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 عَيراق -كوردستان  ثةرلةمانيني لة بآلوكراوةكا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ثةرلةماني(ي 2018)كتَيب: ثرؤتؤكؤلةكاني ساَلي ناوي

 عَيراق -كوردستان 
 108بةرطي: 

 2020ضاثي يةكةم: 
 250اذ: تري

 نةخشةسازي: سنوبر صابر حسنثَيداضوونةوةو 
، رَيبني رشاد، ارام ئينصات كردن: نةورؤز شَيرزاد، دلَير اكرم، شوان حممد، كؤظان خسرو، تارا رشاد

 كمال.
 ذمارةي سثاردني بة كتَيبخانةي نيشتمانيي هةرَيمي كوردستان: 
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 ريستثَي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5 ل 12/2/2018 شةممة دوو –هةَلبذاردن  ضوارةمي خولي (8ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )   

   139 ل 13/2/2018 شةممة سَي –هةَلبذاردن  ضوارةمي ( خولي9ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )     

 نهَيين 21/2/2018 ضوار شةممة –ن هةَلبذارد ضوارةمي خولي( 10ذمارة )ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 

 نهَيين 22/2/2018 ثَينج شةممة –هةَلبذاردن  ضوارةمي خولي( 11ذمارة )ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 

 نهَيين 26/2/2018 دوو شةممة –هةَلبذاردن  ضوارةمي خولي( 12ذمارة )ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 

 نهَيين 27/2/2018 سَي شةممة –هةَلبذاردن  ضوارةمي خولي( 13ذمارة )ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 

 دواخرا 5/3/2018 دوو شةممة –هةَلبذاردن  ضوارةمي خولي( 14ذمارة )ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 

 235` 7/5/2018شةممة  دوو –هةَلبذاردن  ضوارةمي خولي دةسثَيك ثرؤتؤكؤلي دانيشتين    

 241 ل 26/6/2018 ممةشةثَينج  –هةَلبذاردن  ضوارةمي خولي( 1ذمارة )ثرؤتؤكؤلي دانيشتين    

 343 ل  1/7/2018 شةممة يةك –هةَلبذاردن  ضوارةمي خولي( 2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين    

 395 ل  2/7/2018 دوو شةممة –هةَلبذاردن  ضوارةمي خولي( 3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 

 477 ل  9/7/2018 ثَبنج شةممة –هةَلبذاردن  ضوارةمي خولي( 4)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
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 (ي 8ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2018–2–12رَيكةوتي  دوو شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (8ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 8/2018/ 12 رَيكةوتي شةممةدوو

تذذذمَير )   يذذوةر ؤي(ي 11كا كذذةوتي  شذذةممةدوو  رؤذي ثذذَين ن لذذةماني  12/2/2018رَي سذذتان  ثةر  -كورد
لذَذةبانيبةر َيز بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي جَيطري سةرؤك و، بة سةرؤكايةتي عَيراق  طذذةرد تا سذذكرتَيري  بَي

 ( ي خؤي بةست.2018, ساَلي )ضوارةميخولي  (ي8, دانيشتين ذمارة )ثةرلةمان
 بةرنامةي كار:

مذذارة )ةور ( لة ثةي20(ي ماددة )1ي بر طة )انبةثَيي حوكمةك نذذاوخؤي ذ سذذاَلي 1ي  هذذةمواركراوي  ي 1992(ي 
مذذارةا ي دبر يار ثةرلةمانعَيراق, دةستةي سةرؤكايةتي  -ثةرلةماني كوردستان  شذذتين ذ خذذولي  (ي8) كاتي داني

كذذات ) لذذة  بذذذاردن  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  لذذة  لذذةم  سذذاَلي ثَين يذذوةر ؤي رؤذي 11بذذةهارةي  ثذذَين ن شذذةممة (ي  دوو 
 بةم شَيوةية بَيت: دا 12/2/2018رَيكةوتي 

( لة 75، 74، 72يةكةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذة ياساي زيادةر ؤيي لةسةر موَلكي دةوَلةت بةثَيي ماددةكاني )
 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةمان كوردستان، ذمارة )

(ي 20(ي ياساي ميالكات ذمارة )20ردني ياساي هةمواري )دووةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذة ياساي بةركارك
( لة ثةير ةوي ناوخؤي 75، 74، 72ي هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان بةثَيي ماددةكاني )1960ساَلي 

 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1ثةرلةماني كوردستان، ذمارة )
(ي 28ين بازرطاني كردن بة مرؤظ ذمارة )سَييةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذة ياساي بةركاركردني ياساي نةهَيشت

( لة ثةير ةوي ناوخؤي 75، 74، 72ي عَيراق لة هةرَيمي كوردستان بةثَيي ماددةكاني )2012ساَلي 
 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1ثةرلةماني كوردستان، ذمارة )

يذنة هةميشةييةكاني ضوارةم: زيادكردن و دةست لةكاركَيشانةوةي ئةم ئةندام ثةرلةمانانةي خوارةوة لة ل
 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةمان، ذمارة )44ثةرلةمان بةثَيي ماددةي )

لة ليذنةي كاروباري مصطفى حسن( دةست لةكاركَيشانةوةي ئةندام ثةرلةماني بةر َيز )دلَير  -1
 ثَيشمةرطة و شةهيدان و قوربانياني جينؤسايد.

بؤ سةر ليذنةي رؤشنبريي و  عبداللطيف مولود(رلةماني بةر َيز )ئاري زيادكردني ئةندام ثة -2
 راطةياندن و هونةر. 

ثَينلةم: طفتوطؤكردني ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان كة لةاليةن ليذنةي كاتي بؤ ثَيداضوونةوةي 
(، 56( لة ماددةي )8و بر طةي ) 2014(ي ساَلي 26ثةير ةوي ناوخؤ ئامادةكراوة بةثَيي بر ياري ذمارة )

ي هةمواركراوة، ثاَلثشت بة ماددةي 1992(ي ساَلي 1ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان، ذمارة )
 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1(ي ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، ذمارة )94)
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 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةر َيز 
 ي طةورةو ميهرةبان.بةناوي خوا

بة ناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةين، بةرنامةي كار خولي ضوارةمي هةَلبذاردن، 
(، بةرنامةي كار بةثَيي حوكمةكاني 12/2/2018(، رؤذي دانيشنت )8ساَلي ثَينلةم، دانيشتين ذمارة )

ي 1992(ي ساَلي 1دستان–عَيراق، ذمارة )( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كور20بر طة يةكي ماددةي )
(ي خولي ثايزةي ساَلي 8هةمواركراو، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر ياريدا كاتي دانيشتين ذمارة )

(ي ثَين نيوةر ؤ، رؤذي دوو شةممة، 11ثَينلةم لة خولي هةَلبذاردني ضوارةمي ثةرلةمان، لة كاتذمَير )
 -اري دانيشتنةكة بةم شَيوةية:(، بةرنامةي ك2018/ 12/2رَيكةوتي )

( لة 75، 74، 72يةكةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذة ياساي زيادةر ؤيي لةسةر موَلكي دةوَلةت بةثَيي ماددةكاني )
 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةمان كوردستان، ذمارة )

(ي 20(ي ياساي ميالكات ذمارة )20دووةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذة ياساي بةركاركردني ياساي هةمواري )
( لة ثةير ةوي ناوخؤي 75، 74، 72ي هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان بةثَيي ماددةكاني )1960ساَلي 

 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1ثةرلةماني كوردستان، ذمارة )
(ي 28رؤظ ذمارة )سَييةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذة ياساي بةركاركردني ياساي نةهَيشتين بازرطاني كردن بة م

( لة ثةير ةوي ناوخؤي 75، 74، 72ي عَيراق لة هةرَيمي كوردستان بةثَيي ماددةكاني )2012ساَلي 
 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1ثةرلةماني كوردستان، ذمارة )

ضوارةم: زيادكردن و دةست لةكاركَيشانةوةي ئةم ئةندام ثةرلةمانانةي خوارةوة لة ليذنة هةميشةييةكاني 
 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةمان، ذمارة )44رلةمان بةثَيي ماددةي )ثة

لة ليذنةي كاروباري مصطفى حسن( دةست لةكاركَيشانةوةي ئةندام ثةرلةماني بةر َيز )دلَير  -3
 ثَيشمةرطة و شةهيدان و قوربانياني جينؤسايد.

بؤ سةر ليذنةي رؤشنبريي و  عبداللطيف مولود( زيادكردني ئةندام ثةرلةماني بةر َيز )ئاري -4
 راطةياندن و هونةر. 

ثَينلةم: طفتوطؤكردني ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان كة لةاليةن ليذنةي كاتي بؤ ثَيداضوونةوةي 
(، 56( لة ماددةي )8و بر طةي ) 2014(ي ساَلي 26ثةير ةوي ناوخؤ ئامادةكراوة بةثَيي بر ياري ذمارة )

ي هةمواركراوة، ثاَلثشت بة ماددةي 1992(ي ساَلي 1اي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان، ذمارة )ياس
 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1(ي ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، ذمارة )94)

ي ثوختةي ئَيستا داوا لة بةر َيز بَيطةرد تاَلةباني سكرتَيري ثةرلةماني كوردستان دةكةين بؤ ثَيشكةشكردن
 دانيشتين ثَيشرت و غياباتي بَي هؤ و بة هؤ، فةرموو.
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 بةر َيز بَيطةر دَلشاد تاَلةباني/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 ةمان.بةر َيز سةرؤكي ثةرل

(ي ئاسايي رؤذي سَي شةممة، رَيكةوتي 7بة ناوي خواي طةورة ميهرةبان... ثوختةي دانيشتين ذمارة )
 ةوةبوو:( بةم شَيوةيةي خوار6/2/2018)

 يةكةم: دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةر َيز جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان.
دووةم: خوَيندنةوةي ناوي ئةنداماني ئامادةبوو و ئامادةنةبوو، هةروةها خوَيندنةوةي ثوختةي دانيشتين 

 ثَيشوو لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمان.
 ةماني كوردستان و دةنطدان لةسةري.سَييةم: طفتوطؤكردني بةشَيك لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرل

ضوارةم: خوَيندنةوةي يةكةم بؤ هةردوو ثر ؤذة ياساي دةستةبةركردني نوَينةراني ئافرةتان لة 
دامةزراوةكاني هةرَيمي كوردستان و ثر ؤذة ياساي رَيكخسنت و يةكخستين عةلوةكان لةاليةن ليذنةي ياسايي 

 وة.كة لةاليةن ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةشكرا
ثَينلةم: ثةسةندكردني زيادكردني ئةندام ثةرلةماني بةر َيز )ثةري صاحل محيد( بؤ سةر ليذنةي ثةروةردة 

 و خوَيندني بااَل و توَيذينةوةي زانسيت.
(ي ثَين نيوةر ؤي 11شةشةم: دواخستين دانيشتين ثةرلةمان بر طةكاني تري بةرنامةي كار بؤ كاتذمَير )

 (.12/2/2018)رؤذي دووشةممة، رَيكةوتي 
( مؤَلةت ثَيدراون يان 6/2/2018(ي ئاسايي بةرواري )7ناوي ئةنداماني ثةرلةمان كة لة دانيشتين ذمارة )

بةبَي مؤَلةت ئامادةنةبوون دانيشتين بةياني ئةمانةن )ئاواز جةنطي برهان/ مؤَلةت، د.رَيواز فائق حسني/ 
ئامادةنةبوو، حيات عثمان كارسول/ مؤَلةت، مجال  /مؤَلةت، ساالر حممود مراد/ مؤَلةت، ادريس علي اسالم

مؤَلةت، صاحل بشار صاحل/ مؤَلةت، ظيان عباس عمر/ مؤَلةت، رمضان/ جميد قادر/ مؤَلةت، شرين حسين 
عبداللة جاسم رجب/ مؤَلةت، هَيظا حاجي مريخان/ مؤَلةت، جنات حممد عبداللة/ مؤَلةت، رابون توفيق 

د عبداللة/ مؤَلةت، ئايدن معروف سليم/ مؤَلةت، باثري كامةال سليمان/ مؤَلةت، معروف/ مؤَلةت، زوَلفا حممو
(ي ئاسايي بةرواري 7كمال يلدا/ مؤَلةت(، ناوي ئةو ئةندام ثةرلةمانة بةر َيزانةي كة لة دانيشتين ذمارة )

ةم بةر َيزانةن ( مؤَلةت ثَيدراون يان بةبَي مؤَلةت ئامادةنةبوون بؤ دانيشتين دواي نيوةر ؤ ئ6/2/2018)
)ابراهيم امحد مسؤ/ مؤَلةت، انس حممد شريف/ مؤَلةت، بشار مشري امساعيل/ ئامادةنةبوو، حممد صادق 
سعيد/ ئامادةنةبوو، بةهار عبدالرمحن حممد/ ئامادةنةبوو(، ئةو بةرَيزانةي كة بؤ دانيشتين ئةمر ؤ داواي 

صاحل بشار، عادل عزيز، شرين حسين، هَيظا مؤَلةتيان كردووة )رابون توفيق معروف، جةودةت جرجيس، 
 كمال يلدا(.طه، حاجي مريخان، فريؤز 

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةر َيزان ضةند خاَلَيكي نيزاميمان هةية، وةري دةطرين، ئةطةر خاَلي نيزامي نةبن قسةكاني ئَيوة دةبر م بؤ 
 د دةروَين فةرموو.ئاطاداريتان، بةر َيز بةهزا
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 بةر َيز بةهزاد دةروَين دةروَين:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة ئامادةنةبوونا هةندةك ئةنداما ثةرلةمانَي وةكو زاهريةيةك لَي هاتووة بةراسيت، مةبةستا من ض 
بةند دبيت ( خااَل ئَيكَي دبَيذيت ئةندام ثا25كةسَيت موحةدةد نينة، بةس ديظ ثةير ةوي ناظخؤ ماددةيا )

بة ئامادةبوون لة كؤبوونةوةكاني ثةرلةمان و ئةو ليذنانةي كة لَييان ئةندامة، ناكرَيت ئامادةنةبينت بةبَي 
( رؤذة، خاَلي ضوارةم باسي نةخؤشي 15ثاساوي رةوا، دوو: ئةطةر مؤَلةت ثَيويست بوو مؤَلةتي ئاسايي )

( خااَل ثَينلةم دةَلَيت )هةر كةسَيك بةبَي 25) دةكات ئةوة رَيكاري ترة و ئاسايية، هةر بةثَيي ماددةي
موبةر ير لة دوو دانيشنت لةسةر يةك ئامادةنةبيت ثَيويستة بة فةرمي موبةر يري موقنيع بداتة 
سةرؤكايةتي ثةرلةمان(، هةروةها خااَل شةشةم بةحسَي مؤَلةتين دةكات، ئةطةر زياتر مانطَيك بيت ئةوة 

(ين هاتووة دةَلَيت ئةطةر 28مووضة و موخةسةسات، ضونكة لة ماددةي )مانطَي دواتر مةحروم دةبيت لة 
لة كؤبوونةوةيةك بةبَي ثاساو ئامادةنةبيت ئةوة مةبلةغَيكي ثارة لَيي دةبر درَيت، خااَل كؤتايي ماددةي 

( دةَلَيت 30(يةم لةسةر هةمان بابةت كؤتايي ثَيهاتين ئةنداميةتي و لة دةستداني، خاَلي )30)
بووني ئةندام لة سَي دانيشتين يةك لة دواي يةك بةثَيي ثاساوي رةوا، واتة من مةبةستم ئةوةبوو ئامادةنة

كة لةمةودوا زؤرتر ئةم ثةير ةوة جَي بةجَي بكرَيت لةسةر ئةو كةسانة، ئاطادار بكرَينةوة بةبَي ثاساو 
ن دةمَيننةوة، يان كةسَيك ئامادةنةبن بؤ ئةوةي بةردةوام نيساب تةواو بينت، ضونكة زؤرجار هةية ياساكا

يان دوو كةس كةمة بؤ ئةوةي كؤبوونةوةكان بةردةوام بن و هيض طرفتَيك بؤ كؤبوونةوةكان دروست نةبن، 
 زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

اني دةستةي سةرؤكايةتي مةسةلةي غيابات و ثَيداضووني غيابات و هةَلسةنطاندني غيابات ئةوة لة ئةركةك
ثةرلةمانة، تةقديري ئةو وةزعة دةكات و لةطةَليان قسة دةكةين، ئاطاداريان دةكةين ئةطةر طةيشتة ئةو 
رادةيةي ثةنا بؤ سزاكان ببةين ئةو كاتة ثةنا بؤ سزاكان دةبةين، بةس نةطةيشتينة ئةو رادةية تاوةكو 

 ئَيستا، بةر َيز حممود حاجي فةرموو.
 ود عمر صاحل:بةر َيز حمم

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ون معروف دةست ثَي وبة ثشتيواني بؤ بةشَيك لة قسةكاني كاك بةهزاد و بة ناوهَيناني شةخسي كاك راب
( رؤذ زياتر نية، بةداخةوة كاك 15دةكةم، خؤي بةثَيي ثةير ةوي ناوخؤ وةكو كاك بةهزاد ئيشارةتي ثَيدا )

َير دةضَيت دةطةر َيت و ريكالمي هةَلبذاردن دةكات و وَينة دةطرَيت، رابون معروف بؤ خؤي دَيتة هةول
سةرةداني ئةم دةكات، بةاَلم بؤ ثَيي ناكرَيت بَيتة جةلسةكاني خؤي، بؤية بةراسيت من تةحةفوزم هةية 

و ئةوة بة هيض جؤرَيك قابيلي قةبول نية ئةو جؤرة مؤَلةت ثَيدانة، زائيدةن برادةرَيكي ترين لةطةَل رَيز 
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حورمةمت كاك مجال مورتكة ئةوة زؤر دةمَيكة من نايبينم لَيرة، داوام واية روونكردنةوةمان دةربارةي 
 ئةوين ثَي بدةن، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ضوونةوةي ئةو بة تةئكيد ئةوةي يةكةم سةبارةت بة بةر َيز رابون معروف سةرؤكايةتي ثةرلةمان ثَيدا
ثرسة دةكات و رَيكارة ياساييةكان دةكات و ثةير ةوييةكان بةكار دةهَينَيت، سةبارةت بة بةر َيز مجال 
مورتكة لةو كاتةي كة جةنطي دذي داعن بةرثابوو خؤبةخشانة رؤَلي خؤي بينيووة و بةردةوامة تا ئةو 

سيت نةزانَيت دةطةر َيتةوة ناو هؤلي ثةرلةمان، كاتةي كة خؤي بة ثَيويست بزانَيت بةردةوام دةبَيت، بة ثَيوي
لةو كاتة ثرسيار لة فراكسيؤني ثارتي دميوكراتي كوردستان دةكةين وةاَلمي تةواومان ثَي بدات، بةر َيز علي 

 حةمة صاحل فةرموو.
 بةر َيز علي حةمة صاحل:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دووةمي بةر َيزت، دةسةاَلتي جةنابتان بةثَيي ثةير ةوي  لةطةَل حورمةتي بةر َيزم بؤ وةاَلمةكةي يةكةم و
(دا دياريكراوة بؤ ئةوةي كة مؤَلةت بدرَيت زؤر بة رووني دةَلَيت سةرؤك بؤي هةية 25ناوخؤ لة ماددةي )

( رؤذ 15لة خاَلي سَييةمدا مؤَلةتَيكي ئاسايي بدات ئةطةر بارودؤخةكة ئةمةي خواست بؤ ماوةيةك لة )
و لة ماوةي هةر خولَيكدا لة خولةكاني طرَيدراو، يةعين زؤر بة وازحي دياريكردووة كة تَيثةر  نةكات 

( رؤذ مؤَلةت بدات، يةعين ثةرلةمانتارَيك ئيلتيزام بكات و 15دةسةاَلتي سةرؤكة بؤ هةر خولَيكي طرَيدان )
ي ئَيوةية كة ئةم يةكَيكين ئيلتيزام نةكات نة بة ليذنة و نة بة هيض كارَيكي ثةرلةمانةوة ئةوة ئةرك

 بابةتة بةثَيي ثةير ةوي ناوخؤ تةنزيم بكةن و بةثَيي ثةير ةوي ناوخؤش وةاَلممان بدةنةوة، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ن هؤكارةكة تةئكيد دةكةينةوة داواي مؤَلةتي فةرمي بؤ كراوة و دووبارة تةجديد كراوة، بةر َيزيشتان دةزان
ضي بوو، بؤيةش ئةو كاتةي دةستةي سةرؤكايةتي قةناعةتي هَينا ئةو هؤكارة رةوا نية لة جَيطاي خؤي نية 

 كؤتايي ثَي دَينني، بةر َيز كةذاَل هادي فةرموو.
 بةر َيز كةذاَل هادي فةقَي:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

اري ئةمر ؤ بكرَيت بر طةي سَي ببَيتة بر طةي يةك، زؤر داوا لة بةر َيزتان دةكةين جَيطؤر كَيي لة بةرنامةي ك
 سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةر َيز ئَيظار ابراهيم فةرموو.
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 بةر َيز ئَيظار ابراهيم حسني:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

، هةروةها ثشتيواني لة قسةكاني خاتوو من تةواوي ثشتيواني قسةكاني كاك حممود و كاك بةهزاد دةكةم
كةذاَل دةكةم، ئةطةر بكرَيت بر طةي سَييةم و دووةم بَيتة ثَين يةكةم، لةبةر ئةوةي بةس ئينفازة 
ضوارةمين، بر طةي يةكةم زياتر طفتوطؤ هةَلدةطرَيت، ئةطةر بكرَيت جَيطؤر كي بكرَيت كارَيكي باشة، زؤر 

 سوثاس.
 نيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيم

 بةر َيز د.ثةري فةرموو.
 بةر َيز د.ثةري صاحل محيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منين ثشتيواني لة راي بةر َيزان دةكةم لةبارةي ئامادةبوون و ئامادةنةبووني ئةندامي ثةرلةمان، 
خاَلةكاني بةرطري، خاَلي دووةمين ثرسيارَيكيشم هةية ئايا كارَيكي ياسايية ئةندام ثةرلةمان بضَيتة 

ثشتيواني لةو رايةي هَينانة ثَيشةوةي خاَلي ضوارةم دةكةم ببَيتة خاَلي يةكةم، ئةطةر بكرَيت وةاَلممان 
 بدرَيتةوة بَي زةمحةت، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

اسايية و بة ئةركَيكي ثريؤز و ثَيويست لةقةَلةم دةدةين، زؤر لة وةاَلمي ئةوةي يةكةم ئَيمة وا دةبينني ئ
ئةندام ثةرلةمانان ئامادةييان هةبووة لة بةرةكاني جةنط، ئةوةي دووةم ئةوة دوايي دةخةينة دةنطدان، 

 بةر َيز بشار مشري فةرموو.
 بةر َيز بشار مشري امساعيل:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ي دانيشتين رابردوو هاتة خوَيندنةوة، من لة هةردوو دانيشتين بةياني و ثاش ناوي من لة ئامادةنةبوون
نيوةر ؤ لَيرةبووم، بةس ديارة لة كاتي واذووكردني ناوةكان لة دانيشتين دووةم واذووم نةكردووة، زؤر 

 سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

رَيتةوة، داواتانين لَيدةكةين ثابةندبن بة واذووكردني ناوةكانتان، ئةوةي ئةوةي كة دروست بووة راست دةك
 واذووي لةسةر نةبَيت رةنطة لةبرييان بضَيت، بةر َيز انور قادر فةرموو.

 :مصطفىبةر َيز انور قادر 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ر سوثاس.منين ثشتطريي لة قسةكاني ثةرلةمانتار كاك بةهزاد و كاك حممود دةكةم، زؤ
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ئَيمة ثَيداضوونة دةكةين و هةَلسةنطاندني بؤ دةكةين، ئةطةر لةوَين نا تَيطةيشتنَيك و طرفتَيك  هةبَيت 
 ضارةسةري دةكةين، بةر َيز كاك قارةمان فةرموو.

 بةر َيز قارةمان قادر فتاح:
 ان.بةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

( ئةطةر 25من ثشتيواني لة رايةكةي كاك حممود و كاك علي دةكةم، بةاَلم ثةرلةمانتار بةثَيي ماددةي )
مامةَلةي لةطةَل بكرَيت، ئةطةر موبةر يرَيكي هةبَيت بؤ ئةوةي مؤَلةت وةربطرَيت ئاسايية، بةاَلم خؤي 

و لة ناو شاري هةولَير بَيت و بة وجودي هةبَيت لة هةولَير بة هيض كارَيكي ثةرلةماني نةر ويشتبَيت 
بةردةوامي، يةعين هيض رَيطريةكي لةبةردةميدا نةبَيت بؤ ئةوةي بَيتة جةلسةي ثةرلةمان و ناو ثةرلةمان 
بةراسيت مةعقول نية ماوةي دوو مانط زياترة لة ثَينج جةلسةي ثةرلةماني بةشداري نةكردبَيت بةثَيي 

 ( مامةَلةي لةطةَلدا بكرَيت، زؤر سوثاس.25ماددةي ) ثةير ةو هيوادارم و داوا دةكةم بةثَيي
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بة تةئكيد ثةير ةو لةسةر هةموو ئةندامان وةكو يةك جَي بةجَي دةكرَيت، بةر َيز د.ابراهيم فةرموو.
 بةر َيز د.ابراهيم امحد مسؤ:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تنا حةفتةيا ضووي دانَي ئَيظارَي من و د.رَيواز موَلةت بووين، حةَلةتةكا ضَي بوو دةظ مة نة تةبيعية، دانيش
دطةل رَيز و ئيحرتامَي من بؤ د.ثةري يا ئيزافة بووية بؤ ليذنةي ثةروةردة و خوَيندني بااَل بة قةناعةتا 

ظيا كاك ئاري هاتباية، دطةل رَيز و من ئةطةر سياسين بيت ئةظة حسا حزبةكا دية د.شوان دةظ مة ضووي د
ئيحرتام نة ثرسيار ل مة هاتية كرن، ئةم دظَيت سابيقةيةكا خراث بؤ ثةرلةماني كو ئةطةر ئةندام 
ثةرلةمانةك ئيزافة بيت بؤ ليذنةيةك مشاوةرةتةك بَيتة كرن يان هيض نةبيت ذ اليَي سياسي ظة بَيت 

هةي ئةندامن طةل مة ئيزافةكرنا وَي خوشكَي بؤ ليذنةيا دةست نيشان كرن، ضونكو مة حسا وَي حزبَي يا 
ثةروةردة ئةم دزانني وةكي بَلَيني شاشيةكا ضَي بووي بؤ ثةرلةماني، ضاوا دَيتة ضارةكرن نزامن، ئةطةر من 
مب ئةزَي داخازا جارةكا دي دةست بَلند كرنَي دكةم كو ئةو حاَلةتة بَيتة رةفز كرن دا نةبيتة دةست ثَيكةكا 

 بؤ ثةرلةماني، زؤر سوثاس. خراث
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ديارة نا تَيطةيشتنَيك لةو بارةيةوة هةية، روونكردنةوة لةاليةن بةر َيز بَيطةرد تاَلةباني سكرتَيري ثةرلةمان 
 دةدرَيت، فةرموو.
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 ن:بةر َيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني/ سكرتَيري ثةرلةما
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة بؤ داواكردني ئةنداماني ثةرلةمان كة دةيانةوَيت بضنة ليذنةكان ئَيمة تةئكيد لة كاروباري ثةرلةمان 
دةكةينةوة بؤ ئةوةي كة نيسابي ياسايي ليذنةكامنان ثَي بَلَين هةر ليذنةيةك ضةند ئةندام دةتوانَيت 

وَيندني بااَل بة فيعلي شوَينةكةي د.شوان قةاَلدزةيي رةمحةتي ضؤَل تَييدابَيت، لة ليذنةي ثةروةردة و خ
بووة و بةراسيت ئَيمة نةمانزاني كة ثَيشرت جؤرَيك لة دانوستان لة نَيوان بةر َيز كاك ئاري و د.ثةري 
هةبووة لةسةر ثر كردنةوةي ئةو شوَينة، بةاَلم كة ناوةكةمان بؤ هات ئَيمة خستمانة بةرنامةي كارةوة، 

نين ثَيمواية كة بَلَي شوَينةكةي د.شوان قةاَلدزةيي مةفروز بوو سةرؤكي فراكسيؤني بزوتنةوة ثر ي م
بكاتةوة، بةاَلم وةكو طومت ئَيمة زانيارميان نةبوو لةسةر ئةوةي كة بةتةواوةتي بة ضووني ئةو ئةندامة بؤ 

نةوةي ئيسالمي نامَينَيت، بؤية ليذنةي ثةروةردة و خوَيندني بااَل شوَيين بةر َيز سةرؤكي ليسيت بزوت
 منين هاور ام لةطةَل بؤضوونةكةي د.ابراهيم، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.بةهار فةرموو.
 بةر َيز د.بةهار حممود فتاح:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيستادا كاك مجال مورتكة ثَيي هةَلدةسيَت نةشم ويست قسة  من لةطةَل رَيزي تةواوم بؤ ئةو كارةي كة لة
لةسةر ئةو بابةتة بكةم، بةاَلم شتَيكي ياسايي و ثةير ةوي دَيتة ثَيشةوة تةبعي خؤم واية ناتوامن قسةي 

( ناكرَيت ئةندامي ثةرلةمان لةطةَل ثوستَيكي تردا كؤبكرَيتةوة، هةر 32لةسةر نةكةم، بةثَيي ماددةي )
نةكردنةوةية ماددةكة، بؤية ئةوة ثَيضةوانةي ئةو ماددةي ثةير ةوةية هةر بؤ ئاطاداري بةر َيزتان، ناوي كؤ 

 زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز كاك ئاري فةرموو.
 مولود: عبداللطيفبةر َيز ئاري 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بَيطةرد تاَلةبانيم ئاطادار كردووة بؤ زيادكردمن بؤ سةر ليذنةي ثةروةردة، بةاَلم لة  من هةر لة سةرةتاوة

بةرنامةي كاردا نية و ثَيشرتين قسةيةكم لةطةَل كةسدا نةكردووة، يةعين بة فةرمي بةثَيي ثةير ةو داوام 
ةَل ليذنةي ثةروةردة، كردووة لة دوو ليذنة ناوم زياد بكرَيت، ليذنةي راطةياندن و رؤشنبريي و هونةر لةط

 زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز سكرتَيري ثةرلةمان روونكردنةوةي هةية، فةرموو.
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 بةر َيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وسراوةكةت بؤ من هينا د.ثةري لة جةلسةي رابردوو دةنطي لةسةر بةر َيز كاك ئاري بةر َيزت كاتَيك كة نو
درابوو و خرابووة بةرنامةي كار، بة بةر َيزيشتم طوت ثَيم طوتي د.ثةري خراوةتة بةرنامةي كار، ثَيموابَيت 

 ئةو موناقةشةيةمان بة يةكةوة كرد ئةطةر بريت مابَيت.
 رلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثة

 بةر َيز د.سراج فةرموو.
 بةر َيز د.سراح امحد محدامني:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة لَيرةدا ناوي مامؤستا هات، كة مامؤستا مجال ناوي هات، مامؤستا مجال وةكو خؤبةخشَيك لةو شوَينة 
دنةوةيةك هةبَيت، من دةوام بكات و هيض ثؤستَيكي لةوَيدا نية، هيض مووضةيةك وةرناطرَيت تاوةكو كؤكر

داوا دةكةم كةوا ئةو شتة راست بكرَيتةوة وةكو روونكردنةوةيةك بؤ ئةنداماني ثةرلةماني بةر َيز، زؤر 
 سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز ئَيظار ابراهيم كؤتايي خاَلة نيزاميةكان، فةرموو.
 حسني:بةر َيز ئَيظار ابراهيم 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة حةفتةي رابردوو دةنط لةسةر ئةوة دراوة كة د.ثةري بضَيتة ليذنةي ثةروةردة بةثَيي ثةير ةوي 
( ثةرلةمانتار ئازادة لة هةر ليذنةيةك كار بكات، زؤر 44، 39ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ماددةي )

 سوثاس.
 ري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيط

ئةو طرفتة لةاليةن دةستةي سةرؤكايةتي يةكاليي دةكرَيتةوة، سَي ثَيشنيار زياتر ثشتيواني لةوة دةكةن 
خاَلي سَييةم لة بةرنامةي كار ئينفازة ببَيتة خاَلي يةكةم، يةكةم ببَيتة دووةم و بةو شَيوازة، ئةو ثَيشنيارة 

( لةطةَل 15خاَلي يةكةم، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ ) دةخةينة دةنطدان، خاَلي سَييةم ببَيتة
ئةوةداية كة خاَلي سَييةم ببَيت بة خاَلي يةكةم، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ 

( كةس لةطةَلدانية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثَيشنيارةكة رةتكرايةوة، بةرنامةي كار 43)
وةكو خؤي بةر َيوةدةضَيت، لة سةرةتاوة بةخَيرهاتنَيكي طةرمي شاندي حكومةتي هةرَيمي كوردستان 
دةكةين كة لةسةر داواي ثةرلةمان ئةمر ؤ لةطةَل ئَيمة ئامادةبووينة، بةر َيز خاتوو نةورؤز مولود وةزيري 

اَل لةبةر ئةوةي وةزير لةوَي شارةواني، بةر َيز سينان ضةلةبي وةزيري داد، هةروةها لة وةزارةتي كشتوك
دةسيت لةكار كَيشايةوة و كةس لةوَيدا بة وةكالةت دانةندراوة لةبةر ئةوة كةس ئامادةنةبوو، تةنها بةر َيز 
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د.انور ئامادةبووة بة ناوي وةزارةتةوة كة لةطةَل ئَيمة ئامادةية، هةروةها لة وةزارةتي ناوخؤش لة ئاسيت 
ة ئامادةن بةر َيز كاك نوزاد لةطةَل كؤمةَلَيك راوَيذكار لة حكومةتي هةرَيمي بةر َيوةبةري طشيت لةطةَل ئَيم

كوردستان لةسةر ئةوةي بةشداري بكةن لة خاَلي يةكةم لة بةرنامةي كاري ئةمر ؤ، طفتوطؤكردني ثرؤذة 
لةماني ( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةر75، 74، 72ياساي زيادةر ةوي لةسةر مؤَلكي دةوَلةت بةثَيي ماددةكاني )

ي هةمواركراو، ئَيمة داوا دةكةين لةبةر ئةوة ثَينج ليذنةي 1992(ي ساَلي 1كوردستان، ذمارة )
ثةيوةنديدار بةم ثرسة هةية، داوا لة سةرؤكايةتي ئةو هةر ثَينج ليذنةية دةكةين بفةرموون بؤ شوَيين 

دارايي، ليذنةي شارةواني،  تايبةت بة ليذنةكان، هةر سةرؤكايةتيةك سَي كةسة )ليذنةي ياسايي، ليذنةي
ليذنةي كشتوكاَل، ليذنةي ناوخؤ(، سةرؤكايةتي ئةم ثَينج ليذنةية بفةرموون بؤ سةر سةكؤي ليذنةكان، 
بةر َيزان ديارة هةر بةو شَيوازة كورسين بةش ناكات، شوَين نية، لةبةر ئةوة داوا دةكةين سةرؤك و جَيطر 

ةكان، بةر َيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةين، داوا لة سةرؤكي لة هةر ثَينج ليذنة بَينة سةر سةكؤي ليذن
ليذنةي ياسايي دةكةين ئةو ثر ؤذة ياساية ماددة بة ماددة خبوَيننةوة، ماددة بة ماددة موناقةشة دةكرَيت، 
ئةمر ؤ شاندي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة تايبةتي هةردوو وةزيري بةر َيز وةزيري شارةواني و 

ةَل راوَيذكارةكانيان هاوكار دةبن لةطةَل ئَيمةدا بؤ ئةوةي ئةم ثر ؤذة ياساية بة شَيوازَيكي وةزيري داد لةط
باش و رةوا و دادثةروةرانة وةكو ثَيويست ثةسةند بكرَيت، ديارة ئةم ثر ؤذة ياساية زؤر رةهةندي هةية، 

ي هاوبةشيان ئامادةكردووة، لةبةر ئةوةش ثَينج ليذنةي ثةيوةنديدار بةشدارن لةوةي كة ثر ؤذةكة راثؤرتةك
 بةر َيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي فةرموو.

 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةشبابةت/ راثؤرتي هاوب
ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةكاني ئاسةوار و خزمةتطوزاريةكانين شارةواني و طواستنةوة و طةياندن و  

و كاروباري ئابووري و وةبةرهَينان و ناوخؤ و ئاساين و ئةجنومةنة خؤجةييةكان، طةشت طوزار و دارايي 
( كؤبوونةوةي 23/1/2018كشتوكاَل و ئاذةَلداري و ئاودَيري و بةنداوةكان، رؤذي سي شةممة، رَيكةوتي )

ياسايي  هاوبةشيان ئةجنامدا بؤ تاوتوَيكردني هةردوو ثر ؤذةي رَيطري لة زيادةر ةوي كة لةاليةن ذمارةي
( لة رؤذي 2ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةشكراوة، دواي خوَيندنةوةي يةكةمي لة دانيشتين ذمارة )

(، زيادةر ةوي لةسةر مؤَلكي دةوَلةت كة لةاليةن ذمارةي ياسايي 9/3/2015دووشةممة بةرواري )
( لة رؤذي 2ذمارة )ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةشكراوة، دواي خوَيندنةوةي يةكةمي لة دانيشتين 

( رةوانةي ليذنةكامنان كراوة دواي طفتوطؤكردن و تاوتوَيكردن 6/12/2017ضوارشةممة بةرواري )
 ليذنةكان طةيشتنة ئةم ئةجنامانةي خوارةوة:

 ياساي رَيطري لة زيادةر ؤيي و البردني لةسةر زةوي و زاري دةوَلةت لة هةرَيمي كوردستان–عَيراق.
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 بةشي يةكةم
 و ئامانج و ثيادةكردنثَيناسة 

 ثَيناسةكان:
 (:1ماددةي )

مةبةست لةو دةستةواذةو وشانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة بؤ مةبةستةكاني جَي بةجَي كردني ئةم 
 ياساية:
 هةرَيم: هةرَيمي كوردستان–عَيراق. -1

 ئةجنومةن: ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان–عَيراق. -2

شت ئةو زةويانةي موَلكي دةوَلةتن لة سنووري هةرَيمي كوردستان–عَيراق، زةوي و زاري دةوَلةت: ط -3
جا تومخةكةي يان ثؤَلينةكةي جؤرةكةي هةر ضيةك بَيت هةر وةك لة ماددةي يةكةمي ياساي 

ي بةركار دياريكراوة، 1976(ي ساَلي 53يةكخستنةوةي ثؤَلَينةكاني زةويةكاني دةوَلةت ذمارة )
 تةسوية نةكراون و بة ناوي كةسةوة تؤمار نني. هةروةها ئةو زةويانةي كة

زةوي ناو سنووري شارةواني: طشت ئةو زةويانةي دةكةونة ناو سنووري بر ياردراو بؤ شارةوانيةكان  -4
 لة طشت ثارَيزطا و قةزا و ناحيةكان بةثَيي نةخشةي بنةر ةتي.

هاتوو لة بةندي  زةوي دةرةوةي سنووري شارةواني: ئةو زةويانةي دةكةونة دةرةوةي سنووري -5
 ضوارةمي ئةو ماددةية زةويةكاني دةرةوةي سنووري طوندةكان.

 سةرؤكي يةكةي كارطريي: ثارَيزطار، قاميةقام، بةر َيوةبةري ناحية. -6

 شارةواني: شارةواني ثارَيزطا و قةزا و ناحية و شارةدَييةكاني هةرَيم. -7

 ليذنة: ليذنةي رَيطري لة زيادةر ؤيي و البردني. -8

ار: ئةو كةس و اليةنةي بةبَي مؤَلةتي ياسايي ثةيوةنديدار رفتارَيك دةكات كة لة ماددةي زيادةر ؤك -9
 ضوارةمي ئةم ياسايةدا هاتووة.

ضاودَير: كارمةندي كاتي و بةردةوامي شارةواني و فةرمانطةكاني حكومةت ضاودَيري  -10
 زيادةر ؤيي دةكةن.

 (:2ماددةي )
 ني لة:ئاماجنةكان: ئاماجنةكاني ئةم ياساية بريت

ثارَيزطاري لةو زةويانةي موَلكي دةوَلةتن لة ناو سنووري هةرَيم و رَيطري لة زيادةر ؤيي و  -1
 داطريكردني بة رَيطاي سةثاندني سزاي بةرطر )رادع( بةرامبةر بة زيادةر ؤكار.

 طرتنةبةري رَيكاري توند بؤ البردني زيادةر ؤيي لةسةر زةوي و زاري دةوَلةت. -2
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شتيماني هةرَيم لة رَيطاي قةدةغةكردني زيادةر ؤييكردنة سةر زةوية ثارستين ئابووري ني -3
كشتوكاَليةكان يان ثاوانة سرووشتيةكان يان دارستانة سرووشتيةكان و رَيطرتن لة طؤر يين 

 بةكارهَينانةكاني ئةم زةويانة.

رَيطري لة ثارَيزطاري لة نةخشةي بنةر ةتي شارةواني بةثَيي ئةو ثالنةي بؤيان دانراوة ئةوين بة  -4
 زيادةر ؤيي.

 (:3ماددةي )
ثيادةكردن: ئةو ياساية ثيادة دةكرَيت بةسةر طشت حاَلةتةكاني زيادةر ؤيي لةسةر زةوي و زاري دةوَلةت لة 

 هةرَيم، تومخةكةي يان ثؤَلينةكةي جؤرةكةي هةر ضيةك بَيت.
 (:4ماددةي )

يان سةر مافَيك لةو مافانةي ئةو هةر رفتارَيك يان كارَيك بكةوَيتة سةر زةوي و زاري دةوَلةت  -1
زةويانة بة زيادةرؤيي ئةذمار دةكرَيت ئةطةر مؤَلةتي ياسايي نةبَيت يان دذ بة ياسا بةركارةكان 

 بَيت، لةوانةش ئةمانةي خوارةوة:

 زةوتكردن بةكارهَينان و دةست بةسةرداطرتين بيناكاني دةوَلةت  -أ

بؤ هةر مةبةستَيك ئةطةر لةطةَل دروستكردني خانوو و بينا بة هةموو جؤرةكانيةوة  -ب
 نةخشةي بنةر ةتي بطوجنَيت يان نا.

 زةوتكردني زةوي يان بةشَيك لة زةوي. -ت

 طؤر يين رةطةزي زةوي بةكارهَيناني زةوي و طؤر يين بةكارهَيناني زةوي. -ث

هةَلكةندني زةوي بردني خاك و خؤَلي ئاسايي يان تَيكةَلة طؤر يين ريضكةي ئاوي سةر زةوي،  -ج
 رَيرةوي هاتووضؤ. طؤر يين

ثةكخسنت يان طؤر يين مافَيك لة مافةكاني هاوشاني )ارتفاق( بر ياردراو لةسةر زةويةكاني  -ح
 دةوَلةت.

 داطريكردن و بةكارهَينان و هةَلكةندن و شَيواندني كةنار و ناوضة و رووبار و دةرياضةكان. -خ

 ةوانةي ياسا بةركارةكان.شوراكردني زةوي بةردةاَلن، لةورطة، دراستان و كشتوكاَلي بة ثَيض -د

فرؤشنت و بةخشني و بةكرَيداني زةوي بة مةبةسيت كشتوكاَل دروستكردني باخ و طةشت  -ذ
 طوزار و نيشتةجَي، بازرطاني يان بؤ هةر مةبةستَيكي دي بة ثَيضةوانةي ياسا بةركارةكان.

 بةدةر لة ياسا بةركارةكان.االراضي( جياكردنةوة و ثارضة ثارضةكردن )افراز  -ر

ر رةفتارَيكي ديكة جطة لةوانةي لة بةندةكاني ثَيشوو باسكراون بكةوَيتة سةر زةوي و زاري هة -ز
 دةوَلةت بةبَي وةرطرتين رةزامةندي بنةماي ئسولي.

بةكارهَيناني طشت يان بةشَيك لة جادة، شؤستة، طؤر ةثان، باخضة، ثارك، يان هةر شوَينيكي طشيت  -2
 رذةوةندي تايبةت بة ثَيضةوانةي ياسا بةركارةكاني هةرَيم.بة شَيوةيةكي كاتي يان بةردةوام بؤ بة
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 بةشي دووةم
 حوكمة رَيكاريةكان

 (:5ماددةي )
سةرؤكي يةكةي ئيداري و سةرؤكي شارةواني خؤيان يان بة هؤي ضاودَيرةوة ضاودَيري زةوي و زار دةكةن 

 خوارةوة:بة مةبةسيت رَيطري و البردني زيادةر ؤيي بة طرتنةبةري ئةم رَيكارانةي 
( كاتذمَير ئةطةر 24ثَيداني هؤشداري بة كةسي زيادةر ؤكار بة البردني زيادةر ؤيي لة ماوةي ) -1

 كةسةكة يان اليةنةكة ناسراو بوو.

( 24هةَلواسيين ثسولةي هؤشداري لة شوَيين زيادةر ؤكة بة البردني زيادةر ؤكة لة ماوةي ) -2
 كاتذمَيردا ئةطةر زيادةر ؤكار نة ناسراوبوو.

 طاداركردنةوةي سةرؤكايةتي داواكاري طشيت بة زيادةر ؤييةكةي روويداوة.ئا -3

( كاتذمَير لة رَيكةوتي ئاطاداركردنةوةي 48ثَيويستة لةسةر سةرؤكي يةكةي كارطَير ي لة ماوةي ) -4
فةرماني البردني زةوي زيادةر ؤكة دةربكات بة هةماهةنطي لةطةَل شارةواني تايبةمتةند و 

ان بؤ ليذنة ئةطةر زيادةر ؤكار بةثَيي بر طةكاني يةكةم و دووةمي سةرةوةي ئةم دابينكردني ثارَيزو
 ماددةية زيادةر ؤكةي ال نةبرد.

 (:6ماددةي )
هَيزةكاني ناوخؤ و طشت هَيزة فةرميةكاني ديكة لة سنووري يةكة ئيدارييةكاندا ئةطةر ثَيويست بوو 

 ةكةن بؤ ثارَيزطاري ليذنة.فةرمانةكاني سةرؤكي يةكة كارطَير يةكان جَي بةجَي د
 (:7ماددةي )

نابَيت خزمةتطوزاري ئاو، ئاوةر ؤ، كارةبا، جادة، ئينتةرنَيت، يان هةر خزمةتطوزاريةكي ديكة بطةيةندرَيتة 
 ئةو زةوي و زارةي زيادةر ؤكةي لةسةركراوة.

 (:8ماددةي )
ةتي ئةنداماني ليذنة تةرخان %( مووضةي بنةر 25ثاداشتَيكي مانطانة بة رَيذةيةك زياتر نةبَيت لة )

دةكرَيت وةك هاندان بؤ ئةنداماني ئةو ليذنةية بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية ثَيكدَين دابةش دةكرَين 
 بةثَيي رَينمايي وةزيري ناوخؤ و شارةواني لة هةرَيم دةري دةكةن.

 (:9ماددةي )
 بةم ياساية: ( رؤذ لة بةرواري كارثَيكردن30ثَيويستة زيادةر ؤكار لة ماوةي )

ئاطاداري شارةواني ثةيوةنديدار بكات لة شوَين و شَيوة و رووبةري ثَيكهاتةي زيادةر ؤكة ئةطةر لة  -1
 سنووري شارةواني بوو.

ئاطاداري سةرؤكي يةكةي كارطَير ي بكات لة شوَين و شَيوة و رووبةر و ثَيكهاتةي زيادةر ؤكة ئةطةر  -2
 لة دةرةوةي سنووري شارةواني بوو.
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 (:10) ماددةي
ثَيويستة سةرؤكي شارةواني و سةرؤكي يةكة كارطَير يةكان تؤماري ئةو زانياري و هةوااَلنة بكةن  -1

لة تؤمارطةي فةرمي بةشي زيادةر ؤيي و ليذنةي ثَيويست لةاليةنة ثةيوةنديدارةكان ثَيك بهَينن بؤ 
تايبةتي بةثَيي  جَيطريكردني جؤر و شَيوة و رووبةر و ثَيكهاتةي زيادةر ؤكة كة لة كؤنووسي

 برطةكاني يةكةم و دووةمي لة ماددةي نؤي ئةم ياساية ثَييان طةيشتووة.

حوكمةكاني ئةم ياساية بةسةر ئةو زيادةر ؤيانة دا جَي بةجَي دةكرَيت كة ئاطاداري شارةواني و  -2
 يةكةي كارطَير ي لَي نةكراوة و لة ماددةي ئاماذة ثَيكراوي ماددةي نؤي ئةم ياساية.

 (:11)ماددةي 
لة ناوةندي هةر ثارَيزطايةك دادطايةك بؤ تَير وانيين زيادةر ؤيي ثَيك دةهَينرَي ئةو دؤسيانةي ثةيوةسنت بة 

 زيادةر ؤ بة ثةلة هةذمار دةكرَيت.
 بةشي سَييةم

 حوكمة سزاييةكان
 (:12ماددةي )

 دةقيان لةسةركردووة: لةطةَل ثَيشَيَل نةكردني هةر سزايةكي تووندتر كةوا ياسا بةركارةكان لة هةرَيم
هةر كةسَيك كردارَيك لةو كردارانةي لة بر طةي يةكةمي ماددةي ضوارةمي ئةم ياسايةدا هاتوون  -1

ئةجنام بدات ئةوة بة بةندكردن بؤ ماوةيةك لة يةك ساَل كةمرت نةبَيت و بة غةرامةيةك لة ثَينج 
كراوةتة سةر لة كاتي رووداني مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة نرخي ئةو رووبةري زيادةر ؤييةي 

 زيادةر ؤكة زياتر نةبَيت سزا دةدرَيت.

هةر كةسَيك كردارَيك لةو كردارانةي لة بر طةي دووةمي ماددةي ضوارةمي ئةم ياسايةدا هاتوون  -2
ئةجنام بدات ئةوة بة غةرامةيةك لة يةك مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة ثَينج مليؤن دينار زياتر 

رَيت و لة حاَلةتي طةر انةوة سزاكة دةبَيتة بةندكردن بؤ ماوةي سَي مانط و نةبَيت سزا دةد
 غةرامةيةك لة دوو مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة شةش مليؤن دينار زياتر نةبَيت.

خاوةني ئةو مؤَلطةية يان ئةو شوَينة يان ئةو كرَيضيةي ئاسانكاري دةكات يان يارمةتي دةدات لة  -3
وة بة هاوبةش دادةندرَيت لةو تاوانةي لة بر طةي دووةمي ئةم ماددةيةدا ئةجنامداني تاوان ئة

 هاتووة و بة هةمان سزاكةي سزا دةدرَيت.

هةر كةسَيك كةمتةرخةم بَيت لة بةجَيطةياندني ئةركةكاني لة رَيطرتن يان لة البردني زيادةر ؤيي  -4
بةران رةفتاري لةطةَل لةوانةي ئةندامي ليذنةن ئةوة بةثَيي ياساي بةرزةفتةكردني فةرمان

 دةكرَيت.

ئةطةر ئةجنامدةري تاوانةكة فةرمانبةر يان راسثَيردراو بة راذةي طشيت بَيت يان بة يةكَيك لة  -5
كارمةنداني هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ يان هَيزة ضةكدارةكان بَيت و سيفةتي خؤي لة ئةجنامداني 
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بؤ كةساني ديكة ئةوة بة بارودؤخي تاوانةكة و سوودهَينا بَيت )استغالل( يان ئاسانكاري 
 تووندكراو دادةندرَيت و لة تاواني هاتوو لة هةردوو بر طةي يةكةم و دووةمي ئةم ماددةية.

 (:13ماددةي )
هةر كةسَيك كارَيك لة كارةكاني نَيوانطريي يان دةاَلَلي لةسةر ئةو زةوي و زار و خانووبةرةي حوكمةكاني 

ام بدات ئةوة بة بةندكردن بؤ ماوةيةك لة سَي مانط كةمرت نةبَيت و لة ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة ئةجن
شةش مانط زياتر نةبَيت و بة غةرامةيةك لة ثَينج مليؤن دينار كةمرت نةبَيت لة بةهاي ئةو رووبةري 

 زيادةر ؤييةي كراوةتة سةر لة كاتي رووداني زيادةر ؤكة زياتر نةبيت سزا دةدرَيت.
 (:14ماددةي )

انبةرَيك يان راسثَيردراوَيك بة راذةي طشيت رةزامةندي بنةماي بدات يان يارمةتي بدات يان هةر فةرم
نَيوةندطريي بكات لة ثَيناو دابينكردني ئاو يان كارةبا يان خزمةتطوزاري ديكة بؤ ئةوةي زةوي و زار و 

لة شةش مانط كةمرت  خانووبةرانةي حوكمةكاني ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة ئةوة بة بةندكردن بؤ ماوةيةك
 نةبَيت و لة يةك ساَل زياتر نةبَيت سزا دةدرَيت.

 (:15ماددةي )
نابَيت تؤمةتباري زيادةر ؤكار بة كةفالةت يان بةبَي كةفالةت لة هةردوو قوناغي لَيكؤَلينةوةي  -1

 سةرةتايي يان دادطاييكردن ئازاد بكرَيت.

ي ئازادكردني مةرجدار و راطرتين جَي تؤمةتباري زيادةر ؤكار سوودمةند نابَيت لة حوكمةكان -2
بةجَي كردن، هةروةها لة دواي تةواوبووني ماوةي حوكمدانيشي ئازاد ناكرَيت تةنها ئةطةر لةسةر 

 تَيضووي تايبةتي خؤي زيادةر ؤييةكة الببات.

بر يار يان حوكمي دةركراو لة دادطا سزاكارييةكان بة ئازادكردن يان بَي تؤمةتي يان نا  -3
 ي هيض ئاسةوارَيكي نابَيت لةسةر البردني زيادةر ؤكة.بةرثرسيةت

 (:16ماددةي )
كةسي زيادةر ؤكار دةبووردرَيت لةو سزايانةي لةو ياسايةدا هاتوون ئةطةر هةواَل بداتة اليةنة 

( رؤذ لة رَيكةوتي هةواَلةكة هةَلسا 15تايبةمتةندةكاني زيادةر ؤيي لةسةر رووداني زيادةر ؤكة و لة ماوةي )
 البردني بةو مةرجةي ئةو البردنة بة نووسراوَيكي فةرمي لةم اليةنانة ثشت راست بكرَيتةوة.بة 

 (:17ماددةي )
ئةطةر كردارَيك لةاليةن ئةنداماني ليذنة لة كات جَي بةجَي كردني ئةو ئةركةي ثةيوةستة بة  -1

كمةكاني ماددةي البردني زيادةر ؤكان رووبدات ئةوة بة تاوان داناندرَيت لةطةَل رةضاوكردني حو
 ي هةمواركراو.1969(ي ساَلي 111(ي ياساي سزاكاني عَيراقي ذمارة )40)
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ئةنداماني ليذنة ئةو زيانانةي طةرةنيت ناكةن كة لةوانةية لة كاتي البردني زيادةر ؤ دووضاري  -2
( لة ياساي 2( بر طةي )215كةسي زيادةر ؤكار بنب لةطةَل رةضاوكردني حوكمةكاني ماددةي )

 ي هةمواركراوة.1951(ي ساَلي 40عَيراقي ذمارة ) مةدةني

 بةشي ضوارةم
 حوكمة كؤتاييةكان

 (:18ماددةي )
 ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن.

 (:19ماددةي )
ي ئةم ياساية ثَيويستة لةسةر وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان رَينمايي ثَيويست بؤ ئاسان جَي بةجَي كردن

 دةربكةن.
 

 (:20ماددةي )
 كار بة هيض دةقَيكي ياسايي يان بر يارَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك بَيت.

 (:21ماددةي )
 ئةم ياساية لة رؤذي بةاَلوبوونةوةي لة رؤذنامةي فةرمي وةقائعي كوردستان جَي بةجَي دةكرَيت.

 هؤيةكاني دةرضوواندن
اري ئاَلؤزي هةرَيمي كوردستان و راطواستين طوندةكان و تَيكضووني ثَيكهاتةي كؤمةاَليةتي و بة هؤي ب

تَيكةَلبووني كةلتوري طوند لةطةَل شار و رةوي بة كؤمةَلي طوندنشني بةرةو شارةكان بة هؤي زيادبووني 
ياكان بة ئار استةي ذمارةي دانيشتوان بة شَيوةيةكي نا ئاسايي و رةوي ذمارةيةكي زؤر لة ناوضة جيا ج

شارةكاني هةرَيم زيادةر ؤيي لةسةر ماَل و مؤَلكي طشيت بؤتة دياردة و سيماي شارستاني شارةكان بةرةو 
شَيواو دةضَيت، بؤ سنوورداركردني ئةم دياردةية و ثارَيزطاري لة ماَل و مؤَلكي طشيت و بن بر كردني 

مةاَليةتي لة دابةشكردني زةوي و سنوورداركردني زيادةر ؤيي تا ئاسيت ثَيويست و ثيادةكردني دادي كؤ
دةست بةسةرداطرتين زةوي كشتوكاَلي لةوةر طا و ثاوان و دارستانةكاني دةرةوةي سنووري شارةواني ئةم 

 ياساية دةرضووَيندرا.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 رموو.خاَلَيكي نيزامي هةية، بةر َيز امنة زكري فة
 بةر َيز امنة زكري سعيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بؤ طفتوطؤ كرن ل سةر راثؤرتا هاوبةش كو ئةو ببيتة ئةساس ثَيتظية دةنطدان بَيتة كرن، ضونكي دوو 
 ثر ؤذة ياسا بوو، بؤ هةندَي كو موناقةشة بَيتة كرن، زؤر سوثاس.
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 ةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرل

 روونكردنةوةيةكي طشيت لةسةر كؤي ثر ؤذة ياساكة، بةر َيز عمر عينايةت فةرموو.
 بةر َيز عمر عينايةت حةمة:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةمةوَيت لة خياللي بةر َيزتةوة لة بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان و ميوانة بةر َيزةكانين رابطةيةمن كة 
يةك راثؤرمتان ئامادةكردووة بؤ وةاَلمي بةر َيز امنة زكري، لة دواي دةرضووني  ئَيمة هةموومان ئةو ليذنانة

دةستووري عَيراقيةوة طةورةترين كَيشة كة رووبةرووي زؤربةي شارةوانيةكان بوويةوة و لة دواي ئةوةي 
لةسةر %( هاتة هةرَيمي كوردستانةوة خةَلك وةزعي دارايي باش بوو، دياردةي زيادةر ؤيي 17كة مووضةي )

زةوية كشتوكاَليةكان زؤر زيادي كرد، دياردةي كؤضي هاواَلتيان لة طوندةكانةوة بؤ ناو شارةكان زيادي كرد، 
ئةمةش كارَيكي واي كرد كة زيادةر ؤيي لة ناو هةرَيمي كوردستاندا ببَيتة دياردةيةكي زؤر زةق، بة راي من 

سانةن كةوا زيادةر ؤيي لة شار و شارؤضكةكان سةركةوتووترين سةرؤكي يةكةي ئيداري و شارةواني ئةو كة
يان لة سنووري ئيداريةكان كةمرتة، لةبةر ئةوة خراثرتين دياردة لة هةرَيمي كوردستاندا كة روويدا 
دياردةي زيادةر ؤيية، بن بر كردني زيادةر ؤيي دةبَيتة دةستكةوتَيكي زؤر طةورة بؤ دةسةاَلتي هةرَيمي 

تي جَي بةجَي كردن، ئةو ياسايانةي كةوا حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئَيستا كوردستان بة تايبةتي دةسةاَل
(وة دةست ثَي دةكات تةبعةن ئةوة قةراري 1979كاري ثَي دةكات بة تايبةتي وةزارةتي شارةواني لة ساَلي )

ي (398( تاوةكو دةطاتة ذمارة )198، 465، 156، 548مةجلسي قيادةي سةورةية، هةَلوةشاوة لة ذمارة )
، ئةم ياسايانة دواي ئةوةي كة دةستووري عَيراقي دةرضوو طرفيت طةورةي دروستكرد بؤ 1987ساَلي 

سةرؤكي يةكة ئيدارييةكان كة دةسةاَلتي حاكمي سزا و حاكمي جنح و ئةوانةي لة سةرؤكي شارةواني و لة 
ةرؤكي شارةوانيةكان سةرؤكي يةكة ئيدارييةكان وةرطرتةوة و وايكرد كة سةرؤكي يةكة ئيدارييةكان و س

ئةطةر نا لةم رؤذانة حةفتانة بنَيردرَينة بةردةم دادطا و وايدةكرد زؤربةيان تةوقيف دةكران، ئةمة دةسيت 
بةستنةوة و هؤكاري ئةم دةست بةستنةوةية لة دةستووري عَيراقي هات وايكرد كة دةست و ثَيي سةرؤكي 

ؤ دةرةوةي يةكة ئيدارييةكانين، سةرؤكي يةكة شارةوانيةكان و ستافةكاني ببةستَيتةوة، هةروةها ب
ئيدارييةكان نةتوانَيت رَيطري لة زيادةر ؤيي بكات، لة دةرئةجنامي ئةم طرفتة طةورةيةي كة هاتة ثَيشةوة 
ئَيمة وةكو ليذنةي شارةواني و طةشت و طوزار بة هاوكاري لةطةَل بةر َيز وةزيري شارةواني و لةطةَل ستايف 

و لةطةَل بةر َيز جَيطري وةزيري شارةواني و لةطةَل داواكاري طشيت لة سلَيماني و لة  وةزارةتي كشتوكاَل
هةولَير ئَيمة ثةيوةندميان كرد بؤ ئةوةي ياسايةك بدؤزينةوة بؤ هةرَيمي كوردستان كة ئةم ياساية لة بري 

ئَيمة هيض نةبَيت لة ئةو قةرارانةي مةجلسي قيادةي سةورة و ئةو ياسايةي كة ثَيشرت هةبووة كارَيك بكات 
ئةمر ؤ وة لة دواي دةرضووني ئةم ياسايةوة ئةوانة زيادةر ؤيي دةكةن و تةماعيان لة زةوي و زاري هةرَيمي 
كوردستان هةية ثَييان بَلَيني بووةسنت، كةواتة ئةم ياسايةي كة لةبةر دةستانداية ياسايةكة بؤ لةمةودواية، 

( رؤذةي داندراوة ثَيمواية لة ماددةي نؤي ياساكة 30ك ئةو )ئةسةري رةجعية، بة هيض جؤرَيك بة مةرجَي
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هاتووة ئةو ئةسةري زيادةر ؤكار بضَيت تؤماري خؤي بكات ئةطةر لة دةرةوةي سنووري شارةوان بوو ئةوة 
الي سةرؤكي يةكةي ئيداري، ئةطةر لة ناو سنووري شارةواني بوو الي سةرؤكي شارةواني، كةواتة ضارةسةر 

ةي كةوا ئَيستا كردوويانة بؤ ئةوةي زؤر وازح بَيت بؤ هةموو ئةو ئةندام ثةرلةمانانة دوو ضية بؤ ئةوان
ياساي تر ئامادةكراوة، ياسايةكيان الي ئَيمةوة ئامادةكراوة لةطةَل ليذنةي كشتوكاَل ئةوة ناردوومانة بؤ 

ةي دةرةوةي سنووري ( رؤذة وةاَلممان بداتةوة، بؤ ضارةسةري ئةو زيادةر ؤييان30حكومةت لة ماوةي )
شارةواني، ياسايةكين الي وةزارةتي شارةوانيةوة خؤشبةختانة ئةوانين ئامادةيانكردووة بؤ ضارةسةري 
ئةو زيادةر ؤييانةي كة ثَين دةرضووني ئةم ياساية كراوة، كةواتة بؤ ئةوةي زؤر روون بَيت لةبةر ضاوتان 

ةندي بةو زيادةر ؤييانةوة نية كة ثَيشرتكراوة بة ئةم ياساية لة دواي دةرضووني ياساكة ئةوةية كة ثةيو
مةرجَيك خؤيان تؤمار بكةن و بضن لة شارةواني و لةالي سةرؤكي يةكةي ئيداري ئةو كاتة سةرؤكي يةكةي 
ئيداري لةوانةية دائريةي ثةيوةنديدار تةخويل بكات، بؤ منوونة فةرمانطةي كشتوكاَل لةوَي تؤماريان بؤ 

ؤيي كردووة ئةو كاتة بةثَيي ئةو دوو ياسايةي كة دَينة ئةم قاعةي ثةرلةمانةوة دةكةنةوة كَي زيادةر 
 لَيرةوة دةردةضن مامةَلة لةطةَل زيادةر ؤييةكاني ثَيشووي خؤي دةكرَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ري شارةواني ضةند روونكردنةوةيةكي طشيت لةسةر ئةم داوا لة خاتووني بةر َيز نةورؤز مولود دةكةين وةزي
 ثر ؤذةية هةية بدات، فةرموو.

 بةر َيز نةورؤز مولود امني/ وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ة بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان، زؤر سوثاس كة ئةمر ؤ ئةو بابةتة طرنطة لَيرة ئامادةكراوة ئةو رةشنووس
ياساية، بة تةئكيد ئةوةي كاك عمر طوتي لةوانةية كورتةيةك بَيت لةسةر دياردةي زيادةرؤيي، ئةوةي طوتي 
بةس تةنها لة هةرَيمي كوردستان نية وةكو ئَيمة دةزانني هةموو عَيراق بة طشيت و لة هةموو وةاَلتاني دنيا 

دواي يةكةكاني ثَيشوو هةبووة، هةروةها بة هةية، بةاَلم بة تايبةت لة عَيراق هةبووة لة حكومةتة يةك بة 
تايبةتين لة هةرَيمي كوردستانين كة دياردةي زيادةر ؤيي هةبووة و دواي دةرضووني دةستووري عَيراق 
لةوانةية ثةرةي سةندبَيت، بةاَلم لةطةَل ئةوةدا ضةندين رَيكاري حكومةت توانيويةتي كة كردوويةتي بة 

لة سةرؤكايةتي هةرَيم كة بتوانَيت ليذنةي تايبةتي لة داواكاري طشيت رَيطاي ليذنةي ضاكسازي هةبووة 
ثَيكهاتبوو بؤ رَيطريكردن لَييان، هةورةها حكومةتي هةرَيم ضةندين ليذنةي ثَيكهَيناوة بؤ ئةوةي كة خودي 
جةنابي سةرؤكي حكومةت سةرؤكي ليذنةبوو لةطةَل جَيطري سةرؤكي حكومةت بؤ ئةوةي ئةو دياردةية 

بكرَي و موعالةجةي ئةوةي بكرَيت كة هةية، بؤ ئةم بابةتة ياسايةك ئامادةكراوة بة خؤشحاَليةوة بن بر 
ليذنةي ئاوةدانكردنةوة و شارةواني كةوا كاك عمر زؤر هاوكاري ئةو رةشنووسي ياساية بوو كة لة وةزارةت 

ن وةكو لةوانةية زؤر ثرسياري ئامادةكراوة دوو رةشنوومسان هةبوو، تةنها تَيبينيةك ئةطةر رَيطةم ثَي بدة
بَيتة سةر، بةاَلم با ثَين وةختة خؤمان بؤي ئامادة بكةين بؤ ئةوةي وةاَلمةكان و روونكردنةوةيةك 



 25 

هةبَيت، خؤي ياساي رَيطري طرتن لة تاجاوز ئةمة هةدةيف ئاساسي بابَلَي بةر َيزاني ئةنداماني ثةرلةمانتار و 
جةكردن لةوةدا طرنطرتة، ئَيمة كردمانة دوو رةشنووسي ياسا حكومةت و هةموومانة، هةروةها موعالة

ئةوةي ئَيستا بة خؤشحاَليةوة موناقةشةي لةسةر كراوة لة ضةندين كؤبوونةوةكاني ثةرلةمان و ئَيستا كة 
ئةو رةشنووسة ئامادةكراوة ئةمة رَيطريكردنة لة ياساي تةجاوزكردن بؤ ئةوةي رةدعةك هةبَيت، لةبةر 

يانةي كة ثَيشوو هةبووة لةوانةية رةدعةكان يان زؤر كةم بوونة يان مةبلةغةكان لةطةَل ئةوةي ئةو ياسا
ئَيستا ناطوجنَيت، بؤية ئَيمة سزاكان و ياساكان و دياريكردني تةجاوزةكانين دياريكراوة لةو رةشنووسة، 

ةواني ئامادةكراوة ئةوةي موعالةجةكردني رةشنووسَيكي ياسايي ترة هةم لةاليةن ئَيمة وةكو وةزارةتي شار
كة لة ئةجنومةني وةزيرانةوة ديراسةتي لةسةر دةكرَيت، هةم لةاليةن وةزارةتي كشتوكاَلةوة لةطةَل 
ليذنةكاني تايبةت لة ناو ئةجنومةني وةزيران بؤ موعالةجةكردني بة تايبةتي بابَلَيم زةوية كشتوكاَليةكانة 

موعالةجةيان بؤ دانراوة لةطةَل ئةوةي تةمليك كردني  ياخود مةزرةعةكانة كة ناويان لَي دةنَين، ئةمانةش
هةندَيك لة تةجاوزاتةكان كة ئةوةش وةكو ئاماذةم ثَيدا ئامانة دوو رةشنووسي ياساي ترن كة لة 
ئةجنومةني وةزيران ديراستيان بؤ دةكةن، بةر َيزان، بةاَلم ئةوةي طرنطة ئةمر ؤ ثةسةند بكرَيـت ئةوةية 

رين ئةو تةجاوزاتانة ياخود ئَيمة ناوي لَي بنَيني وةكو نةزيفَيكي دائيمية، هةر كةوا جارَي ئَيمة رابط
ضةندة ال بة ال و ثضر  ثضر  توانيومانة عيالجي بكةين، بةاَلم بة ياسايةكي ثتةو نةبَيت و بة رةدعَيكي زؤر 

ياساكانيان بؤ بة هَيز نةبَيت لةوانةية نةتوانني، ئةوةي ئَيستا دةمانةوَيت رابطريَيت دواي ئةوةي 
موعةلةجةكردن ئةمانين رةشنووسيان ئامادةية و ضةندين كؤبوونةوةشي لةسةر كراوة لة ئةجنومةني 
وةزيران، زؤر سوثاسي بةر َيزان دةكةين كةوا هاوكاري رةشنووسي ئةو ياسايةيان بوونة كةوا هةم حكومةت 

َيتة موناقةشة و بر ياري لةسةر دةدرَيت، و هةم ئةندام ثةرلةمانة بةر َيزةكان ئامادةكراوة ئةمر ؤكة دةخر
 زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةر َيزان راثؤرتة هاوبةشةكة دةخةينة دةنطدان بؤ ئةوةي ببَيتة ئةساسي طفتوطؤكردن لةم دانيشتنةدا، 
َيوةيةي خوَيندرايةوة لةاليةن سةرؤكي ئَيستا ئةوة دةخةينة دةنطدان ئةو راثؤرتة هاوبةشةي كة بةو ش

( كةس 61ليذنةي ياسايي ئةوة دةبَيتة ئةساس بؤ طفتوطؤكردن، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )
لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ كةس نية، كةواتة بة كؤي دةنط 

ياسايي راثؤرتةكة ماددة بة ماددة خبوَيننةوة بؤ ئةوةي دةرطاي طفتوطؤ ثةسةندكرا، بةر َيز سةرؤكي ليذنةي 
 بكةينةوة بؤ موناقةشةكردن، فةرموو.

 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 
 ياساي رَيطري لة زيادةر ؤيي و البردني لةسةر زةوي و زاري دةوَلةت لة هةرَيمي كوردستان–عَيراق.
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 مبةشي يةكة
 ثَيناسة و ئامانج و ثيادةكردن

 ثَيناسةكان:
 (:1ماددةي )

مةبةست لةو دةستةواذةو وشانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة بؤ مةبةستةكاني جَي بةجَي كردني ئةم 
 ياساية:
 هةرَيم: هةرَيمي كوردستان–عَيراق. -1
 ئةجنومةن: ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان–عَيراق. -2

دةوَلةت: طشت ئةو زةويانةي موَلكي دةوَلةتن لة سنووري هةرَيمي كوردستان–عَيراق، زةوي و زاري  -3
جا تومخةكةي يان ثؤَلينةكةي جؤرةكةي هةر جيةك بَيت هةر وةك لة ماددةي يةكةمي ياساي 

ي بةركار دياريكراوة، 1976(ي ساَلي 53يةكخستنةوةي ثؤَلَينةكاني زةويةكاني دةوَلةت ذمارة )
 ةويانةي كة تةسوية نةكراون و بة ناوي كةسةوة تؤمار نني.هةروةها ئةو ز

زةوي ناو سنووري شارةواني: طشت ئةو زةويانةي دةكةونة ناو سنووري بر ياردراو بؤ شارةوانيةكان  -4
 لة طشت ثارَيزطا و قةزا و ناحيةكان بةثَيي نةخشةي بنةر ةتي.

وةي سنووري هاتوو لة بةندي زةوي دةرةوةي سنووري شارةواني: ئةو زةويانةي دةكةونة دةرة -5
 ضوارةمي ئةو ماددةية زةويةكاني دةرةوةي سنووري طوندةكان.

 سةرؤكي يةكةي كارطريي: ثارَيزطار، قاميةقام، بةر َيوةبةري ناحية. -6

 شارةواني: شارةواني ثارَيزطا و قةزا و ناحية و شارةدَييةكاني هةرَيم. -7

 ليذنة: ليذنةي رَيطري لة زيادةر ؤيي و البردني. -8

زيادةر ؤكار: ئةو كةس و اليةنةي بةبَي مؤَلةتي ياسايي ثةيوةنديدار رةفتارَيك دةكات كة لة  -9
 ماددةي ضوارةمي ئةم ياسايةدا هاتووة.

ضاودَير: كارمةندي كاتي و بةردةوامي شارةواني و فةرمانطةكاني حكومةت ضاودَيري  -10
 زيادةر ؤيي دةكةن.

 رؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سة
بةر َيزان ئَيستا دةرطاي طفتوطؤ دةكةينةوة بؤ موناقشةكردن، كَي دةيةوَيت بةشدار بَيت بؤ طفتوطؤكردن 

 دةست بةرزكاتةوة بؤ ئةوةي ناوةكان بنووسني؟ بَيطةر خان سكرتَيري ثةرلةمان، فةرموو.
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 بةر َيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 سةرؤكي ثةرلةمان.بةر َيز 

ئارى عبداللطيف، حاجى كاروان، ئةم بةر َيزانة ناويان تؤماركردووة بؤ ئةوةي طفتوطؤي ئةو ماددةية بكةن )
كةذاَل هادي، مامؤستا عبدالرمحن، مامؤستا ماجد، حتسني امساعيل، بشار مشري، عباس فائق،  بَيستون

 غزالي، د.سراج(.
 طري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَي

بةر َيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةين وةكو ثَيشرت ئةندامان قسةي خؤيان دةكةن، دواتر ليذنة 
ثةيوةنديدارةكان، دواتر وةزيرة بةر َيزةكان، هةروةها وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان ئةوانين رةئي خؤيان 

ي دةنيشتنةكة دةكرَيت، بةر َيز حتسني امساعيل دةنووسن و لة رَيطاي يةكَيك لة وةزيرة بةر َيزةكان ئار استة
 فةرموو.

 بةر َيز حتسني امساعيل امحد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةرةتا بةخَيرهاتين وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار و وةزيري داد و شاندي ياوةريان دةكةم، من 
( نةمَينَيت لَيرة، 3، 2ةكان بَيت، ماددةي )ثَيمواية بةشي يةكةم ثَيناسة و ئامانج و ثيادةكردن تةنها ثَيناس

( لةطةَل هؤيةكاني دةضوواندن بطوجنَينرَيت، ثيادةكردنةكانين هةر خؤي لة ثَيناسةكاندا 2ماددةي )
 هاتووة، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةر َيز مامؤستا ماجد فةرموو.

 وفيق:تعثمان بةر َيز ماجد 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من تةنها بر طةي سَييةم كة موستةلةحةكان كةليمةي ئيستوا حةز دةكةم ئاماذةي ثَي بكةم كة تةسوية 
كةليمةكي عةرةبية مةسدةرةكةي لة ئيستوا وةرطرياوة، موستةلةحي رووثَيوي ئةوة راستكردنةوةي ثَي 

ماذة ثَيكراوة كة لة زؤربةي ماددةكاندا هاتووة دةبَيت بيكةين دةَلَين، بةاَلم وابزامن موستةلةحةكة لَيرة ئا
 بة يةكالكردنةوةي زةويةكان، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز كاك ئاري قةرموو.
 مولود: عبداللطيفبةر َيز ئاري 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةر ناوي ياساكة هةية كة زيادةر ؤيي و البردني لةسةر زةوي و زاري دةوَلةت، بة راسيت من تَيبينيم لةس

تةبعةن ئَيمة موَلكمان هةية هةر زةوي و زار نية، ثَيمباشة بكرَيت بة ياساي رَيطري لة زيادةر ؤيي و 
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راوة لة بةشي داطريكردني موَلكي دةوَلةت يان طةر انةوةي، خاَلَيكي تر باسي دةوَلةت كراوة و ئاماذةي ثَي نةك
يةكةم لة ثَيناسةكاندا، لة كاتَيكدا هةرَيم ناوي هاتووة، يةعين مةفروز بوو ناوي دةوَلةتين بَيت ئايا 
دةوَلةتي عَيراقي فيدراَلة يان نا، خاَلي شةشةم و حةوتةم باسي ئيدارةي سةربةخؤ نةكراوة ئايا ئَيمة 

ا سةر بة ثارَيزطاية يان سةر بة قاميةقاميةتة، ئيدارةي راثةر ينمان هةية لةطةَل ئيدارةي طةرميان ئاي
بَيطومان ئةو ئيدارةية حاَلةتَيكي تازةية لة هةرَيمي كوردستان، خاَلي كؤتاييم ثَيمباشة ماددةيةك زياد 
بكرَيت زيادةر ؤيي رابردوو، يةعين ئةوةي كة ئَيستا لة هةرَيمي كوردستان ئَيستا زةوي نةماوة لة هةرَيمي 

زانياريتان هةر هةموو داطريكراوة بة الدَيكانيشةوة، بةو سنوورانةوة كة ثَيشرتين موَلكي كوردستاندا بؤ 
دةوَلةت بوون، ثَيمباشة ماددةيةكي تازة زياد بكرَيت بؤ ئةم ثر ؤذةية بةم ضةشنة ئةو زيادةر ؤييانةي ثَين 

اكاني ئةم ياساية ئةم ياسايةكراوة دةبَيت هةموويان مامةَلةي ياسايي بكةن و بة ثَيضةوانةوة سز
 دةيانطرَيتةوة، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز حاجي كاروان فةرموو.
 بةر َيز كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ياساكة خؤي ئةطةر بةس باسي  تةقريبةن تَيبينيةكةم هةر ئةوةي كاك ئاري بوو، بةاَلم بة دةستكاريةوة
زةوي و زار بَيت بة قةد زةوي و زار بينا داطريكراوة، داطريكردنةكةش يان بة رَيطاي ئةشخاسة يان بة رَيطاي 
ئةحزابةوةية، لةبةر ئةوة لَيرة جَيي دةبَيتةوة يان لةسةر زةوي زراعي كراوة يان لةسةر موَلكي طشيت و 

ة ئةطةر ئةو ئيزافةية نةكةين تةقريبةن نيوةي ئةو زيادةر ؤييانة لةسةر موَلكي شارةواني كراوة، بؤي
ناتوانني بةم ياساية عيالج بكةين، بؤية ئةطةر ناوي ياساكة بطؤر درَيت بةوةي كة ياساي رَيطري لة 
زيادةر ؤيي و البردن و زةوتكردن، ضونكة زةوتكراوة، لةسةر زةوي و زار موَلكي دةوَلةت، بؤية ئةطةر ثَيكةوة 

ت زؤر باشرتة، لة بةشي سَييةم زةوي و زاري دةوَلةت كة باسي ئةوة دةكات طشت ئةو زةوي و موَلكي بَي
دةوَلةتن لَيرة ئيزافةيةكي بؤ بكةين طشت ئةو زةوي و بينايانةي كة موَلكي دةوَلةتن، ضونكة بينايةكي زؤر 

ر ؤيي و البردن و زةوتكردن، ضونكة هةية موَلكي دةوَلةتة، لة خاَلي هةشتةم ليذنة ليذنةي رَيطري لة زيادة
 ئةوة بؤ دوو شتة، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 وابزامن ثَيويستيمان بة روونكردنةوةيةك هةية لةاليةن كاك عمر عينايةت، فةرموو.
 بةر َيز عمر عينايةت حةمة:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َيمة ئاماذةمان ثَيدا بؤ ئةوةي وةاَلمدانةوةي قسةكةي بةر َيز كاك ئاري كردي، ئةوة بؤ لة سةرةتاوة ئ
لةمةودواية، ضارةسةر دَيت بة دوو ياساي لةمةودوا، ئةوة وازحة، وشةي زةوي و زارين يةعين عةقار، هةم 
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كراوة بةثَيي  زةوي دةطرَيتةوة، هةم خانووش دةطرَيتةوة، هةم بيناش دةطرَيتةوة، ئةوة ثَيناسةشي بؤ
ئةطةر بطةرَييتةوة بؤي زةوي زار تةعريف كراوة، لةبةر ئةوة ئةمة زؤر وازحة ئةم  1976قانوني ساَلي 

ياساية بؤ لةمةودوا دَيت، مةسةلةن وشةي الدان دانراوة ثَيمخؤشة وازح بَيت لةبةردةمي بةر َيزتان، بؤ 
دواي ئةم ياساية كة دةردةضَيت ئَيمة دةضني  منوونة بؤ نووسيومانة البردن الداني، مةسةلةن بؤ منوونة

سةير دةكةين كةسَيك خةريكة ئيفراز دةكات ئَيمة رَيطري لَي دةكةين، بةاَلم نةمانتواني رؤذي شةممة و 
يةك شةممة بةسةرداهات، دوو روذي بةسةرداضوو ضووين سةير دةكةين ضوار ضني بلؤكي بةرزكردؤتةوة 

دان بؤ ئةوانةي ثَيشوو نية، بؤ ئةوانةي ثَيشووش ضارةسةركراوة لة ئةوة الدانةكةية، بؤ وشةي يان ال
ماددةي نؤي ئةم ياساية، ثَيمواية ماددةي نؤية كة دةَلَيني وةرن ناوي خؤتان بنووسن وةزارةتي شارةواني 
ياسايةكيان ئامادةكردووة بؤ ئةم مةبةستة و دَيتة ثةرلةمان بة ثةلة داوامان لَيكردوون بَيتة ليذنةي 

رةواني و لةطةَل ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةيوةنديدارةكان قسةي لةسةر دةكةين، بة نيسبةت ئةوةي شا
دةرةوةي شارين وةكو ثَيم طوتي هةم ئةجنومةني وةزيران وةكو جةنابي نةورؤز خان باسيكرد سةرقاَلي 

ةنةوة ياساكة بة ئيمزاي ( رؤذدا وةاَلممان بد30ئةوةن و ئَيمةش بة ثةلةين داوامان لَيكردوون لة ماوةي )
بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان بؤيان دةضَيت ئةو ثر ؤذة ياساية كة ئَيمة دامانناوة بؤ ئةوةي كة لةطةَل ئةوةي 

( رؤذدا، كةواتة ضارةسةري دةرةوةي شاريشمان 30خؤيان يةكي خبةن بؤمان بنَيرن لة ماوةي )
 تي شارةوانيةوة ئامادةكراوة، زؤر سوثاس.ئامادةكردووة، ضارةسةري ناوةوةي شارين لةاليةن وةزارة

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز بشار مشري فةرموو.
 بةر َيز بشار مشري امساعيل:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةسةر زةوي من تَيبينيم لةسةر ماددةي يةكةم خاَلي دةيةم هةية، لَيرة دوو جؤرة زيادةر ؤييمان هةية ل
كشتوكاَلي و زةوي شارةواني ض موَلك بَيت يان زةوي بَيت، بؤية لة كاتي ضاودَيريكردن لَيرة نووسراوة 
كارمةندي كاتي و بةردةوامي شارةواني، من ثَيمباشة كشتوكاَلين زياد بكرَيت بؤ ئةوةي كارمةندةكان لة 

نةك تةنها شارةواني، ضونكة دوو جؤرة كشتوكاَل لة وةزارةتي شارةواني و كشتوكاَل ضاودَيري بكةن، 
 زيادةر ؤييمان هةية، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز بَيستون فائق فةرموو.
 بةر َيز بَيستون فائق حممد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َيطري نةبَيت، بنووسرَيت ليذنةي رَيطري و بؤ خاَلي هةشتةم من ثَيشنيار دةكةم ليذنة تةنها ليذنةي ر
ضاودَيري لة زيادةر ؤيي و البردني، ضونكة دواي رَيطري ثَيويستيمان بة ضاودَيرية بؤ ضؤنيةتي 
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البردنةكةشي هةية، بؤ خاَلي دةيةمين بؤ مةسةلةي ضاودَير ئةوةي كاك بشار باسي كرد من ثَيشنيار 
دَير كارمةندي كاتي و بةردةوامي شارةواني و فةرمانطة و دةكةم سياغةكةي بةم جؤرة لَي بكرَيت ضاو

 وةزارةتةكاني ترة كة ضاودَيري زيادةر ؤيي دةكةن، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز كةذاَل هادي فةرموو.
 بةر َيز كةذاَل هادي فةقَي:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

اليةن بةر َيزان هةردوو ثةرلةمانتار كاك حاجي كاروان و كاك ئاري كرا، بؤية ثشتطرييان لَي قسةكامن لة
 دةكةم، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز كاك غزالي فةرموو.
 بةر َيز عباس غزالي مريخان:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ان كرد زؤرترين زةوي، زةوي زراعية، كشتوكاَلة كة دةسيت بةسةردا طرياوة و خةريكة بَيشك هةر وةكو باسي
نةمَينَيت، دياردةيةك بووة، بؤية ئةمةش زياتر لة طوندةكان دةبَيت، بؤ ئةوةي ضارةسةر بكرَيت لة خاَلي 

اطادارة و هةم شةشةم ثَيشنيار دةكةم كة موختارين لة طوند لةطةَل هةيئةي كارطَير ي بَيت، ضونكة هةم ئ
 بؤ جَي بةجَي كردني ئاسانرت دةبَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز مامؤستا عبدالرمحن فةرموو.
 فتاح:رضا بةر َيز عبدالرمحن علي 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كاك بشار طوتي بة دةقيقي واية، ضونكة تةجاوزات ثشتيواني لة قسةكاني كاك بَيستون فائق دةكةم، ئةوةي 
ضةندة كراوةتة سةر زةوي شارةواني رةنطة ضةندين هةندة كرابَيتة سةر زةوية كشتوكاَليةكان، بؤية 
ناكرَيت بةر َيوةبةرايةتي كشتوكاَلةكان لة قةزا و ناحيةكاندا ناويان لَيرة نةبَيت، دةكرَيت ئةو 

 ارةتي كشتوكاَل و سةرضاوة ئاوييةكان بؤي زياد بكرَيت، زؤر سوثاس.دامودةزطايانةي تايبةتن بة وةز
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.سراج فةرموو.
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 بةر َيز د.سراج امحد محدامني:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ونين باسيكرد، ليذنة كة ثَيناسةي ليذنة من لة خاَلي هةشتةم وا ثَيشنيار دةكةم لةبةر ئةوةي كاك بَيست
دةكرَيت بكرَيتة ليذنةي ضاودَيري و رَيطرتن لة زيادةر ؤيي و البردني، وشةي رَيطري بةراسيت ثَيم 
وشةيةكي نةشياوة بة ليذنة، يةعين ليذنةي رَيطري بكرَيتة ليذنةي ضاودَيري و رَيطرتن لة زيادةر ؤيي، 

ضاودَير دةكات منين هةمان رةئي كاك بشار و بةر َيزان هةية، يةعين  هةروةها خاَلي دةيةم كة ثَيناسةي
سياغةكة واي لَي بكرَيتةوة ضاودَير كَيية؟ ضاودَير كارمةندي كاتي و بةردةوامي شارةوانية كة ضاودَيري 
زيادةر ؤيي دةكةن، هةروةها ضاودَيري فةرمانطةكاني تري وةزارةتةكاني بةسةرةوة بَيت، ئاوامان داناوة 

 وابزامن ثَيشنياري اليةني ثةيوةنديداريشة، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 وةاَلمي ليذنة ثةيوةنديدارةكان، د.ظاال فةرموو.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َيشنيارةكةي بةر َيز بَيستون فائق ئةويشيان ثَيشنيارةكةي كاك بشار سياغةي دةكةينةوة، هةروةها ث
وةردةطرين و سياغةي دةكةينةوة، ئةوةشي كة ثةيوةستة بة موَلك ئةوةش دواجار دايدةر َيذينةوة لةطةَل 

 ليذنةكان بة نيسبةت ناونيشانةكة، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 .بةر َيز د.بةهار فةرموو
 بةر َيز د.بةهار حممود فتاح:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بةوةي كة طوترا ثَيناسة و ئامانج و ثيادةكردن بةس ثَيناسةكة مبَينَيتةوة، لة راستيدا خؤي 
دار شتين ياسا دوو اليةني هةية، اليةني شكلي و اليةني مةوزوعي، ئَيمة لَيرة زؤر طرنطيمان بة اليةني 

، اليةني شكلي تةسنيفكردنة، لة تةسنيفكردنيشدا عادةتةن ئةم سَي شتة بة يةكةوةن )ثَيناسة شكلي نةداوة
و ئامانج و ثيادةكردن(، ئاماجنين جياوازة لة هؤيةكاني دةرضوواندن، بؤية ئةو ثَيشنيارة دةبَيت 

 مبَينَيتةوة بةو شَيوةية، زؤر سوثاس.
 ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي 

 بةر َيز د.عزت فةرموو.
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 بةر َيز د.عزت صابر امساعيل:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان:

كؤي ثر ؤذة ياساكة هةندَي هةَلةي زمانةواني تَيداية و هةوَلدةدةين لةطةَل هةموو سةرؤكايةتي ليذنةكان 
ن دةكةم، وشةي موَلك بؤ زياد ضاكي بكةين، ثَيشنياري سَي ثةرلةمانتاري بةر َيز لة ناونيشانةكة ثشتيوانيا

 بكةين ياساي رَيطري لة زيادةر ؤيي و البردني لةسةر زةوي و زار و موَلكي دةوَلةت، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئَيستا رةئي وةزيرة بةر َيزةكان وةردةطرين، بةر َيز سينان ضةلةبي فةرموو.
 عبداخلالق ضةلةبي/ وةزيري داد: بةر َيز سينان

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة ماددةي دووةم خاَلي سَييةم دةَلَيت زةوي و زاري دةوَلةت دواتر لة ثَيناسةكةي دةَلَيت طشت ئةو زةويانة، 
يان دةبَيت بَلَي طشت ئةو زةوي و زارانة يان هةردووكيان زةوي دةوَلةت بَلَيي لةوَيدا، ضونكة زةويةكة 

ةاليةك ثَيناسةكراوة كة ئةو بينا و مونشةئاتي لةسةركراوة، بةس لة ثَيناسةكةي ئةوة ناهاتووة، لةبةر ل
ئةوة يان دةبَيت هةردوو زةوي و زار بَيت يان هةردوو زةوي دةوَلةت بَيت بةو شَيوةية بَيت لةوةي يةكةم، 

ي دةوَلةتة دةبَيت تاوةكو كؤتايي يةعين لَيرة زةوي و زاري دةوَلةت طشت ئةو زةوي و زارانةي كة موَلك
موتابيق بَيت ئةوة يةك، دةَلي توخم لَيرة رةطةز لة ثَيناسةي تةسليل عةقاري يةعين جنسي عةقاري 
دةبَيت بطؤر َيت بكةينة رةطةز ئةوة دوو، ماددةي يةكةم خاَلي نؤيةم دةَلَي ئةو كةس و اليةنةي 

كرَيت لةوَيدا، دواتر رفتارَيك لة رفتارةكاني هاتووة لةطةَل ثةيوةنديدار و ثَيضةوانةي ياسا دةبَيت ئيزافة ب
ضوارةم ئةوانة دةبَيت ئيزافة بكرَيت لَيرانة، ثَيشنيارةكامنان لة ماددةي يةكةم  خاَلي دةيةم، ضاودَيري 
 لَيرانة هةموو ئةو فةرمانبةرانة كة دةطرَيتةوة كة لة فةرمانطةكاني شارةواني و فةرمانطةكاني ثةيوةنديدار

 ئيزافة بكرَيت لَيرة، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز نةورؤز مولود وةزيري شارةواني فةرموو.
 بةر َيز نةورؤز مولود امني/ وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وةزارةتي شارةواني و طةشت و طوزار، هةروةها وةزارةتي  بةر َيزان ئةندامي ثةرلةمان، ئَيمةش وةكو
كشتوكاَل و ئاودَيري بة هةمان شَيوة ئةو رةئيانةي ئةو بةر َيزانة ئاماذةيان ثَيدا كة بر طةي هةشتةم 
ليذنةكان ليذنةي ضاودَيري ئيزافة بكرَيي وشةي )ضاودَيري(، بؤ ئةوةي رَيطريكردن بَيت باَبَلَيني لة 

ضاودَيريشي لةطةَل بَيت، بر طةي دةيةمين بة هةمان شَيوة كارمةندي كاتي و بةردةوامي تةجاوزاتةكان 
شارةواني و فةرمانطةكاني حكومةت البربَيت لة جياتي ئةوة هةروةها ضاودَيري فةرمانطةكاني تري 

ئيزافة  وةزارةتةكان و بة تايبةتي وةزارةتي كشتوكاَلين داوا دةكةن كة وشةي ليذنةي كشتوكاَلين تَييدا
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بكرَيت بؤ ئةوةي ئةوانين ئاطاداري زيادةر ؤييةكان بن، هةر ئةو دوو خاَلةي موشتةرةكمان هةبوو ثَيكةوة، 
 زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز عمر عينايةت فةرموو.
 بةر َيز عمر عينايةت حةمة:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان:

َيشنيارةي بةر َيز د.سنيان ئةو زةويانة من بة باشي دةزامن بكرَيت بة زةوي و زار، هةروةها ثشتطريي ئةو ث
لة قسةكةي كاك بَيستون دةكةم، ضاودَيرةكة بؤ بةر َيز نةورؤز خان كة باسي كرد ئةوةش هةر تةواوة، 

ني كة ضاودَيري زيادةر ؤيي سياغةي دةيةمين داوا دةكةم بكرَيتةوة كارمةنداني كاتي و بةردةوامي شارةوا
دةكةن، هةروةها ضاودَيرةكاني دي لة فةرمانطةكاني وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان، يةعين ئةوة سياغة 
دةكةينةوة و ئةوانين دةطرَيتةوة بة راي من ئةوةش مةعقولة، وشةي موَلكين ئةو موَلكة ئيزافة دةكةين 

 كة لة ناونيشانةكة هةية، زؤر سوثاس.
 ر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعف

 ئَيستا طوَي لة دار شتنةوةي كؤتايي دةطرين سةبارةت بة ماددةي يةكةم، بةر َيز د.ظاال فةرموو.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 دواي وةرطرتين ثَيشنيارةكان بةو شَيوةية ناونيشان و ماددةكة سياغةكرايةوة.
 ؤيي و البردني لةسةر زةوي و زار و موَلكي دةوَلةت لة هةرَيمي كوردستان–عَيراق.ياساي رَيطري لة زيادةر 

 بةشي يةكةم

 ثَيناسة و ئامانج و ثيادةكردن
 ثَيناسةكان:

 (:1ماددةي )
مةبةست لةم دةستةواذةو وشانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة بؤ مةبةستةكاني جَي بةجَي كردني ئةم 

 ياساية:
 مي كوردستان–عَيراق.هةرَيم: هةرَي -1
 ئةجنومةن: ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان–عَيراق. -2
زةوي و زاري دةوَلةت: طشت ئةو زةوي و زارانةي موَلكي دةوَلةتن لة سنووري هةرَيمي  -3

كوردستان–عَيراق، جا رةطةزةكةي يان ثؤَلينةكةي جؤرةكةي هةر ضيةك بَيت هةر وةك لة 
(ي ساَلي 53نةوةي ثؤَلَينةكاني زةويةكاني دةوَلةت ذمارة )ماددةي يةكةمي ياساي يةكخست

ي بةركار دياريكراوة، هةروةها ئةو زةويانةي كة تةسوية نةكراون و بة ناوي كةسةوة تؤمار 1976
 نني.
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زةوي ناو سنووري شارةواني: طشت ئةو زةويانةي دةكةونة ناو سنووري بر ياردراو بؤ شارةوانيةكان  -4
 زا و ناحيةكان بةثَيي نةخشةي بنةر ةتي.لة طشت ثارَيزطا و قة

زةوي دةرةوةي سنووري شارةواني: ئةو زةويانةي دةكةونة دةرةوةي سنووري هاتوو لة بر طةي  -5
 ضوارةمي ئةم ماددةية زةويةكاني دةرةوةي سنووري طوندةكان.

 سةرؤكي يةكةي كارطريي: ثارَيزطار و قاميةقام و بةر َيوةبةري ناحية. -6

 ني ثارَيزطا و قةزا و ناحية و شارةدَييةكاني هةرَيم.شارةواني: شارةوا -7

 ليذنة: ليذنةي ضاودَيري و رَيطري لة زيادةر ؤيي و البردني. -8

زيادةر ؤكار: ئةو كةس و اليةنانةي بةبَي مؤَلةتي ياسايي ثةيوةنديدار و بة يَثضةوانةوةي ياسا  -9
 هاتووة. بةركارةكان رفتارَيك دةكات كة لة ماددةي ضوارةمي ئةم ياسايةدا

ضاودَير: كارمةندي كاتي و بةردةوامي شارةواني كة ضاودَيري زيادةر ؤيي دةكةن، هةروةها  -10
 ضاودَيري فةرمانطة ثةيوةنديدارةكاني ديكة.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةر َيز د.بةهار تَيبينيت هةية؟ فةرموو ثَين ئةوةي خبةينة دةنطدان.

 َيز د.بةهار حممود فتاح:بةر 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَين ئةوةي خبرَيتة دةنطدان برياربوو كة كارمةندي ضاودَيري اليةني ثةيوةنديدار يان وةزارةتي كشتوكاَلي 
 بؤ زياد بكةين، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 نةوة، فةرموو.بةر َيز عمر عينايةت روونكرد
 بةر َيز عمر عينايةت حةمة:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة نؤيةمدا يةك وشةمان ثةر اندووة ئةو كةس و اليةنةي بةبَي مؤَلةتي ياسايي اليةني ثةيونديدار، زؤر 
 سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

َيوةيةي كة خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةر َيزان ئَيستا ئةو ماددةية بةو ش
( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ كةس نية، 53بةرزكاتةوة؟ )

 كةواتة بة كؤي دةنط ئةو ماددةية ثةسةندكرا، دةضينة سةر ماددةي دووةم، د.ظاال فةرموو.
  فريد ابراهيم:بةر َيز د.ظاال

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئاماجنةكان: ئاماجنةكاني ئةم ياساية بريتني لة: (:2ماددةي )
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ثارَيزطاري لةو زةويانةي موَلكي دةوَلةتن لة ناو سنووري هةرَيم و رَيطري لة زيادةر ؤيي و  -1
 داطريكردني بة رَيطاي سثاندني سزاي بةرطر )رادع( بةرمبةر بة زيادةر ؤكار.

 طرتنةبةري رَيكاري توند بؤ البردني زيادةر ؤيي لةسةر زةوي و زاري دةوَلةت. -2

ثارستين ئابووري نيشتيماني هةرَيم لة رَيطاي قةدةغةكردني زيادةر ؤييكردنة سةر زةوية  -3
كشتوكاَليةكان يان ثاوانة سرووشتيةكان يان دارستانة سرووشتيةكان و رَيطرتن لة طؤر يين 

 يانة.بةكارهَيناني ئةم زةو

ثارَيزطاري لة نةخشةي بنةر ةتي شارةواني بةثَيي ئةو ثالنةي بؤيان دانراوة ئةوين بة رَيطري لة  -4
 زيادةر ؤيي.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
بكات؟ بةر َيزان ئَيستا دةرطاي طفتوطؤ دةكةينةوة بؤ موناقةشةكردن لةسةر ئةم ماددةية، كَي دةيةوَيت قسة 

 بةر َيز بَيطةرد تاَلةباني سكرتَيري ثةرلةمان فةرموو.
 بةر َيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئومَيد حةمة علي، عبداللطيف، ئةم بةر َيزانة داواي طفتوطؤكردنيان كردووة لةسةر ئةم ماددةية )ئاري 
 لرمحن، علي حةمة صاحل، سؤران عمر، صاحل فةقَي، مامؤستا حسن، د.شَيركؤ(.بَيستون فائق، مامؤستا عبدا

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز كاك ئاري فةرموو.
 مولود: عبداللطيفبةر َيز ئاري 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يكردووة، هةر ضواريان هةست دةكةم نزيكن لة من ثَيمباشة لة ئاماجنةكاندا تةبعةن ضوار خاَلتان ديار

يةكةوة، خاَلي يةكةم و دووةم بكرَيت بة يةك بةم جؤرة، ثارَيزطاري لة زةوي و زار و موَلكي دةوَلةت لة ناو 
سنووري هةرَيم و رَيطري لة زيادةر ؤيي و داطريكردنيان نةك داطريكردني، داطريكردنيان و طرتنةبةري 

ادةر ؤكار، سَييةم و ضوارةمين هةست دةكةم هةر نزيكن لة يةكةوة بةم ضةشنةي رَيكاري ياسايي دذي زي
لَي بكرَيت، ثاراستين ئابووري نيشتيماني هةرَيم و ثارَيزطاري لة نةخشةي بنةر ةتي شارةوانيةكان، زؤر 

 سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ة نووسني بَينيت ثَيشكةش بة ليذنةي ياسايي بكةي، بؤ ئةوةي لة ئةطةر ئةوةي نووسيووتة هةر ب
 دار شتنةوةي سوودي لَيوةربطريَيت، بةر َيز ئومَيد حةمة علي فةرموو.
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 بةر َيز ئومَيد حةمة علي:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َلةت، رَيكاري تووند بر طةي دووةم طرتنةبةري رَيكاري تووند بؤ البردني زيادةر ؤيي لةسةر زةوي و زاري دةو
كراوةية رةنطة زؤر ياسايي و دةقيق نةبَيت، بكرَيتة رَيكاري ياسايي ثَيويست، سَييةم: ثاراستين ئابووري 
نيشتيماني هةرَيم لة رَيطةي قةدةغةكردني زيادةر ؤييكردنة سةر زةوية كشتوكاَليةكان يان ثاوانة 

ة طؤر يين بةكارهَينانةكاني ئةم زةويانة، لَيرة بة سرووشتيةكان يان دارستانة سرووشتيةكان و رَيطرتن ل
كؤتايي بر طةكة دةَلَي رَيطةطرتن لة بةكارهَيناني ئةم زةويانة لة كاتَيكدا تةنها زةوي نية، زةوي كشتوكاَلية و 
ثاواني سرووشتية و دارستانة سرووشتيةكانن كة ئةمانة لة ضوارضَيوةي زةوي ناتواني باسيان بكةي، بؤية 

ار دةكةم رَيطرتن بة طؤر يين بةكارهَينانيان ئةو زةويانة البدرَيت لة رَيطةي ئةو راناوةي لكاوة ثَيشني
ضارةسةري ئةو كيشةية بكرَيت، ضوارةم: ثارَيزطاري لة نةخشةي بنةر ةتي شارةواني بةثَيي ئةو ثالنةي 

بينووسنةوة، ثارَيزطاري فةرمان  بؤيان دانراوة ئةوين بة رَيطري لة زيادةر ؤيي، ثَيشنيار دةكةم بةم شَيوةية
نية ئةطةر لة رووي زمانيةوانيةوة سةيري بكةين، بؤية وا باشرتة بيكةنة ثارَيزطاريكردن لة نةخشةي 
بنةر ةتي شارةوانيةكان نةك شارةواني، ثارِيزطاركردن لة نةخشةي بنةر ةتي شارةوانيةكان بةثَيي ئةو 

 ة زيادةر ؤيي، زؤر سوثاس.ثالنةي بؤيان دانراوة لة رَيطةي بةرطرتن ل
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بة يارمةتيت كاك ئومَيد ئةو ثَيشنيارةت بَيرة بؤ ليذنة ثةيوةنديدارةكان، خاَلَيكي نيزامي هةية، حاجي 
 كاروان فةرموو.

 بةر َيز كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ببوورة ئةوة لةبةر نووسينةكة نامةوَيت تةئكيد بكةم زيادةر ةوي بؤ قسةية، زيادةر ؤيي بؤ تةواوة، زؤر 
 سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز عمر عينايةت روونكردنةوةيةك بكةي لةسةر ئةو زاراوةية، فةرموو.
 بةر َيز عمر عينايةت حةمة:

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

سةبارةت بة ثارَيزطاري و ثارَيزطاريكردن، ثَيمواية تةحسيل حاسَلة، هةر يةك شتة، بةاَلم وشةي 
شارةوانيمان ثَيناسةكردووة، شارةواني نووسيوومانة شارةواني قةزا و ناحية، شارةواني ثَيناسةكراوة، ئةوة 

 ثَيويست ناكات، زؤر سوثاس.
 ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم 

 بةر َيز كاك بَيستون فةرموو.
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 بةر َيز بَيستون فائق حممد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 قسةكامن كرا، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.سراج فةرموو.
 بةر َيز د.سراج امحد محدامني:

 ؤكي ثةرلةمان.بةر َيز سةر

 من بؤ ماددةي سَييةم قسة دةكةم، ئَيستا ناوم نةنووسيووة، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز ماومؤستا عبدالرمحن فةرموو.
 فتاح:رضا بةر َيز عبدالرمحن علي 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئابووري نيشتيماني هةرَيم دةكات لة رَيطةي قةدةغةكردني زيادةر ؤيي، بةاَلم خاَلي سَييةم باس لة ثاراستين 
ئةطةر سةيرَيكي زيادةر ؤييةكان بكةين لة هةرَيمي كوردستاندا بة تايبةت بؤ سةر زةوي و زاري كشتوكاَلي 

ة راستيدا بة زؤرترين زيان يان زؤرترين زيادةر ؤيي كة كراوةتة سةر زةوي كشتوكاَلي، زةوي كشتوكاَليةكان ل
هؤي فراوانكردني رووبةري شارةوانيةكان بووة لة قةزا و ناحية و شارةكاندا، كة ياسا هةية ياسا لة 
هةرَيمدا هةية و لة حكومةتي ناوةنديشةوة هةية كة بة هيض شَيوةيةك نابَيت زةوي كشتوكاَلي بةكار 

َيموابَيت تاوةكو ئَيستا زياتر لة ثةجنا بهَينرَيت بؤ ثر ؤذةي نيشتةجَيبوون، بةاَلم ئةطةر سةيري بكةي ث
هةزار دؤمن بةس ثر ؤذةي وةبةرهَينان لةسةر زةوي كشتوكاَلي كراوة، بؤية دةكرَيت خاَلَيكي بؤ زياد بكرَيت 
يان بر طةيةكي بؤ زياد بكرَيت بةوةي ثابةندبوون بةو ياسايانةي كة ثارَيزطاري لة زةوية كشتوكاَليةكان 

 ني رووبةري شارةوانيةكان لةسةر زةوي كشتوكاَلي، زؤر سوثاس.دةكات و فراوان نةكرد
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز علي حةمة صاحل فةرموو.
 بةر َيز علي حةمة صاحل:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

جَيطةي بؤ بكرَيتةوة، هيض من ثَيمواية ماددةي دوو دةتوانرَيت هةمووي لة هؤيةكاني دةرضوواندندا 
حوكمَيكي تَيدانية ئةم ماددةية، بؤية دةكرَيت سةر لة نوَي دابر َيذرَيتةوة و لة هؤكاني دةرضوواندندا 

 جَيطةي بكرَيتةوة، ئةطةر كاك عمر قةبولي بكات تةبعةن، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ر فةرموو.بةر َيز سؤران عم
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 بةر َيز سؤران عمر سعيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منين ثشتيواني لة رايةكةي كاك علي دةكةم، هةر ناوي ياساكة كة ياساي رَيطري زيادةر ؤيي و البردني 
لةسةر زةوي و زار و مؤَلكي طشتية، تةحسيل حاسَلة ئامانج لَيي ضية، بؤية ئةم ماددةية بةراسيت لة رووي 

بؤ قانون ثَيم سةيرة ليذنةي ياسايي ماددةيةكي داناوة كة هيض حوكمَيكي تَيدانية، دةكرَيت ئةوة  شكليةوة
 خبرَيتة ناو هؤيةكاني دةرضوواند و ئةوي ثَي دةوَلةمةند بكرَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ديار د.ظاال تَيبينيةكي هةية، فةرموو.
 ةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:ب

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوةي ثةيوةستة بة ئاماجنةكان خؤي لة رووي سياغةي تةشريعيةوة هةموو ياسايةك كة دادر َيذرَيت 
دةبَيت ئاماجنةكاني هةبَيت، لةبةر ئةوةي ئاماجنةكاني دةركردني ياسا جياوازن لةطةَل هؤكارةكاني 

وي شكليةوة ئةو بابةتة زؤر زةرورية، بؤية ئَيمة ثَيداطريي دةكةين وةكو خؤي دةرضوواندني ياسا، لة رو
 مبَينَيتةوة، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز صاحل فةقَي فةرموو.
 بةر َيز صاحل فةقَي امحد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ارَيزطاريكردن لة نةخشةي بنةر ةتي شارةواني بةثَيي ئةو ثالنةي لة بري ماددةي دووةم خاَلي ضوارةم: ث
ئةوةي بؤيان دانراوة ئةوين بة رَيطري لة زيادةر ؤيي هةر بكرَيتة دانراوة بؤ رَيطريكردن لة زيادةر ؤيي، 

 زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 وو.بةر َيز مامؤستا حسن فةرم
 بةر َيز حسن صاحل حممد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ماددةي دوو بر طةي دووةم: منين ثَيمواية طرتنةبةري رَيكاري تووند كة كاك ئومَيد باسي كرد، ئةمة زؤر 
مةتاتية، ضونكة بةراسيت ئَيمة رؤذانة دةبينني لة ناوضة جيا جياكان، لة هةر ناوضةيةك جؤرَيك مامةَلة 

ة شتَيكي موةحةد دابر َيذرَيت باشرتة، ئينلا ياسايي بَيت يان شتَيكي تر بَيت باشرتة، بؤ دةكرَيت، بؤي
البردني زيادةر ؤيي من ثَيمواية البردن ئةوةية كة باس لةوة دةكةن ئةسةري رةجعي نية، البردن من 

ةوة دةطرَيتةوة كة ثَيمباشة ببَيتة نةهَيشنت يان رَيطريكردن لة شوَينَيك ستوث بكات، البردن ثَيمواية ئ
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ئةوةي كة كراويشة البربَيت، ئَيمة بامسان لةوةيكرد كة ئةوة ئةسةري رةجعي نية و ببَيتة نةهَيشنت يان 
 رَيطريكردن، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.شَيركؤ فةرموو.
 :مصطفىبةر َيز د.شَيركؤ جودت 

 رؤكي ثةرلةمان.بةر َيز سة
لة بر طةي سَييةمدا كة باس لة ثاراستين ئابووري نيشتيماني هةرَيم دةكات، بؤ ئةوةي كة دةرطايةك 
بكةينةوة كة ئةم ضارةسةرةي كة لةم ياسايةدا دةكرَيت كة زؤر طرنطة بتوانني دواتر دةرطايةكي هةبَيت بؤ 

، كة من لة ماددةي ثَينلدا ثر ؤذةيةك تةرح تةوزيفكردني، بؤ بووذاندنةوةي ئابووري هةرَيمي كوردستان
دةكةم ئةمر ؤ ثر ؤذةيةكي زؤر طرنطة، زؤرَيك لة قةيرانة ئابووريةكاني هةرَيمي كوردستان بة تايبةتي 
ئةوةي كة لة نَيوان كةرتي تايبةت و حكومةتدا هةية، بةو ثر ؤذةية ضارةسةر دةبَيت و ديراساتي زؤرمان 

ة ماددةي ثَينلدا تةرحي دةكةم، بةس ئَيستا لةم بر طةي سَييةمة تةنها لةسةر كردووة، بةاَلم ئةو ل
سياغةكة ئاواي لَي بكةين كة بَلَيني ثاراسنت و ئار استةكردن بؤ بووذاندنةوةي ئابووري نيشتيماني هةرَيم 

ي ئةوةي تري تاوةكو كؤتايي ثَي بَيت، يةعين تةنها ئار استةكردن بؤ بووذاندنةوةي ئابووري نيشتيمان
هةرَيم ئةو وشةي بؤ زياد بكرَيت، ئاماجني ئةم ياساية من لةطةَل ئةوةدام فيعلةن ئامانج جياية لة هؤكاري 
دةرضوواندن، بؤية لة ئاماجندا ئةم دةرطايةمان كردةوة كة ئةم موعالةجاتانةي ئَيرة هاوكاربن بؤ 

زيادكرد كة طومتان ثاراسنت و  بووذاندنةوةي ئابووري هةرَيم، ئةو دوو وشةيةمان كة لة بر طةي سَييةم
ئار استةكردن بؤ بووذاندنةوةي ئابووري نيشتيماني، ئةو كاتة لة ماددةي ثَينلدا دةتوانني تةرحي 

 فكرةيةكي كورت و ثوخت بكةين و خزمةتَيكي طةورة بة ئابووري هةرَيم دةكات، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةر َيزان لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان تَيبينيةكاني ئَيوة ئةطةر هةبن، د.ظاال فةرموو.ب
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةشَيك لة ثَيشنيارةكامنان وةرطرت و سياغةمان كردووة، تةنها ئةوةي بةر َيز د.شَيركؤ ماوة ئةطةر بة 
 وةي قسةي لةسةر بكةين لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان، زؤر سوثاس.نووسراوة بؤمان بنَيري بؤ ئة

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز عمر عينايةت فةرموو.
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 بةر َيز عمر عينايةت حةمة:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةكان وةكو بةر َيز كاك عبدالرمحن بة نيسبةت سياسةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بؤ فراوانكردني شار
باسيكرد، ئةوة ثالني خؤيانة كة ضؤن بة طرتنةبةري دروستكردني بيناي عةمودي لة بري بيناي ئاسؤيي، 

 يةعين ئةوة عيالقةي بةم ياسايةوة نية لةطةَل داواي لَيبووردمن، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ز مامؤستا مةال غريب فةرموو.بةر َي
 حةمة: مصطفى بةر َيز غريب

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كاك عمر روونيكردةوة ئةوةي مامؤستا عبدالرمحن باسيكرد ئاماجني ئةم ياسايةي ئَيمة نية، دةبَيت 
ن كة لةم وةزارةتي شارةواني هةماهةنط بَيت لةطةَل وةزارةتي كشتوكاَل بؤ ثاراستين زةوية كشتوكاَليةكا

ماوةي رابردووة بةراسيت سنوورَيكي زؤر بةزَينراوة و زةوي زؤرمان لة دةست ضووة، بةاَلم ئةو هةماهةنطية 
 ئاماجني ئةو ياسايةي ئَيمة نية، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ز نةورؤز مولود وةزيري شارةواني فةرموو.بةر َيز سينان ضةلةبي وةزيري  داد تَيبيين نية، بةر َي
 بةر َيز نةورؤز مولود امني/ وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وةزارةتي ناوخؤ هيض تَيبينيةكيان نية، وةزارةتي ئَيمةش وةكو شارةواني هيض تَيبينيةكمان نية لةسةر ئةو 
وو تَيبيين هةية، يةكةميان: برطةَي يةكةم: ثارَيزطاري لةو زةوي و زارانة بر طانة، بةاَلم وةزارةتي كشتوكاَل د

ئيزافة بكرَيت، لةبةر ئةوةي لة ثَيناسةكةي طؤر ميان، لَيرة زةويانة نووسراوة بكرَيتة زةوي و زار، بر طةي 
شة كة زةوي دووةم: تَيبينيان ئةوةية كةوا لة بر طةي سَييةم زةويةكاني تةحديد كردووة ئةوان ثَييان با

بةردةالنين دياري بكرَيت، سةخةريةكان ئةوانين ئيزافة سةر ئةوانة بكرَيت، بؤ ئةوةي ئةوانين 
ثارَيزطاريان لَي بكرَيت، تةنها ئةو دوو تَيبينيةيان هةبوو وةزارةتي كشتوكاَل، هةروةها تايبةت بة ثرسياري 

زةوي كشتوكاَليةكان بكرَيت، وابزامن ئةوة  ئةندام ثةرلةماني بةر َيز كةوا ثارَيزطاري لة بةكارهَيناني
ضةندين بر ياري ئةجنومةني وةزيران دةركراوة كة تا بكريـَت هيض زةويةكي كشتوكاَلي بةكار نةهَينرَيت، 
ئةو بر يارة ثَيشرتين لة بر يارةكاني ياساي ضاكسازي سةرؤكايةتي هةرَيم بر ياري لَيدرابوو، بةاَلم بةم 

ومةني وةزيران دةركراوة بؤ هةموو وةزارةتةكان تةعميم كراوة كة زةوي كشتوكاَلي دوواييانة بر ياري ئةجن
بةكار نةهَينرَيت بؤ غةرةزي غةيةرة كشتوكاَلي، بؤ ئةوةي زياتر ثةرة ثَيبدرَيت، هةر وةكو تَيبينيةك بؤ 

سوثاس بؤ ئةو ئةندام ثةرلةمانةي كة داواكاري هةبوو، فيعلةن حكومةت كاري بةو بر يارانة كردووة، 
 تَيبينيةكة، زؤر سوثاس.
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ئَيمة دةرفةت بة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةدةين بؤ ئةوةي راوَيذكاري ثَيويست ئةجنام بدةن و ماددةكة 
 دووبارة سياغة بكرَيت، روونكردنةوةيةكي تر لةاليةن مامؤستا غريب، فةرموو.

 حةمة: مصطفىَيز غريب بةر 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةبةستم ئةوةية عةرزي بةر َيز وةزيري شارةواني بكةم كة ئةو بر يارةي ئةجنومةني وةزيران مةتاتية، 
سةرباري ئةو بر يارةي كة دةركراوة كة دةطوترَيت هةتاوةكو بكرَيت، يةعين ئةطةر مةجال هةبوو، تاوةكو 

مزرَينرَيت لةسةر زةوية كشتوكاَليةكان، منوونةي زيندوومان هةية لة ثار و ثَيرار و ئَيستا زؤر كارطة دادة
ئةم ساَلين هةر ثر ؤذة بةردةوامة، بةاَلم شوَيين بةردةاَلمنان زؤرة، دةكرَيت ئةوانة بطوَيزرَينةوة بؤ شوَيين 

 تر دروست بكرَين بؤ ئةوةي زةوي تيا نةضَيت، زؤر سوثاس.
 م ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهي

 ئَيستا داوا لة ليذنة ثةيونديدارةكان دةكةين بؤ ئةوةي دار شتنةوةي بؤ بكةن، د.ظاال فةرموو.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:2ماددةي )

 ئاماجنةكان: ئاماجنةكاني ئةم ياساية بريتني لة:
و زارانةي موَلكي دةوَلةتن لة ناو سنووري هةرَيم و رَيطري لة زيادةر ؤيي و ثارَيزطاري لةو زةوي  -1

 داطريكردنيان بة رَيطاي سةثاندني سزاي بةرطر )رادع( بةرامبةر بة زيادةر ؤكار.
 طرتنةبةري رَيكاري ياسايي  بؤ البردني زيادةر ؤيي لةسةر زةوي و زاري دةوَلةت. -2

ي ئابووري نيشتيماني هةرَيم لة رَيطاي قةدةغةكردني ثارسنت و ئار استةكردن بؤ بووذانةوة -3
زيادةر ؤييكردنة سةر زةوية كشتوكاَليةكان،  ثاوانة سرووشتيةكان، دارستانة سرووشتيةكان، 

 لةوةر طة و بةردةالن و رَيطرتن لة طؤر يين بةكارهَينانةكانيان.

ؤيان دانراوة لة رَيطةي ثارَيزطاريكردن لة نةخشةي بنةر ةتي شارةواني بةثَيي ئةو ثالنةي ب -4
 رَيطريكردن لة زيادةر ؤيي.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
بةر َيزان ئَيستا ئةو ماددةية بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست 

( كةس 1طةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لة54بةرزكاتةوة؟ )
 لةطةَلدانية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، ماددةي سَييةم خبوَيننةوة.
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 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:3ماددةي )

ةر ؤيي لةسةر زةوي و زاري دةوَلةت لة ثيادةكردن: ئةم ياساية ثيادة دةكرَيت بةسةر طشت حاَلةتةكاني زياد
 هةرَيم تومخةكةي يان ثؤَلينةكةي جؤرةكةي هةر ضيةك بَيت.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةر َيزان ئَيستا دةرطاي طفتوطؤ دةكةينةوة لةسةر ئةم ماددةية بؤ موناقةشةكردن، ديار سَي كةس داوا 
 ةن، بةر َيز د.سراج فةرموو.دةكةن موناقةشة بك

 بةر َيز د.سراج امحد محدامني:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

الي جةنابتان مةعلومة ئةو ياساية، ئةو ماددةية باسي تةتبيق و ثيادةكردني دةكات، بؤية دةبَيت شتَيك 
واي لَي بكرَيـت بَيت كة كَيشة لة داهاتووي حكومةت دروست نةكات، من بة ثَيويسيت دةزامن ئةو ماددةية 

كة قابيلي جَي بةجَي كردن بَيت، ئينلا من داوا دةكةم بةو شَيوازة سياغة بكرَيتةوة، واي لَي بكرَيت ئةم 
ياساية ثيادة دةكرَيت لةسةر طشت حةَلةتةكاني زيادةر ؤيي كة لة دواي بةركاربووني ئةم ياساية دةكرَيتة 

ان ثؤَلَينةكةي جؤرةكةي هةر ضؤنَيك بَيت، ضونكة سةر زةوي و زاري دةوَلةت لة هةرَيم تومخةكةي ي
 ئةطةر واي لَي نةكرَيت لةوانةية لة داهاتوو كَيشةكي زؤر بؤ حكومةت دروست بكات، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز مامؤستا ماجد فةرموو.
 توفيق: عثمانبةر َيز ماجد 
 ي ثةرلةمان.بةر َيز سةرؤك

 لةطةَل د.ظاال موناقةشةمان كرد، جَي بةجَي بوو، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز بةهزاد دةروَين فةرموو.
 بةر َيز بةهزاد دةروَين دةروَين:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ليذنةيا شارةواني بة راسيت مة طةلةك طفتوطؤ كر كة ئةظ ئةز ثشتطرييا بةر َيز د.سراج دكةم، هةر ضةندة 
دةقة لة ئَيستا و داهاتوودا تَيدا بوو ثَيشرت تةبعةن، بةس هاتة الدان، بة بؤضوونا من تازة بة ديقةت 
سةحكرة ظَيرَي ئةطةر ئةم بَيذين ئاماذة ظَي خاَلَي نةكةين فيعلةن دَي طرفت لة رووي واقعي بؤ حكومةتَي 

نكي دبَيذينت هةر كةسَيك بَيت ئةظَي دةقَي خبوَينيت الزمة هةمي زيادةر ؤيي بةري نوكة و ضَي بن، ضو
ثَيشي نوكة، هةر ضةندة ياسايةكا ديكة يا هةي راستة يا ضارةسةريَي و البردنا زيادةر ؤيي هَيشتا نةهاتية 
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منين بة ثَيويست دزامن  ثةرلةمانَي، بةاَلم لَيرةدا ئةظ دةقة زؤر وازحة هةمي حةَلةتة ظة دطريت، بؤية
بَيذين طشت حاَلةتةكاني زيادةر ؤيي لةسةر زةوي و زاري دةوَلةت لة هةرَيم كة دةكرَيت لة رؤذي 
دةرضوواندني يةم ياساية و بة دواوة، يةعين دةبَيت ئاماذة ثَي بكةين، ئةطةر نا كَيشة دروست دةبَيت، زؤر 

 سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري 

 دوو بةر َيزي تر وةردةطرين، بةر َيز د.زؤزان فةرموو.
 بةر َيز د.زؤزان صادق سعيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتطرييا ئاخافتنَيت د.سراج و كاك بةهزاد دكةم، بةَلَي جَيي ثرسيارَيية ئةطةر ئةظ ياساية هاتة تةتبيق 
باشة ئةظَيت بةري ظَي ياسايَي دَي ض ئيلرائات دةرحةق وَي دَينة  كرنيَ  بؤ ثشيت دةرضوونا ياسايَي، ئةرَي

 وةرطرتيَن، ضونكة ثَيشي نوكة ذي زيادةر ؤيي ل سةر زةظي و زارَيت حكومةتَي هاتية كرنَي، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سكري فةرموو.مصطفى بةر َيز 
 د محد:امح مصطفىبةر َيز 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بة خوَيندنةوةي من لةو نةسةي ماددةي سَي ئةو ياساية ثيادة ناكرَيت لةسةر خانوو و بينا، ضونكة زةوي و 
زار لة موستلةحي كة باوة الي خؤمان زياتر زةوي كشتوكاَلي دةطريتةوة، ئينلا ثَيمباشة ئةوةي بؤ زياد 

بةس طشت حاَلةتةكاني زيادةر ؤيي لةسةر خانوو و بينا و زةوي و زاري بكرَيت ئةم ياساية ثيادة دةكرَيت 
 دةوَلةت لة هةرَيم، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيزان ليذنة ثةيوةنديدارةكان، فةرموو د.ظاال.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كة ثَيشنياركرا كة لة دواي بةركاربووني ئةم ياساية دةكرَيتة سةر زةوي و زار ئةوة ثَيشنيارة  ئةوةي
وةرطريا و سياغةمان كردةوة و، كؤتا تَيبينين ئةوة لة ناونيشانةكة و لة ثَيناسةكان تةحديدمان كرد كة 

موو ئةو تومخانة و (مان هةية، لةوَي دياريكراوة زةوي و زار ضية، كة هة1976ئةمة ياساي ساَلي )
 ثؤَلَينانة دةطرَيتةوة كة ياساكة دياريكردووة و هيضي بةدةر نابَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز عمر عينايةت فةرموو.
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 بةر َيز عمر عينايةت حةمة:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

راج ئةطةر بطةر َيينةوة ماددةي نؤ دوايي ئَيمة بة وازحي بامسانكردووة، سةبارةت بة ثَيشنيارةكةي د.س
باسي زيادةر ؤكاني ثَين ئةم ياسايةمان كردووة كة دةَلَين بَين و ناوي خؤيان تؤمار بكةن، كةواتة لة 

م كؤتاييشدا نووسراوة ئةم ياساية لة رؤذي دةرضوونيةوة كاري ثَي دةكرَيت، ئةوة تةحسيل حاسَلة، بةاَل
سةرباري ئةوةش ئَيمة لةطةَل بةر َيزان لةطةَل ليذنةي ياسايي و هاور َيكاني تر وةرمان طرت و هةوَلدةدةين 

 رَيطايةك بدؤزينةوة بؤ ئةوة، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةكةم ئةطةر تَيبينيةكي هةبَيت، فةرموو.من وا دةبينم هيض تَيبينيةك نية، داوا لة بةر َيز وةزيري داد د
 بةر َيز سينان عبداخلالق ضةلةبي/ وةزيري داد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةوةي ئَيمة دوو شتمان هةية، يةكةم: وشةي تومخةكة بطؤر ين بكرَيت بة رةطةز، ئةوةي ترين بة 
 يةت باسيكرد، زؤر سوثاس.موتةلةقي هاتووة دةبَيت بؤ موستةقبةل حيساب بكرَيت وةكو عمر عينا

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز نةورؤز مةولود وةزيري شارةواني فةرموو.
 بةر َيز نةورؤز مولود امني/ وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

اَل و وةزارةتي شارةواني بة هةمان شَيواز ثشتطريي ئَيمةش وةكو وةزارةتي هةم ناوخؤ و وةزارةتي كشتوك
ئةو تَيبينيةمان كرد لة بر طةي ماددةي سَييةم زياد دةكرَيت، ئةوةي بةر يزان ئةنداماني ثةرلةمان 

 ئيقرتاحيان كرد و ليذنةي ياسايين ثةسةنديكرد، ئَيمة هةر سَي وةزارةت ثةسةندي دةكةين، زؤر سوثاس.
 منيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَي

 بةر َيزان ليذنة ثةيونديدارةكان كؤتا دار شتنةكةي خبوَيننةوة بؤ ئةوةي خبةينة دةنطدان، د.ظاال فةرموو.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:3ماددةي )

يادةر ؤيي كة لة دواي بةركاربووني ئةم ثيادةكردن: ئةم ياساية ثيادة دةكرَيت بةسةر طشت حاَلةتةكاني ز
ياساية دةكرَيتة سةر زةوي و زاري دةوَلةت لة هةرَيم رةطةزةكةي يان ثؤَلينةكةي جؤرةكةي هةر ضيةك 

 بَيت.
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ة دةنطدان، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةر َيزان ئَيستا ئةو ماددةية بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة دةخةين
( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ كةس نية، 54بةرزكاتةوة؟ )

 كةواتة بة كؤي دةنط ثةسةندكرا، دةضينة سةر ماددةي ضوارةم.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:4ماددةي )

رةفتارَيك يان كارَيك بكةوَيتة سةر زةوي و زاري دةوَلةت يان سةر مافَيك لةو مافانةي ئةو  هةر -1
زةويانة بة زيادةرؤيي ئةذمار دةكرَيت ئةطةر مؤَلةتي ياسايي نةبَيت يان دذ بة ياسا بةركارةكان 

 بَيت، لةوانةش ئةمانةي خوارةوة:
 دةوَلةت  زةوتكردن بةكارهَينان و دةست بةسةرداطرتين بيناكاني -أ

دروستكردني خانوو و بينا بة هةموو جؤرةكانيةوة بؤ هةر مةبةستَيك ئةطةر لةطةَل  -ب
 نةخشةي بنةر ةتي بطوجنَيت يان نا.

 زةوتكردني زةوي يان بةشَيك لة زةوي. -ت

 طؤر يين رةطةزي زةوي بةكارهَيناني زةوي و طؤر يين بةكارهَيناني زةوي. -ث

سايي يان تَيكةَلة طؤر يين ريضكةي ئاوي سةر زةوي، هةَلكةندني زةوي بردني خاك و خؤَلي ئا -ج
 طؤر يين رَيرةوي هاتووضؤ.

ثةكخسنت يان طؤر يين مافَيك لة مافةكاني هاوشاني )ارتفاق( بر ياردراو لةسةر زةويةكاني  -ح
 دةوَلةت.

 داطريكردن و بةكارهَينان و هةَلكةندن و شَيواندني كةنار و ناوضة و رووبار و دةرياضةكان. -خ

 دني زةوي بةردةاَلن، لةورطة، دراستان و كشتوكاَلي بة ثَيضةوانةي ياسا بةركارةكان.شوراكر -د

فرؤشنت و بةخشني و بةكرَيداني زةوي بة مةبةسيت كشتوكاَل دروستكردني باخ و طةشت  -ذ
 طوزار و نيشتةجَي، بازرطاني يان بؤ هةر مةبةستَيكي دي بة ثَيضةوانةي ياسا بةركارةكان.

 بةدةر لة ياسا بةركارةكان.االراضي( ثارضةكردن )افراز  جياكردنةوة و ثارضة -ر

هةر رةفتارَيكي ديكة جطة لةوانةي لة بةندةكاني ثَيشوو باسكراون بكةوَيتة سةر زةوي و زاري  -ز
 دةوَلةت بةبَي وةرطرتين رةزامةندي بنةماي ئسولي.

هةر شوَينيكي طشيت  بةكارهَيناني طشت يان بةشَيك لة جادة، شؤستة، طؤر ةثان، باخضة، ثارك، يان -2
 بة شَيوةيةكي كاتي يان بةردةوام بؤ بةرذةوةندي تايبةت بة ثَيضةوانةي ياسا بةركارةكاني هةرَيم.
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
قسة بكات؟  بةر َيزان ئَيستا دةرطاي طفتوطؤ دةكةينةوة بؤ موناقةشةكردن لةسةر ئةم ماددةية، كَي دةيةوَيت

 بةر َيز مامؤستا ماجد فةرموو.
 توفيق: عثمانبةر َيز ماجد 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةبةر ئةوةي ماددةي يةكةم بر طةي نؤيةم ثَيناسةي زيادةر ؤكار ئةو كةس و اليةنانةي كة بةبَي مؤَلةتي 

دةي ضوار بر طةي ضوار طؤر يين ياسايي يةعين اليةني ثةيوةنديداريشمان نووسي بوو، ثَيمواية لَيرة لة ماد
رةطةزي زةوي بةكارهَيناني زةوي و طؤر يين بةكارهَيناني زةوي، وةزارةتي شارةواني و وةزارةتةكاني تر 
بؤيان هةية رةطةزي زةوي بطؤر ن، لةبةر ئةوةي ئَيمة ئةطةر ئةو رستةيةي لةسةر ئيزافة بكةين جطةلة 

 ثَيمواية ئةطةر وا بَيت دةست بةسرتاو دةبن، زؤر سوثاس.لةاليةنة ثةيوةنديدارةكاني حكومةت، ضونكة 
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز كاك علي فةرموو.
 بةر َيز علي علي هالؤ:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ينة موساتةحة و ( ساَلَي بوريدا شارةواني طةلةك جهَين طةشت و طوزاري و عةردَين طرنط دا10ل ظان )
داينة خةلكةكي بة شَيوةيةكي موساتةحة بؤ ئةجنامدانا ضةندين ثر ؤذَين جؤراوجؤر، ل هةتا نوكة ض 
ثر ؤذة ل سةر ظان جَيهان نةهاتينة ضي كرن، زؤربةي ئةظان موستةحا ذي ل دةستَين كةسانَين بةرثرس و 

نيار دكةم وةزارةتا شارةواني ثَيداضوونةك دةست رؤيشتوو دانة، ئامادة نينةش ثر ؤذة تَيدا ضي بكةن، ثَيش
ل ظان موساتةحاتا بكةن، خودانَيت وان ئيلزام بكةت ل ماوةيةكي زؤر كةم دا ضَي كرنا ظان ثر ؤذة بكةن، 
ئةطة نا ذي عةقدَيت وان بَينة هةَلوةشاندن، ضونكة ئةظ جَيهة جَيهَيت طةشت و طوزارينة، جَيهَيت طرنطن، 

دا ضَي كرن دَي سةر و سيمايَي باذَير ي دطور يت، ديسان ذي ئيحتيمالة طةلةك دةليظَيت ئةطةر ثر ؤذة بَينة تَي
كاري ثةياداكةت، ديسان سنوورَيت دةظةرَي مة دا ذي بة حةقيقةت طةلةك جهَي طةشت و طوزاري و جَيهَيت 

، 10اينة، )طرنط شارةواني بة ناظَي تةجديد داينة خةلكةكي هةتا ظَي طاظَي ذي ئةظ عةردة وةكي خؤ م
( ساَلة ئةظ عةردانة وةكي خؤي ماينة، حازرين نينة ض ثر ؤذةكي دا ضَي كةن، دةربارَي ماددَي ضوار 15

خااَل دووَي ضَي كرنا خانوو بةرا، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةماني، رةنطة جةنابَي تة ئةطادار بينت ئةجنامَين ظان 
رةنطة دةظةرَيت مة بة هةزاران خةَلكَي ظان طوندا  (2000( هةتا ساَلي )1992سااَلنَي بوريدا ل ساَلي )

ئاوارة بووينة يةكَي ظان زرويَف ل سةر مة فةرز بوينة، قةسدا مة ناظ ناحية و قةزا و سةنتةرَي ثارَيزطةها 
كرة ظة، ئةظ خةَلكة ذي خري ثَيشمةرطة بوينة و خةَلكةكي ناظ شؤر شا دا ذي هةنة، ئةظي خةَلكي تةجاوز 

شارةواني كرية، خاني بؤ خؤ ل سةر ئاظا كر، هةتا ظَي طاظَي ذي ماينة موتةعةليق تةعامول ل سةر عةردَي 
تةجاوز تَيتة كرن، ئةظر ؤكة ذي ئةطةر ئةظ قةرارة بَيتة ثةسةندكرن و سةر وان بَيتة تةتبيق كرن حةقا 
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دكةين ثَيداضوونةك ل  وان بة ديتنا مة غةدرةكا ئَيكلار مةزنة، لةوما ئةم داخازَي ل وةزارةتا شارةوانيَي
سةر ظَي بر يارَي بكةن يان ذي بة شَيوةيةك بة رةنطةكَي، ضونكة ظَي بر يارَي دا هاتية بة ض شَيوةيةكي 
ياسايي بيت يان نا ياسايي بيت طةل نةخشَي بنةر ةتي بطوجنَيت يان نةطوجنَيتةظة رةنطة ئةظة دَي زوملةكا 

كة بة درَيذايي ذيان ل ناظ شؤر شَي دا ذيايي، نةتيلة وان طةلةكا مةزن ل خةَلكةك دَيتة كرن، ئةظ خةَل
زروف ب سةر داهاتني، هاتية باذَير ي و هاتنة ناظ ناحية و قةزاية دا بة ناضارييا خؤ ئةو خانووَي تةجاوز 

 ئاظ كري، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 و.بةر َيز بَيستون فائق فةرمو
 بةر َيز بَيستون فائق حممد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تَيبينيةكاني من تةنها زمانةوانية، يةكةم: هةر رةفتارَيك يان كارَيك بكرَيتةسةر، نةك بكةويتة سةر، لة 
 ماددةي دووةمين و لة ماددةكاني كؤتاييشدا وشةي جادة بةكار هاتووة، جادة نا، شةقام، زؤر سوثاس.

 ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيز جعفر

 بةر َيز كاك ئاري فةرموو.
 مولود: عبداللطيفبةر َيز ئاري 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة ماددةي ضوارةمدا لة خاَلي )ج( هةَلكةندني زةوي و بردني خاك و خؤَلي ئاسايي يان تَيكةَلة طؤر يين 

وي هاتووضؤ، يةك حاَلةتي تر هةية ئَيستا بووني هةية، باسي ئاوي رَيضكةي ئاوي سةر زةوي، طؤر يين رَير ة
ذَير زةوي نةكراوة، دزيين ئاوي ذَير زةوي، من منوونةيةكي زؤر زيندوم الية لة مةنتيقةي هةَلةجبة دوو 

 ( مةتر لة ذَيرةوة،30، 20زةوي لة ثاَل يةكدا بوون دانةيةكيان بة مةتر بة رةط ئاوي هةبووة، بة قواَليي )
هاواَلتيةكي تر كة ئاوي نةبووة زةويةكةي لة ذَيرةوة تونَيَلي لَيداوة ئاوي زةويةكةي راكَيشاوة، هةست 

 دةكةم لة رةفتارةكان باسي نةكراوة وةكو رةطةز، ثَيمباشة باسي ئةو حاَلةتةش بكرَيت، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 عمر فةرموو. بةر َيز سهام
 بةر َيز سهام عمر قادر:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دةست ثَيكي بةخَيرهاتنا مَيظانا دكةين، ل ماددةيا ضوارَي بر طةيا ئَيكَي )ث( ثشتطرييا كاك علي و كاك ئاري 

ندَي دكةم، بؤ هةندَي كو ل ظَيرَي يان روونكرن بَيتة دان يان ذي ضارةسةريةك بكةن ليذنةيا ياسايي بؤ هة
كو دةمَي بَيذينت دروستكردني خانوو بينا بة هةموو جؤرةكانيةوة بؤ هةر مةبةستَيك ئةطةر لةطةَل 
نةخشةي بنةر ةتي بطوجنَيت يان نا، ل ظَيرَي بؤضي ئةظ خاَلَي ئيشارةت كةييَن، ضونكي مادةم دوو ثر ؤذَي 
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َيتة تةتبيق كرن ل ظَيرَيدا ئةطةر دي هةنة بؤ ضارةسةركرنَي، كةواتة ئةطةر ئةظ ياساية ل سةر هةندَي ب
دطةل نةخشَي بنةر ةتي بطوجنَيت ل ظَيرَيدا يان ليذنة يان خةَلكةك دةكةفتة ئيشكالَي، ذبةر هةنةدَي 
ليذنةيا ياسايي يان ليذنةيَين ثةيوةنديدار ئةطةر روونكرنَي بدةن ل سةر ظي بابةتَي طوجناندنا وَي لةطةَل 

 نةخشَي، زؤر سوثاس.
 فر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جع

 بةر َيز د.زؤزان فةرموو.
 بةر َيز د.زؤزان صادق سعيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من موداخةلة نة دةكرد، بةس موالحةزاما من زمانةوانية ذبةر هةندَي من دظيا ئةز بَيذم، خااَل )ب( 
وةكو ئيختيساسةك ل ظي بواريدا، نينة كو ل دووماهيَي دووماهيا رستة هاتية بطوجنَيت يان نا، يةعين 

 نابيين، بطوجنَيت يان نةطوجنَيت، يةعين دظَيت تؤ ظي سياغة بنظيسن باشرتة، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 نة، بةر َيز د.بةهار  فةرموو.بةر َيزان ليذنة ثةيوةنديدارةكان روونكردنةوةتان ضية لةسةر ئةو تَيبينيا
 بةر َيز د.بةهار حممود فتاح:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تةنها سةبارةت بة تَيبينيةكةي مامؤستا ماجد كة كَيشةي هةبوو لة بر طةي )ث(، واتة جةنابي طوتي بر طةي 
اجةكة دةَلَي ضوار طوتي ئةطةر اليةني ثةيوةنديدار بكات، ئةطةر جةنابت سةيري ديباجةكة بكةي ديب

ئةطةر مؤَلةتي ياسايي نةبَيـت يان دذ بة ياسا بَيت، ئةوةي اليةني ثةيوةنديدار دةيكات نة دذ بة ياساية و 
 نة بَي مؤَلةتين دةيكات، ئةوة ئيختيساسي خؤيةتي، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز عمر عينايةت فةرموو.
 ر َيز عمر عينايةت حةمة:بة

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بة نيسبةت ئةو بؤضوونةي كاك علي ئَيمة روومنانكردةوة كة ئةمة بؤ لةمةوداية و، ئةو زيادةر ؤييانة نية 
كة ئَيستا كراوة، لة بةندي ثَيشوو لة ماددةي ثَيشوو بامسانكردووة، سةبارةت بةوةي كة بطوجنَيت يان 

يت ئَيمة ضية، هةر كةسَيك ئةطةر موَلكي خؤشي بَيت تاثؤشي ئةوين بَيت بؤي نية نةطوجنَيت، مةبةس
بةبَي وةرطرتين مؤَلةت لة شارةواني يان لةاليةنة ثةيوةنديدارةكان لة دةرةوةي شارةواني بؤي نية ئةطةر 

رَيطةي ثَي موَلكي خؤشي بَيت بؤ منوونة زةويةكي هةية ئةو زةوية كشتوكاَلية ئةطةر وةزارةتي كشتوكاَل 
نةدا ناتوانَيت بيكات بة باخ، بؤ منوونة موَلكي خؤيةتي، بةاَلم لة نةخشةي بنةر ةتيدا ئةم شوَينة بازرطانية، 
ئةم شوَينة مةكتةبة موَلكي ئةوة، تةمسيمي ئةساسي هاتووة و طؤر اوة، يةعين شَيوةي بةكارهَينانةكةي 
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ي ناداتَي دَي ئيستيمالكي ئةو موَلكة دةكات لة شوَينيكي طؤر اوة، دةبَيـت شارةواني مؤَلةتي بداتي، مؤَلةت
ديكةوة دةتوانَي يان تةعويزي دةداتَي يان قةرةبووي دةكاتةوة بة زةويةكي ديكة، بطوجنَيت يان، تةبعةن 
ئةطةر زةوي زراعين بَيت بؤ منوونة موَلكي سلفي زراعي خؤيةتي، بةاَلم ناتوانَيت بيكات بة بينا، 

ة، كةواتة مؤَلةتي اليةني ثةيوةنديدار زؤر طرنطة، بة نيسبةت ئةوةي كاك ئاري كة مةبةستمان ئةوةي
ئةكويفاريةري خؤي هةية، (aquifer) باسيكرد بؤ ئاوي ذَير زةوي، ئاوي ذَير زةوي خؤي هةموو بريَيك 

( 500دةبواية )يةعين لة ناو وةزارةتي كشتوكاَل ثَيمواية برادةراني وةزارةتي كشتوكاَل لَيرةن جاران بؤ بري 
( مةتر، كةواتة 300مةتر دوور بواية لة يةكرتي، يةعين ئةمة ستانداردي خؤيانة، ئَيستا كردوويانة بة )

( مةتر كةمرت بوو ئةوة خؤي نا ياسايية و رَيطةي ثَي نادةن، لةبةر ئةوة ثَيويست 300هةر بريَيك لة )
وةزارةتي كشتوكاَل و وةزارةتي شارةواني و وةزارةتة ناكات لَيرة بضينة وردةكاريةوة، ئةوة لة رَينماييةكاني 

 ثةيوةنديدارةكان رووني دةكةنةوة بؤتان، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 وةزيرة بةر َيزةكان، بةر َيز نةورؤز مولود وةزيري شارةواني فةرموو.
 واني و طةشت و طوزار:بةر َيز نةورؤز مولود امني/ وةزيري شارة

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمة وةكو وةزارةتي شارةواني تَيبينيةكمان نية لةسةري، وةزارةتي ناوخؤش بة هةمان شَيواز، بةاَلم 
وةزارةتي كشتوكاَل لة بر طة )ب( ئيزافةيةكيان هةية، وابزامن طوجناويشة ئةوين كة ئيزافة بكرَيت دواي 

ستكردني خانوو و بينا بة هةموو جؤرةكانيةوة بؤ هةر مةبةستَيك ئةطةر لةطةَل ئةوةي كة دةَلَيت درو
نةخشةي بنةر ةتي بطوجنَيت يان نا، ئينلا بَلَيني يان لة ناو زةويةكاني دةرةوةي سنووري شارةواني زياد 

ة ناو زةوي بكرَيت، ئيزافةي ئةو فةقةرةية بكرَيت، ضونكة لةوانةية خانوو و بينا هةبَيـت بةبَي مؤَلةت ل
كشتوكاَلي يان ثاوان يان دارستانةكان و بةردةالنةكان دروست بكرَيت، بؤية ئةطةر ئةوة ئيزافة بكرَيت، يان 
لة ناو زةويةكاني دةرةوةي سنووري شارةوانين لةوانةية ئةوة زياتر ضارةسةري كَيشةكاني زةوية 

 كشتوكاَليةكان بكات، زؤر سوثاس.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمني

 داوا لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةكةين سياغةي كؤتايي خبوَيننةوة، د.ظاال فةرموو.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

 (:4ماددةي )

سةر ئةو هةر رةفتارَيك يان كارَيك بكرَيتة سةر زةوي و زاري دةوَلةت يان سةر مافَيك لةو مافانةي  -1
زةويانة بة زيادةرؤيي ئةذمار دةكرَيت ئةطةر مؤَلةتي ياسايي نةبَيت يان دذ بة ياسا بةركارةكان 

 بَيت، لةوانةش ئةمانةي خوارةوة:
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 زةوتكردن بةكارهَينان و دةست بةسةرداطرتين بيناكاني دةوَلةت.  -أ
لةطةَل  دروستكردني خانوو و بينا بة هةموو جؤرةكانيةوة بؤ هةر مةبةستَيك ئةطةر -ب

نةخشةي بنةر ةتي بطوجنَيت يان نةطوجنَيت، هةروةها بؤ ئةو زةويانةش كة دةكةونة دةرةوةي 
 سنووري شارةواني.

 زةوتكردني زةوي يان بةشَيك لة زةوي. -ت

 طؤر يين رةطةزي زةوي بةكارهَيناني زةوي و طؤر يين بةكارهَيناني زةوي. -ث

َيكةَلة طؤر يين ريضكةي ئاوي سةر زةوي، هةَلكةندني زةوي بردني خاك و خؤَلي ئاسايي يان ت -ج
 طؤر يين رَيرةوي هاتووضؤ.

ثةكخسنت يان طؤر يين مافَيك لة مافةكاني هاوشاني )ارتفاق( بر ياردراو لةسةر زةويةكاني  -ح
 دةوَلةت.

 داطريكردن و بةكارهَينان و هةَلكةندن و شَيواندني كةنار و ناوضة و رووبار و دةرياضةكان. -خ

 ةردةاَلن، لةورطة، دراستان و كشتوكاَلي بة ثَيضةوانةي ياسا بةركارةكان.شوراكردني زةوي ب -د

فرؤشنت و بةخشني و بةكرَيداني زةوي بة مةبةسيت كشتوكاَل دروستكردني باخ و طةشت  -ذ
طوزار و نيشتةجَي بازرطاني يان بؤ هةر مةبةستَيكي دي بة ثَيضةوانةي ياسا بةركارةكاني 

 هةرَيم.

 بةدةر لة ياسا بةركارةكان.االراضي( رضةكردن )افراز جياكردنةوة و ثارضة ثا -ر

هةر رفتارَيكي ديكة جطةلة لةوانةي لة بةندةكاني ثَيشوو باسكراون بكةوَيتة سةر زةوي و  -ز
 زاري دةوَلةت بةبَي وةرطرتين رةزامةندي بنةماي ئسولي.

هةر شوَينيكي طشيت بةكارهَيناني طشت يان بةشَيك لة شةقام، شؤستة، طؤر ةثان، باخضة، ثارك، يان  -2
 بة شَيوةيةكي كاتي يان بةردةوام بؤ بةرذةوةندي تايبةت بة ثَيضةوانةي ياسا بةركارةكاني هةرَيم.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
كاية دةست بةر َيزان ئَيستا ئةو ماددةية بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلداية؟ ت

( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ كةس نية، 50بةرزكاتةوة؟ )
 كةواتة بة كؤي دةنط ئةو ماددةية ثةسةندكرا، دةضينة سةر ماددةي ثَينلةم.

 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةشي دووةم

 حوكمة رَيكاريةكان
 (:5اددةي )م



 51 

سةرؤكي يةكةي ئيداري و سةرؤكي شارةواني خؤيان يان بة هؤي ضاودَيرةوة ضاودَيري زةوي و زار دةكةن 
 بة مةبةسيت رَيطري و البردني زيادةر ؤيي بة طرتنةبةري ئةم رَيكارانةي خوارةوة:

َير ئةطةر ( كاتذم24ثَيداني هؤشداري بة كةسي زيادةر ؤكار بة البردني زيادةر ؤيي لة ماوةي ) -1
 كةسةكة يان اليةنةكة ناسراو بوو.

( 24لة شوَيين زيادةر ؤكة بة البردني زيادةر ؤكة لة ماوةي ) انذار(هةَلواسيين ثسولةي هؤشداري ) -2
 كاتذمَيردا ئةطةر زيادةر ؤكار نة ناسراوبوو.

 ئاطاداركردنةوةي سةرؤكايةتي داواكاري طشيت بة زيادةر ؤييةكةي روويداوة. -3

( كاتذمَير لة رَيكةوتي ئاطاداركردنةوةي 48سةر سةرؤكي يةكةي كارطَير ي لة ماوةي )ثَيويستة لة -4
فةرماني البردني زةوي زيادةر ؤكة دةربكات بة هةماهةنطي لةطةَل شارةواني تايبةمتةند و 
دابينكردني ثارَيزوان بؤ ليذنة ئةطةر زيادةر ؤكار بةثَيي بر طةكاني يةكةم و دووةمي سةرةوةي ئةم 

 ةية زيادةر ؤكةي ال نةبرد.مادد

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
بةر َيزان ئَيستا دةرطاي طفتوطؤ دةكةينةوة بؤ موناقةشةكردن لةسةر ئةم ماددةية، كَي دةيةوَيت قسة بكات؟ 

 بَيطةرد تاَلةباني سكرتَيري ثةرلةمان فةرموو.
 سكرتَيري ثةرلةمان: /بةر َيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةم بةر َيزانة داواي طفتوطؤيان كردووة )يروانت نيسان، مامؤستا مةروان، ايوب عبداللة، مامؤستا 
 عبدالرمحن، بَيستون فائق، د.سرود، قادر رةزطةيي، ظيان عباس، د.فرست(.

 ن:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةما

 بةر َيز د.فرست فةرموو.
 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من لةسةر ديباجةي ماددةي ثَينج هيض تَيبينيةكم نية، بةاَلم بر طةي يةكةم و دووةم، سَييةم و ضوارةمين، 
( 24ؤكار )سَييةم هيض تَيبينيم نية، بةس يةكةم و دووةم و ضوارةم، ثَيداني مؤَلةت بة كةسي زيادةر 

كاتذمَير و هةَلواسيين ئينزار و ئةوانة، ئَيستا لة كوردستان مؤديلَيك هةية كة طةيشتة سةبة و سةب كرا 
ئيرت زيادةر ؤيي زؤر زةمحةت تَيك دةدرَيت، بؤية ئةم ثَيداني مؤَلةت و هةَلواسني و ئينزارانة بة زيادي 

عيقابيشمان هةية كة لة فةسَلي تر دَيينة سةري دةبينم، مادام ئةوة موخاليفي قانونة، مادام ئةحكامي 
ئيرت كة زيادةر ؤيي دةسيت ثَيكرد يةكةي ئيداري و شارةواني يةكسةر خمةولن بةوةي كة ئةو زيادةر ؤيية 
الببةن و ئيحالةي بكةن بؤ داواكاري طشيت و ئيلرائاتي قةزائي و قانوني بةثَيي ياسا بةركارةكان 

( كاتذمَير دوو تابقت بؤ تةواو دةكات و سةبيشي دةكات، من نايبينم ئةم 48بطريَيتةبةر، بؤية مانةوةي )
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رَيكارة بتوانَيت بةرطري لة زيادةر ؤيي بكات، بؤية وا باشة يةكسةر لة جياتي ئةوة بابةتةكة ئيحالةي 
سني داواكاري طشيت بكرَيت و رَيكارة ياساييةكان بؤ البردني زيادةر ؤيي دةست ثَيبكرَيت و لَيرةش بنوو

لةسةر نةفةقةي زيادةر ؤكار، لَيرة بنووسني نةك لةوالي دةَلَي ئةطةر دواي ئةوةي كة تةواوبوو و 
حوكمدراوة ئينلا بَيني باسي بكةين، نةخَير، يةكسةر لةسةر نةفةقةي زيادةر ؤكار زيادةر ؤييةكة 

 يست ناكات، زؤر سوثاس.هةَلبطريَيت و ئةو مةودايانة و ئةو مؤَلةتانة هةمووي هةَلبطريَيت و هيض ثَيو
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز يروانت نيسان فةرموو.
 بةر َيز يروانت نيسان ماركؤس:

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر َي

 بة رةئيا من يةكسةر ئينزار نايةت، تةبليغ ثاشان ئينزار دَيتة كرن، تةبليغين مةودايةك دظَيت نة رؤذةك
و دووة، حةوت رؤذ كةمرت نةبَيت ثاشي هةنطي ئينزار بَيتة كرن، ضونكو تشتةكي ئاسان نينة تةجاوزةك بة 

( كاتذمَير كةمة، بَيتة زَيدة كرن ئينزار، لةبةر 24( كاتذمَير رابطرين، يا دووَي ذي ئةو )24خَيرايي )
ئةظة ذي بَيتة زَيدة كرن ضَيرتة،  ( رؤذة،14ئةوةي دائيمةن مة وةك شؤلَيت ئةندازياري حةوت رؤذ ثاشي )

 زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز مةال مةروان فةرموو.
 بةر َيز حسني امساعيل حسني )مةروان طةاَلَلي(:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

عةمت واية نةك هةر دوو قاتي تةواو وَير اي ثشتطريي لة قسةكاني د.فرست ئةو ماوةي كة دانراوة قةنا
دةكات ماَلةكةشي دةباتة ناو، دوو: لة ثَيشةكيةكةي دةَلَي سةرؤكي يةكةي ئيداري و سةرؤكي شارةواني 
ئةوةي ترم ثَي زيادة كة دةَلَي خؤيان يان بة هؤي ضاودَيرةوة، ضونكة تةحسيل حاسَلة، مادام خؤيان 

 يان بَيت و ض لة رَيطاي ليذنةكان بَيت، زؤر سوثاس.سةرثةرشيت دةكةن دةتوانن ض لة رَيطاي خؤ
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز كاك ايوب فةرموو.
 بةر َيز ايوب عبداللة امساعيل:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة قسةكاني بةر َيزيان دةكةم، من قسةكامن لةاليةن بةر َيز د.فرست و بةر َيز مامؤستا مةروان كرا، ثشتطريي 
 زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز مامؤستا عبدالرمحن فةرموو.
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 بةر َيز عبدالرمحن علي فتاح:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةر دةمَينَيتةوة من ثشتيواني لة قسةكاني بةر َيز د.فرست دةكةم بؤ البردني، ئةطةر ئةو بابةتة ه
تةحديدكردني كات لة راستيدا جاري وا هةية ئةو كةسةي زيادةر ؤيي كردووة رةنطة لة ناو شاردا دابنيشَيت 

( كاتذمَير بؤ البردن دةكرَي 24و زيادةر ؤييةكة لة طوندَيكي دوورة دةستدا كردبَييت، بؤية تةحديدكردني )
( 48( كاتذمَير و )24ر بكرَيت، بةاَلم تةحديدكردني )لةاليةن ئةو ليذنانةي كة ضاودَيري دةكات ئينزا

كاتذمَير بؤ ئةوانةي كة شوَينةكانيان نازانرَيت لة راستيدا ثَيمواية شتَيكي نا مةنتقية، زؤرجار رةنطة 
( كاتذمَير ضي لةو كةسانة دةكةي 48( كاتذمَير و )24زيادةر ؤكارةكة هةر لةو هةرَيمةشدا نةبَيت، ئايا )

يي كردووة، بةاَلم رؤيشتووة، بؤية داوا دةكةم لة ليذنةي ياسايي حةلَيك بؤ ئةو بابةتة كة زيادةر ؤ
 بدؤزنةوة، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.سراج فةرموو.
 بةر َيز د.سراج امحد محدامني:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ددةي ثَينج من واي دةبينم ئةو ماددةية تةنها حةسركراوة بة موَلكةكاني وةزارةتي بة طوَيرةي ديباجةي ما
شارةواني، لةبةر ئةوةي باس دةكات سةرؤكي شارةواني خؤيان بة هؤي ضاودَيرةوة ضاودَيري دةكات، ئةي 

ك موَلكمان ئةو موَلكانةي كة تايبةتن بة وةزارةتي دارايي هةندَيك موَلكمان هةية موَلكي دارايية، هةندَي
هةية موَلكي وةزارةتي كشتوكاَلة، من وام ثَي ضاكة وا بنووسرَيت هةر وةزارةتَيك بةرثرسيارة لة ضاودَيري 

 موَلكةكاني خؤي بةثَيي نةخشةي بنةر ةتي ناو شار ياخود دةرةوةي شار، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فائق فةرموو. بةر َيز بَيستون
 بةر َيز بَيستون فائق حممد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 قسةكاني من كرا، ثشتطريي لة كاك د.فرست و هاور َيياني تر دةكةم، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.سرود فةرموو.
 بةر َيز د.سرود سليم ميت:

 ثةرلةمان. بةر َيز سةرؤكي

 قسةكاني من كرا، زؤر سوثاس.
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز قادر رةزطةيي فةرموو.
 بةر َيز قادر ئؤمتان رةسول:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ت بة بر طةي هةر ضةندة ئَيمة لة ليذنةكةين و موناقةشةمان كردووة، تةنها يةك تَيبيين ئةوين سةبارة
ضوارةم لة سةرةتادا ئةو رَيكارانة كراونةتة دةسةاَلتي هاوبةش سةرؤكي يةكةي ئيدارييةكة و سةرؤكي 
شارةوانيةكان، بةاَلم لة خاَلي ضوارةمدا من ثَيمباشة بة هةماهةنطي نةبَيت، يةعين سةرؤكي يةكةي 

يةكة البربَيت، ضونكة بةثَيي ئةو كارطري ي بة هةماهةنطي لةطةَل سةرؤكي شارةواني نةبَيت، هةماهةنط
بةدواداضوونانةي ئَيمة كردوومانة زؤرجار ئةو هةماهةنطية راستة سةرؤكي يةكةي ئيداريةكة مولزةم نية 
بة هةماهةنطين، يةعين مولزةم نية بةوة، بةاَلم بةثَيي ئةو بةدواداضوونانةي كة ئَيمة كردوومانة زؤرجار 

نةكردووة بؤ سةرؤكي يةكةي كاطَير ي و ئةوين دؤسيةكةي بةرز  لةسةر ئةوةي كة شارةواني نووسراوي
نةكردؤتةوة، بؤ منوونة بؤ داواكاري طشيت ياخؤد بؤ دادطاي تايبةمتةند، مادام رَيكارةكان دةسةاَلتي 
هاوبةشن وةك لة ديباجةي ماددةكةدا هاتووة، بؤية هيض هةماهةنطي تَيدا نةبَيت، راستةوخؤ سةرؤكي 

 رمان دةربكات بة البردني زيادةر ؤييةكة و طرتنةبةري ئيلرائاتي ثَيويست، زؤر سوثاس.يةكةي ئيداري فة
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز ظيان عباس فةرموو.
 بةر َيز ظيان عباس عمر:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وا دبينم ثرت خةَلكي هةذار دطرينت، بة تايبةت ئةطةر  بة نيسبةت ماددةيا ثَينج خااَل ئَيكي و دووَي ئةز

( كاتذمَيرا مةودايةكي طةَلك 24ئَيكي زيادةر ؤيي كردبي و تَيدا ئاكنلي بينت، دانة مؤَلةتَي كو بؤ دةمَي )
كةمة، ئةطةر حةسةب حاَلةت بينت ئيستسنا بَيتةكرن دَي باشرت بينت، يةعين بنظيسني حةسةب حالة 

 ثرت بَيتة دان يان ئةطةر ذي ثَينةظينت بال ئةظ دةمة بَيتة دانان، زؤر سوثاس.ئةطةر ثَيظةبينت 
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ديار بةر َيز كاك د.شَيركؤ جةودةت ضةند ثَيشنيارَيكي هةية بؤ دةوَلةمةندكردني ئةو ماددةية، رةنطة 
 ، فةرموو.ثَيويسيت بة سَي دةقة زياتر هةبَيت

 :مصطفى بةر َيز د.شَيركؤ جةودةت
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيمة لة ماددةي دوو بر طةي سَي داواي ئةوةمانكردووة لة ئةماجنةكاني ئةم 
اماجنةكاني ثر ؤذةية كة ثاراسنت و ئار استة بؤ بووذاندةوةي ئابووري هةرَيمي كوردستان ئاماجنَيك بَيت لة ئ

ئةم ثر ؤذةية، بؤية بؤ بةدةستهَيناني ئةو بووذاندنةوةية ئابوورية ئةم بريؤكةية لة ضةند خولةكَيكدا 
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عةرزي بةر َيزتاني دةكةم، هيوادارم وةزيرة بةرَيزةكان و ثةرلةمانتاراني بةر َيز بة هةندي وةربطرن، ضونكة 
تي مووضة ضارةسةر دةكات، دواي ديراساتَيكي دوو بابةتي زؤر حةساس بؤ كةرتي تايبةت و بؤ ثاشةكةو

زؤر كة بةراسيت ماندوبووين لةطةَل ئةم ثر ؤذةية، ثوختةي بريؤكةكة ئةوةية تةبعةن دواتر بة دوو رستة 
ئامادةكراوة ثَيشكةشي دةكةين بؤ ليذنة بؤ ئةوةي كة لةبةر دةستيان دابَيت، ثوختةي بريؤكةكة ئةوةية 

( 2017شاني حكومةت و هةموو مووضة دواكةوتووةكان تا كؤتايي ساَلي ) ضؤن قةرزة ناوخؤييةكاني سةر
و بة دانةوةي ثاشةكةوتةكانيشةوة بة رةسيدي بانكي بدةينة هاواَلتيان و مووضةخؤران، دواتر لة رَيطةي 
وةرطرتنةوةي قةرزةكاني حكومةت الي هاواَلتيان و فرؤشتنةوةي كؤمةَلَيك موَلكي حكومي زةوتكراوة و بة 

سيدي بانكي جارَيكي تر رةسيدةكان وةربطرينةوة و ثاكتاوي بكةينةوة، لَيرةدا ثَيويستمان بة ضةند رة
 ثشتيوانيةكي ثةرلةماني هةية بؤ شةرعيةتدان بةم هةنطاوانة:

حكومةت لة رَيطةي وةزارةتي داراييةوة هةرضي زووة هةموو شايستة داراييةكاني مووضةخؤران  -1
ة هيض شَيوةيةك لة ئَيستادا بةَلَيين ئةوة نةدرَيت كة بة كاش خةرج دةكات بة رةسيدي بانكي كة ب

 دةكرَيت، بةَلكو لة جياتي شايستة داراييةكاني حكومةت وةردةطريَينةوة.

حكومةت لة هةموو دامودةزطاكانيدا ضةكي رةسيدي بانكي قةبول بكات بؤ هةر ثابةنديةكي  -2
 نةوةي موَلكةكاني حكومةتين قةبول دةكرَيت.دارايي لة هةموو فةرمانطةكاندا تةنانةت بؤ فرؤشت

ئةو كؤمثانيايانةي كةرتي تايبةت كة قةرزي بانكةكاني حكومةتيان الية دةبَيت بة هةماهةنطي  -3
لةطةَل نوَينةري ثارَيزطاكان يان حكومةتدا بة تةقاي ئةو قةرزانةي بة ضةكي رةسيدي بانكي 

اَلتيان قةبول بكةنةوة بؤ شايستة دةيدةنةوة بة حكومةت ثَيويستة ضةكي بانكي لة هاو
 داراييةكانيان كة الي هاواَلتيانة.

حكومةت لة رَيطةي ليذنةيةكي ئةمني و جَيطاي متمانةي هةمووانةوة بة هاوكاري و هةماهةنطي  -4
نَيوان وةزارةتةكان و بة ئاطاداري ئةجنومةني ثارَيزطاي شارةكان هةَلدةستَيت بة فرؤشتين 

بة ضةكي رةسيدي بانكي بؤ ثاكتاوكردنةوةي ئةو رةسيدانة كة ثَيويستة  كؤمةَلَيك موَلكي حكومي
هةموو ثارَيزطاكان بة شَيوةيةكي هاوسةنط بةشداربن لة ثاكتاوكردنةوةي ئةو رةسيدة بانكيانة 

 ئةم ثر ؤسةيةش بة شَيوازي زيادكردني ئاشكرا بكرَيت.

انكاريةكاني ئةم ياساية رَيطري بكات نابَيت هيض ياسا و رَيسايةك و رَينماييةك دةربضَيت كة ئاس -5
 لةم ياساية.

ئةم رةسيدة بانكيانة بة هيض شَيوةيةك نابَيت كةرتي تايبةت و كةسةكاني ثَي ثابةند بكرَيت بؤ  -6
وةرطرتين، بةَلكو ئةو ثةر ي ئاسانكاري بؤ جوَلةي بانكي دةكرَيت و دةبَيت وا بكةين بة شَيوةيةكي 

 ي نا حكومي وةربطريَيت.ئيختياري لة هةندَيك دامودةزطا

ئةم بر ة ضةكي بانكيةي دةدرَيت تةنها لة رَيطةي ئةم ثر ؤذةيةوة بةاَلو دةكرَيتةوة و نابَيت بكرَيتة  -7
( بر ي يةك تا يةك و نيو تر ليؤن 2018نةريت بؤ داهاتووش، بةاَلم دةكرَيت بؤ ثالني بودجةي )
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بةت بةرامبةر بة خزمةتطوزاريةكاني كة دينار ضةكي بانكي تر لة حكومةتةوة بدرَيتة كةرتي تاي
ثَيشكةشي حكومةتي دةكةن بؤ قةرةبووكردنةوةي ئةو داهاتة مانطانةيةي حكومةت كة لة جياتي 

 ثاكتاوكردني رةسيدة بانكيةكان بةكاردَيت.

، بةر َيزان، قةرزة ناوخؤييةكان تاوةكو ئَيستا طةيشتؤتة سيانزة تر ليؤن و ضوار سةد و ثةجنا مليؤن دينار
 ئةطةر بؤ ئاسانكاري ذمارةكان..........ز

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

كاك د.شَيركؤ، دةزاني ضؤنة، بةر َيزتان لة بابةتةكة دةرضوون، ئةوةي باشرت واية ئةوةي بةر َيزتان ثَيشنيار 
وازة، ئةو ثر ؤذةية ئامادةي بكة بؤ ئةوةي نية بؤ دةوَلةمةندكردني ثر ؤذةكة، ئةمة ثر ؤذةيةكي تةواو جيا

لة نزيكرتين كاتدا بة ئيمزاوة ئامادةبكرَيت بؤ ئةوةي رؤذَيك خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ بكةين، يةعين ئةوة 
 بة تةئكيد دةرضوون بوو لة ماددةكة، ببورة، فةرموو د.شَيركؤ.

 :مصطفىبةر َيز د.شَيركؤ جةودةت 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دَيرم ماوة ئةو دوو دَيرة ئيزافةكةية بؤ ياساكة، ئةو دَيرة دةوَلةمةندكردني ياساكةية، ئةطةر دوو 
روخسةمت ثَي بدةي، ثَيشنيارةكة ئةوةية كة بر طةي ثَينلةم زيادبكرَي بؤ ماددةي ثَينج كة ئةم دوو دَيرة 

رايي و قةرزة نَيوخؤييةكاني لة بَيت، حكومةتي هةرَيم ئةم ياساية بةكار بهَينَيت بؤ ضارةسةري قةيراني دا
رَيي خستنةبةري و فرؤشتين موَلكي حكومي بؤ رةسيدي بانكي كةرتي تايبةت و دانةوةي ثاشةكةوتي 
مووضةي فةرمانبةراني هةرَيم ئةمةش بة ثر ؤذةيةكي موحلةق هاوثَيضي ئةم ياساية دةكرَيت، ئاماجني 

ستةكردن بؤ بووذاندنةوةي ئابووري، لةبةر ئةوة بؤ سَييةمي ماددةي دوو لة ئاماجنةكاندا وتومانة ئار ا
 تةحقيقي ئاماجنةكة ئةم ئيزافةية ثَيمواية طرنطة، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ةخؤ ديارة ثر ؤذةيةكي زؤر طوجناوة، بةاَلم لةطةَل ئةم دانيشتنة تةسةور دةكةم بؤ ثر ؤذةيةكي تةواو و سةرب
ئامادةبكةن، سوود بةخن دةبَيت و يارمةتيدةر دةبَيت، ئَيستا داوا لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةكةين رةئي 

 خؤيان بدةن، بةر َيز عمر عينايةت فةرموو.
 بةر َيز عمر عينايةت حةمة:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بؤ باري ئابووري هةرَيمي كوردستان من لةوةي د.شَيركؤ دةست ثَي دةكةم، ئةوةي بةر َيزي وةكو ضاكسازي 
ثر ؤذةيةكي طوجناوة، بةاَلم ئَيمة باسي ئةوة دةكةين كة لة بةيانيةوة لة دةرضووني ئةم ياسايةوة هيض 
كةسَيك زيادةر ؤيي لةسةر موَلكي دةوَلةت نةكات، ئةوةي بةر َيزي بؤ ضارةسةركردن طوجناوة، لةوانةية 

كة لة وةزارةتي شارةواني دةردةضَيت يان لةوةي كشتوكاَل دامانناوة  هةندَيكي لةطةَل ئةو ثر ؤذة ياسايةي
بَيتةوة، بةاَلم بؤ ئةم ثر ؤذةية نايةتةوة، ئةو ئار استةش كة باسي دةكةي دةَلَيني زيادةر ؤيي نةكرَيت لةسةر 
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دةيكات بة زةوي دةوَلةت، زةويةكمان داناوة بؤ ئةوةي مةكتةبَيكي لةسةر دروست بكةين، بةاَلم كةسَيك دَي 
خانوو، كةواتة ئَيمة رَيطري لة ئار استةكردن لَيرة دةيكةين و نايةَلني ئةو زةوية بةكار بهَينرَيت بؤ كةسَيك 
شةخسَيك بيبات بؤ بةرذةوةندي طشيت بةكار دَيت، لةوَيدا ئار استةكةي بةر َيزت جَيطاي دةبَيتةوة، بة 

ن، هةندَيك دةَلَي كةمة، هةندَيك دةَلَي زؤرة، بةر َيز ( كاتذمَيرةى كة دانراوة، بةر َيزا24نيسبةت ئةو )
( رؤذ، ئَيمة مةبةستمان لةم 7د.فرست دةَلَي زيادة، بةر َيز كاك يروانت طوتي هَيشتا كةمة بكرَيت بة )

( كاتذمَيرة لة دةرئةجنامي خيربةي وةزارةتي شارةواني و بةر َيز جَيطري وةزيري شارةواني و وةزارةتي 24)
كة لَيرة دانيشتوون جاري وا هةية ضؤن نابَيت مؤَلةت بدةي بةو كةسة، كةسَيك رؤيشتووة كشتوكاَل 

ضاودَيرةكةي تؤ دَيت دةَلَيت كاكة ئةم كةسة زيادةر ؤيية، خؤي لةوَي نية، راثؤرتةكةي هَيناوة، ئَيمة 
لةبةر ئةوة دةبَي ئينزارةكي بؤ دةنَيرين و رؤذي دواتر دَي كاكة من تاثؤم هةية و ئةوةش مؤَلةتةكةمة، 

مؤَلةتَيكي ثَي بدةي، لةوانةية ئةو كةسةي كة ئَيمة زيادةر ييةكةي ثَي دةَلَيني بة هيض جؤرَيك طوجناو نية 
( كاتذمَير خةَلك دةتوانَيت ديوارين دروست بكات و كونكريت بكات، ئةو 48كَي بة من دةَلَي لة ماوةي )

( كاتذمَيرةكة بناغةي 24اغةي هةَلكةندووة، لة )شتة موستةحيلة، تؤ دةضي زيادةر ؤيي كردووة بن
( 24هةَلكةندووة و سةبَيكي تَيكردووة و دوو ضني بلؤكي بةرزكردؤتةوة، ئينزارَيكي ثَي دةدةي لةو )

( كاتذمَيردا موعالةجة دةكرَيت، ئةمة لة ئةجنامي 48كاتذمَيرة الي برد زؤر ضاكة، الي نةبرد لة خياللي )
انيةوة هاتووة، وةزارةتي كشتوكاَلةوة هاتووة، كابرا رؤيشتووة خؤ ناتوانَي لة ماوةي خيربةي وةزارةتي شارةو

( كاتذمَيردا درةخت بر وَينَيت و درختةكانيشي بةرزكاتةوة، ضاَلي هةَلكةندووة و شورايةكي دروست 24)
طرنطة كة لَيرة باسي دةكات لةو دةشتة، ضاودَيرةكة دةر وات ثَيي دةَلَيت كاكة تؤ مةمنوعة، تةنها شتَيك زؤر 

لَيوة بكةين بة نيسبةت منةوة هةَلواسيين ثسولةي هؤشداري ئينزار لة شوَيين زيادةر ؤكار يان بة نووسني 
لةسةر زيادةر ؤكة، ئةوة زؤر طرنطة ئيزافة بكرَيت، سةرؤكي يةكةي ئيداري و سةرؤكي شارةواني خؤيان، 

ة رَيطةي ضاودَيرةكانةوة، تةنها قسةي من لةسةر ئةو خؤيانةكة البرَيت، ضونكة ئةوة كاري ئةوان نية، ل
ماددة ئةوةبوو كؤتايين ضوارةمين بة هةماهةنطي لةطةَل شارةواني و فةرمانطةي تايبةمتةند، بة راي من 
ئةوة ثر  بة ثَيسيت ضارةسةرةكةية، ئةوةشي براي بةر َيزم كاك د.شَيركؤ باسيكرد بؤ لةمةو ثَيشة، ئَيمة 

ةكةين كة لة دواي دةرضووني ئةم ياساية هيض كةس زيادةر ؤيي نةكاتة سةر زةوي باسي لةمةو دوا د
 دةوَلةت، نة لة دةرةوةي شارةواني و نة لة ناو شارةواني، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

، بةر َيز سينان ضةلةبي وةزيري داد ئَيستا داوا لة وةزيرة بةر َيزةكان دةكةين رةئي خؤيان ثَيشكةش بكةن
 فةرموو.
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 بةر َيز سينان عبداخلالق ضةلةبي/ وةزيري داد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو ماددةية يةكةجمار كةليمةي ئيداري بطؤر ين بكةينة كارطَير ي ئةوة يةك، دواتر فةرمانطةكاني شارةواني 
ري زةوي زار دةكات، ئةوة دةبَيت بطؤر َيت دةبَيت مشولي و اليةنة ثةيوةنديدارةكان و ليذنةكاني ضاودَي

 هةمووي بكات، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ( كاتذمَيرةكة مبينَيت يان نا؟ 24ثرسيار لة وةزير داد كرا كة )
 بةر َيز سينان عبداخلالق ضةلةبي/ وةزيري داد:

 ةمان.بةر َيز سةرؤكي ثةرل

 مبَينَيت.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز خاتوو نةورؤز مولود وةزيري شارةواني فةرموو.
 بةر َيز نةورؤز مولود امني/ وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ي شارةواني باسكرد و ئاماذةي ثَيدا، شتَيكي ترين ( كاتذمَيرةكة وابزامن كاك عمر موعانات24تايبةت بة )
ئيزافة لةسةر قسةكاني كاك عمر ئةوةية كة ئةوة هةتا بكرَيت خؤي هةَلي بطرَيت باشرتة، لةوانةية 
ئيستيفادةي لة مةوادةكاني خؤي بكات، لةوانةية بة شَيوازَيك خؤي ثَيي خؤشرت بَيت تةجاوزةكة 

يناعي كرد لة هةَلطرتين تاجاوزةكة ئةو كاتة حكومةت دةضَيت هةر لةسةر هةَلبطرَيت، لة حاَلةتَيك كة ئيمت
( كاتذمَيرةكة بؤ حيمايةكردني مافةكي خؤييت كة ئاطاداري 24مةساريفي وي دةبَيت هةَلبطرتةوة، بؤية )

ن بكةي و هةَلبطرَيت، ئةواني ترين كة نووسني ئيزافة بكرَيت ئاماذةي ثَيدا وةكو وةزارةتي كشتوكاَل هةما
تَيبيين هةبوو ئةوين ئاماذةي ثَيدراوة و وابزامن ثةسةنديشة لةاليةن هةمووانةوة كة دواي سةرؤكايةتي 
شارةواني اليةنة ثةيوةنديدارةكانين ئيزافة بكرَيت بؤ ئةوةي اليةنة ثةيوةنديدارةكاني وةكو كشتوكاَل و 

 ثاس.دارايي ئةوانين بة هةمان شَيواز ئةو دةسةاَلتةيان هةبَيت، زؤر سو
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس بؤ خاتوو نةورؤز وةزيري شارةواني كة رةئي وةزارةتي شارةواني و وةزارةتي كشتوكاَل و وةزارةتي 
ناوخؤي ثَيشكةش بة دانيشتنةكة كرد، ئَيستا داوا لة بةر َيز د.ظاال دةكةين سةرؤكي ليذنةي ياسايي ماددةكة 

 ة دار شتنةوةيةكي نوَي بة رةضاوكردني تَيبينيةكان ثَيشكةش بكات، فةرموو.ب
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 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةشي دووةم

 حوكمة رَيكاريةكان

 (:5ماددةي )
رةوة سةرؤكي يةكةي كارطَير ي و سةرؤكي شارةواني و سةرؤكي فةرمانطة ثةيوةنديدارةكان بة هؤي ضاودَي

ضاودَيري زةوي و زار دةكةن بة مةبةسيت رَيطري و البردني زيادةر ؤيي بة طرتنةبةري ئةم رَيكارانةي 
 خوارةوة:

( كاتذمَير ئةطةر 24ثَيداني هؤشداري بة كةسي زيادةر ؤكار بة البردني زيادةر ؤيي لة ماوةي ) -1
 كةسةكة يان اليةنةكة ناسراو بوو.

لة شوَيين زيادةر ؤكة يان بة نووسني لةسةر  زيادةر ؤكة بة  ار(انذهةَلواسيين ثسولةي هؤشداري ) -2
 ( كاتذمَيردا ئةطةر زيادةر ؤكار نة ناسراوبوو.24البردني زيادةر ؤكة لة ماوةي )

 ئاطاداركردنةوةي سةرؤكايةتي داواكاري طشيت بةو زيادةر ؤييةي روويداوة. -3

كاتذمَير لة رَيكةوتي ئاطاداركردنةوةي ( 48ثَيويستة لةسةر سةرؤكي يةكةي كارطَير ي لة ماوةي ) -4
فةرماني البردني زةوي زيادةر ؤكة دةربكات بة هةماهةنطي لةطةَل شارةواني و فةرمانطةي 
تايبةمتةند و دابينكردني ثارَيزوان بؤ ليذنة ئةطةر زيادةر ؤكار بةثَيي بر طةكاني يةكةم و دووةمي 

 سةرةوةي ئةم ماددةية زيادةر ؤكةي ال نةبرد.

 َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر 
بةر َيزان ئَيستا ئةو ماددةية بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست 

(  كةس 1( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )55بةرزكاتةوة؟ )
 ية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ئةو ماددةية ثةسةندكرا، ماددةي شةشةم خبوَيننةوة.لةطةَلدان

 
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:6ماددةي )

هَيزةكاني ناوخؤ و طشت هَيزة فةرميةكاني ديكة لة سنووري يةكة ئيدارييةكاندا ئةطةر ثَيويست بوو 
 سةرؤكي يةكة كارطَير يةكان جَي بةجَي دةكةن بؤ ثارَيزطاري ليذنة.فةرمانةكاني 

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةر َيزان ئَيستا دةرطاي طفتوطؤ دةكةينةوة بؤ موناقةشةكردن، كَي دةيةوَيت قسة بكات؟ فةرموو خاتوو 
 بَيطةرد تاَلةباني سكرتَيري ثةرلةمان.
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 بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني/ سكرتَيري ثةرلةمان: بةر َيز
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو بةر َيزانة داواي طفتوطؤيان كردووة )بَيستون فائق، د.سراج، حاجي كاروان، عباس غزالي، حتسني 
 امساعيل، د.عزت صابر، صاحل فةقَي(.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 َيز بَيستون فائق فةرموو.بةر 
 بةر َيز بَيستون فائق حممد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من لةطةَل ئةوةم وشةي ئةطةر ثَيويست بوو البربَيت، واتة هَيزةكاني ناوخؤ و طشت هَيزة فةرميةكاني ديكة 
ن بؤ ثارَيزطاري لة سنووري يةكة ئيدارييةكاندا فةرمانةكاني سةرؤكي يةكة كارطَير يةكان جَي بةجَي دةكة

 ليذنة و ئةوةشي بؤ زياد بكرَيت بؤ البردني زيادةر ؤييةكان، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.سراج فةرموو.
 بةر َيز د.سراج امحد محدامني:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيويست بوو ئةوة البربَيت، هةروةها ئةوةش ئيزافة بكرَيت  منين هةمان رةئي كاك بَيستومن هةية، ئةطةر
لة كؤتاييةكةي ماددةكة لة كاتي جَي بةجي كردني فةرماني البردني زيادةر ؤييةكان، ئةوةش ئيزافة 

 بكرَيت، لةبةر ئةوةي ماناي زياتر دةدات بؤ ماددةكة، زؤر سوثاس.
 ةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرل

 بةر َيز حاجي كاروان فةرموو.
 بةر َيز كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 رةئيةكةي من طوترا لةاليةن كاك بَيستون و د.سراج، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز عباس غزالي فةرموو.
 ي مريخان:بةر َيز عباس غزال

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هَيزةكاني ناوخؤ و طشت هَيزةكان لة سةرؤكي ئيدارة فةرمان وةردةطرَيت، بة بؤضووني من ئةوة 
 ماددةيةكي زيادةية، زؤر سوثاس.
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز حتسني امساعيل فةرموو.
 يل امحد:بةر َيز حتسني امساع

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيم باشة ئةم ماددةية بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة )هَيزةكاني ناوخؤ و طشت هَيزة فةرميةكاني سنووري 
يةكة ئيدارييةكان لةسةريانة ثارَيزطاري لة ليذنة بكةن و لة كاتي ثَيويست فةرماني سةرؤكي يةكة 

 ثاس.ئيدارييةكان جَي بةجَي بكةن(، زؤر سو
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.عزت فةرموو.
 بةر َيز د.عزت صابر امساعيل:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منين بؤ ليذنةي ياسايي ثَيشنيار دةكةم )ئةطةر ثَيويست بوو( البربَيت، كؤتايي دَيرةكة ئةوةي بؤ زياد 
ادةر ؤيي و ضةسثاندني ياسا، لة راستيدا ئامر ليوايةك فةرمان لة قاميةقام بكرَيت ليذنة و البردني زي

وةرناطرَيت، بةاَلم ضةسثاندني ياسا بة خؤي خؤي ئيلزام دةكات، لةبةر ئةوة كؤتايي ثةرةطرافةكة ليذنة و 
 البردني زيادةر ؤيي و ضةسثاندني ياسا، زؤر سوثاس.

 ؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةر

 بةر َيز صاحل فةقَي فةرموو.
 بةر َيز صاحل فةقَي امحد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو هَيزةكاني ناوخؤ خؤي راستةوخؤ لةذَير سولتةي ئيدارةية رةنطة ئةو هَيزانةي ديكة مةبةست 
كرَيتة لة كاتي ئةوةبَيت كة هةندَيك بةدةر لةو هَيزة ثَيويست بكات، بؤية ئةو ئةطةر ثَيويست بوو ب

ثَيويستدا ئاسايية بؤ ئةو هَيزانةي تر، ئةوةي كؤتاييةكةش ثارَيزطاري لة ليذنة ئةوةي كاك بَيستون و كاك 
 د.عزت طوتيان ثشتيوانيان دةكةم، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز انور قادر فةرموو.
 :صطفىمبةر َيز انور قادر 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 منين ثشتطريي لة قسةكاني كاك بَيستون دةكةم، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيزان ليذنة ثةيوةنديدارةكان روونكردنةوةتان لةسةر ئةم ماددةية، د.ظاال فةرموو.
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 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر َي

ديارة لة كاتي طفتوطؤكانين ئَيمة لةطةَل ئةوةدا نةبووين ئةو ماددةية هةبَيت، ض هَيزةكاني ناوخؤ و طشت 
هَيزة فةرميةكاني ديكة لة سنووري يةكة ئيدارييةكان لةذَير فةرماني سةرؤكي يةكةي كارطَير ي بن، ضونكة 

ئةمر كردن بؤ بةكارهَيناني هَيز لة سةرؤكي يةكةي خؤتان دةزانن بةثَيي دةستوور بةكارهَينان و 
ئيدارييةكان وةرطرياوةتةوة، ئَيمة ثَيمان باش بوو نةبَيت كة دانراوةش ماددةكة طومتان هةر هيض نةبَيت بؤ 
ئةوةي زؤر رة رووني موخالةفةي دةستوور نةبَيت بَلَيني ئةطةر ثَيويست بوو، يةعين ئةو موستةلةحي 

بؤ ئةوةمان داناوة كة بااَلنسَيك دابنَيني، ئةطةر نا ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي ثَيمان ئةطةر ثَيويست بوو 
باشة كة ئةو ماددةية بووني نةبَيت، لةبةر ئةوةي ثَيضةوانةي دةستوورة، بةاَلم ئةطةر هةبووش ماددةكة 

وانني هينَيك بكةين، دةبَيت ئةو موستةلةحةي كة دةَلَيني ئةطةر ثَيويست بوو وةكو خؤي مبَينَيتةوة بؤ بت
لةبةر ئةوة ليذنة ثةيوةنديدارةكان سوور بوون لةسةر ئةوةي كة ئةو ماددةية هةبَيت، بةاَلم ئَيمة ثَيمان 

 باش بوو نةبَيت، ئةطةر هةَلبطريَيتين بة باشي دةزانني، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. بةر َيز عمر عينايةت
 بةر َيز عمر عينايةت حةمة:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دياردةي البردني زيادةر ؤيي دياردةيةكي زؤر خةتةرناكة لةم واَلتة، خؤتان دةزانن ئةو كةسانةي كة 
زيادةر ؤيي دةكةن زؤربةيان هَيزي ضةكداريان هةية، هةية ثاسةواني لةطةَلداية، ئةطةر ئةو هَيزةي ئاساين 

ةظاني و هَيزةكاني تايبةت، بة تايبةتي ئَيمة ئَيستا لة ناو وةزعَيكدا دةذين هَيزي تايبةت هةية و زَير
دانراوة لة ناوضةيةك تةنها بؤ ضاودَيري زيادةر ؤيي، لةبةر ئةوة ئةطةر ئةم هَيزانة ثشتيواني شارةواني 

يان لةسةر ئةو بابةتة هةبواية نةكةن و برادةران لة وةزارةتي ناوخؤ لَيرةن ثَيمخؤشة ئةوان روونكردنةوة
خؤيان لة رَيطاي وةزيري دادةوة ثَيمان بَلَين ئايا ئةوة نا ياسايية يان ياسايية وةكو بةر َيز د.ظاال باسيكرد، 
من ثشتطريي دةكةم كة ئةطةر ثَيويست بوو البربَيت، لة كؤتاييدا ئةو عيبارةتة زياد بكرَيت لة كاتي 

 س.البردني زيادةر ؤيي، زؤر سوثا
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز مامؤستا غريب فةرموو.
 حةمة:مصطفى بةر َيز غريب 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وةك كاك عمر ئاماذةي ثَيكرد كاري البردني زيادةر ؤيي كارَيكة لة موستةحيل نزيكة بةراسيت، ئةوةندة 
سنت بةو كارة ض هَيزي ضةكداربَيت ض ئةو فةرمانبةرانةبَيت كة بةو كارة زةمحةتة ئةوانةي كة هةَلدة
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هةَلدةسنت رووبةرووي ضةندين طري و طرفت و كَيشةي دوور و نزيك دةبنةوة، لةبةر ئةوة بة ثَيويسيت 
دةبينم كة هَيزةكاني ناوخؤ وشةيةكي لة ثَيشدا دابنرَيت يان وةكو كاك حتسني ئاماذةي ثَيكرد دواتر بؤي 

ابنرَيت كة ثابةندبن بةو جَي بةجَي كردنة، ئةطةر نا ئةطةر جؤرَيك ئيختيار هةبَيت ئَيستا هَيزةكاني د
ناوخؤ و طشت هَيزة فةرميةكاني ديكة هةَلدةسنت بةو كارة، بنووسرَيت ثَيويستة لةسةريان، شتَيك 

ثشتيواني ئةو رةئيةي كاك بنووسرَيت كة ليذنةي ياسايي ئاماذةي ثَي بكات بة ثَيويسيت دةبينم، هةروةها 
 د.عزت دةكةم، بؤ البردني زيادةر ؤيي و ضةسثاندني ياسا ثَيويستة، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.عزت فةرموو.
 بةر َيز د.عزت صابر امساعيل:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

اسيت ئةم تةعبرية ئةوة ناثَيكَيت كة مةبةستةكةي هةيةتي، ئةطةر ثَيويست ئةطةر ثَيويست بوو لَيرةدا بةر
بوو ماناي هَيزةكاني ناوخؤ و هَيزةكاني ديكةش ئةطةر ثَيويست بكات بؤ البردني زيادةر ؤيي، بؤية ئةوة 

كاني ناثَيكَيت، ئةو رةئيةي مامؤستا مةال غريب جياي بكةينةوة و بةر َيزَيكي تري ثةرلةمانتارين، هَيزة
ناوخؤ فةرمانةكان سةرؤكي يةكة كارطَير يةكان جَي بةجَي دةكةن و ئةطةر ثَيويستيكرد هَيزةكاني ديكة 
بةو شَيوةية، ئةو كاتة ئةطةر ثَيويست بكات زؤر دةقيقة، بةس ئةمةي ئَيستا دةقيق نية، ئاماجنةكة 

 ناثَيكَيت وةك ئةوةي كة بؤي دانراوة، زؤر سوثاس.
 م ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهي

ئَيستا داوا لة وةزيرة بةر َيزةكان دةكةين رةئي خؤيان ثَيشكةش بكةن، بةر َيز سينان ضةلةبي وةزيري داد 
 فةرموو.

 بةر َيز سينان عبداخلالق ضةلةبي/ وةزيري داد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 هيض تَيبينيمان نية، زؤر سوثاس.
 براهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ا

 بةر َيز خاتوو نةورؤز مولود وةزيري شارةواني فةرموو.

 بةر َيز نةورؤز مولود امني/ وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يان واية كة كارَيكي تايبةت بة رةئي وةزارةتي ناوخؤ ثرسياري ئةوةي كة دةَلَي ئةوة ياسايي نية، ئةوان ثَي
ياسايية كة هَيزةكاني ناوخؤ و طشت فةرمانةكان، لةبةر ئةوةي ئةوة زيندانيكردن نية، تةنها ئيلرائاتَيكي 
ئيدارية، بؤية سيغةكةي ياسايية، هيض كَيشةيةكي نية لة رووي ياساييةوة، ئةوةي وةكو وةزارةتي 

ئةوة نةمَينَيت، باشرت، ضونكة لة هةموو حاَلةتَيك  شارةوانيشة رةئيمان تةنها ئةوةبوو ئةطةر ثَيويست بوو
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ثَيويستة بة تةئكيد، لة كؤتايي بر طةكةش لة كاتي جَي بةجَي كردني فةرماني البردني زيادةر ؤييةكة 
 ئيزافة بكرَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

دارةكان دةكةين سياغةي كؤتايي، دار شتين كؤتايي ثَيشكةش بة دانيشتنةكة بةر َيزان، داوا لة ليذنة ثةيوةندي
 بكةن، د.ظاال فةرموو.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:6ماددةي )

هَيزةكاني ناوخؤ فةرمانةكاني سةرؤكي يةكة كارطَير يةكان جَي بةجَي دةكةن و لة كاتي ثَيويستدا طشت 
 ةرميةكان هاوكاريان دةبن بؤ البردني زيادةر ؤيي.هَيزة ف

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةر َيز ئَيستا ئةو ماددةي بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست 
( كةس 6انية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلد55بةرزكاتةوة؟ )

لةطةَلدانية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ئةو ماددةية ثةسةندكرا، دةضينة سةر ماددةي حةوت، 
 جاَلَيكي نيزامي هةية، بةر َيز كاك خلف فةرموو.

 بةر َيز خلف امحد معروف:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ي ثَيشوو، قسةكةم لةسةر ماددةي ثَيشوو نية بؤ قسةكردن، لةبةر ئةوةي من لَيرة ناوم نةنووسي لة ماددة
وامزاني لة ماددةكاني تر ئةطةرضي قسةمشان لةسةر كردووة لة راثؤرتي هاوبةش حةلَيك دانراوة بؤ 
هةندَي هَيزي فةرمي هةية ثَيضةوانةي ئةم ماددةيةي كة ئَيستا ثةسةندمانكرد كة من لةطةَل بووم و 

، هةر هَيزي فةرمية ئةوين، ناوي هَينراوة ئَيستا كة لة ماددةكة تةسبيتمانكرد، بةاَلم ئةم دةنطم ثَيدا
هَيزانة بةكارهَينراون لة دذي فةرمانبةرةكاني شارةواني، لة هةندَيك شوَين نةك حاَلةت خةريك بوو دةبوو 

اون لة دذي شارةواني، ئةو بة دياردة، ئةم هَيزانة دةيان دا لة فةرمانبةري شارةواني، يةعين بةكارهَينر
هَيزةش لة لةطةَل فةرمانبةري شارةواني رؤيشتووة، ثَيويستة لةم ياساية ماددةيةكدا جَيطةيةك بؤ ئةوة 
بكةينةوة هةموو ئةوانةي كة هَيزي فةرمي بةكار دةهَينن لة دذي هَيزةكاني لةطةَل شارةواني دةر ؤن 

 .ئيلرئاتَيكي تونديان لةطةَل بكرَيت، زؤر سوثاس
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 روونكردنةوة لةاليةن عمر عينايةت، فةرموو.
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 بةر َيز عمر عينايةت حةمة:
 ن.بةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

لة ماددةكاني دوةي ئةمة ئةو بابةتة عيالجكراوة، هةر كةسَيك ثؤسيت خؤي بةكار بَينَيت و بةثرس بَيت 
 و سوود لة ثؤستةكةي ببينَيت سزاي توندتر دةدرَيت، زؤر سوثاس.لةم واَلتة 

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ماددةي حةوت خبوَيننةوة، فةرموو د.ظاال. 
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:7ماددةي )

، كارةبا، شةقام )جادة(، ئينتةرنَيت، يان هةر خزمةتطوزاريةكي ديكة نابَيت خزمةتطوزاريةكاني ئاو، ئاوةر ؤ
 بطةيةندرَيتة ئةو زةوي و زارةي زيادةر ؤكةي لةسةركراوة.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ةوَيت قسة بةر َيزان ئَيستا دةرطاي طفتوطؤ دةكةينةوة بؤ موناقةشةكردن لةسةر ماددةي حةوت، كَي دةي
 بكات؟ بةر َيز د.سرود فةرموو.

 بةر َيز د.سرود سليم ميت:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بة تةسةورم ئةو ماددةية تايبةتة بة ئةو تةجاوزةي كة بؤتة ئةمري واقيع، بؤية عقوبةي دانَيني بؤي، 
نَيت كؤنرتؤل ناكرَيت، بؤية حةمسي بكةين، بكةينة ئاو و ئاوةر ؤ و كارةبا و جادة تةنها، لةبةر ئةوة ئينتةر

ثَيويست ناكات ئيزافة بكرَيتةوة لَيرة، كة دةَلَي يان هةر خزمةتطوزايةكي ديكة، بؤ منوونة ثَيويسيت بة 
ئيسعاف بوو بة حةريق بوو، خؤ مةحرومين ناكرَيت لة ئيسعاف و حريق، ئينتةرنَيت و دواي ئةوة 

 البربَيت، زؤر سوثاس.
 منيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَي

 بةر َيز حممود حاجي فةرموو.
 بةر َيز حممود عمر صاحل:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةم ماددةية ئةطةر بؤ تةجاوزةكاني لة ئَيستا بة دواية ئةوة شتَيكي ترة و ئايا ئيلرئات ضية ئةطةر 
اللة نةك جادةيةك و نةك ئاو و ئاوةر ؤ بة دةكرَيت ئةوة بؤ ثَين لَيطرتن، بةاَلم ئةطةر بؤ رابردووة و

طةر ةك تةجاوزكراوة، هةر ئَيستا لة ناو ئةم جةلسةية كة ئَيمة دانيشتووين بةرثرس تةلةفوني بؤ من 
كردووة كة بؤي لةطةَل بةر َيوةبةري ناحية قسة بكةم رَيطةي ثَي بدات بريَيك لة ناو بةخضةكةيدا بكرَيت، 

َيتة ياسا ثَيويست بةوة دةكات هةر ئَيستا لةم لةحزةية واستة دةكات بؤ ئينلا بؤية ئةمة ئةطةر دةكر
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ئةوةي لةطةَل بةر َيوةبةري ناحية قسة بكةم تا رَيطةي ثَي بدات، يان لةطةَل قاميةقامي كةالر قسة بكةم بؤ 
 س.ئةوةي رَيطةي ثَي بدرَيت بري لة ناو باخةكةي هةَلبكةنَي، يان كارةباكةي بؤ راكَيشن، زؤر سوثا

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز بشار مشري فةرموو.
 بةر َيز بشار مشري امساعيل:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةر وةكو دةزانن مةبةستمان لة دةرضووني ئةم ياساية ئةوةية بؤ ئةوةي ئةم كَيشانةي رابردوو ضارةسةر 
َيضيانةي كة لةسةر زةوي كشتوكاَلي كراوة، هةروةها باخ دروست بووة، هيض بكرَيت، بة تايبةت ئةو سةرث

شك لةوةنية كة هةموو ئةوانة خزمةتطوزاريةكان ثَي راطةيشتووة وةكو ئاوة، كارةباية، شةقامة، هةم ديسان 
مةبةست لة دةرضووني ئةم ياساية بؤ رَيطريكردنة لة ئايندة، بؤية لة ماددةي حةوت من ثَيمباشة وا 
بنووسرَيت )نابَيت خزمةتطوزاريةكاني ئاو و ئاوةر ؤ و كارةبا و تاوةكو كؤتايي بطةيةندرَيتة ئةو زةوي و 
زارةي زيادةر ؤكةي لةسةر دةكرَيت(، ئةوةي كراوة كراوة، مةبةستمان لة دةرضووني ئةم ياساية 

 ضارةسةركردني كَيشةكةية، زؤر سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري

 فةرموو.ناظم كبري ئةوةي نووسيووتة تكاية بنَيرة، خاَلَيكي نيزامي هةية، بةر َيز 
 كبري حممد:ناظم بةر َيز 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بؤ زووتر بةر َيوةضووني جةلسةكة موالحةزةيةكم هةية، دةبينم زؤربةي بةر َيزةكان ئةوانةي كة موناقةشة 

واذوويان كردووة لةسةر راثؤرتةكة، بةبَي تَيبيين موناقةشة دةكةن، ئينلا بؤ كات  دةكةن ئةوةنة كة
 نةكوشنت ئةوةي كة واذوويان كردووة و بةبَي تَيبيين وابزامن ثَيويست ناكات، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ن، بةر َيز سعيد مةسيفي فةرموو.بةاَلم مايف خؤيان ديسان داواي قسةكردن بكة
 بةر َيز سعيد حممد سعيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ماددةي حةوت بة زيادة دةزامن، لةبةر ئةوةي تؤ رَيطريت كردووة لةوةي ضيرت زيادةر ؤيي نةكرَيت، يةعين 
و ئاو تا كؤتايي  دوو ماددةية، ماددةيةك ئةوةية كة بؤ ضارةسةرة ئةوانةي كة ثَيشرت كراون هةموو كارةبا

ئةوةي بؤي كراوة كراوة، ئةوةي ئَيستا تؤ رَيطري دةكةي، يةعين كة رَيطري كرا لَي ناطةر َيي تةواوي بكةي 
كارةبا و ئاو و ئةو شتانة ببةي، من ثشتيواني تةواوي قسةكةي كاك حممود دةكةم، ئةو ماددةية زيادةية 

 ئَيستا كة تؤ رَيطري دةكةي، زؤر سوثاس.
 



 67 

 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيز

 بةر َيز مين قةهوةضي فةرموو.
 بةر َيز مين نيب نادر:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثشتطريي تةواوي قسةكةي بةر َيز د.سرود دةكةم، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز عمر عينايةت فةرموو.ليذنة ثةيوةنديدارةكان، 
 بةر َيز عمر عينايةت حةمة:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو وشةيةي كة كاك بشار طوتي دةكرَيتة بة رةئي ئةوة مةعقولة، بةاَلم بؤ زانياري بةر َيزتان ئَيمة كة 
 كردووة بة دةَلَيني ئاو نةطةيةنرَيتة ئةو كةسةي زيادةرؤ كة دةكات، بؤ منوونة كةسَيك ضووة دةسيت

كاركردن هَيشتا بناغةي لَي نةداوة و ضووة بؤريةكةي كونكردووة و ئاوةكةشي وةرطرتووة و بةلوعةكةشي 
لة ناو ماَلةكةي خؤي كردووة، ئَيمة رَيطري لةوة دةكةين، هَيشتا كاري نةكردووة ضووة ضةتاَلي كارةباكةي 

ةوةي داهاتووة، مةبةستمان بؤ لةمةو ثَين كردووة و كارةباكةشي بردؤتة شوَيين خؤي، مةبةستمان بؤ ئ
نية، بؤ قسةكةي كاك حممود زؤر وازحة ئَيمة بؤ لةمةوال رَيطري لةوة دةكةين كاتَيك كة كةسَيك ضوو 
نيازي هةبوو زةويةك داطري بكات رَيطة نادةين ئةطةر كارمةندَيكي شارةواني يان دائريةي ئاوةر ؤ بضَيت لة 

ات رةبيت شةبةكةي ئاوةكةي بكات، ئةوة كارَيكي نا ياسايية، ئَيمة رَيطري لةوة ذَيرةوة بؤريةكةي بؤ كون بك
 دةكةين، هةروةها بة نيسبةت كارةباشةوة، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر يز مامؤستا مةال غريب فةرموو.
 حةمة:مصطفى بةر َيز غريب 

 مان.بةر َيز سةرؤكي ثةرلة

 ئةوةي من ثَيويست بوو بيَلَيم كاك عمر طةياندي، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ئَيستا داوا لة وةزيرة بةر َيزةكان دةكةين رةئي خؤيان ثَيشكةش بكةن، بةر َيز سينان ضةلةبي وةزيري داد 
 فةرموو.

 ةزيري داد:بةر َيز سينان عبداخلالق ضةلةبي/ و
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 هيض تَيبينيمان نية، زؤر سوثاس.
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز خاتوو نةورؤز مولود وةزيري شارةواني فةرموو.

 بةر َيز نةورؤز مولود امني/ وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار:
 رةتي ناوخؤ، وةزارةتي كشتوكاَل هيض تَيبينيةكمان نية، زؤر سوثاس.وةزارةتي شارةواني، وةزا

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.ظاال فةرموو.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:7ماددةي )

رَيطا )شةقام( و ئينتةرنَيت يان هةر خزمةتطوزاريةكي نابَيت خزمةتطوزاريةكاني ئاو و ئاوةر ؤ و كارةبا و 
 ديكة بطةيةندرَيتة ئةو زةوي و زارةي زيادةر ؤكةي لةسةر دةكرَيت.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

؟ تكاية دةست بةر َيزان ئَيستا ئةو ماددةية بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلداية
( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ كةس نية، 51بةرزكاتةوة؟ )

 كةواتة ماددةكة بة كؤي دةنط ثةسةندكرا، ماددةي هةشت خبوَيننةوة، تكاية.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:8ماددةي )

%( مووضةي بنةر ةتي ئةنداماني ليذنة تةرخان 25انة بة رَيذةيةك زياتر نةبَيت لة )ثاداشتَيكي مانط
دةكرَيت وةك هاندان بؤ ئةنداماني ئةو ليذنانةي بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية ثَيكدَين دابةش دةكرَيت 

 بةثَيي رَينمايي وةزيري ناوخؤ و شارةواني لة هةرَيم دةري دةكةن.
 ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم 

بةر َيزان ئَيستا دةرطاي طفتوطؤ دةكةينةوة لةسةر ئةم ماددةية بؤ موناقةشةكردن، كَي دةيةوَيت قسة بكات؟ 
 خاتوو بَيطةرد تاَلةباني سكرتَيري ثةرلةمان فةرموو.

 بةر َيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 مان.بةر َيز سةرؤكي ثةرلة

ئةم بةر َيزانة داواي طفتوطؤيان كردووة )بَيستون فائق، مامؤستا عبدالرمحن، علي حةمة صاحل، سؤران عمر، 
د.زؤزان، دَلشاد شعبان، د.سراج، فرحان جوهر، صاحل فةقَي، خلف امحد، يروانت نيسان، مامؤستا بةهزاد، 

 قةهةوةضي(.د.رَيواز فائق، سعيد مةسيفي، سهام عمر، شوكرية شَيخاني، مين 
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز بَيستون فائق فةرموو.
 بةر َيز بَيستون فائق حممد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثَيشنيار دةكةم ئةو ثاداشتةي كة تةرخان دةكرَيت ئةو هَيزانةش بطرَيتةوة كة لة البردني 
َيطريكردندا تَييدا بةشدارن، سياغةكةشي بةم جؤرةية )ثاداشتَيكي مانطانة تةرخان زيادةر ؤييةكة يان لة ر

دةكرَيت بؤ ئةنداماني ليذنة و ئةو هَيزانةي كة بةشدارن لة البردني زيادةر ؤيي يان رَيطري بة رَيذةيةك( 
و ئةوة واية ئةو كة ئةوةي دانراوة، فةقةرةي كؤتايين دةَلَي وةزيري ناوخؤ و شارةواني ئةوة لةوَيدا وةك

دووانة يةك وةزارةت، يةك كةس وةزارةتةكة ببات بةر َيوة، بنووسرَيت هةردوو وةزيري ناوخؤ و شارةواني، 
 زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.سراج فةرموو.
 بةر َيز د.سراج امحد محدامني:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةئيةكةي منين هةمان رةئيةكةي كاك بَيستون نزيكة، من ثَيشنيار دةكةم ئةم ثاداشتة بة هةمان رَيذة ر
 هَيزةكاني ناوخؤش بطرَيتةوة كة بةشدارن لة البردني زيادةر ؤييةكان، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز يروانت نيسان فةرموو.
 َيز يروانت نيسان ماركؤس:بةر 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتطريي لة قسةكاني كاك بَيستون و كاك د.سراج دةكةم، ئةظ رَينمايية موشتةرةك بَيت لة بةيين وةزيري 
 ناظخؤ و شارةواني، نةك هةر يةكةيان رَينمايي تايبةت دةربَيخيت، زؤر سوثاس.

 ةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري س

 بةر َيز د.رَيواز فةرموو.
 بةر َيز د.رَيواز فائق حسني:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

واللة من تَيبينيم تةنها لةسةر سياغةكة هةية و ثشتطريي لة قسةكاني بةر َيز كاك بَيستون دةكةم بة 
رَيذةيةك زياتر نةبَيت لة تايبةتي لة مةسةلةي دةركردني رَينمايي هاوبةشدا )ثاداشتَيكي مانطانة بة 

%(ي مووضةي بنةر ةتي بؤ ئةنداماني ليذنة تةرخان دةكرَيت، وةك هاندان بؤ ئةنداماني ئةو ليذنانةي 25)
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بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية ثَيكدَين و بةثَيي رَينماييةكي هاوبةش كة هةردوو وةزيري ناوخؤ و 
 فيعلةكة بكةوَيتة كؤتاييةوة، زؤر سوثاس.شارةواني لة هةرَيم دةري دةكةن دابةش دةكرَيت(، 

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز مامؤستا عبدالرمحن فةرموو. 
 بةر َيز عبدالرمحن علي فتاح:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةوةي كة باس لةوة ثشتيواني لة قسةكةي كاك بَيستون دةكةم، هةروةها يةك سةرةجني ترم هةية لةسةر ئ

دةكرَيت بةثَيي رَينمايي كة وةزيري ناوخؤ و شارةواني، ئَيمة لة ماددةكاني ثَيشوودا ئاماذةمان بةوةكرد كة 
فةرمانطةي ترين هةية، بؤ منوونة فةرمانطةكاني سةر بة وةزارةتي كشتوكاَل، بؤية دةكرَيت وةزيري 

 كشوكاَليشي لَيرة بؤ زياد بكرَيت، زؤر سوثاس.
 َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر 

 بةر َيز دَلشاد شعبان فةرموو.
 بةر َيز دَلشاد شعبان عبدالغفار:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثَيشنيارَيكم هةية رةنطة ليذنةي هاوبةش و حكومةتين بَلَين ئةم ثَيشنيارة لة رَينماييةكان جَيطةي 
تمة ببَيت بة بةشَيك لةو ياساية، من ثَيشنيار دةكةم كة ئةو ليذنةية كة بؤ ئةم دةبَيتةوة، بةاَلم مةبةس

مةبةستة دادةنرَيت هةر شةش مانط جارَيك بطؤر درَيت، ئةنداماني ئةو ليذنة بطؤر درَيت، ضونكة من 
ة دةيانناسم زانياريم الية لة زؤر شارةواني ليذنةي تةجاوزات و ئةوانة هةية، بةاَلم ئةنداماني دوو سَي ليذن

( ساَلة هةر ئةوانة لة ناو ئةو ليذنة دان و 10كة بوونةتة مةليت ملياردَير، كة هةر ئةوانةن ئةمة )
نةطؤر دراون، ئينلا ثَيمباشة بةثَيي ياسا هةر شةش مانط جارَي بطؤر درَين، لةبةر هؤكارَيكي ترين، ضونكة 

لةو ثاداشتة وةربطرن، ثَيمباشة ئةم ليذنةية  %(ي ثاداشيت تَيداية بؤ زؤرترين كةس سوود25رَيذةي لة )
 بةثَيي قانون هةر شةش مانط جارَيك يان مةودايةكي قياسي هةبَيت بطؤر درَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز صاحل فةقَي فةرموو.
 بةر َيز صاحل فةقَي امحد:

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي كاك بَيستون دةكةم، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز مامؤستا بةهزاد فةرموو.
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 بةر َيز بةهزاد دةروَين دةروَين:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ارةواني و كشتوكاَل و دارايين لةطةَل بَيت، منين ثَيمباشة بَلَين رَينمايي هاوبةش كة وةزيري ناوخؤ و ش
 زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز شوكرية شَيخاني فةرموو.
 :مصطفى بةر َيز شوكرية مسايل

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

قسةكةي كاك بَيستون دةكةم،  من تَيبينيم لةسةر دار شتنةكة هةبوو و طوتيان، هةروةها ثاَلثشيت لة
سةبارةت بة ئةنداماني ليذنة زؤر بة ثَيويست دةزامن سَي مانط جارَيك يان شةش مانط جارَيك 
ئةندامةكان بطؤر َين، ضونكة بةثَيي زانياريةكاني ئَيمة سةرةر اي ئةوةي كة ثارةي تَيداية، زؤرجارين هةية 

كن و ناطؤر َين طةندةَلي تَييدا دةكرَيت يان رةشوة ئةنداماني ئةو ليذنانة كة بةردةوام هةر كةسانَي
وةردةطرن، شتَيك لةم بابةتانة، من ثرسيارَيكم هةية لة ليذنةي تايبةمتةند ئةوان لة كاتَيكدا كة بؤ ئةو 
ئةركةي خؤيان هةَلدةسنت ثاداشت دةكرَين، ئةي ئةطةر طةندةَليةكان لةسةر ئاشكرا بوو ئايا هيض سزايةك 

 ة؟ زؤر سوثاس.هةية بؤ ئةوان
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز علي حةمة صاحل فةرموو.
 بةر َيز علي حةمة صاحل:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتيواني لة بؤضوونةكةي كاك دَلشاد شعبان دةكةم، ئةم ماددةية زؤر طرنطة، بؤية ئةطةر كاك عمر تةركيز 
ماددةية ئةوةية تةشليع بكرَيت بؤ ئةوةي رَيطري بكرَيت، بؤية من ثَيشنيار دةكةم لة  بكات فكري ئةو

كاتي هةبووني ضاالكي ئةم ثاداشتة بكرَيت، ضونكة ئةطةر هيض ضاالكيةكي هيض مانطَيك ئةجنام نةدا بؤ 
مووضةكةي %( كؤي طشيت 30%( بؤ لة )20ثاداشت بكرَيت، ثاداشتةكةش بة رَيذةيي بَيت، لة نَيوان لة )

%( دةدةييَت دةكات بة 25(هةزارة لة )200000بَيت، ضونكة مووضةي ثؤليسَيك دةرماَلة بنةر ةتيةكةي )
(هةزار، ئةمة تةشليع نية، تؤ ئةطةر ضاالكيت كرد تةشليعَيكي زؤر باشي بكة، بؤ منوونة 50000)

ا و يةكَيكين ضوار ثَينج ضاالكي ضاالكيةكةش دةبَيت بة رَيذةيي بَيت ئةطةر ضاالكي كرد لة ماوةي مانطَيكد
كرد، ضونكة ئةمة ختورةي زؤرة، ختورة لةسةر ذياني هةية، بؤية ثَيشنيار دةكةم بةثَيي ضاالكي بَيت و لة 

%( بَيت لةسةر كؤي طشيت مووضةكةي، نةك لةسةر مووضةي بنةر ةتي، زؤر 30%( بؤ لة )20نَيوان )
 سوثاس.
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 طري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَي

 بةر َيز مين قةهوةضي فةرموو.
 بةر َيز مين نيب نادر:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثشتيواني لة قسةكاني كاك بَيستون و كاك د.سراج دةكةم، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز سؤران عمر فةرموو.
 ر سعيد:بةر َيز سؤران عم

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثشتيواني لة قسةكاني بةر َيزان د.رَيواز و كاك علي حةمة صاحل و مامؤستا عبدالرمحن و كاك دَلشاد 
شعبان دةكةم، هةروةها تةركيز لةسةر ئةو خاَلة دةكةم كة ئةم ثاداشتة مةقتوع نةبَيت، واتة بةشداري 

ت و هيض هاندانَيك نةبَيت بؤ ئةوةي كارةكانيان زياتر و باشرت ليذنةكة تةنها بةو نيسبة مةقتوعة بَي
ئةجنام بدةن وةكو ئةو بر ة ثَي بذاردنانةي كة لة واَلتاني ثَيشكةوتوو هةية لة بواري موخالةفةي سةيارة لة 
هاتووضؤدا، بةشَيك نيسبةيةك بؤ ئةوةية كة رَيطريةكة دةكات زيادةر ؤييةكة دةطرَيت، بؤ ئةوةي هانداني 
زياتر بَيت و ثَيويسيت بةوة نةبَيت لة زيادةر ؤكارةكة ثارةيةك وةربطرَيت و مةقتوعةكةي كة بؤي دانراوة 
كةم بَيت بَي منةت بَيت، بؤية من لةطةَل ئةوةدام كة هاندانةكة بةثَيي كار و ضاالكيةكةي ليذنةكة بَيت، 

 ؤ ليذنةكة بَيت، زؤر سوثاس.هةروةها بر َيك لةو زيادةر ؤييانةي كة غةرامةي دةكةوَيتة سةر ب
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.زؤزان فةرموو.
 بةر َيز د.زؤزان صادق سعيد:

 رلةمان.بةر َيز سةرؤكي ثة
ثشتةظانيا طوتنا كاك دَلشاد دكةم، تيَن بؤ موالحةزة ئةز حةز دكةم ثَيشنيار بكةم كو ئةو رَينماييةي كو 
دةركةظن ناظ بةش بن ناظ بةينا هةردوو وةزارةتا دا ماوةيةك بؤ بَيتة دةست نيشان كرنَي كو سَي هةيظ بن، 
ضونكة طةلةك ياسا دةركةظن مة كَيشةيا دطةل رَيكةتنا رَينمايي وةزارةتا هةي، ئةظلة ئةظر ؤكة هةر 

دا ثَيطريي بة ظَي ياسايَي تةعليماتا ياسايةك ثَيتظي بة رَينماييا هةبينت ماوة بؤ بهَيتة دةست نيشانكرنَي 
 بهَيتةكرنَي، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز فرحان جوهر فةرموو.
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 بةر َيز فرحان جوهر قادر:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ي بنةر ةتي دياريكراوة من لةطةَل %(ي مووضة25من لة بارةي هاندانةكة قسة دةكةم، ثَيمواية بر ةكةي )
%(ي كؤي مووضةكةي بؤ دابني بكرَيت، بؤ ئةوةي وةكو هاندانَيك بَيت بؤ كاركردن، 25ئةوةدام كة بكرَيتة )

لةبةر ئةوةي ئةم ليذنانة زؤرجار ماندوونة و زؤر كار دةكةن، هةروةها خةتةرياتيشيان لةسةرة زؤرجار 
 ، زؤر سوثاس.رووبةروو دةبنةوة لةطةَل مةترسيةكان

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز خلف امحد فةرموو.
 بةر َيز خلف امحد معروف:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةبةر ئةوةي هةندَيك رةكيكة ئةو ماددةية نووسراوةتةوة، بؤية زةرورة وةزيري كشتوكاَلين لة 
ها ئةو ثاداشتةي كة دةدرَيت بة كارمةندةكان بة دائيمي نةبَيت، ثشتطريي ئةو رَينماييةكاندا هةبَيت، هةروة

%(ي 25رةئية دةكةم ئةم دار شتنةوةيةم نووسيووة بؤ بةر َيزتان دةخوَينمةوة )ثاداشتَيك بة رَيذةي لة )
مووضةي بنةر ةتي دياري دةكرَيت بؤ ئةنداماني ئةو ليذنانةي لة كاتي هةستان بة ئةركي البردني 
زيادةر ؤيي دةست بةكارن بة مةبةسيت هاندانيان، وةزيرةكاني ناوخؤ و شارةواني و كشتوكاَل رَينماييةكان 

 لةم بارةيةوة دةردةكةن(، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز سهام عمر فةرموو.
 بةر َيز سهام عمر قادر:

 ان.بةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

ماددةيا هةشت ثشتطرييا لة د.رَيواز دكةم بؤ دار شتنةوةي، ثشتطرييا قسةكاني كاك عبدالرمحن و كاك 
بةهزاد دكةم بؤ ئيزافةكرنا وةزارةتا كشتوكاَل دةمَي دةرهَينانا رَينماييان، هةروةسا ثشتطرييا كاك دَلشاد 

ان دا بؤ ضاظدَيريا زيادةر ؤييا، ديسان ثَيشنيار شعبان دكةم وةكو طؤر انكاري لة ماوةي دانانا ئةندامَين ليذنةي
دكةم ئةطةر ئةظ ماددةيا هةظر ابوون ليذنةيةن هاوبةش بؤ هةندَي كو ماوة بهَيتة دانان بؤ طؤر انكاريَيت 
ليذنةكان ئةطةر ببيتة دوو بر طة )أ، ب( بؤ هةندَي كو ماوةيةك بهَيتة دانان كة ليذنة هةر بؤ شةش 

ين يان هةر سَي هةيظاندا بهَيتة طؤر ين ئةظة لة ديظ راوَيذا ليذنةيا هاوبةش، زؤر هةيظاندا بهَيتة طؤر 
 سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز سعيد مةسيفي فةرموو.
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 بةر َيز سعيد حممد سعيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

واني تةواوي كاك دَلشاد شعبان و كاك علي حةمة صاحل و كاك خلف بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان، من ثشتي
دةكةم، لةبةر ئةوةي كة لة كاتي واجب هةَلدةسنت بة كارةكان لةو كاتة وةكو ختورةيةك ضؤن دادةنرَيت 

 ئةوهاش بؤ ئةوانة دياري بكرَيت لة كاتي واجب، زؤر سوثاس.
 ةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرل

 بةر َيز منرية خان فةرموو.
 علي:عثمان بةر َيز منرية 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةي هةشت لةم ياساية يةكَيكة لة ماددة طرنطةكان ئةطةر ئَيمة ئةم ياساية دةردةكةين بؤ رَيطري لةوة 

دا و زؤر هةَلوةستة بكةين كة رَيطري لة زيادةر ؤيي بكةين ئةوة ثَيويستة ئةم ماددةية زؤر وردبني تَيي
بكةين لةسةري، بؤية طرنطة ثَيشنياري ئةنداماني ثةرلةمان بة هةند وةربطريَيت لةاليةن ليذنة 
ثةيوةنديدارةكان و ليذنة هاوبةشةكانةوة، لة هةمان كاتدا ثشتطريي لة قسةكاني كاك دَلشاد شعبان و كاك 

مؤستا عبدالرمحن و هةموو ئةو هاور َييانة علي حةمة صاحل و كاك سؤران دةكةم، هةروةها ثشتطريي لة ما
دةكةم كة باسي ئةوةيان كرد وةزيري كشتوكاَلين زياد بكرَيت لة رَيزي وةزيرةكاندا، هةروةها ئةو بر ة 
ثارةيةي كة دياريكراوة نابَيت مةقتوع بَيت، ضونكة دةبَيت بةثَيي ضاالكيةكةي بَيت، ئةطةر مةقتوعين 

كة نةتوانن ئةو ليذنةية وةكو ثَيويست كارةكانيان ئةجنام بدةن، زؤر  بَيت رةنطة ببَيتة هؤي ئةوةي
 سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.عزت فةرموو.
 بةر َيز د.عزت صابر امساعيل:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

راي ثَينج ثةرلةمانتار، بؤية لَيرةدا ماددةي ثشتيواني رةئيةكةي كاك دَلشاد شعبان دةكةم ئةوةبوو بووة 
هةشت ببَيت بة دوو بر طة، بر طةي )أ( بؤ طؤر انكاريانةي لةسةري رَيكةوتوون، بر طةي )ب( ليذنةكاني 
ضاودَيري و البردني زيادةر ؤيي لة وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان لة ساَلَيك زياتر نةبن، ماوةي كاركردنيان لة 

ر نةبَيت، دةسةاَلت بؤ وةزيرة بةر َيزةكانة كاتي بؤ دادةنَين شةش مانط جارَيك بَيت يان ماوةي ساَلَيك زيات
 سَي مانط جارَيك بيان طؤر ن، يان ساَلي جارَيك، لة ساَلَيك زياتر نةبَيت تةمةني ئةو ليذنانة، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ماددةية لةاليةني ئةنداماني ثةرلةمان كؤتايي هات، ئَيستا داوا لة وةزيرة بةر َيزةكان  طفتوطؤ لةسةر ئةم
 دةكةين رةئي خؤيان ثَيشكةش بكةن، بةر َيز سينان ضةلةبي وةزيري داد فةرموو.
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 بةر َيز سينان عبداخلالق ضةلةبي/ وةزيري داد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ينيمان نية، زؤر سوثاس.ئَيمة وةكو وةزارةتي داد هيض تَيب
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز خاتوو نةورؤز مولود وةزيري شارةواني فةرموو.

 بةر َيز نةورؤز مولود امني/ وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مة هةمان رةئي ئةو ئةندام ثةرلةمانة بةر َيزانةمان هةبوو ئَيمة وةكو وةزارةتي شارةواني لة رةشنووسي ئَي
كة ثاداشتَيكي مانطانة بة رَيذةيةكي دياريكراو لة بر ي غةرامات بَيت بؤ ئةوةي نةك ئةو ثاداشتة هةر 
دابنرَيت و وةربطريَيت بةبَي ئةوةي ئيلرائات بكرَيت، بةاَلم لة بر ي غةرامات كة كؤ دةكرَيتةوة لةو بر ة 

%( قابيلي موناقةشةية 20%( تاوةكو )15%( كةمرت نةبَيت و لة )10ةن نيسبةيةكمان دانابوو لة )مةسةل
زياتر نةبَيت، لة بر ي ئةو ثارةيةي كةوا لة غةرماتةكةي ثر ؤذةكان وةردةطريَيت بةسةريان، هةروةها 

ابَيت، ئَيمة وةكو تَيبينيةيةكي ئةوةمشان نووسي بوو كة بةهةمان شَيوة بؤ هَيزةكاني ناوخؤش كة تَيد
وةزارةتي شارةواني لة رةشنووسةكة ناردرابوو، لةطةَل سةرؤك و ئةنداماني ليذنةي تةرخانكراو ئةوةيان بؤ 
دابةش بكرَيت، ئَيمة وةكو خؤمشان وةكو وةزارةتي خؤمان تةجروبةيةكي سةركةوتوومان هةية لةسةر 

دةكةن كة رَيذةيةك لة بر ي غةرامات بَيت، ئَيمة ئةوةي كة ئةو برادةرانةي ئةنداماني ثةرلةمان ئاماذةي ثَي
لة داهات وامان كردووة و سةركةوتووش بووة، داهات ئةطةر زياد نةكرَيت ئَيمة ثاداشت نادةين كة بة 
تةعليمات لة وةزارةتي دارايي بؤمان دةرضووة، ئةطةر داهات زياد نةكرَيت ئَيمة ثاداشت سةرف ناكةين بؤ 

موستةحةقاتي ثاداشنت، بؤية ئَيمة بة هةمان شَيواز ئةطةر رَيكبخرَيتةوة بة رةئي ئةو فةرمانبةرانةي كة 
ئَيمة زياتر ئاماجني ئةوة زياتر دةثَيكَيت، وةكو وةزارةتي كشتوكاَلين تَيبينيان لةسةر ئةوةية فيعلةن كةوا 

مة رَينمايي دةربكرَيت، وةزارةتي ناوخؤ و شارةواني و كشتوكاَلين زياد بكرَيت، بةاَلم ثَيكةوة بة رةئي ئَي
نةك هةر كةس لة تةريف خؤي رَينمايي دةربكات و دواتر يةك نةطرَيتةوة، اليةني ثةيوةنديداري ديكة 
وابزامن ثَيويست ناكات، ئةطةر هةر تةنها كشتوكاَل قابلي موناقةشةية داخيل بكرَيت ياخود نا، بةاَلم ئةوة 

ين ئيزافةي سةر وةزارةتي ناوخؤ و شارةواني بكرَيت، بةاَلم رةئي وةزارةتي كشتوكاَلة كة وةزيري كشتوكاَل
لةوانةية جيهةتي تر دارايي هةر ضؤن داخيلي بكةين لةوانةية ثاَلثشيت نةكةن، بةاَلم ئةوة بة ياسا رَيك 
دةخرَيت، وةكو تَيبيين وةزارةتي كشتوكاَلة دةخيوَينمةوة، بةاَلم رَيذةكان ئَيمة وةكو وةزارةتي شارةواني 

شرت هةر وا دامانر شتبوو كة ضؤن ئةنداماني ثةرلةمان باسيانكرد و ليذنةكانين وةك ئاماذةيان ثَيكرد ثَي
ئةوة بةثَيي رَينماييةكان ئَيمة لةبةرنامةمانة كةوا فيعلةن لة شةش مانط زياتر نةبن، ياخود ماوةكةي 

علةن ماوةي دةركردني طؤر انكاريان بةسةردا بَيتةوة، سةبارةت بة ماوةكةش د.زؤزان باسيكرد في
رَينماييةكان زؤر طرنطة ئَيمة بة تةجروبة هةمانة ئةطةر دياري نةكرَيت رَينماييةكان دوا دةكةون، فيعلةن 
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دياري بكرَيت لة ماوةي سَي مانط ئةو وةزارةتانة رَينمايي ثَيويست بؤ ئةو ياساية دةربكةن بة هاوبةشي، 
 زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي

رةئي وةزارةتةكاني شارةواني و ناوخؤ و كشتوكاَل ثَيشكةشي كرد، ليذنة ثةيوةنديدارةكان رةئي خؤتان 
 ثَيشكةش بكةن، بةر َيز عمر عينايةت سةرؤكي ليذنةي شارةواني فةرموو. 

 بةر َيز عمر عنيايةت حةمة:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةَلَين بةشي زيادةر ؤيي لة ناو شارةوانيةكاندا هيض كارمةندَيك خؤي لَي نادات، ئةمة ئةم شوَينةي كة ثَيي 
ئةو شوَينةية كة هةر ةشةي كوشنت و هةر ةشةي زؤر خةتةريان لةسةرة، لةبةر ئةوة ئةم شوَينة ئةطةر 

شارةوانيةم،  ثاداشتَيكي سابتيان نةبَيت هيض كارمةندَيك ناضَيت، ئَيستا شارةواني هةية من شارةزاي ئةو
حةز دةكةم بةباشي طوَيي لة من بَيت ئةطةر ئةو كارمةندانة وةك مووضة مانطانة نةيان درَييَت هيض 
كةسَيك لةو شوَينة كار ناكات، خؤيان نادةن لة قةرةي ئةوةي خؤيان خبةنة خةتةري كوشنت و مةرط و 

ةم بةشة كار دةكةن، ئةطةر ثاداشتَيكيان هةر ةشة و زيان لَيدان لة خؤيان و لة كةس و كاريان لةبةر ئةوةي ل
نةدرَييَت لة كؤتاييشةوة سزايان بؤ دانراوة دةربارةي طؤر يين ليذنةكانين ئةوة كاري ليذنةي شارةوانية، 
تةحسيل حاسَلة، كة دةبَيت ئةو كارمةندةي كة ئةو كارة دةكات دةبَيـت دةست ثاك بَيت ئةطةر نا ئةوة 

وة، ئَيمة لَيرة ضؤن بَلَيني كاكة واللة ليذنة بطؤر ة لةبةر ئةوةي نةوةك سزامان بؤ داناوة لة كؤتايية
طةندةَلي بكات، تةحسيل حاسَلة، دةبَيت دةست ثاك بَيت كاتَيك دةست ثاك نةبوو سزاي بؤ دانراوة هةم لة 

من ياساي سزاداني عَيراقي و هةم لةم ياسايةش ئَيمة جةختمان لةسةر كردؤتةوة، لةبةر ئةوةي بة رةئي 
طؤر يين ليذنة لة دةسةاَلتي بةر َيز وةزيرةكانداية، ثَيويست ناكات ئَيمة لة قانوندا ئةوة بضةسثَينني، بةاَلم 
ئةطةر ثاداشتَيك وةكو مووضة ثَييان نةدرَيـت كةس لةم بةشة كار ناكات، من تكاتان لَيدةكةم ئةنداماني 

رثةجنة واية لة دائريةكاني دةوَلةتدا، ئةطةر ئةمة ثةرلةمان من خؤم لةوَي كارم كردووة زيادةر ؤيي وةك شَي
 تةشليع نةكرَين مةبلةغَيك ثارةيان ثَي نةدرَيت مانطانة كةس لةو بةشة كار ناكات، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز مامؤستا مةال غريب فةرموو.
 حةمة: مصطفىبةر َيز غريب 

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر َي

ئةم بابةتي ثاداشتة ئَيمة لة ليذنةكان لة نووسيين راثؤرتدا زؤر لةسةري وةستاين، ئةوةي بةر َيز وةزيري 
شارةواني باسي دةكات ئار استةي بابةتةكةية، ئةوةي كاك عمر باسي دةكات ئار استةيةكي تريةتي، هةردوو 

كدا هةر فةرمانبةرَيك ئةوة دةكات ئةطةرضي ئةو ثاداشتةي كة لَيكدانةوةكة راستة، بةاَلم لة هةموو حاَلةتَي
دةكرَيـت هةرضةند موغري بَيت هةر كةس خؤي لَي نادات، ضونكة بةراسيت بابةتَيكي ترسناكة، لةبةر ئةوة 
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لة غةرامة بدرَيت ياخود مووضةيةكي مةقتوع بَيت بؤ برب درَيتةوة لة هةموو بارَيكدا ثَيويستة ليذنةكان 
ريان تَيدا بكرَيت و بر ي ثاداشتةكة ئةوةندة زؤربَيـت ليذنةي ياسايي وا قةراري لةسةر بدةين طؤر انكا

ئةوةندة زؤربَيت كة موغري بَيت بةو كةسةي كاري تَيدا دةكات، بطؤر َيتين، ضونكة كارةكة ناخؤشة و 
ةروين بوو لة هةموو فةرمانبةرَيك خؤي لة قةرة نادات، ئةوسا بوونة ئةندام دةكرَيتة دةوري كة د

 رَينماييةكاندا ئةوة ضارةسةر دةكرَيت، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ضاوةر واني ئةوةين كة ليذنةي ياسايي دار شتنَيكي نوَي بؤ ئةم ماددةية بكةن بة رةضاوكردني تَيبينيةكاني 
 ثةرلةمانتاران، د.ظاال فةرموو.

 اال فريد ابراهيم:بةر َيز د.ظ

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:8ماددةي )

%(ي كؤي مووضةي 25لةو ثَي بذاردنةي كة لة زيادةر ؤكار وةردةطريَيت رَيذةيةك كة زياتر نةبَيت ) -1
ئةنداماني ليذنة و هَيزة فةرميةكاني بةشداربوو لة البردني زيادةر ؤيي تةرخان دةكرَيت وةك 

اييةك كة وةزيري ناوخؤ و وةزيري شارةواني و وةزيري كشتوكاَل هاندان بؤيان بةثَيي رَينم
 دةريدةكةن دابةش دةكرَيت.

 نابَيت ماوةي كاركردني ليذنة لة ساَلَيك تَيثةر  بكات. -2

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 دوو خاَلي نيزامي هةية، بةر َيز حتسني امساعيل فةرموو.

  امساعيل امحد:بةر َيز حتسني
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ناوي هةر سَي وةزارةت هاتووة بنووسرَيت بة هاوبةشي، ضونكة ئيشارةتَيكدراوة كة نةك هةر يةكة و بة 
 جيا رَينمايي دةربكات، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز بشار مشري فةرموو.
 بشار مشري امساعيل:بةر َيز 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

%( لةو غةرامةيةي كة لةسةرثَيضيكار 25جةنابي وةزير شارةواني باسيكرد كة ئةو رَيذةيةي دانراوة )
 وةردةطريَيت، كة د.ظاال باسيكرد زياتر نةبَيت لة مووضةي بنةر ةتي، زؤر سوثاس.

 ةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ث
 بةر َيز د.ظاال ئةطةر روونكردنةوةي زياتر بدةن، فةرموو.
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 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طوتوومانة لةو ثَي بذاردنةي كة لة زيادةر ؤكار وةردةطريَيت، لةو غةراماتة، رَيذةيةك كة زياتر نةبَيت لة 
رَيذةي بكةي كة ضةندي دةداتَي لةو غةرامةية، ئينلا بة %(ي كؤي مووضةكةي، خؤ دةبَيت تةحديدي 25)

نيسبةت رَينماييةكان نووسيوومانة رَينماييةك كة وةزيري فالن و فالن دةري دةكةن، يةعين ئةو يةكة 
مةبةستمان ئةوةية كة يةك رَينمايي دةردةكةن، بؤية شتَيكيشمان نية بة ناوي رَينمايي هاوبةش، بؤية 

 رد، زؤر سوثاس.لَيرانة ئيزافةم نةك
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 دوو خاَلي تري نيزامي لةسةر بابةتةكة وةردةطرين، بةر َيز كاك بةهزاد فةرموو.
 بةر َيز بةهزاد دةروَين دةروَين:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نة دَي كارَي وَي دَيتة وةستاندن، تةبعةن ليذنةيا ليذنةيا ياسايي بةحسكر كة خااَل دووَي ماوةي ساَلةكَي ليذ

مة ثَيناسة كري  ل ماددةيا ئَيكَي ليذنةي زيادةر ؤيي بةردةوام دةبيت، بةس بَيذنَي ليذنة دهَيتة طؤر ين لة 
 ساَلَيك دَي طؤر انكاري بةسةر دادَيت، ئةطةر نا كاري ليذنة بةردةوامة، زؤر سوثاس.

 
 يكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمن

 تكاية ئةو بر طةية خبوَيننةوة، د.ظاال فةرموو.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 دووةم: نابَيت ماوةي كاركردني ليذنة لة ساَلَيك تَيثةر  بكات.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو، خاَلي نيزامي.خاتوو ئَيظار 
 بةر َيز ئَيظار ابراهيم حسني:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثَيشنيار دةكةم هةر سَي وةزارةتةكان رَينمايي دةربكةن، نةك وةزير، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز خلف امحد فةرموو، خاَلي نيزامي.
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 خلف امحد معروف:بةر َيز 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بر طةي دووةم كة بؤيان زيادكردووة دةَلَي نابَيت كاركردني ليذنة لة ماوةي ساَلَيك تَيثةر  بكات، لَيرة فيعلةن 
ئةو قسةية تةواوة كاري ئةم ليذنةية دةوستَينرَيت، ثَيويستة بطوترَيت نابَي ماوةي كاركردني ئةنداماني 

 َيك تَيثةر  بكات، دواتر ئةنداماني نوَي دةست بةكار دةبن لة ليذنةكة، زؤر سوثاس.ليذنة لة ساَل
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.ظاال فةرموو.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةكاربن، ليذنةكة طؤر درا ض دةبَيت، ئَيمة دةَلَيني ئةطةر ليذنةكةت طؤر ي ئةي نابَيت ئةنداماني نوَي دةست ب
دةطؤر درَيت، ناَلَيني ئيلغا دةبَيتةوة، نامَينَيت، ئةطةر طومتان تَيثةر  نةكات ثَيويستة بطؤر درَيت كةوابَي 

 دةطؤر درَيت، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.بةر َيز زانا عبدالرمحن 
 بةر َيز زانا عبدالرمحن عبداللة:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

راسيت لة بر طةي دووةم ئَيمة داوامانكرد كة ئةنداماني ليذنة، ضونكة زؤرجار فَيَلَيك دةكةن لة طؤر يين 
 ليذنة سةرؤكي ليذنةكة دةطؤر ن بة تةنها بؤ خؤي طؤر انكارية، يان يةك ئةندام دةطؤر ن طؤر انكارية،

بةشَيكي زؤري ئةندامةكاني دةمَينَيتةوة، بةس كة طومتان ئةنداماني ليذنة ماوةكةيان لة ساَلَيك تَيثةر  
نةكات بة بر واي من ئةوة حةمسي بابةتةكة دةكات، ئةوةي كة داواي دةكةين ئَيمة ئةوةية ئةندامةكان درَيذ 

 نةكرَينةوة، زؤر سوثاس.
 ي سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطر

 بةر َيز عمر عينايةت فةرموو.
 بةر َيز عمر عينايةت حةمة:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوة بابةتي ثةرلةمان نية، ليذنة دةسةاَلتي وةزيرة، وةزير ببينَيت ضاالكة و ثاكة و كارةكاني بة رَيك و 
ةسَيك خيربة ثةيدا دةكات لة كارَيكدا و ثَيكي دةكات ض ئيلاب دةكات بَيطؤر َيت، بةر َيزت مةعقول نية ك

بَيطؤري، ئةطةر ثاك نةبوو ئةوة دةسةالتي وةزيرة، بةراسيت حةق نية بضينة ئةو وردةكاريةوة، ثَيويستة 
ئةو بر طةية هةر البربَيت، ئةوة لة دةسةاَلتي جَي بةجَي كردنة و خؤيان دةزانن دةيطؤر ن يان نايطؤر ن، زؤر 

 سوثاس.
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 براهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ا

 د.زؤزان فةرموو.
 بةر َيز د.زؤزان صادق سعيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةري كا دةنطدانَي ل سةر بكةن، من ثَيشنياركر كو ماوةي دةركةتنا رَينماييان بهَيتة تةحديدكرن سَي 
ظَي ضةندَي كر، ئةز حةز دكةم ئةو ذي بةرضاظ هةيظا، جةنابَي وةزير ذي يةعين كةسَي مةعنية ثشتةظانيا 

 بهَيتة وةرطرتيَن، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز خاتوو نةورؤز وةزيري شارةواني فةرموو.
 بةر َيز نةورؤز مولود امني/ وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

%( لة مووضةي بنةر ةتي لة بر ي غةراماتةكان، مةسةلةن 25ةبارةت بة مةبلةغةكةي كة دياريكراوة )س
(هةزار دينار بوو 500000(هةزار دينار بوو يان )400000ئةطةر مووضةي بنةر ةتي فةرمانبةرَيك )

كي تةشليع بَيت (هةزاري دةدةييَت، يةعين بر َيكي زؤر كةمة، ئَيمة دةمانةوَيـت مةبلةغَي50000مةعناي )
بؤ ئةوةي بتوانَيت كارةكاني بة رَيكي بكات، ئةوة وةكو هاندانيك بَيت بؤ ئةوةي بةرةو ئةو كارةي بر وات و 

(هةزار دينار يان 50000كارةكةي بكات بةراسيت، ئاماجني ئَيمة ئةوةية كةوا كارةكة بكرَيت، بةاَلم ئةطةر )
تةي ناكات و خؤشي ناخاتة بةر مةترسي بؤ (هةزار دينار بوو كةس ئةو كارة زةمحة60000)
(هةزار دينار، مةبلةغةكة زؤر كةمة، خؤي تووشي دوذمنكارين دةكات بةو 60000(هةزار يان )50000)
(هةزار دينارة، ئَيمة وةكو رةئي خؤمان طومتان لة بر ي ثارةي غةرامة وةرطرياوةكان، مةسةلةن 50000)

ن دينارم كؤكردةوة لة غةراماتي تةجاوزات ئةو (مليؤ10000000ئةو ساَلة من ئةو مانطة )
%(ي بدةمة ئةندامةكان و ليذنةكة لةسةريان دابةش بكات ئةوة رةئي 10(مليؤن دينارة )10000000)

ئَيمةية، نازامن ئَيوة ضةندي ثةسةند دةكةن، ئَيمة باسي مووضةمان نةكرد، ئَيمة دةَلَيني ئةوة تةشليعَيكة 
وةربطريَيتةوة، تؤ هاندانَيكي دةدةييَت بضَيت غةرامةكةت بؤ كؤكاتةوة، كة دةَلَيي لة بر ي غةراماتةكان زياتر 

%(ي 10(مليؤن دينارم غةرامة وةرطرتووة )10000000لة بر ي غةرامةكان مةسةلةن ئةو مانطة من )
%( مةبلةغةي 10(مليؤنةكةي دابةشي سةر ئةنداماني ليذنة دةكةم هةر يةك بةبر ي )10000000)

ئةوة تةشليعي دةكات ئةو سةرثَيضيةي هةَلبطرَيت و خؤشي تَيدا بةرثرس بكات، بةاَلم ئةطةر دةدةمَي، 
 مةبلةغَيكي مةقتوع بَيت لةوانةية زؤر كةس ئةو كارة نةكات، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
( 4هةبَيت، ئَيمة دانيشتنةكة هةَلدةطرين كاتذمَير )رةنطة دار شتين ئةم ماددةية ثَيويسيت بة كاتي زياتر 

 دةطةر َيينةوة بة دار شتنَيكي نوَي، ئينلا دةخةينة دةنطدان، سوثاس بؤ ئَيوة.
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 دانيشتين دووةم
 

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 
ردستانةوة بةردةوام دةكةين ،داوا بة ناوى خواى بةخشندةو ميهرةبان دانيشتنةكةمان بة ناوى طةىل كو

دةكةين لة سةرؤك ليذنة ثةيوةنديدارةكان تةشريف بَينن بؤ شوَينى تايبةت بة ليذنةكان فةرموو بةرَيز 
سةرؤكى ليذنةى ثةيوةنديدارةكان ليذنةى ياسايي و ليذنةى دارايي و ليذنةى ناوخؤ و كشتوكاَل و 

 شارةوانيةكان .
وةزيرى شارةوانى و شاندى حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةكةين كة لةطةَل دووبارة بةخَيرهاتنى بةرَيز 

ئَيمةدا لةو دانيشتنة بةردةوامن بةرَيزان ئَيستا داوا لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةكةين ماددةى )هةشتةم( 
ةئكيدى نيصاب ديارة طفتوطؤكراوة و تَيبينيةكانى ئَيوة رةضاوكراوة ئَيستا داوا لة بةرَيز د.ظاال دةكةين با ت

 بكةين ، نيصابةكة تةواوة.
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
 ماددةى هةشتةم:

ثَيويستة ليذنة لة اليةن سةرؤكى يةكة كارطَيريةكان بة هةمةنطى لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكان لة -1
 ثةر نةكات ثَيك بهَيندرَيت .(رؤذ لة رؤذى بةركاربونى ئةم ياساية تَي15ماوةيةك كة لة )

لةو ثَيبذاردنةى كة لة زيادةرؤكارى وةردةطريَيت رَيذةيةك كة زياتر نةبَيت لة كؤى مووضةى ئةندامانى -2
ليذنةو هَيزة فةرميةكانى بةذداربوو لة البردنى زيادةرؤيي تةرخان دةكرَيت وةك هاندان بؤيان و دابةش 

شارةوانى بة هةمةهةنطى لةطةَل وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان لة دةكرَيت بة ثَيي رَينمايةك كة وةزيرى 
 (رؤذ لة رؤذى بةركاربونى ئةم ياساية تَيثةر نةكات دةرى دةكات .45ماوةيةك كة لة )

 ليذنة دةطؤردرَيت و ماوةى كاركردنى لة ساَلَيك تَيثةر ناكات .-3
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 

اس بؤ بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي ، بةرَيزان طوَيتان لَيبوو ئةو ماددةية بةوشَيوازةى خوَيندرايةوة سوث
(كةس بة ثةسةنددةزانن ئةوةى دذة كةس نية بة كؤى دةنط 60دةخةينة دةنطدان كَي لةطةَلداية؟)

 ثةسةندكرا .
 ماددةى نؤيةم :

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:
 ةمان.سةرؤكى ثةر لبةرَيز 

 (رؤذ لةرؤذى كارثَيكردن بةم ياسايية .30ماددةى نؤيةم:ثَيويستة زيادةرؤكار لةماوةى )
ئاطادارى شارةوانى ثةيوةنديداربكا لة شوَين و شَيوةو رووبةروو ثَيكهاتةى زيادةرؤيةكة ئةطةر هاتوو لة -1

 سنوورى شارةوانى بوو .
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شَيوةو رووبةروو ثَيك هاتةى زيادةرؤكة ئةطةر لة ئاطادارى سةرؤكى يةكةى كارطَيرى بكا لة شوَين و -2
 دةرةوةى سنوورى شارةوانى بوو .

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 
سوثاس بؤ بةرَيز د.ظااَل سةرؤكى ليذنةى ياسايي ، بةرَيزان دةرطاى طفتووطؤ لةسةر ئةم ماددةية دةكةينةوة 

( ئةندام ثةر لةمانى بةرَيز داوايان كردوة لةسةر ئةم ماددةية قسة بكةن 4) فةرموون ، بةرَيزان ديارة
 فةرموو د.فرسةت صؤفى .

 بةرَيز د.فرسةت صؤفى على:
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

ئةوةى من تَيطةيشتبم ئةم ياسايةى كة ئَيستا دةرى دةكةين ئةحكامى عيقابية بؤ ئةو زيادةرؤيانةى كة لة 
(هاتووة و لة بر طةى دووةمى ماددةى 9ةم ياسايية روودةدةن ، ئةوةى كة لة ماددةى )دواى دةرجواندنى ئ

(ش هاتوة هةر لةطةَلى بةو ماناية دَيت كة مةسحى يا با بَلَيني كَيوماَلى هةموو ئةو زَيدةرؤيانةى كة 10)
( 2( بر طةى )19) ( رؤذديارى كراوة بدرَيتة جيهةتى ثةيوةنديدار و لة ماددةى30ثَيشرت كراون لة ماوةى )

( باسى دةكةم، دةَلَي ئةطةر لةو ماوةية نةهاتن ئةوا حوكمةكانى با بلَيني 9كة ثةيوةستة بة ماددةى )
عيقابيةكانى لةسةر جَيبة جَيدةكرَيت ، من ثَيمواية ئَيستا حكومةتى هةرَيمى كوردستان ئامادةكارى دةكات 

ى رابردوو كرايةوة لةوانةية جةندرؤذَيكى داهاتوو بؤ ياسايةك بؤ ضارةسةركردنى زَيدةرؤيةكانى لةماوة
بَيتة ثةر لةمانين ، بؤية تَيكةَلكردنى ئةم بابةتة لةطةَل ئةحكامى عيقابي كة ئَيمة دةمانةوَيت لةمةو دوا 
سزا بسةثَينني بةسةر ئةوانةى تةجاوزدةكةن بابةتةكان تَيكةاَلو دةكات ، بؤية ثَيشنياز دةكةم ماددةى 

وى هةَلبطريَيت ،جونكة ثةيوةندى بة ئةو تةجاوزاتانةوة هةية كة لة ماوةى رابردووكراون، (يةم بةتةوا9)
واتا كةسَيك تةجاوزى كردوةو ثَيويستة ئاطادارى جيهةتى ثةيوةنديدار كة من تةجاوزم كردووة ئةوة كَيو 

تةجاوزاتانةى كة  ماَلكردنة مةسحة ئةمة ثَيويستى بة موعاجلةيةكى تر هةية كة تةحاموولبكا لةطةَل ئةو
(شةرعيةن دةداتة 10(ماددةى )2لة ماوةى رابردووكراون ، بة ديوةكى تر ئةطةر بةم شَيوة مبينى بر طةى )

تةجاوزةكة واتا ئةطةر لةماوةى ديارى كراو ئاطادارى كردةوة ئةوة بةو مةفهومةية ئيرت تةواو وازى لَي دَينن 
م كرد قانونَيكى تر هةية موعالةجةى دةكات ، بؤية ثَيشنياز لةكاتَيكدا ئَيمة وازي لَي ناهَينني وةكووباس

( لةوَين ثَيم واية 10(بةتةواوى هةَلبطريَيت وة دواترين كة هاتينة سةر ماددةى )9دةكةم ماددةى )
 (وةمين لةوَي هةَلبطريَيت زؤر سوثاس .2بر طةى )

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 
 كاك فرحان.فةرموو 
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 بةرَيز فةرحان جوهةر قادر:
 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

منين ثشطريى قسةكانى كاك فرست ئةكةم لةوةى كة ئةم مةسةلةية ئاَلؤزى تَي ئةكةوَيت، بةاَلم من لةطةَل 
اوةى هةَلطرتنى ماددةكة نيم، بةاَلم بةشَيوةيةك كة زيادةرؤكار بضَي خؤى ئاطاداريان بكاتةوة خؤى بضَي لةم

(رؤذ ئاطادارى جيهاتى ثةيوةندى دار بكاتن ئةمة تؤزَيك كَيشة دروست ئةكاتن يان ئةبَي بؤ ئةوةى 30)
(رؤذدا ئةم 30رابردوو كة ئةو ياساية ناطرَيتةوة يان كة لة داهاتوودا ضؤن رَيطة دراوة لة ماوةى  )

ك هةية لة هةردووك بر طةكةدا ثَيم تةجاوزةى كردووة خؤى بضَى ئاطاداريان بكاتةوة، بؤية لَيرة تةناقوزَي
واية ئةوةى ئةم ماددةية يان بة شَيوازَيكى تر دابر َيذرَيتةوة يان زيادةرؤكار ئةبَي خؤى لة جياتى 
زيادةرؤكار ليذنةكةى كة دانراوة بؤ نةهَيشنت و البردنى زيادةرؤكة خؤى بضينت ئةوكارة بكاو ئاطادارى 

ى بكا يةعنى ئيشى ليذنةكةية نةك ئيشى كةسي زيادةرؤكار زيادةرؤكار شارةوانى يا ئاطادارى يةكةى كارطَير
(رؤذ دانيشتووة ئينلا بضيت 30ئةبَي ئيلرائاتى لةطةَل بكرَي ، بطريَي سزا ، بدرَينت نةك خؤى لةماوةى )

 ئةمة بكاتن،  بؤية ئةم ماددةية دار شتنةوةيةكى ترى ثَيويستةو زؤر سوثاس .
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –يكى جعفر ابراهيم ئَيمنبةرَيز 

 فةرموو كاك حممود.
 حممود عمر صاحل:بةرَيز 
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

بة راى من ئةم ماددةية فةقةرةيةكى بؤ زيادبكرَي لةوةى كة بؤخؤتان ئةزانن ئَيستا سةرؤكى وةحدة 
اوى لةبةر دةستا نية جا ئيداريةكان بة تايبةت موديرى ناحيةو قاميقام بودجةو ثارةو ئؤتؤمبيلى تةو

بةراستى بؤ بةرطرى كردن لة زيادةرؤي و تةجاوزات ثَيويستى بة ثارة هةية ، ثَيويستى بة ضةك هةية، 
ثَيويستى بة سةيارة هةية ، بةو شتانةية ، بؤية ثَيويست ئةكا لةو ناحيةوة دةعمى تةواو بكرَين زؤر 

 سوثاس .
 :رؤكى ثةر لةمانجَيطرى سة –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك ظةمان.
 ظةمان فيصل سليم:بةرَيز 

 .بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان
( رؤذدا من 30سةبارةت بة ماددةى نؤيةم لة دةسثَيكى ئةوةى دةَلَيت ثَيويستة زيادةرؤكار لةماوةى )

ةرح لَيرانة ئةوةية حوكمى ئةو نةصة تا حةدَيك بة مردووى دةبينم، جونكة وا تةسةور دةكةم هةدةفى مش
موعاقبة كردنى كةس ،نية بةَلكو رَيطرى كردنة لةبةردةم ئةوةى كة ئيرت لةمةودوا لةرؤذى ئينفازى ئةم 
ياسايةوة ئيرت تةجاوزات لةسةر موَلكى دةوَلتا دروست نةبينت، بؤية من لةطةَل ئةوةدام ئةو نةصة 

(رؤذةكة تَيثةر 30ئاية؟ ئةوةى كة هَيشتا ) هةَلبطريَينت، جونكة خؤى ثرسيارين لَيرانة دروست دةبينت
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نةبوة لة بةروارى ئينفازى ئةم ياساية ئاية؟ شةرعيةت دانة بةو تةجاوزاتانةى كة دروست دةبن، بؤية 
 لةطةَل ئةودام يةعنى بة موتلةقي بَينت رؤذى ئينفازى ئةم ياسايةوة رَيطرى بكرَينت ئةوة سةرجنى يةكةم .

(يةم 10(ية يةعنى ثَيويست ناكات ماددةى )9ةم هةر تةواوكةرى ماددةى )(ي10سةرجنى دووةم:ماددةى )
بة ماددةيةكى موستةقل بَيتة خوارةوة ئةطةر ئةو ثَيشنيارة ثةسةند بكةن من هةندَي سياغةشم كردوة 

(يةم بة ليذنة ثةيوةنديدارةكان 9(يةم بة دوو فةقةرةى زؤر كورت و تةواوكةربن بؤ ماددةى )10ماددةى )
 و زؤر سوثاس .دةدةم 

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 
 سوثاس بؤ بةرَيز ظةمان فةيصل ، ئةوةى نووسيوتة ئةو ثَيشنيارة بنَيرة بؤ ليذنةى ثةيوةنديدار سوثاس .

نى دةكةين بةرَيزان ديارة ئةو ماددةية ثَيويستى بة رونكردنةوةى زياتر هةية داوا لة بةرَيز وةزيرى شارةوا
 و شاندى حكومةت ، با جارى يةكةم بةرَيز عمر عينايات وةر بطرين ، فةرموو كاك عمر .

 بةرَيز عمر عينايةت محة سعيد:
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

(رؤذمان داناوة بؤ ئةوةية ئةو زيادةرؤيانةى كة ثَيشرت كراوة 30سةبارةت بة دانانى ئةم دوو بر طةية كة )
واني و وزارةتى كشتوكاَل و وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان و بزانن خةَلكةكان خؤيان بَين مةسح بكرَي شارة

ئةمان تؤمارَيك ئةكةنةوة الى خؤيان تؤمارى ئةو زيادةرؤيانةى بؤ ئةوةى زيادةرؤى كؤن لة زيادةرؤى تازة 
ياساية كراوة لة  جيا بكرَيتةوة، ئاماجنى سةرةكى ئَيمة ئةوةية كة ئة زيادةرؤيانةى ثَين دةرضوونى ئةم

(رؤذابَيت هةركةسَيك ئامادة نةبوو بَيت كةواتة خؤى نايةوَيت زيادةرؤكةى ئةمة شةرعيةت 30خيالىل )
كة ثَيشرت بةسةر زيادةرؤكار تةتبيق بووة بةردةوام  ثورةدان نية، جونكة قةرارةكانى مةجليس قيادة 

اية نايانطرَيتةوة تا ئةوكاتةى ياساي ئةبني بةو ئيلرائاتانةى بةرامبةر بةوانا ، بةاَلم ئةم ياس
ضارةسةركردنةكة دةر ئةجَيت كةواتة ئةمة حتصيل حاصل نابَيت ، يةك منونةى بة سيت بؤ ئَيوة روون 
ئةكةمةوة مةسةلةن كةسَيك ضوة خانويةكى دروست كردووة لة شوَينَيكا خانووى نيشتةجَيية شوَينى 

روستكردووة ئةوة ئةطةر حةلةكةشيَب  ئةوة هةر نايطرَيتةوة بازرطانية ، بةاَلم ئةو خانووى سةكةنى لَي د
لةبةر ئةوة ئةمة جارةسةرى ناكا ، كةسَيك مةسةلةن خانووى هةية ضووة زيادةرؤيي كردووة ئةطةر بَيتوو 
لة ضارةسةرةكةى داهاتوشا هةبَيت ئةو كةسة ئةو قتعة و عةرزةى ثَينادرَيت بةخؤرايي بةس ئةطةر 

َيت بةحةقى ثَيي ئةدرَي لةبةر ئةوة مةسحَيكة ئَيمة ئةمانةوَي ، يةكةم حكومةت شوَينةكةى سةكةنين ب
ئةو توانايةى نية بزانَي جةندكةس زيادةرؤيي كردووة لةدةرةوةى شارو ناوشار ئةوكةسانةى كة زيادةرؤيان 

ة دؤمنم لةدةرةوةى شاركردوة دَين لةوةزارةتى زراعة ناوى خؤيان تؤمار ئةكةن ئةَلَين كاكة من ئةوةند
كردووة ئةمة روبةرةكةيةتى ئةمة وةزعةكةية كة ئةمن هةمة ئةمة رووبةرى بيناكةمة ئةمان 
ئيستمارةيةكيان بؤ ئةكةن  بة طوَيرةى ئةو تةعليماتةى ئةمان بؤيان دا ئةبةزَينن بة نيسبةت شارةوانين 

ةحةدى فاصل لة نَيوان عةينةن شت كةواتة ئةوةى جةنابى كاك د.فرسةت ئةيلَي بة عةكسةوة ئةمة ئةبَيت
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زيادةرؤكارى تازة و زَيدةرؤكارة كؤنةكان و شةرعيةت دانين نية ضونكة ياساكؤنةكان ئةيانطرَيتةوة لةبةر 
ئةوة بوونى ئةم ماددةية زؤر زؤر زةرورية و  بؤية كردوومانة بة دووبةشةوة سنوورى شارةوانى دَين بؤ 

 رةوةى يةكةى سةرؤكى كارطَيرى زؤر سوثاس.شارةوانى سنوورى دةرةوةى شارةوانين ئةضن بؤ دة
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 

سوثاس بؤ عمر عينايةت بؤ ئةم روونكردنةوةية ، رايةكان تةواو بوونة الى ئَيوة ئَيستا داوا لة ليذنة 
 روونكردنةوة هةبيت .ثةيوةنديدارةكان دةكةين و بةرَيز وةزيرى شارةوانى ئةطةر لةم بوارةوة 

 /وةزيرى شارةوانى و طةشتو طوزار: نةورؤز مولودبةرَيز 
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

هةمان روونكردنةوةكةى كاك عمر داى تةقريبةن هةر با بَلَيني هةمان روونكردنةوةمان هةية بؤ 
دةَلَين ثَيويستة زيادةرؤكار لة كة  ،ةرةيةكمان ثَي باشة كة زيادبكرَيدياريكردن نية، بةاَلم ئَيمة تةنها فةق

(رؤذ بلَيني ئةو زيادةرؤكارة ئةوةى ثَيشووتر كراوة واتا هةروةها هةمان وةزارةتى داد و وزارةتى 30ماوةى )
كشتوكال و ناوخؤش هةمان رةئيمان هةية كة تةحديدبكرَي ئةوة ئةو غموزةى كة هةية روون دةكرَيتةوة 

دةرضوونى ئةو ياساية هةر لة فةقةرةى يةكةم ماددةى نؤيةم كةدةَلَي كة دةَلَين ئةو زيادة رؤكارةى ثَين 
( رؤذ زيادةرؤكارةى كة كراوة ثَين 30( رؤذ ثَين بلَيني ماوةى )30ثَيويستة زيادةرؤكار لةماوةى )

دةرضوونى ئةم ياساية كة ئةو فةقةرةية ئيزافة بكرَيت ئةوا وازحة كةوا تةنها جةردَيكة واقع حاىل ئةو 
نةية كة هةية دواى ئَيمة تةنها خؤ كَيشةى حةل دةكةين تةنها ئَيمة ياسايةكمان دةركردووة بةس تةجاوزا

بؤ مةزرةعةكان و بؤ زةوية كشتوكاليةكان نية ئَيمة شارةوانية داراية ئةنواع تةجاوزات هةية ثَيشوو دةبَيت 
ن موعالةجة بكرَين يةعنى ئةوانة جةرد بكرَيت هةموو بة ليستَيك ئامادةبكرَيت بزانن ض هةية ئةواني

 ئةوانين عيالجى خؤيان دةبَيت كة جةردةكة بكريَ ت ئةمة بة خراثى نازانني زؤر سوثاس .
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

زؤر سوثاس بؤ وةزيرى شارةوانى ديارة رةئى وةزارةتى شارةوانى وةزارةتى ناوخؤ و وةزارةتى كشتوكال و 
ةزارةتى داد ثَيشكةش بة دانيشتنةكةى كرد ئَيستا ضاوةروانى دارشتنةوةى ئةم ماددةيةينة ، بةرَيز و

 سةرؤكى ليذنةى ياسايي فةرموو .
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
( 9ماددةى )( دةمج بكةين بة جؤرَيك كة 10( و ماددةى )9ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةمانةوَيت ماددةى )

(ش دةخوَينمةوة بؤ ئةوةى بةرَيزان ئةندامانى ثةر لةمان بر يارى 10(بر طة ثَيك بَينت بؤية ماددةى )4لة )
 (بر طة ثَيك دَيت .4(ية لة )9خؤيان لةسةر بدةن ئينلا دوايى دةيكةين بة يةك ماددة و كة ماددةى )

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 (خبوَينةوة .10سوثاس بؤ سةرؤكى ليذنةى ياسايي ماددةى )
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 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
ثَيويستة سةرؤكى شارةواني و سةرؤكى يةكة طارطَيريةكان تؤمارى ئةو زانياري و هةواَلنة بكةن لة -1

ثةيوةنديدارةكان ثَيك بهَينن بؤ  تؤمارطاى  فةرمى بةشي زيادةرؤيي و ليذنةى ثَيويست لة اليةن
جَيطريكردنى جؤروشَيوةو رووبةروو ثَيكهاتةى زيادةرؤكار كة لة كؤنووسى تايبةت بة ثَيى بر طةكانى يةكةم 

 (ى ئةم ياساية ثَييان طةيشتووة .9و دووةم لةماددةى )
ى شارةواني و يةكةى حوكمةكانى ئةم ياساية بةسةر ئةو زيادةرؤيانة دا جَيبةجَي دةكرَيت كة ئاطادار-2

 ( ئةم ياساية .9كارطَيرى لَي نةكراوةو لة ماددةى ئاماذةثَيكراوى ماددةى )
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

(يةم وة بةو ئاراستةيةى 10سوثاس بؤ بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي ، بةرَيزان طفتووطؤى ماددةى )
 بكرَي بكرَين بة يةك ماددة فةرموو كاك سرياج.كةهةردوو ماددة دةمج 

 بةرَيز سرياج امحد حممد:
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

( ئةو زَيدةرؤيانةى 2(يةم ثَيم باشة ئةو ئيزافة بكرَي لة كؤتايي ماددةكة لة بر طةى )10من لة ماددةى )
( لة 2ة لةبةر ئةوةى لةماددةى )(ى ئةم ياسايية داهاتووة ئةوانين بطرَيتةو4( ماددةى )2كة لة بر طةى )

( باس لةو زَيدةرؤيانة دةكاتن كة لةسةر جادةو شؤستةو طؤرةثانةكان زيادةرؤيي 4( ماددةى )2بر طةى )
 لةسةر كراوة ثَيويستة ئةوانةش ئيزافة بكرَي زؤر زؤر سوثاس .

 :طرى سةرؤكى ثةر لةمانجَي –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 

 اج ،فةرموو كاك بةهزاد .سوثاس بؤ بةرَيز سري
 بةهزاد دةروَين دةروَين .بةرَيز 
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

 ضركة( 45و  21جركة تا  30و20بادينى دةقةى )
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك صاحل.

 بةرَيز صاحل فقَي حممد:
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

 حمةرةماتى تر هةية يان بة خاَلَيك لَيرةيا يان بة ماددةيةكى تايبةت ئاماذةى ثَيبدةين حمةرةماتى هةندَي
رَيطاوبان حمةرةماتى تاوةرةكانى كارةبا حمرةماتى تاوةرةكانى ئيتيصاالت و حمةرةماتى بؤر ى ناقلى ئاو بة 

ئةمة شؤفل ئيشى كردووة لة نزيك يا منونة ، جارى وا هةية هةفتةيةك ئاو لة سلَيمانى نية،  ضيية واللة 
لةسةر بؤرى ئاوةكان يان ئةو تاوةرى كارةباكان ترسى بؤ سةر ذيانى خةَلك هةية لة بن تاوةرةكة خانوو 
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ئةكرَيت، بؤية ئةمة بةشَيك لةمانة بة رَينمايي لة اليةن وةزارةتة تايبةمتةندةكانةوة رَينماي هةية ، بةاَلم 
(مةتر لةسةر جادةيةكى 10ة ئةمة كارى لةسةر بكرَي، بؤ منونة كةسَيك )جَيبةجَي نةكراوة بؤية طرنط

(مةتر ناوى 75(مةتر بةشَيك بة )45سةرةكى كة لة كاتَيكا هةندَيك رَينماى جيا جيا هةية بةشَيك بة )
ئةبا بؤ ئةوةى لةسةر رَيطا سةرةكيةكان و شوَينة طشتيانة دروست نةكرَيت ، بةاَلم ثَيضةوانة ئةكرَي و 

 ردةواميشة بؤية ثَيويستة جَيطةى ئةوة بكةينةوة زؤر سوثاس .بة
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك قادر.
 بةرَيز قادر ئؤمتان رسول:
 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

ةرؤكى يةكةكارطَيريةكان ( كة باس لةوة دةكات ثَيويستة سةرؤكى شارةواني و س10سةبارةت بة ماددةى )
تؤمارى زانيارى بكةن دواتر ليذنة ثَيك بَينن من ثَيم باشة كة سةرؤكى شارةواني و سةرؤكى يةكة 
كارطَيريةكان لة سنوورى هةموو يةكةيةكى كارطَيري ليذنةيةك ثَيك بهَينن لة اليةنة ثةيوةنديدارةكان بؤ 

طةى فةرمى بةشى زيادةرؤيي ئينلا بؤ جَيطريكردنى مةبةستى تؤماركردنى زانياري و هةوَلةكان لة تؤمار
جؤرو شَيوةو  رووبةرى  ثَيكهاتةكةى تا تةواو دةبَيت، مةبةستم ئةوةية كة بة تةنها ليذنةكة بةس بؤ 
ديارى كردنى جؤرو شَيوةو ئةو ثانتايةي زيادةرؤيي تَيداكراوة تةجاوةزى تَيداكراوة هةر بؤ ئةوة نةبَيت 

زانياري و مةعلوماتةكانين بَيت لةسةر ئةوةى كة كَي كردوويةتى لة كوَي كراوة و  ليذنةكة، بؤ وةرطرتنى
بؤ زيادةرؤكار ئاطادارى اليةنى ثةيوةنديدارى نةكردؤتةوة،  و سةبارةت بة بر طةى يةكةم و دووةمى ماددةى 

ن كردووة  يا ( من ثَيم باشة لة بةشى حوكمة سزايةكانين سزا بؤ ئةو كةسانة دابندرَيت كة تةجاوزيا10)
زيادةرؤيانكردووة، بةاَلم اليةنى ثةيوةنديداريان ئاطادار نةكردؤتةوةو لةوةى كة زيادةرؤيان كردووةو لة 

 كوَي كردوويانة و حوكمةكانى ئةو قانونةيان جَيبةجَي نةكردووةو زؤر سوثاس .
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى بةرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 فةرموو كاك فرحان.
 بةرَيز فةرحان جوهر قادر:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
( لة بر طةى يةكةم ئةَلَي ثَيويستة سةرؤكى شارةوانى و سةرؤكى يةكة كارطَيريةكان تؤمارى 10لة ماددةى )

ئةو زانيارى و هةواَلنة بكةن، هةوَلةكان تؤماربكةن ، ئةو هةواَلنة بكةن زانياري و ئةو هةواَلنةية يان 
 ة ضى؟هةوااَلنةي

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 
 .ئةو هةوااَلنة
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 بةرَيز فةرحان جوهر قادر:
 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

ئاخر هةوَلين ضؤنة تؤمار ئةكرَينت زانيارى تؤمار ئةكرَي، بةاَلم هةوال مةساحةى تؤمار ناكرَي يةعنى 
 نت بؤية ثَيويستى بةراستكردنةوةهةية زؤر سوثاس .شتَيكى مةملوس نية تا تةسليل بكرَي

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز

 سوثاس بؤ بةرَيز فرحان جوهةر . فةرموو مامؤستا مال ماجد .
 بةرَيز ماجد عثمان توفيق:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

( رؤذ سةرثَيلى كار خؤى ئاطادارى 30يتمان خيالىل )( كة لَيرة ئَيمة نووس10(و)9سةبارةت بة ماددةى )
اليةنى ثةيوةنديدارةكان بكا ئةوا زؤر باشة بؤ ئةو كةسانةى كة كاتى خؤشى لة رابردووشدا سةرثَيضيان 
كردووة و ئَيستاش دةكةن بؤ ئةوةى مةسةلةن ئَيستا وةحدة ئيداريةكان لةطةَل شارةوانيةكان ثَيم واية 

بةس لةوانةية ئيحتمال هةية هةندَيك حالةت تؤمار نةكرابَيت يان لة برييان هةموو جةرديان كردية 
كردبَي كة دةضَي ، مةسةلةن شةخسةكة دةجَيت تةئكيد بكا لة وةحدة ئيداريةكة لة شاروانيةكة بؤ ئةوةى 

ئةوة لة بزانَي كة ئاية ئةو حالةتةى كة ئةو سةر ثَيليةى كردووة لةوَي تؤمار كراية؟ يان تؤمار نةكراية ؟ 
بؤ بةرذةوةندى وية ئةطةر نةجَيت لةوانةية ناوى لة بريكرابَيت بةوة لةقةَلةم دةدرَيت تازة سةرثَيليةكةى 

 كردووة حوكمى ئةم ياساية دةيطرَيتةوة بؤية سوثاس.
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 فةرموو كاك عمر عينايةت.
 ة سعيد:بةرَيز عمر عينايات مح

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

لةطةَل ثشتطرييم بؤ قسةكانى كاك مال ماجيد ئةم سةر ذمَيرية ئةم ئةحسايةى كة ئةكرَيت يةعنى مافى 
جؤرَيك لة مافى ئةو كةسانة ئةثارَيزَيت كة ثَيشرت زيادةرؤيان كردووة ئةضن ناوى خؤيان تؤمار ئةكةن 

ةية ئةَلَي كاكة من ثَين دةرضوونى ئةم ياساية زيادةرؤيم ثسولةيةك وةر ئةطرن لة حكومةت لةو دائري
كردووة ، ئاماجنى سةرةكى ئَيمة لة دانانى ئةم بر طةية ئةمةية مةقسةد وةاَلمَيك بؤ قسةى كاك صاحل ، 

(ى ساَلى 2باسي مافى تةريقى كرد يةعنى )رايت ئؤفؤ( يان )حقت تريقى( ثَي ئةَلَين ئةوا بة ياساى ذمارة )
( مةترة لة سةنتةرةوة بؤ هةر 75َيك خراوة جاددةى دووسايد حةقى تةريقى ضةندة )( ر2012)

مونشةئَيك كة هةبَيت )هاى تَينشن( مافى خؤى هةية جةدوةل ئاو ئاوةرؤ مافى خؤى هةية لةبةر ئةمة 
ت ناكا ئةوة بةياسا رَيكخراوة هةمووجادةيةك ثانيةكةى جةندبَيت مافى رَيطا ثارَيزراوة لةبةر ئةوة ثَيويس

لَيرة جارَيكى تر ئةمة داخلى بكةينةوة سةرجنةكةى زؤر جوانبووراستة ، بةاَلم بة ياسا رَيكخراوة لةبةر 
 ئةوة ناكرَي جارَيكى تر لَيرة بة ياسا رَيكى خبةين سوثاس .
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 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

وا لة بةرَيز وةزيرى شارةوانى دةكةين رةئى وةزارةتى شارةوانى سوثاس بؤ بةرَيز عمر عينايات . ئَيستا دا
 وةزارةتةكانى ثةيوةنديدارى تر.

 وةزيرى شارةوانى و طةشتو طوزار: نةورؤز مولود /بةرَيز 

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

َي (يةم كة دةَل10(وةم ماددةى )2ئةوةى بةرَيز كاك سرياج ئةندام ثةرلةمان ئاماذةى ثَيدا بر طةى )
حوكمةكانى ئةم ياساية ئةو زيادةرؤيانة جَيبةجَي دةكرَيت كة ئاطادارى شارةواني و يةكةى كارطَيرى لَي 

(ى ئةم ياساية ئةوةش ئيزافة بكرَي كة ئةو زيادةرؤيانةى كة 9نةكراوة لة ماددةى ئاماذةثَيكراو ماددةى )
تةعريفى ئةو ماددةى بؤ منونة ،  (مى ئةم ياسايةش هاتووة ئةوين كة4(وةم لة ماددةى )2لة بر طةى )

ئَيمة زؤربةى شوَينةكان مةسةلةن دةلَي ئةم ياساية ثةيرةو دةكرَي بةكارهَينانى طشت يان بةشَيك لة جادةو 
شؤستةو طؤرثان و باخضةو ثارك و ئةوانةش واتا ئةوانةى كة هةية وةكوو شةقام طرتنة ياخود تةجاوزة لة 

ل نينة تةنها جةرد بكرَين ئةمانة ئَيمة دةتوانني ئيلرائاتيشيان لةطةَل سةر ثاركو باخضةكانا ئةوانة مةمشو
بكرَي هةَلى بطرينةوة، بؤية دةبَيت بر طةى تَيدا بكرَي بةس بؤ جةردكردن نية ئةوة ئةوةى دةلَيني كة 

 ناوى بَينت بؤ ئةوةى ئيلرائاتيشى لةطةل بكرَينت ئةو فةقةرةيةى تَيدا ئيزافة بكرَي .
 :مانجَيطرى سةرؤكى ثةر لة –ابراهيم ئَيمنيكى جعفر بةرَيز 

 سوثاس بؤ بةرَيز وةزيرى شارةوانى بؤ ئةو رونكردنةوة .
 بةرَيز عمر عينايات محة سعيد:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

ئةو بابةتةى جةنابي وةزيرى شارةوانى باسى كرد ئةوا زيادةرؤ كاتيةكانة ئةوانةى كة عةرةبانةيةك دا 
ن لةبةر دةم شَيخةاللة يا شؤستةكان ئةطرن يا دووكاندارةكان رةسيف ئةطرن يا خةَلك هةية ئةنَين مةسةلة

شتيكى هةية لة سةر جادة داى ئةنَي ئةيفرؤشَي ئةمة شتى كاتية، ئةوة لة دواوة حةملان كردووة لة كاتى 
ئةمة زيادةرؤى  سزاكانيشا ئةمانةمان وةك سزاى ئةوةمان نةداوة بةشَيوةيةك سزاى بدةين كة عةالئةساس

بؤ لةمةو دوا ئةكا ئةمة تةحصيل حاصلة نابَي مبييَن لةبةر ئةوة جارةسةر كراوة ئةوة ئةو بابةتةى 
 جةنابت باسي ئةكةى .

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

ك ماددة بكرَين بة يةك سوباس بؤ بةرَيز عمر عينايات . ئَيستا داوا دةكةين ديارة ثَيشنيارواية هةردوو
 ماددة .
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 د.ظاال فريد ابراهيم: بةرَيز

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

( دواى دارشتنةوةى ئةو ثَيشنيارانةى كة كران لة اليةن ئةندامانى ثةر لةمانةوة و وةزيرى 9ماددةى )
 ثةيوةنديدار

ونى ئةم ياساية كراون لة ماوةى ( ثَيويستة زيادةرؤكار لةو زيادةرؤيانةى كة ثَين بةركار بو9ماددةى )
 (رؤذ لة بةروارى كار ثَيكردن بةم ياساية .30)
ئاطادارى شارةوانى ثةيوةنديدار بكا لة شوَين و شَيوةو رووبةروو ثَيكهاتةى زيادةرؤكة ئةطةر لة سنوورى -1

 شارةوانى بوو .
هاتةى زيادةرؤكة ئةطةر لة  ئاطادارى سةرؤكى يةكةى كارطَيرى بكا لة شوَين و شَيوةو رووبةروو ثَيك-2

 دةرةوةى سنوورى شارةوانى بوو .
ثَيويستة سةرؤكى شارةواني و سةرؤكى يةكة كارطَيريةكان تؤمارى ئةو زانياري و هةوااَلنة بكةن لة -3

تؤمارطةى فةرمى بةشى زيادةرؤيي و ليذنةى ثَيويست لة اليةنة ثةيوةنديدارةكان ثَيك بهَينن بؤ 
وةو رووبةروو ثَيك هاتةى زيادةرؤكة كة لة كؤنووسى تايبةتدا كة بة ثَيى بر طةكانى جَيطريكردنى جؤرو شَي

 يةكةم و دووةمى ئةم ماددةية ثَييان طةيشتووة .
حوكمةكانى ئةم ياساية بةسةر ئةو زيادةرؤيانةدا جَيبةجَي دةكرَي كة ئاطادارى شارةواني و يةكةى -4

ةكةم و دووةمى ئةو مادةيةو و ئةو زيادةرؤيانةش كة لة بر طةى كارطَيرى لَي نةكراوة بة ثَيي بر طةكانى ي
 (ى ئةم ياسايةدا هاتوة .4دووةم لة ماددةى )

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى بةرَيز جعفر ابراهيم ئَي

سوثاس بؤ بةرَيز د.ظااَل سةرؤكى ليذنةى ياسايي ، ئةو هةردوو ماددةية كة لَيك دراون بةو شَيوازةى 
ايةوة من وا تَيدةطةم كة هيض تَيبينيةكى لةسةر نية دةخةينة دةنطدان يةك ثرسيار هةنة فةرموو خوَيندر

 كاك عبداللة .
 بةرَيز عبداللة حممود حممد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

بؤ ليذنة بةرَيزةكان لةو ثَيشنيارةى كردوويانة رَيطرى ئةكا لة بةردةوام بوونى ئيلرائات بؤ زيادةرؤيي لة ر 
 ابردوودا .

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –كى بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمني

 فةرموو كاك عمر عينايات. عمر عينايات محة . واَلمةكة؟ بةرَيز
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 سعيد: بةر َيز عمر عينايةت محة
 سةرؤكى ثةر لةمان. بةرَيز

ئةو ياسايةيي كة بؤ ئةو زيادةرؤيانةى كة ثَيشرت كراوة لة دادطاكانا بةردةوام بيَب تا ئةوكاتةى 
 ضارةسةركردنةكةى لة اليةن وةزارةتى شارةوانى ئامادةكراوة .

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

ةوة خاَلى سوثاس بؤ ئةو رونكردنةوة ئَيستا ئةو هةردوومادةية بة لَيك دراوى بةو شَيوازةى خوَيندراي
 .نيزامى فةرموو كاك صاحل

 صاحل فقَي حممد: بةرَيز
 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

هيض ياسايةك نية خةَلك تةجاوز بكاتة سةر زةوى خةلك بة نا ياسايي تةجاوزى كردؤتة سةر زةوى بة 
ةموو جادة سةرةكيةكان هةمان شَيوة بؤ ئةو وةاَلمةى كاك عمر بة ئَيستاشةوة بةردةوامة لةسةر ه

(مةتر لة جادةكةوة 20نة طشتيانة بكرَي بة بَي ئةوةى رةنطة )، هةموو ئةو شوَيبةنزينخانة، ضَيشت خانة
دووربَيت بؤ وةك ضؤن ئةوةى ثَيشوو تةئكيد كردنةوةية ئةمةش تةئكيد كردنةوةبَيت لة هةموو ئةو 

 موحةرةماتانةى تاوةرةكان و رَيطاوبان و ئيتصاالت و بؤرى نقلى طةورة هي ئاو سوثاس .
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

. ديارة ثَيشرت روونكردنةوة لةسةر ئةوة درا كة ئةوة بة ثَيي ياساى تر سوثاس بؤ بةرَيز صاحل فقَي
 .ة بةَلَي فةرموو كاك عمر عيناياتضارةسةر كراو

 بةرَيز عمر عينايات محة:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

ى تايبةت هةية بة رَيطاو بان لة كوردستانا كاتَي خؤى من ثشتطريى قسةكانى كاك صاحلم كرد ياسايةك
جَيبة جَيناكرَي كةواتا لةوانةية ئةم ياسايةش دةركةين و لةوانةية جَيبةجَي نةكرَي ئةوة بابةتَيكى 
ديكةية يةعنى ياسا ئَيمة ئةطةر ئةمانةوَي ياسا هةَبي ياسا نةبوون جياية، ياسا جَيبةجَي نةكردن جياية 

( كاتَي كة رةئيسى 2012(ى ساَلى )3ى دةلَين ياساى رَيطاو بان لة كوردستانا ذمارة )ياسايةك هةية كة ثَي
وةحدةى ئيدارى خؤى لَينادا جَيبةجَيى ناكا ئةلَيرة ئَيمة سزامان بؤ داناوة لةمةوال ئةطةر سةرؤكى يةكةى 

ياساى سزادانى  َيى سزادانىئيدارى يان ئةوانةى كة لة ليذنةكان كةم تةرخةم بوون سزا ئةدرَين بة ث
 .عرياق

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 .ةوة خالي نيزامى كاك ظةمان فةيصلسوثاس بؤ ئةو رونكردن
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 بةرَيز ظةمان فيصل سليم:
 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

نى ئيدارةى خؤى يةعنى  سةرؤكى وةحدةى ئيدارى يان سةرؤكى هةر دائريةيةك بةرثرسة لة بةرَيوةبرد
ئةوة شتَيكى تةحصيل حاصلة لةناو ئيدارةيا لةخاَلى سَييةما ئَيمة ثَيشنيارمانكرد كة مةسةلةن هةردووك 
ماددة يةك بطرن، خاَلى سَييةم دةلَينت لةسةر سةرؤكى شارةوانى يان سةرؤكى يةكةى كارطَيرى ثَيويستة 

تؤ اليةنى ثةيوةنديدارت ئاطاداركرد شارةوانى تؤمار بكرَينت يةعنى بة تةحديدكراوى ناوى ئةو دينينت 
بينت يا ئةوا ئيرت ئةوا بؤخؤيان مةتروكة مةسةلةن كَي ليذنة دةنَيرن يان ضؤن دةنَيرن تةحصيل حاصلة 
سةرؤكى شارةوانى بة قسمى تةجاوزات دةلَينت كاكينة برؤن ئةو شوَينة تةسليل بكةن ئةوها بكةن ئةوها 

 بكةن زؤر سوثاس.
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى ر ابراهيم ئَيجعفبةرَيز 

 سوثاس بؤ بةرَيز ظةمان فيصل . بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي .
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

 .بةرَيزتان بيخةنة دةنطدان فةرمووخوَيندمانةوة ماددةكة لة دةنطدان دابوو ئةو نوقتة نيزاميانة وةرطريان 
 :ةر لةمانجَيطرى سةرؤكى ث –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 

( 10(و)9ديارة ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَيندرايةوة ئةوة دةخةينة دةنطدان، دةنطدان لةسةر ماددةى )
(كةس دذن ئةم ماددةية بة 8( كةس بة ثةسةند دةزانن ، ئةوةى دذة؟ )60كة لَيك دراون كَي لةطةَلداية؟ )

 دةنط ثةسةند كرا . زؤرينةى
 ( .10( دةبيتة ماددةى )11ماددةى )

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

( : لةناوةندى هةر ثارَيزطايةك دادطايةك بؤ تَيروانينى زيادة رؤيي ثَيك دةهَيندرَيت و ئةو 10ماددةى )
 دؤسيانةى ثةيوةسنت بة زيادةرؤ بة ثةلة ئةذمار دةكرَيت .

 :ةر لةمانجَيطرى سةرؤكى ث –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 ( هي تازة فةرموو كاك بةهزاد .10بؤ طفتووطؤ لةسةر ماددةى )
 بةرَيز بةهزاد دةروَين دةروَين:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

 جركة ( 29و  38جركة تا دةقةى  45و 37بادينى لة دةقةى )
 
 



 93 

 َيطرى سةرؤكى ثةر لةمان:ج –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 
 تةالر خان فةرموو.

 د:بةرَيز تةالر لةتيف حمم
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

( ثَيويستى 10سةرةتا زؤر بةخَيرهاتنى وةزيرى شارةواني و ميوانة بةرَيزةكان ئةكةين، بؤ ئةم ماددةى )
( حمكةمةى ئيستينافمان 4مة )بة سياغةية جارَيكى تر ، جونكة لة رووى ياسايي و لة رووى ئيداريشةوة ئَي

هةية بة ثَيي ثارَيزطاكانين دابةش نةكراون، بةَلكو مةحكةمةى ئيستئنافى طةرميامنان هةية، هةولَيرمان 
هةية، دهؤكمان هةية، سليمانيمان هةية، بؤية ئةمة طرفت دروست ئةكا بؤ كارى ئةم ليذنةية ، بؤية 

شَيوةيةك بة دوو سياغة يا ئةوةتا ئةبَي بنووسرَيت لة ثَيويست ئةكا جارَيكى تر سياغة بكرَيتةوة بة 
دادطايةكى تايبةت بؤ تَيروانينى دؤسيةكانى لَيكؤلينةوةو كةتن يةعنى تةحديد بكرَي ،جونكة ئةو ماددة 

(يا زياتر جوحنة دةطرَيتةوة، بؤية ثَيويست ئةكا يان سياغة بكرَيتةوة 12سزايانةى دانراوة لة ماددةكانى )
ى كة كَيشةى ئةترافةكانين حةل بكا كة كَيشةى كة كاك بةهزادين ئاماذةى ثَيكرد كة بار يان بؤ ئةوة

طرانى دروست نةبَي هؤكارى دادطاكان بة تايبةت ئةترافةكان بلَيت لة هةر دادطايةك دادوةرَيك را 
دطايي كردنين ئةسثَيردرَيت ياخود دا ئةنرَيت بؤ تَيروانني لة دؤسيةكانى لة قؤناغةكانى لَيكؤلينةوةو دا

بؤ ئةوةى ضارةسةرى ئةو كَيشة ئةكا و هةروةها يةك بر طةى ترين ئيزافة بكرَي سةالحيةتى راطرتنى 
تةجاوز بدرَي بة دادوةر بؤ ئةوةى راستةوخؤ ئةو كارة بدرَي بة دادوةر كَيشة دروست نةكات ،جونكة راستة 

ان بةكار بهَينن، بةاَلم لةبةر ئةوةى رةنطة ئةو سالحيةتة لةسةرتاية مديرى ناحيةكان ئةو سالحيتةي
دادوةر سالحيةتى يةكالكةرةوةى هةية راستةوخؤ ئةوةى ثَي بدرَي و بؤ ئةوةى ئةو كَيشانة 

 يةكالكةرةوةبَيت هةتاكو ئةوكاتة دؤسيةكةى يةكال ئةبَيتةوة زؤر سوثاس .
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 

 ر لةتيف زةمحةت نةبي هةردووك سياغ هةردوك بنَيرى بؤ بةرَيزان لة ليذنةى ياسايي .سوثاس بؤ تةال
 بةرَيز د.ثةرى صاحل محيد:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

 (ية ببورة دارشتنةوةكةى بوو من ناردم بؤ ليذنةى.10ببورة لةوةى من وام زانى ماددةى )
 ر لةمان:جَيطرى سةرؤكى ثة –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 

 هةردووك دةمض بوينة سوثاس بؤ د.ثةرى .
 اعيل عزيز:د.جوان امس بةرَيز

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

( دةدةقة ئةمن 10(وماددةى )9( نية، بةاَلم بة داخةوة لة ماددةى )11من تةعليقم لةسةر ماددةى )
ئةكةم ضاوتان لةو اليةش بَيت  دةستم بَلندكردية نة سةرؤكى ثةر لةمان نة سكرتَير ئةمنيان ديت تكات لَي
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( تةعليقم لةسةر هةبوو هةر 10(و)9لةو سايتة جارةكي ديكة حسابةكمان لؤ بكةن ماددةكة رؤى ماددةى )
 .ستاندم حسامبان لؤ بكةن ضاوةكةمىدةستم بَلندكرد دةتانن بيبينن دةدةقة هةَلتان نة

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

بةرَيزان داوا لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةكةين ئةطةر لةم بوارةوة  .مبانبةخشة ئةجمارة بةسةرضاو
 .لة بةرَيز وةزيرى شارةوانى دةكةم، فةرموو بةرَيز وةزيرى شارةوانىرةئيتان نةبي داوا 

 وةزيرى شارةوانى و طةشتو طوزار: نةورؤز مولود /بةرَيز 

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

ة وةكو وةزارةتى شارةوانى تَيبينيةكمان نية لةسةر ئةو بر طةية،  بةاَلم لة وةزارةتى داد بةهؤى ئةوةى ئَيم
دادطاكان با بَلَيم زياتر ثةيوةندة بة ئةجنومةنى دادوةرى و لةطةل وةزارةتى داد با بلَيم ثَيشنياريان كردية 

درَيت لة قةزاكانين دادوةرَيك دةست نيشان كة دةلَين لةناوةندى هةر ثارَيزطايةكدا دادطايةك ثَيكبهَين
دةكرَيت بؤ تَيروانينى زيادةرؤيةكان ئةو دؤسيةية يةعنى ثةيوةسنت بة زيادةرؤى بة ثةلة ئةذمار دةكرَيت 
، واتا موعالةجةى بة دادوةرَيك موعالةجةى قةزاو ناحيةكان دةكةن وةكو ثَيشنيارى وةزارةتى داد . 

نيارى ئةوةى دةكا كة دةلَيت هةر ثارَيزطايةك دادطايةكى هةبيت هةروةها وةزارةتى ناوخؤش ثَيش
بيالمةعناوة ئةطةر ثارَيزطا دادطايةكى هةبَيت واتا ئيدارةكانى وةكو ئيدارةى  راثةرين و بابلَيم ئيدارةى 
طةرميانين ئةمانةش هةمان شَيوازى وى بن ئيزافة بكرَي تَيدا ياخود عةينةن حوكمى لةسةر تةتبيق 

وةى ترين وةكو ئاماذةم ثَيدا وةزارةتى داد ئاماذةى بةوةى كردية  كةلة قةزاكانين دادوةرَيكى بكرَي ئة
 تايبةمتةنديان لؤ دابندرَيت و سيفةتى ئيستعلاليشيان بدرَييَت زؤر سوثاس.

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

شارةوانى و وةزارةتى ناوخؤ و وةزارةتى داد و وةزارةتى سوثاس بؤ وةزيرى شارةوانى كة رةئى وةزارةتى 
كشتوكال ثَيشكةش بة دانيشتنةكةى كرد، بةرَيزان بة رةضاوكردنى تَيبينيةكانى ئَيوة و رةئي و بؤضوونى 

(ى تازة بكرَينت بؤ 10ليذنة ثةيوةنديدارةكان ، ئَيستا داوا لة ليذنةى ياسايي دةكةين دارشتنةوةى ماددةى )
 يف .طينة دةنط دان . خالَيكى نيزامى فةرموو تةالر لةئةوةى خبة

 حممد: لطيفبةرَيز تةالر 

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
بؤ ئةو رايةي وةزيرى داد زؤر طرنطة يةعنى كار لةسةر ئةوة بكرَي لة هةر دادطايةكى تَيهةَلضونةوة بةرَيز 

اتوانني  دادطاى تايبةمتةند بةس بلَيني لة سةرؤكى ثةر لةمان ،ضونكة ئَيمة لة هةمووثاري زطاكان يةعنى ن
هةر دادطايةكى تَيهةَلضوونةوة دادطاى تايبةمتةند هةبَيت و لة دادطاكانى ديكةش ئةتوانى دادوةرَيك 

 تةخسيس كرَي بؤ تَيروانني لة دؤسيةكانى زيادة رؤيي لة مةرحةلةى لَيكؤَليةوة و جوحنيشدا .
 :ى سةرؤكى ثةر لةمانجَيطر –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 .. ئَيستا دارشتنى ماددة ضاوةروان دةكةينيفطسوثاس بؤ بةرَيز تةالر لة



 95 

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

(:لةناوةندى هةر ثارَيزطايةك دادطايةك ثَيكدةهَيندرَيت و لة قةزاكانين دادوةرَيك دةست 10ماددةى )
بة ثةلة ئةذمار  نينى زيادة رؤيةكان و ئةو دؤسيانةى ثةيوةسنت بة زيادةرؤيينيشان دةكرَيت بؤ تَيروا

 .دةكرَين
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 

 .ى نيزامى هةنة قةرموو تةالر خانخاَل
 حممد: لطيفتةالر بةرَيز 
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

ناوبَيت د.ظاال ، لةبةر ئةوةى ئةبَي بلَيني ئةو ثارَيزطاية البدرَي ،ضونكة  يةعنى  ئاخر نابَي بة ناوى ثارَيزطا
بؤ منونة ئَيستا مةحكةمةى ئيسئنافى طةرميان ثارَيزطا نية هةتاوةكو ئَيمة ئةو مامةَلةيان لةطةَل بكةين 

رؤكايةتيةكى كَيشة دروست ئةبَيت ئةوكاتة تؤ لةويا ناتواني تؤ دادطايةكى تايبةمتةند دانَيى ئةوكاتة سة
خؤى هةية طرفتى بؤ دروست ئةبَي لة روى كارى ئيداريشو و لة روى حماكمةوة جياوازة لةطةَل دادطاكانى 

وست دةكا لةرووى ديكة نا بَيت وةكو ثارَيزطا تةعاموىل لةطةَل ناكا ئةو وشةى ثارَيزطا كَيشة بؤ ماددةكة در
مةنتقةيةكى ئيستئنافى دادطايةكى تايبةت ثَيك بَيت و ، نة ئةتوانني ثارَيزطاكة لة هةموو جَيبةجَيكردنةوة

لة دادطاكانى ترَين ئةتوانى بةو سياغةى كة هاتووة بؤئةوةى  كَيشة بؤ سنوورةكان و بؤ ثارَيزطاكانين 
 دروست نةبَي سوثاس.

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 يف .ئَيستا فةرموو نةورؤزخان وةزيرى شارةوانى .لطر سوثاس بؤ ئةو رونكردنةوةى بةرَيز تةال
 / وةزيرى شارةوانى و طةشتو طوزار: نةورؤز مولودةرَيز ب

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

بؤ يةك الكردنةوةى ئةو بر طةية لةوانةية ئاوا باشرت بيت ئةطةر بَلني لة ناوةندى هةر ثارَيزطايةك بؤ 
ن و يدارةى سةربةخؤى بؤ زياد بكةين ئةوكاتة ئيدارةى راثةريئيدارةيةكى سةربةخؤ بةس كةليمةي ئ

 .طةرميانين دةطرَيتةوة
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 .ةزيرى شارةوانى . فةرموو د.بةهارسوثاس بؤ بةرَيز و
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 بةرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

ئَيمة خوَيندمانةوة هةردووكى حةلكردووة لةبةر ئةوةى كة ئيدارةى سةربةخؤ قانونى ئةو سياغةيةي كة 
رَيت نية، بةاَلم وتوومانة لة قةزاش ئَيستا مةنتيقةى طةرميان بة قةزا حسابة يةعنى دادوةرَيك تايبةت دةك

 .ئةطةر لة روى ياسايشةوةبَيت
 ن:جَيطرى سةرؤكى ثةر لةما –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 .مى كاك بَيستون فايق. لةسةر ئةمةخاَلي نيزا
 بةرَيز بَيستون فائق حممد:
 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

ئَيمة دوو ئيدارةى سةربةخؤمان هةية لة كوردستان هةردوو ئيدارةكة بة بر يارى تايبةتى ئةجنومةنى 
يان لةطةَلدا ئةكرَيت سةرؤكى وةزيران بؤ هةموو ئةو رَي و شوَينة ئةو وردة كاريانة مامةَلةى ثارَيزطا

ئيدارةكة سيفةى حمافزى هةية لة ئيمتيازات و هةموو دةسةاَلتةكان وةحدة ئيداريةكانين بة هةمان شَيوة 
 .ومةنى وةزيرانين هةية زؤر سوثاسيةعنى  وةكو ثارَيزطا مامةَلةيان لةطةَلدا ئةكرَي بريارى ئةجن

 كى ثةر لةمان:جَيطرى سةرؤ –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 سوثاس بؤ بةرَيز بَيستون فايق روونكردنةوةكى ثَيويست بوو لة جَيى خؤ بوو دةست خؤش.
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

 وةكو ئةوةى خوَيندمانةوة بةرَيزتان بيدةنة دةنطدان .
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

( بةو شَيوازةى خوَيندرايةوة كَي لةطةَلداية ؟ 10و شَيوازةى خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان ماددةى )بة
 ( كةس دذن ماددةكة بة زؤرينةى دةنط ثةسةندكرا .2كةس بة ثةسةند دةزانن،  ئةوةى دذة؟ ) (57)

 .(11( دةبيتة ماددةى )12ماددةى )
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 ثةر لةمان.بةرَيز سةرؤكى 

 (11بةشي سَييةم حوكمة سزايةكان ماددةى )
 لةطةَل ثَيشَيل نةكردنى هةر سزايةكى توندتر كةوا ياسا بةركارةكان لة هةرَيم دةقيان لةسةر كردوة .

(مى ئةم ياساية دا هاتوون ئةجنام بدا 4هةركةسَيك كردارَيك لةوكردارانةى لة بر طةى يةكةمى ماددةى )-1
(مليؤن دينار كةمرت 5000000بؤ ماوةى يةك ساَل كةمرت نةبَيت و بة غةرامةيةك لة ) ئةوا بة بةندكردن

نةبَيت و لة نرخى ئةو رووبةرةى زَيدةرؤيي كراوةتة سةر لة كاتى رودانى  زَيدة رؤكة زياتر نةبَيت سزا 
 دةدرَيت .
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ة دا هاتوون ئةجنام بدات  (مى ئةم ياساي4هةر كةسَيك كردارَيك لةوكردارانةى لة بر طةى دووةم ماددةى )-2
(مليؤن دينار زياتر نةبَيت 5000000(مليَؤن دينار كةمرت نةبَيت لة )1000000ئةوا بة غةرامةيةك لة )

(مانط و غرامةيةك لة 3سزا دةدرَي ، و لة حاَلةتى طةرانةوة سزاكة دةبَيتة بةندكردن بؤ ماوةى )
 يؤن دينار زياتر نةبَيت .(مل6000000(مليؤندينار كةمرت نةبَيت و لة )2000000)
خاوةنى ئةو موَلكة يان شوَينة يان ئةو كرَيضيةى ئاسانكارى دةكا يان يارمةتى دةدا لة ئةجنامدانى تاوان -3

ئةوا بة هاوبةش دادةنرَيت لةو تاوانةى لة بر طةى دووةمى ئةو ماددةيةداهاتوة و بةهةمان سزاكة سزا 
 دةدرَيت .

لة بةجَيطةياندنى ئةركةكانى لة رَيطرتن  يان البردنى زيادةرؤيي  هةر كةسَيك كةم تةرخةم بَيت-4
 لةوانةنى ئةندامى ليذنةن ئةوا بة ثَيي ياساى بةرزةفتةكردنى فةرمانبةران رةفتاريان لةطةَل دةكرَي .

ئةطةر ئةجنامدةرى تاوان فةرمانبةرى يان راسثَيردراو بة راذةى طشتى بَيت يان يةكَيك لة كارمةندانى -5
زةكانى ئاسايشى ناوخؤ يان هَيزة جةكدارةكان بَي و سيفةتى خؤى لة ئةجنامدانى تاوانةكة و سودهَينابَي هَي

ئيستغالل يان ئاسانى كردبَيت بؤ كةسانى ديكة ئةوا بة بارودؤخى توندكراو دادةنرَيت لة تاوانى هاتوو 
 هةردوو بر طةى يةكةم و دووةمى ئةو ماددةية .

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

(دةرطاى طفتوطؤ 11سوثاس بؤ بةرَيز د.ظاال سةرؤكى ليذنةى ياسايي .ئَيستا بؤ طفتوطؤ لةسةر ماددةى )
 دةكةينةوة .

 سكرتَيرى ثةر لةمان: –بَيطةرد دَلشاد تاَلةبانى بةرَيز 
 سةرؤكى ثةرلةمان.بةرَيز 

زان، حتسني ، د.زؤ، د.ثةرىعبدالطيف)ئارى  ( ناوةكان11) ئةوبةرَيزانةى طفتوطؤ دةكةن لةسةر ماددةى
سكرى، ابو بكر  مصطفي، كاك امساعيل، ظمان فيصل، ثةروا على، شكرية شَيخانى، مامؤستا عبدالرمحان

 (.عثمان  ، علىهةَلةدنى
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 .اس بؤ بةرَيز سكرتَيرى ثةر لةمانسوث
 مولود: طيفلعبدالئارى بةرَيز 

 سةرؤكى ثةر لةمان.َيز بةر
لة خاَلى يةكةم و لة خاَلى دووةما هةركةسَيك كردارَيك لةو كردارانة دووجار دووبارة بؤتةوة هةردووكيان 

، بةاَلم لة خاَلى سَييةم و لةخاَلى ثَينلةما باسي تاوان هاتووة، دارةكة ئةزانني مةبةست زيادةرؤيةئةمة كر
ةَلَي خاوةنى ئةو موَلكة يا شوَينة يا كرَيضةى ئاسانكارى ئةكا يارمةتى ئةدات  لة ئةجنامدانى تاوان ئةمة ئ

ثَيويستى بة رونكردنةوةية هةم ديسان لة خاَلى ثَينلةما نووسراوة  ئةطةر ئةجنامدةرى تاوان، ئاية 
 .ةوة رونكردنةوةى ثَيويستة، سوثاسمةبةست ضية؟ ئ
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 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –م ئَيمنيكى جعفر ابراهيبةرَيز 

 .. رونكردنةوة بةرَيز د.ظاالسوثاس بؤ بةرَيز كاك ئارى
 بةرَيز د. ظاال فريد ابراهيم:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

بؤ ئةوةى دووبارة نةبَيتةوة مالحةزةكةى زؤر لة جَيي خؤيةتى هةمووتاوانةكان دةكرَيتة زيادةرؤيي 
 انين دةكرَيتة زيادةرؤكار .هةموو ئةجنامدةرى تاو

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيز بةرَي

 فةرموو كاك مستةفا.
 امحد محد: مصطفىبةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

لة خاَلى ضوارةم لة بر طةى ضوارةم دةَلَي هةركةسَيك كةم تةرخةم بَيت لة بة جَيطةياندنى ثَيم باشة لة 
 كردنى نةك لة بة جَيطةياندنى .جَيبة جَي

لة بر طةى ثَينلةميشدا دةلَي هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ يان هَيزة ضةكدارةكان ئةوة ياساية وشةى هَيزة 
ضةكدارةكان زاراوةيةكى ناشرينة لة الى خؤمان زياتر ميليشاو ئةوانة ئةطرَيتةوة ثَيم باشة ئةوةش بطؤرين 

هَيزة  مةرطة يان شتَيكى ديكةى بؤ دابندرَي باشرتة يةعنى لةبة هَيزةكانى سةر بةوةزارةتى ثَيش
 .ضةكدارةكان

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 د. ثةري فةرموو.
 بةرَيز د.ثةرى صاحل محيد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
وى لةطةل ، دةتامن لةسةر هةمو( 11ديارة من كَيشةم هةر زياتر لةطةَل دارشتنةوةى رستةكانة ماددةى )

 ؟كؤمَينت بدةم يةعنى بةس يةكةم
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيز بةرَي

 .زدةكةى بة نووسينين ئار استة بكةضؤن حةز دةكةى بةو شَيوازة . حةز دةكةى خبوينةوة حة
 بةرَيز د.ثةرى صاحل محيد:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
( لةطةَل ثَيشَيل نةكردنى هةر سزايةكى توندتر كةواية بيكةنة كة بَيزةمحةت ياسا بةركارةكان 11ماددةى )

 :لة هةرَيم دةقيان لةسةر كردوة
(مى ئةم ياسايةدا هاتوون ئةجنام 4: هةركةسَيك كردارَيك لةو كردارانةى لة بر طةى يةكةمى ماددةى )يةكةم

مرت نةبَيت ئةوةش ئةطةر ضاك بكرَيت بَي زةمحةت بة بدات و ئةوا بةندكردن بؤ ماوةى لة سالَيك كة
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(نة كةمرت نةبَي لة 5000000(مليؤنين كةمة، ئةطةر زياد بكرَي ئةو )5000000غةرامةيةك كة )
 نرخى ئةو رووبةرةى زَيدةرؤي كراوةتة سةر لة كاتى روودانى زَيدة رؤيةكة زياتر نةبَيت سزادةدرَيت .

كردارانةى لة بر طةى دوةمى ماددةى ضوارةمى ئةم ياسايةدا هاتوون دووةم: هةركةسَيك كردارَيك لةو 
(يةك مليؤن دينار 1000000ئةجنام بدات خاَلبةندين وَيرانة لة خاَلبةندى ئةوا بة غةرامةيةك لة )

كةمرت نةبَيت و ئةو ثَينلةش زياد بكرَي بَيزةمحةت سزا دةدرَيت و لة حاَلةتى طةرانةوة بؤ سةر ثَيضى بؤ 
(مانط و غةرامةيةك لة دوو 3يي ئةوش زيادبكرَي سزايةكةى دةبَيتة بةند كردن ، بؤ ماوةى )زَيدةرؤ

مليؤن دينار كةمرت نةبَيت ئةوانة ئةطةر زياد بكرَي بة ثَيى زياتر ئةطةر تةداخوالت هةبوو شةش مليؤن 
 دينار ديسان زياتر نةبَيت ئةوةش ئةطةر زيادبكرَي .

يان شوَينة يان ئةو كرَيليةى كة ئاسانكارى دةكات يان يارمةتى دةدات لة سَييةم : ئةطةر خاوةنى مووَلك 
ئةجنامدانى تاوان ئةوا بة هاوبةش دادةنرَيت لةو تاوانةى لة بر طةى دووةم لةو ماددةية هاتووة ، بةو 

تى شَيوةى لَي بكرَي بَيزةمحةت خاوةنى ئةو موَلكة يان شوَينة يان ئةو كرَيضيةى ئاسانكارى يان  يارمة
طةى ئةوجا عقابةكةشي لةطةلي دةدات لة ئةجنامدانى تاوان ئةوا بة هاوبةش دادةنرَيت لةوتاوانةى لة بر 

 .بَيت
ضوارةم : هةر يةكسةر جاكردنةكةى دةخوَينمةوة هةر كةسَيك لة ئةندامانى ليذنة زؤر دوورو درَيذ 

 .رايتةوة جويتةوة ئةو سةرى ئةوقسةك
لة جَيبة جَيكردنى ئةركةكانى كةم تةرخةم بَي لة رَيطرتنى البردنى هةركةسَيك لة ئةندامانى ليذنة 

 زَيدةرؤيي بة ثَيى ياساى بةرزةفتةكردنى فةرمانبةران رةفتارى لةطةَل دةكرَيت سوثاس.
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 

 .عثمانى ثةيوةنديدار . بةرَيز على سوثاس بؤ د.ثةرى ئةطةر ئةوانة بة نووسينين بنَيرى بؤ ليذنة
 على: عثمان علىبةرَيز 

 سةرؤكى ثةر لةمان.َيز بةر

 جركة ( 40و  58جركة تا دةقةى  20و  56بادينى لة دةقةى )
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

سةرؤكى ليذنة بةرَيز عمر ز نةوةيةك لة ليذنةى شارةوانى بةرَيعثمان روونكرد سوثاس بؤ بةرَيز على
 .عينايات

 سعيد: عمر عينايات محةبةرَيز 
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

تةنها يةك روونكردنةوة بؤ بةرَيزان ئةندامانى ثةر لةمان سزاى دووةم هةركةسَيك رةفتارَيك لةو رةفتارانة 
ةرقى هةية يةعنى زيادةرؤيي ئةوة بؤ ئةو كةسانةية كة زيادةرؤيي كاتى ئةكةن وريابن  لةطةَل يةكةما ف

كاتى ئةوانةية كةدةستطَيرةكانى سةر عةرةبانةو شؤستةكانا ، بؤية سزاكة كةمرتة ئةوانةى سةرةوة لة 
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مادةى يةكةم هاتووة سزايةكة زياترة هيوادرم ئةو دوانة لَيك جيا بكةنةوة مةبةستمان ئةو كةسانةية 
 دةستطَيرو عةرةبانةكانى سةر جادةكانن سوثاس.

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيَيز بةر
 فةرموو كاك ابوبكر.

 بةرَيز ابوبكر عمر عبداللة:
 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

تَيبينيةكةى من بةشَيكى وترا لةسةر وشةى تاوان بوو ثَيم واية لة قانونةكانى ترا كة لةم ثةر لةمانة 
اوة هى ئةم خولةو خولةكانى ثَيشوترين هةر ضةندة وشةى دةرمانكردووة وشةى )جرم(مان بةكار هَين

 سةر ثَيلين دةبَيت، بةاَلم جرم ئةوةترة يانى لة تاوان بة راي من .
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 سوثاس، فةرموو كاك عبدالرمحن.
 رضا:بةرَيز عبدالرمحن على 

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

ك لة قسةكامن كرا ئةوةى كة لَيرة كة بة غيابي ئةزامن ئةوةية لةخاىل سَيهةما خاوةنى ئةو موَلكة يا هةندَي
ئةو شوَينة ئةو كرَيضيةى ئاسانكارى ئةكات خؤمان ئةزانني جؤرَيك لةو زيادةرؤيانة يان ئةو كرين و 

وةى لَيرة غيابة ناوى ئةو فرؤشتنانةى كة ئةكرَيت لةو ناوضانة لة رَيطةى نوسينطةوة ئةكرَي، بؤية ئة
نوسينطانةية ئةكرَيت ناوى نوسينطةكان بؤ مةسةلةى لَيثَيضينةوةو سزادانين زياد بكري و سوثاستان 

 ئةكةم .
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 فةرموو د. زؤزان فةرموو.
 بةرَيز د.زؤزان صادق سعيد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

 جركة ( 30دةقةو  1و  1جركة تا سةعات  30و  1ادينى )سعات ب
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 كاك حتسني فةرموو.
 بةرَيز حتسني امساعيل امحد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

بةرَيز وةزيرى شارةوانى  بةر لةوةى تَيبينيةكامن لةسةر ئةو خااَلنة كة هةية باس بكةم من ثرسيارَيكم لة
هةية؟ ثَيناسة ضية بؤ ئةو زةوي و زارو مولكانةى كة هى دةوَلةتن لة زؤربةى قةزاو ناحيةو طوندةكان 
تةنانةت لة دةورووبةرى ثارَيزطاكانين حوكومةت خاوةنى مولك نية دةسةاَلتى بةسةر موَلكةكاندا نية 
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اوةتة ثرؤذةيةكى زراعى ، بةاَلم خاوةنةكةى كَيشةى لةطةَل خةَلك هةية، يةعنى زؤر جَي هةية در
نةيهَيشتوة يان خاوةنةكةى ئةو دَيية نةيهَيشتوة ثرؤذة دراوةتة سياحة، بةاَلم خاوةنى ئةو دَيية ضوة خؤى 
تةسةروفى تَيداكردووة و نةى هَيشتوة سياحة كارى خؤى بكا ئةمة جارَي وةكو ثرسيار بؤ ئةوان و ثَيم 

 .اوةن موَلكى حكومةتةتوانن ببنة خخؤشة ضؤن د
ئةوةى تريان بة نسبةت ئةو زَيدةرؤيانةى لةسةر موَلكى دةوَلةت دةكرَينت بةند كردن رةنطة زؤر جايز 
نةبن، نةبَي بة سالَيك من زياتر دةمةوَي ئةم موَلكانة بطةرَينةوة بؤ حكومةت، بطةرَينةوة بؤ دةوَلةت زياتر 

ساَلَيك من ثَيم واية زؤر زؤرة غرامة رةنطة زياتر دةورى  غةرامة رةنطة دةورى هةبَيت لَيرة بةندكردنى
هةبَيت و لةو شوَينانةى كة وشةى تاوان بةكار هاتووة ثَيم باشرتة زَيدةرؤيي تَيدا جَيي بطرَيت و زؤر 

 .سوثاس
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 ثةروا خان فةرموو.
 بةرَيز ثةروا على محة:

 رَيز سةرؤكى ثةر لةمان.بة

سةرةتا ثَيم خؤشبوو ئةطةر بةرَيزانى ئةندامانى ليذنة لة كؤتايا سةرنج و روونكردنةوةكانيان بدةن كة 
(كة ئةوترَيت لةطةَل ثَيشيَل نةكردنى هةر 12هةموو تَيبينيةكان ئةوترَي سةبارةت بة ماددةى بلَيني )

ياسا بةركارةكان لة هةرَيم دةقيان لةسةركراون ئةوة زؤ   سزايةكى توند كةوا د.ثةرى ئيشارةتى ثَيدا كةوا
تةرجومةيةكى حةرفية خؤزطة ئةطةر بكرَي بة ياساكان دةركراون دةقيان لةسةر كراون زؤر زؤر حةرفية 
هيوادارم ئةطةر سياغةيةكى بؤ بدؤزنةوة لة بر طةى يةكةما ئةَلَي لَيرةوة من دةست ثَي ئةكةم كة ئةَلَي لة 

يؤن دينار كةمرت نةبَي و لةنرخى ئةو روبةرةى زَيدة رؤيي كراوةتة سةر لةكاتى روودانى (مل5000000)
زَيدةرؤيةكة زياتر نةبَي نرخى ئةو رووبةرة ضةندة ؟تةحديد كرَي باشرترَيكة، ئةطةر نرخَيكى بؤ دانَيى 

ةم بةرَيزان تةمخينى بكةن ئةطةر تةحديدين نةكرَي ، بةاَلم شتَيكى بؤ دابندرَي، سةبارةت بة ضوار
ئيشارةتيان ثَيدا) د.ثةري و د.زؤزان(، بةاَلم ئةكرَي لةباتى بةرزةفتةكردنى كة وشةيةكى ئةوين تةرجومة 
كراوة، بةالم قانونى ئينزيبات لة تةنيشتيةوة ئةطةر لةقةوسَيكيشابَيت دابندرَيت يةعنى ئةو وشةية تؤزَيك 

 هيوادارم ئةوة كارى لةسةر بكرَي زؤر سوثاس . نامؤية، راستة ئةمانةوَيت بة كوردى بكرَي ، بةاَلم
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 كاك ظةمان فةرموو.
 بةرَيز ظةمان فيصل سليم:
 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

ى توندتر تَيبينيةكةم هةر لة سةر سةرةتاى ماددةكةية ئةوين دةَلَينت لةطةَل ثَيشَيل نةكردنى هةر سزايةك
تةسةور دةكةم لَيرانة دةست و ثَيي مةحاكم مقةيةد كردووة و تعاروز و تعاونين دروست دةبَي هةر 
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لةطةَل يةكةما لة كؤتايا دةلَينت ئةطةر لةطةَل نرخى روبةرى زيادةرؤيةكةى كراوةتة سةر زياتر نةبَينت 
سثَيكا بة مةحاكم طؤتية ئةطةر ( مليَؤن بَينت تؤ لة دة5,000,000يةعنى مةسةلةن بؤ منونة ئةطةر )

برؤ سةر ياسايةكى تر ئةطةر لةوَي سزايةكى توندتر هةبَينت دةبَي تؤ ئةو سزاية جَيبةجَي بكةى تةبيعةتى 
ياساو حوكمة سزايةكانين وان ، ئةطةر موشةرةع دابنَينت لة كاتى تةدبيقا ئةطةر نةتوانَي رةدع و 

بؤى هةية ئةو سزايانة راست بكاتةوةو توندترى بكاتن  معالةجةى ئةو كَيشة بكاتن مةجليسى تةشريعى
،بؤية لة دةسثَيكا ثَيويست ناكا ئةو نةصة دابنَيى بَلَي لةطةَل ثَيشيَل نةكردنى هةر سزايةكى توندترو زؤر 

 سوثاس .
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –نيكى جعفر ابراهيم ئَيمبةرَيز 

 سوثاس، شوكرية خان فةرموو.
 :مصطفىايل بةرَيز شكرية مس

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

تاوانةكان ئةطةر بطؤر درَيت بكرَيتة سةر ثَيضى، نوسينطةكانين ديارة بةشَيكى ثشكى طةورةيان بةر 
دةكةوَيت لةو سةر ثَيضيانة ثَيم واية ناويان بهَيندرَي و ئةوةشيان بؤ زياد بكرَي سةرةراى ئةوةى ئةو 

ن طرَيتةوة مؤَلةتيشيان لَي بسةندرَيتةوة بؤماوةى سالَيك، بةشَيوةيةكى غةرامانة غةرامةو بةندو ئةوانة بيا
طشتى ئةو غةرامةى كة داندراوة بؤ ئةو زَيدة رويانة  سةرثَيضيانة بةراستى غةرامةكان زؤر كةمن لةبةر 

ةنطة ئةوةى ئةو كةسةى كة شتَيكى واى لَي ئاشكرا دةبَيت حةمتةن ثَيشرتَي زؤر شتى لةم بابةتة كردووة ، ر
هيج سزاش نةدرابَيت ثَيم وايا غةرامةكان بكرَيتة دوو ئةوةندة يا سَي ئةوةندة باشرتة بةند كردنةكان كةم 

 بكرَيتةوةو سوثاس.
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 سوثاس، كاك ئومَيد فةرموو.
 بةرَيز ئومَيد محة على:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

(مليؤن دينارةى كراوة، ئةَلَي 5000000ةنها سةرجنةكةم لةسةر ئةو بر طةى يةك ئةو )من ت
(مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة نرخى ئةو رووبةرةى زيادةرؤيي كراوةتة سةر با بلَيني 5000000)

ى بايي لةكاتى روودانى زيادة رؤيةكة زياتر نةبَي ،رةنطة هةندَيك لةو زيادة رؤيانة ئةو ثارضة زةوية خؤ
(مليؤن دينار كة كةمرتة تؤ دةلَي نابَي لة 5000000(مليؤن دينار نةبَي نرخةكةى لة )5000000)
(مليؤن دينار كةمرت نةبَي لة هةمان كاتدا نابَي لة نرخى زةويةكةش زياتر بَي ئةمة ئةبَي 5000000)

(مليؤن 5000000ة )ضارةسةر بكرَي ،جونكة مةرج نية هةمو زَيدةرؤيةكان نرخةكةيان ئةسَلةن بطات
دينار بة تايبةتى لة ناوضة دوورة دةستةكان قةزاو ناحيةكان لة طوندةكان يةعنى  ئةو نرخة ئةو ثارةية 

 زؤر زؤرة زؤر سوثاس .



 103 

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 د. سرياج فةرموو.
 بةرَيز د.سرياج امحد حممد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

منين لةطةَل غةرامةكان بةراستى غةرامةكان ئةبَي زياتر بكرَي و تةفاهومين هةبَي شوَين لةطةل شوَين 
 فةرقى هةية ، تةجاوز لةطةل تةجاوز فةرقى هةية، نابي هةر هةموويان بة يةك ضاو بدرَينت .

شان ئةو كة باسى الدانى دووةمين: باسى تاوان كرا ، من ثَيم باشة بكرَي )املتلاوز (يةعنى زَيدةرؤكار و ثا
زَيدةرؤكار دةكاتن زَيدةرؤيةكة با لةسةر ئةستؤى ئةو كةسة بَيت كة )املتلاوزة(بؤخؤى حوكمةت بؤ ئةو 
ئةركةى لة سةر شانى خؤى بطرينت نيوةى تَيك داو ئةوةى تَيكداو خؤى مةشغوَل و  سةرقاَل بكاو مةصايف 

وَينَيك باسى البردن بكرَينت البردنةكة زَيدة رؤكارةكة سةرف بكاتن وام ثَي ضاكة ئيزافة بكرَي لة هةر ش
 بةخؤى البردنةكةى لة ئةستؤى خؤى بطرَي و زؤر سوثاس .

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 سوثاس، كاك دلشاد فةرموو.
 بةرَيز دَلشاد شعبان عبدالغفار:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

كراوة تةنيا اليةنى قانوني و اليةنى ئابوورية لة ياساكة دا حةزدةكةين تؤزَيك رةضاوى ئةوةى كة رةضاو 
اليةنى كؤمةاَليةتين بكرَي ،جونكة زؤربةى هةرة زؤرى ئةو خةَلكةى كة تةجاوزى كردةى خةَلكى فةقري 

تةجاوز حاَل و يةعنى لة نةبوونى بووة خانوةكى لةسةر عةرزى تةجاوز كردووة يان عةرةبانةيةكى بة 
داناوة يةعنى حةز دةكةم سزايةكة ئيختيارى بَي يان ثارة يان سلن ، جونكة تؤ كابرايةكى فةقري حاَل 
ثارةشي لَي بستَيين و سلنيشى بكةى لة ماَل و مندالين جياى بكةيةوة ئةمةش لة رووى كؤمةاَليةتيةوة 

 .كرَي شتَيكى باش دةبَي زؤر سوثاسئةطةر رةضاو ب
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –يم ئَيمنيكى بةرَيز جعفر ابراه

 فةرموو د. ظاال.
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
زؤر باسي رةفتارو تاوان و ئةجنامدانى تاوان كرا لَيرانة ئةمة ئةطةر بة رةفتاريشى دا نَيني و بةزَيدة 

شةيةكى نية لة رويي ياسايةوة ،ضونكة ئةو رؤكاريشى دا نةنَيني و بة تاوانين ناوى ببةين هيض كَي
عقوبانةى ئَيمة دامان ناوة عقوبةى موخالةفةو عقوبةى جووحنةن، بؤية كةسةكة بة تاوانبارين ناو بربَي 

 .اساية لة ياساكة ئةوة خالي يةكةمو بة تاوانين ناوى ببةين زؤر ئ
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ى ئةمن هةموو عقوبةكانى بؤ موخالةفة دا خاَلي دووةم:ثَيشنيار كرا كة هةموورةفتارةكان بكرَينة سةر ثَيل
نةنراون عقوبةمان هةية بؤ تاوانةكانى جوحنة دانراوة بةند كردنى تَيداية بؤ ماوةى شةش مانط ، بؤ 
ماوةى دووساَل ، بؤ ماوةى زياتر لة سالَيك ئةوةى كة باسكرا لةسةر ديباجةكة لةطةَل ثَيشَيل نةكردنى هةر 

ركارةكان لة هةرَيم دةقيان لةسةر كردووة ئةمة مةبةستمان ئةوةية كة ئةو سزايةكى توندتر كةوا ياسا بة
بَيت كة دةرمان كردووة، بؤية ئةمة لَيرة حماكم و موقةيد ناكةين موحاكم و موخةير  خاضع ياساية 

و دةكةين لة نَيوان ئةو سزايانةى ئةو ياسايانةى دايناوة لة نَيوان ئةو سزايةش كة لة ياسايةكى تر دا هةن 
توندترن كة ئةوان جَيبةجَي بكاتن ئينلا ثَيشنيارَيك هةبوو لة هةرَيم كة دةقيان لةسةر كراوة بةس 

املنصوص عليها(يةعنى بطوترَي ياسا بةر كارةكان لة هةرَيم ئةوا موصتةحلاتى قانونني لة قانوندا )
دَيك تةحةموملان بكةن ، هةندَيك لةو مادانةى كة حوكمة سزايةكان و  قانونني هةنقانونني  موصتلةحاتى

ضونكة ئةو موصتةلةحانة ناتوانني ئةوانة دابنَيني كة خؤشة لةسةر زمان اال دةبَي ئةو موصتةالحاتة 
 دابنَيني كة لة ياسا بةكاريان دَييَن سوثاس .

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 د. بةهار فةرموو.
 ح:بةرَيز د.بةهار حممود فتا

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

تةنها ئيزافةيةك بؤ قسةكانى بةرَيز د.ظاال باس لةوةش كرا ئةو كؤمثانيايانةو ئةو شوَينانة بكرَي كة ئةو 
 كارانة ئةجنام ئةدةن ماددةى دواى ئةو باسى ئةوة ئةكا هةر بؤ دَلنيايي بةرَيزان كة ئةو ئيخرتاعةيان كرد .

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: – بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى

 سوثاس، كاك عمر فةرموو.
 بةرَيز عمر عينايات محة سعيد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
بةرَيز كاك حتسني باسى بةندكردنى كرد وتى زؤرة بة ثَيى ئةزمونى ئَيمة خةلك هةية ئامادةية بيست 

ئةوة بةندكردن زؤر طرنطة لةم ياساية هةبَيت مليَون دينار بدا ،بةاَلم يةك شةوَي لة بةندخيانة نةبَي لةبةر 
ئةوة بة نيسبةت جوابي كاك حتسني .بةنسبةت كةسَيك يةكَيك لة برادةران باسيان كرد وتيان فةرق هةبَي 
غةرامة لة نَيوان قةزاو ناحية ئةمة ياساية دةرى دةكةين جارى وا هةية شوَينَيك لة سةنتةرى قةزايةكا 

زؤر طرانرتة لةوةى لة قةراغى ثاررَيزطاى سلَيمانى يا ثارَيزطاى هةولَير ئةكرَي زيادةرؤيةكى لةسةر ئةكرَي 
لةبةر ئةوةى تؤ ناكرَي تةزئيةى بكرَي لة قانونا ئةوة بة نسبةت فةرق كردن جاروا هةية تؤ مةسةلةن 

كرَي بلَيي غةرامةيةك ئةكةى مرورَيك موخالةفةيةك ئةكا بلَيني لة سلَيمانى يا لة قةزايةك يا لة ضؤمان نا
ئةو موخالةفة لةطةل مرورى هةولَيرا فةرقى هةبَي ئَيمة ياسا دا ئةنَيني لَيرة لةطةَل داواى لَيبوردمن ئةوا 
لة شوَينى خؤيا نية ئَيمة كة جياي بكةينةوة ئةم غةرامةية لة قةزايةك جيابَي لة ناحيةك جيا بَيت لة 
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ةوة من ثَيم باشة ضةند هاوريةك باسيان كرد ثَيم سةنتةرى ثارَيزطايةك جيا بَيت بة نسبةتى غةرامةكان
وابَي ثةرواخان باسي كرد كاك ئومَيدين باسى كرد كاك بَيستون يةكَي لةوانة باسيان كرد اليةنى كةم و 

( مليؤن دينار ئةطةر ئَيمة بضينة 20000000( مليؤن دينار بة )5000000اليةنى زؤرى دا بنَيني )
دنى نرخةكةى ئةوكاتة ثَيويستمان بة خةبري ئةبَيت تا مةحكمة خةبري داهاتى مةحكةمةوة بؤ خةماَلن

دَييَن و خةبريجةند جةلسةيةكى ئةبَيو ئَي ئةمة طةورةترين كارةسات بؤ حمكمة دروست ئةكاو هةر تةواو 
نابَي لةبةر ئةوة بلَيني اليةنى كةمى غةرامةكة وةالنَى زؤرى غةرامةكة  ئةوةى بةرَيزتان لةسةرى رَيك 

 ةون قةرارى لةسةر ئةدةن النى كةم و اليةنى زؤرى بؤ ديارى بكةين و زؤر سوثاستان ئةكةم .ئةك
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 سوثاس، فةرموو د. عزت.
 بةرَيز د.عزت صابر امساعيل:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

اية بؤ داهاتووة بؤ هةمووجؤرَيكة لة زيادةرؤيي ئةطةر ئَيمة باسى زيادةرؤي دةكةين بةراستى ئةم ياس
كةسَيك ئؤتؤمبَيلةكةى لة طةراجةكة جَيي نابَيتةوة نيو مةتر زةوى دَينَيتة ثَيشةوة بطاتة دوو مةتر 

( ثَينض مليؤن دينار بَيت بؤ 5000000زيادةرؤيي، سَي مةتر زيادةرؤيي ناكرَي اليةنى كةمى غةرامةكةى )
(مليؤنة 5000000يي ،بؤية لةطةَل ليذنةى ياسايي طةيشتينة ئةو دةر ئةجنامةى ئةو )دوو مةتر زيادةرؤ

(مليؤن بَي بةشة 3000000( مليؤن اليةنى كةمى بَي ئةطةر هةرضيةكى كردبَي )3000000بكرَي بة )
ةو بةرزةكةشي بريتيبَيت لةوةى كة وةك خؤى لة بر طةكةيا هاتووة كة زياتر نةبَي لة بةهاى راستةقينةى ئ

 .ادة رؤيي لةسةر كراوة زؤر  سوثاسرووبةرة زةويةى كة زي
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 سوثاس، كاك ماجد فةرموو.
 تؤفيق: عثمانبةرَيز ماجد 

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

خى ئةو رووبةرةى زيادة ثشتطريى رايي كاك عمر عينايات دةكةم سةبارةت بةوة لة فةقةرةى يةكةم لة نر
رؤيي كراوةتة سةرى لةكاتى روودانى زَيدةرؤكة زياتر نةبَيت هةندَيك برادةران تةعليقيان لةسةر هةبوو  
من دةلَيم كةمرت نةبَيت و لَيرةدا نوسراوة لة نرخى ئَيمة دةلَيني بة مةرجَيك لة نرخى ئةو رووبةرةى  

 .ي لةسةر كراوة كةمرت نةبَي سوثاسزَيدةرؤيةي
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 .خاَلى نيزامي
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 بةرَيز ثةروا على محة:
 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

سةبارةت بة و وشةيةى كة ومت دةقيان لةسةر كراوة ئةطةر ئةوة لة زمانى كورديا    )ينص عليها( بؤ دةقى 
ثةخشان ئةكرَي ئةوة بطؤردرَيت بة ئاماذةيان ثَي كراوة ئةطةر بكرَي بة دةق دةقى ئةدةبية بؤ شعرو 

،جونكة ئةو تةر جومة )ينص عليها( دةقيان لةسةر نية ببورة ئاخر بةكار دَيت ، بةاَلم زؤر تةرجومةيةكى 
 حرفية دةق بؤ دةقى ئةدةبي ئةبَيت ،عةرةبيةكةى بةكار بهَينرَيت باشرتة كة بة راي من زؤر سوثاس .

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –هيم ئَيمنيكى بةرَيز جعفر ابرا

 كاك ئومَيد فةرموو.
 بةرَيز ئومَيد محة على:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
(ثَينض مليؤنة زؤرة ئيستاش ئةو برةى 5000000لة قسةكانا جةختمان لةسةر ئةوة كردةوة كة ئةو )

رضةيةك زةوى لة طوندَيكى ديارى كراوة د.عزةت ئةوةش زؤرة لةبةر ضاوطرتنى ئةوةش كة ئةطةر ثا
( ئةو سَي 3000000كوردستان لة طوندَيكى شارةزوور يان مةنتيقةى ثَينضوَين تةماشا بكةى ئةو )

(مليؤنَيك اليةنى كةمى دابنرَي و بةو مةرجةى 1000000مليؤنةش بؤ غةرامة كردن زؤر زؤرة، ئةكرَي )
زةويةى كة نرخَيكى زؤرى هةية غةرامةيةكى  تريان بهَيلَيتةوة ئةوكاتة دةسةاَلتى حاكم خؤيةتى كة ئةو

زؤرترى بكا لة دةسةاَلتى ئةواندا دةبَيت ،بةاَلم بةو شَيوةية تةعامول بكرَي بة دَلنيايي زيانَيكى طةورة بة 
تايبةتى بةو ضني و توَيذو فةقريو هةذارةكانى كؤمةَلطةى ئَيمة ئةطةيةنَيت و تةئكيد قسةى ئةو 

كرد بة تايبةتى ئةوةى عارةبانةى سةرضادةكانةوة ئةوة ئيشكالَيكى زؤر سةرةكى هاورَييةمان كة باسى لةوة 
كؤمةَلطةى ئَيمةية شارةكانى ئَيمةية دةبَي زؤر وريا بني لةمة تةنانةت ئةوان نارةزايي دةر  دةبرن لةبةر 

راثي ئةوةى ئةوةى رَيطةيان ثَي نادرَي لةو شوَينانة كارو كاسبى خؤيان بكةن لة دؤخَيكى ئابوورى زؤر خ
ئَيستا كة ئَيمة تَييدا ئةذين بؤية دةبَي لةوةشا تؤزَيك بة حةزةرةوة تةحةمول بكةين نالَيم هةمووبنةما 
ياساكانى خؤمانى بؤ تَيك بدةين ، بةاَلم لةو مةسةلةية ئةبَي تؤزَيك بة حةزةرةوة تةحةمول بكةين و زؤر 

 سوثاس .
 كى ثةر لةمان:جَيطرى سةرؤ –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

سوثاس بؤ بةرَيز ئومَيد حةمة على .ئَيستا داوا لة بةرَيز وةزيرى شارةوانى دةكةم رةئي و سةرنج و تَيبينى 
 وةزارةتى شارةوانى وةزارةتى ثةيوةنديدارةكان ثَيشكةش بكات .

 بةرَيز نةورؤز مولود /وةزيرى شارةوانى و طةشتو طوزار:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

بة تَيبينيةكانى ئَيمة وةك وةزارةتى شارةوانى و وةزارةتى دادين بةهةمان شَيوة و كشتوكاَلين لة تايبةت 
( ثَيج مليؤنة كة حةدى 5000000(بر طةى يةكةم كة تةحديديي غةرامةكة كراوة ئةو )12ماددةى )
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َيك ئةو بر طةية كةمرتينيانة ئَيمة ثَيشنيار ئةكةين كة حةدى ئةعالشى بؤ ديارى بكرَي ،بةاَلم بة مةرج
هةَلبسيَت كة دةلَي لة نرخى ئةو رووبةرةى زيادةرؤيي كراوةتة سةر لة كاتى روودانى زيادة رؤكة كة زياتر 
نةبَيت سزاكةى ئةمة دةبَيتة رَيطرو دةبَيتة موشكلةيةكى طةورة بؤ جَيبةجَي كردنى لةبةر ئةوة تا دادطا 

ؤن تةقديرى دةكا نرخى بؤ دادةنَي ، ئةوة كار لة كارا تةقديرى دةكا، تا دادطا ديارى دةكا بة ضةند و ض
دةترازَي بؤية ئةو بر طةية البربَي ئةطةر ثَيتان ئةكرَي ثَيتان باش بَي حةدى ئةعالكةى بؤ دا بنَين بؤ 

( بيست مليَون زياتر نةبَيت بؤ منونة ،بةاَلم ئةو بر طةية دةبَي بة هةموو شَيوازَيك 20000000منونة لة )
 لةبةر ئةوةى دةبتة رَيطر لة بةردةم جَيبةجَيكردنى بر طةكانى ئةم ياساية ئةمة خاَلى يةكةم .نةمييَن 

خاَلي دووةم : كة ئةوة لة بري كراوة لة كؤتايي بر طةى دووةم دةبي بنووسرَي الدانى سةرثَيضى كار لةسةر 
ي لةسةر خةرجى خؤى ئةوة خةرجى خؤى بَينت دةبَي ئةو بر طةية ئيزافة بكرَي لةطةَل البردنى زيادةرؤي

لة كؤتايي بر طةى دووةم. لة هةر دوو سَييةمين بة هةمان شَيوة لة يةكةم و دووةم هةمان شَيواز دةبى 
 ئةوةى لةسةر بي البردنى تةجاوزةكة لةسةر خةرجى خؤى بَيت .

لة بةجَي  (م كةم تةرخةمةكة كةديارى كراوة دةلَي هةر كةسَيك كةم تةرخةم بَيت4سةبارةت بة بر طةى )
طةياندنى لة البردنى زيادةرؤيي ئةوانةى ئةندامانى لَيذنةن، بةاَلم لَيرة باسي سةرؤك لَيذنةو سةرؤكى 
فةرمانطةو سةرؤكى يةكة ئيداريةكان و هةر فةرمانبةر دةبي شان بة شانى ئةو ئةندامانة سزا بدرَين 

رت نةكرَيتةوة سزاكان تةنها لةسةر ئةوانين دةبي سزايان بؤ ديارى بكرَي، بؤية لَيروكانة تةنها كو
ئةندامانى لَيذنة نةبَي، بةَلكو دةبي سةرؤكى ليذنةكان و سةرؤكى  يةكة ئيداريةكان و بة هةمان شَيواز 
سزاكانيان بؤ بنووسرَيت و هةروةها سةبارةت بة راى ناوخؤ ثَييان باشة كةوا سزاى سةربازين ئيزافة 

كة ئةوةى سةربازةو سزاى بؤ دابنرَيت كةم تةرخةمن راستة لة (م سزاي سةربازين 4بكرَي لة بر طةى )
(مدا ديارى كراوة، بةاَلم ئةوة  بؤ كةم تةرخةم نية ئةوة بؤ زيادةرؤكارة ئةطةر خؤى تةجاوز بكا 5بر طةى )

(م دةبي لة سزايةكانين دةبَي سزاى سةربازين زياد بكرَي ئةوة تَيبينى وةزارةتى 4، بةاَلم بر طةى )
 .ناوخؤية 

لة بر طةى سَييةمين باسى تاوان كرا دةكرَي هةر تةمسَيكى ديكة وةكو د.ظااَل ئاماذةى ثَيكرد هةروةها دةلَي 
ئةوةى بة هاوبةش دا دةنرَي لةو تاوانةى لة بر طةى يةكةميشى بؤ  زياد بكرَي تةنها دووةم نا كة لة 

سزا دةدرَيت ئةوة وةكو تَيبينيةكامنان  بر طةيةى يةكةم و دووةمى ئةم ماددةيةدا هاتووة بة هةمان سزاكةى
 لةسةر ئةو ماددةية .

سةبارةت بة وةاَلمى بةرَيز كاك تةحسني ئةندام ثةر لةمان لةسةر سوئالَيكى بةرامبةر بة ئَيمة وةكو 
وةزارةتى شارةوانى كردى كة دةسةاَلت لةسةر موَلك و ماَلةكان ضيةو ضؤن زةويةك تةرخان دةكرَيت بؤ 

ةاَلم ئيلرائاتى لةطةَل ناكرَي ياخود ساحَيب زةويةكة دةستى لةسةر هةَلناطرَي زؤر راستة، ثر ؤذةيةك ، ب
بةاَلم ئةوة لةو حاَلةتانة روودةدات ئةو زةويانةى كة تةسفية نةكراينة كة موَلكى نة حكومةتةو نة 

ونة جادةو هاواَلتيية ثَيشرت كة ميزانية باش بوو بودجةى حكومةت باش بوو زؤربةى ثرؤذةكان بؤ من
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شةقام و مةكتةب و  ثرؤذة خزمةتطوزاريةكان كة لة اليةن حكومةت ئةجنام دةدرا ئةطةر زةوى هاواَلتى 
بةطةَل كةوتباية لةو شوَينانة كة تةوسية نةكراون ئةوة لة بر ى ئةو مةبلةغةى كة بؤ ثر ؤذةكة دادةنرا 

رَينمايي البةال هةبووة بؤ منونة ئةطةر هةر مةبلةغَيك بؤ خاوةنةكان دادةنراو بؤيان دةدرا ياخود ضةندين 
( م بداتَي بؤ منونة لة ثشدةرو قةاَلدزَي رَينمايةكى تايبةتيان بؤ هةبوو بةو شَيوازة 200دؤمنَيك )

ضارةسةر دةكرا ،بةاَلم ئةوانة هةموى راطريا ئةو رَينمايانة و بة هؤى قةيرانى داراين رؤذ نةمانى ثرؤذة 
زياتر بةر ضاوة ، خةَلكةك هةية ئةطةر مولكى حكومةت نةبَي و مولكى ئةو حاَلةتةى ئَيستاكة 

هاواَلتيةكةش نةبَي لةوانةية بةر بةست بَي لةبةر ثر ؤذةكة بكاتن ئةوة كَيشةية بة هؤى نةبوونى ئةو 
شوَينانةية كة تةوسية كراون هةنَيكيشيان ئةطةر سةنةديان هةبوبَي بؤ منونة ثرؤذة بؤ سياحة ياخود 

زار ئةطةر سةنةد بة ناوى سياحة بوو مولكيةتى زةويةكة حوكم دةكات ئةطةر موَلكيةتى بةلةدية طةشتوطو
بووبي ياخود هي طةشتوطوزار بَيت ياخود هى دارايي بيت ئةوة جيهةتى ثةيوةنديدار لةسةريتى مولزةمة 

ئةم حالةتانة هةبووة، ئةوةى لةسةرى ئيعرتاز دةكا ثرؤذة ئةجنام بدرَينت ئينلا ئيلرائاتى ياسايي بكرَينت 
بةاَلم هةموى بةسةر كراية، بةاَلم بة ثَيي توانا ئةوةى كَيشةى هةرة زةقة ئةوةى ئاماذةى  ثَيدا كاك حتسني 

 ئةو مةنتيقانةية كة تةوسيةيان نيةو سةنةديان نية زؤر سوثاس .
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

رؤز مولود وةزيرى شارةوانى بؤ ئةو روونكردنةوةية كة رةئي وةزارةتى شارةوانى بوو سوثاس بؤ بةرَيز نةو
ئَيستا بةرَيزان داوا لة ليذنة ، وةزارةتى ناوخؤبوو وةزارةتى كشتوكاَل بوو وةزارةتى داد بوو سوثاس

يصابةكةش ثةيوةنديدارةكان دةكةين دارشتنَيكى نوَي بؤ ئةو ماددةية بكةن بؤ ئةوةى خبةينة دةنط دان ن
 هةية نةجنة دةرَي تا تةواو دةكةين بةلَي ئَيستا طوَي بطرن فةرموو د.ظااَل.

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

(لةطةَل ثَيشَيَل نةكردنى هةر سزايةكى توندتر كةوا ياسا 11بةشي سَييةم حوكمة سزايةكان : ماددةى )
 ةسةر كردووة .بةركارةكان لة هةرَيم دةقيان ل

( ى ئةم ياسايةدا هاتووة ئةجنام بدات 4( ماددةى )1هةركةسَيك رةفتارَيك لةو رةفتارانةى لة بر طةى )-1
( سَي مليَؤن 3000000ئةوا بةبةندكردن بؤ ماوةيةك لة يةك ساَل كةمرت نةبَيت و بة ثَيذماردنَيك لة )

 سزا دةدرَيت . (مليؤن دينار زياتر نةبَيت15دينار كةمرت نةبَيت و لة )
(ى ئةم ياسايةدا هاتووة ئةجنام بدات 4هةركةسَيك رةفتارَيك لةو رةفتارانةى لة بر طةى دووةمى ماددةى )-2

( مليؤن دينار زياتر 2000000(ثَينض سةد دينار كةمرت نةبَيت و لة )500,000ئةوا بة ثَي بذاردنَيك لة )
كةى دةبَيتة بةندكردن بؤ ماوةى سَي مانط و ثَي نةبَيت سزا دةدرَيت ، و لة حاَلةتى طةر انةوة سزا

(مليؤن دينار زياتر نةبَيت و 4000000(مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة )2000000بذاردنَيك لة )
 البردنى زيادةرؤكة لةسةر خةرجى زيادة رؤكار دةبَيت .
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يارمةتى دةدات لة خاوةنى ئةو موَلكة يان ئةو شوَينة يان ئةو كرَيضيةى ئاسانكارى دةكات يان -3
ئةجنامدانى زيادةرؤيي ئةوا بة هاوبةش دادةنرَيت لةو رةفتارانةى لة بر طةى دووةمى ئةم ماددةية دا 

 هاتووةو بة هةمان سزاكةى سزا دةدرَيت .
هةر كةسَيك لة سةرؤك و ئةندامانى ليذنةو كارمةندانى فةرمانطة ثةيوةنديدارةكان كةمتةرخةم بن لة -4

ةركةكانى لة رَيطرتن يان البردنى زيادةرؤيي ئةوا بة ثَيي ياساى بةرزةفتةكردنى بةجَيطةياندنى ئ
 فةرمانبةران رةفتارى لةطةَلدادةكرَيت .

ئةطةر زيادةرؤكار فةرمانبةر يان راسثَيردراو بة راذةى طشتى بَيت يان يةكَيك لة كارمةندةكانى -5
سيفةتى خؤى لة ئةجنامدانى تاوانةكة و هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ يان هَيزة جةكدارةكان بَيت و 

سوودهَينابَيت استغالل يان ئاسانى كردبَيت بؤ كةسانى ديكة ئةوا بة بارو دؤخى توندكراو دادةنرَي لة 
 رةفتارةكانى هاتوو لة هةردووبر طةى يةكةم و دووةمى ئةم ماددةية .

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

بؤ بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي بؤ خوَيندنةوةى ئةم ماددةية ديارة بر طةيةك ماوة ئيزافة بكرَي سوثاس 
 فةرموو عمر عينايات .

 ر عينايات محة سعيد:عمبةرَيز 

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

خةرجى  ثَيم واية جةنابي د.ظااَل يةك شتى بري ضوو لة بر طةى يةكةما لةطةَل البردنى زيادةرؤيةكة لةسةر
خؤي لة دووةما دامانا لة يةكةما ئيزافةمان نةكردووة ، بؤ ئةوةى ثَيشى خبرَيتة دةنطدانةوة با بةسةرمانا 

 نةضَيت .
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَي بةرَيز

 ئةو ماددةية و ئةمن دةبينم هيض تَيبينيةكى لةسةر نية خالي نيزامية ؟ فةرموو كاك خةلةف .
 بةرَيز خةلةف امحد معروف:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
من لة ماددةى ثَيشوو قسةيةكم كرد لةسةر ماددةى ثَيشوو لة خاَلى ثَينلةمى ئةم ماددةية هاتووة بؤية 
نةم ويست قسةى لةسةر بكةمةوة بةو ئومَيدةبووم كة رَيك بكرَيتةوة بؤية وةك خؤى ماوة ئينلا بؤية 

ناوم نة نووسى  ، بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان ئةلَي ئةطةر ئةجنامدةرى تاوان  قسة ئةكةم لة سةرةتاوة
فةرمانبةر يا راسثَيردراو بة راذةى طشتى بَيت يان يةكَيك لة كارمةندانى هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ بَيت،  

ؤليسة ئةزانَي ئةمة بةرَيز سةرؤكى ليذنةى شارةواني و ياسايي بةراستى ئةم بابةتة ئةوةى كة ئَيمة ومتان ث
ئةينَيرَي بؤ كارَيك كة ئةو كارة شةئنى ئةو نية ديفاع كردنة لة زيادة رؤيي رووبةرووى هَيزةكانى ترى 
ثؤليسى  هاورَي ئةبَيتةوة وةك منونة باسي بكةم هيض سزايةك بؤ ئةوة دا نةنراوة بؤ منونة من ثؤليسم لة 

ةكا لةطةل طروثَيكى تر ئةرؤم رووبةرووى هَيزةكانى يةكَيك لة دةزطا فةرميةكان بةر ثرسةكةم ئةمرم ثَي ئ
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ئاساين بومةتةوة يا رووبةروى موةزةفةكانى شارةوانى بومةتةوة كة ضون بؤ ئيلرائاتكردنى قةزيةيةكى 
زيادةرؤيي ئيلرائات ضية لةطةَل ئةمة بؤ من ضية؟ لةو بابةتةيا هيج سزايةك بؤ ئةمة دانةنراوة بر طةى 

ةى ثَينلةما هاتووة ئيستغالل كردنى مةنصةبة ئةمةى من ئةيلَيم ئيستغالىل ثَينلةم ئةوةى لة بر ط
مةنصةب نيية بة تةنها ثؤليسَيك ئامرةكةى فةرمانى ثَي ئةكا ئةضَيت ديفاع لة زيادةرؤيةك ئةكا كة 

 هَيزةكانى تر هاتوون ئةو زيادةرؤية الببةن سزاى ئةوة ضية سوثاس .
 طرى سةرؤكى ثةر لةمان:جَي –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 بةلَي سوثاس بؤ بةرَيز خةلةف امحد .كؤتايي روونكردنةوة لةاليةن ليذنةى ياسايي .
 ابراهيم: د.ظاال فريدبةرَيز 

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
كاكة ئيستغالل مةنصةبةكةى ئيستغالل دةكات بؤ ئةجنام دانى تاوانةكانى بر طةى يةكةم و دووةمى ماددةى 

اكة خؤ ئَيمة نالَيني لةسةر ئيستغالل كردنةكة سزا دةدرَيت ئَيمة دةلَيني ئيستغاللي مةنصةبى (ى ياس4)
(مى ياساكة 4خؤى دةكا بؤ ضى بؤ ئةجنامدانى ئةو رةفتارانةى لة بر طةى يةكةم و دووةمى ماددةى )

مان داناوة زةرفى موشةدةديشداهاتوون كة ئةمة مةنعى دةكةين بةلَي مةبةستمان ئةوةيةو سزاكةش بة 
 .لَيرة

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

سوثاس بؤ بةرَيز د.ظاال سةرؤكى ليذنةى ياسايي بةرَيزان ئةم ماددةية ئامادةية بؤ دةنطدان بةو شَيوازةى 
 خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان ئةو ماددةية فةرموو د.ظاال.

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
( زياد 11البردنى زيادةرؤكة لةسةر خةرجى زيادةرؤكار دةبَي بؤ بر طةى يةكةم و دووةمى ماددةى )

 .دةكرَيت
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

لةطةليةتى دةست (ئةوةى 11ئةوةش ئيزافةكرا بةو شَيوازة ماددةكة هةمووى دةخةينة دةنط دان ماددةى )
(كةس دذن، ماددةكة بة زؤرينةى دةنط 4(كةس بة ثةسةند دةزانن ، ئةوةى دذة ؟)50بةرز بكا تكاية؟ )

 (.12ماددةى )را، ثةسةندك
 
 
 

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
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و زارى خانوبةرانةى  هةركةسَيك كة كارَيك لة كارةكانى نَيوةندطريى يان دةاَلَلى لةسةر ئةو زةوي
حوكمةكانى ئةم ياسايةى دةيان طرَيتةوة ئةجنام بدا ئةوة بة بةندكردن بؤ ماوةيةك لة سَي مانط كةمرت 

(مليؤن دينار كةمرت نةبَي و لة بةهاى 5000000نةبَي و لة شةش مانط زياتر نةبَي بة غةرامةيةك لة )
 نى زَيدةرؤكة زياتر نةبَي سزا دةدرَي.ئةو رووبةرةى زَيدةرؤكةى كراوةتة سةرة لة كاتي روودا

بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان ئةوةى ثةيوةستة كة دةلَي لة بةهاى ئةو رووبةرةى زَيدةرؤكةى كراوةتة سةر 
 لةكاتى زَيدةرؤ زياتر نةبَي ئةوا بة مةبلةغ دايدةنَين و هةَلدةطريَيت.

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

( دةكةينةوة ديارة 12ثاس بؤ بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي بةرَيزان دةرطاى طفتوطؤ لةسةر ماددةى )سو
ئةم ماددة كةس نية، داوا لة ليذنةى ياسايي دةكةين، بةرَيز وةزيرى شارةوانى ئةطةر لةسةر 

 .روونكردنةوةيةك هةبَيت
 بةرَيز نةورؤز مولود / وةزيرى شارةوانى و طةشتو طوزار:

 ز سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَي
ثشتطريى رايةكةى د.ظااَل دةكةين كة بة مةبلةغ ديارى بكرَي لَيرة بةاَلم ئةو سَي مانطةو شةش مانطة بة 

، مة دةلَيني ئةو ياساية بؤ رةدعةرةئى من حوكمةكانى زؤر كةمة ثَيويستة زياتر بكرَينت لةبةر ئةوةى ئَي
َي بة راى ئَيمة باشرتة ، سَي مانطةكةو شةش مانطةكة بة راي بؤية ئةطةر حوكمةكانى ئةو مادانة زياتر بكر

ئَيمة كةمة هةروةها وةزارةتى ناوخؤش داوادةكات كة ثَيشنيار دةكةن كةوا نوسينطةكان بةتايبةتى ناويان 
بنووسن  لَيرة بَيت مةكتةب عقارات كةئةوان زؤر تيلارةت بةو زةويانة دةكةن دةلَي لَيرة لة ناو قةوس

، دةلَي نوسينطةكانى عةقارات ديارى بكرَي تةحديد بكرَي بؤ ئةوةى زياتر ليمان نوسيووةئةمة دةاَل
 .كرَي ئةوة وةكو تَيبينى ناوخَويةتيلارةتةكة دةاَلَلةكة لة نووسينطةى عقاراتةكانةوة دة

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –بةرَيز/جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

نةورؤز مولود كة كة راي وةزارةتى شارةوانلى وةزارةتى ناوخؤ سوثاس بؤ بةرَيز وةزيرى شارةوةانى 
ثَيشكةش بة دانيشتنةكةى كرد، ئَيستا ليذنة ثةيوةنديدارةكان لة نَيوان خؤياندا،  بةرَيز مامؤستا مال 

 غةريب.
 محةخان: ىمصطفبةرَيز غريب 

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
ئةوةش ئيزافة بكرَي هةر كةسَي يا نوسينطةيةك تا كؤتايي  بؤ ناو هَينانى نوسينطةكان هةر لة ثاَل كةسَيكا

هةر كةسَيك يا نوسينطةيةك تؤ جاروا هةية نوسينطةيةك زياتر لة كةسَيكى تياية جاروا هةية كةسَيك 
 .هةردووكى ئاوا باس بكرَي باشرتة دةيكا نوسينطةى نية لةبةر ئةوة

 :لةمانجَيطرى سةرؤكى ثةر  –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 
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سوثاس بؤ بةرَيز مامؤستا مال غةريب هةر ئةوةية ئةو تَيبينية،  راويذكارى ثَيويستة لة اليةن ليذنة 
 .كردنةوة لة اليةن بةرَيز د.بةهارثةيوةنديدارةكان روون

 بةرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

شةية وشةيةكى قانونى نية، بؤية كة ئةلَي هةر داواى ئةوة كرا كة وشةى نووسينطة ئيزافة بكرَي ئةو و
كةسَيك كةسي مةعنةوي تةبيعى هةية، كةسي مةعنةوين هةية خؤ ئةو نووسينطانة كةسي مةعنةوين 
يةعنى ئيرت ئةيطرَيتةوة بؤية ئةطةر ئيزافةش بكرَي رَيطريةك نية، بةاَلم موستةَلةحَيكى قانونى نية 

 زيادةية .
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –يكى منجعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 .اَل سةرؤكى ليذنةى قانونى فةرمووبةرَيز د.ظا
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
لَيرانة كة دةلَيني هةر كةسَيك كارَيك لة كارةكانى نَيوةندطريى يان دةاَلَلي بكا مةبةستمان لة دةاَلَلى زياتر 

نى كر ين و فرؤشتنة بؤ ئةوة بضَيتة ناو ثرؤتؤكؤَل كاتى طةرانةوة بؤ تةفسري كردن لَيرة عورفة نووسينطةكا
بزانن ئةوانةى كة تةتبيقى دةكةن ئةمة مةبةستمان لة دةاَلَلى لَيرانة زياتر ئةوانن لة نووسينطةكانى كر ين 

 و فرؤشنت كار دةكةن بؤية ماددةكةمان دارشتؤتةوة بةم شَيوةية دخيوَينينةوة .
( : هةركةسَيك رةفتارَيك لة رةفتارةكانى نَيوةند طريى يان دةاَلَلى لةسةر ئةو زةوي و زارو 12ى )ماددة

خانوبةرانةى حوكمةكانى ئةم ياساية دةيان طرَيتةوة ئةجنام بدات ئةوا بة بةندكردن بؤ ماوةيةك لة شةش 
(مليؤن دينار كةمرت 5000000مانط كةمرت نةبَيت و لة سالَيك زياتر نةبَيت و بة ثَي بذاردنَيك لة )

 (مليؤن دينار زياتر نةبَيت و سزا دةدرَيت .30000000نةبَيت و لة )
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

سوثاس بؤ بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي بةرَيزان من وا دةبينم هيض تَيبينيةك نية ئةو ماددةية بةو 
(كةس لةطةليدان ،ئةوةى دذة؟ كةس نية، بة 54دةخةينة دةنطدان كَي لةطةَلداية؟) شَيوازةى خوَيندرايةوة

 كؤى دةنط ثةسةندكرا .
 (:13ماددةى )

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
يا  ( : هةر فةرمانبةر راسثَيردراوَيك  بة راذةى طشتى رةزامةندى بنةمايي بدا يان يارمةتى بدا13ماددةى )

نَيوانطريى بكا لة ثَيناو دابينكردنى ئاو يان كارةبا يان خزمةتطوزارى ديكة بؤ ئةو زةوي و زارو 
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خانوبةرانةى حوكمةكانى ئةو ياساية دةيان طرَيتةوة ئةوا بة بةندكردن بؤ ماوةيةك لة شةش مانط كةمرت 
 .ك ساَل زياتر نةبَيت سزا دةدرَيتنةبَيت و لة ية

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى ئَيجعفر ابراهيم بةرَيز 

سوثاس بؤ بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي بؤ طفتو طؤ لةسةر ئةم ماددةيةى نية ، ماددةكة بةو شَيوازةى 
خوَيندرايةوة بةرَيز وةزيرى شارةوانى تَيبينى نية ، سوثاس بؤ وةزيرى شارةوانى ليذنة ثةيوةنديدارةكان 

(كةس لةطةليدان ،ئةوةى 57َيندرايةوة دةخةينة دةنطدان كَي لةطةَلداية؟ )نية ، ماددةكة بةو شَيوازةى خو
 .(14ندكرا، ماددةى )دذة؟ كةس نية ،بة كؤى دةنط ثةسة

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
 ( :14ماددةى )

قؤناغي لَيكؤلينةوةى نابَيت تؤمةتبارى زيادةرؤكار بة كةفالةت يان بة بَي كةفالةت لة هةردووك -1
 سةرةتايي يان دادطايي كردن ئازاد بكرَي.

تؤمةتبارى زيادةرؤكار سودمةند نابَيت لة حوكمةكانى ئازادكردنى مةجدارو راطرتنى جَيبةجَيكردن ، -2
تايبةتى خؤي  هةروةها لة دواى تةواوبوونى ماوةى حوكمدانيشى ئازاد ناكرَي ، تةنها ئةطةر لةسةر تَيضوى

 .كة ال بباتزيادة رؤ
بر يار يان حوكمى دةر كراو لة دادطا سزاكاريةكان بة ئازادكردن يان بَي تؤمةتى يان  نابةر ثرسيةتى -3

 هيض ئاسةوارَيكى نابَيت لةسةر البردنى زَيدةرؤيةكة .
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

( دةرطاى طفتوطؤ دةكةينةوة 14فتوطؤ لةسةر ماددةى )سوثاس بؤ بةرَيز سؤرؤكى ليذنةى ياسايي بؤ ط
 فةرموو . عبدااطيف،، دواتر ئارى لطيفديارة سَي بةرَيز داوا دةكةن فةرموو د.فرسةت ،دواتر تةالر

 بةرَيز د.فرسةت سؤفى على:
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

ل يان جةرائيمى طةورة لة لة قانونى ئصوىل حماكةمات باسى ئيفرادى شةرتى كردووة و تةنانةت بؤ قةت
زةرفى موشةدةدين مةمشولة بة ئيفرادى شةرتى ضؤن دةكرَي لَيرة كة حةثسة يانى مةمشول نةبي بة 

 ئيفرادى شةرتى ،بؤية من ثَيم واية ئةوة موخاليفى مةبادئي عامة ئةم ئازادكردنى مةرجدار هةَلبطرن .
 :مانجَيطرى سةرؤكى ثةر لة –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 تةالر خان فةرموو.
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 حممد:لطيف تةالر بةرَيز 
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

من ثَيم باشة ئةم ماددةية هةر البربَي لةبةر ئةوةى ئةمة تةدةخولة لة سوَلتةى  قةزائي و وة هيج 
ن ،ضونكة صالحيةتَيك بؤ ئةو دادوةرة ناهَيَلَيتةوة ئةمة جطة لةوةى ثَيشةَلكارية بةرامبةر بة مافى مرؤظي

تؤ ناكرَي صالحيةت تؤ ياسا رَيكى خستووة كَين ئةوانةى بة كةفالة بةر ئةبن و كَين كةفالة مشوىل ناكات 
ئةمة لة اليةك ، لة اليةكى ترةوة ئةوةى كة ثةيوةنديدارة بة ئيقاف تةنفيزو بة بةربوونى بة مةرجدار 

وة يةعنى ناكرَي تؤ بَيي لةماددةيةكى ئاوا ئةمانة هةمووى بة ياسا و د.فرسةتين ئاماذةى ثَيكرد رَيكخرا
( كة ئَيستا بؤتة 11ثَيشةَلكارى ياسا هةبَي و لة بر طةى سَيهةميشا لة كاتَيكا لة بر طةى سَيهةما لة ماددةى )

( تؤ لةو بر طةيا هةمويت خستؤتة سلنةوة يةعنى تؤ مشوىل كةفالةش نةكةن و بة هيض 11ماددةى )
نةبَي هةتاكو ئةو زيادةرؤيةو دؤسية يةكال ئةبَيتةوة ئةوة بةراستى ئَيمة شَيوةيةك مافى بةربوونيان 

كَيشةى ياسايي بؤ دادطاكان لة روى تةنفيزةوة لةروى جَيبةجَيكردنةوة كَيشة دروست ئةبَي ئةمة دواى 
ستة ئةوةى لة سلن بي كَي ئةو زيادةرؤية ال ئةبا، ئةمانة كؤمةلَيك طرفتى ياسايي دروست ئةكا، بؤية ثَيوي

 ؟َي يان رَيك خبرَيتةوة زؤر سوثاسلةسةر ئةو ماددةية يان ال برب
 :ر لةمانجَيطرى سةرؤكى ثة –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز  

ئَيمة يةك بةرَيزى تر ماوة ئةندامى ثةر لةمان با ئةوين قسةى خؤى بكات  لطيفسوثاس بؤ بةرَيز تةالر 
 .ةيوةنديدارةكانَيينة الى ليذنة ثبةرَيز كاك ئارى ئينلا د

 موولود.عبدااطيف ئارى بةرَيز 
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

لة خاَلى يةكةم و دووةما دةستةواذةى تؤمةتبارى زَيدةرؤكار هاتووة هةست ئةكةم يا باش نةبَي يا تةواو 
زيادة نةبَي هةَلةبَي بكرَي بة زيادة رؤكارى بةندكراو، ضونكة ئَيمة باسى بةندكردن ئةكةين تؤمةتبارى 

رؤكار هةست ئةكةم باش نةبَي هةر لة دووةم خاَليشا هةر دووبارة هةم هاتؤتةوة تؤمةتبارى زَيدةرؤكار بيَب 
بة زَيدةرؤكارى بةندكراو لة كؤتايشا لة خاَلى دووةما ئةلَي تةنها ئةطةر لةسةر تَيضوونى تايبةتى خؤى 

َلةية بكرَي بة ئةوكاتة نةبَي كة لةسةر ئةركى زَيدةرؤيةكة الببات ئةوة رَيكى كا بكرَي بة ، ئَي باشة هة
ئةمة لة  خؤى زيادةرؤكة الدةبات، نا سةيرى كة ئةوكاتة نةبَي كة لةسةر ئةركى خؤى زيادةرؤيةكة ال دةبات

 .رووى رَيزمانيةوة سوثاس
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 نووسى بنَيرى بةرَيز د.ظااَل.سوثاس كاك ئارى ئةطةر ئةو تَيبينية ب
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
 .ا دةكةم ئةو ماددةية هةَلبطريَيتمن ثشتطريى لة ثَيشنيارةكةى بةرَيز تةالر خان دةكةم و داو
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 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 .وو د.بةهارسوثاس بؤ بةرَيز د.ظااَل،  فةرم
 بةرَيز د.بةهار حممود فتاح:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

 منين بة هةمان شَيوة ثشتطريى لة ثَيشنيارةكةى تةالر خان ئةكةم و داوا ئةكةم ال بربَيت.
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 كاك عمر فةرموو.
 بةرَيز عمر عينايةت محة سعيد:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
ئةوة هةَلبطريَي هةركةس بةكةفالةت بةربَي ئةم ياساية دةر نةضَيت باشرتة بة راي من ياساكة دةر نةكةن 
ئةو كةسةى زيادةرؤى كردوو بةكةفالةت بةربوو ئيرت مةسائيلى قانونية يان نا ، ئَيمة طريمان بةدةست 

ئةوةى زيادةرؤكار دوو رؤذ حاكم سلنى كا دَيتة  (وة خواردووة لةبةر87(تا ئةخري قانونى )548قانونى )
دةرةوة وةكو  بةرزَيكى باران بؤخؤى ئةطةرَيت مسةلةحةكةش تَي ئةكاتوو كؤتاين دَيت و حوكمين نادرَي 

 لةبةر ئةوة بة رةئي من ئةطةر ئةوة البربَي ياساكة بثَيضنةوةو دةرى مةكةن سوثاس.
 رؤكى ثةر لةمان:جَيطرى سة –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 

سوثاس بؤ بةرَيز عمر عينايات ئَيستا داوا دواتر ئَيستا دَيينة سةر ئةوةى كة زياتر رةئي جةنابى وةزير 
وةر دةطرين بةس بؤ ئةو خاَلة نيزامية دواتر وةر دةطرين ئَيستا داوا لة بةرَيز وةزيرى شارةوانى دةكةين 

 .ان فةرموووةزارةتة ثةيوةنديدارةكرةئي وةزارةتى شارةوانى 
 وةزيرى شارةوانى و طةشتو طوزار: نةورؤز مولود /بةرَيز 

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
( فيعلةن ئةوةى كة كاك عمر طؤتى ئةوةى كة 14بةلَي رةئى ئَيمةش بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان ماددةى )

دةلَيني هةر كةفالةتو بَي  تَيدانةبى فيعلةن يةعنى هيض شتَيكمان نةكرد ئةو ماددةية مبييَن ، بةاَلم ئَيمة
كةفالةتةكة زيادة ثَيويست ناكا تؤمةتبارى زيادةرؤكار لة هةردوو قؤناغى لَيكؤلينةوةى سةرةتايي يا 
دادطايي كردن ئازاد بكرَي، نابَي ئازاد بكريَي ثَيويست ناكا كةليمةى كةفالةتو بَي كةفالةتى تَيدابَي ثَيويست 

ؤى خةَلك خؤى كة بةر نةبوو بة كةفالةت بَي يان بَي كةفالةت بَي بةو دوو كةليمةية ناكاتن، جونكة خ
ئةصَلةن ئازاد ناكرَينت ئةو بة كةفالةتةو بَي كةفالةتة زيادة، بةاَلم ئةو بر طةية زؤر زؤر زةرورية ئةطةر ال 

ياساية بدرَي فيعلةن قسةكانى كاك عمر دووبارة ناكةمةوة كةواتة هيض  رةدعَيك نامييَن لةو ياسايةدا ئةو 
بؤ رةدع دامان ناوة هةر ئةوةية ئةوةش ال بدرَي وابزامن غةَلةتةكة الببا تةنها ال نةبات زؤر سوثاس ئةوة 

 رةئى من بوو.
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 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 .نى ثَيشكةشكردرةتة ثةيوةنيدارةكاسوثاس بؤ بةرَيز وةزيرى شارةوانى كة رةئى وةزارةتى شارةوانى وةزا
 فةرموو. لطيف الربةرَيز تة

 حممد: لطيف بةرَيز تةالر
 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

هةركةسَيك لة مةرحةلةى لَيكؤلينةوة يا دادطايكردنا كاتَي بة كةفالة بةر ئةبَي ماناى ئةوة نيية تؤ 
يعلةن تةجاوزةكةى تؤمةتت لةسةر هةَلطرياوة تؤ مةرحةلةيةكى كة هةية ئةطةر تةسبيت بو بةسةريا ف

( عقوبةكانى ئةوى بةسةرا تةسبيت دةبَي ئةمة لة اليةك لة اليةكيكة  تؤ دادوةر 11كردووة ئةوة مادةى )
راستةوخؤ بريارئةيا بة راطرتنى ئةو تةجاوزة كة تؤ بريارت دا بة راطرتنى تةجاوزةكة كةواتة ناتوانى 

ن نةبَي، بةاَلم تؤ لَيرةيا بةراستى ئةوة تةدةخولة لة جارَيكيكة تةجاوز بكاتةوة هةتاوةكو رَيكارة ياسايةكا
ئيشى دادوةر و ئةبَيتةهؤكارَيك بؤ بارطرانى بةسةر دادطاكانةوة و حةتا ضاك سازيةكانيشةوة و ئةمة جطة 

 .ى بنةماى مافى مرؤظة و زؤر سوثاسلةوةى دذى بنةماكانى ئةو ياسايانةية دذة ياساكان
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

سوثاس بؤ بةرَيز تةالر خان رةئيةكى تر وةر دةطرين بةهار خان ئينلا دَيني بة شَيوةيةك لة شَيوةكان بة 
 .دةنطدان يةكالى دةكةينةوة

 بةرَيز د.بةهار حممود فتاح:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
بنةماكانى دادطةرى سزايي اليةنى ئيلرائاتى ئَيمة ياسايةكمان هةية ناوى )أصول حماكمات جزائية(يةعنى 

سزايي بؤ رَيك خستووين واتا ئَيمة لة ئةم ياسايانة دةرى ئةكةين و بؤمان هةية لة رووى مةوزوعيةوة كة 
قانونى عقوبات دةطرَيتةوة لة رووى مةوزوعيةوة بؤمان هةية ئيستحداسى جةرميةو مةوزوعى بكةين ، 

مان نية يةعنى ئيستحداسى ئةو ري كارانة تَيك بدةين با وةكو ئةوكاتةمان بةاَلم لة رووة ئيلرائيةكةوة بؤ
( ئةلَي كة عةفوى عام دةرضوو دةبَي 305لَي نةيةت كة لة ياساي عةفووعامةكةيا سَي جار ومت ماددةى )

ئيلرائاتى حةقيقى بوةستَينرَي ئةوةتا مةحاكم رةخنةمان لَي ئةطرَي لةمةشا عةينةن شت ئوصوىل 
ة ئيفرادى شرتي و كةفالةو ئةو شتانة تةنزيم كراوة، بؤية الدان لةوة ثَيم واية كة ثَيضةوانةى حماكةمات

 .ن كردووة بةس بةسرمانا تَيثةريوةياساي ئَيمةية بةلكو دةلَي لة ليذنةى ياسايي خؤمان واذؤما
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

.ئَيستا ئَيمة لة بةردةم دةنطدانني يةكةم لةسةر ئةوةى ئةم ماددةية هةموو  سوثاس بؤ بةرَيز د.بةهار
 .ز د.ظاال بةلَي فةرموو د.رَيواسالبربَيت بةرَي
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 بةرَيز رَيواس فائق حسَين:
 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

تؤمةتى يان نا  بر طةى سَييةم ئةلَي بر يار يان حوكمى دةركراو لة دادطا سزاكاريةكان بة ئازادكردن  يا بَي
بةرثرسيارةتى هيض ئاسةوارَيكى نابَي لةسةر البردنى زيادةرؤيةكة ، بة رةئي من ئةوة مبَينَيتةوة، بةاَلم 
باشة بؤضى؟ يةعنى هيض ثةيوةندى بة دوانةكةى ترةوة نية يةعنى ترسى ئةوة هةية يةكَيك بلَي من 

عةمدةن تةجاوز ناكا، بةاَلم فيعلةن بةرائةمت وةرطرت بؤ منونة عةمدةن ئةوةى نةكردووة كةسَيك 
تةجاوزى كردووة لةوانةية مةترَيك جوبَيتة ثَين موهةنديس بؤى كردووة ئيسثاتى ئةكا كة ئةمة 
جةرمية، نية تاوان نية ،يةعنى لة رووى جةزائيةوة بَيتاوان دةر ئةجَي ، بةاَلم لة رووى واقيعي و ماديةوة 

 ية مبَينَيتةوة بة رةئى من سوثاس.ئيشةكةى كردووة لةبةر ئةوة ئةو فةقةرة
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

سوثاس بؤ د.رَيواس. ئَيستا داوا لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةكةين راوَيذكارى لة نَيوان خؤتاندا ئةجنام 
 بدةن بؤ ئةوةى بة شَيوازى دةنطدان بةرَيزد.ظااَل .

 ابراهيم:بةرَيز د.ظاال فريد 

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
( كةس ثَيشنيارى كردووة كة هةَلبطريَي، 3( دا زياتر لة )14بر طةى يةكةم و بر طةى دووةم لة ماددةى )

بةالم وةزيرى ثةيوةنديدار ليذنةى تايبةمتةند داوا دةكا مبَينَينت، داوا لة جةنابتان دةكةم بة هةَلطرتنى 
 ( خبرَيتة دةنطدان بؤ ئةوةى دواجار يةكالى بكةينةوة .14لة ماددةى ) بر طةى يةكةم و بر طةى دووةم

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

( بر طةى يةكةم و دووةم دةخةينة دةنطدان ئةوةى لةطةَليداية ئةو دوو بر طة 14بةرَيزان ماددةى )
( كةوتة دةنطدان با تةواوى بكةين 14ووةم لة ماددةى )نةمَينَيت ئيلغا بكرَين بر طةى يةكةم بر طةى د

 دووبارة دةكةين خالَيكى نيزامين هةية فةرموو كاك فرسةت .
 بةرَيز فرسةت سؤفى على:
 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

ضةندين جارة شت لةو قاعةيا بةسةرماندا رةت  دةبَيت سيستةمى قةزائي لة عَيراق و لة كوردستان 
طومت ئيفراد شةرتى مةسةلةيةكة مةبدئة لة قانونى ئوصوَلى حماكةمات باس كراوة ، ضؤن دارَيذراوة، من 

تؤ ثاش ئةو روونكردنةوانة دةخيةية دةنطدان يةعنى مةبدةئة ئَيمة ئَيستا ئةطةر دةستكارى ئةو سيستةمى 
تةكانى قةزائي و ئوصولي حماكةماتى جةزائيمان كرد ئَيمة دةستكارى ئيلرائاتةكانى تةحقيق مراحةال

تةحقيقمان كرد ،ضونكة هةتا دةطاتة مةرحةلةى تةعن و كؤتايي هةمووى مةرحةلةية لة دواى يةك هاتوة 
،ضؤن ئَيمة رَيطة بة خؤمان دةدةين لةسةر مةسةلةيةك كة ئَيستا روومنان كردةوة ضةند برادةرى قانونى 
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كةماتى جزائية ، بؤية ئةم قسةيان كرد ئَيمة دةلَيني ئةمة موخاليفى قةواعيدى عامى ئوصوىل حما
 مةسائيالنة ناخرَينة دةنطدان بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان .

 :سةرؤكى ثةر لةمانجَيطرى  –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 

كاك دكتؤر فرسةت تؤ لَي حاىل نةبوى وا ثَيشنيار كرا بر طةى يةكةم و دووةم ال بربَين خؤى دةبَينت 
 . لطيفيةكالى بكرَيتةوة بةرَيز تةالر بيخةينة دةنطدان ، يةعنى ضؤن 

 حممد: طيفلتةالر بةرَيز 
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

تكاية ئةم ماددةية بةراستى زؤر زؤر حةساسة من ثَيم سةيرة وةزيرى داد بة وةكالةت لةطةَل ئةو ماددةيا 
ياساية ودذى رَيكارة  وةكو خؤى مبينَيتةوة ،ضونكة ئةمة طرفت دروست ئةكا لة كاتى جَيبة جَيكردنى ئةو

ياسايةكانى ئصول حماكةماتى جةزائية، بؤية تكاية ئَيمة هةموومان لةطةَل ئةوةداين زيادة رةوى نةمييَن 
هةموومان لةطةَل ئةواين رَيكارة ياساكان بطريَيتة بةر ، بةاَلم لة ضوار ضَيوةى ياساية نةك لة ثةر لةمانةوة 

ياساكان بَي بؤية ئةمة كَيشة دروست ئةكا ناكرَي لة مةرحةلةيةكى ياساية دةرضَي دذى بنةما ئةساسيةكانى 
تةحقيقا ئاكارَيك مامةَلةبكرَي لة مةحكةمةيةكى كة بة شَيوازَيكي ديكة قؤناغى تيا ئيشكرَي ئةمة زؤر 
طرنطة تكاية داوا لة ثةر لةمانتارةكان ئةكةم يةعنى لة رووة قانونيةكةوة سةيرى بكةن نةك بة عاتيفةو 

 لة بةر ثرؤذةيةك سوثاس . تةنها
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 سوثاس بؤ بةرَيز تةالرخان ئَيستا دةزانى ضؤنة بةرَيز ئامينة زكرى
 بةرَيز ئامينة زكرى سعيد:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

 ضركة ( 44دةقةو  49و  1ضركة ( تا )سعات  30دةقةو  49و  1)بادينى لة سعات 
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 بةرَيز وةزيرى شارةوانى خاتوو نةورؤز مولود فةرموو.
 وةزيرى شارةوانى و طةشتو طوزار: نةورؤز مولود /بةرَيز 

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
وةكو تَيبيين و وةكو مةعاناتى خؤمان ئةندامة ثةر لةمانة بةرَيزةكان لَيذنة ياسايةكان ئةمة رةئي خؤمان 

لةو كَيشةيةدا هةيتمان كة دةلَيني ئةوة كَيشةكانة لةوانةية رؤذَيك لة رؤذان هةر يةكةك لة ئَيوة بنب بة 
وةزيرى شارةوانى لةوانةية دووقاتى ئةو كَيشانة زياتر بةرةو رووتان دةبتةوة هةوَل دةدةن ضارةسةرى 

اسايةوة كَيشة دروست دةكا ئةمة ناتوانني فةرز بكةين رةئى خؤمان بلَيني لة بكةن ، بةاَلم ئةطةر لة رووى ي
رووى ياسايةوة ئةطةر دةزانن لة روى ياسايةوة كَيشةى هةية ئَيمةش ياسايينةو ئَيمةش ثاَلثشتى رةئيةكةى 

ئةو بر طةية ئَيوة دةكةين ، بةاَلم ئةمة وةكو تَيبينى ئةطةر كَيشةى ياسايي نةبواية ئةمة ثَيمان باش بوو 
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مبَييَن ئةطةر دةزانن تةعاروز دةكا لةطةل ماددةى ياسايةكانى ترو لةطةَل قةواعدى ياسايي تر و ئةكيد 
ئةمةش لةطةَل نينةو نامانةوَي ياسايةك دةرضَي بر طةيةك كةوا تةعاروز بكا لةطةَل بةشة ياساكانى تر 

و وةزارةتى عةدلين بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان وةكهةر ضوار وةزارةتى سوثاس بةلَي  وةكو  تَيبينى بة ناوى
وةزارةتى عةدلين ثَيى باشة ئةو حوكمانة با جَيبةجَي نةكرَي ئةطةر بة مةرجَيك ال بدرَينت ئةو 
شةرتةيان هةية ئةو مةرجةيان هةية بة مةعناو بة كةفالة بةر نةبَي هةتا تةجاوزةكة ال دةباتن ئةطةر 

 .كو وةزارةى عةدل ثَيشنيار دةكةنتةوة بؤ ئةوةى لة رووى ياسايةوة وةبةَلطةيةكى لةو شَيوازة دابرَيذرَي
 :ثةر لةمانجَيطرى سةرؤكى  –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 

سوثاس بؤ بةرَيز وةزيرى شارةوانى و رةئى وةزارةتى شارةوانى كشتوكال ناوخؤ داد ثَيشكةشى كرد، ئَيستا 
نةبينت دةخيةينة دةنطدان  ثَيضةوانةى قةواعيدة عامةكةضاوةروانى ليذنةى ياساين بة شَيوازى كة 

 .فةرموو
 بةرَيز د. ظاال فريد ابراهيم:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
 ( :14ماددةى )

زاد يةكةم : نابَي تؤمةتبارى زيادةرؤكار لة هةردوو قؤناغى لَيكؤلينةوةى سةرةتايان يان دادطايي كردن ئا
 .بكرَي تا زيادةرؤكة ال دةبات

 .طةى دووةم : هةَلبطريَيتبر 
بر طةى سَييةم : بيَب بة دووةم : بر يار يان حوكمى دةركراو لة دادطا سزاكاريةكان بة ئا زاد كردن يان بَي 

 .دنى زيادةرؤكة .بةو شَيوةية باشةتؤمةتى يان نا بةرثرسياريةتى هيج ئاسةوارَيكى نابَي لةسةر البر
 :ى سةرؤكى ثةر لةمانجَيطر –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

بةو شَيوازةى خوَيندرايةوة من وا تَيطةيشتم هيج تَيبينيةك نةماوة ماددةكة بةو شَيوازةى خوَيندرايةوة 
( كةس بة 42دةخةينة دةنطدان بةو شَيوازةى خوَيندرايةوة كَي لةطةَليداية تكاية دةست بةرز بكاتةوة ؟ )

 (.15ماددةى ) .ةنط ثةسةند كراكةس نية بة كؤى د ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة ؟
 بةرَيز د. ظاال فريد ابراهيم:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
( كةسي زَيدةرؤكار دةبوردرَيت لةو سزايانةى لةم ياسايةدا هاتوون ئةطةر هةواَل بداتة اليةنة 15ماددةى )

رَيكةوتى هةواَلدانةكة  ( رؤذ لة15تايبةمتةندييةكانى زيادةرؤيي لةسةر روودانى زيادةرؤيةكةو لة ماوةى )
 هةَلسا بةالبردنى بةو مةرجةى ئةو البردنة بة نوسراوَيكى فةرمى لةم اليةنانة ثشت راست بكرَيتةوة .

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

ةوة كةس نية ( دةرطا دةكةين15سوثاس بؤ بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي . بةرَيزان بؤ طفتوطؤى ماددةى )
 بةس كاك د.فرسةت و كاك د.سرود و كاك د. عزت صابر .
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 بةرَيز د. فرسةت صؤفى على:
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

( كاتذمَير ديارى كراوة كة ئةطةر ئينزار كراو 48( لة هةموو حالةتةكان )4(بر طةى )5لة ماددةى )
(كاتذمَير 48كة ال دةبات بؤية لة خياللي دواى )ئاطاداركرايةوة لةو كاتة جيهةتى ثةيوةنديدار دَي زَيدةرؤ

( رؤذ ديارى 15( دةبي زَيدةرؤيةكة نةمابَي لَيرة )5بة ثَيي ئةو قانونةى كة دةنطمان لةسةردا لة ماددةى )
( رؤذ بؤ عدول بؤ ئةوةى ثةشيمان بَيتةوة لةو جةرميةى كة كردوويةتى لَيرة تةناقوزَيك 15كراوة )

( كاتذمَير هةَلتطرتووة و يان دةبَي بكرَيتة 48ةوالى لة هةموو حالةتةكان لة )دروست دةبي ،جونكة تؤ ل
( رؤذة يان هةر زيادة ئةوة، بؤية ثَيشنياز ئةكةم ئةطةر لةو ماوةى كة قانون ديارى 15( كاتذمَير ئةو )48)

ة ( رؤذةك15(سعاتة خؤى هات ثةشيمان بؤوة ئةوة باشة، ئةطينا )48( لةو )5كردووة لة ماددةى)
 .رد ثَيشرت دةنطمان لةسةردا سوثاستةجاوزةكة هةردةبَي نةمابَي ئةطةر نا ديارة باوةرمان بة ماددةكةى نةك

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيةرَيز ب

 سوثاس بؤ بةرَيز د.فرسةت هةردوو بةرَيزى تر وةر دةطرين ئينلا رةئي ليذنةكان بةرَيز د.سرود.
 رود سليم متى:بةرَيز د. س

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

بة نسبةت ئةو ياساية هةتا  ئةو ماددة قورسايةتى زؤر تياية عقوباتى زؤر زؤر باشى تياية نيازى ئةوش 
( 15هةمووى كة رَيطرَيكى جوان دابنَين لةبةردةم ئةوةى دةيةوَي تةجاوز بكا ،بةاَلم ئةم ماددة ماددةى )

( رؤذ زؤر 15ةورى من بة تَيطةيشتنى من دةبَيتة نوقتة زوعفى ئةو قانونة )زؤر مةتاتيةتى تياية بة تةس
زؤرة لةبةر ئةوة كة دةلَي بيدايةتى مادة دةلَي كةسي زيادةرؤكار يةعنى كابرا تةسنيف كراوة كة تةجاوزي 
كردية ئةوجا نيةت ثاكي و مةحسوبى مةنسوبيةت و تةعامول لةطةَل ليذنةو مةجاىل بدةنَي دةرفةتى 

ةنَي بة تةسةورم ئةو نوقتة دةبتة نوقتة زوعفى ئةو قانونة ثَيشنيار دةكةم هةر البدرَي بة يةك جارى بد
 .اسزؤر سوث

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 د. عزةت فةرموو.
 بةرَيز د.عزةت صابر امساعيل:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

ة ، بةاَلم نيوة دَيرى ئةخريى ئةو البردنة بة نوسراوَيكى فةرمى لةم اليةنانة من لةطةَل ئةوةم مبَينَيتةو
 .َين، سوثاسثشت راست بكرَيتةوة روون نية، اليةنةكان ك

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 .سوثاس بؤ بةرَيز د.عزةت
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 بةرَيز عمر عينايةت محة سعيد:

 مان.بةرَيز سةرؤكى ثةر لة
ئةو ماددةية بؤ ئةو زيادةرؤيانة ديارى كراوة كة اليةنى ثةيوةندى دار فةرمانطةكان ثَييان نةزانيوة 

( رؤذا 15بةسةريانة تَيثةرى كردووة ئينزار نةكراوة خؤشى ئاطادارنةكراوةتةوة ئةطةر توانى لةماوةى )
ئينزار نةكراوة ثَيى نةزانراوة  (سعاتةكةمان كردووة48(سعات و )24خؤى بَيت يةعنى ئةو بر طةى باسى )

بؤ سةر حكومةتا تَيثةرى كردوة ، بةاَلم خؤى دَي دةلَي كاكة من زيادةرؤيةكم كردووة لة شوَينَيكى دوورة 
دةستاية وةرن كاكة ئةوة زيادةرؤكةية مةبةستى سةرةكى ئةم بر طة ئةوةية ثشتطريى جةنابى د.عزةت 

وةنديدار ، ئةوانةى بة سةر دائريةكانا تَيثةرى كردووة نةيان دةكةم بؤ ثشرتاستكردنةوةى لة اليةنى ثةي
 زانيوة سوثاس.

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 .ينايةت . بةرَيز وةزيرى شارةوانىسوثاس بؤ بةرَيز عمر ع
 بةرَيز نةورؤز مولود / وةزيرى شارةوانى و طةشتو طوزار:

 ان.بةرَيز سةرؤكى ثةر لةم
 .مان نية لةسةر ئةو بر طةية سوثاستَيبيني

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 .تان فةرموو بةرَيز ليذنةى ياساييسوثاس بؤ بةرَيز
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم: 

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
ايانة دا هاتوون ئةطةر هةواَل بداتة اليةنة ( زيادةرؤكار دةبوردرَيت لةو سزايانةى لةم ياس15ماددةى )

( رؤذ لة رَيكةوتى هةواَلدانةكة 15تايبةت مةنديةكانى زيادةرؤيي لةسةر روودانى زيادةرؤيةكةو لة ماوةى )
ثةيوةنديدار ثشت راست  هةَلسا بة البردنى بةو مةرجةى ئةو البردنة نوسراوَيكى فةرمى لة اليةنى

 .بكرَيتةوة
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –هيم ئَيمنيكى بةرَيز جعفر ابرا

من وا دةبينم كة هيج تَيبينيةك نية ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان كَي 
 .ددةكة بة زؤرينةى دةنط ثةسةندكرا( كةس دذن، ما5( كةس لة طةليدان ئةوةى دذة؟ )40) لةطةَلداية؟

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 ز سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَي
: ئةطةر كردارَيك لة اليةن ئةندامانى ليذنة لة كاتى جَيبةجَيكردنى ئةو ئةركةى (: يةكةم16ماددةى )

ثةيوةستة بة البردنى زيادةرؤيةكان رووبدا ئةوا بة تاوان دا ناندرَيت لةطةَل رةضاوكردنى حوكمةكانى 
 .(ى هةمواركراو1969ساَلى )(ى 111)( ى ياساكانى سزاى عَيراقى ذمارة 40ماددةى )
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دووةم : ئةندامانى ليذنة ئةو زيانانة طرةنتى ناكةن كة لةوانةية لةكاتى البردنى زيادةرؤيي دووضارى 
( لة ياساى مةدةنى 2( بر طةى )215كةسي زيادةرؤكار بنب لةطةَل رةضاوكردنى حوكمةكانى ماددةى )

 .( هةموار كراو1951(ى سالي )40ة )عَيراقى ذمار
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيَيز بةر

 .طؤى ئةم ماددةية دةرطا دةكةينةوةسوثاس بؤ بةر َيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي بةرَيزان بؤ طفتو
 سكرتَيرى ثةر لةمان: –بَيطةرد دَلشاد تالةبانى بةرَيز 

 .بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان
 –خلف امحد  –لطيف  تةالر –رَيواز فايق  –سني امساعيل ئةوبةرَيزانة داواى طفتوطؤيان كردوة )حت

 ثةروا على(سوثاس. –ئومَيد محة على  –سؤران عمر  –د.ثةرى  –شكرية شَيخانى 
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –بةرَيز/جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

َيز سةرؤكى ليذنةى ةن بةرسوثاس بؤ بةرَيز بَيطةرد تاَلةبانى سكرتَيرى ثةر لةمان . روونكردنةوةيةك لة الي
 .ياسايي فةرموو

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
بؤ بر طةى يةكةم ليذنةى ياسايي ثَيشنيار دةكات كة ئةوة ئيزافة بكرَي ئةطةر رةفتارَيك بة مةبةست نةبَيت 

ة بة البردنى زيادةرؤكان رووبدات لة اليةن ئةندامانى ليذنة لة كاتى جَيبةجَيكردنى ئةو ئةركةى ثَيويست
ئةوا بة تاوان دا ناندرَي واتا خةتةئَيك كاتَيك لة دةستيان ئةجنام دةدرَي بة تاوان دانانرَي ئةما جةرائيمى 

 مةقصود ئةوا حمكومة.
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

وطؤ دةكةين ةو روونكردنةوة بةرَيزان دةست بة طفتسوثاس بؤ ئى بة ئيزافة كردنى ؟ بَي مةبةست، يان
 .بةرَيز حتسني امساعيل

 د:حتسني امساعيل امحبةرَيز 
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

 .كة وازح نةبوو سوثاس بؤ د.ظااَل تَيبينيةكةى من هةر بر طةى يةكةم بوو
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 واس.فةرموو د. رَي
 :رَيواس فائق حسَين د.بةرَيز 
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

بؤ روونكردنةوةى زياتر بؤ بةرَيزان ئةندامانى ثةر لةمان ،ضونكة ئَيمة حةقى ئةوةمانيية كارَيك كة 
تاوانيَب بؤ منونة، يةكَيك بكوذَي ئَيمة بلَيني ئةمة يةعنى بة تاوان ئةذمار ناكرَي، بةاَلم ئيعتمادكردن 
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( بةم شَيوةية ئةلَي يةكَيك بة 40( لة ياساى سزادنى عَيراقى ئةوةية كة ماددةى )40ةر ماددةى )لةس
نيةتَيكى ساف يةعنى وةكو ئةوةى  بة بَي مةبةست بةسةالمةتى نَيت تاوانَيكى لة دةست كةوت لةكاتى 

ردنى فةرمانة يان جَيبةجَيكردنى فةرمانةكانة يا ئيتقادى وابو يان تةسةورى وابو كة ئةمة جَيبةجَيك
فةرمانَيكى كةسَيكى سةروى خؤى جَيبةجَيكرد و حةقى موناقةشةكردنى ئةو فةرمانةى نةبوو لة 
نةتيلةى ئةمة تاوانَيك لة دةستى رووى دا بة تاوان ئةذمار ناكرَي ،بةالم مةرجى دانراوة ئةبَي ئيسثاتى كا 

ن مةسةلةن ئةم سةبةب نةبووة ئةم نيةتى نةبووة يةعنى مةسةلةن شتى ثَيشرتى لةطةَل نةبووة يا
دةسثَيكةر نةبوة و بؤية ئةم مادةية هاتووة ئةطينا بؤ روونكردنةوةى زياتر ئَيمة حةقى ئةوةمان نية 

 كارَيك كة خؤى لة ئةصال خؤى تاوان بَي ئَيمة بة تاوان ئةذمارى نةكةين زؤر سوثاس .
 :نجَيطرى سةرؤكى ثةر لةما –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 تةالر خان فةرموو.
 حممد: لطيف بةرَيز تةالر

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

 قسةكانى من لة اليةن د.رَيواسةوة كرا زؤر سوثاس .
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 كاك خلف فةرموو.
 بةرَيز خلف امحد معروف:
 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

 ر خان قسةكانى منيان كرد زؤر سوثاس .خاتو رَيواس و تةال
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 سوثاس، فةرموو شكرية خان.
 مصطفى:بةرَيز شكرية مسايل 

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

 قسةكانى من كرا ئةوةى كة د.ظاال روونى كردةوة مةبةستم ئةوةبو مةبةست و بَي مةبةست سوثاس .
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 د. ثةري فةرموو.
 بةرَيز د.ثةرى صاحل محيد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

 لةالي منين لَيَليةكى زؤرى تَيدابوو ئةو بر طةية د.ظااَل وةاَلمةكةى داينةوة سوثاس .
 ان:جَيطرى سةرؤكى ثةر لةم –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 فةرموو كاك سؤران.
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 بةرَيز سؤران عمر سعيد:
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

ئةوةى بةرَيز ليذنةى ياسايي وتى روونكردنةوةى زياتربوو لةسةر ئةوةى ئةطةر كردارَيك ضوكة ئةوة زؤر 
يي مةتاتي و نا وازح بوو ، بةاَلم لة بر طةى دووةمين ديسان ثَيويستمان بة روونكردنةوةية لةسةر ياسا

( ديسان ئةمةش هةر زيانةكان بؤ كةسي زيادةرؤية واتا بؤ 2( بر طةى )215سزادانى عَيراقى ماددةى )
زيادةرؤيي و شتى ماددى نية بؤ كةسى زَيدةرؤكارة واتا ديسان ئةمةش هةر بؤ  زيان طةياندنة بؤ كةسى 

  زؤر سوثاس .زيادةرؤكار كة لةوانةية نازامن ئةمن روون نية هيوادارم روونكردنةوة بدرَي
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 سوثاس بؤ بةرَيز سؤران عمر . بةردةوام دةبني ئنلا دةرفةتت ثَي دةدةين كاك عمر عينايات .
 بةرَيز ئومَيد محة على:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

يي ديسانةوة هةر ئةو مةتاتية يةعنى ئةطةر من سةرجنةكةم لةسةر هةردوو بر طةكةية ئةوةى ليذنةى ياسا
رةفتارَيك بة مةبةست نةبو يةعنى بؤية ئةمةش دةرطاى هةر رةفتارَيك دةكاتةوةو و ئةوان دةتوانن 
هةميشة ثاساوى بَي مةبةست بوونى ئةو رةفتارةيان بةرامبةر بة خةَلكى كةسى  زَيدةرؤكار بهَينةوة، بؤية 

ةوة رَيطة لةو مةتاتية بطريَي هةم لة خالي يةكةم و هةم لة خاَلي دوةمين كة ثَيم واية دةبَي بريى لَيبكرَيت
 كاك سؤرانين باسى كرد زؤر سوثاس .

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 ثةروا خان فةرموو.
 بةرَيز ثةروا على محة:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

  وةاَلمةكةى دامةوة زؤر سوثاس .من وةاَلمةكةم وةرطرتةوة د.ظااَل
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى بةرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 سوثاس، كاك ئاري فةرموو.
 موولود: عبدالطيفبةرَيز ئارى 

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
انةية ئةو لة خاَلى دووةما ئاماذة نةدراوة بة اليةنى ثةيوةنديدار كة وةزارةتة بةرَيزةكان ئةطرَيتةوة لةو

زيادةرؤكارة سبةييَن سكااَلى ياسايي تؤمار بكا لةسةر يةكَيك لة وةزيرة بةرَيزةكان لةكاتَيكا ئةطةر منالَيكى 
يا حالةتَيكى نا ئاسايي رويدا بؤية ثَيم باشة بكرَي بة و اليةنانةى ثةيوةنديدارو ئةندامانى ليذنة بةرثرس 

ى طياني و زيانى ماَلي نية، جونكة تةنها نوسراوة ئةندامانى نني لة هةر زيانَيك زيانةكةش بكرَي بة زيان
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ليذنة ئةو زيانانة طرةنتى ناكةن تةبعةن ئَيمة زيامنان هةية طياني و ماَلني هةندَيك جار منالَيك لةو 
 حاَلةتة تيا ئةجَي سكاالى ياسايي تؤمار ئةكات زؤر سوثاس.

 :لةمانى سةرؤكى ثةر جَيطر –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 

 .ثةيوةنديدارةكان فةرموو د.بةهار فةرموو ليذنة
 بةرَيز د.بةهار حممود فتاح:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

ئةو غموزةى كة هةبوو بة دانانى ئةو موصتةلةحة بة مةبةست نةبَي ،حةل ئةبَي جونكة ئَيمة بة 
ر عةمدين لة قانونا ديارى مةبةست نةبَي مةبةستمان ال غَير عةمدية ئةركانى جةرميةى عةمدى و غَي

 كراوة ئةوةى كة غَير عةمدى بَي قةسدى ئيلرامى تيا نية قازى بؤخؤى دةزانَي ئةو بابةتة.
سةبارةت بة بر طةى دووةم : ئةطةر ديقةت بدةن جةنابتان بر طةى دووةم تايبةتة بة زةرةرى ماددى تايبةتة 

ةزائيةكةى كة قانونى عقوباتة، بؤية وتوومانة بة قانونى مةدةنى ئةوةى يةكةميان تايبةتة بة اليةنى ج
( 215( لة ياساى مةدةنى عَيراقى بؤ كاك سؤرانين و بؤ ئةندامانى بةرَيزى ترين ماددةى )215ماددةى )

يضاف الفعل اىل الفاعل لل أمر ما مل يكن فةقةرةى دوو هةر هةموو مادةكة دوو فةقةرةية بةو شَيوةية )
دووةم ئةوةي كة ئَيمة  يف التصرفات الفعلية هو االكراء امللجئ وحده( جمربَا على أن االجبار معترب

ومع ذلك اليكون املوظف العام مسوؤل عن عمله الذي اضر بالغري اذا قام به تنفيذَا المر صدر مةبةستمانة )
بت اليه من رئيسه متى كان اطاعة هذا االمر واجب عليه أو يعتقد انها واجبة، وعلى من احدث ضرر أن يث

انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي اتاه بأن يقيم الدليل على انه راعية يف ذالك جانب احليطة وأن اعتقاده 
واتة فةقةرةى يةكةم و دووةم يةك شتة، بةاَلم ئةوةيان بؤ اليةنة كان مبنيا على اسباب معقولة(، 

 جةزائيةكةية ئةمةيان بؤ اليةنة مةدةنيةكةية سوثاس.
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى راهيم ئَيجعفر اببةرَيز 

 كاك عمر عينايةت فةرموو.
 بةرَيز عمر عينايةت محة سعيد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
بةرضاو روونى ئةندامانى ثةر لةمان با شتةكة بكةينة مةيدانى بؤ منونة ئةو كةسةى زيادةرؤى بؤ زياتر 

ةعات ئَيمة تيمَي ئةبةين الى ئةبةين لة كاتى (س48( سةعات الى نةبردووة لة )24كردووة لة )
البردنةكةيا بؤ منونة ئةو سةالجةيةكى لة ذوورةوةيةو ئَيمة ثَيمان نةزانيةوة شؤفلَيكمان لَيداوة 
سةالجةكةى شكاوة ئةوة ئَيمة موقةسري نابني يان مةسةلةن طةاَلبةية ملي لَيية ئةلَي كاكة طةاَلبة ملةكةم 

ةيا شؤفلةكة تَيكةَلي ئةكا لةطةل بلؤكةكةيا يان ئةلَي با بلؤكةكامن نةشكَي ئةمة خؤم ئةيطوازمةوة لةوكات
مةبةستى سةرةكى ئَيمة لة رووى مادديةكةيةو ئةمةية ناتوانَي شكات كا بلَي كاكة واللة من سةالجةيةكم 
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اتر لة رووى شكا لةم ماَلة تؤ مةفروزة خؤت سةالجةكة البةريت مةبةستى سةرةكى ئَيمة لَيرةيا ئةوةية زي
 مادديةكةوة سوثاس.

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 فةرموو كاك ابوبكر.
 بةرَيز ابوبكر عمر عبداللة:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

من لةطةَل بةشى دووةمةكةدام كة زيانة مادديةكانة ، بةاَلم سةرجنى ئةندامانى ثةر لةمان بؤ حاَلةتَيك را 
ئةكَيشم لةم بر طةية بؤ حيماية ئةو ليذنةية دانراوة كة هةَلدةسنت بة البردنى زَيدةرؤيةكة، بةالم لة واَلتى 
ئَيمةدا بة داخةوة تةنانةت ئةوانةش كة  بة ثَيي بر يارى دادطا ئةطريَين تةعةصوفى زؤر بةرامبةر بةو 

نة كردن، بؤية ئةبَي من لةطةَل ئةو قسةى كاك هاواَلتيانةى بةكار ئةهَيندرَيت لة ئوسلوب لة شَيواز لة ئيها
ئومَيدام ئةبَي بة حاَلةتَيك شَيوةيةك ئةو بر طةية البربَي يان بة شَيوةيةك دابر َيذرَيتةوة كة كةر امةتى ئةو 
هاواَلتيةى كة سةر ثَيضيةكةشى كردووة لة روانطةى ثر ةنسيثةكانى مافى مرؤظةوة مامةلةى لةطةل بكرَي 

 زؤر سوثاس .
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –ةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى ب

 كاك سؤران فةرموو.
 بةرَيز سؤران عمر سعيد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

سوثاس بؤ روونكردنةوةكةى بةرَيز د.بةهار ، بةاَلم من جارَيكى تر لة بر طةى دووةم تةئكيددةكةمةوة 
ئةو زيانانة طةرةنتى ناكةن كة لةوانةية لةكاتى البردنى نةصة كورديةكة وازحة ئةلَي ئةندامانى ليذنة 

زيادةرؤيي دووضارى كةسى زَيدةرؤكار كةوَي يةعنى بةر شةخسةكة بكةوَي هيض تةفسريَيكى تر هةَلناطرَي 
دووضارى كةسى زَيدةرؤكار، نةك بلَي لة دووضارى شوَينى زيادةرؤيي يةعنى بزةبت دووضارى رةنطة من 

تةجاوزة دةر ناضم بة شؤفلةكة بلَي بريوخَينة بة سةريا ، ضونكة  بة ثَيى ئةو ماددةية بَلَيم لةم خانووة 
( ئَيمة مةسئوليةتى هةَلناطرين زةمانةتى زيانةكان ناكةين ناكرَي بلَيي بةر شةق زَيدةرؤكار 2بر طةى )

 ئةكةوَي ئيشكال لةو نةصة كورديةداية زؤر سوثاس .
 َيطرى سةرؤكى ثةر لةمان:ج –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

سوثاس بؤ بةرَيز سؤران عمر . روونكردنةوةك لة اليةن بةرَيز د. ظاال دواتر داوا لة بةرَيز وةزيرى 
 شارةوانى دةكةين روونكردنةوةمان بداتَي.
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 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
ر(زةرةر لة مصتةلةحى مةدةنى قانونى لةطةَل زةرةر و لة بر طةى دووةم زيان هاتووة زيان يةعنى )زةرة

ئةوةى زةرةرى ثَيكةوتووة ئةوةى زةرةرةكةى ثَيطةياندووة تةعامول دةكا ، بةاَلم بؤ دَلنيا بوون تةبعةن 
ئةوة مةحاكم دةزانَي مةبةست ضية موشةرع لةوةى كة ئاواى نوسيووة بؤ دَلنيابوونى ئةندامانى ثةر لةمان 

رَي لةكاتى البردنى زيادةرؤيي كة دووضارى زمةى ماىل كةسى زَيدةرؤكار دةبَي جا بة دةتوانرَي بطوت
كورديةكةى بةلَي بة شَيوةيةكى ئةوةتؤ داى دةرَيذين كة زياتر دَلنيايي بداتن لَيرة كَيشةمان هةية دةنا 

ادديةو ثيوست نية حماكم دةزانَي ،ضونكة ئيشارةمتان بة قانونى مةدةنى داوة دةزانَي زةرةرةو مةسةلةكة م
 بة جينايةت .

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 داوا لة بةرَيز وةزيرى شارةوانى دةكةين روونكردنةوةمان بداتَي لةسةر ئةم ماددةية .
 بةرَيز نةورؤز مولود /وةزيرى شارةوانى و طةشتو طوزار:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
عةدل تَيبينى لةسةر ئةو ماددةية بر طةى يةكةم هةية كة كردار بكرَيتة رةفتار واتة ئةطةر  وةكو وةزارةتى

رةفتارَيك لة اليةن ئةوةش ئيزافة بكرَي سةرؤكى يةكةى كارطَيري و شارةواني و اليةنة ثةيوةنديدارةكان و 
ةطةَل بكرَي لة بر طةي ئةندامانى ليذنة واتة ئةوانى دين ئيزافة بكرَي بة هةمان شَيواز تةعاموليان ل

دووةمين لة باتى ئةندامانى لَيذنة بكرَيتة ئةو اليةنانةى كة لة بر طةى يةكةم هاتووة هةر ئةو تَيبينيةى 
 وةزارةتى عةدل هةية .

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

و وةزارةتى داد و وةزارةتى ناوخؤو سوثاس بؤ بةرَيز وةزيرى شارةوانى كة رةئي وةزارةتى شارةوانى 
وةزارةتى كشتوكاَل ثَيشكةش بة دانيشتنةكةى كرد، ئَيستا داوا لة هةر ثَينض ليذنةى ثةيوةنديدار دةكةين 

 راوَيذكارى ئةجنام بدةن بؤ ئةوةى ماددةكة خبةينة دةنطدان بةرَيز ئومَيد محة على .
 بةرَيز ئومَيد محة على صاحل:

 ةمان.بةرَيز سةرؤكى ثةر ل

من ئةكرَي وةك ئةندامَيكى ليذنةى مافى مرؤظ دووبارة جةخت لةسةر بر طةى يةكةم بكةمةوة سةربارى 
ئةو روونكردنةوة ياسايانة ، بةاَلم ئةطةر كردارَيك لة اليةن ئةندامانى ئةو ليذنةيةوة لةكاتى 

ةكرَي ئةمة زؤر زؤر كراوةية جَيبةجَيكردنى ئةو فةرمانانةى كة ثَييانة ئةجنام بدرَيت و بة تاوان حساب ن
زؤر مة تاتية تةنانةت بةو وشةيةشةوة كة دةلَي بة مةبةستين نةبَي، بؤية تكاية ثياضونةوةيةك بةوة 
بكرَي لةم حالةتةيا ثَيشلكارى زؤر دةكرَي راستة حاكمةكان ئةمة دةزانن و مةبةستةكة دةزانن ،بةاَلم لة 

َل هاوالتيا هةندَيك جار ياساش رَيطة نادا زيادة رةوى دةكةنة شوَينى زيادةرةويةكةو لة تةعامولكردن لةطة
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سةر مافةكانى مرؤظ جا وةرة بة بَي ياسا بلَيى تؤ هةر كردارَيك لة كاتى جَيبةجَيكردنى ئةو فةرمانةدا 
دةنوَينى بة تاوان بؤت حيساب ناكرَي دةبَي ضي رووبدا بؤية تكاية لةسةر ئةوة هةَلوةستةيةكى توندتر 

 وة ديسانةوة دةلَيمةوة ئةو نةصةى كةباسيشيان كرد ئةوةش هةر مةتاتية .بكةن ئة
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 تةالر خان فةرموو.
 حممد: لطيف بةرَيز تةالر

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

شانة دروست نةبَي ئةوانةى كة بؤ ئةوةى كة طرفت دروست نةبَي لةكاتى تةدبيقا و لةهةمان كاتدا ئةو كَي
كاك ئومَيدين باسى كرد جَيبةجَي بكرَي دةتوانني نةلَيني بة تاوان دانانرَيت ئةو وشةية البربَيت ئةو 

( لة ياساى سزادانى عَيراقى ئةطرَيتةوة ئةوكاتة ئةوةى تر دادطا 40وشةية بلَيني حوكمةكانى ماددةى )
( ضؤن تةدبيق ئةبَي بةسةريا ئةوا ئةوكاتة يةكال ئةبَيتةوة، 40اددةى )بر يار ئةدا ئاية تاوانة ،تاوان نية، م

 بةاَلم موسبةقةن ئةوةى بة تاوان دا نةنرَيت البربَي تةسةور ئةكةم ئةوة ضارةسةر بكاو زؤر سوثاس .
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 ثةيوةنديدار دةبني .رةئيةكى تر وةر ئةطرين و ضاوةروانى ليذنةى 
 بةرَيز قادر ئؤمتان رسول:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

ثشتطريى لة قسةكانى تةالر خان دةكةم ئةطةر ئةوةى تةالر خان دةيلَي جَيي نةكرَيتةوة لة ساغةى قانونى 
 ثَيشنيار دةكةم وشةى مةبةست هةَلبطريَي لة جياتى ئةمة وشةى ئةنقةست دابنرَي ،ضونكة لة قانوندا

حيساب بؤ نيةت ناكرَي يةعنى وةكو شةريعةت نية يةعنى مةبةستى بو مةبةستى نةبوو نيةتى بو يان 
 نيةتى نةبوو ئةمة لة قانوندا حيساب بؤ نيةت  ناكرَي حيساب بؤ خودى كردةوةكة دةكرَي سوثاس .

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 .سوثاس، شكرية خان فةرموو
 :مصطفىبةرَيز شكرية مسايل 

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

من لةو طفتوطؤيانة ثرسيارَيكم بؤ دروست بوو ئةطةر بؤ منونة خَيزانَيك خانويةكيان كردبوو لةسةر 
زةويةكى زَيدةرةوى ثاش ئةوةى كة فةرمانى روخاندنيان لة بؤ دةرضوو ،بةاَلم ئةو خَيزانة وتيان بة هيج 

نووة ضؤَل ناكةين لةسةر خانووةكة دانيشنت ئاية لةو حالةتة ضؤن ضارةسةر دةكرَي بة شَيوازَيك ئةو خا
 شةق فرَيدةدرَين يان ضارةسةر ضية بؤ ئةوة؟ سوثاس .

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 
 كاك عمر عينايةت فةرموو.
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 بةرَيز عمر عينايةت محة سعيد:

 مان.بةرَيز سةرؤكى ثةر لة
واللة شكرية خان ئةوة بةسةر ئَيمة هاتووة ضوين خانوو بروخَينني هَيزة ئةمنيةكان ضون ثةىل 
زيادةرؤكارةكةيان طرتووة بؤ منونة زؤر بة بةصيتى ئةمة وتوومانة ئةو زيادةرؤكارة ضية ؟ و زؤر بة 

ادةرؤكارة كة لَيرة ئةم زةييمان ثَيهاتةوة كة  كاتَي سةرؤكى شارةوانى هاتووة بة ئَيمةى وتووة ئةم زي
زيادةرؤكاريةى كردووة لة فالنة طةرةك خانوويةكى هةية لة فالنة كؤالن خانوويةكى ترى هةية لَيرةش 
خانوويةكى هةية خؤي و ذنةكةي و منالةكانى هَيناوة دايناوة يةعنى سَي خانووى هةبووة ئَيمة 

وا مةدةنيةكان بردويانةتة دةرةوةو دواية زيادة هَيناومانةتة دةرةوة بة هَيزى هَيزة ئةمنيةكان ئةوانةى كة
 رؤكةيان البراوة زؤر بة نةرموو نيانى هَيناومانتة دةرةوة .

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 
نت ئَيستا داوا لة ليذنةى ياسايي دةكةين سياغةى ئةو ماددةية بةو شَيوازةى رةضاوى تَيبينيةكانى ئَيوة بكرَي

 فةرموو .
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
 ( :16ماددةى )

يةكةم : ئةطةر رةفتارَيك بة ئةنقةست نةبَيت لةناو قةوص )غَير عةمدى ( لةاليةن ئةندامانى ليذنةو 
ةكان رووبدات اليةنة ثةيوةنديدارةكان لة كاتى جَيبةجَيكردنى ئةو ئةركةى ثةيوةستة بة البردنى زيادةرؤي

(ى ياساى سزاكانى عَيراقى ذمارة 40ئةوة بة تاوان دا نانرَيت لة طةَل رةضاوكردنى حوكمةكانى ماددةى )
 (ى هةموار كراو.1969(ى ساىل )111)

دووةم: ئةندامانى ليذنةو  اليةنة ثةيوةنديدارةكان ئةو زيانة ماَليانة كة مةبةستمان زيانى ماددية ئةو 
نتى ناكةن كة لةوانةية لةكاتى البردنى زَيدةرؤيي دووضارى زَيدةرؤكار بنب لةطةَل زيانة ماَليانة طرة

(ى ساَلى 40( لة ياسايي مةدةنى عَيراقين ذمارة )2( بر طةى )215رةضاوكردنى حوكمةكانى ماددةى )
 (ى هةموار كراو .1951)
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 وو.د. فرست فةرم
 بةرَيز د.فرسةت صؤفى على:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

ئةو ثَيشنيارةى بةرَيز تةالر خان كردى زؤر لة جَيطاى خؤى دابوو من ثَيم باش نيية بة ئةنقةست و بَي 
ئةنقةست باسي بكرَي ، جوملةكة تةواو بكرَيت تا دةطةينة ئةوةى كة لةوَي بطوترَي بة ثَيى حوكمةكانى 

ة ياساى سزادانى عَيراقى مامةَلةى لةطةَل دةكرَيت ، يةعنى ئةطةر كةسَيك خؤ لة قانونى ( ل40ماددةى )
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عقوباتين هاتووة ئةطةر كةسَيك كةسَيكيشى لةدةست بكوذرَيت ثؤليس بَيت، بةاَلم ئةمرى سةرةوةى خؤى 
تةوة سةرى جَيبةجَي كردووة ئةوة حوكمى عامة يةعنى هةتا ئةطةر لَيرةشى نةنووسني قازى خؤى دةطةر َي

، بةاَلم ئةطةر هةر دةتانةوَيت ئيزافةى بكةن بةس ئةوةبَي وةكو خؤى بر وا ئةطةر كردارَيك لةاليةن 
ئةندامانى ليذنة لةكاتى جَيبةجَيكردنى ئةو ئةركةى كة ثَيويستة بة البردنى زَيدةرؤكار رووبدات ئةوا بة 

( لة ياساى 40وا بة ثَيى حوكمةكانى ماددةى )تاوان دانان هةر لَيرة ناكرَي ئةوةش بنووسرَي رووبدات ئة
 (مامةَلةى لةطةَل دةكرَي ئةوة كافية .111سزادانى عَيراقى ماددةى )

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَي بةرَيز

 كاك خلف فةرموو.
 بةرَيز خلف امحد معروف:
 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

د.فرسةت ئةكةم لة راستيا كة ئَيمة ومتان بة تاوان دانانرَي كةواتة  بة دةق من ثشتطريى لةو قسةى كاك
(ى سزادانانى عَيراقى لةبةر ئةوة ئةبَي بلَيني ئةو ئةركةى 40ئةم قانونى هيض ناهَيَلَيتةوة بؤ ماددةى )

(ى سزادانى عَيراقى 40ثةيوةستة بة البردنى زَيدةرؤيةكان رووبدات ئةوا بة ثَيى حوكمةكانى ماددةى )
 مامةلةى لةطةل ئةكرَي تاوانةكة البةن .

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 ئَيستا دارشتنى كؤتايي ثَين ئةوةى بيخةينة كؤتايي .
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
 ( :16ماددةى )

ذنةو اليةنة ثةيوةنديدارةكان لة كاتى جَيبةجَيكردنى ئةو يةكةم : ئةطةر رةفتارَيك لة اليةن ئةندامانى لي
( ى ياسايي 40ئةركةى ثةيوةستة بة البردنى زيادةرؤكان رووبدات ئةوا بة ثَيي حوكمةكانى ماددةى )

 (ى هةمواركراو رةفتارى لةطةَلدا دةكرَي .1969(ى ساىل )111سزادانى عَيراقى ذمارة )
ةيوةنديدارةكان ئةو زيانة ماليانة طةرةنتى ناكةن كة لةوانةية لة كاتى دووةم : ئةندامانى ليذنةو اليةنة ث

( 2(ى برطة )215البردنى زيادةرؤيي دووضارى زيادةرؤكار بنب لةطةَل رةضاوكردنى حوكمةكانى ماددةى )
 (ى هةمواركراو .1951(ى ساَلى )40لة ياساى مةدةنى عَيراقى ذمارة )

 :طرى سةرؤكى ثةر لةمانجَي –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

( 51من وا تَيطةيشتم هيج تَيبينيةك نية بةو شَيوازةى خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان كَي لةطةَلداية؟)
 .17ماددةى ( كةس دذن ،بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا .4كةس بة ثةسةند دةزانن ، ئةوةى دذة؟ )
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 ظاال فريد ابراهيم: د.بةرَيز 

 ان.سةرؤكى ثةر لةمبةرَيز 
 ( :17بةشي ضوارةم حوكمة كؤتايةكان ماددةى )

 ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن .
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيرَيز بة

زانيت كَي موناقةشة لةسةر ئةم ماددةية نية ، ئةم ماددةية دةخةينة دةنطدان ئةوةى بة ثةسةند دة
 (.18ماددةى ) ( كةس لةطةلي دان، ئةوةى دذة ؟كةس نية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا .56لةطةَلداية؟)

 راهيم:ظاال فريد اب د.بةرَيز 

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
بةجَيكردنى ئةم (: ثَيويستة لةسةر وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان رَينماى ثَيويست بؤ  ئاسان جَي18ماددةى )

 .ة دةر بكةنياساي
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 كةس بةرَيز عةباس غةزاىل . 2من وا تَيطةيشتم موناقةشة نية، موناقةشة 
 بةرَيز عةباس غزاىل مريخان:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
ردنى رَينمايةكان كة لة مانطَيك بة باشى دةزامن ماوةى بؤ اليةنى ثةيوةنديدار كاتَيك ديارى بكرَي بؤ دةرك

 تَيثةر نةكات .
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 سوثاس، كاك ابوبكر فةرموو.
 عمر عبداللة:ابوبكر بةرَيز 
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

 رَينمايانة . هةمان تَيبينية كة ثَيشرتين د.زؤزان باسى كرد كة ماوةيةك هةبَي بؤ دةركردنى ئةو
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 كاك عمر عينايةت فةرموو.
 بةرَيز عمر عينايةت محة سعيد.

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
منين ثشتطريى ئةو بةرَيزانة ئةكةم واللة ماوةيةك ديارى نةكرَي ياساي دوانزةمان هةية دووساَلة 

 رَينمايي طوندةكان تا ئَيستا رَينماى بؤ دةر نةضووة .دةرضووة تا ئَيستا 
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 

 نى ئةطةر تَيبينيةك لةم بوارةوة.بةرَيز وةزيرى شارةوا
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 / وةزيرى شارةوانى و طةشتو طوزار: نةورؤز مولودرَيز بة

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 
نية، بةاَلم وةك وةزارةى عةدل دةلَينت ئةوان ثَيشنيار دةكةن كة دةلَي با وةزارةتى ئَيمة تَيبينيمان 

شارةواني رَينمايي دةربكا، ئةطةر بنووسن ثةيوةنديدارةكان ديار نية كَيية؟ هةركةسَيك لةالى خؤي 
 .نتلة رووى ياسايةوة باشرت بزانَيثةيوةنديدارة ئةوةرةئى وةزارةتى دادة ، ئيرت نازامن د.ظااَل 

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 .ى دادة بةرَيزيان ثَيشكةشيان كردئةو رةئيةى كة ثَيشكةشى كرد رةئى وةزارةت
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
رةتة ثةيوةنديدارةكان لة (: ثَيويستة لةسةر وةزارةتى شارةوانى بة هةماهةنطى لةطةَل وةزا18ماددةى )

ان جَيبةجَيكردنى ياساكة ( رؤذ لةرؤذى بةركاربوونى ئةم ياساية رَينمايي ثَيويست بؤ ئاس30ماوةى )
 .دةربكةن

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

نة دةنطدان كَي من وا دةبينم هيض تَيبينيةك نية ، ئةو ماددةية بةو شَيوازة خوَيندرايةوة دةخةي
 (كةس بة ثةسةند دةزانن ، ئةوةى دذة؟ كةس نية، بة كؤى دةنط ثةسةندكرا .54لةطةَلداية؟ )

 .(19ماددةى )
 بةرَيز د. ظاال فريد ابراهيم:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
اكؤك (: كار بة هيج دةقَيكى ياسايي يان بريارَيك ناكرَي كة لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية ن19ماددةى )

 بَيت .
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

من وا دةبينم هيج موناقةشة نية ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان كَي 
ماددةى كةس نية، بة كؤى دةنط ثةسةندكرا، (كةس بة ثةسةند دةزانن ، ئةوةى دذة ؟61لةطةَلداية؟ )

(20.) 
 ز د.ظاال فريد ابراهيم:بةرَي

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
 .ائيعى كوردستان جَيبةجَي دةكرَيت: ئةم ياساية لةرؤذى باَلوبونةوةى لةرؤذنامةى فةرمى وةق(20ماددةى)
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 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

وازةى خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان كَي من وا دةبينم هيض موناقةشةيةك نية ، ئةو ماددةية بةو شَي
ط ثةسةندكرا .هؤيةكانى (كةس لةطةَليدان ، ئةوةى دذة؟ كةس نية ، بةكؤى دةن56لةطةَلداية؟ )

 .دةرضواندن
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
ى ثَيكهاتةى كؤمةاَليةتي و تَيكةَل بةهؤى بارى ئاَلؤزى هةرَيمى كوردستان و راطواستنى طوندةكان و تَيكضوون

بوونى كلتورى طوند لةطةَل شارو ر ةوى بةكؤمةَل طوندنيشان بةرةو شارةكان و هؤى زيادبوونى ذمارةى 
دانيشتوان بة شَيوةيةكى نا ئاسايي و رةوى ذمارةيةكى زؤر لة ناوضة جيا جياكان و بة ئار استةى شارةكانى 

كى طشتى بؤتة دياردة و سيماى شارستانى شارةكان بةرةو شَيواو دةضَيت هةرَيم زيادةرؤى لةسةر ماَل و موَل
بؤ سنوور داركردنى ئةم دياردةيةو ثارَيزطارى لةماَل و موَلكى طشتى بنرب كردنى زيادةرؤيي تا ئاستى 
ثَيويست و ثيادةكردنى دادى كؤمةاَليةتى لة دابةش كردنى زةوى سنوورداركردنى دةست بةسةراطرتنى 

 توكالي و لةوةرطاو ثاوان و دارستانةكانى دةرةوةى سنوورى شارةوانى ئةم ياساية دةرضوَيندرا .زةوى كش
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان:  –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 .ة طفتوطؤ لةسةر هؤكانى دةرضواندنمناقةش
 سكرتَيرى ثةر لةمان: –بةرَيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةبانى 

، بةهزاد الطيف ى طفتوطؤيان كردووة )عبداللة حاجى حممود ، عباس غزاىل ، ئارى عبدئةوبةرَيزانةى داوا
 (.مر، سؤران عدةروين، مامؤستا حسن، د.ثةرى، ئومَيد محة على، فةرحان جةوهةر

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 .دةست بة طفتوطؤ دةكةين
 بةرَيز د.عزةت صابر امساعيل:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

دةستةواذةى زيادبوونى ذمارةى دانيشتوان بة شَيوةيةكى نا ئاسايي ثَيشنيار دةكةم بة شَيوةيةكى نا ئاسايي 
 .ضى تر ئةوةى تر وةك خؤىهةَلبطريَيت و هي

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 
 سوثاس، كاك عبداهلل فةرموو.

 داللة حممود حممد:بةرَيز عب
 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

هؤيةكانى دةرضواندن ئاواى لَي بكرَي ئةو  سياغة بطؤرَي بةرةئى من بؤ ئةوةى رَيطرى بكرَي لة زيادةرؤيي 
 لةسةر ماَل و موَلكى طشتى سنوورداركردنى ئةم دياردةيةو بنةبر كردنى زيادةرؤيي ئةم ياساية دةركرا .
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 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى ئَيجعفر ابراهيم بةرَيز 

 حيات خان فةرموو.
 بةرَيز حيات جميد قادر:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

لة هؤكارةكانى دةرضوواندن تا رادةيةك درَيذ دادرَيكى زؤرى تَيداية بة تايبةت لة دَيرى يةكةم و دووةم 
اطواستنى طوندةكان و تَيكضوونى ثَيكهاتةى هةر ثَيويست ناكات، بةهؤى بارى ئاَلؤزى هةرَيمى كوردستان و ر

كؤمةاَليةتى و تَيكةاَلوبونى كةَلتورى و طوند لةطةَل شاروو رةوى بة كؤمةَل و طوندنيشينان بةرةو شارةكان 
 ئةوة البدرَيت و، لة دواى ئةوة دابرَيذرَي با بَلَيني حيسابي بؤ بكرَيت هةر ئةوة سوثاس .

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

دةتوانن ئةمةى بؤ ئَيمةت خوَيندةوة بنَيرى بؤ بةرَيزان كاك عبداللة تؤش كة بنَيرى باش دةبى ،ضونكة 
 زةمحةتة هةموى بةو خَيراية وةر بطريَيت .فةرموو كاك سؤران .

 ةرَيز سؤران عمر سعيد:ب
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

(ية، بؤية من ثَيشنيارى ئةم دةقة ئةكةم بة هؤى ئةجنامدانى 92ساَلى )هؤيةكانى دةرضواندن ئةلَيى بؤ 
زيادةرؤيي لةسةرزةوي و زارى موَلكى طشيت و رَيطرى كردن لةم دياردةية بة مةبةستى ثاراستنى زةوى 

 كشتوكاَلى ئةم ياساية دةرضوَيندرا .
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 رة زةمحةت نةبينت .ئةوةش بنَي
 بةرَيز فرحان جوهر قادر:

 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

بةهؤى بارى ئاَلؤزى هةرَيمى كوردستان ئةمة البربَيت بارى ئاَلؤزى ضى دواى ذمارةى  دانيشتوان لة هةموو 
ورى طوند و شوَينَيك زياد دةكات يةعنى خؤ كةس ناتوانَي رَي لة ذمارةى دانيشتوان بطرَي، تَيكةَلكردنى كلت

شار ئةمة لَيدانة تؤزَيك وةكو شَيوازَيكى ئيستيخفافة  بةطوند دةكرَينت ئةوةى من  نووسيتم ئةمةية 
بةهؤى هةر دةست ثَيبكرَي بةهؤى تَيكدان و تَيكدانى طوندةكان و راطواستنى خةَلكةكةى بؤ شار بؤ ناو 

ةكان بةهؤى ئالؤزى بارى ئاسايشى ئةم شارو كؤمةَلطاكان و ئاوةدان نةبوونةوةى طوندةكان و سةر سنوور
ناوضانة خةَلكَيكى زؤر رووى لة شارةكان كردووة ،بؤية ئةم دياردة زيادة رةويةى بة شَيوةيةكى بةرضاو 
زياد بووة بؤ رَيطرى كردن لةم دياردةية تَيك نةدانى سيماى شارستانيةتى و ثَيكهاتةى ئالؤزى شريازةى 

 ىكردن ئةم ياساية دةرضوَيندرا .ثَيكهاتةى كؤمةاَليةتيةكان رَيطر
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 .ى نوسيوتة ئةوةش بنَيرة بؤ ئَيمةسوثاس بؤ فةرحان جةوهةر . ئةوة
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 بةرَيز ئومَيد محة على:
 سةرؤكى ثةر لةمان.ةرَيز ب

ارَيزطارى كردن لة ماَل و موَلكى طشيت و بةم شَيوةية دابرَيذرَي ، لة ثَيناو بنرب كردنى زيادةرةوي و ث
ثيادةكردنى دادى كؤمةاَليةتي و لة دابةش كردنى زةوي و سنوورداركردنى دةست بةسةرداطرتنى زةوى 

 .شارةوانى ئةم ياساية دةرضوَيندراكشتوكاَلي و لةوةرطاو دارستانةكانى دةرةوةى سنوورى 
 ةر لةمان:جَيطرى سةرؤكى ث –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 كاك عباس فةرموو.
 بةرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

ثشتطريى رةئيةكانى كاك فةرحان دةكةم ،ضونكة جياوازيةك لة بةينى طوند نيشينان هةية كة طوندةكان 
 .ئةمة شَيوةيةكة بؤ بةرجةستةكردن سةرضاوةى كشتوكال و ثاراستنى كةلتورى كوردةوارين

ى كشتوكاَلمان نةماوة لةوةرطاكامنان خةريكن تةواودةبن لة دَيرى ئاخريى لة دةستبةسةراطرتن دووةمني زةو
 .وشةى ثاراستنى بكاربَيى و سوثاس ثَيم باشة بؤ ثاراستنى زةوى كشتوكاَل و لةوةرطاكان

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 د. ثةري فةرموو.
  محيد:بةرَيز د.ثةرى صاحل

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

بةس دةزامن ئةو قسانةى دةيكةم بؤى زياد ناكةن بةس هةر دةخيومنةوة ، ئةورؤ ئةو ئيشانة كرا هةمووى 
لةسةر ئةجنام بوو كةس لةسةر هؤكارى زيادةرؤيي قسةى نةكرد كة هؤية سةرةكيةكةى بةهؤى نةبوونى 

ى هاواَلتيان و ليذنةى طةرةكةكان نةما هةتا بارودؤخى دادى كؤمةاَليةتيى و ضاودَيرى كردنى بارودؤخ
هاواَلتيان بة حكومةت رابطةينى و ئةو زَيدةرؤيانةش يةكةم جارة لة اليةن بةرثرسةكانةوة دةستى ثَيكرا 
وردة وردة باَلوبؤوة لةناو خةَلكةكة ثشتيوانى قسةكانى كاك فةرحانين دةكةم ئةطةر طوندى ئيتاَليى و 

طوندة نوَييانة لة بؤ طوندةكان بكرابا كةس حةزى لة شارى نيية ، شارين هةندة خؤش ئينطليزى و ئةو 
 نيية هةموو لةطوندةكان دةمانةوة ئةو لَيشاوة بةكؤمةَلة دةستى ثَينةدةكرد سوثاس .

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 كاك ئاري فةرموو.
 :موولود طيفلعبدالبةرَيز ئارى 

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
راستى من ثَينج شةش جار ئةم دةقةم خوَيندةوة ئةم ثةرةطرافة هةر زؤر زؤر خراثة يةعنى يةك دَيرى 
راستة يةك دَير، جطة لةوةى كة ئيهانةيةكى طةورةى تياية بة طوند نشينان ئةلَيي هةست ئةكةى وا 
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ند نشينةكان ئَيستا ئةسَلةن طوندةكان و شاخةكان ئةخيوَينيتةوة كة كةسَيكى شارضيةتى داينابَي دذى طو
هةر هةمووى داطريكراون ، تؤ سةيريكة ئةو ئايكؤنانةى بةكار هاتووة كلتورى طوند لةطةَل شار هةمووى 
ئيهانةية ، رةوى بةكؤمةَلي طوند نيشينان بةرةو شارةكان هةم ديسان لَيدانة لة طوند نشينى داماو، رةوى 

ة جياجياكان بؤ ئار استةى شارةكانى هةرَيم هةم دووبارة ئةمة  هةست ئةكةى ذمارةيةكى زؤر لةناوض
ئةمةى نوسيووة زؤر شارضيةتية من ثَيم واية بةو ضةشنةى لَييَب زؤر بة كورتى و موقتةسةرى و ئةطات ، 

َلةت و بةهؤى بارى ئاَلؤزى هةرَيم و زؤربونى رَيذةى دانيشتوان و دةستربدن بؤسةر زةوي و زارو موَلكى دةو
لة ثَيناو ثاراستنى دادى كؤمةاَليةتى و بةرطرتن لة تَيكضوونى بارى ياساو بةرطرتن لةهةر زيادةرؤيي و 

 .دةوَلةت ئةم ياساية دةرضوَيندرا داطريكاريةكى موَلكى طشتى و
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 

  .ة بؤ ئَيمة سوثاسسوثاس بؤ كاك ئارى ئةوةى نوسيووتة بنَير
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 كاك بةهزاد فةرموو.
 بةرَيز بةهزاد دةروَين دةروَين:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

 ضركة ( 45دةقةو  37سةعاتو 2دةقة تا  37و  2بادينى )سةعات 
 ةمان:جَيطرى سةرؤكى ثةر ل –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 كاك حسن فةرموو.
 بةرَيز حسن صاحل حممد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

من ثشتطريى لة قسةكةى د.عزةت صابر دةكةم بة شَيوةى نا ئاسايي من ثَيم سةيرة شَيوةى نا ئاسايي ضية 
و سةد لة سةد ثشتيوانى قسةكانى كاك ئارى دةكةم يةعنى هةموو ئةو تةجاوزاتانةى لة شارو شارؤضكةكان 
كراوة من ئَيستا حةزت لَيية ئَيستا بة ذمارة ثَيت دةَلَيم هةزار تةجاوزت ثَي دةلَيم يةك الدَي تةجاوزى 
نةكردووة هةمووى مةسئولني كردوويةتى، بؤية ئةوة ئيهانةية ثشتيوانى لة قسةكانى وى دةكةم زؤر 

نى زيادةرؤيي ذمارةيةكى زؤر لة خراثة ، خالَيكى تر من ثَيم واية لة دواى ئار استةى شارةكانى هةرَيم يةع
ناوضةى جياجياكان بة ئار استةى شارةكانى هةرَيم  من ثَيم باشة ئةوةى بؤ زياد بكرَي ،ضونكة بةراستى 

(وةوة ثالنَيكى تايبةتى نية بؤ ئيفرازكردنى زةوى بةسةر خةَلكى 92ئةمة حكومةتى هةرَيمة لة ساىل )
َيني نةبوونى ثالنَيكى سرتاتيذى لةاليةن حكومةتى هةرَيم هةذارو مستةحةق و خاوةن ثَيداويستى با بل

وةزارةتى ثةيوةنديدار لة دابةش كردنى زةوى بةسةر خةَلكى  موستةحةق ئةوة يةكَيكة لةهؤية هةرة 
 .تةجاوةزات لةسةر موَلكى دةوَلةت طرنطةكانى
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 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 
 وو.كاك ئةيوب فةرم

 بةرَيز ئةيوب عبداللة امساعيل:
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

منين هاورام لةطةَل ئةو بةرَيزانةدا ،ضونكة ئةطةر يةكَيك هؤكارةكانى دةرضواندنى ئةم ياساية 
خبوَينَيتةوة ئةلَي هؤكارةكانى هةموتةجاوزات لة هةرَيم دا ئَيستا طوندنيشينانن، بؤية ئةطةر هؤكارةكان 

ى بنووسينةوة ئةوة مةعلومة لةالى هةموو خةَلكى كوردستان كة بةرثرسان و خراث هةموى بةورد
بةكارهَينانى دةسةاَلتة، بؤية منين هاور ام لةطةَل ئةوةدا كة واز لة هؤكارةكانى ئةو تةجاوزاتة بَينني بة 

 .يادةرؤيي ئةو ياساية دةرضوَيندراكورتى بنووسرَيت لة ثَيناوى كؤتاى هَينان بة ز
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –ز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَي

 كاك ساالر فةرموو.
 بةرَيز ساالر حممود مراد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

بةرَيزان ئةندامانى ثةر لةمان لة راستيا من دةستخؤشى لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةكةم بةتايبةتى براى 
كى زؤرى ئةم مةسةلةيةي خوارد شوكور بوو بة ياسا ، بةاَلم بةرَيزمان كاك )عمر عينايات( ،ضونكة خةمَي

ئةسَل ئةوةية كة تةجاوز نةكرَي واتة مةبدةئَيكى عام هةية نابَي تةجاوزبكرَي و ئَيمة ثَيويستمان بة 
ياسايةكى لةم جؤرة نةبوو ،ضونكة لة ياسايي وةزارةتى شارةوانى ياساي ئيديعايةي عام ياساي ئيستسمار 

انونى عقوباتى عَيراقى حةىل بؤ ئةم مةسةالنة داناوة هؤكارَيك هةية لة كوردستانا وا ئةكا ئةسَل ترين ق
ياسايةك لة ثةر لةمانى كوردستان دةرضَي ئةوين ئةوةية ئةحزاب و ئةشخاصى خاوةن مةكانةتى عام 

ةم ياساية مةنصةبى عام تةجاوزيان كردؤتة دياردة لة كوردستاندا ، بؤية هؤكارى سةرةكى لة دةركردنى ئ
،بريتية لةوة ثَيويستة زكرى ئةو خالةبكرَي لة ئةحزاب و ئةشخاص خاوةنى مةوقيعيةتى عامن تةجاوزيان 

كى هةذارةوة هةية كردؤتة سةر موَلكى طشتى ئةمة عيالقةى نة بةشارةوة هةية نة بةالدَي و نة خةل
 .سوثاستان ئةكةم

 لةمان:جَيطرى سةرؤكى ثةر  –بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 لة كؤتايدا بةرَيز كاك عمر.
 بةرَيز عمر عينايةت محة سعيد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
وجودةكةمان بو بة درَيذدادر ي و بة طوند كاكة من خؤم طوند نشينم بةرَيزينة ئةوة باسى ضى ئةكةن ئَيوة 

وةرطرتوة ،بةاَلم ئةمة (وة مساعةدةم بكةن نووسيومة زؤر بة كورتى رةئي هةمويامن 91ئةمة كاكة لة )
( ئةوة بة 91و 92(ة كاك سؤران )91(ة تا ئيستا زؤر رونيَب الت بةلَي هى ساَلي)91فيعلةن دةرئةجنامى )
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كورتيةكةى ئةم ليذنة لةسةرئةمة رَيك كةوتني، بة مةبةستى رَيطرى كردن لة داطريكردنى ماَل و موَلكى 
نى كوردستان و ثارَيزطارى لة شوَينة طةشتياريةكان و دةوَلةت و ثارَيزطارى لة سيماى شارستانى شارةكا

 لةوةرطةو ثاوانى دةرةوةى سنوورى شارةوانى ثيادةكردنى دادى كؤمةاليةتى ئةم ياساية دةرضوَيندرا .
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

( كةس لةطةَلي 59َيندرايةوة كَي لةطةَلداية؟)بةرَيزان بةوشَيوازةى خوَيندرايةوة دةنطدانة بةو شَيوازةى خو
 دان ، ئةوةى دذة ،كةس نية ، بة كؤى دةنط ثةسةندكرا .

(كةس بة ثةسةند دةزانن، 59كؤى ياساكة دةخةينة دةنطدان دةنطدان،  لةسةر كؤى ياساكة كَي لةطةَلداية؟)
ثريؤزة لة ثةرلةمانى كوردستان  ئةوةى دذة ، كةس نية ، بة كؤى دةنط ئةم ياساية  ثةسةندكرا ،ئةم ياساية

، ثريؤزة لة طةىل كوردستان ، بةرَيزان سوثاسَيكى بَي ثايان بؤ بةرَيزان وةزيرة بةرَيزةكان كة كة ئةمرؤ 
لةطةَل ئَيمةدابوون بةرَيز وةزيرى شارةوانى خاتوو نةورؤز مةولوود ، بةرَيز سينان جةلةبى كة نةيتوانى 

شاندى حكومةت كة هةمويان لَيرةنة بةرَيزو سوثاسةوة سوثاس بؤ ليذنة بةردةوام بَي تا كؤتايي لةطةَل 
ثةيوةنديدارةكان كة زؤر مادووبون بةم ثرؤذة ياساية بةم ياساوة ليذنةى ياسايي، ليذنةى ناوخؤ، ليذنةى 
دارايي ، ليذنةى كشتوكاَل ، و بة تايبةتى ليذنةى شارةوانى و بةتايبةتين كاك عمر عينايات دةستخؤشى 

  دةكةين و دةستخؤشى بؤ هةموو ئَيوةى بةرَيز .لَي
 ( بةرنامةى كار بةردةوام دةبَيت سوثاس .11بةرَيزان ئةم دانيشتنة كؤتايي ثَيدَينني بةيانى سةعات )
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 2018–2–13رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (9ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2/2018/ 13 رَيكةوتي شةممةسَي 

تذذذمَير )   يذذوةر ؤي(ي 11كا كذذةوتي  شذذةممةسذذَي  رؤذي ثذذَين ن لذذةماني  13/2/2018رَي سذذتان  ثةر  -كورد
طذذةردبةر َيز بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي جَيطري سةرؤك و، بة سةرؤكايةتي عَيراق  لذَذةباني بَي سذذكرتَيري  تا

 ( ي خؤي بةست.2018, ساَلي )ضوارةميخولي  (ي9, دانيشتين ذمارة )ثةرلةمان
 بةرنامةي كار:

مذذارة )ةور ( لة ثةي20(ي ماددة )1اني بر طة )بةثَيي حوكمةك نذذاوخؤي ذ سذذاَلي 1ي  هذذةمواركراوي  ي 1992(ي 
مذذارةا ي داربر ي ثةرلةمانعَيراق, دةستةي سةرؤكايةتي  -ثةرلةماني كوردستان  شذذتين ذ خذذولي  (ي9) كاتي داني

كذذات ) لذذة  بذذذاردن  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  لذذة  لذذةم  سذذاَلي ثَين شذذةممة 12بذذةهارةي  سذذَي  يذذوةر ؤي رؤذي  ثذذَين ن (ي 
 بةم شَيوةية بَيت: دا 13/2/2018رَيكةوتي 

(ي 20(ةمي ياساي ميالكاتي ذمارة )20يةكةم/ طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي بةركاركردني ياساي هةمواري )
( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني 74، 74، 72( لة هةرَيمي كوردستان بة ثَيي ماددةكاني )1960ساَلي )

 (ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي )1كوردستان ذمارة )
(ي 28دووةم/ طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي بةركاركردني ياساي نةهَيشتين بازرطاني كردن بةمرؤظ ذمارة )

( لة ثةير ةوي ناوخؤي 75، 74، 72ة هةرَيمي كوردستان بةثَيي ماددةكاني )(ي عرياق ل2012ساَلي )
 (ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

سَييةم/ زيادكردن و دةست لةكاركَيشانةوةي ئةم ئةندام ثةرلةمانانةي خوارةوة لة ليذنة هةميشةييةكاني 
ي (1992)(ي ساَلي 1ةوي ناوخؤي ثةرلةمان ذمارةي )( لة ثةير 44ثةرلةمان بة ثَيي ماددةي )

 هةمواركراو.
حسن لة ليذنةي كاروباري ثَيشمةرطة و  مصطفىدةست لةكاركَيشانةوةي ئةندام ثةرلةمان بةر َيز دلَير  -1

 شةهيدان و قوربانياني جينؤسايد.
اطةياندن و ؤشنبريي و رلود بؤ سةر ليذنةي رمو عبدالطيف ئارىزيادكردني ئةندامي ثةرلةمان بةر َيز -2

 هونةر.
ضوارةم/ طفتوطؤكردني ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان كةلةاليةن ليذنةي كاتي بؤ ثَيداضوونةوةي 

(ي 56( لة ماددةي )8( و بر طةي )2014(ي ساَلي )26ثةير ةوي ناوخؤ ئامادةكراوة بة ثَيي بر ياري ذمارة )
ي هةمواركراو ثاَلثشت بة ماددةي (1992)(ي ساَلي 1ذمارة ) ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان

 ي هةمواركراو.(1992)(ي ساَلي 1(ي ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )94)
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 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةر َيز 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

ةوة دةست ثَي دةكةين، خولي ضوارةمي هةَلبذاردن ساَلي ثَينلةم دانيشتنةكةمان بةناوي طةلي كوردستان
 ( بةرنامةي كار:13/2/2018ؤذي دانيشنت )ر (،9دانيشتين ذمارة )

(ي 20(ةمي ياساي ميالكاتي ذمارة )20يةكةم/ طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي بةركاركردني ياساي هةمواري )
( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني 74، 74، 72كاني )( لة هةرَيمي كوردستان بة ثَيي ماددة1960ساَلي )

 (ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي )1كوردستان ذمارة )
(ي 28دووةم/ طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي بةركاركردني ياساي نةهَيشتين بازرطاني كردن بةمرؤظ ذمارة )

ة ثةير ةوي ناوخؤي ( ل75، 74، 72(ي عرياق لة هةرَيمي كوردستان بةثَيي ماددةكاني )2012ساَلي )
 (ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

سَييةم/ زيادكردن و دةست لةكاركَيشانةوةي ئةم ئةندام ثةرلةمانانةي خوارةوة لة ليذنة هةميشةييةكاني 
ي (1992)(ي ساَلي 1( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةمان ذمارةي )44ثةرلةمان بة ثَيي ماددةي )

 اركراو.هةمو
حسن لة ليذنةي كاروباري ثَيشمةرطة و  مصطفىدةست لةكاركَيشانةوةي ئةندام ثةرلةمان بةر َيز دلَير  -1

 شةهيدان و قوربانياني جينؤسايد.
اطةياندن و لود بؤ سةر ليذنةي رؤشنبريي و رمو عبدالطيف ئارىزيادكردني ئةندامي ثةرلةمان بةر َيز -2

 هونةر.
ةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان كةلةاليةن ليذنةي كاتي بؤ ثَيداضوونةوةي ضوارةم/ طفتوطؤكردني ث

(ي 56( لة ماددةي )8( و بر طةي )2014(ي ساَلي )26ثةير ةوي ناوخؤ ئامادةكراوة بة ثَيي بر ياري ذمارة )
ددةي ي هةمواركراو ثاَلثشت بة ما(1992)(ي ساَلي 1ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

 ي هةمواركراو.(1992)(ي ساَلي 1(ي ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )94)
ئَيستا داوا لة بةر َيز بَيطةرد تاَلةباني دةكةم سكرتَيري ثةرلةمان ثوختةي دانيشتين ثَيشرت و غياباتي بَي هؤ 

 و ئةوةي بة هؤ ثَيشكةش بة دانيشتنةكة بكات، فةرموو بةر َيز.
 طةرد دَلشاد شكراهلل )بَيطةرد تاَلةباني(:بةر َيز بَي

 بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان.
( بةم شَيوةيةي 12/2/2018َيككةوتي )(ي ئاسايي رؤذي دووشةممة ر8ةي دانيشتين ذمارة )ثوخت

 خوارةوة بوو:
 دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةر َيز جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان.-1
ماني ئامادةبوو و ئامادةنةبوو و هةروةها خوَيندنةوةي ثوختةي دانيشتين خوَيندنةوةي ناوي ئةندا-2

 ثَيشوو لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمان.
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 طفتوطؤكردن و ثةسةندكردني ثرؤذة ياساي زيادةر ؤيي لةسةر موَلكي دةوَلةت.-3
ري ؤذي لةبةروا(ي ئاسايي ر8ناوي ئةو ئةندام ثةرلةمانة بةر َيزانةي كة لة دانيشتين ذمارة )

 ( مؤَلةت ثَيدراون يان بةبَي مؤَلةت ئامادةنةبوون ئةوانةن:12/2/2018)
 ئاواز جةنطي برهان / مؤَلةت. -

 سةركةوت سةرحةد خليفة/ مؤَلةت -

 عباس فتاح/ مؤَلةت -

 طةشة دارا جالل/ مؤَلةت  -

 مجال عثمان كارسول/ ئامادةنةبوو -

 شريين حسين رةمةزان/ مؤَلةت -

 صاحل بشار صاحل/ مؤَلةت -

 ي هالؤ/ مؤَلةتعلي عل -

 هَيظا حاجي مريخان/ مؤَلةت -

 فريوز تةها/ مؤَلةت -

 حممد علي ياسني/ مؤَلةت -

 بةهار عبدالرمحن/ مؤَلةت -

 رابون تؤفيق معروف/ مؤَلةت -

 زولفا حممود عبداهلل/ مؤَلةت -

 سهراب ميكائيل حممد/ مؤَلةت -

 شَيركؤ حةمة أمني/ مؤَلةت -

 عادل عزيز شكر/ مؤَلةت -

 ئايدن معروف/ مؤَلةت -

 اري حممد عبدالرحيم/ مؤَلةتئ -

 باثري كامةال سليمان/ مؤَلةت -

 جودت جرجيس/ مؤَلةت -

 عبدالرمحن فارس/ مؤَلةت -

 كمال يلدا/ مؤَلةت -

 وحيدة ياقو/ مؤَلةت -

 يعقوب طورطيس/ مؤَلةت -
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ئةوة دانيشتين سةرلةبةياني و دانيشتين ئَيوارةش، ئةوانةي كة بةيانييةكةي حزووريان هةبووة بةآلم دواي 
ر ؤ داواي مؤَلةتيان كردووة خؤمان لَيرة جيامان كردؤتةوة، ئةو ئةندام ثةرلةمانة بةر َيزانةي كة بؤ نيوة

 دانيشتين ئةمر ؤ داواي مؤَلةتيان كردووة:
 يروانت نيسان -

 وحيدة ياقو -

 د.جوان إمساعيل -

 عادل عزيز  -

 سهام عمر -

 ؤزا حممودر -

 جودت جرجيس -

 كمال يلدا -

 صاحل بشار  -

 هَيظا حاجي مريخان -

 ريين حسين ش -

 إدريس علي  -

 أنس حممد  -

 طهفريوز  -

 ئاواز جةنطي -

 د.عزت صابر  -

 زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. كاك عبدالرمحن خاَلي نيزامي هةية؟سوثاس بؤ بةر َيز سكرتَيري ثةرلةمان، 
  رضا:بةر َيز عبدالرمحن علي 

 مان.بةر َيز سةرؤكي ثةرلة
من داوا لة ئَيوة دةكةم وةكو دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان ئيلتيزامي تةواو بة كاتي 

(، ئةوة يةك، دوو/ لة 12َي بؤ )( كة دانراوة ئةوة ضارةكي دةو11دانيشتنةكانةوة بكةن، ضونكة سةعات )
( 11يسيت نةدةكرد دانيشنت سةعات )اسيت دا كة ئَيمة دوَييَن دانيشنت بووة زؤرينةمان لة هةولَيرداين ثَيور

بكرَيت، دووةم داواكارم لة ثةرلةماني كوردستان هةموومان دةزانني لة ئَيستادا بةتايبةت ثرؤسةي 
ثةروةردة و فَيركردن لة حاَلةتَيكي زؤر خةراثداية، لة بةشَيكي هةر زؤري كوردستان دا دةوام بة تةواوي 

دا بةنيوةناضَلي دةوام دةكرَيت، ناكرَيت ثةرلةماني كوردستان  اسيتلةبةشةكةي تريدا لة ر ئيفليج بووة،
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اسيت دا خؤي لَي طَيل كردووة ناضَي بة دةنط ضارةسةركردني طرفتةكانةوة، ضؤن حكومةت لة روةك 
ئاست ئةو  ئَيمةي ثةرلةمانتاران كة نوَينةرايةتي خةَلكي كوردستان دةكةين بة هةموو توَيذةكانةوة لة

ووي لة هةرَيم كردووة بَي دةنط بني، بؤية داواكارم لة بةر َيزتان ئَيمة جارَيكي كة ر طرفت و كارةساتةي
ترين داوامان كردووة يان ئةجنومةني هةرَيمي بانط بكةن بؤ ئةو ثةرلةماني كوردستانة، وةزيري 

ة بهَينني اسيت دا كؤتايي بةو هةموو طرفتبؤ ئةوةي لة رثةروةردةش ثَيويستة بَيتة ثةرلةماني كوردستان، 
و الني كةم ضارةسةرَيك يان نيمضة ضارةسةرَيك بدؤزينةوة، ثَيشرتين داوامان كردووة، بؤية تكا دةكةم 
ناكرَيت هةرَيمي كوردستان بةو هةموو قةيران و تةنطةذةدا طوزةر بكات، ئَيمةي ثةرلةماني كوردستان لة 

 ئاسيت دا بَي دةنط بني، سوثاستان دةكةم.
 هيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبرا 

سوثاس جارَي يةكةم لةسةر ئةو ثوختةي دانيشتين ثَيشرت هيض تَيبينييةك من هةستم ثَي نةكرد هةبَيت، 
اسيت الرمحن، سةبارةت بةوةي يةكةم بةرئةوة ثةسةند دةكةين، لةسةر خاَلي نيزامي بةر َيز مامؤستا عبد

ةست نةبوو بة ئَيمة لة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان، زياتر ثةيوةستة ئةوة لة جَيي خؤيةتي، بةآلم ثةيو
( دةقة ر ؤيشت هةر نيصاب تةواو نةبوو، 20بة ئَيوةوة، ئَيمة موتابةعةمان دةكرد لة خوارةوة تةقريبةن )

نيصابةكة هةر لة خوارَي بوو، لة ئاخريين كة هاتني هةندَيك بَي سةروبةري هةبوو بؤية ئيستيغاللي 
ةضاوي دةكةين و ئَيوةش ر ةضاوي بكةن، سةبارةت طرنطة ئَيمةش ران كرد، بة هةر حاَل ئةوة زؤر كامت

بةوةي ثةروةردة ئةوة دةتوانن بة شَيوازَيك لة شَيوازةكان بةتايبةتي ليذنةي ثةرةوةردة و خوَيندني باآل 
ثرسة فيعلةن ثرسَيكي زؤر  دوايي داواي ئةو بابةتة بكةن، ئَيمةش ثةيوةندي ثَيويست ئةجنام دةدةين، ئةو

طرنطي كؤمةَلطاي كوردستاني و خةَلكي كوردستانة، هي قوتابيانة، كةس و كاري قوتابيانة، قوتاخبانةكانة، 
بؤيةش ئةوة بة تةئكيد بؤ ثةرلةماني كوردستان طرنطة، سَي خاَلي تري نيزامي وةردةطرين، بةر َيز 

 د.ئيرباهيم مسؤ، فةرموو.
  مسؤ أمحد:  بةر َيز إبراهيم أمحد

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وونكردنةوة لةسةر تَيبينيا كاك عبدالرمحن، دهَيمةت ناظبةرةكى را ليذنا ثةروةردة و خوَيندنى هةر بؤ ر

باال وةكى بيذيت حبزورا هةمى ئةندامَيت ليذنا ثةروةرةدة و خوَيندنى باآل مة هةستى وَى بابةتَى كرية 
لةور ا ذى هةر ئةظرؤكة ب نوَينةراتيا ليذنا ثةروةردة و خوَيندنى باآل دطةل كاك عبدالرمحن بةحسَى كرى، 

وةزيرَى ثةروةردَى ئةم رؤيشتينة خوارَى دةمى دةست حازريا خؤ خؤ حازر  كرية دطةل مدير عامَيت خؤ 
و خرا كو مة رؤيشتنةكا وةكى  سةرؤكَى زانكؤيا كو ئامادةبووين ثَين هةفتةيةكى هةمى ليذنا ثةروةردة 

خوَيندنى باآل  تنَى طلةييةكا بضووكا هةى، يةعنى بؤ بابةتةكى وةسا طرنط دظيا كاك عبدالرمحن وةكى 
ئةندامةكى ثةرلةمانى عةلةل ئةقةل ثةيوةنديةكا ذمة كربا كامة ضَى كرية، ليذنا ثةروةردة و  خوَيندنى 

ا ثةروةردة و خوَيندنى باآل يا باآل هةندا جارا وةسا هةستةكى بؤ خةَلكى ديار دكةن كو كة ئةنةما ليذن
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نظيسية هة ذى بابةتى نةبوو باوةركة بة دوو كؤبوونا كر ئةظة د.ريواز و د.جوان هةموو ئةندامَيت ليذنا 
ثةروةردة و خوَيندنى باآل شاهيدى ظَى ئاخافتنَينة ئةظة دوو هةفتةية ئةم ظى بابةتى ظة ئةو بابةتة ذى 

ر ئةندام ثةرلةمانةك ئةو رؤذة ئةم دةست نيشان كرن كو وةزير و ئةم حةز دكةين كاك عبدالرمحن ئان هة
ئاراستةى وان دكةت مديرعام بَين بال ئةو ذى حازر بن ضونكة ئةندام ثةرلةمانن ض ثرسيارةكا هةبيتة 

ازى نةبن و قةناعةت ثَى نةهينا ثاشى وةختةكى ئاسايى دا بؤ خؤ ئيمزا كؤمبكةن و ئةطةر ئةوان ر
 ة ثةرلةمانى و سوثاس.وةزيرين داخاز كةن

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةر َيز د.إبراهيم مسؤ، بة تةئكيد ضةند قسةكردن لةسةر ئةو بابةتة، ضةند بايةخداني ئَيوةي 

بَيت ثَيم باشة بةر َيزة بةو بابةتة، ئةوةش لةجَيي خؤيةتي، لة كاتي كؤبوونةوةي ليذنةكان كة مَيوانتان هة
ئاطاداري ديوان بكرَيت، دةزامن ئاطادارتان كردووة، بؤ ئةوةي هةر بةر َيزَيكي تر بةالي طرنط بَيت لةو 
دانيشتنة ئامادة بَيت بة حزووري مَيوانان دةتوانَيت دواي ئاطاداربوونةوة ئةوةش ئامادة ببَيت، بةر َيز علي 

 حةمة صاحل، خاَلي نيزامي،  فةرموو.
  طه:علي حةمة صاحل بةر َيز 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
(دا واتا ثَين سَي مانط بانطهَيشيت ئةجنومةني باآلي هةرَيمي نةوت 7/11ئَيمة بةثَيي ثةير ةوي ناوخؤ لة )

و غازمان كردووة، تكا دةكةم لة دانيشتنةكان دا وةآلميان نةداوينةتةوة، هةرَيمي كوردستان تووشي 
ي بووة، ئةوةي ثةروةردة، ئةوةي ليواكاني وةزارةتي ثَيشمةرطة، هَيزي ناوخؤ، قةيرانَيكي قوَلي داراي

هةمووي ثةيوةندي بة دؤسيةي نةوتةوة هةية، ثةيوةندي بةو قةرزانةوة هةية كة نازانرَي ضي لَيهاتووة و 
ةوميان ضؤن؟ لةطةَل ديلؤيت دا كؤبووينةتةوة، وةآلمَيكي موقنيع نية، يةعين هيوادارين وةآلمَيكي ثةير 

بدةنةوة، بؤ ئةجنومةني باآلي هةرَيمي نةوت و غاز نايةتة ئةم ثةرلةمانة، ئايا ئَيوة داواكارييكةتان 
نةناردووة؟ ئةوان ناينَيرن، ضونكة دَلنيابن لةوةي ئةوة ثةيوةندي بةهيضةوة نية، ئةم دؤخة بةردةوام بَيت 

( دؤخي 2018ةطةر وا بر وات لة ساَلي )هةرَيمي كوردستان تووشي دارووخانَيكي زؤر طةورة دةبَيت، ئ
مووضة زؤر خةراثرت دةبَيت، نة وةآلمي ثرسيارةكامنان دراوةتةوة، نة دَينة دانيشتين ثةرلةمان، ئَيمة بة 

ؤذين تَيثةر  بووة، دةبَي بيَب بة ئيستيلواب، ( ر15ئةوة ) ثَيي ثةير ةوي ناوخؤ كردوومانة
وةآلمَيكي ثةير ةوميان بدةنةوة، ئايا دَين يان نايَين؟ هؤكارةكةي  ئيستيلوابةكةش نار وات، بؤية تكا دةكةم

 بةثَيي ثةير ةوي ناوخؤ وةآلممان بدةنةوة، سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

كردووة، است دةكةي بةر َيزتان باسي ئةو بابةتةتان كردووة و داواتان ثاس بؤ بةر َيز علي حةمة صاحل، رسو
ؤذة بة حزووري خؤيةتي و ثَيويستة، ئَيمةش ئةو ربةر َيزي ترين داواي كردووة، هةموويشي لة جَيي 

بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران، بةحزووري بةر َيز جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران، شاندي 
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ردةوة، داوامان كردةوة طومتان حكومةت لة ثةرلةماني كوردستان دا، ئةو داواية جارَيكي تر جةختمان لَي ك
ئةطةر هةموو ئةجنومةنين حازر نةبَي لة ثةرلةماني كوردستان، بةآلم ثةرلةماني كوردستان ثَيويسيت بة 
وةآلمَيكي حازر هةية، وةآلمَيك لة حزووري ثةرلةمان لة دانيشتنَيكي ثةرلةمان  دا، بؤيةش ئَيمة ئةو 

ويسنت بة كاتَيكي نزيكدا بَينة ئَيرة، ئةو ر وونكردنةوةي ثَيئامادةكارييانةي ماون ئةجنامي دةدةين لة 
َيطاي ثةرلةمان بة خةَلكي كوردستان بدرَيت، خاَلي تري نيزامي، بةر َيز د.ظاآل، ثةرلةمان بدرَيت، لة ر

 فةرموو.
  بةر َيز ظاآل فريد إبراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةطفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي بةركاركردني ياساي ثَيشنيار دةكةم بر طةي يةكةم كة تايبةتة ب

ؤبوونةوةي ئةور ؤي دا (مي ياساي ميالكات دواخبرَيت، لةبةر ئةوةي ليذنةي ياسايي لة ك20هةمواري )
ةمسي كردووة بؤ حكومةت بة مةبةسيت وةرطرتين ر اي حكومةت لةسةر ئةو بابةتة، بابةتةكة كتابَيكي ر

ةزراندوون ني وةزيفي بؤ ئةو كةسانةي كة حكومةت داياندةمةزرَييَن يان داميثةيوةستة بة ثَيداني عينوا
ةرحيي حكومةتة لةو بابةتة داوا دةكةين طفتوطؤكردن لةسةر ئةو بابةتة ئةمر ؤ ساي بؤية ثَيويستيمان بةر

 دواخبرَيت.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، فةرموو.لطيفبةر َيز تةالر  سوثاس بؤ بةر َيز د.ظاآل،
  حممد: لطيفبةر َيز تةالر 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من سةرةتا ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي د.ظاآل دةكةم، لةبةر ئةوةي زؤر زؤر طرنطة كة هةر ياسايةك 

َي دةردةضَيت جَيبةجَي كردنةكةي طرنطرتة، بؤية ثَيويست دةكات بؤ ئةوةي هيض كَيشةيةك دروست نةب
اي حكومةت بكةين، وادةيةكيشمان بؤ دياري ثَيويستة ضاوةر َيي ر دواتر بؤ جَيبةجَي كردني ئةو ياساية

( 6/11كردووة كة لة هةفتةيةك تَيثةر  نةكات، خاَلي دووةمين ثةيوةنديدارة بةو ياداشتةي كة لة )
ة و دةستةي مايف مرؤظ، ثَيكةشم كردووة بة سةرؤكايةتي ثةرلةمان سةبارةت بة هةر دوو دةستةي نةزاه

َيكارة ياساييانة بطرَيتةبةر، ضونكة كَيشةي بؤ دادطاكان طرنطة ثةرلةماني كوردستان ئةو ر تكاية زؤر
دروست كردووة، ضونكة كاري هةر دوو دةستةكة ثةيوةنديدارة بةكاري دادطاكانةوة، بؤية ناكرَي سةرؤكي 

مبَيننةوة، ئةطةر وادةيةكي تريان ثَي دةدرَيتةوة بة ثَيي ئةو دةستانة بةشَيوةيةكي ناياسايي لةو جَيطايانة 
ياساكة ئةوة دةتواندرَي، ئةطةر هةر دوو وادة و دةورةي خؤيانيان تةواو كردووة ئةوا ثَيويستة بطؤر َين بؤ 

َيكارانة بكات ردستانة كار لةسةر ئةو رئةوةي كَيشة بؤ ئةو دادطايانة دروست نةبَي، ئةركي ثةرلةماني كو
 ي ياساكان، زؤر سوثاس.بةثَي
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 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
، شةش خاَلي تري نيزامي هةية، يةك بة يةك وةردةطرم، بة ثَيي لطيفسوثاس بؤ بةر َيز تةالر 

 ئةسبةقيةت ئةوةي من بينيومة، تةقديرية، بةر َيز مامؤستا مةال ماجد، فةرموو.
  توفيق:عثمان بةر َيز ماجد 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةطةَل داواي لَيبووردمن لة بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان داواكارييةكم هةية، حةز دةكةم كة لة خاَلي 
نيزامييةكان يةعين كاتَيكي زؤر دةكوذرَي، من داوا دةكةم لةطةَل دةستثَيكي ثَيشكةش كردني بةرنامةي كار 

ات لة خاَلة نيزامييةكان ثةخشي راستةخؤ لة دواي خوَيندني غيابو خوَيندنةوةي غيابات و ئةوة 
 ابطريَيت، دوايي دةست ثَي بكاتةوة، زؤر سوثاس.ر

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز مامؤستا مةال ماجد،  بةر َيز شوان شَيخ أمحد، فةرموو.

  ان شَيخ أمحد(:بةر َيز شوان أمحد نعمان )شو
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منين بة هةمان شَيوة ثشتطريي لة ثَيشنيازةكةي د.ظاآل دةكةم سةبارةت بةدواخستين طفتوطؤ لةسةر ياساي 
 (مي ياساي ميالكات، سوثاس.20هةمواري )

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 محد، بةر َيز حيات جميد، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز شوان شَيخ أ

  بةر َيز حيات جميد قادر:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتطريي لة داواكةي بةر َيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي دةكةين، خاَلَيكي ترين لة ناو بؤكسةكاني ئةنداماني 
بةر َيزي ترين ئةو  مَيكيثةرلةمان دا دوَيين و ضةند جارَيكين موتابةعة كراوة، نةك هةر من ضةند ئةندا

موراجةعةي ئةوة بكةنةوة لة اثؤرتانةي كة دةخرَيتة ناو موناقةشةوة لة ناو بؤكسةكان دا نية، ئةطةر ر
 ووي ئيدارييةوة سوثاستان دةكةين.ر

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ةبَيت ئةو بابةتة ضارةسةر بكرَيت، بةر َيز سوثاس بؤ بةر َيز حيات جميد، تةئكيد لة ديوان دةكةين كة د

 ئامينة زيكري، فةرموو.
  بةر َيز امينة زيكري سعيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ايى ةبةعياتَى مالي ذيةت هةى دظَيت رثشتطرييا د.ظاآليَى دكةم كو بر طا يةكَى بَيتة ثاش ئَيخسنت ضونكى ت
بَيتة ثَين ئَيخسنت ذ بةر  ضةند سةبةبا، بؤ منوونة بديتنا حكومةتَى دا بؤيت، هةروةسا بر طا دووهَى ذى 
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دةك منوونة ددَى بةحس من ديراسة سةر نة هاتنة كرن سةر وى ياسايى بازرطانى كرن ب مرؤظان، هةن
منوونة ذى سةح كةين ماددَى دووهَى بةحسَى هةندَى  َعرياقى بيا  بازرطانى كرنا مرؤظا كةم، ثرؤذة ياسا

َيتة دامةزراندن ناظ و نيشانَى ظى ليذنا ليذنةيةكا مةركةزيا بةرهةم دار بؤ بازرطانى كرنا دكات كو ليذنة به
مرؤظا، كو دطةل نينةرى هةمى ثاريزطةها دظَينت تةنسيق هةبينت ئةظة تشتةكا كو دظيضنت دطةل 

ددَى سَى فةقةرة ةطةهَى هةرَيما كوردستانَى يا طوجناى بيت ماددةيةكا كو ثَيتظيا تةعديلَي ية يان مازدامود
كو ثَيتظيا ئةسَلةن بهَيتة الدان، ئةو ماددة دبَيذيت هةوَلدان بهَيتة  كرن كو عرياق ببيتة ئةندام د  (8)

ئيتفاقياتَين دوةىل دا ئةوآ طرَيداى بةرةنطاربوونا مرؤظان كو ئةظة ذى ماددةيةكى زَيدة و ئةركى ليذنا 
تن كو هةرَيمَى هلةر ثارَيزطايةكى ليذنةيةكا فةرعى بهَيتة مةركةزية يان ماددَى ضارَى بةحسَي هةندَى دكا

دامةزراندن ئةطةر لطور ظى ماددَى بَينت ماددةيةكى زياد ئةطةر ليذنة بَيتة دامةزراندن د ليذنةيةكيا 
سةرةكى بينت ليذنةيةت فةرعى نظيسينطةي ثارَيزطةها هةروةسا قةزا دهَيتة ظةكرن، يان ماددَى ثَينلَى 

قةرة ئَيكَى بةحسَى سزايَى دكات، كو سزا بَيذيت ئَيك ذ ظان كارَين كو هاتينة كرن ماددَى ئَيَكى دبَيذينت فة
دا كو ماددى يةكَى دَى ظَى ياسايى دا هاتية ثَيناسة كرنة، واتا ماددةيةكى زَيدة د ظى تةعديل بهَيـتة كرن، 

انيةت ظى تاوانَى دا دظَينت ناهيتة يان ماددَى دةهَى، بةحسَى هةندى دكاتنى موافةقة ئةو كةسَين  قورب
  ن عقوباتى ساآلووةرطرتن، ئةسَلةن خؤ ئةوة جةرميةيةكا يا دوةلية، ئيختساسةكا شامل و عاملية زمنى قانو

َى كو هةر كةسةك تاوانبار بيت دوةليةن بهَيتة طرتن ئؤتؤماتيكيةن دَيتة سزادان و هةروةسا ئةظ  (69)
ذ بةر هةندَى داخاز دكةم ئةظ فةقةرة ذى بهَيـتة ثاش ئَي خسنت بؤ هةندى  تاوانة ناهَيتة ئسوىل حماكماتا،

 كو ديراسةتةكا باشرت سةر  بَيتة كرن.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز امنة زيكري، بةر َيز سؤران عمر، فةرموو.
  بةر َيز سؤران عمر سعيد:

 ثةرلةمان.بةر َيز سةرؤكي 
من ثَيم سةيرة بر طةي يةكةم لة بةرنامةي كار كة طفتوطؤية لةسةر بةركاركردني ياساي هةمواري 
بيستةمي ياساي ميالكات ضؤتة بةرنامةي كار و ليذنةي ياسايي و ليذنة ثةيوةنديدارةكان تَيثةر يوة ئَيستا 

اسيت مالي هةية بةرةوةية تةبةعياتي داواي البردني دةكةن، لة كاتَيكدا ئةم مةسئةلةية ئةطةر بةهانة ئ
دةبوو لة ليذنةي دارايين ئةوة موناقةشة بكراية، بةآلم كة ليذنةي ياسايي بؤ ئَيمةي ناردووة بةر َيزاني 
ئةنداماني ليذنة لةوَين ثَييان وتووين ئينفازة بةبَي تةبةعياتة هيض كَيشةيةكي نية، ثَيم سةيرة ئَيستا داوا 

 دا البربَي، بؤية ئومَيد دةكةم النةبرَي و داوا دةكةم كة وةك خؤي بر وات.بكرَي لة بةرنامةي كار
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز سؤران عمر، بةر َيز د.بةهار، فةرموو.
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  بةر َيز بةهار حممود فتاح: 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةكةم كة بر طةي يةكةم البربَيت، لةبةر ئةوةي هةندَي مةسةلة هةية مةسائيلي اية منين ثشتيواني لةو ر
قانوني ية، يةعين مةسةلةي ميالكات ثةيوةندي بة دةسةآلتي جَيبةجَي كردنةوة هةية، زيادكردني 

ةئيةكي صةرحيي حكومةت يستمان بة رتةوصيفي وةزيفي و عينواني وةزيفي ية ئةو بابةتة، بؤية ثَيو
َين جؤرة ثرؤذانة يان دةبَيت موباشةرةتةن لة حكومةتةوة بَين، يان ئةطةر لة حكومةتةوة نةي هةية، ئةو

ازيم بةو دةرةجة وةزيفيانة كة ئَيوة ئيزافةي دةكةن بؤ ئةم بابةتة، بؤية دةبَيت حكومةت بَلَي كة من ر
اكةم هيضي تَيدابَيت، بابةتةكة زؤر ياسايية كة ئَيمة داواي دواخستين دةكةين، دواخستنةكةشي تةصةور ن

 ةئي خؤيان بدةنةوة.ان طوتووة لة ماوةي حةفتةيةكدا ربة حكومةمت
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز د.بةهار، بةر َيز عمر كؤضةر، فةرموو.
  بةر َيز عمر صاحل عمر )عمر كؤضةر(: 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةوة و هةمى ئةندامَى ثةرلةمان دزانن يةعنى كة بارودؤخى ظى خةَلكا دبورينت ض ئاستة، ئةظ  جةنابى

ياسا و طفتوطؤيةت ئةم دكةين هةمى طرنطن، بةس ثةرلةمان نَينةرى راستةقينةى خةَلكية ، قةناعةتا من 
رية وةك ليذنا ئةظة سازيا حكومةتَى هاتى، ئةظة حةق نةبى هةمى ببيتة ياسا، ضونكى مةيَى داخازا ك

سةرؤكاتي بنَيريت بؤ ئةجنومةنى وةزيران ئةظَيت نا ياسايى ثَيتظيةت بريارةكى نزيكا  دةستثاكى ب
هةلوةشينن و دة خةلكةكى ديرت دةوامَيت كة موستةحةق مووضةيَى وان ناضيتة هةيظا جارةكى بينت، ظَى 

م كرى داخازَى دكةين كو سةرؤكايةتى اثؤرتا خؤ تةمار كةين كو مة لة ليذنا دةست ثاكى دئاطادارى وة ب
ين وةخت ئةظ ثرؤذى بيننة  هؤال ثةرلةمانَى دا ض رتذى بكاتن ئةظ هةر شةش ليذنا ب زيديظ ضوونا د

بيانو بؤ حكمةتى نةمينن بيذينت كو ثةرلةمانَى تاخري  كر وةزعى خةلكى ئةم بينينة ثةيرةوى ناوخؤ 
ة خاآل يةكَى، خاآل دووهَى/ ئةز ثشتةظنيا تةالر خانَى دكةم ياسايةك طةلةك نوكة خةلك نةيةت ثَيتظى، ئةظ

ئةوة ضةند جار سةرؤكى دةستا دةستثاكى ذ مة داخاز كر ماوةيا وان يةكسةر  ظة ضوو نة ياسايية ل 
 ثريةوى ناوخؤى ثةرلةمانى دظَينت ئيكى دى بَيتة ئيختيار كرن، حةز كةين بةرسظا هةوة، سوثاس.

 منيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَي
سوثاس بؤ بةر َيز مامؤستا عمر كؤضةر، ئةوةي يةكةم نيزامي نةبوو، دةكرا ثَين دانيشتنةكة ئاطاداري 

ثرؤذة ثرؤذةي  وئَيمة بكةي، هةر بؤ ئاطاداري بةر َيزتان هةمووتان هيض كةس نابَي باسي بيانوو بكات، ئة
ةكانة، ثرؤذةي ثةرلةمانة، ثرؤذةي حكومةتة، لةبةر ئةوةش بةو نيشتيمانيية، ثرؤذةي هةموو فراكسيؤن

خةخمؤريية ليذنةكان ئيشي خؤيان كردووة، بةردةوامن، زؤر نةماوة بؤ ئةوةي ئةو ثرؤذةية بكةوَيتة 
و دةستةي  بةرنامةي كار، دووةم/ ئةوةي ثةيوةستة بة هةردوو دةستة بةتايبةتي دةستةي مايف مرؤظ
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استة ي تر، هةر تةنيا ثةرلةمان نية، ربةردةوامة لةطةَل اليةنةكاناوَيذكاري دةسثاكي ئةوة ئَيستا ر
ثةيوةسنت بةثةرلةمانةوة، بةآلم سياقي ئيشكردني ئةو ثالنة ئايا هةندَيكيان تةمديد دةكةي؟ يان ئاَلوطؤر  

 ةرموو.َيواز فائق، فئةوة ضارةسةر دةكرَيت، بةر َيز ردةكةي؟ ئةوة بةردةوامن، لة نزيكرتين كاتدا 
  بةر َيز رَيواز فائق حسني:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة تةئليلكردني بر طةي يةكةمي بةرنامةي كار بةش بةحاَلي خؤم من لة ثَيناوي يةكطرتوويي 

وونكردنةوة بدةم لةسةر ئةم بابةتة  يةك ردةنطي ليذنةي ياسايي قبووَلمة ئةوة دواخبرَي، بةآلم دةمةوَي
ئةساسةي كة بةندة لةطةَل رةفيقةكامن ئةم ثرؤذةيةمان ئامادة كردووة لة فراكسيؤنة لةسةر ئةو 

َيكخستين ميالكاتة، دَلنياشم و رجياوازةكان، بؤخؤتان دةزانن قانوني ميالكات بة تةنها بؤ وةسفي وةزيفي 
ثةيوةستة  لةوةي كة هيض تةبةعةيةكي مالي لةسةر حكومةتي هةرَيمي كوردستان دروست ناكات، ئةوةي كة

( ئةوة دةرةجةكاني 2008)(ي ساَلي 22بة مةسةلةي موخةصةصات و مةسةلةي رةواتب قانوني ذمارة )
( بر طةي جياوازدا مةسةلةي موخةصةصاتي 9َيكخستووة، قانوني خدمةي مةدةنين لة )وةزيفي ر

ةئيةكي صةرحيي ناو ليذنةيةك كة باشرتة ئَيمة ر ةئيةك هةبووة لة، بةآلم لةبةر ئةوةي رر َيكخستووة
حكومةمتان دةست بكةوَي، منين ثشتطريي ئةوة دةكةم بة مةرجَيك لة يةك حةفتة تَينةثةر َي، واتا 
حةفتةي داهاتوو وةكو ئةمر ؤ ئةطةر حكومةت وةآلمي نةدابووينةوة يةكسةر ئةم بابةتة جارَيكي تر 

 وثاس.خبرَيتة ناو بةرنامةي كاري دانيشتنةكاني ثةرلةماني كوردستان، زؤر س
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

َيواز فائق، دوو خاَلي تري نيزامي وةردةطرين و كؤتايي ثَي دةينني، بةر َيز عباس سوثاس بؤ بةر َيز ر
 غةزالي، فةرموو.

  بةر َيز عباس غزالي مريخان:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةهةندي ثةيوةسنت بة حكومةتةوة ر ةوانة بكرَين، بةآلم دةبَي ي رن لةطةَل ئةوةدام ئةو ثرؤذانةمني
حكومةتين لة كاتَيكي دياريكراودا وةآلم بداتةوة، بؤ منوونة ثرؤذةيةكي طرنطي وةكو ئاو ئةوة سَي مانطة 
ضؤتة حكومةت و بةدواداضووني دةكةين ناطةر َيتةوة، ئةطةر جوابيان نةدراوة خبرَيتة بةرنامةي كار بؤ 

 جَيكردن، سوثاس.جَيبة
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز عباس غةزالي، بةر َيز عمر عينايةت، فةرموو.
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  بةر َيز عمر عينايةت حةمة سعيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

اثؤرت كة دةنووسرَي بؤ ةآلم دواركي زؤريشيان لةسةرة، بمن لةطةَل رَيزم بؤ ليذنةي ياسايي دةزامن لؤدَي
رة ئةوةي خبرَيتة بةرنامةي كارةوة لةالي ليذنةي ياساييةوةية، منين وةكو كاك سؤران طوتي ثَيم سةي

وةزيفي  ئةو زانيارييانةي من هةمة وةسفة اثؤرتيان نةهاتووة، بة ثَييضؤن خراوةتة بةرنامةي كار و ر
ة، نةك زيادي بكات، بؤية من ثشتيواني لة قسةكاني كاك يةي لةسةر حكومةت كةم دةكاتةولتةبةعاتي ما

 سؤران دةكةم، داوا دةكةم لة بةرنامةي ئةمر ؤ موناقةشة بكرَي، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

، مةسةلةي سوثاس بؤ بةر َيز عمر عينايةت، بةر َيزان بؤتان سةير نةبَيت ئةوة مةسةلةي خةخمؤريية
بكرَيت، مةسةلةي دةركردني ياسا راستة ئةوةي جدييةتة، مةسةلةي ثةرؤشيية بؤ ئةوةي ئيشةك بةباشي 

ئةوة لة جدييةتي ليذنةي ياسايي ةئي دةدات، بةآلم رايي هةية، ئةوة ليذنةي دارايي رةهةندي دار
ةئي بدات تؤ ةوةي حكومةت رزؤر طرنطة، بةبَي ئةئي حكومةت لةو بارةوة ئةو جدييةتةش رةنطدةداتةوة، ر

ياسايةك بؤ كَي دةردةكةي؟ لةبةر ئةوة ئةو ثَيشنيارة ثَيشنياري يةكةم ئَيمة دةخةينة دةنطدانةوة لةسةر 
بر طةي يةكةم كة دوا بكةوَيت بؤ دانيشتنةكاني داهاتوو، خاَلي يةكةمي بةرنامةي كار بؤ ماوةي يةك 

 حةفتة دوادةكةوَيت، ئةوة دةخةينة دةنطدان.
  كري سعيد:ةر َيز امينة زب

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بؤضي  ( ر ؤذي لةبةردةستة حةتا ماوةي خؤ وةربطرينت، يةعين دة15ديظ ثةير ةوي ناوخؤدا حكومةتَي )

َيطةداية تو دذي وةرطري؟ يةعين ئةز دطةل هةندَي نيم تؤ وةختةكي وي ماوةي وي كو ثةير ةوي ر
 وةي دياركريت لة ثةير ةوي ديارة.زةمةنييا دياري بكةي، ضونكة ما

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: 
ئةوة خؤي دوادةكةوَيت، ئَيمة ماوةكة ديار ناكةين، بةآلم ليذنةي ياسايي لةبةيين خؤيان ئيتيفاقيان 

ن ئةوةية كة دَلنيابن ئةم كردووة كة ئةم بابةتة بؤ دَلنيايي بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان، مةبةسيت ئةوا
مةسةلة فةرامؤش ناكرَيت، ثةراوَيز ناخرَيت، لة ماوةيةكي كورتدا جارَيكي تر دةكةوَيتة بةرنامةي كار، ئةم 

 تكاية دةست بةرز بكبتةوة؟ بر طةية دوادةكةوَيت، دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلة ئةو بر طةية دوابكةوَيت
( كةس لةطةَل ئةوة نني و دذن، 13طةية دوا بكةوَيت، كَي دذيةتي؟ )( كةس بة ثةسةند دةزانن ئةو بر 52)

( دةقة دةتوانني بة 5بة زؤرينةي دةنط دواكةوت، تَيبينييةكي تةكنيكي هةبوو، كاتي كة كارةبا نامَينَيت )
(UPSلة دانيشتنةكة بةردوام بني دواتر دةبَي هةَلطرين، بةآلم هةر بؤ ئاطاداري ئَيوةي بةر َيز خاَلي ) 

دووةم دةبَيتة خاَل يةكةم، بةآلم ثَيشنيارَيك هةبوو كة ئةو خاَلةش دوابكةوَيت، يةك ثَيشنيار بة تةنياية، 
 بةر َيز ئَيظار إبراهيم، فةرموو.
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  بةر َيز ئَيظار إبراهيم حسني:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

خبرَيتة دةنطدان، دةبَي زياتر لة  ةير ةوي ناوخؤي ثةرلةمان ناتوانيئةطةر يةك ثَيشنيار هةبَيت بة ثَيي ث
 سَي كةس بَي.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز ئَيظار إبراهيم، بةر َيز سؤران عمر، فةرموو.

  بةر َيز سؤران عمر سعيد: 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

راق، ي عَي(2012)زرطاني بة مرؤظ ئةوةي ساَلي طفتوطؤي ثرؤذةي ياساي بةركاركردني نةهَيشتين با
ثَيشنيار دةكةم دواخبرَي بة تةعديلةوة بهَينرَيتةوة، ضونكة بازرطاني كردن بة مرؤظ طؤر انكاري بةسةرةوة 

راق دةرضووة، ثَيشنياري ثَيشرتين هةية و ثرؤذةي ثَيشرتين هةية هاتووة و شةش ساَل ئةو ياساية لة عَي
 شنيار دةكةم ئةوين دواخبرَيت.بؤ هةمواري بؤية ثَي

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز سؤران عمر، بةر َيز شيالن جعفر، فةرموو.

  بةر َيز شيالن جعفر علي:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ين بر طةي دووةم بة هةمان منين ثشتطريي خوشكي بةر َيزم ئامينة خان و كاك سؤران دةكةم بؤ دواخست
 شَيوة بؤ ئةوةي زياتر ديراسة بكرَيت.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو. ،سوثاس بؤ بةر َيز شيالن جعفر، بةر َيز مةردان خدر

  مصطفى:بةر َيز مةردان خدر 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نةكان و ئةصَلي ياساكة بكةين ئةوةي عرياق، فيعلةن لة ضةند اثؤرتي ليذئةطةر بة وردي سةيري ر
منين داوا دةكةم و مادددةيةك ثَيويستمان بةوةية كة بة تةعديلةوة ئةو ياساية ئينفاز بكرَيت، بؤية 

ةئيانة دةكةم كة دواخبرَيت تاكو ئةو تةعديلة ئامادة دةكرَيت ثاشان طفتوطؤي لةسةر ثشتطريي ئةو ر
 بكرَيت، سوثاس.

 ةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ب
تةوة، بةر َيز كةذاَل سوثاس بؤ بةر َيز مةردان خدر، ئةوة وا نيشان دةدات بة وردي ئةو ثرؤذةتان خوَيندَو

 هادي، فةرموو.
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  بةر َيز كةذاَل هادي فقَي:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ت، لةبةر ئةوةي ئَيمة لةطةَل ليذنةي ياسايي و ليذنةي مايف مرؤظ، داوا دةكةم كة بر طةي دووةم دوانةخرَي
ليذنةي مايف مرؤظ واذوويان هةية لةسةر ر اثؤرتةكة، بؤية ثَيمان باشة ئةمر ؤ ئةم ياساية ئينفاز بكرَيت و 

 دوانةخرَي بؤ كؤبوونةوةي داهاتوو، سوثاستان دةكةم.
 ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي 

 سوثاس بؤ بةر َيز كةذاَل هادي، بةر َيز زانا عبدالرمحن، فةرموو.
  بةر َيز زانا عبدالرمحن عبداهلل:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
رؤذي دووةمين  ؤذي يةكةم بؤ نوقتةي نيزامي وثَيشنيارَيكم هةية، حةفتةي دوو رؤذ دانيشني، رمن  واهلل

( كةس بةس بؤ نوقتةي نيزام قسةي كردووة، ثَيمواية ئاوا ئين 26اسيت، ئةوة )بؤ بةرنامةي كار بةر
سة ناكات ( كةس ق10نار وات، ثرؤذة ياسا تَيدةثةر َي هةر لة ثةرلةماني عرياق، ثرؤة ياسايةك دةر وات )

اسيت ئةو بابةتة ضارةسةر بكةن بؤ ئةوةي طر وتينَيك هةبَي بَيني بةرنامةي كارةكة تيايدا، لةبةر ئةوة بةر
كو خؤي جَيبةجَي بكةين، هةميشة ئَيمة بةرنامةي كار دةطؤر ين، ئةي بؤ وا داينانَيني كة طؤر انكاري تَيدا وة

 نةكرَي، سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةنداماني  سوثاس بؤ بةر َيز زانا عبدالرمحن، تَيبينييةكةت بةجَيية، بةآلم ئةوة نيشانةي ديناميكييةتي
 ثةرلةمانة، ديناميكييةتي ليذنةكانة، ئةوةش دةبَيت بة هةند وةربطريَيت، بةر َيز امينة زيكري، فةرموو.

  بةر َيز امينة زيكري سعيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نى بوون كو من ئاماذة ثَيدا وداخازيا مة بؤ ثاش ئَيخستنا فةقةرةى سةر ئةساسى هةندةك بنةمايةت قانو
ددَى دووهَى ماددَى سَي و ضوارو ثَينج و هةشت و ماددَى دةهَى ئةظة وةكى منوونة من ئينان كو ثَيتظيا ما

راست ظةكرن تَيدا بهَينة كرن طؤرانكارى تَيدا بهَينة كرن هةندةك معارزن دطةل دامودةزطايى هةرَيمَى هةظ 
ت ئةسَلةن بهَينة الدان بؤ هةندى طوجنا نينة دطةل دامودةزطةهَى حكومةتا هةرَيمَى هةندةكى شان ظَي

نية ذ بةر هةندَى بؤ هةندَى كو ثةرلةمان وددظينت رةسةدةكا وردتر ىَل بهَينت تَيبينيا من تَيبينيةكا قانو
ديسان نازظريتة هةندة ظة  كو وَى ثرؤذَى ياسايى بهَيتة راست بكةتةظة ظَيت باشرت ديراسةت بَيتة سةر 

 كرن.
 منيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَي

 سوثاس بؤ بةر َيز امينة زيكري، بةر َيز ئَيظار إبراهيم، فةرموو.
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  بةر َيز ئَيظار إبراهيم حسني:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بةو ثرؤذة ياساية كة بةس ئينفازة، تةبعةن ليذنةي مايف مرؤظ هةر هةموويان ئيمزايان كردووة 
رؤكي ليذنةشةوة، ئةطةر واية بؤ ئيمزاي دةكرد بيطوتبا ئيمزاي ناكةم ثَيويسيت بة تةعديلة، بة بةر َيز سة
 زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةر َيز ئَيظار إبراهيم، ديارة ئةوة دووبارة كردن بوو، دووبارة كردنين نابَيت، لةبةر ئةوة باسي 

 كي ليذنةي مايف مرؤظت كردووة، ماف بة بةر َيز سؤران عمر دةدةين وةآلم بداتةوة، فةرموو.سةرؤ
  بةر َيز سؤران عمر سعيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هيوادارم ئةم نةريتة لة ليذنةي ياساييةوة داهَينراوة بطؤر درَي، تةنها داواي كؤكردنةوةي واذووي ئةنداماني 

سةرؤكي ليذنةي داكؤكي لة مايف ئافرةت بةجَيطري سةرؤكي ليذنة ناردووَييت داواي  ليذنة كراوة، بةر َيز
ئيمزاي ليذنةي كردووة، ئةم قةزيية نةهاتؤتة كؤبوونةوةي ليذنة، ئةوة نةريتَيكة نازامن ئيستيعلالة 

ئيمزاية سةحب ضيية، هيوادارم ئةوة نةمَييَن، ئَيمة جارَيكي تر بةم شَيوةية ئيمزا نانَيرين و من خؤم ئةم 
 دةكةمةوة، هيوادارم ئةنداماني ليذنةش سةحيب بكةنةوة، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز سؤران عمر، بةر َيز زؤزان، فةرموو.

  بةر َيز زؤزان صادق سعيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 و امينة خان دةكةم، هةمان دةمدا ثَيشنيار دةكةم كو بةرى بةرنامَى كارى بهَيتة ثشتطرييا ئاخافتيَن د.ظاآل
دانان و بةرى بةرنامَى كارى بهَيتة دانان و ثَيتظيا سةرؤكايةتيا ثةرلةمانى و دطةل ليذنا ياسايى  تةنها 

ثرت وةختى  تةنسيقةك هةبيت بؤ هةندَى ئةو ثرؤذةيةت ثَيتظي خاندنَى و يان ثَيتظى موناقةشة كرنَى
وةربطرينت داكو نةكةظنة دوو ساال تةئليل و تةئليل كرنَى، لةوما حةز دكةم ئةظَى ثَيشنيارَى بةرضاظ 

 كرنَى، زؤر  سوثاس.وان ثرؤذا بكاتن ئةوَيت دهَينة موناقةشةوةربطرن بؤ هةندَى كو ثرت خزمةتا 
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ؤ بةر َيز زؤزان صادق، ئةوةي بةر َيزتان ئاماذةتان ثَيكردووة زؤزان خان ئةوة تةحصيل حاصلة، سوثاس ب
ةئي ليذنة ثةيوةنديدارةكان وةربطرين بةتايبةتي ليذنةي نامةي كار دانانرَيت بَي ئةوةي ريةعين بةر

 وو.كبري، حةز دةكةم كؤتايي بة خاَلة نيزامييةكان بينني، فةرم ناظمياسايي، بةر َيز 
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  كبري حممد: ناظم بةر َيز
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيشنيار دةكةم بؤ ئةوةي كؤنرت ؤَلي نوقتة نيزامييةكان بكرَيت، هةر بةر َيزَيك كة كاتَيك نوقتةي نيزامي 
 دةطرَيت بَلَيت بة ثَيي فالن ماددة و فالن بر طة لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، زؤر سوثاس.

 َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر 
كبري، لة كؤتايي ئةوةي داوا دةكةن بر طةي دووةم دواخبرَيت بؤ دانيشتنةكي تر  ناظمسوثاس بؤ بةر َيز 

دةخةينة دةنطدان، دانيشتنةكي ترين حةفتةي داهاتوو دانيشتنمان دةبَيت، تا ئةو كاتة ئةطةر بتوانن ئةو 
ر بكةن زؤر باشة، زؤر طرنطة، جارَي يةكةم ئةوةي داوا دةكةن دوابكةويت بؤ حةفتةي تةعديالنة حاز

( كةس لةطةَل 35) كَي لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟داهاتوو، دةنطدان لةسةر ئةوةي دوابكةويت، 
دوابكةوَيت؟ ئةوةنة دواخبرَيت بؤ دانيشتنةكاني داهاتوو،  ئةوةي دةيانةوَيت وةكو خؤي بَيت و دذي ئةوةن 

( كةس دذن، بةزؤرينةي دةنط ثَيشنيارةكة ثةسةند كرا دوادةكةوَيت بؤ دانيشتين داهاتوو، بةر َيزان 15)
بر طةي )سَييةم( دةبَيتة )يةكةم( زيادكردن و دةست لة كاركَيشانةوة ئةم ئةندام ثةرلةمانانةي خوارةوة لة 

(ي ساَلي 1ة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةمان ذمارة )( ل44ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةمان بة ثَيي ماددةي )
حسن لة ليذنةي  مصطفىي هةمواركراو، دةست لة كاركشانةوةي ئةندام ثةرلةمان بةر َيز دلَير (1992)

( 34كاروباري ثَيشمةرطة و شةهيدان و قوربانيايين جينؤسايد، ئةوةي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكات؟ )
كةس دذن، بة زؤرينةي دةنط ثةسةند كرا، دوو/ زيادكردني ئةندامي  (4كةس لةطةَليدان، ئةوةي دذة؟ )

اطةياندن و هونةر، ئةوةي بة لود بؤ سةر ليذنةي ر ؤشنبريي و رمو عبداللطيفثةرلةمان بةر َيز ئاري 
( كةس بة ثةسةند دةزانن؟ ئةوةي دذة؟ كةس نية، بةكؤي دةنط 47ثةسةند دةزانَيت دةسيت بةرز بكات؟ )

ضوارةم/ طفتوطؤكردني ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةمان كة لةاليةن ليذنةي كاتي بؤ ثةسةند كرا، 
( لة 8( بر طةي )2014(ي ساَلي )26ثَيداضوونةوةي ثةير ةوي ناوخؤ ئامادةكراوة، بة ثَيي بر ياري ذمارة )

ثشت بة (ي هةمواركراو ثاَل1992( ساَلي )1(م ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )56ماددةي )
ي هةمواركراو، داوا لة 1992( ساَلي 1(ي ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )94ماددةي )

بةر َيزان ليذنةي كاتي دةكةين فةرموون بؤ شوَيين تايبةت بة ليذنةكان، خاَلَيكي نيزاميشمان هةية، بةر َيز 
 فرحان جوهر، فةرموو.

  بةر َيز فرحان جوهر قادر:
 ؤكي ثةرلةمان.بةر َيز سةر

بؤ دةست لة كاركَيشانةوةي ئةندامَيكي ثةرلةمان لة ليذنةيةكي هةميشةيي جاري ثَيشووتر وابوو كة دةنطي 
لةسةر نةدرَيت، بةبَي دةنطدان ضووة ليذنةيةكي تر، بةآلم بؤ ئةجمارة ديتمان بؤ  دةست لة كاركَيشانةوةي 

نطدان لةسةري كرا، ثَيويسيت بة يي بة دةئةندامَيكي بةر َيزي ثةرلةمان لة ليذنةيةكي هةميشة
 وونكردنةوةية ئةو مةوزوووعة، بؤضي طؤر انكاري كرا لة نَيوان دوو دانيشنت دا؟ زؤر سوثاس.ر
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 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ردةوة، بةر َيزان سوثاس بؤ بةر َيز فرحان جوهر، جاري ثَيشرتين ئةوة بة هةَلة دةرباز بوو، ضاكمان ك

 دةست بةبرطةي دووةم دةكةين، ضوارةمة بووة دووةم، فةرموو بةر َيز د.فرست صؤيف، فةرموو.
 بةر َيز فرست صؤيف علي:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمة لة بةشي شةشةم وةستابووين، وةكو ئةو ميكانيزمةي كة ثةسةند كرا لةم ثةرلةمانة بةر َيزة بؤ 

دني ثةير ةو، ئَيمة ئَيستا بةشي شةشةمي ثةير ةوي ناوخؤ كة لةاليةن ليذنةي كاتي شَيوازي طفتوطؤكر
ئامادة كراوة، دةخيوَينينةوة، دواتر داوا لة بةر َيزتان دةكةين ماددة بة ماددة بيخةية طفتوطؤ، لة 

و  كؤبوونةوةي داهاتوو ئةو ماددانةي كة طفتوطؤيان لةسةر دةكرَي بريور ايةكان دةخةينة دةنطدان
َيواز دةكةم  بةشي شةشةم بة تةواوي خبوَينَيتةوة ئينلا هةموو ندي دةكةين، داوا لة بةر َيز د.رثةسة

 بةشةكة ماددة بة ماددة دةخةينة طفتوطؤ.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 َيواز.فةرموو د.ر
 َيواز فائق حسني:بةر َيز ر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 بةشي شةشةم سيستمي كار لة ثةرلةمان:

 يةكةم: بةرنامةي كاري دانيشتنةكاني ثةرلةمان 
 (48ماددةي )

اوَيذ لةطةَل ثةرلةمان دادةنَيت و بؤي هةية ر دةستةي سةرؤكايةتي بةرنامةي كاري دانيشتنةكاني-1
 دةستةي طشيت بكات.

( كاتذمَير ثَين واددةي 48ةبَي )هةموو دانيشتنَيك بةرنامةي كاري نووسراو و ثَيشوةختةي د-2
دانيشتنةكة سةرجةم ئةندامان لة ر َيطةي سكرتَيرةوة لة بةرنامةي كار ئاطادار دةكرَينةوة بة ثَيضةوانةوة 

 دانيشتنةكة ئةجنام نادرَيت.
 ( 49ماددةي )

بارةوة بر طةكاني بةرنامةي كار بةطوَيرةي ئةو ر يزبةندييةي لة بةرنامةكةدا هاتووة طفتوطؤيان لة-1
ةزامةندي ةرؤك يان سَي ثةرلةمانتار و بة ردةكرَي، ثاش و ثَيشخستين هةر بر طةيةك لةسةر ثَيشنياري س

 زؤرينةي ئامادةبووان دةبَيت.
تا طفتوطؤ لةسةر بر طةيةكي بةرنامةي كار تةواو نةبَيت بر طةيةكي نوَي طفتوطؤي لةسةر ناكرَيت بةآلم -2

طفتوطؤ دةربارةي بر طةيةك تةواو بكرَي دةستةي سةرؤكايةتي دةتوانَي  ئةطةر لةبةر هةر هؤيةك نةتوانرا
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ةزامةندي زؤرينةي ئةنداماني ئامادةبوو بابةتةكة ثةسَير اوي بهَيَلَيتةوة و بة رئةو بابةتة بة هةَل
 دوادةخرَيت بؤ دانيشتين داهاتوو بر طةي دواي ئةوة طفتوطؤي لةسةر دةكرَي.

 (50ماددةي )
 لة بةرنامةي كاردا نةبَي طفتوطؤي لة بارةوة ناكرَي.هةر بابةتَيك -1
( كاتذمَير لة واددةي دانيشتنةكة داواي زيادكردني 24سةرؤكي فراكسيؤني ثةرلةماني دةتوانَي بةر لة )-2

بابةتَيك بؤ بةرنامةي كار بكات بة مةرجَيك بابةتةكة طشيت و بةثةلة بَيت و دواخستين ببَيتة هؤي لة 
 اواكارييةكة.دةستداني طرنطي د

( ئةندام يان نوَينةراني هةر ثَيكهاتةيةك لة ثةرلةمان مايف ئةوةيان هةية داوا لة 10اليةني كةم )-3
 دةستةي سةرؤكايةتي بكةن بؤ ئةوةي طفتوطؤ لةسةر بابةتَيكي طشيت خبةنة بةرنامةي كار.

 (51ماددةي )
 يةكةم/ 

( كاتذمَير بةر لة كؤبوونةوةي ثةرلةمان 48اوةي )هةر ليذنةيةكي هةميشةيي يان تايبةت دةتوانَي لة م-1
ووداوَيك يان هةر بارَيكي طشيت بكؤَلَيتةوة و داوا لة ؤكايةتي بكات لة دياردةيةك يان رداوا لة دةستةي سةر

 دةستةي سةرؤكايةتي بكات بؤ ئةوةي بة مةبةسيت طفتوطؤ لة بةرنامةي كار دايبنَين.
( خولةك تَيثةر  نةكات بريؤكةيةك 10ةية لة ماوةيةك كة لة )هةر ئةندامَيكي ثةرلةمان مايف ه -2

 خباتةر وو بةم مةرجانةي خوارةوة:
 ( كاتذمَير ثَين دانيشتين ثةرلةمان داوايةك ثَيشكةشي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بكات.48)-أ

 بريؤكةكة نووسراو بَيت تا ئةندام ثابةند بَيت بة ناوةر ؤكي نووسراوةكة.-ب

 بة كَيشةيةكي طشيت و ثَيشنياز و ضارةسةري لةخؤ طرتبَيت.ثةيوةست بَيت -ث
دووةم/ دةكرَيت طفتوطؤكردن لةسةر بابةتةكاني بر طةي يةكةم لةسةر داواكاري ليذنة يان ئةندامان بة 

 ئامادةبووني سةرؤك وةزيران يان وةزيري تايبةمتةند يان هةردووكيان بَيت.
ي ئةوان كايةتي بة داواكاري ليذنة يان ئةندامان و ثَيداطرنةبووني دةستةي سةرؤ ازيكاتي رسَيهةم/ لة 

َيطة دةدات كةسَيكي هاوثشت يان دذ بة داواكةيان لة ماوةي سَي خولةك لةسةر داواكةيان سةرؤك ر
بريوبؤضووني خؤيان لةو بارةيةوة خبةنةر وو ئةو كات بةبَي طفتوطؤ ثةرلةمان بر ياري يةكالكةرةوةي خؤي 

 لةسةر دةدات.
ةم/ سةرؤك وةزيران يان وةزيري تايبةمتةند دةتوانن داوا بكةن طفتوطؤي ئةو بابةتة بؤ ماوةيةك كة ضوار

 لة دوو حةفتة تَيثةر  نةكات دواخبرَي.
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  بةر َيز طةشة دارا جالل:
 يزبةندي و سيستةمي دانيشتين ئةندامان:ر دووةم:

ن بةثَيي ليسيت ر يزبةندكراو بة طوَيرةي شوَيين دانيشتتين ئةندامان لة هؤَلي ثةرلةما: (52ماددةي )
 ةضاوكردني زجنرية يةك بةدواي يةكي هةمان فراكسيؤن.و بَيي كوردي دياري دةكرَيت بة ر ثيتةكاني ئةلف

 (53ماددةي )
 كارنامةي حةفتانةي ثةرلةمان بةم شَيوةية دةبَيت:

 .ؤذاني يةكشةممة ئةندام بةدواداضوون بؤ كاري هاونيشتمانيان دةكاتر-1
 ؤذاني دووشةممة كؤبوونةوةي ليذنةكان.ر-2
 ؤذاني سَيشةممة و ضوارشةممة تايبةت دةبَي بة دانيشتين ثةرلةمان.ر-3
 ؤذاني ثَينلشةممة طفتوطؤكردن لةطةَل حكومةت بةثَيي ثَيويست.ر-4
 ت.دةستةي سةرؤكايةتي لة كاتي ثَيويست دا دةتوانَي خشتةي كاري حةفتانةي ثةرلةمان دةستكاري بكا-5

 سَييةم: دانيشتنةكاني ثةرلةمان
سةرؤك لةطةَل ئاماذةدان بة ذمارة و بةرواري دانيشنت و وةرزي ياسادانان و خولي طرَيدان : (54ماددةي )

 بة ناوي خواي بةخشندة و ميهرةبان بة ناوي طةلي كوردستانةوة دانيشتين ثةرلةمان دةكاتةوة.
 (55ماددةي )

ة ناوي ئامادةنةبوواني دانيشتين ثَيشوو مؤَلةتدراوبن يان بَي ثاساو يةكةم/ دواي كردنةوةي دانيشتنةك
 ئامادةنةبووبن دةخوَيندرَيتةوة.

دووةم/ ثوختةي كؤنووسي دانيشتين ثَيشوو بة مةبةسيت ر استاندني دةخرَيتةر وو دواي ئةوة 
دامان تَييدا ئةجنام ر استكردنةوانةي كة بة بر ياري ر استةخؤي دةستةي سةرؤكايةتي يان لةسةر داواي ئةن

 دةدرَيت.
 سَييةم/ ثوختةي كؤنووسةكة ئةمانة لةخؤدةطرَيت:

 ناوي ئامادةنةبووان بةمؤَلةت بووبَي يان بَي مؤَلةت.-1
 ناوي هةر وةزيرَيك كة لة دانيشتنةكةدا نوَينةرايةتي حكومةتي كردبَيت.-2
 ئةو بابةتة سةرةكييانةي كة لة دانيشتنةكةدا تاوتوَي كراون.-3
 ئاماذةدان بة هةر ياسا و بر يارَيك كة لة دانيشتين ثَيشوودا لةاليةن ثةرلةمانةوة دةرضووبَيت.-4

استاندني ثوختةي كؤنووسةكةدا شوَيين ثةرلةمان دةطرَيتةوة ئةطةر ضوارةم/ دةستةي سةرؤكايةتي لة ر
 لةبةر كؤتايي هاتين خولي ثةرلةمان دانيشنت ئةجنام نةدرا.

 لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان ضوارةم: ئامادةبوون 
 (56ماددةي )

 يةكةم/
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سةرؤك وةزيران و ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران لةسةر داواي خؤيان دةتوانن ئامادةي دانيشتنةكاني -1
 ثةرلةمان بن لة طفتوطؤكانيان دا بةشداري بكةن بةبَي ئةوةي مايف دةنطدانيان هةبَيت.

يشتنةكاني ثةرلةمان فةرمانبةراني وةزارةتةكانيان بهَينن بؤ دانئةنداماني ئةجنومةني وةزيران دةتوانن -2
 اوَيذثَيكردن و ثشت ثَي بةستنيان بة مؤَلةتي سةرؤك بَي ئةوةي مايف قسةكردنيان هةبَيت.بة مةبةسيت ر

 دووةم/ 
ةزامةندي دةستةي سةرؤكايةتي لة دانيشتنةكاني يدياكاران دةتوانن بة وةرطرتين رهاووآلتيان و م-1

 لةمان ئامادةبن.ثةر
ذمارةي ئةو كةسانةي كة ئامادةي دانيشتين كراوة دةبن نابَيت لة ذمارةي ئةو كورسييانة تَيثةر  بكات كة -2

 لةاليةن دةستةي سةرؤكايةتييةوة بؤ ميوان تةرخان كراوة.
 شةشةم: سيستةمي طفتوطؤكردن لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان 

 ( 57ماددةي )
ؤك لةو جَيطةي دانيشتووة يان لةسةر ئةو سةكؤيةي بؤ ئةو مةبةستة ئامادة ئةندام بة مؤَلةتي سةر-1

 تن دةكات.وكراوة ئاخا
لةطةَل خستنةر ووي هةر بر طةيةك لة بر طةكاني بةرنامةي كار بؤ طفتوطؤكردن سةرؤك داوا لة سكرتَير -2

 دةكات ناوي داواكاراني مؤَلةتي ئاخاوتن تؤمار بكات.
يزبةندي تؤماركردنيان ر َيطة بة ئةندامان دةدات ئاخاوتن بكةن بة ناوي ئةو رسةرؤك بةر ةضاوكردني -3

ئةندامانة دةست ثَي دةكات كة ثَين دانيشتنةكة لةالي سكرتَير ناويان تؤمار كردووة بؤ ئاخاوتن لةسةر 
 يزبةندييةكةي بداتة ئةندامَيكي دي.طةية و هةر ئةندامَيك بؤي هةية رئةو بر 

 (58ماددةي )
 م ئاخاوتنةكاني ئاراستةي سةرؤك دةكات و ثَيويستة ثابةند بَيت بةم خاآلنةي خوارةوة:ئةندا

لة ماوةيةكدا ثةيامةكةي بطةيةنَيت كة لة سَي خوَلةك تَيثةر  نةكات، بَيلطة لةو دانيشتنانةي تايبةتة بة -1
 ةمتةندي دةداتَي.طفتوطؤكردن لةسةر ثرؤذة ياساي بودجة و ئةو دانيشتنانةي دةستةي سةرؤكايةتي تايب

 نابَيت ئاخاوتنةكاني خؤي يان ئاخاوتنةكاني ئةندامةكاني تر دووبارة بكاتةوة.-2
دةبَيت ئةندام ئاخاوتنةكاني لةسةر ئةو بابةتة ضر  بكاتةوة كة خراوةتةر وو نابَيت بطةر َيتةوة سةر -3

 بابةتَيك كة دةنطي لةسةر دراوة يان طفتوطؤي لةسةر كؤتايي هاتووة.
 ئةندامَيك بؤي هةية تةنها يةك جار لةسةر هةر بابةتَيك ئاخاوتن بكات. هةر-4
 ئةندام بؤي نية لةسةر ئاخاوتين ئةندامَيكي تر قسة بكات يان كؤمَينيت هةبَي يان وةآلم بداتةوة.-5

َيطة بطرَي لةبةردةوامبووني ئةندام لةسةر ئاخاوتنةكةي ئةوين تةنها سةرؤك بؤي هةية ر: (59ماددةي )
 ةكَيك لةم ئةطةرانةي خوارةوة:لةي
 بةبَي مؤَلةت ئاخاوتين كرد. -1
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لةكاتي ئاخاوتندا وشةي نةشياو يان تانة و تةشةر بةرامبةر هةر دةزطايةكي دةستووري و ياسايي  -2
 هةرَيم يان ئةندامَيك يان فراكسيؤنَيكي ثةرلةماني يان هةر كةسَيكي دي بةكار هَينا.

 ي ئةندامَيك يان هةر كةسَيكي دي كرد.باسي لة تايبةمتةندييةكان -3
 باسي لة نهَينييةكاني دؤسيةيةك كرد كة لة بةردةم دادطاداية. -4
 ماوةي دياريكراوي ئاخاوتين كؤتايي هات. -5

 (60ماددةي )
سةرؤك دةتوانَي فةرمان بكات بةسر ينةوةي هةموو يان بةشَيك لة ئاخاوتين هةر ئةندامَيك لة ثرؤتؤكؤَل -1

ةزايي ئةندامةكة ثةرلةمان بةبَي طفتوطؤكردن بر ياري سيستةمي طشيت بَيت و لة كاتي نارانةي كة ثَيضةو
 يةكالكةرةوة دةدات.

هةموو ئةندامَيك بؤي هةية داواي سر ينةوةي ئاخاوتين ئةندامَيكي دي بكات لةطةَل هؤيةكاني -2
ةندامةية داواي دةنطدان بكات لةسةر داواكارييةكة ئةطةر سةرؤك داواكارييةكةي بةر ةوا نةزاني مايف ئةو ئ

 داواكارييةكةي.
 بةر َيز قارةمان قادر فتاح:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( 61ماددةي )
َيطةي خاَلي ثةير ةوي لة هةر كاتَيكي دانيشتين ثةرلةمان دا داواي وةرطرتين ئةندام بؤي هةية لة ر-1

ةضاوكردني ئاخاوتن بكات بة بَي ر نةبَيت مؤَلةت لة سةرؤك بؤ ماوةيةك كة لة دوو خولةك زياتر
 تؤماركردن و ر يزبةندي.

 تةنها ئةم ئةطةرانةي خوارةوة بة خاَلي ثةير ةوي دادةنرَيت: -2
ئةطةر ثَيشَيل كردني يةكَيك لة ماددة و بر طةكاني دةستور يان يةكَيك لة ياسا بةركارةكان يان يةكَيك لة -أ

 ا لةطةَل ئاماذةكردن بة ماددةكة.ماددة و بر طةكاني ئةم ثةير ةوة كر
 ئةطةر طفتوطؤكان لة بابةتي دانيشتنةكة دةرضوون. -ب
داواكردن بؤ دواخستين طفتوطؤ لةسةر بابةتَيك و بر ياردان لةسةر طفتوطؤكردن لةسةر بابةتَيكي دي يان  -ج

 ئاَلوطؤر  لة بةرنامةي كار.
 (62ماددةي )

طةي خاَلي ثةير ةو بةآلم ئاخاوتين خاَلي ثةير ةوي نةبوو سةرؤك ئةطةر ئةندام داواي ئاخاوتين كرد لة ر َي
كي تري ناداتَي بؤ ئاخاوتن دةتوانَي ئاخاوتين ثَي برب َيت و لة كاتي دووبارةبوونةوةي لةو دانيشتنةدا هةلَي

 َيطةي خاَلي ثةير ةو.لة ر
 حةوتةم: بةرزةفت كردن

 (63ماددةي )
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دا هةر سةرثَيضييةك لةاليةن هةر ئةندامَيكةوة بكرَيت كة دةشَي  ئةطةر لة كاتي دانيشتنةكاني ثةرلةمان
كاربكاتة سةر بةر َيوةضووني دانيشتنةكة يان ئاخاوتين نةشياو بةرامبةر بة ثةرلةمان و دةستةي 

 ةفتاري لةطةَل دا دةكات:وةية رسةرؤكايةتي و يان هةر يةكَيك لة ئةنداماني لَي ببيسرتَيت سةرؤك بةم شَي
 َيك و ثَيكي دانيشتنةكة بثارَيزَي.ةندامةكة دةخاتةوة كة ربةبري ئ-1
 (.تنبيهئةطةر ثابةند نةبوو هةر بةردةوام بوو سةرؤك ورياي دةكاتةوة )-2
لة حاَلةتي بةكارهَيناني زماني زبر ئةوا ورياكردنةوةكة دةسر َيتةوة و ئاخاوتنةكانيشي لة ثرؤتؤكؤَل -3

 لةطةَلدا دةبَيت.
 ابةند نةبوو بةردةوام بوو سةرؤك بؤي هةية لة دانيشتنةكة بَي بةشي بكات.ئةطةر ئةجمارةش ث-4

 سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةر َيزان ئَيستا ئةوةي خوَيندرايةوة ئةوة بةشي شةشةم بوو بة تةواوي، ئَيستا ماددة بة ماددة 
 رموو.دةخوَيندرَيتةوة و دةخةينة طفتوطؤ، فة

  بةر َيز طةشة دارا جالل:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةشي شةشةم سيستمي كار لة ثةرلةمان:
 يةكةم: بةرنامةي كاري دانيشتنةكاني ثةرلةمان 

 (48ماددةي )
دةستةي سةرؤكايةتي بةرنامةي كاري دانيشتنةكاني ثةرلةمان دادةنَيت و بؤي هةية ر اوَيذ لةطةَل -1

 دةستةي طشيت بكات.
( كاتذمَير ثَين واددةي 48هةموو دانيشتنَيك بةرنامةي كاري نووسراو و ثَيشوةختةي دةبَي )-2

َيطةي سكرتَيرةوة لة بةرنامةي كار ئاطادار دةكرَينةوة بة ثَيضةوانةوة دانيشتنةكة سةرجةم ئةندامان لة ر
 دانيشتنةكة ئةجنام نادرَيت.

 ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي 
( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةمان، ضوار بةر َيز داوا 48سوثاس بؤ بةر َيز طةشة دارا، طفتوطؤ لةسةر ماددةي )

 (، بةر َيز بَيستوون فائق، فةرموو.48دةكةن بةشداري لة طفتوطؤ بكةن لةسةر ماددةي )
 بةر َيز بَيستوون فائق حممد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ثةير ةوةكة خؤي ذمارةي ماددةكاني زؤر زؤرة، بؤ ئةوةي لةو زؤرييةي ذمارةي 48)تةبعةن ماددةي 

ماددةكان ر زطارمان بَي من ثَيشنيار دةكةم بؤ ماددةكاني ترين ئةو ماددانةي كة كورتن دوو دوو ئةطةر كرا 
ةوة بةركارةكةي و طوجنا دةجميان بكةين باشرتة، ضونكة هةتا ذمارةي ماددةكان كةمرت بَي هاوشَيوةي ثةير 
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ئَيستا من بة طوجناوي دةزامن، ئةم ماددةية دةستةي سةرؤكايةتي بةرنامةي كار دادةنَي ئةوة بؤخؤي لة 
( لة دةسةآلتةكاني دةستةي سةرؤكايةتي دا هاتووة، يةكةميان ئةوةي دةستةي 3( بةشي )16ماددةي )

ة سةري بةآلم لةوَي هةية، ئةوةي تريان سةرؤكايةتي بةرنامةي كاري دانيشتنةكان دادةنَي، ئةو نةضووينةت
( سةعات ثَين ئةوة، 48دةمَينَيتةوة هةموو دانيشتنَيك بةرنامةي كاري نووسراوي ثَيشوةختة هةبَي و )

( بؤ ئةوةي وةكو طومت نةجامتان دةبَي لةم ماددةيةش، 49من ثَيشنيار دةكةم ئةوةيان بَينينة ماددةي )
(ي بةشي سَييةمدا ئاماذةي ثَيكراوة، زؤر 16ةوة سةري لة ماددةي )ئةوي تريشيان لةوةي تردا بطةر َين

 سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز بَيستوون فائق، بةر َيز مامؤستا عبدالرمحن، فةرموو.
  رضا:بةر َيز عبدالرمحن علي 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
اوَيذ ني ثةرلةمان دادةنَيت بؤي هةية ر( دةستةي سةرؤكايةتي بةرنامةي كاري دانيشتنةكا1( )48ماددةي )

لةطةَل دةستةي طشيت، ئةو )دةستةي طشيت(ية ئةطةر تةوزحيَيكي لةسةر بدةن مةبةست لة سةرؤكايةتي 
مان دا لة فراكسيؤنةكانة يان لة ضي ديكةية؟ دووةميشيان/ ثَيموابَيت ذمارةي ئةندامان لة هؤَلي ثةرلة

 ئَيستادا بةشي ئةوة ناكات ماددةكان خبرَيتة دةنطدانةوة ، سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس بؤ بةر َيز مامؤستا عبدالرمحن، ذمارةي ئةندامان ئَيستا بةس بؤ طفتوطؤية، بؤ دةنطدان هةموو 
ةي طشيت( نة ذوورَي و دةنطدان لةسةري دةكرَيت، ئةوةي )دةستبةشةكة دواتر داوا دةكةين ئةندامان بَي

وونكردنةوةيةكي لةسةر بدةي، ضونكة ثَيشرت ئةوة باس كراوة، موناقةشة كراوة، بةر َيز د.فرست ئةطةر ر
كة سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةطةَل سةرؤك فراكسيؤنةكان ثَيكةوة دةستةي طشيت ثَيك دَينن، شتةكي تازةية، 

 فةرموو.
  ر َيز فرست صؤيف علي:بة

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةطةر هةر هةمان ثةير ةو كة لةبةر دةستتانة بةشي يةكةمي بكةنةوة )ثَيناسةكان( دةستةي طشتيمان 

 ثَيناسة كردووة كة برييت ية لة سةرؤكي فراكسيؤنةكان و دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان.
 ةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري س

 سوثاس بؤ بةر َيز د.فرست، بةر َيز حتسني إمساعيل، فةرموو.
  بةر َيز حتسني إمساعيل أمحد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 منين هةمان تَيبينيم هةبوو، سوثاس.
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 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سةكري، فةرموو. صطفىمسوثاس بؤ بةر َيز حتسني إمساعيل، بةر َيز 

  أمحد محد:  مصطفىبةر َيز 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َيطةي ر ( دةَلَي سةرجةم ئةندامان لة2ئةطةر ئةو ماددةية وةكو خؤي مبَينَيتةوة لةطةَل بر طةي )
ن سكرتَيرةوة لة بةرنامةي كار ئاطادار دةكرَينةوة، لة دةقةكةي ئةوة فةهم ناكرَي كة لة ناوةر ؤكي كاري

ئاطادار بكرَينةوة، هةرضةندة بؤتة عادةت لة ناوةر ؤكةكةشدا ئاطادار دةكرَيتةوة، بةآلم ثَيمباشة ئةو 
َيطةي سكرتَيرةوة لة بةرنامة و ناوةر ؤكي َي ئةوةندةي بؤ زياد بكةين )لةرمةفهومة لة دةقةكةي وةربطري
 كار ئاطادار بكرَينةوة(، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ 
 سةكري، بةر َيز عمر عينايةت، فةرموو. مصطفىسوثاس بؤ بةر َيز 

  بةر َيز عمر عينايةت حةمة سعيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةبَيت( عيبارةتةكة سةبارةت بة خاَلي دووةم )هةموو دانيشتنَيك بةرنامةي كاري نووسراوي ثَيشوةخت 
( سةعاتةكة زؤر باشة بةآلم ثَيويست ناكات لة ئةخريةوة 48ي تر دابر َيذر َيتةوة، )ةكيكة جارَيكبةر ةئي من ر

بووترَيت بةثَيضةوانةوة دانيشتنةكة ئةجنام نادرَيت، يةعين ئةوة تةحصيل حاصلة، لةبةر ئةوة بةر ةئي من 
تةوة جارَيكي تر، زؤر ئةوة دةستةي سةرؤكايةتي ئيحراج دةكات، باشرتة بة ثَيضةوانةوة البربَيت و دابر َيذر َي

 سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس بؤ بةر َيز عمر عينايةت، بةر َيزان ئةطةر تَيبينيةكتان هةية سةرؤك و ئةنداماني ليذنةي كاتي ، 
 بةر َيز د.فرست، فةرموو.

  بةر َيز فرست صؤيف علي:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

و ئةوةي كة ثَيشرت لة ئةو كارنامةي كة بؤ موناقةشةكردني ثةير ةو طفتوطؤمان لةسةري كرد، ئةطةر وةك
وونكردنةوة دةدةين، ئةطينا ئَيمة لةطةَل بةر َيزةكاني ر يان وةكو ر وونكردنةوة ئَيمة ربابةتَيك وةكو ثرسيا

ي لة خوارةوةشن تَيبينييةكان تر كة ثَيكةوة لة ليذنةي كاتني ض ئةوانةي لةسةر مينةصةن و ض ئةوانة
هةمووي دةنووسني، كؤبوونةوةي داهاتوو دَيني ئةو بريور ايانةي كة طرنطن يان ئةوانةي سَي ئةندام زياتر 
ثشتطرييان كردووة دةخيةينة دةنطدان، تةنانةت ئةطةر يةك ئةندامين بابةتةكة تةر ح بكات و 

كة ئَيستا كؤبوونةوة تةواو دةبَيت دةضني دادةنيشني،  تَيبينييةكةي طرنط بَيت، ئَيمة بة تةئكيد لةليذنة
بريور ايةكان موناقةشة دةكةينةوة، بؤ منونة ئةوةي ئَيستا كة كاك عمر عينابةت باسي كرد بة تةئكيد ئَيمة 
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موالحةزةكةي وةردةطرين، ئةطةر يةك ئةندامين بَي صياغةي ماددةكةي بةو شَيوةية دةكةينةوة كة 
، بةدَلنيايي تَيبينيةكاني هةمووتان وةردةطرين، دةمةوَي جارَيكي ترين جةخت لة جةنابيان باسيان كرد

خاَلَيكي ترين بكةينةوة، يةعين بؤ موناقةشة كردن مةسةلةي ثةير ةو مةسةلةيةكي طرنطة، يةعين هةر 
اتوو ضةند ئةندام لة ذوورةوة بن هيض لة ياسايي بووني موناقةشةكة كةم ناكاتةوة، تةنها بؤ جةلسةي داه

( ئةندام لة ذوورةوة بَيت، بؤية هةر ئةندامَيكي ثةرلةمان 56كة دةخيةينة دةنطدان ثَيويستمان بةوةية )
دةتوانَي لة ذوورةوة بَيت و موناقةشة بكات، ئةوة مةسةلةيةكي طرنطة، بةآلم ئةطةر ئةندامَيك خؤي 

 نةيةوَي بةشدار بَيت ئةوة لة ياسايي بووني ثرؤسةكة كةم ناكاتةوة.
 ةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ب

وونكردنةوةية، كة ثَيويست بوو، بةر َيزان بةردةوام بن لة ماددةي وثاس بؤ بةر َيز د.فرست بؤ ئةو رس
 (، بيخوَيننةوة بؤ ئةوةي طفتوطؤي لةسةر بكةين، فةرموو.49)

  بةر َيز طةشة دارا جالل:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( 49ددةي )ما
بر طةكاني بةرنامةي كار بةطوَيرةي ئةو ر يزبةندييةي لة بةرنامةكةدا هاتووة طفتوطؤيان لةبارةوة -1

ةزامةندي ةرؤك يان سَي ثةرلةمانتار و بة ردةكرَي، ثاش و ثَيشخستين هةر بر طةيةك لةسةر ثَيشنياري س
 زؤرينةي ئامادةبووان دةبَيت.

رنامةي كار تةواو نةبَيت بر طةيةكي نوَي طفتوطؤي لةسةر ناكرَيت بةآلم تا طفتوطؤ لةسةر بر طةيةكي بة-2
ئةطةر لةبةر هةر هؤيةك نةتوانرا طفتوطؤ دةربارةي بر طةيةك تةواو بكرَي دةستةي سةرؤكايةتي دةتوانَي 

ةزامةندي زؤرينةي ئةنداماني ئامادةبوو بابةتةكة ة رئةو بابةتة بة هةَلثةسَير اوي بهَيَلَيتةوة و ب
 دوادةخرَيت بؤ دانيشتين داهاتوو بر طةي دواي ئةوة طفتوطؤي لةسةر دةكرَي.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةر َيز طةشة دارا، ئةو بةر َيزانةي دةيانةوَيت لةسةر ئةو ماددةية قسة بكةن، سَي بةر َيز داوا 

 دةكةن، بةر َيز د.ثةري، فةرموو.
 بةر َيز ثةري صاحل محيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يةكةم/ بر طةكاني بةرنامةي كار ئةطةر حةزتان لَي بَي بة جواني و بة خاَلبةندييةوة بيكةن يارمةتيتان 

اسيت زؤر بة قسةكان ناكةن، بةردةدةم، ئارةزووي خؤتانة، ئاخر زؤر قسةكان كردووة ليذنةي ياسايي 
 طلةييمان هةية.

 ز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َي
 ئةوة ليذنةيةكي ترة.
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  بةر َيز ثةري صاحل محيد:
لةبةرنامةكةدا هاتوو  ىَيزبةندييةي )دوو(ي بةرنامةي كار، بةطوَيرةي ئةو ربةَلَي دةزامن، يةكةم/ بر طةكان

ة كوردييةكةي )فاريزة وَيرطوَلةية( طفتوطؤيان لةبارةوة دةكرَيت، ثاش و ثَيشخستين هةر بر طةيةك خؤي ب
ةزامةندي سَي ثةرلةمانتار، )و( زيادة، بةرهةر بر طةيةك ديسان )فاريزة(، لةسةر ثَيشنياري سةرؤك، يان 

زؤرينةي ئامادةبووان دةبَيت، دووةم/ تا طفتوطؤ لةسةر بر طةيةكي بةرنامةي كار تةواو نةبَيت، بر طةيةكي 
بةآلم ئةطةر لةبةر هةر هؤيةك نةتوانرا طفتوطؤ دةربارةي بر طةيةك تةواو  نوَي، طفتوطؤي لةسةر ناكرَيت،

ةزامةندي ةسَيريدراوي بهَيَلَيتةوة و بة ربكرَيت، دةستةي سةرؤكايةتي دةتوانَيت ئةو بابةتة بة هةَلث
خبةنة زؤرينةي ئةنداماني ئامادةبوو بابةتةكة بؤ دانيشتين داهاتوو دوادةخرَيت، تكاية تكاية فةرمانةكان 

 ثشتةوة، بَي زةمحةت، بر طةي دواي ئةوة طفتوطؤي لةسةر دةكرَيت، سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بطرين، سوودي لَي ببينني و وةرسوثاس بؤ بةر َيز د.ثةري، بةتةئكيد ثَيويستة سوود لة تواناكاني بةر َيزت 
ؤ دار شتنةوةي زمانةواني هةر ماددةيةك، هاوكاري بةر َيزتان وةربطرن، داوا لة ليذنةي كاتين دةكةين ب

 بةر َيز حتسني إمساعيل، فةرموو.
  بةر َيز حتسني إمساعيل أمحد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( وشةي )بةطوَيرةي( هاتووة من ثَيمواية )بةثَيي( باشرت دَينت لة كوردي، لة 1( بر طةي )49ماددةي )

وةكو بةر َيز د.ثةرين ئيشارةتي ثَيدا )زؤرينةي ئامادةبوون( نووسراوة بةآلم دةبَي كؤتاييةكةشي 
( كة دةَلَي )بةرنامةي كار تةواو نةبَي( بر طةيةكي بةرنامةي كار تةواو 2)ئامادةبووان( بَي، لة بر طةي )

طفتوطؤي لةسةر  بر طةي ترنةبَي بر طةيةكي نوَيية، خؤي هةمووي هةر نوَيية بكرَيتة بر طةي )دي( يان 
 ، زؤر سوثاس.ناكرَي

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، فةرموو.عبداللطيفسوثاس بؤ بةر َيز حتسني إمساعيل، بةر َيز ئاري 

 مولود:عبداللطيف بةر َيز ئاري 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ة دَينة بةردةمي ئَيمة لة بةرنامةي كاردا زؤربةي اسيت هةموو ئةو ثرؤذة بر يار و ثرؤذة ياسايانةي كر
زؤري هةَلةي زمانةوانيان هةية، ثَيويستة ئةوة ليذنةيةكي ثسثؤر ي موختةص لة بواري زماني كوردي دا 

( 49دانيشنت سةر لة نوَي دايرب َيذنةوة، بؤية من قسة لةسةر خاَلبةندي ناكةم، بةشي شةشةم ماددةي )
سةر ثَيشنياري سةرؤك يان سَي ثةرلةمانتار( ئايا ثَيشنياري سةرؤكين بؤ ثَين و بر طةي يةكةم دةَلَي )لة

ثاش خستين بر طةي طفتوطؤ دةخرَيتة دةنطدان يان نا؟ ثَيم باشة دةستةي سةرؤكايةتيشي بؤ زياد بكرَي، لة 
 نووسراوة (دا ئايا دةستةي سةرؤكايةتي دةتوانَي بر طةكة هةَلثةسَيرَي؟ يان ثَيشنيار بكات،2بر طةي )



 167 

ئةطةر بتوانَي ئيرت زؤرينةي ئةنداماني بؤ ضية؟  دةتوانَيت ئةو بابةتة بة هةَلثةسَيردراوي بهَيَلَيتةوة
يةعين دةنطداني بؤ ضية لةسةري؟ من ثَيشنيار دةكةم بنووسرَي )دةستةي سةرؤكايةتي( دةتوانَي البربَيت، 

ةزامةندي اوي مبَينَيتةوة دواي ئةوة بة رثةسَيردردةستةي سةرؤكايةتي ثَيشنيار دةكات ئةو بابةتة بة هةَلة
زؤرينةي ئامادةبووان دةخرَيتة دةنطدان، ئةطةر بتوانَي يةعين هَيزي ئةوةي هةبَي بتوانَي هةَليثةسَيري 

 ئيرت دةنطدان و زؤرينةي ئةنداماني بؤ ضية؟ زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: 

 ، بةر َيز عبداهلل حاجي حممود، فةرموو.عبداللطيفس بؤ بةر َيز ئاري سوثا
  بةر َيز عبداهلل حممود حممد: 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 من هةست دةكةم )دةستة(كة زياد بَيت )سةرؤكايةتي دةتوانَيت(.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
  حاجي حممود، بةر َيز عمر عينايةت، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز عبداهلل

  بةر َيز عمر عينايةت حةمة سعيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كاك حتسني دوو وشةي باس كرد )بةطوَيرةي( )بةثَيي( من ثشتطريي دةكةم، )ئامادةبوون( )ئامادةبووان(، 
ثَي بكات، ئةوة دةبَي دابر َيذرَيتةوة  ستةيةكمان نية بة )تا( دةستي شارةزاية لة زماني كوردي هيض رد.ثةر

جارَيكي ديكة، من ثشتطريي دةكةم زمانةوانَيك ئةو بر طة لةطةَل بةر َيزان كة زؤر ماندووبوون و 
دةستخؤشيان لَي دةكةم دابر َيذنةوة، لة ئةخريي نووسراوة بةآلم ئةطةر لةبةر هةر هؤيةك نةتوانرا طفتوطؤ 

ئةطةر نةتوانرا طفتوطؤ  ،، ئةوا هةر زيادة بةآلم ئةطةر لةبةر هةر هؤيةكدةربارةي بر طةيةك تةواو بكرَيت
ئيرت ثَيويست بةو زيادةية ناكات و البربَيت، قسةي ئةخريي من ئةوةية كة بابةتةكة جوانة باش  دةربارةي،

 نووسراوة، بةآلم  دار شتنةوةي بؤ بكرَي، سوثاسيان دةكةم.
 ي سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطر

 سوثاس بؤ بةر َيز عمر عينايةت، بةر َيزان ليذنةي كاتي ئةطةر وةآلمدانةوةيةك هةبَيت، فةرموو.
  بةر َيز فرست صؤيف علي :
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تَيبينييةكاني بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان هةمووي لة جَيطاي خؤيدا بوو، بة تةئكيد لة كؤبوونةوةي 
ةضاو ئةو صياغانةي كة طوتيان هةمووي راتوو كة دةخيةينة دةنطدان ئةوان دةيبينن ئَيمة تةواوي داه

و جارَيكي تر سةر لة نوَي لةطةَل هاور َيكامنان لة ليذنةي كاتي دايدةر َيذينةوة، دَلنيابن لةوةي  دةكةين
 تَيبينييةكانتان زؤر لة جَيطاي خؤي بوو و وةريان دةطرين.
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 إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيز جعفر
 ( خبوَيننةوة، فةرموو.50سوثاس بؤ بةر َيز سةرؤكي ليذنةي كاتي، بةر َيزان ماددةي )

  بةر َيز قارةمان قادر فتاح:
 (50ماددةي )

 هةر بابةتَيك لة بةرنامةي كاردا نةبَي طفتوطؤي لة بارةوة ناكرَي.-1
( كاتذمَير لة واددةي دانيشتنةكة داواي زيادكردني 24دةتوانَي بةر لة )سةرؤكي فراكسيؤني ثةرلةماني -2

بابةتَيك بؤ بةرنامةي كار بكات بة مةرجَيك بابةتةكة طشيت و بةثةلة بَيت و دواخستين ببَيتة هؤي لة 
 دةستداني طرنطي داواكارييةكة.

ن مايف ئةوةيان هةية داوا لة ( ئةندام يان نوَينةراني هةر ثَيكهاتةيةك لة ثةرلةما10اليةني كةم )-3
 سوثاس.بةتَيكي طشيت خبةنة بةرنامةي كار، دةستةي سةرؤكايةتي بكةن بؤ ئةوةي طفتوطؤ لةسةر با

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو. (، بةر َيز بَيستون فائق،50سوثاس بؤ بةر َيز قارةمان، بةر َيزان بؤ طفتوطؤ لةسةر ماددةي )

  بةر َيز بَيستون فائق حممد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( تةقريبةن هةر لة يةك ضوارضَيوةدان، بةآلم سَي ماددةي بؤ دانراوة، 50( و )49( و )48تةبعةن ماددةي )
سَي ذمارة، ديسان من لةسةر ثَيشنياري يةكةمم ثَيشنيار دةكةمةوة ئةوةش خبرَيتةوة ضوارضَيوةي يةك 

( ماددةية، زؤرة، ديقةت 150بؤ ئةوةي ذمارةي ماددةكاني ثةير ةو ) كاذَير (48مةسةلةن بووترَيت ) ماددة،
بدة ئةوة لةطةَل ماددةكةي ثَيشوو لةطةَل ثَيشووتريشدا هةر لة يةك ضوارضَيوةداية، بؤية من ثَيشنيارةكةم 

وةمي دةَلَي سةرؤكي فراكسيؤني ئةوةية كة لة كاتي صياغةي ئةخريدا موهيم بيكةنة يةك ماددة، بر طةي دو
( كاتذمَير لة واددةي 24سةرؤكي فراكسيؤن دةتوانَي بةر لة ) ثةرلةمان ئةو ثةرلةمانةي ناوَي هةر

دانيشتنةكة داواي زيادكردني بابةتَيك بكات بة مةرجَيك بابةتةكة طشيت و بة ثةلة بَي، )طشيت( لةوَي 
سةلةن؟ يان ئةوة ر وون بكرَيـةوة يان البربَي، بؤ ئةوةي تؤزَيك مةتاتيية ضي طشيت ية و ضي طشيت نية مة

( ببوورة سةرؤكي ثةرلةمان بؤ ئةوةي لة جةلسةي داهاتوودا موناقةشةي 48بريم نةضَي لةسةر ماددةي )
بريضوو م ( من ئةوة48نةكةم بر طةي يةكةمي بةر َيز سةرؤكي ليذنةي ثةير ةو بر طةي يةكةمي ماددةي )

ةقةرةية دابةش بكرَي بةسةر هةردوو دةسةآلتةكان دا ئةو فةقةرةي يةكةمة دةتوانرَي ئةو دوو ف
زيادةيةكةي نامَييَن كة دةَلَي )دةستةي سةرؤكايةتي بةرنامةي كار دادةنرَي( ئةوة نةقل بكرَي بؤ 

اوَيذ لةطةَل دةستةي طشيت( ئةوةش بؤ دةستةي )ردةسةآلتةكاني دةستةي سةرؤكايةتي، ئةوةيشي كة دةَلَي 
 ( كاك د.فرست، زؤر سوثاس.48نةقل بكرَي، ئةو ماددةية نامَييَن، ئةوة بؤ ماددةي ) طشيت
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 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
( موناقةشة لةسةري تةواو بووة بةآلم ئةو تَيبينيانة بنَيرة بؤ 48سوثاس بؤ بةر َيز بَيستون فائق، ماددةي )

 ان بؤ ئةوةي سوودي لَي ببينن، بةر َيز حيات جميد، فةرموو.بةر َيزان ثَين دةنطد
  بةر َيز حيات جميد قادر:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( خاَلي يةكةم )هةر بابةتَيك لة بةرنامةي كاردا نةبَيت طفتوطؤي لةبارةوة 1(دا فةقةرة )50لة ماددةي )

اندا هةبَيت ينيبكرَيت )بةآلم( ياخود )ئةطةر( لةبةناكرَيت( دةكرَيت ئةم خاَلة لةطةَل خاَلي دووةم دا دةمج 
 و بة يةك خاَل دابر َيذرَيتةوة، سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 كبري، فةرموو. ناظمسوثاس بؤ بةر َيز حيات جميد، بةر َيز 

  كبري حممد: ناظم بةر َيز
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( لة 50( و )49( و )48ةكةي كاك بَيستون دةكةم دةربارةي ئةوةي كة هةر سَي ماددةكة )ثشتطريي قس
يةك ماددةدا جَيطايان بكرَيتةوة، ئةوةي ترين لةسةر بر طةي دووةم بؤ بةر َيزان ليذنة )سةرؤكي 

ناو ئةو  وة لةوفراكسيؤن( ئةطةر بكرَيت ثَيناسةكةي بكرَيت وابزامن لة ناو ثَيناسةكان نةكراوة، نةمديت
 هةمواركردنةوةية، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 كبري، بةر َيز عمر عينايةت، فةرموو. ناظمسوثاس بؤ بةر َيز 

  بةر َيز عمر عينايةت حةمة سعيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةستيان خؤش بَي، جارَيكي تر دةيَلَيمةوة،  تةبعةن هةموومان دةمانةوَي هاوكاري ئةو ليذنةية بني،
( ت، )كاتذمَير( نية ببورن )كاذَيرسةرؤكي فراكسيؤن وةكو كاك بَيستون طوتي )ثةرلةمان(ةكة البربَي

، بابةتةكة لة ( كاذَير24يستمانة، دواي )( يةعين ئةوةية كة ثَيواتذمَير يةعين ئالتةكةية )كاذَيرك
( و 2ية بكرَيتة )بةرذةوةندي طشيت( ئةوة باشرتة و من ثَيشنيار دةكةم )بةرذةوةندي طشيت بَي ئةو طشيت 

( و سَي بكرَي بة يةك )سةرؤكي فراكسيؤن و اليةني 2( وةكو خؤي مبَينَيتةوة و )1( بكرَي بة يةك، )3)
( ئةندام يان نوَينةراني هةر ثَيكهاتةيةكي ثةرلةمان مايف ئةوةيان هةية( ئةوةي ئيرت دوايي 10كةم )

 يرب َيذنةوة، سوثاستان دةكةم.دا
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز عمر عينايةت، بةر َيز حتسني إمساعيل، فةرموو.
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 بةر َيز حتسني إمساعيل أمحد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ة جياتي )سةرؤكي فراكسيؤني ثةرلةمان( منين هةمان تَيبيين كاك بَيستون و كاك عمر عينايةمت هةية، ل
 كة وابزامن نية ئةم شتة، سةرؤكي فراكسيؤنةكان دةتوانن بةر لةوةندة و تا كؤتايي، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، فةرموو.عبداللطيفسوثاس بؤ بةر َيز حتسني إمساعيل، بةر َيز ئاري 

  مولود: عباللطيف بةر َيز ئاري
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( خاَلي دووةم دةَلَي )سةرؤكي فراكسيؤني ثةرلةمان( ئةوة هةَلةية بَي شك بكرَي بة )سةرؤكي 50ماددةي )
( ئةندام يان نوَينةراني هةر 10فراكسيؤنةكاني ثةرلةمان(، لة خاَلي سَييةم دةَلَي )اليةني كةم )

ة بةرنامةي كار، ضونكة ان خؤيان تةنيا دةتوانن داوا بكةن بابةتَيك خبرَيتثَيكهاتةيةك( ئايا ثَيكهاتةك
( ئةندامةكة تةواوة، مايف ئةوةيان هةية داوا 10( ئةندام، ئةوة )10وون نية، دةَلَي بةاليةني كةم )لةوَيدا ر

وة، دواي لة دةستةي سةرؤكايةتي بكةن بؤ ئةوةي طفتوطؤ لةسةر بابةتَيكي طشيت خبرَيتة بةرنامةي كارة
ئةوة )يان( هاتووة دةَلَي )يان نوَينةراني هةر ثَيكهاتةيةك( نوَينةراني هةر ثَيكهاتةيةك تةبعةن هةر يةك 

يكةي هةية؟ ئةوة ( ئةندام ثةرلةماني د10نوَينةر دياري دةكرَي ئةو وةختة، ئةو نوَينةرة بة تةنيا هَيزي )
ر ةئيةكةي كاك عمر دةكةم، خاَلي دووةم و سَييةم زؤر وونكردنةوةي زياتر بكرَي، ثشتطريي لةوَيدا دةبَي ر

( ئةندام ثةرلةمان و نوَينةري 10زؤر نزيكن لة يةكةوة، دةكرَي بكرَيتة سةرؤكي فراكسيؤني ثةرلةمان و )
 ثَيكهاتةكان دةتوانن ئةو كارة جَيبةجَي بكةن، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، داوا لة بةر َيزان ليذنةي كاتي دةكةين وةآلم بدةنةوة، فةرموو.عباللطيفسوثاس بؤ بةر َيز ئاري 

  بةر َيز فرست صؤيف علي:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يزبةندي بةشةكان ئةطةر جةنابتان بطةر َينةوة بؤ ئةم ت بة دةجمي مةواد يان بةشةكان، ربة عام سةبارة
ونةوةي ر ابردووش خوَيندمانةوة و ثَيشرتين بة دةنطي ئَيوةي بةر َيز ئةنداماني ميكانيزمةي كة لة كؤبو

ووي بةشةكان و ر يزبةندييان و اوةتة ليذنةي ثةير ةو تةنها لة رثةرلةمان ثةسةند كرابوو، ئةو دةسةآلتة در
( يان ماددةي 50)ئةم بابةتانة دةتوانني بيكةين، بةآلم ئةو تَيبينييانةي ئَيستا لةسةر بؤ منونة ماددةي 

( كرا ئةوةي مومكني بَي ئَيستا بيكةين لة دةجمي بر طةكان بر طةي دوو لةطةَل سَي، 48( يان ماددةي )49)
بر طةي يةك لةطةَل دوو لة جَيطاي خؤيداية و تةئكيد ئَيمة دادةنيشينةوة دةجمي دةكةين، جارَيكي تر 

نداماني ثةرلةمان دةكةين كة تَيبينيةكانيان ئةطةر ئيعادةي صياغةي دةكةينةوة و داواش لةو بةر َيزانة ئة
بكرَيت مومكني بَيت بةتايبةتي ئةوةي وةكو د.ثةري هةوَل بدرَيت بة نووسني مباندةنَي لةوانةية ئةركي 
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ئَيمة ئاسانرت بكات، هةرضةندة ئةطةر نةشيكةن هةر دةينووسني لةالي خؤمان، بةآلم لةوانةية ئاسانرت و بة 
ةضاو بكةين، سةبارةت بة مةسةلةي ثَيكهاتة ئةو )يانة( خؤي مادةم )و( تَيبينيةكانتان ر يقةترت بتواننيد

نية )يان(ة بة مةعناي ئةوةية بةَلَي دةتوانن، يةعين ئةطةر نوَينةري ثَيكهاتةي ئةرمةني، نوَينةري 
ك تةر ح بكات، ثَيكهاتةي مةسيحي يان توركمان دةتوانَي بةَلَي ئةطةر يةك كةسين بَي دةتوانَيت بابةتَي

مادةم )يان(ة يةعين هةم فراكسيؤن دةتوانَي هةم ئةو ثَيكهاتةيةش دةتوانَي، لَيرةش لة ليذنةي ثةير ةو 
ئَيمة كة نووسيومانة بة مةعناي ئةوةية كة ثَيكهاتةيةك خصوصيةتَيكي تايبةتي بدةنَي بتوانَيت بابةتَيك 

مواية مةفهومة مةعناي ئةوةية ثةيوةست نةبَيت بة تةر ح بكات، ئةوةي تريشيان كة دةَلَي )عام( من ثَي
يةن، بابةتةكة طشتطري بَي هةموو كوردستان بَي، ييةن، مةنتيقةيةكي موعةيبةرذةوةندي شتَيكي موعة

 ئةطةر ثَيتان باش بَيت دةتوانني بةرذةوةندي طشتين ئيزافة بكةين ئةطةر هاور َيكاني تر بَلَين.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/

سوثاس بؤ بةر َيز د.فرست، ديارة طفتوطؤكة كؤتايي هاتووة، بةآلم سَي بةر َيزي تر داوايان كردووة بةشدار 
 بن، بةر َيز مامؤستا مةال مروان، فةرموو.

  بةر َيز حسني إمساعيل حسني )مةال مروان(:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َيزن لةالي هةموو اليةكمان، من دةَلَيم ئةوةي كة هةم ثَيكهاتةكان جَيي ربؤ من هةر لةسةر خاَلي سَييةم 
نة شتَيكي تايبةت نني بة ثَيكهاتةكان ئةطةر شتَيكي وبؤ منو ،ئاواي لَي بكرَيت ئةو شتانةي كة طشتطرين

بةآلم  تايبةتة بة ثَيكهاتةكان با ثَيكهاتةكان ئةو خصوصيةتةيان هةبَيت، ئةطةر شةخصَيكين داوا بكات،
ئةطةر طشتطري بن و ثةيوةست بَيت بة هةموو خةَلكي كوردستان يةعين ئةو تايبةمتةندييةي نةبَيت بة 

 تةنها داوا بكات و ئةو كاتةي قةزييةكة وابزامن فراوانرت دةبَيت، دةستتان خؤش بَيت.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ا مةال مروان، بةر َيز ثةروا علي، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز مامؤست
  بةر َيز ثةروا علي حةمة حممد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ئةندام يان 10(ية اليةني كةم )10وَير اي دةستخؤشي بؤ ليذنةكة من لةطةَل ئةوةدام كة ئةو ذمارة )

( ئةندام باشرتَيكة، 5) بكرَي بة( ئةندامةكة 10نوَينةري ثَيكهاتةيةك، كةواتة لةو كاتةدا ئةطةر بكرَي )
 َيزم بؤ ثَيكهاتةكان ئاسايي ية هةر يةكةيان نوَينةري ثَيكهاتةيةكة و جياوازة، بةآلم لةطةَل ر

 بةرَيتيةك هةية، سوثاستان دةكةم.ن( ئةندام بةرامبةر بة يةك ئةندام لةو كاتانةدا نابةرا10)
 لةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةر

 سوثاس بؤ بةر َيز ثةروا علي، بةر َيز عمر عينايةت، فةرموو.
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  بةر َيز عمر عينايةت حةمة سعيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 من قسةي خؤمم كرد لةو بارةيةوة.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 تَيبينييةكت هةبوو، فةرموو.كبري  ناظمسوثاس بؤ بةر َيز عمر عينايةت، بةر َيز 
  كبري حممد: ناظمبةر َيز 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
داوامان لة ليذنة كرد بةنيسبةت سةرؤكي فراكسيؤن بؤ ثَيناسةكردني، ببوورن نازامن من تَينةطةيشتم  واهلل

 يان نةطوترا، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 وونكردنةويةكت هةية لةسةر ئةو بابةتة، فةرموو.كبري، بةر َيز د.فرست ئةطةر ر ناظمثاس بؤ بةر َيز سو
  بةر َيز فرست صؤيف علي:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ان سريان دسةبارةت بة ثَيكهاتة وةكو بامسان كرد ئَيمة سَي ثَيكهاتةمان هةية، توركمان و ثَيكهاتةي كل

ئةرمةن، ثَيكهاتةكان زؤر نني، لة كؤبوونةوةي ليذنةش كة موناقةشة كرا لةسةر ئةو  ئاشوور و ثَيكهاتةي
بنةماية بوو، بةآلم ئَيمة تةئكيد هةموو تَيبينييةكان وةردةطرين و لة ليذنة جارَيكي ترين دادةنيشينةوة، 

باسي  ناظمكاك  لة نةتيلةش بة دةنطي ئَيوة ئةو بابةتة يةكاليي دةبَيتةوة، سةبارةت بةوةي كة بةر َيز
كرد، تةبعةن ئَيمة فراكسيؤني ثةرلةماني ثَيناسة دةكةين، فراكسيؤني ثةرلةماني هَيشتا نةطةيشتييَن لةوَي 
ثَيناسة دةكةين لة ضي ثَيك دَيت و ضؤنة و ئةركةكاني ضية؟ سةرؤكي فراكسيؤني ثةرلةماني ئَيمة 

ئيلاب ناكات ئَيمة سةرؤكي فراكسيؤني  ثَيناسةمان نةكردووة ضونكة كة فراكسيؤنت ثَيناسة كرد هيض
 ثةرلةمانين ثَيناسة بكةين، ضونكة مةهامةكاني زياتر لةوَي لة ناو فراكسيؤن بةرجةستة دةبن، سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
( كؤتايي هات، 50ي )وونكردنةوة، بةر َيزان طفتوطؤ لةسةر ماددةوثاس بؤ بةر َيز د.فرست بؤ ئةو رس

 ( خبوَيننةوة، فةرموو.51تَيبينييةكان وةرطرياون دواتر دةخرَينة دةنطدان، ماددةي )
  َيواز فائق حسني:ربةر َيز 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (51ماددةي )

 يةكةم/ 
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ثةرلةمان ( كاتذمَير بةر لة كؤبوونةوةي 48هةر ليذنةيةكي هةميشةيي يان تايبةت دةتوانَي لة ماوةي )-1
داوا لة دةستةي سةرؤكايةتي بكات لة دياردةيةك يان ر ووداوَيك يان هةر بارَيكي طشيت بكؤَلَيتةوة و داوا لة 

 دةستةي سةرؤكايةتي بكات بؤ ئةوةي بة مةبةسيت طفتوطؤ لة بةرنامةي كار دايبنَين.
ةر  نةكات بريؤكةيةك ( خولةك تَيث10هةر ئةندامَيكي ثةرلةمان مايف هةية لة ماوةيةك كة لة ) -2

 خباتةر وو بةم مةرجانةي خوارةوة:
 ( كاتذمَير ثَين دانيشتين ثةرلةمان داوايةك ثَيشكةشي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بكات.48)-أ

 بريؤكةكة نووسراو بَيت تا ئةندام ثابةند بَيت بة ناوةر ؤكي نووسراوةكة.-ب

 ةري لةخؤ طرتبَيت.ثةيوةست بَيت بة كَيشةيةكي طشيت و ثَيشنياز و ضارةس-ث
دووةم/ دةكرَيت طفتوطؤكردن لةسةر بابةتةكاني بر طةي يةكةم لةسةر داواكاري ليذنة يان ئةندامان بة 

 ئامادةبووني سةرؤك وةزيران يان وةزيري تايبةمتةند يان هةردووكيان بَيت.
ي ئةوان و ثَيداطر ازينةبووني دةستةي سةرؤكايةتي بة داواكاري ليذنة يان ئةندامانسَيهةم/ لة كاتي ر

َيطة دةدات كةسَيكي هاوثشت يان دذ بة داواكةيان لة ماوةي سَي خولةك لةسةر داواكةيان سةرؤك ر
بريوبؤضووني خؤيان لةو بارةيةوة خبةنةر وو ئةو كات بةبَي طفتوطؤ ثةرلةمان بر ياري يةكالكةرةوةي خؤي 

 لةسةر دةدات.
ند دةتوانن داوا بكةن طفتوطؤي ئةو بابةتة بؤ ماوةيةك كة ضوارةم/ سةرؤك وةزيران يان وةزيري تايبةمتة

 لة دوو حةفتة تَيثةر  نةكات دواخبرَي.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( دةست ثَي دةكةين، ثَينج بةر َيز 51َيواز فائق، بةر َيزان طفتوطؤ لةسةر ماددةي )سوثاس بؤ بةر َيز د.ر
 زطةييز قادر ربةر َي- عبداللطيفبةر َيز ئاري - بةهزاد دروين-بةر َيز عمر عينايةت -دةكةن:  داواي طفتوطؤ

 بةر َيز عمر عينايةت، فةرموو.، بةر َيز صاحل فةقَي- سةكري مصطفىبةر َيز -
 بةر َيز عمر عينايةت حةمة سعيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةي سةرؤكايةتي بكات بؤ ئةوةي بيخاتة بةرنامةي كارةوة، ئيرت ( داوا لة دةست1بابةتةكة تةنها لة بر طةي )

 رتةئي من جارَيكير ثَيويست ناكات )بؤ ئةوةي بة مةبةسيت طفتوطؤ..( ئةوة هةمووي ئيشي د.ثةري ية بة
تةئكيد دةكةمةوة د.ثةري يان زمانزانَيكي ديكة لةو بةر َيزانة ثَيمواية لة فراكسيؤني برادةراني ثارتين 

ةكيكة، من تةنها سةرجنةكةم ئةوةندة بوو، يةكَيتين هةية، زمانزاني باشن، رفراكسيؤني  هةية، لة
 سوثاستان دةكةم.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةر َيز عمر عينايةت، ئةوةي زمانةواني لة كؤتاييدا داوامان كردووة ثَيشرتين كة ليذنةي كاتي 

و توانايانة ببينَيت كة لة ناو ئةنداماني ثةرلةمان هةنة وةكو د.ثةري، بةر َيز حتسني إمساعيل و سوود لة
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بةر َيزي تر، هةر بةر َيزيكي ترين بتوانَيت لةو بوارةوة هاوكاريان بكات ئةوة ئَيمة سوثاسي دةكةين، بةر َيز 
 بةهزاد دةروَين، فةرموو.

  بةر َيز بةهزاد دةروَين دةروَين: 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

( )دووةم( ئةو وشةية )دةكرَيت( ثَيمباشة بَيتة الدان بةو شَيوةية لَي بَيت )طفتوطؤكردن لةسةر 51ماددا )
بابةتةكاني بر طةي يةكةم ئةطةر ليذنة يان ئةندامان داوايان كرد سةرؤك وةزيران يان وةزيري تايبةمتةند 

 رلةمان(، زؤر سوثاس.يان هةردووكيان ئامادةبن لة ناو هؤَلي ثة
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، فةرموو.عبداللطيفسوثاس بؤ بةر َيز بةهزاد دةروَين، بةر َيز ئاري 
 مولود: عبداللطيفبةر َيز ئاري 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
م تؤزَيك هةم رةكيكة و هةمين كةضونكة هةست دة ،( بةم ضةشنةي لَي بكرَيت1ةي )طمن ثَيمباشة بر 

ووداوَيك يان بارَيكي طشيت ، بةتايبةتي )لة دياردةيةك يان روون نية، جؤرَي لة درَيذدادر يشي تَيدايةر
بكؤَلَيتةوة( يةعين ئيلاب ناكات بكؤَلَيتةوة هةر يةكسةر ر استةوخؤ داوا بكات بةم جؤرة )هةر ليذنةيةكي 

( كاذَيردا بةر لة كؤبوونةوةي 48)دةتوانَي( دةتوانن لة ماوةي ) هةميشةيي يان تايبةت )دةتوانن( نةك
ثةرلةمان داوا لة دةستةي سةرؤكايةتي بكةن نةك )بكات( طفتوطؤي دياردةيةك يان ر ووداوَيك يان بابةتَيكي 
طشيت خباتة بةرنامةي كار( دوو جار داواكراوةتةوة، )طفتوطؤي دياردةيةك يان ر ووداوَيك يان بابةتَيكي 

 شيت خبرَيتة بةرنامةي كار(، سوثاس.ط
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 زطةيي، فةرموو.، بةر َيز قادر رعبداللطيفئاري  سوثاس بؤ بةر َيز
  بةر َيز قادر ئؤمتان رسول:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةميشةيي يان ليذنةي تايبةت، تةبعةن ( ليذنةي 1( بر طةي يةكةم خاَلي )51سةبارةت بة ماددةي )
ليذنةي تايبةت بؤ مةهامَيكي دياريكراو ثَيك دةهَينرَيت جا لةسةر داواي ذمارةي ياسايي ثةرلةمانتاران بَي 

ةزامةندي ثةرلةمان ثَيك دةهَينرَي، بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان بَيت كة بةرياخود بة بر ياري دةستةي 
ةهَينرَي، ئايا لَيرةدا ئةوةي كة ليذنةي كاتي نووسينةوةي ئةو ثةير ةوة مةبةستَيكي دياريكراوين ثَيك د

مةبةستيانة لَيرةدا ليذنةي تايبةت دةتوانَي بةدةر لةو مةهامةي كة بؤي ثَيكهَينراوة دةتوانَي لة هةر 
دياردةيةكي تر ياخود هةر بارَيكي طشيت كة مةبةسيت بَي مةبةستةكة ئةوةية كة ثَيشنيار بكات 

ةدا ئةوةية كة ئةو ليذنةية ئةو ينةوةي دةربارة بكات و خبرَيتة بةرنامةي كار ياخود مةبةستةكة لَيرلَيكؤَل
اثؤرتةي كة ئامادةي كردووة يان ئةو ثةر اوانةي كة بة مةبةسيت لَيكؤَلينةوة ئامادةي كردووة ئةوةي كة ر
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طةر مةبةستةكة ئةوة بَي ئةوة ( سةعات خباتة بةرنامةي كار، ضونكة ئة48ثَيي طةيشتووة ئةوة بةر لة )
دةكرَيت واريدة، ئةطةر مةبةستةكةش ئةوة بَيت ليذنةكة دةتوانَيت بةدةر لةوة ثَيشنياري تري هةبَي، ضؤن 

اسثَيرَيت بةدةر لةوةي كة بؤي ثَيكهَينراوة، سةبارةت بة بر طةي دووةمين ثشتطريي ليذنةي تايبةت خؤي ر
كةم لةبري وشةي )دةكرَيت( ئةم وشةية البربَيت بر طةكة بةو ئةوةي كاك بةهزاد دةكةم، ثَيشنيار دة

شَيوةية دابر َيذرَيتةوة ليذنة يان ئةندامان بؤيان هةية داوا بكةن طفتوطؤكردن لةسةر بابةتةكاني بر طةي 
ضونكة كة ليذنة يان ئةنداماني  ،ةرؤك وةزيران يان وةزيري تايبةمتةند يان هةردووكيان بَيسيةكةم بة 

نين هةست بةوة دةكةن وةخيَت كة ثَيويست بة ئامادةبووني سةرؤك وةزيران يان وةزيري ثةرلةما
رةت بة تايبةمتةند نةبَي ئةوانين داوا ناكةن، ضونكة )دةكرَيت( واتا دةكرَيت بَيت و دةكرَيت نةيَيت، سةبا

، ليذنةي بةر َيز ستةدا بة بَي طفتوطؤ ثةرلةمان بر ياري يةكالكةرةوة دةداتئةوةي سَييةمين لة كؤتا ر
يةعين مةبةستيانة ئةو بر يارةي كة ثةرلةمان دةيدات بر يارةكاني ثةرلةمان يان بة زؤرينةي سادة بن يان 
بؤ ئةوةي كة ثَيويسيت كردووة قانون بة زؤرينةي تايبةت، لَيرةدا مةبةستةكة زؤرينةي سادةية يةعين 

 يي دةبَيتةوة، زءر سوثاس.دةخرَيتة دةنطدانةوة و بةزؤرينةي سادة بابةتةكة يةكال
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سةكري، فةرموو. مصطفىزطةيي، بةر َيز سوثاس بؤ بةر َيز قادر ر
 أمحد محد: مصطفى بةر َيز

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةم، ئةطةر صياغةكةي وةكو تَيبينيةكةي من برادةران باسيان كرد دةربارةي صياغة بوو لة بر طةي يةك

خؤي مبَينَيتةوة دووجار دةستةي سةرؤكايةتي دووبارة بؤتةوة هةندَيك خؤش نية، ئةطةر وةك خؤي 
مبَينَيتةوة )بؤ ئةوةي( زيادة )داوا لة دةستةي سةرؤكايةتي بكات لة مةبةسيت طفتوطؤكردن لة بةرنامةي 

 اضوونةوة و صياغةكردنةوةي هةية، سوثاس.كار دابيَن(، ثَيمواية ئةو بر طةية بةطشيت حةقي ثَيد
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سةكري، بةر َيز صاحل فةقَي، فةرموو. مصطفىسوثاس بؤ بةر َيز 
  بةر َيز صاحل فةقَي حممد أمني:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 قسةكاني من كاك ئاري كردي، سوثاس.

 اهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبر
 سوثاس بؤ بةر َيز صاحل فةقَي، بةر َيز ثةروا علي، فةرموو.

 
 
 



 176 

 بةر َيز ثةروا علي حةمة حممد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بر طةي دووةم )دةكرَي طفتوطؤ لةسةر بابةتةكاني بر طةي يةكةم لةسةر داواكاري ليذنة ..تا 51ماددةي )
دةتوانرَي بكرَي بة )دةكرَي طفتوطؤكردن لةبارةي بابةتةكاني بر طةي..( )لةسةر بابةتةكاني( كؤتايي( 

 نةطوجناوة، )لة بارةي بابةتةكاني بر طةي يةكةم بة داواكاري ليذنة يان ئةندامان(، سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ر ئَيستا ئةوة هاتبوو كة هةر ئةندامَيكي ثةرلةمان لةسةر يةك بابةت دوو سوثاس بؤ بةر َيز ثةروا علي، هة
 جار قسة نةكات، بةآلم كاك ئاري داواي كردووة، فةرموو جارَيكي تر.

  مولود: عبداللطيفبةر َيز ئاري 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وة دةَلَي )ئةو كات بةبَي طفتوطؤ بريم ضوو، خاَلي سَييةم يةك تَيبينيم هةية ئاماذة بةوة كرا واهللببوورة 
ثةرلةمان بر ياري يةكالكةرةوةي خؤي لةسةر دةدات( ئايا ثةرلةمان لَيرة مةبةسيت دةستةي سةرؤكايةتي 
ية كة بر ياري يةكالكةرةوةي خؤي دةدات بة بَي طفتوطؤ؟ يان زؤرينةي ئامادةبوو دةخرَيتة دةنطدان؟ ئةوة 

 رلةمان.زؤر طرنطة، مةبةست ضية؟ نووسراوة ثة
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز كاك ئاري، تَيبينييةكي كؤتايي بةر َيز عمر عينايةت، فةرموو.
  بةر َيز عمر عينايةت حةمة سعيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دا بنووسني، بَيزةمحةت ئةمر بكةي ناو ضةكمةجةكامنان وةرةقةي سثي تَيدا نية، يةعين نازانني لة كوَي

 وةرةقةي سثيمان بؤ بنَيرن.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ثةلة بكة كة ئةوةي بطةييَن، بةر َيزان داوا لة سةرؤك و ئةنداماني ليذنةي كاتي دةكةين ئةطةر لةسةر ئةو 
 ماددةية وةآلم يان تَيبيين بدةن، فةرموو.

  َيز ر َيواز فائق حسني:بةر 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَييان وةردةطريَي، كاك قادر ثرسيارَيكي  انشااهللبةشي زؤري تَيبينييةكان تَيبيين شكلي بوون، لة ليذنةكة 
اثؤرتةكةي تةواو ببوو ادةنرَي، تةنها دةتوانَي ئةطةر ركرد ليذنةي تايبةت بؤ بابةتَيكي تايبةت بَيطومان د

( سةعات ثَيشرت خبرَيتة بةرنامةي كار، ناتوانَي لةسةر هيض 48بابةتة تايبةتة دةتوانَي داوا بكات ) بؤ ئةو
بابةتَيكي تر داواكاري ثَيشكةش بكات، كاك ئاري ثرسياري كرد مةبةست لة ثةرلةمان ضية؟ بَيطومان 
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كةية نةك دةستةي مةبةست لة ثةرلةمان ئةنداماني ثةرلةمان و دةنطداني ثةرلةمانة يةعين هةيئةتة
 سةرؤكايةتي، ثرسياري ترين نةكراوة، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 َيواز فائق، د.ثةري خاَلي نيزامي هةية، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز د.ر

  بةر َيز ثةري صاحل محيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ووني بكةنةوة ر سَيكي هاوثشت يان دذ بة داواكةيان، ئةطةر زةمحةت نةبَي( سَييةم كة51لة ماددةي )
 كةسَيكي هاوثشت.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةر َيز د.فرست، فةرموو.

  بةر َيز فرست صؤيف علي:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

ك بَيت ليذنةيةك داوا دةكات لةو ثةرلةمانة لة ناو هؤَل مةبةستمان ئةوةية كاتَيك كة لةسةر هةر بابةتَي
َيطةي ثَي راوةتة بةرنامة، لَيرة كةسَيك رطفتوطؤي لةسةر بكرَيت و ئةوةش لة دةستةي سةرؤكايةتي نةخ

( يان ثشتيواني ئةوةية كة ئةو بابةتة طفتوطؤي لةسةر بكرَي، كةسَيكين كة دذ بَيت، أنصاردةدرَيت كة )
وونكردنةوةي ثَيويست درا دةخرَيتة دةنطدان، تةنها دةنطدان واتا دوو ئينلا دواي ئةوةي رطةر دذ بَيت  ئة

كةسين وةرناطريَي تةنها يةك كةس بة ثشتيوان و يةك كةسين بة دذ، ئةطةر زؤرينةي ئامادةبووان كة 
( 40َلة لةوانةية )دةَلَيني زؤرينة ثةرلةمان، مةعناي واية ئؤتؤماتيكي زؤرينةي ئامادةبووان، ئَيستا لةو هؤ

( كةس لةطةَلي بوون مةعناي واية بة زؤرينة شتةكة تَيثةر  دةبَيت و يةكال دةبَيتةوة 21كةس هةبَي واتا )
 ئايا قسةي لةسةر بكرَي يان نةكرَي.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ةرلةماناني دونيا ثةير ةو دةكرَيت، يةك كةس لة سوثاس بؤ بةر َيز د.فرست، ئةوة مؤدَيلةكة لة زؤر لة ث

( 51ثشت يةك كةس دذ، يان دوو كةس لةطةَلي بن  و دوو كةس دذ، بةر َيزان موناقةشة لةسةر ماددةي )
كؤتايي هات و دواتر لة دانيشتنةكاني داهاتوو دةنطي لةسةر دةدرَيت، بةر َيزان لة ليذنةي كاتي ماددةي 

 ( خبوَيننةوة، فةرموو.52)
  بةر َيز سؤران عمر سعيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.  
 يزبةندي و سيستةمي دانيشتين ئةنداماندووةم: ر
 (52ماددةي )
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و  يزبةندكراو بة طوَيرةي ثيتةكاني ئةلفة هؤَلي ثةرلةمان بةثَيي ليسيت رشوَيين دانيشتتين ئةندامان ل
 ةدواي يةكي هةمان فراكسيؤن.ةضاوكردني زجنرية يةك ببَيي كوردي دياري دةكرَيت بة ر

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز سؤران عمر، بةر َيزان ئةوةي دةيةوَي بةشداري طفتوطؤ بكات دةسيت بةرز بكات، فةرموو.

  بةر َيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل )بَيطةرد تاَلةباني(:
بَيستوون  - حاجي كاروان - مامؤستا مروان - عبداللطيفئاري  -ردووة طفتوطؤ بكةن:ئةو بةر َيزانة داوايان ك

 .ثةروا علي - كةذاَل هادي - عمر عينايةت - فائق
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 روا علي، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز سكرتَيري ثةرلةمان، بةر َيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةين، بةر َيز ثة
 بةر َيز ثةروا علي حةمة حممد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةضاوكردني زجنريةي يةك بةدواي يةكي هةمان فراكسيؤن( ئةوة ماناي ضية؟ يةك ر لةم ماددةيةدا دةَلَي )بة

 بةداوي يةكي هةمان فراكسيؤن؟ تؤزَي رووني بكةنةوة، سوثاس.
 طري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَي

 ئةو ثرسيارة دوايي وةآلم دةدرَيتةوة، سوثاس، بةر َيز كةذاَل هادي، فةرموو.
 بةر َيز كةذاَل هادي فقَي داود:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةمان تَيبيين ثةروا خامن هةبوو وةكو ثرسيار مةبةست ضية لة بةر ةضاوكردني زجنرية يةك لة دواي يةكي 

يؤن؟ دووةم من ثَيم باشة بطؤر درَي ئَيستا بؤ منونة ئةطةر تةماشاي ئةو هؤَلة بكةين ئَيمة هةمان فراكس
وةكو فراكسيؤني يةكطرتووي ئيسالمي كوردستاني يةك بةدواي يةك دانيشتووينة، زؤر جاري وا هةية 

ين، دةبيين اوَيذ بكةين و طفتوطؤي لةسةر بكةمة دةمانةوَي لة نَيوان خؤمان رهةندَي بابةت هةية ئَي
بابةتَيك لة ناو هؤَلي ثةرلةمان تةماشا دةكةين ئةوةندة ثةرتةوازة بووينة يةعين حةتا بة وةرةقة 

نووسينين ناطةينة يةكرتي، بؤية ئةطةر ضاو ثَيخشاندنةوةيةكي بؤ بكرَي ئةم صيغةية يان بةثَيي  
يزبةندي دانيشتين ر صيغةية فراكسيؤن فراكسيؤنةكان لة يةكرت نزيك بن يان بة ئاليةتَيكي ديكة ئةم

 ثةرلةمانتاران بطؤر درَي، سوثاستان دةكةم.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، فةرموو.عبداللطيفئاري  زسوثاس بؤ بةر َيز كةذاَل هادي، بةر ي
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  مولود: عبداللطيفبةر َيز ئاري 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةيةكي تياية لةوانةية ليذنةي تايبةمتةند ئةوةي زؤر موختةصة لة بواري زمان دا ثَيي  سَي حاَلةتي دذ
جياوازة،  دةزانَي، يةكةم/ بةثَيي، دووةم/ بةطوَيرةي، سَييةم/ بةر ةضاوكردن، ئةم سَيية سَي حاَلةتي زؤر

غةَلةتة، دةبَي  لف و بَي(ئةيزبةند كراو؟ بةطوَيرةي ثيتةكاني ئةلف و بَي )مةبةست ضية لة ليسيت ر
ةضاو نةكردووة لة زماني َيمة ئةوةي تا ئَيستاش ئةوةمان ربنووسي )ئةلف بَي( طةورةترين كَيشةي ئ

 ستانداردا بكرَيتة )ئةلف بَي( زؤر زؤر كوردي ثةتي ترة تا )ئةلف و بَي(، ئةلف و بَي عةرةبيية، بة
يزبةندكراوة بَي دوايي ضؤن ثَيي ليسيت رةضاوكردني زجنريةيةك، ئةطةر لة سةرةوةر بة طوَيرةي يان بة ر

 ةضاوكردني زجنريةيةك تؤ ئةوة تةرتيب دةكةي؟ سوثاس.بة ر
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، بةر َيز مامؤستا مةال مروان، فةرموو.عبداللطيفسوثاس بؤ بةر َيز ئاري 
  بةر َيز حسني إمساعيل حسني )مةال مروان(: 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( بكرَيتة دوو بةش، دوو خاَل، ئةطةر 52من هيض قسةم نية لةسةر خاَلي يةكةم، بةس ثَيم باشة ماددةي )

كاك د.فرست ئاطاي لَيرة بَي، يةكةم/ ئَيمة كَيشةيةكمان هةية لة فراكسيؤنةكان بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 
تةنزيم نةكراوة، يةعين ئَيمة لةوانةية زؤرجار ثَيويستمان بة ئةطةر تةماشا بكةي شوَيين فراكسيؤنةكان 

هةماهةنطي و بة دانيشنت هةبَي لة فراكسيؤنةكان، بةشَيك لة فراكسيؤنةكان لة قاتي ثَينلن، بةشَيك لة 
( ثَيشنيار دةكةم خاَلي دووةمي بؤ زياد بكرَي هةموو فراكسيؤنةكاني 3قاتي ضوارن، بةشَيكيان لة قاتي )

( يان لة هةر قاتَيك بَي ثَيكةوة كؤ بكرَينةوة، بؤ ئةوةي كة لة يةك 4(، لة قاتي )3ن لة قاتي )ثةرلةما
 نزيك بني و بتوانني هةماهةنطي زياترمان هةبَي، دةستتان خؤش.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
نيشتنةكةية، ئةوة ئيزافةت كرد سوثاس، بةر َيز سوثاس بؤ بةر َيز مامؤستا مةال مروان، مةبةست لة ناو دا

 حاجي كاروان، فةرموو.
  بةر َيز كنعان جنم الدين أمحد )حاجي كاروان(:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
منين هةر هةمان تَيبينيم هةبوو، يةعين ئَيستا هةر فراكسيؤني ئَيمة و فراكسيؤني كؤمةَل دةَلَيي سر ةي 

يةكةوة، ئةوة دةبَي حةل بكرَي، ئاطامان لة يةك نية بؤية ئةطةر فراكسيؤن، سةمومنان طرتووة بة دواي 
فراكسيؤن دابنيشني ثَيكةوة، مةسةلةن ئَيستا حةريف )ك( من لةوةتي تةَلةبةي ئيبتيدائي بوومة هةر لة 
دواوة دانيشتوومة ضونكة حةريف )ك(م، ئةوة موشكيلةية هةموو حةرفةكاني ئةخري دةكةونة خوارةوة، بؤ 
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دةست هةَلربينين هةر دةكةوينة خوارةوة، جا لةبةر ئةوة ئةطةر فراكسيؤن فراكسيؤن بَيت باشرتة نةك 
 بةم حةريف ئةلف و بَي بَي، سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز حاجي كاروان، بةر َيز بَيستون فائق، فةرموو.

 فائق حممد:بةر َيز بَيستون 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةنطة يمةي حزب يان قائيمةي فراكسيؤن رهةرضةندة قسةكان كران، بةآلم ئةوةي ر ةضاوكردني قائ
ثَيضةوانةي ئةو حةرفة ئةجبةدية بَي، ضونكة ئةطةر مةسةلةن )لو فرضنا( سبةييَن قائيمةكة كرا بة 

( 2( و رةقةم )1وةي كاك حاجي طوتي رةقةم )موغلةق )أ( حةرفَيكي ضووزامن ئةخري حةرفةكان ئة
ةضاوكردني زجنريةي فراكسيؤن يان قائيمةي حيزبي لةطةَل )ئةلف رمةسةلةن وانية؟  )أ و ب(ي تَيدا نية، 

 و بَي(كة تؤزَي ثَيضةوانةي يةكة، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ون فائق، بةر َيز عمر عينايةت، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز بَيستو
  بةر َيز عمر عينايةت حةمة سعيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي قسةكةي كةذاَل خان دةكةم، هةروةها ثشتطريي كاك ئاري دةكةم )ئةلف بَي( باشرتة، ثشتطريي 

ات وةرزَيك ئَيمة لة دواوةين ئةوةش دةكةم كة نابَيت ئَيمة لةبةر ئةوةي )ع(ين ئيرت قةرةوين، قةي ضي دةك
با وةرزي دووةم ثَيضةوانة بَيتةوة، مايف خؤمانة، من ضوار ساَلة لَيرةم خؤ شوَينةكةشم باشة عةييب نية، 
بةآلم من داوا دةكةم برادةران لة ليذنة  كارَي بكةن يان لة ئيدارةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان ر استة لة 

آلم دةكرَي ثَيضةوانةش ةة ئةخريدا )ق( و )ع( كؤتايي دَي، بسةرةوة لة )ئةلف(وة دةست ثَي دةكات ل
 بكرَيتةوة دوو ساَل وابَيت و دوو ساَلةكةي تر بة ثَيضةوانةوة بَيت، سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
  يان وةآلم، فةرموو.وونكردنةوة هةبَيت، داوا لة ليذنة دةكةين ئةطةر رسوثاس بؤ بةر َيز عمر عيناية

  بةر َيز فرست صؤيف علي:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو تَيبينيانةي بةر َيزان باسيان كرد لةسةر صياغةت حةمتةن ضاكي دةكةين، )ئةلف بَي( و ئةوانة 
هةمووي ضاك دةكةين، ئةمما سةبارةت بةوةي بيزةبت ئةوةي كة من تَيطةيشتبم لةطةَل برادةرانين كة لة 

بةآلم لة )ئةلف بَي(ش  ،َيك ئةوةي ئَيوة دةتانةوَي، )ئةلف بَي(يةكاتي تازة قسةكان كرد، ر نةيليذ
فراكسيؤني طؤر ان لةو ئيتيلاهةية )ئةلف بَي( لة فراكسيؤني طؤر ان دةست ثَي دةكات، ثارتي )ئةلف بَي(ي 

كرد يةعين يةكطرتوو لة  خؤي تةقريبةن وةكو ئَيستا، بشتواندرَي ئةو تةنزميةي ئَيستا كا حاجين باسي
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مةنتيقةيةك وةكو كةذاَل خان باسي كرد، كؤمةَل، بةو شَيوةية، بةآلم ئةلف بَي لة ناو فراكسيؤنةكة، يةعين 
فراكسيؤنةكان تَيكةَل نابن بةو شَيوةيةي كة لة مةنتيقةي خؤي دةبَي بةثَيي ئةلف بَي، جا ئايا ئةو قاعةية 

ثةير ةوة  وبكرَي؟ ئةوة لةوانةية ثةيوةندي بة ئَيمةوة نةبَيت، بةموساعيدة بؤ ئةوةي ئةو ئيشةي تَيدا 
انة بكةين ضونكة لةوانةية ئةو ثةرلةم نةبَي، ئةوةي مامؤستاش باسي كرد ناتواندرَي باسي تابق و شيت وا

ئةور ؤ لَيرةية بضينة شوَينَيكي تر تابقي يةك باشرت بَي، بؤية ئةوة ثةيوةندي بة ئيدارةي ثةرلةمانةوة 
ةية ضؤن دابةشي دةكات، دةكرَي هةر ئَيستا بر يارَيك بدةن بضنة يةك تابق، بةآلم لة ثةير ةو دانيشتنةكة ه

( دابةشيان دةكرد، ئةطةر حةزتان لَيي ية، ABCبةو شَيوةية ديار دةكرَي، لة ثةير ةوي وآلتاني دونيا بة )
ة كوردي ية يةعين هةر دةبَي بة ئةلف بَي بةآلم لةبةر ئةوةي ئَيمة ناوةكامنان زؤربةمان بة عةرةبي ية و ب

 بَيت.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز سةرؤكي ليذنةي كاتي، تَيبيين كؤتايي الي كاك عمر عينايةت، فةرموو.
  بةر َيز عمر عينايةت حةمة سعيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سي ية، هؤَلةكة ديزاينةكةي هةَلةية، يةعين ئَيستا هؤَلي هاتووضؤ مةفرووزة ئَيستا تَيبينييةكةم هةندة

كةسَيك لةوَيوة بضَيتةوة دةرةوة زؤربةي ئةوانة ئيحراج دةبن، ديزايين ئةم هؤَلة ديزاينَيكي هةَلةية و ئةو 
كسيؤنةكان قسةيةي كةذاَل خانين طوتي ئةطةر فراوانرت بَيت وةك كاك فرست باسي كرد دةكرَي فرا

قةيراني دارايي نةما ئةم بيناية بطؤر َي و هؤَلَيكي تازة  انشااهللبةيةكةوة بن، ئةطةر بؤتان كرا و 
 ديزاينةكةشتان بؤ دةكةين لةسةر حيسابي خؤمان و زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ووي هةندةسين رية و شوَينةكةش دياري كراوة، وابزامن لة سوثاس بؤئةو ثَيشنيازة، ثَيويستة و شايستة

شوَينةكان كراوة بؤ كؤمةَلطاي تايبةت بة ثةرلةماني كوردستانةوة لة شوَينَيكي ترة لة دةرةوةي شارة، خوا 
( كؤتايي هات، ماددةي 52كةرمية ئينشاَلال تا ئةو كاتة قةيراني دارايين كؤتايي دَيت، بةر َيزان ماددةي )

 سةكري، نوقتةي نيزامي هةية، فةرموو. مصطفىبةر َيز  (،53)
  أمحد محد: مصطفىبةر َيز 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةكان زؤرن تَيبينيةكانين زياتر زمانةواني و صياغةنة، ثَيم باشة جةنابتان بر يار بدةن دواي ئةوة كة 

يختيصاصي هةية لة زمان و كَي كوردي باشة ئةوة تةواو دةبَي لةطةَل ليذنةي كاتي كَي ثَيي خؤشة و كَي ئ
ؤذَيك دياري بكةن لةسةر صياغة، ئاوها وةخت زؤر دةر وا و َي ئةوةي ثَيي خؤشة ئامادة بَي ربا كراوة ب

زياترين بةراسيت قسةكان لةسةر دار شتنةوة و لةسةر كةم و زيادي كةليمات و ئةوانةن، وةخت زؤر دةر وات 
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ةن لةطةَل برادةراني ليذنةي كاتي ليذنةيةك ثَيك بَيت بؤ صياغة ثَيمواية زؤر ثَيموابَي، ئةطةر بر يار بد
 باشة، سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سةكري، ئةوة ثَيشرتين تةئكيد لةوة كراوة، ليذنةي كاتين داواي كرد لة ئَيوةي  مصطفىسوثاس بؤ بةر َيز 

ئكيد لةطةَليان دا، هةتا بة نووسينين داوايان كرد بؤيان بنووسن، جارَيكي تر تة بةر َيز كة هاوكاربن
ووي زمانةواني ئَيستا دةتوانن بؤيان بنووسن، دواتر دةتوانن بؤيان بنووسن، تا دةكةين هةر تَيبينييةك لة ر

زان ئةطةر ( بةر َي53ئةو كاتةي دةطاتة دةنطدان، لةو كاتة ئةو ثرؤسة كؤتايي ثَي دَيت، ماددةي )
 بيخوَيننةوة، فةرموو.

  بةر َيز سؤران عمر سعيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (53ماددةي )
 كارنامةي حةفتانةي ثةرلةمان بةم شَيوةية دةبَيت:

 ؤذاني يةكشةممة ئةندام بةدواداضوون بؤ كاروباري هاونيشتمانيان دةكات.ر-1
 ؤذاني دووشةممة كؤبوونةوةي ليذنةكان.ر -2
 اني سَيشةممة و ضوارشةممة تايبةت دةبَي بة دانيشتين ثةرلةمان.ؤذر -3
 ؤذاني ثَينلشةممة طفتوطؤكردن لةطةَل حكومةت بةثَيي ثَيويست.ر -4
 دةستةي سةرؤكايةتي لة كاتي ثَيويست دةتوانَي خشتةي كاري حةفتانةي ثةرلةمان دةستكاري بكات. -5

 ثةرلةمان: بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي
( دةست ثَي دةكات، ناوةكان دةنووسني، 53سوثاس بؤ بةر َيز سؤران عمر، بةر َيزان طفتوطؤ لةسةر ماددةي )

 فةرموو.
  بةر َيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل )بَيطةرد تاَلةباني(:

، َينبةهزاد دةرو، حاجي كاروان، د.سرود، عبداللطيفئاري ر َيزانة داواي طفتوطؤيان كردووة: ئةو بة
، مامؤستا عبدالرمحن، أيوب عبداهلل إمساعيل، عمر عينايةت، أيوب عبداهلل رسول، أنور قادر، مامؤستا مروان

 .منى قةهوةضي، عباس غزالي، زطةيي، قادر رحيات جميد، حممود حاجي، كةذاَل هادي
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

دةيانةوَيت لةسةر ئةو ماددةية قسة بكةن، بؤية هةر يةك يةكلار قسة دةكات، ( بةر َيز 15بةر َيزان )
 ي تر وةرناطرين، بةر َيز منى قةهوةضي، فةرموو.سقسةكاني خؤي بةضر ي دةخاتةر وو، دواي ئةوةش كة
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  بةر َيز مين نيب نادر )قةهوةضي(:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شم ئةندامم لةم ليذنةية بةآلم ئةو ثرسيارة لة زؤربةي تةنها ئةو ثرسيارةم هةبوو هةضةندة خؤ
ؤذاني دووشةممة كؤبوونةوةي ليذنةكانة، يةعين تةنها يةكلار ، رئةنداماني ليذنةي ياسايي بةمنيان وتووة

َيواز ئاطادارة هةروةها طةشة ، بةآلم لة كاتَيكدا مةسةلةن د.ركؤبوونةوةي ليذنةكان هةية لة حةفتةيةكدا
ذنةي ياساييشة، لةوانةية لة هةفتةيةكدا ئَيمة سَي جار كؤبووينةوة، ئةوة لَيرةدا بة ثَيي ئةو خان كة لة لي
ؤذةكةي تةحديد نةكةين، تةنها بة ثَيي ثَيويست ليذنةكان اتة دةبَيتة ثَيضةوانةي يان با رثةير ةوة كةو

 كؤببنةوة، سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز منى قةهوةضي، بةر َيز حيات جميد، فةرموو.
  بةر َيز حيات جميد قادر:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ؤذي يةكشةممة ئةندام بةدواداضوون بؤ كاروباري هاونيشتيمانيان دةكات، ئةطةر لة خاَلي يةكةم  دا دةَلَي ر

اَلي دووةم ر ؤذاني دووشةممة كؤبوونةوةي ليذنةكانة بكرَي هاونيشتيمانيان و ليذنةكاني بؤ زياد بكرَي، خ
من ثشتطريي قسةكاني منى خان دةكةم، ضونكة زؤربةي ئةندامان لة دوو ليذنةدا ئةندامن، زؤرجار 
كؤبوونةوةكان تةزاروب دةكات، ئةطةر بكرَيت بة ثَيي ثَيويست كؤبوونةوةكان بكرَيت ئةوة عةمةلي ترة، 

 سوثاس.
 م ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهي

 سوثاس بؤ بةر َيز حيات جميد، بةر َيز كةذاَل هادي، فةرموو.
  بةر َيز كةذاَل هادي فقَي:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةراي من ئةو ماددةية لة يةكةم تا ثَينلةم زيادة، ئةو ماددةية نةمَييَن، ضونكة بة تَير وانيين من بة هيض 

ار واتة بواري جَيبةجَي كردنةوة، هةر تةنها لة ثةير ةو جَيطري دةكرَيت و نار واتة بواري شَيوةيةك ن
 جَيبةجَي كردنةوة، بؤية با ماددةكة نةمَينَيت، سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز كةذاَل هادي، بةر َيز د.سرود، فةرموو.

  :ود سليم ميتبةر َيز سر
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 قسةكامن هاتنة طؤتن، زؤر سوثاس.
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 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز د.سرود دةستخؤش، بةر َيز أنور قادر،، فةرموو.

  :مصطفىبةر َيز أنور قادر 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( هةية، كة زؤربةي كات لة كؤبوونةوةي ليذنةكان دا 2َيبينيم لةسةر خاَلي )( منين ت53ماددةي )
ؤذاني دووشةممة ت من ثَيمباشة بةم شَيوةية بَي راثؤروناقةشةي زؤر و تا ئامادةكردني رثَيويستة ضونكة م

كؤبوونةوةي ليذنةكان و يان هةر كاتَيكي تر كة ثَيويست بوو، ضونكة جاري وا هةية كؤبوونةوةي 
ؤذي ثَيشرت ئامادة نةكردووة، دواتر ة بؤ منونة راثؤرمتان لة رذنةكان، ليذنةي ياسايي بة منوونة بَينمةولي

اثؤرتةكة ئامادة كراوة، بؤية ثَيمواية كاتي ثَيويست زياتر بدرَي بة ( تا جةلسة ئامادةكراوة ر10عات )سة
 كؤبوونةوةي ليذنةكان، سوثاس.

 َيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ ج
 سوثاس بؤ بةر َيز أنور قادر، بةر َيز أيوب عبداهلل رسول، فةرموو.

  بةر َيز أيوب عبداهلل رسول:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بة نيسبةت بر طةي ثَينلةم من تةنها داوا دةكةم ئةو وشةية بطؤر درَيت بكرَيتة )دةستةي سةرؤكايةتي لة 
ةنطي لةطةَل سةرؤكايةتي ليذنةكان خشتةي كاري هةفتانةي ثةرلةمان دةستكاري كاتي ثَيويست بة هةماه

 بكات( ئةو شَيوةيةي لَي بكرَيت.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز أيوب عبداهلل رسول، بةر َيز أيوب عبداهلل إمساعيل، فةرموو.
  يل:بةر َيز أيوب عبداهلل إمساع

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دياري لةبةر ئةوةي ليذنةكان ضةند ليذنةيةك لة ناو هؤَلَيكدان بةيةكةوةن، زؤرجار كة مةوعيدةكان 

ؤذاني دووشةممةدا هةر سَي ليذنة، ضوار ليذنة ةممة دياري كراوة، لةوانةية لة رؤذاني دووشدةكرَين تؤ ر
ةن نةتواندرَي و تةزاروبَيك دروست بكات بؤ ليذنةكان، بؤية من كة لة يةك هؤَلدان و كؤبوونةوة دياري دةك

ؤذاني دووشةممة تةنها بؤ كؤبوونةوةي ليذنةكة، ةو بة تةحديدي دياري نةكرَي بؤ رواي بة باش دةزامن ئ
ؤذاني يةكشةممة و دووشةممة كؤبوونةوةي ليذنةكاني خؤيان ئةجنام بدةن، بؤ لة رليذنةكان ئازاد بن 

وعيدي ئةوة بن، تَيبينيم َيك هةبَي لة بةيين سةرؤكي ليذنةكانين دا، ئةو كاتة ئاطاداري مةئةوةي تةنسيق
نةية بؤ ؤذاني يةكشةممة و ثَينلشةممةش بؤ كاروباري بةدواداضووني هاووآلتيان و حكومةت، لةوالةسةر ر

ةطةَل حكومةت بكات، كؤبوونةوة لؤذي يةكشةممة بةدواداضوون بكات، يان بَلَيني ليذنةيةك طوجناوتر بَي ر
تةوة و لَيك ؤذي ثَينلشةممة بةدواداضوون بكات بؤ كاري هاووآلتيان، بؤية با ئةوةشيان تَيكةآلو بكرَير
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ؤذاني يةكشةممة بؤ ئةندامان هةبَي كة بةدواداضوون بكةن بؤ بدرَي بؤ ئةوةي كة رؤذاني ثَينلشةممة و ر
 ةت، زؤر سوثاس.كاروباري هاووآلتيان و بؤ كؤبوونةوة لةطةَل حكوم

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 زطةيي، فةرموو.عبداهلل إمساعيل، بةر َيز قادر رسوثاس بؤ بةر َيز أيوب 

  زطةيي(:ةر َيز قادر ئؤمتان رسول )قادر رب
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

استة هةموومان ر ات، شتَيكي عةمةلي نية،ؤتينات دروست دةكمواية دياري كردني ئةو خشتةية رمن ثَي
ةو هةظاآلنةش ثَيمان خؤشة تةوقيتاتةكاني كاركردمنان و كؤبوونةوةكامنان دياريكراو بن، هةندَيك ل

استة لة خاَلي ثَينلةم دا دةسةآلت دراوةتةوة سةرؤكايةتي ثةرلةمان لة ئاَلوطؤر ، بةآلم بؤ ئاماذةيان ثَيدا، ر
ؤذَيكي تر بَي هةميشة دةكرَي مةسةلةن بة ةبَي رنةيةك كة دووشةممةي نمنونة بؤ كؤبوونةوةي ليذ

جةنابتان بَلَيني ئةو صةآلحييةتة يان ئةو طؤر انكاري ية بكرَي، هةموومشان هةر يةك لةو ثةرلةمانتارانة 
ئةوة مافمان هةية لة دوو ليذنة دا بني، يةعين يةك ر ؤذ بةدياريكراوي بؤ كؤبوونةوةي ليذنةكان ثَيمواية 

ؤذي دووشةممةوة ونييةوة ئيلال دةبَيت ليذنة لة رووي قانووست دةكات، واي لَي دَيت لة ركَيشةمان بؤ در
ني نية، كةواتة ودابنيشي، ئةطةر دووشةممة كؤبوونةوة نةكات بة بَي ئيزن وةرطرتن لة ئَيوة كةواتة قانو

ئاوها لَيرةدا دياري بكرَي، بةآلم سةبارةت ؤذاني يةكشةممة ةمةلي نية، من ثَيمباشة دةكرَي رئةوة شتَيكي ع
دياريكراوةكان من وةكو خؤم بة شتَيكي ة ؤذو ليذنةكان دياري كردني تةنها ر بة كؤبوونةوةكاني ثةرلةمان

ؤذَيك بؤ دةستنيشان بكةين، ئَيمة فتوطؤكردن لةطةَل حكومةت تةنها رباشي نازامن، دواي ئةوةش ط
مةت نَيوان ئَيمة و حكومةت هةماهةنطي و تةنسيقةكة ضؤنة؟ حكو هةموومان دةزانني ثةيوةندييةكاني

ؤذَيكيشي بؤ دابنَيي ئةو كاتة هةر  نايَي نايَي، بةهانةي باشي دةست بةزؤرين نايةت، ئَي تؤ بةس ر
 دةكةوَي، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةر َيز عباس غةزالي، فةرموو.ةزطةيي، سوثاس بؤ بةر َيز قادر ر

  بةر َيز عباس غزالي مريخان:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ت دةبَي، ضونكة اسيت دا ئةم ماددةية كؤسث لةبةر ئين و كاري ثةرلةماندا بةم شَيوةية دروسلة ر
ةير ةوي، ؤذة دةبَيتة خارجيي خاَلَيكي ثةكان كؤبوونةوة بكةن غةيري ئةو رؤذَيك ليذنمونتةزيم دةبَي ر

هةر بؤية دةبينم ئةطةر خاَلي ثَينلةم دابر َيذرَيتةوة و سةرؤكايةتي ثةرلةمان لة هةر خولَيك دا بةرنامة 
بؤ كاروباري خؤي دابيَن طةلَيك باشرتة، بةآلم خاَلَيكي تر لة خاَلي يةك و ضوارةميشدا كة طفتوطؤية، 

ثةرلةمانين ئةطةر  ةكي ئينتيخابني، ئةندامييةكَيكي ترين ئةنداماني ثةرلةمان هةَلبذَيردراوي بازنةي
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ؤذاني ثَينلشةممة دياري بكرَي بؤ سةرداني ئةندامي ثةرلةمان بؤ بازنةي هةَلبذاردني ئةوةش هةبوو ر
 خؤيان بؤ ئةوةي لة ناو جةماوةر و خةَلكةكةيدا دابر او نةبن، سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 اس بؤ بةر َيز عباس غةزالي، بةر َيز حاجي كاروان، فةرموو.سوث

  بةر َيز كنعان جنم الدين أمحد )حاجي كاروان (:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةكةم و دووةم هةتا ضوارةم ثَيويست بة نووسني ناكات، ضونكة دةستةي سةرؤكايةتي كاري ثةرلةمان 
ان لةطةَل كاري ثةرلةمانتاري، ثةرلةمان وةكو موئةسةسة دةبَي جيا دادةنَي، لَيرة تَيكةآلو بووة كاري ثةرلةم

بكرَيتةوة، لَيرة نووسراوة ثةرلةمان، ئيرت كاري ثةرلةمانن، كاري ثةرلةمانتاري جياية، يةكةم هةتا ضوارةم 
رةكان ئةصَل واية نةمَييَن، ئةطةر مبَييَن ئةم بر طةية بةس ثَينلةم مبَييَن كة دةستةي سةرؤكايةتي خؤي كا

ؤذي بؤ ةمان حةصر بكةي لةوةي كة هةمان ردياري دةكات، ئةوة دوايي مةفتوح بَي يةعين ناتواني ثةرل
 دابنَيي، ناكرَي، سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز حاجي كاروان، بةر َيز حممود حاجي، فةرموو.

 بةر َيز حممود حاجي:
 ر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بة

ةنطة الي دةن ئةو برادةرانة كاك قادر، بةراسيت ئةوة رمنين تةئيدي بؤضوونةكةي كةذاَل خان دةكةم زائي
ئَيمة زؤر عةمةلي نةبَي يةعين هيض شتَيك و هيض كةسَيك لَيرة وةكو ثَيويست ئيلتيزام ناكات بة 

و جةدوةلي مةكتةب َيمة جَيبةجَيي بكةين، وةكمةوعيدةوة، ئةوةش جؤرَيكة لةو رؤتيناتةي كة قورسة ئ
 اددةيةك ئةم ماددةية زياد بَيت، سوثاس.واية، بؤية بةراسيت رةنطة تا ر

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز حممود حاجي، بةر َيز مامؤستا عبدالرمحن، فةرموو.

  : رضابةر َيز عبدالرمحن علي 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من سةرجنةكةم ئةوةية ئايا هةموو حةفتةيةك جطة لة ليذنةي ياسايي ليذنةكاني ديكة كؤبوونةوة دةكةن؟ 
ؤذاني ةر بكرَيت ئاَلوطؤر  لة نَيوان رتانة كؤبوونةوة بكةن، دوو/ ئةطفضونكة ثَيموانية هةموو ليذنةيةك حة

ني يةكشةممة لةطةَل حكومةت دا دةكرَيت بةدواداضوون بكرَيت، يةكشةمممة و ثَينلشةممةكة بكرَيت، رؤذا
ةنطة وازَيكي ديكة طوتي ثةرلةمانتار ررؤذاني ثَينلشةممةش بة حوكمي ئةوةي كاك عباس بة شَي

بكةر َيتةوة بؤ ناوضةكاني خؤي ثَينلشةممة و جومعة، ضي طرفت و كَيشة و يان بةدواداضوون ثَيويست 
 ئةو كارة بكات، سوثاستان دةكةم.دةكات لة رؤذي يةكشةممة 
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 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز مامؤستا عبدالرمحن، بةر َيز بةهزاد دةروين، فةرموو.

 بةر َيز بةهزاد دةروَين دةروَين:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ية، مرونةتةكي هةي خاال ثَينلَي كة دةستةي ( ثَيويسيت سَي مرونةتا هة53قةناعةتا من ماددا )
سةرؤكايةتي، ئةو نةرمي نواندنة باشة، بةس دوو نةرمي نواندنيدين ثَيويستة خاال ئَيكي ئةز دبَيذم 
ثشتطرييا كاك أيوبين دكةم كة ئةم تةحديد نةكةين، يةعين دةمج بيت خاآل ئَيكَي  و ضارَي دةمج بيت 

ةممة و ثَينلشةممة طفتوطؤكردن لةطةَل حكومةت بة ثَيي ثَيويست و بةم شَيوة لَي بَيت )رؤذاني يةكش
بةدواداضوون بؤ كاروباري هاونيشتيمانيان دةكات(، ضونكة ئةطةر دةمج كرا ئةو وةختة ليذنة و ئةنداماني 
ثةرلةمان ئازاد دةبن رؤذي ثَينلشةمة دةكةم ئةو دوو كارة دةكةين، يان يةكشةممة دةكةن، ئةوة نةرمي 

ي دووةم، سَييةم/ منين ثشتطريي ئةو هةموو بةر َيزانة دةكةم ئةوي لة خالي دووةم ثَيويسيت بة نواندن
نةرمي نواندنة، رؤذاني دووشةممة كؤبوونةوةي ليذنةكان يان هةر كاتةكي تر كة ثَيويست بوو، بؤ؟ ضونكة 

نامةي كار لة دووشةممة بابةت هةية طرنطة، ليذنةي ياسايي ثَيويستة مةسةلةن ر ؤذي سَيشةممة بَيتة بةر
( سةعات ثَيويستة دةستةي سةرؤكايةتي، بؤية ئةطةر ثَيويست 48ئةطةر كؤبوونةوة بكات ناتواني ضونكة )

بوو لة يةكشةممة دانيشنت دةكات، ر اثؤرت دروست دةكا بؤ ثةرلةمان هيض طرفتةك نابي، بؤية داواكارم ئةم 
 هةر سَي خاال بة هةند وةربطري، زؤر سوثاس.

 َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر 
 سوثاس بؤ بةر َيز بةهزاد دةروين، بةر َيز ئاري عبداللطيف، فةرموو.

  مولود: عبداللطيفبةر َيز ئاري 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سيت، يةعين اة زؤر قور سة وةكو جةدوةل واية رر اسيت من ثَيشنيار دةكةم هةر ماددةكة هةَلطريَي، ضونك
ثابةندبوون ثَيوةي زؤر ئةستةم و قور سة، ئةطةرين مبَينَيتةوة ثَيمباشة خاَلي دووةم بَيتة يةكةم، خاَلي 
يةكةم هةر بة تةواوةتي البربَي، ضونكة ئةندامي ثةرلةمان ئةندامي بةر َيز ثَيويستة لةحزة بة لةحزة 

اونيشتيماني بكات، ئةوة ناكرَي ك بكات، ههةموو لةحزةيةك بةدواداضوون بؤ كَيشة و ئاريشةكاني خةَل
ؤذَيكي تةحديد بَيت، ئةطةرين هةبَي دةبَي لة كؤتايي حةفتة بَيت اليةني كةم، كؤبوونةوةي ليذنةكان لة ر

سةرةتاوة دةبَي لة سةرةتاي هةفتةوة بَي بؤ ئةوةي ئةطةر بزاني دةَلَيي ضي، كؤنووسي خؤت ئامادة بكةيت 
هةبَي، خاَلي سَييةم نووسراوة رؤذاني سَيشةممة و ضوارشةممة تايبةت دةبَي  و بةرنامة و ثرؤذةي خؤتت

ؤذ خبايةنَي، دةكرَي بنووسرَي رؤذاني ج نية كؤبوونةوةكاني ئَيمة دوو ربة دانيشتين ثةرلةمان، خؤ مةر
خان( سَيشةممة يان ضوارشةممة، دةبَي )يان(َيكي بؤ دابنرَي، )تايبةت دةبَيت( ثَيموابَي باش نية )تةر

 دةكرَيت بؤ دانيشتين ثةرلةمان، زؤر سوثاس.
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 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، بةر َيز عمر عينايةت، فةرموو.عبداللطيفسوثاس بؤ بةر َيز ئاري 

  بةر َيز عمر عينايةت حةمة سعيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةئي ( و قيادةي ئةم وآلتةدان، بة رleaderمان هةموو لة مستةواي )هةموو ئةندامَي لَيرة ئةنداماني ثةرلة
من ئةم جؤرة ثابةند كردنة تؤزَيك زةمحةتة، من داوا دةكةم ئةو ماددةية بةو شَيوةيةي لَي بَيت ماددةي 
يةكةم البربَيت ئَيستا دةينَيرم بؤ ليذنةش )كؤبوونةوةي ليذنة بة ثَيي ثَيويست دةبَيت باشرتة رؤذاني 

شةممة بَيت( دووةمة ئةوة، يةعين ئيلزامين ناكرَي و رؤذَيكين دياري دةكرَي، )دانيشنت( تةعريف دوو
كراوة )دانيشتين ثةرلةمان بة ثَيي ثَيويست دةبَيت و باشرتة رؤذاني سَي شةممة و ضوارشةممة بَيت(، 

ض رؤذَيك دادةنَي، بةالم  ثَينلةمين وةكو خؤي مبَينَيتةوة  بؤ ئةوةي دةستةي سةرؤكايةتي ئازاد بَي لةوةي
من يةك سةرجنم هةية خؤتان دةزانن ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةمان ئةوةي ئَيستا كة بةركارة و ئَيمة ئيشي 
ثَي دةكةين ئةو ثةير ةوةية كة دةست و دةمي ئَيمةي بةستووة، من داوا لة دةستةي سةرؤكايةتي دةكةم كة 

او ئةو بيناي ثةرلةمانةدان بَينة ناو هؤَلةكة و داواش دةكةم زؤربةي ئةنداماني ثةرلةمان لة دةرةوةن، لة ن
كة داوايان لَي بكرَي كة بَينةوة بة تايبةتي سةرؤك فراكسيؤن دةبينم لَيرة نية، داواش دةكةم كة 

ةئي من بؤ نةبَي، يةعين دواي دةستوور بة ر كؤبوونةوةي هيض ليذنةيةك لة كاتي دانيشتين ثةرلةمان دا
ةمان ئةم ثةير ةوي ناخؤيةية طرنطي ثَي بدةين، من دوَييَن ئيزمن لة جةنابت وةرطرت، ئةنداماني ثةرل

بةآلم كة زانيم باسي ثةير ةو دةكرَي نةر ؤيشتمةوة و لَيرة مامةوة بؤ ئةوةي لةو ثةير ةوة بةشدار مب، زؤر 
 سوثاستان دةكةم.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
بؤ بةر َيز عمر عينايةت، دوو كةس داوايان كردووة ناويان ئيزافة بكرَي، لةبةر ئةوةي ثةير ةوة و سوثاس 

 طرنطة بؤية ر َيطةيان ثَي دةدةين قسة بكةن، بةر َيز شكرية شَيخاني، فةرموو.
  )شكرية شَيخاني(: مصطفىبةر َيز شكرية مسايل 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
مبَييَن زؤر باشة، لة ثةير ةوي زؤربةي وآلتاني دونيا لة هةفتةيةكدا دوو رؤذ دياري من ثَيمواية بةشَيكيان 

كراوة بؤ دانيشتين ثةرلةمان، سَي شةممة و ضوارشةممة دانراوة زؤر طوجناوة، ئةوةش بكرَيتة مةرج 
 ثةرلةمان اسيت زؤرَيك لة ليذنةكان لة ناو دانيشتينَيزم كاك عمر عينايةت دةكةم، بةرثاَلثشيت براي بةر 

دانيشتين خؤيان ئةجنام دةدةن، كة بةو شَيوازة هؤَلي ثةرلةمان ضؤَل دةبَي، ئةوة بكرَيتة مةرج، حةفتانة 
دانيشتين هةر ليذنةيةك حةفتانة رؤذَيك دابيَن بؤ دانيشتين خؤي، بةآلم بكرَيتة مةرج لة كاتي دانيشتين 

 ثةرلةمان نةبَي، سوثاس.
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 يكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمن
سوثاس بؤ بةر َيز شكرية شَيخاني، لةبةر ئةوةي جارَيك بةر َيز حيات جميد قسةي كردبوو جاري دووةم 
دةرفةتي نادةييَن، هةر يةكةو يةك جار دةرفةتي دةدةييَن، بةر َيزان بةس روونكردنةوةك دواتر داوا لة 

ة بيدةن، مةسةلةي كؤبوونةوةي ليذنةكان ئَيمة داوا دةكةين ليذنةي كاتي دةكةين ئةطةر روونكردنةوة هةي
استة ئَيمة نةدات لة هةمان كات دا، يةعين ر لة كاتي دانيشتين ثةرلةمان هيض ليذنةيةك كؤبوونةوة ئةجنام

تَيدةطةين لةبةرضي كؤبوونةوةي ليذنةكان لة كاتي دانيشتنةكان ئةجنام دةدرَيت، بؤ ئةوةي كؤبكرَينةوة، 
اسيت تةئسري لةسةر حزووري ئةندامان دةكات لة ناو ايةكي رةواية و هؤيةكي رةواية، بةآلم بةروة داوئة

طريي لةو داواية بكرَي، هي دووةم ئةو شتاشكاوي ثَيتان و داوا دةكةين ثيشتنةكةدا، ئةوة داواي ئَيمة بة ردان
ست بكرَين بؤ كؤبوونةوةي ثَيشنيارة لة ئةساس دا هاتووة لةسةر بنةماي ئةوةي سَي هؤَلي جياواز درو

ليذنةكان، ديوان دةسيت ثَيكردبوو ئةو سَي هؤَلة دروست بكةن، يةك بؤ كؤبوونةوةكاني بةثةلة يةعين 
تايبةت بةو كؤبوونةوانةي بة ثةلة دةكرَين، جةدوةل خشتةيةك لةوَي دادةنرَيت هةر ليذنةيةك كة 

تايبةت بة ميوانان، كة ميوان لة حوكمةتةوة دةضنة ثَيويستة لةوَي سةعاتَيك بؤي دياري دةكرَيت، هؤَلَيكي 
ليذنة يةعين شوَينةكةي طوجناو بَيت بؤ ئةوةي ميواني زؤر بَين، هؤَلَيكين تايبةت بة ليذنةكان بة ثَيي 
خشتةي دياركراو، يةعين هةر ليذنةيةك و دوو سةعات بؤي دياري دةكرَيت، ئةوجا لة سةعات هةشت 

ت ثَي دةكرَيت، ئةوة ديوان بؤيان رَيك دةخات، تا ئةو كاتة يةعين وةكو ( دةس10دةست ثَي دةكرَيت، )
زانياري ثَيشرتين ئين كراوة يةعين حةتا ئاطاداري ليذنةكان كراوة ليذنةي دةستثاكي يةك لةوانة بوو 

ري، دوَييَن ئاطادار كرابوونةوة تووشي وةزعَيك ببوون كة هؤَلةكةيان لة دةست ضوو بوو، ئةوة هةر بؤ ئاطادا
ئَيستا داوا لة بةر َيز د.فرست دةكةم سةرؤكي ليذنةي كاتي ر وونكردنةوةي زياتر بدات لةسةر تَيبينييةكان 

 و ثرسيارةكاني ئَيوة، فةرموو.
  بةر َيز فرست صؤيف علي: 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وناقةشةكردني ئةم ئَيمة ثَيمان خؤشة جارَيكي تر تةئكيد لة نوقتةيةك بكةينةوة كة زؤر طرنطة لة م
ثةير ةوة، ئَيمة كة نصوصةكاني موناقةشة دةكةين ئةم دؤخةي ئَيستاي ثةرلةمان لة سةري تةتبيق 
نةكةين، ئَيمة ئةو ثةير ةوة بؤ داهاتوو دةنووسينةوة، بؤ ئَيستا ناينووسينةوة، لةوانةية دةرفةت نةبَي 

بة تةصةوري من ناكرَي ئَيمة بَلَيني عةمةلي  ئةصَلةن ئةو خولةي ئَيستا ئةم ثةير ةوة بةركار بكات، بؤية
نية كة ئَيمة خؤمان جةدوةلي عةمةلي حةفتةيةك بؤ خؤمان دابنَيني، ئةوةي كة ئَيمة نووسيومانة ئةوة 
نةبووة شتَيك بَيت تةنها لةالي ئَيمة لة كوردستان هاتبني ئةم رؤذانةمان دياري كردبَيت، لة كؤبوونةوةي 

( 22ر ثةير ةوي ناوخؤي )ثَيشكةش كرد طومتان ئَيمة ئيعتيمادمان كردؤتة سة دةستثَيك كة وتارَيكمان
تانةيان دياري كردووة، ف( وآلت بةو شَيوةية خشتةي حة12( تا )10ثةير ةوي ناوخؤيانة ) وآلت، لة

ي (ن و بةشَيكيان وآلتاني عةرةبني، بؤضي لةو وآلتانة طوجناوة بة ثَيشرق اآلوسطبةشَيكي لةو وآلتانة لة )



 190 

خشتة كارنامة ثةرلةمان كارةكاني خؤي تةنزيم بكات، لة كوردستان طوجناو نية؟ بؤية ئَيمة تةئكيد 
( 14دةكةينةوة ثةيوةست نية ضةند ليذنةمان هةية، ئَيمة ئَيستا بة قةدةر ذمارةي ليذنةكان كة )

ية، بةس ئةطةر لة خولي ليذنةمان هَيشتؤتةوة هؤَلمان هةية، موشكيلةي هؤَلمان نية، ئَيستا موشكيلةتان هة
داهاتوو كة ليذنةكان بةم شَيوةية تةنزيم دةكرَينةوة كة لةم ثةير ةوة دةنطتان بؤ داوة موشكيلةي هؤَلتان 

ةضاوي دةكةين، بؤ منونة ند شتَيكتان طوت طوجناوة ئَيمة رنامَييَن، ئةوة خاَلي يةكةم، خاَلي دووةم/ ضة
ت لة هةر كاتَيكي تر، بة باشي دةزانني دووشةممة بَي، سَي ليذنة مةحكوم نية ئيلال دووشةممة، دةكرَي

شةممة بة باشي دةزاني، لة دةرةوةي كؤبوونةوةي ثةرلةمان بة باشي دةزاني، ئةوة ئازادة، بةآلم لة بريتان 
نةضَيت ئَيمة ثَيشرت ماددةكمان ثةسةند كردووة دةَلَيني بةاليةني كةم ليذنة لة مانطَيك دوو جار كؤ 

ة، خؤ هةموو ليذنةيةك حةفتانة كؤ نابَيتةوة، بؤية نة كَيشةي تةصادومي ئيلتيماعات دةبَي، نة دةبَيتةو
ئةوانةش دةبَي، بةآلم ئَيمة ئةو بابةتةي كة لَيرة خستوومانةتةر وو ديراسةمان كردووة، تكاتان لَي دةكةين 

يستيشة ئةوةي باس دةكرَيت َيك دةخات، ثَيوبةلية، كارةكاني ئةم ثةرلةمانة رئةوة مةسةلةيةكي موستةق
كة دةَلَيني ثةرلةمانتار ئةندامي ثةرلةمان بةدواداضوون بؤ كاري هاونيشتيمانيان دةكات مةعناي واية 
هاووآلتييةك كة لة وةزارةتَيك ئيشَيكي هةية بةدوادادةضَي يان دةضَيتةوة نووسينطةكةي خؤي لة 

ك ساز دةكات، كؤر َيك ساز دةكات، بةدواداضوونَيك شوَينةكةي خؤي كة لَيي هةَلبذَيردراوة يان سيمينارَي
ؤذي يةكشةممانة، بؤ ئةوةي بتوانَي ئيشةكاني اتيكيةن خؤي بةرمةجة كردووة كة ردةكات، ئةوانة ئؤتؤم

تر بكات، ئَيمة ئَيستا بةو ثَييةي كة ئَيستا كار دةكةين هةميشة كَيشةمان هةية، ئَيستا كة دةَلَيني سَي شةم 
او تؤ كة لة بيدايةتي دةردةضي دةبي بة ئةندام ثةرلةمان بةرنامةي خؤت تةنزيم كردووة و ضوارشةم تةو

سَي شةم و ضوارشةم هيض ئيلتيزاماتَيكي تر دانانَيي، بؤية من هيوادارم ئةم ماددةي مبَييَن، دةكرَي 
هاوكارمان بن َيكي دةخةينةوة خؤ مرونةمتان هةية، بةآلم ئَيوةش ردةستكاري بكةين، صياغةي دةكةينةوة، 

َيذةي ئامادةبوون جارَيكي تر تةئكيد دةكةينةوة ئَيمة بؤ مبَييَن زؤر طرنطة، سةبارةت بة ركة ئةو ماددةية 
( 10نووسينةوةي ئةو ثةير ةوة ضووين سةرداني سويدمان كرد، موناقةشةي بابةتَيك دةكرا ثَيموانية )

ةطرت، تةصويت طرنطة خؤ ئَيمة كة ئةو انشةي خؤشيان رئةندامي ثةرلةمان لة ذوورةوة بن، موناقة
راكسيؤنةكان لةوَي بووة، دوايي بؤ تةصويت هةر فراكسيؤنة و فثةير ةوةمان نووسيوة نوَينةري تاكة تاكةي 

 نوَينةري خؤي بَينَيتة ذوورةوة، ئةندامةكان بَينَيتة ذوورةوة، بة تةصويت يةكاليي دةكرَيتةوة.
 طري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَي

 وونكردنةوة، خاَلَيكي نيزاميمان هةية كاك حاجي كاروان، فةرموو.وثاس بؤ بةر َيز د.فرست بؤ ئةو رس
  بةر َيز كنعان جنم الدين أمحد )حاجي كاروان(:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وة، ئَيستا قةرارة هةر لةطةَل خؤشةويستيم بؤ دكتؤر فرست، ئةوةي دووةم يةعين ثَيضةوانةي خؤي دةكاتة

 ئةندامَيك لة دوو ليذنةدا بَي، ئَي ضؤن لة دووشةمَيكدا لة دوو ليذنة بةشدار بَي؟
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 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةر َيز كاك حاجي كاروان، ئةطةر ديقةتت دابيت، كاك د.فرست ئاماذةي ثَي كرد، هةموو 

انطَيكدا بةثَيي ثةير ةوي نوَي دووجار كؤ دةبَيتةوة، شةرت نية ئيلال هةموو دووشةممة، ليذنةيةك لة م
 بةر َيز د.فرست ر وونكردنةوةي زياتر، فةرموو.

  بةر َيز فرست صؤيف علي:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يَن، زؤربةي ئةندامان بة ثَيي ثةير ةوي نوَي كة دةكةوَيتة بواري جَيبةجَي كردن ثَيموانية ئةو دةرفةتة مبَي
دةبَي لة يةك ليذنة بن، ضونكة تةنزميي ثةير ةوي نوَي و ئةو ضواردة ليذنةية و عةدةد دابةش دةكةي، 
ئةوة خاَلي يةكةم، خاَلي دووةم/ ئَيمة ئيلزاممان نةكردووة ئيلال هةموو حةفتة هةموو ليذنةكان دةبَي 

تؤ لة دوو ليذنةش بي وا تةنزيم دةكرَي وةكو ئةوةي كؤببنةوة، خؤي بةرنامة بؤ خؤيان دادةنَين، ئةطةر 
لة مايف مرؤظ بيت، ئَيستا كة ئةو حةفتةية لة نةزاهة بيت حةفتةيةكي تر لة ياسايي بيت، حةفتةيةكي تر 

َيك دةخرَيت، كَيشة نابَيت، ئيلزام نية هةموو ليذنةيةك هةموو حةفتةيةك كؤببنةوة، بةو شَيوةية ر
ئةوين بةكارهاتوو دوو جار كؤببَيتةوة بةاليةني كةم، ئةوي تر دةكرَي تةنزيم دةكرَي مانطَي، دةكرَي 

ؤذاني دووشةممة ، بةآلم ضاكي دةكةين دةَلَيني )ربكرَي، بؤية ثَيموانية ئةو ماددةية هيض كَيشةي تَيدابَيت
 ةينة ئيختياري.كؤبوونةوةي ليذنةكان دةكرَيت يان هةر كاتَيكي تر كة ليذنةكان بة باشيان زاني، واتا دةيك

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
( خبوَيننةوة 54( كؤتايي هات، طفتؤطؤ كؤتايي هات، ماددةي )53سوثاس بؤ بةر َيز د.فرست، ماددةي )

 فةرموو.
  بةر َيز سؤران عمر سعيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 سَييةم: دانيشتنةكاني ثةرلةمان

 (54)ماددةي 
سةرؤك لةطةَل ئاماذةدان بة ذمارة و بةرواري دانيشنت و وةرزي ياسادانان و خولي طرَيدان بة ناوي خواي 

 بةخشندة و ميهرةبان بة ناوي طةلي كوردستانةوة دانيشتين ثةرلةمان دةكاتةوة.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 طؤ هةبَيت.( ئةطةر طفتو43لةسةر ماددةي )
  بةر َيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل )بَيطةرد تاَلةباني(:

حيات ، زطةيي، قادر رد.سرود، عبداللطيفئاري  ئةو بةر َيزانةي كة دةيانةوَي طفتطؤي ئةو ماددةية بكةن:
 .أيوب عبداهلل رسول، د.ثةري، شكرية شَيخاني ، عباس غةزالي، جميد

 
 



 192 

 َيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ ج
بةر َيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةين، وامدةزاني لةسةر ئةو ماددةية هيض طفتوطؤ ناكرَيت، بةس ديارة زؤرن، 

 ، فةرموو.عبداللطيفبةر َيز ئاري 
  مولود:عبداللطيف بةر َيز ئاري 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
اماذةدان بة ذمارة و بةرواري دانيشنت و وةرزي ( سةرؤك لةطةَل ئ54دانيشتنةكاني ثةرلةمان ماددةي )

ياسادانان و خولي طرَيدان )بة( لة دواي ئةوة ئةو دةستةواذةي بؤ زياد بكرَيت )بة ناوي خواي بةخشندة و 
ميهرةبان( ئةوة ثَيويسيت بة دةستةواذةيةك هةية لةوَي دا، ثَيم باشة دواي ئةوةي كة دةَلَيي )بة ناوي 

ةبان( دواي ئةوة سَي خاَل دانراوة )بة ناوي طةلي كوردستان( بكرَيت بة )لة ثَيناو خواي بةخشندة و ميهر
طةلي كوردستان( ، بة ناوي خواي بةخشندة ئةوة بة ناوي خوا، ضي دةكةي؟ ئيشت ضية تؤ؟ لة ثَيناو طةلي 

ةخشندة و كوردستان من دةست بة دانيشتنةكاني خؤم دةكةم، ثَيم باشة دوو ناو نةيَيت )بة ناوي خواي ب
ميهرةبان( دواي ئةوة يةكسةر بووترَي )لة ثَيناو طةلي كوردستان( دانيشتنةكان بةردةوام دةبَيت، ئةطةر 
ئيصرار كرا لةسةر ئةوةي كة )بة ناوي طةلي كوردستانةوة( مبَييَن كة دَلنيام دةمَينَيتةوة بكرَي )بةناوي 

(، ضونكة ئةوة لة بنةما شةرعييةكان دا خواي بةخشندة و ميهرةبان( ثاشان )بةناوي طةلي كوردستان
بةثَيي بنةما و ثرةنسيثي ئيسالمين ثَيويستة )ثاشان؟(َيك )ثم( دابنرَي لة نَيوان خوا لةطةَل ئةوي تردا، 

 زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 و.، بةر َيز د.سرود، فةرموعبداللطيفسوثاس بؤ بةر َيز ئاري 
  بةر َيز سرود سليم متى:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نة سةرؤك ومن ثرسيارم هةية لة ليذنةي ثةيوةنديدار ئةم ئةركة تةنها ئةركي سةرؤكة، يةعين بؤ منو واهلل

د نةبَي؟ ودة، يةعين كَي جةلسةي دةكاتةوة ئةطةر سةرؤك مةوجوودة، جَيطري سةرؤك مةوجوومةوجو
 ة، زؤر سوثاس.تةنها ئةو ثرسيارةم هةي

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
و  سوثاس بؤ بةر َيز د.سرود، ئةوةي سةرؤكايةتي دانيشتنةكة دةكاتةوة، ئةو بة سةرؤك لة قةلةم دةدرَي

 زطةيي، فةرموو.وةسف دةكرَي، بةر َيز قادر ر
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  زطةيي(:قادر ئؤمتان رسول )قادر ربةر َيز 
 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر َي

ثَيشنيار دةكةم ئةم ماددةية بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة/ سةرؤك دانيشتين ثةرلةمان )بةناوي خواي 
بةخشندة و ميهرةبان بة ناوي طةلي كوردستان( لةطةَل ئاماذةدان بة ذمارة و بةرواري دانيشنت و وةرزي 

 بكرَيت واتا ثَين  و ثاشي خبةن، سوثاس. ستةكة وا تةواوانان و خولي طرَيدان دةكاتةوة، رياساد
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 زطةيي، بةر َيز حيات جميد، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز قادر ر
 بةر َيز حيات جميد قادر:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ر ، ئةو )بةرواري(ية زؤر فةرمي نية، زؤ( سةرؤك لةطةَل ئاماذةدان بة ذمارة و بةرواري54لة ماددةي )

ؤذ ياخود مَيذووي، ضونكة بةروار زؤر بةكار نايَي و زؤر ككةوت ياخود رَيفؤرماَل نية، ئةطةر بكرَي بةر
 فؤرماَل نية، زؤر رةمسي نية، سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ز أيوب عبداهلل رسول، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز حيات جميد، بةر َي

  بةر َيز أيوب عبداهلل رسول:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوة )سةرؤك دانيشتين ثةرلةمان بة ناوي خواي بةخشندة 54داوا دةكةم ماددةي )
ي )لة ثَيناو طةلي و ميهرةبان لة ثَيناو طةلي كوردستان( هاوشامن لةطةَل براي بةر َيزم مامؤستا ئار

كوردستان دةكاتةوة( هاوتا لةطةَل ئاماذةدان بة ذمارة و بةرواري دانيشنت و وةرزي ياسادانان و خولي 
 طرَيداني دانيشتنةكة( بةم شَيوةي لَي بكرَي.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 س غزالي، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز أيوب عبداهلل رسول، بةرَيز عبا

 بةر َيز عباس غزالي مريخان:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

داوا لة ليذنةي كاتي ثةير ةو دةكةم ئةطةر شتَيك خوَينراوة واتا دةسيت ثَيكردووة عورفين واية كة ناوي 
 ثاس.خوا و طةلي كوردستان لة ثَيشةوة بَي ئةوجا ئاماذة بدرَيت بة خول و ساَل و ذمارة و بةرواري، سو

 
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز عباس غزالي، بةر َيز شكرية شَيخاني، فةرموو.
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  :مصطفىبةر َيز شكرية مسايل 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةبان( ئينلا )بة منين ثاَلثشيت براي بةر َيزم كاك ئاري و كاك أيوب دةكةم )بةناوي خواي بةخشندة و ميهر
 ناوي( دووةم بطؤر درَي )بة نوَينةرايةتي( يان ) لة ثَيناو(، سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةر َيز شكرية شَيخاني، دوو بةر َيزي تر ماون، بة ئةنقةست د. ثةريم هَيشتؤتةوة كؤتايي، 

لة بواري زمانةواني، دةتوانيت هاوكاري ليذنة بَيت، بةر َيز مامؤستا مةال  ضونكة تَيبيين زؤر وردي هةنة
 مروان، فةرموو.

  بةر َيز حسني إمساعيل حسني )مةال مروان(
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

اكةي براي بةر َيزم كاك ئاري دةكةم، واي لَي بكرَيت )بة ناوي خواي بةخشندة و ميهرةبان( من ثشتطريي ر
 بؤ زياد بكرَيت هيض ئيشكالَيكي لةسةر نامَينَيت، دةستتان خؤش بَيت.)ثاشان(ي 

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز مةال مروان، بةر َيز ئومَيد حةمة علي، فةرموو.

  بةر َيز ئومَيد حةمة علي:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بوو ئةوين بةرةجنامي سةرجني هةندَيك لة هاور َيياني ثةرلةمانتار سةبارةت من تةنها ئةو سةرجنةم هة
بةوةي كة لةطةَل ئاماذةدان بة بةرواري دانيشنت و ئةوانة )بة ناوي خواي بةخشندة و ميهرةبان بة ناوي 

تَيكي بةو ةباية هيض رطةلي كوردستانةوة( زؤر عةقائيديانة لةوة دةر وانراوة و خوَيندنةوةي بؤ كراوة، ثَيمو
مةسةلة ئايين و ديين و ئةوةوة نية، )بة ناوي خواي بةخشندة و ميهرةبان( ئةوة لة جَي خؤي )بة ناوي 
طةلي كوردستان( ئةوة بؤ نوَينةرايةتي كردنة، وازحة كة تؤ بة ناوي طةلي كوردستانةوة دانيشتنةكة ئةجنام 

وردستانةوة( نوَينةرايةتي و هةموو ئةو دةدةي، ئةوة لة ناو ئةو وشةيةي كة دةَلَي )بة ناوي طةلي ك
مةعنايانةي تَيداية كة ئَيمة باسي دةكةين، بؤية لةوة جوانرت هةر نابَي و تكا دةكةم ئةو خوَيدنةوة 
عةقائيدية بؤ ئةو مةسةلةية نةكةن، هيض هَينانة ئاسيت يةكي تَيدا نية لةوةي كة طةلي كوردستان بهَينيتة 

 زؤر خوَيندنةوةيةكي ثَيمواية لة جَيي خؤيدا نابَي، زؤر سوثاس.ئاسيت خودا، ئةو خوَيندنةوة 
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز ئومَيد حةمة علي، بةر َيز د.ثةري، فةرموو.
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  بةر َيز ثةري صاحل محيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

قسةكامن هةموو دةكرَين، )سةرؤك، لةطةَل ئاماذةدان بة ذمارة و  ثَيم ناخؤشة لة ئةخري مب ضونكة
رَيككةوتي دانيشنت و وةرزي ياسادانان و خولي طرَيدان، بة ناوي خواي بةخشندة و ميهرةبان بة ناوي طةلي 
كوردستانةوة دانيشتين ثةرلةمان دةكاتةوة(، ئةوة زؤر ئاسايي ية بة ناوي طةلي كوردستانةوة، ئةوة زؤر 

 لة يةك جياية ئةو دوو مةسةلة، حةزمان لَيية وةكو خؤي مبَينَيتةوة، سوثاس.زؤر 
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس بؤ بةر َيز د.ثةري، ئةوةي كة لة كؤتايي قسة بكةي، طومت هةموويان ثوختة دةكةي، تَيبينيةكان 
وونكردنةوةي ان داوا لة ليذنةي كاتي دةكةين ربةر َيزتانة، بةر َيز هةموويان وردتر باس دةكةي، ئةطينا مايف

 ثَيويست لةم بارةوة بدات، فةرموو.
  بةر َيز فرست صؤيف علي:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةشَيكي تَيبينييةكان صياغة بوون، دار شتنةوة بوون، حةمتةن ئةوانة هةمووي ر ةضاو دةكةين، جارَيكي تر 

دةكةينةوة ئةو ثاش و ثَيشةي باس كرا لة جَيطاي خؤيدا بوو، ثاش و ثَيشي دةكةين، ئةو  ماددةكة صياغة
رَيككةوت و ئةوانة ضاك دةكةين، سةبارةت بة مةسةلةي بة خواي بةخشندة و ميهرةبان و دواتر بة ناوي 

م دواي ناوي ةبةعة لة ثةير ةو يان لة ثةرلةماناتي هةموو عالةتطةلي كوردستان، ئةوة تةبعةن شتَيكي مت
هةية، يةعين ئةوة نية ئَيمة لَيرة دامانهَينابَيت، حةتا لة ثةرلةماناتي ئةو وآلتانةي كة  بإسم الشعب(خوا )

ئيسالمينة بةو شَيوةية، بةآلم لةبةر ئةوةي سَي ئةندام زياتر ثشتطريي كردووة لة حةفتةي داهاتوو كة 
 .هاتينةوة ئةو بابةتة بة دةنطدان يةكاليي دةكةينةوة

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
وونكردنةوةي ثَيويسيت لةو بارةيةوة ثَيشكةش بة دانيشتنةكة كرد، سوثاس بؤ بةر َيز د.فرست، كة ر

 (، فةرموو.55( كؤتايي هات، ماددةي )54بةر َيزان طفتوطر لةسةر ماددةي )
  بةر َيز سؤران عمر سعيد:

 ةرلةمان.بةر َيز سةرؤكي ث
 (55ماددةي )

يةكةم/ دواي كردنةوةي دانيشتنةكة ناوي ئامادةنةبوواني دانيشتين ثَيشوو مؤَلةتدراوبن يان بَي ثاساو 
 ئامادةنةبووبن دةخوَيندرَيتةوة.

تاندني دةخرَيتةر وو دواي ئةوة اسسي دانيشتين ثَيشوو بة مةبةسيت ردووةم/ ثوختةي كؤنوو
استةخؤي دةستةي سةرؤكايةتي يان لةسةر داواي ئةندامان تَييدا ئةجنام ي رةي كة بة بر ياراستكردنةوانر

 دةدرَيت.
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 سَييةم/ ثوختةي كؤنووسةكة ئةمانة لةخؤدةطرَيت:
 ناوي ئامادةنةبووان بةمؤَلةت بووبَي يان بة بَي مؤَلةت.-1
 ناوي هةر وةزيرَيك كة لة دانيشتنةكةدا نوَينةرايةتي حكومةتي كردبَيت.-2
 ةتة سةرةكييانةي كة لة دانيشتنةكةدا تاوتوَي كراون.ئةو باب-3
 ئاماذةدان بة هةر ياسا و بر يارَيك كة لة دانيشتين ثَيشوودا لةاليةن ثةرلةمانةوة دةرضووبَيت.-4

استاندني ثوختةي كؤنووسةكةدا شوَيين ثةرلةمان دةطرَيتةوة ئةطةر ضوارةم/ دةستةي سةرؤكايةتي لة ر
 ثةرلةمان دانيشنت ئةجنام نةدرا. لةبةر كؤتايي هاتين خولي

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 (، فةرموو.55سوثاس بؤ بةر َيز سؤران عمر، بةر َيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةين لةسةر ماددةي )

  بةر َيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل )بَيطةرد تاَلةباني(:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

، حيات جميد، حتسني إمساعيل، زطةييقادر ر بةر َيزانةي كة داوايان كردووة لةم ماددةية طفتوطؤ بكةن:ئةو 
، عمر كؤضةر، عمر عينايةت، د.ثةري، ثةروا علي، بَيستوون فائق، كبري ناظم، عباس غزالي، علي عثمان

 .حاجي كاروان

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
(، بةر َيز قادر 55سةر ماددةي )ثاس بؤ بةر َيز سكرتَيري ثةرلةمان، بةر َيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةين لةسو

 ةزطةيي، فةرموو.ر
  زطةيي(:قادر ئؤمتان رسول )قادر ربةر َيز 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وا دابر َيذرَيتةوة كة  بر طةي يةكةم ئةم )بَي ثاساو( بكرَي بة )بَي مؤَلةت(، ئةوةي دووةم ئةطةر بكرَي

طفتوطؤي لَي نةكةوَيتةوة، هةرضةندة مةبةستةكةش هةر ئةوةية، سَييةم خاَلي دووةم )ناوي هةر وةزيرَيك 
كة لة دانيشتنةكةدا نوَينةرايةتي حكومةتي كردبَيت( هةموو وةزيرَيك نوَينةرايةتي كابينةكة يان 

ةنط بَي وةزير لَيرة ئامادة بَي تةنها رايةتي كردن، ربؤ نوَينةحكومةتةكة ناكات ئةطةر ر انةسثَيردرابَي 
نوَينةرايةتي وةزارةتةكةي خؤي دةكات، بؤية وا دابر َيذرَيتةوة )ناوي هةر وةزيرَيك كة لة دانيشتنةكةدا 

( )ئةو بابةتة سةرةكييانةي كة لة دانيشتنةكةدا تاوتوَي كراون( ببَيتة 3ئامادة بووبَي، سةبارةت بة خاَلي )
ابةتة سةرةكييانةي كة لة دانيشتنةكةدا طفتوطؤيان لةبارةوة كراوة(، ضوارةم/ ئاماذةدان بة هةر )ئةو ب

 ثرؤذة ياسا و بر يارَيك كة لة دانيشتين ثَيشوو لةاليةن ثةرلةمانةوة ثةسند كرابَي، سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 يي، بةر َيز حتسني إمساعيل، فةرموو.زطةقادر ر سوثاس بؤ بةر َيز
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  بةر َيز حتسني إمساعيل أمحد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منين هةمان تَيبيين كاك قادرم هةية لةو شوَينةي دةَلَي مؤَلةتدراو بن يان بَي ثاساو، ناطوجنَي 
ن سكرتَيري ثةرلةمانةوة )مؤَلةتدراو( يان )بَي مؤَلةت ئامادةنةبووبن( ئينلا يةك شت زياد بكرَي )لةالية

دةخوَيندرَيتةوة(، يةعين واي لَي دةكرَي )دواي كردنةوةي دانيشتنةكة ناوي ئامادةنةبوواني دانيشتين 
ثَيشوو مؤَلةتدراوبن يان بَي مؤَلةت ئامادةنةبووبن لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمانةوة دةخوَيندرَيتةوة(، لة 

استاندن( يةعين ضي بة حةقةت؟ هاتووة كة من تَييناطةم )ر خاَلي دووةم وشةي ر استاندن لة زؤر شوَين 
 استاندن لة كوردي نية من نةمبيستووة، زؤر سوثاس.)راستاندن( نية )راستكردنةوة( هةية بةآلم ر

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز حتسني إمساعيل، بةر َيز د.ثةري، فةرموو.

 َيز ثةري صاحل محيد:بةر 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( يةكةم/ دواي كردنةوةي دانيشتنةكة، ناوي ئامانةبوواني دانيشتين ثَيشوو، مؤَلةتدراو بن يان 55ماددةي )
َيك خبةن ئةطةر ثةخشةكة ر استةوخؤ نةبَي، دةنا ئامادةنةبوو ةت يان ئامادةنةبوون، ئةوة واي ربَي مؤَل

َيتةوة، لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمانةوة )دةخوَينرَيتةوة( ئةو )د( زيادة لة خؤش نية خبوَيندر
)دةخوَيندرَيتةوة( لةطةَل زمانيستاندارد يةكرتي ناطرَيتةوة، دووةم/ ثوختةي كؤنووسي دانشتين ثَيشوو بة 

ياري مةبةسيت )ثشرت استكردنةوة( يةعين )تصديق( دةخرَيتةر وو دواي ئةو ر استكردنةوانةي كة بة بر 
( ئةو 3راستةخؤي دةستةي سةرؤكايةتي يان لةسةر داواي ئةندامان تَييدا ئةجنام دةدرَيت، لة خاَلي سَييةم )

بابةتة سةرةكييانةي لة دانيشتنةكةدا تاوتوَي كراون )سةرةكييانة( دوو )ي(، ضوارةم/ ئاماذةدان بة هةر 
انةوة ثةسند كرابَي، ثشتيواني قسةكةي كاك قادر ياسا و بر يارَيك كة لة دانيشتين ثَيشوودا، لةاليةن ثةرلةم

دةكةم، ضوارةم/ دةستةي سةرؤكايةتي لة ثشرت استكردنةوةي ثوختةي كؤنووسةكةدا، شوَيين ثةرلةمان 
دةطرَيتةوة ئةطةر لةبةر كؤتايي هاتين خولي ثةرلةمان، دانيشنت نةكرا، ئةو )ئةجنام درا(ية دةسيت بةسةر 

 اسرتة بَي زةمحةت، سوثاسرا(يةكة ريدا طرتووة )نةكزماني كورد
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز د.ثةري بةر َيز حيات جميد، فةرموو.
  بةر َيز حيات جميد قادر:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دةخرَيتةر وو، ئةو )بة ندني استابة مةبةسيت رلة فةقةرةي دووةم دا ثوختةي كؤنووسي دانيشتين ثَيشوو 

يواني استاندنة( هةر البربَيت )دةخرَيتةر وو( وابزامن ئةوة كيفايةتة، بؤ بابةتةكاني ترين ثشتمةبةسيت ر
 زطةيي و مامؤستا حتسني دؤَلةمةر ي دةكةم.لة قسةكاني مامؤستا قادر ر
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 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ر َيز حيات جميد، بةر َيز ثةروا علي، فةرموو.سوثاس بؤ بة

  بةر َيز ثةروا علي حةمة حممد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة خاَلي يةكةم دا )دواي كردنةوةي دانيشتنةكة ناوي ئامادةنةبوواني دانيشتين ثَيشوو مؤَلةتدراو يان بة بَي 
اددةية نةمَييَن، ئةم بر طةية نةمَينَيت، واتا او ئامادة نةبوون دةخوَيندرَيتةوة( بة بر واي من ئةم مسثا

ثَيويست ناكات ناو خبوَيندرَيتةوة، ئةطةر بؤ ئةوةي كة بؤ زانياري زياتر بَي يان بؤ ئةوةي كة لة ثرؤتؤكؤل 
مبَينَيتةوة دةكرَي بة ذمارة، تةنها بة ذمارة بووترَي، يان خبرَيتة سايتةكةوة، يةعين ئةو ناو خوَيندنةوةية 

رَيزم دا ثَي دةضَيت وةك ثؤلي خوَيندن وابَيت، ئةندام ثةرلةمان خؤي دةبَي مولتةزيم بَي، ئةو لةطةَل 
ئيلبار كردنةش هةندَي جار يةعين ئيلتيزام ناكا بةوةوة، لةو كاتة كة ئةطةر ئةوةي تَيدا نةبَيت، لة بةشي 

 سَييةم دا خاَلي يةكةمين الدةبرَيت، زؤر سوثاس.
 َيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئ

 سوثاس بؤ بةر َيز ثةروا علي، بةر َيز عمر كؤضةر، فةرموو.
  بةر َيز عمر صاحل عمر )عمر كؤضةر(:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ظي ماددةي يان ئيكا دي غياباتَيت ليذناذي ئاماذة بَيتة كرن، ئةوة ذي طةلةك لئةز داخازَي دكةم نازامن كا 

 داتة ئةندام ثةرلةمان ليذنةدا حازر بنب، سوثاس بؤ ئَيوة.طرنطي دة
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، فةرموو.عبداللطيفسوثاس بؤ بةر َيز عمر كؤضةر، بةر َيز ئاري 
  مولود:  عبداللطيفبةر َيز ئاري 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
رَي بة سَي خاَل، يةعين خاَلي يةكةم زؤر طرنط نية، ضونكة تؤ لة خاَلي ( ثَيويستة بك55اسيت ماددةي )ر

ختةي كؤنووسةكة كة ئةمانة لة خؤ دةطرَي، لةسةرةتاوة ئاماذة بةوة وسَييةمدا ئاماذةت ثَيداوة لة ثو
دةدةي دةَلَي دواي كردنةوةي دانيشتنةكة ناوي ئامادةنةبوواني دانيشتين ثَيشوو مؤَلةت يان بَي مؤَلةت 

وختةي كؤنووسةكةدا بة هةمان شَيوة هةمان شت ناوي هاتؤتةوة، يةعين ثودةخوَينرَيتةوة، بةآلم لة 
بر طةي يةكةم لة ماددةكة زيادة، ئةطةر مبَينَيتةوة مؤَلةتدراو بن يان بَي ثاساو ئةوة هةَلةية )مؤَلةتدراو بن 

 يان بَي مؤَلةت( لة كةوانةيةك دا دةخوَينرَيتةوة، زؤر سوثاس.
 ر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بة

 ، فةرموو.عثمان، بةر َيز علي عبداللطيفسوثاس بؤ بةر َيز ئاري 
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  علي:عثمان بةر َيز علي 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ستا استاندن و ثةسةند كردنا كؤنووسي ثَيشوو، باشرتة ئةوة لة دة( ئاماذة داية بة ر2( بر طا )55)ماددا 
( بر طا 4سةرؤكايةتيا ثةرلةماني مبينيت كو ثةرلةماني عرياقي دا هاتي ئةطةر ما ذي باشرت ئةوةية خاآل )

( بَيتة الدان تاكو ثةسةند كردنا كؤنووسي نةبيتة ئةطةرا دووبارة ثَيداضووني بة ياسا و 55( ماددةي )3)
 بر ياري كؤبوونةوةي ثَيشووي هاتينة ثةسةندكرن، زؤر سوثاس.

 ر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بة
 ، بةر َيز عمر عينايةت، فةرموو.عثمانسوثاس بؤ بةر َيز علي 

 بةر َيز عمر عينايةت حةمة سعيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةر من ثشتطريي قسةكةي ثةروا خان دةكةم، ئةندامي ثةرلةمان ئةندامَيكة خؤي بةرثرسيارَييت دةكا، ئةط
بةآلم ض ئيلرائاتَيكي ثةير ةوي لةطةَل دا دةكرَي  ،بكرَيت ئةو خوَيندنةوةي ناوي نةهاتوو نةخوَينرَيتةوة

دةكةم  عبداللطيفبكرَيت، بةآلم ئةطةر هةر لةسةر ئةوةن كة خبوَينرَيتةوة ثشتطريي قسةكةي كاك ئاري 
و و نةهاتوو، هةروةها لة سَييةمين لة كة دةَلَي لة بر طةي يةكةم دا هاتووة ناوي خبوَينرَيتةوة و هاتو

بر طةي يةكةم دا ديسان هاتووة، كةواتة دوو جار ئةوة باس كراوة، ئةطةر برادةراني ليذنة هةر سوورن 
وةي كة جةنابي كاك حتسني لةسةر ئةوةي باسي غياب بكرَيت تةنها ناوي نةهاتووةكان خبوَينرَيتةوة، ئة

( ناوي هةر وةزيرَيك 2دن( ئةوةش زؤر طرنطة، لة سَيهةم بر طةي )استاندن( بكرَي بة )ثةسةندكرطوتي )ر
لةوانةية سةرؤك وةزيران بَيت، لةوانةية جَيطرةكةي بَيت، لةبةر ئةوة باشرتة بَلَين ناوي هةر نوَينةرَيكي 
حكومةت كة لة دانيشتنةكةدا ئامادةبوو ئاماذةي ثَي بكرَيت، لةوانةية هةر وةزير نةبَيت سةرؤك وةزيران 

 بَيت، زؤر سوثاس بؤ بةر َيزتان.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس بؤ بةر َيز عمر عينايةت، ئةطةر قسةكاني خؤتان ضر  بكةنةوة، دواتر ثشووَيك وةردةطرين،  بةر َيز 
 حاجي كاروان، فةرموو.

  بةر َيز كنعان جنم الدين أمحد )حاجي كاروان(:
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

اسيت ئةم مةسةلةي ناو خوَيندنةوةية هيض ثةروا خان و كاك عمرم هةبوو، بةراي منين هةمان ر
ةئي من كةم دةكاتةوة، تةنها تؤزَيك بة رجةدوايةكي نية، نة قازاجني بؤ ثةرلةمانتار هةية، نة لة غيابات 

دوايي ئةطةر ليذنةي ئامادةكاري ئةم شةئين ثةرلةمانتار كةم دةكاتةوة و خؤشين نية، بةديلي ئةوة 
ثةير ةوة ئةوان شتَيك بدؤزنةوة بةديلي ئةم بابةتة ئامادةبوو يان ئامادةنةبوو بةآلم لة ناو هؤَل نةبَي، ئةوة 

 باشرتة، لةبةر ئةوة من تةمةنا دةكةم ئةو بر طةية نةمَييَن، سوثاس.
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 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز حاجي كاروان، بةر َيز عباس غزالي، فةرموو.

 بةر َيز عباس غزالي مريخان:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ضونكة كؤنووس بة خؤي باسي ض دةكات؟ باسي  ،من واي دةبينم خاَلي يةكةم و سَييةم شتَيكي زيادة
َيك بَي لةوَي دةنووسرَي، ثَيشنيار دةكةم دانيشتنةكة دةكات لةو جةلسةية ض كراوة لة غياباتة لة هةر شت

 خاَلي يةكةم و سَييةم نةمَينَيت، سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز عباس غزالي، بةر َيز بَيستوون فائق، فةرموو.
  بةر َيز بَيستوون فائق حممد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شتيوانيم بؤ مانةوةي خوَيندنةوةي غيابات، من ثَيشنيار دةكةم لة ثَيطةي فةرمي ثةرلةماني لةطةَل ث

َيكخراو و ئةوانة هاتبوون موتابةعةي وةزعي رابردوو ن بآلو بكرَيتةوة، لة ماوةكاني ركوردستاني
وي هاتوو يان ثةرلةماني كوردستانيان دةكرد يةكَيك لة تَيبينييةكان دةيانووت زؤربةي وآلتاني دونيا نا

( لة شوَيين ناونيشاني ئةندامي ثةرلةمان دا هةية لة ثَيطةكةيان دا، بةآلم لة ثةرلةماني CVنةهاتوو لة )
كوردستان دا نية، بؤية من ثَيشنيار دةكةم لة مةوقيعةكةشيان بآلوبكرَيتةوة، ضونكة لة نةتيلةدا خؤ 

نوَينةرةكةي خؤي بكات وجودي هةية يان نية،  دةبَي خةَلكي كوردستان دةنطدةرةكة لة كوَيوة موتابةعةي
ثَيشنياري تريشم بؤ بةر َيزان لة سةرؤك و ئةنداماني ليذنةي ثةير ةو ديسان لةسةر ذمارةي زؤري 

( بة ماددةيةكي جيا دانراوة، ديقةت بدة ماددةي 54( هةر يةك شنت، بؤ )55( و )54ماددةكانة، ماددةي )
( فةقةرةي يةكةمي دةَلَي )دواي 55..( دانيشتنةكة دةكاتةوة، ماددةي )( سةرؤك )لةطةَل ئاماذةدان بة54)

( دةَلَي )دواي 55( دةَلَي )لةطةَل كردنةوةي دانيشتنةكة( ماددةي )54كردنةوةي دانيشتنةكة( واتا ماددةي )
كردنةوةي دانيشتنةكة( يةعين هةر يةك شتة بيكةن بة بر طةيةك لةوَي، بؤية هيوادارم من بووة بة 

 دةم زؤري ذمارةي ئةو ماددانة، سوثاستان دةكةم.عوق
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 كبري، فةرموو. ناظمسوثاس بؤ بةر َيز بَيستوون فائق، بةر َيز 
  كبري حممد: ناظمبةر َيز 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( لة يةك ماددة جَيطايان 55( و )54ةي كة ماددةي )ثشتطريي قسةكاني كاك بَيستوون دةكةم دةربارةي ئةو

بكرَيتةوة، ضونكة ثةيوةستة بة كردنةوةي دانيشتنةكة، ئةوةي كة ثشتطريي قسةكةي كاك حتسني دةكةم 
تي وشارةت ثَي بدرَيت، ئةوةي تر كة كاك قادر طوئيدةخوَيندرَيتةوة لةالي كَي؟ لةالي سكرتَيري ثةرلةمان 
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است ةتي حكومةت نةكات، ئةطةر ئةوةش رةكات وةزير، بةشكةم نوَينةراينوَينةرايةتي حكومةت د
 بكرَيتةوة، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
كبري، ئَيستا دةرفةت بة ليذنةي ثةير ةو دةدةين بةر َيزان فةرموون ئةطةر  ناظمسوثاس بؤ بةر َيز 

 آلمَيك، فةرموو.تَيبينييةكتان هةية يان وة
  بةر َيز فرست صؤيف علي:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةضاوي تر تةئكيد دةكةينةوة دَلنيابن ر ئةو تَيبينيانةي ثةيوةنديان بة صياغةوة هةبوو ئَيمة جارَيكي

ة ( ئَيمة لةطةَليداين، ثَيمواية ثَيشنيارَيكي زؤر باشة، سةبارةت ب55( و )54دةكةين، سةبارةت بة دةجمي )
ئاماذةدان بةوةي كة سكرتَير دةخيوَينَيتةوة ئَيمة ثَيشرت لة بةشي سَييةم ثَيمواية ئاماذة بةوة دراوة كة 
ئةركةكاني سكرتَير ضية، يةك لةوانة بةرنامةي كار دةخوَينَيتةوة، بؤية ئيلاب ناكات لَيرة جارَيكي تر 

ةوة يان نةخوَيندرَيتةوة تةبعةن ئَيمة وةكو باسي لَيوة بكةينةوة، سةبارةت بةوةي كة ئايا ناو خبوَيندرَيت
ليذنةي كاتي جارَيكي تةئكيد دةكةينةوة ئَيمة لةطةَلني ناوةكان خبوَيندرَينةوة، تةنانةت ثشتطريي كاك عمر 
كؤضةرين دةكةين كة ناوي ئةنداماني ليذنةكانين كة غياب دةبن خبوَيندرَيتةوة، بةآلم لةبةر ئةوةي سَي 

ي كردووة ئةو مةسةلةية لة حةفتةي داهاتوو كة خراية دةنطدان دةخيةينة دةنطدان، ئةندام زياتر ثشتطري
ئايا ناوي ئامادةنةبووان خبوَيندرَيتةوة يان نةخوَيندرَيتةوة، بةآلم مةسةلةيةكي ثةير ةوي ية، تةنها لة 

 كوردستان نية لة هةموو شوَينةكان ناوي ئامادةنةبووان لة ثةرلةمان دةخوَيندرَيتةوة.
 ر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بة

( دةطةر َيينةوة 3وونكردنةوةية، بةر َيزان ثشووةك وةردةطرين، سةعات )د.فرست بؤ ئةو رسوثاس بؤ بةر َيز 
ئَيرة بةردةوام دةبني بةاليةني كةم دوو سةعاتَيكي تر، فةرموون دانيشتنةكة هةَلدةطرين، سوثاس بؤ 

 ز.ئَيوةي بةر َي

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:  
 بةناوي خواي بةخشندة و ميهرةبان.

بةناوي طةلي كوردستان لة دانيشتنةكةمان بةردةوام دةبني، داوا لة ليذنةي كاتي دةكةين فةرموون بؤ 
ةناوي ئَيوة و ناوي ئَيمة شوَيين تايبةت بةليذنةكان، ثَين ئةوةي دةرفةت بة ليذنةكة بدةين دةمانةوَي ب

بةخَيرهاتنَيكي طةرمي مامؤستاي ئَيمة، بةر َيز طارق جامباز بكةين، كة شايستةي هةموو ر َيز و سوثاس و 
ثَيزانينَيكة، خزمةتي زؤري ثةرلةماني كردووة، بةتايبةتي لةبواري ياسايي، دةست و ثةجنةي خؤي و 

ن بكةن، بة ثرؤسةي ياسادانان لة ثةرلةماني كوردستان هاور َيكاني ديارن، بؤ ئةوةي خزمةت بة ثةرلةما
( 56بكةن، بةخَيربَيي مامؤستا، ئَيستا دةرفةت بة ليذنةي ثةير ةو دةدةين بةردةوام بن، ماددةي )

 فةرموون.
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 بةر َيز سؤران عمر سعيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:56ضوارةم/ ئامادةبوون لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان ماددةي )
 ةكةم/ي
سةرؤك وةزيران و ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران لةسةر داواي خؤيان دةتوانن ئامادةي دانيشتنةكاني -1

 ثةرلةمان بن و لة طفتوطؤكاني دا بةشداري بكةن بةبَي ئةوةي مايف دةنطدانيان هةبَيت.
نةكاني ثةرلةمان انيشتئةنداماني ئةجنومةني وةزيران دةتوانن فةرمانبةراني وةزارةتةكانيان بهَينن بؤ د-2

 اوَيذ ثَيكردن و ثشت ثَي بةستنيان بة مؤَلةتي سةرؤك بَي ئةوةي مايف قسةكردنيان هةبَي.بة مةبةسيت ر
 دووةم/ 

ةزامةندي دةستةي سةرؤكايةتي لة دانيشتنةكاني يدياكاران دةتوانن بة وةرطرتين رآلتيان و مهاو-1
 ثةرلةمان ئامادةبن.

ئامادةي دانيشتين كراوة دةبن نابَيت لة ذمارةي ئةو كورسيانة تَيثةر  بكات كة ذمارةي ئةو كةسانةي كة -2
 لةاليةن دةستةي سةرؤكايةتييةوة بؤ مَيوان تةرخان كراوة.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
  (، ناو دةنووسني.56)سوثاس بؤ بةر َيز سؤران عمر، بةر َيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةين لةسةر ماددةي 

 بةر َيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل:
، سةكري مصطفى، صاحل فةقَي، بهزاد دةروَين ئةو بةر َيزانةي كة دةيانةوَي لةو ماددةية طفتوطؤ بكةن:

 .ثةروا علي، عثمانعلي ، كبريناظم ، أيوب عبداهلل إمساعيل، عمر عينايةت، د.ثةري

 طري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَي
سوثاس بؤ بةر َيز سكرتَيري ثةرلةمان، بةر َيزان ثَين ئةوةي دةست بة طفتوطؤ بكةين داوا لة ئَيوةي بةر َيز 

ووي زمانةوانييةوة هةميشة دووبارة ت ببينني ئةو تَيبينييةي كة لة ردةكةم بؤ ئةوةي سوود لة كا
ةن سوودي زياتر دةبَيت، دةست بة طفتوطؤ دةكةين، دةبنةوة، ئةطةر بة نووسني ئاراستةي ليذنةكة بك

 بةر َيز بهزاد دةروين، فةرموو.
 بةر َيز بهزاد دةروين دةروين:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
(، بةحسَي د هةندَي دكةت هاووآلتيان و ميدياكاران ديارة كة دبَيذي هاووآلتيان 1( دووةم خاآل )56ماددا )

ني )هاوآلتيان و ميدياكاران و بةس بؤ طرنطي ميدياكاران من ثَي باشة بَلَيهةموو تيذَي دَي ظةت طريت، 
تةن بؤ هةندَيك ئةوة بؤ ةؤذنامةنووسان و ياساناسان(، ضونكي ياساناس طةلةك جار ثَيويستة خاصر

( 3طرنطيية تةبعةن نة خؤ دةتوانيت هةر طاهةك بيت ناو هؤَلي ثةرلةمان، خاَلي دووةم من ثَي باشة خاآل )
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مادةبيت لة هؤَلي ثةرلةمان ثاش َيدة بكرَيت ببَيت )هةر شاندةكي دةرةوةي هةرَيم كة بيةوَيت ئاز
 ةزامةندي سةرؤكايةتي ثةرلةمان(، ئةوةش لة ناوي بي باشة، زؤر سوثاس. ر

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
  ةقَي، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز بهزاد دةروين، بةر َيز صاحل ف

 بةر َيز صاحل فةقَي حممد أمني:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

آلتيان و وةي هاو( يةكةم ئةوةي جَيطري سةرؤكي بؤ زياد بكرَيت لة خاَلي يةكةمدا، لة56ماددةي )
ميدياكاران و اليةني ثةيوةنديداريشي تيا بكرَي بؤ منونة وةكو سةفارةتةكان و وةكو هةر شتَيك كة 

بةت بَي بؤ ئةو ياساية و تايبةمتةنديةكاني خؤيان تيايدا ئامادةبن، ئةوةي بؤ مَيوانان تةرخان كراوة بةتاي
ةقة لةاليةن دةستةي سةرؤكايةتييةوة تةرخان لةجياتي حواتا تةنها بةس ئةو كورسيانةية كة ئَيستا هةية، 

( كورسي كرد بؤ ئةوةي بة منونة 10)كراوة( ببَيتة )دةكرَيت( واتا )تةرخان دةكرَيت( كاتَيك ثَيويسيت )
 ( كورسي تر بَيتة ذوورةوة، ئةو )كراوة(ية بكرَيتة )دةكرَيت(، سوثاس.  10)

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
  ، فةرموو.عثمانصاحل فةقَي، بةر َيز علي   سوثاس بؤ بةر َيز

   علي: عثمانبةر َيز علي 
 ةرلةمان. بةر َيز سةرؤكي ث

ةنطة لة خارَي دياركري ئةطةر ( لَي بَيتة زَيدةكرن، ظَي ر3ا )( ثَيشنيار دكةم بر ط1( خاآل )56ماددةي )
َيظةبةري طشتيا ديوانا ئامادةبيت بة بريكارَي وةزارةتَي يان ر وةزير نةشي ئامادةبيت طؤر ةي ثَي دظيت بيت

 نكردن و هةَلوَيسيت وةزارةتَي و دانا زانياريا، سوثاس.ووئةجنومةني وةزيران ذ بؤ ر ةزامةندياو ر ئاطاداري
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

  ، بةر َيز د.ثةري، فةرموو.عثمانسوثاس بؤ بةر َيز علي 
 بةر َيز ثةري صاحل محيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
ةسةر داواي خؤيان دةتوانن ئامادةي دانيشتنةكاني سةرؤك وةزيران و ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران ل

ثةرلةمان بن و لة طفتوطؤكاني دا بةشداري بكةن بة بَي ئةوةي مايف دةنطدانيان هةبَيت، طؤر ينةكةم دوايي 
 دةينَيرم، خاَلي دووةمين بةشداري بكةم؟ 

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 َلَي دووةمين بكة، فةرموو.( بة56هةر ماددةي )
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   بةر َيز ثةري صاحل محيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

نيشتنةكاني دووةم/ ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران دةتوانن فةرمانبةراني وةزارةتةكانيان بهَينن بؤ دا
شتَيكي بؤ زياد اوَيذثَيكردن و ثشت ثَي بةستنيان بة مؤَلةتي سةرؤك، ئةو سةرؤكة ثةرلةمان بةمةبةسيت ر

بكرَي باشة، يةعين ديار نية سةرؤك وةزيرانة يان سةرؤكي ثةرلةمانة، دووةم/ ئةنداماني ئةجنومةني 
ني ثةرلةمان بهَينن بة وةزيران بة مؤَلةتي سةرؤك دةتوانن فةرمانبةراني وةزارةتةكانيان بؤ دانيشتنةكا

  قسةكردنيان هةبَيت.اوَيذثَيكردن و ثشت ثَي بةستنيان بَي ئةوةي مايفمةبةسيت ر
ةزامةندي سةرؤكايةتي دةتوانن لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان تيان و ميدياكاران بة وةرطرتين رآلدووةم/ هاو

لة ذمارةي ئةو كورسييانة  / نابَيت ذمارةي ئةو كةسانةي كة ئامادةي دانيشتين كراوة دةبن2ئامادةبن، 
بؤ ميوان تةرخان كراون، ئةوةيان )كورسي( كؤية، بكات كة لةاليةن دةستةي سةرؤكايةتييةوة  تَيثةر

 )كراونين( دةبَي كؤ بَي، سوثاس، ئَيستا دةشينَيرم.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

  سوثاس بؤ بةر َيز د.ثةري،  بةر َيز ثةروا علي، فةرموو.
   بةر َيز ثةروا علي محة حممد:

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
( ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران دةتوانن فةرمانبةراني وةزارةتةكانيان بَينن بؤ 2خاَلي يةكةم بر طةي )

اوَيذثَي كردن و ثشت بةستنيان بة مؤَلةتي سةرؤك، لَيرة سةرؤك دياري انيشتنةكان لةوَيوة بة مةبةسيت رد
ئةوة وةكو خؤي مبَينَيتةوة بة بر واي من،  وآلتيان و ميدياكاران،(ي كة دةَلَي ها1ة دووةم خاَلي )كراوة، ل

آلتيية ئيرت ئةواني ترين هةر ثؤستَيك بَي هاوضونكة بة طشيت ميدياكاران زياتر وجوديان هةية، 
ةزامةندي دةستةي سةرؤكايةتي، ، دةتوانن بة وةرطرتين رثؤستةكةي طرنط نية لة جياوازييةكةي ضي دةبَي

دياري بكرَي، يان بةر َيز سةرؤك يان سكرتَير يان جَيطر، بةآلم  دةستةي سةرؤكايةتي زؤرة ئةطةر بكرَي
ضؤن لة خاَلي دووةمي ماددةي يةكةمدا بةشي يةكةم دا طوتراوة سةرؤك باشرتة ئةطةر سةرؤك بَي ئةوةش، 

ةزامةندي بدات ئينلا ميدياكاران بتوانن بَين، ئةوة بَي دةستةي سةرؤكايةتي سَي كةس رئةطينا ئةوة دة
 اري بكرَي، زؤر سوثاس.ئةطةر دي

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
  سةكري، فةرموو. مصطفىسوثاس بؤ بةر َيز ثةروا علي، بةر َيز 

   أمحد محد:مصطفى بةر َيز 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةبَي بة مؤَلةتي سةرؤك، تَيبينييةكةي منين هةر لةسةر خاَلي دووةم بوو لة دَير ي دووةم كة دةَلَي 
ثَيموابَي مةفهومةكةي زؤر وازح نية لة شوَيين خؤي نية بة مؤَلةتي سةرؤك، ئةطةر بَيتة ثَين دةتوانن 
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)ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران بة مؤَلةتي سةرؤك دةتوانن .....تا ئاخريي( مةفهومةكةي باشرت لَي 
 وةردةطريَي.

 طري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَي
  كبري، فةرموو. ناظمسةكري،  بةر َيز  مصطفىسوثاس بؤ بةر َيز 

   كبري حممد: ناظمبةر َيز 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

ثشتطريي قسةكةي كاك صاحل فةقَي دةكةم دةربارةي ذمارةي كورسييةكان، بة تةصةوري من ديار نةكرَي، 
 ؤ بَينن، زؤر سوثاس.ئةطةر ثَيويست بوو كورسييةكانيان ب

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
  كبري، بةر َيز عمر عينايةت، فةرموو. ناظمسوثاس بؤ بةر َيز 

   بةر َيز عمر عينايةت حةمة سعيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

ميوانةكان دةتوانن ميدياكاران و  من ثشتطريي قسةكةي ثةروا خان دةكةم، من ثَيمباشة دووةم خاَلي يةكةم
ةزامةندي دةستةي سةرؤكايةتي يان سةرؤك لةو شوَينةي سةرؤكايةتي بؤيان دياري دةكات بة وةرطرتين ر

لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان ئامادة بن، ضونكة ناكرَيت، ئةوة وا دةردةكةوَيت كة لة ناو هؤَلي ثةرلةمانداية، 
ي سةرؤكايةتي بؤيان دياري دةكات، شوَينةكة دياري كراو بَيت، من هةر دةبَي بنووسرَي ئةو شوَينةي دةستة

 ئةو دوو سةرجنةم هةية، سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس بؤ بةر َيز عمر عينايةت، لة كؤتاييدا بؤ موناقةشةي ئةو ماددةية، بةر َيز أيوب عبداهلل إمساعيل، 
  فةرموو.

   بةر َيز أيوب عبداهلل إمساعيل:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

( يةكةم بر طةي دووةم دا دةَلَي )ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران دةتوانن فةرمانبةراني 56لة ماددةي )
وةزارةتةكانيان بَينن(، ثَيموابَي ئةو فةرمانبةرانةش زؤر مةتاتيية، ئَيمة زؤرجار داواي وةزير دةكةين 

اوَيذكارة، مودير عامة، ئةو فةرمانبةرةش دياري بكرَيت، رنية بَيتة ثةرلةمان، حةق واية مةرتةبةي ئامادة 
تا ئةو ئاستةي بؤي دياري بكرَي كة ثَيويسيت ثَييةتي، نةك بة مةفتووحي فةرمانبةر و هةموو 

حةق واية بَلَيني بر طةي  فةرمانبةرَيك بؤية هةبَي لةطةَل وةزيرةكةدا بَيت بؤ ئَيرة، دووةميان/ ثَيمباشة يان
سَييةمين بؤ ئَيرة زياد بكرَيت كة ذمارةي ئامادةبواني حكومةت لة دانيشتنةكةدا نابَيت لة ذمارةي ئةو 
كورسييانة تَيثةر  بكات كة لة هؤَلةكةدا بؤ ميوانان حكومةت تةرخان كراون، يةعين عةدةدةكة دياريكراو 
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ةَل خؤيدا بَينَيت جَيطاي نابَيتةوة، حةقة ئةوةش دياريكراو بَيت، وةزارةتَيك ستافَيكي بيست كةسي لةط
 بَيت وةك ضؤن بؤ مَيوانةكان دياريكراوة، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: 
 سوثاس بؤ بةر َيز أيوب عبداهلل إمساعيل، ديارة دوو كةسي تر داوايان كردووة قسة بكةن، لةبةر ئةوةي

  ، فةرموو.عبداللطيفثةير ةوة دةرفةتيان دةدةييَن، ئةطينا طفتوطؤ تةواو ببوو، بةر َيز ئاري 
   مولود:عبداللطيف بةر َيز ئاري 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
( خاَلي دووةم ثَيمباشة )بة مؤَلةتي سةرؤك بَي( بَيت سةرةتاوة، زؤر زؤر طرنطة بة )مؤَلةتي 56ماددةي )

، لة دووةم دا خاَلي )ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران .... تا ئةخري( مايف قسةكردنيان هةبَيت سةرؤك( ئينلا
ر ةزامةندي( نووسراوة )دةستةي سةرؤكايةتي( ئةطةيدياكاران دةتوانن بة وةرطرتين رآلتيان و ميةكةم )هاو

ي( يان هةر هةر خودي ةزامةندي يةكَي لة ئةنداماني دةستةي سةرؤكايةتبكرَي بووترَيت )بة وةرطرتين ر
سةرؤك ثَيمواية تةواوة، بر طةي دووةم خاَلي دووةم بر طةيةكي بؤ زياد بكرَي هةست دةكةم هةندَي جار 
ثةرلةمان دةكرَي شاندي نَيودةوَلةتي و  نوَينةري وآلتانة بؤ منونة وةزيري يةكَي لة وآلتة زهلَيزةكان دَيتة 

 رَيتةوة، سوثاس.ئَيرة زةروورة خاَلَيك بؤ ئةوة شوَيين بك
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

  ، لة كؤتاييدا بةر َيز مريم صمد، فةرموو.عبداللطيفسوثاس بؤ بةر َيز ئاري 
   بةر َيز مريم صمد عبدي:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
 بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان.

ي دووةم مةبةستتان لة )بة مؤَلةتي سةرؤك( كة دةَلَي )ئةنداماني ( خاَل1( لة بر طةي )56لة ماددةي )
يشتنةكاني ثةرلةمان بة مةبةسيت ئةجنومةني وةزيران دةتوانن فةرمانبةراني وةزارةتةكانيان بهَينن بؤ دان

اوَيذثَيكردن و ثشت ثَي بةستنيان بة مؤَلةتي سةرؤك، مةبةستتان لة سةرؤكي ثةرلةمانة؟ يان سةرؤكي ر
ثشتطريي لةو رايانة ( 1( لة خاَلي )2ومةني وةزيرانة؟ سةرؤكي ثةرلةمان، بةَلَي سوثاس، لة بر طةي )ئةجن

َيكخراوةكاني رَيكخراوةكاني تَيدا ئيزافة بكرَي كرَي بة ضني و توَيذةكان ياخود روآلتييةكان بدةكةم كة ها
 ثاس.ايةكةي كاك أيوب دةكةم، سو، هةروةها ثشتطريي لة رموجتةمةعي مةدةني

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
وونكردنةوة و وةآلم و ة ليذنةي ثةير ةو دةكةين ئةطةر رسوثاس بؤ بةر َيز مريم صمد، بةر َيزان ئَيستا داوا ل

  تَيبيين هةبن، فةرموون.
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   بةر َيز فرست صؤيف علي:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

اني ترين طومتان، ئَيمة ئةوةي ثةيوةستة بة صياغة ديسان لةو ماددةية شيت زؤر باش هةروةكو لة ماددةك
صياغةي دةكةينةوة ئينشالآل، لة هةر شوَينَيكين لةو  ،طوترا، هةموو ئةوانةي ثةيوةستة بة صياغة

ير ماددةية و لة ماددةكاني دواترين هات كة دةَلَيني سةرؤك يةعين سةرؤكي ثةرلةمان، ضونكة ئةطةر سة
( كة ثةسةندمان كردووة تةعريفي هةندَيك موستةَلةمحان كردووة، يةكَيك لةوانة 1بكةن لة ماددةي )

سةرؤكة، كة دةَلَيني سةرؤك واتا )سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان( بؤية تكاية لة هةر شوَينَيك لة 
جنومةني وةزيران ماددةيةكي تر سةرؤك هات مةبةستمان سةرؤكي ثةرلةمانة، سةبارةت بة ئةنداماني ئة

كة باسي ئةوة كرا كة جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيرانين ئيزافة بكةين، ئَيمة ثَيمانواية جَيطري 
ني ئةجنومةني وةزيران، بؤية وسةرؤكي ئةجنونةني وةزيرانين ئةندامي ئةجنومةني وةزيرانة بة ثَيي قانو

َلَي سةرؤك و ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران ثَيويست ناكات بَلَيني سةرؤك و جَيطر، ضونكة لةوَي كة دة
مةعناي واية ئةندامي ئةجنومةني وةزيرانة، ئةوة طومتان ئةندامي ئةجنومةني وةزيران ئةوين دةطرَيتةوة، 
ئةو تَيبينية طرنطة كة دةَلَين لة جياتي هاوآلتيان بكةينة ميوان، ئَيمة ثَيمان باشة بيكةينة ميوانان، 

دةطرَيتةوة ئةطةر بيةوَي بَيتة ئَيرة، سةبارةت بةو تَيبينييةي باس كرا لةسةر  ضونكة خةَلكي بَيطانةش
ئةوانةي كة وةزيرةكان لةطةَل خؤيان دةهَينن، ئَيمة ناتوانني ثلةكانيان دياري بكةين، لةوانةية كةسَيك 

رة، وةزير بةآلم موختةص بَيت لةو بوا ،هةبَيت لة مةرتةبةي مودير قسمَيكين بَيت، يان خوارترين بَيت
اوَيذي ثَي بكات، بؤية ئةوةي ئَيمة نووسيومانة ئَيمة ثَيمانواية  ت بؤ ئةوةي رخمةوةلة لةطةَل خؤي بيهَينَي

 دةقيقة، هةر ئةوانة بوو.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، سوثاس بؤ بةر َيز د.فرست سةرؤكي ليذنةي كاتي بؤ دار شتنةوةي ثةير ةو
بةر َيزان بة ثَيي ئةو ميكانيزمةي دةنطدان كة بةر َيزتان ثةسةندتان كردووة دةنطدان دةكةوَيتة دانيشتنَيكي 

 ( داوا دةكةين ماددةكة خبوَيندرَيتةوة. 57تر، ئَيستا بؤ طفتوطؤ لةسةر ماددةي )
   بةر َيز سؤران عمر سعيد:
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان.  شةشةم/ سيستةمي طفتوطؤكردن
 (57ماددةي )

ئةندام بة مؤَلةتي سةرؤك لةو جَيطةيةي دانيشتووة يان لةسةر ئةو سةكؤيةي بؤ ئةم مةبةستة -1
 ئامادةكراوة ئاخاوتن دةكات.

ةرؤك داوا لة سكرتَير لةطةَل خستنةر ووي هةر بر طةيةك لة بر طةكاني بةرنامةي كار بؤ طفتوطؤكردن س -2
 دةكات ناوي داواكاراني مؤَلةتي ئاخاوتن تؤماربكات.
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َيطة بة ئةندامان دةدات ئاخاوتن بكةن بةناوي ئةو وكردني ر يزبةندي تؤماركردنيان رةضاسةرؤك بةر -3
ةو ئةندامانة دةست ثَي دةكات كة ثَين دانيشتنةكة الي سكرتَير ناويان تؤماركردووة بؤ ئاخاوتن لةسةر ئ

 يزبةندييةكةي بداتة ئةندامَيكي دي.طةية و هةر ئةندامَيك بؤي هةية ربر 
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز سؤران عمر، بةر َيزان دةست بةطفتوطؤ دةكةين.
   بةر َيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
، ثةروا علي، د.ثةري، أبوبكر هةَلةدني، عبداللطيفئاري  ةر َيزانةي كة داواي طفتوطؤيان كردووة:ناوي ئةو ب

مريم ، صاحل فةقَي، مردان خدر، عثمانعلي ، حتسني إمساعيل، حيات جميد، حاجي كاروان، عمر عينايةت
 .أنور قادر، فرحان جوهر، سةكري مصطفى، سعيد مصيفي، صمد

 َيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئ
، عبداللطيفسوثاس بؤ بةر َيز سكرتَيري ثةرلةمان،  بةر َيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةين، بةر َيز ئاري 

  فةرموو.
   مولود: عبداللطيفبةر َيز ئاري 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
طةيةي دانيشتووة يان لةسةر ئةو ( خاَلي يةكةم دةَلَي )ئةندام بة مؤَلةتي سةرؤك لةو جَي57ماددةي )

( يان tribuneسةكؤيةي بؤ ئةو مةبةستة ئامادةكراوة( لَيرة ثَيمباشة سةكؤكة بكرَي بة دوانطة، وابزامن )
مينبةر دةكات، )دوانطة( جوانرتة، )بؤ ئةم مةبةستة( البربَيت، يةعين مةبةستت بؤ ض مةبةستَيك يةعين 

بؤ مةبةسيت طفتوطؤ ئامادةكراوة ئاخاوتن دةكات، واي لَي بكرَيت، ديار نية، يان لةسةر ئةو دوانطةيةي 
خاَلي دووةم )سةرؤك داوا لة سكرتَير دةكات( ئةوة البربَيت، سكرتَير ناوي داواكاران بؤ ئاخاوتن تؤماربكات، 
يةعين هيض ئيلاب ناكات سةرؤك داوا لة سكرتَير بكات ناوي داواكاران بؤ مؤَلةت دياري بكات، ئينلا 

اواكاراني مؤَلةتي ئاخاوتن ئةوةش لةوَيدا هةَلةية، هةر يةكسةر واي لَي بكرَيت )سكرتَير ناوي داواكاران بؤ د
َيطة بة ئةندامان وكردني ريزبةندي تؤماركردنيان رةضار ئاخاوتن تؤمار دةكات(، خاَلي سَييةم )سةرؤك بة

ثَين دانيشتنةكة( يةعين ضي ثَين دةدات ئاخاوتن بكةم بةناوي ئةو ئةندامانة دةست ثَي دةكات كة 
دانيشتنةكة؟ كام دانيشنت؟ دةكرَي بَلَيي كة ثَيشرت الي سكرتَير ناويان تؤماركراوة، نةكردووة بؤ ئاخاوتن، 

 سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

  وو.، بةر َيز ابوبكر هةَلةدني، فةرمعبداللطيفسوثاس بؤ بةر َيز ئاري 
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  بةر َيز أبوبكر عمر  عبداهلل )أبوبكر هةَلةدني(:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

عينواني ثةرةطرايف شةشةم سيستمي طفتوطؤكردنة لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان لة زؤربةي شوَينةكاني ئةم 
بة يةك، يان ماددة و ماددةكاني دواترين دا هات، وشةي ئاخاوتن زؤر دووبارة كراوةتةوة بؤية بكرَيت 

( 59( لةطةَل )58( و )57طفتوطؤكردن بَي يان ئةو عينوانة بكرَيت بة ئاخاوتن، من ثَيم باشة ماددةي )
 (، زؤر سوثاس.59و  58و  57هةرسَيكيان بكرَيتة يةك ماددة، بةآلم بر طةكان زياتر بكةين )

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ر َيز أبوبكر هةَلةدني، بةر َيز د.ثةري، فةرموو.سوثاس بؤ بة

  بةر َيز ثةري صاحل محيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 قسةكامن كرا، سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز د.ثةري، دةستخؤش، بةر َيز ثةروا علي، فةرموو.
  حممد:بةر َيز ثةروا علي حةمة 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
طؤكردن لة مانشَيتةكة نووسراوة سيستمي طفتو ثشتطريي قسةكاني كاك أبوبكر هةَلةدني دةكةم، لة

دانيشتنةكاني ثةرلةمان، بةآلم دواتر لة بر طةكان دا هاتووة لة خاَلةكان دا ئاخاوتن، كةواتة مادام 
 كان بكرَيتة طفتوطؤ، سوثاس.مانشَيتةكة ئةساسة طفتوطؤية، هةموو ئاخاوتنة

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز ثةروا علي، بةر َيز حةيات جميد، فةرموو.

  بةر َيز حةيات جميد قادر:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

، لة خاَلي سَييةمين دا ئاخري دةكةم عبداللطيفبؤ خاَلي يةكةم و دووةم ثشتطريي لة قسةكاني كاك ئاري 
البربَيت و  ةةئي من ئةم دَير ر يزبةنديةكةي بداتة ئةندامَيكي دي، بةدَير ي هةر ئةندامَيك بؤي هةية ر

 زيادةية، سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز حةيات جميد، بةر َيز مريم صمد، فةرموو. 
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  بةر َيز مريم صمد عبدي:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

( بكرَي بة يةك 59و  58و  57ايةكةي كاك أبوبكر هةَلةدني دةكةم كة ماددةي )ثَيشةكي من ثشتطريي لة ر
َيزبةندية هةر نةمَينَيت و بر واي من ئةو ناو تؤماركردنةي ر( بة3( لة بر طةي )57ماددة، لة ماددةي )

 س.هةَلبطريَيت، سوثا
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز مريم صمد، بةر َيز عمر عينايةت، فةرموو.
  بةر َيز عمر عينايةت حةمة سعيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
طؤكردن(، يان ةئي من باشرتة، )شَيوازي طفتور سيستةم وشةيةكي ئينطليزيية، ئةطةر بكرَيت بة )شَيواز( بة
اي من ئةطةر ةبةر ئةوة )شَيواز( جوانرتة، بة رئةطةر بة ئينطليزين بيَلَين ثرةنسيث نزيكرتة لة سيستةم، ل

بكرَي داوا دةكةم لة ئةنداماني ثةرلةمان دةنط بة سَيهةم خاَل نةدةن بةهيض جؤرَيك، لةبةر ئةوةي ئةوة 
يان تؤماردةكةن لةالي سكرتَير، ئةوة بؤتة مايةي ئةوةي زؤر ناعةداَلةتي تَيداية، زؤربةي برادةران ناوي خؤ

كةوا غةدر لةو كةسانة بكةن و بَيخةمين بن لةوةي كة كةي دَينة ناو قاعةي ثةرلةمان و كةي نايَين، من 
داوا دةكةم خاَلي سَيهةم البربَي، كَي لة ناو قاعةي ثةرلةمان ئامادة بوو بة ثَيي ئةو دةست بةرز كردنةوةي 

قاعةي ثةرلةمان دةست بةرز دةكاتةوة بةو شَيوةية ناوي تؤماربكرَي لة ناو ثةير ةوة كؤنةكةشدا  كة لةناو
 ئةوةي تَيدانية، بةآلم بةداخةوة لَيرة وا خةريكة تةسبيت دةبَي، سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 إمساعيل، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز عمر عينايةت، بةر َيز حتسني 

  بةر َيز حتسني إمساعيل أمحد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

( بكرَي بة يةكةم و دووةم و سَييةم و ضوارةم، يةعين هةمووي 60، 59، 58، 57من ثَيمواية ماددةي )
َي، يةك ماددةية، ئينلا لة بر طةي يةكةم ئاخاوتن دةكات، ئاخاوتن دةكات لة كوردي زؤر طوجناو نية، دةدو

ئةوةي كة دةَلَي سةرؤك داوا لة سكرتَير دةكات كة من ثَيمواية وةك خؤي مبَييَن ضونكة لَيرة هةموو 
ئةنداماني ناو دانيشتنةكة بةر وخسةتي سةرؤك قسة دةكةن، ئينلا خاَلي سَييةم زؤر رةكيكة، ئةطةر بكرَي 

بنووسرَي كة جةلسة دةست ثَي دةكات، ئةوانةي ثَيشرت ناوي خؤيان دةنووسن بؤ قسةكردن البربَي، لةو كاتة 
 نةك ثَيشرت كةس ناوي خؤي بنووسَي، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز حتسني إمساعيل، بةر َيز صاحل فةقَي، فةرموو.
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  بةر َيز صاحل فةقَي حممد أمني:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

( ئةوةي كة ثةيوةندي بة ناوتؤماركردنة الي بةر َيز سكرتَير البربَيت، تيايدا لة 3طةَل ئةوةم خاَلي )من لة
دةكةن  ةضاوكردني فراكسيؤنة جياجياكان( لةبةر ئةوةي ئةو ناوةي كة ئَيوة تؤمارير دواي ئةوة )بة

افة بكرَي ئةوةي كة الي ةضاوكردني ئةو فراكسيؤنة، بؤية ئةوةشي تيادا ئيزهةموو كاتَيك دةَلَين بةر
 سكرتَير تؤمار دةكرَي، ئةوة البربَيت، سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز صاحل فةقَي، بةر َيز حاجي كاروان، فةرموو. 

  بةر َيز كنعان جنم الدين أمحد )حاجي كاروان(:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

كمي ئةوةي من و كاك عمر موعةدةل لة ثشتةوةين، بؤية ثشتطريي ئةو برادةرانة دةكةم كة وتيان، بةحو
يزبةنديية ي دةكةين ضي بكةين، يةعين ئةم رئةوةي ئةو ناونووسينة، يةعين هةر دةبَي بَلَيني ثشتطري

َي، دواي ئةوةش جةنابت موعةدةل لةيةكةمةوة دةست ثَي دةكةي، يةعين ئةوةي يةكةم دةبَي هةر يةكةم ب
 من و كاك عمر دةبَي هةر لة دواوة بني، لةبةر ئةوة ئيرت ثَيويست ناكات موداخةلةش بكةين، سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
و ثشتطرييية لة تَيطيشنت دَيت، لة طةورةيي ئَيوة دَيت، ةسوثاس بؤ بةر َيز حاجي كاروان، بة ئةكيدي ئ

يةعين ئةوة شتَيكي كةم نية كة ثشتطريي هاور َيي خؤت بكةيت، ئةوة تةحصيل حاصلة، جارَيك تؤ 
ناوةكان كة دةنووسني لَيرة  /ثشتطريي دةكةي، جارَيك ئةو ثشتطريي ئَيوة دةكات، ئةوةي يةك، دووةم

 أنور قادر، فةرموو. اسيت هةوَل دةدةم لة فراكسيؤنة جياوازةكان ناوةكان دةرفةتيان ثَي بدةم، بةر َيزبةر
  :مصطفىبةر َيز أنور قادر 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
تَيبيين منين هةر لةسةر وشةي طفتوطؤ و ئاخاوتن بوو، يةكَيكيان بةكاربَيت، نازامن لةسةر كاميان دوايي 

 ساغ دةبَيتةوة، بةآلم لةطةَل ئةوةم وشةي طفتوطؤ بةكار بَيت، سوثاس.
 َيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئ

 سوثاس بؤ بةر َيز أنور قادر، دةستخؤش، بةر َيز سعيد مصيفي، فةرموو.
  بةر َيز سعيد حممد سعيد )سعيد مصيفي(:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
 بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان.

صاحل فةقَي دةكةم لةسةر  من ثشتيواني قسةكاني كاك عمر عينايةت و كاك حتسني دؤَلةمةر ي و كاك
( لةطةَل 2( نةمَينَيت، لةبةر ئةوةي كة ثَيشرت لة خاَلي )57ئةوةي كة خاَلي سَييةم لة ماددةي )
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خستنةر ووي هةر بر طةيةك لة بر طةكاني ئةوةي كة لةسةر داواي سةرؤك لةاليةن سةرؤك ناوةكان 
 يشنت ئةو ناوانة تؤماربكرَين.تؤماردةكرَين لة دانيشتنةكة، ثَيويست ناكات لة دةرةوةي دان

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، فةرموو.عثمانسوثاس بؤ بةر َيز سعيد مصيفي، بةر َيز علي 

   علي: عثمانبةر َيز علي 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

ر دكةم مؤلةتي سةرؤك ئةندام لةو ( تَيدا هات كة ئةندام بة مؤلةتي سةرؤك ثَيشنيا1( بر طا )57ماددةي )
 ( سةرؤك بة3جَيطةش دانيشتووة يان لةسةر ئةو سةكؤية با مةبةست ئامادة كرا ئاخاوتن بكا، بر طا )

َيطة بة ئةندامان دةدات ئاخاوتن بكات، ئةوا دي هةموو زيادة ر ةضاوكردني ر يزبةندي تؤماركردنيانر
 وي دي خر  زيادة، زؤر سوثاس. ثَيشنيار دةكةم بةس ئةوةندة مبَينَيتةوة، ئة

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: 
 سةكري، فةرموو. مصطفى، بةر َيز عثمانسوثاس بؤ بةر َيز علي 

   سةكري(: مصطفىأمحد محد ) مصطفىبةر َيز 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ةكةم هةر ئةوةندة مبَينَيت )سةرؤك بةتَيبينييةكةي من كاك علي باسي كرد، منين ثَيشنيار د
َيطة بة ئةندامان دةدات ئاخاوتن بكةن( ئةوةي دي ثَيمواية رةضاوكردني رَيزبةندي تؤماركردنيان ر

 هةمووي زيادة، سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 وو.سةكري، بةر َيز مةردان خدر، فةرم مصطفىسوثاس بؤ بةر َيز 
   :مصطفىبةر َيز مةردان خدر 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
منين تَيبينيم لةسةر بر طةي سَييةم هةبوو، ئةوةي كة ئةولةويةت دةدرَيتة ئةوانةي كة ثَين دانيشتنةكة 

اسيت بَي عةدالةتييةكي بَي حةددي تَيداية، ن، ثشتطريي دةكةم، ضونكة ئةوة بةرناوي خؤيان تؤمار دةكة
لةفؤن ناوي خؤي تؤمار بكات و لة هةموو ماددةكان ئةسبةقيةتي بدرَييَت لة ثَيشي هةمووان يةك بة تة

 قسة بكات، بؤية منين ثشتطريي دةكةم كة ئةو بر طةية البدرَيت، سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

كةس داواي كردووة ئةو بر طة البربَيت، ثَين سوثاس بؤ بةر َيز مردان خدر، ديارة ئةوة زياتر لة يةك 
 كؤتايي بةر َيز فرحان جوهر، فةرموو.
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   بةر َيز فرحان جوهر قادر:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

( بر طةي سَييةم كة برادةران كاك عمر عينايةت و كاك حتسني و كاك صاحل 57منين هةر لةسةر ماددةي )
موو داوايان كردووة كة ثَيشرت ناونووس كردن الي سكرتَير نةمَييَن، فةقَي و كاك مةردان و كاك سعيد هة

 منين هةر ثشتطرييان دةكةم، حاجي كاروانين، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز فرحان جوهر، لة كؤتايي بةر َيز ئؤمَيد حةمة علي، فةرموو.
   د حةمة علي:بةر َيز ئومَي

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من بة ثَيضةوانةي ئةوةي كة داوا كرا ئةو بر طةية نةمَييَن، داواتان لَي دةكةم كة هةندَيك جياوازتر 
تةماشاي ئةو بر طةية بكةين، لة ثةرلةماناتي دونيا ئةوة هةية، من ئةوةندةي ئاطادارم بةتةواوي لة 

ناو تؤماركردنة، من بؤخؤم تا ئَيستا وابزامن ثَين ثةككةوتين ثةرلةمان ثةرلةماني سويد ئةوة هةية، ئةو 
جارَيك ناوي خؤم تؤمار كردووة، بةآلم ئةوة زؤر حاَلةتَيكي باشة و ئيلابي ية، ئةوة دةردةخات كة 
ثةرلةمانتار جدي ية لةسةر ماددة و بر طةكاني ثرؤذة ياسايةك ثَيشرت خؤي ئامادةي دةكات، بؤية دةبَي ئةو 
مافةي هةبَي كة ناوي خؤي بؤ هةر يةكَيك لة ماددة و بر طةكان تؤمار بكات، تكاية ئَيمة هةر يةكَيكمان 
ئازادين لةوةي ثَين دانيشنت ناوي خؤمان تؤمار بكةين، بؤية ئةطةر هاور َييةكمان ناوي خؤي تؤمار كرد 

نادادثةروةرييةكي تَيدا نية، ضونكة ئَيمةش دةتوانني، ئةوة هيض ئيشكاليةتَيكي تيانية و بة دَلنيايي هيض 
دةرفةتةكة يةكسانة بؤ هةموومان، ئةطةر يةكسان نةبا نادادثةروةري دروست دةبوو، بةآلم مادام دةرفةتي 
يةكسان بؤ هةموو ثةرلةمانتارَيك هةية كة ناوي خؤي تؤماربكات، بؤية ناكرَيت بَلَيي نادادثةروةرانةية، 

 تةوة، زؤر سوثاس.بؤية من داوا دةكةم ئةوة مبَينَي
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

نةي كاتي ثةير ةو دةكةين ئةطةر سوثاس بؤ بةر َيز ئومَيد حةمة علي، ئَيستا داوا لة بةر َيزان ليذ
 وونكردنةوة هةية، وةآلم تَيبنيييةكيان هةبَيت، فةرموون.ر

   َيواز فائق حسني:ر بةر َيز
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز 

من لةسةر يةك شت قسة دةكةم مةسةلةي ئاخاوتن و طفتوطؤ، طفتوطؤ دةاللةتَيكي جةمعي هةية،  و اهلل
يةعين لة يةك كةس زياتر، كة دَينة ناو قاعة ضةند كةسَيك قسة دةكات ئةوة ثَيي دةووترَي طفتوطؤ، 

جا )دةدوَيت( دادةنَيني، )ئاخاوتن(  سيستمي طفتوطؤ و شَيوازي طفتوطؤية، ئاخاوتن شتَيكي فةرديية،
، بةآلم هةرضي طفتوطؤية دةاللةتي لة يةك دانة زياتري هةية، بؤية كة وتوومانة سيستمي ةدادةنَيني ئاسايي
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طفتوطؤ يةعين هةموومان دةطرَيتةوة، ئاخاوتنين ماددةكان بر طة بر طةمان كردؤتةوة بؤ يةك كةسة، بؤ 
 يةك ثةرلةمانتار، سوثاس.

 ز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َي 
 وونكردنةوة، بةر َيز د.فرست، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز د.رَيواز بؤ ئةو ر

   بةر َيز فرست صؤيف علي:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

ي تري ةضاوي دةكةين، دوو بابةتئةوة ديسان ر ئةو ئةندامة بةر َيزانةي كة صياغةيان كردةوة تةئكيد
طرنط باس كرا زياتر لة سَي كةس ثشتطرييان كرد، لة جةلسةي داهاتوو دةخيةينة تةصويت، يةكَيكيان 

 ةر، بزانني ثَييدادةضينةوة، بةآلم(يشي هاتة س60( )59و  58و  57مةسةلةي دةمج كردني ماددةكاني )
يان تؤمار نةكرَيت، ئةوةش دةخيةينة دةنطدان ئةوكات، خاَلي دووةمين/ ئايا ثَيشرت ناو تؤمار بكرَيت 

لةبةر ئةوةي زياتر لة سَي ئةندام ثشتطرييان كرد دةخيةينة دةنطدان، ئَيمة صياغةش لةسةر ئةو 
 ثَيشنيازانةي كة ئةنداماني ثةرلةمان كرديان صياغةي سةر لة نوَيي ماددةكة بة تةواوي دةكةينةوة.

 :بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان
( كؤتايي هات، 57وونكردنةوةية، بةر َيزان طفتوكؤ لةسةر ماددةي )وثاس بؤ بةر َيز د.فرست بؤ ئةو رس

 (، فةرموون.58ماددةي )
   بةر َيز سؤران عمر سعيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (58ماددةي )

 خوارةوة:ئةندام ئاخاوتنةكاني ئاراستةي سةرؤك دةكات و ثَيويستة ثابةند بَيت بةو خاآلنةي 
لة ماوةيةكدا ثةيامةكةي بطةيةنَيت كة لة سَي خوَلةك تَيثةر  نةكات، بَيلطة لةو دانيشتنانةي تايبةتة بة -1

 طفتوطؤكردن لةسةر ثرؤذة ياساي بودجة و ئةو دانيشتنانةي دةستةي سةرؤكايةتي تايبةمتةندي دةداتَي.
 تر دووبارة بكاتةوة. نابَيت ئاخاوتنةكاني خؤي يان ئاخاوتنةكاني ئةندامةكاني-2
وو نابَيت بطةر َيتةوة سةر بابةتة ضر  بكاتةوة كة خراوةتةر دةبَيت ئةندام ئاخاوتنةكاني لةسةر ئةو-3

 بابةتَيك كة دةنطي لةسةر دراوة يان طفتوطؤي لةسةر كؤتايي هاتووة.
 هةر ئةندامَيك بؤي هةية تةنها يةك جار لةسةر هةر بابةتَيك ئاخاوتن بكات.-4
 دام بؤي نية لةسةر ئاخاوتين ئةندامَيكي تر قسة بكات يان كؤمَينيت هةبَي يان وةآلم بداتةوة.ئةن-5

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 (، فةرموو بةر َيز.58سوثاس بؤ بةر َيز سؤران عمر، بةر َيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةين لةسةر ماددةي )
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   دَلشاد شكراهلل )بَيطةرد تاَلةباني(:بةر َيز بَيطةرد 
حيات ، سعيد مةصيفي، سةكري مصطفى ئةو بةر َيزانةي كة داواي طفتوطؤيان كردووة بؤ ئةم ماددةية:

 .خلف أمحد، عبداللطيفئاري ، شكرية شَيخاني، د.ثةري، أبوبكر هةَلةدني، بَيستوون فائق، جميد

 كي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤ
سةكري،  مصطفىسوثاس بؤ بةر َيز سكرتَيري ثةرلةمان، بةر َيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةين، بةر َيز 

 فةرموو.
   سةكري(: مصطفىأمحد محد )مصطفى بةر َيز 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
ةبدةئين بَي بَيلطة لةو لةو دانيشتنانةي تايبةتة( هةر لةوانةية غةَلةتَيكي م ( دةَلَي )بَيلطة1لة بر طةي )

 دانيشتنانةي )تايبةتن(، بؤ ئةوةي هةردووكيان وةكو يةك كؤبن، سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سةكري، بةر َيز حةيات جميد، فةرموو. مصطفىسوثاس بؤ بةر َيز 
   بةر َيز حةيات جميد قادر:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(دا دةَلَيت )نابَيت ئاخاوتنةكاني خؤي يان ئاخاوتنةكاني ئةنداماني تر دووبارة بكاتةوة( ئةطةر 2خاَلي )لة 
 ئةوةشي بؤ ئيزافة بكرَيت )دةتوانَيت تةنها ثشتطريي بكات(، يةعين ثشتطريي بكرَيت، سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ةيات جميد، بةر َيز بَيستوون فائق، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز ح

   بةر َيز بَيستوون فائق حممد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ضوارةم و ثَينلةمي البربَيت، ضونكة لة ماددةكاني تردا هاتوون، 58من ثَيشنيار دةكةم ماددةي )
نةكاني خؤي يان ئاخاوتنةكاني خاوتادةتوانرَيت لة بر طةي )دووةم(دا ئةوةي )ثَينلةم( دابنرَيت، نابَي ئ

ئةندامي تر دووبارة بكاتةوة، لة ضوارةمين دا دةَلَي )هةر ئةندامَيك بؤي هةية يةكلار قسة بكات( كةواتة 
هةر ئةوةية يةعين دووبارةي نةكاتةوة، ئةوةي )ثَينلةم(يشي لةطةَلدا دةمج دةكرَي وةآلمي قسةي ئةندامي 

 ة، زؤر سوثاس.تر نةداتةوة، واتا دةبَيتة سَي بر ط
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز بَيستوون فائق، بةر َيز أبوبكر هةَلةدني، فةرموو.
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   بةر َيز أبوبكر عمر عبداهلل )أبوبكر هةَلةدني(:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( هةمووي بكرَيتة بر طةيةك ئةطةر دةنطي هَينا، 58) ئةوةي كة ثَيشنيارم كرد لة ماددةي ثَيشوو ماددةي
(ين بة هةمان شَيوة بكرَيتة يةك 4( و )3( بكرَيت بة يةك لةم ماددةيةدا، خاَلي )5( و )2دووةم/ خاَلي )

خاَل، واتا داواي دةمج كردني ئةو دوو خاَلة دةكةم بؤ ئةوةي بيَب بةسَي خاَل، دووةم و ثَينلةم لةطةَل 
 ةم، سوثاس.سَييةم و ضوار

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز أبوبكر هةَلةدني، بةر َيز د.ثةري، فةرموو.

   بةر َيز ثةري صاحل محيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مة طفتوطؤ ( سةرةتا ئةندام قسةكاني ئاخاوتن زؤر بةكار نةهاتووة، طفتوطؤش ئةوةندةي ئَي58ماددةي )
دندنةكان لة فالش باكةكان، ولةطةَل خؤمان بة تةنيا دةكةين ئةوةندة لةطةَل كؤمةَل نايكةين، لة خؤدا

يةعين ئةوة ئاسايي ية طفتوطؤ، بةآلم بيكةينة قسة باشرتة )ئةندام قسةكاني ئاراستةي سةرؤك دةكات و 
ي ثةيام طةياندنةكةي لة سَي خولةك تَيثةر  ةشبكرَيتةوة، ماوةئةوةي دواي ردةبَي بةو خاآلنة ثابةند بَي( 

نةكات، هةم كورتين كرايتةوة ئةو زيادانةي تَيدا نية، )ماوةي ثةيام طةياندنةكةي سَي خولةك تَيثةر  
نةكات جطة لةو دانيشتنانةي تايبةتن بة طفتوطؤ كردن دةربارةي ثرؤذة ياساي بودجة و ئةو دانيشتنانةي 

َيك )على(يةكةي عةرةبي ية (، ئةو )لةسةر( الببةين، ضونكة رديان دةداتَيدةستةي سةرؤكايةتي تايبةمتةن
زؤرجاري ديكةش ئةو داوايةمان كردووة، دووةم/ نابَي قسةكاني خؤي يان ئةنداماني تر دووبارة بكاتةوة، 

تةوة وو، نابَيت بطةر َيكة خراوةتةر سَييةم/  دةبَيت ئةندام قسةكاني لةبارةي ئةو بابةتةوة ضر  بكاتةوة
سةر بابةتَيك كة دةنطي لةسةر دراوة يان طفتوطؤ لةبارةيةوة كؤتايي هاتووة، ضوارةم/ ئةندام بؤي هةية 
تةنها يةكلار لةسةر هةر بابةتَيك قسة بكات، ثَينلةم/ ئةندام بؤي نية، لةبارةي ئاخاوتين ئةندامَيكي تر 

 قسة بكات يان كؤمَينيت هةبَيت يان وةآلم بداتةوة، سوثاس.
 َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر 

 سوثاس بؤ بةر َيز د.ثةري، بةر َيز سعيد مةصيفي، فةرموو.
   بةر َيز سعيد حممد سعيد )سعيد مةصيفي(:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان.

ةكةمين لة ماوةكةيدا لة دوو دةقة، ئةوي ثشتيواني قسةكاني كاك بَيستوون فائق دةكةم، ئةطةر خاَلي ي
 ترين كة تايبةتة زياتر، دوو دةقة بةسة، سوثاس.

 



 217 

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز سعيد مةصيفي، بةر َيز شكرية شَيخاني، فةرموو.

   )شكرية شَيخاني(: مصطفى بةر َيز شكرية مسايل
 ؤكي ثةرلةمان.بةر َيز سةر

من سَي تَيبينيم هةية، يةكَيكيان لةاليةن حةيات خانةوة طوترا، سةبارةت بة خاَلي دووةم )نابَي 
ئاخاوتنةكةي خؤي يان ئاخاوتنةكةي ئةندامَيكي تر دووبارة بكاتةوة بؤي هةية ثاَلثشيت بكات ياخود 

بةثاَلثشيت يان ثشتطريي بكات،  ثشتطريي بكات( ئةوة زياد بكرَي باشة، ضونكة هةمان بؤضووني هةية،
سةبارةت بة خاَلي سَييةم وشةي كؤتايي يان طفتوطؤي دةربارةي كةليمةي )لةسةر( بكرَيتة )دةربارةي(، 

 خالي ثَينلةم/ يان كؤمَينيت هةبَي بكرَيت بة يان كؤمَينت بدات ثَيم باشرتة، سوثاس.
 :بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان

 ، فةرموو.عبداللطيفسوثاس بؤ بةر َيز شكرية شَيخاني، بةر َيز ئاري 
   مولود: عبداللطيفبةر َيز ئاري 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( خاَل، خاَلي يةكةم وةكو خؤي مبَينَيتةوة هيض 2( هةر ثَينج خاَلةكةي بكرَيتة )58ثَيمباشة ماددةي )

َيوةي لَيبَيت )نابَي طفتوطؤ و ئاخاوتنةكةي دووبارة بَيت، بؤي ( بةم ش2،3،4،5ئيشكالي نية، بةس خاَلي )
اسيت ي خاَلي ثةير ةومان نةكردووة بةرهةية تةنها يةكلار ئاخاوتن بكات، جطة لة خاَلي ثةير ةو، ئَيمة باس

لةسيستمي قسةكردندا، لةوانةية لةدواتردا هةبَي نازامن، نابَي طفتوطؤ و ئاخاوتنةكةي دووبارة بَي، بؤي 
هةية تةنيا يةكلار ئاخاوتن بكات، جطة لة خاَلي ثةير ةو، بؤي نية لةسةر ئاخاوتين ئةندامَيكي تر بدوَيت، 

 سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، بةر َيز خلف أمحد، فةرموو.عبداللطيفسوثاس بؤ بةر َيز ئاري 
   بةر َيز خلف أمحد معروف:

 رؤكي ثةرلةمان.بةر َيز سة
( لة خاَلي يةكةم )لة ماوةيةكدا ثةيامةكةي بطةيةنَي كة لة سَي خولةك تَيثةر  نةكات بَيلطة 58ماددةي )

لةو دانيشتنانةي تايبةتة بة طفتوطؤكردن لةسةر ثرؤذة ياساي بودجة( و ثَيشنيار دةكةم ئةوةي بؤ زياد 
 بدرَي( واتا ثرؤذة ياسايةك تايبةتة بة ليذنةي ( خولةكيان ثَي5بكرَي )ئةنداماني ليذنةي تايبةمتةند )

( دةقة 3( خولةك قسة بكةن، باقي ئةندامةكاني تر )5كشتوكاَل ئةنداماني ليذنةي كشتوكاَل بتوانن )
 قسةي لةسةر بكةن، زؤر سوثاس.
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 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
داوا لة بةر َيزان ئةنداماني ليذنة دةكةين ليذنةي كاتي بةر َيز د.فرست، سوثاس بؤ بةر َيز خلف أمحد، ئَيستا 

 فةرموو.
   بةر َيز فرست صؤيف علي:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
داوا لةو بةر َيزانة دةكةين كة صياغةيان خوَيندةوة، هيوادارم بؤمان بنووسن، ضونكة دةجمي تَيدابوو، 

ان بنووسن، بؤ ئةوةي لة كؤبوونةوةي ليذنةي كاتي تَيبينييةكانتان صياغةي تَيدابوو، بؤية هيوادارم بؤم
ر ةضاو بكةين، ئَيمة لة صياغة هيض مانيعمان نية لةطةَلتانني، لة دةجمي بر طةكانين دةكرَي دةجميان 
بكةين، دةجمي ماددةي باسم كرد ئةوةي مامؤستا أبوبكر باسي كرد بيخةينة دةنطدان لة جةلسةي داهاتوو، 

ت بةوةي كاتي زياتر بدةينة ليذنة تايبةمتةندةكان، تةبعةن ليذنةي تايبةمتةند دَيت لَيرة لةسةر سةبارة
( دةقة 3مةنةصة دادةنيشَي، زؤرترين كاتي ثَي دةدرَي بؤ قسةكردن، وةآلم دةداتةوة، بؤية ئَيمة ثَيمانواية )

ني ية، دَين لَيرة كاتي خؤيان دةبَي ( دةقة، يةعين ئةواني تر كة ليذنةي تايبةمتةندن كشتوكاَلة، شارةوا3)
وةآلم دةدةنةوة، بؤية ئةنداماني ليذنةي تايبةمتةند وةقيت كافيان هةية جياوازة لةوةي كة ئةندامَيكي 

شة ئيزافة بكةين كة ثشتطريي ( باسكرا، ئَيمة ثَيمان با1ثةرلةمان هةيةتي، سةبارةت بةوةي كة بر طة )
ر واني نووسينةكانتانني بةتايبةتي د.ثةري و كاك ئاري بؤمان َيكةي بكات و ئةوةي ترين ضاوةهاور

 بنووسن صياغةكان.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس بؤ بةر َيز د.فرست سةرؤكي ليذنةي كاتي ثَيداضوونةوةي ثةير ةو، بةر َيز بةر َيزان دووبارة داواتان 
( كؤتايي 58بةنووسني بؤ ليذنة بنووسن بةسوثاسةوة، طفتوطؤ لةسةر ماددةي )لَي دةكةين ثَيشنيارةكانتان 

 ( داوا لة بةر َيزتان دةكةين بيخوَيننةوة.59هات، ماددةي )
   بةر َيز سؤران عمر سعيد:

 (59ماددةي )
َيطة بطرَي لةبةردةوامبووني ئةندام لةسةر ئاخاوتنةكةي ئةوين لةيةكَيك لةم تةنها سةرؤك بؤي هةية ر

 ئةطةرانةي خوارةوة:
 بةبَي مؤَلةت ئاخاوتين كرد. -1
لةكاتي ئاخاوتندا وشةي نةشياو يان تانة و تةشةر بةرامبةر هةر دةزطايةكي دةستووري و ياسايي  -2

 هةرَيم يان ئةندامَيك يان فراكسيؤنَيكي ثةرلةماني يان هةر كةسَيكي دي بةكار هَينا.
 ك يان هةر كةسَيكي دي كرد.باسي لة تايبةمتةندييةكاني ئةندامَي -3
 باسي لة نهَينييةكاني دؤسيةيةك كرد كة لة بةردةم دادطاداية. -4
 ماوةي دياريكراوي ئاخاوتين كؤتايي هات. -5
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 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
طفتوطؤ ناونووسني دةكةين سوثاس بؤ بةر َيز سؤران عمر بؤ خوَيندنةوةي ئةم ماددةية، بةر َيزان دةست بة 

 (.59لةسةر ماددةي )
  بةر َيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل )بَيطةرد تاَلةباني(:

، مامؤستا مروان، بهزاد دةروَين، عبداللطيفئاري  ئةم بةر َيزانة داواي طفتوطؤيان كردووة لةم ماددةيةدا:
 .صاحل فةقي، عثمانعلي ، حيات جميد، مامؤستا غريب، د.ثةري

 ز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َي
سوثاس بؤ بةر َيز سكرتَيري ثةرلةمان، بةر َيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةين، ئةجمارة لةو بةرةوة دةست ثَي 

 دةكةين، بةر َيز منى قهوجي، فةرموو.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

رست سةرؤكي ليذنةي كاتي ثَيداضوونةوةي ثةير ةو، بةر َيز بةر َيزان دووبارة داواتان سوثاس بؤ بةر َيز د.ف
( كؤتايي 58لَي دةكةين ثَيشنيارةكانتان بةنووسني بؤ ليذنة بنووسن بةسوثاسةوة، طفتوطؤ لةسةر ماددةي )

 ( داوا لة بةر َيزتان دةكةين بيخوَيننةوة.59هات، ماددةي )
  ى قهوجي(:بةر َيز منى نيب نادر )من

( من تةنها تَيبينييةكم هةية، بَلَين )تةنها سةرؤك بؤي هةية ر َيطة بطرَيت 59استيدا ماددةي )لةر
لةبةردةوامبووني ئةندام لةسةر ئاخاوتنةكةي ئةوين لةيةكَيك لةو ئةطةرانةي خوارةوة( باشة ئةطةر 

دا تةنها سةرؤك ثةرلةمان دةتوانَي بؤ لةكاتي موناقةشة كردندا لة ناو ثةرلةماني كوردستان لة ناو هؤَلةكة
وشةي نةشياو ياخود تايبةمتةندييةكاني ثةرلةمان بة كةسايةتييةكةي باسي كرد، بةآلم ئةطةر لة نَيوان 

تت هةية بؤ دوو ئةندام ثةرلةمان دا ئاخاوتن درَيذ كرا ئةو كاتة هةر جةنابت بة هةمان شَيوة دةسةآل
 ابطري؟ سوثاس.ئةوةي ئاخاوتنةكةي ر

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: 
 ، فةرموو.عبداللطيفسوثاس بؤ بةر َيز منى قهوجي، ديارة ئةوة لة بر طةي ثَينلةم هاتبوو، بةر َيز ئاري 

  مولود:  عبداللطيف بةر َيز ئاري
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةن ئةوة تةشهريَيك بَيتةوة، ناوزر اندنَيك بَيتةوة، خاَلي دووةم وشةي نةشياو يان تانة و تةشةر، تةبع
ناوزر اندنةكةش ضوارضَيوةي بؤ دانراوة، تةبعةن لَيرة مادام ضوارضَيوةي بؤ دانراوة دواي بةرامبةرةكة 
دةبَي كةوانةيةك بكةيتةوة بةثَيي خاَلبةندي، ئةوة سيستةمي خاَلبةندية و ئةوةشي لة ناو كةوانةكةداية 

زؤر زؤر خةتةرة ئةم حاَلةتة، بةمنونة ئَيستا ثريؤزي ئايين تَيدا نية، ئاينزاي تَيدا نية، تةحديد كراوة، 
يةعين ئةطةر جوَينَيك درا بة سةرؤكي  آلتةي تَيدا نية، بؤ منونة سةرؤكبابةتي كةسايةتي كاريزماي ئةو و

اسايي تَيداية لةطةَل هةرَيم ئَيستا لةم كؤبوونةوةية يةعين ئةو حاَلةتة يةعين دةزطايةكي دةستوري ي
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ئةندام يان فراكسيؤنَيكي ثةرلةماني يان هةر كةسَيكي تر، بةآلم باسي بابةتي تري نةكردووة، دةكرَي لة 
كؤتايي دواي فراكسيؤنَيكي ثةرلةماني يان هةر كةس و بابةتَيكي تر، بابةتَيكي بؤ زياد بكرَي ثَيموابَي 

ةوَيدا، خاَلي ضوارةم باسي لة نهَينييةكاني دؤسيةيةك كرد حاَلةتةكة حةل دةبَي، ضونكة بابةت تةشهرية ل
كة لةبةردةم دادطاية، دةكرَي ئةوةي بؤ ئيزافة بكرَي يان هةر دؤسيةيةكي نهَيين تر، يةعين مةرج نية ئةو 

 دؤسيةية هةر لةبةردةم دادطا بَيت، من باسي دؤسيةي نهَيين تر دةكةم، سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ 

 سوثاس بؤ بةر َيز ئاري عبداللطيف، بةر َيز بةهزاد دةروَين، فةرموو.
  بةر َيز بةهزاد دةروَين دةروَين: 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ثَيشةكي من ثَي باشة بةو شكلةي لَي بَيت )تةنها سةرؤك بؤي هةية قسةكاني ئةندام برب َيت لة 59ماددا )

طرق َيطة بطريت( شتةكي وةكو ضؤن عةرةبي دبَيذيت )رئةطةرانةي خوارةوة(، ضونكة ) يةكَيك لةم
(، ئةمة خالي يةكةم، دوو/ ثَيمباشة خالي قطع الكالم( بةس ئةطةر بَيذي )قسةكاني برب َيت( يةعين )ممانعة

( واتا )قسةكاني شةشةم ئيزافة بكرَيت بَلَين )قسةكاني ثةيوةندي نةبَيت لةسةر بابةتي طفتوطؤ(، )قسةكاني
( طومتان نابَيت ئةندام قسة لةسةر بابةتَيك بكات كة ئةم بابةتة ثَيويست 58استة لة ماددةي )ر ئةندام(،

 نةبَيت، بةآلم لَيرة ئةطةر ئةندام بةردةوام بوو سةرؤك بؤي هةبَي قسةكاني برب َيت، زؤر سوثاس. 
 ن:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةما

 سوثاس بؤ بةر َيز بةهزاد دةروَين، بةر َيز مامؤستا مةال مروان، فةرموو.
  بةر َيز حسني إمساعيل حسني )مةال مروان(: 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة حاَلةتَيكدا كة ئةو ماددانةي ثَيشنيار كراون بكرَينة يةك ماددة بةتةصةوري من ئةوةي ثَينلةميان 

( موددةي قسةكردنةكة ديارة سَي دةقةية، ئؤتؤماتيكيةن سَي 58نكة لة ماددةي )زيادة خاَلي ثَينلةم، ضو
 ددةقةكة تةواو بوو قسةي ثَي دةبر َيت، لَيرة ئةوة دووبارةية ثَيويست ناكات، دةستتان خؤش بَيت.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ةر َيز د.ثةري، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز مامؤستا مةال مروان، ب

  بةر َيز ثةري صاحل محيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( هةر لة سةرةتاوة وشةي )تةنها( دةبَيت )تةنيا( بَيت، )تةنيا سةرؤك بؤي هةية 59ماددةي )
 لةبةردةوامبووني ئةندام لة يةكَيك لةم ئةطةرانةي خوارةوة ر َيطةي لَي بطرَيت(، كورمت كردةوة.

 ةت قسةي كرد.بَي مؤَل-1



 221 

لةكاتي قسةكردندا وشةي )وشة بة يةك "و"( نةشياو يان تانة و تةشةر بةرامبةر هةر دةزطايةكي -2
 دةستووري و ياسايي هةرَيم، يان ئةندامَيك يان فراكسيؤنَيكي ثةرلةماني يان هةر كةسَيكي دي بةكار هَينا.

 ي كرد.باسي لة تايبةمتةندييةكاني ئةندامَيك يان هةر كةسَيكي د-3
 باسي لة نهَينييةكاني دؤسيةيةك كرد، كة لةبةردةم دادطاية.-4
 ماوةي دياريكراوي ئاخاوتين كؤتايي هاتبوو )هات بكرَيتة هاتبوو(.-5

 سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز د.ثةري، بةر َيز مامؤستا غريب، فةرموو. 
  محةخان: مصطفىريب بةر َيز غ

 بةناوي خواي بةخشندة و ميهرةبان.
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

اسكردن لة (ية )باسي لة تايبةمتةندي ئةندامَيك يان كةسَيكي تر كرد(، ب3سةرجني من لةسةر خاَلي )
خراث  استةياستةي باش بَي يان بةئار ةهاية، ضونكة دةكرَي تايبةمتةندي بة ئار تايبةمتةندي بةجمؤرة ر

ستةوة باشة، بؤ ئةوةي بةتةحديد بة خراث باس شةي بة خراث خبرَيتة ثَيشي ئةو ربَي، لةبةر ئةوة و
 كردني تايبةمتةندي بَيت، سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز مامؤستا غريب، بةر َيز حةيات جميد، فةرموو. 

  جميد قادر:بةر َيز حةيات 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(دا نووسراوة )تةنها سةرؤك بؤي هةية( ئةطةر ئةو )تةنياية( ثَيموابَي زيادةية، 59لة بيدايةتي ماددةي )
)سةرؤك بؤي هةية( كيفايةتة، خاَلَيكي ترين زياد بكرَي بة خاَلي شةشةم )باسي نهَيين هةر بابةتَيك بكات 

نهَيين َيطري لةوةش بكات كة هةر بابةتَيك ثةيوةندي بة ةوة هةبَيت( يةعين رئةمين قةومييثةيوةندي بة 
 َيطري لَي بكات و باسي نةكرَيت، سوثاس.ئةمين قةومييةوة هةبَيت ر

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز حةيات جميد، بةر َيز صاحل فةقَي، فةرموو. 

  حل فةقَي حممد أمني:بةر َيز صا
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بكرَيتة يةك خاَل 2و 1( البربَي و )5( بكرَيتة يةك خاَل يان )5و  2و  1من ثَيشنيار دةكةم خاَلي )
)بةبَي مؤَلةت ئاخاوتين كرد يان وشةي نةشياو يان تانة و تةشةر بةكار هَينا( يةعين حةصري نةكةين لة 
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َيت، طشتطري بَيت، ئةطةر ئةوةي ثَينلةم الشنابرَي خبرَيتة سةر ئةم خاَلة يان ماوةي ضيدا بةرامبةر بةضي ب
 دياريكراوي كؤتايي هات.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، فةرموو.عثمانسوثاس بؤ بةر َيز صاحل فةقَي، بةر َيز علي 

  علي:عثمان بةر َيز علي 
 لةمان.بةر َيز سةرؤكي ثةر

( بَيتة زَيدةكرن )كة وةخيت لة طفتوطؤيا الدا(، ئةطةر طفتوطؤيَيت 6( فةقةرة )59ثَيشنيار دكةم ماددةي )
( هةردوو بكةنة ئَيك ديسان تةئيدا 2و  1لة بابةتي دةرضوو بَيتة ئيزافة كرن، دوو/ ئةطةر بكرَيت خاآل )

ايبةمتةندي ئةندامَيك يان هةر كةسةكي دي ئاخافتيَن مامؤستا مةال غريب دكةم كو بة خراثي بةحسَيت ت
 بكاتن، زؤر سوثاس. 

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، لة كؤتاييدا بةر َيز أبوبكر هةَلةدني، فةرموو.عثمانسوثاس بؤ بةر َيز علي 

  بةر َيز أبوبكر عمر عبداهلل )أبوبكر هةَلةدني(:
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةي من تةرحي دةكةم ثَيمواية ثةيوةندي بة ماددةي ثَيشووترةوة هةبوو، نازامن لَيرة جَيطةي بكةينةوة، 
لة خاَلَيك كة وترابوو هةر ئةندامَيك يةك جار بؤي هةية لة بابةتَيك دا ئاخاوتن بكات، بَيلطة لة 

وونكردنةوة ة ضةند جارَيك رنديدار زةروورة كئةنداماني ليذنةي ثةيوةنديدار، يةعين ليذنةي ثةيوة
 بدةن، تةوزحيات بدةن لةسةر بابةتَيكي دياريكراو، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: 
سوثاس بؤ بةر َيز أبوبكر هةَلةدني، داوا لة بةر َيزان ليذنةي كاتي بؤ ثَيداضوونةوةي ثةير ةو دةكةين 

 فةرموو كاك د.فرست.
   ةر َيز فرست صؤيف علي:ب

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمة بةشي ئةوةي كة موناقةشةيان كرد لةسةر صياغة بة سوثاسةوة بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان بؤيان 
نووسيوين و ئةواني تر تَيبينييةكامنان نووسيوة، تةئكيد لة جةلسةي داهاتوو ئةوانة هةمووي لةبةرضاو 

شنيارين كرا وةكو ئيزافة ثَيشنياري باشن، ئَيمة بةر اوَيذ لةطةَل ئةنداماني ليذنة بؤ دةطرين، هةندَيك ثَي
منونة ئةو ثَيشنيارةي كاك علي كردي ئةطةر لة بابةتي طفتوطؤكة دةرضوو ئيزافة بكرَي، ئَيمة ثَيمان باشة 

شتطرييان كردووة، ئةوانة و ضةند بابةتَيكي ترين كة ئاماذةيان ثَيكرد و ئةوانةشي كة سَي ئةندام ث
بةتةئكيد لة جةلسةي داهاتوو دةخيةينة تةصويت و سةر لة نوَي صياغةي ماددةكة دةكةينةوة و دةجمي 

 دةكةين.
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 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
رموون ( فة60( كؤتايي هات، ماددةي )59سوثاس بؤ بةر َيز د.فرست، بةر َيزان طفتوطؤ لةسةر ماددةي )

  بةر َيزان لة ليذنةي ثَيداضوونةوةي ثةير ةو.
  بةر َيز سؤران عمر سعيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (60ماددةي )

سةرؤك دةتوانَي فةرمان بكات بةسر ينةوةي هةموو يان بةشَيك لة ئاخاوتين هةر ئةندامَيك لة ثرؤتؤكؤَل -1
زايي ئةندامةكة ثةرلةمان بةبَي طفتوطؤكردن بر ياري كة ثَيضةوانةي سيستةمي طشيت بَيت و لة كاتي نار ة

 يةكالكةرةوة دةدات.
هةموو ئةندامَيك بؤي هةية داواي سر ينةوةي ئاخاوتين ئةندامَيكي دي بكات لةطةَل هؤيةكاني -2

داواكارييةكة ئةطةر سةرؤك داواكارييةكةي بةر ةوا نةزاني مايف ئةو ئةندامةية داواي دةنطدان بكات لةسةر 
 اكارييةكةي.داو

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
  (.60سوثاس بؤ بةر َيز سؤران عمر، بةر َيزان دةست بةطفتوطؤ دةكةين لةسةر ماددةي )

  بةر َيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل )بَيطةرد تاَلةباني(:
، حتسني إمساعيل، سةكريمصطفى ، زطةيي ر رقاد ئةو بةر َيزانةي كة دةيانةوَي لةم ماددةية طفتوطؤ بكةن:

 .ثةروا علي، شكرية شَيخاني، أيوب عبداهلل رسول، أبوبكر هةَلةدني، فرحان جوهر

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
  فةرموو. زطةيي،ةطفتوطؤ دةكةين، بةر َيز قادر رسوثاس بؤ بةر َيز سكرتَيري ثةرلةمان، بةر َيزان دةست ب

  زطةيي(:قادر ئؤمتان رسول )قادر ر بةر َيز
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من لة خاَلي يةكةم ثَيشنيار دةكةم بةوةي كة سةرؤك دةتوانَي فةرمان بكات بةسر ينةوةي وشةي )هةموو( 
ةوانةي البربَي يةعين بةشَيك، ضونكة ناكرَي ئةندامي ثةرلةمان قسة بكات و كؤي قسةكاني هةمووي ثَيض

سيستةمي طشيت بَي، ثَيموانية شيت وا هةبَي، يةعين دةكرَي ثةرلةمانتار هةموو قسةكاني ثَيضةوانةي 
 سيستةمي طشيت بَي؟ سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 زطةيي، بةر َيز حتسني إمساعيل، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز قادر ر
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   إمساعيل أمحد:بةر َيز حتسني
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثةرلةمان  ىةزايي ئةندامةكةرسيستةمي طشيت لة ثَيناسة نةهاتووة ئةطةر دابنرَيت، ثاش ئةوين لةكاتي نا
بةبَي طفتوطؤ كردن بر ياري يةكالكةرةوة دةدات، ثةرلةمان كَي ية؟ سةرؤكي ثةرلةمان ئيزافة بكرَيت، 

 سوثاس.
 م ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهي

  سوثاس بؤ بةر َيز حتسني إمساعيل، بةر َيز أبوبكر هةَلةدني، فةرموو.
  بةر َيز أبوبكر عمر عبداهلل )أبوبكر هةَلةدني(:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شووي ئةم منين هةمان تَيبينيم هةية كة ثَيضةوانةي مةرجةكاني طفتوطؤكردن بَي كة لة ماددةكاني ثَي

 ثةير ةوةدا دةقنووس كراوة، لة جياتي سيستمي طشيت ئةوة بَلَيني باشرتة، سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس بؤ بةر َيز أبوبكر هةَلةدني، دةيانةوَيت بينووسن، كاك أبوبكر ئةطةر ئةوة بة نووسني بؤيان 
  اهلل رسول، فةرموو.بنووسي، بةر َيز أيوب عبد

  بةر َيز أيوب عبداهلل رسول:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بَي ئةم بر طةية ئةطةر 59( من وا دةبينم تةواوكةري ماددةي )60بةنيسبةت بر طةي يةكةم لة ماددةى )
ني ئةو َيطري بكات لة بةردةوامبوودواي ئةوةي كة سةرؤك بؤي هةية ر لةوَي جَي بكرَيتةوة باشرتة، ضونكة

كةسة لة ئاخاوتنةكةي، دواي ئةوةي كة ئاخاوتنةكةي نةشياوة بَيطومان ئةم ئاخاوتنة جَيي ئةوةية كة لة 
ةش ةن جَيي ئةوةية كة لة ثرؤتؤكؤل رةش بكرَيتةوة، كة ئاخاوتنَيك نةشياو بَي حةمتَل رثرؤتؤكؤ

( بَيت، ئةم بر طةية 59اددةي )( تةواوكةري م60( لة ماددةي )1بكرَيتةوة، بؤية من وا دةبينم بر طةي )
اسيت ثَيويسيت بة بةر ( من وا دةبينم ئةو بر طةية60لَيرة زياد بَي، بة نيسبةت بر طةي دووةم لة ماددةي )

شيكردنةوةيةك هةية، ضونكة لةوانةية ئةندامَيك قسةكاني ئةندامَيكي تري ثَي نةشياو بَيت، بةآلم دواجار 
 وانةي ياسا نةبَيت.قسةكة خؤي نةشياو نةبَيت و ثَيضة

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
  سوثاس بؤ بةر َيز أيوب عبداهلل رسول، بةر َيز ثةروا علي، فةرموو.

  بةر َيز ثةروا علي حةمة حممد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةم كة ئيشارةتيان بةوةدا ئةوة سةبارةت بةوةي ثَيضةوانةي سيستمي طشيت ثشتيواني ئةو بةر َيزانة دة
وونبكرَيتةوة، هةروةها ثشتيواني بةر َيز كاك حتسني دةكةم لة كاتي نار ةزايي ئةندامةكة كة ثةرلةمان ر
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بةبَي طفتوطؤ ئةو ثةرلةمانة دياري بكرَي، ئايا سةرؤكي ثةرلةمانة يان ضي ية؟ ضونكة ئةوة زؤر طشتطرية، 
 زؤر سوثاس.

 َيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئ
  سوثاس بؤ بةر َيز ثةروا علي، بةر َيز مصطفى سةكري، فةرموو.

  أمحد محد:مصطفى بةر َيز 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( لةسةر )سيستةم( ثَيمواية )نةريت( بةكاربَيت باشرتة، ضونكة )سيستةم( هةم 1( بر طةي )60ماددةي )
ة لة نةريت، هةروةها كة دةَلَي لة كاتي نار ةزايي ئةندامةكة ثةرلةمان بةبَي كوردي نية و هةمين عامرت

طفتوطؤ بر ياري يةكالكةرةوة بدات، ئةطةر مةبةست ثةرلةمان بَيت دةبَي شتَيكي لة ئاخريي زياد بكةين 
ان بَيت هةر َيطةي دةنطدان( ئةطةر مةبةست ثةرلةمان بَيت، ئةطةر مةبةسيت سةرؤكي ثةرلةم)لةر
 ةزايي ئةندامةكة سةرؤك بة بَي طفتوطؤكردن بر ياري يةكالكةرةوةيي دةدات(، سوثاس.وسني )لةكاتي ناربنو

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
  سوثاس بؤ مصطفى سةكري، بةر َيز فرحان جوهر، فةرموو.

  بةر َيز فرحان جوهر قادر:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةر بر طةي دووةم قسةم هةية كة )هةموو ئةندامَيك بؤي هةية داواي سر ينةوةي ئاخاوتين من لةس
ةوا نةزاني مايف ة ئةطةر سةرؤك داواكارييةكةي بةرئةندامَيكي تر بكات كة لةطةَل هؤيةكاني داواكارييةك

لة دةسةآلتي سةرؤك  ئةو ئةندامةية داواي دةنطدان بكات( من داوا دةكةم ئةو مايف دةنطدانة نةمَينَيت، هةر
ةنطة هةندَيك ئيحراجي ة ثةنا بردنة بةردةنطدان لَيرة ربَي بر يار بدات كة مبَييَن يان نةمَييَن، ضونك

 دروست بكات و باشين نةبَيت، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

  خاني، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز فرحان جوهر، بةر َيز شوكرية شَي
  :مصطفىبةر َيز شوكرية مسايل 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( )ثةرلةمان بةبَي طفتوطؤ كردن( مةبةست لةو ثةرلةمانة ضية؟ بةبؤضووني من 1سةبارةت بة خاَلي )

بكرَيتة )دةستةي سةرؤكايةتي(، ئةطةر ثةرلةمان بَي كةواتة هةموو ثةرلةمانتارةكان بةشداري تَيدا بكةن، 
( ئةطةر هةر ئةندام ثةرلةمانَيك قسةي ئةوي تري بةباش نةزاني و داواي سر ينةوة 2ةبارةت بةخاَلي )س

بكات بةبؤضووني من كَيشة و طرفت و دَلشكاني زؤري لَي ثةيدا دةبَيت، ئةوة البربَي، ئةطةر سةرؤكي 
ةنطة كَيشة و طرفيت َيت، بةآلم رتةواو كؤتايي ثَي ب ثةرلةمان ئةوةي بةباش زاني كة بسر َيتةوة با بسر َيتةوة

 زؤري بةدواوة بَيت، سوثاس.
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 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
  سوثاس بؤ بةر َيز شوكرية شَيخاني، بةر َيز عمر عينايةت، فةرموو.

  بةر َيز عمر عينايةت حةمة سعيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

جةنابت و دةستةي سةرؤكايةتي و ئةنداماني ليذنةي بةر َيز، من ثَيمباشة  َيز و حورمةمت بؤلةطةَل ر
( بةم شَيوةية بَيت )سةرؤك دةتوانَيت فةرمان بكات بةسر ينةوةي هةموو يان 1( بر طةي )60ماددةي )

بةشَيك لة ئاخاوتين ئةندام لة ثرؤتؤكؤل ئةطةر ثَيضةوانةي ماددةكاني ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةمان بَيت(، 
دووةم/ )ئةندام بؤي هةية ثَيشنياري سر ينةوةي ئاخاوتين ئةندامَيكي دي بكات بة مةرجَيك ئاخاوتنةكة لة 

 ماددةكاني ثةير ةو اليدابَيت و سةرؤك ثَيشنيازةكةي ثةسةند بكات(.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

  ي عبداللطيف، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز عمر عينايةت، بةر َيز ئار
  مولود: عبداللطيفبةر َيز ئاري 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
اي بةر َيزامن سيستمي طشيت ثَيناسة نةكراوة، ياسا، دابونةريت، عورف ضي َل ر( منين لةطة60ماددةي )

ئةندامَيك بؤي دةطرَيتةوة يةعين؟ خاَلي دووةمين هةر بة تةواوةتي البربَي بةر َيزان، يةعين بة ض حةقَيك 
هةية داوا بكات قسةي ئةندامة هاور َيكةي بسر َيتةوة؟ ئةو سيستةمة، ئةو ثرةنسيثة ضية دانراوة؟ لةسةر ض 

دروست دةبَي، ئةطةرين ئةساسَيك؟ ئةطةر ئةوة مبَينَيتةوة مةزاج دروست دةبَيت، كَيرب كَي و ئةو شةر ة 
مايف نية لةم حاَلةتة، من دَلنيام ئةم ماددةية هةر  اسيت ئةو كةسةي كة داواكارييةكةي لةسةرةمايةوة بةر

ةوا نةزاني، يةعين داواكاري ئةو رؤك داواكارييةكةي بةردةمَينَيتةوة ئةم خاَلة، بةآلم نووسراوة ئةطةر سة
كةسةي كة داواكاري كردووة كة بسر َيتةوة هي بةرامبةرةكةي، ئةي ئةو كةسةي كة دواكارييةكةي لةسةرة 

 ةقة ئةوين داواكارييةك بكات داوا لة سةرؤكايةتي بكات حةقةكةي لةكوَيداية؟ سوثاس.مافةكةي كوا؟ ح
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

  ، بةر َيز د.ثةري، فةرموو.عبداللطيفسوثاس بؤ بةر َيز ئاري 
  بةر َيز ثةري صاحل محيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
رؤك دةتوانَيت فةرمان بةسر ينةوة هةموو يان بةشَيك لة ئاخاوتين هةر ئةندامَيك لة ( )سة60ماددةي )

ةزايي سيستةمي طشيت بَيت و لة كاتي نارثرؤتؤكؤل بكات( ئةو فةرمانة بضَيتة ثشتةوة )كة ثَيضةوانةي 
ثشتيواني لة  ئةندام ثةرلةمانةكة( ئةوةش غةَلةت كراوة )بةبَي طفتوطؤكردن بر ياري يةكالكةرةوة دةدات(، 

قسةي كاك أبوبكر و كاك حتسني و كاك عمر و ثةروا خانين دةكةم، خاَلي دووةم )هةموو ئةندامَيك بؤي 
هةية داواي سر ينةوةي ئاخاوتين ئةندامَيكي دي بكات لةطةَل هؤيةكاني داواكارييةكة...(، دوو )ي(، 
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ةوا نةزاني مايف ئةو ئةندامةية داواي ر...(، ئةوةش هةر دوو )ي(، )..بة)...ئةطةر سةرؤك داواكارييةكةي
 دةنطدان بكات لةسةر داواكارييةكةي( ئةوةش دوو )ي(، سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
وونكردنةوة تي ثةير ةو دةكةين، فةرموون بؤ رسوثاس بؤ بةر َيز د.ثةري، بةر َيزان ئَيستا داوا لة ليذنةي كا

  دانةوة و تَيبيين، كاك د.فرست، فةرموو.و وةآلم
  بةر َيز فرست صؤيف علي:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمة داوا لةوانة دةكةين كة صياغةيان كردؤتةوة بينَيرن و تؤماريشمان كردووة و ضاكيشي دةكةين، ئةوةي 

ئةنداماني بةر َيزي ثةيوةندي بة سيستةمي طشيت هةية فيعلةن ئةوةي كاك أبوبكر طوتي و زؤريان لة 
ثةرلةمانين ثشتطرييان كرد ئَيمة وةكو عينواني بةشةكةي لَي دةكةينةوة، سيستمي ئاخاوتن يان طفتوطؤ، 

دةكةوين، ئةوة لة جَيطاي خؤيةتي،  كَيخاوتن ئةوة دوايي لةطةَل صياغة رواي لَي دةكةينةوة، شَيوازي ئا
داواي كرد مةبةست لةم ثةرلةمانة، من هةر وةكو  سةبارةت بة ثةرلةمان زياد لة ئةندامَيكي ثةرلةمان

وةبريهَينانةوة ئةطةر ئةزيةت بكَيشن جةنابتان، جارَيكي تر ئةو بةشةي كة ثةسندمان كردووة لة ثةير ةو 
و لةبةر دةسيت ئَيوةي بةر َيزة، بيخوَيننةوة بؤ ئةوةي، دةزامن دةمَيكي زؤرة دابر اون و ناحةقيشتان نية، 

راق، هةر شتَيك طومتان وو ئةوانةمان ثَيناسة كردووة، ثةرلةمان ثةرلةماني كوردستاني عَيضونكة ئَيمة هةم
ةئيسة و نة ثةيوةندي بة دةستةي ؤَلي ثةرلةمانة، نة ثةيوةندي بةر)ثةرلةمان( مةبةست ناو ه

و سةرؤكايةتييةوة هةية، بؤية هيوادارم ئةطةر كاتتان هةبوو بؤ جةلسةي داهاتوو بؤ ئةوةي تووشي ئة
ئيشكالياتانة نةبني، ض ئةوةي كة لة ر ابردوو ثةسةند كراوة، ض ئةوةين كة ماوة، ضونكة هةندَيك 
موالحةزاتين لةاليةن ئةنداماني بةر َيزي ثةرلةمان دةطوترَي ئَيمة بامسان كرد لة بةشةكاني ترين دَيينة 

ئةطةر زةبيت بكةين باشرتة بؤ سةري، ئةطةر نةتاخنوَيندبَيتةوة ماندووتر دةبني هةموو اليةكمان، بؤية 
ةضاو دةكةين حةمتةن ئةوةي كة ثَيويست موالحةزاتةكاني ترين رئةوةي كةمرتين طفتوطؤي تَيدابَيت، 

 بَيت.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( كؤتايي ثَيهات، 60وونكردنةوةية، بةر َيزان طفتوطؤ لةسةر ماددةي )وثاس بؤ بةر َيز د.فرست بؤ ئةو رس
  (.61ماددةي )

  بةر َيز سؤران عمر سعيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.  

 ( 61ماددةي )
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لة هةر كاتَيكي دانيشتين ثةرلةمان دا داواي  نقطة نظام(َيطةي خاَلي ثةير ةوي )ئةندام بؤي هةية لة ر-1
َي ئاخاوتن بكات بة بَي رةضاوكردني اتر نةبوةرطرتين مؤَلةت لة سةرؤك بؤ ماوةيةك كة لة دوو خولةك زي

 يزبةندي.تؤماركردن و ر
 تةنها ئةم ئةطةرانةي خوارةوة بة خاَلي ثةير ةوي دادةنرَيت: -2

ر يان يةكَيك لة ياسا بةركارةكان يان يةكَيك لة وئةطةر ثَيشَيل كردني يةكَيك لة ماددة و بر طةكاني دةستو-أ
 ةَل ئاماذةكردن بة ماددةكة.ماددة و بر طةكاني ئةم ثةير ةوة كرا لةط

 ئةطةر طفتوطؤكان لة بابةتي دانيشتنةكة دةرضوون. -ب
داواكردن بؤ دواخستين طفتوطؤ لةسةر بابةتَيك و بر ياردان لةسةر طفتوطؤكردن لةسةر بابةتَيكي دي يان  -ج

 ئاَلوطؤر  لة بةرنامةي كار.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 (، ناوةكان دةنووسني. 61سوثاس بؤ بةر َيز سؤران عمر، بةر َيزان بؤ طفتوطؤ لةسةر ماددةي )
  بةر َيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل )بَيطةرد تاَلةباني(: 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.  
، توون فائقبَيس، مامؤستا مروان، عبداللطيفئاري  ئوة بةر َيزانة كة دةيانةوَيت لةو ماددةية طفتوطؤ بكةن:

 .عمر عينايةت، حتسني إمساعيل، حيات جميد، د.ثةري، صاحل فةقَي، أبوبكر هةَلةدني

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
(، بةر َيز 61سوثاس بؤ بةر َيز سكرتَيري ثةرلةمان، بةر َيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةين لةسةر ماددةي )

 .عمر عينايةت، فةرموو
  بةر َيز عمر عينايةت حةمة سعيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.   
َيطةي خاَلي ثةير ةو..( دةستتان خؤش بَي ئةوةتان تةسبيت كرد، َلي يةكةم )ئةندام بؤي هةية لة رخا

لةمةوال من داواكارم لة ئةنداماني ثةرلةمان لة بري نوقتةي نيزام بَلَين خاَلي ثةير ةو، لة هةر كاتَيكي 
يشنت تةعريف كراوة ئيرت لة هةر كاتَيكني لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان، ثَيويست ناكات خؤيان تةعريفيان دان

كردووة ئةو بةر َيزانة، داواي وةرطرتين مؤَلةت لة سةرؤك بكات )بكات(ةكةيان لةبري ضووة، بؤ ماوةيةك كة 
 ستتان خؤش بَيت.لةدوو خولةك زياتر نةبَيت ئاخاوتن بكات، من هةر ئةوةندةم هةية، دة

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز عمر عينايةت، بةر َيز حتسني إمساعيل، فةرموو.
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  بةر َيز حتسني إمساعيل أمحد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.  

َيت )تةنها ئةوانةي خوارةوة بة خاَلي ( )تةنها ئةم ئةطةرانة( ئةطةر )ئةطةر( البرب2( خاَلي )61لة ماددةي )
ثةير ةوي دادةنرَي(، ئينلا لة )أ( لة جياتي )ثَيشَيل كردن( الدان بَيت باشرتة، الدان لة يةكَيك لة ماددة، 
ئةطةر بر طةيةكي بؤ زياد بكرَيت ئةوةي كة نوقتةي نيزام دةطرَيت ئةو ماددةية بَلَيت ئينلا قسةكاني 

ينني لة ناو هؤَلي ي ماددةي ئةوةندة( ئينلا قسةكاني بكات، ضونكة كة دةببكات، يةعين بَلَيي )بةثَي
 َيي نوقتة نيزام زؤر  قسة دةكرَيت، كة هيضي نوقتة نيزام نية، زؤر سوثاس.ثةرلةمان لة ر

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز حتسني إمساعيل، بةر َيز صاحل فةقَي

  بةر َيز صاحل فةقَي حممد أمني:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

بةشي هةرة زؤري نوقتة نيزامييةكان تةنها كات كوشتنة، بؤية لة سةرةتا ئاماذةي ثَي بدةين، ثشت بةسنت 
ييةكةي بةآلم ئةو كةسةي نوقتة نيزام ،بة ئاماذةدان بة ماددةكاني ثةير ةو، خاَلي ثةير ةوي تَيدا نووسراوة

 هةية ئاماذة بة ماددةكان بدات.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز صاحل فةقَي، بةر َيز أبوبكر هةَلةدني، فةرموو.
  بةر َيز أبوبكر عمر عبداهلل )أبوبكر هةَلةدني(:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.   
( بكرَيتة بر طةي سَييةمي ئةم ماددةية، ضونكة هةر ثةيوةندي بة خاَلي 62من ثَيشنيار دةكةم ماددةي )

 ثةير ةوييةوة هةية، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز أبوبكر هةَلةدني، بةر َيز مامؤستا مال مروان، فةرموو.
  ن(:بةر َيز حسني إمساعيل حسني )مال مروا

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
( هةر البربَي، لةبةر ئةوةي بةر اسيت مةسةلةي نوقتةي نيزام بؤتة 61من ثَيشنيار دةكةم ماددةي )

نةكردووة لةم بابةتة،  ك و برايان تا ئَيستا قسةكشَيزم بؤ خووتار خوَيندنةوة، يةعين لةطةَل رميمبةرَيكي 
طرتؤتةوة سةعاتَيك، سةعات و نيوَيك بةس بة نوقتةي نيزامي  اسيت جاري وا هةبووة سةعامتبةآلم بةر

ةتدانةوةي قتةي نيزامي نةبووبَيت، هةمووي رطرياوة، ئةطةر بَيي بة ئةرشيف دا بضيةوة لةوانةية دووي نو
ةئيم واية خاَلَيكي بؤ زياد بكرَيت )هةر كاتَيكي بوون، ئةطةر هةر دةمشَينَيتةوة ريةك و هةمووي بابةتَيكي 

 اوتين ثةرلةمانتار نوقتة نيزام نةبوو سةرؤكي ثةرلةمان قسةكاني ثَي برب َيت و  كؤتايي ثَي بَينَيت(.ئاخ
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 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، فةرموو.عبداللطيفسوثاس بؤ بةر َيز مال مروان، بةر َيز ئاري 

  مولود:عبداللطيف بةر َيز ئاري 
 ثةرلةمان.   بةر َيز سةرؤكي

خاَلي ثةير ةو زؤر طرنطة بؤ دانيشنت و طفتوطؤكان، ئةوةي بةالمةوة طرنطة دوو خولةك زؤر كةمة ببَيتة 
سَي خولةك، ئةو كاتة بَيتة ثَيشةوة )لة هةر كاتَيكي دانيشتين ثةرلةمان دا داواي وةرطرتين مؤَلةت لة 

ك و ثَيموابَي خاَلي ثةير ةو زياتر حاَلةتَي سةرؤك بكات بؤ ماوةيةكي كة لة سَي خولةك زياتر نةبَيت(
وويدا لة ناو هؤَلي ثةرلةمان دا دذي رةفتارَيك يان طوفتارَيك يان حاَلةتَيك دةطرَيتةوة بةر َيزان ئةطةر ر

بةآلم لة ثَيشَيل كردني يةكَيك لة ماددة و بر طةكاني  ،ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان بوو
ي تَيدا نية، يةعين ئاماذة نةدراوة بة دذايةتيكردني ثةير ةو كة خاَلي ثةير ةوي دةستووردا ئةم حاَلةتة
 لةسةر بطريَي، سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: 
 ، بةر َيز بَيستوون فائق، فةرموو.عبداللطيفسوثاس بؤ بةر َيز ئاري 
  بةر َيز بَيستوون فائق حممد: 

 ةرؤكي ثةرلةمان.بةر َيز س
كردني يةكَيك لة ماددة و بر طةكاني دةستوور يان ياسا بةركارةكان يان ثةير ةو لة )أ( دةَلي )ئةطةر ثَيشيَل

كاري بَيت، نوقتةي نيزامي هةية ثاَلثشتة بة بوو( خؤ شةرت نية هةموو نوقتة نيزامييةك لةسةر ثَيشَيَل
ردن نية، مةسةلةن تؤ دةَلَيي ثاَلثشت بةو خاَلة من تةَلةبَيك يةكَيك لة خاَلةكاني ثةير ةو، لةسةر ثَيشَيل ك

( 49دةكةم، شتَيك دةكةم تةنها ثَيشَيلكاري نية، )ج( )داواكردن بؤ دواخستين طفتوطؤ( خؤ ي لة ماددةي )
(دا هاتووة )سَي ثةرلةمانتار يان دةستةي سةرؤكايةتي دةتوانن داواي ثاش و ثَين بكةن، بة 1لة بر طةي )

كراوةتةوة، ئةوة بةزيادة دةزامن، ماددةي  ى( ئةوة خؤي هاتووة، جَي49ك، بة فةقةرةيةك لة ماددةي )نةصَي
 ( بة فةقةرةيةكي تر لةطةَل ئةوة دةمج بكرَيت وةكو كاك أبوبكر طوتي، ثشتيواني دةكةم، سوثاس.62)

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 َيستوون فائق، بةر َيز حيات جميد، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز ب

  بةر َيز حيات جميد قادر:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.  

(دا ببوورة هةر ضةند نةهاتووينةتة سةري، بةآلم لةبةر 62( لة ماددةي )62( ماددةي )61ماددةي )
( ئةو ماددةية هةر 61ئةوةي هةر باسي نوقتةي نيزامي دةكات ئةطةر بكرَيت بة خاَلي دووهةمي ماددةي )

 البربَي زؤر باشة، ضونكة هةردووكيان تةقريبةن نزيكن لة يةكةوة و يةك بابةت باس دةكرَيت، سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
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 سوثاس بؤ بةر َيز حيات جميد، بةر َيز د.ثةري، فةرموو.
  بةر َيز ثةري صاحل محيد:

 ثةرلةمان.    بةر َيز سةرؤكي
َيطةي خاَلي ثةير ةوةوة بؤي هةية، لةهةر كاتَيكي دانيشتين ثةرلةمان دا داواي وةرطرتين يةكةم/ ئةندام لة ر

 ( خولةك زياتر نةبَيت.10مؤَلةت لة سةرؤك بكات بؤ ماوةيةك لة )
 (.يزبةنديسة بكات( نةك )ئاخاوتن( )بةبَي رةضاوكردني تؤماركردن و ر)كة(مان البردووة، )ق

دووةم/ )تةنها( بكرَيتة )تةنيا(، ئةم ئةطةرانةي خوارةوة بة خاَلي ثةير ةوي دادةنرَين، )ن( ضونكة 
 ئةطةرةكان كؤية، سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
دنةوة يان وةآلم يان وونكرنةي ثةير ةو دةكةين فةرموون بؤ رسوثاس بؤ بةر َيز د.ثةري، بةر َيزان داوا لة ليذ

 تَيبيين، د.فرست، فةرموو.
  بةر َيز فرست صؤيف علي:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.  
( زؤر لة جَيطاي 61( و )62ئَيمةش لة ليذنة ثشتطريي ئةو بةر َيزانة دةكةين كة دةمج كردني ماددةي )

ةبيت بة خاَلي ثةير ةوية و ر كة مةسةلةيةكي زؤرضون ،خؤيداية، ثَيمانواية ثَيويسيت بة دةنطدانين نية
( دةكةينة يةك ماددة، ئةوةي كة 62( و )61ثةير ةوييةوة هةية بؤية ئَيمة لة صياغة يةكسةر ماددةي )

ثةيوةستة بة خاَلي ثةير ةوي تةبعةن دةزامن ئةنداماني بةر َيزي ثةرلةمان زؤرترين موعانات هةية كة بة 
ن باسي موعاناتي خاَلي ثةير ةوي دةكةين، ئةوة زؤر هةموومشان بة خؤمان وةريدةطرين و هةموومشا

طةر اين لة دواي و زؤر سَيرضمان كرد لة ثةير ةوي وآلتاني دونيا، خاَلي ثةير ةوي هةية، نوقتةي نيزام هةية 
ة اشكاوانة بني لشرومتان بؤي داناوة، يةعين با ر لة هةموويان، بةآلم تةنزيم كراوة، ئَيمة قور سرتين

تة قاسيانة نني بؤ خاَلي ثةير ةوي، بةآلم ئَيمة طةر اوين توندترين شةرمتان تاني ديكة ئةو شروثةير ةوي وآل
داناوة بؤ ئةوةي ئيلتيزام بكرَي، ئةوةش دةوةستَيتة سةر تةتبيق، ئةوة طرنطة ئةطةر هةر ئةندامَيك 

زؤر طرنطة، هةتا ئةطةر  لةمةودوا لةوة دةرضوو لةسةري تةتبيق بكرَي، بؤية ئَيمة ثَيمانواية ئةم ماددةية
بكرَي قورسرتيشي بكةين باشرتة، ثَيشمان واية كاتةكة دةبَي جياواز بَي، دوو خولةك باشرتة لةوةي سَي بَي، 
ضونكة ئاماذةدانة بة خةرقَيكي ثةير ةوي بة ماددةيةك، ضةند بةر َيزَيكين باسيان كرد كة دةبَي ئاماذة 

ي )أ( هاتووة دةَلَي )لةطةَل ئاماذة كردن بة ماددةكة( ئةطةر سةيري بةوة بدرَيت كام ماددة، لَيرة لة بر طة
ةضاوي دةكةين و جارَيكي تر سةر لة قسةيان كرد ربكةن، بؤية ئةوةي ترين كة بةر َيزان لةسةر صياغة 

 نوَي صياغةي دةكةين و هةندَيك لة بر طةكانين ئةطةر ثَيويست بوو دةتوانني دةجميشي بكةين.
 

 براهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إ
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( لةطةَل ماددةي 62وونكردنةوةية، ئَيمة وا تَيطةيشتني كة ماددةي )ثاس بؤ بةر َيز، د.فرست بؤ ئةو رسو
(، كةس موالحةزةي نية، 63( لَيك دةدرَين و دووبارة دادةرِ َيذرَينةوة، واتا ئَيمة دةضينة ماددةي )61)
( دَيت، دةسةآلتي زؤري بة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان داوة، فةرموون 61ةي )( لةطةَل سياقي مادد62)

 ( خبوَيننةوة.63ماددةي )
  بةر َيز سؤران عمر سعيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
 نةخيوَينينةوة؟ بؤ ئةوةي بضَيتة ثرؤتؤكؤَل. 

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ( خبوَينةوة.62ةي )فةرموو مادد

  بةر َيز سؤران عمر سعيد:
 (62ماددةي )

بةآلم ئاخاوتين خاَلي ثةير ةوي نةبوو سةرؤك  ،َيطةي خاَلي ثةير ةورئةطةر ئةندام داواي ئاخاوتين كرد لة 
 كي تري ناداتَي بؤ ئاخاوتندةتوانَي ئاخاوتين ثَي برب َيت و لة كاتي دووبارةبوونةوةي لةو دانيشتنةدا هةلَي

 َيطةي خاَلي ثةير ةو.لة ر
 حةوتةم/

 بةرزةفت كردن
 (63ماددةي )

ئةطةر لة كاتي دانيشتنةكاني ثةرلةمان دا هةر سةرثَيضييةك لةاليةن هةر ئةندامَيكةوة بكرَي كة دةشَي 
كاربكاتة سةر بةر َيوةضووني دانيشتنةكة يان ئاخاوتين نةشياو بةرامبةر بة ثةرلةمان و دةستةي 

 ةفتاري لةطةَل دةكات:لَي ببيسرَي سةرؤك بةم شَيوةية ران هةر يةكَيك لة ئةندامان سةرؤكايةتي و ي
 َيك و ثَيكي دانيشتنةكة بثارَيزَي.دامةكة دةخاتةوة كة ربةبري ئةن-1
 (.تنبيهئةطةر ثابةند نةبوو هةر بةردةوام بوو سةرؤك ورياي دةكاتةوة )-2
كردنةوةكة سر ينةوةي ئاخاوتنةكانيشي لة ثرؤتؤكؤَل لة حاَلةتي بةكارهَيناني زماني زبر ئةوا وريا-3

 لةطةَلدا دةبَيت.
 ئةطةر ئةجمارةش ثابةند نةبوو بةردةوام بوو سةرؤك بؤي هةية لة دانيشتنةكة بَي بةشي بكات.-4

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
( دةست بةناونووسني دةكةين، 63ةسةر ماددةي )سوثاس بؤ بةر َيز سؤران عمر، بةر َيزان بؤ طفتوطؤ ل

 فةرموو.
 

  بةر َيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل )بَيطةرد تاَلةباني(:
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 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
عمر ، د.ثةري، ثةروا علي، عثمانعلي ، أبوبكر هةَلةدني ئةو بةر َيزانةي كة داواي طفتوطؤيان كردووة:

 .عينايةت

 منيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَي
 سوثاس بؤ بةر َيز سكرتَيري ثةرلةمان، دةست بة طفتوطؤ دةكةين، بةر َيز أبوبكر هةَلةدني، فةرموو.

  بةر َيز أبوبكر عمر عبداهلل )أبوبكر هةَلةدني(:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.  

شتَيكمان لةبريضووة، ئةطةر بةم ضوار خاَلة  من لةطةَل هةر ضوار خاَلةكةي ئةو ماددةيةدام، بةآلم ثَيمواية
سةرؤك بؤي هةية ( باسي دوو حاَلةتي تر دةكات 60كؤنرت ؤَل نةكرا ئةوا لة ثةير ةوي ثَيشوودا لة ماددةي )

ابطرَي ياخود دواي خبات، هةر ئَيلطاري هةَلي بطرَيت، واتا بيكةينة خاَلي ثَينلةم، يان دانيشتنةكة ر
 سوثاس.
 براهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إ

 سوثاس بؤ ئةو تَيبينية بةر َيز أبوبكر هةَلةدني، بةر َيز عمر عينايةت، فةرموو.
  بةر َيز عمر عينايةت حةمة سعيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.  
ن دا، ثَيويست ثشتطريي قسةكةي كاك أبوبكر دةكةم، ئةو خاَلة طرنطة هةبَي، ئةطةر لة كاتي دانيشتنةكا

ناكات جارَيكي تر بَلَيني دانيشتنةكاني ثةرلةمان، ضونكة تةعريف كراوة، هةر سةرثَيضييةك لةاليةن 
ئةندامةوة بكرَيت كة كاري نةرَيين بكات، لةوانةية كاري نةرَيين بكاتة سةر دانيشنت يان ئاخاوتين نةشياو، 

 ر دار شتنةوةي بؤ بكرَي، سوثاس.من تةنها ئةم دوو سةرجنم هةبوو، ثَيم باشة جارَيكي ت
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز عمر عينايةت، بةرَيز علي عثمان، فةرموو.
  علي: عثمانبةر َيز علي 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
يَي ئةنداما بَيتة كرن كو ر َيك و ( ئةطةر جهَي بريي ئةندامةكة دةخاتةوة ئاطادار1( بر طا )63ماددةي )

ثَيكي دانيشتيَن بثارَيزينت، دوو/ ئةز لةطةَل ئةوةدامة كو تةئيدا ئاخافتنَيت كاك أبوبكر هةَلةدني و كاك 
 عمر عينايةتي دةكةم، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 .ثةري، فةرموو.، بةر َيز دعثمانسوثاس بؤ بةر َيز علي 

 
  بةر َيز د. ثةري صاحل محيد:
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 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.  
َيطةي خاَلي ثةير ةو داواي قسةكردني كرد و خاَلي ثةير ةو نةبوو سةرؤك بةر( طةر ئةندام 62ماددةي )

كي تري لة( هةلَيدةتوانَيت قسةكةي ثَي برب َيت و لة كاتي دووبارةبوونةوةي لةو دانيشتنةدا )هةَل( نية )هة
 َيطةي خاَلي ثةير ةو ثَي نادرَي، دةشينووسم.بؤ قسةكردن لة ر

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز د.ثةري، بةر َيز ثةروا علي، فةرموو.

  بةر َيز ثةروا علي حةمة حممد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

بريي ئةو ئةندامة دةخاتةوة كة  (1ر هةَلةدني دةكةم، هةروةها لة خاَلي )ثشتطريي كاك عمر و كاك أبوبك
َيك و ين دانيشتنةكة بثارَيزَي(، ئةو رَيك و ثَيكيية بكرَيتة )هَيمبثارَيزي، ئةو ر َيك و ثَيكي دانيشتنةكةر

 ثَيكيية زؤر ئينزيباتيية وةكو ثؤلي يةك و دووي سةرةتايية، سوثاس.
 ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم  

وونكردنةوة بدةن، و رسوثاس بؤ بةر َيز ثةروا علي، بةر َيزان ئَيستا داوا لة ليذنةي ثةير ةو دةكةين وةآلم 
 د.فرست، فةرموو.
  بةر َيز فرست صؤيف علي:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
زياتر لة سَي كةس ثشتيوانيان كرد ئةوةبوو كة سةرؤكي ئةو بةشة كؤتايي ثَيهات، دوايني ماددة بوو، تَيبينييةك كة 

ثةرلةمان بؤي هةبَي دانيشتنةكة هةَلبطرَي يان دواي خبات ئةوة لة كاتي دةنطدان لةبةرضاوي دةطرين و ئيزافةي دةكةين، 
ئةم موناقةشاتةي بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان ئَيمة داوا دةكةين لة جةلسةي داهاتوو يةكةم خاَل ئةوة بَي كة ئَيمة صياغةي 

ئةنداماني ثةرلةمان لةسةر بةشي شةشةم دةكةينةوة لة ماوةيةكي كورت هةوَل دةدةين بيخةينة دةنطدان و تةسبييت بكةين، 
ئينلا دةرفةمتان ثَي بدةن بؤ ئةوةي طفتوطؤي بةشي نوَي بكةين بةشي ضاودَيري كردن كة بةشَيكي طرنطة، سوثاسي دةستةي 

ثةرلةمان دةكةين بؤ موالحةزاتةكان، هةموو ماددة بة ماددة زؤر لة جَيطاي خؤيدا بوو، سوثاسي  سةرؤكايةتي و ئةنداماني
 هةوَل و ماندووبوون و بةشداري و ان شااهلل لة حةفتةي داهاتوو هةموو تَيبينيةكانتان بة هةند وةردةطرين.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ز سةرؤكي ليذنةي كاتي ثةير ةو و هةموو ئةنداماني ليذنة، سوثاس بؤ ئَيوةي بةر َيز، سوثاس بؤ بةر َي

 دانيشتنةكة كؤتايي هات.
                                                                                                                                                                         

 
 د. يوسف حممد صادق                    جعفر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين قادر                    

 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  
  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – راق                              كوردستانعَي – كوردستان
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 7/5/2018 رَيكةوتي شةممةدوو 

يذَذراق  -كوردستان  ثةرلةماني  7/5/2018رَيكةوتي  شةممةدوو  رؤذي ثَين نيوةر ؤي(ي 11كاتذمَير )   ع
سذذةرؤكايةتي  سذذةرؤك و، بذذة  طذذري  كذذي جَي بذذراهيم ئَيمين فذذر ا لذَذةبانيبذذةر َيز بذذةر َيز جع طذذةرد تا سذذكرتَيري  بَي

 ( ي خؤي بةست.2018, ساَلي )ضوارةميخولي دةسثَيكي , دانيشتين ثةرلةمان
 بةرنامةي كار:

مذذارة )ةور ( لة ثةي20(ي ماددة )1اني بر طة )بةثَيي حوكمةك نذذاوخؤي ذ سذذاَلي 1ي  هذذةمواركراوي  ي 1992(ي 
سذذةرؤكايةتي  -ثةرلةماني كوردستان  سذذتةي  لذذةمانعَيراق, دة يذذار ثةر سذذثَيكي ا ي دبر  شذذتين دة خذذولي كذذاتي داني

خذذو لذذة  لذذةم  سذذاَلي ثَين نذذةي  كذذات )هاوي لذذة  بذذذاردن  ضذذوارةمي هةَل شذذةممة 11لي  يذذوةر ؤي رؤذي دوو ثذذَين ن (ي 
 بةم شَيوةية بَيت: دا 15/7/2018رَيكةوتي 

شذذى  -1 طذذةَل مار يذَذراق لة سذذتان و ع شذذةهيدانى كورد يذذانى  لذذة ط نذذان  بذذؤ رَيزلَي سذذتان  يةك دةقيقة بَي دةنطي وة
 نةتةوةيى. 

خذذولي هةَل -2 لذذةم،  سذذاَلى ثَين سذذتان كردنةوةى خوىل بةهارةي  لذذةمانى كورد ضذذوارةمى ثةر يذَذراق  -بذذذاردنى  ع
 لةاليةن بةر َيز جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانةوة.

سذذتان  -3 لذذةماني كورد سذذةرؤكي ثةر طذذري  بذذةر َيز جَي تذذاري  يذَذداني  –و خذذولي طر سذذتثَيكي  نذذةي دة يذَذراق بةبؤ ع
 . عَيراق –بةهارةي ساَلي ثَينلةم لة خولي هةَلبذاردني ضوارةمي ثةرلةماني كوردستان 

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةر َيز 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

لذذةم،  سذذاَلى ثَين بذذذاردن،  ضذذوارةمى هةَل خذذوىل  كذذةين،  سذذت ثَيدة سذذتانةوة دة طذذةىل كورد دانيشتنةكةمان بةناوى 
شذذنت ) سذذتثَيك، رؤذى داني شذذتنى دة خذذوىل 7/5/2018داني نذذةوةى  كذذارى كرد مذذةى  بذذةثَيى (، بةرنا لذذةمان،  ثةر

سذذاَلي )1حوكمى ماددةي يةكةم لة ياساي ذمارة ) بذذذاردني 2017(ي  خذذولي هةَل نذذةوةي  يذَذذ كرد سذذاي در (ي يا
( لة 1(، بر طةي )17( لة ماددةي )2( بر طةي )54( لة ماددةى )2،  1ضوارةمي ثةرلةمان هةردوو بر طةي )

سذذتان18ماددةي ) لذذةمانى كورد نذذاوخؤى ثةر يذَذ -( لة ثةير ةوى  مذذارة )ع سذذاَلى )1راق، ذ هذذةموار 1992(ى  (ى 
بذذذاردنى  خذذوىل هةَل لذذة  لذذةم  سذذاَلى ثَين بذذةهارةي  يذَذداني  خذذوىل طر سذذتثَيكى  شذذتنى دة كذذاتى داني يذذاردرا  كذذراو، بر 

تذذذمَير ) -ضوارةمى ثةرلةماني كوردستان  لذذة كا يذَذراق  كذذةوتى 11ع شذذةممة، رَي يذذوةر ؤى رؤذى دوو  ثذذَين ن (ى 
 رى دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت:( بَيت و بةرنامةى كا7/5/2018)
شذذى  -1  طذذةَل مار يذَذراق لة سذذتان و ع شذذةهيدانى كورد يذذانى  لذذة ط نذذان  يةك دةقيقة بَي دةنطي وةستان بؤ رَيزلَي

 نةتةوةيى. 
سذذتان  -2 لذذةمانى كورد ضذذوارةمى ثةر بذذذاردنى  خذذولي هةَل لذذةم،  سذذاَلى ثَين يذَذراق  -كردنةوةى خوىل بةهارةي  ع

 رؤكى ثةرلةمانةوة.لةاليةن بةر َيز جَيطري سة
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سذذتان  -3 لذذةماني كورد سذذةرؤكي ثةر طذذري  بذذةر َيز جَي تذذاري  يذَذداني  –و خذذولي طر سذذتثَيكي  نذذةي دة يذَذراق بةبؤ ع
 عَيراق.  –بةهارةي ساَلي ثَينلةم لة خولي هةَلبذاردني ضوارةمي ثةرلةماني كوردستان 

سذذتان  بةر َيزان، ئَيستا دةضينة سةر خاَلي يةكةم لة بةرنامةي كار كة بريتيية طذذي وة لة يةك دةقيقة بَي دةن
شذذى  طذذةَل مار بؤ رَيزلَينان لة طيانى شةهيدانى كوردستان بةتايبةتي شةهيداني كورد و كودستان و عَيراق لة

 نةتةوةيى ئةي رةقيب، زؤر سوثاس فةرموون.
 بةر َيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 يان كردووة بؤ ئةم دانيشتنةي ثةرلةمان:ئةو بةر َيزانةي ئةمر ؤ داواي مؤَلةت
 دكتؤر فرست سؤيف.-1
 دكتؤر شَيركؤ حةمة ئةمني. -2
 عبداهلل جاسم رجب. -3
 ظيان عباس عمر. -4
 حيات جميد قادر. -5
 ظةمان فيصل. -6
 ئةنةس حممد شريف. -7
 منرية عومسان. -8
 بيستون فائيق. -9

 باثري كامال سليمان. -10
 سؤران عمر. -11
 َيركؤ جودت.ش -12
 سهام عمر. -13
 عادل عزيز. -14
 دكتؤر ابراهيم مسؤ. -15
 خلف امحد. -16
 .لطيفتةالر  -17
 سةركةوت سةرحةد. -18
 زانا عبدالرمحن. -19
 ئاواز جةنطي. -20
 امحد. مصطفى -21

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
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طذذري سوثاس بؤ بةر َيز سكرتَيري ثةرلةما بذذةر َيز جَي تذذاري  كذذار، و مذذةي  لذذة بةرنا سذذَييةم  طذذةي  بذذةر َيزان، بر  ن، 
لذذة  –سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان  لذذةم  سذذاَلي ثَين بذذةهارةي  يذَذداني  خذذولي طر سذذتثَيكي  نذذةي دة يذَذراق بةبؤ ع

 عَيراق ثَيشكةش بة ئَيوةي بةر َيز دةكةين. –خولي هةَلبذاردني ضوارةمي ثةرلةماني كوردستان 

 طةورةو ميهرةبان. بةناوي خواي
 بةناوي شةهيداني سةرفرازي كوردستان.

 بةناوي طةلي كوردستان و خةَلكي خؤر اطري كوردستان.
بةناوي دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان، بةخَيرهاتين طشت ئةنداماني ثةرلةمان دةكةين و، دانيشتنةكةمان 

ضذذوارةمي دةست ثَيدةكةين، كة كردنةوةي دةستثَيكي خولي بةهارةي ساَلي ثَي بذذذاردني  خذذولي هةَل لذذة  لذذةم  ن
عَيراق، هيوادارين ئةم خولةش وةكو خولي ثايزةي ئةم ساَلةي ثةرلةمان دةرفةتَيك  –ثةرلةماني كوردستان 

بَيت بؤ ثةسند كردني ضةندين ياسا بؤ بةرذةوةندي خةَلكي كوردستان، هةروةها دةرفةتَيك بَيت بؤ ثةسند 
 كي زؤر ضاوةر َيي دةكةن.كردني ياساي ضاكسازي كة خةَلكانَي

نذذاغَيكي  بذذة قؤ سذذتيارةو،  بذذارودؤخَيكي هة سذذتان  هذذةرَيمي كورد سذذتاي  بذذارودؤخي ئَي نذذني  مذذة دةزا بذذةر َيزان. ئَي
بذذؤ  نذذة  ئذذةم هةَلبذارد يذَذراق  نذذةراني ع مذذةني نوَي بذذذاردني ئةجنو هةستيار تَيدةثةرَيت و بةهؤي بانطةشةي هةَل

يذذةكي تاي يذَذراق طرنط سذذتان هةرَيمي كوردستان و بؤ ع خذذةَلكي كورد شذذرتو  ئذذةجنامي با كذذورد  تذذا  يذذةو،  بذذةتي هة
فذذة  طذذةو ما يذَذت و، ثَي سذذتاندا دةب هذذةرَيمي كورد خذذةَلكي  نذذدي  لذذة بةرذةوة يذَذت  سذذت بَين بذذة دة شذذرت  ئذذةجنامي با
هذذةرَيمي  بذذؤ  سذذيةك  دةستوورييةكاني هةرَيمي كوردستان ثارَيزراوتر دةبَيت لة حكومةتي فيدراَلدا، هةر كور

ئذذةم كوردستان و ثَيكها طذذةر  جذذا ئة يذذة،  سذذتكةوتَيكي طةورة يذَذت دة سذذت بهَينر بذذة دة تةكاني هةرَيمي كوردستان 
تذذةكاني  سذذتان و ثَيكها كورسيية سةر بة هةر اليةنَيك بَيت، طرنط ئةوةية هةرَيمي كوردستان و خةَلكي كورد

بذذة  خذذؤي و  مذذاني  بذذة ز لذَذدا  مذذةتي فيدرا لذذة حكو يذَذنن،  سذذت ب سذذي بةدة طذذي كوردستان زؤرترين ذمارةي كور دةن
بذذةريطري  سذذييةكان  نذذة سيا هذذةموو الية مذذاجني  كذذةن، ئا يذذان ب سذذتوورييةكاني خؤ فذذة رةواو دة يذذان داواي ما خؤ
بذذةريطري  سذذتانةو  طذذةلي كورد طذذي  نذذةوةي دةن بذذةرز كرد سذذتان و،  هذذةرَيمي كورد خذذةَلكي  فذذةكاني  لذذة ما نذذة  كرد

بذذؤ كردنة لة مافة رةواو دةستوورييةكان لة عَيراقدا، كةواتة هةموو اليةنةكان ي بذذةاَلم  يذذة،  ةك ئاماجنيان هة
بذذؤ  بذذذاردن و،  شذذةي هةَل بةديهَيناني ئةم ئاماجنة ثَيويستيمان بة يةكرت قةبول كردنة، جا بؤ ئةمر ؤ لة بانطة
نذذةكان  شذذةي هةَلبذارد سذذتة بانطة يذذة ثَيوي يذذدراَل، بؤ قذذي ف نذذةراني عَيرا مذذةني نوَي ضذذنة ئةجنو ئةو كاتةي كة دة

يذذةكرت لةسةر بنةماي دميوكراسي و يةكرت ق سذذييةكان و،  نذذة سيا نذذي الية قذذةبول كرد يذذةكرت  يذَذت،  ةبول كردن ب
سذذيةكاني  نذذةما دميوكرا نذذي ب ثذذةير ةو كرد قةبول كردني تَيكر اي كةمة نةتةوةييةكان و ثَيكهاتةكان، هةروةها 
نذذدا داوا  شذذتنةي ثةرلةما لذذةم داني هةَلبذاردن، ئَيمة وةكو دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان وةكو راسثاردةيةك 

بذذذةرزةوة لذذذ يذذذةتَيكي  بذذذة روح نذذذدا  شذذذةي هةَلبذاردنةكا لذذذة بانطة كذذذةين  سذذذييةكان دة نذذذة سيا هذذذةموو الية ة 
ثذذةالماردان، ض  نذذدن،  دميوكراسيانةو ئازادخيوازانةوةو، دوور كةوتنةوة لة هةموو تَيك شكاندني يةكرت، ناوزر ا

تذذؤر ة كؤم لذذة  نذذةكان،  هذذةموومان لة شَيوازي مةيداني بَيت، ض لة ثرؤطرامةكان و تةلةفزيؤ يذَذت،  نذذدا ب ةاَلتيةكا
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جذذوان،  مذذةتَيكي  سذذةر هةَل كذذةين لة كذذؤكي ب سذذتانييانة، دا نذذة، ناشار شذذَيوازة نامةدةنييا لذذةو  ثَيكةوة دووركةوين 
سذذي و  شذذتييانةو دميوكرا شذذَيوةيةكي ئا كذذة بة هةَلمةتَيكي بَيطةرد، داوا لة هةموو اليةنة سياسييةكان دةكةين 

يذذةكرت  نذذي  يذذةتي كرد لذذة دذا نذذان  ئذذةو وازهَي هذذةموو  كذذاديران و  طذذاداري  كذذةن و، ئا بذذذاردن ب بذذؤ هةَل شذذة  بانطة
جذذوان  كةسانةي كة لةم هةَلمةتانةدا بةشدار دةبن ئاطاداريان بكرَيتةوة، جوان كردني كوردستان بة رةفتاري 
كذذة  لذذةمان  لذذةي ثةر ئذذةم خو بذذةر  يذَذك لة ئةجنام دةرَيت، هةروةها جَيي خؤيةتي جةخت بكةينةوة ضةند مانط

شذذرت ماوة كار  نذذةوة ثَي سذذةرووي هةموويا لذذة  طذذرنط  بكةين بؤ دةرضوواندن و هةموار كردني ضةندين ياساي 
سذذةر  جذذةخت لة هذذةروةها  سذذتان،  لذذةماني كورد لذذةمي ثةر خذذولي ثَين بذذذاردني  بامسان كرد، ئامادةكاري بؤ هةَل

لذذة ئةوة بكةينةوة هةَلبذاردني ثارَيزطاكان و ئةجنومةني ثارَيزطاكان لةكات و ساتي خؤيدا ئة جنام بدرَيت، ثة
هذذةرَيمي  سذذةكاني  بذذة ثرؤ سذذنت  نذذةي ثةيوة ئذذةو هةَلبذاردنا هذذةموو  نذذةو  ئذذةو هةَلبذارد ئذذةوةي  بذذؤ  يذَذت  بكر
هذذةرَيمي  كوردستان هةموومان جةخت بكةين لة كاتي خؤيدا ئةجنام بدرَين، لةم بارةيةوة لةطةَل حكومةتي 

كذذة تذذةواو دة هذذةنطي  كذذردووةو هةما تذذةواومان  هذذةنطي  سذذتان هةما بذذذاردني كورد ئذذةوةي رؤذي هةَل بذذؤ  ين 
سذذتة  يذذةوة ئارا لذذةو بارة سذذراوَيك  ئذذةمر ؤ نوو مذذة  ثةرلةماني كوردستان ديار بكرَيت و بةثَيي زانيارييةكاني ئَي
دةكرَيت، هةروةها ثةسند كردني ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان كة خزمةتَيكي يةكلار زؤر طةورة 

نذذ كذذات، دةزا نذذدة ثَيشكةش بةم ثةرلةمانة دة لذذةكاني ئاي بذذؤ خو لذذةماني  كذذاري ثةر شذذَيوازي  مذذةكاني  ني ميكانيز
كذذة  كذذةين  سذذتان دة لذذةماني كورد شذذةييةكاني ثةر نذذة هةمي لذذة ليذ كذذات، داوا  يذذاري دة بذذاش د شذذَيوازَيكي زؤر  بة
نذذدا  ضذذاودَيري كرد بذذواري  لذذة  كذذرَين  سذذند ب لذذةدا ثة كارةكانيان بؤ ئامادة كردني ئةو ياسايانةي طرنطن لةم خو

 ، بؤ ئةوةي بتوانني لةم ماوةيةدا كاريان لةسةر بكةين.خبةنة طةر 
كذذورد  بذذووردةيي و  يذذانَيكي لَي بذذة ط سذذتان  لذذةماني كورد سذذيؤنةكاني ثةر هذذةموو فراك يذذوادارين  شذذيدا ه لذذة كؤتاي
تذذوانني  كذذةوة ب بذذة ية ثةروةرانةو لة ثَيناوي بةرذةوةندي طشيت خةَلكي كوردستان و ئايندةي نةتةوةكةماندا 

ضذذر  لذَذةكامنان  لذذةماني هةو بذذذاردني ثةر بذذؤ هةَل يذَذت   ئذذةجنام دةدر سذذتا  كذذة ئَي نذذةي  لذذةم هةَلبذارد تذذا  نذذةوة   بكةي
قذذةبول  يذذةكرت  ئذذازادي و  سذذي و  بذذة دميوكرا تذذةواومان  كوردستانين روويةكي جواني كؤمةَلطاكةمان و باوةر ي 

ئذذة نذذةوةي  نذذةي كرد كذذةين بةبؤ لذذَي دة تذذان  بذذارة ثريؤبايي بذذدةين، دوو بذذة كردن ثيشاني هةموو دنيا  لذذة و  و خو
 هيواي سةركةوتن.

يذذةك  هذذةموو ال سذذي  نذذاطرين، سوثا مذذي وةر خذذاَلي نيزا يذَذنني و  ثذذَي دةه تذذايي  شذذتنة كؤ ئذذةم داني مذذة  بذذةر َيزان. ئَي
 دةكةين و دانيشتنةكة كؤتايي هات.

                                                                                                                                                                             
 د. يوسف حممد صادق                    جعفر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين قادر                    

 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ني      ةرؤكي ثةرلةماجَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  
  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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 2018/ 26/6 رَيكةوتي شةممةثَينج 

تذذذمَير )   يذذوةر ؤي(ي 11كا يذَذنج  رؤذي ثذذَين ن كذذةوتي  شذذةممةث لذذةماني  26/6/2018رَي سذذتان  ثةر  -كورد
لذَذةبانيز بةر َيبةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي جَيطري سةرؤك و، بة سةرؤكايةتي عَيراق  طذذةرد تا سذذكرتَيري  بَي

 ( ي خؤي بةست.2018, ساَلي )ضوارةميخولي  (ي1, دانيشتين ذمارة )ثةرلةمان
 بةرنامةي كار:

مذذارة )ةور ( لة ثةي20(ي ماددة )1اني بر طة )بةثَيي حوكمةك نذذاوخؤي ذ سذذاَلي 1ي  هذذةمواركراوي  ي 1992(ي 
مذذارةا ي دبر يار ةمانثةرلعَيراق, دةستةي سةرؤكايةتي  -ثةرلةماني كوردستان  شذذتين ذ خذذولي  (ي1) كاتي داني

كذذات ) لذذة  بذذذاردن  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  لذذة  شذذةممة 11بةهارةي ساَلي ثَينلةم  يذَذنج  يذذوةر ؤي رؤذي ث ثذذَين ن (ي 
 بةم شَيوةية بَيت: دا 26/6/2018رَيكةوتي 

بؤ ثَيداضوونةوةي يةكةم: طفتوطؤكردني ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان كة لةاليةن ليذنةي كاتي 
(ي 56( لة ماددةي )8(، بر طة )2014(ي ساَلي )26ثةير ةوي ناوخؤ ئامادةكراوة، بة ثَيي بر ياري ذمار )

ي هةمواركراو، ثاَلثشت بة ماددةي (1992)(ي ساَلي 1ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
 ي هةمواركراو.(1992)ساَلي (ي 1(ي ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )94)

(ي ساَلي 25( ياساي ميالكات ذمارة )20دووةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذة ياساي بةركاركردني ياساي هةمواري )
( لة ثةير ةوي ناوخؤ لة 75، 74، 72ي هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان، بة ثَيي ماددةكاني )1960

 ةمواركراو.ي ه(1992)(ي ساَلي 1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

(ي ساَلي 28سَييةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذة ياساي بةركاركردني ياساي نةهَيشتين بازرطاني بة مرؤظ ذمارة )
( لة ثةير ةوي ناوخؤي 75، 74، 72ي عَيراق لة هةرَيمي كوردستان بة ثَيي ماددةكاني )(2012)

 ي هةمواركراو.(1992)(ي ساَلي 1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

( لة ثةير ةوي 71خوَيندنةوةي يةكةمي ئةم ثر ؤذة ياسا و بر يارانةي خوارةوة بة ثَيي ماددةي )ضوارةم: 
 -ي هةمواركراوبَيت:1992(ي ساَلي 1ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

لة هةرَيمي  (2015)(ي ساَلي 31ثر ؤذة ياساي بةركاركردني ياساي دةستةبةري تةزمني ذمارة ) -1
 كوردستان.

 اساي ئةكادميياي زانسيت سرياني لة هةرَيمي كوردستان.ثر ؤذة ي -2

ثر ؤذة ياساي بةركاركردن و هةمواركردن و جَي بةجَي كردني ياساي نةهَيشتين بازرطانيكردن بة  -3
 ي عَيراقي لة هةرَيمي كوردستان.(2012)(ي ساَلي 28مرؤظ ذمارة )

سةرؤكايةتي هةرَيم بةسةر  ثر ؤذة ياساي هةمواري يةكةمي ياساي دابةشكردني دةسةاَلتةكاني -4
 .(2017)(ي ساَلي 2دامةزراوة دةستووريةكاني هةرَيم ذمارة )

 ثر ؤذة ياساي ئةجنومةني كاروباري ئافرةتان لة هةرَيمي كوردستان. -5
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لة هةرَيمي  (2006)(ي ساَلي 3ثر ؤذة ياساي هةمواركردني ياساي بةرنطاربوونةوةي تريؤر ذمارة ) -6
 كوردستان.

 بة جينؤسايد ناساندني كارةساتي شنطال.ثر ؤذة بر ياري  -7

ثَينلةم: ثَيشاوخستين دةست لةكار كَيشانةوةي ئةندام ثةرلةماني بةر َيز )سعيد حممد سعيد( لة ليذنةي 
مايف مرؤظ، زيادكردني بةر َيزيان بؤ سةر ليذنةي كاروباري ثَيشمةرطة و شةهيدان و قوربانياني جينؤسايد و 

(ي ساَلي 1( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )44ماددةي ) زيندانياني سياسي، بة ثَيي
 ي هةمواركراو.(1992)

محد( لة ليذنةي مصطفى امحد شةشةم: ثَيشاوخستين دةست لةكار كَيشانةوةي ئةندام ثةرلةماني بةر َيز )
اوةكاني ئاو، بة ثَيي ئةوقاف و كاروباري ئايين، زيادكردني بةر َيزيان بؤ سةر ليذنةي كشتوكاَل و سةرض

 ي هةمواركراو.(1992)(ي ساَلي 1( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )44ماددةي )
حةوتةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذةي ثر ؤذة ياساي درَيذكردنةوةي كاركردن بة ياساي بةرنطاربوونةوةي تريؤر 

( لة ثةير ةوي 75، 74، 72ماددةكاني )لة هةرَيمي كرودستان، بة ثَيي  ( 2006)(ي ساَلي 3ذمارة )
 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

(ي ساَلي 17(يةمي ياساي ثارَيزةرايةتي ذمارة )30هةشتةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذةي ثر ؤذة ياساي هةمواري )
( لة ثةير ةوي ناوخؤي 75 ،74، 72ي هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان، بة ثَيي ماددةكاني )1999

 ي هةمواركراو.(1992)(ي ساَلي 1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
ندوقي خانةنشيين ثارَيزةرايةتي ذمارة هةمواري ضوارةمي ياساي صنؤيةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذة ياساي 

 ( لة75، 74، 72ي هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان، بة ثَيي ماددةكاني )(1999)(ي ساَلي 18)
 ي هةمواركراو.(1992)(ي ساَلي 1ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةر َيز 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

دانيشتنةكةمان بة ناوي طةلي كوردستانةوة دةست ثَي دةكةين، بةرنامةي كار خولي ضوارةمي هةَلبذاردن، 
(، بةرنامةي كار بة ثَيي حوكمةكاني 26/6/2018(، رؤذي دانيشنت )1َلي ثَينلةم، دانيشتين ذمارة )سا

ي (1992)(ي ساَلي 1( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان–عَيراق، ذمارة )20(ي ماددة )1بر طة )
بةهارةي ساَلي ثَينلةم  (ي خولي1هةمواركراو، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر ياريدا دانيشتين ذمارة )

(ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي ثَينج شةممة، رَيكةوتي 11لة خولي هةَلبذاردني ضوارةمي ثةرلةمان لة كاتذمَير )
 -( بَيت، بةرنامةي كاري دانيشتنةكة بةم شَيوةيةية:26/6/2018)

ؤ ثَيداضوونةوةي يةكةم: طفتوطؤكردني ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان كة لةاليةن ليذنةي كاتي ب
(ي 56( لة ماددةي )8(، بر طة )2014(ي ساَلي )26ثةير ةوي ناوخؤ ئامادةكراوة، بة ثَيي بر ياري ذمار )
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ي هةمواركراو، ثاَلثشت بة ماددةي (1992)(ي ساَلي 1ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
 ي هةمواركراو.(1992)اَلي (ي س1(ي ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )94)

(ي ساَلي 25( ياساي ميالكات ذمارة )20دووةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذة ياساي بةركاركردني ياساي هةمواري )
( لة ثةير ةوي ناوخؤ لة 75، 74، 72ي هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان، بة ثَيي ماددةكاني )1960

 مواركراو.ي هة(1992)(ي ساَلي 1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

(ي ساَلي 28سَييةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذة ياساي بةركاركردني ياساي نةهَيشتين بازرطاني بة مرؤظ ذمارة )
( لة ثةير ةوي ناوخؤي 75، 74، 72ي عَيراق لة هةرَيمي كوردستان بة ثَيي ماددةكاني )(2012)

 ي هةمواركراو.(1992)(ي ساَلي 1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

( لة ثةير ةوي 71وَيندنةوةي يةكةمي ئةم ثر ؤذة ياسا و بر يارانةي خوارةوة بة ثَيي ماددةي )ضوارةم: خ
 -ي هةمواركراوبَيت:1992(ي ساَلي 1ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

لة هةرَيمي  (2015)(ي ساَلي 31ثر ؤذة ياساي بةركاركردني ياساي دةستةبةري تةزمني ذمارة ) -8
 كوردستان.

 ساي ئةكادميياي زانسيت سرياني لة هةرَيمي كوردستان.ثر ؤذة يا -9

ثر ؤذة ياساي بةركاركردن و هةمواركردن و جَي بةجَي كردني ياساي نةهَيشتين  -10
 ي عَيراقي لة هةرَيمي كوردستان.(2012)(ي ساَلي 28بازرطانيكردن بة مرؤظ ذمارة )

سةرؤكايةتي هةرَيم ثر ؤذة ياساي هةمواري يةكةمي ياساي دابةشكردني دةسةاَلتةكاني  -11
 .(2017)(ي ساَلي 2بةسةر دامةزراوة دةستووريةكاني هةرَيم ذمارة )

 ثر ؤذة ياساي ئةجنومةني كاروباري ئافرةتان لة هةرَيمي كوردستان. -12

لة  (2006)(ي ساَلي 3ثر ؤذة ياساي هةمواركردني ياساي بةرنطاربوونةوةي تريؤر ذمارة ) -13
 هةرَيمي كوردستان.

 ة جينؤسايد ناساندني كارةساتي شنطال.ثر ؤذة بر ياري ب -14

ثَينلةم: ثَيشاوخستين دةست لةكار كَيشانةوةي ئةندام ثةرلةماني بةر َيز )سعيد حممد سعيد( لة ليذنةي 
مايف مرؤظ، زيادكردني بةر َيزيان بؤ سةر ليذنةي كاروباري ثَيشمةرطة و شةهيدان و قوربانياني جينؤسايد و 

(ي ساَلي 1( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )44ماددةي )زيندانياني سياسي، بة ثَيي 
 ي هةمواركراو.(1992)

محد( لة ليذنةي مصطفى امحد شةشةم: ثَيشاوخستين دةست لةكار كَيشانةوةي ئةندام ثةرلةماني بةر َيز )
وةكاني ئاو، بة ثَيي ئةوقاف و كاروباري ئايين، زيادكردني بةر َيزيان بؤ سةر ليذنةي كشتوكاَل و سةرضا

 ي هةمواركراو.(1992)(ي ساَلي 1( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )44ماددةي )
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حةوتةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذةي ثر ؤذة ياساي درَيذكردنةوةي كاركردن بة ياساي بةرنطاربوونةوةي تريؤر 
( لة ثةير ةوي 75، 74، 72اددةكاني )لة هةرَيمي كرودستان، بة ثَيي م ( 2006)(ي ساَلي 3ذمارة )

 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
(ي ساَلي 17(يةمي ياساي ثارَيزةرايةتي ذمارة )30هةشتةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذةي ثر ؤذة ياساي هةمواري )

( لة ثةير ةوي ناوخؤي 75، 74، 72ي هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان، بة ثَيي ماددةكاني )1999
 ي هةمواركراو.(1992)(ي ساَلي 1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

ندوقي خانةنشيين ثارَيزةرايةتي ذمارة هةمواري ضوارةمي ياساي صنؤيةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذة ياساي 
( لة 75، 74، 72ي هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان، بة ثَيي ماددةكاني )(1999)(ي ساَلي 18)

 ي هةمواركراو.(1992)(ي ساَلي 1ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
بةر َيزان، داوا لة بةر َيز سكرتَيري ثةرلةمان دةكةم روونكردنةوةي ثَيويست لةسةر خاَلةكاني ئةوةي 

 ثةيوةسنت بة دانيشنت ثَيشكةش بة دانيشتنةكة دةكات.
 ثةرلةمان: بةر َيز بَيطةر دَلشاد تاَلةباني/ سكرتَيري

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 -( بةم شَيوةيةي خوارةوةبوو:7/5/2018حةفتةي دانيشتين دةستثَيك )

 يةك دةقيقة وةستان بؤ طياني ثاكي شةهيدان. -1

كردنةوةي خولي بةهارةي ساَلي ثَينلةمي خولي هةَلبذاردني ضوارةمي ثةرلةماني كوردستان  -2
 ان.لةاليةن بةر َيز جَيطري سةرؤكي ثةرلةم

 خوَيندنةوةي وتاري دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةاليةن بةر َيز جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان. -3

بةر َيزان، ئَيمة بؤ دانيشتين رابردوو، يةعين دانيشتين دةستثَيك غيابامتان وةرنةطرت لةبةر ئةوةي كة لة 
ةكو مؤَلةت بؤيان حيسابكراوة، دانيشتين دةستثَيك بوو، بؤية هةموو ئةو بةر َيزانةي كة ئامادة نةبوون و

ئةو بةر َيزانةي كة بؤ دانيشتين ئةمر ؤ داواي مؤَلةتيان كردووة )صاحل بشار ئاغا، خةلةف امحد، وةحيدة 
ياقؤ، يروانت نيسان، بةهزاد دةروَين، شَيركؤ جةودةت، حسني امساعيل حسني، حممود حاجي عمر، شَيركؤ 

ا علي، باثري كامال، ظةمان فيصل، حتسني امساعيل امحد، شيالن حةمة امني، برزؤ جميد، عادل عزيز، ثةرو
جعفر علي، ئومَيد عبدالرمحن حسن، زياد حسني، ئاري حممد هةرسني، ئايدن معروف، ساالر حممود، عباس 

 لطيف(.فتاح، ئاواز جنطي، د.عزت صابر، تةالر 
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ن ثَين ئةوةي دةست بة بةرنامةي كار بكةين ثَيويست بة روونكردنةوةيةك دةكات ثَيشكةش بة بةر َيزا
ئَيوةي بةر َيز بكةين، نوقتة نيزاميةكان وةردةطرين، بةاَلم لةسةر بةرنامةي كار ئةو روونكردنةوةية 

كي وا بووين كة وةزعَي دةمانةوَيت ئةو راستية ثَيتان رابطةيةنني كة بةداخةوة ثر ؤذةي ضاكسازي تووشي
حكومةت جارَيكي تر ئةم ثر ؤذةية لة ناو هؤلي ثةرلةماني كوردستان بةردةوام بَيت، دةبواية  َينةدةكرا ب
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رةئي حكومةت بة تةواوةتي رةئي كؤتايي وةربطريَيت، حقيقةت لة رووي هةماهةنطي ئةطةر بطةر َيتةوة بؤ 
نةي ياسايي و دارايي بة سوثاسةوة ئَيمة خؤمان دانيشتين هةردوو ليذيى هةماهةنطي تةواو نةبَيت كؤتا

دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان كة ئةركي ئَيمةية سةرثةرشيت ئةو دانيشتنةمانكرد بؤ ئةوةي بايةخةكي 
زياتر بةو ثر ؤذةية بدةين، ئةو راثؤرتة هاوبةشة ببَيتة راثؤرتي هاوبةشي كؤتايي بتوانني دانيشتنَيكي 

ئةم ثر ؤذةية ئةجنام بدةين، دواتر كة لة كاتي ئاطاداركردنةوةي بةر َيزان لة  ثةرلةماني بةرهةمدار لةسةر
ئةجنومةني وةزيران دياربوو ئةوان بؤ ئةو كاتة بؤ ئةو دانيشتنة خؤيان ئامادة نةكردبوو لة رووي 

ديارة لة تةكنيكي، لة رووي ئةوةي كة ئامادةكاري ثَيويست بؤ ئةو طؤر انكاريانةي بةسةر ثر ؤذةكةدا هاتبوو، 
ئةجنامي دواين كؤبوونةوةي هاوبةشي ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي ضةندين طؤر انكاري 
ثَيشنياركرابوون، ديارة حكومةت ئاطاداري ئةوة نةبوو ئَيمةش بؤ ئةوةي دةرفةتي زياتر بة تيمي حكومةت 

تان هاتبوو ثَيويستيةكي ن حكومةتةوة بؤ ثةرلةماني كوردسةبدةين، ضونكة لة ئةسَلدا ئةم ثر ؤذة لةالي
نيشتيمانية، ئةو ثَيويستية نيشتيمانيةش بةردةوامة، ئةمر ؤ و بؤ بةيانين دَلنيام هةم لةاليةن 
حكومةتةوة، هةم لةاليةن ثةرلةماني كوردستانةوة دةبَيت ئةوثةر ي بايةخ بةو ثر ؤذةية بدةين، ضونكة ئةو 

قةيرانَيك بوو، ثر ؤذةيةكي سرتاتيلية  بؤ مانطَيك بوو، بؤ بؤ ساتَيك بوو، نة ثر ؤذةية نة بؤ كاتَيك بوو، نة
بؤ ئةوةي كارطري ي و دارايي لة كوردستان بة شَيوازَيكي سةقامطري بةر يوةبضَيت، بةهةرحاَل ئَيمة بؤ ئةوةي 

هؤي ئةوةي حكومةت خؤيان دانشتنَيك لةسةر ئةو ثَيشنيارانة بكةن،  نا بةلةم بةرنامةي كارةمان دانة
استةي حكومةمتان كردووة، دواتر كؤبوونةوةيةكي هاوبةش ثؤرتة بؤ حكومةمتان ناردووة، ئارةو راضونكة ئ

لة نَيوان هةردوو ليذنةي ثةرلةماني ياسايي و دارايي لةطةَل تيمي حكومةت دانيشتنَيكي تر ئةجنام بدةن 
وة، دواتر دانيشتنَيكي وةكو ثَيشرت، ئةو رَيكارانةي كة ثَيشرت ئةجنامدرابوون ئَيمة دووبارة دةكةينة

ثةرلةماني دياري دةكةين لة ثةرلةماني كوردستان بةرنامةي كار دادةنَيني، حةمتةن دةبَيت لة بةرنامةي 
كار دابَيت بؤ ئةوةي بةردةوام بني، ئَيمة ئةو روونكردنةوةيةمان ثَيشكةش بة ئَيوة دةكةين، خاَلةكاني 

زاميانة، بة تةئكيد خاَلي نيزامي بن، خاَلَيكي نيزامي نةبن نيزامي وةردةطرين، دووبارة نةبن ئةو خاَلة ني
ئةو بةر َيزةي خاَلَيكي تر يان بابةتَيكي تر ثَيشكةش بكات لةم دانيشتنة بة رَيكاري ثةير ةوي ناوخؤ بَي 

 بةش دةكةم، دواتر دةستيشي بةرز بكاتةوة وةكو خاَلي نيزامي وةري ناطرم، كاك بَيستون فةرموو.
 تون فائق حممد:بةر َيز بَيس

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ئةم بةرنامةي كارةي ئةمر ؤ جةلسةي ثةرلةماني لةسةر كراوة و ئَيمة لَيرة 
دانيشتووين لة حةقيقةتدا من لة طرنطي كةم ناكةمةوة بابةت و ثر ؤذةي طرنطي تَيداية، بةاَلم لةمةدا 

ر بة ذياني خةَلكةوة لة راستيدا لة ماوةكاني رابردوو بة ئيمزاي ثَيويسيت طرنطرت و لةمة ثةيوةست ت
ئةنداماني ثةرلةمان ئار استةي جةنابتان كراون، بةاَلم لة ماوةي سَي مانطي رابردوودا نة جةلسةي 

كتان ثةرلةمان كراوة، نة بةر َيزتان هيض يةكَيك لةو ثر ؤذانةتان نةخستؤتة بةرنامةي كارةوة، يان وةاَلمَي
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داوةتةوة، بة ئيمزاي ثَيويسيت ئةنداماني ثةرلةمان داوامان كرد دانيشتنَيكي ثةرلةمان تايبةت بكرَي بة 
بةزاندني سنوورةكان لةاليةن حكومةتي توركياوة، ديسان بة ئيمزاي ثَيويسيت ئةنداماني ثةرلةمان داواي 

اني عَيراقدا، دةزامن هةَلبذاردني دانيشتنَيكمان كرد لةسةر رووداوةكاني دواي هةَلبذاردني ثةرلةم
ثةرلةماني عَيراق ثةيوةندي بةم ثةرلةمانةوة نية، بةاَلم دةرئةجنامةكاني دواي راطةياندني نةتيلةكة 
ثةيوةندي بةوة هةية، بؤية هيوادارم ئةو ثر ؤذانةي كة لةاليةن ئةنداماني ثةرلةمانةوة تايبةتن بة ذيان و 

ةيي كؤمةَلطان بة هةند وةربطريَيت كة ئَيمة ئار استةي جةنابتاني طوزةراني خةَلك و بابةتي هةنووك
دةكةين، خاَلي دووةم، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئَيمة زؤرجار طلةيي دةكةين كة سولتةي تةنفيزي قةرارات 
و ثر ؤذة ثةسةندكراوةكاني ثةرلةماني كوردستان و ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان ثَيشَيل دةكات، بة 

ةوة ئَيوة بةر َيزت جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان و بةر َيز سكرتَيري ثةرلةمان ئةو بابةتانةي كة لة ناو داخ
ثةرلةماندا دةنطي لةسةر دةدرَي و ثةسةند دةكرَي يان دةبَيت بة بر يار ئَيوة بؤ خؤتان ثَيشَيلي دةكةن، لة 

ةت لةم هؤلي ثةرلةمانةدا بةر َيزتان دوايني دانيشتين دةنطدان و ثةسةندكردني ثر ؤذة ضاكسازيةكةي حكوم
ثَيشنيارتان كرد كة دانيشتنةكة بة داخراوي بة ر يوة بضَيت و لةاليةن بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمانةوة 
دواتر دةنطي ثَيويسيت هَينا و ئةو تةرحةي ئَيوة ثةسةندكرا و دانيشتنةكة بوو بة موغةلةق، ئَيوة دواي 

ةي نَيو ثةرلةمان كة ئَيوة ئةو دةسةاَلتةتان نية و ثَيضةوانةي ئةو تةرحةي ئةوة ثَيضةوانةي ئةم دةنطدان
خؤشتان ضوون دانيشتنةكةتان مةقتةعَيك بة اليةنداري، ئَيوة دةبوو لة هةموو فراكسيؤنةكاندا وةكو يةك 

و كردةوة ضاو سةيري هةموومانتان بكرداية، بةاَلم بة اليةنداري بةر َيزتان مةقتةعَيك لة ظيديؤيةكتان بةاَل
هةمووي  كة ئةو ظيديؤية ئةو دانيشتنة بة دةنطي ئةنداماني ثةرلةمان كة كرابوو بة داخراو، يان دةبوو

اَلوكردنةوةي ئةو مةقتةعة من ثَيمواية ثَيضةوانةي دةنطدانةكةي ثةرلةمان و بةاَلو بكرَيتةوة، يان ب
 ن نةبوو، زؤر سوثاس.ثَيضةوانةي تةرحةكةي بةر َيزتان بووة و دةسةاَلتي جةنابيشتا

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس كاك بَيستون تَيبينيةكانت وةرطريان، بيسرتان، بة تةئكيد بةرنامةي كاري ئةم دانيشتنةش وةكو 
بة  هةموو دانيشتنةكان دةبَي بة طرنطي وةربطريَي، ثةرلةمان خؤي ئةركةكاني ثةرلةمان هةميشة دةبَي

ضاوَيكي طرنط سةير بكرَيت، لة رووانطةي حيزبي و سياسي سةير نةكرَيت، لة رووانطةي نيشتيماني سةير 
بكرَيت، ئةوةي ثةيوةستة بة بةزاندني سنوورةكان بة تةئكيد سنوورةكاني كوردستان الي هةموو اليةك 

ي نيشتيماني هةرَيمي كوردستان، دةبَي بايةخي تةواوي ثَي بدرَيت، ئةو بابةتة ثةيوةستة بة ئةمن و ئاسايش
هةرضي نيطةرانيةك بةزاندني سنوور هةبَيت ثَيشَيلكاريةك هةبَيت لةو بابةتة ياسا نَيودةوَلةتيةكان لةو 
بارةوة، ئَيمة لة ثةرلةماني كوردستان جيهةتي رةقابينة، جيهةتي تةنفيزي نني، ئار استةي حكومةتي 

بة تةئكيد ضاودَيري دةكةن، هةر ئةركَيك بكةوَيتة ئةستؤي هةرَيمي كوردستان دةكةين خؤيان بة وردي 
حكومةتي هةرَيمي كوردستان بؤ ثاراسنت، بؤ شةرمةزاركردن ئةجنامي دةدةن، بةاَلم ثرسي تر تةنها لة 
ميديا باس بكرَيت، يةعين هةر داتايةك و هةر زانياريةك ثشت راست نةكرابَيتةوة لةاليةن حكومةتةوة 
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وردستان جارَي ئةو بابةتة بةراسيت ناخةينة بةرنامةي كارةوة، بةاَلم ئةو كاتةي ئَيمةي ثةرلةماني ك
حكومةت بَيتة سةر خةت و طرنطي بابةتةكة هاوبةش بَيت ثةرلةمان و حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة 

بة هةند  تةئكيد لةاليةن هةر فراكسيؤنَيك بَيت، لةاليةن هةر ئةندامَيكي ثةرلةمان بَيت ئَيمة ئةو بابةتانة
وةردةطرين، ئةوةي ثةيوةستة بة ثر ؤذةي ضاكسازي، دووبارةي دةكةينةوة حةقيقةت ثر ؤذةي ضاكسازي 
جوهدَيكي يةكلار زؤر سةرفكراوة بؤ ئةو ثر ؤذةية ببَيت بة ياسا، لةاليةن ليذنة مةعنيةكان بةراسيت 

باشكرا، بةداخراوي بوون بؤ كارَيكي باشكراوة، تيمةكاني حكومةت حزوري باشيان هةبوو، موناقةشاتي 
ئةوةي ئةو هةستياريةي ئةو وةزعةش لةبةر ضاو بطرين، راي طشيت موتابةعةيةكي وردي ئةو ثر ؤذةيةي 
دةكرد، مايف خؤيانة، قوتي ذياني خةَلكة، بذَيوي خةَلكة، دةبَيت بةدواداضووني بؤ بكةن، بةاَلم واي لَيهات 

ةرضوو، طةيشتة رادةيةك هةموو ثةرلةمان تؤمةتبار بوو و بةراسيت لة سياقة رَيكارة تةندروستيةكة د
خةَلكانَيك خؤي كردبووة قارةمان لة دةرةوةي ثةرلةمان، يةعين حاَلةتَيكي نا تةندروست ثةيدابوو لةسةر 
ئةو ثر ؤذةية، كَي هؤكار بوو، ئَيمة ناضينة ئةو بابةتةوة، ئةو مةقتةعةي كؤتايي، بةاَلم بةراسيت داواكرا، 

( ئيمزا هات لةاليةن ئةنداماني ثةرلةمانةوة بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان، يةعين داوايانكرد طومت 56يةعين )
مادام واي لَيهاتووة هيض نهَينيةك لة ناو ئةو دانيشتنانة نةماوة، هةمووي بةاَلو كراوة، بة شَيوازي لَيدوان 

كةين بؤ مَيذوو با خةَلكي كوردستان بةاَلو كرايةوة، بة شَيوازي طرتةي ظيديؤيي بةاَلو كرايةوة، حةز دة
ببينَيت ئايا ئةو ياساية بة كؤدةنطي ثةسةندكراوة يان بة كؤدةنطي نةبووة لةسةر ئةوة، تةنها ئةو بر طةية 
ئَيمة دةسةاَلتي خؤمامنان بةكارهَينا و بر يارمان لةسةر دا، خاَلَيكي تري نيزامي وةردةطرين، بةر َيز عمر 

 عينايةت فةرموو.
 ز عمر عينايةت حةمة:بةر َي

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز
( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان بدةي ياسا و 78خؤشة جةنابت سةرةجني ماددةي ) من ثَيم

( رؤذدا لة رَيكةوتي ثَيطةيشتين دةردةكرَين، بؤي 10بر يارةكان لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة لة ماوةي )
او ثَي خشاندنةوةي ثر ؤذة ياسا يان بر يارةكة يان لة هةندَيك بةشيدا بكاتةوة، هةية لةو ماوةيدا داواي ض

ئةطةر ثةرلةمان ثَيي داطرت لةسةر راي خؤي ئةوة ياساكة بة كؤتايي هات و ثَيويست بة دةرضوواندن و 
 (ي ثةير ةوي ناوخؤية، من ئةوة رةبت دةكةمةوة بة ثر ؤذةي78هةذمار دةكرَيت، ئةمة دةقي ماددةي )

ضاكسازي، ثر ؤذةي ضاكسازي حكومةت هاتة ئَيرة رةئي خؤيان ثَيداوين، ئَيمة بة ثةسةندكراوي بر يارَيكمان 
( رؤذدا دةستةي سةرؤكايةتي بة بَيي بووني حكومةت دةيتواني ئةو 10دةركردووة، كةواتة لة ماوةي )

ةمان خؤي ياساكةي طةر اندةوة، ثر ؤذةية بَينَيتةوة ناو هؤلي ثةرلةمان، ضونكة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرل
بةشَيك لة ياساكةي طةر اندةوة، لةبةر ئةوة بة رةئي من ناكرَيت ئَيمة لةسةر حكومةت بووةستني، ضونكة 
راي حكومةمتان وةرطرتووة، لَيرة وةزيري دارايي هاتووة، وةزيري شةهيدان هاتووة، سكرتَيري ئةجنومةني 

جارَيكي تر ئَيمة ثَيويستمان بةوة نةبوو طفتوطؤ لةطةَل حكومةت  وةزيران لَيرةبووة، بة رةئي من دةبواية
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بكةينةوة، لةبةر ئةوةي ئةو بابةتة رةئي حكومةت وةرطرياوة، دةستةي سةرؤكايةتي دةيتواني بيهَينَيتةوة 
ناو هؤلي ثةرلةمان لةم جةلسةيةي دةمانتواني ئةو ثر ؤذةية طفتوطؤي تةواوي لةسةر بكةين، ئةو بةشانةي 

راي طشيت بَلَيني نارةزايةتي لةسةر دةربر يووة، لةسةر راي طشيت دةستةي سةرؤكايةتي ئةمةي  كةوا
 طةر اندةوة، لة ناو هؤلي ئةم ثةرلةمانة ئةمر ؤ ضارةسةرمان بكرداية، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

نةي ئةوةية كة هةر بابةتَيك رةهةندي دارايي هةبَيت دةبَيت ئةوةي بةر َيزت باسي لَيوة دةكةي ثَيضةوا
حكومةت حزوري هةبَيت، دةبَيت حكومةت هةماهةنطي تةواوي لةطةَل ثةرلةماندا ئةجنام بدرَيت، ئةوة 
خاَلَيكة، حةقيقةت ثَيداضوونةوة بؤ ئةوةش دةكةين كة بزانني بة ض شَيوازَيك، بةاَلم بةهةرحاَل حكومةت 

، يةعين ئةوة نية بَلَيني ئةو بابةتة ئةوةية حكومةت خؤي لَي بدزَيتةوة، يان ثةرلةمان خؤي ئامادة دةبَيت
بدزَيتةوة، يان ئةو فراكسيؤن و ئةو فراكسيؤن، ئةو بابةتة طةيشتؤتة رادةيةكي باش و كاري باشي لةسةر 

ر ؤذةية، يةعين بؤ واي ( بووة طرَي كؤرةكةي ئةم ث3كراوة، ئةوةي ماوة كةمة، لَيتان ناشارمةوة ماددةي )
( موناقةشةي باشكرا ئةم دوايية 3لَيبَيت ثر ؤذةيةك لةسةر ماددةيةك ثةك بكةوَيت، لةبةر ئةوة ماددةي )

( بابةتَيكة ثةيوةستة بة حكومةتةوة، يةعين مبانةوَيت و نةمانةوَيت مةسةلةي 10لةسةري، ماددةي )
رة زؤر مةسةلة مةسةلةي هونةرينة، يةعين تةكنيكينة، دةرماَلة مةسةلةيةكي كةم نية، ئَيمةي ثةرلةمان لَي

ئَيمة لَيرة كة ئةو توانايةمان نية دةرماَلة لَيرة ضارةسةري بكةين، بةهةرحاَل داوا لة حكومةت دةكةين و 
 داوامان كردووة كة خؤيان رةئي كؤتاييمان ثَي بدةن و ئامادةبنب.

 بةر َيز عمر عينايةت حةمة:
 ان.سةرؤكي ثةرلةم بةر َيز

من مةبةستم بوو حكومةت رةئي خؤي داوة، داواي لَيبوردن دةكةم، حكومةت رةئي خؤي لة جةلسةكة داوة 
 و ثر ؤذةكةش ثةسةندكرا، ئَيمةي ثةرلةمان طةر اندمانةوة، حكومةت داواي نةكرد بطةر َيتةوة، زؤر سوثاس.

 جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:د. بةر َيز 

 ز بَيطةرد خان تَيبينيةكي هةية، فةرموو.بةر َي
 بةر َيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني:

 ؤكي ثةرلةمان.بةر َيز سةر

ئةو ماددانةي كة طةر َيندراوةتةوة بؤ ثةرلةمان و لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دواي ئةوةي كة 
لةسةر ئةو ماددة و بر طانة موناقةشةكراوةتةوة، راي حكومةت واية كة بة تةواوةتي ئاَلوطؤر ي سةد لة سةد 

هاتووة كة حكومةت لة ثر ؤذة بنةر ةتيةكةي ناردويةتي بؤ ثةرلةمان، لةبةر ئةوة ئَيستا ئةوان دووبارة 
داواي ئةوةيان كردؤتةوة كة لة ثةرلةمان ثَين ئةوةي كة بَيتةوة ناو هؤلي ثةرلةمان وةجهة نةزةري 

بَلَينةوة، ضونكة وةكو طومت ماددةكان سةد لة سةد  خؤيان بة ثةرلةمان و بة ليذنة ثةيوةنديدارةكان
ئاَلوطؤر ي لةسةر كراوة، بةشَيك لة ماددةكان دةرهَينراون لة ناو ياساكة لةوةي كة ثةيوةنديدارة بة 
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دةرماَلةكان، بةشَيكي تر لةو ماددانةي تر ئاَلوطؤر ي تةواوةتيان بةسةرداهاتووة، بؤية ئةوان ثَييانواية كة 
كي جياوازتريان هةية، ثر ؤذة بنةر ةتيةكة وةكو خؤي نةماوة، لةبةر ئةوة داوايان كرد كة وةجهة نةزةرَي

 دووبارة لة نَيوان حكومةت و ثةرلةمان راوَيذي تر هةبَيت.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ةم دةكةين لة بةرنامةي كاري ئةمر ؤ، ضوار بةر َيزي تر خاَلي نيزاميان هةية، دواتر دةست بة بر طةي يةك
 تكاية بة كورتي و ثوخيت، بةر َيز رَيواز خان فةرموو.

 بةر َيز د.رَيواز فائق حسني:
 سةرؤكي ثةرلةمان./بةر َيز

( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان حوكةمةي نةماوة لة ناو 78تةنها بؤ بةرضاو رووني ماددةي )
، (2005)(ي ساَلي 1( لة ياساي ذمارة )10ةي بووة بة بر طةي يةكةم لة ماددةي )ثةير ةوةكةدا، لةبةر ئةو

(، ئةو دةسةاَلتة بةو 1( لة ماددةي )1بووة بة بر طةي ) (2018)(ي ساَلي 2بة طوَيرةي ياساي ذمارة )
 اس.شَيوةية نةماوة كة بةر َيز كاك عمر خوَينديةوة، ئةو ماددةية مولغابووة لة ناو ياساكة، زؤر سوث

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز طةشة دارا فةرموو.
 طةشة دارا جالل: بةر َيز
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان، بةراسيت ئةم بةرنامةي كارة كة بةر َيزتان داتانناوة دَيي سةرةر اي ئةم كَيشمة 
نةبووني و نةداري خةَلكي كوردستان، وةاَلمي بةر َيزتان ئةوةية كة حكومةت ئامادةبَيت، كَيشم و قةيران و 

لة كاتَيكدا ثَيشرت حكومةت داواي دةكرد و دةيويست تؤثةكة لة ساحةي ثةرلةماني كوردستانة ئةطةر ئةو 
يي خؤي قسةي ياساية دةرضَيت ئَيمة ثاشةكةوتي مووضة هةَلدةطرين، ئةوةبوو لة ميدياكان وةزيري دارا

دةكرد و لةمالو لةوالش لة كؤبوونةوة بيستوومانة كة باسيان كردووة، بؤية هيوادارم كاتَيك يان زةمةنَيك 
دابنَين بؤ حكومةت، بؤ ئةوةي كة بَينة ناو هؤلي ثةرلةمان ئةطةر نا ئَيمة خؤمان ئةو ياساية ثةسةند 

بَيتة مايةي دَلخؤشكردني خةَلكي كوردستان و بكةين و ئةو ئؤباَلة لةسةر ئةستؤي خؤمان الببةين كة دة
البردني ثاشةكةوتي مووضة كة يةكَيكة لة خاَلة هةرة طرنطةكاني، بةر َيز سةرؤكايةتي ثةرلةمان، ئةوة بؤ 
ضةندةمني جارة ئَيمةي ثةرلةمانتاران دوو ياداشتمان داوة بة بةر َيزتان بؤ بانطهَيشتكردني كؤمسيؤني 

ياخود ئةوان وةاَلميان  ؟ن، نازامن ثرسيارةكة لة بةر َيزتان دةكةم ئايا ئَيوة ناينَيرنسةربةخؤي هةَلبذاردنةكا
نية، بةراسيت ئةطةر هةردووكي بَيت بةراسيت من ثَيمواية ئةوة جَيطةي داخة، ئةطةر ئَيوة نةينَيرن 

انة بة نووسراوَيك ئةوة رخةمية لةاليةن بةر َيزتانةوة، بةاَلم ئايا بؤ وةاَلمان نادةنةوة ئةطةر ناردووتةكةمت
ن ئَيمة ياداشتةكةمان ناردوون بؤ كؤمسيؤن وةاَلميان نةبووة، ياخود ئةوة وةاَلمةكةيانة ئةطةر وةاَلميا

من نازامن سةرؤكي حكومةت و جَيطرةكةي بانط دةكةين، وةاَلم نادةنةوة هاتؤتةوة، ئةطةر وةاَلميان نية، 
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( 4ي ماددةي )صوةاَلم نادةنةوة ئَيوة بَي دةنطن، كؤمسيؤن كة نةبةر َيزتان بَي دةنطن، وةزير بانط دةكةين 
وون دئَيمة دووجار كؤمةَلَيك ثةرلةمانتار بانطمانكر ،كة دةَلَي دةبَيت خازع بَيت بؤ ضاودَيري ثةرلةمان

وةاَلم نادةنةوة، ئَيوة بؤ بَي دةنطن، من ئةوة دةخةمة ئؤباَلي ئةستؤي ئَيوة لة كةم سةيركردني 
اكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان بةرامبةر بة ثةرلةماني كوردستان، ناكرَيت كؤمسيؤن هيض دامودةزط

بزانني كة لة مانطي  ،وةاَلمَيكي نةبَيت بؤ ياداشيت ثةرلةمانتاران و ئامادة نةبن لة ناو هؤلي ثةرلةماندا
ياساييةكان ضي كراوة، ئامادةكاري (دا بر يارة هةَلبذاردن بكرَيت، ئايا نابَيت ثةرلةمانتاران بزانن رَيكارة 9)

 بؤ ئةوةي كة هةَلبذاردنَيكي ثاك و بَيطةرد دوور لة ساختةكاري بكرَيت، زؤر سوثاس. ،ضي كراوة
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

اَلم بدةينةوة، ئةم هةندَيك روونكردنةوة ثَيويسنت، لةاليةن ئَيوةش زؤر ثَيويستة، الي ئَيمةش ثَيويستة وة
بةرنامةي كارة خؤتان ثةسةندتان كردووة، بة درَيذةداني بةرنامةي كاري ثَيشووترة، يةعين تةنها بر طةي 
ضاكسازي لة ناو بةرنامةي كاردا دةرمان هَيناوة بةهؤي ئةوةي كة ئةوة قةناعةتي دةستةي سةرؤكايةتي و 

ية دةبَيت حكومةت ئامادةبَيت، ئةسَلي ثر ؤذةكة الي تةسةور دةكةم بة رَيكارةكاني ياساي ئةم ثةرلةمانة
ئةوان هاتووة و هةمواركراوة، لةاليةن ئَيمةش دةستكاري كراوة، دةبَيت تةوافقَيك لةسةر ئةم ثر ؤذةية 
دروست بكرَيت، ئةوةي ثةيوةستة بة ناردني نووسراو بؤ كؤمسيؤن، نووسراوةكة و ثرسيارةكان و 

ةعةي دةكةين و ئَيوةش دةيكةن، ليذنةكاني ثةرلةمانين دةيكةن، ضةندين ئامادةكاريةكان ئَيمةش موتاب
جارة ستايف كؤمسيؤن هةمووي هاتووة لة ليذنةكاني ثةرلةماني روونكردنةوةي ثَيويست بة ئَيوة 
ثَيشكةشكراوة، ئةوة بةردةوامة، يةعين ئَيوة ياداشت دةنَيرن، بةَلَي ناردوومانة بؤ كؤمسيؤن، وةاَلمةكةش بؤ 

وة دَيت، بؤ حكومةت ضووة لة يةك حةفتةدا دوو، سَي وةزير لة ناو ليذنةكاني ثةرلةماني هاتوونة لة ئَي
ليذنةكان بةشداريان كردووة لة كؤبوونةوةي ليذنةكان، لةبةر ئةوة با بةو ضاوة سةيري يةكرت نةكةين كة 

تقايي كارمان نةكردووة و كةمتةرخةمي يان بة ضاوي ئةوةي كة لَيرة و لةوَي يةعين بة حةقيقةت بة ئين
بة ئينتقايين كار ناكةين، يةعين هةر ياداشتَيك لةاليةن فراكسيؤنَيكي ثةرلةماني و ئةنداماني ثةرلةمان 
هاتبَيت بة بايةمخان وةرطرتووة، قةناعةمتان ثَي هةبَيت يان ثَي نةبَيت، لةطةَل رةئي ئَيمة طوجنابَيت يان 

وة ئةرشيفي ثةرلةمانيشة ئةوة دةسةملَينَيت لة ديواني ثةرلةماندا نةطوجنابَيت ئار استةمان كردووة، ئة
سةير بكةن ئةو نووسراوانةي ئار استةكراون بؤ ئةجنومةني وةزيران و بؤ وةزيرة بةر َيزةكان، بؤ 

 فةرمانطةكان، بؤ داواكاري طشيت، بؤ دةست ثاكي، هةمووي ئار استةكراوة، بةر َيز علي حةمة صاحل فةرموو.
 علي حةمة صاحل:بةر َيز 
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

سةبارةت بةو بابةتةي كة بةر َيز كاك عمر ورووذاندي و وةاَلم درايةوة ديارة دةرهَينراوة لةبةر ئةوةي لة 
ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمدا موعالةجةكراوة، دواتر لة دابةشكردني دةسةاَلتةكاندا سةاَلحيةتةكة 

( رؤذ، واتة هيض نةطؤر اوة، وةكو خؤي هةر 15( رؤذةكة كراوة بة )10ةنها )طةر اوةتةوة بؤ بةر َيزتان، ت
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( رؤذ موعالةجة 15( رؤذةكة طؤر اوة بؤ )10بةشَيكي يان قانونةكة دةطةر َيتةوة ثَيويستة لة ماوةي )
ة بكرَيت، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئَيمة هةر لة ضوارضَيوةي كاري ثةرلةماني ئةوة رَيك رةبت دةكةمةو

( داوامانكرد ئةجنومةني هةرَيمي بؤ نةوت غاز لة ثةرلةمان ئامادةبَيت، 6/11بة قانوني ضاكسازي لة )
ئةوة هةشت مانط تَي دةثةر َيت، لة كاتَيكدا بةرَيزت بابةتَيك ورووذاند كة ثَيويستة رةئي حوكمةت 

ومةت بةَلكو ثَيويستة ثةرلةمان وةربطريَيت بؤ بابةتي دارايي، نةخَير، لة شوَينَيكي قانوني نيية رةئي حك
شي بابةتَيك بووين كة ورةضاوي دؤخي دارايي بكات، ئَيمة رةضاوي دؤخي داراييمانكردووة لةمانة، ئَيمة تو
شتيةكان دةكةم، دةَلَيم وثَيويستة ئَيوة هاوكاربن، بؤ منوونة من ثرسيار ئار استةي وةزيري سامانة سرو

(مليار دينار 375انطة نرخي نةوت هةر ضةندَيك بَيت جةنابتان )( م13بةر َيز جةنابي وةزير ماوةي )
(دؤالر ماوةتةوة 32(مليار هاتووة لة بةرميلَيك )375(دؤالرة، مانطي ثَيشوو )32دةهَينةوة كة بةرميلَيك )

(دؤالرة، ئةوةكةي تر ضي لَيدَيت، دةَلَيت ثرسيار ئار استةي ئةجنومةني هةرَيمي نةوت و غاز 77كة نةوت )
وشتيةكان و، لة كؤبوونةوة بة ئةجنومةني هةرَيمي نةوت و غاز دةَلَيم دةلَين بر ؤ لة وةزيري سامانة سربكة

بثرسة، ئةطةر نةشهَين بؤ ئَيرة ئةم موناقةشةية رووبدات ئةي رةضاوكردني دؤخي دارايي بؤ ئَيمة بةوة 
من دةَلَيت ثارة نيية، دةَلَيم بؤ ثارة َلَي، وةزيري دارايي بة ةناكرَيت ئةو بلَيت ثارة نيية منين دةَلَيم ب

(مليار دينار وةردةطرم و حةقم بة ثارةي نةوتةوة نيية داهاتي 375نيية دةَلَيت هةموو مانطَيك ئَيمة )
نةوت ضةندَيكة، واتة ئَيمة رةضاوي دؤخي داراييمانكردووة بةوةي تابلؤ طةورةكة دةبينني، كة داهاتي 

ئةوةي ليذنةكانين كة بةر َيزيشت باستكرد، هةموو ئةوانة راسنت، نةوت ضةندة، ئةوةي كؤمسيؤنين و 
بةاَلم ليذنة نابَيتة بةديلي جةلسةي ثةرلةمان، جةلسةي ثةرلةمان راستةوخؤية، ثةرلةمانتار ثرسيار 
لةسةر تؤماري دةنطدةران دةكات، لةسةر نةزاهةتي هةَلبذاردن دةكات، هةندَيك بر يار رةنطة ثَيويستة، 

ينَيت، متمانة دروست دةكاتةوة بؤ هةَلبذاردن، ئايا ليذنة دةبَيت ببَيت بةديلي ئةمة، بة خةَلك دةيب
دَلنياييةوة نابَيت، بؤية هيوادارم لةسةر هاتين وةزيرةكان، ئَيستا مةسةلةن هةندَيك برادةر بايكؤتي ئةم 

، بةاَلم مةسةلةن ئَيمة وةكو دانيشتةيانكردووة لةبةر ئةوةي ثَييانواية بابةتةكان بابةتي ذياني خةَلك بَيت
خؤمان لةبةر طرنطي ثةير ةوي ناوخؤ هاتووين، ضونكة زؤر المان طرنطة، كؤمةَلَيك ماددةي تَيداية ذياني 
ثةرلةمانتاري لة ئايندةدا دياري دةكات كة رةبيت هةية بة كؤي كايةي حوكمرانيةوة لة هةرَيمي كوردستان، 

حكومةتدا بكةين ئةو يةك دوو مانطة تكاية وةاَلمي ئةم  بؤية من هيوادارم قسةيةكي جدي لةطةَل
ثرسيارانةمان بدةنةوة لةبارةي داهاتي نةوت، يان وةاَلممان نادةنةوة، يةعين وامان لَيهاتووة ثَيمان ناخؤش 
بَيت نةوت طران بَيت، ضونكة نةوت طران بَيت ئؤتؤماتيكي بةنزين طران دةبَيت، بةاَلم مووضةكة باش 

ةر ئةوةي ثارةكة ناطةر َيتةوة، بةاَلم بةنزين و موشتةقاتي نةوت نرخةكةي طران دةبَيت، نابَيت، لةب
هةروةها ثر ؤذةكانين وةك كاك بَيستون طوتي منين ثشتطريي لَيدةكةم و هيوادارم بة هةندي وةربطرن، 

 زؤر سوثاس.
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ز علي حةمة صاحل بؤ تَيبينيةكانت و تَيبينيةكاني ئةنداماني ثةرلةمان هةميشة بايةخ ثَي سوثاس بؤ بةر َي
دةدرَيت، ئَيمةش لة دةستةي سةرؤكايةتي بانطهَيشيت وةزيرمانكردووة، ئةجنومةني وةزيرامنانكردووة، لَيرة 

حكومةت لة ناو  ئامادةبوونة، كة لة دانيشتنةكاني ثَيشرتي ثةرلةمان سةيري بكةيةوة دةبيين حزوري
ثةرلةمان و هؤلي ثةرلةمان هةبووة، بةاَلم ئةطةر وةكو ثَيويست نةبَيت ئَيمة هةوَلدةدةين وةكو ثَيويست 
بَيت، لةو ماوةي ماوة لةو خولةي ثةرلةماني بة تةئكيد حزوري بةر َيزان ئةنداماني نةوت و غاز يةكَيكة لة 

ديشي لَيدةكةين لَيرة ئامادةبن بؤ ئةوةي بةرضاو ثَيويستيةكاني نيشتيمانية، داوا دةكةين و تةئكي
روونيةكي باشرت بة هاواَلتيان بدةن، خةَلكي كوردستان نةوت و فرؤشتين نةوت و ئةو ثر ؤسةية بة كؤي 
طةيشتووة، داهاتةكان ضنة، ئةوة لة رووي شةفافيةتةوة و لة رووي مسداقيةت هةم بو حكومةت و هةم بؤ 

 مة تةئكيدي لَيدةكةين، بةر َيز مامؤستا عبدالرمحن فةرموو.ثةرلةمان ئةوة ثَيويستة ئَي
 بةر َيز عبدالرمحن علي فتاح:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

(دا دانيشتَيك بر ياربوو بكرَيت كة 6/3من ثَين هةموو شتَيك يةك ثرسيار ئار استةي ئَيوة دةكةم، لة )
ة بةبَي ئةوةي هيض رايةكي فراكسيؤنةكان و ئةوة كارنامةكةيةتي لةبةر دةسيت من داية، ئةو دانيشتن

ثةرلةمانتاران وةربطريَيت ئَيوة بؤخؤتان بر يارتاندا كة ئةو دانيشتنة نةكرَيت، هةموو كارنامةكة بةو 
( و دانيشتين ئةمر ؤش ثَيموابَيت خاَلةكان 6/3موناسةبةيةوة كارنامةي ئةو دانيشتنة و دانيشتين )

مةسةلةكان نةطؤر اوة، شتَيكي تر كة ثَيمخؤشة زؤر بةراشكاوانةبني لة راستيدا ئاَلوطؤر ي ثَيكراوة و هيض لة 
كؤنةبوونةوةي ثةرلةماني كوردستان ئَيمةي ثةرلةمانتارانين خستؤتة مةوقيفَيكي حةرجيةوة، ضونكة بؤ 

بة ثَيي ( دوو مانط، لةو دوو مانطة دةكرا 6/5( كة ثشووي ياسادانان دةسيت ثَيكرد بؤ )6/3زانياريتان لة )
ثةير ةوي ناوخؤ حاَلةتي نائاسايي يان دانيشتين نائاسايي كة دروست بوو دانيشتين بؤ دةركرَيت، بةاَلم بة 

(ةوة كة دانيشتين خولي بةهارةمانكرد ئةوة 7/5داخةوة هيضمان نةكرد، لةوةش خراث تر ئةوةية لة )
دووة، واتة بة كوردي و بة كورتيةكةي لة بةهار تةواوبوو و ئَيستا هاوينة ثةجنا رؤذة دانيشتنَيكمان نةكر

( خولةك كؤببَيتةوة ئةوين بؤ 13( رؤذدا ئةم ثةرلةماني كوردستانة تةنها توانيويةتي )110ماوةي )
دةستثَيكي دانيشتنةكان بووة، خاَلَيكي تر كة ثَيمخؤشة باسي لَيوة بكةم ئةو دانيشتنةي كة دانيشتين 

ةئليل كردنت دا، دةبواية حكومةت ئامادة نابَيت لة دانيشتنةكة، من ثَيشووتر بوو كة بةر َيزت بر ياري ت
ثَيم سةيرة ثَين ئةوةي ثةرلةماني كوردستان و سةرؤكايةتيةكان راي حكومةتيان وةرنةطرتووة بؤ ئةوةي 

ي ئامادةبن لة ناو دانيشتنةكة، ضؤن بر ياري كؤبوونةوة لة ناو ثةرلةمانتاران بانطهَيشت دةكات بؤ دانيشتنَيك
لةو شَيوةية، بؤية داواكارم سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان ثابةند بكةن بة تايبةت بةو دةنطدةرانةي كة 
لة هؤلي ثةرلةماندا ئةنداماني ثةرلةمان دةنطيان لةسةر دا، بؤ منوونة ئَيمة باسي ياساي رَيطري لة 

اي ئةوة ياسايةكي تر دةردةكةين، زيادةرةوي كرد كة ياساكةي ثَيشوومان ثةسةندكرد طومتان دوو مانط دو
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بابةتي ياساي ئاومان هةية كة بةداخةوة ئةو هةموو زيادةرةويان هةية، طرتنةوةي ئاو لةاليةن توركيا و 
ئَيرانةوة، يةعين دنيايةك قةيران و تةنطةذة هةبووة ثةرلةمان نةيتوانيوة دانيشنت بكات، لة ئاسيت 

شانيةتي هةَلبطرَيت، خوازيارم ضي تر ثةرلةمان بةو شَيوازة لة  ثَيويستدا نةبووة بةو ئةركانةي كة لةسةر
سور ي مردودا نةبَيت و بكةوينةوة طةر  و بتوانني ئةو ثر ؤذانةي كة لة قازاجني طشيت كؤمةاَلني خةَلكي 

 كوردستاندا هةية بيخةينة بةرنامةي كراوة و كاري لةسةر بكةين، زؤر سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي

 بةر َيز مامؤستا ماجد فةرموو.
 توفيق:عثمان  بةر َيز ماجد

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز
من دوو تَيبينم هةية، يةكةم: سةبارةت بة دواخستين ثر ؤذةي ضاكسازية كة ثَيمواية طةشة خان بة 

َيشنيارةكان و ئةو طؤر انكاريانةي كة شَيوةيةك باسي كرد منين لةطةَل ئةودام كة حكومةت ضاك دةزانَيت ث
دةيةوَيت هةموارةكاني كة دةيةوَيت بيكات لة ثر ؤذةي ضاكسازيةكةي، ئَيستا ئامادةشي كردووة، يةعين 
دةبَيت ماوةي بؤ دابنَيني لة ماوةي دياريكراو بؤ ئةوةي وةاَلممان هةبَيت لةالي خةَلك، يةعين بَلَيني 

رلةماني كوردستان، ئةطةر كراوةبَيت مةعناي هيضمان نةكرد، ديارة خياللي ئةوةندة رؤذة دَيتةوة ثة
دةمانةوَيت ضاكسازيةكةي دوا خبةين، دووةم: بة نيسبةت بةرنامةي كار، بةراسيت من جارَيكي ترين 
ئاماذةم ثَيكرد هةندَي ثر ؤذة ياسا هةية هةرضةندة من رَيزم هةية بؤ هةموو ئةو ثر ؤذانةي كة بةر َيزان 

ي ثةرلةمان مافَيكي رةواي خؤيانة ثَيشكةشي بكةن، لة ليذنةي ياساييةوة ئَيمة ماوةي سَي ساَلة ئةندامان
تةنها دوو ماددةمان هةية لة ثر ؤذة بر ياري رؤذي نةتةوةيي توركمان ضةند جار دووبارةمان كردةوة ثَينج 

ن لةوانةية سةد الثةر ة بَيت، دةقة ناخايةنَي كةضي ئَيستا مةسةلةن ثر ؤذة دَينن لة بةرنامةي كار دادةنَي
باشة دواي ئةوةش كة ئَيمة تةقدميان كردووة و تةقديم كراوة ئةو ثر ؤذةية، نازامن بؤ دوا دةخرَي ئةو 

 ثر ؤذةية، ئايا لةبري كراوة، بزر بووة، زؤر سوثاس.
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان /ئَيمينكيبةر َيز جعفر ابراهيم 

ياسايي دةكةين روونكردنةوةي لةبارةي ئةو ثر ؤذة ياساي جةنابتان  دواتر داوا لة سةرؤكي ليذنةي
 ئاماذةتان ثَيكرد روونكردنةوة بدةن، بةر َيز كاك ئومَيد حةمة علي فةرموو.

 بةر َيز ئومَيد حةمة علي:
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

ك علي حةمة صاحل خاَلي يةكةمم تةئكيد كردنةوةية و ثشتيواني لة قسةكاني كاك بَيستون فائق و كا
دةكةم، تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةمةوة كة بةرثرسياريةتي ئةجنام نةداني ئةركي ضاودَيركردني حكومةت 
راستة لة ئةستؤي ثةرلةماني كوردستان و ثةرلةمانتارانة، بةاَلم ئَيمة ئةو رؤَلةي خؤمان طَير اوة، ئةو 

ةوة كة ئاماذةيان ثَيكرد بةثرسياريةتي لة ئةستؤي ئةركةمان جَي بةجَي كردووة لة رَيطةي كؤمةَلَيك ياداشت
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سةرؤكايةتي ثةرلةمانة، لة ئةستؤي بةر َيزتانة كة لةبةرامبةر حكومةتدا ئةو جؤرة بَي دةنطية نةكةن، من 
ئةو ثاساوانة يان ئةو وةاَلمانةي كة ئةوة بؤ ضةندين دانيشتنة ئَيوة بؤ ياداشتةكان هةتانة بة حكومةتان 

كاتَيك دياري دةكات ئةمة وازحة، يةعين ئةوة كاتي ثةرلةماني كوردستان تةواو دةبَيت  طوتووة، حكومةت
كَيشةي دارايي و فرؤشتين نةوت و ئةو طوومانانةي كة لةسةر طةندةَلي و لةسةر بة فري ؤداني هةية لةم 

ئةجنام دةدرَيت ئةم واَلتة بة تايبةتي لة مةلةيف نةوتدا، ئةوة ئَيمة كاتةكةمان دةر وات و هةَلبذاردنةكان 
ثةرلةماني كوردستانة دانيشتينَيك لةسةر ئةو مةسةلةية ناكات، لَيثرسينةوةيةك كة ئةركي ياسايي 

ئةجنام ناطةيةنَيت، بؤية ئةوة كَيشةيةكي جةوهةرية كة هةموومان لةبةردةم بةرثرسياريةتي  بة خؤيةتي
 يةكَيك لة ئةركة سةرةكيةكان و ئةركة زؤر داين، بة تايبةتي ئَيوةش، خاَلي دووةم: كَيشةيةكي تر يةعين

طرنطةكان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان بةدواداضووني كَيشةكانة لة رَيطةي ياداشت و ثرسيارةوة بؤ 
هةموو ئةو ثرسانةي كة بة تايبةتي مةسةلةي طةندةَلي، بؤ منوونة من وةك ئةندامَيك لة ليذنةي نةزاهة 

دةَلية، ئةوةندةي مومكني بووة كؤمةَلَيك ياداشت كة بؤ دةستةي دةست لة ثرسي جياواز و مةسةلةي طةن
ثاكي بووة، بؤ ديواني ضاوادَيري دارايي بووة، بؤ حكومةتي هةرَيمي كوردستان بووة، دياردةيةكي تازة كة 

ة ئةوة يةكةجمارة بيبينم كة جةنابتان سَي ياداشيت منتان لةسةر سَي كةيس ديارة بة طوماني طةندةَلي و ل
مةسةلةي ثارةي نةوتة ئار استةي ليذنةي ياسايي كردووة كة هيض رةبتَيكي بة ليذنةي ياساييةوة نية، 

(مليؤن دؤالرة كة بؤ ثرسَيكي جياوازة لة ثارةي نةوتة بة ثَيي راثؤرتي 30يةكَيكيان مةسةلةن بؤ منوونة )
ثةرلةماني كوردستانةوة نية، لة  حكومةتة بةدواداضوومن بؤ كردووة، كة هيض رةبتَيكي بة ليذنةي ياسايي

بري ئةوةي داوام كردووة ئار استةي ليذنةي دةست ثاكي بكرَيت ئار استةي ليذنةي ياساييتان كردووة، 
تةنانةت ئَيمة ليذنةي نةزاهةمان هةية لة ثةرلةماني كوردستان ئار استةي ليذنةي نةزاهةتان نةكردووة، 

ن تةرخانكردني ثارةي نةوت لة راثؤرتي وةزارةتي سامانة من لةسةر ئةوة ثرسياري جديم هةية، مسةلة
وشتيةكان بؤ وةزارةتي ناوخؤية، يةعين من بةدواداضوومن بؤ كردووة و راثؤرتي ديواني ضاودَيري وسر

دارايي لةسةرة ثَيويستة دةستةي دةست ثاكي رَيكاري ياسايي خؤي بطرَيتةبةر لةسةر ئةم مةسةلةية، 
تةي دةستةتان نةكردووة بؤضي ئار استةي ليذنةي نةزاهةتان لة ثةرلةماني اليةني كةم ئةطةر ئار اس

كوردستان نةكردووة، ض رةبتَيكي بة ليذنةي ياساييةوة هةية، مةسةلةن ئةوة ياداشتَيكي ترة ديسان ئةمر ؤ 
ةوة، ئةم سَييانةم بينيووة، يةعين زؤر ثَيم سةير بوو تةرخانكردني ثارةي نةوت بؤ وةزارةتي ئاوةدانكردن

(مليؤن دؤالرة هيض رةبتَيكي بة ليذنةي ياساييةوة نية ئةو كةيسة يةكال 350ضونكة ئةوةش مةسةلةن )
بكاتةوة، ئةوة ثرسي دةستةي دةست ثاكي و ديواني ضاودَيري دارايية دةبَي ئَيوة ضوون ئار استةي ئةوةتان 

ووني ئةو ياداشت و ثرسيارانةي كة كردووة، خةلةلَيكي ترين بةراسيت دواخسنت و دواكةتين خاو بةر َيوةض
لة ناو ثةرلةماندا دةر وات ئةوة خةلةلَيكي جدية، يةعين كةيس هةية كةيسَيكي ئانية ثَيويستة بة زووترين 
كات ئَيمة بةدواداضووني بؤ بكةين و بطاتة حكومةت، مةسةلةن نةخؤشخانةيةكة لة هةَلبلةي تازة 

ةسةر خةَلك و هاوواَلتيدا دواي ماوةيةكي زؤر ئةم ياداشتة لة بةدواداضوومن بؤ كردووة لة دار مانداية ب
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ثةرلةماني كوردستانةوة ئار استةي وةزارةتي تةندروسيت دةكرَيت، كؤمةَلَيك شيت ترين بةهةمان شَيوة، 
منوونةمان زؤرة، جيا لةوةندةش جاري وا هةية لة دةرةوةي ثةرلةمان تةلةفؤمن بؤ كراوة ثَيم طووتراوة 

 ،ن كةيسي طةندةَلي ياداشتَيك ئار استةي دةستةي دةست ثاكي و ديواني ضاودَيري دارايي كردووةلةسةر فاَل
واللة ئةوة ئةوهاية و مةسةلةن كؤمةَلَيك كَيشة و طرفيت بؤ دروست كراوة، يةعين زؤر سةيرة نابَيت 

داشتةكاني ئَيمة بؤ ثةرلةماني كوردستان بةو ئار استةية بر وات، هيوادارم لةسةر ئةم مةسةلةي ئةوةي يا
ضاودَيريكردني حكومةت بة تايبةتي لة مةسةلةي دارايي كة ذياني خةَلكة، هةروةها ئةم مةسةلةي ياداشت 
و كارة سةرةكيانةي ئةنداماني ثةرلةمانين بةدواداضووني جدي بكرَي و رَيكاري ثَيويست بطريَيتةبةر، زؤر 

 سوثاس.
 ةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري س

دةست خؤش كاك ئومَيد، ئةو ياداشتانةش ئاطادارين ئامادةت كردبوو، ثرسي طرنط و بابةتي طرنط بوون، 
ئار استةمان كردووة ثَيشرتين بؤ ليذنةي دةست ثاكي، ئةوةي لَيرة رووي داوة رةنطة رةهةندَيكي دارايي 

ليذنةي ياسايي كرابَيت، ئةطةر نا خؤي رَيكارةكة بؤ ياسايي تَيدابَيت، ضونكة ثَي ناضَيت هةر تةنها رةوانةي 
ليذنةي دةست ثاكي ية، بؤ داواكاري طشيت ية، يان ضاودَيري دارايي ية، ئةطةر بةو شَيوازة بةر يوة 
نةضووبَيت بة تةئكيد ئةوة بةو شَيوازة بةر يوةدةبةين، ئةو كةم و كورتيةش عيالج دةكةين، تَيبينيت 

 ر فةرموو.هةية؟ بةر َيز سؤران عم
 بةر َيز سؤران عمر سعيد:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

من خاَلم هةية، يةكةم: لةسةر ئةم بةرنامةي كارة كة رةنطة ئةخري كةس مب ثشتيواني نةكرَيت، هةندَيك 
ئاَلوطؤر  ثَيويست بوو، ضونكة ئةطةر ثةير ةو دةست ثَي بكةين رةنطة درَيذةي هةبَيت، ناتوانني بَيينةوة سةر 

اددةكاني تر، يان بر طةكاني تر، بؤية لةطةَل ئةوةدام هةندَيك لة بر طةكان هةر بةركاركردن و م
بةرضاوخستنة ئاَلوطؤر ي تَيدا بكرَيت، سةبارةت بة ثر ؤذةي ضاكسازي كة لة راستيدا هيوايةكي طةورةي 

تين، ئومَيد دةكةم لةسةر هةَلضنراوة، ئومَيد دةكةم ئةوةي كة دروست بووة لةسةري و بؤتة هؤي دواخس
ثةكخستين نةبَيت بتوانرَيت لةطةَل حكومةت ضارةسةر بكرَيت، هةموومان داكؤكي لة ئةو ثر ؤذةية دةكةين 
لة ماددة باشةكاني لةوانةي كة كاري نا ياسايي خانةنشيين و بةهةدةردان و ضةندين مووضة ناهَيَلَيت، 

ةسةر ئةوةي كة تةنها خانةنشيين ثلة بااَلكاني تَيدا ضونكة ئةو ثر ؤذةية ئةطةر لة رابردوودا كؤكرايةوة ل
زةق كرايةوة، لة راستيدا نابَيت بهَيَلني ئةو ثر ؤذة تةنها بةو جؤرة بر وات كة وا نيشان بدرَيت تةنها 
خانةنشيين ثلة بااَلكان تَيدا كرا بة خاَلَيك و خاَلة جوانةكاني ئةو ثر ؤذةية كة دةست كةوتَيكي طةورةية بؤ 

ولةي ثةرلةمان ئةطةر بَيتوو جَي بةجَي بكرَيت، نابَيت لَي بطةر َيني ثةك خبرَيت بة بةهانةي هةندَي ئةم خ
تَينبيين حكومةت، ئومَيد دةكةم سةرؤكايةتي ثةرلةمان كة ليذنةي مةعين ياسايي و دارايي راثؤرتيان 
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يةتةوة بةرنامةي كار و بة ئامادةية دوو جارين حكومةت هيض بةهانةيةكي نية بؤ ئةوةي ئةو ثر ؤذةية نة
 هةماهةنطَي هةردووال تَي نةثةر َينرَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بة تةئكيد ئَيمة بايةخي ثَي دةدةين، بةدواداضووني بؤ دةكةين، لة حةفتةي داهاتوو بةو ئومَيدةي كة 
ةفتةي داهاتووش دوو ثر ؤذةي تر ئامادةية لة ليذنةي ياسايي ية بتوانني خبةينة بةرنامةي كارةوة، ح

ثةيوةسنت بة ئاو، بةر َيزَيك باسي ئاوي كرد، طرفيت ئاو لة كوردستان لة ليذنةي كشتوكاَل بة سوثاسةوة 
كاري زؤريان لةسةر كردووة، ئةوانين ئامادةن و هةر بؤ حةفتةي داهاتوو، ئةوةي ثةيوةستة بة ئاَلوطؤر  

نابينم ئاَلوطؤر ي بر طةكان بكرَيت، واتة بةرنامةي كار ثةسةندة، دةست بة خاَلةكان دةكةين، داوا لة من وا 
 ليذنةي كاتي دةكةين بفةرموون بؤ سةر سةكؤي ليذنةكان، كاك انور تَيبينيت هةبوو؟ فةرموو.

 :مصطفىبةر َيز انور قادر 
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

بةستم ئةوة نية لة ئةهميةتي خاَلي يةكةم كةم بكةمةوة، بةاَلم خاَلي دووةم تَيبيين من لةسةر ئةوةبوو مة
و سَييةم ثَيمواية كاتي كةمي دةوَيت لةطةَل رةئي )كاك سؤران(م لة ئاَلوطؤر كردن، ئةطةر دةرفةت هةبَيت 

رلةمان روونكردنةوةيةكيشم هةبوو لةسةر ثر ؤذةكة، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، من وا هةست دةكةم كة ثة
بة تةواوي كةوتؤتة ذَير هةميةنةي حكومةتةوة بةراسيت، كاري ثةرلةمان ئةوةية كة ياسا دةربكات و 
ضاودَيري حكومةت بكات، هةندَيك خاَلي طرنطي ترين، بةاَلم لةو ثر ؤذةيةدا بةراسيت حكومةت كؤمةَلَيك 

كرَيت بة قانوني، ئَيمة سةد لةسةد بريار و رَينمايي نا قانوني دةركردوون و دةيةوَيت لة ثةرلةمانةوة ب
 لةطةَل ضاكسازين، بةاَلم من ثَيمواية حكومةت تةنها دةيةوَيـت ثةرلةمان سةرقاَل بكات، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

نة باشةكة ز دةكةم اليةنة باشةكة باس بكةم، ضونكة تؤ اليةنة خراثةكةت باس كرد، اليةةمن ح
رةهةندَيكي زؤر باش دروست بوو لة نَيوان تيمي حكومةت و ليذنةكاني هةميشةيي ثةرلةماني كوردستان، 
بوونة هؤي ئةوةي كة دار شتنَيكي باش بؤ ئةم ثر ؤذةية بكرَيت، ئةوةي ماوة زؤر كةم ماوة، ئةوةي باشةكة 

يكدا بتوانني ئةوة ببيت بة ياسا، بةر َيزان اللة لة ئايندةيةكي زؤر نز شْا  هةمووي تةواوبووة، يةعين ان
بةرنامةي كار ئةوةي هةية ثةسةندة، ديارة ثشتيواني لةوة نةكرا كة خبرَيتة دةنطدان بؤ ئاَلوطؤر ي، واتة 

( ماددة ئةجنام 10ئَيمة دةست بة خاَلي يةكةم دةكةين بةو شَيوازةي كة ثةير ةوكراوة، طفتوطؤ لةسةر )
واتر هةمووي ثَيكةوة دةخرَينة دةنطدان، ئةمر ؤ دةست ثَي دةكةين، بةر َيز سةرؤكي دةدرَيت، لة دانيشتين د

 ليذنةي كاتي د.فرست فةرموو.
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 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

ئَيمة لة دوايني كؤبوونةوة لةسةر ثةير ةوي ناوخؤ بةشي شةشةممان موناقةشةكرد، بةشي شةشةم لة 
( ثَيكهاتبوو، ئَيمة لة كؤي ئةو طفتوطؤ 63لةو مةشروعةي كة لةبةر دةستانداية تا ماددةي ) (48ماددةي )

و موناقةشانةي كة بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان كرديان هةموومان كؤكردةوة، وا رَيكةوتبووين بة ثَيي ئةو 
شةي كة ثَيشرت كارنامةي داماننابوو بة شَيوازي ثةسةندكردني ثةير ةوي ناوخؤ سةرةتا ئةو بة

موناقةشةمان كردبوو ئَيستا ثةسةندي دةكةين بة دةنطدان، ئينلا دةضينة بةشي حةوتةم كة بةشي 
ضاودَيريكردنة، طفتوطؤي دةكةين، لة كؤبوونةوةي داهاتوو بةشي حةوتةم دةخةينة دةنطدان بةشَيكي نوَي 

وو لةسةر بةشي شةشةم هةبوو ئَيستا موناقةشة دةكةين، كؤي ئةو بَير و رايانةي كة لة كؤبوونةوةي رابرد
يةك بة يةك دةياخنوَينينةوة، ئةوةي ثَيويسيت بة دةنطدان هةبووة دةخيةينة بةردةسيت ئةنداماني بةر َيزي 
ثةرلةمان، هةموو ئةو بري و رايانةي ئَيوة تةنانةت بة دةستنووسةكاني خؤشتان كة بؤ سياغة بؤ ئَيمةتان 

زراوة، دواي ئةوةي كة ئَيمة ماددة بة ماددة دةخيوَينينةوة ئةطةر هةر ناردووة هةمووي الي ئَيمة ثارَي
تَيبينيةك لةبري كرابَيت بةر َيزان ئةنداماني ليذنة و دةستةي سةرؤكي ليذنةي ثةير ةو دةتوانن ئيزافةي 

اري بكةن و هاوكاربن، بؤية ئَيستا لة بةشي شةشةم بة ناوي سيستةمي كار لة ثةرلةمان، يةكةم بةرنامةي ك
 ( لة بةشي شةشةم بةم شَيوةية سياغةي كراوةتةوة:48(، ماددةي )48دانيشتنةكاني ثةرلةمانة ماددةي )

 (:48ماددةي )
دةستةي سةرؤكايةتي، بةرنامةي كاري دانيشتنةكاني ثةرلةمان دادةنَيت و بؤي هةية راوَيذ لةكةَل  -1

 دةستةي طشيت بكات.

( كاتذمَير ثَين وادةي دانيشتنةكة 48ةي دةبَيت، )هةموو دانيشتنَيك بةرنامةي كاري ثَين وةخت -2
 سةرجةم ئةندامان لة رَيطةي سكرتَيرةوة لة بةرنامةي كار ئاطادار دةكرَينةوة.

تَيبيين/ رايةك هةية كة بر طةي يةكةم ثَيويست ناكات، سَي كةس ثشتيواني لَيكردووة، لة بر طةي دووةم 
ة دانيشتنةكة ئةجنام نادرَيت البراوة، طوتيان ئةوة تةحسيل تةنها ئةوةمان هةَلطرتووة كة بة ثَيضةوانةو

حاسَلة، ئةوة خؤمان ثَيمان وةرطرتووة، تةنها لَيرة ماددةكة سياغةكراوةتةوة، رايةكين هةبووة كة بر طةي 
يةكةم واتة دةستةي سةرؤكايةتي بةرنامةي كاري دانيشتنةكاني ثةرلةمان دادةنَيت و بؤي هةية راوَيذ 

تةي طشيت بكات، ثَييانوابووة هةَلبطريَيت، ئةو راية ثَييوابووة كة خؤي تةحسيل حاسَلة ئةوةي لةطةَل دةس
كة لةبةر دةستانة هَيشتان دةسةاَلتةكاني دةستةي سةرؤكايةتيمان موناقةشة نةكردووة، لةوَيدا ئاماذةي 

 ثَيداوة، ثَييانوابوو كة تيكرارة.
 رؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سة

ئَيمة ئةو ماددةية بةو شَيوازةي كة ئيتفاقي لةسةركراوة كاك فرست ئةطةر دووبارة بيخوَينيةوة بؤ ئةوةي 
 بيخةينة دةنطدان، رةئي كؤتايي.
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 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

 (:48ماددةي )
مان دادةنَيت و بؤي هةية راوَيذ لةكةَل دةستةي دةستةي سةرؤكايةتي، بةرنامةي كاري دانيشتنةكاني ثةرلة

 طشيت بكات.
طريا لة دةسةاَلتةكاني دةستةي اخود نةمَينَيت، خؤي ئةطةر هةَلبر طةي يةكةم خبةينة دةنطدان مبَينَيت ي

 سةرؤكايةتي دةبَيت لةوَيدا بة سياغةيةكي روونرت بينووسني.
 رلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثة

 مادةم لةوَيدا هةية ثَيويست ناكاتةوة بيخةينة دةنطدان.
 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:

 ةمان.بةر َيز سةرؤكي ثةرل

لةبةر ئةوةي هَيشتا ئةو بةشة ثةسةند نةكراوة ئَيستا لة رووي قانونيةوة ناتوانني بَلَيني هةية، ضونكة 
دةبَيت وا قسة بكةين، ضونكة ئَيستا  ةندي دةكةن يان نا؟لةوَيدا ثةستاوةكو ئَيستا وجودي نية، بةاَلم ئايا 

ئةو بةشة ثةسةند نةكراوة لة رووي قانوني، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان بيخة دةنطدان ئةطةر بر ياريان دا 
 ( لة يةك بر طة ثَيك دَيت ئةطةر هةَليانطرت.48هةَلي بطرن، واتة ماددةي )

 سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري

بةر َيزان ئَيستا ئةوة دةخةينة دةنطدان بر طةي يةكةم، كَي لةطةَل ئةوةداية كة مبَينَيت؟ تكاية دةست 
( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل ئةوةداية كة نةمَينَيت؟ تكاية دةست 44بةرزكاتةوة؟ )
 ي دةنط ئةو بر طةية ثةسةندة كة مبَينَيت.( كةس لةطةَلدانية، زؤر سوثاس، بة زؤرينة3بةرزكاتةوة؟ )

 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

( هةمووي وةكو خؤي دةخوَينينةوة بة طؤر انكاري سياغةوة، ئينلا بةر َيزتان دةخيةنة 48ماددةي )
 دةنطدان.
 (:48ماددةي )

دادةنَيت و بؤي هةية راوَيذ لةكةَل دةستةي سةرؤكايةتي، بةرنامةي كاري دانيشتنةكاني ثةرلةمان  -1
 دةستةي طشيت بكات.

( كاتذمَير ثَين وادةي دانيشتنةكة 48هةموو دانيشتنَيك بةرنامةي كاري ثَين وةختةي دةبَيت، ) -2
 سةرجةم ئةندامان لة رَيطةي سكرتَيرةوة لة بةرنامةي كار ئاطادار دةكرَينةوة.
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 ؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةر
ئةو ماددةية بةو شَيوازةي كة خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ 

( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ كةس نية، كةواتة بة كؤي 45)
 ( خبوَيننةوة.49دةنط ثةسةندكرا، ماددةي )

 فرست صؤيف علي:بةر َيز د.

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

لةسةر داواي رَيذةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان و ئَيمةش وةكو ليذنةي كاتي ثةير ةو ثَيمان وةرطرت 
( و 49( دةجممان كردووة، كراوةتة يةك ماددة، بؤية ئَيستا ماددةي )50( لةطةَل ماددةي )49ماددةي )
وَينينةوة، بة يةكةوةش دةخيةينة دةنطدان، تةنها طؤر انكاري ( بة يةك تةسةلسول دةخي50ماددةي )

 مان كردووة، بؤية دةخيوَينينةوة ئةطةر دواتر بيخةنة دةنطدان.يسياغةي
 (:49ماددةي )

بر طةكاني بةرنامةي كار، بة ثَيي ئةو ريزبةنديةي لة بةرنامةكةدا هاتووة، طفتوطؤيان لةبارةوة  -1
بر طةيةك، لةسةر ثَيشنياري سةرؤك يان سَي ثةرلةمانتار، بة دةكرَيت، ثاش و ثَين خستين هةر 

 رةزامةندي زؤرينةي ئامادةبووان دةبَيت.

تا طفتوطؤ لةسةر بر طةيةكي بةرنامةي كار، تةواو نةبَيت بر طةيةكي دي طفتوطؤي لةسةر ناكرَيت،  -2
ةي سةرؤكايةتي ئةطةر لةبةر هةر هؤيةك نةتوانرا طفتوطؤ دةربارةي بر طةيةك تةواو بكرَيت دةست

بة رةزامةندي زؤرينةي ئةنداماني ثةرلةماني  بة هةَلثةسَيردراوي بهَيَلَيتةوة،دةتوانَيت ئةو بابةتة 
ئامادةبوو، بابةتةكة بؤ دانيشتين داهاتوو دوا دةخرَيت و بر طةي دواي ئةو طفتوطؤي لةبارةوة 

 دةكرَيت.

 وة ناكرَيت.هةر بابةتَيك لةبةرنامةي كاردا نةبَيت طفتوطؤي لةبارة -3

( ئةندام بؤيان هةية داوا لة 10سةرؤكي فراكسيؤن يان نوَينةري ثَيكهاتةيةك، يان بةاليةني كةم ) -4
دةستةي سةرؤكايةتي بكةن بؤ ئةوةي طفتوطؤ دةربارةي بابةتَيك بكةوَيتة بةرنامةي كار 

تة هؤي بةمةرجَيك لة بةرذةوةندي طشيت دابَيت، يان بابةتَيكي ثةلة بَيت و دواخستين ببَي
 لةدةست داني طرنطيةكةي.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ماددةكة بةو شَيوازةي كة خوَيندرايةوة ثَيشرت موناقةشةي تَير و تةسةلي لةسةر ئةجنامدراوة، ئَيستا بةو 

رايةوة، كَي لةطةَلداية؟ تكاية ( ثَيكةوة، بةو شَيوازةي كة خوَيند50، 49شَيوازة دةخةينة دةنطدان، ماددةي )
( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ كةس 50دةست بةرزكاتةوة؟ )

( خبوَينينةوة، دووبارة دةخيةينةوة دةنطدان، 51نية، كةواتة بة كؤي دةنط ثةسةندكرا، بةر لة ماددةي )
 ( خبوَينةوة.50، 49تكاية ماددةي )لةبةر ئةوةي نيساب تةواو نةبوو، د.فرست 
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 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز
 ( دةمج بووة، جارَيكي تر دةخيوَينمةوة ئةو كاتي دةضينة سةر ماددةي دواتر.50، 49ماددةي )
 (:49ماددةي )

ؤيان لةبارةوة بر طةكاني بةرنامةي كار، بة ثَيي ئةو ريزبةنديةي لة بةرنامةكةدا هاتووة، طفتوط -1
دةكرَيت، ثاش و ثَين خستين هةر بر طةيةك، لةسةر ثَيشنياري سةرؤك يان سَي ثةرلةمانتار، بة 

 رةزامةندي زؤرينةي ئامادةبووان دةبَيت.
تا طفتوطؤ لةسةر بر طةيةكي بةرنامةي كار، تةواو نةبَيت بر طةيةكي دي طفتوطؤي لةسةر ناكرَيت،  -2

ا طفتوطؤ دةربارةي بر طةيةك تةواو بكرَيت دةستةي سةرؤكايةتي ئةطةر لةبةر هةر هؤيةك نةتوانر
بة رةزامةندي زؤرينةي ئةنداماني ثةرلةماني  بة هةَلثةسَيردراوي بهَيَلَيتةوة،دةتوانَيت ئةو بابةتة 

ئامادةبوو، بابةتةكة بؤ دانيشتين داهاتوو دوا دةخرَيت و بر طةي دواي ئةو طفتوطؤي لةبارةوة 
 دةكرَيت.

 ةتَيك لةبةرنامةي كاردا نةبَيت طفتوطؤي لةبارةوة ناكرَيت.هةر باب -3

( ئةندام بؤيان هةية داوا لة 10سةرؤكي فراكسيؤن يان نوَينةري ثَيكهاتةيةك، يان بةاليةني كةم ) -4
دةستةي سةرؤكايةتي بكةن بؤ ئةوةي طفتوطؤ دةربارةي بابةتَيك بكةوَيتة بةرنامةي كار 

بَيت، يان بابةتَيكي ثةلة بَيت و دواخستين ببَيتة هؤي بةمةرجَيك لة بةرذةوةندي طشيت دا
 لةدةست داني طرنطيةكةي.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
(، بةو شَيوازةي كة خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي 50( كة دةجمكراوة لةطةَل ماددةي )49ماددةي )

( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست 54وة؟ )لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةرزكاتة
( تكاية 50( كة بووة ماددةي )51بةرزكاتةوة؟ كةس نية، كةواتة بة كؤي دةنط ثةسةندكرا، ماددةي )

 خبوَيننةوة.
 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

(ي ئَيستاي تةسةلسولي ئَيمة، بةو شَيوةية 50(ي مةشروعةكة دةبَيتة ماددةي )51ماددةي )
 سياغةكراوةتةوة و طؤر انكاري تيداكراوة، كة ئَيستا بؤ بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان دةخيوَينينةوة.

 (:50ماددةي )
( كاتذمَير بةر لة كؤبوونةوةي 48هةر ليذنةيةكي هةميشةيي يان تايبةت دةتوانن لة ماوةي ) -1

سةرؤكايةتي بكةن طفتوطؤي دياردةيةك يان رووداوَيك، يان بارَيكي ثةرلةمان داوا لة دةستةي 
 طشيت خبرَيتة بةرنامةي كار.
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( خولةك تَيثةر  نةكات بريوكةيةك 10هةر ئةندامَيكي ثةرلةمان مايف هةية لة ماوةيةك كة لة ) -2
 -خباتةروو بةم مةرجانةي خوارةوة:

ةشي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بكات با ( كاتذمَير ثَين دانيشتين ثةرلةمان داوايةك ثَيشك48) -أ
بريؤكةكة نووسراوبَيت تا ئةندام ثابةندبَيت بة ناوةر ؤكي نووسراوةكة، تا ثةيوةست بَيت بة 

 كَيشةيةكي طشيت و ثَيشنيار و ضارةسةري لةخؤ طرتبَيت.

دةكرَيت طفتوطؤكردن لةسةر بابةتةكاني بر طةي يةكةم لةسةر داواكاري ليذنة يان ئةندامان بة  -ب
 امادةبووني سةرؤك وةزيران يان وةزيري تايبةمتةند، يان هةردووكيان بَيت، ئةطةر ثَيويستيكرد.ئ

ئةطةر دةستةي سةرؤكايةتي بة داواكاري ليذنة و ئةندامان رازي نةبوو ئةوانين لةبارةي  -ج
ي داواكاريةكةيان ثَيداطريبوون، سةرؤك رَيطة دةدات ثشتيوانيةك يان دذَيك بة داواكةيان لة ماوة

( خولةك بري و بؤضووني خؤيان لةو بارةيةوة خبةنةروو ئةو كات بةبَي طفتوطؤ ثةرلةمان 3)
 بر ياري يةكالكةرةوةي خؤي لةبارةوة دةدات.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ةوة، كَي لةطةَلداية؟ ( دةخةينة دةنطدان50ئةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة كة دةبَيتة ماددةي )

( كةس لةطةَلداية، زر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ 52تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )
 ( خبوَيننةوة.52كةس نية، كةواتة بة كؤي دةنط ثةسةندكرا، ماددةي )

 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

(، لة مةشروعةكةي لةبةر دةسيت ئةنداماني ثةرلةمانداية بة ناوي 51( دةبَيتة ماددةي )52ماددةي )
( يةعين فةسلي دووةمي ئةو 51ريزبةندي و سيستةمي دانيشتين ئةنداماني ثةرلةمانة، لةسةر ماددةي )

بةشة دةبَيتة دانيشتين ئةندامان و كارنامةي هةفتانةي ثةرلةمان، واتة ناونيشاني بةشةكةي دووةم 
يزبةندي و سيستةمي دانيشتين ئةندامان دةبَيتة دانيشتين ئةندامان و كارنامةي هةفتانةي دةطؤر َيت لة ر

ثةرلةمان، ئةوةي تر تةنها سياغةية و لة يةك و دووش دةبَيتة )ئةلف و بْا (، بةم شَيوةية دادةر َيذرَيتةوة، 
 -تي، باشة:تةبعةن ئةطةر موالحةزة هةبَيت لةسةري، ئةنداماني بةر َيزي ليذنة و سةرؤكاية

شوَيين دانيشتين ئةندامان لة هؤلي ثةرلةمان بة ثَيي ليسيت ريزبةنديكراوة بة طوَيرةي ثيتةكاني  -1
)ئةلف و بَي(ي كوردي دياري دةكرَيت، بة رةضاوكردني زينلريةي يةك بة دواي يةكي هةمان 

 فراكسيؤن.

 م.(ي ئَيستا، دةبَيتة دووة51(ش دةضَيتة ناو ماددةي )53يةعين ماددةي )
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 تَيبينيت هةية د.بةهار؟ فةرموو.
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 د.بةهار حممود فتاح:بةر َيز 
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

ببوورن ئةم جةلسةية جةلسةي دةنطدان و ثةسةندكردنة، بةاَلم من وةكو ئةندامَيكي ليذنةكة كة ئَيستا 
انيشتين ئةندامان و كارنامة، خؤي مةعروف واية، يةعين شائع واية و وا روويشتووة خوَيندرايةوة طوترا د

دانيشتين ثةرلةمانة، نةك دانيشتين ئةندامان، بؤية هةرضةندة ئةمة كة دانيشتين دانطدانة، بةاَلم ئةطةر 
نني بيطؤر ين بة هةر لة رووي سياغةوة، لة رووي ئةو تةعبريةوة كة روويشتووة و شائعة لة ناو خةَلكدا بتوا

 دانيشتين ثةرلةمان جوانرتة، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 دكتؤرة ئةوة شوَيين دانيشتين ئةندامانة، فةرموو د.رَيواز.
 .رَيواز فائق حسني:دبةر َيز 
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

ئةوةي كة بة تةواوةتي مانا بدات، شوَيين دانيشتين ئةندامان،  لةوانةية ئةواي لَيبكرَيت باشرت بَيت بؤ
مةبةست لة دانيشتين ثةرلةمان نية، يةعين ريزةكان ضؤن ضؤني دادةنيشن، ماددةكة ثةيوةندي بةوةوة 

 هةية، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ي تَيدانية، شوَيين دانيشتين ئةندامان لة هؤلي ثةرلةمان، جارَيكي تر ئةوةي هاتووة وا بزامن هيض ئيشكالَيك
 خبوَينةوة بؤ ئةوةي خبةينة دةنطدان.

 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

( دةجمي دوو ماددةية، بر طةي يةكةمي وةكو خؤي دةخيوَينمةوة، واتة ماددةي 51وةكو بامسكرد ماددةي )
 ةمج يةك بر طةية.( بةبَي د51)

 (:51ماددةي )
شوَيين دانيشتين ئةندامان لة هؤلي ثةرلةمان بة ثَيي ليسيت ريزبةنديكراوة بة طوَيرةي ثيتةكاني )ئةلف و 

 بَي(ي كوردي دياري دةكرَيت، بة رةضاوكردني زينلريةي يةك بة دواي يةكي هةمان فراكسيؤن.
 ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي 

( بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة بَي دةجمكردن دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست 51ماددةي )
( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزدكاتةوة؟ كةس نية، 56بةرزكاتةوة؟ )

 ( خبوَيننةوة.52كةواتة بة كؤي دةنط ثةسةندكرا، ماددةي )
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 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

( دوو را هةية، رايةكيان ئةوةية كة ئَيستا دةخيوَينمةوة و سياغية، رايةكين هةية دةَلَي 52لةسةر ماددةي )
 -ئةم ماددةية هةر نةمَينَيت، ئةوةي كة سياغةمان كردووة وةكو خؤي دةخوَينينةوة بةو شَيوةية:

 (:52ماددةي )
 نامةي هةفتانةي ثةرلةمان بةم شَيوةية دةبَيت:كار

 رؤذاني يةك شةممة ئةندام بةدواداضوون بؤ كاروباري هاونيشتيمانيان دةكات. -أ

رؤذاني دووشةممة كؤبوونةوةي ليذنةكانة، ليذنة بؤي هةية لة هةر رؤذَيكي ديكة بةثَيي ثَيويست  -ب
 كؤبوونةوة ئةجنام بدات.

 يبةت دةبَيت بة دانيشتين ثةرلةمان.رؤذاني سَي شةممة و ضوارشةممة تا -ج

 رؤذاني ثَينج شةممة تايبةت دةبَيت بؤ طفتوطؤكردن لةطةَل حكومةت بةثَيي ثَيويست. -د

دةستةي سةرؤكايةتي لة كاتي ثَيويست دةتوانَيت خشتةي كاري هةفتانةي ثةرلةمان دةستكاري  -ه
 بكات.

ثةرلةمانة، بؤ منوونة ثَيشرت طوترا ناكرَيت ئةوةي كة خوَيندمةوة دواي وةرطرتين راي ئةنداماني بةر َيزي 
كؤبوونةوةي ليذنة تةنها دةبَيت دووشةممان بَيت، طومتان دةكرَيت بطور درَيت، طوترا ئةو خشتةية لةوانةية 
ئيلتيزام ثَيوة نةكرَيت، دةسةاَلت دراية دةستةي سةرؤكايةتي كة دةتوانَي بةثَيي ثَيويست خشتةكة 

، كار تتةبةعةشتةيةي ئَيمة لةطةَل ليذنةي كاتي ثةير ةو دامان نا شتَيكي موبطؤر درَيت، بةاَلم ئةو خ
نيا، ضؤن قوتابي جةدوةلي دةرسي هةية، ثةرلةمانين جةدوةلي وثَيكراوة، لة زؤربةي ثةرلةماناتي د

كاركردني هةية لة رؤذي يةك شةممةوة تاوةكو رؤذي ثَينج شةممة، دةزانن ض دةكةن، ئةو هةفتةية ضؤنة، 
ة ئَيمة وةكو ليذنةي كاتي لةطةَل ئةوةداين ئةم ماددةية وةكو خؤي كة سياغةمان كردؤتةوة بة بؤي

رَيزطرتن و ئاَلوطؤر ي و سياغةكردنةوة و ضاككردني موالحةزاتي ئَيوة، بةاَلم وةكو رَيزطرتنين لة راي 
نةمَينَيت ئَيمة ئةوةش  ئةنداماني بةر َيزي ثةرلةمان كة سَي ئةندام زياتر داوايان كردبوو ماددةكة هةر

دةخةينة دةنطدان، بؤية داوا لة بةر َيز دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةين كة سةرةتا ئةوة خبةنة 
ئينلا ماددةكة وةكو ئةوةي خوَيندمانةوة خبةنة دةنطدان، ماددةية مبَينَيت يان نةمَينَيت؟ دةنطدان ئايا ئةو 

 َيت، زؤر سوثاس.ئةطةر دةنطي هَينا بة ثةسةندكراو دادةنر
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

جاري يةكةم ئةوة دةخةينة دةنطدان كة ماددةكة نةمَينَيت، ئةو ثَيشنيارة، داوا لة ئَيوةي بةر َيز دةكةين 
َينَيت؟ تكاية دةنط لةسةر ئةوة بدةن كة ئةم ماددةية نةمَينَيت، كَي لةطةَل ئةوةدانية كة ئةم ماددةية نةم

( كةس لةطةَل ئةوةداية كة ماددةكة نةمَينَيت، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل ئةوةدانية كة 7دةست بةرزكاتةوة، )
( كةس لةطةَل ئةوةدانية كة ماددةكة نةمَينَيت، زؤر 42ماددةكة نةمَينَيت؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )
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ثَيشنيارةكة رةتكرايةوة، سةر لة نوَي هةموو  سوثاس، كةواتة بة زؤرينة دةنط ماددةكة دةمَينَيتةوة،
 ماددةكة دةخةينة دةنطدان.

 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز
 (:52ماددةي )

 كارنامةي هةفتانةي ثةرلةمان بةم شَيوةية دةبَيت:
 رؤذاني يةك شةممة ئةندام بةدواداضوون بؤ كاروباري هاونيشتيمانيان دةكات. -أ

ووشةممة كؤبوونةوةي ليذنةكانة، ليذنة بؤي هةية لة هةر رؤذَيكي ديكة بةثَيي ثَيويست رؤذاني د -ب
 كؤبوونةوة ئةجنام بدات.

 رؤذاني سَي شةممة و ضوارشةممة تايبةت دةبَيت بة دانيشتين ثةرلةمان. -ج

 رؤذاني ثَينج شةممة تايبةت دةبَيت بؤ طفتوطؤكردن لةطةَل حكومةت بةثَيي ثَيويست. -د

تةي سةرؤكايةتي لة كاتي ثَيويست دةتوانَيت خشتةي كاري هةفتانةي ثةرلةمان دةستكاري دةس -ه     
 بكات.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةو ماددةية بةو شَيوازةي كة خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ 

( كةس لةطةَلدانية، زؤر 6، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةيت بةرزكاتةوة؟ )( كةس لةطةَلداية39)
 ( خبوَيننةوة.53سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، ماددةي )

 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

جياوازةكان حةسم بكةين، سةبارةت ئية ةئةوة ماددةية رةئي جياوازي لةسةر هةية، بؤية دةبَيت سةرةتا ر
( لة ثةير ةوي ثةسةندكراو، ئةوةي 53بة ناونيشاني ماددةكة كة دانيشتنةكاني ثةرلةمانة دةبَيت ماددةي )

(ة، يةك: سةرؤك دانيشتين ثةرلةمان بة ناوي خوداي ثةخشةندة و ميهرةبان، بة 54لةبةر دةستانداية )
ئاماذةدان بة ذمارة و رَيكةوتي دانيشنت و وةرزي ياسادانان و  ناوي طةلي كوردستانةوة دةكاتةوة، لةطةَل

خولي ثةرلةمان، دوو را هةية يةكَيكيان ثَييواية لة ثيََناوي طةلي كوردستان لة جياتي بة ناوي طةلي 
كوردستان بَيت، ئةوةي تريان ثَييواية كة دةَلَيني بة ناوي خوداي ثةخشةندة و ميهرةبان بطوترَيت ثاشان 

ي طةلي كوردستان، بة ئةمانةتةوة ئةوةي سَي كةس زياتر ثشتطريي كردووة لَيرة دةخيةينة روو، بة ناو
بةاَلم ئَيستا خؤمان وةكو ليذنةي كاتي ثَيمانواية هةروةكو خؤي كة هةية هيض كَيشةيةكي تَيدانية، بةاَلم 

و خؤي ثةسةندي بكةن و لةبةر ئةوةي سَي كةس زياتر ثشتطريي كردووة ئَيمة دةخيةينة روو دةتوانن وةك
 دةشتوانن طؤر انكاري تَيدابكرَيت.
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ئَيوة وةكو ليذنة ئةو ثَيشنيارانة يةك بة يةك خبوَيننةوة بؤ ئةوةي خبةينة دةنطدان، كة ئةوان دةنط 
 نةهَينن، دةطةر َيينةوة سةر راي ليذنة.

 صؤيف علي: بةر َيز د.فرست

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

موالحةزاتي ترين هةمووي كؤتايي ثَي دةينني ئينلا ئةو جياوازيةي كة هةية ئةوة دةخةينة دةنطدان، 
(ي ئَيستاية دةمج بكرَيت لةطةَل ئةو 54(ي بةردةستان كة ماددةي )55دوو: رايةك هةية ثَييواية ماددةي )
بَيت ئةوةش حةسم بكةين، ئينلا هةموومان سياغةكردؤتةوة، ماددةي ماددةيةي كة ئَيستا خوَيندمةوة، دة

(ي ئَيستا بة تةسةلسولي 54، 53(ي مةشروعةكةي بةردةسيت ئةنداماني ثةرلةمان ماددةي )55، 54)
نوَيمان دةمج بكرَيت، ئَيمة خؤمشان ثَيمانواية دةمج بكرَيت باشرتة، ئينلا سةرةتا ئةطةر بةر َيزتان ئةوة 

طدان دةجمةكة بؤ ئةوةي بة سياغةي نوَي بيخةينة دةنطدان و بةو راية جياوازانةشةوة، ئايا خبةيتة دةن
 دةمج بكرَيت بيخةينة دةنطدان، ئينلا سياغةكان دةخةينة روو.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( دةخةينة دةنطدان، كَي 55، 54ة ماددةي )بةر َيزان ئَيستا ئةوة دةخةينة دةنطدان لَيكداني هةردوو ماددةك
( كةس لةطةَل ئةوةداية كة دةمج بكرَيت، زؤر سوثاس، كَي 52لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )

لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ كةس نية، كةواتة بة كؤي دةنط ثةسةندكرا كة دةمج بكرَيت 
 (.55، 54ماددةي )

 علي:بةر َيز د.فرست صؤيف 

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

دواي دةمج بري و راي جياواز هةية، هةردووكي دةخةينة دةنطدان بؤ ئةوةي بةر َيزتان بة دةنطدان يةكالي 
بكةينةوة لةطةَل ئةنداماني ثةرلةمان، ئينلا كؤي ماددةكة خبةينة دةنطدان، بري و راي يةكةم لةسةري 

وردستان يان بكرَيتة لة ثَيناوي طةلي كوردستان، يان كة دةَلَيني ئةوةبوو كة خستمانة روو بة ناوي طةلي ك
بة ناوي خوداي طةورة و ميهرةبان بلَيني ثاشان بة ناوي طةلي كوردستان ئةوة رايةك بوو سَي كةس زياتر 

(ي ئَيستا كة دةجممان كردبوو، رايةك 55، 54ثشتطريي لَيكردبوو، بري و رايةكي تر هةية لةسةر ماددةي )
خوَيندنةوةي ناوي ئامادةبووان هةر نةمَينَيت، رايةكي تر هةية تووندة دةَلَي نةخَير نةك هةر ناوي  هةية

ئامادةبووان دةبَي هةر مبَينَيت دةبَيت ناوي ليذنةكانين زياد بكرَيت لة ثَيطةي فةرمين بةاَلو بكرَيتةوة، 
هةر نةمَينَيت، كة سَي كةس زياتربوو، يةعين رايةك هةية دةَلَي خوَيندنةوةي ناوي ئةنداماني ئامادةبوو 

رايةكي تر هةية بةرامبةر ئةوانة دةَلَين نةك هةر دةبَيت ناوي ئامادةبووان خبوَيندرَيتةوة ناوي 
ليذنةكانين و لة كؤبوونةوةي ليذنةش ئامادة نةبووينة خبوَيندرَيتةوة، كة ناويشيان خوَيندرايةوة بةوةش 
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رمي ثةرلةمانين باَلويان بكةينةوة بَلَيني ئةمر ؤ ئةوانة ئامادة نةوةستني لة ناو هؤل لة ثَيطةي فة
 نةبووينة.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 يةك بة يةك ثَيشنيارةكان خبوَينةوة كاك د.فرست.
 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

ةوة دةخةينة دةنطدان، ئةوةي كة موالحةزة هةبووة، ضية؟ سوَيند سوَيندةكة وةكو خؤي دةمَينَيتةوة ئ
دةستكاري ناكرَيت، يةكةجمار ئةوة دةخةينة دةنطدان سوَيندةكة وةكو خؤي بَيت كة دةخيوَينمةوة. بة ناوي 
خوداي ثةخشةندة و ميهرةبان... بة ناوي طةلي كوردستانةوة دةكاتةوة لةطةَل ئاماذةدان بة ذمارة و تا 

وةكو خؤي، دةست ثَي كردنةكة، بةاَلم رةئيةك هةية دواتر دةخيةينة دةنطدان ئةطةر ئةوة دةنطي  كؤتايي
نةهَينا دةَلَي لة جياتي بَلَيني بة ناوي طةلي كوردستان بَلَيني لة ثَيناوي طةلي كوردستان، ئَيستا داوا لة 

نةوة دةخيةينة دةنطدان، كةواتة بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان دةكةين ئةوةي كة هةبووة وةكو خؤي دةخيوَيني
  -بةو شَيوةية:

سةرؤك دانيشتين ثةرلةمان بة ناوي خوداي طةورة و ميهرةبان... بة ناوي طةلي كوردستانةوة دةكاتةوة. 
ر َيز ةلةطةَل ئاماذةدان بة ذمارة و رَيكةوتي دانيشنت و وةرزي ياسادانان و خولي ثةرلةمان، داوا لة ب

ئةوة خباتة دةنطدان، ئةطةر ئةوة دةنطي هَينا يةكسةر دةضينة سةر بر طةكاني  سةرؤكي ثةرلةمان دةكةين
 تر، ئةطةر نا ئةو رايانةي كة هةبوو ئةو كاتي ئةوان دةخيةينة دةنطدان.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 مةال انس ئيعرتازت لةسةري هةبوو؟ فةرموو.
 انس حممد شريف:بةر َيز 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةسةر بابةتَي سيندَيية، ضونكة طرَيداي عةقيدةية ئةظ بابةتة، مةسةال سيندَي حةديسةكي ثَي هةي 
دبَيذيت ئةطةر تة سيند خارد طةل ناظَي خودَي ضَي نابيت تؤ ض سيندَي دي خبوَيي ئيال بَيذي ثاشي، يةعين 

 رلةمانة ئةظَي ضةندَي بةرضاظ وةربطرن، زؤر سوثاس.ةدام ثئةظ لةفزة ثاشي يا هاتي، داخازَي دكةم ض ئةن
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةوة رةئَي بوو، كاك ئومَيد حةمة علي فةرموو.
 بةر َيز ئومَيد حةمة علي:

 سةرؤكي ثةرلةمان.بةر َيز 

زمانةوانية، ثَيمواية خراث دةبَيت ئَيمة ئةو  كاتي خؤشي ئَيمة ئةو روونكردنةوةمان دا ئةوة مةسةلةيةكي
كَيشة زمانيةوانيانة ئاطادار نةبني، كة دةَلَي بة ناوي خوداي طةروة و ميهرةبان، ئةوة تةواو سةربةخؤية بة 
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ناوي خوداي طةورة و ميهرةبان و سوَيندين نية ناوتان ناوة سوَيند، يةعين ئةوة دةست ثَيكردنة بة ناوي 
يهرةبان، كة دواتر دةَلَي ئةوة ضر اوة رستةيةكي جياوازة، دواتر دةَلَي بة ناوي طةلي خوداي طةورة و م

كوردستانةوة، لةوَيدا بة ناوي طةلي كوردستانةوة وةكو نوَينةرايةتية، وةكو ئةوة واية من لةطةَل 
و كاك هاور يةكمدا كة كاك بَيستون رةئيةكي هاوبةمشان هةية، من قسة دةكةم دةَلَيم بة ناوي خؤم 

تَي نةثةر َيت و لةو فؤرمة  ي زمانةواني زؤر سادةية، تكاية بابَيستونيشةوة ئةم رةئية دةَلَيم، يةعين شتَيك
 ئةساسةي خؤيدا مبَينَيتةوة، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 دوو تَيبيين تر وةردةطرم، د.ظاال فةرموو.
 فريد ابراهيم:بةر َيز د.ظاال 

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

من ثشتطريي لة قسةكاني كاك ئومَيد و كاك بَيستون دةكةم، لةبةر ئةوةي بة ناوي خوداي ثةخشةندة و 
ميهرةبان هاتووة، ئينلا خاَل دانراوة دواتر بة ناوي طةلي كوردستان دَيت، لة هةموو ثةرلةماناتي دنياش 

لة هةموو ثةير ةوة ناوخؤيةكان و هةموو سةرؤك ثةرلةمانَيك بة ناوي )باسم الشعب( دةست ثَي دةكات، 
)الشعب( دةست ثَي دةكات، هةمووي بطةر َينةوة دةَلَين )باسم الشعب(، نة دةَلَي )من اجل الشعب(، نة دةَلَي 

 ثاشان بة ناوي )الشعب(، بؤية تكاية وةكو خؤي خبةنة دةنطدان، زؤر سوثاس.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَي

 كاك عمر عينايةت فةرموو.
 بةر َيز عمر عينايةت حةمة:

 سةرؤكي ثةرلةمان./بةر َيز

لةطةَل رَيزم بؤ ئةو برادةرانةي كة رايان دةربر ي لةسةر ئةو بابةتة، ئةوة سياغةكراوة، ئةم جةلسة 
يةي كة نووسيوويانة بيخةنة دةنطدان، ئَيمة جةلسةي دةنطدانة، من رةئيم واية برادةراني ليذنة ئةو سياغة

 مايف قسةكردمنان نية لةسةر ئةم بابةتة، تةنها دةنط دةدةين لةسةري، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيزاني ليذنةي كاتي ثةير ةو فةرموو ئةوةي وةكو خؤي مبَينَيت ئةوة دةخةينة دةنطدان.
 ةر َيز د.فرست صؤيف علي:ب

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

 ( ئةو بر طةية دةخةينة دةنطدان كة وةكو خؤي ثةسةندي دةكةن.53ماددةي )
سةرؤك دانيشتين ثةرلةمان بة ناوي خوداي ثةخشةندة و ميهرةبان... بة ناوي طةلي كوردستانةوة 

 و وةرزي ياسادانان و خولي ثةرلةمان. دةكاتةوة. لةطةَل ئاماذةدان بة ذمارة و رَيكةوتي دانيشنت
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ستياريةوة سةيري ئةمة دةكةن، كة دةَلَيي بة ةهةر بؤ دَلنيايي بةر َيز مةال انس و هةموو ئةوانةي كة بة ه
َيكي ين هيض ئةوةي تر نية، فاسيَلناوي خوداي ثةخشةندة و ميهرةبان، ئينلا دةَلَيني دانيشتنةكةمان، يةع

 خؤى تةواوي لة بةينة، دانيشتنةكةمان بة ناوي طةلي كوردستانةوة دةست ثَي دةكةين، لةبةر ئةوة وةكو
( كةس 49دةخةينة دةنطدان، بةو شَيوازةي كة خوَيندرايةوة، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )

( كةس لةطةَلدانية، زؤر سوثاس، 3ية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدان
 كةواتة بة زؤرينةي دةنط ئةو بر طةية ثةسةندكرا وةكو خؤي مبَينَيتةوة.

 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

ة، ئينلا دوو ئَيمة خيالفَيكي ترمان هةية، يةعين رايةكي تري جياوازمان هةية ئةوين يةكال دةكةينةو
ف( دةَلَي ناوي ئامادة يلةماددةي ثَيكةوةي دةجمكراو دةخةينة دةنطدان، لة بر طةي ضوار لة خاَلي )ئ

نةبوواني دانيشتين ثَيشوو بة مؤَلةت بَيت يان بَي مؤَلةت ئةوة دةخوَيندرَيتةوة، ئَيستا بؤتة سَي را، رايةك 
هةية ئةو بر طةية نةمَينَيت، رايةكين هةية نةخَير  هةية ئَيستا سياغةكةي كة ئةسَلي مةشروعةكة، رايةك

)ض(ين ئيزافة بكرَيت ناوي ئامادة نةبوواني لة كؤبوونةوةي ليذنة لةطةَل باَلوكردنةوةي لة ساييت 
ثةرلةمان، ئينلا ئةطةر ئةنداماني بةر َيزي ليذنة هاوكاربن ضؤن بيخةينة دةنطدانةوة، ثَيمواية حةقي 

ر ئةوة بَلَيني ئَيمة وةكو ليذنة ثَيمانواية مبَينَيت، بةاَلم ضؤن دةمَينَيت ئةوة خؤمانة وةكو ليذنة لةسة
 ي مانةوةكةي دواتر خبةينة دةنطدان.ة كؤكني مبَينَيت، بةاَلم شَيوازخيالفة، ئَيمة ئَيستا وةكو ليذن

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بر طةية ئةم َيت نةمَينَيت ئةوة دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةداية كة ئةوة ثَيشنيارةي هةية كة دةَل
نةمَينَيت كة دةَلَي ناوي ئامادة نةبوواني دانيشتين ثَيشوو بة مؤَلةت بَيت يان بَي مؤَلةت؟ تكاية دةست 

 ئةوةداية كة ئةو ( كةس لةطةَل ئةوةداية كة نةمَينَيت ئةو بر طةية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل6بةرزكاتةوة؟ )
( كةس لةطةَل ئةوةداية كة مبَينَيتةوة، كةواتة بة زؤرينةي 50بر طةية مبَينَيت؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )

 دةنط ثَيشنيارةكة رةتكرايةوة، ئةوةي داواي دةكرد كة نةمَينَيت، ئينلا بر طةكة بة تةعديلةوة.
 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

ئَيمة لةطةَل ئةوةداين ئينلا بة تةعديلةوة خبةينة دةنطدان، ئايا بةم شَيوةية بَيت كة ناوي ئامادةنةبوواني 
دانيشتين ثَيشوو بة مؤَلةت بَيت يان بَي مؤَلةت بَيت دةخوَيندرَيتةوة و ئينلا ضي بؤ ئيزافة بكةين ناوي 

بة مؤَلةت بَيت يان بَي مؤَلةت  دةبوواني كؤبوونةوةي ثةرلةمان و كؤبوونةوةي ليذنةكانمائا
 دةخوَيندرَيتةوة و لة ساييت فةرمي ثةرلةماني كوردستانين بةاَلو دةكرَيتةوة، ئةوة دةخةينة دةنطدان.
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

لةطةَلداية؟ تكاية دةست  ئةو ثَيشنيارة بةو شَيوازةي كة خوَيندرايةوة ثَيكشةشكرا دةخةينة دةنطدان، كَي
( كةس 12( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )34بةرزكاتةوة؟ )

لةطةَلدانية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ئةو بر طةية بةو شَيوازةي كة ثَيشرت بة تةفسيلي بة 
ان دياري بكات ئةوة ثةسةندكرا، ئَيستا ليذنةي كاتي كؤي ئامادةبووني ئةندامان و ئامادةنةبووني ئةندام

 ماددةكة دةخوَيننةوة.
 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

( لةم بر طانةي خوارةوة ثَيكدَيت دواي يةكالكردنةوة بة 54، 53دوو ماددة دةمج دةبَيت، دةبَيتة ماددةي )
 -دةنطدان:

بة ناوي خوداي ثةخشةندة و ميهرةبان... بة ناوي طةلي كوردستانةوة سةرؤك دانيشتين ثةرلةمان  -1
 دةكاتةوة. لةطةَل ئاماذةدان بة ذمارة و رَيكةوتي دانيشنت و وةرزي ياسادانان و خولي طرَيدان.

دواي كردنةوةي دانيشتنةكة ثوختةي كؤنووسي دانيشتين ثَيشوو بة مةبةسيت راستاندني  -2
ردنةوانةي بة بر ياري دةستةي سةرؤكايةتي يان لةسةر داواي دةخرَيتة روو، دواي ئةو راستك

 ئةندامان تَييدا ئةجنام دةدرَيت.

خوَيندنةوةي ثوختةي كؤنووسةكة لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمان ئةم بر طانةي خوارةوة لةخؤ  -3
 -دةطرَيت:

ةت و لة ساييت ناوي ئامادةنةبوواني كؤبوونةوةي ثةرلةمان و ليذنةكان بة مؤَلةت بَيت يان بَي مؤَل -أ
 فةرمي ثةرلةمانين بةاَلو دةكرَيتةوة.

 ناوي نوَينةراني حكومةت لة دانيشتين ثَيشوو ئةطةر ئامادةبووبن. -ب

 ئةو بابةتة سةرةكيانةي لة دانيشتنةكة تاوتوَي كراون. -ج

 ئاماذةدان بة هةر ياسا و بر يارَيك كة لة دانيشتين ثَيشوودا لةاليةن ثةرلةمانةوة ثةسةندكرابَيت. -4

ةستةي سةرؤكايةتي لة راستاندني ثوختةي كؤنووسةكةدا شوَيين ثةرلةمان دةطرَيتةوة ئةطةر د -5
 لةبةر كؤتايي هاتين خولي ثةرلةمان دانيشنت ئةجنام نةدرا.

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، داوا دةكةين ئةوة خبةنة دةنطدان، زؤر سوثاس.
 ان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةم

ئَيستا بةر َيزان ئةو ماددةية بةو شَيوازةي كة خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية؟ تكاية 
( 4( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )47دةست بةرزكاتةوة؟ )

ثةسةندكرا، دةضينة سةر ماددةي كةس لةطةَلدانية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ماددةكة 
(56.) 
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 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

(ي نوَيي ثةسةندكراوي ئَيستا، ماددةي 54( لة مةشروعةكةي بةردةستان دةكاتة ماددةي )56ماددةي )
 ( بة ناونيشاني ئامادةبوون لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان.54)

 (:54ماددةي )
 يةكةم:
ةزيران و ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران، لةسةر داواي خؤيان دةتوانن ئامادةي سةرؤك و -1

دانيشتنةكاني ثةرلةمان بن و لة طفتوطؤكانيدا دةتوانن بةشداري بكةن بةبَي ئةوةي مايف 
 دةنطدانيان هةبَيت.

ني ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران دةتوانن فةرمانبةراني وةزارةتةكانيان بهَينن بؤ دانيشتنةكا -2
ثةرلةمان، بة مةبسيت راوَيذثَيكردن و ثشت ثَي بةستنيان بة مؤَلةتي سةرؤك، بَي ئةوةي مايف 

 قسةكردنيان هةبَيت. 

 دووةم:
ميوانان و ميدياكاران دةتوانن بة وةرطرتين رةزامةندي دةستةي سةرؤكايةتي لة دانيشتنةكاني  -1

 ثةرلةمان ئامادةبن.

ين كراوة دةبن نابَيت لة ذمارةي ئةو كورسيانة تَيثةر  ذمارةي ئةو كةسانةي كة ئامادةي دانيشت -2
 بكات كة لةاليةن دةستةي سةرؤكايةتيةوة بؤ ميوانان تةرخانكراون.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ة؟ تكاية دةست بةر َيزان ئَيستا ئةو ماددةية بةو شَيوازةي كة خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلداي

( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ كةس نية، 52بةرزكاتةوة؟ )
 (.55( كة دةبَيتة ماددةي )57كةواتة بة كؤي دةنط ئةو ماددةية ثةسةندكرا، دةضينة سةر ماددةي )

 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

(ي ئَيستا كة، بة ناونيشاني شَيوازي طفتوطؤكردن 55(ي ئَيرة  كة دةجمكراوة دةبَيتة ماددةي )57ماددةي )
لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان، ثَيشرت سيستةمي طفتوطؤكردن لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان بوو، ئَيمة سيستةمان 

دوومانةتة شَيوازي طفتوطؤكردن طؤر يووة لةسةر داواي بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ثَيمان وةرطرتووة ، كر
 لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان.

 (:55ماددةي )
ئةندام بة مؤَلةتي سةرؤك، لةو جَيطةيةي دانيشتووة يان لةسةر ئةو سةكؤيةي بؤ ئةم مةبةسةتة  -1

 ئامادةكراوة ئاخاوتن دةكات.
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ك داوا لة لةطةَل خستنة رووي هةر بر طةيةك لة بر طةكاني بةرنامةي كار بؤ طفتوطؤكردن سةرؤ -2
 سكرتَير دةكات ناوي داواكاراني مؤَلةتي ئاخاوتن تؤمار بكات.

راي جياوازي لةسةر بوو كة ئَيمة بةو شَيوةية دامان رشتبوو )سةرؤك بة رةضاوكردني ريزبةندي  -3
تؤماركردنيان رَيطة بة ئةندامان دةدات ئاخاوتن بكةن بة ناوي ئةو ئةندامانة دةست ثَي دةكات كة 

ةكة لةالي سكرتَير ناويان تؤماركردووة بؤ ئاخاوتن لةسةر ئةو بر طةية و هةر ثَين دانيشتن
ئةندامَيك بؤي هةية ريزبةنديةكةي بداتة ئةندامَيكي تر(، بةشَيكي زؤر لة ئةنداماني ثةرلةمان 

( ثةرلةمانتاربوون رايان وابوو كة ناو تؤماركردني ثَيشوةختة لةاليةن 15( تاوةكو )10ثَيمواية )
 ر نةمَينَيت.سكرتَي

 ئةندام ئاخاوتنةكاني ئار استةي سةرؤك دةكات ثَيويستة ثابةندبَيت بةم خااَلنةي خوارةوة: -4

( خولةك زياتر ئاخاوتن بكات، جطةلةو دانيشتنانةي تايبةتة بة 3ئةندام بؤي نية لة ) -أ
طفتوطؤكردن لةسةر ثر ؤذة ياساي بودجة و ئةو دانيشتنانةي دةستةي سةرؤكايةتي 

دي دةداتَي، ناشبَيت وةاَلمي طوتةي ئةندامان بداتةوة و تواجنيان لَيبدات و قسةي تايبةمتةن
 خؤي يان ئةنداماني دي دووبارة بكاتةوة، تةنها بؤي هةية ثشتطريي بكات.

دةبَيت ئةندام ئاخاوتنةكاني لةسةر ئةو بابةتة ضر  بكاتةوة كة خراوةتة روو، نابَيت  -ب
 لةسةر دراوة يان طفتوطؤي دةربارةي كؤتايي هاتووة. بطةر َيتةوة سةر بابةتَيك كة دةنطي

 هةر ئةندامَيك بؤي هةية تةنها يةكلار لةسةر هةر بابةتَيك ئاخاوتن بكات. -ج

سةرؤك بؤي هةية رَيطة بطرَيت، لةبةردةوامبووني ئةندام لةسةر ئاخاوتنةكةي ئةوين لة يةكَيك  -5
 لةم ئةطةرانةي خوارةوة:

، دةبواية ثَيشرت ئاماذةي ثَي بكةين، تةبعةن لةسةر ئةو دةجمة لةسةر ببوورن، ئةوة هةمووي دةجمكراوة
داواي ئةنداماني ثةرلةمان بووة، فيعلةن داواكاريةكةشيان زؤر لة جَيطاي خؤيدابووة، ئَيمة دواي ئةوةي 
ثَيداضووينةوة بؤمان دةركةوت كة ئةو هةموو ماددةيةي ناوَيت، هةمووي يةك بابةتة، ئَيمة ئةو سياغةية 
نوَييةي كردوومانة ثَيمانواية زؤر لة جَيطاي خؤيداية، بؤية ببوورن من ثةلةمكرد دةبواية ثَيشوةختة ئةوة 

 خبةينة دةنطدان، ئايا دةمج بكةين ئينلا هةمووي خبوَينينةوة.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ةربوو داوا دةكةن البربَيت، ئةو ناونووسيين ثَيشوةختة، ئَيستا دةجمةكة و بر طةي سَييةم كة خياليف لةس
 دةجمةكة دةخةينة دةنطدان ئةو سَي ماددةية لَيك بدرَين.
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 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز
ني داوا لة بةر َيزتان دةكةين سةرةتا ئةوة خبةينة دةنطدان ئةو سَي ماددةية بكرَيتة يةك ماددة، ئينلا دَي

باسي ئةوة دةكةين ئايا ناو تؤماركردني ثَيشوةختة مبَينَيت كة ئةوة ما ئةوةي تر هةمووي سياغةية بة 
 يةكةوة دةخيةينة دةنطدان.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

دةستمانداية ماددةي  بةر َيزان ئَيستا ئةوة دةخةينة دةنطدان لَيكدانةوةي هةر سَي ماددة كة ئةوةي لةبةر
( 52(، دةجمي هةر سَي ماددة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )59، 58، 57)

كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ كةس نية، كةواتة بة كؤي دةنط 
 دووةم كاك د.فرست. كة هةر سَي ماددة دةمج بكرَيت، ئةوةي ،ثةسةندكرا

 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

داوا لة بةر َيزتان دةكةين ئةوة خبةينة دةنطدان ئةو بر طةية وةكو خؤي بر وات كة ئةندامي ثةرلةمان بؤي 
اوا لة هةبَيت ثَين جةلسة ناوي خؤي تؤمار بكات وةكو ئةوةي كة ئَيستا هةية يان هةَلي بطرين، ئَيستا د

جاري يةكةم  ؟بةر َيزتان دةكةين ئةوة خبةينة دةنطدان ئايا ناو تؤماركردني ثَيشوةختة هةَلبطريَيت يان نا
 هةَلطرتنةكةي خبةنة دةنطدان.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

لةمان ئَيستا ئةوة دةخةينة بةر َيزان هةَلطرتين ناونووسيين ثَيشوةختة بؤ ئاخاوتن لة ناو هؤلي ثةر
( كةس 39دةنطدان، كَي لةطةَل ئةوةداية ناونووسيين ثَيشوةختة هةَلبطريَيت؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )

لةطةَل ئةوةداية ناونووسيين ثَيشوةختة هةَلبطريَيت، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل ئةوةداية كة مبَينَيت؟ تكاية 
وةداية كة مبَينَيت، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثَيشنيارةكة بؤ ( كةس لةكةَل ئة10دةست بةرزكاتةوة؟ )

هةَلطرتين ناونووسيين ثَيشوةختة ثةسةندكرا، ئَيستا دار شتين كؤتايي بؤ هةر سَي ماددة ثَيكةوة خبوَينةوة 
 كاك د.فرست.

 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

(ي 55ةي بةردةسيت ئةنداماني ثةرلةمان دةبَيتة ماددةي )(ي مةشروعةك59، 58، 57ئَيستا ماددةي )
( لة 55(، ماددةي )55( لة ضوارضَيوةي ماددةي )59، 58، 57نؤي، ئَيستا سياغةي كؤتايي ماددةي )

كؤكراوةي سَي ماددة لة سيستةمي طفتوطؤكردن لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان دةبَيتة شَيوازي طفتوطؤكردن لة 
 ن، ناونيشاني دةبَيتة )شَيوازي طفتوطؤكردن لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان(.دانيشتنةكاني ثةرلةما

 (:55ماددةي )
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ئةندام بة مؤَلةتي سةرؤك، لةو جَيطةيةي دانيشتووة يان لةسةر ئةو سةكؤيةي بؤ ئةم مةبةسةتة  -1
 ئامادةكراوة ئاخاوتن دةكات.

توطؤكردن سةرؤك داوا لة لةطةَل خستنة رووي هةر بر طةيةك لة بر طةكاني بةرنامةي كار بؤ طف -2
 سكرتَير دةكات ناوي داواكاراني مؤَلةتي ئاخاوتن تؤمار بكات.

 سةرؤك بة رةضاوكردني ريزبةندي تؤماركردنيان رَيطة بة ئةندامان دةدات ئاخاوتن بكةن. -3

 ئةندام ئاخاوتنةكاني ئار استةي سةرؤك دةكات ثَيويستة ثابةندبَيت بةم خااَلنةي خوارةوة: -4

( خولةك زياتر ئاخاوتن بكات، جطةلةو دانيشتنانةي تايبةتة بة 3نية لة )ئةندام بؤي  -أ
طفتوطؤكردن لةسةر ثر ؤذة ياساي بودجة و ئةو دانيشتنانةي دةستةي سةرؤكايةتي 

 تايبةمتةندي دةداتَي.

نابَيت وةاَلمي طوتةي ئةندامان بداتةوة و تواجنيان لَيبدات و قسةي خؤي يان ئةنداماني دي   -ب
 اتةوة، تةنها بؤي هةية ثشتطريي بكات.دووبارة بك

دةبَيت ئةندام ئاخاوتنةكاني لةسةر ئةو بابةتة ضر  بكاتةوة كة خراوةتة روو، نابَيت بطةر َيتةوة  -ج
 سةر بابةتَيك كة دةنطي لةسةر دراوة يان طفتوطؤي دةربارةي كؤتايي هاتووة.

 ك ئاخاوتن بكات.هةر ئةندامَيك بؤي هةية تةنها يةكلار لةسةر هةر بابةتَي -د

سةرؤك بؤي هةية رَيطة بطرَيت، لةبةردةوامبووني ئةندام لةسةر ئاخاوتنةكةي ئةوين لة يةكَيك  -5
 لةم ئةطةرانةي خوارةوة:

 بةبَي مؤَلةت ئاخاوتين كرد. -أ

لة كاتي ئاخاوتندا وشةي نةشياو يان تانة و تةشةر بةرامبةر هةر دةزطايةكي دةستووري و  -ب
 مَيك يان فراكسيؤنَيكي ثةرلةماني يان هةر كةسَيكي دي بةكارهَينا.ياسايي هةرَيم يان ئةندا

 باسي لة تايبةمتةنديةكاني ئةندامَيك يان هةر كةسَيكي دي كرد. -ج

باسي لة نهَينيةكاني دؤسيةيةك كرد كة لةبةردةم دادطادا يان هةر دؤسيةيةكي دي كة لة  -د
 دركاندني رَيطة ثَيدراو نةبَيت.

 ئاخاوتين كؤتايي هاتبوو.ماوةي دياريكراوي  -ه

 ئةطةر لة بابةتي طفتوطؤ. -و

( خبرَيتة 55داوا لة بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان ئةوةي خوَيندمانةوة لة ضوارضَيوةي ماددةي ماددةي )
 دةنطدان.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ة سَي ماددةية و لَيكدراوة دةخةينة دةنطدان، كَي بةر َيزان ئةو ماددةية كة بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة ك
( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست 56لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )
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( ثةسةندكرا، خاَلَيكي نَيزامي هةية، كاك شوان 55بةرزكاتةوة؟ كةس نية، كةواتة بة كؤي دةنط ماددةي )
 فةرموو.

 ن امحد نعمان )شوان شَيخ امحد(:بةر َيز شوا
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

بةاَلم نةتان بيين، بةس  ،داواي تةوزحيَيكم دةكرد لة كاك د.فرست، بؤية نوقتةي نيزاميم هةبوو
 تةوزحيَيكمان بؤ بكةن بؤ ئةو كةسَيكي دي، )كةسَيكي دي( مةبةسيت كَيية؟ زؤر سوثاس.

 د.فرست صؤيف علي: /بةر َيز

 سةرؤكي ثةرلةمان: /بةر َيز

ئةوةي بةر َيز كاك شوان فةرمووي مةبةستمان ئةوةية لة ناو هؤلي ثةرلةمان ئةندام مةمسوحة لة ئاخاوتن، 
بةاَلم تانة و تةشةر ض لة ئةندامي ثةرلةمان بدات يان هةر كةسَيكي دةرةوةي ئةم ثةرلةمانةش بدات، 

ضوارضَيوةي قانوني رَيطةثَيدراو نية، يةعين  مةسةلةن بة شَيوازي شكاندن و تانة و تةشةر ئةوةي لة
رَيطةي ثَي نادرَيت وشةي نةشياو لة ناو هؤل بةكار بَينَيت، ئينلا هةر كةسَيك بَيت ض لة برادةركةي خؤي 

 بَيت وةكو ثةرلةمانتار يان كةسَيكي تر لة دةرةوةي ئةم هؤلةش، زؤر سوثاس.
 ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي 

 ( خبوَيننةوة.60ماددةي )
 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:

 لةمان.بةر َيز سةرؤكي ثةر

 (ي نوَي.56( تةنها سياغةية دةخيوَينينةوة، دةبَيت ماددةي )60ماددةي )
 (:56ماددةي )

موو يان بةشَيك لة ئاخاوتين هةر ئةندامَيك َيت فةرمان بكات بة سر ينةوةي هةر هةسةرؤك دةتوان -1
 رؤتؤكؤل كة ثَيضةوانةي شَيواز و مةرجةكاني طفتوطؤكردن بَيت كة لةم ثةير ةوةدا دةقلة ث

نووسكراون، لة كاتي نار ةزايي ئةندام دةستةي سةرؤكايةتي بةبَي طفتوطؤكردن بر ياري 
 يةكالكةرةوة دةدات.

ةو اليدا يان ئةندام بؤي هةية ثَيشنيازي سر ينةوةي ئاخاوتين ئةندامَيكي دي بكات، ئةطةر لة ثةير  -2
ثَيضةوانةي شَيواز و مةرجةكاني طفتوطؤكردن بوو سةرؤك بر يار لةسةر داواكاري ئةندامةكة 

 دةدات.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
َي ماددةية ثَيشرت موناقةشةكراوة، ئَيستا بةو شَيوازةي كة خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، ك بةر َيزان ئةو

( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست 52لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )
 (.61( ثةسةندكرا، دةضينة سةر ماددةي )56بةرزكاتةوة؟ كةس نية، كةواتة بة كؤي دةنط ماددةي )
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 بةر َيز د.فرست صؤيف علي:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

(ي نوَي، ئةمةش راي 57بةردةسيت ئةنداماني بةر َيزي ثةرلةمان دةبَيتة ماددةي )(ي ثر ؤذةي 61ماددةي )
 جياوازي لةسةر هةية.

 (:57ماددةي )
ئةندام لة رَيطةي خاَلي ثةير ةوةوة بؤي هةية لة هةر كاتَيكي دانيشتنةكاني ثةرلةمان داواي  -1

َيت بؤ قسةكردن بةبَي ( خولةك زياتر نةب2وةرطرتين مؤَلةت لة سةرؤك بكات بؤ ماوةيةك لة )
 رةضاوكردني تؤماركردن و ريزبةندي.

 -تةنها ئةم ئةطةرانةي خوارةوة بة خاَلي ثةير ةوي دادةنرَين: -2

ئةطةر ثَيشَيلكردني يةكَيك لة ماددة و بر طةكاني دةستوور يان يةكَيك لة ياسا بةركارةكان يان  -أ
 اذةكردن بة ماددةكة.يةكَيك لة ماددة و بر طةكاني ئةم ثةَير ةوةكرا لةطةَل ئام

 ئةطةر طفتوطؤكان لة بابةتي دانيشتنةكة دةرضوون. -ب

داواكردن بؤ دواخستين طفتوطؤ لةسةر بابةتَيك و بر ياردان لةسةر طفتوطؤكردن لةسةر  -ج
 بابةتَيكي دي يان ئاَلوطؤر  لة بةرنامةي كار.

سَي كةس زياتر ثشتطرييان كردبوو كة بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، خيالف نةبوو، بةاَلم ثَيشنيارَيك هةبوو و 
( بنب بة يةك ماددة، 58( و ماددةي )57(، واتة ماددةي )61( دةمج بكرَيت لةطةَل ماددةي )62ماددةي )

 ةين.كماددة ئةم ئَيمة وةكو ليذنةي كاتي لةطةَل دةجمي
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست 62، 61ةوةي ماددةي )بةر َيزان لةسةر لَيكدان
( كةس لةطةَل ئةوةداية كة دةمج بكرَيت، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست 52بةرزكاتةوة؟ )

بةرزكاتةوة؟ كةس نية، كةواتة بة كؤي دةنط ثةسةندكرا كة دةمج بكرَيت، روونكردنةوةت هةية كاك 
 .عمر؟ فةرموو

 بةر َيز عمر عينايةت حةمة:
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

ئةطةر مةجال هةبَيت بر طةي )ب، ج( ئةطةر جةنابي كاك د.فرست و ليذنةي بةر َيز سةيري بكةن )ب، ج( 
 لة ناو بر طةي )أ( هةية، بة رةئي من بر طةي )ب، ج( زيادةية، زؤر سوثاس.

 كي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤ

 د.رَيواز فةرموو.
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 بةر َيز د.رَيواز فائق حسني:
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

من قسةكاني بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمامن نووسيووة كاك بَيستون قسةيةكي كردووة لةو كؤبوونةوةيةي 
نةكردووة، بةاَلم (، راستة كةس ثشتطريي 61كة ثةيوةندي بة موناقةشةي ئةم ماددةيةوة هةبووة ماددةي )

كردندا تؤ /أ( مةرج نية بةس تةنها لة كاتي ثَيشَيَل2( رةقةم )61هةست دةكةم زؤر دةقيقة، بَلَيني ماددةي )
داواي ثةير ةوي بكةي، لةوانةية بتواني ثشت بةس بة ماددةيةكي ثةير ةوي داواي خاَلي ثةيرةوي بكةي، 

ةوة ئَيمة لةطةَل ئةوةداين واي لَيبكرَيت، لة ئةطةري لةبةر ئةوة لةطةَل بةر َيزانين قسةمانكرد بة يةك
ثَيشَيلكردني يان ثشت بةسنت بة يةكَيك لة ماددةكاني ئينلا تا كؤتايي، ضونكة لةوانةية يةكَيك بَلَي ثشت 
بةست بة ماددةي ئةوةندة من خاَلي نيزاميم هةية، يان لةوانةية راوةسنت ئَيوة ئةو ماددةيةتان 

 سوثاس. ثَيشَيلكردووة، زؤر
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.ظاال فةرموو.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

تةنها ئةطةر مةجال هةبَيت دوو خولةكيان بؤ نوقتةي نيزام داناوة و سَي خولةكيشمان بؤ طفتوطؤ داناوة، 
كردن تةنها سَي خولةكي هةبَيت وابزامن دوو خولةك بؤ نوقتة نيزام زؤر يةعين ئةطةر ئةندام بؤ طفتوطؤ

زؤرة، نيوةي ماددةكاني ثةير ةو دةتوانرَيت خبوَيندرَيتةوة لة دوو خولةكدا، بةوة بكرَيت لة  يةك خولةك 
 زياتر نةبَيت نوقتةي نيزام، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةوة رةئي بوو ثَيشرت موناقةشةكراوة، بةاَلم ليذنةي كاتي ئَيوة ضيتان ئامادةكردووة، د.بةهار فةرموو، 
 بةس رةئي نةبَيت هاوكاري ليذنةي كاتي بكةن، باشة.

 بةر َيز د.بةهار حممود فتاح:
 سةرؤكي ثةرلةمان.  بةر َيز

م باشة خبرَيتة ديباجةوة، يةعين ئةندام بؤي رةئي نية، ئةوة كة ثَيشرت طوتراوة د.رَيوازين طوتي، من ثَي
هةية ثشت بةست بة بر طةي ماددةي دةستووري يان ياسايي لةم ئةطةرانةي خوارةوةدا نوقتةي نيزامي 

 بطرَيت بؤ ئةوةي هةمووي بطرَيتةوة ئةو كاتة، باشرت دةبَيت خبرَيتة ديباجةي ماددةكةوة، زؤر سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ 

دةيةوَيت لةسةرةوةي ماددة هةر وةكو دةستثَيكي ماددة كة لةو حااَلتانةي خوارةوة داواي خاَلي نيزامي 
ةك دةقة بؤ ئَيوة مةجال دةكرَيت، ئَيوة وةكو ليذنةي كاتي لةسةر ض موتةفيق دةبن و مةرج ئَيوةنة، ي

 فةرموون.
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ضي ئَيمة بوو، دةست و( خولةك، سو3-2) ةدابوو، بةاَلم ئَيستا بوو بةرَيزان خولةكَيكمان بة ليذنةي كاتي
ثَي ئةكةينةوة، فةرموو، بةرَيزان هةوَل ئةدةين لةو ماوةي لةبةر دةستة هةندَي وةزير بانط بكةين 

هةَلداوة، دواترين تةواو كردني ئةو بةرنامانةي  سةري تارة و توَلة كردنةوةي لةو ماوةىسةبارةت بةو كوش
 دةستة، فةرموو.لةبةر 

 :ابراهيم ظااَل فةريد بةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةضاو كردني تَيبيين بةرَيزان ر ( بة57( ناو ثرؤذةكة دةمج ئةكرَي و ئةبَيتة ماددةي )62 -61ماددةي ) 
 ئةنداماني ثةرلةمان بةو شَيوةي لَي دَي: 

اني دةستوور، ياسا بةركارةكان يان يةكَي لة ماددة شت بةست بة يةكَي لة ماددة و بر طةكم ئةتوانَي ثئةندا 1
َيطةي خاَلي ثةيرةوةي دواي وةرطرتين ركاتَيكي دانيشتين ثةرلةمان لة رو بر طةكاني ئةو ثةيرةوة لة هة

( خولةك زياتر نةبَي بةبَي رةضاو كردني تؤمار كردن و ريزبةندي 1مؤَلةت لة سةرؤك بؤ ماوةيةك كة لة )
 ئاخاوتن بكات.

 خوارةوة بة خاَلي ثةيرةوةي دائةنرَين: خااَلنةى ةنيا ئةوت -2
ر، ياسا بةركارةكان يان يةكَي لة ماددة و برطةكاني ئةو يةكَي لة ماددة و برطةكاني دةستوأ ثَيشَيل كردني 

 ثةيرةوة.
 ئةطةر طفتوطؤكان لة بابةتي دانيشتنةكة دةرضوون. -ب
َيك و بر ياردان لةسةر طفتوطؤ كردن لة بابةتَيكي تر يان داوا كردن بؤ دواخستين طفتوطؤ لةسةر بابةت -ج

 ئاَلوطؤر لة بةرنامةي كار.
 ( ئةبَيتة بر طةي سَييةم:62ماددةي )

ئةطةر ئةندام داواي ئاخاوتين كرد بة رَيطةي خاَلي ثةيرةوي، بةاَلم ئاخاوتين خاَلي ثةيرةوي نةبوو، 
بارة بوونةوةي لةو دانيشتنة هةلَيكي تري ناداتَي بؤ سةرؤك ئةتوانَي ئاخاوتين ثَي بربَيت و لةكاتي دوو

 ئاخاوتن لة رَيطةي خاَلي ثةيرةوي.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس لةطةَلة، كَي دذة؟ كةس نية، بة كؤي دةنط ثةسند كرا، 53بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة كَي لةطةَلة؟ )
 فةرموو.( 63) ماددةي

 :على د.فرست صؤيفبةرَيز 
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةرَيز 

( ي تازة كؤتايي ماددةي ئةوبةشةية، تةنيا سياغةية و وةكي خؤي 58( كة ئةبَيتة ماددةي )63ماددةي )
ثَيشنياز كراوة برطةيةك زياد بكرَي، داوا لة بةرَيزتان ئةكةين زياد كردني ئةو برطةية سةرةتا خبةينة 
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ةتوانَي د بكرَي )لة كاتي ثَيويست سةرؤك د( زيا5ةكة ئةخوَينينةوة، ئةلَي برطةي )دةنطدان، ئينلا مادد
 دانيشتنةكة هةَلطرَي يان دواي خبات(

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ئةو برطةية لة ثةيرةوي ثَيشرت هةية. 

 بةرَيز فرست صؤيف:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثةيرةوة نوَيية نية، داوا ئةكرَي زياد بكرَي، ئَيمة خؤمشان لةطةَلني زياد بكرَي، بؤية داوا ئةكةين  بةاَلم لةو
 خبرَيتة دةنطدان، ئينلا هةمووي وةكو خؤي ئةخوَينينةوة.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
لةطةَلة، كَي دذة؟ كةس نية، بة كةس ( 50)ية؟كَى لةطةَل داخةينة دةنطدان، دةزياد كردني ئةو برطةية 

 ةخرَيتة دةنطدان.دةخوَيندرَيتةوة و دكؤي دةنط ثةسند كرا، ئَيستا كؤي ماددةكة 
 :على فرست صؤيف َيزبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

 (:58ماددةي )
رَي كة ئةشَي ئةطةر لة كاتي دانيشتنةكاني ثةرلةمان هةر سةرثَيضيةك لةاليةن هةر ئةندامَيكةوة بك

كاربكاتة سةر بةرَيوةضووني دانيشتنةكة يان ئاخاوتين نةشياو بةرامبةر بة ثةرلةمان و دةستةي 
 سةرؤكايةتي و يان هةر يةكَي لة ئةندامان لَيي ببيسرتَي سةرؤك بةو شَيوةية رةفتاري لةطةَل ئةكات:

 وثَيكي دانيشتنةكة بثارَيزَي بةبري ئةندامةكةوة ئةخاتةوة كة رَيك 1
 (.نبيةتةةكاتةوة )د و هةر بةردةوام بوو سةرؤك ورياي ئةطةر ثابةند نةبوو -2
 لة حاَلةتي بةكارهَيناني زماني زبر ئةوا سرينةوةي ئاخاوتنةكانيشي لة ثرؤتؤكؤل لةطةَل ئةبَي. -3
 ئةطةر ئةجمارةش ثابةند نةبوو بةردةوام بوو سةرؤك بؤي هةية لة دانيشتنةكة بَي بةشي بكات. -4
 لة كاتي ثَيويست سةرؤك ئةتوانَي دانيشتنةكة هةَلبطرَي يان دواي خبات. -5

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
( كةس لةطةَليةتي، كَي دذة؟ كةس نية، بة كؤي دةنط 54؟ )كة خوَيندرايةوة كَي لةطةَلة بةو شَيوازة

 اددةي تر، فةسلَيكي تر، بةشي حةوتةم.......( م10ثةسند كرا، ئَيمة طفتوطؤمان ماوة بؤ )
 :على بةرَيز فرست صؤيف

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةثَيي ئةوةي لة موناقةشة كردني ئةو ثةيرةوة بةسةري رؤيشتني و رةضاومان كردووة و ئيقرار كراوة، 

ي ضاودَيري كردنة ةخوَيندرَيتةوة، ئينلا ماددة، ماددةي حةوتةم كة بةشدسةرةتا بةشي ضاودَيري كردن 
ةكرَي، لة دانيشتين داهاتوو وةكو ئةوةي ئَيستا كردمان دةخرَيتة طفتوطؤ، راي ئةنداماني ثةرلةمان تؤمار د
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ةكرَي، بؤية ئَيستا ليذنةي كاتي تةواوي بةشةكة ئةخوَينَيتةوة، دماددة، ماددة، ئةخرَيتة دةنطدان و ثةسند 
 ئينلا ئةخرَيتة دةنطدان.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:اهيم ئَيبةر َيز جعفر ابر
 فةرموو.

 بةرَيز سؤران عمر:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةشي حةوتةم:
 (:59ماددةي ) 1

 هةموو ئةندامَيك بؤي هةية ثرسياري نووسرا و يان زارةكي بؤ سةرؤك وةزيران يان ئةنداماني ئةجنومةني
ئةكةوَيتة ضوار ضَيوةي ثسثؤريةكةيان يان بابةتَيك كة وون كردنةوةي بابةتَيك كة وةزيران بنَيرَي بؤ ر

ئةندام زانياري لة بارةيةوة نية يان ئةيةوَي بةدواداضووني لة بارةوة بكات يان ئةيةوَي راي حكومةت لة 
 بارةي بابةتَيكةوة بزانَي.

 (:60ماددةي )
 مةرجةكاني ثرسياري نووسراو:

َيطةي سةرؤك ةروار و واذووي لةسةر بَي و لة رو ب تكرابَي ئةبَي ثرسيار لةاليةن يةك ئةندام ثَيشكةش -1
 استة بكرَي.ئار 
اي تَيدا نةبَي و لةكةداري ةسيت دياري كرا و بَي، توانج و رثرسيار روون و ثوخت بَي و مةب تةبَيد -2

 كةسَييت و دةستة و دامةزراوةي هةرَيم نةكات.
 نابَي بابةتي ثرسيارةكة لةبةردةم دادطا بَي. -3
 استة كراوة.ةبَي ثرسيارةكةي لة تايبةمتةندي ئةو وةزارةتة بَي كة ثرؤسيارةكةي ئار د -4
 ر و ياسا و بةرذةوةندي طشيت نةبَيت و ناشيَب ثَيشرت وةاَلم درابَيتةوة.ثرسيارةكة ثَيضةوانةي دةستو -5
كرَي تا ليذنة راثؤرتي استةي ليذنة ثةيوةنديدارةكاني كراون ثرسياريان لة بارةوة نائةو بابةتةي ئار  -6

 خؤي ثَيشكةش ئةكات.
ةبَي ثةيوةست بن بة كارنامة و دةنَيردرَي بؤ سةرؤكي حكومةت و جَيطرةكةي دئةو ثرسيارانةي  -7

 سياسةتي طشيت حكومةت.
 (:61ماددةي )

 دةستةي سةرؤكايةتي بؤي هةية ئةو ثرسيارانة رةت بكةنةوة كة هةر مةرجَي لةو مةرجانةي تَيدا نةبَي 1
 ةوة ئاماذةي ثَيدراوة.ثةير هةرضةندة ئيشى  ( و63كة لة ماددةي )

ئةندام كة ثرسيارةكةي رةت كراوةتةوة ئةطةر بة برياري سةرؤكايةتي رازي نةبوو بؤي هةية داوا بكات  -2
 بابةتةكة خبرَيتة بةردةم دةستةي كشيت.
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 (:62ماددةي )
واري طةيشتين ثرسيارةكة ئةينرَي بؤ سةرؤك ( رؤذ تَيثةر نةكات لة بةر7سةرؤك لة ماوةيةك ك لة )

 وةزيران يان ئةو وةزيرةي كة ثرسيارةكةي ئاراستة كراوة.
 (:63ماددةي )

سيارةكة بدةنةوة لة هةموو ( رؤذ وةاَلمي ثر7اوة لة ماوةي )استة كرئةبَي ئةو اليةنةي ثرسيارةكةي ئار 
 دواخبرَي.( رؤذ 21حاَلةتَيك و نابَي وةَلامي ثرسيارةكة لة ماوةي )

 (:64ماددةي )
ثرسيار بة كؤتايي هاتين وةرزي طرَيدان كؤتايي نايةت تةنيا ئةو ماوةي بؤ وةاَلمي ثرسيار ديار كراوة  1

 نامَينَيت و ماوةكة لة سةرةتاي وةرزي طرَيدان سةر لة نوَي دةست ثَي ئةكاتةوة.
 ئةندام بؤي هةية هةركاتَي بيةوَي ثرسيارةكةي بكشَينَيتةوة. -2
سيارةكة بة ناوي ئةو ئةندامة استة كرد ئةوة ثرئةطةر زياتر لة يةك ئةندام هةمان ثرسياري ئار  -3

استة ئةكرَي كة ثيَ شرت ثَيشكةشي دةستةي سةرؤكايةتي كردووة، بةاَلم ئةبَي وَينةيةكي وةاَلمةكة ئار 
 استةي ئةو ئةندامانةش بكرَي كة هةمان ثرسياريان كردووة.ئار 

 (:65ماددةي )
 ثرسياري زارةكي:

 اني ثَينج شةمة بةثَيي ثَيويست تةرخان ئةكرَي بؤ ثرسياري زارةكي.رؤذ
 (:66ماددةي )

سةرؤك وةزيران يان ئةندامي ئةجنومةني وةزيران بؤي هةية يةكسةر وةاَلمي ثرسياري زارةكي بداتةوة  1
 ( رؤذ تَيثةر نةكات.15يان داواي دواخستين بكات بؤ ماوةيةك كة لة )

 ةكرَي ثرسياري زارةكي بة نووسني لة ماوةي دياري كراو وةاَلم بدرَيتةوة.ئ -2
 (:67ماددةي )

ئةندام بؤي هةية لة هةر كؤبوونةوةيةك دا كة تةرخان كراوة بؤ ثرسياري زارةكي تةنيا يةك ثرسيار  1
 استة بكات.ئار 
تةعقيب واتة لةسةر  استة كردووة ئةتوانَي يةكلار بة كورتيتةنيا ئةو كةسةي ثرسياري ئار  -2

 ضوون لة وةاَلمي ثرسيار لَيكراو بكات.بةدوادا
 ثرسيار لَيكراو بؤي هةية بة كورتي و بؤ يةكلار لةسةر تةعقييب ئةندامي ثةرلةمان وةاَلم بداتةوة. -3
كاتذمَير بةر لة دانيشتين تايبةت بؤ ثرسياري زارةكي  (48ئةبَي ئةو كةسةي ثرؤسياري زارةكي ئةكات ) -4
 وي خؤي و ثوختةيةكين لةو ثرؤسيارة بداتة سكرتَيري ثةرلةمان.نا
 ناكرَي لة كاتي ثرسياري زارةكي لة هةمان دانيشنت ثرسيار بطؤردرَي بؤ ثرساندن. -5

 ( ئةكات:73(: الي ئَيوة ماددةي )68ماددةي )
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 كاتي دياري كراو بؤ ثرسيار و وةاَلمي زارةكي بةم شَيوةية ئةبَي:
 رسيار كردن.دوو خولةك بؤ ث 1
 ( خولةك بؤ وةالمدانةوة.3) -2
 ضووني ئةو ئةندامةي ثرسياري كردووة.لة بةدوادا( خولةك بؤ تةعقيب 3) -3
 ( خولةك بؤ وةاَلم دانةوةي تةعقيبةكة.3) -4

 (:69ماددةي )
مةرجةكاني ثرسيار كردن لة سةرؤك وةزيران و ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران لة كاتي طفتوطؤ كردن 

 ةر بودجةي طشيت و ثرؤذة ياساكان جي بةجَي ناكرَي.لةس
 (.ترح موضوع عام للمناقشةووي بابةتَيكي طشيت بؤ طفتوطؤ )خستنةر -2

 ( :70ماددةي )
بريتية لة طفتوطؤ كردني بابةتَيكي طرنط و هةنووكةيي لة نَيوان ثةرلةمان و حكومةت بؤ بةديهَيناني  1

 بةرذةوةندي طشيت.
ةن بؤ ئةوةي كهةية داوايةك ثَيشكةشي دةستةي سةرؤكايةتي ب يانرلةمان بؤ( ئةندامي ثة10) -2

 بابةتَيكي طشيت خبرَيتة روو بؤ طفتوطؤ.
سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران بؤي هةية داوا لة ثةرلةمان بكات بؤ ئةوةي بابةتَيك بؤ طفتوطؤ كردن بة  -3

 وو.ن خبرَيتة راني ئةجنومةني وةزيرائامادة بووني خؤي يان يةكَي لة ئةندام
( رؤذ تَيثةر نةكات وادةي ئةو دانيشتنة دياري 14ةيةك كة لة )ددةستةي سةرؤكايةتي ئةبَي لة ماد -4

 بكات.
لةو دانيشتنةي بابةتَيكي طشيت ئةخرَيتة روو بؤ طفتوطؤ ثرساندن و لَي سةندنةوةي متمانة لة خؤ  -5

 ناطرَي.
 بكات. هةر ئةندامَيك بؤي هةية بةشداري لة طفتوطؤ -6
( رؤذ زياتر نةبَي بة 7تين ئةو دانيشتنة بكات بؤ ماوةيةك كة لة )سدواخ ىحكومةت بؤي هةية داوا -7

 هةماهةنطي لةطةَل سةرؤكايةتي ثةرلةمان رؤذَيكي تر دياري ئةكرَي.
 ن ثَي بدرَي.اخاوتبن و دةستثَيكي ئ ةثَيويستة ئةو ئةندامانةي واذوويان كردووة ئاماد -8

 :(71ماددةي )
ئةطةر ثَين دياري كردني كاتي دانيشنت هةموو يان زؤرينةي ئةندامان داواكةيان كشاندةوة سةرؤك 

 بةالوةي ئةنَي.
 (:72ماددةي )
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ازي نةبوو لةسةر خستنة رووي ئةو بابةتة طشتية بؤ طفتوطؤ ئةو ئةطةر دةستةي سةرؤكايةتي ر
ئةخرَيتة بةردةم ثةرلةمان بؤ يةكالي وة ثَيداطرييان كرد بابةتةكة وئةندامانةش كة واذوويان كرد

 كردنةوة.
 (:73ماددةي )

استةي ئةكرَي لة ئةجنامي خستنةرووي بابةتَيكي طشيت بؤ طفتوطؤ دةستةي سةرؤكايةتي بابةتةكة ئار 
ليذنةي ثةيوةنديدار بكات بؤ ئةوةي راثؤرتي تايبةت لةو بارةوة ئامادة بكات دواترين ثةرلةمان بريار و 

 ثةرلةمان راسثاردةي ثَيويست دةربكات. ىويست بطرَيتة بةر، يان ئةكرَي لةو كؤبوونةوةيةرَيوشوَيين ثَي
 (:74–– ثرساندن–– ماددةي )3

بريتية لة داوا كردن لة سةرؤك وةزيران يان يةكَي لة ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران بة روون كردنةوةي 
 ارانةي ئةكةوَيتة بواري ثسثؤريةكةيان.كارنامةى حكومةت و هؤكارةكاني ئةو بريار و رةفتار و ك

 (:75ماددةي )
هةر ئةندامَيك بة واذووي يةك لةسةر سَيي ئةندامان بؤي هةية داواي ثرساندن لة سةرؤك وةزيران  1

 بكات.
هةر ئةندامَيك بؤي هةية بة واذووي يةك لةسةر ضواري داواي ثرساندني ئةنداماني ئةجنومةني   -2

 وةزيران بكات.
( رؤذ لة بةرواري طةيشتين داواكارييةكة بؤ 7ؤ كردن لةسةر ثرساندن ئةجنام نادرَي تا )– طفتوط3

 سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران.
 (:76ماددةي )

ئةو مةرجانةي لة ثرساندن هةن هةمان ئةو مةرجانةن كة لة ثرسياردا ئاماذةيان ثَيدارةوة بة رةضاو 
 كردني ئةو خااَلنةي خوارةوة:

ساندن بة نووسني هاوثَيض لةطةَل بابةتي ثرساندنةكة و بةَلطة و زانياري و دؤكؤمَينتةكان داواكاري ثر 1
 استةي سةرؤك ئةكرَين.ئار 
( رؤذ 14ين ثرساندنةكة لة ماوةيةك كة لة )يشتثَيويستة ئةو كةسةي ثرساندني بؤ كراوة لة رؤذي طة -2

 نةكات وةاَلم بداتةوة. تَيثةر 
يسيت بة لَيكؤَلينةوة و كؤكردنةوةي زانياري هةبوو ثرسَيندراوين نةيتواني لة ساندنةكة ثَيوئةطةر ثر -3

ماوةي داياري كراو وةاَلم بداتةوة داوا لة سةرؤكي ثةرلةمان ئةكات بة دواخستين ثرساندنةكة بؤ ماوةيةك 
 َي.( رؤذ زياتر نةبَين دواخستين ثرساندن لةو ماوةية زياتر بة رةزامةندي ثةرلةمان ئةب7كة لة )

ةنَي ئةطةر دسةرؤكايةتي ثةرلةمان ثرساندن و وةاَلمةكةي لة بةرنامةى كاري نزيكرتين دانيشنت دا -4
ةكرَيتة بابةتي دوةاَلمي ثرساندنةكة لة كاتي دياري كراو نةطةيشتة ثةرلةمان ئةوا تةنيا ثرساندنةكة 

 طفتوطؤي دانيشتين تةرخان كراو.
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 (:77ماددةي )
 شَيوةية ئةبَي: مندنةكة و وةاَلمةكةي ثرؤسةي ثرساندنةكة بةدواي خوَيندنةوةي ثرسا 1
( خولةك زياتر 15قسة كردن ئةدرَيتة ئةو ئةندامةي داواي ثرساندنةكةي كردووة بؤ ماوةيةك كة لة ) 1

 او بة هةمان كاتي دياري كراو.و دواتر دةرفةت بؤ كةسي ثرسَيندر نةبَيت
 ( خولةك دا.3هةية لة ماوةي ) يف وةاَلمدانةوةيهةر يةكة بؤ يةكلار ما -2
( خولةك ئةدرَيتة هةر يةك لةو ئةندامانةي ثَيشرت ناوي خؤيان 2دواتر دةرفةتي ئاخاوتن بؤ ماوةي ) -3

 تؤمار كردووة.
 دووةم:

 ر ثرسَيندراو بَي هؤ ئامادة نةبوو ثرؤسةي ثرساندن بةردةوام ئةبَي.ةئةط 1
 ا بوو سةرؤكايةتي كاتي تر بؤ ثرساندن دياري ئةكات.ةوئامادة نةبوونةكة بة ثاساوَيكي رئةطةر  -2

 (:78ماددةي )
ةخرَيتة بةرنامةي كاري وةرزي ياساداناني دئةو ثرساندنةي لة وةرزي ياسا داناني ثَيشوو ثَيشكةش كراون 

 نوَي.
 (:79ماددةي )

 لةم حاَلةتانةي خوارةوة ثرساندن بة كؤتايي هاتوو هةذمار ئةكرَي:
واي ثرساندن ئةكات بؤي هةية لة هةر قؤناغَيك لة قؤناغةكاني ثرساندن داواي ئةو ئةندامةي دا 1

 ثرساندنةكة بكشَينَيتةوة.
 دةست لةكاركَيشانةوةي ئةو وةزيرةى ثرساندني بؤ كراوة. -2
 دةست لةكاركَيشانةوةي ئةو ئةندامةي ثرساندني كردووة. -3
 نطي ثَيويسيت نةهَينا بؤ لَيسةندنةوةي متمانة.ئةطةر وةاَلمي ثرساندن باوةر ثَيهَينةر بوو يان دة -4

 (: لَيسةندنةوةي متمانة:80ماددةي )
 لَيسةندنةوةي متمانة دروست نابَي بةبَي ئةجنامداني ثرؤسةي ثرساندن. 1
دن بروا ثَيهَينةر نةبوو بؤ ثرسَينةر بؤي هةية ثَيشنيازي لَيسةندنةوةي متمانة نئةطةر وةاَلمي ثرسا -2

 ةندي زؤرينةي ئامادة بووان.بكات بة رةزام
ثَين دةنطدان لةسةر وةرطرتنةوةي متمانة سةرؤكي ثةرلةمان رَيطا ئةدات بة قسة كردن لةسةر ئةو  -3

بابةتة بؤ دوو ئةندام لةوانةي داواي وةرطرتنةوةي متمانة ئةكةن و دوو ئةندامين لةوانةي دذي 
 لَيسةندنةوةي متمانةن.

سةندراو هةذمار ئةكرَي ئةطةر زؤرينةي دوو لةسةر سَيي ئةنداماني سةرؤك وةزيران بة متمانة لَي -4
 ثةرلةمان دةنطيان دا بؤ لَيسةندنةوةي متمانة.
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ئةندامي ئةجنومةني وةزيران بة متمانة لَيسةندراو هةذمار ئةكرَي ئةطةر زؤرينةي رةهاي ئةندامان  -5
 دةنطيان دا بؤ لَيسةندنةوةي متمانة.

( رؤذ زياتر نةبَي و لة رؤذي لَي ثرساندنةوة ئةجنام 5متمانة لةو ماوةي كة لة )بابةتي ليسةندنةوةي  -6
 ئةدرَي.

 (:81ماددةي )
ئةطةر ثرساندن بة وةرطرتنةوةي متمانة لة سةرؤك وةزيران كؤتايي ثَي هات ئةوا كابينةي حكومةت بة 

ةبَي تا ئةوكاتي بةثَيي ياسا دةستلةكار كَيشاوة هةذمار ئةكرَي و وةك حكومةتي كار بةرَيكةر بةردةوام ئ
 كارثَيكراوةكان كابينةي نوَي ثَيكدةهَينرَي.

 (:82ماددةي )
ةني وةزيران و ئةنداماني ئةجنومةني كردني ثةرلةمان بؤ سةرؤكي ئةجنوم هةموو رَيكارةكاني ضاودَيري

 وةزيران سةرؤكي كؤميسيؤن و دةستة سةربةخؤكانين ئةطرَيتةوة.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:/  مينكيبةر َيزجعفر ابراهيم ئَي

سوثاس بؤ ئامادة كردني ثرؤذةي ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةمان، دةست بة طفتوطؤ ئةكةين، بؤ طفتوطؤ 
(، جارَي يةكةم ماددة 59( خولةك هةية، فةرموو بؤ ماددةي )2ةنووسن، )دئةندامان ناوي خؤيان 

 خبوَيندرَيتةوة، فةرموو.
 بةرَيز قارةمان قادر:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةرَيز
 .(ة64ئةخوَينينةوة كة الي ئَيوة )( 59ماددةي )

هةموو ئةندامَيك بؤي هةية ثرسياري نووسراو يان زارةكي بؤ سةرؤك وةزيران يان ئةنداماني ئةجنومةني 
ندام وةزيران بنَيرَي بؤ روون كردنةوةي بابةتَيك كة ئةكةوَيتة ضوارضَيوةي ثسثؤرييان يان بابةتَيك كة ئة

ةيةوَي راي حكومةت لة بارةي ةدواداضووني لة بارةوة بكات يان دةيةوَي بانياري لة بارةوة نية يان دز
 بابةتَيكةوة بزانَي.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 خان. ي موناقةشة ئةكةن، فةرموو رَيوازسوثاس، سَي كةس داوا

 فائق: بةرَيز رَيواز
 ي ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤك

هةرضةندة من ئةندامي ليذنةي كاتي بووم، زؤر تةندروست نية موناقةشة بكةم، بةاَلم بةرَيز بةرثرسي 
ةكي كردووة لةسةر دةوري وةسائيلي تةواسيلي يئَيستاي سةنتةري توَيذينةوةي ثةرلةمان توَيذينةو

دةي ئةوان ثةرلةمان، لةسةر راسثاروة ضووني ئيلتيماعي و ئيمَيل و ئةو بابةتانة و لةسةر ضونيةتي بةرَي
و خؤشم قةناعةمت ثَييةتي ماددةكة بةو شَيوةي لَي بكرَي )هةموو ئةندامَيك بؤي هةية ثرسياري نووسراو 
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بنَيردرَى و بر وات تا  يان زارةكي يان ئةليكرتؤني بؤ سةرؤك وةزيران يان ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران
ئةو بابةتانة ثرسياري لة بارةوة كراوة دروستة، يان ثيشَيل كردني  ئةوةش ئيزافة بكرَي )هةموو ئةخريى

ماددةيةكي ياسايي، ضونكة ئَيمة بة منوونة ثَيشَيل كردني دةيان ماددةي ياسايي لةاليةن بةرَيزان لة 
استةيان بكرَي، ئةجنومةني وزيران و وةزيرة بةرَيزةكان ئةبينني، بؤية حةقة وةكو ثرسيار سةرةتا ئار 

 .سوثاس
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس، ثرسياري من ئةوةية لة ليذنةي ئَيوة ليذنةي كاتي، ئةو نووسراوة ئةوةي ئةليكرتؤنين 
 بةرناكةوَي؟ ناكةوَي، فةرموو كاك عومةر.

 :محة سعيد بةرَيز عمر عينايةت
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةرَيز

ردووة، كة طوتت هةموو ندام، ضونكة ئةندامان تةعريف كةمَيك بكةن بة ئمن ئةَلَيم هةموو ئةندا
ين ئةندام، ثَيويست ناكات بَلَيي هةموو ئةندامَيك، ثرسيار هاتووة، ثرسيار لة كوردي ياني ئةندامَيك يةع

سائيل، ثرس يةعين سوئال، ثَيم واية ئةوانةي ثسثؤرن بة تايبةتي دكتؤرة )ثةري( شارةزاي هةية، وشةي 
ن ئةليكرتؤني( وةك دكتؤرة )رَيواز( ثرسيار ئةبَي هةَلطريَي )ئةندام بؤي هةية ثرسي نووسراو يان زارةكي يا

جوتيار، كرَيكار، ثرسيار ئةو ا ئةخري ثرسيار نةمَييَن، وةكو وشةي ت وتي لة رَيطاى دةستةى سةرؤكايةتيةوة
 اس.كةسةية ثرسيارةكة ئةكات، ثرس ئةو ثرؤسةية كة من ئةيكةم، سوث

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كاك ئاري.

 :مولود عبداللطيف ئاري بةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةسةر بةشي حةوتةم ثَيم باشة ناونيشانةكة بةو شَيوةي لَي بكرَي )ضاودَيري و ثرساندن( ضونكة بةشَيك  
ندن و ضاودَيري كردنة، تةنيا ضاودَيري نووسراوة، دةقةكةش بةو جؤرةي لَي ي ثرسالة ماددةكان بابةت

استةي سةرؤك وةزيران و ئةنداماني بكرَي )هةموو ئةندامَيك بؤي هةية ثرسياري نووسراو يان زارةكي ئار 
اضووني كردنةوةي بابةتَيك كة زانياري لة بارةوة نية يان ئةيةوَي بةدوادئةجنومةني وةزيران بكات، بؤ روون

 لةسةر بكات.ن سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دكتؤرة ظااَل.
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 بةرَيز د.ظااَل فةريد ابراهيم:
 سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَيز 

ووسراو و مةسةلةي نوسراو ئةليكرتؤنين ئةطرَيتةوة، بةاَلم لَيرة ئةندامي ثةرلةمان بة شَيوةي راستةوخؤ ن
ثرسيار ناتوانَي ئاراستةي سةرؤك وةزيران و دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةني بكات، فلتةرَيك هةية 

ةكات، ئايا نووسراوة دئةوين دةستةي سةرؤكايةتية، يةعين لة رَيطةي دةستةي سةرؤكايةتيةوة ئاراستة 
ينلا بة ئةلكيرتؤني بؤ سةرؤك، ئةليكرتؤنيةكة بؤ دةستةي سةرؤكايةتي بنريَي و لة دةستةي سةرؤكايةتي ئ

خاَلي  دةبَيتت، لةبةر ئةوةي كَيشةي لةسةر دروست حي ئةليكرتؤني باش نية ئيزافة بكرَيبؤية موستةلة
ئايا دووةمين كة وتت نووسراو بة موتلةقي هاتووة، بة هةموو رَيطاكان ئةتواني نووسراو بنَيري، 

كردني ياساكان تؤ كة ةر ئةو بابةتة، لةبارةي ثَيشيلةسبؤية ئةو كَيشةية هةية ل ئةلكيرتؤنية يان نة؟
، لةسةر ئةوةية شتَيك روون نية لةالت، نَيطَيتيظة يان ثؤزةتيظة يانثرسيار لة حكومةت ئةكةي ثرسيارةكة 

ن خاَل، لة فالن ية ثَيشَيلي ياسات كردووة لة فالبةاَلم باس لة ثَيشَيل كردن ناكةن، ثرسيار لةسةر ئةوة
لةحي ثَيشَيلي ةنية موست ةجنومةني وةزيران، بؤية ثَيم باشؤك وةزيران يان ئةندامي ئكاري خؤت سةر

 ياساش ئيزافة بكرَي، سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس، ئةو تَيبينيانة لةاليةن بةرَيزان ليذنةي كاتي تؤمار كراون، لة ئايندة سوودي لَي ئةبينني بؤ 
 (، فةرموو.60دارشتنةوةي ئةو ماددةية، ئةضينة ماددةي )

 بةرَيز قارةمان قادر:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( مةرجةكاني ثرسياري نووسراو:60ماددةي )
كةش كرابَي و بةروار و واذووي لةسةر بَي و لة رَيطةي سةرؤك شئةبَي ثرسيار لةاليةن يةك ئةندام ثَي -1

 استة كرابَي.ئار 
و مةبةسيت دياري كراو بَي، توانج و راي تَيدا نةبَي و لةكةداري  ت ثرسيار روون و ثوخت بَيئةبَي -2

 كةسَييت و دةستة و دامةزراوةكاني هةرَيم نةكات.
 نابَي بابةتي ثرسيار لةبةردةم دادطا بَي. -3
 استة كراوة.ئةبَي ثرسيار لة تايبةمتةندي ئةو وةزارةتة بَي كة ثرسيارةكةي ئار  -4
 ر و ياسا و بةرذةوةندي طشيت بَي و ناشيَب ثَيشرت وةاَلم درابَيتةوة.كة ثَيضةوانةي دةستونابَي ثرسيارة -5
ئةو بابةتانةي ئاراستةي ليذنةي ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةمان كراون ثرسياريان لة بارةوة ناكرَي تا  -6

 ليذنة راثؤرتي خؤي ثَيشكةش ئةكات.
بؤ سةرؤكي حكومةت و جَيطرةكةي ئةبَي ثةيوةست بن بة كارنامة و  تةنَيردرَيدئةو ثرسيارانةي  -7

 سياسةتي طشيت حكومةت.
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس، كَي قسةي هةية؟ مةسةلةي ئةوةي كاك عومةر وتي هةموو ثرسيارَيك لَيرة هةر ثرسة، دواي با 

 ( كةس داواي كردووة قسة5، منين هةمان رةئيم هةية، )وةربطرن رةوةراي شارةزايان لةو بااستناز لة 
 دةست ثَي ئةكةين، فةرموو. بكات، ئةجمارةش لة دكتؤرة رَيواز

 فائق: بةرَيز رَيواز
 بةر َيز سةرؤكى ثةر لةمان.

استةي ليذنة ةكةم برطةي شةشةم ئةوةي بؤ زياد بكرَي، ئةَلَي )ئةو بابةتانةي ئار دثَيشنيار 
 ة ناكرَي تا ليذنة راثؤرتي خؤي ثَيشكةش دةكات،ةنديارةكاني ثةرلةمان كراوان و ثرسياريان لة بارةوثةيةو

( ين بَي 7( رؤذ زياتر راثؤرتي خؤي ئامادة بكات، خؤ ئةطةر )15ليذنة لة ماوةيك كة لة )بة مةرجَيك 
كةي ئةبَي ثةيوةست بن َين بؤ سةرؤكي حكومةت و جَيطرةدرردةنَيباشرتة، حةوتةمين )ئةو ثرسيارانةي 

بة كارنامة و سياسةتي طشيت حكومةت و جَي بةجَي نةكردني دةقي ياسا بةركارةكان، ضونكة منوونة 
نمةوة، ئَيمة ياساي قةرزمان لةو ثةرلةمانة ثةسند كرد، من بةش بة حاَلي خؤم سةبارةت بة ثَيشَيل هَيدة

ةزيران و جَيطرةكةي وةزيري دارايي كة هةر ( ثرسيارم بؤ سةرؤكي ئةجنومةني و15كردني ئةو ياساية )
هةموويان ثَيشَيل كردني دةقي ياسايية ناردووة، لةبةر ئةوة مةرج نية ئَيمة ثرسيار كردن لة حكومةت 
تةنيا ثةيوةست بكرَي بة مةسةلةي كارنامة، لةبةر ئةوةي لة ناو ياساكان زؤر جار سةرؤكي حكومةت يان 

كارَيك بكةن، كة نايكةن ثةرلةمان تا ئَيرة حةقي خؤيةتي ثرسيار بكات،  بةوةي نةكرَيدجَيطرةكةي ثابةند 
 سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: 
 سوثاس، فةرموو حةيات خان.

 بةرَيز حةيات مةجيد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةبَي ثرسيار لةاليةن يةك ئةندام دم )( لة مةرجةكاني ثرسياري نووسراو لة خاَلي يةكة60لة ماددةي )
ثَيشكةش كرابَي و بةروار(، بةروار لة بةش و لة ماددةكاني ثَيشووش كراوة بة مَيذوو يان رَيكةوت، ئةطةر 

 ئةوةش واي لَي بكرَي باشة، سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك ئةبو كاروان.
 :)ابو كاروان( ز عبدالرمحن فارسبةرَي

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةرَيز
ةك ئةندام ثةرلةمان ثَيشكةش كرابَي، ثَيم واية ئةوة مةرج نةبَي، يلة خاَلي يةكةم ثرسيار لةاليةن 

استة بكةين، بؤية با ئاسايي بَي مةسةلةن من و سَي ثةرلةمانتار كؤك ئةبني لةسةر ئةوةي يةك ثرسيار ئار 
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( شةرحَيكي كرد، بةاَلم ثَيشرتين زضةند ثةرلةمانتارَيك ثرسيار ئاراستة بكةن، دوو، ثَيم واية دكتؤرة )رَيوا
ين ئةو ثرسيارانةي ئةنَيردرَي بؤ سةرؤكي حكومةت و جَيطرةكةي ئةبَي عتَينةطةيشتبووم لةوة، ية

ة، بةاَلم سياسةتي طشيت حكومةت ضؤن تةزاروب ئةكات؟ يةعين ثةيوةست بَي بة كارنامةي حكومةت روون
 سياسةتي طشيت حكومةت لةطةل كارنامة تةزاروب ئةكا يان ضية؟ داواي روون كردنةوة ئةكةم، سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
بارةي بكاتةوة ئةوةي ثَيشَيل كردني ياساكان، اوا ئةكةم دوودباسي كرد،  زسوثاس، باسيان كرد، دكتؤرة رَيوا

 لة حاَلةتي ثَيشَيل كردن ئةكرَي ثرسيار ئاراستة بكرَي، ئةتواني ئةوة دووبارة بكةيةوة؟
 فائق: زبةرَيز د.رَيوا

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سراو و مةملووسة و لة بةرَيز كاك ئةبو كاروان تَيطةيشتم، ئةوة مةبةسيت ئةوة نية، ئةَلَي كارنامة ديارة نوو

ئةتواني ئةطةر بةو نةوعة جَي بةجَييان نةكرد كة تؤ مةبةسةتة ثرسياري لة بارةوة بكةي، بةاَلم مةبةست 
لة سياسةي عامة ضية؟ سياسةي عامةي هيض سَيكتةرَيك لة هةرَيمي كوردستان زؤر وازيح نية، ئةتوامن 

م بةراسيت، الي بةين باشرتة، بةاَلم جَي بةجَي بَلَيم دةقيقة، ثرسيارةكةي دةقيقة و نازامن ضين بَلَي
 نةكردني ياساكان ئةوة بابةتَيكي ترة.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس، ئةوةي من بة خةيامل بَي مةبةست لةوة بةرنامةى كارة، هةموو كابينيةك كة دةست ثَي ئةكات 

 ي كاري خؤي ئيعالن ئةكات ئةبَي ثةيوةست بَي...........بةرنامةي كاري هةية، كة بةرنامة
 بةرَيز عبدالرمحن فارس:

( م ديسان رةئي من و دكتؤرة )رَيوازبةَلَي سةرؤكي ثةرلةمان بزةبت واية، كارنامةي حكومةت ديارة، بةاَل
 ناوةوة زيادةية، سوثاس. يةكة، ئةم سياسةتة طشتية هينراية

 ي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينك
 .مصطفىسوثاس، فةرموو كاك 

 سةكري: مصطفى بةرَيز
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

قسةكةي من  ئةبو كاروان كردي، ثَيم وابَي ثرسيار كردن مةرج نةبَي يةك ئةندام بَي، جار واية كؤمةَلَي 
 ئةندام كؤكن لةسةر ثرسيارَيك، سوثاس.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمين
 سوثاس، وابزامن ئةوة ثةيرةو كراوة، فةرموو كاك قادر.
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 :رسول متانئوبةرَيز قادر 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

م فةرماني دادطاش دةردةضَي و سةبارةت بة خاَلي سَييةم هةندَي كةيس هةية راستة لةبةردةم دادطاية، بةاَل
و جَي بةجَي دةرنةضووني فةرماني دادطا ىبةجَيي ناكات، ئةكرَي لة ئةطةر ةاَلتي جَي بةجَي كردن جَيدةس

ي تةدةخول ةاَلتي جَي بةجَي نةكردن ثةرلةمانتار مايف ثرسياري هةبَي، نةك بة مانانةكردني لةاليةن دةس
َي ( ئةكةم كة ماوةيةك دياري بكرةم، ثشتطريي لةوةي دكتؤرة )رَيوازة خاَلي شةشلة كةيسةكة، سةبارةت ب

امة و سياسةتي م، ثَيم باشة ئيزافةي ئةوة بكرَي كة لة دواي كارنة( رؤذ، سةبارةت بة خاَلي حةوت15)
ةاَلت و تة ثرسيارةكان ثةيوةست بن بة دةسةاَلت و بةرثرسياريةتيان، واطشيت حكومةت و دةس

 بةرثرسيارةتيان، كة ئةوةت وت شتَيكي طشتطرية، هةمووي ئةطرَيتةوة، سوثاس.
 جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيز

 سوثاس، فةرموو كاك ئومَيد.
 َيز ئومَيد محة علي:بةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

بة كورتي مةسةلةي ثرسيار كردن تةنيا تايبةت نةكرَي بة يةك ئةندامي ثةرلةمان، ثشتيواني لة راكةي 
ئةكرَي لةسةر ثرسَيكي دياري كراو ضةند ئةندامَيك يةك  كاك ئةبو كاروان و هةر كةسَيكي تر ئةكةم كة

ية و شتَيكي باشة، ئةوةي سياسةتي طشتين ينن استةي بكةن، ئةوةش ئاساثرسياريان هةبَي و ثَيكةوة ئار 
كرَي سياسةتي طشيت حكومةت روةرية، سةروةري ياساية، ئةوانة دةشتَيكي مةتاتية، خزمةتطوزاريية، دادثة

طةر زمنيةن ئةوةش نةنووسرَي ثةرلةمانتار بؤ خؤي ئازادة لةوةي لة هةر يةكَي لةو بن، ثَيم واية ئة
ثرسانةي ثةيوةستة بة ئةرك و بةرثرسياريةتي حكومةت و سةرؤكي حكومةت و جَيطرةكةي وةك 
بةرثرسياري يةكةم لة كابينةيةكي دياري كراو ثةرلةمانتار بؤي هةية لةسةر هةر يةكَي لةو ثرسانة 

استة بكات، بؤية ثَيم واية ئةوة زؤر تةحديد نةكةين، سةبارةت بة اليةني زمانةواني تؤزَيك ئار ثرسياريان 
ئيشكالة، كة ئةَلَيني ثرس لة زماني كوردي ئةو واتاية نادات كة ئَيستا ثرسيار هةيةتي، بةو ماناية نية كة 

ن، بؤ منوونة، ثرس كردن لة ثرسيار راست بَي، ضونكة ثرس لة كاتَيك راست ئةبَي ئةطةر بيكةيتة فةرما
زماني كوردي بة ماناي ثرسيار كردن نايةت ئةوةي كة لة زماني كوردي لة تَيطةيشتين ئَيمة بؤ مةسةلةي 
ثرسيار كردن هةية، ثرس كردن بة ماناي ئيزن وةرطرتن دَي، يةعين ثرس بة كةسَي ئةكةي كة كارَيك 

نني لة بري ثرسيار ئةبَيتة هةَلة، ضونكة لة شوَييَن ئةجنام بدةي، بؤية لَيرة ئةطةر وشةي ثرس بةكار بَي
ثَيويستت بةوةية بَلَيي ثرسيار كردن، ئةطةر ثرسةكةت دانة لة جَيي وشةي ثرسيار ئةو كاتة ئةبَيتة ثرس 
كردن بة تةواوي ماناكي لة دةست ئةدات، بةاَلم كاتَي كة ثرسيار ئةكرَي فةرمان، ثرسيار كردن، ئةوكاتة 

بَي و تَيطةيشنت بة تةواوي دياري ئةكرَي، وةك ومت بةو ماناية نية، ئةطةر تةنيا وشةي هيض ئيشكال نا
ثرسيار وةرطرين ثَيم وابَي ئةوة تةواو روون و دةقيقة و ئةشَي ئةو لَيكدانةوةي كاك )عمر( يشي بؤ بكةي 
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ةي ئَيمة تا ئَيستا ثرس، ثرسيار، ئةوكاتة بة ماناي كةسَيك ناية كة هةَلطري ثرسيارة، ثرسيار بةو ماناي
ئةيزاين، بةَلكو بةماناي كةسَي دَي كةى هةَلطري قةزيةيةكة، ضونكة ثرس قةزيةية، كَيشةيةكة، يةعين 

 نةك ثرسيارَيكة كة تؤ شتَيك نازاني ئةتةوَي كةسَي بؤتي روون بكاتةوة، سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 .انور. اكسوثاس، فةرموو ك
 :مصطفى بةرَيز انور قادر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي )ئةبو كاروان( ئةكةم، ناكرَي هةر يةك ثةرلةمانتار ثرسيار بكات، ئةكرَي بَلَيي ئةندامَيك يان 

 زياتر، سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دكتؤرة ظااَل.
 :ابراهيم ريدز د.ظااَل فبةرَي

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دا،  ارة وةكو بةرَيزيشت روون كردنةوةتجةدةلَيكي زؤر لةسةر بةرناجمي حكومي و سياسةتي عامة كرا، دي

هةر كابينةيةك كة ثةرلةمان سيقةي ثَي ئةدا سةرؤكي كابينة دَي عةرزي سياسةي عامة ئةكات، كاتَي 
ةرؤكي ئةجنومةني وةزيران هات و عةرزي سياسةي عامةي كرد و هةموو او بؤ سدربةرَيز راسثَير

وةزارةتةكانين، لةسةر ئةو ئةساسة سيقةي ثةرلةماني ثَيدار بؤ ئةوةي كارةكاني خؤي بكات، بؤية فيقهي 
كاردَييَن، هةمين هةية بةرنامةي حكومي بةكاردَييَن، يةعين وري هةم سياسةي عامة بؤ حكومةت بةدةستو

 بَي كَيشة نية و هةردووكي بَي هةر كَيشة نية، سوثاس. هةريةكَي
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ي بةرَيزان تؤمار كرابن، فةرموو.(، بةو ئومَيدةي ئةو تَيبينيانة ال60سوثاس، هاتينة كؤتايي ماددةي )
 :فتاح َيز قارةمان قادربةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

 (:61اددةي )م
دةستةي سةرؤكايةتي بؤي هةية ئةو ثرسيارانة رةت بكةنةوة كة هةر مةرجَي لةو مةرجانةي تَيدا نةبَي  1

 اوة.ةو ئاماذةي ثَيدثةير هةر ضةنديشة ( و 6كة لة ماددةي )
 ئةندام كة ثرسيارةكةي رةت كراوةتةوة ئةطةر بة برياري سةرؤكايةتي رازي نةبوو بؤي هةية داوا بكات -2

 بابةتةكة خبرَيتة بةردةم دةستةي طشيت.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كَي قسةي هةية؟ كاك بَيستون فةرموو.
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 حممد: بَيستون فائق َيز بةر 
 بةر َيز سةرؤكى ثةر لةمان.

انة دانراون كة ثَيويستة هةموو ثَيم واية زيادةية، ضونكة لة ماددةي ثَيشوو ئةو مةرج ( 61ئةو ماددةي )
ثرسيارةكة ناكات، ثرسيارَيك تيايابَي، بؤية ئةطةر مةرجةكان نةبَي تةحسيل حاسَلة، سةرؤكي ثةرلةمان 

( بكرَين بة 63 – 62( ة لةطةَل )61ة بة زيادة ئةزامن، ئةطةر مايةوةش ثَيم واية ئةو )بؤية ئةم ماددةي
ضونكة ئةو ثةيرةوة هةر لة سةرةتا تا  ،رةي نَيو ئةو ماددةيةيةك ماددة و ئةواني تر بكرَين بة فةقة

ئةخري من كَيشةي زؤري ذمارةي ماددةكامن هةية، يةك دَير و ناوي ماددةيةكي لَينراوة، ئةوة ئةَلَيمةوة بؤ 
( بكةن بة يةك ماددة بة سَي خاَل، 63 -62- 61بةرَيزاني ليذنة ئةطةر ئةيهَيَلنةوة هةرسَي ماددةي )

 سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك ئاري.
 :مولود عبدالطيف َيز ئاريبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

، دةستةي سةرؤكايةتي ن هةية، ئةوة هةَلةية لة رووي رَيزمانطةي يةكةم ئةَلَي دةستةي سةرؤكايةتي بؤيابر 
ت بكةنةوة، دووةم، ئةندام كة ثرسيارةكةي رةت كراوةتةوة ثَيم باشة بكرَي بة بؤي هةية ئةو ثرسيارانة رة

 ئةو ئةندامةي ثرسيارةكةي رةت كراوةتةوة،  سوثاس
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك عومةر.
 :محة سعيد َيز عمر عينايةتبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

استة نةكات كة لةطةَل مةرجةكاني ثرسي واي لَي بكرَي )دةستة بؤي هةية ئةو ثرسة ئار م باشة ئاثَي
 ( دا هاتووة، ثَيداطرين ئةكةم لةسةر وشةي ثرس، ثرسيار هةلةية.60نووسراودا نايةتةوة كة لة ماددةي )

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
راوَيذكاري لةطةَل كةسي ثسثؤر بكات، ئةطةرنا ثرس لة كرماجني سةرو  بةيذنةي كاتي دا ليئةوة لة كؤتاي

 وةك قةزية بةكاردَي، فةرموو كاك قادر.
 :رسول  متانئوَيز قادر بةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

سةبارةت بةوةي ثرسيارةكة رةت كرايةوة و ئةندامةكة رازي نةبوو خرا بةردةم دةستةي طشيت، دةستةي 
طشيت بة ض ميكانيزمَيك رةتي ثرسيارةكة ئةكاتةوة؟ لة ئةطةري ثَيداطريي ئةندامةكة لةسةر هاتنة دي 

 مةرجةكاني لة ثرسيارةكة؟ 
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 موو.( دةمج بكرَي، ماوي كاك ئةيوب؟ فةر63 -62 -61موناقةشة كؤتايي هات، ئةو ثيشنيارةش هةية )

 عبداهلل امساعيل:َيز ئةيوب بةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

 ثشتيواني لة راكةي كاك )بَيستون( ئةكةم بؤ دةمج كردني ئةو ماددانة.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 (.62سوثاس، فةرموو بؤ ماددةي )
 :فتاح َيز قارةمان قادربةر 
 لةمان.َيز سةرؤكي ثةربةر 

 (:62ماددةي )
بؤ سةرؤك  َيريةيند( رؤذ تَيثةر نةكات لة بةرواري طةيشتين ثرسيارةكة 7لة ) سةرؤك لة ماوةيةك

 استة كراوة.وةزيران يان ئةو وةزيرةي كة ثرسيارةكةي ئار 
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ديارة موناقةشة نية؟ كاك بَيستون فةرموو.
 :امحد َيز بَيستون فائقبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

( رؤذ تَيثةرنةكات لة بةرواري طةيشتين ثرسيارةكة ئةينَيرَي بؤ 7تةنيا زمانةوانيية، )سةرؤك لة ماوةي )
بةم جؤرة  ،الوةوئة وةينةةسةرؤك وةزيران( يةعين ئةو فاريزةية بكةوَيتة دواي ئةوة، سةرؤكةكةش ئةب

( رؤذ تَيثةرنةكات لة بةرواري طةيشتين، سةرؤك ثرسيارةكة ئةنَيري بؤ سةرؤك 7كة لة ))دواي ماوةيةك 
 استة كراو.وةزيران يان وةزيري ثرسيار ئار 

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 .سوثاس، فةرموو كاك ئةبو كاروان

 :عبدالرمحن َيز عبدالرمحن فارسبةر 
 ةرلةمان.َيز سةرؤكي ثبةر 

( رؤذ تَيثةر نةكات لة بةرواري طةيشتين ثرسيارةكة ئةينَيرَي 7تَيبينيةكي تر هةية )سةرؤك لة ماوةيةك )
 بؤ سةرؤك وةزيران يان ئةو وةزيرةي ثرسيارةكةي ئاراستة كراوة(.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 توانني بة رَيطاى وةزيرة ثةيوةنديدارةكان بنَيريننا هةر بة رَيطةي سةرؤك وةزيرانةوةية

 :عبدالرمحن محن فارسبةر َيز عبدالر
 .ى هينةكةيةمةبةستم تةكميلةكة



 295 

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 (.63)بكةن، فةرموو بؤ ماددةي  وةي باشرتين دارشنت بؤ ئةو ماددةئةو تَيبينيانة تؤمار ئةكرَين، بؤ ئة

 :فتاح َيز قارةمان قادربةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

 (:63ماددةي )
( رؤذ وةاَلمي ثرسيارةكة بدةنةوة لة هةموو 7استة كراوة لة ماوةي )ئةبَي ئةو اليةنةي ثرسيارةكةي ئار 

 ( رؤذ دواخبرَي.21حاَلةتَيك و نابَي وةَلامي ثرسيارةكة لة ماوةي )

 ينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيم
 .مصطفىكَي قسةي هةية؟ فةرموو كاك 

 :مصطفى سةكري مصطفىَيز بةر 
 سةرؤكي ثةرلةمان. /َيزبةر 

لة زؤر سياغة كردندا ئةبينني بكةرةكة تاكة كارةكة كؤية، يان بة ثَيضةوانةوة، ثَيم باشة ضاك بكرَين، 
 شتانة ضاك بكرَين. مةسةلةن اليةن تاكة، بةاَلم بدةنةوة كؤية، ئةو

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كةسي تر هةية؟ فةرموو كاك ئاري.

 :مولود عبدالطيف َيز ئاريبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

( رؤذ، 21َي )( رؤذ، كة تؤ وتت ئةبَي ئيرت موناقةشة هةَلناطرَي، بةاَلم لة دووةم ئةَل7لة سةرةتاوة ئةَلَي )
 ئةوة زؤر فةرقة، لة ماددة ضؤن ئةبَي ئةو الوازية هةبَي، سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو ئةبو كاروان.

 َيز عبدالرمحن فارس:بةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

 ( رؤذ. 21بؤ  14زؤري هةية، يةعين بكرَيتة ) ( فةرقي21بؤ  7منين هةمان تَيبينيم هةية، لة نَيوان )
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بؤ روون كردنةوة. زسوثاس، فةرموو دكتؤرة رَيوا
 فائق: بةر َيز رَيواز

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 
 (ة، ئةَلَي71داية كة ماددةي )ةبةردةستيان ئةوة ثةيوةستة بة ماددةيةكي تر كة لة ثرؤذةكةي بةرَيزان ل

سةرؤك وةزيران بؤي هةية يةكسةر وةاَلمي زارةكي بداتةوة، يان داواي دواخسيت بكات بؤ ماوةيةك كة لة 
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(، ضونكة ئةطةر داواي 21بؤية بؤتة ) ، (7( يةمان ئيزافة كردووة بؤ )15( رؤذ زياتر نةبَي( ئةو )15)
( 21َي داواي ئةو كاتة بكات، بؤية نابَي لة هيض حاَلةتَيك لة )وةقت بكات بؤ ئةوةي خؤي حازر بكات ئةتوان

( رؤذ 15( رؤذ جواب بداتةوة، ئةطةر داواي كرد دةرفةتي ثَي بدرَي تا )7رؤذ تَيثةرَي، ئةسَل ئةوةية لة )
 ئةتوانرَي دةرفةتي ثَي بدرَي، بؤية بةو شَيوةية.

 ان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةم
 (.64سوثاس، فةرموو بؤ ماددةي )

 :فتاح َيز قارةمان قادربةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

 :(64ماددةي )
ثرسيار بة كؤتايي هاتين وةرزي طرَيدان كؤتايي نايةت تةنيا ئةو ماوةي بؤ وةاَلمي ثرسيار ديار كراوة  1

 ثَي ئةكاتةوة. نامَينَيت و ماوةكة لة سةرةتاي وةرزي طرَيدان سةر لة نوَي دةست
 ئةندام بؤي هةية هةركاتَي بيةوَي ثرسيارةكةي بكشَينَيتةوة. -2
استة كرد ئةوة ثرسيارةكة بة ناوي ئةو ئةندامة ئةطةر زياتر لة يةك ئةندام هةمان ثرسياري ئار  -3

مةكة استة ئةكرَي كة ثيَ شرت ثَيشكةشي دةستةي سةرؤكايةتي كردووة، بةاَلم ئةبَي وَينةيةكي وةاَلئار 
 استةي ئةو ئةندامانةش بكرَي كة هةمان ثرسياريان كردووة.ئار 

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، دوو كةس هةية، فةرموو كاك ئومَيد.

 َيز ئومَيد محة علي:بةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

استة ئةكرَي كة يةكةجمار تؤمار ئةكرَي ئار  تةنيا تَيبييَن بضووك، ئةوةي بة ناوي ئةو ئةندامةوة
لةكاتي جياواز، بؤية ئةوة ئيشكالة كةن بةاَلم استةي باستة كردووة، رةنطة لة يةك رؤذ ئار ثرسيارةكةي ئار 

ئةوةمان كرد كة ثرسيار لة ئةندامَيك زياتر بؤي هةية كة  ىلة ماددةكةي ثَيشووترين موناقةشة
 .ةن، سوثاسةن، بؤية ئةكرَي ئةو برطةية الببتة بكاسثرسيارَيكي دياري كراو ئار 

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو ئامينة خان.

 َيز ئامينة زكري:بةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.ر ةب

ومةتي استةيةت حكهاتية دانان، ضونكي طةلةك جارا ثةرلةمانتارا زؤر ثرسيار ئار  ئةظة ل طَور وي خاىَل
، يان وةاَلمَي ثةرلةمانتارةكي نةدان طوتيا ن، ثرسيارَيت وان دووبارة كري بوو، حكومةتين ذي وةاَلم داكر

 ؤن دَي رَيكضش بزانيت ةتياة كرن و دةستا سةرؤكايتداي، بؤ هةندَي كو رَيكخستنا تةنزميَيت بَيـ جابمة 
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رسيارَيت دووبارة بؤ حكومةتَي نةضن، هةم ذي ئيخنت ل سةر وَي ئةساسيا هاتية رَيكخسنت، بؤ هةندَي كو ث
 تةنزميةك ئاراستة كرنا ثرسياردا هةبينت.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كاك بَيستون.

 :حممد َيز بَيستون فائقبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

بة كؤتايي هاتين وةرزي طرَيدان ياغةية، يةكةم بةو جؤرة تةنيا س بؤ خاَلي يةكةم و دووةم قسةكاني من
ثرسيار كؤتايي نايةت تةنيا ئةو ماوةي بؤ وةاَلمي ثرسيارةكة دياري كراوة نامَييَن و لةسةرةتاي وةزري 

َوة، ئةوةي دووةم، ئةندام  طرَيدان سةر لة نوَي ماوةكة دةست ثَي ئةكاتةوة، واتة ماوةي دووةم ضؤتة ئةوي
ثرسيار بكشَينَيتةوة هةركاتَي بيةوَي بة زيادةي ئةزامن، لةسةر خاَلي سَييةمين خؤ لةو خولةش بؤي هةية 

استةي كردووة استة كردووة ئةندامَيكي ترين ئار جار ثرسيارم ئار د من بؤ خؤم ضةن بؤ هةر وةزرَي
ناوي منةوة و بؤ  وةاَلمين بؤ هةردووكمان هاتؤتةوة، رةنطة من وةاَلمةكةي حكومةمت ثَي باش بَي كة بة

من بَيتةوة نةك ئةوةي كة سةرؤكايةتي ثةرلةمان وةالَ مي كةسَيكي ترم بؤ بنَيرَي، بؤية حاَلةتَيكي تةبيعية 
ن لةطةَل كاك ةضةند ئةندامَيك لةسةر يةك بابةت ثرسيارَيك بؤ ئةجنومةني وةزيران بنَيرن، مةسةل

كردني كؤمةَلَيك تؤمةتبار بؤ وزارةتي ناوخؤ عي دةستطري و يةك دوو برادةري تر لةسةر وةز )سؤران(
بةاَلم بة ناوي ئَيمةوة وةاَلمةكة هاتبووة، من بؤ  ،ثرسيارمان ناردبوون بريمة، هةمان وةاَلم كؤثي كرابوون

 سوثاس. ة، ئةو خاَلة بة زيادة ئةزامنئةرشيفي خؤم، بؤ دةنطدةري خؤم، بؤ ئةو كةسةي كة هاتوو
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، موناقةشة كؤتايي هات، فةرموو ماددةي دواتر.
 :فتاح َيز قارةمان قادربةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

 (:65ماددةي )
 ( شةمة دياري ئةكرَي بؤ ثرسياري زارةكي.5رؤذاني )

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ماددةية وا ئةبينم ثَيويستة دةمج بكرَي، روون كردنةوة فةرموو.ديارة ئةو 

 فائق: د.رَيواز َيزبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

ابوو بؤ كاري ثةرلةماني ثَينج شةممةمان داناوة بؤ قسة كردن نئَيمة دامان لةبةر ئةوةي لة جةدوةلةكة
ي زارةكي ئةكةوَيتة ئةو رؤذةي كة لة لةطةَل حكومةت، بؤية ئةو رؤذةش دانراوة، بؤ ئةوةي ثرسيار

 جةدوةلي كاري ثةرلةمان حكومةت لَيرة ئامادة ئةبَي.
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 موناقةشةي ئةوَي؟ سوثاس، فةرموو ماددةي دواتر، فةرموو كاك قادر.

 :رسول متانئوَيز قادر بةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

ئَيمة وابةستةي بكةين هةر ئةوترَي ثَينج  لة جةدوةلةكة دانراوة، بةاَلم بؤي دكتؤرة دةَلَي راستة ئةوة
هةر هةَلطريَي، لة ئةطةري ئامادة بووني سةرؤكايةتي  ن، يةعين بة راي من ئةو ماددةشةمة دابنَي

مةرجةكان ئةتوانَي  ئةجنومةني وةزيران و وةزيرةكان لة ثةرلةمان هةر رؤذَي بوو ثةرلةمانتار بةثَيي
 استة بكات، سوثاس.ثرسياري خؤي ئار 

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كاك ئومَيد.

 َيز ئومَيد محة علي:بةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

ئةتوامن بَلَيم لة دةورةيةك  ثَيم واية ئةو ماددةية طرنطة، ضونكة لة ثةرلةمانة زؤر ثَيشكةوتووةكاني دونيا
كة بؤ ئَيمة كرابوويةوة يةكَي لة ثةرلةمانتارةكاني سوَيد باسي ثةرلةماني سوَيدي كرد، ئةطةر بة هةَلة 
نةضوومب رؤذاني ثَينج شةممان يان يةكَي لة رؤذةكاني هةفتة دياري كراوة كة سةرؤك وةزيران 

كردنةوة لةسةر كَيشة و طرفتةكان ئةدات و  بةرثرسياري يةكةمي حكومةت دَيتة ثةرلةمان و روون
ثةرلةمانتاران ثرسيارةكاني خؤيان رووبةرووي سةرؤك وةزيران ئةكةنةوة، ئةطةر ئةوة مبَييَن بةو شَيوةية 

ي من ئةوة وادياري بكرَي، ناضار كردنشي تَيدابَي، ئةكرَي حكومةت لة رؤذي ثَينج شةمة ئامادة بَي، بة بر 
ضار بكرَي هةموو ثَينج شةمةيةك بَيتة ثةرلةمان و لةوَي هةر كَيشة و طرفتَيك زؤر طرنطة، حكومةت نا

 هةبَي طفتوطؤي لةسةر بكرَي، سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دكتؤرة ظااَل.
 :ابراهيم ريدبةر َيز د.ظااَل ف

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 
لة ثَيشووتر وةكو  ي لة بةرَيز كاك )قادر( ئةكةم، ماددةكة زيادة و هةَلطريَي، لةبةر ئةوةيمنين ثشتطري
 ( ئيشارةتي ثَيدا روون كردنةوة دراوة.دكتؤرة )رَيواز

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو ئامينة خان.
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 َيز ئامينة زكري:بةر 
 ثةرلةمان.َيز سةرؤكي بةر 

ثَينج شةميب تايبةت دةبَي بؤ طفتوطؤ  ، كو برطا ضارَي تةحديد كري رؤذا( يَي52ئةوة طرَيداية ماددَي )
 كردن لةطةل حكومةت بةثَيي ثَيويست، واتة ثةسند بووة ئةوة.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 (.66سوثاس، فةرموو بؤ ماددةي )

 :فتاح ارةمان قادرَيز قبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

 (:66ماددةي )
سةرؤك وةزيران يان ئةندامي ئةجنومةني وةزيران بؤي هةية يةكسةر وةاَلمي ثرسياري زارةكي بداتةوة  1

 ( رؤذ تَيثةر نةكات.15يان داواي دواخستين بكات بؤ ماوةيةك كة لة )
 دياري كراو وةاَلم بدرَيتةوة. ئةكرَي ثرسياري زارةكي بة نووسني لة ماوةي -2

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كَي قسةي هةية؟ فةرموو كاك ئاري.

 :مولودطيف لعبدالبةر َيز ئاري 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

ومةن، بؤي هةية برطةي يةكةم ئةَلَي سةرؤك وةزيران يان ئةندامي ئةجنومةن، بكرَي بة ئةنداماني ئةجن
بكرَي بة بؤيان هةية، يةكسةر جوان نية بكرَي بة راستةوخؤ وةالمي ثرسياري زارةكي بداتةوة، بكرَي بة 
بدةنةوة يان داواي دواخستين بكةن، برطةي دووةمين البرَي، ضونكة ناتوانني ثةيرةو بؤ ئةوان دابنَيني، 

وة، سةرؤكي وةزيران يان ئةجنومةني وةزيران؟ ئَيمة ئةكرَي ثرسياري زارةكي بة نووسني كَي وةاَلمي بداتة
 ثةيرةو بؤخؤمان دائةنني، سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو دكتؤرة جوان.

 َيز د.جوان امساعيل:بةر 
 سةرؤكي ثةرلةمان. َيزبةر 

ربَيتة ب(  67، ماددةي )دةمج بكرَي، ثَيويست ناكات( 67)( لةطةَل ماددةي 66اح دةكةم ماددةي )ريئيقت
 (، سوثاس.67فةقةراتي ماددةي )

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو ئامينة خان.
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 َيز ئامينة زكري:بةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

ة الدان، ئةطةر بةرسظ ظَي نظيسيين بَيتة دانان، بةرَيزان بةرَيز كاك )ئاري ( ئاماذة ثَيدا ثرسيارا زارةكي بَيت
تن هةندَي ثرسيارَيت هةي كو  دَيتة ثةرلةماني دَينت بةرسظا ثةرلةمانتارا دةزؤرجارة حكومةت وةخيَت

وةرطري، ظي دةمي ئةطةر الببني  يرانيا ئةجنومةنَي وةزةئتظَيت، دشَي راب نينة، ئامادةكاري ثَيوج
دكةن ذ بةرسيظدانا وَي ذي، ذبةر هةندَي مة وةكي ليذنا ثَيويست زانني كو ئةو  رثةرلةمنتار زةرة

اب بَيطومان بةرسظا ثةرلةمانتارَي بَينة ةوثرسيارَيت كو حكومةت ثةرسيظ نينة ل ثةرلةمانَي بَيتة ج
، ذ بةر هةندَي ئةم دبينني زةروورةتة، مةسةلةن وةزير هاتية ثةرلةمانَي ئةندام نياب ب نظيسةوج
 استة كرية، وةَلامي نةبووة، سوثاس.رسياري ئار ث

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
راستة لة رووي عةمةلي  هةية، ثرسياري زارةكي راستةوخؤ لة ناو هؤَلي ثةرلةمان زؤر لة جَيي خؤيةتي، 

، سةرؤك وةزيران يان هةر وةزيرَيك بةاَلم ئةطةر وةاَلمةكة ثَيويسيت بة داتا بوو، بة لَيكدانةوة بوو
نَيكي باشة، فةرموو ئةطةرَيتةوة بؤ شوَيين خؤي، وةاَلمةكة كة بنَيري بة نووسراو ئةينَيرَي، ئةوة ئةزموو

 .دكتؤرة رَيواز
 فائق: بةر َيز رَيواز

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 
ثرسيارة زارةكيةي كة راستةوخؤ وةاَلم بؤ ئةوةي مانايةكي زؤرتر بدات ئةتوانني واي لَي بكةين )ئةبَي ئةو 

 نةدراوةتةوة ئةبَي دواتر بة نووسني لة ماوةي دياري كراودا وةاَلم بدرَيتةوة(.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( موناقةشة كرا، ثَيشنيارين كراوة كة هةردوو ماددةكة دةمج بكرَي، ئةوةش 66سوثاس، ماددةي )
 ( فةرموو.67ينيةكة لة جَيي خؤيةتي ماددةي )تَيب

 :فتاح َيز قارةمان قادربةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

 (:67ماددةي )
ئةندام بؤي هةية لة هةر كؤبوونةوةيةك دا كة تةرخان كراوة بؤ ثرسياري زارةكي تةنيا يةك ثرسيار  1

 استة بكات.ئار 
ئةتوانَي يةكلار بة كورتي تةعقيب واتة لةسةر ضوون لة تةنيا ئةو كةسةي ثرسياري ئاراستة كردووة  -2

 وةاَلمي ثرؤسيار لَيكراو بكات.
 ثرسيار لَيكراو بؤي هةية بة كورتي و بؤ يةكلار لةسةر تةعقييب ئةندامي ثةرلةمان وةاَلم بداتةوة. -3
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ثرسياري زارةكي  كاتذمَير بةر لة دانيشتين تايبةت بؤ( 48ئةبَي ئةو كةسةي ثرؤسياري زارةكي ئةكات ) -4
 ناوي خؤي و ثوختةيةكين لةو ثرؤسيارة بداتة سكرتَيري ثةرلةمان.

 ناكرَي لة كاتي ثرسياري زارةكي لة هةمان دانيشنت ثرسيار بطؤردرَي بؤ ثرساندن. -5
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 رموو شكرية خان.سوثاس، دةست بة طفتوطؤ ئةكةين، كَي قسةي هةية؟ فة
 شكرية امساعيل: َيزبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

ثَيم واية خاَلي يةكةم واي لَي بكرَي )ئةندام بؤي هةية لة هةر كؤبوونةوةيةك يةكلار موداخةلة بكات(، جا 
لةو موداخةلة ضةند ثرسياري كرد رَيطةي ثَي بدرَي، نةك يةك ثرسيار، ضونكة رةنطة ضةند ثرسيارَيكي 

 ةروري هةبَي.ز
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك بَيستون.
 :حممد َيز بَيستون فائقبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

( كاتذمَير بيدات بة سكرتَير بة زيادةي 48من فةقةرةي ضوارةم ئةو كةسةي ثرسياري زارةكي ئةكات )
 ئةزامن، سوثاس.

 َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر 
 سوثاس، فةرموو كاك قادر.

 :رسول متانئوقادر  َيزبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

( ثرسيار بَي، الي كةم دوو ثرسيار، سةبارةت بة خاَلي سَييةم 3يةك ثرسياري زارةكي كةمة، بة راي من )
( سةعات بةر لة كؤبوونةوة دائةنرَي، 48زؤرة، خؤ بةرنامةي كار ) ( سةعات بةر لة كؤبوونةوة كاتَيكي48)

ئةو كاتة راشناطةيةنرَي، ئينلا ئةو خاَلة ئةوة كاك )بَيستون( وتي لةطةَل دام البرَي، ئةطةر ماوةش بةراي 
( سةعات، بؤ ثرسياري زارةكي ناوي خؤي بنووسَي نةك ثوختةيةك لة ثرسيارةكة، 24من بكرَي بة )

يران يان جَيطري سةرؤك وةزيران يان ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران لة ئةجنامي وتةكان سةرؤك وةز
ئةكري ئةوكاتة ثةرلةمانتار ثرسياري بؤ دروست بَي لةوةي كة لةسةر ثرسَيك قسة ئةكةن، هةر ئةوكات 

ناوةرؤكي ثرسيارمان بؤ دروست بَي، بؤية ثوختةيةك بة قةناعةتي من الي كةم ثوختةيةك البرَي، ناكرَي 
 ( ناكرَي، هةر ناو نووسني ئةكرَي، سوثاس.24( سةعات، )48سوئال )

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 يات خان.سوثاس، فةرموو ح
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 :قادر يات مةجيدح َيزبةر 
 سةرؤكي ثةرلةمان. َيزبةر 

ونةوةيةك تةرخان كراوة بؤ ثرسياري ( فةقةرةي يةكةم )ئةندام بؤي هةية لة هةر كؤبو67لة ماددةي )
( خولةك بؤ ثرسيار 2( هةر لة فةقةرةي يةكةم ئةَلَي )68زارةكي تةنيا يةك ثرسيار بكات(، لة ماددةي )

( خولةكة ئةطةر يةك ثرسيار يان ضوار ثرسيار هةر ضةند بَي ئةندام بيكات، ضونكة 2كردن، ئةشَي ئةو )
بَيستون( ئةكةم ئةو  ري نةكرَي، ثشتطريي لة كاك )قادر وديا وةقتةكة دياري كراوة با ذمارةي ثرسيار

 فةقةرةي ضوارةمة البرَي.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو شرين خان
 .رمضانشريين حسنى بةر َيز 

 سةرؤكي ثةر لةمان. َيزبةر 
قسة كردن هةبيت، بةس ضةند ثرسيار  مايَف ئَيكَىكةم كو د خااَل ئَيكَي ثشتطرييا شكرية خانَي سةبارةت ب

 ئةو خاَلة، سوثاس. َى ثشتطرييا هةظااَلن دكةم بؤ البردنادكةت ئازاد بينت، خاَلا ضار
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك ئةبو كاروان.
 :عبدالرمحن رمحن فارسَيز عبدالبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

جياتي ثرسيار كردنةكة، نةك بةس ثرسيارَيك، دوو،  ولةكة مبَييَن لةمنين لةطةَل ئةوةم ئةو دوو خ
ثرسياري ثَين وةختة زؤرجار بابةتَيك دَيتة ثَيشةوة لة كؤبوونةوةي ثةرلةمان ثرسيارَيك دروست ئةبَي، 

ختة بنووسرَي باشة، بةاَلم ثرسيارةكة ثَين وةخت بةراسيت لةطةَل ئةوة نيم ئةو بؤ ئةوةي ناوي ثَين وة
زؤرجار ئةطةر بابةتَيك دروست بوو ثَيويسيت بة ثرسيار كردن و روون كرنةوة هةبوو بوار بدرَي كة 

 ئةندام ئةو ثرسيارة بكات، سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك عبداهلل.
 ز عبداهلل حاجي حممود:َيبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

خاَلي ضوارةم ثرسيارةكة و كاتةكةي كة دياري كراوة بؤ سةرؤكي كابينة و ئةنداماني ئةجنومةنةكةي بؤ 
 ئةوةي خؤيان ئامادة بكةن بؤ وةاَلمةكة، بؤية دياري كراوة، كاتةكةش زةروورة هةبَي.

 سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري
 سوثاس، فةرموو كاك ئومَيد.
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 َيز ئومَيد حةمة علي:بةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

بؤم طرنط بوو ثشتيواني لة قسةكاني برادةرامن بة تايبةتي كاك )بَيستون( بكةم سةبارةت بة كاتي 
ة تةنيا بؤ بريؤكة يان ( سةعات ثَين ئةوة لةوة ئةكةوَي ثرسياري زارةكي بَي، ئةو48ثيشوةختة، ضونكة )

شيت تر راستة، بةاَلم بؤ ثرسيار خراث ئةبَي، بؤية البرَي، نابَي هيض مةرجَيكي جيا لة ناو نووسني لة 
مةسةلةي ثرسياري زارةكي هةبَي، ذمارةي ثرسيارين دياري نةكرَي، كَيشة بؤ ثرسيارةكة دروست ئةكات، 

 بؤية تكاية ئةو دوو برطةية البرَي.
 ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيز جعفر

 ر.رموو كاك عمسوثاس، فة
 :محة سعيد ر عينايةتعم َيزبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

من ناوم نووسي، من ثشتطريي ئةوة ئةكةم كة ناكرَي ذمارةي ثرسةكان دياري بكرَي، ئةندام بؤي هةية 
ي دياري كراوي خؤي تَيثةر  نةكات، نووسراوة دووةم تةنيا استة بكات، بة مةرجَي لة ماوةثرسي زارةكي ئار 

استة ئةو كةسةي، ئةو كةسة ضية؟ ئةو ئةندامةي، تةعريف كراوة ئةندام، تةنيا ئةو ئةندامةي ثرسي ئار 
يةكلارةكةش ئةبَي البرَي، سةبارةت بة  يب لةسةر وةاَلمي ثرسيارةكة بكاتكردووة ئةتوانَي بة كورتي تةعق

ست ناكات لة ناو ( كاتذمَيرةش ثَيوي48قادر ئةكةم ئةو )و كاك  بَيستونكاك رةكة ثشتطريي ( كاتذمَي48)
ئةو استة كراوة ئةكرَي ماوة بدرَي بةو كةسةي ثرسةكةي ئار  استة ئةكاتثرسةكة ئار  هؤَلي ثةرلةمانة

ي ثةرلةمان او هؤَلَيزة ماوةي بؤ دياري بكرَي كة لة ماوةي ضةند وةاَلم ئةداتةوة، لةوانةية من لة نبةر 
 سوثاس. كةم،استة بئةتوامن ثرسةكة ئار  ثرسةكةم بؤ دروست بَي

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 .سوثاس، فةرموو دكتؤرة رَيواز

 :حسني فائق بةر َيز رَيواز 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

كردني ئةنداماني ثةرلةمان بةو شَيوةي لَي بكرَي  سةبارةت بة برطةي يةكةم باشرتة لة نةتيلةي قسة
)ئةندام بؤي هةية لة هةر كؤبوونةوةيةك دا كة تةرخان كراوة بؤ ثرسياري زارةكي تةنيا يةكلار 

استة بكات( تةنيا يةكلار بؤي هةية دواترين حةقي تةعقييب هةية ثرسيارَيك يان ضةند ثرسيارَيك ئار 
سةبارةت بة فةقةرةي ضوارةم ئةوة بؤ زةمانةتي ئةوةية ثةرلةمانتار وابةكةي بة دَل نةبوو، ةئةطةر ج

لةبةر ئةوة  ةق نةبووبنيوةاَلمي دةست بكةوَي لةو كؤبوونةوةية، يةعين رةنطة لة سياغة كردني موةف
( رؤذ 7لةيةتي ضونكة لةسةرةوة )رَي لة جياتي ئةبَي ئةو كةسةي ثةئةتوانني بةو شَيوةي لَي بكةين )ئةك

( رؤذين، لةبةر ئةوة بؤ ئةوةي 21وتوومانة لة هةندَي حاَلةت ئةتوانَي بطاتة ) ( رؤذ دانراوة15) دانراوة،
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مانةتي ئةوةت دةست بكةوَي كة زووتر وةاَلمةكةت دةست بكةوَي ثةرلةمانتار ئةو مافةي هةبَي ئةوين ةز
 تايبةت بؤ ثرسياري ( كاتذَير بةر لة دانيشتين48ئةوةية ئةكرَي ئةو كةسةي ثرسياري زارةكي ئةكات )

زارةكي ناوي خؤي و ثوختةيةكين لةو ثرسيارة بداتة سكرتَيري ثةرلةمان تا لة رَيطةي سةرؤكايةتيةوة 
استةي اليةني ثةيوةنديدار بكرَي، بؤ منوونة ثرسارَيكم هةية ئةمةوَي لة ثَينج شةمة جوابةكةيم دةست ئار 

كة نيةتي باش بَي بيةوَي  منوونة وةزيرة ذةكة، بؤ( رؤ15)( رؤذةكة و 7بكةوَي نامةوَي بضَيتة ناو )
لةبةر  بؤ زةماني مافَيكي ثةرلةمانتارة، واَلمةكة بداتةوة، بةَلكو بتوانَي ئةو رؤذة وةاَلمم بداتةوة، ئةوة

ئةوةي ئَيمة لةطةَل ئةوة نني ئةو برطةية البرَي، بةاَلم لةطةَل ئةوةين واي لَي بكرَي كة بةو شَيوةي ئَيمة 
 طةكة، سوثاس.ان بووة لة داناني بر نيةمت

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو دكتؤرة ظااَل.

 :ابراهيم ز د.ظااَل فةريدبةرَي
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يان ثةيوةسنت ماددةكة زؤر بة دةقيقي دارَيذراوة، لةبةر ئةوةي ئةو ماددانةي لة دواي يةك دَين هةر هةموو
بة ثرسيار، دةستكاري كردني ماددةيةك ئةبَيتة هؤي شَيواندني ئةو ماددانةي ثَين خؤي ثةسند كراون، 
بؤية هَيوادارم كاتَي كة ثَيشنياري هةَلطرتين برطةيةك ئةكرَي يان زياد بكرَي ديراسةي ماددةكاني ثَين 

اتَي وةزير دَي لةسةر يةك بابةتي ك يةنخؤي بكرَي، دواجار يةك ثرسيارين بؤ يةك بابةتي موعة
استة ئةكات و بؤشي ئةندام تةنيا يةك ثرسيار ئار  استة ئةكةي بة شَيوةي زارةكيموعةيةن تؤ ثرسياري ئار 

( ئةندام ثةرلةمان 111حيساب بكة )هةية تةعقييب بكات، ثَيم واية زؤر بة دةقيقي دارَيذراوة، ضونكة 
ر بدةي بة ئةندام ئةو جةلسةية هةر كؤتايي نايةت و وةك ئةوةي ئةطةر حةقي زياتر لة يةك ثرسياهةية 

استةي كرا، ئَيستاش نة ثرسيار و نة وةاَلمةكان وازيح ( ثرسيار ئار 404وةزيري تةربية هاتبوو زياتر لة )
 نةبوون، بؤية ثَيم واية ماددةكة زؤر بة دةقيقي دارَيذراوة، وةكو خؤي مبَينَيتةوة.

 ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم 
 ( فةرموو.68سوثاس، ئةضينة ماددةي )

 :فتاح َيز قارةمان قادربةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

 (:68ماددةي )
 كاتي دياري كراو بؤ ثرسيار و وةاَلمي زارةكي بةم شَيوةية ئةبَي:

 دوو خولةك بؤ ثرسيار كردن. 1
 مدانةوة.( خولةك بؤ وةاَل3) -2
 ضووني ئةو ئةندامةي ثرسياري كردووة.بؤ( خولةك بؤ تةعقيب لةسةر 3) -3
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 .( خولةك بؤ وةاَلم دانةوةي تةعقيبةكة3) -4
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي قسةي هةية؟ فةرموو كاك ئاري.
 :مولود طيفللعبدا َيز ئاريبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

( خولةك نةك دوو خولةك بؤ ثرسيار كردن، هةمان شت 2ةم بةو شَيوةي لَي بكرَي، تا ماوةي )برطةي يةك
( 3و سَييةم و ضوارةم ) َي بة تاماوةي سَي خولةك( خولةك بؤ وةاَلم دانةوة بكر3بؤ برطةي دووةم )

 ثاس.هةردووكي بكرَي بة يةك خولةك، سو ةعقيب و وةاَلمدانةوةي تةعقيبةكةخولةك زؤر زؤرة بؤ ت
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 (.69سوثاس، موناقةشة كؤتايي هات، فةرموو ماددةي )
 :فتاح َيز قارةمان قادربةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

 (:69ماددةي )
كردن  مةرجةكاني ثرسيار كردن لة سةرؤك وةزيران و ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران لة كاتي طفتوطؤ

 لةسةر بودجةي طشيت و ثرؤذة ياساكان جي بةجَي ناكرَي.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 (.70قسةي هةية؟ كةس نية، فةرموو ماددةي ) كَي
 :فتاح َيز قارةمان قادربةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

 (:70ماددةي )
طرنط و هةنووكةيي لة نَيوان ثةرلةمان و حكومةت بؤ بةديهَيناني بريتية لة طفتوطؤ كردني بابةتَيكي  1

 بةرذةوةندي طشيت.
ةن بؤ ئةوةي بابةتَيكي ك( ئةندامي ثةرلةمان بؤي هةية داوايةك ثَيشكةشي دةستةي سةرؤكايةتي ب10) -2

 طشيت خبرَيتة روو بؤ طفتوطؤ.
بؤ ئةوةي بابةتَيك بؤ طفتوطؤ كردن بة  سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران بؤي هةية داوا لة ثةرلةمان بكات -3

 وو.اني ئةجنومةني وةزيران خبرَيتة رئامادة بووني خؤي يان يةكَي لة ئةندام
 ( رؤذ تَيثةر نةكات وادةي ئةو دانيشتنة دياري بكات.14دةستةي سةرؤكايةتي ئةبَي لة مادةيةك كة لة ) -4
وطؤ ثرساندن و لَي سةندنةوةي متمانة لة خؤ لةو دانيشتنةي بابةتَيكي طشيت ئةخرَيتة روو بؤ طفت -5

 ناطرَي.
 هةر ئةندامَيك بؤي هةية بةشداري لة طفتوطؤ بكات. -6
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( رؤذ زياتر نةبَي بة 7تين ئةو دانيشتنة بكات بؤ ماوةيةك كة لة )هةية داوا دواخس حكومةت بؤي -7
 هةماهةنطي لةطةَل سةرؤكايةتي ثةرلةمان رؤذَيكي تر دياري ئةكرَي.

 خاوتنيان ثَي بدرَي.ابن و دةستثَيكي ئ ندامانةي واذوويان كردووة ئامادةَيويستة ئةو ئةث -8
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي قسةي هةية؟ فةرموو كاك بَيستون.
 :حممد َيز بَيستون فائقبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

ئةسَل واية لة ماددةكاني سةرةتا ثَيناسةمان كردووة كة بريتية لة  خاَلي يةكةم ثَيناسةية، ثَيناسةش
طفتوطؤ كردني بابةتَيكي طرنط بؤ دةست ثَيك، من بة طوجناوي نازامن، هةر ئةو يةكةمة لةطةَل ئةوةي 

ةي ( ئةندامي ثةرلةمان بؤيان هةية داوايةك ثَيشكةشي دةست10دووةم دةمج بكرَي بة يةكةوة، )
نةوة بؤ طفتوطؤ كردني بابةتَيكي طرنطي هةنووكةيي لة نَيوان ثةرلةمان و بؤ ئةوةي بَيسةرؤكايةتي بكةن 

حكومةت مةسةلةن، يان ئةوةي تر بة جؤرَيك لة جؤرةكان بريتية لة طفتوطؤ كردن بة طوجناي نازامن، 
 سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو طةشة خان.

 طةشة دارا جالل: بةر َيز
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

ة، ي شت ئةكةين لة موستةلةحاتدا لة كاتَيكدا دووبارة ئةبَيتةوةبؤ وةاَلمي كاك بَيستون ديارة كة ثَيناس
َيكة تايبةتة بة شتَيكي طشيت كة دووبارة نابَيتةوة لة ماددةكة، بؤية لَيرة ثَيناسةي بةاَلم ئةوة بابةت

 ئةكةين.
 َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر 

 (، فةرموو دكتؤرة ظااَل.71سوثاس، ئةو ماددةية كؤتايي هات، فةرموو ماددةي )
 :ابراهيم َيز د.ظاالَ  فةريدبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

َلي يةكةم نةفسي ، ضونكة لةطةَل حاك )بَيستون( ئةكةم، بريتية هةَلطريمنين ثشتطريي لة بةرَيز كا
( ئةندامي ثةرلةمان 10موحتةواية، بةس ئةتو زاهريةن ناَلَيي ئةوة تةعريفة، يةعين يةكسةر ئةَلَيي )

بؤيان هةية داوايةك ثَيشكةشي دةستةي سةرؤكايةتي بكةن بؤ طفتوطؤ كردني بابةتَيكي طرنط و 
  بَي بريتية، سوثاس.، هةردوو خاَلةكة دةمج بكرَيلة نَيوان ثةرلةمان و حكومةتهةنووكةيي 

 
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
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 (.71سوثاس، فةرموو ماددةي )
 :فتاح َيز قارةمان قادربةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

 (:71ماددةي )
 ئةطةر ثَين دياري كردني كاتي دانيشنت هةموو يان زؤرينةي ئةندامان داواكةيان كشاندةوة سةرؤك

 بةالوةي ئةنَي.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، ديارة موناقةشة نية، ماددةي دواتر.
 :فتاح َيز قارةمان قادربةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

 (:72ماددةي )
ئةو بؤ طفتوطؤ ئةطةر دةستةي سةرؤكايةتي رازي نةبوو لةسةر خستنة رووي ئةو بابةتة طشتية 

وة ثَيداطرييان كرد بابةتةكة ئةخرَيتة بةردةم ثةرلةمان بؤ يةكالي وويان كردئةندامانةش كة واذو
 كردنةوة.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةرَيز بَيستون فائق فةرموو.

 بةرَيز بَيستون فائق:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( كة ئَيستا ئةخيوَينَيتةوة هةر 73و  72و  71) ماددةكان ئةو سَي ماددةي كردني ديسان من لةسةر دةمج
 زؤر نزيكن لة يةك، ئةكرَي بكرَيتة يةك ماددة  و بة فةقةرة دايربَيذنةوة، سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، ماددةي دواتر.

 فتاح: َيز قارةمان قادربةر 
 سةرؤكي ثةرلةمان. َيزبةر 

 (:73ماددةي )
استةي ئةكرَي لة ئةجنامي خستنةرووي بابةتَيكي طشيت بؤ طفتوطؤ دةستةي سةرؤكايةتي بابةتةكة ئار 

ليذنةي ثةيوةنديدار بكات بؤ ئةوةي راثؤرتي تايبةت لةو بارةوة ئامادة بكات دواترين ثةرلةمان بريار و 
 كرَي لةو كؤبوونةوةية ثةرلةمان راسثاردةي ثَيويست دةربكات.وشوَيين ثَيويست بطرَيتة بةر، يان ئة رَي

 
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
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 سوثاس، فةرموو دكتؤرة بةهار.
 :فتاح َيز د.بةهار حممودبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

تةبةع تمج بكرَي، ومتان ئةوة موثشتيواني لة ثَيشنيارةكةي كاك بَيستون ئةكةم، ئةو سَي ماددةية دة
 ئةكةين بؤ ئةوةي ذمارةي ماددةكان كةم بَيتةوة، ئةو سَي ماددةية ثةيوةنديان بةيةكةوة هةية.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو دكتؤرة جوان.

 :عزيز َيز د.جوان امساعيلبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

( 73و  72و  71ان تَيبينم هةية لةطةَل دكتؤرة )بةهار( و كاك )بَيستون(، بة نيسبةت ماددةكاني )هةم
 نةفسي شنت، ئةطةر سياغةكةي نوَي بكرَي و بكرَيتة يةك ماددة باش ئةبَي، سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 .مصطفىسوثاس، فةرموو كاك 

 : سةكري فىمصطَيز بةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

( وةكو خؤي 73( زءر نزيكن، ثَيم باشة ئةو دوو ماددةية بكرَينة يةك، ماددةي )72و  71ماددةي )
 بهَيَلَينةوة، سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 (.74سوثاس، ئةو ماددةية كؤتاي هات، فةرموو ماددةي )

 :فتاح ز قارةمان قادرَيبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

 (:74ماددةي )
كردنةوةي اماني ئةجنومةني وةزيران بة روونبريتية لة داوا كردن لة سةرؤك وةزيران يان يةكَي لة ئةند

 يار و رةفتار و كارانةي ئةكةوَيتة بواري ثسثؤريةكةيان.كارنامةى حكومةت و هؤكارةكاني ئةو بر 
 براهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ا

 (.75سوثاس، ديارة موناقةشة نية، ئةضينة ماددةي )
 :فتاح ارةمان قادرقَيز بةر 
 َيزسةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

 (:75ماددةي )
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هةر ئةندامَيك بة واذووي يةك لةسةر سَيي ئةندامان بؤي هةية داواي ثرساندن لة سةرؤك وةزيران  1
 بكات.

ئةندامَيك بؤي هةية بة واذووي يةك لةسةر ضواري داواي ثرساندني ئةنداماني ئةجنومةني هةر   -2
 وةزيران بكات.

( رؤذ لة بةرواري طةيشتين داواكارييةكة بؤ 7– طفتوطؤ كردن لةسةر ثرساندن ئةجنام نادرَي تا )3
 سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران.

 ي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤك
 لي.فةرموو كاك ع( كةس قسةي هةية، 3سوثاس، كَي قسةي هةية؟ )

 َيز علي محة صاحل:بةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

اندن بابةتةكة كةسية ثةيوةندي بة خودي ثةرلةمانتارَيك هةية، ضونكة رةنطة ثَيم واية ثرس
راستة كردبَي، نةطةيشتبَيتة قةناعةت، ئِا ثةرلةمانتارَيك خؤي بةدواداضووني بؤ كةيسَيك كردبَي ثرسياري

َيكيان نية لةسةر ئةو بابةتة، بةدواداضوونيان حي( ثةرلةمانتار كة هيض وة25تؤ راستةوخؤ ئةرؤي )
نةكردبَي بؤ ئةيكةي بة شةريك، ثاشان وةرطرتنةوةي متمانة رَيذةيةكي بؤ دانراوة، ئيرت ثرسيار و 

لةسةر سَي يان لةسةر ضوار هةية؟ بؤية ثَيم واية خودي ثرساندن ض ثَيويسيت بة رةزامةندي يةك 
يان سةرؤك وةزيران بكات، فلتةري دووةم كة  وةزيرثةرلةمانتارَيك كافية بؤ ئةوةي بابةتي ثرساندن بؤ 

 سةحيب سيقةية رَيذةي ئةوَي، ئةطةرنا ئةوة بابةتَيكي دةقيق نية، سوثاس.
 ي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤك

 سوثاس، فةرموو كاك قادر.
 :رسول متانئوَيز قادر بةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

( 37لةطةَل بةشَيك لة قسةكاني كاك )علي( هاورام، ئةو ذمارةية زؤرة يةك لةسةر سَي، ئةطةر هةَلة نةمب )
كارة ياساييةكان مايف ثرساندني ( ثةرلةمانتار بةثَيي رَي10ثةرلةمانتار ئةو ذمارةية زؤرة، ثَينشيار ئةكةم )

هةبَي، ثرسيارَيكين لة ليذنةي كاتي مةبةست ضية لَيرة ئةَلَي هةر ئةندامَيك بة واذووي يةك لةسةر سَيي 
يان كؤي ئةنداماني ئةندامان، مةبةست لة ئةندامان روونة، بةاَلم مةبةسيت لة ئامادةبوواني كؤبوونةوةية 

 ثةرلةمان؟
 َيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئ

 ؤي ئةنداماني ثةرلةمان.ك
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 :رسول متانئوبةرَيز قادر 
 بةر َيز سةرؤكى ثةر لةمان.

مةبةسيت من ئةوةية نةك ئامادةبوواني كؤبوونةوة، زؤرة ئةو رَيذةية، ضونكة ثرؤسةي ثرساندن زؤر 
 ية، سوثاس.سةخت ئةكات، بة موقارةنة كردن لةطةَل ثةرلةماني دونياش ئةوا

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كاك بَيستون.

 :حممد َيز بَيستون قائقبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

ثشتطريي قسةكاني كاك )علي( ئةكةم، قسةكةي مين كرد، خؤ ئةطةر ئةوةش سةرناطرَي لَيرة هةر هاتوون 
اوة، يةعين ضي ئةندامَيك بة واذووي يةك لةسةر سَيي ئةندامان ئةوة بكات، ئةوكاتة يةك لةسةر سَيتان دان

ئةوكاتة ئةبَي بَلَيي يةك لةسةر سَيي ئةندامان، ئةو ئةندامة بةجيا لَيرة  ندامةكةش خؤشي ون ئةبَيئة
ي ئةندامان، دائةنَييت و يةك لةسةر سَييةكين بة تةنيشتيةوة؟ ئةوكاتة هةر ئةبَي بَلَيي يةك لةسةر سَي

 ثشتطريي قسةكاني كاك )علي( ئةكةم، ئةوةي دووةم تةنيا وةك سياغة باس ئةكةم، سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك ئومَيد.
 َيز ئومَيد محة علي:بةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

َيمة لة ماوةي رابردوو يةكَي لة كَيشةكامنان ئةوة بوو كة مةسةلةي ثشتيواني قسةكاني كاك )علي( ئةكةم، ئ
متمانة وةرطرتنةوة لة حكومةت و ئةنداماني ئةو حكومةتة ئَيلطار سةخت بووة لة رووي ثةيرةوةييةوة، 
ئةوةش ئيشكالي جدي بووة، ئَيستا ثرساندنين بةو ماددةية سةخت ئةبَي، يةعين بة هةمان ئاسيت 

بكات انةكةي ثَيشوو، بؤية ئةوة كَيشةية، ثةيرةوة تازةكة لةجياتي ئةوةي كة كارئاساني وةرطرتنةوةي متم
وباري ثةرلةمان و رؤَل بينيين ثةرلةمان لة ضاودرَيري كردني حكومةت و لة بؤ باشرت بةرَيوة ضووني كار

لةمان دروست ثرساندن، بة ثَيضةوانةوة رؤلي خراث ئةطَيري و ئاستةنطي زياتر لةبةردةم كارةكاني ثةر
 ئةكات، بؤية ثيشتيواني لةوة ئةكةم.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
رةئي ئَيوة وةرئةطرَي، لةطةَل  هةندَي بةرطري لةو ليذنةية ئةكةم ليذنة نوَينةري ئَيوة ئةكاتسوثاس، من 

خؤي  ئةكيد مةبةسيت تايبةتيان نية ،ئةزمووني وةرطرتووة ووة دةرَي يةك خولي ئةوةي بينيوةئةوةش ض
 ئةوة نية ئاسان بَي، فةرموو مونرية خان. ي ئالؤزةثرؤسةي ثرساندن لة هةموو واَلتان ثرسَيك
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 :علىعثمان َيز منرية بةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

ةاليةن ئةو لة ضوار خولي رابردووي ثةرلةماني كوردستان تا ئةمرؤ هةم لةاليةن خةلكي كوردستان و هةم ل
كةس و رَيكخراوانةي كة ضاودَيري ثةرلةماني كوردستان ئةكةن هةميشة تَيبيين و سةرجنيان ئةوة بووة كة 
لة ثةرلةماني كوردستان لة ماوةي ئةو ضوار خولة تةنانةت بةهؤي ئةو رَيكارةي لة ناو ثةيرةوي ناوخؤي 

وةزير يان يةك سةرؤكي دةستةش  ثةرلةماني  كوردستان هةبووة نةتوانراوة متمانة لة تاكة يةك
وةرطريَيتةوة، بؤية هيوادارم ثرسي ثرساندنين وةكو متمانةكةي لَي نةكرَي، هةوَل بدةين كارئاساني بكةين 
بؤ ئةوةي بتوانني ئاسانرت وةزيرةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان و ئةو كةسانةي ئةتوانني بيانهينينة 

هيوادارام رَيكارَيك بطرينة بةر كة بتوانني كارئاساني بكةين، نةك  ثةرلةماني كوردستان بؤ لَيثرسينةوة،
 بةو شَيوةي ئَيستا، ثشتطريي قسةكاني كاك )علي و بَيستون و ئومَيد( ئةكةم، سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، موناقةشة كؤتايي هات، فةرموو ماددةي دواتر.

 :فتاح رةمان قادرَيز قابةر 
 سةرؤكي ثةرلةمان. َيزبةر 

 (:76ماددةي )
ئةو مةرجانةي لة ثرساندن هةن هةمان ئةو مةرجانةن كة لة ثرسياردا ئاماذةيان ثَيدارةوة بة رةضاو 

 كردني ئةو خااَلنةي خوارةوة:
و دؤكؤمَينتةكان داواكاري ثرساندن بة نووسني هاوثَيض لةطةَل بابةتي ثرؤساندنةكة و بةَلطة و زانياري  1

 استةي سةرؤك ئةكرَين.ئار 
( رؤذ 14ين ثرساندنةكة لة ماوةيةك كة لة )ني بؤ كراوة لة رؤذي طةيشتثَيويستة ئةو كةسةي ثرساند -2

 نةكات وةاَلم بداتةوة. تَيثةر 
ي لة ئةطةر ثرساندنةكة ثَيويسيت بة لَيكؤَلينةوة و كؤكردنةوةي زانياري هةبوو ثرسَيندراوين نةيتوان -3

وةيةك داوا لة سةرؤكي ثةرلةمان ئةكات بة دواخستين ثرساندنةكة بؤ ما ،ماوةي داياري كراو وةاَلم بداتةوة
 دواخستين ثرساندن لةو ماوةية زياتر بة رةزامةندي ثةرلةمان ئةبَي. ( رؤذ زياتر نةبَي7كة لة )

كرتين دانيشنت دائةنَي ئةطةر سةرؤكايةتي ثةرلةمان ثرساندن و وةاَلمةكةي لة بةرنامةى كاري نزي -4
وةاَلمي ثرساندنةكة لة كاتي دياري كراو نةطةيشتة ثةرلةمان ئةوا تةنيا ثرساندنةكة ئةكرَيتة بابةتي 

 طفتوطؤي دانيشتين تةرخان كراو.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ك علي.سوثاس، كَي قسةي هةية؟ سَي كةس قسةي هةية؟ فرموو كا
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 َيز علي محة  صاحل:بةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

من تَيبينيم تةنيا لةسةر خاَلي ضوارةم هةية ) لة ئةطةري ئامادة نةبووني كةسي مةعين( بو منوونة كةسي 
ثرسَيندراو، ئةَلَي تةنيا ئةكرَيتة بابةتي طفتوطؤي دانيشتين ثةرلةمان، واتة برياري لَي نادرَي، طرميان هةر 

 ةهات، هةر ئةيكةيتة بابةتي طفتوطؤ؟ يان طفتوطؤ و بريار؟ ن
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك قادر.
 رسول: متانئوَيز قادر بةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

نيشنت بنووسري لة سةبارةت بة خاَلي ضوارةم ثَيشنيار ئةكةم لة بري بةرنامةي كاري نزيكرتين دا
بةرنامةي كاري يةكةم دانيشنت لة دواي طةيشتين وةاَلمي ثرسَينةر، سةبارةت بة خاَلي يةكةمين رةنط بَي 

بؤ هةموو نت بكةين هةموومان دؤكؤمَينتمان بؤ  هةموو ثرساندنَيك ئةطةر سةيري وشةي دؤكؤمَي
ةم ئةوةي دؤكؤمَينت البرَي، شنيار ئةكثَي بَي، بةاَلمبابةتةكان دةست نةكةوَي، نةك بابةتةكة بنضينةي نة

 و زانياري ثَيويست كافية، سوثاس.بةَلك
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو منرية خان.
 :على عثمان بةر َيز منرية

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 
ئةطةر ثرسةكة لة ناو ئةو جةلسةية تةنيا ثشتطريي قسةكاني كاك )علي( ئةكةم، بة دةليلي ئةوةي 

موناقةشة بَي لة كاتي ئامادة نةبووني وةزيري ثةيوةنديدار يان كةسي ثةيوةنديدار ئةوة برياري لَي نةدرَي 
بة بةردةوامي دووبارة ئةبَيتةوة، بؤية ناتوانني سةركةوت و بني لةو خاَلة، ثيشنيار ئةكةم ئةو برياردانةي 

ة لة حاَلةتي بووني ئةو بريارة كةسي مةعين ناضار ئةبَي ئامادة بَي بؤ ئةوةي داكؤكي بؤ زياد بكرَي، ضونك
لة خؤي بكات، بةاَلم ئةطةر بزانَي برياري لَي نادرَي ثَيم واية لةو حاَلةتة ئامادة نةبَي، بؤية هيوادارم 

 وشةي برياردان  زياد بكرَي، سوثاس.
 ؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةر

 سوثاس، فةرموو رَيواس خان.
 فائق: رَيواز َيزبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

ئةو برطةي ضوارةمة ثةيوةندي بة وةاَلمي ثرساندنةكةوة هةية، ئةطةر بةرَيزان ماددةي دواي ئةوة 
تةكان ضية؟ و يلرائايةعين ئةطةر ثرسَيندراو ئامادة نةبوو بَيت ئ وَينةوة باسي ئةكات ئةطةر نةهاتخب



 313 

دةركةوت جاري واية وةزير نايةت بةاَلم  ئَيمة لة نةتيلةي تةجروبةي خؤمان ئةكرَي ئيزافةي بؤ بكةين
ة عَيراق ( باسي ئيستيلوابي غيابي بكةين وةك ئةوةي ل82ئةكرَي لة ماددةي ) ئيستيلوابي غيابي نية

بؤ موناقةشة ثةيوةندي بة وةاَلمي  ئَيستا بةرَيزان لةبةر دةستيان داية هةية، بةاَلم ئةو ماددةية
 ثرساندنةوةكةوة هةية نةك ثرؤسةي ثرساندن، سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاَلي نيزامية كاك علي؟ فةرموو.
 َيز علي محة صاحل:بةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

، ئةَلَي ئةطةر وةاَلمي ( ة85ةزاروب هةية، ئَيستا لَيرة )ةرةوةية، تلة س ازبةو ثَييةي بةرَيز دكتؤرة رَيو
ثرساندنةكة بروا ثَيهَينةر نةبوو بؤ ثرسَينةر، كة ئةو نةيةت بروا ثَيهَينةر نية، بؤي هةية ثَيشنياري لَي 

شةش سةندنةوة بة زؤرينةي ئةندامان، ئةو هةر نايةت، بةماناي حاَلةتي غيابي نابينرَي، تؤ سةيري هةر 
 خاَلةكة.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاك علي ئةطةر ئةوة بة تَيبيين بنووسي ئةو تةعاروزة، ئَيستا دةرفةت بة بةرَيز شكرية شَيخاني ئةدةم.

 َيز شكرية امساعيل شَيخاني:بةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

 رية( خان ئةكةم، سوثاس.منين ثاَلثشيت قسةكةي كاك )علي( و )من
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دكتؤرة.
 :حسني فائق َيز د.رَيوازبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

لسول رؤيشتووة، ثرؤسةي ثرساندن تةبعةن تؤ لة حالةتَيك وةاَلمي ثرسيار نةدرَيتةوة ةئةوة شتَيكة بة تةس
يةعين  ن ئةَلَي ئةطةر ئامادة نةبوو( ي بكةي82ئةبَي بؤ ثرساندن، ئَيمة ئةطةر سةيري ماددةي ) تةحويل

ئةوة طةرانةوةي وةاَلمي ثرساندنةكة جياوازة لةو مةسةلةي ئامادة بوون و نةبووني و برياردان و 
كراوة  دنَيك ئةكةين لو ماوةي ديارينبريارنةدان، ئةو كةسة خؤي بريار ئةدات، مةسةلةن ثرسا

داوا بكةين فةرموو با طفتوطؤ بكرَي، ئةوة لة صاحلي ثةرلةمانتارة،  مةكةمان بؤ نايةت حةقي خؤمانةوةاَل
حةقة ئيحتيفاز بةو حةقةي خؤي بكات و دواتر دةضيتة مةرحةلةيةكي تر ئةطةر نةهات، لة ناو ثرؤذةكة 

( ي ثرؤذةكةي بةرَيزتان دووةم 82) شتَيكمان بري ضووة مةسةلةي ئيستيلوابي غيابية، ئةكرَي لة ماددةي
برطةي سَييةمي بؤ زياد بكةين كة باس لةوة ئةكات ئةطةر نةهات دواتر بة ئيستيلوابي غيابي ئةكةين، و 

ونكة ئَيمة ئةو دةنطدان، ض ين متمانة لي سةندنةوةي خبرَيتةوا ئةكةائةطةر لة ئيستيلوابي غيابين د
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كومةتي هةرَيمي كوردستان ئةتوانَي نةيةت، لةبةر ئةوةي ئةزاني ئَيستا كة وةزير لة ح موعاناتةمان هةية
لة ناو ثةيرةو شتَيك نية بة ناوي ئيستيلوابي غيابي، بزانَي هةية ئةوين لة ثَيناوي ديفاع كردن دَيتة 

 جةلسةكة، سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دكتؤرة ظااَل.
 :ابراهيم ريدد.ظااَل ف َيزر بة

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 
َييَن كة بةرَيزان ةهاي خؤي دا دثرؤسَيسة، ضةند ماددةيةك بة داومةسةلةي ثرساندن و ئيستيلواب 

ئةنداماني ليذنة هةموويان دارشتووة، لةطةَل ئةوةش كة نةقسَيكي زؤري تَيداية، ضونكة ثرساندن ثَين 
سةندنةوة ئةبَي تةحقيقي تَيدابَي، تةحقيقي ثةرلةماني هةبَي لةسةر ئةو انة لَيمئةوةي بطاتة مت

مةوزوعانةي متمانةي ثَي لة وةزير يان سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران ئةسَينيةوة، بؤية ئةو ثةلة ثةلة 
كردنة ثَيم واية لةسةر برياردان لة بيدايةتي ثرساندن بؤخؤي ثرؤسَيسة كة ئةطةية كؤتايي ئينلا باس لة 

بريار بدرَي و متامانة لَي  برياردان و ضؤنيةتي متمانة لَي سةندنةوة ئةكرَي، بة مةرجَي ثَين ئةوةي
ةتة بكات، ئةو ثرسة ثرسَيكي ةوة خبرَيتة دةنطدان ثيَيويستة ثةرلةمان تةحقيق لةسةر ئةو بابسةند
 تا رادةيةك، سوثاس. ورية ثَيويسيت بة دقة هةية، ثَيم واية تا ئةو خاَلةي طةيشتوون دقة هةيةدةست

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كاك عومةر.

 :محة سعيد َيز عمر عينايةتبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

ي دروست بووني اني كوردستان بة درَيذايي مَيذووئةطةر بطةرَيَينةوة بؤ مَيذووي دروست بووني ثةرلةم
لةكان نةيانتوانيووة وةزيرَيك لة كار خبةن، خؤمشان ئةزانني بارودؤخي كوردستان ضؤن بةرَيوة هةموو خو

ضووة، لةبةر ئةوة داوا ئةكةم لة ليذنةي بةرَيز ثَيداضوونةوةيةك بةو بابةتة بكةن و سياغةيةكي ئةوتؤ 
امادة نةبَي بَيتة بكةن ئةطةر وةزيرَيك يان سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران يان جَيطرةكةي هةر كةسَي ئ

( باسي كرد قسة لةسةر وةيةكي غيابي وةكو دكتؤرة )رَيوازثةرلةمان يان وةاَلمي ثرسيارةكان بداتةوة بة شَي
ئةو بابةتة بكرَي و سيغةيةكي بؤ دابنرَي، ثشتطريي قسةكاني دكتؤرة )ظااَل( ئةكةم، ثَيويستة تةحقيق 

م طرنط ئةوةية ثةرلةمان بتوانَي قسةي هةبَي، هةر هيض ندرَيتة كَيشة، بةاَلَيبكرَي، بةخؤرايي وةزير نةه
وي ئةو ثةرلةمانة ئةوةي تَيدا روونةداوة، خبات، بةداخةوة تا ئَيستا لة مَيذنةبَي كةسَيكي طةندةَل لة كار 

 سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 (:77ةي )سوثاس، ئةو ماددة كؤتايي هات، ئةضينة مادد
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 :فتاح َيز قارةمان قادربةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

 (:77ماددةي )
 دواي خوَيندنةوةي ثرساندنةكة و وةاَلمةكةي ثرؤسةي ثرساندنةكة بةو شَيوةية ئةبَي:

( خولةك زياتر 15قسة كردن ئةدرَيتة ئةو ئةندامةي داواي ثرساندنةكةي كردووة بؤ ماوةيةك كة لة ) -1
 و بة هةمان كاتي دياري كراو. راَينداتر دةرفةت بؤ كةسي ثرسنةبَيت و دو

 ( خولةك دا.3يف وةاَلمدانةوةي هةية لة ماوةي )اهةر يةكة بؤ يةكلار م -2
( خولةك ئةدرَيتة هةر يةك لةو ئةندامانةي ثَيشرت ناوي خؤيان 2دواتر دةرفةتي ئاخاوتن بؤ ماوةي ) -3

 تؤمار كردووة.
 دووةم:

 بَي هؤ ئامادة نةبوو ثرؤسةي ثرساندن بةردةوام ئةبَي. رائةطةر ثرسَيند 1
 ةوا بوو سةرؤكايةتي كاتي تر بؤ ثرساندن دياري ئةكات.ئامادة نةبوونةكة بة ثاساوَيكي رئةطةر  -2

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 مةر.اس، كَي قسةي هةية؟ فةرموو كاك عسوث
 :محة سعيد ةتَيز عمر عينايبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

( دووةم ئةَلَي ئةطةر ئامادة نةبوو بة ثاساوَيكي رةوا بوو 2من تةنيا ئةوةندة ئةَلَيم لة ماددةي )
سةرؤكايةتي كاتَيكي تر بؤ ثرساندنةكة دياري ئةكات، ئةي ئةطةر ئةوجارةش ئامادة نةبوو؟ ئةوة ئةبَي 

 حةل بكرَي.
 ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم 

 .سوثاس، فةرموو دكتؤرة رَيواز
 فائق: د.رَيواز َيزبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

ودةي بؤ ةق بَي، ئةبَي ئةوةين مبرطةي دووةم ئةبَي كاتَيكي تر بؤ دانيشتنةكة دياري بكات نابَي موتَل
ة سَي زياد بكرَي، ئةطةر ثرسَيندراو لةو بةروارةش زياتر تَيثةر نةكات، فةقةر ( رؤذ15دابنرَي، باشرتة )

ئامادة نةبوو ئةوة ثرساندن بَي ئامادة بووني ثرسَيندراو ئةجنام ئةدرَي و ثرسَينةر بؤي هةية داواي لَي 
 سةندنةوةي متمانةش بكات و داواش بكات خبرَيتة دةنطدانةوة، سوثاس.

 رلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثة
 سوثاس، فةرموو كاك ئومَيد.
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 ئومَيد محة علي: َيزبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

 ثشتيواني ئةو نةسةي دكتؤرة )رَيواس( ئةكةم كة ثرساندني غيابين جَي بكرَيتةوة.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو شكرية خان.
 :مصطفى يلمساَيز شكرية بةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

 ( ئةكةم، سوثاس.َلثشيت ئةو نةسةي دكتؤرة )رَيوازمنين ثا
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دكتؤرة بةهار.
 :فتاح َيز د.بةهار حممودبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

بَلَيني ئةطةر ثرسَيندراو ئامادة نةبوو ثرؤسةي ثرساندن بةردةوام  بةاَلم ،منين هةمان بؤضوومن هةية
 ئةبَي، ئةو فةقةرةيةش زياد بكرَي، يةعين ئةطةر بَي هؤش بَي تا متمانة لَي سةندنةوة بةردةوام ئةبَي.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو منرية خان.

 :على انعثم منرية َيزبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

 ( ئةكةم.)رَيواز ثشتطريي قسةكاني دكتؤرة
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دكتؤرة ظااَل.
 د.ظااَل فريد ابراهيم: َيزبةر 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

ندنةوةي لةطةَل دابوو، بؤية لة ريي، ضونكة متمانة لَي سةئةوةي ثَيشنيار كرا ئةبَي بضَيتة فةقةرةكاني ئةخ
 ووي رَيكخستنوةي ماددةكان ثرؤسَيسةرةكة ئةبَي تةواو بكرَي، نابَي لةو جَيطةية بَي كة خوَيندرايةوة.ر

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
   نةوة....( دةست ثَي ئةكةي4سوثاس، ثشووَيك وةرئةطرين، سةعات )

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان /جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 
، دانيشتنةكةمان دووبارة بةناوى طةلي يهرةبان، بةرَيزان بةخَيربَينةوةبةناوى خوداى بةخشندةو م

كوردستانةوة دةست ثَي دةكةينةوة بةرَيزان داوا لة ليذنةى كاتى دةكةين فةرموون تةشريف بَينن بؤ 
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( دةكةين داوا لة بةرَيزان ليذنةى كاتى دةكةين 78، بةرَيزان دةست بة ماددةى )ايبةت بة ليذنةكانشوَينى ت
 .نةوةةكة خبوَيندماد

 بةرَيز قارةمان قادر فتاح:
 سةرؤكى ثةرلةمان.بةرَيز 

ارى وةرزى ( ئةو ثرساندنةى لةوةرزى دانانى ثَيشوو ثَيشكةشكراون دةخرَيتة بةرنامةى ك78ماددةى )
 . انانى نوَي سوثاسياساد

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : /جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 
وناقةشة نية ( ديارة م79، ئةطةر نةبينت دةجينة ماددةى )لةسةر ئةم ماددةية ئةطةر هةبينت ناقةشةوم

 ، فةرموو د.ظااَل.عةفوو
 بةرَيز د. ظااَل فةريد ابراهيم:

 سةرؤكى ثةرلةمان.بةرَيز 
 .ةية هةَلبطريَيت زيادةر دةكةم ئةو ماددمن ثَيشنيا

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 
 .سوثاس بؤ رئي بةرَيزتان

 .(79ماددةى )
 بةرَيز قارةمان قادر فتاح: 

 سةرؤكى ثةر لةمان. بةرَيز
 .دةكرَيت كؤتايي هاتوو هةذمار ( لةم حالةتانةى خوارةوة ثرساندن بة79ماددةى )

ة بؤى هةية لةهةر قؤناغَيك لة قؤناغةكانى ثرساندن داواى وئةو ئةندامةى داواى ثرساندنى كردو-1
 ثرساندنةكةى بكشَينَيتةوة .

 دةست لة كار كَيشانةوةى ئةو وةزيرةى ثرساندنى بؤ كراوة .-2
 وة .ودةست لة كار كَيشانةوةى ئةو ئةندامةى كة ثرساندنى كرد-3
 نةكة باوةرثَي هَينةر بوو، يان دةنطى ثَيويستى نةهَينا بؤ لَيسةندنةوةى متمانة .ئةطةر وةاَلمى ثرساند-4

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز
 .كةين، سَي بةرَيز داوايان كردوةسني دةوناقةشةى ئةم ماددةية دةست بة ناو نووسوثاس بؤ بةرَيزتان، بؤ م
 د.فةرموو بةر َيز بةهار حممو

 بةرَيز د. بةهار حممود فتاح:
 سةرؤكى ثةر لةمان. بةرَيز 

ئةم خَاىل يةكةمةى كة لَيرة  ، بةاَلمسي ثةير ةوةبووموةندة خؤم ئةندامى دارشتنةوةى ئةم رةشنوضمن هةر
مانة يةك لة سةر سَيى ئةندامان ئةَلَي ئةو ئةندامانةى ووتوضةوانة ئةبَيتةوة لةطةَل ئةوةى كةة ثَيوهاتو
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ثرساندن داواى ثرساندنةكةى ثرساندنى كردوة بؤى هةية لة هةر قؤناغَيك لة قؤناغةكانى  داواى
ى يةك مة وتومانة هةر ئةندامَيك بة واذووة راستة ئَيوكردو َيتةوة ئةى ئةوانةى ئيمزايان لةطةَلبكش

ةمان رئيةكةيان واية لةطةَل رَيزم بؤ ئةندامانى ثةر ل ئةوة لةسةر سَي كةواتة ئةو يةك لةسةر سَيية وةك
بؤية ئةطةر ئةو يةك لةسةر سَيية سَي ثَيشنيار هةبوو سَي كةس داواى كرد ئةو  ،هيض ئعتبارى بؤ نةكرَيت

شتنةوةى بؤ بكرَيت يةك لةسةر سَيية البربَيت ئةطةر ئةو يةك لةسةر سَيية ال نةبرَيت ئةبَي ئةمة دار 
 سوثاس.

 :مانى ثةر لةجَيطرى سةرؤك –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  بةرَيز
 .اس بؤ د. بةهار، فةرموو كاك عمرسوث

 بةرَيز عمر عينايات محة سعيد:
 سةرؤكى ثةر لةمان.بةرَيز 

بَيت ئةو ئةندامةى  دةقيق منين ويستم ئةو قسةى د.بةهار بكةم باشرتة بؤ ئةوةى ئةم كَيشةية حةل 
اندن داواى كشانةوةى ة بؤى هةية لة هةر قؤناغَيك لة قؤناغةكانى ثرسوداواى ثرساندنى كردو

ون ويان كردوة ، ئةطةر ئةوان رازى بى ئةو ئةندامانةى كة لةطةَلى واذووثرساندنةكةى بكات بة رةزامةند
 َيكانى دابندرَيت زؤر سوثاس .ى هاور تة بتوانَيت بؤ ئةوةى نرخ بؤ واذووئةوكا

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  بةرَيز
 ك عمر، فةرموو كاك بَيستون.سوثاس بؤ كا

 بةرَيز بَيستون فائق حممد:
 سةرؤكى ثةر لةمان. بةرَيز

 وثاس .سبةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان قسةكامن كرا، 
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  بةرَيز

دةرباز دةبني بؤ ناقةشةى تر نةماوة لةسةر ئةم ماددةية وبةرَيزان م سوثاس بؤ بةرَيزتان دةست خؤش،
 ( بةرَيزان لة ليذنةى كاتى ئةو ماددةية خبوَينن .80ماددةى )

 قارةمان قادر فتاح: بةرَيز
 سةرؤكى ثةرلةمان. بةرَيز

 : لَيسةندنةوةى متمانة.ضوارةم
 ( 80ماددةى )

  .لَيسةندنةوةى متمانة دروست نابَيت بة بَي ئةجنامدانى ثرؤسةى ثرساندن-1
ندنةوةى متمانة ةنةبوو بؤ ثرسَينةر بؤى هةية ثَيشنيازى لَيسندنةكة بر وا ثَيهينةروةاَلمى ثرسا ئةطةر-2

 .وانبكات بة رةزامةندى زؤرينةى ئامادةبو
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ثَين دةنطدان لةسةر وةرطرتنةوةى متمانة سةرؤكى ثةر لةمان رَيطة دةدات بة قسة كردن لةسةر ئةم -3
ةوانةى دذى ةوةى متمانة دةكةن دوو ئةندامين لبابةتة بؤ دوو ئةندام لة ئةوانةى داواى لَيوةرطرتن

 .لَيسةندنةوةى متمانةن
سةرؤك وةزيران بةمتمانة لَيسةندراو هةذمار دةكرَيت ئةطةر زؤرينةى دوو لةسةر سَيي ئةندامانى -4

 .نطيان دا بؤ لَيسةندنةوةى متمانةثةر لةمان دة
دةكرَيت ئةطةر زؤرينةى رةهاى ئةندامان ئةندامى ئةجنومةنى وةزيران بة متمانة لَيسةندراو هةذمار -5

 .نطيان دا بؤ لَيسةندنةوةى متمانةدة
رؤذى ثرساندنةوة ئةجنام  بابةتى لَيسةندنةوةى متمانة لة ماوةيةكدا كة لة ثَينض رؤذ زياتر نةبَيت لة-6

 .دةدرَيت
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  بةرَيز

ارةمان . دةست بة طفتووطؤ دةكةين ، ئةو بةرَيزانةى داواى طفتوطؤدةكةن تةنيا سوثاس بؤ بةرَيز كاك  ق
 بَيستون فائق ،فةرموو كاك بَيستون.

 بَيستون فائق حممد: بةرَيز
 سةرؤكى ثةر لةمان. بةرَيز

رين بة زؤرينةى رةها؟ ضوارةم بؤ سةرؤك وةزيران بة دوو لة سةر سَي متمانةى لَي وةر دةطريَيتةوة ، وةزي
بؤية يان  وتَلةقن،م خؤ هةردووكيان لةكاتى متمانة بةخشينيان لة ثةر لةمان زؤرينةىةكاتَيكدا ل
 ونكردنةوةيةكمان بدةنَي يان بؤ سةرؤك وةزيران دوو لة سةر سَييَب زؤر سوثاس.ور

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  بةرَيز
 .هارفةرموو د. بة ، سوثاس بؤ بةرَيزتان

 د . بةهار حممود فتاح: بةرَيز
 .بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان

ببورة ويستم رونكردنةوة لةسةر ئةوة بدةم بؤ دوو لة سةر سَي دامان ناوة لةبةر ئةوةى بة متمانة 
حكومةت هةَلدةوةشَيتةوة لةبةر ئةوة دوو لةسةر سَي دانراوة بؤ سةرؤكى  ،سةندنةوة لة سةرؤكى حكومةت

 وةزيرةكان . حكومةت و زؤرينة بؤ
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  بةرَيز

داريةكى ش، ديارة بةدةست خؤش سوثاس بؤ ئَيوةى بةرَيزسوثاس بؤ ئةو رونكردنةوةية تةئيدى دةكةين 
كاك ( فةرموو 81طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية كؤتاى هات دةرباز دةبني بؤ ماددةى ) ،ة لةم ماددةيةيتر ني

 .رةمان بيخوينةوةقا
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 فتاح:قارةمان قادر بةرَيز
 سةرؤكى ثةر لةمان . بةرَيز

( ئةطةر ثرساندن بة وةرطرتنةوةى متمانة لة سةرؤك وةزيران كؤتايي ثَيهات ئةوة كابينةى 81ماددةى )
حكومةت بة دةست لة كاركَيشاوة هةذمار دةكرَيت و وةك حكومةتى كار بةرَيكةر بةردةوام دةبَيت تا 

 .ان كابينةى نوَي ثَيكدةهَيندرَيتاتةى بة ثَيى ياساي كار ثَيكراوةكئةوك
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  بةرَيز 

ماددةكة باش دارَيذراوة  ،ةيناقةشة نيوسوثاس بؤ بةرَيزتان بؤ طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية ديارة م
 .( خبوَينةوة82.بةرَيزان ماددةى )ت دارشتنَيكى باشيان لَي كردوة دةستيان خؤشبَي

 بةرَيز قارةمان قادر فتاح:
 سةرؤكى ثةرلةمان. بةرَيز

( كؤتا ماددةى ئةو بةشةية هةموو رَيكارةكانى ضاودَيرى كردنى ثةر لةمان بؤ سةرؤكى 82ماددةى )
ن خؤكانيئةجنومةنى وةزيران و ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران سةرؤكى كؤمسيؤن و دةستةى سةربة

 .دةطرَيتةوة سوثاس
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  بةرَيز

 سوثاس بؤ بةرَيزتان . فةرموو كاك عمر .
 عمر عينايات محة: بةرَيز
 .سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز

دةبَيت رَيكارةكانى ضاودَيرى كردنى ثةر لةمان هةمووةكة  تةنها هةمووةكة البةن ئيرت كَيشةكةمان حةل
 زيادة هةمووش نابَيت رستة بة هةموو دةست ثَي بكا.

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  بةرَيز 
بةرَيزان ئةم بةشة بةشي حةوتةم طفتوطؤ لةسةر ئةم بةشة كؤتايي هات سوثاسى ئَيوةى بةرَيز دةكةين 

و ةخةينة دةنطدان ثةسةند دةكرَيت ئةم بةشة دانشااهلل سوثاسى ليذنةى كاتى دةكةين حةفتةى داهاتوو 
دةست بة طفتوطؤى بةشَيكى تر دةكةين بةو شَيوازةى كة هةر لة دةسثَيكى ئةم طفتوطؤية ثةيرةوكراوة 

 .و ئةندامانى ليذنةى كاتى بةردةوام دةبينت سوثاس بؤ ئَيوةى بةرَيز سةرؤك
دنى ياساى بيستةمى ياساى ماددةى دووةم:طفتووطؤكردنى ثرؤذةياساى بةركاركردنى ياساى هةمواركر

( لة 75-74-72( هةمواركراو لة هةرَيمى كوردستان بة ثَيى ماددةكانى )1960( ساَلى )25ميالكات ذمارة )
بةرَيزان ثَين ئةوةى دةست ، (هةموار كراو1992(ساىل )1دستان ذمارة )ورثةيرةوى ناوخؤى ثةر لةمانى ك

فةرموون بؤ شوَينى تايبةت بة ليذنةكان، داواش لة  بكةين داوا لة ليذنةى ياسايي دةكةين بة طفتوطؤ
ليذنةى كاتى دةكةين ئةو تَيبينيانة ئةرك بكَيشن جارَيكى تر لةكن خؤيان دارشتنَيكى وردى لَي بكةن و 

ئةو تَيبينيانة خبرَينة دةنطدان ثالنةك بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدان ئةو ثالنةش دابنَين ضؤنيةتى ئةوةى 
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بةرَيزان ئةندامانى ليذنةى ، دةستان خؤشبَيت سوثاستان دةكةين دةنطدانى تايبةت ،كى دةنطدانثالنَي
 .اكة خبوَينةوة دواى دةست بة طفتوطؤ دةكةينياسايي داوا لة بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي دةكةين ياس

 بةرَيز د. ظاال فريد ابراهيم:
 .سةرؤكى ثةر لةمان بةرَيز

رؤذى  ،رى وةبةرهَينانوى و كاروبارى ئابويياساي و ليذنةى داراراثؤرتى هاوبةش، ليذنةى كاروبارى 
نةوى هاوبةشيان ئةجنامدا بؤ تاوتوَيكردنى ثرؤذةياساى وكؤبو ( 2018-1-22)  دووشةمة رَيكةوتى

( هةمواركراو كة لة 1960( ساَلى )25بةركاركردنى ياساى هةموارى بيستةمى ياساى ميالكات ذمارة )
ةندامانى ثةر لةمانةوة ثَيشكةش كراوة دواى خوَيندنةوةى يةكةمى لة دانيشتنى اليةن ذمارةى ياسايي ئ

و  ( رةوانةى ليذنةكامنان كراوة دواى طفتوطؤكردن2017-12-6ة بةروارى )( رؤذى ضوارشةمم2ذمارة )
 طةيشتنة ئةم ئةجنامانةى خوارةوة: ليذنةكان ىتاوتوَيكردنو

( 1960( ساَلى )25رة )( مى ياساى ميالكات ذما20ثرؤذة ياساى بةركاركردنى ياساى هةموارى)
 .هةمواركراو

( ى هةمواركراو لة هةرَيمى 1960( ساَلى )25: هةموارى بيستةمى ياساى ميالكات ذمارة )ماددةى يةك
 عرياق بةركار دةكرَيت و كار بة حوكمةكانى دةكرَيت . –كوردستان 

مةكانى ئةم ياساية ةنة ثةيوةنديدارةكان حوك: ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليماددةى دوو
 .جَيبةجَي بكةن

 .حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكرَيت : كار بة هيج دةقَيكى ياسايي يان بر يارَيكى ناكؤك لةطةَلماددةى سَي
: ئةم ياساية لة رؤذى باَلوبونةوة ى لة رؤذنامةى فةرمى وقائيقى كوردستان جَيبةجَي ماددةى ضوار

 دةكرَيت.
ةكانى دةرضواندن بة مةبةستى ديارى كردنى ناونيشانى وةزيفي و دةستةبةركردنى يةك ثارضةيي هؤي

 بابةتوو لة ثَيناو جَيبة جَيكردنى ياساكة لة هةرَيمدا ئةم ياساية دةرضوَيندرا.
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –بةرَيز/جعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

ياسايي . بةرَيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةين لةسةر ئينفازى ئةم سووثاس بؤ بةرَيز د. ظااَل سةرؤكى ليذنةى 
ياساية ، وةكو هةميشة ئةو رَيكارةى هةميشة ثةير ةو دةكرَين ماددة بة ماددة دةخوَيندرَيتةوةو طفتووطؤ 

 دةكةين و ئينلا دةخةينة دةنطدان فةرموولة ماددةى يةكةمةوة .
 ابراهيم:د. ظااَل فريد  بةرَيز
 ثةرلةمان. سةرؤكى بةرَيز

( ى هةمواركراو لة هةرَيمى 1960( ساَلى )25ماددةى يةك : هةموارى بيستةمى ياساى ميالكات ذمارة )
 رَيت و كار بة حوكمةكانى دةكرَيت.عرياق بةركار دةك –كوردستان 
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 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  بةرَيز
ةرَيزان، فةرموو كاك عمر دةرطاى طفتوطؤ دةكةينةوة فةرموو ب بةرَيزان بؤ طفتووطؤ لةسةر ئةم ماددةية

 .عينايات
 عمر عينايات محة سعيد: بةرَيز
 سةرؤكى ثةر لةمان. بةرَيز

( ثَي هةمواركراوة لَيرة 1960( ساَلى )25من تةنها ئةوةندة ئةَلَيم ئةبواية ئةو ياسايةى كة ياساى ذمارة )
ذةى بةو ياسايةيي كة لة كوردستان هةمواركراوة ، يانى هةمواركراو لة ئاماذةى ثَي بدرَيت، لةو بر طةدا ئاما

 ى هةمواركاوة؟ بة جى ياسايةك؟.ضكوردستان بة 
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  بةرَيز

 فةرموو بةرَيز د.ظااَل
 د.ظااَل فريد ابراهيم: بةرَيز
 سةرؤكى ثةر لةمان. بةرَيز

 غداية لَيرة نية واتا لة جملس نواب عراقية .ةان لة بياساكةو هةموارةك
 عمر عينايات محة سعيد: بةرَيز

، يانى تؤزَي عراق بةركار دةبَيت –نوسراوة هةمواركراو لة هةرَيمى كوردستان  ،عبارةتةكة هةَلةية
 .عيبارةتةكة رَيكى بكة

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  بةرَيز
 بةرَيز عمر عينايات . فةرموود.بةهار .سوباس 

 د.بةهار حممود فتاح: بةرَيز
 سةرؤكى ثةر لةمان. بةرَيز

(مة لةسةر ئةو 20غدا هةموارى )ة(ية لة ب2017(ى ساَلى )77تةعديلةكة قانونةكة ناوى قانونى ذمارة )
ةى وةزيفى بؤ ( وة زؤرترين مةبةست لريةدا ئَيمة ئةوةية دةرةج1960(ى ساىل )25ياسايةى رةقةم )

كة كَيشةيةكى طةورة بوو جةند دةرةجةيةكى وةزيفى دانراوة لة ناويانا  ،جيى علوم سياسة دانراوةرخة
 جيى علوم سياسة دانراوة مةبةستة سةرةكيةكة ئةوةية .ردةرةجةى وةزيفى بؤ خة

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  بةرَيز
 . مناقةشة لةسةر ئةم ماددةية.كة لةوَي هةية لَيرة نية 

 :مةردان خدر بةرَيز
 سةرؤكى ثةر لةمان. بةرَيز

خبوَيندرَيتةوة بؤ ئةوةى بةر حةق واية نةصى هةموارةكة هةموارى ياسايةكة لة اليةن ليذنةى ياسايةوة 
ج ونى لة اليةن ئةندامانى ثةر لةمان هةبيتوو بزانن طفتوطؤ لةسةر جدةكةن و دةنطدان لةسةر ورضاو 
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دةكةن، بةاَلم لَيرة نازامن كة ثَيشان نةصى هةموارةكة لة سندوقةكان هةبووة يان نا؟ بةاَلم ئةطةر 
و دةنطى لةسةر بدةين و هةبَيتين ديسان زةروورة لَيرة ئيشارةتى ثَي بدرَيت و بتوانني موناقةشة بكةين 

 .زؤر سوثاس
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  بةرَيز

 . ، وةاَلمى تَيبينى كاك مةردانسوثاس بؤ ئَيوةى بةرَيز . فةرموو د.ظااَل
 د.ظااَل فريد ابراهيم: بةرَيز
 سةرؤكى ثةر لةمان. بةرَيز

ئةوة تةعديلى ئةخريية كة لة مةجليس نوابى عَيراقى كراوة، بة عةرةبي ئةطةر جةنابتان رَيطة بدةن 
( لسنة 25التعديل العشرين للقانون ميالك رقم )ن نية .)دةخيوَينمةوة بؤ ئةندامان هيض كَيشةيةكما

 (املعدل(1960)
املادة األوىل:ـ تظاف العناوين الواردة يف اجلدول املرافق وبالدرجات الوظيفية املؤشرة ازاء كل منها الفقرة  

 السادسة 
( 25ون املالك رقم )أـ من جدول رقم ثانية الوظائف اجلامعية والتعليمية الوظائف اجلامعية امللحق بقان

 (املعدل1960لسنة )
 املادة الثانية :ـ ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

 املادة الثالثة:ـ تتوىل وزارة املالية تنفيذ احكام هذا القانون. 
 األسباب املوجبة

ن الوظيفية ملحق بالقانون مع ملضي فرتة طويلة على صدور قانون امليالك وبغية حتقيق املوائمة بني العناوي
مؤهالت وأختصاصات اخلرجيي الكليات واألقسام العلمية املستحدثة وبهدف حتقيق االنسجام بني طبيعة 

 األعمال املناط بهم وبني ما مينح هلم من عناوين و درجات الوظيفية شرح هذا القانون. 
 عينوان وةزيفيةكانين هةمووى موحلةقن بؤ تةعديلةكة.

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  بةرَيز 
 ناقةشةى ئةم ماددةية فةرموو د.شريين حسينوسوثاس بؤ بةرَيزتان . بؤ م

 :رمضانبةر َيز د.شريين حسنى 
 سةرؤكى ثةرلةمان. َيزبةر 

ما ئةو موحلةقَيت ثَيظة يَيت عنوانَيت وةزيفى ل بةر دةستَى مة نينة ضونكة كَيشةيةك مة ل هةرَي
كوردستانَى يَى هةى ئةظ كولياتَيت جةديد يَيت ل ناظ مة ثةيدا بووى وة ضةندين جار ئاريشا خو 
طةهاندينة ثةرلةمانى بؤ منونة كؤليذا ثزيشكى هندةك ئةقسام و كولية يَيت ىَل ظةبووى ل مةمجوعا توبى 

َى ناسناظة ئةظ موشكيلة مة ض ناسناظةك نينة علوم سياسة ظَى طاظَى ض ناسناظةك نينة عالقات دةوىل يا ب
هةمى ل هةرَيما كوردستانَى يَيت هةى ظَيلا ب ديتنا من ئةظ بابةتة ب درستاهى نةطةهشتية بةردةستى 
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ثةرلةمانتارا ب ديتنا من ئةطةر بَيتة ثاش خسنت بؤ دانيشتنا بَيت بةرضاظ روونيةك باشرت هةبيت و ئةم 
  ضارةسةركةين.بشَيني ئةظ كَيشةيَين هةين ب ريكا ئةظ ياسايَى

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
كة خؤى ئةم  نكردنةوةى كؤتايي دةدةمة د.رَيواز، با تَيبينيةكى تر وةر بطرين و روسوثاس بؤ بةرَيزتان

 ثرؤذةيةيي ئامادةكردوة ئةركى كَيشاوة بةرَيز مةردان خدر.
 :مصطفىمةردان خدر  َيزبةر 
 .سةرؤكى ثةرلةمان َيزبةر 

منين ثشتطريى لة قسةكانى د.شريين دةكةم يانى لةم جةند ساَلةى رابردوو ذمارةيةكى زؤر لةبةش و 
كؤليذ لة زانكؤ و ثةميانطاكانى هةرَيمى كوردستان كراونةتةوة تةخةروجيان كردوة عينوانى وةزيفيان 

لة بةشَيك لة زانكؤكانين هةية لة هةرَيمى  ، بؤ منونة بةشى كارطَيرى ياسا هةم لة ثةميانطاكان هةيةيةني
بؤية ئةطةر ئةو ليستة كة ئيزافة كراية لة ياساى عَيراقى  ،ةيكوردستان تا ئَيستا عينوانى وةزيفيان ني

خبوَيندرَيتةوة بؤ ئةوةى بةر ضاورونى هةبيت ئةطةر بةشَيك هةبَيت لة هةرَيمى كوردستان تا ئَيستا 
 .ى ئةو ليستة بكرَيت و زؤر سوثاس بؤ ئةوةى مناقةشة بكةين و ئيزافةعينوانى وةزيفى نةدرابَييَت 

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
 سوثاس، فةرموو د. جوان.

 :د.جوان امساعيل عزيز َيزبةر 
 سةرؤكى ثةرلةمان. َيزبةر 

قسةكانى د.شريين و مامؤستا مةردان زؤر  بةرَيزان بةراستى ئَيمة لة ليذنةى ثةروةردةوو خوَيندنى بااَل
ن زؤرة ساَل بة ساَل با راستة ميالكاتى وةزيفيمان هةية ميالكامتان نية دةرةجاتى وةزيفيمان نية كَيشةما

عني نية وة دةرةجات وةزيفين نية وةزارةتى داراين ئةو رَيطةيةى ناداتن جونكة ميالكات نية بلَيني تة
رَيزيان د.ظااَل خيندى بة زمانى عةرةبى قانونةكة روون نية يانى لة ثَين هيوادارين ئةو ياساية كة بة

ضاومان نية بةس ئةسبابوول مووجةبةى خيندةوة كة ئةطةر بة طشتى بر ؤنَي راستة بةاَلم بة تايبةتى 
بةعزة زروف هةية لة هةرَيمى كوردستان ئةو زروفانة لة بةغداية نية يان لة جنوب نية ثَيويستمان بة 

كردنةوةى زياتر هةية ئةوة يةك ، دةرةجات وةزيفي و استحدا و ئةمن سو ئالَيكى لة ليذنةى ياسايي رون
دةكةم بةراستى ئةمن ئةو معلومةيةم نية دةمةوَيت بزامن هةمو ياسايةكانى عرياق يانى خبدا عَيراق بة 

ياساى عَيراق دةكات طشتى بة تايبةتى هةرَيمى كوردستان كة سَي بةشى ياسايةكامنان اعتيماد لةسةر 
(و معدل و تعديالت و تةغريات و شةست يانى هَيشتا من لة دايك نةبومة ، بةاَلم 60-58-59هةموو ساَلى )

( 58-60باشة لؤ ئةو قانونانة ئةو ياسايانة ئةمة نوَي ناكةينةوة با فةقةراتى كةونى تَيدا هةبي ئى ساَلى )
( بَينت يانى ئي ساَلى شةست هةر 2018سرةكةى بي لةطةَل )استحداشي تَيدابي بةاَلم ياسايةكة لةطةَل عة
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ة ئةطةر خزمةمتان بكةن زؤر ( ئةوان ئيحتمالة زياتر معلومةيان هةي59-60كَي ئةوةى ببينَينت ئي ساَلى  )
 . سوثاس

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
اتر رةئي ليذنةى ياسايي وةر دةطرين سَي بةرَيز حازرن سوثاس بؤ د.جوان . فةرموو شوكرية خان ، دو

 دواى رونكردنةوةش دةدةن وةاَلمين دةدةن .
 :مصطفىشوكرية مسايل  َيزبةر 
 سةرؤكى ثةرلةمان. َيزبةر 

منين ئةندامى ليذنةى  ثةروةردةوو خوَيندنى بااَلم تا ئَيستا جةندة توَيذ هاتون ئةم داوايةيان كردوة 
ةموو ئةو بةشانةى كة كراونةتةوة ج لة و كؤلَيذةكان يا لة ثةميانطاكان كة ئَيستا هةنوو بؤية داوادةكةم ه

عينوانى وةزيفيان نية عينوانى وةزيفيان بؤ دابندرَيت ، هةروةها فةقةرةيةكى تر زياد بكرَيت بؤ هةموو 
 رَيطاى كردنةوةيان ثَي ئةو بةشانةى تر ج لة ثةميانطاكان ياخود لة زانكؤكان كة لة وةزارةتى خوَيندنى بااَل

دةدرَي لة هةمانكاتيشدا ئةو سةالحةتيةش بة اليةنى ثةيوةنديدار بدرَي كة عينوانَيكى وةزيفيان بؤ 
دابندرَي مادام رَيطا بة كردنةوةى بةشَيك دةدرَي عينوانى وةزيفيشة نةك ثاش ضوار ساَل ثَينض ساَل ثاش 

 .نى وةزيفيان ثَي بدرَي زؤر سوثاسةكى زؤر ئينلا عينوائةوةى تةخةروج دةكةن ئينلا ثاش بينةو بةردةي
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 

سوثاس بؤ شوكرية شَيخانى . ثَيويستيمان بة رونكردنةوةكى موفصل لة اليةن بةرَيز د.رَيواس هةية 
 فةرموو .

 :فائق حسَين بةر َيز د.رَيواز
 ةمان.سةرؤكى ثةرل َيزبةر 

ئةوةى بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان باسى ئةكةن هةمووى دروستة ، بةاَلم ئةمةوَيت تةنها 
رونكردنةوةيةكى قانونى بدةم ، مةسةلةى ثَيدانى دةرةجةى وةزيفى سوملى رةواتب ئةم بابةتانة مةسةلةى 

تة هيض كةسَيك بة فدرالني يانى لة سةالحيةتى ثةر لةمانى كوردستان نية يةك عينوانى وةزيفين بدا
( ئةوةى علومى سياسى كة هاتنة ئَيرة ئَيمة ثرؤذةمان بؤ 2015يا 2014دةليلي ئةوةى ئَيمة لة ساَلى )

ئامادةكردن ئيمزاى ثةر لةمانتارامنان كؤكردةوة وابزامن خوَيندنةوةى يةكةميشمان بؤ كرد، بةاَلم ناضاربوين 
ى كؤمار لة عَيراق وةداوابكةين وة داوابكةين بة طوَيرةى هةمووفايلةكة كؤبكةينةوة بينَيرين بؤ سةرؤكايةت

سةالحيةتى دةستورى خؤيان ئةوان مةشروعَيك بنوسن بؤ ئةوةى بينَيرن بؤ ئةجنومةنى نوَينةرانى 
عَيراقى بؤ ثَيدانى دةرةجةى وةزيفى يانى ئةمانةوَيت رونبَيت لةبةر ضاوى بةرَيزان ئةندامانى ثةر لةمان 

 سةالحيةتى ثَيدانى هيض دةرةجةيةكى وةزيفى نية زؤر سوثاس . كة ئةم ثةر لةمانة
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 

 .بؤ بةرَيزتان بؤ ئةو روونكردنةوة، بةرَيز د.ظااَلسوثاس 
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 بةر َيز د.ظااَل فريد ابراهيم:
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

ةى كة درا ئَيمة تةنها لَيرة بةركارمانكردوة بؤية نةمانتوانيوة هةموارى ئيزافةتةن لة بؤ ئةو رونكردنةوان
بكةين واتا ناتوانني هيض دةرةجةيةكى وةزيفى زيادووكةم بكةين ئةوةى لة مةجلس نواب عراقى بغدا 

( وة لة 2014ثةسةندكراوة ، بؤية داوا لة بةرَيزتان دةكةم داواكارى بة تايبةتى خةرجيى سياسة لة ساَلى )
ثةر لةمان هةية و جةند سةردانَيكيان كردوة جةند كؤبونةوةيةكمان ئةجنامداوة داواكاريةكةيان 
داواكاريةكى رةواية وة داوا لة ئةندامانى بةرَيز دةكةم كة بة زوترين كات مادةكانى خبرَيتة دةنطدان و ئةو 

 ياساية جبَيتة بوارى جَيبةجَي كردن سوثاس.
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –كى جعفر ابراهيم ئَيمني َيزبةر 

  .سوثاس بؤ بةرَيز د.ظااَل سةرؤكى ليذنةى ياسايي
 د.بةهار حممود فتاح: َيزبةر 
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

منين ويستم هةر ئةوة بلَيم كة ئةم بابةتة لة صالحيتة حصريةكانى فيدراَلة و هةر بؤ زانيارى بةرَيزان 
لة هةموو دةرةجة وةزيفيةكان لة دةرةجةى يةكةوة هةتاكوو دةرةجةى  ئةندامانى ثةرلةمانين كؤمةلَيك

شةشة حةوتة كة هةية لة هةمويان عينوانَيكى زياد كردوة ئةمة تا هةشتين جةند دةرةجةيةكى زياد 
كردوة خةلةلةكة ئةوةية بةرَيزيان لةبةر دةستياندانية خؤ لةوانةية ئةوانةى جةنابتان باسي ئةكةن لة ناو 

جة وةزيفيانة هةبَيت بؤية ئةوةى كة هةية ئَيمة بةركارى ئةكةين زياتر سالحيةمتان نية هيضى ئةو دةرة
 بؤ ئيزافة بكةين .

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
 ئَيستا داوا لة ئَيوة دةكةين بةرَيزان ليذنةى ياسايي ئةو تةفاصيالنة هةمويان بةم دانيشتنة بيدةن بؤ

 ئةوةى لة كاتى دةنطدان بة دلنيايةوة دةنطى بؤ بدةن .فةرموو كاك عمر .
 بةر َيز عمر عينايةت محة سعيد:

 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 
ئةو ياسايةيي كة لة عَيراق هةية هةر ئةوةية كة ئَيمة نةتوانني دةسكارى بكةين لة بةرذةوةندى خةَلكى 

ان تةنها  لةسةر ئةوةية دووجار هةموار هاتوة لة ثَين لة كوردستانيشة ئينفاز بكرَي ، ئَيمة طلةمي
بكةن لة رووى  يضاكتةمى لة ئةخرييشا نوسراوة هةموار كراوةو، سةرةتاوة نوسراوة هةموارى بيس

 .ةوةى ناكات بة تةسةور ى من سوثاسرَيزمانيةوة كَيشةكة نامَييَن و ثَيويست بة خوَيندن
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر  

لة سندووقى  خوَيندنةوةكة ثَيويست بةوة دةكرا كة ئةوة كؤثي بكرَي ،سوثاس بؤ تَيبينى بةرَيزتان
، بة هةر حال ئَيستا ئةو ياساية طرنطة با بةردةوام بني ماددةى يةكةم طفتوطؤى لةسةر ئةندامان دا بندرَيت
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 ةطدان بةرَيزان ئةو ماددةية ماددةى يةكةم خبوَينةوكرا هيضى تر نةماوة ئةو ماددةية دةخةينة دةن
 .يان كرد هةموارى بيستةم سياغةكةىباس ىدةخةينة دةنطدان ئةو تَيبينية

 َيز د.ظااَل فريد ابراهيم:بةر 
 سةرؤكى ثةر لةمان.  َيزبةر 

ةرَيمى ( ى هةمواركراو، لة ه1960( ساَلى )25: هةموارى بيستةمى ياساى ميالكات ذمارة )ماددةى يةك
 .رَيت و كار بة حوكمةكانى دةكرَيتعرياق بةركار دةك –كوردستان 

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
( كةس بة ثةسةند 51كَى لةطةَل داية دةست بةرز كاتةوة؟ ) ئةو ماددةية بةو شَيوازة دةخةينة دةنطدان

 . ط ثةسةند كرا، بة كؤى دةن، ئةوةى دذة ؟ كةس نيةدةزانن
 :د.ظااَل فريد ابراهيم َيزبةر 
 سةرؤكى ثةر لةمان.  َيزبةر 

مةكانى ئةم ياساية : ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكماددةى دووةم
 .جَيبةجَي بكةن

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –َيز/جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةر 
( كةس بة 52) ؟لةطةَلى داية كَىئةو ماددةية دةخةينة دةنطدان  ،ئةم ماددةية نية ناقةشة لةسةروديارة م

 .، بة كؤى دةنط ثةسةند كراثةسةندى دةزانن ، ئةوةى دذة ؟ كةس نية
 َيز د.ظااَل فريد ابراهيم:بةر 
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

 .حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكرَيت لةطةَل ماددةى سَييةم : كار بة هيج دةقَيكى ياسايي يان بر يارَيكى ناكؤك
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 

(كةس بة ثةسةندى دةزانن، 50) ؟لةطةَليداية كَىماددةكى ئيلرائية ية، ناقةشة لةسةر ئةمة نيوديارة م
 .كةس نيية بة كؤى دةنط ثةسةند كرا ئةوةى دذة ؟

 ابراهيم: َيز د.ظااَل فريدبةر 
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

عى كوردستان جَيبةجَي نةوةى لة رؤذنامةى فةرمى وةقايو: ئةم ياساية لة رؤذى باَلوبوماددةى ضوارةم
 .دةكرَيت

 :ر لةمانجَيطرى سةرؤكى ثة –َيزجعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةر 
ية، ، ئةوةى دذة ؟ كةس نيدةزانن ( كةس بة ثةسةند52كَى لةطةَل داية؟ ) ئةم ماددةية دةخةينة دةنطدان

 .ة كؤى دةنط ثةسةندكرا، هؤيةكانى دةرضواندنب
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 َيز د.ظااَل فريد ابراهيم:بةر 
 سةرؤكى ثةر لةمان.  َيزبةر 

: بةمةبةستى ديارى كردنى ناونيشانى وةزيفى و دةستةبةركردنى يةك ثارضةيي هؤيةكانى دةرضواندن
 .ة لة هةرَيمدا ئةم ياساية دةرجوَيندراساكبابةت و لة ثَيناو جَيبةجَيكردنى يا

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
 .وناقةشة ؟ فةرموو مامؤستا حةسةنلةسةر هؤيةكانى دةرضواندن م

 َيز حسن صاحل حممد:بةر 
 لةمان.بةر َيز سةرؤكى ثةر 

ئةطةر يةكيةتى بابةت نازامن ر هة( عوضواملوحدت من هةر لةسةر ئةو يةك ثارضةيةى بابةت ) واهلل
؟ ثَيم واية هةر ية لةوةى يةك ثارضةيي بابةت؟ يةكيةتى بابةت باش نيبةرَيزان لة ليذنةى ياسايي

 .من سوثاسئةوة دةطةيةنَيت نازا( وعضواملوحدت تةرجوومة كورديةكةشى )
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 

 .حسن،  فةرموو بةرَيز عمر عيناياتامؤستا سوثاس بؤ م
 بةر َيز عمر عينايات محة سعيد:

 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 
منين يةك ثارضةيي بابةت حةزم ئةكرد عةرةبيةكة بزانني بؤ ئةوةى بيكةين بة كوردى ئةطينا اهلل و

  ،ئةمة لَيرة
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 

  .ةوبة عةرةبيةكةى هاتو
 بةر َيز عمر عينايات محة سعيد:

 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 
 لة عةرةبيةكة ضى دةَلَيت؟

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
 ( وعضواملوحدت )

 عينايات محة سعيد:عمر  َيزبةر 
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

  .يةك ثارضةيي بابةت ئةَلي قوماش ئةفرؤشن ،ةت نازامنللة يةك ثارضةى بابائي و
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 

 .يةك ثارضةيي واَلت
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 بةر َيز عمر عينايات محة سعيد:
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

 .ةرجةمةكةى باش نيية، با ضاكى بكةينت اللة مامؤستاو
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –منيكى جعفر ابراهيم ئَي بةرَيز

، كا بزامن ئَيوة دةتوانن بة َيت داوا لة ليذنةى ياسايي دةكةمئةطةر نةب ،ئَيستا داوايان لَي دةكةين تَيبينى تر
 .(وعضواملوحدت شَيوازةكى تر سياغةكةى وا لَيبكةن مةفهومةكة وازحرت بَيت )

 د.ظااَل فريد ابراهيم: َيزبةر 
 ثةر لةمان. سةرؤكى  َيزبةر 

ليذنة دةستةواذةكةى هةَلطرت. بة مةبةستى ديارى كردنى ناونيشانى وةزيفى و لة ثَيناو جَيبةجَيكردنى 
 .هةرَيمدا ئةم ياساية دةرضوَيندراياساكة لة 

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
( كةس بة 54) ، كَى لةطةَل داية؟َيندرايةوةهؤيةكانى دةرضواندن دةخةينة دةنطدان بةو شَيوازةى خو

ة بة كؤى دةنط ثةسةندكرا ، كؤى ياساكة دةخةينة دةنطدان بةو يئةوةى دذة؟ كةس ني ،ثةسةند دةزانن
ية بة كؤى ؟ كةس ن، ئةوةى دذة( كةس بة ثةسةند دةزانن54) كَى لةطةَل داية؟ شَيوازةى خوَيندرايةوة

 .دةنط ياساكة ثةسةندكرا
: طفتوطؤكردنى ثرؤذة ياساي بةركاركردنى ياساى نةهَيشتنى بازرطانى بة مرؤظ ذمارة يةمماددةى سَي

(لة ثةيرةوى 75-74-72(ى عَيراقى لة هةرَيمى كوردستان بة ثَيى ماددةكانى )2012(ى ساَلى )28)
سايي (ى هةمواركراو داوا لة بةرَيزان ليذنةى يا1992(ى ساَلى )1ناوخؤى ثةر لةمانى كوردستان ذمارة )

ةوة ئينلا داوا لة ليذنةى ئافرةتان دةكةين ئَيوة ندةكةين لةسةر ئةم ياساية راثؤرتى هاوبةش خبوَين
روونكردنةوة لةسةر ئةم ياساية دةدةن فةرموو بةرَيز ئَيظار ابراهيم ، سةرؤكى ليذنةى داكؤكى كردن لة 

 مافى ئافرةتان .
 بةر َيز ئَيظار ابراهيم حسَين:

 ر لةمان.سةرؤكى ثة َيزبةر 
سةبارةت بة خاَلى سَييةم طفتوطؤ كردن بة ثرؤذة ياساى بةركاركردنى ياساى نةهَيشتنى بازرطانى كردن بة 

بةاَلم لةسةر ثَيشنيارى بةشَيك  ،مرؤظ ديارة ئةمة كاتى خؤى داوامانكرد ئةو ياسايةي عَيراق انفازبكرَينت
ةم ياساية ثَيويستى بة هةمواركردنةوةية لة هةرَيمى لة ثةر لةمانتاران لة دانيشتنى ثةر لةمان داوايانكرد ئ

ان كوردستان داواكرا دواخبرَيت ئَيمة وةك ليذنةى ئافرةتان لة ثةر لةمانى كوردستان ثر ؤذة ياسايةكى ترم
بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةو خاَلى سَييةم  ،وة هةموار بكرَيتةوةوداوامانكرد ئامادةكرد كة لة خاَلى سَييةمدا

 نطى لةطةل ليذنة هاوبةشةكانيةكةمى بؤ بكرَينت دواية بة هةماهة ةخريى ئةمرؤ خوَيندنةوةىخبرَيتة ئ
 .راثؤرتَيك ئامادة بكرَينت سوثاس
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 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
د.شريين سوثاس بؤ بةرَيز ئَيظار ابراهيم . سةرؤكى ليذنةى داكؤكى كردن لةمافى ئافرةتان .فةرموو 

 حسنى.
 رةمةزان:د.شريين حسنى  َيزبةر 
 َيز سةرؤكى ثةر لةمان. بةر 

هةرضةندة بوورى بةس ئةطةرجةنابَى تةدةليظة بدةت ئَيك ثرسيار من ليذنا ياسايى هةى، ئةز وةسا 
 تَيطةهشتم ئةوان وةسا فيكرة سةر وَى ياسايَى دا بةرى نها دةنط ل سةر داى كو ل سةالحياتَيت ثةرلةمانَى

عَيراقَى داية كو ناسناظَى زانستى بدةت، من تةناقوزةك ديت د. ظاال ئيشارةت ثَى دا بؤ ئةظَيت 
تةخةسوساتَيت سياسى كو داوا ذ ئةندام ثةرلةمانا كر دشَيت تةقديم بكةن  ثر ؤذةى يا دوويَى ذى، ئةطةر 

َيني هةموارَى تةقديم بكةين، هةرياسايةك يا عَيراقَى يا مةركةزى ل ظَيرَى ئينفاز كر ثشتى هنطى ئةم نةش
 ئةم دشَيني تةعديل بكةينةظة؟، زؤر سوثاس

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
ثرسيارة بداتن بةشَيوةيةكى  داوا لة د. ظااَل دةكةم وةاَلمى وةاَلمى ئةوسوثاس بؤ بةرَيز د.شريين حسنى، 

 .طشتى
 م:.ظااَل فريد ابراهيد َيزبةر 
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

ة داواكاريان هَينا ئَيرة ي، طومتان قوتابيانى سياسبيانى سياسة لَيرانة تةقديم بكةنة قوتاوطوتو ئةمة نةمان
يان بؤ سةرؤك كؤمارى و ليذنةى خوَيندنى بااَل داواكاريةكةيان كرد بة كتابَيكى رةمسى نارد يليذنةى ياساي

راقى خوَيندنةوةى يةكةمى َيع ىوابةس نيا لةوَي بوو بة ثرؤذة ضوو بؤ مةجلنكردنةوة درورو عَيراق وةكو
ة بوارى جَيبةجَيكردن ئينلا ئَيمة ولة سَييةم خوَيندنةوة دةنطى لةسةر درا ضو ،دووةمى بؤ كرا ،بؤ كرا

ميالكات  بةرَيزان ئيشارةتيان ثَيدا مةسةلةى وسني لةبةر ئةوة وةكولَيرة توانيمان بةركاركردنى ياساكة بنو
و مةسةلةى عينوان بةخشني لة ئيختصاصاتى حةسرى دةسةاَلتى فيدراَلداية ، ئَيستا لَيرة وةزيفة هةمووى 
عينوانى وةزيفى الية بة خةليلى علوم سياسة يانى ئَيمة داوامان نةكردوة ثرؤذة تةقديم بكةن ئةو بابةتة 

ثَيى ئةو ياسايةي كة ئةورؤ لة ثةر لةمانى  ى وةزيفى خؤيان وةرطرت بة، بةَلَي ئةوان ثلةوةوكؤتايي هات
 كوردستان بةركار كرا .

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
نة خؤى وةاَلم دايةوة رَيزان ئةو ثَيشنيارةى بةرَيز، د.ظااَل زؤر سوثاس .بة ،نكردنةوةيةوسوثاس بؤ ئةو رو

نى تا ياسايةك لَيرة ئنفاز نةكرَي تؤ ناتوانى باسي هةموار ةعدروستة ييانى ئةوةى واَلمةكةى د.ظااَل بؤ عام 
، بةاَلم ئةوةى ئَيستا شكةش دةكرَي ئةوة بةو شَيوازةيةكة ثَيئينفازبكةى دواتر ثرؤذةى هةموارة بكةى دةبَي

بةرَيزان يةم داواكرا دوا خبرَيت بؤ ماددةى كؤتايي لة بةرنامةى كار  ئَيستا َييةمة ماددةى سَيمةبةستة س



 331 

بكةين كة ئينفازبوو ئَيمة ئةوةى عام ئينفازبوو ئَي لَيرةش ئةوةى ئافرةتان بةهةمان شَيوة دةبَي ئينفازى 
ضونكة كة  ،و ئةو بابةتانةى لةسةرى باس دةكرَينت داوا لة ليذنةى ذنانين دةكةين بَينة ئَيرةئينلا هةموار

 .ووعئينفازى ئةوةية ئَيوةش مةعنينة بة مةوز
 :د.بةهارحممود فتاح َيزبةر 
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

ا هةية بةركارى بكةينةوة ئَيستا دةنطى لةسةر ئةدةين دمببورة ئةطةر بيانةوَي ياساكة وةكوو ئةوةى لة بةغ
 .ئينفاز و هةموارةكة بة يةكةوةبَيتو ئةطةر بيانةوَيت هةموارى بكةين ئةبَي ثرؤذةكةى خؤيان 

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –منيكى جعفر ابراهيم ئَي َيزبةر  
 .هةموارةكة ثَيشكةش كراوة

  بةر َيز د.بةهارحممود فتاح:
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

  .بةَلي ثَيشكةشكراوة
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 

  .خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ دةكةين و دواى ئةوةش دةبَيتة ياسا
  :د.بةهارحممود فتاح َيزبةر 
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

  .غداةبةَلَي ئاساية ئةطةردةيانةوَي وةك ئةوةى ب
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 

فةرموو ، تة ياسانفازى بكةين كة هاتة سةر ئةوةى خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ دةكةين ئةوةش دةبَيئيبا 
 .ةى سَييةم راثؤرتى هاوبةشةكة خبوَينةوةماددَيزان بةر 

 بةر َيز د.ظااَل فريد ابراهيم:
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

بابةت راثؤرتى هاوبةش سةبارةت بة ثرؤذةياساي بةركاركردنى ياساي نةهَيشتنى بازرطانى كردن بة مرؤظ 
ى داكؤكى ةو ليذن ييياساراق ليذنةى كاروبارى عَي –لة هةرَيمى كوردستان  (2012) سالي (28ذمارة )

نةوةى و(كؤبو2018-2-6كردن لةمافةكانى ئافرةت و ليذنةى مافةكانى مرؤظ رؤذى سَيشةمة رَيكةوتى )
ئةجنامدا بؤ تاوتوَيكردنى هةردوو ثرؤذةياساي بةركاركردنى ياساي نةهَيشتنى بازرطانى كردن بة مرؤظ 

لةاليةن ذمارةى ياسايي ئةندامانى ثةر لةمانةوة  (عرياق لة هةرَيمى كوردستان كة2012ساَلى ) (28ذمارة )
-1-10ة رَيكةتى )( لة رؤذى ضوارشةمم4ثَيشكةشكراوة دواى خوَيندنةوةى يةكةمى لة دانيشتنى ذمارة )

طةيشتنة ئةو ئةجنامانةى  و تاوتوَيكردنى ليذنةكان ( رةوانةى ليذنةكان كراوة دواى طفتوطؤكردن2018
 .خوارةوة
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( لة هةرَيمى كوردستان 2012ساَلى ) (28نةهَيشتنى بازرطانى كردن بة مرؤظ ذمارة )بةركاركردنى ياساي 
 عرياق. –

(لة هةرَيمى كوردستان 2012(ساَلى )28ماددةى يةكةم: ياساي نةهَيشتنى بازرطانى كردن بة مرؤظ ذمارة )
 و كار بة حوكمةكانى دةكرَيت.راق بةركار دةبَيت عَي

راق و ئةوانةى خاوةن ثؤسنت تياياندا مانطةكانى هةرَيمى كوردستان عَي: دامةزراوةو فةرماددةى دووةم
ندا لة هةر شوَينَيكى ئةم يائةوانةى خاوةن ثؤسنت تيا و جَيطةى دامةزراوةو فةرمانطةكانى ناوةندي

مةكانى ئةم ياساية : ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوك. ماددةى سَييةمياسايةداهاتنب دةطرنةوة
 .بةجَي بكةنجَي

كمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤك : كار بة هيض دةقَيكى ياسايي يان بريارَيك ناكرَي كة لةطةَل حوماددةى ضوارةم
 .بَيت

يعى كوردستان جَيبةجَي : ئةم ياساية لة رؤذى بالوكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمى وةقاماددةى ثَينلةم
 .دةكرَيت

ونةوةى وتنى تاوانةكانى بازرطانى كردن بة مرؤظ و بةرةنطاربلة ثَيناو نةهَيش :واندنضهؤيةكانى دةر
ئاسةوارة ترسناكةكانى تاوانةكةو سزادانى تاوانباران و ثاراستنى كةرامةتى تاكةكان و لة ثَيناو 

 .ضوَيندراجَيبةجَيكردنى ياساكة لة هةرَيمدا ئةم ياساية دةر
 ان :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةم –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 

سوثاس بؤ بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي ديارة ئةو الثةرةى يةكةمة لةو ثَيشنيارةى لةبةر دةستمانة 
ئَيمة ئيعتماد لةسةر ئةوةى  ،هؤيةكانى دةرجواندنى ثَيوة نية ئومَيدةوارم لة الى ئَيوة هةبَينت طرنطة

بة ماددةى يةكةم دةكةين بةرَيز ليذنةى ياسايي دةكةين كة دةخوَينةوة ئَيمة طوَيى لَي دةطرين دةست 
سةرؤكى ليذنةى مافى مرؤظين ئامادةية لةسةر منةصةكة ئةطةر شوَينَيكى هةبَيت بؤ ئةندامى تر لة 

ى يةكةم دةكةين ليذنةى مافى مرؤظ ئةوانين دةتوانن يةكى تر بَيتة ئةو الية بةرَيزان دةست بة ماددة
 .فةرموون بةرَيزان

 يم:د.ظااَل فريد ابراه َيزبةر 
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

لة هةرَيمى كوردستان  (2012ساَلى ) (28: ياساى نةهَيشتنى بازرطانيكردن بة مرؤظ ذمارة )ماددةى يةكةم
 .كانى دةكرَيتكار بة حوكمة راق بةركار دةبَيت وعَي

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
طفتووطؤ هةبَيت دةرفةت دةدةين ديارة ثَيويست بة طفتووطؤ ناكات زؤر وازحة لةسةر ماددةى يةكةم ئةطةر 

( كةس بة ثةسةند 52كَى لةطةَل داية؟ ) ئةو ماددةية دةخةينة دةنطدان ماددةى يةكةم دةخةينة دةنطدان
 .، بة كؤى دةنط ثةسةند كراةيكةس ني ؟، ئةوةى دذةدةزانن
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 د.ظااَل فريد ابراهيم: َيزبةر 
 رؤكى ثةر لةمان.سة َيزبةر 

راق و ئةوةى خاوةن ثؤسنت تياياندا : دامةزراوةو فةرمانطةكانى هةرَيمى كوردستان عَيماددةى دووةم
َيكى ئةم ندا لة هةر شوَينيائةوانةى خاوةن ثؤسنت تيا و جَيطةى دامةزراوةو فةرمانطةكانى ناوةندي

 .ياسايةدا هاتنب دةطرنةوة
 :َيطرى سةرؤكى ثةر لةمانج –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 

 .وةم لةم ياسايةدا فةرموو كاك عمرناقةشةى ماددةى دووبؤ م
 بةر َيز عمر عينايةت محة سعيد:

 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 
ونكردنةوةم لة بةرَيزان لة ليذنةى ياسايي و ليذنة ثةيوةنديدارةكان ئةوانةى خاوةن ومن تةنها داواى ر

 ضية؟ةوة مةقسةديان نكةنوثؤسنت تياندا بؤمان رو
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 

 فةرموو د. ظاال.
 د.ظااَل فريد ابراهيم: َيزبةر 
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

لة  ،راق مةبةستمان لة وةزارةتةكانةعَي –كة دةَلَيني دامةزراوةو فةرمانطةكانى هةرَيمى كوردستان 
لة هةركةسَيك كة خاوةن ثؤستة لة ناو ئةو فةرمانطةو دامةزراوانةى كة لة  ،ير عامةكانةلة مد ،دةستةكانة

 .وةموقةدميةى ماددةكة ناوى هاتو
 بةر َيز عمر عينايةت محة سعيد:

 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 
ن ارمةندةكانينى بةتةنها سةرؤكى فةرمانطةو وةزارةت و كةعنى كارمةندى ئاسايي ناطرَيتةوة ؟ يةعي

 ئةطرَيتةوة يان نا؟
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 

 رونكردنةوةى زياتر.
 :د.ظااَل فريد ابراهيم َيزبةر 
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

ت لةناو دامةزراوةكة بَيت لة بؤ هةركةسَيك كة خاوةن ثؤست بَيةه ةضياساكة لة هةرماددةيةكى موو
 .دةيطرَيتةوة
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 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
ئةو ماددةية دةخةينة دةنطدان  ،يةيديارة هيض تَيبيين و سةرجنَيكى تر نةو رونكردنةوةية، سوثاس بؤ ئ

 ،(كةس لةطةَلى داية51) ، كَى لةطةَل داية؟ماددةي دووةم بةو شَيوازةى خوَيندرايةوة دةخةينة دةنط دان
 ماددةى سَييةم.؟ كةس نيية بةكؤى دةنط ثةسةندكرا، ةئةوةى دذ

 :د.ظااَل فريد ابراهيم َيزبةر 
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

 ماددةى سَييةم : ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن .
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 

ة يكةس ني ؟ئةوةى دذة ،(كةس بة ثةسةند دةزانيت50) ، كَى لةطةَل داية؟ماددةية دةخةينة دةنطدان ئةم
 .ةنط ثةسةند كرا، ماددةى ضوارةمبة كؤى د

 :د.ظااَل فريد ابراهيم َيزبةر 
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

كمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤك حو: كار بة هيض دةقَيكى ياسايي يان بريارَيك ناكرَي كة لةطةَل مماددةى ضوارة
 .بَيت

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
ئةوةى  ،(كةس بة باش دةزانى51) ، كَى لةطةَل داية؟ة دةخةينة دةنط دانيهيض تَيبينيةك نية تَيبيين ني

 ماددةى ثَينلةم.ية بة كؤى دةنط ثةسةندكرا،  كةس ني ؟دذة
 فريد ابراهيم: بةر َيز د.ظااَل

 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 
عى كوردستان جَيبةجَي : ئةم ياساية لة رؤذى بالوبونةوةى لة رؤذنامةى فةرمى وةقايماددةى ثَينلةم

 .دةكرَيت
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 

كةس نية  ؟ئةوةى دذة ،ثةسةند دةزانى(كةس بة 52) ، كَى لةطةَل داية؟ئةم ماددةية دةخةينة دةنطدان
 .ط ثةسةندكرا .هؤيةكانى دةرضواندنبةكؤى دةن

 بةر َيز د.ظااَل فريد ابراهيم:
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

هؤيةكانى دةرجواندن لة ثَيناو نةهَيشتنى تاوانةكانى بازرطانى كردن بة مرؤظ و بةرةنطاربونةوةى ئاسةوارة 
دانى تاوانباران و ثاراستنى كةرامةتى تاكةكان و لة ثَيناو جَيبةجَيكردنى ترسناكةكانى تاوانةكةو سزا

 .هةرَيمدا ئةم ياساية دةرجوَيندراياساكة لة 
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 :انجَيطرى سةرؤكى ثةر لةم –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
 .يةكانى دةرضواندن فةرموو كاك عمرتَيبينى لةسةر هؤ

 بةر َيز عمر عينايةت محة سعيد:
 .سةرؤكى ثةر لةمان ز َيبةر 

كةرامةتى تاكةكان ئةم ياساية تةنها لة ثَيناو جَيبةجَيكردنى ياساكة لةهةرَيمدا زيادة ئةطةر ثاراستنى 
 .بةرةئى من ئةوةى دى زيادة سوثاس ضوَيندرادةر

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
 لة ثَيناو؟

 عيد:بةر َيز عمر عينايةت محة س
 .سةرؤكى ثةر لةمان َيز بةر 

 و لة ثَيناو نةهَيشتنى تاوانةكانى بازرطانى كردن بة مرؤظ و بةرنطاربوونةوةى قةوارة ترسناكةكاني
ئةوى ديكةى مةعنا تاكةكان ئةم ياساية دةرضوَيندا،  تاوانةكان و سزادانى تاوانباران و ثاراستنى كةرامةتى

 .ى ياساكة لة هةرَيمداَيبةجَيكردنناطةيةنَيت لة ثَيناو ج
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 

 .روونكردنةوة لةسةر ئةم تَيبينية
 بةر َيز د.ظااَل فريد ابراهيم:

 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 
اساية هةرَيمدا ئةم يدةَلَيني جَيبةجَيكردنى ياساكة لة  ،فاريزةيةك دادةنَيني لة ثَيناو هةَلدةطرين

 .ةوة بؤ بةرَيز كاك عمر عيناياتئ .دةرضوَيندرا
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 

 بؤ طشتى تَيبينيةكى تر هةية فةرموو كاك ئارى .
 مولود:طيف لعبدالئارى  َيزبةر 
 .ثةر لةمان سةرؤكى َيزبةر 

رَي بة ، لة ثَيناو رَيطرى من ثَيم واية بك ،شتنى تاوانةكانىسراوة لة ثَيناو لة هؤيةكانة لة ثَيناو نةهَيونو
نةهَيشتنى تاوانى بازرطانى كردن نةك تاوانةكانى بازرطانى كردن وةهةروةها كةرامةتى تاكةكانين  كردن و

اَلتيان يان مرؤظ كةرامةتى مرؤظ يا وثَيم باشة بكرَي بة هاو ،ا تؤزَيك وشةيةكى زؤر جوان نيةدتاك لةوي
 .ئةوة دوا جار بؤ ئَيوةى ئةنَيرم تيان كةرامةتى هاواَلتياناَلوهاو

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
 .بؤ ئةوةى بتوانن تةركيزى خبةنة سةر ،رة بؤ ليذنةى ياساييئةوةى ئَيستا خوَيندتةوة بينَي
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 مولود:طيف لعبدالئارى  َيزبةر 
 ان .سةرؤكى ثةر لةم َيزبةر 

، نا طرى كردن زياد بكرَي وة تاوانةكانين نا تاوانةكانين ئيرت كة ئةلَي تاوان كؤيةتةنيا ئةوةية لةسةر رَي
 ؟زرطانى كردن بة مرؤظ كؤيية لَيرةتاوانى با كةوت

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
 .تَيبينيةكى تر فةرموو طةشة خان

 را جةالل:بةر َيز طةشة دا
 سةرؤكى ثةرلةمان. َيزبةر 

ضونكة ئةم  ،واَلتىوبةاَلم نابَي بَلَيني ها ،ئةطةر تاكةكان بطؤرَي بة مرؤظ ،من ثشتطريى كاك ئارى ئةكةم
بَيطانةيةكا بازرطانى ثَي ئةكرَي لة هةرَيمى  ،واَلتيشة كة بازرطانى ثَي ئةكرَيوياساية بؤ غةيرى ها

 سوثاس. ،بؤية مرؤظةكان رةنطة باشرتبَيت ،َي نةدراوة بة ثَيى ئةم ياسايةا رَيطة ثدكوردستان و عَيراق
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  بةرَيز

 دةست خؤش بؤ ئةو تَيبينية سوثاس بةرَيز مامؤستا ماجد.
 تؤفيق: عثمان ماجد َيزبةر 
 سةرؤكى ثةرلةمان. َيزبةر 

 .رجةمةى بكرَي بؤ كوردى زؤر سوثاسرةبية ئةطةر بكرَي تةتةنها وشةى كةر امةت وشةكى عة
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان : –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 

 سوثاس، د. ظاال فةرموو.
 َيز د.ظااَل فريد ابراهيم:بةر 
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

اهَييَن، بؤية ثاراستنى كةرامةتى موستةلةحى ياسايدا ئَيمة فةردوو ئةفراد بةكاردَينني ئينسان بةكارنلة 
 سوثاس. لة دةساتري هاتووة، يقرتة وةكو ئةوةى لة موعاهةدات وتاكةكان وةكوو خؤى بَيت دةق

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
 .ئةوةينة دار شتنَيكى كؤتاى بكةن سوثاس بؤ بةرَيزتان ئَيستا ضاوةروانى

 فريد ابراهيم: بةر َيز د.ظااَل
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

ونةوةى وو بةرةنطارب : لة ثَيناو نةهَيشتنى تاوانةكانى بازرطانى كردن بة مرؤظهؤيةكانى دةرضواندن
جَيبةجَيكردنى و  شوَينةوارة ترسناكةكانى تاوانةكةو سزادانى تاوانباران و ثاراستنى كةرامةتى تاكةكان

 .ية لة هةرَيم دةرضوَيندرارَيمدا ئةم ياساياساكة لة هة
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 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
كةس بة  (49) ، كَى لةطةَل داية؟هؤيةكانى دةرضواندن بةم شَيوازةى خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان

دان بةرَيزان ، كؤى ياساكة دةخةينة دةنط؟ كةس نيية بة كؤى دةنط ثةسةند كراثةسةند دةزانى ئةوةى دذة
يية بة كةس ن ؟ئةوةى دذة ،كةس بة ثةسةند دةزانى (50) ، كَى لةطةَلداية؟كؤى ياساكة دةخةينة دةنطدان

، كةرامةت دةكرَيتة )شكؤ( ئةو ثَيشنيارة لة جَيي خؤيةتى ئةوةى كة كؤى دةنط ياساكة ثةسةندكرا
 .ن كرد دةستان خؤشبَيتثَيشنياريا بوو ثَيشنياركرا وابزامن كاك سؤران بوو مامؤستا ماجد

( لة ثةيرةوةى ناوخؤى 71ضوارةم:خوَيندنةوةى ئةم ثرؤذة بر يارانةى خوارةوة بة ثَيى ماددةى )
 .(هةمواركراو بكرَينت1992(ساَلى )1ثةر لةمانى كوردستان ذمارة )

( لة هةرَيمى 2015ساَلى ) (31ثرؤذةياساي بةركاركردنى ياسايي دةستةبةرى تةزمينى ذمارة )-1
 .وردستانك
 .نستى سريانى لة هةرَيمى كوردستانثرؤذةياساي ئاكادميياى زا-2
و جَيبةجَيكردنى ياساي نةهَيشتنى بازرطانى كردن بة مرؤظ  هةمواركردن و ثرؤذةياساي بةركاركردن-3

 .راق لةهةرَيمى كوردستان( عَي2012(ساَلى )28ذمارة )
ةشكردنى دةسةاَلتةكانى سةرؤكايةتى هةرَيم بةسةر ثرؤذةياساي هةمواركردنى ياساى يةكةمى ياساى داب-4

 (.2017(ساَلى )2دامةزراوة دةستوريةكانى هةرَيم ذمارة )
 .رى ئافرةتان لة هةرَيمى كوردستانثرؤذةياساي ئةجنومةنى كاروبا-5
لة هةرَيمى  (2006(ساَلى )3نةوةى تريؤر ذمارة )ووثرؤذةياساى هةمواركردنى ياساى بةرنطارب-6

 .كوردستان
 .نؤسايد ناساندنى كارةساتى شةنطالثرؤذة بر يارى بة جي-7

 .ردنيان بؤ ليذنة ثةيوةنديدارةكانفةرموو بةرَيزان ليذنةى ياسايي بؤ خوَيندنةوةى ثرؤذةكان و ئاراستةك
 بةرَيز شوان شَيخ امحد:

 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 
( لة هةرَيمى 2015ى ساَلى )(31ارة )ثرؤذة ياساي بةركاركردنى ياساى دةستةبةركردنى تةزمني ذم-1

وة، ناوةكان )د.بةهار يان لةسةر كردووو( ئةندامانى ثةر لةمان واذ10راق كة لة اليةن )عَي -كوردستان 
 ،مصطفى، انوةر قادر نى نبى قهوةجى، مة، شوان شَيخ امحد، لينا عزريا، ابوبكر عمر عبداللحممود فتاح

هؤيةكانى دةرضواندن لة خؤ  ظااَل فريد( كة لة ثَينض ماددة و، د.لطيف، تةالر ظةمان فيصل، د.رَيواز فايق
 دةطرَيت بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان فةرموو بة ئاراستةكردنى بؤ ليذنةى ثةيوةنديدار .

 :ةرؤكى ثةر لةمانجَيطرى س –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
ي و طشت يليذنةى ياسايي و ليذنةى دارادةكرَيت بؤ  ياساية ئاراستة ثرؤذة بؤ ئةو ،سوثاس بةرَيزان

 .دامانى ثةر لةمان، ثرؤذةى دووةمئةن
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 َيز شوان شَيخ امحد:بةر 
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

(ماددةو هؤيةكانى دةرجواندن ثَيكهاتووة وة لة اليةن 17ثرؤذة ياساي ئةكادميى زانستى سريانى كة لة )-2
م، لينا وة لَيرة كة بةرَيزان )د.سرود سليضواخريةكةى دةرنةئةندامى ثةر لةمان واذؤكراوة ناوى ئ (29)

يل، مريم صمد، ، شوكرية امساعمنى نةبى، يعقوب طورطيس، د.عبداللة جاسم، عةزريا، يروانيت نيسان
، عبداللة كر عمر عبداللة، ئَيظار ابراهيم، ابو بكمال يلدا، حممد سعدالدين ،ةحيدة ياقؤ، وئاواز محيد حسني

 مصطفى، يل، خلف امحد، زانا عبدالرمحان، حتسني امساع، د.سرياج خيالنى، زياد حوسنيدحممود حمم
مد عبداللة، ، جنات حمدق، شَيخ شامؤ، شيالن جعفر على، د.زؤزان صامحد، سعيد مصيفى، دَلشاد شعبانا

 .استةكردنى بؤ ليذنةى ثةيوةنديداربةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان بة ئار (مدينة ئةيوب
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –فر ابراهيم ئَيمنيكى جع َيزبةر 

استة دةكرَيت بؤ ليذنةى ياسايي و ليذنةى رؤشنبريى و الوان و طشت ئةندامانى ئةم ثرؤذةياساية ئار 
 .خوَيندنى بااَلش .ثرؤذةى سَييةم ثةر لةمان بؤ ليذنةى ثةروةردةو

 شوان شَيخ امحد: َيزبةر 
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

بة  و راق كة لة ثَينض ماددةعَي -(2012(ى ساَلى )28اي نةهَيشتنى بازرطانى كردن بة مرؤظ ذمارة )ياس-3
، حيات ة )ئَيظار ابراهيم ، كةذاَل هادىكراوووبَي هؤيةكانى دةرضواندن لة اليةن ئةندامانى ثةر لةمانةوة واذ

د، سوهام عمر قادر، بةهار طةشة دارا حفي، د، ظيان عباس، مريةم صمد ، حسن صاحل، ثةروا علىجمي
( بةرَيز سةرؤكى ، د.شريين حسنى، جنات حممد، هيظا حاجى ابراهيم مريخانطه، فةيرؤز عبدالرمحان

 .ةكردنى بؤ ليذنةى ثةيوةنديداراستثةرلةمان بة ئار 
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 

يذنةى ياسايي و ليذنةى مافى مرؤظ و ليذنةى داكؤكى كردن لة ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستة دةكرَيت بؤ ل
 .رةتان و طشت ئةندامانى ثةر لةمانمافى ئاف

 بةر َيز شوان شَيخ امحد:
 َيز/سةرؤكى ثةر لةمان.بةر 

ثرؤذة ياساى هةموارى يةكةمى دابةشكردنى دةسةاَلتةكانى سةرؤكايةتى  هةرَيمى بةسةر دامةزراوة -4
( كة لة دوو ماددةو هؤيةكانى دةر ضواندن ثَيكهاتوة وة 2017(ى ساَلى )2م ذمارة )ريةكانى هةرَيودةستو

د.شريين حسنى، حيات  ،منى نةبى نادر، خانلة اليةن ئةندامانى ثةر لةمان واذؤكراوة )هيظا حاجى مري
ن، ، دَلشاد شعبا، مدينة ئةيوبطه ، ظريؤز، حممد علىمصطفىن خدر ا، مةردكبري ناظم، جميد بةرخى

استة بكرَي ، د.سرياج خيالنى(بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان ئار شيالن جعفر على، ئاواز محيد، شوان َشخ امحد
 .ديداربؤ ليذنةكانى ثةيوةن
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 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر  
 . ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستة دةكرَيت بؤ ليذنةى ياسايي و طشت ئةندامانى ثةر لةمان

 َيز شوان شَيخ امحد:بةر 
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

و  ماددة (11راق كة لة )َيع –ثرؤذة ياساي ياساى ئةجنومةنى كاروبارى ئافرةتان لة هةرَيمى كوردستان -5
ئةندامةوة  (13كراوة لة اليةن ) ووة لة اليةن ئةندامانى ثةر لةمان كة واذوهؤيةكانى دةرضواندن ثَيكهاتو

، ، حسن صاحل، هيظا حاجى مري خان، مريةم صمدال هادى، حيات جميد، فيان عباس، كةذبراهيم)ئَيظار ا
، سوهام عمر قادر( بةرَيز ، د.شريين حسنى، جنات حممد، بةهار عبدالرمحان، ثةروا علىطهفريؤس حسني 

 .ةكردنى بؤ ليذنةكانى ثةيوةنديدارسةرؤكى ثةر لةمان بة ئاراست
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَي َيزبةر 

رةتان و طشت ئةم ثرؤذة ياساية ئارةستة بكرَينت بؤ ليذنةى ياسايي ليذنةى داكؤكى كردن لة مافى ئاف
 .ئةندامانى ثةر لةمان

 َيز شوان شَيخ امحد:بةر 
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

نةوةى تؤقاندن وياساى بةرنطاربو( 2006(ى ساَلى )3ثرؤذة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي ذمارة )-6
ة و لة اليةن و(ماددةو هؤيةكانى دةرضواندن ثَيكهاتو5كة لة )راق، عَي –تريؤر لة هةرَيمى كوردستان 

، يي، سؤران عمرَينةضَيط، د.هةورمان محة شريف ووكراوة )حسن امساعيل حسَينئةندامانى ثةر لةمانةوة واذ
ئةيوب عبداللة رسوَل، د.بةهار حممود فتاح، على محة  ،مصطفى، شوكرية امساعيل امحد لطيفجنيبة 

 ، ئاواز محيدضةر، ئةنةس حممد شةريف، عمر صاحل عمر كؤصاحل، قارةمان قادر فتاح، شَيركؤ جةودةت
، ثةرى صاحل لطيف ازرطان، جةودةت جةرجيسب ثمانع، ماجد حوسَين، قادر ومتان رصول، حاجى كاروان

 .استةكردنى بؤ ليذنةى ثةيوةنديدارن بة ئاربةرَيز سةرؤكى ثةرلةما (حوسني
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –َيز/جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةر 

مرؤظ و  ( ليذنة ليذنةى ياسايي و ليذنةى ناوخؤ و ليذنةى مافى3استة دةكرَيت بؤ )ئةم ثرؤذةياساية ئار 
 طشت ئةندامانى ثةر لةمان.

 خ امحد:شوان شَي َيزبةر 
 ى ثةر لةمان.سةرؤك َيزبةر 

( ماددةو هؤيةكانى دةرضواندن 9بة جينؤسايد ناساندنى كارةساتى شةنطال كة لة ) ىيارثرؤذة بر  -7
شامؤ، ئومَيد عبدالرمحان (ئةندام )شَيخ 37كراوة )وو( ئةندامى ثةر لةمانةوة واذ38ة لة اليةن )وثَيكهاتو

صاحل بشار ، لى على هالؤ، د.عبداللة جاسمعلى، حتسني امساعيل، ع عثمان، علي خؤشناو، د.سرياج خيالنى
شَيخ ، شوان ، حيات جميدطه ، فةيرؤزحممد عبداللة، وحيدة ياقؤ هورمز، جنات ئاغا، فةرحان جةوهةر
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، تةالر شريين حسنى، د.امحد، مردان خدر، ئامينة زكرى سعيد، شيالن جعفر على، حممد صادق سعيد
ئيدريس على اسالم، جعفر ، ؤفى، ئارى هةرسني ، كةذال هادىس، د.فرسةت كبري، ايوب عبداللة ناظم، لطيف

لةبانى، على محة صاحل، د.جوان طا، بَيطةرد دَلشاد ، ئاواز شَيخ جنطىمصطفى، دلَير ابراهيم ئَيمنيكى
( بةرَيز مدينة ايوب امحد، ئوميد محة على، ابراهيم امحد مسؤ، على ثمانع، منرية امساعيل، ئَيظار ابراهيم

 ر لةمان بة ئاراستة كردنى بؤ ليذنةكانى ثةيوةنديدار .سةرؤكى ثة
 :كى ثةر لةمانجَيطرى سةرؤ –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 

ئينلا روونكردنةوةش لة سةرؤكى ليذنةى ياساين وةردةطرين هةر  ،مةاستة دةكئةم ثرؤذة ياساية ئار 
دى لةسةر ئةمة ئَيزر لةمان و كةسةكى دةمةوَيت لةم بوارةوة كاك شَيخ شامؤش كة وةك و ئةندامةكى ثة

ئاراستةى دةكةين بؤ دوو ليذنة ليذنةى ياساي و ليذنةى مافى مرؤظ لةطةَل ئةوةشدا  ،روونكردنةوة بداتن
بؤية ثةر لةمانى وة، (ساَل بو3رةنطة خةلكَيك بثرسينت كارةساتى شةنطال جينؤسايدى شةنطال ثَين )

نى ئةمة بةراستى ثرسيارةكى ةعةم ثرؤذةية دةخةينة طفتووطؤ يكوردستان ئةم ثرؤذةية ئاراستة دةكات ئ
ةت رةنطة ئَيمة ضاوةروانى ئةوةبوين دادطاى الهاى ئةم ثرسة يةكالى بكاتةوة لة رووى يقدية و حةقدج

ياسايي و نَيودةوَلةتى ئينلا ئَيمة بَيني ئةم ثرسة لة هةرَيمى كوردستان لة ثةرلةمانى كوردستان خبةينة 
هةستةك  ذدان بة هةمووياستةية كة دَلنياينة كة خةَلكى كوردستان هةموو بة وبةو ئار  و ؤبةر طفتووط

نى هةموو ئامؤذطاريةكان ئةوةبوون ةعلةطةل خةلكى شةنطالن ئةوة بابةتةكة ي ،لةطةل كارةساتى شةنطالن
ؤ ئةوةى سبغَيكى نى ببات ئَيستا تا اليةنة ياسايةكة يةعبؤ ثةرلةمانى كوردستان دةست بؤ ئةم ياساية نة

سة تا ئةوان لة دادطاى الهاى دادطاى نَيودةوَلةتى الهاى يةكالى دةكةنةوة، ةيسياسى نةخرَيتة سةر ئةم ك
بةالم لةوَي هيض ئومَيدَيك لة دادطاى ئاى سيسي نةماوة بؤ ئَيمة كة ئةم ثرسة يةكالى بكةنةوة لةبةر 

داواى ئةنداميةتى لةو دادطاية بكات يان هةتا ئيلتزامى  ا عَيراقى فيدراَلتة تا ئَيسوئةوةى عَيراق حازرنةبو
خؤت ديارى بكات لةسةر بريارةكانى دادطاى الهاى لةبةر ئةوة بابةتةكة جيرت تةحةمووىل دواخسنت ناكاتن 

ونكردنةوة لة بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي دةكةم لةبةر ئةوةى وة ئَيستا داواى روبؤية ئةم ثرؤذةهاتو
ناساندن و موناقةشة ناكرَيت تةنيا لة روانطةى ياسايي بكرَي يا سياسيي بكرَينت  دنؤمةسةلةي بة جي

ن ئةركانى ماددى دةستةبةر بكرَين بؤ ةوعى و ئةركانى فعلودةبَينت هةندةك بوارى مةسةلةى بابةتى مةوز
بطرى  ئةوةى ئةو بةجينؤدناساندنى ئةم كارةساتة لة اليةن ثةرلةمانى كوردستان يانى شوَينى خؤى 

 فةرموو بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي. ،ثَيويستة شوَينى خؤى بطرَينت
 يم:د.ظااَل فريد ابراه بةرَيز
 سةرؤكى ثةر لةمان. بةرَيز

بةر يةكةمي خبرَيتة جةلسةيةكى تر، لة داواكاريةكةى من ئةوةبوو خوَيندنةوةى ،استة كردنىثَين ئار 
ئينلا ماددةكان  ،َيذراوةت دار عيةشةر وةكو ،شةى هةيةوى شكلةوة ثرؤذةكة هةندَيك كَيوئةوةى لة ر

دووةم دةست ثَي دةكات حوكمى  و لةناو ماددةكان و برطةكانين كة برياردرا بة خاَلى يةكةم ،نوهاتو
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استةكردنى ثرؤذةكة نةوة هةية مةبةستم ئةوةية ثَين ئار وبؤية ثرؤذةكة ثَيويستى بة ثَيداضو ،ةيتَيداني
 .استة بكرَيت، سوثاسئار ئينلا  ضاك بكرَيت

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
دواتر لة هةردووك ليذنة بة هاوبةشى ليذنةى ياسايي و ليذنةى مافى  سوثاس بؤ ئةو تَيبينية، دةكرَيت

ؤذةية لةم ثر ونكة ئاماجنةكة ديارة مةقسةدى تةشريعين لةم بارةوة ض ،ضوونةوةش بةوة بكرَيتمرؤظ ثَيدا
رتيانةى كة وكوم لةوةدا لة توانا داية ئةو كةمونية ئةوةش ديارة وةتةسةور دةكة ؤذة ياسايارة ثر بر  ؤذةثر 

 .سةر بكرَين فةرموو كاك شَيخ شامؤؤذةكة نيوةى شكَلي ضارة لة ثر 
 ز شامؤ شَيخؤ نعمؤ:َيبةر 

 بةر َيز سةرؤكى ثةر لةمان.
يَى ل ئةمريكا و ئةورؤثا ل ثَيشيا ثةرلةمانَى كوردستانَى ذ روويةكَى براستى حةيفة ثةرلةمانَيت دنيا

مةعنةوى ظة ئةظ كارةساتة ب جينؤسايد قةبولكرن، ئةظة ضار سال دةرباز بوون ضةندين ثر ؤذة كةتنة 
خوندنا ئَيكَى و نةضؤنة موناقةشَى ل سةر ظَى كارةساتَى لظى ثةرلةمانا مةيا كوردستانَى، ثرسيار ئةوة كو 

ةلكَى مة كةتنة طومانَى ل ثةرلةمانَى كوردستانَى، طةلؤ ثاشكةتنا موناقةشة كرنا ظى مةلةفى يان ذى ظى خ
ثر ؤذةى طونةهَى ثةرلةمانَى كورستانَيية يان ذى هن تةفسري و شلؤظةكرنَين ديرت هةبوون نةهَيالن ئةظ 

نيشتيمانى كوردستانى بوو ثةرلةمانَى ثر ؤذة بكةظة موناقةشة كرنَى و بهَيتة بر يار ل سةر دان و ئةركةكَى 
كوردستانَى بظى ئةركى رابا ضونكة مكةونةكَى رةسةنَى كوردى حةفتَى و ضار فةرمان ديتى و حةقَى وى ل 
ثةرلةمانَى كوردستانَى هةبوو بةرى هةمى ئاليا و هةمى دنيايَى بر يار ل سةر ظى مةلةفى بدةت و هةتا 

 من ل سةر ثةرلةمانَى كوردستانَى، سوثاس. نوهو ذى طلةيى و طازندة ذى بةردةوا
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 

ردستان و بة تايبةتى خةَلكى طازندةى هةية هةموو خةلكى كو و ييزؤر سوثاس بؤ بةرَيز شَيخ شامؤ طلة
مةوة هةَلدةطرين ئةندامانى ئةكيد بة ثةرؤشيةوة هةموومان ثَيشوازى لَي دةكةين و بةخة ئَيزدى ئَيمة

ؤزن لةطةَل كةسوو كارى ئَيمة سثةر لةمان خةَلكى كوردستان بة طشتى قةت ئةوكارةساتةش لة بري ناكةن هاو
 .يةكان فةرموو كاك دلَير ماوةتىديئَيزلة خوشكوبرا 

 حسن: مصطفىدلَير  َيزبةر 
 سةرؤكى ثةر لةمان. َيزبةر 

ت تاوان بةكار بَيت تاوان لَيةم ثَيشنيار ئةكةم كارةسات بةكار نةثشتيوانى قسةكانى كاك شَيخ شامؤ دةك
ئةوةى  ، بةالمالفاو ئةوانة زياتر بةكار دَيت و شةنطالة كارةسات زياتر بؤ مةسائيلى هةندَي رووداوى تةبيعي

 تاوانة زؤر سوثاس. و سايدجينؤعناى كةليمة ةشةنطال بة م
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 :سةرؤكى ثةر لةمان جَيطرى –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةر 
 و ؤذةية ثةيوةستَيكى زؤرى هةية بة ليذنةى ثَيشمةرطةو شةهيدان، ديارة ئةو ثر زؤر سوثاس بؤ بةرَيزتان

شمةرطةش استة دةكةين بؤ ليذنةى ثَيؤذةية ئار زيندانيانى سياسى هةية ئةو ثر  جينؤ سايدوقوربانيان و 
ةيةش لة كاتَيكى نزيكدا تةواو بكرَينت لة اليةن ليذنة ؤذ، بةو ئومَيدةى ئةو ثر سوثاس بؤ ئَيوةى بةرَيز

 ثةيوةنديدارةكان و بؤ ئةوةى بَيتة ناو هؤَلى ثةر لةمان و و بيَب بة بر يار.
بةرنامةى كار خاَلى ثَينلةم دةست ثَي دةكةين ئةم دووخاَلة تةواو دةكةين و كؤتايي بةم دانيشتنة دَينني  

ئاماذةمان ثَيكرد ئةو كؤنفراسة ثةيوةستة بة ثةر لةمانةوة  ش وةكوى داهاتوو دووشةمة سَيشةمةيةكشةمة
ثر  بة سَي رؤذ ئةجنام بدةين بة ةش هةولدةدةين سَي دانيشتنى ضر وزياتر بة خةَلكى تر و ضوار شةم

 .ةمانى كوردستانن يةكالى بكةينةوةللةبةردةم ثةر  وةى ئةو خااَلنةى ماون ماوةيةكةبةردةوامى بؤ ئة
لة  ضاوخستنى دةست لة كار كَيشانةوةى ئةندامى ثةر لةمان بةرَيز )سعيد حممد سعيد( َين: ثثَينلةم

و قوربانيانى  بارى ثَيشمةرطةو شةهيدانكاروليذنةى مافى مرؤظ وة زيادكردنى بةرَيزيان بؤ سةر ليذنةى 
(ى ساَلى 1رة )لةمان ذماةوى ناوخؤى ثةر لة ثةير  (44زيندانيانى سياسي بة ثَيى ماددةى ) جينؤ سايدو

(ى هةمواركراو ئةوةى بة ثةسةند دةزانينت دةست لة كار كَيشانةوةكة بةرَيز )سعيد حممد سعيد(لة 1992)
كةس بة  (45)، كَى لةطةَل داية؟ بارى ثَيشمةرطةؤظ و ئيزافةكردنى بؤ ليذنةى كاروليذنةى مافى مر

 .ندكرا، بة زؤرينةى دةنط ثةسة(كةس دذن2) ؟ئةوةى دذة ،ثةسةند دةزانى
ة ل امحد محد ( مصطفىضاوخستنى دةست لة كاركَيشانةوةى ئةندامى ثةرلةمان بةرَيز) شةشةم: ثَين

و سةرضاوةكانى ئاو  َيزيان بؤ سةر ليذنةى كشتووكاَلنى و زيادكردنى بةر يبارى ئايليذنةى ئةوقاف و كارو
و ئةوةش (ى هةمواركرا1992(ى ساَلى )1لة ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمان ذمارة ) (44بة ثَيى ماددةى )

ة كؤى دةنط كةس نية ب ؟ئةوةى دذة ،كةس بة ثةسةند دةزانن (48) دةخةينة دةنطدان، كَى لةطةَل داية؟
 .ثةسةندكرا

 .ةكةينةوة سوثاس بؤ ئَيوةى بةرَيزبةرَيزان ئةم دانيشتنة كؤتايي هات دووبارة يةك شةمة دةست ثَي د
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  (2ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 7/2018/ 1 رَيكةوتي شةممةيةك 

لذذةماني  1/7/2018رَيكةوتي  شةممةيةك رؤذي ثَين نيوةر ؤي(ي 11كاتذمَير )   سذذتان  ثةر يذَذراق  -كورد ع
سذذ سذذةرؤك و، ةرؤكايةتي بذذة  طذذري  كذذي جَي بذذراهيم ئَيمين فذذر ا لذَذةبانيبذذةر َيز بذذةر َيز جع طذذةرد تا سذذكرتَيري  بَي

 ( ي خؤي بةست.2018, ساَلي )ضوارةميخولي  (ي2, دانيشتين ذمارة )ثةرلةمان
 بةرنامةي كار:

مذذارة )ةور ( لة ثةي20(ي ماددة )1اني بر طة )بةثَيي حوكمةك نذذاوخؤي ذ سذذ1ي  هذذةمواركراوي  ي 1992اَلي (ي 
مذذارةا ي دبر يار ثةرلةمانعَيراق, دةستةي سةرؤكايةتي  -ثةرلةماني كوردستان  شذذتين ذ خذذولي  (ي2) كاتي داني

كذذات ) لذذة  بذذذاردن  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  لذذة  لذذةم  شذذةممة 11بةهارةي ساَلي ثَين يذذةك  يذذوةر ؤي رؤذي  ثذذَين ن (ي 
 بةم شَيوةية بَيت: دا 1/7/2018رَيكةوتي 

ثر ؤذةي ثر ؤذة ياساي درَيذكردنةوةي كاركردن بة ياساي بةرنطاربوونةوةي تريؤر  يةكةم: طفتوطؤكردني
( لة ثةير ةوي ناوخؤي 75، 74، 72لة هةرَيمي كوردستان بةثَيي ماددةكاني ) 2006(ي ساَلي 3ذمارة )

 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1ثةرلةمان كوردستان، ذمارة )
(ي ساَلي 17ساي هةمواري سَييةمي ياساي ثارَيزةرايةتي ذمارة )دووةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذةي ثر ؤذة يا

( لة ثةير ةوي ناوخؤي 75، 74، 72ي هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان بةثَيي ماددةكاني )1999
 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1ثةرلةماني كوردستان، ذمارة )

ياساي سةندوقي خانةنشيين ثارَيزةرايةتي سَييةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذةي ثر ؤذة ياساي هةمواري ضوارةمي 
( لة 75، 74، 72ي هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان بةثَيي ماددةكاني )1999(ي ساَلي 18ذمارة )

 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، ذمارة )
( لة 71كاني ئاو و ئاوةر ؤ بةثَيي ماددةي )ضوارةم: خوَيندنةوةي يةكةمي ثر ؤذة ياساي ثارَيزطاري لة تؤر ة

 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1ثةير ةوي ناوخؤ ثةرلةماني كوردستان، ذمارة )
ثَينلةم: طفتوطؤكردني ثةَيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان كة لةاليةن ليذنةي كاتي بؤ ثَيداضوونةوةي 

(ي 56( لة ماددةي )8، بر طةي )2014(ي ساَلي 26ثةير ةوي ناوخؤ ئامادةكراوة بةثَيي بر ياري ذمارة )
ي هةمواركراو، ثاَلثشت بة ماددةي 1992(ي ساَلي 1ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان، ذمارة )

 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1(ي ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، ذمارة )94)
 :ثةرلةمانؤكي سةرد. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةر َيز 

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بة ناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةين، بةرنامةي كار خولي ضوارةمي هةَلبذاردن، 

(، بةرنامةي كار بةثَيي حوكمةكاني بر طة 1/7/2018(، رؤذي دانيشنت )2ساَلي ثَينلةم، دانيشتين ذمارة )
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ي 1992(ي ساَلي 1وي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان–عَيراق، ذمارة )( لة ثةير ة20يةكي ماددةي )
(ي خولي بةهارةي ساَلي 2هةمواركراو، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر ياريدا كاتي دانيشتين ذمارة )

(ي ثَين نيوةر ؤ، رؤذي يةك شةممة، 11ثَينلةم لة خولي هةَلبذاردني ضوارةمي ثةرلةمان، لة كاتذمَير )
 -(، بةرنامةي كاري دانيشتنةكة بةم شَيوةية:1/7/2018)رَيكةوتي 

يةكةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذةي ثر ؤذة ياساي درَيذكردنةوةي كاركردن بة ياساي بةرنطاربوونةوةي تريؤر 
( لة ثةير ةوي ناوخؤي 75، 74، 72لة هةرَيمي كوردستان بةثَيي ماددةكاني ) 2006(ي ساَلي 3ذمارة )

 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1ارة )ثةرلةمان كوردستان، ذم
(ي ساَلي 17دووةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذةي ثر ؤذة ياساي هةمواري سَييةمي ياساي ثارَيزةرايةتي ذمارة )

( لة ثةير ةوي ناوخؤي 75، 74، 72ي هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان بةثَيي ماددةكاني )1999
 هةمواركراو.ي 1992(ي ساَلي 1ثةرلةماني كوردستان، ذمارة )

سَييةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذةي ثر ؤذة ياساي هةمواري ضوارةمي ياساي سةندوقي خانةنشيين ثارَيزةرايةتي 
( لة 75، 74، 72ي هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان بةثَيي ماددةكاني )1999(ي ساَلي 18ذمارة )

 مواركراو.ي هة1992(ي ساَلي 1ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، ذمارة )
( لة 71ضوارةم: خوَيندنةوةي يةكةمي ثر ؤذة ياساي ثارَيزطاري لة تؤر ةكاني ئاو و ئاوةر ؤ بةثَيي ماددةي )

 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1ثةير ةوي ناوخؤ ثةرلةماني كوردستان، ذمارة )
تي بؤ ثَيداضوونةوةي ثَينلةم: طفتوطؤكردني ثةَيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان كة لةاليةن ليذنةي كا

(ي 56( لة ماددةي )8، بر طةي )2014(ي ساَلي 26ثةير ةوي ناوخؤ ئامادةكراوة بةثَيي بر ياري ذمارة )
ي هةمواركراو، ثاَلثشت بة ماددةي 1992(ي ساَلي 1ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان، ذمارة )

 ي هةمواركراو.1992ساَلي  (ي1(ي ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، ذمارة )94)
بةر َيزان ئَيستا داوا لة بةر َيز بَيطةرد تاَلةباني سكرتَيري ثةرلةمان دةكةين بؤ خستنة رووي ثوختةي 

 دانيشتين ثَيشوو لةطةَل غيابات بة مؤَلةت و بَي مؤَلةت، فةرموو.
 بةر َيز بَيطةرد دلشاد تاَلةباني/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 مان.بةر َيز سةرؤكي ثةرلة
( بةم شَيوةيةي 26/6/2018(ي ئاسايي رؤذي سَي شةممة، رَيكةوتي )1ثوختةي دانيشتين ذمارة )

 -خوارةوةبوو:
 يةكةم: دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةر َيز جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان.

دووةم: دةنطدان لةسةر بةشي شةشةم و طفتوطؤكردني بةشي حةوتةمي ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني 
 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1كوردستان، ذمارة )

(ةمي ياساي 20سَييةم: طفتوطؤكردن و ثةسةندكردني ثر ؤذة ياساي بةركاركردني ياساي هةمواري )
 ي هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان.1960(ي ساَلي 25ميالكات، ذمارة )
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ساي نةهَيشتين بازرطاني بة مرؤظ، ضوارةم: طفتوطؤكردن و ثةسةندكردني ثر ؤذة ياساي بةركاركردني يا
 ي عَيراق لة هةرَيمي كوردستان.2012(ي ساَلي 28ذمارة )

 ثَينلةم: خوَيندنةوةي شةش ثر ؤذة ياسا و ثر ؤذة بر يارَيك لةاليةن ليذنةي ياساييةوة.
شةشةم: دةنطدان لةسةر دانان و دةست لةكاركَيشانةوةي دوو لة ئةنداماني ثةرلةمان لة ليذنة 

 ةييةكاني ثةرلةمان.هةميش
 حةوتةم: دواخستين بر طةكاني تري بةرنامةي كار بؤ دانيشتين داهاتوو.

( مؤَلةت 26/6/2018(ي ئاسايي لة بةرواري )1ناوي ئةنداماني ثةرلةمان كة لة دانيشتين ذمارة )
الر حممود، خةلةف امحد، سالطيف، ثَيدراون يان بةبَي مؤَلةت ئامادةنةبوون )ئاواز جةنطي برهان، تةالر 

 )مجال عثمان(عزت صابر، عباس فتاح، ادريس علي، بشار مشري امساعيل، حتسني امساعيل امحد( مؤَلةت، 
ئامادةنةبوو، )زياد حسني عبدالكريم( موَلةت، )شيالن جعفر علي( موَلةت، )صاحل بشار صاحل( مؤَلةت، 

ار عبدالرمحن( ئامادةنةبوو، )برزؤ )ظةمان فيصل سليم( مؤَلةت، )ابوبكر عبداللة( ئامادةنةبوو، )بةه
جميد( مؤَلةت، )بةهزاد دةروَين( مؤَلةت، )ثةروا علي( مؤَلةت، )ثةري صاحل محيد( ئامادةنةبوو، )حسني 
امساعيل حسني( مؤَلةت، )رابوون توفيق معروف( ئامادةنةبوو، )سةهراب ميكائيل( ئامادةنةبوو، )سهام عمر 

ت( مؤَلةت، )شَيركؤ حةمة امني( مؤَلةت، )عادل عزيز شكر( مؤَلةت، قادر( ئامادةنةبوو، )شَيركؤ جةودة
)عمر صاحل عمر( ئامادةنةبوو، )كةذال هادي فةقَي( ئامادةنةبوو، )كةنعان جنم الدين( ئامادةنةبوو، )حممود 
عمر صاحل( مؤَلةت، )ئايدن معروف( مؤَلةت، )ئاري حممد عبدالرحيم( مؤَلةت، )باثري كامال سليمان( 

ئامادةنةبوو، )وحيدا ياقؤ( مؤَلةت، )يروانت نيسان( مؤَلةت، ئةو بةر َيزانةي كة مصطفى( ةت، )غريب مؤَل
بؤ دانيشتين ئةمر ؤ داواي مؤَلةتيان كردووة )د.فرست صؤيف، د.شرين حسين، زياد حسني عبدالكريم، ئاري 

سعيد مةسيفي، لطيف،  حممد عبدالرحيم، ساالر حممود، عباس فتاح، ئاواز جةنطي، عزت صابر، تةالر
سةركةوت سةرحةد، ظةمان فيصل، شوان شَيخ امحد، ئاري حممد هةرسني، شَيركؤ حةمة امني، عبدالرمحن 

ابوبكر عمر عبداللة، علي هالؤ، حممد سعدالدين، مصطفى، فارس عبدالرمحن، سةهراب ميكائيل، غريب 
 يل امحد(، زؤر سوثاس.انس حممد شريف، ظيان عباس عمر، حيات جميد قادر، حتسني امساع

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ديارة لةسةر بةرنامةي كار هيض تَيبينيةك نةبوو، بةرنامةي كار ثةسةندكرا، لةسةر ثوختةي دانيشتين 
 ثَيشوو ديارة سَي تَيبيين هةية، بةر َيز بةهزاد دةروَين فةرموو.

 وَين:بةر َيز بةهزاد دةروَين دةر
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة كؤبوونةوةي رابردوو دوو ئةندامَيت مة مؤًلةت وةرطرتبوو يا ئاسايي هاتة خواندن، بةاَلم فراكسيؤنا 
مة كة هةشت ئةندامَيت دي بايكؤتا جةلسةيا كردبوون، وةك نةريتةكين لة هؤال ثةرلةمانَي كة ثَيشرت 

بايكؤت كرية و ناهاتينة و نة ئامادةبوو حسَيب كرية، بةراسيت ضةندين فراكسيؤنا بة هةيظةكا زياتر 
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ضةندين ئةندامَيت ثةرلةمانَي ئيحتيمالة بة هةيظا ناهاتينة ظَي هؤلَي و حةتا ئيحتيمالة ناظَيت وان ناهَيتة 
ذي خواندن كو ئامادة نابن، ذبةر هةندَي ثَيويستة دادثةروةري ظَي ضةندَي دا هةبينت، بايكؤتا فراكسيؤنَي 

هةمي دزانن بؤ بةرذةوةنديا طشيت بي، بؤ هةندَي بي ياساي ضاكسازي بَيتة ناو هؤال ثةرلةمانَي وةكي نوكة 
بةر َيز جةنابَي تةش ئاماذةثَيكر كو داواكارين كؤبوونةوة بَيت و فيعلةن ئةظ ياسا ثةسةند ببيت، ضونكة 

 ، زؤر سوثاس.تاوةكو مووضةي فةرمانبةران ضي ببيت و ئةظ ثاشةكةوتة نةمَينيت
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز بةهار عبدالرمحن فةرموو:
 بةر َيز بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةمان قسةكاني سةيدا بةهزادم هةية، وةكو عورفَيكي ثةرلةماني كة بايكؤت بؤتة عورفَيكي ثةرلةماني و 
ياب نةدراوة، ضةندين فراكسيؤني تر بايكؤتيان كردووة و غياب نةدراون، نازانني هؤكار ضية كةسين غ

 فراكسيؤني يةكطرتوو بة ئامادةنةبوو حيساب كراوة، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز كةذال هادي فةرموو.
 بةر َيز كةذال هادي فةقَي:

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر َي

قسةكامن كران لةاليةن بةر َيز سةيدا بةهزاد و بةهار خان، وابزامن لة ماوةي رابردوو بايكؤت كردن ببووة 
عورف كة غياب نةدةنووسرا، دوايي ئَيمة لةسةر بذَيوي هاواَلتيان و ثر ؤذةي ضاكسازي بايكؤتي كؤبوونةوةي 

ةيةش عةدالةتي بنووَينن ئةم عورفةية ثيادة بكةن بؤ رابردوومان كرد، بؤية داوا دةكةين ئةو عورف
 فراكسيؤني يةكطرتووي ئيسالمي كوردستان، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز كاك بةرزؤ فةرموو.
 بةر َيز برزؤ جميد عبداللة:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ريةي فراكسؤني يةكطرتوو دةكةين، ئةوان بايكؤتيان لة دانيشتين ثةرلةمان ئَيمة ثشتيواني ئةو داواكا
كردووة و ضةندين بايكؤتي ترين هةبووة لة رابردوو بة غياب حيساب نةكراون، بؤية ثشتيوانيان دةكةين 

 بؤ سةحةب كردنةوةي غيابةكة، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ر َيز عمر كؤضةر فةرموو.بة
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 بةر َيز عمر صاحل عمر:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بايكؤتا مة فشارةك بوو لةسةر مةوزوعَي بةرنامةي كار ئةظ ثر ؤذةي ضاكسازيَي كو طةلةك زةمحةت ليذنة 
هةميا ثَيظة هاتية بةرن، مة هزر كر ئةظَي رينشتيَن دَي تَيدابيت، ئةم حةزكةين سةقفةكَي زةمين 
ديارببيت كة حكومةت تاوةكو كةنطي وةخت هؤسا برن مووضةي خةَلكي كةم بينت و بن ديوار هةر هةبن، 
هةندةك جارا ظَي بيانوو كو موزايةدة دَي هةندةك اليةن بؤ هةَلبذاردن، الي من موزايةدة لة خر ا مةزةنرت 

هةر ئةظ ثر ؤذةية طريؤ ببينت،  ئةظةية كؤ اليةنَي موستةفيد وةخيَت ئيستفادة ذ ظان بنن ديوارا بكةتن و
 زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

لَيرة من هةندَيك وةاَلم دةدةمةوة، ئينلا دةرفةت بة دوو كةسي تر دةدةم، حةقيقةت ئةو بابةتةي بايكؤت 
كي تر بكات، يةعين حةقيقةت كردن ثَيويسيت بة ثشتيواني نية، فراكسيؤنَيك ثشتيواني لة فراكسيؤنَي

تاوةكو ئَيستا راهاتووين لةسةر ئةوةي بايكؤتي سياسي هةبن، بةاَلم ئةم بايكؤتةي ثةيوةست بة ثر ؤذة 
ضاكسازي من تَيناطةم لةسةر ضية، ئةطةر بايكؤت بَيت دةبواية ئةو ئةندامانةي ثةرلةمان هةمووي بايكؤت 

ةم ثر ؤذةية ثةسةند ببَيت، بة ئامانج بطات، بةاَلم بكةن، كةس لة كةس خةخمؤرتر نية بؤ ئةوةي ئ
بةر َيزتان هةمووتان ئاطادارن ئةم ثر ؤذةية لة كوَيووة هاتووة، ثر ؤذة لة حكومةت هاتووة، حكومةت ئةركي 
كَيشاوة، سوودي بينيووة لة ئةنداماني ثةرلةمان، بةَلَي، ليذنةكاني ثةرلةمان، بةَلَي، جيهةتي مةعين بةم 

خودي حكومةتة، يةعين ئةوةنية ئَيمة مؤَلةت بؤ حكومةت دابَيني كةي دةيكات، حكومةت ئةو ثر ؤذةية 
كاتةي ئَيمة ئةركي خؤمان جَي بةجَي كرد، بةر َيزان، يةعين ئةو كَيشانة هةموويان ثوختة نةكةن لَيرانة 

ية، زؤر كَيشة هةية ضر  بكةنةوة لةوةي كة ئةداي ثةرلةمان ضؤن بووة، زؤر كَيشةي سياسي لةم وةاَلتة هة
ثةيوةسنت بة قةيراني دارايي، هةموويان ئَيستا دةرفةت بدةين ثَينج كاتذمَير ئةوة تةواو نابَيت، لةبةر 
ئةوة رَيكارةكاني ثةير ةوي وةطرياون، ئةو رَيكارة ثةير ةويانة ئَيمة لة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان 

ةندي دارايي هةية، رةهةندي دارايي دةبَيت حكومةت بةرثرسني لةوةي كة جَي بةجَي دةكةين، ئةوة رةه
بَيتة ئَيرة ئةو راثؤرتةي ثَيشكةشكراوة بة حكومةت وةاَلمةكةي بَينَيت و ئةو كاتة دةست بة ثر ؤذةي 

 ضاكسازي دةكةين، بةر َيز مامؤستا مةال مةروان فةرموو.
 بةر َيز حسني امساعيل حسني )مةروان طةاَلَلي(:

 لةمان:بةر َيز سةرؤكي ثةر

 ئَيمةش ثشتطريي ئةو داواكاريةيان دةكةين، خوازيارين داواكاريةكةيان جَي بةجَي بكرَيت، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.بةهار فةرموو.
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 بةر َيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سياسية، لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستاندا موعالةجة نةكراوة، بَلَي  مةسةلةي بايكؤت مةوقيفي
ئةطةر فراكسيؤنَيك بايكؤتي كرد ئاواية، بةس باسي غيابي ثةرلةمانتاركراوة، بةاَلم عورف وا رؤيشتووة كة 
 بايكؤت بة مةوقيفي سياسي حيسابكراوة و هيض فراكسيؤنَيك كة وةكو فراكسيؤن لةسةر مةوقيفَيك

بايكؤتي كردووة غياب نةدراوة، بؤية لة رووي ثةير ةويشةوة راستة لة ثةير ةودا ناوي نةهاتووة، هةر 
بؤيةش ناوي نةهاتووة، ضونكة نابَيت شةرعيةت بةوة بدرَيت، بةاَلم عورفةكة وا رؤيشتووة، بؤية هيوادارم 

 ئَيوةش ئةم عورفة وةكو خؤي بر وات، زؤر سوثاس.
 ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيز جعفر ابراهيم

ئةوة نةبؤتة عورف، ئةو داواية لة جَيطاي خؤيدا نية، قةت نةبووة فراطسيؤنَيكي ثةرلةماني يان ئةنداماني 
ثةرلةمان بايكؤت بكرَيت لةسةر بةرنامةي كاري دانيشتنةكان، شيت وا نةبووة لةم ثةرلةمانةدا، بةر َيز 

 ئومَيد خؤشنا فةرموو.
 ئومَيد عبدالرمحن )ئومَيد خؤشناو(: بةر َيز

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمة ثشتطريي بايكؤتي هيض فراكسيؤنَيكي ثةرلةماني كوردستان و ئةنداماني ثةرلةمان ناكةين، بةاَلم 
ثشتطريي ئةو داواكارية دةكةين كة ئةو عورفة هةبووة ئةطةر ثَيشرت بة غياب حيساب نةكراوة ئَيستاش 

واكاري بةر َيزان لة فراكسيؤني يةكطرتوو دةكةين غياباتةكةيان بؤ حيساب نةكرَيت، ثر ؤذةي ثشتطريي دا
ضاكسازين بة بايكؤت ضارةسةر نابَيت، ثر ؤذةي ضاكسازي بة جديةتي ئَيمةي ئةنداماني ثةرلةمان و 

ئةو جديةتة فراكسيؤنةكاني ثةرلةمان و هةماهةنطي لة نَيوان ثةرلةمان و حكومةت ضارةسةر دةبَيت، با 
زياتر بكةين نة ئَيمة ئةوةندة حكومةت تاوانبار بكةين و نة حكومةتين بةو شَيوازة ثَيي وابَيت تؤثةكةي 
خستؤتة ساحةي ثةرلةمان، ثر ؤذةكة لة حكومةت هاتووة ئةو جديةتةمان هةبَيت، ليذنة ثةيوةنديدارةكان 

ؤذةيةي لة حكومةت هاتووة وةكو خؤي جَي لة رووي واقيعيةوة كارةكانيان تةواو بكةن، با بَين ئةو ثر 
 بةجَي بكةين، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 خالي نيزاميت هةية؟ بةر َيز باثري كامةال فةرموو.
 بةر َيز باثري كامةال سليمان:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

باستان كرد ،هةرضةندة كؤبوونةوةي رابردوو لَيرة نةبووم، من ناضمة سةر وردةكاري ئةو بابةتةي كة 
بةاَلم بؤ بةرذةوةندي كاري ثةرلةماني ثَيشنيار دةكةم كة غيابي فراكسيؤني يةكطرتووي ئيسالمي 

 بسر َيتةوة، تةنها بؤ بةرذةوةندي كاري ثةرلةماني خؤمان لةو قؤناغةدا، زؤر سوثاس.
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 ي سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطر

بؤ بابةتي غيابات ئَيمة لة دةستةي سةرؤكايةتي بؤ كؤبوونةوةي داهاتوو، بؤ دانيشتين بةياني بر يارَيك 
لةسةر ئةو بوارة دةدةين، ئَيستا لةم دانيشتنة بر يار نادةين، بر طةي ثوختةي دانيشتين ثَيشرت ثةسةندكرا، 

زان ليذنةي ياسايي دةكةين سةرؤك و ئةنداماني ليذنةي ياساي دةست بة خاَلي يةكةم دةكةين، داوا لة بةر َي
و ليذنةي ناوخؤ بفةرموون بؤ سةر سةكؤي ليذةكان، هةر لة سةرةتاوة بةخَيرهاتنَيكي تايبةت بؤ بةر َيز 
بةختيار حةيدر سةرؤكي سةنديكاي ثارَيزةراني كوردستان دةكةين، كة ئةمر ؤ بةر َيزيان لَيرة ئامادةبوونة، 

لة خاَلي دووةم و سَييةم داوا لة بةر َيزيان دةكةين هةر تَيبينيةكيان هةبَيت لة هةر بوارَيك ثةيوةست  دواتر
بَيت بةم ياساية بؤ ليذنةي ياسايي بنَيرَيتة خوارَي، بة سوثاسةوة، طفتوطؤكردني ثر ؤذةي ثر ؤذة ياساي 

لة هةرَيمي كوردستان  2006(ي ساَلي 3درَيذكردنةوةي كاركردن بة ياساي بةرنطاربوونةوةي تريؤر ذمارة )
ي 1992(ي ساَلي 1( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةمان كوردستان، ذمارة )75، 74، 72بةثَيي ماددةكاني )

هةمواركراو، بةر َيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي تكاية راثؤرتي هاوبةشي هةردوو ليذنة لةبارةي درَيذكردنةوة 
 .ثَيشكةشبة دانيشتنةكة بكةن، فةرموون

 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بابةت راثؤرتي هاوبةش سةبارةت بة ثر ؤذة ياساي درَيذكردنةوةي كاركردن بة ياساي بةرنطاربوونةوةي 
لة هةرَيمي كوردستان، ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي ناوخؤ ئاساين و  2006(ي ساَلي 3تريؤر ذمارة )

(، كؤبوونةوةي هاوبةشيان ئةجنام دا 13/2/2018جةييةكان، رؤذي سَي شةممة، رَيكةوتي )ئةجنومةنة خؤ
(ي ساَلي 3بؤ تاوتوَيكردني ثر ؤذة ياساي درَيذكردنةوةي كاركردن بة ياساي بةرنطاربوونةوةي تريؤر ذمارة )

ةشكراوة دواي لة هةرَيمي كوردستان، كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشك 2006
( رةوانةي 23/9/2017( لة رؤذي شةممة، بةرواري )1خوَيندنةوةي يةكةمي لة دانيشتين ذمارة )

 -ليذنةكةمان كراوة، دواي طفتوطؤكردن و تاوتوَيكردن ليذنةكان طةيشتنة ئةم ئةجنامانةي خوارةوة:
 -لة هةرَيمي كوردستان: 2006(ي ساَلي 3ياساي كارثَيكردن بة ياساي بةرنطاربوونةوةي تريؤر ذمارة )

 (:1ماددةي )
 .2006(ي ساَلي 3كاركردن بة حوكمةكاني ياساي بةرنطاربوونةوةي تريؤر ذمارة )

 (:2ماددةي )
 ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن.

 (:3ماددةي )
رؤذي دةرضووني و بةاَلو دةكرَيتةوة لة رؤذنامةي فةرمي وةقائعي  ئةم ياساية كاري ثَي دةكرَيت لة

 كورستان.
 هؤيةكاني دةرضوواندن:
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لة ثَيناو بةرنطاربوونةوةي تاوانةكاني تريؤر و ثاراستين سةر و ماَل و موَلكي هاواَلتياني هةرَيم و 
 دابينكردني ئاسوودةيي و سةقامطرييان ئةم ياساية دانرا.

 هيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابرا

 بةر َيزان دةرطاي طفتوطؤ دةكةينةوة لةسةر ئةم ثر ؤذة ياساية.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:1ماددةي )

 .2006(ي ساَلي 3كاركردن بة حوكمةكاني ياساي بةرنطاربوونةوةي تريؤر ذمارة )
 ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم 

 بةر َيزان بؤ طفتوطؤي ماددةي يةك سَي كةس داواي ئاوخاوتين كردووة، بةر َيز بةهار عبدالرمحن فةرموو.
 بةر َيز بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ؤر يةكَيكة لة ياساية هةرة ديارة ثر ؤذة ياساي درَيذكردنةوةي بة كاركردن بة ياساي بةرنطاربوونةوةي تري
طرنطةكان، ثَيويستيةكة بؤ هةرَيمي كوردستان، ضونكة دةزانني تريؤر ئةمر ؤ وةكو دياردةيةك هةية، 
هةرَيمي كوردستان لة هةموو كات زياتر ثَيويسيت بةو ياساية هةية، ئةو ياساية هةندَي كةم و كورتي تَيدا 

سيت بة هةمواركردنةوةية، داوايةكةي زؤر لةسةر هةية كة لة قؤناغةكاني ثَيشوو، بؤية ثَيوي
هةمواركردنةوةي هةية، بؤية من داواكارم كة درَيذكردنةوة هةمواركردنةوة بَيت، نةك نةها درَيذكردنةوة، 
لة خولي يةكةمي ثةرلةمان، لة سةرةتاي دةست بةكاربوومنان وابزامن ئةم ياساية بةَلَيندرا ئةو كاتة 

را كة هةمواربكرَيتةوة كة تاوةكو ئَيستا ئةو كارة نةكراوة لةاليةن ثةرلةمانةوة، بؤية درَيذكرايةوة، بةَلَيند
من داوا دةكةم وادةيةك دياري بكرَيت، يةعين ئةطةر درَيذكردنةوةكة لةبةر ئةوةي كة ئَيستا ياساكة زةرورة 

، بةاَلم لة هةمان كاتدا كة درَيذ بكرَيتةوة، لةبةر ئةوةي كة بةركاربَيت، ضونكة فةراغَيكي دروست كردووة
دةبَيت كاتَيكي دياريكراوي بؤ دابنرَيت بؤ ئةوةي وةكو ئةو كاتةي لَي نةيةت كة بةَلَيندرا هةمواربكرَيتةوة، 

 بةاَلم نةكرا، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ارةكةش خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة، ئةو كاتةي ديارة مةسةلةي درَيذكردنةوةكة يةكاليي دةبَيت، هةمو
راثؤرت ئامادة دةبَيت لة كاتَيكي نزيكدا ئومَيدةوارين، هةمواركردنةوةكةش خبرَيتة بةرنامةي كار و 

 يةكاليي ببَيتةوة، بةر َيز سؤران عمر فةرموو.
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 بةر َيز سؤران عمر سعيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

، هةر لة سةرةتاوة ياسايةكي كاتي بووة، 2006(ي ساَلي 3طاربوونةي تريؤر ذمارة )لة راستيدا ياساي بةرن
كة ئةوة شتَيكي زؤر طوجناو نية كة ياسا كاتي بَيت، ياساي كاتي بؤ خؤي ديارة نةقسَيكي هةية و 

ةَل (ةوة ئةم ياسا كاتية كة دةبوو ياسايةكي طوجناوبوواية لةط2006زةمةنةكةي بةسةر دةضَيت، لة ساَلي )
ثَيوةرةكاني مايف مرؤظ، دائيمي بوواية و بةردةوام بوواية، بةاَلم بةهةرحاَل كة نةكراوة دوو ساَل، دووساَل 
ئةم ياساية كارثَيكردني درَيذكراوةتةوة، ئومَيد دةكةم كة ئَيستا هةموار دةكةي ثَين درَيذكردنةوة و 

لالي ثَي بدرَيت، بؤ ئةوةي فريا بكةوين كارثَيكردنةوةي خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة سيفةي ئيستيع
تةواوي بكةين هةموارةكةي، ئاماذةش بةو نامةية دةكةم كة ئةمر ؤ ئار استةي بةر َيزت و بةر َيز د.ظاال وةكو 
سةرؤكي ليذنةي ياسايي بةندةكراوة، بةر َيز )سكؤت طراسي( بةرثرسي ئؤفيسي مافةكاني مرؤظي يؤنامي لة 

لَيرةوة دةمةوَيت زؤر بةخَيرا داواكاري نووسينطةي مافةكاني مرؤظي يؤنامي كؤتايي نامةكةدا دةَلَي 
دووبارةبكةمةوة لة بةر َيزتان تا دةسةاَلتةكانتان بةكاربهَينن ياساكة دووبارة كارا نةكرَيتةوة، يان 

نامةي درَيذنةكرَيتةوة بةبَي ثَيداضوونةوة بة بر طةكاني بؤ زامنكردني طوجناني تةواو لةطةَل رَيككةوت
بةرنطاربوونةوةي ئةشةكةجنة و ثةمياننامةي نَيودةوَلةتي نةتةوةيةكطرتووةكان تايبةت بة مافة مةدةني و 
سياسيةكان، ئومَيد دةكةم ئةوة بةهةند وةربطريَي و سيفةي ئيستيعلال بؤ ئامادةكردني راثؤرتةكةي ثَي 

 بدرَيت، زؤر سوثاس.
 ؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةر

 بةر َيز حاجي كاروان فةرموو.
 بةر َيز كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةم ياساية لة خودي خؤيدا زؤر طرنطة ئَيستاش لةم بارودؤخةي كة بارودؤخي ثَيشرت كة ئةم ياسايةي ثَي 
و دوو بةياني و سااَلني ئايندة بة نةوعَيكي تر درَيذكرايةوة، ئَيستا وةزعَيكي تر هةية، لةوانةية بةياني 

بَيت، خةَلكَيكي زؤر هةية بة ناوي تريؤرةوة ماددةي تر هةية عيالقةي بة تريؤرةوة نية لةسةر تريؤر 
حيسابة و اليزال خةَلكَيك لة زيندانداية، يان حوكم دراوة، بؤية بةراسيت هةمواركردنةوةي ئةم ياساية 

دةكات، دووةم: دةبَيتة شوورايةك بؤ ثاراستين ياساكة خؤي، ئةوة جطةلةوةي كة  يةكةم ياساكة خؤي بةهَيز
ئَيستاكة لةوانةية عوريف دةولين يان مةسةلةن ئةوانةي كة مايف مرؤظي جيهاني ضاوةر َيي ئةم بابةتة بكةن 

جارَيكي تر  كة ئَيمة ئَيستاكة ياسايةكي تازةمان دةركردووة، بةثَيي عورفة دةوليةكان ئَيمة ئةو ياساية
هةموار دةكةينةوة، نةك لةسةر بابةتَيكي كؤن بر ؤين، لةبةر ئةوة ئةطةر هةمواري بكةينةوة هةم ياساكة 

 خؤي بةهَيز دةبَيت، ئةو كاتة رةضاوي مايف مرؤظي زياتر دةبَيت.
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز منرية خان فةرموو.
 علي: عثمانمنرية  بةر َيز

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة سةرةتاي خولي ضوارةمي ثةرلةماني كوردستاندا لة ناو ئةم هؤلي ثةرلةمانةدا كاتَيك ئةنداماني 
ثةرلةمان دةستيان بَلندكرد بؤ ئةوةي كة ياساي تريؤر درَيذبكرَيتةوة، بةاَلم هةر لةو كاتةدا بر يارةكةوابوو 

ةش مانطدا فراكسيؤنة جيا جياكاني ثةرلةماني كوردستان و ليذنة ثةيوةنديدارةكان كة دةبَيـ لة ماوةي ش
كؤببنةوة ؤ ئةوةي ثةلة بكةن لة دةركردني ياسا يان هةمواركردنةوةي ئةم ياساية، بةاَلم بة داخةوة ئةوة 

لةسةر بكةم وا كؤتايي خولي ضوارةمي ثةرلةماني كوردستانة ئةمة نةكرا، خاَلَيكي تر كة دةمةوَيت قسةي 
لة ناو ئةم هؤلي ثةرلةمانة لةو رؤذةدا كة لَيبووردني طشتيمان دةردةكرد لة هةرَيمي كوردستان بةشَيكي 
زؤر لة ئةنداماني ثةرلةمان كوردستان و راي ليذنةي ياسايين لةو كاتةدا ئةمة كة مةسةلةي تريؤر كة 

كة ئيستسنا كرا هةر لةو كاتةشدا قسة لةسةر موناقةشةيةكي زؤر كرا كة ثَيويستة ئيستسنا نةكرَيت، بةاَلم 
ئةوةكرا كة ثَيويستة ئةو ياساية بة زووترين كات هةموار دةكةينةوة، من دةمةوَيت ئةوة بَلَيم هةموو ئةو 
بةر َيزانةي لة ناو ئةم هؤلةدا بوون بةشَيكي ئةوانة ياسايني و دةرضووي ياسان باش دةزانن كة ئةم ياساية 

اسية، خةَلكَيكي زؤر ئَيستا لة زيندانةكاني هةرَيمي كوردستان بة دةست قاسيةتي ئةم بةراسيت ياسايةكي ق
ياسايةوة دةناَلَينن، بؤية ئومَيد دةكةم ئةو ثر ؤذة ياسايةي كة ثَيشكةشكراوة بؤ هةمواركردنةوةي ئةم 

رَيتةوة، ضونكة لة ياساية داوا دةكةم سيفةي ئيستيعلالي ثَي بدرَيت، بة زووترين كات ئةم ياساية هةمواربك
راستيدا كؤمةَلَيك خةَلك لة زيندانداية بةثَيي )ئةلف و بَي(يةكاني ئةم ياساية لة راستيدا زؤر دورة لة 

 كاري تريؤرستيةوة، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز شوكرية خان فةرموو.
 :مصطفىبةر َيز شوكرية مسايل 

 ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان:ب
قسةكامن زؤربةيان كران لةاليةن هاور َييامن كاك سؤران و منرية خان و بةهار خان، منين دةمةوَيت 
جةخت لةوة بكةمةوة داوا دةكةين لة بةر َيزتان سيفةتي ئيستيعلال بةو ثر ؤذةية بدرَيت، بؤ ئةوةي 

بطةر َيتةوة و زياتر بة هؤي ئةم ياسايةوة ستةم لة  بةرسيت كةسانَيكي زؤر كة لة زيندانةكاندان مافيان بؤ
 خةَلك نةكرَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ثَين بةر َيزتان و بةر َيز منرية خان قسة بكةن راوَيذكارميان لةطةَل سةرؤكي هةردوو ليذنةكرد، ليذنةي 
دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةبواية لة دانيشتين ثَيشوو سيفةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ، ئَيمة 
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ئيستيعلالي بدةييَن، بةاَلم نةضووة بضَيت لَيرة بر يارمان دا سيفةتي ئيستيعلال بدةينة هةمواري ياساي 
درَيذكردنةوةي بةرنطاربوونةوةي تريؤر، بةر َيزان هةردووكي هةم درَيذكردنةوة ثَيويسيتةكي نيشتمانية و 

م هةموارةكةش ديارة ثَيويستيةكي نيشتيمانية، لةبةر ئةوة بةردةوام دةبني، موناقةشة لةسةر ماددةي هة
 يةك كؤتايي ثَيهات، ماددةي يةك خبوَيننةوة بؤ ئةوةي خبةينة دةنطدان.

 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:1ماددةي )

 .2006(ي ساَلي 3اربوونةوةي تريؤر ذمارة )كاركردن بة حوكمةكاني ياساي بةرنط
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةر َيزان ئَيستا ئةوة دةخةينة دةنطدان ماددةي يةكةم وةكو ئةوةي خوَيندرايةوة، كَي لةطةَلداية؟ تكاية 
( كةس 6؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )( كة لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية52دةست بةرزكاتةوة؟ )

 لةطةَلدانية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، دةضينة سةر ماددةي دووةم.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:2ماددةي )

 ساية جَي بةجَي بكةن.ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم يا
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

دةرطاي طفتوطؤ دةكةينةوة، ديارة كةس موناقةشةي نية، بةر َيزان ئَيستا ماددةي دووةم دةخةينة 
ر ( كةس لةطةَلداية، زؤ48دةنطدانةوة وةكو خوَيندرايةوة، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )

( كةس لةطةَلدانية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي 7سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )
 دةنط ثةسةندكرا، ماددةي سَييةم.

 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:3ماددةي )

تةوة لة رؤذنامةي فةرمي وةقائعي ئةم ياساية كاري ثَي دةكرَيت لة رؤذي دةرضووني و بةاَلو دةكرَي
 كورستان.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
دةرطاي طفتوطؤ دةكةينةوة، ديارة كةس موناقةشةي نية، بةر َيزان ئَيستا ماددةي سَييةم دةخةينة 

( كةس لةطةَلداية، زؤر 48دةنطدانةوة وةكو خوَيندرايةوة، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )
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( كةس لةطةَلدانية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي 7سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )
 دةنط ثةسةندكرا، فةرموو د,ظاال.

 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 هؤيةكاني دةرضوواندن:

ةكاني تريؤر و ثاراستين سةر و ماَل و موَلكي هاواَلتياني هةرَيم و لة ثَيناو بةرنطاربوونةوةي تاوان
 دابينكردني ئاسوودةيي و سةقامطرييان ئةم ياساية دانرا.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز بةهار عبدالرمحن فةرموو.
 بةر َيز بةهار عبدالرمحن حممد:

 ن.َيز سةرؤكي ثةرلةمابةر 
واللة فةراغَيك دروست بوو ئةطةرضي بة زارةكي سيفةي ئيستيعلالي ثَيدرا، بةاَلم ئَيمة ئةزمووني 
ثَيشووترمان هةية كة هةموار نةكرا، يةعين نازانني زةمان ضية، بؤية من ثَيمباشة مةسةلةي 

ي دةرضوواندنين هةمواركردنةوةي هةر ضؤنَيك بووة بة سيغةيةك خبرَيتة ناو ئةم ياساية ئةطةر لة هؤكان
بَيت هةر ضةندة تازة دةبواية لة ماددةي دووةمدا لة وشَينَيكي وادا جَيطامان بكردايةتةوة، بةاَلم لة 

 كؤتاييدا بَلَيت تاوةكو هةمواركردنةوةي ياساكة، بؤ ئةوةي ئةو فةراغة ثر بكاتةوة، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

يارة مةسةلةي هةموارةكة ثر ؤذةي جياوازة، ثر ؤذةيةكي سةربةخؤية و سيفةتي ئيستيعلالي ثَيدراوة، د
زةمانةتةكة ئةم ثةرلةمانة بةردةوام دةبَيت، ديارة هيض تَيبينيةكي تر لةسةر هؤيةكاني دةرضوواندن نية، 

اية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ بةر َيزان ئَيستا هؤيةكاني دةرضوواندن دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلد
( كةس لةطةَلدانية، زؤر 6( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )53)

 سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، خاَلَيكي نيزامي هةية، بةر َيز كاك عبدالرمحن فةرموو.
 بةر َيز عبدالرمحن علي فتاح:

 رؤكي ثةرلةمان.بةر َيز سة

واللة من يةك تَيبينيم هةية لةسةر سيفةي ئيستيعلال، واتة بة ثةلة ئَيمة لةم هؤلي ثةرلةمانة ضةندين 
ثر ؤذة ياسا و ثر ؤذة بر يار هةبووة بة دةنطدان سيفةتي ئيستيعلاملان ثَيداوة، بةاَلم لة راستيدا ثةلةي لَي 

وونةي زيندوو ياساي رَيطريكردم لة زيادةر ةوي، ياساي نةكراوة و تاوةكو ئَيستاش ماوةتةوة، يةعين من
يةكخستين عةلوةكان، ضةندين منوونةي تر، بؤية تكاية كة سيفةي ئيستيعلال بة ثر ؤذة ياسايةك يان 
ثر ؤذة بر يارَيك دةدةين وةكو خؤي كاري ثَي بكةين، ثَيويستة لة ماوةي حةفةتةيةكدا ئةم بابةتة يةكاليي 
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كةم ئةم بابةتةش وةكو ئةواني تر لَي نةكرَيت و بة زووترين كات كاري لةسةر بكرَيت، بكرَيتةوة، تكا دة
 زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

تَيبينيةكي بة جَيية، هةردوو راثؤرت ئامادةية، لةم نزيكانة دةكةونة بةرنامةي كار، بةر َيزان ئَيستا كؤي 
( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، 51ينة دةنطدان، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )ياساكة دةخة

( كةس لةطةَلدانية ، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط 9كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )
 ثةسةندكري، خاَل نيزامي هةية، فةرموو د.رَيواز.

 بةر َيز د.رَيواز فائق حسني:
 ر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بة

وةكو بةر َيزتان دةزانن لة ناو ثةير ةوي ناوخؤدا مةسةلةي ثَيداني سيفةي ئيستيعلال بة قانونَيك يان 
بَلَيني ثر ؤذة قانونَيك دةبَي بة تايبةتي خبوَيندرَيتةوة و دةنطي ثَي بدرَيت، ئةوةي ئَيمة بةر َيز سةرؤكي 

مان ثَيداوة بة تةنها بريتية لة ماددةي يةكي ياساكة، لةبةر ئةوة ليذنةي قانوني بؤماني خوَيندةوة دةنط
ئةطةر بر يارة سيفةي ئيستيعلال بدرَيتة ثر ؤذة ياساي هةموارةكاني، ضونكة زياتر لة هةموارَيك هةية، 

دةبَي بةر َيزتان بة جيا خبةنة دةنطدان، ئينلا بةوة  2006(ي ساَلي 3هةموارةكاني ياساي تريؤري ذمارة )
سابة كة سيفةي ئيستيعلالي ثَيدراوة، ئةطةر نا ئةوةي من دةنطم ثَيداوة خؤم شةخسي من وا حي

تَيطةيشتووم دةنطم بة ماددةي يةكي ئةم ياساية داوة، دةنطم بة سيفةي ئيستيعلال نةداوة، لةبةر ئةوة تكا 
ي هةمواري ياساي تريؤري دةكةم وةكو ضؤن لة ثةير ةودا هاتووة ثَيداني سيفةي ئيستعلال بة ثر ؤذة ياساكان

 خبةنة دةنطدان، زؤر سوثاس. 2006(ي ساَلي 3ذمارة )
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز امنة زكري فةرموو.
 بةر َيز امنة زكري سعيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
حي دبَيذينت ض جؤرة ثر ؤذة دَي سيفةتا ( بر طةيا دوو و بر طةيا ضوار طةلةك واز71ل طؤر  ماددَي )

ئيستيعلالي ثَي دهَيتة دان، واتة بر طةيا دوو دبَيذينت ئةو ثر ؤذة ياسا و بر يارانة دةطةنة ثةرلةمان لةطةَل 
ليست و هؤ، ثَيويستة ئةطةرَيت وَي بَينة دياركرن و سةر ئةندامان بَيتة دابةشكرن، ل يةكةم روينشنت 

بَيتة خواندن ثشيت هةنطي دَي بؤ ليذنةيا تايبةمتةند دضيت، بر طةيا ضوارَي ثوخاتة وَي طفتوطؤيَي 
دبَيذينت راثؤرتا هاوبةشي هةردوو ليذنة دَي حازركةن ثشيت دار شتنا وَي ليذنةيا كاروبارا ياسايي ماوةي 

بدةنَي و يا ( رؤذي دا هاتنا وَي دَي هةردوو ليذنة ئةكةر داخاز هاتة لَي كرن كو سيفةتا ئيستيعلالَي 10)
( رؤذاندا دةبَينت راثؤرت بَيتة ثَيشكةشكرن، واتة نةطةيشتية وَي مةرحةلَي، 5بلةزة، ظَي طاظَي ماوةي )
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يةكةم خواندنا وَيذي دا سيفةتا ئيستيعلالي بؤ ناهاتية دان، ل طؤر  ثةير ةوي ئةوة كو هاتية جانيَب هةوة 
 طوتي ل ثةير ةوي نينة بة ديتنا من، زؤر سوثاس.

 َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر 

 بةر َيز د.ظاال سةرؤكي ليذنةي ياساي فةرموو.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بؤ وةاَلم دانةوةي ئةو ثرسيارةي كة جةنابتان ئار استةي ئَيمةتان كرد بر طةي ضوارةم وازحة دةَلَيت تةنها 
ةرؤكايةتي داوا بكات كة تَيروانيين بة ثةلة بكرَيت ئةوسا ثَيويستة لة ماوةي ضةند رؤذدا ئةطةر س

ثَيشكةش بكرَيت راثؤرتةكة، واتة مةسةلةي دةنطدان لةسةر سيفةي ئيستيعلال نةبووة، تةنها داواكاري 
 دةستةي سةرؤكايةتية، زؤر سوثاس.

 ةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرل

 روونكردنةوةي تر بةر َيز د.بةهار فةرموو.
 بةر َيز د.بةهار حممود فتاح:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوةي بةر َيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي خوَينديةوة ئةوة دواي تاوتوَيكردن بوو لة نَيوان هةردووكماندا و لة 
ئةطةر خبرَيتة دةنطدانةوة سيفةتَيكي رةمسي تر  ناو ثةير ةوةكة دةَلَي ئةطةر داوايان لَي بكرَيت، بةاَلم خؤ

وةردةطرَيت، يةعين دةبَيتة بر ياري ثةرلةمان، بؤية خستنة دةنطدانةكةي رَيطرَيك نية ئةطةر بيخةيتة 
 دةنطدان، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةينني، بر يار لةوبارةوة دةدةين، بةر َيز امنة زكري فةرموو.سَي خاَلي تري نيزامي وةردةطرين و كؤتايي ثَي
 بةر َيز امنة زكري سعيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بر طةيا ضوارَي يا ئاماذة داي دةستةيا سةرؤكايةتيَي دشَينت لَيذنةيا 71ديسان دبَيذم ل طؤر  ماددَي )
 ثةرلةمانَي ذي ثةير ةو رَيكَي نادات، دوو: عوريَف ثةيوةنديدار راسثَيرَيت بؤ هةندَي، هةتا نوكة عوريَف

ثةرلةمانَي ذي هةتا نوكة نةبووية سيفةتا ئيستيعلالَي بدةيية ثر ؤذةيةك بضيتة دةنطدان، واتة ل دةسةاَلتا 
 دةستةيا سةرؤكايةتية دطةل ليذنةيا مةعين، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز بةهزاد دةروَين فةرموو.
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 بةر َيز بةهزاد دةروَين دةروَين:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةش دظَيت هةر ئاماذة بة وَي ضةندَي بكةين كو لة ناو هؤال ثةرلةمانَي ثَيشي ضةند مانطة، ثَيشي ضةند 
نَي، ثشيت هةنطي ل يةكَيك هةيظة بةَلَين دابي كو ئةظ هةموارة بَيتة كرن بةراسيت ل ظَي هؤال ثةرلةما

كؤبوونةوةيا سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَي دطةل سةرؤكَيت فراكسيؤنَي هةمان بةَلَين هاتة دان كو بة زيرتين دةم 
ئةظ هةموارة بَيتة كرن، ئةز دبَيذم ئةظ طفتوطؤية زَيدةية، جةنابَي تةش بةحسكر سيةفةتا ئيستيعلال 

ية كرن، من ثَيمباشة راثؤرت بَيتة ئامادةكرن بؤ كؤبوونةوةيا بَيتة دان، خويندةنةوةي يةكةميشي بؤ هات
 داهاتوو كؤتايي بة ظي بابةتَي بَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر ٍَِيز عبداللة حاجي حممود فةرموو.
 بةر َيز عبداللة حممود حممد:

 ةرلةمان.بةر َيز سةرؤكي ث

ني من ياساكة دةنطي هَينا و كؤتايي ثَيهات، بةاَلم لة سَي كةس زياتر داوايكرد كة هةموارةكةي بؤ بة بؤضوو
زياد بكرَيت، دةبواية ئةو برادةرانةي كة داوايانكرد ئةو ثةرلةمانتارانة تةئكيديان بكردايةوة لة ماددةي 

هات دةبَيت بة رَيكاري ياسايي ئةو يةك خبرايةتة دةنطدان، لةبةر ئةوةي نةخراية دةنطدان ئةوة كؤتايي ثَي
 ياساية هةموار بكرَيتةوة، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ئيزافةكردني هةموارةكة نةهاتووة، بة ثَيشنيار داوايةكي وا هات، بةس يةك كةس داوايكرد، بةر َيز مامؤستا 
 مةروان فةرموو.

 يل حسني )مةروان طةاَلَلي(:بةر َيز حسني امساع
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من نةمويست زياتر قسةي لةسةر بكةم، لةبةر ئةوةي ئةو بابةتة ئَيوة وةكو دةستةي سةرؤكايةتي سيفةي 
ئيستيعلالتان ثَيدا، خوازياريشم ئةو دوو ليذنةي كة مةعنني بةو بابةتة بة زووترين كات راثؤرتي لةسةر 

ادتة بةر َيزتان ئَيمة لة يةكةم جةلسة كة ئةو ياسايةي تَيدا درَيذكرايةوة بة ئيتيفاقي ئامادةبكةن، لة ي
سةرؤكي فراكسيؤنةكان و دةستةي سةرؤكايةتي المان مةوجودة كة بة زووترين كات ئةو هةموارة بكرَيت، 

بَيت هةموومان هةروةها خوازيارم بة زووترين كات ئةو هةموارة كؤتايي ثَي بَيت بؤ ئةوةي كة ياسايةكة 
 ثشتطريي لَي بكةين و بؤ هةموو خةَلكي هةرَيمي كوردستان وةكو يةك بَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بة تةئكيد ئَيمة تةئكيد لة هةردوو ليذنة دةكةين ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ بة زووترين كات كة 
لي وةرطرتووة ئةو هةموارة بؤ دانيشتين داهاتوو راثؤرت ئامادةبكةن، بةر َيزان، بةردةوام سيفةتي ئيستيعلا
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دةبني خاَلي دووةم، داوا لة بةر َيزان ئةنداماني تري ليذنةي ياسايي كة لَيرة ئامادةبنب، خاَلَيكي تري نيزامي 
 هةية، بةر َيز سؤران عمر فةرموو.

 بةر َيز سؤران عمر سعيد:
 ؤكي ثةرلةمان.بةر َيز سةر

ديارة ئةوة لة تايبةمتةندي ليذنةي مافةكاني مرؤظيشة هةَلبةت ئار استةكراوة بةر َيزت كة ئَيستا داوات لة 
 هةردوو ليذنة كرد، ليذنةي مافةكاني مرؤظيشة.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
كان، سَي ليذنة، ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي ثر ؤذةكة ئار استةكراوة بؤ ليذنة ثةيوةنديدارة

مايف مرؤظ، بةر َيزان، خاَلي دووةم: طفتوطؤكردني ثر ؤذةي ثر ؤذة ياساي هةمواري سَييةمي ياساي 
، 74، 72ي هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان بة ثَيي ماددةكاني )1992(ي ساَلي 17ثارَيزةرايةتي ذمارة )

ي هةمواركراو، داوا لة بةر َيز 1992(ي ساَلي 1ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )( لة ثةير ةوي 75
 سةرؤكي ليذنةي ياسايي دةكةين ئةو ثر ؤذةية خبةنة روو، بؤ ئةوةي طفتوطؤي لةسةر ئةجنام بدرَيت.

 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 روو. بةر َيز جَيطري سةرؤكي ليذنة دةخياتة
 بةر َيز د.بةهار حممود فتاح:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
راثؤرتي ليذنة سةبارةت بة ثر ؤذة ياساي هةمواري سَييةمي ياساي ثارَيزةرايةتي لة هةرَيمي 

، ليذنةي كاروباري ياسايي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي 1999(ي ساَلي 17كوردستان–عَيراق، ذمارة )
جنامدا بؤ تاوتوَيكردني ثر ؤذة ياساي هةمواري سَييةمي ياساي ( كؤبوونةوةي ئة19/2/2018)

كة لةاليةن ذمارةي ياسايي  1999)ي ساَلي 17ثارَيزةرايةتي لة هةرَيمي كوردستان–عَيراق ذمارة )
(ي رؤذي 21ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةشكراوة دواي خوَيندنةوةي يةكةمي لة دانيشتين ذمارة )

( رةوانةي ليذنةكةمان كراوة، دواي طفتوطؤكردن و تاوتوَيكردن 31/12/2014ضوارشةممة، بةرواري )
 -ليذنة طةيشتة ئةم ئةجنامانةي خوارةوة:

 -:1999(ي ساَلي 17ياساي هةمواري سَييةمي ياساي ثارَيزةرايةتي لة هةرَيمي كوردستان–عَيراق، ذمارة )
 (:1ماددةي )

ددةي دووي ياساكة زياد دةكرَيت و بةم شَيوةية دوو بر طة بة ريزبةندي ضوارةم و ثَينلةم بؤ ما
 دةخوَيندرَيتةوة:

ضوارةم: ماوةي ثارَيزةرايةتيكردن بة راذةيةكي شايستة دادةندرَيت بؤ مةبةستةكاني دامةزراندن و سةر 
 قطاع خمطلط(.مووضة و ثلة بةرزكردنةوةي خانةنيشين لة فةرمانطة فةرميةكان و كةرتي هاوبةش )
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 ثارَيزةرايةتي ثيشةيةكي فيكرية و ملكةض نابَيت بؤ سيستةمي باج. ثَينلةم: ثَيشةي
 (:2ماددةي )

 بر طةيةك بة ريزبةندي دةيةم بؤ ماددةي ضواري ياساكة زياد دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
  بَيت.دةيةم: هةَلطري رةطةزنامةي عَيراقي بَيت لة كوردستاني عَيراق بة شَيوةيةكي هةميشةيي نيشتةجَي

 (:3ماددةي )
 ماددةي شةشي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

يةكةم: نابَيت نَيواني ئةنداميةتي سةنديكا و وةزيفة طشتيةكان يان سةنديكا ثيشةييةكاني ديكة يان هةر 
 سةنديكايةكي ديكةي ثارَيزةران كؤ بكرَيتةوة.

ي ئةجنومةني سةنديكا و سةرؤكي لقةكان خؤيان تةرخان بكةن بؤ دووةم: ثَيويستة سةرؤك و ئةندامان
 كاري سةنديكا و كاري ثارَيزةرايةتي نةكةن لةو ماوةيةدا.

 (:4ماددةي )
 ماددةي يانزةي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

لة سةنديكا دياري دةكات بة يةكةم: ئةجنومةني سةنديكا بنةماو ثَيوةرةكاني قةبولكردن و تؤماركردن 
 ذمارةي ئةو كاسةنةش كة تَييدا وةردةطريَين.

دووةم: سةنديكا مايف هةية ثةميانطايةك يان ناوةندي تايبةت دةمبةزرَينَيت بؤ ئامادةكردن و راهَينان و 
ي دةيان شياندني ئةوانةي بة نيازن ببنة ئةندام لة سةنديكا يان ئةوانةي ئةندامن تَييدا، كاروباري ئةوانة

 طرَيتةوة بة ثةير ةوَيك رَيك دةخرَيت كةوا ئةجنومةني سةنديكا بر ياري لةسةر دةدات.
سَييةم: بة رةضاوكردني حوكم و بنةماكاني هاتوو لة بر طةكاني يةكةم و دووةمي ئةم ماددةية ثارَيزةران 

 ت:لةو ناوانةي خوارةوة ثَيكدَيمية( بة ثَيي ناو نووسران و لةبةر يةكرتي )االقد
 ناوي ثارَيزةر – راوَيذكار. -1

 ناوي ثيادةكار – املمارسون. -2

 ناوي ثارَيزةرة مةشق ثَيكراوةكان – املتمرنني. -3

 (:5ماددةي )
 بر طةي يةكةمي ماددةي سيانزةي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

ماتي بر يار دراو لة ماوةي هةردوو مانطي يةكةم: ثَيويستة ثارَيزةر سااَلنة بةرامبةري بةشداربوون و رسو
%( بةرامبةر 25كانوني دووةم و شبات هةر ساَلَيك بدات، لة كاتي دواكةوتن لة وادةي دياريكراو رَيذةي لة )

 بة بةشداربوون و رسوماتي سااَلنةي بؤ زياد دةكرَيت.
 (:6ماددةي )

 ة دةخوَيندرَيتةوة:بر طةي ضوارةمي ماددةي شانزة هةموار دةكريََت و بةم شَيوةي
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ضوارةم: ماوةي راذةكان لة دادطاكان داوكاري طشيت فةرمانطةكاني دادوةري يان بةر َيوةبةرايةتيةكاني ماف 
لة يةكَيك لة فةرمانطةكاني هةرَيم يان وانة وتنةوة لة كؤلَيذي ياسا لة دواي وةرطرتين بر وانةمةي 

ستةكاني ثلة بةندي دةقكراو لةم ياساية هةذمار بةكالؤريؤس لة ياسا يان ئةوةي هاوتايةتي بؤ مةبة
 دةكرَيت.
 (:7ماددةي )

 بر طةي يةكةمي ماددةي بيست و ثَينلي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
يةكةم: ثَيويستة لةسةر ئةو كؤمثانيا نيشتيماني هاوثشك بَيت يان خاوةن بةرثرسَييت سنوردار و بيانيانةي 

رَيم كار دةكةن يان لقيان هةية لة هةرَيم و ئةو بانك و كارطانةي لةالي وةزارةتي ثيشةسازي و لة هة
دةستةي طشيت وةبةرهَينان تؤماركراون و تؤر ةكاني راطةياندن و رَيكخراوةكان لةطةَل ثارَيزةرَيك يان زياتر 

 مامةَلة بكات بؤ ثَيشكةشكردني راوَيذي ياسايي.
 (:8ماددةي )

 ت و شةشي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:ماددةي بيس
نابَيت هيض كؤمثانيايةكي نيشتيماني بَيت يان بياني تؤمار بكرَيت هةتا رَيكخستين طرَيبةسيت دامةزراندني 

ك و ئينلا تؤماركردني يان تؤماركردني لقةكةي بة الي كةم لةاليةن ثارَيزةرَيكي ثيادةكارةوة موماريس رَي
 نةخرابَيت.

 (:9ماددةي )
 بر طةي دووةمي ماددةي سي و ثَينج هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

%(ي بةهار حوكم ثَيدراو بةو مةرجةي لة دوو مليؤن دينار يان ئةوةي هاوتايةتي 10رَيذةي لة ) -1
 زياتر نةبَيت.

الك بةو مةرجةي لة يةك مليؤن %(ي بةهاي بةرامبةري بة خاوةنكردن استم5بة رَيذةي لة ) -2
 دينار يان ئةوةي هاوتايةتي زياتر نةبَيت.

بةوةي كةمرت نية لة سةد هةزار دينار يان ئةوةي هاوتايةتي زياتر نية لة دوو سةد و ثةجنا هةزار  -3
دينار يان ئةوةي هاوتايةتي لة باري كةسيةتي و ئةو دةعوايةنةي بةهاكةيان ديار نية و لة و 

 انةي تَييدا تَير وانني بؤ مايف مةدةني دةكرَيت.دةعوا سزاكاري

 (:10ماددةي )
 بر طةي يةكةمي ماددةي سي و نؤي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

يةكةم: ثارَيزةر بؤي هةية طرَيبةستَيكي نووسراو لةطةَل بريكار بؤكراوةي موةكيل بكات طرَيبةستةكة الي 
ةبووني هةردووال ثةسةند دةكرَيت بةرامبةر بة داني رةمسَيكي بر اوة بة بر ي بيست و سةنديكا بة ئاماد

 ثَينج هةزار دينار يان ئةوةي هاوتايةتي.
 (:11ماددةي )
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 ماددةي ضل و هةشيت ياساكة هةموار دةكرَيـت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
بَيتةوة لةسةر بانطهَيشيت ئةجنومةني يةكةم: دةستةي طشيت سةنديكا لة كؤنطرةيةكي طشتيدا كؤ دة

سةنديكا هةر ضوار ساَل جارَيك ئةوين لة رَيطةي سيستةمي نَيردةكان مةندوبني كة رَيذةكةيان لةاليةن 
ئةجنومةني سةنديكاوة دياري دةكرَيت و كؤنطرةش رَيكةوتي ئةجنامداني هةَلبذاردن و ضؤنيةتي 

تاوةكو هاتين وادةكةي ئةجنومةني سةنديكا تةنها بةرةدوام ئةجنامداني و وادةي ئةجنامداني دياري دةكات 
 دةبَيـت لةسةر بةر َيوةبردني كاروباري رؤذانةي سةندكا.

دووةم: ذمارةي ياسايي بؤ هةَلبذاردن دَيتة ئاراوة بة ئامادةبووني زؤرينةي رةهاي ئةنداماني تؤماركراو، بة 
ي و ذمارةي ياسايي دَيتة ئاراوة بة ئامادةبووني يةك ثَيضةوانةوة هةَلبذاردن دوا دةخرَيت بؤ رؤذي دواتر

لةسةر سَيي ذمارةي ئةندامة نَيردة تؤماركراوةكان و لة كاتي نةهاتنة ئاراي ئةم ذمارةيةش ئةجنومةني 
سةنديكا بةردةوام دةبَيت بؤ ماوةي شةش مانط، ئةطةر هاتوو دواي شةش مانطين هةَلبذاردن ئةجنام نةدرا 

 خولَيكي دي بةردةوام دةبَيت.ئةوة ئةجنومةن بؤ 
 (:12ماددةي )

 ماددةي ضل و نؤي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
يةكةم: دةستةي طشيت سةنديكا لة رَيطةي نَيردةكانيةوة لة كؤنطرة ئةم دةسةاَلت و تايبةتكارايانةي 

 خوارةوة ثيادة دةكات:
 يةكةم:
مةني سةنديكا و ثةسةندكردن و بر يارداني ذمَيرة كؤتاييةكاني طفتوطؤكردني كارةكاني ئةجنو -1

بوجةي ثَيشوو و بر يارداني بودجةي نوَي كة ئةجنومةني سةنديكا بؤ ضوار ساَلي داهاتوو ئامادةي 
 دةكات.

تَير وانني لة كاروباري ثارَيزةران كة لة خشتةي كاردا هاتوون و تَير وانني لةو ثَيشنيارانةي كة  -2
 ون لة طشت ئةو شتانةي كة ثةيوةنديدارن ثَيوة.ثَيشكةشكرا

 ثَيشنياري هةمواركردني رسومات و هاوبةش و ثَي بذادن بؤ سةنديكا و سةندوقي خانةنشيين. -3

 بر يارةكاني كؤنطرةي طشيت ثابةندبن و بة زؤرينةي ئةندامة ئامادةبووةكان دةردةكرَيت. -4

 دووةم: 
بانطهَيشيت دةستةي طشيت دةكات بة تةواوي ئةندامة دةستةي سةرثةرشتيار لةسةر كارةكاني كؤنطرة 

تؤماركراوةكاني لة تؤمار و ئةوانةي بةرامبةري بةشداربووني سااَلنةيان داوة بؤ هةَلبذاردني سةرؤكي 
سةنديكا و ئةنداماني رةسةن و يةدةطي ئةجنومةني سةنديكا لةو رؤذةي بؤ ئةم مةبةستة دياريكراوة و لة 

يةوة رَيكي دةخات و مايف نية دةست خباتة نَيو رَير ةوي هةَلبذاردنةكان يان رووي كارطري ي و هونةر
ئةجنامةكاني و ضةند دادوةرَيك لة دادطاي تَيهةَلضوونةوةي تايبةمتةندي ناوضةكة سةرثةرشيت ئةجنامداني 

 هةَلبذاردن دةكةن و كؤنووسةكاني رَيك دةخةن و ئةجنامةكاني جَيطري دةكةن و راي دةطةيةنن.
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 يةم:سَي
دادطاي تةميزي هةرَيم تايبةمتةند دةبَيت بة تَير وانني بة شَيوةي بة ثةلة لةو تانانةي كة ثَيشكةش 

( رؤذ ثَيشكةش بكرَين كة لة رؤذي دواي 15دةكرَين لةسةر ثر ؤسةي هةَلبذاردنةكان ثَيويستة لة ماوةي )
طا لةم بارةيةوة ملكةض دةبَيت بؤ تانة راطةياندني ئةجنامي هةَلبذاردنةكان دةست ثَي دةكات و بر ياري داد

( 15لَيداني لةاليةن دةستةي طشيت دادطاي تةميز لة رَيطاي داواكردني راست كردنةوة ئةوين لة ماوةي )
 رؤذدا.

 (:13ماددةي )
 هةردوو بر طةي يةكةم و دووةمي ماددةي ثةجناي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

ردراواني كؤنطرةي طشيت بة شَيوةيةكي نا ئاسايي لة ناوةندي سةنديكا كؤ دةبنةوة لةسةر يةكةم: نَي
 بانطهَيشيت دوو لةسةر سَيي ئةجنومةنةكةي يان يةك لةسةر سَيي ئةندامة تؤماركراوةكاني.

لة دووةم: ذمارةي ياسايي كؤبوونةوةي نا ئاسايي بة ئامادةبووني بةالي كةم يةك لةسةر سَيي نَيردةكان 
ئةنداماني كؤنطرة دَيتة ئاراوة بة ثَيضةوانةوة بؤ رؤذي دواتري دوا دةخرَيت و لة كاتي نةهاتنة ئاراي ئةم 

 ذمارةية ئةوة كؤبوونةوةكة هةَلدةطريَيت.
 (:14ماددةي )

 بر طةي يةكةمي ماددةي ثةجنا و هةشت ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
ندني فةرمانبةر و كارمةندان بة شَيوةي طرَيبةست بؤ رايي كردني كارةكاني سةنديكا و يةكةم: دامةزرا

كؤتايي ثَيهَيناني راذةكانيان بة شَيوةيةك مةرجةكاني دامةزراندن و مووضة و بنةماكاني بةرزكردنةوةي 
 هاتوو لة ياساي راذةي مةدةني رةضاو بكرَيت.

 (:15ماددةي )
 هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة: ماددةي شةست و ثَينلي ياساكة

سكااَلي بةرزةفتةيي بة نووسراو لةاليةن سةرؤكي سةنديكا يان سةرؤكي داواكاري طشيت يان هةر دادطايةك 
يان اليةنَيكي فةرمي يان لةاليةن بريكار بؤكراو دةجوَلَيندرَيت لةم حاَلةتةش بريكار بؤكراو وةكو 

دات بر ةكةي ثةجنا هةزار دينارة يان ئةوةي هاوتايةتي، ئةطةر لة دةعواكةي خاوةن بارمتةيةك تةئمينات دة
 ماف دةرضوو ئةوة بؤي دةطَير درَيتةوة، بة ثَيضةوانةوة وةك داهاتَيكي كؤتايي بؤ سةنديكا تؤمار دةكرَيت.

 (:16ماددةي )
تةنها يان هاوبةش  ثاريزةرة راوَيذكارةكان يان ئةوانةي ثيادةكارن بؤيان هةية نووسينطةي بة -1

 بؤخؤيان لة شوَيين كاركردنيان كة لةالي سةنديكا جَيطريكراوة بكةنةوة.

دةكرَيت نووسينطة بة ناوَيكي تايبةت بة خؤي بكرَيت كةوا لة تؤمارَيكي تايبةت لةالي سةنديكا  -2
تؤمار دةكرَيت ئةوين لة دواي ئةو رَيكارانةي سةنديكا بة رَينمايي دياري دةكات و 

 ةنةكةي بر ياري لةسةر دةدات.ئةجنوم
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 (:17ماددةي )
 بةشَيك بؤ ياساكة زياد دةكرَيت بة ريزبةندي بةشي دةيةم لة ذَير ناونيشاني كؤمثانياكاني ثارَيزةرايةتي:

يةكةم: ثارَيزةراني راوَيذكار بؤيان هةية كؤمثانيايةكي مةدةني ثَيشةيي بؤ ثارَيزةرايةتي و راوَيذكاري 
بة سيفةتي هاوبةشي و ثَيكةوةيي لة رووي نةياري و بةثرسَيتيةوة بةرامبةر بة  ياسايي دامبةزرَينن

كةساني ديكة لة يةك نووسينطة يان زياتر بة مةبةسيت ثارَيزةرايةتيكردن و ثَيشكةشكردني راوَيذي ياسايي 
ةية و بؤيان نية نوَينةرايةتي ئةو اليةنانة بكةن كةوا بةرذةوةنديةكانيان دذ بة يةكة و بؤيان ه

ثارَيزةرايةتي بكةن لة ضاوارضَيوةي كؤمثانيا يان لة دةرةوةي بة طوَيرةي بةندةكاني ئةو رَيكةوتنةي لة 
 نَيوانيان واذووكراوة.

دووةم: كومثانيا كةسايةتي مةعنةوي هةية و مايف هةية ثيشةي ثارَيزةرايةتي بكات لة رؤذي 
بةشي كؤمثانياكان لة سةنديكا لة دواي تؤماركردنيةوة لة تؤماري كؤمثانيا مةدةنيةكان لةالي 

 ثةسةندكردني ئةجنومةن لةسةر ثةير ةوي بنةر ةتي و طرَيبةسيت دامةزرَينةري كؤمثانياكة.
سَييةم: ناوي كؤمثانياكة ناوَيكي طوزارةي شياو دةبَيت بة ثيشةكة يان ناوي هةموو هاوبةشةكانة يان ناوي 

دةستةواذةي كؤمثانياي مةدةني ثيشةيي ثارَيزةرايةتي يان  يةكَيكيانة لةطةَل هاوبةشةكاني و بةردةوام
 كؤمثانياي ثارَيزةرايةتي لة دواي دَيت.

 -1ضوارةم: 
هيض هاوبةشَيك مايف نية لة مافةكاني لة كؤمثانيا بَيتة خوارةوة بؤ كةساني جطةلة هاوبةشةكاني مةطةر 

 بة رةزامةندي نووسراوي هةموويانةوة بَيت.
هةية لة كؤمثانيا بَيتة دةرةوة لة دواي ئاطاداركردنةوةي هاوبةشةكاني لةم  هةر هاوبةشَيك مايف -2

 بارةيةوة بةالي كةم بةر لة سَي مانط.

ثارَيزةر مايف نية ببَيتة ئةندام لة زياتر لة يةك كؤمثانيا لةو كؤمثانيايانةي لةم ياسايةدا دةقيان  -3
 لةسةر كراوة.

َينَيتةوة ئةطةر لة ثيادةكردني ثيشة قةدةغةكرا يان لة ثارَيزةر مايف نية لة كؤمثانيا بة ئةندام مب -4
 خشتةي ثارَيزةران لةبةر هةر هؤيةك بَيت رةشكرابَيتةوة.

لة كاتي نةبووني دةق بؤ ضارةسةري حاَلةتي ثَيويست لة كؤمثانياكاني ثارَيزةرايةتي مةدةني  -5
ةي ثةيوةنديدار طةر انةوة دةكرَيت بؤ حوكمةكاني هاتوو لة ياساي مةدةني و ياسا بةركارةكاني ديك

 بكرَيت.

سةرؤكي سةنديكا يان ئةوةي نوَينةرايةتي دةكات طرتنةبةري رَيكارةكاني هةَلوةشاندنةوة و  -6
ثاكتاوكردني كؤمثانياي مةدةني ثارَيزةرايةتي بة ثَيي ياساي ثارَيزةرايةتي و رَينمايةكان لة ئةستؤ 

 دةطرَيت.
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ويست دةربارةي بةياني طرَيبةسيت دامةزراندني ئةجنومةني سةنديكا بؤي هةية رَينماي ثَي -7
كؤمثانيا و ضؤنيةتي رَيكارةكاني تؤماركردني لةالي سةنديكا و هةَلوةشاندنةوةي يان ثاكتاوكردني 

 دةربكات.

ثَيويستة لةسةر طشت ئةو كؤمثانيايانةي ثارَيزةرايةتي كة لة هةرَيم كار دةكةن خؤماَلي بَيت يان  -8
ي ياساي ديكة دامةزراون باري ياسايي خؤيان بة ثَيي حوكمةكاني ئةم بياني كة ثَيشرت بة ثَي

ياساية و ئةو رَينماييةي بة ثَيي ئةم ياساية دةردةضن لة ماوةي شةش مانط لةبةركاربووني ئةم 
 ياساية بطوجنَينن و هةمواري بكةن.

ا بةركارةكان كؤمثانياكاني ثارَيزةرايةتي وةك كةسايةتيةكي مةعنةوي ئةو اليةنانة كة لة ياس -9
وةسف كراوة بؤ مةبةستةكاني بريكارنامةيي و ثَي راطةياندني ياسايي و دادبيين و طشت ئةو 

 شتانةي ثةيوةنديدارن بة ثيشةي ثارَيزةرايةتيكردنةوة تةنها لةو حااَلتانة نةبَيت تَييدا ناكرَيت.

َيزةران دةطرَيتةوة لة هةر (: دةستةواذةي سةرؤكي سةنديكا جَيطةي دةستةواذةي نةقييب ثار18ماددةي )
 شوَينَيكي ياساي ثارَيزةرايةتي هاتبَيت.

(: ئةجنومةني سةنديكا بؤي هةية رَينمايي ثَيويست بؤ ئاسا جَي بةجَي كردني حوكمةكاني 19ماددةي )
 ئةم ياساية دةر بكات.

 م ياسايةدا ناكرَيت.(: كار بة هيض دةقَيكي ياسايي يان بر يارَيكي ناكؤك لةطةَل حوكمةكاني ية20ماددةي )
 (: ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن.21ماددةي )
(: ئةم ياساية لة رؤذي بةاَلو بوونةوةي لة رؤذنامةي فةرمي وةقائعي كوردستان جَي بةجَي 22ماددةي )
 دةكرَيت.

 هؤيةكاني دةرضوواندن
يت ثيشةيي و زانسيت ئةنداماني سةنديكا و بةرضاوطرتين بنةماكاني ثة ثَيناو بةرزكردنةوةي ئاس

دميوكراسيةت و خؤطووجناندن لةطةَل ئةو ثَيشكةوتن و ثةرةسةندنانةي هاتؤتة كايةوة ئةم ياساية 
 دةرضووَيندرا.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

اني ئةم ياساية دةكةين، ديارة ئةم ياسايةش تايبةمتةندي خؤي بةرَيزان ئَيستا دةست بة طفتوطؤي ماددةك
هةية لة رووي دار شنت لةاليةن سةنديكاي ثارَيزةرانةوة، لةاليةن خةَلكي ثسثؤرةوة دار َيذراوة بة هاوكاري 

 ليذنةي ياسايي، بةر َيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي فةرموو.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 لةمان.بةر َيز سةرؤكي ثةر
 (:1ماددةي )
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دوو بر طة بة ريزبةندي ضوارةم و ثَينلةم بؤ ماددةي دووي ياساكة زياد دةكرَيت و بةم شَيوةية 
 دةخوَيندرَيتةوة:

ضوارةم: ماوةي ثارَيزةرايةتيكردن بة راذةيةكي شايستة دادةندرَيت بؤ مةبةستةكاني دامةزراندن و سةر 
 قطاع خمطلط(.فةرمانطة فةرميةكان و كةرتي هاوبةش )مووضة و ثلة بةرزكردنةوةي خانةنيشين لة 

 ثَينلةم: ثَيشةي ثارَيزةرايةتي ثيشةيةكي فيكرية و ملكةض نابَيت بؤ سيستةمي باج.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز طةشة دارا فةرموو.
 بةر َيز طةشة دارا جالل:

 سةرؤكي ثةرلةمان.بةر َيز 

ةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان، بابةتَيك هةية ئةطةر ضي كتوثر ة، يةعين ثَيشرت دةبواية من خؤشم كة ب
ئةندامي ليذنةي ياساييم مبربداية و لة ليذنةي كؤمةاَليةتين بامسان بكرداية، بةاَلم من دوَييَن لةاليةن 

دةست طةيشتووة كة بابةتَيكي تايبةتة  بةر َيزَيك كة ئةندامي سةنديكاي ثارَيزةرانةوة ئةم ثَيشنيارانةم بة
بة خاوةن ثَيداويسيت تايبةت و ئةو ثارَيزةرانةي كة خاوةن ثَيداويسيت تايبةتن و منداَلي خاوةن 
ثَيدوايسيت تايبةتيان هةية، ئينلا ثرسيارةكةي من ئةوةية ئيستيحداسي ئةو ماددانة ئةطةر بيكةين لة 

ض شَيوازَيك ميكانزمَيكي بؤ دابنَيني بؤ ئةوةي كة جَيطةي بةر َيزان لة ليذنةي ياسايي دةثرسم بة 
بكةينةوة، ضونكة لة ثر ؤذة هةموارةكةدا نية، ئةطةر ثَيتان باش بَيت دوايي لة موناقةشةدا يان خود ئَيستا 
من وةكو ليذنةي كؤمةاَليةتي قسة دةكةم، ئةم بةيانية كؤبوونةوةمان لةسةر كردووة و ئةنداماني ليذنةي 

يةتي ثشتطريي دةكةن، ثَيمواية ئةنداماني ثةرلةماني بةر َيزين كة تايبةتة بة خاوةن ثَيداويسيت كؤمةاَل
تايبةت نكؤَلي لَي ناكةن لةو بابةتة، ئةطةر تةفاسيلةكةي دواي ئةوة ثَيمان بَلَين بة ض ميكانزمَيك ئةو 

 ئيستيحداسة دةكةين، زؤر سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري

 بةر َيز د.رَيواز فةرموو.
 بةر َيز د.رَيواز فائق حسني:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة راستيدا سةبارةت بة ماددةي يةكةم ئةوةي كة نووسراوة ثَينلةم ثيشةي ثارَيزةرايةتي ثيشةيةكي فكرية 

ي ثيشةيةكي ئازادي نا بازرطانية، و ملكةض نابَيت بؤ سيستةمي باج، بةخؤتان دةزانن ثيشةي ثارَيزةرايةت
بةاَلم ثيشة ئازادية نا بازرطانيةكان بة تةنها ثارَيزةرايةتي نني، دكتؤرين ثيشةكةي ثيشةيةكي ئازادي نا 
بزرطانية، ئةندازيارين بة هةمان شَيوة، موحاسيبين بة هةمان شَيوة، هةروةها مودةقيقين بة هةمان 

م فيئاتانة لة راستيدا مةترسيةكي طةورةي هةية، ئَيمة لةو ثةرلةمانة شَيوة، سياسةتي لَيبوردني باج بؤ ئة
موخةوةل نني بةوةي دابنيشني فيئة فيئة لةو باجة خؤش ببني كة لة ياسا بةركارةكاني هةرَيمي 
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كوردستان و عَيراقدا بةسةرياندا سةثَيندراوة، لةبةر ئةوة من داوا دةكةم كة ئةم بر طةية بة تةواوي 
، بةر َيزان ثارَيزةرانين وةكو هةر ضني و توَيذَيكي تر كة ثيشةي ئازادي نا بازرطاني لة هةرَيمي هةَلبطريَيت

 كوردستاندا بةر َيوةدةبةن خازع بن و ملكةض بن بؤ سيستةمي باج لة هةرَيمي كوردستان، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ن فةرموو.بةر َيز قادر ئؤمتا
 بةر َيز قادر ئؤمتان رةسول:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بة بر طةي ضوارةم لة راستيدا تةعريفَيك نية بؤ راذةي شايستة و نا شايستة، ثَيمباشة وشةي 
شايستة البربَيت، لةبةر ئةوة راذةي فةرمانطةكان يان بؤ مةبةستَيك هةذمار دةكرَيت يان بؤ هةموو 

، نةك بةو شَيوةية، ثَيشنيار دةكةم بكرَيت بة ماوةي ثارَيزةرايةتيكردن ئةطةر الش نابرَيت مةبةستةكان
راذةيةكي شايستةية بؤ مةبةستةكاني دامةزاندن و سةر مووضة و ثلة بةرزطردنةوة و خانةنشيين هةذمار 

ية شايستةية و ئةم دةكرَيت لة فةرمانطة فةرميةكان و كةرتي هاوبةش، لَيرةدا واتاكةي واية كة ئةم راذة
راذةية نا شايستةية، لةوةي ثَينلةمين ثشتطريي لة قسةكةي د.رَيواز دةكةم، لة راستيدا لة هةموو واَلتان 
ثيشة جؤراوجؤرةكان بة تايبةتي ئةو ثيشانةي كة داهاتيان هةية باجيان لةسةرة، يةعين ناكرَيت ئَيمة ئةم 

انون كؤمةَلَيك شتمان كردووة كة دةضَيتة خانةي بةخشني ثيشةية بةدةر بكةين لة باج، لة كوردستان بة ق
لة باج، بؤ ئةمة درَيذة ثَي بدةين، جةطةلةمةش راستة داهاتي سااَلنةي ثارَيزةرَيك لةوانةية بؤ هةموو 
ثارَيزةرَيك نةتواني بَليني ضةندة هةرضةندة خةماَلندني بؤ كراوة، بؤ منوونة ثارَيزةرَيك شةش مليؤن 

ةيةتي، وابزامن بة ثَيي زانياري ئَيمةش ئةم باجة زؤر نية ئةوةي كة لةسةر ثارَيزةرة، لةسةر دينار داهاتةك
ميهنةي ثارَيزةرايةتي هةية، دةكرَيت ئةطةر زؤربَيت بة تةعليمات رَيكخرابَيت ثَيداضوونةوةي بؤ بكرَيت، 

ني ضؤنة كة ئةمة موزايةدة بةاَلم ناكرَيت بةراسيت هةر بةخشني هةبَيت لة باج، خؤمان بارودؤخةكة دةزان
نية، يةعين تاوةكو ئَيستاش ئةندامي سةنطةر نيوة بة نيوة مووضة وةردةطرَيت، ئَيمةش بةخشني بةطةين 
لة باج، بؤية يان ئةو بر طةية هةَلبطريَيت ياخود مةبةستةكة تؤماركردنةكة بة شَيوةيةك بَيت ثَيداضوونة 

 بكرَيت نةك بةخشني، زؤر سوثاس.
 فر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جع

ئَيستا داوا لة د.ظاال دةكةين رةنطة ئةم ثرسياري بةر َيز طةشة دارا و هةر تَيبينيةكي تر وةاَلم بدةنةوة، 
 فةرموو.

 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 رلةمان.بةر َيز سةرؤكي ثة

َيشنيارةكةي د.رَيواز دةكةم، لةطةَل هةَلطرتين ئةو بؤ بر طةي ثَينلةم كة زيادكراوة منين ثشتطريي لة ث
بر طةيةينة، سةبارةت بةو ثَيشنيارةي ثَيشكةشكراوة كة ئةمر ؤ لة ناو جةلسة، دواي خوَيندنةوة جارَي 
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نةمان خوَيندووتةوة دةخوَينينةوة، بةاَلم موحاوةلة دةكةين ثَين ماددة ئيلرائيةكان ماددةيةكي بة 
 ؤ دابر َيذين كة ثَيضةوانةي هيض ياسا بةركارةكان نةبَيت، زؤر سوثاس.شَيوةيةكي زانستيانة ب

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ديارة موناقةشةمان ماوة، دواتر رةئي كؤتايي ليذنةي ياسايي وةردةطرين، بةر َيز عمر عينايةت فةرموو.
 بةر َيز عمر عينايةت حةمة:

 ثةرلةمان. بةر َيز سةرؤكي

من ثَيمواية بةر َيزت باشرت واية رَيطة بدةي بة ئةنداماني ثةرلةمان ثَين ئةنداماني ليذنةكان قسة بكةن، 
يةعين بةر َيزت يةكةم كةس رَيطةت دا بة ئةندامي ليذنةكة كة قسةي خؤي بكات، فيعلةن من ثشتطريي لة 

امي ليذنةي كة خؤت لةوَي نةبووي، لةبةر ئةوة قسةكةي د.رَيواز دةكةم، ئيمزايان نةكردووة، بةاَلم ئةند
ئَيمةين مافمان هةية لَيرة موناقةشة بكةين و ئاوان دةبَيت وةاَلم بدةنةوة، ضونكة ئةوان قسةي كؤتايي 
خؤيان لَيرة كردووة، ضونكة ئةوةي د.رَيواز بةر َيزي فةرمووي من بة دةقيق قسةكةي مين كرد، من 

ةمين لة بر طةي ضوارةمدا ماوةي ثارَيزةرايةتيكردن بة راذةيةكي شايستة ثشتطريي لة قسةكةي دةكةم، دوو
دادةندرَيت ئةطةر بة فيعلي ئةو كارة بكات، ضونكة هةية ثارَيزةرة و دةضَيت لة شوَينَيك دادةمةزرَيت و 
كاري ثارَيزةرايةتي ناكات، يةعين دةبَيت ئةو دةستةواذةيةي بؤ زياد بكرَيت ئةطةر بة فيعلي كاري 

 ارَيزةرايةتيكرد، زؤر سوثاس.ث
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 لة ماددةي تر هاتووة كة باس لة مومارةسةي فيعلي دةكات، بةر َيز د.جوان فةرموو.
 بةر َيز د.جوان امساعيل عزيز:

 كي ثةرلةمان.بةر َيز سةرؤ

، بةراسيت ثَيشي ليذنةي ياسايي قسة بكةن ئةندام من ثشتطريي لة قسةكاني كاك عمر عينايةت دةكةم
ثةرلةمان قسة بكات، ضونكة ليذنةي ياسايي قسةي خؤيان كردووة لة ناو ليذنةكة، طفتوطؤي باشيان 
كردووة لةسةر بابةتةكة، بة نيسبةت بر طةي ثَينلةم من لةطةَل هيض نيمة ميهنةي ثارَيزةرايةتي ئيعفاي 

ك د.رَيواز و كاك عمر طوتيان ئةوانةش مامؤستاي كؤليذ و موهةنديس و زةرييب لَي بكرَيت، ضونكة وة
زؤربةي سيكتةرةكاني وةزيفي ميهنةكي فكرية، موبةريرَيكي مةنتيقي نية بَلَيني ميهنةي ثارَيزةرايةتي 

ت ميهنةيةكي فكرية واللة دةبَيت لة باج ئيعفا بَيت، لةطةَلدانيم بة عةكسةوة ئةطةر بتةوَيت عةدالةت هةبَي
لة ناو كؤمةَلطا لة ناو زؤربةي سيكتةرةكاني وةزيفي دةبَيت ثيشةي ثارَيزةرايةتين خازع بَيت بؤ 

 سيستةمي باج، زؤر سوثاس.
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ةتة بة ياساي سوثاس بؤ بةرَيزتان، من وا دةبينم هةموو دانيشتنة ئاسايية و رةواية، بةس بؤ ئةمة تايب
ثارَيزةرايةتي رةنطة ئةم دانيشتنة ثَيويسيت بة زياتر رةئي ليذنةي ياسايي هةبَيت بةراورد بة ثر ؤذةكاني 

 تر، بةر َيز د.رَيواز فةرموو، بةاَلم وةاَلمدانةوة نةبَيت.
 بةر َيز د.ريواز فائق حسني:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز
كؤبوونةوةكاني موناقةشةكردني ئةم ياساية لة ليذنةكةي خؤم  ئةوةي راسيت بَيت ناوم هاتووة، من لة

 ئامادةبووم تةنها ئةوةندة، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.ثةري فةرموو.
 بةر َيز د.ثةري صاحل محيد:

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر َي

ةم، ئةو بر طةيةي ثَينلةمةش ئةطةر ماوة ئةمر ؤ ئيشارةمتان ثَيدا ثشتيواني لة قسةكاني خاتوو طةشة دةك
لة ليذنة و قسةكاني طةشة خانين، ثارَيزةراني كةم ئةندام يان ئةوانةي منداَليان كةم ئةندامة لةو باجة 
عةفو بكرَين، شتَيكي تر ثارةي باج ئةطةر بة روون و شةفايف بزانرَيت لة ض خزمةتطوزاريةك سةرف 

كةس ثَيي ناخؤش نية باجي لَي بسةندرَيت و ئةطةر زيادين بكرَيت، حةزم لَيية ئةوةي بؤ زياد دةكرَيت 
بكرَيت بةراسيت، ضونكة ئةم واَلتة باجي لة دةسةندرَيت و ناشزانني ئةو باجة ثارةكةي ضي لَيدَيت، زؤر 

 سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ة خان فةرموو.بةر َيز منري
 علي: عثمانبةر َيز منرية 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي لة قسةكاني طةشة خان دةكةم، لة راستيدا دةبَيت ئَيمة دؤخي ئةو ثارَيزةرانةي كة خاوةن 
ثَيداويسيت تايبةتن ثةرلةماني كوردستان بة بةرضاوي بطرَيت، دةمةوَيت بة ليذنةي ياسايي بَلَيم هةرضيان 

وة دةبَيت ئةمر ؤ مةسةلةي خاوةن ثَيداويسيت تايبةت لَيرة لة بر طةيةك يان لة ماددةيةك هةوَلبدرَيت كردو
جَيطةي بؤ بكرَيتةوة، ضونكة بة حوكمي ئةوةي ئةو ثارَيزةرانةي كة خاوةن ثَيداويسيت تايبةتن كةمرت 

تيانةوة، بؤية ئومَيد دةكةم هةلي كاريان دةست دةكةوَيت و كةمرت كاريان ثَي دةسثَيرَيت لةاليةن هاواَل
 رةضاوي ئةو خاَلة بكرَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز كةذاَل هادي فةرموو.
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 بةر َيز كةذاَل هادي فةقَي:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةم، د.ظاالش حةلي بؤ دانا طوتي دوايي ثشتطريي لة كؤي قسةكاني طةشة خان و د.ثةري و منرية خان دةك
 كَيشةي خاوةن ثَيداويسيت تايبةت بة ماددةيةكي جيا ضارةسةر دةكةين، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز ئومَيد حةمة علي فةرموو.
 بةر َيز ئومَيد حةمة علي:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تةنها لةسةر بر طةي ثَينلةم هةبوو، ثيشةي ثارَيزةرايةتي ثيشةيةكي فكرية، وابزامن لة رووي ثرسيارم 
زمانةوانيةوة ئةوة باش نية، ثيشةي فكرميان نية، يةعين كاري فكري راسرتبَيت، دروسرتبَيت ئةوة باس 

ماذةي ثَيكرد بكةين، ئةوة جيا لةوةي كة ئةطةر طؤر ميان بة كاري فكرين ئةوة وةكو د,رَيوازين ئا
كؤمةَلَيك خةَلكي ترين هةن كارةكانيان كاري فكرية، يةعين ئةطةر ئةمة جياكاري بَيت كاري فكري و 

 كاري عةمةلي، بؤية دةكرَيت ئةو بر طةية البربَيت، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

دةكةين بؤ ليذنةكة بنَيرَيت، موناقةشة لةسةر ئةم ماددةية داواي تَيبين لة بةرَيز سةرؤكي سةنديكا 
 كؤتايي ثَيهات، ضاوةرواني دار شتنةوةي ئةم ماددةية دةكةين، د.ظاال فةرموو.

 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ت.بر طةي ثَينلةم خبةنة دةنطدانةوة زياتر لة سَي كةس ثَيشنياري كرد كة هةَلبطريَي
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز سهام خان فةرموو.
 بةر َيز سهام عمر قادر:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تةنَي تَيبينيةكا وةكو زمانةواني و زاراوة بَيذم ل ماددَي ئَيك بر طةيا ضوارَي ئةطةر ليذنة تةوزيح بكةتن 
هةردوو نزيكي يةك نينة، مةبةستا قطاع خمطلط( نزامن ةش ل ناظ دوو كةظانادا )مةبةستا وان كةرتَي هاوب

وان كةرتَي هاوبةش ثَيتظية نة موختةلةت بينت، موشرتةك بينت )مشرتك(، ئةطةر مةبةستا وان ثَي فيعلةن 
 موختةلةت بيت ثَيتظية كةرتَي هاوبةش بَيتة طؤهةرتن، زؤر سوثاس.

 ي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينك

 موناقةشة تةواوبووة، بةاَلم تَيبينيةكة لة جَيطةي خوَيدابوو، بةر َيز مةردان خدر فةرموو.
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 :خضر مصطفىبةر َيز مةردان 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 موناقةشة نية، من ثَيمباشة ثَين ئةوةي دةنطي لةسةر ماددةكان بكرَيت تَيبينيةكاني بةر َيز نةقييب
سةنديكاي ثارَيزةران وةربطرن، ئةطةر دةنط لةسةر ماددةكان كرا تَيبينيةكان هيض سوودي نامَينَيت، زؤر 

 سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ئَيستا ئةو هةماهةنطية دروست دةكةين، ئَيمة تووشي هةندَيك كَيشةي رَيكاري نة، خوَي دةبواية رَيطا 
رَيت لة ثةير ةودا بنووسرَيت كة حاَلةتي وادا كةسي ثسثؤر لَيرة دانيشَيت با قسة نةكات، بةر َيز د.ظاال بد

 فةرموو.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو هةموارةي كة ثَيشكةشكراوة سةنديكا خؤي ثَيشكةشي كردووة، سةرؤكي هةر ضوار لقةكة ئامادةبوون 
يذنةي ياسايي، لقي )سليماني، هةولَير، دهؤك، طةرميان(، بة ئامادةبووني ئةوان موناقةشةكراوة و بة لة ل

ئامادةبووني ئةوانين راثؤرتةكة نووسراوة، خؤشيان سةرؤكي سةنديكا ئَيستا لَيرة ئامادةية هةر هةموارَيك 
لةطةَلي و داواي رةئيان لَيدةكةين، بكرَيت ئَيمة بة شَيوةيةكي نا راستةوخؤ و نا فةرمي لة ثةيوةنديداين 

 بؤية هيض شتَيك بةبَي راي ئةوان نةكراوة و ثر ؤذةي هةموارةكةش خؤي هي ئةوانة، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( بةردةوام دةبني، 2بةر َيزان ضاوةرواني ئةوةين ئةو ماددةية دووبارة دار شتين بؤ بكرَيت، تا كاتذمَير )
 ( دةست ثَيدةكةين بؤ ئاطاداري ئَيوةي بةر َيز، د.ظاال فةرموو.10بةياني كاتذمَير )

 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بر طةي ثَينلةم خبةنة دةنطدانةوة زياتر لة سَي كةس ثَيشنياري كرد كة هةَلبطريَيت.

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي

بةر َيزان ئَيستا ئةو ثَيشنيارة دةخةينة دةنطدان كة بر طةي ثَينلةم البربَيت، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست 
( كةس لةطةَلداية كة البربَيت، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ 43بةرزكاتةوة؟ )

 ةسةندكرا كة بر طةي ثَينلةم البربَيت، ماددةي يةكةم خبوَيننةوة.كةس نية، كةواتة بة كؤي دةنط ث
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بر طةيةك بة ريزبةندي ضوارةم بؤ ماددةي دووي ياساكة زياد دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
 (:1ماددةي )
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راذةيةكي شايستة دادةندرَيت بؤ مةبةستةكاني دامةزراندن و سةر  ضوارةم: ماوةي ثارَيزةرايةتيكردن بة
 قطاع املخطلط(.مووضة و ثلة بةرزكردنةوةي خانةنشيين لة فةرمانطة فةرميةكان و كةرتي هاوبةش )

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 تَيبيين هةبوو، د.بةهار فةرموو.قطاع خمطلط( لةسةر )

 ةهار حممود فتاح:د.ب
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

قطاع هةردوو تةعبريةكة راسنت لة كوردي كةرتي هاوبةش هاتووة، بةاَلم مةبةست لة كةرتي هاوبةش )
 ة لة عةرةبيدا، ئةطةر ئَيستا ئَيمة تَيكي بدةين شائع نية، زؤر سوثاس.خمطلط(

 ن:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةما

بةر َيزان ئَيستا ئةو ماددةية بةو شَيوازي كة خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست 
( كةس 1( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )44بةرزكاتةوة؟ )

 ضينة سةر ماددةي دوو.لةطةَلدانية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، دة
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:2ماددةي )

 بر طةيةك بة ريزبةندي دةيةم بؤ ماددةي ضواري ياساكة زياد دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
 يشةيي نيشتةجَي بَيت.دةيةم: هةَلطري رةطةزنامةي عَيراقي بَيت لة كوردستاني عَيراق بة شَيوةيةكي هةم

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

دةرطاي طفتوطؤ دةكةينةوة لةسةر ماددةي دوو، سَي كةس داواي موناقةشة دةكةن، بةر َيز ئومَيد حةمة علي 
 فةرموو.

 بةر َيز ئومَيد حةمة علي:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

زنامةي عَيراقي بَيت و لة كوردستاني عَيراق بة شَيوةيةكي هةميشةيي ئةو دياريكردن هةَلطري رةطة
نيشتةجَي بَيت، ئةوةي لة كوردستاني عَيراق بة شَيوةي هةميشةيي نيشتةجَي بَيت ثَيمواية مةرجَيكي 
تووندة، ئةطةر ئةوة البربَيت، باشرتة، ضونكة رةنطة ثارَيزةركاني خؤمان لة بةغداش كار بكةن، يةعين تؤ 

رة رَيطري لةوة دةكةي كة كةسَيك لة ناوضةيةكي تردا بَيت مةسةلةن لة ضوارضَيوةي عَيراقدا ئةوةي لَي
رةطةزنامةي عَيراقي هةبَيت لة هةرَيمي كوردستان كار بكات رةنطة هةمان رَيطري بؤ ثارَيزةرةكاني ئَيمةش 

َيمة لة ضوارضَيوةي عَيراقدا دروست ببَيت لة دواتردا كة لة ناوضةكاني تري كار بكةن، تا ئةو كاتةي ئ
دةمَينينةوة، بؤية من بة باشي دةزامن ئةو بر طةية البربَيت، ئةو بةشة، بةر َيزان ليذنةي ياسايي، تةنها ئةو 

 بةشةي لة كوردستان عَيراق بة شَيوةيةكي هةميشةيي نيشتةجَي بَيت، زؤر سوثاس.
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 ن:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةما
 بةر َيز د.سرود فةرموو.

 بةر َيز د.سرود سليم ميت:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيشنيار دةكةم هةَلطري رةطةزنامةي عَيراقي يان كارتي نيشتيماني عَيراقي زياد بكرَيت، لَيرةش كة دةَلَيت 
مانسازان لة كوردستاني عَيراق ئةوة ئيلتيهادَيكي جةدةلي دروست دةكات، ئَيمة لة سةنديكاي دةر

كَيشةكمان هةية ئةوانةي بؤ منوونة لة كةركوك دَينةوة دةَلَين ئَيمة لة كوردستانني و لَيرةش مافيان نية، 
لة سةنديكا دةَلَيت لة سنووري هةرَيمي ئيدارةي كوردستاني عَيراق ئينلا دةبَيت مةمشول دةبن بة 

ة، بنووسني لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق ئيمتيازات، بة تةسةوري من ئَيستا ئةوة حةسم بكرَيتةوة، باشرت
 بة شَيوةي هةميشةيي نيشتةجَي بَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.رَيواز فةرموو.
 بةر َيز د.رَيواز فائق حسني:

 ؤكي ثةرلةمان.بةر َيز سةر

ر ئةم دوو ماددةية هةبووة بؤية وةكو ئةندامَيكي ثةرلةمان من لة كؤبوونةوةي ليذنةش موالحةزةم لةسة
قسة دةكةم، ئةو قسةيةي كة بةر َيز كاك ئومَيد دةيكات زؤر دروستة، ضونكة رةنطة ثارَيزةرةكاني ئَيمة 
ثرسيارم لَيكردوون لة هةموو حماكمَيكي عَيراقي كراوةية و دةتوانن كار بكةن، لةبةر ئةوة ثَيشنيار دةكةم 

ةرةية زياد بكرَي، ئةم دةستةواذةية زياد بكرَي )هةَلطري رةطةزنامةي عَيراقي بَيت و لة ئةم فةق
كوردستاني عَيراق بة شَيوةيةكي هةميشةيي نيشتةجَي بَيت بة رةضاوكردني دةقي ماددةي ثَينلي ئةم 

ةر ثارَيزةرَيك ناوي ياساية(، بةر َيزان ئةطةر دةفةت هةبَيت ماددةي ثَينلي ياساكة دةخوَينمةوة كة دةَلَي )ه
لة ليستةي سةنديكايةكي ديكة نووسرابَيت مايف ئةوةي هةية بة ثَيي ئةو دةسةاَلتانةي خؤي كة بةرامبةر 
بة دةسةاَلتةكاني ئةندامي ئةو سةنديكاية هةيةتي لةبةردةم دادطاكاني ديكةي ناوضةكةدا مورافةعة بكات 

لةم دؤخةدا دةبَيت ثَيشةكي رةزامةندي سةرؤكي  بة مةرجَيك ئةوانين ضوون يةك مورافةعةيان هةبَيت
سةنديكاكة وةرطريابَيت، يان رةزامةندي وةكيلي سةنديكاكة وةربطريَيت، نةك ئةطةر سةرؤك ديار نةبوو(، 
واتة ئةطةر ثارَيزةرَيك نيشتةجَيي كوردستاني عَيراق نةبَيت ئةندامي سةنديكاي ثارَيزةراني عَيراقي بَيت 

مادام رَيطة دةدرَيت ثارَيزةرةكاني هةرَيمي كوردستان لة ثارَيزطاكاني معاملة باملثل(، ) تةنها لةسةر ئةساسي
 تري عَيراق كار بكةن ئةوانين رَيطةيان ثَي دةدرَيت لَيرة كار بكةن، زؤر سوثاس.
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

تَيبينيةكاني خؤي بة ثةلة بؤ ليذنةي ياسايي بنَيرَيت بؤ ئةوةي  داوا لة بةر َيز سةرؤكي سةنديكا دةكةين
ئةم ماددةية دووبار دار شتين بؤ بكرَيت، بةر َيز مدينة ايوب لةبةر ئةوةي ثارَيزةري فةرموو، ئةطةر نا 

 طفتوطؤ كؤتايي ثَيهاتبوو.
 بةر َيز مدينة ايوب امحد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةر ظَي ماددَي، ئةز بةحسَي ماددةيا ضوارَي بر طةيا ئَيكي دبَيذم، ماددةيا دووَي من ذي تيبينيةكا هةي ل س
قةسدا بة رَيزبةنديا دةيةم بؤ ماددةيا ضوارَي ئةظ ياساية نوكة طفوطؤيَي ل سةر دكةن، بر طةيا دة هاتية 

َين هةرَيما زَيدةكرن، ئةسَلي قانوَي دبَيذينت دظَيت بةَلطةنامةيا بةكالؤريؤس بينت يةك ذي زانكؤي
كوردستانَي بينت، بةاَلم ئةوَين بةَلطةنامة بةكالؤريؤس ل زانكؤيا عَيراقَي بن ئةو دةرضوويَين زانطؤيَين دي 

 بن ئةو ل بةر تاقيكردني ناكةظن، ئةظة تةزاروبَيت طةل ظَي ماددَي ناكةتن؟ زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

رسيارة ئار استة دةكرَينت بؤ ليذنةي ياسايي، ئةطةر بة راوَيذكاري لةطةَل سةنديكا وةاَلمي ئةو ئةو ث
 ثرسيارةش بدرَيت، د.ظاال فةرموو.

 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةو تريان هيض تةنقوزَيك و بة يةك دادانَيك نية لةو بارةوة، لةبةر ئةوةي يةكيان رةطةزنامةية ئ
 بر وانامةية، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.ظاال فةرموو.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 دواي تاوتوَيكردن ئةنداماني ليذنة بةو شَيوةية ماددةي دووةمان دار شتةوة.
 (:2ماددةي )

 ةندي دةيةم بؤ ماددةي ضواري ياساكة زياد دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:بر طةيةك بة ريزب
دةيةم: هةَلطري رةطةزنامةي عَيراقي بَيت لة كوردستاني عَيراق بة شَيوةيةكي هةميشةيي نيشتةجَي بَيت 

 )املعاملة باملثل(.لةطةَل رةضاوكردني ثر ةنسيثي مامةَلةكردني ضوون يةك 
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 ر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعف
بةر َيزان ئَيستا ئةو ماددةية بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلدية؟ تكاية دةست 

( كةس 2( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )49بةرزكاتةوة؟ ))
 وثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، ماددةي سَييةم.لةطةَلدانية، زؤر س

 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:3ماددةي )

 ماددةي شةشي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
ثيشةييةكاني ديكة يان هةر  يةكةم: نابَيت نَيواني ئةنداميةتي سةنديكا و وةزيفة طشتيةكان يان سةنديكا

 سةنديكايةكي ديكةي ثارَيزةران كؤ بكرَيتةوة.
دووةم: ثَيويستة سةرؤك و ئةنداماني ئةجنومةني سةنديكا و سةرؤكي لقةكان خؤيان تةرخان بكةن بؤ 

 كاري سةنديكا و كاري ثارَيزةرايةتي نةكةن لةو ماوةيةدا.
 ثةرلةمان: بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي

بةر َيزان دةرطاي طفتوطؤ لةسةر ماددةي سَييةم دةكةينةوة، دوو كةس موناقةشة دةكةن، بةر َيز د.ثةري 
 فةرموو.

 د.ثةري صاحل محيد:بةر َيز 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تةوة تَيبينيةكةي من زمانةوانية و سةنديكاش لريةن حةز دةكةم بؤ هاتة هاتةية بةكاري بَينن، دةخوَيندرَي
 نية، دةخوَينرَيتةوة، )د(ةكةي لةطةَل نية، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز صاحل فةقَي فةرموو.
 بةر َيز صاحل فةقَي امحد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بسمانكرد لة راذةي ثارَيزةر، لَيرةش ماددةي سَييةم دووةمي ئَيمة لة ثارَيزةرايةتيكردن لة خاَلي ضوارةمدا 
ئةو ماوةية سةرؤك و ئةنداماني ئةجنومةني سةنديكا و سةرؤكي لقةكان ثارَيزةر نني، ئايا ئةوة هيض كَيشة 
بؤ خزمةتةكةيان دروست ناكات، هةر وةكو تَيبيين بؤ ليذنةي ياسايي، لةبةر ئةوةي لةسةرةوة تةنها باسي 

ان لةو ماوةيةي كة نابَيت ثارَيزةرايةتي بكةن، هةر بؤ بةرضاو روونيتان، ثارَيزةرمان كردووة لَيرةش ئةو
 زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.ابراهيم فةرموو.
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 بةر َيز د.ابراهيم امحد مسؤ:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةزيفة طشتيةكان يان سةنديكا ثيشةييةكان ديكة يان هةر يةكةم نابَيت نَيوان ئةنداميةتي سةنديكا و و
سةنديكايةكي ديكة ثارَيزةران كؤ بكرَيتةوة، ئةز نابينم ئةظةيا ئةو وةكو ئةندامةكي سةنديكاي ثارَيزةرانة 
هةمان دةمدا ئةندامَي سةنديكايةتي ترة، يان ذي رَيظةبةرَيكي طشتية، يان وةزيفةيةكي هةي بةس ئةو 

بةس ئةو ئينتيماية تةمجيد دةبينت، ل ظَيرَي ثيضةكي روونكردن ثَيتظية، يةعين ئةوة يا ئيتماية هةي، 
مةسحومة دبَيذيت ئةندامَي سةنديكاي ثارَيزةران بيت نابَيت تؤ ئةندامَي سةنديكايةكي ديرتبت، ثَيضةوانة 

زةرَيك ئةندامَي سةنديكا ئَيمة ياساي رؤذنامةنووس يا هةي، يا هونةرمةندا هةي، مة يا ثارَيزةرا هةي، ثارَي
 هونةرمةندان ذي، ئةندامَي سةنديكاي يةكا دي ذي، ل ظَيري وي رَيكَي لَي دةبر يت، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.ظاال فةرموو.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ي كاك صاحل ئةوة وازحة ئَيمة دةَلَيني تةنها خؤي تةرخان بكات بؤ سةنديكا، يةعين بؤ ثرسيارةكة
ثارَيزةرايةتي لَي وةرناطريَيتةوة، ئةو ثارَيزةرة، بةاَلم كاري ثارَيزةري ناكات ئةو ضةند ساَلةي كة هةية، لة 

سةنديكا دةكات ئةوة  جياتي ئةوةي ثارَيزةرايةتي بكات خزمةت بة سةنديكا و بة ثرؤطرام و بةرنامةكاني
خاَلي يةكةم، خاَلي دووةمين بؤ د.ابراهيم ديارة ئةوة لَيرة لةسةر داواي خؤيان بووة سةنديكا، خؤتان 
دةزانن ثيشةي ثارَيزةرايةتي جياوازي هةية لةطةَل هةموو ثَيشةكاني تر، يةك: داهاتي هةية، دوو: 

كي ئاسايية ئةطةر كؤكردنةوة تَييدا قةبول سةندوقي خانةنشيين تايبةت بة خؤي هةية، بؤية زؤر كارَي
 نةكرَيت لةطةَل ميهنةيةكي تر و كارَيك تر، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.بةهار فةرموو.
 بةر َيز د.بةهار حممود فتاح:

 رلةمان.بةر َيز سةرؤكي ثة

  كرد، زؤر سوثاس.بةر َيز سةرؤكي ليذنة قسةكاني مين
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيزان موناقةشة لةسةر ماددةي سَي كؤتايي ثَيهات، ئَيستا بة دار شتنَيكي نوَي دةخةينة دةنطدان.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 مان.بةر َيز سةرؤكي ثةرلة

 (:3ماددةي )
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 وار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:ماددةي شةشي ياساكة هةم
يةكةم: نابَيت نَيواني ئةنداميةتي سةنديكا و وةزيفة طشتيةكان يان سةنديكا ثيشةييةكاني ديكة يان هةر 

 سةنديكايةكي ديكةي ثارَيزةران كؤ بكرَيتةوة.
تةرخان بكةن بؤ دووةم: ثَيويستة سةرؤك و ئةنداماني ئةجنومةني سةنديكا و سةرؤكي لقةكان خؤيان 

 كاري سةنديكا و كاري ثارَيزةرايةتي نةكةن لةو ماوةيةدا.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةر َيزان ئَيستا ئةو ماددةية بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست 
( كةس 1ة، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )( كةس لةطةَلداي48بةرزكاتةوة؟ )

 لةطةَلدانية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، ماددةي ضوارةم.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:4ماددةي )

 ندرَيتةوة:ماددةي يانزةي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَي
يةكةم: ئةجنومةني سةنديكا بنةماو ثَيوةرةكاني قةبولكردن و تؤماركردن لة سةنديكا دياري دةكات بة 

 ذمارةي ئةو كاسةنةش كة تَييدا وةردةطريَين.
دووةم: سةنديكا مايف هةية ثةميانطايةك يان ناوةندي تايبةت دةمبةزرَينَيت بؤ ئامادةكردن و راهَينان و 

ةي بة نيازن ببنة ئةندام لة سةنديكا يان ئةوانةي ئةندامن تَييدا، وة كاروباري ئةوانةي شياندني ئةوان
 دةيان طرَيتةوة بة ثةير ةوَيك رَيك دةخرَيت كةوا ئةجنومةني سةنديكا بر ياري لةسةر دةدات.

رَيزةران سَييةم: بة رةضاوكردني حوكم و بنةماكاني هاتوو لة بر طةكاني يةكةم و دووةمي ئةم ماددةية ثا
 لةو ناوانةي خوارةوة ثَيكدَيت:مية( بة ثَيي ناو نووسران و بةر لةبةر يةكرتي )االقد

 ناوي ثارَيزةر – راوَيذكار. -1
 ناوي ثيادةكار – املمارسون. -2

 ناوي ثارَيزةرة مةشق ثَيكراوةكان – املتمرنني. -3

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
طاي طفتوطؤ دةكةينةوة لةسةر ئةم ماددةية، كَي موناقةشةي هةية؟ بةر َيز كةذاَل هادي بةر َيزان دةر

 فةرموو.
 بةر َيز كةذاَل هادي فةقَي:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بر طةي دووةم سةنديكا مايف هةية ثةميانطايةك يان ناوةندي تايبةت دامبةزرَينَيت، تَيبينيمان لةسةر ئةو 

ةعين هيض ثَيوةرَيكي بؤ دانةنراوة، ئايا ئةو ثةميانطاية هةر ئةوها بة رةهايي ثةميانطاية هةية، ي
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دةكرَيتةوة؟ يةعين ترسي ئةوةمان كة ثةميانطا يان ناوةند سةنديكا خؤي بيكاتةوة دواي ئةو كاتةش وةكو 
دا هةموو دةزطا و موئةسةسةكاني ديكة بر وات و بة حيزبي بكرَيت، نةتوانرَيت خةَلكَيكي زؤر تَيي

 سوودمةند ببَيت، بؤية لةطةَل بر طةي دووةم نني لةو ماددةية، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز قادر ئؤمتان فةرموو.
 بةر َيز قادر ئؤمتان رةسول:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كة مايف هةبَيت هةر ثَيويست بَيت بيكاتةوة، يةعين سةبارةت بة بر طةي دووةم من ثَيمباشة لة بري ئةوةي 
مايف هةية دةتوانَي بيكاتةوة و دةشتوانَي نةيكاتةوة، بةاَلم ئةو ناوةندة يان ئةو ثةميانطاية بؤ ئةو ثيشةية 
زؤر ثَيويستة، يةعين ئيلباري تَيدابَيت بؤ كردنةوة، سةبارةت بة بر طةي سَييةمين ئةوةي ئةقدةمية 

ر ماوةكان دياريكراون كة لة ثلةيةكةوة دةضَيتة ثلةيةكي ديكة، من ثَيشنيار دةكةم كة ياخود ثارَيزة
بةراسيت بة مةرج دابنَيني كة اليةني كةم ئةو ثارَيزةرة بة منوونةوة لة ثلةيةكةوة كة دةضَيتة ثلةيةكي 

يض دةعوايةك نابييَن ديكة اليةني كةم سااَلنة ثَينج دةعواي بيين بَيت، ضونكة هةندَي ثارَيزةر هةية كة ه
و ناسنامةكةي هةية و لة ثيادةكارةوة لة كاراوة دةبَيت بة راوَيذكار، ئةوةش بؤخؤي ئيمتيازاتي ديكةي لَي 
دةكةوَيتةوة، قسة لةسةر ئيمتيازات نية، قسة لةسةر مومارسةكردني ثيشةكةية، بؤية ثَيشنياري من ئةوةية 

كة سااَلنة نابَيت لة ثَينج دةعوا كةمرتي بيين بَيت بؤ ئةوةي كة دةقَيك بضةسثَيين كة بة مةرج دايبنَيني 
لة ثلةيةكةوة بضَيتة ثلةيةكي ديكة، ضونكة بة ثَيي قانون تةنها ماوةكان، ساَلةكان دياريكراون، بةاَلم 

 مةرجي بينيين دةعوا لة حماكم دياري نةكراوة، زؤر سوثاس.
 ةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ث

 بةر َيز ئومَيد حةمة علي فةرموو.
 بةر َيز ئومَيد حةمة علي:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بر طةي يةكةم ئةجنومةني سةنديكا بنةما و ثَيوةرةكاني قةبولكردن و تؤماركردن لة سةنديكا دياري دةكات، 
ار دةهَينن، ديار دةكات سةرةجنم داوة لة زؤربةي دةقةكاندا ديار دةكات لة جياتي دياري دةكات بةك

ئةوةندةي من بزامن راست نية، ئةوة ماناية نادات كة ثَيويستة، بؤية ثَيويستة لة هةموو دةقةكة ئةوة 
راست بكرَيتةوة، لة ثاش ئةوة ئةوة بطؤر درَيت ذمارةي ئةو كةسانةش كة تَييدا وةردةطريَيت، ئةوةندةي من 

ةواوة، ئةو )بة(ية البربَيت، بةم شَيوةية خبوَيندرَيتةوة تَيي دةطةم لة رووي زمانةوةنيةوة ئةمة نا ت
فاريزةيةك دابنرَيت لةطةَل ذمارةي ئةوانةي وةك ئةندامي سةنديكا وةردةطريَين، بةو شَيوةية بنووسرَيت 
لةطةَل ذمارةي ئةوانةي وةك ئةندامي سةنديكا وةردةطريَين، بر طةي دووةم سةنديكا مايف هةية ثةَيمانطايةك 

وةندي تايبةت دامبةزرَينَيت بَيطومان ئةو نيطةرانيةي لةسةرة منين هةمان نيطةرانيم هةية بؤ يان نا
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دامةزراندني ئةو ثةميانطاية، من ثَيشنيار دةكةم هةَلبةت ئةوة طرنطة ئةو ثةميانطاية، بةاَلم دامبةزرَينَيت 
ديار ئةطةر هاور َيياني ترين لةسةر بنةما زانسيت و ثيشةييةكان، لةسةر بنةمايةكي زانسيت ثيشةييانة، 

موناقةشةي ئةوة بكةن كة ثشت ببةسيَت ياخود هةماهةنطي بكات لةطةَل دامةزراوة زانسيت و 
ثةروةردةيةكاني هةرَيمي كوردستان بؤ ئةم مةسةلةية ئةوة طرنط دةبَيت، بةاَلم لةسةر بنةماي زانسيت و 

َيطري لة ئةجنامداني ئةو جؤرة كارانة كة كةذاَل ثيشةيي بؤ ئةوةي ئةطةر ئةو دةقة بنووسرَيت بؤ ئةوةي ر
خان باسيكرد ئةوة بكرَيت شتَيكي باش دةبَيت، لة دَيري دووةمدا شياندني ئةوانةي بة نيازن ببنة ئةندام 
لة سةنديكا، لة سةنديكا ئةوة زيادة، يةعين ئةو زيادانة ئةطةر الببةن، ضونكة وازحة ئَيمة باس لة 

َيشرت سةنديكا هاتووة، لة كؤتايي بر طةكة كة دةَلَيت كاروباري ئةوانةي سةنديكا دةكةين و لة ث
دةيانطرَيتةوة بة ثةير ةوَيك رَيك دةخرَيت كةوا ئةجنومةني سةنديكا بر ياري لةسةر دةدات، بةراسيت لة 
رووي زمانةوانيةوة زؤر خراثة، دةكرَيت بةم شَيوةية رَيكبخرَيتةوة رةنطة ئةوةي منين نا تةواوي 

دابَيت، بةاَلم بؤ ئةوةية كة ضاكي بكةن، ئةجنومةني سةنديكا بر يار لة ثةير ةوَيك دةدات بؤ رَيكخستين تَي
كاروباري ئةوانةي حوكمي ئةم بر طةية دةيانطرَيتةوة، دةكرَيت بةو شَيوةية بَيت ئةجنومةني سةنديكا بر يار 

 م بر طةية دةيانطرَيتةوة، زؤر سوثاس.لة ثةير ةوَيك دةدات بؤ رَيكخستين كاروباري ئةوانةي حوكمي ئة
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز سهام عمر فةرموو.
 بةر َيز سهام عمر قادر:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بة ماددةيا ضوارَي هةمواركرنا وَي بر طةيا ئَيكي ثشتطرييا كاك ئومَيد دكةم، ذمارةي ئةو 
كةسانةش تَييدا وةردةطريَي، ئةو سيغةتا ئةوي طوتي وَي شَيوازي بينت، ديسان ثشتطرييا كةذاَل خانَي دكةم، 
سةبارةت بة هةبوونا ثةميانطاهةكَي كو سةنديكا ماف هةبينت دامبةزرينينت نةزامن يان دبينت شَيواز بهَيتة 

ندةك سنوور بهَيتة دانان، ضونكي ظةكرنا طوهار تن، بؤ منوونة يان ثَيتظية ثةيوةستيةك بينت يان ذي هة
ثةميانطاهةكَي ثَيتظية يا طرَيداي بينت بة وةزارةتا خوَيندنا بااَلظة رَينمايي وَيظة، ذبةر هةندَي موراجةعة 

 بؤ ظَي بر طةيَي ثَيتظية بهَيتة كرن، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ان فةرموو.بةر َيز د.جو
 بةر َيز د.جوان امساعيل عزيز:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان، سةبارةت بة ماددةي ضوارةم بر طةي سَييةم باسي ئةقدةمية دةكات بةر لة 
يةكرتي، ئةطةر ثَيشخسنت بَيت باشرتة بة من، يةعين ئةو وشةية زؤر وارد نية، بة نيسبةت يةك و دوو و 

َي ناوي ثارَيزةر، يةعين ثارَيزةر هةر راوَيذكار، ثارَيزةر يةعين حمامات، بةو ماناية دةبَيت بَلَيي ناوي س
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ثارَيزةر ناوي حمامي، يان بَلَيي ناوي موستةشار ئةوجا ماناي راوَيذكاري دةدات، سَييةمين ناوي ثارَيزةرة 
 مةشقكارةكان باشرتة بَلَيي )املتدربني(، زؤر سوثاس.

 ز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َي

 بةر َيز صاحل فةقَي فةرموو.
 بةر َيز صاحل فةقي امحد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

خاَلي دووةم ئةوانةي بة نيازن زؤرجار كةسَيك بة نيازي شتَيكة و ناشي كات، بؤية ئةطةر وشةي نيازةكة 
كرَيت، وشةي نياز بطؤر درَيت، ئةوةي خاَلي سَييةم )متمرنني( يان بطؤر َيت بة دةيانةوَيت يان تؤمار دة

 زؤر سوثاس.فتحة(، )متمرنون(ة، بة )واو(ة يان )
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

وةي طفتوطؤ لةسةر ئةو ماددةية كؤتايي هات، ضاوةرواني تَيبينيةكاني بةر َيز سةرؤكي سةنديكاين، دار شتنة
 ماددة لةاليةن بةر َيزان ليذنةي ياسايي، بةر َيز شوكرية نوقتةي نَيزامي هةية، فةرموو.

 مصطفى:بةر َيز شوكرية امساعيل 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ويستم يةك شت بةبري هةموو اليةك بهَينمةوة ديارة دوو ساَل لةمةوبةر مشتومر َيكي زؤر روويدا 
ن ئةو كاتة ثةميانطايةك بكةنةوة، بةاَلم ئَيمة دواي هةولَيكي زؤر و سةنديكاي ثارَيزةران ويستيا

طفتوطؤيةكي زؤر لةطةَليان طةيشتينة ئةوةي كة ئةوان ماوةي ساَلَيك زياد بكةن، ديارة كؤلَيذي ياسا ضوار 
ن بؤ منوونة ساَل بوو، بةاَلم ئَيستا بووة بة ثَينج ساَل، بةاَلم ئةوان ئَيستا بَين شتَيكي تريشي بؤ زياد بكة

كردنةوةي ثةميانطايةك، عادةتةن ثةميانطا دوو ساَلة، دياري بكرَيت دياريكردنةكة زؤر ثَيويستة، بؤ منوونة 
لة سَي مانط زياتر نةبَيت، ضونكة ثَيمواية كة ساَلَيكي بؤ زيادكراوة لةسةر خوَيندنةكةيان، ئةطةر سَي 

تةوة ئةوة كيفايةتة، نةك باري دةرضوواني كؤلَيذي مانطي ترين لة كاتي ثَيويسيت دةورةيةكيان بؤ بكرَي
 ثزيشكي لةوة زياتر قورسرت و درَيذخايةنرت نةكرَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 روونكردنةوةيةك لةاليةن د.بةهار، فةرموو.
 بةر َيز د.بةهار حممود فتاح:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بةو تَيبينيةي شوكرية خان ئةو ثةميانطاية دوو ساَل نية، ئةوة ثةميانطاي خوَيندني 
بةدةستهَيناني بر وانةمةي دبلؤم نية، ئةوة ثةميانطايةكة بؤ دةورة دةيكةنةوة بة ثَيي ئةو ثةير ةوةي كة 

 اس.سةنديكا دايدةنَيت ماوةكةي لة سَي مانط بؤ شةش مانط تَيثةر  ناكات، زؤر سوث
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.ابراهيم فةرموو.
 بةر َيز د.ابراهيم امحد مسؤ:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مة طؤت ئةو موالحةزة بَينت موالحةزةيةكا تةعليمي بَيذن، ئةو يا ثارَيزةران كو بووية ثَينج ساَل فورسةتة 
رَيية، ئةظر ؤ مشتومر ةكا زَيدة دَيتةكرن، دانيشتيَن دَينةكرن كو ئةو تةجروبة فاشل سةرؤكي سةنديكا ظَي

بووية ثَينج ساَل، ضونكي مةنتق نةبووة، ميزاج بوو، هةندةك تةدخوالت هاتنةكرن، يان ثَينج ساَلي 
روةها %(، هة60تةجروبةيةكا فاشل بوو ل كوردستانَي هاتيةكرن، نةخاز مة دةرةجة نةجاحةتَي كرية )

ضوار مادة كردبوونة وةزاري، خؤزي ل كوردستانَي تاقيكردنَيت مة يَيت شةشي ئامادةيي ذي وةك وان 
وةزاريا بانة ئةظَيت كو طةلةك تةلةبَي مة باجَي وَي دةدات، ذبةر هةندَي ذي ئةو تةجروبة ثَينج ساَلي بة 

ايَف بكةت كو شوَينة دةورةبن ثارَيزةران قةناعةتا من فةشةال هَيناي لةو را ئةز داخاز دكةم ئةطةر وَي ئيز
ظة كةن، هةر ثةميانطايةك بيت بؤضي ثةميانطايةك نةبيت ثةميانطايةك ساَلةكَي بيت يان دوو ساَل ذي 
بيت، بةديلي هةندَي تة سةقافةتا قانوني ل دةظ ثارَيزةري زَيدة كةت، ضونكي ضوار ساَل سةقافةتا قانوني 

 َيزةريَي سةقافةتا قانوني زَيدة دكةن هةر بؤ زانياري، زؤر سوثاس.زَيدة ناكةت، مومارسةكرنا ثار
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 نوقتةي نيزاميت هةية؟ فةرموو بةر َيز كةذاَل هادي.
 بةر َيز كةذاَل هادي فةقَي:
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ليذنةي ياسايي دةنطدان بؤ ئةو بر طةية زؤر وريا و هةستياربني،  داوا دةكةم لة بةر َيزتان و بةر َيزاني
ضونكة وةكو ئةو بةر َيزانة كة د.ابراهيم و خوشكة شوكرية ئاماذةيان ثَيكرد قوتابياني كؤلَيذي ياسا 
ئةركيان زؤر قورس بووة، دواتر بَيني ثةَيمانطايةكيانين بؤ بكةيتةوة وةكو ثرسي بة حاكم بووني لَي 

 خةَلكَيكي زؤر لةوةي كة ببَيت بة حاكم مةحروم بووينة، زؤر سوثاس. دةكرَيت،
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.ظاال فةرموو.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تاوتوَيكردني لةاليةن ئةنداماني ليذنةي دواي وةرطرتين را و ثَيشنياري بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان و 
 ياسايي ماددةكة بةو شَيوةية دادةرَيذرَيتةوة.

 (:4ماددةي )

 ماددةي يانزةي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
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 يةكةم: ئةجنومةني سةنديكا بنةماو ثَيوةرةكاني قةبولكردن و تؤماركردن لة سةنديكا دياري دةكات.
: سةنديكا مايف هةية ثةميانطايةك يان ناوةندَيكي تايبةت لةسةر بنةماي زانسيت و ثيشةيي دووةم

دةمبةزرَينَيت بؤ ئامادةكردن و راهَينان و شياندني ئةوانةي ديانةوَيت ببنة ئةندام لة سةنديكا يان 
باري ئةوانةي كة ئةوانةي ئةندامن تَييدا، ئةجنومةني سةنديكا ثةير ةوَيك دةردةكات بؤ رَيكخستين كارو

 حوكمي ئةو بر طةية دةيانطرَيتةوة.
سَييةم: بة رةضاوكردني حوكم و بنةماكاني هاتوو لة بر طةكاني يةكةم و دووةمي ئةم ماددةية ثارَيزةران 

 لةو ناوانةي خوارةوة ثَيكدَيت:مية( بة ثَيي ناو نووسران و ثَين يةكرتي )االقد
 ناوي ثارَيزةر – راوَيذكار. -1
 ةكار – املمارسون.ناوي ثياد -2
 ناوي ثارَيزةرة مةشق كارةكان – املتمرنني. -3

ئةو ناوانة هةمووي سةنديكا خؤي ثَيشنياري كردووة و بة ئامادةبووني سةرؤكي هةر ضوار لقةكة ناوةكان 
 داندراون، لة ئةسَلي ياساكةش ناوةكان بةو شَيوةيةن، زؤر سوثاس.

 كي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤ

بةر َيزان ئَيستا ئةو ماددةية بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست 
( كةس 3( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )54بةرزكاتةوة؟ )

و ماددةية ثةسةندكرا، روونكردنةوةيةك لةاليةن لةطةَلدانية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ئة
 بةر َيز د.بةهار، فةرموو.

 د.بةهار حممود فتاح:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تةنها بؤ دَلنيايي ئةوانةي كة ئيقرتاحي ئةوةيانكرد و ترسيان هةبوو لة بر طةي دووةم، ئَيمة بة جؤرَيكي 
ةو كةسانةي كة تَييدا وةردةطريَين المان برد، يةعين ئةو تر ضارةسةرمانكرد، لة بر طةي يةكةمدا ذمارةي ئ

سةاَلحيةتةمان لة سةنديكا وةرطرتةوة بؤ دَلنيايي بر طةي دواي ئةوة و بنةماي زانسيت، ئةوانةمشان بؤ 
 ئيزافةكرد، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ظاال فةرموو.دةضينة سةرة ماددةي ثَينلةم، د.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:5ماددةي )

 بر طةي يةكةمي ماددةي سيانزةي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
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طي يةكةم: ثَيويستة ثارَيزةر سااَلنة بةرامبةري بةشداربوون و رسوماتي بر يار دراو لة ماوةي هةردوو مان
%( بةرامبةر 25كانوني دووةم و شباتي هةر ساَلَيك بدات، لة كاتي دواكةوتن لة وادةي دياريكراو رَيذةي لة )

 بة بةشداربوون و رسوماتي سااَلنةي بؤ زياد دةكرَيت.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ني ئةم ماددةية، كَي دةيةوَيت قسة بكات؟ بةر َيز قادر بةر َيزان دةرطاي طفتوطؤ دةكةينةوة بؤ موناقةشةكرد
 ئؤمتان فةرموو.

 بةر َيز قادر ئؤمتان رةسول:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

%(، ضونكة هةندَي قوناغ هةية بؤ 15%( زؤرة، ثَيشنيار دةكةم بكرَيت بة )25بة قةناعةتي من رَيذةي )
ريطةري لةسةر داهاتةكةش دةبَيت، بؤية ئيلرائاتي منوونة قةيراني دارايي، يةعين كاري ئةوانين كا

%(، زؤر 15ثَيبذاردنين هةية، بؤ منوونة لةوةي سةندوقي خانةنشيين، بؤية ثَيشنيار دةكةم بكرَيت بة )
 سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.ابراهيم فةرموو.
 بةر َيز د.ابراهيم امحد مسؤ:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من دظيا ثيضةكَي روونرت ثَيذم، بةس شيا كاك قادر بَيذي، ثَيويستة ثارَيزةر سااَلنة بةرامبةر بةشداربوون 
رسوماتي بدات يان لة ماوةي هةردوو مانطي كانوني دووةم و شبات هةر ساَليك بدات لة كاتي دواكةوتين لة 

قةناعةتا من ئةظ ماددة طةلةكي طران لةسةر ثارَيزةري، ئَيك: %(، بة 25وادةي دياريكراو لة رَيذي )
تةحديدكرنا دوو هةيظا كو تو مولزةمي بكةي ئيال دظَيت لة نَيوان دوو هةيظادا تو ثارة بدةي سااَل ل بةر 

يا ساَلَي يا ديارة، بؤضي ئةز دوو هةيظا تةحديد دكةم بةلكي ثارَيزةرةكي ل دةرظةية، السنة املالية(، تة )
ةخَيكي دي تر، يان تةوكيلةكي )من خيول( تةخويلةك هةبا، تشتةكي تَيدا هةباية دا وَي ثارَيزةري ذي ر

%( طةلةكة، يةعين 25نةضووباية، يا دوو هةيظا تةسبيت كرن ظَي دوو هةيظا يا خةَلةتة، هةروةها رَيذةيا )
ت رسوماتَيت سةنديكايَي طةلةكن، ئةطةر ئةو دزانن رسوماتة، جةنابَي سةرؤكي سةنديكايا ثارَيزةران دزاني

%( طةلةكة بؤ ثارَيزةرةكي ئةطةر 25%( كة لة نَيوان دوو هةيظا نةضي، )25نةكو كةمن، دَيلة ئةطةر بَيتو )
هاتوو سودفة ذي قةيرانةكا دارايي هةبت ئَيكلار يا خراثة، بة قةناعةتا من طةلةكا تةبيعي و يَي سروشتية 

( ئةطةر بؤ دوو هةيظا مان، ضونكي 10%( بؤ )5 رَيذةيةك تَيدا هةبت )وةكو نةريتةك بَيختة تَيدا، بال
%( ذي بَيتة بر ين ئةطةر سااَلنة 25ئةطةر هةردوو هةيظا الدةن هةما يا دروستة سااَلنة تو نةهاتي )

 تةجديد نةكةت، زؤر سوثاس.
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ن فةرموو.بةر َيز شوكرية خا
 مصطفى:بةر َيز شوكرية امساعيل 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

%(، ئةو دوو 10%( يان كةمرت لة )10%(ية طةلةك زؤرة بكرَيتة لة )25منين ثَيمواية بةراسيت ئةو لة )
مانطةش مانطَيكي تري بؤ زياد بكرَيت، رةنطة ئةو كةسة لة سةفةر دابَيت ياخود نةخؤش بَيت، كانوني 

 و شبات و مانطي ئاداريشي بؤ زيار بكرَيت، زؤر سوثاس.دووةم 
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز صاحل فةقَي فةرموو.
 بةر َيز صاحل فةقَي امحد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ك رؤذ بةهؤي %(ية، جاري واية رةنطة ثارَيزةرَيك ية25منين هةر هةمان تَيبينيم لةسةر ئةو )
 %(م ثَي باشة، زؤر سوثاس.10%(، من )25كَيشةيةكةوة نةتوانَيت دوا بكةوَيت ناكرَيت بؤ رؤذَيك )

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز مدينة ايوب فةرموو.
 بةر َيز مدينة ايوب امحد:

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر َي

ي بر طةيا ئَيكَي ل ئةسَلَي قانونةكة ئةطةر بزظر ينةوة بةس كانونا دووَي بي، ل ظَيرَي دةربارةي ماددةيا ثَينل
%( رَيذةيةكا 25شباتا سةر زَيدة كري، ئةطةر ئةم بهَيني سةح كةييَن ئةو وادةي هاتية دياركرن رَيذةيا )

%( بووية وا بزامن، 50)دروستة و هيض دةستكاري نةهَيتةكرن، ئةطةر ديسان بزظر ينةوة سةر ئةسَلَي قانوني 
 %( نيظا وَي، يةعين ئةظ رَيذةية طةلةك دروستة وةكي خؤ مبينيت، زؤر سوثاس.25%( و )50)

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز علي سثينداري فةرموو.
 بةر َيز علي علي هالؤ:

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر َي

%( تَيثةر  نةكات، 15و رَيذة هاتية تةحديدكرن رَيذةيةكا طةلةكة، ثَيشنيار دكةم )ئةز ذي تةئكيد دكةم ئة
 زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةر يزان طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية كؤتايي هات، ضاوةرواني تَيبينيةكاني سةرؤكي سةنديكاي ثارَيزةران 
 ار شتنةوةي ماددة لةاليةن ليذنةي ياسايي دةكةين، بةر َيز د.رَيواز فةرموو.دةكةين، هةروةها د
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 بةر َيز د.رَيواز فائق حسني:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

%( بووة 50ئَيمة لة ليذنة لةسةر داواي سةنديكا ئةمةمان كردووة، بةاَلم ئةوة بؤ بةرضاو رووني بدةم كة )
انط بووة كردوومانة بة دوو مانط، يةعين ئةطةر ئَيمة بيكةينة %(، هةروةها يةك م25كردوومانة بة )

%( زؤر لةوة كةمرت دةبَيتةوة كة ثَيشرت وةرطرياوة، رسوماتين زؤر نية، ئةوةي كة بؤ سةندوقي 10)
خانةنشيين دةدرَيت بر ةكةي زؤرة، دةتوانني دواتر دةزامن ئةوةي كة زانياري هةية لةسةر ئةو ثارانةي كة 

يدات، دةزامن بر َيكي زؤرة، بةاَلم ئةوةي كة سةندوقي خانةنشيين بر ةكةي زؤرة، ئةطةر نا ثارَيزةر دة
رسوماتي ئةنداميةتي بؤ ئةندامَيكي سةنديكاي ثارَيزةران كة دةعوا ببينَيت بةو شكلة نية، كاروبارةكاني 

ة لة ليذنة ثَيمانباشة سةنديكاكة ثةكي دةكةوَيت ئةطةر بةو شَيوةية ئَيمة مامةَلةي لةطةَل بكةين، ئَيم
%( بووة، لة قانوني 50وةكو خؤي مبَينَيتةوة كة لة ناو ثر ؤذةكة هاتووة دواي موداوةلة، ضونكة ثَيشرت )

%(، يةك مانط مةجاليان هةبووة بووة بة دوو مانط، لةبةر ئةوة 25%( بووة و بووة بة )50بةركاردا )
 وة، زؤر سوثاس.ئَيمة وةكو ليذنة ثَيمانباشة وةكو خؤي مبَينَيتة

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو د.ابراهيم.
 بةر َيز د.ابراهيم امحد مسؤ:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمة ضوار، ثَينج كةس مة داخازكر كو دوو هةيظ نةبيت و رَيذة بَيتة خارَي، بؤ مة هةية كو رةئيا مة ذي 
 ة وةكي مة بيت يان نا، زؤر سوثاس.بَيتة دةنطدانَي ك

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 روونكردنةوة لةاليةن د.ظاال، فةرموو.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ة ناو ياساكةدا وةكو بةر َيز مدينة خان باسيكرد كة ثَيشرتين ثيشةي ثارَيزةرايةتي مومارسةكردووة ل
%( بووة ئَيمة بة ئامادةبووني سةنديكا و بة وةرطرتين راي ئةوان و بة موافةقةي ئةوان كردوومانة بة 50)
%(، هةروةها تةنها يةك مانط بووة كردوومانة بة دوو مانط، ثَيمواية كةمرت لةو نيسبةيةي كة 25)

دةبَيتة هؤي ئةوةي كة ئينزيبات و زةبت و  تةحديدكراوة و كةمرتين لةو ماوةيةي كة تَييدا تةحديدكراوة
رةبت لة ناو ميهنةي ثارَيزةرايةتيدا نةمَينَيت، بؤية ئةوة بة نةزةري ئيعتيبار وةرطرن، هيوادارم وةكو 

 خؤي بدرَيتة دةنطدان، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز د.بةهار فةرموو.
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 د.بةهار حممود فتاح:بةر َيز 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نيقابةي ثارَيزةران تةمسيلي ثارَيزةران دةكةن خؤيان لة وةزعي خؤيان باشرت دةزانن، جطةلةوة كارَيكي 
تةنزميية بؤ هةموو سةنديكاكان، من ثَيشرت ئةندازياربووم لة سةنديكاي يةكَييت ئةندازياران ئةطةر لة 

سوماتةمان نةداية موخةسةساتي ئةندازياريةكةيان دةبر ين ئةوة لة ثَيناوي ماوةي مانطَيكدا ئةو ر
تةنزميداية، بؤية ماوةكة كراوة بة دوو مانط، دوو مانط ئةوةي كة نيةتي بَيت ئةو ثيشةية مومارةسة 

 بكات دوو مانطةكة كافية، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ز مين قهوةضي فةرموو.بةر َي
 بةر َيز منى نيب نادر:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمة ثابةندين لةسةر راثؤرتةكةي خؤمان، داوا دةكةين هةر وةكو خؤي بدرَيتة دةنطدان و دةنطي بهَينَيت، 
 زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.ظاال فةرموو.
 د.ظاال فريد ابراهيم:بةر َيز 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:5ماددةي )

 بر طةي يةكةمي ماددةي سيانزةي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
يةكةم: ثَيويستة ثارَيزةر سااَلنة بةرامبةري بةشداربوون و رسوماتي بر يار دراو لة ماوةي هةردوو مانطي 

%( بةرامبةر بة 25تي هةر ساَلَيك بدات، لة كاتي دواكةوتن لة وادةي دياريكراو رَيذةي )كانوني دووةم و شبا
 بةشداربوون و رسوماتي سااَلنةي بؤ زياد دةكرَيت.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ن، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةر َيزان ئَيستا ئةو ماددةية بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدا
( كةس 8( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )49بةرزكاتةوة؟ )

 لةطةَلدانية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا ئةو ماددةية، ماددةي شةشةم.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 ان.بةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

 (:6ماددةي )

 بر طةي ضوارةمي ماددةي شانزة هةموار دةكريََت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
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ضوارةم: ماوةي راذة لة دادطاكان داوكاري طشيت فةرمانطةكاني دادوةري يان بةر َيوةبةرايةتيةكاني ماف لة 
اي وةرطرتين بر وانةمةي يةكَيك لة فةرمانطةكاني هةرَيم يان وانة وتنةوة لة كؤلَيذي ياسا لة دو

بةكالؤريؤس لة ياسا يان ئةوةي هاوتايةتي بؤ مةبةستةكاني ثلة بةندي دةق كراو لةم ياساية هةذمار 
 دةكرَيت.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
اواي دةكةن كة قسة بةر َيزان دةرطاي طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية دةكةينةوة بؤ موناقةشةكردن، دوو كةس د

 لةسةر ئةم ماددةية بكةن، بةر َيز د.جوان فةرموو.
 بةر َيز د.جوان امساعيل عزيز:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بة نيسبةت وانة وتنةوة لة كؤلَيذي ياسا، وانة وتنةوة لة زانكؤ لةسةر ئةساسي ئةوةي دةبَيت حةسةب 

ي خوَيندني بااَل، ئةوةي وانة وتنةوةي لة كؤلَيذي دةدات ياساي خوَيندني بااَل و حةسةب رَينمايي وةزارةت
واتة شهادة ماجسرت و اليقل لقبه العلمي عن مدرس مساعد(، دةبَي بر وانةمةي ماجستَيرَي هةبَيت )حيمل 

ليذنةيةكين لةسةر ئاسيت وةزارةتي خوَيندني بااَل يان لةسةر ئاسيت سةرؤكايةتي زانكؤ ئةو ليذنةية 
يبار دةكرَيت ئةو كةسةي بةكالؤريؤسي وةرطرتووة لة ئيختيساسةكي موعةين، ئينلا دادةندرَيت ئيخت

ئةطةر شايةني ئةوةبَيت ثاشي ئيختيبارةكة ئةطةر سةركةوتوو بوو لةقةبي زانسيت دةدرَييَت بة )مدرس 
ذنةي مساعد(، ئةو كاتي حةقي هةية وانة وتنةوة لة كؤلَيذي بدات، لةبةر ئةوة دةثرسم لة بةر َيزاني لي

موحازر بَيت؟ لة يةك حاَلةتي هةية، بةكالؤريؤس وةردةطرَيت حلمل شهادة بكالوريوس(  ياسايي )هل حيق
ئةطةر موختةبةرات هةبَيت يارمةتي مامؤستاي باحث(، لةقةبي ئةوة وةردةطرَي )معيد( يان )مساعد 

قاعةي ديراسي لة زانكؤ، زؤر ئةساسي دةدات، بةاَلم حةقي نية و مايف نية بضَيت وانة وتنةوةي بَلَيت لة 
 سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةر َيز قادر ئؤمتان فةرموو.

 بةر َيز قادر ئؤمتان رةسول:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةتية سةبارةت بةو ماددةية ثَيشنيار دةكةم ئةوانةي كة تايبةت كاري ياسايي دةكةن لة بةر َيوةبةراي
طشتييةكان و وةزارةتةكانين، يةعين كاريان تةنها بؤ منوونة لَيثرسراوي هؤبةي ياسايية، ثَيشنيار دةكةم 
ئةوانةش بطرَيتةوة، ئةوانةي بة تايبةت كاري ياسايي دةكةن، بةرثرسي فةرمانطةيةكن بؤ ئةم مةبةستة 

وةبةرايةتي طشيت ثةروةردة بةشَيك هةية دانراوة لة وةزارةت و بةر َيوةبةرايةتيةكان، بؤ منوونة لة بةر َي
بةشي ياسايية و كةسَيكي دةرضووي ياسا هةية لَيثرسراوي ئةو بةشةية و كاري قانوني بةر َيوةبةرايةتيةكة 

 دةكات، يان لة وةزارةتةكان، زؤر سوثاس.
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
تايي هات، ضاوةرواني تَيبيين بةر َيز سةرؤكي سةنديكاين ئةطةر هةبَيت، موناقةشة لةسةر ئةم ماددةية كؤ

 سةرؤكي ليذنةي ياسايي فةرموو.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثرسيار و روونكردنةوةكةي بةر َيز د.جوان زؤر لة جَيطاي خؤيةتي، يةكَيك لة فةرمانطةكاني هةرَيم يان 
لة كؤلَيذي ياسا دةبَيت فاريزة )،( دابنرَيت، ئينلا دةَلَيي لة دواي وةرطرتين بر وانامةي  وانة وتنةوة

بةكالؤريؤس لة ياسا يان ئةوةي هاوتايةتي، ضونكة وازحة ئةوةي ماجستَيري نةبَيت لةقةبي زانسيت 
ر بةر َيزتان رَيطا وةرنةطرَيت ناتوانَيت وانة بَلَيتةوة، بؤية بة فاريزةيةك ضارةسةري ئةوةمان كرد ئةطة

 بدةن دوا دار شنت دةخوَينينةوة بؤ دةنطدان.
 (:6ماددةي )

 بر طةي ضوارةمي ماددةي شانزة هةموار دةكريََت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

ضوارةم: ماوةي راذة لة دادطاكان داوكاري طشيت فةرمانطةكاني دادوةري يان بةر َيوةبةرايةتيةكاني ماف لة 
فةرمانطةكاني هةرَيم يان وانة وتنةوة لة كؤلَيذي ياسا، لة دواي وةرطرتين بر وانةمةي يةكَيك لة 

بةكالؤريؤس لة ياسا يان ئةوةي هاوتايةتي بؤ مةبةستةكاني ثلة بةندي دةق كراو لةم ياساية هةذمار 
 دةكرَيت.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ماددةية كة بةشَيوةية خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست  بةر َيزان ئَيستا ئةو

( كةس 3( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )58بةرزكاتةوة؟ )
 لةطةَلدانية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، د.بةهار فةرموو.

 ةهار حممود فتاح:بةر َيز د.ب
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةر ضةندة ماددةكة دةنطي لةسةر درا، بةاَلم بؤ دَلنيايي د.جوان ئَيمة كة دةَلَيني ثاش وةرطرتين 
بر وانةمةي بةكالؤريؤس بؤية طومتان بة فاريزة ضارةسةر دةبَيت، مةبةستمان هةموو ئةوانةي ثَيشةوةية، 

لة كؤتاييدا كة دةَلَيني كؤلَيذي ياسا، كؤَليذي ياسا تةبعةن قانوني زانكؤ قانوني  لة دادطاكان، داواكاري طشيت،
تايبةتي خؤيان هةية ئةوةي ماجستَيري نةبَيت وانة ناَلَيتةوة، بؤية وةرطرتين بةكالؤريؤس بؤ هةموو 

 ئةوانةي ثَيشةوةية نةك تةنها بؤ كؤلَيذي ياسا، زؤر سوثاس.
 ي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيك

 بةر َيزان دةضينة سةر ماددةي حةوتةم، فةرموو.
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 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:7ماددةي )

 بر طةي يةكةمي ماددةي بيست و ثَينلي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
انيا نيشتيماني هاوثشك بَيت يان خاوةن بةرثرسياريةتي سنوردار و يةكةم: ثَيويستة لةسةر ئةو كؤمث

بيانيانةي لة هةرَيم كار دةكةن يان لقيان هةية لة هةرَيم و ئةو بانك و كارطانةي لةالي وةزارةتي 
ثيشةسازي و دةستةي طشيت وةبةرهَينان تؤماركراون و تؤر ةكاني راطةياندن و رَيكخراوةكان لةطةَل 

 ان زياتر مامةَلة بكات بؤ ثَيشكةشكردني راوَيذي ياسايي.ثارَيزةرَيك ي
 

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
بةر َيزان دةرطاي طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية دةكةينةوة بؤ موناقةشةكردن، ضوار كةس داوا دةكةن قةسة 

 بكةن، بةر َيز عمر عينايةت فةرموو.
 ت حةمة:بةر َيز عمر عيناية

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وشةي هاوثشك بكةن بة ثشكدار، هاوثشك نابَيت، باش نية، دووةمين لة كؤتاييدا كة دَيت دةَلَي لةطةَل 
ثارَيزةرَيك يان زياتر مامةَلة بكةن، طرَيبةستَيك لةطةَل ثارَيزةرَيك يان زياتر رَيك خبةن نةك مامةَلة بكةن، 

ة طرَيبةستَيك، يةعين بةم شَيوةية مامةَلةكردنةكة بؤ ياسا نةطوجناوة، باشرتة من ثَيشنيار دةكةم بكةن ب
بطوترَيت طرَيبةستَيك لةطةَل ثارَيزةرَيك يان زياتر رَيك خبةن بؤ ثَيشكةشكردني راوَيذي ياسايي، زؤر 

 سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 و.سكري فةرمومصطفى بةر َيز 
 امحد محد: مصطفىبةر َيز 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةسةر ماددةي حةوت دوو تَيبينيم هةية يةكيان: ئةطةر مةبةسيت سةنديكا ئةوةية كة كؤمثانيا و اليةنة 
مةعنيةكان ئيلبار بكات بؤ ئةوةي لة رَيطاي ثارَيزةر تةعامول بكةن ئةوة ناكرَيت بَلَيي ثَيويستة دةبَيت 

ةبَيت، ضونكة وشةي ثَيويستة ئيلبار نية، دووةم: لة رووي عيبارةتةوة رةكاكيةتَيكي زؤري بنووسرَيت د
تَيداية، ثَيويستة لةسةر ئةو كؤمثانيايانةي نيشتيماني و بيانيانةي، يةعين كؤتايَيةكةي بيانيانةية نةك 

بَيت يان خاوةن وةكو ئةوةي ئَيستا نووسراوة، ثَيويستة لةسةر ئةو كؤمثانيا نيشتيماني و هاوثشك 
 بةرثرسَييت سنوردار و بيانيانةي نةك بياني، بة باشي نةنووسراوة، زؤر سوثاس.
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 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةر َيز مدينة ايوب فةرموو.

 بةر َيز مدينة ايوب امحد:
 ان.بةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

بيست و ثَينج ل ظَيرَي بةحسَي هةندَي كري لةطةَل ثارَيزةر يان زياتر  ماددةيا حةفت، بر طةيا ئَيكي ماددةيا
مامةَلة بكات، ئةظة ض جؤرة ثارَيزةرانة، ثارَيزةرَي راوَيذكاري بينت يان ذي ثيادةكار بينت، دظَيت ئيشارةتَي 

ضونكي ثلةيا ظَي ضةندَي بهَيتةكرن، ضونكي هةر شةرةيكةيةكي دظَيتة هةر ثارَيزةرةكَي ل ثلةيا خؤ بينت، 
ثيادةكارة، راوَيذكارة، مةشةقكارة، ئةظة دظَيت بهَيتة دةست نيشانكرن، دةربارةي سارماية ئةطةر بزظرينة 

( دينار هاتبية دةست 250000سةر ئةسَلَي قانونَي سةرماية بة ظان كؤمثانيا هاتبية دةست نيشانكرن )
 وثاس.نيشانكرن بؤضي ل ظَيرَي ئيشارةت بة هةندَي نةداية، زؤر س

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةر َيز كاك ئومَيد حةمة علي فةرموو.

 بةر َيز ئومَيد حةمة علي:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بر طةي يةكةم ثَيويستة لةسةر ئةو كؤمثانيا نيشتيماني تاوةكو ئةو شوَينةي يان لقيان هةية لة هةرَيمي 
( زؤر بةكاري دَينن ليذنةي ياسايي بةخؤتان باش دةزانن كة عةرةبية، لة كورديدا )وة( كوردستان، )وة

بةكار نايةت، يةعين راستة بةكار دةهَينرَيت لة نووسني، بةاَلم من ثَيمواية هةَلةية، ئةطةر لةوَيدا 
ت، لة وةزارةتي بنووسرَيت لةطةَل ئةو بانك و كارطانةي نةك لةالي وةزارةتي ثيشةسازي و دواتر دةنووسرَي

ثيشةسازي، لةالي هيض ثَيويست ناكات و جوان نية لة رووي زمانيةوانيةوة، لة وةزارةتي ثيشةسازي و 
دةستةي طشيت وةبةرهَينان تؤماركراون و تؤر ةكاني راطةياندن و رَيكخراوةكان لةطةَل ثارَيزةرَيك يان زياتر 

بةست بكةن نةك بكات، ضونكة كؤية، ئةو ثشتيواني لةو قسةيةي كاك عمر عينايةت دةكةم كة طرَي
 )بكات(ة بيطؤر ن بة )بكةن(، ببَيتة كؤ، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية كؤتايي هات، ئَيستا ضاوةروواني دووبارة دار شتنةوةي ئةم ماددةية دةكةين 

 بينيةكاني بةر َيز سةرؤكي سةنديكا، د.ظاال فةرموو.لةطةَل رةضاوكردني تَي
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو روونكردنةوةي كة بةر َيز مدينة خان داواي كرد، بر طةي دووةم لة ماددةي شانزة لة ئةسَلي ياساكة 
واي وةرطرتين را و بؤضووني ئةنداماني حةلي كردووة، بؤية لَيرةدا باس نةكراوةتةوة دووبارة، ليذنة د

 ثةرلةمان بةو شَيوةية ماددةكةي دار شتةوة.
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 (:7ماددةي )

 بر طةي يةكةمي ماددةي بيست و ثَينلي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
تي سنوردار و يةكةم: ثَيويستة لةسةر ئةو كؤمثانيا نيشتيماني ثشكدار بَيت يان خاوةن بةرثرسيارية

بيانيانةي لة هةرَيم كار دةكةن يان لقيان هةية لة هةرَيم لةطةَل ئةو بانك و كارطانةي لة وةزارةتي 
ثيشةسازي و دةستةي طشيت وةبةرهَينان تؤماركراون و تؤر ةكاني راطةياندن و رَيكخراوةكان طرَيبةست 

 ياسايي. لةطةَل ثارَيزةرَيك يان زياتر بكات بؤ ثَيشكةشكردني راوَيذي
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةر َيزان ئَيستا ئةو ماددةية بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست 
ة، ( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ كةس ني62بةرزكاتةوة؟ )

 كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، ماددةي هةشتةم، فةرموو.
 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:8ماددةي )

 ماددةي بيست و شةشي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
َيت هةتا رَيكخستين طرَيبةسيت دامةزراندني نابَيت هيض كؤمثانيايةكي نيشتيماني بَيت يان بياني تؤمار بكر

و ئينلا تؤماركردني يان تؤماركردني لقةكةي بة الي كةم لةاليةن ثارَيزةرَيكي ثيادةكارةوة )ممارس( رَيك 
 نةخرابَيت.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 بؤ موناقةشةكردن، بةر َيز عمر عينايةت فةرموو. بةر َيزان دةرطاي طفتوطؤ دةكةينةوة لةسةر ئةم ماددةية

 بةر َيز عمر عينايةت حةمة:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نابيت هيض كؤمثانيايةكي نيشتيماني يان بياني، ئيرت )بَيت(ةكةي ناوَيت، دووةمين: )ئينلا(ش لةوَيدا زؤر 
 نا جائزة، )ئينلا(كةش الببةن، زؤر سوثاس.

 
 ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيز جعفر ابراهيم

موناقةشة لةسةر ئةم ماددةية كؤتايي هات، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين دار شتنةوةي كؤتايي خبوَيننةوة، 
 فةرموون.
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 بةر َيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 هةشت دار َيذرايةوة.دواي وةرطرتين راي بةر َيز عمر عينايةت بةو شَيوةية ماددةي 
 (:8ماددةي )

 ماددةي بيست و شةشي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
نابَيت هيض كؤمثانيايةكي نيشتيماني يان بياني تؤمار بكرَيت هةتا رَيكخستين طرَيبةسيت دامةزراندني و، 

َيزةرَيكي ثيادةكارةوة )ممارس( رَيك تؤماركردني يان تؤماركردني لقةكةي اليةني كةم لةاليةن ثار
 نةخرابَيت.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
بةر َيز ئَيستا ئةو ماددةية بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست 

انية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ كةس نية، ( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلد57بةرزكاتةوة؟ )
كةواتة بة كؤي دةنط ثةسةندكرا، بةر َيزان سوثاستان دةكةين، دانيشتين ئةمر ؤ كؤتايي هات، بةياني 

 ( دةست بة دانيشنت دةكةين.10كاتذمَير )
  

     

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 د. يوسف حممد صادق                    جعفر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين قادر                    
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري س        َيري ثةرلةماني                سكرت  

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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 (3ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2/7/2018دوو شةممة رَيكةوتي 

عَيراق  -ثةرلةماني كوردستان   2/7/2018شةممة رَيكةوتي دوو(ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي 10كاتذمَير )  
بَيطةرد و، بةر َيز ى ثةرلةمانى كوردستان ابراهيم ئَيمينكي جَيطري سةرؤكز جعفر بةر َي بة سةرؤكايةتي

 ( ي خؤي بةست.2018(ي خولي ضوارةمي، ساَلي )5دانيشتين ذمارة ) دلشاد تالةبانى سكرتَيري ثةرلةمان،
 بةرنامةي كار:

عرياق، ذمارة -ردستان( لة ثةير ةوي ناوخؤ ي ثةرلةماني كو20بة ثَيي حوكمةكاني بر طة يةك ماددةي )
(ي 3ي هةمواركراو، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر ياري دا كاتي دانيشتين ذمارة )(1992)(ي ساَلي 1)

(ي ثَين نيوةر ؤ، 10كاتذمَير ) خولي بةهارةي ساَلي ثَينلةم لة خولي هةَلبذاردني ضوارةمي ثةرلةمان لة
 :بَيت نامةي كاري دانيشتنةكة بةم شَيوةية( بَيت و بةر2/7/2018َيككةوتي )رؤذي دووشةممة، ر

(يةمي 30وو و طفتوطؤكردني ثرؤذةي ثرؤذة ياساي هةمواري )م بوون لةسةر خستنةريةكةم/ بةردةوا
ي هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان بة ثَيي ماددةكاني (1999) (ي ساَلي17ياساي ثارَيزةرايةتي ذمارة )

 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1ماني كوردستان ذمارة )( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلة72،74،75)
دووةم/ طفتوطؤكردني ثرؤذةي ثرؤذة ياساي هةمواركراو هةمواري ضوارةمي ياساي سندووقي خانةنشيين 

ي هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان بة ثَيي ماددةكاني (1999)(ي ساَلي 18ثارَيزةرايةتي ذمارة )
 ي هةمواركراو.(1999)(ي ساَلي 1ثةرلةماني كوردستان ذمارة ) ( لة ثةير ةوي ناوخؤي72،74،75)

 ى( لة ثةير ةو71سَييةم/ خوَيندنةوةي يةكةمي ئةو ثرؤذة ياسا و بر يارانةي خوارةوة بة ثَيي ماددةي )
 ي هةمواركراو بكرَيت.(1992)(ي ساَلي 1ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

 اني ئاو و ئاوةر ؤ.ثرؤذة ياساي ثارَيزطاري لة تؤر ةك-1
ثرؤذة بر ياري ثَيشوازي بة ثَيي ثرؤتؤكؤَل لة فرؤكةخانةكان و خاَلة سنوورييةكاني تايبةت بة ثَيشوازي -2

 لة ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان، ئةجنومةني وةزيران و هاوتا وةزيفيةكانيان.
ن ليذنةي كاتي بؤ ثَيداضوونةوةي ضوارةم/ طفتوطؤكردني ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان كة لةالية

( 56( لة ماددةي )8و بر طةي ) )2014((ي ساَلي 26ثةير ةوي ناوخؤ ئامادةكراوة بة ثَيي بر ياري ذمارة )
ي هةمواركراو، ثاَلثشت بة ماددةي 1992(ي ساَلي 1ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

 ي هةمواركراو.1992( ساَلي 1ذمارة ) (ي ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كورستان94)
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بة ناوي خوداي بةخشندة و ميهرةبان
دانيشتنةكةمان بة ناوي طةلي كوردستانةوة دةست ثَي دةكةين، بةرنامةي كار خاَلي ضوارةمي هةَلبذاردن 

 ( بةرنامةي كار:2/7/2018دانيشنت )ؤذي ( ر3دانيشتين ذمارة )ساَلي ثَينلةم، 
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عرياق، ذمارة -( لة ثةير ةوي ناوخؤ ي ثةرلةماني كوردستان20بة ثَيي حوكمةكاني بر طة يةك ماددةي )
(ي 3ي هةمواركراو، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر ياري دا كاتي دانيشتين ذمارة )(1992)(ي ساَلي 1)

(ي ثَين نيوةر ؤ، 10كاتذمَير ) َلبذاردني ضوارةمي ثةرلةمان لةخولي بةهارةي ساَلي ثَينلةم لة خولي هة
 :بَيت ( بَيت و بةرنامةي كاري دانيشتنةكة بةم شَيوةية2/7/2018َيككةوتي )رؤذي دووشةممة، ر

(يةمي 30وو و طفتوطؤكردني ثرؤذةي ثرؤذة ياساي هةمواري )م بوون لةسةر خستنةريةكةم/ بةردةوا
ي هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان بة ثَيي ماددةكاني (1999) (ي ساَلي17) ياساي ثارَيزةرايةتي ذمارة

 ي هةمواركراو.(1992)(ي ساَلي 1( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )72،74،75)
دووةم/ طفتوطؤكردني ثرؤذةي ثرؤذة ياساي هةمواركراو هةمواري ضوارةمي ياساي سندووقي خانةنشيين 

ي هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان بة ثَيي ماددةكاني (1999)(ي ساَلي 18تي ذمارة )ثارَيزةراية
 ي هةمواركراو.(1999)(ي ساَلي 1( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )72،74،75)

 ىو( لة ثةير ة71سَييةم/ خوَيندنةوةي يةكةمي ئةو ثرؤذة ياسا و بر يارانةي خوارةوة بة ثَيي ماددةي )
 ي هةمواركراو بكرَيت.(1992)(ي ساَلي 1ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

 ثرؤذة ياساي ثارَيزطاري لة تؤر ةكاني ئاو و ئاوةر ؤ.-1
ثرؤذة بر ياري ثَيشوازي بة ثَيي ثرؤتؤكؤَل لة فرؤكةخانةكان و خاَلة سنوورييةكاني تايبةت بة ثَيشوازي -2

 ، ئةجنومةني وةزيران و هاوتا وةزيفيةكانيان.لة ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان
ضوارةم/ طفتوطؤكردني ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان كة لةاليةن ليذنةي كاتي بؤ ثَيداضوونةوةي 

( 56( لة ماددةي )8و بر طةي ) 2014(ي ساَلي 26ثةير ةوي ناوخؤ ئامادةكراوة بة ثَيي بر ياري ذمارة )
ي هةمواركراو، ثاَلثشت بة ماددةي 1992(ي ساَلي 1اني كوردستان ذمارة )ياساي هةَلبذاردني ثةرلةم

 ي هةمواركراو.1992( ساَلي 1(ي ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كورستان ذمارة )94)
ووي نوقتةي ةين سكرتَيري ثةرلةمان بؤ خستنةربةر َيزان ئَيستا داوا لة بةر َيز بَيطةرد تاَلةباني دةك

 ابات، فةرموو بةر َيز.دانيشتين ثَيشرت و غي
 :سكرتَيرى ثةرلةمانبةر َيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل/ 

 ( بةم شَيوةيةي خوارةوة بوو: 1/7/2018َيككةوتي )(ي رؤذي يةكشةممة ر2ثوختةي دانيشتين ذمارة )
 َيز جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان.ةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةرد-1
ادةبوو و ئامادةنةبوو، هةروةها خوَيندنةوةي ثوختةي دانيشتين ثَيشوو خوَيندنةوةي ناوي ئةنداماني ئام-2

 لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمان.
طفتوطؤكردن و ثةسندكردني ثرؤذة ياساي درَيذكردنةوةي كاركردن بة ياساي بةرةنطاربوونةوةي تريؤر -3

 ( لة هةرَيمي كوردستان.2006(ي ساَلي )3ذمارة )
ي (1999)( ساَلي 17ةمواري سَييةمي ياساي ثارَيزةرايةتين ذمارة )طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي ه-4

 هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان.



 399 

 دواخستين بر طةكاني تري بةرنامةي كار بؤ دانيشتين داهاتوو.-5
( مؤَلةت ثَيدراون يان 1/7/2018(ي ئاسايي بةرواري )2ناوي ئةنداماني ثةرلةمان كة لة دانيشتين ذمارة )

 ؤَلةت ئامادةنةبوون ئةمانةن:بة بَي م
 ئاواز جةنطي برهان/ مؤَلةت. -
 مؤَلةت. /لطيفتةالر  -

 ساالر حممود/ مؤَلةت. -

 سةركةوت سةرحةد/ مؤَلةت. -

 سعيد حممد سعيد/ مؤَلةت. -

 عزت صابر إمساعيل/ مؤَلةت. -

 عباس فتاح/ مؤَلةت. -

 إدريس علي إسالم/ ئامادةنةبوو. -

 أنس حممد شريف/ مؤَلةت. -

 عيل/ ئامانةبوو.مسابشار مشري ا -

 مجال عومسان كارسوَل/ ئامانةبوو -

 حيات جميد قادر/ مؤَلةت. -

 زياد حسني عبدالكريم/ مؤَلةت. -

 سراج أمحد حممد/ ئامادةنةبوو. -

 شوان شَيخ أمحد/ مؤَلةت. -

 شريين حسين رةمةزان/ مؤَلةت. -

 علي علي هالؤ/ مؤَلةت. -

 فرحان جوهر قادر/ ئامادةنةبوو. -

 د.فرست سؤيف/ مؤَلةت. -

 ان عباس عمر/ مؤَلةت.ظي -

 ظةمان فيصل سليم/ مؤَلةت. -

 أبوبكر عبداهلل/ مؤَلةت. -

 حسن صاحل حممد/ ئامادةنةبوو. -

 ابون تؤفيق معروف/ ئامادةنةبوو.ر -
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 سهراب ميكائيل حممد أمني/ مؤَلةت. -

 شَيركؤ حةمة أمني قادر/ مؤَلةت. -

 عادل عزيز شكر/ مؤَلةت. -

 ئايدن معروف سليم/ مؤَلةت. -

 الرحيم/ مؤَلةت.ئاري حممد عبد -

 عبدالرمحن فارس عبدالرمحن/ مؤَلةت. -

 غريب مستةفا حةمةخان/ مؤَلةت. -

 حممد سعدالدين أنور/ مؤَلةت. -

 زانةي كة بؤ دانيشتين ئةمر ؤ داواي مؤَلةتيان كردووة:ئةو بةرَي
 مردان خدر. -

 أنس حممد شريف. -

 سعيد مصيفي. -

 زياد حسني عبدالكريم. -

 علي علي هالؤ. -

 .ظةمان فيصل سليم -

 بشار مشري ئاغا. -

 ظيان عباس عمر. -

 حيات جميد قادر. -

 شوان شَيخ أمحد. -

 .طهفريوز  -

 سهراب ميكائيل. -

 بهزاد دروين. -

 باثري كامةال سليمان. -

 جودت جنار. -

 براهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ا
شرت و غيابات، دوو خاَلي ووي ثوختةي دانيشتين ثَيسوثاس بؤ بةرَيز سكرتَيري ثةرلةمان بؤ خستنةر

 نيزاميمان هةية، ديارة ثةيوةسنت بة غيابات، فةروو بةر َيز أنور قادر.
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 :مصطفىبةر َيز أنور قادر 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةر َيز نةقييب سةنديكاي ثارَيزةراني كوردستان لة ثلةي وةزيردا نية، ضؤن دةتوانَي لة هؤَلي ثةرلةمان 
 ئامادةبَي؟ سوثاس.

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 
 ، فةرموو بةر َيز.عثمانسوثاس بؤ ئةو تَيبيين ية، بةر َيز علي 

 علي: عثمانبةر َيز علي 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيتظية هةر ياسايةك بَيتة دةركرن ذ ثةرلةمانَى كوردستانَى ئةكيد بؤ بةرذةوةنديا خةلكَى كوردستانَيية و ث
خةَلكَى كوردستانَى ت ناظر ؤكا ياسايَى بطةهينت ضونكة ل سةر خةَلكَى تَيتة جَيبةجَى كرن، طةَلةك ياسا ذ 
ثةرَلةملنَى كوردستانَى دةرتكةظن وشة وشَيت غامز و رةق تَيدا هةنة ب تايبةتى شَيوازَى بادينى زةمحةتة 

وجؤر هةَلدطرن، ثَيشنيار دكةم بؤ ليذنا ياسايى يا تَيطةهشتنا وان، طةَلةك جارا ذى ئةظ وشة تةوسَين جؤرا
ثةرلةمانَى كوردستانَى دةمَىياسايةك دادر َيذن هندةك نزيكبوون هةبن تناظبةرا شَيوازَى سؤرانى و بادينى 

 بؤ وان ثةيظ و موستةَلةحاتَين غامز داكو خةَلكَى سادة تَيبطةهيت، زؤر سوثاس.
 ي سةرؤكي ثةرلةمان:َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطربةر

، هةرضةندة خاآل نيزامي نةبوو، بةس دَيتة ضارةسةر كرن، بةر َيز بةهار عثمانَيز علي سوثاس بةر
  عبدالرمحن، فةرموو.

 َيز بةهار عبدالرمحن حممد:بةر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر

ار بوو ئةمر ؤ وةآلم (ي مانط كة فراكسيؤني يةكطرتوو بايكؤتي كردبوو، بر ي26سةبارةت بة كؤبوونةوةي )
 بدرَيتةوة، تكاية وةآلم، زؤر سوثاس.

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
نةتانهَيشت وةآلم بدةمةوة، ئَيمة لة دةستةي سةرؤكايةتي دوو بر يارمان وةرطرت ئةمر ؤ، بة ثَيي ئةو 

ةآلتي تةقديري، يةك لةوانة ئةوة بوو بر يارمان دةسةآلتةي بة ئَيمة دراوة لةاليةن ثةير ةوي ناوخؤ و دةس
مان برد، غياباتةي كة بؤ هةندَيك لة برايان لة فراكسيؤني يةكطرتوو درابوو ئةوة ال ودا بةسر ينةوةي ئة

شَيت، بةآلم مايف َيز سةرؤكي سةنديكاي ثارَيزةران لَيرة لة ناو هؤَلةكة دانيهي دووةم/ بؤ ئةوةي بةر
داري ئَيوةي بةرَيز، دوَيين ةسةآلتةش هةمانبوو ئةو بر يارة وةربطرين، هةر بؤ ئاطاد وةقسةكردني نية، ئ

اسيت ئةو شَيوازةي بةكارهَينرا بؤ ئةوةي تَيبينييةكان ئاَلوطؤر  بكرَين لة سةرَي بؤ خوارَي شَيوازَيكي بةر
بكةين، ئةو بر يارةمان  اسيت شايستةي ئَيمة نةبوو لة هؤَلي ثةرلةمان بةو شَيوازة كارتوو بوو، بةردواكةو

وةرطرت بؤ ئاطاداري ئَيوةي بةر َيز، داواكارييةكمان هةية لة دةستةي سةرؤكايةتي بؤ ئَيوةي بةر َيز، بؤ ئةم 
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اسيت هةندَيك جار لةسةر ئةوة ، بةرياساية و هةموو ياسايةكي تر، ثرؤذةيةكي تر كة موناقةشة دةكرَيت
ئةوةش كاتي زؤر بة فري ؤ دةر وات، داوا دةكةم ئَيوةش ئةو ثةكمان دةكةوَيت كة نيصاب تةواو ببَيت، 

مةسةلةية بة هةند وةربطرن، خؤتان وةكو دةستةي سةرؤكايةتي تةماشاي وةزعي ناو هؤَلةكة بكةن، هاوكار 
بن لةطةَل ئَيمة بؤ ئةوةي ثَيكةوة بتوانني سوودي باش لة كات وةربطرين، بةر َيزان داوا لة ليذنةي ياسايي 

فةرموون تةشريف بَينن بؤ شوَيين تايبةت بة ليذنةكان، دةست بة بةرنامةي كار دةكةين، هةروةكو دةكةين 
دانيشتين ثَيشرت تَيبينييةكان لةاليةن بةر َيز سةرؤكي سةنديكا كة مايف خؤيانة تَيبينيان هةبَي لةسةر 

ةضاوي ئةو ست دا بتوانن ررن، لة كاتي ثَيويطفتوطؤكان، ثَيشنيارةكان بؤ ئةوةي بؤ ليذنةي ياسايي بنَي
وو و كةم/ بةردةوام بوون لةسةر خستنةرتَيبينيانة بكرَيت، فةرموون بةر َيزان، بةخَيربَين، ية

(ي ساَلي 17(يةمي ياساي ثارَيزةرايةتي ذمارة )30طفتوطؤكردني ثرؤذةي ثرؤذة ياساي هةمواري )
( لة ثةير ةوي ناوخؤي 72،74،75ي هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان بة ثَيي ماددةكاني )(1999)

ز سةرؤكي ليذنةي ياسايي (ي هةمواركراو، داوا لة بةرَي1992)(ي ساَلي 1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
  ( بةردةوام دةبني.9دةكةين د.ظاآل، فةرموو بةر َيز لة ماددةي )

 بةرَيز ظاآل فريد إبراهيم:
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر

 ( هةمواردةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:35ماددةي ) بر طةي دووةمي (9ماددةي )
( دوو مليؤن دينار يان ئةوةي 2000000%( بةهاي حوكم ثَيدراو بةو مةرجةي لة )10بةر َيذةي )-1

 هاوتايةتي زياتر نةبَيت.
( يةك 1000000%(ي بةهاي بةرامبةري بةخاوةن كردن ئيستيمالك بةو مةرجةي لة )5بةر َيذةي )-2
 يؤن دينار يان ئةوةي هاوتايةتي زياتر نةبَيت.مل
( 250000( سةد هةزار دينار يان ئةوةي هاوتايةتي و زياتر نية لة )100000بةوةي كةمرت نية لة )-3

دوو سةد و ثةجنا هةزار دينار يان ئةوةي هاوتايةتي لةباري كةسَييت و ئةو دةعوايانةي بةهاكةيان ديار نية 
 ي تياياندا تَير وانني بؤ مايف مةدةني دةكرَيت.و لةو دةعوا سزاكارييانة

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:براهيم ئَيميبةر َيز جعفر ا 
(، 9َيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةين لةسةر ماددةي ).ظاآل سةرؤكي ليذنةي ياسايي، بةرَيز دسوثاس بؤ بةر

ثَيويست بة ناونووسني َيزمان هةية بةري ناونووسني بكةن، ديارة دوو ئةوانةي دةيانةوَيت بةشداربن داوا
 سةكري، فةرموو. مصطفىَيز ناكات، بةرَيز قادر وةمتان، دواتر بةر

 َيز قادر ئؤمتان رسول:بةر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر

( دوو مليؤنة بؤ 2000000(، خاَلي يةك ثَيشنيار دةكةم ئةو )2( بر طةي )9( ماددةي )1بؤ خاَلي )
( حةوت سةد و ثةجنا هةزار بووة 750000نيو كةم بكرَيتةوة، ضونكة ثَيشرت )( مليؤنَيك و 1500000)
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و ئةوةش كة ثارةكة دةدا ئةو كةسةية كة دةيدؤر َيين، يةعين هةموو كةيسةكة يان بةشَيك دةدؤر َييَن و 
كي ثارَيزةرين بؤ خؤي جطة لةوةي كة ئيتيفاق دةكات يان عةقد دةكات لةطةَل ئةو اليةني كَيشةكة ثارةية

( مليؤن و نيوَيك، ثَيشرت 1500000( دوو مليؤن زؤرة، بيَب بة )2000000تري دةست دةكةوَي، بؤية )
( حةوت سةد و ثةجنا هةزار بووة بة ثَيي خةمآلندني بةثارةي ئَيستا، بؤ ئةوةي دووةمين 750000)

جنا هةزار، نةك ( حةوت سةد و ثة750000( سَي هةزار بووة، ثَيشنيار دةكةم بيَب بة )3000ثَيشرت )
 ( يةك مليؤن، زؤر سوثاس.1000000)

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي
  سةكري، فةرموو. مصطفىَيز ، بةر َيز قادر وةمتانسوثاس بؤ بةر 

 سةكري: مصطفىأمحد محد/  مصطفىَيز بةر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر

(ي ياسا 1كة هةمان بر طة )( يةكة1(، )3، 2، 1م ماددةي ئةوةندة )( كة دةَلَي بر طةي دووة9لة ماددةي )
يةكةي دةَلَي )يةكةم/ كة لة ياسا ئةسل(يةمين دووةمة، 3ةكةية، بر طةي دووةم يةكةمة، بر طةي )ئةسَلي

(ثَينج سةد هةزار دينار زياتر 500000لة بةهاي حوكم ثَيدراوةكة بة مةرجَي لة )%( 10)بةر َيذةي 
ةكةية، بر طةي يةكةم بر طةي يةكةمي ياسا ئةصلي ئةوة نازامن ضؤنة؟ بة هةَلة نووسراوة؟ بر طةينةبَي(، جا 

دووةم هةمواركراوةتةوة، يةعين بر طةي دووةم يةكةمة لَيرة، سَييةمين دووةمة، ئةطةر ليذنةي ياسايي 
 موالحةزةيةك بكات، سوثاس.

 ان:نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمَيز جعفر ابراهيم ئَيميبةر
سةكري، داوايان لَي دةكةين وةآلمي ئةو تَيبيين ية و ئةو ثرسيارةش بدةن، مصطفى سوثاس بؤ بةر َيز 

شتنةوةي ئةو ماددةية خبةنةر وو، بةر ةضاوكردني رئَيستا داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين دوايني دا
 .ظاآل، بةر َيز مدينة خان، فةرموو.تَيبينييةكاني بةر َيز سةرؤكي سةنديكاي ثارَيزةران، يةك خولةك بةر َيز د

 يوب أمحد:بةر َيز مدينة ا
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةَلَى سةرؤكَى ثةرَلةمانى من ذى دةستَى خؤ راكر بةس ناظَى من نةطؤت، من ذى تظَيت بةذداريَى تظى 
تظى حاَلةتى  %( بةهايَى حكومى هةكة قيمةتَى دةعوَي10( رَيذا )9ماددةيَى بكةم، دةربارَى ماددا )

%( دكةظينت 10%( ية، )10حمامى تظى دةعوايَيدا سةرتكةظينت قيمةتَى وى )   دةرتكةظينت وةختَى
( 750مليؤن( دةرتكةظيت بةس مةحكةمة ) 2مليؤنة( )20ميسالةكة، من طرتى حمامى قيمةتَى عةردةكى )

دةنة بةس مةحكةمة سةر هندَى دبنت حال حازر ت نوكةدا طةَلةك جارا قيمةتَى طةَلةك دةعوايَيت هةين زَي
( زَيدةتر نابينت ضةند حمامى زَيدة ت بَيذينت ت ظى دةعواييدا ئةز 750ت راوةستينت ظَى قيمةتَى ذ )

%( ئةو ئيستمالكة 5( رَيذا )2مليؤنةك و ثَينج سةد(، ماددا ) 1500مليؤنة( ببت ) 2ثَيشنيار دكةم ئةظ )
%( بؤ حماميَى بةلةديَى تكةظينت، 5 ذ بةلةديَى تَيتة كرنَى ئةظ )دائما تةحديدا دةعويَى وةختَى تَيتة كرنَى
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يةك مليؤن( هةكة تو سةحكةيَى حماميَى بةلةديَى سةرةر اى هندَى خؤ بؤ خؤ مووضَى خؤ وةرتطرينت  1)
( حتالةتةكَى دا حمامى بؤ 500ضةند دةعوا وةرتطرينت ئةظ مليؤنة ذى زَيدةية، ئةز ثَيشنيار تكةم ببت )

( ذى 3استمالك هات كرنَى تظى حالةتيدا ئةو ثارة بؤ حمامى تكةظينت، دةربارَى ماددا ) الغاء هةكة تكةظينت
( دايناتى لة بارى كةسى قةسدا وان ئةظة 250000( هةتا )100000اليَى من نة وازحة قيمةتَى وَى )

من رو نكرنَى لسةر  بةحسَى كيذ دةعوَيتكةن بةحسَى دةعوا حةسانَى تكةن، نةفةقَى تكةن؟ من تظَيت بؤ
 دابنَين داكو بةرضاظَى مة رؤن ببت، سوثاس.

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 
تة طؤتني طةلةك بوون ئةطةر بنظيسي، بة نووسني بدةي،  سوثاس بؤ بةر َيز مدينة أيوب، مدينة خان ئةوَي

  كةين بةر َيز د.ظاآل، فةرموو.ئَيستا داوا لة بةر َيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي دة
 بةر َيز ظاآل فريد إبراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وونكردنةوة بؤ ئَيمة ئةوةي كة ثةيوةست بوو بة رهيض لة ثَيشنيارةكان سَي كةس ثشتيواني لَي نةكرد، 

و ئيتاري ئةوة بابةتي ئةحوالي شةخصي وازحة لة موتَلةقي هاتووة، هةر قةزييةيةك كة دةكةوَيتة نا
قانوني ئةحوالي شةخصي لَيرة تةحديد كراوة، ئةو نيسبانةش لةسةر داواي سةنديكا بة هةر ضوار لقةكةي 

َيطا بدةن ذراوة سورة، ئةطةر بةر َيزتان رهي هةر ضوار ثارَيزطا دار َيذراوة، بؤية ليذنة لةسةر ئةوةي كة دار َي
 دةخيوَينمةوة بؤ ئةوةي بيخةنة دةنطدان.

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:فر ابراهيم ئَيميبةر َيز جع
  فةرموو بيخوَينةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدان، موناقةشة كؤتايي ثَيهاتووة.

 براهيم: فريد ابةر َيز ظاآل
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( 9ماددةي )
 ( هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:35بر طةي دووةمي ماددةي )

%(ي بةهاي حوكم ثَيدراو بةو مةرجةي لة دوو مليؤن دينار يان ئةوةي هاوتايةتي زياتر 10ةر َيذةي )ب-1
 نةبَيت.

%(ي بةهاي بةرامبةري بةخاوةن كردن )إستمالك( بةو مةرجةي لة يةك مليؤن دينار يان 5بةر َيذةي )-2
 ئةوةي هاوتايةتي زياتر نةبَيت.

يان ئةوةي هاوتايةتي زياتر نية لة دوو سةدو ثةجنا هةزار دينار  بةوةي كةمرت نية لة سةد هةزار دينار-3
يان ئةوةي هاوتايةتي لةباري كةسي و ئةو دةعوايانةي بةهاكةيان ديار نية لةو دةعوا سزاكارييانةي تيايدا 

 تَير وانني بؤ مايف مةدةني دةكرَيت.
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 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي
بؤ بةر َيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي، بةر َيزان ئةم ماددةية بةم شَيوازةي خوَيندرايةوة لةاليةن بةر َيز سوثاس 

( بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة، كَي 9سةرؤكي ليذنةي ياسايي، دةخةينة دةنطدان، دةنطدان لةسةر ماددةي )
( ثةسند 9ينةي دةنط ماددةي )( كةس دذن، بةزؤر5( كةس بة ثةسند دةزانن، ئةوةي دذة؟ )53لةطةَلة؟ )

  (.10كرا، ماددةي )
  بةر َيز ظاآل فريد إبراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( 10ماددةي )
 (ي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:39بر طةي يةكةمي ماددةي )

راوةي موةكيل بكات طرَيبةستةكة الي يةكةم/ ثارَيزةر بؤي هةية طرَيبةستَيكي نووسراو لةطةَل بريكار بؤ ك
( بيست 25000سةنديكا بة ئامادةبووني هةردووال ثةسند دةكرَي بةرامبةر داني رةمسَيكي بر اوة بةبر ي )

 و ثَينج هةزار دينار يان ئةوةي هاوتايةتي.
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي

(، ضوار 10ياسايي، بةر َيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةين لةسةر ماددةي )سوثاس بؤ بةر َيز سةرؤكي ليذنةي 
بةر َيزمان هةية، ناوةكان دةنووسني بؤ ئةوةي كةس لةبري نةكةين، سوثاس بَيطةرد خان، بةر َيز مدينة 

 أيوب، فةرموو.
  بةر َيز مدينة أيوب أمحد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بؤ هةية طرَيبةستةكَى نووسراو لةطةَل بريكار بؤ كراوةى موةكيل بكات ( بر طا ئَيكَى ثارَيزةر 10ماددا )

طرَيبةستةكة الى سةنديكا ثةسند بكةت ب ئامادةبوونا هةردووال بهَيتة الدانَى ضونكى الى سةنديكايَى بَيت 
( ضونكى هةكة تو 15000( طةلةكن ثَيشنيار تكةم بيت )25000ثةسند كرن كافيية، برى ثارةى ظى )

( ضونكى ئةظى 15000( ثَيشنيارتكةم بيت )25000( بى يةكسةر يَى كرى )5000ئةسال قانونَى )بزظرى 
 ثارة ظ اليَى خلكى تَيت دانَى ذاليَى ثارَيزةرى ظة ناهَيت دانَى، سوثاس

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:براهيم ئَيبةر َيز جعفر ا
 فةرموو. سوثاس بؤ بةر َيز مدينة أيوب، بةر َيز عمر عينايةت،

  بةر َيز عمر عينايةت حةمة:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تةنها بريكار بؤ كراوة بيكةين بة بريطرتة، ئةوة بةكار دَيت لةاليةن حمامييةكان، خؤيان ئةوةي بةكار 
 دَينن، سوثاس.
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 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي
 ئومَيد حةمة علي، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز عمر عينايةت، 

 بةر َيز ئومَيد محة علي:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةرجنةكةي من لةسةر ئةوةية ثارَيزةر بؤي هةية ثارَيزةر دةتوانَي طرَيبةستَيكي نووسراو لةطةَل هةَلبةت 
وو، ضونكة لةطةَل ئةوةي كاك عمر عينايةت بةكار بهَينرَي، من يةكةم جار دةيبيستم، بةآلم ثَيم باش ب

بريكار كراوة ئةوة بة تةواوةتي هةَلةية ناتوانَي مةعناي موةكيل بدات، بريكار بؤ كراو ئةطةر مةبةستتان 
لَيي بَيت، بريكار بؤ كراو ئةوة ئةو كةسةية لةدواي ئةجنامداني ثرؤسةي طرَيبةستةكةي هةية، لة ياساكةش 

ئةو وشةية دانةنَين ئةوةي كاك عمر وتي، ئةوة دا ئةو مةبةستة ناطةيةنَي، بؤية ئةوة هةَلةية، ئةطةر 
موةكيلةكة دابنَين تا ئةو كاتةي وشةيةكي كوردي تةواوي بؤ بدؤزرَيتةوة، طرَيبةستةكة الي سةنديكا بة 

ةمسَيكي دياريكراو،  ثةسند دةكرَي، بةرامبةر داني رةمسَيكي بر اوة يان باشرت واية رئامادةبووني هةردووال
 (، زؤر سوثاس.15يواني لة قسةكةي مدينة خان دةكةم، كة ئةوة كةم بكرَيتةوة بؤ )نةك بر اوة، من ثشت

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:براهيم ئَيبةر َيز جعفر ا
ةنطة )حمدد( دياريكراو ر(، يةعين بةو شَيوازة دَيت، مقطوعسوثاس بؤ بةر َيز ئومَيد حةمة علي، بر اوة )

 ، بةر َيز قادر وةمتان، فةرموو.بَيت، لة عةرةبي تةرجومة كراوة
 بةر َيز قادر ئؤمتان رسول:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو ئيتيفاقةي لة بةيين ثارَيزةر و ئةو كةسةي كة ئيشةكةي بؤ دةكات ئةوة بؤ ئةوةي ببَيتة سةنةدَيكي 
َيذةكة زؤر ووة، يةعين رَيشرت ثَينج هةزار بفةرمي، بيست و ثَينج هةزار دينار قةرار دةدرَي لَيرة هاتووة، ث

( هةزار، هةرضةندة لة ئَيستادا 15بةرز كراوةتةوة، ثشتطريي ئةو برادةرانة دةكةم، ثَيشنيار دةكةم بيَب بة )
لة كوردستان الي سةنديكا، داواكان بةو شَيوة تؤمار دةكرَي لةاليةن ثارَيزةرةكانةوة، مةطةر بؤ ثارةيةكي 

نا تؤمار ناكةن بؤ ئةوةي داهاتةكةش بؤ سةنديكا و بؤ خةزَينةي طشيت زؤر بَي، يان متمانة نةبَي، ئةطةر 
بَي، خؤزطة هةموو داواكان، هةموو طرَيبةستةكاني بةيين ثارَيزةر و ئةو كةسةي كة ئيشةكةي بؤ دةكات 
تؤمار كرابان لة ثَيناوي داهاتةكة، لةبةر ئةوةش كة لقةكاني سةنديكا تةنها لة ثارَيزطاكان هةن، ئةطةر 

جنا بَي من ثَيشنيار دةكةم ئةم بر طةية ببَيت بة دوو يان بر طةيةك يان خاَلَيك زياد بكرَي بؤ ئةوةي لقي طو
سةنديكا لة ئيدارة سةربةخؤكانين بكرَيتةوة، ئةطةر طوجناو بَي لةطةَل ئةم دةقةي ئَيستا، لة ثَيناو ئةوةي 

دي ثارَيزطاكان خةرجييةكانيان كةم بَيتةوة لة كة يةعين هاووآلتيان لة ئةترايف شارة طةورةكان يان مةَلبةن
ئةجنامي هاتوضؤ، ضوونيان بؤ مةَلبةندي ثارَيزطاكان، ضونكة هةردووال دةبَي ئامادةبن لةو حاَلةتة، زؤر 

 سوثاس.
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 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 
نةوة جارَيكي تر ئةةوانةي دةضنة دةرةوة زوو سوثاس بؤ بةر َيز قادر وةمتان، بةر َيزان بريتان دةخةي

 بطةر َينةوة هةر جار، بةر َيز د.عزت صابر، فةرموو.
 مساعيل:ابةر َيز عزت صابر 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيشنيار دةكةم )يان ئةوةي هاوتايةتي( البربَي، لة هةموو وآلتَيك لة دونيادا لة دام و دةزطا رةمسييةكان 

ي نيشتيماني دةكرَيت، نةك بة دؤالر و عوملةي تر، بؤية ئةوةي هاوتايةتي البربَي، ثَيشنيار مامةَلة بةدراو
 دةكةم، زؤر سوثاس.
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس بؤ بةر َيز د.عزت صابر، بةر َيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي، فةرموو.
 براهيم: ابةر َيز ظاآل فريد 

 ر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بة
( هةزار دينار، داوا لة بةر َيزتان 15( هةزار دينار بكرَيتة )25( كةس ثَيشنياري كردووة، كة )3زياتر لة )

دةكةين كة بيخةنة دةنطدان ئةو بابةتة، بابةتي دووةمين )و ما يعادهلا( هةية لة ناو ياساكان شتَيكي شاز 
 هةية لة ناو ياساكان دا هةية. ،يةكدا، يةعين موعتادةنية بَلَيي هةر نةبووبَي لة هيض ياسا

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:براهيم ئَيبةر َيز جعفر ا
( هةزار، ئةوة 15( هةزار ببيتة )25سوثاس بؤ بةر َيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي، بةر َيزان ئةو ثَيشنيارة كة )

( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةي 48 لةطةَلة؟ )دةخةينة دةنطدان، دواتر ماددةكة دةخةينة دةنطدان، كَي
( هةزار، كؤي 15( هةزار دةبَيتة )25( كةس دذن، ثَيشنيارةكة بة زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، )4دذة؟ )

 ماددةكة. 
 بةر َيز ظاآل فريد إبراهيم: 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 َيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:(ي ياساكة هةموار دةكر39( بر طةي يةكةمي ماددةي )10ماددةي )
يةكةم/ ثارَيزةر دةتوانَيت طرَيبةستَيكي نووسراو لةطةَل بريكار بؤ كراو موةكيل بكات طرَيبةستةكة الي 

( ثازدة 15000سةنديكا بة ئامادةبووني هةردووال ثةسند دةكرَي بةرامبةر داني رةمسَيكي بر اوة بةبر ي )
 ةتي.هةزار دينار يان ئةوةي هاوتاي

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 
( كةس بة ثةسةند دةزانن، 51ئةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلة؟ )

 (، فةرموو.11( كةس دذن، ماددةكة بة زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، ماددةي )2ئةوةي دذة؟ )
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 راهيم: بةر َيز ظاآل فريد إب
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( 11ماددةي )
 (ي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:48ماددةي )

يةكةم/ دةستةي طشيت سةنديكا لة كؤنطرةيةكي طشيت دا كؤدةبَيتةوة لةسةر بانطهَيشيت ئةجنومةني 
َيذةكةيان لةاليةن ردةكان مندوبني كة ري سيستمي نَيطةر ضوار ساَل جارَيك، ئةوين لة رَيسةنديكا، هة

َيككةوتي ئةجنامداني هةَلبذاردن و ضؤنيةتي يكاوة دياري دةكرَيت و كؤنطرةش رئةجنومةني سةند
ئةجنامداني و وادةي ئةجنامداني دياري دةكات تاوةكو هاتين وادةكةي ئةجنومةني سةنديكا تةنها بةردةوام 

 ةي سةنديكا.ؤذانةبَي لةسةر بةر َيوةبردني كاري رد
ةهاي ئةنداماني تؤماركراو، بة ئاراوة بة ئامادةبووني زؤرينةي ردووةم/ ذمارةي ياسايي بؤ هةَلبذاردن دَيتة 

( 1ثَيضةوانةي هةَلبذاردن دوا دةخرَيت بؤ ر ؤذي دواتري و ذمارةي ياسايي دَيتة ئاراوة بة ئامادةبووني )
ن و لة كاتي نةهاتنة ئاراي ئةم ذمارةيةش ئةجنومةني (ي ذمارةي ئةندامة نَيردة تؤماركراوةكا3لةسةر )

 ،دواي شةش مانطين هةَلبذاردن ئةجنام نةدرا وسةنديكا بةردةوام دةبَيت بؤ ماوةي شةش مانط ئةطةر هاتو
 ئةوة ئةجنومةن بؤ خولَيكي ديكة بةردةوام دةبَيت.

اوةتةوة و سيفةتَيكي ئينشائي بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان لةبةر ئةوةي ئةو ماددةية لة دوو بر طة كؤكر
َيكمان خستؤتةوة ثَين ئةوةي بَيني بؤ ني ليذنةي ياسايي لة ضوار خاَل روةرطرتووة، بؤية ئَيمة ئةنداما

َيكخستنةوةي هةر نةفسي حمتةواية، بةآلم بؤ ركؤبوونةوة، بؤ بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان دةخيوَينينةوة، 
 يةي كة بؤ بةر َيزتان دةخوَينمةوة:كردوومانة بة ضوار خاَل بةو شَيوة

يةكةم/ دةستةي طشيت سةنديكا لة كؤنطرةيةكي طشيت دا كؤ دةبَيتةوة لةسةر بانطهَيشيت ئةجنومةني 
َيطةي سيستةمي نَيردةكان مندوبني كة ر َيذةيان لةاليةن هةر ضوار ساَل جارَيك ئةوين لة رسةنديكا 

 بذاردن دياري دةكرَين.ئةجنومةني سةنديكا دياري دةكرَيت و بة هةَل
ؤذي دوادةخرَي، دةبةسرتَي بة ثَيضةوانةةوة بؤ ر دووةم/ كؤنطرة بة ئامادةبووني زؤرينةي ر ةهاي نَيردةكان

(ي نَيردةكان دةبةسرتَي بة ثَيضةوانةوة لةاليةن ئةجنومةني 3( لةسةر )1لةو حاَلةتةدا بة ئامادةبووني )
 كؤنطرة دياري دةكرَي. سةنديكاوة كاتَيكي تري طوجناو بؤ بةستين

َيككةوت، ضؤنيةتي، وادةي ئةجنامداني هةَلبذاردني سةرؤك و ئةنداماني ئةجنومةني طرة رسَييةم/ كؤن
نها بؤ بةر َيوةبردني سةنديكا دياري دةكات، تاوةكو هاتين واددةكة ئةجنومةني سةنديكا بةردةوام دةبَي تة

 ؤذانةي سةنديكا.كاروباري ر
ةنديكا يي دةستةي طشيت سةنديكا بؤ هةَلبذاردني سةرؤك و ئةنداماني ئةجنومةني سضوارةم/ ذمارةي ياسا

انةوة هةَلبذاردن دوادةخرَي ةهاي ئةنداماني تؤماركراو دَيتة ئاراوة و بة ثَيضةوبة ئامادةبووني زؤرينةي ر
ندامة (ي ذمارةي ئة3( لةسةر )1ؤذي دواتر و ذمارةي ياسايي دَيتة ئاراوة بة ئامادةبووني )بؤ ر
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تؤماركراوةكان لة كاتي نةهاتنة ئاراي ئةم ذمارةيةش سةرؤك و ئةنداماني ئةجنومةني سةنديكا بةردةوام 
دةبن لة كارةكانيان بؤ ماوةي شةش مانط ئةطةر هاتو دواي شةش مانطين هةَلبذاردن ئةجنام نةدرا ئةوة 

 سةرؤك و ئةنداماني ئةجنومةن بؤ خولَيكي تر بةردةوام دةبن.
 :مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانبراهيم ئَياجعفر  بةر َيز

بةَلَي، سوثاس بؤ بةر َيز د.ظاآل سةرؤكي ليذنةي ياسايي، خاَلَيكي نيزاميمان هةية و ناونووسيين بةر َيزان 
 (، بةر َيز د.إبراهيم فةرموو.11دةكةين ئةوانةي دةيانةوَي بةشداري بكةن لة طفتوطؤي ماددةي )

 د مسؤ: بةر َيز إبراهيم أمح
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كو دوهى مة ثَينج كةسا شةش كةسا رةئيةك دا هةر هةوة ثيتة ث ئاخفتنا مة نةكر و نةئَيخستة دةنطدانَى 
ت ثةير ةوَيدا سَى كةس بن تئَيخنة دةنطدانَى ئةظرؤكة وةسا ديارة سيستةمَى هاتيية طوهارتن رةئى تَينة 

وو ليذنا ياسايى، ئةظ ماددةية ئيناية بةر سينطَى مة نة ب نوقات وة ئةم وةرطرتن و هن تَيخنة تةسويتَى، د
بةها ذى نينة هةر ضار نوقتا ذى ذبةر بكةين دا ئةم بشَيني موناقشَى ل سةر بكةين ضار نوقتة ل بةر 
سينطَى مة نينة هةظاالن شةرحا ل بةر سينطَى مة هةى وةليذنا ياسايى ذ دةظ خؤ يَيت كرنة ضار نوقتة 

لا ئةظ جار نوقتا ذى بؤ مة بنَيرن ئيستنساخ كةن دةنةف مة دا ئةم بشَيني نوقتة نوقتة موناقشا وا ظَي
 بكةين يان ذى ظى ماددةيية هوسا نائَيتة موناقشة كرن ضار نوقتة دةظ مة نينة، سوثاس.

 براهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابةر َيز جعفر 
 لةاليةن د.ظاآل، فةرموو.وونكردنةوة .إبراهيم، رسوثاس د

 بةر َيز ظاآل فريد إبراهيم:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بؤيان ئيستينساخ بكةن، لةبةر ئةوةي نةفسي ئةو دوو بر طةيةية بووة بة ضوار بر طة، تةنها بؤ تةنزيم، 
 بؤيان ئيستينساخ بكةن و دابةشي بكةن.

 ةمان:نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلبةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي
باوةر  ناكةم ثَيويست بة ئيستينساخ بكات، با دةرطاي طفتوطؤ بكةينةوة، ئَيستا با بة ثةلة ئَيمة دوو 
خولةكَيك وةردةطرين، نابَيت ماددةي تر دةست ثَي بكةين، فةرموون ئيستينساخي بكةن بة ثةلة، ثَينج 

ان با دةست ثَي بكةينةوة، ئةوةي لة ك ثشوو بة ئَيوةي بةر َيز دةدةين، بة خؤمان دةدةين، بةر َيزةيةدةق
( دابةش 11دةرةوةي هؤَلن با ئةوانين بطةر َينةوة، بة سوثاسةوة با دةست ثَي بكةين، كؤثيةك لة ماددةي )

 كراوة.

 بة ناوي خوداي بةخشندة و ميهرةبان
يةي (، بةو كؤث11دانيشتنةكةمان بة ناوي طةلي كوردستانةوة دةست ثَي دةكةينةوة، لةسةر ماددةي )

  دابةش كراوة لةسةر ئةندامة بةر َيزةكان، دةست بة طفتوطؤ دةكةين. 
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 بةر َيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل )بَيطةرد تاَلةباني(:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةو بةر َيزانةي كة داواي طفتوطؤيان كردووة:
 َيواز فائقد.ر -
 بةهار خان -
 برزؤ جميد -
 مامؤستا مروان -
 ة عليئومَيد حةم -
 قادر وةمتان -
 د.ثةري -
 د.جوان -
 حتسني دؤَلةمةري -
 عثمان علي -
 عبداللطيفئاري  -
 بَيستوون فائق -
 مريم صمد -
 فرحان جوهر -
 مدينة أيوب -

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 
  َيواز فائق، فةرموو.ؤ دةكةين بةر َيزان، بةر َيز د.ردةست بة طفتوط

 َيواز فائق حسني:ربةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةرةتا داوا دةكةم لة بةر َيزان لة ليذنةي ياسايي ر وونكردنةوةيةك بدةن لةسةر دةستةي طشيت ضية؟ 
مةبةست لة نَيردةكان ضية؟ ئةوة بؤ من نا، بةآلم بؤ بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ضونكة تَيدةطةم لةوةي 

كي نار ووني هةية سةبارةت بةوة، سةبارةت بة بر طةي دووةم كة دةَلَي )بة ثَيضةوانةوة لةاليةن كة حاَلةتَي
ئةجنومةني سةنديكاوة كاتَيكي تري طوجناو بؤ بةستين كؤنطرة دياري دةكرَي(، من لةطةَل ئةوةم وةختيان 

كراوةيي نةبَي، لةوةي سَيهةم دا بؤ دابنرَي، بنووسرَي )بة مةرجَيك( بؤ منونة )لة مانطَيك زياتر نةبَي(، بة 
َيككةوت ضؤنيةتي واددةي ئةجنامداني هةَلبذاردني سةرؤك و ئةنداماني ة هةمان شَيوة دةَلَي )كؤنطرة رب

ئةجنومةني سةنديكا دياري دةكات، تاوةكو هاتين واددةكة ئةجنومةني سةنديكا بةردةوام دةبَيت تةنها بؤ 
ديكا بة مةرجَيك لة هيض بارَيك دا لة سَي مانط زياتر نةبَي، ضوارةم/ بةر َيوةبردني كاروباري ر ؤذانةي سةن
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لةسةر ئةخريةكةي قسةم هةية كة دةَلَي )ئةطةر هةَلبذاردن دواي ئةو شةش مانطةش هةَلبذاردن ئةجنام 
نةدرا ئةوة سةرؤك و ئةنداماني ئةجنومةن بؤ خولَيكي تر بةردةوام دةبن(، ئَيمة دةبَي ميكانيزم 

نةك دةرفةتي يان بواري ئةوة بدةين قوفَل بَي و هةيئةتةكة بؤ ضوار ساَلي تر بةردةوام بَي،  بدؤزينةوة
 زؤر سوثاس.

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي
  َيواز فائق، بةر َيز بةهار عبدالرمحن، فةرموو.اس بؤ بةر َيز د.رسوث

 بةر َيز بةهار عبدالرمحن حممد:
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

سةبارةت بة بر طةي يةكةم ئةو ضوار ساَلة ثَيشنيار دةكةم بكرَيتة سَي ساَل، هةروةها لَيرة كة نووسراوة 
َيذة ضونكة مادام هةَلبذاردن بَيت ر َيذةيان و ئةوةشي بؤ زياد بكرَي )ثَيوةرةكان(،سيستةمي نَيردةكان كة ر

َيذةكان و ثَيوةرةكان لةاليةن ئةجنومةني سةنديكا ةواتة لَيرة ركدياري دةكرَيت و دةبَي ثَيوةرين هةبَي، 
ةها زؤرينةي ر ةهاي باس كردووة،طةي دووةم و ضوارةم كة زؤرينةي ردياري دةكرَيت، سةبارةت بة بر 

( لة كاتَيك دا ئةطةر ديقةت بدةي ئيشكالَيك هةية لَيرةدا كة بؤ ئةوان دروست دةبَي لة حاَلةتي 50+1)
اددةية دةر وا كة سةنديكا بةردةوام بَي بؤ خولَيكي ترين، بؤ ني زؤرينةي رةها دا تا ئةو ربووئامادةنة

ئةوةي لةو ئيشكالة نةجاتيان بَي هةر ئةوةندة بَلَين زؤرينة، خؤ ئةطةر ئيشكالي زؤرينةشيان هةية با 
 (، زؤر سوثاس.1+50بيكةن بة يةك لةسةر سَي نةك مةسةلةن )

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ميبةر َيز جعفر ابراهيم ئَي
  سوثاس بؤ بةر َيز بةهار عبدالرمحن، بةر َيز برزؤ جميد، فةرموو.

 بةر َيز برزؤ جميد عبداهلل:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 َيواز خان و بةهار خان دةكةم، زؤر سوثاس.من ثشتيواني لة قسةكاني ر

 

 ثةرلةمان:نكي/ جَيطري سةرؤكي ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 
  سوثاس بؤ بةر َيز برزؤ جميد، بةر َيز مامؤستا مةال مروان، فةرموو.

 بةر َيز حسني إمساعيل حسني )مةال مروان(:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منين بة هةمان شَيوة ثشتطريي لة قسةكاني د.ر َيواز و بةهار خان دةكةم، بةتايبةتين خاَلي ضوارةم بة 
ةوةدانيم مبَينَيتةوة بؤ ئةوةي دةبَيتة موبةرير و بةهانة بؤ بةردةوام بووني ئةو هيض شَيوةيةك لةطةَل ئ

 دةستةي سةرؤكايةتييةي كة هةية، دةستتان خؤش.
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي

  سوثاس بؤ بةر َيز مامؤستا مةال مروان، بةر َيز ئومَيد حةمة علي، فةرموو.
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 مَيد حةمة علي:بةر َيز ئو
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بر طةي يةكةم لة ئةصلي ياساكة سَي ساَل بووة ئةوةندةي من بزامن، ثَيمواية بؤ ئاَلوطؤر ي دميوكراسيانةي 
ناو سةنديكاكة هةر سَي ساَلةكة بَي باشرتة تا ضوار ساَل، بؤية من ثشتيواني ئةوة دةكةم كة بكرَيتةوة بة 

َيواز دةكةم كة كاتَيك دياري بكرَي، ئةوة بةكراوةيي وةم ثشتيواني قسةكةي د.ربرطةي دوسَي ساَل، 
نةهَيَلرَيتةوة، كاتَيكي تري طوجناو بؤ بةستين كؤنطرة ديار دةكرَيت، ئةو كاتة زؤر بةكراوةيي هَيَلراوةتةوة، 

ثشتيواني قسةكةي ديسان  دةتوانرَي زؤر درَيذبكرَيتةوة، بؤية لة مانطَيك زياتر نةبَي، بر طةي سَيهةم
َيواز دةكةم لةوةي كة كاتَيك دياري بكرَي، جا ئةو سَي مانطة يان كةمرت، بؤ ئةوةي كاتَيكي زؤر بةو د.ر

دةستة كؤنةي سةنديكا نةدرَي تةعامولي ثَيوة بكةن، بر طةي ضوارةم بة بر واي من كَيشةي تياية بة 
ة ئاراوة بة ئامادةبووني يةك لةسةر سَيي ذمارةي تايبةتي تا ئةو شوَينةي كة دةَلَي )ذمارةي ياسايي دَيت

ئةندامة تؤماركراوةكان(، سةنديكايةك ئةطةر بؤ ثرؤسةي هةَلبذاردني ناوخؤي خؤي يةكةم زؤرينةي 
واي من ئةوانةي ثَي كؤ نةبَيتةوة بة بر ر ةهاي ئةندامةكاني ثَي كؤ نةبَيتةوة، دواي ئةوة يةك لةسةر سَيي

)لة كاتي نةهاتنة ئاراي ئةم ذمارةيةش سةنديكا هةَلدةوةشَيتةوة(، ضونكة  دةبَي لَيرة قةتعي بكةين
سنديكايةك نةتوانَي يةك لةسةر سَيي كؤ بكاتةوة بؤ ئةوةي هةَلبذاردنَيكي ناوخؤيي ئةجنام بدات بة 

ي ذمارةي دَلنيايي دةبَيت هةَلبوةشَيتةوة، بؤية من ثَيشنيار دةكةم تا ئةو شوَينة بهَيلرَيتةوة، يةك لةسةر سَي
ئةندامة تؤماركراوةكان لةوَي قةتع بكرَي و بةشةكةي خوارةوةي البربَي، ئةطةر ثشتيواني لةم قسةية بكرَي 
تةنها ئةو بر طةيةي بؤ زياد بكرَي، لة كاتي نةهاتنة ئاراي ئةم ذمارةيةش سةنديكا هةَلدةوةشَيتةوة، زؤر 

 سوثاس.

 ي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤك
  سوثاس بؤ بةر َيز ئومَيد حةمة علي، بةر َيز قادر ئؤمتان، فةرموو.

 بةر َيز قادر ئؤمتان رسول:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

اسيت دا بر طةي ضوارةمي بؤ ماوةي شةش مانط ئةطةر هةَلبذاردن هات و ( لة ر11سةبارةت بة ماددةي )
نةدرا ئةوة سةرؤك و ئةنداماني ئةجنومةن بؤ خولَيكي تر دواي ئةو شةش مانطةش هةَلبذاردن ئةجنام 

بةردةوام دةبن، ثَيم باشة ئةطةر لةو ماوةيةدا هةَلبذاردن نةكرا بة ئامادةبووني زؤرينةي سادة با 
هةَلبذاردن بةر َيوةبضَيت، نةك بؤ خولَيكي ديكة بةردةوامي هةبَي، بةَلكو بة ئامادةبووني زؤرينة هةَلبذاردن 

ضَيت، ثرسياريشم ئةوةي كة لة سَي ساَلةوة بووة بة ضوار ساَل، يةعين ئةطةر ئةوةش ر وون بةر َيوةب
بكرَيتةوة بؤضي؟ يةعين ر ةنطة ئَيمةش لَيكدانةوةكان بؤي هةبَي بةآلم دةمانةوَي بةر َيزان لة ليذنةي 

 ياسايي ر وونكردنةوة لةسةر ئةوة بدةن، زؤر سوثاس.
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 ي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:نكبةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي
  سوثاس بؤ بةر َيز قادر ئؤمتان، بةر َيز مدينة أيوب، فةرموو.

 بةر َيز مدينة أيوب أمحد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بر طا ئَيكَى ئةز ثَيشنيار دكةم ضار ساَل بنب سَى ساَل ل مانطَى شوباتَى ذ بَيت تةحديد 11دةربارةَى ماددا )
اددا ضارَى بةحسَى ل هندةَى كرى بؤ ماوَى شةش مانط، ئةطةر هاتوو دواى شةش مانط كرن، دةربارَى م

هةَلبذاردن ئةجنام نةدا ئةو سةرؤك ئةجنومةن بةردةوام بيت يؤ خوَلةكى دى تر ئةظة لظَيرَى بؤ ضار سااَل 
بةردةوام بنت ل سةرَى ئيشارةتَى ثَى داى و ضارسااَل ذى خوَلةك دى هةكة ديسا نةهات كرن هةروةسا دَى 

 تظَيت حةدةك بؤ هةبنت و هةَلبذاردن ب زيرتين وةخت بهَيتة كرن، سوثاس.
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي

  سوثاس بؤ بةر َيز مدينة أيوب، بةر َيز د.ثةري، فةرموو.
 بةر َيز ثةري صاحل محيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ن، ثشتيواني لة هةموو ئةوانة دةكةم كة كرديانة سَي ساَل، ر وونكردنةوةمان لةسةر قسةكامن زؤربةي كرا

وشةي نَيردة دةوَي، خاَلي سَييةمين هةر زؤر وشكة ئةطةر بؤمان ر وونبكةنةوة تا بةشَيوةيةكي باشرت 
 دايرب َيذينةوة، سوثاس.

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي
  بةر َيز د.ثةري، بةر َيز د.جوان، فةرموو. سوثاس بؤ

 بةر َيز جوان إمساعيل عزيز:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

بةر َيزان وابزامن كامتان زؤر كوشت بةو ئيستينساخةي، ضونكة بةر َيزان د.ظاآل تةوزحيي كرد، لة ماددة 
بكرداية سةر قسةكاني بةر َيز ئةسَلييةكةي موجةرةد ئينشائي ية دةكةينة خاَل، ئةطةر بةس تةركيزمان 

 د.ظاآل دةمانزاني نةفسي مةزموونة، موجةرةد لَيرة ئينشائي ية، لَيرة نوقاتة، كامتان ثَي كوشت.
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 ؤيشت.ئةوة تةواو بوو ر
 بةر َيز جوان إمساعيل عزيز:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
و بوو، هةتا دووبارة نةكرَيتةوة جارَيكي تر، ئةطةر ديقةتي بدةينة ليذنةي ياسايي زؤر شت ئاسان ئةوة تةوا

َيواز و بةهار خان، بةَلَي بةعزَي وشة هةية دةستةي طشيت و ةكرَيت بؤمان، سةبارةت بةوةي د.رد
دايةتي هةر ياسايةك مةندوبةكان، ئيحتيمالة لة ياساي ئةصلييةكة ئةوانة ر وونكرابَيتةوة، خاصةتةن لة بي
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وون دةكرَي، بةآلم لَيرة ثَيويستمان بة بر َيك لة مةعلوماتي زياتر هةية، ( راملصطلحات املستخدمةكة )
ئةطةر بؤمان ر وون بكةنةوة، دةستةي طشيت و نَيردةكان مةندوبةكان قةصدييان ضيية؟ لةطةَل خاَلي 

دةبَي خول بةردةوام بَيت، ئالييةتَيك دابيَن، نابي ئةو خولة ضوارةم بةَلَي لةطةَل بةر َيزامن لةطةَل د.ر َيوازم، 
 زياتر لة ضوار ساَل بةردةوام بَيت، يةعين ئالييةتَيك دابنَيني بؤ ئةوة، بؤ ضارةسةركردني، زؤر سوثاس.

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي
  ر ي، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز د.جوان، بةر َيز حتسني دؤَلةمة

 بةر َيز حتسني إمساعيل أمحد )حتسني دؤَلةمةر ي(:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َيواز، مدينة خان، د.ثةري و ئةو بةر َيزانةي تر دةكةم، لة بر طةي يةكةم منين ثشتطريي بةر َيزان د.ر
د، لة بر طةي ضوارةم لةو ثشتطرييان دةكةم كة بكرَيتة سَي ساَل، ثَيمباشة هةموو نَيردةكان بكرَينة كاندي

شوَينةي دةَلَي ئةنداماني ئةجنومةني سةنديكا بةردةوام دةبن لة كارةكانيان بؤ ماوةي شةش مانط، ئةطةر 
هاتو دواي شةش مانطين هةَلبذاردن ئةجنام نةدرا ئةوة سةرؤك و ئةنداماني ئةجنومةن بؤ خولَيكي تر 

 شتطوَي خبرَيت ئةو كارة، زؤر سوثاس.بةردةوام دةبن، كةواتة كراوة دةبَي و دةكرَيت ث

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 
  ، فةرموو.عثمانسوثاس بؤ بةر َيز حتسني إمساعيل، بةر َيز علي 

 :عثمانبةر َيز علي 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ارشنت لة سةر بانطهَيشى ئةجنومةنى ( يةكةم، ثَيشنيار دكةم خااَل ئَيكَى ب ظى رةنطى بَيت د11ماددا )
سةنديكاى هةر ضوار ساَل جارَيك دةستةى طشتى سةنديكا لةكؤنطرةى طشتى دا كؤ دةبَيتةوةو و تةواو 
بكرَيت، دووةم بة ئامادة بوونى زؤرينةى رةهاى نَيردةكان كؤنطرة دةبةسرتَيت، كؤنطرة بَيتة ثشت 

وان برادةرا دكةم دانانا شةش هةيظا ب حةقيقةت ثشتى  نَيردةكان، سةبارةت خااَل ضارَى من ذى تةئيدا
هنطى ئةجنومةن يَى بةردةوام بيت يا نة سةنديكا بةردةوام بيت بؤ ماوَى ضار ساَلَيت دى بةَلكى هةَلبذاردن 
نةهَيت كرن ذ بةر كو سةنديكايَى ثارَيزةران سةنديكايةكَى طرنطة ثَيشنيار دكةم ميكانيزمةك بَيت دانان بؤ 

 ندَى هةَلبذاردن بَينة كرن.ظَى ضة
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمي

  ، فةرموو.عبداللطيفبةر َيز ئاري  عثمان،سوثاس بؤ بةر َيز علي 
 مولود: عبداللطيفبةر َيز ئاري 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةم شَيوةي لَي بكرَي )دةستةي طشيت سةنديكا  َيزمانيمان هةية لة بر طةي يةكةم دادوو هةَلة و ئاَلوطؤر ي ر

هةر ضوار ساَل جارَيك لة كؤنطرةيةكي طشيت دا لةسةر بانطهَيشيت ئةجنومةني سةنديكا كؤ دةبَيتةوة(، 
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َيككةوت و واددةي هةَلبذاردن دياري دةكات( ضونكة رَيكاري نيةتي رَيككةوت و رسَييةمين )كؤنطرة، ضؤ
 بةسنت يةك شتة، زؤر سوثاس.

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيميةر َيز جعفر ب
  بةر َيز بَيستوون فائق، فةرموو. عبداللطيف،سوثاس بؤ بةر َيز ئاري 

 بةر َيز بَيستوون فائق حممد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ة كة ئةو َيواز، بةهار خان، كاك ئومَيد حةمة علي دةكةم و تةئكيد لةوة دةكةمةوثشتطريي قسةكاني د.ر
موددةيةي لة فةقةرةي ضوارةم دا دانراوة بؤ ماوةي شةش مانط و دواترين هةَلنةبذاردنةوة و تةئليل 

ثي دةزامن و بة طةجناوي نازامن كردني ئينتيخاباتةكة و يان تةسليم كردنةوةي بؤ دةوةرةيةكي تر بةخرا
طرة و بؤ هةَلبذاردني دةستةي طشيت ةها بؤ كؤنرَيكخراوَيك ئةوةي كاك ئومَيد طوتي نةتوانَي زؤرينةي ر

يان يةك لةسةر سَي كؤ بكاتةوة و ئامادة بكات، لة حةقيقةت دا دةبَي جؤرَيكي تر، صيغةيةكي تر 
 بدؤزرَيتةوة بؤ موعالةجةي ئةوة، زؤر سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:براهيم ئَيابةر َيز جعفر 
  ز مريم صمد، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز بَيستوون فائق، بةر َي

 بةر َيز مريم صمد عبدي:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان.
لةبر طةي يةكةم لةطةَل ايةكةي ئةون، لةطةَل ر َيواز و ئةو بةر َيزانة دةكةم كةد.ر اي بةر َيزمن ثشتطريي لة ر

ايةمك كة كاتيان بؤ دياري ووةم هةر لةطةَل ئةو رة بر طةي دايةم كة ضوار ساَل بكرَي بة سَي ساَل، لئةو ر
بكرَي، مةرجيان بؤ دابنرَيت، لة بر طةي ضوارةم لةطةَل ئةو ر ايةم كة هةَلبذاردنةكة ئيلباري بكرَي، ئةو 

 خولة بةردةوام نةبَي، سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

  ةر َيز فرحان جوهر، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز مريم صمد، ب
 بةر َيز فرحان جوهر قادر:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منين تَيبينييةكامن لةسةر بر طةي ضوارةمة كة لة كارةكانيان بؤ ماوةي شةش مانط بةردةوام دةبن، بةر اي 
ةجنام نةداني سَي من ثَيشنيار دةكةم بكرَيتة سَي مانط، سَي مانط بةردةوام دةبن، هةروةها ناكرَي دواي ئ

مانطين دةستةي طشيت بؤ خولَيكي تر بةردةوام بَيت، من ثَيشنيار دةكةم ئةوةش بكرَيتة )بؤ ماوةي شةش 
 مانط بةردةوام بن و هةَلبذاردن ئةجنام بدةن(، زؤر سوثاس.
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 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 
ةضاوكردني ةر ئةو ماددةية كؤتايي هات، بة رزان موناقةشة لةسسوثاس بؤ بةر َيز فرحان جوهر، بةر َي

تَيبينييةكاني بةر َيز سةرؤكي سةنديكا، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين دووبارة ئةم ماددةية صياغة 
  بكرَيت، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدان، بةر َيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي، بةر َيز د.ظاآل، فةرموو.

  د إبراهيم:بةر َيز ظاآل فري
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوةي كة ثَيشنيار كراوة زياتر لة سَي كةس ثَيشنياري كرد كة ضوار ساَل بكرَي  بة سَي ساَل، بؤضي ئَيمة 
ضوار ساَلمان داناوة؟ يةكةميان/ ئيسنادمان كرد لة دواي موناقةشة كردن لةطةَل سةنديكا هاوشَيوةي 

هةموويان ضوار ساَلة بة هةَلبذاردن، با ئةوانين ضوار ساَل بن، ئينلا بة  ئةجنومةنةكاني تر بَيت، كة بؤ
استة  دا نةبةسرتاوة، رعةمةلي سةنديكا بؤي ر وونكردينةوة كة تاكو ئَيستا هيض كاتَيك كؤنطرة لة سَي ساَل

 ساَلةدا كؤنطرة سَي ساَل لة ئةصلي ياساكةدا هاتووة، بةآلم تاكو ئَيستا سةنديكا نةيتوانيوة لة ماوةي ئةو سَي
ببةستَيت، بؤية ثَيي باش بووة ضوار ساَل بَيت، وةكو هةموو ئةجنومةنةكاني تر و سةنديكاكاني تر كة 
هةَلدةبذَيردرَين، بؤ مةسةلةي دةستةي طشيت وةكو نَيردراوة بؤمان لةاليةن بةر َيز سةرؤكي سةنديكا طشت 

( هةزار 10دوبن، تةنها بؤ كؤنطرةية ضونكة ناكرَي )ثارَيزةراني كوردستان دةطرَيتةوة، نَيردراوةكان مةن
ثارَيزةر بةيةكةوة بةشداربن لة كؤنطرة، خاَلَيكي تر كة باس كرا زياتر لة سَي ئةندام ثةرلةمان ثَييان واية 
كة سةنديكا نابَيت بؤ ماوةي خولَيكي تر بةردةوام بَيت، بؤية ثَيويستة ميكانيزمَيكي ياسايي بدؤزرَيتةوة 

َيزان ئةنداماني ليذنةي ياسايي بابةتة، ئَيمة لةطةَل ئةنداماني ليذنةي ياسايي دواي ئةوةي بةر بؤ ئةو 
 وونكردنةوةي خؤيان دةدةن صياغةي دةكةينةوة ئةو بابةتة، سوثاس.ر

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 
 سوثاس بؤ بةر َيز د.ظاآل، بةر َيز د.بةهار، فةرموو.

  بةر َيز بةهار حممود فتاح:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةسةلةي ضوار ساَل و سَي ساَلةكة وةكو طوترا كة ئَيمة لةسةر ئةساسي ئةجنومةنةكاني ترة، بةس ئةوة 
مادام زياتر لة سَي كةس داواي كردووة، دواجار بة دةنطدان يةكاليي دةكرَيتةوة، سةبارةت بةوةي كة 

كةي بؤ خولَيكي تر، ئَيمة هةوَل دةدةين ضارةسةرَيكي وةسةتي بكةين ناكرَي بةردةوام بووني خولة
ةران دةكةونة هةَلوةشَيتةوة وةكو ئةوةي ثَيشنيار كرا، ضونكة هةَلوةشانةوةي سةنديكا يةعين ثارَيز

س َيكخستنَيكي تةنزميي قانونيان نابَي، لةبةر ئةوة مومكني نية هةَلوةشاندنةوة، بةبؤشاييةكةوة، هيض ر
واي شةش مانطةكةش وا دةكةين كة هةوَل دةدةين حةلَيك بكةين كة شةش مانطةكة كةم دةكةينةوة، لة د

 َيذةكة ئةطةر لة يةك لةسةر سَين كةمرت بَي، طرنط هةَلبذاردنةكة ئةجنام بدرَيت.رَيذةيةكي كةمرت، ر
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 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:براهيم ئَيابةر َيز جعفر 
 فةرموو. لطيف،ز د.بةهار، بةر َيز تةالر سوثاس بؤ بةر َي

  حممد: لطيفبةر َيز تةالر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وونكردنةوةيةكي زياتر لةسةر ئةو ثرسيارانةي كة هاتبوو لةاليةن هةندَي لة بةر َيزان ئةنداماني هةر ر
افةزةيةك ذوورَيكي ثةرلةمانةوة لةسةر دةستةي طشيت و لةسةر نَيردةكان، ئةو نَيردانة لة هةر حم

َيكخستنةوةي كاري ئةو ثارَيزةرانة دةكةن لةو و ذوورةي ثارَيزةرايةتي كار بؤ رثارَيزةرايةتي هةية، لة
ارَيزطايةك ئةو ذوورانة كار بؤ ذوورة، لة ئَيستاشدا لةبةر ئةوةي ئَيستا ضوار ثارَيزطاين، لة هةر ث

َيطاي ئةجنومةني ن لةسةر ئةو ئةساسة لة رانيَيكخستنةوةي كاري ثارَيزةرايةتيةكان دةكةن و ئةور
سةنديكاوة ئةو ذمارةية تةحديد دةكرَي و ئةو نَيردانة هةَلدةبذَيرن لة ذوورةكانةوة هةتاوةكو بةشداري لة 
كؤنطرة بكةن، دةستةي طشتين ثَيكهاتووة لة دةستةي طشيت طشت ثارَيزةراني بةشداربوو لةو كؤنطرةيةدا، 

ي منين ثشتطريي دةكةم بةَلَي هةَلوةشانةوة فةراغَيكي ياسايي دروست دةبَي و بةآلم بؤ هةَلوةشانةوة
كَيشةي ياسايي دروست دةكات جطة بؤ ثارَيزةران، ئَيمة هةر ضوار ساَل جارَيك كؤمةَلَيك لة ثارَيزةران 

هةروةها  ثَيويستيان بةوةية كة هةوية دةركةن، ثَيويستيان بةوةية كة كؤمةَلَيك ئيلرائاتي ياسايي بكةن،
َيطاي ئةوةي كة ثارَيزةر دةبَي كاري دةرهَيناني تةئسيس ات ثَيويسيت بة مؤَلةت دانة لة ركؤمةَلَيك شةريك

كردني ئةو شةريكانة بكات، ديسانةوة كَيشة دروست دةبَيت جطة لةوة كة دةبَيتة هؤكار بؤ وةستاندني 
وست دةكات بؤ ئةو داوايانةي كة هةية لة كاري تازةكردنةوةي هةويةي ثارَيزةرايةتي، كة ئةوةش طرفت در

اسيت هةَلوةشانةوة مونصيف و داوالَيكراوين، بؤية ئةوة بةر دادطاكان دا ئاستةنط دروست دةكات بؤ داواكار
نابَيت و دةبَيتة هؤي دروستبووني كَيشة و فةراغ، بؤية ثَيويست دةكات اليةني كةم وةكو ثَيشنيارَيك بؤ 

ن درَيذبكرَيتةوة، بةآلم لة ماوةي ئةو سَي مانطةدا كار بؤ هةَلبذاردنَيكي تازة ماوةي سَي مانط وادةكةيا
بكةن لة داهاتوودا، بؤ ئةوةي نة طرفيت ياسايي دروست بَي و هةروةها نةبَيتة هؤكاري لَيدان لة ثرؤسةي 

 دميوكراسين لة سةنديكادا، زؤر سوثاس.
 لةمان:نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةربةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 وونكردنةوة، بةر َيز منى نيب، فةرموو.بؤ ئةو ر لطيفسوثاس بؤ بةر َيز تةالر 

  بةر َيز منى نيب نادر:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بر طةي يةكةم منين ثشتطريي ئةوة دةكةم كة ضوار ساَل بَيت، وةكو ئةجنومةنةكاني تر 11لة ماددةي )
، سةبارةت بة ارَيزةران سَي ساَل جارَيك كؤنطرةي خؤي ئةجنام بداتهاوتا بَيت، ناكرَي تةنها سةنديكاي ث

اسيت دا ماوةكة زؤرة شةش مانط، منين لةطةَل ئةو بةر َيزانةم و ثشتطريي ئةوة دةكةم بر طةي ضوارةم لة ر
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كةوا سَي مانط بَيت، لةطةَل داناني ميكانيزمَيك كة بة زؤرينةي ئامادةبووان كؤنطرة ئةجنام بدرَي، زؤر 
 سوثاس.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
شتنةوةي ئةو ماددةين، فةرموو بةر َيز د.ظاآل سةرؤكي منى نيب، ئَيستا ضاوةر واني دار سوثاس بؤ بةر َيز

 ليذنةي ياسايي.

 بةر َيز ظاآل فريد إبراهيم:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بوو كة سةنديكا بة ئامادةبووني زؤرينةي ر ةهاي ئةنداماني تؤماركراو بؤ خاَلي ضوارةم موالحةزةيةك هة
دَيتة ئاراوة، بكرَي بة ئة نداماني نَيردة، ديارة ئةوة هةَلبذاردني سةنديكاية دةبَي هةموو ئةعزايةكان تَييدا 

نَيتةوة، بةشدار بنب، ضونكة هةَلبذاردني سةرؤك و هةموو ئةندامةكانيةتي، بؤية ثَيويستة وةكو خؤي مبَي
بةآلم سَي ساَل و ضوار ساَل ثَيشنيار كراوة زياتر لة سَي كةس كة بيَب بة سَي ساَل، بةر َيزتان ئةوة خبةنة 

 دةنطدان.
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي

ةينة دةنطدان، كَي ضوار ساَل بيَب بة سَي ساَل، ئةوةي ثَيشنيار كراوة ضوار ساَل ببَيت بة سَي ساَل دةخ
ضوار  دذة و دةيةوَي وةكو خؤي مبَينَيت( كةس بةثةسند دةزانن ببَيت بة سَي ساَل، ئةوةي 35لةطةَلة؟ )

( كةس دذن، واتا بة زؤرينةي دةنط ئةو ثَيشنيارة ثةسند كرا كة وةك خؤي سَي ساَل 32ساَل بَيت؟ )
كرد، ئةوة دذ بوو، كة وةكو خؤي مبَينَيت  ( كةس ثةسندي35مبَينَيت ثَيشنيارةكة ضوار بكرَيتة سَي )

( بوو، يةعين واتا ثَيشنيارةكة ثةسند كرا، هةر لة دةنطدانةكة ديار بوو، ئَيستا كؤي ماددةكة، خاَلَيكي 32)
 نيزاميمان هةية بةر َيز ئومَيد حةمة علي، فةرموو.

  بةر َيز ئومَيد حةمة علي:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وونكردنةوةي لةسةر خاَلي ضوارةم دا، بةآلم ثَيموانية ئةوة كَيشةكة ليذنةي ياسايي ررؤكي هةرضةندة سة
نةدرا بؤ  كة ئةوان ئةطةر هةَلبذاردن ئةجنامضارةسةر بكات، سةباري ئةوة ئةو كَيشةية وةك خؤي ماوةتةوة 

بؤية بة بر واي من ئةوة  ماوةي ضوار ساَل يان بؤ ماوةي سَي ساَلي تر كة ئَيستا ئةوة جَيطري كرا، دةمَيننةوة،
 َيطايةكي تر.، يان هةر ردةبَي ضارةسةر بكرَي، ئةطةر هةَلوةشانةوةكةش نةبَي تةمجيد بَي

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 شتنن، ئَيستا دايدةر َيذن. ئةوان خةريكي دار

 
 
 
 



 419 

 بةر َيز د.ظاآل فريد إبراهيم:
 لةمان.بةر َيز سةرؤكي ثةر

، ماددةكةمان (1شتنةوةي بر طةي ضوارةم و دواي وةرطرتين ثَيشنياري ئةندامان لةسةر بر طةي )دواي دار
 شتؤتةوة.بةو شَيوةية دار

 ( 11ماددةي )
 (ي ياساكة هةمواردةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:48ماددةي )

ةبَيتةوة لةسةر بانطهَيشيت ئةجنومةني يةكةم/ دةستةي طشيت سةنديكا لة كؤنطرةيةكي طشيت دا كؤ د
َيذةيان لةاليةن ئةجنومةني طةي نَيردةكان مندوبني كة رَيهةر سَي ساَل جارَيك ئةوين لة رسةنديكا 

 سةنديكا دياري دةكرَيت و بة هةَلبذاردن دياري دةكرَين.
وة بؤ ر ؤذي دواتر ةهاي نَيردةكان دةبةسرتَي بة ثَيضةوانةكؤنطرة بة ئامادةبووني زؤرينةي ردووةم/ 

دوادةخرَي لةو حاَلةتةدا بة ئامادةبووني يةك لةسةر سَيي نَيردةكان دةبةسرتَي بة ثَيضةوانةوة لةاليةن 
 ئةجنومةني سةنديكاوة كاتَيكي تري طوجناو بؤ بةستين كؤنطرة دياري دةكرَيت.

و ئةنداماني ئةجنومةني َيككةوت و ضؤنيةتي واددةي ئةجنامداني هةَلبذاردني سةرؤك سَييةم/ كؤنطرة ر
نها بؤ بةر َيوةبردني سةنديكا دياري دةكات و تاوةكو هاتين واددةكة ئةجنومةني سةنديكا بةردةوام دةبَي تة

 ؤذانةي سةنديكا.كاروباري ر
ضوارةم/ ذمارةي ياسايي دةستةي طشيت سةنديكا بؤ هةَلبذاردني سةرؤك و ئةنداماني ئةجنومةني سةنديكا 

ةهاي ئةنداماني تؤماركراو دَيتة ئاراوة و بةثَيضةوانةوة هةَلبذاردن دوادةخرَي ؤرينةي رمادةبووني زبة ئا
بؤ ر ؤذي دواتر و ذمارةي ياسايي دَيتة ئاراوة و بة ئامادةبووني يةك لةسةر سَيي ئةندامة تؤماركراوةكان و 

ردةوام دةبن لة لة كاتي نةهاتنة ئاراي ئةم ذمارةيةش سةرؤك و ئةنداماني ئةجنومةني سةنديكا بة
َيذةي يةك لةسةر سَيي ئةندامان ئامادة ط، ئةطةر هاتو دواي سَي مانطين ركارةكانيان بؤ ماوةي سَي مان

 نةبوون ئةوا بةر َيذةي ئامادةبووان هةَلبذاردن ئةجنام دةدرَيت.
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 َيواز، فةرموو.ين خاَلي نيزاميية، بةر َيز د.رياسايي د.ظاآل، يةك تَيبي سوثاس بؤ بةر َيز سةرؤكي ليذنةي

  َيواز فائق حسني:بةر َيز ر
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمة لة بر طةي دووةم و سَييةم دا طومتان ئةم )دياري دةكرَيت( بة موتَلةقي نةبَي، زياتر لة ثَينج 
كرد، لةبةر ئةوة داوا دةكةم ئةو موتَلةقيية البربَي لةوةي كة ثةرلةمانتارين ثشتطريي ئةو ثَيشنيارةيان 

ئةجنومةن وةختةكة دياري دةكات بؤ كؤنطرة، ئةجنومةن وةختةكة دياري دةكات بؤ ئةطةر ئةوة نةهاتة 
نةوة بؤ ةهاي نَيردةكان دةبةسرتَي، بةثَيضةواكؤنطرة بة ئامادةبووني زؤرينةي رئاراوة، يةعين مةسةلةن 

دوادةخرَي، لةم حاَلةتةدا بة ئامادةبووني يةك لةسةر سَيي نَيردةكان دةبةسرتَي، بة ؤذي دواتر ر
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ثَيضةوانةوة، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئاوا نووسراوة، لةاليةن ئةجنومةني سةنديكاوة كاتَيكي تري طوجناو 
ترة،  سَي مانطيبؤ بةستين كؤنطرة دياري دةكرَي، ئةو كاتي طوجناوة حةفتةيةكي ترة، مانطَيكي ترة، 

ووي ذمارةييةوة ضية؟ نازانني ضية؟ بر طةي سَييةمين بة هةمان شَيوةية، بةر َيز ساَلَيكي ترة، طوجناو لة ر
سةرؤكي ثةرلةمان، ئَيمة لةبةردةمي دوو بر طةداين، كؤنطرة جياوازة، هةَلبذاردني سةرؤكي نةقابة و 

طرة ئةوة نايَيتة ئارا كة مةبةستة، مةوعيدَيكي تر ئةجنومةنةكةي جياوازة، دوو شيت جياوازن، لة ناو كؤن
بؤ كؤنطرة تةحديد دةكرَي، لة بر طةي سَي دا باس لة ضي دةكات؟ واددةي ئةجنامداني هةَلبذاردني سةرؤك 
و ئةنداماني ئةجنومةني سةنديكا كَي دياري دةكات؟ كؤنطرة، ئةصَلةن كؤنطرة خؤي نةهاتؤتة ئارا، جارَي با 

يةك و دوو دا كؤنطرة بكةين، لة كؤنطرة تةحديد دةكرَي كةي هةَلبذاردن دةكرَي، ئةو  ئَيمة لة بر طةي
(ي 47ة بؤ ماددةي )َيطةي مةندوبينةوة دةبَي كة ئةوة موخاليفتة طشتييةي كة كؤنطرة دةكات لة ردةس

دَيت كة لة اسيت دا، تةعريفي دةستةي طشيت هاتووة دةَلَي لة هةموو ئةو ثارَيزةرانة ثَيك قانونةكة لة ر
تؤماردا نووسراون و ئابوونةي بةشداربووني خؤيان داوة و هيضيان لةسةر نةماوة، ئةوة تةعريفي دةستةي 

َيطةي مةندوبينةوة كؤ دةبَيتةوة، عديلةكة دةَلَي دةستةي طشيت لة رطشتيية لة ناو قانونةكة، بةآلم لة تة
ؤي وتووَييت لة ي موشكيلة نية، لةبةر ئةوةي خيةعين ئةوة تةحريفَيكة كة كراوة قةينا تةبيعية و تَيثةر 

َيطةي مةندوبينةوة دةستةي طشيت كؤ دةبَيتةوة و هةموو كؤ نابنةوة، ئةوة بؤ كؤنطرة، بةر َيزان من ر
بةشداري كؤنطرةم كردووة، دةزامن ضؤنة كؤنطرةكةيان، كؤنطرة دةكةن، ئةوانةي بؤ كؤنطرة بةشداري 

ة دةنط دةدةن بؤ سةرؤكي سةنديكا و بؤ ئةنداماني ئةجنومةن، لةبةر دةكةن جياوازن لةطةَل ئةوانةي ك
 ئةوة تكاية ئةو ثَيشنيارانة بة نةزةري ئيعتيبار وةرطرن، زؤر سوثاس.

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي
 سوثاس بؤ ئةو تَيبينيية، بةر َيز د.ظاآل، فةرموو.

 براهيم:ابةر َيز ظاآل فريد 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة بر طةي دووةم ئيزافةمان كرد )لةاليةن ئةجنومةني سةنديكاوة كاتَيكي تري طوجناو بؤ بةستين كؤنطرة 
 ؤذ تَيثةر  نةكات(.( ر30ري دةكرَيت بة مةرجَيك لة )ديا

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي
، ئةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة بةو طؤر انطاريية كة ئاماذةيان ثَي ؤذةكة وابزامن ثةسةندة( ر30)

كرد بةر َيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي دةخةينة دةنطدانةوة، ثَيويست دةكات ماددةكة جارَيكي تر هةمووي 
فةكردني ندرايةوة بة ئيزاخبوَيندرَيتةوة؟ ثَيويست ناكات، ماددةكة دةخةينة دةنطدان، بةو شَيوازةي خوَي

( كةس دذن، ماددةكة بة 3( كةس بة ثةسةندي دةزاني، ئةوةي دذة؟ )51ؤذ، كَي لةطةَلة؟ )( ر30)
 (.12زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، ماددةي )
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 بةر َيز ظاآل فريد إبراهيم:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( 12ماددةي )
 َيتةوة:(ي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندر49ماددةي )
َيطةي نَيردةكانييةوة لة كؤنطرة ئةم دةسةآلت و تايبةتكارييانةي دةستةي طشيت سةنديكا لة ريةكةم/ 

 خوارةوة ثيادة دةكات:
طفتوطؤكردني كارةكاني ئةجنومةني سةنديكا و ثةسندكردن و بر يارةكاني ذمَيرة كؤتاييةكاني بودجةي -1

 ي سةنديكا بؤ ضوار ساَلي داهاتوو ئامادةي دةكات.ثَيشوو، بر يارداني بودجةي نوَي كة ئةجنومةن
تَير وانني لة كاروباري ثارَيزةران كة لة خشتةي كاردا هاتوون و تَير وانني لةو ثَيشنيارانةي ثَيشكةشي -2

 كراون لة طشت ئةو شتانةي ثةيوةنديدارن ثَييةوة.
 و سةندووقي خانةنشيين.ثَيشنياري هةمواركردني رسومات و هاوبةش و ثَيبذاردن بؤ سةنديكا -3
 بر يارةكاني كؤنطرةي طشيت ثابةندن و بة زؤرينةي ئةندامة ئامادةبووةكان دةردةكرَين.-4

دووةم/ دةستةي سةرثةرشتيار لةسةر كارةكاني كؤنطرة بانطهَيشيت دةستةي طشيت دةكات بة تةواوي 
ني اآلنةيان داوة بؤ هةَلبذاردئةندامة تؤماركراوةكاني لة تؤمار و ئةوانةي بةرامبةري بةشداربووني س

ئةم مةبةستة دياري  ؤذةي بؤيةدةطي ئةجنومةني سةنديكا لةو ر ةسةن وسةرؤكي سةنديكا و ئةنداماني ر
َير ةوي هةَلبذاردنةكان ت و مايف نية دةست خباتة نَيو رَيكي دةخاكراوة و لة رووي كارطَيري و هونةرييةوة ر
دادطاي تَيهةَلضوونةوةي تايبةمتةندي ناوضةكة سةرثةرشيت  يان ئةجنامةكاني و ضةند دادوةرَيك لة

 ايدةطةيةنن.و ئةجنامةكاني جَيطري دةكةن و ر َيك دةخةنةَلبذاردن دةكةن و كؤنووسةكاني رئةجنامداني ه
سَييةم/ دادطاي تةميزي هةرَيم تايبةمتةندي دةبَيت بة تَير وانني بة شَيوةي بةثةلة لةو تانانةي ثَيشكةش 

ؤذ ثَيشكةش بكرَين كة لة ر ؤذي ( ر15ة ثَيويستة لة ماوةي )لةسةر ثرؤسةي هةَلبذاردنةكان كدةكرَين 
دواي ر اطةياندني ئةجنامي هةَلبذاردنةكان دةست ثَي دةكات و بر ياري دادطا لةم بارةيةوة ملكةض دةبَي بؤ 

كردنةوةي ئةوين لة ماوةي تانة لَيدان لةاليةن دةستةي طشيت دادطاي تةميز لة ر َيطةي داواكردني ر است 
 ( ر ؤذدا.15)

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:براهيم ئَيابةر َيز جعفر 
(، 12سوثاس بؤ بةر َيز د.ظاآل سةرؤكي ليذنةي ياسايي، بةر َيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةين لةسةر ماددةي )

يانةوَي بةشداري بكةن، بةر َيز فةرموون بةر َيزان ئةوانةي دةيانةوَي بةشداري بكةن، ديارة ضوار كةس دة
 بةهار عبدالرمحن، فةرموو.
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 بةر َيز بةهار عبدالرمحن حممد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ثَيمواية كة بر طةي يةكةم لةطةَل بر طةي دووةمدا ثَيويست دةكات بر طةي دووةم 49سةبارةت بة ماددةي )
َيك دةخات، دوايي ةرثةرشتيار هةَلبذاردن كارةكان رتةي سبكرَي بة يةكةم، ضونكة باس لة هةَلبذاردنة، دةس

ووي تةسةلسولةوة، سةبارةت بة بؤ ضوار ساَلي داهاتوو مادام  ئةم كارانةي دةبَيت، ئةوة لة ردةستةي طشيت
ةسةن، كة دةَلَي ئةنداماني ر سَي ساَل دةنطي هَينا دةبَي لَيرةشدا بكرَي بة سَي ساَل، لة بر طةي دووةم دا

ئةطةرضي ثَيدةضَي ةسةن دةطرَيتةوة، ةند نية، ضونكة ثَيضةوانةكةي ناروشةيةكي وابزامن ثةس تؤزَي
ووي زمانةوانييةوة ئةو ئيشكالة دروست بووبَي، بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةو وشةية بطؤر َي بة شتَيكي تر، لةر

 نرَي، زؤر سوثاس.ياخود هةر عةرةبييةكةي ئةطةر وشةيةكي طوجناو نية هةر عةرةبييةكةي بةكار بهَي

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمي
ئةندامي ئةصيل و ئةندامي نائةصيل، با شتَيك بدؤزنةوة، سوثاس بؤ بةر َيز بةهار عبدالرمحن، بةر َيز 

 قادر ئؤمتان، فةرموو.

 بةر َيز قادر ئؤمتان رسول:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دووةم ثَيشنيار دةكةم هةر بة تةنها تَير وانني نةبَي، تَيروانني و يةكالكردنةوة بؤ ئةوةي سةبارةت بة خاَلي 

ئةو ثَيشنيارانةي كة دةكرَين بة هةند وةردةطرن يان بة هةند وةرناطرن، بؤ ئةوةي تَير وانني و 
ي كة بةهار خان يةكالكردنةوة، لة قانونةكةش يةكالكردنةوةشي تَيدابووة، سةبارةت بة خاَلي ضوارةم ئةوة

وتي ثشتطريي لَي دةكةم، ئةو وشةية البربَي، هةر بنووسرَي ئةنداماني ئةجنومةن و يةدةطي ئةجنومةن، واتا 
كة وتت ئةندامي ئةجنومةن و ئةندامي يةدةطي ئةجنومةن ئةوة دةبَي، يان دةتواني وشةي سةرةكي 

 بةكاربهَينيت، زؤر سوثاس.
 َيطري سةرؤكي ثةرلةمان:نكي/ جابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 

 دوايي با ئةو ثَيشنيارانة كؤ بكةنةوة، زؤر سوثاس بةر َيز قادر ئؤمتان، بةر َيز حممد علي، فةرموو دكتؤر.

 بةر َيز حممد علي ياسني:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ونةرييةوة لة ييةوة، تةبعةن لَيرة مةبةست لة رووي هووي كارطَيري و هونةري ضوارةم، لة ردووةم لة دَير 
ووي تةكنيكييةوة، مةبةسةتيان لة ر ووي تةكنيكةيية، ضونكة لة عةرةبيدا فةنيية، ئَيمة هةردوكيان بة ر

هونةر تةرجومة دةكةين، كةضي هةندَيك جار ئةوانة مةبةستيان تةكنيكية، خؤ ئةوة لَيرة هونةري نية، 
هونةري، بةآلم مةبةستيان تةكنيكي ية، فورقةي مؤسيقي دادةنَين يان شتَيكي ديكة ئةو كاتة دةبَيتة 

 سوثاس.
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 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 
  سوثاس بؤ بةر َيز د.حممد علي، بةر َيز فرحان جوهر، فةرموو.

 بةر َيز فرحان جوهر قادر:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةآلتةكاني كؤنطرة لة ثةير ةوي ناوخؤي سةنديكادا من ثَيشنيارم هةية كة مةسةلةي تايبةتكارييةكان و دة
ضارةسةر بكرَيت، ئةوة مبَينَيتةوة بؤ وردةكارييةكاني كؤنطرة و دةسةآلتةكاني بة مينهاج داخلي ضارةسةر 
بكرَيت، تةنها بر طةي سَيهةم مبَينَيت كة دادطاي تةميزي هةرَيم تايبةمتةند دةبَيت بة تَير وانني 

لةو تانانةي ثَيشكةش دةكرَين، من ثَيمواية تةنها ئةم خاَلة مبييَن ئةوي تر بضَيتة بةشَيوةيةكي بةثةلة 
 سةر مةسةلةي مينهاج داخلي، زؤر سوثاس.

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 
  سوثاس بؤ بةر َيز فرحان جوهر، بةر َيز د.ثةري، فةرموو.

 بةر َيز ثةري صاحل محيد:
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيز

 تَيبينييةكةم بةهار خان و كاك د.حممد كرديان، سوثاس.
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 

ذنةي ياسايي ( كؤتايي هات، ئَيستا داوا لة لي12سوثاس بؤ بةر َيزتان د.ثةري، طفتوطؤ لةسةر ماددةي )
 خبةنةر وو، د.ظاآل سةرؤكي ليذنةي ياسايي، فةرموو. شتنةوةي ئةو ماددةيةدةكةين بؤ ئةوةي دار

 بةر َيز ظاآل فريد إبراهيم:
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةسةن، ئَيمة ي كة بةكارمان هَيناوة مةسةلةي رئةو موصتةلةحي هونةري كرا بة تةكنيكي، بةآلم ئةوة
ة ناو قانون، ئةوة بة ثَيي (، يةعين هةية لاألعضاء األصليني و األعضاء اإلحتياطينيمةبةستمانة )

ةسةن شتَيكي ترمان بؤ بدؤزنةوة، لة كوردي ضي بةكار خؤتان، لة جَيي ئةصلي، لة جَيي رئيختيصاصي 
 دَينن؟ 

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ن ئةوة ئيقرار دوايي ئةو ماددةية يةكالي بكةينةوة ئةو مةسةلةي زمانةواني، دوايي سةنديكا خؤي ثَي

 بكرَي دةتوانني ئةوة ضارَيكي لَي بكةين، يةعين شتَيكي طوجناو.
 بةر َيز ظاآل فريد إبراهيم:
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ( 12ماددةي )
 (ي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:49ماددةي )
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ة لة كؤنطرة ئةم دةسةآلت و تايبةتكارييانةي يةكةم/ دةستةي طشيت سةنديكا لة رَيطةي نَيردةكانييةو
 خوارةوة ثيادة دةكات:

طفتوطؤكردني كارةكاني ئةجنومةني سةنديكا و ثةسندكردن و بر يارةكاني ذمَيرة كؤتاييةكاني بودجةي  -1
 ثَيشوو، بر يارداني بودجةي نوَي كة ئةجنومةني سةنديكا بؤ سَي ساَلي داهاتووي ئامادةي دةكات.

ني و يةكالكردنةوة لة كاروباري ثارَيزةران كة لة خشتةي كاردا هاتوون و تَير وانني لةو تَير وان-2
 ثَيشنيارانةي ثَيشكةشي كراون لة طشت ئةو شتانةي ثةيوةنديدارن ثَييةوة.

 ثَيشنياري هةمواركردني رسومات و هاوبةش و ثَيبذاردن بؤ سةنديكا و سةندووقي خانةنشيين.-3
 ي طشيت ثابةندن و بة زؤرينةي ئةندامة ئامادةبووةكان دةردةكرَين.بر يارةكاني كؤنطرة-4

دووةم/ دةستةي سةرثةرشتيار لةسةر كارةكاني كؤنطرة بانطهَيشيت دةستةي طشيت دةكات بة تةواوي 
ئةندامة تؤماركراوةكاني لة تؤمار و ئةوانةي بةرامبةري بةشداربووني ساآلنةيان داوة بؤ هةَلبذاردني 

ؤذةي بؤ ئةم مةبةستة دياري يةدةطي ئةجنومةني سةنديكا لةو ر ا و ئةندامي ئةصَلي وسةرؤكي سةنديك
َيكي دةخات و مايف نية دةست خباتة نَيو ر َير ةوي هةَلبذاردنةكان يان ر ووي كارطَيري و تةكنيكيلة ركراوة 

ثةرشيت ئةجنامداني ئةجنامةكاني و ضةند دادوةرَيك لة دادطاي تَيهةَلضوونةوةي تايبةمتةندي ناوضةكة سةر
 ايدةطةيةنن.و ئةجنامةكاني جَيطري دةكةن و ر َيك دةخةنةَلبذاردن دةكةن و كؤنووسةكاني ره

سَييةم/ دادطاي تةميزي هةرَيم تايبةمتةند دةبَيت بة تَير وانني بة شَيوةي بةثةلة لةو تانانةي ثَيشكةش 
( ر ؤذ ثَيشكةش بكرَين كة لة رؤذي 15) دةكرَين لةسةر ثرؤسةي هةَلبذاردنةكان كة ثَيويستة لة ماوةي

اطةياندني ئةجنامي هةَلبذاردنةكان دةست ثَي دةكات و بر ياري دادطا لةم بارةيةوة ملكةض دةبَي بؤ دواي ر
كردنةوةي ئةوين لة ماوةي  استاي تةميز لة رَيطةي داواكردني رتانة لَيدان لةاليةن دةستةي طشيت دادط

 ؤذدا.( ر15)
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:راهيم ئَيميبةر َيز جعفر اب

سوثاس بؤ بةر َيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي د.ظاآل، ئةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخةينة 
( كةس بة ثةسند دةزانيت، ئةوةي دذة؟ كةس نية، بةكؤي دةنط ثةسةند كرا، 46دةنطدان، كَي لةطةَلة؟ )

 (.13ماددةي )
 براهيم:بةر َيز ظاآل فريد إ

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
(ي ياساكة هةموار دةكرَين و بةم شَيوةية 50( هةر دوو بر طةي يةكةم و دووةمي ماددةي )13ماددةي )

 دةخوَيندرَينةوة:
يةكةم/ نَيردراوي كؤنطرةي طشيت بةشَيوةيةكي نائاسايي لة ناوةندي سةنديكا كؤدةبنةوة لةسةر بانطهَيشيت 

 ومةنةكةي يان يةك لةسةر سَيي ئةندامة تؤماركراوةكاني.دوو لةسةر سَيي ئةجن
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دووةم/ ذمارةي ياسايي كؤبوونةوةي نائاسايي بةئامادةبووني بةالي كةم يةك لةسةر سَيي نَيردةكان لة 
ؤذي دواتري دوادةخرَيت و لةكاتي نةهاتنة ئاراي ئةم دَيتة ئاراوة بةثَيضةوانةوة بؤ رئةنداماني كؤنطرة 

 كؤبوونةوةكة هةَلدةطريَيت.ذمارةية ئةوة 

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 
 فةرموو. عثمان،( يةك بةر َيز داوا دةكات، بةر َيز علي 13بةر َيزان بؤ موناقةشةي ماددةي )

 علي: عثمان بةر َيز علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

شنت/ لةسةر بانطهَيشيت دوو لةسةر سَيي ئةجنومةنةكةي بَينة دار( ظَي رةنطَي 2( و )1نيار دكةم بر طا )ثَيش
يان يةك لةسةر سَيي ئةندامة تؤماركراوةكاني نَيردراواني كؤنطرةي طشيت بةشَيوةيةكي نائاسايي لة 

 ناوةندي سةنديكا كؤدةبنةوة.
ر سَيي نَيردةكاني كؤبوونةوةي نائاسايي بةئامادةبووني ذمارةي ياسايي كة دةكاتة يةك لةسةبر طا دووَي/ 

ؤذي دواتر دوادةخرَيت و لةكاتي ئامادةنةبووني ذمارةي رة دةبةستَيت بةثَيضةوانةوة بؤ رئةندامةكاني كؤنط
 ياسايي  ئةوة كؤبوونةوةكة هةَلدةطريَيت بؤ ماوةيةك لة يةك مانط زياتر نةبَيت، زؤر سوثاس.

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 
، ئةوانة بنووسة بؤ بةر َيز ليذنةي ياسايي، ئَيستا داوا لة بةر َيزان ليذنةي عثمانسوثاس بؤ بةر َيز علي 

  ياسايي دةكةين ئةو ماددةية دووبارة دابر َيذنةوة. 
 بةر َيز ظاآل فريد إبراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( 13ماددةي )

 (ي ياساكة هةموار دةكرَين و بةم شَيوةية دةخوَيندرَينةوة:50هةر دوو بر طةي يةكةم و دووةمي ماددةي )
يةكةم/ نَيردراوي كؤنطرةي طشيت بةشَيوةيةكي نائاسايي لة ناوةندي سةنديكا كؤدةبنةوة و لةسةر 

 بانطهَيشيت دوو لةسةر سَيي ئةجنومةنةكةي يان يةك لةسةر سَيي ئةندامة تؤماركراوةكاني.
ي نائاسايي بةئامادةبووني اليةني كةم يةك لةسةر سَيي نَيردةكان لة دووةم/ ذمارةي ياسايي كؤبوونةوة

ؤذي دواتري دوادةخرَيت و لةكاتي نةهاتنة ئاراي ئةم دَيتة ئاراوة بةثَيضةوانةوة بؤ رئةنداماني كؤنطرة 
 ذمارةية ئةوة كؤبوونةوةكة هةَلدةطريَيت.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
( 42ةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة لةاليةن ليذنةي ياسايي دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلة؟ )ئ

 (.14كةس بةثةسةند دةزاني، ئةوةي دذة؟ كةس نية، بة كؤي دةنط ثةسةند كرا، ماددةي )
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 بةر َيز ظاآل فريد إبراهيم:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( 14ماددةي )
 (ي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:58دةي )بر طةي يةكةمي ماد

ي سةنديكا و ايي كردني كارةكانارمةندان بةشَيوةي طرَيبةست بؤ ريةكةم/ دامةزراندني فةرمانبةر و ك
اذةكانيان بةشَيوةيةك مةرجةكاني دامةزراندن و مووضة و بنةماكاني بةرزكردنةوةي كؤتايي ثَيهَيناني ر

 بكرَيت. ةذاولة ياساي ر اذةي مةدةني رهاتووة 
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 

(، طفتوطؤ نية، ديارة ئةو ماددةية 14سوثاس بؤ بةر َيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي، بؤ طفتوطؤي ماددةي )
( كةس 47لةطةَلة؟ ) استةوخؤ بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخيةينة دةنطدان، كَية، رموناقةشةي ني

 (.15بةثةسةند دةزاني، ئةوةي دذة؟ كةس نية، بة كؤي دةنط ثةسةند كرا، ماددةي )
 

 بةر َيز ظاآل فريد إبراهيم:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( 15ماددةي )
 (ي ياساكة هةمواردةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:65ماددةي )

يةن سةرؤكي سةنديكا يان سةرؤكي داواكاري طشيت يان هةر دادطايةك سكاآلي بةرزةفتةيي بة نووسراو لةال
يان اليةنَيكي فةرمي يان لةاليةن بريكار بؤ كراو دةجووَلَينرَيت و لةم حاَلةتةش بريكار بؤ كراو 

(هةزار دينارة يان ئةوةي هاوتايةتي ئةطةر لة دةعواكةي خاوةن ماف 50بارمتةيةك دةدات بر ةكةي )
 ؤي دةطَير درَيتةوة و بةثَيضةوانةوة وةكو داهاتَيكي كؤتايي بؤ سةنديكا تؤمار دةكرَيت.دةرضوو ئةوة ب

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي
(، يةك بةر َيز 15سوثاس بؤ بةر َيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي بةر َيز د.ظاآل، بؤ طفتوطؤكردن لةسةر ماددةي )

 أيوب، فةرموو.  هةية، بةر َيز مدينة
 بةر َيز مدينة أيوب أمحد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( بةحسَى سكااَليَى تكةتن، دةمَى سكااَليةك تَيتة تؤمار كرن ل اليَى سةنديكايَى يان 15دةربارَى ماددا )

سةرؤكَى داوا طشتى يان هةر اليةنةكَى فةرمى بَيتة الدان ضونكة ئةطةر كةسةكَى طةل حمامييةكَى 
تيفاقةك كر و ئيتيفاقا وان هات تَيكدام ئةظ كةسة بضينت سكااَل خؤ تؤمار بكةتن ب رَييا داواكارَى طشتى ئي

بيت و رَييا بؤسييةى تةحوسلى سةنديكاى بكةتن دَى طةلةك باشرت بنت، دةربارَى وى تةئميناتَى هاتة 
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( 50000وى بسةر كةنةكةتى و ) ( بؤ وى كةسَى هةكة سكااَل50000دايناتى ئةز بينم ئةظة رَيذةكا زؤرة )
 (، سوثاس.30000بدةت ئةز دةعوا تكةم ئةظاهة ببت )

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي
  كري، فةرموو.امنة زسوثاس بؤ بةر َيز مدينة أيوب، بةر َيز 

 كري سعيد:نة زمابةر َيز 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( هةزار.30(هةزار ببيتة )50دكةم، ) ثاَلثشتيا مدينة خاني
 :نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي

  كري، بةر َيز ئاواز محيد، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز امنة ز
 بةر َيز ئاواز محيد حسني:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثاَلثشيت مدينة خان دةكةم.
 طري سةرؤكي ثةرلةمان:نكي/ جَيابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 

سوثاس بؤ بةر َيز ئاواز محيد، ليذنةي ياسايي، فةرموو بةر َيزان، بةر َيز د.ظاآل سةرؤكي ليذنةي ياسايي، 
  فةرموو.

 بةر َيز ظاآل فريد إبراهيم:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

، ئةوة هيض كَيشةيةكي ئةوةي ثةيوةستة بة مةسةلةي سكاآلكة، سكاآلي بةرزةفتةيي ية، يةعين ئينزيباتيية
( 3نية، بؤية دةبَي اليةنةكاني فةرميشي تَيدا بَيت لة ثاَل دادطا و داواكاري طشيت، دووةمين زياتر لة )

 ( هةزار.30( هةزارةكة بكرَي بة )50كةس ثَيشنياري كردووة كة )
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 

( كةس ئةو ثَيشنيارة 30( هةزار، كَي لةطةَلة؟ )30( هةزار ببَيتة )50) ئةوة دةخةينة دةنطدان كة
( كةس دذن، واتا ثَيشنيارةكة 11بةثةسةند دةزانن، ئةوةي دذن؟ ئةو ثَيشنيارة بةثةسةند نازانن؟ )

  ( هةزار، كؤي ماددةكة.30( هةزار ببَيتة )50ثةسةند كرا )
 بةر َيز ظاآل فريد إبراهيم:

 رلةمان.بةر َيز سةرؤكي ثة
 ( 15ماددةي )
 (ي ياساكة هةمواردةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:65ماددةي )

سكاآلي بةرزةفتةيي بة نووسراو لةاليةن سةرؤكي سةنديكا يان سةرؤكي داواكاري طشيت يان هةر دادطايةك 
بريكار بؤ كراو  يان اليةنَيكي فةرمي يان لةاليةن بريكار بؤ كراو دةجووَلَينرَيت و لةم حاَلةتةش
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(هةزار دينارة يان ئةوةي هاوتايةتي ئةطةر لة دةعواكةي خاوةن 30بارمتةيةك تةئمينات دةدات بر ةكةي )
 ماف دةرضوو ئةوة بؤي دةطَير درَيتةوة و بةثَيضةوانةوة وةك داهاتَيكي كؤتايي بؤ سةنديكا تؤمار دةكرَيت.

 رلةمان:نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 
سوثاس بؤ بةر َيز د.ظاآل سةرؤكي ليذنةي ياسايي، ثَين ئةوةي بيخةينة دةنطدان، خاَلَيكي نيزاميمان هةية، 

  بةر َيز عمر عينايةت، فةرموو.
 بةر َيز عمر عينايةت حةمة:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ؤ كراو هاتووة، ئةطةر لة جاري )بريكار بؤ كراوم( طؤر ي بة )بري طرتة(، نازامن لَيرةش هةر بة بريكار ب

 ثَيشوو ثةسةند نةكراوة.
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي

  وونكردنةوة؟بةر َيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي ر
 بةر َيز ظاآل فريد إبراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةو موستةَلةحة بةكار دَينن لةبةرامبةر هةر بريكار بؤ كراو مايةوة لةبةر ئةوةي سوَلتةي قةزائي ئ

 موةكيل، سوثاس.
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 

وونكردنةوة د.ظاآل، ئةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي سوثاس بؤ ئةو ر
، ماددةكة بةزؤرينةي دةنط ثةسةند ( كةس دذن3( كةس بةثةسةند دةزانن، ئةوةي دذة؟ )41لةطةَلة؟ )

  (.16كرا، ماددةي )
 بةر َيز ظاآل فريد إبراهيم:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (16ماددةي )

 ماددةيةك بؤ ياساكة زياد دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
بة تةنها يان  اوَيذكارةكان يان ئةوانةي ثيادةكارن ممارس بؤيان هةية نووسينطةيثارَيزةرة، ر /يةك

 هاوبةش بؤ خؤيان لة شوَيين كاركردنيان كة لةالي سةنديكا جَيطري كراوة بكةنةوة.
دوو/ دةكرَيت نووسينكة بة ناوَيكي تايبةت بةخؤي بكرَيت كةوا لة تؤمارَيكي تايبةت لةالي سةنديكا تؤمار 

ت و ئةجنومةنةكةي بر ياري لةسةر دةكرَيت ئةوين لة دواي ئةو ر َيكارانةي سةنديكا بةر َينمايي دياري دةكا
  دةدات.

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 
  سوثاس بؤ بةر َيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي، بؤ طفتوطؤي ئةم ماددةية، بةر َيز ئومَيد حةمة علي، فةرموو.
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 بةر َيز ئومَيد حةمة علي:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

)يان(ة اوَيذكارةكان يان ئةوانةي ثيادةكارن، ثَيمواية ئةو زمانةواني ية، يةك/ ثارَيزةرة ر تةنها سةرجنَيكي
 تا اوَيذكارةكان و ثيادةكارةكان دةتوانن نووسينطةي تايبةتي خؤيان( من نازامنثَيويست نية )ثارَيزةرة ر

طةي تايبةت بة خؤيان يان ستة ئةوةي ئةوان نووسيويانة نووسينطةي بة تةنها يان دةتوانن نووسينضةند را
ئةوين هاوبةش لة شوَيين كاركردنيان بكةنةوة كة لةالي سةنديكا جَيطري كراوة بةو شَيوةية، خاَلي دووةم 

بكةن، زؤر زؤر  ووي زمانييةوة، ئةطةر خؤيان دةتوانن ثَيداضوونةوةيةكي بؤزؤر رةكيكي تياية لة ر
ايان دووبارة كردؤتةوة، ئةوة جوان نية بؤ دةقي ياسايي ستةدا ضةند جارَيك ناوي سةنديكرةكيكة، لة دوو ر

 بؤ نووسني.
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 

اددةية دووبارة صياغة بكةنةوة، سوثاس بؤ بةر َيز ئومَيد حةمة علي، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين ئةو م
  ، فةرموو.لطيفةالر ةضاوي ئةو تَيبينيانةش بكرَيت، بةر َيز تر

 حممد: لطيف بةر َيز تةالر
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

اوَيذكارةكان يان رةت بةوةي كة دةَلَي ثارَيزةرة روونكردنةوة بةر َيز ثةرلةمانتار كاك ئومَيد سةبابؤ ر
وماريسةكان اوَيذكارةكان دةتوانن بة تةنها خؤيان نووسينطة بكةنةوة، ياخود لةطةَل مي ثيادةكارن، رئةوانة

اوَيذكارَيك ئيال دةبَي كةسَيكي موماريسي لةطةَل دا بَيت، لةبةر ئةوة يكةنةوة، يةعين مةرج نية هةموو ردة
ناتوانني )و( دانَيني، هةر دةبَي )يان( دابنرَي، ضونكة ئةو كاتة ئيختياري ية، لةبةر ئةوة بؤ ئةوةي هيض 

)يان( هةبَي، ئةو )و( لة كاتي جَيبةجَيكردني ئةو طرفتَيكي ياسايي بؤ تةتبيقات دروست نةبَي دةبَي 
 بر طةية كَيشةي ياسايي دروست دةكات، زؤر سوثاس.

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 
  ، بةر َيز عمر عينايةت، فةرموو.لطيفتةالر  ز وونكردنةوةية بةر َيسوثاس بؤ ئةو ر

 بةر َيز عمر عينايةت حةمة:
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 

ي اويذكارةكان يان ئةوانةي ثيادةكارن( ماناة بر طةكةدا هاتووة )ثارَيزةرة رئةوةي لة ئةصلي ياساكة ل
اوَيذكارةكان مافيان هةية نووسينطة بكةنةوة، )و(كةش دابنَيي عةينةن واتا ئةوةية هةم ثيادةكارةكان هةم ر

اك ئومَيد دةكةم، ئةطةر )و( دابنَيي زؤر مةنتيقيرتة، دةطةيةنَي، لةبةر ئةوة من ثشتطريي قسةكةي ك
هةروةها وشةي )كةوا( لة كورديدا نية، دةكرَي بنووسي )كة(، )كةوا( لةبةر دةكرَي، دةستخؤش سوثاستان 

 دةكةم.
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 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:م ئَيميبراهيابةر َيز جعفر 
  ليذنةي ياسايي، فةرموو. سوثاس بةر َيز عمر عينايةت، بةر َيز د.ظاآل سةرؤكي

 بةر َيز ظاآل فريد إبراهيم:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

اماتي كردووة و ثَييواية )و( كَيشة دروست دةكات، بةر َيز سةرؤكي سةنديكاش لةطةَل ئةوةية تةالر خان حم
وةية ماددةكةمان اوبؤضووني بةر َيز كاك ئومَيد بةم شَيي مبَينَيتةوة و دواي وةرطرتين ركة )يان( وةكو خؤ

 دار شتؤتةوة:
 (16ماددةي )

 ماددةيةك بؤ ياساكة زياد دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
اوَيذكارةكان يان ئةوانةي ثيادةكارن ممارسن دةتوانن نووسينطةي تايبةت بة خؤيان يان يةك/ ثارَيزةرة ر

 وة بكةنةوة.هاوبةش لة شوَيين كاركردنيان كة لةالي سةنديكا جَيطري كرا
دوو/ دةكرَيت نووسينطة بة ناوَيكي تايبةت بةخؤي بكرَيت كةوا لة تؤمارَيكي تايبةت لةالي سةنديكا تؤمار 

َينمايي دةري دةكات و ئةجنومةنةكة بر ياري لةسةر واي ئةو رَيكارانةي سةنديكا بة ردةكرَيت ئةوين لة د
 دةدات.

 ي ثةرلةمان:نكي/ جَيطري سةرؤكبةر َيز جعفر ابراهيم ئي مي
( بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة 16سوثاس بؤ بةر َيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي، ئةو ماددةية، ماددةي )

( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةي دذة؟ كةس نية، بةكؤي دةنط 49دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلة؟ )
 (17ثةسةند كرا، ماددةي )

 بةر َيز ظاآل فريد إبراهيم:
 ثةرلةمان.بةر َيز سةرؤكي 
 (17ماددةي )

 بةشَيك بؤ ياساكة زياد دةكرَيت بةر يزبةندي بةشي دةيةم و لة ذَير ناونيشاني كؤمثانياكاني ثارَيزةرايةتي:
اوَيذكار بؤيان هةية كؤمثانيايةكي مةدةني ثيشةيي بؤ ثارَيزةرايةتي و ر اوَيذكاري يةكةم/ ثارَيزةراني ر

ي ثَيكةوةيي لة ر ووي نةياري و بةرثرسياريةتييةوة بةرامبةر ياسايي دامبةزرَينن بة سيفةتي هاوبةش
اوَيذي زةرايةتي كردن و ثَيشكةش كردني ربةكةساني ديكة لة يةك نووسينطة يان زياتر بة مةبةسيت ثارَي

دذ بةيةكة، بؤيان هةية نة بكةن كةوا بةرذةوةندييةكانيان ياسايي و بؤيان نية نوَينةرايةتي ئةو اليةنا
َيككةوتنةي لة رةوةي بةطوَيرةي بةندةكاني ئةو ريةتي بكةن لة ضوارضَيوةي كؤمثانيا يان لة دةثارَيزةرا

 نَيوانيان واذوو كراوة.
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ؤذي ردووةم/ كؤمثانيا كةسايةتي مةعنةوي هةية و مايف هةية ثيشةي ثارَيزةرايةتي بكات لة 
ياكان لة سةنديكا لة دواي ثةسةند تؤماركردنييةوة لة تؤماري كؤمثانيا مةدةنييةكان لةالي بةشي كؤمثان

 كردني ئةجنومةن لةسةر ثةير ةوي بنةر ةتي و طرَيبةسيت نوَينةري كؤمثانياكة.
سَييةم/ ناوي كؤمثانياكة ناوي طوازراوةي شياو دةبَي بة ثيشةكة يان ناوي هةموو هاوبةشةكانة يان ناوي 

انياي مةدةني ثيشةيي ثارَيزةرايةتي يان يةكَيكيانة لةطةَل هاوبةشةكاني و بةردةوام دةستةواذةي كؤمث
 كؤمثانياي ثارَيزةرايةتي لة دواي دَيت.

هيض هاوبةشَيك مايف نية لة مافةكاني لة كؤمثانيا بَيتة خوارةوة بؤ كةساني جطة لة -1ضوارةم/ 
 هاوبةشةكاني مةطةر بةر ةزامةندي نووسراوي هةموويانةوة بَيت.

نيا بَيتة دةرةوة لةدواي ئاطادار كردنةوةي هاوبةشةكاني لةم بارةيةوة هةر هاوبةشَيك مايف هةية لة كؤمثا-2
 بةالي كةم بةر لة سَي مانط.

ثارَيزةر مايف نية ببَيتة ئةندام لة زياتر لة يةك كؤمثانيا لةو كؤمثانيايةي لةم ياسايةدا دةقيان لةسةر -3
 كراوة.

ئةطةر لة ثيادةكردني ثيشة قةدةغةكرابَي يان ناوي  ثارَيزةر مايف نية لة كؤمثانيا بة ئةندام مبَينَيتةوة و-4
 ةشكرابَيتةوة.رَيزةران لةبةر هةر هؤيةك بَيت رلة خشتةي ثا

لةكاتي نةبووني دةق بؤ ضارةسةري حاَلةتي ثَيويست لة كؤمثانياكاني ثارَيزةرايةتي مةدةني دةكرَي بؤ -5
 ثةيوةنديدار طةر انةوة بكرَي. حوكمةكاني هاتوو لة ياساي مةدةني و ياسا بةركارةكاني ديكةي

و ثاكتاوكردني نوَينةرايةتي دةكات طرتنةبةري رَيكارةكاني هةَلوةشاندنةوة  سةرؤكي سةنديكا يان ئةوةي-6
 كؤمثانياي مةدةني ثارَيزةرايةتي بةثَيي ياساي ثارَيزةرايةتي و ر َينماييةكاني لة ئةستؤ دةطرَيت.

امةزراندني كؤمثانيا و ي ثَيويست دةربارةي بةياني طرَيبةسيت دَينمايئةجنومةني سةنديكا بؤي هةية ر-7
 َيكارةكاني تؤماركردني لةالي سةنديكا و هةَلوةشاندنةوةي يان ثاكتاوكردني دةربكات.ضؤنيةتي ر

ثَيويستة لةسةر طشت ئةو كؤمثانيانةي ثارَيزةرايةتي كة لة هةرَيم كار دةكةن خؤماَلي بَي يان بياني بَي -8
بة ثَيي ياساي ديكة دامةزراون باري ياسايي خؤيان بة ثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية و ئةو  كة ثَيشرت

ر َينماييانةي بة ثَيي ئةو ياساية دةردةضن لة ماوةي شةش مانط لةبةركاربووني ئةم ياساية بطوجنَينن و 
 هةمواري بكةن.

ةنانةي كة لة ياسا بةركارةكان وةسف كؤمثانياكاني ثارَيزةرايةتي وةك كةسايةتييةكي مةعنةوي و ئةو الي-9
اطةياندني ياسايي و دادبيين و طشت ئةو شتانةي ثَي ر كراوة بؤ مةبةستةكاني بريكارنامةيي و

 ثةيوةنديدارن بة ثيشةي ثارَيزةرايةتي كردنةوة تةنها لةو حاَلةتانة نةبَي كة تَييدا ناكرَيت.  
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 ي ثةرلةمان:نكي/ جَيطري سةرؤكبةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي
(، ئةوةي 17سوثاس بؤ بةر َيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي، بةر َيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةين لةسةر ماددةي )

َيواز، ز د.ردةيانةوَي بةشداري بكةن لة طفتوطؤكردن، ديارة دوو بةرَيز دةيانةوَي بةشداري بكةن، بةر َي
  فةرموو.

 َيواز فائق حسني:ربةر َيز 
 ةرلةمان.بةر َيز سةرؤكي ث

( دةَلَي )ثَيويستة لةسةر طشت ئةو كؤمثانيايانةي ثارَيزةرايةتي كة لة هةرَيم كار دةكةن خؤماَلي 8بر طةي )
( طومتان ثارَيزةر دةبَي ئيلال جنسيةي عرياقي هةبَي، يةعين هةَلطري 1بَيت يان بياني(، ئَيمة لة ماددةي )

بياني ثارَيزةرايةتي هيض شتَيكمان نية؟ يةعين هيض جنسيةي عرياقي بَي بة مةرج، لَيرة بؤ كؤمثانياي 
عةيةك كؤمثانياي بياني ةوةي كة ثَيشرت دةزامن هةن، مةمجوقسةمان نية؟ بة موتَلةقي بؤيان هةية ئ

( معاملة باملثلثارَيزةرايةتي لة هةرَيمي كوردستاندان، ثرسيارةكة ئةوةية ئايا ئةوةش لةسةر ئةساسي )
َيطري لةوةي كة و هةندَيكيشيان ئةصلةن بوونةتة رموتَلةقي دةبَي؟ ضونكة هةن دةبَي؟ يان هةر ئاوا بة 

موحاميةكاني كوردستان بتوانن ئيشةكاني خؤيان بكةن و عةينةن ئيشةكاني ئةوانين دةكةن، من دةزامن 
 كؤمثانياي موحاماتي ئوردوني لَيرة ئين دةكةن، لوبناني لَيرة ئين دةكةن، هةتا بةريتانين لَيرة ئين

َيطةي ئي بةر َيز سةرؤكي سةنديكاش لة رةنكردنةوة دةكةم سةبارةت بةوة و ردةكةن، لةبةر ئةوة داواي ر وو
بةر َيز ليذنةوة، لَيي بثرسن ئايا ئةوان بة موتَلةقي ئيرت بؤيان هةية لَيرة ئين بكةن؟ خؤيان بطوجنَينن 

 مةبةستيان بة موتَلةقيية يان نا؟
ةخريي تَيناطةم دةَلَي )طشت ئةو شتانةي ثةيوةنديدارن بةثيشةي فةقةرةي نؤيةمين لةو تؤزةي ئ

ثارَيزةرايةتي كردنةوة و تةنها لةو حاَلةتانة نةبَيت كة تَييدا ناكرَيت( نازامن مةبةستيان لةوة ضية؟ ئةطةر 
لة عةرةبي كراوة بة كوردي، نازامن ضية مةبةستةكة؟ تؤزَي نامةفهومة لةوانةية ثَيويسيت بة ئيعادةي 

 ياغة هةبَيت، زؤر سوثاس.ص
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 

  َيواز فائق، بةر َيز عمر عينايةت، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز د.ر
 بةر َيز عمر عينايةت حةمة:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يةك كؤمثانيا، لة كؤمثانيا ئةندامبوون  ( ثارَيزةر مايف نية ببَيتة ئةندام لة زياتر لة3لة ضوارةم بر طةي )

نية، كؤمثانيا بةشداريبوونة، يةعين سةهمي هةية، يةعين شتَيك نية بةناوي ئةندام لة كؤمثانيا، بةَلَي 
دةكرَي ئةندام بَي لة دةستةي كارطَيري، يةعين لة مةجليسي ئيدارةي كؤمثانيا، بةآلم ناكرَي ببَيتة ئةندام 

دةبَي تؤ هاوبةش بي لةو كؤمثانياية، يةعين بؤي نية هاوبةش بَي لة ضةند لة كؤمثانياكة، كةواتة 
َيواز طشت ئةو شتانةي وةكو بةر َيز د.ركؤمثانيايةك، ناكرَي بَلَيي ئةندام بَي، هةروةها وشةي لة ئةخريةوة 
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لةوانةية (، مجيع األمور( لة كورديدا دةبَي موعالةجة بكرَي، يةعين )شتباسي كرد، )طشت ئةو شتانةي(، )
لة عةرةبي دا وا هاتيَب، نازامن نةصة عةرةبييةكةي ضؤنة؟ ئةطةر بكرَيت ئةوة دابر َيذنةوة باشرتة، زؤر 

 سوثاس.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:براهيم ئَيابةر َيز جعفر 

  سوثاس بؤ بةر َيز عمر عينايةت، بةر َيز ئومَيد حةمة علي، فةرموو.
 بةر َيز ئومَيد حةمة علي:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ي كؤمثانيا بيانييةكانةوة، َيواز بكةم لةو بر طةي هةشتةمة مةسةلةةنها ويستم ثشتيواني قسةكاني د.رت

 وونبكرَيتةوة و هةم ضارةسةرين بكرَيت، زؤر سوثاس.هةم ر
 :نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 

  علي، بةر َيز كةذاَل هادي، فةرموو. سوثاس بؤ بةر َيز ئومَيد حةمة
 بةر َيز كةذاَل هادي فقَي:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 َيواز  و كاك ئومَيد دةكةم، سوثاس.ثشتطريي راكةي د.ر

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيمي بةر َيز جعفر
كؤتايي هات، ئَيستا داوا لة ليذنةي سوثاس بؤ بةر َيز د.كةذاَل هادي، ديارة طفتوطؤ لةسةر ئةو ماددةية 

ياسايي دةكةين، هةم وةآلمدانةوةي ئةو ثرسيارانة و ئةو تَيبينييانةي ئاراستة كران، هةم بؤ دار شتنةوةي 
  ئةم ماددةية، فةرموو بةر َيز د.ظاآل.

 بةر َيز ظاآل فريد إبراهيم:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةر مايف نية لة كؤمثانيا بة هاوبةش مبَينَيتةوة، ئةوةي بةر َيز عمر ( لة بر طةي )ضوارةم( ثارَيز4خاَلي )
مانة خؤي بطوجنَينَيت وعينايةت ثَيشنياري كرد، وةرطريا، ئةوةي ثةيوةستة بة بر طةي )هةشتةم( ئَيمة طوتو

(مان معاملة باملثللةطةَل ياساكة، كة دةَلَيني خؤي بطوجنَينَيت لةطةَل ياساكة ثَيشرتين باسي مةبدةئي )
ةضاوكردني ر كردووة دةتوانني لَيرة وةكو خؤي مبَينَيتةوة، دةشتوانني بنووسرَي لة كؤتاييةكةي بة

استة، نؤيةمين ئةو شتانة مةبةستمان )أمور(ة، يةعين )أمور( (، هةردووكي رمعاملة باملثلمةبدةئي )
 كردمانة )ئةو بابةتانة(.

 :ثةرلةماننكي/ جَيطري سةرؤكي ابراهيم ئَيميبةر َيز جعفر 
 ئةو كاروبارانة، ئَيستا دار شتين كؤتايي ماددةكة، فةرموو بةر َيز د.ظاآل.
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 بةر َيز ظاآل فريد إبراهيم:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (17ماددةي )
بةشَيك بؤ ياساكة زياد دةكرَيت و بةر يزبةندي بةشي دةيةم و لة ذَير ناونيشاني كؤمثانياكاني 

 ثارَيزةرايةتي:
اوَيذكاري ةني ثيشةيي بؤ ثارَيزةرايةتي و راوَيذكار بؤيان هةية كؤمثانيايةكي مةدثارَيزةراني ر يةكةم/

ووي نةياري و بةرثرسياريةتييةوة بةرامبةر ة سيفةتي هاوبةشي ثَيكةوةيي لة رياسايي دامبةزرَينن ب
اوَيذي شكةش كردني رزةرايةتي كردن و ثَيبةكةساني ديكة لة يةك نووسينطة يان زياتر بة مةبةسيت ثارَي

ياسايي و بؤيان نية بةر َيوةبةرايةتي ئةو اليةنانة بكةن كةوا بةرذةوةندييةكانيان دذ بةيةكة، بؤيان هةية 
َيككةوتنةي لة رةوةي بةطوَيرةي بةندةكاني ئةو رثارَيزةرايةتي بكةن لة ضوارضَيوةي كؤمثانيا يان لة دة

 نَيوانيان دا واذوو كراوة.
ؤذي تؤماركردني ة ثيشةي ثارَيزةرايةتي بكات لة را كةسايةتي مةعنةوي هةية و مايف هةيدووةم/ كؤمثاني

لة تؤماري كؤمثانيا مةدةنييةكان لةالي بةشي كؤمثانياكان لة سةنديكا لة دواي ثةسةند كردني ئةجنومةن 
 لةسةر ثةير ةوي بنةر ةتي و طرَيبةسيت دامةزرَينةري كؤمثانياكة.

اكة ناوي طوزارةي شياو دةبَيت بة ثيشةكة يان ناوي هةموو هاوبةشةكانة يان ناوي سَييةم/ ناوي كؤمثاني
يةكَيكيانة لةطةَل هاوبةشةكاني و بةردةوام دةستةواذةي كؤمثانياي مةدةني ثيشةيي ثارَيزةرايةتي يان 

 كؤمثانياي ثارَيزةرايةتي لة دواي دَيت.
ؤمثانيا بَيتة خوارةوة بؤ كةساني جطة لة هيض هاوبةشَيك مايف نية لة مافةكاني لة ك-1ضوارةم/ 

 ةزامةندي نووسراوي هةموويانةوة بَيت.ر هاوبةشةكاني مةطةر بة
هةر هاوبةشَيك مايف هةية لة كؤمثانيا بَيتة دةرةوة لةدواي ئاطادار كردنةوةي هاوبةشةكاني لةم بارةيةوة -2

 بةالي كةم بةر لة سَي مانط.
م لة زياتر لة يةك كؤمثانيا لةو كؤمثانيانةي لةم ياسايةدا دةقيان لةسةر ثارَيزةر مايف نية ببَيتة ئةندا-3

 كراوة.
يذذان -4 يذَذت  غذذة كراب ثارَيزةر مافى نيية لة كؤمثانيا بة هاوبةش مبَينَيتةوة ئةطةر لة ثيادةكردنى ثيشة قةدة

 ناوى لة خشتةى ثارَيزةران لةبةر هةر هؤيةك بَيت رةش كرابَيتةوة.
يذَذت لة كاتى نةبوونى  -5 مذذةدةنى دةكر يذذةتى  كذذانى ثارَيزةرا دةق بؤ ضارةسةرى حاَلةتى ثَيويست لة كؤمثانيا

 طةر انةوة بكرَيت. ثةيوةنديدا بؤ حوكمةكانى هات و لة ياسايى مةدةنى و ياسا بةركارةكانى ديكةى
شذذاندنةوة و -6 كذذانى هةَلوة بذذةرى رَيكارة نذذة  كذذات طرت يذذةتى دة نذذةى نوَينةرا يذذان ئةوا سذذةنديكاى   سذذةرؤكى 

سذذتؤ  لذذة ئة يذذةكانى  يذذةتى ر َينماي سذذاى ثارَيزةرا يذَذى يا بذذة ث يذذةتى  مذذةدةنى ثارَيزةرا يذذاى  تذذاوكردنى كؤمثان ثاك
 دةطرَيت.
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يذذا و -7 نذذدنى كؤمثان سذذتى دامةزرا  ئةجنومةنى سةنديكا بؤى هةية رَينمايى ثَيويست دةربارةى بةيانى طرَيبة
 اندنةوةى يان ثاكتاوكردنى دةربكات.َيكارةكانى تؤمار كردنى لةالى سةنديكا و هةَلوةشضؤنيةتى ر

يذذانى  -8 ثَيويستة لةسةر طشت ئةو كؤمثانيايانةى ثارَيزةرايةتى كة لة هةرَيم كار دةكةن خؤماَلى بَيت يان ب
ئذذةو  سذذايةو  ئذذةو يا مذذةكانى  يذَذى حوك بذذة ث يذذان  سذذايى خؤ بذذارى يا مذذةزراون  كذذة دا سذذاى دي يذَذى يا بذذة ث شذذرت  كذذة ثَي

طذذوجنَينن و 6ردةضن لة ماوةى )ر َينمايية بةَثى ئةو ياسايةى دة ( شةش مانط لة بةركاربوونى  ئةم ياساية ب
 هةموارى بكةن، لةطةَل رةضاو كردنى بنةماى مامةَلةى ضونيةك.

سذذف  -9 بذذةركارةكانى وة سذذا  لذذة يا كؤمثانياكانى ثارَيزةرايةتى وةك كةسايةتيةكى مةعنةوى ئة اليةنانةى كة 
مذذةى ثَي كذذار نا سذذتةكانى بري بذذؤ مةبة كذذة كذذراوة  نذذةى  ئذذةو كاروبارا شذذت  نذذى ط سذذايى و دادبي نذذدنى يا ر اطةيا

 ثةيوةنديدارن بة ثيشةى ثارَيزةرايةتى كردنةوة تةنها لةو حاَلةتانة نةبَيت كة تَييدا ناكرَيت.
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

 هةية بةر َيز كاك )عمر عينايةت( فةرموو. سوثاس بؤ بةر َيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى، ديارة خاَلَيكة نيزامى
 بةر َيز عمر عينايةت محة سعيد:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةر َيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى ليذنةى ياسايى لةمةيان وةرطرت كة ئةندامةكة بكةن بة هاوبةش بةاَلم 

َيتة ئةندام ببَيتة هاوبةش ئةبَى ئيٍَِستا ئةطةر خوَينديةوة لة خاَلى سَييةم ثارَيزةر مافى ئةوةى نيية بب
 لةوةشا بيطؤرى ئةبَى لة وةشا بيطؤرى لة ضوارةما وةدةبَى لة سَييةمين بيطؤرى، زؤر سوثاس.

 بةر َيز ظااَل فةريد ابراهيم:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئةطةر يةك جار ثَيشنيار وةرطرياية لة هةر كؤَييةك ئةندام هةبَيت ئةبَى بة هاوبةش.  
 َيز عمر عينايةت محة سعيد:بةر 

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 تؤ وات خوَيندةوة.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
( 48ئةوة ضاك دةكرَيت وةكو ئةوةكةى تر، ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان؟ )

 ية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى دواتر، فةرموو.كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة؟ كةس ني
 بةر َيز ظااَل فةريد ابراهيم:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (18ماددةى )
دةستةواذةى سةرؤكى سةنديكا جَيطاى دةستةواذةى نةقيبى ثارَيزةران دةطرَيتةوة لة هةر شوَينَيكى ياساى 

 ثارَيزةرايةتى هاتبَيت.
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 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ َيبراهيم ئابةرَيز جعفر 
( كةس بة ثةسةند دةزان، 50مناقةشة نيية، ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان؟ )

(، فةرموو، خاَلى نيزامى بةرَيز )امينة 19ئةوةى دذة؟ كةس نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا. ماددةى )
 خان ، دواتر بةر َيز )كةذاَل هادى(.زكرى( فةرموو، دواتر بةر َيز )طةشة( 

 بةر َيز امينة زكرى سعيد:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَين ئةم بطةهينة ئةحكامَيت خيتامى بؤ ثَيك ئينانا ظى ثر ؤذةى، ثَيشنيارةك من يا هةى، ماددةك بَيتة 
كارَى ثارَيزةراتى بكةن د زَيدةكرن ب ظى شَيوازى، كةس و كارَين ثلة ئَيك يَين دادوةرا بؤ وان نةبينت كو 

سنوورا دادطةها تَيهةَلضوونَى كو دادوةر كارَى خؤ تَيدا دكةتن، واتا ثلة ئَيك يَيت دادوةرا ئةطةر مةحكةمة 
هةبينت د مةنةقا خؤ بؤ وان نةبينت ل سنوورَى كو بابَى وا مامَى وان ثلة ئَيك بينت ل وَيرَى سكااَليَى تؤمار 

 بكةن، سوثاس.
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

 بةر َيز )طةشة دارا(، فةرموو.
 بةر َيز طةشة دارا جةالل:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةندامانى ثةرلةمان دوَينَى بامسان لةوة كرد كة هةندَى ثَيشنيار هةية، وة زؤر سوثاسى ليذنةى ياسايى 

نت، لة ماددةيةك ثَيمواية ئيرت ئيٍَِستا جَيطةى ئة ماددةية با دةكةين كة ثَيشنيارةكانى وةرطرت بؤ دارشس
(ى 1999(ى ساَلى )17( لة ياساى ذمارة )46( ئةمة ثشت بةستوو بة ماددةى )19نةضينة سةر ماددةى )

ياسايى ثارَيزةرايةتى كة دةبَيت خزمةتطوزارى لة رووى رؤشةمبريى ئابوورى كؤمةاَليةتى بة ئةندامةكانى 
وة ئةم مادانةى كة ئَيمةش باسى ئةكةين باى حاَلةتَيكى تايبةتة ئةوين خاوةن ثَيداويستى ثَيشكةش كا، 

تايبةتة كة خاوةن ثَيداويستى تايبةت كةسَيكة )عمق(َى لةبةر دةميايةتى كَيشةيةك لةبةر دةميايةتى وةكو 
ثارَيزةرَيكى تر دَيتة بةر كةسَيكى ئاسايى ناتوانَيت كارى ر ؤذانةى بةردةوام بَيت وة ئةو فرسةتانةى كة بؤ 

دةم بؤ خاوةن ثَيداويستى تايبةت نايَى  زؤر بة زةحةت تر و قورسرت ذيان ئةتوانَى بةر َيكا، ئَيمة وةكو 
ليذنةى كؤمةاَليةتى وة بة ثشتوانى ليذنةى ياسايى دةمانةوَيت ئةو خااَلنة جَيطةى بكرَيتةوة، ئةو خااَلنة 

ة ئةطةر دوايى خؤيان بيخوَيننةوة قسةى زياترى لةسةر بكةين يان ضني؟ لةبةر دةم ليذنةى ياسايى هةي
ئَيستا كة لة مةسةلةى بةخشني لة ر سووم وة لة ثَيدانى خانةنشينى سااَلنةى ئةندامانى سةنديكا هةروةها 
مينحةيةك و ثَيدانى قةرز وة بر نةوةى هاوكارى بؤ ئةو مندااَلنةى كة مندااَلى خاوةن ثَيداويستى تايبةتن 
يان ثارَيزةرَيكى خاوةن ثَيداويستى تايبةتن وة ئةو كةلوثةالنةى كة بؤ خاوةن ثَيداويستى تايبةت دابني 
ئةكرَيت لة رَيى سةنديكاوة، يةعنى ئةمة عيبئَيكى ماىل ناضَيتة سةر حكومةت بةَلك و لة رَيى سةنديكاوة 

ني بؤ منونة باسى ر ةسَيك ئةكةين لة ئةم ئيمتيازاتانة هةية من زؤر سوثاستان ئةكةم، يةعنى ئةطةر بَلَي
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( ثَينج هةزار 5000( هةزار دينار ئةيا يان )1000كاتَيكا تةَلةبَيك تةقديم ئةكا ثارَيزةرَيك مةسةلةن )
( 15( دة )10دينار ئةيا بؤ تةَلةبى تةئليلى دةعوايةك لة مانة، يةعنى ر ةنطة ثارَيزةرَيك لة مانطَيكا )

خؤش بَيت سةنديكا ثَيم واية زياتر ثشتوانَيكى مةعنةويية ئةطةر  ثانزة هةزار دينار رسوماتةى
ثةرلةمانتاران و ثةرلةمان ثشتوانى ئةو خاوةن ثَيداويستيية تايبةتيانة بكةين وة ئةوةى كة وةرمانطرتووة 

ان نازامن بةر َيز نةقيبى سةنديكا ثشتطرييم ئةكا يان نا لة حةظدة هةذدة هةزار ئةندامى سةنديكاى ثارَيزةر
ناطاتة دوو سةد كةس كة خؤيان خاون ثَيداويستى تايبةتن يان منداَلى خاوةن ثَيداويستى تايبةتيان هةية، 

 زؤر سوثاس بؤ ليذنةى ياسايى ئةطةر ثَيشنيارةكامنان وةرطرن. 
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

ر ئةيانةوَيت قسة بكةن، بةر َيز )كةذاَل هادى(، دواتر )منرية سوثاس بؤ بةر َيز )طةشة دارا(، دوو بةر َيزى ت
 (، بةر َيز )كةذاَل هادى( فةرموو.عثمان

 بةر َيز كةذاَل هادى فقَى:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

قسةكامن لةالن سةرؤكى ليذنةى كاروبارى كؤمةاَليةتى )طةشة( خانةوة كرا تايبةت بة خاوةن ثَيداويستى 
 )د.ظااَل( ئاماذةى بةوة كرد كة ئَيمة بة ماددةيةكى جيا معالةجةى داواكاريةكانى خاوةن تايبةت، دوَينَى

 ثَيداويستى تايبةت دةكةن، دةستتان خؤش بَيت.
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

ت بة خاوةن ثَيداويستى سوثاس بؤ بةر َيز )كةذاَل هادى( وةكو )مبدء( ثةسةند كراوة  كة ماددةيةكى تايبة
 فةرموو. عثمان منريةتايبةتةكان لةناو ئةم هةموارةدا ديارى بكرَيت جَيطري بكرَيت، بةرَيز 

 على: عثمان منرية بةر َيز
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

دةستتان خؤش بَيت لة راستيا ئةو َيشنيارة ثَيشنيارةكى طرينطة يةنى هيوادارم بة دةستةى سةرؤكايةتى 
 كةنةوة لةوةى كة ثَيويستة ماددةيةك بؤ ئةوة دابرَيت، سوثاستان ئةكةم. جةخت

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ 
 (، بةر َيز )خلف امحد( فةرموو.عثمان سوثاس بؤ بةر َيز )منرية

 بةر َيز خلف امحد معروف:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةوةى كة زياد كردنى ماددةكة تايبةت بة كةم ئةندامان يان خاوةن  ايةى ئةكةممن ثشتطريى ئةو ر
ثَيداويستى تايبةت، دوو ثشتطريى )ئامينة( خان ئةكةم ئةوةى كة دادوةرةكان كةس و كارى دادوةرةكان 

 مافى ئةوةيان نةبَيت، كةس و كارى ثلة يةك، زؤرسوثاس.
 



 438 

 :انسةرؤكى ثةرلةمجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 سوثاس بؤ بةر َيز )خلف امحد(، بةرَيز )عمر عينايةت(، فةرموو. قسةى نيية، بةر َيز )د.ثةرى(، فةرموو.

 بةر َيز ثةرى صاحل محيد:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتوانى لة ليذنةى كؤمةاَليةتى دةكةم هةر ئةو ر ؤذةش دةنطمان لةسةر دا بوو هةموومان ثشتيوانيمان 
 نيارةكةى )طةشة( خان، سوثاس.دةربرى بؤ ثَيش

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 سوثاس بؤ بةر َيز )د.ثةرى(، بةر َيز )ئوميد محة على(، فةرموو.

 بةر َيزئوميد محة على:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 اس.من ثشتوانى لة قسةكانى )ئامينة( خان دةكةموو قسةكانى )طةشة (خان، سوث 
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

 سوثاس بؤ بةر َيز )ئوميد محة على(، بةر َيز )عباس غزاىل(، فةرموو.
 بةر َيزعباس غزاىل مري خان:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ثشتطريى وتةكانى )ئامينة( خان و  كاك )ئوميد( و كاك )خلف( دةكةم،  سوثاس.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيا بةرَيز جعفر
سوثاس بؤ بةر َيز )عباس غزاىل(، بةر َيزان ئَيستا دوو ثَيشنيارمان هةنة ثشتوانى لَيكراوة ئةوةى تةسبينى 
ماددةكى تايبةت بة خاوةن ثَيداويستة تايبةتةكانة تةواو بووة دارشتنةكة ئةوة ماوة، ثَيشنيارى دووةم 

يوةستة بة ثلة يةكى دادوةرةكان، ضاوةر وانى ليذنةى ياساينة بؤ ئةوةى دار شتنى بؤ ئةوةية ئةوةى كة ثة
 بكرَينت بؤ ئةوةى خبرَيتة دةنطدان، فةرموو.

 بةر َيزظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

داواكةى ثَيشنيارى يةكةم كة كرا، هةر ثارَيزةرَيك كةسى ثلة يةكى دادوةر بَيت لةالى ئةو دادوةرة 
( وة دةطوترَيت هةر ثارَيزةرَيك كةسى ثلة 19نابينرَيت، ماددةيةك ئيزافة دةكرَيت بة ريزبةندى ماددةى )

 يةكى دادوةر بَيت لةالى ئةو دادوةرة داواكةى نابينرَيت.
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى  مينكى/براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

ةرؤكى سةنديكا بكرَينت، دوو بةر َيز دةيانةوَيت قسة بكةن لة كا با راوَيذكاريةكى ئيزافى لةطةَل بةر َيز س
ليذنةى ياسايى، ديارة ئةو بابةتة هةندةك بابةتةكى ئاَلَوزة ئةوةش ئاسايية ثَيويستى بة روونكردنةوةى 

( خؤى ثارَيزةرة فةرموو بةر َيز، لة دةسةاَلتى دادوةرى ضةندين طرَينتى لطيف زؤر هةية، بةرَيز )تةالر
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ؤ ئةوةى سكااَليةك الى دادوةرةك بَينت دةيتوانى داوا بكةى ئةو دادوةرة نةيبينى تةرةفى مقابل هةنة ب
 زةمانات هةنة بةاَلم لةطةل ئةوةش رةضاوى ئةوةش بابكرَيت، بةَلَى، فةرموو. 

 :حممد لطيف بةر َيز تةالر
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان. 

ارَيزةرَيك كةسى دةرةجة يةكى دادوةرَيك بَيت فعلةن لة ناو ئَى خؤى زؤر ئاسايية و ياسايية ئةطةر بَيت و ث
ئةو دادطاية نابَيت دادوةرةكة ئةو داواية ببينَيت، بةاَلم بؤ ئةوةى ئَيستا كة ثَيشنيارَيك هاتووة كة لة 
هةموو مةنتيقة ئيستيئنافيةكة بؤى نةبَيت ئةو كةسة داوا ببينَيت بةر استى ئةمة كارَيكى قورسة يةعنى 

ك ئةطةر كةسى يةكةمى دادوةرةكة بَيت كضى بَيت يان كورى بَيت ناكرَيت، بؤ منونة لة سليمانى يان كةسَي
لة دهؤك يان لة هةولَير بة هيض شَيوةيةك مافى نةبَيت لة هموو مةنتيقة ئيستيئنافيةكة داوا ببينَيت ئةو 

َيلكردنى مافة ئةوة )اجحاف(ة بة كاتة تةنها بؤى هةية لة دهؤك يان لة هةولَير يةعنى بة راستى ئةمة ثَيش
حةقى ئةو كةسة لةبةر ئةو باوكى يان دايكى دادوةرة ئةمة كَيشةى بؤ دروست ئةبَيت بؤية ئةطةر كةسى 
دةرةجة يةك بَيت، دادوةرَيك كةسى نةبَيت بةاَلم لة مةنتيقة ئيستيئنافيةكة بةراستةى ئةوة )اجحاف(ة بة 

 سنورى ئةو شارةيا كارى ثارَيزةرايةتى بكات، زؤر سوثاس. حةقى كةسةكة، ئةو  كةسة بؤ نةبَيت  لة
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

 (، بةر َيز )د. بةهار حممود(، فةرموو.لطيفسوثاس بؤ بةر َيز )تةالر 
 بةر َيزبةهار حممود فتاح :

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان. 
ؤر جوانة ضونكة بؤ خؤى لة ياساى )اصوىل مرافعات( لة مرافعاتى دانانى ئةم ماددةية حيكمةتةكةى ز

( ئةطةر يةكَيك لة ئةترافى 4مةدةنيا تةنةحى قازى هةية قازى نابَيت بة ئةترافى دعوا هةتاكو دةرةجة )
(ى نابَيت ئةو دةعواية ببينَى ئةبَى تةنةحى بكات، بةاَلم بؤ ثارَيزةر نيية بؤية 4دةعوا تا دةرةجة )

كةى جوانة لةبةر ئةوةى كة بَياليةنى بثارَيزن بؤ ئةوةى دةعواكة  بة مةجراى خؤى بة ئينصاف حيكمةتة
و بة عةدالةتةوة وةربطرَيت، بؤية هةر لةسةر ئةساسى ئةو حيكمةتةش وا باشة بة تةنها ئةو دادوةرةى كة 

رةبتَيك نايبةستَيتةوة ثلة يةكة نةك لة مةنتيقةى ئيستيئنافيةكة، ئَيستا لةو دى و دادوةرَيك هةية هيض 
بة حماميةكة بةاَلم لةم  ديو دادوةرةكةى ئةم دى و باوكيةتى بؤ ضى رَيطةى لَيبطرَيت حمامية لة شارةكةى 
خؤيدا حمامات بكات، بؤية ئةسلى حيكمةتةكة ئةوةية كة ئةو دادوةرةى كة داواكة دةبينَيت لةطةَل 

َيينةوة بؤ ياساى مرافةعاتى مةدةنى كة تةنةحى قازى حماميةكة سيلةى قةرابةيان نةبَيت هةر ئةطةر بطةر 
باس كردووة بؤ ئةترافى دةعوا ناَلَيت لة مةنتيقةكة دةَلَى لةو دةعوايةى كة هةية نابَيت ئةترافى دةعوا 

 ( يان هةبَيت.4لةطةَل قازيا قةرابةتى تا دةرةجة )
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 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
( فةرموو، روونكردنةوةى لطيفبؤ بةر َيز )د.بةهار حممود( بؤ ئةو روونكردنةوة، بةر َيز )تةالر  سوثاس
 ئيزافى.

 :حممد لطيفبةر َيزتةالر 
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.  

يةك روونكردنةوةى ئيزافى ئةطةر بَيت و بَلَيني ترس هةبَيت لةوةى ئةو باوكة واستةيةك بكات ياخود ناو 
ئةو باوكة تةئسريى هةبَيت دةبينني داواكة لة سنورى ئةو ئيستيئنافةية ئةوة ئةطةر لة و ناوبانطى 

هةر ئةكات لةبةر ئةوة بة راستى بؤ شارَيكيكةش بَيت بةهؤى بوونى ئةو ثةيوةنديانة ئةو تةئسرية 
 رايةك هةيةثيََشَيكردنى 

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
دادوةرى طرينتى هةنة، يةعنى سكااَليةك الى دادوةرةك بيت يةعنى دةتوانى دااو بكةى ئةو  دةسةاَلتى

دادوةرة نةيبينى، تةرةفى مقابل يةعنى زةمانات هةنة يةعنى لةطةَل ئةوةشدا رةضاوى ئةوةش با بكرَيت، 
 بةَلَى، فةرموو.

 :حممدلطيف بةر َيز تةالر 
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ك بَيت فعلةن لة ناو اسايية و ياسايية ئةطةر بَيت و ثارَيزةرَيك كةسى دةرةجة يةكى دادوةريئَى خؤى زؤر ئ
ئةو دادطاية نابَيت دادوةرةكة ئةو داواوية ببينَى، ئَيستا ثَيشنيارَيك هاتووة كة لة هةموو مةنتيقة 

ئةطةر كةسى يةكةمى ئيستيئنافيةكة ئةو كةسة داوا ببينَى بةراستى ئةمة كارَيكى قورسة يةعنى كةسَيك 
دادوةركة ببٍَِت كضى بَى يان كور ى بَيت ناكرَيـ بؤ منونة لة سلَيمانى يان لة دهؤك يان لة هةولَير بة هيض 
شَيوةيةك مافى نةبَيت لة هةموو مةنتيقة ئيستيئنافيةكة داوا ببينَى ئةو كاتة تةنها بؤى هةية لة دهؤك 

كردنى مافة ئيستيحافة بة حةقى ئةو كةسة لةبةر ئةوة باوكى يان لة هةولَير يةعنى بةراستى ئةمة ثَيشَيل
يان دايكى دادوةرة ئةمة كَيشةى بؤ دروست ئةبَى بؤية ئةطةر كةسى دةرةجة يةك، يةعنى بؤى نةبَيت 
دادوةرَيك كةسى دةرةجة يةك بةاَلم لة مةنتيقة ئيستيئنافيةكة بةراستى ئةوة ئيسحافة بة حةقى كةسةكة 

 ؤى ئةو كةسة بؤى نةبَيت لةو سنوورى ئةو شارةيا كارى ثارَيزةرايةتى بكات، زؤر سوثاس.ئةبَيتة هؤكارَى ب
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

 (، بةر َيز )د. بةهار حممود(، فةرموو.لطيفسوثاس بؤ بةر َيز )تةالر 
 بةر َيزبةهار حممود فتاح :

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان. 
نى ئةم ماددةية حيكمةتةكةى زؤر جوانة ضونكة بؤ خؤى لة ياساى )اصوىل مرافعات( لة مرافعاتى دانا

مةدةنيا تةنةحيةى قازى هةية قازى نابَيت بة ئةترافى دةعوا يةكَيك لة ئةترافى دةعوا تا رةجة ضوارى 
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ؤية حيكمةتةكةى جوانة بَى نابَيت ئةو دةعواية ببينَيت دةبَيت تةنةحى بكات، بةاَلم بؤ ثارَيزةر نيية ب
لةبةر ئةوةى كة يةعنى بَياليةنى خؤيان بثارَيزن بؤ ئةوةى دةعواكة مةجراى خؤى بة ئينساف و بة 
عةدالةتةوة وةرطرَيت بؤية هةر لةسةر ئةساسى ئةو حيكمةتةش وا باشة كة بة تةنها ئةو دادوةرةى كة ثلة 

رَيك هةية هيض رةبتَيك نايبةستَيتةوة يةكة لة مةنتيقة ئيستيئنافيةكة ئَيستا لةو دى و دادوة
بةحماميةكةوة بةاَلم لةم دى و دادوةرةكةى ئةو دى و باوكيةتى بؤضى ر َيطةى ىَل بطرَيت ئةو حمامية لة 
شارةكةى خؤيدا حمامانت بكات، بؤية ئةصلى حيكمةتةكة ئةوةية كة ئةو دادوةرةى كة داواكة ئةبينَيت كة 

ةرابةيان نةبَيت هةر ئةطةر بطةر َيينةوة بؤ ياسا لة ياساى معارةفاتى حماميةكة كة هينيان تيا سيلةى ق
مةدةنى كةتةنةحى قازى باس كردووة بؤ ئةترافى دةعوا ناَلَيت لة مةتنيقةكة دةَلَى لةو داعواييةى كة 

 هةية نابَيت ئةترافة دةعوا لةطةر قازيا قةرابةتى تا دةرةجة ضواريان هةبَيت.
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

(، روونكردنةوةى ئيزافى، لطيفسوثاس بؤ بةر َيز )د. بةهار حممود(، بؤ ئةو روونكردنةوة، بةر َيز )تةالر 
 ،فةرموو.

 حممد : لطيفبةر َيزتةالر 
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

باوكة واستةيةك بكات ياخود  يةك روونكردنةوةى ئيزافة ئةطةر بَيت و بَلَيني ترس هةبَيت لةوةى كة ئةو
ناو ناوبانطى ئةو باوكة تةئسريى هةبَيت لةسةر بينينى داواكة لة سنورى ئةو ئيستيئنافةيا ئةوة ئةطةر لة 
شارَيكيةش بَيت بة هؤى بوونى ئةو ثةيوةنديانة ئةوة ئةو تةئسرية هةر ئةكا لةبةر ئةوة بة راستى زؤر 

كردنى مافى ئةو ثارَيزةرة وة كار بؤ ئةوة بكةين الى ئةو دادوةرة طرينطة ئَيمة نةببينة هؤكار بؤ ثَيشَيل
 مافى بينينةكةى نةبَي، بةاَلم لة سنوورى مةنتيقةى ئيستيئنافيةكة قورسة، زؤر سوثاس.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
ى روونكردنةوةى ئةسَلى ثَيشنيارةكة (، ديارة مةبةستلطيفسوثاس بؤ ئةو روونكردنةوةى بةر َيز )تةالر 

ئةوةى )ئامينة( خان ثَيشكةشى كرد مةبةست لةو دةعواية بؤ يةك دةعوا يةعنى ئةوة تةسةور دةكةم لةوة 
بةرفراوانرت بينت هةرضةندة ئَيوة خاوةن رةئينة ئَيمة خاوةن رةئى نيينة بةس وا دةبينم، ئيستا 

 شنيارمان هةنة، فةرموو.ضاوةر وانى ئةوةينة سياغة بكرَيت، دوو ثَي
 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ( هةر ثارَيزةرَيك كةسى ثلة يةكى دادوةر بَيت لة الى ئةو دادوةرة داواكةى نابينرَيت.19ماددةى ماددةى )
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 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
( 47( بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان؟ )19ةيةكى ئيزافى، ماددةى )ئةو ماددةية دةبَيتة مادد

كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة؟ كةس نيية، ئةو ماددةية بة كؤى دةنط ثةسةند كرا. ماددةيةكى تر 
 ئيزافة دةكرَيت لةسةر ثَيشنيارى ئَيوة، فةرموو.

 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم: 
 ثةرلةمان.بةر َيز سةرؤكى 
 ( ثارَيزةرى خاوةن ثَيداويستى تايبةتى لة رسوم و سااَلنةى ئةنداميةتى سةنديكا دةبةخشرَيت.20ماددةى )

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 بةر َيز )طةشة( خان، فةرموو.

 بةر َيزطةشة دارا جةالل:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لة ليذنةى ياسايى  ئةو ثيَِنيارانة يةعنى هةر ماددة بة ماددة داتان رشتووة يان هةر  وةاَل ثرسيارم هةية

ئةو ماددةية دائةنَين؟ نا ئةخةر ضونكة ئَيمة باسى ئةوةمان كرد بةر َيزان يةعنى كاتَيك فةرمانبةرَيك 
دووة واتة تةميز مناَلَيكى خاوةن ثَيداويستى تايبةتى هةية حكومةت ئيمتيازَيكى ياوةتَى ئيستيسناى كر

لةسةر بنةماى تةميزى ئيلابى بة مووضة و دةرماَلةوة لةماَلةوة بؤ ئةوةى بتوانَى ئةو مناَلة خاوةن 
ثَيداويستة تايبةتة بة خَيوكات شةلة دةماغة داون سَينرتوومة ئؤتيزمة هةر شتَيكة يةعنى هةر كةسَى 

َيى سةنديكاوة با ئَيمةش لة ر ت يةنى لةبةر ئةوةمناَلى خاوةن ثَيداويستى تايبةت هةبَيت لة ذيان دائةبر َي
ئةو ئيمتيازة بؤ ئةو ثارَيزرانة دةستة بةر بكةين يةعنى كة ثارَيزةرَيك خاوةن ثَيداويستى تايبةتى هةية 
با وةكو ضؤن فةرمانبةرَيك ئةو ئيمتيازةى هةية لة حكومةتا با لَيرةش ئَيمة لة مةسةلةى ئةوةى كة ئةو 

ان كرد نةك تةنها ئةو ثارَيزةرةى كة خؤى خاوةن ثَيداويستى تايبةتة بةَلك و كة خاوةنى بر طانةى كة بامس
 منداَلى خاوةن ثَيداويستى تايبةتيشة بؤى بكرَيت، سوثاس.   

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
روونكردنةوة لةسةر ئةمة كة ضى سوثاس بؤ بةرَيز) طةشة دارا( بةر َيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى ئةطةر 

 بكرَيت بؤ كةم ئةندامى ثارَيزةر، فةرموو.
 ظااَل فريد ابراهيم: بةر َيز

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةوةى لة ياساى ثارَيزةرايةتى هةية ئَيمة دةتانني جَيى بكةينةوة تةنها ئةوةية كة خاوةن ثَيداويستى 

اميةتى سةنديكا ببةخشرَيـنت، يةعنى ياساى ماف و ئيمتيازاتى تايبةت لة رسووم و بةشدارى سااَلنةى ئةند
كةم ئةندام جياوازة لةطةَل ياساى ثارَيزةرايةتى، دوو شتى لَيك جياوازن ئةوةى لَيرة ثةيوةستة بة 
سةنديكاوة ئَيمة طوتوومانة هةموو كةم ئةندامَيك دةبةخشرَيت لة رسوومات و لة بةشدارى سااَلنة ثَيم 
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بابةتة زؤر لة يةك جياوازن يةعنى ئةمة ناتوانني هةرضى ثةيوةندى بة كةم ئةندام و ماف واية ئةو دوو 
 و ئيمتيازاتى بَينينة ناو ياساى ثارَيزةرايةتى جَيطاى بكةينةوة، سوثاس.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
ز )طةشة دارا( دةدةين، دةرفةتى كؤتاي، دوايى ئةو سوثاس بؤ بةرَيز )د.ظاال(، جارَيكى تر دةرفةت بة بةر َي

 بابةتة يةكاليى دةكةينةوة، فةرموو.
 بةر َيزطةشة دارا جةالل:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةندامانى ثةرلةمان كة ئَيمة ئةَلَيني ئةو ثارَيزةرانةى كة خاوةن ثَيداويستى تايبةتن خاوةن ثَيداويستى 

ايبةتن هوكةى ضيية؟ ئةوةى خؤى خاوةن ثَيداويستى تايبةتة دائيمةن مناَلى خاوةن ثَيداويستى  ت
تةميزَيكى سلبى ئةكرَيت لة ناو كؤمةَلطةيا يةعنى هةموو لة بوارةكانى تريشا رةنطة فرسةتى كارى كةم 
بدرَيتَى، ثارَيزةرَيكة خاوةنى ثَيداويستى تايبةتة فرسةتى كةمى ئةدرَيتَى بؤ ئين كردن زياتر معاقبى 

وية لةوةى مرافةعة بكات بَيتة ناو هؤَلى مورافةعةوة ئينلا ئةو دايك و باوكةى كة خاوةنى مناَلى دةعا
ثَيداويستى تايبةتة ئينلا بة هةمان شَيوة كَيشةى زؤرة كاتى نيية وة يةعنى ئةو فرسةتةى ئيشكردنةى بؤ 

ت، يةعنى بؤية كة ئَيمة كة بذَيوى ذيانى خؤى نيية وةكو ئةوةى كة دايك و باوكي مناَلَيكى ئاسايى بَي
 ئةَلَيني خؤيان، زؤر سوثاستان ئةكةم ئةطةر وةرى بطرن.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
زؤر وازحة ئةوةى لةم هؤَلةنة هةمووى هاوسؤزن لةطةَل ئةو بريؤكةية رَيطايةك كة بزانن ضؤن ضارةسةر 

 فةرموو. بكرَيتةوة، بةرَيز )عمر عينايةت(
 بةر َيزعمر عينايةت محة سعيد:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَيم واية زياتر لة سَى كةس ثشطريى )طةشة( خامنى كرد ئةو ثَيشنيارة ئةخةمة دةست بةر َيزت، ثارَيزةرى 
خاوةن ثيََداويستى تايبةت يان ئةوةى منداَلى خاوةن ثَيداويستى تايبةتة  هةية لة باج و ر سووماتى 

 ديكا ببةخشرَيت، ئةوةشى بؤ ئيزافة بكةن، سوثاس.سةن
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

دةتوانى ئةوة بنووسى، ئَيستا بةر َيز سةرؤكى سةنديكا شتةكى نووسيوة با ئةوانين ببينن سوودى ىَل 
ئةجنام بدةن، فةرموو بةر َيز ببينن، ئيستا سةنديكاى ثارَيزةران دةولةمةندة دةتوانن لةو ئيشانةش 

 سةرؤكى ليذنةى ياسايى.
 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 دواى طفتو طؤ كردنى وةرطرتى را بةرَيز سةرؤكى سةنديكا بةو شَيوةية ماددةكةمان دارشتةوة،
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 (20ماددةى )
 سةنديكا بؤى هةية:

سوومات و رمنداَلى خاوةن ثَيداويستى تايبةتيان هةية هةية لة  خاوةن ثَيداويستى تايبةتى يان ئةوانةى-1
 بةشدارى سااَلنةى سةنديكا ببةخشرَيت.

 بةخشن واتة )منح( بدات بة ثارَيزةرى خاوةن ثَيداويستى تايبةت. -2
 قةرزى نةختينةيى بدات بة ثارَيزةرى خاوةن ثَيداويستى تايبةت. -3

 :سةرؤكى ثةرلةمان جَيطرىمينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
سوثاس بةر َيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى، ئةو ثَيشنيارة ئَيستا دةخةينة دةنطدان ئةو ثَيشنيارةى  

( كةس بة 50خوَينرايةوة بؤ ئَيوةى بةر َيز سةبارةت بة خاوةن ثَيداويستى تايبةت دةخةينة دةنطدان؟ )
 (، فةرموو.21كرا.ماددةى )ثةسةند دةزانى، ئةوةى دذة؟ كةس نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند 

 بةر َيز بةهار حممود فتاح :
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان. 

 ( دواى ئيزافة كردنى ئةو دوو ماددةية.21(ية لَيرة دةبَيتة )19ماددةى )
 (21ماددةى )

ئةجنومةنى سةنديكا بؤى هةية رَينمايى ثَيويست بؤ ئاسان جَيبةجَيكردنى حوكمةكانى ئةو ياساية 
 دةربكات.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَياةرَيز جعفر ب
 مناقةشة لةسةر ئةو ماددةية بةس يةك بةر َيز، بةر َيز )عمر عينايةت( فةرموو.

 بةر َيز عمر عينايةت محة سعيد:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ت بؤ ئاسان َينمايى ثَيويسن بنووسرَيت ئةجنومةنى سةنديكا ربؤى هةية لةوَييا يةعنى بةراى م
 جَيبةجَيكردنى حوكمةكانى ئةم ياساية دةردةكات )بؤيةكة( البربَيت.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 سوثاس بؤ بةر َيز )عمر عينايةت(، بةرَيز )د. بةهار حممود(، فةرموو.

 بةر َيزبةهار حممود فتاح :
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان. 

ى رَينمايى بؤ جَيبةجَيكردنى ياسا زؤرتر ئيشى سوَلتةى تةنفيزيية لةبةر ئةوةى ئةمان خؤى دةركردن
سةنديكان ئَيمة وتوومانة بؤى هةية يةعنى ئةو مافةمان ثَيداوة يةعنى بؤى هةية ر َينمايى ثَيويست 

 دةربكات بؤ ئاسان جَيبةجَيكردنى ئةوة لةوةوة هاتووة. 
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 :سةرؤكى ثةرلةمانَيطرى جمينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
سوثاس بؤ ئةو روونكردنةوةى بةر َيز )د.بةهار حممود(، بةر َيزان ئةو ماددةية دةخوَينرَيتةوة وة دةخةينة 
دةنطدان خؤى وازحة هيضى لَيناطؤرين ثَيويست بةوة ناكات هةر بةو  شَيوازةى خوَينرايةوة روونكردنةوة 

( كةس 1( كةس بة ثةسةند دةزانى، ئةوةى دذة؟ )50ةنطدان؟ )دران بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخةينة د
 (، فةرموو.22دذة، بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا. ماددةى )

 بةر َيز بةهار حممود فتاح :
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( 22ماددةى )
 ت.كار بة هيض دةقَيكى ياسايى يان بر يارَيكى ناكؤك لةطةَل حوكمةكانى ئةو ياسايةدا ناكرَي

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
( كةس بة ثةسةند دةزانى ئةوةى دذة؟ كةس نيية، بة كؤى 47مناقةشة نية ماددةكة دةخةينة دةنطدان؟ )
 دةنط ثةسةند كرا. ماددةى دواتر، فةرموو.

 بةر َيز بةهار حممود فتاح :
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (23ماددةى )
 ستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةو ياساية جَيبةجَى بكةن.ثَيوي

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 ناقةشة، )د. ثةرى( فةرموو.وم

 :بةر َيز ثةرى صاحل محيد
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ية ئةجنومةنى ردنى حوكمةكانى ئةم ياسااستى بكةنةوة ئةوة زؤر وشكة، بؤ ئاسان جَيبةجيكهيوادارين ر
 َينمايى ثَيويست دةربكات.سةنديكا بؤى هةية ر

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
( لةسةر ئةوة ئةطةر 21دكتؤرة ئةمة باسى ئةوةى تر دةكةين ئةوةى لةوَى نووسراوة ) تؤيشئةوة ر

( 53ةطةر تَيبينيةك هةبيت، هيض نية، دةخةينة دةنطدان؟ )( ئ21تَيبينيةكت هةبى، لةسةر ماددةى )
 كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة؟ كةس نية، بة كؤى دةنط ثةسةندكرا. ماددةى دواتر، فةرموو.

 بةر َيز بةهار حممود فتاح :
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (24ماددةى )
 ى )وقايع الكردستان( جَيبةجَيدةكرَيت.ئةم ياساية لة ر ؤذى باَلو بوونةوةى لة ر ؤذنامةى فةرم
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 :مينكى/ سةرؤكى ثةرلةمانبراهيم ئَيابةرَيز جعفر 
( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى 50مناقشة نيية ماددةكة بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخةينة دةنطدان؟ )

 دذة؟ كةس نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا. هؤيةكانى دةرضواندن، فةرموو.
 هار حممود فتاح :بةر َيز بة

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ضاو هؤيةكانى دةرضواندن، لة ثَيناو بةرزكردنةوةى ئاستى ثيشةيى و زانستى ئةندامانى سةنديكا و بةر

و خؤطوجناندن لةطةَل ئةو ثَيشكةوتن و ثةرة سةندنانةى هاتؤتة كايةوة طرتنى بنةماكانى دميوكراسيةت 
 ئةو ياساية دةرضوَينرا.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَياجعفر  بةرَيز
( دواتر بةر َيز )ئومَيد محة على( عبداللطيفدوو كةس دةيانةوَى بةشداربن لة مناقةشة، بةر َيز )ئارى 

 فةرموو.
 مولود: عبداللطيفئارى  بةر َيز

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
تى ثيشةيى زانستى كارى ثارَيزةرايةتى و سةنديكا و بةم شَيوةيةى لَيبكرَيت لة ثَيناو بةرز كردنةوةى ئاس

ئةندامانى ضونكة هةر بة تةنيا بؤ ئةندامانى سةنديكا نيية ئةم ياساية هةم بؤ كارى ثارَيزةرايةتيية بؤ 
سةنديكاكةية وة بؤ ئةندامةكانيشيةتى وة خؤطةجناندن لةطةَل ئةو ثةرةسةندن و ثَيشكةوتوانةى كة َيتة 

دةرضوَينرا، وة من ثَيم باشة بة لةبةرضاو طرتنى بنةماكانى دميوكراسيةت البربَيت،  ئارارة ئةم ياساية
 سوثاس.
 :مينكى/ سةرؤكى ثةرلةمانبراهيم ئَيابةرَيز جعفر 

(، ئةطةر ئةوةى نووسيتة بؤ بةر َيزان لة ليذنةى ياسايى بنَيرى باشرت عبداللطيفسوثاس بؤ بةر َيز )ئارى 
 على(، فةرموو. دةبى، بةر َيز )ئومَيد محة

 بةر َيز ئومَيد محة على:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لة ثَيناو بةرزكردنةوةى ئاستى ثيشةيى و زانستيانةى ئةندامانى سةنديكا و لَيرة نووسيويانة بةرضاو  
طرتنى بنةماكانى دميوكراسى بة شَيوةيةكى الوةكى تةماشاى بنةماكانى دميوكراسى دةكرَيت بؤية ثَيم باشة 

ةبرى ئةوة بنووسن ثيادةكردنى بنةماكانى دميوكراسى و سوود بينني لة هةموو ئةو ثَيشكةوتنانةى لةم ل
 بوارةدا هاتوونةتة ئاراوة ئةم ياساية دةرضوَينرا.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
وسيوتة بؤ ليذنةى ياسايى بنَيرة، سوثاس بؤ بةر َيز )ئومَيد محة على(، ديارة نووسيوتة هةر ئةوةى نو

( دوو ضارةك نان حازر دةبى تا ئةو كاتةى ئَيمة 2بةر َيزان هةر بؤ ئاطادارى ئَيوةى بةر َيز بؤ سةعات )
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بةردةوام دةبني ئةوجا ئةوةى ثَيويستى بة دةرَيية دةضيت و دَيتةوة، دواى نان خواردنةكة ئةطةر تةواومان 
 .ر نيية ئةطةر ئامادة بوونةكة وةكو ئةمرؤ بى تةواوى دةكةينكرد، ضونكة يةك طفتوطؤ ماية زؤ

 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 هؤيةكانى دةرضواندن:
لة ثَيناو بةرزكردنةوةى ئاستى ثيشةيى و زانستى كارى ثارَيزةرايةتى ئةندامانى سةنديكا و ثةير ةو كردنى  

وجناندان لةطةَل ئةو ثَيشكةوتن و ثةرةسةندنانةى لةم بوارةدا هاتؤتة بنةماكانى دميوكراسيةت و خؤط
 كايةوة ئةم ياساية دةرضوَينرا.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
( كةس بة 47هيض تَيبينيةك نيية هؤيةكانى دةرضواندن   بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان؟ )

 ( كةس دذة، بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا.1ن، ئةوةى دذة؟  )ثةسةند دةزان
( كةس بة ثةسةنددةزانَيت، ئةوةى دذة؟ كةس نيية، بة كؤى دةنط 51كؤى ياساكة دةخةينة دةنطدان؟ ) 

ثةسةند كرا. ثريؤزة لة ثارَيزةرانى كوردستان لة خةَلكى كوردستان، دةستتان خؤش بى. بةر َيزان بةرنامةى 
 (2دةبني تاوةكو ئاماذةم ثَى كرد دواى سةعات ) كار بةردةوام

بر طةى دووةم لة بةرنامةى كار، طفتوطؤكردنى ثرؤذة ياساى هةموارى ضوارةمى سندوقى خانةنشينى   
(، 72(ى هةمواركرا لة هةرَيمى كوردستان، بة ثَيى ماددةكانى )1999(ى ساَلى )18ثارَيزةرايةتى ذمارة )

 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلى )1ؤى  ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )( لة ثةير ةوى ناوخ75(، )74)
 داوا لة بةر َيزان ليذنةى ياسايى دةكةين ماددة بة ماددة راثؤرتى هاوبةش ثَيشكةشى بة ئَيوةى بةر َيز بكةن.

 بةر َيز بةهار حممود فتاح :
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ارى ضوارةمى ياساى سندوقى خانةنشينى ثارَيزةران لة اثؤرتى ليذنة سةبارةت بة ثر ؤذة ياساى هةمور
ؤذى دووشةمة رَيكةوتى ( ليذنةى كاروبارى ياسايى ر1999)(ى ساَلى 18هةرَيمى كوردستان/عرياق ذمارة )

( كؤبوونةوةى ئةجنامدا بؤ تاوتوَى كردنى ثرؤذة ياساى هةموارى ضوارةمى ياساى سندوقى 29/1/2018)
( كة لة اليةن ذمارةى 1999(ى ساَلى )18هةرَيمى كوردستان/عرياق ذمارة )خانةنشينى ثارَيزةران لة 

( لة 19ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة دواى خوَيندنةوةى يةكةمى لة دانيشتنى ذمارة )
( ر ةوانةى ليذنةكةمان كراوة دواى طفتوطؤكردن و تاوتوَيكردن 30/6/2015ر ؤذى سَيشةمة بةروارى )

 ان طةيشتنة ئةم ئةجنامانةى خوارةوة:ليذنةك
 (1999(ى ساَلى )18ياساى سندوقى خانةنشينى ثارَيزةران لة هةرَيمى كوردستان/عرياق ذمارة )

 (1) ماددةى
 ( لة ياساكة زياد دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:2بر طةيةك بة ر يزبةندى ضوارةم بؤ ماددةى )
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طةَل ئةجنومةنى سةنديكاى ثارَيزةرانى كوردستان بةرنامة و كاروبارةكانى ضوارةم: دةستة بة هةماهةنطى لة
 رَيك دةخات و بة جؤرَيك كة لة بةرذةوةندى ئةندامانى سةنديكا بَيت.

 (2ماددةى )
 ( لة ياساكة هةمورا دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:3ماددةى )

امى يةدةط ثَيك دَيت كة نوَينةرايةتى هةر يةك لة دةستةى سندوق لة سَى ئةندامى ر ةسةن و سَى ئةند-1
 ئةجنومةنى دادوةرى و وةزارةتى دارايى و سةنديكاى ثارَيزةران دةكةن.

دةستة لةاليةن نوَينةرى ئةجنومةنى دادوةريةوة سةرؤكايةتى ئةكرَيت كة نوَينةرايةتى سندوق دةكات  -2
 لةبةردةم دادطاكان و فةرمانطةكانى تر.

ةسةن و يةدةط لة نَيو دادوةرانى ثلة يةك دا دةثااَلوَيت  وةزارةتى دارايى ر دادوةرى ئةندامىئةجنومةنى  -3
وئابوورى ئةندامى رةسةن و يةدةط لة نَيو فةرمانبةرانيدا دةثاَلَيوَيت، بةمةرجَيك ثلةى وةزيفيان لة 

لة نَيو ثارَيزةرو  ةن و يةدةنطةست سةنديكاى ثارَيزةران ئةندامى ربةر َيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَي
 اوَيذكارةكانيدا.ر

 (3ماددةى )
 (ة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةيةى دةخوَينرَيتةوة: 4بر طةى ثَينلةمى ماددةى )

 (5بر طةى )
دامةزراندنى فةرمانبةران كارمةندان بة شَيوةى طرَيبةست بؤرايى كردنى كاروبارةكانى دةستة و كؤتايى  

بةرز كردنةوةى  ك مةرجةكانى دامةزراندن و دابينكردنى مووضة و بنةماكانىثَيهَينانى ر اذةكان بة جؤرَي
 اذةى مةدةنى رةضاو بكرَيت.هاتوو لة ياساى ر

 (4ماددةى )
 (ى ياساكة هةمورا دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:6بر طةى دووةمى ماددةى )

 (2بر طةى )
بوون لة سندوقى سااَلنة بة يةك جار لة ماوةى يةك ثارَيزةر بة هاوبةشى بة ئيشرتاك بةشدار  -1

%( 35مانطةكانى كانوونى دووةم و شوباتى هةر ساَلَيك دةدات و لة بارى دواكةوتن لة وادةى دياريكراو لة )
 ئابوونةى سااَلنة دةخرَيتة سةر.

هةزاريان ( سةد و ثةجنا 150000ئةو ثارَيزةرانةى كة دةبنة ئةندامى سةنديكا بؤ يةكةم جار بر ى ) -2
 لَيوةردةطريَى ئةو بر ة هاوبةشية بة بةشداريكردنى ثارَيزةر لة سندوقةكة هةذمار دةكرَيت.

 (5ماددةى )
(ى ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية 13هةردوو برطةى )يةكةم( و )سَييةم( لة ماددةى )

 دةخوَينرَيتةوة:
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ثزيشكى فةرمى سةملَينرا كة دووضارى  ثارَيزةر خانةنشني دةكرَيت ئةطةر بة راثؤرتى ليذنةى-1
نةخؤشيةك هاتووة كةوا ثةككةوتةى كردووة لة ثارَيزةرايةتى كردن و ماوةى ثارَيزةرايةتى كردنيشى بة 

اذةكةى ى بةشداربوونى ئةو سااَلنةى بؤ ر( ساَل دادةنرَيت، ئةطةر لةم ماوة كةمرت بَيت و بةرامبةرةكان15)
( ثَينج هةزار 5000) ندوق لَيى وةردةطريَيت بةو مةرجةى لةسةر بنةماىزَيدة كراوة لة سةنديكا و لة س

 دينار بؤ هةر مانطَيك خانةنشني بكرَيت.
( ساَل دادةنرَيت ئةطةر لةم ماوةية كةمرت بَيت و كؤضى 15ماوةى ثارَيزةرايةتى كردنى ثارَيزةر بة ) -3

ةماية تةرخان دةكرَيت و بةرامبةرةكانى دوايى بكات و مووضةى خانةنشينى بؤ منداَلةكانى لةسةر ئةو بن
بةشدارى لة سةنديكا و سندوق ىَل وةرناطريَيت بةرامبةر بةو ماوةيةى ماوة، ماوة ياساييةكةى ثَى تةواو 

 كراوة.
 (  6ماددةى )

 (ى ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةةي دةخوَينرَيتةوة:14سةرةتاى ماددةى )
وادةى ثارَيزةرايةتى كردن دادةنرَين بؤ مةبةستةكانى خانةنشينى ئةطةر  بة تةنها ئةو وادانةى دادَين بة

 ثارَيزةر لةبرى ئةو وادانة بةرامبةرةكانى هاوبةشى بةشداربوونى لة سةنديكا و سندوق بدات.
 (7ماددةى )

 ( هةمورا دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:15بر طةى دووةمى ماددةى )
نى ئةو ثارَيزةرانةى لة هةرَيمى كوردستان ثَين بةركار بوونى ئةم ياساية دووةم: مووضةى خانةنشي 

( ضوار هةزار دينار 4000خانةنشني كراون مووضةى خانةنشينيان بؤ تةرخان دةكرَيت لةسةر بنةماى )
بةرامبةر هةر مانطَيكى ماوةى خانةنشينى وة بؤ ئةم مةبةستةش دواين بةشى مانط بة مانطَيكى تةواو 

 ت.دادةنرَي
 ( 8ماددةى )
 (ى ياساكة هةمورا دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:16ماددةى )

دةكرَيت نَيوانى ماوةى ثارَيزةرايةتى و هةر مافَيكى خانةنشينى ديكة كؤ بكرَينةوة بة ضاوثؤشني لة لة  -1
ق شايستةى سةرضاوةكةى  بةو مةرجةى كؤى طشتيان زياتر نةبَيت لةو مووضةيةى ثارَيزةر لة سندو

 ( يةك مليؤن و هةشت سةد هةزار زياتر بَيت.1800000دةبَيت و لةهةر حاَلةتَيكين بَيت نابَيت لة )
مووضةى خانةنشينى هاتوو بؤ ثارَيزةرى خانةنشني كراو لة وةزيفةيةكى ديكة لةو مووضةيةى  -2

 ساية.خانةنشينى كة شايستةى دةبَيت كةم دةكرَيتةوة بة طوَيرةى حوكمةكانى ئةو يا
 (9ماددةى )

 (ى ياساكة هةموار دةكرَيت بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:17برطةى )يةكةم(ى ماددةى )
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ؤذى رد ئةوة مافةكانى خانةنشينى لة رئةطةر ثارَيزةر يان ثارَيزةرى خانةنشينكراو كؤضى دوايى ك-1 
بوونى خَيزانى هاتوو لة ياساى مردنيةوة بؤ منداَلةكانى دةطوازرَيتةوة لةم حاَلةتةش حوكمةكانى خانةنشين

 خانةنشينى مةدةنى ثيادة دةكرَيت.
 (10ماددةى )
 (ى ياساكة هةمواردةكرَيـت و بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:21ماددةى )

 بةدةر لة حوكمةكانى ماددةكانى ثَيشوو دةستة هةَلدةستَيت بة بةخشينى.
و ثةجنا هةزار بؤ خَيزانى ئةو ( حةوت سةد 750000مووضةى خانةنشينى كةمرت نةبَيت ) -1 

 عرياق شةهيد بوون. ثارَيزةرانةى لة خةباتى بزاظى بزوتنةوةى رزطارى خوازى كوردستان/
( شةش سةد هةزار دينار بؤ خَيزانى ئةو 600000مووضةيةكى خانةنشينى كةمرت نةبَيت لة ) -2

( 1991(ى ساَلى )23/10وردستان لة )ثارَيزةرانةى لة دواى  واز هَينانى دةسةاَلتى ناوةندى لة ئيدارةى ك
( كؤضى دواييان 1999(ى ساَلى )18تا دةرضواندنى ياساى سندوقى خانةنشينى ثارَيزةران ذمارة )

 كردوووة.
 (11ماددةى )
 ( ياساكة هةمورا دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:22ماددةى )

كهَينانى ليذنةى كاتى سةنديكاى ثارَيزةرةانى ماوةى ثارَيزةرايةتى كردن لة دةرةوةى هةرَيم ثَين ثَي-1
( بؤ مةبةستةكانى ئةم ياساية هةذمار دةكرَيت بؤ ئةوين بؤ ئةو  3/1/1993كوردستان لة رَيكةوتى )

 ( تؤمار كراون.9/4/2003ثارَيزةرانةى لة سةنديكا ثَين رَيكةوتى )
( تؤمار كراون لة وانةى داواى 9/4/2003ثَيويستة لةسةر ئةو ثارَيزةرانةى لة سةنديكا كةوا ثَين ) -2

خستنة سةرى ماوةى ثارَيزةرايةتى كردنيان دةكةن لة الي سةنديكاى ثارَيزةرانى هةرَيمى كوردستان بؤ 
 مةبةستى خانةنشينكردن بةرامبةرةكانى بةشداربوونى ئةو سااَلنة لة سةنديكا و سندوق بدةن.

 هؤيةكانى دةرضواندن:
اراستى ماف و دابني كردنى ذيانَيكى شايستة بؤ ثارَيزةران خَيزانةكانيان و بة لة ثَيناو رَيكخستنةوة و ث

 لةبةر ضاو طرتنى ثةرةسةندنة كؤمةاَليةتى و ئابووريةكان ئةم ياساية دةرضوَينرا.
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

اثؤرتة هاوبةشةكة ةى ياسايى، بةر َيزان ررؤكى ليذنسوثاس بؤ بةر َيز )د. بةهار حممود( جَيطرى سة
( دةست 1خوَينرايةوة  وةكو ثَيشرت دةست دةكةين بة طفتوطؤى ئةم ثر ؤذةية ماددة بة ماددة لة ماددةى )

 ثَى دةكةين، فةرموو بةر َيز.
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 بةر َيز بةهار حممود فتاح :
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( لة ياساكة كة زياد دةكرَيت بةم شَيوةية 2بؤ ماددةى )( بر طةيةك بة ريزبةندى ضوارةم 1ماددةى )
 دةخوَينرَيتةوة.

ضوارةم: دةستة بة هةماهةنطى لةطةَل ئةجنومةنى سةنديكاى ثارَيزةرانى كوردستان بةرنامة و كاروبارةكانى 
 ر َيك دةخان بة جؤرَيك بةرذةوةندى ئةندامانى سةنديكا بَيت.  

 :سةرؤكى ثةرلةمانطرى جَيمينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
سوثاس بؤ بةر َيز )د. بةهار حممود( جَيطرى سةرؤكى ليذنةى ياسايى، بؤ طفتو طؤى ئةو ماددةية ديارة 
طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية نيية، نيسابةكة َثيناضى هةبى، دةبَى يةك بة يةك تةواو بينت بؤ ئةوةى 

َيوة بةر َيز لةبةر ئةوةى زؤرى ئةندامانى ثةرلةمان رَيكارة باشةكانى  ثةيرةوى ثةرلةمانة، بؤ ئاطادارى ئ
لَيرة نينة بةيانى كؤنفرانسى ئةوةى سةنتةرى توَيذينةوةى ثةرلةمان بةذدارة لةطةل )مَيرى( بؤ سازكردنى 
ئةم كؤنفرانسة، بةبامشان زانى ئةندامانى ثةرلةمان حزوريان لة وَى هةبيت، بةراستى ثةيوةستة بة 

( مةبدةئَيكى زؤر طرينطى دميوكراسيةو حوكمرانى ئةو سةردةمةى لةدونيادا صلطاتالدةسةاَلتةكان )فصل 
 لة ضةندين تةوةر ئةوة باس دةكرَيت.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 بةرَيز )د. عزت صابر( خاَلةكى نيزامى، فةرموو.

 بةر َيز عزةت صابر امساعيل :
 ن.بةر َيز سةرؤكى ثةرلةما

ئةم ياساية ياساى سندوقى خانةنشينى لة راستيا تةواو تةواو بةشَيكى ثةيوةندى هةية بة ليذنةى 
داراييةوة جةندين جار طلةيى و طازاندة ئةكةين  دةبوو لة كاتى خؤى ئاراستةى ليذنةى ثةيونديدار بكرَيت 

وَينى، سندوقى خانةنشينى ئةطةر نا هيض تةشليعَيك نابَيت دةوَلمةندى بكةى بة باشرتين شَيوة دةريض
تةبيعةتى ماىل هةية )انشاءاللة( بؤ داهاتووة ثرؤذة ياسا ثةيوةست بوو بة ليذنةى داراييةوة ئاراستةى 

 ليذنةكةمان بكةن، زؤر سوثاس.
 :سةرؤكى ثةرلةمان جَيطرى مينكى/براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

ثةسةندة رةهةندى دارايى هةية دةبواية بؤ زؤر سوثاس بؤ بةرَيز )د. عزت صابر( رةخنةكةت بةجَيية وة  
( 1ئَيوةش ئاراستة بكرَيت، بة تةئكيد ئةوة لةبةر ضاو دةطريَيت، نيسابةكة تةواوة بةرَيزان ماددةى )

خوَينرايةوة دووبارة دةخوَينينةوة و دةخةينة دةنطدان، هيض طفتوطؤ لةسةر نةبوو واتة بةس 
 خوَيندنةوةية بؤ دةنطدان.

 فريد ابراهيم:بةر َيز ظااَل 
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
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 (1ماددةى )
 ( لة ياساكة زياد دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:2بر طةيةك بة ريزبةندى )ضوارةم( بؤ ماددةى )

ضوارةم: دةستة بة هةماهةنطى لةطةَل ئةجنومةنى سةنديكاى ثارَيزةرانى كوردستان بةرنامة و كاروبارةكانى 
 ة جؤرَيك كة لة بةرذةوةندى ئةندامانى سةنديكا بَيت.رَيك دةخات ب

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
سوثاس بؤ بةر َيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى، ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان؟ 

 ( فةرموو.2ثةسةند كرا. ماددةى ) ( كةس بة ثةسةند دةزانى، ئةوى دذة؟ كةس نيية، بة كؤى دةنط47)
 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 (2ماددةى )
 ( لة ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:3ماددةى )

( ئةندامى يةدةط ثَيك دَيت كة نوَينةرايةتى هةر يةك لة 3ةسةن و )( ئةندامى ر3دةستةى سندوق لة )-1
 ةجنومةنى دادوةرى و وةزارةتى دارايى و سةنديكاى ثارَيزةران دةكةن.ئ
دةستة لةاليةن نوَينةرى ئةجنومةنى داوةريةوة سةرؤكايةتى دةكرَيت كة نوَينةرايةتى سندوق دةكات  -2

 لةبةردةم دادطا و فةرمانطةكانى تر.
زارةتى دارايى ةكدا دةثاَلوَيت وةةسةن و يةدةط لةنَيو دادوةرانى ثلة يئةجنومةنى دادوةرى ئةندامى ر -3

ةسةن و يةدةط لة نَيو فةرمانبةرانيدا دةثاَلَيوَيت بة مةرجَيك ثلةى وةزيفيان لة ئابوورى ئةندامى ر
ن و يةدةنط لة نَيو ثاريََزةرة ةسةكاى ثارَيزةران ئةندامى ربةر َيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيت و سةندي

 ةسةنةكان( دةكةين بة )ئةصلى(.َيز سةرؤكى ثةرلةمان )رَيت، بةر اوَيذكارةكانيدا دةثاَلَيور
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

( بؤ طفتوطؤ، ئةطةر 2سوثاس بؤ ئةو تَيبينية، منين بةتةما بووم ئاواذة بةو ر ةسةنية بكةم، ماددةى )
ةية بكةن، بةر َيز )ئومَيد محة على( دواتر طفتوطؤ نةبى، دوو بةر َيز داوا دةكةن طفتوطؤ لةسةر ئةم مادد

 بةرَيز )قادر ئؤمتان(  فةرموو.
 بةر َيز ئومَيد محة على :

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
هةرضةنة سةرؤكى ليذنةى ياسايى خَيرا باسى ر ةسةنةكةى كرد دةمةوَى روونكردنةوة لةسةر ئةوة بدةم بؤ 

ةسةن لة زمانى طةر َين خؤى ئةوة كَيشية! وشةى ركة دةواتاى يةنى زمانى كورديةكة لةزمانة عةرةبية
كورديا بطةر َيى وة بؤ وشةى هةميشةين لة زمانى كورديا بطةر َيى، نةك بةراوردى بكةى بة وة كة دةَلَين 

ةسةن( وشةَيكة بؤ منوونة ئةطةر باس لة ئينسانَيكى رةسةن تاية نادات وشةى )رئةصل دائةنَيني ئةو وا
وونة بؤية لَيرة زمانى كورديا واتاكةى بؤ ئَيمة رةسةن دةكرَيت ئةوة لة لة ئينسانَيكى ناركرَيت يان باس دة
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ئةو واتاية ناطوجنَى )هةميشةيى( ئَيوة ديسان وتتان ناطوجنَى لةبةر ئةوةى بةراوردتان كرد بةوةى كة 
لَيرةيا كَيشةكة وةريدةطَير ن وشةى ئةصل لة عةرةبيةكة وةردةطَير ن بَيطومان ناكاتة )هةميشةيةكة( 

دروست ئةبَيـت، لَيرة واز لة وشة عةرةبيةكة بَينن، )هةميشةيى( باشرتة بؤ ئةو شوَينة دايبنَين )يةدةط( 
ةسةنةكة ئةو واتاية نادات وة ئةصليةكةش ة دةبةخشَى كة ئَيمة دةمانةوَى رئةو واتاية دةدا ئةو

رتة )هةميشةييةكة( دابنَين يان )جَيطري( عةرةبيةكةية كورداندوتانة كردووتانة بة )ئةسلى( بؤية باش
 ةى نيية، زؤر سوثاس.رديةوة ئةو واتاية دةدات هيض كَيدابنَين هةمان ئةو واتا دةدات لة رووى زمانى كو

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
لة )رسني( هاتووة لة عةرةبيةكة ةسةنكةش كوردى نيية )ئومَيد محة على(، هةتا دةلَين رسوثاس بؤ بةر َيز 

 هاتووة قسةيةكى واش هةية، بةر َيز )قادر ئؤمتان( فةرموو.
 بةر َيز قادر ئؤمتان رسول :
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةسةن( كرد لة ثر ؤذةى ثةسةندكراوى ئةوةى ياسايى وشةى )ر هاورام، ئَيمة ثَيشرت قسةمان لةسةر
ئةو وشةية بطؤردرَيت رةنطبَيـ ئةو وشةى )هةميشةيى( وا لَيك بدرَيتةوة  ثارَيزةرايةتى ئَيمةش ثَيمان باشة

ئةو كةسة بة هةميشةيى لةوَى دةمَينَيتةوة ئةوة واريد نةبَيت دةكرَيت وشةى  ) سةرةكى( يان وشةى 
و  )جَيطري( بةكار بَينني، وة سةبارةت بة بر طةى سَييةمين من ثَيشنيار دةكةم كة ئةوانةى وةزارةتى دارايى

ئابوورى ئةندامةكانيان هةم ئةندامة سةرةكيةكانيان هةم ئةندامة يةدةطةكانيان هةر تةنها ثلةكانيان 
 بةر َيوةبةرى طشتية بة بنةما نةطريَى بةَلك و اليةنة ثسثؤريةكان ئةوةشيان بة بنةما بطريَى، زؤر سوثاس.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
ة بة ؤ بةر َيز ) قادر وةمتان( بؤ ئةو تَيبينية، ئَيستا داوا لة ليذنةى ياسايى دةكةين ماددةكسوثاس ب

 وو، فةرموو.دار شتنى كؤتاييةوة خبةنة ر
 بةر َيزظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
م لةبةر ئةوةى ةسةن( ، )ئةصلى( مان بةكار هَيناوة من موصتةلةحى قانوونى دةطةر َيلة جَيى وشةى )ر

ئةطةر هةميشةيى دانَيم يةعنى )موستةمر(وة ئةطةر جَيطريين دانَيم يةعنى )ثابت( بةاَلم )اصلى( ئةوة 
موستةلةحَيكة قانوون بةكارى دَينَينت بؤية موصتةلةحَيكى قانوونية ئةوين دةبَيتة رةئيسى، ئةصلى 

( لة شوَينى هةموو ؤية موصتةلةحى )اصلىلةطةَل يةدةط بةكار دَيت رةئيسى لةطةل سانةوى بةكاردَيت، ب
 ةسةن( دادةنَيني.موستةَلةحى )ر

 ( لة ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة: 3( ماددةى )2ماددةى )
( ئةندامى يةدةط ثَيك دَيت كة نوَينةرايةتى هةر يةك لة 3( ئةندامى ئةصلى )3دةستةى سةندوق لة )-1

 ةزارةتى دارايى و سةنديكاى ثارَيزةران دةكةن.ئةندامى دادوةرى و و
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دةستة لةاليةن نوَينةرى ئةجنومةنى دادوةريةوة سةرؤكايةتى دةكرَيت كة نوَينةرايةتى سةندوق دةكا  -2
 لةبةردةم دادطاكان و فةرمانطةكانى تر.

وةزارةتى دارايى و  ئةجنومةنى دادوةرى ئةندامى ئةصلى و يةدةط لة نَيو دادوةرانى ثلة يةك دةثاَلَيوَيت -3
ئابوورى ئةندامى ئةصلى و يةدةط لةنَيو فةرمانبةرانيدا دةثاَلَيوَيت بة مةرجَيك ثلةى وةزيفيان لة 

سةن و يةدةط لة نَيو ثارَيزةرة بةر َيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيت و سةنديكاى ثارَيزةران ئةندامى رة
 اوَيذكارةكانيدا دةثاَلَيوَيت.ر

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ ئَيبراهيم ابةرَيز جعفر 
( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة؟ 55ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان؟ )

 ( فةرموو.3كةس نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا.ماددةى )
 حممد: لطيفبةر َيز تةالر 

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ( 3ماددةى )

 ( هةمورا دةكرَيتةوة بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:4ى ماددةى )بر طةى ثَينلةم 
كانى دةستة و ثَينلةم: دامةزراندنى فةرمانبةران كارمةندان بة شَيوةى طرَيبةست بؤ رايى كردنى كاروبارة

ى اذةكانيان بة جؤرَيك مةرجةكانى دامةزرادن و دياريكردنى مووضة و بنةماكانكؤتاى ثَيهَينانى ر
 ةضاو بكرَين.ى هاتوو لة ياساى راذةى مةدةنى ربةرزكردنةوة

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
(، بةر َيزان ديارة مناقةشة لةسةر ئةو ماددةية نية، ئةو ماددةية بةو لطيفسوثاس بؤ بةر َيز )تةالر 

، ئةوةى دذة؟ كةس نيية، بة كؤى ( كةس بة ثةسةند دةزانن54شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان؟ )
 (، فةرموو.4دةنط ثةسةند كرا. ماددةى )

 حممد: لطيف بةر َيز تةالر
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (4ماددةى )
 (ى ياساكة هةمورا دةكرَيت و بةو شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:6بر طةى دووةمى ماددةى )

 دووةم: 
اَلنة بة يةك جار لة ماوةى مانطةكانى كانوونى دووةم و ثارَيزةر هاوبةشى بةشداربوان لة سندوقى سا-1

%( ئابوونةى سااَلنةى دةخرَيتة 35شوباتى هةر ساَلَيك دةدات، وة لةبارى دواكةوتن لة ماوةى دياريكراو لة )
 سةر.
( سةدو ثةجنا هةزار يان ىَل 150ئةو ثارَيزةرانةى كة دةبنة ئةندامى سةنديكا بؤية يةكةم جار بر ى ) -2

 دةطريَى ئةو بر ة هاوبةشية بة بةشداريكردنى ثارَيزةر لة سندوقةكة ئةذمار دةكرَيت.وةر
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 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
(، بةرَيزان بؤ طفتوطؤى ئةو ماددةية، دةست بة ناو نووسني دةكةين، ضوار لطيفسوثاس بؤ بةر َيز )تةالر 

 ورية شَيخانى(، فةرموو.بةر َيزمان هةنة، بةرَيز )شك
 مصطفى:بةر َيز شكورية مسايل 

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( ثةجنا هةزار باش دةبيت، وة 50( سةد و ثةجنا هةزار زؤرة بؤ بةشداريكردن بكرَيت بة )150َثيم واية )

 %( باش دةبَيت، سوثاس.20%( هةر زؤرة بكرَيت بة لة )35ئةو لة )
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى نكى/ ميبراهيم ئَيابةرَيز جعفر 

 سوثاس بؤ بةر َيز )شكورية شَيخانى(، بةر َيز )مدينة ايوب(، فةرموو.
 بةر َيز مدينة ايوب امحد:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
%( رَيذا وَى طةلةكة، ئةطةر 35( مانطا كانونا دووَى )شوبات( هةرساَلةك، ئةطةر )1( بر طا )4دةربارَى ماددا )

ين ئةسلَى وَى قانونَى طةلةك عةدالةت تَيدا هةبوو، ضونكى ل ديظ رَيذا هاتبوو دةست نيشان كرن ئةم بزظر 
%( بى ئةطةر ذ سَى سااَل دةرباز كربى 100ئةطةر ئةم بَيذين ئَيكَى ذ دوو سااَل كَيمرت هةبينت رَيذا وى )

ى ثال ئَيكَى و ثال دوويَى و ثال ( بى ل ديظ رَيذا ثارَيزةرا ب300000( بى، هةروةسا ثَينج سااَل )250000)
سَي، ثرسيارةك بؤ سةرؤكَى سةنديكايَى ضةند كةس هاتينة خانةنشني كرن و ضةند كةس ماوَى 

%( هاتينة دانان دةظ من طةلةك رَيذةكا 35خانةنشينيَى بسةر ضووية و خؤ خانةنشني نةكريية، ئةظ رَيذا )
( طةلةكة 150000م سةح كةينَى بؤ جارا ئَيكَى )( ئةطةر ئة2%(، دةربارَى ماددا )20زؤرة و ببيت )

ضةنكى ض داهات دةستَى وى ثارَيزةرى نينة بؤ جارا ئَيكَى دبيت ئةندامَى وى سةنديكايَى، ثَيشنيار دكةم 
 (، سوثاس.125000ببيت )
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

 )قادر ئؤمتان(، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز )مدينة ايوب(، بةر َيز 
 بةر َيز قادر ئؤمتان رسول:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةبارةت بة خاَلى يةكةم من ثَيم باشة لة برى سزادان و غةرامة كردنة ئةمة، يةنى ئةو كاتةى ثارَيزةرةكة 
ت تا ئةطةر خانةنشني دةكرَيت لَيرب نةكةى لَيرب ينى سندوقى خانةنشينى لة مووضةكةى، خانةنشني نةكرَي

 %(، زؤر سوثاس.25قةرزدار بَيت ثارةكةى ثَى بهَينرَيت، وة ئةطةر ئةمة ناكرَيت رَيذةكة بكرَيتة )
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

 سوثاس بؤ بةر َيز )قادر ئؤمتان(، بةر َيز )ئوميد محة على(، فةرموو.
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 بةر َيز ئوميد محة على:
 ةرؤكى ثةرلةمان.بةر َيز س

خاَلى يةكةم كانوونى دووةم و شوباتى هةر ساَلَيك دةدات، جارةكيكةش ئةو تَيبينيةمان وتووة، وة لَيرة 
الببةن تةنها )فاريزةيةك( دابنَين، ئةو كَيشةية حةل دةبَيت، لة هةموو مانطَيك دةدات ماوةى كانوونى 

َيت، خاَلى لة وادةى دياريكراو، بةم شَيوةية تةواو دةبدووةم، شوباتى هةر ساَلَيك دةدات، لةبارى دواكةوتن 
( هةزار ديناريان لَيوةردةطريَى، ئةو بر ة هاوبةشية ئيشترياك  ثَيم واية 1000)دووةم لة دَيرى دووةم 

ثَيويست ناكات ئةوة بوترَيت دانى ئةو بر ة ثارةية نةك ئةوبر ة هاوبةشية، ثَيدانى ئةو بر ة ثارةية بة 
 ى ثارَيزةر لة سندوقةكة ئةذمار دةكرَيت، زؤر سوثاس.بةشداريكردن

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 سوثاس بؤ بةر َيز )ئوميد محة على(، بةر َيز )عمر عينايةت(، فةرموو.

 بةر َيز عمر عينايةت محة سعيد:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شترياك بةشدار بوون لة سندوقى سااَلنةى بة يةك جار لة ماوةى بر طةى يةكةم ثارَيزةر هاوبةشى ئي
%( 25مانطةكانى، بة راى من بوترَيت لة نيوةى يةكةمى ساَلدا دةدات ئةطةر لة وادةية دواكةوت بةر َيذةى )

%( زؤر زؤرة وة ناشكرَيت لة دوو مانطا لة 35وةكو كاك )قادر( وتى لة ئابوونةكة دةخرَيتة سةر ناكرَيـت )
( مانط باشرتة باشرتة بة رةئى من، 6رةوة بَيت يان فريا نةكةوَيت لة سةفةر بَيت لةبةر ئةوة )دة

هةرضةندة من ئةخري كةس قسة ئةكةم ثَيم واية ئةطةر دوو مانطةكة بكرَيتة نيوةى يةكةمى ساَلةكة، 
 سوثاس.
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

)عمر عينايةت(، طفتوطؤ لةسةر ئةو ماددةيةي كؤتايى هات، ضاوةر وانى دار شتنى سوثاس بؤ بةر َيز 
ماددةينة لة اليةن بةر َيزان لة ليذنةى ياسايى، ديار دوو ثَيشنيار هةبوون ديارة لة دوو كةس زياتر ثشتوانى 

 ىَل نةكرد، )د.ظااَل(، فةرموو.  

 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:
 ان.بةر َيز سةرؤكى ثةرلةم

( سةد هةزار بة 100000( سةد و ثةجنا هةزارةكة بكرَيتة )150000ئةو ثَيشنيارة كة ثَييان باش بوو )
ساَلَيك خزمةت بؤيان حيساب دةكرَي كة دةبَيتة ئةندام، يةعنى خيالىل ئةو ساَلةى كة ئةو ممارةسةى 

%( كة 35وةردةطريَى ئةو )( سةد و ثةجنا هةزارةية كة لَيى 150000ميهنةى حمامات دةكات تةنها ئةو )
%( بوو ئَيمة لةو 50%( ثَيشرت )25ئةندام  ثةرلةمانَيك يان دوو ثةرلةمانتار ثَيشنياريان كرد  ببيتة )

%(، هةندَيك مالحةزاتى لوغةوين دران لةاليةن بةر َيز كاك )ئومَيد( 35تةعديلة كردوومانة بة )
 كى ثةرلةمان  دارشتنى كؤتايى خبوَينمةوة؟ئةويشيان وةرطرياوة ئةطةر رَيطا بدةن بةر َيز سةرؤ
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 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 خاَلى نيزاميية؟ يان رةئى دةدةى؟ ضونكة رةئيةكةت داوة بةر َيز )مدينة( خان.

 بةر َيز مدينة ايوب امحد:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

%( وةختةكى 35%( نةكرينة )25ياسا ثارَيزةرا ل وَيرَى ذى ) ( ذ5ئةطةر ئةم بزظر ين سةح كةينة ماددا )
 ( بيت.25( سةر )25هةوة تةشديد كرى ئةوة ذى ل سةر هندَى دَى طةلةك رَيذةكا زؤر بيت ئةز بَيذم )

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 تايى، فةرموو.سوثاس )مدينة( خان، بةر َيز )د.ظااَل(،  وةاَلم و رةئى كؤ

 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

دوو عةمةليةى لَيك جياوازن ئَيستا )د. بةهار( ئَيمةش ئةو خيالفةمان هةبوو لَيرانة ثَيم وا بوو دوو 
 عةمةليةى لَيك جياوازن لة بةر َيز سةرؤكى سةنديكاى ثرسى طوتى ئةمان دوو كارى لَيك جياوازن دوو شتى

 ( بةاَلم دوو كارى لَيك جياوازن.25لَيك جياوازن ئةطةر يةك عةمةلية باية هةردووكمان دةكردة )
 ( 4ماددةى )

 (ى ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:6بر طةى دووةمى ماددةى )
 دووةم:

ة ماوةى مانطةكانى كنوونى ثارَيزةر هاوبةشى ئيشرتاك بةشداربوون لة سةندوقى سااَلنة بة يةك جار ل-1
%( ئابوونةى سااَلنةى 35دووةم و شوباتى هةر ساَلَيكدا دةدات لة بارةى دواكةوتن لة وادةى دياريكراو )

 دةخرَيتة سةر.
( سةد و ثةجنا هةزار ديناريان 150ئةو ثارَيزةرانةى كة دةبنة ئةندامى سةنديكا بؤ يةكةم جار بر ى ) -2

 ئةو بر ة ثارةية بة بةشدارى كردنى ثارَيزةر لة سةندوقةكة ئةذمار دةكرَيت.لَيوةردةطريَيت و ثَيدانى 
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

سوثاس بؤ بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى )د.ظااَل(، بةر َيزان ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة 
دةزانن، ئةوةى دذة؟ كةس نية ئةو ماددةية بة كؤى دةنط ( كةس بة ثةسةند 56دةخةينة دةنطدان؟ )
 ( فةرموو.5ثةسةندكرا. ماددةى )

 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (5ماددةى )
 هةردوو بر طةى يةكةم و سَييةم لة ماددةى سَيزدةى ياساكة هةموار دةكرَيـت و بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:
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زةر خانةنشني دةكرَيت ئةطةر بة راثؤرتى ليذنةى ثزيشكى فةرمى سةملَينرا كة وا دووضارى يةكةم: ثارَي
( 12نةخؤشيةك هاتووة كةوا ثةككةوتةيى كردووة لة ثارَيزةرايةتيكردن و ماوةى ثاريزةرايةتيكردنى بة )

نةى بؤ ر اذةكةى ساَل دادةنرَيت ئةطةر لةم ماوةية كةمرت بَيت و بةرامبةرةكانى بةشدار بوونى ئةو سااَل
( ثَينج هةزار 5000زَيدةكراوة لة سةنديكا و لة سةندوق لَيى وةردةطريَيت بةو مةرجةى لةسةر بنةماى )

 دينار بؤ هةر مانطَيك خانةنشني بكرَيت.
( ساَل دادةنرَيت ئةطةر لةو ماوةية كةمرتبَيت و كؤضى 15سَييةم: ماوةى ثارَيزةرايةتى كردنى ثارَيزةر بة )

بكات، مووضةى خانةنشينى بؤ منداَلةكانى لةسةر ئةو بنةماية تةرخان دةكرَيت و بةرامبةركانى دوايى 
بةشدرا بوونى لة سةنديكا و سةندوق لَيوةرناطريَيت بةرامبةر بةو ماوةيةى ماوة ياساييةكةى ثَيى تةواو 

 كراوة.
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

ز سةرؤكى ليذنةى ياسايى )د.ظااَل(، بةر َيزان دةرطاى طفتوطؤ لةسةر ئةو ماددة دةكةينةوة سوثاس بؤ بةرَي
 سَى بةر َيز داوا دةكةن بةشدارى بكةن، بةرَيز )طةشة دارا(، فةرموو.

 بةر َيز طةشة دارا جةالل:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةكة ئَيمة ثَيشنيار ئةكةين هةر لةسةر ثَيشنيار ئةكةم وةكو ومت سةرؤكى لَيذنةى كؤمةاَليةتى و ليذ
بنةماى ئةو ثَيشنيارانةى ئةندامانى سةنديكاى ثارَيزةرانة كة خانةنشينكردنى ثَيشوةختة هةبَيت بؤ ئةو 
ثارَيزةرانة كة خاوةن ثَيداويستى تايبةتن ياخود مناَلى خاوةن ثَيداويستى تايبةتيان هةية، وة بؤ منونة 

%( بَيت ساَلَيك كةمرت 10ى ئةو عةوقةى كة هةيةتى لة جةستةيا ئةطةر لة )نيسبةيان بؤ دانرَيت بة ثَي
%( بَيت سَى ساَل بةو شَيوةية، وة ئةطةر لة كاتى 30%( بَيت دووساَل  يان لة )20ثَيشوةختة بَيت لة سةدا )

تةوة يا نةمانى عةوقيشا ياخود ئةو خاوةن َثداويستى تايبةتة ضاك ئةبَيتةوة يان منداَلةكةى ضاك ئةبَي
خوا نةخواستة كؤضى دوايى ئةكا بتوانَى بطةر َيتةوة ئةندامة خانةنشينكراوةكة وة بؤ كارى ثارَيزةرايةتى، 

 سوثاس.
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

 سوثاس بؤ بةرَيز )طةشة دارا(، بةر َيز )مدينة ايوب(، فةرموو.
 بةر َيز مدينة ايوب امحد:

 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةر 
( وة بر طةك دى ذى سةر بَيت 4000( ببيت )5000( ئةز ثَيشنيار دكةم بر طا ئَيكَى ئةو )5دةربارَى ماددا )

زَيدة كرن كو ظى شَيوازى بيت، هةر ثارَيزةرةك بَيتة خانةنشينكرن ل بةر هةر هؤيةك دبيت مووضَى 
%( بيت 20ة منحةيةك ثَي بدرَيت كو ب رَيذا )خانةنشينى ل صندوقا خانةنشينى وةرنةطريت، ثَيويست

 هاوشَيوةى سااَلنة بيت، سوثاس.
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 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 سوثاس بؤ بةرَيز )مدينة ايوب(، بةر َيز ) ئومَيد محة على(، فةرموو.

 بةر َيز ئومَيد محة على:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

َيزةر خانةنشني دةكرَيت ئةطةر بة ر اثؤرتى ليذنةى ثزيشكى فةرمى سةملَينرا كةوا ئةم بر طةى يةكةم ثار
)كةوا(ية البنب تةنها )كة( دابنَين دووجارى نةخؤشيةك بووة نةك هاتووة تا رادةى ثةككةوتة كردنى لة 

ئةوةش خؤتان  كارى ثارَيزةرايةتيدا، )واو( دائةنَييتةوة   ماوةى ثارَيزةرايةتيكردنيشى هةرضةند دواى
ئةتوانن دةستكاريةكى بكةن، سَييةم: ماوةى ثارَيزةرايةتى كردنى ثارَيزةر خؤى هةر ماوةى ثارَيزةرايةتى 

( ساَل 15كردنى ثارَيزةرة يةنى ثَيويست ناكات ماوةى ثارَيزةرايةتى تةواو، ماوةى ثارَيزةرايةتى بة )
كة ماوةى ثارَيزةرايةتى بؤ دكتؤر نيية تةنها بؤ دادةنرَيت نةك ماوةى ثارَيزةرايةتى كردنى ثارَيزةرضون

ثارَيزةرة، بؤية ئةمة ثَيويست ناكا، وة ثاش ئةوة دادةنرَيت ئةطةر لة ماوةية كةمرت بَيت و ثارَيزةر لةويا 
وشةى )ثارَيزةر( دابنَيـن ثارَيزةر كؤضى دوايى بكات ئةطةر ئةتوانن فاريزة و نوقتةيةكى لةسةر 

ت بؤ ئةويا طوجناوة ئةوة بةو شَيوةية، ئةو )وةية( الببةن ثَيويست ناكات مووضةى دائةنرَيتئةوة دابنرَي
 خانةنشينى بؤ مناَلةكانى بةو شَيوةية تةواوى بكةن، زؤر سوثاس.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 .(، فةرمووعبدالطيفسوثاس بؤ بةرَيز )ئومَيد محة على(، بةر َيز )ئارى 

 مولود: عبدالطيفبةر َيز ئارى 
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( بر طةى يةك ثَيم باشة بةو شَيوةى لَيبكرَيت ثارَيزةر خانةنشني ئةكرَيت ئةطةر بة فةرمى 5ماددةى )
يةعنى وشةى )فةرميةكة( بَيتة ثَيشةوة ئةطةر بة فةرمى لة اليةن ر اثؤرتى لَيذةى ثزيشكيةوة سةملَينرا كة 

 نةخؤشى بووة ثةككةوتةى كردووةلة كارى ثارَيزةرايةتيكردن، سوثاس. دووضارى
 :مينكى/ سةرؤكى ثةرلةمانبراهيم ئَيابةرَيز جعفر 

 (، فةرموو.عثمان(، بةر َيز )منرية عبدالطيفسوثاس بؤ بةرَيز )ئارى 
 على:عثمان بةر َيز منرية 

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ، زؤر سوثاس.ثشتطريى قسةكانى )طةشة( خان ئةكةم

 :مينكى/ سةرؤكى ثةرلةمانبراهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 (، بةر َيز )د. عزةت(، فةرموو.عثمانسوثاس بؤ بةرَيز )منرية 

 
 



 460 

 :بةر َيز عزةت صابر امساعيل
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( ساَل 25) ( ساَلى خزمةتى خانةنشني بيََت تةمةنى15جةخت لة وتةى ثَيشووم ئةكةمةوة ثارَيزةرَيك لة )
( حةوت سةد هةزار دينار خانةنشينيةكةى، خانةنشينى كةى 700000( ساَل و )40بَيـت نة طةيشتبَيتة )

جارَيكيكة ئةبَيتةوة بة ثارَيزةر بؤية هيوادارم ثر ؤذةى لةم شَيوةية ك رةهةندى دارايى هةية ئاراستةى 
 ليذنةكةمان بكرَيت، سوثاس.

 :ةرؤكى ثةرلةمانمينكى/ سبراهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 سوثاس بؤ بةرَيز )د. عزةت(، بةر َيز )د. ظااَل( سةرؤكى ليذنةى ياسايى، فةرموو. 

 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةوةى كة تايبةت بوو بة كةم ئةندامان ئةوة باسى ثةككةوتةميان كردووة لةوَيندةر، هةر كةسَيك كة تووى 
ة ثةككةوتةيى بوو لَيرانة مةعالةجةمان كردووة، واتا كةم ئةندام خؤى لة خؤيدا نةخؤشيةك هات و

نةخؤشة يان ثةككةوتةية لةو نةصة ئةوة مةعالةجة كراوة ئةو بابةتة، بابةتى دووةم هةندَي: رةخنةى 
ة لوغةوى كرا ئةويشمان وةرطرتووة بة نةزةريةى ئيعتيبار، بايبةتى سَييةم ئةوةى كة ثةيوةسة بةوةى ك

تةقاعود دةبَيـت ثارة وةردةطرَيت بؤ يةكةم جار ثارةى داوة يةكةم جار دووةم ئةو ثارةية لة سةندوقى 
تةقاعودى حمامني وةردةطرَيت واتة لة حكومةت وةرى ناطرَيت، بَيشرتين ثارةكةى داوة كة وةريدةطرَيتةوة، 

 ( مان بةو شَيوةية دارشتووة دةخيوَينينةوة.5بؤية ماددةى )
(ى ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية 13هةردوو برطةى)يةكةم( و )سَييةم( لة ماددةى ): (5)ماددةى 

 دةخوَينرَيتةوة:
يةكةم: ثارَيزةر خانةنشني دةكرَيت ئةطةر بة راثؤرتى ليذنةى ثزيشكى فةرى سةملَينرا كة دووضارى 

كردن و ماوةى ثارَيزةرايةتيكردنيشى نةخؤشيةك بووة تا رادةى ثةككةوتةيى كردنى لة كارى ثارَيزةرايةتى 
( ساَلدا دادةنرَيت ئةطةر لةو ماوةية كةمرت بَيـت و بةرامبةرةكاني بةشداربوونى ئةو سااَلنةى 12بة ماوةى )

( 5000بؤ راذةكةى زيادة كراوة لة سةنديكا و لة سةندوق لَيى وةردةطريَيت بةو مةرجةى لةسةر بنةماى )
 نطَيك خانةنشني بكرَيت.ثَينج هةزار دينار بؤ هةر ما

( ساَل دادةنرَيت ئةطةر لةو ماوةية كةمرت بَيت ثارَيزةر ئةطةر لةو 15سَييةم: ماوةى ثارَيزةرايةتى بة )
ماوةية كةمرت بَيت و كؤضى دوايى بكات و مووضةى خانةنشينى بؤ منداَلةكانى لةسةر ئةو بنةماية تةرخان 

سةنديكا و سةندوق لَيوةرناطريَيت بةرامبةر بةو ماوةيةى ماوة  دةكرَيـت و بةرامبةرةكانى بةشدار بوونى لة
 ياساييةكةى ثَى تةواو كراوة.
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 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
سوثاس بؤ بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى، ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخةينة دةنطدان؟ 

( 6( كةس دذة، بة زؤرينةى دةنط ثةسةندكرا. ماددةى )1زانن، ئةوةى دذة؟ )( كةس بة ثةسةند دة53)
 فةرموو.

 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (6ماددةى )
( ى ياساكة هةموار دةكرَيتةوة بةو شَيوازةى دةخوَينرَيتةوة، سةرةتا مةبةستمان 14سةرةتاى ماددةى )

 ديباجةية:
وادانةى دين بة وادةى ثارَيزةرايةتى كردن دادةنرَيت بؤ مةبةستةكانى خانةنشينى  بة تةنها ئةو 

 ئةطةرثارَيزةر لةبر ى ئةو وادانةى بةرامبةرةكانى هاوبةشى بةشدار بوونى لة سةنديكا و سةندوق بدات.
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

( كةس 59نيية، ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخةينة دةنطدان؟ )ديارة مناقةشة لةسةر ئةو ماددةية 
 ( فةرموو.7بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة؟ كةس نيية بة كؤى دةنط ثةسةند كرا. ماددةى )

 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 و بةم شَيوةبية دةخوَينرَيتةوة:( هةموار دةكرَيت 15بر طةى دووةمى ماددةى ): (7ماددةى )
دووةم: مووضةى خانةنشينى ئةو ثارَيزةرانةى لة هةرَيمى كوردستان ثَين بةركار بوونى ئةو ياساية 

( ضوار هةزار دينار 4000خانةنشني كراون مووضةى خانةنشينيان بؤ تةرخان دةكرَيت لةسةر بنةماى )
و مةبةستةش دواين بةشى مانط بة مانطَيكى تةواو بةرامبةر هةر مانطَيكى ماوةى خانةنشينى وة بؤ ئة

 دةدةنرَيت.
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

 مناقةشة لةسةر ئةو ماددةية، بةر َيز )د. عزةت صابر(، فةرموو.
 بةر َيز عزةت صابر امساعيل :

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( ثَينج 5000دةكةم بؤ ئةوةى كة لةمةو دوا خانةنشني ئةبَيت ) وونكردنةوة لة ليذنةى ياسايىداواى ر

( ضوار هةزار حيكمةتةكةى ضيية؟ بؤية ناعةدالةتى تيا نةبَيت 4000هةزارى مانطَيكة بؤ ئةوةى ثَيشرتة )
 بؤ ئةوةى هةموو وةك يةك بَى.
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 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
. عزةت صابر(، دايى داوا لة ليذنةى ياسايى دةكةم وةاَلم بدةنةوة، بةرَيز )مدينة سوثاس بؤ بةر َيز )د

 ايوب(، فةرموو.
 بةر َيز مدينة ايوب امحد:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ئةز ذى ثشتطرييا د. عزةت دكةم، من ذى ئةظ ثرسيارة هةبوو، سوثاس.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 سوثاس بؤ بةر َيز )مدينة ايوب(، بةر َيز )عمر عينايةت(، فةرموو.

 بةر َيز عمر عينايةت محة سعيد:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتطريى قسةكةى جةنابى )د.عزت( ئةكةم يةكةم، دووةمين مووضةى خانةنشينةكة البربَيـت لةسةرةتاوة 
كوردستان ثَين بةركار بوونى ئةم ياساية كؤتايى بَيت، بةوة دةست ثَيبكات ئةو ثارَيزةرانةى لة هةرَيمى 

 ئةو مووضةى خانةنشينةكة زيادة. 

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 سوثاس بؤ بةر َيز )عمر عينايةت(، بةر َيز )هيظا حلى مريخان(، فةرموو.

 بةر َيزهيظا حلى مريخان امحد:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 منين ثشتطريى قسةكانى )د. عزةت( و)مدينة( خان ئةكةم.
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

سوثاس بؤ بةر َيز )هيظا حلى مريخان(، بةر َيزان طفتوطؤ كؤتايى هات لةسةر ئةو ماددةية، دوا لة ليذنةى 
 ، فةرموو.ياسايى دةكةين دارشتنةوةى كؤتايى ئةم ماددةية خبةنة روو

 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( كة 4000ئةوةى كة ديارة ئةوانةى ثَيشرت خانةنشني بوونة لةسةر ئةو بنةماية خانةنشني بوونة كة )
( ثَينج هةزار دينار وةكو ئةوةية كة لةطةَل 5000ضورا هةزار دينارة ئةتؤ ئيٍَِستا كة بؤوان دةكةى بة )

عامة ناطوجنَى لةطةَل حةقى موكتةسةب ناطوجنَى بؤية بؤ ئةوان ئيحتيفازةن بؤ حةقى  مةصاحة
( ضوار هةزارةكةمان وةكو خؤى هَيشتؤتةوة بؤ ئةوةى زةرةرمةند نةبن تةنها ئةوةية 4000موكتةسةب )

 ئيستنامبان لةسةر مةبدةئَيكى ياسايى كردووة.
 :ةرلةمانسةرؤكى ثجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

 سوثاس بؤ ئةو روونكردنةوةية بةرَيز )د.ظااَل( سةرؤكى ليذنةى ياسايى، بةر َيزان ماددةكة، فةرموو.
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 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (7ماددةى )
 ( هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:15بر طةكة دووةمى ماددةى )

رانةى لة هةرَيمى كوردستان ثَين بةركار بوونى ئةو ياساية خانةنشني كراون مووضةى دووةم: ئةو ثارَيزة
( ضوار هةزرا دينار بةرامبةر هةر مانطَيكى 4000خانةنشينيان بؤ تةرخان دةكرَيت لةسةر بنةماى )

 ماوةى خانةنشينى و بؤ ئةو مةبةستةش دواين مانط بة مانطَيكى تةواو دادةنرَيت.
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ هيم ئَيبراابةرَيز جعفر 

( كةس بة 60سوثاس بؤ ئَيوةى بةر َيز، ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخةينة دةنطدان؟ )
 (، فةرموو.8ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة؟ كةس نيية، ئةو ماددةية بة كؤى دةنط ثةسةند كرا. ماددةى )

 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:
 سةرؤكى ثةرلةمان. بةر َيز

 (8ماددةى )
 (ى ياساكة هةموار دةكرَيت و بةو شَيوةيةى خوارةوة دةخوَينرَيتةوة:16ماددةى )

دةكرَيت نَيوانى مافةكانى خانةنشينى ثارَيزةرايةتى و هةر مافَيكى خانةنشينى ديكة كؤ بكرَيتةوة بة -1
ندوق صـت لةو مووضيةى ثارَيزةر لة ضاو ثؤشني لة سةرضاوةكةى بةو مةرجةى كؤى طشتيان زياتر نةبَي

 ( يةك مليؤن و هةشت سةد هةزار زياتر نةبَيت.1800000شايستةى دةبَيت لة حاَلةتَيكين بَيت لة)
مووضةى خانةنشينى هاتوو بؤ ثارَيزةرى خانةنشينكراو لة وةزيفةيةكيديكة لةو مووضةيةى خانةنشينى -2

 حوكمةكانى ئةم ياساية. كة شايستةى دةبَيت كةم دةكرَيتةوة بة طوَيرةى
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

 سوثاس بؤ بةر َيز. سةرؤكى ليذنةى ياسايى بؤ طفتوطؤى ئةو ماددةية، بةر َيز )مدينة ايوب(، فةرموو.
 بةر َيز مدينة ايوب امحد:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
نَى ل سةر ئةساسَى تةمويال خؤ بر َيظةتبةتن، هةروةها ض نسيةت دةربارَى سةنديكا ثارَيزةرَين كوردستا

( هاتة دانان، 1800000( )1( بر طا )8سةنديكا ثارَيزةران ض نسبةت صندوقا خانةنشينان، دةربارَى ماددا )
من بةرى نوكة ذى ثرسيار كر كو ضةند ثارَيزةران خؤ خانةنشني كرية هةروةها ضةند ذى ماوَى 

سةر ضووية و هَيشتا خؤ خانةنشني نةكرية، ضونكى ئةطةر ئةم عاميةن سةح كةيتَى خانةنشينيا وان ب
ثارَيزةر زوو ب زى خؤ خانةنشني ناكةت، هندى ثارَيزةر خزمةت هةبينت ثرت د وةزيفةى دا تَيتة ناسني، 

 هةروةسا داهاتَى وى ذى ثرت ىَل تيت، من دظَيت ئةظ روونكرنة بؤ من بيتة دان، سوثاس.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيافر بةرَيز جع
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 سوثاس بةر َيز )مدينة ايوب(، بةر َيز )د. بةهار(، فةرموو.
 بةر َيز بةهار حممود فتاح:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئَيمة زؤرترين مووضةى خانةنشينيمان ئةطةر ئةطةر يةكَيك دوو خانةنشينيشى هةبَيـت واتة 
( مليؤنَيك و هةشت سةد 1800000هةبَيـت لةطةَل ئةوةى سةنديكاشا بة ) خانةنشينيةكى حكومةتيشى

هةزار دانراوة، لَيرة كؤمةلَيك كةس هةن خؤيان ئةصلةن مووضةيةكى خانةنشينى وةربطرن كة لةو بر ة 
زياتر بَيت بؤ منونة ئةندامانى ثةرلةمان لة دواى ثةرلةمان بر ؤنةوة بؤ سةر كارى ثارَيزةرايةتى 

خانةنشينيان لةو بر ة زياترة، بؤية ثَينيار ئةكةم بر طةيةك زياد بكةين بؤ ثاراستنى حةقى مووضةكةى 
ئةوانين، بَلَيني )ئةطةر ثارَيزةرَيك مووضةيةكى خانةنشينى ديكةى هةبَيـت بر ةكةى زياتر بَيـت لةوةى لة 

ان هةَلدةبذَيرَيت، واتة بر طةى يةكةمى ئةم ماددةيةدا ئاماذةى ثَيكراوة ئةوة سةرثشك دةكرَيـت(، كامي
ئةوةى كة ئةندامى ثةرلةمان بووة يان بؤ منونة وةزيفةى وةزير بووة دوايى دةضَيتةوة حمامات دةكا 
سةرثشك بَيت ئةوةى سةنديكا هةلدةبذَيرَيـت يان ئةوةى خؤى بؤ ئةوةى تةقيدى نةكةى بةو 

 ( بةو مليؤن و هةشت سةد هةزارةوة.1800000)
 :مينكى/ سةرؤكى ثةرلةمانئَي براهيمابةرَيز جعفر 

سوثاس بةر َيز )د. بةهار( جَيطرى سةرؤكى ليذنةى ياسايى، دةبَيت لة شوَينَيك هةبيت لةم ياسايةدا، 
تةبزيل كام زياترة، وابزامن ئةوة تةحصيل حاصلة ئةوةى زياد ئةوة وةردةطرى ناضيت ئةوةى كةمة ئةو 

 ة لةسةر ئةوة.وةرطرى، فةرموو بةر َيز )د.رَيواس( روونكردنةو
 بةر َيز رَيواس فايةق حسني:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةَلَيـت دةشَى مافةكانى خانةنشينى ثارَيزةرى و هةر فةرمانَيك و هةر كارَيك و ياخود مافى خانةنشينى لة 

ةكا سندوقَيكى تر ثَيكةوة كؤ بكرَيتةوة بةمةرجَي هةموو تَيكرا سةرجةمى لة ملَيؤن و ئةوةنة تَيثةر ن
 )د. بةهار( دةيلَى دقةتى تياية.    ئةوةى 
 :مينكى/ سةرؤكى ثةرلةمانبراهيم ئَيابةرَيز جعفر 

( فةرموو، روونكردنةوةى ئيزافى لةسةر ئةم لطيفسوثاس بةر َيز )د. رَيواس فايةق(، بةرَيز )تةالر 
 بر طةية.

 حممد: لطيفبةر َيز تةالر 
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ى ثارَيزةرايةتى دةكا مووضةكةى لةوة زياتر سةرثشكة لةوةى، بةتايبةتى ئةو منونةى هةر كةسَيك كار
ثةرلةمان ئةوانةى  هَينايةوة تا وةزير بَيت دوايى بطةر َيتةوة بؤ سةر كارةكةى خؤى يةعنى ئةو لةو 
شوَينةى مووضةكةى خانةنشينكراوة لةوَيوة خانةنشني، تةنها ئةم لَيرة ئيشرتاكَيكى سااَلنةى 
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خانةنشينيةكة هةر ئةيا ئيلباريية هةر ئةبَيت خانةنشينيةكة بدات، بةاَلم بؤ وةرطرتنى مووضةكة ئةبَيت 
 لةوَى خانةنشينيةكةى وةرئةطرَيت.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 رموو.( بؤ ئةو روونكردنةوةية، بةر َيز )عمر عينايةت(، فةلطيفسوثاس بةر َيز )تةالر 

 بةر َيزعمر عينايةت محة سعيد:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةطةر لة بر طةى دووةم سةرنج بدةن مووضةى خانةنشينى هاتوو بؤ ثارَيزةرى خانةنشني كراو بؤ 
وةزيفةيةكى ديكة لة مووضةى خانةنشينى كة شايستةى دةبَيت كةم دةكرَيتةوة، بةاَلم ئةطةر زياتر بوو 

كرَيت، بةاَلم ئةطةر زياتر بوو سةرثشك دةكرَيـت لةوةى كة كام مووضة وةردةطرَيت بؤ ئةمةى بؤ ئيزافة ب
( بةر َيزان لة ليذنةى ياسايى ئةم بابةتة ضارةسةر بكةن 2ئةوةى بر طةى تر زياد نةكةين دةكرَى لةبر طةى )

 بة رستةيةك بؤ ئةوةى بر طةيةكيكة زياد بةكةن، خبرَيـتة دةنطدانةوة، سوثاس.
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَياجعفر  بةرَيز

 سوثاس بؤ بةر َيز )عمر عينايةت( بؤ ئةو ثَيشنيارة.
 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
دواى ئةوةى  بةر َيز جَيطرى سةرؤكى ليذنةى ياسايى، لةطةَل بةر َيز سةرؤكى سةنديكا مناقةشةى كرد ديارة 

تة تةحصيل حاصلة وة منونةمان زؤرة ئيٍَِستا ضةند ئةندام ثةرلةمانَيكى خانةنشينكراومان هةية ئةو بابة
كة خانةنشينى ثةرلةمانتارى وةردةطرَيت و ميهنةى حماماتين ممارةسة دةكات و ئيشرتاكى سااَلنةى 

ت و ماددةكة بةو حماماتين دةدات، لةبةر ئةوةى نةقسةك نيية لة ناو ياسادا بؤية ثَيويست بة حةش و ناكا
 شَيوةية دةخوَينمةوة.

 :مينكى/ سةرؤكى ثةرلةمانبراهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 فةرموو

 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (8ماددةى )
 (ى ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةيةى خوارةوة دةخوَينرَيتةوة:16ماددةى )

خانةنشينى ثارَيزةرايةتى هةر مافَيكى خانةنشينيديكة كؤ بكرَينةوة بة ضاو دةكرَيت نَيوانى مافةكانى -1
ثؤشني لة سةرضاوةكةى بةو مةرجةى كة كؤى طشتيان زياتر نةبَيت لةو مووضةى ثارَيزةرلة سندوق كة 

( يةك مليؤن و هةشت سةد هةزار دينار زياتر 1800000شايستةى دةبَيت و لة هةر حاَلةتَيكين بَيت )
 نةبَيت.
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مووضةى خانةنشينى هاتوو بؤ ثارَيزةرى خانةنشينكراو لة وةزيةفةيةكيديكة لةو مووضةيةى  -2
 خانةنشينى كة شايستةى دةبَيـت كةم دةكرَيتةوة بة طوَيرةى حوكمةكانى ئةو ياساية.

 :بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان
( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوة دذة؟ 57نطدان؟ )ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخةينة دة

 كةس نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا. ماددةى دواتر، فةرموو.
 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 (9ماددةى )

 ( ياساكة هةموار دةكرَيت و بةو شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:17بر طةى يةكةمى ماددةى )
ارَيزةر يان ثارَيزةرى خانةنشينكراو كؤضى دوايى كرد ئةوة مافةكانى خانةنشينى لة ر ؤذى يةكةم: ئةطةر ث

مردنيةوة بؤ منداَلةكانى دةطوازرَيتةوة و لةم حاَلةتة حوكمةكانى خانةنشني بوونى خَيزانى هاتوو لة 
 ياساى خانةنشينى مةدةنى ثيادة دةكرَيـت.

 :ؤكى ثةرلةمانسةرجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
( كةس 58مناقةشة لةسةر ئةو ماددةية نية، ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخةينة دةنطدان؟ )

 بة ثةسةند دةزانى ئةوةى دذة؟ كةس نيية. كاك )عمر( دذى؟
 بةر َيز عمر عينايةت محة سعيد:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ئةمة يةك وشةى نةقسة هاوسةرى تَيدا نيية.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 (، فةرموو.10سوثاس بؤ ئةو تَيبينية، رةضاوى ئةو تَيبينيةى كاك )عمر( بكرَينت، ماددةى )

 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (10ماددةى )
 ةخوَينرَيتةوة:(ى ياساكة هةموار دةكرَيتةوة و بةو شَيوةية د21ماددةى )

 بةدةر لة حوكمةكانى ماددةكانى ثَين و دةستة هةَلدةستَيـت بة بةخشينى:
( حةفت سةد و ثةجنا هةزار دينار بؤ خَيزانى 750000مووضةيةكى خانةنشينى كةمرت نةبَي لة ) -يةكةم

 ئةو ثارَيزةرانةى لة خةباتى بزوتنةوةى رزطارخيوازى كوردستان/عرياق شةهيد بوون.
( شةش سةد هةزار دينار بؤ خَيزانى ئةو 600000مووضةيةكى خانةنشينى كةمرت نةبَيت لة ) -دووةم

( تا 23/10/1991ثارَيزةرانةى لة دواى واز هَينانى لة دةسةاَلتى ناوةندى لة ئيدارةى كوردستان لة )
 كردووة.  ( كؤضى دواييان 1992(ى ساَلى )18دةرضواندنى ياساى سندوقى خانةنشينى ثارَيزةران ذمارة )
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 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 موناقةشة لةسةر ئةو ماددةية؟ تا ناوةكان بة تةواى دةنووسرَين داوا لة )د.عزت(دةكةم، فةرموو.

 بةر َيز عزةت صابر امساعيل :
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( حةفت سةد و ثةجنا 750000نةبَيت لة ) ( بر طةى يةكةم مووضةيةكى خانةنشينى كةمرت10ماددةى )
هةزار دينار بؤ خَيزانى ئةو ثارَيزةرانةى لة خةباتى بزوتنةوةى رزطارخيوازى شةهيد بوون، ئةو بةر َيزةى 
لة خةباتى بزوتنةوةى رزطارخيوازى كوردستانا شةهيد بووة بة ياسا شةهيدان شةهيدانةى خؤى 

( حةفت سةد 750000ةكةى وةريدةطرَيت، ئايا مةبةست لةو )وةردةطرَيت، ئةوةى كة شةهيد بووة خَيزان
و ثةجنا هةزار دينارة ئيزافةتةن بؤ ئةو شةهيدانةية كة وةريدةطرَيت؟ هؤكارى ئةمة ضيية؟ ئةمة 
حيكمةتةكةى لة ضييةوة هاتووة؟ خَيزانى ثارَيزةرَيك شةهيدانةى وةرئةطرَيـت ئةمةش وةرطرَى، بؤمان 

 روون كةنةوة، سوثاس.
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَياز جعفر بةرَي

سوثاس بؤ بةر َيز. )د.عزت صابر(، با ئةو روونكردنةوة هةرلة ئَيستاوة داوا لة بةر َيز )د.ظااَل( دةكةم وةاَلمى 
 ئةو ثرسيارة بدات بؤ ئةوةى ئةوة دووبارة نةكرَيتةوة، فةرموو.

 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:
 ى ثةرلةمان.بةر َيز سةرؤك

ئةوةى كة سةندوق ثَيى دةدات ئةوة خانةنشينيية لةسةر ميهنةكةى، ئةوةى لة وةزارةتى شةهيدان 
 وةردةطرَيـت مينحةية خانةنشينى نيية.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 (.لطيفسوثاس بؤ بةر َيز )د.ظااَل(، بةر َيز )تةالر 

 حممد: لطيف بةر َيز تةالر
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةى خؤيةتى وونكردنةوة يةكيكة ئةو سندوقى خانةنشينية ثارَيزةر خؤى لة ئيشرتاكى سااَلهةر وةكو ر
ةبتى بة حكومةتةوة نيية، يةعنى لة بووجةى حكومةتةوة نابَيـت لة يةك كاتدا خانةنشينيةكة يةعنى ر

ومةت هاوكار نةبووة بةَلك لة ئيشرتاكى خؤيةتى، لة ئةطةر حكةمةت نةقص بَينَيت، هةتا ئيٍَِستا حك
 تةقاعةدى خؤيةتى.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 وونكردنةوة، بةر َيز )مدينة ايوب(، فةرموو.( بؤ ئةو رلطيفسوثاس بؤ بةر َيز )تةالر 
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 بةر َيز مدينة ايوب امحد:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

رةى ئةو ثارَيزةرَى ل خةباتى رزطارى خوازى كوردستان شةهيد بوون دبيت فةرقةك هةبيت، راستة دةربا
( و ئةو 600000( ببيت )750000(ة، ثَيشنيار دكةم ئةو )600000(ة و جهةتَيت دى )750000)
 (، سوثاس.500000( ببيت )600000)

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 س بؤ بةر َيز )مدينة ايوب(، بةر َيز )ئومَيد محة على(، فةرموو.سوثا

 بةر َيز ئومَيد محة على صاحل:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةمان ثرسيارى )د.عزت(م هةبوو لةسةر ئةوةى كة ئةوانة وةك ثَيشمةرطة شةهيد بوون يان وةك ثارَيزةر 
وردستانا ثيشةى ثارَيزةرايةتى لة كوَييا ثيادة كراوة، وة لة ثَيشمةرطايةتى بزوتنةوةى رزكارخيوازى طةىل ك

 يةعنى خؤى ئةمة ثرسيارة تاكو خانةنشينى بكةن، سوثاس.
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

 سوثاس بؤ بةر َيز )ئومَيد محة على(، بةر َيز ) انور قادر(، فةرموو.
 :مصطفىبةر َيز انور قادر 

 ةرؤكى ثةرلةمان.بةر َيز س
اثؤرت طفتوطؤيةكةشة لة ليذنةى قانونى ئةو تَيبينيةم هةبوو لةسةر خاَلى من لة كاتى ئامادةكردنى ر

يةكةم ديارة هةموو تاكَيك و هةموو توَيذَيك مافى ئةوةى هةية ذيانَيكى شايستةى هةبَيت بةاَلم ثَيم واية 
( ياساى مافى ئيمتيازاتى كةس و كارى 2007)(ى ساَلى 9ئةو بر طةية ناكؤكة لةطةَل ياساى ذمارة )

 شةهيدان و ئةنفالكراوةكان ضونكة لةوَى  بةبَى جياوازى ثيشة ئةو مافى ئيمتيازة دياريكراوة، سوثاس.
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

 (، فةرموو.عبداللطيفسوثاس بؤ بةر َيز )انور قادر(، بةر َيز ) ئارى 
 :مولود عبداللطيفَيز ئارى بةر 

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 من ثَيم باشة ئةم ماددةية هةر البربَيت ئةطةر نا كوردستان/عرياق بكرَيت بة )طةىل كوردستان(، سوثاس. 

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 ى(، فةرموو.(، بةر َيز)شريين حسنعبداللطيفسوثاس بؤ بةر َيز ) ئارى 

 بةر َيز شريين حسنى رةمةزان:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 منين هةمان بؤضوونى كاك انوةرم هةبوو و ثَيم باشة ئةو ماددةية هةر نةمينَى، سوثاس.
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 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز )شريين حسنى(، بةر َيز)هيظا حلى مريخان(، 

 بةر َيز هيظا حلى مريخان:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 هةمان ثرسيارى )د.عزت(م هةبوو.
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

 سوثاس بؤ بةر َيز )هيظا حلى مريخان(، بةر َيز)امينة زكرى(، فةرموو.
 بةر َيز امينة زكرى سعيد:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثرسيارةك ل ليذنا ياسايى هةبى، مة د ثر ؤذة ياسا ضاكسازييَى ماددةك ثةسةند كر كو نابينت هيض 
كةسةك خودانَى دوو مووضةى بيت يان زَيدةتر ذ ئَيك مووضة يان منحة وةربطريت ل حكومةتَى، ئةظة دذ 

 نابيت دطةل وى؟ سوثاس.

 :مانسةرؤكى ثةرلةجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
ناقةشة تةواو بووة وةكو من دةبينم داوا لة بةر َيز )د.ظااَل( وسوثاس بؤ بةر َيز )امينة زكرى(، ديارة م

دةكةين سةرؤكى ليذنةى ياسايى وةاَلمى ئةو ثرسيارانة بداتةوة، وة دار شتنةوةى ئةو ماددةية بة شَيوازَيكى 
 كؤتايى، فةرموو.

 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:
 ةرؤكى ثةرلةمان.بةر َيز س

هةرضةندة ر وونكردنةوة درا بةاَلم هيض ثةيوةندييةك لة لةبةينى سندوقى خانةنشينى و لة نَيوان 
بووجةى طشتى حكومةتدا نيية، ئةو ثارَيزةرة ئةو سةندوقة سةندوقَيكة تايبةت بة ثارَيزةرانة خؤى 

ندى بة حكومةت و بة بووجةى ثارةكةى دةدات لةوَين خؤى خانةنشني دةبَيت بة دوور و نزيك ثةيوة
طشتى و ميزانييةى حوكمةتةوة نيية ئةوة خاَلى يةكةم، نابَيتة جةمع لة بةينى وةرطرتنى دوو مووضة يان 
دوو خانةنشينى خاَلى يةكةمة، خاَلى دووةم: بةر اى من ئةوةى بر طةى يةكةم و بر طةى دووةم هةردووكى 

بَيت لة دذى ئةوة بني دةبَيت بزانني ئةو ثارَيزةرانةى لة من زؤر بة زةروور دةزامن كة مبينَيتةوة، دة
بزوتنةوةى رزطارخيوازى كوردستان شةهيد بوونة، بر َيك سةندوق ئيستيعدادى هةية بيانداتَى مناقةشةمان 
لةطةَل سةرؤكى سةندوق كردووة لةطةَل سةرؤكى سةنديكاى ثارَيزةران كردووة، دةَلَيت من ئيستيعدادم 

م بة خَيزانى ئةو شةهيدانةى لة بزوتنةوةى رزطارخيوازى كوردستان شةهيد بوون، ئَى هةية ثارة دةدة
بؤضى ثةرلةمان مانع بَيـت لة ثَيدانى ثارةدان بةوانة؟ ذمارةشيان زؤر زؤر كةمة بة ثةجنةى دةست 

 دةذمَيردرَينت، بؤية بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان ئةطةر ر َيطا بدةن ماددةكة دةخوَينمةوة.
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 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَياز جعفر بةرَي
 فةرموو.

 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (10ماددةى )
 (ى ياساكة هةموار دةكرَيت و بةو شَيوازةى دةخوَينرَيتةوة:21ماددةى )

 بةدةر لة حوكمةكانى ماددةكانى ثَين و دةستة هةَلدةستَيت بة بةخشينى:
( حةوت سةد و ثةجنا هةزار دينار بؤ خَيزانى ئةو 750000مووضةيةكى خانةنشينى كةمرت نةبَيت لة )-1

 ثارَيزةرانةى لة خةباتى بزوتنةوةى رزطارخيوازى كوردستان/عرياق شةهيد بوون.
( شةش سةد هةزار دينار بؤ خَيزانى ئةو 600000مووضةيةكى خانةنشينى كةمرت نةبَيت لة ) -2

( تا 1991/ 23/10لة دواى واز هَينانى دةسةاَلتى ناوةندى لة ئيدارةى كوردستان لة ) ثارَيزةرانةى
 ( كؤضى دوايان كردووة.1999(ى ساَلى )18دةرضواندنى ياساى سةندوقى خانةنشينى ثارَيزةران  ذمارة )

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة؟ 58ايةوة دةخةينة دةنطدان؟ )ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَيرت

 (، فةرموو.11كةس نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا. ماددةى )
 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.   
 (11ماددةى )
 (ى ياساكة هةموار دةكرَيت و بةو شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:22ماددةى )

ثارَيزةرايةتيكردن لة دةرةوةى هةرَيم ثَين ثَيكهينانى ليذنةى كاتى سةنديكاى ثارَيزةرانى  ماوةى-1
( بؤ مةبةستةكانى ئةم ياساية هةذمار دةكرَيت ئةوين بؤ ئةو 3/1/1993كوردستان لة ر َيكةوتى ) 

 ( تؤمار كراون.9/4/2003ثارَيزةرانةى لة سةنديكا ثَين رَيكةوتى )
( تؤمار كراون لة وانةى داواي 9/4/2003و ثارَيزةرانةى لة سةنديكا كةوا ثَين )ثَيويستة لةسةر ئة -2

خستنة سةرى ماوةى ثارَيزةرايةتيكردنيان دةكةن لةالى سةنديكاى ثارَيزةرانى هةرَيمى كوردستان بؤ 
 مةبةستى خانةنشينكردن بةرامبةرةكانى بةشدار بوونى ئةو سااَلنة لة سةنديكا و سةندوق بدةن.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَياز جعفر بةرَي
 سوثاس بؤ بةر َيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى، بةر َيز )ئومَيد محة على(، فةرموو.
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 بةر َيز ئومَيد محة على:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةى ياسايى بةو تةنها سةرجنَيكى بضووك لةسةر بر طةى دووةم ثَيويستة لةسةر ئةو ثارَيزةرانةى ئةطةر ليذ
( لة سةنديكا تؤمار كراون )واو( دابنَين،  9/4/2003شَيوةية دايرب َيذن، )لةسةر ئةو ثارَيزةرانةى ثَين )

 داواى خستنة سةرى ماوةى ثارَيزةرايةتى بةو شَيوةية تةواو بكرَيت، سوثاس.
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

 ئومَيد محة على(، رةضاوى ئةو تَيبينية بكرَيت وة ماددةكة خبوَينةوة، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز )
 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 (ى ياساكة هةموار دةكرَيـت و بةم شَيوازة دةخوَينرَيتةوة:22ماددةى ): ( 11ماددةى )

ثَيكهينانى ليذنةى كاتى سةنديكاى ثارَيزةرانى ماوةى ثارَيزةرايةتيكردن لة دةرةوةى هةرَيم ثَين -1
( بؤ مةبةستةكانى ئةم ياساية هةذمار دةكرَيت ئةوين بؤ ئةو 3/1/1993كوردستان لة ر َيكةوتى )

 ( تؤمار كراون.9/4/2003ثارَيزةرانةى لة سةنديكا ثَين رَيكةوتى )
تؤمار كراون لة وانةى داواي (  لة سةنديكا 9/4/2003ثَيويستة لةسةر ئةو ثارَيزةرانةى ثَين ) -2

خستنة سةرى ماوةى ثارَيزةرايةتيكردنيان دةكةن لةالى سةنديكاى ثارَيزةرانى هةرَيمى كوردستان بؤ 
 مةبةستى خانةنشينكردن بةرامبةرةكانى بةشدار بوونى ئةو سااَلنة لة سةنديكا و سةندوق بدةن.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة؟ 64ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخةينة دةنطدان؟ )

 كةس نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا. هؤيةكانى دةرضواندن، فةرموو.
 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( ماددةية 3ئيلرائيةكامنان لة بري كردووة لة ) ثَين ئةوةى بضينة هؤيةكانى دةرضواندن تةنها ماددة

 ئةوين دةخوَينينةوة دةنطى لةسةر دةدةين:
 كار بة هيض دةقَيكى ياسايى يان بر يارَيكى ناكؤك لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكرَيـت.: ( 12ماددةى )

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 كةس بة ثةسةنددةزانن، ئةوةى دذة؟ كةس نيية، بةكؤى دةنط ثةسةند كرا.( 65بؤ دةنطدان؟ )

 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةو ياساية جَيبةجَى بكةن.: (13ماددةى )
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 :انسةرؤكى ثةرلةمجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة؟ كةس نيية، بة كؤى دةنط 66دةنطدان لةسةر ئةو ماددةية؟ )

 ثةسةند كرا.
 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ئةم ياساية لة رؤذى باَلوبوونةوةى لة ر ؤذنامةى )وقايع الكردستان( جَيبةجَيدةكرَيـت.: (14ماددةى )

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَياز جعفر بةرَي
( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة؟ كة 67ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان؟ )

 نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا.هؤيةكانى دةرضواندن، فةرموو.
 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ؤيةكانى دةرضواندن:ه
َيكخسنتةوة و ثاراستنى ماف و دابينكردنى ذيانَيكى شايستة بؤ ثارَيزةران و خَيزانةكانيان بة لة ثَيناو ر 

 لةبةر ضاو طرتنى ثةرةسةندنة كؤمةاَليةتى و ئابووريةكان ئةم ياساية دةرضوَينرا.
 :سةرؤكى ثةرلةمانمينكى/جَيطرى براهيم ئَيابةرَيز جعفر  

 (، فةرموو.عبداللطيفة بةر َيز)ئارى ناقةشوم
 :مولود عبداللطيفبةر َيز ئارى 

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
َيكخستنةوة( زياية هةر لة ثَيناو ثاراستنى ماف و دابينكردنى ذيانَيكى شايستة بؤ ثارَيرةران و وشةى )ر

ان وشةى )طؤرانكارى( زياد خَيزانةكانيان، بة لةبةرضاوطرتنى طؤر انكارى و ثةرةسةندنة كؤمةاَليةتيةك
 بكرَيـت، سوثاس.

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر  
 (، بةرَيز )د.ظااَل( فةرموو.عبداللطيفسوثاس بؤ بةر َيز)ئارى 

 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ةرطرت بةو شَيوةية دامان رشتةوة.دواى ئةوةى ثَيشنيارةكانى بةر َيز كاك )ئارى(مان و
 هؤيةكانى دةرضواندن:

لة ثَيناو ثاراستنى ماف و دابينكردنى ذيانَيكى شايستة بؤ ثارَيزةران و خَيزانةكانيان و بة لةبةر ضاو  
 طرتنى ثةرةسةندن و طؤر انكارية كؤمةاَليةتى و ئابووريةكان ئةم ياساية دةرضوَينرا.
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 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى كى/ مينبراهيم ئَيابةرَيز جعفر 
( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى 69هؤيةكانى دةرضواندن بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان؟)

 دذة؟ كةس نيية، بةكؤى دةنط ثةسةند كرا.
( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة؟ كةس نيية، بة كؤى دةنط 68كؤى ياساكة دةخةينة دةنطدان؟ )

 را.ثةسةند ك
ثريؤزة لة ثارَيزةرانى كوردستان ثريؤزة لة خةَلكى كوردستان، بةر َيزان لة شوَينى خؤتان دانيشن بر طةى 

 سَييةم تةواو دةكةين ئينلا دةضينة خوارَى.
( لة 71سَييةم: خوَيندنةوةى يةكةمى ئةم بؤ ئةم ثر ؤذة  ياسا و بر يارانةى خوارةوة بة ثَيى ماددةى )

(ى هةمواركراو خوَيندنةوةى يةكةمى 1992(ى ساَلى )1رلةمانى كوردستان ذمارة )ثةير ةوى ناوخؤى ثة
 بكرَيـت.

 ثر ؤذة ياساى ثارَيزطاري لة تؤر ةكانى ئاو و ئاوةر ؤ.-1
ثر ؤذة بر يارى ثَيشوازى بة ثَيى ثرؤتؤكؤل لة فر ؤكة خانةكان و خاَلة سنوريةكان تايبةت بة ثَيشوازى لة -2

كوردستان، ئةجنومةنى وةزيران و هاوتا وةزيفيةكانيان، داوا لة بةر َيز سةرؤكى ئةندامانى ثةرلةمانى 
 ليذنةى ياسايى دةكةم، فةرموو.

 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثرؤذة ياساى يةكةم:
و هؤيةكانى  ( ماددة22ثر ؤذة ياساى ثارَيزطاري لة تؤرةكانى ئاو و ئاوةر ؤ ئةو ثر ؤذة ياساية لة )

 دةرضواندن ثَيك هاتووة وة ثَيشكةش كراوة لة اليةن ئةو ئةندام ثةرلةمانانةى كة ناوةكانيان دةخوَينينةوة:
 عمر عينايةت محة سعيد-1
 كمال يلدا -2
 رفيق عثمانماجد -3
 د.سرياج امحد حممد -4
 بهزارد دةروين دةروين -5
 امحد محد مصطفى -6
 صاحل بشار صاحل -7
 تاح صاحلعباس ف -8
 طهعلى محة صاحل  -9

 رسول مصطفىفايةق  -10
 حسن صاحل -11
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 شامؤ شَيخؤ -12
 شوان شَيخ امحد -13
 حممود حاجى عمر  -14
 صاحل فقى محد -15
 طؤران حممود امساعيل -16
 نخاعباس غزاىل مري -17
 محة خان مصطفىغريب  -18

 ى بكةن.داوا لة بةر َيزتان دةكةين ئار استةى ليذنةى ثةيوةنديدار
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر  

ئةم ثرَِؤذة ياساية ئاراستة دةكرَيـت بؤ ليذنةى شارةوانى، ياسايى، طشت ئةندامانى ثةرلةمان، ثرؤذةى 
 دووةم، فةرموو.

 بةر َيز ظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيآ ثر ؤتؤكؤل لة فر ؤكة خانةكان و خاَلة سنوريةكانى تايبةت بة ثَيشوازى  ثر ؤذة بر يارى ثَيشوازيكردن بة
( بر طة و 3لة ئةندامانى ثةرلةمان كوردستان و ئةجنومةنى وةزيران و هاوتا وةزيفيةكانيان كة لة )

هؤيةكانى دةرضواندن ثَيك هاتووة لةاليةن بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان ذمارةى ياسايى ئةندامانى 
 ةرلةمان ثَيشكةش كراوة كة ئةمة ناوةكانيانة.ث
 طهحممد ياسني  -
 مصطفىمةردان خدر  -
 دلشاد شعبان غفار -
 زانا عبدالرمحان عبداللة -
 صاحل فقى محدامني -
 معروف خلف امحد -
 عمر عينايةت محة سعيد -
 حممود حاجى عمر -
 مصطفى شَيركؤ جةودةت -
 امحدكنعان جنم الدين  -
 نيسان ماركؤسيةروانيت   -
 لينا عزريا بهرام  -
 متى سرود سليم -
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 مرقوز كمال يةَلدا -
 ياقو يعقوب طؤرطيس  -
 لطيف جةودةت جةرجيس  -
 نادر منى نبى -
 وةحيد ياقو هرمز -
 تؤفيق عثمانماجيد  -
 سهام عمر قادر -
 كةذال هادى فقى -
 صاحل بشار صاحل -
 حممد صادق سعيد -
 كبري هةركى ناظم -
 داللة جاسم رجةبد.عب -
 جنات حممد عبداللة -
 عبداخلالق طهفةيرؤز  -
 قادر جميد تحيا -
 امحدحتسني امساعيل  -
 على عثمانعلى  -
 مريخان هيظا حاجى -
 سعيدسؤران عمر -
 فتاحقارةمان قادر  -
 رسول مصطفىفايةق  -
 شَيخ شامؤ شَيخؤ -
 مريخان عباس غزاىل -
 زؤزان صادق سعيد -
 محانئوميد عبدالر -
 امينة زكرى سعيد -
 شيالن جعفر على -
 ئاواز محيد حسن -
 مدينة ايوب امحد -

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان داوا لة بةر َيزتان دةكةين ئةم ثر ؤذة بر يارةش ئاراستةى ليذنة بكةن.
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 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
بؤ ليذنةى ياسايى، ليذنةى ثةيوةنديةكان، ليذنةى ناوخؤ، ليذنةى  ئةم ثر ؤذة بر يارةش ئاراستة دةكرَيـت

كاروبارى ثةرلةمانى، ئةم دانيشتنة ئةمرؤ كؤتايى دَينت وة بؤ دووشةمة بة تةئكيد دانيشتنةكمان دةبيت 
ثر ؤذانةى كة ئامادة َيشتى كؤمسيؤن دةكةين وة بةرنامةى كار بؤ يةك شةمة هةوَل دةدةين ئةو هوة بانط
اثؤرتانةى لةاليةن ليذنةى ياسايى ئامادة كراون ئةوانة بتوانني بة دةستمان بكات رةنطة بؤ ئةو ركراوة 

ة ة ضوار شةممة سَيشةممة دووشةمميةك شةمةش بةرنامةى كار دابنَيني، بةاَلم هةوَل دةدةين يةك شةمم
 هات. ئةو ضوار رؤذة بةرنامةى كارمان هةبينت، سوثاس بؤ ئَيوة ، ئةو دانيشتنة كؤتايى

   
 
 
 
 

 د. يوسف حممد صادق                    فخرالدين قادر                           جعفر ابراهيم ئَيمينكي                                
 ي                     سكرتَيري ثةرلةماني                   جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                           سةرؤكي ثةرلةمان          

 عَيراق                   –عَيراق                              كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان          
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  (4ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 9/7/2018 رَيكةوتي شةممةدوو 

لذذةماني  9/7/2018رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَين نيوةر ؤي(ي 12كاتذمَير )   سذذتان  ثةر يذَذراق  -كورد ع
سذذةرؤكايةتي  كذذي جَيبذذة  بذذراهيم ئَيمين فذذر ا سذذةرؤك و، بذذةر َيز جع لذَذةبانيبذذةر َيز طذذري  طذذةرد تا سذذكرتَيري  بَي

 ( ي خؤي بةست.2018, ساَلي )ضوارةميخولي  (ي4, دانيشتين ذمارة )ثةرلةمان
 بةرنامةي كار:

مذذارة )ةور ( لة ثةي20(ي ماددة )1اني بر طة )بةثَيي حوكمةك نذذاوخؤي ذ سذذاَلي 1ي  هذذةمواركراوي  ي 1992(ي 
مذذارةا ي دبر يار ثةرلةمانستةي سةرؤكايةتي عَيراق, دة -ثةرلةماني كوردستان  شذذتين ذ خذذولي  (ي4) كاتي داني

كذذات ) لذذة  بذذذاردن  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  لذذة  لذذةم  سذذاَلي ثَين شذذةممة 12بذذةهارةي  يذذوةر ؤي رؤذي دوو ثذذَين ن (ي 
 بةم شَيوةية بَيت: دا 9/7/2018رَيكةوتي 

 ن .دةستثَيكردنى دانيشنت لة اليةن بةرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةما- 1
خوَيندنةوةى ناوى ئةندامانى ئاماددةبوو ئامادةنةبوو ، هةروةها خوَيندنةوةى ثوختةى  دانيشتنى -2

 ثَيشوو لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمان .
(ى ساَلى 17طفتوطؤكردن و ثةسةند كردنى ثر ؤذة ياساى هةموارى سَييةمى ياسايي ثارَيزةرايةتى ذمارة )-3
 كوردستان .( هةموار كراو لة هةرَيمى 1999)
طفتوطؤكردن و ثةسةندكردنى ثر ؤذةياساى هةموارى ضوارةمى ياساي سندوقى خانةنشينى ثارَيزةرايةتى -4

 (هةموار كراو لة هةرَيمى كوردستان .1999(ى ساَلى )18ذمارة)
 خوَيندنةوةى ثرؤذةياسايةك و  ثرؤذة بر يارَيك لة اليةن ليذنةى ياسايةوة .-5
 لةمان .دواخستنى دانيشتنى ثةر -6

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةر َيز 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

دانيشتنةكةمان بة ناوي طةلي كوردستانةوة دةست ثَي دةكةين، بةرنامةي كار خاَلي ضوارةمي هةَلبذاردن 
 كار: ( بةرنامةي9/7/2018ؤذي دانيشنت )( ر4دانيشتين ذمارة )ساَلي ثَينلةم، 

 دةستثَيكردنى دانيشنت لة اليةن بةرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان .-1
خوَيندنةوةى ناوى ئةندامانى ئاماددةبوو ئامادةنةبوو ، هةروةها خوَيندنةوةى ثوختةى  دانيشتنى -2

 ثَيشوو لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمان .
(ى ساَلى 17ايي ثارَيزةرايةتى ذمارة )طفتوطؤكردن و ثةسةند كردنى ثر ؤذة ياساى هةموارى سَييةمى ياس-3
 ( هةموار كراو لة هةرَيمى كوردستان .1999)
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طفتوطؤكردن و ثةسةندكردنى ثر ؤذةياساى هةموارى ضوارةمى ياساي سندوقى خانةنشينى ثارَيزةرايةتى -4
 (هةموار كراو لة هةرَيمى كوردستان .1999(ى ساَلى )18ذمارة)

 ثرؤذة بر يارَيك لة اليةن ليذنةى ياسايةوة .خوَيندنةوةى ثرؤذةياسايةك و  -5
 دواخستنى دانيشتنى ثةر لةمان .-6

 بةر َيز بَيطةرد تاَلةباني/ سكرتَيري ثةرلةمان:
مؤَلةت ثَيدراون يا بة بَي  (2018-7-2(ئاسايي بةروارى )3ناوى ئةندامانى ثةر لةمان كة لة دانيشتنى )

، سعيد ئامادةنةبوو –، سةركةوت سةرحةد مؤَلةت  –د مراد مؤَلةت ئامادة نةبوون ئةمانةن )ساالر حممو
 عثمان، مجال مؤَلةت –، بةشار مشري ئيسماعيل مؤَلةت –، ئةنةس حممد شريف مؤَلةت –حممد سعيد 

 –، سرياج امحد حممد مؤَلةت، زياد حسني عبدالكريم مؤَلةت –ئامادةنةبوو ، حيات جميد قادر  –كارسول 
 طه، فريؤز مؤَلةت –، فرسةت سؤفى علىمؤَلةت –، علي علي هالؤ مؤَلةت –امحد  ، شوان شَيخئامادةنةبوو
، مؤَلةت – مصطفى، مةردان خدر مؤَلةت –، ظةمان فيصل سليم مؤَلةت –، ظيان عباس مؤَلةت –عبداخلالق 

ؤفيق ، رابون تئامادةنةبوو –، حسن صاحل حممد مؤَلةت –، بةهزاد دةروَين مؤَلةت –ابو بكر عمر عبداللة 
ئامادةنةبوو، عادل عزيز  –، شَيركؤ محة امني مؤَلةت –، سهراب ميكايل حممد امني ئامادةنةبوو –معروف 

مؤَلةت، جةودةت  –، باثري كامال سليمان ئامادةنةبوو –، ئارى حممد عبدالرحيم ئامادة نةبوو -شكور
 (.مؤَلةت –حممد سعدةدين ئةنوةر مؤَلةت،  –لطيف  جةرجيس

 ةى كة بؤ دانيشتنى ئةمرؤ داواى مؤَلةتيان كردوة .ئةو بةرَيزان
هيظا حاجى مري خان، زياد حسن،  ى،مصطف، فايق ) ئَيظار ئيرباهيم، سةركةوت سةرحةد، بةهار حممود فتاح

بةشار مشري ئيسماعيل، عبداللة جاسم رجب، ئيدريس على ئيسالم، ئةنةس حممد شريف، حممد صادق 
، عمر ى، د.عزت صابر، ئةيوب عبداللة رسوَل، عبداللة حاجى حممودعلى على هالؤ، سعيد مصيف ،سعيد

 صاحل كؤضةر ( زؤر سوثاس .
 لةمان :جَيطرى سةرؤكى ثةر –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  بةرَيز

بةرَيزان بة خَير هاتنةكى طةرمى بةرَيزان سةرؤك و جَيطرو ئةندامانى كؤمسيؤنى هةَلبذاردن و راثرسى لة 
ةكةين كة ئةمرؤ تةشريفيان هَيناوة بؤ ناو هؤَلى ثةر لةمان بانطَيشتكراون و لةسةر هةرَيمى كوردستان د

داواى ثةر لةمانى كوردستان ئةمرؤ لَيرة ئامادةنة سوثاسيان دةكةين ، بةخَيرهاتنيان دةكةين و لة كاتَيكى 
( 2018-9-30) وادا داوامان كردوون ئةوان سةرقاىل ئةوةنة ئامادةكاريةكان بؤ ثرؤسةى هةَلبذاردن لة

بةردةوامن ، بةرَيزان دةست بة بر طةى يةكةم لة بةرنامةى كار دةكةين، و يةكةم خوَيندنةوةى بريؤكةيةك 
سةبارةت بة كَيشةى بة بازاركردنى بةرهةمى جوتياران لة اليةن ليذنى كشتووكاَلى ثةر لةمانى كوردستان 

ة لة اليةن ليذنة ئةو بريؤكةية ثَيشكةش كراوة، ثَيشكةش دةكرَيت ، داوا لة بةرَيزيان دةكةين لةبةر ئةو
هةرجةندة لة اليةن مامؤستا مال غريب دةخوَيندرَيتةوة داوا لة جةنابيان دةكةين وة ئةندامانى ليذنة 
ئةطةر حةز بكةن ثَيكةوة بَين لَيرة تةشريف بَينن ئةو بريؤكةية ثَيشكةش بة ثةر لةمانى كوردستان بكةن ، 
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مة بةو شَيوازة تَيطةيشتني كة لة اليةن ليذنةوة ئةو بريؤكةية ئامادة كراوة و ناوى فةرموو مامؤستا ، ئَي
ة لة بةرنامةى كار دواتر وا تَيطةينراين كة مامؤستا مال غريب دةخوَيندرَيتةوة . وكاك )خةلةف( هاتو

 ةوة .نكردنةوةكمان بدةنى لةسةر ئوة رووخاَلَيكى نيزامى كاك خةلةف لةبةر ئةوةى ناوى تؤ هاتو
 بةرَيز خةلةف امحد معروف:

 .ثةر لةمانسةرؤكى بةرَيز 
( ئةندامى ثةر لةمان مافى هةية بريؤكة 4( بر طةى )2( خاَلى )54زؤر زؤر سوثاس بة ثَيى ماددةى )

تةقديم بكات وة خؤشي بيخوَينَيتةوة، بةاَلم ئَيمة لة ليذنةى كشتووكاَل هةموومان ثَيكةوة كارمان كردوة 
 هيج مشكيلةيةكم نية با بةرَيز جَيطرى سةرؤكى ليذنة بيخوَينَيتةوة زؤر سوثاس.يةك ليذنةين 

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 
دةنرخَينني دةستةكانتان َيز كاك )خةلةف امحد(، بةرز ونةى بةر وثاس بؤ ئةو هةستةو ئةو بريو بؤ ضوس

ئةطةر حةزبكةن دةتوانن لةطةَل مامؤستا بوةسنت لةوَي ئةطةر،  سةرؤك و ئةندامانى ليذنةخؤش بَيت، 
، بابةتَيكى موو بةرَيز ئةو بريؤكةية خبةرووديارة هةر بةو شَيوازةى كة ئيستا هةية بةرَيوة دةضَينت فةر

بةردةم لة هةم طرفتةكى طةورةية  وتياران كة دةزانني خؤى لة خؤيداطرنطة بة بازار كردنى بةرهةمى ج
ان و طوَي لة ية لة هةرَيمى كوردستيى كوردستان هةمين بزانني ئةو بابةتة بابةتةكى راى طشتجوتياران

 .فةرموو بةرَيز مامؤستا مال غريب ،ئةم بريؤكةية بطرين
 محةخان: مصطفىغريب بةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
نى ليذنةى كشتووكاَل ، سوثاس بؤ راكةى كاك خةلةف هةموو ئةنداماوى خواى بةخشندةى مهرةبانبةنا

ة هيض هةروةكوو دةستَيك ثَيكةوة كار دةكةين سوثاسى خوا ئةكةين كة لة كارةكامناندا هةنطاوى زؤرمان داو
ومة بوردستان بابةت بة بازاركردنى بةروثةر لةمانى كويةتى ، بةرَيز سةرؤكاخياليَف لة بةينمان دا نية

، كوردستان كة ثةيظي ئاوى كةوسةرةو خاكى وردستانسةرؤكايةتى ثةر لةمانى ك كاليةكان، بةرَيزكشتو
طةوهةرة كااَلى ثر  بة بااَليةتى لة درَيذايي مَيذودا النكى كشتوكاَل بوةو لة سةردةمى حوكمى  بةعسيةكاندا 

لةسةردةمى حوكمى  ةبرى كوشندةيان سرةواندة طوند و جوتيار و كانياو و رةزو و باخةكان،ز
تَيكى ثاشكةوتةو ثر  لة كَيشةيةو نةتوانراوة لةسةر ثَيى خؤى راوةستَينرَي و خؤماليشماندا تا ئَيستا كةر

 ئاوةدان و نيشتيمان طةش و وشبكات، بكرَيتة سةرضاوةى داهاتَيكى حكومةت و جوتيار شاد و طوند 
وةو هةدووثايةكةى كةرتى كشتووكاَل كة بةرهةم هَينان و بة بازار كردنة دةناَلَييَن  بة دةست بَي خاوةنية

جوتيار و كشتوكاَل لة دؤَلَيكى تر، ثايةي يةكةم كة بةرهةم  كوحكوومةت و وةزارةتى كشتووكاَل لة دؤَلَي
ى دةرمانى قر كةروو خراثى سةماد و و ئاريشةى خراثي تؤو خراثون هَينانة لَيوان لَيوة لة نا نازانسيت بو

 .نمايي و تةقليدى بوونةوةوبَي تاقيطةيي و بَي رَي
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وةم:بة بازاركردنة رَيك نةخراوةو كةم  ساَلَيك هةية ضوتيار زةرةر مةندوو ماية ثوضوو دةست ثايةيي دو
( جوتيارى ت ماَل نةبَيت بازارت بازار بَيتلة ئةذنؤ نةبَيتوو بة ثَيوةرى ئةو ثةندة كورديةى كة دةَلَيت )ماَل

ساَلة كة لة هاوكارى وةزارةتةكةى بَي  ( ئةو جوتيارةى كةوا ثَينلةمنييةئَيمة )ماَلى ماَلةو بازارى بازار ني
نى بةرهةم هَينان ئةوةندة زؤرة كة دةبَيت وتَيضو تيةكانى لة بازارى رةشدا دةكرَيت،بةشةو تَيكراى ثَيداويس

كةضى لة زؤربةى  ،و قازاجنيشى بؤ بهَيلَيتةوة بهَينَيتونةكةى دةربةرهةمةكةى نرخَيكى وا بكات كة تَيضو
ك دا دةبةزَيت كة تةنيا كرَيى طواستنةوةى بةرهةمةكةشى دةرناهَينَيوو ئيرت جارةكاندا نرخ بة جؤرَي

ية بؤ ساخ هةَلرشتنى تةماتةكةيوو طرد بونةوةو خؤ ثيشاندان دةردى ئةو دةرمان ناكاو هيج طرةنتيةك ن
ى ئةو كاَليةكان، ئَيمة لة ليذنةى كشتووكاَل بة ثَيى بة دوا داجونةكامنان هؤكاركردنةوةى بةرهةمة كشتو

 .ة بؤ ئةم جةند خاَلة دةطَيرينةوةبَي بازاري
وةزارةتى كشتوكاَل ثالنى سااَلنةى ضاندنى بؤ جوتيارةكانى خؤى نية،كة بؤ ئةوةى كؤنرت ؤَلى بر ى -1

جؤرو كاتى ضاندن سااَلنة رةنط رَيذ بكرَيت و بةسةر  خواستى بازار بكرَيت دةبَيت بر  وبةرهةموو 
 كرَيت .جوتياراندا رؤَل دابةش ب

ر اوةو لة ئةجنامدا يةوة لة جوتيار دابكاَلى بة تةواوى الوازبوةو بةو هؤوةزارةتى كشتووكاَل رَينماى كشتوو-2
ك جؤرة بةرهةمَيك كةم دةجَيندرَيت بةشى ة بةرهةم دةضَيندرَيت و هةمووسالَيبَي بةرنام بة هةرةمةكي و

كة ثَيطةيشت بة لَيشاو دَيتة بازارةكانةوةو نرخ دا خواستى بازار ناكات و جؤرَيكى تر زؤر دة جَيندرَي و 
 دةبةزَيت .

ى تر نية وةك جوتيار تةركيزى لةسةر ضاندنى طةمن و سةوزةية و بريى لة جةندين جؤرى وشكةدان-3
 ثاقلة و لؤبيا و فاسؤلياو هاتا دوايي .نيسك و نؤك و ماشو 

انة ار ناوَيرَى رووى تَيبكات ،ضونكة زؤر طرنى كؤطاى ساردكةرى ثَيويست و ئةوةش كة هةية جوتيونةبو-4
( كؤطاى هاو ضةرخةو لة ساَلى 32كاَل لة طردة بؤرى نزيك سلَيمانى خاوةنى )جَيى ئاماذةية وةزارةتى كشتو

 (وة تةواو كراون، بةاَلم تا ئيستا كيلؤيةك بةرهةمى جوتيارى تيا هةَلنةطرياوة .2010)
دؤشاوى تةماتةو ئاوى ميوةو زةيتى زةيتوونوو طوَلةبةرؤذةو  كارطةىونى كةموكورتى لة بوون و نةبو-5

 هةتا دوايي كة وةزارةتى بازرطانى لَيى بةر ثرسيارة .
كاَل كة سااَلنة زيانى دؤخة بَي خاوةنيةتةى كةرتى كشتو سةرمايةداران لةمكةرتى تايبةت لةم كةرتةدا -6

ةركَيشى وا ناكةن سةرمايةطوزارى لة جوتيارةكان دةبينن خؤيان لة قةريةى ئةم كةرتة نادةنوو س
 ثر ؤذةيةكدابكةن كة ثرة لة جمازةفة .

اَلتى ئةو هؤشياريةى نية كة بةرهةمى ناوخؤى بةالوة لة ثَيشرت بَيت و ئامادة نية بؤ ثشتطريى وهاو-7
م جوتيارى خؤيوو بةرهةمى ناوخؤى مقاتةعةى بةرهةمى دةرةوة بكات و قانيعة سا بَلَيت بة شاَلى خاكةكة

 رازيم و ئةى ثؤشم هةتا مردن لة فاسؤن و طة بةردين تا ئةبةد سةَلتةو كةوا ناكةم .
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شتوكاَلى هةرَيم و ناوةند كة لةسةر بنلينةوى ةيوةندى نَيوان هةردوو وةزارةتى كرَيك نةخستنى ث-8
ستانداو بةرذةوةندى هاوبةش هاوكارى يةكرت بكةن لة ساغ كردنةوةى بةرهةمى ئةوان لة بازارةكانى كورد

 .ى عَيراقداوو خواروانى ناوةراست بةرهةمى ئَيمة لة بازارةك
هةناردة نةكردنى بةرهةمى ناوخؤ بؤ بازارى واَلتان كة ئةم كارة بة جوتيار ناكرَيتوو ثَيويستة -9

منان لة كَيشةى بة وبةرَيزان ئَيمة لة سؤنطةى ئاطاداربو .مةتوو كةرتى تايبةت ئةجنامى بدةنحكو
رمان لةطةَل جوتياروو و طةر ان بةدواى ضارةسةردا بةسةدان ديداةرهةمة كشتوكاَليةكان بازاركرنى ب

توة وو اليةنة ثةيوةنديدارةكانى حكومةت ئةجنام داوةو بؤمان دةركةوعةلوةكان و وةبةرهَينةران 
مبةر بةرثرسيارى ئةم دؤخة دذوارة حكومةتةو دةسةاَلتى جَيبةجَيكردن بة ئةركى خؤى هةَلناستَيت بةرا

، َيناو سةرخستنيدا باجى قورسياندالة ث ون وئةو جوتيارانةى كة طوندةكانيان النكى شؤرشى دوَييَن بو
بؤية ئةم واقيعة تاَلةى كة دةيبينني لة اليةكةوة مريشك كيلؤى دَيتة هةزار دينارو لة اليةكى ترةوة 

و  2015و  2014منى ساَلةكانى )سايلؤ وةرى ناطرَيت و ثارةى طة ةرهةمى طةمن هةراج فرؤش دةكرَيت وب
تى دَيتة سةر ولة اليةكى ترةوة كيلؤى شو( مليار دينار بَي سةرو شوَينة، 600( تا ئَيستاش )2016

(دينار ئةمانة ئةو راستية تاَلة تؤخ دةكاتةوة كة ئةو ثرؤذة جاك سازيةى سةرؤكى حكومةت راى 20)
ة ، بؤية َيبكرَيت هَيشتا هةنطاوى يةكةمى نةناوكاَلةوة دةست ثاندوو بةَلَينى دا لة كةرتى كشتوطةي

 كة.ليذنةكةمان داوا دةكةين 
شتوكاَل النةى هةبَيت و لينكى رَينمايي كوةزارةتى كشتوكاَل لة ساَلى داهاتوةوة ثالنى سا يةكةم:

 .زيندووبكاتةوة
وخؤ بؤ عةلةف مى ناوةزارةتى بازرطانى كارطةكانى بةرهةمهَينانى عةلةف ناضاربكةن كة بةرهة دووةم:

 .بةكار بهَينن
ةمنى ناوخؤ بكرَيتةوة ردى توركى و ئَيرانى رابطرَيت و طئةجنومةنى وةزيران هاوردةكردنى ئا سَييةم:

 .بدرَيت بة نانةواو سةمووخنانةكانبيكاتة ئاردوو لةمةودوا ئةو ئاردة 
ازاركردنى تة خزمةتى بة ب(كؤطايةكةى طردة بؤر خبا32وةزارةتى كشتوكاَل با دواى هةشت ساَل ) ضوارةم:

 .بةرهةمة ناوخؤيةكانةوة
وةزارةتى بازرطانى كارى جدى بكا بؤ دامةزراندن يان بةطةرخستنةوةى دةيان كارطةى زةيتى  ثَينلةم:

 .هةتا دوايي زةيتونوو روبى هةناروو ئاوى ميوةو دؤشاوى تةماتةو
 .وَيندرَيتة لة ثةر لةمان دةر بضةمى بؤ كراوشةشةم:ياسايي بيمةى كشتوكاىَل كة خوَيندنةوةى يةك

هَينان لةكةرتى حةوتةم:حكومةت كار ئاسانى بؤ وةبةرهَينةران بكات و دَلنيايان بكات بؤ ئةوةى وةبةر
 .كوشتوكاَلدا بكةن

وةزارةتى كشتوكاَلى هةرَيم با بة ثةيوةنديةكانى دا جبَيتةوة لةطةَل وةزارةتى كشتوكاَلى بغداد لة  هةشتةم:
 .ال بة مةبةستى بةرذةوةندى هاوبةشزاركردنى بةرهةمى هةردووثَيناو بة با
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بؤ كةرتى كشتوكاَل تةرخان نؤيةم:لةمةودوا بوجةى ساالنةى هةرَيم بهَيندرَيتة ثةر لةمان و رَيذةيةكى باش 
 .بكرَيت
وةزارةتى ثالندانان و بازرطانى بة ئةركى خؤيان هةَلبسنت لة هةناردةكردنى بةرهةمة  دةيةم:

 .يةكانى ناوخؤ بؤ بازارى واَلتانلكوشتوكا
يانزةهةم:وةزارةتى رؤشنبريى ريكالمى بةرهةمة كوشتوكاَليةكانى بَيطانة  بة فةرمى قةدةغة بكات و 

طةَل رَيزى زؤرماندا ليذنةى كشتوكاَل و ميدياكان راسثَيرَيت ريكالم بؤ بةرهةمى خؤماَلى بكةن .لة
 . ( زؤر سوثاس2018-7-8ى كوردستان )لةمانئاذةَلدارى وئاودَيرى و بةنداوةكان لة ثةر 

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز  
ئةم  ،تانسوثاس بؤ مامؤستا مال غريب بؤ خوَيندنةوةى بريؤكةى ليذنةى كشتوكاَل لة ثةر لةمانى كوردس

ةندين و بريؤكةية بكرَيت بةضدةكرَينت ئةاستة دةكةين بؤ حكومةتى هةرَيمى كوردستان وة بريؤكةية ئار 
ثرؤذة بؤ ئةوةى ثةرة بدرَيت بة بةرهةمةكانى كشتوكاَل و بةبازاركردنى بةرهةمى جوتياران لة هةرَيمى 

نن بؤ شوَينى ةم لة بةرنامةى كار داوا لة ليذنةى ياسايي دةكةين تةشريف بَيوكوردستان .بةرَيزان خاَلى دو
 .تايبةت بة ليذنةكان

( لة ثةيرةوى ناوخؤى 71كةم بؤ ئةو ثرؤذة ياساو بر يارانةى خوارةوة بة ثَيى ماددةى )خوَيندنةوةى ية-2
 .(ى هةموار كراو1992( ساىل )1رة )ثةرلةمانى كوردستان ذما

(ى هةموار كراو لة 1979(ى ساَلى )87ثر ؤذةياساى هةموارى ياساى بةكرَيدانى خانووبةرة ذمارة ) يةكةم:
 عرياق.-هةرَيمى كوردستان

( ياساي رَيطا طشتيةكان لة هةرَيمى 2012(ى ساَلى )3) ثرؤذة ياساى هةموارى ياسايي ذمارة وةم:دو
 عرياق.-كوردستان

ثرؤذة بر يارى تةمليد كردنى ئةو زةويانةو زَيدة رةويان لةسةر كراوة لة سنورى شارةوانيةكان لة  سَييةم:
دةكةين بؤ ئةوةى ثرؤذة ياساكان خبةنة روو.  عرياق. داوا لة بةرَيزان ليذنةى ياسايي-هةرَيمى كوردستان

 فةرموو بةرَيز د.ظاال فةريد.
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

(ى 1979(ى ساَلى )87ثر ؤذةياساى هةموارى ياساى بةكرَيدانى خانووبةرة ذمارة ) ثرؤذة ياسايي يةكةم:
ة وؤذة ياساكة لة دوو ماددةو هؤيةكانى دةر ضواندن ثَيك هاتو، ثرعرياق-ركراو لة هةرَيمى كوردستانهةموا

رانبةر ناوةكانيان واذؤيان و لة اليةن رَيذةى ياسايي ئةندامانى ثةر لةمانةوة ثَيشكةش كراوة كة لة بة
حسن، مريم صمد عباس، طةشة دارا  ىمصطف، دلَير حممد، عزةت صابر امساعيل لطيف )تةالر .كردوة

، ، لينا عزريا بهرامىمصطف، انوةر قادر رسول، ظمان فيصل سليم، شوان شَيخ امحدحفيد، قادر ومتان 
محة خان، ابو بكر عمر هةلةدةنى، د.رَيواز فايق حسَين، د. ظاال فريد  ىمصطف، غريب امحد محد ىمصطف
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ة ، عباس غزالي مريخان، ئومَيد عبدالرمحان، شَيركؤ محىمصطف، مردان خدر ابراهيم، فرحان جوهر قادر
 داوا لة بةرَيزتان دةكةين كة ئاراستةى ليذنةى ثةيوةنديدارى بكةن .امني(، 

 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 
ئةو ثرؤذةية ئاراستة دةكرَينت بؤ ليذنةى ياسايي و ليذنةى شارةوانيةكان و طشت ئةندامانى ثةرلةمان 

 .فةرموو دووةم بةرَيز د.ظاال فريد.
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.
-شتيةكانى هةرَيمى كوردستان( ياساي رَيطا ط2012(ى ساَلى )3دووةم:ثرؤذة ياساى هةموارى ياساي ذمارة )

يةن ئةو بةرَيزانةى ة وة لة الوضواندن ثَيك هاتو( ماددةو هؤيةكانى دةر4اساكة لة )، ثرؤذة يعرياق
حممد، مريم صمد عبدى،  لطيف، تةالر حسن ىمصطفدلَير )عزت صابر امساعيل،  .وةكراخوارةوة واذوو

ى رةمةزان، حتسني امساعيل امحد، دَلشاد شعبان، شيالن ، د.شريين حسنقادرومتان رصول، عباس غزاىل
رصول، عمر  ىمصطف، فايق ريس على اسالم، ابراهيم امحد مسؤ، طؤران حممود امساعيل، ايدجعفر على

محة خان، سؤران عمر، حممد على ياسني، مصطفي ، غريب ت محة سعيد، ايوب عبداللة امساعيلعينايا
ت نيسان، ، يروانمولود، وحيدة ياقؤ هورمزعبدالطيف ، ئارى عبداللة حاجى حممود، عبدالرمحان فارس

ارا جالل، تؤفيق، حممد سعدالدين، كمال يلدا، صاحل فةقَي حممد امني، طةشة د عثمان، ماجد ئايدن معروف
راستةى ليذنةى دا وا لة بةرَيزتان دةكةين كة ئا ،(امحد، زانا عبدالرمحان مصطفى، ئاواز جةنطى بورهان

 .ثةيوةنديدارى بكةن
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 

شت ئةندامانى طئةم ثرؤذة ياساية ئاراستة دةكرَيت بؤ ليذنةى ياسايي و ليذنةى ئاوةدانكردنةوةو 
 .رموو تةالر خان سَييةم خبوَينةوةفة ثةرلةمان،

 حممد: لطيفتةالر بةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

رى شارةوانيةكان لة وثرؤذة بر يارى تةمليد كردنى ئةو زةويانةى زيادة رةويان لةسةر كراوة لة سنو سَييةم:
ة لةاليةن ئةجنومةنى وةرضواندن ثَيك هاتو(ماددةو هؤيةكانى د12عرياق.كة لة )-هةرَيمى كوردستان

 .ةى ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكرَيتداوا لة بةرَيزتان دةكةين ئاراست ،وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
 :جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز  

كاَل و ةكان و ليذنةى كشتوذنةى شارةوانياستة دةكرَينت بؤ ليذنةى ياسايي و ليئةم ثرؤذة بر يارة ئار 
مان. سوثاس بؤ بةرَيزان سةرؤك و ئةندامانى ليذنةى ياسايي، ليذنةى ناوخؤ و طشت ئةندامانى ثةر لة

 .سوثاس دةستان خؤشبينت
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خاَلى سَييةم: لة بةرنامةى كار طفتوطؤيةكى كراوة سةبارةت بة هةَلبذاردنةكانى هةرَيمى كوردستان بة 
بةخؤى هةَلبذاردنةكان و راثرسى، دووبارة دامانى دةستةى كؤمسيؤنى سةرئامةدةبوونى بةرَيزان ئةن

وامان بة باش زانيوة دةرفةت بة بةرَيز سةرؤكى كؤمسيؤن دةدةين كؤمسيؤنى  بةخَير هاتنيان دةكةين، 
نى وهةَلبذاردن و راثرسي لة هةرَيمى كوردستان بؤ ئةوةى ثوختةيةك لةسةر ئامادةكاريةكان بةرَيوة ضو

كاريةكان ئاستى ئامادةكاريةكان ثَيشكةش بةم دانيشتنةى ثةرلةمان بكات و دواتر دةرطاى طفتوطؤ ئامادة
ئومَيدةوارين لةوماوةيةدا ماوةكى طوجناودا بتوانني بةر ضاو كةينةوة ثرسيارو واَلم دةكةينةوة، دة
كى كوردستان نيةكى باش هةم ثَيشكةش بة ئةندامانى ثةرلةمان بكرَينت و هةم ثَيشكةش بة خةَلورو

ونى بؤى دةكةن و ويان بة دوا داضواَلتيان و دةنطدةران هةمووبكرَينت، كة ثرسةكة اليةنة سياسيةكان و هاو
ئَيستا دةرفةت بة بةرَيز )هندرَين حممد صاحل (سةرؤكى كؤمسيؤنى هةَلبذاردن و  ،ثرسيارى لَي دةكةن

ئامادةكاريةكان ثَيشكةش بةم دانيشتنةى  راثرسى لة هةرَيمى كوردستان دةكةين بؤ ئةوةى ثوختةيةك لة
 ثةرلةمان بكا فةرموو بةرَيز )هندرَين حممد صاحل (.

 دن و راثرسى لة هةرَيمى كوردستان:سةرؤكى كؤمسيؤنى هةَلبذار /هندرَين حممد صاحلبةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكى ثةر لةمان.

ئيمرؤ لَيرة ئامادةين بؤ ئةوةى  بةناوى خواى طةورةو مهرةبان بةيانيتان باش بةرَيزان خؤشحالني كة
ئامادةكاريةكانى كؤمسيؤن لة بؤ هةَلبذاردنةكانى داهاتوو خبةينة بةردةم ئَيوةى بةرَيز كة ئَيستا 

و ئةركو  ة فةرمانطةى ثارَيزطاكان سةرقالنكارمةندانى كؤمسيؤن ج لة ئؤفيسى نيشتيمانى و يان ل
لة ضوار ضَيوة ياسايةكة دةست ثَي دةكةم ، ضوار ئةمن لة سةرةتا  ،ماندووبونى زؤر ثَيشكةش دةكةن

( 1رى لة ياسايي هةَلبذاردنى ثةر لةمانى كوردستان ذمارة )ةى ياسايي ئةم ثرؤسةية لة سةر دةكضَيو
(ى كؤمسيؤنى 2014(ى ساَلى )4( و هةروةها ياساى ذمارة )1992بةهةموو هةموار كراوةكانى ساَلى )

ة تايبةت ووةها لة ذَير ئةوانة ئةو ثةيرةوانةى كة كؤمسيؤن دةرى كردوبااَلى سةربةخؤى هةَلبذاردن و هةر
( ثةيرةو دةركراوة بة 10بة هةموو ئةو ضاالكيانةى كة ثَيويسنت لةبؤ ئةو ثرؤسةية تاوةكو ئَيستا )

يكارةكانى تؤماركردنى ضاودَيران تؤماركردنى قةوارة سياسيةكان بر نوَيكردنةوةو بة تؤمارى دةنطدةران
ثةيرةوى طرنط ماوة كة لة دوايي تةركيزى لةسةر دةكةم ئةوين هةذماركردنى دةنطةكانة لة  (1)تةنها 

جةيةكى تةمخينى ثَيشكةشكراوة حكومةت بة سوثاسةوة ثةسةندى دجةى هةَلبذاردن بودرؤذى دةنطدان، بو
تةرخان  بةيةئةوبودجةية بةراستى ئةطةر بثرسن بؤ وا طةورة و قة ى%(30، )روبعَيكة مليار و (29كرد )

ى ئةو %(30) كراوة بؤ ئةو ئامَيرة ئةليكرتؤنيانةى ئةو كاتى كة كؤمسيؤن بةتةما بوو بةكارى بهَينى،
ثارةية بؤ ئةوةية، بابةتَيكى ديكة تؤمارنامةى دةنطدةرانة، تةبعةن كؤمسيؤن بة ئةركى خؤى و بة ثَيى 

ايبةت بة نوَى كردنةوةى تؤمارى دةنطدةران و ياسا داواى ىَل كراوة، هةستا بة دروست كردنى داتابةيسَيكى ت
دةبَيت لَيرة بَلَيني داتا بةيسَيك و تؤمارنامةيةكى دةنطدانى نوَى كة جياوازة لةوةى كة ثَيشرت لةبةردةستى 
كؤمسيؤن بوو، كؤمسيؤن زؤر بة جدى و بة ئازايانة ثةير ةوَيكى تايبةتى دةركرد بة دروست كردن و 
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بةيانى يان دوو  مارةى كة ئَيستا باسم كرد انشااهللران، هةروةك باسم كرد ئةو تؤبذاركردنى تؤمارى دةنطدة
بةيانى دةست بة نوَى كردنةوةى دةكةين، زؤر جياوازترة لةو قاعيدةى بةيانات ئةو داتا بةيسةى كة ثَيشرت 

( 1700لة ) هةبوو و ئيشى زؤر جدى لةسةر كراية، تةسةور دةكةم كارطَيرى هةَلبذاردن و ستافةكةى زياتر
سةعات ئيشيان لةسةر كردووة، كارى جدى لةسةر كراوة، ئةو ثةير ةوةى كة دانراوة تايبةت بووة بة 
بذاركردن و ضةندين حاآلتى ديراسات كردووة لةو داتابةيسةى كة ئَيمة لة وةزارةتى تيلارة وةرمانطرتووة 

مووضة بةرزةكان و كة لة قاعيدةى حاآلتى ناوى مردوو و حالةتى دووبارة، هةتا حاَلةتى ئةوانةى كة 
بةياناتى وةزارةتى تيلارة دةرهات بوون قسةى لةسةركراوة و ئيشى لةسةر كراوة، ئةوانةى كة تةمةنيان 
زؤرة ئيشى لةسةر كراوة، من حةزدةكةم داوا لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةم دواى ئةوةى من تةواو بووم 

ةى لةسةر ئةو تؤمارةى باس بكات، ضونكة بةر استى نوَى كارطَيرى هةلبذاردن بة دةقيقى ئةو ئيشان
كردنةوةى تؤمارى دةنطدان لة كارطَير ى هةَلبذاردنة لةذَير ئيشرافى بةر َيز سةرؤكى كارطَيرى هةَلبذاردنةو 
ئةو بةشانة و ئةو ئةدةواتانةى ئيشيان لةسةر ئةو تؤمارنامةى دةنطدةرانة كردووة طرَيدراوى سةرؤكى 

َلبذاردنن، من ئةوةى كة بة طشتى لةسةر تؤمارنامةى دةنطدةران ئةو قاعيدةى بةياناتةى، ئةو كارطَير ى هة
هةزار(  200داتابةيسةى ئَيستا ئَيمة لةبةردةستمانة، لةطةَل ئةوةى كة لة ثَيشرت هةم بوو، بةاليةنى كةم )

 سةرؤكى كارطَيرى هةلبذاردن كةمرتة، بَيلطة لةوةى كة انشااهلل هةزار( ناو 200ناوى فةرقة، يةعنى ئَيستا )
هةزار( ناوَيكى تر كةمرت كراوةتةوة، كةواتة هةر لة جارى يةكةم لة 60ئيشى لةسةر كردووة زياتر لة )

(ةكةى عرياقى لةوةى كة ئَيستا SPLطؤر ينى ئةو قاعيدة بةياناتة كؤنةى كة هةبوو لةبةردةستى ئَيمة  )
دةنطدةران  تةواو نةبووة، ثاش ئةوةى ئةو كردارو و  هةزار( ناوى فةرقة، تؤمارنامةى 208هةمانة )

حةوت سةد سةعات ئين كردنةى، تؤمارنامةى دةنطدةر ثاش ئةوةى ئةو هةموو كردار و ئةو هةزار حةوت 
سةد سةعات ئين كردنةى لةسةر كراوة، ديسان ماوةيةكى ديكة دةدرَيتة بةردةم دةنطدةرانةوة و دةدرَيتة 

ى ثَيداضوونةوة تةعنة لةو سللة بدةن، ئةوين لةو ماوةى مانطَيك تةوةقوع حزبة سياسيةكانين بؤ ئةوة
رؤذ ليستى تؤمارنامةى دةنطدةران لة هةموو بنكةكان ( 30) دةكةين بةيانى دةست ثَى بكةين، بؤ ماوةى

دادةندرَيت بؤ دةنطدةرةكان زةرورة بضن سةردانى ئةو بنكانة بكةن و بؤ كياناتى سياسين دةتوانن كة 
 ئاطادار بكةنةوة بة ثَيى نةريان لةوَى هةبَى هةر تَيبينيةك و هةر موالحةزةيةكيان هةبَى كؤمسيؤنى ىَلنوَي

َيكارانةى كة كؤمسيؤن دايناوة، شتَيكة جياواز لةوةى ثَيشرت بؤ ئاسانكردنى سةردان كردنى ئةو ر
د كردووة، ئةطةر تةماشا ناوةندةكانى نوَى كردنةوةى دةنطدان، ئَيمة ئةو جارة ضةندين ناوةندمان زيا

ستى ناوةندى نوَى ضةند شاروشارؤضكةيةك هةبوو بةرا بكةين لة دابةش كردنى ناوةندة الوةكيةكان ثَيشرت
كردنةوةى تؤمارى دةنطدةرانى ىَل نةبوو، حرسى ئَيمة و حرسى كؤمسيؤن لةسةر ئةوةى كة ئاسانكارى بكات 

كةم سيستةمة لة ثرؤسةى دةنطدان، ضةندين ناوةند لةو ثرؤسةية خؤشتان دةزانن تؤمارى دةنطدةران ية
زياد كراوة دةيبينن تةقريبةن لة هةموو قةزاو ناحيةكان لة شوَينة دوورةكان ناوةندى نوَى كراوةتةوة بؤ 
ئةوةى ئاسان بَيت بؤ ئةو خةَلكةى لةو شوَينانة بضن سةردانى ئةو بنكانة بكةن، ئةو كردارانةى كة 
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است كردنةوةى ناو و زياد كردنة ئةطةر ناوى نةبَى، ر تؤمارى دةنطدةران ديارةدةكرَيت لة ناوةندةكانى 
طؤر ينى شوَينى دةنطدانة، هةروةها ناوى مردوو ئةطةر لةو ماوةية لة قاعيدةى بةياناتى وةزارةتى تيلارة 

ك باسم ةش بكرَيتةوة، سؤفت وَيرو كارمةند ئامادةكراوة وةئَيمة لةو ثرؤسةية دةكرَى ئةوة ر نةطةيشتة
َى بدات كارطَيرى هةَلبذاردن باسى بكات، لَيرة لةبةرئةوةى اسيَلين ئةطةر سةرؤكى ثةرلةمان ركرد تةف

قاعيدةى بةياناتةكان لةبةرامبةر نوَى كردنةوةى ثرؤسةى دةنطدةران و نوَى كردنةوةى تؤمارى دةنطدةران، 
كةتوو دةبَيت بؤية تةركيز لةسةر بَيلطة لةوةى بة هةبوون و بةسةردان كردنى دةنطدةر ثرؤسةكة سةر

هةَلمةتى هؤشياركردنةوةى دةنطدةران دةكةين بؤ ئةوةى لةو ماوةية سةردانى بنكةكانى نوَى كردنةوةى 
تؤمارى دةنطدةران بكةن بة تايبةتى ئةو جارة ئَيمة هةَلمةتى هؤشياركردنةوةى تايبةت بة فةترةى نوَى 

ى لةسةر دؤكيؤمَينتانةى كة ثَيويستة ثَيت بَيت بؤ %(40) وة،كردنةوةى تؤمارى دةنطدةرامنان دابةش كردو
استةى كة دةنطدانى تؤى لَيية، خؤت ضؤنيةتى دةضية ئةو شوَينة ر نوَى كردنةوةى تؤمارى دةنطدةرانى

هةروةها هاندان كة بةشَيك لة ئةركى ئَيمةية و هةرضةندة هاندان ئةركى حزبةكانة، هةروةها ئةركى 
ى تايبةتة بةو كردارانةى سةر ئةو حاَلةتانةى كة ئَيمة لة (%60)ةَلطةى مةدةنيشة، ر َيكخراوةكانى كؤم

تؤمارنامةى دةنطدةران كراوة خةَلكَيكى ضةند حاَلةتَيك تَيدان لةناو ئةو سللة سر كراون ئةوانةى تةمةنيان 
ك دووبارة دةبَيـت، ةوةن و ئةو ناوانةى كة دووبارة سر كراون، لةبةرئةوةى كة ناوَي (90لةسةرووى ) زؤرة و

ةشى بكةمةوة، بؤية لة هةردووال لَيمانية، من نازامن لة كام ال رناوَيك لة هةولَيرة عةينةن ناو لة س
سر كراوة، لةهةردووال دةرهاتووة، ئةو حاَلةتانة ثَيويستة سةردانى ناوةندةكان بؤ ئةوةى ئيسثاتى خؤيان 

كات بؤ ئةوةى ئيسثاتى خؤى بكات، بؤية ئةوانة بة بكات، ئةوةى تةمةنى زؤرة سةردانى ناوةندةكان ب
ليستَيكى تايبةت ضاثى دةكةين بؤ ئةوةى بزانني كَينة ئةوانة كة مةفروزة سةردانى ناوةندةكان بكةن 

هلل بة ثَيى بر يارى مةجلس ئةجنومةنى كؤمسياران كؤثيةك دةدةينة ثةرلةمان و حكومةت و دةدةينة اانشا
زؤريشى لةسةر دةكةين داواكارم هاوكارمان بن لةو مةسةلةية، ضونكة ئةو ناوانة وةزارةتى تيلارة تةركيزى 

ة ئةطةر ئةو ناوانةى كة ئَيستا رةش كراوةتةوة زؤرن ثَيويستة ئةوانة سةردان بكةن، ضونكة ئةو حاَلةتان
كردنةوةى سةردانى بنكةكانى نوَى  ( رؤذ30)حةزف كراوة لة سلل، ئةطةر ئةو ناوة لةو ماوةى سر اوةتةوة، 

ةش بكةينةوة، هةندةك ناو هةية سَى دةبى، ئَيمة ناضارين هةردووال ر تؤمارى دةنطدةران نةكات بَى بةش
جار دووبارة بؤتةوة، لة عةينى ثارَيزطا دووجار دووبارة بوويتةوة، بؤية ئَيمة ناضارين هةردووكيان 

، بؤية هةَلمةتَيكى تايبةت بة ئةوانة دةبَيت، بسر ينةوة، بؤ ئةوةى دَلنيا بني كة ئةو ناوة دووبارة نةبَيتةوة
ستى بؤ ئةوةى ئةوانة بَى بةش نةبن، دةربارةى ةكانين بةرائةندامانى ثةرلةمان يارمةتيمان بدةن و حزب

َيطة بة هةموو ( لةوانة هاوثةميانن، هةروةها ر3) قةوارةى سياسيمان هةية،( 31) كياناتى سياسى،
بَى هةم لة ناوةندةكانى نوَي كردنةوةى تؤمارى دةنطدةران و هةم لة حزبةكان دةدرَيت نوَينةريان هة

َيكخراوةكانى كؤمةَلى داوة وداوامان كردووة لة هةموو ربنكةكان، هةروةها ضاودَيرى ناوخؤ بوارمان 
( لة UNمةدةنى كة بَين ناويان تؤمار بكةن، ئةوةى ئيشى دةوَيت بةر استى ضاودَيرى بيانية، ئَيمة لةطةَل )
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يوةندى داين، ثَيمان طووتوون كة هةوَل بدةن ضاودَير بَينن، تةنانةت ثَيمان طووتوون هةوَل بدةن ثة
ؤذى دةنطدان بَيت و ( سةعات يان كةمرت لةر24) ضاودَيرى درَيذخايةن بَينن، نةك تةنها ضاودَيرَيك

ثةيوةندميان لةطةَل  ضاودَيرى ثرؤسةكة بكات، ثَيمان طوتوون كة ضاودَيرى درَيذخايةن بَينن، هةروةها
فةرمانطةى ثةيوةنديةكان كردووة–، بؤ ئةوةى هاوكارمان بن لةو مةسةلةية، لةبوارى لؤجستى تةبعةن 

مان تسةندوقةكامنان هةر ئةو سةندوقةية كة ساَلى دووةم كابينةى دةنطدان مةوجودة تةنها ئةوةى طرَيبةس
ةبَيت، اليةنى كردارى، سيستمى دةنطدان ئاسايى بؤى كردووة، ئةو سةندوقى كةرةستةكانة كة لة بنكةكان د

دةبَيت و هةذماركردن و جياكردنةوةى دةنطدان بة دةست دةبَيت، تةبعةن هةذماركردنةوة ئةو جارة لة 
بنكةكان لةدواى تةواو بوونى ثرؤسةكة بة دةست دةذمَيردرَيت، لةوَيستطةى دةنطدان دواى تةواوبوونى كاتى 

ا ديارى كراوة، كؤمسيؤن بؤى هةية كاتَيكى ديكة بؤ ديارى بكات، هةر دةنطدان كة كاتةكة بة ياس
قةوارةيةكى سياسى وَينةيةكى موسةدةق لة ئةجنامى ئةو وَيستطةية وةردةطرَيت، ئةوة يةكَيكة لة 
ئيلرائاتى طرنطة بؤ دَلنيادان كة دواى كردارى هةذماركردن و لَيك جياكردنةوةى دةنطدةكان تةواو بوو 

يةكى سياسى كة لةوَيية و تةبعةن ئةو قةوارة سياسية كة هاتووةتة بنكةكة بةيانى ناوى هةر قةوارة
نووسراوة ئةوة لةو بنكةية، ئَيمة وَينةيةك لة مةحزةر لة ئةجنامةكانى ئةو وَيستطةى ثَيى دةدةين ئةو 

ج وةك بةَلطة، بؤية وَينةية موسةدةق دةبى، لة هةَلبذاردنةكانى ثَيشرت كيانة سياسيةكان نةيانتوانى ئيحتلا
ادةطةيةنَيت، لةطةَل ئةوةى كة لةو فؤرمةى يان لةو ةر جياوازيةك لةوةى كة كؤمسيؤن رسبةينَى ئةطةر ه

مةحزةرةى دراوةتة حزبة سياسيةكان دةتوانَى بيكةنة حوجة لةسةرمان و ثَيى وةردةطريَى، بؤية هةموو 
لة كاتى جياوازى لة ئةجنامةكان ةهَينرَيت وَينةيةكى موسةدةق لةوة دةدرَيت وةك بةَلطةيةك بةكارد

ايدةطةيةنَيت، ئيلرائَيكى ديكة ئيزافة دةكرَى ئةوين خَيراكردنى ئةجنامةكانة هةرضةندة ئَيمة دةبَى ر
ابطةيةنرَيت، بةآلم ديقةش زؤر طرنطة، فؤرمَيك ئةجنامةكان خَيرا ردةقيق تربني لةسةرى زؤر طرنطة 

ةيةك لةو بنكةية كؤبكرَيتةوة ئاستى بنكة كة كؤى دةنطدةكانى هةر وَيستطنيةت واية ئامادة بكرَيت لةسةر 
َيذةى ةقى ئيقرتاح بة طوَيرةى سيستمى رةوانةى تاىل سَينتةرى بكرَيت، ديزاينى كارتى دةنطدان وةرو ر

ستونَيكة، واتا بة ثَيى كراوةية بة ئيعتبار عةينى ليستة واتا ناوى حزبةكان لةستونَيكة و ذمارةش لة 
َيذةيى ليستى كراوة ديزاينةكة كراوة، ئةوةى كة جياوازة لةوانةية لة هةلبذاردنى ئةو جارة سيستمى ر

دةنطدةر بؤ ئةوةى نيةتى خؤى خباتة سةر كاغةزى دةنطدان، قةلةمَيكى ئاسايى بةكارنايةنَيت بةَلكو 
نيةتى خؤى لةسةر  عرياق بةكارى هَينا لةو شَيوةية، بة ختمَيك( 12/5) ختمَيكة هةروةك ئةوةى لة

كاغةزى دةنطدان دادةنَى، تايبةمتةندى زؤر دراوة بة كاغةزى هةَلبذاردن هةم لة ديزاينى هةم لة شَيوةى 
هةم لةو هةويرةى كة ثَيى دَيت و هةم لةو حربةى كة تَييدا بةكاردَيت و ضاث دةكرَيت وة كؤد و هَيماى 

ؤذى دةنطدانة، دانيشنت كراوة ( كاتذمَير لة ر48) ياسا نهَينى زؤرى تَيدا دةبَى، دةنطدانى تايبةت بة ثَيى
ؤذ بةر لة ئَيستا قائيمةيةكمان ثَى داون كة ئةو داتايانةى كةالى كان دوو رلةطةَل هةموو هَيزة ئةمنية

ئَيمةية دةبَى بة ثَيى ئةو ليستةى كة دامانةتة ئَيوة مبان دةنَى هةتا دةرى بَينني، ثَيمان طوتن هةر 
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ناوةكان ناو كةم بَي خؤتان تةحةموىل مةسئوليةت دةكةن، ئةو ناوانةى كة ناردووتانة دةدرَيتة هةَلةيةك لة 
كؤمسيؤن دةبَيتة دةنطدانى تايبةت باقى تر دةنطدانى طشتى دةبَي و لة شوَينى خؤي و خَيزانى خؤى لةوَى 

مانط لة واجنب ناتوانن  (30)دةنط دةدات ئةمة يةك لة ثَيشنيارةكانى كردوومانة تةنها ئةو هَيزانةى كة 
شوَينةكانى خؤيان بةجَى بهَيَلن، ئةوانةمان بدةنَى بؤ ئةوةى بنكةكانيان بؤ بكةينةوة، ئَيمة تةئكيد 
دةكةينةوة لةسةر ئةوةى كة هةموو ثرؤسةكةك احلمدهلل بةشَيوةيةكى باش دةروات، يةك شت هةية كة لة 

ين ثةير ةوين، ئةوين ثةير ةوى ا ئَيمة خةريكى طرنطرتبيدايةتةوة باسى بكةم بؤ بةبريهَينانةوةية، ئَيست
ؤذى دةنطدان و جياكردنةوةى دةنطةكانة، بؤية ئَيمة وةكو كؤمسيؤن و وةك ئةجنومةنى كؤمسياران داوا ر

َيكارَيك هةر ئيلرائَيكى ثَى باشة لةثةير ةوى اليةنَيك هةر تَيبينيةك و هةر ردةكةين هةر حزبَيك و هةر 
ذماركردنى دةنطةكان هةبَى ئَيمة بةسةرضاو وةرى دةطرين و لةناو ئةو ثةير ةوة جَيى عةد و فةرز و هة

َينماييةكان بَى، ئَيمة هةر بريؤكةيةك كة وا دةكات حزبة مةرجَيك تةبعةن لةذَير ياسا و ردةكةينةوة، بة
وةريطرين و ئةو  سياسيةكان لة اليةنةكان ئيتمئينان بن لة كردارى هةذماركردنى دةنطةكان ئَيمة ئامادةين

ثةير ةوةمشان بةر استى لةبةر هةندَى دواخستووة تا ئَيستا بؤ ئةوةى كة دةرفةت بدرَي بة بريى جياواز و 
موالحةزةى جياواز خؤتان دةزانن كؤتايى خةرمانى ئةو ثرؤسةية ئةو هةموو مانطةية كة ئَيمة ئيشى 

اطةياندنى ئةجنامةكانة، من زؤر ر ئةوين هةذماركردنى دةنطةكان و لةسةر دةكةين، ئاخر مةقتةع
سوثاستان دةكةم، ئةطةر دةرفةت هةبَى كارطَيرى هةَلبذاردن تَيبينى زياترى لةسةر هةية و تةفاسيَلى 

 زياترى هةية لةسةر نوَى كردنةوةى دةنطدان ئةطةر ثَيويست بكات، زؤر سوثاس.
 نكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي

اثرسى لة هةرَيكى كوردستان بؤ ئةم سةرؤكى كؤمسيؤنى هةَلبذاردن و ر ثاس بؤ هندرَين حممدزؤر سو
ئةو بابةتة وا دةخوازَيت  (30/9)ثوختةيةى كة هةية لةسةر طشت ئامادةكاريةكان بؤ هةَلبذادنى مانطى 

ئةوةى تةفاسيَلى  اثرسى بدةين، بؤنتخابى كؤمسيؤن و هةَلبذاردن و ردةرفةتى زياتر بة سةرؤكى دائريةى ئي
زياترمان بداتَى بة تايبةتى لةسةر تؤمارى دةنطدةران، ضونكة ثَيشرت تؤمارى دةنطدةران هةم كَيشةيةك بؤ 

 َيزان خان فةرموو.ةى تةفاسيَلى زياترمان بداتَى، رئةم طرفتةك بوو ئَيستا داوا لة بةر َيزيان دةكةين بؤ ئةو
 َيزان محة رشيد:بةر َيز ر

 ثةرلةمان. بةر َيز سةرؤكى
ؤذتان باش، كاك هندرَين ئيشارةتى بة كؤمةَلَيك شت دا، بةآلم وردةكاريةكانى لةاليةن فةرمانطةى داتاى ر

ر لة هةر مةقتةعَيك دا كارطَيرى هةَلبذاردنةوة  ئةجنام دراوة، من زانياريةكامن بؤ جةنابتان نووسيوة دوات
مارى دةنطدةرانةوة، بةر َيزان بر يار وابوو لة وونكردنةوةى ويست ئامادةم، بة نيسبةتى تؤهةر كةس ر

دا هةَلبذاردن لة كوردستان ئةجنام بدرَيت، جارَيكى ديكةش لة ئامادةبوونى كؤمسيؤن و  (1/11/2017)
سةرؤكايةتى حكومةت و سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئَيمة دانيشتنَيكمان كردو بة وردى باسى كؤمةَلَيك شتمان 

ةى كة لة كؤمسيؤن حزورى هةبوو و ئيشى لةسةر دةكرا كة كؤمسيؤن كرد، ئةو تؤمارى دةنطدةران
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تؤمارنامةى كؤمسيؤن عرياقى بوو قسة و باس و خواسَيكى زؤرى لةسةر هةبوو، ثَيم خؤشة ذمارةكةى بَلَيم 
()سَى مليؤن و سَى سةدو شةست و سَى هةزار و ضوار سةد و بيست و نؤ(  3363420ئةو داتا بةيسة )
دةست كرا بة كاركردن لةسةرى بؤ وو، لةسةر ئةم داتا بةيسة لةفةرمانطةى داتاوة دةنطدةرى تيا ب

استكردنةوةى ئةو هةآلنةى كة تيايةتى كة قسة و باسَيكى زؤر و رَيكخستنةوة و وردبينى كردن و 
دةنطؤيةكى زؤرى لةسةر نار استى داتاكة هةبوو، بؤية ئةجنومةنى كؤمسياران لةبر يارى ئةجنومةن دا لة 

كة تيايدا ثةير ةوَيكى تايبةتى بة دامةزراندن  (27/11/2017) ى دا لة(31) انيشتنَيكى دا بر يارى ذمارةد
و بذاركردنى تؤمارنامةى دةنطدةران ئامادةكرد، تَييدا لةو ثةير ةوةدا باسى سةرجةم ئةو هؤكارانةى كرد كة 

ة نار استة، قسة و باس و خواسةكةش بووبوونة مايةى ئةوةى كة ئةو قسة و باس و خواسة هةبَى كة داتاك
كة هةية لة سَى تةوةر كورتى دةكةمةوة، قسةيةكى زؤرهةبوو لةسةر ئةوةى كة خةَلكَيكى زؤربة تةمةنن، 

ةكانى تياية لةناو ئةو تؤمارة وجوديان هةية و نةهَينراونةتة (1800) ئةوانةى كة بة تةمةنن و مواليدى
داتاى دووبارة هةية، قسةى زؤر هةبوو لةسةر ئةوةى داتاى لَيك  دةرةوة، قسةيةكى زؤر هةبوو لةسةرئةوة

ضوو هةية، لةطةَل داتاى مردوو، ئةم داتايانةى كة هةية ئَيمة هةموومان بة رةقةم تةحديد كرد و 
تةشخيس كرد، ئةو ثةير ةوةى كة ئامادةمان كرد ر َيكارمان بؤ ئامادةكرد بؤ ئةوةى موعالةجةى ئةو حاَلةتة 

ةر ئةوةى موعالةجة كردنى ئةو حاَلةتانة مةعلوماتى دةقيقى دةويست وشتى مةجهوىل تيا بوو، بكةين، لةب
بؤ منوونة ناوى مردوو كة ناوى مردووى تيا بوو، ناوى مردوو بةس بةناوى سيانى هةبوو، ناوى مردوو 

كةس بةناوَيكى  (570) هةبوو ناوى سيانى بوو يان مواليدى لةطةَل دابوو، كة لَيمان دةدا بؤ ناوَيكى سيانى
كةس لةبةرئةوةى يةك كةس مردووة قورس بوو،  (570) مردوو دةردةضوو، ئيلرائاتى تؤ ثَى ثضر ينةوةى

بة هةمان شَيوة بؤ هةموو داتاكانى ديكة، ناوى لَيكضووت هةبوو، بؤية هةر ئةجنومةن دواى ئةوةى كة تَى 
ق دةستكارى بكةين و وابَى كة لةطةَل خواستى طةيشتني كة ئَيمة ناتوانني بة دةقيقى ئةو داتايةى عريا

بوو  (17/1/2018) هاووآلتى و سيقة و متمانةى حزبةكان بَيت، ئةجنومةن لة دانيشتنَيكى ديكة دا كة لة
ئةوين بر يارى دا كة داتاى فؤرمى خؤراكى وةزارةتى بازرطانى ببَى بة بنضينة بؤ دروست كردنى 

دا هةر هاووآلتيةك بة ثَيى ياسا دانيشتووى هةرَيمى كوردستان بَى و تؤمارنامةى دةنطدةران، لةوياسايةش 
سةروو هةذدة ساَل بَى، تةبعةن فؤرمى خؤراك داتاى هةموو هاووآلتيانى كوردستانى تياية، بةآلم تؤكة 
دةتةوَى بةرنامة دروست بكةى ئةوةى حةقى دةنطدانى هةية سةرو هةذدة ساَلة زائيدةن ئةوةى كة 

َيمى كوردستانة، ئَيمة ئةو تؤمارنامةيةمان بة دوا ئةثدةيتى ئةو داتايةمان لة وةزارةتى دانيشتووى هةر
هةمووميان وةرطرتووة، ئينلا هاتووين  (31/12/2017) بازرطانى بة فةرمى وةرطرتووة لة تةئرخيى

ببَى بة جيامان كردووةتةوة و هةذدة ساَل بةرةو ذوورمان وةرطرتووة، كةواتة ئةمة موئةهةلة بؤ ئةوةى 
دةنطدةر، تةنها زانياريةك كة كارمان هَيناوة لة داتابةيسةكةى كؤمسيؤنى عرياق بريتية لة ذمارةى دةنطدةر 
و ناو و ناويشانى بنكةكانى دةنطدان، ضونكة ئةو داتايةى كة لة وةزارةتى بازرطانى هةية بؤ دةنطدان نيية، 

بة دةقيقى بةو تةريقةيةى دانيشتوانى هةرَيممان  ئةوة داتاية بؤ فؤرمى خؤراك و وةرطرتنى خؤراك، ئَيمة
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تةحديد كردووة كة ضؤنة و ضؤن نيية، دواتر بؤ ئةوةى ئةم داتاية ئامادةبَى بؤ وةكو تؤمارى دةنطدةران 
تةعاموىل لةطةَل بكةين بة واستةى خاَلَيكى هاوبةشى بةينى هةردوو داتاكة ئةو خاَلة هاوبةشة بريتية لة 

، ذمارةى فؤرمى خؤراك لةناو تؤمارنامةكةى عرياقين دا هةبوو، لة داتاى وةزارةتى ذمارةى فؤرمى خؤراك
بازرطانين دا هةبوو، بؤية هةردوو داتاكةمان بة واستةى ئةو عةمودةوة بةستووةتةوة بؤ ئةوةى ضيان بؤ 

تياية بَينني بؤ هةموو هاووآلتيةك من ناوم لةناو تؤمارى وةزارةتى بازرطانية هةية و مواليدةكةمى 
رةقةمى سلل و صحيفةى هةويةكةمى تياية، رةقةمى هةويةكةمى تياية و هتد... مةمجوعةيةك زانيارى 
تياية، زانيارى دايكمى تياية، بةس بؤ ئةوةى ببم بة دةنطدةر ثَيويستم بة رةقةمى ناخبة كة لةناو داتاى 

راق دا هةية، و داتا بةيسةكةى عَيعرياق هةية، ثَيويستم بة ناوو شوَينى بنكةى دةنطدانة ئةوين هةر لةنا
بة لَيكدانى ئةم دوو جؤر مةعلوماتة ئَيمة توانيومانةى داتابةيسَيكى دةقيق دروست بكةين، حةزم لَيية 

راق كة ئَيمة لةبةردةستمان بوو كة ئةم وت ثَيتان بَلَيم بة تةقريبى فةرقى بةينى ئةو داتا بةيسةى عَي
استى تياية، ئةو مةعلومات بوو هةبوو كة داتاى نارةخؤوة نةبوو، قسة و باسى لةسةرة ئةو قسة وباسة ل

راق  لةطةَل ئةو داتا بةيسةى كة ئَيمة دروستمان فةرقةى كة دروست بوو لة نةتيلةى داتا بةيسةكةى عَي
( بوو، ئةوةى كة لة وةزارةتى بازرطانى وةرمان طرتووة 3363429راقم بؤ خوَيندنةوة )كردووة، ئةوةى عَي

( هاووآلتى كة دواتر ئَيمة كردوومانة بة دةنطدةر بة حوكمى ئةوةى كة بة ثَيى ياسا مشوىل 3154984)
( كةس جا ئةم جياوازية الى 208445دةنطدان دةكات، يةعنى لةو دوو رةقةمة جياوازة بريتية لة )

ة ناوى ووبارةيخؤتان بينووسن، ئةم جياوازية ئةطةر َيتةوة بؤضى دةطةرَيتةوة؟ بؤ ئةوةى كة ناوى د
و ناوى غةيرة عرياقية، ئةمانة هةمووى ( 140) استة و ناوى لَيكضووة، ئةوى مةناتقىمردووة و ناوى نار

( هةزارة لَيى دَيتة دةرةوة، بةآلم ئَيمة تةبعةن خواستى كؤمسيؤن لةوة 208جوزئَيكى باشى لةو )
اكة هَينابَيتة دةرَى، بؤية ئةو هةزار ناوَيكمان لة دات (280)طةورةترة تؤ ئيكتفامان كردبَى بةوةى كة 

راقى لةسةر بكاتةوة هَيشتا َيثةير ةوةى كة كؤمسيؤن ئامادةى كردثَيشرتبؤ ئةوةى ئةثدةيتى داتاكةى ع
بر يارمان دا كة ئةو ثةير ةوة لةسةر ئةم داتايةش جَى بةجآ بكةين، دواى جَى بةجَى كردنى ئةوة تةبعةن 

ةوة حسابى بكةن هةتا بيدايةتى  (10)ئيشى لةسةرةتاى مانطى ئةم قسانةى كة من بؤ جةنابتانى دةكةم 
لةسةر داتا كؤنةكة ئين كراوة، دواتر لة دواى دةرضوونى بر يارى ئةجنومةن بة ئامادةكردنى ( 1)مانطى 

ةوة ئَيمة هةتاوةكو دوَينَى شةو سةعات دووى شةو (1) تؤمارنامةيةك بة داتاى فؤرمى خؤراك لة مانطى
ئةو داتابةيسة كراوة، بؤية ئَيستا ئةو داتاية كؤثى كراوة و نَيردراوة بؤ ثارَيزطاكان بؤ  ئَيمة ئين لةسةر

ة تا ئةوةى لةسةر كراوة، ئةوةى مةرحةلةى تةحديسى تيا بكرَى، يةعنى قةسدم ئةوةية ئيشَيكى زؤر كراو
نةتيلةدا كة َيكارةكانى ئةجنومةمنان لةسةر ئةم داتابةيسة  تازةيةش جَى بةجَى كرد، لة هاتني ر

موراجةعةى وةزارةتى تةندروستيمان كردووة ناوى مردوو و خؤمان ئةثليكةيشنمان دروست كردووة 
بةرنامةمان دروست كردووة، موقارةنةمان كردووة لة بةينى ناوة لَيك ضووةكاندا ذمارةيةكى زؤر ناوى 

ووبارةية، بة دوو تةريقة دووبارة و لةيةكضوو هةية، يةعنى ناو هةية بةناوى سيانى و مواليد زؤر د
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ئيشمان لةسةرى كردووة، ئةطةر زانيارميان بة ثَيى ذمارةى فؤرمى خؤراك يان ذمارةى دةنطدةرى ئةو 
ستة و كامةيان هةَلةية، بةآلم ت بكةوتاية ئةمان زانى كامةيان راهاووآلتيانةى كة ناوةكانيان لَيك ضووة دةس

 دوو كةس كة ناوى سيانيةكةي و مواليدةكةى وةكو يةكة كة دةستمان نةكةوت بؤ موقارةنة كردنى بَينني
هاتووين بةرنامةيكمان دروست كردووة، لةو بةرنامةية عائيلةى هةردوو كةسانة كة ناويان لةيةكضووة 
هَيناومانةتة سةر شاشةى كؤمثيوتةرَيك، بؤ مةعلوماتتان مةرج نية هةر دووبارة هةبووبَى خةَلك هةبووة 

و ثَينج جار دووبارة بووة لةناو داتاكة بة ثَيى ضى؟ بة ثَيى ناوى سيانى و  مواليد، سَى جار و ضوار جار 
ئةو وةختة شاشةكة ئةطةر دووجار دووبارة بووبايةتةوة شاشةكة دةبوو بة كةرتةوة و يان سَى بةش يان 

ى سيانى و زياتر، ضى ئةهَينا، تةفاسيَلى ئةهَينا لةسةر هةر يةكَيك لةو كةسانة، لةسةر ئةوةى كة ناو
مواليديان هةية عائيلةكانيان دةهَينا و دةهاتة سةر شاشةكة بزانني ئةمانة هةمان ناوى دايكيان يان هةمان  

 شتة، ئةندامانى خَيزانةكانيان هةمان شتة، تةبعةن زؤر حاَلةت هةبوو كة ئيشمان لةسةرى كرد، دووبارةى
لَير وسلَيمانى هةبوو، لة دهؤك هةبوو، كة لة مان هةبوو لة هةمان ثارَيزطا، بؤ منوونة لة هةو%(100)

هةبوو هةموو ئةندامانى خَيزانةكانيان وةكو يةك بوو خؤيان و ناوى %( 100) هةمان ثارَيزطا دووبارةى
دايكيان و مواليديان هةمووى وةكو يةك بوو، ئيلرائات لةسةر ئةمة سر ينةوة بوو، بر يارى ئةجنومةن بوو 

ضوون يةك بوو بة ثَيى ئةو تةتبيقةى كة (%100) رانةى كة زانياريةكانيانكة ئةوانةى كة ئةو دةنطدة
هةمانة هةموو ئةندامانى خَيزانةكانيان وةكو يةكة ئةسر ايةوة، تةبعةن هةمووى ذمارةى خؤى هةية، 
ئةوةى كة وةكو يةك نةدةبوو هَيشتوومانةتةوة وةكو يةك نةبوونةكة ئيعتمادمان لةسةر ئةوةى كة 

دايكيةتى يان ناوى ئةندامانى خَيزانةكة يان بؤ منوونة زؤرترين حاَلةت كة دةهاتة  مةسةلةن ناوى
 بةرضاومان لةبةرئةوةى بةداخةوة كؤمسيؤنى عرياق لةو كاتةوة كة دامةزراوة هةتاوةكو ئينتخاباتى

هيض طؤر انكاريةكى لةسةر داتاكةى خؤى نةكردووة، خةَلك زةواجى كردووة لة ماَلى باوكى ( 12/5)
ووةتة دةرةوة هةموو حاَلةتَيكى زةواج كة فؤرمى خؤراكى بؤ دروست دةبَى كورَيك و كضَيك لة عائيلةيةك ض

دَينة دةرةوة، بؤية داتاكةى فؤرمى خؤراك ر استرتة لةو داتاية لةبةرئةوةى كة فؤرمى خؤراكى 
بداتَى، ئَيمة  جياكردووةتةوة ئيرت كؤمسيؤنى عرياق ئةمةى ئةثدةيت نةكردووة، ذمارةيةكى ديكةيان

ئيستفادةمان لة ضى كردووة؟ لة ناو تؤمارةكةى فؤرمى خؤراك رةقةم هةية، رةقةم يةك سةرؤكى خَيزانة، 
رةقةمى دوو خيزانةكةيةتى، رةقةمى سَى ئةندامةكانن كور  و كضةكانى خَيزانةكةن، بؤية كة لة موقارةنةى 

كةسة لةناو خَيزانةكةى ماَلى باوكى ئةم حاَلةتة بةينى دوو عائيلةكة كة دةمان هَينا داتاكة، ئةطةر ئةو 
ى هةبوو يةعنى ئةمة زةواجى نةكردووة و  مناَلَيكة لة ماَلَيكدا، دواتر كة (3)زؤر دووبارة بوو، ذمارة 

دووبارةية ئةطةر كور  بووبَى  زةواجى كردووة ئةثدةيتى داتاكة نةكراوةتةوة بة خَيزانةكةى ديكةدا ناوى
ووة، ئةطةر كض بووبَى رةقةم دووى وةرطرتووة، لةو حاَلةتةدا ئَيمة لة خَيزاني ماَلى رةقةم يةكى وةرطرت

باوكى سر يومانةتةوة، لة ماَلة تازةكةى و ئةوةى كة خَيزانى تازةى ثَيكهَيناوة هَيشتوومانةتةوة، لة حاَلةتى 
ئةوةش سر اوةتةوة، ئةوةى كة ناوى دايكيان لةيةكضوون و ناوى دايكيشيان تةبق ئةسَل لةيةك ضووة و 
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ئةطةر ناوى دايكيان لةيةك نةضووبَى يان هةندَى كةس ناوى دايكى وجودى نةبوو بؤ هةردوو حاَلةتةكة 
ناوى دايكيان نةبووبَى يان لة يةكَيكيان هةبووبَى و لةوى ديكةيان نةبووة يان جياواز بوون، ئةوا 

ة بؤ ئةو مانطةى كة بةيانى دةست ثَى دةكةين هةردووكيمان سر كردووة، كؤمةَلَيك داتاية هَيشتوومانةتةو
ناوةكان تةبعةن ئةوانةى كة سر كراون عةدةدَيكى زؤرن سةروو ثةجنا هةزارن، ئةوانةى كة مردوون هيض 
جارَيكى ديكة ناوةكانيان ناطةر َينةوة، لةطةَل سةروو نةوةد ساَلةكان كة ناوةكةميان لة تؤمارة دةرهَيناوة، 

سةروو نةوةد ساَل، من باوكى خؤم سةروو نةوةد ساَلة و ماويشة، ئَيمة ناَلَيني هةموو  ئَيمة ناَلَيني هةموو
مردوون، بةآلم با هةموو ئيشةكة با لةسةر شانى كؤمسيؤن نةبَى، حزبةكان و هةموو هاووآلتيان طلةييان لة 

ثَيمان خؤش نيية ثاكى تؤمارى دةنطدةرانة، كة ئيمةين ئيلرائات دةكةين و ناو ئةهَينينة دةرةوة و خؤ 
خةَلكَيكمان لةوانةية بة غةَلةت هَينابَيتة دةرةوة، من منوونةكة لةسةر باوكى خؤم ئةهَينمةوة، بةآلم ئةبَى 
من بايى ئةوة هةست بة مةسئوليةت بكةم بؤ ئةوةى طلةيي نةكةم لةوةى كةتؤمارةكة ثاك نيية و ئةو 

ؤمارى دةنطدةران بؤ ئةم هةَلبذاردنة زؤر زؤر جياوازة مانطةى كة دانراوة بةر َيزان مانطى نوَى كردنةوةى ت
لة هةَلبذادنةكانى ديكة، ضونكة خةلك هةروا فَير بووة كة سةردانى ئةو بنكانة دةكات دةضَى بزانَى 
ناوةكةى هةر لةو شوَينةية دةنطدانةكةى هةر لةو شوَينةية، بةس ئةجمارة جياوازة، ئةجمارة تؤ ئةبَى ئةو 

سايتى كؤمسيؤن سي دى دةدةين بة جةنابتان و دةيدةين بة حزبةكان بة هةموو  ناوانةى ئَيمة لة
شَيوةيةك فؤكةسى طةورةمان لةسةر ئةو ناوانةية كة لةناو تؤمارةكة هَيناومانةتة دةرَى، ئةبَى ئةو 
هاووآلتيانة بضن جارَيكى ديكة خؤيان ئيسثات بكةن لة بنكةكانى نوَى كردنةوة، ئينلا دَينةوة ناو 

ارةكة، وئيال من  ناضم نوَى كردنةوة بؤ باوكم بكةم باوكم بؤى نيية دةنط بدات، بؤية لة ئيستاوة تؤم
ئةمة مةسئوليةتة كة مةوزوعَيكى طةورةية و دةستمان بؤ بردووة كة ناوى خةَلكمان لة تؤمارةكة هَيناوةتة 

وانةية دةنطدةرى حةقيقى دةقيق نةبووبَيتني كة ناومان هَيناوةتة دةرَى، لة%(100)دةرَى لةوانةية 
بةركةوت بَيت، ئةو دةنطدةرة حةقيقيةكة ناوةكةى خؤى لة سايتةكان دا نابينَى ئةرك بكَيشَى و ئةركى 
جةنابيشتانة ئين لةسةر ئةمة بكةن، ئةرك بكَيشَى و بضَى ناوةكةى خؤى تازة بكاتةوة، بؤ ئةوةى ئةو 

استى لةسةر بكةى، بؤية تؤمارةكةى كة ئةو بيناى شتى ركة الى ئَيمة دةبَى تؤمارَيكى راست بَيت،  تؤمارةى
دووسةد و هةشت هةزارة كةسرة فةرقى هةية لة تؤمارى عرياقدا، ئَيمة دواى  ئةم ئيلرائاتةى كة 
كردوومانة كةرةتَيكى ديكة فةرقَيكى ديكةمشان بؤ دروست بووة، يةعنى تؤمارةكةى كة لة وةزارةتى 

م قسانةى كة كردم مردوومان ىَل سر يوةتةوة و دووبارة لَيكضوومان ىَل بازرطانى وةرمان طرتووة دواى ئة
البردووة و تةمةن طةورةكامنان ىَل هَيناوةتة دةرَى و باملناسبة فيئةيةكى ديكةى خةَلك هةية كة بة ثَيى 

ى بر يارَيك لة وةزارةتى بازرطانى ئةوانةى مووضةيان لةسةروو مليؤنَيك و ثَينج سةد هةزارةوةية حدود
حةوت هةزار و  ثَينج سةد كةسَيكن ئةوانة شوَينى بنكةيان ديار نةبوو ناويان هةبوو، بةآلم بة ثَيى ئةو 
بر يارةى وةزارةتى بازرطانى فؤرمى خؤراكةكةيان تةمجيد كراوة، بؤ ئةوةى بةشة خؤراك وةرنةطرن، 

ةموويان سر كراون، يةعنى يةعنى ئةوةش هةر رةقةمة و ئيشمان لةسةر ئةوةش كردووة، تؤتةَلى ئةمانة ه
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ئَيستا ئةو ناوانةمان لةسةر تؤمارنامةى دةنطدةرانى كوردستان هَيناوةتة دةرَى، حةقى دةنطدانيان نيية، 
هةتاوةكو نةضن لة ماوةى مانطةكة خؤيان نوَى بكةنةوة، ئَيستا ئةو فةرقةش لةدواى ئةو ئيلرائاتة 

يكةمان لة تؤمارى بازرطانى هَيناوةتة دةرَى، جطة )شةست و شةش هةزار و سَى سةدو ضل و دوو( كةسى د
لةوة، بؤية ئَيستا تؤمارنامةى سةرةتايى دةنطدةران ضاث كراوة نَيردراوة بؤ هةموو ثارَيزطاكان مانطَيك 
لةبةردةستى هاووآلتيان داية كة تةحديس بكةن و سةردانى بنكةكان بكةن، جاران ضوار عةمةليةت لة 

ةكرا، ئيزافة بووة و جةزف بووة ر استكردنةوة و نةقل بوو، ئَيستا عةمةليةكى بنكةكانى نوَى كردنةوة د
ناوم ناوة طةر انةوة، بآلم طةر انةوة وةكو ئةجمارة طةر انةوة وةكو ئيزافة واية، بةس ديكةمان ئيزافة كردووة 

تةوة دةَلي ئَيمة الي خؤمان سر مان كردووة، دةبَي هةموو دؤكيومَينتةكاني ضؤن يةكَيك لة خاريج دَي
دةمةوَي داخلي تؤمارنامةي دةنطدان مب، هةموو بةَلطةنامةكان مةتَلوبة لَيي، ئةو كةسةي كة ناوي سر كراوة 
و لة تؤمارةكة هاتؤتة دةرةوة دةبَي هةموو بةَلطةنامةكان هاوثَيض بَي كة دَيتة هةولَير، دَيتة تالي سةنتةر 

مة هةبَي ئينلا داخيلي ناو تؤمارةكة دةكرَيتةوة، من قسةيةكي الي ئَيمة دةبَي هةموو بةَلطةنامةكان الي ئَي
 ترم نية، ئةطةر هةر بةر َيزَيك ثرسياري هةية.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:براهيم ئَيبةر َيز جعفر ا
َيزان حةمة رشيد، سةرؤكي دائريةي ئينتيخابي لة كؤمسيؤني هةَلبذاردن و بةَلَي سوثاس بؤ بةر َيز د.ر

سي لة هةرَيمي كوردستان، زانياري زياتر ثَيشكةش بةم دانيشتنةي ثةرلةمان كران، سوثاسيان دةكةين، ر اثر
ئَيستا دةرطاي طفتوطؤ دةكةينةوة، ثرسيار و وةآلم دانةوة بةو ئومَيدةي وةكو جاران يةعين هةر بةر َيزَيك 

زؤر، بتوانني ئةو كؤبوونةوةية ضر   لة ئةنداماني ثةرلةمان وابزامن لة دوو ثرسيار زياتر دةبَيتة ئَيلطار
بكةينةوة بؤ ئةوةي سوودي زياتري لَي وةربطرين، داوا لة سةرؤكي كؤمسيؤن دةكةين خؤي دةرفةتي يان 
هةر بةر َيزَيكي تري شاندي ياوةري بكةين ئةنداماني كؤمسيؤن كة ئةو وةآلمي بداتةوة، دةتوانن يةك 

وعةيةن بداتةوة بة ثَيي ئيختيصاص، بة سوثاسةوة، بة ناو لةوانة ر ابسثَيرَيت وةآلمي ثرسيارَيكي م
نووسني دةست ثَي دةكةين، من وا تَيطةيشتم ثرسيارةكان زؤر كةم دةبن، لةبةر ئةوة شةرحَيكي زؤر باش، 

وونكردنةوةي ديارة ئةو بابةتة ثَيويسيت بة ر ر وونكردنةوةيةكي زؤر باشيان ثَيشكةش كرد، لةطةَل ئةوةشدا
 بةر َيز شوكرية شَيخاني خاَلي نيزاميت هةية، فةرموو. زياتر هةية،

 :مصطفىبةر َيز شوكرية مسايل 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةنطة لةو دوو هةر يةكة دوو خولةك قسة بكةين، رَيطةمان ثَي بدةي وةكو جاران لة ر ابردوو ئةطةر ر
 اشرت دةبَي، سوثاس.خولةكة زياتر سةرنج و ثَيشنيار و ر ايةكاني خؤمان دةربرب ين، ب

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمي
سوثاس بؤ بةر َيز شوكرية شَيخاني، هةروةكو ثَيشرتة، دوو خولةك، هةر بةر َيزَيك دوو خولةك قسة بكات، 

ريي دووبارة نةبن ئةو ثرسيارانة، ئةو نةريتةي هةندَيك جار بةكاري دةينن نةريتَيكي جوانة، ثشتط
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لةيةكرت، خؤي تَيبيين بةر َيز عمر عينايةت دروستة، بةآلم تةعامول لةطةَل فةرمانطةي سةربةخؤكان 
ةضاو دةكةين، بَيلطة لة سةرؤكي ية تايبةمتةندي ئةم فةرمانطةية رتةعامولَيكي تايبةت دةكةين، بؤ

دةدةين، كةساني  كؤمسيؤن كة مايف هةية قسة بكات لةبةر ئيختيصاص ئةو مافة بة سةرؤكي كؤمسيؤن
 ثسثؤر لةطةَليدا ئةوانين قسة بكةن، وةكو ئيستيسنائةك، بةر َيز بةهزاد دةروَين، فةرموو خاَلي نيزامي..

 بةر َيز بةهزاد دةروَين دةروَين:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ظى دوو اسيت داخواز كةين ضونكى لبةر طرنطيا بابةتا هةَلبذاردنا و ثرؤسا دميوكراسين نزانن ظى طار
هةيظا ضوونة سةر عرياقي كةظتة ذَير ثرسيارَي بر اسيت، بؤ ئةوةي هةرَيمي ئةو ثرؤسة نةكةتة ذَير 
ثرسيارَي، ثةرلةمان كة باآلترين دةزطاية كة سةرةدةري دطةل كؤمسيؤني بكات بة ثَيي ياسايَي، من ثَي باشة 

ةعين هةر وةختةكي ثَيويست بيت قسَيت ئةز ثَيشنيار دكةم يان مةجال بدةنة هةمي ئةندام ثةرلةمانان، ي
خؤ بكةن، وةخت مةفتوح بي ئةطةر نا دوو دةقة زؤر كةمة، يةعين بكرَيتة سَي دةقة، يان مةفتوح بي يان 

 سَي دةقة، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر إبراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

مة بامسان كردووة لةبةر ئةوةي ثرسيار زؤرن، كات سوثاس بؤ بةر َيز بةهزاد دروين بؤ ئةو تَيبينيية، ئَي
زؤر طرنطة، بؤ ثةرلةمان طرنطة، بؤ كؤمسيؤنين طرنطة، ئةو كاتة ئيستا كؤمسيؤن هاتينة لَيرة لة 
حزووري ثةرلةمان دا حةقةت بة نيسبةت ئةوان يةكلار زؤر طرنطة ئامادةكارييةكان بةردةوام بكةن الي 

ر َيزَيك، دواتر لة وةآلمدانةوة دةتوانن وةآلمةكان هةموويان كؤبكةنةوة خؤيان دا، دوو خولةك بؤ هةر بة
سةر يةك و دواتر بةيةك جار وةآلم بدةنةوة، دوايي دةرفةت دةدةييَن، خاَلي تري نيزامي بةر َيز كاك برزؤ 

 جميد، فةرموو.
 بةر َيز برزؤ جميد عبداهلل:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نطي و هةستياري سةيري ئةو دانيشتنة بكةين، بؤ هةَلبذاردني ثةرلةماني تكام واية هةموومان بة طر
كوردستانة، خؤمان دةزانني هةَلبذاردنَيكي طرنط و هةستيارة، دؤخةكةش هةروا دةخوازَي، بؤية تكام واية 

ين لة جةنابت بةبايةخي زياترةوة سةيري ئةو كاتة بكةي كة دةيدةيتة ثةرلةمانتاران، تكام واية وةآلمةكان
كؤنةكرَينةوة، بةر َيزان لة كؤمسيؤن بةسةر يةكةوة وةآلم نةدةنةوة، ثرسياري تايبةتي هةر ثةرلةمانتارَيك 
بة وةآلمي تايبةت بدرَيتةوة، كَيشةي كاتيشمان نية، يةعين بؤ ثةرلةمان نازامن كَيشةي كات ضية؟ ئةطةر بؤ 

 مر ؤ، زؤر سوثاس.كؤمسيؤن كات نةبَي، بؤية تكام واية كات نةكرَيتة كَيشة ئة
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمي

َيك خبرَي، بةر َيز َيت، كات طرفت نية بةآلم دةبَي رخبربةر َيز برزؤ جميد، دةبَيت كات ريَك سوثاس بؤ 
 د.شَيركؤ حةمة أمني، فةرموو.
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 بةر َيز شَيركؤ حةمة أمني:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

اسيت دا، بؤية دياريكردني كات هةم ناثةير ةوي هيض كاتَيكي دياري نةكردووة لةر ةوي ناوخؤيةدالةم ثةير 
ية، هةم ئةوةي ثَيشووش سَي دةقة بوو و كراية دةنطدانيشةوة، بؤية ئةطةر دةتانةوَي كات ديارَي بكةن 

 ثَيويستة دةنطداني بؤ بكرَيت، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: نكي/ جَيطريبةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمي

 سوثاس بؤ بةر َيز شَيركؤ حةمة أمني، بةر َيز طةشة دارا، فةرموو.
  بةر َيز طةشة دارا جالل:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة دواي هةوَل و ماندووبوونَيكي زؤر بةر َيزان كؤمسياران هاتنة ئَيرة و ئَيمةي ثةرلةمانتارانين 

هةية، بؤية هيض نةبَي هيض نةبَي لة سَي دةقة كةمرت نةبَي، دوو دةقة  ثرسيارمان هةية و تَيبيين زؤرمان
 زؤر كةمة.

 بةر َيز جعفر إبراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز طةشة دارا، بةر َيز د.رَيواز فائق، فةرموو.

 َيواز فائق حسني:بةر َيز ر
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

م خاَلَيكي ثةير ةوي ية، بةطوَيرةي ثةير ةو كةس بؤي نية قسة شتَيك دووبارة بكاتةوة، ئةوةي من دةيَلَي
امانطرة وةي كة دووبارة بوويةوة يةكسةر رقسة لةسةر قسةي يةكرتي بكةين، جةنابت ر ؤَلي خؤت ببينة لة

حديد ثَيتان وتوون ة، لةو بانطهَيشتةش كة ناردووتانة بؤ بةر َيزان لة كؤمسيؤن، بة تةيئيرت كات طرنط ني
لةسةر دوو شت، ئَيمة بؤ دوو بابةت بانطمان كردوون، ئةوةي من بينيومة بانطهَيشتةكة ئةنداماني 
ثةرلةمان ثرسيار لةسةر ئةو دوو بابةتة دةكةن، من دَلنيام ثرسياري دووبارةي تَيدا بَيت، بةر َيزتان 

 دةكةم ثَيويست ناكات كات تةحديد بكةيت.ةور سابطرن، من تةة و قسةكردن لةسةر قسةي يةكرتي ردووبار
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمي

َيواز فائق، بةر َيزان ناونووسينةكة تةواو بووة، كؤتايي ثَيهاتووة، ناوي ئيزايف تر بؤ بةر َيز د.ر زؤر سوثاس
 طةر ناوةكان خبوَينييةوة بة سوثاسةوة.نانووسني، هةر بةو ناوانة بةر َيز خاتوو بَيطةرد تاَلةباني ئة

  بةر َيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل )بَيطةرد تاَلةباني(:
مروان - برزؤ جميد.-بةهزاد دةروَين.- صاحل فةقَي ( كةسن:43ئةو بةر َيزانةي ناوي خؤيان تؤمار كردووة )

- عبداللطيف.ئاري - ست صؤيف.د.فر- قادر وةمتان-خلف أمحد -َيواز فائق ر- ئومَيد عبدالرمحن.- طةآلَلي.
- أبوبكر هةَلةدني.- د.هةورامان طةضَينةيي.- لطيف.تةالر - طةشة دارا.- ئومَيد حةمة علي.- يروانت نيسان.

- ثةروا علي.- أنور حسني.- لطيف.جنيبة - شريين حسين.- حةيات جميد.- مامؤستا غريب.- أيوب عبداهلل.
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أبو -.طهفريوز -.علي عومسان-مدينة يعقوب.-د.زؤزان.-د.جوان.-د.ثةري.-بةهار حممود.- بَيستوون فائق.
-.ئايدن معروف- .علي حةمة صاحل-.مامؤستا عبدالرمحن-.حاجي كاروان-.مامؤستا حسن صاحل-.كاروان

 .أنور قادر- .كبري ناظم- .ظيان عباس-.فرحان جوهر-.ظةمان فيصل-  .مريم صمد-.د.سرود 
 طري سةرؤكي ثةرلةمان:نكي/ جَيئَيميبةر َيز جعفر إبراهيم 

بةر َيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةين، لة هةمووي ناخؤشرت ئةوةية كة كات دةطري، لةبةر ئةوة من ثةنا بؤ 
ئايفؤن نابةم و كات بطرم، بة تةقديري خؤم هةوَل دةدةم دةرفةتتان بدةمَي، طرنطي بابةتةكةش لةبةرضاو 

ةوة بني، ئةو ئاماجنة هاوبةشة ثَيك بينني كة دةطرين، هةوَل دةدةين خؤمان هةموومان بةشداري ئ
 بةر اسيت دةمانةوَي زانياري زياتر لةو بةر َيزانةي الي ئَيمة ئامادةنة وةربطرين، بةر َيز صاحل فةقَي، فةرموو.

 بةر َيز صاحل فقَي حممد أمني:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ؤي هةَلبذاردن و ر اثرسي دةكةم، من لة بةخَيرهاتين ئةنداماني بةر َيزي دةستةي كؤمسيؤني سةربةخ
هةَلبذاردني داهاتوو ئةطةر بكةين بة قياس ئةوةي عرياق لة دةنطداني تايبةت دا ناوةندةكاني سنووري 
ثارَيزطاي سلَيماني و هةَلةجبة بةراورد بة ناوةندةكاني سنووري هةولَير و دهؤك، بؤ هةر ناوةندَيك لة 

( دةنطدةر لَيي بةشدار دةبوو لة هةَلبذاردني تايبةت دا، ئةوة بةراورد 2500سنووري سلَيماني و هةَلةجبة )
( دةنطدةرة بؤ هةر ناوةندَيك، كةواتة 387( بوو، بؤية جياوازييةكةي )2123بة هةولَير و دهؤك )

بةمةش قةَلةباَلخييةكي زياتر لة ناوةندةكاني سلَيماني دروست دةبَي بةبةراورد بَيرة، بؤية من داوام 
ية بؤ ئةم هةَلبذاردنة هةوَل بدةن بة يةك قياس سةرجةم هةرَيمي كوردستان ناوةندةكاني دةنطدان ئةوة

قياسَيك دابيَن بؤ ئةوةي تيايدا بةشدار بَي، ر ةنطة لة ناوةندَيك دا حمةتةيةك هةشت حمةتةي تَيدا بَي، 
ط ئةوةية جياوازي لة نَيوان ناوةندَيكي تر ضوار دانة، ئةوة طرنط نية لة هةندَيك شوَين دا، بةآلم طرن

ثارَيزطاكان نةكرَي، دوو/ لة نَيوان تؤمارةكاني دةنطدان دا بةشَيكي تايبةتة بةوةي كة ماندووبوونَيكي 
زؤريان كردووة دةستيان خؤشيَب، هةرضةندة هَيشتا هةر ر ةنطة ناوي مردوو و دووبارةي تَيدا بَي، بةشَيكي 

نيزمَيكيان داناوة بؤ ئةوةي لةمةودوا مانطانة يان بة بةردةوامي هةم بؤ تري تايبةتة بؤ لةمةودوا، ئايا ميكا
ئةوانةي كة دةسر َيتةوة، سر ينةوةي بؤ بكرَي لة كاتي خؤي دا، ئةوةشي كة تةمةنةكةي دةطاتة سةرووي 

( ساَل بؤ ئةوةي بة بةردةوامي تؤمار بكرَي، نةك لة يةك كات دا ئةو ثرؤسةي تؤماري دةنطدانة 18)
وام بَي، ثرسيارَيكي ترم ئةوةي ئايا ئةطةر بةر َيز سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة سيفةي بةردة

ئةو دةسةآلتانةي كة دابةش كراوة لةاليةن دةسةآلتةكاني سةرؤكي هةرَيم، دابةش كراوة، ئايا ئةطةر ر ايان 
انن ئةو هةَلبذاردنة بكةن، لةبةر بسثَيرَي بؤ هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم لة هةمان كاتي دياريكراودا دةتو

ئةوةي ئَيمة ئةركي لةمةودوامانةوة دةبَي بة دَلنياييةوة ئةو دوو هةَلبذاردنة لة يةك كات دا دةبَي ئةجنام 
بدرَي، هةَلبذاردني ثةرلةمان و هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم، بةدَلنياييةوة لة ئايندة دةبَي سةرؤكي 
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َيري يان دةبَي ثةرلةمان بانطهَيشيت بكات بؤ ئةوةي ئايا ئامادةكارييان حكومةت، يان خؤي كؤمسيؤن ر اسث
 كردووة بؤ ئةوةي هةر كات كَيشةي سةرؤكي هةرَيم يةكاليي بووةوة، زؤر سوثاس.

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمي
 سوثاس بؤ بةر َيز صاحل فقَي، بةر َيز بهزاد دروَين، فةرموو.

 َيز بهزاد دةروَين دةروَين:بةر 
 ناوَي خودَي مةزن و دلؤظان.

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانَي.
بةخَيرهاتنا سةرؤك و جَيطر و ئةندامَيت كؤمسيؤنَيت دةكةين، بةخَير بَين سةرضاوا، خاال ئَيكي/ بر اسيت 

ثؤرت لةبةر دةسيت ئةظ كؤبوونةوة كؤبوونةكا طرنطة بة قةناعةتا من، ثَيتظيا مةعلومات نظيسي وةك ر ا
ئةندام ثةرلةمانان ظان، ثَيشوةخت طؤمسيؤني ر اثؤرتا خؤ ناردبا سةرؤكايةتي ثةرلةمان، سةرؤكايةتي 
ثةرلةمانين دابةش كردبا بر اسيت، بةآلم بةداخةوة ئةظ ر اثؤرتة بةردةسيت ئَيمة نية، خاآل دووَي/ ثرسيارا 

يا و اليةني سياسي كو ثرؤسا هةَلبذاردنَيت ثةرلةماني من ئةوةية ض زةمانات هةنة كؤمسيؤن دةيداتة هاوآلت
( 4كوردستانَي و هةر هةَلبذاردنةك بَيتة كرن بة شَيوةيةكي شةفاف و نةزيه بَيتة كرن، ض كَي ديظ ماددا )

( دَي ياسا كؤمسيؤني دبَيذينت ئةظ طةرةنتيا الي كؤمسيؤني ثَيتظيا 2004( )4)يةكةم(، لة ياسا ذمارة )
اليةني سياسي و هاووآلتيان، خاآل سَي/ من ئةو ثرسيارة هةبي/ ئايا هةَلبذاردن هةرضةندة بة  بَيتة دان بؤ

( 2ئةركي سةرؤكي حكومةتيا ديار كاتن، هةَلبذاردنَيت سةرؤكايةتيا هةرَيمَي، ضونكة ديظ ياسا ذمارة )
ثارَيزطا كو ( ئةظ صةالحياتا دَي كؤتايي بَي بر اسيت، هةروةها هةَلبذاردني ئةجنومةني 2017)
( كؤتايي ثَي هاتية مةودايا ياسايي، فةراغَيك دَي دروست بيت، لَيرةدا ئايا ئةظ هةَلبذاردنة 25/6/2018)

دَينة كرن؟ يان مةجال هةي بَينة كرن ؟ ئةوة هةر ثرسيارة، خاال ضارَي/ بر اسيت بةنيسبةت تؤمارا 
مانَي كو بةرينطي ديظ داتاي كو مة خر كردية دةنطدةران، كو ظَي زؤرترين طومان مةيا هةي ئةندامَي ثةرلة

( شةش سةد هةزارا ناو دووبارة و زَيدة دزانني، مة داخواز كري بر اسيت لة 600000نزيكي )
( داخواز كردية سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَي و سةرؤكايةتيا حكومةتَي كو ثةرلةماني بؤ 12/12/2017)

رياقي، نة بةس ثسوال خؤراكي، ضونكة ديظ مةعلوماتَيت كؤمسيؤني بضيت، ئيعتيمادي بكةنة ر ةطةزنامة ع
( دةركردبوو بؤ عرياقَي، 96( وةخيت كو كو ساآل )96)أمم متحدة( كة ئةو قةرارة ) (UNكو من هةي )

%( فؤرمي خؤراكي زَيدة سةرتاسةري عرياقي زميين وين كوردستانَي، بة تايبةتي كو ئةم بَيظني 25)
هةزارةها كةس كوردَيت ر ؤذئاوا، باكوور، ر ؤذهةآلت ناوضَيت كوردستاني ئةظ ئةور ؤكة، ديظ ثَيزانني مةي 

ثسولَيت خؤراكي هةنة وةردطرن هةرَيما كوردستاني، ثرسيارا دي من ئةظة بي وةخيت كؤبوونةوة 
( مة كؤبوونةوا كرد سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَي دطةل كؤمسيؤني سةرؤكايةتيا حوكمةت و 13/2/2018)

ؤنا هةنطي كؤمسيؤني ئيشارةت دا كو سَي وةزارةت ناظَي سَي وةزارةت كو هةماهةنط نةبي سةرؤكا فراكسي
لةطةَل كؤمسيؤنا وةزارةتا ثَيشمةرطة، وةزارةتا ناوخؤ، وةزارةتا تةندروسيت و ناوضَيت كوردستانين، ئايا 
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مسيؤني يان نا؟ ثرسيارا ئةظان وةزارةتي ثةيوةنديدار ئةم بَيذين ثَيزانييَن دروست نظيسار ر اثؤرت داينة كؤ
من ئةظةية بر اسيت، خاال من يا دميايَي داخواز دكةم كؤمسيؤن ر اثؤرتةكا فةرمي داتة ئةندامي ثةرلةمانَي 
سةروان هةميا بَيتة دابةشكرن و يا دين ئةو بي بؤ دةنطدانا تايبةت ض زةمانات هةنة كو دووبارة 

هينان بؤ ر ؤذا دةنطدانَي؟ يان ئةطةر نةهَيتة نةبيتةوة؟ ئايا بةصمة جيهازي بةصمة ديتة بة كار
( دبَيذيت )خياللي 4بةكارهينان لةبةر ض ناهَيتة بةكار هَينان؟ خاآل دي مايَي ديظ ياسا كؤمسيؤنَي ماددا )

طةياندن، ئايا ئةظ ئيلرائاتة جيددي ئةجنامَيت هةَلبذاردنا بَينة را ( حةفتاو دوو كاتذمَيرا بَيتظيا72)
 ، ديظ ياسايي ية يان نا؟ زؤر سوثاس.هاتينة وةرطرتن

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمي
 سوثاس بؤ بةر َيز بهزاد دةروَين، بةر َيز برزؤ جميد، فةرموو.

 بةر َيز برزؤ جميد عبداهلل:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةَلبذاردن و ر اثرسي دةكةين، ثرسيارةكان زؤر بةدياريكراوي  زؤر بة طةرمي بةخَيرهاتين بةر َيزان لة كؤمسيؤني سةربةخؤي
( ر ؤذ 105دةكةين لةبةر موراعات كردني كات، سوثاس بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمانين كة ثَيوةري كاتةكةت البرد، يةك/ ئايا )

زانة لة كؤمسيؤن، داواتان لة بؤ نةخشةي هةَلبذاردن ئةوةي ثَيي دةَلَين جةدوةلي ئةعمال كةم نية؟ دوو/ ئَيوة مةبةستم بةر َي
ئةجنومةني ئاساين و وةزارةتةكاني ناوخؤ و ثَيشمةرطة كردووة كة تؤماري دةنطدةراني تايبةت بنَيرن، ئايا ئةوة بة ئةجنام 

( بة بر ياري 12/6/2018طةيشتووة؟ ئاخود شَيوازي جياكردنةوةي تؤماري دةنطدةراني تايبةت و طشيت ضؤنة؟ تةنانةت لة )
( كارطَيري هةَلبذاردنتان ر اسثاردووة بؤ كؤبوونةوة لةطةَل وةزارةتي ثَيشمةرطة بؤ ئةوةي 14ةني كؤمسياران ذمارة )ئةجنوم

بةَلطةنامةيةك واذوو بكةن بؤ ثَيداني ناوي دةنطدةراني تايبةت، بةو شَيوةي كة كؤمسيؤن داواي دةكات، ئايا ئةوة كراوة؟ 
( ثَيويست بوو تؤماري 30/1/2017(ي كؤمسيؤن لة )4تر، بةثَيي بر ياري ذمارة ) بةَلطةنامةكة واذوو كراوة؟ ثرسيارَيكي

دةنطدةران كة خؤتان دروستتان كردووة، ثَين ئةوةي بدرَيتة ناوةندةكاني نوَي كردنةوةي تؤماري دةنطدةران كة ثَيمانواية 
بَيتة ناوةندي نوَي كردنةوةش بةآلم نَيردراوة، ئةطةر نازامن زانيارييةكةمان ر است بَي بؤ ثارَيزطاكان ضووة ئةطةر نةطةيشت

ثَين ئةوةي بربَيت بؤ ناوةندةكاني نوَيكردنةوةي تؤماري دةنطدةران دةبواية بنَيردرَيت بؤ ثةرلةمان، ئايا ئةوة كراوة؟ ئايا 
ةتي حكومةت لةوانةية هيض ئامادةكارييةك كراوة بؤ هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاكان؟ ر استة نار وونييةك ياخود سةرؤكاي

دوو لَيدواني جياوازي هةبَيت، جارَيك دةَلَي داواي هةموو هةَلبذاردنةكامن كردووة، جارَيكيان دةَلَي تةنها بؤ ثةرلةماني 
كوردستانة لة نووسراوةكةياندا، بؤية ئَيوة لةوانةية موكةلةف نةكرابن كة هةَلبذاردني ئةجنومةني ثاررَيزطاكان ئامادةكاري 

ن، بةآلم ثرسيارةكة ئةوةية ضؤن دةتوانن ئامادةكاري بؤ ئةجنومةني ثارَيزطاكان بكةن؟ بؤ ثرؤسةي هةَلبذاردني بؤ بكة
سةرؤكايةتي هةرَيم و تةوقييت هةَلبذاردنةكةش ئَيمة لَيرة هيض قسة ناكةين، ضونكة بة نيازين ثرؤذةيةك بؤ مةسةلةي 

وئياي سياسي خؤمان بؤ ئةم موئةسةسةية و بؤ هةَلبذاردنةكةي لة هةَلبذادرني سةرؤكايةتي هةرَيم و ر ا و سةرنج و ر 
ضوارضَيوةي ثرؤذة ياسايةك خبةينةر وو، ثَيشكةشي بةر َيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني بكةين، بؤية لةوَيدا ر ةئي ئَيمة 

(ي ئةجنومةني 20/6/2018( لة )15دةردةكةوَي، باسي تةوقيتةكةي ناكةين، ثرسيارَيكي تر، بةثَيي بر ياري ذمارة )
كؤمسياران بر يارتان داوة ناوي ئةو خَيزانانةي كة ضوونيةكن سر  بكر َين، بةشَيك باسي سر  كردن كرا، بةآلم من لَيرة ناضارم 
دووبارةي بكةمةوة، سر كردن بةمةعناي ضي دَي؟ ئةم ثرؤسةي سر  كردنة نةتيلةكةي ضؤن دةبَي؟ هةر لة بر ياري ذمارة 

ثَيويست بوو ئَيوة ثَين ئةوةي تؤماري دةنطدةران بنَيرن بؤ ناوةندةكاني نوَيكردنةوةي تؤماري ( 9( لة خاَلي )15)
دةنطدةران، كة ومتان لةوانةية نةطةيشتيَب بؤ ناوةندةكان بةآلم ثرسيارةكة هةر دةكةين، بةر اثؤرتَيك بدرَيت بةاليةنة 
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يت بآلوبكرَيتةوة، ئايا ئةوة كراوة؟ هةر ثرسيارَيكي تر لة ثةيوةنديدارةكان و لة كؤنطرةيةكي ر ؤذنامةنووسين بؤ ر اي طش
( بر يار دراوة كة ئةو ماددةيةي وةرةقةي ئيقترياع ثةر ةي دةنطدانةكةي لَي 1/7/2018( لة )19بةر َيزان لة بر ياري ذمارة )

بةر َيزان، يةك/ ئايا ئةطةر ئةم  دروست دةكرَي ماددةيةكي كانزايي تَيدا دروست بكرَيت، ئةوة دوو ثرسيار دَينَيتة كايةوة لة
وةرةقةي دةنطدانة كة ماددةي كانزايي تَيكةَل دةكرَي لة كات و وةزعيةتي خؤي نةطةيشت بؤ ئَيوة دةبَيتة كَيشة؟ ثرسياري 
دووةم/ ئةطةر وةآلمي ثرسياري يةكةم ئةوة بوو طةيشتنة ئي دووةم يان ئةم وةرةقة كانزايي ية ثَيويست و طرنطة و كارَيكي 
باشة، ئةطةر واية زةمانةتي كؤثي نةكردني لة ناوةوةي هةرَيمي كوردستان ضية و ضؤن زةمانةت دةدرَي؟ دوا ثرسيار بؤ 
بةر َيزان، دةنطداني تايبةت و طشيت بةيةكةوة بكرَي بؤ ئَيمة زؤر زؤر طرنطة و داوا دةكةين، لةوانةية ئَيمة هةمواري ياساي 

رَي من وةكو فراكسيؤني طؤر ان ئةطةر هةموو فراكسيؤنةكان لةطةَل سةرؤكايةتي (، ئةطةر بك60هةَلبذاردني ماددةي )
ثةرلةمان هاوكار بني لةوانةية بتوانني هةموارةكة لة كاتَيكي زؤر كةم بيكةين، لة وةقتَيكي كةم بيكةين، بؤية ئةطةر 

باشرت دةبَي و دووبارة بةخَيربَين، هةَلبذاردني تايبةت و طشيت بةيةكةوة بكرَي ثَيمانوابَي بؤ سةركةوتين ثرؤسةكةش 
 سوثاس.

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمي
 سوثاس بؤ بةر َيز برزؤ جميد، مروان طةآلَلي، فةرموو.

 بةر َيز حسني إمساعيل حسني )مروان طةآلَلي(:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثرسيارةكةم بةوة دةست ثَي دةكةم، بةر َيز سةرؤكايةتي  سةرةتا بةخَيرهاتين براياني كؤمسيؤن دةكةم،
ةمسيان ئاراستةي بةر َيزان سةرؤكايةتي بةخؤي هةَلبذاردنةكان كتابَيكي رثةرلةمان كؤمسيؤني باآلي سةر

( بؤ ئةوةي كة هةر سَي 6/11/2017ثةرلةمان و سةرؤكايةتي حكومةت كردبوو بؤ لةبةرواري )
ن ئايا وةآلمي حكومةت، وةآلمي ثةرلةمان ضؤن بووة بؤ كؤمسيؤني هةَلبذاردنةكان بةيةكةوة بكرَي

سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان، ئةوة خوازيارم كة سةرؤكايةتي ثةرلةمان وةآلممان بدةنةوة، دوو/ ضةند 
ثرسيارَيكي كورت ئاراستةي كؤمسيؤن، يةكةم/ ثَيشرت سةرؤكي كارطَيري هةَلبذاردن لة كؤبوونةوةي 

%(ي تؤمارةكة ثاككراوةتةوة، ئَيستا ضةندي ثاككراوةتةوة؟ كؤتايي 90ةي كرد كة )ثةرلةمان باسي ئةو
ثَيهاتووة يان هةر بةردةوامن؟ ثرسيارَيكي ديكة دةنطداني تايبةت ضؤن كاري لةسةر كراوة؟ بة ض 

ةي طةيشتوون؟ ئايا ثَيكةوة دةكرَينت يان بةجيا؟ ئةطةر بةجياش بكرَيت خوازيارم كة وةكو ئةو هةَلبذاردن
بةغدا ئةو ناسنامةيةي كة دةنطي ثَي دةدرَيت ناسنامةكةيان لَي وةربطريَيتةوة، بؤ ئةوةي كة دووبارة بوار 
خؤش نةكرَيت بؤ دةنطدانةوةيان، ثرسياري سَييةم وةزارةتي تةندروسيت و ناوخؤ و ثَيشمةرطة تا ضةند 

ض جؤرة كاغةزَيكي تايبةت دروست هاوكار بوون بؤ كؤمسيؤني باآلي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان؟ ئايا هي
 كراوة بؤ ئةوةي كة بةكاربهَيندرَيت بؤ دةنطداني ئةجمارة.

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمي
 ئةو ثرسيارة كرابوو.
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 بةر َيز حسني إمساعيل حسني )مروان طةآلَلي(:
دةكرَيت يان ئةوةتة لة دةرةوةي وآلت دةنطدان  ثرسياري ديكة دةنطداني دةرةوةي وآلت، ئايا دةنطدانةكة

(ي 8ناكرَيت؟ ثرسيارَيكي ديكة، دةربارةي درَيذكردنةوةي كاتي دةنطدان، ئةوةي كة مةعلومة ديارة لة )
(ي ئَيوارة كؤمسيؤن دةسةآلتي هةية كة كاتةكةي كةم بكاتةوة، بةآلم ئةوةي كة ئَيمة لة 8بةياني تا )

ةموو جارَي دةسةآلتةكةي بةثَيضةوانةوة بةكار هَيناوة، كاتةكةي زياد كردووة، هةَلبذاردنةكان دةيبينني ه
يةعين خوازيارم كة ئةوةش وةكو خاَلَيك ر ةضاو بكرَي، ئةطةر كاتةكة كةم نةكرَيتةوة كاتةكة 

يري درَيذنةكرَيتةوة، لةبةر ئةوةي ئةوةمان دةزاني لةو كاتةي كة درَيذكراوةتةوة كاتَيك بووة كة زياتر تةزو
تَيدا كراوة بةداخةوة، كؤتايي ثرسيارةكةم، جطة لة جنسيةي عرياقي كة هةموومان هةَلطري جنسيةي 
عرياقينة، ئةوة ثرسيارَيكة ئايا هيض بةَلطةنامةيةكي ديكة بةكاردةهَيندرَي بؤ دةنطداني ئةجمارة؟ دةستتان 

 خؤش بَيت و بةخَيربَين؟ 
 ةرؤكي ثةرلةمان:نكي/ جَيطري سبةر َيز جعفر إبراهيم ئَيمي

سوثاس بؤ بةر َيز مروان طةآلَلي، دوو تَيبينيمان هةنة، نووسراو هاتبوو لة كؤمسيؤنةوة بؤ سةرؤكايةتي 
( ئاراستةمان كرد بؤ 2017(ي دابةشكردني دةسةآلتةكاني )2ثةرلةماني كوردستان، بة ثَيي ياساي ذمارة )

رؤكي ئةجنومةني وةزيراني حكومةتي هةرَيمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان، ئةوة دةسةآلتي بةر َيز سة
كوردستانة، ئةوةي دووةم داوا دةكةين ثرسيارةكان لةضوارضَيوةي ياساي هةَلبذاردني بةركاربن، ئةوةي 
ئَيستا، ضونكة دةزانني ياساي هةَلبذاردني بةركار ئةوةية ئةوةي دةرةوةي هةرَيمي كوردستان ناتوانن دةنط 

  ةر َيز ئومَيد عبدالرمحن، فةرموو. بدةن، ئةوةي لة دةرةوةن، ب
 بةر َيز ئومَيد عبدالرمحن حسن )ئومَيد خؤشناو(:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
وَير اي بةخَيرهاتن لة بةر َيزاني كؤمسيؤن، لة زةمةنَيكدا ئةو هةَلبذاردنة ئةجنام دةدرَيت ئاسيت متمانة و 

ة ئاستَيكي باش دا نية، بةتايبةت لةدواي ئةجنامداني نادَلنياي هاوآلتيان و هَيز و اليةنة سياسيةكان ل
هةَلبذاردنةكاني ثةرلةماني عرياقي دَلنيايي هاوآلتيان و هَيز و اليةنة سياسيةكان زؤر زؤر بةطومانةوة لة 
ثرؤسةكة دةر وانن، بؤية ثرسيار لة بةر َيزاني ئةجنومةني كؤمسياران دةكةين، بةسوود وةرطرتن لةو زؤري 

ئةو طرفتانةي هاتنة بةردةم هةَلبذاردنةكاني ثةرلةماني عرياق، تا ئَيستاكةش يةكاليي  تانانة يان
اليةنة نةبووةتةوة، ئايا ئةوان ض دَلنياييةك بة خةَلكي كوردستان، بة دةنطدةراني كوردستان، بة هَيز و 

ة مةشاكيل و دوور لة اددةيةك دَلنيان لة هةَلبذاردنَيكي ثاك و بَيطةرد دوور لسياسييةكان دةدةن؟ تا ض ر
ناشريين بووني ثرؤسةكة بةر َيوةدةضَيت؟ ثرسياري دووةم/ بةر َيز سةرؤكي بازنةي هةَلبذاردن لة 
كؤبوونةوةيةكدا لةطةَل سةرؤكايةتي ثةرلةمان و فراكسيؤنةكان و ليذنة ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةمان و 

%(ي ثاكي تؤماري 90%( بؤ )80سي لة )حكومةت ر َيذةيةكي دَلخؤشكةري ثَيشكةش كردين لةوةي كة با
دةنطدةران كرد، كة بؤ ماوةي ضةند ساَلَيكيشة ئةو طفتوطؤية لةاليةن هَيز و اليةنة سياسيةكان و خةَلكةوة 
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هةية، ئَيستا لة ثَيشكةش كردني بابةتةكةي دا ديسان دَلنيايي ئةوةي دا كة ئةوة هةنطاوةكاني باس كرد، 
ي نةكرد كة ئايا ئَيستا تؤماري دةنطدةران تا ض ر اددةيةك و ض ر َيذةيةك بةآلم ر َيذةيةكي بؤمان ديار

( 3اطةياندني ئةجنامةكان كة وةكو دياري كراوة )ياري سَييةم/ سةبارةت بة ماوةي رثاككراوةتةوة، ثرس
دا ( سةعاتة72( سةعات، ئايا كؤمسيؤن دةتوانَيت ثابةند بَيت لة ماوةي ئةو )72ر ؤذة، لة ياسا داهاتوو )

ئةجنامةكاني كؤتايي هةَلبذاردنةكان ر ابطةيةنَيت؟ ثرسياري ديكةم تايبةت بة هةَلبذاردني ئةجنومةني 
( ئةيلول دا هةَلبذاردني ئةجنومةني 30ثارَيزطاكان، ئايا دةتوانن لة هةمان واددةي دياريكراو لة )

وة بؤيان بَيت، مةرسومَيك بَيت، ثارَيزطاكانين ئةجنام بدرَيت، ياخود ئةطةر بر يارَيكي ئاوا لة حكومةتة
ئةوان ضةند كاتيان ثَيويستة، دوايني ثرسيار تايبةتة بةوانةي كة لة دةرةوةي هةرَيمي كوردستان و وآلتاني 
ديكة دةطةر َينةوة هةرَيمي كوردستان، ئةو طرفتةمان بيين لة هةَلبذاردنةكاني ثةرلةماني عرياقين دا ئةو 

وةيةكي زؤر بوو لة وآلتَيكي ئةوروثي طةر ابوبووة، حةقي ئةوةي نةبوو طرفتة هةبوو، خَيزان هةبوو ما
دةنط بدات، ئايا ئةو طرفتةش لة هةَلبذاردنةكاني ثةرلةماني كوردستان دووبارة دةبنةوة؟ كة ناويان لة 
 تؤماري دةنطدةران نية، طةر اونةتةوة لة وآلتَيك لة وآلتةكان دةتوانن بةشداري هةَلبذاردن بكةن و دةنط

 بدةن، زؤر سوثاس.
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمي

  َيواز فائق، لَيرة نية، بةر َيز قادر وةمتان، فةرموو.َيز ئومَيد عبدالرمحن، بةر َيز رسوثاس بؤ بةر 
 ر وةمتان رسول:بةر َيز قاد

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
ن دةكةم، بةشَيك لة سوئالةكان كة كران، هةر سةبارةت بة تؤماري بةخَيرهاتين هةموو برادةراني كؤمسيؤ

دةنطدةران، هةندَي لة سةرضاوةكان باس لةوة دةكةن كة ذمارةي ناوي وةهمي و مردوو و ناوي تيكرار 
اطةياندنةكان وتوَييت ئَيمة توانيومانة لة ر( هةزارة، بةر َيز سةرؤكي كؤمسيؤن خؤي لة يةكَيك 900)
ة ناوة وةهميةكان و ناوي تيكرار و ناوي مردووان دةربَينني و تؤماري دةنطدةران لةوة ثاك ( هةزار ل300)

مردوونة بةدةر لةو ر َيذةي  بكةينةوة، بة تةوةقوعاتي ئةوان ئةو ناوانةي كة وةهمي و تيكرارن يان ناوي
( هةزار، زياتر 208ة )ايانطةياند ضةندي تر ماوة؟ بؤ ثاككردنةوةي تؤماري دةنطدةران ئةوان باسيان لكة ر
( هةزار ناوي مردوو و تيكرار كرد كة دةريان هَيناوة، دةستيان خؤشيَب، ض ثَيوةرَيكيان 208لة )

طرتؤتةبةر؟ ضونكة بؤ ناوي تيكرار ثَيوةرةكان ديارن، بةآلم بؤ ناوي مردووان كة ئةوان باس لة طةر انةوة 
ةي ئةو دةنطدةرة كة لة ذيان دا نةماوة؟ سوئالَيكي تر دةكةن، ئايا ثشتيان بة ض بةَلطةيةك بةستووة بؤ ئةو

قانوني كؤمسيؤني هةَلبذاردن و  (ي13( كؤمسيؤن ثَيويستة ماددةي )13سةبارةت بة بة ثَيي ماددةي )
اثؤرتي خؤي ثَيشكةشي ثةرلةماني كوردستان بكات، ئةطةر رسي ثَيويستة كؤمسيؤن وةرزيانة راثر

يفراندؤم ارييةوة، ئَيمة بينيمان ثرؤسةي راثؤرتي كؤتايي و بةوردةكتة رسةيةكين بةر َيوةضوو، ثَيويسثرؤ
ة، كؤمسيؤن اثؤرتَيكي بؤ ثةرلةماني كوردستان نةناردوودستان بةر َيوةضوو و كؤمسيؤنين رلة هةرَيمي كور



 504 

ايا ثرسيارَيكمان هةية ئاثؤرتي وةرزانةي بؤ ثةرلةماني كوردستان، ثرسيارَيكي تر، ثابةندين نةبووة بة ر
كؤمسيؤنى هةرَيم و راثرسى تا ضةند سوودى لة كةسانى بة ئةزموون  ىريةكانالة ثَيناو خؤسازان، ئامادةك

و شارةزا و ثسثؤر لة بوارى هةَلبذارد ن و راثرسيةكاندا بينيوة هةم لة ئاستى ناوخؤى هةرَيى كوردستان وة 
يانة ضي بوون ئةوةى ثةيوةندى بة و كةمووكور سةبارةت بة ئايا ئة ةهةم لة ئاستى نَيودةوَلةتى، وة سوئالَيك

يةكان سةبارةت بة كاروبارى كارى كؤمسيؤنةوة هةية كة لة ثرؤسةى ريفراندؤمدا رووياندا كةموكور 
ة تَيبينيمان كرد لةبةر رةهةندة نيشتمانى و نةتةوةيييةكة نةبا كة مضونكة  ئةوةى ئَي ؟كؤمسيؤن

َيوةضوونةوة بة راستى ئامارى دةنطدةران و ئةو تؤمارةى كة ثرؤسةى ريفراندؤم لة رووى تةكنيكى بةر 
ى زؤرى تَيدا بوو، سةبارةت بة ثرسيارَيكيكةمان بةكارهَينرابوو دةتوامن بَلَيم ثرؤسةيةك بوو كة كةمووكور 
بةاَلم دةيَلَيمةوة بةدةر لة رةهةندة نيشتمانى و  ،هةرضةندة ئةو ثرسيارة دةبواية لة وةختى خؤيدا كراباية

نةتةوةييةكةى ثرؤسةى ريفراندؤم لةوةختَيك كة جةدةل لةسةر ثَيويستى بوون و نةبوونى قانوون بؤ 
ثرؤسةى ريفراندؤم هةبوو ئةو كاتة بةشَيك زؤرينةى ثةرلةمانتاران ثَييان وا بوو كة قانوونى ثَيويستة 

ستة بةر َيزان لة كؤمسياران حكومةتين ثَيى وا بوو كة تةنها تةعليماتى ثَيويستة قانوونى ثَيويست نيية را
ناكؤكيانة لةسةر  ئةوان جيهةتى بر ياردان نةبوون وة جيهةتى ئةوةش نةبوون كة دامةزراوةيةك بن ئةو

لةهةمان كاتيشدا دامةزراوةيةكين نةبوون بؤ شرؤظة و تةفسريى  ،يان تَيطةيشتنة جياوازانة يةكال بكةنةوة
َلوَيستَيكيان نةبوو لةوةى كة هيض قانوونَيك بؤ بةر َيوة ضوون دةقة قانوونيةكان، بةاَلم بؤ ئةوان هيض هة

ين نةبوو، ئةوةى ئَيمة تَيبينيمان كرد كؤمسيؤن بة ثَيى  تئةو ثرؤسةية لة ئارادا نةبوو تةنانةت تةعليما
( ملكةض بَيت لةبةر دةم ثةرلةمان و وة خؤى لةبةردةم ثةرلةمان بة بةرثرس بزانَيت، بةاَلم ئةو 3ماددةى )

كاتة راستة ثةرلةمانى كوردستان ثةك خرا بوو ئةوةى ئَيمة كة تَيبينى بوو ئَيستاش سوئالة هةستمان بةوة 
كرد كة كؤمسيؤن لةراستيدا خؤى لةبةر دةم ثةرلةمانى كوردستان بة بةرثرسيار نازانَيت وة تةنها وة طوَى 

بةرَيزان روونكردنةوةمان بؤ لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةطرَيت  هةست دةكةين لةو بارةشةوة 
بدةن، وة سةبارةت بة ثرؤسةكة سةبارةت بة بةر َيوةضوونى ثرؤسةكةش ئةوانة ض ثالنَيكيان هةية بؤ 
كؤنرتؤَلكردنى ثرؤسةكة واتة رَيطرى طرتن لة دةنطى كةسَيك كة لةبرى كةسَيكيكة دةنط بدات وة دةنطى 

ة دةست هةذمار بكرَيت يان ئةو جيهاز و ئةو ضونكة ئةطةر ثرؤسةكة ب ،دووبارة وة دةنطى تيكرار
بؤية كةسَي كة دةنطى داوة جيا بكرَيتةوة لة كةسَيكى  ،تةكنةلؤذيا ثَيشكةوتووة ضيية كة بةكارئةهَينرَيت

بةاَلم ثالنيان ضيية؟ ضؤن دةتوانن رَيطة لة دةنطدانى  ،ديكة راستة ئةوان بةَلطة بؤ دةنطدةر دةهَينن
رى كةسَيك دةنطى دووبارة لةبةر ئةوة تةكنةلؤذياى ثَيشكةوتوو بةكار نةهَينرَيت كةسَيك بطرن كةسَيك لةب

 ئايا ئةوان ضؤن كؤنرتؤَلى دةكةن، زؤر سوثاس.
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 

ئذذةو م يذذة  نذذط ني فذذةرموو، دة صذذؤفى(،  سذذت  بذذةر َيز )فر متذذان(،  قذذادر وة بذذةر َيز ) بذذؤ  نذذط شذذكيلةى وسذذوثاس  دة
 لةثةرلةمان ضارةسةر نةكرا.  



 505 

 بةر َيز فرست صؤفى على:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذيؤنى  ئذذةوة راى فراك كذذةم  سذذةور دة ثذذارتى وة تة سذذيؤنى  نذذدامَيكى فراك سةرةتا دةمةوَيت ئةوة بَلَيم وةكو ئة
سذذة د هذذاتووش ق ئذذةو ثارتين بَيت ئَيمة ض ئةو رةفيقانةى ثَيشةوة قسةيان كرد ض ئةوانةى لة دا كذذةن وة ض  ة

رَيكرانةى كؤمسيؤنين طرتووتية بةر ض رَيكارَيك لة ثَيناوى زةمانةت كردنى هةَلبذاردنَيكى نزيك و ثاك وة 
كذذةين وة ئامادةيدجَيطاى رةزامةن شذذتوانى دة مذذة ث تذذةرةدوود ئَي بذذَى  بذذة  بذذؤ يى هةموو اليةك بَيت  يذذة  مذذان هة

يذَذت،  ثشتواني كؤمسيؤن بؤ ئةجنامدانى هةموو رَيكارَيك  كة ثذذاك ب سذذةركةوتوو  بذذذاردنَيكى  مذذةتى هةَل لة خز
كذذة ) بذذارة  نذذاوى دوو يذذان  مذذردوو  نذذاوى  يذذان  كذذرار   ( 208خاَلى دووةم: كة دةمةوَيت سةبارةت بةو ناوانةى تي

كذذةم  سذذى دة بذذذادرن و راثر سذذةربةخؤى هةَل سذذيؤنى  بذذةر َيز كؤم لذذة  مذذن داوا  يذذة روو،  قذذةم خرا كذذو رة هذذةزار وة
يذَذت ثوالثىش بكةن لةسةر ئةم بابةتة، بؤضى؟ ضونكة لةوانةية ناوَيك ناوى روونكردنةوةى زياتر ثَيشكة  ،ب

خذذةلكى  بذذؤ  لذَذةت  بةاَلم لة رووباعيةكةيدا جياواز بن لة زمنى ئةو دوسةت و هةشتة داية ئةو رةقةمة بؤ غة
ئذذةو ) ،كوردستان نةر وا يذذة  تذذةوة )208لَيرةوة ضونكة لةوانة هذذائى ببَي لذذةى ني لذذة نةتي هذذةزارة  هذذ30(  ةزار ( 

يذذان  نذذراون و  سذذتا دةرهَي كذذة ئَي نذذةن  نذذةك ئةوا سذذةرة  يذذان لة ببَيتةوة رةقةمَيكى تر ئةمة تةنها ئةوانةن تَيبين
نذذاوى ت واخذذ هذذةموو  كذذة  نذذةن  ئذذةو ناوا سذذتة  مذذردوونَينةخوا يذذان  سذذيؤن  ،كذذرارن  بذذةر َيز كؤم شذذة  ثذذَيم با يذذة  بؤ

مذذةنى روونكردنةوةى زياتر لةسةر ئةوة بدات، سةبارةت بة هةَلبذاردنى ثةر لةمان لةطةل هةَلبذاردنى ئةجنو
سذذةاَلتةكانى وم شذذكردنى دة حافةزة تةبعةن رَيكارةكانى جياوازة هةَلبذاردنى ثةرلةمان بة ثَيى قانوونى  دابة

بذذذاردن ) يذذاريكردنى رؤذى هةَل بذذؤ د يذذران  سذذةرؤك وةز تذذة  سذذةاَلتة دراوة ( رؤذ 60سةرؤكايةتى هةرَيم ئةو دة
بذذة وادةى هة نذذان  تذذايى هَي خذذؤى دةثذذَين كؤ يذذاريكراوى  كذذاتى د لذذة  سذذوومة  ئذذةم مةر بذذذاردن، وة  ضذذوو وة َل ر

بذذة ر سذذتى  سذذيؤن دة مذذةنى كؤم بذذذاردنى ئةجنو يذذاريكردنى رؤذى هةَل بذذة د سذذةبارةت  ئذذةما  كذذرد،  كذذان  َيكارة
حافةزات وثارَيزطاكان سةرؤكايةتى و حكومةت بةتةنسيق لةطةَل كؤمسيؤن وادةى هةَلبذاردنى ئةجنومةنى م

كذذةن، كةو يذذارى دة مذذة )د يذذة ئيََ سذذيارةكة ئةوة يذَذرة ثر تذذة ل لذذةمانى 6/11ا تذذةكان وادةى ثةر هذذةموو حاَلة لذذة   )
يذَذدَيت وة ) تذذايى ث سذذتان كؤ هذذيض 30/9كورد بذذة  يذذة  كذذة ثَيمواني سذذاييةى  ئذذةو وادة يا كذذو  كذذراوة وة يذذارى  ( د

سذذيؤن شَيوةيةك مةجاىل دواخستنى ترى تَيدابَيت كة ئَيمة ئةو كات دَيينة فةراغى قانوونى، ثرسيار لة  كؤم
طذذ هذذةمان رئةوةية ئايا ئةطةر سةرؤكايةتى حكومةت بة تةنسيق لة تذذوانن  سذذيؤن دة بذذؤ 30/9ؤذى )ةَل كؤم  )

مذذةنى ثار بذذذادنى ئةجنو طذذةهةَل يذذة ئة ثذذَيم وا كذذة  كذذةن؟  يذذارى ب كذذان د جنذذاو رَيزطا كذذاتَيكى طو مذذة  تذذوانن ئة ة وة ب
يذذةك زطاكان داواكارى ئَيمةشة كة بتوانرَيت هةردوو هةَلبذاردن ئةجنومةنى ثارَي و هةَلبذاردنى ثةرلةمان لة 

بذذؤ ر شذذة و  مذذاىل با سذذائلى  بذذؤ وة هذذةم  شذذة  سذذتان با خذذةَلكى كورد بذذؤ  ؤذ ئةجنام بدرَيت هةم بؤ دةنطدة رو هةم 
كؤمةَلَيك بابةتى تر، بؤية من ثَيم واية زؤر طرينطة كؤمسيؤن لَيرة وةاَلمى ئةم ثرسيارةمان بداتةوة ئةطةر 

بذذدرَيت، ( هةَل30/9) ؤذىتوانن لة رب ئذذةجنام  كذذات  بذاردنةكانى ثةرلةمان و ئةجنومةنى ثارَيزطاكان لة يةك 
 سوثاس. 
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 :مينكى/ سةرؤكى ثةرلةمانبراهيم ئَيابةرَيز جعفر  
 (، فةرموو.عبدالطيفسوثاس بؤ بةر َيز )د.فرست سؤفى(، بةر َيز )ئارى 

 مولود: طيفلعبدالبةر َيز ئارى  
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذذاردن و بةناوى  سذذةربةخؤى و  هةَل بذذااَلى  سذذيؤنى  نذذدامانى كؤم بذذةخَيربَين ئة خواى بةخشندةى ميهرةبان، 
خذذاىل )2014( ى ساَلى ) 4راثرسى لة ياساى ذمارة ) ضذذوارةم  ئذذةلَيت 10( هاتووة لة بةشى دووةم ماددةى   )

يذَذذةكانى كؤمة شذذت تو بذذذاردنا الى ط سذذةى هةَل لذذة ثرؤ سذذتان و )كاركردن  بؤ دروستكردنى متمانة  طذذةى كورد َل
سذذذ شذذذةثضة بذذذؤ ناندنى رؤ كذذذردووة  كذذذارى  يذذَذدا  لذذذة كو بذذذةرَيز  سذذذيؤنى  ئذذذةَلَيني كؤم مذذذة  بذذذذاردن(، ئَي بريى هةَل

مذذة داوا ندروستكردنى متمانة لة ثرؤسةى هةَلبذاردنا باَلوكردنةوةى رؤشة بريى هةَلبذاردن، خاَلى دووةم: ئَي
تذذدا ئةكةين وةكو فراكسيؤنى بزوتنةوةى  ئيسالمى  لةبةر ئا خذذةرج و كا بووريكردن لة خةرج و صةرفدا لة 

هذذةرَيم  سذذةرؤكى  كذذة  سذذَى هةَلبذارنة مذذةت هةر بذذؤ حكو شذذيان  بذذؤ خؤ سذذتان و  هذذةرَيمى كورد يذذانى  و بذذؤ هاواَلت
ئةجنومةنى ثارَيزطاكان ثَيكةوة ئةجنام بدرَين وة بؤ دةرباز بوونين لة فةراغى ياسايى، خالَيكى  و ثةرلةمان

نذذة تر بةرَيزان ئةو وردةكا كذذارى خؤيا ئذذةرك و  هذذةموويان  هذذةر  كذذرد  سذذيان  نذذة با رى و رَيكارانةى ئةم برادةرا
تذذةزوير  كذذة  طرينط تةزويرة، ئايا ض ميكانيزمَيكى نوَييان  طرتؤتة بةر بؤ بةرطرتن لة تةزوير كة ثَيم واية 

كذذردووة  ضذذيتان  نذذةى كرا وةك ئةوة واية كة كؤمسيؤن هيض هيضى نةكردبَيت، خاَلى كؤتايى بةرَيزان  بذذؤ باز
نذذة  ئذذةم هةَلبذارد ثارَيزطاى هةَلةجبةو وةكو ثارَيزطايةكى سةربةخؤ بؤ ئةم ساَل بؤ هةَلبذاردنى داهاتوو، ئايا 

 ديسانةوة هةَلةجبة لةسةر بازنةى سلَيمانييةوة ئةبَيت، سوثاس.
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان 

بذذ بذذدالطيف(، لة ئذذارى ع ئذذةوىسوثاس بؤ بةر َيز ) ئذذةوةى  تذذاي ةر  سذذتان خذذاَلى كؤ هذذةر كورد سذذايية  لذَذةكى يا ى خا
 هةمووى يةك بازنةية بؤ ئاطادارى بةرَيزتان، بةرَيز )يروانت نيسان(، فةرموو.

 سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر 
 نيسان(، بةر َيز )ئومَيد محة على(، فةرموو. تسوثاس بؤ بةر َيز )يروان

 ئومَيد محة على صاحل: بةر َيز
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هذذةرَيمى  سذذى  سذذى سيا يذذاريكردنى ضارةنوو طذذرينط وة د سذذَيكى  بَيطومان وةك هةموو برادةران باسيان كرد ثر
كوردستان بؤية دةثرسم بةدياريكراوى ثَيمان بَلَين ئةو رَي و شوَينانة كامانةن كة بؤ رَيطريكردن لة تةزوير 

سذذاختةكارى ديا لذذة لة  شذذَيك  هذذةم: بة سذذتا؟ دوو تذذاكو ئَي كذذردووة  ضذذيتان  سذذتة  ئذذةم مةبة بذذؤ  كذذردووة وة  تذذان  ري
سذذتا تذذرى كورد فذذؤرمى خؤرا نهاونيشتمانيان ثارضةكانى  يذذة  طذذة هة بذذة بةَل مذذة  نذذط ئة نذذة دة يذذة ئةما يذذان هة ك

هذذةرَيدةدةن ض ر شذذتووى  كذذة داني نذذةى  لذذة وا مى َي و شوَينَيك دةطرنة بةر؟ ضؤن دةتوان ئةمانة جيا بكةنةوة 
سذذةكانتانكوردستانن؟ ضونكة بة بنةماطرتنى فؤرمى خؤراك موتَل لذذة ق نذذةبوو دةقة وة هيض رَي و شوَينَيك  ا 



 507 

فذذؤرمى  كذذة  نذذةى  سذذتان ئةوا ئذذاواى كورد يذذان  رؤذ بذذاكوور  يذذان  هذذةاَلت  لذذة رؤذ كذذة  تذذةوة  ئذذةوة جيابكا بؤ ئةوةى 
 خؤراكيان هةية ئةبَى بتوانن دةنط بدةن، زؤر سوثاس.

 :مينكى/ سةرؤكى ثةرلةمانيم ئَيبراهابةرَيز جعفر 
 سوثاس بؤ بةر َيز )ئومَيد محة على(، بةر َيز )طةشة دارا(، فةرموو.

 بةر َيز طةشة دارا جةالل:
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

هذذةر  سذذيةكان  يذذزة ئةسا لذذة رةك ديارة يةكَيك، ثَيشةكى بةخَيرهاتى بةر َيزان كؤمسياران ئةكةين ديارة يةكَيك 
مذذةى  هةَلبذاردنَيكى يذذةكان جارنا مذذة نَيودةوَلةت يذَذوةرو ثةمياننا ثاكى تؤمارَيكى ثاكى دةنطدةرانة كة بة ثَيى ث

سذذتان هذذةرَيمى كورد لذذة  بذذذاردن  سذذتا هةَل تذذا ئَي كذذة  ئذذةم دثَيوةرةكانى تؤمارى دةنطدةران بة داخةوة   يذَذت  ا كراب
سذذت ثَيوةرانة نةبووة وة هةَلبذاردنَيكى ثوخت نةبووة كة ببَيتة جَيى متمانةى  لذذةوةوة دة مذذن  خةَلك، بةاَلم 

ضذذاور ثَيئةكةم كة ئَيمة وةكو ثةرلةمان  سذذتى رؤَلمان ضيبووة لة  كذذة بةرا سذذيؤن  كذذى زؤر دَيريكردنى كؤم ؤلَي
يذذَذك  سذذذيوةتةوة كات سذذذيؤمنان نةثر لذذذة كؤم سذذذت  كذذذو ثَيوي هذذذةبووة، وة مذذذان  ضذذذاودَيريكردنَيكى الواز الواز وة 

شذذذتى  لذذذةمانتار يادا سذذذيؤندثةر بذذذة كؤم سذذذ ،اوة  شذذذتى كؤم لذذذة يادا بذذذاك  لذذذةمان بَي نذذذةبووة ثةر مذذذى  يؤن وةاَل
مذذة  يان ثةرلةمانتاران ثةرلةمانتاران  مذذن ئة بذذةر َيزان  يذَذت،  لذذةمانتار بووب بة تاك بووبَى يان بة كؤمةَلَيك ثةر

لذذة  مذذة  لذذةمان ئَي ضذذاودَيريكردنى ثةر لذذة  كذذةم  سذذى ئة كذذة با يذذةى  ئذذةو الواز كذذة  كذذةم  سذذثات ب بؤ ئةوةى بؤتان ئي
مذذ(، )ئا7/7/2013) كذذة لةطةَل خذذان  نذذة(  خذذوىل )دمي لذذة  بذذوو  سذذتان  لذذةمانى كورد نذذدامى ثةر كذذة ئة ( 3ا  

ليذنةيةكى لؤكؤلينةوةى تايبةت دروست كرا بؤ تةحقيق لة تؤمارى دةنطدةران هةموو ئةو ديكؤمَينتانة كة 
شذذتَيكى )تلةبةر دةس بذذة يادا بذذوون  لذذةدواى )120ا  ثذذةرةيى  نذذةوة15/6/2015( ال طذذةى بةر َيزتا لذذة رَي مذذن   ) 

نذذةبووة لةكاد يذذان  سذذتا وةاَلم تذذا ئَي خذذةوة  بذذة دا يذَذت  سذذةر بكر شذذى لة مذذة ئي كذذة ئة كذذدااومة بة كؤمسيؤن  كذذة  تَي
ئاطادارنةبوون بةس تةنها سةرؤكى كؤمسياران ئاطادارى ئةو  مسيؤمنان كرد بةرَيزان كؤميسيارانسةردانى كؤ

لذذة ) بذذةرى  نذذةبوو بةرام سذذينةوةتان  يذَذوةش لَيثر بذذوو وة ئ شذذتة  ئذذةو ( 29/11يادا سذذةر  تذذة  جذذةختمان  كردؤ
لذذة  طذذانى،  نذذاوخؤ و بازر نووسراوانة ئةو نوسراوانةى كة كردوومانة بؤ وةزارةتى ثَيشمةرطة و تةندروستى و 

لذذةوةى ) 6/9/2017) جذذارَيكيرت 17/9(دواى سةردانيمان بؤ كؤمسيؤن جارَيكيرت ياداشتمان ناوةتةوة بَى   )
نذذ ئذذةو وةزارةتا هذذةموو  بذذؤ  تذذةوة  لذذة )نووسراومان كردؤ سذذيؤنين،  بذذؤ كؤم نذذاوة )3/11ة و  شذذتمان  ( 38( يادا

ضونكة كة سةردانى كؤمسيؤمنان كرد  ،ثةرلةمانتار كة كؤمسيؤن بَيت لةطةَل سةرؤكى حكومةت و جَيطرةكة
لذذةمانتاران دطلةيى كؤمسيؤن ئةوة بوو كة حكومةت بو بذذةردةم ثةر جةيان بؤ دابني ناكات، ئَيمة ومتان با لة 

بذذ مذذةت  سذذيؤن و حكو نذذدةيان كؤم لذذةيى و طازا ئذذةو ط يذذةك  ضذذيية بةرةو رووى  كذذار  يذذا هؤ بذذزانني ئا بذذا  كذذةن و 
كذذ لذذة كاتَي كذذة  سذذيؤن  نذذةكردنى كؤم شذذتطريى  لذذة ث بذذوو ) داحكومةت  ضذذوو  سذذةر  كذذة بة بذذوو 1/11وادة يذذار  ( بر 

يذَذت، ) بذذذاردن بكر بذذؤ 27/5هةَل شذذت  سذذَييةم يادا شذذين  مذذانطى شة تذذايي  لذذة كؤ نذذاوة  مذذان  شذذتَيكى تر ( يادا
يذذة بانطَيشتكرد سذذيارةكةم ئةوة مذذن ثر بذذةاَلم  نى كؤمسيؤن احلمدللة  ئةوة ئةم جارة ديارة هاتن بةخَير بَين، 
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كذذة ئار 2015لة بةرَيز سةرؤكى كؤمسيؤن ئةو هةموو ياداشتةى كة لةبةر دةستمة لة ) بذذةرَيزتان (  سذذتةى   ا
سذذةرؤكاية بذذةرَيز  يذذا  تذذةوة، ئا بذذؤ كراوة بؤ تا ئَيستا بة يةك وةرةقة وةاَلمى  نةياومة جذذةنابتان  لذذةمان  تى ثةر

لذذة  يذذةكَيك  نذذةبووم  مذذن  تذذةنها  بذذة  هذذةر  بَيباك بوون لة  ياداشتةكانى ثةرلةمان و ثةرلةمانتاران؟ زؤريان كة 
بذذة 38ياداشتةكان ) مذذة  كذذة ئَي كذذرد  ( ثةرلةمانتارين، بَيينة سةر تؤمارةكة لةسةر ئةوةى كة بةر َيزان باسيان 

لذذة ينَىدةةتاندسيدى  كذذة )لة ثةيرةوةكة باس  كذذةن  لذذة ( ر15وة ئة بذذةاَلم  نذذة روو  بذذذاردن بيخة ثذذَين هةَل ؤذ 
بذذةرايى  طذذدةران  مذذارى دةن لذذة تؤ يذذةك  يذَذدانى وَينة بذذة ث نذذدة  ماددةى لة بةشى شةشةما ئةَلَيت كؤمسياران ثابة

بذذؤ  ،ؤذةكة نةكراوةكؤتايى بة قةوارةكان باسى رتؤمارى دةنطدةرانى  لَيرةيا ئايا ئَيمة كة باسى ئةوة ئةكةين 
ضذذى ةونة ناوى دووبارة ئةبَيت موقارمن يذذا بؤ نة بكةى لة بةينى تؤمارةكةى عرياق و تؤمارةكةى كوردستانا ئا

حذذديس و  كذذراوة دواى تة سذذت  سذذتا درو كذذة ئَي مذذارةى  ئذذةو تؤ سذذت  بذذةرايى مةبة باس لةوة نةكراوة كة تؤمارى 
سذذةكة بذذةثَيى ثَينا قذذةوارةكان بؤ ،تةواو بوونى تانةو ئةم شتانة ئينلا تؤمارى كؤتايية كة  يذذة  ثذذَيم وا مذذن  يذذة 

لذذة  هذذةبَيت  نذذةيان  ئذذةو مقارة لذذةمانتارانين  سذذتى ثةر بذذةر دة تذذة  سذذيديان بَي ئذذةو  سذذتة  ثةرلةمانتاران كة ثَيوي
بذذؤ سذذتا  كذذة ئَي كذذة  ؟نَيوان تؤمارى ثَين و كة عرياق ئامادةى كردووة لةطةَل ئةو تؤمارةى  كذذا  لذذة كاتَي ضذذونكة 

يذذةكَيكي كذذة  ضذذةند جؤرَي بذذارة،  شذذارئذذةَلَيني دوو نذذاو  لذذة  يذَذوان ةان  لذذة ن يذذةكَيكيان  يذذة  يذَذوان بنكةكانا لذذة ن كاناية 
ؤريان لة نَيوان هةولَير و دهؤك و زكةركوك و هةولَير و دهؤكاية يةكَيكيان لة نَيوان كةركوك و سلَيمانياية 

نةية موصاَلية، باشة من كة ئةو تؤمارةى ئَيوة تؤمارى كةركوك و موصَلى تيا نيية من ضؤن بَيم ئةو مقارة
سذذاَلى ) ثذذةيرةوى  لذذة  تذذان  بذذاس 2017بكةم كة ئةم دووبارانة سراونةتةوة، وة ئايا خؤ ثذذةيرةوة  ئذذةم  ثذذَين   )

لةوة ئةكةن كة ليستى دةنطدةرانى تاييبةت لة ليستى طشتى جيا بكرَيتةوة بؤ لة ثةير ةوى دامةزراندنةكةيا 
بةاَلم بؤ ئةو بر طةية  ،رَيت باشةةجنام بدئ ( سةعات ثَين ئةوة48نةهاتؤتةوة، ئةطةر بة ثَيى ياسا ئةبَيت )

سذذتى 2018نةهاتؤتةوة لة ثةيرةوى ساَلى ) لذذة لي بذذةت  طذذدةرانى تاي سذذتى دةن ( تان كؤتا ثةيرةو كة ئةبَيت لي
ئذذةتوان بذذةذمارة  يذذا  كذذان ئا كذذان، مردووة سذذةر مردووة مذذان  ندةطدةرانى طشتى جيا بكرَيةوة، بةر َيزان بَيينة  ثَي

سذذةد 2017ةرهَيناوة؟ لة كاتَيكا بةثَيى ئامارى ساَلى )بَلَين ضةند مردووتان د سذذتى دوو و ( وةزارةتى تةندرو
يذذةوة  حةظدة هةزارو هةشت بذذؤ نةمدؤز سذذيبوو  كذذةم نوو سذذتا رةقةمة يذذة وة ئي شذذتَيكى ئاوا سةدو ضل وضوارة 

يذذة217000) بذذذاردنيان ني يذذةى هةَل طذذةورةنني و ئةهل هذذةمووى  نذذة  ئذذةم مردووا سذذتة  مذذردوو، را بذذةاَلم  ،( 
ئذذةكا دا كذذةى  نذذة نزي كذذةين ئةكةي سذذاب ب شذذى حي سذذةر سَي يذذةك لة طذذةر  طذذةورة ئة لذذة  ئذذةمرَيت  نذذاَل  مذذةن م ئي
تذذا )2001( دةنطدةرى مردوو زايدةن ئةمة لة )150000) سذذتى 2017(  تذذى تةندرو مذذارةى وةزارة ئذذةو ئا  )

تذذا )كة فؤرمى ر (1996ئةى ساَلةكانى ثَيشووتر لة ساَلى  ) سذذتكراوة  يذذا (2018( وة )2001وباعى درو ى ت
سذذتيية وة  تذذى تةندرو مذذارى وةزارة كذذة ئا سذذااَلنةية  ئذذةو  سذذَيى  سذذةر  نيية ئةم سااَلنةش حيساب بكةين يةك لة
يذذة  ئذذةو ذمارة سذذَى ى  سذذةر  يذذةك لة لذَذَيني  طذذةر ب يذَذوةرةى ئة ئذذةو ث يذَذى  بذذة ث هذذةر  يذَذنني  شذذى ىَل دةرب ئةطةر مناَلي

ضذذةند دةربَينني كة مناَلة ئةطاتة نزيكةى دووسةد هةزار ناوى مردوو ماو ةتةوة لةو تؤمارةيا، ئايا بةر َيزتان 
لةو ذمارةيةتان دةرهَيناوة؟ ض مةواليدَيكتان دياريكردووة؟  وةكو ئةوةى لة ثَيشرت كة ئامادةكاريتان كردبوو 
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بذذذذاردنى ) يذذذدةكانى )11-1بذذذؤ هةَل هذذذةموو مةوال لذذذة )1999(  يذذذاريكردوو  تذذذان د كذذذة 1/1/1999( تذذذة  ( وا
مذذانطى ) لذذة  ئذذة11هةَلبذاردن  يذذا  مذذانطى )( لذذة  يذذدى )12كرا  بذذةس 18( )1999( مةوال نذذةكردبوو  تذذةواو  (ى 

كذذا 2000ئايا ئةجمارةش واية هةموو مةواليدةكانى ) ،بةر َيزتان داخلتان كردبوو لذذة كاتَي كذذردووة  (تان داخل 
مذذذانطى ) بذذذذاردن  طذذذةر هةَل مذذذانطى )9ئة يذذذدةكانى  يذذَذت مةوال تذذذةواو 18( )12( و )11( و )10( بكر يذذذان   )

يذذةكَيك نةكردووة، ئة كذذة  كذذردووة و  طةر ئةو زانياريةمشان بةنَى زؤر سوثاستان ئةكةين، باسى جَيطؤركيتان 
بةاَلم ، زةواجى كردووة ئةمانة حةوت سةد هةزار دةنطدةر ديار نيية، حةفو شوَينةكانتان بؤ ديارى كردوون

ضذذذةندتان يذذذة زؤرة  ئذذذةو ذمارة نذذذةوة  يذذذان بدؤز شذذذوَينةكانى خؤ ئذذذةبَيت  سذذذا  كذذذاتى ئيستحدا مذذذاوة  لذذذة  بذذذؤ 
يذذا  ئيستيحداسةكة داناوة كة ثَيم واية لة دوومانط كةمرت نةبَيت باشرتة، فةرمانبةران وتتان ئامادة كراوة، ئا

 بة ض ثَيوةرَيك فةرمانبةرتان داناوة؟ زؤر سوثاستان ئةكةين.      
 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى مينكى/ براهيم ئَيابةرَيز جعفر    

شذذة دا بذذةر َيز )طة بذذؤ  مذذة سذذوثاس  يذذة ئَي لذذةمان هة سذذةرؤكايةتى ثةر سذذةر  كذذة لة يذذةى  بذذةو تَيبين سذذةبارةت  را( 
سذذيؤنى  نذذة )كؤم يذذةك لةوا سذذتان  هذذةرَيمى كورد لذذة  سذذةربةخؤنة  نذذة  طذذة هة ضذذوار فةرمان يذذة  ممذذان ئةوة وةاَل
قذذةت  ضذذواريانة وة حةقي هذذةر  طذذةَل  تذذةوى لة يذذةكى ث لذذةمان ثةيوةند هةَلبذاردن و راثرسية( سةرؤكايةتى ثةر

سذذيؤنةك بةدواداضوونى يذذان فراك لذذةمانتارةك  هذذيض ثةر بذذؤ  نذذةبووة  سذذؤرةك  هذذيض سان تذذةكان  ئذذةو  ،بابة بذذةاَلم 
مذذن دي ئذذةكرَيت  كذذردووة،  سذذتةمان  شذذتى ئارا بذذة ط هذذاتوون  ضذذَوفذذياداشتانةى  طشتى  كذذةم  سذذيؤن نا لذذة كؤم ن  اع 

مذذادة ئيشةكانى خؤيان بةر َي ئةكةن، بةاَلم ثرؤسة لةسةر بابةتَيك موعةيةن دةكرَيت بةاَلم بطرة   راثؤرت ئا
سذذة سذذة ثرؤ كذذؤى ثرؤ سذذةر  بذذةاَلم لة خذذؤى ركذذراوة،  بذذكة  نذذة  ئذذةكرَيت رؤذا بذذدةيتى  نذذة ئة ضذذَيت، ؤذا ةر َيوة دة

بذذةاَلم ناطةينينت وة قؤناغةكى موعةيةنة،  اثؤرت تةسةور دةكةم هيض سوودَيكى بة ثةرلةمانئامادةكردنى ر
حذذازر بووي شذذرت  نذذةوة و ثَي حذذازر بووي ئذذةمرؤ  سذذةور ئةم بانطَيشتةى كة  سذذتان تة لذذةمانى كورد نذذاو ثةر لذذة  نذذة 

بذذدرَينت،  دةكةم شَيوازةكى زؤر كاريطةرة بة سوودة بؤ ئةوةى بةرضاو روونى زياتر بة هةموو ثةرلةمانتاران 
 فايةق(، فةرموو. زبةر َيز )د.رَيوا

 فايةق حسَين: زبةر َيز رَيوا
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذياران و 60من ضةند ثرسيارَيكم هةية لة ماددةى ) بذذةر َيزان كؤم كذذةم  (ى ياساى هةَلبذاردنةوة دةست ثَيئة
ظذذانى  نذذاوخؤ و زَيرؤ سةرؤكى موفةوةزية كة تييا هاتووة ثرؤسةى دةنطدانى كارمةندانى هَيزةكانى ئاسايشى 
كذذةزَيكى  ضذذةند مةر لذذة  حذذةثس  نذذةكان  شذذخانةكان و بةندخيا نذذدانى نةخؤ سذذوثا و كارمة شذذمةرطةو  هذذةرَيم ثَي

نذذةكان 48يان ئةجنام ئةدرَيت بة مةرجَيك ثَين )تايبةت بة خؤ سذذتثَيكردنى هةَلبذارد ( سةعات لة وادةى دة
كذذردووة  مذذان  تذذى داوا كذذرد و ئةجنامن بدرَيت، من ئةوةى لة بةرَيز سةرؤكى كؤمسيؤن طوَيم لَيبوو وام هةست 

نذذةوة،30تةنها ئةوانةى كة رؤذى ) بذذؤ ئةكةي كذذةزةكانيان  شذذرت مةر يذذة ثَي شذذيان هة مذذانط ئي سذذَيكى  (  مذذة نة ئة
مذذاددةى ) سذذةيرى  طذذةر  مذذاددةى )4قانوونيية وة بةر َيزيان ئة سذذيؤن  سذذاى كؤم سذذى 6(ى يا كذذة با كذذةن  يذذن ب  )



 510 

ئذذةمان  كذذة  نذذةكردوو  لذذةوة  سذذى  شذذَيوةيةك با هذذيض  بذذة  ئذذةكا  مذذةن  سذذةاَلتةكانى ئةجنو سذذيؤن دة ئةركةكانى كؤم
كذذة  شذذَيوةيةى  بذذةو  طذذدةران  كذذة دةن يذذة  ئذذةوةيان هة سذذةاَلحيةتى  نذذى ئذذةتوانن وة  سذذتيانة رؤذا يذذان خوا خؤ

مذذاددةى ) سذذيارى دووةم:  كذذةم، ثر سذذيارى ية مذذة ثر كذذةن ئة بذذةش ب طذذدانيان دا بذذذاردن 32دةن سذذاى هةَل (ى يا
سذذةعات  طذذدان  سذذةى دةن ئذذةَلَيت )ثرؤ كذذةن،  سذذةيرى ب سةبارةت بةوة ثرسيارم هةية بةر َيزان فةرموون ئةطةر 

مذذة ( هةشتى ئَيوارة كؤتايى 8(هةشتى بةيانى دةست ثَيئةكا )8) بذذة بةياننا يذذة  بذذؤى هة دَيت دةستةى بااَلش 
مذذن  سذذيارةكةى  نذذةكات( ثر ثذذةر  نذذراوة  تَي كذذة دا واددةى ديكة دةستنيشان بكات و لةو سةعاتانةى بؤ دةنطدانة

تذذةوة   يذَذذ بكا طذذدان در كذذةكانى دةن لذذة بن طذذدان  يذذة وادةى دةن سذذيؤن ئامادة ئةوةية ئايا لة ذَير هيض زروفَيكا كؤم
بذذرد لذذة را كذذة  سذذةعاتة دووةكو ئةوةى  ئذذةو  سذذةر  شذذة لة بذذة هةمي لذَذى  طذذةرانى و دوو د مذذان و ني هذذةبووة وة طو ا 

نذذةدات مذذة روو  ئذذةوةى ئة بذذؤ  ضذذيية  يذذةكانيان  ئذذةوان ئامادةكار سذذيارةكة  كذذراوة، ثر يذذاد  ضذذونكة  ؟هةبووة كة ز
سذذيارَيك ندَلنيايا سذذتان، ثر هذذةرَيمى كورد نذذةكانى  لذذة هةَلبذارد مذذان  سذذةبةبةكانى طو ى ئةكةم ئةمة يةكَيكة لة 

مذذاددةى ) يذذة )15ترم ثةيوةندى بة  نذذةوة هة سذذاى هةَلبذارد هذذةر )11(ى يا نذذا  بذذارة  ئذذةلَيت 15( دوو خذذؤى   )
تذذة  نذذدى ثي بذذة ريزبة )خشت بة ناوى دةنطدةران دةنطدان بة ناوى مةركةزةكانى هةَلبذاردن ئامادة ئةكرَي و 

طذذةر ئةجبةديةكان رَيك ئةخرَيت كة ثيشةو ناونيشان و بةروار و جَيطةى لةدايك ب وون تَيدا تؤمار كراوة( ئة
يذَذت تذذة لة توانادا نةبوو ئةوة بكر طذذؤراون  ىئذذةو كا كذذان  سذذيؤنة ناوة سذذتى كؤم يذذة مةبة بذذؤى هة بذذااَل  سذذتةى  دة

بذذة  يذَذوة  يذذة ئ يذذة ئا سذذيارةكة ئةوة كذذات ، ثر رَيطةيةكى ترى لةبارتر بؤ بةديهَينانى مةبةستى ثَيويست ديارى ب
هذذةن وة  ،تسنائةكةئةسلةكة ئيشتان كردووة يان ضوون بؤ ئيس نذذة  هذذةموو ئةوا كذذة  نذذاو تؤمارة يةعنى ئايا لة 

مذذاددةى ) بذذة  نذذدى  ئذذةَلَيت )دا17ئاية ئةطةر نني كامةيان نيية؟ ثرسيارَيكى تر ثةيوة يذذة  حذذاَل و ئذذري( هة ةى 
سذذيارةكةى  يذَذت ( ثر تذذةواو كردب باَلى شارستانى بليتى دةنطدان دةدا بة هةر هاواَلتيةك تةمةنى هةذدة ساَلى 

طذذة درا مة ئة يذذدا ر َي سذذيةكةيا رو كذذاتى راثر لذذة  ئذذةوةى  تذذان بؤ وةية ئاية ئَيوة ئةم ئيلرائة ئةكةن؟ يان بؤ خؤ
بذذوو  يذذا  خذذةَلكى ت كذذة  مذذةوة  خةَلكَيكى زؤر دةنطياندا وة تةئكيد لةسةر قسةى ئةو هاور َيم )طةشة( خان ئةكة

ئذذ17) سذذيارى  كذذة ثر تذذر  سذذيارَيكى  بذذدات، ثر نذذط  مذذاددةى )( ساَل و مانطَيك بوو توانى دة طذذةى 18ةخرية  ( بر
نذذاو  تؤمارى دةنطدةرانةيةكةمى كة باس لةوة ئةكات كة كاتى تةحديس لة كاتى ئامادةكردنى  يذذة  خةَلك هة

بذذؤ  نذذةوة  نذذة بدة ئذذةو داواكاريا مذذى  سذذيؤن وةاَل لذذة كؤم بذذةر َيزان  ئيزافة بكات ئةوة مودةيةكى داناوة بؤ ئةوةى 
بذذةتى  بذذة تاي يذذة وة  نذذاوى ني كذذة  سذذَي  فذذةى كة ئذذةو ئيزا هذذؤى  بذذة  يذذة  خذذةَلكَيكى زؤر لةوانة كذذرد  سذذى  تذذؤرة با دك

ئذذةو سر  سذذتان  هذذةرَيمى كورد لذذة  يذذة  ةذذان هة يذذةكى خرا مذذة تةجروبة بذذووبن ئَي بذذةش  طذذدان بَي كردنةوة لة دةن
تةجروبةيةش ئةوةية كة لة زؤربةى هةَلبذاردنةكانى هةرَيمى كوردستان خةَلك لة ر ؤذى دةنطدانا ئةَلَيت نا 

( قةرارَيك دةر ئةكا 11بةرى سةعات )وية كؤمسيؤن ئيزافةى ئةكا بة ثةلة ثةل لة دةوروئةوة نيية ئيعتياد
مذذةو  تذذان ئةكة مذذن دَلنيا ئذذةوةيا،  نذذى  لذذة ب سذذرَيتةوة  ئةَلَيت با ناوةكان ئيزافة كةن لة بنكةكان بة دةستى بنوو

كذذةى خؤ بذذة دواى ناوة ئذذةبَيت  طذذدةر  سذذةى دةن ئذذةو كة نذذني وة  شذذتى  ضذذى سرو ضذذَيت ئةو ناونوسينانة هي و يذذا ب
بذذة  يذَذوة  سذذتاوة ئ لذذة ئَي كذذة  يذذة  كذذة ئةوة ضذذَيت تكا يذذا ب كذذةى خؤ بذذة دواى ناوة ئذذةبَى  يذذة  طذذدةرَيكى فعلي ئةطةر دةن
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هذذةموو  كذذة  كذذة  طذذدةران ب مذذارى دةن نذذةوةى تؤ شَيوةيةك بانطةشةو راطةياندن بؤ تؤمارى دةنطدةران و تازةكرد
طذذةئةو رَيطايانة لةو دةنطدةر ئذذةو مان بذذةاَلم رةنطةد ة داخبةن كة لة ماوةى  تذذةوة،  مذذار ناكا خذذؤى تؤ ؤذى كذذةى 

نذذدامَيكى  ،ثاَل ثاَلَين  ،دةنطدان ئةيكاتة شانشانَين كذذو ئة مذذن وة ضذذونكة  كذذةن،  ئةَلَيت ئةبَيت ناوةكةم ئيزافة ب
هذذة ئذذةَلَيم  تذذان  سذذيؤنة ثَي ئذذةم كؤم ضذذاودَيرى  كذذو  ئذذةَلَيم وة لذذة رثةرلةمان ثَيتان  نذذاو  كذذى  فذذة كردنَي ؤذى ر ئيزا

مذذام دةنطدةران قابيل مذذن ئينتي كذذة  شذذةو  ى ئةوةية جَيطةى طومان بَيت بؤ هةموو هَيزة سياسيةكان بةو هَيزة
 بؤى هةية، زؤر سوثاستان ئةكةم.  

 :مينكى/ سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَي
 (، فةرموو.لطيففايةق(، بةر َيز )تةالر  زسوثاس بؤ بةر َيز )د.رَيوا

 حممد: لطيفبةر َيز تةالر 
 ز سةرؤكى ثةرلةمان.بةر َي

كذذةين،  سذذتان ئة هذذةرَيمى كورد نذذةكانى  بذذااَلى هةَلبذارد بةخَير هاتى سةرؤك و جَيطر و ئةندامانى كؤمسيؤنى 
كذذاك  بذذةرَيزان  يذذةن  سذذيارةكامن لةال لذذة ثر شذذَيك  بةشَيك لة ثرسيارةكامن كران من ئةو ثرسيارانةى كة ماوة بة

يذَذوا خذذان و )د.ر شذذة(  قذذادر( و )طة كذذاك ) سذذاَلح( و  كذذورتى  (ز) خذذااَل  ضذذةند  لذذة  كذذرا  كذذة  سذذيارانةى  ئذذةو ثر كذذرا، 
نذذة  ئةكةمةوة، هةموو كاتَيك كة باسى هةَلبذادن ئةكةين بة تايبةتى كارةكانى كؤمسيؤنى هةَلبذاردن كاركرد

( لة ياسا ذمارة 4لةسةر جَيبةجَيكردرنى تةواوى رَيكارة ياساييةكانى هةَلبذاردن لةم هةَلبذاردنةيا ماددةى )
بذذؤ 2005(ى )1) يذَذت وة  كذذةوة بكر هذذةرَيم ثَي ( ثَيويستةكا كة هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان و سةرؤكى 

ئةوةى فةراغى ياسايى بؤ خوىل ثَينلةمى  ثةرلةمانى كوردستان دروست نةبَيت وة ثاَلثشت بةو دةسةاَلتةى 
سذذى دنَير كة سةرؤكى حكومةت كة لة اليةن ثةرلةمان ثَيى دراو كة ثَيويستة ئةو فةرمانةى كة راوة تةنها با

كذذة  ئذذةوةى  بذذؤ  بذذووة  ضذذى  سذذيؤن  لة ثةرلةمانى كوردستان كردوو بؤ ئةو ثَيشَيلكارية ياسايانة هةَلوَيستى كؤم
سذذيارَي  مذذة ثر نذذةبَيت ئة سذذت  نذذةكان درو بذذؤ هةَلبذارد سذذتان و  هيض  كَيشةيةك لة داهاتوو بؤ ثةرلةمانى كورد

ئذذةو ه مذذى  طذذةرى وةاَل لذذة ئة سذذيارى دووةم  كذذةم، ثر مذذةنى ية بذذذاردنى ئةجنو لذذة هةَل سذذيان  كذذة با نذذةم  اور َييا
مذذةنى موم كذذة ئةجنو بذذوو  بذذاش  يذذان  ئذذةوان ثَي طذذةر  كذذرد ئة فذذةزات  مذذةنى وحا كذذرا ئةجنو يذذان  فذذةزة وة ثَي حا
نذذةى 9-30حافةزةش لة )وم ئذذةو ثال جذذة و  كذذات و بو يذَذى  بذذة ث ئذذةتوانن  نذذاوة، ( بكرَيت، ئايا ئةوان  يذذان  كذذة دا

ئذذةوان  ضونكة هةموو كاتَيك قسة لةسةر هةَلبذاردن ئةكةين  ثَيويستمان بةو سَى ثرسة طرينطة هةية، ئاية 
مذذةنى م سذذتان ئةجنو لذذةمانى كورد لذذة)وئةتوانن ثرسى سةرؤكى هةرَيم هةروةها ثةر فذذةزةكان  بذذةو 9-30حا  )

طذذدةران دكات و بو مذذارى دةن سذذَيهةم: ؤ تؤ سذذيارى  كذذةن، ثر بذذةجَى ب شذذتووة جَي يذذان ر كذذة دا نذذةى  بذذةو ثال جةية 
كو ئاماذةيان ثَيكرد وة روونكردنةوةيان نا بؤ تؤمارى دةنطدةران وة بةتايبةتى بؤ كوذانةوةى ناوى ئةوان وة

يذذة  مذذةرج ني مردووةكان ئيعتيامدى كوليان لةسةر بةر َيوةبةرايةتى لةسةر وةزارةتى تةندروستيية لة كاتَيك 
جذذار هةموو كاتَيك مردووةكان تةنها لة وةزارةتى تةندروستييةوة شةهادةى وةفا ضذذونكة زؤر  تيان بؤ كرابَى 

لة رَيطاى دادطاكانةوة حلةى وةفاتيان بؤ ئةكرَيت كة تؤش حلةى وةفاتت بؤ كرا بة هؤى ئةوةى كة ناويان 
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جذذارَيكيؤرمى خؤراكة لة ف كذذةن  مذذارى ب كذذة نةكوذَيتةوة نايةن  تؤ فذذوس،  دي لذذةدائريةى ن نذذةوة  يذذان بكوذَين ناو
مذذاد بؤية ثَيويست ئةكا كؤمسيؤن ئةطةر تةنه طذذة ئيعت سذذتى طرين تذذى تةندرو سذذةر وةزارة ا ئيعتمادى كردبَيتة 

بكاتة سةر دادطاكان بؤ ئةوةى ئةوان لة رَيطاى ئةو حلة وةفاتانةى لة رَيطاى دادطاكانةوة دةرهَينراوة كار بؤ 
كذذان،  نذذاوى مردووة نذذةوةى  بذذؤ كوذا يذَذت  كذذار ب يذَذت هاو كذذو بتوان هذذةتا وة كذذةن  نذذةوة ب كوذانةوةى ناوى مردووةكا

سذذةر  ى ديكةَلَيكخا كذذة لة نذذةى  لذذةو ئةركا شذذَيك  ئذذةوان بة كذذة  كذذرد  بذذةوة  مذذاذةى  نذذدرَين( ئا كذذاك )ه كة  راستة 
ئذذةو  حذذزب و  ئذذةركى  شانيانة بؤ طةرانةوةى متمانة بؤ الى دةنطدةر بةشَيك لة ئةركى ئةوانة يان ئةوةى كة 

بذذذاردن لذذة هةَل ئذذةو ،ليستة بةشداربووةكانة  كذذةى  ئذذةو ئةر يذَذى  بذذة ث يذذة  سذذةريان  بذذةاَلم ئا يذذةى لة شذذة ئةركي بة
بةتايبةتى ، بؤ طةر انةوةى متمانة ؟يةعنى روونكردنةوةي زياتر ضيان كردووة ضى  ئةكةن يان ثالنيا ضيية

لذذة  يذذاوازة  نذذة ج كذذةم هةَلبذارد ئذذةوةى ية بذذةر  سذذةرة لة يذذان لة ضذذاوَيكى زؤر زؤر نذذةيا  لذذةو هةَلبذارد ئذذةوان 
كذذة خاَلَيكى ديكة كة  راستة كاك )هندرَي ريفراندؤم. نذذةى  لذذةو ئةركا ن( ئاماذةى بةوة كرد كة ئةوان بةشَيك 

حذذزب  ئذذةركى  لةسةر شانيانة بؤ طةرانةوةى متمانة بؤ الى دةنطدةر بةشَيك لة ئةركى ئةوانة يان ئةوةى كة 
و ئةو ليستة بةشداربووةكانة لة هةَلبذاردن، بةاَلم ئاية بة ثَيى ئةو ئةركةى ئةو بةشة ئةركييةى لةسةريان 

ونكردنةوةي زياتر ضيان كردووة ضى  ئةكةن يان ثالنيا ضيية؟ بؤ طةر انةوةى متمانة، بةتايبةتى يةعنى رو
لذذة  يذذاوازة  نذذة ج كذذةم هةَلبذارد ئذذةوةى ية بذذةر  سذذةرة لة يذذان لة ضذذاوَيكى زؤر زؤر نذذةيا  لذذةو هةَلبذارد ئذذةوان 

هذذةمو شذذي  مذذة ريفراندؤم. ضونكة ثرسي راثرسي جياوازة لة ثرسي هةَلبذاردن، و رَيكارةكاني يذذاوازة، ئة وي ج
مذذي  سذذتة وةآل يةكةم هةَلبذاردنة كة يةكةم ثرؤسةية كة بةر َيوةي دةبةن، و ضاوَيكي زياتريان لةسةرة و ثَيوي
نذذةوة  تذذوانني روونكرد مذذة ب ئذذةوةي ئَي بذذؤ  كذذردووة؟  ضذذيان  كذذانين  بذذؤ ئاوارة نذذةوة، و  سذذيارةمشان بدة ئذذةو ثر

 زياترمان لةال بَيت، سوثاس.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَي

سوثاس بؤ بةر َيز تةالر لةتيف، ديارة ثرسيار زؤرن، ئةطةر هاوكاري ئةو دانيشتنة بن، ياني بةرهةمدارتر 
بَيت، ئةطةر بةنووسينين كة دةريبرب ن، بةنووسني بدةنة بةر َيزان، كؤمؤسيؤن رةنطة بؤ وةآلمدانةوة بؤ 

  هةورامان فةرموو.ئةوان ئاسانرت بَيت، مامؤستا مةال
 بةر َيز مةال هةورامان حةمة شريف:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان، زؤرَيك لةو ثرسيارانةي كة دةمويست ئاراستةيان بكةم كراون، بةآلم 

ادةي هةبَيت، لةراستيدا بابةتةكة زؤر هةستيارة، ثَيويست دةكا لةوانةية لةم بابةتةدا تيكرار كردن ئيسيتف
دووبارة كردنةوة، ئةوةي كة طرنط بَيت و زؤر بة ثَيويسيت بزامن و بيَلَيم ئةوةية بةراسيت ئةو 

كة كرا، دةتوامن بَلَيم خةَلكَيكي زؤر لة تةواوي عَيراق بَي هيوا بووة لة هةَلبذاردن،  12/5هةَلبذاردنةي 
َيكي تر بتوانَي جوهدي خؤي صةرف بكات، بؤ ئةركي سةرشاني ئةم كؤمسيؤنة بةر َيزة ئةوةية كة ضؤن جار

ئةوةي كة خةَلكي متمانةي هةبَيت بةو دةنطةي كة ئةيدا، بزانَي كة دةنطةكةي سةنطي هةية، طؤرانكاري 
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دروست دةكات، خةَلك ئةمرؤ بةراسيت بَي هيوا بووة، هيوايةك كة مايبوو كة بضَيتة سةر سندووقةكاني 
ةدةنيانة، ئةو طؤرانكارييةي كة دةيةوَي بيكات لة سيستةمي حوكمر اني، دةنطدان بةشَيوةيةكي ئاشتيانة وم

لة دياريكردني نوَينةرةكاني خؤي، بةآلم بةداخةوة ئةتوامن بَلَيم لة سةدا بيسيت خةَلكي كوردستان بر وا 
 و ناكةم هيواي بة دةنطدان مابَيت، ئةوةش شتَيك نيية هةر لة خؤمةوة بيَلَيم، شتَيكي واقيعية بةراسيت

ئةزموونَيكي تاَليشة، ثَيويستة كة كاري جدي بكرَي بؤ ئةوةي كة خةَلك متمانةي بطةر َيتةوة، بةراسيت 
ئةطةر خةَلك متمانةي نةطةر َيتةوة، متمانةي بة دةنطةكةي خؤي نةبَيت كة طؤر انكاريةك دروست بكات، 

بَي هيوا بوونيشدا خةَلك لةوانةية  ئةي دةست بؤ ضيرت بةرَي؟ خةَلك ئةو كاتة بي هيوا دةبَي، لة حاَلةتي
هةندَيك هةَلوَيست بنوَييَن كة نةخوازراو بَيت، ئةو كاتة وآلتةكةمان وةكو سورياي لَي دَيت، وةكو 
شوَينةكاني تري لَي دَيت، خةَلك دةست بؤ شيت تر دةبات، ئةبَيتة شوَيين وآلتة زهلَيزةكان، خؤي بة ئنيشاهلل 

ثَيويسيت بة هيمةت هةية، ثَيويسيت بة طةرانةوةي متمانة هةية، بؤ ئةم بابةتةكة كؤتايي ثَي نايةت، 
مةبةستة ثَيويستمان بة ضةند ثرسيارَيك هةية، ثَيشرت سةرؤكي كارطَير ي هةَلبذاردن، لة كؤبوونةوةيةكي 

تةواوة؟ % تؤمارةكة تةواو بووة و ثاكراوةتةوة، ئايا ئةوة 90ثةرلةمان، ثَيم واية لَيرة رايطةياندبوو كة لة 
ئةو مةعلوماتة و ئةو داتاية؟ ثرسيارةكي دي ئايا دةنطداني تايبةت ضؤن كاري لةسةر كرا و ضؤن 
جياكراوةتةوة لة دةنطداني طشيت؟ ئايا وةزارةتةكاني تةندروسيت و ناوخؤ و ثَيشمةرطة هاوكاربوون؟ 

موو بةشَيوةي ئةو ثَيم واية تاضةند هاوكار بوون لة ثَيداني داتا و زانياري بؤ ئَيوة؟ ئايا ثرؤسةكة هة
وةآلمي دايةوة كاك هندرَين، كة بةشَيوةي فةرزي يةدةوي دةبَيت، لة خةلتةي كة ئةو جارة دروست بوو، 
ثَيم وابَي كةدةنطي خةَلك هاك بكرَي و كابراي مورةشةح دةنطي بةخؤي دابَي، بةآلم دةنطةكةي دوايي 

كتان طرتؤتة بةر بؤ ئةوةي كة تةزوير و ساختة كاري نةمابَيت، طرنطرتين شت ئةوةية ئايا ض رَيكارَي
نةكرَي، ضونكة تاكو ئَيستاش خةَلك بة خةوفةوة ئةضَيت دةنط دةدات، ترسي ئةوةي هةية دةنطةكةي بؤ 

 زةيد بووبَي، دوايي بربَي بؤ عةمر، دةنطداني دةرةوةي وآلت ضؤن رَيكخراوة و سوثاس بؤ بةر َيزتان.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَي

سوثاس بؤ بةر َيز مامؤستا هةورامان طةضَينةيي، ئَيمةش تةئكيد دةكةينةوة و وةآلمي ثر بة ثَيست و 
 ثَيويست بؤ طشت ثرسيارةكان، بةر َيز ابوبكر هةَلةدةني فةرموو.

 بةر َيز ابوبكر عمر هةَلةدني:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةنداماني ئةجنومةني كؤمسياران دةكةم، بةرَيزان ئةمر ؤ ئةم ثةرلةمانة و ئةجنومةني كؤمسياران  بةخَيرهاتين سةرؤك و
لةذَير مةسئوليةتَيكي طةورة داية، هةَلبةتة بةتةنها كؤمسيؤن نا، ئَيمة ئةمر ؤ مايف ئةوةمان هةية لَيثرسينةوة لة كؤمسيؤن 

ثةرلةماني كوردستان، من ثَيم واية كؤمسيؤن بةشَيكي زؤري قورباني بكةين، بةآلم بةشَيكي ئةو ثرسيارة ئةكةوَيتة ئةستؤي 
ئةم دؤخةية، ئةم دؤخة خراثةي كة لة كوردستان دا دةطؤر َي، لة حوكمر اني وةك ضؤن دام ودةزطاكاني ترين بةهةمان شَيوة 

دن لةدواي هةَلبذاردن، رَيذةي بوونةتة حوكمر اني، بةر َيزان ئَيمة دةبَي هةَلوَيستيةك بكةين لةسةر ئةوةي كة هةَلبذار
بةشداري خةَلك كةمدةبَيتةوة، خةَلك بايكؤتي ثرؤسةي هةَلبذاردن دةكات، ئةمة بؤ وآلتانَيك كة سةقامطريي سياسي و 
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ئابووري و ئاسايشي تَيداية، خؤشطوزةراني هاووآلتي تَيداية، شكؤي مرؤظي تَيدا ثارَيزراوة، وآلتي دةستوور و ياسا و 
تةبيعني، بةآلم بؤ وآلتي ئَيمة كة ئةمة هةمووي ناسروشتيية كة رؤذ بةرؤذ هاوآلتي متمانةي بة موئةسةساتن، 

حوكمر انيةكةي خؤي نةمَييَن، ئةوين ثةيوةندي بةو ئيشكاليةتةوة هةية كة لة يةكةم هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستانةوة 
اري دوو ر ووي يةك دراو بووين، دووانةيةكي جيانةكراوة تاوةكو ئَيستا كة دةضينة خولي ثَينلةم، هةَلبذاردن و ساختةك

بوون، و ئَيستاش هاووآلتي كوردستاني و ئةجمارة هةموو حزبة كوردستانيةكان كة لة دةرطا لة ماَلةكان دةدةن، من دَلنيام بة 
رانة ئاراستةي ئةو بايكؤت وةآلم دةدةنةوة، بة نةخَير، ضونكة دةنطةكةي خؤي نابينَيتةوة، بؤية ئةمرؤ من ئةم ثرسيا

( ساَل ئامارَيك ناكات، بؤية كؤمسيؤن ناضارة يان 27بةر َيزانة دةكةم، يةكةم، ئيشكاليةتي طةورة لة ئةستؤي حكومةتة كة )
( ثةرلةمانتارة لةشوَيين ئةم كؤمسيؤنة 111ثةنا ببا بؤ بةغدا، يان ثةنا ئةبات بؤ فةرمي خؤراك، ئَيمة هةر يةكَيك لةو )

( ساَل لة هةرَيمَيكي ثَينج، شةش مليؤني، نايةت ضةند رؤذَيك 27ةين، ئةمة ئيشكاليةتي حكومةتة كة دواي )بني هةر وادةك
تةرخان بكات، بؤ ئةوةي ئامارَيكي طشيت بؤ ئةم هةرَيمة بكات، ثشت بةسنت بة فؤرمي خؤراك بة فيعلي بة هةزاران هاووآلتي 

اري شارستاني و رةطةزنامةي عَيراقيشيان بؤ كراوة، ومن هةر خؤم ثارضةكاني تري كوردستان فؤرمي خؤراك و ثَيناسي ب
( وةرةقةي كؤبؤني نةومت ثَي بيين، ومت بؤضيية ئةمة كاكة، 65لةيةكَي لةو مةسئوالنة، ئةوانةي كة ثارة ئةطؤر نةوة، )

َلكي ئةم شارؤضكةيةن، وَينةكةشم طرتووة، ئَيستا ئةطةر شاشة هةبوواية ئةلةوَيدا نيشامن ئةدان، وتي ئةمة هةمووي خة
ئةمر ؤ لَيم كر يوةتةوانَي، كة هةموو فؤرمي خؤراكيان هةية، لةبةر ئةوة ثشت بةسنت بة فؤرمي خؤراك هةمووشتَيك نيية، 

(يةم خاَلي يةكةم: 13بةآلم هيض رَيطةيةكي تريشمان نيية، من ئةم ثرسيارانة لةم بةر َيزانة دةكةم، يةكةم، بةثَيي ماددةي )
ئةجنومةنة راثؤرتي وةرزي ئامادة بكات، لةبارةي ئةركةكاني و ثَيشكةشي ثةرلةماني بكات، سَي ساَلة دةستبةكارن ئةبَي ئةم 

ضةند راثؤرتيان ناردووة بؤ ثةرلةمان و ثةرلةمانتاران، با بة ذمارة ثَيمان بَلَين، خاَلَيكي تر لة ماددةي دووةمدا، ئةَلَي 
دووةم، راثؤرتي كؤتايي بة هةموو ووردةكارييةكانةوة، لةبارةي هةر ثرؤسةيةكي (يةم برطةي 13راثؤرتي كؤتايي ماددةي )

هةَلبذاردن و راثرسي كة دةيكةن، ئةبَي بيدةنة ئةم ثةرلةمانة، و ئةوان ض راثؤرتَيكيان بة ئَيمة داوة لةسةر ثرؤسةي 
ي ثةرلةماني كوردستان دووبارة نةكةينةوة، ريفراندؤم، تا ئيشكالةتةكان و هةَلةكاني ريفراندؤم ئَيمة لة ثرؤسةي هةَلبذاردن

(: كؤمسيؤن دةبَي ثشت ببةسيَت بة ثسثؤر و شارةزاي نَيو دةوَلةتي و ناوخؤيي لة بوارةكاني 11خاَلَيكي تر لة ماددةي )
َيو هةَلبذاردن و راثرسي ببةسيَت، كوا ئةو شوَينانة سووديان لَي بينيوة وئةوةي كة ئَيمة بةثَيي ثَيوةرة ستاندارة ن

دةوَلةتيةكان ثرؤسةي هةَلبذاردن بةراسيت ئةجنام بدةين، لةبةر ئةوة طرنطرتين شت ئةوةية ئَيمة هاووآلتي لةطةَل سندووقي 
دةنطدان ئاش بكةينةوة، متمانة بؤ هاووآلتي بطَيرينةوة، ئةمة بةرثرسياريةتي مَيذوويي ئةو ثةرلةمانة، ومن فعلةن 

ي كاك قادر دةكةم، وكاك دكتؤر فرسةت دةكةم، كاك بةهزاد، ئَيمة بةرؤَلي خؤمان ثشتطريي خاتوو طةشة دةكةم و ثشتطري
هةَلنةستاين، هةر هةموومان لة لَيثرسينةوة و ضاودَيري كردني كارةكاني كؤمسيؤن، كارَيكي طةورةو طرامنان داوةتة بةر َيز 

ي نةزيهو خاوَين تةنها لة ئةستؤي ئةوان داية، و ئةو نؤ كةسة و لةطةَل كارمةندةكانيان، كة ئةم ثرؤسة طةورةية هةَلبذاردن
حكومةتين هاوكاري بووة، ئَيمة لةدانيشتنَيك لةطةَل ئةوان دانيشتني، ضوار وةزارةت بازرطاني، تةندروسيت، ئةوةتا كاك 

ئةوان، كاك  هندرَين دةَلَي تازة كؤبوونةوةمان بة وةزارةتي ناوخؤ كردووة، وةزارةتي ناوخؤ ئاماري خؤي ناخاتة بةردةسيت
هندرَين ئيشكالةكةشي ئَيستاش حةل نةكرد، ئةَلَي وتومانة ئةطةر ناوةكامنان دةدةنَي بر ؤن لة رؤذي دةنطداني طشيت ئَيوة 
بر ؤن دةنط بدةن، كةواتة هةمان سيناريؤي ثار دووبارة دةبَيتةوة، كة ئَيستاش ئيشكالي دةنطداني تايبةت و دةنطداني طشيت 

ضوار وةزارةتي حكومةتي هةرَيم، بازرطاني، تةندروسيت، ثَيشمةرطة، ناوخؤ، بؤ ئامار ناخةنة بةردةسيت جَيبةجَي نةكراوة، 
ئةم كؤمسيؤنة بةر َيزة، بؤ ئةوةي ئَيمة لةو ئيشكاالتانة نةجامتان بيَب، خاَلَيكي تر ئةوةية كة بةراسيت مةسةلةي مردووةكان، 

يةوة، ناوي دووبارة جياية، و ناوي لَيكضوو جياوازة، ئةكرَي ناوةكان لةيةك دوو شت جياوازة ئةوةي كة دكتؤرة رَيزان خوَيند
بضن، بةآلم مةرج نيية دووبارة بن، بؤية لةوانةية رَيكارةكان جياواز بن، خاَلَيكي تر كة ثةيوةندي بة مردووةكانةوة هةية 

كة ئَيمة ئيشكاليةتي مردووةكامنان حةل  بةراسيت، ئةوةي كة خاتوو تةالر وتي، ياني حلةي وةفاتين طرنطة لةطةَل ئةوةي
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بَي، ثَيويستة لةطةَل وةرطرتين حلةي وةفات، قةسامي شةرعين وةربطريَي، ضونكة ناوي هةموو ئةنداماني خَيزانةكة و كؤي 
َيزيان زانيارةكاني تَيداية، ئةمة لةم ئيشكاليةتة ئةمانثارَيزَي، ثاشان ئةوةي دكتؤرة رَيزان طوتي بةراسيت كة باوكي بةر 

( ساَل بةتةحةداوة لة كوردستان، 137و ) 1800تةمةني نةوةت ساَلة و تةمةني درَيذ بَيت، جياوازة لةوةي كة مةواليدي 
( بَي كة دةيان هةزارن لة 1900- 1800( بَي لة )1900( ساَل بَي و مةواليدي )137كةس تةمةني نيية لة كوردستان )

 انة ماونةتةوة، سوثاس.عَيراقين و لة كوردستانيشدا هَيشتا ئةو
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةر َيز ابوبكر هةَلةدني، خاَلَيكي نيزاميية كاك حاجي كاروان فةرموو.
 بةر َيز كنعان جنم الدين/ حاجي كاروان:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بي ئةو ثرسيارانة بدرَيتةوة، وةكو فاصلَيك بؤ ئةوة لةوة ئةطةر جةنابيشتان ثَيتان باش بَي، با جةوا

 دةضَيت دواي ئةوة ثرسياريشمان هةبَي دووبارة نةبَيتةوة، ئةطةر رَي بدةن لةوةدةضَي باشرت بَي، سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 صؤيف فةرموو.سوثاس بؤ بةر َيز حاجي كاروان، بةر َيز دكتؤر فرسةت 
 بةر َيز فرسةت صؤيف علي:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ي ئاماري ، حكومةتي هةرَيم ناتوانَي ئامار بكات، لَيرة ئةطةر طلةيي بكرَي، بةراسيت 110بةثَيي ماددةي )
ك طلةييةكي زؤر طةورةية، دةبَي مومارةسةي حكومةتي ئيتحادي بَي و ئةو ئامارة بكات، ضونكة هةر ئامارَي

حكومةتي هةرَيم ئةجنامي بدات، هيض قانوني نابَي، ضونكة لةدةسةآلتي حكومةتي ئيتحادي عَيراقية، 
 سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ ئةو روونكردنةوة، ئَيمةش ذمارةيةك بةر َيزي تر وةردةطرين، ئينلا داوا لة كؤمسيؤن دةكةين 

يوةيان دةدةين و نيوةي تر دواتر دةست ثَي دةكةين، بةر َيز ايوب عبداهلل فةرموو. ديارة حازر وةآلمي ن
 نيية، مامؤستا غريب فةرموو.

 محةخان: مصطفىبةر َيز غريب 
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ردن و بة ناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان وَير اى بةخَيرهَينانى بةر َيزان لة كؤمسيؤنى بااَلى هةَلبذا
راثرسى خاَلى يةكةمم ثشتيوانى راى تةالرخان دةكةم كة بة ض ياسايةك هةَلبذاردنى ثةرَلةمان بة بَى 
هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم ئةجنام دةدرَى، ضونكة ئةو دابةش كردنةى ثةرَلةمان كردى بؤ دةسةاَلتةكانى 

ديوانى سةرؤكايةتى هةرَيم تا ئَيستا  سةرؤكى هةرَيم بة شَيوةيةكى كاتى بوو تا هةَلبذاردنى داهاتوو وة
( هةَلبذاردنى 30/9ماوةتةوة، دووةم ثرسيار ئةو راطةياندنةى كة سةرؤكى حكومةت رايطةياند كة لة )

( رؤذى ماوة ثرسيارةكةم بؤ كاك هندرَين ئَيوة لة رووى بودجة لة روى 81ثةرلةمان بكرَيت كة )
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يتان هةية كة لةو بةروارة هةَلبذاردن ئةجنام بدرَيت تكاية فةرمانبةر لة رووى تؤمارى دةنطدةران ئامادةي
بة يةك وشةى بةَلَى يان نا وةاَلممان بدةنةوة ثرسيارى سَييةم بة ثَيى ئةو فؤرمةى كة هةر بةر َيزت باست 
كرد كة بة نيازن ئامادةى بكةن بؤ بةخَيرا دةرضوونى ئةجنامةكان كةواتا ئةتوانن ثَيمان بَلَين لة ماوةى 

د ئةجنامى سةرةتايى رادةطةيَينن و لة ماوةى ضةند ئةجنامى كؤتايى رادةطةيَينن خاَلى ضوارةم ضةن
ثشتيوانى رايةكةى دكتؤرة رَيواز دةكةم دةتوانن رايبطةيَينن هيض بة ثاساوَيك كات درَيذ ناكرَيتةوة خاَلى 

 ثَينلةم ض زةمانةتَيك هةية دةنطدةراانى تايبةت فشاريان لة سةر نابَيت
 ر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بة

 سوثاس بؤ بةر َيز مةال غةريب، حةيات خان فةرموو.
 بةر َيز حةيات جميد قادر:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةرةتا بةخَيرهاتنى كؤمسيارانى بةر َيز دةكةم وة ثشتيوانى لة بةر َيز كاك ئومَيد خؤشناو دةكةم سةبارةت 
ارى تؤمارى دةنطدةران و طةر انةوةى متمانةى هاوواَلتيان كة ثرسيارةكةم  هاوشَيوةى ثرسيارى بة ثرسي

بةر َيزيان بوو دووبارةى ناكةمةوة ثرسيارم هةية سةبارةت بة كارى ناوخؤيى كؤمسيؤن كة هةَلبةتة بةر َيز 
د ئةى لة رووى سةرؤكى كؤمسيؤن لة رووى لؤجستيكى و تةكنيكييةوة باسى كارةكانى كؤمسيؤنى كر

مرؤييةوة ضى كراوة بؤ ئةم بابةتة ئايا سووديان لة تةجروبةى  وةطرتووة بة تايبةتى واَلتَيكى وةكو 
توركيا كة لة ماوةى ئةو دوو ساَل و نيوةدا سَى هةَلبذاردن كراوة ئايا هيض سوودَيكيان لةوان وةرطرتووة بؤ 

ان كة لة اليةن كؤسيؤنةوة بكرَيت بَيطومان ثَيشرت ئةم هةَلبذاردنة كة يةكةمني هةَلبذاردنة لة كوردست
ثرؤسةى رَيفراندؤم كرا كة ئةوة راثرسى بوو هةَلبذاردن نةبوو وة ثرسيارَيكى ترم ئةوةية لة ياسايى 

( لة ماددةى 2014( ى ساَلى )4كؤمسيؤنى بااَلى سةربةخؤى هةَلبذاردنةكان و راثرسى لة ياسايى ذمارة )
ةن ثَيوستة ميكانيزمى طوجناو دابنَى بؤ زامن كردنى بةذدارى كردنى هاوواَلتيان لة ( دا هاتووة ئةجنوم10)

عَيراق لة هةَلبذاردن و راثرسييةكان دا  ئايا ضى كراوة بؤ ئةم مةبةستة و ضة  –دةرةوةى كوردستان 
 دةكرَى؟، سوثاس. 

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ز حةيات جميد، بةر َيز شريين حسنى، فةرموو.سوثاس بؤ بةر َي

 رمضان:بةر َيز شريين حسنى 
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثرسيارَيت من هاتنة كرن و زؤر سوثاس و دووبارة ناكةم.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 .فةرموو لطيف،سوثاس بؤ بةر َيز شريين حسنى، بةر َيز نةجيبة جنيبة 
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 امحد: لطيفبةر َيز جنيبة 
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

زؤربةى ثرسيارةكانى منين كراوة ثشتيوانى لة قسةكانى مامؤستا مةروان و كاك ابوبكر هةَلةدةنى و 
طةشة خان دةكةم، بةاَلم ضةند ثرسيارَيك كة ثَيمواية ئار استة نةكراوة، بةاَلم منين زؤر جةخت لة سةر 

ةوة كة كؤمسيؤن بتوانن ئةو متمانةية بطةر َينةوة بؤ خةَلكى بؤ هاواَلتيان وة ئةوةى كة ئةركى ئةوة دةكةم
ئةوانة هةوَل بدةن كة متمانةيَيكى تةواو دروست بَيت الى هاواَلتيان بؤ ئةوةى ئةو رَيذة كةمةى كة 

ة ئةو تؤمارةى كة باسيان بةشدارى هةبووة لة ماوةى رابردوو بةرز بكرَيتةوة، ثريسارَيكم لة سةر ئةوةية ك
ىَل كرد بةر َيزان لة كؤمسيؤن دةستيان خؤش بَيت ئيشى باشيان لة سةر تؤمارةكة كردووة بةاَلم 
ثرسيارةكةى من ئةوةية ض طرةنتيةك هةية بؤ ئةوةى ئةو تؤمارة بطاتة ناوةندةكان وة بطاتة بةردةستى 

شَيوازة بةر َيوةبضَيت ئةوان طرةنيان ضيية؟  دةنطدةران وة بةو تؤمارة نوَيية بة تةواوى دةنطدان بةو
( فةرمانبةر دامبةزرَيت لة كؤمسيؤن ئايا ئَيوة 1400ثرسيارَيكى تر بر يارة لةو ماوةية ثَيم وابَيت رَيذةكة )

طةيشتوونةتة كوَى لةو دامةزراندنة؟ وة ض ثَيوةرَيكيان هةية بؤ دامةزراندنى ئةو فةرمانبةرانة بؤ 
سيارَيكى ترم ئةوةية ئايا هاوكارى اليةنة ثةيوةنديدارةكان ضؤنة لة طةَل كؤمسيؤن وة هةَلبذاردنةكان؟ ثر

ثةرلةمان دةتوانَى ضى بكات لةو نَيوةندة و ئةركى ثةرلةمان ضيية وة ئةوان داواكاريان ضيية لة ثةرلةمان 
نطدانى تايبةت قسةى كة هاوكاريان بَيت بؤ بةر َيوةضوونى ثر ؤسةكة بة شَيوةيةكى باش، ثرسيارَيكى تر دة

زؤر لة سةر كرا بةاَلم من بةتايبةتى جةخت لة سةر ئةجنومةنى ئاساين دةكةم كة ئايا داتا و ذمارةى 
خؤيان داوةتة كؤميسيؤن بؤ كاركردن لة سةرى؟ وة دوو ثَيشنيارين وةكو ثَيشنيار يا وةكو داواكارى بؤ 

ةيةكى تر بةكار نةهَينرَيت بؤ دةنطدان بةراستى كؤميسيؤن خاَلى يةكةم جطة لة رةطةزنامة هيض بةَلطةنام
ضونكة ئةوانى تر هةمووى قابيلى ئةوةية خةَلكى تر بهَينرَيتة ناوةوة و خةَلكى تر بؤى هةبَى دةنط بدات 
كة هاواَلتى هةرَيم نةبيت يا خود عَيراقى نةبَيت، ثَيشنيارى دووةمم ئةوةية لة ماوةى كؤتايى دةنطدانةكة 

كرَيتةوة بةَلكو ئةوان دةسةاَلتيان هةية كةمى بكةنةوة جةخت لةوة دةكةينةوة درَيذ ماوةكة درَيذ نة
نةكرَيتةوة وة دةسةاَلتى خؤيان بةكاربهَينن بؤ ئةوةى ئةطةر ثَيويست بكات ماوةكة كورت بكرَيتةوة بة 

من و زؤر  ( كة كؤتايةكةى دةكةوَيتة شةو كة رؤذطار كورت دةبَيت ئةوة ثرسيارةكانى30/9تايبةتى لة )
 سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ضونكة داوا دةكةم تيكرار نةمَينَيت، لطيف، ئةوة سَى ضوار كةس باسيان كرد، سوثاس بؤ بةر َيز جنيبة 

 بةراستى تيكرارى زؤرى تَيداية، خؤتانين هةست بةوة دةكةن، بةر َيز انور قادر فةرموو.
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 مصطفى:ز انور قادر بةر َي
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ديارة بةر َيزان لة ئةندامانى دةستةى كؤميسيؤنى هةَلبذاردنةكان و راثرسى روونكردنةوةى باشيان دا بةاَلم 
من ثَيمواية ميكانيزمى باش لةبةر دةست دا نيية بؤ ثاككردنةوة و دَلنيايى، ضونكة باشرتين رَيطة و بةَلطة 

َى سةرذمَيرى طشتى لةبةر دةست دا بَى كة ئةوة لة بةر دةست دا نيية وة ئةوان ثشت بة ثَيمواية دةب
تؤمارى دةنطدةران دةبةسنت كة لة وةزارةتى تيلارييةوة بة دةستيان طةيشتووة بؤ منونة مردن بةردةوامة 

طاى دادطاكانةوة دةبَى مردنةكانين لة اليةن اليةنى ثةيوةنديدارةوة بؤ منونة لة وةزارةتى صحة يا لة رَي
بسةملَيندرَيت ئايا تا ئَيستا ئةوان بةشَيوةيةكى بةردةوام ئةو مردنانةيان بة شَيوةيةكى راست و دروست لة 
اليةن وةزارةتى تيلارييةوة ثَى طةيشتووة؟ خاَلَيكى تر ئةوةية لة هةَلبذاردنةكان دا دةسةاَلت انواع فشار و 

ئَيستا نةيهَيشتووة هةَلبذاردن ثاك بَيت ئاسايى بَيت كة ثَيشمواية وةسيلةى نا شةرعى بةكار هَيناوة كة تا 
 دةبَيت بةردةوام بَيت طرفتة هةرة طةورةكة لَيرةداية، و سوثاس. 

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةر َيز انور قادر، بةر َيز ثةروا على فةرموو.

 حممد:بةر َيز ثةروا على محة 
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةرةتا بةخَيرهاتنى ميوانة بةر َيزةكان دةكةم، زؤرَيك لةو ثرسيارانةى من هةمبوو بةر َيزان ئيشارةتيان 
ثَيدا ثَيويست ناكات دووبارةى بكةمةوة، من حةز دةكةم لة بةر َيزانى كؤمسياران بثرسم ئايا طرفتةكانى 

ردن و بةدةنطةوة هاتنى وةزارةتةكان بة تايبةتى وةزارةتى ناوخؤ و بةردةمتان ضني وة ئايا هاوكارى ك
ثَيشمةرطة وةك ثَيويستة؟، ضونكة ثَيشرت ئيشارةتتان ثَيدابوو وةك ثَيويست هاوكار نني وة ئايا تةدةخوالتى 
حيزبى و سياسى تا ضةند كاريطةرى هةية لة سةرتان؟ ئايا بر واتان بة كارةكانى خؤتان هةية كة متمانة 
بطةر َيننةوة بؤ هاواَلتيان و بؤ دةنطدةران هةَلبةتة بة هؤى ئةو كاريطةريانة يا ئةو تةدةخوالتانةى كة لة 
سةرتان دةبَيت، ثرسيارَيكى تر ئايا هيض هةَلسةنطاندنَيكتان كردووة بؤ هةَلبذاردنةكانى ثَيشوو ئةطةر 

اَلم لة راثرسيدا دةورى ئَيوة هةبوو بؤ ئَيوةش نةتان كردبَيت بة مةبةستى ئةوةى كة جةنابتان نوَين، بة
ئةوةى تاوةكو خاَلة الواز و خاَلة بةهَيزةكان بزانرَيت وة ثرسيارةكانى ترم كران سةبارةت بةوةى كة بة ض 
ياسايَيك هةَلبذاردنى كوردستان دةكرَيت، سوثاس ثشتيوانى لة زؤرَيك لةو بةر َيزانة دةكةم كاك برزؤ طةشة 

 وثاس. خان تةالر خان، زؤر س
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:   

 سوثاس بؤ بةر َيز ثةروا على، بةر َيز بَيستون فائق فةرموو.
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 بةر َيز بَيستون فائق حممد:
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةكةم ئةزموونى دواى بةخَيرهاتنى بةر َيزان ئةندامانى ئةجنومةنى كؤمسياران هةموومان دةزانني ئةمة ي
هةَلبذاردنى ثةرلةمانى و هةَلبذاردنى طشتيية كة ئةم مةجليسة بةر َيزة بةر َيوةى دةبات ثَيشرت ئةزموونَيكى 
راثرسيان هةبووة كة راثرسى دةزانني بةراورد بة هةَلبذاردن كة كَيربكَى و نةوعيةتةكةى جياوازة بة هيوام 

سةنط و دةنطى حةقيقى هةموومان بؤ هةموو كيانة سياسى و ئةم بةر َيزانة لةم هةَلبذاردنة دا بتوانن 
اليةنة سياسيةكان لة كوردستان بطةر َينةوة كة درَيذايى ئةزمونى هةَلبذاردنةكانى لة هةرَيمى كوردستان دا 
كةمسان خاوةنى حةجم و سةنطى حةقيقى نةبووين دوايني هةَلبذاردنين ئةوةى عَيراقة من قسةى 

ناكةمةوة بؤ ئةوةى ئيستيفادة لة كات بكةين، تةزوير ساختةكارى مؤتةكةى هةَلبذاردن هاور َيكامن دووبارة 
و عةمةليةى دميوكراسيية لة كورستان هيض هةَلبذاردنَيك بةوانةى كوردستان و بةوانةى عَيراقين كة لة 

رةوش كوردستان كراون نةبوون بةدةربن لة تانة و تةشةرى ناخؤيى و تانة تةشةرى ئةوانةى كة لة دة
هاتوون و ضاودَيريان كردووين  ئةم بةر َيزانة ئيتمينانى ضى بة ئَيمة وة لة رَيطاى ئَيمةوة بؤ اليةن و 
كيانةكامنان و لةوَيشةوة بؤ دةنطدةر بؤ خةَلكى كوردستان دةدةن كة بتوانن تةزوير لة هةر سَى 

ى دةنطدةرانة كة بةر َيزان بة مةرحةلةكةى هةَلبذاردندا بةرثَى بطرن مةرحةلةى يةكةم مةرحةلةى تؤمار
وردى روونيان كردةوة بةاَلم هَيشتا ثَيويستى بة روونكردنةوةى زياتر هةية مةرحةلةى دووةمين كة 
مةرحةلةى رؤذى هةَلبذاردنة و مةرحةلةيةكى طرنطة، ئةمان ضى دةكةن بؤ ئةوةى تةزوير نةكرَيت 

ية و بة تةزكةرةيةك دَيت و دةنط دةدات ئايا ئةوان هاواَلتييةك دةنطدةرَيك ناوى تةنها لة تؤمارةكة دا هة
رَيكار و رَى و شوَينى ثَيويستيان طرتؤتة بةر ئةى لة مةرحةلةى سَييةمدا مةرحةلةى كؤ كردنةوةى 
سندوقةكاندا و حةد و فةرز و نةتائيج راطةياندن بةر َيزيان لةوةدا ضيانكردووة كة بتوانن بةر بة 

ايبةتيشم بؤ بةر َيز دكتؤرة رَيزان لة مةسةلةى تؤمارى دةنطدةراندا من ساختةكارى بطرن ثرسيارَيكى ت
ضةند جارَيك سى ديَيكم بؤ نارد بة سوثاسةوة دةستةى ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةش سى دييةكانيان 
بؤ ناردن بة نوسراوى فةرمى ئةطةر هةَلة نةمب نزيكةى سةد هةزار زياتر يا كةمرت ناوى دووبارةى 

دانيشتووى سَى ثارَيزطاكةى كوردستان و ثارَيزطاكانى دةرةوةى كوردستانى تَيداية واتا ناوضة  دةنطدةرى
كوردستانيية كَيشة لة سةرةكان من بؤ خؤم ناوَيكم لة طةرميان هةية ناوَيكيشم لة كةركوك هةية كة 

وو شوَين ناوم هةبووة فؤرمةكةم طوازراوةتةوة بؤ ئةوَى لة ئينتيخاباتَيكى بؤ منونة لة عَيراقدا من لة د
ضييانكردووة بؤ ئةمة، لة سةر مةسةلةى هةَلبذارنى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان لة حةقيقةت هاور َييان باسيان 
كرد من دووبارةى ناكةمةوة بةاَلم ئةم هةَلبذاردنةى ئةم جارةى ثارَيزطاكان جياوازة لةوانةى ثَيشوو 

ثارَيزطاكان تةنها هةَلبذاردن بؤ ئةجنومةنى ثارَيزطاكان كرا  كؤمةَلَيك وردةكارى هةية هةَلبذاردنى ثَيشووى
قةزا و ناحيةكان نةكرا كة لة ئةسَلدا دةبَى ئةوين بكرَيت ئَيمة لةم ثةرلةمانةدا بؤ موعالةجةيةكى كاتى 
هاتني بة قةرارَيك بؤ ئةم جارةى رابردوو قةزا و ناحيةكان قائيم قام و مودير ناحيةكامنان بة تةعني 
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ةجة كرد بةاَلم لة ئةسَلدا دةبَى ئةوانين بكرَين واتا دةبَى هاواَلتى لة يةك كاتدا لة ثارَيزطاكة دةنط موعال
بؤ ثارَيزطا بدات ئةجنومةنى ثارَيزطا، ئةطةر هاواَلتى قةزا بَى دةبَى بؤ قةزاكةى خؤشى و بؤ ثارَيطاش بدات، 

جليسى موحافةزةكةش بدات بةو هةموو ئةطةر هاواَلتى ناحية بَى دةبَى بؤ ناحيةكةى خؤش و بؤ مة
تةفاسيلةوة هيوادارم بةر ضاومان روون بكةنةوة كة ضؤنيان ئامادةكارى كردووة، ئاخر قسةشم ثَيشنيارة بؤ 
بةر َيزيان كة من و هاوكارم كاك عومةرى حاجى عينايةت لة رَيطاى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بة ياداشت 

ى بانطةشةى هةَلبذاردن بؤ ئةم خولةى ئَيمة كة لة ماوةكانى بؤمان ناردوون لة سةر مةسةلةى تةوقيت
( رؤذ بوو ئايا ئةم جارة ماوةكةى ضةندة؟ بة ثَيى ديراسةى ئَيمة ئةو ماوةية زؤرة لة نَيوانى 21رابردوو )

ئينتيخاباتى ثةرلةمانى عَيراق و ثةرلةمانى كوردستان ئةو سَى ضوار مانطةى ماوة ديسانةوة بَيني دةنطدةر 
ةنة سياسييةكان و كيانةكان بانطةشة بكةن لة كاتَيكدا خةَلكى كوردستان هةر لة ئَيستاوة خؤى يةكال الي

كردؤتةوة و ئةزانَى دةنط بة كَى دةدات ئةو ماوةية زؤرة، ثَيشنيارى دووةم لة سةر ضؤنيةتى بانطةشة 
طرتن و عامود هةَلواسني  كردن كة ئةم بانطةشة تةقليديية هةَلواسينى ثؤستةر و شةر ى ئيعالمى و جادة

ئةمانة هيضى باوى نةماوة من بة ديراسة بؤتان دةنَيرم كانديدَيك هيضيشى نةبَيت لة شارَيك باى ئةوة 
دةتوانَى ئين بكات لة رَيطةى تةريقةى تر بة دةست طةيشنت بة دةنطدةر واتا جطة لة ثؤستةر و ئةو شةر ة 

ية تةريقةى تر زؤر باوترة دةنطدةر وكيانى سياسى دةتوانَى لة ثةر ؤيةى لة بازار  و شوَينة طشتييةكاندا هة
رَيطةى ئةلكرتؤنى و تةلةفزيؤن دةنطى بطات بة دةنطدةر بؤية هيوادارم موعالةجةيةك بؤ ئةمة بكةن 
هةموو بازار  و هةموو شار و ناوضةكامنان بنب بة ببَيتة رسم و ثؤستةر و ثةر ؤى كيان و كانديد، زؤر 

 سوثاس.
 جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:    بةر َيز

 سوثاس بؤ بةر َيز بَيستون فائق، بةر َيز بةهار خان فةرموو.
 :حممد بةر َيز بةهار عبدالرمحن

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ةت بة بةخَيرهاتنى سةرؤك و ئةندامانى كؤمسياران دةكةم، ثَينج ثرسيار ئار استةى بةر َيزيان دةكةم، سةبار

تؤمارى دةنطدةران ديارة ئةو سَى ئيشكالةى كة هةية سةبارةت بة ناوى دووبارة و مردوو و طوماناوى 
( ناو كرد كة ئيشكاالت هةبَى كة جيطةى طومانة ثَي دةضَى ئةو 208000بةر َيزيان تةنها ئاماذةيان بة )

تةوة ئةو ثرسيارةى ئار استةى ( سى هةزار و ضل هةزارين نةمَينَيتةوة ئةطةر خةَلكَيك بر وا208000)
بةر َيزيان دةكةم ديارة بةو ئيعتيبارةى كة ئَيمة وةكو لة ثَيشرت ئةندامى ليذنةى كؤمةَلى مةدةنى بووين 
زؤرَيك لة رَيكخراوةكان كة كاريطةرى زؤريان هةية لة هةَلبذاردةكاندا هةندَى ئاماريان ئار استةى بةر َيزانيان 

( دةكات كة لة ناوى دووبارة و 900000ت هةندَيك رَيكخراو بة داتا باسى )كردووة لة كؤميسيؤن تةنانة
مردوو و طوماناوى ئار استةيان كراوة يةعنى فةرقةكةى زؤرة ضةندَيك مامةَلةى جدديان لةطةَل ئةو 
راثؤرتانة كردووة كة ئار استةيان كراوة وة ضةندَيك بةراوردكارى كراوة وة هةروةها سةبارةت بة تؤمارى 
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نطدةران مةسةلةى ئاوارةكان كة هةندَيك لة هاور َييان ئاماذةيان ثَيدا كة بة بةَلطةوة زؤرَيك لةو ئاورانة دة
ثسولةى خؤراكيان بؤكراوة تةنانةت طةيشتؤتة سةر ئةوةى كة وةكو هاواَلتى هةرَيمى كوردستانين 

سةبارةت بة بودجة كة  هةندَيك تةزكةرة و كؤمةَلَيك شتى تريان بؤ دروست كراوة، ثرسيارى دووةمم
ئاماذةيان بةو بيست و نؤ مليار و روبعةيان كرد زؤر جار لة راثؤرتةكان و ئةو ئيشكاالنةى كة دةيبيستني 
لة كؤمسياران مةسةلةى بودجةية ئايا ئةو بر ة تةواوى ثَيداويستييةكان دابني دةكات لة رووى هونةرى و 

لة ضارةسةر بووة ياخود ضةندَيك هةَل دراوة بؤ ئيدارى و كارةكانيانةوة وة ضةندَيك ئةو ئيشكا
ضارةسةركردنى، سةبارةت بة دامةزراندنى فةرمانبةران بة ض ثَيوةرَيك فةرمانبةر دامةزرَيندراوة وة 
ضةندَيك تا ئَيستا دامةزراوة بة داتا بؤمان خبةنةر وو وة ئةو ثَيوةرانة ضني كة فةرمانبةريان ثَى داناوة، 

متمانةى هاواَلتى و دةنطدان، كؤميسيؤن ئاماذةى بةوةدا كة هؤشيارى هةَلبذاردن سةبارةت بة مةسةلةى 
ئةجنامدراوة، بةاَلم ئةو رَيكارانة ضني ئةطةر بة خاَل بؤمان ديارى بكةن طَير انةوةى متمانة ضونكة ئَيمة 

ةيرانة قوَلةكان كة تا ئَيستا دةزانني لة هةرَيمى كوردستان قةيرانى متمانة لة اليةن هاواَلتيان يةكَيكة لة ق
ئَيستا هةَلبذاردنَيكى بةداخةوة دةَلَيم ثاك لة هةرَيمى كردستان ئةجنام نةدراوة تةنانةت لة ضوارضَيوةى 
عَيراقين تا ئةو رادةيةى كة لة دوايني هةَلبذاردن ساختةكارى بة ئةلكرتؤنى كراوة كة ئةمة قةيرانى 

َير انةوةى متنمانة بؤ خبةنةر وو كة دةيطرنةبةر، كؤتا متمانةى دروست كردووة ئةو رَيكارانةمان بؤ ط
ثرسيارم بة ثَيى ياساى هةَلبذاردنةكان هةر ئةو رؤذةى هةَلبذاردنى ثةرلةمان دةكرَيت ثَيويستة 
هةَلبذاردنى سةرؤكايةتى هةرَيمين بكرَيت، ضؤن مامةَلة لة طةَل ئةم ياساية دةكرَيت ئةم ثرسيارة 

َيتةوة سةرؤكايةتى ثةرلةمانين هةَلوَيستى خؤيامنان بؤ ديارى بكةن ضونكة رووبةرووى ثةرلةمانين دةب
راستة كؤميسيؤن موئةسةسةيةكى مةعنية بةاَلم سةر بة ثةرلةمانة لة ذَير ئيشرافى ثةرلةمانداية، ضؤن 

 .مامةَلة لةطةَل ئةو ياساية بكرَيت لة كاتَيكدا تةنها هةَلبذاردنى ثةرلةمان ديارى كراوة، زؤر سوثاس
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:   

 سوثاس بؤ بةر َيز بةهار عبدالرمحن، بةر َيز سرود سليم، فةرموو.
 بةر َيز سرود سليم متى يوسف:

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ارةكانيان، ثَيشةكى بةخَيرهاتنى ئةجنومةنى كؤمسياران دةكةم هيوادةكةم كة سةركةوتوو بن لة ئين و ك

خاَلى يةكةم ثرسيارم هةية سةبارةت بة كورسييةكانى كؤتا ئَيستا حاىل حازر هةنطاوَيك هةية لة ثةرلةمان 
كة ياساى هةَلبذاردن هةموار بكرَيتةوة، هةنطاوةكة تايبةتة بة كورسييةكانى كؤتا كة بريتيية لة 

دانانى ميكانيزمَيكى طوجناو بؤ ئةوةى زيادكردنى كؤرسييةك يان زياتر بؤ ثَيكهاتةى ئَيزيدى هةروةها 
تايبةمتةندى ئةو كورسيانة بثارَيزين ئةو ميكانيزمة رةنطة تةفاسيلى تَيدابى رةنطة ديارى كردنى رؤذَيكى 
تايبةت بؤ دةنطدانى كؤتا، سندوقى تايبةت سةنتةرى تايبةت، ئةو هةَلوَيست و ئةو فكرة بؤ ئةوةى كةم و 

( دووبارة نةبَيتةوة، هةَلبةتة ئةجنومةني 12/5/2018نى عَيراق لة )كورتة لة تةجروبةى هةَلبذارد
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كؤمسياران ئاطادارن لة تةفصيلي ئةو هةنطاوة، بةتايبةتين كؤبوونةوةيةكي طرنطيان هةبوو لةطةَل 
دةستةي سةربةخؤي مايف مرؤظ، باسي ئةو تةفاصيالنة هةمووي كرا لةطةَليان، ضؤن مةترسي هةية لةسة 

ا؟ و ضؤن بيانثارَيزين؟ ثرسيارةكةم ئةوةية ئةطةر ئَيمة سةركةوتوو بووين لة كورسيةكاني كؤت
هةمواركردني ياساي هةَلبذاردن ئَيوة وةك كؤمسيؤن، وةك ئامادةكارييةكان، يان وةك ميكانيزم؟ دةتوانن 
جَيبةجَيي بكةن لة خياللي ئةو وةختةي كة ماية، ئةوة يةك، خاَلي دووةم: ثرسيار نيية، بةآلم 

( كورسي، يازدة كورسي 111الحةزةية دةمةوَي لَيرة بيَلَيمةوة، ثةرلةماني كوردستان بريتيية لة )مو
تةرخان كراون بؤ ثَيكهاتةكان، و سةد كورسين بابَلَيني كورسي طشتينة، حاَلي حازر لة ثةرلةمانةدا، 

نيية، نازامن كو وةسفي  بةداخةوة ئةوة نةبةياسا رَيكخراوة و ياني قبولة و مةمنوع نيية، مةمنوعة قبول
بكةم، بةآلم حزبَيك هةية، خؤي تؤمار كردووة بؤ ئةوةي مونافةسةي بكات، لة سةد مةقعةدي طشيت و 
يازدة مةقعةدي كؤتا، ياني لة دوو جَيطا مونافةسةي دةكا، ئةوة واي لَيكرد كة لةسةدا ثةجناي قةوارةكان 

 قةوارةكةمان زؤر زؤر تؤمار كراون، ئةوةش لة ئاخريةكةي ياني ئي ثَيكهاتةكاني كلدان و ئاشورين، ماشْاا اهلل
واي لَي دةكات كة فعلةن موزاحةمةيةكي زؤر طةورة دةبَي، مونافةسةكي زؤر طةورة دةبَي لةسةر 

ضارةسةر بكرَي، بةآلم  كورسيةكاني كؤتا، ئةوة بةس موالحةزةية دةزامن وةختةكة كة هةر طوجناو نيية
 سوثاس. تةنها موالحةزة بوو، زؤر

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:   
 سوثاس بؤ بةر َيز كاك سرود، بةر َيز دكتؤرة زؤزان فةرموو.

 بةر َيز زؤزان صادق سعيد:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ؤمارا دةنطدةرة، طةلةكا ثرسيارا كري و هةظاال كري يا دووبارة ناكةمةوة، دذ ثرسيارةكا دةستثَيكةم، لسةر ت
ذبلي كو ذَيدةرَي وةزارةتا ئةمبذين تةندروسيت ويا بازرطاني، مة ض ذَيدةرةكي تر هةية كو ئةو ثشتبةستين 
لسةر بكةن بؤ ثاقذكرنا تؤمارا دةنطدةران، ضونكة بةَلطةييت هةية لسةر هةندَي كو ئةويت مرم، خةلك 

تَيت ناظا مةسح دكاتن، طةلةك رش نينن بؤ هةندَي ضنت، ياني وانا اسباتَيت كةن كو، بةس ديارة ئةو جيهة
كو وان ناظا مةسح بكةن، بض ميكانيزمةكا ياسايي هةبَينت دناظبةرا، ئةم بيذين ئةو جيهةتَي ناظَي مةسح 
دكات و ئةو خةلكَيت ج ناظَي مري ذَيت باتن، دظَينت ئاليةتَيك هةبَينت بؤ ئةو تؤمارا بهَيتة ثاقذكرنَي، دوو 

ثةرلةمانَيت دظَينت، ياني ض ثَيشنيار هةنة بؤ ثةرلةمان كو هاريكاريا بكةن بؤ هةندَيك كو ئةو  ض وان ئةو ض
ثرؤسة دَيتة ئةجنام دانةكي سةركةوتيرت ببينت، وةكي ئةظ تةجروبا هةنوكة لة عَيراقَي دووبارة بوي و 

هاتبوة كرنَي، هةتا نوكة مةركةزَي ظة كرنا تؤمارا  7/7دووبارة نةبَيتةوة، ثرسيارا سَيي ثَيدظييت لة 
 نةهاتينة كرنَي، نةهاتينة ظةكرنَي ظةكةنطَي ئةظ مةركةزَي دهَينة كرنَي و زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:    
 سوثاس بؤ بةر َيز دكتؤر زؤزان، بةر َيز زانا عبدالرمحن فةرموو.
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 بةر َيز زانا عبدالرمحن عبداهلل:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةخَيرهاتين ئةندامي كؤمسياران دةكةم، بةراسيت ثرؤسةي هةَلبذاردن لة هةرَيمي كوردستان لة ئَيستادا 
ئَيمة لةم ساَلةدا ثرؤسةيةكي راثرسيمان كردووة، هةَلبذاردةي طةجنان دراوة، ئةوةي كة هةشة، ئَيستا ئَيمة 

ثَييةي كة ئةمان ثالنيان بؤ داناوة، هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان لةبةردةم سَي هةَلبذاردني ترين، بةو 
بةتةنها بكرَي و هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاكان بةتةنيا و هةَلبذاردني سةرؤكايةتي هةرَيم جارَيكي تر 

طةيةكة هةر بةتةنيا بكرَي، ياني ئَيمة موشكيلةي قةيراني داراييمان هةية، ئةو كؤمةَلطةي ئَيمة كؤمةَل
بةرطةي ئينتخابات ناطرَي، ياني بريتان نةضَيت ئَيمة لة نةتيلة و دةرةجنامي ئينتخاباتي ساَلي 

ثةلكَين بووين بؤ شةر ي نةطريسَيكي ناوخؤ، كؤمةَلطةي ئَيمة كؤمةَلطةيةكة ئامادة نيية هَيزةكاني 1992
بة موصةري قسة لةسةر ئةوة دةكات كوردستانين، بةداخةوة ياني هةموو ئينتخاباتَيك كؤمةَلَيك هَيز زؤر 

قسةي  كراوة و ئةوانة، دوايين كة دَينة سةر ئةوةي كة دابةش كردني كَيكةكةشكة تةزوير كراوة و غة
خؤيان بري ئةضَيتةوة كة لة رابردوو لةطةَل خةَلك كردوويانة، دَين لةطةَل ئةو هَيزانةي كة ثَييان وابووة 

ن و شةريكي دةستةاَلت ئةبن، ئةوة نوكتةيةكة بةس لة هةرَيمي خةش و غةدريان لَي كردوون بةشي ئةكة
كوردستان هةية، بؤية ثَيم واية كؤميسيؤن ئَيستا كة يةك تيمن ئةو تيمة قسةيان كرد كة بةشَيك لة 
كاروباريان بة شَيوةي باش بةرَيوة بردووة، مةسةلةي تةزوير كاريان لةسةر كردووة، ئومَيد ئةكةم 

مةسوليةتي طةورةية، نةك سبةيين لة دواي ئينيخابات ئةنداماني كؤميسياران كؤميسيؤن لةبةردةم 
هةريةكة رةئي بَلَي و بؤضووني جياواز بَلَي لةوةي ئَيستا لةبةردةم ثةرلةماني كوردستان هةية بَلَي، ثَيم 

شةي طةورة واية كؤمةَلطةي كوردي لةوانةية ئينتيخاباتي هةرَيمي كوردستان وةكو ئةوةي بةغدا نةبَي و كَي
دروست بكات كة لةرابردوو ئَيمة بة داخةوة تةجروبةي تاَلمان هةية لةطةَل نةتيلةي ئينتيخابات، شيَت 
هةية بؤ من جَيطةي داخة بةراسيت، وةكو ئةندامي ثةرلةمان لة ثةرلةماني كوردستان كة سَي ساَلي 

ةماني كوردستانة فةوتا، ئَيستا تةمةني ئَيمة لةسةر مةسةلةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان لةو ثةرل
كؤميسيؤن يان ثةرلةماني كوردستان بة ض ياسايةك ئةوة قبوَل ئةكات ئَيمة وا بة ئاساني مةسةلةي 
هةَلبذاردني سةرؤكايةتي هةرَيم سر  بكرَي و هةموو ئةنداماني ثةرلةمان لَيرة وةكو نازامن وةكو بَيدةنط و 

ترين موزايةدة لةسةر مةسةلةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان كةس طوَيي ثَي نادات كة لة رابردوو زؤر
كراوة، ثةرلةمان ئَيستا ثةك خراوة، ئةو هةموو بةيت و بالؤرةي لةو ثةرلةمانة كرا بؤ هةَلخَلةتاندن و 
ضةواشة كردني خةَلك ئةمرؤش ئاوا بَيدةنط لَييطةراوين، ئةطةر سةرؤكايةتي هةرَيم وةكو دامةزراوة 

ةَلكة و ئاسايية و هةركاتَي مبانةوةَي رايطرين ئَيمة ئةو شةرةمان بؤ لةسةر كرد؟ ئةو هةموو ئةوةندة بَي ك
بودجةي بؤ بؤ تةرخان كراوة، ئةو هةموو قسة و بةزم و رةزمةى بؤ لةسةر كرا؟ بة رةئي من مةلةسةي 

شتمان لة دةست دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيم رةمزي هةرَيمي كوردستانة، لة دواي ريفراندؤم هةندَي 
دا، ئَيستا وردة وردة خةريكة دامةزراوةكاني هةرَيمي كوردستان هةموو تةسفية ئةكةين، واي لَي شيت 
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نامَيين بة ناوي هةرَيمي كوردستان، ثةرلةمان ثةك خبة، سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان سر بكة، سبيين 
ي ثةرلةماني كوردستان، كؤميسيؤن، حكومةتين سر ئةكرَي، ضي ئةمَينَيتةوة؟ ثَيم سةيرة ئةندامان

سةرؤكايةتي ثةرلةمان، حيزبةكاني كوردستان ئةو مةسةالنة وا بة ئاساني قبوَل ئةكةن، دامةزراوةي 
سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان طرنطة، ماَل نية لةسةر هيض حيزبَيكي سياسي، حةق نية هيزةكاني 

خؤي بؤ سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان، يةكَيكة لة كوردستان برتسن، ئةبَي هةَلبذاردن بكرَي لة كاتي 
رةمزةكان، لة رووي ياساييشةوة طرفت دروست ئةبَي، تؤ بةس ثةرلةمان و حكومةت مبَييَن ئةي لةو بةينة 
كَي هاوسةنطي راطرَي لة بةيين ئةو دوو دامةزراوةية، بةراسيت ئةطةر لَيطةرَين ئةو شتة بروا فَيل كردنة لة 

 ن و غةدر كردنة لة خوَيين شةهيداني كودرستان، سوثاس.خةَلكي كوردستا
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: –بةرَيز جعفر ئَيمنيكي ابراهيم 

 فةرموو مةدينة خان.
 :امحد بةرَيز مةدينة ئةيوب

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( طرَيبةستة، 1400ثرسيارا من ئةظةية دةربارةي وان فةرمانبةرَين طرَيبةست هاتينة دامةزراندن نزيكي )

ثرسيار ئةوةية ئةو فةرمانبةرَيت ثلة مودير عام و موةزةف هاتينة دامةزراندن بؤ كةركووك و  موسَل 
( كةسن، وي وةخيَت كةركووك و موسَل بن كؤنرتؤلَي هةرَيما كوردستانا بي نوكة ئةظ مودير 12نزيكي )

بؤضي ظان فةرمانبةران نةهاتية عامة و ئةظ فةرمانبةرَيت ماَل خؤ رنشتينة مووضَيت خؤ وةرطرن 
( 1400وةرطرتن، كؤميسيؤنَي طةلةك بةحسَي كارَي خؤ كر، بؤضي ئةو كَيشة هةر ضارةسةر نةكرية، ئةو )

فةرمانبةرة ل سةر ض ئاليةت هاتية دانان ، ديظ شةهادَي بوو يان ديظ خيربة، هةروةسا ثرسيارَي دووَي 
كةن يان ناكةن، هةطةر ديكةن ل سةر ض ميعيارةكة، ضونكي ل دةربارةي دةنطدانَي وان دةرظَي واَلتَيت دَي

سةر ئةساسَي جنسيا عَيراقيةت بيت طةلةك ثرؤطرامَيت هةي نشَين ل هةرَيما كوردستانَي داخل بن و 
 دةنطَي خؤ بدةن، ثرسيار ئةظةية وان ئاليةتةك دؤزية ئان نا، سوثاس.

 رلةمان:جَيطري سةرؤكي ثة –بةرَيز جعفر ئَيمنيكي ابراهيم 
 سوثاس، فةرموو مامؤستا.

 :عبدالرمحن بةرَيز عبدالرمحن فارس
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةخَيرهاتين ئةنداماني ئةجنومةني كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان ئةكةين، قسةكان دووبارة ناكةمةوة، 
و تةزوير دَيتة بةداخةوة لة هةرَيمي كوردستان هةر باسي هةَلبذاردن ئةكرَي يةكسةر وشةي ساختةكاري 

%( رَي بةتةزويرةكان بطرين، يةكيان ئةكةوَيتة 50كايةوة، بؤية دوو داواكاريم هةية رةنطة بتوانني بة )
سةر ئةستؤي ئةو برادةرانةي ئَيستا لَيرةن ئةنداماني ئةجنومةني كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان ئةوين 

دن تةوقيتةكةي درَيذ نةكرَيتةوة، دووةم، بريتية لةوةي لة ذَير هيض فشار و طوشارَيك كاتي هةَلبذار
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ئيالقةي بة ئةنداماني ثةرلةماني كوردستانة، باس لة هةمواري هةلبذاردن ئةكرَي، ئةكرَي لة هةمواري 
ياساي هةَلبذاردن ئةوةي بؤ زياد بكةين كة لةو شوَينانةي دةنط ئةدرَي واتة لة بنكة و حمةتةكان ئةو 

هةر لةوَي لةاليةن كؤميسؤنةوة بةو تةعديلة تةئكيدي لَي بكةينةوة كة  دةنطدانةي لةوَي جيا ئةكرَيتةوة
ئةو رَيذةي دةنطدانة بة شَيوازي فةرمي حيسابي بؤ بكرَي، سةندوقي دةنطدان لة قةزا و ناحيةكان 
نةهَيندرَيتة ثارَيزطاكانةوة كة ثَيم وابَي بةشي لة تةزويرةكان لةو طؤرانكاري و بردني سةندوقةكان 

خالَيكي تر ئةوةية نازامن ئةو كؤميسيؤنة هيض تةنسيقي هةية لةطةَل كؤمسيؤني هةَلبذاردنةكاني  ئةكرَي،
بةغدا يان نا؟ ضونكة ئةوان كارتي دةنطدانيان بةكارهَينا لة هةَلبذاردنةكان، ئايا ئةو كارتانةي بةكارهَينرا 

ةية هةر لةو هةولَيرة لة يةكدوو بةيت ئةوان هيض سوديان لَي ئةبيين يان كاري ثَي ناكرَي، خاَلَيكي تر ئةو
باس لةوة كرا كة ثَيم وابَي ذمارةيةك لة ئةنداماني كؤميسؤنين ئامادة بوون كة بة ئيعتريايف خؤشيان كة 

( هةزار ناوي طؤماناوي هةية، كة ئةَلَيني طؤماناوي بة دووبارة و بة وةهمي  كة تةمةنيان لة 170)
( 208كة دووبارةن، ئَيستا طوَيمان لَي بوو لةوةي كة رَيذةكة بووة بة )( ساَلةوة و ئةوانةشي 100سةرووي )

( هةزارة بة جؤرَي لة جؤرةكان ثؤلَين بكرَي، يان ئةكرا ئةو راثؤرت و قسانةي ئةو 208هةزار، ئةكرا ئةو )
اري الي بةرَيزانة كرديان ثَيشرت بة راثؤرتَيك ئاراستةي ثةرلةمانتاران بكراية بؤ ئةوةي تةفاسيل و وردةك

ئَيمة هةبواية، قسةكان دووبارة ناكةمةوة، ثشتيواني قسةكاني كاك )بَيستون( ئةكةم بؤ شَيوازي 
هةَلبذاردنةكان كة ئيرت باوي ئةوة نةماوةبةو شَيواز و ميكانيزمةي سااَلني رابردوو كراوة و دووبارة 

 ئةكرَيتةوة، سوثاس.
 ةرلةمان:جَيطري سةرؤكي ث –بةرَيز جعفر ئَيمنيكي ابراهيم 

 سوثاس، فةرموو شكرية خان.
 مصطفى: بةرَيز شكرية امساعيل

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وَيراي بةخَيرهاتين دةستةي كؤميسيؤن ئةمةوي برييان بهَينمةوة ئةوان لة بةردةم بةرثرسياريةتي 

ان ثَييان هةية، نيشتيماني و نةتةوةي و ئةخالقي و ئايين دان، ئَيمة متمانةمان بة ئةوان دا و متمانةمش
ثَيمان واية لة ئاست ئةو بةرثرسياريةتة دان، ئةمةوَي ئةوة بَلَيم ديارة لة سااَلني رابردوو ئةزمووني زؤر 
تاَلمان هةية لةطةَل هةَلبذاردنةكان، هةرجارَي بة شَيواز و ميكانيزمي جياواز ساختةكاري  كراوة، ئايا 

َلنيا بكةنةوة لةوةي جارَيكي تر ميكانيزم و شَيوازي كؤميسياران ضؤن ئةتوانن ئَيمة و دةنطدةران د
جياوازتر لة جاران نايةتة ئاراوة بؤ ساختةكاري، سةبارةت بة ناوي دووبارة ديارة لة جاراني رابردوو 
تةكتيكي زؤر سةير كرابوو، لة هةندَي شوَين ئةكيدم كردةوة بؤ منوونة ناوَيك هاتبوو يةك حةريف لَي 

جيمة، نةعيمة(، يان )سافية، سةيف( ئةوة يةك كةس بوو بةاَلم ناوي يةكةمي تةنيا طؤرابوو، )نةغمة، نة
يةك حةريف لَي طؤرابوو، ئةوةش ضارةسةر كراوة لة ليسيت دةنطدةران؟ ثَيشنيار ئةكةم لة جاراني رابردوو 

ئةطةر  لة هةر قوتاخبانةيةك يان بنكةيةك سوود لة ضةند هؤَلَيكي بضووك وةرئةطريا، بةاَلم ئةجمارة
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هؤَلَيكي طةورة بَي اليةنة سياسيةكان نوَينةريان ئةبَي و لة هةمان كاتين ئاسانكاري زؤر ئةبَي، ئةكرَي 
ضةند ئةوةي دةنطدان لةو هؤَلة دابنرَي بؤ ئةوةي سياسيةكان ئةوةيان هةبَي، سةبارةت بة وةزارةتي ناوخؤ 

نة لةطةَل ئةو ثَيشنيارةي ئةوا كة تةنيا ئةو و ئاساين و ئةجنومةني ئاساين ئايا ئةوان ضةند هاورَي بوو
كةسانةي لة دةوامن تةنيا ئةوان لة دةنطداني تايبةت بةشدار بن، ئةطةر هاورا نةبووينة قةناعةت ثَيهَيناني 
ئةوان زؤر زةروورة و ضونكة ثَيمان واية ئةوة ساختةكاري كةمرت ئةكاتةوة، ثيشنيار ئةكةم جطة لة 

 قبوَل نةكرَي لة دةنطدان، سوثاس. رةطةزنامة هيض شتَيكي تر
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: –بةرَيز جعفر ئَيمنيكي ابراهيم 

 سوثاس، فةرموو دكتؤرة ثةري.
 :محيد بةرَيز ثةري صاحل

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة بةشَيكي لة قسةكامن وةاَلمةكانيم وةرطرت، ثرسياري من، لةكاتي هةَلبذاردن بة تايبةتي رؤذي دةنطدان 

زؤربةي شار و قةزا و ناحيةكاني فةرمانطةي باري شارستاني ئةطوَيزرَيتةوة نَيو بارةطا حيزبيةكان بؤ 
مةبةسيت دروست كردني ناسنامةي ساختة، لةوة ض دةستةاَلتيان هةية؟ دووثاتي ئةكةوة هةرضةندة زؤر 

لة شارةكاني كوردستان بة ئةو ثرسيارة كراية دانيشتواني ئَيران و توركيا ماوةيةك ثَين هةَلبذاردن 
بةَلطةوة المة خزمةتي باش ئةكرَين و ثارةي باشيان ثَي ئةدرَي زؤربةيان عةرةبن كةضي ناسنامةي 
كوردستانيان دراييَت و بة شانازيةوة ئةو اليةنةي دةنطي ثَي ئةدةن بة ئاشكرا باسي ئةكةن، ثشتيواني لة 

اَلتان ئَيستا تةنيا كانديد ناوي خؤي لة فرؤكةيةك يان قسةكاني )طةشة خان، كاك بَيستون( ئةكةم لة ناو و
ضوكلَيتَيك ئةنوسَي و ئةيداتة هاوواَلتيان، لة كؤتايي ئةَلَيم بةرَيوةضووني ئةو ثرؤسةية بة شَيوازي دروست 
و دادثةروةرانة بةشي شَيري لة ئةستؤي ئَيوة داية لة دونيا و قيامةت، هيوادارين لة هةر شوَييَن دركتان بة 

 زي كاري كرد لةبةر ئةو سوَيندةي ياساييةي لةو هؤَلة خواردتان رَيطر بن و بَي دةنط نةبن، سوثاس.د
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: –بةرَيز جعفر ئَيمنيكي ابراهيم 

 سوثاس، فةرموو دكتؤرة جوان.
 :عزيز بةرَيز جوان امساعيل

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دارم سةركةوت و بن، لةو نةهامةتيةي هاوواَلتياني هةرَيمي كوردستان بةخَيرهاتين ميوانةكان ئةكةم، هيو

لَيي ئةذين لة بَي مووضةيي، ئةبينني مووضة ضؤن ئةدرَي، بوويتة مووذدة، هةموو رؤذ لة دووي ئةوةن، 
لةجياتي لة دووي ئيبداع و شت بني لة دوو ئةوةين كةيين ئاو دَي، كةيين كارةبا و مؤليدة ئةطؤردرَي، 

مووضة ئةدرَي، لةسةر ئةو نةهامةتيةش هاوواَلتي هةرَيمي كوردستان حيزبةكان بَين ساختةكاري لة  كةيين
دةنطي هاوواَلتي بكةن نةهَيَلن قيادةيةكي باش بَيتة سةر دةوَلةت كة لةو ئةزمانة دةريان بَييَن ئةوة زؤر 

مي كوردستان بةرامبةر ئةو نةهامةتية، كو وابكةين ثةرلةمان و كؤميسيؤن هةر هاوواَلتيةكي لة هةرَي
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حيزبانة هةموويان ساختةكاري ئةكات، بةرامبةر وا نية زؤربةي، حةز ئةكةي لة حوكم مبَييَن، ئةو 
 ساختةكاريةي كرا لة هةَلبذاردني عَيراقي رابردوو ئةوة تؤمةتة؟ ساختةكاري كراوة.........

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: –بةرَيز جعفر ئَيمنيكي ابراهيم 
 ابَي تؤمةت دروست بكةي، ئةوة تؤمةتة.ن

 بةرَيز جوان امساعيل:
........بةطوَيرةي ثةيرةو حورم هةر قسةيةك بكةم، نةموت فاَلن حيزب، ومت هةموويان، ساختةكاري كراية، 
ئةبَي ئةو نةهامةتية نةهَيلني، زةمان ضية كة دكتؤر هاورامان و كاك ئاري باسيان كرد زةمان ضية نةهَيلني 

حيزبانة ساختةكاري بكةن بةرامبةر حةقي هاووَلاتيان؟ ثرسيار ترم، ض كراوة دةبارةي هةَلبذاردني ئةو 
ئةجنومةني ثارَيزطا؟ موالحةزاتيشم هةبوو، بةرَيزيان كاك هةندرَين و خوشكة رَيزان باسيان كرد، هةندَي 

 ثرسياري ترين برادةران باسيان كرد، سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: – بةرَيز جعفر ئَيمنيكي ابراهيم

 سوثاس، فةرموو ئةبو كاروان.
 :عبدالرمحن بةرَيز عبدالرمحن فارس

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةخَيرهاتين برادةراني كؤميسيؤن ئةكةم، ثرسيارم كرا نامةوَي دووبارةي بكةمةوة، بةاَلم روون 

ي دةنطدةران بة تةواوي ثاكراوةتةوة، كردنةوةكةيان بة برواي من نةيتواني قةناعةمت ثَي بكات تؤمار
 سةختةكارين ناكرَي، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: –بةرَيز جعفر ئَيمنيكي ابراهيم 
 سوثاس، فةرموو كاك عةلي.

 بةرَيز علي علي هالؤ:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةي، ثرسيارَي ئَيكَي بةخَيرهاتين ستايف كؤمسيؤن ئةكةم، دةست خؤشي لة كاريان ئةكةم، ضار ثرسيار 
ذمارةكا زؤريا مريار لة فةرمانطةهَي خارنَي تا ئَيستا نةهاتية رةش كرن، ئةظة ئةديلة بَيذم، هةندةك زياتر 

( ساَلة مرية كةس و كارَين وان مراجةعا ناكن و ناظَين وان نايةنة رةش كرن، ئايا كؤميسيؤنَي ض 10)
سولة خارنَي ثاقذ بكات؟ ضونكة ئةظة ضةندين ساَلة ئةظ طةرةنتيةك وةرطرتية ذ وةزارةتا بازرطاني ثة

دياردة تيكرار دبينت، ثرسيارَي دوَي، سةدان خةلكَي مرية ناظَين وان تانوكة رةش نةكرية، ئازوقَين وان 
( هةيظ كةس و كارَيت وي 3وةردطرن، ئايا وةخت نةهاتية بريارةك دةركةظي هةركةس مبري ماوةي )

نديدار بكات و ناظَين وان بَينة رةش كرن، ئةطةر نةهَينة رةش كرن سزايةن مراجةعا دةزطايةت ثةيوة
ياسايي دذوار دَينة وةرطرتن، داكؤ ظَي كَيشة رزطار بني، ضونكة ل هةمي هةَلبذاردنا بابةتَي مرية دبيتة 

ا سَي بابةتةكي طةرم، هةمي اليةن ئَيك و دوو خةتابار دكةن و كؤميسيؤني ذي ثَي ئيتيهام دكةن، ثرسيار
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ئةظة ضةندين ساَلة ئيحتيمالة سنورةكي دا، خةلكةكي دا راطواسنت سنورَي ناحيا و سةنتةري حمافةزَي 
تانوكة ناظَيت وان ل دةنطدانَي وان مةركةزي بةري نوكةية، ئايا كؤميسيؤنَي ظَي جاري ثةنطاظةك هاظَيتية 

تية، ثرسيارا ضارَي، هةمي هةَلبذارنةكي ئةظ بابةتة تيكرار نةبيتةظة، ضونكة ئةبيتة بارطرانيةك بؤ هاوواَل
ئةو فةرمانبةرَي سةر سةندوقا طةلةك كةموكوري ثَيظة ديارة، وةكي ثَيويست ناهَينة تةتدريب دان، ئايا ظَي 

 جارَي كؤميسيؤنَي ض ئاليةتةك دانا بؤ ثرت ضَي كرنا ئةو كارمةندَي، سوثاس.
 ةرلةمان:جَيطري سةرؤكي ث –بةرَيز جعفر ئَيمنيكي ابراهيم 

 سوثاس، فةرموو فةيرؤز خان.
 عبداخلالق: طهبةرَيز فريوز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةخَيرهاتين ستايف كؤميسيؤن ئةكةم، ضةند ثرسيارةكم هةية، روون كردنةوا دةسيَت وةاَلم بوون، دةست 

( َي و 1974ل سااَل ) خؤشيَي دكةم بؤ كارَي وان كري، تيَن من ثرسيارةكا ماي دطةل ثَيشنيارةكي، ثرسيار،
( ئَي تةرحيل دةست ثَي كر ل مةمخور و شنطال و زومار بؤ هةظلَير و دهؤكَي، ل وةخيَت هةتانوكة 1975)

( 140( و ل ديظ مادا )2010ئةو خةلكَي نيشتةجَي كوردستانَي بوونة ل هةظلَيرَي و دهؤكَي، ل سااَل )
هةظلَيرَي ل ديظ فؤرما خؤراكي ظةطواسنت بؤ ميسَل، ( هةزار عايلة ل 14( هةزار عايلة ل دهَؤكَي و )11)

يةعين ئَيستا بيتاقةت وان ميسلة، بةس ذيانا وان نيشتةجَيت هةرَيما كوردستانَيية، ثرسيارا من لَيرةية، 
مةسريَي ظانا ضية؟ دشَيت دةنطَي بدةن لة هةَلبذاردني ثةرلةمانَي كوردستانَي يان تشتةك بؤ هاتية كرن، 

ل دةنطدانَي، ثَيشنيارا من كاك عةلي بةحس كر، ثَيشنيار دكةم وي وةخيَت ماي كو هةيظ و يان حمروم بن 
نيظَيت ماي كو هةندةك خولَي راهَينانَي بَينة ظةكرن، راسيت دَينة ظةكرن، بةس ئيحتيمالة ظَي ئاسيَت 

 مةتلوب نةبي، سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: –بةرَيز جعفر ئَيمنيكي ابراهيم 

 ة، فةرموو حاجي كاروان.يس، فةرموو مامؤستا حةسةن، ئامادة نيسوثا
 :حاجي كاروان /بةرَيز كنعان جنم الدين

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةخَيرهاتين ئةو ميوانة بةرَيزانة ئةكةم، ئةبواية ثَيشي ئةوان بَين ئءةو راثؤرتةي خوَينديانةوة بة قسة 

ش ئةبني بةس واباشة خياللي ئةو حةفتة لةبةر دةسيت ئةنداماني لةبةر دةستمان بوواية، بةاَلم لَييان خؤ
ثةرلةمان بَي، بؤية داوايان لَي ئةكةين ئةو راثؤرتة خياللي ئةو هةفتة بة دةستمان بطات بؤ ئةوةي ثرسيار 
و جوابةكامنان البَي، دوو، زةمانةتي ثاراستين ئةو سةندوقانةي لة دواي ئَيوارة هةية؟ بينيمان بةس ئةمرؤ 

( سةندوق سةرةكةي شكاوة و قفَلي طؤراوة، مةبةستم ئةوةية هةمان غةَلةت 60لة سلَيماني زياتر لة )
دووبارة بَيتةوة زؤر خراث ئةبَي، بؤية زةماني ثاراستين ئةو سةندوقانة لة شوَيين خؤي يان شوَينَيكي تر ذ 

لة دواي هةموو هةَلبذاردنَيك، لة زةمانَيك هةية دةستكاري نةكرَي، خاَلَيكي تر، ضيان كردووة بؤ ئةوةي 
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( وة دةست بة ناونووسني ئةكةن، ئةوانةي دةنط ئةدةن و ناويان نية رَييان ئةدةن ناو 4و  3دواي سةعات )
بنووسرَي لة ثشيت لة قاغةزَيكي سثي، ئةوة بة بريار ئةبَي، ئةبَي برادةراني كؤميسيؤن بريارَيك بدةن بة 

ضونكة زؤربةي تةزويرةكان لةو كاتانة ئةكرَي، خاَلي تر ئةوةية باسيان  هيض شَيوةيةك ناونووسني نةكرَين
هةزار دةنطيان ثاك كردؤتةوة لة تؤماري دةنطدةران، هيوادارم بةرَيز كاك ) هةندرَين(  200بؤ  0100كرد 

( 900يان هةر بةرَيزَيكي تر يةك ذمارة سةرحيمان بداتَي، ضونكة بة ثَيي بةعزَي رَيكخراو و حيزب باسي )
( هةزار ئةكةن، ئةو ذمارةي 600و  400هةزار ئةكةن، ئايا موبالةغةية يان راستة؟ هةندَي باسي )

دووبارةن، مردوون، رؤذئاوان، ئةنوةع دووبارةي تَيداية، ذمارةكةي ضةندة؟ ئةوان باسي ثاكردنةوة ئةكةن، 
، ذمارةيةكي تةقريبين بَي هةر باسي ئةو ذمارةية ئةكةن كة دةرهَيندراوة، بةاَلم ذمارة ئةسليةكة ضةندة

%( 20باشة، يةك نوقتةي تر ئةوةية خةَلكي تر ئةوةي لة جياتي خةَلك دَي دةنط ئةدات، بؤ منوونة لة )
%( ماوة، لةوانةية لة هةندَي بنكة نوَينةري ئةحزابي هةر لَي نةبَي، 80لة بنكةيةك دةنطدراوةن )

ةرةقانة ثر نةكرَيتةوة؟ ئَيستا ئةو كارتة نيشتيمانيةي كة بةتايبةتي لة دةرةوةي شار، ض زةمان هةية ئةو و
لة كؤميسيؤني عَيراق كرا ئةوة ببَيتة بةَلطةيةك كة بة دةستيانةوة بَي، رةمسي ثَيوةية، عةل عةقةل رَي لة 
تةزويرَيك ئةطرَي، دوو، مةسةلةي فؤرمي بايةعية، كاك هةندرَين باسي ئةو وةرةقةي كرد كة تايبةمتةندي 

ئةوةي دةنطي لةسةر ئةدرَي، يةعين كةئةنةما لَيرة تةبع ناكرَي، ئايا ئةو وةرةقةية لَيرة تةبع هةية، 
كراوة؟ يان لة سويسرا تةع كراوة كة ثارةي لَي تةبع ئةكرَي كة ناتوانرَي تةزوير بكرَي، من ناوي 

راقي لَيكرا هةمان مةتبةعةكة بؤ جةنابت دَينم وةكو سةرؤكي ثةرلةمان، ئةو وةرةقانةي ئينتيخاباتي عَي
ئةو مةتبةعةية لَيرة تةبعي كرا و ثارةيةكي زؤريشي ورطرت  و هةمان ئةو وةرةقانةي حكومةتي عَيراقي 
هَيناي، بؤية ض زةمانَيك هةية ئةو وةرةقانة هةمان وةرةقةي ئَيستا كة حازر نةبَي، يان مةسةلةن ئايا بة 

 ةتوانن تةبعي بكةن  و جَيي مةترسية، سوثاس.ذمارة هةر الي ئةوانة، يان ئةو وةرةقانة لَيرة ئ
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: –بةرَيز جعفر ئَيمنيكي ابراهيم 

سوثاس، ئةو زانياريانة بدةن بة كؤميسيؤن بؤ ئةوةي رَيطا بطريَيت بة هةموو تةزويرَيكن فةرموو كاك 
 ئايدن.

 :سليم بةرَيز ئايدن مةعروف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ين برادةراني كؤميسيؤن ئةكةين، دةست خؤشي لة كؤميسيؤن ئةكةين بؤ ئامادة كردني ئةو بةخَيرهات
راثؤرتة، ديارة لة راثؤرتةكة كؤميسيؤن ئامادةكاري تةواوي كردووة و ئةتوانَي هةَلبذاردنةكاني ثةرلةماني 

ياسية، كة كوردستان لة كاتي خؤي بكات، ئةوةش لة رووي تةكنيكي زؤر باشة، طرنط ئةوةية رةوشي س
ئةزانني ئَيستا رةوشي سياسي ناوضةكة ئيستيقراري تَيدا نية، ثةيوةندي نَيوان اليةنة سياسيةكاني هةرَيم 
لة ئاسيت خراثة، هةروةها بَي متمانةيي هةَلك بةرامبةر هةَلبذاردنةكاني رابردوو، بة تايبةتي 

اردن بوو لة مَيذووي عَيراق، ئةوانة ( ي ثةرلةماني عَيراق كة خراثرتين هةَلبذ5-12هةَلبذاردنةكاني )
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راستوخؤ كاريطةري لة كارةكاني كؤميسيؤن دروست ئةكات، دوو ثرسيارم هةية، يةكيان لة ذَير ئةو رةوشة 
ئةتوانرَي هةَلبذاردني شةفاف بكرَي؟ دوو، براي بةرَيز دكتؤر )سرود( باسي كرد و ثشتيواني لَي ئةكةم، 

رابردوو دةست تَيوةرداني  زؤر كرا لة كاروباري ثَيكهاتةكان، ئةوة ثرسياري تر، لة هةَلبذاردنةكاني 
كاريطةري خراثي دروست كرد،لة ئَيستادا ضةندةها ليست و قةوارة دروست كراوة بؤ ئةو مةبةستة، ئايا 

 ئةتوانرَي بؤ كةمكردنةوةي دةست تَيوةردان؟ سوثاس.
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان –بةرَيز جعفر ئَيمنيكي ابراهيم 

 سوثاس، فةرموو كاك عةلي.
 بةرَيز عةلي محة صاحل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةخَيرهاتين ميوانة بةرَيزةكان ئةكةم، من ضةند ثرسيار و سةرجنم هةية، سةبارةت بة ميكانيزمي 
 جياكردنةوةي دةنطدةر كاك هةندرَين( باسي كرد كة هةر لة بنكة و وَيزطةكان جيائةكرَيتةوة، بةاَلم ئايا

ئةوة وةكو ئةوةي ثَيشوو وةسلَيك ئةدةن و ئةبَي بة نةتيلةي كؤتايي، بؤ منوونة وةك ئةَلمانيا كاتذمَيرَيك 
دواي هةَلبذاردن ئةوانة ئةبَي بة نةتيلةي كؤتايي و ئةوةش طرنطة بيَب بة نةتيلةي كؤتايني ضونكة 

ية، ديسان ئةذمار كردن بكرَيتةوة و نوَينةري اليةنةكان لةوَين، تةسديق ئةكرَي، موةزةيف كؤميسيؤن لةوَي
هةموو سةندوقةكان بطوازنةوة بةشَي لة كَيشةكاني كوردستان لة هةَلبذاردن لةو وَيزطة دةسيت ثَي كردووة، 
هيوادارم ئةوة بة رووني جواب بدةنةوة، خاَلي تر، وةكو ثرسيار ئاراستةي كؤميسيؤني ئةكةم، ناكرَي بؤ 

( مانطي تر ديسان هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطا بكةين، هةم 3ن، دواي )( هةَلبذاردن بكةي9-30منوونة )
كولفةي ماددي، هةم تاقةتي خةَلك و نوَينةري اليةنةكان، ئايا ئَيوة ضيتان ثَيويستة بؤ ئةوةي هةَلبذاردني 

ابةتةكة خؤ ئةجنومةني ثارَيزطا و هةَلبذاردني ثةرلةمان ثَيكةوة بكرَي، سةبارةت بة سةرؤكايةتي هةرَيم ب
اللَيدان نةبووة، ئَيمة هةر لة سةرةتاوة قةناعةمتان وابووة سةرؤكي هةرَيم لةطةَل ئةوة نةبووين لة ناو 

( كانديدمان هةبووة، نة باوةريشمان ثَي بووة، اليةنةكاني ترين 2009خةَلك هةَلبذَيردرَي، نة لة )
ةستةاَلتةكانيانة، زؤرن، لةطةَل ئةوة نةبووين، كانديديان نةبووة، باوةرمان واية زؤر موناقةشةمان لةسةر د

ئَيستا دؤخَيك دروست بووة و بؤمان بروا ثرؤذةي سياسي ترمان ئةبَي و لة ئايندة كاك برزؤش باسي كرد 
( ي 8( ي بةياني بؤ )8( شةو ضية؟ ثَيم واية )8( ئَيوارة تا )8تةقدميي ئةكةين لةو بارةوة، حيكمةت لة )

( ي ئَيوارة بَي و وادةي 6( ي بةياني بؤ )7ونيا تاريك بوون و شةو ئةروا، ئةطةر )شةو لةو كاتة بةرةو د
( سةعات نةضَي بؤ دةنطدان، تةسةور ئةكةي دواي 11درَيذكردنةوةش لة دونيا نوَيية تؤ بري بكةوة يةكي )

ي بةياني بؤ  (7( سةعات بروا؟ ئةوة جيهاز و ثةجنةمؤرين نية بَلَيني كاتي ئةوَي، ثَيم واية ئةطةر )11)
( ئَيوارة بَي و كاتذمَيرَيكين دابنرَي بؤ جياكردنةوةي دةنطةكان لة بنكة و وَيستطةكان و بكرَي بة 6)

نةتيلةي كؤتايي، بة سيستةمَيكين بنَيدرَيتةوة بؤ مةركةز وةكو ئةوةي لة توركيا ئةبينني، هةر ئةو 
ابةتَيكي تر زؤر طرنطة، عَيراق بة داخةوة شةوة نةتيلةكة ئيعالن ئةكرَي و كؤتايي بة طرفتةكان دَي، ب
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تووشي بَي متمانةيي زؤر بووة لة ئينتيخابات، وَينةيةكي رةشي بؤ دروست بووة لة دونياي دةرةوة، طرنطة 
ئةو لةحزة بكةين بة لةحزةي تارخيي منوونةيةكي جواني دميوكراتي ثَيكةش بكةين لة كوردستان، هةم 

كؤميسيؤنة بةرَيزةش كة يةكةجمارة متمانة، خةَلك تةواو متمانةي سومعةية بؤ كوردستان، هةمو ئةم 
نةماوة، يةك منوونةي بةسيتان بؤ باس ئةكةم، ئةمرؤ كة دةنطةكان طواية جيا ئةكرَيتةوة لة سلَيماني رَيطا 

( تيم ئين ئةكات، وتوويانة نوَينةري هةر اليةنَيك يةك 20نادةن بريكاري اليةنةكان ضاودَيري بكةن، )
( مةترةوة بؤي هةية سةير بكات، هةر نةكرَي و بكرَي وةكو يةك واية، 100بَيت ئةوين لة دووري ) كةس

ئةو كؤميسيؤنة لة بةردةم مةسئوليةتي تةئرخيي داية، ئاخري خاَل كة قانوونيشي ئةوَي ئةزامن، بةاَلم 
ذمَير ثَين دةنطداني ( كات48ئامادةكاري كؤميسيؤنين ئةوَي، دةنطداني تايبةت، ض حيكمةتَيك لةوةية )

طشيت دةنطداني تايبةت ئةجنام بدرَي، بؤ لة هةمان رؤذ نية؟ لة واجبدان؟ ئةكرَي بةشَيكي بةياني دةنط 
، ئةوةي تر جيا وق ئةهَيليتةوة و جياي ناكةيتةوة( سةعات سةند48بدات، بةشَيكي ئيوارةكةي، تؤ )

ةموومان بة تةوافوق و هةرضي ناو ئةنَين ئةكرَيـتةوة، ئةوة بؤ شيت ترمان ئةبات، ئةطةر قانوني ه
قانونةكة تةعديل بكةين لة هةمان رؤذ بكرَي، ضونكة بةشَيكي تري كَيشةكاني كوردستان لة هةَلبذاردن 
ئةوةية، دوا كؤتام ئةوةية، ئةو كؤميسيؤنة جَيطةي ئومَيدة الي ئَيمة و خةَلك، هيوادارم بؤ ئومَيدمان 

لةو كؤميسيؤن و هةَلبذاردنة دَلنيا بن ئاشيت لة كوردستان بةرةوة نةكةن، ضونكة بَي ئومَيد بوون 
تَيكضوون ئةضَي، تاكة نةفةسَيك مابَي ئينتيخاباتة، خةَلك باوةري بة ئينتيخاباتين نةمَييَن بريكةرةوة 
ثةنا بؤضي ئةبات، بؤية مةسوليةتي مَيذوويية بؤ ئَيوة ئاسيت كؤمةَلايةتي و ثرؤسةي دميوكراسي لة دةسيت 

 ئَيوةداية تا رادةيةكي زؤر، ئَيمةش هاوكار بني هيوادارم، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز جعفر ئيمنيكي ابراهيم 

 سوثاس، فةرموو مريم خان.
 :عبدي ةرَيز مريم صمدب

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
و دكتؤرة رَيواس و  بةخَيرهاتين ميوانة بةرَيزةكان ئةكةم، من هاورام لةطةَل قسةي هاورَييامن كاك قادر

طةشة خان و كاك زانا و مامؤستا هاورامان و بةشَيكي زؤري ئةو بةرَيزانة، ضةند ثرسيارَيكم هةية بة 
كورتي باسيان ئةكةم، رَيزان خان باسي لة ثاكردنةوةي تؤماري دةنطدةران كرد، ئةكرَي ثَيمان بَلَين لة كؤي 

مردووان ضةندة؟ ذمارةي دةنطي دووبارة ضةندة؟ ( ناو كة سراوةتةوة لةو ذمارةية رَيذةي 28445)
ذمارةي ناوي وةهمي ضةند بوو، بةرَيزيان وتي ئةكرَي ناوَيكمان دةرهَينابَي مردوو يان دووبارة نةبَي، واتة 
هةَلةمان كردبَي، ئايا بة ض ثَيوةرَيك هةولَي ثاكردنةوةي تؤماري دةنطدةرانتان داوة بَي بووني دَلنيايي 

اواتان لة وةزارةتي تةندورسيت كردووة كة ناوي ئةو هاوواَلتيانةتان بؤ بنريَي كةو لة ذيان تةواو، ئايا د
نةماون لة كاتَيكدا ئَيوة دامةزراوةي تايبةمتةندن، ئةكرَي ئةو داتايةتان البَي؟ ثرسياري ترم بةثَيي ماددةي 

ةرةوةي عَيراقن مايف بةشدار بووني ( لة ياساي هةَلبذاردن هاوواَلتياني هةرَيمي كوردستان ئةوانةي لة د59)
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دةنطدانيان هةية، ئايا كؤميسيؤن تا ضةند ئيشي بؤ ئةوة كردووة، ئايا ئامادةكاري كردووة؟ ثرسياري ترم، 
بةرثرسي وَيستطةكاني دةنطدان لة رابردوو ئةطةر كةسي نزيك لةطةَل دةنطدةري نةخوَيندةوار نةبوو ئةوان 

تي خؤيان بةكارهَيناوة، ئَيوة ضؤن بة ماددةيةكي ثةيرةوي ئةوة ضارةسةر دةنطيان لة جَيي داوة و دةستةاَل
ئةكةن كة بة داخةوة ئةزمووني تاَلة، باسي ئةوةتان كرد سوودتان وةرطرتووة لة داتاكاني كؤميسيؤني 
عَيؤاق و وةزارةتي بازرطانني ثرسيار ئةوةية تا ضةند هةماهةنطي هةية لة نَيوان كؤميسيؤني هةرَيم و 

راق، ئايا ئامادةن بؤ هاوكاري كردني كؤميسيؤني هةرَيم؟ ثرسياري ترم، زؤر لة بةرَيزان وتيان و منين عَي
ئةمةوَي دووبارةي بكةمةوة، ثالن ضية بؤ كؤنرتؤَل كردني ثرؤسةي دةنطدان بؤ ئةوةي ثرؤسةي هةَلبذاردن 

وي خؤيان نةضن كارتي دةنطدان لة بةثَيي رَينماييةكان بةرَيوة بضَي، بؤ ئةوةي كؤمةَلة كةسي بة ئارةزو
بري خةلكي تر دةنط بدةن، كؤميسيؤن ضؤن ئةتوانَي متمانة ببةخشَيتةوة بة هاوواَلتيان وةك ئةوةي زؤر 
لة بةرَيزان باسيان كرد بَي متمانةيي دروست بووة، لة كؤتايي ئةَلَيم مادام ئَيمة بة قانوون كؤميسيؤني 

كؤميسيؤنة ببَيتة جَيطةي متمانةي هةموو قةوارة سياسي و هاوواَلتيان، هةَلبذاردمنان هةية هيوادارين ئةو 
 سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: –بةرَيز جعفر ئَيمنيكي ابراهيم 
 سوثاس، فةرموو كاك ظةمان، ئامادة نية، فةرموو كاك فةرحان.

 :قادر ربةرَيز فةرحان جوه
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بؤ ئةوةي روون كردنةوةي ثَيويست ثَيشكةشي  ،كة ئامادة بوونة ،زةكان ئةكةمبةخَيرهاتين ميوانة بةرَي
ئةندامان و خةَلكي كوردستان بكةن، ئةو ثرسيارانةي هةمان بوو زؤريان لةاليةن هاورَييانةوة كران، منين 

و ثرسيارم ئةوةية كؤميسيؤن وةكو ئةزمووني يةكةمي طرنط ئةوةية بؤ خةَلكي كوردستان و بؤ خؤشيان 
ئةو بارودؤخةي ئَيستاش بتوانن هةَلبذاردنَيك ثَيشكةشي خةَلكي كوردستان بكةن ببَيتة جَيي متمانةي 
هةموو خةَلكي كوردستان و اليةنة سياسيةكانين، بؤ ئةوةي وةكو كؤميسيؤني عَيراقي لَي نةيت و دواتر 

ئةو هةَلبذاردنة ثَيشكةشي خةَلكي  بكةوَيتة ذَير طومان، هيوادارين كؤميسيؤني ئَيمة لةو ئاستة بَي بتوانَي
كوردستان بكات، ضونكة لةطةَل ئةوةين هةَلبذاردنَيكي ثاك و خاوَين بكرَي، ثرسيار ئةوةية ئايا ئةو تؤماري 
دةنطدةرانة ماوةكةي ضةندة؟ ضةند ثَيشكةش ئةكات بؤ ثاككردنةوةي؟ ئايا ئةو ماوة كراوةية بؤ 

ر هاوواَلتيةك تا ضةند ئةتوانَي بضَي ناوي خؤي بدؤزَيتةوة يان ثاككردنةوةي تؤماري دةنطدةران؟ ئايا هة
بضَي سةرداني بنةكاكان بكات؟ ئةو ماوانة كراوةن؟ اليةنَيكي تر ثَيويستة روون كردنةوة بدرَي، ض زةمان 
هةية بتوانرَي دةنطدةراني دةرةوة دةنط بدةن كة بة ياسا هاتووة و لةاليةن ضةند برادةرَيكي ترين 

را، لةسةريان ثَيويستة زةمانةتي ئةوة بكةن خةَلكي دةرةوةي هةرَيمي كوردستانين دةنط بدةن، ثرسيار ك
 سوثاس.
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 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: –بةرَيز جعفر ئَيمنيكي ابراهيم 
 سوثاس، فةرموو ظيان خان.

 :عمر بةرَيز ظيان عباس
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ذي ضةند سةرجنَيت هةي، دةستثَيكَي ثشتةظانيا حةيات خانَي  براسيت ثرتيا ثرسيارا مة هاتية كرن، مة
، هةلبذاردن ض سيستةم دَيتة كرن بو 2014(ي ساال 4( و ذمارا ياسايي )10ت ديظ ماددَي )دكةم دةربارَي

هةندةك لدةرةظةي وآلتا بَيتة ئةجنامدان لكوردستانيَي دةرةوة ثشكداريَي بكةن، ذبةلكو ذكؤمسيؤنا 
ردستانَي وان ئةزمونةكا واش هةبوون، ئيستيفتا لة هةرَيما كوردستانَيدا هةَلبذاردنَي بؤريدا هةَلبذاردنا لكو

بةر َيزان ضةندين اليةنَي ليست و ظة كانديدا هاتيتة كرن كو بو جيهة نارازي بوونا خةلكي كوردستانَي 
رظانيا رَينمايي دةركا بةري بطشيت، ئةرَي كؤمسيؤنا بهاوكاري طةالن ذ ثةيوةنديدار ذتايبةتي، دَي ش ذباذَي

وي هةَلبذاردنا كو هةندةك جيهَي تايبةت بهَينة دةست نيشان كرن، لستا كانديدا ثرؤثاطةندة بكةن، تاكو 
ثرت شَيوةيةكا شارستاني خلؤ وةرطرينت، وةكي دةزانن بةر َيزان زةغتيةكا مةزن هلوا هةلبذاردنا و اليةني 

نت ئةطةر ئةمظَي ضةندَي بكةينة لظَي دةليلةك بؤ خةلكي كوردستانَي سياسي و كانديدا دَيتة كرن، دباش بَي
و مةفا و قازاجنَي ضةندَي وةربطرن طوت طةالني ثةيوةنديدار دكري مادا دةرخيةن، دروست كرنا وَينا و ئاال 

ؤ و ثؤستةرا لدةرةوةي وآلتَي بَيتة قةدةغةكرن، بةلكو ئةمثرت هةندَي بضَي ثشتةظانيا لبةرهةمَي لناظ خ
بكةين، دسيان ئةو كانديدة ريكالمَي لناظ دةنطدةراندا دكةن لةرؤذا هةَلبذاردنا تايبةتي ئةطةر سكاال و 
بةلطةشي هةبن و ضري ما هةنة بؤ هةندَي ذ بةلكو ئةظ حالةتة هةَلبذاردنَي بورَي داهاتية كرن و ض رَيكارا 

 ياسايية نةهاتينة وةرطرتن و طةلةك سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: –كي ابراهيم بةرَيز جعفر ئَيمني

 .، فةرموو بةرَيز نازم كبريعباس سوثاس بؤ بةرَيز ظيان
 كبري حممد: ناظمبةر َيز 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 .ميوانة بةرَيزةكان بكةم كؤمسيؤن بةرَيزان ئةندامانى ثةرَلةمان جةند ثرسيارَيك دةمةوَيت ئاراستةى

نوَيكردنةوةى تؤمارى دةنطدةران كة زؤر زؤر طرنطة لة هةَلبذاردنةكانى  ئةوةية كة مةسةلةى ماوةى-1
ضوش لة ناو واقيعةكةيداين زؤر طرفتمان بؤ دروست دةبوو كاتَيك كة دةنطدةرَيك نيشتة جَيى 
شارؤجكةيةكة دةبينى بؤ دةنطدان دةجَيت بؤ شارؤجكةيةكى تر ئةمةش لة رووى طواستنةوةو لة روى 

، بةاَلم خان ئيشارةتى ثَيدا كة مانطَيكة بؤ دةنطدةران دروست دةبَيت بةرَيز رَيزانتةنةقولةوة نةطرفت 
ئةطةر بكرَينت مةسةلة ئةو  ،بؤ ئةوةى بزانني كةى كؤتاى دَينت ،ئيشارةتى ثَينةدا كة كةى دةست ثَي دةكات

ةستثَيكردنى من ثَيشنيار دةكةم ئةطةر بكرَيت تا رؤذى د، ماوةيةى نوَيكردنةوةى تؤمارى دةنطدةران
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بؤ ئةوةى كة رؤذى دةنطدان  ،ثروثاطةندةى هةَلبذاردن ئةو ماوةية لةبةر دةم دةنطدةران كراوةبَيت
 ئاسانكارى بكرَي بؤ دةنطدةران.

دا بؤ دابني كردنى كةلةثةىل لؤجستيكى ئيشارةتيان ثَيثرسيارى دووةميشم ئةوةية كة بةرَيزان -2
 كَي كراوة ؟يان لةطةَل ض كؤمثانيايةك و زمانين ضية كة لة كاتى ثرسيارةكة ئةوةية ئاية طرَيبةست لةطةَل

خؤيدا دةكرَيت دوا كةوتنى كةلووثةلةكان دواكةوتنى طةياندنى كةلوثةلةكان ئةطةر دوا خبرَينت نابَيتة 
( هةَلبذاردن ئةجنام نةدرَينت ئةطةر دواخرا ياعنى ض سزايةك بةرامبةر 9-30هؤكارَيك بؤ ئةوةى كة لة )

 .ى يان وةكو بلَيى طرَينتيةكة ضييةكؤمثانيايةئةم 
خاَلَيكى ترين باسكرا بة نسبةت دةنطدةرى دةرةوةى هةرَيمى كوردستان ئةطةر بكرَيت خؤ باشة ياعنى 

، بةالم من ثَيشنيار دةكةم ئةطةر نةكرَينت ئةو ن بةذداربَيدةنطدةرى دةرةوةى هةرَيمى كوردستاني
تان لةو ماوةيةى كة كراوةية بؤ نوَيكردنةوةى تؤمارى دةنطدةران لة دةنطدةرةى دةرةوةى هةرَيمى كوردس

بؤ ئةوةى لة رؤذى هةَلبذاردن بَي بةش نةبَي لة دةنطدان كة  ،دةرةوةبَي دةنطى خؤى ناوى خؤى تؤمار بكات
 .ؤيانةمافَيكى خ

كاتى  خاَلَيكى ترين دةمةوَيت ئاراستةى كؤمسيؤن بكةم ئةوةية دةبينني كة لة زؤر بنكةكان لة
( هةزار دةنطدةر لةو 4000(هةزار تا )3000بنكة هةية نزيكةى ) ،هةَلبذاردنةكان طرفت دروست دةبَيت

من ئةو ثرسيارة ئاراستةى كؤمسيؤن  ،( كةس دةنطدةدات1000بنكةية دةنط دةدات وة بنكةش هةية )
دن ئةو رؤذى هةَلبذاربؤ ئةوةى كة لة  ؟( كةس زياتر نةبَيت1500ناكرَيت كة هةر بنكةيةك لة ) ،دةكةم

 ،اليةنة ثةيوةنديدارةكان دةم دةنطدةرونكة ئةوةش زؤر دةبَيت طرفت لةبةر، ضوقةَلةبالغية دروست نةبينت
( دةنطدةر زياتر نةبينت بؤ ئةوةى كة ثرؤسةى هةَلبذاردن  لة 1500ئةطةر بكرَينت هةر بنكةيةك لة )

 .ئاسانى بةرَيوة جبَيت زؤر سوثاس رؤذى دةنطدان بة
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –ةرَيزجعفر ابراهيم ئَيمنيكى ب

 .كبري، بةرَيز شَيركؤ محة امني فةرموو ناظمسوثاس بؤ بةرَيز كاك 
 بةرَيز شَيركؤ محة امني قادر:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ويستة لة راستيا شتَيك هةية كة راستيةكى زؤر تاَلة كة ثَي ،بةخَيرهاتنى ئةجنومةنى كؤمسياران دةكةم

هةم ضاودَيرانى  ،ئةوين ئةوةية بة ئعرتافى بة تايبةتى حزبى دةسةاَلتدار لة هةرَيمى كوردستان ،بوةترَيت
 هةم ئةو ئةزمونة تااَلنةى كة خؤمان ئَيمة ،وةون ضاودَيرى هةَلبذاردنةكانيان كردوئةوانةى كة هاتو

ردستان بَي تةزويرَيكى ساختة بةرَيوة هةَلبذاردنَيك لة هةرَيمى كووة هيض ومامةَلةمان لةطةَلدا كرد
ئايارى ئةمساَل بوو و ئةم ئةزمونة تااَلنة واى كردوة  (12كة ديارترين و دواترينيان هةَلبذاردنى ) ،وةونةض

كة رؤذ بةرؤذ رَيذةى ضوون بؤ دةنطدان كةم ئةبَيتةوة كةمرتين ئةجمارة بؤ هةَلبذاردنى ئةجنومةنى 
نة من ئةزامن لة راستيا ئةمانة سوَينديان خواردوة لةبةردةم ئةم ثةرلةمانة نوَينةرانى عَيراق ئةم كؤمسيؤ
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بةاَلم لة راستيا  ،هةَلبذاردن لة هةرَيمى كوردستان و ئةيانةوَيت خوازيارن كة باشرتين ئين بكةن بؤ
ى ةو كرد كة ئةوين مةسةلةى ريفراندؤم بوو لة هةرَيمئةزمونَيكى زؤر تاَل زؤر شكست خواردويان ثةير 

( 2018َيمةوة بؤ مَيذويةكى زؤر دوور ريفراندؤم و لة )( ئةطةر نةطةر 2017ئَيمة واتا لة ) ،كوردستان
هةَلبذاردنى ئةجنومةنى نوَينةرانى عرياق ئةجمارة هةموومان بة ثةرلةمانى كوردستان وة بة حكومةتى 

اخؤشبَيت ئةو جيهةتةن كة هةرَيمى كوردستانةوة بة كؤمسيؤنةوة كة ئةوان ثَييان خؤشيَب يا ثَييان ن
ئيستة ئيشةكة جَيبة جَي دةكةن و ئةوانة لةبةردةم مةسئولةتَيكى طةورةدان بَيت و بة دةردى دوو 

(ية جبَي لة راستيا بؤ ئةبةد بزمارَيكى تر ئةدرَي لة تابوتى 2018(و ئةم )2017ثؤستةكةى ثَيشوى )
ةم دةسةاَلت لَيى مةسئول دةبَيت لة هةرَيمى مةسةلةى هةَلبذاردن و دميوكراسي و كة ئةمة بة ثلةى يةك

كوردستانا ، ضونكة ئةو تةزويرانةى كة كراوة تةزويرى مووبةرمةض بوون تةزويرى رَيكخراو بون بوعدى 
عقليميان هةبوة يانى تةزويرَيك نةبوة تةنها ثةيوةنديداربوبَي بة ناوخؤى هةرَيمى كوردستانةوة ، بؤية لة 

سيارى سةرةكى ئةوةية ئةم كؤمسيؤنة ضؤن دةتوانَي متمانة بطَيرَيتةوة بؤ دةنطال راستيدا زؤر ،طرنطة و ثر
هاواَلتى لة هةرَيمى كوردستان و ئَيستا ج بةَلَينَيك ئةدا لةبةر ضاوى ثةرلةمان خوا خةَلكى كوردستان 

كة هةموو ميدياكارانى ئَيستا كة ئةم دانيشتنة ئةبينن ئةم كؤمسيؤنة ض بةَلَينَيك ئةدا بةوةى 
هةَلبذاردنَيك ئةبَي لة راستيدا جياواز دةبَي لة هةَلبذاردنةكانى ثَيشوو لة ثاكي و بَيطةرديا بة شَيوةيةكى 

. نوقتةيةكى تر ئةوةى كة مةبةستم لةوة لة رة كة ثَيويستة وةاَلم بدرَيتةوةهةرة بةرز ئةمة دوو ثرسيا
( دةنطى 31نة لة دهؤك لة سةدا سةدوو )ضي بوو لة ريفراندؤم يةعنى لة راستيدا لة شار هةية بؤ منو

لةم داوة و ئةمة راثؤرتة ئةمة هةية و تائيستةش بة درؤ نةخراتةوة ئةمة ناكرَيت بة هيض جؤرَيك 
ساَلى  -1خاَلَيكى تر مةسةلةى ئةو ثةيرةوةى كة دانراوة ثةيرةوى ذمارة ) .هةَلبذاردنة دووبارة بَيتةوة

خراوةتة بوارى  ،(وة بةركاربوة5-15( كة لة )2018اَلى )(ى س1ةوى ذمارة )( لةطةَل ثةير 2017
ة و يجَيبةجَيكردنةوة ضياوازى هةية لة نَيوانياندا بة تايبةتى لة تؤمارى دةنطدةرانى تايبةتا بؤ تيايا ني

 (8-29خاَلَيكى تر ئةوةية ئَيمة خؤمان لة ) .ثةيرةوة جَيبة جَي كراوةثرسيارةكةش ئةوةية ضةند لةو 
وو سةردانى كؤمسيؤمنان كرد ذمارةيةك ثةرلةمانتار بوين ئةجنومةنى كؤمسياران ئامادةبون بة ساَلى رابرد

ئيعرتافى خؤيان كة تؤمارةكة بة تايبةتى سةرؤكى ئةجنومةن كة خؤى لَيرةية ئةو تؤمارة ناوى مردوو 
ذةى جياواز يةكَي دووبارة بةنطالدشى نازامن ئاوارة ثارضةكانى ترى كوردستان هةموو ئةوانةى تياية بة رَي

( هةزار لة راستيدا ئةمة ئعرتافَيكى 900( هةزار يةكَي ئةَلَي )300( هةزار يةكَي ئةلَي )200ئةَلَي )
سةريعى خؤيان بوو كة دانيان ثيانا وة نةيان شاردةوة ئَيستا بة رونى جى كراوة بؤ ثاكردنةوةى ئةو 

نوقتةيةكى تر كة زؤر ثَيويستة كة  بَيطةردكا.تؤمارى دةنطدةرانة كة زةمانةتى هةَلبذاردنَيكى ثاك و 
ئةوةى كة كاك على محة صاحل و هةندَيك لة هاورَييانى   ،ةو( ياساى هةَلبذاردنيشا هاتو35لةماددةى )

ثَيويستة ئةو ئةجنامةى كة لةوَيسطة لةوَي يةكالى ئةكرَيتةوة و ئةمة ياساى  ،ترين باسيان كرد
وة ئةوة بيَب بة ئةجنامى كؤتايي كة نوَينةرى قةوارة سياسيةكان واذؤى (دا هات35هةَلبذاردنة لة ماددةى )
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لةسةر دةكةن ئةمة ناكرَي لةراستيدا وكوو ئةجنامى كؤتايي سةير نةكرَيت دواتر ئةو سندوقانة 
يةعنى ئةوة ئةطةر ثَيويستى بة هةموارى ياساية  ،بطوَيزرَينةوة جارَيكى تر عةردووفةرز بكرَيتةوة

دةبَي ئةو ئةجنامةى كة لة وَيسطةكة يةكالى دةكرَيتةوة نوَينةرى  ،ارى ياساى بؤ بكرَيتثَيويستة هةمو
قةوارة سياسيةكان واذؤى لةسةر دةكةن بيَب بة ئةجنامى كؤتايي كة ئةمة بةشَيكى زؤر لة كَيشةكان 

قتةيةكى نو ،و بابةتانةى كة ئَيستاكة رويداوةضارةسةر دةكات كة لةمةسةلةى طواستنةوةى سندووق و ئة
تر مةسةلةى تؤمارى بابَلَيني تايبةت ئةمة ديسان ئةطةر ثَيويستى بة هةموارى ياساية ثَيويستة ماددةى 

ضونكة ئةمة ناكرَي لةمة زياتر ئةم تؤمارى دانطدانى طشيت و  ،( بة روونى بة زووى هةموار بكرَيتةوة60)
َيكى تر مةسئةلةى كات بة هيض جؤرَيك خال ،سئةلةى هةرة ئةساسى تةزوير كردنةتايبةتة لة راستيدا مة

ثَيويستة ئةوين يةكالى (دا هاتوة 59درَيذنةكرَيتةوة ئةمةى دةنطدانى دةرةوةش خؤ لةماددةى )
وة بؤ وراثؤرتيان نارد (8نوقتةيةكى تر ئةو بةرَيزانة خؤيان وتيان ئةمان تا ئَيستاكة ) .بكرَيتةوة

؟ هيض ئةندام ثةرلةمانَيك بينيويةتى ئةم ثرسيار دةكةمئةم راثؤرتانة من  ائاي ،ثةرلةمانى كوردستان
ئيشووكارةكانى خؤيان بؤ  ؟ة بؤ ثةرلةمانى كوردستانوئةجنومةنى كؤمسيارانة كة راثؤرتيان ناردو

ى زؤر يخالَيكى تر هةر خؤيان وتيان طلة؟ ونةكةوتؤتة بةر دةستوو بةرضاوى ئةندامانى ثةرلةمان
، ئةجنومةنى ئاساين ،بة تايبةتى ثَيشمةرطة ،ان لة وةزارةتةكان هةبوويطلةي ،طةورةيان لة حكومةت هةبوو

 ؟ ردنى ئةو تةرةفانة بؤ ئةمان ضؤنة؟ و رادةى هاوكارى ككة هاوكاريان ناكةن، ئايا هاوكاريان دةكةن ئَيستا
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيزجعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 .زؤربةى ئةمانة تكرارن 
 ؤ محة امني قادر:بةرَيز شَيرك

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةبةر ئةوة لة راستيدا وةك و  ،تؤ ئَيمةت خستؤتة ئاخريةوة هةر ئةوةمان بؤ ئةمينَيتةوة و بَلَيني ضى

)ثةروا خان، د.  كادرةكةمان لَيهات ئةوةى كة وتى و من ثشتيوانى لة قسةكانى ئةو بةرَيزانة دةكةم لة
كة ثَيويستة هةَلبذاردن لة كاتى خؤيا بكرَيت هةم ثةرلةمانى كوردستان هةم ، د.فرسةت( سرود، طةشة دارا

من لةطةَل ئةوةم لةطةَل سةرؤكايةتى هةرَيمين بكرَي يا هةر مووئةسةسةكة بة تةواوةتى 
، ضونكة بةراستى بةشَيك لةو كَيشة  بة سيستةمى ثةرلةمانىهةَلبوةشَيندرَيتةوة يا سيستةمةكة بكرَي

لة هةرَيمى كوردستان ثةيوةندى داربوة بةو مووئةسةسةيةوة وةك كاك )بَيستون فايق هةرة طةورانةى 
،كاك ابو بكر هةَلةدةنى( وة زؤر لةو هاورَييانةى ترين وة لةطةَل ئةوةشام بة حةرفى كار بة ياساو 

ةلةى رَينمايةكان بكرَي و ئين لةسةر ئةوة بكرَي كة هيض جؤرَيك هةذمونى حزبى بة تايبةتى لةسةر مةس
، رياوةتة بةر بؤ سةالمةتى كؤطاكانئةم كؤمسيؤنة نةكرَي  وة ئةخري ثرسياريشم ئةوةية ج رَيكارَيك ط

ضونكة بةراستى سوتان بؤتة دياردة لة عَيراق و هةرَيمى كوردستان ئاية ئةمان ض رَيكارَيكيان طرتؤتة بةر 
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زاو ناحيةكان بكرَيت و زؤر رَيزطاو قةبؤ سةالمةتى كؤطاكان و لةطةَل ئةوشام هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثا
 .سوثاس

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيزجعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

خؤشبةختانة هيض كؤطايةكى سندوق لة هةرَيمى كوردستان ، وثاس بؤ بةرَيز شَيركؤ حةمة امنيس
 .بةرَيز حممود حاجى فةرموو ،ئَيستانةسؤتاوة تا 

 بةرَيز حممود عمر صاحل:
 ز سةرؤكى ثةرلةمان.بةرَي

بَيطومان قسةكانى هةمومان زؤرى موشتةرةكن وزؤريشيان كراون من هةندَيكى ئةثةرَينم  بةس من بة 
كورتى بارى سةرجنى خؤم ئةخةمة روو لةطةَل يةك دوو ثرسيار ئاية؟ لة دةنطدانى تايبةت و هَيزة 

لةكاتى وةختةكةى خؤيا فريا دةنطدانةكة  جةكدارةكاندا ئةطةر كةسانَيكيان تَيدا هةبوو لة كاتى دةنطةكانى
؟ ئةمة ان ئةبَي يا نانةكةوت دوورؤذى دواى ئةوة لة كاتى  دةنطدانى طشتيةكة ئاية ئةوانة حةقى دةنطداني

لة رووى هاوكارى و لؤجستيكيةوة بؤ خةَلكة دوورة دةستةكة بة تايبةت ئةوخةَلكانةى كة لة  .ثرسيارَيك
لى طواستنةوة دةست نيشان كراوة يا هةر حيزبَيك و هةر مورةشةعَيك و الدَي نيشينةكان ئاية وةسائي

سَي ئةو كةرستةو  .ك دَينن بؤ سةر سندووقى دةنطدانئةوانة بؤخؤيان وةك جارانى ثَين و ئةضن خةَل
كردارانةى كة لةهةَلبذاردنةكانى عَيراقدا بةكارهات بة تايبةت مةجاىل داتاو جيهازى ئةليكرتؤنى تا جةند 

خالَيكى تر تا ضةند طةشبينيمان توةو لة كوردستانا بةكارى دَينن، ان لة اليةنة باشةكانى وةرطرسودت
دةدةنَي لةوةى كة يووئَين و ضاودَيرى نَيو دةوَلةتي و ميدياكارانى نَيو دةوَلةتى لة نزيكةوة بةذدارى يا 

خاَلَيكى تر كة طرنطة كة باسى  .اليةنَيكى طرنطى هةَلبذاردنةكةيةضاودَيرى ثرؤسةكة دةكةن ؟ضونكة ئةوة 
كةين ئةوين ئةوةية لة هةموو هةَلبذاردنةكان طوشارو سزاى سياسى لةناو هَيزة ضةكدارةكانا هةبوة زؤر 
ضار لةاليةن فةرمادةكةوة ئةمرى ثَي كراوة ئةبَي بَلَيى من نةخوَيندةوارم كةسَيكى لةطةَلدا ئةنَيرى ياخوت 

خالَيكى تر ئةوةية  .اى ئيستاش منونةمان لةوباتة زؤرةدوايي سزا دراوة دو دةركةوتيَب دةنطى بةاليةنَيكداوة
ئةوان باسيان  بةراستى زؤرَيك لةبرادةران باسيان كرد ئةوين ئةوةية كة ئةوةى كة )كاك على و د.شَيركؤ (

شوَينة كرد لة كاتى طواستنةوةى سندوقة دةنطدان لة بنكةو وَيسطةكان ثَيويستة لةو شوَينةى كة هةر لةو 
عةردوو فةرز بكرَي و هةر لةو شوَينة تانةو داتاكان يةكال بكرَينةوة بؤوةى  كةمرتين طومانى لَي دروست 
بَي لة كؤتايشا ماوةتةوة بلَيم ثشتيوانى لة قسةكانى كاك )ئةبوبةكر هةَلةدةنى و  طةشةخان و كاك بَيستون 

دةستى ئَيوةش خؤش بَيت زؤر خؤشبَيت و  دةستيان و كاك على و حاجى كاروان و كاك د.شَيركؤ ئةكةم(
 .سوثاس

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيزجعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 .بةرَيز د.شَيركؤ جةودةت فةرموو، سوثاس بؤ بةرَيز حممود حاجى
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 :مصطفىت جودبةرَيز د.شَيركؤ 
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

وى واقعَيك بؤتةوة و ئةبَيتةوةو زياتر لة وةرة بةرةو رئةو مةجليسة موئةق ،بةناوى خواى طةورةو مهرةبان
داهاتوا كة ئةوين ئةو سوثاو موونةزةمةية كة بة حةمتي خؤى ئامادةكردوة بؤ تةزوير لة هةَلبذاردنى 

بؤ ئةوةى نةوةك و تةزوير  ،داهاتوا زينيةتى ئَيمة ئةبَي ئامادةبَيت بؤ تةزويرَيكى حةمتى نةك ئامادة بَي
ةر ئةوةى كة كةلتورى تةزوير ضؤتة ناو خوَينى تاك بة تاكى ئةم هةرَيمى كوردستانةو ئةم بكرَي، بؤ لةب

عَيراقةو تةئريخ ديراسات ئةوةى سةملاندوةو ئةيسةملَييَن ئةم مةوزوعة تةنها هةَلبذاردنَيكى ئاسايي نية 
ساحلى ئقليمية هةَلبذاردنَيكة تةنها بكرَيو تةواو نةخَير ضوغرافياي سياسية مةساحلى دةوليةى مة

بؤ ئةوةى كة بتوانَي ئةوةى  ،تةحةكومى ثَيوة ئةكات لةم الوة داهات و سةروةتى واَلت  تةرخان ئةكرَي
تةزوير دةكا قةمةر سناعى بةكار بهَييَن ثرؤطرامى ثَيشكةوتوى ناو فالش خباتة ناو سندوقى دةنطدانةوة 

ؤنى سةربةخؤ لةطةَل ثةرلةمان قوةتى ئةوةى ئةم كؤمسؤنى بااَلى هةرَيمى كوردستانة سةر بةخؤية كؤمسي
نية بةرةو روى ئةو سوثاية بَيتةوة لة ئامادةكارى بؤ طةندةَلي و بؤ تةزوير بؤية بةراستى لة ئَيستةوة 
ئةبَي بر يارى ئةوة بدةين كةئةم ملمالنَي نا هاوسةنطة لة نَيوان ئةو دةستةو تاقمةى كة تةنانةت 

بؤية ئةبَي بر يار  ،ةيتوانى خؤى بثارَيزَي نةيتوانى جا كؤمسيؤنى بااَلثةرلةمانين هَيرشى كراية سةر ن
ةروى ئةو تةحةدا بدةين كة ثشتى يةك بطرين ثةرلةمان و كؤمسيؤن ثشتى يةك بطرين و بتوانني روب

 .طةورةية ببينةوة
ئَيستةش  (ى عَيراق وةختى خؤى كة دةركراوة بؤ ئامار كة121خالَيكى تر مةسةلةى ئامار ياساي ذمارة )

عَيراق كة ئامار ناكا ئةوة خةتاى هةرَيمى كوردستانة ياسايةكى تر دانانَي و ناهَيلَي ئامارَيكى تايبةت خؤى 
بؤضى بؤ سامان بؤ نةوت بؤ بؤ طاز بؤ هةموبوارةكانى تر هةرَيم سةالحيةتى خؤى هةبَي بؤ بؤ ئامارى 

بةاَلم  ،بؤ ئةوةى كة هةرَيم ئةوة بكات اتبةشةرةكةى خؤى سةالحيةتى نةبَي نةخَير دةستور رَي ئةد
نةيكردوة من بةم كؤمسيؤنة بةرَيزة دةَلَيم لةطةَل تةواوى ثشتيوانى بؤيامن تةواوى متمانةم تا ئةو 

بةاَلم لة هةمانكاتيشا  ،ةموو هةنطاوَيكى دروستلةحزةية بة جوهدةكانيان ئَيمة ثشتيوانيانني بؤ ه
ةين لة حاَلةتى ثَيضةوانةى ئةو متمانةيةى كة ثَيمان بةخشيون موسائةلةى زؤر تونديان لةطةَلدا دةك

امان لَيبكةن ثشتيوانى هةتا دةرةجةى ئةو تةحةدا طةرةية كة زؤر مةترسيدارة ئَيمة لةطةليان ئةبني داو
؟ ثةرلةمان ضيتان بؤ بكا كام ياساتان بؤ تةعديل بكا كام ثشتيوانيتان بؤ بةدةست ضيتان ئةوَي ئَيستا

من لةطةَل ئةوةدام  ،ضونكة بَيكةسني ثةرلةمانين و كؤ مسيؤنين بَيكةسة لةم هةرَيمى كوردستانة بهَييَن، 
تةعديلى ياساى هةَلبذاردن بكرَي ئةم تةعديلى ياساى هةَلبذاردنة عقوباتى زؤر موشةدةدو زؤر توند 

نطَيك سلن بكرَي دواى ، بةاَلم دواتر ماية كابرايةك دةنط بفرؤشَيبةرامبةر بةسةرثَيضى كاران مةعقول ني
 ئةوة بؤى دةرجَيت و نةجاتى بَيت ئةبَي ياساكة زؤر توندبَي هةتاوةكوو ببَيتة عقوباتى تةعزيرى دوو سَي

؟ حربةكة وة ئاية بر يارة الى ئَيوة يا نامةسةلةى قةدةغةكردنى مؤبايل ئةثرسيارم هةيةو كؤتاى ثَي دَينم، 
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ةى ؟ يان تؤخرتة و نةوعةكة ئاية كاَلرتة زووتر ئةسرَيتةوةداي؟ ضياوازيةكةى لة كوَيفةرمووتان ضياوازة
وة دةنطةكامنان وةرطرتوة بؤ  (2017-12-31؟ د.رَيزان فةرمووى )جياوازة جياوازيةكةى لة ضياية

(دا 2018-9-30، بةاَلم ئَيمة لة مانطى لة )(ساَل18ئةوانةى كة دةبنة ) ئةوانةى كة تؤمارى نوَين ياعنى
( 2017-12-31( مانطة )10، واَلم ضية بؤ ئةو )( مانطة فةراغة بؤ شاية10ة ئةو )كةسدةنط ئةدات ئةو 

ضونكة فةرمووى لةوَيوة مار ناكرَين بؤيان نية دةنط بدةن، ئةوانة تؤ ا( ئاي2018-9-30تا )
ى موتةحيدة لة هةرَيمى كوردستان ئةلَي م( تةقريرى ئومة1998لة ساَلي ) ، ئاخر ثرسيارم نةوةستاندوما

هةَلةى تياية ئةمة  ،(ى داتاى فؤرمى خؤراك نةوت بةرانبةر بةخؤراك ئريؤرة25ة عَيراقيشا لةسةدا )ل
(هةزارة زياتر لةوة 750000(هةزار سةوت لة هةرَيمى كوردستانا ئةم )750000يةكسانة بة زياتر لة )

ستان كة ( كورسى لة ثةرلةمانى كورد30( كورسى دةنطدان )30يةكسانة بة مةساحةى زياتر لة )
مةساحةيةكى فراوانة بؤ تةزوير كردن تكاية رَيذةيةكى دةقيقمان ثَي بَلَين بؤ ثاكى تؤمارى دةنطدةران بة 

لةسةر ئةوانة  دةقيقى لة سةدا ضةند ئةو تؤمارى دةنطدةرانة ثاكة بؤ ئةوةى كة دواتر بتوانني موسائةلة
 .بكةين و زؤر سوثاس

 سةرؤكى ثةر لةمان: جَيطرى –بةرَيزجعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 .ودةت ، بةرَيز عباس فةتاح فةرمووسوثاس بؤ بةرَيز د.شَيركؤ جة
 بةرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ،من دةمةوَيت هةندَيك جياوازتر قسة بكةم كورتيشى بكةمةوة ،بةخَيرهاتنى ميوانة بةرَيزةكان دةكةم

هةموو بريو بؤ جونو اليةنة جياوازيةكان  ،ان قسةمان كردسةبارةت بة ساختةكارى زؤر قسة كرا هةموم
ئةم كؤمسيؤنةى كة لَيرةية بة ناوى ى نازامن كَي دةيكات لةم واَلتة سةختةكار كةواتة ،قسةمان كرد

يةنى نةتةوة ال(2اليةنى سياسي و ) (5كؤمسيؤنى سةربةخؤى هةَلبذاردنةكانة رَيزو حورمةتى زؤرم هةية )
ارمان كردون لةوَيمان داناون هةض سةربةخؤ نينةو سةر بةاليةنة سياسيةكانن ئةطةر جياوازيةكان ثَيشني

كةم تةرخةمي و كةمووكورى ئةبينن لة كاروبارةكان بؤ نايةن بة اليةنةكانى خؤيان بَلَين يان بؤ لوَينانةن 
ن واى لَيهاتوة نة مؤقيفي خؤيان دةر نابر ن بؤ ئةوةى ئةو هةموة ناكؤكية لة ناو ئَيمة دروست بوة تةقريبة

خةَلك متمانةى بة هةَلبذاردن ماوة نة خؤمان و حزبةكةمان متمانةمان بة هةَلبذاردن ماوة كة هةَلبذاردن 
دةبَي زؤر طةرموو طور ين كة دةدؤر َينني رةخنة دةطرين لةم هةَلبذاردنةى ثَيشوو كام حزبى سياسى 

ةسةاَلتيشن كة باس دةكرَيت كةواتة ئَيمة رةخنةى نةطرتوة كة سةختةكارى كراوة بةو حزبانةى لة د
ئةمة بؤ بةرزكردنةوةى مةعنةويةتى ئةندامانى خؤيان و  ، ئايابةراستى دةبَي لةم راستية تَي بطةين

بؤ ئةوةى كة لة ضارَيكى ديكة ئنتخابات يان ساختةكارى دةكرَيت ئةطةر ساختةكارى  ،دةنطدةرانى خؤيانة
ئةطةر دةزانن سةركةوتونابن ئةطةر دةزانن لة دةسةاَلتى  ،لَيرة مةسئولندةكرَيت ئةم كؤمسيؤنى بةرَيزة وا 

، بةاَلم با اليةنةكانى ديكة لَيرانةن با هةسنت بَلَين ئَيمة ةم دوو حزبةى دةسةاَلت قسة نةكةنواندانية با ئ
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ر بةذدارى ئةم كؤمسيؤنة ناكةين سةربةخؤ نية بؤ ئةوةى بةراستى ئةو مةوزوعة ساغ بكةينةوة لةسة
مةسةلةى هةَلبذاردن ياعنى هةمواليةنةكان بة تاك لة يةكرتى دةثرسني هةَلبذاردن دوا دةخرَي دوا ناخرَي 
ثَيمان دةكرَي ثَيمان ناكرَي با لَيرة قسة ئةمة كؤمسيؤنى بةرَيز لَيرةية بة ثَيى ياسا دةبَي هةَلبذاردنى 

ةمك َيكةوة ناكرَي؟ بة ض رَيساو ياساو رَينمايثةرلةمانى كوردستان و سةرؤكى هةرَيم ثَيكةوة بكرَي ئةطةر ث
مانط دواى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى  ئةم كؤمسيؤنة بةرَيزة دوودوو ئايا  .ئةم ياساية سركراوة ئةمة يةك

كوردستان دةتوانَي هةَلبذاردنى ثارَيزطاكان بكا يا نةكات ؟ ئةطةر ناتوانَيت بيكات با لَيرانة بةر استى بؤمان 
ئةمة بؤتة ثرسيارى هةمواليةكمان ، لةسةر مةسةلةى مردوو لةسةر مةسةلةى مردوو زؤر  روون بكاتةوة

كامتان كوشت زؤر قسةمانكرد زؤر رةخنةمان طرت خؤ ئةطةر موزوعى دةنط بَي هةموواليةنة سياسيةكان 
طةم؟ خةَلكى لَي مردوة و تةزويرين بة يةك كةس دةنطة مردوةكةى خؤى نادات بة اليةنَيكى تر من تَينا

ثَييان ثاك ناكرَيتةوة يان هةموواليةنةكان مةبةستيانة ثاكى نةكةنةوة ئةمة مةوزوعَيكة ثةيوةندى بة 
لةسةر مةسةلةى ئةم فةرمانبةرانةى دوَييَن و ثَيرَي دامةزراون و لة داهاتوو ية، هيج اليةنَيكى تايبةتةوة ني

ن دراوةتَي هة حزبَيك دةبَي حسةى خؤى هةندَيكى تر دادةمةزرَين هةموو ئةو حزبانةى لَيرةنة حسةما
دامةزرَييَن ئةدى ئةو خةَلكة قوربةسةرةى سةر بة هيض حزبَي نية سةر بة هيض اليةنَيك نية يانى بةس 
نية حةق نية ئَيمة لَيرة لة ثةرلةمان قسة لةسةر ئةوة بكةين ئةم كؤمسيؤنة بةرَيزة واز لةوة بَينة ئةمة 

طؤرانة و يةطرتوو كؤمةَلة مؤزةفَيكى ئيحتيادى بؤ رؤذَيك بؤ  حسةى يةكيةتى و ثارتية ئةمة هة
وةرةقةيةك دؤالر كة دةيدرَييَت لةم رؤذة بة حسةى حزبي دةدرَي بؤ نايةن قسة لةسةر ئةوة بكةين 
فةرموو با بة شَيوةيةكى بدرَيتة كؤمسيؤن و كؤمسيؤنين بة شَيوةيةكى بَياليةنانة با خةَلكى بَياليةنو 

خةرجيى دةرضومنان هةية كة ئَيستاكة ناتوانني نة كاريان بؤ بدؤزينةوة نة ئيشيان بؤ سةدان خةَلكى 
بدؤزينةوة ئةوانيشمان بةش بةش كردوة هةموومشان رةخنة لة يةكرتى دةطرين با قسةكامن تةواو بكةم ضا 

كردوة با ئةم من با هةندَي ثرسيار لةو بةرَيزانة بكةم ؟ ئاية سةرؤكى هةرَيم دبَيت بكرَيت ؟ضؤنيان سر 
ثرسيارة بةراستى وةالمان بدةنةوة ؟ ئاية دةتوانن دواى دوو مانط هةَلبذاردن بكةن قسةكان كردم يا با 
وةاَلممان هةبَي دامةزراندنى كارمةندان ئاية بةراستى دابةشيان كردوة لة بةينى خؤيان ؟ ئةطةر دابةشيان 

بؤ نتوانَي ياعنى ئةوة بكا لةسةر مةسةلةى بنكةى نةكردوة با رونكردنةوةمان بدةنَي بةراستى خةَلكى كة 
دةنطدانى تايبةت بةراستى ثَيويستة بنكةكانى تايبةت جياوازبَي لةو بنكانةى كة راستة جاروبار لةطةَل 
وةزارةتى ناوخؤ ثَيشمةرطة دا دةنيشن جبكةن بةس هةمووجارَي كَيشة لة بنكة تايبةتيةكان دروست دةبَي 

سندوقةكان و بنكةكان كةم بكةنةوة لة بنكة تايبةتةكان با هيضى تر قسة نةكةم و  دةبَي ذمارةى دةنطدةرى
 .ةكمان برسيمانة و سوثاستان دةكةمرةزام طرانرت نةبَي هةمووالي

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيزجعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

بةرَيز ئةيوب عبداللة ةقة ( د1، ئَي من يةك دةقة با سَي كةس و هةر يةك )سوثاس بؤ كاك عةباس
 .فةرموو
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 :امساعيل بةرَيز ئةيوب عبداللة
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

دواى بة خَيرهاتنى كؤمسيؤنى هةَلبذاردن بَيطومان ئةو دانيشتنة طرنطيةكى زؤرى هةية هةرجةندة دواش 
يشةى خةَلكى كةوت، بةاَلم قسة كردن لةسةر هةَلبذاردنَيكى ثاك و بَيطةرد بؤتة دواى لة ثَين و هةم

كوردستان و جةند قسةى لةسةر بكرَي ئَيستا هةَلدةطرَيت و و ثَيويستيشة بة هةموومان هةوَلى ئةوة 
بدةين كة هةَلبذاردنَيكى بَيطةرد لة كوردستاندا ئةجنام بدرَي برادةرانى برادةرانى كؤمسيؤن باسيان لة 

وةهمي و ئةوانةى كة تَيدا نةمَييَن ، بةاَلم  ثاكردنةوةى تؤمارى دةنطى دةنطدةران كرد كة ناوى مردوو ناوى
( بؤ 2005باسيان لة جةند شتَيكى طرنطرت نةكرد كة زؤر ثَيويستة قسةى لةسةر بكرَي يةكَيكيان لة ساَلى )

( خَيزان لة خؤ دةطرَيت 200(سلل كة هةر سللَيك )50( بة ناوى تةعدادى فةرعيةوة زياتر لة )2006)
ة نامةى عَيراقى بؤ كراوةو كة زؤربةيان لة خَيزانةكانى خةَلكى رؤذهةاَلتى خةَلك تةعدات كراوةو بةَلط

كوردستان و باكوريشى تَيداية ئةوانة مافى هةَلبذاردنيان هةية فؤرمى خؤراكيان هةية و بؤ هةموو 
 هةَلبذاردنَيك لة سةر سنور سةيارة ئامادة دةكرَيت دَين بؤ هةَلبذاردن بةذدارى دةكةن ئاية كاتى ئةوة

نةهاتوة ئةوانة مافى هةلبذاردنيان نةبَيت و مافى هةَلبذاردنيان ىَل بسةندرَيتةوة ؟ ئةطةر دةيانةوَيت 
ثاداشت بكرَين بةوةى كة كاتى خؤى يارمةتى شؤرشيان داوة هاوكارى ثَيشمةرطةيان داوة دةكرَي بة 

انى ئؤثؤسزيؤنى رؤذهةاَلت و دووةمينيان هةموو خَيزانةكانى حزبةكوازَيكى تر ثاداشتيان بدرَيتةوة، شَي
رؤذ ئاواش لَيرة فؤرمى خؤراكيان هةية ئةوانة هةمويان بةذدارى دةنطدانةكان دةكةن ئاية كاتى ئةوش 
نةهاتوة ئةوانة فؤرمى خؤراكةكانيان تةنها بة مةبةستى وةرطرتنى خؤراك بَي نةك مةبةستى هةَلبذاردنى 

خالَيكى ترين هةر جةندة باسين هةَلبذاردنيان ثَي بدرَي، و مافى بةذدارى كردن لةهةَلبذاردنى  دةنطدان 
كرا ، بةاَلم تةئكيد دةكةمةوة كة قةدةكردنى مؤبايل ثَيويستة بر يارى كؤتايي لةسةر بدرَي بة تايبةتى بؤ 
هَيزة كانى ناووخؤ كة فشارَيكى زؤر دةكرَي كة وَينةى دةنطدانةكان بطرن دةبَيت ئةو كؤمسيؤنة بر يارَيكى 

اوانةو كؤتاي و قةتعى هةبَيت لةسةر ئةوةى كة نابَي مؤبايل بةكار بهَينرَي و بة تايبةت لة دةنطدانى لَيرب
 .سزؤر سوثا ،تايبةتدا ثريبارَيكى تريشم هةبوو بةس لةبةر ئةوةى كاتةكةتان تةحديد كردبوو

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيزجعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 .للة، بةرَيز عمر عينايات فةرمووعبدا سوثاس بؤ بةرَيز ئةيوب
 بةرَيز عمر عينايات محة سعيد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
، دةستان خؤشبَيت انةوة بووة ئةوة بؤ علمى جةنابتمن تا ئاخر لةحزة ناوت نوسيوة دةستم بة ئامس

كايةتى ثةرلةمان باشرت واية من لَيرةوة ثَيشنيارم بؤ دةستةى سةرؤ ،هةموو جار ئَيمة لة ئاخريةوةين
 جار دةست ثَي بكة بة نةك وةكو دروَينة لة ثَيشةوة دةست ثَي بكةى بةرَيزت لة دواشةوة هةندَي ،ئةكةم

 .ناو نوسني



 542 

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيزجعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

ئةوكاتة تؤ ئعرتاز تةسليل  با راستيت ثَي بلَيم كة ناوةكان دةخوَيندرَينةوة بة ثَيي ثةيرةو وا دةَلَينت دةبَي
نةبووى فةرموو ، ناوةكان هةموى خوَيندرانةوة ئَي تؤ لَيرة َي بَلَيي من ناوم تؤمار نةكراوةبكةى دةب

 .قسةكانت تةواو بكة

 بةرَيز عمر عينايات محة سعيد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
، ضار ضارين مافى رلةمانا منمسثاوة لةناو قاعةى ثةئاخر كاك دكتؤر ئةوةى زؤر بة كورسيةكةيةوة ضة

ثاش بةخَيرهاتنى ئةو بةرَيزانة خؤ رَيطةت نةدام باش ةية جبمة دةرةوة بَيمةوة ذورةوة، ئةوةم ه
بةخَيرهاتنيشيان بكةم و خيتابى سياسين نادةم هةندَيك شت ئيزافة ئةكةمة سةر ئةو مةسائيالنةى كة 

ر بَين ئةزموونَيكى شكستخواردووى ثةرلةمانى لَيرة روياندا منين بةخَيرهاتنى باشيان دةكةم بةخَي
كؤمسيؤنى بااَلى سةربةخؤى هةَلبذاردنةكانى عَيراقى هيوادارم ئةمان دةرسى  لَيوةر بطرن وةك و ئةوانيان 

( مليارديناريان داواكردوة بؤ بوجة من نازامن لَيكدانةوةيان 29لَي نةيةت رووى كوردستان طةشبكةنةوة )
ئاية ئةمة لةسةر ج بنةمايةك بوة دةر خستةيةكى هةية خةماَلندنَيكى هةية لةسةر ض بؤ كردوة ثَيم باشة 

؟ ئةو سيستةمةى كة بةكاريان ئةهَينا ديشيان ثَيطةيشتوة ثَيمان بَلَينبنةمايةك داوايان كردوةو جةن
ئيلغايان كردؤتةوة سيستةمةكةى عَيراق رةخنة لة سيستةمةكة نةبوة رةخنة لة دةسكارى كردنى 

رت نةبو ئةو سيستةمة بةكار تةمةكة هةبوة هةموومان بؤضى ئةو سيستةمةيان بةوالناوة ئاية باشسيس
بةاَلم لة ئاخري ضاردا بةراورد بكةن لة نَيوان دةنطدان بة دةست و لةطةَل دةنطدانة ئةليكرتؤنيةكة و  ،بَينن

ير بطريَيت بة تةواوى يةك دةنطدانى دةستةكة بكةنة بنةما ئةمة باشرت نةبوو بؤ ئةوةى رَيطة لة تةزو
كةس نةتوانَي دوو جار دةنط بدات من ئةو ثَيشنيارةشم بؤ كردن بة نوسينين بؤم ناردن بةداخةوة ثَيم 
نةطةيشتةوة ئةوةى كة كاك بَيستون باسى كرد ثَيكةوة راثؤرتَيكمان ناردوة وةاَلمةكةمان وةر نةطرتوة كة 

ةم و داوا ئةكةم وةالمَيكمان ثَي بدةنةوة و سةبارةت بة من بة تةواوى ثشتيوانى ئةو ئةو راثؤرتة ئةك
(هةزار نفوس يةك نوَينةر هةية لة توركيا 100ذمارةى ئةندامانى ثةرلةمةمانى كوردستان لة عَيراق بؤ )

( هةزار كةس يةك نوَينةر هةية لةسةر 150( هةزار كةس يةك نوَينةر هةية لة ئَيران بؤ )125بؤ )
( هةزار كةس 50( هةزار كةس زياترة نازامن حيكمةت ضية لة كوردستان بؤ )100تاسةرى دوونيا لة )

( ئةندام ثةرلةمانى ثَيويستة ئَيمة 61( ملوَينين  بَي ) 6يةك دةنطدةر هةية  يةعنى كوردستان ئةطةر )
(ئةندام ثةرلةمانني لة رووى ئابوريةوة لة روى تةوافقى سياسيةوة لة هةموو رويةكةوة باشرتة 111)

امانى ثةرلةمانى كوردستان كةم بكرَينةوة بؤ خولةكانى داهاتوو ئةمة دراسةيةكى ثَيويستة بةرَيزان ئةند
لة كؤمسيؤن بيكةن و بة نوسراوَيك ئاراستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستانى  بكةن و لَيرة ثرؤذة 

عةية يشة بؤ ئةم قا( كةس زؤر 61( كةس لةم قاعةية )111ياساى هةَلبذاردن هةموار بكرَي لة بر ى )
 .ئةمة ئاراستةى كؤمسيؤمن كرد
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( ئةمساَل ئامادةية بؤ هةَلبذاردن و ثشتطريى ئةو ثَيشنيارةى 9-30سةبارةت بة كؤمسيؤن ئاية فعلةن )
-30بةرَيز كاك برزؤ و زؤربةى ئةندامانى ثةرلةمان كرديان ثَيم واية د.فرسةتين كردى لة )

سةرؤكايةتى هةرَيمين ئةطةر قةرارة بكرَيت بكرَيت لةطةَلى  (ئةجنومةنى ثارَيزطاكانين بكرَيت و9
هةروةها هةَلبذاردنى كوردستانين ، سةبارةت بةوةى ثرسيارَيكمان ال دروست بوة ئةو جةلدانةى كة 

( زياتر بوة  خؤى 50تةوزيع كراوة يةعنى دةفتةرى ئةو وةرةقانةى كة هةية لةوةى ريفراندؤما لة )
( بوة ثَيمان خؤشة كاك هندرَين جوابى 52(بوة )55( زياتر بوة )50انا لة )(ية لة زؤربةى بنكةك50)

ئةوةمان بداتةوة لة شوَينَيكيشا باسى ئةوةى كرد كة وةرةقةى تايبةتيان دروستكردوة يةعنى فلزية ئاية 
 ؟ةيئةو وةرةقة فلزيانة سودى ضي ؟ئةو وةرةقة فلزيانة ئةطةر سيستةمة ئةليكرتؤنيةكان بةكار نةهَينن

ئةطةر ئةوان بطةرَينةوة سةر سيستةمة كؤنةكة ثشتطريى لة قسةكانى كاك) برزؤ و كاك يةروانت طةشة 
 .ر سوثاسخان كاك على محة صاحل د.شَيركؤ جةودةت د.شَيركؤ محة امني و د.فرسةت(دةكةموو زؤ

 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –بةرَيزجعفر ابراهيم ئَيمنيكى 

 .تايدا بةرَيز مامؤستا حسن فةرموولة كؤ ،تسوثاس بؤ بةرَيز عمر عينايا
 بةرَيز حسن صاحل حممود:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةاَلم دواتر بانطت  ،ة، بةاَلم ناو خوَيندراوةتةوة لَيرة نةبوكة لَيرة نةبوم ناوت خوَيندمةوة مببورن
وو حزبة سياسيةكانى ، هةَلبةت هةموومان و هةمئةو هةقةم لَي بسَينيةوة جةنابت كردؤتةوة خةريبوو

كوردستان ئةوانةى لة ثَين راثةرين دروست بون و ئةوانةى لة دواى راثةرينين دروست بون و دميوكراسى 
درومشى سةرةكيان بوة دميوكراسين ثراكتيكة نةك دروشم هةَلبذاردنين كؤلةكةى سةرةكى دميوكراسية 

َلك بة ثرؤسةى سياسى زياتر هةم متمانةى خةهةَلبذاردنى ثاك و بَيطةردين هةم ثَيطةى هةرَيم تؤطمةترو 
، بؤية هيوادارم لةمةو دوا روى جوانى دميوكراسى لةوة ناشرينرت نةكةين كة لة رابردوودا كراوة دةكات

كؤمسؤنين بةر ثرسيارى يةكةمن لةو بوارةوة ،ئةطةر بَي اليةنى خؤيان بثارَيزن كة هيوادارم ئةو 
ةزموون و يةكةم تاقى كردنةوةيانة  بةرَيزان من كؤمةَلَيك ثرسيارم متمانةية لة دةست نةدةن كة يةكةم ئ

( مليار ديناريان وةر طرتوة لة 29هةية لةوةوة دةست ثَي دةكةم بة سةريعى بةرَيزيان باسى ئةوةيان كرد )
( ئةو ثارةية طوتى بؤ جيهازى ئةليكرتؤنى تةرخان كراوة 30حكومةتى هةرَيم بؤ ئيشوكارةكانيان لة سةدا )

ئةوةم هةية ئةو (مليار دينار دةكات ثريارى 9بؤ 8( ثَيم واية )30لة كاتَيكا كة جيهازةكة نية لة سةدا )
؟ ثرسيارَيكى ديكةم كؤمسيؤن ض رَيطا ضارةيةكى هةية بؤ هةموو ئةو هَيزة ضةكدارانةى ثارةية ضى لَيهات

دةرونى دةخةنة سةر دةنطدةران ض  كة لة ناو هؤَل و دةرةوةى هؤَلى دةنطدان فشارَيكى زؤر دةخةنة فشارى
بؤ ئةوةى ئةم هَيزة ضةكدارة لةوَيدا نةمَينن لة هةَلبذاردنةكانى هةرَيم درَيذكردنةوةى  ،ثالنَيكى هةية

(بؤ 8ماوةى دةنطدان بؤتة عورف ئاية هؤكار جية؟  هةموو جارَيك ئةم درَيذكردنةوةية ئةطةر لة سةعات )
( هؤكارةكة جية ؟ 70( و)60بةس يةك سةعات دةبَيتة لة سةدا )( دةنطى داوة 40( خةَلك لةسةدا )8)
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كؤمسيؤنى بةرَيز ئةوةمان بؤ رونكاتةوة ئةو هةموو درَيذكردنةوة بؤ ضى ، ئاوارةكان باسيان كرد زؤربةيان 
فرمى خؤراكيان هةية كؤمسيؤن ج رَيطا جارةسةرَيكى طرتؤتة بةر ، ئةطر ثَيشرت هةَلبذاردنَيكى ثوخت 

بةر ناثاكى و تؤمارى دةنطدةران و نةبونى كؤمسيؤنَيك ئاية لةمةو دوا طرةنيت ئةوة هةية  نةكراوة لة
تؤمارى دةنطدةران ثاك دةبَيت و لةمةودوا ساَل بة ساَل ئةم خةلةلة نةمَييَن واتا خةلةل لة 

بةرَيز خالَيكى تر بريكارةكان بريكارةكانى هَيزة سياسيةكان (دا هةر نةمَييَن، 2018(و)2016(و)2017)
سةرؤكى ثةرلةمان بريكارةكانى هَيزة سياسيةكان لة ناو با بَلَيني ناوةندةكانى دةنطداندا فشارَيكى زؤريان 
لةسةرة بة تايبةتى بريكارةكانى هَيزة ئؤثؤزسؤنةكان كة دةكرَي بلَيني بريكارةكان دةبن بة بةشَيك بة 

َلبذاردنةكة دةثارَيزن ، بةاَلم زؤر جار دةبينني هاوكارَيك بؤ كؤمسيؤن ، ضونكة ئةوانة ثاكي و نةزاهةتى هة
لةم الو لةم ال فشارَيكى زؤريان لةسةرة هةندَيك جار ناهَيلن جبنة ذوورةوة و هةندَيك جار فشاريان لةسةرة 
و هةندَيكلار ثةراوى سكااَليان نادةنَي ئاية بةرَيزان ج رَيطا ضارةيةكيان بؤ ئةوة داناوة ئةجنومةنى 

ثةرلةمان باسكرا كة لة رووى كات و لةروى دةرونى خةَلك و لة رووى ماددةوة زؤرى تَي دةضَيت ئةطةر ثَيكةوة  ثارَيزطاكان و
(دا 59بكرَين باشرتة دةنطدةرانى دةرةوة بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان لة ياساى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان لة ماددةى )

راق كة لة دةرةوة دا دةنيشن مافى بةذداربونيان لةهةَلبذاردنى ثةرلةمانى عَي –هاتوة دةَلَي هاواَلتى هةرَيمى كوردستان 
عَيراق دا هةية نازامن باس لةوة كرا كة مافيان نية ئةمة بة ض ثَيوةرَيك مافى بةذداريان نية و ض رَيطا ضارَيك  –كوردستان 

ان ثَيرا ناطةن بَينةوة دةنط دةدةن هةمويان لة دانراوة ئةطةر مافى بةذداريان نية بؤ ئةوانةى كة لة دةرةوةى واَلتن هةموي
بر يان دةنط دةدةن كةسو كاريان لة بر يان دةنط دةدةن كة لة دةرةوةنة ض حةلَيك بؤ ئةوة دؤزراوةتةوة بؤ ئةوةى رَيطرى لةم 

ةرجةند كراوة ساختة كاريةش بكرَي و ض ئيلرائاتَيك دانراوة بؤ ئةو خةَلكانة ئاخر ثرسيارم بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ه
ئاية رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى واَلتان و يوو ئَين و هةموو كةسايةتية سةربةخؤكان تا ئيستا داوايان لة كؤمسيؤن 
كردوة بَين ضاودَيرى ثرؤسةى هةَلبذاردن بكةن و ئةطةر كردويانة دةكرَي ثَيمان بلَين كَينة و ئةطةر نةيان كردوة هؤكار ضية 

 زؤر سوثاس.
 جَيطرى سةرؤكى ثةر لةمان: –زجعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَي

سوثاس بؤ بةرَيز مامؤستا حسن صاحل بةرَيز ظةمان فيصل مافلى هةبو قسة بكات ديارة لة مافى خؤى 
خؤشبوو ضونكة ئةوين لة دةرةوةبوو كة ناوةكةم خوَيندةوة بةرَيزان دانيشتنةكة هةَلدةطرين بؤ ماوةيةك 

 .سوثاس بؤ ئَيوةى بةرَيز فةرموون ة و بةردةوام دةبني( دةطةرَيينةو4سةعات )
 دانيشتين دووةم

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
خذذواي  شذذببة ناوي  نذذةوة، ةخ ثذذَي دةكةي سذذت  سذذتان دة طذذةلي كورد نذذاوي  بذذة  شذذتنةكةمان  بذذان، داني ندة و ميهرة

ئذذة ضذذاوةر واني  سذذتا  بذذةر َيزان ئَي بذذني،  نذذداماني بذذةردةوام دة طذذر و ئة سذذةرؤك و جَي بذذةر َيزان  يذذةن  وةين لةال
يذَذوةي  سذذيارةكاني ئ يذذةكان و ثر لذذة تَيبين يذذان  كذذة طوَي سذذتان  كؤمسيؤني هةَلبذاردن و راثرسي لة هةرَيمي كورد
طذذر  بةر َيز طرت، ئَيستا ضاوةر واني وةاَلمي بةر َيزيانني، ئةو وةاَلمانة لةاليةن بةر َيز سةرؤكي كؤمسيؤن و جَي

يذذد و ئةن بذذة تةئك تذذةوة،  يذَذوة دةدرَي سذذيارةكاني ئ مذذي ثر سذذيت وةاَل سذذاس و ثَيوي داماني كؤمسيؤن بة ثَيي ئيختي
لذذةم  يذذد  رةنطة هةندَيك وةاَلم هةبن ثَيويستيان بة نووسينةوة هةية وةاَلمي ئةم ثةرلةمانة بدرَيت، بة تةئك
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سذذيت  لذذة ئا كذذة  سذذت  سذذت و درو مذذي را يذَذت، وةاَل ممذذان دةو مذذة وةاَل شذذتنة ئَي نذذداماني داني مذذة و ئة ضذذاوةر واني ئَي
بذذوو،  لذذةمان  نذذةي ثةر طذذاي متما يذَذوةكرد جَي سذذتان ل يذَذوة با ثةرلةمان بَيت، بة تةئكيد ئةم كؤمسيؤنةش وةكو ئ

 بةو شَيوازةش ئَيمة ضاوةر واني وةاَلمي كؤمسيؤنني، فةرموو بةر َيز سةرؤكي كؤمسيؤن.
 ن:بةر َيز هندرَين حممد صاحل/ سةرؤكي ئةجنومةني كؤمسيارا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
شذذةيي  هذذةني و ثي ئذذةركَيكي مي كذذة  ئذذةو ئةر كذذة  ئذذةوةي  طذذةَل  مذذة لة كذذة ئَي سةرةتا دةمةوَيت ئةوة جَيطري بكةم 
طذذة  كذذة طرن ئذذةو ئةر كذذة  كذذةين،  ثذذريؤزة دة كذذة  ئذذةو ئةر كذذة  خؤمانة، بةاَلم بة ئةركَيكي نيشتيمانيشي دةزانني 

شذذَيكياني وةاَلم بةر َيوةدةبةين، بؤية تةحةمولي ئةو هةموو م مذذن بة مذذةكان  كذذةين، وةاَل اندوبوون و ئةركة دة
يذَذزان( وةاَلم  بذذذاردن )د.ر كذذارطَير ي هةَل سذذةرؤكي  سذذلَيمان( و  دةدةمةوة، بةشَيكيانين هةردوو هاوكارم ) كاك 
يذذةك  دةدةنةوة، تةبعةن ثرسيارةكان زؤرن مةجاليشم نةبوو تةسنيفي بكةم، ضونكة زؤربةي زؤريان لةسةر 

مذذةوة،  تكرارن، شذذيت وةاَلم دةدة شذذَيوةيةكي ط بذذة  نذذاخبني  سذذللي  بذذة  قذذة  كذذة موتةعةلي تةنها دةربارةي ئةوةي 
مذذاري  سذذةر تؤ سذذة لة يذذةك ق تذذةنها  هذذَيَلم،  بذذةجَي دة يذَذزان(  سذذلَيمان و د.ر كذذاك  بذذةر َيزان ) بذذؤ  شذذَيكيانين  بة

لذَذَي نذذدَيك دة هذذةزار 900000ن )دةنطدةران دةكةم و تةفاسيل دةدةم بةوان، ئةوةي باس لةوة دةكات كة هة  )
مذذة 300000دةنطدةر دووبارةية، هةندَيك دةَلَين ) يذذة، ئَي سذذةدا دووبارة لذذة  ضذذةند  لذَذَين  نذذدَيك دة ( هةزار، هة

زؤر بة رووني طومتان لةبري بكةن ئةو داتاية كؤنة، ئةو داتاية كؤن بوو، ئَيستا ئَيمة داتايةكي نوَيمان هةية، 
ئذذةو مردن و بةشي تؤماري دةنطدةران هةية، الي كؤئةو داتاية تةنها الي كارطَير ي هةَلبذا سيارةكانين نيية، 

يذذت )9) ضذذؤن زان تذذؤ  نذذة،  كذذة لةوَيي سذذةي  سذذةد 900000( كة سذذةد لة يذذة و  ثذذةجناي تَيدا يذذة و  هذذةزاري تَيدا  )
مذذارَيكي  سذذتا تؤ بذذوو، ئَي بذذردوو  بذذوو، را تذذةواو  ئذذةوة  كذذران  خاوَين نيية، ئةو داتاية و ئةو قسانةي كة ثَيشرت دة

سذذم نوَيي كذذو با كذذراوة، وة سذذةر  كذذاري لة ة، وةكو دكتؤرة ئيشارةتي ثَيدا كة لةسةر ض بنةمايةك كراوة و ضةند 
طذذداني  كذذةي دةن يذَذم، بن سذذيارةكاندا د سذذةر ثر يذذي بة بذذة خَيرا بذذةاَلم  كذذةم،  هذذةمووي ب سذذنيفي  كرد نةمتواني تة

لذذة تايبةت، بةَلَي، ئَيمة زانيمان قةَلةباَلغي هةية، ئةوجارة بنكةي دةنطداني تا يذذةك  هذذةر قوتاخبانة لذذة  بذذةت  ي
( دةنطدةر تَي ناثةر َيت، نوَيكردنةوةي تؤماري دةنطدةران ناكرَي بة شَيوةيةكي بةردةوام بني لةطةَل 2000)

يذَذت،  بذذذاردني دةو جذذةي هةَل شذذغيلي بود يذذةكي تة لذذة بودجة ئةوةشدا، ضونكة ئةوة بودجةيةكي دةوَيت بةدةر 
كذذرَي د شذذة دة يذذةكي با ئذذةوةش بريؤكة طذذدةران بذذةاَلم  مذذاري دةن نذذةوةي تؤ مذذة نوَيكرد نذذة ئَي ئذذةو هةَلبذارد واي 

بةردةوام بكةين و بودجةيةكي تايبةتي بؤ داوا بكةين، دةربارةي ئةوةي كة ئايا راسثاردةي سةرؤكي هةرَيم، 
( نووسراومان كردووة بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان و حكومةت 6/11/2017تةبعةن خؤتان دةزانن ئَيمة لة )

لذذة )داوامان كرد ئذذةوةبوو  يذَذت،  مذذان بطوتر كذذة ثَي كذذرَي  كذذة 8/5ووة كة سَي هةَلبذاردنةكة ضاوةر َي دة ( وةاَلمة
سذذذذتا  شذذذذكرا ئَي كذذذذو باسي هذذذذةر وة شذذذذمانة  كذذذذةين، لةبريي سذذذذتان ب لذذذذةماني كورد بذذذذذاردني ثةر ئذذذذةوةبوو هةَل

بذذ شذذي  كذذراوة، هةمواركردنةوةي دابةشكردني دةسةاَلتةكان سةرؤكي هةرَيم و وابزامن خوَيندنةوةي يةكةمي ؤ 
يذذة 30/9دةربارةي ئةجنامدان هةَلبذاردن ئةجنومةني ثارَيزطاكان لة ) سذذايي هة (، هةَلبةت كؤمةَلة شتَيكي يا
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نذذاوي 30/9لةوانةية نةكرَي لة ) بذذَي  نذذوَي دة ( ئةو هةَلبذاردنة ثَيكةوة بكرَي بة تايبةتي وةرطرتين سةر لة 
بذذدرَييَت، تذذةعين  فذذةترةي  كذذةين،  يذذة  قةوارة سياسيةكاني بؤ ب يذذة لةوانة قذذانوني هة مذذودةي  نذذدَيك  يذذةعين هة

كذذرَي  يذَذذ، دة نةتوانني زةخت لةخؤمان بكةين، هةَلبةت ماوةيةكي تر دةوَيت، ناَلَيم ماوةيةكي زؤر دوور و در
لذذة ) نذذاكرَي  نذذة  ئذذةو هؤكارا بذذةر  ئذذةو 30/9ئةوة لة ئةجنومةني ئَيمة دانيشني باسي لَيوة بكةين، لة طذذةَل  ( لة

تذذي هةَلبذاردنة بكرَيت نذذاوخؤ و وةزارة ، دةربارةي هاوكاري وةزارةتةكان، وةزارةتةكان هاوكاربوون، وةزارةتي 
بذذوو  كذذراوة، زةرور يذَذيَن  بذذؤ دو كذذرد  سذذي  كذذان با ثَيشمةرطة، هةروةها ئةو كؤبوونةش كة كرا يةكَيك لة برادةرة

يذَذزة ئة ئذذةوةي ه بذذةر  يذَذت، لة كذذةيان دوَييَن بكرَيت، تةنانةت زةرورة دواي مانطَيكي ترين بكر يذذةكان حةرة من
ئذذريي  نذذة دةوا نذذني، ئةوا سذذابت  شذذوَيين  هذذةموو  يذذة  نذذة لةوانة ئذذةو هَيزا سذذةربازي  جذذؤَلي  يذَذي مجو لةسةرة، بة ث

نذذة طؤر مةدةني نني كة وةحدةيةكي عةسكةري لَيرةبوو هةمان يذَذت، ئةوا يذَذرة ب نذذدامي ل سذذةردا ئة يذذان بة انكار
لذذة كور يذذنن  كذذة دةب يذذةي  خذذة ئةمن ئذذةو بارودؤ كذذة دَيت، بة ثَيي  مذذة كؤبوونةوة يذذة ئَي يذَذراق، بؤ لذذة ع سذذتان و  د

نذذة  كذذة دةب يذَذوةردةطرين  نذذةيان ل ئذذةو ناوا سذذيت  مذذة لي يذذدا ئَي لذذة كؤتاي بذذةاَلم  تذذرين،  مذذانطَيكيكي  خذذةين  دوادة
نذذةكرَيت  ثذذدةيت  دةنطدةري تايبةت، سر كردن مةعناي ضيية ئةوة بؤ ئةو دوو برادةرة بة جَي دةهَيَلم كة ئة

سذذة بذذدةن،  طذذدان  نذذةوةي نذذاتوانن دةن سذذةر نوَيكرد يذَذت لة يذذةك دةكر لذذةو دوو رؤذة كؤنطرة كذذؤنطرة،  بذذة  بارةت 
نذذات،  سذذبةت زةما بذذة ني تؤماري دةنطدةران و هةموو ئةو قسانةي كة باسكرا لَيرانة دةخرَيتة بةردةم خةَلك، 

يذذة، بةشَي مذذي ئةخالق شذذَيكي ئيلتيزا كذذارة، بة شذذي زةماناتي هةَلبذاردنَيكي ثاك و بَيطةرد ضيية، بةشَيكي رَي كي
مذذة  سذذرايتةوة، ئَي ثذذةير ةوةكان نوو يذَذي  بذذة ث كذذةي  سذذةير ب طذذةر  سذذيؤن ئة كذذاني كؤم هذذةموو رَيكارة موراقةبةية، 
نذذةت  سذذةكامن تةنا سذذةرةتاي ق لذذة  كذذرد  شذذم  يذذر(، باسي عذذب والتزو نذذع التال ليذنةيةكمان تةشكيل كردووة بؤ )م

مذذة سذذتا ئَي ئذذةوةي  رَيكارةكاني رؤذي دةنطدان و جياكردنةوةي دةنطدان تاوةكو ئَي بذذؤ  نذذةكردووة  سذذةندمان  ثة
هذذةموو  دةرفةت بدةين بؤ هةر بريؤكةيةكي نوَي لةو ثر ؤسةية بؤ ئةوةي زةمان بدات و ئيتميئنان بدات بة 
اليةنةكان، بةاَلم لةطةَل ئةوةشدا كة رَيكارةكان بة ثَيرفَيكت دةر وات، هةموو ئيلارةئةتةكان بة رَيك و ثَيكي 

ضذذاودَيريةكي  لذذة  ضذذَيت و  لذذة دةردة يذذةك  لذذة بنكة مذذة  سذذان دةَلَي مذذن دي طذذدان،  كذذةكاني دةن لذذة بن نذذة و  ئةكيتظا
طذذدان  نذذةي رؤذي دةن سذذةبةية ئةوا بذذةو مونا سذذيؤن  نذذدَيكي كؤم نذذةبَيت كارمة لذذَي  ضذذاودَيري  هذذيض  شوَينَيك كة 

شذذذريف تةرب سذذذتايةكة، مو يذذَذنني، مامؤ نذذذة دةه سذذذَي رؤذ ئةوا بذذذؤ  مذذذة  نذذذني ئَي سذذذيؤن  نذذذدي كؤ كذذذة، ةكارمة وية
بؤ دوو رؤذ يان سَي رؤذ دةيان هَينني رؤذَيك تةدرييب ثَي دةدةين، دوو رؤذ لة بنكةكان دةبني،  ثارَيزةرَيكة،

طذذةَل  نذذة، لة نذذة زامنرتينيا لذذةو بنكا نذذة  ضذذاودَيريكردني ئةكتيظا يذذة  بذذن، بؤ قذذةت دة قذذدي موئة بذذة عة نذذة  ئةوا
لذذة نذذةوةي  ئةوةشدا دةبينني لة رَيكارةكان و بة تايبةتي لة رَيكارةكاني رؤذي دةنطدان و  كذذاني جياكرد رَيكارة

بذذةر  انشااهللدةنطدان شيت وا كراوة كة لَي نةطةر َيني بةراسيت،  كذذار دةطرَيتة كة زةفةري ثَي ببات، هةندَيك رَي
بذذةر،  انشْااللة نذذد طرياوةتة كذذارَيكي وا توو كذذة ض رَي كذذةوَيت  بذذةدةر دة ئذذيقرتاح  ئةو رَيكارانة بةشَيكيان لة رؤذي 

هذذةم كذذة  كذذةم  نذذةوةي، لَيرةش داوا دة لذذة باَلوكرد كذذاربن  هذذةروةها هاو سذذة،  لذذةو ثر بذذن  سذذيؤن  كذذاري كؤم وو هاو
نذذدامان و  سذذةر ئة كذذردن لة خذذت  هذذةروةها زة طذذة،  يةكةجمار بةراسيت وةعي تةزوير نةكردن كة ئةوة زؤر طرن
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سذذبةت  بذذة ني يذَذت،  نذذة بكر ضذذاودَيريةكي ئةكتيظا كذذة  كذذةكان  لذذة بن سذذيةكان  قذذةوارة سيا نذذةراني  بذذةتي نوَي بةتاي
نذذني  مؤبايل، مذذةش دةزا مذذة، ئَي كذذةكاني ئَي سذذةر بن كذذة لة ئةوة شتَيكي باشة قةدةغة بكرَيت، هةرضةندة ئةركَي

يذَذوةكرد، ف سذذي ل يذَذك با بذذةت برادةر طذذداني تاي بذذةر يلةوانةية بة تايبةتي لة دةن بذذةت لة طذذداني تاي لذذة دةن لذذةن  ع
نذذ بذذر ؤن وَي لذَذَين  يذذان دة سذذةربازي، ثَي ئذذةوامري  بذذة  مذذولزةمن  كذذةي ئةوةي ئةوانة زياتر  نذذاو بن لذذة  ظذذي  ةي و الي

مذذة  يذذة وردة وردة دَي بذذاَلون، بؤ ثذذةرت و  سذذيارةكان  كذذةين، ثر دةنطدان دةطرَيت و دةنَيرَيت، تةبعةن مةنعي دة
يذذاريكراوة ) بذذؤ )8سةريان، درَيذكردنةوةي كاتي دةنطدان بة ياسا د بذذةر 8(  شذذماندا لة طذذةر قةرارَيكي خذذؤ ئة  ،)

شذذَيوةيةك ( كاتذمَير زؤربَي12ئةوةي كة لةوانةية ) هذذيض  بذذة  كذذرَي و  سذذةت ب شذذنيارة ديرا ئذذةو ثَي ت، دةكرَيت 
بذذة )72درَيذي ناكةينةوة، راطةياندن لة ماوةي ) مذذة 72( كاتذمَير بة ياسا ئَيمة مولزةمني  تذذذمَير ئةجنا ( كا

سذذةاَلمةت وةرةوة(،  بذذر ؤ  يذَذت )دوور  مذذان دةَل كذذوردةواري خؤ شذذدا  طذذةَل ئةوة بذذةاَلم لة يذذةنني،  يذذةكان رابطة بةراي
يذذة طر طذذرنط ئةوة بذذةاَلم  نطة ئَيمة ئةجنامةكان بة ديقةت باَلو بكةينةوة، بؤ زانياريتان ئيلتزامين دةكةين، 

بذذة  ضذذةند  بذذر ؤين و  سذذورعةت  ضذذةند  سذذكَيلَيكني  نذذاو  با وةقت لةسةر حيسابي ديقةت نةبَيت، ئَيمة لةوال لة 
ئذذةو ديق يذذةكَيك ديقةت بني، زةبت بكةين لة بةيين مودةي ياساييةكة و لة بةيين  نذذة،  مذذة هةما كذذة ئَي تذذةي  ة

ئذذةو )208000باسي كرد ئةو ) مذذردووة،  ضذذةندي  قذذة  هذذةزار فةر تذذا 208000(  بذذةيين دوو دا لذذة  هذذةزارة   )
هذذةبووة،  منذذان  بةيسةكة فةرقة، نازانني هةمووي مردووة، نازانني هةمووي وةهمية، طرنط داتا بةيسةكي كؤ

ة، سةبارةت بة هةَلةجبة، هةَلةجبة لة زمين يةك بازنةية، يةكَيكي نوَيمان هَيناوة بينيتمان ئةو فةرقةي هةي
جبذذ طذذاي هةَلة طذذةَل ثارَيز تذذةعامول لة يذذدين  سذذةي وةح قذذة موئةسة سذذيؤن تا لذذة كؤم مذذة  سذذةبةية ئَي ة بذذةو مونا

 دةكةين.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ئذذةو شذذتم  لذَذة تَيطةي بذذراي بؤ ئةوةي راست بكةمةوة، منين بة هة بذذوو،  خذذؤي  طذذاي  لذذة جَي سذذيارَيكي زؤر  ة، ثر
ئذذاري  كذذاك  بددداللطيفبذذةر َيزمان  بذذذاردن  ع كذذة هةَل نذذة  مذذةني ثارَيزطاكا سذذيت ئةجنو كذذرد، مةبة سذذياري  كذذة ثر

 بكرَيت.
 بةر َيز هندرَين حممد صاحل/ سةرؤكي ئةجنومةني كؤمسياران:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بذذذاردن ئةجنومةني ثارَيزطاكان بة تةنها دةبَي سذذةربةخؤي هةَل بذذااَلي  ت، دةبَيت ئةوةش بَلَيني كة كؤمسيؤني 
يذذةكي  كذذو ثارَيزطا تذذةوة، وة يذذة كردؤ لذذةو ثارَيزطا شذذيت  بذذةري ط كذذة بةرَيوة سذذةية  كذذة موئةسة بذذةن تا تةقري
سذذي  كذذو ئؤفي نذذا، وة بذذؤ دا سذذتافمان  نذذا،  بذذؤ دا شذذتيمان  بذذةري ط كذذردووة، بةر َيوة طذذةَل  تذذةعاموملان لة سذذتةقيل  مو

هةَلةجبة، ئةوةي لة ناو تؤمار نةبَيت ض لة دةرةوة بَيت و ض لة ذوورةوة بَيت لة هةر شوَينَيك بَيت ثارَيزطاي 
ئذذةو ) يذذة  فذذةتي هة تذذةنها دةر نذذةبَيت  طذذدةران  مذذاري دةن لذذة تؤ نذذدةكاني 30ئةطةر ناوي  سذذةرةداني ناوة ( رؤذة 

كذذ بذذاس دة كذذة  شذذتانةي  ئذذةو يادا كذذات،  فذذة ب خذذؤي ئيزا نذذاوي  سذذيؤن، تؤماري دةنطدةران بكات،  شذذتة كؤم رَي طةي
شذذتانة  ئذذةو يادا هذذةموو  سذذةر  يذذار لة سذذياران بر  مذذةني كؤم نذذادات، ئةجنو يذذار  كذذةس بر  يذذةك  كؤمسيؤن بة تةنها 
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يذذة  دةدات ئةطةر بدات، ئَيمة سوورين هةموو ئةو ياداشتانةي دةطاتة ئَيمة لة ئةجنومةن باسي بكةين، لةوانة
يذذة، ياداشتَيك لةسةر تؤماري دةنطدةران من ئَيستاش نا هذذةمووي ال زامن ئةكيد موقةريري مةجليسمان هةية 

سذذتا  ئذذةوةي ئَي بذذةر  يذذة لة كذذردووة، لةوانة مذذان  هذذةموو ئيلرائاتَيك طذذدةران  مذذاري دةن سذذةر تؤ طذذةر لة بذذةاَلم ئة
ئيعتيمادمان لةسةر داتا بةيسَيكي نوي كردووة، كؤنةكةمان الداوة لةوانةية لةبةر هةندَي ئةو وةاَلمة تاخري 

ئذذةو ب تذذةوة،  كذذة بَي يذذة  ئذذةو تؤمارة بذذةرايي،  مذذاري  بذذة تؤ سذذةبارةت  ئذذةوان،  تذذة  يذذةك بدرَي يذَذت كؤث يذذارة دةكر ر 
لذذة  كذذة  مذذة  ئذذةو ئةجنا سذذتطةية،  ئذذةو وي مذذاري  يةكةجمار ئيعالن دةكرَيت، ئةوةي لة ويستطة ئيعالن دةكرَي تؤ

مذذة،  سذذةر ئَي يذذة لة ئذذةوة بةَلطة بذذةَلَي،  تذذةوة،  سذذةدةق دةدرَي كذذؤثي مو كذذرَي و  ئذذيعالن دة سذذتطة  ئذذةو وي بذذةاَلم 
يذَذت،  سذذةر دةدر تذذايي لة يذذاري كؤ تذذةوة و بر  يذذةكال دةكرَي سذذةر  سذذكااَلي لة تذذا  يذذة،  تذذايي ني سذذان كؤ مذذةش دي ئةجنا

ئذذةو ) بذذةران،  نذذدني فةرمان تذذان 1500دامةزرا سذذيت لَي مذذةزرا بةرا يذذةكان دا كذذة الوةك لذذة بن كذذة  بذذةرةي  ( فةرمان
هذذا كذذة  بذذؤ ناشارمةوة بة موحاسةي حيزبي دامةزرا، وةكو ئةو سونةتةي  بذذةاَلم  يذذدا،  سذذيؤنة ثَي ئذذةو كؤم تووة 

نذذدَيك 50000رؤذي دةنطدان ئةو ) يذذان زؤرة، هة ئذذةوةي ذمارة ( هةزارة بةراسيت بةو شَيوةية نابَيت، لةبةر 
يذَذك  يذَذي فؤرم لذذة ر يذذة  نذذة، بؤ ئذذةو ناوا يذَذداني  بذذة ث نذذةبَيت  يذذة رازي  موعانامتان هةبوو، هةندَيك حيزب لةوانة

بذذةر دةبَيت و ليذنةيةك ثَيكهاتووة  بذذذاردن، لة سذذةندوقةكاني هةَل سذذةر  نذذداني  تايبةت بة دامةزراندني كارمة
( رؤذ لةسةر 15حةساسيةت و لةبةر زؤري ذمارةيان، عةرزةكان بة ثَيي ياسا سللةكان عةرز دةكرَين ثَين )

بذذة  سذذةبارةت  يذَذت،  شذذَيوةيةك ناب هذذيض  بذذة  لذذةحزة  ئذذاخري  يذذاري  جذذداري، بر  سذذلل  يذَذت  يذَذي دةطوتر ديوارةكان ث
تذذة راث نذذاردني راثؤر ؤرتي وةرزي، راثؤرتة وةرزيةكان وةبزامن ئَيمة يةكَيكني لة موئةسةسةكان ثابةندين بة 

بذذة  وةرزيةكان، جةنابي بر ياردةر لَيرةية، وابزامن هةموو راثؤرتةكان بة وةخيت خؤي ناردوويةتي، سةبارةت 
مذذاري دةن كذذة تؤ سذذتانةي  ئذذةو لي نذذدةكاني طرَينيت، هةموو طرَينتيةكان ئةوةية كة  هذذةموو ناوة تذذة  طذذدةران بطا

تذذةدةخولي  لذَذدةدات  يذَذك هةو هذذةموو جار يذذزب  بذذةَلَي،  ح تذذةدةخول،  سذذةلةي  بذذةت مة طذذدةران، هةَل مذذاري دةن تؤ
تذذةوافوق و  بذذة  سذذيؤنة  ئذذريادةي كؤم ئذذةو  نذذةخَير،  طذذةر َيت،  لذذَي دة سذذيؤن  حيزبي بكات، بةاَلم ئايا ئريادةي كؤم

هذذةر ) يذذاري  مذذةني كؤ9بر  نذذداماني ئةجنو شذذةي ( ئة يذَذت، بانطة ثذذَي نادر طذذةي  يذذة رَي ضذذَيت، بؤ سذذياران دةردة م
( رؤذ بَيت، هةندَيك لةطةَل 15هةَلبذاردن تاوةكو ئَيستا بر يارمان لةسةر نةداوة، هةندَيك لةطةَل ئةوةداين )

سذذاَلة 25) ئذذةمريكا( دوو  لذذة ) بذذذاردن،  بذذؤ وادةي هةَل يذذة  ( رؤذداينة، هةر ضةندة لة دنيا هيض ستاندةرَيك ني
ةي بانطةشةي حيزبةكان بؤ هةَلبذاردن دوو ساَلة، بةاَلم لةطةَل ئةوةشدا ضةندي كةم بَيت باشرتة، تاوةكو واد

قذذي  سذذيؤني عَيرا طذذةَل كؤم سذذيقمان لة نذذة، تةن لذذةو نزيكا يذَذت  ئَيستا بر يارمان لَي نةداوة، بةاَلم بر ياري لَي دةدر
سذذتا هةبوو ثَين ئةوةي ئةجنومةني دادوةري بَيتة جَيطةيان، دادو بذذةاَلم ئَي ةرةكان، تةنسيقي بامشان هةبوو، 

طذذةَليان  سذذيقمان لة نذذة تةن ثذذَين ئةوا بذذةاَلم  شذذوودان،  لذذة ث ئذذةوان  سذذتا  نذذن ئَي ئةوان لةوَيدا نةماون، خؤتان دةزا
يذذة  مذذان ني مذذة ئامَير هةبوو، بةاَلم كارتة ئةلكرتؤنيةكان بةكار ناهَينني لةبةر يةك هؤي تةكنيكي، ئةوين ئَي

يذذة، كة ئةو بيتاقان ئذذةليكرتؤني هة ئذذامَيري  بذذة  سذذيت  ئذذةليكرتؤنني، ثَيوي نذذة  ئذذةو بيتاقا ة خبوَينَيتةوة، ضونكة 
ئامَيرَيكي تايبةتة بؤ ئةوةي بيخوَينَيتةوة، ئَيمة ئةو ئامَيرانةمان لة دةست نيية، بؤية ناتوانني ئةو كارتانة 
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لذَذَي بةكار بهَينني، وَيراي ئةوةي سيقةمان بةو تؤمارةي الي خؤمانة كة درو ست كراوة، ثرسيارَيك ئةوةية دة
مذذة  بذذؤ ئَي نذذةي  سذذية لةوا سذذيارَيكي سيا ئذذةوة ثر مذذن  لة رةوشي ئَيستادا دةتوانرَي هةَلبذاردن بكرَيت، بة رةئي 
بذذذذاردن  يذذذة هةَل يذذَذت، لةوانة سذذذت ب شذذذي را كذذذةي عةكسةكة يذذذة وةاَلمة بذذذةاَلم لةوانة نذذذةوة،  نذذذةبَيت وةاَلم بدةي

مذذ طذذدةر )موعالةجةي زؤر شت بكات، ماوةي تؤ بذذة 30اري دةن كذذراوة  شذذارةوانيةكان  طذذةَل  كذذاري لة ( رؤذة، هاو
يذَذنن،  بذذةكار دةه شذذت  سذذتةر و  كذذة ثؤ بذذةكان  شذذةي حيز تايبةتي بؤ فةترةي بانطةشة، مةسةلةي شَيوازي بانطة
كذذرَي  يذذاتر، دة بةَلي، منين لةطةَل ئةو شَيوازةدا نيمة، تةنانةت جارَيك باسم كرد بانطةشةيةكي فؤلكلؤرية ز

تذذةمسيم 2500ان زياتر ئيلتيهاد بكةن بؤ بةكارهَيناني وةسائيلي زياتر، بنكةي دةنطدان لةسةر )حيزبةك  )
وَينَيكي تايبةت، ش(، بةس ئةطةر لة 3000دةكةين بؤ ئةوةي قةَلةباَلغي دروست نةبَيت، لَيناطةر َيني ببَيتة )

لذذة ) شذذيت  لذذة 2500بةاَلم بة شَيوةيةكي ط يذذةكَيك  طذذةر  ثذذةر َيت، ئة بذذة ( تَينا سذذتةكامنان  بذذةت لي طذذداني تاي دةن
ضذذونكة  يذَذت،  مذذة ب خذذةتاي ئَي يذَذت  سذذةبةتة ناب بذذةو مونا كذذةوت  يذذا نة بذذةت فر طذذداني تاي لذذة دةن شذذت  سذذت طةي دة

سذذةر ) ئذذةجمارة لة طذذدامنان  كذذةكاني دةن نذذاوخؤ 2000بن كذذاني  نذذاوخؤ، هَيزة كذذاني  بذذؤ هَيزة نذذاوة  طذذدةر دا ( دةن
خذذؤي 8يانيةوة دَيت، كاتذمَير )خؤشتان دةزانن ئيلتيزامَيكي ضاكيان هةية، لة بة كذذةي  طذذةَل ئامرة يذَذت لة ( د

طذذداني  لذذة دةن يذذة  دةنط دةدات زؤر بة سةاللة، ئينسيابي زؤري تَيداية، بةاَلم ئةطةر نةكرا دةنطي نةدا، بؤ ني
بذذارة  تذذازة دوو طذذرين  كذذة وةردة نذذاوة  ئذذةو  طشيت دةنط بدات، لةبةر ئةوةي ناوةكةي لةوَي سر اوةتةوة، ضونكة 

تذذةوة طذذةَل نابَي بذذةاَلم  (un)، لة تذذة  (un)بذذةردةوامني،  لذذة راثؤر لذذةمان و  جذذارين ثةر ضذذةند  سذذرية  زؤر موقة
بذذةتي  (un)وةرزيةكانيشمان ئةوامنان ئاطادار كردؤتةوة لة ثةرلةمان كة  بذذة تاي يذذةت،  نذذةوة نا زؤر بة دةنطما

ةم حةز دةكةم هاوكارامن هةبوونيان بةراسيت لة بواري هةَلبذاردن لَيرة زؤر زةعيفة، من زؤر سوثاستان دةك
 وةاَلمةكاني تايبةت بة تؤماري دةنطدةران كاك سليمان و د.رَيزان وةاَلم بدةنةوة، زؤر سوثاس.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةر َيز جعفر ابراهيم ئَيم

لذذةم سذذةرؤكايةتي ثةر سذذتةي  يذَذن الي دة لذذةمان د بذذؤ ثةر سذذيؤن  لذذة كؤم كذذة  ان بةر َيزان ئةو راثؤرتانةي وةرزي 
كذذة  لذذةماني  بذذاري ثةر نذذةي كارو نذذة ليذ يذذدارةكان، لةوا نذذة ثةيوةند بذذؤ ليذ كذذرَين  نامَينن، راستةوخؤ ئار استة دة
يذَذدابَيت  قذذةتي ت يذذاتر دي ئذذةوةي ز بذذؤ  ليذنةيةكي مةعنية، ليذنةي كؤمةَلطاي مةدةني، ليذنةي ياسايي، ئَيستا 

ؤ ئةوةي بة ديقةتةوة ئاطاداري ئَيوةي بةر َيز داوامان لة ديوان كردووة ذمارةي ئةو راثؤرتانة بؤمان بنَيرن ب
بذذيين و  بذذؤ تَي يذذاتر  مذذي ز سذذيؤن وةاَل سذذةرؤكي كؤم طذذري  كذذةين جَي سذذليمان دة بكةين، ئَيستا داوا لة بةر َيز كاك 

 ثرسياري ئةندامة بةر َيزةكاني ثةرلةماني كوردستان بداتةوة، خاَلَيكي نيزامي هةية، فةرموو كاك قارةمان.
 قادر فتاح:بةر َيز قارةمان 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثذذؤرتي  نذذةهاتووة، را بذذؤ  سذذيؤمنان  ثذذؤرتَيكي كؤم هذذيض را سذذتا  تذذاوةكو ئَي لذذةمان  بذذاري ثةر نذذةي كارو لذذة ليذ ئَيمة 
 مانطانةمان بةدةست نةطةيشتووة هيض مانطَيك، راثؤرتي وةرزيشمان بةدةست نةطةيشتووة، زؤر سوثاس.
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 طري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَي

 بةر َيز امنة خان فةرموو.
 بةر َيز امنة زكري سعيد:

 ر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بة

سذذةرؤكايةتيا  خذذيت  خذذؤ وةرزي وة يذَذت  هذذةمي راثؤرت نوقتةي نيزامي نية، ضونكة ديظ قانونَي ذي كؤمسيؤن 
نذذدامني  هذذةمي ئة بذذؤ  ظذذَينت  يذَذرينت د لذذةماني دةن بذذؤ ثةر يذذان  يذَذرينت  لذذةماني دةن هذذيض ثةر ضذذي،  لذذةماني ب ثةر

ضذذينت، ئة ةر طذذليذنةيةك يا تايبةمتةند نينة طرَيداي بة كؤمسيؤنَي، واتة نابينت تةنها بؤ دوو، سَي ليذنةيا ب
 راثؤرت بهَين دبيت تةوزيع بيت بةسةر هةمي ئةندامي ثةرلةماني، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
يذذة طومتان بة ت نذذاي ئةوةن ضذذَيت ما نذذةكان ب بذذؤ ليذ ةئكيد بؤ هةندَيك ليذنةي ثةيوةنديدار دةضَيت، بةاَلم كة 

بذذةش  لذذةمان دة نذذداماني ثةر كذذةي ئة بذذة ية كذذة  سذذةر ية نذذة بة شذذت هة نذذدَيك يادا ضذذن، هة نذذدامان نة بذذؤ ئة كذذة 
كةن زياتر، بةر َيز دةكةَين، ئينلا ض راثؤرتةكان بن بة تةئكيد، بةاَلم ليذنة ثةيوةنديدارةكان كاري لةسةر دة

 كاك سليمان جَيطري سةرؤكي كؤمسيؤن فةرموو.
 جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني كؤمسياران: /مصطفىبةر َيز سليمان 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كذذراوين  سذذتان  لذذةماني كورد شذذيت ثةر كذذة بانطهَي شذذحاَلم  بذذاش، خؤ تذذةتان  ئذذةم كا بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان، 
بذذة ئامادةك ئذذةو سذذةبارةت  هذذةموو  ئذذةوةي  بذذةر  كذذةين، لة سذذة ب طذذدةران ق مذذاري دةن بذذذاردن و تؤ يذذةكاني هةَل ار

سذذا  يذَذي يا ئةندامة بةر َيزانةي ثةرلةمان كة ثرسياريان ئار استةي كؤمسيؤن كرد و حةقَيكي خؤيانةش و بة ث
ضذذ مذذة  كذذرد ئَي لذذةوة  سذذيان  نذذة با لذذةو بةر َيزا سذذني، زؤر  سذذتاندا بةرثر لذذةمان كورد بذذةردةم ثةر مذذة لة لذذة ئَي يمان 

سذذذتان  لذذةماني كورد لذذة ثةر كذذارين  نذذةكان داوا بذذذااَلي هةَلبذارد سذذيؤني  كذذو كؤم مذذة وة يذَذت، ئَي لذذةمان دةو ثةر
سذذتا  بذذةتي ئَي بذذة تاي كذذات،  سذذي ب بذذذاردن و راثر سذذةربةخؤي هةَل بذذااَلي  ضاودَيرَيكي وردي كارةكاني كؤمسيؤني 

يذذار ئَيمة لة ناو ثر ؤسةي ئامادةكاري هةَلبذاردنني، خشتةي كردارةكان  بةاَلو كراوةتةوة، رؤذانة كؤمسيؤن بر 
كذذو  بذذة وردي وة كذذةم زؤر  كذذا دة تذذةوة، ت بذذةاَلو دةكرَي سذذيؤن  ثذذةر ي كؤم لذذة ماَل سذذيؤن  كذذاني كؤم دةدات، بر يارة
ضذذاودَيري  بذذةكانيان  هاواَلتيةكي ئةم كوردستانة، وةكو ئةندامَيكي ثةرلةماني كوردستان، وةكو نوَينةري حيز

كذذذ سذذذيؤن ب كذذذاني كؤم ضذذذووني وردي كارة نذذذةتي بةر َيوة كذذذرد، زةما نذذذةتيان  ئذذذةوان داواي زةما ضذذذونكة  ةن، 
مذذةيان  كذذةن ئة مذذة ب كذذاني ئَي هةَلبذاردنَيكي ثاك و بَيطةرد ئةوةية كة ئةوان بَين زؤر بة وردي ضاودَيري كارة

كذذارطَي ر ي خاَلَيك، خاَلي دووةم باسي تؤماري دةنطدةران دةكةم، بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن و بةر َيز سةرؤكي 
نذذدَي  بذذةاَلم هة هةَلبذاردن لة بةيانيةكةي بة وردي باسيان كرد، من سةد لة سةد تةئيدي قسةكانيان دةكةم، 
ئذذةو  هذذةموو  نذذة و  ئذذةو بةر َيزا سذذةكردني  لذذة دواي ق ضذذونكة  يذذة،  نذذةوة هة بذذة دووبارةكرد شت هةية ثَيويسيت 

طذذدةرا مذذاري دةن سذذةر تؤ سذذيارةكانيان لة كذذرد ثر سذذياريان  كذذة ثر شذذيت بةر َيزانة  مذذة بانطهَي نذذة ئَي بذذوو، بةر َيزي ن 
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يذذة  ئذذةو داتا بذذوو  سذذت  بذذةر دة يذذةكمان لة كذذرد، داتا طذذدةرامنان  مذذاري دةن سذذي تؤ كذذراين، با ثةرلةماني كوردستان 
بذذذاردن و  ثذذةير ةوي  نذذاوي  بذذة  كذذرد  ثذذةير ةوَيكي دةر سذذيؤنة  ئذذةو كؤم هذذةر  بذذوو،  يذَذدا  كذذور ي ت كذذةم و  كؤمةَلَيك 

نذذاوي دامةزراندن، هةموو ئةو كةم و كور ي يذذة،  مذذردوو هة نذذاوي  انة لة ناو ئةو داتاية هةبوو بامسان كرد، كة 
يذذع  ئذذةمري واق دووبارة هةية، ناوي ئاوارةكاني شوَينةكاني تر هةية، هةمووميان باسكرد، كة هاتني كةوتينة 

بذذةر فةرمانطةي كارطَير ي هةَلبذاردن كاري لةسةركرد، كاركردن لةسةر ئةو داتاية كارَيكي زؤر قورس بوو، ل ة
سذذيؤني  هةبَيت ئةوةي ثَيشنياركرا تؤمارَيكي تايبةت بة خؤمان طذذدةراني كؤم هيض ثةيوةندي بة تؤماري دةن

فذذةرمانطاي  بااَل سةربةخؤي ئيتحاديةوة نةبَيت، لةبةر رؤشنايي بر ياري ئةجنومةن داتاي وةزارةتي بازرطاني 
بذاردن كراوة بة فةرمي، كار لةسةر ئةو داتاية سلَيماني و هةولَير و دهؤك هَيندراوة تةسليمي كارطَير ي هةَل

كذذة  تذذا كؤنة طذذةَل دا يذذاوازي لة كذذرد ج يذَذوة  سذذي ل بذذذاردن با كذذارطَيري هةَل كراوة، ئةم داتايةي كة ئَيستا سةرؤكي 
ئذذةو 250000جياوازيةكي زؤرة، ) هذذةموو  ( هةزار ناوي فةرقة، ئينلا دواي ئةوة ئَيمة بر ياري ئةوامانداوة 

ثذذ لذذة  كذذة  نذذةي  مذذانكرد ئةحكاما كذذة دةر تذذا كؤنة بذذؤ دا طذذدةران  مذذاري دةن نذذدني تؤ ثذذذاردن و دامةزرا ةير ةوي 
نذذة  بذذةاَلم ئازايا يذذة،  كذذور ي تَيدا كذذةم و  يذذة  سذذتاش هة كذذة ئَي تةتبيقمان كردووة لةسةر ئةم داتاية، ئةم داتايةي 

يذَذ سذذي ل بذذذاردن با كذذارطَير ي هةَل سذذةرؤكي  كذذو  سذذافية وة كذذة  يذذةي  ئذذةو دتا يذذار دراوة،  بذذةاَلم كؤمةَلَيك بر  وةكرد، 
سذذر كراو  كؤمةَلَيك شتين هةية موعةلةق ماوةتةوة، ناوي سر كراومان هةية، باسي ناوي سر كراوة كرا، ناوي 
نذذاوي  ناوي لةيةك ضووة، بةاَلم سةد لة سةد دَلنيا نينة كة ئةو ناوة سر كراوانة بسر ينةوة يان نةيسر ينةوة، 

خذذؤر ومذذردو فذذؤرمي  يذَذت  سذذةر كراب كذذاري لة كذذة  ئذذةوة ئذذةوةي  يذَذت  تذذةواو ب كذذي  نذذاوي داي سذذياني و  نذذاوي  اك و 
لذذة ) مذذةنيان  كذذة تة تذذر  نذذةي  نذذةكردووة، ئةوا ئذذةوانين 90سر اوةتةوة و هيض تةرةدودمان  سذذةرةوة،  سذذاَل بة  )

سذذتان،  لذذةماني كورد نذذداماني ثةر بذذةر َيزان ئة يذذة،  سر كراون بؤ فةترةي تةحديس، ثرسيارةكةي من لَيرة ئةوة
يذذدي تكاتان لَيدةكةم ئةم تؤما ئذذةوةي تةئ سذذةي  بذذة جةل كذذةن  سذذةية ب ئذذةم جةل بذذزانن،  تذذان  مذذاري خؤ بذذة تؤ رة 

كذذةي  يذذةوة بن لذذة بةيان كؤمسيؤن بكةن بؤ ئةم تؤمارة، ئةوةي كة ئَيستا تا ئَيرة كؤمسيؤن كردوويةتي، بةاَلم 
قذذا مذذارة  ئذذةو تؤ تذذة  سذذةرةتايية، وا بيلي نوَيكردنةوة تؤماري دةنطدةران دةست ثَي دةكات، ئةم تؤمارة تؤماري 

بذذة ن خذذةَلكي  فذذة ائةوةية ئةطةر ناوي زيادي تَيدابَيت لَيي بسر َيتةوة، ئةطةر ناوي  يذَذت ئيزا لذذَي دةرهاتب حذذةق 
خذذؤي،  شذذوَيين  بذذؤ  تذذةوة  نذذةبَيت بطوازرَي بكرَيتةوة، ئةطةر ناوي خةَلك مةسةلةن لة نَيزيك شوَيين دانيشتين 

سذذ ئذذةو هةموو ئةو كةم و كور ييانة و هةموو ئةو طومانانةي كة لة لذذي  لذذة خيال يذذة  طذذدةران هة مذذاري دةن ةر تؤ
لذذةو  لذذةمان،  نذذداماني ثةر بذذةر َيزان ئة يذَذت،  ضذذي دةكر بذذة  ئذذةوة  مانطة ئَيمة دةتوانني جَي بةجَي بكةين، بةاَلم 
كذذة  لذذةمان  جذذةي ثةر بذذةو مةر يذَذنن،  نذذةكان ب مانطةدا دةتوانن هاوكارَيكي باش بن، كؤتايي بة هةموو ئةو طوما

هةمان كاتدا ثةرلةماني كوردستان بة هةموو فراكسيؤنةكانيانةوة هاوكاري ئَيمة بن،  رةقييب ئَيمة، بةاَلم لة
طذذاي  تذذةوة، دةر سذذيؤن كراوة طذذاي كؤم طذذة دةر ئذذةو مان لذذي  لذذة خيال كذذةين،  نذذةمانتوانيووة بي مذذة  كذذة ئَي ئذذةوةي 

مذذارة ) سذذاي ذ شذذنايي يا بذذةر رؤ نذذةمان لة ئذذةم كارة كذذردو1ناوةندةكاني كؤمسيؤن كراوةتةوة، ئَيمة  كذذة ( دةر وة 
نذذةوةي  نذذاوخؤي نوَيكرد ثذذةير ةوي  سذذاية  ئذذةو يا شذذنايي  بذذةر رؤ كذذردووة، لة سذذتان دةري لذذةماني كورد بذذةر َيز ثةر
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ثذذةير ةوي  سذذاية  ئذذةو يا شذذنايي  بذذةر رؤ يذذة، لة مذذةكاني ن خذذاليفي ئةحكا كذذردووة، مو طذذدةرامنان دةر مذذاري دةن تؤ
مذذارة )دةمةزراندن و بذاردنكردمنان دةركردووة كة سةد لة سةد موتابقة لةطةَل  (ي 1ئةحكامةكاني ياساي ذ

لذذة  كذذة  كذذردووة  هةمواركراو، دواي ئةوة كارطَيرَي هةَلبذاردن رَيكاري جَي بةجَي كردني ثةير ةو ياساكاني دةر
سذذاَلي ) ئذذةوةي  بذذةر  يذَذت، لة يذَذدا بكر كذذاري ت ضذذؤني  ضذذؤن  نذذدةكان  مذذاري 1992بنكة و ناوة سذذةر تؤ مذذان لة ( طؤ

بذذذاردن دةنطدةران هةية، كة تؤماري دةنطدةران خ سذذةربةخؤي هةَل بذذااَلي  ةلةلي تَيدابَيت خةتاي كؤمسيؤني 
هذذةر  مذذة  سذذيؤندابَيت ئَي قذذوةتي كؤم نية، خةتاي هةموو دامةزراوةكاني هةرَيمي كوردستانة، ئةوةي ئَيستا لة 

( ئةندامي ئةجنومةني كؤمسيؤن لةسةر زؤر بابةت ئةطةر خياليف جوزئيشمان هةبووبَيت، لةسةر تؤماري 9)
نذذةكرابَيت  دةنطدةران شذذتَيك  كذذة  نذذة،  هةموومان كؤكبووينة و تةبابووينة كة ئةوةي ئيمكانة بكرَي كردووما

مذذان و  يان ئيمكان نةبووة، يان رَيطري قانوني هةبووة، لةبةر ئةوة تكا دةكةم وةكو ئةندامي ثةرلةمان و خؤ
ئذذة بذذؤ  مذذةبن،  كذذاري ئَي طذذةدا هاو لذذةم مان يذذةكين  كذذو هاواَلت بذذة وةكو فراكسيؤنةكان و وة تذذايي  تذذوانني كؤ وةي ب

مذذاري  طومانةكان لةسةر تؤماري دةنطدةران بَينني، ئةوةي دةكرَي كاري تَيدا بكةين، ئةمةيان سةبارةت بة تؤ
بذذةو  نذذة و  بذذةو داتايا تذذة  ئذذةو راثؤر دةنطدةران، انشْا اللة بةيانين ئةو راثؤرتةي كة داوايانكردووة بة فةرمي 

كذذة نذذةي  بذذةو ناوا سذذر كراون و  شذذنيار 90لذذة ) ناوانةي كة  مذذن ثَي تذذر  سذذَييةكةي  سذذةر  سذذةرةوةنة، لة سذذاَلي بة  )
جذذواني  كذذارَيكي  تذذوانني  طذذة ب لذذةو مان ئذذةوةي  دةكةم بؤ سةرجةم فراكسيؤنةكاني ناو ثةرلةمان بنَيردرَيت بؤ 
طذذة  بذذة بةَل يذَذت،  شذذكردني ب بذذؤ با كذذرَي  لةسةر بكةين، يةعين لَيرة بة دواوة قسة لةسةر تؤماري دةنطدةران دة

نذذةي بَيت، ضو نذذةوة، متما خذذةَلك بطَير ي نذذةي  مذذة متما كذذة ئَي سذذيانكرد  نذذة با ئذذةو بةر َيزا يذَذت  سذذيت ناكر نكة بةرا
كذذة  بذذةتي دووةم  شذذةكان، با سذذةركردني كَي بذذؤ ضارة بذذني  خةَلك لةوة دةطَير ينةوة كة بَيني هاوكاري كؤمسيؤن 

بذذةتيان و لذذةمان زؤر با نذذداماني ثةر بذذةر َيزان ئة كذذةم،  سذذةر ب سذذةي لة مذذةوَيت ق هذذةمووي مذذن دة كذذة  نذذد  رووذا
يذَذت  نذذة، دةكر بذذة قانو بذذةت  طذذداني تاي لذذةمان، دةن سذذةرؤكي ثةر بذذةر َيز  ياسايية، بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان، 
نذذدا  لذذة قانو تذذةوة،  يذَذذ نةكردؤ بذذذاردمنان در قذذةت وادةي هةَل مذذة  بذذذاردن ئَي يذَذت، وادةي هةَل قانون تةعديل بكر

تذذذمَير ) تذذذمَير )8هاتووة دةَلَي كا بذذؤ كا يذذة (8(  يذَذت، لةوانة تذذةكان دةطؤر  سذذاَل كا كذذاني  يذَذي وةرزة بذذة ث بذذةاَلم   ،
فذذةكراوة، 7مةسةلةن بيدايةت كؤمسيؤن لة ئيلرائاتدا بيطوتبا تاوةكو ) كذذةي ئيزا (ي ئَيوارة، دواتر كاتذمَيرة

بذذذاردني  سذذاي هةَل يذذة يا سذذتاندا هة لذذةماني كورد نذذاي ثةر لذذة توا طذذةر  نذذة و ئة طذذةر ئيمكا كذذةم ئة كذذا دة يذذة ت بؤ
لذذةم سذذتكاري ثةر شذذي دة سذذي و سيستةمةك شذذكردني كور مذذي دابة طذذةر نيزا تذذةوة، ئة هذذةموار بكا سذذتان  اني كورد

هذذةمووي دذي 31نةكات، بةاَلم ئةوة ثر ؤذةية ) هذذةموارة  ( ماددةي ياساي ثةرلةماني كوردستان ثَيويسيت بة 
يذذة، لة ئذذةو قانونة خذذاليفي  كذذةين مو مذذة دةي كذذة ئَي يذذة  ئذذةو يةكة، يةعين ئَيستا زؤر ئيلرائات هة ئذذةوةي  بذذةر 

نذذةي 1992قانونة بؤ ساَلي ) ئذذةو خةلةال بذذة وردي  كذذةم زؤر  كذذا دة ( دانراوة، هيض دةستكاري نةكراوة، بؤية ت
شذذيان  كذذة طوماني ئذذةوةي  تذذرة،  بذذةتي  كة باسيانكرد بابةتي تؤماري دةنطدةرانة، بابةتي كاتذمَيرةكةية، زؤر با

مذذة  هةية بؤ ئةوةي هةَلبذاردنَيكي ئازاد و ثاك و بَيطةرد تذذة ئَي ئذذةو كا بكةين لة ناو ياساكة شوَيين بكةنةوة، 
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كذذةين و  ئذذةوة دة مذذة  لذَذَيني ئَي سذذا ب بذذةر يا نذذاتوانني لةبةرام مذذة  مولزةم دةبني بة جَي بةجَي كردني، ضونكة ئَي
 ئةوة ناكةين، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 و مانؤستا مةال مةروان.خاَلَيكي نيزامي هةية، فةرمو
 بةر َيز حسني امساعيل حسني )مةروان طةاَلَلي(:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بذذةكار  ئذذةليكرتؤني  كذذارتي  كذذة  كذذرد  ئذذةوةي  سذذي  نذذدرَين با كذذاك ه ئذذةوين  طذذة  مذذن زؤر طرن لذذة الي  خذذاَل  يذذةك 

نذذن ناهَينرَيت، بةاَلم جَيطرةوةي باس نةكرد، ضونكة ئةطةر بةراسيت بة هةوية دةنط ب درَيت بة خؤتان دةزا
كة بة هةزاران و بة سةدان هةوية لة شوَينةكان تةزوير دةكرَين و دروست دةكرَين، لةبةر ئةوة من جةخت 
لةوة دةكةمةوة كة جنسيةي عَيراقي بةكار بَيت يان ئةو كارتي نيشتيماني كة ئَيستا دةردةهَينرَيت ئةوة بة 

بذذة هيض شَيوةيةك رَيطة نةدرَي هةوية بةكار به لذذةمانتاران  كذذة ثةر يذذارم  هذذةروةها خواز طذذدان،  بذذؤ دةن َينرَيت 
تذذووة  ةنةزةري ئيعتيباري وةربطرن، ضونكة ئَيمة لة هةموو هةَلبذاردنَيك ب تذذةزويرمان طر يذذةي  كارتؤن هةو

 كة دةنطي ثَيدراوة، زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيز منرية خان فةرموو. خالَيكي تري نيزامي،
 علي: عثمانبةر َيز منرية 

 ثةرلةمان. بةر َيز سةرؤكي
يذَذت  سذذيؤن دةيانو طذذةر كؤم كذذة ئة ئذذةوة حةقيقةتَي ثشتطريي لة قسةكاني كاك مةال مةروان دةكةم، لة راستيدا 

بذذؤ بةَلطة دةدةينة دةستيان كة هةوية تةزوير دةكرَيت، بؤية رةطةزنامة ياخود ثاسثورت باشرتين  يذذة  بذاردة
 ئةوةي هةَلبذاردنَيكي ثاك و بَيطةرد بكةين، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ئذذريةي  سذذةرؤكي دا يذَذزان  لةطةَل ئةوةي كة هةردوو خاَلي نيزامي نةبوون، بةاَلم بة سوودن، تَيبيين باشن، د.ر
 ذاردن و راثرسي لة هةرَيمي كوردستان، فةرموو.ئينتيخابي لة ئةجنومةني كؤمسيؤني هةَلب

 بةر َيز د.رَيزان حةمة رةشيد/ ئةندامي ئةجنومةني كؤمسياران:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لذذة ) ئذذةوين  يذَذداوة  مذذاذةم ث شذذرت ئا مذذن ثَي %(ي 90دةمةوَيت لةوةوة دةست ثَي بكةم فؤكس زؤر لةسةر نيسبةيةك كة 
ئذذةوين ثاكي تؤماري دةنطدةرانة، من ثَي سذذةيةم  مخؤشة بؤ ئةو نيسبةية منوونةي داتاي مردوو دةهَينمةوة بؤ ئةو ق

نذذداَلي  مذذردوو، م تذذاي  نذذاوي دا نذذاني  بة ثَيي ئاماري وةزارةتي تةندروسيت كة دةسيت كؤمسيؤن كةوتووة لة دواي دةرهَي
نذذاوة، دا مذذردوو )مردوو لةطةَل )اجملهول اهلوية( كة لة داتاكةي وةزارةتي تةندروسيت دةرمانهَي سذذة 125317تذذاي  ( كة

تذذي  لة وةزارةتي تةندروسيت سةرو هةذدة ساَل، من ئةم ذمارةية دةست ئَيمة كةوتووة، وةزارةتي تةندروسيت و وةزارة
مذذةدا، ) طذذةَل ئَي نذذةبوون لة سذذرين  ئذذةوان موقة نذذدا،  لذذة كارةكامنا نذذاوة 125317بازرطاني زؤر هاوكاري ئَيمةيان بوون   )
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لذذةو مردووةكةمان موقارةنةكردو طذذدةران  مذذاري دةن سذذي تؤ بذذة ئةسا كذذةين  وة بة داتاي وةزارةتي بازرطاني كة ئَيمة دةي
مذذةدا ) كذذةي ئَي نذذاو داتا لذذة  مذذردوو  نذذاوي  يذذة  مذذة طةورة سذذبة و 26695رةقة بذذة ني ئذذةوة  كذذة  يذذة  يذذة، بؤ مذذان ال ( مردوو

كذذات ) يذذةعين )21.3تةناسوبي هةويةكةي دة سذذتاندا %21.3(،  هذذةرَيمي كورد لذذة  مذذردوو  تذذاي  مذذاري %(ي دا نذذاو تؤ لذذة 
يذذان 90دةنطدةرانداية، لَيرةدا خؤتان بريي لَيبكةنةوة لة ) %(ةكةي من بة نيسبةت داتاي مردوو ضةند دةكات، راستة 

مذذن )100هةَلةية يان نزيكة لة راستيةوة، يةعين لة ) مذذردووة  سذذتاندا  لذذة كورد كذذة  مذذردوو  كذذةي %21.3(  لذذة داتا  )%
مذذة مندا هةية ئةوةي تري لةالي من نية، لةبة نذذةبَيت ئة كذذة الم  كذذةم  ر ئةوة من بضم ئيلرائاتي ضي لةسةر شتَيك ب

سذذر مةوة )26695يةك، دوو: لة ناو ئةو ) تذذوامن بي كذذة دة كذذةوتووة  مذذن  سذذيت  لذذةو 1384( كةسةدا ئةوةي دة كذذةس   )
يذذد26695) بذذةر َيز بر يار مذذةني  شذذكيلة ئةجنو بذذةبَي مو مذذن  تذذة  بذذووة، كةوا لذَذدا  خذذؤراكي لةطة ا ( كةسة ذمارةي فؤرمي 

ئذذيرت  يذذةتي  يذَذت خؤ مذذةعلوم دةب كذذةي  فذذؤرمي خؤراكة طوتيان ئةوة بسر ةوة، ضونكة ئةمة ئةو دةنطدةرةية كة ذمارةي 
خذذؤراكي  فذذؤرمي  مذذارةي  ضذذونكة ذ تذذةواوة،  مذذردووة و  لذذةقي  بذذة موت سذذيت و  يذذة بةرا يذَذت، بؤ نذذدا ناب تةشابوهي لة ناوةكا

هذذةبو32لةطةَلداية، زائيد ) تذذةَل ( كةسي تر كة ناوي دايكي دوواني  بذذة تؤ هذذةبووة،  يذذان  نذذاوي باوك يذذان و  نذذاو دايك وة، 
يذذةكي 26695( كةس من توانيوومة لةو )1416دةكاتة ) ( كةس بيسر مةوة، بؤية لة ئةساسي داتاي مردووة من داتا

لذذة  سذذةلةي  ئذذةو مة مذذردوو،  تذذاي  ترم الية، لةو داتا كةمةش كة المة توانيوومة داتايةكي كةم بسر مةوة، ئةمة وةكو دا
سذذةرةتاي %(90) مذذة لة لذَذَيم ئَي ثذذَي دة تذذان  قذذةمَيكي تر كذذةن، رة مذذار ب مذذة تؤ ي كة ئَيمة باسي لَيوةدةكةين الي خؤتان ئة

لذذة  كذذة  يذذةي  ئذذةو داتا كذذردووة،  يذَذراقم  تذذاي ع سذذر دا هذذةزار و كة قسةكامنةوة باسي سَي مليؤن سَي سةد و شةست و سَي 
تذذدا (ة، بؤية ئةو ر3154958وةزارةتي بازرطانيةوة دةستم كةوتووة ) ةقةمةي كة خوَيندوومةتةوة لةوَيدا لة بيداية

سذذتمان 208445بؤم شةرحكردن طومت ) كذذة درو مذذة  كذذةي ئَي طذذةَل داتا غذذدا لة تذذاي بة ( كةس، ئةمة فةرقة لة بةيين دا
نذذاو 208445كردووة، ثَيمواية نةمتوانيووة ئةوةتان بة جواني بؤ شةرح بكةم، ئةم ) لذذة  ( كةسة تةواوة و وجوديان 

بذذوون، داتاي ئَيمة يذَذراق  نذذاو ع كذذاني  ئذذاوارةي ثارَيزطا بذذوون،  مذذي  بذذوون، وةه حذذةقيقي  دا نية، ئينلا مردون، دةنطدةري 
بذذةر  يذذةكم لة مذذن داتا حذذازر  حذذاَلي  يذذة  كذذة هة نذذةي  لذذةو داتايا بذذوون  سذذَيك  هذذةر كة نذذةبوون،  قذذي  ئةجنةبي بوون و عَيرا

ئذذةم ) نذذةكرَي  نذذاو، 208445دةستداية يةعين خةياَلتان بؤ ئةوة نةضَيت و تةفسريي بؤ  تذذةوة  لذذة بَي سذذة ئيحتيما ( كة
( كةسة، دواي ئةم فةرقةش 208445ئةم داتاية الي من نةماوة، يةعين ئةو فةقةي لة بةيين ئَيمة و بةغدا هةية )

مذذة 90ئةمةش هةر خؤتان تةفسريي بكةن بؤ لة ) كذذة لةال %(ةكة، دواي ئةم فةرقةش من هاتووم لةسةر ئةو داتايةي 
طذذةَل ناوي مردومان جياكردؤ تةوة ئةو رةقةمةي كة ئَيستا خوَيندمةوة ناوي سةرو نةوةد ساَلمان هَيناوةتة دةرةوة لة

سذذَي  مذذة  ناوي لة يةكضوو بة ثَيي ناوي سياني و مواليد، ئةم دوو رةقةمةش هاتؤتة دةرةوة، بة نةتيلة تؤمارةكةي ئَي
لذذة مليؤن هةشتاو هةشت هةزار و كةسر ئَيستا لة بنكةكاني نوَيكردنةوةي تؤ مذذة ئيحتيما ئذذةم رةقة سذذةرةتايي،  مذذاري 

كذذةوة  نذذاو ماَلثةر ة بةرزبَيتةوة، ضونكة نةوةد ساَلةكان هةموويان نةمردون، ئةوانةي ترين كة ناوي سيانيان ناضَيتة 
كذذة  يذَذك  تذذة دةرةوة، كات كذذة هاتؤ لذذة تؤمارة و سةيري ناوي خؤي دةكات و دووبارة بؤتةوة و سر كراوة، سر كراوة يةعين 

لذذة دواي سةرةداني  ئذذةخريدا  لذذة  يذذةي  ئذذةوة داتا بنكةكان دةكات ئيحتيمالة ذمارةيةك لةوة بضَيتةوة سةر داتاكة، بؤية 
يذَذت،  بذذةردةوام ب طذذدةران  مانطي كة بةر َيز تةرحيكرد طوتي ثَيمانباشة تاوةكو كاتي بانطةشة نوَيكردنةوةي تؤماري دةن

بذذزان كذذةم  حذذةز دة شذذة،  شذذة، زؤر با نذذين ثَيمبا طذذوجنَي م طذذةر ب كذذةكاني ئة سذذةرةداني بن هذذاوواَلتي  كذذة  فذذةترةدا  لذذةو  ن 
مذذة  كذذةن، ئَي سذذراحةت ب لذَذةوة ئي بذذؤ ما نذذةوة  طذذدةران نار ؤ مذذاري دةن شذذي تؤ سذذيؤن بة لذذة كؤم مذذة  كذذات ئَي نذذةوة دة نوَيكرد
لذَذَي  سذذتون دة كذذاك بَي سذذةلةن  يذذةتي، مة لذذَي هة تذذان  ضذذي طومان سذذانةوة  بذذن دي مذذان  جذذةنابتان هاوكار يذذة  بذذةردةوامني، بؤ
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(cd)سذذةر قذذةكاني ) يذذةك لة كذذاني مةنتي تذذاي ئاوارة كذذردووة 140نذذاوي دا نذذةمان  نذذاوة و موقارة يذذةمشان هَي ئذذةو داتا  ،)
ئةوةش لة داتاكةي ئَيمةدا ئةوةمشان هَيناوةتة دةرةوة، يةعين ئَيمة بذارَيكي باشي داتامان كردووة، بةاَلم ئةو مانطي 

شذذوَي لذذة  سذذيؤن  كذذات و كؤم كذذةكان دة سذذةرةداني بن كذذات، تةحديسة كة دةنطدةر  كذذار دة هذذةر  طذذةش  ئذذةو مان يذذةوة  ين خؤ
لذَذَيم  يذَذت دة مذذن ث تذذةوة  ثذذاك بَي مذذارة  ئذذةو تؤ تذذةوَي  سذذةد ب سذذةدا  لذذة  كذذة،  نذذةوةي تؤمارة ئةمةش هةر جوهدة بؤ ثاككرد
ثذذَي  لذذيلم  دَلنيابة ثاك نابَيتةوة، ضونكة ناوي مردوو بيست و بَينج هةزار و كةسر نةمتوانيووة بيسر مةوة، ضونكة دة

بذذةردةم نةبووة بيسر مة لذذة  شذذرت  مذذن ثَي عذذةتي  نذذاتوانني، تةبي كذذردووة،  ضذذيتان  تذذةوة و  ثذذاك بؤ كذذة  مذذةَلَين داتا وة، بؤية 
مذذاري  تذذاي تؤ عذذةتي دا طذذومت تةبي سذذةرؤكايةتيةكةدا  هذذةردوو  بذذةردةمي  لذذة  يذَذوةش  لذذةالي ئ يذذران و  مذذةني وةز ئةجنو

يذَذت  دةنطدةران كة لةالي ئَيمةية ناتوانني لة سةدا سةد تةعامولي بكةين، ضونكة تؤ ثذذَي ب لذذت  مذذةعلوماتي كامي بذذَي  دة
طذذةر  ضذذةنابتان ئة بذذؤ  يذذة  سذذةيةكم هة مذذن ق سذذر يتةوة،  ضذذؤن دةي كذذةي،  بذذةش ب بذذَي  طذذدان  لذذة دةن بؤ ئةوةي دةنطدةرَيك 
شذذارةكة  سذذبةي مو داتاكةمان لة سةدا سةد ثاك بَيت، ثاك بَيت يةعين هةموو دةنطدةرةكان حةقيقي بن، كاتَيك كة ني

لذذة 50لة ) لذذة )50)%(نية، تؤ بَلَي  تذذؤ  يذذةعين  يذذة،  بذذةكار %50( تذذوانرَي  كذذة دة يذذة  نذذاوي هة حذذةقيقي  طذذدةري  %(ي دةن
ضذذؤنة و  مذذارة  ئذذةو تؤ نذذةبَي  ئذذةوة  سذذةر  هذذةر لة بهَينرَيت بؤ تةزوير باشة ئةوة ضؤن موعالةجة دةكةن، بؤية با قسة 

بذذة شذذوَينةكةي  ئذذةوةي  بذذؤ  ضذذي،  طذذدةر ب ئذذةوةي دةن بذذؤ  مذذة ضؤن نية، با قسة لةسةر ئةوةبَي ضي بكةين  يذذةت ئة كار نة
يةك، دوو: ذمارةيةكي زؤر لة ئةندام ثةرلةمانةكان باسي دةنطداني تايبةتان كرد، دةنطداني تايبةت من لة دانيشتين 
سذذم  شذذدا با سذذةرؤكايةتي ثةرلةماني يةكةم و دووةمين دانيشتنمان لةطةَل سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران و لةطةَل 

حذذةمكردووة رووم لةوةكرد تكاتان لَي دةكةين با بة ية ئذذةو تةر كذذة  لذذةو رؤذةدا  هذذةر  يذَذت،  يذذةك رؤذدا ب كةوة بَيت، لة 
كذذةن،  ضذذي لَيدة بذذةت  طذذداني تاي لذَذَين دةن مذذة دة بذذة ئَي يذَذوة  سذذتا ئ كردة ثةرلةمان طومت ئةمة كاري دةقيقي ثةرلةمانة، ئَي

سذذاي ذ يذَذي يا بذذة ث بذذةت  طذذداني تاي كذذةين، دةن بذذةجَي دة سذذاي 10/60مذذارة )ئَيمة ضي لَي بكةين، ئَيمة ياسا جَي  لذذة يا  )
( كاتذمَير ثَين ئةوة دةنط بدةن، فةرموون جةنابتان ياساكة هةموار 48هةَلبذاردن دةَلَي دةبَي ئةم فيئة خةَلكانة )

طذذة،  سذذرَيكي طرن بذذةت عون طذذدةري تاي نذذني دةن بذذاش دةزا هذذةموومان  بكةنةوة، يةعين لةبةر ئةوة ئينلا بؤ مةعلوماتان 
طذذةن،  طذذي كؤمةَل نذذاوي فيئةيةكي طرن نذذدةي  كذذةي ئةوة سذذي دة تذذؤ با كذذة  ئذذةوة  بذذةر  كذذة، لة يذذةعين هَيزَي طذذرنطن و زؤرن، 

سذذةر  كذذاري لة يذذة  طذذرنط ن مذذردو  نذذاوي  نذذدة  كذذةن ئةوة سذذةر ب كذذاري لة تذذةعامول و  دةنطدةري تايبةت طرنطة بؤ ئةوةي 
نذذ مذذن بكةن، من دةمةوَي لة كؤتاييدا يةك شت بَلَيم بة نةتيلةي ئةو دةركردنانةي كة لة بةيين موقارة ئذذةخريي  ةي 

كذذةي ) بذذة نزي تذذة دةرةوة  كذذة هاتؤ هذذةمووي  ئذذاوارةوة و  مذذردو و  تذذاي  طذذةَل دا يذَذراق لة تذذاي ع طذذدةر 275000بؤ دا ( دةن
بذذؤ  شذذكةرة  طذذا خؤ كذذة رَي يذذة  طذذدةران ن مذذاري دةن هذذةر تؤ مذذةوة  بذذةاَلم دةيَلَي يذذة،  فذذةرقي هة نذذدة  يذذة، ئةوة فذذةرقي هة

 تةزويركردن و تةزوير نةكردن، زؤر سوثاس.
 فر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جع

 خاَلَيكي تر كة كاك سليمان دةيةوَيت ئيزافةي بكات، فةرموو.
 جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني كؤمسياران: /مصطفىبةر َيز سليمان 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئذذةليكرتؤنيم كذذارتي  مذذة  كذذة ئَي بذذةديل بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان باسي ئةوةيان كرد  طذذدةر،  بذذؤ دةن يذذة  ان ن

ضية ئَيمة بؤ ئةوةي كة طومان لة ناسنامةي شارستاني هةية، بة ثَيي ياسا لةوةش دووبارة دةكةم تكا دةكةم 
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بذذةياني  سذذاكة،  نذذي يا بذذةجَي كرد جذذَي  لذذة  يذَذت  مذذة ب ضذذاودَيري ئَي لذذةمان  يذَذت، ثةر مذذة ب كة ثةرلةمان هاوكاري ئَي
يذذةي كؤمسيؤني بااَلي سةربةخؤي هةَلبذاردن و  شذذؤفَيري، هةو لذذازةي  راثرسي رَيكاري دةركرد و رَيطاي دا ئي

مذذاددةي ) يذَذي  بذذة ث ( 29فةرمانبةري، بةَلطةنامةي تر بةكار بَيت و بَيت بَلَيت كؤمسيؤن ئةوة حةقي تؤ نية 
كذذة  قذذي تا مذذةي عَيرا تذذةنها رةطةزنا يذذة  يذذة، بؤ مذذةي عَيراق هذذةَلطري رةطةزنا كذذة  نذذةوة  يذَذت دَلنيابي طذذدةر دةب دةن

مذذة بةَلطة ية كة ئَيمة رَيطاي ثَي بدةين بة ثَيي ياسا هاوواَلتي بَيت دةنطي خؤي ثَي بدات، تاوةكو ئَيستاش ئَي
هذذةر  سذذيةكان،  شذذكردني كور طذذةَل دابة طذذةكان لة مذذاردني دةن ثذذةير ةوي ذ نذذةكردووة،  سذذةند  ثذذةير ةومان ثة دوو 

بذذؤ سةرةنج و تَيبينيةك هةبَيت لةوَيدا شوَيين دةكةينةوة، بةاَلم ئةوة ياس اية بؤ ئةوةي طومانيان نةمَينَيت 
 ئةوةي بَلَين ئايا ض وةسيلةيةك هةية، بةديل رةطةزنامةي عَيراقية بؤ دةنطدةر، زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك بةهزاد فةرموو.دوو تَيبيين و خاَلي نيزامي وةردةطرم، ئينلا كؤتايي بةم طفتوطؤية دةهَينني، بةر َيز 
 بةر َيز بةهزاد دةروَين دةروَين:

 ثةرلةمان. بةر َيز سةرؤكي

مذذةني  لذذة ئةجنو بذذةر َيزَيك  هذذةر  هذذاتووة،  سذذتان  لذذةماني كورد نذذاوخؤي ثةر ثذذةير ةوي  طذذةين  مذذة تَيدة كذذو ئَي وة
سذذت سذذيارةكةي ئار ا لذذةمان ثر نذذدامي ثةر يذَذك ئة سذذايية كات سذذةربةخؤ زؤر ئا سذذتةيةكي  هذذةر دة يذذان  يذذران  ة وةز

سذذةك  دةكةن، ثشيت وةاَلم دانةوة ئةطةر هةر قةناعةتَيك نةبَيت تةبيعية ئةندامَيت ثةرلةمانَي نابَيذين جةل
طذذري  سذذليمان جَي كذذاك  جارةكا دي دةست ثَي بكاتةوة، بةس تةبيعية تَيبينَييت خؤ بَيذن، ئينلا هةر ضةندة 

ضذذونكة قذذي،  مذذةي عَيرا كذذة رةطةزنا مذذة داوة  ئذذةظ وةاَل سذذيؤن  بذذةي  سذذةرؤكي كؤم طذذةي زؤر سذذيت جَي ظذذة بةرا ئة
ئذذةظ  ثرسيارَيت ئةندامَيت ثةرلةماني بوو، واتة ئةظة وةاَلمةك بيت لة جَيطةي خؤدا بيت، ئةطةر نا ئَيمةش 
ثرسيارةمان هةبوو، ثرسيارادين مة طوت ئايا بؤ هةماهةنطي لة بةيين كؤمسيؤني عَيراق و هةرَيمَي هاتية 

جذذةي كرن تا ثَين ضةند فةترةيةكة، لة ناح يةي بةكارهَينانا ئامَيرا ئةليكرتؤني بة بةمسة، يةعين ئةظ بود
سذذيؤنا  ظذذة كؤم طذذدانا ئة تذذا دةن مذذادا كار يذذدةن ئيعتي كذذر ن و زائ كة زَيدة بوو بشيابان ئامَيرَيت ئةليكرتؤني ثَي ب

ظذذة دو كذذرن ئة تذذة  تذذةزوير بَي و، عَيراقي بكةن، ضونكة هةمي هاتية بةمسة كرن، بؤ ئةوةي تاوةكو رَيطري لة 
نذذةيا  سذذةرؤكي ليذ نذذةيان،  ثذذؤرتَي دا ليذ ئةوةي ئةخريين ئةوةية بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، جانابَيتة طوت را
ثةرلةماني طوت نةطةيشتيةمة، ئةندامَين ثةرلةمانَين مة داخاز دكةين ئةظ داتاية بة فةرمي بطةنة دةسيَت 

يذذةعين مة، بؤ منوونة ئةوان بةحس كر كو هةمي وةزارةت هاوكاربينة، ئاي شذذتية وان،  ضذذاوا طةي ا ئةظ داتاية 
نذذدامَيت  سذذيَت ئة شذذتة دة كذذو بطةي كذذةي  سذذية ب تذذؤ تةو بة تةفاسيل راثؤرتةكا نظيسي ئةم حةز دكةين نوكةش 

 ثةرلةماني سةبارةت بة كارَي كؤمسيؤنَي، ئةظ كاروبارَيت هةتا نوكة هاتية بةحس كرن، زؤر سوثاس.
 ةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري س

بذذةهزاد  كذذاك  بة تةئكيد داوا دةكةم لة كؤمسيؤن ئةطةر وةاَلميان ئَيستا هةبَيت بؤ ئةوةي ثرسياري دووةمي 
يذذةكان و  مذذادة كار سذذةر ئا سذذتان، لة دةروَين، وةاَلم بدةنةوة يانين دواتر بة نووسني بنَيرنة ثةرلةماني كورد
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سذذان داواي ثذذؤرتَيكي  (cd) تؤماري دةنطدةران ئةوةي سةرةتايية، دي كذذةين، را ثذذؤرتين دة كذذةين و داواي را دة
نذذةكاني  لذذةمان و ليذ نذذداماني ثةر سذذةر ئة كذذةين لة بذذةش ب ئذذةوةي دا تَيروتةسةل بؤ ثةرلةماني كوردستان، بؤ 
تذذةوكردني  ثةرلةماني كوردستان و فراكسيؤنةكان، ئةوة يةكَيكة لة شَيوازةكاني ثتةوكردني هةماهةنطية و ث

 لةسةر كؤمسيؤن، بةر َيز علي حةمة صاحل فةرموو.ضاودَيري ثةرلةمانة 
 بةر َيز علي حةمة صاحل:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بذذةياني  ضةندين ثةرلةمانتار تةئيدي ئةوةيكرد كؤمسيؤن جةدوةلَيك بَلَي، كاتَيك بَلَي، ياخود ئَيستا ناتوانن 
ان و ئةجنومةني ثارَيزطا ثَيكةوة بكات، و زؤر دواي نةخةن، ئايا كؤمسيؤن كةي دةتواني هةَلبذاردني ثةرلةم

مذذانط دواي 30/9) سذذَي  تذذوانَي  ( ثةرلةمان بكةي ض زةمانةتَيك هةية ئةوةي ترين بكةي، هةر كؤمسيؤن دة
نذذةخَير،  كذذات،  ئذذةوة بي مذذانط دواي  ضذذوار  ئةوة هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاكان بكات، كؤمسيؤن دةتوانَي 

نذذة دة ر هذذةردووكيان دةكرَي بيست رؤذ بؤ منوو كذذرَي  نذذةوة دة مذذان بدة نذذن، وةاَل يذذان دةزا ثذذانزة رؤذة، خؤ ؤذة، 
بذذةياني  يذذة  كذذةيان ثَين سذذتا وةاَلمة يذَذت، ئَي بذذةياني ب يذَذت  ئذذةوةش دةكر مذذي  يذَذت، وةاَل كذذةوة بكر يذذةك ثَي نذذة ال ببة
بذذدات، داوا  قذذةرار  نذذاتوانَي  مذذةت  بذذؤ حكو كذذات  شذذنيار ب تذذوانَي ثَي نذذةش دة ئذذةم ثةرلةما مسذذي،  بذذة رة نذذةوة  كؤبب
يذذةوة،  نذذة ثاَل مذذة ببة شذذَيوة و ميكانيز بذذةم  دةكةين لة سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران ئةم دوو هةَلبذاردنة 

 زؤر سوثاس.
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

لذذةماني  بذذؤ ثةر يذَذرن  سذذينين بن بذذة نوو تذذوانن  سذذي، دة بذذذاردن و راثر سذذيؤني هةَل نذذةوةي كؤم وةاَلم و روونكرد
 وردستان، فةرموو.ك

 بةر َيز هندرَين حممد صاحل/ سةرؤكي ئةجنومةني كؤمسياران:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طذذةَل  مذذة لة سذذيت ئَي طذذدان، بةرا نذذةي دةن ئذذةو كارتا بذذؤ  تذذةحقوق  ئذذامَيري  يذذةكان،  ئذذامَيرة ئةليكرتؤن بة نيسبةت 
ئذذةوان ئامَيرة كذذرد  سذذةمان  غذذدا ق لذذة بة كذذة  شذذرت  سذذياراني ثَي ئذذةو ئةجنومةني كؤم طذذةَل  نذذةداين، لة ثذذَي  يذذان  كان

ئذذةوان  سذذتاش  بذذوون، ئَي بذذذاردن  سذذةي هةَل نذذاو ثر ؤ لذذة  ئةجنومةنةش بةراسيت داوامانكر، بةاَلم ئةوان دياربوو 
نذذة  ئذذةو ئامَيرا كذذة  نذذاوة  سذذبابَيكيان هَي مذذةَلَيك ئة كذذات كؤ ئذذةو  ضذذونكة  لةوَي نةماون، بر واش ناكةم مباندةنَي، 

سذذيت سذذتاش بةرا مذذة، ئَي نذذة ئَي بذذامسكرد  نادة كذذو  بذذةت وة سذذيارة، هةَل ئذذةو ثر سذذبةت  بذذة ني يذَذنني،  نذذةماوة ب كذذات 
يذَذنج رؤذ  ئيزافةكردني هةَلبذاردن كؤمةَلَيك رَيكارَيكي دةوَيت، بةاَلم بةَلَي رَيكارةكة لةوانةية هةر بيست و ث

 تاوةكو سي رؤذ زياتر نةبَيت، زؤر سوثاس.
 رلةمان:بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثة

طذذاي  شذذتيمانية، جَي سذذَيكي ني طذذة، ثر سذذَيكي طرن سذذتان ثر لذذةماني كورد بذذذاردني ثةر سذذي هةَل يذذارة ثر بذذةر َيزان د
بذذة  كذذردووة،  بذذةردةوام  خذذؤي  كذذاني  سذذيؤن كارة بايةخداني ئَيوةي بةر َيزة، جَيطاي بايةخداني كؤمسيؤنة، كؤم
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يذذة دةست خؤشيةوة، بةردةوام دةبن بة تةئكيد ثةرلةمان بؤ ضاودَيريك ردن دةبَيت هةرضي رَيكار ياسايي هة
يذذارة  كذذة د نذذدة  بذذؤ ئاي كذذة  ئذذةوة بابةتَي بذذةر َيز  يذَذوةي  بذذؤ ئ بطرَيتةبةر، لة هةمان كاتدا طرفتَيكي تر هاتة ثَين 
ئذذةو  سذذتان،  هةمواري هةَلبذاردن، ياساي هةَلبذاردن ثَيويستيةكي ثةرلةمانية و نيشتيمانية بؤ هةرَيمي كورد

سذذليمان، كاتة كة ئَيوةي بةر َي كذذاك  بذذةر َيز  لذذةالي  بذذيين  ز دةستكراوةنة بؤ ئةو كارة ئةجنامي بدةن، دوايني تَي
 فةرموو.
 جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني كؤمسياران: /مصطفىبةر َيز سليمان 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لذذةماني بذذةر َيزي ثةر نذذداماني  نذذةوةي ئة سذذةر وةاَلمدا سذذيكرد لة سذذتان  وةكو بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن با كورد
بذذذةر َيزيان  كذذذةوة،  بذذذة ية سذذذتان  لذذذةماني كورد طذذذا و ثةر مذذذةني ثارَيز بذذذذاردني ئةجنو مذذذداني هةَل سذذذةر ئةجنا لة
نذذاَلَيم  مذذن  سذذياران،  مذذةني كؤم نذذاو ئةجنو فةرموويان سي رؤذ، بةاَلم من ثَيشنيار دةكةم ئةم بابةتة خبرَيتةوة 

يذذات شذذة ز يذَذت، ئيحتيمالي كذذةمرتي بو لذذة  يذَذت، ئيحتيما يذذاتري دةو سذذة ز ئذذةو ثر ؤ ئذذةوةي  بذذةر  يذَذت، لة ري بو
يذَذدا  مذذةي ت هذذةبَيت ئَي يذَذدا  يذذةكي ت كذذةم و كور  نذذةكات  خذذوا  طذذةر  ثر ؤسةيةكي زؤر هةستيارة، يةعين بةياني ئة
بذذةر َيزتان  مذذي  تذذة وةاَل بةرثرسيار دةبني، لةبةر ئةوة دةبَي رةئي ليذنةكاني فةني و ديراسةتي بكةين، ئةو كا

 بدةينةوة، زؤر سوثاس.
 جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيز

خذذاَلَيكي  يذذة،  سذذةتكردن هة بذذة ديرا ئَيمةش هةروا دةبينني ئةو بابةتة بابةتَيكي تةقديرية، يةعين ثَيويسيت 
 نيزامي هةية، فةرموو بةر َيز د.رَيواز.

 بةر َيز د.رَيواز فائق حسني:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كذذة )من ثَينج ثرسيارمكرد  نذذةي  نذذةطرتووة، ئةوا سذذَييامن وةر ، 1998، 1997وةاَلمي دوو دانةم وةرطرتووة، 
يذذان 2000( تةبعةن )2000، 1999 فذذوس بليتَيك ( لة هةموويان طرنطرت بة طوَيرةي قانون دةبَي دائريةي ن

طذذي  (ة لة ريفراندؤم2000بداتَي و حةقيان بداتَي، من دةزامن لة راثرسي رةفيقي منداَلةكةم مواليدي ) دةن
يذَذرة  كذذةم ل داوة، زةمان ضية لة كاتي هةَلبذاردن دةنط نادات، ئةطةر ثَيويست بكات ناوةكةيان دةنَيرم حةز نا

كذذةوتووة و 2000ناوي بَلَيم، مواليدي ) سذذت نة كذذةم دة سذذيارَيكة وةاَلمة ( بؤ ريفراندؤم دةنطي داوة، ئةوة ثر
مذذاددةي ) تذذر  سذذيارةكةي  مذذةوة، ثر بذذةالي خؤ شذذة  يذَذك15كذذة زؤر طرنطي تذذان ر كذذة ثَي طذذومت  يذذة   (ي قانونةكة

لذذةوةي  رنةخراوة بة طوَيرةي ثيشة و ناونيشان و بةروا كذذةوت  ضذذية، دةر تذذةكان  بذذوون ئالية جَيطةي لة دايك 
بذذةر  نذذةوة، لة يذَذك بكة كذذان ل نذذاتوانن دووبارة كذذة  بذذة جؤرَي كذذةيان  ئذذةوان ئاليةتة كة بةر َيز د.رَيزان باس دةكات 

ئذذةوةي ئةوةي مةعلوماتةكان وةكو ثَيو سذذي  يست داخلي داتابةيس نةبووة، يةعين ئةطةر يةكَيك لةسةر ئةسا
هذذةزاران  لذَذَين  كة لة قانونةكةدا هاتووة مةعلوماتةكاني داخلي داتابةيس بكرَي ئةو دووبارةيةي كة ئةوان دة
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مذذاددة ق ئذذةم  نذذة، كةسة يةك ناويان هةية روو نادات، يةعين ئةوان ثَيمان بَلَين بةديلةكةيان ضي بووة بؤ  انو
 زؤر سوثاس.

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

لذذةمان،  نذذداماني ثةر كذذؤي ئة بذذؤ  ئةطةر ئَيستا وةاَلمتان هةية، ئَيستا وةاَلمةكة بدةن بؤ دانيشتنةكة هةمووي 
سذذني وةاَلمي تر داوا لة ئَيوةي بةر َيز دةكةين زؤر ثرسي تر باسكران لَيرة وروذَينران دواتر  بذذة نوو تذذوانن  دة

طذذةر وةاَلم  لذذةمان، ئة بؤ ئَيمة بؤ ثةرلةماني كوردستان بنَيرن، ئَيمةش دابةش دةكةين بةسةر ئةنداماني ثةر
 هةية ئَيستا فةرموو د.رَيزان.

 بةر َيز د.رَيزان حةمة رةشيد/ ئةندامي ئةجنومةني كؤمسياران:
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يذذاري بة نيسبةت ثرسيارةكة لة كؤتاي بذذةَلَي، زان يةوة دةست ثَي دةكةم، ئةوةي كة زانياري تةواومان ثَي نية، 
نذذاوي  كذذة  جذذةنابيان،  نذذةبَيت الي  تذذةوزيح  بذذاش  ضذذَيت  لذذةوة دة بذذةاَلم  خذذراوة،  هذذةمووي رَيك يذذة و  تذذةواوي تَيدا

بذذة داتابودووبارة و ناوي مردو كذذةي  سذذةكة مان الية، ناوي سياني و مواليدةكةي دياريكراوة، موقارةنةي دة ةي
يذذة  سذذيَل هة مذذةدا تةفا لة وةزارةتي تةندروستيةوة ئَيمة ناوي سياني و مواليدمان بؤ هاتووة، لة سللةكةي ئَي
وردةكاري و زانياري هةية، بةاَلم لة ناوي مردو دوو مةعلومةمان بؤ هاتووة، بؤية دةَلَيني ناتوانني جَيطةيان 

سذذبةتي بكةينةوة ئةمة بة نيسبةتي ئةوة، يةعين سللةكةمان ه بذذة ني يذذة،  تذذةكاني تَيدا جذذؤرة مةعلوما ةموو 
سذذاَلةكة 30/9ئةوةي كة ئةوانةي لة ) تذذايي  بذذؤ كؤ يذَذت  مذذانط دةمَين سذذَي  ئذذةوةي،  تذذا  يذَذت  (دا سَي مانط دةمَين

لذذة ) كذذة  ئذذةوةي )1/10ئذذةوةي  بذذةر  بذذدات، لة نذذط  نذذاتوانَي دة عذذةن  بذذووة تةب يذذك  لذذة دا تذذةواو 18(دا  سذذاَلي   )
ئذذةم 18َيت دةبَيت )نةكردووة، بة ثَيي ياساش دةَل ( ساَلي تةواوكردبَيت، ئَيمة موشكيلةيةكمان هةية دةبَيت 

تذذاوةكو  سذذراوة  مذذانط نةنوو يذذد رؤذ و  لذذة موال يذذة  ئذذةوين ئةوة كذذةين  سذذةر ب نذذدا ضارة لذذة رَيكارةكا موشكيلةية 
يذذة ) كذذةدا، بؤ لذذة داتا سذذراوة  سذذاَل نوو تذذاوةكو )2000جياي بكةينةوة، مواليد بة  طذذرين  كذذان وةردة ، (30/9(ة

مذذن 1/10) طذذدان،  ( وةرناطرين بة رَيكار جياي دةكةينةوة لة ثةير ةوةكةي كة ئامادةي دةكةين بؤ رؤذي دةن
هذذؤي  ودةمةوَيت لَيرةوة يةك مةعلومةي تر بدةم لةسةر ناوي مردو كة بريم ضووة بة يارمةتيتان، ئَيمة بة 

نذذاو24000ئةو عيالقةيةي كة لةطةَل كؤمسيؤني عَيراقدا هةمان بوو ) فذذؤرمي وي مردو(  مذذارةي  بذذة ذ مذذان 
( هةزار كةسة دةتوانني لة ناو داتاكةي 24000خؤراكةوة دةست كةوت زؤر دَلخؤش بووين بةوةي كة ئةم )

سذذة )24000خؤماندا بسر ينةوة، بةاَلم كة هاتني موقارةنةمان كرد بة داتاكةي خؤمان لةو ) ( 5( هةزار كة
يذذةي كةس لة ناو داتاكةي ئَيمةدا بوو، حةز دةكةم  ئذذةو داتا ئذذةوةي  بذذؤ  لذذة  مذذة دةلي بذذةوةي ئة بذذدةم  ئيشارةت 

ئَيمة لة وةزارةتي بازرطاني كة وةرمان طرتووة، وةزارةتي بازرطاني ثَييان طوتووين ئَيمة هةموو سي مانطَيك 
هذذةموو  داتاي ئةبدةيت كراو لة ثارَيزطاكانةوة وةردةطرين و دةينَيرين بؤ وةزارةتي بازرطاني عَيراق، كةواتة 

تذذةوة و سة كذذؤ دةكرَي هذذةولَير  هذذؤك و  سذذلَيماني و د لذذة  ري مانطَيك، سي مانط ئةو داتاية بة ئةبدةيت كراوي 
نذذة  يذذةعين مانطا بذذووة،  سذذت  بذذؤ درو يذذةمشان  قذذة طةورة ئذذةو فةر دةنَيرَيت بؤ وةزارةتي بازرطاني عَيراق، بؤية 
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لذذةو )و كؤمةَلَيك شت كة هةية لَيي د وئةبدةيةتي داتاكة دةكرَيت و ذمارة مردو ( 24000ةردةكرَيت، بؤية 
هذذةبوو، )5ةي كة لة عَيراق بة فةرمي وةرمان طرت )وهةزار داتا مردو طذذدةر  كذذة الي 5( دةن هذذةبوو  كذذةس   )

 ( كةسةكةمشان كوذاندةوة، زؤر سوثاس.5ئَيمة وجودي هةبوو، بؤية )
 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

تذذا يذَذرة كؤ سذذةر بذذةر َيزان ل كذذراوة لة يذذةكي  ئذذةمر ؤ طفتوطؤ كذذاري  مذذةي  لذذة بةرنا يذَذنني  سذذييةم د خذذاَلي  بذذةم  يي 
سذذي  ئامادةكاريةكاني كؤمسيؤني هةَلبذاردن راثرسي لة هةرَيمي كوردستان، سوثاسي كؤمسيؤن دةكةين، سوثا

شذذتين ثةر لذذةماني سةرؤك و جَيطر و ئةنداماني كؤمسيؤن دةكةين كة ئةمر ؤ لَيرة ئامادةبوون بةرامبةر داني
خذذوازين، داواش  يذَذوة دة بذذؤ ئ سذذةركةوتن  يذَذوة، داواي  يذذةتي ئ بذذؤ جد كذذةين  لذذَي دة شذذيتان  سذذت خؤ كوردستان، دة
دةكةين لة كؤتايي هاتين ئةم هةَلبذاردنةش راثؤرتَيكي هةَلسةنطاندني تَيروتةسةل بؤ ثةرلةماني كوردستان 

يذذو لذذة د سذذتمانة داوا  بذذةر دة سذذتا لة ئذذةوةي ئَي سذذيؤن بنَيرن، ئةو راثؤرتةش  سذذااَلنةي كؤم ثذذؤرتي  كذذةين را ان دة
بذذةر َيزان  بذذر ؤن،  تذذوانن  يذَذوة دة بذذةر َيز، ئ يذَذوةي  بذذؤ ئ سذذوثاس  يذَذت، زؤر  بةسةر ئةنداماني ثةرلةمان دابةش بكر
نذذةي  يذذةن ليذ كذذة لةال ئَيمة بةردةوام دةبني، ضوارةم: طفتوطؤكردني ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 

طذذةي 2014(ي ساَلي )26ةوي ناوخؤ ئامادةكراوة بة ثَيي بر ياري ذمارة )كاتي بؤ ثَيداضوونةوةي ثةير  (، بر 
مذذذذاددةي )8) لذذذذة  مذذذذارة )56(  سذذذذتان، ذ لذذذذةماني كورد بذذذذذاردني ثةر سذذذذاي هةَل سذذذذاَلي )1(ي يا (ي 1992(ي 

مذذاددةي ) بذذة  شذذت  مذذارة )94هذذةمواركراوة، ثاَلث سذذتان، ذ لذذةماني كورد نذذاوخؤي ثةر ثذذةير ةوي  سذذاَلي 1(ي  (ي 
هذذةمو1992) سذذةكؤي (ي  سذذةر  بذذؤ  فذذةرموون  كذذةين ب ثذذةير ةو دة كذذاتي  نذذةي  لذذة ليذ بذذةر َيزان داوا  اركراوة، 

 ليذنةكان، بةر َيز امنة زكري فةرموو.
 بةر َيز امنة زكري سعيد:

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شذذةي  ؤكة دَي هةمي طرَيداي بة كؤمسيؤنيمة هؤسا زاني كو ئةظر بذذَيني موناقة كذذو  نذذة  ظة مة ئامادةكاري ني
 ةر بكةين، بؤ سبةهي بهَيتة ثاش خسنت، زؤر سوثاس.س

 بةر َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةر َيزان ئَيمة بةياني و دوو بةياني بة ضر ي كار لةسةر بةرنامةي كار دةكةين بؤ ئةوةي ثةير ةوي ناوخؤي 
ي هات بؤ بةياني كاتذمَير ينيشتنةكة كؤتاثةرلةمان كؤتايي ثَي بتَينني، دةستان خؤش بَيت، سوثاس، دا

(11.) 
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