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 عَيراق -كوردستان  ثةرلةمانيني لة بآلوكراوةكا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ثةرلةماني(ي 2018)كتَيب: ثرؤتؤكؤلةكاني ساَلي ناوي

 عَيراق -كوردستان 
 109بةرطي: 

 2020ضاثي يةكةم: 
 250اذ: تري

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

 كمال
 ذمارةي سثاردني بة كتَيبخانةي نيشتمانيي هةرَيمي كوردستان: 
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 ريستثَي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5 ل 3/7/2014 ثَينج شةممة –هةَلبذاردن  ضوارةمي خولينائاسايي  (1ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )   

 11 ل 24/7/2014 شةممةثَينج  –هةَلبذاردن  ضوارةمي ( خولي19ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )     

 25/8/2014شةممة  دوو –هةَلبذاردن  ضوارةمي خوليي نائاسايي ( 2ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 129ل`

 191 ل 3/9/2014 شةممةضوار  –هةَلبذاردن  ضوارةمي خولي دةسثَيكيثرؤتؤكؤلي دانيشتين        

 251 ل 23/9/2014 سَي شةممة –هةَلبذاردن  ضوارةمي خولي( 2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين       
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  (5ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 7/2018/ 10 رَيكةوتي شةممةسَي 

 -ثةرلةماني كوردستان   10/7/2018رَيكةوتي  شةممةسَى رؤذي (ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )  
و، بةِرَيز ى ثةرلةمانى كوردستان ابراهيم ئَيمينكي جَيطري سةرؤكبةِرَيز جعفر  عَيراق بة سةرؤكايةتي

( ي خؤي 2018، ساَلي )ضوارةمي(ي خولي 5دانيشتين ذمارة ) بَيطةرد دلشاد تالةبانى سكرتَيري ثةرلةمان،
 بةست.

 بةرنامةي كار:
ي (1992)(ي هةمواركراوي ساَلي 1ِرةوي ناوخؤي ذمارة )( لة ثةي20(ي ماددة )1بةثَيي حوكمةكاني بِرطة )

(ي خولي 2ارةي )عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياري دا دانيشتين ذم –ثةرلةماني كوردستان 
شةممة سَى (ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي 11ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )طرَيداني دووةمي 

 دا بةم شَيوةية بَيت: 10/7/2018رَيكةوتي 
ابوون توفيق معروف( لة ئةنداميةتى ثةرلةمان بة وةى ئةندامى ثةرلةمان بةِرَيز )ردةست لة كاركَيشانة -1

( ى 1(ى لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )30( ى ماددةى )10( بِرطةى )1ثَيى خاَلى )
ةرمى ثَيشنيارى دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى ى هةموار كراو، كة بة نووسراوى ف(1992)ساَلى 

 كردووة.
( لة ثةيِرةوى ناوخؤى 71خوَيندنةوةى يةكةمى ئةم ثرؤذة ياسايانةى خوارةوة بة ثَيى ماددةى ) -2

 ى هةموار كراو بكرَيت. 1992(ى ساَلى 1ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )
( ى هةموار 1979( ى ساَلى )87ةرة ذمارة )ثرؤذة ياساي هةموار سَييةمى ياساي بةكرَيدانى خانووب -1

 كراو لة هةرَيمى كوردستانى عرياق.
 ثرؤذة ياساي هةَلثةساردنى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيم. -2
طفتوطؤ كردنى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان كة لةاليةن ليذنةى كاتى بؤ ثَيداضوونةوةى  -3

(ةمى 56( لة ماددةى )8بِرطةى ) 2014( ى ساَلى 26بِريارى ذمارة ) ثةيِرةوى ناوخؤ ئامادة كراوة بة ثَيى
(ى هةموار كراو، ثاَلثشت بة ماددةى 1992(ى ساَلى )1ياساي هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )

 ى هةموار كراو. 1992(ى ساَلى 1( ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )94)
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم ئ

 بةناوى خوداى بةخشندةى ميهرةبان
دانيشتنةكةمان بة ناوي طةلي كوردستان دةست ثَي ئةكةين، خولي ضوارةمي هةَلبذاردن، ساَلي دووةم، 

ماددةي ( 1)(، بةرنامةي كار، بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 10/7/2018(، ِرؤذي دانيشنت )5دانيشتين ذمارة )
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ي هةموار كراو، (1992)( ي ساَلي 1ة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستاني عَيراق، ذمارة )( ل20)
( ي خولي بةهارة لة خولي هةَلبذاردني 5دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين ذمارة )

( بَيت، 10/7/2018)شةمة، ِرَيكةوتي سَى ( ي ثَيش نيوةِرؤي ِرؤذي 11ضوارةمي ثةرلةمان لة كاتذمَير )
 بةم شَيوةية بَيت: بةرنامةي كاري دانيشتنةكةش

ابوون توفيق معروف( لة ئةنداميةتى ثةرلةمان بة وةى ئةندامى ثةرلةمان بةِرَيز )ر/ دةست لة كاركَيشانة1
( ى 1(ى لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )30( ى ماددةى )10( بِرطةى )1ثَيى خاَلى )

ى هةموار كراو، كة بة نووسراوى فةرمى ثَيشنيارى دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى (1992) ساَلى
 كردووة.

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى 71/ خوَيندنةوةى يةكةمى ئةم ثرؤذة ياسايانةى خوارةوة بة ثَيى ماددةى )2
 ى هةموار كراو بكرَيت.(1992)(ى ساَلى 1ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )

( ى هةموار 1979( ى ساَلى )87هةموار سَييةمى ياساي بةكرَيدانى خانووبةرة ذمارة ) / ثرؤذة ياساي1
 كراو لة هةرَيمى كوردستانى عرياق.

 / ثرؤذة ياساي هةَلثةساردنى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيم.2
وةى / طفتوطؤ كردنى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان كة لةاليةن ليذنةى كاتى بؤ ثَيداضوونة3

(ةمى 56( لة ماددةى )8بِرطةى ) 2014( ى ساَلى 26ثةيِرةوى ناوخؤ ئامادة كراوة بة ثَيى بِريارى ذمارة )
(ى هةموار كراو، ثاَلثشت بة ماددةى 1992(ى ساَلى )1ياساي هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )

 ى هةموار كراو. (1992)(ى ساَلى 1( ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )94)
بةِرَيزان ئَيستا دةرفةت بة بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان بةِرَيز بَيطةرد تاَلةبانى دةدةين بؤ ئةوةى ئامادةبووان 

 ئةوةى بة هؤ و بَى هؤ و لةطةَل ثوختةى دانيشتنى ثَيشرت ثَيشكةش بة دانيشتنةكة بكات، فةرموو.
 ثةرلةمان:شكراهلل/ سكرتَيرى  دَلشاد دبةِرَيز بَيطةر

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان.

بةم شَيوةيةى خوارةوة  (9/7/2018) َيككةوتى( ئاسايي رؤذى دوو شةممة ر4تةى دانيشتنى ذمارة )ثوخ
 بوو:
 / دةست ثَيكردنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان.1
امادةبوو و ئامادةنةبوو، هةروةها خوَيندنةوةى ثوختةى دانيشتنى / خوَيندنةوةى ناوى ئةندامانى ئ2

 ثَيشوو لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمان.
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/ خوَيندنةوةى بريؤكةيةك سةبارةت بة كَيشةى بة بازاِركردنى بةرهةمى جوتياران لةاليةن ئةندامى 3
 ثةرلةمان بةِرَيز مةال غريب جَيطرى سةرؤكى ليذنةى كشتوكاَل.

 يةكةم بؤ دوو ثرؤذة ياسا و ثرؤذة بِريارَيك لةاليةن ليذنةى ياساييةوة. /خوَيندنةوةى4
/ طفتوطؤيةكى كراوة سةبارةت بة هةَلبذاردنةكانى هةرَيمى كوردستان بة ئامادةبوونى بةِرَيزان ئةندامانى 5

 اثرسى.ةخؤي هةَلبذاردن و ردةستةى كؤمسيؤنى سةرب
 / دواخستنى دانيشتنى ثةرلةمان.6

مؤَلةت ثَيدراون يان  (9/7/2018)( ئاسايى بةروارى 4انى ثةرلةمان كة لة دانيشتنى ذمارة )ناوى ئةندام
 بة بَى مؤَلةت ئامادة نةبوون، ئةمانةن:

 دانيشتنى بةيانى
ساالر حممود مراد )مؤَلةت(، سةركةوت سةرحةد )مؤَلةت(، سعيد حممد سعيد )مؤَلةت(، عزت صابر 

س حممد شريف )مؤَلةت(، بشار مشري امساعيل م )مؤَلةت(، ان، ئيدريس على اسالامساعيل )مؤَلةت(
كارسول )ئامادةنةبوو(، زياد حسني عبدالكريم )مؤَلةت(، سراج امحد حممد  عثمان)مؤَلةت(، مجال 

)ئامادةنةبوو(، عبداهلل جاسم رجب )مؤَلةت(، على على هالؤ )مؤَلةت(، حممد سادق سعيد )مؤَلةت(، حممد 
، هَيظا حاجى مريخان )مؤَلةت( ايوب عبدالل رسول )مؤَلةت(، ئَيظار ابراهيم حسني على ياسني )مؤَلةت(

)مؤَلةت(، بةهار حممود فتاح )مؤَلةت(، ِرابوون تؤفيق معروف )ئامادةنةبوو(، عمر صاحل عمر )مؤَلةت(، 
 ت(.رسول )مؤَلةت( ئارى حممد عبدالرحيم )ئامادةنةبوو(، عبداهلل حممود حممد )مؤَلة مصطفىفايق 

مؤَلةت ثَيدراون  (9/7/2018)( ئاسايى لة بةروارى 4ناوى ئةندامانى ثةرلةمان كة لة دانيشتنى ذمارة )  
 يان بة بَى مؤَلةت ئامادة نةبوون بؤ دانيشتنى دواى نيوةِرؤ ئةمانةن:

شوان شَيخ زانا عبدالرمحن عبداهلل )مؤَلةت(، طؤران حممود امساعيل )مؤَلةت(، ابراهيم امحد مسؤ )مؤَلةت(، 
)مؤَلةت(، ئايدن معروف )مؤَلةت(، باثري كامال سليمان )مؤَلةت(، يعقوب طورطيس  طهامحد)مؤَلةت(، فريوز 

 )مؤَلةت(.
 ئةو بةِرَيزانةى كة بؤ دانيشتنى ئةمرؤ داواى مؤَلةتيان كردووة:

زياد حسني، بشار  على هالؤ، حممد صادق سعيد، ئَيظار ابراهيم، ادريس على اسالم، ىانس حممد شريف، عل)
، ئومَيد محة على، مصطفىمشري، هَيظا حاجى مريخان، د.حممد على، باثري كامال، سةركةوت سةرحةد، فايق 

 .(رطيسد.عزت صابر، سعيد مصيفى، رؤزا حممود، عمر صاحل، يعقوب طَو
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 / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: كيينئَيمابراهيم بةِرَيز جعفر 

اَلةبانى سكرتَيرى ثةرلةمان، بةِرَيزان دةست بة ماددةكانى بةرنامةى كار دةكةين سوثاس بؤ بةِرَيز بَيطةرد ت
ابوون وةى ئةندامى ثةرلةمان بةِرَيز )رو لة خاَلى يةكةم  دةست ثَى دةكةين، ئةويش دةست لة كار كَيشانة

ِرةوى ( لة ثةي30( بِرطةى )ب( ماددةى )1توفيق معروف( لة ئةنداميةتى ثةرلةمان بة ثَيى خاَلى )
( ى هةموار كراو كة بة نووسراوى فةرمى 1992(ى ساَلى )1ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )

ثَيشكةشى دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كردووة، دةقى نامةكة ]بةِرَيز سةرؤكايةتى ثةرلةمانى 
لةمانى كوردستان كوردستان ئَيوة ئاطادارن من ضةند مانطَيك ثَيش ئَيستا داواكارى وازهَينامن لة ثةر

خستؤتة بةردةستى ئَيوة، لة نامةيةك دا بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمان و هؤكارةكانى وازهَينامن باس كردووة، 
ئَيستا جارَيكى تر داواكارى وازهَينانةكةم لة ثةرلةمانى كوردستان ثةسةند بكةن و ِرَيكارةكانى وازهَينامن لة 

ثَيش  (2018/حزيران9) (ابوون تؤفيق معروفرَيزدا، )ر وردستان دةست ثَى بكةن، لةطةَلثةرلةمانى ك
 ئةوةى ئةم دةست لة كاركَيشانةوةية خبةمة دةنطدان، خاَلَيكى نيزامى كاك د.شَيركؤ محة امني فةرموو.

 بةِرَيز د.شَيركؤ محة امني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ئَيمة ضةندين جار لة ماوةى ِرابردوو داوامان كردووة بة ثَيى ثة
حكومةت ئامادة بَى لة ثةرلةمان لةسةر ذيانى خةَلك، مووضة، ئةوةى كة ثةيوةندارة بة ئَيستاوة، 
ثةيوةندارة بة مةسةلةى ثاشةكةوتى نا ياساييةوة، هيض يةكَيك لةمانة ناخرَيتة بةرنامةى كارةوة، نيزامية، 

ووة، لةِراستى دا دة ئةندامى ثةرلةمان بؤى هةية بة ثَيى ئةم لةبةرئةوةى لةم ثةيِرةوة داوامان كرد
ثةيِرةوة داوا بكات، ئَيستا بابةتى خةَلك بابةتَيكة سةكؤى جةماوةر بؤ خؤشتانى ناردووة، كة داوا دةكات 
كؤمةَلَيك بابةت كة ثةيوةندارة بة ذيانى ئاسايي خةَلكةوة خبرَيتة بةرنامةى كارةوة، ناكرَيت ئةم 

 ة ئةوةندة الواز و بَى دةسةآلت بَى لةبةرامبةر دةسةآلتى جَى بةجَى كردن.ثةرلةمان
 / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: كيينئَيمابراهيم بةِرَيز جعفر 

بَى ئيجازة كةس ناتوانَى قسة بكات، ئةو خاَلة نيزامية كاك د.شَيركؤ محة امني، خاَلى نيزامى نةبوو، 
انة، لةوبارةوة وابزامن باشرت واية كة ثةرلةمانتاران واز لة زمانى بذَيوى خةَلك خةمى هةموو ثةرلةمانتار

ةئى خؤت بؤ خؤت هةَلطرة، ئةطةر بةردةوام بى ئيجرائات واز بَينن، ئةوة رةئى خؤتة و ر موزايةدة بَينن،
َيزية، ثةرلةمانى كوردستان ثةرلةمانة، شكاندنى بَى روةردةطرم، ئةوة دةزانى ضؤنة، ئةوة شكاندنى شكؤى 

سياسةت دةزانن، دةزانن ضاودَيرى بة ثَيى توانا ضاودَيرى دةكات، بة ثَيى كةشوهةواى سياسى، ئةوةى لة 
َيكارى خؤى هةية، ضاودَيرى هةر قسة نية، هةر ميديا نيية، هةر سؤشيال ميديا نيية، ضاودَيرى كردن ر

انى ضؤن ضاودَيرى دةكات، يةك لة ئةركة طرنطةكانى ثةرلةمانى كوردستانة، ئةوةى بايةخى بزانَيت دةز
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ضاودَيرى ئةوةية دةزانى ضؤن داتا وةربطرى، ضاودَيرى ئةوةية كة هةماهةنط بى لةطةَل حكومةت، خاَلَيكى 
 نيزامى هةية كاك على فةرموو.

 بةِرَيز على محة صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةطةر ئامادة  (6)فةقةرةى  (25)ةى بة ثَيى ئةم ثةيِرةوى ناوخؤيةى كة لةبةردةستى ئَيمةداية لة مادد
ت ئةوا هيض مووضة و نةبوونى ئةندام زياتر لة مانطَيك بة بَى مؤَلةت سةرؤكى ثةرلةمان بةردةوام بَي

مانط دةست  (8اطرَى، كاتَيك كة ثةرلةمانتارَيك )لة ماوةى ئامادةنةبووندا وةرندةرماَلةكانى 
شانةوةى تةقديم كردووة، سَى دانيشتنى زياتر ئامادةنةبووة، مانط دةست لة كاركَي (4لةكاركَيشانةوةى يان )

ئَيوة الدانى ثةيِرةويتان كردووة كة مووضةى بؤ سةرف دةكةى و دةرماَلةى بؤ سةرف دةكةى وةك 
بةِرَيز سةرؤكى دوو/  ثةرلةمانتار دةمَينَيتةوة تا دةست لة كاربكَيشَيتةوة، ئةمة كاتَيكى تةواو ثةيِرةويية، 

ئَيمةى ئةندامى بةدةر لة هةموو تةعةسوبَيك بة شَيوةيةكى مةنتقى و عةقالنى، ناكرَيت ثةرلةمان، 
اكةين، ثرسيارةكامنان ئاراستةى اليةنى مةعنى بكةين و ثةرلةمان شةو و رؤذ بةدواى رةقةمى نةوت دا ر

ناتوانرَى ئةوة داوامان كردووة، ئةوة خةريكة مووضةى تر ( 6/11)جوامبان نةدرَيتةوة، بةِرَيزان لة 
( –32) –(،78)مليارةكةى نةنارد، ئةزانى ئَيستا نةوت  (317)مانطَيكى تر بدرَيتةوة، طرميان عرياق 

مليارى مانطانةية، ئةى ئةطةر هةرنةيدةن و ثةرلةمانةكة تةواو بَى و جوابيشمان  (375)دةطةِرَيتةوة، كة 
خةميةتى زةختى لةسةرة و فشارى لةسةرة،  ةنطة انفعال بكات،بؤ كوَى و ضؤن، ثةرلةمانتاريش ر ةدةنةوة،ن

عةفو سةرؤكى ثةرلةمان، خاَلى سَييةمى ثةيِرةويم سةرؤكى ثةرلةمان د.يوسف بة ثَيى ثةيِرةوى ناوخؤ 
داواى دةست لة كاركَيشانةوةى كردووة، ناخيةنة بةرنامةى كار، كاك رابوون خراوةتة بةرنامةى كارةوة، 

 ئةمة جياوازيةكة و سوثاس.
 / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: كيينئَيم ابراهيمجعفر  بةِرَيز

سوثاس، ئةوةى من ئاطادارم بةِرَيز رابوون معروف خؤى داواى كردووة، لةبةرئةوة دانراوة لة بةرنامةى 
َيزمان بؤ بةِرَيزيان هةية، دةبَى بة ثةيِرةو ئيش بكةى، د.يوسف حاَلةتَيكى ئيستسنائية، ركاردا، ئةوةى كاك 

ييندةيةكى نزيك دا دةخيةينة بةرنامةى كار، دواخستنةكة لةبةر ئةو هؤية بوو كة لة ثةيِرةو دا دةبَى لة ئا
هاتووة، كة دةبَى دواتر هةَلبذاردنى سةرؤكى ثةرلةمان بكرَيت، كة ئةوةش ثَيويستى بة دروست كردنى 

ةوةى جةنابت باست كرد، تةوافوقَيكى سياسية ِرةنطة ئاسان نةبَيت، هؤكارةكان شاراوة نني و ئةوةى تر كة ئ
مةسةلةى نةوت و ئةوانة لة ضةندين دانيشنت ئةوةتان باسكردووة، ئةوة مةسةلةيةكى ئةوة نيية بَلَيى 
ذيانى خةَلك و نةوت و ئةوانة، ئَيوة ئةندام ثةرلةمانن، هةماهةنطى دروست بكةن لةطةَل دامودةزطاى ترى 

نطى ئةجنومةنى وةزيران بكةين بؤ ثةرلةمانى كوردستان حكومةتى هةرَيم، بؤ ئةوةى لة كاتَيكى نزيك دا با
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و دانيشتنَيكى بةرهةمدار ئةجنام بدةين، بةِرَيزان ئةوةى يوسف حممد لة ئاييندةيةكى نزيك دا دةخيةينة 
بةرنامةى كار، مافى خؤيةتى، بةآلم ئةوة بةسرتابوو بةوةى كة ثةرلةمان لةم ماوةية سةرقاَلى ئةوة بوو 

ئةوةى كة ثرؤذةيةكى طرنطة و خةَلكى كوردستان بةدواداضوونى بؤ دةكرد، لة كاتَيكى وا ثرؤذةى ضاكسازى 
دا ثةرلةمان ثةك بكةويت و نةتواني تةوافوقى سياسى دروست بكةى، ئةوةش بووة طرفتَيكى تر لةبةدةم 

تر  ثةرلةمانى كوردستان، دوو خاَلى ترى نيزامى وةردةطرم و ئومَيدةوارم زؤر درَيذ نةبن و ثرسى
 نةوروذَينن، بةِرَيز خلف فةرموو.

 بةِرَيز خلف امحد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةكرَى جياوازى هةبَى لة نَيوان ثةرلةمانتارَيك و ثةرلةمانتارَيكى تر، لة فراكسيؤنَى بؤ فراكسيؤنى تر، 
يؤنةكةشم نةوعيةتى ضاودَيرى كردنى ثةرلةمان، من هةم وةك خؤم وةكو ثةرلةمانتار و وةكو فراكس

ضيمان ثَى كرابَى لة ضاودَيرى كردن لة ئيش و كارةكانى خؤمان كة واجبَيكى خؤمان بووة، كةم تةرخةم 
نةبووين و كردوومانة، شةو و رؤذمان خستؤتة سةر يةك بة ثَيى داتاو بة ذمارة نةتيجةكانى زؤربةى هةرة 

ز لةناو ثةرلةمانةوة ثرؤسةى ضاودَيرى زؤرى ئيشةكانيشمان ديارة، بؤية ناكرَى ثةرلةمانتارَيكى بةِرَي
ابردوومان كة ضوار ساَل زياترة زؤر بة باشى بةِرَيوةمان رلةمان كة لة ماوةى ضوار ساَلى ركردنى ثة

ووى ة ئةكتيظ ترين ثةرلةمان بووة لةربردووة، لة سةرةتاوة ئَيمة شانازميان بةوة كرد كة ئةو ثةرلةمان
ةشةكانى ذيانى خةَلكى كوردستان ببينى، تة ناديدة بطريَى، ناكرَى ديوة رةضاودَيرى كردنةوة، ئَيستا ئةم باب

اية ئَيستا ئةم وآلتة تةواو وَيران ببوو، نوقمى زةوى ببوو، وا ثَيى قسةى هةندَى ثةرلةمانتار بوئةطةر بة 
ثةرلةمان،  نيية و وا دةرنةضوو، ناكرَى لةسةر ئةم منةتة بةردةوام بني، بؤية داوا دةكةم بةِرَيز سةرؤكى

هةر قسةيةك تؤمةتة و هةوَلى ثةرلةمانتار ناديدة دةطريَى لة ثرؤتؤكؤَلى ثةرلةمان بسِرَيتةوة، تكاية ئَيمة 
يش و لة كارولة ضاالكى بة ثَيى شانازى بةو ثةرلةمانةوة دةكةين كة لةو ثةرلةمانة كردوومانة لة ئ

وةتةوة من شانازى ى ئةركةكان، ئةوة ئةرشيفة و مااثؤرتةكانى ثةرلةمان و بة ثَيى داتاو ذمارةكان و بة ثَير
 ازى نامب هيض ثةرلةمانتارَيك سووكايةتى بةو مَيذووةى ئَيمة بكات.ثَيوة دةكةم، ر

 /جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
 سوثاس، يةك خاَلى ترى نيزامى وةردةطرم، كاك عمر فةرموو.

 :سعيد محة بةِرَيز عمر عينايةت
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةمة دةقةكةيةتى، لة حاَلةتى ئامادةنةبوونى ئةندام لة كؤبوونةوةكانى  (25)لة ماددةى  (7)بِرطةى 
ةواى بؤ سَى جارى جيا لة ماوةى خوىل طرَيدراو ئةوا سةرؤك بؤى ن يان ليذنةكانى بة بَى ثاساوى رثةرلةما
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هةر بة ثَيى ئةم كاتةوة، مافى ئةنداميةتى نامَينَى يةوة ئاطادار بهةية، ئةو ئةندامة ليستةكةى لةم بارة
يةيِرةوة، بةآلم ضةند ئةندام ثةرلةمانَيك لةناو ئةم ثةرلةمانى كوردستانة هةية، ئةم ئيجرائاتةى لةطةَل 
نةكراوة، ئَيمة داوا دةكةين بؤ لةطةَلى نةكراوة؟؟ مببورة توخوا سةربارى ئةوةش من ثشتطريى قسةكانى 

.شَيركؤ دةكةم هةرضةند تؤزَى عةسةبى بوو د.شَيركؤ، بةآلم ئَيوة هةست ناكةن ثةرلةمانى كوردستان د
، نةك لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة، لةاليةن وةزارةتى داراييةوة بودجةكةى تةحةكومى ثَيوة دةكرَى

 مانة.اطرياوة، وةك ثَيويست بودجة نادرَيت بةم ثةرلةلةاليةن وةزارةتى داراييةوة ر
 /جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

وانطةى كةسى تةماشايان دةكرَيت، ئةمة وةزارةتى دارايى هةذموونى خؤى سوثاس، هةندَيك ثرس هةنة لةر
فةرز نةكردووة لةسةر ثةرلةمانى كوردستان، حاَلةتَيك دروست بووة، ئةوة هةماهةنطيةكى باش هةية لة 

ةمانى كوردستان و وةزارةتى دارايى كة ئةمة دةتوانَى لة ديوانى ثةرلةمانى كوردستان بثرسن، نَيوان ثةرل
بة تةواوى سةربةخؤية هيض  كة بودجةى ثةرلةمانى كوردستان و دارايى ثةرلةمانى كوردستان

 تيةك و ثةيوةنديةكى بة وةزارةتى داراييةوة وةنية، بةآلم سيولةى نةقدى بابةتَيكة و ئةوةثةيوةس
ئةوةى ثةيِرةوى ناوخؤ بةِرَيزان با بؤ زياترتةئكيد كردن،  ،طرفتَيكة ثرسَيكة لة هةرَيمى كوردستانن

سةرؤكايةتى ثةرلةمان موراعاتى زؤربةى ئةندامانى ثةرلةمانى كردووة، هةبووة لة ليذنةكاندا ئامادة 
هةبووة لة مانط زياتر حازر  نةبووة، ضةندين كؤبوونةوةى ليذنة كراوة ئامادة نةبووة، ئةندامى ثةرلةمان

نةبووة، موراعات كراون، ئةوة حاَلةتَيكة بةدةر لة ثةيِرةوة، حاَلةتَيكى ترى كؤمةآليةتى، بةهةر شَيوازَيك 
تةقيمى بكةن، ئَيمة ئةوةى كردوومانة، ئةوةى كاك ِرابوون بةِراستى حاَلةتَيكى  ئيستسنائى بوو، كاك 

ت بوو نةدةتوانرا بة ئاسانى ئةو بابةتة خبةية بةر دةست رابوون كة لَيرة بوو حاَلةتَيك دروس
حاَلةتَيك ة بةرنامةى كار، بؤ ئةوةى لَيكدانةوةى ترى بؤ نةكرَيت، يةعنى خؤى نلةكاركَيشانةوةكةى خبةي
ةوةى وويدا و كؤتايى ثَي هاتووة، بةِرَيزان ئةوةى من باسم كرد دةست لةكاركَيشانبوو نةخوازراو بوو و ر

بوون معروف دةخةينة دةنطدان، لةماوةيةكى نزيك دا دةست لةكاركَيشانةوةى بةِرَيز يوسف حممد ابةِرَيز ر
ابوون معروف لة دةست لةكاركَيشانةوةى بةِرَيز ر دةخةينة دةنطدانن و دةخيةينة بةرنامةى كار، يةكةم/

ةَلى داية، كَى دذة؟ كةس لةط (55كَى لةطةَل داية؟ ) ئةنداميةتى ثةرلةمانى كوردستان دةخةينة دةنطدان،
كةس نيية، دةست لةكاركَيشانةوةكةى ثةسةند كرا، دووةم/ خوَيندنةوةى يةكةمى ئةم ثرؤذة ياسايانةى 

ى  (1992) ى ساَلى (1)لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةلةمانى كوردستان، ذمارة  71خوارةوة بة ثَيى ماددةى 
ان ليذنةى ياسايى دةكةين، كة فةرموون بَينة هةموار كراو، خوَيندنةوةى يةكةم بكرَيت، داوا لة بةِرَيز

 سةكؤى تايبةت بة ليذنةكان، د.ظاال فةرموو.
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 :ابراهيم بةِرَيز د.ظاآل فريد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ماددة و  (5)ثرؤذة ياساى يةكةم، ثرؤذة ياساى هةَلثةساردنى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيمة كة لة 
كراوة كة ناوةكانيان  ةندام ثةرلةمانة بةِرَيزانة واذووووة لةاليةن ئةم ئهؤيةكانى دةرضوواندن ثَيكهات

/على 6/ زولفا حممود، 5/عادل عزيز،4/حسن صاحل،3/حممود حاجى عمر،2/برزؤ جميد،1دةخوَينينةوة، )
/ 12/رؤزا حممود، 11/ ثةرى صاحل،10/ ايوب عبداهلل، 9/ بيستون فايق،8/ د.جوان امساعيل،7محة صاحل،

/انور 17/عبدالرمحن على،16/ قارةمان قادر،15/ د.بةهار حممود،14/ منرية عومسان،13ر ابراهيم،ئَيظا
( داوا لةبةِرَيزتان مصطفى/فايق 21/ ئومَيد محةعلى،20/بةهار عبدالرمحن، 19/ابوبكرعبداهلل،18قادر، 

 دةكةم كة ئاراستةى ليذنةى ثةيوةندارى بكةن.
 طرى سةرؤكى ثةرلةمان:/جَي كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

سوثاس، ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةى ليذنةى ياسايى دةكةين، لةبةرئةوةى ثةيوةستة بة ئامادةكارى 
كؤمسيؤن بؤ هةَلبذاردنى سةرؤكايةتى هةرَيم، لةبةرئةوة سيفةتى ئيستعجاىل ثَى دةدةين، تةالر خان 

 فةرموو.
 :لطيف بةِرَيز تةالر

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ى (87)ِرؤذةى دووةم/ ثرؤذة ياساي هةموارى سَييةمى ثيادةكردنى ياساى بةكرَيدانى خانووبةر ذمارة ث

ماددة و هؤيةكانى دةرضوواندن ثَيكهاتووة، لةاليةن ذمارةيةك  (12)ى هةموار كراو، كة لة  (1979)ساَلى 
عادل عزيز، بةهزاد  ثةرلةمانتاران ثَيشكةش كراوة )عمر عينايةت، شَيركؤ محة امني، برزؤ جميد،

دةرويش، شَيركؤ جودت، ابوبكر عمر، عبدالرمحن على، غريب مصطفى، بةهار عبدالرمحن، ثةرى صاحل، 
زولفا حممود، جوان امساعيل، حاجى كاروان، بيستون فايق(، داوا لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةم، ئاراستةى 

 ليذنة ثةيوةندارةكانى بكات.
 /جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: كيينمئَيبةِرَيز جعفر ابراهيم 

سوثاس، ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةى ليذنة ثةيوةندارةكان دةكةين، ليذنةى ياسايى و ليذنةى شارةوانيةكان 
 و طشت ئةندامانى ثةرلةمان، سوثاس بؤ بةِرَيزان، تةالر خان فةرموو.
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 :لطيف بةِرَيز تةالر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

اى بةكرَيدان و لةبةرئةوةى كؤمةَلَيك كَيشةى زؤر زؤر دروست بووة بة تايبةتى بؤ بازار و لةبةر طرنطى ياس
بؤ كرَيضيةكان، داواكارم ئةم ثرؤذةية كة سيفةى ئيستعجاىل ثَى بدرَيت بؤ ئةوةى بة زووترين كات كار 

 اس.لةسةر ثرؤذةكةى ئةمرؤ و دوَينَى بكةين كة خوَيندنةوةى يةكةميان بؤ كراوة، زؤر سوث
 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:ئَي ابراهيمبةِرَيز جعفر 

سوثاس، ئةو هؤيانةى كة سيفةتى ئيستعجاىل ثَى بدرَيت ئةوانة بة ثةسةند دةزانني، بؤية سيفةتى 
اثؤرتةكان ئامادة بكرَين بؤ ئةوةى داواش دةكةين بؤ هةردوو ثرؤذة ر ئيستعجاىل دةدةينة ئةو ثرؤذةية

 َيواز فةرموو.د.رينة بةرنامةى كار، بةزووترين كات خبة
 َيواز فائق:بةِرَيز د.ر

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لة ثةيِرةوى ناوخؤ ثَيدانى سيفةى ئيستعجال لةهةر بابةتَيك جطة لة بودجةكة  (73)بة طوَيرةى ماددةى 

 (73)ماددةى خؤى لة ئةسَلدا سيفةى موستةعجةىل هةية دةبَى ثةرلةمان بيكات، فةرموون ئةطةر سةيرى 
 ى ثةيِرةو بكةن، دةبَى بيخةنة دةنطدان، سيفةى ئيستعجال دةبَى خبريتة دةنطدان.

 /جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: كيينئَيم ابراهيمبةِرَيز جعفر 

سوثاس، هةردووكيان دةخةينة دةنطدان، سيفةتى ئيستعجال دةدةينة ثرؤذة ياساي هةَلثةساردنى 
يفةتى ئيستعجال بؤ ئةوةى بدةينة ئةم ثرؤذةية دةخةينة دةنطدان، دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيم س

 (12)كةس بة ثةسةندى دةزانن، كَى دذة؟  (41)سيفةتى ئيستعجال دةدةينة ثرؤذةى يةكةم، كَى لةطةَلة؟ 
كةس دذن، بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، دووةم/ ثرؤذة ياساى هةموارى سَييةمى ياساى بةكرَيدانى 

كَى ى ئاماذة ثَيكرا، ئةوةش داواكرا كة سيفةتى ئيستعجاىل ثَى بدرَيت، دةخيةينة دةنطدان، خانووبةرة ئةوة
كَى دذة؟ كةس نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، سوثاس بؤ بةِرَيزان سةرؤك و ئةندامانى لةطةَل داية؟ 

نانةوةكةيان، بةِرَيزان ليذنةى ياسايى، سوثاس بؤ ئَيوةى بةِرَيز، سوثاس بؤ بةِرَيز د.ِرَيواز بؤ بةبريهَي
لة بةرنامةى كار، طفتوطؤ كردنى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان كة لةاليةن ليذنةى  (3)بِرطةى 

بِرطةى ( 2014) ى ساَلى(26)كاتى بؤ ثَيداضوونةوةى ثةيِرةوى ناوخؤ ئامادةكراوة بة ثَيى بِريارى ذمارة 
ى هةمواركراو، (1992) ى ساَلى (1)ى كوردستان ذمارة ياساى هةَلبذاردنى ثةرلةمان (56)ماددةى  (8)

ى هةموار (1992)ى ساَلى (1)ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة (94)ثاَلثشت بة ماددةى 
داوا لة بةرَيز ون بؤ سةكؤى تايبةت بة ليذنةكان، كراو، داوا لة بةِرَيزان دةكةين لة ليذنةى كاتى فةرمو
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ناقةشةى لةسةر تةواو بووة كؤتايى ثَيهاتووة دةخةينة ودةكةين ئةو ماددانةى م سةرؤكى ليذنةى كاتى
 دةنطدان، فةرموو.

 بةِرَيز فرست صؤفى على:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لة بةشى حةوتةم لة بةشى ضاودَيرى لةاليةن ئةندامانى بةرَيزى ثةرلةمان طفتوطؤى لةسةر كرابوو وةكو 
كردبوو لة ثةرلةمان ئَيستا ماددة بة ماددةى دةخوَينينةوة ئةوةى سَى را  ئةو سيستةمةى كة ثةسةندمان

ئةو سياغانةى كة كردوومانة تةنيا  ،زياتر ثشتطريى كردووة دخيةينة دةنطدان ئةوةى تر تةنيا سياغيية
 ( وة لة59دةخيوَينينةوة دةخيةينة دةنطدان، بةشى حةوتةم ضاودَيريكردن يةكةم ثرسيار دةكاتة ماددةى )

 (ة تةنيا سياغةية بةم شَيوةية سياغة كراوةتةوة.64رةشنووسةكةى بةردةستتان ماددةى )
 :(59ماددةى )

ئةندام بؤى هةية ثرسيارى نووسراو يان زارةكى لة رَيطاى سةرؤكايةتى بؤ سةرؤك وةزيران يان ئةندامانى  
ضَيوةى ثسثؤريةكةيان يان ئةجنومةنى وةزيران بنرَيت بؤ روونكردنةوةى بابةتَيك كة دةكةوَيتة ضوار

بابةتَيك كة ئةندام زانيارى لة بارةوةية نيية يان دةيةوَيت بةدواداضوونى لة بارةوة بكات، يان دةيةوَيت 
راى حكومةت لة بارةى بابةتةكةوة بزانَيت، ئةمة تةنيا سياغة كراوةتةوة داوا لة بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 

 تة دةنطدان.دةكةين بةم شَيوةيةى خوَيندمةوة بيخا
 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينئَيم ابراهيمبةِرَيز جعفر 

( 60) ى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان كَى لة طةَل داية؟( بةو شَيوازة59بةِرَيزان ئةو ماددةية ماددةى )
 كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة؟ كةس نيية بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى دواتر، فةرموو.

 ةِرَيز فرست صؤفى على:ب
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

داوا لة جةنابتان دةكةم  ،( تةنيا سياغةية ئيزافة كردنى يةك دةستةواذةية دةخيوَينمةوة60ماددةى )
 (ى ثرؤذةى بةردةستتان، مةرجةكانى ثرسيارى نووسراو.65( كة دةكاتة )60بيخةية دةنطدان، ماددةى )

 (60ماددةى )
ى لة اليةن يةك ئةندام يان زياتر ثَيشكةش كرابَيت و بةروار و واذوى لةسةر بَيت لة دةبَيت ثرسيار-1

 رَيطاى سةرؤك ئاراستة كرابَيت.
دةبَيت ثرسيار روون و ثوخت بَيت و مةبةستةكةى دياريكراو بَيت، توانج و راى تَيدا نةبَيت لةكةدارى  -2 

 كةسيةتيةكان و دةستة و دامةزراوةكانى هةرَيم نةكات.
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 نابَيت بابةتى ثرسيارةكة لةبةردةم دادطا بَيت. -3
 دةبَيت ثرسيارةكة  لة تايبةمتةندى ئةو وةزارةتة بَيت كة ثرسيارةكةى ئاراستة كراوة.  -4
نابَيت ثرسيارةكة ثَيضةوانةى  دةستوور و ياسا و بةرذةوةندى طشتى بَيت و ناشبَيت ثَيشرت وةاَلم  -5

 درابَيتةوة.
راستةى ليذنةى ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمان كراون ثرسياريان لة بارةوة ناكرَيت تا ئةو بابةتةى ئا -6

ليذنة راثؤرتى خؤى ثَيشكةش دةكات، ئةو دةستةواذة ئيزافةكراوة )بة مةرجَيك لة ماوةى كة لة ثازدة رؤذ 
 تَيثةر نةكات راثؤرتةكة ئامادة بكات(.

و جَيطرةكةى دةبَيت ثةيوةست بن بة كارنامة و  ئةو ثرسيارانةى دةنَيردرَين بؤ سةرؤكى حكومةت -7
)جَييةجَيكردنى ياسا بةركارةكان(، داوا لة  ،سياسةتى طشتى حكومةت و ئةو دةستةواذةش ئيزافةكرا

 بةرَيزتان دةكةين بيخةنة دةنطدان.
 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينئَيم ابراهيمبةِرَيز جعفر 

( كة 60بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخةينة دةنطدان؟ ماددةى ) ناقةشة كرابووو مرتئةو ماددةية ثَيش
( كةس لةطةليدان، 63) لةبةر دةستى ئَيوةى بةرَيز داية كَى لة طةَل داية؟(ى ئةوةى كة 65دةكاتة ماددةى )

 ( فةرموو.61ئةوةى دذة؟ كةس نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى )
 بةِرَيز فرست صؤفى على:

 كى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤ
 ( تةنيا سياغةية بةو شَيوةى دةخيوَينمةوة داوا لة بةرَيزتان دةكةم بيخةية دةنطدان. 61ماددةى )
 (61ماددةى )

رةت بكةنةوة كة هةر مةرجَيك لةو مةرجانةيان تَيدا  سةرؤكايةتى بؤى هةية ئةو ثرسيارانةدةستةى  -1
 َيكدراوة.( ئةو ثةيرةوة ئاماذةيان ث65نةبَيت كة لة ماددةى )

ئةوةى ئةندامةى كة ثرسارةكةى رةت كراوةتةوة ئةطةر بة بِريارى سةرؤكايةتى رازى نةبوو بؤى هةية  -2
 داوا بكات بابةتةكة خبرَيتة بةردةم دةستةى طشتى.

( 68( و )67بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ثَيشوةختة ئةوة دةخةينة دةنطدان ئايا لةطةل ئةوةى ماددةى )
بكرَيتة برطةى سَى و ضوار،  ،( دةمج بكرَيت61( لةطةل ماددةى )63( ، )62ة ماددةى )ثرؤذةكة كة دةكات

( بكرَينة ماددةى 63( و )62( و )61(، ثرؤذةكة لةبةر دةستتانة دةكاتة )68( ، )67( و )66ماددةى )
 ( سَى ماددة دةمج بكرَين.61)
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 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينئَيم ابراهيمبةِرَيز جعفر 

( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى 68)كَى لة طةَل داية؟  وة دةخةينة دةنطدان دةمج كردنى سَى ماددةئة
 دذة؟ كةس نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، هةر سَى ماددة دةمج كرا، فةرموو.

 بةِرَيز فرست صؤفى على:
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

برطةدا دارَيذراونةتةوة تةنيا سياغةية دياخنوَينمةوة بؤ ئةو سَى ماددة دةمج كراوانة لة ضوارضَيوةى ضوار 
 ئةوةى ئاماددة بَيت بؤ دةنطدان.

 :(61ماددةى )
دةستةى سةرؤكايةتى بؤى هةية هةموو ئةو ماددانة رةت بكةنةوة كة هةر مةرجَيك لةو مةرجانةيان -1

 ( ى ئةم ثةيرةوة ئاماذةيان ثَيدراوة.65تَيدا نةبَيت كة لة ماددةى )
ةو ئةندامةى كة ثرسيارةكةى رةتكراوةتةوة ئةطةر بةبِريارى سةرؤكايةتى رازى نةبوو بؤى هةية داوا ئ -2

 بكات بابةتةكة خبرَيتة بةردةم دةستةى طشتى.
( رؤذ تَيثةر نةكات لة بةروارى طةيشتنى ثرسيارةكة سةرؤك ثرسيارةكة 7لة ماوةيةك كة لة ) -3 

 وةزيرةى ثرسيارةكةى ئاراستة كراوة.دةنَيرَيت بؤ سةرؤك وةزيران، يان ئةو 
( رؤذ وةاَلمى ثرسيارةكة بدةنةوة، لة 7دةبَيت ئةو اليةنانةى ثرسيارةكةى ئاراستة كراوة لةو ماوةى ) -4

 ( رؤذ زياتردواخبرَيت.21هةموو حاَلةتَيك نابَيت وةاَلمى ثرسارةكان نابَيت لة )
 رلةمان:جَيطرى سةرؤكى ثة / كيينيئَيم ابراهيمبةِرَيز جعفر 

(، ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان؟ 60(ة هاتووة ئةويش بكةن بة )65ئةو )
( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى 61، ) كَى لة طةَل داية؟ مناقةشة كؤتايى ثَيهاتووة لة دانيشتنى ثَيشرت

 (، فةرموو.69ة دةكاتة )( ك62( كةس دذة، بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى )1دذة؟ )
 بةِرَيز فرست صؤفى على:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( كةس زياتر داوايان كردبوو دةستكارى 3( ثَيم واية )3( تةنيا سياغةي لةسةر برطةى )62ماددةى )
 بكرَيت ئَيمة سةرةتا سياغةكة دةخوَينينةوة، ئةطةر ئةوة ثةسةند كرا ئةطينا ثاشان ئةوةى برطةى سَييةكة

 ئةو خيالفة دةخةينة روو.
 (62ماددةى)
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بة كؤتايى هاتنى وةرزى طَريدان ثرسيار كؤتايى ناَيت تةنها ئةو ماوةية بؤ وةاَلمى ثرسيار دياريكراوة -1
 نامَينَيت لةسةرةتاى وةرزى طرَيدان سةر لة نوَى ماوةكة دةست ثَيدةكاتةوة.

 ئةندام بؤى هةية ثرسارةكةى بكَيشَيتةوة. -2
زياتر لة يةك ئةندام هةمان ثرسيارى ئاراستة كرد ئةوة ثرسيارةكة بة ناوى ئةو ئةندامة ئةطةر  -3

ئاراستة دةكرَيت كة ثَيشرت ثَيشكةشى دةستةى سةرؤكايةتى كردووة، بةاَلم دةبَيت وَينةيةكى وةاَلمةكة 
 ئاراستةى ئةو ئةندامانةش بكرَيتةوة كة هةمان ثرسياريان كردووة.

ها ( رايةك جياواز هةبووة، كة ثرسيارةكة تةن3بةاَلم لةسةر بِرطةى ) ،اغةمان كردؤتةوةئَيمة بةو شَيوةية س
، ئاراستةى يةك ئةندام نةكرَيت ئاراستةى هةموو ئةندامةكان بكرَيت، بةاَلم ئاراستةى ئةو ئةندامة نةكرَيت

م سياغة خبرَيتة دةنطدان، ئَيمة باش دةزانني سةرةتا ماددةكة بةم شَيوةية ئةو برطةي بة ،ئَيمة وةكو لَيذنة
 ( سياغة دةكةينةوة.3( ئةطةر نا بِرطةى )62ئةوة دةبَيتة ماددةى ) ،ئةطةر ثةسةند كرا

 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينئَيم ابراهيمبةِرَيز جعفر 
 ة، فةرموو.تَيبيني

 بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

جةنابى كاك د.فرست  بيخوَينَيتةوة بؤ ئةوةى لةبةر ضاوى ئةندامان روون بَيت  (3ثَيمان باشة بِرطةى )
 ئايا دةنط بة كاميان دةدةن ، بيخوَينَيتةوة ئةو سياغة تازةكة.

 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينئَيم ابراهيمبةِرَيز جعفر 
 سياغةى تازة، بةو شَيوازةى كة داتان رشتووة، فةرموو.

 فى على:بةِرَيز فرست صؤ 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

الحةزةيةك هةية، كة لَيرة ئةوةى كة ئَيمة دامان رشتووة وةكو ليذنةى كاتى ثةيرةو، و( م3لةسةر برطةى )
كَى ثَيشرت ثرسيارةكةى  ،ئةَلَيني ثرسيارةكة ئةطةر لةسةر هةمان بابةت يةك كةس هةمان ثرسيارى كردبوو

وى ئةو ئاراستةى حكومةت دةكرَيت وةاَلمةكةى ئاراستةى ئةو بردبوو بؤ دةستةى سةرؤكايةتى بةنا
( 3بةاَلم وَينةيةك دةدرَيتة ئةو ئةندامانةى تريش كة ثرسيارةكةيان ئاراستة كردووة، ديارة ) ،دةكرَيت

نةخَير ثرسيارةكة بة ناوى هةموو ئةندامان ئاراستة  ،كةس زياتر لة ئةندامانى ثةرلةمان داوايان كردبوو
وةاَلمةكةش هاتةوة وةاَلمةكة ئاراستةى هةموو ئةندامان بكرَيت، ئيستا ئَيمة بيخةينة دةنطدان   بكرَيت كة

ثَيمان وابوو  ،ناقةشةكمان كردواستةى هةموو ئةندامان بكرَيت ئَيمة مبةناوى هةموو ئةندامان بكرَي ئاِر
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ار كةس ضونكة ئةطةر ضو ،طدانئةوة كة هةية كَيشةى تَيدا نيية، بؤية ثَيمان باشة وةكو خؤى بيخةينة دةن
ؤ ضووة ئةو دوو بةيانى ضووة ئةو سَى رؤذى تر ضوو سةرؤكايةتى ئةمِر لة كاتى جياواز جياواز ئةوة

بةاَلم دواتر كة وةاَلمةكةى  ،ثةرلةمان ئةوةى يةكةم كةس ضووة ثرسيارةكة بة ناوى وى ئاراستة دةكات
 كة ثرسيارةكةيان ئاراستة كردووة. ( وَينةيةكيش دةداتة ئةوانةى تراطالعهاتةوة بؤ )

 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينئَيم ابراهيمبةِرَيز جعفر 
 بةِرَيز )قارةمان( روونكردنةوةى ئيزافى، فةرموو.      

 بةِرَيز قارةمان قادر فةتاح:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

وةى كة زياتر جَيى طفتوطؤية لَيرة ئةوة بوو بةاَلم ئة ،( كةس داواى كرد ئةو بِريارة هةَلبطريَيت3زياتر لة )
بةاَلم ئةطةر سةيرى وةقت بكةين ئةورؤ من ثرسيارَيك ثَيشكةش  ،كة ضةند ئةندامَيك ثَيشكةشى دةكةن

مةعقول نيية لة ماوةى ضوار رؤذ يان  ،استة دةكاتدةكةم ضوار رؤذى تر ثةرلةمانتارَيكى تر ثرسيارَيك ئاِر
استة كردبيت هَيَلرابيتةوة تا ئةو كاتة، لؤية رلةمانتارَيك بَيت ثرسيارَيك ئاِرشةش رؤذ لة نَيوان من و ثة

استة بكرَيت كة هاتيش من ثَيم واية كة يةكةم جار سياغةمان كردؤتةوة بة ناوى هةموو ئةندامان ئاِر
 نووسخة بدرَيت بة هةموو ئةندامان، لة سَى كةس زياتر داواي كردووة، سوثاس.

 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينئَيم هيمابرابةِرَيز جعفر 
( كةس 3سوثاس بؤ بةرَيز )قارةمان(، ئةو روونكردنةوةى ئيزافى، وا ثَيدةضى ئةو نووقتةى خيالفى ) 

 ئةطةر دةنطى هَينا ماددةكة هةمووى كاك )د. فرست(، فةرموو. ،ثشتوانى لَيكردووة خبةينة دةنطدان
 بةِرَيز فرست صؤفى على: 

 كى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤ
ئةوةى ئةندامان داوايان كردووة  ئاواى لَيدَيت، سياغةكة بؤية من ثَيشنياز دةكةم سةرةتا ئةوة خبةينة 
دةنطدان ئةو برطةية وةكو خؤى بروات، سياغةكة بةو شَيوة لَيدَيت ئةطةر زياتر لة يةك ئةندام هةمان 

رَيت كة ثَيشكةشيان كاستة دةئةندامانة ئاِراستة كرد ئةوة ثرسيارةكة بة ناوى هةموو ئةو ثرسيارى ئاِر
بةاَلم ضوار كةسى  ،استةى هةموو ئةندامةكان دةكرَيت، يةك ثرسيارةكردووة، وة وَينةيةكى وةاَلمةكةش ئاِر

وة كة وجياواز ثَيشكةشيان كردووة، ئَيمة تةفزيلى ئةوةمان كردووة لة كاتى جياواز تةفزيلى ئةوةمان كرد
بةاَلم وةاَلمةكةى بؤ هةموو ئةو  ،كةى ثَيشكةش كردووة ئةو بضَيت بؤ حكومةتكَى يةكةم كةس ثرسيارة

ئةندامانة بَيتةوة كة هةيانة، ئَيمة ثَيمان واية ئةو رَيطاية دروست ترة، بةاَلم ئةطةر دةتانةوَى ئةوة خبةينة 
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ةر قبول كرا دةنطدان ئةو سياغةى ئَيوة ثَيشنيازتان كردووة سةرةتا ئةو سياغة دةخةينة دةنطدان ئةط
 هةنطى هةموو ماددةكة دةخةينة دةنطدان.

 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينئَيم ابراهيمبةِرَيز جعفر  
ئةو سياغة ئةو دارشتنة ئةوة ئَيستا ئاماذةتان ثَيكرد كاك )د.فرست( ئةوة خبة دةنطدان، روونكردنةوةيةكى 

 تر كاك )على محة صاحل(، فةرموو.
 بةِرَيز على محة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كة تؤ ضةند رؤذ ضاوةرَيى  ثرسيارى  ، مةسةلةنئةوةى كة خوَينرايةوة ئةوةى ئةندامان كَيشةيةكى تياية

( يةعنى ئةو هةموو ئةندامة لة ضةند رؤذا ثرسيارةكة ئاراستة 20،15،10ئةكةى ) ةئةو ضةند ئةندام
ان هةمووى، بةاَلم يىَ بكرَيت سَى رؤذ ضاوةِر ،ة نييةشكيلوئةكةن ئةطةر لة ماوةى سَى رؤذ دا بَيت هيض م

 خؤ ناكرَيت بيست رؤذ ضاوةرَيبكرَيت تا هةموو ئةندامةكان ثَيكةوة ثرسيارةكة ئةهَينن.
 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينئَيم ابراهيمبةِرَيز جعفر 

 بةرَيز )ئامينة زكرى( فةرموو.
 بةِرَيز امينة زكرى سعيد:

 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكى
حتمالة هاوشَيوةى وَى ثرسيارَى ذ ئةندامةكى بو ئةندامةكى تر ئيثةلةمانتار وةختى ثرسيارةكى دةكاتن 

رَى ئةكةى بةوةكى يةك بينت هاتة يةك بابةت هةمان ثرسيار هةبينت، وةختى توو ثرسيار بؤ حكومةتى 
شكةش كا ئو دظيت فلتةرةكى دةرباز بيت سكرتَيرى ثةرلةمانى كو ثرسيارا بكاتن  ئةويت كو ثةرلةمانتار ثَي

ذ بؤ حكومةتَى  بؤذى موئةسةسةكى طرينط ناضينت ثرسيارا ب شَيوازةكى جوراو جؤر يان يةك ثرسيار بة 
ت كو  تةنزميةك و رَيكخستنةك تَيدا هةبينت، بؤية كارى سكرتَيرى َى كةِرفهةمان شَيواز بؤ حكومةتى 

ستةى حكومةتَى ئاراستة بكاتن بةرسظَيت  بؤ ثةرلةمانتارا ب شَيوازةكى اثةرلةمانيا كو ئةو ثرسيارا كو  ئاِر
يةنى ئةو رَيكبَيخينت بةرسظا بؤ هةمى ثةرلةمانتارا بضينت، ئةطةر ئةو كو ثةرلةمانتارةك ثرسيارةك 
دكاتن ثشتى دوو رؤذى تر ثةرلةمانتارا هةما ثرسيار دكات ئةو  ثرسيارا بؤ ديتة هةناردن ثرسيارا دوَى 

ة رؤذا ثاشرت دَيتة هةناردن سكرتَيرَى ثةرلةمان  بينت بةرسظا ئامينة يان فرسةتة يان يى ديية ئةو كو ئةو
ئةو ثرسيار كرى هةر ثةرلةمانتارةك ثرسيا كرى بةرسظا وى دَيتة هةناردن بؤ هةميا، واتة ئةظة كارى 

 سكرتَيرى ثةرلةمانيا كو ثولني بكات رَيك بَيخى.
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 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينئَيم ابراهيمبةِرَيز جعفر 
 سوثاس بؤ خاتوو )امينة زكرى(، بةرَيز )بَيستون فايةق( فةرموو.

 بةِرَيز بَيستون فايةق:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لة دانيشتنةكةيا ئةو تةرحة هى من بوو ئةوة من ثَيمواية سةندنةوةى حةقة بؤ ئةندامَيكى تر  من بريمة
منيش ئةمةوَى هةمان ثرسيار  ،ةندامَيكم ئةندامَيك ثَيش من ثرسيارَيكى كردووةلةبةر ئةوةى من كة ئ

وةاَلمى  ،بكةمةوة  تؤ ضؤن ئةو حةقة لة من ئةسَينى لةبةر ئةوةى كةسَيكى تر ئةو ثرسيارةى كردووة
ئةوم بؤ ئةنَيرى  ئةمة حالةتةكى زؤر تةبيعيية نة كَيشة دروست ئةكا نة قورسايى بؤ حكومةت دروست 

ةكا نة هيضى تَيئةضَى، لةم خولة ضةندسن حالةتى لةو شَيوةية هةبووة جارى ثَيشوو من باسم كرد، ئ
لةطةل كاك )سؤران( ئَيمة ثرسيارَيكمان بة جيا ناردبوو بَى ئةوةى ئاطامانلَيبوو وةاَلمةكان كؤثى كرا بوو بؤ 

ةقةرةكةش الببةين، ثةرلةمانتارَيك هةردووكمان هاتبؤوة، ئةمة حالةتَيكى زؤر نؤرمال و تةبيعيية ئةطةر ف
ثَيش من زةختى لةسةرة داواى لَيئةكرَيت بة ناوى ئةوةوة ئةو ثرسيارة بكات ئَى وةزارةتةكة خؤ زؤر 
قورس لة سةرى ناوةستَيت كؤثى ئةكا بةس ناوةكان ئةطؤرَيت بؤ فالن ئةندام بؤ فاَلن ئةندام، ئةمة 

 حالةتةكى زؤر تةبيعيية، سوثاس.
 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينئَيم ابراهيمفر بةِرَيز جع

 سوثاس بؤ بةِرَيز )بَيستون فايةق(، بةرَيز )د.فرست(، فةرموو.        
 بةِرَيز فرست صؤفى على:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

غةى ناقةشة با جارَيكى تر نةكةيةوة، ئةو سياوناقةشة هةَلناطرَيت وة دةرطاى موثَيمواية ئةو بابةتة زؤر م
ئةندامانى بةرَيزى ثةرلةمان لة سَي كةس زياتر ثَيشنيازيان كردووة دةخيوَينمةوة دةخيةمة دةنطدان 
قبوَلتان بوو دةضَيتة شوَينى ئةو سياغةوة، قبولتان نةبوو دةضَيتة ئةوةى ليذنةى ثةيرةو نووسراوة وةكو 

ةنابت قبوَل بكةى برطةى سَييةم بة بؤية ئيٍََستا ئةطةر ج ،خؤى هةموو ماددةكة ثَيكةوة دةخةينة دةنطدان
 سياغةى ئةو بةِرَيزانةى ثَيشكةشيان كرد دةخيوَينمةوة بيخة دةنطدان بةو شَيوةية.

 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينئَيم ابراهيمبةِرَيز جعفر 
 فةرموو بيخوَينةوة.     
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 بةِرَيز فرست صؤفى على:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

استة كرد ئةوة ثرسيارةكة بةناوى ئةو ئةندامانة ئاراستة لةيةك ئةندام هةمان ثرسيارى ئاِرئةطةر زياتر 
هةموو ئةو ئةندامانة ئةكرَيت كة  ئاراستةىوة وَينةيةكى وةاَلمةكة  ،دةكرَيت كة ثَيشكةشيان كردووة

 ثرسيارةكةيان كردووة. 
 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينئَيم ابراهيمبةِرَيز جعفر 

 ةرَيز )ماجد( فةرموو.      ب
 توفيق: عثمانبةِرَيز ماجد 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ضونكة سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةبَيت ئيجرائاتى بة ثةلة بكات  ،خؤ دةكرَيت سياغةكة بةو شَيوازة بكرَيت 

زدة رؤذ ئينجا بؤ هةر نووسراوَيك كة ئةندام ثَيشكةشى ئةكا، نةك دوو رؤذ و سَى رؤذ و حةفتةيةك يان ثا
تن ثرسياريان  ثَيشكةش كرد بة ئةندام ثةرلةمان لة نةفسى رؤذ هانووسراو بكات، لة هةمان رؤذ ضةند 

وات ئةطةر دوو رؤذ سَى رؤذى بةسةر داضوو ئةوة دةكرَى تةنها بؤ ئةو ثةرلةمانتارة موويانةوة بِرهةناوى 
 بَيت كة يةكةم جار ثَيشكةشى كردووة، سوثاس.

 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينيئَيم ابراهيمر بةِرَيز جعف
سةثاس بؤ بةرَيز )ماجد(، موناقةشةكة كؤتايى ثَيهاتووة  ئةوة لةسةر سياغةية سياغةش خوَينرايةوة بةو 
شَيوازةى خوَينرايةوة كاك )د. فرست(، ئةوة دةخةينة دةنطدان؟ ئةطةر دةنطى هَينا ئةوة ماددةكة هةموو 

دةنطدان ئةوةى يةكةم ئةوةى كاك )فرست( خوَينديةوة بؤ ئَيوة، بِرطةى سَييةم،  دواى ثَيكةوة دةخةينة
 جارَيكى تر بيخوَينةوة.

 بةِرَيز فرست صؤفى على:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( ئةندام كة داوايان كردووة سياغةمان كردووة 3( بةو شَيوةية لةسةر داواى )62برطةى سَييةم لة ماددةى )
اتة ئةو رةئية دةدةينة دةنطدان ئةطةر زياتر لة يةك ئةندام هةمان ثرسيارى ئاراستة كرد داواى ئةوانة و

ئةوة ثرسيارةكة بة ناوى هةموو ئةو ئةندامانة ئاراستة دةكرَيت وة وَينةيةكى وةاَلمةكةشى ئاراستةى ئةو 
 ئةندامانة دةكرَيتةوة.      
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 ثةرلةمان:جَيطرى سةرؤكى  / كيينئَيم ابراهيمبةِرَيز جعفر 
( كةس ديارة ثةسةند 29) ( كَى لة طةَل داية؟3ةوة دةخيةينة دةنطدان برطةى )بةو شَيوازةى خوَينراي

( دوا دةكةن وةكو خؤى مبينَى، واتة بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، واتة ئةوةى 23دةكةن، ئةوةى دذة؟ )
 ثَيشنيارةكة طؤرانكارى تيا بكرَيت ئةوة ثةسةند كرا.    

 ز فرست صؤفى على:بةِرَي
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.     

ئةو ماددةيةى كة دةستكارى كرا دةخيةينةوة دةنطدان بؤ ئةوةى هةموو ثَيكةوة خبةينة دةنطدان ماددةى 
(62) 
ة ية بؤ وةاَلمى ثرسيار ديارى كراوبة كؤتايى هاتنى وةرزى طرَيدان ثرسيار كؤتايى ناَيت تةنها ئةو ماوة -1

 ةسةرةتاى وةرزى طرَيدان سةر لة نوَى ماوةكة دةست ثَيدةكاتةوة.نامَينَيت ل
 ئةندام بؤى هةية ثرسيارةكةى بكَيشَيتةوة. -2
ئةطةر زياتر لة سَى ئةندام هةمان ثرسيارى ئاراستة كرد ئةوة ثرسيارةكة بة ناوى هةموو ئةو  -3

ةش ئاراستةى هةموو ئةو ئةندامانة ئةندامانة ئاراستة دةكرَيت كة ثَيشكةشيان كردووة وَينةيةكى وةاَلمةك
 ئةكرَيت.

 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينئَيم ابراهيمبةِرَيز جعفر 
( كةس لةطةليدان، ئةوةى 52)ةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان كَى لة طةَل داية؟ ئةو ماددةية بةو شَيواز

 دذة؟ كةس نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا. ماددةى دواتر، فةرموو.
 بةِرَيز فرست صؤفى على:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.      
  :(63ماددةى )

)ئةم ماددةية هةَلبطريَى ثَيويست ناكات(  دوو را هةي رايةك زياتر لة سَى كةس ثشتطريى كردووة ، دةَلَى
 بؤية سةرةتا ئةوة دةخةينة دةنطدان ئةو ماددةية هةَلبطريَيت،         

 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينمئَي ابراهيمبةِرَيز جعفر 
 ماددةكة خبوَينةوة، فةرموو.

 بةِرَيز فرست صؤفى على:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.      

 رؤذى ثَينج شةمة تةرخان دةكرَيت بؤ ثرسيارى زارةكى ئةوة هةَلبطريَى.
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 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينئَيم ابراهيمبةِرَيز جعفر 
( كةس لةطةليدان، ئةوةى دذة؟ 53)  دةية ئةوة دةخةينة دةنطدان كَى لة طةَل داية؟ةو مادبؤ هةَلطرتنى ئ

 ( كةس دذن، بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، ماددةكة نامَينَيت. 4)
 بةِرَيز فرست صؤفى على:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.      
يا سياغةية كة دةكاتة ماددةى ( تةن63( نةما ماددةى دواتر دةبَيتة ماددةى )63لةبةر ئةوةى ماددةى )

 ( ثرؤذةى بةردةستتان.71)
 (63ماددةى )

سةرؤك وةزيران يان ئةندامى ئةجنومةنى وةزيران بؤى هةية راستةوخؤ وةاَلمى ثرسيارى زارةكى  -1
 ( رؤذ تَيثةر نةكات.15بداتةوة يان داواى دواخستنى بكات بؤ ماوةيةك كة لة )

 سني لة ماوةى دياريكراو وةاَلم بدرَيتةوة.دةكرَيت ثرسيارى زارةكى بة نوو -2
 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينئَيم ابراهيمبةِرَيز جعفر 

( كةس بة ثةسةند 56)ى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان كَى لة طةَل داية؟ ئةو ماددةية بةو شَيوازة
 فةرموو.دةزانَيت، ئةوةى دذة؟ كةس نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى دواتر 

 بةِرَيز فرست صؤفى على:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 

( تةنيا سياغةيةو هيض كةس لةسةر ئةو ماددةية ثَيشنيارى نةكردووة بؤية ئةو سياغة 64ماددةى )
 نوَييةى كة ئةندامانى ليذنة ئةو بةيانية دامان رشتووة دةخيوَينينةوة بؤ ئةوة جةنابت بيخةية دةنطدان.

ةك كة تةرخانكراوة بؤ  ثرسيارى زارةكى تةنها يةك جار ثرسيار يية لة هةر كؤبوونةوئةندام بؤى هة-1
مانة يةك جار ثرسيار ووسةر داواى ئَيوة كردةئاراستة بكات، ثَيشرت وا بوو يةك ثرسيار ئاراستة بكات ل

 ئاراستة بكات، دةكرَيت ئةو يةك جارة دوو ثرسياريش بَيت.

)لةسةر ضوون( لةسةر وةاَلمى  كردووة يةك جار بة كورتى تةعقيبى تةتةنها ئةو دوو ثرسيارى ئاراس -2
 ثرسيار لَيكراو بكات.

 ثرسيار لَيكراو بؤى هةية بؤ يةك جار لةسةر تةعقيبى ئةندامى ثةرلةمان وةاَلم بداتةوة.-3

ةكى ( كاذَير بةر لة دانيشتنى تايبةت بؤ ثرسيارى زار48دةبَيت ئةو كةسةى ثرسيارى زارةكى دةكات )-4
 ناوى خؤى و ثوختةيةكيش لةم ثرسيارة بداتة سكرتَيرى ثةرلةمان.

 ناكرَيت لةكاتى ثرسيارى زارةكى لة هةمان دانيشنت ثرسيار بطؤردرَيت بؤ ثرساندن.-5
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 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينئَيم ابراهيمبةِرَيز جعفر 
كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة؟  (42ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان؟ )

كةس نيية ئةو ماددةية بة كؤى دةنط ثةسةند كرا. دوو خاىل نيزامةى هةنة، بةِرَيز )عمر عينايةت( 
 فةرموو.

 :محة سعيد بةِرَيز عمر عينايةت
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةسةر ئةو ماددةيةى كة ئَيستا ( كاريطةرى نييية ل63داوا لة ليذنةى بةرَيز ئةكةم ئايا البردنى ماددةى )
 هات.

 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينئَيم ابراهيمبةِرَيز جعفر  
 بةس رؤذى ثَينج شةمةكة،؟ وةاَلم ليذنةى كاتى، بةِرَيز كاك )فرست( فةرموو.

 بةِرَيز فرست صؤفى على:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 

ن رسيارى زارةكى بَيت، بةاَلم كة رؤذى ثَينج شةمةماة بؤ ثلَيرة دياريكراوة دةكرَيت رؤذى ثَينج شةمم
دةكرَيت هةر رؤذةك دةستةى سةرؤكايةتى  ،ئةكرَى ضوار شةم دابنرَيتالبرد ئةكرَى يةك شةم دابنرَيت،  

كة رَيذةى ياسايى داوايان كردبوو ثرسيارى زارةكى ديارى بكرَيت، بةاَلم تةحديد نةكراوة لةبةر ئةوةى 
كراوة بَيت بؤ ديارى كردنى رؤذى ثرسيارى زارةكى واتة هيض تةئسري لة ئةو دةستةى سةرؤكايةتى 

 ثرؤسةية ناكات كة ثَيى دةَلَين ثرسيارى زارةكى.
 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينئَيم ابراهيمبةِرَيز جعفر 

 وونكردنةوةية )د.فرست سؤفى(، بةرَيز )حتسني امساعيل( فةرموو.سوثاس بؤ ئةو ر
  امساعيل امحد:بةِرَيز حتسني

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 لةسةر ضوون نيية، بةدواداضوونة، سوثاس.م خراوةتةوة دةنطدان بةس تةعقيب من داواى لَيبووردن دةكة

 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينيئَيم ابراهيمبةِرَيز جعفر 
 ( فةرموو.مانعث سوثاس بؤ بةِرَيز )حتسني امساعيل(، بؤ ئةو تَيبينية، خاتوو )منرية

 :عثمانبةِرَيز منرية  
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( كة دةبَيت ئةو كةسةى ثرسيارى زارةكى دةكات 4لة موناقةشةى رابردوومان ئةو ماددةية لة بِرطةى )
ناقةشةى ئةوةمان كرد وئَيمة م ،استة بكات( كاتذمَير بةر لة دانيشتنى تايبةت ثرسيارةكةى ئاِر48)
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ضونكة هةندَيك جار لة ناو هؤَلى ثةرلةمان لة نةتيحةى  ،( كاتذمَيرة البربَيت48كة ئةو ) ثَيشنياريش كرا
 موناقةشةيا ثرسيار دروست دةبَيت. 

 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: / كيينئَيم ابراهيم بةِرَيز جعفر
 ئةوة كؤتايى هاتووة بة دةنطدان يةكالبؤتةوة، بةِرَيز )د. جوان(، فةرموو. 

 امساعيل عزيز: بةِرَيز جوان
 .بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان

يزت نةبوو، داواي لَيبوردن دةكةم هةرضةندة دةنطي لةسةر درا، بةآلم دةستم بَلند كرد جةنابتان ديارة تةرك
ددةي ضوار من لة تةنيشيت نووسيتم، استة خوشكة منريةي بةِرَيز باسي كرد، مابالفعل ماددةي ضوار ر

ابردوو، ثَيويست فةقةرةية هةَلبطريَي لة جةلسةي رةئي هةبوون كة ئةو ج رار ثَين(، ضو4( فةقةرةي )64)
( سةعاتي بؤ الي سكرتَير بضَيت، ئَيمة لةطةَلي نةبووين، 48ناكات ئةوةي ثرسياري شةفةهي ثَيشي )

 دةستخؤش.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

  َلَي فةرموو بةردةوام بة، داوا دةكةين مايكةكة تؤزَيك دوور خبةيةوة.ئةوة ثةسند بووة، سوثاس د.جوان، بة
 بةِرَيز فرست صؤيف علي:

 .بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوةي كة ثةيوةستة بة بةدواداضووني زمانةواني دةكرَي لة صياغةدا ضاكي بكةين، ئةطةر دةنطيشي لةسةر 

 ( دةخيوَينمةوة.65ةبارةت بة ماددةي )استرتة ئةو هةَلدةبذَيرين، سمة رَية ئدرابَي كام ل
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

  بةَلَي، فةرموو.
 علي: بةِرَيز فرست صؤفى

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
 وةكو خؤي كة هةبووة هيض تَيبينييةكي لةسةر نية، دةخيوَينينةوة بؤ ئةوةي جةنابت بيدةية دةنطدان.

 :(65ماددةي )
 كاتي دياريكراو بؤ ثرسيار و وةآلمي زارةكي بةم شَيوةية دةبَيت:

 دوو خولةك بؤ ثرسيار كردن.-1
 سَي خولةك بؤ وةآلمدانةوة.-2
 ةعين بةدواداضوون، ئةو ئةندامةي ثرسياري كردووة. سَي خولةك بؤ )تعقيب( ي-3
 سَي خولةك بؤ وةآلمدانةوةي تةعقيبةكة.-4
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 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينمئَييم بةِرَيز جعفر ابراه
ئةو ماددةية هيض تَيبيين لةسةر نية، وةكو خؤي دةخيةينة دةنطدان، موناقةشة كؤتايي هاتووة، كَي لةطةَلة؟ 

  (، فةرموو.66( كةس بة ثةسندي دةزانن، كَي دذيةتي؟ كةس نية، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ماددةي )51)
 بةِرَيز فرست صؤيف علي:

 رؤكي ثةرلةمان.بةِريز سة
 ( وةكو خؤي هيض دةستكاري نةكراوة.66ماددةي )

مةرجةكاني ثرسيار كردن لة سةرؤك وةزيران و ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران لة كاتي طفتوطؤكردن 
 لةسةر بودجةي طشيت ثرؤذة ياساكان كة جَيبةجَي ناكرَيت.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
( كةس بة 47ةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، تةنيا صياغة بووة، كَي لةطةَلة؟ )ئ

  ثةسند دةزانن، ئةوةي دذة؟ كةس نية، بة كؤي دةنط ثةسند كرا.
  بةِرَيز فرست صؤيف علي:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (67ماددةي )

ئةطةر نا وةكو خؤي دةخيَونينةوة بؤ ئةوةي بدرَيتة  ،اوةتةنها صياغيية و دةجمي بِرطةي يةك و دوو كر
 دةنطدان بؤ ثةسند كردن.

 ( دةمج دةكرَيت بةم شَيوةي لَي دَيت:67بِرطةي يةك و دوو لة ماددةي )
ئةوةي  بؤ ،( ئةندامي ثةرلةمان بؤيان هةية داوايةك ثَيشكةشي دةستةي سةرؤكايةتي بكةن10)-1

 طفتوطؤ، لة نَيوان ثةرلةمان و حكومةت بؤ بةديهَيناني بةرذةوةندي طشيت.وو بؤ بابةتَيكي طشيت خبرَيتةر
سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران بؤي هةية داوا لة ثةرلةمان بكات بؤ ئةوةي بابةتَيك بؤ طفتوطؤكردن بة -2

 وو.ماني ئةجنومةني وةزيران خبرَيتةرئامادةبووني خؤي يان يةكَيك لة ئةندا
ِر نةكات وادةي ئةو دانيشتنة دياري ةؤذ تَيثلة ماوةيةك كة لة ضواردة ر ةبَيدةستةي سةرؤكايةتي د-3

  بكات.
و لَيسةندنةوةي متمانة بةخؤوة وو بؤ طفتوطؤ و ثرساندن يشتنةي بابةتَيكي طشيت دةخرَيتةرلةو دان-4

و وو بؤ طفتوطؤ، ثرساندن يشتنةي بابةتَيكي طشيت دةخرَيتةررَيت، واتا بةو شَيوةيةية، لةو دانناك
 رَي.لَيسةندنةوةي متمانة بةخؤوة ناك

 هةر ئةندامَيك بؤي هةية بةشداري لة طفتوطؤ بكات.-5
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ؤذ زياتر نةبَيت بة نة بكات بؤ ماوةيةك كة لة حةفت رحكومةت بؤي هةية داواي دواخستين ئةو دانيشت-6
 ؤذَيكي دي دياري دةكرَيت.طي لةطةَل سةرؤكايةتي ثةرلةمان رهةماهةن

 ئةندامانةي واذوويان كردووة ئامادةبن و دةستثَيكي ئاخاوتنيان ثَي بدرَيت. ثَيويستة ئةو-7
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

بةِرَيزان ديارة ئةو ماددةية ثَيشرت موناقةشة كراوة، بِرطةي يةك و دوو دةمج كراون، صياغة بووة، داِرشنت 
( كةس 51( كَي لةطةَلة؟ )67ةي خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، ماددةي )بووة، ئةو ماددةية بةو شَيواز

 (. 68بة ثةسةند دةزانن، ئةوةي دذة؟ كةس نية، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ماددةي )
  بةِرَيز فرست صؤيف علي:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
اتا ئةوةي ثرؤذةكةي بةردةستتان سَي كةس زياتر ثَيشنازيان كردووة ئةو سَي ماددةيةي لةدواي ئةوة دَين و

( لة ضوارضَيوةي سَي بِرطة، ئَيمة ثشتطريي ئةو 68( هةمووي بكرَيتة ماددةي )78(، )77(، )76ماددةي )
 ثَيشنيازة دةكةين، داوا دةكةين خبرَيتة دةنطدان.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
( كةس بة 48(، ئةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلة؟ )68تة ماددةي )بؤ دةمج كردني سَي ماددة دةبَي

ثةسةند دةزانن، كَي دذة؟ كةس نية، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، سَي ماددة دةمج دةكرَين لة ضوارضَيوةي 
 (.68ماددةي )

  بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

 شَيوةيةي خوارةوة: ( دةبَيتة سَي بِرطة بةو68كةواتة ماددةي )
 (68ماددةي )

ئةطةر ثَيش دياريكردني كاتي دانيشتنةكة هةموو يان زؤرينةي ئةندامان داواكةيان كشاندةوة سةرؤك -1
 بةالوةي دةنَيت.

ووي ئةو بابةتة طشيت ية بؤ طفتوطؤ ئةو ئةطةر دةستةي سةرؤكايةتي رازي نةبوو لة خستنةر-2
اطرييان كرد بابةتةكة دةخرَيتة بةردةم ثةرلةمان بؤ ئةندامانةش كة واذوويان كردووة ثَيد

 يةكالييكردنةوة.
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ووي بابةتَيكي طشيت بؤ طفتوطؤ دةستةي سةرؤكايةتي بابةتةكة ئاراستةي دةكرَيت لة ئةجنامي خستنةر-3
َي و ثةرلةمان راثؤرتي تايبةت لة بارةوة ئامادة بكات دواتريش نةي ثةيوةنديدار بكات بؤ ئةوةي رليذ

 اسثاردةي ثَيويست دةربكات.رَيت لةو كؤبوونةوةية ثةرلةمان رثَيويست بطرَيتة بةر يان دةك شوَيين
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

سوثاس، ئةو سَي ماددةية كة بووينة يةك، بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة بة سَي بِرطة دةخةينة دةنطدان، كَي 
  بة ثةسةند دةزانن، كَي دذة؟ كةس نية، بةكؤي دةنط ثةسةند كرا. ( كةس53لةطةَلة؟ )

  بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 .بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان

 سَييةم/ ثرساندن
 :(69ماددةي )

 وةكو خؤي دةخيوَينينةوة بةو شَيوةية بؤ ئةوةي جةنابتان بيخةنة دةنطدان.
يةكَيك لة ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران بؤ  ثرساندن برييت ية لة داواكردن لة سةرؤك وةزيران يان

ةفتار و كارانةي كة دةكةوَيتة بواري مةت و هؤكارةكاني ئةو بِريار و رِروونكردنةوةي كارنامةي حكو
 ثسثؤرييةكةيان.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

( بة ثةسند دةزانن، 49ةينة دةنطدان، كَي لةطةَل؟ )بةِرَيزان ئةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخ
  (.70كَي دذة؟ كةس نية، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ماددةي )

  بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 .بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان

َيذةي يةك لةسةر سَي و يةك لةسةر ضوار كةمرت سَي كةس زياتر داوايان كردووة ر( 70لةسةر ماددةي )
دةخةينة دةنطدان ئةطةر دةنطي نةهَينا  ؟َيذةكان كةمرت بكرَيتةوةتا ئايا كَي لةطةَل ئةوةية رسةرةبكرَيتةوة، 

ةس لةسةر ئةوة قسة دةكةين ئايا ماددةكة وةكو خؤي دةخوَينينةوة بؤ ئةوةي ثةسند بكرَيت، سةرةتا ب
 َيذةكة وةكو خؤي بَي يان كةم بكرَيتةوة؟ر

 ي سةرؤكي ثةرلةمان:جَيطر / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
بةِرَيزان ئةوة دةخةينة دةنطدان، ِرَيذةكان يةك لةسةر سَي و يةك لةسةر ضوار كةم دةكرَين، يةك لةسةر 

( كةس لةطةَل ئةوةدان كةم بكرَيتةوة،  ئةوةي 31سَي و يةك لةسةر ضوار كةم بكرَيتةوة، كَي لةطةَلة؟ )



 30 

ي مبَينَيت، بة زؤرينةي دةنط بِريار درا كةم بكرَيت، ( كةس لةطةَل ئةوةنة وةكو خؤ24دذن كةم بكرَيت؟ )
  ئةوجا كؤي ماددةكة بة كةمكردنةوة.

  بةِرَيز فرست صؤيف علي:
  بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

( 20( كةس بَي، )20( كةس بَي، بؤ وةزير )25ةئيسي وزةرا )ثَيشنياز دةكةين وةكو ليذنة بؤ رئَيمة 
 ةنابتان دةكةين ئةوة خبةنة دةنطدان.ئةندام ثةرلةمان، بؤية داوا لة ج

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
 ديارة دوو خاَلي نيزامي هةية، كاك علي حةمة صاحل، فةرموو. 

  بةِرَيز علي حةمة صاحل:
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

نة وزياتر بابةتَيكي شةخصي ية، بؤ منومن دانيشتين ثَيشوو زؤر قسةم لةسةر ئةم بابةتة كرد، ئيستيجواب 
من ساَلَيك بةدواي دؤسيةيةك دا دةِرؤم، دةيان بةَلطةنامة كؤ دةكةمةوة، زانياري كؤ دةكةمةوة، ثرسيار 

( كةسي تر دانيشم ئةوةي كردوومة لة ساَلَيك دا 25دةكةم، ثرسيارم بؤ دَيتةوة، ئَيستا من ضؤن بَيم )
صي ية، تؤ لة دةنطدانةكة كة دةنطدانةكة وةآلمةكةي موقنيع خيجواب شةيةكَيك قةناعةتي ثَي بكةم، ئيست

ئةو كاتة فيلتةري دووةمت هةية كة ثةرلةمانتار دةنط دةدا يان دةنط نادا، يةعين  ،بوو يان موقنيع نةبوو
ئَيستا تؤ من ناضار دةكةي بيست و ثَينج كةس بِرؤم يةك يةك ئةوةي ساَلَيك كردوومة بؤي شةرح بكةم، 

وة ضةندَيكي دةوَي؟ بةآلم لة كاتَيك دا كة تؤ ثرسيار دةكةيت و وةآلم وةردةطريت و دةضَيتة دؤخي ئة
ةواية، ياخود دؤسيةكة ناِرةواية، يان ئةطةر نتار قةناعةت دةكات كة دؤسيةكة رثرساندن ئةو كاتة ثةرلةما

 ( كةس.25) ةوايةتي دؤسيةكة ثَيش ثرساندن، نةكةيةك هةبَيت تةحقيق بكات لةسةر رليذن
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
 وونكردنةوةي زياتر بدةيت. (يش نني، بةِرَيز د.فرست ئةطةر ر20( نني، لةطةَل )25يةعين لةطةَل )

  بةِرَيز فرست صؤيف علي:
   بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةكي طشيت بدةم ئينجا دَيم لةسةر ئةوةش قسة وونكردنةوةردةمةوَي بؤ بةِرَيز ئةنداماني ثةرلةمان 
دابووة، ئةو صيغةيةي كة دةكةم، ئَيمة ئةنداماني ئةو ليذنةية نوَينةري يةكة يةكةي فراكسيؤنةكاني تَي

ن بووة، ئَيمة ثشت ئةستوور َيككةوتين نوَينةري هةموو فراكسيؤنةكالةسةري رَيك كةوتووين دةرةجنامي ر
مةشرووعةكان هَيناوةتة ناو هؤَلي  ةرةكاني ئَيوة لة ناو ليذنة كردوومانة، ئةوَيككةوتنةي كة نوَينةبةو ر

( بةاليةني كةم ئةنداماني ليذنةي كاتي كة ئةو صيغةيةمان لة داوي أضعف اإلميانثةرلةمان، بؤية )
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ة َيككةوتنةكةي خؤمانةوة بكةين، ئةود كردووة، هيوادارم ئيلتيزام بةرموناقةشة و تاوتوَيي زؤر ثةسةن
ةك خودي ئةنداماني ليذنةي كاتي خاَلي يةكةم، ضونكة لةمةودوا بةو شَيوةية بِروات لةسةر هةر ماددةي

اي جياوازييان هةبَي، يةعين ئةو ثةيِرةوة بةو شَيوةية ناِروات، خاَلي دووةم/ ئَيوة فةرموون لة هيض ر
وةش كة ئَيمة لة خيتابي يةكةمي ( ثةيِرة22ثةيِرةوَيكي وآلتاني دونيا بة عَيراقةكةي خؤمشانةوة بةو )

دةستثَيكردني طفتوطؤي ثةيِرةو طومتان لة هيض شوَينَيك، لة هيض ثةيِرةوَيكي دونيا نية يةك ئةندام بة 
تةنها بتواني ثرساندن بكات، لة هةموو ثةيِرةوي دونيا، بة بَي ئيستيسنا، فةرموون ئَيوة و ثةيِرةوي هةموو 

ها تاكة ئةندام بةبَي لة هيض شوَينَيكي دونيا منوزةجَيكتان دؤزيةوة تةن (، ئةطةر193وآلتاني دونيا هةر )
َيذةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان تواني ثرساندن بكات دةبينة دووةم وآلت، بؤية ناكرَي شتَيك ثشتيواني ر

ئةو ئيتيفاقةي نة بني، بؤية داواتان لَي دةكةم وموتةبةع نةبَي لة هةموو دونيا، ئَيمة بَيني لَيرة تةنها منو
بةآلم ئةنداماني ليذنةي كاتي دةبَي  ،ئَيمة وةكو ليذنةي ثةيِرةو كردوومانة، دةكرَي دةستكاري بكةين

 ثَييةوة ثابةند بن.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

ايي، ئَيستا وةكو ةئي ليذنةي ياسايي وةردةطرين، سةرؤكي ليذنةي ياسسوثاس بؤ ئةو روونكردنةوة، ر
 ئةندام، فةرموو.

  بةِرَيز ظاآل فريد إبراهيم:
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثشتطريي لة قسةكاني بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي كاتي ثَيداضوونةوةي ثةيِرةو دةكةم، بة ثَيي ئيختيصاصم 
ية كة ئيستيجوابي كة دكتؤراكةم لةسةر ئيستيجوابي ثةرلةمانية، زياتر لة منوزةجي نةوةد دةوَلةمت ال

ثةرلةماني لة دةستوور عادةتةن ئيشارةتي ثَي دةكرَي، بةآلم لةو هةرَيمانة يان ئةو وآلتانةي كة 
يِرةوي ناوخؤ عادةتةن نةفسي نةصي ةدةستووريان نية لة ثةيِرةوي ناوخؤش ئيشارةتي ثَي دةكرَي، لة ث

عرياق كردووَييت، بؤية هيض منوزةجَيكمان دةستووري دادةبةزَي بؤ ناو ثةيِرةوي ناوخؤ، وةكو ئةوةي كة 
ةئيس وزةرا و نة ئةنداماني ئةجنومةني رلةمان بتوانَيت ئيستيجوابي نة رنية كة يةك ئةندامي ثة

 وةزيرانيش بداتةوة، منوزةجي وا نية لة ناو فقهي دةستووريدا، سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 وونكردنةوة، بةِرَيز عمر عينايةت، فةرموو.ئةو ر سوثاس بؤ
 
 



 32 

  :سعيد ةبةِرَيز عمر عينايةت مح
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

َيذة ردووة، كةواتة ئَيمة قسة لةسةر رَيذةكةمان كَلةوة ئَيمة داواي كةمكردنةوةي ربؤ ئةوةي نةكةوينة هة
ن وةكو ئةوانةي كة ويستمان كةم بكرَيتةوة، يةك دةكةين، دةبَي بَلَيني يةك لةسةر ثَينج ئَيمة داوا دةكةي

 لةسةر ثَينج بؤ سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران، يةك لةسةر دة بؤ وةزير، زؤر سوثاس.
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس بؤ بةِرَيز عمر عينايةت، بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة أمني، فةرموو.
  حةمة أمني:بةِرَيز شَيركؤ 

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
( دانراوة ئيستيجواب شةخصيةي تَيداية، كةواتة ئةوة تا ئَيستا ضؤن 1992خؤ ئةم ثةيِرةوة كة لة ساَلي )

 ئيشي ثَي كراوة؟ سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

ك عمر ئةوةي خؤت ئةطةر بنَيري، بةِرَيز حممود حاجي، وونكردنةوة بةِرَيز د.شَيركؤ، كاسوثاس بؤ ئةو ر
  فةرموو.

  بةِرَيز حممود عمر صاحل:
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

وونكردنةوةيةك كة خؤم لةنزيكةوة ئاطادارم، هةم بؤ د.ظاآل و هةم بؤ د.فرسةتيش كة دةَلَي من هةر وةكو ر
ي جةنابت دَينمةوة، جةنابت لة سويد بووي لة هيض وآلتَيكي دونيا بة خؤشت ئاطاداري، يةك شت بةبري

( وةزيري خارجيي سويد ناوي )لةيال فريظاَلدس( بوو، قةزييةيةك قةوما ئةو 2007-2006دةزاني، ساَلي )
كاتة لة دانيمارك و سويد كة وَينةكاني ثَيغةمبةريان وةكو كاريكاتَير دةكرد، ئةو كاتة لةسةر داواي 

 ارجيي بانط كراية ناو ثةرلةماني سويد، زؤر سوثاس.ئةندامَيكي ثةرلةمان، وةزيري خ
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

  سوثاس، ئةوة باسي مةبدةء دةكةن، كاك د.فرست دوايي تؤ وةآلم بدةوة، بةِرَيز كاك سؤران عمر، فةرموو.
  بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
َيذةش، هةر عةدةد دياري بكرَي، ضونكة عةدةدةكة دةقيقرتة، نيار دةكةم لةسةر عةدةد، نةك رشمن ثَي

( ئةندام بؤ سةرؤكي وةزيران، ضونكة هةر لةم 15( ئةندام بؤ ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران، )10)
 َي.( ئةندام دةكرَي، ناكرَي ئيستيجواب بؤقورسرت بكر10ثةرلةمانة ثَيشنيازي ثرؤذة ياسا بة )
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 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
ان زياد بوو بؤ ئةوة سوثاس بؤ بةِرَيز سؤران عمر، ئةطةر ذمارةي كورسي ئةنداماني ثةرلةمان كةم بوو ي

  ةنطة زانسيت تر بَي، بةِرَيز قارةمان، فةرموو. بابةتَيكي رَيذة، ر
  بةِرَيز قارةمان قادر فتاح:

 ةرؤكي ثةرلةمان.بةِريز س
ئَيمة كة ثَيشنيارةكةمان خستةِروو، بةَلَي من تةئيدي قسةكاني د.فرست دةكةم لة مةسةلةي ئةوةي كة 

( 4ماندووبووني ئَيمة ساَلَيك خةريكي ئةم ثرؤذةية بووين، بةآلم هةر لة ميكانيزمةكة خؤي لة ماددةي )
يةني كةم سَي ئةندام ثشتيواني بكةين(، ثَينج ايةك بؤ ئةوةي خبرَيتة دةنطدان دةبَي بةالةَلَي )هةر رد

َيذةيان هةَلبطريَي يةك ئةندام بي، يةك ئةنداميش ة، ضوار ئةنداميان دةَلَين ئةو رئةندام ثشتيواني كردوو
كردنةكةي ( كةس بي، بؤية ئَيمة خستومانةتةوة دةنطدان و دَلنياشم ضارةسةر10كاك قادر ومتان دةَلَي )

َيذةكة كةم بكرَيت، زؤر شتيواني ئةو رايانة دةكةم كة رَيذةكةي كةم بكرَيتةوة، ثر تةنها بؤ ئةوة دةكرَي
 سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيم بةِرَيز جعفر ابراهيم
  سوثاس بؤ بةِرَيز قارةمان، بةِرَيز علي حةمة صاحل شتَيكي تازةية؟ 

  بةِرَيز علي حةمة صاحل:
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

( 50نة سبةييَن ثةرلةمان دةبَيتة )ووةي كاك عمر وتي دةقيقة، ئَيمةش ثشتيواني دةكةين، بؤ منوئة
%( بة 15َيذة بكةينة لة )%(، بؤية ئةو ر5%( بؤ )10(، لة )%7%(دةبَيتة )15كورسي، ئؤتؤماتيكي لة )

 ( شتَيكي دةقيقة، سوثاس.10)
 لةمان:جَيطري سةرؤكي ثةر / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

  ةئي كؤتايي بؤ بةِرَيز د.فرست، سةرؤكي ليذنةي كاتي، فةرموو بةِرَيز.ثاس بؤ بةِرَيز علي حةمة صاحل، رسو
  بةِرَيز فرست صؤيف علي:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
من جارَيكي تر ئةو قسةيةي كردم تةئكيد دةكةمةوة، بانطهَيشتكردن جياوازة لةطةَل مةسةلةي ثرساندن، 

ثرساندن دةكةم، ديسان تةئكيد دةكةمةوة هةر ئةو سويدةي جةنابت باست كرد، ئَيمة ضووين من باسي 
لةوَي ثَيويسيت بة دةعمي ثةرلةمانتاران هةية، ثَيويستة ثشتيواني بكرَي، واذووي لةطةَل بكرَي، ئةو 

ِرح دةكةين، ثَيشنيازةي كاك عمر عينايةت بةيةك دةستكاري بضووكةوة طةر قبووَلي بَي، ئَيمة ئةوة تة
يةك/ ئةندام بة ثشتيواني واذووي يةك لةسةر ثَينجي ئةندامان بؤي هةية داواي ثرساندني سةرؤك 
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وةزيران بكات، يةك لةسةر ثَينج، ئةندام بة ثشتيواني واذووي يةك لةسةر شةش بؤي هةية داواي 
 ثرساندني وةزير بكات.

 ةمان:جَيطري سةرؤكي ثةرل / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
ئةو ثَيشنيارة ئةوةي بةِرَيز كاك د.فرست كردي، سةرؤكي ليذنةي كاتي، من هيض تَيبينييةك لةسةري 

  نابينم، بةو شَيوازة دةخيةينة دةنطدان.
  بةِرَيز فرست صؤيف علي:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (.15( بة )21بؤ سةرؤك وةزيران يةك لةسةر ثَينج، بؤ وةزير يةك لةسةر شةش، يةعين )

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
( كةس بة ثةسةند 54يةك لةسةر ضوار دةبَيتة يةك لةسةر ثَينج، يةك لةسةر شةش، كَي لةطةَلة؟ )

  دةزانن، كَي دذة؟ دوو كةس دذن، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا.
  بةِرَيز فرست صؤيف علي:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةيةي بةو طؤِرانكاريةي كة كرا دةخيوَينينةوة بؤ ئةوةي تةواوي ماددةكة خبةينة دةنطدان. ئةو
هةر ئةندامَيك بةواذووي يةك لةسةر ثَينجي ئةندامان بؤي هةية داواي ثرساندن لة سةرؤك وةزيران -1

 بكات.
ني ئةنداماني هةر ئةندامَيك بؤي هةية بة واذووي يةك لةسةر شةشي ئةندامان داواي ثرساند-2

 ئةجنومةني وةزيران بكات.
ؤذ لةبةرواري طةيشتين داواكارييةكة بؤ رساندن ئةجنام نادرَيت تا حةفت رطفتوطؤكردن لةسةر ث-3

 سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

( بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخةينة 70ددةي )ما ،زؤر سوثاس بةِرَيز كاك د.فرست، ئةو ماددةية
( كةس بةثةسندي دةزانن، كَي دذة؟ يةك كةس دذة، ماددةكة بة زؤرينةي دةنط 60دةنطدان، كَي لةطةَلة؟ )

  (. 71ثةسند كرا، ماددةي )
  بةِرَيز فرست صؤيف علي:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
ر نةبووة، وةكو خؤي كة هةية دةخيوَينمةوة بؤ ئةوةي ( لةالي ئَيمة هيض تَيبينييةكي لةسة71ماددةي )

 خبرَيتة دةنطدان.



 35 

 (:71ماددةي )
هةمان ئةو مةرجانةن كة لة ثرسياردا ئاماذةيان ثَيدراوة بةِرةضاوكردني  ،ئةو مةرجانةي لة ثرساندن هةن

 ئةو خاآلنةي خوارةوة:
ةكة و بةَلطة و زانياري و داواكاري ثرساندنةكة بةنووسني هاوثَيض لةطةَل بابةتي ثرساندن-1

 دؤكيومَينتةكان ئاراستةي سةرؤك دةكرَين.
ؤذ دنةكة لة ماوةيةك كة لة ضواردة رؤذي طةيشتين ثرسانةو كةسةي ثرساندني بؤ كراوة لة رثَيويستة ئ-2

 تَيثةِر نةكات وةآلم بداتةوة.
ثرسَيندراويش نةيتواني لة  ،وئةطةر ثرساندنةكة ثَيويسيت بة لَيكؤَلينةوة و كؤكردنةوةي زانياري هةبو-3

ماوةيةك داوا لة سةرؤكي ثةرلةمان دةكات بةدواخستين ثرساندنةكة بؤ  ،ماوةي دياريكراو وةآلمي بداتةوة
 ةزامةندي ثةرلةمان دةبَيت. ثرساندن لةو ماوةية زياتر بة رؤذ زياتر نةبَيت، دواخستينكة لة حةفت ر

ي لة بةرنامةي كاري نزيكرتين دانيشنت دادةنَيت، ئةطةر سةرؤكايةتي ثةرلةمان ثرساندن و وةآلمةكة-4
وةآلمي ثرساندنةكة لة كاتي دياريكراو نةطةيشتة ثةرلةمان، ئةوة تةنها ثرساندنةكة دةكرَيتة بابةتي 

 طفتوطؤي دانيشتين تةرخانكراو.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

  مانةواني هةية، فةرموو كاك عمر عينايةت.سوثاس، ديارة تَيبينييةكي ز
  :سعيد ةبةِرَيز عمر عينايةت مح

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثَيويست ئةو كةسةي ثرساندني لَيكراوة نةك بؤ كراوة.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
ا؟ موناقةشةكة كؤتايي هاتووة، بةس ئةطةر لَيكراوة، سوثاس بؤ ئةو تَيبيين ية، تَيبيين ية كاك مستةف

استة كراون تَيبينيةكي زمانةواني بَي، ئةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة بةو تَيبينيانةي كة ئاِر
كةس نية، بةكؤي دةنط  (كةس بة ثةسةندي دةزانن، ئةوةي دذة؟58دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلة؟ )

 ثةسند كرا.
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  يف علي:بةِرَيز فرست صؤ
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةم ماددةية لة دووةمي تَيبيين لةسةرة ئَيمة وةكو ليذنةي كاتي لة كؤبوونةوةي ئةمِرؤ  :(72ماددةي )
ةضاوكردني تَيبيين ئةندام ثةرلةمانان نةي ليذنةي كاتي دةخوَينمةوة بةربةياني دامانِرشتؤتةوة، ئةو داِرشت

 ؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدان.و ئةو موداخةالتانةي هةبووة، ب
 (:72ماددةي )

 يةكةم/ دواي خوَيندنةوةي ثرساندنةكة و وةآلمةكةي ثرؤسةي ثرساندنةكة بةم شَيوةية دةبَيت:
( خولةك زياتر 15قسةكردن دةدرَيتة ئةو ئةندامةي داواي ثرساندني كردووة بؤ ماوةيةك كة لة ) -1

 هةمان كاتي دياريكراو.نةبَيت، دواتر دةرفةت بؤ كةسي ثرسَيندراوة بة 
 ( خولةك دا.3هةر يةكةيان بؤ يةك جار مايف وةآلمدانةوةيان هةية لة ماوةي ) -2
( خولةك دةدرَيتة هةر يةك لةو ئةندامانةي كة ثَيشرت ناوي 2دواتر دةرفةتي ئاخاوتن بؤ ماوةي ) -3

 خؤيان تؤماركردووة.
 دووةم/ 

ثرؤسةي ثرساندنةكة بةبَي ئامادةبووني ثرسَيندراو بةردةوام ئةطةر ثرسَيندراو بة بَي هؤ ئامادة نةبوو -1
 دةبَيت.

ندنةكة دياري دةكات كة سةرؤكايةتي كاتَيكي تر بؤ ثرسا ،ةوا بوور ئامادةنةبوونةكة بةثاساوَيكي رئةطة-2
ئةطةر لةو ماوةيةشدا ئامادة نةبوو ئةوة حوكمي بِرطةي يةكي بةسةردا  ،ؤذ تَيثةِر نةكات( ر30لة )
 ةجَي دةبَيت.جَيب

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
 بةِرَيز علي حةمة صاحل، فةرموو. رست، ديارة خاَلَيكي نيزامي هةية؟سوثاس بؤ بةِرَيز كاك د.ف

  بةِرَيز علي حةمة صاحل:
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

ي بِرطةي يةك دةَلَي ثرساندنةكة بةردةوام كاتي ثَيشووتريش ئَيمة موناقةشةي ئةوانةمان كرد، حوكم
دةبَيت، ناَلَيت ناطاتة كؤتايي، مةسةلةن ثرسيار دةكةي لةوَي نية، دانيشتنَيكي تريش لةوَي نية، ئايا 
حوكمي كؤتايي وةردةطرَيت دةنطدان بكرَيت بؤ ئيستيجواب؟ ياخود ناكرَيت؟ ئةوة من دةزامن ئةوة دةكرَيت 

حةل بكرَيت، بةآلم لَيرة كة دةووترَيت ئةوةش ماددةيةكة تؤ دةَلَييت لَيرة نية لة ماددةكاني دواتريش دا 
 بة هةر هؤكارَيك بَيت، كةواتة ثرساندنةكة بةردةوام دةبَيت، ناطات بة نةتيجة.
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 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
  وو.َيواز فايةق، فةرماس بؤ ئةو تَيبينية، بةِرَيز د.رسوث

  َيواز فائق حسني:بةِرَيز ر
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثرساندنةكة بةردةوام دةبَيت بة بَي ئامادةبووني ثرسَيندراو، ثرؤسةكة بةِرَيوة دةضَيت ثرسَيندراو تةنها 
زةرةرَيك دةيكات ئةوةية كة لةوَي نية ديفاع لةخؤي بكات، سةبارةت بةلَيسةندنةوةي متمانة ثَيشرت لَيرة 

ان كردبوو، بةآلم ئَيمة وةكو ليذنةي كاتي بردوومانةتة الي ئةو ماددةيةي كة ثةيوةندي بة تةرمح
لَيسةندنةوةي متمانة هةية، واتا ثرؤسةي ثرساندن بة طوَيرةي ئةو صياغةية بةبَي ئامادةبووني 

اتةوة، دواتريش ثرسَيندراو بةردةوام دةبَي، زةرةرمةندي يةكةم خؤيةتي كة ئامادة نابَي بؤ ئةوةي وةآلم بد
لَيسةندنةوةي متمانةشي دةخرَيتة دةنطدانةوة، بةآلم لةو ماددةية موعالةجةي ئةو حاَلةتةمان كردووة كة 

 ثةيوةندي بة لَيسةندنةوةي متمانةوة هةية.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينيئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

  ةئي كؤتايي، فةرموو.ةق،بةِرَيز د.فرست، رسوثاس بؤ ئةو روونكردنةوةية، بةِرَيز د.رَيواز فاي
  بةِرَيز فرست صؤيف علي:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
عالةجةية بووة كة ة دةنطدان، ئةوة بةرئةجنامي ئةو موداوا دةكةم ئةوةي كة خوَيندمانةوة بيخةي

ا دةكةين بيخةية ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشرت طفتوطؤيان لةسةر كردووة، هيض تَيبينيةكي ترمان نية، داو
 دةنطدان.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
سوثاس، بةِرَيز قارةمان تَيبينيةكت هةبوو؟ ئةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، 

رينةي دةنط ( كةس دذن، بةزؤ3( كةس بة ثةسندي دةزانن،  كَي دذة؟ )47( كَي لةطةَلة؟ )72ماددةي )
  (، فةرموو.73ثةسند كرا، ماددةي )

 بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 ( 73ماددةي )

 هيض دةستكاري نةكراوة و وةكو خؤي كة هةية دةخيوَينينةوة بؤ دةنطدان.
 :(73ماددةي )

ئةو ثرساندنانةي لة وةرزي ياساداناني ثَيشوو ثَيشكةش كراون دةخرَيتة بةرنامةي كاري وةرزي ياساداناني 
 نوَي.
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 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمم بةِرَيز جعفر ابراهي
( كةس بة ثةسند دةزانن، 62ئةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلة؟ )

  (.74( كةس دذة، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، ماددةي )1ئةوةي دذة؟ )
  بةِرَيز فرست صؤيف علي:

 ي ثةرلةمان.بةِريز سةرؤك
( لةبِرطةي يةكةم كة دةَلَي ئةو ئةندامةي كة داواي ثرساندني كردووة بؤي هةية لة 74لةسةر ماددةي )

وايان كردووة بة قؤناغَيك بؤ قؤناغَيكي تري ثرساندن داواي ثرساندنةكة بكَيشَيتةوة، كة زياتر دا
يان نا؟ ئةو دةستةواذةية خبرَيتة دةنطدان ةزامةندي ئةو ئةندامانةي واذوويان كردووة، ئايا ئيزافة بكرَي ر

ئينجا ئةطةر ئيزافة كرا ئةوة ئيزافة بكرَي، ئةطةر نا وةكو خؤي ئةوي تر دةخوَينينةوة، كةواتة ئةوة 
 ةزامةندي ئةو ئةندامانةي واذوويان كردووة(.تة دةنطدان لة بِرطةي يةكةم )بةرخبرَي

 ي ثةرلةمان:جَيطري سةرؤك / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
( كةس ئةو ئيزافةية بة ثةسند 39ئةوة دةخةينة دةنطدان، ئيزافةكة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلة؟ )

( كةس داوا دةكةن وةكو خؤي مبينَيت، واتا بةزؤرينةي دةنط ثَيشنياري 16دةزانن، ئةوةي دذة؟ )
  ئيزافةكردن ثةسند كرا.

  بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 .ةمانبةِريز سةرؤكي ثةرل

 ( بةو شَيوةيةي لَي دَيت.74كةواتة ماددةي )
 لةو حاَلةتانةي خوارةوة ثرساندن بة كؤتايي هاتوو هةذمار دةكرَيت:

اي بؤي هةية لة هةر قؤناغَيك لة قؤناغةكاني ثرساندن داو ،ئةو ئةندامةي داواي ثرساندني كردووة-1
 ذوويان كردووة.ةزامةندي ئةو ئةندامانةي واثرساندنةكةي بكَيشَيتةوة بة ر

 دةست لة كاركَيشانةوةي ئةو وةزيرةي ثرساندني بؤ كراوة.-2
 دةستلةكاركَيشانةوةي ئةو ئةندامةي كة ثرساندني كردووة.-3
 ئةطةر وةآلمي ثرساندنةكة باوةِرثَيهَينةر بوو يان دةنطي ثَيويسيت نةهَينا بؤ لَيسةندنةوةي متمانة.-4

 طري سةرؤكي ثةرلةمان:جَي / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
( بةو شَيوازةي 74ئةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخةيةنة دةنطدان، كؤي ماددةكة، ماددةي )

( كةس دذن، بةزؤرينةي دةنط 2( كةس بة ثةسند دةزانن، ئةوةي دذة؟ )53خوَيندرايةوة، كَي لةطةَلة؟ )
  (.75ثةسند كرا، ماددةي )
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 بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

 لَيسةندنةوةي متمانة:
 :(75ماددةي )

 تةنها دةستةواذةيةك ئيزافة كراوة.
لَيسةندنةوةي متمانة دروست نابَيت بة بَي ئةجنامداني ثرؤسةي ثرساندن ض بة ئامادةبووني ثرسَيندراو -1

 بَيت يان ئامادةنةبووني.
بؤي هةية ثَيشنيازي لَيسةندنةوةي  ،بوو بؤ ثرسَينةرئةطةر وةآلمي ثرساندنةكة بِروا ثَي هَينةر نة-2

 متمانة بكات بةِرةزامةندي زؤرينةي ئامادةبووان.
َيطة دةدات بة قسةكردن لةسةر ئةم تنةوةي متمانة سةرؤكي ثةرلةمان رثَيش دةنطدان لةسةر وةرطر-3

نداميش لةوانةي دذي بابةتة بؤ دوو ئةندام لةوانةي داواي لَي وةرطرتنةوةي متمانة دةكةن و دوو ئة
 لَيسةندنةوةي متمانةن.

سةرؤك وةزيران بة متمانة لَيسةندراو هةذمار دةكرَيت ئةطةر زؤرينةي دوو لةسةر سَيي ئةنداماني -4
 ثةرلةمان دةنطيان دا بؤ لَيسةندنةوةي متمانة.

ةهاي ئةندامان ئةندامي ئةجنومةني وةزيران بة متمانة لَيسةندراو هةذمار دةكرَيت ئةطةر زؤرينةي ِر-5
 دةنطيان دا بؤ لَيسةندنةوةي متمانة.

ؤذي ثرساندنةوة ئةجنام انة لة ماوةيةك دا كة لة ثَينج رؤذ زياتر نةبَيت لة ربابةتي لَيسةندنةوةي متم-6
 دةدرَيت.

 داوا لة جةنابتان دةكةين ئةوة خبرَيتة دةنطدان.
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 موناقةشة كؤتايي هاتووة، سَي تَيبيين وةردةطرم، بةِرَيز د.ظاآل، فةرموو.
  بةِرَيز ظاآل فريد إبراهيم:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
بؤ بِرطةي يةكةم ئَيمة ثَيشنيارمان كردبوو لَيكؤَلينةوةي ثةرلةماني ئيزافة بكرَيت لةطةَل ثرؤسةي 

رلةماني ئةجنام نادرَيت، ئةوة خاَلي يةكةم، خاَلي ثرساندن، ضونكة ثرساندن بةبَي تةحقيقي ثة
دووةميشم/ ثرساندن و لَيسةندنةوةي متمانة كة بة غيابي ئةجنامي دةدةن، لةبةر ئةوةي ثةرلةمان 
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وزةجي يةك وآلمت بدةنَي كة ثرساندني غيابي هةبَيت، داوا لة ليذنة دةكةم منوزةجي منة، يمةحكةمة ني
 بةبَي حزوور بدات.وآلتَيكم بداتَي كة ثرساندن 

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمفر ابراهيم بةِرَيز جع
  َيواز فايةق وةآلم دةداتةوة، فةرموو.وةآلمةكة بةِرَيز د.ر

  َيواز فائق حسني:بةِرَيز ر
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

و ثةيِرةوة بؤ ثةرلةماني استيدا، بةآلم ئَيمة ئةلة ئَيستادا لةبةر دةست نية، لةرمنوزةجي هيض وآلتَيكم 
كوردستان دادةنَيني و بؤ واقيعي ثةرلةماني كوردستان دادةنَيني، لةبةِرَيزتان دةثرسم لةم خولةي 
ثةرلةماني كوردستان كة خولي ضوارةمي ثةرلةماني كوردستانة، ضةند جار ئَيمة بانطي وةزيرمان كردووة 

ردني ئيعتيادي، ئةوة بؤ دروست كردني ثةيوةنديةكي بة ئاشكرا ثَييان وتووين ناينَيرين، هةر بؤ بانط ك
تةندروستة لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردستان، ضونكة دةركةوت ئةم ثةيوةندية تةكاموليةي كة ثَيشرت 
ئَيمة لةطةَل حكومةت دا هةمانبووة ثةيوةنديةكي سةركةوتوو نةبووة، وةزير هةية لة حيزبةكةي خؤم دا، 

ردستانة دةَلَي بانطيشم بكةي نايةم، بة ض ئيجبارم دةكةي كة بَيم بؤ ثةرلةماني لة يةكَييت نيشتيماني كو
كوردستان؟ هيض نةصَيك نية ئيجباري بكات، لة حيزبةكاني تريش بةهةمان شَيوة واية، ئةجنومةني 
وةزيران يان سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران وةزيرةكان حةصانةيان بؤ دروست كردوون، ئَيمةش بة 

ن دةسةآلتي جَيبةجَي كردمنان زاَل كردووة بةسةر دةسةآلتي ياسادانان دا، ئَيمة ئةم وو و بة قانوثةيِرة
 ثةيِرةوة بؤ واقيعي هةرَيمي كوردستان دادةنَيني.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
دنةوةيةكي ئيزايف هةية لةسةر ئةم وونكرئق، بةِرَيز بَيطةرد تاَلةباني رَيواز فاسوثاس بؤ بةِرَيز ر

 مةوزووعة.
  )بَيطةرد تاَلةباني(:بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل 

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةِرَيز ئةنداماني ثةرلةمان.

استةي حكومةت دةكرَيت، هيض َيطةي منةوة زياتر ئاِرنطهَيشتةكان لة رمن سكرتَيري ثةرلةمامن، زؤربةي با
يةكَيك لةوانةي كة بَلَيني لة كابينةكاني ثَيشووتر و لةوةتةي من سكرتَيرم بةتايبةتي  وةزيرَيك، هيض

ئَيستا، كة تيمي حكومةت ثَيكهاتووة لة يةكَييت و ثارتي هيض وةزيرَيك لة يةكَييت نيشتيماني كوردستان 
 ئيعتريازي لةسةر ئامادةبوون لةبةردةم هؤَلي ثةرلةمان نةبووة.



 41 

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمم بةِرَيز جعفر ابراهي
وونكردنةوةي ئيزايف بة كةس نادةم، تةواو ئةو مةوزووعة بةو شَيوازة سوثاس بؤ ئةو روونكردنةوةية، من ر

ةئي كؤتايي لةسةر صياغةي ئةم ماددةية خباتة دةنطدان، كؤتايي دَينني، داوا لة د.فرست دةكةم ر كؤتايي ثَي
  بةال هيض سوودي نية بؤ ئةم دانيشتنة.بةوة دَينم، موناقةشةي ال

  بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بةوةي كة بةِرَيز د.ظاآل باسي كرد لَيكؤَلينةوةي ثةرلةماني ئَيمة ئةمِرؤ بةياني ئةوةمان موناقةشة 
َي كةس ثشتيواني نةبووة، كرد، من لةو كؤبوونةوةية ئامادةنةبووم، وتيان تةنها يةك ئةندام هةبووة س

بؤية ناخيةينة دةنطدان، سةبارةت بة ئامادةبووني ثرسَيندراو يان ئامادةنةبووني، تةبعةن ئَيمة ثَيشرت 
بِريارمان لةسةر ئةم بابةتة دا، بةآلم لةبةر ئةوةي ئيزافةية و لةبةر ئةوةي موناقةشاتي جياوازيشي 

ثةرلةمان زيادكردني ئةم دةستةواذةية بة ئامادةبووني لةسةرة، من داوا دةكةم لة دةستةي سةرؤكايةتي 
 ثرسَيندراو يان نا بيخةينة دةنطدان، ئايا ئيزافة بكرَي يان ئيزافة نةكرَي.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
 فةية، بةِرَيز علي حةمة صاحل، دواتر د.ظاآل، فةرموو.ادوو كةس لةسةر ئةم ئيز

  ز علي حةمة صاحل:بةِرَي
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

 يةكةم/ خاَلي نيزاميية ثَيش ئةوةي ئيزافة.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 جارَي ئيزافةكة.
  بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
تي بؤ سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران دوو وتوويةتةوة، بؤ منوونة ضةندين كةس ةئي هةبووة دانةِرَيذراوةر

لةسةر سَي زؤرة، ضونكة ئةوة دروست نابَي و دةبَي بة مةحال، دوو لةسةر سَي دروست نابَي، من دةزامن 
دةبَي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران جياواز بَي لة وةزير، جاري ثَيشووش ومتان دةكرَي سَي لةسةر ثَينج 

ية بة دوو لةسةر سَيش نية، ئةوةكةي تريش ومتان زؤرينةي تقَيكي تَيدانةك دوو لةسةر سَي، مةنبَي، 
(ةوة داوامان كردووة 6/11بةَلَي ئَيمة لة ) ،ةها، ديسان تةئكيد دةكةمةوةامادةبووان، نةكرَي بة زؤرينةي رئ

كةي بؤ نة ثةرلةمان، ض جاي ئةوةي بانطيان بطاز بَيتة ثةرلةمان، نايَي ئةجنومةني باآلي هةرَيمي نةوت و
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وونادات، دَلنيابن بة جَيطريكردني ئةو بِرطةية ةر نةهاتن، ئةوة هةر ئيستيجواب رئيستيجواب؟ ئةوة ه
 وونادات.تيجوابَيك لة هةرَيمي كوردستان رهةرطيز ئيس

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
 وونكردنةوةية، د.ظاآل، فةرموو.سوثاس بؤ ئةو ر

  ز ظاآل فريد إبراهيم:بةِرَي
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةمري واقيع واتاي ئةوة نية تؤ موخالةفةي مةباديئ و قةواعيدي عامة بكةي، يةعين من دامنةناوة 
َلَيكؤَلينةوةي ثةرلةماني ثَيويستة لةثَيش ثرسي ثرساندن تةحقيقي ثةرلةماني هةبَيت، فةرموو ئةوة 

ئةوة دةستووري وآلتةكاني ترة بضنةوة سةري، يةعين ئةوة مةباديئة، دةستووري عرياقي بضنةوة سةري، 
مةباديئ عامةية دانراوة، ئينجا ئيستيجوابي غيابي نية، من لة مةحكومةي حوكمي غيابيم بيستووة لةبةر 
ئةوةي مةحكةمة ئةديلةي قةتعي بةدةستةوةية، بةآلم ئيستيجوابي غيابي ضؤن بة وةزير و وةزارةت ئةوة 

ةبَيتة هؤي شَيواندني ئيستيقراري سياسي بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئةو بابةتانة زؤر ثَيش هةمووي د
ئَيمة داِرَيذراون، زؤر ثَيش ئَيمة مةباديئ نةصي لةسةر كراوة، داوا لة بةِرَيزتان دةكةم كة ِرَيز لةوانةي 

 ئيخيصاص و ثسثؤرن لةو بوارة بطريَي.
 َيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ج / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم  

 وونكردنةوةية، بةِرَيز بةهزاد درويش، هةر لةسةر ئيزافة، فةرموو.سوثاس بؤ ئةو ر
  بةِرَيز بةهزاد دةروَيش دةروَيش:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
ة بؤ سةر ئيزافة ئَيمة ثَي باشة ئيزافة بكرَيت و خبرَيتة دةنطدانَي، ئةوة هةر بابةتةك كة ليذنَي نةهينابيت

ئَيرة واتا دي زبري خاآل ئَيكي دةبَي مايف بدا هةر ئةندامةكي موناقةشة بكات بةِراسيت، ناكرَيت ماف بدة 
هةندةك ئةندامان موناقةشة بكةن دوو جار و سَي جار هةندةكيديش نةتواني يةك جاريش موناقةشة 

 بكات، زؤر سوثاس.
 ان:جَيطري سةرؤكي ثةرلةم / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 ، بةِرَيز منرية عومسان، لةسةر ئيزافة، فةرموو.دةستخؤشواية، 
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  علي: عثمان بةِرَيز منرية
  بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

وتت لةبةر ئةوةي دةنطي لةسةر دراوة بؤتان نية  ،لة ماددةكاني ثَيشووتريش كة جةنابت من قسةكامن كرد
نةدراوة، بؤية تكات لَي  ماددةية هَيشتا دةنطي لةسةرقسةي لةسةر بكةن، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان ئةم 

 َيطةم ثَي بدة قسةي لةسةر بكةم.دةكةم ر
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 ئاخر موناقةشة كؤتايي ثَيهاتووة.
  علي: عثمانبةِرَيز منرية 

كردووة ئيزافاتةكامنان نةخراوةتة ئَيرةوة، بؤ تكاية سةرؤكي ثةرلةمان، ئَيمة لة ثَيشووتردا موناقةشةمان 
نةي ئةوةي د.فرست خوَينديةوة تياي نةبوو، هةم لة بِرطةي ثَينجةم، هةم لةسةر سَي لةسةر ومنو

 ثَينجةكةدا موناقةشةمان كردووة، بةآلم نةخراوةتة ئَيرةوة.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
 يةكة. دوو لةسةر سَي

  علي: عثمانبةِرَيز منرية 
 بةَلَي.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
وونكردنةوةيةكي ئيزايف، يةعين بةِراسيت بةِرَيزان لَي ثرساندن و لَيكؤَلينةوة و بةَلَي، تةواو سوثاس، هةر ر

طةر بَلَيني وةكو ثَيويست ثةيِرةو نةكراون، سةحيب متمانة و ئةم بابةتانة لة هةرَيمي كوردستان يةعين ئة
دةطةِرَيتةوة بؤ بارودؤخي ئَيمة لة هةرَيمي كوردستان، ئةو سيستةمةي هةمانة، بةآلم ثةيِرةو، داِرشتين 
ثةيِرةو دةبَي بةشَيوازَيكي وابَيت تةنيا بؤ ئةم بارودؤخة نةبَيت، بةشَيوازَيكي طشتطري و بابةتي هةمةاليةن 

ةئي ند وةربطريَيت، بةِرَيز د.فرست ران لةم بارةوة بة هة، لةبةر ئةوة ثَيم باشة رةئي ثسثؤِرَيريبطبةرضاولة
 كؤتايي، دوايي دةخيةينة دةنطدان.

  بةِرَيز فرست صؤيف علي:
  بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةري، ة لةسمن داوا لة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و جةنابت دةكةم دةرطاي موناقةشةكردن نةكرَيتةو
اي سَي كةسي لةطةَل بووة هينايتمان خستوومانةتة دةنطدان، بة هيض شَيوةيةك ئَيمة هةموو ئةوانةي ر

ئةوة هةموو ئةنداماني ليذنة لَيرة بوون، من لَيرة نةبووم، بةآلم لة ئينسامت وةرطرتووة، كةس داواي باسي 
كراوة، ئَيمة وةرمانطرتووة، بؤية  ةئي لَيرةية و تةسبيتو شيت واي نةكردووة، ئةوة ردوو لةسةر سَي 
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ناخيةينة دةنطدان، ئةو شتانةي سَي كةس زياتر ثشتطريي نةكردبَيت موتَلةقةن ئةطةر وا بِروات ئَيمة ئةم 
ثةيِرةوةش بةدةردي ئيشةكاني ترمان دةبةين كة لةم ثةرلةمانةوة معةتةَلي دةكةين، تكاية لَي طةِرَين با 

ةستكةوتَيكي ئةم ثةرلةمانة، تكاية، ئيتيفاقمان لةسةري كردووة، بةرةجنامي ئةو ثةيِرةوة بِروات، ببَيتة د
كاري هةموومان بووة، هةر كةسَي لَيرة شتَيكي بةبريدا بَي و ئيزافةي بكات، واي لَي ديضت ئَيمة بةو 

 بِروات.ابطرين، ئةم بابةتةمشان لةدةست مبرَيت، تكاية با ئةم ثةيِرةوة اراستةية بِرؤين ئةم ثةيِرةوةش رئ
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 ماددةكة خبوَينةوة، دةخيةينة دةنطدان.
  بةِرَيز فرست صؤيف علي:

  بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
)لَيسةندنةوةي متمانة دروست  لةبةر ئةوةي خيالف لةسةري هةبوو، من ثَيشنياز دةكةم بِرطةي يةكةم

جنامداني ثرؤسةي ثرساندن( بةم شَيوةية بِروات يان ئةم دةستةواذةيةي بؤ ئيزافة بكرَيت نابَيت بة بَي ئة
 مادةنةبووني(.ةبووني ثرسَيندراو بَيت يان بة ئا)ض بةئاماد

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
ئيزافة بكرَيت دةسيت بةرز بكاتةوة؟ لةسةر ئيزافةكردنةكة دةخةينة دةنطدان، ئةوةي لةطةَل ئةوةية ئةوة 

( كةس داوا دةكةن ئيزافة بكرَيت، ئةوةي دذي ئةوةية كة ئيزافة بكرَيت؟ دةيانةوَيت 39بة ئيزافةكردن، )
( كةس دةيانةوَيت وةكو خؤي مبينَيت، ئيزافة بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، كؤي 27وةكو خؤي مبَينَيت، )

 ماددةكة، فةرموو.
  يف علي:بةِرَيز فرست صؤ

  بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
 كؤي ماددةكة دةخوَينمةوة وةكو ئةوةي كة ئيزافة كرا.

 :(75ماددةي )
لَيسةندنةوةي متمانة دروست نابَيت بة بَي ئةجنامداني ثرؤسةي ثرساندن ض بة ئامادةبووني ثرسَيندراو -1

 بووبَيت يان ئامادةنةبوون.
نةر نةبوو بؤ ثرسَينةر بؤي هةية ثَيشنيازي لَيسةندنةوةي متمانة هَيطةر وةآلمي ثرساندنةكة بِروا ثَيئة-2

 بكات بةِرةزامةندي زؤرينةي ئامادةبووان.



 45 

َيطة دةدات بة قسةكردن لةسةر ئةم تنةوةي متمانة سةرؤكي ثةرلةمان رثَيش دةنطدان لةسةر وةرطر-3
دوو ئةنداميش لةوانةي دذي بابةتة بؤ دوو ئةندام لةوانةي داواي لَي وةرطرتنةوةي متمانة دةكةن و 

 لَيسةندنةوةي متمانةن.
سةرؤك وةزيران بة متمانة لَيسةندراو هةذمار دةكرَيت ئةطةر زؤرينةي دوو لةسةر سَيي ئةنداماني -4

 ثةرلةمان دةنطيان دا بؤ لَيسةندنةوةي متمانة.
ةهاي ئةندامان نةي رهةذمار دةكرَيت ئةطةر زؤري ئةندامي ئةجنومةني وةزيران بة متمانة لَيسةندراو-5

 دةنطيان دا بؤ لَيسةندنةوةي متمانة.
ؤذي ثرساندنةوة ئةجنام انة لة ماوةيةك دا كة لة ثَينج رؤذ زياتر نةبَيت لة ربابةتي لَيسةندنةوةي متم-6

 دةدرَيت.
 داوا دةكةم ئةوة بيخةيتة دةنطدان.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
( كةس بة 52(، كَي لةطةَلة؟ )75ددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخيةينة دةنطدان، ماددةي )ئةو ما

 (.76( ثةسند كرا، ماددةي )75( كةس دذن، بة زؤرينةي دةنط ماددةي )6ثةسةند دةزانن، ئةوةي دذن؟ )
   بةِرَيز فرست صؤيف علي:

  بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ةر نية، وةكو خؤي كة هةية دةخيوَينينةوة.( هيض تَيبيين لةس76ماددةي )
 (:76ماددةي )

ئةطةر ثرساندن بة وةرطرتنةوةي متمانة لة سةرؤكي وةزيران كؤتايي ثَي هات ئةوة كابينةي حكومةت بة 
دةست لةكاركَيشاوة هةذمار دةكرَيت و وةك حكومةتي كار بةِرَيكةر بةردةوام دةبَيت تا ئةو كاتةي بة ثَيي 

 اوةكان كابينةي نوَي ثَيك دةهَيندرَيت.ياسا كارثَيكر
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

( كةس بة ثةسةند دةزانن، 57ئةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلة؟ )
 (.77ةي )ئةوةي دذة؟ كاك مامؤستا حسن؟ كةس دذ نية، بة كؤي دةنط ثةسند كرا، مادد

   بةِرَيز فرست صؤيف علي:
  بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( و كؤتايي.77ماددةي )
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َيكارةكاني ضاودَيري كردني ثةرلةمان بؤ سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و ئةنداماني ئةجنومةني هةموو ر
 وةزيران، سةرؤكي كؤمسيؤن و دةستة سةربةخؤكانيش دةطرَيتةوة.

 َي دةستكاري دةخرَينة دةنطدان.ئةوة وةكو خؤي كة هةية بة ب
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

( كةس بة 62(، كَي لةطةَلة؟ )77ئةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، ماددةي )
يةك ضارةك ثةسةند دةزانن، ئةوةي دذة؟ كةس نية، بة كؤي دةنط ثةسند كرا، بةِرَيزان ثشووَيكي 

 وةردةطرين و دةطةِرَيينةوة، كاك عمر ئةو تَيبينية بَلَي..
   :سعيد ةبةِرَيز عمر عينايةت مح

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
  تةنها بةِرَيز د.فرست هةمووةكة البة.

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي
 ....( دةقة.15يةك ضارةك، )

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينيئَيماهيم بةِرَيز جعفر ابر
ةخشةندة و ميهرةبان، بة ناوي طةلي كوردستان دةست ثَي دةكةينةوة، بةردةوام دةبني ببة ناوي خواي 

لةسةر بِرطةي سَييةم، طفتوطؤ لةسةر ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان دةكةين، داوا لة بةِرَيزان 
ن بؤ سةكؤي تايبةت بة ليذنةكان، نوقتةيةكةي نيزامي هةيةن بةِرَيز دةكةين لة ليذنةي كاتي بفةرموو

 كاك ئاري فةرموو.
 :حممد عبدالرحيمبةِرَيز ئاري 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من دوو ثَيشنيارم هةية، ثَيمباشة هةر ماددةيةك لة ثةيِرةو كة طفتوطؤي لةسةر دةكرَي لةمةودوا 

ةست دةكةم دووجار طفتوطؤ دةكرَيتةوة، ئةمة يةك، دووةم: ماددةي راستةوخؤ خبرَيتة دةنطدان، ضونكة ه
ثةيِرةو ئةطةر زؤر طرنطة، طرينطيشة بة دَلنياييةوة، جار و بار لة بةرنامةي كاردا تةنها طفتوطؤي ثةيِرةو 

 هةبَيت، ثِرؤذةي تري لة ثاَلدا نةبَيت، زؤر سوثاس.
 ثةرلةمان:جَيطري سةرؤكي  / كيينيئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

بةِرَيزان، دةست بة طفتوطؤ دةكةين، بةشي هةشتةم، ياسادانان، داوا لة بةِرَيزان دةكةين لة ليذنةي كاتي 
 دةست بة خوَيندنةوةي بكةن، ماددة بة ماددة، فةرموو طةشة خان.
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 بةِرَيز طةشة دارا جالل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةشي هةشتةم
 ياسادانان

 (: 78ماددةي )
 ةبةسةت لة ياسا رَيذي دةركردني ياسا و بِريار.م -1

 هةمواركردني ياسا و بِريارة كارثَيكراوةكان. -2

 بةركاركردن يان هةمواركردني كارثَيكردني ياسا فيدراليةكان. -3

 (:79ماددةي )
 -ثِرؤسةي ياسادانان بريتية لة طفتوطؤ و ثةسةندكردني:

ي هةرَيم يان ئةجنومةني وةزيران ثَيشكةش ثِرؤذةي ياسا يان ثِرؤذة بِريار كة لةاليةن سةرؤك -1
 دةكرَيت.

 ( ئةندام ثَيشكةش دةكرَين.10ثَيشنياري ياسا يان بِريار كة بة اليةني كةم لةاليةن ) -2

ئةو ثِرؤذة ياسا و بِريارانةي كة لةاليةن دةسةاَلتي دادوةري ثَيشكةش دةكرَين لةو بابةتانةي  -3
 ثةيوةنديدارن.

ارانةي كة لةاليةن دامةزراوة فةرميةكان بةثَيي ياسا كارثَيكراوةكان ئةو ثَيشنيار و ياسا و بِري -4
 ثَيشكةش دةكرَين.

 (:80ماددةي )
ثَيشنياري ياسا و بِريارةكان كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش دةكرَين لة ماوةي 

ي لةطةَل دةستةي سةرؤكايةتي ( رؤذ لة بةرواري طةيشنت يان لةاليةن ليذنةي ياسايي بة هةماهةنط14)
 -بِرياري لةسةر دةدرَيت لةسةر بنةماي يةك لةو ثَيوةرانةي خوارةوة:

 هةبووني حاَلةتَيكي طشيت كة ثَيويسيت بة دةركردني ياسا يان بِريارَيك دةكات. -1

 هةبووني بؤشاييةكي ياسايي. -2

 دنةوة بَيت.ئةطةر كَيشة لة جَي بةجَي كردني ياسا هةبَيت و ثَيويسيت بة هةمواركر -3

 تواناي دابينكردني بارطراني دارايي لة ئةجنامي دةركردني ئةو ياساية يان ئةو بِريارة. -4

 مةرجي رواَلةتي شكلي ياسايي تَيدابَيت. -5

 (:81ماددةي )
دواي تَيِروانيين ثِرؤذة ثَيشنيارةكة لةاليةن سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ليذنةي ياسايي ئةطةر دةركةوت 

(ي ئةم ثةيِرةوةدا هاتووة رةت دةكرَيتةوة و 90انةي تَيدا نيية كة لة ماددةي )يةكَيك لةو ثَيوةر
 خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ ناكرَيت.
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 (:82ماددةي )
لة كاتَيكدا ئةنداماني ثةرلةمان كة ثَيشنياري ياسا يان بِريارةكةيان ثَيشكةشكردووة و راي سةرؤكايةتي 

َينةر نةبوو, بابةتةكة دةخرَيتة بةردةم دةستةي طشيت بؤ ثةرلةمان و ليذنةي ياسايي بؤيان بِروا ثَيه
يةكالكردنةوةي، ئةطةر لةوَيش رةتكرايةوة، ئةنداماني ثةرلةمان هةر ثَيداطريان كرد لةسةر ثَيشنيارةكةيان 

 ئةوة دةخرَيتة بةردةم ثةرلةمان بؤ بِرياردان لةسةري.
 (:83ماددةي )

وةيةكي طشيت رةت نةكرايةوة، بةاَلم سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ئةطةر ثَيشنياري ياسا يان بِريارةكة بة شَي
َينرَيتةوة بؤ ئةو ةِرليذنةي ياسايي تَيبينييان لةسةر ثِرؤذة ثَيشنيارةكة هةبوو، ئةوة لةو حاَلةتةدا دةط

 ئةندامانةي ثَيشكةشيان كردووة بؤ رةضاوكردني تَيبينيةكان و دووبارة ثَيشكةشكردنةوةي.
 (:84ماددةي )

ك ثِرؤذةي ثَيشنيارةكة لةاليةن سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ليذنةي ياسايي رةزامةندي لةسةر دةدرَيت كاتَي
 دةخرَيتة بةرنامةي كار بؤ ئةوةي خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ بكرَيت.

 (:85ماددةي )
هيض ثِرؤذة ثَيشنيارَيك وةرناطريي ئةطةر هةمان ناوةرؤكي هةبَيت لةطةَل ثِرؤذة ثَيشنيارَيكي دي  -1

 كة لةذَير دةسيت ليذنةي تايبةمتةند داية بؤ راثؤرت نووسني. 

ئةطةر ليذنة بؤي دةركةوت كة لة نَيوان ثِرؤذة ياسا و ثَيشنياري ياسا دذ يةكي هةية لة رووي  -2
ثِرةنسيثي بنةِرةتييةوة ئةو ليذنة بة راثؤرتي تايبةت راي خؤي ثَيشكةشي ثةرلةمان دةكات، 

ثِرةنسيثةوة ثةسةندكرا ئةوة ماناي رةتكردنةوةي ئةوةي ديكةية و  ئةطةر هةر يةكَيكيان لة رووي
 دواتر ليذنة رَيكاري ياسايي خؤي دةطرَيتةبةر.

ثِرؤذة ياسا بة بنةما دادةننرَيت ئةطةر ثَيشنياري ياساي دي ثَيشكةشكرا لة رووي ثِرةنسيثةوة  -3
 يةكبوون.

 ادانان ثَيشكةش ناكرَيتةوة.ئةطةر ثِرؤذة ثَيشنيارَيك رةتكرايةوة لة هةمان وةرزي ياس -4

 (:86ماددةي )
لة هةر وةرزَيكي ياسادانان تةنها لة مانطي يةكةمي وةرزي ياسادانان ئةنداماني ثةرلةمان دةتوانن  -1

 ثَيشنياري ياسا ثَيشكةش بكةن.

بَيتة ثَيش و ثَيويسيت بة ياسا يان بِريارَيكي بة ثةلة تَيدا تةنها لةو حاَلةتة نةبَيت كة دؤخَيكي  -2
ةبَيت، لةو بارةيةش دةستةي طشيت هةَلسةنطاندني بؤ ثَيويسيت و بة ثةلةيي ياسا يان بِريارةكة ه

 دةكات.

 (:87ماددةي )
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ئةو ثِرؤذة و بِريارانةي لةاليةن حكومةت ثَيشكةش دةكرَين راستةوخؤ لة يةكةمني كؤبوونةوةي  -1
 دواي طةيشتنيان بؤ ثةرلةمان خوَيندنةوةي يةكةميان بؤ دةكرَيت.

طةر ثِرؤذةكة يان ثَيشنيارةكة لة تايبةمتةندي زياتر لة يةك ليذنة بوو سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئة -2
بة هةماهةنطي لةطةَل ليذنةي ياسايي بِريار دةدات بة بةشكردني ثِرؤذة يان ثَيشنيارةكة و ناردني 

كة  هةر بةشة بؤ ليذنةي تايبةمتةند، ليذنةش تةنها لةسةر ئةو بةشة راثؤرت ئامادة دةكات
 ئاِراستةي كراوة.

 (:88ماددةي )
( رؤذ راثؤرتي خؤي لةسةر ثِرؤذة يان ثَيشنياري ياسا و 21دةبَيت ليذنةي تايبةمتةند لة ماوةي ) -1

 بِريارةكان ئامادة بكات.

ئةطةر ثِرؤذة يان ثيشنياري ياسا و بِريارةكان بة شَيوةيةكي بة ثةلة ئاِراستةي ليذنةي  -2
 ( رؤذ راثؤرتي خؤي ثَيشكةش بكات.7ة ماوةي )تايبةمتةندكرابَيت، دةبَيت ل

ليذنةي تايبةمتةند بؤي هةية هةماهةنطي لةطةَل اليةني ثةيوةنديدار بكات بؤ ئامادةكردني  -3
 راثؤرت لةسةر ثِرؤذة ياسا يان ثَيشنياري ياسا و بِريارةكان.

ةرؤكي ثةرلةمان ئةطةر لة ماوةي دياريكراو ليذنةي تايبةمتةند راثؤرتي ئامادة نةكرد، جَيطري س -4
( رؤذ راثؤرتي هؤداري خؤي ثَيشكةش 4سةرؤكي ليذنة ئاطادار دةكاتةوة، دةبَيت ليذنة لة ماوةي )

 بكات و بِرياري دةستةي طشيت لةم بارةيةوة يةكالكةرةوة دةبَيت.

 (:89ماددةي )
د و ليذنةي ياسايي لةسةر بِرطةي يةكةم لةو ماددةية دوو را هةية راي، يةكةم ثَييواية: ليذنةي تايبةمتةن

 -بة يةكةوة راثؤرت دةنووسن لة كؤبوونةوةي هاوبةش، راي دووةم ثَييواية بةم شَيوةيةبَيت:
راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةند دةدرَيتة ليذنةي ياسايي بؤ ثَيداضوونةوةي راثؤرتةكة كة لة ماوةي  -1

وون لة دذ نةبووني ( رؤذ لة بةرواري طةيشتين، تةنها لة رووي داِرشتين ياسايي دَلنياب10)
 دةقةكان لةطةَل دةستووري ياسا كارثَيكراوةكان.

ئةطةر ثِرؤذة يان ثَيشنياري ياسا و بِريارةكة بة شَيوةيةكي بة ثةلة ئاِراستةكرابَيت دةبيـَت لَينةي  -2
 ( رؤذ ثَيداضوونةوةي خؤي بكات.5ياسايي لة ماوةي )

اكرَيت تا لة رووي دةستووي ياسا راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةند خوَيندنةوةي دووةمي بؤ ن -3
 كارثَيكراوةكان راستَينراوي بؤ نةكرَيت.

 (:90ماددةي )
( كاتذمَير ثَيش خوَيندنةوةي دووةم راثؤرتي راستَينراوي ليذنةي 48دةبيت سكرتَيري ثةرلةمان )

 تايبةمتةند بطةيةنَيتة دةست ئةنداماني ثةرلةمان.
 (:91ماددةي )
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ندنةوةي دةقي ثِرؤذة يان ثَيشنيارةكة دةست ثَي دةكات، ئينجا خوَيندنةوةي دووةم بة خوَي -1
 راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةند. 

ئةطةر راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةند داِرشتنَيكي نوَيي ثَيشنياركردبَيت بؤ ثِرؤذة يان ثَيشنيارةكة  -2
 ردن.ئةوة بة دةنطدان بِريار دةدرَيت لةسةر وةرطرتين ئةو داِرشتنة بة بنةما بؤ طفتوطؤك

 (:92ماددةي )
ئةو ئةندامةي ناوي تؤماركراوة بؤي هةية لةسةر هةر ماددةيةك تةنها يةك جار قسة بكات و  -1

 ( خولةك تَيثةِر بكات.2نابَيت لة )

ئةطةر لة كاتي طفتوطؤكردني ثِرؤذة يان ثَيشنيارةكة وةزيري ثةيوةنديدار ئامادةبوو بؤي هةية  -2
 ات.( خولةك قسة بك2لةسةر هةر ماددةيةك )

 (:93ماددةي )
لةو دانيشتنةي كة تةرخانكراوة بؤ خوَيندنةوةي دووةم دةنطدان لةسةر ثِرؤذة يان ثَيشنيارةكة  -1

 ناكرَيت.

ليذنةي تايبةمتةند بة هةماهةنطي لةطةَل ليذنةي ياسايي سةرجةم ثَيشنيار و رايةكان بة هةند  -2
ثَيويستة دابِرَيذرَيتةوة، ئةطةر وةردةطرن، سةر لة نوَي داِرشتنةوة بؤ ئةو ماددانة دةكةن كة 

 ثَيويسيت كرد روونكردنةوة دةدةن.

 (:94ماددةي )
دانيشتين دانطدان لةسةر ثِرؤذة يان ثَيشنيارةكة نابَيت لة حةفتةيةك زياتر لة دواي دانيشتين  -1

 خوَيندنةوةي دووةم تَيثةِر بكات.

ي كؤتايي لة سكرتَيري ثةرلةمان ئةندامي ثةرلةمان لةو ماوةية بؤ هةية داواي بينيين داِرشتنةوة -2
 و ليذنةي ياسايي و ليذنةي تايبةمتةند بكات.

 لة دانيشتين دةنطدان رَيطة بة طفتوطؤ يان ثَيشكةشكردني ثَيشنياري تازة نادرَيت. -3
 (:95ماددةي )

دةنطدان دةست ثَي دةكات لةسةر ناوي ياسا يان بِريارةكة، دواتر يةكة بة يةكةي ماددةكان كؤتايي  -1
 ت بة دةنطدان لةسةر هؤيةكاني دةرضوواندن، دواجار طشت ياسا يان بِريارةكة.دَيـ

 -لة كاتي بووني زياتر لة يةك ثَيشنيار لةم بارةيةوة سَي را هةية: -2

 هةموو ثَيشنيارةكان دةخرَيتة دةنطدان كاميان دةنطيان هَينا بة ثةسةندكراو دادةنرَيت.  -أ

ةكةم جار دةخرَيتة دةنطدان بةو شَيوةية تا دةطاتة دوورترين ثيشنيار لة ماددة بنةِرةتيةكة ي -ب
 ماددة بنةِرةتيةكة، ئةطةر بة دذة دةنط بة دواي يةكدا رةتكرانةوة.

ثَيشنياري ماددة بنةِرةتيةكة كة يةكةم جار دةخرَيتة دةنطدان بةو شَيوةية تا دةطاتة دوورترين  -ت
 ثَيشنيار، ئةطةر بة دذة دةنط بة دواي يةكدا رةتكرانةوة.
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خستنة دةنطداني رايةكان رةضاوي ذمارةي ئةو كةسانة ناكرَيت كة رايةكةيان ثَيشكةشكردووة،  لة -3
 دةشَيت راي يةك ئةندام ثةرلةمانيش خبرَيتة دةنطدان.

 (:96ماددةي )
ثةرلةمان بة شَيوةي ثةلة دةِروانَيتة ثِرؤذة و بِرياري تايبةتة بة بودجة و ئيعتيماداتي زَيدةطي و ذمَيرةي 

 ، بؤي هةية بِريار بدات كةوا هةر بابةتَيكي دي بة ثةلةية.كؤتايي
 (:97ماددةي )

ياسا و بِريارةكان بة زؤرينةي ذمارةي ئامادةبووان ثةسةند دةكرَيت، جطةلة لةو حاَلةتانةي  -1
 زؤرينةي تايبةتيان تَيدا مةرجكراوة.

كردنةوة لةسةر ياسا و سةرؤك بة ثَيي ئةجنامي دةنطدان بِرياري ثةرلةمان بة رةزامةندي يان رةت -2
 بِريارةكان رادةطةيةنَيت.

 (:98ماددةي )
نَيردرَين بؤ سةرؤكايةتي ( رؤذ لة بةرواري ثةسةندكردنيان ب15ثَيويستة ياسا و بِريارةكان لة ماوةي )

 هةرَيم.
 (:99ماددةي )

ارة ( رؤذة بة ثَيي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم ذم15ئةطةر سةرؤكايةتي هةرَيم لة ماوةي ئةو ) -1
ي هةمواركراو، ياسا يان بِريارةكةي بة شَيوةيةكي طشيت )كل(ي بةشَيكي (2005)(ي ساَلي 1)

( رؤذ راثؤرتي خؤي 15)جزئي( رةتكردةوة، ئةوة لةو كاتةدا دةبَي ليذنةي تايبةمتةند لةماوةي )
بِرياري  بنووسَيت، ئينجا لة يةكةمني دانيشتين دواي تةواوكردني راثؤرتةكة دَيتة ناو ثةرلةمان و

ثةرلةمانيش لةو بارةيةوة يةكالكةرةوة دةبَيت، يان بة راي سةرؤكي هةرَيم وةردةطريَيت، راثؤرتي 
ليذنةي تايبةمتةند تاوتوَي دةكرَيت، يان بة دةنطي رةهاي ئةندامان ثَيداطريي لةسةر راي خؤي 

 دةكات و ئةجمارة راي ثةرلةمان رةت ناكرَيتةوة.

 هةرَيم بؤي هةية ئامادةي دانيشتنةكة ببَيت.سةرؤكي ديواني سةرؤكايةتي  -2
 (:100ماددةي )

( كةس داواي دووبارةكردنةوةي دةنطدانيان كرد 5ئةطةر طومان لةسةر دةنطدان هةبوو بة اليةني كةم )
 دةبَيت دةنطدان دووبارة بكرَيتةوة، ئةجمارةيان بة رَيطاي هةَلسان و دانيشنت يان بانطكردني ناوةكان.

 (:101ماددةي )
لة كاتي طفتوطؤكردن لةسةر هةر ثرؤذة و ثَيشنياري ياسا بِريارَيك ئةولةويةت لة دةنطدان بة ثَيي ئةو 

 -ريزبةنديةي خوارةوة دةبَيت:
 ثَيشنياري رةتكردنةوةي ثِرؤذة يان ثَيشنيارةكة. -1

 ثَيشنياري طةِراندنةوةي ثِرؤذةكة بؤ حكومةت. -2



 52 

 تايبةمتةند كة راثؤرتي ئامادةكردووة. طةِرانةوةي ثِرؤذة يان ثَيشنيارةكة بؤ ليذنةي -3

 ثَيشنياري دواخستين طفتوطؤ بؤ دانيشتنَيكي دي. -4

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
سوثاس بؤ بةِرَيز طةشة دارا ئةندامي ليذنةي كاتي بؤ ثَيداضوونةوةي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني 

(، دةست بة ناو نووسني دةكةين، 78ةست بة طفتوطؤ دةكةين لةسةر ماددةي )كوردستان، بةِرَيزان ئَيستا د
 ( بكات؟ بَيطةرد خان ناوةكان دةخوَينَيتةوة.78كَي دةيةوَيت طفتوطؤ لةسةر ماددةي )

 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

، يروانت عبداللطيفةشة بكةن )عمر عينايةت، د.جوان، قادر ئؤمتان، ئاري ئةو بةِرَيزانةي دةيانةوَيت موناق
 (.عثمانشَيركؤ حةمة امني، مريم صمد، صاحل فقي، علي  ،لطيفنيسان، مامؤستا ماجد، نةجيبة 

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
 يةت فةرموو.بةِرَيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةين، بةِرَيز عمر عينا

 بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ثَيويستة لةطةَل ديباجةي ماددةكة دةمج بكرَيت، لةبةر ئةوةي بِرطةي 5ثَيشنياري ياسا و بِريار بِرطةي )
ك، دوو، ( بةسةر هةموو خاَلةكاندا فةرز دةكرَيت، ثَيويستة لة هةمووياندا هةبَيت، ناكرَي بة تةنها ية5)

سَي، ضوار، ثَينج البربَيت خبرَيتة ناو ديباجةكةوة بةم شَيوةية، ثَيشنياري ياسا و بِريارةكان كة لةاليةن 
ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش دةكرَيت ثَيويستة شَيوازي ياسادانان لةخؤ بطرَيت، لةبةر 

( رؤذ لة 14ياساداناني تَيدابَيت، لة ماوةي ) ئةوةي هةموو ئةوانةي ثَيشكةش دةكرَيت ثَيويستة شَيوازي
بةرواري طةيشتنيان لةاليةن ليذنةي ياسايي بة هةماهةنطي لةطةَل دةستةي سةرؤكايةتي بِرياري لةسةر 
دةدرَيت و لةسةر بنةماي يةك لةو ثَيوةرانةي خوارةوة، يةك و دوو و سَي وةكو خؤيان مبَينَيتةوة، 

ئةجنامي دةرضوواندني ياسا يان بِريار بارطراني دارايي لةسةر حكومةت  ضوارةميان بةم شَيوةيةبَيت: لة
 رةضاو بكات، زؤر سوثاس.

 
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 ئَيستا وةاَلمَيكي بة ثةلة لةاليةن بةِرَيز د.فرست دةدرَيتةوة.
 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:

 ةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكي ث

 (ين، زؤر سوثاس.78ئةوةي كاك عمر باسي كرد تاوةكو ئَيستا نةطةيشتووييَن، لة ماددةي )
 



 53 

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 بةِرَيز د.جوان فةرموو.
 بةِرَيز د.جوان امساعيل عزيز:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةمواركردن و بةركاركردن، بةاَلم ئةطةر ئةوةي بَيين ماددةي مةبةست لة ياسا و وةرطرتين ياسا و بِريار 

نة، يةعين يةكَيك و( خاَلي يةكةم و دووةم و سَييةم نةفسي مةزمو80( بةراورد بكةي لةطةَل ماددةي )78)
كاتَيك ئيقرتاحَيكي ثَيشكةش دةكات دةيةوَيت ياسا دةربَيت، ياسا هةموار بكرَيت ئةطةر بةراوردي بكةي 

نة، ئةوة ثَيويست نيية، زيادةية، هةدةف مةبةست لة ياسا، ضونكة تؤ و( يةك مةزمو78ددةي )لةطةَل ما
نةكةي خبوَينيةوة يةك بابةتة، ئيقرتاحم ئةوةية و(، ئةطةر مةزمو80دووبارةت كردووة لةطةَل ماددةي )

 (، زؤر سوثاس.80( هةَلبطريَيت، ضونكة تيكرار كراوة لة ماددةي )78ماددةي )
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمعفر ابراهيم بةِرَيز ج

 بةِرَيز كاك قادر فةرموو.
 بةِرَيز قادر ئؤمتان رةسول:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( خاَلي يةكةم، دةركردني ياسا و بِريارةكان لة بِري دةركردن، دانان بَيت، ضونكة 78سةبارةت بة ماددةي )
كردن و دةرضوواندن ثَيشرت دةسةاَلتي سةرؤكي هةرَيم بوو، ئَيستا دةركردن و دةرضوواندن هةر يةكة، دةر

لة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمانة، بؤية كؤي ثةرلةمان دةرناكات و دةرناضووَييَن، ياسا دادةنَي يان 
دادةِرَيذَيت، بؤية ثَيويسيت بة ثَيداضوونةوة هةية، باشكردنيةتي، ئةطةر بشكرَيت ثَيش دةركردنةكة 

ثةسةندكردني ثِرؤذة ياسا و بِريارةكان، ئينجا ئةطةر بطوترَيت ثَيشنيار و ثِرؤذة ياسا و  بنووسرَيت
بِريارةكان ئةمةيان باشرتة، يةعين ثَيش خاَلي يةكةم، هةروةها لةسةر كارثَيكراوةكانيش لةوانةية وشةي 

يةمدا ئةطةر بةركاركردن كارثَيكراوةكان يان جَي بةجَي كردن هةر يةك ماناي هةبَيت، بةاَلم لة خاَلي سَي
يان هةمواركردني كارثَيكردني ياسا فيدراليةكان، هةمواركردني جَي بةجَي كردن، يةعين بةركاركردن 

 ياساكة راستة هةمواركردني جَي بةجَي كردني بةركاركردنةكة خبرَيتة دواوة، زؤر سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 ز كاك ئاري فةرموو.َيبةِر
 :حممد عبدالرحيم بةِرَيز ئاري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
( لةبةر ئةوةي كة نووسراوة بةشي هةشتةمي ياسادانان، لة خوارةوةش مةبةست لة ياسا رَيذي، 78ماددةي )

ةكةم ياسا رَيذي البربَيت، بكرَيت بة مةبةست لة ياسادانان بريتية لة دوو خاَل لةسةر يةك، خاَلي ي
 دةركردنةكة، لةطةَل ئةو برا بةِرَيزةم بكرَيت بة دةرضوواندني ياسا و بِريار، زؤر سوثاس.
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 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 بةِرَيز يروانت نيسان فةرموو.
 :بةِرَيز يروان نيسان ماركؤس

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 قسة بكةم، زؤر سوثاس.( بوو 79ستم لة ماددةي )بةمة
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 بةِرَيز مامؤستا ماجد فةرموو.
 توفيق: عثمانبةِرَيز ماجد 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة بِرطةي سَييةم كة نووسراوة بةركاركرن يان هةمواركردني كارثَيكردني ياسا فيدراليةكان، 

شة بكرَيت بة بةركاردن يان بةركاركردن و هةمواركردني ياسا فيدراليةكان، ضونكة ثَيمواية ئةطةر ثَيمبا
 نَيك ئينقاز نةكةين ناتوانني تةعديالتي لةسةر بكةين، زؤر سوثاس.وئَيمة قانو

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 بةِرَيز جنيبة خان فةرموو.
 محد:ا لطيفبة بةِرَيز جني

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من تَيبينيم لةسةر ناونيشاني بةشةكة هةية، بةشي هةشتةم، ياسادانان، ثَيشنيار دةكةم بةشي هةشتةم 
بكرَيتة بةشي حةوتةم، ياسادانان، بةشي حةوتةم بكرَيتة بةشي هةشتةم كة ضاودَيريكردنة، ضونكة راستة 

ةكي ثةرلةمانن، بةاَلم وابزامن ياسادانان لة ثَيش ضاودَيريكردنةوةية، هةردووكيان دوو ئةركي طرنط و سةر
 من ئةو ثَيشنيارةم هةية، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 بةِرَيز كاك شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةطةَل ئةوةم كة بكرَي بة بةركاركردن و هةمواركردن يان هةمواركردني ياسا خاَلي سَييةم منيش 
 فيدراليةكان، ئةوةي تريش ثشتيواني لة رةئيةكةي د.جوان دةكةم، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 بةِرَيز مريم صمد فةرموو.
 بةِرَيز مريم صمد عبدي:
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 ن.كي ثةرلةمابةِرَيز سةرؤ

( لةطةَل راي بةِرَيز كاك قادر دام، لة بِري دةركردني داناني 78بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، لة ماددةي )
بَيت، بةاَلم داناني ياسا و بِريار و راسثاردة، نازامن راسثاردةي بؤ لةطةَلدا نيية، سَييةميان بةركاركردنيش 

لةو ماددةيةدا ضؤنة ثرؤذة ياساي بودجة جَيطاي نةكراوةتةوة ئةو وةكو ئةوةي كاك قادر باسي كرد، بةاَلم 
 تَيبينيةشم هةية، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
 بةِرَيز صاحل فةقَي فةرموو.

 بةِرَيز صاحل فةقَي امحد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةم شَيوةيةكة لة خاَلي سَييةم بةركارَيكي بؤ بكرَيت، وةكو برادةران منيش تَيبينيةكةم طوترا، هةمواري دوو
 ئاماذةيان ثَيدا، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 بةِرَيز كاك علي فةرموو.
 هالؤ: بةِرَيز علي على

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ة بَيتة داِرشنت، خااَل ئَيكَي دةركرنا ياسا و بِريارين هةمواركرنا ياسا، ( بةظي شَيو78ثَيشنيار دكةم ماددةيا )

دةركردني ياسا يان بِرياري هةمواركردني ياسا و بِريارةكارثَيكراوةكان، دوو: بةركاربردن يان هةمواركردني 
 كارثَيكردني ياسا فيدراليةكان، زؤر سوثاس.

 ي ثةرلةمان:جَيطري سةرؤك / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 سةكري فةرموو.مصطفى بةِرَيز 
 :امحد امحد مصطفىبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةو ماددةية من تَيبينم لةسةر بِرطةي سَييةم هةية، بةركاركردن يان هةمواركردني كارثَيكردني ياسا 

كةي هةموار و بةركار فيدراليةكان، ياساكة بة خؤي هةموار دةكرَيت يان بةركار دةكرَيت، كارثَيكردنة
ناكرَيت، ثَيمباشة بكرَيتة هةمواركردن و بةركاركردني ياسا فيدراليةكان، نةك كارثَيكردنةكة، ثَيمواية 

 زيادةية، زؤر سوثاس.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

( 79ان، طفتوطؤ لةسةر ماددةي )بةِرَيزان، طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية كؤتايي هات، تَيبينيةكان وةرطري
 دةكةين، فةرموو بةِرَيز د.فرست.
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 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةشَيك لةو تَيبينييانةي ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان باسيان كرد، ئَيمة بة تةئكيد ثَيي وةردةطرين، لة 
ة ثَيش و ثاشكردني ئةم بةشة لةطةَل بةشةكةي تر سياغةي ئةو بةشة جَيطايان دةكةينةوة، سةبارةت ب

ثَيشنيارَيكي لة جَيطاي خؤيداية، وةري دةطرين، سةبارةت بةوةي بودجة، بودجة بةشَيكي تايبةتة لة دواي 
ئةو بةشة دَيينة سةري، هةرضي ثةيوةسيت بة بودجة هةبَيت لةوَيدا جَيي دةكةينةوة، ئةوانةي تريش 

لةوَيدا لة كاتي داِرشتنةوةيان سياغةكان هةمووي و ئةوةي جَي بةجَي  انشااهللبةشَيكي سياغةبوون، 
 كردنةكةش ئيزافة دةكةين، ئةوةي كاك قادر باسي كرد، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 بةِرَيز د.رَيواز فةرموو.
 بةِرَيز د.رَيواز فائق حسني:

 مان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلة

بةشَيكي زؤر لة بةِرَيزاني ئةنداماني ثةرلةمان لةسةر بِرطةي سَي و ئةو وشانةي تَيدا بةكار هاتووة 
تَيبينييان هةبوو بؤ ياسا فيدراليةكان، ثةرلةماني كوردستان بة طوَيرةي دةستوور دوو دةسةاَلتي هةية، يان 

خؤ بةبَي هيض دةستكاريةك، يان ئةطةر دةتوانَي ئينفازي راستةوخؤي بكات، يةعين بةركاركردني راستةو
بِرياريدا دةست كاري بكات دةبَيت ناوَيكي بؤ دانراوة لة دةستوور ثَيي دةوترَيت )تعديل تطبيق(، ناتوانَي 
يةكسةر تةعديلي بكةي، يةعين ئَيمة بة ناضاري ئةوةمان بؤ داناوة، لةبةر ئةوة دةبَي بَلَيني بةركاركردن 

َي كردني ياسا فيدراليةكان، لةبةر ئةوةي لة دةستووردا بة دةق بةو شَيوةية يان هةمواركردني جَي بةج
 هاتووة، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

( دةكةين، وةكو بامسان كرد تَيبينيةكان وةرطريا، 79( كؤتايي هات، دةست بة ماددةي )78بةِرَيزان ماددةي )
ت لةوةدا ئةوةية كة دةنطدان لةسةر ئةو ماددانة دواخبرَيت بؤ داِرشتنةوةي، بؤ ئةوةي رةنطة حيكمة

 داِرشتنةوةيةكي طوجناوي بؤ بكرَيت، هةمةاليةن بَيت، فةرموو ماددةي دواتر خبوَيننةوة.
 بةِرَيز قارةمان قادر فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:79ماددةي )

 -فتوطؤ و ثةسةندكردني:ثِرؤسةي ياسادانان بريتية لة ط
ثِرؤذةي ياسا يان ثِرؤذة بِريار كة لةاليةن سةرؤكي هةرَيم يان ئةجنومةني وةزيران ثَيشكةش  -1

 دةكرَيت.
 ( ئةندام ثَيشكةش دةكرَين.10ثَيشنياري ياسا يان بِريار كة بة اليةني كةم لةاليةن ) -2
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َيشكةش دةكرَين لةو بابةتانةي ئةو ثِرؤذة ياسا و بِريارانةي كة لةاليةن دةسةاَلتي دادوةري ث -3
 ثةيوةنديدارن.

ئةو ثَيشنيار و ياسا و بِريارانةي كة لةاليةن دامةزراوة فةرميةكان بةثَيي ياسا كارثَيكراوةكان  -4
 ثَيشكةش دةكرَين.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 وة، بةِرَيز قادر ئؤمتان فةرموو.( دةكةينة79بةِرَيزان دةرطاي طفتوطؤ لةسةر ماددةي )
 بةِرَيز قادر ئؤمتان رةسول:

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بةو ماددةية خاَلي يةكةم ثَيمباشة لة بِري سةرؤكي هةرَيم سةرؤكايةتي هةرَيم بَيت، مةعقولة 
ةية نووسيوويانة ئةجنومةني وةزيران، نةك بة تةنها سةرؤكايةتي، ئةجنومةني وةزيرانيش ئةو حةقةيان ه

مةعقولة سةرؤكايةتي، نةك بة تةنها سةرؤكايةتي هةموو ئةجنومةني وةزيران ئةو حةقةي هةية، ئةوةي 
سةرؤكي هةرَيميش وةك دامةزراوة ناوي بربَي نةك وةكو شةخس، ئَيمة بَلَيني تةنها سةرؤكي هةرَيم ئةو 

ؤتوبةندَيك دانةنراوة، واتا حوكمةت و مافةي هةية، لة هةمان كاتيشدا هةر سةبارةت بةو خاَلة هيض ك
سةرؤكايةتي هةرَيم دةتوانن لة هةموو بابةتةكان ثَيشكةشي ثِرؤذة ياسا بكةن، يان ثِرؤذة بِريار بكةن، 
ئةطةر تةنانةت ثةيوةنديدار نةبَيت بة ئةرك و دةسةاَلتةكاني خؤشيانةوة، بؤية ثَيمباشة ئةو دةقة بةو 

ة بةو دامةزراوانة، ياخود بة ئةرك بةرثرسياريةتي ئةوان، يةعين بةو شَيوةيةبَيت ئةوةي ثةيوةنديدار
شَيوةية بضةسثَينرَي تةجاوزي دةسةاَلتيشي لَي دةكةوَيتةوة، رةنط بَيت ئةوان بةو دةقة مافيان هةية 
ئةطةر ثِرؤذةكة ثةيوةندي بة ميهنةي ئةوانيشةوة نةبَيت، دةزطاي ئةوانيشةوة نةبَيت هةرضي ثَييان خؤش 

ت دةتوانن بيكةن بة ثِرؤذة و بينَيرن، رةنط بَيت ثرسيار ئةوةبَيت بَلَين ئينجا باشة ئةوة خراث نيية، بَي
راستة خراث نيية، بةاَلم هةندَي جار كاري ثةرلةمان خؤيةتي بؤ حكومةت بةسةرماندا فةرز بكات و بيكات 

ةش لة راستيدا بابةتي تةعديلي قانون بة ثِرؤذة و ئةفزةليةتيشي ثَيدراوة بة ثَيي دةقةكاني دواتر، جطةلةو
بِريارةكانيش هةر دةضَيتة ضوارضَيوةي ثِرؤسةي ياسادانان، لَيرةدا بة دةق نةهاتووة، لةبةر ئةوة كة تؤ 
قانونَيك يان بِريارَيك تةعديل دةكةي دةقي تازة دَيتةوة دواي طفتوطؤكردن و ثةسةندكردني دةقي تازة لة 

ةر بِرطةيةك بَيت ئةطةر تةنها يةك ماددةبَيت هةر دةضَيتة خانةي ثِرؤسةي دايك دةبَيت، بؤية ئةوةش ئةط
ياساداناني تازة، بؤية ثَيويستة ئةوةشي تَي خبرَيت، يةعين تةعديل كردني قانون و بِريارةكانيش بة خاَلَيك 

 زياد بكرَيت، يان لة ضوارضَيوةي يةكَيك لةو خااَلنةدا جَيي بكرَيتةوة، زؤر سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينيئَيمجعفر ابراهيم  بةِرَيز

 بةِرَيز كاك علي فةرموو.
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 :على هالؤبةِرَيز علي 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

ثَيشنيار دكةم ظي رةنطي خارَي بَيتة داِرشنت، هةر ثِرؤذة ياسايةك يان هةر ثِرؤذة بِريارَيك كة لةاليةن 
زيران ثَيشكةش دةكرَين، دوو: ثَيشنياري هةر ياسايةك يان بِريارَيك سةرؤكايةتي هةرَيم يان ئةجنومةني وة

( ئةندامي ثةرلةمان ثَيشكةش دةكرَين، سَي: هةر ثِرؤذة ياسايةك يان ثِرؤذة بِريارَيك كة 10كة لةاليةن )
لةاليةن دةسةاَلتي دادوةري ثَيشكةش دةكرَين و ثةيوةنديدارن بةو بابةتانة، ضوارةم: وةكو خؤي بَيتة 

 خارَي، زؤر سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 بةِرَيز كاك بَيستون فةرموو.
 بةِرَيز بَيستون فائق حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بِرطةي سَي ئةو ثِرؤذة و ياسا و بِريارانةي كة لةاليةن دةسةاَلتي دادوةري ثَيشكةش دةكرَين لةو بابةتانةي 
ةيوةنديدارن، ثةيوةنديدارن مةتاتية، ئةطةر مةبستانة ئةوةية سولتةي قةزائي دةسةاَلتي ثَيشكةشكردني ث

ثِرؤذةي هةبَيت با هةر هةيبَيت تا ئةو شوَينة ئاواي لَي بكرَيت، ثِرؤذة ياسا و بِريارانةي كة لةاليةن 
ن ئةوة بَلَين تايبةت بة بابةتة دةسةاَلتي دادوةري ثيشكةش دةكرَين، يان دةتانةوَيت ئةوة تايبةت بكة

قةزائيةكان، ضوارةميش من ثَيمواية يان زيادةية يان روون نيية، اليةني تر كَيية جطةلة سولتةي قةزائي و 
ثةرلةمانتاران و سةرؤكايةتي هةرَيم و ئةجنومةني وةزيران كة مايف تةقديم كردني ثِرؤذةيان هةية، ضونكة 

ثَيشوودا ئةو اليةنانة طوتراون كة حةقيان هةية، ئةمةي تر ئةو ثَيشنيار و  ئَيوة لةسةرةوة لة سَي خاَلةكةي
جطةلة لةو  ؟بِريارانةي كة لةاليةن دامةزراوة فةرميةكان نازامن دامةزراوةي فةرمي كَيي تر دةمَينَيت

 سَييانةي كة لةسةرةوة ناويان هاتووة، زؤر سوثاس.
 كي ثةرلةمان:جَيطري سةرؤ / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 روونكردنةوةيةك هةية، فةرموو بةِرَيز د.فرست.
 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ن دةسةاَلت دراوةتة زؤر لةاليةنة ثةيوةنديدارةكان كة لة وئةوةي كاك بَيستون باسيكرد تةبعةن بة قانو
ني وبكةن، بؤ منوونة ئةطةر سةيري قانو بواري تايبةمتةندي خؤيان ثِرؤذةي قانون ثَيشكةش ثةرلةمان

كؤمسيؤني بااَلي سةربةخؤي هةَلبذاردن و راثرسي بكةي بؤيان هةية لة بواري كؤمسيؤن ثِرؤذة ثَيشكةش 
ني ديواني ضاودَيري دارايي بكةي، وبكةن، ئةطةر سةيري قانوني دةستةي نةزاهة بكةي، سةيري قانو

هةموو ئةو موئةسةساتانة بؤيان هةية لة بواري  سةيري قانوني دةستةي مافةكاني مرؤظ بكةي
 دامةزراوةكةي خؤيان ثِرؤذة ياسا ثَيشكةشي ثةرلةمان بكةن، زؤر سوثاس.
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 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 تَيبيين هةية، فةرموو مريم خان.
 بةِرَيز مريم صمد عبدي:

 ان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

كم لةسةر ئةو خاَلة هةبوو ئةوةي رَيكخراوةكاني كؤمةَلةي مةدةني ئةوان ناتوانن ثِرؤذة هةر ثرسيارَي
 تةقديم بكةن، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي، ئةوان ناتوانن راستةوخؤ، تةنها دةبَيت لة رَيطايةكي تربَيت، د.فرست فةرموو.
 ت صؤيف علي:بةِرَيز د.فرس

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 يان (2010)ني رَيكخراوة نا حكوميةكاني ساَلي وفةرمانطةي رَيكخراوة نا حكوميةكان بة ثَيي قانو
ني خؤيان لة و، بةَلَي، بؤيان هةية لة بواري كاري خؤيان فةرمانطةي رَيكخراو بؤ تةعديلي قانو(2011)

 كةن، زؤر سوثاس.رَيطاي ئةجنومةني وةزيران ثَيشكةشي ب
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 بةِرَيز جنيبة خان فةرموو.
 امحد: لطيفبةِرَيز جنيبة 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:
( ئةندامة 10خاَلي دوو كة باس لة رَيذةي ئةنداماني ثةرلةمان دةكات، من وةكو ثرسيارَيك ئةو )

 لةسةر ض بنةمايةك دانراوة، ئةطةر بنةمايةكي نةبَيت يان شتَيكي دياريكراو بنةمايةكي هةية، يةعين
 ثَيشكةشكردني ثِرؤذة، زؤر سوثاس.( ئةندام بةسة بؤ 5نةبَيت، من ثَيمواية زؤرة، )

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 
 بةِرَيز كاك ئاري فةرموو.

 :محممد عبدالرحيبةِرَيز ئاري 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

من ثَيمباشة خاَلي يةكةم و سَييةم تَيكةَل بكرَيت بةم جؤرة، ثِرؤذة ياسا يان ثِرؤذة بِريار كة  ،ضوار خاَلة
لةاليةن سةرؤكي هةرَيم يان ئةجنومةني وةزيران، يان دةسةاَلتي دادوةرييةوة ثَيشكةش دةكرَيت، خاَلي 

( 5( ئةندام ثةرلةمان زؤرة، بكرَيتة )10ةطةَل ئةو خوشكة بةِرَيزةم )دووةم و ضوارةميش بكرَيتة يةك، ل
ئةندام ثةرلةمان، خاَلَيك زيادبكرَي، ثَيشنيار دةكةم كة خاَلةكة بةم جؤرةي لَي بَيت، ثَيشنيازي ياسا يان 

هةية  بِريار لةاليةن هةر فراكسيؤنَيكةوة ثَيشكةش بكرَيت، واتة فراكسيؤنةكانيش ئةوةي كة يةك ئةندامي
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( ئةندام ثةرلةمان دةتوانن ثِرؤذة ياسا تةقديم بكةن، ئةوها 10مايف خؤيان هةبَيت وةكو ضؤن )
 فراكسيؤنةكانيش مافيان هةبَيت ثِرؤذة تةقديم بكةن، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينئَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 بةِرَيز كاك يروانت فةرموو.
 ماركؤس: بةِرَيز يروانت نيسان

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

نةفسي ثَيشنيارم هةية، هةر فراكسيؤنةكيش بشَيت ثِرؤذة ياسا يان ثِرؤذة بريار تةقديم بكةن، ضونكة 
 طةلةك حزب هةن كةمرتن مةقعةدي وان، ثَيكةهاتةش كةمرتن، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 امؤستا مةال غريب فةرموو.بةِرَيز م
 حةمة: مصطفى بةِرَيز غريب

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

بة ناوي خواي ثةخشةندة و ميهرةبان، من سةبارةت بة خاَلي يةك ئةو تَيبينيةم هةية كة سةرؤكي هةرَيم 
ا، نازانني لةوَيدا ئَيستا بة ثَيي ياسا نةماوة، دةسةاَلتةكاني دابةشكراوة بةسةر سَي دامةزراوةكةي ترد

ضارةنووسي ئةو بابةتة بة كوَي دةطات، ئايا تا دةستوور هةَلدةبذَيرَيت يان ئةو هةَلنابذَيريتةوة، يان هةر 
نامَينَيت، يان دةمَينَيت، لة ئَيستادا كة نيية من ثَيشنيار دةكةم سةرؤكي هةرَيم لَيرةدا البربَيت، خاَلي 

َلةكة ثِرؤذة ياسا يان ثِرؤذة بِريار ئةوةشي بؤ زياد بكرَيت دووةم كة تَيبينم هةية لةسةري لة هةرضوار خا
 يان هةموار يان بةركاركردن، بؤ ئةوة باس نةكراوة، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 بةِرَيز شَيركؤ حةمة امني فةرموو.
 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني:

 .نبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما

يةعين كة مرؤظ دةقةكة دةخوَينَيتةوة لة راستيدا هةسيت ثَي دةكةي بة رووني كة جؤرَيك لة تةفزيلي 
دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن دراوة بةسةر دةسةاَلتي ياساداناندا، هةر بؤ منوونة لةوةي خاَلي يةكةمياندا بؤ 

بؤ خاَلي دووةم بؤ ئةنداماني ثةرلةمان ئةجنومةني وةزيران و سةرؤكي هةرَيم دةَلَي ثَيشكةشكردن، بةاَلم 
كة ئةسَل كاري يةكَيك لة ئةركةكاني ثةرلةمان ياسادانانة دةَلَي ثَيشنياز، بؤية من ثَيشنيازةكةي من ئةوةية 
خاَلي يةكةميان بكرَيت بة دسةاَلتي جَي بةجَي كردن، تةبعةن دووةكةي تر دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن 

م سةرؤكايةتي هةرَيم و سةرؤكي هةرَيم دةطرَيتةوة، هةم سةرؤكايةتي هةردووكيان دةطرَيتةوة هة
ئةجنومةني وةزيران و سةرؤكي ئةجنومةني وةزيرانيش دةطرَيتةوة و بة ئةندامةكانيشةوة، واتة ثِرؤذة ياسا 
يان ثِرؤذة بِريار كة لةاليةن دةسةاَلتي جَي بةجَي كردنةوة ثَيشكةش دةكرَين، هةروةها بؤ ئةوةي 
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ماني ثةرلةمانيش هةر لة بِري وشةي ثَيشنياز بكرَيت بة ثَيشكةشكردن، ضونكة لة راستيدا ئينسان ئةندا
كة سةيري ماددةي دواي ئةوةش دةكات دةبيين بؤ ئةنداماني ثةرلةمان فيلتةري زؤر دانراوة، بةاَلم بؤ 

ة هةم لة ثَيناو ئةوةي سةرؤكايةتي هةرَيم يان ئةجنومةني وةزيران هيض فيلتةرَيك دانةنراوة، بؤي
هاوسةنطكردنةوة و هةم لة ثَيناو ئةوةش كة ئَيمة بة دةسيت خؤمان سولتةيةك تةفزيل نةكةين بةسةر 
سولتةيةكي تردا، بؤ ئةوةي ئةو هاوسةنطيةش دروست بَيت من ئةو دوو ثَيشنيارة كرد، ئةوةي يةكةميان 

وةي خاَلي يةكةم ثَيشكةشكردن بَيت، زؤر بكرَيت بة دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن، ئةوةي دووةميانيش هاوشَي
 سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 بةِرَيز عمر عينايةت فةرموو.
 :سعيد ةبةِرَيز عمر عينايةت مح

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

د.شَيركؤ دةكةم، بكرَيت بة  سةبارةت بة بِرطةي يةكةم ثِرؤذة ياسا يان ثِرؤذة بِريار ثشتطريي لة قسةكةي
دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن، سةبارةت بة ثَيشنياري ياسا يان بِريار بةم شَيوةية بَيت، ثِرؤذة ياسا يان بِريار 

( ئةندام يان زياتر ثَيشكةش دةكرَيت، سةبارةت بة بِرطةي سَييةم ئةو ثِرؤذة ياسا و بِريارانةي 10لةاليةن )
وةرةي ثَيشكةش دةكرَيت لةو بابةتانةي كة ثةيوةنديدارن بة دةسةاَلتي كة لةاليةن دةسةاَلتي داد

 دادوةريةوة، بِرطةي ضوارةميش وةكو خؤي مبَينَيتةوة، زؤر سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 بةِرَيز علي حةمة صاحل فةرموو.
 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 ان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

ثشتيواني لة بؤضوونةكاني بةرَيز كاك عمر و د.شَيركؤ دةكةم بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة، بةم 
ثِرؤذة بِريار لةاليةن سةرؤكايةتي دةسةاَلتي جَي بةجَي كردنةوة،  نموبةريراتانةي خوارةوة ثِرؤذة ياسا يا

انةية هةندَي اليةن ويستيان ضونكة مةفهومةكة ئةوةية سةرؤكايةتي هةرَيم نةمَينَيت، مةسةلةن لةو
ئةوةيان هةبَيت يان كار بؤ ئةوة بكةن لة ئايندة رةنطة نيةمتان هةبَيت ئةو دامةزراوة هةر هةَلوةشَيتةوة، 
ئايا ئةو دامةزراوةية ئةطةر نةمَينَيت مةفروزة يان ثَيويستة ناوي هةبَيت لة ثةَيِرةوةكةدا، بةاَلم ئةطةر بؤ 

نةمَينَيت هةر موشكيلة نيية، مبَينَيتيش هةر موشكيلة نيية، تةئكيد دةكةمةوة دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن 
بؤ د.شَيركؤ، ضونكة جواني وةسفكرد، بؤ ئةجنومةني وةزيران ثِرؤذة ياسا بَيت و بؤ ثةرلةمانتاران 

ؤ ثَيشنياري ياسا بَيت، يةعين ئةوة لة رووي لوغةويةوة قوةتَيكي زؤري داوة بة ئةجنومةني وةزيران، ب
خاَلي سَييةم ئةوة ئيزافة بكرَيت ثةيوةست بن بةو بابةتانةي كة ثةيوةستة بة دةسةاَلتي دادوةريةوة، ئةو 
ثِرؤذة ياسا و بِريارانةي كة لة ناو دةسةاَلتي دادوةريةوة ثَيشكةش دةكرَين لةو بابةتانةي ثةيوةست بن بة 
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ةنها بؤ ئيختيساسي خؤيان هةيانة بة رووني بابةتي دةسةاَلتي دادوةري، خاَلي ضوارةميش مادام ئةمانيش ت
بطوترَي بة ثَيي تايبةمتةندي خؤيان، واتة وشةي بة ثَيي تايبةمتةندي خؤيان لة ئةخريةكة ئيزافة بكرَيت، 

 زؤر سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 بةِرَيز د.ثةري فةرموو.
 بةِرَيز د.ثةري صاحل محيد:

 سةرؤكي ثةرلةمان. ِرَيزبة

من ثشتيواني لة قسةكاني د.شَيركؤ و كاك عمر دةكةم، داِرشتنةوة و خاَلةبةنديةكانيشم نووسيووة و 
 ناردومة بؤ ليذنةكة، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 و.رةئي كؤتايي بة ليذنةي كاتي دةدةين، بةِرَيز د.فرست فةرمو
 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بة طوجناوي دةزانني لةسةر ئةو ماددةية روونكردنةوةي ثَيويست ثَيشكةشي ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان 
بكةين، لةبةر ئةوةي ئةم ماددةية بريتية لة داناني هةندةسةي هةموو بةشةكة، ئةطةر لَيرةوة هةندةسةكة 

ئةو نةخشةيةي دامانناوة بؤ داِرشتنةوةي ئةم بةشة ماناي واية كَيشة بؤ هةموو بةشةكة تَيك بدةين و 
دروست دةبَيت، بؤية دةمةوَيت خاَلي يةكةم ئةوة بَلَيم ئةوةي ئَيمة لةم نةخشةيةي كة بؤ ئةم بةشة 

يِرةوكراوة، دمانناوة بة هيض شَيوةيةك خاَلَيك نيية لةم ثةرلةمانة سةرضاوةي طرتبَيت، ئةمة شتَيكي ثة
ن ئةمة شتَيكي ون و ثِرؤذة قانووواتة ثَيشنياري قانو ،نون و مةشروعي قانوودابةشكردني موقتةرحي قانو

ثةيِرةوكراوة لة ثةَيِرةوي ناوخؤي واَلتاني دنيان بة عَيراقةكةي خؤمشانةوة، ئةمة زؤر لة واَلتة 
ادمان كردة سةري رَيك وةكو ئةوةي كة ئَيمة ثَيشكةوتووانةي كة ئَيمة بؤ نووسينةوةي ئةم ثةيِرةوة ئيعتيم

دامانِرشتووة، ئةوانيش وايان داِرشتووة، دَلنياش بن لةوةي بةرجةستةكردن و رؤيشتنمان لةسةر ئةم رَيكارة 
ثِرؤسةي ياسادانان سةليم تر دةبَيت، بة هيض شَيوةيةك داِرشتين ئةو شَيوازة مةبةست ئةوة نيية كة خوا 

ةيةت بدرَيتة حكومةت لةسةر حيسابي ثةرلةمان، نةخَير، بة هيض شَيوةيةك ئةمة نةخواستة دةوري ئةفزل
نيية، جارَي ئةطةر ئَيمة دةمانةوَي نيزامي ثةرلةماني لة كوردستان تةبةني بكةين بة ثَيي نيزامي 
 ثةرلةماني سةيري بةريتانيا بكةن، سةيري هةموو واَلتان بكةن ئةولةويةت بؤ حكومةتة لة ثَيشكةشكردني

ن، ئةولةويةت دةدرَيت حكومةت، ئَيستيسنائةن ثةرلةمان حةقي تةقدميي موقتةرحي ومةشروعي قانو
ني هةية، ناكرَيت تؤ بَيي بة نةسَيك حكومةت كؤت و بةند بكةي بَلَيي تةنها لةو بابةتانةي وقانو

ة سةرؤكي هةرَيم ثةيوةندي بة خؤيةوة هةية، نةخَير، شيَت وا لة هيض شوَينَيكي دنيادا نيية، سةبارة ب
 (2005)(ي سالَي 1ني ذمارة )ودةمةوَي روونكردنةوة ثَيويست لةسةر ئةم بابةتةش بدةين، بة ثَيي قانو
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ني سةرؤكايةتي هةرَيم دةسةاَلتي داوةتة سةرؤكي هةرَيم بؤ ثَيشكةشكردني قانون نةك سةرؤكايةتي وقانو
تةقبةلي سةرؤكايةتي هةرَيم ئةو رَيكارانةي هةرَيم، بؤية ئَيمة ئةمةمان نةقلكردووة، سةبارةت بة موس

ئَيستا طرياوةنتة بةر و داهاتووش دةيانطرينة بةر رَيكاري كاتني، موئةسةسةي سةرؤكايةتي هةرَيم وةكو 
خؤي ماوة، ئيال ئةطةر لة خولي داهاتوو ثةرلةمان بَيت قةرارَيكي تر لةسةر سةرؤكايةتي هةرَيم بدات، 

ا بة شَيوازَيكي كاتي هاتووين موئةسةسةي سةرؤكايةتي هةرَيمان راطرتووة، ئةطةر نا ئَيستا ئَيمة تةنه
لةوانةية لة خولي داهاتوو يةكسةر سةرؤكايةتي دةست بةكار بكاتةوة، يان هةر لةم خولة هةَلبذاردني بؤ 

ةرَيم بكرَيت، بؤية ناكرَيت تؤ ثةيِرةوي ناوخؤ بؤ فةترةيةكي زةمين كاتي دابِرَيذي و بَيي سةرؤكايةتي ه
 (2005)(ي ساَلي 1ني سةرؤكايةتي هةرَيم ذمارة )وهةَلبطري، ئةمة بة هيض شَيوةيةك نابَيت، ضونكة قانو

رةت نةكراوةتةوة، دةبَيت بَيني ثةيِرةوي ناوخؤ لةسةر بنةماي ئةو قانونة دابِرَيذينةوة، بؤية ثَيمواية ئَيمة 
ثَيمباشة ئَيمة لةسةري بِرؤين، ئةوةي ثةيوةندي  ئةوةي نووسيوومانة بة شَيوازَيكي زؤر دةقيق نووسراوة،

استةي د.ثةري ة بة سوثاسةوة سوثاسي تايبةت ئاربة خاَلبةنديةوة هةية وةكو تَيبينيةكي طشيت ئَيم
دةكةين، لة تةواوبووني ئةم ثةيِرةوة ئةطةر سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ئةنداماني ليذنةي كاتي و ئَيوةي 

ثةيِرةوةكة رادةسيت د.ثةري دةكةين خاَلبةندي و فاريزة و نوقتة و ئةوانة لة  بةِرَيز رةزامةندبوون ئَيمة
)ألف(ةوة تاوةكو )يْا (، با ثَيدابضَيتةوة لةطةَل كؤمةَلَيك ثسثؤري تري زماني كوردي كة ثَيمواية لةم 

كي قاعةيةش هةن، ببورن ئةطةر ناوةكامن لةبري ضووبن هةموو ئةوانةي كة ثسثؤرن لة ماوةي جةلسةية
يةك حةفتةيي كاتيان ثَي بدةين ئةم ثةيِرةوة بة زمانَيكي كوردي ثةتي جوان بؤمان دابِرَيذنةوة بؤ ئةوةي 
لة ناو هؤل كاتي ئَيمة بة تَيبيين و موناقةشاتي زمانةوانيةوة نةِروات، ئةوة بكةينة بنةما، ئيرت ئةوةي تر 

وي بة شَيوازَيكي باش دابِرَيذينةوة، سةبارةت سةبارةت بة ثاش و ثَيش ماددةكان و خاَلبةندي ئةوانة هةمو
بة دةمج كردني يان ئةم بابةتانة دةكرَي لة خياللي جةلسةي داهاتوو كاريان لةسةر بكةين، بةَلَي، ئةوةي 
دادوةري ئةو بابةتانةي ثةيوةنديداربن بة خؤيةوة، هةر وةكو ضؤن كؤمسيؤن بؤي هةية ثِرؤذة بة تةنها 

ةي ثةيوةنديدارة بة هةَلبذاردن و راثرسي، مةجليسي قةزاش بؤي هةية ثِرؤذة ثَيشكةش بكات لةبةر ئةو
 تة بة سولتةي قةزائي، زؤر سوثاس.ثيشكةش بكات تةنها ئةوةي ثةيوةس

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيز ابوبكر هةَلةدني فةرموو.
 َلةدني(:بةِرَيز ابوبكر عمر عبداللة )ابوبكر هة

 ةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز س

ئَيمة لة كؤبوونةوةي ليذنةي ياسايي بووين بؤ حةَلكردني ئةو ئيشكالة، خاَلي يةكةم ئاواي لَي بكةين بة 
راي من، ثِرؤذة ياسا يان ثِرؤذة بِريار كة لةاليةن دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن ثَيشكةش دةكرَي، ضونكة 

يران هةردووكيان دووانةي سولتةي تةنفيزين، دووانةي دةسةاَلتي جَي سةرؤكي هةرَيم و ئةجنومةني وةز
 بةجَي كردنن، ئيرت ئةوة لةو ئيشكاليةتة رزطارمان دةبَيت، زؤر سوثاس.
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 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 خالَيكي نيزامي هةية، بةِرَيز جنيبة خان فةرموو.
 امحد: لطيف بةِرَيز جنيبة

 لةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثةر
( ئةندامةكة، يةعين لةسةر 10وابزامن بةِرَيز سةرؤكي ليذنة وةاَلمي ئةو ثرسيارةي مين نةدايةوة لةسةر )

 ض بنةمايةك ئةو ذمارةية دانراوة، زؤر سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 بةِرَيز د.فرست فةرموو.
 رست صؤيف علي:بةِرَيز د.ف

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي

نيا هاتوون رَيذةي طشتييان وةرطرتووة، رَيذةي وئةوةي ئَيمة بة ئيستيناد كردن لةسةر ثةيِرةوي واَلتاني د
( ئةندامن، لة 328طشيت ئةنداماني ثةرلةمان دابةشيان كردووة، ئينجا لة عَيراق رةقةمَيكة لةبةر ئةوةي )

( دةرضووة، واَلت هةية ذمارةي ئةندامةكاني 10مشان كردووة رةقةمي شياو )(ية دابة111كوردستان )
( ئةندامي رَيطة دابَيت، بةالًََم ئةوة بةو ماناية نيية 5(ة لةوانةية )60كةمرتة، بؤ منوونة وةكو كوَيت )

( كةس بؤي هةية، لة واَلتيش هةية نةخَير رَيذةكةي زؤر 1ئةمة ستانداردة، لة واَلتيش هةية )
زكردؤتةوة، ئةم رَيذةية ثَيشرت هةبووة، ثَيمانواية رَيذةيةكي طوجناوة، لةبةر ئةوةي دوو كةسيش بةر

جةنابت و كةسَيكي تر ثشتطريي كردي، ئَيمة ناتوانني ثَيشنياري جةنابت خبةينة دةنطدان، بةاَلم 
رَيذةيةكي طوجناوة، رَيذةكةمان لةسةر ئةساسي ذمارةي طشيت ئةنداماني ثةرلةمان وةرطرتووة، ثَيمانواية 

 زؤر سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 بةِرَيز كاك قادر فةرموو.
 بةِرَيز قادر ئؤمتان رةسول:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ي سةبارةت بةوةي سةرؤكي هةرَيم راستة ئَيستا سةرؤكي هةرَيم دةسةاَلتةكاني دابةشكراوة بة سةرؤكي بااَل
دةسةاَلتي جَي بةجَي كردنة، بةاَلم ئةطةر سيستةم بكةينة ثةرلةماني بؤي هةية سةرؤكي دةسةاَلتي جَي 
بةجَي كردن نةمَينَيت، بؤية ثَيويستة مبَينَيت، بةاَلم سةرؤكايةتي هةرَيم بَيت، ئةوةي كاك دكتؤر دةَلَيت 

اَلتي داوة بة سةرؤكي هةرَيم، يةعين مببوورة ني سةرؤكايةتي هةرَيم كة ئَيستا دابةشكراوة تةنها دةسةوقانو
ن ون، كة دةشبَيت بة قانووثاساو نيية دةكرَيت بيكةي بة سةرؤكايةتي هةرَيم ئةمةش دةبَيت بة قانو

نيش دروست ناكات، ئةطةر كاك دكتؤر دةَلَي ئةمة تايبةمتةندي وتارخيةكةي تازةتر دةبَيت و تةناقوزي قانو
ني سةرؤكايةتي هةرَيميش وس داواي كرد ثةيوةنديدار بَيت، ئَي خؤ هةر لة قانوجَيي نابَيتةوة كة ضوار كة
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ئةوة هاتووة كة دةَلَي مايف ثَيشكةشكردني ثِرؤذة ياسا و بِرياري هةية بة ثَيي تايبةت، يةعين تايبةت لة 
سةرؤكي بواري دامةزراوةكةي خؤيدا، ئةي كةواتة بؤ ئةوةتان نةطواستؤتةوة، يةعين ئةطةر تةنها وشةي 

هةرَيمتان هَيناوة و دةَلَين ناكرَي بة سةرؤكايةتي هةرَيم، ئةي وشة تايبةتيةكةتان بؤ نةهَيناوة، زؤر 
 سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 روونكردنةوةي زياتر كاك د.فرست، فةرموو.
 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوةي كاك ابوبكر هةَلةدني باسيكرد لة جَيطاي خؤيةتي، ئةو ئيشكاليةتة ضارةسةر دةبَيت، ثَيموانيية 
ني وئةوة موشكيلةيةكي طةروة بَيت، بةاَلم ئَيمة لة ثةيِرةو ناتوانني قانون رابطرين، بة تايبةتي قانو

ان هةية، تؤ ناتواني لة ثةيِرةو ن سةرؤكايةتي هةرَيم، ئةم قانونانة تةبيعةتي دةستووريوثةرلةمان، قانو
شتَيك دابِرَيذي و موخاليف بَيت يان لةطةَل ئةو قانونة نةطوجنَيت، بةاَلم ئةو ثَيشنيارةي كاك ابوبكر كردي 
دةكرَيت بكةينة بنةما كة لةاليةن دةسةاَلتي جَي بةجَي كردنةوة ثَيشكةش دةكرَين كة هةردوو غورفةكةي 

 هةرَيميش دةطرَيتةوة، زؤر سوثاس.هةم حكومةت و هةم سةرؤكايةتي 
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيزان موناقةشة لةسةر ئةم ماددةية كؤتايي ثَيهات، دانيشتنةكة هةَلدةطرين تاوةكو نيو كاتذمَير.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 .فةرموو دكتؤر فرست
 بةرَيز د.فرست صؤيف:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( وةستا بووين، ثَيشنيازي ياسا و بِريار، لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان80لة ماددةي )

ؤذ لة بةرواري طةيشتين لةاليةن ليذنةي ياسايي لةطةَل دةستةي ( ر14ثَيشكةش ئةكرَي لة ماوةي )
 رَي لةسةر بنةماي يةك لةو ثَيوةرانةي خوارةوة:سةرؤكايةتي بِرياري لةسةر ئةد

 هةبووني حاَلةتَيكي طشيت كة ثَيويسيت بة دةركردني ياسا يان بِريارَيك بكات. 1
 هةبووني بؤشايي ياسايي. -2
 ئةطةر كَيشة لة جَي بةجَي كردني ياسا هةبَي و ثَيويسيت بة هةموار كردنةوة بَي. -3
 دارايي لة ئةجنامي دةركردني ئةو بِريارة يان ياساية.تواناي دابني كردني بارطراني  -4

 واَلةتي شكلي يان ياسايي تَيدا بَي.مةرجي ر -5
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 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

سوثاس، دةرطاي طفتوطؤ لةسةر ئةو ماددةية ئةكةينةوة بة ناونووسني، ديارة شةش بةرَيز داواي كردووة 
 فةرموو كاك عمر. طفتوطؤ بكةن،
 :محة سعيد بةرَيز عمر عينايةت

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من سياغةي ئةو ماددةيةم كردؤتةوة، بةالي من مةرجي ثَينجةم زيادةية لة ناو ديباجةكة جَيطةم 

كةش شن ذمارةي ثَيويست لة ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَييةال ؤتةوة )ثَيشنيازي ياسا و بِريارةكان كة لةدكر
ؤذ لة بةرواري ثَيشكةش كردني ( ر14طرتبَيت و لة ماوةي ) ةكرَي ثَيويستة شَيوازي ياسا داناني لة خؤئ

لةاليةن ليذنةي ياسايي و بة هةماهةنطي لةطةل دةستةي سةرؤكايةتي بِرياري لةسةر ئةدرَي لةسةر بنةماي 
 طوجناندني لةطةَل يةكَي لةو ثَيوةرانةي خوارةوة:

 طشيت كة ثَيويسيت بة دةركردني ياسا يان بِريارَيك بكات. هةبووني حاَلةتَيكي 1
 هةبووني بؤشايي ياسايي. -2
 لَيكةوتنةوةي كَيشة لة  ئةجنامي جَي بةجَي كردني ياسا يان بِريارَيك. -3
 ةضاوي بارطراني لةسةر حكومةت بكرَي.واندني ئةو ياساية يان بِريارة رلة دةرض -4

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، ئةوة بنَيرة كاك )عمر(، فةرموو دكتؤرة جوان.
 :عزيز بةرَيز د.جوان امساعيل

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ئةطةر ماوة مةرجي 8ة ماددةي )ثشتطريي كاك )عمر( ئةكةم لة تَيبينيةكان، ئةوةي فةقةرةي ثَينجةم ل

 َيذرابَي لةطةَل هؤكارةكاني دةرضووني.ة بكرَي، بةثَيي ماددةكان دارزافئةوة ئيرواَلةتي ياسايي تَيدابي 
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك قادر.
 :رسول متانئوبةرَيز قادر 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ؤكايةتي ليذنةي ياسايي هةماهةنطي ثَيم باشة جطة لة ليذنةي ياسايي  بة هةماهةنطي لةطةَل دةستةي سةر

رةهةندي مالي هةية  لةطةَل ليذنةي تايبةمتةنديش هةبَي وةكو ثرؤذةكة، بؤ منوونة ئَيستا ثرؤذةيةك كة
استةوخؤ نةضَيتة تايبةمتةندي ليذنةي ياسايي، ثَيويسيت بة هةماهةنطي لةطةَل ليذنةي مالي رةنط بَي ر

( 3استة، بة تايبةتي ليذنة تايبةمةندةكان، سةبارةت بة خاَلي )هةية، ئةوة بؤ هةموو ليذنةكاني تريش ر
ن و بِريارةكان تةنيا واباستةي طرفت كراوة ئةطةر طرفت لة جَي بةجَي كردن ولَيرة تةعديل كردني قانو

ن يان بِريار تةعديل بكرَي تةنيا طرفت لة جَي بةجَي كردن هةبَي، هةندَي جار وهةبوو، مةرج نية قانو
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بةاَلم ثَيويسيت بة تةعديلة، جا بؤ كةم كردنة و زياد كردني  ،نةكةش نيةوَي بةجَي كردني قانوطرفت لة ج
بؤ كةم كردنةوةي بَي يان بؤ زياد كردن، بة قةناعةتي من ئةو خاَلي سَييةمة  ،ماف و ئيمتيازاتةكان بَي

ئيال  ةر تةعديلي ثَيويست بَيةية ثَيشرت دةركراوةن ئةطهةر هةَلبطَيرَي، ثَيويست ناكات هةبَي، قانونةكة ه
بةجَي ةاَلتي جَي جا جَي بةجَي كردنيش لةاليةن دةسئين جة طرفت لة جَي بةجَي كردن هةبَيمةر

نةكة هةية؟ ئةطةر وةاَلتي جَي بةجَي كردن جَي بةجَي ناكات؟ يان طرفت لة خودي قانوكردنةوة، ئايا دةس
بةجَي كردن دن ضي لَي ئةكوَيتةوة؟ يان دةسةاَلتي جَي كرنةكة جَي بةجَي بكرَي كَيشة لة جَي بةجَي وقانو

هةماهةنطي لة نَيوان ثةرلةمان و حكومةت خؤي جَي بةجَي ناكات، سةبارةت بة خاَلي ضوارةميش ثَيويستة 
ةتي بكاتةوة بَلَي ةماهةنطي بَي، نةك تةنيا ليذنة رئةو ثرؤذة و ثَيشنياز و بِريارانةي كة هةن بة ه هةبَي

ارطراني دروست ئةكات، ئَي خؤ حكومةت زؤربةي كات ئةَلَي كاكة بارطرانيية، واتة ثَيويستة كاكة ئةوة ب
ثةرلةمان بةبَي ئامادة نةبووني حكومةت و بَي ئؤكةي حكومةت لة ثرؤذةيةك كة بوعدي مالي هةبَي بة 

كي مةتاتية هةميشة تةنيا دةرنةكات، بةاَلم لة هةمان كاتيش ئةوةي لة خاَلي ضوارةم هاتووة ثَيم واية شتَي
، ئةطةر لة كاتَيك ئةو بكرَيتةوةرةت ئةتواني هةر ثرؤذةيةك بوعدي مالي هةبَي لة هةنطاوي يةكةم 

 ةتي بكاتةوة، سوثاس.ةكاني تريشي بِري هةر ئةتوانَي رَيكارثرؤذةية ر
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو شوكرية خان.
 :مصطفى مسايلوكرية ةرَيز شب

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
را بة ديارة ئَيمة لةو خولةي ثةرلةمان طريمان خوارد بة دةست قةيراني دارايي، ضةندين ثرؤذة ثَيشكةش ك

ةهةندي دارايي حكومةت ئامادة نةبوو بضَيتة ذَيرباري ئةوة، طرنطرتين ثرؤذةش بيانوي قةيراني دارايي و ر
ثةرلةمان ئامادة كراوة ثرؤذةي سؤشياَلة، ثَيم واية خاَلي ضوارةم ئةطةر بة شَيوازَيكي تر كة ئَيستا لة 

دانةِرَيذرَيتةوة ئةوة لة خولي داهاتووش بة هةمان شَيواز ئةكةوينة ذَير هةمان زةخت و ثرؤذةكان ثةسند 
نةكان و دةست كةوتين داتاي اضوواي بةدوادوناكرَي، ئةكرَي بةو شَيوازة دابِرَيذرَيتةوة )ئةطةر ثةرلةمان د

 بؤ دياراست و دروست بؤي دةركةوت حكومةت لة تواناي دا هةية ئةو ثرؤذة ثةسند بكرَي( ئةكرَي كاتي ر
بكرَي، بة نيسبةت خاَلي سَييةم وَيراي ثاَلثشيت كردمن بؤ قسةكاني كاك  )عمر و قادر( ثَيم واية خاَلي 

ئةبَي، )ئةطةر ثَيويسيت بة هةموار كردنةوة هةبَي( ئةوةندةي ضوارةم ئةطةر بةو شَيوازةي لَي بكرَي باش 
 تر البرَي كَيشة نامَييَن، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك علي.
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 :على هالؤبةرَيز علي 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َي بَينة دةمج كرن )هةبووني حاَلةتةكي بِرطا ئَيكَي و دوَي و س يسني،ثَيشنيار دكةم ظَي شَيوازَي بَيتة نظ
طشيت ثَيويسيت بة دةركردني ياسا يان بِريار هةبَي يان بؤشايي ياسايي هةبَي يان كَيشة لة جَي بةجَي 

ةضاوي ا و ثَينجَيش بَينة دةمج كرن ) ركردني ياسا هةبَي و ثَيويسيت بة هةموار كردن هةبَي(، خااَل ضار
واَلةتي شكلي ياسايي تَيدا هةبَي(، ئةو ياسا و بِريارانة و مةرجي ر ي دارايي حكومةت بكرَي لة دةركردنيبار

 سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك علي.
 بةرَيز علي محة صاحل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 تواناي دابني كردني باري دارايي ي ضوارةمة، ئةيبةستمةوة لة ديباجةكةوة كةمن تَيبينيم تةنيا لةسةر خاَل

ةنطة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمانة، ر ئةوة نة لة ئيختيصاصي ليذنةي ياسايية، نة لة ئيختيصاصي
ا، ن ية يانئةركي ليذنةي دارايي بَي َلَيكؤَلينةوة بكات، ثاش َلَيكؤَلينةوة ئينجا بزانَي تواناي باري دارايي هة

 بؤية ئةو خاَلة لة ئيختيصاصي ئةو دوو دةستةية نية، سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

دةين، فةرموو دكتؤر سوثاس، بةرَيزان طفتوطؤ لةسةر ئةو ماددةية كؤتايي هات، دةرفةت بة ليذنةي كاتي ئة
 كردنةوة هةية.فرست ئةطةر روون

 :على .فرست صؤيفبةرَيز د
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةشي كرد بةجَيية، لة كؤبوونةوةي ليذنة لَيي وةرئةطرين، تَيبيين كاك شئةوةي بةرَيز )عمر عينايةت( ثَي
قادر لةبةر ضاو ئةطرين، ئةوةي تر سياغة بوو، بةاَلم ثَيم خؤشة ِروون كردنةوة بدةم لةسةر ئةوةي كة ئايا 

لةطةل سةرؤكايةتي هةرَيم ضية كة ئَيمة مةشروعي قانووني ثَيشكةش ئةكةين  دةوري ليذنةي قانووني
ووي سةالمةتي قانووني، هةيكةليةتي قانووني، مةنهةجيةتي جيهةتَيك هةبَي فةحسي بكات لة ر ئةبَي

ةن لةوانةية قانوونَيكي تر هةبَي هاوشَيوةي ئةو قانوونةي ئةو هاوِرَييانة ثَيشكةشيان قانووني، ئةسَل
دووة و ئةطادار نني، ئةوة ثَيويسيت بة تةخةصوص و ليذنةي مالي نية، هةر سةيري بكةي ئةزاني ئايا كر

ئةوة ثارة لةسةر حكومةت دروست ئةكات يان نا، يةكسةر ئةضَيتةوة ئيختيصاصي حكومةت ثَيشكةشي 
وني يا نا، ئةطةر بكات، بؤية ئةوة تةنيا فةحس كردنة، ئايا سةالمةتي قانووني هةية لةطةَل ليذنةي قانو

بؤ كرا ليذنةي ثةيوةنديدار راثؤرتي لةسةر سةالمةتي قانووني تَيدا بوو ئةوكاتي خوَيندنةوةي يةكةمي 
 َيكارةكان بةردةوام ئةبَي.ئةنووسن و ر
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 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 (.81ددةية، ئةضينة ماددةي )سوثاس، بةرَيزان كؤتايي بة طفتوطؤ دَينني لةسةر ئةو ما
 بةرَيز قارةمان قادر فتاح:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:81ماددةي )
ثرؤذة ثَيشنيازةكةي كة لةاليةن سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ليذنةي ياسايي ئةطةر دةركةوت دوايي تَيِروانيين 

ةت ئةكرَيتةوة و خوَيندنةوةي وة ر( ي ئةو ثةيِرةوة هاتو80ةي )يةكَي لةو ثَيوةرانةي تَيدا نية كة لة مادد
 يةكةمي بؤ ناكرَي.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 ( كةس هةية، فةرموو دكتؤرة بةهار.4سوثاس، ئةوةي طفتوطؤ ئةكات )
 حممود فتاح:بةرَيز دكتؤرة بةهار 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ي ثَيدراوة، ليذنةي ر ليذنةي ياسايي لةطةَل سةرؤكايةتي زؤر ئةولةويةتسةبارةت بة ثَيشنيازي ياسا و بِريا

ةضاو نةكراوة، خاَلةكاني تريش ئةخوَينيتةوة هيض بة هةمان شَيوة، بؤية من ثَيشنيار ئةكةم تايبةمتةند ر
ةي لةو ماددةية بة تايبةتي ِرةت كردنةوةي تَيداية، جطة لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ليذنةي ياسايي ليذن

تايبةمتةند ئيزافة بكرَي، بؤ ئةوةي لةو ئيشكاالنة نةجامتان بَي، ضونكة لة ماددةي دواي ئةويش هةرضةند 
 سةرؤك فراكسيؤنةكان ئيزافة ئةبَيبةاَلم دةستةي طشيت تةنيا  اوة ئةخرَيتة بةردةم دةستةي طشيت،باس كر

هيوادارم ليذنةي تايبةمتةند  يارة ئةكةملةوَي، بؤية ئةو ثَيشنليذنةي تايبةمتةند هيض ئيزافةيةكي نابَي 
 ئيزافة بكرَي، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو دكتؤرة جوان.
 :عزيز بةرَيز جوان امساعيل

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ريي بَلَيني ياسايةك لة دةرةوةي ني ئةويش لة ئاخون ليذنةي قانويةئةطةر فةقةرةيةك ئيزافة بكرَي لةال

بة نووسراوَيك  كرايةوة نابَي جيهةتي مةعين لة دةرةوةي ثةرلةمانثةرلةمان هات لؤ ناو ليذنةي كة رةت
اسيت بكاتةوة و سةر لة نوَي ةتا روكورتييةكاني لة ياساي هةبووة ئةوةي ناردييت هتةبليغ بكرَي كةم 

 ةسةر بكرَي، سوثاس.ديسان بَيتة ناو ثةرلةماني تا طفتوطؤي ل
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك ئاري.
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 :عبداللطيفبةرَيز ئاري 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

رؤذة ثَيشنيازةكة( مادام بابةت ( بةو جؤرةي لَي بكرَي )دواي تَيِروانني و لَي توَيذينةوةي ث81ماددةي )
رةكانةوة هةية، ية ثَيويسيت بة لَي توَيذينةوة سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ليذنة ثةيوةنديداةت كردنةوةر

و لَي توَيذينةوةي ثَيشنيازةكة لةاليةن سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ليذنة ثةيوةنديدارةكانةوة )دواي تَيِروانني 
ةت ئةكرَيتةوة، ِرةوة هاتووة ر( ي ئةو ثةي80ةي )ئةطةر دةركةوت لةطةَل ئةو ثَيوةرانة نايانةوة كة لة مادد

ةت كرايةوة خوَيندنةوةي بؤ ناكرَي، ناكرَي ئةوة البرَي، ضونكة كة ر و لة كؤتايي خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ
 سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك قادر.
 :رسول متانئوبةرَيز قادر 

 لةمان.بةرَيز سةرؤكي ثةر
سةبارةت بة دةستةي طشيت ، دةستةي طشيت بة ض ميكانيزمَيك يةكاليي ئةكاتةوة، يةعين ِروونة دةستةي 

ابردوو ثَيشنياري ئةوةمان َيك لة طفتوطؤ كردني ماددةكاني رميكانيزم ضطشيت لة كَي ثَيك دَي، بةاَلم بة 
ةها، ئةخرَيتة دةنطدانةوة بة ض نةي ر، بة زؤرينةي سادة، بة زؤريكرد ومتان ميكانيزمَيك دياري بكرَي

 ةتي ثرؤذةكة ئةكاتةوة، سوثاس.ةكة ئةكاتةوة، لةطةَل داية يان رميكانيزمَيك يةكاليي ثرؤذ
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو مامؤستا مةروان.
 بةرَيز مةروان طةاَلَلي:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو  ونكة ئةوان زؤر ثَيي ماندوو بوونض ،شنيارَيك ئةكةم ئةطةر كاك دكتؤر )فرست( ثَيي باش بَيثَي
( 4 -3- 2- 1( )81ين واي لَي بكرَي ماددةي )( هةموو مةربووتة ثَيكةوة، يةع84-83-82-81ماددةي )

هةموو ثَيكةوة  ضونكة ،(4-3-2 -1يةعين ئةو هةموو ماددانة بة تةسةوري من زيادة و بكرَيتة خاَلي )
 مةربووتن، سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك عمر.
 :محة سعيد بةرَيز عمر عينايةت

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( خبوَينينةوة دواي تَيِروانيين ثرؤذة ثيشنيازةكة لةاليةن سةرؤكايةتي 81ئةطةر بة وردي ماددةي )

( ي ئةو 80لة ماددةي )ةرلةمان و ليذنةي ياسايي ئةطةر دةركةوت يةكَي لةو ثيََوةرانةي تَيدا نية ث
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ةئي من ئةوة نالؤجيكة، ئةبَي بطوجنَي لةطةل يةكيان، نةك يةكَيكي تَيدا ثةيِرةوة رةت ئةكرَيتةوة، بة ر
ة ثَيشنيار ئةكةم بةو شَيوةية بَي ئةكرَيتةوة، لةبةر ئةوهةريةكَي لةوانةي تَيدا نةبَي رةت  نةبَي، كةواية

)ثاش تَيِروانيين ثرؤذة ثَيشنيار كراوةكة لةاليةن سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ليذنةي ياسايي ئةطةر دةركةوت 
ةت ئةكرَيتةوة، ناكرَي هةر ضواري تَيدابَي، ( هاتووة ر90ةدان كة لة ماددةي )لةطةَل يةكَي لةو ثَيوةران

 ، سوثاس.(ابَي ئةبَي وةرطريَيلةبةر ئةوةي يةك دانةشي تَيد
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، ئةوة بنَيرة، بةرَيزان طفتوطؤ لةسةر ئةو ماددةية كؤتايي هات، دةرفةت بة ليذنةي ثةيِرةو ئةدةين.
 :على بةرَيز فرست صؤيف

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
َيبيين ئةنداماني بةرَيزي ثةرلةمان وةرئةطرين بة تايبةتي ئةوةي ثةيوةست تايبةت بةو ماددةية ئَيمة ت

تةبعةن لَيرة تةنيا كة باسي  دواتر ئةخيةينة دةنطدان، ضونكة رَيطةي تَي ئةضَيبوو بة دةمج كردني، 
( ئةندامي ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، ئةوةي لة 10ثيََشنياز ئةكةين مةبةست ئةوانةن كة لةاليةن )

ةزارةتي ثةيوةنديدار حازري ن ئةوة يةكةجمار ووومةت ثيشكةش ئةكرَي ثَيي ئةوترَي مةشروعي قانوحك
دوايي ئةضَيتة مةجليس وزةرا، دوايي ئةينَيرَيتة مةجليس شورا، لةوَي ثةسند ئةكرَي، دَيتةوة  ئةكات

مةت، واتة ئةوةي كؤبوونةوةي مةجليس وزةرا، لةوَي بة تةواوي ثةسندي ئةكات ئينجا ئةينَيرَيتة حكو
حكومةت خؤي لة خؤي بة سَي، ضوار فلتةر تَيثةِر ئةبَي، مةعقول نية ئةوةي ثةرلةمانيش بة يةك فلتةر 

ن وتَيثةِر نةبَي كة فلتةري ليذنةي ياسايي و سةرؤكايةتي ثةرلةمانة، يةعين فةرقي موقتةرةحي قانو
مة كؤمةَلَي  را، بةتايبةتي مةجليسي شون خؤي لة خؤي سَي، ضوار فلتةر ئةبِرَيولةطةَل مةشروعي قانو

هي نةوة، شكلي، ناوةِرؤك، مةزموون، ووي قانوونيةوة سياغةي ئةكةري و حاكمي طةورة دانيشتوون لة رخةب
( يان قانووني نةبن، بؤية زؤر تةبيعية 10َيي تَي ئةضَيت هةر )( كةس ثَيشكةشي ئةكات ر10لةمان )ثةر

ووي قانووني نيين قانووني بؤ بكرَي ئايا لة رةرؤكايةتي ثةرلةمان ثشكلَيرة لةاليةن ليذنةي قانووني و س
ةت بكةنةوة، تةنيا شتةكان ثةيوةستة بةو مةتة يان نا؟ ئةوان ناتوانن لة رووي ناوةِرؤكةوة هيض رسةال

 خاَلانةي لَيرة باس كراوة.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 (.82اددةي )سوثاس، ئةضينة م
 :فتاح بةرَيز قارةمان قادر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 :(82ماددةي )

اي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ليذنةي يان بِريارةكةي ثَيشكةش كردووة رلة كاتَي ثةرلةمان ثَيشنيازي ياسا 
ي، ئةطةر دنةوةياسايي بؤيان بِروا ثَيهَينةر نةبوو بابةتةكة ئةخرَيتة بةردةم دةستةي طشيت بؤ يةكاليي كر



 72 

ةت كرايةوة ئةنداماني ثةرلةمان هةر ثَيداطرييان كرد لةسةر ثَيشنيازةكةيان ئةوا ئةخرَيتة لةوَيش ر
 بةردةم ثةرلةمان بؤ بِريادان لةسةري.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 خان.سوثاس، كَي قسةي هةية لةسةري؟ تةنيا يةك كةس، فةرموو بةهار 
 بةرَيز بةهار عبدالرمحن:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثيََشنياز استةي ليذنةي بةرَيزي ئةكةم ئةطةر وَلامم بداتةوة، ئةو ماددانة كة باس لة ئاِر ئةوة ثرسيارَيكة
ؤَلي ليذنة تايبةمتةندةكانن ديارة لة ثةرلةماني كوردستان كؤمةَلَي كردنة، قبوَل كردنة، رةت كردنةوةية، ر

ةت كردنةوة هةية، ئةطةر ديقةتي يذنانة نة لة قبوَل كردن نة لة رؤَلي ئةو لد هةية، رذنةي تايبةمتةنلي
ؤَلي نية، ئةي كةواية نابَي لة مةسةلةي ياسايةك ئةو ن بدةين ليذنةي تايبةمتةند هيض رهةموو ماددةكا

استةيان ئةكرَي، تكاية اِراثؤرت ئةنووسن لةسةر ئةو ثرؤذانةي كة ئليذنانة ئيشي سةرةكي ئةوةية كة ر
 وةاَلمي ئةوةمان بدةنةوة ئةو فةراغة ضؤن ثِر ئةكرَيتةوة، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

ئةطةر ثَيويست بوو،  اك فرست ئةدةين بؤ وةاَلم دانةوةسوثاس، با تةواوي بكةين ئينجا دةرفةت بة ك
 فةرموو شوكرية خان.

 :مصطفىيل كرية مساوَيز شبةر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( ئةندامةي ثَيشكةشيان كردووة10ةت بكرَيتةوة بؤ ئةو )لة جياتي ئةوةي ئةو ثرؤذةية كة رثَيم واية 
هةية كة وةك دكتؤر وتي لةوانةية ئةوانة بريؤكةي زؤر باشيان ثَيية، لةوانةية كَيشة و طرفيت طةورةي 

جا بؤ ئةوة بِرطةيةك زياد نةكرَي و ليذنةي تايبةمتةند لة كةسة قانوونيةكاني  ساكردوويانة بة ثرؤذة يا
كةموكورتية ضاك ناو ثةرلةمان دروست بكرَي و هةر ثرؤذةيةك لةو بارةوة كةموكورتي هةبوو ئةوان ئةو 

ةتوانن ةنطة ضةندجارَيك بطةِرَيندرَيتةوة بؤ ئةو ئةندامانة ئةوانيش وةكو ثَيويست نبكةنةوة، ضونكة ر
ةنطة بتوانَي هةموو كةموكوريةكان بة سيغةيةكي قانووني ِر بكةنةوة، بةاَلم ئةو ليذنة رئةو كةموكوريانة ث

 دابِرَيذيتةوة، سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك قادر.
 ئومتان رسول:بةرَيز قادر 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيشرتيش بةرَيزان لة ليذنةي كاتي وةاَلميان دايةوة، كة ومتان ثَيويستة هةماهةنطي لةطةَل ليذنةي 
تايبةمتةنديش بكرَي، لَيرةش هةر ثَيويستة، هةرضةندة وتيان لةبةر ضاو ئةطرين، كة ئةخرَيتةوة بةردةم 
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لةسةر ئةدات بة زؤرينة و  ثةرلةمان ئةطةر ثرسيار بَي لة ليذنةي كاتي ئايا ثةرلةمان يةكسةر دةنطي
ةئي ئةبَيت بؤ ئةوانةي بةرطري ئةكةن لة رفةتي طفتوطؤ كردن و دةربِريين ركةمينة تةبعةن يان دة

ةت بكرَيتةوة، ئايا دةرفةتي طفتوطؤ ئةدرَي؟ ثَييان واية ثَيويستة ثرؤذةكة ر مانةوةي ثرؤذةكة و ئةوانةشي
ئةوانةي بةرطري لة ثرؤذةكةي خؤيان ئةكةن يان ئةوانةي نةك بة ماناي ثةسند كردني ثرؤذةكة بةَلكو بؤ 

كة ثَييان واية ثرؤذةكةيان ثَيويست نية، ئةطةر دةرفةتي قسة كردن بدرَي ثَيويستة لَيرة ئاماذة بةوة بكرَي 
طفتوطؤ كردني لة ثَيناوي يةكاليي كردنةوةي ثرؤذةكةن ئةطةر يةكسةريش خبرَيتة دةنطدانةوة قةسيت 

ر ئةخرَيتة دةنطدانةوة ئةوة مةسةلةيةكي ترة، ثَيم واية ئةوكات ثَيويست بةوة ئةكات ئةوة بَي يةكسة
يةكسةر نةخرَيتة دةنطدانةوة بةَلكو ض ئةوانةي بةرطري ئةكةن و ئةوانةشي دذن هةردوو جيهةت ثَيويسيت 

 ة، سوثاس.بة ِروون كردنةوة و قسة لةسةر كردني ثرؤذةكة و يان ثَيويست بوون و ثَيويست نةبووني هةي
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، طفتوطؤ لةسةر ئةو ماددةية كؤتايي هات، فةرموو ليذنةي ثةيِرةو.
 بةرَيز د.فرست صؤيف:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ن الةجةي ئةوةما( بكةن هةر لة دواي ئةو ماددةية كة دَيت موع83ئَيمة ئةطةر ئةندامان سةيري ماددةي )

كرية( خان وتي هةندَي وةت نةكرَيتةوة، ئةكرَي وةك ئةوةي )شكردووة ئةكرَي ياساكة هةمووي ر
موالحةزاتي لةسةر بَي بؤ ئةو بةرَيزانة ئةطةِرَيندرَيتةوة بؤ ئةوةي ضاك بكرَي، خاَلي دووةمن ديسان 

بة دوو ةتيان كردووة ئةوانة بؤيان هةية ذنةي ياسايي لةطةَل سةرؤكايةتي ردةرفةمتان داوة ئةطةر بَيت و لي
َل سةرؤكايةتي ثةرلةمان، يؤنةكان لةطةسكةي طشيت، ثَيك دَي لة سةرؤكي فرامةرحةلةي تر، يةكيان دةست

بة  ر بدرَي، بةاَلم موناقةشة ناكرَيةتي كردةوة بؤيان هةية داوا بكةن لة ثةرلةمان دةنطي لةسةئةطةر ر
ضونكة  ،كةش كردووة مةغدوور ننيشي ثةرلةمان كة ثرؤذةيان ثَي( ئةندامة10هيض شَيوةيةك ئةو )

ةت رةت بكرَيتةوة، ئةطةر هةمووي ر جار لةوانةية جوزئيةن مةضةندين جار دةرفةتيان ثَيدراوة، يةك
لةوة زياتر ض؟ سةبارةت بة  يةوة ئةضنة دةستةي طشيت، ئةطةر رةت كرايةوة دَينة هؤَلي ثةرلةمانكرا

وون كردنةوةيةك بدةم، ئَيمة ماددانةي لة دوا دَيت ئةمةوَي ر بؤ هةموو ئةو ليذنةي ثةيوةنديدار
سيستةمي ياسادانامنان لة ثةرلةماني كوردستان طؤِريوة، لةمةودوا قانونَيك بة هةموويةوة بؤ يةك ليذنة 

 هةبَي يان ناِروات، ئةو قانوونة تةجزيئة ئةكرَي، لةوانةية قانوونَيك هاتيَب ثةيوةندي بة ليذنةي كشتوكاَل
 وةي شارةواني بؤ شارةواني ئةِرواتئة ليذنةي كشتوكاَلة بؤ ئةو ئةِرواتشارةواني، ئةو بةشةي ثةيوةندي بة 

بؤية وامةينة  ثةرلةماناتي دونيا وةرمان طرتووةئةوة لة  تَيك نية ئَيمة ئيبداعمان كردبَيديسان ئةوة ش
يذنةي ؤكايةتي بِريار ئةدات ئةَلَي ئةوة بؤ لبةرضاوي خؤتان قانوونةك وةكو جاري جاران لَيرة سةر

( ليذنة، بؤ ضوار ليذنة، 5لةوانةية يةك قانوون تةجزيئة بكرَي بؤ ) قانووني و ليذنةي شارةواني نةخَير
هةر يةكة بؤ خؤي ئةِروات و دواتر كؤ ئةكرَيتةوة، بؤية سيستةمي ياسا داناني ئَيمة لةو ثةيِرةوة 
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ي كاتي جياوازة لةطةَل سيستةمي ئَيستا، بؤية لة موناقةشة كردن ئةطةر ثةسندمان كردووة وةكو ليذنة
دجة خبوَينةوة ئةكةين لة ئةلف تا يائي بةشي بو دجة موناقةشةكاتَيك بؤ منوونة بةياني بةشي بوبكرَي 

بؤ ئةوةي مةنهةجيةتةك لة تةسةلسولي ئيش كردني ئَيمة ديار بَي لةبةر ضاوتان تا بتوانني لةطةَلي 
 و مةنهةجيةتة بطوجنَي كة ئَيمة داماناوة.ةَيني و موناقةشةكامنان لةطةَل ئبطوجن

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 فةرموو ئةبو بةكر هةَلةدني. سوثاس، ديارة روونكردنةوةكي تر هةية،
 :عبداهلل بةرَيز ابو بةكر عمر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( بريتية لةو فلتةرةي دائةنرَي بؤ ئةوةي ئةو ثَيشنيازي ياسا و بِريارانة ئايا 83-82-81ية )ئةم سَي ماددة

ثَيوةرة شكَلي و مةوزوعيةكاني تَيداية يان نا؟ ئايا ثيشنيازة جةدواي هةية يا نا؟ لَيرة بة سَي فلتةر 
َيم واية بةو رَيكارانة تَيئةثةِرَي، هةم سةرؤكايةتي ثةرلةمان، هةم دةستةي طشيت و ليذنةي ياسايي، ث

ئةركي ليذنةي هَيشتان نةضؤتة ناو ليذنة تايبةمتةندكان، ئةبَي ئةو ثَيورة برِبَي ئينجا ئيحالة ئةكرَي بؤ 
ليذنةي تايبةت، ثَيم واية ئةوة ئةركي ليذنةي ياسايي لة خولي داهاتوو قورسرت ئةكات، بؤية ثَيم باشة 

رَي لة جؤرةكان كة موئةسةسةيةكن سةر بة ثةرلةمان سوود لة سةنتةري توَيذينةوةي ياسايي ئةوان بة جؤ
خيربةكةيان وةرةطرين بؤ ئةوةي باري ليذنةي ياسايي سووك بكةين، لةاليةكي تر ئةو فلتةرة بؤ ئةوة 
دانراوة كة كةمكردنةوةي بارطرانيية لةسةر سةرؤكايةتي ثةرلةمان بؤ ئةوةي ئَيمة ئةو ياسا و بِريارانةي 

دواي هةبَي، ضونكة زؤر دةركردني ياسا نيشانةي فةعاليةت و ئةكتيظ بووني ثةرلةمان دةريئةكةين جة
 نية، بةَلكو طرنطي ياسا و ئةو زةرووريةتةي هةيةتي، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو.
 بةرَيز فرست صؤيف:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
و ئةو تَيبينيانةي ئةندامان ئةيَلَين نووسيومانة، كؤبوونةوةي ليذنة ئةكةين ئةوةي ثَيويست بَي ئَيمة هةمو

 وةريئةطرين، دةجمة، صياغةية، ئةوةي تايبةت سَي كةس ثشتطريي كردبَي حةمتةن ئةخيةينة دةنطدان.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 ( فةرموو.83)سوثاس، ئةضينة ماددةي 
 :فتاح بةرَيز قارةمان قادر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:83ماددةي )
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بةاَلم سةرؤكايةتي ثةرلةمان و  شَيوةيةكي طشيت رةت نةكرايةوة،ئةطةر ثَيشنيازي ياسا يان بِريار بة 
ندامانةي ليذنةي ياسايي تَيبينيان لةسةر ثرؤذة ثَيشنيازةكة هةبوو ئةوا ئةطةِرَيندرَيتةوة بؤ ئةو ئة

 ةضاو كردني تَيبينيةكان و دووبارة ثَيشكةش كردنةوةي.ثَيشكةشيان كردووة بؤ ر
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، يةك كةس هةية، فةرموو كاك ئاري.
 :طيفللعبدابةرَيز ئاري 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةم ضةشنةي لَي بكرَي، ئةطةر سةرؤكايةتي  ، رستةي يةكةم الدرَيَيكخستين اليةني رَيزمانييةتةنيا ر

ئةطةِرَيتةوة بؤ ئةو  بوو لةسةر ثرؤذة ثيشنياز كراوةكةثةرلةمان و ليذنةي تايبةمتةندةكان تَيبينيان هة
 ضاو كردني تَيبينيةكان و دووبارة ثَيشكةش كردنةوةي.ندامانةي ثَيشكةشيان كردووة بؤ رةئة

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينراهيم ئَيمبةِرَيز جعفر اب

 (.84سوثاس، ئةوة نووسيوتة ئةطةر بينَيري، ئةضينة ماددةي )
 :فتاح بةرَيز قارةمان قادر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:84ماددةي )

ةزامةندي لةسةر ئةدرَي يةتي ثةرلةمان و ليذنةي ياسايي ركاتَي ثرؤذة ثَيشنيازةكة لةاليةن سةرؤكا
 تة بةرنامةي كار بؤ ئةوةي خويندنةوةي يةكةمي بؤ بكرَي.ئةخرَي

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك عمر.
 :محة سعيد بةرَيز عمر عينايةت

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يةتي ثةرلةمان و ليذنةي كاتةنيا سةرجنَيكم هةية، كاتَي ثرؤذة ياساي ثرؤذة ثَيشنيازةكة لةاليةن سةرؤ

بكرَي )لةيةكةم دانيشتين دواي  ةزامةندي لةسةر ئةدرَي، ثَيم باشة ئةو ثةرةطرافة ئيزافةياسايي ر
نازانرَي كةي ئةخرَيتة  ةي خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ بكرَي(ةزامةنديةكة ئةخرَيتة بةرنامةي كار بؤ ئةور

 ة باشرتة كاتةكة دياري بكرَي، سوثاس.لةبةر ئةو امةي كار؟ لةوانةية زؤر خبايةنَيبةرن
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 ئةوةش بنَيرة، فةرموو دكتؤرة جوان.
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 بةِرَيز جوان امساعيل عزيز:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةسةر ثرؤذةكة كرا  ةزامةنديةرلةمان و ليذنةي ياسايي ئةطةر رمن ئةَلَيم كاتَي لةاليةن سةرؤكايةتي ث
بة بِرواي من  و خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ ئةكرَي ئةوة تةحسيَل حاسَلة، حةمتةن ئةخرَيتة بةرنامةي كار

 ئةو ماددةية زيادةية، سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 (.85طفتوطؤ كؤتايي هات، ئةضينة ماددةي )
 :فتاح بةرَيز قارةمان قادر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:85ماددةي )

هيض ثرؤذة ثَيشنيازَيك وةرناطريَي ئةطةر هةمان ناوةِرؤكي هةبَي لةطةَل ثرؤذة ثَيشنيازَيكي تر كة لة ذَير  1
 اثؤرت نووسني.اية بؤ ردةسيت ليذنةي تايبةمتةند د

ووي ثرةنسيثي ياسا دذ يةكي هةية لة رَيشنيازي ئةطةر ليذنة بؤي دةركةوت كة لة نَيوان ثرؤذة ياسا و ث -2
مان ئةكات، ئةطةر هةريةكيان لة اي خؤي ثَيشكةشي ثةرلةئةوا ليذنة بة راثؤرتي تايبةت ربنةِرةتيةوة 

َيكاري ياسايي خؤي نةوةي ئةوةي ترة و دواتر ليذنة رووي ثرةنسيثةوة ثةسند كرا ئةوا ماناي رةت كردر
 ئةطرَيتة بةر.

ووي ثرةنسيثةوة يةك ازي ياساي ديكة ثَيشكةش كرا لة رئةنرَي  ئةطةر ثَيشنياةما دثرؤذة ياسا بة بةبن -3
 بوون.

 ةت كرايةوة لة هةمان وةرزي ياسا دانان ثَيشكةش ناكرَيتةوة.ئةطةر ثرؤذة ثَيشنيازَيك ر -4
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 رة جوان.سوثاس، كَي قسةي هةية؟ فةرموو دكتؤ
 :عزيز بةرَيز جوان امساعيل

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةت كرايةوة( بلَيني يان ئةو ئةندامانةي ثَيشكةشيان ( ئةَلَي )ثَيشنيازةكة ر85ددةي )ئاخري فةقةرة لة ما

 ةت كردنةوة.وة، يةعين سةحيب ئةكةن نةك بةس ركردبوو خؤيان ثرؤذةكةيان بكَيشنة
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو شوكرية خان.
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 :مصطفى كرية مسايلوبةرَيز ش
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةاَلم ثَيشنيازي ياسا نةكرَي، هَيوام  ،تَيبينيم لةسةر خاَلي سَييةم هةية، بؤضي ثرؤذة ياسا بة بنةما دابنرَي
 وة لة يةك ئاست بن.واية سيغةيةكي واي بؤ دابنرَي بةالي كةمة

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: / كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك شَيركؤ.
 :قادر بةرَيز شَيركؤ محة امني

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ئةندام يا حكومةت مايف هةبَي، ضونكة 10لة خاَلي يةكةم تةحسيَل حاسَلة، تةنيا يةك كةس يان )

ةت ئةكرَيتةوة، واي لَيدَي تةنيا لة يةك جيهةت ري هاوشَيوة هةبوو ئةوةي دووةم رةي تهةركاتَي ثرؤذ
اي من هيض ثرؤذة ثَيشنيازَيك وةرناطريَي ئةطةر هةمان ثَيشكةش ئةكرَي، لة كؤتايش بة رثرؤذة ياسا 

يبةمتةند داية، اثؤرت نووسني لة ذَير دةسيت ليذنةي تاتر كة بؤ ر ناوةِرؤكي هةبَي لةطةَل ثرؤذة ياسايةكي
 سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك قادر.
 بةرَيز قادرئومتان رسول.

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
َيكةوتني كة ثرؤذة ياسا يان ثرؤذة بِريار يا ثرؤذة ثَيشنيارَيك، لةسةر ئةوة رئةوة ثَيويستة باش بكرَي 

ةش كة )شكرية( خان ياسا يان بِريار، ثرؤذة ثَيشنيار مةعناي نية، سةبارةت بة خاَلي سَييةم ئةو ثَيشنياري
لَيرة حيساب بؤ ئةوة نةكراوة ئةطةر ثرؤذة ياساكة كَي ئةَلَي ثَيشنيارة ياساكة يان بِريارةكة  ئاماذةي ثَيدا

ة كردووة ياني ثَيويست بة خاَلي سَييةم لَيرة ئاماذةتان بةو بةردةسيت ليذنة دايةثَيش ثرؤذةكة هاتووة و لة
ووي ثرةنسيث تة نةمَييَن، ئةطةر مبَييَن لة رووي ثرةنسيثةوة واتة ثَيويسناكات، ئينجا كة باس ئةكرَي لة ر
َيكوثَيك، ستةم، رووي ثرةنسيثةوة يةك بوو، ضونكة ثرةنسيث مةعناي سيو ناوةِرؤكةوة نةك بة تةنيا لة ر

ة هةر لة هَيَلة طشتيةكان ثرؤذة ياساكة لةطةَل ثَيشنيارة ياساكة و ثَيشنيار مةباديئ، يةعين شةرت نية
ةت وةي ئةوة نةبَيتة بةهانةيةك بؤ رووي ناوةِرؤكيش يةك بَي، بؤ ئةبِريارةكة يةك بَي، ئةبَي لة ر

ذةكة كردنةوةي ثرؤذة ثَيشنيارةكة، ئينجا كَي زووتر ثَيشكةشي كردووة بة بنةما بطريَي، كَي ئةَلَي ثرؤ
بريارةكة مانطَيك ثَيش ثرؤذة ياساكة ثَيشكةش نةكراوة؟ هةرضةندة ماوةي زةمةني بؤ كاركردن لةسةر 

ئةوةش موعالةجة بكةن ؤذ بَي، ةختةكة با مانطَيك نةبَي با دة رثرؤذةكان دياري كراون، بةاَلم كَي ئةَلَي و
 سوثاس. ليذنةي كاتي،
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 ةرؤكي ثةرلةمان:كي/ جَيطري سينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، طفتوطؤ كؤتايي هات، فةرموو حممود حاجي. 
 بةرَيز حممود حاجي:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
َيكي ؤهيض ثرؤذة ثَيشنيارَيك وةرناطريَي ئةطةر هةمان ناوةِر لةسةر داِرشتنةوة لة بِرطةي يةك موالحةزيةك

 اي من.رَيكة بةرَي لةوالوة، هةر ديكة تؤز ةىهةبَي لةطةَل ثرؤذة ثَيشنيازَيكي ديكة، ئةو
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

سوثاس، هةرضي تَيبينيةك هةبَي لةسةر داِرشتنةوة ثَيم واية ئةكرَي بة نووسني بؤ ليذنة بؤ ئةوةي 
 سوودي زياتر لة كات ببينني، فةرموو دكتؤر فرست ئةطةر تَيبيين هةية.

 :على صؤيف بةرَيز د.فرست
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بزةبت ئَيمة يةكسانيمان داوةتة 85جارَيكي تر ئةمةوَي ئةكيد لةوة بكةينةوة لة خاَلي دووةم لة ماددةي )
ثرؤذةي قانوون لةطةَل ثَيشنيازي قانوون، ضونكة لة نةتيجة كاميان ليذنة بِريار ئةدات كاميان بكاتة بنةما، 

كيان هةبوو ؤيةك ناوةِر كة ئةلَيني ئةطةر وةكو يةك بوون راون، بةاَلم لة بِرطةي ترلة يةك تاي تةرازو دان
ثرؤذةي قانوون ئةكرَيتة بنةما لةبةر ئةوة نية تةفزيلي دةوري حكومةت بكرَي، لةبةر ئةوةية ئةو ثرؤذة 

مةتي زياتر بَي ووي قانووني سةالفلتةر تَيثةِريوة لةوانةية لة روةكو باسم كرد بة كؤمةَلَي  كةقانوونة
دي يةكسان كراوة ليذنة بِريار ئةدات  يوة تةنيا ئةوةية ئةطةرنا وةكىضونكة بة مةجليسي شورا تَيثةِر

 كةميان بكرَيتة بنةما.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 (.86سوثاس، ئةضينة ماددةي )
 بةرَيز قارةمان قادر:

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:86ماددةي )

لة هةر وةرزَيكي ياسا دانان تةنيا لة مانطي يةكةمي وةرزي ياسادانان ئةنداماني ثةرلةمان ئةتوانن  -1
 ثَيشنيازي ياسا ثَيشكةش بكةن.

تةنيا لةو حاَلةتة نةبَي كة دؤخَيكي تايبةت بَيتة ثَيش و ثَيويسيت بة ياسا يان بِريارَيكي بةثةلة هةبَي  -2
 ستةي طشيت هةَلسةنطاند بؤ ثَيويسيت و بةثةلةي ياسايي يان بريارةكة ئةكات.و لةو بارةش جة

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سَي كةس، فةرموو كاك عومةر. سوثاس، كَي قسةي هةية
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 :محة سعيد بةرَيز عمر عينايةت
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ة بكرَي بة يةك.ثَيشنيار ئةكةم هةردوو بِرطةك
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك قادر.
 بةرَيو قادر وةمتان:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
خاَلي يةكةم هةر بؤ ئةوة نووسراوة بؤ ئةوةي ليذنةي ياسايي يان ليذنة تايبةمتةندةكان و سةرؤكايةتي 

هةبَي  بةاَلم ثَيم باش نية تةنيا لة يةك وةرزي يةكةمي ياسا دانان ئةو مافة ثةرلةمان سةرقاَل نةبَي،
ر البربَين لة كؤي وةرزةكة خاَلي دووةم هة ة لة كؤي وةرزةكة ئةو مافة هةبَيثَيويست ثَيشنياري ياسا و بِريار

 بَي، سوثاسبا لة هةرسَي مانطةكة هة اري ثةرلةماني طوجناو نيةبؤ ك هةبَي بؤ تةنيا لة مانطي يةك
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم 

 سوثاس، فةرموو شكرية خان.
 بةرَيز شكرية امساعيل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةوان زؤربةيان  ثَيم واية راي يةكةم ثةسند نية، لةبةر ئةوةي ليذنة تايبةمةند جطة لةوةي كة

كةساني خةبري  اردووة، ئينجا كة راثؤرت ئةنووسن ورك شؤث ئةكةنةت هةَليان بذةغبئيختصاصة و بة ر
دةنة اثؤرتي تايبةتي خؤيان ئةنووسن ئينجا ئةيدانيشتين خؤيان ئةجنام ئةدةن و رئةينن، بؤية ئةوان كة 

 اي دووةم زؤر ثةسندترة ئةو تةسبيت بكرَي، سوثاس.ليذنةي ياسايي، ثَيم واية ر
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /كيينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 .مصطفىسوثاس، فةرموو كاك 
 سةكري: مصطفىبةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتيواني بةرَيز ئةخريي ثَيم واية ئةو ماوة كةمة ( لة هةر وةرزَيكي ياسا دانان تا86بةت ماددةي )بة نيس

ةمان ئيش لةسةر ياسا بكاتن، ثةرل بةالي كةم دوو مانط ماوةي ئةوة هةبَي كة ئةندام كاك )قادر( ئةكةم
 شنيازي ياساية يان هةمواري ياساش ئةطرَيتةوة،تةنيا بة نيسبةت ثَي دووةم باسي هةموار ناكات لَيرة

 سوثاس.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 و كاك قادر.فةرمو ثاس، ئةوة بؤ هةمووانة ئةطةر تَيبيين هةية فةرموو يةكي تر ماوة،سو
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 :انور قادربةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 منيش ثشتطريي بةرَيز قادر وةمتان ئةكةم، سوثاس.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو.
 بةرَيز دكتؤر فرست صؤيف:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َيكخستين كاري تةشريعي ئةو ثةرلةمانةية، ناكرَي ثةرلةمان لة مةبةسيت سةرةكيمان لةو ماددةية رئَيمة 
(  150سا بكات، )ماوةي ضوار مانط لة وةرزي طرَيدان هةر ضوار مانط هةموو هةفتةيةك ضوار ثرؤذة يا

ؤرتي لةسةر اثبؤ نةكرَي موناقةشة نةكرَين ر و هيضيش خوَيندنةوةي دووةمي ياسا بضنة سةر رةفة
ي كةين و بَلَيني وا قانوونَيك ثَيشكةش كرا تةنيا لة ثَيناوي ئةوةان بة ئومَيد بنةنووسرَي خةَلكي خؤم

بؤية ئةمانةوي لةمةودوا كة ثرؤذةيةك خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كرا ئيرت  بَلَيني قانوومنان ثَيشكةش كرد
ئةو  خةَلك سيقة بكات بكات كة خوَيندنةوةي دووةمة و راثؤرت نووسينة عةمةليةي دووةم دةست ثَي
لَي  ئةوة طةِرانةوةي تايبةمتةندي و متمانةية بؤ ئةو ثةرلةمانة، ئَيستا واي ثةرلةمانة راثؤرت دةرئةكات
( ي 100د قانووني الية ئةطةر )بِرؤ ليذنةي ثةيوةنديدارةكان هةر يةكة ضةن هاتووة بِرؤ ليذنةي قانووني

َيكخستنة هةرة كا ئةكةين ئةوة يةكَيكة لة رتي تبةاَلم ضيمان كرد؟ بؤية وةكو ليذنةي كا تَينةثةِراندبَي
 طرنطةكاني كاري تةشريعي لةو ثةرلةمانة، ثَيوة ثابةند بني.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

ئةكات بة ثرؤذةي نوَي و  سةكري ثرسياري كرد كة ئةوة مشولي هةموويان مصطفىسوثاس، ئةوةي كاك 
 (.87ةئكيدَيكيش لةوة بكةن، فةرموو ماددةي )ت هةموار هةموويان

 بةرَيز قارةمان قادر:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:87ماددةي )
استةوخؤ لة يةكةمني كؤبوونةوةي لةاليةن حكومةت ثَيشكةش ئةكرَي رئةو ثرؤذة ياسا و بِريارانةي  1

 دواي طةشتنيان بؤ ثةرلةمان خوَيندنةوةي يةكةميان بؤ ئةكرَي.
ر ثرؤذةكة يان ثَيشنيازةكة لة تايبةمتةندي زياتر لة يةك ليذنة بوو سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئةطة -2

 ثَيشنيازةكة و ناردنيبة ثَيى  بةهةماهةنطي لةطةَل ليذنةي ياسايي بِريار ئةدات بة بةش كردني ثرؤذة يان
استةي ةكات كة ئاِراثؤرت ئامادة ئهةر بةشَيك بؤ ليذنةي تايبةمةند ليذنةش تةنيا لةسةر ئةو بةشة ر

 كراوة.
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 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، يةك كةس هةية، فةرموو كاك قادر.
 متان:ئؤبةرَيز قادر 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وة، اثؤرتي هاوبةش لة نَيواني ليذنةي ياسايي و ليذنةي تايبةمتةند بة يةكةبارةت بة خاَلي دووةم با رسة

بةش بةش كردن و ثضِر ثضِر كردن مةعقوَل نية، ئةطةر كةسَيك مةعلوماتي لةسةر ماددة و بِرطةيةك 
اسايي ليذنةي ي ةرنةطريَينةبَي يان مةعلوماتي هةَلةشي هةبَي ئةطةر لة جَيي خؤشي دا نةبَي با لَيي و

دةيةك و بِرطةيةك بنووسَي، اثؤرتي هاوبةش بنووسن، بؤ هةر يةكة لةسةر مادلةطةَل ليذنةي تايبةمةند ر
 سوثاس.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك شَيركؤ.
 بةرَيز شَيركؤ محة امني:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ة ئةو كرا ك ( كة ثَيشنيازي ئةوة84ثرسيارَيك، ئةطةر وةاَلمي هةبوو ثَيشنيازةكة ناكةم، ئةوةي لة ماددةي )

( ئةندام ثَيشكةشي ئةكات و بة فيلتةرةكان ئةِروات ثَيويستة لة يةكةم 10ي كة )ثرؤذة ثَيشنياز كراو
كؤبوونةوةي دواي ثةسند كردني ئةخرَيتة بةرنامةي كارةوة، ئايا ئةوة جَيطري ئةكرَي لةو ماددةية؟ ضونكة 

ةت نةبَي بةوةي حكومةت، بةَلكو ئةوةي ئةطةر وانةبَي ثَيويستة ئةوةش جَيي بكرَيتةوة، ئةوة تةنيا تايب
 ؤذة بِريار هةموار ثَيشكةش ئةكات( ئةندامي ثةرلةمان وةكو ثرؤذةي ثَيشنياز يان ثر10تريش كة )

 ئةوةيش لة يةكةم خوَيندنةوةي دواي ثةسند كردني خبرَيتة بةرنامةي كارةوة، سوثاس.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، وةاَلم لةسةر ئةو ثرسارة.
 :على بةرَيز فرست صؤيف

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةو ثَيشنيازانةي كراون ئةيانبةينةوة ليذنةي كاتي، بةاَلم ئةو ثَيشنيازةي بةرَيزت باست كرد ثَيشنيازَيكي 

ليذنة بة باشي بزانن مةقبولة، بةاَلم لة ليذنةي كاتي طفتوطؤي لةسةر ئةكةين، ئةطةر ئةنداماني بةرَيز 
 حةمتةن وةريئةطرين.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 (.88سوثاس، فةرموو بؤ ماددةي )
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 بةرَيز قارةمان قادر:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:88ماددةي )
ثَيشنيازي ياسا و  اثؤرتي خؤي لةسةر ثرؤذة يان( رؤذ ر21نةي تايبةمتةند لة ماددةي )ئةبَي ليذ 1

 بِريارةكان ئامادة بكات.
ةند كرابَي استةي ليذنةي تايبةمتئةطةر ثرؤذة يان ثَيشنيازي ياسا و بِريارةكان بة شَيوةي بةثةلة ئاِر -2

 اثؤرتي خؤي ثَيشكةش بكات.( رؤذ ر7ئةبَي لة ماوةي )
اثؤرت بكات بؤ ئامادة كردني روةنديدار ليذنةي تايبةمتةند بؤي هةية هةماهةنطي لةطةَل اليةني ثةي -3

 لةسةر ثرؤذة يان ثَيشنيازي ياسا و بِريارةكان.
اثؤرتي خؤي ئامادة نةكرد جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان دياري كراو ليذنةي تايبةمتةند ر ئةطةر لة ماوةي -4

ات و اثؤرتي هؤداري خؤي ثَيشكةش بك( رؤذ ر4ئةبَي ليذنة لة ماوةي )سةرؤكي ليذنة ئاطادار ئةكاتةوة 
 بِرياري دةستةي طشيت لةو بارةوة يةكالكةرةوة ئةبَي.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 ر.سوثاس، كَي قسةي هةية؟ فةرموو كاك عم
 بةرَيز عمر عينايةت:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ين ثرؤذةكة بة ليذنةكةيان لةو شتؤذ لة طةي( ر21ذنةي تايبةمتةند لة ماوةي )ئةبَي لي لة بِرطةي يةكةم

دياري كراو ليذنةي  ئةطةر لةماوةي ثَييان ئةطات حيساب بَي لةسةريان لة بِرطةى ضواريشؤذةي ر
ةوة ئةبَي ليذنة لة ماوةي اثؤرتي ئامادة نةكرد سةرؤكي ثةرلةمان سةرؤكي ليذنة ئاطادار ئةكاتتايبةمتةند ر

ؤذةي ئاطادار امادة بكات مةبةست ئةوةية لةو رداري خؤي ئؤذ لة ئاطادار كردنةوةي راثؤرتي هؤضوار ر
 ئةكرَيتةوة.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 (.89سوثاس، طفتوطؤ كؤتايي هات، ماددةي )
 :(ئةبو كاروانبةِرَيز عبدالرمحن فارس )
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:89ماددةي )
ةند و ليذنةي ياسايي اي يةكةم ثَيي واية ليذنةي تايبةمتماددةية دوو را هةية، ر بِرطةي يةكةم لةو لةسةر

 ئةنووسن لة كؤبوونةوةي هاوبةش، راي دووةم ثَيي واية بةو شَيوة بَي:اثؤرت بة يةكةوة ر



 83 

لة  (10اثؤرتةكة لة ماددةي )يذنةي ياسايي بؤ ثَيداضوونةوةي راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةند ئةدرَيتة لر -1
ووي داِرشتنةوةي ياسايي و دَلنيابوون لة دةقةكان لةطةَل دةستوور و ياسا ةرواري طةيشتين تةنيا لة رب

 كارثَيكراوةكان.
( 5رابَي ئةبَي ليذنةي ياسايي )استة كئةطةر ثرؤذة يان ثَيشنازي ياسا و بِريارةكة بة شَيوةي بةثةلة ئاِر -2
 ؤذ ثَيداضوونةوةي بكات.ر
ووي دةستووريش و ياسا ندنةوةي دووةمي بؤ ناكرَي تا لة ريبةمتةند خوَياثؤرتي ليذنية تار -3

 كارثَيكراوةكان راستاندني بؤ نةكرَيت.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 فةرموو كاك عومةر. ؟سوثاس، كَي قسةي هةية؟ خاَلي نيزامي
 :حةمةسعيد بةرَيز عمر عينايةت

 ةرلةمان.بةرَيز سةرؤكي ث
 ا هةية، ئةبَي ليذنة بيخةنة دةنطدانةوة، موناقةشة لةسةر كامة بكةين؟دوو ر

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 ئةوة بؤ دانيشتين داهاتوو.
 :محة سعيد بةرَيز عمر عينايةت

ةتوامن بَلَيم سةركةوتووش اي يةكةم و بةو تةجروبةي هةمة لةطةَل ليذنةي ياسايي ئخؤم ر ايمن بة ر
جنام و بةرهةمي هةبَي لةوةي ئةة باشرت دةري تايبةت و ليذنةي ياسايي ثَيكةوبووة، كؤبوونةوةي ليذنة

 ليذنة كاري خؤي بكات و بينَيرَي بؤ ليذنةي ياسايي.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس،  فةرموو كاك بَيستون.
 بَيستون فائق: بةرَيز

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة هؤكاري درةنط كةوتين هاتين  بةاَلم بةشَي ،لة حةقيقةت ئَيستا هةمووي نا من لةطةَل راي دووةمم

بة  هةموو ئةو ثرؤذانةي دَينة دةرَي ئةبَي كي زؤر لةسةر ليذنةي ياسايي هةيةاثؤرتةكان ئةوةية كة كارَير
ئةزامن، كة ليذنةي  اي دووةم بة باشؤ خَيراكردن لة مةسةلةي تةشريع رب فيلتةري ليذنةي ياسايي بِرؤن

انة اثؤرتي خؤي بنووسي دواتر ئيشي ليذنةي قانووني تةنيا سياغة بَي، هةموو ئةو بابةتتايبةمتةند ر
لة لة خاَلي سَييةميش لةسةرةتاي ئةو خولة بة معةدةلي تا ئَيستا باس  بةسةر ليذنةي قانووني نةِرؤن

اثؤرتي نيشي بؤ زياد بكرَي بةو جؤرة ) ربؤية ثَيشنيار ئةكةم وشةي زما لةي زمانةوانييةوة ئةكرَيمةسة
تووري و ياسايي و زمانةوانيةوة ووي دةسدنةوةي دووةمي بؤ ناكرَي تا لة رليذنةي تايبةمةند خوَين

 استاندني بؤ نةكرَي(، سوثاس.ر
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 ةرلةمان:كي/ جَيطري سةرؤكي ثينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 كردنةوانةي زمانةواني كؤتايي ثَي بَي، فةرموو نةجيبة خان.سوثاس، رةنطة لةو كاتة ئةو روون
 .لطيفبةرَيز نةجيبة 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
اي دووةمم ثَي ثةسندة، بةاَلم خاَلي ضوارةمي بؤ زياد بكرَي )ثَيويستة ثرؤسةي كؤتايي منيش ر

ووي ياسايش و يذنةيةك يان فلتةرَيك هةبَي لة ركردني دستةيةك يان لداِرشتنةوةي ياسايي دواي ثةسند 
 زمانةوانيشةوة داِرشتنةوة بؤ ثرؤذةكة بكات، سوثاس.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو دكتؤرة جوان.
 عيل:ابةرَيز د.جوان امس

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
قةتي بدةي يةكةم فةقةرة داِرشتنةوةي ياسايي و دَلنيا بوون لة دذ بووني دةقةكان يد اي دووةمئةطةر ر

لةطةَل دةستوور و ياسا كارثَيكراوةكان، ئةو فةقةرةي يةكةم لةطةَل فةقةرةي سَييةم خؤي ئةطرَيتةوة، 
ةقةرة يةك عين هةردوو فية ر و ياسا كار ثَيكراوةكان راستاندني بؤ نةكرَيووي دةستووتا لة ر ناكرَي

ؤَلي خؤيةتي كة ةي  ياسايي هةتا ليذنةي ياسايي ربَيية سةر فةقةرةي يةكةم كة ئةضيتة ليذن مةزموونة
يفةي فةقةرةي دووةم كة س افةقةرة و ماددةكان خبوَينَيتةوة بزانَي موعارزة لةطةَل دةستوور يان ن

لي بداتة ابَي سيفةي ئيستيعجليةتي ليذنةي ياسايية ئةوؤَل و مةسئوئيستيعجالي ئةدةيَى حةمتةن ر
اثؤرتي ليذنة ئةكيد ئةكات ناِروات و كؤبوونةوةي دووةمي بؤ ناكرَي كة كة داوا كراوة لة ثةرلةمان رياسايية

واتة هةرسَي خاَل ئةكيدي تا ليذنةي ياسايي طرنيت نةدات كة موعارز نية لةطةَل فةقةراتي دةستوور، 
ةئي دووةمم، ضونكة زؤر تةبسيت كراوة، زؤر ر ئةوة من لةطةَل ري ئةكاتن لةبةؤَلي ليذنةي ياسايلةسةر ر

 ويست ناكات ئةوةندة تةبسيت بكرَيةوة و بِرَيك بزانَي ثَيينبةتايبةت ئيختيصاص،  ئةطةر خبوَيمةفهومة، 
 ةئي يةكةممة، سوثاس. رواتة لةطةَل

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 كاك مةروان. سوثاس، فةرموو
 :خضران دبةرَيز مر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
اثؤرت ن بةس ليذنةيةك نيية لة ثةرلةمان جاري وا هةية ئةبَي لة دوو سَي ليذنة رر سةير بكةيئةطة

ئامادة بكةن، ئةو دوو، سَي ليذنة ئةطةر بةراورد بكةين لةطةَل ليذنةي ياسايي كاتَيكي زؤري ئةوَي، لةبةر 
 ةئي دووةم تةسبيت بكرَي، سوثاس.بَيستون و جنيبة( خان ئةكةم كة رريي لة كاك )ئةوة من ثشتط
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 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 (.90سوثاس، طفتوطؤ كؤتايي هات، ئةضينة ماددةي )
 بةرَيز قارةمان قادر:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:90ماددةي )

استَيندراوي ليذنةي تذمَير ثَيش خوَيندنةوةي دووةم راثؤرتي ر( كا48) ئةبَي سكرتريي ثةرلةمان
 تايبةمتةند بطةيةنَيتة دةست ئةنداماني ثةرلةمان.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك عومةر.
 :محة سعيد بةرَيز عمر عينايةت

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دةست ئةنداماني ثةرلةمان ثرؤسةيةكي طرانة، لةوانةية سةرؤكايةتي ثةرلةمان نةتوانَي ئةو  بطةيةنَيتة

َيطةي تر، بؤ منوونة ئايا لة بؤكسةكةي دائةنرَي، لة ركارة بكات، داوا ئةكةم سيغةيةكي تر بدؤزرَيتةوة، 
اي من بطاتة ر ( سةعات بة48ثَي بطةيةني لة )كةسَي لة دهؤكة ضؤن ئةتواني ئةو ثرؤذة ياساييةي 

 بؤكسةكانيان باشة.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 (.91سوثاس، فةرموو بؤ ماددةي )
 بةرَيز قارةمان قادر:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:91ماددةي )

اثؤرتي ا رشنيازةكة دةست ثَي ئةكات ئينجخوَيندنةوةي دووةم بة خوَيندنةوةي دةقي ثرؤذة يان ثَي 1
 ليذنةي تايبةمتةند.

اثؤرتي ليذنةي تايبةمتةند داِرشتنَيكي نوَيي ثيشنياز كردبَي بؤ ثرؤذة يان ثَيشنيازةكة ئةوا بة ئةطةر ر -2
 دةنطدان بِريار ئةدرَي لةسةر وةرطرتين و دارشتنةكة بة بنةما بؤ طفتوطؤ كردن.

 ن:كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةماينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، كَي قسةي هةية؟ فةرموو كاك عومةر.
 :حةمةسعيد بةرَيز عمر عينايةت

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثَيشنيار ئةكةم وشةي )ئينجا( البةرن، لة كورديا نية، يان دواتر.
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 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 (.92سوثاس، ئةضينة ماددةي )
 :(ئةبو كاروانن فارس )عبدالرمحبةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:92ماددةي )

( 2ئةو ئةندامةي ناوي تؤمار كراوة بؤي هةية لةسةر هةر ماددةيةك تةنيا يةكجار قسة بكات نابَي لة ) 1
 خولةك تَيثةِر بكات.

ؤي هةية لةسةر ئةطةر لةكاتي طفتوطؤ كردني ثرؤذة يان ثَيشنيازةكة وةزيري ثةيوةنديدار ئامادة بوو ب -2
 ( خولةك قسة بكات.2هةر ماددةيةك )

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، سَي كةس قسةي هةية، فةرموو دكتؤرة جوان.
 بةرَيز د.جوان امساعيل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ئةَلَي ثةيامةكة 58ماددةي ) (،58ارةية ئةطةر بةراورد بكرَي لةطةَل ماددةي )( دووب92ماددةي )

( خولةك، دوايي لَيرة ئةَلَيني ئةطةر لة كاتي طفتوطؤ هةر 2( خولةك، لَيرة ئةَلَيني )3بطةيةنَي لة )
ئةندامَيك تةنيا يةكجار لةسةر هةر بابةتَيك ئاخاوتن بكات، لَيرة عةيين ومتان هةر ئةندامَيك يةكجار قسة 

 باشة. بكات، يةعين دووبارةية، حةزف بكرَي
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك عومةر.
 :حةمةسعيد بةرَيز عمر عينايةت

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةوة بكةن، ةضاوي ئةي كاتي ثةيِرةو رهةمان سةرجني بةرَيز دكتؤرة )جوان( م هةبوو، بةرَيزان لة ليذن

كردمنان الي سكرتَيري ثةرلةمان رةت ةو ئةندامةي ناوي تؤمار كراوة، تؤمار ئ سةرجنَيكي تريشم هةبوو
شتنةكة تؤمار كراوة ئةوة تؤزَي ئةو تؤمار كردنة ئةوةية كة ئَيستا لة ناو داني كردةوة ئةطةر لة يادتان بَي

 وون تر بنووسن، سوثاس.ر
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 فةرموو كاك شَيركؤ.سوثاس، 
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 بةرَيز شَيركؤ محة امني:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةقة نيم، بةِراي هةرضةندة خؤم لةطةَل داناني ئةو د ثشتيواني قسةكاني دكتؤرة )جوان و كاك عمر( ئةكةم
 ئةو دةقة بنووسرَي، سوثاس. من ثَيويست ناكات

 لةمان:كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو دكتؤر فرست.
 بةرَيز د.فرست صؤيف:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةو قانوونةي كة ( نووسراوة تايبةتة بة طفتوطؤ كردن لةسةر هةر ماددةيةكي ئ92ئةوةي لَيرة لة ماددةي )

ة كردنة، بة شَيوازَيكي عام قس ووعَيكي ترة( باس كراوة مةوز58)ئةوةي لة ماددةي  موناقةشةي ئةكةين
( خولةك 2لةوانةية لةسةر مةوزوعَيكي سياسي بَي، زراعي بَي، بةاَلم طفتوطؤ كردن لةسةر ماددةيةك )

 ( دةقة هةَلئةطرَي، بؤية جياوازة.2زيادة كةم نية، ضونكة قانوونة تةنيا )
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 (.93وو ماددةي )سوثاس، طفتوطؤ كؤتايي هات، فةرم
 :(ئةبو كاروانعبدالرمحن فارس )بةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:93ماددةي )

دةنطدان لةسةر ئةو ثرؤذة يان ثَيشنيازةكة  رخان كراوة بؤ خوَيندنةوةي دووةمئةو دانيشتنةي تة 1
 ناكرَي.

ايةكان بة هةند ار و رذنةي ياسايي سةرجةم ثَيشنيليذنةي تايبةمتةند بة هةماهةنطي لةطةَل لي -2
وةرئةطرَي و سةر لة نوَي داِرشتنةوة بؤ ئةو ماددانة ئةكةن كة ثَيويستة دابِرَيذرَينةوة، ئةطةر ثَيويسيت 

 كرد ِروون كردنةوة ئةدةن.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 ان.درسةي هةية؟ يةك كةس، فةرموو كاك مسوثاس، كَي ق
 :خضران مرد بةرَيز

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( هةمووي ئةتوامن بَلَيم يةك ماددةية، زيادة ئةو ماددةية، هةمووي ِرَيزبةند 95و  94و  93ئةو ماددةي )

 ( تا كؤتايي.4-3-2-1بكرَي )
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 ماددةى دواتر. سوثاس، روونكردنةوة هةية،
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 :(ئةبو كاروانعبدالرمحن فارس )رَيز بة
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:94ماددةي )
دانيشتين دةنطدان لةسةر ثرؤذة يان ثَيشنيازةكة نابَي لة هةفتةيةك زياتر لة دواي دانيشتين  -1

 خوَيندنةوةي دووةم تَيثةر بكات.
كؤتايي لة سكرتَيري ثةرلةمان و  ئةنداماني ثةرلةمان لةو ماوة بؤي هةية داواي بينيين داِرشتنةوةي -2

 ليذنةي ياسايي و ليذنةي تايبةمتةند بكات.
 َيطة بة طفتوطؤ يان ثَيشكةش كردني ثَيشنيازي تازة نادرَي.لة دانيشتين دةنطدان ر -3

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، كَي قسةي هةية؟ يةك كةس، فةرموو كاك عمر.
 :حةمةسعيد عينايةت َيز عمربةر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تةنيا ئةندامي ثةرلةمان، ئةندامان تةعريف كردووة، ئةكرَي بلَيي ئةندام، سكرتَير تةعريف كراوة ئةبَي 

 بلَيي سكرتَير، بؤ ئةوةي زياتر موئميل نةبَي خوَيندنةوةكة.
 :كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 (.95سوثاس، ئةضينة ماددةي )
 :(ئةبو كاروانعبدالرمحن فارس )بةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:95ماددةي )

دةنطدان دةست ثَيئةكات لةسةر ناوي ياسا يان بِريارةكة دواتر يةك بة يةكي ماددةكان و كؤتايي دَيت بة  1
 ان بِريارةكة.دةنطدان لةسةر هؤيةكاني دةرضوواندن و دواجار طشت ياساكة ي

 ا هةية:ة يةك ثَيشنيار لةو بارةوة سَي رلة كاتي بووني زياتر ل -2
 أ هةموو ثَيشنيازةكان ئةخرَينة دةنطدان ، كاميان دةنطي هَينا بة ثةسند كراو دائةنرَي.

دوورترين ثيََشنيار لة ماددة بنةرةتيةكة يةكةجمار ئةخرَيتة دةنطدان بةو شَيوةية تا ئةطاتة ماددة  -ب
 كرانةوة.طةر بة دذة دةنط بة دواي يةكدا رةتبنةرةتيةكة ئة

 ثَيشنيازي ماددة بنةِرةتيةكة يةكجار ئةخرَيتة دةنطدان بةو شَيوةية تا ئةطاتة دوورترين ثَيشنيار، -ج
 كرانةوة.ئةطةر بة دذ بةدواي يةكةكان رةت

يان ثَيشكةش كردووة ةةككةسانة ناكرَي كة رايايةكان رةضاوي ذمارةي ئةو لة خستنة دةنطداني ر -3
 ئةشَي يةك ئةندامي ثةرلةمانيش خبرَيتة دةنطدان.
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 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، كَي قسةي هةية؟ فةرموو دكتؤرة ثةري.
 بةرَيز د.ثةري صاحل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ين ثَيشنياز.كردنةوةك بدةن، دوورترلة راي دووةم حةز ئةكةم روون

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك بَيستوون.
 بةرَيز بَيستوون فائق:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةي جةلسةكاني ئةم خولةي ثةرلةمان ئةو ئيشكالة دروست بووة و نيطةراني بلة حةقيقةت لة زؤر

ئةكات ناخرَيتة دةنطدانةوة، من راي يةكةم مَيك لة ئةخري ثَيشنياري ئةنداماني لَي كةوتؤتةوة، ئةندا
ا جياوازةكاني لةسةرة بة طوجناو ئةزامن، بةاَلم بة ئيزافةي دَيِرَيك لة فةقةرةي سَييةم ئةوةي كة ئةوةي ر

 هةموو ثَيشنيارةكان خبرَيتة دةنطدان ئةطةر يةك ئةنداميش تةرحي كردبوو، ئةوكات كاميان زؤري هَينا
را هةية ئةوةي لة يةكةم وتراوة هةموو ثَيشنيازةكان ئةخرَيتة دةنطدان كاميان  دئةوة ثةسند ئةكرَي، ضةن

دَيِرَيكيش بؤ زياد ئةكرَي ئةطةر يةك ئةنداميش رايةكي هةبوو،  ري هَينا بة ثةسند كراو دائةنرَيزؤرت
 سوثاس.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 وثاس، جارَيك هةر بةو شَيوازة ثةيرةو كراوة، فةرموو كاك شَيركؤ.س
 بةرَيز شَيركؤ محة امني:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتيواني قسةكاني )بَيستوون فائق( ئةكةم، سوثاس.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 ت.سوثاس، هيض تَيبيين تر هةية؟ فةرموو دكتؤر فرس
 :على بةرَيز د.فرست صؤيف

 ثةرلةمان. بةرَيز سةرؤكى
اي ئةنداماني ليذنة جياواز بوو لةو كاتةي كة طفتوطؤي ئةو ثةيِرةوةمان ئةكرد، وةكو كاك )بَيستوون(يش ر

هةموو  ا يان سَي راية، رايةكيانشةية هةبووة، ئَيستا دوورترين رباسي كرد لةو خولةي ثةرلةمان ئةو كَي
( ي هَينا ئةو ثةسند ئةكرَي، 25( ي هَينا، ئةو )15(ي هَينا، ئةو )20ئةو ) َيتة دةنطدانرايةكان ئةخر

جا دَي تا ئةطةية بنةِرةتيةكة، راي سَييةم ا ئينةاَلمي دكتؤرة )ثةري( دوورترين رئةوةي دووةم لةسةر و
اي نوَي ئَيستا ر سَي رابنةِرةتيةكة ئينجا تا دوورترين را، عةكس ئةبَي جا لة هةفتةي داهاتوو هةر  نةخَير
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اية هةية، هةرسَيكي يةخةينة دةنطدان بة تةريقةي يةكةم، بؤ ئةوةي لَيرة سابيت نةبوو، تةنيا ئةو سَي ر
راي  ( دةنطي هَينا20ةكةم بؤ منوونة )راي ي دةخةينة دةنطدانبكةين، بة تةريقةي يةكةم هةرسي را 

و، بؤ ئةوةي لة هةفتةي اي يةكةم ئةضَيتة ناو ثةيرة( هَينا ياني ر10راي سَييةم ) ( ي هَينا15ووةم )د
ةخرَيتة دةنطدان، خؤتان دةخةينة دةنطدان، كاميان دةنطي هَينا ئةو دوون بَي التان هةرسَي را داهاتوو ر

 يةكاليي بكةنةوة تا ئةوكات، سوثاس.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 (.96سوثاس، فةرموو ماددةي )
 :(ئةبو كاروانعبدالرمحن فارس )بةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:96ماددةي )

دجة و ئيعتيماداتي زَيدةطي و تة ثرؤذة و بِرياري تايبةت بة بوثةرلةمان بة شَيوةي بةثةلة  ئةِروانَي
 ذمَيرةي كؤتايي، بؤي هةية بِريار بدات كةوا هةر بابةتَيكي تر بةثةلةية.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينابراهيم ئَيمبةِرَيز جعفر 

 .مصطفىسوثاس، كَي قسةي هةية؟ فةرموو كاك 
 قادر:  مصطفىبةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ان ئةِروانَيتة ثرؤذة و بةشَيوةي بةثةلة ثةرلةم ماددةية بكرَيتة دوو برطة، يةكةمثَيشنيار ئةكةم ئةو 

ر ثةرلةمان بؤي هةي بِريار بدات كةوا هة ةطي و ذمَيرةي كؤتايي، دووي زَيدبةت يان ئيعتيماداتيابرياري ت
 َيكرتة، سوثاس.بابةتَيكي تر بةثةلةية، ئةوة ر

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك علي.
 .عثمانبةرَيز علي 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئيلغا كرن جهَي وي ثشكا نهيدا بَيتة كرن، سوثاس. ثيشنيار دكةم ئةظ ماددة بَيتة

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك عومةر.
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 :محة سعيد بةرَيز عمر عينايةت
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ة ثرؤذة بريار و بابةت و بة كؤتايي ماددةكة زؤر ناِرَيك نووسراوة، ثةرلةمان بةشَيوةي بةثةلة ئةروانَيت
ةسةر هةر بابةتَيكي ديكةي يار بدات لدةطي و ذمَيرةي كؤتايي بؤي هةية بِرزَيبودجة و ئيعتيماداتي 

 ئاواي لَي بكرَي باشرتة، ئةو كةواية البةرن. بةثةلة
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو ثةروا خان.
 ثةروا علي:بةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش هةمان تَيبيين كاك )عمر( م هةبوو، ئةكرَي بشلَيني لةسةر هةر بابةتَيكي تر، يان سةبارةت بة هةر 

 بابةتَيكي تر، سوثاس.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو مامؤستا مةروان.
 لي:بةرَيز مةروان طةاَل

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هَينرَيتة بةشي نؤيةم لة قسةكةي من كاك )علي( كردي، منيش لةطةل ئةوةم ئةو ماددةية لَيرة زيادة، ب

 دجة.بةشي بو
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 (.97سوثاس، ئةضينة ماددةي )
 :(ئةبو كاروانعبدالرمحن فارس )بةرَيز 

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَي
 (:97ماددةي )

ياسا و بريارةكان بة زؤرينةي ذمارةي ئامادة بووان ثةسند ئةكرَين، جطة لةو حاَلةتانةي زؤرينةي 
 تايبةتيان تيادة مةرج كراوة

و كردنةوة لةسةر ياسا ي دةنطدان بِرياري ثةرلةمان بة رةزامةندي يان رةتسةرؤك بةثَيي ئةجنام -2
 ةيةنَي.ائةطبِريارةكان ر

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، كَي قسةي هةية؟ فةرموو مامؤستا مةروان.
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 بةرَيز مةروان طةاَللي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ني بة زؤرينةي ئامادةبووان وضاو نةكراوة بؤ دةنطدان، ثَيويستة ثاش نيسابي قانولَيرة نيسابي قانووني رة
 ةنطدان بكرَي.د

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك قادر.
 زطةيي:بةرَيز قادر ر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةعين ئةو دواي ئةوةي ئةخرَيتةوة دةنطدان باهةر بة زؤري نةبَي، ي من لةطةَل ئةوة نيم بة دةنطي رةها

اثؤرتي خؤي بنووسَي ئينجا لة ( رؤذ ر15يذنةي تايبةمةند لة ماوةي )بَي لئة بِرطةية دةستكاري بكرَي
 يةكةمني دانيشنت دواي تةواو كردني......

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 نة ئةوة، ديارة كةس نية، فةرموو كاك عومةر.ينةطيشت َىسوثاس، جار
 :محة سعيد بةرَيز عمر عينايةت

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر
ياسا و بِريارةكان بة زؤرينةي ذمارةي ئامادة بووان ثةسند ئةكرَين جطة لةو حاَلةتانةي كة ثَيويسيت بة 

 زؤرينةي دياري كراو هةية.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 (.98ماددةي ) سوثاس، دةرباز ئةبني بؤ ين ثَيويستيةكة بَينَيتة ثَيشةوة،يةع
 :(ئةبو كاروانعبدالرمحن فارس )بةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:98ماددةي )

( رؤذ لة بةرواري ثةسند كردني بنَيردرَين بؤ سةرؤكايةتي 15ثَيويستة ياسا و بِريارةكان لةوماوةي )
 هةرَيم.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سةي هةية؟ سَي كةس، فةرموو كاك عةلي.سوثاس، كَي ق
 بةرَيز علي محة صاحل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةطةر دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيم نية، بينَيرين بؤ كوَي؟ ئَيستا قةزدم.
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 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك عومةر.
 بةرَيز عمر عينايةت:

 رَيز سةرؤكي ثةرلةمان.بة
م ؤذ لة بةرواري ثةسند كردني بنَيردرَي بؤ سةرؤكايةتي هةرَي( ر15ا و برٍَِيارةكان لة ماوةي )ستة ياسثَيوي

 كردنةوةي.بة مةبةسيت ثةسند كردني يان رت
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك ئاري.
 :طيفللعبدابةرَيز ئاري 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 وشةي )ثَيويستة( بكرَيتة )دةبَيت(.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، ِروون كردنةوة لةاليةن بةرَيز دكتؤر فرست صؤيف.
 :على بةرَيز د.فرست صؤيف

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وئةقةت، بة بةند بني بةو قانوونةي هةية، ئينجا قانوونَيكي مئةوةي كاك )علي( باسي كرد ناضارين ثا

ةاَلتةي داوةتة سةرؤكايةتي فةترةي زةمةني موحةدةد لة ثةرلةمان دةرضووة بة شَيوازي كاتي ئةو دةس
ثةرلةمان، ماناي واية ئَيستا كة ئةَلَيني سةرؤكايةتي هةرَيم مةعناي واية قانوونَيكي تر هةية داويةتية 

جا بةياني كة ئةو قانوونة كؤتايي ثَي هات ئةطةِرَيتةوة شوَيين خؤي يان هةر  ثةرلةمان يسةرؤكايةت
 ضارةسةرَيكي تر لة ثةرلةمان كرا، بؤية ئةوةي نووسراوة دروستة.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 (.99ئةضينة ماددةي ) بؤ ئةو روونكردنةوةية بةِرَيز د . فرست سؤيف، بةِرَيزان سوثاس
 :(ئةبو كاروانعبدالرمحن فارس )بةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:99ماددةي )

( ي 1ؤذةي بة ثَيي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم ذمارة )( ر15يةتي هةرَيم لة ماوةي ئةو )ئةطةر سةرؤكا 1
كردةوة لةو ن بة جوزئي رةتة شَيوةيةكي طشيت يا( ي هةموار كراو ياسا يان بِريارةكةي ب2005ساَلي )

 كاتة.
مني دانيشتين دواي اثؤرتي هؤي بنووسَي ئينجا لة يةكة( رؤذ ر15ةي )ئةبَي ليذنةي تايبةمتةند لة ماو -2

ةوة يةكاليي كةرةوة ئةبَي، يان اثؤرتةكة دَيتة ناو ثةرلةمان و بِرياري ثةرلةمانيش لةو بارتةواو كردني ر
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ةهاي ئةندامان ند تاوتوَى ئةكرَي يان بة دةنطي راثؤرتي ليذنةي تايبةمةرراي سةرؤكي هةرَيم وةرئةطرَي و 
 ناكرَيتةوة.كات و ئةجمارةش راي ثةرلةمان رةتثَيداطري لةسةر راي خؤي ئة

 سةرؤكي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم بؤي هةي ئامادةي دانيشتنةكة ببَيت. -2
 ان:كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، كَي قسةي هةية؟ فةرموو دكتؤرة ثةري.
 بةرَيو د.ثةري صاحل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نووسم، بةس هةندَي جار تةحةمول لةسةر ثاذةية، هةرضةندة دوايي ئةي تَيبيين من لةسةر بةشَيك نيية

 سوثاس. ة زؤربةي جَييةكان واية، ثَيداطرثَيداطرييش نية، ل ناكةم قسة نةكةم
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينَيز جعفر ابراهيم ئَيمبةِر

 ر شَيركؤ.تؤسوثاس، فةرموو دك
 بةرَيز شَيركؤ محة امني:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
اثؤرتي خؤي ( رؤذ ر15ذنةي تايبةمتةند لة ماوةي )من لة خاَلي يةكةم لة دَيري كؤتايي كة ئةَلَي لي

اثؤرتةكة دَيتة ناو ثةرلةمان و بِرياري اي تةواو كردني رمني دانيشتين دوبنووسَي ئينجا لة يةكة
اي سةرؤكايةتي هةرَيم وةرئةطريَيت و راثؤرتي ليذنةي رةوة يةكاليي كرةوة ئةبَي، يان رثةرلةمانيش لةو با

َي ئةكرَي يان بة دةنطي رةهاي ئةندامان ثَيداطريي لةسةر ئةكات، بة راي من ئةوة البرَي، وتايبتمةند تاوت
 اي ثةرلةمان لةو بارةوة يةكالي كةرةوة ئةبَي، سوثاس.كؤتايي ثَي بَي كة ئةَلَي ر ةوَيل

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو مامؤستا مةروان.
 بةرَيز مةروان طةاَللي:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 قسةي من كرا، سوثاس.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك علي.
 بةرَيز علي محة صاحل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
طةر ثشتيواني قسةكاني دكتؤر )شَيركؤ( ئةكةم، ئينجا بكرَيتة دواتر، هةر لةو بارةوة يةكالكةرةوة ئةبَي، ئة

َي، بؤ دوايي ديسانةوة ةسند ئةكرياسا بة ياسايي ث ئةوةش هةر نةِرؤيي زؤرينةي رةها ثَيويست نية
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دي ئةكةمةوة ئةبَي كؤتايي ثَي بَين لةو بارةوة يةكاليي كةرةوة يةهاي بوَي، بةاَلم ديسانةوة تةئكزؤرينةي ر
 ئةبَي، سوثاس.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك سؤران.
 بةرَيز سؤران عمر:

 ي ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤك
بةاَلم بةخوا ئةوةم نةديوة يان نازامن، هاوِرام لةطةَل دكتؤر شَيركؤ و كاك علي  ،هةرضةند لة ليذنةي كاتيم

اثؤرتي خؤي بنووسي ( رؤذ ر15يذنةي تايبةمةند لة ماوةي )كة خاَلي يةكةم بِرطةي يةكةميي ئةبَي ل
دَيتة ناو ثةرلةمان و برياري ثةرلةمانيش لةو ثاشان لة يةكةمني دانيشتين دواي تةواو كردني راثؤرتةكة 

 بارةوة يةكاليي كةرةوة ئةبَي، لةوة زياتري ناوَي، ئةو يان و يانةية ئيشةكة قورس ئةكات، سوثاس.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك قادر.
 متان:ئؤبةرَيز قادر 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتطريي راي ئةو برادةرانة ئةكةم كة داواي.....

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 كام برادةران؟
 متان:ئؤبةرَيز قادر 

كاك دكتؤر )شَيركؤ ، كاك علي، كاك سؤران(، من لةطةَل ئةوةم خاَلي دووةم هةرالبرَي، راستة بةثَيي ئةو 
بةاَلم هةركاتَي  دةم ثةرلةمان بةرثرسيار نية،ز سةرؤكي هةرَيم ئَيستا نية، لةبةرقانوونةي ئَيستاية، بةرَي

هةبوو سةرؤكي هةرَيم بَيتة ثةرلةمان، سةرؤكي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيميش ئةتوانَي بَيتة ثةرلةمان، 
ي هةرَيم تي سةرؤكئةو خاَلة بؤ ئةوةية كة هةميشة سةرؤكايةتي ديواني سةرؤكي هةرَيم هةميشة لة جيا

هةر بؤ  اي لَيبووردمن هةية كة وا ئةلَيمداو ماددةية بة نةفةسي حيزبي دانراوةيةعين ئةو  بَيتة ثةرلةمان
 ئةوةتان داناوة، سوثاس.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك ئاري.
 :طيفلعبدالبةرَيز ئاري 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بؤ دةرباز بوون لةو دوو وشةية  و )جوزئي( ثَيم واية زةرور نية تَيبينم هةبوو لةسةر وشةي )كولي(

 كردةوة.ةشَيك( لة ياسا يان بِريارةكةي رةتئةتوانني بَلَيني ئةطةر )هةموو( يان )ب
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 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك يروانت.
 ز يروانت نيسان:بةرَي

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( رؤذا 15ةت كةت، هةطةر خياللي )َي ئان دَي ثةسند دكةت ئان دَي رئةطةر هةنارد بؤ سةرؤكايةتيا هةرَيم

 نة ثةسند كرد نة رةت كرد هةندَي ديبيتة ض؟
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 كردنةوة فةرموو.ايي هات، روونند ئةكرَي، طفتوطؤ كؤتثةس
 بةرَيز د.فرست صؤيف:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةوةي ئَيمة دامانرشتووة بناغةيةكي زؤر زؤر ثتةو و سةليمة، ئةطةر سةيري دةستووري عَيراقيش بكةي 

بة رةئيسي يةكةجمار كة ثةرلةمان بة زؤرينةي ئامادةبووان قانوونَيك تَيئةثةِرَييَن، ئةو ظيتؤيةي مة ئةيدا 
لةوي جارَي ئةيطةِراندةوة، دواتر ثةرلةمان لةوَي  (2010)تا  (2005)مجهوري كة ئةوكات هةبوو لة ساَلي 

ئةوة ئيسراري ثةرلةمانة لةسةر  َيذةيةكي زؤر كةميشمان نووسيوة،( تَييئةثةِراند ئَيمة ر3)لةسةر  (2)بة 
بؤية ئةطةر بة هةمان رَيذة تَيتثةراند هيض  ةكةزياتر بؤ تَيثةِراندني قانووناكةي خؤي بة زؤرينةيةكي ر

اية نةنَيري باشرتة، بؤية ئةو عيربةتةك بؤ ناردني ئةو قانوونة بؤ سةرؤكايةتي هةرَيم نامَييَن، مةعناي و
ووي قانووني و تةشريعي وةكو ئةوةي نية لة هةموو شوَيين بةو شَيوةية بؤية باشرتة لة رزامة قانووني

ةر اي ئَيوة ئةطرين لةبةر ئةوة سَي كةس زياتر بوون، بةاَلم ئةطبةاَلم رَيزيش لة رووسيوومانة، ئَيمة ن
 ةطةينم، سوثاس.وةكو جيهةتَيكي قانووني ثَيتان راد دةنطيش بَييَن دروست نيية لة رووي قانوونيةوة

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، ماددةي دواتر.
 :(ئةبو كاروانالرمحن فارس )عبدبةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:100ماددةي )

وبارة كردنةوةي دةنطةكانيان كرد دةبَي ( كةس داواي دو5ئةطةر طومان لةسةر دةنطدان هةبوو بةالي كةم )
 ئةجمارة بة رَيطةي هةَلسان و دانيشنت يان بانط كردني ناوةكان. دةنطدان دووبارة بكرَيتةوة

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينفر ابراهيم ئَيمبةِرَيز جع

 كَي قسةي هةية؟ فةرموو كاك تةحسني.
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 بةرَيز حتسني امساعيل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو ماددةية بة راي من هةر زيادةية، ئةطةر هةر مبَييَن ئةوةي كؤتايي البرَي بة رَيطةي هةَلسان و دانيشنت 
 ؤر دروست ئةكات و شتَيكي دروست نية بة راي من.و بانط كرني ناوةكان، طومان ز

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو ثةروا خان.
 بةرَيز ثةروا علي:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
رة، ( كةس زؤ5( كةس، )3ثشتطريي قسةكةي كاك )حتسني( ئةكةم، لة هةمان كات ئةطةر بشمَييَن الي كةم )

 و ئةو هةَلسان و دانيشتنة نةمَييَن، سوثاس.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك قادر.
 متان:ئؤبةرَيز قادر 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ةوة، سوثاس.ثشتطريي لة راي كاك )حتسني( ئةكةم، هةَلسان و دانيشنت البرَي، بانط كردني ناوةكان مبَينَيت

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كاك بَيستون.
 

 بةرَيز بَيستون فائق:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةر دةنطي ئةندامي تؤ طومان لة يةم بة اليةقي ثةرلةماني نازامنمنيش لةطةَل البردني ئةو ماددة
( دةنطي 30يان  20( كةس ناتوامن )100مي دةستةي سةرؤكايةتي لة نَيو )( ئةندا3يان ) ثةرلةمان بكةي

 ئةوال و ئةوال بة دروست بذمَيرن؟ سوثاس.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 دالرمحن.لة ماوةي نزيك، فةرموو مامؤستا عبسوثاس، ئَيستا بةتةمان بكةنة ئةليكرتؤني، يةعين 
 الرمحن فارس:بةرَيز عبد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بؤ دةنطدان لةسةر ماددةيةك ئةطةر سَي كةس  ن( كةس، ضؤ3( كةس نيم بكرَي بة )5من لةطةَل )

وشةي هةَلسان و دانيشنت زيادة،  ئةكرَي ئةوةش هةر سَي كةس بَي ثشتيواني بكات ئةخرَيتة دةنطدانةوة
 البرَي باشة، سوثاس.
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 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينَيمبةِرَيز جعفر ابراهيم ئ

 .مصطفىسوثاس، فةرموو كاك 
 سكري: مصطفىبةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من لةطةَل ئةوةم ئةو ماددةية مبَييَن، ضونكة ئةو حاَلةتة دَيتة ثَيش، ئةطةر ئةليكرتؤنيش بَي هةر كَيشة 

َيطةي بانط كردني ر رة ئةكرَيتةوة ئةجمارة بةدروست ئةكةن، بةاَلم ثَيم باشة واي لَي بَي )دةنطدان دووبا
 ناوةكان يةكاليي ئةكرَيتةوة(، يةكاليي كردنةوةي بؤ زياد بكرَي، سوثاس.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، ئةطةر روون كردنةوة هةية فةرموو.
 :على بةرَيز فرست صؤيف

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ان و دانيشتنةكة هةَلدةطرين.هةَلس

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو طةشة خان.
 بةرَيز طةشة دارا:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةر بؤ خؤشي ويستمان خاَلَيكمان لة واَلتي سويد بضَي، ضونكة بينيمان ئةوان بةو شَيوةية دةنطيان ئةدا، 

 ةوة لةطةَل هةر برطةيةط، ئةبواية ئَيمةش لَيرةي دابنَيني، سوثاس.هةَلئةسان
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 (.101سوثاس، ماددةي )
 :(ئةبو كاروانعبدالرمحن فارس )بةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:101ماددةي )

نيازي ياسا و بِريارَيك ئةولةويةتي دةنطدان بةثَيي ئةو لة كاتي طفتوطؤ كردن لةسةر هةر ثرؤذة و ثَيش
 ريزبةنديةي خوارةوة ئةبَي:

 كردنةوةي ثرؤذة يان ثَيشنيازةكة.ثَيشنيازي رةت 1
 ثَيشنيازي طةراندنةوةي ثرؤذةكة بؤ حكومةت. -2
 طةراندنةوةي ثرؤذةكة يان ثَيشنيازةكة بؤ ليذنةي تايبةمتةند كة راثؤرتي ئامادة كردوة. -3
 ثَيشنيازي دواخستين طفتوطؤ بؤ دانيشتنَيكي تر. -4
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 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كَي قسةي هةية؟ فةرموو كاك عومةر.
 :محة سعيد بةرَيز عمر عينايةت

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 .عة تينةطةيشتم، بؤمان روون بكةنةوة، سوثاسومن لةو مةوزو

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو دكتؤر فرست.
 بةرَيز فرست صؤيف:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةوة خوالسةي هةموو ئةو فةسلةية، مةعناي واية ئةطةر ثرؤذة قانوونَيك هات، ئةولةويةت ثَيش ئةوةي 

رؤذةكة ئةكرَي يةكَيك نوقتةي نيزام وةرطري، ضونكة لةوالي دةست بة موناقةشة بكةين بؤ ئةوةية ئايا ث
ية، ئةَلَي ئَيمة داوا ئةكةين خبرَيتة دةنطدان كة ئةو ثرؤذة موناقةشةي لةسةر ضدياري كراوة نوقتةي نيزام 

كرايةوة مةعناي واية ثَيويست ناكات ئَيمة لة نيوةي اية دةنطدان و ثشتطريي كرا و رةتنةكرا، ئةطةر خر
كةينةوة، يان ثَيشنياز ئةكةين ئةو ثرؤذةية بطةرَيتةوة ضونكة تةواو نية، يان بؤ ليذنةي رةتي ب

ؤ ئامادة نني بؤ كاتَيكي تر، واتة ئةطةر سةرةتا ئةوة نةخةينة دةنطدان مِرةتايبةمتةند، يان ئةو طفتوطؤية ئ
بةعة، لة تكي موتبؤية ئةولةويةت بؤ ئةم بابةتةية، ئةوة شتَي مةعناي واية ئةضينة ناو موناقةشة

ثةرلةماني خؤمشان لَيرة كردوومانة، زؤر جار بووة وتوومانة ئةمرؤ حازر نني يان ئةو ثرؤذةية بطةرَيتةوة 
حكومةت، ثَيم واية ضةند هةفتة ثَيشرت ئةوةي ثارَيزةران بوو وامان لَي كرد، ثَيش ئةوةي موناقةشة بكرَي 

 ثةرلةماني خؤمان هةبووة. تةئجيل كرا، ئةوة سياغةي ئةو حاَلةتةية كة لة
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 فةرموو كاك عومةر.
 :محة سعيد بةرَيز عمر عينايةت

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 اساكان فلتةري تةواوي خؤي بِريوةئةطةر وابَي باشرتة ثَيشنيازي ياساكان البرَي باشرتة، ضونكة ثَيشنيازي ي

ا ثرؤذةكان حكومةت ئةو ثرؤسةي بةسةر جَي بةجَي بكرَي، ئةوةي ثَيشنيازي ياسا جارَيكي تر ئةبَي تةني
 بة فلتةر تَيثةِرَي.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو كام مروان.
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 بةرَيز مروان طةاَلَلي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ر خاَلةكة بكرَيتة يةك خاَل، يةعين بة داِرشنةوةيةكي جوانرت قةناعةمت واية هةم ئةو ثَيم باشة هةر ضوا

ضوار خاَلة زؤر رةكيكن و دووبارةن، دووبارة بوونةوةي ثَيشنيازي رةت كردنةوة ئةوانةي لة هةر ضوار خال 
ةك لة دواي يةك بؤ هاتؤتةوة، ئةتوانرَي يةكجار ئةو ثَيشنيازي رةت كردنةوة و خاَلةكاني تري بة فاريزةي

 ريز بكرَي، سوثاس.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

 سوثاس، فةرموو ليذنةي كاتي.
 بةرَيز فرست صؤيف:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمة لةسةر داواي ئةندامان ثَيداضوونةوةي ثَيدا ئةكةين سياغةيةكي نوَيي بؤ ئةكةين، بؤ بةياني 

 ينة دةنطدان بة سياغةيةكي نوَي.ئةخية
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم

( 12دانيشتين ئةمرؤ كؤتايي هات، بةياني سةعات ) بؤ د. فرست، سوثاس بؤ ئَيوةي بةرَيز، سوثاس
 دانيشتنة.

 

 

 
 

 
  
 

 د. يوسف حممد صادق                    نكي           جعفر ابراهيم ئَيمي                فخرالدين قادر                  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  

  عَيراق - نعَيراق                           كوردستا – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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 (ي 6ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2018–7–11رَيكةوتي  ضوار شةممة 

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (6ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2018/ 11/7 رَيكةوتي شةممةضوار 

تذذذمَير )   يذذوةِرؤي(ي 11كا كذذةوتي  شذذةممةار ضذذو رؤذي ثذذَيش ن لذذةماني  11/7/2018رَي سذذتان  ثةر  -كورد
لذَذةبانيبةِرَيز بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي جَيطري سةرؤك و، بة سةرؤكايةتي عَيراق  طذذةرد تا سذذكرتَيري  بَي

 ( ي خؤي بةست.2018ساَلي )ضوارةمي، خولي  (ي6دانيشتين ذمارة )ثةرلةمان، 
 بةرنامةي كار:

ي (1992)(ي هةمواركراوي ساَلي 1ي ناوخؤي ذمارة )ةوِر( لة ثةي20(ي ماددة )1ة )اني بِرطبةثَيي حوكمةك
خذذولي  (ي7) كاتي دانيشتين ذمارةا ي دبِريار ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي  عَيراق، –ثةرلةماني كوردستان 

كذذات ) لذذة  بذذذاردن  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  لذذة  ضذذوار11بةهارةي ساَلي ثَينجةم  يذذوةِرؤي رؤذي  ثذذَيش ن شذذةممة  (ي 
 :بةم شَيوةية بَيت: دا 11/7/2018رَيكةوتي 

ددةى خوَيندنةوةى يةكةمى ثِرؤذةياساى هةموارى ثةميانطاى دادوةرى لة هةرَيمى كوردستان بة ثَيى ما-1
 ( ى هةموار كراو .1992( ى ساَلى )1لةمانى كوردستان ذمارة )( لة ثةيرةوى ناوخؤى ثةر71)
-74-72بذاردنى دامةزراوةيي سةرؤكايةتى هةرَيم بة ثَيى مادةكانى )طفتوطؤ كردنى ثِرؤذةياساى هةَل-2

 ( هةموار كراو .1992( ى ساَلى )1لةمانى كوردستان ذمارة )( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةر75
ةت طفتوطؤ كردنى ثِرؤذة بِريارى ثَيشوازى بة ثَيى ثِرؤتؤكؤَل لة فرؤكةخانةكان و خاَلة سنوريةكان تايب-3

لةمانى كوردستان و ئةجنومةنى وةزيران وة هاوتا وةزيفيةكانيان بة ثَيى ئةندامانى ثةر بة ثَيشوازى لة
( ى  1992( ى ساَلى )1لةمانى كوردستان ذمارة )( لة ثةيرةوى ناوخؤى ثةر75-74-72ماددةكانى )

 هةموار كراو.
نذذاوخؤى ثةرط-4 ثذذةيِرةوى  نذذى  طذذؤ كرد بذذؤفتو كذذاتى  نذذةى  يذذةن ليذ لذذة ال كذذة  سذذتان  نذذةوةى  لذذةمانى كورد ثَيداجو

مذذارة ) يذذارى ذ يذَذى بِر بذذة ث كذذراوة  مذذادة  سذذاَلى )26ثةيرةوى ناوخؤ ئا طذذةى )2014( ى  مذذ8( بِر لذذة  ( 56ادةى )( 
مذذا1992( ى ساَلى )1لةمانى كوردستان ذمارة )ياساى هةَلبذاردنى ثةر ( 94ددةى )( هةموار كراو، ثاَلثشت بة 

  (ى هةموار كراو، 1992اَلى )( ى س1لةمانى كوردستان ذمارة )ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةر
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي /جَيطري بةِرَيز 

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

هرةبان دانيشتنةكةمان بة ناوى طةلي كوردستانةوة دةست ثَي دةكةين خوىل يبة ناوى خوداى بةخشندةو م
( بةرنامةى كار بة 2018-7-11( ى رؤذى دانيشنت )6ضوارةمى هةَلبذاردن ساَلى ثَينجةم دانيشتنى ذمارة )

عرياق، ذمارة  –لةمانى كوردستان (  لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةر20ةى )( ى مادد1ثَيى حوكمةكانى بِرطةى )
( 6لةمان بِريارى دا كاتى دانيشتنى ذمارة )موار كراو دةستةى سةرؤكايةتى ثةر( ى هة1992( ى ساَلى )1)
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( ى ثَيش نيوةرؤ رؤذى 11كاتذمَير ) ،ثةِرلةمان ىنجةم لة خوىل هةَلبذاردنى ضوارةمخوىل بةهارة ساَلى ثَي
 ( بَيت وة بةرنامةى كارى دانيشتنةكة بةم شَيوةية .2018-7-11ضوارشةمة رَيكةوتى )

خوَيندنةوةى يةكةمى ثِرؤذةياساى هةموارى ثةميانطاى دادوةرى لة هةرَيمى كوردستان بة ثَيى ماددةى -1
 ( ى هةموار كراو .1992( ى ساَلى )1لةمانى كوردستان ذمارة )ى ثةرثةيرةوى ناوخؤ( لة 71)
-74-72ةكانى )دتى هةرَيم بة ثَيى ماديةطفتوطؤ كردنى ثِرؤذةياساى هةَلبذاردنى دامةزراوةيي سةرؤكا-2

 ( هةموار كراو .1992( ى ساَلى )1لةمانى كوردستان ذمارة )( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةر75
ةت ريةكان تايبوؤتؤكؤَل لة فرؤكةخانةكان و خاَلة سنوذة بِريارى ثَيشوازى بة ثَيى ثرطؤ كردنى ثِرؤطفتو-3

لةمانى كوردستان و ئةجنومةنى وةزيران وة هاوتا وةزيفيةكانيان بة ثَيى بة ثَيشوازى لة ئةندامانى ثةر
( ى  1992ى ساَلى )( 1لةمانى كوردستان ذمارة )( لة ثةيرةوى ناوخؤى ثةر75-74-72ماددةكانى )

 هةموار كراو.
طفتوطؤ كردنى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةِرلةمانى كوردستان كة لة اليةن ليذنةى كاتى بؤ ثَيداجونةوةى -4

( 56دةى )( لة ماد8( بِرطةى )2014( ى ساَلى )26ثةيرةوى ناوخؤ ئامادة كراوة بة ثَيى بِريارى ذمارة )
هةموار كراو، ثاَلثشت بة ماددةى  ى(1992( ى ساَلى )1ارة )لةمانى كوردستان ذمياساى هةَلبذاردنى ثةر

هةموار كراو .بةِرَيزان ئَيستا  ى(1992( ى ساَلى )1(ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةِرلةمانى كوردستان ذمارة )94)
ووى ثوختةى دانيشتنى ثَيشرت، ن سكرتَيرى ثةرلةمان بؤ خستنة رداوا لة بةرَيز بَيطةرد تاَلةبانى دةكةي

 بَي هؤ فةرموو بةرَيز. و انى بة هؤوةبوئامادةن
 :سكرتَيرى ثةرلةمان –كراللة بةرَيز بَيطةرد دَلشاد ش

( 2018-7-10شةمة رَيكةوتى )( ى ئاسايي رؤذى سَي5يشتنى ذمارة )هرةبان ثوختةى دانيبةناوى خواى طةورةو م
 بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو.

 .كى ثةِرلةمانة اليةن جَيطرى سةرؤدةست ثَيكردنى دانيشنت ل-1
شوو خوَيندنةوةى ناوى ئةندامانى ئامادة بوو ئامادة نةبوو هةروةها خوَيندنةوةى ثوختةى دانيشتنى ثَي-2

 .لة اليةن سكرتَيرى ثةرلةمان
 لةمان.تؤفيق معروف( لة ئةنداميةتى ثةر ثةسةند كردنى دةست لة كار كَيشانةوةى بةرَيز )رابون-3
 ؤذةياسا لة اليةن ليذنةى ياسايةوة .( ثِر2خوَيندنةوةى يةكةم بؤ )-4
( ى ساَلى 1دةنطدان لةسةر بةشى حةوتةمى طفتوطؤ كردنى بةشى هةشتةمى ثةيِروى ناوخؤ ذمارة )-5
 ( ى هةموار كراو .1992)
 .دواخستنى دانيشتنى ثةرلةمان-6
( 2018-7-10ارى )( ى ئاسايي لة بةرو5لةمان كة لة دانيشتنى ذمارة )وى ئةو بةرَيزانةى ئةندامانى ثةرنا

، شتنى بةيانى )ساالر حممود/مؤَلةت، دانيبَي مؤَلةت ئامادة نةبون ئةمانةنمؤَلةت ثَيدراون يان، بة 
دريس على ا، ت صابر امساعيل/مؤَلةت، عزمؤَلةت، سعيد حممد سعيد/مؤَلةت/سةركةوت سةرحةد خليفة 
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 عثمان، مجال مؤَلةتةت، بةشار موشري امساعيل/، ئةنةس حممد شريف/مؤَلاسالم/مؤَلةت
، سرياج امحد حممد/ئامادة نةبوو، عبداللة جاسم ، زياد حسَين عبدالكريم/مؤَلةتكارسول/ئامادةنةبوو

، هيظا حاجى مؤَلةت ، حممد على ياسني/مؤَلةت/، على على هالؤ/مؤَلةت ، حممد صادق سعيدرجب/مؤَلةت
، بةهار لى/مؤَلةت، ئَيظار ابراهيم/مؤَلةتةت، ئةيوب عبداللة رسول/مؤَلةت، ئومَيد محة عمريخان/مؤَل

، عمر صاحل عمر/مؤَلةت ،ئامادةنةبوو، رؤزا حممود/مؤَلةت، رابون تؤفيق معروف/نةبووحممود فتاح/ئامادة
، عبداللة حممود وو، باثري كامال سليمان/ مؤَلةت، ئارى حممد عبدالرحيم/ئامادةنةبمؤَلةت/ىمصطففايق 

 ، يعقوب طورطيز/مؤَلةت(.َلةتمد/مؤَلةت، حممد سعددين/مؤحم
( بؤ دانيشتنى 2018-7-10( ى ئاسايي لة بةروارى )5لةمان كة لة دانيشتنى ذمارة )ناوى ئةندامانى ثةر

 .بَي مؤَلةت ئامادة نةبون ئةمانةندواى نيوةِرؤ مؤَلةت ثَي دراون يان بة 
 يد/ئامادةنةبوو، جةودةتة زكرى سع، ئامين)خةلةف امحد معروف/مؤَلةت، ابراهيم امحد مسؤ/مؤَلةت

 ئامادةنةبوو(/عثمان، ماجد س/مؤَلةتجةرجي
 ئةو بةرَيزانةى كة بؤ دانيشتنى ئيمرؤ داواى مؤَلةتيان كردوة .

ادريس على ، صاحل بةشار ، ت، سةهراب ميكايل، عمر صاحل، شَيركؤ جةودةمصطفى، فايق )جوان امساعيل
، ظا حاجى مريخان، على على هالؤ، حممد على ياسني، هي، زياد حسَين عبدالكريمئيسالم، بةشار مشري

، رؤزا حممود(. ببورن ثَيم واية هةَلةيةك لة خوَيندنةوةى بر، سعيد مصيفى، سةركةوت سةرحدد.عزت صا
( خؤم بينيم بةاَلم )امينة خان وريان نةبوووناوَيك هةبوو لةوانةى دوَييَن لة دانيشتنى دواى نيوةرؤ حز

 ةَلة نوسراوة و داواى لَيبوردن دةكةم.وبار بة هديارة لة كار
 :ثةرلةمانجَيطرى سةرؤكى /جعفر ابراهيم ئَيمينكى  َيزبةِر

بةرَيزان ثَيش ئةوةى دةست بة بَيطةرد تاَلةبانى، دةست خؤش ئةوة راستكرايةوة سوثاس بؤ بةرَيزتان 
وانةكى تايبةت دةكةين بةرنامةى كار بكةين دةمةوَيت بة ناوى ئةم دانيشتنة بة خَيرهاتنةكى طةرمى مَي

ميوانَيكى خؤشةويست كة ئةمرؤ تةشريفى هةية لة شوَينى ميوانان ئةويش )مةليكة مةزانة مةزيغى ( كة 
زى رةواى خةلكى كوردستان دووبارة بة ؤئافرةتَيكى بوَير خاوةن هةَلوَيست ثشتيوانَيكى سةرسةختة بؤ د

امجل الرتحيب بأسم هذه اجللسة بالضيف شرف يف ] نرحب ناوى ئَيوة بةخَير هاتنى بةرَيزيان دةكةين 
اقليم الكوردستان السيدة ملكة )مزان مازيغي( ونعتز مبواقفها األنسانية املناسبة القضية عادلة لشعب 

َيزان ليذنةى ياسايي َيزان دةست بة بةرنامةى كار دةكةين داوا لة بةِربةِرالكوردستانى اهال وسهال بكم[
 ، لة ليذنةكان .بَينة شوَينى تايبةتموو تةشريف دةكةين فةر

يةكةم/ خوَيندنةوةى يةكةمى ثِرؤذةياساى هةموارى ثةميانطاى دادوةرى لة هةرَيمى كوردستان بة ثَيى 
( ى هةموار كراو . 1992( ى ساَلى )1لةمانى كوردستان ذمارة )( لة ثةيرةوى ناوخؤى ثةر71ددةى )ما

 ةمان.اك ظفةرموو كيي، فةرموو بةرَيزان ليذنةى ياسا
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 ةمان فيصل سليم:ظبةِرَيز 
 .سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَيز 

عرياق، كة –ة بة ناوى هةموارى ياساى ثةميانطاى دادوةرى لة هةرَيمى كوردستان وثِرؤذة ياسايةك هاتو
دةست ثَي دةكات لة )مةدينة ئةيوب، د.زؤزان لةمانةوة ثَيشكةش كراوة لةاليان رَيذةى ياسايي ئةنداماني ثةر

وحيدة ياقو، لينا عزريا، يروانيت نيسان، مونا ، عثمان ، علىق، هيظا حاجى، د.شرين، شيالن جعفرصاد
 طةشة، لطيف تةالر، شامؤ، حتسني امساعيل، شيخ عباس، دَلشاد شعبان ظيان، حيات جميد، طه زؤفةير، نبى

ود، ، زولفا حممعثماننرية ، مئومتان، مريةم صمد، سؤران عمر، قادر دارا ، ئاواز شَيخ جةنطى، صاحل فةقَي
ةى ليذنة ( داوا لة بةرَيزتان دةكةين كة ئةم ثرؤذة ياسايية رةوانعبدالرمحان فارس،ابو كاروان

 .ثةيوةنديدارةكان بكرَيت
 :لةمانجَيطرى سةرؤكى ثةر/كى بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمين

، ديارة ئةم ثِرؤذة انى ثةِرلةماناسايي و طشت ئةندامئةم ثِرؤذة ياسايية ئاراستة دةكرَيت بؤ ليذنةى ي
سايي ئةو رَيكارانة دةطرَيتة ياساية ثَيويستى بة وةرطرتنى دةسةاَلتى دادوةرى دةكات ئةوكاتة ليذنةى يا

 .بةر
-72ةكانى )دتى هةرَيم بة ثَيى ماديةدووةم/طفتوطؤكردنى ثِرؤذةياساى هةَلبذاردنى دامةزراوةيي سةرؤكا

( هةمواركراو . فةرموو 1992( ى ساَلى )1ِرلةمانى كوردستان ذمارة )( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثة74-75
 فةرموو د.ظاال. بةرَيزان سةرؤكى ليذنةى ياسايي سةبارةت بةم ثِرؤذةيية.

 د.ظاال فريد ابراهيم.بةِرَيز 
 لةمان:بةِرَيز سةرؤكى ثةر

جنامدا بؤ تاوو نةوةى ئةو( كؤبو2018-7-10ليذنةى كارووبارى ياسايي رؤذى سَي شةمة رَيكةوتى)
يةن ذمارةى ياسايي توَيكردنى ثرؤذة ياساي  هةَلثةساردنى دامةزراوةيي سةرؤكايةتى هةرَيم كة لة ال

( ى لة 5لةمانةوة ثَيشكةش كراوة دواى خوَيندنةوةى يةكةمى لة دانيشتنى ئاسايي ذمارة )ئةندامانى ثةر
اوة دواى طفتوطؤكردن و تاوتوَيكردنى ( رةوانةى ليذنةكةمان كر2018-7-10رؤذى سَي شةمة بةروارة )

 .ئةجنامانةى خوارةوة طةيشتة ئةم
 ياساى هةَلثةساردنى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيم.

لةمانى ( هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم هاوكات لةطةَل هةَلبذاردنى خوىل ثَينضةم ى ثةر1ماددةى ) 
 .كوردستان ئةجنام نادرَيت

( 2017ى ساَلى ) (2دابةشكردنى دةسةاَلتةكانى سةرؤكى هةرَيم ذمارة ) ( كاركردن بة ياساى2ماددةى )
 .بةردةوام دةبَيت

رى ولةمانى كوردستان لة ذَير رؤشنايي بنةما طشتيةكانى دةستو( ثَيويستة خوىل ثَينجةمى ثةر3) ماددةى
 ت .سى دامةزراوةيي سةرؤكايةتى هةرَيم بداونوعرياق بِريار لةسةر ضارة–هةرَيمى كوردستان 



 107 

 ( كار بةهيض دةقَيكى ياسايي ناكرَي ثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية بَيت .4ماددةى )
 ( ثَيويستة اليةنة ثةيوةندى دارةكان حوكمةكانى ئةم ياسايية جَيبةجَي بكةن .5ماددةى )
وردستان قايعى كةنامةى فةرمى وذنيةوة كارى ثَي دةكرَيت و لة رؤو( ئةم ياساية لة رؤذى دةرضو6ماددةى )

 باَلو دةكرَيتةوة .
سازان و لَيكتَيطةيشنت لةسةر سيستةمى حوكمرانى لة  اندن، لة ثَيناو رةخساندنى زةمينةهؤيةكانى دةرضوو

 .َيندراهةرَيمى كوردستان ئةم ياسايية دةرضوو
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/كىز جعفر ابراهيم ئَيمينَيبةِر 

 .دةكةين لةسةر ئةم ثِرؤذةية. بةرَيزان دةست بة طفتووطؤ اييياس، سةرؤكى ليذنةى سوثاس، بؤ د.ظاال
 بةِرَيز ظاال فريد ابراهيم:

 .لةمانبةِرَيز سةرؤكى ثةر
لةمانى كوردستان هةَلبذاردنى خوىل ثَينضةم ى ثةر ( هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم هاوكات لةطةَل1ماددةى )

 .رَيتئةجنام ناد
 :رى سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/جَيط

 .ن بة ناو نووسني دةست ثَي دةكةينبةرَيزا ا( ئةوةى داوا دةكات طفتوطؤ بك1ماددةى ) ،لةسةر ئةم ماددةية
 :تاَلةبانى/ سكرتَيرى ثةرَلةمان بَيطةرد دلشاد َيزبةِر

بوبكر ، ئةووة )بةهزاد دةروَيش، مامؤستا مةروانةيان كرددئةو بةرَيزانةى داوايي طفتوطؤى ئةم ماد
، صاحل، سؤران عمر، حاجى كاروان ، علي محةهةورامان، بةهار عبدالرمحان، شكرية شَيخانى، د.ةنىلةدةه

 ، مامؤستا غريب(.عبداللطيفئارى 
 :مانلةابراهيم ئَيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرجعفر  َيزبةِر

و وةكو ثَيشرت داوا دةكةين  تاَلةبانى، بةرَيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةيندَلشاد سوثاس بؤ بةرَيز بَيطةرد 
 رةضاوى كات بكرَينت . فةرموو كاك بةهزاد .

 بةهزاد دةروَيش دةروَيش: َيزبةِر
 لةمان .سةرؤكى ثةر َيزبةِر

دةبواية  (،2017 ) (ي ساَلي2بة ناظَي خودَي مةزن و دَلؤظان، مادةيا ئَيكَي، خااَل ئَيكَي ديف ياسايا ذمارة )
مَي دطةَل هةَلبذاردنَيت ثةرلةمانَي كوردستانَي هاتباية ئةجنامدان، ئةو ياساية و هةرَي هةَلبذاردنَي سةرؤكَي

دةقَيكي ياسايي مة هةي، بؤ ظَي طاظَي ثةرلةمانَي كوردستانَي دهَيت ئةظ ياساية تةعديل دكةتن، ثَيشرت بةري 
هةتا نةبينة خودان ضةند هةيظةكة ئةظ ياساية لة ثةرلةمانَي دةركةفت، ئةظة خاَلَيك، دوو: ئةم بَيذين 

دةستوورةكي هةميشةيي، نةبيتة سيستةمةكي ثةرلةماني ئةظ كَيشة دَي يا بةردةوام دبيت، بؤية هةتا 
راسيت، ئريادةيةكي سياسي كو ببينة خودان دةستوور، ضونكة ووكةش مة هيض ئريادةيةك نةديتية ب ن
م جَيي داخَيية هةتا نوكة ئةظ ( دةستوور لة ثةرلةمانَي كوردستانَي دةرضووبوو، بةاَل24/6/2007)
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دةستوورة ثةسةند نةبووة، سيستةم نةبووية ثةرلةماني، خااَل سَييةم: دظَيت بَيذم ئةظ كَيشة لة 
(ةوة سةري هةَلداوة، كَيشةيا سةرؤكايةتيا هةرَيمَي و ثؤسيَت سةرؤكَي هةرَيمَي، كو لةوَي وةختيدا 2013)

ةمانَي كوردستانَي، خوال ضارَيي ثةرلةمانَي كوردستانَي، ساَلةك ضةندين كَيشةيا دي خؤداي، خوال سَيي ثةرل
و يازدة هةيظة ئةظ ثةرلةمانة بةر ظَي ثؤسيَت و ئةطةرا وي هاتة ثةكخسنت، كو راسيت هةرَيما كوردستانَي 
ئةزموون و حوكم راني هاتة عةيبداركرن، ثةرلةمانيش هاتة عةيبداركرن، خودي ئةندامي ثةرلةمانيش 

داركرن، ظَي طاظَي ئةم هةمي هةست بة بةرثرسياريةتي دكةين بةرامبةر ظَي ضةندَي، بؤية هةتا هاتة عةيب
كةنطي ئةم ظَي كَيشةيا بةردةوام تةئجيل كةين، يةعين ئةظة دوو خولة كَيشةكة بةردةوام بووة، نوكة 

َيشةية كو ئةظ كَيشةيَيت ظَيرةدا هاتية كو كَيشة بةردةوام بيت تاوةكو خوال بَيت، خوال ثَينجَي، واتة ئةظ ك
ري هةرَيما كوردستانَي زياتر رةنطة تةمحولَي نةكةت، ذبةر  ظَي ضةندَي و لة ديف ئةظ وسياسينة، ئابو

ئةظ دةسةاَلتة هاتينة دابةشكرن سةر سَي دامةزراوة،  (،2017 ) (ي ساَلي2ياساية مة ئاماذة ثَي كر ذمارة )
اوةي جَي بةجَي كردن بة دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن، دامةزراوةي تةشريعي كة ثةرلةمانة، دامةزر

دةمةزراوةي دادوةري، بؤية ئةم وةكو فراكسَيؤنَي يةكطرتووي ئيسالمي كوردستان داخازا هةَلوةشادنةوةي 
 دامةزراوةي سةرؤكايةتيا هةرَيمَي دكةين بؤ ئةوةي كؤتايي بة ظَي كيشةيَي بَيت، زؤر سوثاس.

 :مينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي  
ديارة هةَلوةشانةوةى ئةو دامةزراوةية ثَيويستى بة ثِرؤذة هةية . سوثاس بؤ بةرَيز بةهزاد دةروَيش، 

 فةرموو مامؤستا مال مةروان .
 حسَين امساعيل حسَين ) مةال مةروان(: َيزبةِر

 لةمان.بةِرَيز  سةرؤكى ثةر
( ى ياساي ذمارة 4لةبةر ئةوةى ئةو ماددةية بة ثَيضةوانةى ماددةى ) من لةطةَل ئةو ماددةى يةكةمةدا نيم

( كة دةَلَي هةَلبذاردنى سةرؤكايةتى هةرَيم لةطةَل هةَلبذاردنى ثةِرلةمان ثَيكةوة 2005(ى ساَلى )1)
َينت، لةمان بةرَيوة جبى هةرَيم لةطةَل هةَلبذاردنى ثةرئةجنام بدرَينت خوازيارين ئَيمة هةَلبذاردنى سةرؤكات

 ،بردنى ئةو ثؤستةَيوةلةبةر ئةوةى سةرؤكاتى ثؤستَيكى سيادية و ئَيمة لةطةَل تَيبينيمان لة شَيوازى بةِر
( دَيمة سةر ئةو 3بةاَلم خوازيارين هةَلبذاردنى بؤ بكرَينت وة ئةو ثؤستة شاغري نةبَينت و لة ماددةى )

( نابَي قسةى لةسةر بكةين لةوكاتة 3دةى )ثِرؤذانةى كة لة رابردوو ثَيشكةش كرابوو لةبةر ئةوةى ماد
 قسةى خؤم دةكةموو زؤر سوثاس .

 :بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان
 ابو بكرهةَلةدنى. فةرموو
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 بةِرَيز ابو بكر عمر عبداللة:
 لةمان .ثةر َيز سةرؤكىبةِر

ايةتى هةرَيم وسةرؤكى هةرَيم دامةزراوةى سةرؤك من هةر لة ناو نيشانةكة لةطةَل هةَلوةشاندنةوةى ثؤستى
، و ثرؤذةشى بؤ ثَيشكةش دةكةين لةبةر ئةوةى ئةم ثؤستة ثَيداويستى زةِرورةتى مَيذووى نةى نيم

خولقاندوة بةرهةمى دوو ئيدارةيي وئةو دؤخة نا هةموارانةى كوردستان و حزبةكان ناى بينةوة دواتر 
تيجى دوو حزبى سةرةكى سياسي بوة وة ئةم دامةزراوةية بة داخةوة بةرهةمى رَيكةوتنى دوو هَيلى سرتا

، و لة اليةكى وريشلةمان هةم لةناو حزبةكان و هةم لة ليذنةى دةستوسازانى لةسر نةكرا هةم لةناو ثةر
جةش  بة سةدان فةرمانبةرى هةية لةكاتَيكا دتريشةوة ئةم دامةزراوةية بؤتة بار طرانى بؤ سةر بو

( واَلتى جيهان سيستةميان 17شى دابةش كراوة وة ئَيمةش سابيقةى  وامشان هةية )دةسةاَلتةكاني
ن لة دووانةى ترسناكيةكى سوَلتةى وبؤ دةرباز بو ،جَيكردنيش نيةدةسةاَلتى جَيبة ثةِرلةمانيةو دووانةى

بة  ،ةوتةنفيزى دواى هةَلوةشاندنةوةى ئةم ثؤستة ئةكةين وة ئةم ثؤستة رةمزى سةروةرى هةرَيميش نةبو
ولقاندنى خهيض شَيوةيةك بؤية ئَيمة ئةم ثؤستة بة زياد دةزانني وة لة ثَيناو سةقام طريي و سياسى 

تى هةرَيم دةكةين و ثرؤذة ياساشى بؤ ثَيشكةش يةئاشتةوايي داواى هةَلوةشاندنةوةى دامةزراوةيي سةرؤكا
 دةكةين .

 :بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان
 مامؤستا مال هةورامان . فةرموو

 ةمة:ريف حشةمة ةهةورامان ح َيزبةِر
 لةمان.بةِرَيز سةرؤكى ثةر

بةناوى خواى بةخشندةى مهرةبان، منيش لة راستيدا ثشتيوانى ئةكةم لة قسةكانى براى بةرَيزم مامؤستا 
ى ياساي سةرؤكايةتى هةرَيمة ياسايية ثَيضةوانة ىضةوانثِر ثَي يةمال مةروان كة ئةم ماددة يةكة بةراستى را

وة، كة دةبَي هةم نى هاتوو( كة لةوَيدا وةك و مامؤستا مال مةروان فةرمووى زؤر بةرو4ةى )دماد
لةمانى كوردستان هةم سةرؤكى هةرَيم ثَيكةوة هةَلبذاردن بكرَيت، بةالم دةمةوَي ئةوةش بَلَيم لة ثةر

ةر زؤر طرنط و زؤر زؤر ثَيويست بوو بؤ ئةوهاى لَي راستيدا بة راستى ئةسةف ئةخوازم كة ئةو ثؤستة ئةط
ئةكرَيت بؤ ئةو ثؤستة بةراستى هةمووجار ئةكرَيتة ماددةيةك و ملمالنَيي سياسي و اخرتاعى سياسي 

ست ئةكرَيت، ئةو ثؤستة ئةسةفى ئةوة ئةخوازم كة ئةسثَيردرَي بةراستى بة مةجهولَي لة ولةسةر درو
لةمانى كوردستانا هةَلنابذَيردرَيت هاوكات لة ( ى ثةر5لةطةَل خوىل ) (5خولي ) ( دةَلي لة1ماددةى )
 ( ى ئةم ثرؤذة ياسايية دةَلَيت لةبةر رؤشنايي بنةما طشتيةكانى دةستوورى هةرَيمى كوردستان3ماددةى )

 ، هةرَيمى كوردستان دةستوورى نية، وةناشزانرَيت ئةم دةستوورة كةى لةلةكاتَيكا ئَيمة دةستوورمان نية
دايك دةبَيت كةواتة تؤ ثؤستى سةرؤكايةتى هةرَيمت بةراستى تةعليق كردوة راتسثاردوة بة شتَيكةوة 
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هَيشتا هةر لة دايك نةبووة كة ئةمة جَيطةى ئةسةفة بةراستى كة ئةو ثؤستة ئةوةندة طةورة و  ،مةجهولة
 . لةطةَل رَيزم طرنط بوو نةدةبوو ئةوهاى لَي بكراية

 :ئَيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان بةِرَيز جعفر ابراهيم
 .فةرموو بةهار خان

 ن حممد:بةهار عبدالرمح َيزبةِر
 .سةرؤكى ثةرلةمان َيزبةِر

: من لة عنواكةيدا ثَيشنيارَيكم كرد بكرَي بة ياساى هةَلوةشاندنةوةى دامةزراوةى سةرؤكايةتى خاَلى يةكةم
  .هةرَيم

 ت ئةجنام نادريت و ئةو دامةزراوةية هةَلوةشَيندرَيتةوة .سرَيو: لة كؤتايي بِرطةكةيا بنوخاَلى دووةم 
: ديارة ئَيمة وةك فراكسيؤنى يةطرتووى كة لة بةرنامةى كارى خؤمانة و زؤرَيكيش لة خاَلى سَييةم

لةمانى بة سيستةمَيكى سياسيةكانيش سيستةمى ثةر ثةِرلةمانتاران و زؤرَيك لة خةَلكى كوردستان و حزبة
لةمانى لة هةرَيمى كوردستانا ئةوكاتة ئةزانن، ئةطةر سيستةم ببَيتة ثةرى كوردستان طوجناو بؤ هةرَيم

ثَيويست بة دوو دةسةاَلتى جَيبة جَيكردن ناكات ، تةنها يةك دةسةاَلمتان بةسة و ئَيمة سابيقةيةكيشمان 
و  شتونبارةكان رؤيوة لة هةرَيمى كوردستان كارو( ئةو ثؤستة نةبو2005تا  1992هةية لة ساَلى )

 وة.ئيشكاليةتَيكيش نةبو
: ئةوةندةى كة ئةم دامةزراوةية لة هةرَيمى كوردستان كَيشةى خولقاندووة دةرهاويشتةى خاَلى ضوارةم

 زؤر خراثي لَيكةوتؤتةوة هَيندة خزمةتى بة هةرَيمى كوردستان نةكردووة بؤية كؤتايي بةو كَيشية دَينني
 .سوثاس

 :َيطرى سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ج
 .فةرموو شكورية خان

 :مصطفىشكورية مسايل  َيزبةِر
 .لةمانبةِرَيز سةرؤكى ثةر

اية ديارة دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيم لة رابردوودا كَيشةو طرفتى زؤرى بؤ هةرَيمى كوردستان ناوة من ثَيم و
يا ئةوةتا هةَلبذاردن لةطةَل َلبوةشَيندرَيتةوة ، يا ئةوةتا ئةو دامةزراوةية هةيةكَيك لةم دوو شتانة بكرَيت

لةمان ثَيضةوانةى هةموو ثِرانسيثَيك و ، لةبةر ئةوةى ئةجنام نةدانى ثةرلةمانى كوردستان ئةجنام بدرَيثةر
( تةواو ثَيضةوانةى ئةم 4) ( لة ماددةى2005ثِرانسيثَيكة، وة لة اليةكى تريش و ثَيضةوانةى ياساى ذمارة )

داوا دةكةين كة يا ئةوةتا هةَلبذاردن بكرَيت يا ئةوةتا ئةو دامةزراوةيةى هةَلبوةشَيندرَيتةوة كؤتايي  ماددةية بؤية
 .درَيت بة خولةكانى داهاتوو سوثاسنابَي بسثَير ،بةم كَيشةية بهَيندرَيت

 :لةمانجَيطرى سةرؤكى ثةر/َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى بةِر 
 .فةرموو كاك على
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 :احلعلى محة ص َيزبةِر
 .سةرؤكى ثةرلةمان َيزبةِر

، ئةو تا مةروان ، كاك ئةبو بكر، كاك بةهزاد، ثشتيوانى ئةو بةشةى قسةكانى مامؤسبةناوى خواى طةورة
لة  دبةرَيزانةى تر ئةكةم كة قةناعةتيان بة هةَلوةشاندنةوةى ئةم مووئةسةسة هةية لة ئيستابَيت ياخو

تر هةر كة ئةم ثَرؤذةيةيان هَينا من وةك خؤم واذووى لةسةر  ئايدةيةكى نزيكا بَيت ياخود لة ثرؤذةيةكى
تنةوةى طؤران وةك خؤمان ئةوانةى كة ئيشمان كردووة نةتيجةى فكرى وئةكةم ئَيمة نةتيجةى بزو

( وة ئَيمة قةناعةمتان وابوة كة سيستةمى ثةِرلةمانى بَي هةرطيز 2005هةر لة ساىل ) مصطفىنةوشريوان 
( كانديدمان نةبووة و حةملةمشان 2009، لة )رؤك لةناو خةَلكا هةَلبذَيردرَيتن سةيولةطةَل ئةوةيا نةبو

( بة هيض شَيوةيةك لةطةَل درَيذكردنةوةى وياليةتى سةرؤكى 2013بؤ هيض كانديدَيك نةكردوة لة )
ش ا( دا ثرؤذةيةكى جدميان هةبوو وة ئيشيشمان كرد تا دوا سات و ئيست2017ين و لة )وهةرَيم نةبو

ش ثَيمان واية ئةمة درَيذكراوةى استمان تيا كرد كة سةرؤكى هةرَيم لةناو خةَلكا هةَلنةبذَيردرَيت و ئَيئيش
( وة باسم كرد ئَيمة بة تةواوةتى قةناعةمتان بة هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم 2005) لة ئةو ثِرؤسةية كة

ز كانديدمان ثَيشكةش كرد بؤ ( وةك تاكة هَي2017-11، هةرضةندة لة مانطى )او خةَلكداة لةنونةبو
، بةاَلم لةبةر ئةو م هيض هَيزَيكى ديكة كانديدى ثَيشكةش نةكرد بؤ سةرؤكى هةرَيمسةرؤكى هةرَي

ش ثَيمان واية هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم لةناو ا، بؤية ئيسترانةى كؤمسيؤن نةتيجةكةميان بينىَيكار
ئةكا وةك و قةناعةت و مةبادئي سياسيي خؤمشان  خةَلكا طرفتةكان زياتر ئةكا وة طرفتةكان ئالؤزتر

هةرطيز قةناعةمتان بة هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم نةبووة لةناو خةَلكا بةو دةسةاَلتانةى كة هةيةتى 
لةيا ثَيمان بكرَيت كارمان بؤ هةَلوةشاندنةوةى جالةذَير لَيثَيضينةوة و لَيثرسينةوة نةبوة ئةطةر لةم مةِر

، بةاَلم ئةطةر نةشكرَيت ئةمة سرتاتيذو سياسةت و ةنطدانى ثِرؤذة هةبَيت دةيكةيند كردوو ئَيستاشدة
بةرنامةى ئَيمةية هةتا هةَلوةشاندنةوةشى، بؤية من ثَيم واية ئيستة سيستةمةكةى جاران ئةطةر 

ة ناقةشةمان لةسةر ئةكرد ئَيستا سةرؤكى هةرَيميشمان نيوسةرؤكَيك هةبوو هةندَي لة دةسةاَلتى هةبوو م
نيةوة ووى سياسيةوة، نالَيم لة رووى قانوئةمة بةشَيوةيك لة شَيوةكان لة ردةسةالتةكانيشى دابةش كراوة 

 .ة ئَيمة تةمةنامان ئةكردوو سوثاسلةمانيية كئةمة سيستةمَيكى سةد لة سةدى ثةروى سياسيةوة ولة ر
 :بةِرَيزجعفر ابراهيم ئَيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان 

 ؤران.فةرموو كاك س
 سؤران عمر سةعيد:  َيزبةِر

 لةمان.بةِرَيز سةرؤكى ثةر
بةاَلم  ،ة ناو نيشانى هةموو ثرؤذةياسايةكى خستؤتة طفتوطؤوتةبةع بووتليذنةى ياسايي وةكو ئةوةى كة م

 ،ناونيشانى ئةو ثرؤذة ياسايية كة ياساي هةَلثةساردنى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيمة نةخيستة طفتوطؤ
سراوة ياساي هةَلثةساردنى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيم وقسة لة ناو نيشانةكةش دةكةم ، نوبؤية من 
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ة لةوَي وةكو م( كة دابةش كردنى دةسةاَلتةكانى سةرؤكى هةرَي2017( ى ساَلى )2ئَيمة لة ياساى ذمارة )
ئةم  ،ةوهةَلثةساردن هاتو دامةزراوة ديوانى سةرؤكايةتى هةرَيم ماوةتةوة لَيرة تةنها لة ناونيشانةكة وشةى

ةيةك نية كة ددامةزراوةية بة ناو نيشان هةَلنةثةسَيردراوة، بة ناو نيشان هةَلثةسَيردراوة،لة هيض ماد
نووسى يانى ضى؟ يانى ضارة ، هةَلئةثةسَيردرَيةرَيم بة كاملى هةَلئةثةسَيردرَيدامةزراوةى سةرؤكايةتى ه

ةى كة هةيةتى هةموو ئةو ديوانةى سةرؤكايةتى هةرَيم لةم َيوةبةرايةتيةند بةِرضسةرؤكى ديوان ئةو 
( 2ون نية، وة ناشزانرَيت ضى لَيدةكرَيت لة كاتَيكا لة ياساي ذمارة )ونى نية، ديارى كراو نية، روثرؤذةيا بو
( ديوانى سةرؤكايةتى هةرَيم بة سةرؤكى ديوان و موئةسةساتةكانى تريةوة ماوةتةوة، 2017ى ساَلى )

، بةاَلم ، تؤ ئةَلَيى ياساي هةَلثةساردن او نيشانة لةطةَل ناوةرؤكى ئةم ناوة ئةم ياسايية نايةتةوةبؤية ئةم ن
تةنها هةَلبذاردن بؤ سةرؤكى هةرَيم لةطةَل خولي ثَينجا  ،لة ناوةوة ئةم مووئةسةسةية هةَلنةثةسَيردراوة

 .ةخنةمةيارى ئةكرَيت ،بؤية ئةوة رسيشى لة خوىل ثَينجا دوناكرَي و ضارة نو
لةمانى دووةم/ماددةى يةكةم هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم هاوكات لةطةَل هةَلبذاردنى خوىل ثَينجةمى ثةِر

( ى ساَلى 2، راستة بة ياسا دةسةاَلتةكانى سةرؤكى هةرَيم لة ياساي ذمارة )كوردستان ئةجنام نادرَيت
، ديسان لَيرة بة ثَيضةوانةى ى وةزيراناوة بة سةرؤكى ئةجنومةن( دابةش كراوةو ئةو دةسةاَلتة در2017)

لةمان بة ئةو دةسةاَلتة جارَيكى تر لة ثةر( تا ئيستا بةركارة تؤ دَيي 2005( ى ساَلى )1ياساي ذمارة )
كوردستانة و بةشَيكى  لةمانىمن تةمةنام نة ئةكرد قةت ئةم ثةربِريار ئةدةى هةَلبذاردن نةكرَيت،  ،ياسا

يانة  بؤضى هةردوو هةَلبذاردن كة ونى كؤميسيؤن لة ناو هؤلي ثةِرلةمان وتوولةمانتاران لة بوزؤر لة ثةر
لةمانة ثةر، ئَيستا ئةم مان سةرؤكى هةرَيم ديارى نةكراوةلةنجى ثةرخوىل ثَي ،بة ثَيى ياسا دةبَي ثَيكةوة بَي

   .رةخنةم هةيةو زؤر سوثاس، هةَلبذاردن بكرَي ،خؤى ئةبَي بِريار بدات
 :راهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانجعفر اب َيزبةِر

 فةرموو حاجى كاروان.
 كةنعان جنم الدين امحد )حاجي كاروان(: َيزبةِر
 لةمان.سةرؤكى ثةر َيزبةِر

سةدا سةد لةطةَل قسةكانى كاك سؤرامن، بةاَلم ئةبواية عينوانى ياساكة قسةى لةسةر بكراية بةراستى 
يا ثِرؤذةيةكى تر حازر بكرَي بؤ هةَلوةشاندنةوة من لة  ،ى ترقتوعَيكةجةنابت ئيشارةتت بةوةدا كة م

لةمان ئةثرسم ئةو مووئةسةسةية كة هةموو تاكى كورد ئةبَي ن ئةثرسم لة هةموو ئةندامانى ثةرجةنابتا
بة هةموومانةوة شانازى بة هةموو موئةسةساتةكانى ئةم كوردستانةوة بكةين عةيبدارمان نةكردووة 

، جارَيك قسة بة ووست ئةبَيمانى لةسةر داخرا، جارَيك دوو ئيدارةيي لةسةر درلةيةعنى جارَيك ثةر
و تةشةر هةموو ئةسبابةكانيش ةانتاستى بؤتة جَيي َيت هةر جارى ئةم مووئسةسةية بة ريةكرتى ئةوتر

ذةيية بةرةئي من با خؤم زياتر بَلَيم ئةم ثرؤ وست بوة، بة رةئي ئَيمة ياوئةو سرياعة سياسيةية لَيرةوة در
بةشَيكة لة تةواو كردنى عةيبداركردنى ئةو مووئةسةسةية بةراستى مووئةسةسةيةكة كة ئةبَي هةموومان 
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شانازى ثَيوة بكةين و هةموومشان دَلمان ثَيى خؤشبَيت ،يان مبَييَن وةكو خؤى لةسةر ثَيي خؤى رابطرَي 
، رؤذَيك بة يةكجارى هةَلبوةشَيتةوةو يان خاوةن قةرارو بِريارى خؤى بَي و جَيي شانازى هةموومان بَي 

يانى ضى  ،درَيتنلةمانى لةسةر دا ئةخرَي رؤذَيكى تر ئةبَي هةَلثةسَي، دووساَل ثةرئةبَي هةموار بكرَيتةوة
تؤ مووئةسةسةيةكة كامل صالحياتى خؤى هةية جارَيكى تر هةَل ئةسثَيردرَيت جارَيكى  ؟هةَلثةسَيردرَيت

ئةو مووئةسةسةية يةعنى  ،واى لَي بكةين ة بؤ هةَلوةشاندنةوة ئَي باشة بؤبَي دانيشتنى بؤ بكةينةوةتر ئ
لةمانية دةسةاَلتةكانى وة سيستةم سيستةمى ثةرئةطةر ئيشمان ثَينيةو كارى نةماوة ئيشى خؤى تةواو كردو

ة شةحنى تةوزيع بوة با هةَلى وةشَينينةوة ئيرت كة هةَل ناوةشَيندرَيتةوة ئةو هةَلثةساردنة ئةوةندةى تر ل
 .، سوثاسئةو مووئةسةسةية كةم ئةكاتةوة بةراستى

 :جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان َيزبةِر
 فةرموو  كاك ئارى.

 مولود:عبداللطيف ئارى  َيزبةِر
 سةرؤكى ثةرلةمان. َيزبةِر

درا بة دوو ثرؤذة ئةم  لراستى لة سةرةتاوة تَيبينيةكم هةية لةسةر بةرنامةى كار دووَييَن سيفةى ئيستعجا
، ئةوةى نى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيم، وة ياساي بةكرَيدانى خانووبةرةثِرؤذةيةى ئةمرؤ هةَلثةسارد

لةمان ئَيمة ئةوَيت. بةرَيز سةرؤكايةتى ثةر ، تكاية وةاَلمان، بةاَلم ئةوةى دووةم نيةيةكةم لة ئةمرؤدا هةية
( بة فيعلى دذى هةَلثةساردنى 1ارةت بةم ثِرؤذةية ماددةى )وةك فراكسيؤنى بزوتنةوةى ئيسالمى سةب

( هةَلبذاردنى ئةمساَل هةَلبذاردنى بؤ بكرَي 9-30دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيمني لةطةَل ئةوةين بؤ )
كوردستانيش  ، ثاشان بةرَيزان ئةم دامةزراوةية شةرعية و سيستةمىرموو كَي كانديدى دةبَي با بييَبفة

لةمانى، لة ئَيستادا راستة دةسةاَلتةكانى سةرؤكى هةرَيم دابةش كراوة بة ياساى نةك ثةر سةرؤكايةتية
لةمان ستة ثةرست ئةبَي ثَيويو( فةراغى ياسايي درو9-30) بةاَلم لة ثاش  ،(2017( ى ساَلى )2ذمارة )

طةم رَيطريةك هةية بؤ خالَيكى تر من تَينا بذاردنى سةرؤكايةتى هةرَيم بكرَي( دا هةَل9-30بِريار بدات لة )
 ئةوةى هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم نةكرَيت؟ بؤية ئَيمة دذى ئةم ماددةيةين سوثاس.

 :لةمانجَيطرى سةرؤكى ثةر/َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى بةِر
 فةرموو مامؤستا غةريب.

 محة خان: مصطفىغةريب  َيزبةِر
 لةمان.سةرؤكى ثةر َيزبةِر

كاك بةهزاد كة سةرةتا وتى دةنط دةرضوو بؤناوى ثَيكةنني داوا ئةكةم لة سةرةتا داوا ئةكةم ئةو وشةى 
 ،ناو ثرؤتؤكؤَل بسردرَيتةوة .بة نيسبةتى ثؤستى سةرؤكايةتى هةرَيم كة ئَيستا ئةبيسرتَيت هةَلثةسَيردرَيت

ةرؤكى ( ساَل ئةم واَلتة ثةِرلةمان و حكومةتى هةبوو ثؤستى س13ئَيمة دوايي ثةِرلةمامنان هةَلبذارد )
هةَلبذاردن كرا ( 2005شةيةكيش نةبوو دواجار لة )هةرَيميش نةبوو واَلتيش ئةضوو بةرَيوةو هيج كَي
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ثؤسيت سةرؤكايةتي هةرَيم داهَينرا، ياساي لةطةَل دانرا، ئةبوو هةر ضوار ساَل جارَي لةطةَل ثةرلةماني 
سيت سةرؤكي هةرَيم كة خولي سَييةمي كوردستان هةَلبذَيردرَي، ئةوةبوو لة دووةمني خولي هةَلبذاردني ثؤ

رايةوة لة وونة، ضارةسةري كاتي بؤ دؤزةية درووست بوو كة الي هةموومان رثةرلةماني ئةكرد ئةو كَيش
يشةيي نةبوو، لةبةر ئةوة لة دؤخَيكي خراث تَيثةِرَينرا و طةيشتة خولي ضوارةمي ثةرلةماني كوردستان، ر

تا لة كؤتايي خولةكةين، لةو خولة ئاريشةيةكي خراث بةهؤي ئةو ثةرلةمان، خولي ضوار هاتة ثَيش ئَيس
ثؤستةوة بةرؤكي هةم اليةنة سياسيةكاني طرت و كَيشةي زؤري دروست كرد، ئةو سازان و نةسازانةي 
نَيواني اليةنة سياسيةكان، ِروونة نةتوانرا ضارةسةر بكرَي، سةرةجنام ثةرلةماني كردة قورباني، سةرةجنام 

( 3نة طةيشتة ئةو ئةجنامةي دةستةاَلتةكاني سةرؤكي هةرَيمي دابةش كرد بةسةر )ئةو ثةرلةما
يش نةبووة، تكا ئةكةم لة دةستةي ضدةستةاَلتةكةي تري كوردستان، ئَيستا بة فيعلي نةمشاوة و هي

سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ثةرلةمانتارة بةرَيزةكان و لة فراكسيؤنةكان خولي سَي ئةو كَيشةي سثارد بة 
لي ضوارةم، لة خولي ضوارةم وةكو ئةلغامَيك تةقيةوة ثَيمان، ئةوةي لَيكةوتةوة كة ئةزانني هَيشتان هةر خو

بريين اليةنة سياسيةكان هَيشتان تيمار نةبووة، ئَيستا لة خولي ضوار ئةم طرَي ثَيشكةيةك دةستمان بؤ برد 
دانةكانيشي هةَلكَيشا، ئةجةبة طرَي بيكةينةوة نينؤكةكامناني هةَلكَيشا، طرَيي دةستمان خستة ددان د

ثَيشكةيةك كة ئةوة حاَلمان بَي بة دةستيةوة نةكرابَيتةوة؟ خولي سَي سثاردبَييت بة ضوار، ضواريش ديسان 
بيداتة خولي ثَينجةمي ثةرلةمان كة لة داهاتووي نزيك هةَلبذاردني بؤ ئةكرَي، بؤية ئةو كَيشمة كَيشمة 

لة خؤي و ئةو ميللةتة بةو جؤرة لةسةر ثَيي خؤي ناوةسيَت، و خَير  بةو جؤرة هةر بةردةوام ئةبَي،
اكةي بةرَيز مامؤستا )هةَلةدني( ئةكةم لة نزيكرتين كات ثرؤسةي بؤ ثَيشكةش نابييَن، بؤية ثشتيواني ر

 ئةكةين، تايبةت بة هةَلوةشاندنةوةي ثؤسيت سةرؤكايةتي هةرَيم، سوثاس.
 طرى سةرؤكي ثةرلةمان:جَيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/

 ئةوة ية بة ئةكيد ئةسرَيتةوة، فةرموو ئةبو كاروان. (جةلةت نيسان)سوثاس، ئةوةي 
 َيز عبدالرمحن فارس عبدالرمحن:بةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

من لةطةَل ئةوةم هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم و ثةرلةماني كوردستان ثَيكةوة ئةجنام بدرَي، ئةبواية كاري 
َيز لة ياسا و رَيم و هةم ثةرلةمان، ثَيويستة ردميان كردبواية بؤ ئةجنامداني هةردووكي، هةم سةرؤكي هةج

ناكرَي لةسةر كةموكوري و كاري  ئيستيحقاقاتي زةمةني و دميوكراتي بطرين، بةشَيكي تر، ئَيمة ثَيمان واية
كي باش نية، طةِرانةوةي هةرَيمة، هةتا ابردوو دامةزراوةيةك لة هةرَيمي كوردستان نةهَيَلني، ئةوة كارَير

 فيدِراَلي لة هةرَيمي كوردستان هيض بةهاي نامَييَن، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ 

 سوثاس، فةرموو سهام خان.

 



 115 

 َيز سهام عمر قادر:بةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

وان دكةم، ت ا مامؤستا )بةهزاد و هةَلةدني( ثشتطرييا تَيبينَيمن هاتية طوتن ل بةشَيك ئاخافتنتَيبينيةت 
وست ئةوةية كو وديسان بَيذم وةكي ثرسيار ض حاجات بؤ ظَي وي هةية كو بَيت هةَلثةساردن؟ ثَيشنيارا در

سةيرة كو ثرؤذة ب ناظَي ثَيم جةت وَي نةماية، ةبَيتة هةَلظةشاندن، دابةش كرنا ظَي دةستةاَلتة كةواتة ح
( هةر 3تا مادَيت ظَي ثرؤذة ياسا بؤ منوونة ماددَي )ةثةساردنَي بهَيتة ثَيشكةش كرن، ذ بةر هةندَي حهةَل

مي ثةرلةماني كوردستان لة ذَير بؤ رووذاندنا زةييَن ئةندامان بَيذم دبَيذينت )ثَيويستة خولي ثَينجة
يا ثةرلةمانَي كوردستانَي ئةو يَي ؤشنايي بنةما طشتيةكاني دةستووري هةرَيمي كوردستان( ئايا خوال ثَينجر

اتية دانان؟ ذ بةر هةندَي ذي دَيِرابيت بؤ دروست كردنا دةستوورَي؟ ضشتةكي وسا هةية؟ بنةمايةك بؤ ه
ؤشنا نة بؤ موستةقبةلي نة بؤ نوكة ذين ذ بةر هةندَي ببيتة هةَلظةشادن دبيتة موعالةجة، ئةطةر نة ر

دشيت خوال ثَينجَي ثةرلةماني موعالةجا بكةت، ئةز وةكي ئةندامةكا ثَيويستيةكا دي هةبوو بؤ ظَي بابةتَي 
 فراكسيؤنا يةكطرتوو ثشتطرييا وا دكةم، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:جَيطرى /كيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمين
اَلم و، دوايي وةسوثاس، بؤ ئةوةي ئةو ثرسيارة زياتر دووبارة نةبَيتةوة وةاَلمَيك لةاليةن بةرَيز دكتؤرة ظااَل، فةرمو

 ان.ئةدةي؟ باشة، فةرموو كةذال خ
 :فقَى َيز كةذال هاديبةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

اكاني ئةنداماني فراكسيؤني يةكطرتووي ئيسالمي كوردستان ئةكةم كة باس لة من ثشتطريي هةموو ر
اني رةمي ثةرلةمهةَلوةشاندنةوةي ئةو ثؤستة ئةكرَي، لة كاتي خؤي دا و لة خولي سَييةمي و ضوا

ؤذة بة ناوي ثرؤذةيةك باس لةو لةسةر نةكرا، كةضي ئَيستا هةر ر َيكةوتينكوردستان ئةو ثرسة سازان و ر
دامةزراوة طرنطةي هةرَيمي كوردستان ئةكةن، ئةو موئةسةسة بؤ ئةوةي بةهَيز بَيتةوة طرنطة دواي 

ئَيمة داواي هةَلوةشانةوةي ئةو دامةزراوةية  دةستوور هيز بؤ ئةو موئةسةسةية بطةِرَيتةوة، بؤية لة ئَيستا
 ئةكةين، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطرى 
 سوثاس، فةرموو كاك فرست.

 :على َيز فرست صؤيفبةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

شتطرييان كرد، بؤية اكةي بةرَيز )سؤران( و ئةوانةش كة ثت بة ناونيشاني ياساكة ثشتطريي رسةبارة
ثَيشنيار ئةكةم ناونيشاني ياساكة بةو شَيوةية بَيت )ياساي درَيذة دان بة كاركردني ياساي دابةش كردني 
دةستةاَلتةكاني سةرؤكايةتي هةرَيم بةسةر دامةزراوة دةستوورييةكان(، ثَيم واية ئةو عينوانة لةطةَل 
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(يش دةربازمان ئةبَي، خاَلي دووةم، ئةجنام نةداني ناوةِرؤكةكةشي ئةطوجنَي، و لة وشةي )هةَلثةساردن
هةَلبذاردني سةرؤكايةتي هةرَيم لةطةَل هةَلبذاردني سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان بةهيض شَيوةيةك بة 

( دستكةوتي زؤري بؤ 2017( تا )2005ماناي بَي بايةغ كردني ئةو دامةزراوةية نيية، كة لة ماوةي )
ض لةسةر ئاسيت دبلؤماسي و ض لةسةر ئاسيت شةري تريؤر و ض لةسةر ئاسيت مايف ا، هةرَيم بةدةست هَين

امانطةياند ش، ثَيشرتيش رضارةنووسي طةلي كوردستان، بؤية ئَيمة كة ئَيستا زروفَيكي سياسي هاتؤتة ثَي
ةكيد ئَيمة لةطةَل تةوافوقني لةسةر ئةو بابةتة، و ئَيمة لةطةَل سيستةمي ثةرلةمانني، بةاَلم ديسان ئ

ئةكةينةوة ئَيمة لةطةَل هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيمني لة ناو خةَلك، ثَيشمان واية ئةوة بة هيض شَيوةيةك 
ثَيضةوانةي سيستةمي ثةرلةماني نيية، بةاَلم لة هةمان كاتيش جارَيكي تر جةخت لة تةوافوق لةسةر ئةو 

، هةر ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي داناوةي بابةتة ئةكةينةوة، بؤية بة هيض شَيوةيةك كة ئةو ثةرلةمانة هؤ
اسايةكي تر دةربكات ئةو ياساية ئةو ثةرلةمانةش ئةتواني بَيت بة هةمان سيغة تةعديلي ياسا بكات، يان ي

كيدي ئةوة ئةكةمةوة ئةجنام نةداني تةئابطرَيت، و بة هيض شَيوةيةك ثَيضةوانةي يةكرت نني، و ر
سةسةيةكي طرنط نةبووة ماناي  ئةوة نية كة ئةو موئةسةسةية، موئةهةَلبذاردني سةرؤكايةتي هةرَيم بة 

 ابردوو، بةَلكو دةستكةوتي طةورةي بؤ ئةو ميللةتة هَيناوة.لة ماوةي ر
 سةرؤكي ثةرلةمان:جَيطرى  /كيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمين

 سوثاس، فةرموو كاك دلَير.   
 حسن: مصطفى رَيز دلَيبةِر
 ن.َيز سةرؤكي ثةرلةمابةِر

خؤش بوو ياساكان وةك خؤيان جَي بةجَي بكرَين، وةك واَلتة ثَيشكةوتووةكان، بة تايبةتي هةَلبذاردنةكان، 
هةرضةند الي ئَيمة هةَلبذاردن ئامانج نية، تةنيا سةندوقي هةَلبذاردن ئامانج نية، ئامانج دميوكراسيية، 

كوردستان كاري جدي نةكردووة، لة  سةندوقي مَيشكةن هيض لة فراكسيؤنةكان و حيزبةكان لة هةرَيمي
هةرَيمي كوردستان تا ئَيستا بة فراكسيؤن و حيزبيشةوة هةموومان لة يةكرت ئةترسني، يةكرت بة زياد 
ئةزانني، سياسةتي دةركردني يةكرت ثةيِرةو ئةكةين بة داخةوة، تا ئَيستا عيالقاتي هةموواليةكان عيالقاتي 

ي شةِرةوة بضينة دؤخي تر، يةكرت بة زياد نةزانني، بةو شَيوة شةِراويية، ئةبَي هةوَلدةين لة دؤخ
كاركردنةي ئَيستا ئةزانني و طةليش ئةزانَي شكست بةرهةم دَي، لة ناخي هةموو شةِري بةردةوام هةية، 
هةميشة لة تؤَلة ئةطةِرَيني، ئةو دونيايةش بة خةيال دروست ناكرَي، بةهةشت بة خةياَل دروست ناكرَي، 

طرنط  اي ئَيمة دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيمرهةموومان قةيراني متمانةييمان هةية بؤية بة هةر ئَيستا
هةرَيمة، بةاَلم لةضوار ساَلي رابردوو و ثَينج ساَلي  ةمزي هةرَيم و نيشتيمانيو تايبةمتةندي خؤي هةية، ر

طة ضارةي باش، ئةتوامن َيو ناكؤكيمان نةمانتواني بطةينة رابردوو بةهؤي بووني جياوازي و بؤضوون ر
بَلَيم ئةو خولةي ثةرلةمان لة ضارةسةر كردني ئةو ثؤستة و ئةو دامةزراوة طرنطة بؤي نةهاتووة، هيضمان 
بؤ نةكراوة، لة الوازييةوة كة ئةيسثَيرين بة خولي تر، بؤية ئَيمة وةك فراكسيؤني يةكَييت وَيراي جةخت 
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م كة مةبدةئي يةكَيتية سيستةمي ثةرلةماني تةواو، تا كردنةوة بؤ هةمواري ياساي سةرؤكايةتي هةرَي
َيطا ضارةي مامناوةندي و باش ئةبينني، بؤ ئةوةي ةي ئةو كَيشةية ئةو ثرؤذةية بة ريةكاليي بوونةو

 كَيشةكان قوَلرت نةبَي و فرسةتَيكي باشرت بَي ئينشاهلل لة خولي ئايندة يةكاليي بكيةينةوة، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:َيمينكي/ جَيطرى بةرَيز جعفر ابراهيم ئ

 سوثاس، فةرموو ئامينة خان.
 :سعيد َيز ئامينة زكريبةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

( ي سااَل 2ثشتطرييا بةرَيز دكتؤر )فرست( ئةكةم، ئةز ثَيشنيار ئةكةم ببيتة ياسا هةموارا ئَيكَي ذمارة )
ثةسَيردرَي، مةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيم هةَلشَيوان دااست كرن ب دوو (َي، ماددةَي ئَيكَيش بَيتة ر2007)

 و هةَلبذاردن لة دةقَي ثَينجةم تؤمار بكةين، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ 

 سوثاس، لة كؤتايي مامؤستا عبدالرمحن فةرموو.
 :رضاَيز عبدالرمحن علي بةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

يؤنَيك سابردوو ضةند فراكن، زؤر باش ئةزانني لة سااَلني رثرؤذةية بؤضي ئَيستا هاتؤتة بوو ئةزانني ئةو
ثرؤذةمان هةبووة بؤ هةمواري ياساي سةرؤكايةتي، بةاَلم سةركةوتوو نةبووين تَييدا، بؤية ئةو ثرؤذةية 

ؤني طؤِران هةذمار هاتؤتة بوون، دوو، ئَيمة كة ئةو ثرؤذةيةمان ئاراستة كردووة و بة ثرؤذةي فراكسي
ئةكرَي، بةراسيت هؤكاري ئةوةي لة ئَيستا ئةَلَي هةَلثةساردن جياوازة لةطةَل هةَلوةشانةوة، ئَيمة قؤناغ 
بةندميان بؤ كردووة، كاك )علي( قسةكاني كرد، ثيشتيواني قسةكاني ئةكةم، لةو قؤناغة داواي هةَلثةساردن 

( 17يؤنانةي لة ثةرلةماني كوردستانة و ذمارةمان )سةو فراكئةكةين، بؤية داوا ئةكةين هةر فراكسيؤنَيك ل
فراكسيؤنة لةوانةي يةك كورسيان هةية تا ئةطاتة طةورةترين فراكسيؤن ثرؤذةي هةية بؤ هةَلوةشانةوةي 

ي ئةو ثرؤذة ياساية ووسةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان، ئَيمة وةكو فراكسيؤني طؤِران ثَيش خؤيان واذ
( بةسةر 2007( ي ساَلي )2انني دةستةاَلتةكان كة دابةش كراوة بةثَيي ياساي ذمارة )ئةكةين، دوو، ئةز

دامةزراوةكان، لةوةش كةمووكورتي زؤر هةية، بةجؤرَيك بة سازان لة نَيوان ضةند فراكسيؤنَيك ئةو 
ؤناغي داهاتوو حاَلةتة كراوة، بؤية ئةكيد ئةكةمةوة ئَيمة لة قؤناغي ئَيستا داواي هةَلثةساردن ئةكةين، لة ق

يؤنَيكي تر ثرؤذةي هةبَي بؤ هةَلوةشانةوةي ئةو دامةزراوةية ئَيمة ثَيش خؤيان سخؤمان يان هةر فراك
 واذووي ئةكةين، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطرى 
 سوثاس، فةرموو ليذنةي ياسايي.
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 َيز د. ظااَل فةريد:بةِر
 لةمان.َيز سةرؤكي ثةربةِر

سةبارةت بة عينواني ياساكة بَيطومان عينوان ئةطةر خبوَيندرَيتةوة يان نةخوَيندرَيتةوة لةطةَل ماددةي 
يةك ئةخرَيتة بةرباس و طفتوطؤي بةرَيزان ئةندامان، ياساي هةَلثةساردني ياساي دةمةزراوةي سةرؤكايةتي 

رؤذة ياساي هةموار نةهاتووة، بةَلكو وةكو هةرَيم وةكو ياسايةكي موستةقيل هاتووة، ئَيمة لَيرة وةكو ث
ياسايةكي موستةقيل هاتووة، لةبةر ئةوة ئةطةر ثرؤذةي هةموار بوواية بامسان لة ياساي دابةش كردني 

وةرمان طرتووة  كرا، بةاَلم بة نةزةِري ئيعتيباردةستةاَلتةكان ئةكرد و ئةو عينوانةمان دائةنا كة ثَيشنيار 
تي هةرَيم نةبَي و ياساي هةَلثةساردني ثؤسيت سةرؤكايةتي هةرَيمة لة جَيطةي كة دامةزراوةي سةرؤكاية

دامةزراوةكةي، ئةوة خاَلي يةكةم، خاَلي دووةم، باس لة ديواني ريئاسةي هةرَيمي كوردستان كرا، ديواني 
انيش سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ياساي تايبةت بة خؤي هةية، و لة ياساي دابةش كردني دةستةاَلتةك

نية، خاَلي سَييةم كة  وتوومانة بةردةوام ئةبَي لة كارطَيري و داراييةكاني خؤي، يةعين هيض تةناقوزَيك
وون كردنةوةي لةسةر بدةم ئةوة بوو كة بةشَيكي زؤر لة ئةندامان باسي تةناقوزيان كرد لة ئةمةوَي ر

(، هيض تةناقوزَيك لة 2005اي ساَلي )نَيوان ماددةي يةك و ماددةي ضوار لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم ياس
نَيوانيان نيية، ضونكة هةردووكيان ياسان و هةردووكيان لة يةك مةرتةبةي ياسايني، واتة ئةو ياساية 
هةمواري ئةو ئةكاتةوة، ئةو ياساية ئيلغاي ئةو ماددةية ئةكاتةوة كة لة ناو ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم 

وونادات، لة خاَلي تر باس لة هةَلوةشانةوةي ن، هيض تةناقوزَيك رضةوانةي يةكداية، ئاسايية، هيض ثَي
بة نووسيين  سةرؤكايةتي هةرَيم كرا، بةرَيزتان وةاَلمتان دايةوة، ثَيويسيت بة ثرؤذة ياساية و ثَيويسيت

ني اثؤرتة، بابةتَيكي جياوازة لةطةَل ئةوةي ئةمِرؤ موناقةشة ئةكرَي، لة خاَلي تر باس لة نيزامي ثةرلةمار
و لة سوَلتةي تةنفيزي كرا، لة نيزامي ثةرلةماني موتةبةعة، سةرؤك هةبَي و سةرؤكي ئةجنومةني 
وةزيرانيش هةبَي، يةعين هيض هينَيكي نية لةطةَل نيزامي ثةرلةماني، ئةكرَي تةنيا سةرؤكي ئةجنومةني 

نة نيزامي ثةرلةمانية و وةزيران بَي، ئةكرَي سةرؤك و سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران بَي، عَيراق بة منوو
نائية سوَلتةي تةنفيزيشي هةية، باس لة هةَلبذاردني سةرؤك كرا لة ناو خةَلك و ثةرلةمان، ئةويش وسو

ثةيوةست نية بة نيزامي ثةرلةماني ، ضونكة سةرؤك لة نيزامي ثةرلةماني ئةكرَي بة شَيوةي موباشِر 
َي، هةردووكي كارَيكي واريدة، ضونةوة سةر ماددةي رردهةَلبذَيردرَي، و ئةشكرَي لة ناو ثةرلةمان هةَلبذَي

( لة كاتي خؤي طفتوطؤي لةسةر ئةكةين، ثؤسيت سةرؤكايةتي هةرَيم باس لة زةِروورةتي 3(، ماددةي )3)
ةمزَيك تةمسيلي سةروةري ئةو هةرَيمة ئةكات، ؤكايةتي هةرَيم تا ئَيستا وةكو ركرا، بَيطومان ثَيويسيت سةر

 ؤماسي ئةو هةرَيمة دةوري هةبووة، سوثاس.لة تةمسيلي ديبل
 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطرى 

 سوثاس، سَي خاَلي نيزامي هةية دواتر دةرفةتتان ئةدةمي، ئَيستا بةرَيز دكتؤرة بةهار فةرموو.
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 َيز د.بةهار حممود:بةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

ووي سياسيةوة كَيشةي زؤري بووة، بؤية تي هةرَيم لةبةر ئةوةي لة رؤكايةئَيمة دامةزراوةي سةر
بؤضوونةكان تةنيا لة بؤضووني سياسي كؤ ئةبَيتةوة، ئةطةرنا ثةرلةمان دامةزراوةيةكة ياسا دةرئةكات، 
ياساش تةنزميي موجتةمةع ئةكات، تؤ وةرة سةيري هةَلبذاردني خولي داهاتووي ثةرلةمان بكة، ئةطةر 

حةلة دانةنَيني ئةكةوينة فةراغَيكةوة، لةبةر ئةوةي ياساي دابةش كردني دةستةَلاتةكان ئةَلَي ئَيمة ئةو 
مارةسةي ئةو دةستةاَلتة وهةتا خولي ثَينجةمي ثةرلةمان، ئةي لة دواي خولي ثَينحةمي ثةرلةمان كَي مو

كو ضؤن ئةوكاتةش ئةكات؟ كةواية ئةكةوينة فةراغَيك، بؤية ثَيويستة لةسةر ثةرلةماني كوردستان وة
ثَيويسيت قانووني بوو كة ثةرلةماني كوردستان تةنزميي موجتةمةع بكات، تةنزميي ئةو دامةزراوانة بكات، 
لةبةر ئةوةي دةستوورمان نيية ئةبَي بة ياسا بيكات، لة ئَيستاش ثَيويستيةكة ئةبَي بكرَي، ئَيمة سوورين 

سيستةم بةجؤرَيك ثةرلةماني بَي كة سةرؤكي هةرَيم لةسةر ئةو ثرؤذةي ثَيشكةمشان كردووة بؤ طؤِريين 
لة ناو ثةرلةمانةوة هةَلبذَيردرَي، بةاَلم ئَيستا كة ناكرَي بؤية ئَيمة ئةَلَين هاوكات لةطةَل خولي ثَينجةمي 
ثةرلةمان سةرؤك هةَلنابذَيردرَي، ضونكة ئةطةر هةَلبذَيردرَي لة ناو خةَلكةوة ئةبَي، بؤية ئةوة خزمةتة 

ة (4ةو بابةتة ثَيضةوانةي ماددةي )ند اليةنة ثَيشكةشيان كردووة لة ثَيشرت، سةبارةت ئةوةي كة ئبةو ضة
ابق(، وةك دكتؤرة ظااَل وتي لة يةك مستةوان، هيض كَيشةي تَيدا نيية، سلة ياساي ئةوة )الالحق ينسخ ال

بةش كردني دةستةاَلتةكان، سةبارةت بة عينوان ناتوانني عينواني ئةوةي بدةييَن درَيذةدان بة ياساي دا
ضونكة ئةو ياساية تةنيا حوكمي درَيذةدان بةوةي تَيدا نية، دوو حوكمي تري تَيداية، حوكمي يةكةم 
ئةوةية كة هةَلنابذَيردرَي يةكةم، كة هةَلبذاردنةكة ناكرَي، دووةم، سثاردوومانة بة خولي ثَينجةم، و باس 

( باسي ئةكةين ئةو مةجهولة ضاك ئةكةين، واية، 3ة ماددةي )لةوةش كرا كة سثَيدراوة بة مةجهول، ئةوة ل
ئةبَي ضارةسةر بكرَي ئةوةي كة دةستوورة، سةبارةت بةوةي كة سيستةم نةبوو بة ثةرلةماني دووبارةي 
ئةكةمةوة كة ئةَلَيني هةَلبذاردني سةرؤكايةتي هةرَيم هاوكات لةطةَل هةَلبذاردني خولي ثَينجةم ئةجنام 

لةوةية بؤ ئةوةي لة ناو خةَلكةوة ئةجنام نةدرَي، بؤية ئةوة خزمةت بةوة ئةكات، ئةتوانني  نادرَي،مةبةست
لة عينوانةكة بَلَيني ياساي هةَلثةساردني ثؤسيت سةرؤكايةتي هةرَيم، بةاَلم ناتوانني بيكةينة ئةوةي كة 

 درَيذ كردني كاركردن بة دابةش كردني دةستةاَلت.
 جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان: /كيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمين

 سوثاس، فةرموو كاك ظةمان.
 :سليم َيز ظةمان فيصلبةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

هةموو ئةو قسانةي لةاليةن ئةنداماني بةرَيز كرا بةتايبةتي لةسةر خاَلي يةكةم و عينواني ثرؤذة ياساكة 
ستةكة بةيةكجاري هةَلوةشَيتةوة، ئةوةش من لة دوو نوقتة ئةبينم، اليةنَيك داواي ئةوةي ئةكرد كة ثؤ
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هةم بةرَيزتان و هةم ئةنداماني تري ليذنةي ياسايي وةاَلميان دايةوة كة وةاَلمَيكي زؤر دةقيق و قانووني 
بوو، ئةوة ثَيويسيت بة ثرؤذةيةكي ياسايي سةربةخؤ هةية كة داواي هةَلوةشاندنةوةي ئةو دامةزراوة بكات، 

دةستةاَلتةمان تةوزيع كردووة، تةنيا حمتةواي ئةو ثرؤذة ئةوةية كة  ضونكة لة ياساي تريش ئةو
هةَلبذاردن بؤ ئةو موئةسةسةية ئةجنام نةدرَي، نوقتةي تر ثشتيواني لة قسةكاني بةرَيز دكتؤر )فرست( 

(ية، من خؤم لة ِرووي 2017( ي ساَلي )2ئةكةم، ضونكة ئةَلَين ئةو ياساية ثَيضةوانةي ياساي ذمارة )
يةوة ئةوة نابينم ثَيضةوانة بَي، بةَلكو قسةكةي دكتؤر )فرست( لةسةر عينوانةكة زؤر دةقيقة كة ياساي

ئةوة بكرَيتة ياساي كاركردن ببة ياساي دابةش كردني دةستةاَلتةكاني سةرؤكايةتي هةرَيم، ضونكة لةوَي 
بةاَلم لَيرة ئةَلَيني  ومتان ئةبَي هةَلبذاردن لة خولي ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان ئةجنام بدرَي،

هةَلبذاردني بؤ ئةجنام نادرَي، كةواية لةوَي موئةسةسةي سةرؤكايةتي هةرَيم هةَلثةساردوومانة، لَيرةش 
 تةنيا ئةَلَيني هةَلبذاردني بؤ ئةجنام نادرَي، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:جَيطرى /كيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمين
 دكتؤر شَيركؤ. سوثاس، خاَلي نيزامي، فةرموو كاك

 َيز د.شَيركؤ محة امني:بةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

اسيت ةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيم، لة رعينوانةكة ثَيويستة وةكو خؤي بِروات، ياساي هةَلثةساردني دام
ين تؤ جارَي ( دانراوة، يةع1ياساي مةسةلةي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيمش بةرمةبناي ياساي ذمارة )

ستين ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم، بؤية ثَيويستة ضارةنووسي ئةو ديوانة و خَيكراوةكة ئينجا ردامةز
فةرمانبةرةكاني و بةِرَيوةبةرايةتيةكاني و هةموو ئةوانة يةكاليي بكرَيتةوة، ناكرَي تؤ ثؤستةكةت نةبَي و 

بؤية ئةبَي عينوانةكة وةكو  بةاَلم ديوان هةبَي و كاروباري سياسي بكات بؤ ئةغرازي تر بةكار بهَينرَي،
خؤي بِروات، لةطةَليشي ضارةنووسي فةرمانبةرةكان و بةرَيوةبةرايةتي و موئةسةسةكة يةكاليي بكرَيتةوة، 
بؤ ئةوةش بؤ مةبةسيت تر بةكار نَيت، و ئةسَل ئةوة بوو هةَلبذاردن كراية، ياساكان وةكو خؤي جَي بةجَي 

 كراية لة هةرَيمي كوردستان.
 سةرؤكي ثةرلةمان:جَيطرى /كيفر ابراهيم ئَيمينبةرَيز جع

 ئةو قسانة كراوة، سوثاس.
 بةرَيز د.شَيركؤ محة امني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةاَلم ئةو قسةي كاك )دلَير( وتي ضارةسةرَيكي مامناوةنديية، بةَلَي واية، بةهيض جؤرَيك ثَيويست ناكا 
ي موئةسةسةكةش لةطةَلي يةكاليي بكرَيتةوة، بَيطومان عينوانةكة بطؤِرَي، ئةسَل ئةوةية ضارةنووس

 هةموومشان ديفاع لة سيستةمي ثةرلةماني ئةكةين كة سةرؤك لة ناو ثةرلةمان هةَلبذَيردرَي، سوثاس.
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 سةرؤكي ثةرلةمان:جَيطرى  -كيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمين
اَلي نيزامي بَي، ةي تر داوا ئةكةم خةئي تازة بوو، خاَلي نيزامي نةبوو، ئةورسوثاس، هةرضةندة ئةوة 

 فةرموو كاك على.
 َيز علي محة صاحل:بةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

ليذنةي ياسايي تةنيا ماددةي يةكةمي خوَيندةوة، واتة ئةوةي وتي موناقةشةي لةسةر ئةكةين وتي ماددةى 
نةوة وتوومانة هةَلثةساردني (، نةيوت عينوان، جا دكتؤرة )ظاال( شةرح كرد، دوو، ئَيمة بة زاني1)

دامةزراوة، بؤ؟ دةمةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيم دامةزراوةيةكي سياسية، كةواية تؤ هةَليئةثةسَيري لة 
كاروباري سياسي، ناكرَي بةس سةرؤكي هةرَيم ئةبَي كاروباري سياسي بكات؟ ئيرت سةرؤكي ديوان يان هةر 

)شَيركؤ( جواني شةرح كرد، لةطةَل نان بِرين و فةسَل كردني بةرَيزَيكي تر كاروباري سياسي بكات، دكتؤر 
كةس نني، بةاَلم ئةكرَي ديوان ئيشي ئيداري و مالي خؤي بكات، نةك بَي و كارووباري سياسي بكات، بؤية 
ئَيمة مةبةستمانة دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيم هةَلثةسَيرين بؤ ئةوةي هيض بةرَيزَيك بة ناوي 

كايةتي هةرَيمةوة كاروباري سياسي نةكات، و ئةم عينوانة بة ئاطاي ئَيوة دياري كراوة، دامةزراوةي سةرؤ
 سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:جَيطرى  /كيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمين
 سوثاس، فةرموو كاك سؤران.

 :سعيد َيز سؤران عمربةِر
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

اكاني ئةندامان نةهاتووة، من ي تةرح كرد لة هيض رايةك لة ركبةرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي ثَيشنيارَي
قسةم لةسةر ئةوة بوو كة وشةي )هةَلثةساردن( وتبووي دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيم ئةكةين بة 

بؤية داوا ئةكةم طفتوطؤ  ،سةرؤكي هةرَيم، ئةطةر وابَي تةواوي ناوةِرؤكي ئةو ثرؤذةية ئاِراستةكةي ئةطؤِرَين
ابطريَي، ضونكة هةموو مةجراي ثرؤذةكة طؤِرا، بؤية داوا ئةكةم ضؤن راثؤرتة و ثرؤذة ياساية رر ئةم لةسة

بة ثةلة ثةل ئةم راثؤرتة ئةمادة كرا، ئةطةر دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيم بكرَي بة ثؤسيت سةرؤكي 
خؤيان بكةن،  هةرَيم هةموو ثرؤذةكة عةكس ئةبَيتةوة، ئةوانةشي ثَيشكةشيان كردووة ئةتوانن قسةي

 سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:جَيطرى  /كيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمين

 سوثاس، فةرموو كاك حاجي كاروان.
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 :امحد )حاجى كاروان( َيز كنعان جنم الدينبةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

اية ةوة، لةبةر ئةوة ئةو رثَي بدةيت دابةش كردني دةسةاَلت بةثَيي ياسا تةعتيَل نةبووة تا تؤ لَيرة درَيذةي
 وابزامن جَيطةي نابَيتةوة.

 سةرؤكي ثةرلةمان:جَيطرى  /كيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمين
 فةرموو دكتؤرة ظااَل داِرشتنةوةي كؤتايي ئةم ماددةية.

 َيز د.ظااَل فةريد:بةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

وتوومانة ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم تةنيا كاري ئَيمة لة ياساي دابةش كردني دةسةاَلتةكان بة وازحيي 
ئيداري و مالي ئةكات، واتة طؤِريين دامةزراوة بة ثؤسيت سةرؤكايةتي هةرَيم نة لة فةتواي ياساكة ئةطؤِرَي، 
نة لة ماناي ئةطؤِرَي، نة دةسةاَلتيش ئةدات بة ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم لةوةي زياتر كة ياساكة ثَيداوة، 

موستةقيلي هةية، لة ناو ياساي دابةش كردني دةسةاَلت وتوومانة بةردةوام ئةبَي لة كارطَيري و ياسايةكي 
 مالييةكان، نوقتة.

 سةرؤكي ثةرلةمان:جَيطرى  /كييم ئَيمينَيز جعفر ابراهبةِر
 تةواو، داِرشتنةوةي ئةو ماددةية.

 :ابراهيم َيز د.ظااَل فةريدبةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

 امةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيم:ياساي د
 ماددةي يةكةم:

هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم هاوكات لةطةَل هةَلبذاردني خولي ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان ئةجنام 
 نادرَي.

 سةرؤكي ثةرلةمان:جَيطرى  /كيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمين
( كةس ثةسنديةتي، كَي دذة؟ 44لةطةَلة؟ ) ئةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة ئةخةينة دةنطدان، كَي

 ( كةس دذيةتي، بة زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، فةرموو ماددةي دووةم.16)
 :ابراهيم َيز د.ظااَل فةريدبةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

 ماددةي دووةم:
بةردةوام ( 2017( ي ساَلي )2كاركردن بة ياساي دابةش كردني دةسةاَلتةكاني سةرؤكي هةرَيم ذمارة )

 ئةبَي.

 



 123 

 سةرؤكي ثةرلةمان:جَيطرى  /كيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمين
 موناقةشة لةسةر ئةو ماددةية.

 تاَلةباني:دَلشاد َيز بَيطةرد بةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

ئةو بةرَيزانةي ناوي خؤيان نووسيوة بؤ موناقةشة كردني ئةو ماددةية )بَيستون فائق، بةهار عبدارمحن، 
جد، سؤران عمر، حممود حاجي، اورامان، مامؤستا مةمؤستا عبدالرمحن، بةهزاد دةروَيش، دكتؤر هما

 .شَيركؤ محة امني(
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 بةِرَيزان، دةست بة طفتوطؤ دةكةين، بةِرَيز بَيستون فائق فةرموو.
 بةِرَيز بَيستون فائق حممد:

 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز
من قسةكةم لةسةر ديواني سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستانة، من بؤية لة ماددةي يةكةم قسةم نةكرد،  

ديوانةكة رةبيت بةم ماددةيةوة هةية، ضوونكة لةم ماددةية لة ياساي دابةشكردني دةسةاَلتةكاني 
جة كراوة، وةاَلمي ماددةي يةكةمي عالةو( م2سةرؤكايةتي هةرَيمدا، سةرؤكي هةرَيم لة ياساي ذمارة )

بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي وةاَلمَيكي واقيعي نةبوو، وةاَلمَيكي موقنيع كةريش نةبوو، كة تؤ 
دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيم هةَلدةثةسَيري و شةخسي سةرؤكي هةرَيم كار و وةزيفةي رةمسي 

وجودي ئةم ديوانة دةبَي ئةهميةتي لة ضيدا بَيت،  دةوَلةتداري نيية، ئةم ديوانة كاري ضيية، مانةوة و
ئَيستا ئةم ديوانةي كة ئَيستا هةية و لة ئةسَلي ياساي دابةشكردني دةسةاَلتةكاني سةرؤكي هةرَيمدا بة 
فةقةرةيةك جَيي كراوةتةوة و دةسةاَلتي كارطَيِري و هةندَيك ئيجرائاتي ثَيدراوة، ئةم ديوانة ئَيستا بةِرَيز 

َيمي كوردستاني ثَيشوو كة دةسيت لةكاركَيشايةوة، ئَيستا هيض وةزيفةيةك بؤ خؤي بةكار سةرؤكي هةر
ناهَينَييت، ئةوانةي تر وةكو حيزبي كاري خؤي دةكات، بةاَلم موةزةفةكاني ئةم موئسةسةية لةطةَلي 

و كار دةكات، دةردةكةون، راوَيذكارةكانيش لةطةَلي دةردةكةون، يةعين ئةم موئةسةسةية ئَيستا لةكارداية 
بؤية دةبَيت موعالةجةيةكي ئةم موئةسةسةية بكرَيت، واتة كة تؤ شةخسي سةرؤك كة ئةم موئةسةسةية 
لة ئةسَلدا بؤ خؤي خزمةتي شةخسي سةرؤك و كاروبارة ئيداريي و كاروباري سياسي و عيالقات و 

ئةم موئةسةسةية  ثةيوةنديةكاني شةخسي سةرؤكة، شةخسي سةرؤك نامَينَيت دةبَيت موعالةجةيةكي
بكرَيت، بؤية من ثَيشنيار دةكةم لةطةَل ئةم ماددةية بة جورَيك لة دَيرةكةي كؤتاييدا دةسةاَلت بدرَيت بة 
سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران و ئةم ديوانة موعالةجة بكات، موةزةفةكان و بةِرَيوةبةرةكان و تةنانةت 

اوةكاني تري حكومةتدا دابةش بكاتةوة، بةكاريان سةرؤكي ديوانةكةش كة ثلةي وةزيرة بةسةر دامةزر
بهَينَيت و خةرجيةكي باشيشة و ضاكسازيةكي ضاكيشة كة ئَيستا حكومةت بؤ خؤي ثِرؤذةي ضاكسازي 

 هةية، زؤر سوثاس.
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 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيابراهيم ئَيمي جعفر بةِرَيز

 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن فةرموو.
 محن حممد:بةِرَيز بةهار عبدالر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:
لةطةَل ئةوةي من جةخت دةكةمةوة لةسةر هةَلوةشاندنةوةي، بؤية ثَيشنيارَيك ئيزافة دةكةم لةم ماددةيةدا 
كاركردن بة ياساي تاوةكو كؤتايي، تا هةَلوةشاندنةوةي ئةو دامةزراوةية، ئةوة يةك، دوو: ئةطةر زؤرينة 

ةوةي ئةو هةَلثةساردنةي كة باسي لَيوة دةكرَيت، ئةطةر هةَلثةساردنيش بةدةست نةهَينَيت هةَلوةشاندن
بَيت كاركردن بةو ياساية لةوَيدا باسكراوة كة ديوان كارةكاني خؤي دةكات، ئةي ضؤن دامةزراوةكة 

 هةَلدةثةسَيرَيت و ديوانةكة كاري خؤي دةكات، ضؤن مامةَلة لةطةَل ئةو تةناقوزدا دةكرَيت، زؤر سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:/  نكيَيز جعفر ابراهيم ئَيميبةِر

 وةاَلمَيكي ياسايي بؤ ئةو ثرسيارة، فةرموو بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياساي.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:
رؤكايةتي هةرَيمي بؤ ئةوةي زياتر بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان بةو بابةتةوة سةرقاَل نةبن، ديواني سة

كوردستان تةنها كارة ئيداري و كارطَيِريةكان دةكات لة حدودي ئةو دةسةاَلتةي سةرؤكي هةرَيم كة بؤ 
ئةجنومةني وةزيران ضووة، ئَيستا ئَيمة دةسةاَلتةكامنان بة موئةقةتي طواستؤتةوة و دابةشكردووة لة نَيوان 

يلي ثرؤتؤكؤلية، مةسائيلي ديكةية كة ئةوان كَي، لة نَيوان دةسةاَلتةكاني تر، مةسةلةن مةسائ
ئيختيساسةكة طواسرتاوةتةوة و ئامادةكاريةكان لة رووي ئيداري و ماديةوة ئةوان دةيكةن، تةنها ئةوةية، 
نةك لة رووي سياسيةوة، بؤية هةَلوةشاندنةوةي دامةزراوةي ديواني سةرؤكايةتي لةطةَل هةَلوةشاندنةوةي 

رَيم دةبَيت هاوكات بن، بؤية ئةو دوو ثرسة لةطةَل يةكرت جياوازن لَيرة، دامةزراوةي سةرؤكايةتي هة
هةَلثةساردن و هةَلوةشاندنةوة دوو ثرسي لةيةكرت جياوازن، تكاية، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، لة ناو 

 ماددةكاني تردا نيية، بؤية ئةو ثرسانة لةطةَل يةكرت جياوازن، زؤر سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:/  مينكيجعفر ابراهيم ئَي بةِرَيز

 بةِرَيز مامؤستا عبدالرمحن فةرموو.
 :رضابةِرَيز عبدالرمحن علي 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:
ثشتيواني لة قسةكاني كاك بَيستون دةكةم، دوو: ئةوةي بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي باسي دةكات، راستة، 

ة زؤر بة رووني نووسيمان كة دةسةاَلتي سةرؤكي ديواني تةنها لة ياساي دابةشكردني دةسةاَلتةكاندا ئَيم
بةِرَيوةبردني كاروباري كارطَيِري و دارايية، بةاَلم خؤ هةموومان دةزانني بةو شَيوازة نةبووة، يةعين كَي 
ضوو بؤ بةغدا لةطةَل وةفدي حكومةتي هةرَيمي كوردستان، كَي بوو ضوو بؤ دةرةوي واَلت لةطةَل وةفدي 
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تي هةرَيمي كوردستاندا، بؤية جطةلةوةي كارطَيِري و دارايي بةِرَيوةبراوة، لة راستيدا كاروباري حكومة
 2017(ي ساَلي 2سياسيشي بؤ كراوة، ثَيويستة ثابةندبووني تةواو بةو دةسةاَلتانةي كة لة ياساي ذمارة )

ة، نةك جطةلة لةو دوو كارة كراوة، ثابةندبووني تةواوي ثَيوةبَيت، واتة سةرؤكي ديوان ثابةندبَيت بةو
 كاري تر بكات، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي
 بةِرَيز كاك بةهزاد فةرموو.

 بةِرَيز بةهزاد دةروَيش دةروَيش:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

ووَي، بيذن كاركردن بة ياساي ناظَي خوداي مةزن و دَلؤظان، من دوو خاَل لَيرة هةبني لة ماددةيا د ب
بةردةوام دةبيت خاَلي يةكةم:  (2017)(ي سالَي 2دابةشكردني دةسةاَلتةكاني سةرؤكي هةرَيم ذمارة )

دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيم هةَلدةوشَيتةوة، دوو: من جةخت لةوة دةكةمةوة كة بةِرَيز سةرؤكي 
ري ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم كاروباري وايي و ئابوليذنةي ياسايي بةحسَي هةندَي دكةت كة لة رووي دار

وان دةسةاَلتان دكةت كو بؤ ئةجنومةني وةزيران ضوونة، ئةم لَيرة دشَيني بَيذين ديواني سةرؤكايةتي 
هةرَيم بطوازرَيتةوة بؤ سةر ئةجنومةني وةزيران، واتة تةواو دةبيت، كة قسةي سةرؤكي ليذنةي ياسايي كة 

ة دةكات، با بطوازرَيتةوة بؤ سةر ئةجنومةني وةزيران، من تةئيدي ئةو هةموو بةِرَيزانة دةَلَيت ئةو كاروبار
دكةم كة ثَيشرت قسةيان كرد، ناكرَيت هةر دامةزراوةيةك سةرؤكي نةبيت و لةوال فةرمانبةر هةبيت، وةك 

ؤ سةر لةش واية، كة لةشةك سةري نةبيت ضؤن كار دةكات، يةعين مةبةستم ئةوةية بطوازرَيتةوة ب
ئةجنومةني وةزيران بؤ ئةوةي سزاش نةدرَين ئةو بةِرَيزانة بَلَيني هةر بة يةكجاري زةرةرمةند نةبن، زؤر 

 سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:  /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 بةِرَيز مامؤستا مةال هةورامان فةرموو.
 بةِرَيز د.هةورامان حةمة شةريف )هةورامان طةضَينةيي(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:
ةخشةندةو ميهرةبان، بة نةزةري من ثَيمواية ئةم ثِرؤذةية ئيستيعجالَيكي تَيدا كراوة، بؤية ببة ناوي خواي 

بة ياساي  كار كردن( كة دةَلَي 2قةناعةمت واية هةتا ماددةكانيشي يةكرت هةَلدةوشَيننةوة، لَيرة لة ماددةي )
بةردةوام دةبَيت، ( 2017)(ي ساَلي 2ؤكي هةرَيمي كوردستان ذمارة )دابةشكردني دةسةاَلتةكاني سةر

لة ماددةي يةكدا دةسةاَلتةكاني  2017(ي ساَلي 2بةردةوام نابَيت، ضوونكة هةر ئةو ياساية ياساي ذمارة )
دابةشكردووة، بةاَلم تةوقييت بؤ دانةوة، بؤ ئةوةي كة خولي ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان 

َيت، كةواتة تؤ لَيرة كة لةوال ياساكة بةو جؤرة دةَلَيت، لةمالشةوة دةَلَيت بةردةوام دةبَيت، هةَلدةبذَيردر
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بةردةوام نابَيت، لةبةر ئةوة ئةم دوو ماددةية يةكرت هةَلدةوشَيننةوة بةراسيت، ثَيشمواية ئةمة دةرئةجنامي 
 ئةم ئيستيعجال و ثةلةكردنةية كة تَييدا كراوة، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:/  نكيجعفر ابراهيم ئَيميبةِرَيز  

 بةِرَيز مامؤستا ماجد فةرموو.
 توفيق:عثمان بةِرَيز ماجد 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:
من تةنها بة ثةسةندي دةزامن كة جوملةيةكي تر ئيزافة بكرَيت، دواي ئةوةي كة بةردةوام دةبَيت تاوةكو 

 ي سةرؤكايةتي هةرَيمي داهاتوو، زؤر سوثاس.راطةياندني ئةجنامةكاني هةَلبذاردن
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 بةِرَيز سؤران عمر فةرموو.
 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

ايةتي هةرَيم لة يةكةم: ثرسيارَيكم لة ليذنةي ياسايي هةية، ليذنةي ياسايي ثَيمان بَلَين دامةزراوةي سةرؤك
ي سةرؤكايةتي هةرَيم لة ياساي ديواني (2005)(ي ساَلي 1ضي ثَيك دَيت و ضيية؟ لة ياساي ذمارة )

سةرؤكايةتي هةرَيم هيض شتَيك ثَيناسة نةكراوة بة ناوي دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيم كة ئَيوة 
هةرَيم ثَيكدَيت تةنها لة سةرؤكي هةرَيم هةَليدةثةسَيرن، تكاية وةاَلمم بدةنةوة، دامةزراوةي سةرؤكايةتي 

يان لة تةواوي موئةسةسةكة كة ديواني سةرؤكايةتي هةرَيميشة؟ بؤية مادام بة دةنطدان هةَلثةساردني 
دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيم لة ناونيشانةكة تَيثةِري دةبَيت لَيرة ماددةيةك ئيزافة بكةي هةَلثةساردني 

َيم كة ثَيكدَيت لة ثؤسيت سةرؤكي هةرَيم و ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةر
تاوةكو هةَلبذاردني ئايندةي سةرؤكي هةرَيم، ئةطةر نا ناونيشان بؤ ياسايةك كة شتَيك بة ناوي دامةزراوة و 

 هةَلثةساردن كة بووني نيية، نابَيت، بؤية ئيزافةي ئةو ماددةية بكرَيت، زؤر سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيفر ابراهيم ئَيميبةِرَيز  جع

 بةِرَيز حممود حاجي فةرموو.
 بةِرَيز حممود عمر صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

َيك لة قسةكاني من كرا بة تايبةت ئةوةي كة كاك بَيستون طوتي، ثشتيواني زؤري لَيدةكةم، بةاَلم شديارة بة
َيكردن بة ياساي دابةش بووني دةسةاَلتةكاني سةرؤكي هةرَيم ئةوةي كة كاك مةال هةورامان طوتي كارث

بةردةوام دةبَيت، حةقة ئةوة زياد بكرَي كة د.بةهار ئيشارةتي ثَيكرد، تاوةكو  2017(ي ساَلي 2ذمارة )
كؤتايي ئةو خولة و دةست بةكاربووني خولي ثَينجةم، ضوونكة ئةوة شتَيكي قؤناغبةندية و كؤتايي ئةو 

 َيدَيت، لة وةرزي يةكةمي خولي ثَينجةم ئةو قةزية يةكاليي بكرَيتةوة، زؤر سوثاس.خولة كؤتايي ث
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 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:/  نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني فةرموو.
 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةوام دةبَيت؟ لةم رووةوة ثشتيواني لة قسةكاني كاك حممود حاجي يةكةم: ثرسيارةكة ئةوةية تا كةي بةرد
عمر دةكةم، ئةوةي كة كاك بَيستونيش طوتي و كاك سؤرانيش ئاماذةي ثَيكرد، لة راستيدا موئةسةسةكة 
ئَيستا كاروبار دةكات، يةعين دةيان جار وةكو شاندي سياسي و شاندي ديبلؤماسي دةركةوتووة، رؤيشتؤتة 

يلي سياسةتي هةرَيمي كردووة لة دةرةوة، يةعين ئةوة نيية بَلَيي تةنها كاروباري كارطَيِري و دةرةوة، تةمس
دارايي دةكات، بة هيض جؤرَيك ئةوة وانيية، ئةوةي كة تاوةكو ئَيستا بينيوومانة بةراسيت بةكار هاتووة بؤ 

هةبووة لةسةري، كة  هةم كاروباري ديبلؤماسي و هةم بؤ كاروباري سياسي كة هةموومان تَيبينيمان
دنيايةك تَيبيين هةية لةسةري لةراستيدا، بؤية ثشتيواني تةواو لة قسةكاني كاك بَيستون و كاك سؤران 
دةكةم، دةبَيت ئةمة هةمووي سِر بكرَيت تاوةكو هةَلبذاردنَيكي تر، لَيرةش ئةوةتا بة رووني هةية لة ياساي 

ايةتي هةرَيم، ئةطةر رَيكخستين ثةيوةندي لة نَيوان ياساي ديواني سةرؤك(، 2005)(ي ساَلي 2ذمارة )
سةرؤكايةتي هةرَيم و سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتيماني، مةبست ثةرلةمان و سةرؤكايةتي ئةجنومةني 
وةزيرانة، خودي ثؤستةكة نةبَيت ئيرت لة راستيدا ئةو رَيكخستين ثةيوةندي ضي، عيالقةي ضي، بؤية 

 و كاك سؤران طوتيان جَيطري بكرَيت، زؤر سوثاس.طرنطة ئةوةي كة كاك بَيستون 
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 بةِرَيز كاك عمر عينايةت فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

اري بة ياسا نةكرَي، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، بة بؤضووني من لة بِري ئةم ياساية بؤ ئةوةي ي
ياسةيةك دةربكةين و ماوةيةك هةَليثةسَيرين، ماوةيةك دةسةاَلتةكاني دابةش بكةين، باشرت بوو ئةطةر 
ثِيويست بةو موئةسةسةية نةماوة ئةم موئةسةسةية هةَلبوةشَيتةوة، لة بِري ثَيشكةشكردني ئةم ياساية و 

 بوو ياساي هةَلوةشاندنةوةي دامةزراوةي سةرؤكايةتي ئةم بةِرَيزانةي ئةم ياسايةيان ثَيشكةشكردووة باشرت
هةرَيميان بؤ ثؤسيت سةرؤكي هةرَيميان ثَيشكةش بكرداية، ئَيستا كة ياساي هةَلثةساردني دامةزراوةي 
سةرؤكي هةرَيم جَيطري كرا دَيمة سةر ناوةِرؤكي بابةتةكة سةرؤكايةتي هةرَيم جَي بةجَي كرا، بزةبت من 

انةي بةِرَيزان كاك سؤران عمر و كاك بَيستون و كاك د.شَيركؤ بكةم، مادام ثشتطريي بؤ ئةو قس
سةرؤكايةتيةكة هةَلثةسَيردراوة كةواتة ديوانةكة هيض رؤَلَيكي نامَينَيت، هةَلثةسَيردراوة ئؤتؤماتيكي، 

ي تةحسيل حاسلة، لةبةر ئةوة دةسةاَلتةكاني دابةشكراوة بؤ سةر سةرؤكايةتي ثةرلةمان و سةرؤكايةت
ئةجنومةني وةزيران و ئةجنومةني دادوةري، هةر سَيكيان بؤخؤيان ديواني خؤيانيان هةية، كاروبارة 
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ثرؤتؤكؤليةكان هةموو ئةو كاروبارانةي كة سةرؤكي هةرَيم كردوويةتي بة ثَيي ئةو دابةشكردنة الي 
ةن، لةبةر ئةوة بة خؤيانةوة ئةوان كؤمةَلَيك دامةزراوة هةية الي خؤيان ئةو كارانة جَي بةجَي دةك

بؤضووني من ئةم موئةسةسةية زيادة، يةعين بةِرَيوةبةرايةتي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم زيادة، ثَيويستة 
ة، بؤية داوا دةكةم ديواني ئةويش هةَلثةسَيردرَي، لة ناو ناونيشانةكةش هةَلثةسَيردراوة، تةحسيل حاسَل

لة قسةكاني كاك بَيستون و كاك سؤران عمر و كاك  سةرؤكايةتي هةرَيميش هةَلثةسَيردرَيت، ثشتطريي
 د.شَيركؤ حةمة امني دةكةم، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز  جعفر ابراهيم ئَيمي

 بةِرَيز ثةروا خان فةرموو.
 بةِرَيز ثةروا علي حةمة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

ر عينايةت و كاك سؤران و كاك د.شَيركؤ دةكةم، لة منيش تةئيد لة قسةكاني كاك بَيستون و كاك عم
راستيدا ثَيويست دةكات كة ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم هةَلثةسَيردرَي، ضوونكة لة ثَيشدا ئةو كاتةي 
سةرؤكي هةرَيم هةبوو بةِرَيز سةرؤكي ديوان هةميشة وةكو نوَينةري سةرؤك، سةرؤك لةطةَل بوواية يان 

و شاندةكاندا، لة ثةيوةندية ديبلؤماسيةكان كة دروست دةكرا، لة هةموو لةطةَل نةبوواية لة هةمو
سةرةدانةكاندا بةِرَيزيان وةكو نوَينةري سةرؤكي هةرَيم دةبينرا، كةواتة ئةو سورةيةي كة هةية ئَيستاكةش 

هةرَيم لة شاندةكاندا بةردةوامة، بؤية ئةو نوَينةرايةتية راستة سةرؤكايةتي هةرَيم نيية، ثؤسيت سةرؤكي 
نةماوة و دةسةاَلتةكة دابةشكراوة، بةاَلم بةِرَيز سةرؤكي ديوان وةكو كارَيكي سياسي حيزبي دةبينرَيت لة 

 زؤربةي شاندةكاندا، هةَلثةساردني زؤر زةرورة، تةئيدي ئةو بةِرَيزانة دةكةم، زؤر سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 ابوبكر هةَلةدني فةرموو. بةِرَيز كاك
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداللة )ابوبكر هةَلةدني(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

لة ياساي دابةشكردني دةسةاَلتةكاني ( 2017) (ي ساَلي2كاتي خؤشي لة كاتي طفتوطؤكاني ياساي ذمارة )
بة هةَلة بةسةرماندا تَيثةِري، سةرؤكي هةرَيم زؤر جةختمان لةسةر ئةم بابةتة كردةوة، بةاَلم بةداخةوة 

كة لةو كاتةدا طومتان ئةم دامةزراوةية ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم ثةيوةستة بة سةرؤكايةتي هةرَيمةوة، 
كة سةرؤكايةتي نامَينَيت دةبَيت ديوانيش نةمَينَيت، ئَيستا بةِرَيزَيك سةرؤكي ديوانة بة ثلةي وةزير، لة 

ن بةشدار دةبَيت، كة ئةو بةِرَيزة و سةرجةم فةرمانبةرةكاني لة ناو كؤبوونةوةكاني ئةجنومةني وةزيرا
دامودةزطاكاني تري حكومةتدا دابةش بكرَين، سوود لة ئةزمون و خيربة و تواناكانيان وةربطريَيت، وةاَلمي 

ي و ئةو كاتة ئةوةبوو زؤر بةداخةوة كة طوترا ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم دوو كار دةكات، كارَيكي كارطَيِر
مالي و ئةو فةرمانبةرانة، كارَيكي تريش هةيئةتَيك هةية تايبةتة بة لَيبوردني تايبةت، ئَيستا لَيبوردني 
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تايبةتيش دراوة بة حكومةت، لة دسةاَلتةكاني حكومةتة، بؤية بةراسيت دةبَيت ئةم موئةسةسةية كة ناوي 
(ي 1دةكةين هةردوو ياساكة، ياساي ذمارة )ديواني سةرؤكايةتي هةرَيمة ئَيمة لةم ثِرؤذةيةي كة ثَيشكةشي 

واتة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم و ياساي ديواني (، 2005(ي ساَلي )2( و ياساي ذمارة )2005)
 سةرؤكايةتي هةرَيم هةردووكيان دةبَيت هةَلوةشَيتةوة، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز  جعفر ابراهيم ئَيمي

 فةرموو. ،ربةِرَيز كاك انو
 :مصطفىبةِرَيز انور قادر 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:
 ثشتطريي لة قسةكاني كاك حممود دةكةم، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

ينيان بةِرَيزان، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين ئةطةر بؤ داِرشتنةوةي كؤتايي ئةم ماددةية وةاَلم و تَيب
 هةبَيت، بةِرَيز د.بةهار فةرموو.

 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

ثرسيار كرا كة موئةسةسةي سةرؤكايةتي هةرَيم كَيية، يةعين موئةسةسة موئةسةسةيةكي دةستوورية، 
ة، طوترا كة ئةطةر سةرؤكايةتي هةرَيم و فةرمانبةران و سةرؤكايةتي ديوان و ئةوانةش هةمووي دةطرَيتةو

بطوترَي كاركردن بةم ياساية بةردةوام دةبَيت، لة ثَيشرتدا طوتراوة تاوةكو خولي ثَينجةم ثَيضةوانةية، ئةوة 
هةر نةفسي وةاَلمةكةي ثَيشووة، ئةمة ياسايةكي ترة )الالحق ينسخ السابق(، لةبةر ئةوة هيض ثَيضةوانة 

هةرَيم زؤر قسةي لةسةر كرا، لة راستيدا ئَيمة كاتي خؤي لة نيية، سةبارةت بةوةي كة ديواني سةرؤكايةتي 
(دا ئةو قسانةمان كرد ئةوةي كة ئَيستا كاك ابوبكريش دووبارةي كردةوة، 2ثةسةندكردني ياساي ذمارة )

خؤي شوَيين هةَلثةساردني ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم ياساي دابةشكردني دةسةاَلتةكان بوو، يةعين 
هةَلثةسَيرين، بَلَيني كار بة ياساكة ناكرَي، تةنزميي ئةو  (2005)(ي ساَلي 2اساي ذمارة )دةبواية لةوَيدا ي

ديوانةي كردووة تاوةكو ئةوة دةكرَي، بةاَلم لَيرةدا ئَيمة دةتوانني حةلَيكي تر بكةين كة لة ئَيستادا لةطةَل 
ساي دابةشكردني دةسةاَلتةكاندا ليذنةدا رَيك دةكةوين لةسةري كة حةلي ئةو بابةتة بكات، هةرضةندة لة يا

بة وازحي هاتووة، دةَلَي دةسةاَلتي كارطَيِري و دارايي، بةاَلم ئةوة لة تةنفيزداية كة هةَلة هةية، ئَيمة لَيرة 
دووبارةي دةكةينةوة بة ئيزافةكردني تةعبريَيكي تر، سياغةيةكي تر كة ئةم ئةماجنة بثَيكَيت، كة بةشَيكي 

 ان داوايان كردووة، زؤر سوثاس.زؤري ئةنداماني ثةرلةم
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 بةِرَيز كاك ظةمان فةرموو.
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 بةِرَيز ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

ياساية  ئةوةي ئَيستا ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي لَيرانة دةبَيت بيكةين، دةبَيت رَيك تةواوكةري تايتَلي ئةم
بَيت، تايتَلي ياساكة دةَلَيت هةَلثةساردني موئةسةسة يان دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيم، تؤ لَيرانة بَيي 

كة باس لة دابةشكردني  (2017)(ي ساَلي 2موئةسةسةي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم كة لة ياساي ذمارة )
تؤ بَيي لَيرانة هةَلبوةشَيين، كةواتة ض  دةسةاَلتةكان دةكات، خراوةتةوة سةر بة ئةجنومةني وةزيران،

مانايةك دةمَينَيت، لةو ياسايةدا نايةت باس لة هةَلوةشاندنةوةي سةرؤكايةتي هةرَيم بكةي، تؤ دةَلَيي 
هةَلدةثةسَيرم، تاوةكو موعالةجةي دةكةم، تاوةكو هةَلبذاردني خولي شةش و حةوت و ضةندة بؤي دةكةم، 

م كة لة رووي كارطَيِري و داراييةوة زؤر بة وازحي لة ذمارةي ياسايي تاوةكو ئةوةي راي دةطرم، بةاَل
دامانناوة كة هةموو ئةركَيكي كة ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم بةرامبةر سةرؤكايةتي هةرَيم هةبوو، دةبَيت 

ةي هةمان ئةرك لة رووي كارطَيِري و داراييةوة بةرامبةر ئةجنومةني وةزيرانةوة جَي بةجَي بكات، ئةوان
لَيرانة زياتر كة برادةران داويان كرد كة هةَلبوةشَيتةوة يان جارَيكي تر دووبارة باس بكةنةوة، من وا 

 تةسةور دةكةم ئةوة تةوكيدة، كة تةوكيديش لة ناو ياساوة رةنطة شتَيكي جوان نةبَيت، زؤر سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 ِرواني ئةوةين كة داِرشتين كؤتايي ئةجنام بدرَيت، دواتر دةخةينة دةنطدانةوة، د.ظاال فةرموو.ئَيستا ضاوة
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

 (مان داِرشتةوة:2دواي وةرطرتين راو بؤضووني بةِرَيزان و ئةنداماني ثةرلةمان بةم شَيوةية ماددةي )
 (:2ماددةي )

بةردةوام  2017(ي ساَلي 2دن بة ياساي دابةشكردني دةسةاَلتةكاني سةرؤكي هةرَيم ذمارة )كاركر-1
 دةبَيت.

ديواني سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان لة كار و ئةركة كارطَيِري و داراييةكاني بةردةوام دةبَيت و لةذَير -2
 سةرثةرشيت سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران كارةكاني ئةجنام دةدات.

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:َيز جعفر ابراهيم ئَيميبةِر
بةِرَيزان ئَيستا ئةو ماددةية دةخةينة دةنطدانةوة بةو شَيوةيةي خوَيندرايةوة، كَي لةطةَل داية؟ تكاية 

( كةس لةطةَل داية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل دانيية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ 34دةست بةرزكاتةوة؟ )
 دانيية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، ماددةي سَييةم د.ظاال ( كةس لةطةَل25)

 فةرموو.
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 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

 (:3ماددةي )
ثَيويستة خولي ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان لةذَير رؤشنايي بنةما طشتييةكاني دةستووري هةرَيمي 

 راق بِريار لةسةر ضارةنووسي دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيم بدات.كوردستان–عَي
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز  جعفر ابراهيم ئَيمي

 (.3بةِرَيزان، دةست بة طفتوطؤ دةكةين لةسةر ماددةي )
 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

زانةي داواي طفتوطؤ دةكةن لةسةر ئةم ماددةية )مامؤستا مةروان، د.هةورامان، ماموستا انس، ئةو بةِرَي
سةكري، سؤران عمر، مامؤستا عبدالرمحن، بَيستون فائق، ئومَيد مصطفى حيات جميد، د.فرست صؤيف، 

عمر عثمان،  عبدالرمحن، بةهار عبدالرمحن، ثةروا علي، زوَلفا حممود، حممود حاجي، مةردان خدر، منرية
    عينايةت، علي حةمة صاحل، د.شَيركؤ حةمة امني(.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز  جعفر ابراهيم ئَيمي

 فةرموو. ،بةِرَيزان، دةست بة طفتوطؤ دةكةين، بةِرَيز مامؤستا مةال مةروان
 بةِرَيز حسني امساعيل حسني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

كؤمةَلة تَيبيين و خاَلي ياساييم هةية، هةم خوازيارم ليذنةي ياسايي بة هةنديان لةسةر ماددةي سَي 
وةربطرَيت، يةكةم: وةكو فراكسيؤني كؤمةَلي ئيسالمي داكؤكي لة ئةو ثِرؤذةي ثَينج حزبة دةكةين كة 

ةو هةمواري ياساي سةرؤكايةتيان ثَيشكةشكرد لة ثةرلةماني كوردستان، خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كرا ئ
ياساية، راثؤرتي ليذنةي ياساييش ثَيشكةشكرا، لةسةر هةمواري ثِرؤذةي ئةو ثَينج حيزبة كة قةناعةمت 
واية ئةطةر بَيني بة ئينسافةوة بيخوَينينةوة، بةراوردي بكةين لةطةَل ئةو ثِرؤذةيةي لةبةردةستمانداية 

رَيم و ثؤسيت سةرؤكايةتي هةرَيمي زؤر تَيروتةسةَلرتة، زؤر بة ئينساف ترة، زؤر زياتر شكؤي سةرؤكي هة
زياتر رةضاو كردووة، بةاَلم بةداخةوة دةَلَيم بة نةفسَيكي تةسك هةم ثةرلةماني لةسةر ثةك خرا، هةم بة 
ضاوَيكي ديكة سةيري ئةوةكرا، لةبةر ئةوة ئَيمة داوا دةكةين لَيرانة وةكو فراكسيؤني كؤمةَلي ئيسالمي لة 

ةية بهَيندرَيتة ثَيشةوة، ئَيمة لةطةَل برادةراني فراكسيؤني ثارتي دميوكراتي جياتي ئةو ثِرؤذةية ئةو ثِرؤذ
كوردستانيش تَيبيين و نةزةري ئةوان بة نةزةري ئيعتيبار وةردةطرين، هةموومانيش ئيتيفاق بكةين 

ئةو لةسةر ئةو ثِرؤذةية، ضوونكة ئَيمة دةَلَيني ئةو ثؤستة زةرورةتَيكة بؤ هةرَيمي كوردستان، هةمواري 
ياساية بكرَيتةوة، ناكرَيت ثَينج فراكسيؤني طةورة لة ثةرلةماني كوردستان هةمواري ياسايةكيان ثَيشكةش 
كردبَيت و دوو ساَلي بةسةردا تَيثةِريبَيت، خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كرابَيت، راثؤرتي ياسايي 



 132 

ة دايك بووة، رؤذَيكيش ناومان ثَيشكةشكرابَيت، بةاَلم بَيي ثِرؤذةيةكي تر تةمةني دوو رؤذة، رؤذَيك ل
لَيناوة، ئةوة خاَلي يةكةم، خاَلي دووةم: كة دةَلَيني ئَيمة ئةو ثِرؤذةية بسثَيرين بة خولي ثَينجةم، ئَيمة 
ثةرلةمانتارين تؤزَيك لة رووي ياساييةوة، لة رووي سومعةي شةخسيمانةوة، لة رووي مَيذووييةوة ئةطةر 

و برا و خوشكانةمان لة خولي ثَينجةم وا لَيبكةين ئةوان عةيبداربَيت، با ئةو ثؤستة ثؤستَيكي خراثة بؤ ئة
بؤخؤمان وةكو ئةو خولة دانيشني و كؤتايي بةو ثؤستة بَينني، ئةطةر ئةو ثؤستةش زةرورةتَيكة و بة 
زةرورةتَيكي دةزانني ئَيمة وةكو فراكسيؤني كؤمةَلي ئيسالمي بؤ ئةو شةرةفة لة دةستةخؤمان بدةين و 

ينة خةَلكي تر، با لَيرانة كَيشةكة كؤتايي ثَي بَينني ئَيمة، مةسةلةي دةستووريش ثَيم سةيرة، يةعين بدة
ليذنةي ياسايي ئةوةندة بة ثةلة ثةل شتةكةيان تَيثةِراندووة، كامة دةستوور؟ ض دةستوورَيكمان هةية بؤ 

َينني، ئينجا بِريار لةسةر ئةوةي لةو دةستوورة جَيطةي بكةينةوة، يان بةو دةستوورة كؤتايي ثَي ب
ضارةنووسي، بؤ ياساي بؤ دةردةكةن، ياساي بؤ دةردةكةين و دكتؤرة ضةند جارة دةَلَي )السابق و الالحق(، 
ئةوانة، ياسات بؤ دةركردووة لةوالي دَييةوة و دةَلَيي ضارةنووسَيكي دياري نةكراوت بةجَي هَيشتووة بؤ ئةو 

ر بدةن، كةواتة ئَيستا ئَيمة شةِري دةوةن بة ئاشة دةيكةين ئَيستا، خاَلَيكي ثؤستة دةَلَيي ئةوان بِرياري لةسة
ترم و خاَلي كؤتايي ئةوةية، ئةطةر هةموو فراكسيؤنةكان طةيشتوونةتة ئةو قةناعةتةي كة ئةو ثؤستة 
وةكو طومت فراكسيؤني كؤمةَلي ئيسالمي لةسةر ثِرؤذة ياساي هةمواري ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي 

ستان بةردةوامني لةسةري، كة دوو ساَل ثةرلةماني لةسةر ثةككةوت خوازيارين بهَيندرَيتة ثَيشةوة كورد
سيستةمي حوكمِراني لة هةرَيمي كوردستان بكرَيتة سيستةمَيكي ثةرلةماني و ئةو ثؤستةش شكؤي خؤية 

 ، سوثاس.هةية

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 فةرموو. ،امؤستا مةال هةورامانسوثاس، م
 بةِرَيز هةورامان محة شريف:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
استى دا من دووثاتى دةكةمةوة لَيرة كة سثاردنى شتَيكى مةوجودة بة شتَيكى مةجهول، كة ئةمة لة لة ر

يية، يةعنى مةنتقدا رةفزة، موستةحيليشة، شتَيكة وجودى هةية تؤ ئةيسثَيرى بة شتَيكةوة كة وجودى ن
بنةما طشتيةكانى دةستوورى هةرَيمى كوردستان ـ عرياق، كوا دةستوورمان، ئَيمة لةوةتةى هةين ضاوةِروانى 
ئةوة دةكةين كة ئةم هةرَيمة دةستوورَيكى هةبَى كة تَييدا هةموومان وةكو يةك مافةكامنان تَيدا 

ض زةمانةتَيك هةية بؤ ئةوةى كة لة دايك بةرجةستة كرابَى، بةآلم دةستوورمان نيية، لةم دةستوورة ئاسا 
استى شتَيكى زؤر زؤر ر ببَى، تؤ شتَيكة وجودى هةية و دةيسثَيرى بة شتَيكى ديكة كة لة دايك نةبووة، بة

نامةنتقية، دواجار ماددةكة دةَلَى ثَيويستة هةتا ئةم ثَيويستة من وةكو ثرسيارَيك  ئاراستةى ليذنةى 
فةتَيكى ئيلزامية كة هةتا خوىل ثَينجةميش ئةم بابةتة يةكاليى بكاتةوة، بة ئايا ئةمة سي ،ياسايى دةكةم

وشةى )ثَيويستة(؟، ئةوة دوايى ئةطةر وةآلممان بةنةوة، جةخت لةسةر قسةكةى براى بةرَيزم مامؤستا 
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استى دا ثرؤذةيةكة ثَينج حزب ثَيشكةشيان كرد، خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ كرا، وان دةكةمةوة، لةرمةر
ؤرتى ليذنةى ياسايى لةسةر ثَيشكةش كرا، بةآلم ئةوة هةر لَيى ناثرسرَيتةوة و بؤتة شتَيك كة تةث و راث

سةعات لة ( 24)تؤزى بةسةرةوة نيشتووة، بةآلم شتَيكى ديكة كة دوَينَى ئةهَينرَيتة ثَيشةوة لة ماوةى 
ؤتايى دا دةمةوَى ئَيزافةيةك بكةم استى جَيطاى تَيبينية، لة كو دةكرَى بة ياسا و كة ئةمة بة ر دايك ئةبَى

موجامةلةية، هةر حةقيقةتة دةردةضَى، ئةويش ئةوةية ئةم  نة ،دةيةيةكة تكا دةكةم ئةم  قةسيةم نة موزا
جةم، ئةدى بؤ خؤمان ضارةسةرى نةكةين، يةعنى هَيندة صةعبة و هَيندة نبابةتة بؤ بسثَيرين بة خوىل ثَي

و تاسةيةكى ئةوةندة ثتة و قورسة كة نةتوانني بيشكَينني، ئَيمة ئةم  نارةحةتة لةمثةرَيكى ئةوةندة طةورة
خولة يةكرتمان ناسيوة لةيةكرت حاَلي بووين و ئاشانايةتيمان هةبووة، ئةطةر ئَيمة نةتوانني ضارةسةرى 
بكةين كة يةكرتمان ناسيوة تا حةدَيك ئةوة ثَينج ساَلة ثَيكةوةين، ئايا خولَيكى ديكة دَيتة ثَيشةوة 

ةَلكيكى تازةتر دَيتة ناو ئةم هؤَلى ثةرلةمانة، ئايا ئةمانة ئةهَيَلن ئةم بابةتة ضارةسةر بكرَى، ليستى تازة خ
هةية و خةَلكى تازة هةية، خةَلكى ديكة هةية بةوةى كة لةوانةية سبةى بَيتة ئَيرة هيض شتَيكى لة 

 ديكة بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ئَيمة بةئةزموونى ئةم وآلتة حاَلى نةبووبَى تَى نةطةيشت بَيت، خاَلَيكى 
استى خوىل ثَينجةميش بؤ مةشغول بكةينةوة بةم بابةتةوة، لَي طةِرَين با خوىل ثَينجةم ئةوةى ئَيمة ر

نةمان كرد ئةوان بيكةن، ئةوةية كة ئَيمة نةمانتوانى يةك وةزير بَينينة ئةوآ و بَلَيني كاكة داهاتى ئةم 
ئةم وآلتة ضى ىَل هات؟ كَى بردى؟ كَى خواردى؟ با ئةوان ئةو ئيشة بكةن كة وآلتة بؤ كوَى ضوو؟ نةوتى 

ئَيمة نةمانتوانى بيكةين، ئةم خولةى ثةرلةمانة، ئةم خوىل ضوارةمة هةر مةشغول بوون بةم ياساي 
سةرؤكايةتيةوة، مةجهولَيك دةدةينةوة بة مةجهولَيك و مةعلومَيك دةدةينةوة بة مةعلومَيك، مةعلومَيك 

رت هةَلدةوةشَينَيتةوة، لَي طةِرَين با خوىل ثَينجةم مةشغول نةكةين بةم بابةتةوة، قومبةلةيةكى تةوقيت يةك
انةطةن، ةِراستى بة هيض ئيشةكانى خؤيان ركراويان بؤ دانَيني و سبةينَى ثياياندا بتةقَيتةوة و ئةوانيش ب

استى بة راستى ثَيكةنينى ناوَى،  بة ر نة موتابةعة بكةن و نة ياسا دابنَين نة هيض شتَيك، ئةم بابةتة
 بابةتَيكى زؤر زؤر جدية، مةصريى ميللةتَيكة بة حةقيقةت، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، تةنيا الى جةنابت جدى نيية، د.بةهار فةرموو.
 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
دةزامن ئةوة نةك تةنها الى بةِرَيز مةال هةورامان و مةال  مةروان الى بةشَيكى زؤر ئةندامانى ثةرلةمان 

انى ئةوة ثرسيارة سثاردنى مةجهول بة مةجهول، ئَيمة لة ليذنةى ياسايى مةسةلةى بنةما طشتيةك
ووست نابَى، دةيطؤرين روست دةبَيت يان دواستة ئةوة مةجهولة نازانني دردةستوورى هةرَيمى كوردستان ر

 ؤشنايى ثَيوةرة طشتيةكان و دةستووريةكان، مةبةستمان لةوةية كة بؤ منوونة لة نيزامىبة لةذَير ر
َيككةوتن لةسةر نيزامى ثةرلةمانى مةعايرةكانى نيزامى ثةرلةمانى بة ثةرلةمانى ئةطةر خوىل ثَينجةم ر



 134 

ؤية دةكةينة ثَيوةرة طشتية دةستووريةكان، ئةو هةموو ثَيوةرة طشتيةكان وةكو يةكة و لةيةك دةضَى، ب
 بابةتى دةستوورى هةرَيمى كوردستان.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز  جعفر ابراهيم ئَيمي

كيد دةزامن ثةرؤشى زؤر هةية بؤ ضاككردنى وةزعة طشتيةكة و دروست كردنى تةوافوق، سوثاس، بة تةئ
بدؤزينةوة و ضارةسةريةكان بدؤزينةوة، د.شرين خاىل نيزامى بيت و ئةو ئريادةية زؤر طرنطة بؤ رَيطان 

 وةآلم دانةوةي نةبي، فةرموو.
 :رمضان بةِرَيز شرين حسنى

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
وةكو عورف ل دانيشتنَيت ثَيشرت هةر ئةندام ثةرلةمانةكى بةِرَيز حةق هةية دوو خةلةكا بئاخظيت، ئةم 

كة هةر يةكة  سيمينارةك ثَيشكةش كر، نة تةنها لسةر وَى ماددةيَى دا د ئاخظت ذ دبينني د دانيشتنا ئةظرؤ
الى ماددةيا ياسايي دَيتة خاندن، كو لسةر ثرؤذةيَى هةمى ئاخافتنَيت كةتن، ذ ئةطةر ئةظ عورفة نةماية 

و خولةكا ثَيشيا دانيشتنَى ئةم ئيقرتاح بكةين و بكةظيتة دةنطدان كو هةر ثةرلةمانتارةكى بةِرَيز دو
 بئاخظيت و زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 ةضاوى دةكةين، كامتان نةطرت بؤ كةس لةبةر ئةوة بةردةوامني بزاننيية ئَيمة رسوثاس بؤ ئةو تَيبين
ةكةين، بةآلم تا ةضاوى كات نةكرَيت، ئةو كاتة سَى خولةكةكة ثةيِرةو دئةطةر ئاراستة طشتيةكة واية، ر

 ئَيستا بةِرَيذةيةكى وا درَيذ نةبووة، مامؤستا مةال ئةنةس، فةرموو.

 :طاهر حممد شريف بةِرَيز ئةنةس
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بة حةقيقةت بابةتَيكى طرنطة هةروةسا موئةسةسةيةكا زَيدة طرنطة ل كوردستانَى دا هةندةك ئاخاتفنت 
سةسةى كةمكر، ئةطةر تشتةك هةبَيت ئةم شانازيَى ثَى بكةين، موئةسةسة وسا هاتنة كرن  شةئنى ظى موئة

سةرؤكايةتيا هةرَيما كوردستانَى بؤ ئةو بووة كو تةمسيال دبلوماسيا كوردستانَى كو ئيتارةكى طةلةك 
و بةرتةنط دا تابعى عرياقى وا ىَل كرى كو بَلندترين موئةسةساتَى دبلوماسى ل جيهانَى ثَيشوازى ىَل بكةن ك

ئاستَى كوردستانَى ئينا بؤ ئاستَى دةوَلةتَيت سةربةخؤ، حةقيقةت ئةظة جهَى شانازيية كو ئينسان ثَى 
حةقيقةت جهَى هةندَيية كو بةحس لسةر بَيتة كرن، ثَيويستة خوىل  (30)ذى سةر مادديَى  ىبطاتن، يا د

ئةز دبينم يا باشرت ئةوة هةر ثَينجةم ئةمى تشتةكة ئةمى فةرز بكةين، لسةر خوال بَيت، تشتةكى مةجهول 
 ماددَى سَى بَيتة هةَلطرتن، ثَيشنياز دةكةم ئةظ ماددة د ثرؤذةيَى دا نةبَيت و زؤرسوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، حةيات خان فةرموو.
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 بةِرَيز حةيات جميد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لَيرة نووسراوة، ثَيويستة لة خوىل ثَينجةمى ثةرلةمان بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ليذنةى  كة (3)لة ماددةى 
ةئيم هةية، ثَيويستة خوىل ثَينجةمى تنةوةيةك كرد منيش هةر هةمان رياسايى ئاماذةى بة داِرش

ثةرلةمانى كوردستان لةسةر ثَيوةرة طشتية دةستووريةكان بِريار لةسةر ضارةنووسى دامةرزاوةكانى 
 هةرَيمى كوردستان بدات، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 فةرموو. مصطفىسوثاس، كاك 

 :امحد حممد مصطفىبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
شتَيكى نةطوجناوة كة دةستوور نيية و بَلَيى بة ثَيى بنةما  ةمنيش ثَيمواية ئةو (3)لةبارةى فةقةرةى 

ةستووريةكان، ئةوةى بةِرَيز د.بةهار باسى كرد، ثَيوةرة دةستووريةكانيش لةوانةية وةكو ثَيويست مةعلوم د
نيةوة ئةطةر توانا بيت، ئةطةر داوا بكةين و بنووسني لة وووى قانور نةبن، خاَلَيكى ىَل زياد بكرَى، ئةطةر لة

ى كوردستان دةستوور بؤ هةرَيم جياتى ئةو سَييةمة بيكةين دةبَى لة خوىل ثَينجةمى ثةرلةمان
بنووسرَيتةوةو ثةسةند بكرَى، مادام ئَيمة ئةوةندة موسريين لةسةر مانى ثؤستى سةرؤكايةتى هةرَيم بؤ 
ئةوةندة موسري نني لةسةر دانانى دةستوور بؤ هةرَيمى كوردستان كة ئةو صراع و ملمالنَييةى لةسةرة، خؤ 

( 4)كةينة فةقةرةيةك و هةبَى شتى ضاكة، ئةوةش دةبَيت خاَلى ئةطةر خوىل ثَينجةم نةشى كات، ئةطةر بي
استى ئَيمة لة ناو ثةرلةمان هةريةكةى لةناو حزبى ووكَيكى هةموو ثةرلةمانتاران بةردووةم/ وةك برا بض

استى بة ثَيويستى دةزامن كَيك متمانةى ثَيمان كردووة، بة رخؤمان كؤمةَلة دةنطَيكمان هةية و كؤمةَلة خةَل
ردبى ثةرلةمانتارَيك لةسةر ثرؤذة ياسايةك ئيمزاى كرد، ئةطةر بة ثةلةثةل و بة بَى ديقةت ئيمزاى كهةر 

اثؤرت بنووسَيت ئةكرَى ئيمزايةكةى خؤى سةحب بكاتةوة، بةآلم ئةطةر هاتة ثَيش ئةوةى ليذنةى ياسايى ر
 استى، سوثاس.ان حةق نيية لة دذى قسة بكات بة رؤَلى ثةرلةمهناو 

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيعفر ابراهيم ئَيميبةِرَيز ج

 سوثاس، كاك سؤران فةرموو.

 بةِرَيز سؤران عمر:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

دةَلَى ثَيويستة لة خوىل ثَينجةمى ثةرلةمانى كوردستان ئةم ثرسة ضارةسةر بكرَى، من  (3)ماددةى 
ة ضارةسةر ناكات؟ كة لة ئَيستادا بِريارتان دةثرسم بؤضى خوىل ضوارةمى ثةرلةمانى كوردستان ئةم ثرس

ثةرلةمانى  (4)داوةبة هةَلةثةساردنى دامةزراوةيةك كة ئَيمة لةطةَل هةَلوةشاندنةوةى بووين، با خوىل 
كوردستان وةك ئَيستا ضارةسةرى بكةين، ئةوةى لةطةَل هةَلوةشاندنةوةيةتى، ئةوةشى لةطةَل مانةوةية 
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كة درَيذكردنةوةى دوو ساَلى  (2013)ى ساَلى  (19)ضونكة لة ياساى ذمارة ثرسَيكى ئةوةندة قورس نيية، 
وياليةتى بةِرَيز سةرؤكى هةرَيمة دةوترَى لةماوةى ئةو دوو ساَلة ثرؤذةى دةستوور هةموار بكرَيتةوة، لة 
 خوىل سَييةم هَينراية خوىل ضوارةم ثرؤذةى دةستوور ديسان سةر لةبةرميان هةَلوةشاندةوة و ليذنةى

وست كرا، ئَيمة لةبرى ئةوةى خةريكني بةوةوة  ئةو ليذنة دةستوورية ئةكتيظ ناكرَيتةوةو ودةستوورى در
ببني بة خاوةنى دةستوور و ثرسى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيم و هةموو ثرسةكانى تريش ضارةسةر 

ةمانى كوردستان ضارةسةرى بكرَيت، بؤية من لةطةَل ئةوة نيم خبرَيتة خوىل ئاييندة، هةر ئةم خولةى ثةرل
 بكات و لَيرةشدا ئةو ماددةية هةَلبوةشَيتةوة، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، كاك عبدالرمحن فةرموو.
 :رضابةِرَيز عبدالرمحن على 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
استى دا ئةطةر هةموار ياساى سةرؤكايةتى كرد، لة ر ثَيشرتيش ئاماذةم بةوة لةوة دةست ثَى دةكةم، من

هةرَيم كة دوو ساَل، سَى ساَل ئيشمان لةسةرى كرد سةركةوتوو بوويناية ئةم ثرؤذة ئةسَلةن نةدةهات كة 
ئَيستا قسةى لةسةر بكةين، ثرؤذةى دابةش كردنى دةسةآلتةكانيش هةر نةدةهات، لةبةرئةوة ئةو بابةتة 

وةكو ئةو ثرؤذةيةى ئاراستةى ليذنةى ياسايى  (3)وةم/ من لةطةَل دةقى ماددةى عيالقةى بةوة هةية، دو
كراوةكة دةَلَى ثَيويستة خوىل ثَينجةمى ثةرلةمانى كوردستان لة يةكةمني وةرزى طرَيدانى دا لةذَير 

ان رؤشنايى بنةما طشتيةكانى دةستوور بِريار لةسةر ضارةنووسى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردست
بدات، نةك ئةوةى كة ليذنةى ياسايى ئاماذةى بؤ كردووة، ئةويش لةبةر كؤمةَلَيك ئةسباب، يةكةم/ خوىل 
ثَينجةم ئةطةر ديقةت بدةن نووسيومانة ثَيويستة، واتا ئيجبارى كراوة كة لة خوىل طرَيدانى يةكةم ئةو 

لةى ئةو ثرؤذةية يةكاليي كارة بكةن، نةك هةموو خوىل ثَينجةم ثابةند بن و ئةم ثرؤذةية و مةسة
بكةنةوة، من يةك ثَينشيارم هةية بؤ ليذنةى ياسايى و سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستانيش ئَيمة دةزانني 

ليذنةى نووسينةوةى دةستوور هةَلبذَيردرا، ئةو ليذنةية مودةيةكيان ثَيدرا و لةو  (20/5/2015)لة 
بةش دوو بةشى ماوة، ( 5)ردستان بنووسنةوة، واتا لة ى دةستوورى هةرَيمى كو (%60)مودةية توانيان لة 

بؤية داوا دةكةم هةتا ئةم مودةيةى خوىل ثَينجةم كة ماومانة ئةو ليذنةية دةست بةكاربنةوة و بؤ ئةوةى 
اليةنى كةم ئةوةى كة ماوة تةواوى بكةن و ببني بة خاوةنى دةستوورى خؤمان كة ئةمة كار ئاسانيةك 

 َينجةم سةرقاَل نةبن بةم بابةتةوة، سوثاس.دةكات بؤ ئةوةى خوىل ث
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، كاك بيستون فةرموو.
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 :حممد قةبةِرَيز بيستون فاي
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةوآ، ئَيمة  كة لة ئةسَلى ثرؤذةكةى ئَيمة وشةى بنةما طشتيةكان دةستوور هاتووة مةبةستمان هةبووة
مةبةستمانة سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان مبَينَيتةوة و مةبةستيشمانة ئةسَلى ثرؤذة ثَيشكةكراوةكان 

ى ئَيمة و فراكسيؤنى تر كة بة داخةوة ئةو كات ناكؤكى ىَل كةوتةوة و ئَيمة بامجان وةرطرت و (15)
توورى عرياق لةوآ، ضةسثاندنى نيزامة بامجان دا لةسةر ئةوة، ئَيمة مةبةستمانة بنةما طشتيةكانى دةس

ثةرلةمانيةكةية كة باسم كرد لة ئةسَلى ثرؤذةكامنان دا هات بوو، نيزامى ثةرلةمانى بة ماناى ضؤنيةتى 
هةلبذاردنى سةرؤك لةو نيزامة كة خيالفمان لةسةرى هةبوو، دةسةآلتةكانى و جؤرى نيزامة سياسيةكة 

ساَلة ئةطةر درَيذ  (4)استى دا خولةكة ى كوردستان لة رثَينجةمى ثةرلةمانلةسةر مةوزوعى خوىل 
نةكرَيتةوة، وةكو ئةم خولةى كة بةداخةوة واى ىَل هات، ئةو قسةيةى كاك عبدالرمحن تةبةنى دةكةم، 
تةحديد بكرَى وةرزى يةكةم مةسةلةن ساَلى يةكةم لة بيدايةتى خولةكةية، ئةوةشى كة كاك سؤران طوتى 

اهلل منيش ثَيم باشة لةم خولة بيكةين، خؤ ئَيمة لةم خولة ثرؤذةمان هةبوو بؤ لةم خولة نةيكةين ي
ويستمان نيزامى سياسى لة كوردستان ثةرلةمانى بَى و ويستمان سةرؤك لة نَيو ثةرلةمانةوة هةَلبذَيردرَيت 

 بة داخةوة كة نة نيسابةكةمان بؤ تةواو بوو و دؤخى كوردستانيش طةياند بة كوَى، زؤر سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيِرَيز جعفر ابراهيم ئَيميبة

 سوثاس، كاك ئومَيد فةرموو.

 :حسن بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةموو ئةو ديدة ياسايى و سياسيانةى كة بؤ دامةزراوةيى  (3)بة دَلنياييةوة تايبةت بة ماددةى 
هةية، بة ديدَيكى ئةرَينى وةكو فراكسيؤنى ثارتى دميوكراتى  سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان ئَيستا

كوردستان تةماشاى دةكةين و جا ض هةَلبذاردن بكرَيت، ض ئةو دامةزراوةية هةلبثةسَيردرَيت يان 
هةَلبوةشَيتةوة، بةآلم ديدى طشتى هةموومان هَينانةدى سيستمَيكى ثةرلةمانى طوجناو كة خزمةتى خةَلكى 

كراسيةت بكات لةسةرووى هةموو شتَيكةوة ئَيمة واى دةبينني، هةرضةند ئةو كوردستان بة دميو
ابردوو دا بؤ ئَيستاش و بؤ مَيذووش هةروا دةبَى، لةسةر هةَلثةساردنى دةكرَيت لةر دامةزراوةية كة قسة

وةكو  ئةو دامةزراوةية بة سةرؤكةكةيةوة بؤتة هَينانةدى يةكَيك لة خواستةكانى طةىل ئَيمة كة بوونى ئاآل
ردستان لة وآلتان و لة سةرؤك و هَيما و سيمبولَيك، بينيمان لة ضوارضَيوةى ئةو دامةزراوةيةدا ئاآلى كو

ووة بارة عاتفيةكةى ض كاريطةريةكى هةبوو، ئةو ئاآلية و بوونى ئاآليةكة لةرَيبةرى وآلتاندا دةهاتن لةذَير ر
طرنط بووة لة ثَيشوةضوونى دبلوماسيةتى هةرَيمى لةبارى ديبلوماسيش دا ئةو دامةزراوةية ديسان بةشَيكى 

ثَيش بوونى ئةو دامةزراوةية دبلوماسيةتى هةرَيمى  (2005)كوردستان ئةطةر ديقةت بدةين، ثَيشى ساَلى 
كوردستان لة ض ئاستَيك بووة و ئَيستا لة ض ئاستَيكى ديكةية، لة حاَلةتَيكى ديكةدا ئةو دامةزراوةية و 
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بة ثَيى ياساكانى دةسةآلتى ئةو سةرؤكة كة سةرؤكى هَيزة ضةكدارةكان بوو، سةرؤك و دامةزراوةكة 
طةورةترين هَيزى دِرندةى دونيا تريؤر و توندِرةوى لةسةر دةستى خةَلكى كوردستان تَيكشكَينرا، لةبارى 

نى نيشتمانى و نةتةوةييش دا جارَيكى ديكة ئةم دامةزراوةية ئةو ضةترة بوو هةموو ئيستجاهة جياوازةكا
لةذَيردا كؤدةبوونةوة و كؤبووةوة، بينيمان بةض شَيوةيةك لةو بارةدا هاوكار و ثشتيوانى دؤزى خةَلكى 
كوردستان بوو، طةورةترين شانازى بؤ ئةو دامةزراوةية يان خةَلكى كوردستان كاتَيك ئةو ياساية دانرا لة 

كى كوردستان بوو كة وةكو ديسان يةكَيك لة هاتنةدى خواستةكانى خةَل (1)ياساى ذمارة  (2005)ساَلى 
تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةمةوة ئةو دامةزراوة ض رؤَلَيكى بينى لة مةسةلة نيشتمانى و نةتةوةييةكانى 

طؤيةى ئةمرؤ دةكرَى لةسةر ئةو بابةتة وئَيستاش ئَيمة ثَيمانواية كة ئةو كارةى دةكرَيت يان ئةو طفتو
 طةيشتنمان لة ميكانيزم و لة بابةتى دةستوور، بؤية دةكرَى بة دةكرَيت، ئةوة جياوازى ئَيمةية لةسةر تَى

ثَيى دةستوور هةموو ئةو جياوازيانةى كة هةمانة بة ثَيى ثرؤذةيةك كة دةستوور لة هةرَيمى كوردستان 
دَيتة ئاراوة، ئةو فةوزاية يان ئةو كَيشة و طرفتانةى اليةنةكان نةمَينَى و دةستوور ئةو ضةترة بَى كة لة 

رى دا دامةزراوةكان كارى خؤى بكات،  ئَيستا ئَيمة لة خوىل ثَينجةمى ثةرلةمانى كوردستامنان لةبةردةمة ذَي
نزيكني لةوةى كة ئةم خولة بةرةو كؤتايى دةضَيت، لةم خولةش دا ئةو طرفتانة ضارةسةرمان كرد، لة 

بوون لةوةى كة دةستوور  رابردووشدا نةمانتوانى خاوةنى دةستووريك بني و ديدطا سياسيةكامنان هؤكار
نةخرا ريفراندؤمةوة، ديدطا سياسيةكامنان هؤكار بوون لة ليذنةيةكى ديكةى دةستوورى دروست بَى و 
كارةكانى تةواو نةكات، لة خوىل ثَينجةم دا هاوكار بني لةوةى كة هةم دةستوورَيكمان هةبَى ببَيتة ضةترَيك 

تانةى كة لة نَيوامنان دا هةية لة ضوارضَيوةى ئةو بؤ هةرَيمى كوردستان و هةموو ئةو كَيشة و طرف
 دةستوورة يةكاليي بكرَيتةوة، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، بةهار خان فةرموو.

 :حممد بةِرَيز بةهار عبدالرمحن
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

وةى دةستوورَيكمان هةبَى و لةسةر بنةما طشتيةكانى ضارةسةرى شتةكان ئةم ماددةية وا داِرَيذاروة وةكو ئة
بكةين، بؤية خاَلى يةكةم/ ئَيمة بؤضى ئةو كَيشةية و دةرهاويشتةكانى دةزانني كة ضةند كاريطةرى لةسةر 
هةرَيمى كوردستان هةبووة، بؤ بةجَيى دَيَلني بؤ خوىل ثَينجةم و يةعنى ب هةمان شَيواز ئيدامة بةو 

شانة دةدةين، دوو/ ئَيمة دةستوورمان نيية تا بةو شَيوازة لةسةر بنةما طشتيةكانى خؤ ئةطةر دةوترَيت كَي
بؤ خوىل ثَينجةم زةمان ضيية كة لة خوىل ثَينجةميش دا دةبينة خاوةنى دةستوور، ئَيمة دةزانني نةك هةر 

داخةوة دةَلَيم كة بةهؤى ملمالنَى لة خوىل ضوارةم، لة خولةكانى ثَيشرتيش دا و هى خولةكانى ثَيشرتيش بة
سياسى و بةرذةوةندية حزبيةكانةوة كة  نةتوانراوة هةرَيمى كوردستان بكرَيت بة خاوةنى دةستوور، بؤية 
لةبرى ئةوةى كة ئَيمة بيسثَيرين بة خوىل ثَينجةم و بَلَيني بةرثرسياريةتةكة لة خؤمان ليذنةكانى 
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نةوةى دةستوور و ثةكى كاتةوة، ئةوةى كة كاروبارى نووسينووسينةوةى دةستوور دةست بةكارةكانى ب
استى دا ئةطةر ضى ئةمة ثةيوةندى بة قؤناغةكانى ِرابردووشةوة هةية، بةآلم لة ئَيستادا خستووة لة ر

بةرثرسياريةتةكةى لة ئةستؤى ئَيمةداية و ئةم ثةرلةمانةية، بة تايبةتى دةبَى دةستةى سةرؤكايةتى، 
وو بة ليذنةى نووسينةوةى دةستوور كارى باشيان تيا كردووة، ئةوة مابوو كة ئةطةر ضونكة وادةيةك درا ب

كاتةكةيان تةواو نةبوو دووبارة بَيتةوة ثةرلةمان و دةنطيان ثَى بدرَيتةوة و مانطَيكى ديكةش  وادةكةيان بؤ 
امةى كار، دةست درَيذ بكرَيـتةوة، يةعنى لة ئَيستادا ئةوة ماوة كة دةستةى سةرؤكايةتى بيخاتة بةرن

َيطرة بؤضى ئةوة ناكةين، هيوادارم كة بةو شَيوازة سياغة بكرَيت، ارةكانيان بكةينةوة، نازامن ضى ربةك
بةرثرسياريةتةكةى لة ئةستؤى ئةم خول بَى و ئَيمة ليذنةكانى دةستوور دةست بةكار بكةينةوة و تاوةكو 

نووسينةوةى دةستوور  ،بةآلم تةحسيَل حاسَلة ضارةسةرى دةستووريش نةكةين ئةو كَيشانة ضارةسةر نابن،
كَيشةكة ضارةسةر دةبَى بة تايبةتى ئةطةر سيستمى ثةرلةمانى جَيطري ببَى لة دةستوور دا ئةو كاتة 
سةرتاثاى ئةو كَيشانة ضارةسةر دةكرا بة سةرؤكايةتى هةرَيم، ئةو كَيشانةى كة هةمانة لةسةر شَيوازى 

بؤية داوا دةكةم كة ثةلة بكرَيت و ئةوبةرثرسياريةتةى لة  ،دستان داسيستمى حوكمرانى لةهةرَيمى كور
 ئةستؤمانة بة ثَيى ثَيويست جَى بةجَى بكرَيت بة تايبةتى دةستةى سةرؤكايةتى، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، ثةروا خان فةرموو.

 :محة حممد بةِرَيز ثةروا على
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةرةتا ثشتطريى لة قسةكانى كاك بيستون  و كاك عبدالرمحن دةكةم، زؤرَيك لة قسةكانى منيان كرد، 
منيش بِروام واية كة بةَلَى ئَيمة وةكو فراكسيؤنى طؤران بِروامان بةوةية كة ئةبَى سيستةم ثةرلةمانى بَى و 

كارةكان ئاسان تر دةكات، سةبارةت بة هاَلثةساردنيشى  يان هاوشَيوةى بةغدا بَيت، لةبةرئةوة ئةوة هؤ
دواخستنى بؤ خوىل ثَينجةمى ثةرلةمان، منيش خوازيارم كةلةم خولةدا بكراية، ضونكة ئةوةى كة ئةم 

استة بة دَلى هةمووان بؤ زؤرَيك لة ثرسةكان بردووة، ر خولة يةكَيك لة شانازيةكانى ئةوةية كة دةستى
بةكان لةسةرى تةوافوقيان نةبووة، بةآلم ئةوةندةى كة تووشى كَيشةيةش بووين نةبووة و هةموو حز

لةسةرى خوازيار بووين كة ئةم خولة ببواية بة دةستكةوتى ئةم خولة و كؤتايى هَينان بة هةر شَيوازَيك 
 بَى تةبعةن دةرئةجنامةكةى لةسةر دةستى ئَيمة كؤتايى ثَى هات باية و سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكييم ئَيميبةِرَيز جعفر ابراه

 سوثاس، زولفا خان فةرموو.
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 :عبداللة بةِرَيز زولفا حممود
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثشتيوانى لة قسةى هاوِرَييامن كاك بيستون و مامؤستا عبدالرمحن و ثةروا خان دةكةم، لةبةرئةوةى كة 
ار نيية كة لة خوىل ثَينجةميش دا ئايا دةستوور ثةسةند دةكرَى ئَيمة دةستوورمان نيية و تاوةكو ئَيستا دي

كة ثَيويستة كاتَيك ديارى بكرَى، ثَيشنيازى ئةوة دةكةين كة لة  مياخود نا، لةبةرئةوة من ثَيشنيار دةكة
 خوىل ثَينجةم لة وةرزى يةكةم ضارةنووسى ئةم دامةزراوةية يةكاليي بكرَيتةوة، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيراهيم ئَيميبةِرَيز جعفر اب

 سوثاس، كاك حممود فةرموو.

 بةِرَيز حممود حاجى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةضاوى ثَيشنيارةكان و كة ثَيويست دةكات تا ِرادةيةك ر سةرةتا من تكايةك لة ليذنةى ياسايى دةكةم
كةس ثشتيوانيمان لة قسةكةى  (6)ة زياتر لة ك (2)بؤضوونةكامنان بكةن، لة ماددةى ثَيشووةوة تا ماددةى 

و بؤضوونةكانى كاك بيستون كرد، بةآلم وةكو ثَيويست ئةو ماددةية دانةِرَيذرايةوة بة ثَيى خواستى ئَيمة و 
اى من لةبةرئةوةى هةرَيمى ( بةر3)خؤيان ضؤنيان ويست وايان داِرشتةوة، دوو/ سةبارةت بة ماددةى 

يان كرد دةستوورى بؤ نةنووسراوةتةوة دياريش نيية كةى دةبني بة خاوةنى كوردستان و برادةرانيش باس
اى من ثَيويستة وا بنووسرَيتةوة، ثَيويستة خوىل ةيي خؤمان لة كوردستان، بؤية بةردةستوورى هةميش

ثَينجةمى ثةرلةمانى كوردستان لة يةكةم وةرزى طرَيدانى دا لة ذَير رؤشنايى بنةما طشتيةكانى دةستوورى 
اق بِريار لةسةر ضارةنووسى سةرؤكايةتى هةرَيم بدرَيت، بؤية ثَيويستة سيستمى ثةرلةمانى بَى و عري

 (16)هاوشَيوةى عرياقى فيدرال بَى، لةبةرئةوةى ئةطةر هةر هيض نةبَى ثَيشرت هةر ضيمان كردبَى لةدواى 
ضؤن لة دةستوورى عرياق جَى  ئؤكتؤبةرةوة بينيمان ضؤن دةبَى و ئَيستا هةموومان كَيرِبكَيمانة لةوةى كة

كورسى ثةرلةمانيمان هةية  (60)بذاردنةى عرياقيش دا نزيكةى بكةين و بضينةوة عرياق و لةم هةَلبةجَى 
 و دةضينةوة ثةرلةمانى عرياق و كةركووك وةرنةطرينةوة، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 فةرموو.سوثاس، كاك مةردان 

 :مصطفى بةِرَيز مةردان خدر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

خاَلى يةكةم من لةطةَل ئةوةم كة ضارةنووسى ئةم ثرسة ثرسى سةرؤكايةتى  (3)سةبارةت بة ماددةى 
هةرَيم ئةطةر بة كاتيشةوة طرَى بدرَيت بة كاتَيكى وابَيت كة ئيمكان بيت جَى بةجَى بكرَى، بؤ منوونة 

رى ئةوة بَيت لةو وةرزى يةكةمى خوىل ثَينجةمى ثةرلةمانى كوردستان ثَيمان وابَيت كة ئةطةر ثَيشنيا
ئيمكانة دةتوانرَى كة ئةم ثرسة يةكاليي بكرَيتةوة هةموومان لةبرية كة ئةم خولةى ثةرلةمان وةرزى 
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ةين، بؤية وست بكويةكةم زياتر تةواو ببوو و هَيشتا هةر نةمانتوانى بوو حكومةت و كابينةى حكومةت در
وست كردنى ومن ثَيمواية لة خوىل ثَينجةميش وةرزَيك تةواو دةبَى وهَيشتا طفتوطؤ و موناقةشات لةسةر در

حكومةت بَى، بؤية بؤ نةسَيكى يان دةقَيكى وا دابنَيني كة لة ئَيستاوة بزانني جَى بةجَى ناكرَى، بؤية من 
ياسايى دايانناوة ئيمكانة لة ماوةى خوىل ثَينجةم  لةطةَل ئةوةمة كة ليذنةى ياسايى ئةو نةسةى كة ليذنةى

ئةو ثرسة يةكال بكرَيتةوة، ئةطةر ئةوةش نةبَى دةتوانني كة حةلَيكى وةسةت ماوةيةكى وا بَيت كة ئيمكان 
بَيت ئةم ثرسة يةكالبكرَيتةوة، خاَلى دووةم ليذنةى ياسايى ثَيشنيارةكى باشيان كرد كة بة ديلى بنةما 

ورى هةرَيمى كورستان بيت من ثَيشنيارَيكى زؤر باشة، ئةطةر ئَيمة ثَيمان وابَى ئةطةر طشتيةكانى دةستو
بطةينة بنةما طشتيةكانى دةستوورى عرياق كة لة دواى دا واى ىَل دَيت سةرؤكى هةرَيم لةناو 

يقةت ثةرلةمان هةَلبذَيردرَيت دةبَيتة هؤى ئةوةى كة سيستمةكة ثةرلةمانى بَيت، بة حةق ىفراكسيؤنةكان
من دةمةوَى ضةند تةوزحيَيك بدةم، د.ظاآل ئيشارةتى ثَيدا سةرةِراى ثشتطرييم بؤ قسةكانى ثَيويستى بة 
تةوزحيى زياترة، شَيوازى هةلبذاردنى سةرؤك بة هيض شَيوةيةك لة سيستمى حوكم ناطؤِرَيت، لة نيزامى 

ية ضوار شَيواز بؤهةَلبذاردنى ثةرلةمانى تةئكيد دةكةمةوة لةو وآلتانةى كة نيزامي ثةرلةمانيان هة
سةرؤكى وآلت هةية، شَيوازي يةكةم كة ثَيى دةوترَيت شَيوازى ويراسى لة بريتانيا كة مةهدى نيزامى 
ثةرلةمانية سةرؤكيان مةليكة بة شَيوةى ويراسى ئةو ثؤستة وةردةطرَيت، شَيوةى دووةم كة شَيوةى 

م سةرؤك لةناو ثةرلةمان هةَلدةبذَيردرَيت كة منوونةى ئينتخابة، ئةويش سَى شَيوازى هةية، منوونةى يةكة
بةرضاومان هةية وةكو لة عرياق و لة لوبنان و نيزامةكةش نيزامى ثةرلةمانية، شَيوازى دووةم سةرؤك 
لةناو خةَلك هةَلدةبذَيرَيت، نيزاميشيان نيزامى ثةرلةمانية و منوونةى نةمسا و ثرتوغال و ضةند منوونةى 

َيوازى سَييةم يان شَيوازى سَييةمى ئينتخابى و ضوارةمى نيزامى ثةرلةمانى ثَيى دةَلَين تريشمان هةية، ش
شَيوازى تَيكةآلو، نيزام ثةرلةمانية و سةرؤك بة شَيوةى تَيكةآلو هةَلدةبذَيرَيت و وةكو ئةملانياى ئيتحادى، 

ان هةَلدةبذَيرن، كؤنطرةيةك ئةملانياي ئَيستا، نوَينةرى خةَلك لة موقاتةعات لةناو خةَلك نوَينةرى خؤي
وست دةكرَيت لة نوَينةرى خةَلك و لةطةل ثةرلةمان هةردووكيان ثَيكةوة سةرؤكى وآلت هةَلدةبذَيرن، ودر

بؤية ئَيمة بة هةَلةدادةضني كة دةَلَيني ئةطةر سةرؤك لةناو ثةرلةمان هةَلدةبذَيرَيت، سيستةم دةبَيتة 
 وونى ئةندامان و زؤر سوثاس.تةوزحياتانة بؤ بةرضاو ر بوو ئةوسيستمى ثةرلةمانى، زؤر ثَيويست 

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس بؤ ئةو زانيارية، منرية خان فةرموو.

 :على عثمانبةِرَيز منرية 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

استى دا دةمةوَى ئةوة بَلَيم ةم، كة لةرثَى دةكمن لة كؤتا قسةكانى بةِرَيز مامؤستا هةورامانةوة دةست 
خوىل ضوارةمى ثةرلةمانى كوردستان قوربانى زؤرمان دا بؤ سةرؤكايةتى هةرَيم و موئةسةسةى 

ى كارى ئةم ثةرلةمانى كوردستانة بةهؤى سةرؤكايةتى هةرَيم و  (%50)سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان، 
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خرا، بؤية ئومَيد دةكةم ئَيمة هةوَل بدةين ئةم  ةكثؤستى سةرؤكايةتى هةرَيمةوة  ئةم ثةرلةمانة ث
كَيشةى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان لة خوىل ضوارةم دا با حةىل بكةين، با جارَيكى تر وةك 

خوىل ضوارةم بةجَى ئةهَيَلرَى، با ئَيمةش ؤ ضؤن خوىل سَييةمى ثةرلةمان كَيشةكةى بة نيوة ناضَل ب
ى بة جَيى نةهَيَلني بؤ خوىل ثَينجةمى ثةرلةمان، خوىل ثَينجةمى ثةرلةمانيش نيوةى جارَيكى تر بة نيوةي

تةمةنى كارى ثةرلةمانى خؤى بؤ ئةم موئةسةسة و دامةزراوةية تةرخان بكات، بؤية هيوادارم ئَيمة بة 
تةى جورئةتةوة دةست بنَيينة سةر برينةكان و بة جورئةتةوة دةست بةرين بؤ ئةوةى كة ئةو ماوة كور

ةسةر بكةين، لةبةردةممان ماوة كَيشةى موئةسةسات و كَيشةى سةرؤكايةتى هةرَيم و ئةو موئةسةسةية ضار
او بؤضوونانةش دةكةم كة ثَيويستة ليذنة دةستووريةكة جارَيكى تر كارا بكةينةوة ثشتطريى هةموو ئةو ر

خوىل ضوارةمى ثةرلةمانى  لةثةرلةمانى كوردستان دةست بة نووسينةوةى دةستوور بكةين بؤ ئةوةى لة
كوردستان دا دةستوور بنووسينةوة و ئةو دةستوورة تةواو بكةين كة دوو بةشى ماوة، بؤ ئةوةى بتوانني 
ئةو كَيشانةى كة لة خوىل ضوارةمى ثةرلةمانى كوردستان هةمان بووة جارَيكى تر ئةو كَيشانة بؤ خوىل 

 سوثاس. وست نةبَيت، زؤروثَينجةمى ثةرلةمانى كوردستان در
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، كاك عمر فةرموو.

 بةِرَيز عمر عينايةت:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من ئةطةرَيمةوة بؤ هؤكارةكانى دةرضواندن هةرضةندة ئَيستا كاتى نيية بةس باسى رةخساندن و زةمينة 
دن و زةمينة سازية بؤ ئةو ياساية كرا كة لةاليةن  ثَينج اليةنةوة نخساسازى ئةكا من ثَيم باش بوو ئةو رة

( ى حوزةيرانا خوَيندنةوةى بؤ كرا، ئةكرَى ئةو ثَينج اليةنة ئَيستا وةكو مامؤستا 23ثَيشكةش كرا، لة )
ة )هةورامان، مةروان( فةرموويان )مونرية( خانيش باسى كرد ئَيستا ثَينج اليةن ببَى بة شةش و ببَى ب

حةوت بكرَيت بة هةشت و هةموو فراكسيؤنةكان وكؤتا كةمينة ثَيكهاتةكانيش بةشدارى تَيدا بكةن، ئةكرَى 
باشرتة ئةم ياساية نةسثَيرين بة خوىل ئايندة نةسثَيرين بة ناديار خؤمان لةو ئاستة ببينينةوة بتوانني 

ويستة هةموارى بكةينةوة، طرَيى ثَييةى ثَي وضارةسةرى ئةو كَيشة بكةين ياساى سةرؤكايةتى هةرَيم بة
كة دي دةست نةخةينةوة خؤمان بة كةم نةزانني، خوىل ثَينجةم ئَيستا وةكو مامؤستا )هةورامان( جارَيكي

باسى كرد باشرت يةكرتمان ناسيوة باشرت لةيةكرت تَيطةيشتوين هةم دةستورةكة وةكو ئةوةى )بةهار( خان 
هةموارى ئةم ياساية بكةينةوة ئةطةر ئةمانةشتان هيض باسى كرد، دةستوورةكة تةواو بكةين هةم 

ثَيناكرَيت وة من واى ئةبينمةوة لة ناو برطةكةدا هةندَى نايانةوَى باسى دةستوورى عرياقى بكةن هةندَى 
يةكان هةندَيكيشيان ئةيانةوَيت بَلَين دةستوورى هةرَيمى تيريةكان طشوئةيانةوَى بَلَين بنةما دةستو

من داوا ئةكةم برطةكة بةم شَيوةية خبوَينرَيتةوة،  ،وا باشرتة ئةطةر ئةمانة هيضى نةكرا كوردستان كة نيية
لة يةكةم وةرزى طرَيدانى خؤيدا بريار لة ضارةنووسى   ثَيويستة خوىل ثَينجةمى ثةرلةمانى كوردستان
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م بكرَيت، لةو دامةزراوى سةرؤكايةتى هةرَيم بدات، ئةطةر لةالى ئَيمة ضارةسةر نةكرا  كة من هيوادار
ئاستةياين كة بكرَيت، ئةطةر ناكرَيت ئةم ثةرةطرافة بنووسن باسى دةستوور نةكةن بيسةثَينن بةسةر 
خوىل ثَينجةم لة يةكةم وةرزى طرَيدانى خؤيدا ثشت بة دةستوور و ئةوانة نةبةستَيت، ضونكة ثشت بة 

كةمى طرَيدانى خؤيدا ئةم بابةتة دةستوور هةر بة دةنطدان يةكاليى دةكرَيتةوة باشرتة لة وةرزى ية
 يةكاليى بكاتةوة، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس بؤ بةرَيز )عمر عينايةت(، بةرَيز )حتسني امساعيل(، فةرموو.
 بةرَيز حتسني امساعيل امحد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
م برادةران هةندَى شتيان باس كرد كة ناكرَى و طوجناو نيية، بؤ منونة ئةم بابةتةى سةرؤكايةتى هةرَي

ديوانى سةرؤكايةتى هةرَيم سةر بة ئةجنومةنى وةزيران بَيت، ئةمة لة كاتَيك دةكرَيت كة ياساى 
ت سةرؤكايةتى هةرَيم هةمواركرابَيتةوة ياخود نةمابَيت يان هةَلوةشابَيتةوة، بةاَلم تا هةَلنةوةشَيتةوة ناكرَي

جنومةنى وةزيران بَيت، زؤر بةداخةوة اَلم دةكرَيت لةذَير ضاودَيرى ئةسةر بة ئةجنومةنى وةزيران بَيت بة
ميللةتان شانازى بة كةسانى خؤيانةوة دةكةن ئَيمة لَيرة تةنها كارمان ئةوةية يةكرت بشكَينني ياخود شتى 

سةرؤكايةتى  ،كة قسةكانى منى كرد ؤمان بة كةم بزانني، من ثشتطريى كاك )ئومَيد خؤشناو( دةكةمخ
كةوتى زؤرى بؤ هةرَيمى كوردستان بة دةست هَيناوة  لة هةموو رووةكانى ديبلؤماسى و تهةرَيم دةس

سةربازى و تةنانةت توانيويةتى خزمةتَيكى زؤر بة خةَلكى هةرَيمى كوردستان بكاتن كة ئَيمة لَيرة 
تةكان باس دةكةين و باسى ئيجابياتةكان ناكةين، بة تةرازوومان دائيمةن بة يةك الداية تةنها سلبيا

تايبةتى دةورى جةنابى سةرؤكى هةرَيم دةورَيكى ديار بووة لة هةرَيمى كوردستان لة هةموو بوارةكاندا، بة 
( من ثَيم واية ثشتطريى مامؤستا مةال )ئةنةس( دةكةم يان كة هةر نةمَينَيت ياخود من 3نسبةت ماددةى )

ئةطةر مبَينَيت بةم شَيوةية بَيت، ئَيمة ناتوانني شت فةرز بكةين لةسةر خوىل ثَينجةم كة ثَيشنيار دةكةم 
بةاَلم دةكرَيت وةكو ثَيويستييةك باس بكةين من بةم شَيوةية دام رشتووة بة حةقيقةت ماددةى سَى  ،دَينت

ى كوردستان بكات با )أ( ثَيويستة خوىل ثَينجةمى ثةرلةمانى كوردستان كار بؤ دانانى دةستوورى هةرَيم
دةستوورى هةرَيمى كوردستان ضارةنووسى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان و ياساى 

 سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان ديارى دةكات، زؤر سوثاس.             
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 فةرموو. عبدالطيف( ئارى سوثاس بؤ بةرَيز )حتسني امساعيل(، )
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 :مولود طيفلعبدالبةرَيز ئارى 
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ؤشنايى بنةما طشتييةكان دةستوور هةندَى بةِرَيز باسيان كرد زؤر بة من تَيناطةم يةعنى ضى لة ذَير ر وةاَل
ةما طشتييةكانى كورتى ليذنةى بةرَيز تةرحَيكى كرد لةسةر ثَيوةرة طشتيية دةستووريةكان لةبرى بن

دةستوور هيض جياوازيةكى نيية ئةطةر مةبةست لة ثَيوةرة طشتيية دةستووريةكان دةستوورى عالةميةكانة 
بةاَلم بنةما طشتيةكان دةستوور ئةطةر دةستوورى هةرَيمى كوردستان ئَيمة دةستوورمان   ،ئةوة شتَيكى ترة

 وانَيت بِريار بدات وةكو ئةو بةرَيزانة ئاماذةيان ثَيدا،ئةم ثةرلةمانة ئةت(6/11ثاشان بةِرَيزان ئَيمة )نيية، 
بؤضى ئَيمة ئةو ضارةنووسة خبةينة دةستى خوىل ثَينجةم، بؤية من وةكو رةئى شةخسى وةك ئةندام 

 ثةرلةمانَيك دوا ئةكةم ئةم ثرؤذةية سةرلةبةرى هةَلبطريَيت، زؤر سوثاس.
 ةرلةمان:جَيطري سةرؤكي ث /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 (، بةِرَيز )ابو كاروان(، فةرموو.عبدالطيفسوثاس بؤ بةرَيز )ئارى 
 ن فارس عبدالرمحن )ابو كاروان(:محعبدالر بةرَيز

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
من لةسةرةتا لة ثَيويستةوة دةستى ثَيئةكةم من ثَيم واية ئَيمة ناتوانني هةر ثرؤذةيةكى يان ياسايةكى 

اتوو بهَيلينةوة، ضونكة هةموو خولَيكى ثةرلةمانى بؤى هةية هةموو ياسا و بريارةكانى مولزةم بؤ خوىل داه
دةستكارى بكات، بؤية ئةمة ثرسيارةكةشم ئةوةية ئايا ئةمة ئيلزامَيك قوةتَيى ئيلزامى هةية؟ بة بِرواى 

ين ضونكة من نا، دوو ثرسارةكةى تريشم ئةوةية ئايا ئَيمة دةستوور لة خوىل داهاتووا تةواو ئةكة
تةجروبةى رابردوومان زؤرة بؤ ئةوة لةبةر ئةوة بةشى ترى ثرسارةكةم كة ئةو دةستوورة تةواو نةبَيت بة 

كة ئةبَى بزانني،  ةثَيى ئةم ماددانة ديسان هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم ناكرَيت، ئةمة بةراستى مةسةلةيةك
ر لةسةر ضارةنووسى دامةزراوةى سةرؤكايةتى خاَلى سَييةمم ئةوةية كة من بِروام واية كة لةبرى بِريا

 هةرَيم بكرَيتة بِريار لةسةر ضارةسةرى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيم، زؤر سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 .سوثاس بؤ بةرَيز )ابو كاروان(، بةِرَيز )د.شَيركؤ محة امني(، فةرموو
 ة امني قادر:بةرَيز شَيركؤ مح

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لة راستيدا كَيشةيةكى طةورةية كة لة خوىل سَييةم سثاردوويةتى بة خوىل ضوارةم وة خوىل ضوارةميش 
ئةيسثَيرَى بة خوىل ثَينجةم وة نووسراويشة بؤ رةخساندنى زةمينةى تةوافق و ئةوانة، ئَيمة ئةطةر 

وست بوونى كابينةى هةشتةم ناونرا كابينةى بنكة فراوان و ودربطةرَيينةوة بؤ سةرةتاى خوىل ضوارةم و 
ا، بؤية ئةمة ئةسلى كيشةكةية بؤ لةم دلة راستي اِرى كرةكابينةى تةوافق و ئةوانة وة بينيمان ضةنَيك ب

كارةكانى تةواو كرد لة نووسينةوةى  (%60)خوولة يةكاليى نةكرَيتةوة بؤ ئةو ليذنةيةى كة حدوودى لة 
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ؤ دةست بة كارنابنةوة، وة بةتايبةتى ئَيستا كة بؤتة مةتلةبى خةلكيش لة ضةند رؤذى رابردوو دةستوورا ب
ت ثَيشكةش كراوة بةو ثةرلةمانة بة ناوى سةكؤى جةماوةرةوة وة كؤمةَلَيك ثرؤذة ياسا اشيةعنى ياد

نطة ئَيمة بتوانني ا من خؤم لة سةدا سةد ثشتوانى ئةكةم، بؤية طريديتخبرَيتة بةرنامةى كارةوة كة لة راس
لةو ماوةية كةمةى كة ماومانة ئةمة ضارةسةر كةين وة لة راستيدا تةجروبةمشان هةية كة خوىل سَى 
سثاردى بة ضوار نةيتوانى ضارةسةرى بكات وة رَيطرى طةورة هةبوو، وة ثةرلةمانى لةسةر ثةك خرا وة لة 

ئيش و ئةسةسةكة لةسةر ثؤستةك بة مةبنا وست بووة لةسةر مووا ئةو تَيبينيية طشتيانةى كة دردراستيش
ا ئةذى بَيطوومان حةز ئةكا شانازى بة دوست بوو، يةعنى هةموو مرؤظَيك كاتَيك لة واَلتَيكوكارةكانى در

واَلتةكةيةوة بكات شانازى بة دامةزراوةكانييةوة بكات شانازى بة كارةكتةرةكانييةوة بكات بةاَلم وةختَى كة 
ثَيناوى مةنفةعةتى طشتى لة ثَيناوى خاك ئةوة خةَلك ئةوانة كار ناكات ئيال ئةسةسات لة وتؤ ببينى م

ةكا كة ئةم دطةورة لةوةوة دةستثَيبكةى وة شانازى ثَيوة بكةين، لةبةر ئةوة ناكرَيت  بتوانني ديفاعى لَي
ن كردووة موئةسةساتانة بةِرَيذةيةكى زؤر طةورة بة رَيذةيةكى زؤر بةرز و بةرضاو بة نةفةسى حزبى كاريا

وست بوة ئَيستا طةيشتؤتة رادةى ئةوةى كة ثَيويستة وبؤية ئةو هةموو تَيبينيية لةسةر ئةوة در
هةَلبوةشَينرَيتةوة، ئةوةى ترى كة من ثشتوانى لة قسةكانى كاك )بَيستون( و مامؤستا )عبدالرمحان( و 

ونى بنووسرَيت تةحديد بكرَيت، )ثةروا( خان و ئةو هاورَييانةى تر ئةكةم كة بة راى من ثَيويستة بة رو
 وة كةى ضارةسةر ئةكرَيت، لةبةر رؤشنايى دةستوورى هةميشةيى عرياقدا، وة ثشتوانى قسةكانى كاك

)عمر( و جؤرَيك لةو بةرَيزانةى تريش ئةكةم كة بةو نةفةسة قسةيان كرد، ئةمة دةبَيت يةكاليى 
يةعنى نةمانتوانيوة قةزيةيةك يةكاليى بكةينةوة بكرَيتةوة، وة بة داخةوة ئةو خولةى ئَيمة تا ئَيستاكة 

كة خوىل سَييةم بؤى بة جَيهَيشتووين ئةى ئَيمة ضؤن ئةوة بسثَيرين بة خوىل ثَينجةم كة خؤمان ناتوانني 
ئةو ثرسة يةكاليى بكةينةوة كة خوىل سَييةم بؤى بةجَيهَيشتووين، ئةو هةموو لَيكةوتة سياسية خراثة كة 

ةر داخرا، تةئكيد ئةكةمةوة  ثَيويستة لةم خولة ئةمة يةكاليى بكرَيتةوة ياخود ئةو ثةرلةمانةى لةس
 ئةطةر ناكرَيتةوة ئةوةى ئةو هاورَييان باسيان كرد ئةوة تةسبيت بكرَيت لة ناو ماددةكة، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 ني(، بةِرَيز مامؤستا )مةال غريب(، فةرموو.سوثاس بؤ بةرَيز )د. شَيركؤ محة ام
 رسول: مصطفى بةرَيز غريب

                       بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ا وةكو فراكسيؤنى يةكطرتوو ئةوةندة داكؤكيةكى دةكةين لةسةر ضارةسةرى ريشةيى ياساى دئَيمة لة كاتَيك

يةمتان ثاكة لة ضارةسةرى ئةم كَيشةية وة سةرؤكايةتى هةرَيم و ثؤستةكة جةخت لةوة ئةكةين كة ن
ئةزامن هةموومان بة دواى ضارةسةرَيكدا  ،تةهةم ناكةين لةم قةزيةوتنيةتى هيض فراكسيؤنَيكى تر م

خوىل سَى سثاردوويةتى بة  ىبةاَلم ئةو ثةيظةى كاك )د.شَيركؤ( دووبارة ئةكةمةوة كة كَيشة ،ئةطةرَيني
ا بةوان ضارةسةر نةبووبَيت بة ئَيمةش ضارةسةر نةبوبَيت دة راستيضوار و ضوار بيسَثرَيت بة ثَينج ل
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م ئةم كَيشةية ضارةسةر ضاوةرَي بكةين بة خوىل ثَينجةم ضارةسةر ببَيت، ئايا ئيمكانيان هةية خوىل ثَينجة
من بة دلناييةوة ئةَلَيم نةك ثَييان ضارةسةر ناكرَيت بة دةستى ئةوانةوة ئةم ياساية جارَيكيرت بكةن؟ 

ةبزركَي و كَيشةشى ىَل ئةكةوَيتةوة، تكا ئةكةم با ئَيمة ئيش لة كؤَل خؤمان نةكةينةوة بةرَيزان ئ
ثةرلةمانتارانى بةِرَيز هةر ياسايةك كة دةردةضَيت وةكو قوماشَيك واية كة بتةوَى بدوورى و بيكةى بة 

ى دووةم مقةسى لَيئةدرَي و قاتَيك سةرةتا ئةندازة طريى ئةكرَيت كة نووسينى ياسا و راثؤرتةكةية قؤناغ
ئةبردرَيت كة طفتوطؤى ناو ئةو قاعةية قؤناغى سَييةم دوورينيةتى كة دةست بةرزكردنةوة و دةنط بؤ 
دانيةتى، ئَيستا ئَيمة دةنط بؤ ضى بدةين لة كؤتاييا ئةندازةطرييةكة  هةَلةية ئةندازةكة غةلةت بوو 

كة بؤ دواى خؤمان دروست ئةكةين، بؤية ضارةسةرى قاتةكة غةَلةت ئةبَيت ياساكة هةلة ئةبَيك كَيشة
 ( ة، زؤر سوثاس.2005ريشةيى بة تَيطةيشتنى ئَيمة هةَلوةشانةوةى ياساى ذمارة يةك و ذمارة دوو ساَلى )

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 (، فةرموو.ىمصطف سوثاس بؤ بةرَيز مامؤستا )مةال غريب(، بةِرَيز )انور قادر
 :مصطفىبةرَيز انور قادر 

                     بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بؤ ماددةى سَى لةطةَل ئةوةم لة سةرةتا لة ثرؤذةكةدا ضؤن بووة بةم شَيوةية بَيت واتة ثَيش ئةوةى 

فةتةى سيك )عبدالرمحان( خوَينديةوة بة راثؤرتى ليذنةى ياسايى لةسةر ئامادة بكرَيت هةر وةكو كا
 زانيوة، زؤر سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 (، فةرموو.صاحل محةعلى سوثاس بؤ بةرَيز مامؤستا )انور قادر(، بةِرَيز )
 بةرَيز على محة صاحل:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةمة ديد و  ،لة هةندَى شتى ديكة هيوادارم بابةتى سةرؤكايةتى هةرَيم و سةرؤكى هةرَيم جياواز كرَيت

تَيروانينة هةندَى كةس ديد و تَيروانينيان واية كة ئةم دامةزراوةية بؤ خةَلكى كوردستان طرينطة 
ديد و تَيروانني ئَيمة ثَييان واية ئةم دامةزراوة  بؤ منوونة بةندة، مَيذوويية سومبوولة خزمةتى كردووة
طومان هةية  ،بؤية ئةمة ثةيوةندى بة دَلسؤزى و نادَلسؤزيةوة نيةطرينط نيية ثَيويستة هةَلوةشَيتةوة، 

لةوةى زؤربةى هةرة زؤرى ئةطةر هةمووشى بَلَيني ئةوةى لَيرةية بؤ خةَلك و خاكى خؤى دَلسؤزة ئةطةر 
دَلسؤز نةبَيت ئةم واَلتة بة بَى طةرما و بةبَى نةهامةتى ئةروا لة شوَينَيكى تر خؤشرت ئةذى، بؤية ئةمة 

ةتى من ئةوةية من ونة قوومنو كرَيتةوة، سةبارةت بةوة هةموومان المان طرينطة ئينسان يةعنى بؤجيا
بيست كيلؤ هةَلطرم ناتوامن دوو سةد كيلؤ هةَلطرم ئةطةر ئَيستا مبتوانيباية ئةم دامةزراوة لَيرة 

َيم ناكرَيت، بةاَلم لة هةَلوةشَينمةوة نيسامب ثَيتةواو بكراية نةم ئةخستة بةيانى، يةعنى با وازح بني ب
مةبادئى خؤشم تةراجوعم نةكردووة باوةرم بة هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم نيية لة ناو خةَلكا ضوار ساَلى 
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تريش باوةرم ثَيى نيية هةشتى تريش باوةرم ثَيى نيية، ئةوة سةوابتة الى ئَيمة، بؤية من ثَيم واية ئةو 
رزى طرَيدان لة ذَير رؤشنايى وةرزى طرَيدان بة مةبةستةوة كاتةى كة ديارميان كردبوو كة وتبوومان وة

تةحديدمان كردووة دةبَيت كات ديارى بكرَيت، تؤ كة خولةكة ئةكةيتةوة ئةكاتة ساَلى ضوارةم ئَى ساَلى 
ضوارةميش وةكو ئةورؤ ئةَلَى وةاَل فريا نةكةوتني برؤ بؤ خولَيكى تر، من دلنيام دكتؤرة بةرَيزةكان 

نن وةاَلم ئةدةنةوة، بؤ ئةم خولة ناتوانَيت قانوون بؤ خولَيكى تر دةركات ئةوة نيية ئَيمة ثسثؤرى قانوو
ناقةشةكة ئةكةيتةوة هةر لة سةرةتاى وسةد قانوون جَيبةجَى ئةكةين خولةكانى تر بؤيان دةركردووين، م

ئةكةين جديةك ناقةشةكة ئةكةى بؤ ئةوةى حةل كرَيت ئومَيد وخوىل طرَيدانةوة ناخيةيتة دوو ساَل م
هةبَيت لةو كاتة دؤخَيك دروست بَيت لةسةرةتاى وةرزى يةكةمى خوىل طرَيدانةكة ئةم بابةتة ضارةسةر 
بكرَيت بؤية هيوادارم سياسةت ئةوة نية كة خؤم ضيم حةز لَيية، ئةوةية كة ضيم دةست ئةكةوَيت لة 

ج هةية، ئةطةر بتوانني من دَلنيا بني نَيوان سفر و سةدا ثةجنا هةية  حةفتا هةية هةشتا هةية ضل و ثَين
بةاَلم ئةطةر  ،وست نةبَيت ناخيةمة بةيانىوئَيستا ئةطةر بتوامن نيسامب ثَي كؤبَيتةوة كَيشةم بؤ در

م بة هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم نيية لة ناو خةلكا ثَيم واية وةِرةناعةت و ديدى من واية كة بانةشتوامن ق
دةسةاَلتى هةبَيت، وة زياتر لةوةش ثَيم واية قةناعةمت هةية  ا بَيدى ثةرلةمانسةرؤك هةبَيت لة ذَير نيقاب

بةاَلم سةرؤكى  ،كة دامةزراوةكة هةَلوةشَينينةوة وة سةرؤكى حكومةمتان هةبَيت ض دةسةاَلتي هةبَيت
بة  حكومةت بة كؤى دةسةاَلتةكانى لةبةر دةم ثةرلةمانا بةرثرسة، بؤية ئةو كاتة طرينطة تةحديد كراوة

ساَلى ثَيم نةكرا ،  رمةبةستةوة تةحديدمان كردووة بؤ ئةوةى نةخيةيتة ئةخري ضوار ساَلى ئةخري ضوا
ناقةشة بكرَيتةوة ضوار مانط سَى مانط دواى ئةوة حةل ئةكرَيت، وبةاَلم من دَلنيام لة دوومانطى يةكةما م

دووة بطةرَينَيتةوة بؤ شوَينى خؤى، بؤية سوثاستان ئةكةم هيوادارم ئةو كاتةى كة ليذنةى ياسايى الى بر
 زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 (، خاَلَيكى نيزامة بةِرَيز مامؤستا )مةال مةروان(، فةرموو.صاحل محةعلى سوثاس بؤ بةرَيز )
 ن امساعيل حسَين )مةال مةروان(:بةرَيزحسَي

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئايا ئةو خولة دةتوانَينت سايى وةقسةكةى كاك ابو كاروانيشة  ثرسيارَيك خالَيكى نيزاميية بؤ ليذنةى ياوةاَل

وة ثَيم خؤشة بةجدى وةاَلممان بدرَيتةوة ئةطةر وابى  ؟بِريار بؤ خوىل ئايندة بدات لة رووى ياساييةوة
                        كؤمةَلة بِريارَيكى باشيان بؤ دةدةين، سوثاس.                   

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

بةرَيزان ليذنةى ياسايى، ئةطةر وةاَلم و تَيبينى هةبن، وة دارشتنةوةى ماددة، بةرَيز )د. فرست( 
 روونكردنةوة، فةرموو.
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 بةرَيز فرست صؤفى على:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ناقةشةيةش كة كرا من وبةرَيزان لة ليذنةى ياسايى كرديان وة لةسةر زةوئى ئةو م  رةىلة سةر ئةو ثَيشنيا

تةوة ئةطةر بةرَيزان لة ليذنةى ياسايى قبووليان بَيت، بةم شَيوةيةية، ثَيشنياز دةكةم ئةو سياغةيةم دارشتَو
لةسةر بنةماى ثَيوةرة  خوىل ثَينجةمى ثةرلةمانى كوردستان لة ماوةى دوو وةرزى طرَيدانى ساَلى يةكةميدا

 طشتيية دةستووريةكان بِريار لةسةر ضارةنووسى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيم دةدات، سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 رموو.                           سوثاس بؤ بةرَيز )د.فرست(، ئيٍََستا ضاوةروانى ئةوةينة ليذنةى ياسايى، خاَلى نيزامى كاك )على(، فة
 َيز على محة صاحل:بةِر

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 دوو ثَيشنيار هةية دوو خول يان يةك خول هةردووكى خبة دةنطدان.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 فةرموو.راى ليذنةى ياسايى،  بةرَيزان ليذنةى ياسايى، بةرَيز )د.ظاال(، 
 بةِرَيز ظاال فريد ابراهيم: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةماوةى دوو خوىل وةرزى طرَيدانيدا ساَلى يةكةمدا هةية، وة لة يةكةمني وةرزى طرَيداندا هةية ئةطةر 
تةوافق هةبى ناخيةينة دةنطدان يةكسةر لة ماوةى دوو وةرزى طرَيدانيدا ساَلى يةكةم دا دةرَيذين، ئةطةر نا 
دةبَى هةردوو ثَيشنيارةكة خبرَيتة دةنطدان، ثَيشنيارى يةكةم كة لة اليةن زياتر لة سَى ثةرلةمانتار كراوة 

 لةيةكةمني وةرزى طرَيدانيدا.         
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سَى خاَلى نيزامى هةنة، بةِرَيز مامؤستا)مةال مةروان(، فةرموو.
 ِرَيز حسني امساعيل حسني:بة

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةو وةاَلمةى ئةو ثرسيارةى ئاراستةى ليذنةى ياسايى كرد لة الى ئَيمة جَيى ئيعتيبارة ئةطةر ئَيمة بتوانني 
ياسا دةركةين وة خوىل داهاتوو مولزةم كةين بؤ ئةوةى ئةمة كردوومانة ئةوة بؤ ئةوةى لة رووى 

بةاَلم ئةوةندةى ئةمن ئةوة ضوار ساَلة ثَينج ساَلمان تةواو كرد  ،نةوة تةئسريى دةبَيتدةنطدانةوة لةم روا
لةم ثةرلةمانة هيض خولَيك ناتوانَيت ياسايةك دةركات بِريارَيك بدات بؤ خولةكةى داهاتوو، ضونكة 

وونانةى كة خولةكةى داهاتوو ثةرلةمانتارن هةمان سةاَلحيةتى ئَيمةيان هةية، دةتوانن ئةو ياسا و قان
 ئَيمة دةرمانكردووة ئيشى ثَينةكةن هةمووى هةمورار كةنةوة، ثَيو خؤشة وةاَلممان بدةنةوة، سوثاس.
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 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 )د.ظاال(، فةرموو. 
 بةِرَيز ظاال فريد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
اساكة دةردةكةين ياساكةمشان ناوى ياساى تةعليقة هلثةساردنة بؤ خوىل ثَينجةم، ئَيمة لَيرانة دانيشتووين ي

هةر ياسايةك كة تؤ ئةمرؤ دةرى دةكةى مولزةمة بؤ خوىل ثَينجةم و شةشةم و حةوتةم و هةشتةم مةطةر 
َى خولةكة بؤ خؤى ياساكةى تؤ هةَلبوةشينَيتةوة يان ياساكةى تؤ هةمواربكاتةوة، يةعنى ئةو خوىل كة د

 دةتوانَى جَيبةجَيى نةكا دةتوانَيت هةموارى كاتةوة دةتوانَى موئةسةسةكةش هةَلوةشَينَيتةوة.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 بةرَيز )سؤران عمر(، فةرموو.
 بةِرَيز سؤران عمر سةعيد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

م ثرسة ضارةسةر كا نةك خوىل ثَينج و نةك طرَيدانى خوىل يةكةم و ثَيشنيارى تريش هةبوو ئةم خولة ئة
 دووةم، هيوادارم ئةويش خبرَيتة دةنطةوة.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 بةرَيز )د. بةهار مةمحود(، فةرموو.
 َيز بةهار حممود فتاح:بةِر
 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

اسايةى كة هاتووة نةتيجةى ئةوةية كة ئةم خولة بة داخةوة ئَيمة نةمانتوانيوة ئةم خؤى ئةم ثرؤرذة ي
بابةتة ضارةسةر بكةين، وة بؤ ئةوةش هاتوون بؤ خزمةتى ئةو ثرؤذةيةى كة ثَيشكةش كرابوو ضونكة 

بؤية   ئةطةر ئةم ثرؤذةية نةبَيت دةبَيت هةَلبذاردن بؤ سةرؤكايةتى هةرَيم بكرَيت لةناو خةَلكا بكرَينت
 ئةمة نةتيجةية ئةطةر ئَيستا دةتوانني لةم ماوة كةمةى كة ماومانة فةرموو ئَيستاش ئَيمة ئامادةين.  

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 خاَلى نيزامى كؤتايى ثَيهات طوَى لة دانيشتى كؤتايى بطرين ليذنةى ياسايى، فةرموو.
 راهيم:َيز ظاال فريد اببةِر
 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

 لة يةكةم وةرزى طرَيدان زياتر لة سَى ئةندام ثَيشنيارى كردووة خبرَيتة دةنطدان.  
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 يةكةمني وةرزى طرَيدان ئةوة دةخةينة دةنطدان ئةوةى ثَيى ثةسةندة.
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 َيز ظاال فريد ابراهيم:بةِر
 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

 لة ماوةى دوو وةرزى طرَيدانى ساَلى يةكةمدا، ثَيشنيارى دووةم.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

( كةس لةطةَل ئةوةية دذى ثَيشنيارى يةكةم واتة ثَيشنيارى 32دذ بؤ ثَيشنيارى يةكةم، يةكةم وةرز بوو، )
نة دةنطدان، خاَلى نيزامى ةخكؤى ماددةكة بة دارشتنى نوَى بي شنيارى دووةم لةطةليةكةم رةت كرا، ثَي

 وةرناطرين با ئةوة كؤتايى ثَيبينني.  

 َيز ظاال فريد ابراهيم:بةِر
 َيز سةرؤكى ثةرلةمان. بةِر

 :(3ماددةى )
ةميدا لة ذَير ثَيويستة خوىل ثَينجةمى ثةرلةمانى كوردستان لةماوةى دوو وةرزى طرَيدانى ساَلى يةك

 رؤشنايى ثَيوةرة طشتيية دةستووريةكان بِريار لةسةر ضارةنووسى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيم بدات.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

ةو ية ئ( كةس لةطةل ئةوة دا33)ةى خوَينرايةوة دةخةينة دةنطدان كَى طةَلداية؟ ئةو ماددةية بةم شَيواز
( كةس دذة، ئةو ماددةية بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا. ماددةى ضوار، 16) ماددة ثةسةندة، ئةوةى دذة؟

 ماددةى ضوارةم، فةرموو. فةرموو.
 َيز ظاال فريد ابراهيم:بةِر
 َيز سةرؤكى ثةرلةمان. بةِر

 (:4ماددةى )
 ة بَيت. كار بة هيض دةقَيكى ياسايى ناكرَيت ثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساي

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

( كةس لةطةليداية، ئةوةى 38ئةو ماددةية مناقةشةى لةسةر نيية، ئةوةى ئةو ماددةيةى ثَى ثةسةندة، )
 ( كةس دذة، ئةو ماددةية بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا. ماددةى ثَينج، فةرموو14دذة، )

 راهيم:َيز ظاال فريد اببةِر
 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

 :(5ماددةى )
 ثَيويستة اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةو ياساية جَيبةجَى بكةن.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

، ( كةس40)كَى طةَلداية؟  ، ئةو ماددةية دةخةينة دةنطدان، ئةوةى بة ثةسةند دةزانىوناقةشة نييةم
 .بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى شةش، فةرموو ،( كةس دذة15) ؟ئةوةى دذة
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 َيز ظاال فريد ابراهيم:بةِر
 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

 :(6ماددةى )
ئةو ماددةية لة رؤذى دةرضوونيةوة كارى ثَيدةكرَيت لة رؤذنامةى فةرمى وةقايعى كوردستان باَلو 

 دةكرَيتةوة.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكياهيم ئَيميبةِرَيز جعفر ابر

( كةس بة ثةسةند دةزانى، 40)كَى طةَلداية؟ ناقةشة نية، ئةو ماددةية ئةوةى بة ثةسةند دةزانى، وم
 اندن، فةرموو.وبة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا. هؤيةكانى دةرضو ،( كةس دذة14) ؟ئةوةى دذة

 َيز ظاال فريد ابراهيم:بةِر
 رلةمان.  َيز سةرؤكى ثةبةِر

لة ثَيناو رةخساندنى زةمينةى سازان و لَيكتَيطةيشنت لةسةر سيستةم حكومرانى لة هةرَيمى كوردستان ئةم 
 ياساية دةرضوَينرا.

   جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي
 ناقةشة هةية، بةرَيز )برزؤ جميد(، فةرموو.وم 

 َيز برزؤ جميد عبداللة:بةِر
 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.   بةِر

تايبةت بة هؤيةكانى دةرضواندن لةم روانطةشةوة ئَيمة ثرؤذةكةمان ثَيشكةش كردووة، هةر ثَيم خؤش بوو 
ؤشنايى جَيبةجَيكردنى ة رؤَلى فراكسيؤنى طؤران لةبةر رباس لةوة بكةم ئَيمة بة شانازيةوة دةروانين

هاوكار  هاوكارى و بةشى ئةوانةى كة هةموواندا،  بة سياسةتى بزوتنةوةى طؤران لةم خولةى ئةو ثةرلةم
بوون لةوةى كة ئَيمة هةوَلى زؤرماندا لة ثَيشكةشكردنى ثرؤذة  لة طفتوطؤى سياسى لة ناوةوةى ثةرلةمان 
لة دةرةوةى ثةرلةمانيش بؤ ئةوةى بتوانني لة طؤرينى سيستةمى حوكمرانى مةبدةئو قةناعةتى طؤران 

و هةموو هَيزو اليةنة سياسيانةى كة بة شانازيةوة ثَيكةوة بووين ثَيكةوة بيكةينة بكةينةوة لةطةَل ئةيجَي
عى سياسى خبوَينَيتةوة ئةو يسيستةمى ثةرلةمانى، بةاَلم ئةوةى روويدا روويدا،من قسةكامن هةوَلدةدةم واق

بووة لة طؤرينى ست بَيت، كة ئَيمة ئةو شانازيةى دةدةين بة خؤمان رؤملان هةونةتيجةيةى لة واقيعةى درو
َيطرى تان ثةكخراوة، سةرؤكى ثةرلةمان ربةاَلم بة داخةو بينيمان ثةرلةمانى كوردس ،سيستةمى حوكمرانى

 ،راستة ئةمانةى دوور لة بةهاى سياسى و بةهاى ياسايى بوو خرانةوة، بةاَلم ئةوة لَيكرا، وةزيرةكامنان دوور
سياسى و قةناعةتى سيايسى خؤمان ناكرَيت فكرةى بةاَلم ئَيمة سوورين بةردةوامني لةسةر بةرنامةى 

خؤمان لة نيوةى رَيطا بةجَيبَيَلني  بؤية ئةوةى ئَيستا ئَيمة دةستمان بؤ بردووة نةتيجةَيكة ئَيمة تَييدا 
عى ئيٍََستاى هةرَيمى كوردستان ئَيمة بة يبةردةوامني بة جورئةتَيكى سياسي زؤرةوة بة خوَيندنةوةى واق

امى دةدةين بةو بةرنامة سياسيةى خؤمان كة قةناعةمتان ثَيية، يةكَيك لة هؤكارانةى جورئةتةوة بةردةو
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كة ئَيمة دةستمان بؤ بردووة ئيٍََستا باس لةوة كرا مادةم ثرؤذة ثَيشرت ثيََشكةش كراوة ئامادةين، ئَيمة 
وىل داهاتوودا دوَينَيش نةمانشاردةوة ئةمرؤش دووثاتى دةكةينةوة لة هةر دةرفةتَيكدا لةم خولةو لة خ

رن لةسةر بة وئةطةر بزانني ئةو ثرؤذة ياسايةى ثَيشكةمشان كردووة هةموو اليةك جةخت دةكةنةوة سو
ثةرلةمانيكردنى سيستةم ئَيمة ئامادةين، دوو: ئةطةر ئيٍََستا دةسةاَلتى ياسايى رؤذى هةَلبذاردن لةالى 

مةى كة وزؤر بة راشكاوى دةَلَيم ئةو مةرسو سةرؤكى حكومةتة بة ثَيى ياساى دابةش دةسةاَلتةكان من لَيرة
لةاليةنة سةرؤكى حكومةتةوة دةركراوة بؤ ئةجنامدانى هةَلبذاردنةكان لة نووسراوةكةيدا ئةوةى ثَيى دةَلَين 
وةرةقةكة تةنها باس لة هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان كراوة، بةاَلم لة مةخفةرى و موئتةمةرى 

ةى جياوازى كردبَيت لةسةر هةلبذاردنةكان، كةواتة حالةتى دياريكردنى سةحةفى حكومةت لةوانةية قس
سةرؤكايةتي هةرَيمة، سةبارةت بة زانيارى سياسى روون نية هةَلبذاردنى ثةرلةمان  رؤذى هةَلبذاردنةكان

مةعلوماتى سياسى هةموومان هَيز و اليةنى سياسني مةعلومامتان هةية كة ويست و ئاماجنى هَيزةكان 
بؤ ئةوةى هةم قةناعةتة سياسيةكةمان درَيذة  ةؤ هةَلبذاردنةكان بة يةكةوة بكرَيت، بؤية ئَيمضؤنة ب

ثَيبدةين هةم جورئةتة سياسيةكةمشان درَيذة ثَيبدةين و هةم زاَل بني بةسةر ئةو ناروونيةى كة بة سةر 
ةزانني كة ئَيمة ئةم دياريكردنى موئةسةساتةكان  لة هةرَيمى كوردستان كراية بة ئةركى سياسى خؤمان د

ثرؤذةيةمان ثَيشكةش كرد بؤ ئةوةى زال بني بةسةر هةموو ئةو بةربةستانة لةم خولةدا ئامادةم بةو 
قةناعةتة سياسيةى هةمانة وةكو طؤران ئامادةين ئةطةر نا زؤر بة روونى ديارميان كردووة لة خوىل داهاتوو 

ةر قسة لةسةر ئةوةشة بؤ خوىل ثَيش ئَيمة ئَيمة بتوانني هةوَلى ضارةسةر كردنى بدةين، خؤ ئةط
بةجَييهَيشتوو تةحويلى خوىل داهاتووى دةكةين ئَيمة تةحويلى خوىل داهاتووى ناكةين، بة شانازيةوة ئةوة 
دؤست و نةيارةكان هةموو دةزانن هةموو هةوَلَيكماندا زروفى دةرةوةى ثةرلةمان تةحةكوم دةكات بةو 

فراكسيؤنةكةمان ويذدامنان ئاسوودةية دووبارة زؤر زؤر سوثاس بؤ  ثةرلةمانة ئةطةر نا ئَيمة وةكو
سةرؤكايةتى ثةرلةمان كة دةرفةتت دا ئةم قسانة بكةين تةمةنا ئةكةيةن ئةوةندةى ماوة لةو ثةرلةمانة 

 بة باشة ببةن بة رَيوة، زؤر سوثاس.                          
 .كى ثةرلةمانسةرؤجَيطرى مينكى/ براهيم ئَياَيز جعفر بةِر

 مةروان( دواتر بةرَيز )سؤران عمر(، فةرموو. سوثاس بؤ بةرَيز )برزؤ جميد(، بةرَيز مامؤستا )مةال

 َيز حسَين امساعيل حسَين:بةِر
 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

سازان  ،لةبةر ئةوةى دواين خاَلم ثَيم خؤشة ئةو قسةية بكةم، لة رابردوو ئَيمة سازامنان تةجروبة كرد
نةكرد،  َىِرةسةر ئةساسى تةوزيع كردنى ثؤستةكان بوو فةشةىل هَينا تا نيوةى رَيطا ئةو سازانة بلة

خوازيارم ئةو سازانةى كة لَيرانة ئيشارةى ثَيكراوة سازانَيك بَيت بؤ خزمةتى خةَلك و بؤ ثَيشكةشكردنى 
وكمةتَيك بَينت ئةو دابنرَيت، وة حو خزمةتطوزاريةكان بؤ خةَلك وة خةَلكى شياو لة شوَينى شيا

حوكمةتةى دادَيت حوكمةتى خزمةتكردنى خةلك بَينت، كؤتايهَينان بَيت بة قةيرانى كارةبا بة قةيرانى 
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ستيان ونيوة مووضة بة دةيان قةيرانى ديكة كة ئةو سازانةى كة باسى دةكةين اليةنة سياسيةكان درو
 كردووة، دةستتان خؤش بَيت.     

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيميبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 سوثاس بؤ بةرَيز مامؤستا )مةال مةروان(، بةرَيز )سؤران عمر(، فةرموو.
 َيز سؤران عمر سةعيد:بةِر
 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

سراوة هيضى وا نيية، ئةم ثرؤذةية لة ثَيناو وسةبارةت بة هؤيةكانى دةرضواندن من وا دةزامن ئةوةى كة نو
زةمينةى سازان و لَيك طةيشنت لةسةر سيستةمى حوكمرانى نيية، كة قسة لةسةر سيستةمى رةخساندنى 

كة ئةمة هيض ثةيوةندييةكى بة سيستةمى حوكمرانييةوة نيية، بؤ  ،حوكمرانى كرا بة تةواوى رةتكرايةوة
سيستةمى  لَيرة نووسيوتانة لة ثَيناو سازان لةسةر سيستةمى حكومرانيا ئةطةر لة ثَيناو سازانة لةسةر

حوكمرانى ئةو ثرؤذةى ثَيشكةمشان كردوو ثةرلةمانى لةسةر ثةكخرا، ئةوة سيستةمى حوكمرانى ديارى 
كردبوو، بؤية بنووسن لة ثَيناو ئةجنام نةدانى هةَلبذاردن بؤ سةرؤكى هةرَيم ئةم ياساية دةرضوَينرا، 

 هةموو ناوةرؤكةكةشى ئةوةية، سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس بؤ بةِرَيز )سؤران عمر(، بةريز )انور قادر( فةرموو.
 :مصطفىَيز انور قادر بةِر
 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

 قسةكامن كرا، سوثاس.
 .مينكى/ سةرؤكى ثةرلةمانبراهيم ئَياَيز جعفر بةِر

 فةرموو.سوثاس بؤ بةرَيز )انور قادر(، بةرَيز )د.شَيركؤ محةامني(، 
 َيز شَيركؤ محة امني قادر:بةِر
 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

بَيطومان سازان زةمينةى ئةوَى وة لة خؤبايشى دةوَى لة خؤيةوة دةركةوت ئةو هَيزانةى حكومةتى هةرَيمى 
كوردستانا لة ترؤثكى حوكمرانى هةرَيمى كوردستانا بة ئَيستاشةوة زؤر لة نزيكةوة ئامادةى ئةو 

دنة نني، وة ثَيمان واية ئةو ثرؤذةية ثَيشكةشكرا لة هةموارى ياسا ئةوة تةنازوالتى زؤر طةورةى تةنازولكر
تيا بوو، سازانى لةسةر بكراية نةكرا، وة بؤية ئَيمة جارَيكيرت جةت ئةكةينةوة لةسةر ئةوةى كة سازان 

نني و وة لة راستيا ثَيويستى بةوة هةية كة ئةوانةى لة ترؤثكى حوكمرا ،ثَيويستى بة لَيبووردةية
وست بكةن، وموئةسةساتةكان تا رادةيةكى زؤر بة طشتى لةالى ئةوانة، ئةبَى ئةوانة ئةو زةمينةى سازانة در

َين وةرن زةمينةى سازانيش هةبَيت، بؤية ثَيويستة ئةو تؤ ناكرَيت زومليش هةبَيت، ناداديش هةبَيت، بَل
وست ببَيت، من ديسان تةئكيد دةكةمةوة ئَيمة لةطةَل ودر شتانة كؤتايى ثَيبَيت، بؤ ئةوةى زةمينةى سازان
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ئةو بنةما ئةساسيانةى كة كاك )نةوشريوان( كة دةَلَى )ئةو سيستةمة سياسيانةى هاوشَيوةى ئةوةى بةغدا(، 
 سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

  طفتوطؤ كؤتايى هات، فةرموو مامؤستا )مةال مةروان(.سوثاس بؤ بةرَيز ) د.شَيركؤ محةامني(، وابزامن 
 َيز حسَين امساعيل حسَين:بةِر
 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

تى وا نةبَيت وةك عةرةبيش وةاَل منيش لةسةر هؤيةكاى دةرضواندن ثَيمواية شتَيك نةنووسني كة بة راس 
ةو بابةتة، لةبةر ئةوة شتَيك لةسةر ئ وست نابَيتو( سازان هةر درةندامئةلَيت )من جرب جمرب حلت بة 

ةبى سياسية نةك طؤرانكارى لة سيستةمى حكومةت، تووسن كة وا نةبَيت، ثَيم واية زياتر بؤ  مةكنةن
 سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس بؤ بةرَيز )مةال مةروان(، 
 ةينة دةنطدان، فةرموو.بةرَيزان دانيشتنى كؤتايى بؤ ئةوةى خب

 :َيز ظاال فةريد ابراهيمبةِر
 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

رابوون، ثةيوةندى بة هؤيةكانى شنيارةكان نةبوونة سَي ، زؤريشى اندن، هيض ثَيوهؤيةكانى دةرضو
اندن لة ثَيناو رةخساندنى زةمينةى سازان و لَيك تَيطةيشنت وواندنةوة نةبوو، هؤيةكانى دةرضوضودةر

 ةسةر سيستةمى حوكمرانى لة هةرَيمى كوردستان ئةم ياساية دةرضوَينرا.ل
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

( كةس بة ثةسةند دةزانن، 39) كَى لةطةَل داية؟ ئةم ياساية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان
 ثةسةند كرا. ( كةس دذن بة زؤرينةى دةنط16) ؟ئةوةى دذة

( كةس 15) ؟( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة39) كَى لةطةَل داية؟ كؤى ياساكة دةخةينة دةنطدان
 دذن، ياساكة بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا.

          سوثاس بؤ ئَيوةى بةرَيز ثشووةك وةردةطرين وة دةطةرَيينةوة ئةم دانيشتنة بةردةوام دةبَيت. 
هرةبان دانيشتنةكةمان بة ناوى يبَينةوة ، ديارة نيصاب هةية بةناوى خوداى بةخشندةو مبةرَيزان بةخَير 

 طةىل كوردستانةوة دةست ثَي دةكةينةوة  بةردةوام دةبني لةسةر بةرنامةى كار .
ؤتؤكؤَل لة ؤذة بِريارى ثَيشوازى بة ثَيى ثرطفتوطؤ كردنى ثِر -خاَلى سَييةم لة بةرنامةى كار 

لةمانى كوردستان و ئةجنومةنى ةت بة ثَيشوازى لة ئةندامانى ثةرريةكان تايبوخاَلة سنو فرؤكةخانةكان و
لةمانى وى ناوخؤى ثةر( لة ثةيرة75-74-72وةزيران و هاوتا وةزيفيةكانيان بة ثَيى ماددةكانى )

 ( ى  هةموار كراو.1992( ى ساَلى )1كوردستان ذمارة )
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يي، ليذنةى فةرموون بؤ سةكؤى تايبةت بة ليذنةكان ، لَيذنةى ياسابةرَيزان داوا لة ليذنةى ياسايي دةكةين 
، ثَيكةوة يةك ليذنة، ةيوةنديةكان و رةوةندى كوردستانى، ليذنةى ثكارووبارى ثةرلةمان، ليذنةى ناوخؤو
 . ةس سةرؤكايةتييةكة ئيتفاق دةبينتئةطةر سةرؤكايةتى هةبَي دةكرَينت، ب

 مال غريب  زامى ، فةرموو مامؤستاخاَلَيكى ني
 محة خان: مصطفىغريب  َيزبةِر
 لةمان .سةرؤكى ثةر َيزبةِر

بة ثَييي هةموو ياساو رَيسا كار ثَيكراوةكان هةموو كارَيك سةرةتايةكى هةية و سةرةتاى هةموو كارَيكيش 
شتَيكى ةموو كاتَيكى بؤ ديارى كراوة ، قوتابى كة زةنط لَييدا ئةضَيتة ثؤل و كة بانط درا نوَيذ ئةبَيت و ه

 لةمانةى ئَيمة زةنطى كؤبونةوة لَي ئةدرَيت و ئةندامةكان زؤر بة خاوى بة سيستىتر بةو جؤرة لةم ثةر
لةمان ئةبَي ضاومان لةسةر ئةو دةرطايةبَيت ئةبَي جةندجارَيك هؤَلةكة دَينةوة ناو هؤَلى دانيشتنى ثةر

هةاَلتى ناوةراست ذة نهَينى دواكةوتنى رؤ، ئةوئةوةندة هاتوون طةيشتبَيتة نيصاببذمَيردرَيت ئةندامةكان 
لةمانة و بااَلترين دةسةاَلتى ئةم هةرَيمةية ناشَي و واَلتانى رؤذ ئاواشة ، ئَيرة ثةرو نهَينى ثَيشكةوتنى 

ناشكرَي زةنطى كؤبونةوة لَيبدا و ئةندامان ديار نةبن ، تكا ئةكةم وةك دةستةى سةرؤكايةتى ئةم كَيشةية 
 . ضارةسةر بكةن سوثاس

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

كيدى ئَيمة هةميشة لةسةر ئةوةية كة ئانة ، كةس بة دةر نية و زةنطةكة خؤى و تةوئةو تَيبينية بؤ هةمو
بةرَيزان ئةوةى هؤى هةية ئةوة ئاساية بةس ئةوةى هؤى نية دوا نةكةون لة كات و ساتى خؤيدا لَيرة 

بة باشيش تةواو دةبي ، هةندة جار هةندة دواكةوتن  انشااهللة وو تا ئيستاش بة باشى هاتو ئامادة بنب ،
هةية جَيطاى رةخنةية ،بةاَلم زؤربةى جاران ئَيمة تَيدةطةين كة بةرَيزان دةست بة خاَلى سَييةم دةكةين 

 بةرَيزان ليذنةى ياسايي. وفةرمو
 د.بةهار حممود فتاح: بةرَيز
 لةمان.سةرؤكى ثةر بةرَيز

رلةمان و ليذنةى ناوخؤ و ، ليذنةى كاروبارى ياسايي و ليذنةى كاروبارى ثةبابةت راثؤرتى هاوبةش
، رؤذى ان و كاروبارى رةوةندى كوردستانى، و ليذنةى ثةيوةنديةكئاسايش، و ئةجنومةنة خؤجَييةكان

ِريارى ثَيشوازى كردن ة بنةوةيان ئةجنامدا بؤ تاوتوَيكردنى ثرؤذو( كؤبو2018-7-10سَيشةمة رَيكةوتى )
لةمانى ةت بة بَيشوازى لة ئةندامانى ثةرريةكان تايبوؤتؤكؤَل لة فرؤكةخانةكان و خاَلةسنوبة ثَيى ثر

لةمانى يةن ذمارةى ياسايي ئةندامانى ثةر، كة لة الى وةزيران و هاوتا وةزيفيةكانيانكوردستان ئةجنومةن
( لة رؤذى 3ى يةكةمى لة دانيشتنى ئاسايي ذمارة )دواى خوَيندنةوة ،كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة

 و تاوتوَيكردن ليذنةكانيذنةكةمان كراوة دواى طفتوطؤكردن ( رةوانةى ل2018-7-2دووشةمة بةروارى )
 .طةيشتنة ئةم ئةجنامانةى خوارةوة



 156 

شوازى لة ةت بة ثَيريةكان تايبوبِريارى ثَيشوازى كردن بة ثَيى ثِرؤتؤكؤل لة فرؤكةخانةكان و خاَلة سنو
 .ى وةزيران و هاوتا وةزيفيةكانيانلةمانى كوردستان ئةجنومةنئةندامانى ثةر

ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران و هاوتا وةزيفيةكانيان لة خزمةتطوزارى و و لةمان يةكةم.ئةندامانى ثةر
 .وريةكان سوودمةند دةبنؤكةخانةكان و خالةسنوَيشوازى بة ثَيى ثرؤتؤكؤل لة فرث

لةمان نى وةزيران ئةندامانى ثَيشوى ثةرلةمان و ماوةى كابينةى ئةجنومةش تةواوبونى خوىل ثةردووةم.ثا
ى بة ثَيى ثرؤتؤكؤل سودمةند و ئةجنومةنى وةزيران و هاوتا وةزيفيةكانيان لة خزمةت طوزارى ثَيشواز

 .دةبن
 .ةم بِريارة ناكرَيت حوكمةكانى ئسَييةم.كار بة هيج دةقَيكى ياسايي يان بِريارَيكى ناكؤك لةطةَل

 .ةكانى ئةم بِريارة جَيبةجَي بكةنضوارةم.ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنيدارةكان حوكم
 .َيبةجَي دةكرَيتى كوردستان جعثَينجةم.ئةم بِريارة لة رؤذى باَلوكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمى وةقائي

ندامانى ئةجنومةنى وةزيران و ئةندمانى اندن لة ثَيناو رَيكخستنى ثَيشوازى كردن لة ئةوهؤيةكانى دةرضو
 ثةرلةمان و هاوتا وةزيفيةكانيان ئةم بِريارة دةرضوَيندرا.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

بةِرَيزان دةست بة طفتوطؤدةكةين لةسةر ئةم ار جَيطرى سةرؤكى ليذنةى ياسايي، سوثاس بؤ بةرَيز د.بةه
 وةكو ثَيشرت ، فةرموو د.ظاال. ثِرؤذة ياسايية

 د.ظااَل فريد ابراهيم: بةرَيز
 لةمان.سةرؤكى ثةر بةرَيز

ةت بة ثَيشوازى لة ريةكان تايبوسنو ؤتؤكؤل لة فرؤكةخانةكان و خاَلةثَيى ثربِريارى ثَيشوازى كردن بة 
 لةمانى كوردستان و ئةجنومةنى وزيران و هاوتا وةزيفيةكانيان.ئةندامانى ثةر

مةتطوزارى و لةمان ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران و هاوتا وةزيفيةكانيان لة خزئةندامانى ثةريةكةم.
 ريةكان سوودمةند دةبن .وؤكةخانةكان و خالةسنوثَيشوازى بة ثَيى ثرؤتؤكؤل لة فر

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 دةية.بةرَيزان ئةطةر طفتوطؤ هةية لةسةر ئةم ماد
 سكرتَيرى ثةرلةمان: /بَيطةرد دَلشاد شوكراللة  َيزبةِر

، بهزاد  عبدالطيف ئةو بةرَيزانةى كة داواى طفتوطؤدةكةن لةسةر ئةم ماددةية )بَيستون فايق ، ئارى
وانت نيسان ، امؤستا غريب ، ير، عمر عينايةت ، مامؤستا ئةنةس ، مريةم صمد ، قادر ومتان ، م شدةروَي

 (.حتسني قادر
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 .ة طفتوطؤ فةرموو كاك عمر عينايةتبةرَيزان دةست دةكةين ب
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 عمر عينايةت محة سعيد: َيزبةِر
 لةمان.سةرؤكى ثةر َيزبةِر

كةى زؤر دوور دةكةم، ناو نيشانةلةمان من سةرةتا لة ناو نيشانى بِريارةكةوة دةست ثَيبةرَيز ئةندامانى ثةر
 .ار دةكةم بةم شَيوةيةى لَيبكرَيتدرَيذة من ثَيشنيو 

لةمان و ثلة تايبةتيةكان و ئةوانةى بة ثلةى ئةوان و ةندامانى ثةرئيمتيازاتة ثرؤتؤكؤليةكانى ئ و ماف
 .كراون. ئةوة بة نسبةتى ناو نيشانةكةيةئةوانةى خانةنيشني 

لةمان ئةندامى ئةجنومةنى وةزيران و هاوتا وةزيفيةكان كة بِرطةى يةكةم لَيرة ئةندامى ثةر سةبارةت بة
دمةند دةبن ئةم وريةكان سووؤتؤكؤل لة فرؤكة خانةكان و خاَلةسنوخزمةتطوزارى ثَيشوازى بة ثَيى ثرلة 
، كة ئةم خاوةنى ثاسةثؤرتى دبلؤماسي نةبَي، بؤية ثَيشنيار دةكةملةمان طةية و دنايا ئةطةر ئةندامى ثةربِر

و هاوتاكانيان لة و ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران  لةمانى كوردستانئيزافة بكرَي ئةندامى ثةرِرطةية ب
، يان كراون مافى ثَيدان و كارو ئةوانةى خانةنيشني دةكرَين ثلةى وةزيفيدا ئةوانةى بةردةوامن لةسةر

ةى هةرَيمى كوردستان خاوةنداريةتى ثاسةثؤرتى دبلؤماسيان هةبَيت، و لةسةر فةرمانطةى كارووبارى دةرةو
 .ئةو ثاسةثؤرتةيان بؤ دابني بكةن كة

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 .ةال ئةنةسفةرموو م
 بةِرَيز ئةنةس حممد شريف:

 سةرؤكى ثةرلةمان  َيزبةِر
كريا، ئةز ظَيرَى ثَيشنيار ل سةر بابةتَى ثَيشوازى كرنَي تةنها ل ظَيرَى بابةتَى ثِرؤتؤكؤليا ل حدودا بةحس 

ت دةرةوة ئةو َيدين( بَينة حيسابَي ل وان دام و دةزطاسازيت ثةيوةvipد كةم ناظَى بِريار بَيتة طوهارتن و )
ذى بَيتة ئيزافة كرن، و هةر سازييةكة حكومى  يا كوردستانَى نةفسي تةعامل د طةل ئةندام ثةرلةمانَى 

تن، ثةيوةندى دةرةوة ذى و هةروسا جهَيت تةمسيلة حكومةتا (بكةvipخولَيت بةر بكةتن، تةعاملة  )
 هةرَيما كوردستانَى بكةن ذ دةرظةى كوردستانَى،

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 .فةرموو مريم خان
 مريم صمد عبدى: َيزبةِر
 . لةمانسةرؤكى ثةر َيزبةِر

 من ثرسيارم نيية.
 

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكييم ئَيميبةِرَيز جعفر ابراه

 .فةرموو كاك يروانت
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 يروانت نيسان ماركؤس: َيزبةِر
 لةمان .بةِرَيزسةرؤكى ثةر

بيدايةتَى ثشتةظانيا كاك عمر عينايةت د كةم و مةال انس د كةم، بةس ثرسيارَيك ئةرَى ئةم دشَين سةر 
وا جيا بني وةكي عيالقات ئةظة ثرسيارة؟ يا قونسولياتا ما ل ظَى كوردستانَى ظة كرين ثرؤتؤكول طةل 

دووَى: موشكيلة هةرة مةزن مة طةل دةوائرية حكومَيت هةى نة د طةل مةتارا، دوائري حكومى ذى ثَيشوازى 
 ناهَيتة كرن، ئةمة وةزارةتا سةيارة داخل بيت ئان ئيستعالماتا، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:/نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 .فةرموو شكرية خان
 :مصطفى شكرية مسايلَيز بةِر

 لةمان .بةِرَيز سةرؤكى ثةر

لةمانتاران ثاسةثؤرتى دبلؤماسى بكرَي بؤ ثةرقسةكامن كرا لة اليةن بةرَيز كاك عمر عينايات ، سةبارةت بة 
لة زؤرَيك لة  ت كرا ، منيش هةمان تَيبينيم هةية ديارةة قسةكامن لة اليةن بةرَيز كاك يروانو بة شَيكى ل

ةى استةى لَيذنسيارَيك ئاِررَي ، يةك خاَلى تر ثرلةمانتاران ناكن ،وةكو ثَيويست ثَيشوازى لة ثةرشوَينةكا
لةمانتار لة فرؤكةخانة خَيزانى لةطةَلة، يان كةسَيكى لة خَيزانةكةى خؤى ياسايي دةكةم زؤر جارهةية ثةر

 حساب بؤ ئةويش دةكرَي زؤر سوثاس .لةطةَلة ، ئاية ئةطةر ئةم ياساية دةرجَي هةمان 
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:/نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 .فةرموو كاك بَيستون فائق
 بَيستون فائق حممد: َيزبةِر
 لةمان.سةرؤكى ثةر َيزبةِر

 سوثاس.ةرفوزة هيضى تر نالَيم زؤر كؤى ثِرؤذةكة لة ئةلفةوة تا يا هةموو بِرطةو ماددةكان بة الى منةوة م
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/جعفر ابراهيم ئَيمنيكى  َيزبةِر

 .فةرموو كاك ئارى
 مولود: عبداللطيفئارى  َيزبةِر

 لةمان.بةِرَيز سةرؤكى ثةر
ذة بِريارى ثَيم باشة وشةى بِريارى لة سةرةتاوة ثِرؤذةى بؤ زياد بكرَي هةر، وةكوو هةموو ياساكانى تر ثِرؤ

لةمانى كوردستان و ئةجنومةنى وةزيران ى كردنى ثرؤتؤكؤىل ئةندامانى ثةرثَيشواز ،و بةم جؤرةى لَيبكرَي
زيفى ةبةر وشةى ومضونكة لة بةرا ،ريةكانوو هاوتا فةرمانبةريةكانيان لة فرؤكةخانةو خاَلة سنو

ا و ئةطةر دوو وشة بة يةكةوة هاتن هةردووكيان بة كؤ ناية لة د، لة زمانى كورديفةرمانبةرميان هةية
خاَلى يةكةم بةم جؤرةى لَيبكرَي لةطةَل زيادكردنى دامةزراوة حكوميةكان وريةكان.فرؤكة خانةو خاَلة سنو
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لةمان ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران و هاوتا ستان سوودمةندبونى ئةندامانى ثةرلة هةرَيمى كورد
 . سوثاس ريةكان(واَلةسنوفةرمانبةريةكانيان لة خزمةت طوزارى )ثَيشوازى ثرؤتؤكؤَلى لة فرؤكة خانةو خ

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 فةرموو كاك بةهزاد.
 بةهزاد دةروَيش دةروَيش: َيزبةِر

 لةمان.بةِرَيز سةرؤكى ثةر
 اَلئَيكَي ثشتطريييا بةِرَيز عمر عينايةت د كةم نسبةت ناونيشانا، خا ب ناظَى خودَى مةزن و دلؤظان خااَل

ووةميش ثَيم باشة هةر ثشتطرييا بؤ بةِرَيز عمر عينايةت هندةك هةظاىل دى بةحس كر كو ئةظ دةقة د
ةكى د طةل وبَيتة ئيزافة كرن نسبةت ثاسةثؤرتا ديبلؤماسي، من دوو منوونة لَيرة هةنة ب راسيت ثَيش ما

ةندام ثةرلةمان كر، كاك ئةندامةكى ثةرلةمانى ل فرؤكةخانا بةغدا بةشَيوةيةكى كرَي سةرةدةرى لةطةَل ئ
يةعقوب لريةية، هةرضةندة كاك يةعقوب هةويةى خؤشي داى ثَيي، بةآلم بة شَيوةيةكى خراث سةرةدةرى 
طةل كرد، منيش طوومت ديظ دةستوورى عَيراقَي ماددةك بةحس كةت كة دامةزراوةى هةرَيمى كوردستانَى 

، واتة دةستوورى عرياقَي داني ب ثةرلةمانَى كوردستانَى دانيا ثَي داي، ئَيك ذ وان كو ثةرلةمانَى كوردستانَييا
دات و هةمى دامةزراوا ئةندامَي ثةرلةمانيش نوَينةرايةتييا خةَلكى كوردستانَى د كةن ظَى ثةرلةمانَى د 
كةن، وةخيت من ئةظ قسة دطةل كر تةبعةن وةآلم نةبي، بةآلم هةر سةرةدةريا خؤ بةردةوام بي يةعنى 

(ئةوة ب تةنَي بؤ هةرَيما vipا دبلؤماسي ثَي نيا نةشَيني، طووتي هةويا خؤ بكةن )طووتبوو ثاسةثؤرت
كوردستانيا، واتا لَيرة ثشترييا ظَى خاَلي د كةم، خاَلة سَي: كو هندةك بةِرَيزى دى دوو كةس زياتر بةحس 

ةزطاَيي هةرَيما كر ئةز ثشتطرييا وى د كةم كو ظَى نةسَيش ئيزافة كةين بَيذن خاَل ضارَي: طشت دام و د
( سةرةدةرى وةك ئةندامَي ثةرلةمانَى و ئةندامَى ئةجنومةنى وةزيران و وةك ئةو vipكوردستانَى وةك )

وةزيفَيي هاوتا و ئةوَى دَينا خانةنشني كرن ظا كةسَي تةنَى ضونكى راسيت دام و دةزطا هةرَيما كوردستانَى 
كو رَيظةبةرى تةلةفؤن بؤمة نةكريا كو )مع العلم( طةلَيك جاران يةعين هةندَيك جاران دَى داخاز كةن 

ينت هاوتاية، بةآلم بةشَيوةيةك نةسةكى ةربارَى دا كا بزانئيعتيمالة وةزير بزانيت وةزير درَيغي نةكةت، د
 دابِرَيذين كو ئةظ سةرةدةريا ب شَيوةيةكى جوان د طةل ئةندامَى ثةرلةمانى بَيتة كرن، سوثاس. 

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيئَيميبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 فةرموو كاك حتسني.
 :حتسني امساعيل امحد بةرَيز

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
َيت تةنها بؤ ناوخؤى ئَيمةية ، بِروا ضَيت يا بِريارَيك كة لَيرة دةر دةضمن ثَيم واية ئةم ياساييى كة دةر دة

اساي ئَيمة لةبةر ئةوة مةسةلةى ثَيشوازي كردن ناكةم هيج واَلتَيك خؤى ثةيوةست بكاتن بة بِريارو ي
هةيض كات برواناكةم طرفت بوبَيت ئةطةر وةفدَيكى ثةِرلةمانى ضوبَيتة دةرةوة يان طةرابَيتةوة ، و ئةطةر 
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غية بكاتن ، بة لمن وةك حتسني بؤخؤم دةمجة دةرةوة شتَيكى ترة بِرواناكةم ثَيويست بة بةو هةموة قةرةبا
من ئَيستاش دَلنياتان ةكو فيزة تةئكيدى لةسةر كرا وةبوو كة وةرطرتنى ثاسةثؤرت ورةئي من طرنطرت ئة

( ساَل و زياتريش ظيزة وةرئةطريَي، بةاَلم ئَيمة طرفتارين بة دةستيانةوة، 5ئةكةم لَيرة تواناي ئةوة هةية )
لة دةرةوةش ئةكرَي، جا ئةطةر ئةوة زياد بكرَي و ثاسةثؤرتي دبلؤماسي هةبَي ثَيشوازييةكة خؤي ئيعتيادي 

 سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، فةرموو مامؤستا غةريب.
 :خانمحة  مصطفىَيز غةريب بةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

طرن من دوو خاَل لةسةر ئةوة باس ئةكةم، خاَلي يةكةم ئومَيد ئةكةم ليذنةي ياسايي بة سنطي فراوان وةري
و دةرضوون نةبَي لة بابةتةكة، مامةَلة نةكردني ثرؤتؤكؤليانة لةطةَل ئةندامي ثةرلةمان تةنيا ثةيوةست 
نية بة خاَلة سنوورييةكان و فرؤكةخانةكان، بةَلكو ئةوةي هةستم ثَي كردووة لة ضةندين شوَيين 

رلةمان ناكرَي، بةَلكو مامةَلةي مودةزطاكاني حكومةتي هةرَيم مامةَلةي ثرؤتؤكؤليانة لةطةَل ئةندامي ثةاد
زؤر ناشايستة لةطةَل ئةندامي ثةرلةمان ئةكرَي، كاتي خؤي ئَيمة داوامان كرد لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان 
نووسراويش دابةزَينرا بؤ دامودةزطاكاني حكومةت، بةاَلم كاري ثَي نةكرا، منوونةي تازة و طةرمي ئةو 

هةندَي جاري موديرَيك مامةَلةي نا شايستة لةطةَل ئةندام بابةتةم الية، مودير عام، مودير بةش، 
ثةرلةمانَيك ئةكات، ثرؤتؤكؤلي ضي و شيت ضي، زؤر خراث، ئةوة ثَيويسيت بة موعالةجة هةية، خاَلي 

 ؤكةخانة و خاَلي سنووري نيية، بةَلكو لة واَلتاني تريش ئةطةر ئةندام ثةرلةماندووةم، كَيشة تةنيا فِر
ووبةِرووي ئةو كَيشةية ئةبَيتةوة، ئةوةي ئةمانةوَي عيالجي بكةين بةس اسي ثَي نةبَي رثاسةثؤرتي دبلؤم

بؤ كوردستاني خؤمانة نةك دةرةوةي هةرَيمي كوردستان، ضارةسةر تةنيا ئةوةية كة كاك )عمر( باسي كرد، 
كي ثةرلةماني اكةي ئةكةم، ضارةسةر ثاسةثؤرتي دبلؤماسيية، ئةوة ئةردةست خؤشي لَي ئةكةم، ثشتيواني ر

كوردستانة، ئةركي نوَينةرةكاني كوردة لة بةغدا، ئةركي نوَينةرايةتي هةرَيمة لة بةغدا، ثَيويستة ضارةسةر 
بكرَي، ئةطةر بؤ ئةو خولةش نةبَي بؤ خولةكاني داهاتوو ئةندامي ثةرلةمان ئةبَي خاوةني ثاسةثؤرتي 

 دبلؤماسي بَي، سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، فةرموو كاك قادر.
 :رسول متانئوَيز قادر بةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

درَيذة، ناونيشان و هةردوو ماددة هةمان مةتنن، جطة لة ماددة  و وروناونيشاني بِريارةكة زؤر د
بنووسرَي )بِرياري ثَيشوازي كردن  ئيجرائيةكان، ثَيويستة سادة و ثوخت و مانادار بَي، بؤية ثيشنيار ئةكةم
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بةثَيي ثرؤتؤكؤل لة خاوةن ثاية فةرمييةكان( ئينجا بِرطةي ماددةي يةكةميش بكرَي بة دوو بِرطة هةر بة 
تةنيا لة خزمةتطوزاري ثَيشوازي سوودمةند نةبَي، لة بابةتي كؤنرِتؤليش مامةَلةي ثرؤتؤكؤاَلنةي لة 

 ، نةك هةر لة ضا خواردنةوة، سوثاس.خاَلةكاني كؤنرِتؤَليش لةطةَل بكرَي
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

َيك ئةوةين ليذنة ثةيوةنديدارةكان ر سوثاس، طفتوطؤ طؤ لةسةر ئةو ماددةية كؤتايي هات، ضاوةِرواني
دووةم بة يةك ئةضن،  بكةون لةسةر داِرشتين كؤتايي، ئةو تَيبينيةش لة جَيي خؤيةتي كة ماددةي يةكةم و

 فةرموو كاك دَلشاد.
 :عبدالغفار َيز دَلشاد شةعبانبةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

كردنةوة و هاوكاريش بؤ ليذنةي بلؤماسيمان هةبَي، بةاَلم وةكو روونهةموومان حةز ئةكةين ثاسةثؤرتي د
راقي ثاسةثؤرتي دبلؤماسيمان ياسايش ئَيمة ناتوانني لَيرة ياسايةك دةربكةين بؤ ئةوةي حكومةتي عَي

وعة لة ثةرلةماني عَيراق حةل بكرَي، ئةبَي لةوَي ياسايةك دةركرَي هاوشَيوةي وبداتَي، ئةبَي ئةو مةوز
حكومةتي هةرَيميش ي هةمان تةعامول لةطةَل ثةرلةمان و ثةرلةمانتاران و وةزيراني حكومةتي عَيراق

ئريةي عيالقات ناتوانَي اة هةرَيمي كوردستان دةرئةكةين، دضونكة ئَيستا ئةم ياساية دةرئةكةين ل ،بكرَين
ثاسةثؤرتي دبلؤماسي دةربكات، ناتوانَي داواش لة حكومةتي عَيراقي بكات كة ثاسةثؤرتي دبلؤماسي بدةنَي، 

ةمسي داواي لة كيا يةكَي لةو واَلتانة بوو بة ر( حكومةتي تور2010بةثَيي مةعلوماتي منيش لة ساَلي )
راقي كرد وتي نيوةي عَيراق ظيئاثي و دبلؤماسني، يةعين هةموويان ثاسةثؤرتي ديلؤماسيان حكومةتي عَي

هةية، لةو كاتة ياسايةكيان دةركردووة و زؤر تةحديديان كردووة كة كَي ثاسةثؤرتي دبلؤماسي هةبَي؟ 
 سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز  جعفر ابراهيم ئَيمي

 رة ظااَل.سوثاس، فةرموو دكتؤ
 :ابراهيم َيز د.ظااَل فةريدبةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

دةستووري عَيراقي ئيعرتايف كردووة و ئيقراري كردووة كة ثةرلةماني هةرَيمي كوردستان يةكَيكة لة زمين 
ئةو موئةسةساتانةي كة هةن، ئةطةر ئيقراري كرد كة ثةرلةمان وجودي هةية و يةكَيكة لة موئةسةسةكان 

نتاري كوردستانيش هةيبَينت، بة بَي ئةو مافانةي كة ثةرلةمانتاري ثةرلةماني عَيراقي هةيةتي ثةرلةمائة
اي من دةستوور ئةو مافةي ضةسثاندووة و ثَيويستة لةسةر سةرؤكايةتي ثةرلةمان و لةسةر فةرمانطةي ر

داشي بنَيني ياساكة ناوي دةرةوة كار ئاساني بكات بؤ دابني كردني ئةو ثاسةثؤرتة، ضونكة لَيرة ئةطةر 
ثَيشوازي كردنة، تةنيا ئةوةمان جَي كردؤتةوة لة ناو بِريارةكة ئةوةي كة مولزةمة لة هةرَيمي كوردستان 

اي من هةر ةسةلةي فيزةش ئةوةش دووبارة بة رنتاراني بةرَيز ماموئةسةسات طرنطة بةرامبةر بة ثةرلةم
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وانني لَيرة قونسوخلانةكان ئيلزام بكةين بَلَيني ئةبَي ظيزة ثةيوةستة بة مةسةلةي عيالقات و دبلؤماسي، نات
 بدةن بة ثةرلةمانتاران، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، فةرموو دكتؤرة بةهار.
 :فتاح َيز د.بةهار حممودبةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

 كرد.بةرَيز سةرؤكي ليذنة قسةكاني مين 
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، فةرموو تةالر خان.
 :حممد لطيف َيز تةالربةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

 قسةكامن دكتؤرة ظااَل كردي.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، فةرموو كاك زانا.
 دالرمحن:َيز زانا عببةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

تايبةت بة ثاسةثؤرتي دبلؤماسي ئةوةي كاك )دَلشاد( باسي كرد لة عَيراق بة ثَيي ئةو داتايةي هةية 
( ثاسةثؤرتي دبلؤماسي هةية، ئةوة بؤتة كَيشةي طةورة، ئةيانةوَي عَيراق ئةو بابةتة 27000كةي )ينز

هةن ئيعترياف بة ثاسةثؤرتي دبلؤماسي عَيراق ناكةن، لةبةر حةل بكات، بةشَيكي لةوانة هةندَي واَلت 
ئةوةي بؤ خةَلكَيك دروست كراوة لة ئاساس دبلؤماس نيية، ئةوةي تر كة ثةيوةندي بة ظيزةوة هةية ئَيمة 

 ونة نَيودةوَلةتيانة ناتوانني قونسوَلخانة ناضار بكةين ظيزة بدات يان نةيدا، بةاَلم بة بِروايوبة ثَيي ئةو قان
من بؤ حةلي ئةوة ثةرلةماني كوردستان ثَيناسَيك دروست بكات بؤ ئةندامة خانةنيشن كراوةكان بتوانَي 

ايي بكات، يةعين ئةو ئةندام ثةرلةمانةي خانةنشني ئةبَي ئةطةر كاروبارةكاني وةكو ظيئايثي ثَي ر
ة قونسوخلانة و ئةو ثةرلةماني كوردستان ثَيناسَيكي بؤ دروست بكات كة ظيئايثية باشرت ئةتوانَي ل

شوَينانةي هةية ثَيي بناسرَيتةوة و كارةكاني ثَي جَي بةجَي بكات، ثَيم واية ئةوة ضارةسةرَيكي باشة، 
 سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، فةرموو كاك عمر.
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 َيز عمر عينايةت:بةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

ر عند نفاذه االقليم هذا الدستو أ( دةستووري عَيراقي كة ئةوة دةقةكةيةتي )اوال– يقر117اددةي )بةثَيي م
يةعين بؤخؤي داني بة ئيقليمي كوردستان ناوة، ئةوةش لطاته االقائمة االقليم احتادية(، كردستان و ص

عَيراق هةية ناكاتة ئةوةي تةحسيل حاسَلة، كاتَي جؤرَيك ناتةندروسيت لة ثَيداني ثاسةثؤرتي دبلؤماسي لة 
( كةس نةييَب، لةبةر ئةوة ئةكرَي لَيرة جَيطةي بكرَيتةوة، و بة نيسبةت ظيزةش 50لة هةرَيمي كوردستان )

طةرييةكاني هةرَيمي ن ئةوان هةماهةنطي لةطةَل قونسولداوا ئةكةين لة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةما
ماني كوردستان بة شَيوةي تايبةمتةند هةوَلي ثَيداني كوردستان بكةن و كارَيك بكةن كة ئةندامي ثةرلة

 ظيزة بدات، سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، فةرموو كاك ئومَيد.
 َيز ئومَيد عبدالرمحن:بةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

دوو ماددةي لةيةكضووة، بةاَلم دةرطاتان ئَيمة طفتوطؤي ثرؤذة بِريارَيك ئةكةين زؤر ِروونة، ِراستة 
كردؤتةوة بؤ طفتوطؤيةك هيذ ثةيوةند نية بةو ثرؤذة بِريارةن و باسي بابةتَيك ئةكرَي ئَيمةي ثةرلةمانتار 
و ثةرلةمان وةزعمان الي خةَلكي كوردستان باش نيية، ئَيستا باسي ظيزة و ثاسةثؤرت بكةين، تكاية ئةو 

 ؤية ال بةالية كة ثةيوةنديدار نيية بة ثرؤذة بِريارةكة، سوثاس.ةن، ئةو طفتوطدةرطاية داخب
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

ة ثاسةثؤرتي دبلؤماسي، هيض كةس اَلو كراية، يةك ئةوةي ثةيوةستة بةسوثاس، بةرَيزان ئةوة سَي خاَل تَيك
ن بضن ثاسةثؤرتي دبلؤماسي دةربَينن، لة كاتي خؤي َيطر نةبووة لة ئةنداماني ثةرلةماني كوردستار

ئيتيفاقمان لةطةَل بةِرَيوةبةرايةتي ثاسةثؤرتي بةغدا كرد بؤ ئةوةي تيمَيك بنَيرنة ئَيرة لَيرة ثاسةثؤرت 
ت بكةن، دواتر هةندَي ئاَلؤزي دروست بوو، ئَيستاش كةس الري نيية، ئةتوانن بضنةى بةغدا وسدر

طرن، لةوَيش بةثَيي ياسا ناوي ثةرلةمانتار لةوَي هةية، اليةنةكي تر، ثاسةثؤرتي دبلؤماسي وةر
مةعامةلةيةكي شايستة لة ناو فةرمانطةكان و دامةزراوةكاني هةرَيم بؤ ثةرلةمنتار ئةوة بابةتَيكي 

ةخنةمان طرتووة، طلةييمان رئيجرائية لة ثةيوةندي كردني ئَيمة لةطةَل دامودةزطاكان هةوَلمان داوا، 
ةخنة ئةطرين، ئةوة شكؤي ثةرلةمان بَي، لةوة كةمرت رة، ئةبَي ئةو ثةيوةنديية لة ئاسيت كردوو

عامةلةي ئَيمة لة ناوخؤ، ئةوةي سَييةم ثةيوةستة بةو خولةي ثةرلةمان و وئةطةِرَيتةوة بؤ ئَيمة، م
كردن هةر وةكو  خولةكاني ثَيشوو، لة هةموو دونيا كة ثةرلةمانتارَيك خانةنشني ئةكرَي شَيوازي ثَيشوازي

ئةوةية كة لة ناو ئيش دا بَي، ئةوةي ئَيستا موناقةشة ئةكرَي من بةو شَيوازةي كة خوَيندم ثةيوةستة بة 
ندي ثَيشوازي كردن، ئةوةي ظيزاكان بةراسيت ثةرلةماني كوردستان بةشي ثةيوةندي و ثرؤتؤكؤل لة ثةيوة
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عامةلة ئةكةن، ئةوان ئةو تةسهيالتةي بؤ ووازي تر مةكان، بةاَلم ئةوان بة شَيبةردةوام داين لةطةَل قونسول
بزنسمانَيك ئةيكةن بؤ خةَلكي تر ناكةن، ئةوةي ثةرلةمانتار قالبَيكي فةرمي وةرطرتووة، ئَيمةش هةسيت 
ثَي ئةكةين كة وةك ثَيويست موراعاتي ثَيطةي ثةرلةمان ناكرَي، طلةيشمان كردووة، بةردةواميش ئةبني، 

ي بكةين، بةاَلم هةندَي جار لة ت؟ ناتوانني فةرزي بكةين لةسةريان، بةس ئةتوانني طةلةيبةاَلم بةكوَي دةطا
زي نني، ئةبَي باش بكرَي، ضؤن باش ئةكرَي؟ رووي عةمةلي بةراسيت ئةو موعامةلةية ئةبينني، و را

 سوثاس.ر بتوانني مةخرةجَيك هةبَي بؤ، حةقيةت ئةبَي هةوَل بدةين، بةرَيزان لة ليذنةي ثةيوةنديدا
 َيز د.ظااَل فةريد:بةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

بةرَيزان ئةنداماني ليذنة كؤكن لةسةر عينوانةكة لةبةر ئةوةي بِرياري ثَيشوازي كردنة، بؤية ناتوانني 
ثَيداني مافَيكي تر جطة لة مايف ثَيشوازي كردن بة شَيوازي ثرؤتؤكؤلي خبةينة ناو بِريارةكة، بةو شَيوةية 

 ةوتني كة ئةخيوَينمةوة:ِرَيك
بِرياري ثَيشوازي كردن بةثَيي ثرؤتؤكؤل لة ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان و ئةجنومةني وةزيران و هاوتا 

 وةزيفيةكان لة فرؤكةخانةكان و خاَلة سنووريةكان:
يشوازي ئةنداماني ثةرلةمان و ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران و هاوتا وةزيفيةكانيان لة خزمةتطوزاري ث 

 ثي( لة فرؤكةخانةكان و خاَلة سنوورييكان سوودمةند ئةبن.ى ئا ثَيي ثرؤتؤكؤلي )ظي بة
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

كةس ثةسنديةتي، كَي  ( 40كَى لة طةَل داية؟ ) ئةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة ئةخةينة دةنطدان
 زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، ماددةي دووةم.( كةس، بة 1دذة؟ )

 :ابراهيم َيز د.ظااَل فةريدبةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

 ماددةي دووةم:
ثاش تةواوبووني خولي ثةرلةمان و ماوةي كابينةي ئةجنومةني وةزيران ئةنداماني ثَيشووي ثةرلةمان و 

 َيشوازي بةثَيي ثرؤتؤكؤل سوودمةند ئةبن.ئةجنومةني وةزيران و هاوتا وةزيفيةكانيان لة خزمةتطوزاري ث
 سةرؤكي ثةرلةمان:جَيطرى  /نكي يمئَي ابراهيم َيز جعفربةِر

 بؤ موناقةشةي ئةو ماددةية يةك كةس هةية، فةرموو كاك ئاري.
 :مولود عبداللطيفَيز ئاري بةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

رَيز حيسابي بؤ ناكات، ئَيمة ومتان دوو ووشةي اسيت هةندي جار كة تَيبيين تةقديم ئةكةين ليذنةي بةر
كؤ نابَي بة يةكةوة، حاَلي دووةم، ثَيم باشة بةو جؤرةي لَي بكرَي )ئةنداماني ثةرلةمان و ئةنداماني 
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ئةجنومةني وةزيران و هاوفةرمانبةرةكانيان ثاش تةواو بووني خول و ماوةكةيان لةو خزمةتطوزارييةي كة 
 ود مةند ئةبن(، سوثاس.لة ماددةي يةك هاتووة سو

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، فةرموو مامؤستا ماجيد.
 توفيق: عثمانبةِرَيز ماجيد 

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر
ئةكرَي هةردوو خاَل بكةينة يةك، يةعين لة كاتي ثةرلةمانتاري و لة دواي تةواو بووني خولةكة 

 رَيتة يةك، سوثاس.هةردووكي بك
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، ماددةي دووةم.
 :ابراهيم َيز .ظااَل فةريدبةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

 ماددةي دووةم:
ثاش تةواوبووني خولي ثةرلةمان و ماوةي كابينةي ئةجنومةني وةزيران ئةنداماني ثَيشووي ثةرلةمان و 

ةجنومةني وةزيران و هاوتا وةزيفيةكانيان لةو خزمةتطوزارييةي لة خاَلي يةكةم دا هاتووة سوودمةند ئ
 ئةبن.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي
( كةس، بة زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، ماددةي دواتر 1( كةس لةطةَليةتي، كَي دذة؟ )34كَي لةطةَل داية؟ )

 فةرموو.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -نكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 فةرموو كاك زانا بؤ تَيبينيةكةت.
 َيز زانا عبدالرمحن:بةِر
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

من ثَيشنيارَيكم هةية بؤ ئةوةي ئةو بِرطانة وةكو خؤي جَي بةجَي بَيت، ثَيمواية ئةوة ئيزافة بكرَي، 
سَيكي تايبةت بؤ ئةندامة خانةنيشينكراوةكاني دروست بكات بؤ رَيكخستين ثةرلةماني كوردستان ثَينا

كاروبارةكاني، يةعين ثةرلةمان ئةطةر وةكو دامةزراوةكة دروسيت بكات هَيزي زياتري هةية، بؤية دةبَيت 
َيد ثةرلةمان شتَيكي ثَي بَيت تؤ ثَيي بناسرَييتةوة، كة تؤ ئةندام ثةرلةماني خانةنيشينكراوي، بؤية ئوم

 دةكةم ئةوة لة نَيو ثِرؤذة ياساكة جَيي بكرَيتةوة، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

دةكرَيتةوة، دةكرَيت بة رَينماييش ضارةسةر بكرَيت، بة رَينمايي لة دةستةي سةرؤكايةتي دةربكرَين و ئةوة 
 ، بةِرَيز حتسني امساعيل فةرموو.تةنزيم بكرَين، خاَلَيكي نيزامي هةية

 بةِرَيز حتسني امساعيل دؤَلةمةري:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثشتطريي لة قسةكةي كاك زانا دةكةم بؤ ئةو رةئيةي، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ؤزان فةرموو.بة رَينمايي دةكرَيت ئةوة ضارةسةر بكرَيت، بةِرَيز د.ز
 بةِرَيز د.زؤزان صادق سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 منيش ثشتطرييا بؤضوونا كاك زاناي دكةم، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز مامؤستا انس فةرموو.
 بةِرَيز انس حممد شريف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةظن بينت و خانةنشني   خوال، ضونكة ئيحتيمال هةية ئةندام ثةرلةمانَيياشينيل سةر خانةن تَيبينيا من
نةبينت، بزظرَيتة سةر دةواما خؤ، دةوامةكي تر هةبت، يةعين نةيةتة طرَيدان بة خانةنشينَيدا، زؤر 

 سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. بةرَِِيز كمال يلدا
 بةِرَيز كمال يلدا مرقوز:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 نازامن لةو حالةتةدا دةوري يةكَييت ثةرلةمانتاران ضي دةبَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بؤ ئةنداماني ثةرلةمان  فةرموون بةِرَيزان بؤ داِرشتنةوةي ئةو ثَيشنيارةي ثةيوةست بوو بؤ ئاسانكاري
 خبوَيننةوة.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيشنيارَيك هاتووة سَي كةس ثشتيواني لَي كردووة، ثةرلةماني كوردستان ثَيناسَيكي تايبةت بؤ ئةنداماني 
 ثَيشووي ثةرلةمان دروست دةكات.
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 ةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري س

 بةِرَيز حتسني امساعيل فةرموو.
 بةِرَيز حتسني امساعيل دؤَلةمةري:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ببوورة ئةنداماني ثَيشوو، يةعين ثَيش ئَيمة، بةاَلم ئةنداماني خانةنشني هةمووي دةطرَيتةوة.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 .بةهار فةرموو.بةِرَيز د
 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةنداماني خانةنشينكراو، ببوورة تةعبريَيكي راست نيية، لةبةر ئةوةي شةرت نيية هةموو ئةنداماني 
ثةرلةمان كة لة ثَيشوودا ئةندامي ثةرلةمان بوون خانةنشني بكرَين، حيكمةتةكة لةوةية كة ثَيشووتر 

 مي ثةرلةمان بووة، حيكمةتةكة لةوة نيية كة خانةنشني دةبَيت و تؤ هةويةي بؤ بكةي، زؤر سوثاس.ئةندا
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيزان ئَيستا ئةو ثَيشنيارة دةخةينة دةنطدان، ناسنامةيةك بؤ ئةنداماني ثةرلةماني ثَيشوو، كَي لةطةَل 
( كةس لةطةَل داية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل دانيية؟ تكاية دةست 40دةست بةرزكاتةوة؟ ) داية؟ تكاية

( كةس لةطةَل دانيية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، ئةوة ثشنيارةي 1بةرزكاتةوة؟ )
 تر كة ثةيوةست بوو بة ئاسانكاري.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:
 مان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلة

 ثةرلةماني كوردستان ثَيناسَيكي تايبةت بؤ ئةندامة خانةنيشينكراوةكاني دابني دةكات.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس لةطةَل 37بةِرَيزان ئَيستا ئةوة دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل داية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )
( كةس لةطةَل دانيية، زؤر سوثاس، 2َي لةطةَل دانيية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )داية، زؤر سوثاس، ك

 كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، ثَيشنيارَيكي تر خبوَيننةوة.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بِريارةكة بوو.ئةوةي كة ئَيستا خوَيندرايةوة و دةنطي لةسةردرا ئةوة خاَلي سَييةمي 
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ثَيشنيارَيكي تر ئةوةي سةبارةت بة ئاسانكاريةكان، ديارة ئةوة ئيتيفاقي لةسةر نةبووة، فةرموو بةِرَيز 
 حاجي كاروان.
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 بةِرَيز كنعان جنم الدين امحد )حاجي كاروان(:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ان، ثَيشنيارَيك هةية سةرؤكايةتي ثةرلةمان بة شَيوةي راستةوخؤ مامةَلة لةطةَل قونسوخلانةكاني بةِرَيز
واَلتان بكات لة هةرَيم بؤ راكردني كاروباري ثةرلةمانتاران، ئَيمة تاوةكو ئَيستا بؤ ظيزة وةرطرتن دةبَي 

ان كة بةرزترين وةزيفةية بضَيت ثرس بة حكومةت بكةي، حكومةت بيداتة ثةيوةنديةكان، يةعين ثةرلةم
دةبَي بضَيت ثرس بة دةزطايةك بكات ئينجا ظيزةي بدرَييَت، جطةلةوةي زؤرجار ثةرلةمانتار داواي ظيزةي 
كردووة خؤي ضووة و رةفز بؤي هاتؤتةوة، بةاَلم ئةطةر مامةَلةيةكي راستةوخؤ لة سةرؤكايةتي 

ورة، ئةطةر ئةو بِرطةي بؤ وبةراسيت زؤر زةرثةرلةمانةوة بكرَي و قوسوخلانةكان تةبليغ بكرَين ئةوة 
 ئيزافة بكرَيت شتَيكي باش دةبَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيزان ئةو ثَيشنيارةي ئَيستا خوَيندرايةوة، ئةو ثَيشنيارة كاك عمر عينايةت تَيبنيت هةية لةسةري؟ 
 فةرموو.

 عينايةت حةمة: بةِرَيز عمر
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثَيمواية دةنط لةسةر ماددةي دووةم نةدرا، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

لةسةر ماددةي دووةم درا، رةنطة جةنابتان ئةو كاتي لة دةرةوةبن، ئةو ثَيشنيارةي ئَيستاش كة بةِرَيز 
 نديةوة، ئةو ثَيشنيارة دووبارة بكةوة بؤ ئةوةي خبةينة دةنطدان.حاجي كاروان خوَي

 بةِرَيز كنعان جنم الدين امحد )حاجي كاروان(:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيزان، ئةوة بؤ زياتر مامةَلةي راستةوخؤي ثةرلةمانة، يان سةرؤكايةتي ثةرلةمان بؤ كاروباري ئيداري 
نةكان بؤ ظيزة وةرطرتن، تؤ جار واية بةعزَيك ئيش دةبَيت لةدةرةوة، يةعين يان تةعامول لةطةَل قونسوخلا

راستةوخؤ بكرَيت لةطةَل قونسولةكان، نةكرَيت بضني ثرس بكةين بة حكومةت يان مةسةلةن 
دةبَيت لة سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة  ،ثةيوةنديةكان، يةعين مامةَلةيةكي راستةوخؤ، تؤ داواي ظيزة دةكةي

 نةك لة رَيي ثةيوةنديةكانةوة، زؤر سوثاس. داوا بكةي،
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 .بةِرَيزان ئَيستا ئةو ثَيشنيارة دةخةينة دةنطدان، خاَلَيكي نيزامي هةية، بةِرَيز د.فرست فةرموو
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 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةركارةكان هةموو دامةزراوةكاني هةرَيم لة حكومةت، لة فةرمانطةي ثةيوةنديةكاني دةرةوة بة ثَيي ياسا ب
تةنزميي عيالقة كراوة، كي و كامة عيالقة دةبةستَيت، بؤية لةوانةية زؤر باو نةبَيت و طوجناويش نةبَيت 

جناوي نازامن ئةوة بة بِريارَيك ثةرلةمان تةنزميي عيالقةي خؤي لةطةَل قونسوخلانةكان بكات، من بة طو
بضَيتة سةر وةرةقة، هةروةها ئَيستا رَيطريةك نيية كة بةشي عيالقات لة ثةرلةمان نووسراو بكات بؤ 
قونسوخلانةيةك و كارَيكي هةبَيت رايي بكات، ثَيشرتيش تةجروبةمان هةية، بةاَلم خستنة سةر وةرةقةي 

 ة داوا دةكةم نةخرَيتة دةنطدان، زؤر سوثاس.ئةمة بؤ هةيبةت و شكؤي ثةرلةمان بة طوجناوي نازامن، بؤي
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك زانا فةرموو.
 بةِرَيز زانا عبدالرمحن عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

زةى هةية كة من ثشتيواني لة رةئيةكةي كاك د.فرست دةكةم، ثَيمواية ثةرلةمان ئَيستا خؤي ئةو هَي
 راستةوخؤ مامةَلة لةطةَل قونسوخلانةكان بكات، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز مةال مةروان فةرموو.
 بةِرَيز حسني امساعيل حسني )مةروان طةاَلَلي(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 دةكةم، زؤر سوثاس. منيش ثشتطريي لة رةئيةكةي كاك د.فرست
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز د.ظاال فةرموو.
 د.ظاال فريد ابراهيم: زبةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ضوارةم: كار بة هيض دةقَيكي ياسايي يان بِريارَيكي ناكؤك لةطةَل حوكمةكاني ئةم بِريارةدا ناكرَيت.
 فر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جع

ديارة موناقةشة لةسةر ئةم ماددةية نيية، بةِرَيزان ئَيستا ئةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَل داية؟ تكاية 
( 1( كةس لةطةَل داية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل دانيية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )44دةست بةرزكاتةوة؟ )

 يية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، ثَينجةم خبوَيننةوة.كةس لةطةَل دان
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 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثَينجةم: ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم بِريارة جَي بةجَي بكةن.
 ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي 

( كةس لةطةَل 44بةِرَيزان ئَيستا ئةوة دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل داية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )
( كةس لةطةَل دانيية، زؤر سوثاس، 1داية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل دانيية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )

 كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، دةضينة سةر شةشةم.
 َيز د.ظاال فريد ابراهيم:بةِر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 وكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي وةقائيعي كوردستان جَي بةجَي دةكرَيت.شةشةم: ئةم بِريارة لة رؤذي بالًََ
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس لةطةَل 44داية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )بةِرَيزان ئَيستا ئةوة دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل 
( كةس لةطةَل دانيية، زؤر سوثاس، 1داية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل دانيية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )

 كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، هؤيةكاني دةرضوواندن خبوَيننةوة.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

هؤيةكاني دةرضوواندن: هؤيةكاني دةرضوواندن لة ثَيناو رَيكخستين ثَيشوازيكردن لة ئةنداماني ثةرلةمان و 
 ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران و هاوتا وةزيفيةكانيان ئةم بِريارة دةرضووَيندرا. 

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةرموو.ف عبداللطيفبةِرَيز ئاري 
 :مولود عبداللطيفبةِرَيز ئاري 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
رَيكخستين ثَيشوازيكردن البربَيت، لة ثَيناو ثاراستين ثَيطة و كةسايةتي مةعنةوي كة ئةنداماني ثةرلةمان و 

 ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران دةرضووَيندرا، زؤر سوثاس.
 رؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سة

 بةِرَيزان هؤيةكاني دةرضوواندن بة داِرشتين كؤتايي خبوَيننةوة.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هؤيةكاني دةرضوواندن: هؤيةكاني دةرضوواندن لة ثَيناو رَيكخستين ثَيشوازيكردن لة ئةنداماني ثةرلةمان و 
 و هاوتا وةزيفيةكاني ئةم بِريارة دةرضووَيندرا. ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران 
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس لةطةَل 42بةِرَيزان ئَيستا ئةوة دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل داية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )
( كةس لةطةَل دانيية، زؤر سوثاس، 1ة؟ )داية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل دانيية؟ تكاية دةست بةرزكاتةو

كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، بةِرَيزان ئَيستا كؤي ياساكة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَل داية؟ 
( كةس لةطةَل داية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل دانيية؟ تكاية دةست 41تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )

ر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، بةِرَيزان، ( كةس لةطةَل دانيية، زؤ1بةرزكاتةوة؟ )
بةردةوام دةبني، سوثاس بؤ ليذنة ثةيوةنديدارةكان، ليذنةي ياسايي، ليذنةي ناوخؤ، ليذنةي ثةيوةنديةكان، 
ليذنةي كاروباري ثةرلةمان، سوثاس بؤ ئَيوةي بةِرَيز، بةِرَيزان بةردةوام دةبني، ضوارةم طفتوطؤكردني 

ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان كة لةاليةن ليذنةي كاتي بؤ ثَيداضوونةوةي ثةيِرةوي ناوخؤ  ثةيِرةوي
(ي ياساي 56( لة ماددةي )8بِرطةي )(، 2014)(ي ساَلي 26ئامادةكراوة، بة ثَيي بِرياري ذمارة )

( لة 94ي هةمواركراو، ثاَلثشت بة ماددةي )1992(ي ساَلي 1هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
ي هةمواركراو، داوا لة ليذنةي كاتي (1992)(ي ساَلي 1ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

دةكةين بفةرموون بؤ سةر سةكؤي تايبةت بة ليذنةكان، ئةوة تةنها دةنطدانة لةسةر ئةم بةشة، موناقةشة 
 كؤتايي ثَي بَينني.  دةكةوَيتة رؤذي يةكشةممة، رؤذي يةكشةممة ئةم ثةيِرةوي ناوخؤ دةبَيت

 

 
  

 
 

                                                                                                                                                                              
 

 فر ابراهيم ئَيمينكي                      د. يوسف حممد صادق       بَيطةرد تالةباني                               جع     
 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  

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

 2018–7–15رَيكةوتي  يةك شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (7ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2018/ 15/7 رَيكةوتي شةممةيةك 

تذذذمَير )   يذذوةِرؤيثذذ(ي 11كا كذذةوتي  شذذةممةيذذةك  رؤذي َيش ن لذذةماني  15/7/2018رَي سذذتان  ثةر  -كورد
لذَذةبانيبةِرَيز بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي جَيطري سةرؤك و، بة سةرؤكايةتي عَيراق  طذذةرد تا سذذكرتَيري  بَي

 ( ي خؤي بةست.2018, ساَلي )ضوارةميخولي  (ي7, دانيشتين ذمارة )ثةرلةمان
 بةرنامةي كار:

مذذارة )ةوِر( لة ثةي20(ي ماددة )1اني بِرطة )ثَيي حوكمةكبة نذذاوخؤي ذ سذذاَلي 1ي  هذذةمواركراوي  ي 1992(ي 
مذذارةا ي دبِريار ثةرلةمانعَيراق, دةستةي سةرؤكايةتي  -ثةرلةماني كوردستان  شذذتين ذ خذذولي  (ي7) كاتي داني

كذذات ) لذذة  بذذذاردن  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  لذذة  جذذةم  ثذذَيش ن11بةهارةي ساَلي ثَين شذذةممة (ي  يذذةك  يذذوةِرؤي رؤذي 
 بةم شَيوةية بَيت: دا 15/7/2018رَيكةوتي 

( لة ثةيِرةوى 71يةكةم: خوَيندنةوةى يةكةمى ئةم ثِرؤذة ياساو بِريارانةى خوارةوة بة ثَيى مادةى )
 (ى هةموار كراو بكرَينت.1992(ى ساَلى )1ناوخؤى ثةِرلةمانى كوردستان ذمارة )

 عرياق . –َلى جؤرى دَلنيايي لة هةرَيمى كوردستان ثرؤذة ياساى دةزطاى كؤنرتؤ-1
 ثِرؤذة ياساى ثارَيزطارى كردن لة هَيماو ثريؤزي و نيشتيماني و نةتةوةييةكان .-2
 ان لَيكةوتوان جةنط لة كوردستانثِرؤذة ياساى تةعويز موتةزةرير حروفى كوردستان قةرة بو كردنى زي-3
 (2017( لسنة 85شؤون واخلرباء واملخربين واجلنة عليهم رقم )قانون محاية الثرؤذة ياساى بةركارى )-4
  (2006( لسنة9ئيسرتاد وبيع املنتوجات النفطية رقم )ثِرؤذةياساى بةركارى )-5
 (.2008(ساَلى )18ذمارة ) واألسواق احمللية(املهربة واملعتدة  قانون ربط األموالثِرؤذة ياساى بةركارى )-6
 عَيراق . –ني حةفتةى ثَيكةوة ذيانى ئاينيان لة هةرَيمى كوردستان ثِرؤذة بِريارى زيندوكرد-7

دووةم :خوَيندنةوةى ِراثؤرتى شيكارى لة كارى ئيدارى و كارطَيِرى لة ثةِرلةمانى كوردستان لة اليةن 
 ئةندامى ثةِرلةمان بةِرَيز )مةدينة ئةيوب امحد( بِرياردةرى ليذنةى كارو بارى ثةِرلةمان .

(ى ساَلى 87طؤ كردنى ثرؤذة ياساى هةموارى سَييةمى ياساى بة كرَيدانى خانوو بةرة ذمارة )سَييةم :طفتو 
(لة ثةيرةوى 75-74-72عَيراق بة ثَيى مادةكانى ) –(ى هةموار كراراو لة هةرَيمى كوردستان 1979)

 (ى هةموار كراو . 1992(ى ساَلى )1ناوخؤى ثةِرلةمانى كوردستان ذمارة )
ضذذونةوة ضوارةم :طفتوطؤ ك بذذؤ ثَيدا ردنى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةِرلةمانى كوردستان كة لة اليةن ليذنةى كاتى 

مذذادةى )8( بِرطةى )2014(ى ساَلى )26ثةيِرةوى ناوخؤ ئامادة كراوة بة ثَيى بِريارى ذمارة ) لذذة 56( لة   )
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(ى 94ت بة مادةى )(ى هةموار كراو ثاَلثش1992(ساَلى )1ياساى هةَلبذاردنى ثةِرلةمانى كوردستان ذمارة )
 (ى هةموار كراو .1992(ى ساَلى )1ثةيرةوى ناوخؤى ثةِرلةمانى كوردستان ذمارة )

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

ثَينجةم دانيشتنى خوىل ضوارةمى هةَلبذاردن ساىل بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكة دةست ثَي دةكةين، 
( لة 20( بةرنامةى كار بة ثَيى حوكمةكانى بِرطةى يةكى مادةى )2018-7-15( رؤذى دانيشنت )7ذمارة )

( هةموار كراو دةستةى 1992عرياق ، ذمارة يةكى ساَلى ) –ثةيِرةوى ناوخؤى ثةِرلةمانى كوردستان 
خوىل بةهارة ساَلى ثَينجةم لة خوىل ( ى 7سةرؤكايةتى ثةِرلةمان بِريارى دا كاتى دانيشتنى ذمارة )

-7-15(ى ثَيش نيوةرؤ رؤذى يةك شةمة رَيكةوتى )11هةَلبذاردنى ضوارةمى ثةرلةمان كاتذمَير )
 (بَيت وة بةرنامةى كارى دانيشتنةكة بةم شَيوةية .2018

ةيِرةوى ( لة ث71يةكةم: خوَيندنةوةى يةكةمى ئةم ثِرؤذة ياساو بِريارانةى خوارةوة بة ثَيى مادةى )
 (ى هةموار كراو بكرَينت.1992(ى ساَلى )1ناوخؤى ثةِرلةمانى كوردستان ذمارة )

 عرياق . –ثرؤذة ياساى دةزطاى كؤنرتؤَلى جؤرى دَلنيايي لة هةرَيمى كوردستان -1
 ثِرؤذة ياساى ثارَيزطارى كردن لة هَيماو ثريؤزي و نيشتيماني و نةتةوةييةكان .-2
 ان لَيكةوتوان جةنط لة كوردستانوتةزةرير حروفى كوردستان قةرة بو كردنى زيثِرؤذة ياساى تةعويز م-3
 (2017( لسنة 85قانون محاية الشؤون واخلرباء واملخربين واجلنة عليهم رقم )ثرؤذة ياساى بةركارى )-4
  (2006( لسنة9ئيسرتاد وبيع املنتوجات النفطية رقم )ثِرؤذةياساى بةركارى )-5
 (.2008(ساَلى )18ذمارة ) واألسواق احمللية(املهربة واملعتدة  قانون ربط األموالكارى )ثِرؤذة ياساى بةر-6
 عَيراق . –ثِرؤذة بِريارى زيندوكردني حةفتةى ثَيكةوة ذيانى ئاينيان لة هةرَيمى كوردستان -7

لة اليةن دووةم :خوَيندنةوةى ِراثؤرتى شيكارى لة كارى ئيدارى و كارطَيِرى لة ثةِرلةمانى كوردستان 
 ئةندامى ثةِرلةمان بةِرَيز )مةدينة ئةيوب امحد( بِرياردةرى ليذنةى كارو بارى ثةِرلةمان .

(ى ساَلى 87سَييةم :طفتو طؤ كردنى ثرؤذة ياساى هةموارى سَييةمى ياساى بة كرَيدانى خانوو بةرة ذمارة )
(لة ثةيرةوى 75-74-72انى )عَيراق بة ثَيى مادةك –(ى هةموار كراراو لة هةرَيمى كوردستان 1979)

 (ى هةموار كراو . 1992(ى ساَلى )1ناوخؤى ثةِرلةمانى كوردستان ذمارة )
ضوارةم :طفتوطؤ كردنى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةِرلةمانى كوردستان كة لة اليةن ليذنةى كاتى بؤ ثَيداضونةوة 

( لة 56( لة مادةى )8بِرطةى ) (2014(ى ساَلى )26ثةيِرةوى ناوخؤ ئامادة كراوة بة ثَيى بِريارى ذمارة )
(ى 94(ى هةموار كراو ثاَلثشت بة مادةى )1992(ساَلى )1ياساى هةَلبذاردنى ثةِرلةمانى كوردستان ذمارة )
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(ى هةموار كراو . بةرَيزان داوا لة بةرَيز 1992(ى ساَلى )1ثةيرةوى ناوخؤى ثةِرلةمانى كوردستان ذمارة )
ثةِرلةمان بؤ خستنة ِروى ثوختةى دانيشتنى ثَيشرت ئامادةبوان بة هؤ  بَيطةرد تاَلةبانى دةكةين سكرتَيرى

 بَي هؤ فةرمو بةرَيز .
 :)تاَلةبانى(/ سكرتَيرى ثةرلةمان بةرَيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل

-7-11(ى ئاساى رؤذى ضوار شةمة ِرَيكةوتى )6بةناوى خواى طةورةو مهرةبان ثوختةى دانيشتنى ذمارة )
 ةى خوارةوة بوو.( بةم شَيوةي2018

 دةست ثَيكردنى دانيشنت لة اليةن بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةِرلةمان .-1
خوَيندنةوةى ناوى ئةندامانى ئامادة بوو ئامادة نةبوو هةروةهاخوَيندنةوةى ثوختةى دانيشتنى ثَيشو لة -2

 اليةن سكرتَيرى ثةِرلةمان .
 طاى دادوةرى لة هةرَيمى كوردستان .خوَيندنةوةى يةكةم بؤ ثرؤذة ياساى هةموارى ثةميان-3
 طفتو طؤكردن و ثةسةند كردنى ثرؤذة ياساى هةَلثةساردنى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيم .-4
طفتو طؤ كردن و ثةسةند كردنى ثِرؤذة بريارى ثَيشوازى بة ثَيى ثرؤتؤكؤل و فرؤكة خانةكان و خاَلة -5

 ثةِرلةمانى كوردستان .سنووريةكان تايبةت بة ثَيشوازى بة ئةندامانى 
(مؤَلةت ثَيدراون يان 2018-7-11(ى ئاسايي بةروارى)6ناوى ئةندامانى ثةرلةمان كة لة دانيشتنى ذمارة )

 بة بَي مؤَلةت ئامادة نةبون لة دانيشتنى بةيانى بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو.
 حممد/ئامادة نةبوو . لطيفتةالر -1
 خةلةف امحد معروف/مؤَلةت.-2
 س فايق حسني/ئامادة نةبوو.رَيوا-3
 زانا عبدالرمحان عبداللة/ئامادة نةبوو.-4
 ساالر حممود مراد/ئامادة نةبوو.-5
 سةركةوت سةرحد خليفة/مؤَلةت.-6
 سعيد حممد سعيد/مؤَلةت.-7
 صاَلح فةقى حممد امني/ئامادة نةبوو.-8
 عزت صابر /مؤَلةت.-9

 عباس فةتاح صاحل/ئامادة نةبوو.-10
 ان ِرسوَل/ئامادة نةبوو.قادر وةمت-11
 طةشة دارا جالل/مؤَلةت.-12
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 طؤران حممود امساعيل/ئامادة نةبوو.-13
 مريم صمد عبدى/ئامادة نةبوو.-14
 ابراهيم امحد مسؤ/مؤَلةت. -15
 ايدريس على اسالم/مؤَلةت.-16
 بةشار مشري امساعيل/مؤَلةت.-17
 كارسول/ئامادة نةبوو.عثمان مجال -18
 دالكريم/مؤَلةت.زياد حسَين عب-19
 سرياج امحد حممد/مؤَلةت. -20
 صاحل بةشار صاحل/مؤَلةت.-21
 عبداللة جاسم رجب/مؤَلةت.-22
 على على هالؤ/مؤَلةت.-23
 حممد صادق سعيد/مؤَلةت.-24
 حممد على ياسني/مؤلةت.-25
 هيظا حاجى مريخان/مؤلةت.-26
 ئةيوب عبداللة امساعيل/مؤلةت.-27
 ة نةبوو.ئومَيد محة على/ئاماد-28
 ئَيظار ابراهيم حسَين/مؤلةت.-29
 جوان امساعيل عزيز/مؤلةت.-30
 رؤزا حممود عومسان/مؤلةت.-31
 سةهراب ميكايل حممد امني/مؤلةت.-32
 شَيركؤ جةودةت مصتفى/مؤلةت.-33
 عمر صاحل عمر مؤلةت.-34
 مؤلةت./مصطفى رسولفايق -35
 ئارى حممد عبدالرحيم/ئامادة نةبوو.-36
 حممود حممد/مؤلةت. عبداللة-37
 حممد سعددين انور/مؤلةت.-38
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(مؤلةت ثَيدراون يان 2018-7-11( ئاسايي بةروارى )6ناوى ئةندامانى ثةِرلةمان كة لة دانيشتنى ذمارة )
 بةبَي مؤلةت ئامادة نةبون بؤ دانيشتنى دواى نيوةِرؤ ئةمانةن.

 حسَين/مؤلةت. مصطفىدلَير -1
 ئامينة زكرى سعيد/مؤلةت.-2
 ةرى صاحل محيد/مؤلةت.ث-3
 سؤران عمر سعيد/مؤلةت.-4
 منري عومسان على/مؤلةت.-5
 باثري كامال سليمان/مؤلةت.-6

 ئةو بةرَيزانةى كة بؤ دانيشتنى ئيمرؤ داواى مؤلةتيان كردوة .
 كمال يلدا.-1
 عزت صابر.-2
 دلَير ماوةتى.-3
 دكتؤرة ظاال فريد.-4
 دكتؤر ابراهيم امحد مسؤ.-5
 حسن صاحل.-6
 ئومَيد محة على.-7
 ثةروا على.-8
 شَيركؤ جةودةت.-9

 سؤران عمر.-10
 باثري كامال.-11
 ئةنةس حممد شريف .-12

 زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ين سوثاس، بةرَيزان دةست بة بةرنامةى كار دةكةين خاَلةكان لة خاَلى يةكةم ثَيش ئةوةى دةست ثَي بكة
ى داوا لة بةرَيزان ليذنةى ياسايي دةكةين فةرمون بَينة شوَينى تايبةت سةكؤى تايبةت بة ليذنةكان خاَلةك

 نيزامى هةنة، فةرموو ريواس خان.
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 بةِرَيز رَيواز فايق حسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ايبةتة بة ثِرؤذة ياساى (لة يةكةم بةرنامةى كارى ئةم دانيشتنةى ثةِرلةمان كة ت5سةبارةت بة بِرطةى )
(ئةمةوَي بةرضاو روونى بدةمة بةرَيزتان 2006( لسنة9ئيسرتاد وبيع املنتوجات النفطية رقم )بةركارى )

(بة 2015-4-23(لة اليةن فراكسيؤنى يةكَيتيةوة ثَيشكةش كراوة لة )2014-12-3كة ئةم ثِرؤذةية لة )
(ِراثؤرتى 2015-4-29نة تايبةمتةندةكان كراوة لة)نووسراوى سةرؤكى ثةِرلةمانى كوردستان ئاراستةى ليذ

ليذنةى تايبةمتةندى بؤ نووسراوة وة لة دواى كاراكردنةوةى ثةِرلةمان دوو كؤبوونةوةى هاوبةشى ليذنةى 
ياسايي و ليذنةى ثيشة سازى وزة و سامانة سرووشتيةكانى بؤ كراوة ئةمة ِراثؤرتةكةية لةبةر دةستماية 

مان،  تَيناطةم بؤجى جارَيكى تر خراوةتةوة بةرنامةى كار و خوَيندنةوةى بؤ ئةكرَي بةِرَيز سةرؤكى ثةِرلة
ولةاليةن جةند بةرَيزَيكى تر و ضةند ثةرلةمانتارَيكى ترةوة ثَيشكةش كراوة لة كاتَيكدا بةرَيز سةرؤكى 

اطةياند كة بة ليذنةى سامانة سرووشتيةكان وة بةرَيزان لة ليذنةى سامانة سرووشتيةكان بة ئَيمةيان ِر
حكوومةتيان طووتووة راو بؤجوونى خؤى لةسةر ئةم ياساية بَلَي زياتر لة دوومانط ثَيش ئَيستا، تا ئَيستا 
ئَيمة وةاَلمى حكومةمتان بؤ نةهاتووة لة كاتَيكدا كة ئةمة هيج جؤرة بارطرانيةكى لةسةر حكومةتى 

(لة ناو بةرنامةى كار 5زتان ئةكةم ئةو بِرطةى )هةرَيمى كوردستان درووست ناكا ، لةبةرئةوة داوا لة بةرَي
البدةن ئةوةى يةكةم ، دووةميش، لةبةرئةوةى تا ئَيستا حكومةت وةاَلمى نةداوةتةوة ليذنةكان ِرابسثَيرن 
لةبةر طرنطى ئةم ياساية بؤ ئةوةى ئَيمة ِراثؤرتى هاوبةشى بؤ بنووسني و بيهَينينة ناو بةرنامةى كارى 

 ان و زؤر سوثاس.ثةِرلةمانى كوردست
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، فةرموو كاك علي محة صاحل.
 بةرَيز  على محة صاحل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
حةفتةيةك بةر لة ئَيستا جةنابت بةَلَينتدا بؤ درَيذكردنةوةى قانوونى موحارةبةى ئريهاب دوو هةفتة وا 

ئةوة هةفتةيةكى ِرؤشتوة، ئاية هيج هةنطاوَيكى جدى طرياوةتة بةر بؤ ئةوةى لة هةفتةى ئايندةدا  دةبَيت،
دةر جَيت ئةو قانوونة؟ ياخود نا؟ جونكة ئةوةى كة ئَيمة هةستمان ثَيكردوة موتابةعةمان كردووة 

 هةنطاوى عةمةىل نية.
ها ئةو قانوونة نية دةيان قانوونى تر تايبةت دوو/ خاَلَيكى كة ئةوةى دكتؤرة ِرَيواسيش ئاماذةى ثَيدا تةن

بة دامةزراوةكانى نةوت ئةجنومةنى وةزيران و ئةجنومةنى بااَلى بة هةرَيمى نةوت و طاز، وتوويانة راو 
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نةوتةكة بة موئةسةسات واَلمى سةرنضتان ئةدةينَى، كة هيج تةبعاتى دارايش نية، بةس ئةوةية دؤسيةى 
 .نيية

ةوى ناوخؤ جةنابتان قانوونى ضاك سازيةكةتان طةِراندةوة، سرياع ياخود ناكؤكى سَييةم: بة ثَيى ثةيِر
ئةجنومةنى وةزيران و ثةِرلةمان لةسةر تةنيا سَي مادةية تكاية با ئةوان بَين موناقةشةى ئةو سَي مادةية 

ةرَيز سةرؤكى بكةين، جونكة ناتوانرَيت ِرابطريَيت، جى بةرذةوةندى ميللةتةكةمانى تياية ئةوة ئةكةين، ب
ثةِرلةمان ئةم دؤخة لة كوردستانا بةبَي جاك سازى ريشةى لة ليستى مووضة خانةنيشينى لة ياسايي 
ناتوانَي بةردةوام بَي ئةوة دؤخى عَيراق بةرةو تَيك جون ئةجَي ، ئةطةر ئةو ثارةية لة عَيراقةوة نةيةت 

( مليار دينارةكة 317ةرةو ئةوة ئةِروا )بؤ هةرَيمى كوردستانيش كَيشةى طةورة درووست ئةبَي، ئيستا ب
( ِرؤذ ئَيمة حةل 50عةرقةَلةى بؤ درووست بَيت، ئةوجا ثاشةكةوت بة سيستةمة كؤنةكةش ئةبَيتة )

ئةوةية ئةو قانوونة ضاك سازية دةر بكةين وة ضاك سازى لة داهاتى نةوتا بكةين، بؤ ئةوةى هةرَيمةكةمان 
ةكةمةوة ئةم سيستةمى مووضةى ئَيستا بةردةوام نابَيت لةبةر ئةوةى لة كَيشة بثارَيزين، من دَلنياتان ئ

(مليار دينارة، ئةمة مةسئوليةتة بؤية تكاية با 317عَيراق ناتوانَيت بةردةوام بَيت لة ناردنى ئةو )
 هةموومان بةوة هةلبستني.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ةرةنطاربوونةوةى تريؤر ئاراستةمان كردووة بؤ ليذنة ثةيوةنديدارةكان وة بةو ئةوةى هةموارى ياساى ب

هيوايةين بتوانني بة زووترين كاتدا ِراثؤرتى هاوبةش ئامادة بكةن و بة دَلنيايةوة ئةو كاتةى ِراثؤرت 
 ماجد ئامادةبَيت هيج ِراثؤرتةك كة ئامادة كرابَيت دوا ناكةوَيت دةخيةينة بةرنامةى كار .بةرَيز مال

 بازرطان دواتر صاحل فةقَي.
 توفيق: عثمانبةرَيز ماجد 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( لة بِرطةى يةكةم ثرؤذة ياساى دةزطاى طؤنرِتؤىل جؤرى 1من موداخةلةيةكم هةية سةبارةت بة ذمارة )

بة من كرا كة  دَلنيايي لة هةرَيمى كوردستان،  من بةِراستى كة بةرلةوةى بةرنامةى كار ببينم ثةيوةندى
ثِرؤذةيةكى ئةوها لة ثةِرلةمانى كوردستان ثَيشكةش كراوة، ثةيوةنديم بة ئةندامانى لَيذنةى خؤم كرد 
كةسيان ئاطادار نةبوون ثةيوةنديم بة حكومةتةوة كرد طوومت نةوةكو ئةو ثِرؤذةية لة حوكوومةتى 

كة بة ِراى من كة ئةم بةداخةوة كة  هةرَيمى كوردستانةوة ثَيشكةش كرابَيت ئةوانيش ئاطادار نةبوون ،
تَيبينى دةكةم ئةو ثِرؤذانةى كة ثَيشكةش دةكرَين لة اليةن ئةندامانى ثةِرلةمانى بةرَيزةوة كة 
تايبةمتةندى هةية بة لَيذنةكةوة تةنها بؤ ئةوةى ثِرؤذةكة ثَيشكةش بكةن بة ناوى فراكسيؤنةكانةوة يان 



 182 

ج ثرسيارَيك لة لَيذنة تايبةتيةكان ناكةن، بؤية ئَيمة يةكةم جار بة ناوى جةند ئةندامَيكى ثةِرلةمان هي
سةيرى ئةم ثِرؤذةية دةكةين كة ناوةكةى هةَلةية لةبةر ئةوةى لة حكومةتيشةوة ئةوةمان كردوة ئةو 
ثِرؤذة ياسايةيي كة ذماريةك بةرَيزان  ئةندام ثةرلةمان ثَيشكةشيان كردوة بة ناوى ثرؤذة ياساى دزطاى 

( وةزارةتى ثالن 2006(ساَلى )7ى جؤرى دَلنيايي ئةوا لة الى حكومةت ئَيمة بة ثَيى ياساى ذمارة )كؤنرتؤَل
دانان بة ناوى دةزطاى ثَيوانة سازى و كؤنرتؤَلى جؤرى هاتوة، كةواتة ئَيمة ض ثةيوةندميان بة لَيذنة 

بة ض جؤرَيك تعاموىل لةطةَل  ثةيوةندي دارةكانةوة كردوة، ض زانيومانة ئَيمة ئَيستا حكومةت ئةم دةزطاية
دةكا،  ئَيمة وةكو ليذنةى بازرطانى وثاراستنى  مافةكانى بةكار بةر جةندين ثِرؤذة ياسا ثَيشكةشكراوة 
لةالى حكومةت ِرةتكراوةتةوة لةبةر ئةوةى كة بة داخةوة هةندَيك لةو ياسايانة تةنها كؤثي ثَيست بوة، لة 

شكةشيان كردووة، و حةمتةن مبانةوَي و نةمانةوَي لةالى حكومةتى ئةنتةرنَيت كؤثي ثَيستيان كردووة ثَي
هةرَيمى كوردستان كة طفتوو طؤ ئةكةين شةرمةزار دةبني لةوةى كة طفتووطؤيان لةسةر بكةين، ياخود ئةو 
ثِرؤذةى ئَيستا ثَيشكةش كراوة بةم ناوة كة تةماشا دةكةين بة ِراستى لة ضةند بِرطةيةك من تَيروانينم 

بةرَيز مةبةستم ئةوةية هةتا لَيذنة ثةيوةنديدارةكان دةبَي ئاطاداربن، بؤ ئةوةى بؤجوونى خؤيان هةية 
بدةن ثِرؤذةيةكى تَيرو تةسةل و مةعقول بَيت بؤ ئةوةى كة ئَيمة ئَيستا خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ دةكةين، 

ار نةبني،  ئَيمة بةرَيز بةيانى كة اليةنى حكومةت بانطَيشت ئةكةين يان قسةى لة سةر دةكةين شةرمةز
سةرؤكى ثةِرلةمان يةك كؤمةَل ثِرؤذة ياسا هةية كة ثَيشكةش كراوة لة ثةرلةمانى كوردستان هيجَيكى تاكو 
ئَيستا جَيبةجَي نةكراوة وة دَلنياتان دةكةمةوة لةوةى ئاطادارتان دةكةمةوة كة ئةو جؤرة ثرؤذةية كاتى 

هيئة يارَيك ِرةتكراوةتةوة رةتكردنى ثَيشنيارى ياساي )خؤى لة اليةن ثةِرلةمانى كوردستان بة بِر
(ى ثةِرلةمانى كوردستان 2010(ساَلى )1( بة بِريارى ذمارة )ألقليم كردستان التخصيص والسيطرة النوعية

( لة 15( لة دانيشتنى ئاسايي ذمارة )1992(ى ساَلى )1(لة ياساى ذمارة )56(مادةى )1بة ثَيي بِرطةى )
؟ ئةبَي ئَيمة ثرؤذةية هاتووة ِرةتكراوةتةوة بؤضى( بة بِريارى ثةرلةمان ئةم 2010-6-20بةروارى )

ئَيستا دوبارة ثَيشكةش دةكرَيت، ئاخر  بة النى كةم سةردانى ،  بزانني بؤضى ئةم ثِرؤذةية ِرةتكراوةتةوةو
 . ذنةكان بكةنلَي

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
توانني رةدى امؤستا دةزانى ضؤنة بة ثَيى ثةيِرةوى ناوخؤ ئَيوة ئَيمة لة دةستةى سةرؤكايةتى ناسوثاس، م

( ئةندامى ثةِرلةمانة 10، ئَيمة خوَيندنةوةى يةكةمة فراكسيؤنةكانة ئةندامةكانة )هيج ثِرؤذةيةك بدةين
رةى لة ثةيِرةودا ديارى كراون يان لة حكومةت ثَيك دَيت يان ئةندامى ثةِرلةمان بَيت و بة ثَيى ئةو ِرَيكا
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ئَيمة خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ دةكةين دواتر ليذنةكان ئازادن ِراثؤرت دةنووسن، ئيتفاق لةسةر ِراثؤرت 
 دةكةن، نايكةن، ئةوة ئيشى خؤتانة ليذنةكان، فةرموو/صاحل فقَي.

 بةرَيز صاحل فقَي حممد: 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

فراكسيؤنى يةكَيتى لة بيناى ثةِرلةمان بووين  لة فراكسيؤنى يةكَيتى لة بةشَيكى  دانيشتنى ثَيشوو ئَيمة لة
دانيشتنةكة تايةبةت بووة كة بة ياساى سةرؤكايةتى هةرَيم ئَيمة ئامادة نةبووينة و بايكؤمتان كردووة، 

دوو نةك غياب داواكارين ضاو بةو بِريارةيا خبشَيننةوة بة غياب لة قةَلةم نةدرَين ئَيمة بايكؤمتان كر
 بووين، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: 
 فراكسيؤنى يةكَيتى بايكؤتى دانيشتنى نةكردبوو سةرؤكى فراكسيؤن لَيرة ئامادة ببوو .

 بةِرَيز صاحل فةقى:
 ئَيمة زؤرينة بايكؤمتان كردبوو، بَي سةرؤكى فراكسيؤن.

 يم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراه
 ئَيمة تَينةطةيشتبوين كة بايكؤت هةية ، فةرموو/ ئامينة زكرى.

 بةِرَيز ئامينة زكرى سعيد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةَلبةت حكومةت و ثةِرلةمانى كوردستانَى دةست بة ثَينطاظةكا مَيذوويي ويروكانا هاظى بؤ دةربارةى 
هةَلبةتة ثشطرييا ئاخافتنَين بةِرَيز هاظكارى خؤ على محة صاحل دةكةم دةربارةى  ثرؤذةى جاكسازَيي،

ثرؤذةى جاكسازى و ثَيتظييا ثةِرلةمانى كوردستانى دةست بةرداريا ثرؤذةى جاكسازى نابى بؤ هندى ذى 
بؤ  د كةتن بؤ جاكسازَيىهندَى داخوازيا سةرؤكايةتى ثةِرلةمانى بكةن و خةلكى كوردستانى ضاوةريَي 

هندك كو ذيانا خةَلكى خؤشيب بؤ هندَى كو ثاشكةفت نةمييَن بؤ هندَى كو ئةظ  طَوِرانكاريا كو مووضةدا 
هاتيا ئةجنام دان ذى بةردةوامى ثَي بَيتةدان داخوازى دةستةى سةرؤكاتى ثةِرلةمانى د كةين كو ثرؤذةى 

وانةك دانَين كو ِراثؤرت بؤ ظى  جاكسازيا ثشت طؤَى نةهاظَي ذن دطةل حكومةتا هةرَيما كوردستانى ذ
ثرؤذَي بَيتة ئةجنام دان، خةَلكى كوردستانَي ب ضاظَيكى مةزن ب ئومَيدَيكى مةزن جاوةرَيى ثةِرلةمانَى كر 
كو ئةظ ثرؤذةية بةرةو ثةسند كرنَي دضينت ئةظة ثرت ذ هةيظَيكَى دا دةربازبوو سةر ئاخى جظينا 

ئيا حوكوومةتا دةربارةى ثِرؤذَي جاكسازى وةربطرى، ذ بةر هةندى ثةِرلةمانى ئةجنام داى بؤ هةندَي كو رة



 184 

داخوازى جةنابَي هةوا د كةين كو ديسان ب جدى ب هيمةتةكا مةزنرت بَينة سةر خةتَي بوو هندَى كو ئةو 
 ثِرؤذة خبريتة بةرنامةى كاريدا.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
وا زياد دةبيت لةسةر ثِرؤذةى جاكسازى بة دَلنيايةوة ِراثؤرتى ليذنة هاوبةشةكان لةسةر خاَلى نيزامى هةر

داواى حكومةت بؤ حكومةمتان ناردةوة، ضاوةروانى وةاَلمني لةسةر ئةوةش نةوةستاوين ثةيوةندميان 
ان و كردووة بة خودى جةنابى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران و جةنابي جَيطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزير

وةزيرى ثةيوةندى دارو بةرَيز سكرتَير ئةجنومةنى وةزيران، ئَيمة لةسةر خةتني لةطةَلياندا ، جونكة ئةو 
ثرؤذةية طرنطيةكى نيشتمانى زؤر طةورةى هةية بؤ هةرَيمى كوردستان و ثةرؤشي ئَيوةش دَلنياينة لة 

 ستان و طشت فراكسيؤنةكان . ثةرؤشى خةم خؤرى ثةِرلةمانى كوردستان و ئةندامانى ثةِرلةمانى كورد
دوو خاَلى ترى نيزامى وةر دةطرين ، و دةست بة بةرنامةى كار دةكةين ئةمرؤ رؤذةكى درَيذ لةبةردةمان 

 دةبيت دَلنيابن تةواوى دةكةين.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموومامؤستا مالمةروان .
 ن)مالمةروان(:بةرَيزحسَين امساعيل حسَي

 بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان.
دةربارةى خاَلى يةكةم: لة ياساى تريؤر ثَيم خؤشة بة جدى ئةو بابةتة وةربطرين بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان 

( رؤذ ليذنةى ياسايي 5مةعلومى جةنابتانة هةر ياسايةك كة سيفةى ئيستعجاىل ثَيدرا دةبَي لة خالىل )
وةندى دارن ِراثؤرت ثَيشكةش بكةن، بةاَلم بة داخةوة ئةو بابةتة ثشت طوَي لةطةَل ئةو ليذنانةى كة ثةي

خرا كة ئيتفاقى هةموو فراكسيؤنةكانيشة، يةعنى هيج فراكسيؤنَيك نية بةتةنها، ئةو فراكسيؤنةى 
 دةنطيشيان بة درَيذكردنةوةى ياساى تريؤردا  تَيبينى جديان هةية موتةفيقني لةسةر هةموارةكةى .

وةم:ثشتطريى قسةكانى بةرَيز خوشكى بةِرَيزمان امينة زكرى و كاك على دةكةم لةسةر مةسةلةىل خاَلى دو
ياساى جاكسازى ئةوةندةى كة ئَيمة ، بةِرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان مةعلومامتان هةبَيت حكومةتى هةرَيمى  

ةو جاكسازيةى كة تَيبينى كوردستان مل نادا بؤ ئةو جاكسازية خوازيارم ثةِرلةمان ِرؤَلى خؤى ببينَينت و ئ
لةسةر ضةند فةقةرةيةكى بووة بهَيندرَيتةوة ثةِرلةمان بؤ ئةوةى كة ئةو وةزعة دارايةي هةية تَيثةِرَينني 

 دةستان خؤش .
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ةنديدارةكان ئةم بابةتة ثةلةى لَي دةنطي ئَيمة لة ثاَل دةنطي تؤية، دةستةى سةرؤكايةتى كة ليذنة ثةيو

بكةن، و ئةو زةمينة سازيةى ثَيويستة بؤ ئةجنام بدةن، بؤ ئةوةى ئةو ياساية ئةو هةموارةش راثؤرتي 
 هاوبةش لة سةر ئامادة بكةن، فةرموو د. شَيركؤ محة امني .

 بةرَيز د.شَيركؤ محة امني:
 بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان.

هةر لة ضوارضَيوةى بةرنامةى كارو ياخود ئةمةوَيت لةوة تَيبطةم بة ثَيى ض لة ِراستيدا قسةكانى منيش 
ئةولةويةتَيك بةرنامةى كار دائةنرَيت ، بة بِرواى من هيج شتَيك لةوة طرنطرت نية كة ئيستا دؤخى 

(بة ذمارةى 2017-12-7هةرَيمى كوردستان و ذيانى خةَلك بارو طوزةرانى خةَلك و مووضة، ئَيمة لة )
ي دواى جةندين جاريش داوامان كردووة ئةجنومةنى هةرَيمى بَيتة ئَيرة بؤ ئةوةى هةر بؤمان روون ياساي

بكاتةوة ئةم هةرَيمة ضةند ثارةى هةية، و ئةم ثارةية ضؤن سةرف ئةكرَيت، وبةِرَيزيشتان ضةند جارَيك 
دا ثةِرلةمان هةر ئيشى تةشريع بةَلَينتان داوة كة بانطيان بكةن، بةاَلم تا ئيستا ديارنية يةعنى لة ِراستى 

نية ، ئيشى ضاو دَيريو بودجةشة، زؤر بة داخةوة زؤر بة داخةوة ئيستا دوانيان نةماوة بؤية تكا ئةكةم من 
حةز ئةكةم وةاَلمى  ئةو ثرسيارةم دةست كةوَي، ئاية بة فيعلى حكومةتى هةرَيم ئامادةية بَيتة ناو ئةو 

ةنَي داهاتى هةية و ضؤن خةرجى ئةكا لة بةرئةوةى بةراستى هيج ثةِرلةمانةوة بؤمان روون بكاتةوة ض
( ِرؤذ جارَي مووجة بدةن، ِراستيان نةكرد 30متمانةيةك نية لةو رةقةمانةى  ئةيلَين ئةوة وةعديان دا)

( ِرؤذ جارَيك، بؤية تكا ئةكةم ناكرَي ثةرلةمانى كوردستان لةم دؤخةى كة خةَلكى كوردستان 50بوو بة )
ين دؤخى طوزةرانى ذيانة تيايةتى لة بةرامبةر ئةم حكومةتة بَي دةنط بَيت وة ئةوةى كة لة خراثرت

مامؤستا مالماجيديش وتوويةتى ئَيستا هةمو دةزطاكانى كؤنرِتؤَلى جؤرى لة هةموو مةرزةكانى كوردستانا 
ومة بة ديوانى بة نا ياسايي دراوة بة كةرتى تايبةت يانى ئةوة من بؤخؤم ياومة بة دةستةى نةزاهة يا

ضاودَيرى دارايي هيج يةكَي لة نوقتة حدوديةكان نةماوةتةوة نةدرابَيتة كةرتى تايبةت هةر هةمووشى بة 
ثَيي ِراثؤرتى داواكارى طشتى لةدةرةوة دراوة بة كةرتى تايبةت، بؤية ئةم مةوزووعانة هةمووى مةوزووعى 

ةلةى جاكسازى، ديسان ئةيلَيمةوة تكا ئةكةم حةساسن، طرنطن، و ثشتطريى ئةو قسانةش ئةكةم لةسةر مةس
ئَيمة ئةركى رةقابي خؤمان بة وردى بة ثَيى ثةيرةوى ناوخؤى ثةِرلةمانى كوردستان ببينني كة بةراستى 

 .َلك لةوثةرى ذيانى خراثاية سوثاسئَيستا خة
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
َلى رةقابةى ثةِرلةمان هةميشة رؤلَيكى طرنطة دةبَي ثةرة ثَي بدةين، لة طةَل ئةوةش بةِرَيزان بة تةئكيدِرؤ

ئَيمة هةموو هةولَيك دةدةين هاوكارى و هةماهةنطى نَيوان ثةِرلةمان و حكومةت ئةمة ثةرة بستَينينت وة 
كةين ، بطاتة ئةو ئاستةى بتوانني باشرتين خزمةتطوزاى ثَيشكةش  بة خةَلكى كوردستان ثَيشكةش ب

بةِرَيزان ئةو ثَيشنيارة خاتو دكتؤر ِرَيواس فايةق كردى ثةسةندة، خاَلى ثَينجةم بة ثَيى ئةو دةسةاَلتةى 
هةمانة لة دةستةى   سةرؤكاتى ثةِرلةمان ئةمرؤ ال دةبرَينت، و بؤ خوَيندنةوةى يةكةم جةندين جارة 

لةمةو دوا ئةوة دووبارة نةبينت ، بةرَيزان  دووبارة بووة لةسةر داواى فراكسيؤنةكان بةاَلم هةوَل دةدةين
دةست بة خاَلى يةكةم دةكةين خوَيندنةوةى يةكةمى ئةم ثِرؤذة ياساو بِريارانةى خوارةوة بة ثَيى مادةى 

(هةموار كراو فةرموو بةرَيزان 1992(ساَلى )1(لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةِرلةمانى كوردستان ذمارة )71)
 َيزان ليذنةى ياسايي.فةرموو بةِرليذنةى ياسايي، 

 بةرَيز ظةمان فيصل سليم:
 بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان.

(ماددةو هؤكارةكانى 11ثِرؤذة ياساياك هاتووة بة ناوى ثِرؤذة ياساى دةزطاى كؤنرِتؤَلى جؤرى كة لة )
 .مانى ثةِرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةدةرضوواندن ثَيك دَيت لة اليةن ِرَيذةى ياسايي ئةندا

لة، ، ئةيوب عبدالاعيل، دكتؤر هةورامان طَيجَينةيي، شكرية امسيبة لتيف، حسني امساعيل حسنييةكةم: )جن
، سؤران عمر، حسن ، بَيستون فايقئةنوةر قادر، ئَيظار ابراهيم، ابو بكر عمر، منرية عسمان، حممود حاجى

، دكتؤر بةشار مشري ،حاجى كاروان، ئاواز محيد، ئةنةس حممد شريف، مصطفي ، فايقصاحل، قارةمان قادر
ابراهيم امحد مسؤ، حيات جميد، فريؤز تها، فيان عباس، دكتؤرة شرين حسنى، هيفا حاجى، دكتؤرة زؤزان 

، مردان خدر(، داوا لة بةرَيزتان دةكةين ئةم ثِرؤذة ياساية ِرةوانةى ليذنة صادق، حتسني امساعيل
 ثةيوةنديدارةكان بكرَيت.
 جَيطرى سةرؤكى ثةِرلةمان:بةرَيز/جعفر ابراهيم ئيمنَيكى/

و بةرطرى كردن لة مافى  ، ليذنةى بازرطانىراستة دةكرَينت بؤ ليذنةى ياساييئةم ثرؤذة ياساية ئا
 .طة، ليذنةى تةندروسيت و ذينبةكاربةر

 بةرَيز ظةمان فيصل:
 بةرَيز/ سةرؤكى ثةِرلةمان.
( 5نيشتيماني و نةتةوةييةكان كة لة ): ثِرؤذةى ثارَيزطارى كردن لة هَيماو ثريؤزة ثرؤذة ياساى دووةم

 .ةندامانى ثةرلةمان ثَيشكةش كراوةماددةو هؤكارةكانى دةرجوواندن ثَيك دَيت لة اليةن ِريذةى ياسايي ئ
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ن شَيخ جعفر، ئومَيد عبدالرمحان، ئامينة زكرى، سرياج خيالنى، حتسني امساعيل، فرحان : )شياليةكةم
شوان شَيخ امحد، حممد على ياسني، عباس غزاىل، عبداللة جاسم،  جةوهةر، على على هالؤ، بةشار مشري،

حممد صادق، زؤزان  طه،، فةيرؤز ، ئارى حممد، مدينة ئةيوب، جنات حممد، وحيدة ياقوسعيد مصيفى
اسايةش ِرةوانةى ليذنةى . داوا لة بةرَيزتان دةكةين ئةم ثِرؤذة ي(، عباس فتاحصادق، فرسةت صؤفى

 .ةندامانى ثةِرلةمان بكرَيتو ئدارو هةموثةيوةندي
 لةمان:اهيم ئيمنَيكى/جَيطرى سةرؤكى ثةربةرَيز/جعفر ابر

ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستة دةكرَينت بؤ ليذنةى ِرؤشنبريى ليذنةى ياسايي ، طشت ئةندامانى ثةِرلةمان . 
 ئةوةى ثَيشرتيش بؤ طشت ئةندامانى ثةِرلةمانة .

 بةرَيز ظمان فيصل ليسم:
 لةمان.ى ثةرسةرؤكبةرَيز 

( مادةو هؤكارةكانى 11( كة لة )تعويض متضرراحلروب فى كوردستانثرؤذة ياساى سَييةم : ثرؤذة ياساى )
 .مانى ثةِرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةدةرضوواندن ثَيك دَيت لة اليةن رَيذةى ياساى ئةندا

مصيفى، على محة صاحل، ، شكرية امساعيل، ئةيوب عبداللة، حتسني امساعيل، سعيد لطيف : )جنيبةيةكةم
، رَيواس فايق( داوا لة بةرَيزتان دةكةم ئةم برزؤ جميد، ئومَيد محة على، سرود سليم، بةهزاد دةروَيش

 .ى ليذنة ثةيوةندى دارةكان بكرَيتثِرؤذة ياسايةش ِرةوانة
 لةمان:اهيم ئيمنَيكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرجعفر ابربةرَيز 

 .بؤ ليذنةى دارايي، ليذنةى ياسايي، طشت ئةندامانى ثةِرلةمان اراستة بكرَينتئةم ثرؤذة ياساية ئ
 بةرَيز ظمان فيصل سليم:

 سةرؤكى ثةرلةمان.بةرَيز 
( قانون محاية شروط اخلرباء واملخربين واجملنة عليهم: بة ناوى ثِرؤذة ياساى )ثِرؤذة ياساى ضوارةم

واندن ثَيك دَيت كة لة اليةن ِرَيذةى (ماددةو هؤكارةكانى دةرضو19(كة لة ) 2017( لة ساَلى )58رقم)
 .مانى ثةِرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةياسايي ئةندا

، ئةيوب عبداللة، شكرية امساعيل، حسني امساعيل. سعيد مصيفى، على محة صاحل، لطيف: )جنيبة يةكةم
. ر ابراهيم(حممود حاجى، بَيستون فايق، برزؤ جميد، ئومَيد محة على، سرود سليم، بةهزاد دةروَيش، ئَيظا

 .بكرَيت داوا لة بةرَيزتان دةكةين ئةم ثِرؤذة ياسايةش رةوانةى ليذنة ثةيوةندى دارةكان
 جعفر ابراهيم ئيمنَيكى/جَيطرى سةرؤكى ثةِرلةمان:بةرَيز 

 .مرؤظ و طشت ئةندامانى ثةِرلةمان ، ليذنةى مافىِراستة بكرَينت بؤ ليذنةى ياساييئةو ثرؤذة ياساية ئا



 188 

 فيصل ليسم: بةرَيز ظمان
 لةمان.بةرَيز/ سةرؤكى ثةر

قانون بة ثَيى بِريارى ئَيوة ثِرؤذةى ياساى ثَينجةم الضوو، دةضينة سةر ثرؤذة ياساى شةشةم كة بة ناوى )
( مادةو 11( كة لة )2008( ساىل )18( رةقةم )ظبت اموال مهربة واملمنوع تداوهلا يف االسواق احمللية

 َيت لة اليةن رَيذةيي ياساى ئةندامانى ثةِرلةمانةوة ثَيشكةش كراوا .هؤكارةكانى دةر جواندن ثَيك د
، شكرية امساعيل، ئةيوب عبداللة، حسني امساعيل، سعيد مصيفى، على محة صاحل، لطيف: جنيبة يةكةم

 . داوا لة بةرَيزتانبَيستون فايق، برزؤ جميد، ئومَيد محة على، سرود سليم. بةهزاد دةروَيش، ئَيظار ابراهيم
 .انةوة بكرَيتدةكةين ئةم ثِرؤذةياسايةش رةوانةى ليذنة ثةيوةنديدارو طشت ثةِرلةمانتار

  جعفر ابراهيم ئيمنَيكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز 
 .ثةِرلةمان

 بةرَيز ظمان فيصل سليم:
 لةمان.سةرؤكى ثةربةرَيز 

ردنى حةفتةى ثَيكةوة ذيانى ئاينيان لة ثرؤذة ياساى كة دةطاتة شةشةم : بة ناوى ثِرؤذة  بريارى زيندوو ك
( ماددةو هؤكارةكانى درضوواندن ثَيك دَينت لة اليةن ِرَيذةي 4عَيراق ، كة لة ) –هةرَيمى كوردستاندا 

 ياسايي ئةندامانى ثةِرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة .
ئاواز محيد،  ، سرياج خيالنى،عثمان، مجال ، مونا نبى، هيفا حاجىيةكةم: )زؤزان صادق، شرين حسنى

ى محة صاحل، ئَيظار ابراهيم، سهراب ميكايل. بَيستون ، علئةنةس حممد، ئدريس على، شَيركؤ محة امني
فايق، ثةرى صاحل، جوان امساعيل، باثري كامال، عبداللة حاجى، عبدالرمحان علي، شكرية امساعيل، شيخ 

، ، سرود سليممصطفيغريب  ،ةحيدة ياقؤو ،شامؤ، جنات حممد ،سوهام عمر، بهزاد دةروَيش، يروانت نيسان
، ظمان فيصل، حتسني طه، فريؤز فيان عباس ،زريا، شوان شَيخ امحد، سؤران عمر، بةشار صاحللينا ع

ة . داوا لة بةرَيزتان دةكةين ئةم ثرؤذامساعيل، شيالن جعفر، حيات جميد، ئارى عبالرمحان، زياد حسَين(
 وطشت  ئةندامانى ثةرلةمانةوة بكرَي. دارةكانياسايش رةوانةى ليذنة ثةيوةندي

  لةمان:اهيم ئيمنَيكى/جَيطرى سةرؤكى ثةربةرَيز جعفر ابر
ئةوقاف طشت ئةندامانى  ، ليذنةى ِرؤشنبريى ليذنةىراستة دةكرَينت بؤ ليذنةى ياساييئةم ثِرؤذة ياساية ئا

 .دةبنيياسايي .بةرَيزان بةردةوام سوثاس بؤ ئَيوةى بةرَيز لَيذنةى ثةِرلةمان، 
خوَيندنةوةى ِراثؤرتى شيكارى لة كارى ئيداري و كارطَيرى لة ثةِرلةمانى كوردستان لة اليةن  :دووةم

كراوة داوا لة بارى ثةرلةمان ئامادةئةندامى ثةِرلةمان بةرَيز )مةدينة ئةيوب امحد ( بِرياردةرى كارو
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هةر بؤ ئاطادارى ئَيوةى  ةكة بكةن،بةرَيزيان دةكةين فةرموون ثوختةى ِراثؤرتةكة ثَيشكةش بة دانيشتن
هةر ويستى لةسةر داواى خؤى ثَيشكةش  ،داجوونة ئةجنام دابوو وةرَيز هةر لةسةر داواى خؤى ئةم بةدوابة

ن مافى خؤيةتى ئَيمةش لةسةر مةبدةئى شةفافيةت وة كة ثةرلةمانى كوردستا ،بة دانيشتنةكة بكات
ت، ِرةنطة ثَيشرتيش كرابَيت بةس ئةو ماوةى ئَيمة لَيرةين لة كاب لةمانضاودَيرى طشت كاروبارى ديوانى ثةر

ثةِرلةمانى كوردستاندا دووجارة ضاودَيرى دارايي لة هةرَيمى كوردستان هاتووة ثشكنينى وردى كردووة لة 
نطة تةواوكةرى ئةوةبَيت بتوانيت ى ثةِرلةمانى كوردستان، ئةم ِراثؤرتةش ِرةيكارى كارطَيرى و دارا

بارى كارطَيري و دارايي لة ثةِرلةمانى كوردستان ثَيشكةش بة ئَيوةى ِراست و دروست لةسةر كاروةيةكى وَين
، ديوانى ثةرلةمانى نة ايوب( بِرياردةرى ليذنةى كاروبارى ثةِرلةمانفةرموو بةرَيز )مةدي ،بةرَيز بكات

)مدينة   هةر داوا لةر دةتواننيدوات ،كوردستان لةسةر ِراثؤرتةكة ضةند روونكردنةوةى ئامادة كردوون
بؤ ئةوةى  ،بكةين بة نووسني لةسةر ئةندامانى ثةِرلةمانى كوردستان ضاث بكةن و باَلوى بكةنةوة (ايوب

ةم ثرؤذة ياساية ئاِراستةدةكرَيت بؤ ئ، ِروونى لة ِراثؤرتةكة دا هةبَيت ك ناَيهةردوو وَينةكة ِرةنطة هةند
  ، فةرموو.انى، طشت ئةندامليذنةى ياسايي، ليذنةى دارايي

 بةِرَيز مدينة ايوب امحد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من ئةظ راثؤرتة ئامادةكرى بوو هةندَى كو ثرت بةرضاوَى ئةندامَي ثةرلةمانَى روون و ئاشكرا بَينت، بةشَيكى 
َى وى طرَيداية كو ثِرؤذةَيي ضاكسازَييدا هةروةسا بةشةكا ويش طرَيداية ب ثةيرةوَى ناوخؤى ثةرلةمان

كوردستانَى، بةشي دى ذى طرَيداية ئيش و كارَى ئيدارى ناظ ثةرلةمانَى كوردستانَى، الثةرَي ئَيكَى مَيذوو 
دةسثَيكة خؤلة ضارَى  ثةرلةمانَى كوردستانَى ئةز طةلةك سةر نا راوةستم، ضونكو طةلَيك بابةتَين طرنطرت 

َى ضةند ثرسيار ئاِرستةى حكومةتَى هاتينة ل راثؤرتَي دا هةين ئةزَى سةر هندَى راوةستم، الثةرَى دوو
( هاتية 520( ثرسيار ئاِراستةى حكومةتَى هاتينة كرنَى، وةآلمة )806كرن، وةآلمة ضةندَى هاتيية دان، )

دان، دةربارَي ثَيكهاتَيت خولي ضارَى هةَلبذراتيَن ثةرلةمانَى كوردستانَى ل روَيي ئايني و رةطةزنامة و 
انتارا دكتؤرا هةية، ماستةر هةية، ئيشارةت مة هةندَى داى هةروسا ثَيكهاتَى تةمةن ظة، ضةند ثةرلةم

( 9ثةرلةمانَى لة رووى رةطةزَى دا ئيشارةت مة داى ناظَيت ئةندامى ل شينا ضةند ئةندام هاتينة )
لة ئةندامَيت ثةرلةمانى هاتني، دةربارةى ليذنة ثةرلةمانى هةر ليذنةيةكى ضةند ئةندامَي ثَيكهاتيا ل خو

( ليذنة هاتينة زَيدة كرن بةلَي ل ثةريِرةوَى ناوخؤى ثةرلةمانى 3ضارَى ثةرلةمانَى كوردستانَى )
(نةهَى ل وَيرى ذى ئةظ ليذانا هاتينة كَيم كرن، دةربارةى 29كوردستانَى ئةظى نووكة بةردةست ماددة )

( راوَيذكارن، ئةظ راوَيذكارة 45وان ) ليستا راوَيذكارا هاتينة خانةنشني كرن ناظ ثةرلةمانَى كوردستانَى ذمارا
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(ى هاتينة 2004(ة ساَلا )36هيض ب شَيوةيةكى ياسايي نةهاتة خانةنشني كرن ب ثَيضةوانا ياسا ذمارا )
خانةنشني كرن، ئةطةر ئةم بَين صةح كةييَن ئةظ راوَيذكارا ب ض شَيواز هاتينة خانةنشني كرن دوو 

رن ب تيَن موعامةلَيت خؤ ئيدارى ظة رَيطة طرينة حةتا فةرمانا راوَيذكار يةك مانط هاتينة خانةنشني ك
وان دةرضووى، ديسا ئةظةر توو صةح كةي يةك راوَيذكارى دي ثَينض مانط، شةش مانط، هةتا توو بضي 

(ى بِرطة ثَينجَى 3خارَى، ئةطةر ئةم بزظرن ئةظة ذى طرَيدايا ثروذَى ياسا ضاكسازيا خانةنشييَن ماددة )
(ى 2014( ساَلا )36هاتية كرن، ثَيشنيار كةم دةربارَى ظان خانةنشينَى ديظ ياسا ذمارا ) بةحسا هندَى

بهَينة خانةنشني كرن، دةربارةى سوثاس نامة، سوثاس نامة ذ الَيي سةرؤكايةتى ثةرلةمانَى كوردستانَى ظة 
انة كوردستانَى يةك مانط ( مانط دَيتة حسَيبَى، لةالى ديوانا ثةرلةم6بوو هةر فةرمانبةر و راوَيذكاريكى )

( 3( سوثاس نامة هةى طةلةك ذ ظان راوَيذكار و فةرمانبةران ثرت ذ )3دَيتة حسَييَب، ل ساَلي دا حةقي )
( سوثاس نامة وةرطرتنب خزمةتا وى يةك 3سوثاس نامة وةرطتينة، منوونة راوَيذكاريك يان فةرمانبةرَيك )

( ساَلة دَيتة حسَييب، ئةظ سوثاس نامة ب 10( ساَل وى )4) ساَلَي ب دوو ساَل و نيوة حسيب كرن، كةواتة
تةنَى بةهرة ثرت ذ الَيي سةرؤكَيت فِراكسيؤنا هةروةسا ذ الَيي سةرؤكَي ليذانا ئاِراستةى سةرؤكاتية 

(َيى هذماركرنا 11ثةرلةمامَى كوردستانَى هاتية كرن، ئةظة ذى ثِرؤذَي ضاكسازيية طرَيداية ماددة )
ؤ وان خزمةت دَيتة حسابَي، داخازَى سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَي كوردستانَى د كةم ئةظ خزمةتَي ئةظة ب

سوثاس نامة هةمي بَينة هةَلوةشاندن، ضونكو نة سةر ئةساسَيكى معيارَيكى طرنط هاتية دان، دةربارةى 
قةرزةك بؤ قةرزَى نيشتةجَيبوون و بؤ راوَيذكار و فةرمانبةران، ل خولة سَيية ثةرلةمانَى كوردستانَى 

فةرمانبةر و راوَيذكارن هاتية دانَي ل سةر سَي وةجبة هاتيية دابةش كرن هةر يةكة ب ثلةيةكى، ثلة 
( 6( مليارا ب تةنَى )36تايبةت سةدو نةوةت و دوو مليؤن دانَى، و ثلة يةك دوو هةتا د ضن خارَى، ئةظ )

ينة، سةرةِراى هةندَى ل وى وةخيَت دا ( مليار هَيشتا قةرزَى وان ماين قةرزَى خؤ نةدا30مليار داي )
هاوكاريةك بؤ وان هاتيية دانَي نزيكي ملَيؤنةك و شةش سةد و ثةجنَي هةزارَى كَيم ترين هاوكاري ذ 

( هةزار بوو، ئةظجة ئةركَى ثةرلةمانَى كوردستانَى دةسةآلتا تةشريع كردنَيية نة ثَيدانا قةرزَييا بؤ 600)
مى كاتا بانقا خانووبةرى هةبي بؤ طشت هاووآلتي و فةرمانبةرَى كوردستانَى راوَيذكار و فةرمانبةران ل هة

ئةطةر ثةرلةمانَى كوردستانى كارى وى قةرز دان ب تن ئةظة مافى هةمى خةَلكى هةرَيمى كوردستانَييا د 
بةر بَيت قةرزى وةربطرن، ثَيشنيار د كةم زوو ترين كات فةرمانةك دةربضَيت دةربارةى ظان قةرزَى فةرمان

و راوَيذكاران مانطانة رَيذيةك بؤ بَيتة دةستنيشان كرن و بَيتة بِرين، ليستا دامةزراندنا فةرمانبةر و 
( فةرمانبةر و طرَيبةسنت ناظ ثةرلةمانَى كوردستانَي دا، ئةظةر ئةم بَين صةح 652طرَيبةستا ذمارا وان )

( ذ وان بريكارَيت 27ا ثلةى ئةليفن، كةواتة )(ثلةى وان43كةييَن دةربارةى ميالكا، ميالكَيت وان ض ثلةنة )
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(يش ظان كةسة بريكارَى وةزارةتَينة و باوةرنامة نينة، ئةطةر صةح 4( ذى راوَيذكارن )16وةزارةتَينة و )
( 7492000( ضوار مليؤن و نؤ سةدو دوو هزار دةست ثَي د كةت هةتا )4492000كةينا مووضَي وان )

و دوو هزارا، سةرةِراى هةندَى سةيارَيت وانا ثةنزينَيت وانا ضوون و حةوت مليؤن و ضوار سةدو نةوةت 
هاتنة وانا شوفَيرَيت وانا هةمى ذ الَيي سةرؤكايةتى ثةرلةماني كوردستانَى خولة ئَيكى و دوو و سَيي هاتية 

ر وان دابني كرن، ئةز ثرسيار د كةم دةست بةرداريية سةرؤكايةتيية ثةرلةمانَى كوردستانَى هةروةسا ل سة
خولة ض ظة طرَيداية، ئةطةر ئةم بَين بةحسي سةرجةم مووضةى فةرمانبةر و راوَيذكاران بكةين، مووضةى 

(مليؤنة، دةربارةى ئةظ 14( هةشت سةدو ضل و سَي مليؤنة طرَيبةست ذى )843000000وان )
ةظ ئؤتؤمبَيلي هةمى ذى ( ئؤتؤمبَيلن، ئ126ئؤتؤمبَيلَيت ناظ ديوانا ثةرلةمانَى كوردستانَى دا ذمارا وان )

خةرجى سووتةمةنى ثةنزين و طاز ل ديوانا ثةرلةمانَى كوردستانَى مانطانة دَيتة خةرج كرن، ل خولة 
(دا دةرضوو كو ئةظ خةرجيية بهَينة كَيم كرن 2016( )158ضارَى ثةرلةمانَى كوردستانَى ب فةرمانة )

ثَيشنيار د كةم ثَيداضوونةك بؤ ظان ئؤتؤمبَيلة ذمارا بةلَي خمابيَن درستا وى ئةظ فةرمانة جَيبةجَي نةبييا، 
وان بهَيتة كَيم كرن دا كو خةرجى ل سةر ثةرلةمانَى بهَيتة كَيم كرن، دةربارةى نووسينطةهَين ديوانا 
ثةرلةمانَى كوردستانَى مة هةشت نظينسينطةهَين هةين ذمارا فةرمانبةران ل ناظ ئةظ نظينسينطةها دا 

طرَيبةسنت سةبارةت ظان نظينسينطةها ديوانا ثةرلةمانَى كوردستانَى هةمى ب كرَينا  (ذى16( نةها و )89)
( سَيزدة مليؤن شةش سةدة نووكة ثشيت قةيرانَي 136000000خةرجى ظان نظينسينطةها ذى مانطانة )

( 163( مليؤنةكي بي ساآلنة نزيكي )20بووتة سَيزدة مليؤن شةش سةد كةواتة ثَيش قةيرانَي نزيكي )
ليؤنة ئةظ خةرجيية دَيتة دانَي، ثَيشنيار كةم ل جَيطاي نظيسينطةهَى صندوق ل هةمى قةزا و ناحيا بَيتة م

دانان بؤ كاروبارى هاووآلتيان هةموو ئةو فةرمانبةرانة ل ناظ ئةو نظينسينطةهانة بَينة ظة طواسنت بؤ وان 
ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى  وةزارةتة ئةظى ثَيويسيت فةرمانبةران هةي، ئةظة ذى طرَيداية ديظ

(ى دةربارةى ظان رَينمايي 141و  140و  139و  138و  237كوردستانَى ئةظة نووكة طفتوطؤَيدا ماددة )
(هَي، 10ل وةزارةتا دارايي و ئابوورى ئةظَى دةركرين ئةظة ذى طرَيدايا ثِرؤذةيا ضاكسازيا ل ماددة )

%( ل بي، بةلَي فةرمانة ثةرلةمانَى 20رَيذة ) فةرمانةك دةرضوو دةربارةى مووضةَيي مةترسيدار
(ى دةرمالَي 2013%( ديسا رَينماييةكَى ذ الَيي وةزارةتا دارايي دةرضوو )30كوردستانة ئةظ رَيذا كريا )
( فةرمان ذ الَيي ثةرلةمانَى كوردستانَى دا دةرضوو دةرماَلَي 2015(بي ل )35مةترسيدار بؤ ئةدازياران )

%(ى بؤ زانينى هةواي بةِرَيز طةلةكي ظان كةسة ثشيت 50%( بي )35ياران رَيذة )مةترسيدارَى ئةنداز
%(ى بؤ هاتيية سةرف كرن، 50دوامَى ضووينة سةر مالَيت خؤ كار كرين و ئةظ رَيذة مةترسيدارَى )

بَيل دةربارةى طرَيبةستا ئؤتؤمبَيلة بؤ ثةرلةمانَى كوردستانَى دةمة ئةو طرَيبةستةكة دى طرَيدان بؤ ئؤتؤم
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بوو بؤ ئةندامَي ثةرلةمانَى كوردستانَى بهَيتة كِريين اليةنى ئَيكى بةِرَيوةبةرى طشيت ديوان بي  و اليةنى 
(ى طرَيبةسيَت بةحسى هةندَى كردبي هةر وةختةكَى سةرؤكي 16دووةم كؤمثانيا بي ل ديظ خاَلة )

رَى جَيبةجَي كرنَي دا ئةظ طرَيبةستة ل ثةرلةمانَى ئيمزا ل سةر ظَى طرَيبةسيت كر ئةظ طرَيبةستة دَيتة بوا
( ذ الَيي سةرؤكي ثةرلةمانى هاتة ثةسةند كرن، بةِرَيوةبةرى طشيت ديوانَى نووسراوَيك 21/12/2014)

( ئؤتؤمبَيلة كو باجَي بَينة ئيعفا كرن، وةزارةتا 109ئاِراستة وةزارةتا دارايي و ئابوورى كر بؤ بةخشينة )
( سةيارة داخلي ناظ هةرَيما كوردستانَى كرن، ئةطة جؤري 109راهيم خليل كر )دارايي ئاِراستة طومرطة اب

ئؤتؤمبَيالن نرخي وان طومرطي ضةند ة و نرخي بَي طومرطا ضةندة، نرخي ب طومرط ضوار مليؤن و 
حةوت سةدو ثانزدة هةزار و ثَينجَي دؤالرة، نرخي بَي طومرط ضوار مليؤن و ضوار سةدو حةفتا وشةش 

وار سةد و ثَينجَي دؤالرة، كةواتة جياوازيا وان ب طومرط و بَي طومرط ضةندة؟ جياوازى دوو هةزار و ض
( 3/12/2014( حةتا )1/3/2014سةدو سي و هةشت هةزار و شةست سةد دؤالرة، ل وى وةخيت دا ل )

ئايا ئةو  دؤالر ب سةدو بيست و سَي و نيظة بي، ئةوجا ثَيشنيار كةم سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَى كوردستانَى
( ئؤتؤمؤمبيال الى خؤى راطرت و زةرةر و زيانَى 109بِرة ثارة كريا ض لَي هاتيية؟ كؤمثانيا بؤ رازى بوو )

وَى ض بوون، روونكردنةوةك هةبَي بوو ئةندام ثةرلةمانان لة بارى كرينا ظان ئؤتؤمبَيالن، بةلَي سةرؤكى 
كوردستانى ئةطةر ئةو ل بةر دةستة ماددة ديظ  ثةرلةمانَى مووضةى سةرؤكايةتي و ئةندامَي ثةرلةمانَى

ماددة سَي ثِرؤذةى ضاكسازيا ثِرؤذةكى ئاماد كرن ل سةر ظى مووضةيي دَى صةح كةينَى مووضةى بنةِرةتى 
ضةندة؟ مَيواندارى ضةندة؟ هاتوضوو ضةندة؟ دةرماَلة ضةندة؟ سةرجةم ضةندة؟ خانةنشينا وان ذى 

( وةكو باجي دةرامةتى دَيتة بِرين، 215000( )7 ئةظ ساَل لة مانطى )( لَي دَيتة بِرييَن399000مانطانة )
ثاشكةوتَى مووضةى دةستةى سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَى و ئةندامانَى ثةرلةمانَى كوردستانَى ثاشكةوتَى رَيذة 

( دةستا سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَى 2015( ل ساَلة )12،11،10،9%( دَيتة بِريين، ل مانطى )75)
( ب تةنَى سَي 2017( مانطي ئَيك تا )2016نَى ئةندامان هيض مووضةيةك وةرنةطرتييا ل )كوردستا

( دوو مووضة و نيظ وةرطرتني 10( ذى مانطى ئَيك حةتا مانطى )2017مووضةى درووست وةرطرتينا )
 ( ب تةنَى ثَينض مووضة وةرطرتينا، ليستا ناظَى فةرمانبةران ئةظَى2017( و )2016كةواتة ل ساَلة )

( ل ديوانا سةرؤكايةتيا ثةرلةمَى كوردستانَى 2017(ى حةتا ساَلة )1992هاتينة خانةنشني كرن ل ساَلة )
( فةرمانبةرن، بؤ زانينا هةواي بةِرَيز ناظَي وان خانةنشينا ناظ ثةرلةمانَى كوردستانَى 73ذمارا وان )

ثةرلةمانَى كوردستانَى نووسراو  نةبووينة، من وةكو ئةندام ثةرلةمان ضوومة الى ديوانة سةرؤكايةتيا
ئاِراستةى وةزارةتا دارايي و ئابوورى بةشي بةِرَيوةبةرى طشيت خانةنشني كريا و ئةظ ناظة بوومة هاتينة 
دانني، ب تنَى ثاككارو باغةوان زياتر ل خزمةتا خؤ هاتينة خانةنشني كرن ناظ ثةرلةمانَى كوردستانَي دا، 
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روةسا فةرمانبةران ذى ئيشارةتى ثَي دةدةم، سةرجةم ثاشكةظتى ئةندامان دةربارةى ثاشكةظتَى ئةندامان هة
( ب تنَى مانطى ئَيك 2018( )2017( و)2016(ى هةروةسا )2015( ل ساَلة )12،11،10،9ل مانطى )

ئةظ رَيذَيي تيَن ثاشكةوتَي ئةندام ثةرلةمانن ئةظ ئةندام ثةرلةمانَى ناظ شقة ناز ستيدا ذين فةرقيا هةي 
( وةكو خزمةتطزاريا لَي دَيتة بِرينَى، بةلَي ئةو كةسَي ناظ خانيا دذين كارت 410000مانطانا )ضونكو 

دينن ثاشكةوت لَي نايةتة بِريين، هةيكةلَي سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَى كوردستانَى، سةرؤك و جَيطر و سكرتَير 
ى نووسينطةى سةرؤكايةتَييا شةش و ئةندامان بةِرَيوةبةرى طشتى و يارةدةدةرى بةِرَيوةبةرى طشيت سكرتَير

( هؤبةنة ل ديظ ثةيِرةوَى ناظ خؤى ثةرلةمانَى كوردستانَى ئةظى نووكة 2( بةشن )19بةِرَيوةبةرايةتينا )
(ى سَي رَيظةبرى طشيت دَيتة زَيدة كرن ئةظة ذى بارطرانيا بؤ 135(ى ماددة )11طفتوطؤَيي دا بةشي )

ر د كةم كو ثَيداضوونَيك بَيتة كرن كو بضيك تر بن نةك طةورةتر خةرجيا ثةرلةمانَى كوردستانَى، ثَيشنيا
بن، شوَييَن نيشتةجَي بوونا بؤ ثةرلةمانتاران و دةستا سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَى كوردستانَى خاني و شوقة و 

ر ( شوقة و خانوو زَيدةترن ذ ذمارا ئةندام ثةرلةمانان، ئةز ثَيشنيا12(نة، ذمارة )123ظالنة ذمارا وان )
كةم بؤ ثَيداضوونةك ببؤ بَيتة كرن بؤ ئةظَى زَيدة بَيتة فرؤتن داهاتَي بؤ خةزينة حكومةت بَيتة ظةطةران، 
بؤ زانينا هةوايا بةِرَيز طةلَيك ذ ظان شوقة ظان ظيال َيت ناظ دةذين ض ئةسل و ئةساسا بؤ نينة نة 

ئةوجا داخازيا سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَى سةرؤكايةتيا ثةرلةمانى نة فةرمانبةرَى ثةرلةمانى كوردستانى ظة، 
 كوردستانَى د كةم ضارةسةريا وى ضةندَى ذى ببينتوو، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
كة رةنطة يةكةمني جار بي  ،سوثاس بؤ بةِرَيز مدينة ايوب بؤ ثَيشكةشكردنى ثوختةى ئةم راثؤرتة

ناو لة لَيرة  ،ثَيشكةشي بة دانشتنَيكى ثةرلةمانى بة شَيوازَيكى كراوة ثَيشكةش بكرَىراثؤرتَيكى هاوشَيوة 
ئةم  ،هؤَلي ثةرلةمانى كوردستاندا وة بةوهيوايةى بتوانني لة ئايندةدا ئةم نةريتة بةردةوام بكةين و

زياترى هةبينت  بؤ ئةوةى سوودى ،هةروةها تَيبينييةكانى ديوانيش راثؤرتةش لة سةر ئَيوة دابةشكراوة وة
 داوا دةكةين لة ديوان و ئةوةش بؤتان رةوانة بكرَيت، فةرموو كاك علي. ،ئةوانةش ديسان ضاث دةكرَين

 بةِرَيز علي محة صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كة ال داني نا ياسايية كة دةبَي راثؤرتةكة ئيشي  ،ئةم راثؤرتةى مدينةخان كؤمةَلَيك خاَلي ياسايي تَيدابوو
 ،نةك وةك ئةوةى بةردةوام راثؤرت بكات ،لةسةر بكرَيت، وة ئةركى جةنابتانة وةكو سةرؤكايةتى ثةرلةمان

ئةمة دةبَي ئَيستا ئَيوة قةرارى ثَي بدةن،  ،بؤ منوونة خانوو ظَيال و هي ثةرلةمانة و خةَلكي ترى تَيداية
اوة ئةمة دةبَي ئَيستا هةَلبوةشَيتةوةن سةيارة بةكار دَيت، خةَلك شةهادةى نيية بة راوَيذكار خانةنشينكر
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بؤية داواكارين لة فةترةيةكى زةمةنيدا كة خؤتان تةحديدى دةكةن قةرارى ثَي بدةن وة لة دانيشتنَيكى 
 ئةوها قةرارةكان بةيان بكةن بؤ خةَلكى كوردستان، وة دووبارة من دةست خؤشي لة مدينة خان دةكةم،

 طرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَي
 وةآلمان هةية، دوايي وةآلمتان دةدةينةوة لة سةر ئةو ئيشانة كة ضي كراوة لةو ماوةية، فةرموو د. شَيركؤ.

 بةِرَيز د. شَيركؤ محة امني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ثشتطريى %100دةست خؤشي لة مدينة خان دةكةم لة راستيدا راثؤرتَيكى زؤر ورد زؤر زانسيت، من لة )
قسةكانى كاك علي دةكةم ثَيويستة لة ماوةيةكى زةمةنى زؤر دياريكراودا كارى لة سةر بكرَى، ضونكة خر 
هةر ناكرَى راثؤرت بكرَيت و خبوَيندرَيتةوة و، ئةمة لة راستيدا بةشَيك دةبَيت و لة بابةتي ئيسالح و، 

يقيةكة، واهلل من دوو ثرسيارم هةية، ئةمةش لَيرةوة دةست ثَي دةكات دةتوامن بَلَيم ئيسالحة حةق
( ئؤتؤمؤمبَيل بؤ نووسينطةكان ئايا مةبةسيت 8ثرسيارَيكيان ئةوةية كة لة الثةرة ثَينجدا نووسراوة )

نووسينطةكانى ثةرلةمانة لة شارةكانى كوردستاندا ضونكة لة راستيدا نووسينطةى سلَيمانى يةكَيكة لة 
 نووسينطة 

 مينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَي
 هيض نووسينطةيةك ئؤتؤمبيلي نيية، فةرموو د. شَيركؤ.

 بةِرَيز د. شَيركؤ محة امني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئينجا مةبةستم ئةوة بوو، داواكارم كة ئيش لة سةر راثؤرتةكة بكرَى، سوثاس.
 ان:بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةم

 فةرموو مدينة خان.
 بةِرَيز مدينة ايوب امحد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةظ راثؤرتةم ئامادة كريا هةمى بةَلطة الَيي ديوانا ثةرلةمانَى ظة هةروةسا ل حيساباتا دةست من كةتينة 

بةر دةسيت هةر رةقةمَيك من نظيسي منيش الى وان ئيناينا، دةربارةى ئةظ نظينسينطةها ذى ئةظة بةَلطةية 
 هندَى من ئيشارةتَى ب ضةندَي داى.( ئؤتؤمبَيالن ناظ دةسيت نظينسينطةهَى ذى هةنا 8منة ظى شَيوازى )

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
بةَلَي سوثاس، بةس ئةمة روونكردنةوةى ديوانة، ديوان خؤى روونكردنةوةى داوة كة لةوَى بة هةَلة 

 ، دوو رؤنكردنةوةى تر وةردةطرين و دةضينة بةرنامةى كار فةرموو مامؤستا مةال مةروان.هاتووة
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 بةِرَيز حسني امساعيل حسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وَيِراى دةست خؤشي بؤ خؤشكي خؤمان مدينة خان، ثَيشنيار دةكةم كة ليذنةيةك ثَيكبهَينرَينت بؤ 
ئةو راثؤرتة هةَلسةنطَيندرَينت ئةوةى كة ثَيويستى بة ئيجرائاتة بةدواداضوونى ئةو راثؤرتة بؤ ئةوةى 

 ئيجرائاتي دةربارةى بكرَينت،
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 فةرموو كاك بهزاد.
 بةِرَيز بهزاد درويش درويش:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وَى راثؤرتَيت كةم كة وابزامن قيبةلَي ليذنا ثةرلةمانَى هاتية بةناظَى خودَى مةزن و دلؤظان، ئةز ثشتطرييا 

ئامادةكرن و بِرياردةرَى دةست خؤشي لَي د كةين تايبةتى ثشتطرييا وان هةمي خاَلة د كةين، بةشَيوةيةكى 
براى ناياسايي ئاماذة ثَي هاتية ثَي كرن ظى راثؤرتَيدا كو بَينة راست ظة كرن و، ئةظةر ض بينا و، ثاَلثشتييا 

بةِرَيز  مامؤستا مةال مةروانى د كةم و فيعلةن ليذنةك ل هةمى فِراكسيؤنا يان دةستةى سةرؤكايةتى 
موهيم كا جةوا ثَي باشة ليذنةك بَيتة ثَيك ئينان ب تايبةتى ئةو خاَل طرنط ثَيداضونةوة بَيتة كرن و 

 ئةجنامةش بدةنة ثةرلةمانَى، سوثاس.
 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/

سوثاس بؤ كاك بهزاد كؤى ئةم راثؤرتة يةعنى هةماهةنطييةكى باش هةبوو لة نَيوان ليذنةى كاروبارى 
ثةرلةمانى و سةرؤكايةتى ثةرلةمان، دةمَيكة بةهاوكارى سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئةم ليذنة كارى خؤى 

وةى هةرذى داتا لة ناو ثةرلةمانى كوردستان هةية كردووة، بةِرَيزان ئاطادارن و دةست كراوة بوون بؤ ئة
ديوانى ثةرلةمان بة هةموو رووةك ئاسانكارى بؤيان كردووة بؤ ئةوةى هةم لة روانطةى شةفافيةت هةم لة 
روانطةى ضاكسازى بةشةك لةمانة ثةيوةسنت بة ثِرؤذةى ضاكسازى ئةوةى ثَيشرت دامةزراون لة ثةرلةمانى 

يان تَيدا نةبووة يان مةرجةكان وةكو ثَيويست نةبوونة ياسايي نةبوونة، ئةوانة كوردستان كة مةرجي ياساي
هةموو دةكةونة بةر ياساي ضاكسازى بةثةسةندكردني ياساي ضاكسازى ئةمانة يةك اليي دةكرَينةوة ئةوةى 

نةى ثةيوةستة بة شَيوازى كارطَيرى و دارايي ئةوانة بةتةئكيد سوود لة م راثؤرتة وةردةطريَيت و ليذ
كاروبارى ثةرلةمانى ئاِراستة دةكةين ئةم راثؤرتة ثَيشنيارى طوجناو ثَيويست ئامادة بكةن بؤ ئةوةى لة 
دةستةى سةؤكايةتى ثةرلةماندا بِريارى لَي بدةين، ئةوةى دةسةآلتى ئَيمةية ئةوةى دةسةآلتي ئَيوةشة بة 
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ويست لةم بارةيةوة دةدةين  فةرموو د. راوَيذكارى بةتةئكيد لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكان بِريارى ثَي
 جوان.

 بةِرَيز د. جوان امساعيل عزيز:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةست خؤشي لةخوشكة مدينة خان دةكةم بةِراسيت راثؤرتةكةى زؤر جوان بوو و، شةفاف نووسراوة خؤى 
ة جوانى رووني كردية و لة شروتي تةقريرى راثؤرت نووسيين ئةوةية كة سلبياتةكانيش باس بكةى زؤر ب

ثشتطريي كاك علي و كاك شَيركؤى دةكةم و برادةرةكانى ديكة كة دةَلَين ليذنةك دادةنرَى بةِراسيت 
سلبياتةكان ئةو كةم و كورتيانةى ئةوةى مدينة خان باسي كرد هةمووى ضارةسةر بكرَى، بةس ئيزافةكم 

يدارى بكا دةبي، خؤى ئيدارى و كارطَيرى يةك هةية لة عينوانى مةشروعةكةى، راثؤرتي شيكارى لة كارى ئ
 وشةية، هةر بنووسرَى كارطَيرى و دارايي ثةرلةمانى كوردستان ئةوة باش دةبَي، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 فةرموو فريوز خان.

 عبداخلالق:طه بةِرَيز فريوز 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةست خؤشَيي ل مدينة خانَي د كةم بؤ ئامادكرنا ظَى راثؤرتَي هةروةسا ثشتطرييا ئاخافتنَيت كاك ثَيشةكي 
علي محة صاحل د كةم و مامؤستا مةال مةروان د كةم، ثَيشنيارا من ئةظ هندة كو ليذنا كاروبارى ثةرلةمانَى 

و  ثَيشنيار د كةم كو سةقفَيكى  و جةنابَيتةش ئيشارةت ثَي دا كو ئةو ثَي را بينت ضونكو ئةو زياتر داتا
 زةمةنى بَيتة دانان ماوةيةكى كيم ثَي رابيت ئةظ ليذنة، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 فةرموو كةذال خان.

 بةِرَيز كةذال هادى فقَى:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 قسةكامن كرا، سوثاس.
 َيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئ

 فةرموو كاك حتسني.
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 بةِرَيز حتسني امساعيل امحد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش هةر ثَيم خؤش بوو سوثاسي بةِرَيز مدينة خان بكةم بؤ ئةو راثؤرتة و هيوادارم ثةرلةمانى 
كردني ئةم راثؤرتة ليذنةيةكيش كوردستان سةرؤكايةتى ثةرلةمان هةروةك ضؤن هاوكار بووة بؤ ئامادة

 ئاماد بكات بؤ ئةجنامةكانى، سوثاس.
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

بةتةئكيد بةو ثةِرى هاوكارى بؤ ليذنةى كاروبارى ثةرلةمانى دةكةين بؤ ئةوةى بطةينة ئةو ئاستةى 
ةو بابةتة بةتايبةتى لةو بوارانةى ثةيوةسنت بة ذيانى بةِراسيت ئَيمة لة بوارى ضاكسازيدا ثَيشِرةو بني ل

رؤذانةى ثةرلةمانتاران، دةضينة خاَلي سَييةم لة بةرنامةى كار داوا لةبةِرَيزان ليذنةى ياسايي دةكةين 
فةرموو بَينة شوَينى تايبةت ليذنةكة طفتوطؤى ثِرؤذة ياساي هةموارى سَييةم ياساي بةكرَيداني خانووبةرة 

( 75، 74، 72( هةموار كراو لة هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق بةثَيي ماددةكانى )1979ى ساَلي )(87ذمارة )
(ى هةمواركراو، بةِرَيزان لة ليذنةى 1992لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة يةكى ساَلي )

 شارةواني سةرؤكايةتى ليذنة، فةرموو د. بةهار.
 بةِرَيز د. بةهار حممود فتاح:

 ِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.بة
هةموارى ئةم ياساية لة نةتيجةى داواكارى هاتة ثَيشةوة خاوةن موَلك كرَيضييةكان كَيشةيان هةبوو لة 
ديارى كردني بِرى كرَيكة و لة ضؤَل كردنى لةو بابةتة ياساييانة، ئةوة بوو ئَيمة ضةند مانطَيك لةمةو 

رة بةتايبةت لة سلَيمانى كَيشةى لَي كةوتؤتةوة، ثَيش هةموارَيكمان بؤ كردن دواتريش ئةو هةموا
هةموارَيكى ترمان ئامادةكرد ئةوةى كة ضووة دواى ئةوةى ليذنةى ياسايي و ليذنةى شارةوانى 
كؤبوونةوةمان كرد لة حةفتةى ثَيشوودا راثؤرتَيكمان ئامادةكرد بؤ ضارةسةرى ئةو كَيشةية ئةوة ضؤتة 

ةوة، بةآلم دوَيين و ثَيرى لة سلَيمانى ئةوانةى كة مةعنني بةم ياساية صندوقي بةِرَيز ئةندامانى ثةرلةمان
خاوةن موَلك كرَيضييةكان كؤمةَلَيك طلةيي و داواكارى تريان هةبووة كة طةياندويانةتة ئةندامانى ليذنةى 

ة ئةم ياسايي لة سلَيمانى و، ئَيمة بة راوَيذ لةطةَل هةردوو ليذنةى شارةوانى و ياسايي ئةندامانى ليذن
بةيانيية كؤبوونةوةيةكى ترمان ئةجنام دا هةندَيك طؤِرانكارميان لة راثؤرتةكةدا كرد و، بؤ ئةوةى 
تةزارووب درووست نةبَي لة نيوان ئةم راثؤرتة و ئةوةيان ئةوةمان بةباش زانى كة ئةو راثؤرتةى ئةم 

دابةشكراوة ئةوة خبرَيتة دةنطدانةوة بةيانيةى ئامادةمان كردووة ئَيستا لةبةردةم ئةندامانى ثةرلةمان داية 
 ئةوة بكةينة ئةساسي موناقةشةكامنان بؤ ئةوةى هيض تةواروبَيك درووست نةبَي لة دةنطدانةكامناندا،
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 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 فةرموو تةالرخان.

 حممد: لطيفبةِرَيز تةالر 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتطرييم لة قسةكانى د. بةهار تةئكيد لة سةر ئةوة دةكةمةوة ئةو راثؤرتة بكةنة ئةساس بؤ ويِراى 
ئةوةى ببَيتة هؤكار بؤ بةديهَينانى دادثةروةرى وةهاوسةنطي لة ياساكة لة نَيوان خاوةن موَلك و 

كؤمةآليةتى و كرَيضييةكان، ضونكة جَيبةجَيكردني ياساي ثَيشوو بووة هؤكار بووة درووست بووني كَيشةى 
ضةندين طرفيت درووست كردبوو لة شارةكانى هةرَيمى كوردستان بةطشيت و، لة سلَيمانى بةتايبةتى بؤية 
هيوادارم دةستةى و ثةرلةمانتاران ثشتطريى ناوةِرؤكي ئةو راثؤرتةى ليذنةى ياسايي و شارةواني بكةن هةتا 

ووست بكا مافةكانى كرَيضى و خاوةن موَلك وةكو ئَيمة بتوانني بة ياسايةك دةربضني كة هاوسةنطي در
 بطَيِرَيتةوة، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
بةِرَيزان ئةم ثرسة بة دةنطدان يةك اليي دةكةينةوة، ئةو راثؤرتةى ئَيستا لةبةر دةسيت ئَيوةية ئةوة 

كراوة ئةوة دةبَيتة ئةساسي مةناقةشة بة دةنطدان دةكةينة ئةساس بؤ موناقةشة و ئةو راثؤرتةى دابةش
 يةك اليي دةكةينةوة، خاَلَيكي نيزامي، فةرموو ئامنة خان.

 بةِرَيز ئامنة زكرى سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بو هندَى كو ثةرلةمانتار بزانن ناظ هةر راثؤرتةكَي دا ض دَيتة طووتن موناقةشةى سةر ض شت كةن ثَيتظييا 
ةكة ثةيِرةوى راثؤرتَيت ليذنا هاظ بةش بةردةسيَت ثةرلةمانتاران ثَيش هةشت سةعات، موخابن وةك خاَل

ظَى خولَي ثةرلةمانيدا يان وةخيَت هةر راثؤرتةكة هاتيية ئامادةكرن يان ناظ هؤَلى ثةرلةمانَيدا مة راثؤرت 
ؤرت هاتينة بةر دةسيَت مة ل وةرطرتينة يان ئةو رؤذة كو هاتينة بو ئةجنامدانة كومبينة ثةرلةمانَى راث

بةر هةندَى ثةرلةمانتار نةشَي طفتوطؤيةكى تةندروست تر و ثِر زانيارى تر كوخزمةتا ثِرؤذةَيي دا بكةتن 
ئةجنام بدا، داخازَى جةنابَي هةوا د كةين وةك دةستةى سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَى طةر ليذنا ب تايبةتى ليذنا 

( سةعاتة بةردةسيت ثةرلةمانتارا بينت كو 48راثؤرت حازر بينت )ياسايي ئةو هةماهةنطيا هةبينت كو 
 هندَى بزانن سةر ض طفتوطؤَيي د كةن و بشَين خزمةتا ثِرؤذةيا بكةن، سوثاس،

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 فةرموو تةالرخان.
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 حممد: لطيفبةِرَيز تةالر 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة سةرةتاى ئةم دانيشتةنةدا ئاماذةمان ثَي كرد حاَلةتَيكى زؤر زؤر كت و ثِربوو يةعين ئةوةى دوَينَى  وةكو
روويدا لة دانيشتنةكامنادا لةطةَل ئةندامانى ليذنةى ياسايي لة ثةرلةمانى كوردستان لة سلَيمانى 

ن كَيشةى لَي كةوتؤتةوة كار طةورةترين كَيشةى كؤمةآليةتى و ضةندين شةِر و ئاذاوة درووست بووة ضةندي
طةيشتة ئةوةى كة هةِرةشة لَيك كردن بة كوشنت رووبدات لة بازاِرةكانى سلَيمانيدا بؤية ئةوة واى لَيكردين 
ئةمِرؤ بؤ ئةوةى هةموو رَيكارةكانى ثةرلةمانى كوردستان بطرينة بةر بةثةلة دانيشتنَيكى ليذنةى 

ك بَيتةوة بةر دةمي ئةندامانى بؤية هيوادارين ئةندامان كار لة شارةواني و ياسايي كرا هةتا وةكو راثؤرتَي
سةر ئةو ثِرؤذةية بكةن هةتا وةكو ئةو ياساية دةربضَي و ئةو كَيشانة هةية نةبَيتة كَيشةى طةورةتر لة 

 هةرَيمى كوردستان.
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

بوو، بةآلم دواتر بةهؤى ئةوةى كة طرفيت زياتر بةرضاو بةِرَيزان كةوتن  راثؤرتي هاوبةشةكة هةر ئةمة
ئةندامانى ليذنةى ياسايي ناضار بوون دووبارة كؤبوونةوةيةكى تر ئةجنام بدةن، و ئةو راثؤرتة هةندَيك 

 ئيزافاتى لة سةر بكةن، فةرموو كاك بهزاد.
 بةِرَيز بهزاد درويش درويش:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
استيا من وةك ئةندامَيكى ليذنا شارةواني راسيت ئاطادارى راثؤرتي دووَى نينة، سةرةِراى هةظالَي خؤ امنة ر

خانَي طؤت ثشتطرييا وَى ضةندَي كةين ب راسيت، بةآلم ناكرَينت ئةندامَي ليذنا مةعين ئاطادار نةبينت 
، بةاَلم ِرةنطة ثشتطرييا ماددَي دووَي نةكةم، نووكة ئةز ظَيرة ثشتطرييا ماددَي ئَيك كةم ئةظَى ِراثؤرتَي هاتَي

ئينجا نزامن ضاوا دةنطَيت بدةم، ب راسيت عةلةل ئةقةل ئةندامَين ليذنا شارةظانيش ئاطادار كربان ئةظ 
 ِراثؤرتا هات نظيسييَن، و دةستةي سةرؤكايةتيا ليذنَيش.

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 ةرموو د. ِرَيواز.سوثاس، ف

 بةرَيز د. ِرَيواز فائق حسني:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوةي من نوقتةي نيزامي نيية، بةس ِروون كردنةوةية تا نيساب تةواو ئةبَي، ئةوة سيفةي ئيستيعجالي 
و ( سةعاتةكة وةك48ثَيدراوة بة دةنطداني ئةنداماني ثةرلةمان، لةبةر ئةوة ئةطةر خازيعيش نةبَي بؤ )

( سةعاتيش بةسةر ئةِروا، لةبةر 15-14هةر ثرؤذةيةكي تر كة لةو ثةرلةمانة ئةِروات و جاري وا هةية )
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ئةوة كَيشةكة بايي ئةوة طةورةية كة ئَيمة ئةوة بة نةزةِري ئيعتيبار وةرطرين، دوو، ئةو بةرَيزانةي دوَييَن 
ضيش، لةسةر ئةساسي ئةو متمانةي هةمانة نوَينةراني هةردوواليةن بينيووة، نوَينةري خاوةن موَلكي و كرَي

بة وةسيقةكامنان كة ئةوانيان بينيووة ئَيمة لةطةَل ئةوة ئةبني كة ئَيستا بةش بة حاَلي خؤم لةطةَل ئةوة 
ئةمب لةسةر بنةماي ئةو متمانةي هةمة بة بةِرَيزان ِرةفيقةكامنان لة ليذنةكاني ياسايي و شارةواني كة 

 رَيبةستةكان ببينن، سوثاس.توانيوويانة هةردووالي ط
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

سوثاس، دكتؤرة بةهار بة هةندَي بةرَيزي تر وةرطرين لة كؤتايي تؤ ِرؤن كردنةوةي ثَيويست بدة، فةرموو 
 دكتؤر سرياج.

 بةرَيز سرياج امحد حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شارةواني ئاطامان لة طؤِرانكاري دووةم نيية، ئةطةر بكرَي ليذنةي ياسايي ئةو  ئَيمةش وةكو ليذنةي
طؤِرانكارييةي بةسةر ِراثؤرتةكة هاتووة هةريةكة و نووسخةيةكمان بدةنَي تا ِروون كردنةوةي ثَيويست 

 بدةين.
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو بةهار خان.
 ةرَيز بةهار عبدالرمحن حممد:ب

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةو ِراثؤرتةي ثَيشرت خراوةتة بةردةسيت ئةندامان لةطةَل ئةو ِراثؤرتةي ئَيستا خراية بةردةستمان جياوازي 
زؤري هةية، لةسةر بنةماي ثَيشرت ويستوومانة داكؤكي لة مايف ئةو كَيشانة بكةين، ئَيستا جياوازي زؤر 

امن ضؤن ضارةسةر ئةكرَي، ديارة سةرؤكايةتي ليذنةكانيش ئيتيفاقي لةسةر ئةوةي كردووة كة زؤرة، ناز
 ثَيم واية ئةوةي ئَيستا خراواتة بةر دةست ِرَيذةكة هَيندة زؤرة كة كَيشةي زياتري لَي بكةوَيتةوة، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 ة خان.سوثاس، فةرموو منري

 بةرَيز منرية عومسان على:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةم ياساية بة تايبةتي لة سلَيمانَي كَيشةي زؤري نَيوان كرَيضي و خاوةن موَلكي دروست كردووة، بؤية 
ئومَيد ئةكةم هةم ليذنةي ياسايي و هةم ئةندامان هةوَلدةين بة شَيوةيةك بَي كة هةردووال ثَيي ِرازي بن، 

وةي تووشي ئةو كَيشةية نةبني كة لة هةمواري ثَيشرت تووشي بووين، لةو قسةي دكتؤرة )ِرَيواس( يش بؤ ئة



 201 

دةست ثَي ئةكةم كة ئةَلَي ئَيمة متمانةمان بة هاوِرَيكاني خؤمان هةية لة ليذنةي ياسايي كة هةردوو 
 تةِرةفيان بينيووة بة شَيوةيةك بَي كة مايف هةردوواليةن بثارَيزَي، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو دكتؤرة بةهار.

 بةرَيز د. بةهار حممود فتاح:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بةوةي كة كاك )بةهزاد( ئةَلَي ئَيمة ليذنةي شارةواني ئاطادار نني، ئَيمة بةرَيز )عمر عينايةت( 
اطادارمان كردووة، بةرَيزي لةطةَلمان بووة، ديارة ئةوان خؤيان سةالحةتيان داوة بة كة سةرؤكي ليذنةكةية ئ

سةرؤكاتي ليذنة بؤ ئةوةي ئةم ِراثؤرتة ئامادة بكات لةطةَلمان، سةبارةت بة  بينيين هةردوو تةِرةف ئَيمة 
كة لةو ياسايةي ثَيشوو كرَيضييةكامنان بينيووة، بةش بة حاَلي خؤم كرَيضيم بينييوة، ضونكة ثَييان وابووة 

كة دةرمان كردووة ئةوان زةرةرمةندن، ثَييان واية غةدريان لَي كراوة، دةر ئةكرَين، كرَييان لةسةر زياد 
ئةكريََ، بؤية لةسةر ئةساسي داواكاري ئةوان و بة موراعاتي مةسَلةحةتي تةِرةيف بةرامبةر ئةوةمان 

ة كة ئةمِرؤ بَيني ِراثؤرتةكة بطؤِرين، بةاَلم ئةو كَيشانةي لة داِرشتؤتةوة، سَييةم، ئةوة خواسيت ئَيمة نةبوو
سلَيماني ِروويداوة ناضاري كردووين كة ئةوكارة بكةين و ئةومِرؤ بَيني ئةو ِراثؤرتة ئامادة بكةين ، 
سةبارةت بةوةي جياوازيش زؤرة، ئَيمة بؤية ِراثؤرتي دووةممان خستؤتة بةردةسيت بةرَيزتان بؤ ئةوةي كة 

 ِراثؤرتة تةزارووب ِروونةدات و ببَيتة ئةساس، لة كؤتايي بِرياريش بؤ بةرَيزتانة بة دةنطدان.ئةم 
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

سوثاس، فةرموو كاك عمر، ئةكيد لةو بةرَيزانة ئةكةينةوة ئةوانةي لة دةوري هؤَلن ئةوانةش بَينة ذوورَي 
 سةلة يةكاليي بكةينةوة، فةرموو.بؤ ئةوةي ئةو مة

 بةرَيز عمر عينايةت محة سعيد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بة ئامادة بووني من ئةمِرؤ بةرَيز دكتؤرة )بةهار( جَيطري سةرؤكي ليذنةي ياسايي و )تةالر( 
ورشيدي منن، بةاَلم خانيش تةنيا داوايان لة خؤم كرد ئامادة مب، هةتا ومت ئةطةر لةوَيش نةمب بةرَيزت م

بةمنيان نةوت كة ئةنداماني ليذنةكةم دةعوةت بكةم بؤ ئةو ئامادة بوونة، من بة هيضيامن نةوتووة، بةاَلم 
بؤ جةلسةي يةكةم كة ِراثؤرتي يةكةم ئامادة كراوة نامةم بؤ يةك يةكيان نووسيووة، سةعات و شوَينةكةم 

 ئامادة بووم، سوثاس. ثَي وتوون، بةاَلم بؤ ئةمِرؤ وتيان خؤت و خؤشم
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 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس، ئةوة اليةنة شكليةكة بوو، اليةنة طشتييةكة و ناوةِرؤكةكة ئَيستا موناقشةي جدي لةسةر ئةكةين، 

ِراستةيةكي وا بكةن ئةنداماني ثةرلةمان ئاطادارن، ئةزموونيان هةية، ئةتوانن بؤ شَيوازَيكي وا طفتوطؤ بة ئا
كة بةَلانسي هةبَي، مةسةلةي مافة، يةكَي خاوةن موَلك ئةوةي تر كرَيضيية، ئةبَي بة شَيوازَيكي وابَي بة 
زةرةري اليةك نةشكَي و بة قازاجني اليةكي تر نةشكَي، ئةم كَيشةية تازة نيية، نيساب تةواوة، ِروون 

 ئةو ثرسة يةكاليي ئةكةينةوة.كردنةوةيةك لةاليةن بةرَيز تةالر لةتيف دواتر 
 حممد: لطيفبةرَيز تةالر 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةر بؤ ِروون كردنةوة و بةرضاو ِرووني زؤربةي زؤري ئةو داواكارييةي كرَيضيةكان هةيانة بة نووسراو 

ؤية ئةوان ئاراستةي هةموو ئةندامةكان كراوة، و زؤربةي فراكسيؤنةكانيش ِرةزامةندي خؤيان نيشانداوة، ب
لة خةخمؤريان بؤ ئةوةي كَيشة و طرفيت زياتر دروست نةبَي و كَيشةي زياتر نةكةوَيتة ناو كاسبكاران 
خؤيان هةندَي لةو داواكاريانةيان بؤ نادرووين، الم سةيرة هةندَي ثةرلةمانتار ئةَلَين ئاطامان لَيي نيية، بؤ 

زؤري ئةندامان، زؤربةي زؤري سةرؤك هةموويان هاتووة، ئةطةر نةطةيشتبَيتة دةسيت زؤربةي 
فراكسيؤنةكان و هةروا ئةنداماني هةردوو ليذنةي شارةواني و ليذنةي ياسايي اليانة، لةطةَل زؤربةي ئةو 

 ئةندامانةي ثةيوةنديان هةبووة لةطةَليان، سوثاس.
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 .سوثاس، فةرموو كاك بَيستون
 بةرَيز بَيستون فائق حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هيوام ئةو قسانةي ليذنةي ياساي و مةعنييةكان كرديان بة هةند وةرطريَي، ئةو بابةتة بؤ بةرضاو ِرووني 
بةرَيزتان و ئةنداماني ثةرلةمان بابةتَيكي سياسي قوَل نيية كة خيالفمان لةسةري هةبَي، بابةتَيك نيية 

ئةمين قةومي ميللةتَيكةوة هةبَي، ثةيوةندي بة كؤمةَلَيك خاوةن كار و كرَيضي هةية بة  ثةيوةندي بة
 تايبةت لة ناوضةيةك، بؤية هيوام بة زووترين كات تَيثةِرَيندرَي و كَيشةي بؤ دروست نةكرَي، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو تةالر خان.

 
 



 203 

 حممد: لطيفبةرَيز تةالر 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ببورة سةرؤك يةك ِروون كردنةوةي تر، ئةم ياساية كَيشةي دروست كردووة لة هةرَيمي كوردستان، يةعين 
لة هةر ضوار موحافةزةي هةرَيمي كوردستان بةبَي جياوازي، بةاَلم لة شارَيك زياتر، لة شارَيك كةمرت، لةو 

شةي كرَيضي و شَيوازي بةكرَيداني جياوازة كَيشةكة زياترة لة شارَيكي تر، ئةطينا كَيشةي بؤ شارانةي كة كيََ
 هةموو شارةكاني هةرَيمي كوردستان دروست كردووة بَي جياوازي.

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
اتر دروست ئةكات، لةبةر ئةوة يةكاليي سوثاس، ئاطادارن ئَيوةي بةرَيز ئةطةر دوا بكةوَي طرفيت زي

بكرَيتةوة بةرذةوةندي زؤري تَيداية، بةرذةوةندي طشيت تَيداية، لةبةر ئةوة ئةو ِراثؤرتة هاوبةشة ئةكةينة 
بنةما بؤ طفتوطؤ، ئةخةينة دةنطدان، ئةو ِراثؤرتةي لةبةردةمي ئَيوةية ئةكةينة بنةما بؤ طفتوطؤ، كَى 

نديةتي، ئةوةي دذة؟ كةس نية، كؤي دةنط ثةسند كرا، فةرموو بةرَيزان لة ( كةس ثةس49لةطةَل داية؟ )
 ليذنةي ياسايي.

 بةرَيز د.بةهار مةمحود فتاح:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ِراثؤرتي هاوبةش:
ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي ئاسةوار و خزمةتطوزراييةكاني شارةواني و طواستنةوة و طةياندن و 

( كؤبوونةوةي هاوبةشي ئةجنامدا بؤ تاوتؤى 2018-7-15لة ِرؤذي يةك شةممة ِرَيكةوتي ) طةشت و طوزار
( ي 1979( ي ساَلي )87كردني هةردوو ثرؤذة ياساي هةمواري ياساي بةكرَيداني خانووبةرة ذمارة )

راوة، هةموار كراو لة هةرَيمي كوردستان كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش ك
( و ثرؤذة 2018-7-9( لة ِرؤذي دووشةممة بةرواري )4دواي خوَيندنةوةي يةكةمي لة دانيشتين ذمارة )

( ي 1979( ي ساَلي )87ياساي هةمواري سيََيةمي ثيادة كردني ياساي بةكرَيداني خانووبةرة ذمارة )
لةمانةوة ثَيشكةش كراوة، دواي هةموار كراو لة هةرَيمي كوردستان كة لةاليةن ذمارةي ياساي ئةنداماني ثةر

( ِرةوانةوي 2018-7-10( لة ِرؤذي سَي شةممة بةرواري )5خوَيندنةوةي يةكةمي لة دانيشتين ذمارة )
 ليذنةكامنان كراوة، دواي طفتوطؤ كردني ليذنةكان طةيشتنة ئةم ئةجنامانةي خوارةوة:

( ي 1979( ي ساَلي )87ة ذمارة )ياساي هةمواري سَييةمي ثيادة كردني ياساي بةكرَيداني خانووبةر
 عَيراق.-هةموار كراو لة هةرَيمي كوردستان
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( ي ساَلي 87ماددةي يةك لة ياساي هةمواري دووةم ثيادة كردني ياساي بةكرَيداني خانووبةرة ذمارة )
 ( هةموار ئةكرَيت و بةم شَيوةية ئةخوَيندرَيتةوة:1979)

 ماددةي يةكةم:
خانووبةرة كة بؤ مةبةسيت نيشتةجَي بوون يان غةيري نيشتةجَي بوون  ئةو طرَيبةستانةي بةكرَيداني

طرَيدراون هةر ضوار ساَل جارَيك نوَي ئةكرَيتةوة بة كرَييةك كة هةردووال لةسةري ِرَيك ئةكةون بة 
 %( زياتر نةبَي لة كرَيي ثَيشوو.30%( كةمرت نةبَي و لة )10مةرجَي لة )
 ماددةي دوو:

( 1979( ي ساَلي )87ي هةمواري ثيادة كردني ياساي بةكرَيداني خانووبةرة ذمارة )ماددةي دووةم لة ياسا
 هةموار ئةكرَيت و بةم شَيوةية ئةخوَيندرَيتةوة:

ئةطةر هةردووالي طرَيبةست ِرَيك نةكةوتن لةسةر بِري كرَي كة بةثَيي ماددةي يةك لةو ياساية هاتووة  1
كات لة بةِرَيوبةرايةتي باجي خانووبةرة كة لةِرَيطةي ليذنةي ئةوا هةردووال يان اليةك بؤي هةية داوا ب

 تايبةتةوة خةماَلندن بؤ كرَييةكة بكات بة ِرةضاو كردني دؤخي ئابووري.
بِريارةكاني ليذنةي هاتوو لة بِرطةي يةكةمي ئةو ماددةية شايةني تانة لَيدانة لةبةردةم دادطاي بةرايي  -2

 و بِرياري دادطاش يةكالكةرةوةية.
 ماددةي سَييةم:

( 1979( ي ساَلي )87ماددةي ضوارةم لة ياساي هةمواري دووةمي ياساي بةكرَيداني خانووبةرة ذمارة )
 هةَلدةوةشَيتةوة.
 ماددةي ضوارةم:

 ماددةيةك بؤ ياساكة زياد ئةكرَي و ِرَيزبةندي ماددةكان ِرَيك ئةخرَيتةوة و بةم شَيوةية ئةخوَيندرَيتةوة:
بةستةكاني ماددةي يةكي ئةو ياساية ملكةض ئةبَي بؤ حوكمةكاني ياساي بةكرَيداني ضؤَل كردن لة طرَي

 (.1979( ي ساَلي )87خانووبةرة ذمارة )
 ماددةي ثَينجةم:

 كار بة هيض دةقَيكي ياساي يان بِريارَيكي ناكؤك لةطةَل حوكمةكاني ئةو ياساية ناكرَي.
 ماددةي شةشةم:

 ارةكان حوكمةكاني ئةو ياساية جَي بةجَي بكةن.ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديد
 ماددةي حةوتةم:

 ئةو ياساية لة ِرؤذي باَلوبوونةوةي لة ِرؤذنامةي فةرمي وةقائعي كوردستان جَي بةجَي ئةكرَي.



 205 

 هؤيةكاني درضوواندن:
مايف  بةلةبةر ضاو طرتين طرفيت ئابووري و كؤمةاَليةتي و لة ثَيناو هَينانةدي دادثةروةري و هاوسةنطي

 خاوةن موَلك و كرَيضي ئةو ياساية دةرضوو.
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، لة ناونيشانةكةوة دةست بة طفتوطؤ ئةكةين، فةرموو.
 بةرَيز د. بةهار حممود فتاح:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ي ساَلي 87ساي بةكرَيداني خانووبةرة ذمارة )ماددةي يةك لة ياساي هةمواري دووةم ثيادة كردني يا

 ( هةموار ئةكرَيت و بةم شَيوةية ئةخوَيندرَيتةوة:1979)
 ماددةي يةك:

ئةو طرَيبةستانةي بةكرَيداني خانووبةرة كة بؤ مةبةسيت نيشتةجَي بوون يان غةيري نيشتةجَي بوون 
كة هةردووال لةسةري ِرَيك ئةكةون بة  طرَيدراون هةر ضوار ساَل جارَيك نوَي ئةكرَيتةوة بة كرَييةك

 %( زياتر نةبَي لة كرَيي ثَيشوو.30%( كةمرت نةبَي و لة )10مةرجَي لة )
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

( 3سوثاس، ناونووسني دةست ثَي ئةكةين بؤ طفتوطؤ لةسةر ئةو ماددةية، هةوَلدةن قسةكانتان لة ماووةي )
 لةك بَي.خو

 بةرَيز بَيطةرد تاَلةباني:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َ طفتوطؤي ئةو ماددةية بكةن )ئاري عبد ، دكتؤرة ِرَيواس فائق، بةهزاد الطيفئةو بةرَيزانةي ئةيانةوي
دةروَيش، بةهار عبدالرمحن، خلف امحد، دكتؤر فرست صؤيف، قادر وةمتان، نةجات حممد، سةعيد 

مستةفا سكري، منرية عومسان، شكرية شَيخاني، دكتؤر سرياج، حيات جميد، دكتؤر  مةصيفي، صاحل فةقَي،
 شَيركؤ محة امني(

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 ( خولةك كةمرت، فةرموو كاك ئاري.3سوثاس، دةست بة طفتوطؤ ئةكةين، وةك ئاماذةم ثَي كرد لة )

 :طيفلعبدالبةرَيز ئاري 
 ةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.ب

لة ماددةي يةك وشةي )هةردووال( هاتووة، ثَيم باشة بكرَي بة هةردووالي طرَيبةست كار، ضونكة هةردووال 
ِروون نيية، و ئةو طرَيبةستانةي بةكرَيداني خانووبةرة ئةوة ِرةكيكة لةوَي، ئةو طرَيبةستانةي بؤ كرَيداني 
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َي ئةو )بوو( ية هةَلةية، هةرضوار ساَل جارَيك نوَي ئةكرَينةوة خانووبةرة بةمةسيت نيشتةجَي بوون، لةو
 نةك نوَي ئةكرَيتةوة، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس، ئةوةي تَيببينيةكان لة ِرووي زمانةوانيي ئةو بةرَيزانةي لةو بارةوة ئةزموونيان هةية لة ئَيستاوة 

ري ليذنةي ياسايي بكةن، دكتؤرة ثةري، كاك تةحسني، دكتؤرة جوان، لة ئَيستاوة بؤ ماددةكاني بتوانن هاوكا
 تريش، ضونكة ماددةكان زؤر وشكة، لة ِرووي زمانةواني تةئسريي زؤري هةية، فةرموو دكتؤرة ِرَيواس.

 بةرَيز ِرَيواز فائق حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةية كة بة تةنيا حاَلةتي زياد كردن هةية، لةبةر ئةوة دوور نيية دؤخةكة ئةم ماددةية سياغةكةي بةو جؤر
وابَي ثَيوسست بة كةم كردنةوةش بكات، كوردستان ئةو دؤخانةي بةسةر هاتووة، لةبةر ئةوة ثَيشنيار 
ئةكةم لة ئةخريي ماددةكة بنووسرَي )لة هةر دووباري كةمكردنةوة يان زياد كردني كرَي( ضونكة 

 (، سوثاس.20( بكرَي بة لة )30ش واريدة، و لة )كةمكردنةوة
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك بةهزاد.
 بةرَيز بةهزاد دةروَيش دةروَيش:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ضية، ئةطةر هةر ض نةبينت ماددا ئَيك تيبيين هةي ل سةر وَي، ئةسَل واية ديفاع ل هةذارا بَيتة كرن كة كرَي

يةكساني بيت ياسايَي دةربَيخني دا تةعارز نةبَي دطةل ظَي دةرضوواندنَي، ضنكي بَيذينت بؤ دادثةروةري و 
%( زياتر 30%( كَيمرت نةبي و )10يةكساني ما بةينا كرَيضي و خودان موَلكَي، بةاَلم دبيين لَيرة مةرجةكي )

%( 20ةكساني و دادثةروةري هةبينت ئةم بَيذين مةرجةكي هةبي )نةبي، بؤية ثَيشنيار دكةم بؤ ئةظ ي
 %( زياتر نةبَي، سوثاس.20كَيمرت نةبَي و )

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 فةرموو بةهار خان.

 بةرَيز بةهار عبدالرمحن حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

زؤر نيية، بةاَلم لة ِروانطةي ئةو هاووالتيانةي كة ثةيوةنديان ثَيوة لة ِراستيدا ئيختيساسم لةو بوارة 
كردووين وةكو كَيشةيةك كة ئةخيةمة بةردةم بةرَيزان ليذنة ضؤن ضارةسةري ئةو مةوزووعة كراوة، ديارة 
ئةوانةي كرَيضي شارةوانني لة سلَيماني دووكاندارةكان كَيشةي زؤريان هةية، بةهؤي ئةوةي كة بة 
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ةكي زؤر كرَييان لةسةرة زياد كراوة، لة كاتَيكدا لة سااَلني ِرابردوو ِرَيذةكة كةمرت بووة، ئَيستا ِرَيذةي
قةيراني دارايي قوَل بؤتةوة، خةَلك ذياني خراث بووة، ِرَيذةكة زيادي كردووة، تَييناطةم ئةوة ئةو 

 ووبةرةية، سوثاس.دووكاندارانةش ئةطرَيتةوة كة كرَيضي شارةوانني بةو شَيوةية يان بةس خان
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، دوايي وةاَلم لة اليةن بةرَيزان ليذنةي ياسايي، فةرموو كاك عومةر ِروون كردنةوةي تايبةتي هةية.
 بةرَيز عمر عينايةت محة سعيد:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بة موَلكي حكومةت، موَلكي حكومةت بة دوو جؤر بةكرَي ئةدرَي، سةبارةت بةوةي ئايا ئةوة مةمشولة 

(، يان بة موساتةحةية، يان بة كرَيي سااَلنةية، كرَيي سااَلنة هةموو 86( ي ساَلي )32بةثَيي ياساي ذمارة )
ة ساَلَيك نوَي ئةكرَيتةوة و هةموو ساَلَي ليذنة ئةضَي خةماَلندني بؤ ئةكات لةسةر بنةماي ئةو خةماَلندن

كرَي دياري ئةكرَي، بؤ بةرضاو ِرووني ئةنداماني بةرَيز وازيح بَي ِريذةكان ضؤن هاتووة، ئةطةر كرَيي 
( بؤي زياد بكرَي ئةبَي بة 10( هةزار دينار بَي لة مانطَيك، دواي ضوار ساَل ئةطةر لة )%100خانووَيك )

( هةزار دينار، يةعين ئةطةر 130%( ي بؤ زياد بكرَي ئةبَي بة )30( هةزار دينار، ئةطةر لة )110)
 ( هةزار دينار، سوثاس.130( هةزار، ئةطةر زؤر زؤر زياد بكات ئةبَيتة )110ِرَيكةوتن ئةبَي بة )

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس، ِروون كردنةوةيةكي ثَيويست بوو، فةرموو كاك خةلةف.

 بةرَيز خلف امحد معروف:
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر

ئةم ياساية طرنطة، من دانيشتين ثَيشوو كة هةموارةكةمان كرد بري جةنابتان ئةهَينمةوة كة موناقةشامان 
زؤر كرد بؤ ئةوةي وردتر لةسةر ئةو بابةتة بِرؤين بةاَلم بةداخةوة ئةوةمان بؤ نةضووة سةر، ئَيستا 

ةر بكةين، ئةوةي لَيرة ضوار ساَل ئةكات زؤربةي كات فرسةتَيكي باشة بؤ ئةوةي بتوانني عةدالةت دةستةب
ئةو كةيسانة يةكاليي نابَيتةوة لة بةيين هةردوواليةن، ئةضَيتة مةحكةمةكان، ئةوةندةي تر مةحكةمةكان 

( ساَل، ئةوةي كة 6جةجناَل تر ئةكات، ثَيشنيار ئةكةم ئةو ضوار ساَلة بؤ زياد كردن يان كةمكردن ببَيتة )
%( بكرَيتة 30%( و لة )5%( زؤرتر نةبَي ئةوةش زؤرة، بكرَيتة )30%( كةمرت نةبَي و لة )10ئةَلَي لة )

%( بؤ هةردوو حاَلةتي زياد كردن و كةم كردنيش بطرَيتةوة، ضونكة لة حاَلةتي ئَيستاي هةرَيمي 20)
َيكي بازرطاني كوردستان ِرسوومات زياد بووة، باج زياد بوو، لة كاتي نوَي كردنةوةي مؤَلةتي هةر دووكان

ثةرةيةكي زؤريان لَي وةرئةطرن بةبَي ثَيداني ثارةي زؤر بؤيان تازة ناكةنةوة، ثارةي ئاو زؤر بووة، ثارةي 
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كارةبا زؤر بووة، خؤشتان ئةزانن قةيراني دارايي هةية واي كردووة بَي بازاِري لة هةرَيم هةبَي، ئَيمة 
ديان هةبَي، ئةوانةي كة بة شَيوازي مةشروع ثارةيان لةطةَل ئةوةين خةَلك خاوةن موَلك بَي، بةرذةوةن

ثَيكناوة و سةرماية طوزاري ئةكةن، بةاَلم لةطةَل ئةوةش تةوازون لة نَيوان خاوةن و كار و كرَيضيش هةبَي 
 بؤ ئةوةي بتوانني ئةو ثرؤسةية بةردةوام بَي، سوثاس.
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 اس، فةرموو كاك فرست.سوث
 بةرَيز فرست صؤيف على:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ضةند مانط بةر لة ئَيستا ئةو قانونةمان هةموار كردةوة، ثَيم واية بة داخةوة جارَيكي تر تووشي كَيشة 
بووينةوة، ئةوةش نةتيجةي ئةوة بووة وةك ثَيويست ديراسة نةكراوة، بؤية ئةطةر وةكو نةقسَيكي 

ي لةسةر ئَيمة حيسابة وةكو ثةرلةمان كة ئةو ناسةقامطرييةي لة بازاِر دروست كردووة، بؤية تةشريع
ئَيستاش ثَيم واية لةطةَل ئةوةي ِرَيزي زؤرم بؤ ئةنداماني ليذنةي ياسايي و شارةواني و ئةوةي ئامادةيان 

ةتي سةقامطريي بازاِر نية، كردووة وةكو ثَيويست ديراسةي ئةو بابةتة نةكراوة، بةاَلم دواخستنيشي لة خزم
بؤية تةسةور ئةكةم ئةو حةلةي ئَيستاش ثَيشكةش كراوة ماوةيةكي تر نابات جارَيكي تر تووشي ئةوة 
ئةبَينةوة ثَيدا بضينةوة، بةاَلم ثشتطريي ِراكةي بةرَيز دكتؤرة )ِرَيواس( ئةكةم ، ئَيمة قةرارمانداوة لة 

بةثَيي ئةوةي لَيرة نووسراوة، ضونكة ئةَلَي زياد بيَب بة مةرجَي هةموو حاَلةتةكان هةر ئةبَي زياد بكرَي، 
%( زياتر نةبَي، نا، بؤية واباشرتة حةدي ئةدنايةكة هةَلطريَي و حةدي ئةقسا مبَييَن، بةس زؤرةكة 10لة )

ياري مبَييَن، يان بة سياغةيةكي تر ئَيستا ئةطةر ئةوة خبوَينينةوة وا دةرئةكةوَي لة هةموو حاَلةتةكان بِر
زياد كردنت داوة، لة كاتَيك لةوانةية ضوار ساَل ثَيويست بكا وةكو خؤي مبَييَن، بؤية ثَيشنياز ئةكةم بةرَيز 

 ليذنةي ياسايي ئةو بابةتة ضارةسةر بكات.
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 اك قادر.سوثاس، ئةطةر بتواني بؤيان بنووسي باشرت دةبَي، فةرموو ك
 بةرَيز قادر وةمتان رسول:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة ِراستيدا نةك ضوار ساَل جارَيك بةَلكو سااَلنة يان ساَلي جارَيكيش واريدة بةهاي زةوي و كرَي طؤِرانكاري 
ِر بةسةر بَي، هةرضةندة لة هةرَيمي كوردستان ديار نية بة كام مةزهةب كار ئةكةين، ئايا تةداخول لة بازا

ئةكةين؟ و ِرَيذةي تةداخول ضةندة؟ بةاَلم لة هةمان كات ئةو بابةتة ثةيوةندي بة كرَيضي هةية، لة هةمان 
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كات ثةيوةندي بة كرَيدةريش هةية، مايف هةردوو ال ثَيويستة ِرةضاو بكرَي، بةاَلم لةو دةقة اليةني كةم 
كة ِرةضاوي بةرذةوةندي ئةوانة بكةين كة  ثَيويستة دادثةروةريةكة زياتر لةسةر ئةساس و ئةو بنةماية بَي

كرَيضينة، بؤية هاوِرام لةطةَل دكتؤرة )ِرَيواس( و كاك دكتؤر )فرست( ثَيويستة ئَيمة نرخي بازاِر لة 
هةردوو حاَلةت بةهاكة لةبةر ضاو بطرَين، هةم لةوكاتي بةها نزم ئةبَيتةوة، ئَيمة تةنيا بةرز بوونةوةمان 

ةكةمان تةنيا بؤ ئةوة داناوة، هةردوو ِرادةكةي تَيدابَي، لة حاَلةتي زياد بوون و لةبةر ضاو طرتووة، سةقف
 كةم بوون، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كاك نةجات.

 بةرَيز نةجات حممد عبداللة:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ة هةر ضار ساَل جارةكي و سةبارةت بة دةست نيشان كرنا ِرَيذةَيني، ذبةر من دوو تَيبينيت هةي، سةبارةت ب
نةبوونا  سةقامطريَييت ئابووري ذ كوردستانَي دا ديتنا من باشرتة هةر دوو ساَل جارةك بينت، ضونكي 
بةردةوام طؤِرانكاري ل بارودؤخَيت ئيقتيسادي دَيتة كرن، بؤ هندَي كَيشة دروست نةبي ناظبةرا خودان 

وَلك و خودان كرَيضي، و سةبارةت ب دةست نيشانكرنا ِرَيذةيي ذ بارةي بارودؤخَيت ئَيقتيسادي بينت، م
 سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كاك سعيد.

 بةرَيز سعيد حممد سعيد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ةم، سوثاس.ثشتيواني قسةكاني كاك )خلف( ئةك
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك صاحل.
 بةرَيز صاحل فةقَي حممد:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش هةمان ِرةئي دكتؤرة )ِرَيواس( م هةية، دواتر كاك )فرست(، ثَيم واية ئةو ماددةية هةر هةَلبطريَي، 

ةطةر بةرَيزاني ليذنةي ياسايي يان ئةو بةرَيزانةي كة هةردوواليةن بينيووة ِروون %( و ئ5يان بكرَيتة )
 %( ئايا هاوسةنطي ِرائةطرَي يا نا؟ سوثاس.25%( ية بكرَيتة )30كردنةوةي زياتر بدةن، ئةطةر ئةو )
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 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 .مصطفىسوثاس، فةرموو كاك 

 امحد امحد: مصطفى بةرَيز
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

قسةكامن زؤر كران، واَلتةكة ناسةقامطرية، ئيعتيمادي ئةساسي لةسةر نةوتة، بةرز ئةبَي و دائةبةزَي، 
معاشيش لةطةَل نةوت بةرز ئةبَي و دائةبةزَي، بة نيسبةت كرَيضي و بةكرَيدةر نيسبةتةكة وةكو يةكة، ثَيم 

 15يان  10( ية، ثَيم واية هةردوو ال وةكو يةك بن جا )3( بة )1فةرقي هةية، )سةيرة لَيرة نيسبةتةكة 
 ( بَي، سوثاس.20يان 

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو مونرية خان.

 بةرَيز منرية عومسان على:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةي لةطةَل بكةين، بؤ ئةوةي جارَيكي تر دووبارة تووشي هةمواري ئةو ئةم ياساية ثَيويستة زؤر ورد مامةَل
ياساية نةبينةوة، ضونكة ِراستةوخؤ ثةيوةندي بة ذياني ئةو هاوواَلتيانةوة هةية كة خاوةني سةرمايةيةكي 

س( باش نني، ئةوان كرَيضني، بؤية ثَيويستة ورد مامةَلةي لةطةَل بكةين، ثشتطريي قسةكاني دكتؤرة )ِرَيوا
 ئةكةم و ئةو طؤِرانكاريانةي بةرَيز دكتؤر )فرست( ثَيشكةشي كرد، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو شكرية خان.

 :مصطفىبةرَيز شكرية امساعيل 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( 2( ساَلة بكرَي بة )4، بةاَلم ثَيشنيار ئةكةم –و )وَيِراي ثاَلثشتيم بؤ دكتؤرة )ِرَيواس( و دكتؤرة )فرست(
( ساَل هةم لة مةسلةحةتي خاوةن موَلك نية، هةمو لة مةسلةحةتي كرَيضي نية، 4ساَل، ضونكة ثَيم واية )

( ساَل عةقدي كردية و 4لة حاَلةتَيكدا ئةطةر كرَي بةرز بَيـتةوة ئةوة كرَيضي زةرةر ئةكات، ضونكة بؤ )
ساَل دابةزَي، لة هةمان كات ئةطةر كرَي زؤر نزم بَيتةوة ديسان ساحيب موَلك زةرةر ئةكات،  ِرةنطة ساَل بة

ِرةنطة ساحَيب موَلك مبرَي، ئةم موَلكة بيَب بة مريات، مرياتطرةكان كَيشة و طرفيت زؤريان بؤ دروست بَي، 
 ري زؤر ِروودةدات. سوثاسبؤية بة ثَيويست دةزامن ئةو ضوار ساَلة بيَب بة دوو ساَل، ضونكة طؤِرانكا

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو دكتؤر سرياج.
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 بةرَيز سرياج امحد حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثاَلثشيت قسةكاني دكتؤرة )ِرَيواس( و دكتؤر )فرست( ئةكةم، لةبةر ئةوةي بةثَيي ئةو ماددةية ضوار ساَل 
ك هةر لة زياد بوون و لة بةرز بوونةوةية، لةبةر ئةوة ثَيشنيار ئةكةم ئةوةي ئةوان وتيان شتَيكي جارَي

كةسانَيك هةن ثَيشانطايان  ساَل جارَيك زؤر كةمة، لةبةر ئةوةيباشة، بةاَلم لة هةمووي موهيمرت ضوار 
رةي زؤري لَي سةرف ئةكات، هةية لة كرَيضي و خاوةن موَلك مةسرةيف زؤري لَي ئةكات، تةعمريي ئةكات، ثا

( 6ضوار ساَل جارَيك لةوانةية نرخةكةي بطؤِرَي، نةطاتة ئةو ثارةي كة لَيي سةرف كرديية، بةِراي من لة )
ساَل كةمرت نةبَي، ئةوانةي كة نيشتةجَيبوون و ئةوانةي غةيرة نيشتةجَيبوون، بة راي من لة شةش ساَل 

 %( بؤ خوارةوة بَيت، زؤر سوثاس.20يةني كةم لة )%(ش زؤرة، بةال30كةمرت نةبَيت، ثاشان لة )
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 فةرموو.حياة خان بةِرَيز 
 بةِرَيز حياة جميد قادر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:
 ثشتيواني لة قسةكاني د.رَيواز و د.فرست دةكةم، زؤر سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 بةِرَيز د.شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةوةي كة لة ماوةيةكي زؤر دياري كراوة دووجار هةموار دةكرَيتةوة، دةليلي ئةوةية لة راستيدا ورد ديراسة 
ةسةري كَيشةكاني كردبَيت، هةم هاوسةنطي ثاراستبَيت، نةكراوة لة رابردوودا، بؤية هيوادارم ئةمة هةم ضار

ضونكة ئةمة دوو روكين زؤر ئةساسني، هةم بؤ ئةوةي تةوني كؤمةاَليةتي تَيك نةضَيت، هةميش بؤ ئةوةي 
هةموو رؤذَيك لة راستيدا ثةرلةمانيش نةكةوَيتة بةر ئةوةي كة خؤي حةفتةيةك ياسايةك دةربكات و 

ؤر طرنطة ئةو دوو شتة لةبةر ضاو طريابَيت، لة راستيدا با راستطؤ و راشكاوبني دواتر هةمواري بكاتةوة، ز
لةطةَل يةكرتدا، يةعين ئةو بابةتة كراوة بة كةرةستةيةك بؤ لَيداني نةياري سياسي، بةكار هاتووة زؤر بة 

بَيت كة رَيطة رووني و نةتيجةكةشي ديارة لة هةرَيمي كوردستاندا، بؤية هيوادارم ئةم هةموارة بة جؤرَيك 
لةوةش بطرَي ئةم جارة، بؤية منيش ثشتيواني لةوة دةكةم كة لة راستيدا ئةو رَيذانة كةم بكرَيتةوة، 

%(، هةروةها بكرَيت بة شةش ساَل، ئةوةشي كة د.رَيواز و 20%( و )5يةعين ئةوةي كة باسيان كرد لة )
كةم كردنةوة و زيادكردن دؤخي داراييةكة د.فرست طوتيان لةطةَل هاوِرَيياني تريش لةبةر ضاو بطريَيت، 
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لةبةر ضاو بطريَيت، لة رووي داِرشتين زمانةوانييةوةش ئةوةي كة دةَلَي لة كرَيي ثَيشوو بهَينرَيتة ثَيش 
رَيك دةكةون بة مةرجَيك لة كرَيي ثَيشووةكة بكرَيتة ثَيش بة مةرجَيكةوة، لةوَيدا تةواو دةبَيت، 

ك هةية بة ناوي سةرقوفلي، يةعين من دةزامن ئةمة لة ياسا نيية، ئةمة ثرسيارةكةش ئةوةية ئةمة شتَي
موعالةجةي ئةوة دةكات يا نايكات، ديسان تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةمةوة، هيوادارم ئةوة كؤتايي بة 

 كَيشةكان بَينَيت لة كوردستاندا، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ة داواي هةموومانة، ئةم ياساية جارَيكي تر ثَيويسيت بة هةموار نةبَيت، ئةم هةموارة شوَيين خؤي ئةو
 بطرَيت، بةِرَيز كاك فرحان فةرموو.

 بةِرَيز فرحان جوهر قادر:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

ن زياتر رةنطة سةرةتا دةمةوَيت ليذنة روونكردنةوة لةبارةي ضوار ساَل ثَيمان بدات، لةبةر ئةوةي ئةوا
كاريان لةطةَل ئةو ضني و توَيذة مةعنيانة كردبَي كة معاناتيان هةية، ئةم ياساية دواي هةموار كرايةوة و 

تي قانوني( تَييدا هةبوو، كَيشةي بؤ ثغرائَيستا جارَيكي تر هةموار كراوة، ديارة بةِرَيزانيش فةرموويان )
ي لة قسةكاني د.فرست و د.رَيواز و كاك قادر ئؤمتان خاوةن كرَييةكان دروست كردووة، هةروةها ثشتطري

%( زياتر نةبَيت، ئةم 20دةكةم، لةوةي كة ئةم رَيذةي سةدا هةَلطريَيت، ئةوةي تر رَيذةكة بكرَيتةوة )
ثَيداضوونةوةيةي طرَيبةستةكان بؤ ماوةي ضوار ساَل دواي روونكردنةوة بزانني ئايا كةمرت بكرَيتةوة يان 

بةر ئةوةي هةندَيك لة برادةران داواي كةمرتيان كردووة، هةندَيكيش داواي زياتريان كرد، زياد بكريت، لة
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز سهام خان فةرموو.
 بةِرَيز سهام عمر قادر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ل د.رَيواز و كاك خلف بؤ هةندَي كو بةرز كرن و نزم كرن هةردووك  سةبارةت بة ماددةيا ئَيكَي ثشتطرييا
تَيدابن، ئاماذة ثَي بهَيتة كرن، ديسان يةكساني هةبينت ناظبةرا كرَيضي و كرَيدةري كو رَيذة بهَيتة دان، من 
ثرسيارةكا هةي ل ليذنةيا مةعين ب تايبةت حيكمةت ضيية دةست نيشانكرنا سةاَلن، بؤ منوونة ئةطةر 

رَيضي و كرَيدةر ب خؤ ئيتيفاقَي ناظبةرا خؤ بكةن، ضونكي هةر ئيتيفاقةك رازيبوونا هةر دوو تةرةفايا، ك
دَي ضاوا دبيت ئةطةر ئةو ئيتيفاقَي كة ضةند ساَلة بهَيتة كرن و شريكا ل ناظبةرا وان دا بَيتة نوَي كرن، 
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س كر يةكَي هةي ثِرؤذةيةكي ضونكي هةريةكيش وان مةسةلةحةتا خؤ دزانن، بؤ منوونة د.سراج بةح
( ساَل 10مةزن هةي و ثارةيةكي زؤري سةرف كري ئةو خودان موَلك دَي ئيتيفاقةكةن، بةَلكو ئةو بؤ )

رَيك بكةظن، بةس ئَيكَي دي هةية خودانَي خانية، كرَيضية، دَي بؤ ماوةي ساَلةكَي يان سَي هةيظا ئيتيفاقَي 
نةيا مةعين يان ليذنةيا ياسايي علةت لَيرةدا ضيية كو دةبي كةن، ذبةر هةندَي ذي ئةز داخاز دكةم ليذ

 تةنيا ساَلةك لَيرةدا بهَيتة دةست نيشان كرن، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةرَيز كاك علي فةموو.

 بةِرَيز علي حةمة صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةم بابةتة بابةتَيكي يةكجار هةستيار و وردة، بة داخةوة لةسةر هةمووماندا بة ناوي خواي طةورة، 
تَيثةِري، دةبواية ليذنةي دارايي و كاروباري ئابوري ليكؤَلينةوةيةكي زؤري بكرداية، ئةمة ضةندي 
ثةيوةندي بة ليذنةي ياساييةوة هةية زؤر زياتر ثةيوةندي بة ليذنةي دارايي و ئابوريةوة هةية، لةبةر 
ئةوةي كرَي رةبتة بة بازاِرةوة، هةرضةندة نةمانكرد، بةاَلم من بة سوود وةرطرتن بة كؤمةَلَيك خةَلكي 
ثسثؤر و بة هةندَي سةرةداني مةيداني طةشتمة ئةم ئيستينتاجانةي خوارةوة، لة ماوةي ئةم سَي ساَلةدا بة 

، لةبةرامبةريشدا باج و زةريبة لة (ة40هؤي قةيراني داراييةوة رَيذةي ركود و بَي بازاِري نزيكةي لة )
%( زيادكراوة تةقريبةن، مةسةلةن بؤ منوونة كارةبا و ئاو و جؤرةكاني باج، كةواتة هةر دوو ئةم 300)

بارطرانية لةسةر كرَيضية، باج لةسةري زياد دةكرَي بازاِري دَيتة خوارةوة، كةواتة لة داهاتي كةم دةبَيتةوة، 
وةيك هةموار بكرَيتةوة سةرةِراي ئةوانة كرَيكةش لةسةري زياد بكرَي ئةمة ئةطةر ئَيستا ياسايةكة بة شَي

رةنطة هةندَيكيان ناضاربن موَلكةكان تةسليم بكةنةوة و دةرفةتي كاري تريشيان نةبَي، دةبَيتة هؤي 
 دروست بووني بَيكاريش، بيكاريش زياد بكات لةبةرامبةر ئةوة، من دةزامن ئَيمة ضؤن نوَينةري كرَيضي و

خةَلكي فةقريين، نوَينةري سةرمايةدار و خاوةن موَلكيشني، بةاَلم دةبَي واقيعةكة خبوَينينةوة كة ئَيستا 
دؤخَيكي خراث هاتووة، يةعين ئَيستا بازاِر زيادي نةكردووة، هةموومان دةزانني، باج و زةريبةش كةمي 

، لةسةر كرَيضية، تؤ ئَيستا ئةمة نةكردووة، هةردووكيان زيادي كردووة، كةواتة ئيزافةكة لةسةر كَيية
( هةزار بَيت دةبَيت بيَب 300000دةخيوَينيتةوة ئيجبارية دةبَي كرَي زياد بكات ضوار ساَل جارَيك، ئةطةر )

( هةزار، باشة بَي بازاِري دروست بووة، ضونكة لة 390000( هةزار، يان دةبَي ببَيت بة )330000بة )
اتر دةبَيت، واتة لة هةردوو حالةتدا زيادكردنة، باشة باج زياد بكات، %( زي30%( كةمرت نةبَيت و لة )10)

%( 10بَي بازاِرية، بازاِر نيية و كرَيكةش زياد بكات، يةعين ئةمة رةضاو بكرَيت، بؤية ثَيمباشة ئةو لة )
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 %(ش30%(ش هةر زائيدة، لة )10ئةطةر بة ناقس نيية هةر البربَي، بة ناقس بَي زؤر باشة، ضونكة لة )
%( بكرَي بة ناقس، يان هةر ناكرَيت، البربَيت، يةعين بؤ 10هةر زائيدة، هةردووكيان زائيدن، يان لة )

ئةوةي لة حالةتةكةي خؤيدا مبَينَيتةوة، ضونكة ئةمة بارطراني طةورة دروست دةكات، ئةوةكةي تريش لة 
ازاِرية، بشزانَي باج زيادي %( بشزانَي ركودة، بشزاني بَي ب30%( زؤرة، ضونكة لةوانةية ئةم لة )30)

%(كة كةم بكرَيتةوة بؤ 30كردووة، بؤ ئةوة واي لَيبكات ناضاري بكات موَلكةكة ضؤَل بكات، بؤية لة )
%(كة داطرَي، تةئيدي ئةوة دةكةم كة بكرَيت بة شةش ساَل جارَيك، 10%( مةعقول ترة، لة )20%( و )15)

ةناسرَيت، تا ماركَيتينطي بؤ دةكات، تا ئةوةي بؤ دةكات ضونكة برادةران باسيان كرد جاري وا هةية تا ئ
هةر فةترةيةكي زةمةني دةوَيت، تا ئيستيقرار دروست دةكات، يةك دنيا خةرجي كردووة، يةك دنيا بازاِري 
دروست كردووة بؤ خؤي، ماركَيتينطي كردووة، دواي ضوار ساَل وةختَيك كة هةَلدةوةشَيتةوة بابةتَيكي باش 

ديسان تةئكيد دةكةمةوة ئةمة ثةيوةندي بة ركودةوة هةية و بَي بازاِريةوة هةية، ثةيوةندي بة نيية، بؤية 
زيادبووني باج و زةريبةشةوة هةية كرَي، بؤية تكا دةطةم ئةم بابةتة بة هةند وةربطرن، ضونكة ئابوري 

ي مووضة دوا بكةوَيت بازاِر كوردستان و عَيراق ئابوريةكي نا جَيطرية، رؤذانة لة هةَلكشان و داكشانة، بةيان
%(، مووضة باش ببَيتةوة دؤخَيكي تري بةسةر دَيت، شةِرَيكمان بؤ دروست بَيت بَي 80ركود دةبَي بة لة )

بازاِري دروست دةبَيت، يةعين ئابوريةكي نا جَيطرية، بؤية تكاية ضؤن حةقي خؤمانة ئاطاداري خاوةن موَلك 
ش هةية، ئةوانةي كرَيضني ئؤتؤماتيكي وةزعي ذيانيان رةنطة خراثرت بني، بةاَلم زؤري بَي بازاِري كرَيضي

بَيت لةوانةي خاوةن موَلكن، بةاَلم بَي طومان دةبَيت ئطاداري لة حةقي خاوةن موَلكيش بَيت، كرَيضي كة 
ضووة موَلكَيكةوة خؤي نةكات بة خاوةن موَلكةكة، هةروةها بابةتي سةرقوفالنةش بة هةند وةربطرن، 

( دةفتةر 10ةلي ياساييشي نيية، يةعين ضي بكات عةقدَيك بووة و لة بازاِردا باو بووة، كابرا  )ئةطةر ح
 دؤالر سةرقوفالنةي داوة، يةكَيك هيضي نةدابَيت وةكو يةك حيسابي بؤ بكرَي، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك زانا  فةرموو.
 َيز زانا عبدالرمحن عبداللة:بةِر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيمواية ئةم ماددةية بة راسيت بةس لةبةر بةرذةوةندي خاوةن موَلك نووسراوة، يةعين هيض جؤرة 
(ةكةش زؤرة، 30%(كة هةر دةبَي زياد بكرَي، لة )10%( و لة )30موراعاتَيكي كرَيضي تَيدا نيية، لة )

َي لة كوردستان زؤرة، هاوِرَيم هةية مانطي دوو مليؤن دينار كرَي دةدات، بة ثَيي يةعين ئةوة بارودؤخي كر
( 5000( دينار، )5000ئةم ياسةية شةش سةد هةزار دينار زياد دةكات، دةَلَي من قةميسَيك دةيدةم بة )
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ر، ( دينا30000ديناريش خَير دةكةم، بةس لةبةر ئةوةي كرَيكةم ئةوةندة زؤرة مةجبورم بيدةم بة )
( دينار لة خةَلك زياتر بةسةمن بؤ ئةوةي كرَييةكةي ثَي بدةم، يةعين بةراسيت بارودؤخي كرَي 15000)

%(، 15%(ة زؤرة، يةعين كةم بكرَيتةوة بؤ لة )30لة كوردستان يةكجار بةرزة، بؤية بة بِرواي من ئةم لة )
دنيشي تَيدا بَيت، يةعين خؤ تؤ دوو %(ةكة البربَيت، حالةتي كةم كر10%( زياتر نةبَيت و لة )20يان لة )

اليةن كة دادةنيشن بة يةكةوة ئةطةر بازاِر نةبَيت، ئةطةر بارودؤخي دارايي خراث بَيت، خؤ دةبَيت 
%( كةمي 10حةقَيكيش بدةي بةوةي كة كرَيكةي طرتووة، يةعين فرسةتَيكي هةبَيت بة اليةني كةم لة )

بةراسيت دةبَي رةضاوي ئةوة بكةن مةسةلةكة هةر خاوةن  %( كةمي بكاتةوة، بؤية20بكاتةوة، يان لة )
موَلك نيية، هةتا كرَي زؤر بَيت طراني لة بازاِر دروست دةبَيت، خةَلك مشةكةكان مةجبورة هةر دوكان 
دانَيت، مةجبورة ثارةي كرَيكةش لة خةَلك وةربطرَيت، يةعين هةتا تاقيطة، من زؤرجار هةندَي هاوِرَيم 

( دينار دةكةم، بةس 3000ةية، دةَلَي ئةطةر كرَيكةم ئةوةندة زؤر نةبَيت فةحسَيك بة )هةية تاقيطةيان ه
( دينار لة خةَلك بةسةمن، يةعين كرَيكةي دوكاندارةكة 10000-6000كرَيكةم ئةوةندة زؤرة مةجبورم )

 لة خةَلكي وةردةطرَيتةوة، بؤية بةراسيت ئةوة دةبَيت لَيرة ضارةسةر بكرَيت، زؤر سوثاس.
 ِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بة

 بةِرَيز حاجي كاروان فةرموو.
 بةِرَيز كنعان جنم الدين امحد )حاجي كاروان(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

باس باسي هةمواري ياساي بة كرَيداني خانووبةرةية، ئةوةشي كة من طوَيم لَي دةبَي و هةمووي لة ناو 
تووة بةس باسي خانوو نيية، هةمووي باسي دوكانة زياتر، يةعين طرفتةكة دةبَي ثِرؤذةيةدا ها

جيابكرَيتةوة، تةنها باسي خانوو بكةي، ضونكة بة كرَيداني خانوو فةرقي زؤرة لةطةَل بة كرَيداني دوكان، 
ر بكرَيت، ئةطةر باسي دوكان و باسي شوقة و شوَيين تيجارية، بة رةئى من جيابكرَيتةوة بؤ ئةوةي ضارةسة

%( ئةطةر بؤ دوكان بَيت لةوانةية بتوانن ضارةسةر 30%( بؤ )10مةسةلةن ئةو نيسبةيةي كة دانراوة لة )
بكرَيت، بةاَلم بؤ خانوو بَيت شتَيكي ترة، لَيرة تةنها باسي خانووبةرة هاتووة، كةضي باسكةمان باسي 

 خانوو نيية، باسي دوكانة، زؤر سوثاس.
 ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم 

 ئَيستا بةِرَيزان، داوا لة بِرَيزان ليذنةي ياسايي دةكةين وةاَلم و روونكردنةوة بدةن، بةِرَيز د.بةهار فةرموو.
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 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 ان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

انووبةرة بة واتاي عةقار، ئيجاري عةقار، لة ثرسيارةكةي بةِرَيز حاجي كاروانةوة دةست ثَي دةكةم، ئَيمة خ
عةقاريش دوكان و خانووش دةطرَيتةوة، ئةطةر بةرَيزيشت ديقةت بدةي طوتومانة ئةم طرَيبةستانةي بة 
مةبةسيت بة كرَيداني خانووبةرة بة مةبةسيت نيشتةجَيبوون، يان غةيرة نيشتةجَيبوون، غةيرة 

دةطرَيتةوة، بؤية خانووبةرةكة يةعين عةقار، هةر واش  نيشتةجَيبوون ئةوة دوكان و بازاِر و ئةوانة
تةرجومة كراوة لة هةموو شوَينَيك، سةبارةت بةو ئيقترياحانةي كة كران ئةوةي لوغةوي بَي و لة رووي 
سياغةوة بةشَيكي ثَيي وةردةطرين و الي خؤمان سياغةي دةكةينةوة، سةبارةت بةوةي كة طوترا باس لة 

%(ةكة البربَيت، الي دةبةين، هةر حةدي ئةعالكة 10لةطةَل ئةوانةي كة طوتيان لة )كةمرتةش بكرَي، ئَيمة 
%( دةهَيَلينةوة كة لةوة زياتر نةبَيت، سةبارةت بةوةي كة بةشَيكي كةم كردنةوة يةعين 30دادةنَيني، لة )

ثَيمواية اليةني كةم كردنةوةش بنووسني، يةعين بؤ ئةوةي رَيطة بدةين بةوةي كة كةميش بكرَيتةوة، 
( ئَيمة دةَلَيني ئةطةر رَيك نةكةوتن ثةنا دةبةين بؤ ليذنةي خةماَلندن، 2ئةطةر بَيينة سةر ماددةي )

( 1نووسيومانة بة رةضاوكردني دؤخي ئابووري، ثَيمواية ئةو بابةتة ضارةسةري دةكات، لة ماددةي )
سةر ئةوةي كة كةمي بكةنةوة، بةاَلم طوتومانة هةردووال لةسةري رَيك دةكةون، خؤ لةوانةية رَيك بكةون لة

ئَيمة كة ئةم حةدي ئةعاليةمان داناوة طوتومانة زياتر نةبَي بؤ مةسةلةحةتي كرَيضي دامانناوة، بؤ ئةوةي 
( لة رَيطةي 2(، كة ماددةي )2كة زيادكردنةكة لةوة تَي نةثةِرَي، ئةطةر رَيك نةكةوتن دَينة سةر ماددةي )

ةر ليذنةكة قةرارةكةي نةبوو دةضَيتة مةحكةمة، بؤية من ثَيمواية ثَيويست ليذنةيةكةوة دواي ئةوة ئةط
نيية، بةاَلم لة دواجار ئةوة بة دةنطدان يةكاليي دةكةينةوة، سَي كةس زياتر داوايان كردبوو كة ضوار ساَل 

ر ساَل جارَيك جارَيك ببَيت بة شةش ساَل جارَيك، بةاَلم ئَيمة ثَيمانواية وةكو ليذنة ثَيمانوابووة كة ضوا
ماوةيةكي مةعقولة، ضونكة بةالي ئَيمةوة شةش ساَل جارَيك زؤرة بؤ ئةوةي كة ئيعادةي تَيدا بكةيتةوة، 
بةاَلم ثَيويستة ئةوة بة دةنطدان يةكاليي بكرَيتةوة، ئايا ضوار ساَل بَيت، يان شةش ساَل جارَيك بَيت، 

دةطرَيتةوة، نةخَير، كرَيضي شارةواني ناطرَيتةوة، سةبارةت بةوةي كة ئايا ئةم ياساية كرَيضي شارةواني 
 ثَيمواية باقي ئةواني تر هةمووي وةكو يةك بوون قسةكان، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك عمر عينايةت فةموو.
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 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةندَي لة بةِرَيزان لة ئةنداماني ثةرلةمان باسي زيادكردني باجيان كرد، ثَيمواية بةِرَيز علي حةمة صاحل 
باسي كرد، باسي زيادي نةكردووة، راستة، كارةبا طران بووة، بةاَلم باج زيادي نةكردووة، زةريبةي عةقار 

يةوَي بؤ منوونة كرَييةكةي كةم بكاتةوة، %(ية، سةبارةت بة ئةوةي كة ئايا هةندَي لة كرَيضي دة9هةر لة )
بة رةئي من لةو شوَينةي كة دةَلَي هةردووال رَيك دةكةون، كةواتة لةو حالةتة ئيحتيمالة خاوةن موَلك 
كرَيكة دايبةزَييَن بؤي، كةواتة تةحسيل حاسلة، لةوَيدا ئةو بابةتة ضارةسةركراوة وةكو د.بةهار باسي كرد، 

%( بووني ثَيويست نيية، البربَيت، 10%(ةكة زيادة، لة )10منيش ثَيمواية لة ) سةبارةت بة زيادكردنةكة
%( رَيك بكةون، لةبةر ئةوة ئةمة لةبةرذةوةندي كرَيضية لة 2%( رَيك بكةون، لة )1ضونكة لةوانةية لة )

اني %(كة نةمَينَيت، من ثَيشنيار دةكةم دةقةكة بةو شَيوةية بنووسرَيتةوة )طرَيبةسيت بة كرَيد10)
خانووبةرة بة مةبةسيت نَيشتةجَي يان غةيرة نيشتةجَي ضوار ساَل جارَيك نوَي دةكرَيتةوة، لة حالةتي 

 %( سااَلنة زياد بكات، يةعين لةوة زياتر نةبَيت، زؤر سوثاس.30زيادكردني كرَيكةدا نابَي كرَي لة )
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةالر خان فةرموو.بةِرَيز ت
 حممد: لطيفبةِرَيز تةالر 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:
من لةسةر ئةو ثرسيارانةي كة كرا تايبةت بة سةرقوفلي، سةرقوفلي نا ياسايية، تاوةكو ئَيستا بة شَيوةيكي 

وةي ياسايي لة ناو ياساكان جَيطاي نةكراوةتةوة، بؤية ئَيمة ئةوةي كة بةدواداضوومنان بؤ كرد و بؤ ئة
ديراسةيةكي وردتر بكةين، ئةوةي كَيشةشي دروست كردووة ئَيستا لة هةرَيمي كوردستان، ئةو كَيشة 
كؤمةاَليةتيانةي دروست كردووة ثرسي سةرقوفلةكةية، بؤ درَيذكردنةوةي ئةو طرَيبةستانة هة رضوار ساَل 

نة دةكات، ئةو داواكاريانة و جارَيك بة بيانووي زيادكردني يان كةم كردني ئةمة ضارةسةري ئةم سةرقوفال
ئةو شَيوازي نووسينةش زياتر لة كرَيضيةكان خؤيامنان وةرطرتووة، بة تايبةتي ئةوةي سةر قوفلَين، 
سةبارةت بةوةي كة زؤر قسة لةسةر ئةوة كرا ئةم ياساية ديراسة نةكراوة، ئةم ياساية دووةم جارة هةموار 

ر شاني هةموو ثةرلةمانتارَيكة، لة باشي و لة خراثي، بؤية دةكرَيتةوة بةراسيت دةرضووني ياسا ئةركي سة
ثَيويستة ئَيمة هةموو كاتَيك كة ياسايةك يان ثِرؤذة ياسايةك دَيتة بةردةمي لَيذنة ثةيوةنديدارةكان زياتر 
ديراسةي بكةن، بةدواداضووني بؤ دةكةن، ئَيمة كة ياساية و ئةم ثِرؤذة ياساية هاتة ليذنةي ياسايي راي 

ضي و خاوةن موَلك و دادطاكان وةرطرياوة، ئةوةي كَيشةي دروست كردووة لة جَي بةجَي كردنة، شَيوازي كرَي
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بة كرَيدان لة شارَيكةوة بؤ شارَيكي تر جياوازة، بؤية ثَيويست دةكات ئَيمة لة كاتي دةنطدان و ئةوةي 
خراثي ياساكان دةكةوَيتةوة سةر  يةكاليشي دةكاتةوة دةنطي ثةرلةمانتارةكانة لة كؤتاييدا، كةواتة باشي و

ئةستؤي ثةرلةمانتاران، بؤية لة كاتي دةنطدان زؤر طرنطة و وردتر لةسةر ئةو خاَلة مامةَلة بكةين، 
سةبارةت بة ضوار ساَلةكةش بةراسيت من وةكو خؤم لةطةَل شةش ساَلدام وةكو بةِرَيزان ئاماذةيان ثَي كرد، 

ن مايف كرَيضي و خاوةن موَلك و لةسةر داواي كرَيضيةكان خؤشيان ئةو بةاَلم بؤ ئةوةي هاوسةنطيةك لة نَيوا
 ضوار ساَلةمان داناوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.مصطفى ئةوةي من دةيبينم خاَل نيزامي هةية، بةِرَيز 
 امحد محد:مصطفى بةِرَيز 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

%( يان 15%(يان ثَي زؤربوو، داوايان كرد كة بكرَيتة لة )30زياتر لة سَي كةس داوايان كرد كة نيسبةتي )
 %( دَيَلينةوة، زؤر سوثاس.30%( حةقة ئةوةش حيسابي بؤ بكرَيت، ضونكة ليذنة دةَلَي لة )20لة )

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 زالي فةموو.بةِرَيز عباس غ
 بةِرَيز عباس غزالي مريخان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةم ياساية ياسايةكي طرنط و حةساسة، رةهةندَيكي مالي هةية ثَيويستة تةخةسوسي دارايي رةئي خؤي 
بدات لةبةر هةَلةسان و ئاوةسان و ئةوةي بةرذةوةندي كرَيضي و خاوةنداربَيت، بة ثَيويسيت دةزامن رةئي 

 دارايي لةم بوارةدا لةطةَليدابَيت، زؤر سوثاس. ليذنةي
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةوة بةِرَيز كاك علي حةمة صاحل هةم بة ئةزمووني خؤي و هةم بةو داتايانةي لةبةر دةسيت بوو رةئي 
 خؤي دا، بةِرَيز علي حةمة صاحل فةرموو.

 بةِرَيز علي حةمة صاحل:
 ِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:بة

مةبةستم وةاَلمدانةوةي كاك عمر نيية، بةالًَم بابةتةكة ئةوةية ثارة زيادي كردووة لةسةر خاوةن موَلك، بؤ 
منوونة جاران خؤتان دةزانن زةريبة وةرنةدةطريا، ئَيستا وةردةطريَي، ثارةي زبَل وةرنةدةطريا، ئَيستا 

ئَيستا وةردةطريَي، جطةلة ئجورةكاني كارةبا و ئاو رسوماتةكان، وةردةطريَي، ثارةي تابلؤ وةرنةدةطريا، 



 219 

رسوماتةكان هةمووي ضةندَين قات زيادي كردووة، كةواتة لة نةتيجة ثارة لةسةر خاوةن كرَيضي زيادي 
 كردووة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك بةهزاد فةموو.
 ز بةهزاد دةروَيش دةروَيش:بةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة وةكي ضةندين هةظااَلن زياتر ل شةش كةسان بةحس كر ل سةر رَيذةي كةم كرنَي تَيدابيت، يةعين 
ئةم دزانني ل هةرَيما كوردستانَي بازاِر نةماية بؤ دوكاندارا، ثارةش كةم بووية، ضونكي ئةظة دوو ساَلة 

ةفت ثارة كةم بووية ئةم هةمي دزانني، بؤية ئةطةر مة دظَيت ل ثَيناوي هَينانة دي مةسةلةيا ثاشةك
دادثةروةري و هاوسةنطي كة ل هؤيةكاني دةرضوواندن هاتووة، ئةم بةو شَيوةية لَي بكةين بةراسيت ئةز 

%( لة 20ة )داكؤكي طةَل هةندَي دكةم كو رَيذةيا كةمرتين تَيدابيت، بَلَيني بة مةرجَيك كةمرتين كرَي ل
%( زياتر نةبيت لة كرَيي ثَيشرت، واتة هةردووكي ل ناوي 20كرَي ثَيشوو كةمرت نةبيت، زياتر كردني لة )

( مافيان داوة بة هةردووال كة 2بيت، كة ئةو بةِرَيزانة وةاَلميان داوة لةطةَل رَيزم كة دةَلَين لة ماددةي )
( ئةطةرَي زيادبوونةوة دادةِرَيذي، بةاَلم مايف نادةي بة 1)ئةطةرَي كةم كردنةوة هةية، بةاَلم بؤ لة ماددةي 

( بضةسثَيت، 1خاوةن كرَيكة كة مايف هةبيت لة ضوار ساَل جارَيك ئةطةري كةم كردنةوة لة ماددةي )
( كةس ئةو داوايةيان كرد كة رَيذةي كةمرتنيش تَيدابيت، كة مةجالي كةمرت 5دووثات دةكةمةوة زياتر لة )

 سوثاس. تَيدابيت، زؤر
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز منرية خان فةرموو.
 علي: عثمانبةِرَيز منريه 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

%(ةكة كةمرت بكرَيتةوة، تكاية ئةويش خبةنة دةنطدانةوة، 30لة سَي كةس زياتر داواي كردووة رَيذةي لة )
 زؤر سوثاس.

 فر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جع

ئَيستا دةست بةوة دةكةين ئةو بِرطانةي كة خياليف تَيداية ثَيشنيارةكان دةخةينة دةنطدانةوة، فةرموو 
 بةِرَيزان.
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 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكي 

 ثَيشنياري يةكةم ضوار ساَل بكرَي بة شةش ساَل جارَيك.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيزان ئَيستا ئةوة دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةداية ضوار ساَل جارَيك بكرَيتة شةش ساَل 
( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانيية؟ تكاية دةست 21جارَيك؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة، )

 ( كةس لةطةَل دانيية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط وةكو خؤي مايةوة.27)بةرزكاتةوة، 
 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 %(.20%( بكرَيتة لة )30ثَيشنياري دووةم رَيذةي لة )
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

%(؟ تكاية 20%( بكرَيتة لة )30ةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةداية رَيذةي لة )بةِرَيزان ئَيستا ئةوة د
( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانيية؟ كَي لةطةَل دانيية، تكاية دةست 66دةست بةرزكاتةوة، )

ارة ثةسةندكرا، %(، ئةو ثَيشني20%( بو بة )30بةرزكاتةوة؟ كةس نيية، كةواتة بة كؤي دةنط رَيذةي لة )
 فةرموو د.بةهار.

 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

%( بؤ كةم كردنةوةكةش دابنرَيت، بؤ ئةوةي كة كرَيكة لة 20سَي كةس زياتر ثَيشنياري كرد كة ئةم لة )
 نَيواني كةم و زيادة بكةين.

 ان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةم

 بةِرَيزان، روونكردنةوةيك هةية، بةِرَيز عمر عينايةت فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
%( كةمي بكات، تؤ بؤضي حةسري دةكةي دةَلَيي 50ئةنداماني بةِرَيز، ئيحتيمالة كة رَيك دةكةون لة )

ةون بَلَين نيوةي كرَيكة مةدة، ناكرَي حةسري بكةي %( و ئةوانة، يةعين ئيحتيمالة خؤيان رَيك بك20)
%( كةمي بكةي، لةبةر ئةوة تؤ ئةوةي كة داواي زياد دةكات ئةوة حةسر دةكةي، 20بَلَيي هةر دةبَي لة )

 ئةوةي داواي كةم كردنةوة دةكات حةسر ناكرَيت، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بابةتة زؤر وردة، دوو رةئي تر وةردةطرم، بةِرَيز كاك خلف فةرموو. ئةم
 بةِرَيز خلف امحد معروف:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

%(، بةاَلم ئةوةي كة بةِرَيز د.رَيواز تةرحي كرد بؤ 20ئةو ثَيشنيارة تةواوة كة حةسريان نةكةين بة لة )
ني لة دواي ضوار ساَلةكة طؤِرانكاري بكرَي، واتة ئةطةر هةردوو حالةتي زيادكردن و كةم كردن ئَيمة بتوان

مادام بَي بازاِري هةية، مادام رسومات و كرَي ئةمانة زيادي كردووة لةسةر خاوةن كرَي با بتوانرَي ئةطةر 
بة مليؤنَيك و هةشت سةد هةزار يان بة دوو مليؤن طرتوويةتي كةمي بكاتةوة، ئةمة مادام بؤ 

كردنةوةكةش بطوجنَي، ئينجا ئمة ليذنةي ياسايي بةِرَيزيان دةتوانن ئةمةمان بؤ  زيادكردنةكةية بؤ كةم
 رَيكبخةنةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك علي حةمة صاحل فةرموو.
 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

 %(ةكةت البرد ئؤتؤماتيكي حةل دةبَيت، زؤر سوثاس.10(ةكةش البربَيت، كة لة )%10ئَيمة طومتان لة )
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةوة البراوة لةاليةن ليذنةي ياسايي، بةِرَيز كاك زانا فةرموو.
 بةِرَيز زانا عبدالرمحن عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

%(ةكة البربَيت، زؤر 10رةئي كاك )علي حةمة صاحل(م هةبوو، ئةوةش خبةرة دةنطدان كة لة )منيش هةمان 
 سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةوة البراوة، ئةوة ليذنةي ياسايي رةئي خؤياندا، بةِرَيز د.رَيواز فةرموو.
 بةِرَيز د.رَيواز فائق حسني:

 كي ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤ

%(ة لة حالةتي زيادكردن لة مةسةلةحةتي كرَيضية و مةنتقية، بةاَلم لة حالةتي كةم كردن لة 20ئةو لة )
%( زياتر نةبَيت لة حالةتي 20%( لة ساحلي نيية، بؤية ثَيشنيار دةكةم بةو شَيوةيةي لَي بَيت، لة )20)



 222 

%( كةمرت 20واتة لة هيض حالةتَيكدا نابَيت لة ) %( كةمرت نةبَيت لة حالةتي كةم كردن،20زيادكردن و لة )
 بَيت، بةاَلم خؤيان رَيك دةكةون زياتر بَيت ئاسايية، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز د.بةهار فةرموو.
 بةِرَيز بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ان البرد، وةكو ليذنة ئَيمةش ثَيمان باش بوو، بؤية نةخراية دةنطدانةوة، بةاَلم بؤ %(ةكةم10ئَيمة لة )
ضارةسةري ئةو كَيشةية دةتوانني بة يةك بِرطة ضارةسةري بكةين، ئةطةر بةِرَيزان ئةوانةي ئيقرتاحةكةيان 

%( زياتر نةبَيت لة 20كردووة ئاطايان لَيمان بَيت، بَلَيني بة مةرجَيك لة حالةتي زيادكردني كرَيكةدا لة )
كرَيي ثَيشوو، واتة لة حالةتي كةم كردن كراوةية، بةاَلم لة حالةتي زيادكردني كرَيكة زياتر نةبَيت لة كرَيي 

 ثَيشوو، بةو شَيوةية داي دةِريذينةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك ظةمان فةرموو.
 َيز ظةمان فيصل سليم:بةِر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

%( البربَيت، كارةكة تةواو دةبَيت، تؤ رَيطا 10تةقريبةن هةمان رةئيمان هةية، يةعين هةر ئةو )
لةبةردةميان دةكةيةوة، مةسةلةن رةنطة لةسةر كرَيي ثَيشوو رَيك بكةون، رةنطة لةسةر يةك رَيك بكةون، 

%( كةمرت بَيت، 10ن، مةسةلةن بؤ ئَيمة مةرجي دابنَيني بَلَيني تؤ ناكرَي لة )رةنطة لةسةر دوو رَيك بكةو
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 تَيبيين كؤتايي، بةِرَيز كاك خلف فةرموو.
 بةِرَيز خلف امحد معروف:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةكةي ثَيويستة روون بَيت، هةميشة كرَيضي لة خةَلك فةقريةكةي ئةم  مادام ئةمة ياساية و تةعديلي
واَلتةن، ناتوانن ثارَيزةرَيك بطرن ئةو ياساية وةك خؤي بتوانن جَي بةجَيي بكةن، بةاَلم خةلكةكاني تر كة 

ةن، دةوَلةمةندن و خوا ثَيدراون دةتوانن ثارَيزةر بطرن و لة مةسةلةحةتي خؤيان تةفسريي ئةو ياساية بك
بؤية تةفسريةكة با بة شَيوازَيك بَيت كةس نةتوانَي لة مةسةلةحةتي خؤي بةكاري بَينَيت، بؤية من 
ثَيشنيار دةكةم مادام زيادكردن دياريكراوة با كةم كردنيش دياري بكرَي، ئينجا كةم كردنةكة نيسبةتي بؤ 
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ي دةتوانَي ئةطةر بازاِري نةبوو، رسوماتي دانانَين ئةوة كَيشة نيية، بةاَلم ئةوة روون بَيت كة بَلَيني كرَيض
 لةسةر زياد بوو بتوانَي كرَيكةي كةم بكاتةوة، با ئةمة روون بكةينةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز د.رَيواز فةرموو.
 بةِرَيز د.رَيواز فائق حسني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةكةي بةو شَيوةية بَيت، ئةو طرَيبةستانةي بة كرَيداني خانووبةرة بؤ مةبةسيت نيشتةجَيبوون يان عيالج
غةيرة نيشتةجَيبوون طرَيدراون هةر ضوار ساَل جارَيك نوَي دةكرَينةوة بة كرَييةك هةردووال لةسةري رَيك 

لة حالةتي زيادكردن، زؤر %( زياتر نةبَيت 20دةكةون بة زيادكردن يان كةم كردنةوة بة مةرجَيك لة )
 سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ئَيستا داوا لة بةِرَيزاني ليذنةي ياسايي دةكةين داِرشتنةوةي كؤتايي ئةم ماددةية بكةن، بةِرَيز د.بةهار 
 فةرموو.

 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( لة ياساي هةمواري دووةمي ثيادةكردني 1رتين ثَيشنيارةكان و نةتيجةي دةنطدانةكة، ماددةي )دواي وةرط
(، هةموار دةكرَيت بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة 1979(ي ساَلي )87ياساي بةكرَيداني خانووبةرة ذمارة )

يان غةيري )ئةو طرَيبةستانةي بؤ مةبةسيت بةكرَيداني خانووبةرة بؤ مةبةسيت نيشتةجَيبوون 
نيشتةجَيبوون طرَيدراون هةر ضوار ساَل جارَيك نوَي دةكرَيتةوة بة كرَييةك كة هةردووال لةسةري رَيك 

 %( زياتر نةبَيت لة كرَيي ثَيشوو(، زؤر سوثاس.20دةكةون بة مةرجَيك لة حالةتي زيادكردني كرَيكةدا لة )
 :بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان

 د.رَيواز فةرموو.
 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئَيمة ئيلحاح دةكةين لةسةر ئةوةى لةناو ئةو ماددةية كةم كردنى تيا بَى، يةعنى نامانةوَى بضينة ناو 

%( 20) تةحسيَل حاسَلةوة، هةردووال لةسةرى ِرَيك دةكةون بة زيادكردن يان كةم كردنةوة، بةمةرجَيك لة
 زياتر نةبَى لة حاَلةتى زيادكردنةكة.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:



 224 

 ِرَيك دةكةون بة زياد كردن و بة كةم كردن، سوثاس، كاك ابوبكر فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ت هةية، يةعنى تؤ ثةيِرةو جَى بةجَى ناكةى، كة بة ثَيى ئةم من بةِراستى رةخنةيةكم لة ئيدارةى جةناب

ثةيِرةوة نابَى هيض ثةرلةمانتارَيك لة بابةتَيكدا دووجار زياتر طفتوطؤ بكات، نابَى قسة لةسةر قسةى 
يةكرتيش بكةن، لةم خولةى ثةرلةمان دا هةندَى تةدةخوالت هةية كة ليذنةى مةعنى جطة لة 

ى ثرسيار باتةوة، بؤية ئَيمة كامتان زؤردةفةوتَى و فرياى ياسايةكان ناكةوين، ِروونكردنةوة نابَى جواب
 رجائةن كؤنرتؤَلى ئةم مةسةلةية بكة بة ثَيى ثةيِرةو.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ة زؤر هةستيارة سوثاس بؤ ئةو تَيبينية، بابةرطريةك لةخؤم بكةم، ِرةضاوى ئةوةمان كرد ئةم ماددةي
بةِراستى بابةتةكةش بابةتَيكى زؤر ووردة، لةبةرئةوة ئَيمة دةرفةتى  زياترمان بة هةندآ بةِرَيزان دا، 

 سوثاس بؤ ئةو ِرةخنةية، كاك عمر فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ة بَى كرَى، لةوانةية بَلَى كاكة دوو مانط كرَى مةدة، كة باسى ِرَيككةوتن كرا، جارى وا هةية خاوةن موَلك ب

% ى كرَييةكةى بؤ دابةزَينَى، لةبةرئةوة باس كردنى ِرَيذةى كةم كردن هةَلةيةكى زؤر قورسة 80لةوانةية 
 لةم ياساية، من وةكو ليذنة ثَيداطرى لةسةر ئةو نةسة دةكةم كة بةِرَيز د.ظاال كوتى، سوثاس.

 ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز جعفر ابراهيم

 سوثاس، د.بةهار فةرموو.
 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كة دةَلَيني هةردوو ال لةسةرى ِرَيك كةون، وةك ئةوةى كاك عمر وتى، دواجاريش كة دةَلَيني لة حاَلةتى 

زؤر وازحة، بؤية يةك كةس وتوويةتى ئةو بِرطةية  زيادكردنى كرَييةكةدا بةو شَيوةية دةبَى، وازحة زؤر
 ئيزافة بكرَى، بؤية داوا دةكةم ئةوةى خؤمان خبرَيتة دةنطدانةوة.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

لة  تَيبينى ئيزافى وةرناطرين، با راوَيذَيك بة ليذنةى ياسايى دةكةين، زياد كردن يان كةم كردن، ئةوةى
 ماددةكة زياد كرابوو، د.بةهار فةرموو.

 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ئةو بِرطةيةى كة بة زيادكردن يان كةم كردن بؤ ماددةى يةكةم خبة دةنطدانةوة.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

ن بة كةم كردن، كةئةوةش ئيزافة بكرَى لة لةسةر ثَيشنيارى ليذنةى ئةو وشةية كة زياد بكرَيت بة زياد يا
( كةس بة ثةسةندى دةزانن، ئةوة ئيزافة بكرَى، ئةوةى دذن و دةيانةوَى وةكو خؤى 24ياسايى؟ )

( كةس دذن، واتا بة زؤرينةى دةنط ثَيشنيارةكة ثةسةند كرا، داوا لة بةِرَيزانى ليذنةى 14مبَينَيتةوة؟ )
 ةين ئةو بِرطةيةش ئيزافة بكةن، بة كةم كردن يان بة زياد كردن،  د.بةهارفةرموو.ياسايى دةك

 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةموار دةكرَيت و  1979ى ساَلى  87هةموارى دووةمى ثيادةكردنى ياساى بةكرَيدانى خانووبةرة ذمارة 
 بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:

بةستانةى بؤ مةبةستى بةكرَيدانى خانووبةرة بؤ نيشتةجَى بوونيان، غةيرى نيشتةجَى بوون ئةو طرَي
طرَيدراون، هةر ضوار ساَل جارَيك نوَى دةكرَينةوة بة كرَى كة هةر دووال لةسةرى ِرَيك دةكةون بة 

 لة كرَيى % زياتر نةبَى20زيادكردن يان كةم كردن، بةمةرجَيك لة حاَلةتى زياتر كردندا زيادكردنى 
 ثَيشوو.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

كةس بة ثةسةندى دةزانن، كَى دذة؟ كةس  57ئةو ماددةية بةو شَيوةيةى خوَينرايةوة دةخةينة دةنطدان، 
 د.بةهار فةرموو. 2نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى 

 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 ز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي

( ى ساَلى 87لة ياساى هةموارى دووةمى ثيادةكردنى ياساى بةكرَيدانى خانووبةرة ذمارة ) 2ماددةى 
 ( ى هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:1979)
 ( لةم ياسايةدا1/ ئةطةر هةردوو الى طرَيبةست رَيك نةكةوتن لةسةر بِرى كرَى كة بة ثَيى ماددةى )1

هاتووة، ئةوا هةردووال يان اليةكيان بؤيان هةية داوا بكةن لة بةِرَيوبةرايةتى باجى خانووبةرة كة لةرَيطةى 
 ليذنةى تايبةتيةوة خةمآلندنى بؤ كرَييةكة بكات و بةِرةضاو كردنى دؤخى ئابوورى.

ةبةردةم دادطاى بةرايى، /بِريارةكانى ليذنةى هاتوو لة بِرطةى يةكةمى ئةم ماددةية شايةنى تانة لَيدانة ل2
 بِريارى دادطا يةكالكةرةوة دةبَيت.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيزان، دةست بة طفتوطؤ دةكةين، بَيطةرد خان فةرموو.
 بةِرَيز بَيطةرد تاَلةبانى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
زانةى كة دةيانةوَى طفتوطؤ بكةن، )خلف امحد، قادر وةمتان، صاحل فقى، د.فرست، ظيان عباس، ئةو بةِرَي

، شَيركؤ محة امني، د.ثةرى، شكرية شَيخانى(، كةس ماوة؟ عبداللطيفمدينة ايوب، بهزاد درويش، ئارى 
 كةس نيية.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بة طفتوطؤ دةكةين، كاك خلف فةرموو. بةِرَيزان دةست
 بةِرَيز خلف امحد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
واهلل من بة ثرسيارَيك دةست ثَى دةكةم لةبةِرَيزانى ليذنةى دارايى لةِراستى دا لةالم ِروون نيية، هةرضةندة 

دووال طرَيبةست دةكةن لةسةرةتا كة هةر 87هاوِرَيكامن هةندَيكيان ِروون كردةوة بة ثَيى قانونى ذمارة 
هيض بنةمايةك ديارى كراوة بؤ طرَيبةستى نَيوان هةردووال، واتة خةمآلندن هةية يان ئازادة و بة ثَيى بازاِر 

(ةوة هةية، 1( خاَلى )2و بة ثَيى كات و وةزعى دارايى ِرَيك دةكةون، ئةوةى كة ثةيوةندى بة ماددةى )
خةمآلندن بؤ كرَييةكة بكات بةِرةضاو كردنى دؤخى ئابوورى و ثَيشنيار دةكةم لة ئةخرية ليذنةى تايبةت 

%(  زياتر نةكات لة سةر كرَيضى، 20لة ضوارضَيوةى ماددةى يةكةمى ئةم ياسايةدا تَي ثةِر نةكات، واتة )
 سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك قادر فةرموو.
 ن رسول:بةِرَيز قادر وةمتا

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةِراستى دا ليذنةكة ثَيويستة هةميشةيى بَيت، هةميشةيى بةو ماناية نا كة كةسةكان نةطؤِردرَين، لةطةَل 
بةشَيك قسةكانى كاك د.فرست هاوِرام، ليذنةكة هةميشةيى بَى بةو ماناية كةسةكان دةكرَى طؤِرانكاريان 

ِرةضاوى ثَيكهاتةى ليذنةكة بكرَيت لةِرووى ثسثؤرى و شارةزايى لة ثَيدا بَيت شةش مانط جارَيك بة 
بوارَيكدا، بة تايبةت اليةنى ياسايى و دارايى و ئابووريةكةى، يةعنى لة ثَيكهاتةى ليذنةكة، ضونكة ئةم 
كَيشةية كَيشةيةكى دائيمية، كَيشةى دائيميش ثَيويستى بة ضارةسةرى بةردةوام و دائيمى هةية بةردةوام، 

ؤية راستةئةو فةرمانطةية فةرمانطةيةكى تايبةمتةندة، بةآلم ثَيشم واية كة ليذنةى تايبةت بةو مةعناية ب
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كة تؤ دةتوانى لةثِر  ئةو ليذنةية دروست بكةى، ليذنةيةك بتوانَى دروست بكةى، بؤ ئةوةى ئةو كاتةى كة 
ليذنةكة، ثَيمواية لةِرووى  اليةنى طرَيبةستةكة يان هةردوو اليةنى طرَيبةستةكة كة دَينة بةردةم

ثسثؤريةوة، لةرووى ثَيكهاتةييةوة ناتوانرَى ئةو خةمآلندنة ثَيويستة بكرَى كة ثَيويستة ليذنةكة و 
ئةندامانى ليذنةكة هةيان بَيت، بة بنةما طرتنى خةمآلندنةكة لةسةر ئةساسى بارودؤخة دارايي و رةوشى 

 ةبوارى دارايى و قيمةتةكان دا روودةدةن، زؤر سوثاس.دارايى و ئةو هةَل بةزين و دابةزينانةى كة ل
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، ظيان خان فةرموو.
 بةِرَيز ظيان عباس عمر:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
شرت نينة ذ ثشتطريى د.فرست دةكةم، من ذى ثرسيارةك هةي ذ ليذنا ياسايي، ئةرَى ئةسَلى ثرؤذةى با

هةندَى، ئيعرتازَيت مةحكةما بيدائى كو هةندَى رَيظةبةريا زةريبةت عةقارى هاتة كرن و ذيَى ليذنةيةك 
بَيتة ثَيكهَينان و ب ديتنا عةدالةت لة هةندَى دابيت كو حاكم بِريارى بدات نة ليذنةيةك بَيتة دةست 

 نيشان كرن و نةشَى ئةو بِريارا بداتن، طةلةك سوثاس.
 ز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

 سوثاس، كاك صاحل فةرموو.
 بةِرَيزصاحل فقى حممد امني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةمة راستة، ثَيمواية ليذنةى ياسايى وا دايان ناوة مةبةستى ئةوةية لة كاتى رَيككةوتنى سةرةوة نةطوجنا، 

ةى تةفسيَلى زياتر هةَلنةطرَى ناروونى تياية، بةو مةرجانةى كة لة من ثَيمواية دؤخى ئابوورى بؤ ئةو
 ( داهاتووة بؤى زياد بكرَى و زؤر سوثاس.1ماددةى )

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، مدينة خان فةرموو.

 بةِرَيز مدينة ايوب هحمد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

و ظيان خانى دةكةم، ئةسَلى قانونَى طةلةك باشرتة ئةز وةكو ثارَيزةرةك ذى دى شرؤظة  ثشتطرييا د.فرست
بكةم، ضونكى ئةطةر بضم ئيعرتازا خؤ طةلةك باشرت بدةم ئةز بضم زةريبةت عةقار، من رَيزا بؤ وان كةسان 

ت قانونى هةمى هةى كة زةريبةت عةقار كار دكةن، ضونكو طةلةك ذوان شارةزا نينة كو د ياسايى دا، ناشَي
( يان ذى  بةرى 2008خبةينة دةستَيت زةريبةت عةقار دا، دَى ضةوا جياوازى دخةنة كو ئةظة ثشتى )
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( يية، ئةطةر تو سةح كى طةلةك وان فايلَيت زةريبةت عةقارى ظة كرى تةلةبا ئيجازا سحى كرى 2008)
( ذى ما 2بينت، دةربارةى بِرطةى ) يان شول ثَى هةى، ئةوةى من ئةطةر مةحكةما بةدائى بيت طةلةك باشرت

( رؤذا بريار بَيتة سةر دان و 15وة تَيدا نةهاتية ديار كرن، ثَيشنيار دكةم ماوة بهَيتة ديار كرن خالىل )
 سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس،كاك ئارى فةرموو.
 مولود: عبداللطيفبةِرَيز ئارى 

 سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز 
( البربَى، سياغة بكرَيتةوة بةم جؤرة، لةطةَل طؤرينى وشةى تايبةت، وةكو ئةو 2من ثَيم باشة بِرطةى )

بةِرَيزة باسى كرد بكرَيت بة تايبةمتةند، واتا موختةس، ضونكة تايبةت جياية، بةم ضةشنةى ىَل بكرَيت، 
بةستكار رَيك نةكةوتن لةسةر بِرى ئةو كرَييةى كة لة ئةطةر هةردووالى  طرَيبةست هةَلةية، هةدووالى طرَي

( هاتووة، هةردووالى طرَيبةستكار بؤيان هةية داوا بكةن لة بةِرَيوبةرايةتى كار وخانووبةرة كة 1ماددةى )
لةرَيطةى ليذنةى تايبةمتةندةوة خةمآلندن بؤ كرَييةكة بكات بةِرةضاو كردنى دؤخى ئابوورى، بِريارةكانى 

 تى تانة لَيدانة لةبةردةم دادطاى بةرايى و دوا بِرياريش الى دادطاية، سوثاس.ليذنة شاية
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، ئةوةى نووسيوتة بينَيرَى ئةطةر زةمحةت نةبى، كاك شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيز شَيركؤ محة امني :
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

طةَل ئةوةم كة ليذنةكة بةجؤرَيك بَيت كة ئةوثةرى عةدالةت و هاوسةنطى تيا بَى، يةعنى ئةوة منيش لة
 ( رؤذة ديارى بكرَى، سوثاس.15نةبَى جيهاتى جؤراوجؤرى تيا بَى، لةطةَل ئةوةى دووةميش ئةو )

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، د.ثةرى فةرموو.
 ز د.ثةرى صاحل محيد:بةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
من ثشتيوانى لة قسةكانى د.شَيركؤ دةكةم، دارشتنةوةكةشم كردووة و دةينَيرم، ئةوةى ثَيشوش وةك ئةوةى 

 ناردم واى ىَل نةكرابوو، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، شكرية خان فةرموو.
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 :مصطفىز شكرية مسايل بةِرَي
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةخاَلى يةكةم، ئةوة زياد بكرَى بة ِرةضاو كردنى دؤخى ئابوورى و نرخى بازاِر، نرخى بازاِر زياد بكرَيت، 
 سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ى هات، ئَيستا داوا لة بةِرَيزان ليذنةى ياسايى دةكةين بؤ سوثاس، بةِرَيزان طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية كؤتاي
 روونكردنةوةى زياتر و داِرشتنةوةى ماددةكة، بةِرَيز د.بةهار حممود فةرموو.

 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةبدةئى )العقد شريكة  سةبارةت بةوةى كة ئايا خةمآلندن هةية يان ئازادة، ئَيمة مةبدةئى ئةسَل ئةوةية،
املقاعدين(، واتة خؤيان رَيك دةكةون، هيض خةمآلندنَيك نيية و ئَيمة لةسةر ئةو مةبدةئة دَيني ئةو 
تةقيدانة دةكةين، يةعنى ئةسَل ئةوةية، ئةوة ثرسيار كرا لةبةر ئةوة جوامب دانةوة، سةبارةت بةوةى كة 

بَيت و ئةوانة، ئةوةندةى من بزامن باجى خانووبةرة ئايا ليذنةكة هةميشةيى بَيت، ليذنةى تايبةمتةند 
خؤيان ليذنةى خةمالندنيان هةية، وةك ئةوةى كة وترا هةميشةيية و هةيانة، سةبارةت بةوةى كة وترا 
دادطا باشرتة، لةراستى دا من ثَيمواية دادطا ئةو كَيشةيةى دروست كردووة كة ئَيستا ئَيمة هاتووين ئةم 

ةوة، ئةسَلى كَيشةكة لة جَى بةجَى كردنةكة بووة، ئةمة يةك، دووةم/ ئَيمة دادطامان ياساية هةموار دةكةين
( كة خؤيان ِرَيك بكةون بةو 1بة هةند وةرطرتووة، سَى خةتوةمان داناوة، خةتوةى يةكةم ماددةى )

بةتةى كة مةرجانةى دامانناوة، ئةطةر ِرَيك نةكةوتن، دةضن داوا لة باجى خانووبةرة دةكةن بةو ليذنة تاي
هةيانة خةمآلندنيان بؤ بكات، ئةطةر بةوةش ِرازى نةبوون، هاتووينةتة سةر حمكةمة، واتا مةحكةمةمان 
دةرنةكردووة ة بابةتةكة، دةتوانن بضن لةبةردةم دادطاى بةرايى دا سةبارةت بةوةى كة وترا ماوة 

دةنَيني لة ِرؤذى بِريارى ( ِرؤذ دا15دابندرَيت، بةَلَى راستة ئةوة لةشوَينى خؤيداية، ماوةى )
 خةمآلندنةكةوة، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، تةالر خان فةرموو.
 حممد: لطيفبةِرَيز تةالر 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
و وةكو هةمان ماددةى  بؤ ئةو بةِرَيزانةى كة داوايان كرد كار لةسةر ئةوة بكرَى ليذنةكة ليذنةى دادطا بَى

ثَيشووى ياسايةكة بَى، ئةوةى كة ئَيمةى طةياند بؤ ئةوةى دةست بؤ ئةو هةموار كردنة ببةين، ئةوةى 
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ليذنة ثةيوةندارةكان بوو كة طةورةترين كَيشةى دروست كرد، لةطةَل ِرَيزَيكى زؤرم بؤ ليذنةكانى دادطا، 
ا خؤى بة ثَيى ياسا دةتوانى بؤ ئيعرتازى يةكةم و كَيشةيةكى زؤر زؤر بؤ كرَيضيةكان دروست بوو، هةت

دووةم بطرى، سَييةم و ضوارةم و ثَينجةم هةتاوةكو دةطاتة ئةوةى كة هةردوو تةرةف ِرازى بن لةسةر كرَى، 
بةآلم ئَيستا لة دادطا لة سَى ئيعرتاز دادوةر وةرى ناطرَيت، ئةمة طرفت دروست دةكات بؤ كرَيضى و خاوةن 

( كة دةرضوو بوو، هيض 2002(ى )220وة من ثَيم باشة هةمان شَيوةى كة لةبِريارى )موَلك، لةبةرئة
كَيشةيةكيشى دروست نةدةكرد، ليذنةى تايبةمتةند لة باجى خانووبةرة، ئةو ليذنةية هةَلدةستا بةِرَيكارى 

د، بة خةمآلندنةكة، تانة دانةكةش دادطاى بةرايى بوو، ئةمة لةِرووى كاتةوة كَيشةى دروست نةدةكر
ثَيضةوانةوة زياتر نزيك بوونةوة هةبوو لةسةر كرَييةكة، لةهةمان كاتيش دا ماوةى ئيعرتازةكة و تانة 
لَيدانةكةش لةِرَيطاى دادطاى بةرايى بؤ ئةوان باشرت بوو، بؤ ئةوةى كَيشةيان بؤ دروست نةبَى و كَيشةكةيان 

كيد لةسةر ئةوة بكةنةوة ئةو ليذنةية بَيت لةِرَيطاى قوَل تر نةبَيـتةوة، بؤية من ئةو بةِرَيزانة هيوادارم تةئ
باجى خانووبةرة و كرَيضيةكان خؤشيان، هةروةها دادطا خؤشى كة ئَيمة ِراو سةرجنمان وةرطرتوون كة تا 
ئةم بةيانيةش تةئكيديان لةسةر ئةوة دةكردةوة كة كرَيضيةكان و ليذنةى ثةيوةنديدارى باجى خانووبةرة 

كات، ئةو ليذنةية هةية و طؤِرانكارى لة ئةندامةكان دةكرَى ئةمة باشرتة، ضونكة كارى خةمآلندنةكة ب
ليذنةى ثةيوةندار لة ياساكةى كة ثَيشووتر هةموار كردةوة، ئةو خةبريانة بةشَيوةيةك ئةو موَلكانةيان 

رَيضى تةمخني دةكرد طةورةترين كَيشةى بؤ كرَيضى و خاوةن موَلكةكة دروست دةكرد، بارطرانى لةسةر ك
دروست دةكرد، بؤية ثَيويستة ئَيمة كار لةسةر ليذنةى باجى خانووبةرة بكةين، ضونكة هةميشة ِرةضاوى 

 بارى دارايى كرَيضى دةكات و بةو ئاراستةيان نابات كة كَيشةى كؤمةآليةتى ىَل بكةوَيتةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك عمر فةرموو. سوثاس،
 بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
دواى ثشتطرييم بؤ قسةكانى بةهار و  خاتوو تةالر، من زؤر ثةيوةنديم لةطةَل حاكمةكانى سلَيمانى كرد، 

نيية، حاكمةكانى سلَيمانى بةتةواوى بَيزار بوون لةو خةمالندنة، بة دةقيقى ئةو خةآلندنة ئيشى ئَيمة 
ئيشى بةِرَيوبةرايةتى باجى خانووبةرةية، من لةطةَل داواى ىَل بووردن لةطةَلى نةبووم، ثَيشنيار دةكةم بةو 
شَيوةيةى ىَل بكرَيت، ئةطةر هةردووالى طرَيبةست رَيك نةكةوتن لةسةر بِرى كرَى، بة ثَيى ئةوةى لةو 

ن هةية داوا بكةن لة بةِرَيوبةرايةتى باجى ياسايةدا هاتووة، بؤ ئةوةى هةردووال يان اليةنَيكيان بؤيا
خانووبةرة، كة لة رَيطةى ليذنةى خةمآلندنةوة كرَييةكة ديارى بكات بة رةضاو كردنى )بارى دؤخى 
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ئابوورى( البربَيت لة ياسادا شتى وانيية، ئةو كةسةى كة دةضَى خةمآلندنةكة دةكات رةضاوى بارى ئابوورى 
كة ئةو بارودؤخة هةلسةنطينن، خةمآلندن بةو ماناية دَيت بارودؤخى  دةكات، خؤ ئةوانة بؤ ئةوة دةضن

ئابوورى هةلسةنطينى، نرخ هةلدةسةنطينى بة ثَيى كات، لةبةرئةوة ئةو ثةرةطرافةى ئةخري من داوا دةكةم 
 البربَى و سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 يى و ليذنة ثةيوةندارةكان ِراوَيذى ثَيويست ئةجنام بدةن، د.بةهار فةرموو.سوثاس، داوا لة ليذنةى ياسا

 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( لة ياساى هةموارى دووةمى 2دواى وةرطرتنى راى ِرَيزمانيش بةم شَيوةية سياغةمان كردووتةوة، ماددةى )
( هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية 1979( ى ساَلى )87ة ذمارة )ثيادةكردنى ياساى بةكرَيدانى خانووبةر

 دةخوَيندرَيتةوة:
(ى ئةم ياساية 1/ئةطةر هةردووالى طرَيبةست لةسةر بِرى كرَى رَيك نةكةوتن كة بة ثَيى ماددةى )1

كةلة  هاتووة، ئةوا هةردووال يان اليةنَيكيان بؤيان هةية داوا لة بةِرَيوبةرايةتى باجى خانووبةرة بكةن
 ِرَيطةى ليذنةى خةمآلندنى تايبةتةوة، بةِرةضاو كردنى دؤخى ئابوورى خةمآلندن بؤ كرَييةكة بكات.

/ بِريارةكانى ليذنةى هاتوو لةبِرطةى يةكةمى ئةم ماددةية شايةنى تانة لَيدانة لةبةردةم دادطاى بةرايى 2
 يةكالكةرةوة دةبَيت.( ِرؤذ لة بِريارى خةمآلندنةكةوة و بِريارى دادطا 15لة ماوةى )

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس بة ثةسةندى دةزانن، 49ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَى لةطةَلة؟ )
 (، د.بةهار فةرموو.3كَى دذة؟ كةس نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا ماددةى )

 حممود فتاح:بةِرَيز د.بةهار 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 :3ماددةى 
(ى ساَلى 87لة ياساي هةموارى دووةمى ثيادةكردنى ياسايى بةكرَيدانى خانووبةرة ذمارة ) 4ماددةى 

 ( هةَلدةوةشَيتةوة.1979)
بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، هةر بؤ بةرضاو ِروونى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هةلوةشاندنةوةى ئةم 

اددةية موناقةشةى ناوَيت تةحسيَل حاسَلة، لةبةرئةوةى كة ئةو ماددةية باسى لةوة دةكرد كة نيسبةمان م
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دانابوو، ئَيستا نسبةكة هاتة ماددةى يةكةم كة لةسةر كرَييةكةية، بؤية دةبَى ئةوةيان هةَلوةشَيتةوة، 
 سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( دةخةينة 4( و هةَلوةشاندنةوةى ماددةى )3ة موناقةشةى لةسةر نيية ئةو ماددةية، ماددةى )ديار
( كةس بة ثةسةندى دةزانن، ئةوةى دذة كةس نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى 43دةنطدان، )

 (، د.بةهار فةرموو.4)
 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ؤياسايةكة زياد دةكرَيت و ِريزبةندى ماددةكان ِرَيك دةخرَيتةوة و بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة :ماددةيةك ب

(ى ئةم ياساية ملكةض دةبَى بؤ حوكمةكانى ياساي بةكرَيدانى 1ضؤَلكردن لة طرَيبةستةكانى ماددةى )
 (.1979(ى ساَلى )87خانووبةرة ذمارة )

 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري

 ديارة طفتوطؤ نيية، كاك عمر تَيبينيةكى هةية فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ( بنووسرَى.ختلية(يان )اخالءيةك ثَيشنيارم هةية لةبةردةم ضؤَلكردنى )

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

ردنى ئةو تَيبينيةى كة كاك عمر عينايةت باسى كرد، ئةو ماددةية دةخةينة دةنطدان، كَى بةِرةضاو ك
( كةس بة ثةسةندى دةزانَيت، ئةوةى دذة؟  كةس نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، 51لةطةَل داية؟ )

 (، د.بةهار فةرموو.5ماددةى )
 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ة هيض دةقَيكى ياسايى يان بِريارَيكى ناكؤك لةطةل حوكمةكانى ئةم ياساية دا ناكرَيت.كار ب

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

كةس بة ثةسةندى دةزانن، كَى دذة؟ كةس نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى  50كَى لةطةَل داية؟ 
 د.بةهار فةرموو. 6
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 د.بةهار حممود فتاح: بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 :6ماددةى 
 ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةندارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَى بةجَى بكةن.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

(، 7يية، ماددةى )( كةس  بة ثةسةندى دةزانن، كَى دذة؟ كةس ن47ئةم ماددةية دةخةينة دةنطدان، )
 د.بةهار فةرموو.

 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 : 7ماددةى 
 ئةم ياساية لة رؤذى بآلوكردنةوةى لةِرؤذنامةى  فةرمى )وةقائيعى كوردستان( جَى بةجَى دةكرَيت.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس لةطةَلة، كَى دذة؟ كةس نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، هؤيةكانى دةرضواندن 44كَى لةطةَلة؟ )
 فةرموو.

 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 هؤيةكانى دةرضواندن
بةلةبةرضاو طرتنى طرفتى ئابوورى و كؤمةآليةتى لة ثَيناو هَينانة دى دادثةروةرى و هاوسةنطى مافى 

 موَلك و كرَيضى ئةم ياساية دةرضوَينرا. خاوةن
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك ئارى فةرموو.
 مولود: عبداللطيفبةِرَيز ئارى 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بة لةبةرضاو طرتنى هَينانة دى دادثةروةرى و دةستةبةرى مافى كرَيضى و خاوةن موَلك، بةلةبةرضاو 

 طرتنى دؤخى ئابوورى و كؤمةآليةتى ئةم ياساية دةرضوَينرا.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةوة بنَيرة، د.بةهار فةرموو.
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 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

وَلك هاوسةنطى لة نَيوان مافى كرَيضى لة ثَيناو هَينانةدى دادثةروةرى و هاوسةنطى مافى كرَيضى و خاوةن م
 و خاوةن موَلك بةلةبةرضاو طرتنى دؤخ و طرفتى ئابوورى و كؤمةآليةتى ئةم ياساية دةرضوَينرا.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

، ئةوةى دذة؟ ( كةس بة ثةسةندى دةزانن48هؤيةكانى دةرضواندن دةخةينة دةنطدانةوة، كَى لةطةَلة؟ )
( كةس بة 52كةس نيية؟ بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، كؤى ياسايةكة دةخةينة دةنطدان، كَى لةطةَلداية؟ )

ثةسةندى دةزانن، كَى دذة؟ كةس نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، بةِرَيزان سوثاس بؤ ئَيوةي بةِرَيز، 
ي ليذنةي شارةواني، بةِرَيزان بةردةوام سوثاس بؤ ليذنةكاني ليذنةي ياسايي و ليذنةي شارةواني، سةرؤك

دةبني، كةس نةضَيتة دةرةوة، بؤ ئةوةي ئةو بةشةي ماوة لة ثةيِرةو، بؤ دةنطدانة، دةست بة دةنطدان 
دةكةين ِراستةوخؤ، داوا لة بةِرَيزان ليذنةي كاتي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان دةكةين فةرموون بؤ سةكؤي 

ةضنة دةرةوة زوو بَينةوة، لةمةودوا بةِراسيت دةبَيت ئةم نةريتة بشكَينني، تايبةت بة ليذنةكان، ئةوانةي د
كة هةموومان ضاوةِرواني ئةوةينة جار هةية ماوةيةك بؤ ئةوةي نيصاب تةواو بَيت، هةمووشتان دةزانن 
طرنطي ئةم ثةيِرةوة ضةندة بؤ ثةرلةماني كوردستان، لةبةر ئةوة داواتان لَي دةكةم تا كؤتايي ئةم 

نطدانة، تا ثةسندكردني ثةيِرةو هؤَلي ثةرلةمان بةجَينةهَيَلن، داوا لة ليذنةي كاتي دةكةين بةِرَيزان دة
د.فرست كة دةست ثَي بكةن، بؤ ئةوةي ماددةكان بةس بؤ دةنطدانة، موناقةشة كؤتايي ثَيهاتووة، بةشكو 

ام بن دةتوانني هةمووي تةواو بتوانني بةشَيكي تريش موناقةشة بكةين هةر ئةمِرؤ، ئةطةر ئَيوة بةردةو
 بكةين ئةمِرؤ ئَيوارة، باشرت دةبَيت، فةرموو بةِرَيزان.

 بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة بةشي ياسادانان طفتوطؤي لةسةر كرابوو، ئَيستا ماددة ماددة دةخيةينة دةنطدان، ئةو ماددانةي بريوِراي 
 ةكان دةخةينة دةنطدان.جياوازي لةسةر بوو، بريوِراي

( هيض تَيبينيةكي لةسةر نةبوو، بؤية وةكو خؤي كة هةية دةخيوَينينةوة بؤ ئةوةي خبرَيتة 78ماددةي )
 دةنطدان.
 :(78ماددةي )

 بةشي هةشتةم/ ياسادانان
 مةبةست لة ياساِرَيذي:
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 دةركردني ياسا و بِريار.-1
 هةمواركردني ياسا و بِريارة كارثَيكراوةكان.-2
 ةركاركردن يان هةمواركردني كارثَيكردني ياسا فيدراَلييةكان.ب-3

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
( كةس بة 51( كَي لةطةَلة؟ )78ئةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، ماددةي )

را، نابَي كةس بضَيتة دةرةوة، دانيشن، ثةسند دةزانن، كَي دذة؟ كةس نية، بة كؤي دةنط ثةسند ك
 (.79ئيجباريةن لة ذوورَي دانيشن، ماددةي )

 بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( لةسةر داواي ئةنداماني ثةرلةمان هةندَيك طؤِرانطاري صياغي كراوة، ئةوةي كة 79ماددةي )
 دةخيوَينمةوة.

 ( 79ماددةي )
 ييت ية لة طفتوطؤ و ثةسندكردني:ثرؤسةي ياسادانان بر

 ثرؤذة ياسا يان ثرؤذة بِريار كة لةاليةن دةسةآلتي جَيبةجَي كردن ثَيشكةش دةكرَين.-1
 ( ئةندام ثَيشكةش دةكرَين.10ثَيشنيازي ياسا يان بِريار كة بةاليةني كةم لةاليةن )-2
ةش دةكةن لةو بابةتانةي ئةو ثرؤذة ياسا و بِريارانةي كة لةاليةن دةسةآلتي دادوةري ثَيشك-3

 ثةيوةنديدارن بة خؤيان.
ئةو ثَيشنيازي ياسا و بِريارانةي كة لةاليةن دامةزراوة فةرمييةكان بة ثَيي ياسا كارثَيكراوةكان ثَيشكةش -4

 دةكرَين.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ة دةنطدان، ثَيشرت موناقةشة كراوة، زؤر بة تَير و تةسةلي ئةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخةين
( كةس بة ثةسند دةزانن، كَي دذة؟ دوو كةس دذة، بة زؤرينةي دةنط 54موناقةشة كرابوو، كَي لةطةَلة؟ )

 ثةسند كرا، ثَيشنيارةكان هةر تةعديل كرابوون، ليذنةكة خؤيان ِراستيان كردبووةوة، بةردةوام بن.
  علي:بةِرَيز فرست صؤيف

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( لةسةر داواي ئةنداماني ثةرلةمان بةم شَيوةية داِرَيذراوةتةوة:80ماددةي )
 (80ماددةي )
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ثَيشنيازي ياسا و بِريارةكان كة لةاليةن ذمارةي ثَيويست لة ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش دةكرَين 
( ِرؤذ لة بةرواري ثَيشكةش كردنيان لةاليةن 14وةي )ثَيويستة شَيوازي ياسادانان لةخؤبطرَيت و لة ما

ليذنةي ياسايي بة هةماهةنطي لةطةَل دةستةي سةرؤكايةتي بِرياري لةسةر دةدرَيت لةسةر بنةماي 
 طوجناندني لةطةَل يةكَيك لةو ثَيوةرانةي خوارةوة:

 بووني بابةتَيكي طشيت كة ثَيويسيت بة دةرضوواندني ياسا يان بِريار بكات.-1
 بووني بؤشاييةكي ياسايي.-2
 ئةطةر كَيشة لة جَيبةجَي كردني ياسا هةبَيت و ثَيويسيت بة هةمواركردنةوة بَيت.-3
 لة دةرضوواندني ئةو ياسا يان بِريارة ِرةضاوي بارطراني دارايي لةسةر حكومةت بكرَيت.-4

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
( كةس بة ثةسند دةزانن، كَي 54و شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلة؟ )ئةو ماددةية بة

 (.81دذة؟ دوو كةس دذة، بة زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، ماددةي )
 بةِرَيز قادر وةمتان رسول:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تَيثةِري، ضةندين كةس داواي  ضةندين كةس داواي لةو خاَلة بؤ منونة لةو ماددةية كة طفتوطؤ ناكةن
هةماهةنطي ليذنةي ياسايي و دةستةي سةرؤكايةتي لةطةَل ليذنةي تايبةمتةندي كرد، زياتر لة ثَينج 
كةسيش داوايان كرد، بةآلم بةِرَيزان برييان نةماوة، يةعين هةر بةجددي، بةآلم هةروةك خؤي 

سنةوة، ئةطةر تةنها ئاَلوطؤِر بةسةر شَيوازي دةنووسينةوة، بةِرَيزاني ليذنةي كاتي هةر وةك خؤي دةنوو
نووسيين وشةكان دا بَينن، ئةطةر نا هيض طؤِرانكارييةكي تَيدا نية، هةر ئةوةي بؤ خؤيان تةبةنييان كردووة 
ثَيشرت، هةمان شت دةخوَيننةوة بةآلم بة شَيوازي خوَيندنةوةيةكي تري جيا، تةنها وشةكان لةِرووي 

 ري بةسةردا هاتووة، زؤر سوثاس.ِرَيزمانييةوة طؤِرانكا
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

نا نا وانية، ئةو ثَيشنيارانة وةرطريان، تؤ جارَي بَي ئيجازة قسةت كرد، ئةوة جارَي موخالةفةي ثةيِرةو بوو، 
ثةرلةمان و ليذنة  دووةم/ ئيرت ئةوة ليذنةي ياسايي بة هةماهةنطي لةطةَل دةستةي سةرؤكايةتي

 ثةيوةنديدارةكان تةحصيل حاصلة، فةرموو بةِرَيز د.فرست ِروونكردنةوةيةك لةو بارةوة.
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 بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هَيشتا كاك قادر با ثةلة نةكات، هةرضي ِرةئي هاتووة، ئةوةي سَي كةس زياتر ثشتطريي كردووة ئَيستا  
ةدةين، بةس لةو بةشة كةمرتين شت هةبووة كة سَي كةس زياتر ثشتطريي بكات، ئةطةر ئاماذةي ثَي د

(، لةطةَل ئةوةي كة ئَيمة نووسيومانة 80سةيري ئةو ماددةية بكةي كة بةِرَيزيان باسيان كرد، ماددةي )
ؤذةكة تةواو بيخوَيننةوة، من جارَيكي تر دةخيوَينمةوة، ئةطةر هيض ئةوةي ماددةي كة هةية لة ناو دةقي ثر

 طؤِرانكاري تَيدا كراوة.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 نا نا زؤر طؤِرانكاري بةسةردا هاتووة.
 بةِرَيز فرست صؤيف علي:

خؤ لةسةر ِرةئي ئَيمة نةبووة، لةسةر ِرةئي ئَيوة بووة بة تةواوي طؤِريتمان ماددةكة، هةموو تَيبينييةكامنان 
 بةر ضاو طرتووة.لة

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 (.81بةردةوام بة ماددةي )

 بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( دةمج بكرَي، ئَيمة ثَيش ئةوةي ماددةكة 84(، )83(، )82(، )81ثَيشنيازي ثَيويست كرابوو، ماددةي )
( داوا لة بةِرَيزتان دةكةين خبرَيتة دةنطدان، ئينجا صياغة 84(، )83(، )82(، )81)خبوَينينةوة، دةجمي 

 نوَييةكة خبرَيتة دةنطدان.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

(، 82(، )81ئةو ثَيشنيارة بؤ دةمج كردني ضوار ماددة دةخةينة دةنطدان، دةمج كردني ضوار ماددة )
( كةس بة ثةسند دةزاني، كَي دذة؟ كةس نية، بةكؤي دةنط ئةو ثَيشنيارة 54(، كَي لةطةَلة؟ )84(، )83)

 ثةسند كرا.
 بةِرَيز فرست صؤيف علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( دةبَيتة ضوار بِرطةي جياواز، تةنها لة بِرطةي ضوارةم دةستةواذةيةك ئيزافة دةكرَيت 81كةواتة ماددةي )

(ي ثَيش ِرةتكردنةوةكةي، دانيشتين دواي 84ئةنداماني ثةرلةمان، كة دةكاتة ماددةي )لةسةر داواي 
ِرةزامةندييةكة بةو شَيوةيةي لَي دَي بِرطةي ضوارةكة، كاتَيك ثرؤذةي ثَيشنيازةكة لةاليةن سةرؤكايةتي 
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ييةكة دةخرَيتة ثةرلةمان ليذنةي ياسايي ِرةزامةندي لةسةر دةبَيت لة يةكةمني دانيشتين دواي ِرةزامةند
بةرنامةي كار، تةنها ئةو دةستةواذةية ئيزافة دةكرَي، ئةطينا هةموو بِرطةكاني تر كة لة ضوار بِرطة 

 كؤكراوةتةوة لة ماددةكة بةو شَيوةيةي دةخيوَينمةوة:
 (81ماددةي )

ر دةركةوت دواي تَيِروانيين ثرؤذة ثَيشنيازةكة لةاليةن سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ليذنةي ياسايي ئةطة-1
(ي ئةم ثةيِرةوة دا هاتووة، ِرةت دةكرَيتةوة و 80يةكَيك لةو ثَيوةرانةي تَيدا نية كة لة ماددةي )

 خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ ناكرَي.
لة كاتَيكدا ئةنداماني ثةرلةمان كة ثَيشنيازي ياسا يان بِريارةكةيان ثَيشكةش كردووة ِراي سةرؤكايةتي -2

بؤيان بِروا ثَيهَينةر نةبوو، بابةتةكة دةخرَيتة بةردةم دةستةي طشيت بؤ  ثةرلةمان و ليذنةي ياسايي
يةكالكردنةوةي ئةكةر لةوَيش ِرةتكرايةوة و ئةنداماني ثةرلةمان هةر ثَيداطرييان كرد لةسةر 

 ثَيشنيازةكةيان ئةوة دةخرَيتة بةردةم ثةرلةمان بؤ بِرياردان لةسةري.
كة بةشَيوةيةكي طشيت رةت نةكرايةوة بةآلم سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ئةطةر ثَيشنيازي ياسا يان بِريارة-3

ليذنةي ياسايي تَيبينيان هةبوو لةسةر ثرؤذة ثَيشنيازةكة ئةوة لةو حاَلةتة دةطةِرَيندرَيتةوة بؤ ئةو 
 ئةندامانةي ثَيشكةشيان كردووة بؤ ِرةضاوكردني تَيبينيةكان و دووبارة ثَيشكةش كردنةوةي.

ثَيشنيازةكة لةاليةن سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ليذنةي ياسايي ِرةزامةندي لةسةر دةدرَي لة  كاتيك ثرؤذةي-4
 يةكةم دانيشتين دواي رةزامةندييةكة دةخرَيتة بةرنامةي كار.

سةبارةت بةو تَيبينيانةي لة رووي زمانةوانييةوة بؤمان هاتبوون ئَيمة لةطةَل دةستةي سةرؤكايةتي 
كرد ليذنةيةكي ثسثؤِر لة ئةوانةي خةبرين لةبواري زماني كوردي و ئةوانةي كة ثَيشرتيش وا ثَيشنيازمان 

خولياي ئةو بابةتةيان هةية كة لة ناو هؤَل ثَيشنياز دةكةن ئَيمة ثةيِرةوةكة بة كاملي ثَيشكةشيان دةكةين 
دةنطدانةوة  لة ماوةي حةفتةيةك هةموو هةَلة زمانةوانييةكامنان بؤ ضاك بكةنةوة و دواتر ئةوة ناخرَيتة

تةنها لة رووي زمانةوانييةوة راست دةكرَيتةوة، ئةوةش حاَلةتَيكي تةبيعي ية لة خولةكاني ثَيشرتيش 
هةبووة، بؤية لةوانةية لة رووي زمانةوانييةوة هةموومان لةبةرضاو نةطرتيَب بؤ ئةو ليذنة تايبةتةمان 

 بةجَيهَيشت.
 ثةرلةمان: بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي

بةِرَيزان ئةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة كة ضوار ماددة بوونة يةك، بوونة ضوار بِرطة لة ماددةي 
( كةس بة ثةسند دةزانن، كَي دذة؟ كةس نية، بة 59( كَي لةطةَلة؟ )81( دةخةينة دةنطدان، ماددةي )81)

 (.82( دةبَيتة )85كؤي دةنط ثةسند كرا، ماددةي )
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 ز فرست صؤيف علي:بةِرَي
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (82ماددةي )
تَيبيين ئةندامان لةبةرضاو طرياوة، دواي وةرطرتين تَيبينييةكان بةم شَيوةية صياغةمان كردؤتةوة و ئةو 

 ِرايانةي كة هةبوو وةرمانطرتووة، 
 (82ماددةي )

ةبَيت لةطةَل ثرؤذة ثَيشنيازَيكي ديكة لة هيض ثرؤذة ثَيشنيازَيك وةرناطريَيت ئةطةر هةمان ناوةِرؤكي ه-1
 ذَير دةسيت ليذنةي تايبةمتةنداية بؤ ِرثؤرت نووسني.

ئةطةر ليذنة بؤي دةركةوت كة لة نَيوان ثرؤذة ياسا و ثَيشنيازي ياسا لةِرووي بنةما بنةِرةتييةكانةوة -2
دةكات ئةطةر هةر يةكَيكيان  دذيةكي هةية، ئةوة ليذنة بة ِرثؤرتي تايبةت ِراي خؤي ثَيشكةشي ثةرلةمان

لةرووي بنةماوة ثةسند كرا ئةوة ماناي رةتكردنةوةي ئةوي ديكةية و دواتر ليذنة رَيكاري ياسايي خؤي 
 دةطرَيتةبةر.

ثرؤذة ياسا بة بنةما دادةنرَيت ئةطةر ثَيشنيازي ياساي ديكة ثَيشكةش كرا لة ِرووي ثرةنسيثةوة وةك -3
 زي ياسا نةضووبَيتة قؤناغي راثؤرت نووسني.يةك بوون، بة مةرجَيك ثَيشنيا

 ئةطةر ثَيشنيازي ياسا رةتكرايةوة لة هةمان وةرزي ياسادانان ثَيشكةش ناكرَيتةوة.-4
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس بة 60( كَي لةطةَلة؟ )82ئةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، ماددةي )
 (.83ثةسند دةزانن، كَي دذة؟ كةس نية، بة كؤي دةنط ثةسند كرا، ماددةي )

 بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( هيض تَيبينييةكي ئةوتؤ نةبووة، ئةوةي كة هةية دةخيوَينينةوة وةكو خؤي.83لةسةر ماددةي )
 ( 83ماددةي )

نها لة مانطي يةكةمي وةرزي ياسادانان ئةنداماني ثةرلةمان دةتوانن لة هةر وةرزَيكي ياسادانان تة-1
 ثَيشنيازي ياسا ثَيشكةش بكةن.

تةنها لةو حاَلةتانة نةبَيت كة دؤخَيكي تايبةت دَيتة ثَيش و ثَيويسيت بة ياسا يان بِريارَيكي بة ثةلة -2
 يي ياسا يان بِريارةكة دةكات.هةبَيت و لةو بارةش دةستةي طشيت هةَلسةنطاندن بؤ ثَيويسيت و بةثةلة
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
( كةس 54ئةو ماددة ثَيشرت موناقةشة كرابوو دةخةينة دةنطدان بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة، كَي لةطةَلة؟ )

 (.84بةثةسند دةزانن، كَي دذة؟ كة س نية، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ماددةي )
 َيز فرست صؤيف علي:بةِر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( ديسان ئةو ماددةيةش هيض تَيبينييةكي ئةوتؤي لةسةر نةبووة.84ماددةي )
 :(84ماددةي )

ئةو ثرؤذة ياسا و بِريارانةي كة لةاليةن حكومةت ثَيشكةش دةكرَين ِراستةوخؤ لة يةكةمني كؤبوونةوةي -1
 ةوةي يةكةميان بؤ دةكرَيت.دواي طةيشتنيان بؤ ثةرلةمان خوَيندن

ئةطةر ثرؤذةكة يان ثَيشنيازةكة لة تايبةمتةندي زياتر لة يةك ليذنة بوو سةرؤكايةتي ثةرلةمان بة -2
هةماهةنطي لةطةَل ليذنةي ياسايي بِريار دةدات بة بةشكردني ثرؤذة يان ثَيشنيازةكة و ناردني هةر بةشَيك 

 ئةو بةشة راثؤرت ئامادة دةكات كة ئاراستةي كراوة. بؤ ليذنةي تايبةمتةند ليذنةش تةنها لةسةر
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيزان ئةو ماددةية ثَيشرت موناقةشة كراوة، بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلة؟ 
 دةنط ثةسند كرا، بةِرَيزان بةردةوام دةبني.( كةس بة ثةسند دةزانن، كَي دذة؟ كةس نية، بة كؤي 58)

 بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (85ماددةي )
طؤِرانكاري بضووكي تياكراوة تةنها ئةوة لة دوو بِرطة ئيزافة كراوة لة بِرطةي يةكةم و بِرطةي ضوارةم لة 

 ِرؤذي طةيشتين، بةم شَيوةيةي لَي دَيت:
 :(85ماددةي )

( رؤذ لة بةرواري طةيشتين راثؤرتي خؤي لةسةر ثرؤذة يان 21بَي ليذنةي تايبةمتةند لة ماوةي )دة-1
 ثَيشنيازي ياسا و بِريارةكة ئامادة بكات.

ئةطةر ثرؤذة يان ثَيشنيازي ياسا و بِريارةكان بة شَيوةي بةثةلة ئاراستةي ليذنةي تايبةمتةند كرابَيت  -2
 خؤي ثَيشكةش بكات. ( رؤذ راثؤرتي7دةبَي لة ماوةي )

ليذنةي تايبةمتةند بؤي هةية هةماهةنطي لةطةل اليةني ثةيوةنديدار بكات بؤ ئامادةكردني راثؤرت -3
 لةسةر ثرؤذة يان ثَيشنيازي ياسا و بِريارةكان.
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ئةطةر لة ماوةي دياريكراو ليذنةي تايبةمتةند راثؤرتي ئامادة نةكرد جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان -4
ئاطادار دةكاتةوة و دةبَي ليذنة لة ماوةي ضوار رؤذ لة رؤذي طةيشتين راثؤرتي هؤداري خؤي  سةرؤكي ليذنة

 ثَيشكةش بكات و بِرياري دةستةي طشيت لةم بارةيةوة يةكالكةرةوة دةبَيت.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
( 60خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلة؟ )ئةو ماددةية ثَيشرت موناقةشة كراوة، بةو شَيوازةي 

كةس بة ثةسند دةزانن، كَي دذة؟ كةس نية، بة كؤي دةنط ثةسند كرا، ئةم بةشة هةر بؤ دةنطدانة تةنيا، 
 موناقةشة كراوة، فةرموو بةِرَيز.

 بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ماددةية دوو راي هةبووة، ئَيمة سيستةمَيكي نوَيي ياسادانان يةعين ليذنةي كاتي ثةيِرةو خؤي لةسةر ئةو 
طؤِرانكاري تَيداكراوة، رايةك كة راي يةكةمة دةخيةينة دةنطدان ثَييواية )كاتَيك كة خوَيندنةوةي يةكةم بؤ 

 قانونَيك دةكرَيت ئاراستةي ليذنةي تايبةمتةند لةطةَل ليذنةي ياسايي دةكرَيت(.
 هيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابرا

 يةعين دوو ليذنة.
 بةِرَيز فرست صؤيف علي:

دوو ليذنة، سَي ليذنة، بةآلم ليذنةي ياسايي هةر لةطةَل دةبَيت وةكو ئةوةي كة ئَيستا هةية، رايةكي تر 
ةي ليذنةي قانوني ثَييواية كة راي دووةمة )نةخَير ئاراستةي ليذنةي قانوني ناكرَي، تةنها ئةوانة ئاراست

دةكرَيت كة ثةيوةندي بة ليذنةي قانونييةوة هةية، ئةوةي تر ئاراستةي ليذنةي تايبةمتةند دةكرَيت دواتر 
بؤ ِراستاندني ياسايي، بؤ صياغةي قانوني دةطةِرَيتةوة ليذنةي ياسايي(، ئَيمة ئَيستا هةردوو رايةكة راي 

ن كرد ثَيشرتيش، راي دووةميش دةخةينة دةنطدان يةكةم دةخةينة دةنطدان وةكو ئةوةي بةرجةستةما
 كاميان زؤرتري هَينا ئةوة تةسبيت دةبَيت.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةِرَيز د.فرست صؤيف سةرؤكي ليذنةي كاتي ثةيِرةو، بةِرَيزان هةردوو ِرايةكة دةخةينة 

 ي هَينا ئةوة ثةسند دةبَيت، لة ِراي يةكةم دةست ثَي دةكةين.دةنطدان، ئةوةي زؤرترين دةنط
 بةِرَيز فرست صؤيف علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 راي يةكةم دةخوَينمةوة و دةخيةينة دةنطدان.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو بةِرَيز.

 بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 ي ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك

 لةسةر بِرطةي يةكةم لةو ماددةية دوو ِرا هةية:
راي يةكةم/ ثَييواية ليذنةي تايبةمتةند و ليذنةي ياسايي بة يةكةوة ِراثؤرت دةنووسن لة كؤبوونةوةي 

 هاوبةش وةكو ئةوةي ئَيستا هةية.
 ئةوة دةخةينة  دةنطدان دواتر ِراي دووةم دةخوَينمةوة و دةخيةينة دةنطدان.

 َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر
( كةس ِراي 26ئةوةي راي يةكةم بة ثةسند دةزانَيت، دةنطدان لةسةر ِراي يةكةم، ِراي يةكةم كَي لةطةَلة؟ )

يةكةم بة ثةسند دةزانن، ِراي دووةم ثَيويست بة خوَيندنةوة ناكات ديارة، بَي ليذنةي تايبةمتةند، ليذنةي 
 ( كةس راي دووةم بة ثةسند دةزانن، راي دووةم ثةسند كرا.28تةنها بؤ صياغة، كَي لةطةَلة؟ ) ياسايي

 بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( بةم شَيوةيةي لَي دَيت.86كةواتة ماددةي )
 (86ماددةي )

( رؤذ 10ي راثؤرتةكة لة ماوةي )ِراثؤرتي ليذنةي تايبةمتةند دةدرَيتة ليذنةي ياسايي بؤ ثَيداضوونةوة-1
لةبةرواري طةيشتين تةنها لة رووي داِرشتنةوةي ياسايي و دَلنيابوون لة دذبووني دةقةكان لةطةَل 

 دةستووري ياسا كارثَيكراوةكان.
ئةطةر ثرؤذة يان ثَيشنيازي ياسا و بِريارةكة بةشَيوةي بةثةلة ئاراستة كرابَيت دةبَي ليذنةي ياسايي لة -2

 ثَينج رؤذ ثَيداضوونةوةي خؤي بكات.ماوةي 
راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةند خوَيندنةوةي دووةمي بؤ ناكرَي تا لة رووي دةستوري و ياسا كارثَيكراوةكان -3

 راستاندني بؤ نةكرَيت.
 (86كةواتة ئةوة دةبَيتة دةقي ماددةي )

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
( كةس بة 38( كَي لةطةَلة؟ )86( بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، ماددةي )86ماددةي )

( كةس دذن، بة زؤرينةي دةنط ماددةكة ثةسندكرا، بةِرَيزان بةخَيرهاتنَيكي 16ثةسند دةزانن، كَي دذة؟ )
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ِرَيزان )سيلظان دةرباز( (ي كةنةدي بةاحلوكمةتايبةت بؤ شاندَيكي مَيوان كة لَيرة ئامادةنة، لة ثةميانطاي )
جَيطري سةرؤكي ثةميانطا، )ماري ثؤلني ستيف ترةيين( و )كاك عمر شَيخ فالح( كة مَيواني ليذنةي ياسايي 

 ثةرلةماني كوردستان بوو،  بةخَيربَين بؤ ئةم دانيشتنة، بةردةوام دةبني بةِرَيزان، فةرموو.
 بةِرَيز فرست صؤيف علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( صياغةمان كردؤتةوة بةم شَيوةية:87اددةي )م

 ( 87ماددةي )
( كاذَير ثَيش خوَيندنةوةي دووةم راثؤرتي راستَيندراوي ليذنةي تايبةت بؤ 48دةبَي سكرتَيري ثةرلةمان )

 ئةندامان دةستةبةر بكات.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

خوَيندرايةوة ثَيشرت موناقةشة كراوة فةرموو بةِرَيزان بؤ دةنطدان، كَي لةطةَلة؟ ئةو ماددةية بةو شَيوازةي 
 ( كةس بة ثةسند دةزانن، كَي دذة؟ كةس نية، بة كؤي دةنط ثةسند كرا، ماددةي دواتر.60)

 بةرَيز فرست سؤفى على:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (88ماددةى )
نةوةى دووةم بة خوَيندنةوةى دةقى ثرؤذة يان ثَيشنيازةكة تةنيا سياغةية ئةطينا وةكو خؤيةتى، خوَيند

 دةست ثَيدةكات دواتر راثؤرتى ليذنةى تايبةمتةند دةخرَيتة روو.
ئةطةر راثؤرتى ليذنةى تايبةمتةند دارشتنَيكى نوَيى ثَيشنياز كردبَيت بؤ ثرؤذة يان بؤ ثَيشنيازةكة  -2

 ئةو دارشتنة بة بنةما بؤ طفتوطؤكردن.     ئةوة بة دةنطدان بِريار دةدرَيت لةسةر وةرطرتنى
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس بة 60سوثاس، بةرَيزان ئةو ماددةية بة شَيوازةى خوَينرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَى لةطةَلداية؟ )
 ددةى دواتر.ثةسةند دةزانى، ئةوةى دذة، كةس نييةن، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، ما

 بةرَيز فرست سؤفى على:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (89ماددةى )
 وةكو خؤى كة هةية دةخيوَينينةوة هيض تَيبينيةكى لةسةر نةبووة.

ئةو ئةندامةى ناوى تؤمار كراوة بؤى هةية لةسةر هةر ماددةيةك تةنها يةك جار قسة بكات و نابَيت  -1
 لة دوو خولةك تَيثةر بكات.
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اتى طفتوطؤكردنى ثرؤذة يان ثَيشنيازةكة وةزيرى ثةيوةنديدار ئامادةبوو بؤى هةية ئةطةر لة ك -2
 لةسةر هةر ماددةيةك دوو خولةك قسة بكات.    
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس بة ثةسةند 56ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان، كَى لةطةَلداية؟ )
 ( كةس دذن،  ئةو ماددةية بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى دواتر.   5دةزانى، ئةوةى دذة؟ )

 بةرَيز فرست سؤفى على:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (90ماددةى )
 ةخيوَينينةوة هيض تَيبينيةكى لةسةر نةبووة.وةكو خؤى كة هةية د

 ئةو دانيشتنةى تةرخان كراوة بؤخوَيندنةوةى دووةم دةنطدان لةسةر ثرؤذة يان ثَيشنيازةكة كة ناكرَيت.-1

ليذنةى تايبةمتةند بة هةماهةنطى لةطةَل ليذنةى ياسايى سةرجةم ثَيشنياز و رايةكان بة هةند -2
وة بؤ ئةو ماددانة دةكةن كة ثَيويستة دابرَيذرَينةوة ئةطةر ثَيويستى كرد وةردةطرن و سةرلة نوَى دارشتنة

 روونكردنةوةش دةدةن.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس بة ثةسةند دةزانى، 64ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان، كَى لةطةَلداية؟ )
 نية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى دواتر. ئةوةى دذة كةس

 بةرَيز فرست سؤفى على:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (91ماددةى )
 هيض تَيبينيةكى لةسةر نةبووة وةكو خؤى كة هةية دةخيوَينينةوة

دانيشتنى دةنطدان لةسةر ثرؤذة يان ثَيشنيازةكة نابَيت لة هةفتةيةك زياتر لة دواى دانيشتنى -1
 نةوةى دووةم تَيثةر بكات.خوَيند

ئةندامى ثةرلةمان لةو ماوةية بؤى هةية داواى بينينى دارشتنةوةى كؤتايى دةسثَيكةرى ثةرلةمان و  -2
 لَيذنةى ياسايى ليذنةى تايبةمتةند بكات.

 لة دانيشتنى دةنطدان رَيطة بة طفتوطؤ يان ثَيشكةشكردنى ثَيشنيازى تازة ناكرَيت تةنها دةنطدان دةبَيت.-3
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: 
( كةس بة ثةسةند دةزانى 59ئةو ماددةية بة شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان، كَى لةطةَلداية؟ )

 ئةوةى دذة كةس نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى دواتر.
 بةرَيز فرست سؤفى:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 (92اددةى )م

ئةمة راى جياوازى لةسةر هةية وةكو لة لَيذنة سَى را هةية ديسان وةكو ئةوةى ثَيشرت كردمان هةر سَى را 
 دةخةينة دةنطدان كامة را زياترى هَينا  ئةوة دةبَيتة ئةصلى ثرؤذةكة.

و كؤتايى دَيت دةنطدان دةست ثَيدةكات لةسةر ناوى ياسا يان بريارةكة دواتر يةكة بة يةكةى ماددةكان -1
 بة دةنطدان لةسةر هؤيةكانى دةرضوواندن دواجار طشت ياسا و بريارةكان.

دواتر لةسةر بوونى دوو بريار يان ثَيشنياز واتة تا دووةم نةخةينة دةنطدان ئينجا كة دووةم رايةكة -2
 تةسبيت بوو هةموو ماددةكة ثَيكةوة دةخةينة دةنطدان، لةم بارةوة سَى را هةية.

ةم: هةموو ثَيشنيازةكان دةخرَينة دةنطدان كاميان دةنطى هَينا بة ثةسةندكراو دادةنَيني واتة راى يةك
( هَينا، 28(ى هَينا ئةوةى تر )26ئةوةى كة ضةند دةقة ثَيش ئَيستا كردمان هةر دوو رامان كرد يةكيان )

مانة دوو را هةبوو سَى را ( بووة ئةساس، ثَيشنيازى يةكةم بةم شَيوةيةية، واتة لةمةو دوا لةو ثةرلة28)
 هةبوو ضوار هةبوو هةمووى دةخرَيتة دةنطدان، بةاَلم راى دووةم وا نالَيت.

راى دووةم: دوورترين ثَيشنياز لة ماددة بنةرةتييةكة كة يةكةجمار دةخرَيتة دةنطدان بةم شَيوةية تا 
( جارى ناخرَيتة 97ماددةى ) ( وةرطرين97دةطاتة ماددة بنةرةتيةكة بةم شَيوةيةى واتة ئةطةر ماددةى )

 دةنطدان ئةصلى، ماددةكة ثَيشنيازى كةلَيى دوورة خبرَيتة دةنطدان  ئينجا تا دةطات ئةصلى ماددةكة.
( ئةوة 97راى سَييةم: نةخَير ثَيشنيازى ماددة بنةرةتييةكة يةعنى ئةوى كة هةية بؤ منونة ماددةى )

ة دوورترين رايةكة، بؤية ئَيستا داوا لة بةرَيز سةرؤكى ئةخرَيتة دةنطدان ئينجا راى دوورةكة تا دةطةين
ثةرلةمان دةكةين راى يةكةم خباتة دةنطدان ئينجا راى دووةم ئينجا راى سَييةم، كامة را زؤرينةى هَينا 

(، بةاَلم لَيرة تَيبينيةك هةية، ئةطةر دوو را زياتر بوون ئةى ئةطةر دوو بوو 92ئةوة دةبَيتة ماددةى )
ةر دةخرَيتة دةنطدان، كةواتة ئةطةر دوو راش هةبوو دوو راى ثَيضةوانة لةسةر يةك ماددة هةردووكى ه

هةردووكى دةخرَيتة دةنطدان، ئةوة نية بلَيى راى يةكةم زؤرينةى هَينا وةكو لةو ثةرلةمانة ثةيرةو دةكرا 
ى دووةم ى بلَيى را( بينى هةر دةب111ثَيويست ناكا دووةم خبةينة دةنطدان ئةوة نامينَيت راى يةكةم )

 .    كَيى لةطةلة بةو شَيوةية
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةرَيزان دةست بة دةنطدان دةكةين لةسةر برطةكانى ئةو ماددةية، راى يةكةم ئةوةية كة هةموو 
اى يةكةم بة ثةسةند دةزانى، راى دووةم ( كةس ر62ثَيشنيازةكان دةخرَينة دةنطدان، كَى لةطةَلداية؟ )

( كةس لةطةلة، راى 1ئةوةى لة دوورةوة دةست ثَيدةكات ئةوجة دَيتة ماددة بنةرةتييةكة، كَى لةطةَلداية؟ )
سَييةم لة ماددة بنةرةتيةكة دةستثَيدةكات ئينجا بؤ ثَيشنيازة دوورةكة دةخةينة دةنطدان، كَى لةطةَلداية؟ 

 ثَيشنيارى يةكةم بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، ئَيستا كؤى ماددةكة.كةس لةطةل نيية، واتة 
 بةرَيز فرست سؤفى على:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 (92ماددةى )

دةنطدان دةست ثَيدةكات لةسةر ناوى ياسا يان بريارةكة دواتر يةكة بة يةكةى ماددةكان كؤتايى دَيت بة -1
 جار طشت ياسا يان بِريارةكان.دةنطدان لةسةر هؤيةكانى دةرضوواندن دوا

لة كاتى بوونى زياتر لة يةك ثَيشنياز هةموو ثَيشنيازةكان دةخرَينة دةنطدان كاميان دةنطى هَينا بة -2
 ثةسةندكراو دادةنرَيت.

لة خستنة دةنطدانى رايةكان رةضاوى ذمارةى ئةو كةسانة ناكرَيت كة رايةكةيان ثَيشكةش كردووة -3
 مى ثةرلةمانيش خبرَيتة دةنطدان.دةشَيت راى يةك ئةندا

بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ئةوةى كاك )بَيستون( وتى وامان لَيكرد كامةى زؤرينةى هَينا وامان نووسى، بةاَلم 
( كةس قسة دةكات 20ئةوانةى سةبارةت بة يةك را لةبةر ضى ئةوة سةرضاوةى طرت لةبةر ئةوةى ئَيستا )

ى كةس ثشتطريى ناكات لة وانةية رايةكةشى زؤر جَيبةجَي بوبيت ئاخري كة س كة قسة دةكات لةبةر ئةوة
( راكةى ثَيش خؤشى باشرت بيت بؤية وةكو ليذنةى كاتى 19رايةكةى دةسوتَى  لةوانةية لة هةموو  )

 ئةوةمان بة ثةسند زانى. 
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةرموو.فةرموو بةرَيز )ئامينة زكرى(، ف
 بةرَيز ئامينة زكرى:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةز ئةندامَى ليذنة بةس ئةز رةئيَى ل سةر ئةطةر بَينت هةر ئةندامةكى ثةرلةمان رةئيةك هةبينت بضتة 
دةنطدانَى ثةرلةمان بطةهيتة دةرئةجنامةكى يةعنى هةر ئةندامةك ثشتطريى رةئيَى شةخصى وى بكةين 
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تة دةنطدانَى ظة، ئةوةى كؤتايى حالةت هةبوو،كوتايى رةئيةك هةبوويا دوو سَى مةعقولة رةئيَى هةمى بض
 كةس ظَيطاظَى ثشتطرييا كرى.   

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةرَيزان ليذنةى كاتى.

 بةرَيز فرست سؤفى على:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كرد وة بةراستى لةسةر ئةم بابةتة تَيبينى نةدرابوو بةاَلم ئةطةر  ئَيمة هةفتةى رابردوو مناقةشةمان
ئةندامانى ثةرلةمان ئَيستا  دلة راوكَييان هةية لةسةر ئةم بابةتة بززةبت ئةوةى كة ئَيمة موناقةشةمان 
كرد لةوةوة سةرضاوةى طرت كة ئةوانةى لة كؤتايى قسة دةكةن كةس ثشتطرييان نةكات وة رايةكةيان 

بؤية ئةطةر ئيستيسنا بكةى تةنها ئةوانةى لة كؤتاين كةس قسة دةكات ثَيويستى بة ثشتطريى، دةروات، 
ثَيويستى بةوة نيية هةر سَى مبَينَى تةنها ئيستيسنا بكةين، بؤ ئةوةى كة كؤتاين كةس قسة دةكات ئةو 

 راى، دةنط نيية.     
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 رَيز كاك )سةهراب( فةرموو.بة
 بةرَيز سةهراب ميكائيل حممد امني:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةز بَيذم بؤ ضارةسةريا ظَى ئاريشةيَى  ئةظَى دوماهَيت ب ئاخظن ثيشنيار هةبى رةئيا من ئةطةر بَيخنة 

 دةنطدان ظى ثشتةظانيَى ظَى بابةتَى. 
 ؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةر

ليذنةى كاتى راى ئَيوة ضية بيخةينة دةنطدان؟ ئَيمة دةرطاى طفتوطؤ ناكةينةوة، بةرَيز )ئامينة زكرى( 
 فةرموو.

 بةرَيز ئامينة زكرى سعيد:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بؤ منونة جظينةك هةنة هةر حةفتَى كةسا ناظى خؤ بنظيسى هةر حةشى هةتى دةه كةسا كةس رةئييا 
شك هةبوون  ثشتطريى ئيك و دوو كرد   حةفتَى كةسا دينت رةئيةكا بتةنَى هةبوو مةعقولة حةفتَى سةرث

جارا دةنطدان دروست بى، مشكيلةيَى ل كريَى داية ئةوى دوماهيكَى مناقةشةيةت بكات كةسى مة ثشتطرييا 
وية ثشتطرييا وان بكات ئو كةس نة بو وى بكاتن ئةز باور دكةم ئةظ برطة ذ بةر هةندَى هاتيا ذدايكبووى 

رةئيا مةعقول رةئيا مةنتقى بووية ضونكة كةس ثشتطرييا وان نةكرى يامرى ئةو رةئية، لبةر هةندَى ب 
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رةئيا من يةعنى دةرطايَى وى ظةكةى هةر رةئيا بتةنَى ذ بضتة دةنطدانَيدا ثةرلةمانى، يةعنى ثةرلةمان ب 
 زةمحةت بى بةرَيظة برنا كارَى.

 راهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر اب
 سوثاس )ئامينة( خان، بةرَيز )بَيستون فايةق( فةرموو.

 بةرَيز بَيستون فايةق حممد: 
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةرضةندة بابةتةكة موناقةشة هةَلناطرَيت، بةاَلم مادةم واية ئةمة كَيشةمان بؤ دروست دةكات  هةر بةو 
ستنة رووى دةنطةكانا ئةو رايانةى كة سَى ثشتطرييان هةية ئةوة ئةخرَيتة دةنطدان جطة عورفة بلَيني لة خ

 لةوة كةسةى كة ئةخرية كةس نامَينَيتةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةرَيز )طةشة دارا( فةرموو.
 بةرَيز طةشة دارا جالل:
 ن.بةرَيز سةرؤكى ثةرلةما

( جار كةسَيك 70ئةندامانى ثةرلةمان ديارة لةسةر بابةتَيك زؤر جار راى لَيكضوو هةية، يةعنى كة )
( جارةكة ناخرَيتة دةنطدان، يةك جار  ئةو رةئية ئةخرَيتة دةنطدان، 70هةمان راى هةبَيت خؤ هةر )

رَيتة دةنطدان، يةعنى بةس هةندَيك راى جياواز كة دروست دةبَيت ئةوانةش كة مافيان بدرَيتَى كة خب
( جار رةئةكان كة لةيةك ضوو 70راستة تؤزَيك ثرؤسةكة درَيذتر دةبَيت، بةاَلم بةم شَيوةية نيية هةر )

( راى جياواز لةسةر بابةت لة 70بَيت وة دائيمةن لة بابةتاكانيشا راى لَيكضوو زؤر زؤرة، ثَيم وا نيية )
 ثةرلةمانا دروست بَيت، سوثاس.

 ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز جعفر 
سوثاس بؤ بةرَيز )طةشة دارا(، ئةوةى تر كة دةستةى سةرؤكايةتى داوا لة ئةندام ثةرلةمانان دةكات كَى 
ثشتطريى ئةم ثَيشنيارة دةكات ئةوةش ئيحراج دروست دةكات ئةوةش رةنطة ئاراستةكردنى ئةو ثَيشنيارة بؤ 

 ساالر حممود(، فةرموو.ئةندامان ئةويش، بةرَيز)
 بةرَيز ساالر حممود مراد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لة راستيا يةكَيك لة ئيشكالية بنةرةتييةكانى ثةرلةمانى كوردستان ئةوةية زؤرترين طفتوطؤ ئةهَينرَيتة ناو 

ةوة بؤ ئةوة ك باشرت واية ئةم ثةيرهؤَلى ثةرلةمان لة رَيطةى بريو را طؤرينةوة و را دةربرينةوة، كاتَي
هةموار دةكرَيتةوة كة بةشَيك لةو طفتوطؤية بطةرَيتةوة بؤ كؤبونةوةى ليذان بؤ طفتوطؤ لة ليذانا بكرَيت 
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نةوةكو لَيرة، هةندَى لة ثةرلةماناتى دونيا دانيشتنى ثةرلةمان بةس بؤ دةنطدانة  لة كاتَيكا زؤربةى سةنط 
رووى عاتفيةوة لةرووى ثرانسيثى دميوكراسييةوة ئةشَى بؤ ليذنةى مةعنةويية، ثَيم  واية ئةو رةئيية لة 

رَيطة ثَيدراو بَيت،  بةاَلم لة هةمان كاتدا هةمان كَيشةى كة ضةند ساَلةكة لة ثةرلةمانى كوردستان هةية، 
 بؤ خولةكانى ئايندة دووبارة دةبَيتةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ثاس بؤ بةرَيز )ساالر حممود(.سو

 بةرَيز فرست سؤفى على:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئَيمة خؤمشان نةطةيشتووينةتة رايةك هةر بؤية وا باشرتة لةبةر ئةوةش فيعلةن مةوزوعةكى هةستياريشة 
هةردووكى دةخةينة دةنطدان، يةعنى وةكو رةئى شةخصى ثَيشنيار دةكةم سياغةيةك وةكو ئةوةى لة 

نطدانى رايةكان رةضاوى ئةو ذمارة و ئةو كةسانة ناكرَيت كة رايةكان ثَيشكةش كردووة ئةندامة دة
ثةرلةمانيش خبرَيتة دةنطدان، رايةكى تر بةو شَيوةى لَيبكرَيت، لة خستنة دةنطدانى رايةكان ثَيويستة هةر 

 ة دةكا.رايةك سى كةس زياتر ثشتطريى كردبَيت جطة لةو كةسةى لة ريزبةندى كؤتايى قس
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو )بةهار( خان.
 بةرَيز بةهار عبدالرمحان حممد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
هةر لةسةر ئةوة ئيشكالةتَيكى تر هةية جارى وا هةية بؤ بابةتَيك دوو كةس ناو ئةنووسَى و موداخةلة 

 طريى بكات، سوثاس.ئةكات ئةو دوو كةسة كَى ثشت
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ )بةهار( خان، با ئةو دوو راية خبرَيتة دةنطدان، بةرَيز )شكرية شَيخانى( فةرموو.
 :مصطفى بةرَيز شكرية مسايل 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كؤتايى يا كةسَيك بريؤكةيةك شتَيكى جياوازى وتووة  من حةلَيكى وةسةمت ثَيية ئةو ئةطةر ئةو رايةى لة

ئةطةر ليذنةى ياسايى ثةسةندى كرد خبرَيتة دةنطدان، ئةطةر ليذنةى ياسايى ثةسةندى نةكرد نةخرَيتة 
 دةنطدان، ئةوة ثَيم واية حةلَيى وةسةتة، سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
رية شَيخانى(، بةرَيزان ئَيستا طوَى لةو دوو راية دةطرين، بةرَيز كاك )قادر ئؤمتان(، سوثاس بؤ )شك

 فةرموو.
 بةرَيز قادر ئؤمتان رسول: 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
من لةطةل ئةوةم سَى كةس نةك سَى كةس زياتر وة جطة لة دوو كةسى ئةخري نةبَيت،يةعنى ئةوةى كاك  

ئاخري، وة دوو كةسى ئاخري كةس نيية ثشتطرييان لَيبكات هةرضةندة ئةو دكتؤر وتى جطة لة دوو كةسى 
هةماهةنطيانة لة ناو فراكسيؤنةكانا ئةطةر نا ثَيويستة ثَيش ئةوةى فراكسيؤنةكة داخلى ناو كؤبونةوة 

 بَيت بؤ ئةم مةبةستة لةسةر ثرؤذةيةك ئةم بابةتة يةكال كاتةوة. 
 ري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيط 

 دةست خؤش.        
 بةرَيز فرست سؤفى على:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةبةر ئةوةى ئَيستا جةلسةى دةنطدانة هةردوو رايةكة دةخةينة دةنطدان كامة زؤرترى هَينا ئةوة ثةسةند 

 دةكرَيت.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.
 ز فرست سؤفى على:بةرَي

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
راى يةكةم كة هةية لة خستنة دةنطدانى رايةكان رةضاوى ذمارةى ئةو كةسانة ناكرَيت كة رايةكةيان 
ثَيشكةش كردووة، دةشَيت راى يةك ئةندامى ثةرلةمانيش خبرَيتة دةنطدان، سةرةتا بةرَيز سةرؤكى 

 ى ئةوةى تريش دةخوَينمةوة دةخيةينة دةنطدان.ثةرلةمان ئةوة خبة دةنطدان دواتر سياغة
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس راى يةكةم بة ثةسةند دةزانن، راى دووةم 7راى يةكةم دةخةينة دةنطدان، كَى لةطةَلداية؟ )
 خبوَينةوة، فةرموو.

 
 
 



 251 

 بةرَيز فرست سؤفى على:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 

راى دووةم لة خستنة دةنطدانى رايةكان ثَيويستة ئةو رايةى دةخرَيتة دةنطدان بةاليةنى كةم سَى كةس 
 ثشتوانى كردبَيت جطة لةو دوو ئةندامةى ناوى لة ريزبةندى كؤتايى تؤمار كراوة. 

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
( كةس بة ثةسةند دةزانى، واتة راى دووةم بة زؤرينةى 54طةَلداية؟ )راى دووةم دةخةينة دةنطدان، كَى لة

 دةنط ثةسةند كرا، فةرموو كؤى ماددةكة.
 بةرَيز فرست سؤفى على:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ( بةم شَيوةيةى  لَيدَيت.92ماددةى )

دةكان كؤتايى دَيت بة دةنطدان دةستثَيدةكات لةسةر ناوى ياسا يان بريارةكة دواتر يةكة بة يةكةى ماد-1
دةنطدان لةسةر هؤيةكانى دةرضوواندن دواجار طشت ياسا يان بريارةكان، لة رووى سياغة خةلةلَيك هةية 

 ضاكى دةكةينةوة.
لةكاتى بوونى زياتر لة يةك ثَيشنياز هةموو ثَيشنيازةكان دةخرَينة دةنطدان كاميان زؤرينةى دةنطى -2

 هَينا بة ثةسةندكراو دادةنرَيت.
( ئةندام ثشتطريى 3لة خستنة دةنطدانى رايةكان ثَيويستة ئةو رايةى دةخرَيتة دةنطدان بةاليةنى كةم )-3

 رايةكة بكات جطة لةو دوو ئةندامةى دةكةونة ريزبةندى كؤتايى قسة كردن.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس بة ثةسةند دةزانى 58ةينة دةنطدان، كَى لةطةلضداية؟ )ئةو ماددةية بة شَيوازةى خوَينرايةوة دةخ
 ( كةس دذن بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى دواتر.3ئةوةى دذة؟ )

 بةرَيز فرست سؤفى على:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (93ماددةى )
 سياغة كراوةتةوة بةم شَيوةيةى خوارةوة.
رؤذة و بريارى تايبةت بة بودجة و ئيعتماداتى زَيدةطى و ذمَيرةى ثةرلةمان بة شَيوةى بة ثةلة دةروانَيتة ث

 كؤتايى، هةروةها بؤى هةية بِريارة لةسةر هةر بابةتَيكى ديكةى بة ثةلة بدات.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
( كةس بة ثةسةند دةزانى 65ية؟ )ئةو ماددةية بة شَيوازةى خوَينرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَى لةطةَلدا

 ئةوةى دذة، كةس نيية بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى دواتر،
 بةرَيز فرست سؤفى على: 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 (         94ماددةى )

 تةنها سياغة طؤرانكارى تَيدا كراوة.
ة لةو حاَلةتانةى ثَيويستيان بة ياسا و بريارةكان بة زؤرينةى ذمارةى ئامادةبووان ثةسند دةكرَين جط-1

 زؤرينةى تايبةت هةية.
سةرؤك بة ثَيى ئةجنامى دةنطدان بِريارى ثةرلةمان بة رةزامةند يان بة ئةجنامى رةتكردنةوة لةسةر -2

 ياسا و بريارةكان رادةطةَينَيت.     
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس بة ثةسةند دةزانن، 62زةى خوَينرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَى لةطةَلداية؟ )ئةو ماددةية بة شَيوا
 ئةوةى دذة؟ كةس نيية بةكؤى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى دواتر.

 بةرَيز فرست سؤفى على:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (95ماددةى )
 تةنها دةستةواذةيةك ئيزافة كراوة. 

( رؤذ لة بةروارى ثةسةند كردنيان بنَيردرَين بؤ سةرؤكايةتى 15وةيةى )ثَيويستة ياسا و بريارةكان لة ما
 هةرَيم بة مةبةستى دةرضواندنيان.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
( كةس بة ثةسةند دةزانن، 56ئةو ماددةية بة شَيوازةى خوَينرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَى لةطةَلداية؟ )

 ( كةس دذن، بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى دواتر.3ذة؟ )ئةوةى د
 بةرَيز فرست سؤفى على:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 (96ماددةى )

( كةس زياتر رايةكيان هةبوو لةبةر ئةوةى لة كؤبوونةوةى رابردووش ومتان سَى كةس زياتر ناضارين 3)
 بيخةينة دةنطدان.
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ونةكة بؤ سةرؤكايةتى دةنَيردرَيت ئةطةر سةرؤكايةتى رةتى كردةوة لَيرة دةَلَيت كاتَيك كة ثرؤذةى قانو 
( كةس زياتر وتيان 3ثةرلةمان ثَيداطريى كرد بة زؤرينةى رةهاى دةنطى ئةندامةكانى ياساكة تَيدةثةرَيت، )

ى زؤرينةى رةها نةبيت، بكرَيتة زؤرينةى ئامادةبوان، ئَيمة ئةو كاتيش رةئى خؤماندا، طومتان لة روو
قانوونيةوة يان ظيتؤى نةدا سةرؤكايةتى يان كة ثَيتدا دةبى زؤرينةى رةها بيت، ضونكة ئةمة عورفَيكى 
موتةبةعى تةشريعيية لة هةموو دونيا، بةاَلم ديسان لةبةر ئةوةى كة دوو سَى كةس زياتر داواى كرد، ئةوة 

 ان نا.دةخةينة دةنطدان، ئايا زؤرينةى رةها ببَيتة  زؤرينةى ئامادةبوان ي
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس ئةم 34ئةو ثَيشنيارة دةخةينة دةنطدان زؤرينةى رةها ببيتة زؤرينةى ئامادةبوان، كَى لةطةَلداية؟ )
 ( كةس دذن بةزؤرينةى دةنط ثَيشنيارةكة ثةسةند كرا.17ثَيشنيارة بة ثةسةند دةزانَى، ئةوانةى دذن؟ )

 رَيز فرست سؤفى على:بة
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددةكة بةم شَيوةيةى لَيدَيت.
 (96ماددةى )

( ى 1( رؤذةى بة ثَيى ياساى سةرؤكايةتى هةرَيم ذمارة )15ئةطةر سةرؤكايةتى هةرَيم لة ماوةى ئةو )-1
لةو كاتة دةبَيت  ى هةمواركراو ياسا يان بريارةكةى بة شَيوةيةكى طشتى )جزئى( رةتكردةوة 2005ساىل 

( رؤذدا راثؤرتى خؤى بنوسَيت ئينجا لة يةكةمني داينشتنى دواى 15ليذنةى تايبةمتةند لةماوةى )
تةواوكردنى راثؤرتةكة دَيتة ناو ثةرلةمان و بِريارى ثةرلةمانيش لةو بارةيةوة يةكالكةرةوة دةبَيت، يان  

متةند تاوتوَى دةكرَيت، يان بة دةنطى زؤرينةى راى سةرؤكى هةرَيم وةردةطريَيت و راثؤرتى ليذنةى تايبة
 ئةندام ثةرلةمان ثَيداطرى لةسةر راى خؤى دةكات و ئةوجارةش راى ثةرلةمان رةت ناكرَيتةوة.

 سةرؤكى ديوانى سةرؤكايةتى هةرَيم بؤى هةية ئامادةى دانيشنةكة ببَيت.-2
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

(  كةس بة ثةسةند دةزانى 28ماددةية بة شَيوازةى خوَينرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَى لةطةَلداية؟ )ئةو 
 ( كةس دذن، ئةو ماددةية بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى دواتر.17ئةوةى دذن؟ )

 بةرَيز فرست سؤفى على:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (97ماددةى )
 ةرلةمان ئةو هةَلسان و دانيشتنةمان هةَلطرتيية بةو شَيوةيةى دةبَيت.لةسةر داواى زؤر ئةندامانى ث
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( كةس داواى دووبارة كردنةوةى دةنطدانيان كرد 5ئةطةر طومان لةسةر دةنطدان هةبوو بة اليةنى كةم )
 دةبَيت دةنطدان دووبارة بكرَيتةوة.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
( كةس بة ثةسةند دةزانى، 64ية بة شَيوازةى خوَينرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَى لةطةَلداية؟ )ئةو ماددة

 ئةوةى دذة؟ كةس نيية، بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى دواتر.
 بةرَيز فرست سؤفى على:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 :(98ماددةى )

 تةنها دةستةوذةيةك ئيزافة كراوة.
دن لةسةر هةر ثرؤذة و ثَيشنياز و ياسا و بريارَيك ئةطةر راى جياواز دروست بوو لةكاتى طفتوطؤكر

 سةبارةت بة ثةسةند كردنى ئةوة ئةولةويةت لة دةنطدان  بة ثَيى ئةو ريزبةندييةى خوارةوة دةبَيت.
 ثَيشنيازى رةتكردنةوةى ثرؤذة يان ثَيشنيازةكة.-1
 ثَيشنيازى طةرانةوةى ثرؤذةكة بؤ حكومةت.-2
 طةرانةوةى ثرؤذة يان ثَيشنيازةكة بؤ ليذنةى تايبةمتةند كة راثؤرتى ئامادة كردووة.-3
 ثَيشنيازى دواخستنى طفتوطؤ بؤ دانيشتنَيكى دى. -4
 

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
كةس بة ثةسةند دةزانى، ( 64ئةو ماددةية بة شَيوازةى خوَينرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَى لةطةَلداية؟)

 ئةوةى دذة؟ كةس نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا.
لة موناقةشةدا بةردةوام دةبني، هةر بؤ دةست ثَيكي ة كؤتايى هات دةستتان خؤش بيت، بةرَيزان ئةم بةش

دانيشنت ثَيويسيت بة نيساب هةية، ئَيمة ضووينة ثشوويةك و طةِرايينةوة، بة ناوي خواي ثةخشةندةو 
ةبان، دانيشتنةكةمان بة ناوي طةلي كوردستانةوة دةست ثَي دةكةين، بةردةوام دةبني، بةِرَيزان لة ميهر

 ليذنةي كاتي فةرموون بؤ شوَيين تايبةت بة ليذنةكان، خاَلي نيزاميت هةية؟ بةِرَيز عمر عينايةت فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
برادةران بَينة الي بةِرَيزت، دةمةوَيت يةك شت بري بةِرَيزت بَينمةوة، لة بةرواري  ويستم ثَيش ئةوةي

( ثِرؤذة ياسايةكمان ئاِراستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران كردووة بة مةبةسيت 13/2/2018)



 255 

مةني ضارةسةركردني زيادةِرةويةكان لة دةرةوةي شارةوانيةكان، ئةو باغ و ظياليانة، سةرؤكايةتي ئةجنو
وةزيران بة نووسراويان هةر لة مانطي دوو وةاَلميان داوةتةوة، دةَلَين ئَيمة ثِرؤذةيةكي هاوشَيوةمان هةية و 
ضاوةِرَيمان بكةن تاوةكو ئَيمة بتوانني لةطةَل ئَيوة كار بكةين، بؤ ئةوةي ئةو ثِرؤذةية يةك خبةين، ئةوة 

ةزيران وةاَلمي نيية، من داوا لة بةِرَيزتان دةكةم كة مانطي حةوتة تاوةكو ئَيستا سةرؤكايةتي ئةجنومةني و
لة رَيطةي كاروباري ثةرلةمانةوة تةئكيديان لَي بكةنةوة بؤ ئةوةي ئةو ثِرؤذة ياساية بنَيرنةوة، يان ثَيكةوة 
دابنيشني، يان كارَيك بكةين، ضوونكة زيادةِرةوي ناو شارةكان ئةوة ثِرؤذة ياساي بؤ ثَيشكةشكراوة لةالي 

نةكةدا، بةاَلم لة دةرةوةي شارةكان بةبَي ضارةسةر دةمَينَيتةوة، داوا لة بةِرَيزتان دةكةم كة لة رَيطاي ليذ
( بكةيتةوة، بؤ 13/2/2018( لة )43/526كاروباري ثةرلةمانةوة تةئكيدَيك لة نووسراومان ذمارة )

 .       ئةوةي ئَيمة لةطةَليان كار بكةين ئةو بابةتة يةكال بكةينةوة، زؤر سوثاس
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةَلَي، تةئكيد لةسةر ئةو داواية دةكةين، كة ديواني سةرؤكايةتي ثةرلةمان بةدواداضووني ثَيويسيت بؤ 
 ئةجنام بدةن، وةاَلمَيك لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة وةربطرنةوة، بؤ ئةوةي ئةو ثِرؤذةيةش بكةوَيتةوة

بواري طفتوطؤ و ثةسةند بكرَيت، بةِرَيزان، دةست بة بةشي نؤيةم دةكةين كة ثةيوةستة بة بودجة، 
( بةردةوام دةبني دواتر كؤتايي بة طفتوطؤ دَينني، 6موناقةشةي ئةم بةشة دةكةين، تا نزيكةي كاتذمَير )

تةواو بكةين، جوهدَيكي  ( دةست ثَي دةكةينةوة، بؤ ئةوةي ئةم ثةيِرةوة10رؤذي سَي شةممة كاتذمَير )
 زؤري بؤ كراوة بؤ ئةوةي بة ئةجنام بطةين، فةرموون بةِرَيزان.

 بةِرَيز د.رَيواز فائق حسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةشَي نؤيةم: بودجة
 (:112ماددةي )

 ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران لة سةرةتاي مانطي تشريين يةكةم بةر لة ساَلي دارايي بودجة -1
 بنَيرَيتة ثةرلةمان.

ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران لة كؤتايي مانطي نيساني هةموو ساَلَيك ذمَيرةي كؤتايي  -2
 بنَيرَيتة ثةرلةمان. 

ئةطةر بودجة و ذمَيرةي كؤتايي لةو بةروارةي لة بِرطةي يةكةم و دووةمي ئةم ماددةية دياري كراوة  -3
كردنةوة لة وةزيري دارايي دةكات، ئةطةر هؤكاري طوجناو هةبوو نةطةيشتة ثةرلةمان، ثةرلةمان داواي روون

 ( رؤذ تَيثةِر نةكات.15ماوةيةكي دةداتَي كة لة )
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 (:113ماددةي )
سةرؤكايةتي ثةرلةمان لة نزيكرتين كؤبوونةوةي ثةرلةماندا ثاش طةيشتين ثِرؤذةكة لةاليةن حكومةتةوة 

ايي و كاروباري ئابوري و وةبةرهَينان و ئةنداماني ثِرؤذةكة ئاشكرا دةكات و ئاِراستةي ليذنةي دار
 ثةرلةماني دةكات.

 (:114ماددةي )
هةر ليذنةيةك بؤ هةية لة رَيطاي سةرؤكايةتي ثةرلةمان تَيبينيةكاني خؤي دةربارةي ئةو بةشةي 

تة ثةيوةستة بة تايبةمتةندي خؤي لة نَيو بودجةي طشيت و ذمَيرةي كؤتاييدا لة ماوةي حةوت رؤذدا بدا
 ليذنةي دارايي و كاروباري ئابوري و وةبةرهَينان.

 (:115ماددةي )
ثَيويستة لةسةر ليذنةي دارايي و كاروباري ئابوري و وةبةرهَينان راثؤرتي خؤي دةربارةي ثِرؤذةكة  -1

 ( رؤذ دواي طةيشتين راثؤرتي ليذنةكان ثَيشكةش بة سةرؤكايةتي بكات.21لة ماوةيةكدا كة لة )

ة بةسةرضوو ليذنةكة نةيتواني راثؤرت ثَيشكةش بكات ئةوة دةستةي ئةطةر ئةو ماوةي -2
( رؤذ تَيثةِر نةكات، ئةطةر لةم ماوةيةشدا 10سةرؤكايةتي بؤ هةية ماوةيةكي تري بداتَي كة لة )

راثؤرتي ثَيشكةش نةكرد ئةوة ثِرؤذةكة بةو شَيوةيةي لة حكومةتةوة هاتووة طفتوطؤي لةسةر 
 دةكرَيت.

 (:116ماددةي )
اثؤرتي ليذنةي دارايي و كاروباري ئابوري و وةبةرهَينان بةسةر ئةندامةكاندا دابةش دةكرَيت، ر -1

( كاتذمَير 48ناكرَيت لةاليةن ثةرلةمانةوة دةست بة طفتوطؤ كردن بكرَي بةر لة تَيثةِربووني )
 بةسةر دابةشكردنيدا.

دةكات بؤ ئةو تَيبيين و راثؤرتي ليذنةي دارايي و كاروباري ئابوري و وةبةرهَينان ئاماذة  -2
 ثَيشنيارانةي كة لةاليةن ليذنةكان ثَيشكةشيان كراوة، لةطةَل ئةو ئةجنامةي كة ثَييطةيشتوون.

 (:117ماددةي )
ثَيشنياري زيادةكردني تَيضوونةكان، يان هَينانةكايةي تَيضووني نوَي، يان كةم كردنةوةي داهاتةكان  -1

 ثةسةند ناكرَيت.

انكراوة و ثِرؤذةي بودجة هةَلبوةشَينَيتةوة، يان كةمي كاتةوة، هةروةها ثةرلةمان بؤي هةية تةرخ -2
بؤي هةية ئةم تةرخانكراوة لة ماددةيةك بؤ ماددةيةكي تر، يان لة بةشَيك بؤ بةشَيكي تر، يان لة 

 دةروازةيةك بؤ دةروازةيةكي تر بطوازَيتةوة.
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 (:118ماددةي )
دةكرَي ثَيش ضوونة سةر طفتوطؤكرني دةروازةكاني  راثؤرتةكان بة شَيوةيةكي طشيت طفتوطؤي لةسةر

( خولةك تَيثةِر نةكات بة 7بودجة و بِريارداني بةندةكاني، هةر ئةندامَيك دةتوانَي بؤ ماوةيةك كة لة )
 شَيوةيةكي طشيت طفتوطؤ لةسةر راثؤرتةكان بكات.

 (:119ماددةي )
 دان لةسةر، يان بةند بة بةند.ليذنة بةشةكاني بودجة دةخاتة روو بؤ طفتوطؤكردن و بِريار -1

( خولةك تَيثةر نةكات طفتوطؤ 3هةر ئةندامَيك بؤي هةية لةسةر هةر بةندَيك بؤ ماوةيةك لة ) -2
 بكات.

 (:120ماددةي )
 (ي ئةم ثةيِرةوةدا هاتووة.105دةنطدان لةسةر كؤي ثِرؤذةكة بةهةمان ئةو رَيكارانة دةبَي كة لة ماددةي )

 (:121ماددةي )
ودجةيةكي تايبةتي دةبَيت كة سةرؤكايةتي ديوان ئامادةي دةكات و ثاش ثةسةندكردني لةاليةن ثةرلةمان ب

 دةستةي سةرؤكايةتي دةخرَيتة نَيو بودجةي طشيت.
 (:122ماددةي )

ئةطةر لةبةر هةر هؤيةك ئامادةكردن يان ثَيشكةشكردني بودجة كةوتة دواي دةستثَيكي ساَلي دارايي ئةو 
%(ي ئةو ثشتيوانيةي بؤ ساَلي دارايي رابردوو 12ودجة دواكةوت تؤ رَيذةيةك لة )بؤ هةر مانطَيك كة ب

 بِرياري لةسةر درابوو خةرج دةكرَي.
 (:123ماددةي )

بةِرَيوةبةرايةتي ذمَيرياري ثةرلةمان لة كؤتايي هةر ساَلَيكي دارايي هةَلدةسَيت بة داناني ذمَيرةي كؤتايي و 
ةتي بؤ رازي بوون لةسةري و رةوانةكردني بؤ ليذنةي دارايي و دةخرَيتة بةردةم دةستةي سةرؤكاي

كاروباري ئابوري و وةبةرهَينان بة مةبةسيت ثَيداضوونةوة و بةرزكردنةوةي راثؤرتَيك لةو بارةيةوة بؤ 
 ثةرلةمان.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

(، كَي دةيةوَيت موناقةشة لةسةر ئةم 112كة دةكاتة ) (99دةست بة طفتوطؤ دةكةين لةسةر ماددةي )
 ماددةية بكات؟ شةش بةِرَيز داواي موناقةشة دةكةن، بةِرَيز ابوبكر هةَلةدني فةرموو.
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 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداللة )ابوبكر هةَلةدني(:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

اخةوة كة ئَيمة موناقةشةي ئةم بةشة طرنطة من هةر سةرةجنَيكم هةية، قسةم نيية لةسةر ماددةكان، بةد
دةكةين لة ماوةي ثَينج ساَلي رابردوودا خؤمان مومارةسةمان نةكردووة، جياوازة لة بةشةكاني تر، 

 هيوادارم بة وردةكاريةوة ئةو بةشة تةواو بكةين، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةروَيش فةرموو. بةِرَيز بةهزاد
 بةِرَيز بةهزاد دةروَيش دةروَيش:

 سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز 

( ب راسيت من سَي تَيبيين هةبني، يةك: ئةو ضوار بؤ ثَينج ساَلة نة ذمَيرةي كؤتايي، نة 99ماددةيا )
نَي بودجة نةهاتية ثةرلةمان، ب راسيت ئةم لَيرة هةر دةقا داِرَيذين ثَيويستة ثةرلةمانَي كوردستا

هةَلوَيستةك سةر ظَي ضةندَي هةبينت، ضوونكة ئةطةر بودجةي طشتيش نةبيت حكومةتَي داهات و 
خةرجيَيت سااَلنةيا هةي، هَيظيدارم ئةظ ثرسة بَيتة ضارةسةركرن، دوو: خااَل سَي ل ظي ماددةي بةحس 

نةكات، باشة، ئةطةر  ( رؤذ تَيثةِر15دكةت دبيذتن ئةطةر هؤكاري طوجناو هةبوو ماوةيةكي دةدات كة لة )
هؤكاري طوجناو نةبوو ئةو وةختة مة داوا دكةين بةو شَيوةية لَي بَيت، ئةطةر هؤكاري طوجناو نةبوو ئةوة 

 وةزيرَي دارايي بانطهَيشيت ثةرلةمان دةكرَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك قادر فةرموو.
 َيز قادر ئؤمتان رةسول:بةِر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( رؤذةكةش هةر 15هةرسي بِرطةكةي ماددةكة جوان داِريذراون، بةاَلم ثرسيار ئةوةية ئةطةر لة دواي )
حكومةت ثابةند نةبوو بؤ ناردني ثِرؤذةي رةشنووسي بودجة، بؤية لة ئَيستا بارودؤخي دارايي و كةم 

وانة بوونةتة ثاساو بؤ نةناردني بودجة، بةاَلم لة ئةسَلدا ناكرَي حكومةت بوونةوةي داهات و هةموو ئة
بةدةر لة ياسا بةبَي ئةوةي ثِرؤذةي ياساي بودجة لة ثةرلةمان ثةسةندبكرَي هيض خةرجيةك بكات، بؤية 
ئةطةر بكرَيت دةقَيك بضةسثَينني كة بارودؤخي دارايي و كةم بوونةوةي بةهاي كااَل و بةرهةمة 

ةكان كاريطةري نةبَيت و نةبيتة بيانوو بؤ سةر نةناردني رةشنووسي بودجة بؤ ثةرلةماني ناوخؤي
كوردستان، ئةمة لةاليةك، لةاليةكي تر بة دةقَيك بيضةسثَينني ئَيمة حكومةت بؤ ماوةي ساَلَيك سةرثشك 

رابردوو سةرف  نةكةين بةبَي هؤكارَيكي زؤر رةوا نةبَيت كة بتوانَي يةك لةسةر دوانزةي بودجةي ساَلي



 259 

بكات، بؤية من ثَيمباشة ئَيمة حكومةت ثابةند بكةين كة هيض ثاساوَيكي نةبَي بؤ نةناردني بودجة، بة 
تايبةتي قةيراني دارايي و كةم بوونةوةي بةهاي كااَل و بةرهةمة ناوخؤيةكان، ئَيمة ئةو دةسةاَلتة بدةينة 

 مانط، يان بؤ شةش مانطي ساَلَيك سةرف بكات، جكومةت كة يةك لةسةر دوانزة تةنها بؤ مةسةلةن بؤ سَي
نةك دةسةاَلتي خةرجي هةبَيت كة بؤ سَي مانطي سةرف بكات، يان بؤ شةش مانط يةك لةسةر دوانزةي بة 
ثَيي ثةسةندكراوي ثِرؤذة ياساي بودجةي ساَلي رابردوو سةرف بكات، نةك بةو شَيوةيةي ئَيستا، ضوونكة 

ثابةند بكةين، بة ثَيي ئةمةش ناتوانني حكومةت ثابةند بكةين، لَيرةدا ئَيمة نةمانتوانيووة حكومةت 
كؤمةَلَيك ثاساومانداوة بة حكومةت، ئةطةر هؤكار هةبوو، ئةطةر هؤيةك هةبوو، ئةطةر هؤكارَيكي نا رةوا 
هةبوو، يةعين ثَيمباشة دةقَيك هةبَيت كة ثابةندكاري رةهاي تَيدابَيت بؤ حكومةت، لة هةمان كاتدا 

سائوملان هةبَيت لةطةَل حكومةتدا، بةاَلم بةو شَيوةية نةبَيت، ئةوةي ئَيستا دةست وااَلكردني حكومةتة تة
 بة شَيوةيةكي زؤر بةرفراوان و رةها، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز د.شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني:

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي
جَيطاي نيطةرانية كة ئَيستا ئَيمة خؤمان موناقةشةي ئةم ماددةية دةكةين بؤ خولي ئايندة، بةاَلم خؤمان 
نةمانتواني لة ضةند ساَلي رابردوودا مومارةسةي ئةم ماددةية بكةين كة من ضةندين جار باسم كردووة، 

كراية، بؤية من لةطةَل ئةوةدام كة بة هيض جؤرَيك كة بة ثَيي ئةم ثةيِرةوة دةبوو ئةوة جَي بةجَي ب
بةهانة نةدرَي بة حكومةت، لةو ماوةيةي كة دياري كراوة، واتة لة بِرطةكاني يةكةم و دووةم دياريكراوة، 
ئةطةر نةي نارد ئةوة راستةوخؤ وةزيري دارايي بَيتة ثةرلةمان، يةعين قةناعةت بة ثةرلةمان بكات بؤ 

اي من هيض موبةِرَيِرَيك نيية بؤ ئةوةي حكومةتَيك نةتوانَي لة ماوةي ساَلَيكدا ثِرؤذة ناينَيرَيت، بة بِرو
ياساي بودجةي خؤي نةنَيرَيت، خةرجي ضؤنة؟ داهاتي ضؤنة؟ ئةمة بةراسيت ناكرَيت هيض جؤرة بةهانةي 

دجةي سااَلنة، لة بدةييَن، خاَلَيكي تريش بنووسرَيت بة بِرطةيةكي تر هيض سةرفَيك نةكرَيت لة دةرةوةي بو
ماوةي ضةند ساَلي رابردوودا ئةجنومةني هةرَيمي بؤ كاروباري نةوت و طاز دةيان مليار دؤالري لة دةرةوةي 
بودجةي سااَلنة سةرف كردووة، ئةوة بة راثؤرتيش هةية، كةس نازانَي ئةو سةاَلحةتيةيان لة كوَي هَيناوة 

مليؤن دؤالر بؤ ئةو شوَينة، بيست مليؤن دؤالر بؤ ئةو  ئةجنومةني هةرَيمي بؤ كاروباري نةوت و طاز سةد
شوَينة، ثانزة مليؤن دؤالر بؤ شوَينة، بؤية ثَيويستة بِرطةيةك بنووسرَيت ناكرَيت هيض سةرفَيك لة 
حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة بكرَي لة دةرةوةي بودجةي سااَلنة، ئةمة تةسبيت بَيت، لةطةَل قسةي ئةو 
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ش دام كة ثَيشرت كرديان، كة ثَيويستة هيض بةهانةيةك بؤ حكومةت نةهَيَلينةوة، زؤر هاوِرَييانةي تري
 سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز بَيستون فائق فةرموو.
 بةِرَيز بَيستون فائق حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ني منيان كرد، زؤر سوثاس.كاك د.شَيركؤ و هاوِرَيياني تر قسةكا
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز صاحل فةقَي فةرموو.
 بةِرَيز صاحل فةقَي حممد امني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيويستة هةرَيم يةك سةرضاوةي داهاتي هةبَيت، هيض بِرة ثارةيةك بةبَي ئامادةكاري بودجة سةرف 
ت، ثَيويستة يةكَيك لة ماددةكان ئةطةر جَيطةي بكرَيتةوة موناقةلة نةكرَي، بةداخةوة لة بودجةي نةكرَي

%( زياتر تَيناثةِرَيت، بةاَلم لة هةرَيمي كوردستاني 5بةشَيك لة واَلتان ئةطةر موناقةلة هةبَيت تاوةكو )
 ذةيةكي زؤر هةبووة، زؤر سوثاس.خؤمان لة رابردووشدا كة ياساي بودجة هةبووة بةردةوام موناقةلة بة رَي

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز عمر عينايةت فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 من ثشتطريي لة قسةكاني جةنابي مامؤستا ابوبكر هةَلةدني و د.شَيركؤ دةكةم بة تةواوي، زؤر بة جدي
دةبَي كار لةسةر ئةوة بكرَي يةك دينار لة دةرةوةي وةزارةتي دارايي سةرف نةكرَي، ئةمة كارَيكي نةكردةية 
لة هةرَيمي كوردستان، سةبارةت بة بِرطةي يةكةم من ثَيمباشة بةِرَيزان لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان بة 

ي وةزيران لةسةرةتاي مانطي تشريين تايبةتي ليذنةي ثةيِرةو طوَيم بؤ بطرن، ثَيويستة لةسةر ئةجنومةن
يةكةمي هةموو ساَلَيك، ثَيويست بةر لة ساَلي دارايي ناكات، ثِرؤذة ياساي بودجة بة مةبةسيت طفتوطؤكردن 
و ثةسةندكردني بنَيرنة ثةرلةماني كوردستان، ئةوة زؤر طرنطة بؤ مةبةسيت طفتوطؤكردن و 

وةزيران لة كؤتايي لة مانطي نيساني هةموو ساَلَيك  ثةسةندكردني، دووةم: ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني
ذمَيرةي كؤتايي ساَلي ثَيشووتر، ئةوةي بؤ ئيزافة بكةن، ساَلي ثَيشووتر بنَيرن، سةبارةت بة بِرطةي سَييةم 



 261 

تا كؤتايي تةواوة، من هيض رةخنةم نيية، ئةطةر ثِرؤذة بودجة لة دوا وادة درَيذكراوةكةيدا نةطةيشتة 
 ويستة وةزيري دارايي لة ماوةي يةك هةفتةدا بَيتة ثةرلةمان بؤ لَيثرسينةوة، زؤر سوثاس.ثةرلةمان ثَي

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز علي حةمة صاحل فةرموو.
 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ي كة لة دنيا هةَلسةنطاندن بؤ ئةداي حكومةت بؤ شةفافيةت بة ناوي خواي طةورة، يةكَيك لةو ثَيوةرانة
دةكرَيت بودجةي سااَلنةية، رَيذةي ئيلتيزامي حكومةتة بة بودجةي سااَلنةوة، ئةم حكومةتة ضةندَيك 
ئيلتيزامي كردووة بة بودجةي سااَلنةوة، ض جا ئةوةي واَلتةكة هةر بودجةي نةبوو، ئةمة زؤر خراثة، 

ةقانةي مةلةسةن لة واَلتي لبنان دةطريَي ماوةيةكي زؤر بودجةي نةبوو، كة ئَيمة يةكَيك لةو رةخنة ز
دةوَلةت نني بؤية لةوانةية نةضووينة ئةو ثَيوةرانة، دوو: ئةم بِرطةي كة باس دةكرَي وةزيري دارايي 
 بانطهَيشت دةكرَي ئةمة دةقيق نيية، لةبةر ئةوةي وةزيري دارايي بةرثرس نيية لة بودجة، ئةوةي

تةسديقي بودجة دةكات سةرؤكايةتي حكومةت و ئةجنومةني وةزيران و مةجليسي ئةجنومةني وةزيرانة، 
نةك وةزيري دارايي، وةزيري فلتةري ئامادةكردني بودجةكةية، لة نةتيجة كَي ثةسةندي دةكات 
 سةرؤكايةتي حكومةت ثةسةندي دةكات، بة بؤضووني من هيض بيانوويةك نيية بؤ نةبووني بودجة،

دةكرَي بودجة كةم بَيت يان بودجة زؤر بَيت، ساَل بة ساَل كةم و زياد دةكات، بةاَلم بيانووي بؤ نةبووني 
(هةزار بةرميل 320000بودجة نيية، بودجة بريتية لة فةقةرةي داهات و ثاشان خةرجي، بؤ منوونة )

 ئةوةندة دةبَيت، زائيدةن بِري نةومتان هةية بة تَيكِرا تةسةور دةكةم لةم ساَلةدا برَينت ديراسة دةكرَي
داهاتي ناوخؤ خةرجيةكة لةسةر ئةم ئةساسة دادةرَيذرَيتةوة، ئيرت هيض بيانوويةك نيية، بؤية من بؤ خاَلي 
سَييةم ثَيشنيار دةكةم ئةطةر بودجة يان ذمَيرةي كؤتايي لةسةر ذمَيرةي كؤتايي دواتر قسة دةكةم، لة 

ماددةية نةطةيشتة ثةرلةمان، ثةرلةمان بانطهَيشيت سةرؤكايةتي  بةرواري بِرطةي يةكةم و دووةمي ئةم
حكومةت دةكات، ضوونكة وةزيري دارايي بةثرس نيية، وةزيري دارايي ئامادةى دةكات، كَي تةسديقي 
دةكات ئةوة بةثرسة، ئةجنومةني وةزيران دةكات، هؤكارةكان روون بكةنةوة، ثاش روونكردنةوةي 

ان وادةيةكي تر دياري دةكات بؤ ئةوةي بودجةكة بَيتة ثةرلةمان، ضوونكة ئةو هؤكارةكان زؤرينةي ثةرلةم
كاتةي ئَيمة دةتوانني قةناعةتيان ثَي بكةين، بؤ منوونة دةَلَي ثارة لة بةغداوة نايةت، باشة، لةسةر ئةساسي 

ةيةكي تر دياري داهاتي ناوخؤ بةم شَيوةية دايدةِرَيذينةوة، خةرجيةكان بةم شَيوةية دادةِرَيذينةوة، واد
دةكةين، لةبةر ئةوةي يةكَيك لةو خةفةتانةي كة هةمة ئةوة ثَينج ساَلةكةمان تةواوكرد بودجة نةهاتة 
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ثةرلةمان، بؤية ئةمة بكرَيت، بؤ ذمَيرةي كؤتايي لة زؤر شوَين ذمَيرةي كؤتايي شةش مانطيش هةية، 
(ي دووةمي ساَلي 3ي يةكةم بَيت، مانطَي )( شةش مانط10يةعين مةرج نيية ساَلَيك بَيت، دةكرَيت مانطي )

دارايي ئةوةي شةش مانطَي كؤتايي بَيت، ضوونكة كة كةمرتبوو وردتر وردبيين لَي دةكرَيت، ديواني 
ضاودَيري دارايي باشرت دةتوانن كؤنرتؤلي بكةن، ديسان تةئكيدي دةكةمةوة ثةرلةمان بَي بودجة نابَيت، 

بةَلَيندةرايةتي نابَيت، ضوونكة بودجة سياسيةتي دارايي واَلت دياري دةكات، بازاِر نابَيت، بازرطاني نابَيت، 
كة بودجةت نةبوو واتة ئةم واَلتةي ئَيمة سياسةتَيكي دارايي نيية، بؤية بودجةي نيية، ئايا واَلت، هةرَيم ، 

ِرَيز من كؤتا كةسم شار، ماَل، بةبَي سياسةتي دارايي دةكرَيت؟ بَيطومان ناكرَيت، بؤية هيوادارم ليذنةي بة
 قسة دةكةم ئةو سةرةجنةم بة نةزةري ئيعتيبار وةربطرن، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك ساالر فةرموو.
 بةِرَيز ساالر حممود مراد:

ي ثةرلةمان لةسةر حكومةتي لة راستيدا ئةم ماددةية طرنطرتين ماددةي ثةيوةستة بة دياري كردني توانا
هةرَيمي كوردستان، لة بِرطةي يةكةم و دووةمدا ئةجنومةني وةزيران ئيلزام كراوة، حيسابي خيتامي بؤ 
ناردني بودجةي ساَل، بةاَلم لة نةناردنيان وةزيري دارايي بةثرسياركراوة، كة ثَيمواية ئةمة جؤرَيكة لة 

سةر ئةجنومةني وةزيرانة، بةرسياريةتي خبرَيتة بةردةست نةطوجنان، دةبَي بةرثسياريةتيةكة مادام لة
ئةستؤي ئةجنومةني وةزيران، ضوونكة واي دةبينم كة ئةطةر ثةرلةمان سَي ئةركي طرنطي هةبَيت، 
يةكةميان متمانةدان و لَي سةندنةوةية بة حكومةت، دووةميان دةركردني ياسا و ضاودَيريكردن بَيت، 

يةي طشتيية، واتة يةكَيك لة سَي كؤَلةكةي كاري ثةرلةماني مةسةلةي سَييةميان ثةسةندكردني ميزان
موناقةشةكردني بودجةي طشتيية، ئةطةر ئةمة نوقسان بَيت، ثَيمواية كاري ثةرلةماني نوقسانة وةكو ضؤن 

( 2012ئةم خولة نوقسانيةكي طةورةي هةبوو، بؤ تةكميلةكردني بِرطةي دووةم لةطةَل سَييةم، لة ساَلي )
زيري دارايي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بؤ موناقةشةي بودجة هاتة ثةرلةماني كوردستان كة وة

سةبارةت بة ضةند خةرج كردنَيك، ثةرلةمانتاران داواي روونكردنةوةيان لة وةزيري دارايي دةكرد كة ئةو 
سةريف كردبوو، طوذمانة ضؤن خةرج كراوة، كة وةزيري دارايي ئاطاداري نةبوو، ديارة ئةجنومةني وةزيران 

)شَيخ بايز( يادي بةخَيربَيت ثياوَيكي لة رووي كؤمةاَليةتيةوة مةجليس خؤش بوو، بؤ ثةرلةمانتارةكاني 
لة دةرةوةي ثرؤتؤكؤل روونكردةوة كة طوتي بِرؤن ئةوانة بانط بكةن كة لةسةرةوةن، مةبةسيت 

، بؤية ثَيمواية ئةطةر ئةمة لةاليةن ئةجنومةني وةزيران بوو كة ئةو وةكو وةزيري دارايي ئاطاداري نةبوو
ليذنةي بةِرَيزي ليذنةي ثةيِرةوي ناوخؤ موعالةجة نةكرَيت، هةمان طرفت دروست دةبَيت، مةسةلةي 
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بووني هؤكاري طوجناو يان نةطوجناو ئةم بابةتةش بابةتَيكي مةتاتية، ئةطةر هؤكارةكة نةطوجناوبوو، 
 ةني وةزيران يان وةزيري دارايي ضي دةبَيت، زؤر سوثاس.ثةرلةمان بةرثرسياريةتي لةبةرامبةر ئةجنوم

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز منرية خان فةرموو.
 علي:عثمان بةِرَيز منرية 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ويستة زؤر بة طرنطي و مةسةلةي بودجة وةك كاك ساالر باسي كرد يةكَيكة لةهةرة بةشة طرنطةكان، كة ثَي

بة ورديةوة تَيي بِروانني، بؤية هيوادارم بؤ ئةوةي طرفت دروست نةبَيت جارَيكي تر، بؤ خولَيكي تري 
ثةرلةمان، ئةم بةشة زؤر بة حةساسي مامةَلةي لةطةَلدا بكةين، هةروةها ثشتطريي لة قسةكاني بةِرَيز علي 

 حةمة صاحل دةكةم، زؤر سوثاس.
 اهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابر

 بةِرَيز د.فرست فةرموو.
 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةرةتا داوا لة ئَيوةي بةِرَيز دةكةين هةر كةسَيك ناوي خؤي تؤمار نةكرد بةراسيَت دةرفةتي ثَي نةدرَيت، 
كؤبوونةوةي تر تةواو نةبَيت، يةعين ئةوةي ناوي خؤي  (10ئةطةر وا بِروات ئةو ثةيِرةوة لةوانةية بة )

تؤمار كردووة با قسة بكات، ئةوةي ناوي خؤي تؤمار نةكردووة هةر دةست هةَلربَيت و قسة بكات، يةعين 
ئةوة تةواو نابَيت بةو شَيوازة، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، خاَلي دووةم: ئَيمة وا باشة ئةو ثةيِرةوة وةكو 

تةكامل سةير بكةين لةطةَل يةكرت، ناكرَي هةر بةشةو بة جيا موناقةشة بكةين، بةشي وةحدةيةكي مو
ثَيشرتمان لةبري ضووبَيتةوة، ئَيمة ضةند رؤذ بةر لة ئَيستا بةشَيكمان ثةسةند كرد بة ناوي بةشي رةقابة، 

ة من ثَيمواية لة ضاودَيريكردن، بانطهَيشتكردن و لَيسةندنةوةي متمانة، هةموو ئاليةتةكاني تةفاسيَل، ك
هيض ثةيِرةوَيكي ئةو مةنتيقةيةي بةو شَيوةيةي ئَيمة ئاليةتي رةقابي تووند لةسةر حكومةت دياري 
نةكراوة، تةنانةت بة دةقة و سةعات هةموو شتةكامنان تةحديد كردووة ضؤنة، بؤية كة طوتومانة ثَيويستة 

عالةجةي حكومةت كة ئةدائي وةزيفةي حكومةت ئةوة بكات، كة نةيكرد تؤ بةشَيكي ترت هةية دَي مو
خؤي نةكرد، بودجةي نةنارد بة ثَيي ئةو ئاليةتة رةقابيانةي كة هةر لة هةمان ثةيِرةو رَيطةي بة 
ئةنداماني ثةرلةمان داوة لة سةرؤكي وةزيران، لة جَيطرةكةي، لة ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران، 

ان لَي بسةننةوة، بؤية ناكرَي كة باسي بةشي بودجة بانطهَيشتيان بكةن، ئيستجوابيان بكةن، متمانةي
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دةكةين جارَيكي بضينةوة باسي رةقابة بكةينةوة بة هةمان شَيوة، ئةمة خالي يةك، خاَلي دووةم: ئَيمة 
ئةمةي نووسيوومانة شتَيك نيية لةم ثةرلةمانة داهَينرابَيت، ئةمة هةندَيك مةعايري مالي لة ثةرلةماناني 

دجة لَيرة و لة واَلتَيكي زؤر ثَيشكةوتووش ئةمانةن، كةواتة تؤ ئةطةر بَيي بتةوَي دنياش شَيوازي بو
ثةيِرةوَيك دابنَيي حاَلةتي ضةند ساَلي رابردووي ئَيمة كة لةوةزعَيكي زؤر ئيستيسنائي دابووين ثةيِرةوَيكي 

لة ناو ثةيِرةوي زؤر نامؤ و غةريب دةردةضَيت، هةر وةكو ئةوةي ضةند رؤذة هةندَيك شت تَي دةثةِري 
هيض شوَينَيكي دنيادا نيية، بؤية ئَيمة ناكرَي ثةيِرةو بنووسني لةبةر ئةوةي ضوار ساَل بودجةمان نةبووة و 
بَيني ئةو شتانة لَيرة كؤبكةينةوة، ضوونكة ئةو ثةيِرةوة تةرجومة دةكرَي، دةضَيتة شوَينةكان، ناكرَي 

ابة باسي دةكةين، تةواو، كة هاتية سةر بودجة هةر هةندَيك شت هةية رةقابة هةر رةقابةية، بة رةق
بودجةية، ناكرَي بضمةوة جارَيكي تر رةقابة باسي بانطهَيشت و ئةوانة بكةين و بَيتةوة ناو باسةكان، زؤر 

 سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( 113( كة دةكاتة ماددةي )100، ئَيستا ماددةي )(99بةِرَيزان، كؤتايي بة طفتوطؤ هات لةسةر ماددةي )
 دةست بة طفتوطؤ دةكةين.

 بةِرَيز قارةمان قادر فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:100ماددةي )
سةرؤكايةتي ثةرلةمان لة نزيكرتين كؤبوونةوةي ثةرلةماندا ثاش طةيشتين ثِرؤذةكة لةاليةن حكومةتةوة 

ستةي ليذنةي دارايي و كاروباري ئابوري و وةبةرهَينان و ئةنداماني ثِرؤذةكة ئاشكرا دةكات و ئاِرا
 ثةرلةماني دةكات.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيزان، دةست بة طفتوطؤ دةكةين.
 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

زانةي داواي طفتوطؤيان كردووة لةسةر ئةم ماددةية )مامؤستا عبدالرمحن، صاحل فةقَي، بةهار ئةو بةِرَي
 عبدالرمحن، مامؤستا مةروان، ئاري عبداللطيف، علي حةمة صاحل، د.شَيركؤ حةمة امني(.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز مامؤستا عبدالرمحن فةرموو.
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 ِرَيز عبدالرمحن علي فتاح:بة
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من تةنها تَيبنيةك كة هةمبَيت لةسةر ئةمة، ئةوةية سةرؤكايةتي ثةرلةمان لة نزيكرتين كؤبوونةوةي 
ثةرلةماندا ئةطةر ئةوةي بؤ زياد بكرَيت طةر لة ثشووي ياساداناندابَيت، ثشوو هةَلدةطريَيت و دانيشتنَيكي 

 َيك دةخرَيت، ئةطةر ئةوةي بؤي زياد بكةن، زؤر سوثاس.نا ئاسايي بؤ ر
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 وا بزامن ئةوة لة ماددةيةكي تردا هةية، بةِرَيز كاك صاحل فةرموو.
 بةِرَيز صاحل فةقَي حممدامني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ين كؤبوونةوة ئةطةر ماوةيةك دياري بكرَيت، بو منوونة ثَينج رؤذ يان من تَيبينيم تةنها لةسةر ئةو نزيكرت
حةفتةيةك، ماوةكة دياري بكرَيت، دوو: لة خاَلي ثَيشوو ثَيمواية بة هةَلة كؤكردنةوةكةي نةطوت، من 
ئةوةي خاَلي ثَيشوو يةك سةرضاوةي داهات مةبةستم بوو كؤكردنةوةكةي بوو، يةعين يةك سةرضاوةي 

 ك جَيطةي بكرَيتةوة ئةوةي تايبةت بوو بة ماددةي ثَيشوو، زؤر سوثاس.داهات لةية
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز بةهار خان فةرموو.
 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(دا باس لةوة دةكات هةر ليذنةيةك بؤي 100من ثَيشنيارَيكم هةية لة رووانطةي ئةوةي كة لة ماددةي )
هةية لة رَيطاي سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة تَيبنيةكاني خؤي دةربارةي ئةو بةشةي كة ثةيوةستة بة 
تايبةمتةندي خؤ لة نَيو بودجةي طشيت كة ماوةي حةوت رؤذدا بداتة ليذنةي دارايي، بؤية من ثَيشنيار 

سةرجةم ليذنةكان بَيت، ضوونكة ئةو ليذنانة دةيانةوَيت دةبَيت  دةكةم ئةوة تةنها ليذنةي دارايي نةبَيت،
 ثَيشنيار لة ماوةي حةوت رؤذدا بَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز مامؤستا مةال مةروان فةرموو.
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 بةِرَيز حسني امساعيل حسني )مةال مةروان(:
 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكي

لة دَيري دووةم بة تةسةوري من ئةو ئاشكرا دةكات زيادة، ضوونكة ئؤتؤماتيكيةن كة طوترا ثرؤذةكة 
ئاراستةي ليذنةي دارايي و ئةوانة دةكات ئاشكراكة دةطرَيتةوة، ئةو وشةية زيادة، رةش بكرَيتةوة، زؤر 

 سوثاس.
 :بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان

 بةِرَيز كاك ئاري فةرموو.
 مولود: عبداللطيفبةِرَيز ئاري 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( يةك بابةتة هةر ثةيوةستة بة ليذنةكانةوة، ببَيت بة يةك ماددة و 103، 102، 101، 100ماددةي )
يان بؤ تةواوي خاَلي بؤ دابنرَيت، نووسراوة ثِرؤذةكة ئاشكرا بكرَيت، ئاشكراكردن مةبةسيت بؤ راي طشتية، 

ليذنةكانة، تَييدا ئاماذة بةوةكراوة كة بةراسيت ليذنةي دارايي و كاروباري ئابوري و وةبةرهَينان و 
(دا دةَلَي هةر ليذنةيةك بؤي هةية، لة ماددةي 101ئةنداماني ثةرلةمان دةكات، بةاَلم لة ماددةي )

نازانني ئاشكرا مةبةسيت ضيية، ئاِراستةي  (دا دةَلَي تةنها دواي ئةوةي كة ثِرؤذةكة ئاشكرا دةكات،100)
 (دا دةَلَي هةر ليذنةيةك بؤي هةية، زؤر سوثاس.101دوو ليذنة دةكرَيت، بةاَلم لة ماددةي )

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز علي حةمة صاحل فةرموو.
 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ضةند سةرةجنَيكم هةبوو لةسةر ئةم ماددةية، ناضمة بابةتة ياساييةكانةوة، ضوونكة ئيختيساسي 
ئةوانة، بةاَلم لة ئةوةي ثَيشووتريشدا تةئكيد دةكةمةوة لةسةر ئةوانةي كة طوتومة، ضوونكة لةو التر تا 

ة دانراوة، سةرؤكايةتي ثةرلةمان رادةيةك دةسيت ئاوااَل كراوة بة يةك لةسةر دوانزةكة، واتة ئةو لة سةداي
ثاش طةيشتين راستةوخؤ كؤبوونةوةيةكي ثةرلةمان طرَي دةدات و ثِرؤذةكة ئاِراستةي ليذنة 
ثةيونديدارةكاني دةكات بة ثَيي تايبةمتةندي، بؤ منوونة ليذنةي كشتوكاَل وةزارةتي كشتوكاَل، ليذنةي 

ونكة لة بِرطةي دووةمدا دةَلَي ليذنةكان داواي شارةواني و ئاوةدانكردنةوة وةزارةتي مةعين خؤي، ضو
دةكةن، بةاَلم تؤ راستةوخؤ هةردوو بِرطة تَيكةَل بكةي هةر ليذنةيةك بة ثَيي ثسثؤري و تايبةمتةندي 
خؤي، وةزارةتي مةعين خؤي بدرَييَت، ليذنةي دارايي هةمووي دةدرَييَت، بةاَلم ليذنةي كشتوكاَل بةس 

ي دةدرَييَت، ديسان تةئكيد دةكةمةوة ئةطةر لة شوَينَيكدا هةبَيت بة زةقي ئةمة دؤسيةي وةزارةتي كشتوكاَل



 267 

هاتبَيت لة ئةطةري هاتين بودجة ئةطةر ثةرلةمان لة دؤخي ثشووداندا بوو، راستةوخؤ ئةو ثشووة 
 هةَلبطريَيت و كاروبارةكاني بودجة بةِرَي بكات، زؤر سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري

 بةِرَيز د.شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتيواني لة قسةكاني كاك علي و مامؤستا عبدالرمحن دةكةم، ئةوةشي كة نووسراوة لة نزيكرتين 
 كؤبوونةوة، بكرَيت لة نزيكرتين دانيشنت، زؤر سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي
بةِرَيزان، لة ليذنةي كاتي ئةطةر روونكردنةوةتان هةبَيت، ئةطةر نةبَيت دةضينة ماددةي دواتر، د.فرست 

 فةرموو.
 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سياغةي دةكةينةوة، ضاكي تَيبينيةكاني بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان لةوةي ثةيوةستة بة ئاشكراكردن 
دةكةين، بةاَلم سةبارةت بة ئاِراستةكردني بةم شَيوةيةية، ئةوةي ئَيمة لَي تَيطةيشتووين، بودجة وةكو 
ئيختيساس ئيختيساسي ليذنةي دارايية، ئاِراستةي ئةوان دةكرَيت، بةاَلم ضةند ليذنةمان هَيشتووة نازامن 

بؤيان هةية راثؤرتي خؤيان لةسةر ئةوةي تايبةتة بة ( ليذنة 16(ية يان ضةند ليذنةية، هةر )16)
ماددةي دواتر، ئةوةي تايبةتة لة ئيختيساسي خؤيان ئاِراستة بكةن، بةاَلم دةبَيت ليذنةيةك هةبَيت راثؤرتي 
كؤتايي كؤبكاتةوة كة ئةويش ليذنةي دارايية، بؤية وا بزامن ئةوةي نووسيوومانة زؤر دةقيقة، دةسةاَلتيشي 

( 16( ليذنةكةوة، هةر )16شتَيكي تر نيية تةجزيئةي بكةي، ضوونكة ثةيوةستة بة هةر ) داوة، ئةوة
 ليذنة دةبَيت راثؤرتيان هةبَيت لةسةر بودجة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز طةشة خان فةرموو.
 بةِرَيز طةشة دارا جالل:

 ةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرل

بة نيسبةت ئةو ثرسيارةوة كة وةرزي تةشريعي تةواو ببَيت و ثشوو دةست ثَي دةكات، ئَيمة بِرطةيةكمان 
( دةَلَي ئةو وةرزةي طفتوطؤي بودجةي هةرَيمي كوردستاني تَيدا دةكرَيت هةتا 7هةية لة ماددةي )



 268 

ةشريعيةكةش بَيت، بةاَلم ثةسةندكردني بودجة كؤتايي نايةت، يةعين ئةطةر نزيكي تةواوبووني خولي ت
 موناقةشة بةردةوام دةبَيت تاوةكو بودجة ثةسةند دةكرَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 دوو بةِرَيز روونكردنةوةيان هةية، بةِرَيز كاك ابوبكر هةَلةدني فةرموو.
 (:بةِرَيز ابوبكر عمر عبداللة )ابوبكر هةَلةدني

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيمواية ئةو دةقةي كة لةو ماددةيةدا هاتووة وةكو خؤي ثةسةند بكرَيت، ضوونكة مةسةلةي ئاشكراكردن 
بة دوو شَيوازة، يان ئةوةية سةرؤكي ثةرلةمان لةو دانيشتنةدا ئةوة دةخاتة روو لة وتةي خؤيدا ئةوة 

ثةرلةمانتاران ئاطاداربن و خؤيان ئامادة بكةن بؤ ئةو بودجة لةاليةن حكومةتةوة طةيشتووة بؤ ئةوةي 
بابةتة طرنطة، ياخود دةخياتة يةكَيك لة بِرطةكاني تري كارنامةي كؤبوونةوةكةوة، كة خوَيندنةوةي 
يةكةمي بؤ دةكرَي ئةويش هةر جؤرَيكي ترة لة ئاطاداركردنةوةي ئةنداماني ثةرلةمان، لةبةر ئةوة من 

 ماددةيةدا هاتووة وةكو خؤي دابنرَيتةوة، زؤر سوثاس. ثَيمواية ئةو دةقةي لةو
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز ئامينة خان فةرموو.
 بةِرَيز ئامينة زكري سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كة ثِرؤذة دَينت بؤ  دةربارةي ئاشكراكردن هةمان رةئيا بةِرَيز كاك ابوبكر يا هةي، ضوونكة وةخيَت
ثةرلةماني ئؤتؤماتيكيةن دةضيتة سةرؤكايةتيا ثةرلةماني دانيشتنا ئَيكَي كو ثشيت طةهيشتنا ثرؤذةيا 
دَينت، خوَيندنا ئَيكي بؤ دَيتة كرن، ثِرؤذةيا ئاشكرا دكةت بؤ هةمي ثةرلةمانتارا و بؤ ليذنةي ثةيوةنديدار 

بريا وا بَيت بةري نوكا ماددةيةك ثةسةندكر كو هةر ( هةَلبةت ئةطةر 101ذي، دةربارةي ماددةيا )
ليذنةيةكي تايبةتةمةنديا خؤ دةربارةي هةر ثِرؤذة ياسايةكي هةبينت دَي ئةو دةظ ليذنةيا ياسايي دَي 
راستظةكرنا ليذنةيا ياسايي بؤ دَينت، تةبعةن وةخيَت بودجة داهَيت هةمي ثرؤذةيا حكومةتَي ض سياسةتا 

بارةي بودجةيا ساَلَي، ض ثرؤذةيا بةردةوام، ض هاتينة ئةجنامدان، ض نةهاتينة طشتييا حكومةتَي دةر
ئةجنامدان، هةر وةسا بودجة بؤ هةمي سَيكتةرا كة ضاواني هاتية ئاخافنت دَيتة دياركرن، ئةظة ب حوكمي 

يَي خوال ثَيشرت بودجة ثةسةند كري، هةر روونكردنةوةيةك بؤ هةظاَلَين خؤ بدةم ئةطةر هةظاَلَيت مة
ثةرلةمانتارين دي ل خولةكي ديش هاريكاربن، وةخيَت بودجة دَيتة هةموو جؤرة سَيكتةر، بؤ منوونة 
سَيكتةرَي ثةروةردة، سَيكتةرَي يا تةندروسيت، هةمي سَيكتةر جودا جودا دَيتة تةرخانكرن كة سياسةتا 
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َلةدا بؤضي دَيتة تةرخانكرن، حكومةتَي ئةولةويةتا وي بؤ ثِرؤذةيةك بي خوال ثةرلةماني يان ظَي ئةظ سا
هةر ليذنةيةك ذي كو وازحة ديارة ئةز نةشَيم بضم ئيختيساساتَي ليذنةيا تةندروسيت تَيدا موداخةلة 
بكةم، ئةز نزامن ئةولةويةتا ليذنةيا تةندروسيت بؤ منوونة بؤ سلَيمانيَي ضيية، يان بؤ دهؤكي ضيية، يان 

ةنديةك وةخيت تة طؤت ئيختيساسا خؤ ئةكيد زانياري و بؤ هةر هةولَيري ضيية، بةس هةر تايبةتةم
ثَيزانني بةر دةسيَت وان هةبيت و كؤبوونةوةي لةسةر دكةن، ذبةر هةندَي طةلةكا طرنطة ئةظ ماددة وةكو 
خؤي هةبينت، ضوونكة هةر ليذنةيةك تايبةمتةنديا خؤ لةسةر بودجةي ذي هةندَي بؤضوونَيت خؤ 

دا، يةعين دوو شَيوازدا هةبينت هةم تايبةمتةنديا خؤ ئةو ئيختيساسي هةبينت، هةم ل هؤال ثةرلةماني
ثسثؤريا ليذنا خؤ دَي رةئيا سةر هةبينت دةدةمة ليذنةيا دارايي كو جَيي وي ل راثؤرتا طشيت دياربينت، 
هةم ذي وةك ثةرلةمانتار دشَين رةئيا خؤ ل سةر بةطشيت بودجة دياربكةن، بؤية ئةز طةل هةندَيمة كة 

 خؤي مبينيت، زؤر سوثاس. وةكو
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاَلَيكي نيزامي هةية، لةسة ئةم ماددةيةي دوايية هةية، بةِرَيز علي حةمة صاحل فةرموو.
 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثةيِرةوة دةَلَي ئةو وةرزةي طفتوطؤي بودجةي هةرَيمي (ي ئةم 7ئةو وةاَلمةي من دراوة بة ثَيي ماددةي )
تَيدا دةكرَي تاوةكو ثةسةندكردني بودجة كؤتايي نايةت، ئةم ماددةية ئةو كاتةية كة بودجةكة لة كاتي 

 كاردا بَيت، نةك لة كاتَيكي تر، من دةَلَيم ئةطةر لة كاتي ثشوودا هات، زؤر سوثاس.
 طري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَي

ئةو تَيبينيةش لةبةرضاو بطرن، دواتر هةر تَيبينيةكي باش بة خةيالي ئَيوةدا بَيت دةتوانن بدةنة ليذنةي 
ثةيِرةو، بةِرَيزان، كؤتايي هات بة موناقةشةي ئةم ماددةية، ليذنةي كاتي ئةطةر روونكردنةوةتان نيية 

 ماددةي دواتر خبوَيننةوة.
 قادر فتاح:بةِرَيز قارةمان 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:114ماددةي )

هةر ليذنةيةك بؤى هةية لة رَيطاي سةرؤكايةتي ثةرلةمان تَيبينيةكاني خؤي دةربارةي ئةو بةشةي 
ثةيوةستة بة تايبةمتةندي خؤي لة نَيو بودجةي طشيت و ذمَيرةي كؤتاييدا لة ماوةي حةوت رؤذدا بداتة 

 ئابوري و وةبةرهَينان.ليذنةي دارايي و كاروباري 
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيزان، دةست بة طفتوطؤ دةكةين، بةِرَيز كاك ساالر فةرموو.
 بةِرَيز ساالر حممود مراد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

و ئابوري، ليذنةكاني  لةم ماددةيةدا ماوةيةك دياريكراوة كة ليذنة راثؤرت بداتة ليذنةي دارايي
ثةيوةستدار، بة بؤضووني من ئةو رؤذة دياري بكرَي وةكو ضؤن راثؤرت بؤ هةر ثِرؤذةيةكي تري ياسايي لة 
ثةيِرةودا دياريكراوة ئةوةيان من لَيرة نةبووم نازامن، بةاَلم هاوكات بَيت لةطةَل هةر ثِرؤذةيةكي ياسا كة 

ةند رؤذ ئيلزام كراون، لةماوةي ضةند رؤذدا دةبَيت راثؤرت راثؤرتي لةسةر ئامادة دةكرَي ليذنةكان ض
ئاِراستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بكةن، ئةوةندةش ليذنةكان ثةيوةست بكرَين راثؤرتيان لةسةر بودجةي 
طشيت ئاِراستةي ليذنةي دارايي بكرَيت، هةر هةمان خاَل دَيري يةكةم دةَلَي هةر ليذنةيةك بؤي هةية 

ئيلزامي نيية، ئةطةر نةينارد ضي، واتة سَيكتةرَيك بؤشايي دةبَيت، ئةمةش دةمانباتةوة  كةواتة بِرطةيةكي
سةر ماددةي ثَيشووتر كة هيض ليذنةيةك لة غةيري ليذنةي دارايي ئيلزام نةكراوة بة نووسيين راثؤرت 

ذةكة بؤ وةكو ضؤن بؤ هيض ليذنةيةك ثِرؤذةي بودجة نةنَيردراوة، باشرتواية لة جَيطاي ئةوةي ثِرؤ
ئةندامان بنَيردرَيت، بنَيردرَيت بؤ ليذنةكان، لة كاتَيكدا كة تؤ دةينَيري بؤ ئةندامان هيض ئيلتيزاماتَيكيش 
ناخةيتة بةردةم ئةندامان، ئةطةر ئةندامَيك راثؤرت بنووسَي ضؤن تةعامولي لةطةَلدا دةكةي، لة كاتَيكدا 

ر سَيكتةرةكان راثؤرت ئامادةبكةن ثَيويستة بطةِرَييتةوة لةم ماددةيةدا داواكراوة بؤ ليذنةكاني مةعين لةسة
 بؤ ماددةي ثَيشوو و راثؤرتيان بؤ ئاِراستة بكرَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز ظيان خان فةرموو.
 بةِرَيز ظيان عباس عمر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نة كؤمبوونا ناكةن، يةعين نيسابا قانوني تةواو نابينت، لةبةر هندَي ئةطةر ئيزافة بكةين طةلةك جارا ليذ

بَيذين هةر ئةندامَيك يان ليذنةيةك بؤي هةية لة رَيطاي سةرؤكايةتيا ثةرلةماني تَيبينيَيت خؤ ديار 
ك كةمة، ضوونكة بكةتن ئةوة يةك، يا دي ل ماوةي حةوت رؤذادا دشَيني بَيذين ئةظ ماوة بؤ بودجة طةلة

 ( رؤذ وةكو ثَيشنيار، زؤر سوثاس.10بودجة هؤكارَيكي مةزنة ئةطةر ئةظة ببيتة )
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز بةهار خان فةرموو.
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 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثشتطريي لَي دةكةم، بة شَيوةي ئيلزامي نةهاتووة، بؤية بكرَيت بة  ئةم ماددةية وةكو كاك ساالر طوتي
هةر ليذنةيةك دةبَيت، نةك بؤي هةية لة رَيطاي سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة، ئةوة يةك، دوو: ليذنةكان 

من من راثؤرتيان ئاِراستة نةكراوة تا بؤيان هةبَيت كة ثَيشنيارةكانيان يان تَيبينيةكانيان خبةنة روو، وا بزا
 (دا ئاماذةم ثَيدا، بةاَلم ثةيامةكةم باش نةطةيشت، زؤر سوثاس.100لة ماددةي )

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز عمر عينايةت فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة ليذنةي ثةيِرةو طوَيم لَي بطرن، هةر بؤ ثشتطريية لة  داِرشتنَيكم كردووة بؤ ئةمة ئةطةر بةِرَيزان
(: )ليذنة هةميشةيية ثةيوةنديدارةكان بة بودجة لة ماوةي حةوت 101قسةكاني كاك ساالريش، ماددةي )

رؤذ لة طةيشتين ثِرؤذة بة دةستيان لة رَيطةي سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة تَيبينيةكاني خؤيان دةربارةي ئةو 
ة بة ليذنةكةيان لة بودجةي طشيت و ذمَيرةي كؤتايي دةدةنة ليذنةي دارايي و كاروباري بةشةي ثةيوةست

 ئابوري و وةبةرهَينان(، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 زكري فةرموو. مصطفىبةِرَيز 
 امحد امحد: مصطفىبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ي مةسةلةي بودجة طرنطة و بةسرتاوةتةوة بة حةوت رؤذ، ثَيمواية ثَيويست ناكات لة رَيطاي لةبةر ئةوة

سةرؤكايةتي ثةرلةمان بَيت، ضوونكة ئيحتيمالي هةية لة ماوةي ئةو حةوت رؤذة سةرؤكايةتي ثةرلةمان 
ة هةَلبطريَيت لة كارَيكي طرنطيان هاتة ثَيش، سةفةرَيكي كرد ئةوة كاري ليذنةكة راوةدةسيت، ثَيمباشة ئةو

رَيطاي سةرؤكايةتي ثةرلةمان، يةعين راستةوخؤ ليذنةكان بتوانن راثؤرتي خؤيان بدةنة ليذنة مةعنيةكان، 
زؤرجار لةوانةية ئةو مةسةلةية ثةكي بكةوَيت بة سةرفةركردني سةرؤكايةتي ثةرلةمان، بة كؤبوونةوةي 

 زةروري، ئةو مةسةلةية جَي بةجَي نةكرَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز مةدينة ايوب فةرموو.
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 بةِرَيز مةدينة ايوب امحد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتطرييا ئاخافتنَيت ظيان خان دكةم، ئةزيش ثَيشنيار دكةم هةر ليذنةيةك يان ئةندامةك بؤي هةبيت 
ةتيا ثةرلةماني كوردستانَي ئاِراستةي ليذنةيا دارايي و ئابوري بكةتن، تَيبينيَيت خؤ لة رَييا سةرؤكاي

ضوونكة طةلةك ليذنة هةنة كؤمبوونَيت ئةجنان نادةتن، دظَينت ئةو ئةندامةش ماف هةبينت تنَيش 
 تَيبينيَي خؤ لة رَيكا سةرؤكايةتيا ثةرلةماني ئاِراستةي ليذنةيا دارايي و ئابوري بكةت، زؤر سوثاس.

 جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز

 بةِرَيز صاحل فةقي فةرموو.
 بةِرَيز صاحل فةقَي حممد امني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيمواية ثَيشنيارةكةم بكرَيتة دوو بةش )أ وب(، بةشَيكى ثةيوةندى بة موازةنةوة هةية و بةشَيكى 

ازةنةكة كة تةمخيناتة ثةرلةمان مؤَلةتى ئةدا بة حكومةت بؤ ثةيوةندى بة ميزانيةوة هةية، ئةوةى مو
خةرج كردنى ئةو ثارةيةى بة ثَيى ئةوةى كة هاتووة، ئةم هةفتةكة كافية، بةآلم ئةوةى ميزانيةكة كة 
تايبةتة بة حسابى ختامى، ثةيوةندى بة ساَلى ِرابروودووةوة هةية، بؤ ئةوةى ئةو ذمارة حةقيقيانة بزانن 

ئيلتزامى بؤ ئةوة كردووة كة لة ثةرلةمان داِرَيذراوة بؤ ئةوةى حسابى ختاميةكة ماوةى  ئايا حكومةت
هةفتةكة كةمة، ئةوةى هةفتةكة بؤ يةكةميان طوجناوة، بةآلم بؤ دووةم ماوةكة درَيذ بكرَيتةوة و زؤر 

 سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 و.سوثاس، د.ثةرى فةرمو
 بةِرَيز د.ثةرى صاحل محيد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( بكرَيتة بِرطةى يةكةم و 110ثشتيوانى لة قسةكانى كاك ساالر و بةهار خان دةكةم، ثَيشم باشة ماددةى )

 (، سوثاس.100( لة ماددةى )2( بكرَيتة بِرطةى )101دووةم، ثَيشم باشة ماددةى)
 طري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَي

سوثاس، بةِرَيزان طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية كؤتايى هات، بةِرَيزان لة ليذنةى كاتى ئةطةر هيض 
 تَيبينيةكتان نةبى دةضينة ماددةى دواتر، كاك د.فرست فةرموو.
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 بةِرَيز د.فرست صؤفى على:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

اش بوون، بة تةئكيد ئةو ماددةية دةطؤِرين بةشَيوةيةكى ىَل دةكةين كة ئةو تَيبينيانةى دايان تَيبينى زؤر ب
ئيلزامى بَيت، دةقَيك كة كاك عمر عينايةت بؤى ناردووين، ئةندامانى ليذنة كة لَيرةن هةموويان كؤكن 

 ( رؤذ ئَيمةش ثَيمان باشة، سوثاس.10( رؤذ بؤ )7لةسةر ئةوة، ئةو دةقة وةردةطرين، لةبارةى )
 عفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز ج

 سوثاس، بةِرَيزان ماددةى دواتر، كاك قارةمان فةرموو.
 بةِرَيز قارةمان قادر فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 102ماددةى 
 /ثَيويستة لةسةر ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى و وةبةرهَينان ِراثؤرتى خؤى دةربارةى ثرؤذةكة لة1

 ( ِرؤذ دواى طةيشتنى راثؤرتى ليذنةكان ثَيشكةش بة سةرؤكايةتى بكات.25ماوةيةك كة لة )
/ ئةطةر ئةو ماوةية بةسةرضوو نةيتوانَى ِراثؤرت ثَيشكةش بكات، ئةوا دةستةى سةرؤكايةتى بؤى هةية  2

شكةش نةكرد ئةوا ( رؤذ تَى ثةر نةكات، ئةطةر لةم ماوةيةشدا ِراثؤرتى ثَي10لة ) ماوةيةكى ترى بدات كة
 ثرؤذةكة بةو شَيوةيةى لة حكومةتةوة هاتووة طفتوطؤى لةسةر دةكرَيت.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةست بة طفتوطؤ دةكةين، بَيطةرد خان فةرموو.
 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 زانة طفتوطؤ دةكةن، على محةصاحل، بةهزاد دةرويش، عمر عينايةت، شَيركؤ محة امني.ئةو بةِرَي

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ سكرتَيرى ثةرلةمان، كاك على فةرموو.
 بةِرَيز على محة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( 21رؤذةكة نا )ثرؤذةى بوودجة(، يةعنى ئةمة هني نيية، دوو/ )ثَيويستة ِراثؤرتى خؤى دةربارةى ث

( ليذنةى دارايى ِراثؤرتى هةموو ئةو ليذنانة 10( كردووة بة )7( ضونكة تؤ لةوال )25ِرؤذةكة بكرَى بة )
( ِرؤذ، 25لةسةرى كؤدةبَيتةوة، ضونكة لَيكى دةداتةوة و كؤى دةكاتةوة ئةمة كاتى دةوَى بكرَيت بة )

تر هةست دةكةم نةقسة لَيرة، دواى ئةمة ضى، كة ِراثؤرتةكة تةواو بوو ئايا سةرؤكايةتى ثةرلةمان  خاَلَيكى
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بؤ ئةوةى دانيشنت بكةن وادة لةبةردةميان واآلية؟ ياخود كات تةحديد دةكرَى بؤ منوونة دواى طةيشتنى 
 كاتى دانيشنت ديارى بكات.( رؤذدا ثَيويستة سةرؤكايةتى ثةرلةمان 3ِراثؤرتى ليذنةى دارايى لة ماوةى )

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك ئارى فةرموو.
 مولود:عبداللطيف بةِرَيز ئارى 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( لةسةرةتاوة ثَيويستة باس بكرَى دةبَى لةسةر ليذنةى كاروبارى ئابوورى و وةبةرهَينان 102ماددةى )

م دوو ليذنةية، ثَيويستة بنووسرَى ِراثؤرتى خؤيان دةربارةى ثرؤذةكة لة ماوةيةكدا ئامادة بكةن، لة مادا
خاَلى دووةم نووسراوة، ئةطةر ئةو ماوةية بةسةر ضووبَى و ليذنةكة نةيتوانى، ثَيويستة بكرَيت بة 

 ليذنةكان، ضونكة لة خاَلى يةكةم ئامادة بة دوو ليذنة كراوة، سوثاس.
 ز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

 كاك قادر فةرموو.
 بةِرَيز قادر وةمتان رسول:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( من ثَيم باشة ئةطةر ئةو 2رؤذةكة زياد بكرَى، سةبارةت بة بِرطةى ) 21سةبارةت بة بِرطةى يةكةم كة )(
ماوةيةكى تر بدات كة لة دة ِرؤذ تَيثةِر نةكات، لَيرة ماوةية بةسةرضوو دةستةى سةرؤكايةتى بؤى هةية 

بِرطةكة تةواو بَى، ضونكة يةك لة ئةركة سةرةكيةكانى ثةرلةمان لة سَى ئةركةكة مةسةلةى طفتوطؤ كردنى 
بودجة و ثةسةندكردنيةتى، يةعنى ناكرَيت هيض زةمينةيةك خبولقَينرَيت، هيض دةرفةتَيك بسازَينرَى، بؤ 

يبةمتةندةكان، بة تايبةتى ليذنةى مالية، ئيشى ليذنةى ماىل ضيية، يةعنى ئةطةر نةتوانَى ئةوةى ليذنة تا
ِراثؤرت لةسةر ثرؤذة بودجة رةوانةكراو لةاليةن حكومةتةوة ئامادة بكات، يةعنى ثَيمواية هيض بةهانةيةك 

تى ليذنةى مالية و هيض ثاساوَيك نيية، ئةى ئةطةر بة مةبةست ئيش كرا بؤ ئةوةى ليذنةكان و بةتايبة
نةيتوانى ئةوة ئامادة بكات، بؤية لَيرة ئةو دةرفةتة يان ئةو حةقة نةدرَيت بة ليذنةكان بةِراستى دةبَى 
هةر بكرَى، ناكرَي نةكرَيت، يةعنى لةبرى ئةوةى كة ئةمة رِِةش بكرَيتةوة دةكرَى كاتى زياترى ثَى بدرَيت 

َيدابَيت كة ثةرلةمان نةتوانَى ليذنةى دارايى و ليذنةكانى لة دة رؤذةكةش ثرت، بةآلم ناكرَى ئةو دةقةى ت
ديكة نةتوانن ِراثؤرتةكة ئامادة بكةن، ئةى كةواتة طفتوطؤ كردنى ثةرلةمان بؤ ثرؤذةى بوودجة ض 

 مانايةكى دةبَيت، هيض مانايةكى نامَينَى، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 س، كاك بةهزاد فةرموو.سوثا

 بةِرَيز بةهزاد دةروَيش دةروَيش:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

  102ماددةى 
( رؤذ تَى ثةِر نةكات، تَيثةِر نةكات نةقصة، دوو/ 21يةكةم/ كة دبَيذينت ثرؤذةكة لة ماوةيةكدا كة لة )

اتةوة، ِراستى زؤرا مةتاتية، منيش ثَيم باشة ليذنا كاتيا ثةيِرةو ثَيداضوونةوةكى بة هةردوو بِرطة بك
يةعنى ضةوا دَى ضَى بيت ثةرلةمان راثؤرتا خؤ دروست نةكات، خاآل دوهَى منيش ثشتطرييا وى دكةم ليذنا 

( رؤذة، دة رؤذ واتة حةمتية، تا 21دارايى راثؤرتى خؤ ئامادة بكات، ئةز دطةل هةندَى مة يةعنى ظى طاظَى )
( رؤذ تَى ثةر نةبا بؤ 25ا دارايى، من ثَيم باشة زؤر وازح تر با، )( رؤذى بدةنة بةردةم ليذن31هةيظةك )

هةردوو خاآل، ئةز دطةل وى رةئيةمة كو ثشتى طةيشتنى راثؤرتى ليذنا دارايى و ئابوورى سةرؤكايةتى 
 ( رؤذ زياتر نةبى كوبونا ثةرلةمان ديارى بكرَيت، زؤر سوثاس.3ثةرلةمان لة ماوةيةك كة )

 يم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراه

 سوثاس، كاك عمر فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
من و كاك على ثَيكةوة ئةو ثَيشنيارةمان ئامادة كرد، تةنها لة ئةخري دَيردا ِراثؤرتى ثَيشكةش نةكرد، 

ةتةوة هاتووة طفتوطؤى لةسةر دةكرَيت، وةكو ريزمانى )ئةوا(ةكة البةن، ثرؤذةكة بةو شَيوةيةى لة حكوم
 كوردى زيادة د.ثةرى لَيرةية ئَيمة نابَى قسة بكةين.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيز شَيركؤ محة امني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ى و كاك عمر دةكةم، لةطةَل ئةوةم ئةو موبةررة نةهَينرَيتةوة، ماوةيةك ثشتيوانى لة قسةكانى كاك عل

نةهَلدرَى ياخود دةرفةتَى نةدرَى ئةتوانَى يان ناتوانَى، ثشتطريى ئةو قسانة و لطةَل ئةوةى كاك قادر 
 وةمتانيش، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةية كاك صاحل فةرموو.سوثاس، خاَلى نيزامى ه
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 بةِرَيز صاحل فقى حممد امني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيشنيار دةكةم بؤ برادةرانى ليذنةى ثةيِرةو ئاطايان لة ماوةكة بَى، ئةسَل ئةوةية ثرؤذة ياساى بودجة لة 
ثةِر بكات يان تَى  12( ثةسةند بكرَى، بةآلم ئةطةر ئةو ماوانة درَيذ بكرَيتةوة لة مانطى )(12مانطى )

 نزيك بَيتةوة لة كؤتايى دا رةنطة ئةوة خةلةل دروست بكات، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 تَيبينيةكى لةجَيى خؤى بوو، سوثاس، بةِرَيزان لة ليذنةى كاتى ِروونكردنةوة، كاك فرست فةرموو.
 بةِرَيز د.فرست صؤفى على:

 رؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز سة
ئَيمة لة دةستكارى ماوة تةنها سَى رؤذمان دةستكارى كردووة، بة سَى رؤذ هيض ناطؤِرَى لة مةوزوع، ئةوةى 
كاك على طوتى لَيى وةردةطرين، دةيكةينة يةكةم كؤبوونةوةى دواى طةيشتنى ِراثؤرتةكة، لةوالشةوة ئَيمة 

كؤدةبَيتةوة، ئةوة ئيزافة دةكةين، سةبارةت بةو جةدوةىل عةمةملان هةية، هةموو هةفتةيةك ثةرلةمان 
( 21بابةتةى تر، ئَيوة خؤتان دةَلَين طرنطة بودجة لة كاتى خؤى موناقةشة بكرَى، ئَيمة دةرفةتَيكى )

( رؤذليذنةى 31( رؤذ ئةطةر لة )31رؤذميان داوةتة ليذنةى ماىل، دواتر دةرفةتى دة رؤذميان داوة، ئةوة )
( ليذنةى تر هةية نايكةيتة قوربانى ئةوةى كة 15ض شتَيك بَينَيتة ثةرلةمان، خؤ )ماىل ئامادة نةبوو هي

( ليذنةكةى تر دةكرَيتة ِراثؤرتَيك و لةناو هؤَلى ثةرلةمان 15ليذنةى ماىل هيضى نةهَيناوة، ِراثؤرتى )
رؤشى بودجةينة طفتوطؤى لةسةر دةكرَيت، ئةوة تةناقوزة لةطةَل ِرةئى ثَيشووترمان كة ئَيمة هَيندة بة ثة

 ناكرَى لةسةر ئةوةى يةك ليذنة راثؤرتى نةهَيناوة هةمووى تةعليق بكةين.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ( كاك  قارةمان فةرموو.103سوثاس بؤ ئةو ِروونكردنةوة، بةِرَيزان دةضينة ماددةى دواتر، ماددةى )
 بةِرَيز قارةمان قادر فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 103ماددةى 
/ ِراثؤرتى ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى وةبةرهَينان بةسةر ئةندامةكان دابةش دةكرَيت و ناكرَيت 1

( كاتذمَير بةسةر 48لةاليةن ثةرلةمانةوة دةست بة طفتوطؤ كردن بكرَيت بةر لة تَي ثةِر بوونى يان )
 دابةش كردنى دا.

يذنةى دارايى و كاروبارى ئايينى و وةبةرهَينان ئاماذة دةكات بؤ ئةو تَيبينى و ثَيشنيارانةى / ِراثؤرتى ل2
 لةاليةن ليذنةكان ثَيشكةشيان كراوة، لةطةَل ئةو ئةجنامانةى ثَيى طةيشتوون.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك ئارى فةرموو.
 رسول:للطيف عبدابةِرَيز ئارى 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 :103ماددةى 

لة خاَلى يةكةم ليذنةى دارايى و كاروبارى و وةبةرهَينان لةسةر ئةندامةكان دابةش دةكرَين، ض ِراثؤرتَيك 
ئامادة دةكرَيت، دوا ِراثؤرت لةسةر ثرؤذةكة، دواى ئةوة لة ِرستةى دووةم نووسراوة ناكرَى لةاليةن 

( كاتذمَير بةسةر دابةش كردنى دا، 48ت بة طفتوطؤ كردن بكرَى بة تَيثةِربوونى )ثةرلةمانةوة دةس
( سةعات سكرتَيرى ثةرلةمان 48تةبعةن هةر بابةتَيك دةخرَيتة ناو بةرنامةى كار ئؤتؤماتيكى ثَيش )

 دةينَيرَى، ثَيويست بةو ِرستةيةى دووةم ناكات، زؤرسوثاس.
 ري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيط

 سوثاس، كاك ابوبكر فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
من ثَيشنيار دةكةم هةردوو بِرطةكة بكرَيت بة يةك بِرطة، ِراثؤرتى ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى و 

نةكان ثَيشكةش كراوة، ئيرت ئةخريةكةى تةواو وةبةرهَينان و لةطةَل ئةو تَيبينى و ثَيشنيارانةى لةاليةن ليذ
 بكرَيت، ثَيويست بة دوو بِرطة ناكات، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك عمر فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 هةية، دةينووسم، سوثاس. من تةنها لةسةر نووسينةوةى سياغةكة قسةم

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، مامؤستا مةروان فةرموو.
 بةِرَيز مةروان حسني امساعيل حسني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بيت، تَيبينى من لةسةر دَيرى دووةمة، ئةو )يان(ة لَيرة زيادة، ئةوةى ِرةش بكةنةوة و دةستتان خؤش 

 سوثاس.



 278 

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك على فةرموو.
 بةِرَيز على محة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَيش ئةوةى سةرجنةكانى خؤم بَلَيم، زمانةوانى زؤر خراثة، دابةشدةكرَيت يةك وشةية، طفتوطؤ كردن يةك 

وشةية، تَيبينى يةك وشةية، هةمووى بة دوو وشة نووسراوة، ئةوة ضاك بكرَيت، وشةية، تَيثةردةبَيت يةك 
دوو/ لةبارةى ناوةِرؤكةكةى ِراثؤرتى ليذنةى دارايي وةبةرهَينان ئاماذة بة تَيبينى ناكات، ليذنةكانى تر 

دارايى ئةكرَيت ِراثؤرت دةنووسن، تَيبينى نانَيرن، تَيبينى جياوازة لة ِراثؤرت، ئةسَلةن ِراثؤرتى ليذنةى 
%( كارةكانى كؤكردنةوةى ِراثؤرتى ليذنةكانى تر بَيت، تَيبينيةك كة وةربطريدرَيت و دةكرَيت 70% بؤ 60)

وةرنةطريَيت، هيض حاَلةتَيكى ئيجبارى بؤ ليذنةى دارايى لَيرة ديارى نةكراوة، بؤية من ثَيم باشة 
وةبةرهَينان ِراثؤرتةكانى ليذنةكة بةكاردةهَينَى  سياغةكةى وابَى كة ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى و

 لة ِراثؤرتى طشتى، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس، ليذنةى ثَيداضوونةوةى ثةيِرةو ئةطةر ِروونكردنةوةتان هةبى، ئةطةر نا دةضنة ماددةى دواتر، كاك 
 فرست فةرموو.

 على:بةِرَيز فرست صؤيف 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئةو تَيبينيانةى باسكرا، زؤريان تَيبينى بةجَى بوون، هةم ئةوانةى سياغة هةم ئةوانةى تر، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بؤ ماددةى دواتر كاك قارةمان فةرموو.
 بةِرَيز قارةمان قادر فتاح:

 ةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز س
 104ماددةى 

/ثَيشنيارى زَيدةكردنى تَيضووةكان يان هَينانة كايةى تَيضوونى نوَى يان كةمكردنةوةى داهاتةكان ثةسةند 1
 ناكرَيت.

/ ثةرلةمان بؤى هةية تةرخان كراو ثرؤذةى بوودجةى هةَلبوةشَينَيتةوة يان كةمى بكاتةوة، هةروةها 2
اددةيةك بؤ ماددةيةكى تر يان لة بةشَيكى تر يان لة دةروازةيةك بؤ بؤى هةية، ئةو تةرخان كرا لة م

 دةروازةيةكى تر بطوازَيتةوة.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بَيطةرد خان فةرموو.
 بةِرَيز بَيطةرد تاَلةبانى:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
توطؤ بكةن، على محة صاحل، قادر وةمتان، ساالر حممود، د.جوان، شَيركؤ ئةو بةِرَيزانةى كة دةيانةوَى طف

 ، بةهزاد دةرويش، صاحل فقى، سةركةوت سةرحةد.لطيفمحة امني، جنيبة 
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك على فةرموو.
 بةِرَيز على محة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
رجنةكامن زياتر لةسةر خاَلى يةكةمة، بةحوكمى ئةوةى ماوةيةك لةبةر دةستى ضةند كةسَيك ئيشم سة

كردووة كة شارةزاى بوودجة بوون، ئةم ماددةية شوَينةكةى لة ثةيِرةوى ناوخؤ نيية، قانونى بودجةية، بؤ 
نَيكى تر دةبِردرَيت، منوونة هةندَى خةرجى هةية لة ثةرلةمان موناقةشة دةكرَيت زياد دةكرَيت، لة شوَي

ئةكرَى بوترَى ئةوةش شوَينةكةى ناو بودجةية، دةكرَى بوترَى لة كؤى طشتى ئةو ثارةيةى تةرخان دةكرَيت 
بؤ خةرجى زياد ناكرَى، بةآلم لَيرة تؤ بؤ منوونة بِرطةيةك ثَيويست دةكات سيظى زياد بكةى، بةشَيكى برِبى 

ناكرَى لة بةينى وةبةرهَينان و تةشغيلى دا طؤِرانكارى بكةين، كة هيض ثَيويست نيية، بؤية ئةمة دةزامن 
بةآلم هةندَى خةرجى هةنة ثَيويستة زياد بكرَى، بةآلم لة شوَينَيكى ترةوة كة خةرجى ناثَيويست دانراوة 
موناقةلةى ثَى دةكرَى و دةطوازرَيتةوة، ئةطةر وا نةبَى جا موناقةشةى بودجة ض بةهايةكى هةية، تؤ 

خةرجيةك زؤر ثَيويست بَى بؤى دابني بكةى و نةتوانى ماددةيةك زؤر زيادة نةيرِبى، بؤية نةتوانى 
 ثَيمواية خاَلى يةكةم شوَينى ئَيرة نيية، شوَينى خاَلى بودجةية، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، شكرية خان فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيز شكرية مسايل 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيمواية خاَلى يةكةم ثةرلةمانتاران دةست و ثَيوةند دةكات، بؤية البردنى زؤر بة زةرور دةزامن، تةنها خاَلى 
 دووةم مبَينَيتةوة ئةوة كيفايةتة و سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك قادر فةرموو.
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 ز قادر وةمتان رسول:بةِرَي
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

(ى ئةو ثةيِرةوة ثَيويستة هةر دةستكارى 83بةر لة هةمواركردنةكة دةستكارى كردنةكة لة ماددةى )
نةكرَيت، بة قةناعةتى من وةكو خؤى مبَينَيتةوة، ضونكة ِراستة حكومةت تايبةمتةندة بة كؤكردنةوةى 

تايبةمتةندة بة خةمآلندنى داهات، تايبةمتةندة بة خةمآلندنى داهات، بة خةرجى داهات، حكومةت 
خةرجيةكان و ضؤنيةتى خةرجيةكان، بةآلم ناكرَى طفتوطؤ كردنةكة ماناى نامَينَى، ئةطةر ئَيمة نةتوانني 
بة شَيوةيةكى زؤر ِرَيذةيى بة منوونة بؤ كةرتى كشتوكال بِرَيك ثارة زياد بكةين، ئةى طفتوطؤيةكة ماناى 

بؤية من لةطةَل ئةو ِراية دانيم كة دةَلَى هةَلبطريدرَيت، مانةوةى ثَيويستة، ضونكة ئةطةر  ضيية،
هةَلبطريدرَيت و بضَيتة قانونى بودجة خؤ تؤ قانونى بودجة لة ئةجنامى طفتوطؤ كردن دةيكةى بة قانون، 

ل كردنى، وةك لة خؤى بؤ خؤى ِرةشنووسة، لةطةَل مانةوةى دام، بةآلم وةكو خؤى، بة بَى هيض تةعدي
( هةرضةندة تؤزَيك غموزى تَيداية، بة تايبةتى كة باس لة 83(دا هاتووة، ماددةى )83ماددةى )

ِروونكردنةوةى ئامرازةكانى دةستةبةر كردنى ثَيشنيارةكة دةكات، بةآلم هةر ئةو دةقة و هةر ئةو خاَلة زؤر 
ت و دةسةآلتةكانيان لةوبارةيةوة كةم باشرتة لةوةى كة بةِرَيزان لة ليذنةى كاتى، يةعنى سةآلحية

كردووةتةوة، بؤية دةكرَيت بَلَيني بةهؤى ثَيويستى زياد بوونى تَيضوونةكان ثةسةند بكرَيت، دواتر ئةوةى 
( داهةية لة خواريشةوة دةسةآلت دةداتةوة بة ثةرلةمان بة دةنطدان ئةوة يةكالدةكاتةوة، 83لة ماددةى )

تةنها بتوانني نةقَلى بكةين لة دةروازةيةكةوة بؤ دةروازةيةكى تر لة  كةواتة ئَيمة بؤ هةَلى بطرين،
 ناوَيكةوة بؤ ناوَيكى ديكة، بؤية من ثَيم باشة وةكو خؤى مبَييَن، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك ساالر فةرموو.
 بةِرَيز ساالر حممود مراد:

 رؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز سة
ئةم ماددةية دوو بِرطةية، بِرطةى يةكةم ثَيضةوانةى بِرطةى دووةمة، ِرؤَلى بِرطةى دووةم 
هةَلدةوةشَينَيتةوة، بؤيةمن ثَيشنيار دةكةم ماددةكة بة تةواوةتى هةَلبطريدرَيت، يان ثاش و ثَيش بكرَيت، 

هةَلبوةشَينَيتةوة و كةم بكاتةوة و زياد  ضونكة ثةرلةمان كاتَيك كة بؤى هةبَى لة تةرخان كراوى بوودجة
بكاتةوة لة دةروازة و بابةكان، لةِراستى دا دةبَى لةسةر بنةماى ثَيشنيار بَى و تةرح بكرَى، موقتةرةحات بَى، 
بةآلم لة بِرطةى يةكةم كة ناتوانَى ثَيشنيار بكات، ئةمة جؤرَيكة ثَيمواية لة ناتَيطةيشنت، بِرطةى يةكةم بة 

ن ليذنةى ثةيِرةو بؤمةبةستَيك دايانناوة كة هيض ثَيشنيارَيكى لة طؤترة نةكرَى كاتَيك كة لة تةسةورى م
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ناو ثرؤذةى بودجةدا دةست مايةيةك نةبَى، تؤ ثَيشنيارى ضى دةكةى بؤ زيادكردنى سةرف لةبةرامبةردا 
وانى ثَيشنيارى ثرؤذةى دةبَى لة ماددةيةك لة دةروازةيةك لة شوَينَيك كة دةست مايةيك هةبَى ئينجا تؤ بت

نوَى بكةى، بؤية من ثَيشنيار دةكةم يان ماددةكة البربَيت يان بِرطةى يةكةم بكرَيتة بِرطةى دووةم، بةم 
جؤرةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة، ثَيشنيارى زيادة كردنى تَيضوونةكان يان هَينانة كايةى تَيضوونى نوَى لة 

ةسةند ناكرَى، واتة لة دةرةوةى ئةوانة ثةسةند ناكرَى، لة دةرةوةى ماددة و دةروازةكانى بوودجة ث
ضوارضَيوةى ئةم ماددانة ماددة و بِرطانةدا ئاسايية ثةسةند بكرَى، ضونكة ليجانةكانيش كاتَيك ِراثؤرت 

 دةنووسن بةشَيك لة ِراثؤرتةكانيان بريتية لة ثَيشنيار كردن، سوثاس.
 رؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سة

 سوثاس، د.جوان فةرموو.
 بةِرَيز د.جوان امساعيل عزيز:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بودجة و ميزانية وةسيلةيةكى تةختيتى و ئةرقامية لةسةر ئةدائى حكومةت، واتا وةكى بودجةى دةبينى 

 دةتوانى بزانى ئةو هةر مةبالغةكان و فةقةراتةكان ببينى، هةركةسةك بِرَيك شارةزاى لة بودجةى هةبَى
حكومةتة باش ئيشى كردووة يان خراث ئيشى كردووة، سلبياتى ضيية و ئيجابياتى ضيية، لةبةرئةوة من 
قةد لةطةَل ئةو خاَلةى نيمة كة بودجة بَيتة ثةرلةمان و موناقةشةى اليةنى ئرياداتى نةكةى، اليةنى 

ؤ ضيية، بؤ بودجة دَيتة ثةرلةمان ئةطةر مةساريفى نةكةى، اليةنى قازاجنى نةكةى، ئةدى ئيشوكارى ت
ئةتو نةتوانى ئيقرتاحاتى نةكةى، هةتا ئةدائى حكومةتى باش بكةى، كة موعالةجةى ئةو كؤسثانةى ئةوةى 

 هةية لةناو بوجةى ضارةسةرى بكةى، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، د.شَيركؤ فةرموو.
 َيز د.شَيركؤ محة امني:بةِر

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةو بةِرَيزانة قسة و تَيبينيةكانيان طووت، ضونكة دةَلَين ماددةى يةكةم و دووةم ثَيضةوانة دةبنةوة، هةر لة 
ثةيِرةوة كؤنةكة سَى خاَل ديارى كراوة، كة ثةرلةمان بؤى هةية ئةو ثَيشنيازانة بكات، وةكو ئةو هاوِرَييانة 

تيان كاك على و د.جوانيش وتى من بة كوردى دذى ئةوةين كة لة ساآلنى ِرابردوودا دةزانني كراوة، طو
بؤدجةى وةبةرهَينان بردراوة بؤ بودجةى تةشغيلى كة ئةوة يةعنى هةر ناكرَى لة دونيا شتى وابَى، بؤ 

جؤرة موعالةجة بكرَى منوونة بودجةى وةبةرهَينان ببةى بؤ بودجةى تةشغيلى، بؤية ئةمة ثَيويستة بةو 
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كة يةعنى تؤ لةسةر ئةساسى ثَيويستى، مةسةلةن وآلتةكة ثَيويستى بة كشتوكاَلة وثَيويستى بةوة هةية 
ئةندامانى ثةرلةمان لة كاتى موناقةشة ثَيشنيازى ئةوةبكةن كة ئابوورى ئةم وآلتة فةراهةم بكرَى و لة 

ةى بؤ تةرخان نةكراوة بيبةى بؤ ئةو، ئةطةر ئةم شوَينَيك هةست دةكةى خةرجى زؤرة و وةك ثَيويست ثار
دةستكارى كردنة نةبَى كةواتة لة ئةساسةوة ثرؤذةكة نةيةت باشرتة، ثَيم وابَى وةكو ثةيِرةوة كؤنةكة خاَلى 
سَييةمى تةقريبةن تايبةت كراوة بةو ماددةية، بؤية من قسةى كؤتاييم ئةوةية كة ثشتطريى قسةكانى كاك 

 ك ساالر دةكةم، سوثاس.على و د.جوان و كا
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، جنيبة خان فةرموو.
 امحد:لطيف  بةِرَيز جنيبة

  بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
منيش ثشتطريى ئةو بةِرَيزانة دةكةم كة ثَييان واية خاَلى يةكةم لَيرة زيادةية، ضونكة هيض مةهامَيك و 

ك بؤ هاتنى بودجة نامَينَى ئةطةر تؤ نةتوانى موناقةشةى بكةى يان زيادى بكةى، بؤية ئةو خاَلة طرنطية
 بة زياد دةزامن و دةستتان خؤش.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك بةهزاد فةرموو.
 بةِرَيز بةهزاد دةرويش دةروَيش:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يةكةم/ بةرِاستى ئةطةر ئةظ خاآل يةكةم نةمينَيت لَيرة واتا تؤماتيكيةن ثةرلةمان هةر بؤى نابيت باسى 
زَيدةكى بكات، ضونكة لة خاَلى دووةم باسى ئةوة دةكات كة بؤى هةية تةنها موناقةلة يان كةم كردنةوة، 

ى بؤ دانابوو، تةبعةن ثَيشنيار دةكةم بؤية ثَيويستة مبَينَيت، بةآلم بة دوو مةرج، ثةيِرةوى ثَيشرت مةرجةك
بةو شَيوةيةى ىَل بَيت، ثةرلةمان بؤى هةية ثَيشنيارى زَيدةكردنى تَيضووةكان يان هَيناية كايةى 
تَيضوونةكان يان كةم كردنةوة، بة مةرجَى ئةطةر ثَيشنيارةكة ثاَلثشت بَى بة ِروونكردنةوةى ثَيويست كة 

%( لة بودجةى 10جى زيادكردن، دةتوانني ِرَيذةيةك لَيرة دانانَيني )ئةوة لة ثةيِرةوى كؤن هةية، بةمةر
طشتى زياد بكرَى، واتا ثةرلةمان بؤى هةبى هةندةك مةجاال زياد كردن تَيدا بكات، خاآل دووةم/ ثَيم باشة 
كة دةَلَيت لة بةشةكى تر واتا ئةطةر بةشةكى تازة هةبَيت، مةسةلةن حكومةت لةبريى ضوو بَيت يان 

ةمان بة ثَيويستى بزانَى كة بةشةكى تازةية، بؤية ثَيم باشة ئةو بةشةش زياد بكرَى، كة دةَلَى لة ثةرل
 بةشَيكى تر يان لة بةشةكى نوَى كة ثةرلةمان بة ثَيويستى بزانَى، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك صاحل فةرموو.
 فقى حممد امني: بةِرَيز صاحل

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَيشنيار دةكةم خاَلى يةكةم و دووةم، ئةوةى كة لة خاَلى دوو جَيطةى نةكراوةتةوة وةكو زَيدة كردن يان 
تَيضووى خبرَيتة سةر خاَلى دووةم و تؤمار بكرَى بة يةك خاَل، خاَلَيكى بؤ زياد بكرَى كة موناقةلة لة 

ةكَيك بووة لة كَيشة سةرةكيةكانى جَى بةجآ كردنى ياساى بودجة، زؤر كات زؤرترين ِرابردوودا موناقةلة ي
بةهةدةردانى تَيدابووة، لة ئةجنامى ئةو موناقةلةية، بؤية من تةئكيد لةوة دةكةمةوة كة ئةوة جَيطةيةتى 

ومةت و خاَلَيك زياد بكةين، حكومةت دواى ئةوةى ثةرلةمان ثةسةندى دةكات ِرَيطة بةوة نةدات حك
%( حكومةت بؤى نةبَى لةوة 5موناقةلة بكات، ئةطةر بؤحاَلةتى ثَيويست ِرَيذةيةكى بؤ دابنرَيت بؤ منوونة)

 زياتر موناقةلة بكات، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك سةركةوت فةرموو.
 بةِرَيز سةركةوت سةرحةد خليفة:

 ى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك
( دةىَل ثةرلةمان بؤى هةية تةرخان كراو، يةعنى ئةو ثرؤذةية مانايةكى وا نابةخشَى، 2ديارة لة بِرطةى )

بةِراى من تةرخان كراو وا ثَيم باشة ثةرلةمان بؤى هةية بودجةى تةرخان كراو هةَلبوةشَينَيتةوة لةبرى 
 تةرخان كراو ثرؤذة بودجة شياوترة، سوثاس.

 ر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعف

 سوثاس، مامؤستا مةروان فةرموو.
 بةِرَيز حسني امساعيل حسني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لة ثةيِرةوى ناوخؤى كؤنيش لة دوو سَى شوَين ئةو بؤى هةية دووبارة بؤتةوة، بة تةسةورى من ئةو بؤى 

ةتةى هةية يان ئةو دةسةآلتةى هةبَيت، ئةو بؤى هةية بؤ شتَيك هةية زيادة، مادام ثةرلةمان ئةو سةآلحي
بةكاردَيت كة سةآلحيةتى خؤى نيية ثَييدراوة، يةعنى ئةو بؤى هةية زيادة لَيرة، ئةطةر ليذنةى ثةيِرةو بة 

 هةندى وةربطرى.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك عمر فةرموو.
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 ز عمر عينايةت محة سعيد:بةِرَي
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتيوانى قسةكانى كاك على دةكةم لةبِرطةى يةكةم دا، بِرطةى دووةميش ثَيم خؤشة، بةم شَيوةية 
دابِرَيذرَيتةوة، ثةرلةمان دةتوانَى تةرخانكراوى ثرؤذةى بودجة بؤ هةر بابةتَيك طةر بيةوَيت كةمى 

لة دةروازةيةك بؤ دةروازةيةك لة ماددةيةك بؤ ماددةيةك لة بةشَيك بؤ بكاتةوة، هةروةها بؤى هةية 
 بةشَيكى ديكة بطوازَيتةوة، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس، بةِرَيزان طفتوطؤ لةسةر ئةو ماددةية كؤتايى هات، داوا لة ليذنةى كاتى دةكةين، بةِرَيزان ئةطةر 
 كردنةوةيةك هةبَى لةو كارةيةوة؟ كاك فرست فةرموو.ِروون

 بةِرَيز فرست صؤفى على:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةشَيكى موالحةزاتةكان ثةيوةندى بة سياغةوة هةية، بةشى هةرة زؤرى لة ئةجنامى سياغةيةكى الواز بووة 
ةينةوة مةبةستى ئَيمة لةو دوو لة ثةيِرةوةكةى ئَيمة، ئَيمة سياغةكة ضاك دةكةين بةآلم با ِروونى بك

( ترليؤن ناردوويةتى وةكو 11بِرطةية ئةمةى خوارةوةية، ئةوةى كة حكومةت ناردوويةتى، بؤ منوونة )
( ترليؤنة ثةرلةمان بؤى هةية موناقةلةى ثَى بكات و لَيرة هةَلى بوةشَينَيتةوة لةو بابة 11موازةنة، لةو )

( ترليؤنة بؤى نيية يةك دينارى تر بيكاتة 11م لة دةرةوةى ئةم )زيادى بكات و لةو بابة الى ببات، بةآل
( مليؤنيش، ئةوة نة لةالى ئَيمة واية لة هةموو كورةى ئةرزى واية، حكومةت 100( ترليؤن و )11)

دةزانَى ئةو ساَل ضةند ثارةى هةية، بؤية ئَيمة بةو شَيوةية سياغةى دةكةينةوة كة ئَيستا قسةم كرد ئةطةر 
و لَيك تَى طةيشتنَيك هةية لة ئةجنامى سياغةكةى خراثى ئَيمةية، ئَيمة ضاكى دةكةينةوة، هةَلةيةك 

 سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، نوقتةى نيزامى كاك على فةرموو.
 بةِرَيز على محة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ةكةمةوة ِرَيطة ئةدا بة طواستنةوة لة وةبةرهَينانةوة بؤ تةشغيلى، ئةمة بِرطةى دووةم ديسان تةئكيد د

كفرة، ساآلنى تر كراوة، دوو ترليؤن لة ثرؤذةى مةشاريعةوة هَينراوة دراوة بة بةخشني، لة قوتاخبانة 
نةكراوة دراوة مينةح، نةخَير ئةمة ئةبَى قةتعيةن قةتع بكرَى، كة نابَى لة تةرخان كراوى ثرؤذةكانى 
ذَيرخان و ثرؤذةكانى وةبةرهَينانةوة بؤ خةرجى بةكاربردن بةكاربَيت، ئةمة نةهاتووة، ضونكة دةرفةتى 
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طواستنةوة دراوة، ئةوةى د.فرست طوتى راستة عجز زياد دةكات، عجز بؤ وآلت ماَلوَيرانى بةدوادَيت، 
 سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 َيبينى هةية كاك عمر فةرموو.سوثاس، ت
 بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
من ويستم لةسةرةتاوة باسى بكةم ئةم بةِرَيزانةى كة لَيرة ئةندامى ثةرلةمانن، هةر كةسَيك لة 

دادةنرا لة ناوضةيةكةوة دَيت، ئَيمة بةدرَيذايى مَيذوو طريؤدةى دةست ئةوة بووين لة مةركةزةوة بودجة 
شارةوانيةكان يان دائرية فةرعيةكانى مةنتيقةكة هيض ئاطايان ىَل نةبوو، ئةو بودجةيةى كة دةمان نارد بؤ 
حكومةت بة ثَيضةوانةى ئةو بودجةوة ثَيضةوانةكةى بؤ ئَيمة دةهاتةوة، لةبةرئةوة من ثَيشنيار دةكةم و 

ثَيش ئامادةكردنى بودجة بَينن و ثرؤذةكان ديراسة  داوا دةكةم بةِرَيزان كَيشة و طرفتةكانى خؤيان لة كاتى
بكةن بؤ ئةوةى بتوانن لة قاعةى ثةرلةماندا بيضةسثَينن كارَيكى وا بكةن ثرؤذةيةك بَى ِرةنطدانةوةى 

 ثَيداويستيةكانى خةَلكى كوردستان.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 واو بوو تكاية بؤ ماددةى دواتر، كاك ابو كاروان فةرموو.سوثاس، بةِرَيزان طفتوطؤ تة
 بةِرَيز عبدالرمحن فارس:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 :105ماددةى 

/راثؤرتةكان بةشَيوةيةكى طشتى طفتوطؤى لةسةر دةكرَى ثَيش ضوونة سةر طفتوطؤ كردنى دةروازةكانى 1
 بؤ ماوةيةك كة لة حةوت خولةك تَي ثةر نةكات بودجة و بِرياردانى بةندةكان، هةر ئةندامَيك دةتوانَى

 بةشَيوةيةكى طشتى طفتوطؤ لةسةر راثؤرتةكة بكات.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 ديارة شةش بةِرَيز داوا دةكةن طفتوطؤ لةسةر ئةو ماددةية بكةن، بةِرَيز علي محة صاحل، فةرموو.
 طه:بةِرَيز علي محة صاحل 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةقيقرت واية ِراثؤرت بةش بةش طفتوطؤي لةسةر بكرَي، بؤ منونة يةكَيك سةرجني لةسةر كشتوكاَل هةية، 
لةسةر دارايي هةية، لةسةر نةوت هةية، بةش بةش ِراثؤرتةكة قسةي لةسةر بكةي، كة بةش بةش بوو من 

هةية سةرنج و تَيبيين لةسةر بةشَيكي زؤري بابةتةكان ثَيمواية حةوت دةقةكةش زؤرة، بةآلم بؤ منونة 
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هةية، موناقةشةي بةش بةش بؤ ئةوةي وةآلمةكةي دةقيقرت بَي، دةبَي بابةت بةش بةش بَي، ئةوة قانون 
 واية، ماددة ماددة، ئةويش بةش بةش موناقةشة بكرَي، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
  اس بؤ بةِرَيز علي محة صاحل، بةِرَيز أبوبكر هةَلةدني، فةرموو.سوث

 بةِرَيز أبوبكر عمر عبداهلل )أبوبكر هةَلةدني(:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثَيشنيار دةكةم هةردوو ماددةكة بكرَيت بة يةك ماددة و بة سَي فةقةرة، دووةم/ ئةو بةشَيوةيةكي 
 طشيت لة...

 م ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهي
 ( مةبةستت؟ 119ماددةي )

 بةِرَيز أبوبكر عمر عبداهلل )أبوبكر هةَلةدني(:
(، دووةم/ ئةو )بةشَيوةيةكي طشيت( دووجار هاتووة و جاري دووةميان دووبارةية، 119( و )118بةَلَي )

 زؤر سوثاس.
 رلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثة

  سوثاس بؤ بةِرَيز أبوبكر هةَلةدني، بةِرَيز ساالر حممود، فةرموو. 
 بةِرَيز ساآلر حممود مراد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من تةنها تَيبينيم لةسةر وشةيةك هةية )ِراثؤرتةكان( ضونكة يةك ِراثؤرت هةية، ِراثؤرتَيكي طشيت ليذنةي 

ةما بؤ طفتوطؤ ضونكة ِراثؤرتي ليذنةكان تا ئةو كاتة ئةو ِراثؤرتة دارايي و ئابووري هةية، دةكرَيتة بن
 نةبووبَي بة ِراثؤرتي ليذنةي دارايي كة بوو بة ِراثؤرتي ليذنةي دارايي يةك ِراثؤرت دةبَي، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 زكري، فةرموو. آمنةةِرَيز سوثاس بؤ ئةو تَيبينية بةِرَيز ساالر حممود، ب

 بةِرَيز ئامنة زكري سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طفتوطؤ كرن سةر بودجةي دوو شَيوازا دَيتة كرن ئَيك/ ئةطةر هةظاَلَيت من كو لة ِرابردوو هاريكار بن، 
طي ِراثؤرتا طشتيا حكومةتَي ئةوة خؤ سياسةتا طشيت بةحس كرد ئةوةل ئةو دَيتا خاندن ثشيت هةن

طفتوطؤهةكا طشيت دَي سةر ِراثؤرتَي دهَيتة كرن، وةختَى ئةو خةالص بينت مةجليسا ِراثؤرتا كو ليذنا 
هاوبةش، واتا ليذنا دارايي و ليذنا دَي ثةرلةماني ئةو تَيتة خاندن طفتوطؤ تَيتة كرن، ثَيشةنطي ياسا ماددة 



 287 

موناقةشةيةكا سةر سياسةتا طشيت يا بة ماددة بَيتة طفتوطؤكرن، واتا سَي جؤرة موناقةشة دةكةين، 
حكومةتَي، دوو/ ميزانية وَي ساَلَي، كو ئةو دَيتة خاندن ثةرلةمان دةرطا بؤ دَيتةهة كرن، طفتوطؤيَي سةر 
دكةن ِراثؤرتا خؤي دَي ئيرت يا هةي يا طشتيا، هةروةسا ئةوة كو ليذنَيت مةعين ِرةئيا خؤ سةردا، ثَيشةنطي 

ركرن، ماددة بة ماددة موناقةشة لةطةَل هةر ياسايةكا دي ئيعتيادي موناقةشة ياسا طفتوطؤ سةر تَيتة سة
 لةسةر دَيتة كرن، كاك عبداهلل و كاك ساالر و طةشة خان جَي هاظكار بن دطةل مندا، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
  سةكري، فةرموو.  مصطفىزكري، بةِرَيز  آمنة سوثاس بؤ ئةو تَيبيين ية و ِروونكردنةوة بةِرَيز

 سةكري(: مصطفىأمحد محد ) مصطفىبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 قسةكةي من كاك ساالر كردي، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

  سةكري، بةِرَيز بةهار عبدالرمحن، فةرموو. مصطفىسوثاس بؤ بةِرَيز 
 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( دةقة ئةو هةموو ِراثؤرتة قسةي لةسةر بكرَي، 7كاتَيك دةَلَي ِراثؤرتةكان وابزامن تؤزَيك ئاَلؤزة، يةعين )

ئةوة يةك، ئةو موالحةزةي كاك ساالر دةقيقة، ِراثؤِرت ليذنة مةعنييةكان هةموويان داوة بة ليذنةي 
( و 105ي و كراوة بة ِراثؤرتَيك، ئةوة لةويا تةناقوزَيك هةية، هةروةها ثَيشنيار دةكةم ماددةي )داراي

( بةو شَيوازة، زؤر 1،2،3،4،5( ثةيوةنديدارن بةيةكةوة، هةريةك ماددة بَيت، خاَلي )107( و )106)
 سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: 
  ِرَيز بةهار عبدالرمحن، بةِرَيز سةركةوت سةرحةد، فةرموو.سوثاس بؤ بة

 بةِرَيز سةركةوت سةرحةد خليفة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة دةَلَي ِراثؤرتةكان هةر ئةندامَيك بؤي هةية لة حةوت خولةك تَيثةِر نةكا، بةِراي من حةوت خولةك 
 هةية بة ِراثؤرت ثَيشكةشي بكات باشة، سوثاس.زؤرة، بكرَي بة ثَينج خولةك، ئةطةر زياتر بوو بؤي 

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز سةركةوت سةرحةد، بةِرَيز د.شَيركؤ محة أمني، فةرموو.

 بةِرَيز شَيركؤ محة أمني قادر:



 288 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بوو ئةو بةِرَيزانة كاك ساالر و كاك أبوبكر هةَلةدني و بةهار خان  تَيبينيةكان بةشَيكي ئةوةي زمانةواني

وتيان لةسةر ِراثؤرتةكان لةبري ِراثؤرت و دووجار )بةشَيوةيةكي طشيت(، ئةوي تريشي ثشتطريي قسةكاني 
 كاك علي محة صاحل دةكةم، لةِراسيت دا من خؤم مةبدةئيةن لةطةَل دياري كردني كاتدا نيم، سوثاس.

 جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز 
  سوثاس بؤ بةِرَيز د.شَيركؤ محة أمني، بةِرَيز طةشة دارا، فةرموو.

 بةِرَيز طةشة دارا جالل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةنداماني ثةرلةمان.
ي دارايي حكومةت ئَيمة ثَيمان باشة خؤي موناقةشةي بودجة ضؤن دةست ثَي دةكات؟ لة ثَيش دا ِراثؤرت

دةخوَيندرَيتةوة، دواي ئةوة ثةرلةمانتاران هةر يةكة و حةوت دةقة قسة لةسةر ئةو ِراثؤرتة و لةسةر 
( دةقة 3سياسةتي طشيت دارايي حكومةت قسة بكةن، دواي ئةوة ِراثؤرتي ليذنةكان دةخوَيندرَيتةوة، )

 ة ثةرلةمانتاران بةو شَيوةية..لةسةر ئةوةش قسة بكرَيت، دواي ئةوة ماددةكان ماددة بة مادد
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس بؤ بةِرَيز طةشة دارا، بةِرَيزان ئةو ماددةية كؤتايي هات، بةِرَيز علي محة صاحل، خاَلي نيزاميت 
 هةية؟ فةرموو.

 طه:بةِرَيز علي محة صاحل 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نةكة ئاَلؤزييةكي تياية، يةكةم/ ِراثؤرتي حكومةت دةخوَيندرَيتةوة و سياسةتة عامةكةي ئةوة ئةوةي ليذ
قسةي لةسةر دةكرَي، ِراثؤرتي ليذنةي دارايي خؤي بةش بةشة، بةشي دارايي، بةشي تةندروسيت، بةشي 

ماددةيةك سَي  كشتوكاَل، ضؤن دةتوانرَي لةسةر هةموو ئةوانة، ئةوة سَي دةقةكة نية، ئةوةكةي تري هةر
دةقة لةسةري قسة دةكرَي ئةوة قانوني بودجةكةية، بةِرَيزان ِراستة خؤ قانوني بودجةكة سَيكتةر سَيكتةر 

 نية ،  خؤمان ضةندين ياساي بودجةمان خوَيندؤتةوة..
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

  ةكةت، بةِرَيز د.ِرَيواز فائق، فةرموو.سوثاس بؤ بةِرَيز علي محة صاحل، طةيشت فيكر
 بةِرَيز ِرَيواز فائق حسني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئَيمة يةعين وةكو ليذنةكة ثَيمانواية بِرطةيةكمان لةبريضووة بينووسني، ئةويش ئةوةية كة: 
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 (:105ماددةي )
 ةِروو.وةزيري دارايي راثؤرتي حكومةت سةبارةت بة ثرؤذة ياساي بودجة دةخات-1

دوايي راثؤرتي طشيت، يةعين ئةو ِراثؤرتةي كةالي ليذنةي دارايي ية، دوو فيكرة هةية، فيكرةيةكيان 
ئةوةية ثةرلةمانتاران حةوت دةقة بتوانن قسة بكةن بؤ هةمووي، لةبةر ئةوةي نووسراوة راثؤرتةكان بة 

َيوان هةردوو راثؤرتةكة، يةعين لة ( دةقة بَي و تةوزيعي بكةين لة ن10بَي تةوزيح، فيكرةيةكي تر هةية )
نَيوان ِراثؤرتةكةي كة حكومةت دةخيوَينَيتةوة و سياسةتي دارايي حكومةت عةرز دةكات لةطةَل راثؤرتي 

( دةقةي دةدرَييَت، تةوزيعةكة يةكي ثَينج دةقة بَي، يةكَيكيان حةوت بَي، 10ليذنةكان بةهةردووكي )
( دةقة 57خولي ثَيشووتان لةبريبَي خةَلك هةبووة لةم ثةرلةمانة ) يةكَيكيان سَي بَي، لة راسيت دا ئةطةر

( دةقة قسةي كردووة، خةَلك هةبووة نيو سةعات قسةي كردووة، 45قسةي كردووة، خةَلك هةبووة )
 يةعين مةبةستةكة ئةوةية ئةو دةروازةية ئةطةر بكرَيتةوة ئةوةي قسةيةكي ترة لةراسيت دا.

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي
 قسةي زياتر لةسةر ئةوة بكةين؟ با بة ئةزمووني خؤي بةِرَيز امنة زيكري، فةرموو.

  كري سعيد:بةِرَيز ئامنة ز
  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

عادةتةن مادام سياسةتا طشتيا حكومةتا ئةوةي طةر ِراثؤرتي بةشَيكي ليجانا كو طرَيداية سةكتةر سةكتةر 
وطؤي لةسةر بكةن، بؤ منوونة مةسةلةن حكومةت ئةو ثرؤذةيَيت كو بؤمة ناردي ثرؤذةيَيت بةردةوام، طفت

ثرؤذةيَيت كو يَيت ِراوةستاينة، ثرؤذةيَيت كو هاتينة تةمام كرن، بؤ هةر ليذنةيةكا يا ثةيوةنديدار بَيتة 
بؤ ِرَيطاوبان و بؤ تةندروسيت ض هةناردن كة حكومةتَيت وي واريدا بواري خزمةتطوزاري دا بؤ ثةروةردة و 

ضَيكري ية، هةر ليذنا كو ئيختيصاصي خو موتابةعة وان بةتايبةتي سةر مةنتةقَيت خؤي دكاتن، ئةظ 
ِراثؤرتا طشتيا حكومةتي سياسةتا طشتيا يا حكومةتا دةربارةي بودجة ديار دكاتن، ِراثؤرتا طشيت يا 

ايا هةر ليذنةيةكا  يا طرَيداية ئيختيصاصَيت خؤ لةبةر ثةرلةماني كو يا طرَيداية سةكتةرا ظة يا طرَيد
هةندَي بة ديتنا من بينت دوو طفتوطؤهَيت ذ يةك جودا بَينة ئةجنامدان، واتا سياسةتا طشتيا حكومةتَي، 
طفتوطؤيةكا عام بَيتة ئةجنامدان ئةوة كو طرَيدا يا ِراثؤرتي دَيتة ليجاني ثةرلةماني ذ كو هةر طرَيداية 

، بؤ منونة دَي من ثرسياري هةبينت دَي ئةتو ضةندي سةر قانونَي موناقةشةي بكةي، بابةتةكا سةكتةرةكي
قانونيَي سةر ماددة بة ماددة دَيتة طفتوطؤكرن، بةس ثرسيار منا هةي بؤ منونة دهؤكَي رةوزةك دَي ية 

شَي طفتوطؤكران نيوسيَي تةمام بوو، ثرؤذَيت بةردةوام دا يا هةي، ثارة بؤي هاتية تةرخان كرن، دبة
ِراثؤرتَيت ليجانادا دوو وةختييدا كو وةزيرَيت مةعنينة ئةز هةر وةزيرةكي ثرسيارا تايبةمتةند بة تايبةتي 
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وةزيري ثالندانان دبَيذيت بةردةوام يا تةمام بووي، ثرؤذَيت بةردةوام دا هةي ثارةي بؤ هاتية تةرخان 
تَى د ذى ياسايي دا ظان طفتوطؤيي سةر بكةى لبةر كرن، ئةظة ضؤن ئةظ ثارة بؤضي سةرف هاتي، ئةز وةخ

 هةندَى دظَينت ذ يةك جودا بن.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةِرَيز علي محة صاحل، فةرموو.
  :طهبةِرَيز علي محة صاحل 

  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شة خةريتةي ئةوة دةكات كة ضؤن بودجةكة تَيدةثةِرينرَي و هيوادارم ثةلة نةكرَي لةم بةشة، ئةم بة

موناقةشة دةكرَي، ِراثؤرتي حكومةت دَي سياسةتي عامي حكومةتة، زؤر باشة حةوت دةقة قسةي لةسةر 
خان بةشَيكي باس كرد، ِراثؤرتي ليذنةي دارايي ئةو مةساحةية كة طفتوطؤ لةسةر  آمنةدةكةين، دواي ئةوة 

كرَيت، تؤ ناكرَيت بؤ منونة دوو هةزار ثرؤذةي تياية، لةو دوو هةزارة هةزاري بودجةكة بةطشيت دة
بةردةوامن، ثَينج سةدي هةر ديار نية لةكوَين، ثارةي بؤ دانراوة، ثرؤذةي وةهمي تياية، تؤ ضؤن ئةوة 
ثةرلةمانتار حةصر دةكةي سَي دةقة قسةي لةسةربكات؟ حةلةكة ئةوةية بةش بةشة، بةشي تةندروسيت، 

ةشي كشتوكاَل، بةشي ثةروةردة، لة هةر بةشَيك با ثةرلةمانتار بؤي هةبَي حةوت دةقة قسةي لةسةر ب
بكات،  نةك تؤ ئةو هةموو ثرؤذة، دوو هةزار ثرؤذة بَيين جطة لة خةرجيية تةشغيلييةكةي من لةسةر 

ية، لةسةر دوو هةزار ثرؤذةكة قسةم هةية، لةسةر بةخشني قسةم هةية، لةسةر خةرجي ديكة قسةم هة
دةرماَلةكان قسةم هةية، ئةم هةمووة ضؤن بة حةوت دةقة دةكرَيت؟ ضونكة لة قانوني بودجةكان 

 موناقةشةي سَييةمة، ماددةكان موناقةشةي دةكرَي، مةجالي ئةوة نية.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

لة ثةل لة هيض بِرطةيةكي ئةو ماددةية ناكرَيت، هي سوثاس بؤ بةِرَيز علي محة صاحل، بةِرَيزان ثة
ثَيشرتيش نةكراوة، هيض ئيشَيكي تر لةوة طرنطرت لةبةردةمماندا نية، دةرفةت بة د.فرست دةدةين بؤ 

 ئةوةي ِروونكردنةوةي زياتر لةسةر ئةوة بدات، فةرموو.
  بةِرَيز فرست صؤيف علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( وةكو ليذنةي كاتي دةست بةكاربووين، يةك ساَل و نيو خةريكي 2014مانطي شةشي ) ئَيمة ثَيمواية لة

نووسيين ئةو ثةيِرةوة بووين، نةك ثةلةمان نةكردووة، كاتَيكي زؤر زياديشمان ثَيداوة، هيض ماددةيةكيش 
ي زؤر لة ناو شةو ماددانةي نووسيومانة لة ناو ئةو ثةيِرةوة هي ئةوةية كة ضةندين سةعات موناقةشة
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بةردةوامي لةسةر كراوة، ئَيمة بةكورتي و بة كوردي ئةوةي دامانِرشتووة ئةو دوو جوملةيةية، ئةوة 
( 2019شتَيكي موتتةبةعة لة هةموو ثةرلةمانات، يةكةم شت ِراثؤرتي حكومةت لةسةر بودجةي ساَلي )

ِراثؤرتةكةي خوَيندةوة ِرَيطة دَي، ئةم ِراثؤرتة تةفاصيل و سرتاتيذي حكومةتي تَيداية، كة وةزيري مالية 
بة ئةنداماني ثةرلةمان دةدرَي هةر يةكة حةوت دةقة لةسةر ئةم ِراثؤرتة قسة بكات، دواي ئةوة ِراثؤرتي 
هاوبةشي يةعين ئةوةي كة ليذنةي دارايي ئامادةي كردووة لةبةرةجنامي كؤكردنةوةي ِراثؤرتي هةموو 

ي موازةنة و بة ئيستيناد كردنة سةر ِراثؤرتي ئةو قانونةي ليذنةكاني ثةرلةمان، كة دةبيتة ئةصلي قانون
ئةو مةشروعةي كة لة حكومةت هاتووة، ئينجا لةوَي بؤ هةر بةندَيك، بؤ هةر ماددةيةك هةر ئةندامَيكي 

( واتا هةر 3( جاران )30( ماددة بَيت، )30( ماددة بَيت، )60ثةرلةمان سَي دةقة قسة دةكات، ئةطةر )
( دةقة قسةي لةسةري بكات، ئَيمة كة قانوني بودجة دةنووسني ئيرت تةواو دةبني 60ةية )ئةندامَيك بؤي ه

لة بودجة، دةطةِرَيينةوة كوَي؟ دةطةِرَيينةوة ِريساكاني داناني تةشريع، ض نةصةكمان هةية لة 
ني موناقةشةكردني ماددة بة ماددةي قانونَيكي ئيعتيادي هةمان ئةو ِرَيسايانةش لةسةر موناقةشةكرد

قانوني موازةنة تةتبيقي دةكةين، ئَيمة لة دواي تةواوكردني ِراثؤرتي حكومةت دةطةِرَيينةوة مةنزوومةي 
تةشريعي خؤمان كة ثَيش ئَيستا بةِرَيزتان دةنطتان بؤدا، ئةو مةنزوومة تةشريعيية ثةسندطةي 

 شتووة.ثةيِرةوييةكةي ثَيمواية زؤر تةبيعي ية و زؤريش طوجناوة ئةوةي ئَيمة دامانِر
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز د.فرست صؤيف، بةِرَيز علي محة صاحل ئاخري تَيبينيت، فةرموو.
  :طهبةِرَيز علي محة صاحل 

  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ِراثؤرتي طفتوطؤي ِراثؤرتي  خان، طةشة خان، كاك ساالر ئةندام ثةرلةمان بوون هاوكارمان بوون، آمنة

ليذنةي دارايي جياوازة لة طفتوطؤكردن لةسةر قانوني بودجةكة، ئةوةي بةِرَيز د.فرست دةيَلَي وةك 
طفتوطؤكردن لةسةر ِراثؤرتي حكومةت ِراستة، بؤ طفتوطؤكردن لةسةر ماددة بةماددةي كة ماددةي يةكةم 

ةي ثةرلةمان ئةوةندة و ئةجنومةني وةزيران، ئةوةش دةَلَي بودجةي سةرؤكايةتي هةرَيم ئةوةندة و بودج
ِراستة، بةآلم ِراثؤرتي ليذنةي دارايي كاك دكتؤر جياوازة لة قانوني بودجةكة، ئةوة طفتوطؤيةكي ترة، واتا 

 سَي طفتوطؤمان هةية.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ستا دةرفةت بة طةشة خان دةدةين، طةشة خان دةتواني باسي ئةوةي سوثاس بؤ بةِرَيز علي محة صاحل، ئَي
 ثَيشرت بكةي؟
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  بةِرَيز طةشة دارا جالل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةَلَي، ئةوةي كة علي محة صاحل دةَلَي واية، ئَيمةش ئَيستا موناقةشةمان كرد لة ليذنة، بةس وابزامن جارَي 
ي حكومةت فرسةت بدرَي بة ثةرلةمانتار قسةي لةسةر بكات، دوايي د.فرست موافيق نية، ِراثؤرتي داراي

ِراثؤرتي ثةرلةمان كة لةليذنةي دارايي كؤبووةتةوة هي هةموو ليذنةكان فورسةتَيكي تر بدرَي بة 
 ثةرلةمانتار ئينجا دوايي دَييتة سةر ثرؤذةي بودجةكة ماددة بة ماددة و بةند بة بةند.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمين
سوثاس روونكردنةوةيةكي تري ئيزايف  هةر لةسةر ئةوة، بة ئةزمووني ثَيشرت، بةِرَيز ساالر حممود، 

 فةرموو.
 بةِرَيز ساالر حممود مراد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بكرَيتة سَي بابةتي من ثَيمواية بةم ميكانيزمة ثةرلةمان سةركةوتوو نابَي لة ثةسندكردني بودجة، ئةطةر 

دابةشكراو، ِراثؤرتي حكومةت بؤ بةرضاوِروونكردني ثةرلةماني كوردستانة لة وردكردنةوةي سياسةتي 
دارايي و مالي كؤكردنةوةي داهات و سةرفكردن، ئةوةي ثةيوةستة بة ِراثؤرتي ليذنةي دارايي بؤ بودجةي 

ةمان خؤي بةثَيي ثةيِرةو قةرار دةدا ئايا بةند طشيت ئةو ثرؤذةية حكومةت دةينَيرَيتة ثةرلةمان، جا ثةرل
بة بةند ئَيستاكة ئَيمة لة ضوارضَيوةي ئةوة موناقةشة دةكةين، بةند بة بةند موناقةشةي دةكات يان 
بةشَيوةيةكي طشيت كات دةداتة ثةرلةمانتاران، ئةوةي كة د.فرسةت دةَلَي دةطةِرَينةوة بؤ موتةبةعي 

ةشة دةكرَي، ئةو كاتة هةر ثةرلةمانتارَيك بؤي هةية ماددةي بة ماددة، واتا قانوني، قانوني بودجةش موناق
سَي بةش نية دوو بةشة، بةشي يةكةم ئةوةي حكومةت ِراثؤرتي خؤي لة ِرَيطةي وةزيري دارايي 
دةخيوَينَيتةوة يان وةزيري ثالندانان دةخيوَينَيتةوة، سياساتي طشيت حكومةت خؤي ِروون دةكاتةوة بةدةر 

ئةرقامانةي كة لة ناو ثرؤذةي ياساي بودجةية كة دةينَيرَيتة ثةرلةماني كوردستان، ثرؤذة ياساي لةو 
بودجة تايتَلةكاني دةستنيشان دةكات، داهاتةكاني، خةرجييةكاني، بودجةي تةشغيلي، بودجةي 

، بةآلم لة وةبةرهَيناني، حةجزي، صةريف، هةموو ئةوانة لة ماددةكاني ِروون دةكاتةوة بةشَيوةيةكي طشيت
تةفاصيل دا مةسةلةي ثرؤذةي بودجةكة هةية من بؤ خؤشم بؤضوومن واية ثةرلةمان ناطاتة نةتيجةيةك 
ئةطةر لة سَيكتةري ثةروةردةدا تؤ بِرؤي لة ثرؤذةيةك لة ناحيةيةكدا دةكرَي تةفاصيلي لة ناو هؤَلي 

م ئةم مةسةلةية ثةيوةستة بةِرؤَلي ثةرلةمان موناقةشة بكرَي، بةشَيوةيةكي طشيت موناقةشة دةكرَي بةآل
 ثةرلةمان لة ضاودَيري كردني بودجة.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةِرَيز ساالر حممود، ئةم ماددةية بة تَيروتةسةلي باس كرا، بةِرَيز عبداهلل حاجي حممود، 

 فةرموو.
  بةِرَيز عبداهلل حممود حممد:

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر
 ئةطةر كاتةكة البةن تةصةور دةكةم كَيشةكة ضارةسةر بكرَي.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةِرَيز عبداهلل حاجي حممود، بةِرَيزان تَيبينيةكان ثَيشكةش كران، رةئي كؤتايي ليذنةي كاتي، 

 هةية بؤ ئةوةي دووبارة دايِرَيذنةوة، فةرموو. دواي دةرفةت بؤ ئةوان ئةكيد
  بةِرَيز فرست صؤيف علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمة تَيبيين هةموو ئةندام ثةرلةمامنان وةرطرت، دَيني بة هاوكاري لةطةَل بةِرَيزان ئةنداماني ليذنة ئةو 

ةي عرياقيش وةردةطرين، بزانني عورفةي كة موتتةبةعة لة ثةرلةماناتي ديكة بة تايبةتي ئةو تةجروب
ضؤن طفتوطؤ دةكرَيت، بؤ جاري داهاتوو كة ئةوة ثةسند دةكةين كة دَيينةوة نازامن دووسبةية، كةية؟ 
صياغةيةكي نوَي دةهَينني كة كارثَيكراو بَيت لةِرووي ثةيِرةوييةوة، بة دةقيقرتيش دةضينة سةر ئةوةي 

 دةهَينني. خولةكاني ثَيشووي خؤمان و صياغةيةكي دةقيق
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 (، فةرموو.106سوثاس بؤ بةِرَيز د.فرست صؤيف، ماددةي دواتر، ماددةي )
  بةِرَيز عبدالرمحن فارس عبدالرمحن:                   :

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (106ماددةي )

 وو بؤ طفتوطؤكردن و بِرياردان لةسةريان بةند بة بةند.ليذنة بةشةكاني بودجة دةخاتةِر-1
 هةر ئةندامَيك بؤي هةية لةسةر هةر بةندَيك بؤ ماوةي لة سَي خولةك تَيثةِر نةكات طفتوطؤ بكات.-2

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 .شَيركؤ حةمة أمني، فةرموو.ئةوة بةشي دووةم بوو كة باس كرا، بؤ طفتوطؤي ئةوة بةِرَيز د
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  بةِرَيز شَيركؤ محة أمني:
  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وةَلال هةر ثَيشرت كا د.فرست وتي ماددة، ئَيستا لَيرة بةند نووسراوة، نازامن يةعين بؤمان ِروونبكاتةوة، 
 بةهيض جؤرَيك. ضونكة من بؤخؤم وةكو ومت من مةبدةئيةن لةطةَل دياريكردني كات دا نيم بةِراسيت

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةِرَيز د.شَيركؤ محة أمني، ديارة موناقةشةي تر لةسةر ئةم ماددةية نية، ماددةي دواتر، بؤ 

 صياغةش دةتوانن بنَيرن بؤ ليذنةكة، بةِرَيز كاك عمر دةسيت خؤت بةرز كرد و نةويت كرد، فةرموو.
  ةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:ب

  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( باس دةكةن؟ 106ماددةي )

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 (ة ئةوةي كة باس دةكرَي.107نا ئةوة ماددةي )

  بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:
 ببوورة من قسةم لةسةري نية.

 م ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهي
( ئةطةر 107( هيض طفتوطؤيةكي لةسةر نية؟ ماددةي )106سوثاس بؤ بةِرَيز عمر عينايةت، ماددةي )

 خبوَيننةوة، فةرموو.
  :فارس عبدالرمحن بةِرَيز عبدالرمحن

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (107ماددةي )

(ي ئةم ثةيِرةوة دا 105ِرَيكارانة دةبَيت كة لة ماددةي )دةنطدان لةسةر كؤي ثرؤذةكة بة هةمان ئةو 
 هاتووة.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 (ة دةطؤِردرَيت، بةِرَيز عمر عينايةت، فةرموو.105ئةو )

  بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 دةبَيت(.(ي ئةم ثةيِرةوة 105لةسةر كؤي ثرؤذةكة بةثَيي ماددةي ) من تةنها دامِرشتؤتةوة )دةنطدان
 



 295 

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز عمر عينايةت، بةِرَيز ساالر حممود، فةرموو.

  بةِرَيز ساالر حممود مراد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ني زيادةية ثَيويست ناكات، ضونكة لة ثةيِرةودا دياري كراوة بة ض شَيوازَيك من ثَيمواية ئةم ماددةية بوو
دةنطدان لةسةر بةند وماددة و ياساكان دةكرَيت، بؤية ئةوة تيكرار كردنةوةي ثَيمواية توشي جةدةلي زياتر 

 دةكات لة كاتي طفتوطؤكردني ثرؤذةي بودجة، سوثاستان دةكةم.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/

 (.108سوثاس بؤ بةِرَيز ساالر حممود، ماددةي دواتر، ماددةي )
  :بةِرَيز عبدالرمحن فارس عبدالرمحن

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (108ماددةي )

ثةرلةمان بودجةي تايبةتي دةبَيت كة سةرؤكايةتي ديوان ئامادةي دةكات و ثاش ثةسندكردني لةاليةن 
 ؤكايةتي دةخرَيتة نَيو بودجةي طشيت.دةستةي سةر

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 موناقةشة لةسةر ئةوة، بةِرَيز بةهار عبدالرمحن، فةرموو.

  بةِرَيز بةهار عبدالرمحن حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َلَيت ثةرلةمان بودجةيةكي تايبةتي هةية كة من ثَيشنيار دةكةم ئةم بِرطةيةي بؤ زياد بكرَيت، كاتَيك دة
سةرؤكايةتي ديوان ئامادةي دةكات، لَيرة ئيزافةيةك بكرَي )بةضاودَيري يان بةسةرثةرشيت ليذنةي 

 كاروباري ثةرلةمان( ض بنووسرَي طوجناوة ليذنةي كاروباري ثةرلةماني تَيدا بَيت، زؤر سوثاس.
 ةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري س

 بةشداري، بةَلَي سوثاس بؤ ئةو تَيبينية، بةِرَيز عمر عينايةت، فةرموو.
  بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثشتطريي قسةكةي بةهار خان دةكةم، ثةرلةمان بودجةيةكي تايبةتي دةبَيت كة سةرؤكايةتي ديوان بة 

  ليذنةي كاروباري ثةرلةمان ئامادةي دةكات.هةماهةنطي يان بة ضاوديرَي
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةِرَيز عمر عينايةت، بةضاوديرَي هةندةك ناِرَيكة، بة بةشداري دةبَيت، بةِرَيز د.شَيركؤ محة 

 أمني، فةرموو.
  بةِرَيز شَيركؤ محة أمني قادر:

 ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكي 
من ثشتيواني قسةكاني خاتوو بةهار و كاك عمر دةكةم، لةطةَل ئةوةشدام ليذنةي كاروباري ثةرلةمانيش 
ِرؤَلي هةبَي لة دياري كردني ئةو بودجةية، بةتايبةتي ئةمِرؤ بينيتان ضةند ِراثؤرتَيكي ورد و زانستيان 

 خوَيندةوة، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري 

 دةستخؤش زؤر سوثاس بةِرَيز د.شَيركؤ محة أمني، بةِرَيز أبوبكر هةَلةدني، فةرموو.
  بةِرَيز أبوبكر عمر عبداهلل )أبوبكر هةَلةدني(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مادام ثةرلةمان قسة لةسةر ثرؤذة ياساي بودجةي حكومةت دةكات، ئةوال ترة كة قسة لةسةر بودجةي 

ؤشي بكات، لةبةر ئةوة دةبَيت بة صياغةيةك بة جؤرَيك لة جؤرةكان ثةرلةمانتاران ئاطاداري بودجةي خ
 ثةرلةمانيش بن.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 دةستخؤش سوثاس بؤ بةِرَيز أبوبكر هةَلةدني، بةِرَيز ساالر حممود، فةرموو.

  :بةِرَيز ساالر حممود مراد
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وةَلال من هةر ثَيشنيار دةكةم كة وشةيةك ئيزافة بكرَيت لة دواي ئةوةي دةَلَي )ثةرلةمان بودجةيةكي 
تايبةتي دةبَيت( ئةوة دروستة، كة سةرؤكايةتي ديوان ئامادةي دةكات ثاش ثةسندكردني ثرؤذةكة، يةعين 

ةت، ئةوة ِراستة بودجةي تايبةتة بةآلم لة نةتيجةدا هةر ثرؤذةي بودجة، بريمان نةضَي بودجةيةكي تايب
ثرؤذةية تاوةكو ثةرلةمان ثةسندي دةكات، ثاش ثةسندكردني ثرؤذةكة لةاليةن دةستةي سةرؤكايةتي 

 دةخرَيتة نَيو بودجةي طشتييةوة.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 (، فةرموو.109بةِرَيزان ماددةي دواتر )سوثاس بؤ بةِرَيز ساالر حممود، 
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 ن فارس عبدالرمحن:    بةِرَيز عبدالرمح
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (109ماددةي )
ئةطةر لةبةر هةر هؤيةك ئامادةكردن يان ثَيشكةش كردني بودجة كةوتة دواي دةستثَيكي ساَلي دارايي، 

( ئةو ثشتيوانييةي كة بؤ 1/12يةك لةسةر دوانزة )ئةوة بؤ هةر مانطَيك كة بودجة دواكةوتووة ِرَيذةي 
 ساَلي دارايي ِرابردوو بِرياري لةسةر درابوو خةرج دةكرَيت.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ئةوة تةقريبةن ستانداردة، بةِرَيز علي محة صاحل، فةرموو.

 :طهبةِرَيز علي محة صاحل 
 لةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثةر

ئةم ماددةية كة دةَلَي لةبةر هةر هؤيةك، دةسيت حكومةتي زؤر ئاوةآل كردووة، ئَيمة لةثَيشرتيش 
تةئكيدمان كردةوة جطة لة حاَلةتي حةرب كة ئينشاَلال وآلتةكةمان هةميشة لة حةرب دوور دةبَيت، داهات 

لة ِرَي و شوَينَيك كرد كة دةكرَي ديارة، خةمَلَيندراوة، خةرجيش ديارة، خةمَلَيندراوة، ثَيشرت بامسان 
سةرؤكايةتي حكومةت بَيت نةك وةزيري دارايي مةبةريراتي خؤيان بدةن، ثاشان بة زؤرينةي ثةرلةمان 
وادةيةك دياري بكةي بؤ ناردني بودجةكة، يةعين تؤ ئةطةر لةبةر هةر هؤيةك بودجةي نةنارد و يةك 

ماددةكاني ثَيشوو بةشَيوةيةك لة شَيوةكان، ديسان تةئكيد ( ِرؤيي، بةتاَل كردنةوةي 1/12لةسةر دوانزةي )
دةكةمةوة داهات و خةرجي خةمَلَيندراون، خؤ قانوني بودجةكةش قانونةكة دةردةكةي سةد لة سةد 
تةنفيز نابَي وةكو ئةوة، بةخوا هةر عةجز دةبَيت، داهات زياد دةكات، كةم دةكات، بؤية ئةم ماددةية من 

ي نةِروات، يان هةَلبطريَيت، يان لة حاَلةتي زؤر نادردا نةبَيت ئةو صةالحيةتة بة ثَيمباشة بةو شَيوةية
 كراوةيي نةدرَي لةبةر هةر هؤيةك بتوانن ئةوة دواخبةن.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز علي محة صاحل، بةِرَيز عمر عينايةت، فةرموو.

  عينايةت محة سعيد: بةِرَيز عمر
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش هةمان بؤضوومن هةية )هةر هؤيةك( مةتاتيةتي تَيداية، ئةطةر لةبةر هةر هؤيةك باآلتر لة 
دةسةآلتي حكومةت، يةعين لة دةسةآلتي خؤيان دا نةبووة، مةسةلةن شةِرَيك بةرثابوو، الفاوَيك 

يةك ِروويدا، كارةساتَيكي سروشيت ِروويدا لةو حاَلةتانة دةكرَيت خوانةخنواستة هاتة ثَيشةوة، بوومةلةرزة
 حكومةت بودجة تةئخري بكات، بةآلم بة دةر لةوة ناكرَي بودجة تةئخري بَي.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز عمر عينايةت، بةِرَيز بهزاد درويش، فةرموو.

  اد دةروَيش دةروَيش:بةِرَيز بهز
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِراسيت منيش هةمان تَيبيين هةبي يةعين ل ناحيةيا ياسايي ضاوا دةضيت هةر هؤيك بيت، يةعين واتا 
ئةوانيدي هةمووي لةق بينةوة بةِراسيت، ئةمة دةتانني بةثَيي ئةو ماددةية بودجة هةر نةهنَيرين، ضونكي 

ك، واتا مةرجدار بكرَيت، بَلَين حاَلةتةكي تاريئة، يان هةر شتةكة مةرجدار بكرَيت، دةَلَيت لةبةر هةر هؤية
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ( شتَيكي واية، بةِرَيز د.شَيركؤ محة أمني، فةرموو.الظروف القاهرةسوثاس، ئةوةي ياسايي ثَيي دةَلني )

  كؤ محة أمني:بةِرَيز د.شَير
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش لةطةَل ئةوةدام لة ِراسيت دا ئةو ِرةهايي و ئةو دةستكراوةيي ية نةمَييَن، بةتايبةتي بينيمان لةم 
ضوار ساَلةي ِرابردوودا بة ناشكوري نةبَي هيض ثرؤذة بودجةيةكمان نةبينيوة، ئةو بةِرَيزانة ئةزمووني 

دةكةن، بؤية لةم ِرووةوة من ثشتطريي قسةكاني كاك علي و كاك عمر و كاك  خولي ِرابردوومان بؤ باس
 بهزاد دةكةم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة أمني، لة كؤتايي موناقةشةي ئةم ماددةيةدا بةِرَيز ساالر حممود، فةرموو.

  االر حممود مراد:بةِرَيز س
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةثَيي بةِرَيوةضووني وآلت هةم لة هةرَيم و هةم لة عرياقيش دا لةو ساآلنةي كة لة كوردستانيش دا بودجة 
هةبووة، بةآلم موناقةشةكردني ثرؤذةي بودجة هةر ضةند مانطَيك دواكةوتووة، بؤية بووني ئةم ماددةية 

و ثرةنسيث، بةآلم ئةو هؤكارانة ضني؟ كة تيايدا ثَيشنياري من ئاماذة بةوة بكرَي مانةوةي هةبَي باشة وةك
كة ثةرلةمان بِروا بةو هؤكارانة بكات، واتا ئةو هؤكارانةي كة حكومةت دةخياتةِروو بؤ نةناردني بودجة 

 بكةن، سوثاستان دةكةم. سةدة صةرفلةئةو دوانزة ثةرلةمان بِرواي ثَي بكات لةبةرامبةردا 
 

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ  بةِرَيز ساالر حممود، بةِرَيز عمر عينايةت، فةرموو.
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  بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ببينن لة (، يةعين شتَيك سوودي لَيالظروف القاهرةئةو زروفة دَيتة ثَيشةوة بة عةرةبي ثَيي دةَلَين )
 دةسةآلتي خؤيان.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 (.110سوثاس، ديارة طفتوطؤ لةسةر ئةو ماددةية كؤتايي هات، ماددةي دواتر، كؤتايي ئةو بةشة، ماددةي )

 بةِرَيز عبدالرمحن فارس عبدالرمحن:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (110ماددةي )
ةبةرايةتي ذمَيرياري ثةرلةمان لة كؤتايي هةر ساَلَيكي دارايي هةَلدةستَيت بة داناني ذمَيرةي كؤتايي بةِرَيو

و دةخرَيتة بةردةم دةستةي سةرؤكايةتي بؤ ِرازيبوون لةسةري و ِرةوانة كردني بؤ ليذنةي دارايي و 
ِراثؤرتَيك لة بارةيةوة بؤ  كاروباري ئابووري و وةبةرهَينان، بةمةبةسيت ثَيداضوونةوة و بةرزكردنةوةي

 ثةرلةمان.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ  طفتوطؤي ئةو ماددةية بةِرَيز د.شَيركؤ محة أمني، فةرموو.
  بةِرَيز شَيركؤ محة أمني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ة بِرواي من ثَيويستة ليذنةي كاروباري ثةرلةماني تَيدا من تةنها سةرجنةكةي ثَيشوو دةَلَيمةوة، لَيرةشدا ب

 بَيت، ضونكة ئةوان مةعنني بة ئيش و كارةكان، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ ئةو تَيبينية بةِرَيز شَيركؤ محة أمني، بةِرَيز عمر عينايةت، فةرموو.
  ة سعيد:بةِرَيز عمر عينايةت مح

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةمان سةرجنم هةية دةكرَي بنووسرَي )بةِرَيوةبةرايةتي ذمَيرياري ثةرلةمان كؤتايي هةر ساَلَيكي دارايي 
هةَلدةستَيت بة داناني ذمَيرةي كؤتايي ثاش ضاو خشاندنةوةي ليذنةي كاروباري ثةرلةمان بة راثؤرتةكة(، 

 َيتةوة.شتَيكي لةو بابةتة جَيطاي بكر
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز عمر عينايةت، بةِرَيز بَيستوون فايق، فةرموو.
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  بةِرَيز بَيستوون فايق حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ذمَيرياري ثةرلةمان ئةوةي من تةنها رةبيت بة تةسةلسولةوة هةية، ئةو ماددةية لةبةينيانة، ئةو ماددةية 
لةطةَل ماددةكةي ثَيشووتري دةجمن بةيةكةوة تايبةتن بة ثةرلةمان ئةوة كةوتؤتة بةينيانةوة، يةعين 

 ( كةوتؤتة بةينيان.109ماددةي )
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ماددةية كؤتايي هات، طفتوطؤ لةسةر ئةم سوثاس بؤ  بةِرَيز بَيستوون فايق، بةِرَيزان طفتوطؤ لةسةر ئةم 
 بةشةش كؤتايي هات، دوا تَيبيين و ِروونكردنةوة بؤ بةِرَيز د.فرست صؤيف، فةرموو.

  بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيي لة دوو ماددة باسي ليذنةي كاروباري ثةرلةمان كرا، ليذنةي كاروباري ثةرلةمان بةو ناوة نةماوة، بة 
ئةوةي دةنطمان لةسةر دا، بؤية كة ليذنةي دةستثاكي و كاروباري ثةرلةمان و سكاآل، بؤية ئةطةر طوجناوة، 

 ضونكة ئَيمة ليذنةي ماليمان دانا ليذنةيةكي مةعنية بةو بابةتة.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

وونكردنةوة، سوثاس بؤ بةِرَيزان ليذنةي كاتي ثَيداضوونةوةي سوثاس بؤ  بةِرَيز د.فرست صؤيف بؤ ئةو ِر
ثةيِرةوي ناوخؤ، سوثاس بؤ ئَيوةي بةِرَيز دةستخؤش، ئةم دانيشتنة كؤتايي هات، ِرؤذي سَيشةممة سةعات 

( دانيشتنَيكي تر بؤ ئةوةي ئةم ثةيِرةوة تةواو بكةين و كؤتايي ثَي بينني، كاتَيكي خؤش، دةزامن 10)
 ري مؤنديالن.دةضن بينة

 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 د. يوسف حممد صادق                    مينكي           جعفر ابراهيم ئَي                فخرالدين قادر                    
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  
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  (8ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2018/ 17/7 رَيكةوتي شةممةثَينج 

تذذذمَير )   يذذوةِرؤي(ي 12كا يذَذنج رؤذي ثذذَيش ن كذذةوتي  شذذةممة ث لذذةماني  17/7/2018رَي سذذتان  ثةر  -كورد
لذذةبانيبةِرَيز بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي جَيطري سةرؤك و، بة سةرؤكايةتي عَيراق  طذذةرد تا سذذكرتَيري  بَي

 ( ي خؤي بةست.2014, ساَلي )ضوارةميخولي نائاسايي  (ي8, دانيشتين ذمارة )ثةرلةمان
 بةرنامةي كار:

مذذارة )ةوِر( لة ثةي20(ي ماددة )1ي بِرطة )انبةثَيي حوكمةك نذذاوخؤي ذ سذذاَلي 1ي  هذذةمواركراوي  ي 1992(ي 
شذذتين  كاتيا ي دبِريار ثةرلةمانعَيراق, دةستةي سةرؤكايةتي  -ثةرلةماني كوردستان  مذذارةداني خذذولي  (ي8) ذ

كذذات ) لذذة  بذذذاردن  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  لذذة  يذذوةِرؤي رؤذي 11بةهارةي ساَلي ثَينجةم  ثذذَيش ن شذذةممة (ي  يذَذنج  ث
 بةم شَيوةية بَيت: دا 17/7/2018رَيكةوتي 

ضذذونةوةى  -1 بذذؤ ثَيدا كذذاتى  نذذةى  يذذةن ليذ كذذة لةال سذذتان  لذذةمانى كورد نذذاوخؤى ثةِر ثذذةيِرةوى  نذذي  طفتوطؤ كرد
مذذاددةى )8(ي برطةى )2014( ي ساَلى )26ثةيرةوى ناوخؤ ئامادة كراوة بةثَيي بِريارى ذمارة ) لذذة   )56 )

بذذذاردن سذذاى هةَل مذذارة )لذذة يا سذذتان ذ لذذةمانى كورد سذذاَلى )1ى ثةِر بذذة 1992(ي  شذذت  كذذراو و ثاَلث هذذةموار  (ي  
مذذارة )94مذذاددةى ) سذذتان ذ لذذةمانى كورد نذذاوخؤى ثةِر ثذذةيرةوى  لذذة  كذذراو  هذذةموار  ثذذةيِرةوى  سذذاَلى 1(ي  (ي 

 (ي هةمواركراو,1992)
 :ثةرلةمانسةرؤكي جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 ميهرةبان.بةناوي خواي طةورةو 

( 1دانيشتنةكةمان بةناوى طةىل كوردستانةوة دةست ثَي دةكةين، بةرنامةى كار  بةثَيى حوكمةكاني بِرطة )
( ي هةموار 1992(ي ساَلي  )1(ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ـ عَيراق ذمارة )20لة ماددةي )

(ى خوىل بةهارةى ساَلى ثَينجةم لة 8ذمارة ) كراو دةستةى سةرؤكايةتى ثةِرلةمان بِرياريدا كاتى دانيشتنى
 2018-7-17(ي بةيانى ِرؤذى سَيشةمة ِرَيكةوتي  10خوىل هةَلبذاردنى ضوارةمي ثةرلةمان لة كاتذمَير )

 بَيت بةرنامةى كارى دانيشتنةكة بةم شَيوةيةية:
بؤ ثَيداضونةوةى طفتوطؤ كردني ثةيِرةوى ناوخؤى ثةِرلةمانى كوردستان كة لةاليةن ليذنةى كاتى  -1

( 56( لة ماددةى )8(ي برطةى )2014( ي ساَلى )26ثةيرةوى ناوخؤ ئامادة كراوة بةثَيي بِريارى ذمارة )
(ي  هةموار كراو و ثاَلثشت بة 1992(ي ساَلى )1لة ياساى هةَلبذاردنى ثةِرلةمانى كوردستان ذمارة )

(ي ساَلى 1ِرلةمانى كوردستان ذمارة )(ي ثةيِرةوى هةموار كراو لة ثةيرةوى ناوخؤى ثة94ماددةى )
(ي هةمواركراو, ئَيستا داوا لة بةرَيز بَيطةرد تاَلةبانى دةكةم بؤ خستنة رووى ثوختةى دانيشتنى 1992)

 ثَيشرت لةطةَل ليستى ئامادة بووانى بة  هؤ و بَي هؤ، فةرموو بةرَيز.
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 بةرَيز بَيطةرد تاَلةبانى/ سكرتَير ثةرلةمان:
 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكى

-7-15(ي رؤذى يةك شةممة ِرَيكةوتى 7بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان ثوختةى دانيشتنى ئاسايى ذمارة )
 بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو: 2018

 دةست ثَيكردنى دانيشنت لةاليةن بةرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان.-1
خوَيندنةوةى ثوختةى دانيشتنى ثَيشوو لة خوَيندنةوةى ناوى ئةندامانى ئامادةبوو ئامادةنةبوو هةروةها -2

 لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمان.
 ( ثرؤذة بِريار لةاليان لَيذنةى ياسايي.1( ثرؤذة ياسا و )6خوَيندنةوةى يةكةم بؤ )-3
خوَيندنةوةى ِراثؤرتى شيكارى لةسةر كارى ئيدارى و كارطَيرى لة ثةرلةمانى كوردستان لةاليةن بةرَيز -4

 ئةمحةد(.)مةدينة ئةيوب 
(ي 8طفتوو طؤكردن و ثةسند كردنى  ياساى هةموارى سَييةمى ياساى بة كرَيدانى خانوو بةرة ذمارة ) -5

 (ي هةموار كراو لة هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق .1979ساَلى )
(ى ساىل 1دةنط دان لةسةر )بةشى هةشتةم( و طفتوطؤ كردنى )بةشى نؤيةمى( ثةيرةوى ناوخؤ ذمارة )-6
 هةموار كراو . (ى1992)

مؤَلت ثَيدراون  15/7/2018(ى ئاسايى لة بةروارى 7ناوى ئةندامانى ثةرَلةمان كة لةدانيشتنى ذمارة )
يان بةبَي مؤَلةت ئامادة نةبوون بؤ دانيشتنى بةيانى ئةمانةن:)دلَير مستفى/ مؤَلةت(، )عيزت صابر/ 

مؤَلةت(، )ئةنةس حممد شريف/ مؤَلةت(،  /مؤَلةت(، )ابراهيم امحد مسؤ/ مؤَلةت(، )ئومَيد عبدالرمحان
)مجال عومسان كارسول/ ئامادة نةبوو(، )دلشاد شعبان/ ئامادة نةبوو(، )زياد حسَين/ ئامادة نةبوو(، )زؤزان 
صادق/ مؤَلةت(، )شرين حوسنى/ مؤَلت(، )شامؤ شَيخؤ/ مؤَلةت(، )صاحل بةشار/ مَؤَلةت(، )عبداللة جاسم/ 

مؤَلةت(، )على عومسان/ مؤَلةت(، )ظاال فريد/ مؤَلةت(، )مةردان خدر/ مؤَلةت(،  /مؤَلةت(، )على على هالؤ
)نازم كبري/ مؤَلةت(، )هيظا حةجى مري خان/ مؤَلةت(، )ئومَيد محة على/ مؤَلةت(، )ئَيظار أبراهيم/ 

َلةت(، مؤَلةت(، )ثةروا على/ مؤلةت(، )حسن صاحل/ مؤَلةت(، )سؤران عمر/مؤَلةت(، )شَيركؤ جةودةت/ مؤ
)ئارى حممد/ مؤَلةت(، )باثري كامال/ مؤَلةت(، )كمال يَلدا/ مؤَلةت(، )واحيدة ياقؤ/ مؤَلةت(، )يروانت 

(ى 7نيسان/ مؤَلةت(، )يعقوب طورطيس/ مؤَلةت(، ناوى ئةندامانى ثةرلةمان كة لة دانيشتنى ذمارة )
امادة نةبون بؤ دانيشتنى دواى مؤَلةت ثَيدراون يان بةبَي مؤَلةت ئ 15/7/2018ئاسايي لة بةروارى 

نيوةرؤ ئةم بةرَيزانةن:  )فرحان جةوهر/ ئامادة نةبوو(، )حممد صادق/ ئامادة نةبوو(، )ماجد عومسان/ 
مؤَلةت(، ئةو بةرَيزانةى كة بؤ ئيمرؤ داواى مؤَلةتيان كردوة: )صاحل بشار(، )دكتؤرة بهار(، )حممد صادق(، 

زم كبري(، )زياد حسَين(، )على عومسان(، )سؤران عمر(، )ئةبووبكر )فريؤز تةها(، )على على هالؤ(، )نا
 هةلدةنى(، )ظيان عباس(، )شامؤ شَيخؤ(، )ئومَيد عبدالرمحان(، )رؤزا حممود(، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:
دوو خاَلى نيزامى هةية بة ثةلة وةردةطرين،  سوثاس بؤ بَيطةرد تاَلةبانى سكرتَيرى ثةرَلةمان، بةرَيزان

 بةرَيز د. أبراهيم فةرموو.
 بةرَيز د. ابراهيم امحد مسؤ امحد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان.
تا ضةند خاَلة نيزامية نزامن، بةس ئيداريية بؤ ِرَيكخستنا بابةتا ليجانا مةية كو ئةم ضاوا كارَيت خؤ 

ة مايية ثةرلةماني دانيشتنَيتى مة دكةظنة سَي شةميَب و ضارشةم بكةين، مة طةلكم ثَي خؤشة ئةم فةتر
بَي، ضونكي ئَيك شةم و دوو شةم بَي دابا هةمي خةريكي كؤبوونةوةنة، دوو و سَيت دانيشتنَيت مة 
ِرَيكنةكةفنت دطةل وان كؤبوونةوةيت مة دةستنيشان كري، بؤ منوونة  )ياسا و ثةرةوةدة(، )ثةروةردة و 

ي تر(، بؤمة مَيواندارى وةزارةت بؤمة  خةلةلةكا ضَي بووي، هَيظي دارم جةلسَيت مة دامودةزطاهي د
 بكةظنة سَي شةميَب و ضارشةميَب، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:
  فةرموو.لطيف سوثاس، بةرَيز نةجيبة 

 لطيف:بةرَيز نةجيبة 
 بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان.

ؤبونةوةى رابردوو ئةو ثرؤذة ياسايانةى كة خوَيندنةوةى يةكةميان بؤ كرا يةكَيك لة ثرؤذةكان لة ك
دةرهَيندرا، راستة ئةو ثرؤذةيية ئَيمة وةك فراكسؤنى كؤمةَل بة هاوكارى فراكسيؤنةكانى تر ثَيشكةمشان 

ِرلةمان لةو ثرؤذانةى كة كردبوو، بةاَلم دواى بة دواداضون متابةعة سةيرم كرد ئةو ثرؤذةية لة سايتى ثة
خوَيندنةوةى يةكةميان بؤ كراوة تياى نةبوو، دواتر يعنى زانيارى ئةوةمان دةست كةوت كة ئةمة ئةوةى 
ثَيشرت ثَيشكةش كراوة  ئينفاز نةبوة، ثرؤذةى ئينفاز نةبوة، بةَلكو ثرؤذةكة نوسراوة لةسةر ئةو بابةتة وة 

( ساَلى 9انونةى لة عرياق ثَيشرت دةرضوة لة قانوونى ذمارة )لةو ثرؤذةيةشا ئيستناد كراوةتة سةر ئةو ق
 (، بؤية ئةو ثرؤذةية دووبارة نةبوو كة دةرهَيندرا لة بةرنامةى كار، سوثاس.2006)

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:
ة دواداضونى ئةو ثرؤذانة بكةن، سوثاس، ئةمِرؤ بةيانى كاروبارى ثةِرلةمان ئاراستةم كردينة بؤ ئةوةى ب

لةوانةى دانيشتنى ثَيشرت لة بةرنامةى كارمان هَينا دةرَي، تةكيدم لَي كردينة كة بة دواداضونى ثَيويست 
 بكةن، بةِرَيز بةهزاد فةرموو.

 :بةرَيز بةهزاد دةروَيش دةروَيش
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (10( هةر)2ى دووةم خاَلَي )( ياعن2( خالَي )54ديف ثةيرةوَي ناوخؤ مادةى )
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ئةندام بؤيان هةية بابةتى طفتوطؤى بابةتى طشتى خبرَيتة بةرنامةى ثةِرلةمانةوة بة ئامادة بونى سةرؤكى 
وةزيران يا وةزيرى تايبةمتةند، بةراستى بابةتةك هةبوو كة ثةيوةنديدار بوو بة دووكاندارو يعنى 

بة دوو ِراثؤرت داوامان كرد لةِرَيطةى بةِرَيزتان سةرؤكايةتى  هاواَلتيانى هةرَيمى كوردستان، ئَيمة ثَيشرت
ثةرلةمان ئاراستةى وةزارةتى شارةوانيمان كردبوو كة ئةو بِريارةى وةرطرتنى باجى زبَل وخاشاك و 
هةَلواسينى تابلؤ لة هاواَلتيان ِرابطرَي، هةر جةندة ئةوان وةاَلميان داوة كة ئةمة لة ياسا هاتووة )دةَلَي 

( دةَلَيت وةرطرتنى ِرسومات(، بةاَلم بةراستى ئَيمة قةناعةمتان ثَينةبوة 1963اى شارةوانيةكان ساَلى )ياس
ئةو وةختة، وة ئَيمة داوامان كرد هةتا لة ياساش هةبَيت ضونكة، لةبةر نا هةموارى بارى داراى هاواَلتيان 

ةندامى ثةِرلةمان ئةم داواكاريية ئاراستةى ( ئ23ئةم بِريارة ِرابطريت، بؤية ثَيشى ثَينض رؤذة بة واذووى )
جةنابتان كراوة كة وةزيرى شارةوانى بَيتة ناو هؤَلى ثةرلةمان، بؤيةئةو داواية دووثات دةكينةوة، زؤر 

 سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:

راو كرابوو بؤ ئةجنومةنى وةزيران و سوثاس، ئةو بابةتة لة بوارى جَيبةجَي كردن دابوو، يعنى نوس
وةزيرى ثةيوةنديدار ئاكادار كرا بَو ئامادةى خؤى دةر بِريبو لةسةفةربَيتةوة، راست بَيتة ئَيرة هةمو ئامادة 
كارييةكان بؤ ئةمرؤ تةواو ببون، ئةوةى واى كرد بؤ ئةمرؤ ئةو خاَلة لة بةرنامةى كاردا نةبَيت تةنيا يةك 

انني ئةورؤ ثةيرةوى ناوخؤ تةواو بكةين لة ئايندةيةكى نيزيكدا ئةو خاَلة جَيبةجَي هؤ بوو، بؤ ئةوةى بتو
دةكةين خودى وةزارةتى شارةوانيش مةبةستيان بوو ئامادة بنب وة رون كردنةوةى ثَيويست ئةوةى الى وان 

 هةية ثَيشكةش بة دانيشتنى ثةرلةمان بكةن، بةرَيز بَيستون فةرموو.
 مد امحد:بةرَيز بَيستون فائق حم

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بة واقعى حاَلى ثةرلةمان و بة واقعى سياسي بةِرَيزتان ئَيستا سةرؤكى ثةِرلةمانن ئةم يةك دوو مانطةى 
كارى ثةرلةمان كة ماوة كؤمةَليك بابةتى طرنط و هةنوكةيي لةبةردةم ثةِرلةماندا هةية، من داوايةكى 

كةم ئةم يةك دوو مانطة ئيشوكارة تايبةتي و ئيشوكارة حزبي و برايانةم لة جةنابت هةية، داوا ئة
ئيشوكارة رؤذانةيةكةت تةرخان بكةى بؤ ئيشةكانى ثةرلةمان، دوَييَن ئَيمة هةموو ثةِرلةمانتاران لَيرة بوين 
هةموومان ضاوةرَي بوين جةلسةيةكى ثةرلةمانى ئيدامة ثَي بدرَي، بةاَلم جةلسةكة نةكراو من ئةو شةو 

تم بينى خةريكى ئيشَيكى حزبي بوى حةقى خؤتة ذيانى تايبةتيت هةية كارى حزبى دةكةى، بةاَلم جةناب
متنا ئةكةم ئيشة حزبيةكة بكةى بة ئيشى دووةم سَييةم، دانيشتنةكةى ثةرلةمان بةالتةوة طرنكرت بَيت بؤ 

كة نةمان توانى هيج ئةوةى ئةو دوو سَي مانطة ماوة تةعويزى ئةو دوو سَي ساَلةى ثةرلةمان بكةينةوة 
 بكةين بة داواى لَيبوردنةوة، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس، داواكة ِرةواية بةسةر سةروو بةسةر ضاوو بةتةئكيد ئةو ماوةية وامان كردوة، بةس دوَييَن 

 َيز بةهار فةرموو. حاَلةتَيكى وا هاتة ثَيش كة كةسيان دةست نةكةوت، بةر
 بةرَيز بةهار عبدالرمحان حممد:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة ماوةى دوو حةفتةى ِرابردودا سَي ثرؤذة ياسا سيفةى ئيستعجاىل ثَيدرا، دووانيان لة ماوةى يةك رؤذا 

و، بؤية هةم ليذنةى ياسايي ِراثؤرتى لةسةر نوسي و ليذنة تايبةمتةندةكانةوة، هةم بوو بة ياساو دةرضو
داوا ئةكةم كة ياساى بةرنطاربونةوةى تريؤر كة سيفةى ئيستعجاىل ثَيدرا، داواكارم لة كؤبونةوةى داهاتويا 

 خبرَيتة طفتوطؤكردن تا بتوانني ئةم ياسايةش دةربضوَيندرَيت، زؤر سوثاس .
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةو بابةتة لة ليذنةى ياسايي بةهةند وةرطرياوة، ئَيمة ضاوةِروانى راثؤِرتني، دةست خؤش بةتئكيد، يانى 
خاَلي نيزاميش كؤتايي هاتن تةنها يةك تَيبينى هةية من بة ثَيويست دةزامن ثَيشكةش بةئَيوةى بةرَيز 

)يوسف  بكةم، لة هةفتةى رابردوو وةعدمان بة كاك برزؤ مةجيد دابوو كة دةست لة كار كَيشانةوةى بةرَيز
حممد( خبةينة بةرنامةى كار، بةِراستى ئةو وةعدةمان ئةو هةفتةية نةبردة سةر، لةبةر يةك هؤ ئةويش 
ثةيوةست بوة بة بةرذةوةندى طشتى كة ئةم ثةرلةمانة لة ثةك نةكةيت بةردةوام بَيت لةم كات و ساتةدا، 

َينت كة ئةو بارو دؤخةى لة عرياق بةِراستى يةعنى ثَيويستيةكى نيشتمانى هةية ئةطةر ِرةضاوى ئةوة بكر
دةطوزةرَيت زؤر مةترسيدارة، زؤر ثَيشهاتةى مةترسيدار لة ثَيشمانن، وة ِراستةوخؤ تةئسرييان هةية لةسةر 
هةرَيمى كوردستان، بؤيةش بؤ ماوةيةكى تر ئةوة دوادةكةويت، بؤ ئةوةى بزانني ئةو وةزعة بة ض 

 ى نيزامى كؤتايي هاتن، بةِرَيز د. شَيركؤ فةرموو.ئاراستةيةك يةكاليي دةكرَيتةوة ديارة خاَل
 :َيز د. شَيركؤ حةمة ئةمني قادربةر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش نوقتةى نيزامية، لة ِراستيدا بة ثَيى ثةيِرةوى ناوخؤش هةم ثرسيار، هةم ئةو نوسراوانةى كة ئَيمة 

جَيبةجَي كردن وةاَلم باتةوة، يانى بةِراستى هيجى ( رؤذا دةسةاَلتى 15ئاراستةى دةكةين ئةبَيت لة ماوةى )
وةاَلم نادرَيتةوة ضةند جارَيك ئةمةم وتوة ديسان ئةى َلَيمةوة، من ثَيم خؤشة ضا ض بة نوسراو بَيت ض بة 
زارةكى بَيت وةاَلمةكةم دةست كةوَيت، ئايا بة فيعلى ئةم ثةِرلةمانة ثرسياروو ثرساندن بة تايبةتى 

جنومةنى وةزيران؟ يان ئةجنومةنى وةزيران ئةسَلةن ئامادة نية وةاَلمان باتةوة؟ بؤ ئةوةى ناينَيرَيت بؤ ئة
بزانني كاميانة، ضونكة لةِراستيا ناكرَيت ضاوةِرَيي ئةوةكةين كة ئةم واَلتة بةم شَيوةية حوكومةتَيكى 

مووضة و قسةكةى خؤشى هةبَيت لة ذَير ضاودَيريا نةبَيت وة بة تايبةتى هةر ِرؤذى قسةيةك ئةكا لة سةر 
 قسةكة ناباتة سةر، كة ئةمة طةورةترين كارةساتة بة نيسبةت ئةم واَلتةوة، زؤر سوثاس .
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس، بةِراستى ئةو هاوكارى هةمةهةنطى نَيوان ثةرلةمان و حكومةت بةردةوامة، زؤر لة ئَيوةى بةرَيز 

ادارن لةسةر ئةوةى وةاَلمةكان بة دةستى ئَيوة دةطاتن، ئةوة ئةجنامى ئةو ثرسيارانة ئاراستةى حكومةت ئاط
كراون بة نوسني دوَينَيش لةو ِراثؤرتة شيكاريةكة ثَيشكةش كرا، ئَيوة ئاطادارن لة نيزكةى هةشت سةد 

ض نوسراوَيك لة ثةرلةمانى ثرسيار وةاَلمى ثَينض سةد ثرسيار بؤ ثةِرلةمان طةراينةوة، بة تةكيد هي
كوردستان دوا ناكةوَيت لة هةر بابةتَيك كة هةبَيت، بةاَلم كة ثرسيارةك دووبارة بوو يان هةندةك ئةوةى 
زانيارى كةمى تَيدابون ئةو حالةتة ِرةنطة بؤ ماوةيةك دوا بكةوَيت، بةاَلم حةمتةن لة دواى وةرطرتنى 

تة، دَلنيا بن كةم تةرخةمى لة سةرؤكاتى ثةرلةمان دروست نابينت زانيارى زياتر ئاراستة دةكرَينت ئةو بابة
بةردةوام بايةخى بة ثرسيارةكانى ئَيوة دةدةين، لَيثرسينةوة بابةتَيكى ترة ئةو بابةتةش بةراستى 
ثةيوةستة بة  بارودؤخى سياسى لة هةرَيمى كوردستان وة ئومَيدةوارين تةوافقى سياسيي ثتةو تر بكرَينت، 

زياتر دةستى ثةرلةمانتاران بكرَيتةوة ئةركى خؤى وةكو ثةرلةمانى ببينن، بةرَيزان داوا لة بؤ ئةوةى 
ليذنةى ثةيرةو دةكةين بةرَيزان بؤ ئةوةى سود لة كات ببينني، فةرمو ليذنةى كاتى ثةيرةوى ناوخؤ بؤ 

دةست بة سةكؤى تايبةت بة ليذنةكان بةرَيزان ئةو بةشةى ماوة بؤ دةنط دان تةواوى دةكةين وة 
طفتووطؤى بةشى )دةيةم( دةكةين، بةو هيوايةين بتوانني ئةورؤ تةواوى بكةين واتا قسةكان ضِرو ثِرو 
تةركيز لةسةر بابةت بكةين، بةِرَيزان ليذنةى كاتى، د.ِرَيواس، دةست بة بةشى )نؤيةم دةكةين (بؤ دةنط 

 دانة، بةِرَيز د. فرسةت فةرموو.
 بةِرَيز د. فرسةت سؤفى علي:

 رَيز سةرؤكي ثةرلةمان.بة
ئَيمة لة بةشى نؤيةم بودجة طفتوطؤى لةسةر كرابوو، دواى ئةوةى كة تَيبيين و سةرجنى ئةندامانى 
بةِرَيزى ثةِرلةمامنان لةبةرضاو طرت وة ئَيستا مادة بة مادة دةخيوَينينةوة بؤئةوةى دةنطى لةسةر بدرَيت، 

 وَينمةوة دواى سياغة كردنةوة ئامادةية بؤ دةنط دان.( دةخي99( دةست ثَي دةكةين، مادةى )99لة مادةى )
 :(99مادةى )

يةكةم/ لةسةر ئةجنومةنى وةزيران ثَيويستة لةسةرةتاى مانطى تشرينى يةكةمى هةموو ساَلَيك بةر لة 
 ساَلى دارايي بة مةبةستى طفتوطؤ بودجة بنَيرَيتة ثةِرلةمان.

تاى مانطى نيسانى هةموو ساَلَيك ذمَيرةى كؤتايي ساَلى دووةم/ لةسةر ئةجنومةنى وةزيران ثَيويستة لةكؤ
 ثَيشوو بنَيرَيتة ثةرلةمان .

سَييةم/ ئةطةر بودجة و ذمَيرةى كؤتايي لةو ِرَيكةوتةى لة بِرطةى )يةكةم( و )دووةم(ى ئةم مادةية ديارى 
ر هؤكارى طوجناو كراوة نةطةيشتة ثةرلةمان، ثةرلةمان داواى رونكردنةوة لة وةزيرى دارايي دةكات ئةطة

 ( رؤذ تَيثةِر نةكات.15هةبوو ماوةيةكى دةداتَي كة لة )
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، تَيبينيةكان وةر طريابون، سوثاس، بةِرَيز عمر عينايةت فةرموو.ةِرَيزان ئةو مادةى خوَيندرايةوةب

 بةرَيز عمر عينايةت محة سعيد:
 سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَيز 

)كاك على و دكتؤر شَيركؤ و لةطةَل كاك ساالر و منرية خان(، داوايان كرد لة بِرى وةزيرى دارايي سةرؤكى 
 ئةجنومةنى وةزيران بَيتة ثةرلةمان، هيوادارم ئةوة خبةيتة دةنطدانةوة زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:
 ةِرَيز د. شَيركؤ فةرموو.سوثاس، ب

 بةِرَيز دكتؤر شَيركؤ محة أمني قادر:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةر بةهانى ئةو قسةيةش بِرطةى )يةكةم( و )دووةم(ى ئةم مادةية كة ئةَلَي ئةجنومةني وةزيران ياعنى بؤ 
 لة )يةكةم( ئةجنومةنى وةزيرانة، بؤ لة )سَييةم( بؤتة وةزيرى دارايي زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، بةرَيز د. فرسةت ئةطةر وةاَلمى ئةو تَيبينيانة دةدةيتةوة؟ فةرموو.

 على: بةِرَيز د. فرست صويف
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

، ئةو موشكيلةيةش كة %(ى لَيرة جَيي كراوةتةوة و90ئةطةر يةك تؤز ثشووتان درَيذ بَي، دةتوامن بَلَيم )
ئَيوة باسي دةكةن بة تةئكيد لة رووى مةسئوليةتى رئاسةتى مةجليسى وزةرا بة ماددةكانى داهاتوو حةل 

 كراوة.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:

)د. شَيركؤ( بؤية  وابزامن هيض طرفتَيك لة سياغةى ئةو ماددة نيية، و تَيبينيةكةى خؤت ئاِراستة كرد كاك
ئةو ماددةية بةو شَيوازة خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، راستكراوة كاك دكتؤر دَلنيابة، د. شَيركؤ 

 فةرموو.
 بةِرَيز د. شَيركؤحةمة امني قادر:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (كةس ثشتيواني بكات دةخرَيتة دةنطدانةوة، سوثاس.3بةس عورف وابووة هةر )

 فر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جع
 سوثاس، كاك د. فرست ضةند كةس ئةو رةئيةى هةبووة. 
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 بةرَيز د. فرست سؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( كةس نةبووة، بةآلم وةكو رةئي هةندَيك دةيانطووت  سةرؤكايةتى حكومةت 3وةكو رةئي رةئيسى وزةرا )
ك دةيطووت رةئيسى وزةرا، بةآلم طرميان ئةو رةئيس وزةرايةى دَيت يان ئةو بةرثرسيارة، هةندَي

سةرؤكايةتيةى حكومةت دَيت هيض لة مالية نازانَيت، دةيهينية ثةرلةمان ضي لَي دةكةيت، ضي لَي 
( كةسيش ثشتطريى كردبَي، 3دةثرسي؟ وةزيرى مالية موختةسسة لةو بابةتة، بؤية هةنديك شت هةية با )

رووى عوريف تةشريعييةوة شتَيكى طوجناو نيية، ئَيمة بَيني كةسَيك بكةينة مةسئوول كة ئةسَلةن  بةآلم لة
مةسئووىل مةلةفةكة كةسَيكى دياريكراوة لة حكومةت، لةسةر ئةو بنةماية ئَيمة ثَيمان باشة ئةندامانى 

ةت هيض دةرفةتَيكى بةِرَيزى ثةرلةمان ثشوويان درَيذبَي، ئَيمة وامان كردووة لة بةشي بودجة حكوم
 نةماوةتةوة دةبَي ساآلنة بودجة بنَيرَيتة ثةرلةمان، هيض دةرفةتَيكمان نةهيشتؤتةوة. 

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:
( بةو شَيوازةى 99ئةو ماددةية تةواو، تَيبينييةكان ثَيشكةش كران دةخةينة دةنطدان، ماددةى )

( كةس لةطةَلدا 18( كةس لةطةَلداية؟ كَي لةطةَل نيية؟ )39ة زؤر موناقةشةى كراوة )خوَيندرايةوة ك
نيية؟ بةزؤرينةى دةنط ثةسةندكرا، ئومَيدةوارين ماددةكانى تر بة زؤرينةو كةميينة نةبن، هةوَل بدةين 

 تةوافقةك لة سةرى دروست بكةين بة لَيك تَيطةيشتنى باشرت فةرموو بةِرَيزان.
 رست سؤيف على:بةرَيز د. ف

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( تةنها سياغةكراوةتةوة سةرؤكايةتى ثةرلةمان لة نزيكرتين كؤبوونةوةى ثةرلةماندا ثاش 100ماددةى )

طةيشتنى ثِرؤذةكة لةاليةن حكومةتةوة ثِرؤذةكة ئاِراستةى ليذنةى دارايي و كاروبارى ئابوورى و 
 وةبةرهَينانى ثةرلةمان دةكات.

 
 ز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

 سوثاس، فةرموو بةِرَيز كاك عمر.
 بةرَيز عمر عينايةت.محة سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثةرلةمان دانيشتين هةية، كؤبوونةوةى نيية، ئةوة جارى ثَيشووش من ئةو سياغةم كردووة، سوثاس.

 طريى سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَي
سوثاس بؤ ئةو تَيبينيية، بةِرَيزان ئةو تَيبينيية لةبةرضاو بطرن، لة دواى راستكردنةوة كؤبوونةوة بؤ 

( كةس لةطةَل داية، كَي لةطةَل 62دانيشنت ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، )
 (، فةرموون.101ددةى )نيية؟ كةس نيية، بة كؤى دةنط ثةسةندكرا، ما
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 بةرَيز د. فرست سؤيف على:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( هةم سياغةكراوةتةوة، هةم طؤِرانكارى تَيداكراوةتةوة ئةطةر بةِرَيز ئةندامانى ثةرلةمان 101ماددةى )
 %( وةرطرتووة، 100سةيرى بكةن، تَيبينييةكانى ئةوامنان )

ى سةرؤكايةتى ثةرلةمان تَيبينييةكانى خؤى دةربارةى ئةو (/ هةر ليذنةيةك لة رَيطة101ماددةى )
( رؤذ 10بةشةى ثةيوةستة بةتايبةمتةندى خؤى لة نَيو بوودجةى طشيت و ذمَيرةى كؤتايي لة ماوةى )

 دةداتة ليذنةى دارايي و كاروبارى ئابوورى و وةبةهَينان.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان: 

( كةس لةطةَل داية، كَي لةطةَل نيية؟ كةس 62ماددةية بةو شَيوازةى خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، ) ئةو
 (، فةرموون.102نيية، بة كؤى دةنط ثةسةندكرا، ماددةى )

 سؤيف على: بةرَيز د. فرست
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

و ئةو تَيبينيانةى ئةندامانى ثةرلةمان بِرطةيةكمان بؤ زيادكردووة، طؤِرانكارميان تَيدا كردووة، هةمو
( جَيطةى 102(وة ئةوةى كة ثةيوةست بوو بة ماددةى )102ثَيشكةشيان كردبوو لة ناو ئةو ماددةيةى )

 كراوةتةوة،
 (:102ماددةى )

ـ ثَيويستة لة سةر ليذنةى دارايي و كاروبارى ئابوورى و وةبةرهَينان راثؤرتي بوودجة و ذمَيرةى كؤتايي 1
( رؤذ دواى طةيشتين راثؤرتي ليذنةكان ثَيشكةش بة 21ربارةى ثِرؤذةكة لة ماوةيةك كة لة )خؤى دة

 سةرؤكايةتى بكات.
 ـ ثَيويستة سةرؤكايةتى لة يةكةمني كؤبوونةوةى دواى طةيشتنى راثؤرتةكة خباتة بةرنامةى كار. 2
ةوة دةستةى سةرؤكايةتى بؤى ـ ئةطةر ئةو ماوةية بةسةرضوو ليذنةكة نةيتواني راثؤرت ثَيشكةش بكات ئ3

( رؤذ تَيثةِر نةكات ئةطةر لةو ماوةيةش راثؤرتي ثَيشكةش نةكرد، 10هةية ماوةيةكى ديكةى بداتَي كة لة )
 بة ثشت بةسنت بة راثؤرتي ليذنة ثةرلةمانييةكان طفتوطؤى لة سةر دةكرَيت.

َيندرَينت ئَيمة تَيبيين تَيبيين زؤر هةبوو لةسةر ئةوةى كة راستةوخؤ راثؤرتةكةى حكومةت نةخو
ئةندامانى ثةرلةمامنان لةبةرضاوطرت، ئةطةر ليذنةى كاروبارى دارايش راثؤرتةكةى نةهَينا  بة ثشت 

 بةسنت بة راثؤرتي ليذنةكانى تر لة ناو ثةرلةمان طفتوطؤى لة سةر دةكرَيت.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:

وازةى خوَيندرايةوة بة رةضاوكردني تَيبيين كاك عمر عينايةتى ثَيشرت كؤبوونةوة بكرَيتة ماددةكة بةو شَي
 دانيشنت، فةرموو كاك عمر.
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 بةرَيز عمر عينايةت محة على:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 )ثَيويستةكة( دةبَي خبرَيتة دواوة، سوثاس.
 ن:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةما

 كاك ئارى هةر ئةوة بوو، فةرموو.
 مولود: عبدالطيفبةرَيز ئارى 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةردوو )ثَيويستةكة( كرا بة )دةبَيت(، يةعين )ثَيوستة لة سةر( ال بربَيت، )دةبَيت ليذنةى دارايي( دووةم 

 وازيية، سوثاس.خاَليش )وةهةروةها بؤى هةية قسةى لة سةر كرا( )بؤي هةية( ئةويش زوعفة ال
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةِرَيز د. فرست فةرموو. 
 بةرَيز د. فرست صؤيف على:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةِرَيز )د. ثةرى( هةمووى بؤ نووسيون، بةآلم لةبةر كةمي كات ئَيمة وةكو ئةو ثَيويستة دةضَيتة دواى لة 

ى يةكةم وامان لَي كرد، بةس دوايي وةكو بامسان كرد ليذنةيةك ثَيك دَي ئةمة تةنها ثَيش و ثاشة ماددة
ثَيويسيت بة دةنطدان نيية هةموو بؤمان ضاك دةكةنةوة بؤية من ثَيش نياز دةكةم ئةوةى ثةيوةندى بة 

هةية لة زمانى كوردى يان  سياغةوة هةية بةجَيي بهَيَلني بؤ ئةو بةِرَيزانةى لة ناو ثةرلةمانن دكتؤرايان
موختةسن و، موهتةمن بةو بابةتة تةسليميان دةكةين با بؤمان ضاك بكةن، ئةما ئةوةى تر كة 
جةوهةرين، كة مةزموونن، هةموومان ضاك كردووة، بؤ منوونة لةو ماددةية كة خستمةِروو تَيبيين 

 %( وةرطرياية، سوثاس.100ئةندامانى ثةرلةمان )
 هيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابرا

 سوثاس، فةرموو ئامينة خان، 
 بةرَيز ئامنة زكرى سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

عادةتةن وةخيَت راثؤرت دَينت بؤ ثةرلةمانى ليذنَيني ثةيوةنديدار هةموو راثؤرتي خؤ ئامادة دكةن 
نت بؤ ثةرلةمانى ذ الَيي حكومةت ظة هةر ليذنةيةك بةِرَيزان ليذنة ئةطةر ئةوة بكةن، وةخيَت راثؤرت دهَي

راثؤرتا خو سةر وى بةشي كو وى طرَيداية راثؤرتي خؤ د نظيسينت هةمي بؤضوون بؤ ليذنا دارايي دجَينت 
( رؤذى دى 10د بِرطا )سَيي(دا ئةمَيت بَيذين ئةطةر هاتوو ليذنةى دارايي نةشَي راثؤرتا خؤ حازر كات )

ان حازر نةكةت دَى ثشت بةسنت، يةعين طفتوطؤ دى سةر وى ئةساسَي دهَيتة كرن كو دةدةييَن ئةطةر ديس
راثؤرتَيت هةمي ليذانا ئةظة كارَيكى طةلةكة زةمحةتا د ظَيت جهةتةك هةبيت هةمي راثؤرتَيت كؤن بكات 
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وو ( راثؤرت ت22( راثؤرت هةبيت، )22( ليذنا ثةرلةمانى )22راثؤرتةكة هاوبةش هةبيت مةعقول نينة )
بهَيي موناقةشة بكةيت ذ بةر هةندَى خةلةلة ظَيرا هةي، يان بَينت ليذنةيةك هةبينت راثؤرتا هاوبةش 
جَيكا، يان ذ ثشت بةسنت ب ئةو راثؤرت بينت ئةوة حكومةت دنَيرينت ضونكو طفتوطؤ د كةين، طةلةكة 

 زةمحةت بينت، سوثاس.
 ةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرل

ثَيش ئةوةى خاَلي نيزامي تر باس بكةين با د. فرسةت روونكردنةوةى زياترمان بداتَي. فةرموو كاك د.  
 فرست.

 بةرَيز د. فرست صؤيف على:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوةى بةِرَيز )ئامينة(خان باسي كرد حاَلةتَيكي ئيستسنائيية، ئةطةر ليذنةى كاروبارى دارايي مةعنيية 
َييَن، ئةطةر طرميان حاَلةتَيك هاتة ثَيش لةوانةية قةد رووش نةدا، ئةطةر طرميان نةيهَينة لةو حاَلةتة دةيه

ئةو ثِرؤذةية حكومةت ناردوويةتى دةيهَينَيتة ناو هؤَل هةر ليذنةيةكى ثةرلةمان راثؤرتي خؤي هةية بة 
انة ئَيمة نةمان هَيناوة، بة ثشت ثشت بةسنت بةو راثؤرتةى حكومةت تةبعةن ئةوة رةئي ئةندامانى ثةرلةم

بةسنت بةو راثؤرتي ليذنانة و بةو ثرؤذةية كة لة حكومةت هاتووة موناقةشة دةست ثَي دةكات بؤ ئةوةى 
بوودجة تةئخري نةبي، مةبةستةكة ض بووة، مةبةست لةوة هيض رَيطايةك بؤ موناقةشةكردنى بوودجة 

نة هيض مةجالَيك بؤ ئةوة نةمَييَن كة ساآلنة بوودجة نةمَينَيتةوة، يةعنى ئةوةندة بة وردةكارى ضووي
موناقةشة نةكرَيت، بؤية حاَلةتَيكي ئيستسنائيية يةك، دووةميشيان راثؤرتي ليذنةكان هةر يةكةو 
سَيكتةرى خؤى هةية كة ليذنة دَيت لَيرة دادةنيشى هةر ليذنة و موالحةزاتى خؤى لة سةر بةشةكةى خؤى 

دات، بؤية ئةمة وةكو باسم كرد ثَيم وانيية ئةوةى ئَيمة دامان رشتيية كَيشةى زراعةية، سناعةية ئةوة دة
 تَيدابَيت دةكرَيت دةنطى لة سةر بدرَيت، سةثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:
َينني، فةرموو د. ئَيمة تةنيا تَيبينييةكي تر وةردةطرين لة سةرؤكي ليذنةى دارايي كؤتايي بة موناقةشة د

 عزت.
 بةرَيز د. عزت صابرامساعيل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةموو ثِرؤذة ياسايةك بؤ هةر ليذنةيةكى تر بضَيت بؤ ليذنةى ياساييش دةضَيت لة راستيدا ئةمة ليذنةى 

ليذنةى ياسايي كؤى راثؤرتي هةموو ليذنةكان يةك خبات لةيةك راثؤرتدا ئةو راثؤرتة بكات ئةطةر هاتوو 
دارايي و ئابوورى و وةبةرهَينان نةيتوانى لة كاتى ثَيويسى خؤيدا ئةم راثؤرتة ئامادة بكات، ثَيشنيار دةكةم 

 ليذنةى ياسايي بؤ زياد بكرَي ليذنةى ياسايي راثؤرتةكان لَيك بدات كؤى بكاتةوة بيكات بةيةك، سوثاس.
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 مان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلة
 سوثاس، فةرموو كاك د. فرست.

 بةرَيز د. فرست صؤيف على:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةثَيي ئةو سيستةمةى ئةندامانى ثةرلةمان ثةسةنديان كرد لةمةودوا راثؤرتي ليذنةكان بؤ سياغةى 
خؤى داية  قانونى و داِرشتنةوةى ياسايي دَيتة ناو ليذنةى ياسايي، كةواتة قسةكةى )د. عزت( لة جَيطةى

ئةو موشكيلةيةى )ئامنة(خانيش باسي كرد حةل دةبي كاتَيك كة ليذنةكان راثؤرتيان نارد ليذنةى ياسايي 
لة ضوارضَيوةى سياغةى راثؤرتَيكى ياسايي دةتوانن رَيكى خباتةوة ئةطةر ئاماذةشي ثَي نةدةى لةبةرئةوةى 

 ض كَيشةيةكيرتمان هةبَي، سوثاس.بودجةش وةكو هةموو تةشريعةكي تر دةِروات، باوةِر ناكةم هي
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو هيظا خان. 
 بةرَيز هيظا حجى مريخان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثشتطريى قسةكانى )ئامنة( خان دةكةم، ضونكة ئةطةر ليذنةكانى ديكة نةتوانن لة كاتى ثَيويست ئةوانة بؤ
( رؤذة ماوةكةى تَيثةر ببَينت، لَيرة دةبَيتة كَيشةيةك لة 10ليذنةى دارايي بهَينن، ليذنةى دارايي )

 سةرشانى ليذنةى دارايي دةمَينَيتةوة، ثشتطريى قسةكانى )امنة( خان دةكةم، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك علي.
 ز علي محة صاحل:بةرَي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةو راثؤرتة طشتييةى كة لة سةر سياسةتى عامى بودجة وردةكارى بودجة دةنووسرَيت جياوازة لةو 
راثؤرتةى كة لة سةر قانوونى بوودجةكة دةنووسرَيت بؤ منوونة ليذنةى دارايي و ياسايي واتا دوو 

نى بوودجة دةنووسرَيت بؤ منوونة ماددةى يةك ئةوةندة تةرخان راثؤرمتان هةية، راثؤرتَيك لة سةر قانوو
دةكرَيت بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمان، ماددةى دوو ئةوةندة خةرجي تةشغيلي ئةوةندة و كؤمةَلَيك ماددةى 
ترى تَيداية، ئةمة جياوازة لةسةر ئةو راثؤرتةى كة لة سةر سياسةتى طشتى بوودجةكة و سياسةتى عامى 

رَيت، واتا دوو راثؤرمتان هةية، راثؤرتَيكيان ئةركي ليذنةى دارايية هةمووى كؤبكاتةوة، بوودجةكة دةنووس
راثؤرتي دووةم ئةركي ليذنةى ياسايية كة راثؤرتي ياسايي بوودجةكةية ئةوةى ليذنةى دارايي دةيكات 

ةرةكان بة طشيت، راثؤرتي ياسايي نيية، بةَلكو سةرةجنة، تَيبينيية، لة سةر سياسةتى دارايي لة سةر سَيكت
 بةآلم راثؤرتي ليذنةى ياسايي كة دواتر ثيدا دةضَيتةوة ئةوة سةرجنة لة سةر ماددةكانى بوودجة، سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:
 .مصطفىسوثاس، فةرموو كاك  
 زكرى: مصطفىبةرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يةكم هةبوو، لة سةر وشةى )ثَيويستة و دةبَيت( ئةوة ثَيم وابي كاك) د. فرست( مةسةلة واهلل هةر تَيبيني

هةر سياغة نيية لة كورديدا سيغةكةيان جياوازة، لة زؤر جَييان ئةم وشةية دووبارة دةبَيتةوة ثَيم واية 
كرَيت نةيكةيت، ثَيم ئةم وشانة ئيلزاميينة دةبَيت وشةكة )دةبَيت( بَيت، )ثَيويستة( دةكرَيت بيكةيت و دة

واية دةبَي ئةو مةسةلةية يةك ال بكرَيتةوة يةعنى لة شوَيين )ثَيويستة( لة شوَينةكان بكرَيتة )دةبَيت(، 
 سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو شريين خان.

 بةرَيز شريين حسين رةمةزان:
 ن.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما

ئةطةر خويش ئةوَى وةزيفةت )د. فرست( خاندى دَى ثِرؤسا طفتوطؤَيي طةلةك زةمحةت د بَيت ناظ هؤَلة 
ثةرلةمانى دا كار دَى زةمحةت تر كةظى حةتا بطةهينا نةتيجةَيي، بؤية ثشتةظانى ئاخافتنة )امنة( خانَيت 

 باز بيت ذ ثةرلةمانى، سوثاس.كةم و و )كاك علي محة صاحل( ثِرؤسةكة د ب ساناهي تر بنت و زيرت دةر
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:

 يةك تَيبيين تر و كؤتايي ثَي دةينني دةرفةت بة كاك د. فرست دةدةين فةرموو كاك صاحل. 
 بةرَيز صاحل فقى حممد:

 بةِرَيز / سةرؤكي ثةرلةمان.
ات هةمان تَيبينيم هةبوو لةطةَل )د. عزت( قسةم كرد منيش ثَيش ئةوةى كاك )علي محة صاحل( قسة بك

 كاك علي قسةكانى منى كرد، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:

 بة ِرةضاوكردني تَيبينى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان فةرموو كاك د. فرست. 
 بةرَيز د. فرست صؤيف على:

 ؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز سةر
ئَيمة ئةوةى كة بةِرَيزان باسيان كردو ثشتطريى )ئامنة( خانيان كرد ضاكمان كرد، وةكو حاَلةتَيكى 
ئيستيسنائى ئةطةر طرميان كة ئةوة لةوانةية هةر روونةدات ليذنةى ماىل خؤى راثؤرتي نةهَينا، ليذنةكانى 

ر بؤ ئةوةى ئيعتيمادى بكةوَيتة سةر وةكو تر راثؤرتيان حازركرد يةكخستين راثؤرتةكانى ليذنةكانى ت
خؤى كة ثَيشرت وتوومانة هي حكومةت موناقةشة دةكرَيت كة داواى خؤتان بوو دةَلَين دواى يةكخستنى 
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راثؤرتةكان لةاليةن ليذنةى ياسايي، سةبارةت بة )دةبَي( و )ثَيويستة( هيض جياوازيان نيية هةردووكيان 
 جياوازيان نيية، سوثاس. ئيلزامينة هةردوكيان )جيب، على(

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:
 ثَيويست دةكات هةمووى خبوَيندرَيتةوة يان لة بريتانة، بةِرَيز د. فرسةت فةرموو.

 بةرَيز د. فرست صؤيف على:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (102ماددةى )
و وةبةرهَينان راثؤرتي بوودجة و ذمَيرةى كؤتايي خؤى دةربارةى ـ ليذنةى دارايي و كاروبارى ئابوورى 1

 ( رؤذ دواى طةيشتين راثؤرتي ليذنةكان ثَيشكةش بة سةرؤكايةتى دةكات.21ثِرؤذةكة لة ماوةيةكدا كة لة )
 ـ ثَيويستة سةرؤكايةتى لة يةكةمني كؤبوونةوةى دواى طةيشتنى راثؤرتةكة، بيخاتة بةرنامةى كار. 2
ةو ماوةية بةسةرضوو ليذنةكة نةيتواني راثؤرت ثَيشكةش بكات ئةوة دةستةى سةرؤكايةتى بؤى ـ ئةطةر ئ3

( رؤذ تَيثةِر نةكات ئةطةر لةو ماوةيةش راثؤرتي ثَيشكةش نةكرد، 10هةية ماوةيةكى ديكةى بداتَي كة لة )
ياسايي طفتوطؤى لة بة ثشت بةسنت بة راثؤرتي ليذنة ثةرلةمانييةكان دواى يةكخستنيان لةاليةن ليذنةى 

 سةر دةكرَيت.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:

( 47ئةو ماددةية بةو شَيوةازةى خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، طفتوطؤكران تَيبينييةكان وةرطريان، )
 (، فةرموون.103كةس لةطةَلداية؟ كَي لةطةَل نيية؟ كةس نيية بةكؤى دةنط ثةسةند كرا ماددةى )

 بةرَيز د. فرست صؤيف على:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( دةقي ئةوةية كة بةِرَيز )عمر عينايةت( بؤى ناردووين وةكو خؤى دةخيوَينمةوة ماددةى 103ماددةى )
(103.) 
َيت ـ راثؤرتي ليذنةى دارايي و كاروبارى ئابوورى وةبةرهَينان بةسةر ئةنداماندا دابةش دةكرَيت وة ناكر1

 ( كاذَير.48لةاليةن ثةرلةمانةوة دةست بة طفتوطؤ بكرَيت بةر لة تَيثةربوونى )
ـ راثؤرتي ليذنةى دارايي و كاروبارى ئابوورى وةبةرهَينان كؤكةرةوةى راثؤرتي سةرجةم ليذنة 2

 ثةيوةنديدارةكان و راي كؤتايي راثؤرتي ليذنةى دارايي و كاروبارى ئابوورى دةبَيت.
 ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر 

هيض تَيبينييةك هةية؟ لة سةر ئةو ماددةية، ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، 
 ( كةس لةطةَلداية؟ كَي لةطةَل نيية؟ كةس نيية؟ بةكؤى دةنط ثةسةند كرا.57)
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 بةرَيز د. فرست صؤيف على:
 ةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرل

 (105ماددةي )
بِرطةي بؤ زياد كراوة ئةوةش بة ثشت بةسنت بة تَيبيين ئةنداماني ثةرلةمان و حةل كردني ئيشكاليةتَيك 

 كة هةبوو، واتا بةو شَيوةية داِرَيذراوة:
سةرةتا وةزيري دارايي دَيت ِراثؤرتي حكومةت ثَيشكةش دةكات، دواتر سةرؤكي ليذنةي كاروباري دارايي 

( 10ؤرتي دارايي ثَيشكةش دةكات، دواي ئةوة دةرفةت دةدرَيتة ئةنداماني ثةرلةمان هةر يةك )دَيت ِراث
دةقيقة قسة دةكات، ئينجا دةضينة سةر ثرؤذة قانوني بودجة و موناقةشة دةكرَيت بةند بة بةند و لةسةر 

 ( دةقيقة قسة دةكةن، بةو شَيوةية ِرَيكمان خستؤتةوة:3هةر ماددةيةك )
 ( 105ماددةي )

وةزيري دارايي ِراثؤرتي حكومةت سةبارةت بة ثرؤذة ياساي بودجة دةخاتةِروو، ثاشان ليذنةي دارايي و -1
 كاروباري ئابووري و وةبةرهَينان ِراثؤرتي هاوبةشي ليذنةكاني ثةرلةمان ثَيشكةش دةكات.

كردني دةروازةكاني ِراثؤرتةكان بةشَيوةيةكي طشيت طفتوطؤيان لةسةر دةكرَيت ثَيش ضوونة سةر طفتوطؤ-2
( خولةك تَيثةِر نةكات بة 10بودجة و بِريارداني بةندةكاني هةر ئةندامَيك دةتوانَيت بؤ ماوةيةك كة لة )

 شَيوةيةكي طشيت طفتوطؤ لةسةر ِراثؤرتةكان بكات.
 ( دةقيقة تةنها لةسةر ِراثؤرتي10بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان بؤ ئةوةي بةرضاويان ِروون بَيت، ئَيستا )

حكومةت و ِراثؤرتي ليذنةي دارايي ئينجا ئةوة دادةخرَي ئينجا مسوةدةي ليذنةي قانوني دَيت ماددة بة 
 ( دةقيقة قسة بكات.3ماددة موناقةشة دةكات، هةر ئةندامَيك بؤي هةية لةسةر هةر ماددةيةك )

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ةِرَيز ئامينة زيكري.بةِرَيز د.عزت دواتر ب

  بةِرَيز عزت صابر:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو صياغةية لةمةيان ِروون نةبوو )ليذنةي دارايي ِراثؤرتي كؤتايي ثَيشكةش دةكات كة ثَيكهاتووة لة 
ناوةِرؤكةكةيدا لة ِراثؤرتي هةموو ليذنةكان و ليذنةكةي خؤي( يةعين ليذنةي دارايي تةنها ناضَي 

ةكان كؤ بكاتةوة بة جيا ِراثؤرتي هةر ليذنةيةك، يةك ِراثؤرتي كؤتايي دروست دةكات، ئةم ِراثؤرتة ِراثؤرت
 برييت ية لة تةواوي ناوةِرؤكي هةموو ليذنةكان.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ ئةو ِروونكردنةوة، بةِرَيز ئامينة زيكري فةرموو.
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  ز امنة زكرى:بةِرَي
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

د بةشَى بودجةيَى دا بتةنَى وةزيرَى دارايى نةئاخاظينت، وةزيرَى ثالندانانَى ذى دهَينت ثالنا خؤ و بةرنامَى 
خؤ وة هةروةسا ئةو ثرؤذةييت كو بةردةوامن يان نةهاتينة ئةجنامدان سياسةتا حكومةتَى و ثالندانانَى 

 ةنَى وةزيرَى دارايى تَيدانيينة، ئةطةر ظَى خاَلَيش بةرضاظ وةربطرن.ديار دكاتن، واتة بت
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز ئامينة زيكري، بةِرَيز د.فرست ِروونكردنةوةي كؤتايي.
  بةِرَيز فرست صؤيف علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يري دارايي ِراثؤرتي حكومةت سةبارةت بة ثرؤذة ياساي بودجة دةخاتةِروو، جا ئةطةر ئَيمة طوتومانة وةز

وةزيري دارايي بة ثَيويسيت زاني دةرفةت بداتة وةزيري ثالندانانيش كة ِراثؤرتي حكومةت ثَيشكةش بكات، 
 باوةِر ناكةم هيض مانيعةكي قانوني هةبَي، ضونكة وةزيرة و بؤي هةية قسة بكات.

 عفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز ج
با دةرفةت بة دوو كةسي تر بدةين دةسيت خؤيان بةرز كردؤتةوة، بةو شَيوازةش بةِراسيت موناقةشة 

 كؤتايي نايَي، بةِرَيز علي حةمة صاحل، فةرموو.
  بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةمانتار ثرت سةرجني لةسةر ِراثؤرتي حكومةت هةية تاوةكو ِراثؤرتي ليذنةي هةر لةِرووي مةنتيقييةوة ثةر

مالي، هةر لة ِرووي مةنتيقييةوة، ضونكة ئةو تةنفيزة، ئةو جَيبةجَي دةكات ِراثؤرتي ليذنةي دارايي 
 ئةصَلةن كؤكةرةوةي ِراثؤرتةكانة، يةعين مةنتيق لةوةدا نية قسةكردن لةسةر ِراثؤرتي حكومةت كاتَيكي

ثَيويسرتي نةدرَييَت، كاتَيكي زياتري نةدرَييَت، بةتايبةتي بؤ ليذنة موختةصةكان، د.فرست مةبةستم 
ئةوةية بؤ ئةو هةموو ئةندامانة ليذنةي دارايي لةسةر ِراثؤرتي خؤي با هيض قسةيةك نةكات و ناشيكات، 

موختةصة با كاتةكة كراوة بَي،  ( دةقيقة ليذنةي مالي كة ليذنةي20بةآلم دةرفةتي ثَي بدةن با ضارةكَي، )
 ( دةقيقة كايف نةبَيت، بةس بؤ ليذنةي مالي.10ضونكة زؤرة ِراثؤرتةكة، ئةم هةموو سَيكتةرانة ِرةنطة بة )

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو.

 بةرَيز شرين حسين رةمةزان:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نيا ئاخافتنا ئامينة خاني دةكةم، ئةم نةبَيذن وةزيرَي دارايي، ئةم بَيذن وةزيرةكاني ثةيوةنديدار، ثشتيظا
 سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك ساالر.
 بةرَيز ساالر حممود مراد:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نة ثةيِرةو دايانِرشتووة، بة ثَيضةوانةي بؤضووني براي خؤشةويستم تةئيدي ئةو داِرشتنة ئةكةم كة ليذ

علي محة صاحل، ثةرلةمانتار كةمرت قسة لةسةر ِراثؤرتي حكومةت ئةكات، زؤرترين تَيِروانيين خؤي لة 
ِراثؤرتي ليذنة و ليذنةي دارايي لةسةر ثرؤذةكةي حكومةت وةكو بوودجة كة ئةهَينرَيتة ثةرلةمان باس 

ت، و لة ناو ثةرلةمان داكؤكي لة بؤضووني خؤي ئةكات لة نَيو ئةو ِراثؤرتانةي كة ليذنةكان لةوة ئةكا
ناردوويانة و ِراثؤرتي ليذنةي داراييش، ئةطينا ِراثؤرتي حكومةت بريتية لة سياسةتي مالي و ثالني 

 حكومةت بؤ ساَلَيكي دارايي، تةفاسيلي ئةو بابةتة لة ثرؤذةي بوودجةداية، سوثاس.
 َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

( ِراثؤرت ثَيشكةش كرن، ئَيك دةربارةي سياسةتا دارايي، 2سوثاس، تةئيدي بةرَيز ساالر ئةكةم، ضونكي )
وةزيرَيت دارايي ثَيشكةش دكةت، وةزيرَي ثالندانانَي دَينت بةحسَي سَيكتةرا و ليستا حكومةتا تةرخان كري 

ةكا ثَيشكةش كري، ئةطةر هةظالَيت من طةشة خان هاوكار بن، بؤية ثَيتظيا هةردوو وةزيران بَيذن، و ِراثؤرت
وةزيري دارايي ِراثؤرتا ثَيشكةش بكةتن، وةزيري ثالندانان ِراثؤرت ئةطةر هةبَي ثَيشكةش بكةتن، ئةندام 

يان كردية، بةرَيز د. فرست، سوثاس، ديارة ضارةسةررتا طشتيا ِرةيا خؤ بدةتن، ثةلةماني با ل سةر ِراثؤ
 فةرموو.

 بةرَيز د.فرست صؤيف على:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةجياتي وةزيري دارايي كردمانة وةزيري ثةيوةنديدار، ِراثؤرتي حكومةت سةبارةت بة ثرؤذة ياساي 
ليذنةي بوودجة دةخاتةِروو، سةبارةت بةوةي كاك )علي(ش باسي كرد ئَيمة كاتَيكي مةفتومحان داوةتة 

( دةقةية بؤ يةك كةسة، ثَيم 10دارايي و ئابووري و وةبةرهَينان، ِراثؤرتي خؤي ثَيشكةش ئةكات، ئةو )
 ( وةكو ئةوة ئةخيوَينمةوة بيخةيتة دةنطدان.105واية زؤر باشة، ئَيستا داوا لة بةرَيزتان ئةكةين ماددةي )

 (:105ماددةى )
رةت بة ثرؤذة ياساي بوودجة ئةخاتة ِروو، ثاشان ليذنةي وةزيري ثةيوةنديدار ِراثؤرتي حكومةت سةبا 1

 كاروباري ئابووري و وةبةرهَينان ِراثؤرتي هاوبةشي ليذنةكاني ثةرلةمان ثَيشكةش ئةكات.
ِراثؤرتةكان بةشَيوةيةكي طفتوطؤيان لةسةر ئةكرَي ثَيش ضوونة طفتوطؤ كردني دةروازةكاني بوودجة و  -2

 زياتر نةبَي. ( خولةك10كة لة )بؤ ماوةيةك ئةتوانَي دةروازةكاني، هةر ئةندامَيك 
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان: 
( كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي؟ كةس نيية، ماددةي دواتر، 59ئةو ماددةي بةو شَيوةية كَي لةطةَل داية؟ )

 بةرَيز د. فرست، فةرموو.
 بةرَيز د. فرست صؤيف على:

 ةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.ب
 ( وةكو خؤي هيض تَيبيين لةسةر نةبووة106ماددةي )

 ليذنة بةشةكاني بوودجة ئةخاتة ِروو بؤ طفتوطؤ كردن و بِرياردان لةسةريان بةند بة بةند. 1
 ( خولةك طفتوطؤ بكات.3هةر ئةندامَيك بؤي هةية لةسةر هةر بةندَيك بؤ ماوةي ) 2

 ينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيم
( كةس، بة زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، ماددةي دواتر، 1( كةس لةطةَليةتي، كَي دذة؟ )58كَي لةطةَل داية؟ )

 بةرَيز د. فرست، فةرموو.
 بةرَيز فرست صؤيف على:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ضونكة تةسةلسولي ماددة 105ةي )تةنيا صياغةية، ئةوةي كاك )عمر عينايةت( بؤي ناردبووين، مادد

( بةو 107( ي ئةم ثةيِرةوة ئةبَيت، ماددةي )92( ، دةنطدان بةثَيي ماددةي )92طؤِراية ئةبَيتة ماددةي )
 ( ي ئةم ئةثِرةوة بَيت(.92شَيوةية دادةِرَيذرَيتةوة، )دةنطدان بةثَيي ماددةي )

 ان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةم
 ( كةس، كَي دذة؟ كةس نية، ماددةي دواتر، بةرَيز د. فرست، فةرموو.55كَي لةطةَلة؟ )

 بةرَيز فرست صؤيف على:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( طؤِرنكاري تَيدا كراوة لةسةر داواي ئةنداماني ثةرلةمان،108ماددةي )
ة هةماهةنطي لةطةَل ليذنةي (: ثةرلةمان بوودجةي تايبةتي ئةبَي كة سةرؤكايةتي ب108ماددةى )

دةستثاكي و كارووباري ثةرلةمان و سكااَل ئامادةي بكات و ثاش ثةسند كردني لةاليةن دةستةي سةرؤكايةتي 
 ئةخرَيتة نَيو بوودجةي طشيت.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:
 ي دواتر، بةرَيز د. فرست، فةرموو.(  كةس، كَي دذة؟ كةس نية، ماددة55كَي لةطةَليةتي؟ )

 بةرَيز فرست صؤيف على:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( طفتوطؤي زؤري لةسةر كرا، تيبَيين لةسةر كرا، لةسةر داواي ئةندامان ضاكمان كرد و بةم 109ماددةي )
 شَيوةية،
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امادة كردن يان (: ئةطةر لةبةر هؤيةك كة لة دةرةوةي ئريادةي حكومةتي هةرَيم بَي ئ109ماددةى )
ثَيشكةش كردني بوودجةكة و دواي دةستثَيكي ساَلي دارايي ئةوة بؤ هةرمانطَيك كة بوودجة دواكةوت 

 (ي ئةو ثشتيوانيةي بؤ ساَلي دارايي ِرابردوو بِرياري لةسةر درابوو خةرج ئةكرَي.12-1ِرَيذةي )
ةي ئريادةي حكومةت بَي(، داوا لة لةبةر هةر هؤكارَيكمان البرد كردمانة )لةبةر هؤيةك كة لة دةرةو 

 بةرَيزتان ئةكةين خبرَيتة دةنط.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس، كَي دذة؟ كةس نية، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ماددةي دواتر، بةرَيز د. فرست، 50كَي لةطةَليةتي؟ )
 فةرموو. 

 بةرَيز فرست صؤيف على:
 ؤكي ثةرلةمان.بةرَيز سةر

( دَيتة خوارَي، 109(، )109( كة ئَيستا ئةخوَينمةوة ئةبَيتة )110طةشة خان بريي خستمةوة، ماددةي )
 بةس تةسةلسوليان ئةطؤِرَي، بةو شَيوةية تَيبيين لةسةر نةبووة،

 بة داناني (: بةِرَيوةبةرايةتي ذمَيرياري ثةرلةمان لة كؤتايي هةر ساَلَيكي دارايي هةَلدةسيَت109ماددةى )
ذمَيرةي كؤتايي و ئةخرَيتة بةردةم دةستةي سةرؤكايةتي بؤ ِراست بوون لةسةرى و ِرةوانة كردني بؤ 
ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري و وةبةرهَينان بة مةبةسيت ثَيداضوونةوة و بةرزكردنةوةي ِراثؤرت 

 لةسةري بؤ ثةرلةمان.
 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى 

( كةس لةطةَليةتي، كَي دذة؟ كةس نية، ئةضينة بةشي دةيةم، دةست بة طفتوطؤ 49كي لةطةَليةتي؟ )
 ئةكةين، بةِرَيز د. فرسةت فةرموو.

 بةرَيز فرست صؤيف على:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ذاردني دةستةي سةرؤكايةتي ئَيمة داوا ئةكةين بطةِرَينةوة بةشي سَييةم كة موناقةشةمان نةكردبوو، هةَلب
 تةواو ئةكةين ئينجا بةشي ئةخري كؤتايي ثَي دَينني، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، بةشي سَييةم، فةرموو.

 بةرَيز ظااَل فةريد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:10ماددةي )
 ك و جَيطر و سةرؤكي ثةرلةمان.دةستةي سةرؤكايةتي ثَيك دَي لة سةرؤ
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ِرةضاوي ثَيكهاتةكاني توركمان و  يان زياتر وتَيبيين، ثَيشنيارَيك هةية كة جَيطري سةرؤك بكرَيتة دووان 
 كلدان و سريان و ئاشوور و ئةرمةن بكرَي.

 (:11ماددةي )
وة بة سةرؤكايةتي بة (ي ئةم ثةيِرةوة ئاماذةي ثَيكرا3ثةرلةمان دانيشتين يةكةمي خؤي كة لة ماددةي ) 1

 تةمنرتين ئةندامي ئامادةبوو ئةبةسيَت.
 بة تةمنرتين ئةندامي ئامادة بوو لةاليةن سةرؤكي ديواني سةرؤكايةتي ثةرلةمان بانطهَيشت ئةكرَي. -2
 ئةركي تةنيا بريتية لة بةرَيوةبردني دانيشتين يةكةم ئةجنامداني هةَلبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي. -3

 (:12ماددةي )
 سةرؤك بةرامبةر ثةرلةمان سوَيندي ياسايي ئةخوات. 1
 كانديدة هةَلبذَيردراوةكان بةرامبةر ثةرلةمان سوَيندي ياسايي ئةخؤن. -2
 سوَيندي ياسايي سةرؤكي يةكةم دانيشنت و كانديدة هةَلبذَيردراوةكان بةو شَيوةية ئةبَي: -3

وردستان و يةكَييت خاك و طةل و شكؤ و ماف و )بة خوداي طةورة سوَيند ئةخؤم كة بةرذةوةندي طةلي ك
 ئازادييةكاني هاواَلتيان و ساماني طشيت بثارَيزم و ئةركي ئةنداميةتي بةراسيت و دَلسؤزيةوة ئةجنام بدةم(.

 (:13ماددةي )
لة ِرَيكةوتي ئةجنامداني سوَيندي ياساييةوة كانديدي هةَلبذَيردراو ئةبَيتة ئةندام و بة دةست بةكار  1

 مار ئةكرَيت و طشت مافَيكي ئةنداميةتي ئةبَيت و هةموو ئةركةكاني ئةنداميةتي ئةكةوَيتة ئةستؤ.هةذ
( ِرؤذ سوَيندي 30ئةطةر كانديدي هةَلبذَيردراو بةبَي ثاساوي ِرةوا لة دانيشتين يةكةمةوة بؤ ماوةي ) -2

 ياسايي ئةجنام نةدات ئةوة مايف ئةجنامداني سوَيندي ياسايي نامَييَن.
 (:14ددةي )ما

ثةرلةمان بة زؤِرينةي ِرةهاي ذمارةي ئةندامان و بة دةنطداني نهَيين و ِراستةوخؤ دةستةي سةرؤكايةتي 
 بةثَيي ئةو ِرَيكةوتانة هةَلئةبذَيردرَين:

 سةرؤك لة يةكةم دانيشنت دةرطاي خؤ ثااَلوتن بؤ كةسةكاني دةستةي سةرؤكايةتي ئةكاتةوة. 1
ةكات كة خؤ ثااَلوتنيان ِرابطةيةنن و دواتر دةرطاي خؤ ثااَلوتن دائةخات و ثرؤسةي داوا لة ثاَلَيوراوان ئ -2

 هةَلبذاردن دةست ثَي ئةكات.
ب(ى كوردي داوا لة ئةندامان ئةكات بةجيا بؤ ثؤستةكاني دةستةي سةرؤكايةتي دةنط -بةثَيي ثييت )ا -3

 بة ثاَلَيوراوةكان بدةن.
ي خؤي بؤ هةريةك لة ثؤستةكان لةسةر ثسولةيةكي تايبةت بةو ئةندام ناوي ثاَلَيوراوي خوازيار -4

 هةَلبذاردنة ئةنوسَي و بة دةسيت خؤي ئةخياتة ناو سةندوقي تايبةت بةو ثؤستة.
سةرؤكي يةكةم دانيشنت كؤتايي هاتين ثرؤسةي دةنطدان ِرائةطةيةنَي و داوا لة دوو الوترين ئةندامان  -5

 ة سةرثةرشيت خؤي.ئةكات بة جيا كردنةوةي دةنطةكان ب
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ئةطةر ذمارةي دةنطةكاني دوو ِركابةر يان زياتر بؤ هةر يةك لة ثؤستةكان يةكسان بوون ثرؤسةي  -6
دةنطدان دووبارة ئةكرَيتةوة، ئةطةر ديسان ذمارةي دةنطةكان يةكسان بوون بة تريوثشك ثؤستةكة بؤ يةكَي 

 لة ثاَلَيوراوةكان ئةبَي.
كان تةنيا يةك ثاَلَيوراوي بَي ِركاربةر هةبوو سةرؤكي يةكةم دانيشنت ئةطةر بؤ هةر يةك لة ثؤستة -7

 ِراستةوخؤ بة ناولَينان ثاَلَيوراوةكة بة سةركةوتو بؤ ثؤستةكة ِرائةطةيةنَي.
سةرؤكي يةكةم دانيشنت ئةجنامي دةنطدان بؤ ئةندامان ئاشكرا بكات و داوا لة دةستةي سةرؤكايةتي  -8

 جَيطةي تةرخان كراوي خؤيان. هةَلبذَيردراو ئةكات بضنة
 (:15ماددةي )

 ئةندامي دةستةي سةرؤكايةتي لة يةكَي لةم بارانةي خوارةوة ثؤستةكةي لة دةست ئةدات.
 دةست لة كاركَيشانةوة، بة ِرةزامةندي زؤرينةي ِرةهاي ئةنداماني ثةرلةمان. 1
ثةرلةمان و بة ِرةزامةندي دوو  متمانة لَي سةندنةوة لةسةر ثَيشنياري يةك لةسةر سَيي ئةنداماني -2

 لةسةر سَيي ئةندامةكان.
( ئةو ماددةية 2( و )1لة كاتَي ضؤَل بووني يةكَي لة ثؤستةكاني دةستةي سةرؤكايةتي كة لة بِرطةي ) -3

 هاتووة ئةبَي لة كارةكاني بةردةوام بَيت تا شوَينةكةي ثِر ئةكرَيتةوة.
داماني دةستةي سةرؤكايةتي بة هةر هؤيةك ثةرلةمان لة لة كاتي ضؤَل بووني ثؤسيت يةكَي لة ئةن -4

 يةكةم دانيشتنى دواي ضؤَل بوونةكة ثؤسةتةكة بة هةمان ِرَيطةي كار ثَيكراو لةم ثةيِرةوة ثِر ئةكاتةوة.
 (:16ماددةي )

 ئةرك و دةسةاَلتي دةستة، دةستة ئةم ئةرك و دةسةاَلتانةي خوارةوة ثيادة ئةكات:
 بةرنامةي كار و دانيشتين كار بةثَيي حوكمةكاني ئةو ثةيِرةوة. دانان و ِرَيكخستين 1
 خوَيندنةوةي كورتةي كؤنووسي دانيشتين ثَيشووتري ثةرلةمان و ثةسندكردني. -2
 داناني ِرَيساي تايبةت بة ِرَيكخستين كؤنووسةكان. -3
 شةييةكاني ثةرلةمان.يةكالي كردنةوةي ناكؤكي ثسثؤريةتي )تنازع االختصاص( لة نَيوان ليذنة هةمي -4
 ِراسثاردني ليذنةيةكي دياريكراو بة ديراسةكردني بابةتَيكي دياريكراو. -5
 بِريارداني ثةيكةري ئيداري ثةرلةمان و هةمواركردني داِرَيذةي سياسةتي دارايي ثةرلةمان. -6
نةِرووي بؤ ِرَيكخستين بوودجةي سااَلنةي كؤتايي ثةرلةمان لةطةَل ليذنة ثةيوةندارةكان و خست -7

 ثةرلةمان بة مةبةسيت ثةسند كردني و سةرثةرشيت كردني و جَيبةجَي كردنى.
وةرطرتين بِريار و فةرماني ثةيوةست بة دامةزراندني كارمةندان لة ثةرلةمان لة نَيوانياندا و  -8

 بةِرَيوةبةري طشتييةكان و ِراوَيذكارةكان.
ةرجةم دامةزراوةكان و هةموو ئةو كارانةي ئةضنة ِرَيكخستين ثةيوةنديةكاني ثةرلةمان لةطةَل س -9

 ضوارضَيوةي كاري هاوبةشي ثةرلةماني لة ناوخؤ و دةرةوةي هةرَيم.
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 – دةركردني بةياننامة و دةربِريين هةَلوَيست لةسةر بابةت و ِروودا و ثَيشهاتةكان.10
 ثةرلةمان.سةرثةرشيت كردني كاروباري كارطَيري و دارايي و سةرجةم نووسينطةكاني  -11
 واذوو كردني كؤنووسي كؤبوونةوةكان. -12
 هةر ئةرك و دةسةاَلتَيكي تر لةو ثةيِرةوة ثَييان سثَيردراوة. -13

 (:17ماددةي )
دةستة كؤبوونةوةي هةفتانةي خؤي ئةبَي و ئةكرَي لة هةركاتَيكي تر ثَيويست بَي لةسةر داواي سةرؤك 

 كؤببَيتةوة.
 (: 18ماددةي )

 تي سةرؤك:ئةرك و دةسةاَل
 نوَينةرايةتي كردني ثةرلةمان و قسة كردن بةناويةوة.   -1
 ثيادة كردني ياسا و ثةيِرةوي ناوخؤ و بِريارةكاني ثةرلةمان. -2
كردنةوةي خول و دانيشتنةكاني ثةرلةمان و سةرؤكايةتي كردنيان و كؤتايي ثَيهَينان و ِرَيكخستنيان و  -3

 ن.دةست نيشان كردني كاتي ئةجنامدانيا
 بةرزةفتةكردني طفتوطؤكان و ثارَيزطاري كردن لة ِرَيكارييةكان. -4
 طرتنةبةري ِرَيكاري ثَيويست بؤ ثاراستين ئاسايش و ئارامي ناو ثةرلةمان. -5
 خستنةِرووي ئةو بابةتانةي ثَيويستيان بة دةنطدان هةية ِراطةياندني ئةجنامةكان. -6
و ئاهةنطة نيشتيمانيةكان لةطةَل جَيطر يان هةر ئةندامَيكي تر نوَينةرايةتي كردني ثةرلةمان لة بؤنة  -7

 ِراسثَيرَي بؤ ئةو كارة.
هةَلسان بة سةرجةم ئةو ِرةفتارة ياساي و كارطَيري داراييانةي كة ثةيوةسنت بة ثةرلةمان و بةمةرجَي  -8

 ( ي ئةو ثةيِرةوة.16( ماددةي )6ناكؤك نةبَي لةطةَل بِرطةي )
ياسا ثةسندكراوةكان لةاليةن ثةرلةمانةوة بؤ سةرؤكايةتي هةرَيم و بة مةبةسيت  ناردني بِريار و -9

 دةركردنيان.
هةذمار كردني ئةو بِريار و ياسايانةي كة لة ماوةي دياري كراو لةاليةن سةرؤكي هةرَيمةوة ناكرَين بة  -10

 ياسا و بِرياري دةركراو.
َل دةستةاَلتي جَيبةجَي كردن لةاليةني تري ناوةوة واذوو كردني سةرجةم نووسراوة فةرمييةكان لةطة -11

 و دةرةوةي هةرَيم.
واذوو كردني سةرجةم ئةو نامة و هةواَلطريانةي كة لة ثةرلةمانةوة لةاليةن يةكَي لة ليذنةكانةوة  -12

 دةرئةضن.
 ة.ثيادة كردني هةردةسةاَلتَيكي تر كة ئةو ثةيِرةوة و ياسا كارثَيكراوةكان ثَييان بةخشيو -13

 (: 19ماددةي )
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 دةسةاَلتةكاني جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان:
 جَيبةجَي كردني سةرجةم دةسةاَلتةكاني سةرؤك لة كاتي ئامادة نةبووني. 1
 هاريكاري كردني سةرؤك بؤ ِرايي كردني ئةركةكاني. -2
 .سةرثةرشيت كردني بةدواداضووني كاري ليذنةكان و ثَيشكةش كردني ِراثؤرت دةربارةيانةوة -3
 سةرؤكايةتي كردني كؤبوونةوةي هاوبةشي نَيوان ليذنةكان. -4
 بةشداري كردن لة كارةكاني دةستة وةك ئةندام تَييدا. -5
 هةر دةسةاَلتَيكي تر كة سةرؤك ثَييدا يان لة ياسا كارثَيكراوةكان هةيةتي. -6

 (:20ماددةي )
 دةسةاَلتي سكرتَير:

 خوَيندنةوةي بةرنامةي كاري دانيشنت. -1
سةرثةرشيت كردني نووسيين كؤنووسي كؤبوونةوةكاني ثةرلةمان و بةرنامةي كاري دانيشنتةكان و  -2

 ضاثكردن و دابةش كرني بةسةر ئةندامان و ثاشان ثةسند كردنيان لةاليةن دةستةكة.
تؤمار كردني ناوي ئةو ئةندامانةي كة ئةيانةوَي بةشداري طفتوطؤ بكةن بةثَيي ِريزبةندي كاتي  -3

 كارييةكان.داوا
دَلنيابوونةوة لة بووني ِرَيذةي ياسايي كؤبوونةوة و ئةجنامداني كاري تؤمار كردني ناو ئامادة بووان بة  -4

 ثاسا و بَي ثاساو.
 ضاودَيري كردن و ذماردني دةنطةكان لة كاتي دةنطدان و دَلنيا كردنةوةي ئةجنامةكان. -5
كَيشة و داواكارييةكان و ثَيشنيارةكاني دةستة بؤ بِريار  بةدوادضووني كاروباري ئةندامان و خستنةرووي -6

 لَيدانيان، ئةطةر خؤي نةيتواني ضارةسةريان بكات.
بةدواداضووني ئةو ياسا و بِريارانةي لة ثةرلةمانةوة دةنطيان لةسةر ئةدرَي بةراورد كردنيان بة  -7

 دةقةكاني كة دةنطيان لةسةر دراوة.
 ِراني ثرؤذة يان ثَيشنيار لة كوردي بؤ عةرةبي و بة ثَيضةوانةوة.بة ئةجنام طةياندني وةِرطَي -8
نووسيين ثةراوَيزي كؤتايي لةسةر دةقي كؤتايي ثرؤذة يان ثَيشنيارةكة بؤ سةرؤكي ثةرلةمان و  -9

 بةدواداضوون لة طةيشتين بؤ سةرؤكي هةرَيم لة ماوةي دياري كراو.
 دام تَييدا.بةشداري كردن لة كارةكاني دةستة وةكو ئةن -10
 هةر دةسةاَلتَيكي تر كة ئةم ثةيِرةوة ثَيي بةخشيوة. -11

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:
 (، فةرموو.10سوثاس، دةست بة طفتوطؤ ئةكةين، ماددةي )
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 بةرَيز بَيطةرد تاَلةباني:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بكةن )ئاري عبدالتيف، ئايدن معروف، مامؤستا ماجيد، بَيستون فائق،  ناوي ئةنداماني ئةيانةوَي طفتوطؤ
مونا خان، مامؤستا مروان، شَيركؤ محة امني، قادر وةمتان، مامؤستا ئيدريس، ئةيوب عبداهلل، جنيبة 

 (.لطيف
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:

ثَيشوو ثاش بكةم بؤ ئةوةي هةموويان بةشداري بكةن، فةرموو  دةست بة طفتوطؤ ئةكةين، ناوةكان ِرةنطة
 كاك زانا.

 بةرَيز زانا عبدالرمحن عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( تَيبينيةكة البرَي، لةبةر ئةوةي ثةرلةمان دامةزراوةيةكي طرنطة ناكرَي، ضونكة زؤربةي 10لة ماددةي )
ئةبَيتةوة، لةبةر ئةوة جَيطرَيك دابنَين بؤ ثَيكهاتةكان ثَيم  ثؤستةكان لة ثةرلةمان بة دةنطدان يةكاليي

واية كَيشة دروست ئةبَي، ئةكرَي لة ناو دةمةزراوةي تر جَيطةيان بؤ بكرَيتةوة، ثَيم واية بؤ كاروباري 
ثةرلةمان بؤ ئةوةي هيض نةبَي دةستةي سةرؤكايةتي لة سَي كةس زياتر بَي طرفت دروست ئةبَي، بؤية 

كاتي دابةش كردني ثؤستةكان جَيطريان بةر بكةوَي نةك جَيطريان بؤ زياد بكرَي، ثَيم واية ئةو  ئةكرَي لة
 تَيبينية البرَي، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كاك ئاري.

 مولود: عبدالطيفبةرَيز ئاري 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شاني بةشةكة )هةَلبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي( ثَيم باشة هةَلبذاردنةكة البرَي، ضونكة لةسةر ناوني
( 10تةنيا هةَلبذاردن نية، هةر دةستةاَلتةكانيش دياري ئةكات، وشةي ثةرلةمان البرَي لة ماددةي )

( دياري 1)دةستةي سةرؤكايةتي ثَيك دَي لة سةرؤك و جَيطر و سكرتَيري ثةرلةمان( ضونكة لة ماددةي )
كراوة كة سةرؤك و جَيطر و سكرتَيري ثةرلةمانة، وشةي ثةرلةماني ناوَي، و لةطةَل ئةو ثَيشنيارة نيم وةكو 

 تَيبينيةكة، لةطةَل ئةوةم جَيطر نةمَييَن تةنيا سةرؤك و سكرتَير هةبَي، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:

 ك ئايدن.سوثاس، فةرموو كا
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 بةرَيز ئايدن معروف سليم:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( لة بةشي سَييةم لة هةَلبذاردن سَي سةرؤكايةتي، ئَيمة لةطةَل ئةوةين تَيبينيةكة 10لة ماددةي )
مبَينَيتةوة، دةستةي سةرؤكايةتي ثَيك بَي لة سةرؤك و دوو جَيطر، يةك لةو جَيطرانة بدرَي بة ثَيكهاتةكان 

 ةرَيمي كوردستان، لةبةر ئةوةي لة ئَيستا لة ثةرلةماني عَيراقيش بةو شَيوةية، سوثاس.لة ه
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو مامؤستا ماجيد.
 بةرَيز ماجيد عومسان توفيق:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ئةكةم، ديارة لة هةرَيمي كوردستان دوو ثَيكهاتةي سةرةكي ثشتطريي لة ِرايةكةي بةرَيز )ئايدن معروف

هةية، توركمان و كلد و ئاشوري و سرياني ئةرمةنةكان كة ثَيكهاتةي ِرةسةنن لة هةرَيمي كوردستان، بؤ 
ئةوةي بة تةواوي ئةداي كاري ثةرلةماني بكةين ثَيمان واية ئةبَي لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان نوَينةري 

ئايا ئةو جَيطرة ئةطةر بكرَي بة تةوافوقيش بَي لة نَيوان ئَيمة و لة نَيوان سريان و كلدان و خؤمان هةبَي، 
ئاشوريةكان، يان بكرَي بة جَيطرَيك بؤ ئَيمة و جَيطرَيك بؤ برادةراني كلدان و ئاشور وةكو مافَيكي 

 نةتةوةيي خؤمان، سوثاس.
 مان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى /جَيطرى سةرؤكى ثةرلة

 زؤر سوثاس، كاك على فةرموو.
 بةِرَيز على محة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
من ثَيمواية دةستةى سةرؤكايةتى هةر دةقيقةن سَى كةس بَى، هةر سَى كةسة، جا ئةطةر سكرتَير دةكرَى 

ني كةمة بة جَيطرى دووةم يان وةك سكرتَير دةمَينَيـتةوة ئةمةيان بابةتَيكى ديكةية، ئَيمة دةتوان
نةتةواتييةكان بة ِرَيز طرتن لة مافةكانيان، بة دابني كردنى ثَيداويستيةكانيان و، بة خواستةكانيان 
ثَيداويستيان دابني دةكةين نةك بة ثَيدانى ثؤست وبةخشينةوة، دةكرَى هةر بة ثَيى ئيستحقاقى خؤيان با 

ةآلم زيادكردن سبةينَى يةكَيك دابنَيى، سَى كةس بَى و يةكيان هى ئةوان و دووانيان هى ئةوان بَيت، ب
مةسةلةن بؤ توركمانةكان ئينجا كلدان و سريان داواى يةكَيكى تر دةكةن، دةبَي يةكَيكيش بؤ ئةوان 

 دابندرَيت، ديزاينى مَيزةكة بؤ سَى كةس كراوة، با مصروف زياد نةكةين.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكى /جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 د.سروود فةرموو. سوثاس،
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 بةِرَيز سروود سليم ميت:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةتةسةورم هاوشَيوةى ثةرلةمانى بةغدا حزورى ثَيكهاتةكان لة كؤى دةستةى سةرؤكايةتى زؤر زؤر طرنطة، 
ى جةخت دةكةمةوة لةسةر ئةوة، تَيبينى يةكةم مبَينَيتةوة، نةك بكرَيتة ِرةضاوى، بةَلكو ببَيتة ئيلزام

باشرتة هاوشَيوةى ثةرلةمانى بةغدا، حزور طرنطة، ئةمة يةك، دووةم/ كة دةَلَى دةستةى سةرؤكايةتى ثَيك 
دَيت لة سةرؤك و جَيطر و سكرتَير لَيرةش مةرجَيك دابنَين كة حزورى ئافرةت طرنطة، مةرجةكة ئةوة بَى 

وَى د.فرست لةطةَلم بيت، نوسراية كة يةك لة ئةوان دةبَى ئافرةت بَى، خاَلى سَييةم/ زمانةوانية دةمة
ثَيكهاتةكانى توركمان كلدان سريان ئاشوور و ئةرمةن، ئةوة لة رووى زمانةوانيةوة بكرَيت كلدو سريان 

 ئاشوورى، زؤرسوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكى /جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

اسى كرد، بةو شَيوةية بنووسرَيت، جنيبة سوثاس، ئةو كلدو ئاشوورة هةميشة بةو شَيوازةية كة د.سروود ب
 خان فةرموو.

 :لطيف بةِرَيز جنيبة
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

منيش سةبارةت بة تَيبينيةكة ثَيمواية زياد كردنى دةستةى سةرؤكايةتى كَيشة دروست دةكات هةم بؤ 
بةآلم دةكرَيت لةو سَييانة بة  ئةوةى ذمارةكة تاك بَى باشرتة، بؤ مةسةلةى دةنطدان و ئةوانة زياد نةكرَيت،

شَيوازَيك كة مافى ثَيكهاتةكانى تَيدا ثارَيزراو بَى شتَيكى باشة، ثشتطريى لةو ثَيشنيارةى د.سروود دةكةم كة 
 ئةطةر دةكرَى لَيرة جَيى بَيتةوة يةكَيك لة سةرؤكايةتيةكان بكرَيتة كؤتا و يةكَى بؤ ئافرةتان بَى.

 ى /جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينك

 سوثاس، كاك ايوب فةرموو.
 بةِرَيز ايوب عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

تةبعةن من لةطةَل تَيبينيةكة دانيم، لةبةر ئةم هؤكارانةى خوارةوة، يةكةم/بوونى دوو جَيطر لة كاتَيكدا 
ى جَيطر لة كاتى بوونى سةرؤك دا كردنةوةى هةر ثرسَيك دةبَيتة حاَلةتَيكى نا ياسايى، دووةم/ خود

ثَيمواية كة دةسةآلتةكانى زؤر ديارى كراوة، بؤية بةزيادكردنى ئةم ثؤستة ثَيمواية  هيض لة بابةتةكة 
ناطؤِرَيت، سَييةم/ ثَيمواية ئةطةر بؤ ثَيكهاتةكان هةر يةكةيان جَيطرَيك هةبَى ئةو كاتة ئةو قسةيةش 

 ، بؤية ثَيمواية لة ِرووى واقعيةوة طوجناو نية، سوثاس. بكرَىدةكرَى بؤهةر حزبَيك جَيطرَيك زياد 
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك بيستون فةرموو.
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 بةِرَيز بيستون فايق:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ؤكايةتى ثَيك دَيت لة جَيطر من لةطةَل ئةوةم كة هةر ئةسَلى ماددةكة وةكو خؤى مبَينَيتةوة، دةستةى سةر
و سةرؤك و سكرتَير، بةآلم وشةى سكرتَير من نازامن لة مةفهومى كارى دةولةتدارى دا لة كوردستان 
سكرتَير بؤ شوَينَيكى تر بةكاردَيت، مةسةلةن سكرتَير ئةو كةسةية كة لة بةردةم وةزيرَيكدا يان 

ت ثَيى دةوترَى سكرتَير، خؤ لة مةفهومى كارى بةرَيوبةرى طشتييةكدا ئيش و كارةكانى بؤ ِرايى دةكا
حزبايةتيش دا بة سكرتَير دةوترَى سكرتَيرى يةكةم، بؤية من نازامن ئةو وشةية تؤزيك بة هني دةزامن، 
دةكرَى بكرَيتة جَيطرى يةكةم و دووةم، بةآلم بة هةمان سةاَلحيةتةوة، ئةو سةاَلحيتةى كة ئَيستا سكرتَير 

 ى بطؤِردرَيت.هةيةتى، تةنها ناوةكة
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكى /جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى :

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
من ثشتطريى تةواوى قسةكانى بةِرَيز ئايدن معروف و د.سروود دةكةم، سوثاسى بةِرَيز جنيبة خان دةكةم 

ريى كرد، بةآلم من وَيِراى دةست خؤشى لة سةرؤكايةتى ثةرلةمانى بؤ ئةوةى كة تَيبينيةكةى ثشتط
كوردستان دةكةم، لةو ضوار ساَلةى دا ئَيمة بة هيض شَيوةيةك نةمان بينى هيض جياوازيةك بكرَيت لة نَيوان 

مان و ثَيكهاتةكان و لة نَيوان فراكسيؤنةكانى تر، بةآلم ئةو داواكاريية كة لةاليةن نوَينةرى ثَيكهاتةى تورك
كلدان و ئاشوور ئاماذةى ثَيكراوة لةناو ئةو ثةيرةوةدا جَيطةى بكرَيتةوة بؤ ِرةنطدانةوةى زياترى بنةماى 
دميوكراسيةت بضةسثَيت و بؤ ئةوةى كوردستان يةكةم بَيت كةوا رؤَلى ثَيكهاتةكان طرنطةاليان، لةوانةية 

رو سةرؤك و سكرتَير هةبَيت، بةآلم سةكؤى سةرؤكايةتى ثةرلةمان جوان نةبَيت بؤ ئةوةى دوو جَيط
بةثَيويستى دةزانني ِرةضاوى ثَيكهاتةكان بكرَيت لةسةرؤكايةتيةكةى، بةتايبةتى كؤتاى ئافرةتانيش ِرةضاو 
بكرَيت، ئةطةر هةر رةزامةنديان نة فةرموو لةسةر ئةوةى كةوا دوو جَيطر بَيت، بةآلم بةطرنطى دةزامن 

 ةرؤكايةتيةى ثةرلةمانى كوردستانى ئاييندة، زؤر سوثاس.كةوا ئافرةت تَيدابَيت لةو سَى س
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكى /جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، مامؤستان مروان فةرموو.
 بةِرَيز مروان طةآلَلى:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ةَل ِرَيزم بؤ رايةكان، لةوانةية قسةكانى من جياواز بَى لة قسةكان هةموو ئةو خوشك و برايانةمان لةط

جارَى دةستةى سةرؤكايةتى بة ئيتفاقَيكى سياسى دادةندرَيت، جارَى ئةو خاآلنةى ديكةش كة هاتوون خؤ 
كانديدكردن و خؤثاآلوتن و ئةوانة  بةتةسةورى من هةمووى زيادة كة هاتينة سةرى، من قسةى لةسةر 



 330 

كى ئينتخابية لة نَيوانى ئةو اليةنة سياسيانةى دةكةم، ضونكة ئةو ثؤستة و ئةو سةرؤكايةتية ئيستحقاقَي
كة دةنطى زؤرينة بة دةست دَينن، يةعنى بتةوَى يان نةتةوَى دةبَى ئةو دةرضَيت، بؤ منوونة من ئةو 
ثرسيارة لةئَيوة دةكةم دةستةى سةرؤكايةتى و ليذنةى كاتى ثةيِرةو، كةسَيك كة لة دةرةوةى بازنةى ئةو 

هَيناوة يان بِريارى لةسةر دراوة كة دةبَى سةرؤكى ثةرلةمان بَى يان جَيطر  حزبةى كة زؤرينةى بة دةست
بَى  يان سكرتَير بى، نةفةرَيكى ديكة خؤى كانديد كرد و زؤرينةى دةنطى ثةرلةمانتارانى بةدةست هَينا بؤ 

ني كاكة سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةبَيتة سةرؤك؟ ناكرَيت، ئةشكاليةتَيكى قانونى دروست دةكةين و دةَلَي
لةبةرئةوةى دةبَى هةَلبذاردنةكة دووبارة بكةينةوة، خاَلى دووةم/ لة بيدايةتى ذمارةمان طةلَيكة دةتوامن 
بَلَيم بة قةدةر دانيشتوانةكانى خؤمان ذمارةى ئةندامانى ثةرلةمامنان زؤرة، يةعنى ئةطةر كةمى بكةين و 

َيثةِرَيوة بةسةرماندا، خاَلى ديكة ثَيكهاتةكان، بيكةينة نيوة بة تةسةورى من شتَيكى زؤر باش دةبَى كة ت
لةطةَل هةموو ِرَيز و حورمةتَيكم بؤ ثَيكهاتةكان، يةعنى لةطةَل ئةوة بووم ثَيكهاتةكان هةَلبذاردنَيكى 

هةزار دةنط دَيت، ئةوانيش  22تايبةتى خؤيان هةباية، يةعنى لةناو خؤياندا ضؤن ثةرلةمانتارَيك بة 
ةى ثَيكهاتةكان ديارى كراباية غةيرى خؤيان كةس دةنطى بؤ نةدابانة، ئةو كات بة بةهةمان شَيوة ِرَيذ

ئيستحقاقى خؤيان، لةبةرئةوة من لةطةَل ئةوةم وةكو خؤى مبَينَيتةوة، زياد نةكرَيت و ئافرةتانيش 
رد خوشكى ئَيمةن و طةورةى ئَيمةن، بةآلم ئةو دةستةى سةرؤكايةتية كة دةضيتة ئةوَى، ضؤن ئيستا بَيط

خان سكرتَيرى ثةرلةمانة جَيى ِرَيز و تةقديرة، ئافرةتَيكة و خوشكَيكيشة، ئةو حزبةى كة سةرؤكايةتى 
وةردةطرَى خوشكى زيرةك و بة تواناى تَيدا نةبا دةباتة ئةوَى، نةك خوشكَيك دانَيت و بة كؤتاش يةكَيكى 

 تريش بضَيتةوة، بة شتَيكى دروستى نازامن، دةستتان خؤش.
 عفر ابراهيم ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز ج

 سوثاس، د.شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيز د.شَيركؤ محة امني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من لةِراستيدا وةكو مةبدةئى من لةطةَل ئةوةم هةموو هاووآلتيانى هةرَيمى كوردستان لة هةر ثَيكهاتةيةك 
ةك بن وةك يةكني و هةموومان يةكسانني، تا مافى وةرطرتنى بن ولةهةر ئايينَيك بن و لةهةر ئايينزاي

بةرزترين ثؤست لةهةرَيمى كوردستاندا، بةبِرواى من ئةمة شةراكةتى راستةقينةية ئةوةى كةكورد خؤشى 
لة ئَيستادا لة بةغدا داواى دةكات، بؤية تؤ ضؤن ئةم زةمينةية دروست دةكةى، ئةم كلتورة دروست دةكةى 

وردستان دا كة خؤت بةبَى ئةوةى ثَيويستت بةوة بَى كة مةسةلة ئةمة كؤتاية، ئةمة كة لة هةرَيمى ك
ئةوةية كة بةِراستى بةداخةوة لة هةرَيمى كوردستان بةم نةوعة كار دةكرَيت، يةعنى بة ديوة 
راستةقينةكة كار ناكرَيت، بؤية من وةكو مةبدةئى لةطةَل ئةوةم كة بةرزترين ثؤستى هةرَيمى كوردستان 

ةرطرن، زؤر تةبيعية بةالمةوة سبةينَى لة هةَلبذاردندا لة هةر شتَيك دا هةر بةِرَيزَيك ئةو ثؤستانة و
بباتةوة ثريؤزبايي ىَل بكرَيت، بةآلم وةكو ئةوةى كة تؤ بى هةست دةكةى ئةمة بؤنى با بَلَيني شتَيكى 
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ةر بةو شَيوةية بِروات، ثرسيارَيكم سياسى ىَل بَى بةم جؤرة دابِرَيذرَيت، لةطةَل ئةوةم كة ئَيستا ضؤنة ه
هةية لةو بةِرَيزانة لةوانةى ليذنةى كاتى ثةيِرةو كة ضوونةتة ئةوَى، ئايا لةالى ئةو لةو وآلتانةى تردا ئةم 
دابةش كاريان ضؤنة؟ بؤ منوونة حزبى يةكةم و دووةمة موعارةزةى ثةرلةمانى ضؤنة؟ ضى وةردةطرن و 

دواتردا موعالةجة دةكرَى؟ حةز دةكةم بةرضاو ِروونيةك لةسةر ئةوة ضى وةرناطرن ئايا لة ماددةكانى 
 بدةن، زؤر سوثاس.

 ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم 
 سوثاس، كاك قادر فةرموو.

 بةِرَيز قادر وةمتان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

تةوة، ئةو ثَيشنيارةش ئةوةى كاك زانا وتى من لةطةَل ئةوةدام كة دةستةى سةرؤكايةتى وةك خؤى مبَينَي
البربَى، ئَيمة لةطةَل مافى تةواوى هةموو ثَيكهاتةكانني، لةِراستيدا ئةطةر توركمانَيك بة منوونة بوو بة 
جَيطر ئةى ئةرمةنَيك، خؤ ئةطةر ببَى بة خوىل ثَيمواية بةهةدةردانى سةروةت و سامان و ثارةى ىَل 

رؤكى ثةرلةمان بؤ خانةنيشينى و بؤ كؤمةَلَيك ئيمتياز ديارى كراوة، ثَيويست دةكةوَيت ضونكة جَيطرى سة
بة ئاماذة كردن ناكات، ئةو كات بة هةدةردانى ىَل دةكةوَيتةوة لة داهاتى طشتى، جطة لةوة ئَيمة هةر باس 

ويستة بة لة ثَيكهاتةكانى توركمان و كلدان وسريان و ئاشوورى دةكةين لةطةَل ئةرمةنةكان كة ئةمانة ثَي
تةواوى مافةكانى خؤيان شاد بن هةموو مافةكانيان بؤ فةرهةم بكرَى، بةآلم بةدةر لةم ثَيكهاتة نةتةوةيية 
جياوازانة لة ضوارضَيوةى كؤمةَلطاى هةرَيمى كوردستاندا ثَيكهاتةى ديكةش هةن كة جياوازيان نيية لة 

وازن، بؤية ئَيمة ئةطةر قسة لةسةر مافى ِرووى نةتةوةييةوة، بةآلم لةِرووى ئايني و ئايينزاوة جيا
ثَيكهاتةكان بكةين دةبَيت قسة لةسةر تةواوى مافى ثَيكهاتةكان بكةين لة هةرَيمى كوردستان، ئةوانةى كة 
جياوازيان هةية لةطةَل زؤرينةى دانيشتوانى هةرَيمى كوردستان، جا لة ِرووى نةتةوةيى بَيت يان لةِرووى 

 وى ئايينيةوة بَى، زؤر سوثاس.مةزهةبيةوة بَى يان لةِرو
 ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم 

 سوثاس، كاك انور فةرموو.
 بةِرَيز انور قادر:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
منيش لةطةَل ئةوةم ئةو بةشة )هةَلبذاردنى دةستةى سةرؤكايةتى و ئةرك و مافةكانيان بَى(، ضونكة تةنها 

ةر ئةوة نيية هةَلبذاردن بَى، ضونكة ماف و ئةركيشيان ديارى كراوة، لةطةَل ئةوةش ثشتطريى لَيرةدا ه
قسةكانى كاك بيستون دةكةم كة وشةى سكرتَير البربَى، وشةيةكى تر دابندرَي كة لةطةَل ئةو ثيشةيةدا 

ثةرلةمانتاران ض بطوجنَى، جا جَيطر بَى يان هةر وشةيةكى تر بَى كة ليذنةى كاتى ثةيِرةو يان ئةوةى 
 وشةيةك ثَيشنيار دةكةن، سوثاس.
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 ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم 

 سوثاس، مريم خان فةرموو.
 بةِرَيز مريم صمد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يةكةم و لةطةَل ِراى ئةو بةِرَيزانةم كة ناوى سكرتَيرى ثةرلةمان بطؤِردرَيت، ئةطةر بكرَيت بة جَيطرى 

جَيطرى دووةم، نازامن تا ضةند ئةو ِراية دةِروات، ثشتطريى لة ِرايةكةى كاك د.سروود دةكةم، يةعنى بكرَيتة 
 مةرج لةدةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان يةكَيك لة ئةوان ذن بَيت، سوثاس.

 ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم 

 سوثاس، كةذال خان فةرموو.
 ِرَيز كةذال هادى:بة

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثشتطريى لة ِرايةكةى د.سرود دةكةين كة ثؤستَيك لة ثؤستةكانى دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان تايبةت 

% ذنان و ئافرةتان ثَيكى دةهَينني، ئةوة 30بكرَيت بة ئافرةتان، ضونكة لةناو ثةرلةمانى كوردستان ِرَيذةى 
 ةطةر جَيطرييشى بكةين ئةوة زؤر باشرت دةبَى و سوثاستان دةكةم.هةر مافَيكى خؤمانة، ئ

 ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم 

سوثاس، بةِرَيزان طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية كؤتايى ثَى هات، ئةطةر ليذنةى كاتى  تَيبينى تايبةتتان هةية 
 نة ماددةى دواتر؟ كاك فرست فةرموو.ثَيشكةشى بة دانيشتنةكة بكةن، ئةطةر نا دةضي

 بةِرَيز د.فرست صؤفى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئَيمة دواى طفتوطؤ كة تةواو بوو، لةوانةية بكةوَيتة ئةو فةترةيةى كة جةلسة هةَلدةطريَى، هةموو ئةو 
ن بؤ دةنطدان، بؤية تَيبينيانةى كة سَى كةس زياتر ثشتطرييان كردووة دايان دةِرَيذنةوة و ئامادةيان دةكةي

ئَيمة خؤمان هيض تَيبينيةكمان نيية لةسةر ِرايةكانيان، هةموو ِراى موحتةرةمن و ئةوةشى كة سَى كةس 
 ثشتطريى كردوون دةخيةينة دةنطدان، سوثاس.

 ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم 

 كى نيزامى هةية كاك زانا فةرموو.سوثاس بؤ بةِرَيز د.فرست سةرؤكى ليذنةى كاتى، خاَلَي
 بةِرَيز زانا عبدالرمحن:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لة سَى كةس زياتر ثشتيوانى ئةوةيان كرد كة ناوى سكرتَير بطؤِرَى، ئةطةر بطؤِرَى خؤت دةزانى لةناو 

ِرَى، بؤية من ثةيِرةوةكة سكرتَير دةسةآلتى بؤ ديارى كراوة، بؤ ئةوةى هةر ئيستا لة طفتوطؤكةوة بطؤ
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ثَيمواية ئَيستا ئةبَى ئةوة حةل بكرَيت، ضونكة ئَيستا دةضينة فةقةرةيةك باسى سكرتَير دةكات، يةعنى 
 ئةوة ناكرَى تأجيل بكرَى، ئةوة دةبَيتة طرفت بؤ دوايي، سوثاس.

 ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم 

 سوثاس، مامؤستا مةروان فةرموو.
 َيز مةروان طةآلَلى:بةِر

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
خاَلَيك هةية لةبريم ضوو بوو ليذنةى كاتى دةستيان خؤش بَى زؤر ماندوو بوون، بة تايبةتى وةكو 
ئيستفادة كردن لة ثةرلةماناتى دونيا، يةعنى ئةطةر تةماشاى ئةو ثةرلةماناتى دونيا بكةين، ض لة بريتانيا 

يةكَيك لةو ثةرلةمانانةم نةبينيوة بَين لة هةموو وآلتان جاليةى ئيسالمى هةية،  و سويسرا و فرنسا و هيض
نةهاتوون، ثَيكهاتةيةكى زؤريشن بة تايبةتى بريتانيا ئةوةى كة ضوو بَى بؤ ئةوَى، نةهاتوون يةكَيك لة 

لة ثةرلةمانى  دةستةى سةرؤكايةتى بَلَين كاكة ثَيكهاتةى ئيسالميةكان با بَين ئةندامَيكيان بؤ دابنَيني
 كوردستان لة دةستةى سةرؤكايةتى، لةطةَل ِرَيزم.

 ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم 

 ئةوة ِرةئى ئيزافى بوو ئةوة خاَلى نيزامى نةبوو، كاك فرست فةرموو.
 بةِرَيز د.فرست صؤفى:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئَيمةش هاوِراين كة دةيطؤِرين دةيكةينة )هةَلبذاردن و ئةرك و  سةبارةت بة عينوانى بةشةكةى فعلةن

دةسةآلتةكانى دةستةى سةرؤكايةتى( ئةوة كَيشةمان نيية، سةبارةت بة ناوى سكرتَير، ئةطةر ناو بطؤِرين 
ناتوانني لة ئيستادا، ضونكة ئةو كاتةمان نيية دةستكارى دةسةآلتةكان بكةين، دةبَى تةنها جَيطرى دووةم بة 

ةمان دةسةآلتةوة بَى و تةنها ناوةكةى بطؤِرين، بةآلم ئةمة مةتروكة بؤ دةنطدانى ئَيوة، بة نيسبةت ئَيمة ه
وةكو ليذنةى كاتى باوةِر ناكةم كَيشة بَيت، بةآلم ئةطةر بَلَيني ناوى سكرتَير وةكو كاك بيستون دةَلَى تةنها 

َيرى طشتى نةتةوة يةكطرتووةكان هةية ئةوةية الى مودير عامَيك يان وةزيرَيك شتى وانيية، سكرت
سكرتَيرى طشتى ناتؤ هةية، سكرتَيرى طشتى حزبيك هةية، ئةمة سكرتَير بة مةهامى خؤى هةية، بؤية 
تةبيعية سكرتَيرى ثةرلةمانيش هةية لة زؤر وآلتان سكرتَيرة، لة زؤر وآلتانيش جَيطرى يةكةم و دووةمة، 

بةآلم ئةطةر خؤتان حةز دةكةن بيكةنة جَيطرى دووةم، هيض مانع نيية، يةعنى شتَيك نية بَلَيى نابَى، دةبَى 
دةتوانني بة تةسويت، مادام سَى كةس ثشتطريى كردووة، ئةوها دةخيةينة تةسويت، كَى لةطةَل سكرتَير 

 بكرَيتة جَيطرى دووةم؟ ئةم عنوانة دةخرَيتة تةسويت.
 ان:ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 ئةوة دةخةينة دةنطدان، ئةو ثَيشنيارةى كاك زانا كردى مةعقوليةتى تَيداية، د.جوان فةرموو. 
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 بةِرَيز جوان امساعيل عزيز:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةِراستى لةِرووى ئيداريةوة ئةمن كارطَيِرى قسةى دةكةم ِرةئى كاك بيستون سةدا سةد ِراستة، لةطةَل 
ى ئةمن قسةى دةكةم كة ئيختساسى خؤمة، مةهامى وةزائيفى سكرتَيرى هةل ضيةك د.فرست لةالى ئيدار

بَى لة دوةىل عالةم لَيرة و لةهةر كوَييةك بَى مةهامى جياوازة لةطةَل نائيبى، كة دةَلَيى سكرتَير بةِراستى 
يان ماناى ئةوةية بِرةك ئةوةية لة هى ثةرلةمان، هةتا لة دوةىل عالةم، شةرت نيية لة دوةىل عالةم كة كرديت

سةدا سةد ئةوان ِراسنت، ِراستيةكة لة ِرووى ئيدارى دةبَى نائيب بَى، هةتا ئةوةى هى بةغدا، نائيبى يةكةم 
 و نائيبى دووةمة، ثَيى ناَلَى سكرتَير، زؤر سوثاس.

 
 ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم 

ايى هات، تيبينيةكان وةرطريان، ثَيشنيارةكان وةرطريان، دواتر لة سوثاس، طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية كؤت
دانيشتنى دةنطدان يةكاليي دةكةينةوة، لةوانةش ثرسى طؤِرينةوةى ناوى سكرتَير بة جَيطرى دووةم، 
ماددةى دواتر، كَى دةيةوَى قسة بكات؟ تةنها ضوار كةس دةيانةوَى قسة بكةن كةسى تر ئيزافة ناكةين، 

 وو.د.ثةرى فةرم
 بةِرَيز د.ثةرى صاحل محيد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
واباشة ئةو سَى خاَلة هةرسَيكيان بكرَيتة يةك و بةم شَيوةي خوارةوة خبوَينرَيتةوة، )بة ثَيى ماددةى سَيى 
ئةم ثةيِرةوة يةكةم دانيشتنى ثةرلةمان بة سةرؤكايةتى بةتةمةن ترين ئةندامى ئامادةبوو دةست ثَى 

ةنيا لة بةِرَيوةبردنى يةكةم دانيشتنى ثةرلةماندا بةِرَيوةبردنى هةلبذاردنى دةستةى دةكات و ت
 سةرؤكايةتى ئةركى دةبَيت، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك قادر فةرموو. 
 بةِرَيز قادر وةمتان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ةنط بَى ئةمة مةبةستيان كانديدى هةَلبذَيردراوة، بةآلم ئةمة بكرَيتة كانديدى ئةندامى ئامادةبوو ِر

هةَلبذَيردراو ِراسترتة، ضونكة ئةندامةكة تا سوَيندى ياسايى نةخوات نابَيتة ئةندامى ثةرلةمان، تةبعةن 
بةستتان بة تةمةنرتين ببَيتة كانديدى هةَلبذَيردراو، ئينجا لَيرة دةَلَى بة تةمةنرتين ئةندامى ئامادةبوو، مة

ئةندامى ئامادةبووى يةكةم دانيشتنة، يان بة تةمةنرتين ثاَلَيوراوى سةركةوتوو لة كؤى ليستةكان، باشرت 
نيية بة تةمةنرتين كانديدى هةَلبذَيردراو بَى لة كؤى ليستةكة نةك بةتةمةنرتين ئةندامى كانديدى 

 مان لة تةواوى ليستةكان، سوثاس.هةَلبذَيردراوى ئامادةبوو لةيةكةم دانيشتنى ثةرلة
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان.

 سوثاس، كاك بيستون فةرموو.
 بةِرَيز بيستون فايق:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
من ماددةكانى سةرةتا ثَيناسةكامن لةبةر دةست نيية بةِرَيزان ليذنةى كاتى، ثَيناسةى دانيشتنتان كردووة؟ 

سةعات، ئةوة باشة، ئةطةر نا ئةبَى لَيرة تةحديد بكرَى وةكو ئةو  24تةحديدتان كردووة بريتية لة 
سةعاتى شةش مانط خبايةنَيت، لةسةر مةوزوعى بة تةمةنرتين  24خولةمان ىَل نةيةت، دانيشتنَيكى 

ان ئايا سةرؤكى ئةندامةكة ئةوةى كاك قادر راستة، ضونكة هَيشتا نةبووةتة ئةندام، ضونكة ئةوةى ديو
ديوان دَيت بةشدارى لة ثرسةكة دةكا و ئةندامةكة بانطهَيشت دةكات؟ ضونكة ئةوة لةوَى جؤرَيك لة ئةوةى 
تَيداية، دةكرَى واى ىَل دَيت بكرَيت ثَيشووتر ديوان ناوى بة تةمةنةكة ئيختيار دةكا و داواى ىَل دةكات، 

موشارك دةبَى لة جةلسةكة و لةوَى بانطهَيشتى  ضونكة ئةمة وادَيت سياغةكة سةرؤكى ديوانيش دَيت
دةكات، ئةوةى د.ثةرى تةواوة لةِرووى زمانةوانييةوة، دووةم و سَييةم هةردووكى بة يةكةوةية كة دةَلَيى بة 
تةمةنرتين ئةندام دَيت هةر لةطةَلى ئةبَى، بَلَيى ئةركةكةشى بريتية لةوة، ضونكة ئةرك بة تةنيا هاتووةو 

 كى تر، سوثاس.بووة بة خاَلَي
 ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم 

 سوثاس، د.شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيز د.شَيركؤ محةامني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 من ثشتيوانى قسةكانى كاك قادر و كاك بيستون و د.ثةرى دةكةم، سوثاس.
 لةمان:ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةربةِرَيز جعفر ابراهيم 

 سوثاس، موناقةشةكة كؤتايى هاتووة خاَلَيكى نيزامى بة بةِرَيز عمر عينايةت دةدةين، فةرموو. 
 بةِرَيز عمر عينايةت:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَيشنيارى دووةم لةبةرئةوةى ثةرلةمان دروست نةبووة، دةكرَى لةِرووى ثرؤتؤكؤَلى ئةتةكَيتةوة هيض كةسَى 

كةسى ئةو كؤبوونةوةية بانط بكات، لةبةرئةوة زةرورة كةسَيك هةبَيت بة تةمةنرتين  نيية بة تةمةنرتين
كةس بانطهَيشت بكات بؤ سةر سةكؤكة و دواى ئةوةى كة دةستى كرد بة بةِرَيوةبردنى جةلسةكة دةضَيتة 

 دةرةوةى جةلسة، كة بوو بة جةلسة سةرؤكى ديوان بؤى نيية لَيرة بَيت، زؤر سوثاس.
 سةرؤكى ثةرلةمان: ر ابراهيم ئيمينكى/ جَيطرىبةِرَيز جعف

سوثاس، ديارة ئةوة قسة هةَلدةطرَيت، ضونكة ئةوة يةكةم شت بة دانيشنت حساب دةكرَيت، امنة خان 
 فةرموو.
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 بةِرَيز ئامينة زكرى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ا خوال دويَى يان خوال سَيَي هةندةك وةآلتا وسانة كو بة تةمةنرتين ئةندام ئةوَى كو تةجروبة هةبَى، وات
ثةرلةمانتارا ئةو رَيظةبرنا وَى جةلةسةيى دكات، بؤ هةندَى كو شارةزايي هةبَى ظى ِرَيظةبرنا جةلسةيَى دا 
هةبيت، ثشتى هةندَى ذى سةرؤكى ديوانَى حةق وى نابيت بهَيت بانطةشةيَى بكات، بةَلكو سةرؤكا ديوانَى 

و بة تةمةنرتين ئةندام تةبليغ بكات ئؤتؤماتيكيةن ئةو بة تةمةنرتين بةس رَيكخستنةكا دةرظَى ثةرلةمانى 
ئةندام دزانيت كو يةكةم جةلسة دهَيت بةِرَيظةبرن بةرنامةيت دداتة بةر دةستى وى و هاوكارى دكات، 

 ئؤتؤماتيكيةن دطةل دةستثَيكا جةلسةيَى ئةو دهَيتةكرن، سوثاس.
 كى ثةرلةمان:ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤبةِرَيز جعفر ابراهيم 

 سوثاس، كاك خلف فةرموو.
 بةِرَيز خلف امحد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ساَل بوو و  35ئةطةر لة حاَلةتَيك مةسةلةن ئةو خولةى ثةرلةمان، بةتةمةنرتين ثةرلةمانتار تةمةنى 

َيرة خاوةنى ئةو تةجروبةية نةبوو، يان لة خولةكانى تر كةس دةرناضَيتةوة ئةوتةجروبةيةى هةبَى ل
ئيدارةى جةلسةكة بكات، زةرورة سةرؤكى ديوان لَيرة بَى، تاوةكو جةلسةكةش تةواو دةبَى، ضونكة 

 تةجروبة نيية، بؤ شَيوازى بةِرَيوةبردن و ئيدارةدان هةتا ئةو جةلسةية تةواو دةبَى، زؤرسوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 موو.سوثاس، كاك صاحل فةر
 بةِرَيز صاحل فقى:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( هةية كة دةتوامن بَلَيم بؤية بة خاَلى نيزامى هةستام، بؤية دةستم 3قسةم لةسةر ئةوةى ماددةى )

هةَلنةبِرى بوو، ئةو دانيشتنة، ئةركى ئةو سةرؤكة كاتيية، هةموو دانيشتنةكة نيية، بةشَيكى دانيشتنةكة، 
ةى كة دةستةى سةرؤكايةتى دَيتة ثَيشةوة، دانيشتنةكة هَيشتا كؤتايى ثَى نةهاتووة، لةبةرئةوةى دواى ئةو

 ( بةشَيكى دانيشتنى يةكةم، نةك هةموو دانيشتنةكة، سوثاس.3بؤية خاَلى )
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك ايوب فةرموو.
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 بةِرَيز ايوب عبداهلل:
 ز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي

( داوا دةكةم سةرؤكايةتى بةتةمةنرتين بطوترَيت بة سةرؤكى تةمةن، واتا )رئيس 11دةربارةى ماددةى )
( ئةو وشةي ئةركة بطوترَيت 3السن( يةعنى ئةو موستةلةحة بةكاربَيت، بة نيسبةت هةمان ماددة بِرطةى )

 )ئةركى سةرؤكى تةمةن(، سوثاس.
 يمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئ

 سوثاس، بةِرَيزان طفتوطؤ لةسةر ئةو ماددةية كؤتايى هات و تَيبنيةكان وةرطريان، بةِرَيز د.فرست فةرموو.
 بةِرَيزد.فرست صؤفى:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
وان يةك بؤ ئةوةى بةرضاوى ئةندامانى ثةرلةمان ِروون بَيت، ئَيمة مةبةستمان ئةوةية سةرؤكى دي

وةزيفةى بضووك دةكات، دَيت لةسةر ئةو مةنةسةية دةوةستَى ئةَلَى بةِرَيز فالن كةس تؤ بة تةمةنرتينى 
وةرة جةلسةكةى بةِرَيوة ببة و خواحافيز و دةرواتة دةرةوة، خؤ نايةت بَيت لة كؤبوونةوة دابنيشى، ئةوجا 

شتةكة ئةوةندة ئاَلؤز نيية، ئَيمة هةتا سةرؤكى بة تةمةن دَيت ئيشةكانى خؤى دةكات و سةالم، يةعنى 
 ئاَلؤزى بكةين.

 ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم 

سوثاس، لة هةندَى وآلتى تر تةقاليدى تر هةنة، بة شَيوازى تر بةِرَيوةى دةبةن، بةس ئةوةى الى ئَيمة 
ةش طرفتى تَيدا نةبووة و هةر بةو شَيوازة بةِرَيوةضووة تا ئيستا هةر وابووة، يةعنى ئةو خولةى ئَيم

، كَى دةيةوَى موناقةشةى ئةو ماددةية بكات؟ موناقةشة 12ِرؤيشتووة، بةِرَيزان ماددةى دواتر، ماددةى 
كةس نيية موناقةشة بكات؟ خاَل بةندى باش كراوة و هةر ئةوةى ثَيشرتةو شتَيكى وا  13نيية، ماددةى 

 عمرفةرموو. كاك 14ئيزافة نةكراوة، ماددةى 
 بةِرَيز عمر عينايةت:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
وا موتةبةعة يةكةم جار هةموو ماددةكانى خوَيندةوة، جارى دووةم ماددةكة دةخوَينَيتةوة و دواى ئةوة 

خبوَينَيتةوة و دواى ئةوة ثَيمان  14جةنابت دةفةرمووى كَى طفتوطؤ دةكات، مةفروزة ئيستا ماددةى 
 اس.بَلَى،زؤر سوث

 نكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمي

 خبوَيننةوة، كاك فرست فةرموو. 14فةرموون ماددةى 
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 بةِرَيز د.فرست صؤفى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئَيمة وا ئيتفاقمان كردبوو بةهةر جؤرَيك بَيت ئةمرؤ ئةوة تةواو بكةين، هةموو بةشةكان خوَينرانةوة، 
ن زياتر لة ساَلةكة لة خزمةتى ئَيوة داية ئةو ثةيِرةوة، بؤية ئَيستا بة خوَيندنةوةى جارَيكى ترى تةقريبة

ماددةكة ضةند دةقيقةيةكى ترمان دةروات، واحلاصل تةواو نابني، بؤية تكام واية وةكو ئةوةى كة ئَيستا 
م باش نيية ئةو كاتة بةوة بكوذين ماددة ماددة لةبةردةستى ئَيوةية و خؤتان دةتوانن بيخوَيننةوة، بؤية ثَي

 ، سوثاس.15ئةطةر تَيبينى نيية با بضينة ماددةى  14و لة ماددةى 
 ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيز جعفر ابراهيم

سوثاس بؤ ئةو ِروونكردنةوةية، لةبةردةستى ئَيوةية دةتوانن وردتر تةماشاى بكةن، تَيبينيةكان لةالى 
 ن دةرفةتتان دةدةينَى، كاك سهراب خاَلى نيزامى فةرموو.خؤتان تؤمار بكة

 بةِرَيز سهراب ميكايل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من ذى دةستى خؤ بَلند نةكر و ل وَيرَى  12من ذى هةر وى خاَلى كو ماددة بهَيتة خاندن، ضونكى ماددى 
 .12دةرباز بوون، من ثرسيارةك هةبوو ل ماددَى 

 ان:يم ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمبةِرَيز جعفر ابراه

 فةرموو. 14بةَلَى باشة ئةو دةرفةت دَيهنت، سَى كةس هةن لسةر ماددَى 
 بةِرَيز زانا عبدالرمحن:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( لة حاَلةتى يةكسان بوونةكة بة تريوثشك ثؤستةكة بؤ يةكَيك لة 6( بِرطةى )14لةسةر ماددةى )
 الى دةكرَيتةوة، نازامن ئةوة زؤر عةمةىل نيية، ئةطةر ضارةسةرَيكى تر هةبَى؟.ثاَلَيوراوةكان يةك

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، د.ثةرى فةرموو.
 :صاحل محيد بةِرَيز د.ثةرى

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ةم بَي.ئةو سةرؤكى يةكةم دانيشنت بةرامبةر موقابلة، دةبَى لةبةرد

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، د.شَيركؤ فةرموو.
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 بةِرَيز د.شَيركؤ محة امني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةوةى كة د.ثةرى طوتى ثشتيوانى دةكةم، منيش لةِراستيدا نازامن ئةطةر بؤ منوونة ئَيمة لةم خولة هةموو 
( مانطى ثَى ضوو، ئايا ئةمة لةمة موعالةجة دةكرَى 8ووين، يةعنى ئةوةى كة )دةزانني تووشى ضى ب

 ياخود لة كوَيى ئةم ثةيِرةوة موعالةجة دةكرَى؟ من ويستم لةسةر ئةوة قسة بكةم، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

ئةطةر خبوَيندرَيتةوة؟ كاك  15هات، ماددةى كؤتايي  14سوثاس، بةِرَيزان موناقةشة لةسةر ماددةى 
 قارةمان فةرموو.

 بةِرَيز قارةمان قادر فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 :15ماددةى 
 ئةندامى دةستةى سةرؤكايةتى لة يةكَيك لةم كارانةى خوارةوة ثؤستةكةى لةدةست دةدات:

 انى ثةرلةمان./ دةست لةكاركَيشانةوة بة رةزامةندى زؤرينةى ِرةهاى ئةندام1
( 2/3( ئةندامانى ثةرلةمان و بةِرةزامةندى  )1/3/متمانة ىَل سةندنةوة لةسةر ثَيشنيارى )2

 ئةندامةكانى.
( ى ئةم ماددةيةدا 2و  1/ لةكاتى ضؤَل بوونى يةكَى لة ثؤستةكانى دةستةى سةرؤكايةتى كةلة بِرطةى )3

 ثِر دةكرَيتةوة. هاتووة دةبَى لة كارةكانى بةردةوام بَى تا شوَينةكةى
/ لةكاتى ضؤَل بوونى ثؤستى يةكَيك لة ئةندامانى دةستةى سةرؤكايةتى بةهةر هؤيةك ثةرلةمان لة 4

 يةكةم دانيشتنى دواى ضؤَل بوونةكة ثؤستةكة بةهةمان ِرَيكارى كارثَيكراو لةم ثةيِرةوة، ثةيِرةو دةكاتةوة.
 مان:بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلة

( دوو بةِرَيز داوا دةكةن، بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة أمني، فةرموو.15بةِرَيزان بؤ طفتوطؤ لةسةر ماددةي )  
 بةِرَيز شَيركؤ حةمة أمني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ماددةي ثَيشووتر هيض دياري نةكراوة يةعين بؤ منونة بة زؤرينةي ِرةها، بة 14ئَيستا لة ماددةي )
دة، بة دوو لةسةر سَي ئةو ثؤستانة ثِر دةكرَيتةوة، بؤ لةو ماددةية يةعين؟ حيكمةت لةوة ضي زؤرينةي سا

ية كة ئةم ِرَيذانة دياري كراوة، زؤرينةي ِرةها، يةك لةسةر سَي، دوو لةسةر سَي و ئةوانة؟ ويستم جةوابي 
 ئةو ثرسيارةم بدرَيتةوة، زؤر سوثاس. 

 ي سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطر
زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني، دوايي وةآلمةكة وةردةطرين لة بةِرَيزاني ليذنةي كاتي، بةِرَيز 

 صاحل فةقَي، فةرموو.
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 بةِرَيز صاحل فةقَي حممد أمني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َينةكةي ثِر دةبَيتةوة؟ كة كةسَيك ( مةبةسيت ضي ية دةبَيت لة كارةكةي بةردةوام بَيت تا شو3خاَلي )
 دةسيت لة كار كَيشايةوة ضؤن بةردةوام بَي؟ يان مةبةستيان ئةوةية، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز صاحل فةقَي، لة كؤتاييدا بةِرَيز عمر عينايةت، فةرموو.

 بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

متمانة لَي سةندنةوة لةسةر ثَيشنياري يةك لةسةر سَي ي ئةنداماني ثةرلةمان، يان لةبةر هةر هؤيةكي تر، 
شانةوة بَيت، بة ِرةزامةندي زؤرينةي ِرةها بَيت باشرتة لةوةي دوو لةسةر شةرت نيية هةر دةست لةكاركَي

دةرضووة، بة زؤرينةي ِرةهاش متمانةي لَي وةردةطريتةوة، زؤر  سَي بَيت، لةبةر ئةوةي بةزؤرينةي ِرةها
 سوثاس.

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةِرَيز عمر عينايةت، بةِرَيزان طفتوطؤ لةسةر ئةو ماددةية كؤتايي هات، ماددةي دواتر، ماددةي 

(، بةِرَيز د.فةرسةت، فةرموو.16)  
 فرست صؤيف علي: بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة ثرسياري يةكةم، ئةو ِرَيذانة وةكو بامسان كرد، كاتَيك كةسَيك دةبَيتة دةستةي سةرؤكايةتي، 

دةبَي شَيوازَيكيش هةبَي بؤ الضووني، يةعين بة ض ِرَيذةيةك دةبَيت و شَيوازي الدانيشي، كة لة ثةيِرةوي 
كَيشةي تَيدا هةبوو، بؤية ئَيمة بة سوود وةرطرتن وةكو هةميشة دةيَلَيني ثةيِرةوي ئَيستا ئةوة جؤرَيك 

وآلتان ئةوةمان تةسبيت كردووة. سةبارةت بة كارةكاني بةردةوام دةبَيت، بؤ ئةوةية فةراغ دروست نةبَيت، 
 بَيت ئيشي تة بووين، يةعين ئةكةر ئيستيقالةشيدا دةبَيضونكة ئةو خولةي ئَيمة تووشي ئةو ئيشكاليية

خؤي بكات، تاوةكو دةست لة كار كَيشانةوةي ثةسند بكرَيت، بؤ ئةوةي ثةرلةمان تووشي خةلةلي قانوني 
 نةبَيت، يةعين لةسةري واجيبة لة ئةركةكاني بةرداةوم بَيت.

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
( لةبةر دةسيت ئَيوةية.16وام دةبني، ماددةي )سوثاس بؤ بةِرَيز كاك فرست، بةِرَيزان بةردة  

 بةِرَيز قارةمان قادر فةتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(:16ماددةي )  
 ئةرك و دةسةآلتةكاني دةستة:
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 دةستة ئةو دةسةآلتانةي خوارةوة ثيادة دةكات:
ةو ثةيِرةوة.دانان و ِرَيكخستين بةرنامةي كاري دانيشتنةكاني ثةرلةمان بة ثَيي حوكمةكاني ئ-1  
خوَيندنةوةي كورتةي كؤنووسي دانيشتين ثَيشووتري ثةرلةمان و ثةسندكردني.-2  
داناني ِرَيساي تايبةت بة ِرَيكخستين كؤنووسةكان.-3  
يةكاليي كردنةوةي ناكؤكي ثسثؤري )تنازع اإلختصاص( لة نَيوان ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةمان.-4  
بؤ ديراسةكردني بابةتَيكي دياريكراو. ِراسثاردني ليذنةيةكي دياريكراو-5  
بِريارداني هةيكةلي ئيداري ثةرلةمان و هةمواركردن و داِرشتنةوةي سياسةتي دارايي و كارطَيري -6

 ثةرلةمان.
ِرَيكخستين بودجةي ساآلنة و ذمارةي كؤتايي ثةرلةمان لةطةَل ليذنة ثةيوةنديدارةكان، خستنةِرووي بؤ -7

ندكردن و سةرثةرشيت كردن و جَيبةجَي كردني.ثةرلةمان بة مةبةسيت ثةس  
وةرطرتين بِريار و فةرمان ثةيوةست بة دامةزراندني كارمةندان لة ثةرلةمان لة نَيوانيان دا بةِرَيوةبةري -8

 طشتييةكان و ِراوَيذكارةكان.
ي دةستة و ِرَيكخستين ثةيوةندييةكاني ثةرلةمان لةطةَل سةرجةم دامةزراوةكان و هةموو ئةو ناوةندانة-9

 ضوارضَيوةي كاري هاوبةشي ثةرلةماني لة ناوخؤ و دةرةوةي هةرَيم.
دةركردني بةياننامة و دةربِريين هةَلوَيست لةسةر بابةت و ِرووداوة ثَيشهاتةكان.-10  
سةرثةرشتيكردني كاروباري كارطَيري و دارايي سةرجةم نووسينطةكاني ثةرلةمان.-11  
ةكان.واذووكردني كؤنووسي كؤبوونةو-12  
هةر ئةرك و دةسةآلتَيكي تر لةم ثةيِرةوة ثَييان سثَيردراوة.    -13  

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةِرَيز قارةمان، ئةندامي ليذنةي كاتي، بؤ طفتوطؤ لةسةر ئةو ماددةية، ناوةكان دةنووسني زؤر 

ةست بة طفتوطؤ دةكةين، بةِرَيز سةهراب ميكائيل، فةرموو.بوو، لة بريمان دةضَيت، بةِرَيزان د  
 بةِرَيز سةهراب ميكائيل حممد أمني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةز ثَيشنيار دكةم ئةرك و دةسةآلت بَينة جووداكرن، بؤ منونة خاال ئَيكَي ئةظة هةر ئةركة، هةر 

قصريي تَيدا نابينت.دةسةآلتةذي، بةس ئةطةر لَيك هاتنة جووداكرن ئةو ئةرك تة  
 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز سةهراب ميكائيل، بةِرَيز د.جوان، فةرموو.
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 بةِرَيز د.جوان امساعيل عزيز:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ري، ثَيي دةَلَيني ثةيكةري خاَلي شةشةم )بِريارداني ثةيكةري ئيداري( ، ثَيي ناَلَيني ثةيكةري ئيدا
(، ضونكة ثَيي بَلَيي ثةيكةري ئيداري مةعناي بةس هيكل التنظيميِرَيكخسنت، بة عةرةبيش ثَيي دةَلَيني )

ئيختيصاصي ئيدارة دةطرَيتةوة، ئَي موئةسةساتيش بةس ئيدارة نيية، ئيختصاصةكاني تريشي تَيداية وةك 
(، بة مةعناي ثةيكةري هيكل التنظيميعيلمييةكة ثَيي دةَلَين )ذمَيرياري، لة ِرووي زانسيت ية موستةلةحة 

 ِرَيكخسنت، زؤر سوثاس.
 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز د.جوان بؤ ئةو تَيبينيية ثسثؤرانة، بةِرَيز عمر عينايةت، فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:

 كي ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤ
منيش هةمان سةرجنم هةبوو، ئةوة ئؤرطان ئؤرطاني ثَي دةَلَين  بة ئينطليزي، ثةيكةري ِرَيكخستنة، 
سةبارةت بة خاَلي هةشتةم )وةرطرتين بِريار و فةرماني ثةيوةست بة دامةزراندني كارمةندان(، ئةوة 

دةكرَي بَلَيني )ِرَيككةوتن لةسةر جؤرَيكة لة تَيكةَل بووني، ضونكة فةرمان يةك كةس ئيمزاي دةكات، 
دامةزراندني كارمةندان لة ثةرلةماني كوردستان لة نَيوانياندا بةِرَيوةبةري طشيت(، بةآلم كاتَيك كة 
فةرماني بؤ دةردةكرَي سةرؤكي ثةرلةمان مايف هةية فةرمان دةربكات، لةبةر ئةوة دةبَيت جيا بكرَيتةوة، 

بةري طشيت تةنها دةسةآلتي سةرؤكي ثةرلةمانة، بةآلم دةكرَي ثَيشرت دامةزراندني كارمةندان و بةِرَيوة
سازاني لةسةر بكرَي، لةبةر ئةوة داوا لة لَيذنةي بةِرَيز دةكةم كة سةرجني ئةوة بدةن ئةو بابةتة تَيكةَل 

 نةبَيت، سوثاس.
 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ايةت، ئةوةي باسي لَي دةكرَيت )ِرَيككةوتن( ئةوة كؤنووسَيكة، يةعين هةموو سوثاس بؤ بةِرَيز عمر عين
 كؤبوونةوةيةكي دةستةي سةرؤكايةتي كؤنووسَيكي تايبةتي خؤي هةية.

 بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةن بةيةكةوة ئيمزاي دةكةن؟ لَيرة نووسراوة وةرطرتين بِريار و فةرمان، ئايا سَي كةس بِريارَيك دةردة
 تةنها سةرؤكي ثةرلةمان واذووي دةكات.

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
نةخَير، بِريارةكان هةمووي يةك كةسة، بةآلم ئةو ثرؤتؤكؤلة دةبَيتة بنةما بؤ ديوان دةنَيردرَي، ئةوة 

 فةرمان بة ثَيي ئةو ثرؤتؤكؤلةية.
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 ر عينايةت محة سعيد:بةِرَيز عم
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 لَيرة دةستةواذةكة باش نةنووسراوة، سوثاس.
 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز عمر عينايةت، بةِرَيز صاحل فةقَي، فةرموو. 
 بةِرَيز صاحل فةقَي حممد أمني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( باسي كردووة، زؤر سوثاس.18وةي مةبةستم ئةركي نوَينةرايةتييةكة بوو، بةآلم لة ماددةي )ئة  

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سةكري، فةرموو.  مصطفىسوثاس بؤ بةِرَيز صاحل فةقَي، بةِرَيز   

 سةكري: مصطفىأمحد محد/  مصطفىبةِرَيز 
 ان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

بةِرَيزان ئةنداماني لَيذنةي كاتي، دةَلَي )ئةرك و دةسةآلتةكاني دةستة(، دةستة ئةم ئةرك و دةسةآلتانةي 
خوارةوة ثيادة دةكات، لة سةرةتا دةستة تةعريف كراوة )دةستةي سةرؤكايةتي( )دةستةي طشيت(، دةستة بة 

ايةتي، ضونكة دةستة بة تةنيا تةعريف تةنيا تةعريف نةكراوة، يان دةبَي لَيرة بنووسرَي دةستةي سةرؤك
نةكراوة، دةستةي طشيت تةعريف كراوة، دةستةي سةرؤكايةتيش تةعريف كراوة، دةستة بة تةنيا ديار نيية 

 لةطةَل كام دةستةية، سوثاس.
 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ِرَيز ساالر مةمحود، فةرموو. سوثاس بؤ ئةو تَيبينيية بةِرَيز مستةفا سةكري، بة  
 بةِرَيز ساالر حممود مراد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( دةمج بكرَي، 12( لةطةَل بِرطةي )3سةرجنةكاني من لةسةر ضةند خاَلَيكن، من ثَيشنيار دةكةم بِرطةي )

ني كؤنووسي بةيةكةوة بلكَيندرَي لة داناني ِرَيساي تايبةت بة ِرَيكخستين كؤنووسةكان و واذوو كرد
( البدرَي، ثَيمواية هيض بؤشاييةك ثِر 5( ثَيشنيار دةكةم خاَلي )3( و )12كؤبوونةوةكان دةمج بكرَي، واتا )

(دا لةبةر ئةوةي ديواني سةرؤكايةتي لة ماددةكاني دواتردا دةنطمان 7ناكاتةوة، ثَيشنيار دةكةم لة خاَلي )
لةمان، لَيرة كة ِرَيكخستين بودجةي ساآلنة و ذمَيرةي لةسةردا كة ِرؤَلي هةية لة داِرشتين بودجةي ثةر

كؤتايي ثةرلةمان، لةطةَل ديواني سةرؤكايةتي ليذنة ثةيوةنديدارةكان ِرَيك خبرَيتةوة، واتا لَيرة ِرؤَلي 
( سةبارةت بة دامةزراندني كارمةندان لة نَيوانيشياندا 8ديواني سةرؤكايةتيش ئيزافة بكرَيت، بِرطةي )

ي طشيت و ِراوَيذكارةكان، بؤ ئةوةي ئةم بابةتة بةِراسيت ِرَيكاري ياسايي خؤي وةربطرَيت، ضونكة بةِرَيوةبةر
وةزيفةي بةِرَيوةبةري طشيت و ِراوَيذكارةكان ثلة باآلن، ثَيويستة بة ثَيي مةرجة ياساييةكان بَيت، بةثَيي 
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ك بَي لةوةي كة هةر كةسَيك شايستةي ِرَيكارة ياساييةكان بَيت، ئةم دةستةواذةية ئيزافة بكرَي، ِرَيطرَي
نةبوو بؤ بةِرَيوةبةري طشيت و ِراوَيذكار دانةنرَي، لة ضوارضَيوةي ِرَيكارة ياساييةكان، يان مةرجة 

 ياساييةكاني بؤ ئيزافة بكرَي، سوثاستان دةكةم.
 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

، يان بة ثَيي مةرجة ياساييةكان، بةِرَيزان يةك خاَلي نيزامي، بةِرَيز عمر سوثاس بؤ بةِرَيز ساالر حممود
 عينايةت، فةرموو.

 بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بة ثَيي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم دامةزراندني ثلة تايبةتةكان دةسةآلتي سةرؤكي هةرَيمة، ئايا لَيرة 
ثةرلةمان دامةزرَييَن، ئايا جؤرَيك لة دذ بوون دروست ناكات؟  بةِرَيوةبةري طشيت  

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 مشولي ثةرلةمان ناكات، ئةوةي سةرؤكي ديواني ثةرلةمان ئةوة تايبةتة، تايبةت بة ثةرلةمانة.

 بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ن  واي بؤ دةضم هةموو بةِرَيوةبةرة طشتييةكان، ِراستة دةفةرمووي دةسةآلتَيكي سةربةخؤي ثةرلةمانة، م
بةآلم ئةم دةسةآلتة دةبَيت لة ياساي هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيمدا جطة لة ثةرلةمانَيكي بؤ ئيزافة بكرَي، 

 بةآلم لةوَي نيية و هةموو لة سةرتاسةري كوردستانة، سوثاس.
 جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: بةرَيز

سوثاس بؤ بةِرَيز عمر عينايةت، بةِرَيزان طفتوطؤ لةسةر ئةو ماددةية كؤتايي هات، بةِرَيز د.سرود قسةي 
 نةكردووة، فةرموو.

 بةِرَيز سرود سليم ميت:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بة ثةرلةمان، لة ناو ثةرلةمانن، بةآلم دةستةي  ئةم خاآلنةي كة باس كراون لَيرة هةمووي تايبةتن
سةرؤكايةتي نوَينةرايةتي ثةرلةمان دةكات لة مةحافلي دوةلي و حمةلي و ئيقليمي، مةعنةويةن بة طرنط 
دةزامن خاَلَيك ئيزافة بكرَيت، ببيتة خاَلي يةكةم )دةستةي سةرؤكايةتي نوَينةرايةتي ثةرلةمان دةكات لة 

ني و ئيقليمي و دوةلي، ئةو كاتةي كة دةستةي سةرؤكايةتي دةضَيت بة ناوي مةحافلي حمةلي و وةتة
 هةموو ثةرلةمان قسة دةكات تا نةبَيتة جةدةل لةسةر ئةو مةوزووعة، زؤر سوثاس.

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
َيردراوة بة سةرؤكي ثةرلةمان، هاتووة كة سوثاس بؤ بةِرَيز د. سرود، ديارة ئةو اليةني نوَينةرايةتي ِراسث

 ئةو دةسةآلتانة بة سةرؤك دراوة، د. شَيركؤ حةمة امني، فةرموو.
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 بةِرَيز شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بكرَي بة 12( و )3ثشتيواني قسةكاني كاك عمر و دكتؤرة جوان دةكةم، لةوةش كة كاك ساالر وتي خاَلي )
تريشيان مةسةلةي دامةزراندن و دامةزراندني بةِرَيوةبةرة طشتييةكان و ِراوَيذكارةكان، بةَلَي يةك، ئةوةي 

منيش لةطةَل ئةوةدام بة ثَيي ثَيوةر و مةرجة ياساييةكان ئةوانةي كة ِراوَيذكار و بةِرَيوةبةري طشيت ثَي 
ضؤن خةَلك دامةزرَينراوة؟ دادةنرَيت، ضونكة بينيمان لةم ثةرلةمانة بة درَيذايي تاريخ ضي كراوة؟ 

ضؤنيش خةَلك تةقاعود كراوة؟ بة بِرواي من خانةنشينيشي بؤ زياد بكرَي هةموويشي ببةسرتَيتةوة بة 
 مةرجة ياساييةكانةوة، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ضاوي مةرجي ياسايي نةكراوة بةداخةوة، سوثاس بؤ بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني، لة هةموو خوولةكان ِرة

 (. 17بةِرَيزان موناقةشة لةسةر ئةم ماددةية كؤتايي هات، ماددةي )
 بةِرَيز قارةمان قادر فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( 17ماددةي )
ي داوا دةستة كؤبوونةوةي حةفتانةي خؤي دةبَيت و دةكرَيت لة هةر كاتَيكي تردا كة ثَيويست بوو لةسةر

 سةرؤك كؤ ببَيتةوة، سوثاس.
 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةوة هةر ثَيشرت ثةيِرةو كراوة، لَيرة موناقةشة لةسةر ئةوة نيية، بةِرَيز عمر عينايةت، فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ستةي سةرؤكايةتي(، سوثاس.لةسةر قسةكةي كاك مستةفا )دة

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 (.18دةستةي سةرؤكايةتي، دةستخؤش بةِرَيز عمر عينايةت، ماددةي )

 بةِرَيز قارةمان قادر فتاح:
 :(18ماددةي )

 ئةرك و دةسةآلتةكاني سةرؤك:
 وة.نوَينةرايةتي كردني ثةرلةمان و قسةكردن بة ناويية-1
 ثيادة كردني ياسا و ثةيِرةوي ناوخؤ و بِريارةكاني ثةرلةمان.-2
كردنةوةي خول و دانيشتنةكاني ثةرلةمان و سةرؤكايةتي كردنيان، كؤتايي ثَيهَينان و دواخستنيان و -3

 دةستنيشان كردني كاتي ئةجنامدانيان.
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 بةرزةفت كردني طفتؤكان و ثارَيزطاري كردن لة ِرَيكارةكان.-4
 نةبةري ِرَيكاري ثَيويست بؤ ثاراستين ئاسايش و ئارامي ناو ثةرلةمان.طرت -5
 خستنةِرووي ئةو بابةتانةي ثَيويستيان بة دةنطدان هةية و ِراطةياندني ئةجنامةكان.-6
نوَينةرايةتي كردني ثةرلةمان لة بؤنة و ئاهةنطة نيشتيمانييةكان دا دةشَيت جَيطر يان هةر ئةندامَيكي -7

 ت بؤ ئةو كارة.تر ِراسثَيرَي
هةَلسان بة سةرجةم ئةو ِرةفتاركردنة ياسايي و كارطَيري و داراييانةي كة ثةيوةسنت بة ثةرلةمان بة  -8

 (ي ئةم ثةيِرةوة.16مةرجَيك ناكؤك نةبَي لةطةَل بِرطةكاني شةش لة ماددةي )
رَيم بة مةبةسيت ناردني بِريار و ياسا ثةسندكراوةكان لةاليةن ثةرلةمانةوة بؤ سةرؤكايةتي هة-9

 دةركردنيان.
هةذماركردني ئةو ياسا و بِريارانةي كة لة ماوةي دياريكراودا لةاليةن سةرؤكي هةرَيمةوة دةرناكرَين -10

 بة ياسا و بِريار دةركراوة.
واذووكردني سةرجةم نووسراوة فةرمييةكان لةطةَل دةسةآلتي جَيبةجَي كردن و اليةني تري ناوةوةي و -11

 رَيم.دةرةوةي هة
 واذووكردني سةرجةم ئةو نامة و هةواَلطرييانةي لة ثةرلةمانةوة يان يةكَي لة ليذنةكاني دةردةضن.-12
 ثيادةكردني هةر دةسةآلتَيكي تر كة ئةم ثةيِرةوة ياسا كارثَيكراوةكان ثَييان بةخشيوة.-13

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك قارةمان، بةِرَيزان دةرطاي طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية دةكةينةوة، بة ناو نووسني، سوثاس بؤ بةِرَيز 

(، ناونووسني كؤتايي هات، بةِرَيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةين، بةِرَيز سةكةوت سةرحةد، 18ماددةي )
 فةرموو. 

 بةِرَيز سةركةوت سةرحةد خليفة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( ثيادةكردني ياسا و ثةيِرةوي ناوخؤ و بِريارةكان، ِراسثاردةكانيشي بؤ زياد بكةين.2( خاَلي )18ماددةي )
 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ِراسثاردةكان زياد بكرَيت، بةِرَيز صاحل فةقَي، فةرموو.

 بةِرَيز صاحل فةقَي حممد أمني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شكؤي ثةرلةمان دةكرَيت، ثةرلةمان و ثةرلةمانتاران، ثَيم باشة خاَلَيكي بؤ زياد بكرَي،  زؤرجار باس لة
 ثاراستين شكؤي ثةرلةمان و ثةرلةمانتاران، زؤر سوثاس.

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز صاحل فةقَي، بةِرَيز عمر عينايةت، فةرموو.
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 مر عينايةت محة سعيد:بةِرَيز ع
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( طرتنةبةري ِرَيكاري ثَيويست بؤ ثاراستين ئاسايش و ئارامي ناو ثةرلةمان، من لة ليذنةي بةِرَيز 5خاَلي )
دةثرسم مةبةستيان هةموو ثةرلةمانة، يان هؤَلي دانيشتنةكانة؟ ئةطةر هةموو ثةرلةمانة ئةوة تةواوة، 

تنةكانة، ثَيويستة بكرَيتة )هؤَلَي دانيشنت(، من ثَيشنيار دةكةم يةك بِرطةي زياد بكرَي، ئةطةر هؤَلي دانيش
( دامةزراندن و خانةنشينكردني كارمةنداني ثةرلةمان، يةعين لة بةرزترين ثلةوة تا دواتريين 14بِرطةي )

 ة، سوثاس.ضونكة ئةوة دةسةآلتي سةرؤكي ثةرلةمانة، لة هيض شوَينَيك دا ئاماذةي ثَي نةدراو
 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز عمر عينايةت، بةِرَيز ثةروا علي، فةرموو.
 بةِرَيز ثةروا علي محة حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( 9بة خاَلي )ثشتطريي لة قسةكاني كاك عمر عينايةت دةكةم، لة هةمان كات دا ثرسيارَيكم هةية سةبارةت 

( لة ئَيستادا دةووترَيت ياسا ثةسندكراوةكان لةاليةن ثةرلةمانةوة بؤ سةرؤكايةتي هةرَيم 10و )
( بة هةمان شَيوة، ئَيستا دةزانني ئةو ثؤستة هةَلثةسَينراوة، ئايا بؤ خولي داهاتوو 10دةنَيردرَيت، خاَلي )

ة ثةسند كرا ئةوة بؤ خؤي جَيطةي تَيبيين ية، دةمَييَن؟ يان ئةطةر نةما ضؤن دةكرَي؟ ضونكة ثةيِرةوةك
 ضؤن ضارةسةري ئةوة دةكةن؟ زؤر سوثاس.

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز ثةروا علي، بةِرَيز قادر وةمتان، فةرموو.

 بةِرَيز قادر وةمتان رسول:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
(ش واذووكردني 12اني كاك سةركةوت و كاك صاحل دةكةم، موالحةزةم لةسةر خاَلي )ثشتطريي لة قسةك

سةرجةم ئةو نامة و هةواَلطرييانةي لة ثةرلةمانةوة، وشةي هةواَلطرييانة وابزامن طوجناو نيية، بكرَيتة ئةو 
، يةعين ئةوة )نامة و نووسراوانة(، ضونكة ثةرلةمان دةزطايةكي ئيستيخباراتي و هةواَلطري و ئةوة نيية

ئيشي ثةرلةمان نيية، ببَيتة نووسراو، ئةطةر ئيشي ثةرلةمانيش بواية ئةسَلةن نةدةبواية ئةو وشةية بة 
 كاربهَينراية، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
لةمان ئيمزا بكات، سوثاس بؤ بةِرَيز قادر وةمتان، هةموو نووسراوَيك يةعين ئةوة نيية سةرؤكي ثةر

 نووسراو هةية سةرؤكي ديوانة، بةآلم با ئةو تَيبينيية وةربطريَيت، بةِرَيزان، دكتؤرة ثةري، فةرموو.
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 بةِرَيز ثةري صاحل محيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نة، ( ثيادةكردن نيية جَيبةجَي كرد2ثَيشةكي ثشتيواني لة قسةكاني ثةروا خان دةكةم، بة نيسبةت خاَلي )
( طرتنةبةري ِرَيكاري ثَيويست بؤ ثاراستين ئاسايش و ئارامي ناو ثةرلةمان، ئةوة زياتر 5خاَلي )

هةَلوةستةي لةسةر بكةين تاوةكو ئةو خولة هةر كةسَيك ئارةزووي بَي هةَلنةكوتَيتة سةر ثةرلةمان، خاَلي 
ش لة سةرةتاي ِرستة، جَيبةجَي ( ئةو هةَلسانة تكاية بة هيض شَيوةيةك نابَي بنووسرَي، بة تايبةتي8)

كردني دابونةريتة قانونييةكان لةطةَل عةرةبييةكةي بنووسري وةك كارطَيري و دارايي، ئةواني تر دوايي 
 دةنَيرن، زؤر سوثاس.

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ز د.شَيركؤ حةمة امني، فةرموو.سوثاس بؤ بةِرَيز د. ثةري، ئةوانة بنَيرة بة سوثاسةوة، بةِرَي

 بةِرَيز شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوةي كة ثةيوةنديدار بوو بة زمانةوانيةوة د.ثةري وتي لةسةر وشةي جَيبةجَي كردن و ئةوةي لة خاَلي 
ن سةرنج و ( دا هةَلسان نةمَينَيت و، ئةوانة منيش الي خؤم دامِرشتؤتةوة بؤيان دةنَيرم، هةما8)

تَيبينييةكاني ثةروا خانيشم هةية لةسةر ئةو دوو ماددةية كة بنَيردرَي بؤ سةرؤكايةتي هةرَيم، بة 
 (، ئةوي تريشيان ثشتطريي قسةكاني كاك قادر و كاك عمر دةكةم، زؤر سوثاس.10( و )9تايبةتي خاَلي )

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني، بةِرَيز كاك قارةمان، فةرموو بؤ وةآلمدانةوة. سوثاس بؤ

 بةِرَيز قارةمان قادر فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بة ناردني ياساكان بؤ سةرؤكايةتي هةرَيم، ئَيمة دةزانني بة ثَيي دابةشكردني دةسةآلتةكاني 
واتا لة خولي ئايندة كاتَيك ثةرلةماني نوَي كؤبوونةوة دةكات،  سةرؤكي هةرَيم دةسةآلتةكان دابةشكراوة،

هةر ياسا و بِريارَيك دةربكات، يان كارَيك بةرزبكاتةوة ئاراستةي ئةو اليةنةي دةكات كة بة ثَيي دابةش 
 كردني ياساي دةسةآلتةكة لة سةرؤكي هةرَيم ئاراستةي دةكرَيت، سوثاس.

 ري سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيط
سوثاس بؤ بةِرَيز قارةمان بؤ ئةو ِروونكردنةوةية، بةِرَيزان طفتوطؤ لةسةر ئةو ماددةية كؤتايي هات، 

( يةك بةِرَيز 20( ئةطةر بيخوَيننةوة، لةسةر ماددةي )20(ش موناقةشةي نيية، ماددةي )19ماددةي )
 دةيةوَيت موناقةشة بكات، بةِرَيز صاحل فةقَي، فةرموو.
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 بةِرَيز صاحل فةقَي حممد أمني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةطةر ئةوةي كة لة ِرابردوودا باس كرا جَيطر ئةو طؤِرانكارييانةي بةسةردا بَيت، دةسةآلتةكاني جَيطري 
سةرؤك، دوايي جَيطري يةكةم و دووةم، نازامن ئةوة دواتر دةنطي لَي دةدرَي، لة كؤتاييدا يان لة ئَيستا؟ 

 اس.سوث
 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

لة كؤتاييدا يةكاليي دةكرَيتةوة، سوثاس بؤ بةِرَيز صاحل فةقَي، بةِرَيزان طفتوطؤ لةسةر ئةو بةشة كؤتايي 
هات، دةرفةت بة ليذنةي كاتي دةدةين بؤ ئةوةي دووبارة ئةم بةشة داِرشتين بؤ بكةن، داِرشتين ثَيويست، 

 ِرَيز أنور قادر، فةرموو.بة
 :مصطفى بةِرَيز أنور قادر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( زؤر ِروون نيية، دةَلَي )سةرثةرشيت كردني نووسيين 2( خاَلي )20من قسةم هةبوو بةس لةسةر ماددةي )

ة كؤنووسي كؤبوونةوةكاني ثةرلةمان(، ئةطةر مةبةست لة كؤبوونةوةي ثةرلةمان بَيت دةبَيت بكرَيت
دانيشتين ثةرلةمان، ئةطةر كؤنووسي كؤبوونةوةي ليذنةكانيشة بةو شَيوةيةي لَي بكرَيت )سةرثةرشيت 

 كردني نووسيين كؤنووسي كؤبوونةوةي ليذنةكان و دانيشتين ثةرلةمان(، سوثاس.
 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

دانيشتنةكانة لَيرة، ثَيشرت ئاماذةي ثَي كراوة، بةِرَيز أنور  سوثاس، ئةو كؤبوونةوةي ثةرلةمان مةبةسيت
 قادر، فةرمو.

 :مصطفى بةِرَيز أنور قادر
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بة 4ئاخر ئةطةر كؤنووسي كؤبوونةوةكانة، ئةطةر ليذنةكانة با ليذنةكانيشي بؤ زياد بكرَيت، خاَلي )
 لةمان نةك كؤبوونةوة، سوثاس.هةمان شَيوة ِرَيذةي ياسايي دانيشتين ثةر

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ ئةو تَيبينية، بةِرَيزان ئةو تَيبينييانة تؤمار بكةن، بةِرَيز ثةروا علي، فةرموو.  

 بةِرَيز ثةروا علي محة حممد:
ةياندني وةرطَيراني ثرؤذة يان ثَيشنياز لة كوردي ( كة دةَلَي بة ئةجنام ط8( خاَلي )20بةِرَيزان لة ماددةي )

بؤ عةرةبي و بة ثَيضةوانةوة، ثَيمواية ثَيويست دةكات ئةوة ليذنةيةكي تايبةمتةند بيكات نةك سكرتَير، 
لةطةَل ِرَيزم دا هةندَيك جار هةية ِرةنطة سكرتَير عةرةبي نةزانَي، لةبةر ئةوة ئةركة ئايا نابَيتة كارَيكي 

ةر ئةو ئةركة ثسثَيرَي بة يةكَيكي تر ئةو ثَيداضوونةوةيك بكات دواتر بؤ كؤتايي ياساكة، بةآلم قوِرس؟ ئةط
 كاري وةرطَيران هةست دةكةم كاري ئةو نةبَي، سوثاس.
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 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ات كاروباري ثةرةلةمانة، بةآلم لة ذَير سوثاس بؤ بةِرَيز ثةروا علي، ئةو بةشة ئةوةي ئةو ئةركة ئةجنام دةد

 سةرثةرشيت سكرتَيرة، تا ئَيستاش هةروا بووة، بةِرَيز د.ثةري، فةرموو.
 بةِرَيز ثةري صاحل محيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( بة دواداضووني كاروباري ئةندامان و خستنةِرووي كَيشة و داواكاري و ثَيشنيازةكان، ئةوةي 6خاَلي )

ةكةي بةم شَيوةيةي لَي بَيت بؤ دةستة تا بِرياري يةكاليي كةرةوةيان بؤ بدرَي، ئةوة زؤر دوور و تةواوكةر
( هيوادارم ئةو خاَلةي ِرةضاو بكات كاك د.فرست و ليذنةكة بة طشيت، بة ئةجنام طةياندني 8درَيذة، خاَلي )

شةوة، ئةوةي بؤ زياد بكرَي وةرطَيراني ثرؤذة يان ثَيشنيازةكة لة كوردي بؤ عةرةبي و بة ثَيضةوانة
)شارةزاياني زمان يان ِراوَيذكاران هةَلةكان لة ئةستؤي ئةوان دا بَيت(، يةعين ئةطةر لَيثيضينةوة هةبَيت 

 لَيرة كامتان بة داِرشتنةوة ناِروات، سوثاس.
 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

(، طفتوطؤ لةسةر ئةو بةشة 20ن تَيبينييةكان وةرطريان لةسةر ماددةي )سوثاس بؤ بةِرَيز د.ثةري، بةِرَيزا
 كؤتايي هات، بةِرَيز عمر عينايةت تَيبينيت هةية؟ فةرموو.

 بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

رتَير وةك كاتب ( نووسراوة ضاثكردن و بةدواداضووني ئةو ياسا و بِريارانة، يةعين سك8( و )7لة خاَلي )
( هةر دةبَي بَلَيي 8تابيعةي لَي هاتووة لَيرة، دةبَي بَلَيني )سةرثةرشيت كردني(، ئةوي تريشيان خاَلي )

)سةرثةرشيت كردني بة ئةجنام طةياندني وةرطَيراني ثرؤذة(، يةعين ئةوة ئةركي سكرتَير نيية ضاثكردن 
 بكات، ئةركي سكرتَيرة سةرثةرشيت بكات، زؤر سوثاس.

 ةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ب
 سوثاس بؤ ئةو تَيبيين ية، تَيبينييةكي بةجَيية بةِرَيزان، بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني، فةرموو. 

 بةِرَيز شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ببورة هةر ويستم ثشتطريي ئةوانة بكةم، سوثاس.
 اهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ابر

سوثاس، ئةوة لةاليةن ليذنة وةرطرياوة، هةندَيك تَيبيين هةنة ديارن، مةنتيقي زؤري تَيداية، زؤربةيان 
 (، بةِرَيز د.فرست فةرموو.2وانة، بةِرَيزان طفتوطؤ بةردةوام دةكةين تا سةعات )
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 بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 مان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلة

ئةو تَيبينيانةي طوتران، بة تايبةت ئةوةي كاك عمر طوتي تةئكيد ضاكي دةكةين، فيعلةن صياغةكةمان 
كةم و كوِري هةبووة، من ثَيشنيازَيك دةكةم بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئَيمة بة ثَيي ئةو عورفةي 

و دةضووينة بةشَيكي تر،  ثةسندمان كردبوو بةش بةش موناقةشةمان دةكرد، دةهاتني دةنطمان لةسةر دةدا
(ة ثَيشنياز دةكةم ئةوة بشكَينني، ئَيستا لةسةر بةشَيك تر بةردةوام 1بةس لةبةر ئةوةي ئَيستا سةعات )

دةبني، هةر دوو بةشةكة بةشي ئةرك و دةسةآلتةكان و هةَلبذاردن لةطةَل بةشي فراكسيؤن و دةستةي 
خيةينة دةنطدان، بؤية ئَيستا ثَيشناز دةكةم طشيت بةيةكةوة بيخةينة ثاش ثشووةكة و بةيةكةوة دة

بطةِرَيينةوة سةر بةشي دةستةي طشيت و فراكسيؤن، تةنها ئةحكامة كؤتاييةكامنان دةمَييَن، ئةويش 
 تةصةور دةكةم تةواو ببَيت، بؤية با بةردةوام بني.

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ب هةية، ئةو ثَيشنيارةي بةِرَيزان ليذنةي كاتي بؤ ئةوة طفتوطؤي دوو بةش بةيةكةوة بةِرَيزان وابزامن نيصا

ئةجنام بدةين و هةردوو بةشةكة بةيةكةوة دةخةينة دةنطدان، ئةو ثَيشنيارانة دةخةينة دةنطدان، نيصاب 
َيت، ئةوةي دذة؟ ( كةس ئةو ثَيشنيارة بة ثةسند دةزان46نيية، بةِرَيزان ئةم ثَيشنيارة دةخةينة دةنطدان، )

 (. 10كةس نية، بة كؤي دةنط ثةسند كرا، بةِرَيزان ليذنةي كاتي فةرموو بؤ بةشي )
 بةِرَيز طةشة دارا جالل:

 ( فراكسيؤن و دةستةي طشيت ئؤثؤزسيؤني ثةرلةماني:10بةشي )
 يةكةم فراكسيؤن:

بةشداري هةَلبذاردني (: كؤي ئةنداماني ثةرلةمان سةر بة يةكَيك لةو ليستانةية كة 124ماددةي ) 
طشتييان كردووة و سةركةوتنيان بة دةست هَيناوة و ثَيك دَين لة )....( ئةندام، لةسةر ذمارةي ئةو 

 ئةندامانةي فراكسيؤن ثَيك دَينن سَي ِرا هةية:
 ِراي يةكةم: لة يةك ئةندام.
 ِراي دووةم:لة ثَينج ئةندام.

 كان لة ذمارةي فراكسيؤن.ِراي سَييةم: كة تايبةمتةندي بدرَيتة ثَيكهاتة
دةستةي سةرؤكايةتي بة ثَيي ثَيوةري كورسي ثةرلةماني بؤ ِراثةراندني كارو ضاآلكي بودجةيةك بؤ -2

 فراكسيؤن دياري دةكات.
 ئةو بودجةية دةكةوَيتة ذَير ِرَيكارة داراييةكان.-3

 دووةم: دةستةي طشيت 
 (112ماددةي )
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سةرثةرشيت دةكرَيت و ثَيك دَيت لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان و دةستةي طشيت لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمان 
 سةرؤكي فراكسيؤنةكان.

 (113ماددةي )
 دةستةي طشيت لةسةر بانطهَيشيت سةرؤكايةتي ثةرلةمان يان يةك لةسةر سَيي فراكسيؤنةكان كؤ دةبَيتةوة.

 (114ماددةي )
 دةستةي طشيت ئةم ئةركانةي خوارةوة لة ئةستؤ دةطرَيت:

 دةبَيت لة هَينانة كايةي هاوهةَلوَيسيت لة نَيوان فراكسيؤنةكان. ِرؤَلي-1
 سةرثةرشيت كردن و ِرَيكخستين شاندةكاني ثةرلةمان لة ناوةوة و دةرةوةي هةرَيم.-2
 بةرنامة دانان بؤ وةرزةكاني طرَيداني خولةكاني ثةرلةمان بة ِراوَيذ لةطةَل سةرؤكي ليذنةكان.-3
 تر كة بة ثَيي ئةو ثةيِرةوة دياري كراوة. ثيادةكردني هةر ئةركَيكي-4

 (115ماددةي )
 ئؤثؤزسيؤني ثةرلةماني:

 ئةو فراكسيؤن و ثةرلةمانتارانة دةطرَيتةوة كة بةشداري لة ثَيكهَيناني كابينةي حكومةتييان نةكردووة.
 (116ماددةي )

يي ثةرلةمان بة ياداشتَيكي ئةو فراكسيؤنانةي مةبةستيانة ببنة ئؤثؤزسيؤن ثَيويستة لة دانيشتنَيكي ئاسا
 ( ئةندام كةمرت نةبَيت.3نووسراو ئؤثؤزسيؤني ثةرلةماني خؤيان ِرابطةيةنن بة مةرجَيك ذمارةيان لة )

 ( ئؤثؤزسيؤني ثةرلةماني ئةو ماف و جياوكانةي هةية:117ماددةي )
دةستثاكي و كاروباري  بة ثَيي قةبارةي خؤيان بةشيان دةبَي لة ليذنةكاني ثةرلةمان بة تايبةتي ليذنةي-1

 ثةرلةمان و سكاآل و ليذنةي دارايي و ئابووري و وةبةرهَينان.
ئةطةر لةسةر هةر ماددةيةك و بِرطةيةك ضةند بؤضوونَيك هةبوو، بؤضووني ئؤثؤزسيؤن ثَيش ئةواني -2

 تر دةخرَيتة دةنطدانةوة.
سةرجني خؤي لةسةر بارودؤخي  لةطةَل دانيشتين يةكةمي هةر وةرزَيك ئؤثؤزسيؤن بة يةك وتار باري-3

 طشيت لة ضوارضَيوةي ِرَيسا دةستووري و ياسايية بةركارةكاندا دةخاتة ِروو.
بة طوَيرةي ِرَيذةيان لة ضاآلكي ديبلؤماسي ثةرلةمان و شاندةكاني ثةرلةمان بةشداري دةكةن. -4  
دةبَيت بؤى هةيةو داواى  ئةطةر ئؤثزيؤنى فراكسيؤنى نةبوو ئةوة نوَينةرَيكيان لة دةستةى طشتيدا -5

 كؤبوونةوةى لة دةستةى طشتى بكات.
لةسةر زياد كردنى ئةم برطةية دوو را هةية راى يةكةم ثَيى واية ثَيويست ناكات ئةم برطةية راى دووةم  -6

 ئةطةر ئؤثؤزسيؤن ئةندامانى ثَيك هَينا ئةوة لة دةستةى سةرؤكايةتى يان سةرؤك يان جَيطر دةبَيت.
 فر ئيرباهيم ئيمنكى/ سةرؤكى ثةرلةمان  بةرَيز جع  
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سوثاس بؤ بةرَيز )طةشة دارا( بةرَيزان دةست بة طفتوطؤى ئةم بةشة دةكةين وةكو ثَيشرت هةميشة ماددة 
 ( دةست ثَى دةكةين ئةوةى دةيانةوَى مناقةشة بكةين فةرموو بةرَيزان.111بة ماددة لة ماددةى )

 بةرَيز بَيطةرد دلشاد شكراللة:
 سةرؤكى ثةرلةمان .   بةرَيز

، باثري كامال، منى خان،د.سرود،مامؤستا ماجد،ئايدن عبدللطيفناوةكان دةخوَينمةوة )ابو كاروان،ئارى 
معروف،د.حممد،مامؤستامةروان،بَيستون فايةق،د.هةورامان،ثةروا على،ئةيوب عبداللة رسول، د.عبداللة 

ر،شريين حوسنى،حتسني على عومسان،قادر ،د.ثةرى، د.شَيركؤ حةمة امني،حاجى كاروان زولفا قاد
،على حةمة صاحل، عمر عينايةت، شوان شَيخ ئامحد، صاحل لطيفوةمتان،زانا،عبدالرمحان،خلف امحد،تةالر 

 فقى، ئاواز جنطى.
 م ئيمنكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئيرباهي  

 بةرَيز )ابو كاروان( فةرموون.  
 ابو كاروان: /عبدالرمحن فارس عبدالرمحن بةرَيز

 .  بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان  بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئةطةر تةعريفَيكة واقعى فراكسيؤن بكةين ثَيم 
واية تةعبري لة بةرنامةيةكى سياسى اليةنَيك دةكات وة لة ثةرلةمانةوة داكؤكى لةم بةرنامةيةوة ئةكات بؤ 

كؤبوونةوةكانى فراكسيؤن نة دةنطدانى تَيدا دةكرَيت و نة بريارى تيًََدا دةدرَيت و  جَيبةجَى كردنى ، دوو:لة
ئةم كؤبوونةوانة ئينجا ئةطةر ذمارةى ضةنَيك بَيت و من ثَيم واية،سَى:  ئةوةتا بةغدا دستورَيك 
بةستويةتيةوة بة يةكةوة هةموومان داواى جَيبةدجَيكردنى دةكةين لةثةرلةملنةكةى يةك كورسى 

اكسَيؤنة بؤية من ئةو  سيغةيةم داناوة بؤ ئةم ماددةية هيوادارم ئةم سيغةية وةربطريَيت ،فراكسيؤن هةر فر
حيزب و قةوارةيةكى سياسى بةشدارى لة هةلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان بكات خاوةنى ليست و 

 بةرنامةى هةلبذاردن بَيت كورسى بة دةست هَينا دةبَيتة فراكسيؤن و زؤر سوثاس.
  :بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمنكى/ سةرؤكى ثةرلةمان  

 (. عبدللطيفسوثاس بؤ بةرَيز )ابو كاروان(،بةرَيز )ئارى 
 :عبدللطيفبةرَيز ئارى 

 .  بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان لةطةل ئةوةى ثشتطريى ابو كاروان ئةكةم بؤ تَيبينييةكةى وة ئةو دةقةى كة 

ى فراكسيؤنةكان، خاىل يةكةم ثَيم باشة بةم جؤرةى لَيبكرَيت كؤى ئةندامان بةو ليستانةية دايناوة بؤ بةش
كة بةشدارى لة هةلبذاردنى طشتيان كردووة بة دةست هَيناوة خاوةنى فراكسيؤنَيكة ثَيك دَيت لة يةك 

ة وةك فراكسيؤنى ئةندام يان زياتر واتةئةوةى بؤ زياد بكرَيت يةك ئةندام يان زياتر، وة ئَيمة وة ئَيم
بزوتنةوةى ئيسالمى ثَيمان واية ئةو رةئانةى كة دانراوة فراكسني لة يةك كورسى زياتر بَيت دذى 
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كةمينةية وة لة بةرذةوةندى حزبة طةورةكانة وة ئَيمة دةبَيت رةضاوى شؤرشطَيرى هةندَيك حزب و اليةن 
تةوَى هةندَى حزبى سياسى طةورة هةن بكةن كة دةيان سالة خةبات و قوربانييان هةية وة بتةوَي و نة

بةاَلم بة دةنط بضوكن بةالم ئَيمة بة قةناعةت ثَيمان واية بيئةى سياسى بة دةنط ناثَيورَيت بؤية لةطةل 
ئةوةياين كة يةك كورسييةكة وةك خؤى مبَينَيتةوة ،خاىل دووةميش ثَيم باشة هةر لةم بةشة بؤى زياد 

 تى واتة لة ماددةكةى تر هةلطريَى بؤ ئةوةى تر سوثاس.بكرَيت دةبَيتة ئةندامى دةستةى طش
 :بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمنكى/ سةرؤكى ثةرلةمان  

 بةرَيز مامؤسا )مةال مةروان(.عبدللطيف(،سوثاس بؤ بةرَيز )ئارى   
 بةرَيز مةال مةروان: 

  رؤكى ثةرلةمان.بةرَيز سة
ان لة جيانى ثَينج كةم بكرَيتةوة بكرَيتة سَى دةستتان بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ئةمن ثَيم باشة ثَيشنيارةك

 خؤش بَيت.
 :بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمنكى/ سةرؤكى ثةرلةمان  

 سوثاس بؤ بةرَيز )مامؤستا مةروان(، بةرَيز بَيستون فايةق. 
 بةرَيز بَيستون فايةق: 

 . رَيز سةرؤكى ثةرلةمانبة
ة ثَيويستى بة لَيوردبونةوة هةية لة بةشى دواترا مةوزوعى بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان كؤمةلَيك بابةت هةي

دةستةية كؤمولَيك ئيجرائاد هةية كة سةرؤكى فراكسيؤنةكان كؤمةلَي ئيشى بؤ دانراوة ئةزانى لة رووى    
( ى هةبَيت يةك دةنط بَيت يةك رةئى بَيت لةو 40(هةبَيت )20( )38من بة رةواى ئةزامن فراكسيؤنَيك )

دةستةية فاركسيؤنَيكيش يةك نةفةرة هةردووكيان بةيةكةوة هاوتاى يةكن هاوتاى يةك جةلسةية لةو 
رايان موناقةشة بكةن لة هينانةكايةى يةك بابةتا دةسةالتى دةستةكان دواى باس كراوة ئةوة بؤ خؤى 

تريش ( كورسى دةكات لة ناو ثةرلةمانى كوردستان رةنطة زيا38عةدالةت ناثَيكَى كةسَيك نوَينةرايةتى )
( كورسى بَينَى هةشة يةك دانةية ئةندامى ثةرلةمانةكان لةوة ئةضى 50،60رةنطة فراكسيؤن هةبَيت )

خؤى ببَيتة فراكسيؤنَيك لةى بةرامبةر فراكسيؤنةكةى خؤى بؤية من ثشتطريى رةئةكةى مامؤستا مةال) 
 ( كةمرت نةبَيت،زؤر سوثاس . 3مةروان( ئةكةم  لة )

 :ئيمنكى/ سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز جعفر ئيرباهيم  
 سوثاس بؤ بةرَيز) بَيستون فايةق (، بةرَيز )حاجى كاروان(.

 حاجى كاروان:كنعان جنم الدين امحد/بةرَيز  
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

( كةمرت نةبَيت ئةو بةرَيزانةى كة 3بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان منيش هةر ثَبشنيارى ئةوة ئةكةم كة لة )
يةك كورسيان هةية ئةتوانن لة نَيوان خؤيانا  فراكسيؤن َثك بَينَيت ئةوة بة قووةت و ثَيكهاتةن يان 
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باشرتيش ئةبَى هةم بةرنامةى كاريان هةم بؤ طةياندنى بري و بؤ ضونةكانيان جطة لةوةش خةريكة لةوة 
تةوةو بضَيت ئةضَى لة دواى ئةم خولةوة ئةم حالةتة ببَيتة باو يةنى هةر كةسَيك لة فراكسيؤنَيك جيا بَي

 ( كةمرت نةبَيت.3فراكسَينَيك ئيعالن كا من لةطةل ئةوةم لة )
 :بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمنكى/ سةرؤكى ثةرلةمان

 سوثاس بؤ بةرَيز)حاجى كاروان(،بةرَيز )حتسني امساعيل(.
 بةرَيز حتسني امساعيل: 

 .انبةرَيز سةرؤكى ثةرلةم
لة ناونيشانةكةى بةشى دةيةم ئؤثؤزسيؤنى ثةرلةمان زيادة وة  بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان من ثَيم واية هةر

ئةو برطةيةى كة ثةيوةستيشة.باس كرا ئةطةر ماددةى يةكةم خرا طفتوطؤ دةكرَينت ناونيشانةكةشى لةطةل 
طفتوطؤ بكرَينت ئةمة ثَيشرت مرتاوة كةواتة من لةطةل ئةوةم كة ئؤبسيؤنى ثةرلةمانى نةمَينَيت وة ئةوةى 

بة ئؤثؤزسيؤنى ثةرلةمانى هةمووى نةمَينَيت، بة نسبةت ماددةى يةكةم لةسةر ذمارةى ئةو ثةيوةستة 
ئةندامانةى فراكسيؤن ثَيك دةهَينن من ثَيم واية ثشتطريى )ابو كاروان( دةكةم يةك ئةنداميش دةتوانَيت 

 فراكسيؤن بَينت زؤر سوثاس.
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمنكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 اس بؤ بةرَيز)حتسني امساعيل(، زؤر سوث
 بةرَيز ئاواز جةنطى: 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان من ثشتوانى لة راكةى بةرَيز )ابوكاروان(و)كاك)ئارى( دةكةم هةموو ئةو 

ى ليستانةى كة بةشدارى لة هةلبذاردن كورسى ثةرلةمانى دةكةن مافى ئةوةيان هةية لةبةر ئةوةى بةرنامة
تايبةت بة خؤيان هةية لة حيزبى جياوة دَيت تؤ ناكرَيت لَيرة حماسةرةيان كةي  ئيجباريان كةى 
بةرنامةكانيان يةك خةن بلَيى دةبَى يةك فراكسيؤن ثَيك بَينَيت لةهةمان كاتدا من ثَيشنيارَيكى ترم 

دياريكراو دَينة ناو   هةيةن تةعريفةى فراكسيؤن ضؤن دةكةين )فراكسيؤن ثَيك دَيت لةو ئةندامانةى كة
ثةرلةمانى كوردستان كةواتة دةبَيت ثابةند بني بة بةرنامة  ثةيرةوى ئةو ليستةى لةسةرى هاتوون لة 
حالةتَيك كة ئةندامَيكى ئةو فراكسيؤنة فراكسيؤنةكةى بة جَيهَيشت مافى ئةندايةتى لَيبسةنرَيتةوة وة 

 نى ئةو ئةندامة دابنرَيت( ،زؤر سوثاس.ليستةكة مافى ئةوةى هةبَيت ئةندامَيكى تر لة شوَي
 :بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمنكى/ سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ بةرَيز )ئاواز جةنطى(، بةرَيز)باثري كامال(
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 بةرَيز باثري كامال: 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةى كة فراكسيؤن  دواى بةرَيزان سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئةندامانى ثةلةمان  باس لةوة كرا دواى ئةو
ئةجنامةكانى فراكسيؤن ئيشتقاقَيك دروست دةكات نةخَير ئةوة رَيطرى هةية ئةو ثيَِنيارةى )ابو كاروان( 
رَيطرى لَيهةية ئةوةى كة بةرنامةى تايبةت بةخؤى ليستى تايبةت بة خؤى نةبَيت نابَيتة فراكسيؤن هةر 

ثشتطريى لة رايةكةى )ابو كاروان(دةكةم وةكو ئةو دةقةى وةكو ئةندام ثةرلةمانَيك دةمَينَيتةوة بؤية من 
 نووسيويةتى خبرَيتة دةنطدانةوة،زؤر سوثاس.

 :بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمنكى/ سةرؤكى ثةرلةمان 
 سوثاس بؤ بةرَيز)باثري كامال(،ئةو مةسةلةية بة دةنطدان يةكاليى دةكرَيتةوة ،بةرَيز)منى قهوةضى(

 :قهوةجي منى نبى بةرَيز  
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

باثري كامال( بؤ ئةوةى بةرضاو  ئاواز خان، كاك حتسني، بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان وَيراى راى )ابو كاروان،
ئةوة تةخةوفَيك هةية لةناو فراكسيؤنة طةورةكان بؤ  ،ونى هةبَيت بةرامبةر ئةندام ثةرلةمانى بةرَيزور

فراكسيؤن ئةوة مافى خؤيانة ليستى و بةرنامةى كارى ئةو  ئةوةى ئةندامَيك زياد دةبَيتةوة دةبَيتة
ن ةدارشتنةى كة لةاليةن )ابو كاروان(ليذنةى ثةرلةمانى كاتى كراوة هةر قةوارةيةكى سياسى لةالي

كؤمسيؤن هةلبذاردن و راثرسى ثةسةند كرا لةناو ثةرلةمانى كوردستان كورسى بةدةست هَينا بةرنامةى 
 زؤر سوثاس. ة يبة فراكسيؤن هةذمار دةكرَيت،كارى سياسى خؤى هةبَيت و

 نكى/ سةرؤكى ثةرلةمانيمبةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَي
 بةرَيز)د.هةورامان(. سوثاس بؤ بةرَيز)منى نبى(،

 :حةمة شريف مانبةرَيز هةورا 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 )بَيستون( وكاك مةروان( بةناوى خواى بةخشندة بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان من ثشتيوانى لة راكةى )مةال
 دةكةم.

 نكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:يمبةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَي
 سوثاس بؤ بةرَيز)د.هةورامان(،بةرَيز)ثةروا على(

 بةرَيز ثةروا على:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ة ا بؤ ئةو رايانةى كدلةهةمان كات ،بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ثشتطريى قسةكانى كاك )بَيستون(دةكةم
يان ضةند ئةندامَيك لة  ةكاتى جيابوونةوةى هةر ئةندامَيكدةتوانني ئيزافةى بكةين ل ،نياز دةكرَيتشثَي

 (ئةندام كةمرت نةبَيت.3فراكسيؤنةكةى ناتوانن فراكسيؤن ثَيك بهَينن ئةطةر لة )
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 نكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:يمبةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَي
 .شريين حسنى(.  سوثاس بؤ بةرَيز)ثةروا على(،بةرَيز)د

 :رمضان بةرَيز شريين حسنى
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ثشتةظانيية ل رةئيا )ابو كاروان(ى دكةم ثشتوتنى وَى سياغَيت دكةم الى وى 
هاتيية دارشنت ضونكة بةراستى مافَى هةر حيزبةكَيية كة خودان بري و بؤضونةكى جيا بيت و خودان 

جيا بينت  ل هةلبذاردنا مافى ويية ببيتة فراكسيؤن رةئى خؤى ذنةكا فراكسيؤنةكا دى هةر  بةرنامةكى
حزبةكا رةئى وى بدا ،وة هةروةها ثَينيار دكةم  برطةيةكا دى ئيزافةببَيت ذ سةر ظَى ماددَى ئةو ذى 

كو ثةرلةمانتارةك يان كورسيةيا فراكسيؤنَى ثةرلةمانَى  ثارَيزراو بَيت د حالةتَيكا دى د هةر حالةتةكَيدا 
ثةرلةمانتارةك ليذنةى فراكسيؤنى جودا بيت ئةو ثةرلةمانتار مافى ئةندامةتى ذ دةست بدات ل ديذ 

 ريزبةنديا ل هةمان ليست كةسةكا دى بَيتة جَيطا وى ثةرلةمانى،زؤر سوثاس.
 نكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:يمبةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَي

 .سوثاس بؤ بةرَيز)د.شريين حسنى(
 بةرَيز خلف امحد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان من ثشتطريى ئةو راية دةكةم كة هةر ليستَيكى كة بةرنامةيةكى دياريكراوى 
خؤى هةبوو بتوانَى ئةطةر يةك كةسيشى هاتة ثةرلةمانكة دةرضوو فراكسيؤنى هةبَيت بؤ ضونكة دةبَيت 

ووى جةماوةرييةوة دةبَي جةماوةرى زؤريان هةية ئةبينني شةخسى ئةوةى لةو ليستانةى كةدةبَيت لةر
يةكةم كة دةنط زؤ ئةهَينَى وة هةندَى شةخسى دى دَينة ثةرلةمان كة دةنطى ئةوةيان نةهَيناوة وةكو 
خؤيان مةقعةدى ثةرلةمانى بةدةست بَينن لةبةر شةخى يةكةميان بة قوةت بووة بَيتة خوارةوة ،هةية بة 

نج سةد دةنطدةر بووة بة ئةندام ثةرلةمان بةالم لةو ليستانةى كة يةك كةسيان دةبَيت بة دوو هةزارو ثَي
ئةندامى ثةرلةمان هةنَى جار شةخسى دووةم لة سَى هةزار دةنط زياتر ئةهَينَى يةعنى زياترى هَيناوة لةو 

هَيزَيكى سياسى  شةخسانةى كة لةليستة بة هَيزةكان بوون بة ئةندامى ثةرلةمان ئةوة يةك ،دوو:مادةم
دياريكراو وتايبةتة بةرنامةيةكى جياوازى هةية وة تَيروانينَيكى جياوازى هةية بؤ كؤى كَيشةكةن كة لة 
هةرَيمة كوردستان هةية مؤزايكَيكى باشيش دةبَيت بؤ ناو ثةرلةمان لةناو ثةرلةمانيش حةسر ناكرَيت لة 

ىَل ئَيمة فرسةتَيكى ثَيدةدةين لةبةر ئةوة هَيزَيكى ضوارضَيوةيةكا كة وةك ئةندامى ثةرلةمان بتوانَى جبو
سياسى تايبةت و دياريكراوة بتوانَيت لةكطةل دةستةى طشتى تةنسيقى نةبَيت ناتوانَيت ئةندامى دةستةى 

 طشتيش بَيت بتوانَيت لةطةل دةستةى طشتى بةرنامةكانى خؤيان جَيبةجَى بكةن،زؤر سوثاس.
 :سةرؤكى ثةرلةماننكى/ يمبةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَي

 بةرَيز )زانا عبدالرمحان(. سوثاس بؤ بةرَيز)خلف امحد(،
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 ن:بةرَيز زانا عبدالرمح
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيم واية مادةم لة ناو دةستةى طشتى نيية  ،ابو كاروان( دةكةمبةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ثشتوانى راكةى )
لةناو قاعة دواى فراكسيؤنة ئازادة لةوةى دواى لة  ،نييةرَيذةى ضراكسيؤنةكان ئةطةر زؤريش بَيت طرفت 

ثشتوانى راكةى )ئاواز(خان( و) شريين خان( دةكةم كَيشةى فراكسيؤنةكان لةم خولةو لة خولةكةى 
ثَيشووتر بؤ زؤر جار بةراستى ئةندامَيكة ثةرلةمان بة دةنطى دةنطدةرى ثارتَيكى سياسى بؤتة ئةنامى 

يا بؤتةوة  جا ثرسيارةكة ئةوةية تؤ بتوانى فَيل لة دةنطدةرى حيزبةكةت بكةى ثةرلةمان دوايى هاتووة ج
ضؤن ئةتوانى لة ناو ثةرلةمانى كوردستان نوَينةرايةتى خةلك بكةى يةنى ناتوانى لةسةر ئةو مةبدةئةى 

هةر  ن،واى من فةقةرةى ئيزافة بكةيبؤية بة بِر ،كة دةنطى ثَيداوىناتوانيت مبَينيتةوة و ديفاعى لَيبكةى
مافى  ،يا جيا ئةبَيتةوة ،فراكسيؤنةكةى بةجَى ئةهَيلَيت بة هةر هؤيةك بَيت ،ئةندامَيكى فراكسيؤن

لةبةر  ،فراكسيؤنةكةية بة ثَيى رَيزبةندى هةلبذاردن ئةندامَيى هةمان ثارتى سياسى جَيطةكةى ثركاتةوة
كَيك نةتوانَيت نط و قورسة خةَلئةوة بةراستى ثةرلةمانى كوردستان نوَينةرايةتى خةلك ئةركَيكى طري

 زؤر سوثاس. ى لةم ثةرلةمانة نوَينةرايةتى بكا و كورسى هةبَيت،، بةراستلةطةل خؤى راست كا حةق نيية
   :نكى/ سةرؤكى ثةرلةمانيمبةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَي

  .بةرَيز )د.سرود( )زانا عبدالرمحان (، سوثاس بؤ بةرَيز
 :سليم ميت بةرَيز سرود

 .سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز
خوىل داواى ثةرلةمان ئةمة موخةيةرين  ،بةتةسةورم ئةو بابةتة رةنطة مشكيلةكى زؤر طةورة دروست بكا

يان بةرةو ازادى بةجَيبَيلني بريوبؤضونى خؤى مومارةسةى بكات، ثةرلةمانتار بة ئ ، ئايابة دوو شت
سبة و دوسبةى ليستةك هةية  ،يان بكةينهةندةك ليست هةية ناتوانني دةجم ،ئيماجى اجيبارى برواتةوة

لةبةر ئةوة ئوة مةشاكل دروست  ،ئةويدى اكسر يسار ناتوانن يةك فراكسيؤن دروست بكاتن ،اكسر ميني
 زؤر سوثاس.   دةكةم، وانى لة قسةكانى سيغةكةى )ابو كاروان،كاك ئارى(يلة كؤتايدا ثشت ،دةكا

 مان: نكى/ سةرؤكى ثةرلةيمبةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَي
 سوثاس بؤ بةرَيز)د.سرود(، بةرَيزمامؤستا) ماجد( .

 :عثمانبةرَيز ماجد 
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

راستى دةمةوَى بة ،هةندَيك باس كرا سةبارةت بةعةدالةتى و ناعةدالةتى زؤرينةو كةمينةى فراكسيؤنةكان
 ؟( كورسى هةبَيت5َيك)(كورسى هةبَيت يةك38ضى عةدالةتة يةكَيك )، بؤلَيرة شتَيك شى بكةمةوة

فراكسيؤنيان يةك فراكسيؤبَيت تر  ،فراكسيؤن بَيت هةشت يان حةفت بةقةدةر ئةوةى تر كورسى هةية
بؤية من ثشتطريى لة قسةكانى هةمو ئةو بةرَيزانة دةكةم كة ئاماذةيا بةوة كردووة هةر  ،فراكسيؤن نةبَيت
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 ،هةلبذاردنةكانى ثةرلةمانى كوردستان بكات وة هةر قةوارةيةكى سياسى يان حزبَيك بةشدارى لةي كةسَيك
مافى خؤيتى كة يةك كورسيش بَيت فراكسيؤنى خؤى هةبَيت وة لة هةمان كاتدا ئةو ، سةركةوتووبَيت

بةرَيزانةى ئةو ئةندام ثةرلةمانانةى كة لة فراكسيؤنةكان دةردةضن فراكسيؤنيان هةبَيت بةلكو دةبَيت 
 زؤر سوثاس. كان،جيطرةوةيان هةبَيت لة فراكسيؤنة

  :بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمنكى/ سةرؤكى ثةرلةمان 
 )ايوب عبداللة رسول(.)مامؤستا ماجد(،بةرَيز  سوثاس بؤ بةرَيز

 بةرَيز ايوب عبداللة رسول:  
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 بكرَيتةوة كة ئةوةش جَى ،اوا دةكةم برطةى يةك بة تةواوةتى لة فراكسيؤن بنوسرَيت( د1) دةربارةى برطة
ثيشنيار دةكةم دةربارةى برطةى  ،ضونكة ئةوة تَيدا نةهاتووة وة ،بلَيني فراكسيؤن فراكسيؤنَيكى دةبَيت

مةروان( و )حاجى  ثشتى لة راكةى )مامؤستاثاَل ،( ئةندام ثَيك بَيت3دووةم لةسةر ذمارةى ئةندامان لة )
 كاروان(دةكةم، سوثاس.

 :سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمنكى/
 سوثاس، فةرموو كاك صاحل. 

 بةِرَيز صاحل فقَي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةرةتا لة ناونيشانةكةوة من ثَيمواية ئؤثؤزسيؤني ثةرلةماني زيادة، ئَيمة هةموومان لَيرة ثةرلةمانتارين و 
َي، زؤرجار ئَيمة حيزبةكةمان ئةوة حكومةتة دةتوانرَي تيايدا ئؤثؤزسيؤن بوون و نةبووني دةستنيشان بكر

لة ناو حكومةت دا لة دةسةآلت بووة و ئَيمة لَيرة لة ثةرلةمان دذي نوَينةرةكامنان لة حكومةت 
وةستاوينةتةوة و ئؤثؤزسيؤن بووينة، بؤية مةرج نية ئةوةي كة تةنها لة حكومةت بَي ئةوة لةطةَل 

و دةنرَي ئؤثؤزسيؤن نةبَي لة ناو ثةرلةمانةوة؟ ئةوة اليةنَيكي تر، ئةي اليةني تري لَيرة دةسةآلت دا ضي نا
بة زياد دةزامن، سةبارةت بة خاَلي سَييةم من ثَيشنيار دةكةم هةر خبرَيتة سةر خاَلي دووةم، دةكةوَيتة ذَير 

ي ِرَيكارة داراييةكان تةنها ئةوة خبرَيتة سةر خاَلي دووةم و خاَلي سَييةم ثَيمواية زيادة، دواي ئةوةي كة خاَل
دووةم كؤتايي ثَي دَيت دةكةوَيتة ذَير ِرَيكارة داراييةكانةوة دةتوانرَي ئةوة بنووسرَي،  سةبارةت بةو 
ثَيشنيارةي كة خاتوو ئاواز كة ضةند هةظاَلَيك ثشتيوانيان كرد منيش لةطةَل ئةوةم ثةرلةمانتار بةر 

ةسةر بنةماي بةرنامةي كاري لةوةيكة  كاتَي خؤي كانديد دةكات لة هةَلمةتي هةَلبذاردنةكان دا ل
ليستةكةي دةنطدةر دةنطي ثَي دةدةا و لة كاتَيكدا كة ئةو ثةرلةمانتارة نةيتواني ئةو بةرنامةي كة بؤ 
خةَلكي ئاشكرا كردووة و هةوَلي بؤ داوة و لةسةر ئةساسي ئةوة دةنطيان ثَيداوة، منيش ثَيمواية ئةوة 

كانيش دا مايف ئةندامان ئاماذةي ثَيدرابَي، لَيرة لة ئةندامي حةقي خؤيةتي هةرضةندة لة ياساي هةَلبذاردنة
بكةوَي، باشرتين بةَلطةش بؤ ئةوة ثَيمواية لةطةَل ِرَيزم بؤ هةموو ئةو ليستانةي كة كورسي يان ضةند 
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كورسييةكيان هَيناوة ئةم سةد كةسةي كة لة ناو حيزبَيك لةو حيزبانةية كة ئَيستا لَيرة زؤرترين دةنطيان 
اوة هةمان ئةم سةد كةسة بةرة بؤ ناو ليستَيك لةو ليستانةي كة كورسي و دوو كورسييان هَيناوة، ئةم هَين

سةدة بة هةمان شَيوة دانة و دووانيان دةردةضَي، بؤية ئةوة ثةيوةندي بة شةخصةكاني ناو ئةو ليستةوة 
ئةوة ثةيوةندي بة قوةتي ئةو  ( كةسي دةردةضَي و ليستَيك سَي دوواني دةردةضَي،30ة كة ليستَيك بَي )يني

حيزبةوة هةية، بؤية من ثَيمواية ئةو ئةنداماني ثةرلةمانة لة قوةتي حيزبةكانيانةوةية دةردةضن و هةر 
يةكَيك لة ئَيمة ئةطةر بةراورد بكةين بةو سةد كةسةي كة لةو ليستانةي تر دا هةية دةنط بة دةست 

 زؤر سوثاس.ناهَييَن، من ثَيمواية ئةوة حةقي حيزبةكةية، 
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، فةرموو.عثمانسوثاس بؤ بةِرَيز صاحل فةقَي، بةِرَيز علي 
 :عثمانبةِرَيز علي 

 بةِرَيز جةنابَي سةرؤكي ثةرلةماني.
َي ثَيشنيار دكةم بةو بِرطا ئَيكَي ثشتةظانيا ِرةئيا كاك حتسني و صاحل فةقَي دةكةم، سةبارةت بِرطا دوو و س

 شَيوةي خوارةوة بَيتة دةمج كرن و بَيتة داِرشنت:
بةثَيي ثَيوةري كورسي ثةرلةماني بؤ ِراثةراندني كاروضاالكي، دةستةي سةرؤكايةتي بودجةيةك بؤ 

 فراكسيؤن دياري دةكات و ئةم بودجةية دةكةويتة ذَير ِرَيكارة داراييةكان، زؤر سوثاس.
 م ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر إبراهي

 ، بةِرَيز عبداهلل حاجي حممود، فةرموو.عثمانسوثاس بؤ بةِرَيز علي 
 بةِرَيز عبداهلل حاجي حممود:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةبؤضووني من فراكسيؤن بارطراني دارايي دروست ناكات بؤ ضارةسةركردن و كردنةوةي طرَي كوَيرةكانة، 

و ِرَيككةوتن و بةِرَيكردني كارةكاني ثةرلةمانة لة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان، ثشتيواني لة  بؤ تةفاهوم
كاك أبو كاروان دةكةم، ئةو صياغةي كة كاك أبو كاروان خوَيندييةوة باس لة ليست بةرنامةي هةَلبذاردني 

كة هاتة ناو ثةرلةمان نابَيتة  هةبَي، يةعين هةر ليستَيك بةرنامةي هةَلبذاردني نةبوو لة دواي هةَلبذاردن
فراكسيؤن، لةبةر ئةوة وازحة دةَلَي هةر حيزب و قةوارةيةكي سياسي بةشداري لة هةَلبذاردني ثةرلةماني 

بة كوردستان بكات و خاوةني ليست و بةرنامةي هةَلبذاردن بَيت كورسي بة دةست هَينا دةبَيتة فراكسيؤن، 
رديش نةكرَيتةوة، لةبةر ئةوةي لة دةرةوة باس لة كوشتين بؤضووني من ئةوة تةحسيل حاسلة، زؤر و

ئازاديةكان دةكات، ئةوة خؤي تةحسيل حاسلة، بؤ ضارةسةركردني ئةو مةترسيانةي كة فراكسيؤنةكاني تر 
 هةيانة، زؤر سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 بةِرَيز د.ثةري فةرموو.
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 احل محيد:بةِرَيز ثةري ص
 سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز 

ثشتيواني لة راي يةكةمي كاك عمر دةكةم، ئةوةي باسي لةوة دةكرد جاِرداني مةرطي دميوكراسيةتة لة ناو 
ثةرلةمان، نابَيت كاري لةو جؤرة بكرَي، بة نيسبةت خاَلي سَييةميش بضَيتة ثاَل خاَلي دووةم، شتَيكي وا 

كرَي بودجةكةش دةكةوَيتة ذَير رَيكارة داراييةكان، بةمة خاَلي سَييةم نيية، بةم شَيوةيةي بؤ زياد ب
 نامَينَيت، زؤر سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 بةِرَيز كاك علي فةرموو.
 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مان، بابةتَيك هةية هةست ثَي دةكةم شتَيكي خراثة، مةسةلةن بة ناوي خواي طةورة، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلة
كة موناقشةيةك دةكرَي هةندَيك ثَييواية تاوةكو كؤتايي حاكمة، هةندَيك ثَييواية تاوةكو كؤتايي 
ئؤثؤزسيؤنة، هةندَيك ثَييواية هةر يةك كورسي دةهةَييَن، بريةكة با بريي دامةزراوةيي بَيت، يةعين با بري 

وة بكةينةوة ضؤن دةكرَي بة دامةزراوة، بةَلَي، مايف ئؤثؤزسيؤنة بَيت لة هؤلي ثةرلةماندا لة دامةزرا
بيثارَيزي، ئينجا هةر كَيي ئؤثؤزسيؤن بَيت، بابةتي فراكسيؤن بابةتَيكي زؤر جدية، من لة خؤمةوة دةست 

زار دةنطيش ناهَينم، ثَي دةكةم نةك حةَلكي تر، نةك سةد و ضل هةزار، بة تةنها خؤم هةَلبذَيرم دوو هة
باشة، تؤ ليستةكةت هةر دةنطةكان نيية، هةر ثةرلةمانتارَيك ببَيت بة كانديد بةالي كةمةوة لة بانطةشةي 
هةَلبذاردن حيزيبةكةي بيست بؤ سي دةفتةر تَييدا سةرف كردووة، لة كؤي طشيت ئةو ثارة بؤي سةرف 

ياببمةوة و حيزبَيكي سةربةخؤ و فراكسيؤنَيكي دةكات بؤ بانطةشة هةلدةكرَي، دةكرَي لة خؤمةوة بضم ج
سةربةخؤ دروست بكةم، ئةطةر بةرنامةي ئةم حيزبةت ثَي قةبول نةبووة لة سةرةتا كارت لةطةَل نةكردبا، 
ئةطةريش ثَيت قةبولة، خؤ ئةمة نيية ناضارات بكات نابَي وا دةنط بدةي، لة ناو فراكسيؤنةكةتدا بةلَي 

َلَي، ئازادي رووبةرووي طةندةَلي دةبيتةوة، بةَلَي، ئازادي رووبةرووي ستةمكاري ئازادي ضؤن دةنط بدةي، بة
دةبيتةوة، رةئي دةدةي، ماناي ئةوة نيية هيض رةئيت نةبَيت، واتة ئازادي ثةرلةمانتاري لة دةست نادةي، 

ةسةلةن من لة بةاَلم فراكسيؤن قةوارةيةكة، بةرنامةيةكي ئينتيخابية و هَيزَيكي دياري كراوة دايناوة، م
زؤر شتدا لةطةَل فراكسيؤنةكةم رةنطة دةنط نةدةم، فراكسيؤنةكةم زةخيت ئةوةم لَي ناكات، فراكسيؤن 
دةرت نةكات، ئَيمة ناَلَيني فراكسيؤن ئةندام دةردةكات، ئةمة خراثة كة فراكسيؤن بؤي هةبَيت ئةندام 

م ئةندامَيك خؤي واز بَينَيت لة دةربكات، من دذي ئةمةم، ئةوة دذي بنةماكاني دميوكراسية، بةاَل
فراكسيؤنةكةي، من ثَيمواية نةك دةبَي شوَيين بطريَيتةوة، بَلَيي مايف ئةنداميةتي لة دةست داوة، واتة نابَيتة 
دةركردن، ضونكة بةرنامةيةكة حيزبةكة اليدا  تؤ المةدة، هةر ئةوةية كة لة بةرنامةي هةَلبذاردن طوتوتة، 

اودَيري بكة، لةوةدا بة دواداضوون بكة، ضونكة ئةمة زؤر طرنطة، دووةم: فراكسيؤن لةوة قسة بكة، لةوة ض
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يةك بَيت، ئَيمة بةربةسيت هةَلبذاردمنان نيية، خؤي بةربةسيت هةَلبذاردن تةئسري دةكات لة دةنطدان، بؤ 
 24انةوة رةنطة % نةهَيين نةيةتة ناو ثةرلةمان، دَييتة ناو ثةرلةم7% ثَيشرت لة 5% يان لة 10منوونة لة 

كورسي بَينني، رةنطة هةر هاوثةمياني ناو فراسكيؤنةكان زؤر بيَب، ئةوة رةنطة تةنها رَيكارَيك بَي بؤ 
ئاسانكاري بةِرَيوةضووني طفتوطؤكان، ئاسانكاري بةِرَيوةضووني دةستنيشان كردني دةسيت سةرؤكايةتي 

كي نةبَيت، هةر كؤبوونةوةيةك دةكرَي و تةواو، ثةرلةماني كوردستان، منيش لةطةَل ئةوةم هيض ئيمتيازاتَي
( بكرَي بة 1 – 5لة بةيين )خريهم االوسط( بؤية ثَيويست نيية فراكسيؤن ئيمتيازاتي هةبَيت، بةاَلم )

(، ئةوة تةنها رَيكارة، من هيوادارم ئةو فراكسيؤنانة كة يةكن لة داهاتوودا ثَينج بن، شةش بن، ضوار بن، 3)
ا توركمانةكان و كلدان و ئاشوري نوَينةرايةتي قةزيةيةك دةكةن، نوَينةرايةتي ثَيكهاتةيةك ئَيمة دةَلَيني بر

دةكةن، مةعقولة لة ناو خؤياندا رَيك نةكةون لةسةر فراكسيؤن كة دروسيت بكةن، يةعين ضؤن 
ؤنانةي نوَينةرايةتي دةكةن، قةزيةكةتان يةك قةزيةية، لة رووي ثرةنسيث كة ناو دةنووسرَيت ئةم فراكسي

الي خوارةوة، بة راسيت ئةطةر حيزبَيك حةوت سةد و ضل و هةشت هةزار دةنطي هَينابَي، يان ثَينج سةد 
هةزار دةنطي هَينابَي، لةطةَل يةكَيك دوو هةزار دةنط يان سَي هةزار دةنط، واللة ئيرت ئةوة قورسة بَلَيي 

 هةردووكيان وةكو يةك فراكسيؤنة، زؤر سوثاس.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:براهيم ئَيبةِرَيز جعفر ا

بةراسيت هةم ثَيكهاتةكان قةزيةي خؤيان هةية، هةم كوردةكانيش قةزيةي خؤيان هةية، بةاَلم لة روانطةي 
 سياسي دابةش بوون و جياوازي دروست دةبَي، بةِرَيز شَيركؤ حةمة امني فةرموو.

 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني:
 ةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرل

لة راستيدا بة رووني هةسيت ثَي دةكةي، كة زؤر بة داخةوة، يةعين ئةم بِرطة و ماددةية ثِراو ثِركراوة لة 
موزايةدةي سياسي، يةعين بة بِرواي من نة موزايك نة ثَيكةوة ذيان نة بةرجةستةكردني ماف كة هيض 

ماددةيةش ناضةسثَي لة كوردستاندا، يةكَيك لةمانة بةم ماددةية جَيي ناكرَيتةوة لة كوردستاندا، بةم 
يةعين ناكرَي تؤ لة دةرةوة دوذمين ئازادي بي، لة دةرةوة دذي دميوكراسي بي، لة دةرةوة هةتك كردني 
دميوكراسي هةبَيت، تةبعةن بَيي لة ناو هؤلي ثةرلةمان بؤ ئةغرازَيكي سياسي كؤمةَلَيك قسة بكةي كة ثَيت 

ةكةي كة تةرةفاكاني تر هةموويان دذي بريوبؤضووني سياسني، يان دذي وابَيت ئةوة تؤي ديفاع لة شتانة د
ثَيكهاتةكانن، من لَيرةوة دةيَلَيم بة نيسبةت منةوة و بة نيسبةت حيزبةكةمشةوة دَلنياين لةوةي بةرزترين 
 ثؤسيت هةرَيمي كوردستان لة خؤشك و براياني مةسيحي بَيت يان ئةرمةن بَيت، سريان بَيت، ثَيكهاتةي تر

بَيت زؤر ئاسايية، يةعين ئةوة مافَيكي رةواي خؤيانة، هاوواَلتي ئةم نيشتيمانةن، لة كَيرِبكَييةكي ئازاد و 
دميوكراسيانةي هةرَيمي كوردستاندا هةر ثؤستَيك بة دةست دَينن ئةوانة، بةاَلم تؤ بَيي ئةمة بكةي بة 

ن ضؤن كار كراوة لة ناو ئةم ثةرلةمانةدا، لة سةفةقاتي سياسي، ببَيت بة بابةتَيك كة لة رابردوودا بينيووما
ئَيستاشدا دةبينني لةم موناقةشانةدا ضؤنة، لة راستيدا من ثَيمواية ئةوةية خةتةرةكة، يةعين تؤ وةزع بة 
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خةَلك بدةي بَلَيي دةبَي خةَلك وابَي، بةاَلم خؤ لة ئةساسدا وا بريكةيتةوة، بؤية مةسةلةي ثَيكهاتةكان، 
َي بةِرَيزانة، ئةو خوشك و برا بةِرَيزانة هاونيشتيماني ئةم كوردستانةن، هيض مةسةلةي ئةو هاوِر

جياوازيةكيان نيية لةطةَل هيض هاونيشتيمانيةكي تردا، ثَيويستة هةموو ماف و ئةرك و ئيمتيازات هةموو 
واللة دذي وةكو يةك وابَيت لة كوردستاندا، بؤية ئةمة بابةتَيكة ثةيوةنديدار نيية بةوةي كة تةرةفَيك 

ثَيكهاتةكانة و تةرفَيكي تر زؤر لةطةَليان داية، كة ئةساسدا رةنطة وا نةبَيت بة دَلنيايي، بة دلنيايي وانيية، 
بؤية مةسةلةي فراكسيؤن ئةمة بابةتَيكة ثةيوةنديدارة بة هةَلبذاردنةوة، ثةيوةنديدارة بة ليستةوة، 

يةكي ثةرلةمانيةوة، ئةطةر وانيية ئةم مةوزوعة ثةيوةنديدارة بة قةوارةوة، ثةيوةنديدارة بة كوتلة
تةئسرياتي نةبووة لةسةر بةِرَيوةضووني كارةكاني ثةرلةماني كوردستان، ذمارةي فراكسيؤن ضةند بووبَي، 
يةك بَي، يان زياتر بَي، ئَيستا بؤ ئةم موناقةشةية دروست دةبَيت، بة دَلنياييةوة مةسةلةي ئةوةي كة لة 

اكسيؤنةكان تةئسرياتي هةبووة لةسةر مةسلةي ثةِرَيوةضووني كارةكاني ثةرلةماني رابردوودا ذمارةي فر
كوردستان، بؤية ئَيستا ئةم موناقةشانة هاتة ثَيشةوة، بؤية من لة راستيدا كة حالةتةكةيان وا دروست كرد 

بؤضووني ئازادي عةال ئةساس ئةوة بلؤكَيك لةطةَل ئةوةية بة تةواوةتي لةطةَل مايف ثَيكهاتة و لةطةَل بريو
سياسية، بةاَلم كؤمةَلةيةكي تر كة لة دذي ئةوان، كة ئةسل و ئةساسي ئةو مةوزوعة نيية، لة راستيدا بة 
هيض شَيوةيةك ئةم نة بنةماي ئَيمةية، نة بنةمايةكي زانسيت هةية، ئَيمة لةطةَل ئةو هاوِرَييانةم كة ثَيشرت 

دةركردني ئةندام لة راستيدا ئةمة ئةسلةن كاري كاك بَيستون باسيان كردووة، هةروةها مةسةلةي 
حيزبةكةية، يةعين ئةم حيزبة بؤ خؤي بؤ نايةت خةَلكي باش و تةقيمَيكي باش ئةطةر بةالي ئةوةوة 
باشة بَينَيتة ناو ثةرلةمان، ئةوة بة بِرواي من لة ناو ياساي هةَلبذاردندا موعالةجة دةكرَي، من دذي ئةو 

ر ئةوةي كة بةو شَيوةية مامةَلةي لةطةَل بكرَي وا بكرَي و دةربكرَي، يةعين لة رايانةم كة طوتيان لة سة
 راستيدا ئةسةلةن ئةمة لةطةَل ئةوة نايةتةوة كة تؤ ئَيستا باسي ئازادي دةكرا ثَيشرت، زؤر سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي
 مي هةية؟ بةِرَيز كاك زانا فةرموو.موناقةشة كؤتايي هات، خاَلَيكي نيزا

 بةِرَيز زانا عبدالرمحن عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمة لَيرة ئةندامي ثةرلةمانني، هةموو ثةرلةمانتارَيك ئازادة لةوَي رةئي ضؤنة، بؤية من داوا دةكةم 
مان ناتوانَي بة رةئي ئةندام يةكَيك لة قسةكاني كاك د.شَيركؤ لة ثرؤتؤكؤل بسِرنةوة، ئةندامَيكي ثةرلة

ثةرلةماني تر بَلَي ئةوة موزايةدةية، بؤية ئةوة لة راستيدا ئةو كةلتورة كةلتورَيكي خراثة، ئَيمة لَيرة 
يةكرتي تؤمةتبار بكةين و قسة لةسةر قسةي يةكرتي بكةين، ئةوة رةئي ئَيمةية وةكو ئةندامَيكي ثةرلةمان 

َيت، كةسيش باسي ئةوةي نةكردووة كَي دذة و كَي لةطةَلة، كَي تاوانبارة ثَيمانواية ئةم شتة وا ضارةسةر دةب
و كَي موزايةدة دةكات، يةعين ثَيمواية ئةو جؤرة طفتوطؤيانة طفتوطؤي ئةندامي ثةرلةمان نني، بؤية حةقة 

 بةشَيك لةو قسانة لة ثرؤتؤكؤل بسِرَيتةوة، زؤر سوثاس.
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 ةرؤكي ثةرلةمان:مينكي/ جَيطري سبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

كاك د.شَيركؤ قسةي طشيت كرد، قسةي طشيت بوون، راستة ئاماذةي تَيدابوو، من ئاطادارم كرد كة قسةكان 
ثوختة بَيت، بةاَلم قسةي تايبةتي نةكرد، نةي طوت ئةم اليةنة سياسية، بةِرَيزان، طفتوطؤ لةسةر ئةم 

 ماددةية كؤتايي هات، تَيبيين ليذنةي ثةيِرةوي ناوخؤ.
 ةِرَيز د.فرست صؤيف علي:ب

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمة داوا دةكةين ئةوةي كاك ابوكارون سياغةيدا ثَيمان، ضونكة بةشَي زؤري رةئيةكان سَي كةس زياتر 
ثشتطريي كرد، ئةوة رةئيةي تريش كة ضؤنيةتي مامةلةكردن لةطةَل ئةندامَيك ئةطةر فراكسيؤني بة جَي 

 ي كة ثشتطريي يةكرتيان كرد سياغةيةكياندا ثَيمان، زؤر سوثاس.هَيشت، ئةوة ئةندامانة
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 خاَلَيكي نيزامي هةية؟ بةِرَيز كاك حتسني فةرموو.
 بةِرَيز حتسني امساعيل دؤَلةمةري:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ن كردووة حةق بوو ئةوةش بتس بكرَيت، زؤر سوثاس.بابةتي ئؤثؤزسيؤنيش سَي ئةندام داوايا
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

ئةوةش بة دةنطدان دواتر يةكاليي دةكرَيتةوة، كاك فرست ئةطةر وةاَلمي ئةوةش بدةن كة كاك حتسني 
 باسي كرد.

 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ا تةنها موناقةشة بوو، ئَيمة تةنها رةئيةكامنان وةرطرتووة، دواتر دةضينة سةر ماددةي ئؤثؤزسيؤنيش، ئَيست
ئةطةر سَي كةس زياتر ثشتطريي كرد، ئَيستا دوو كةس ثشتطرييان كردووة، بة تةئكيد دةخةينة دةنطدان، 

كةس ثشتطريي كردبَي وةكو جاري  ئايا هةلبطريَي يان نا، ئَيمة نةضووينة ناو وردةكارييةوة، هةر رةئية سَي
 جاران دةخيةينة دةنطدانةوة، زؤر سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 ( ئةطةر خبوَيننةوة.112بةِرَيزان، بةردةوام دةبني، ماددةي )
 بةِرَيز قارةمان قادر فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:125ماددةي )
ستةي طشيت لة اليةن سةرؤكي ثةرلةمان سةرثةرشيت دةكرَي كة ثَيك دَيت لة سةرؤكايةتي دووةم: دة

 ثةرلةمان و سةرؤكي فراكسيؤنةكان.
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 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 بةِرَيز ساالر حممود فةرموو.
 بةِرَيز ساالر حممود مراد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بِرطةية، بة بؤضووني من ئيستيحداس كردني بةشَيك لة ناو ثةرلةماني كوردستان كة  سةبارةت بةم

ثيمواية لة زؤربةي ثةرلةمانةكاني جيهان حاَلةتَيكي وا دةطمةن هةية، لة رؤَلي ثَيكهاتةيةكي طرنطي 
ثةرلةماني دةكوذَي ليذنة هةميشةييةكانة، مةسةلةي تةوزيف كردني دةستةيةك لة رَيطةي 

ةكانةوة، من ثَيمواية ئةمة زؤرتر لَيدانة لة كارة ثيشةييةكاني ثةرلةمان، كة خؤي لة رؤَلي فراكسيؤن
ثةرلةمانة بضووكةكة دةبينَيتةوة كة ليذنة مةعنيةكانة و تةخسوسةكان رَيك دةخات، لةبةر ئةوة بة ديدي 

ي طةورة لةبةردةم لة من بووني دةستةي طشيت دةرئةجنام و ثيادةكردني ئةم ثةيِرةوةدا دةبَيتة رَيطرَيك
ثَيشةيي كاركردني كاري ثةرلةماني، تةخسوسي كاري ليذنةكان، لة جياتي ئةوة رؤَلَيكي زياتر بدرَي بة 
ليذنةكان، سةرؤكايةتي ليذنةكان دةتوانَي ئةو بؤشاييانة ثِر بكاتةوة كة ئةم دةستةية دةيةوَي ثِري بكاتةوة، 

بةم جؤرة مةتبةخَيكة لة دةرةوة، مةتبخة ليذنة  كة ثَيمواية ئةم دةستةية و بةم ثَيكهاتةية
هةميشةييةكان، بة تايبةتي ليذنةي ياسايي و ليذنة طرنطةكاني تر، هةروةها هةندَيك جار ئةوةندةي كَيشة 

 قول دةكاتةوة كَيشةكان ضارةسةر ناكات، رَيطر دةبَيت لة كاري ليذنة هةميشةييةكان، زؤر سوثاس.
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ميبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 بةِرَيز كاك ئاري فةرموو.
 :مولود عبداللطيفبةِرَيز ئاري 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( خاَلي ضوارةم دةَلَي 114( بكرَيتة يةك، واتة بكرَي بة خاَل، لة ماددةي )113، 112ثَيمباشة ماددةي )

بؤي دياري كراوة، هةست دةكةم ئةركَيكي دي ثيادةكردني هةر ئةركَيكي دي كة بة ثَيي ئةم ثةيِرةوة 
 مةتاتي بَيت، يان هةر خاَلي ضوارةم البربَيت، زؤر سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 بةِرَيز كاك  مةروان طةاَلَلي فةرموو.
 بةِرَيز حسني امساعلي حسني )مةروان طةاَلَلي(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
(ة، يةعين هةر سَي ماددةكة بكرَيتة يةكةم و دووةم و سَييةم، 126تَيبيين يةكةم لةالي من ماددةي )

ئةوةي تري بة تةسةوري من وةكو تةجروبةيةك كة لةطةَل دةستةي سةرؤكايةتي سةرؤكي فراكسيؤنةكان 
شةكانيان ضارةسةر هةر كاتَيك كة جةلسةيةكيان كردبَي و دانيشتنَيكيان كردبَي، يةعين زؤرَيك لة كَي

كردووة، زةمينة سازي باشيان كردووة بؤ ئةوةي كة لة هؤلي ثةرلةمان ئةو بابةتة كة بابةتَيكي هةستيار 
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بووبَيت بة ئاساني تَيثةِرَيندرَيت، تةوافوقَيكي سياسي لةسةر بكرَي، كاري ليذنةكان بة تةسةوري من جياية 
نةكان لةطةَل دةستةي سةرؤكايةتي دةيكةن، كاري لةطةَل كاري ئةو دانيشتنةي كة سةرؤكي فراكسيؤ

ليذنةكان كارَيكي تةخسوسية، داتوانن لة بواري خؤيان لةطةَل دةستةي سةرؤكايةتي بة تايبةتيش لةطةَل 
جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان، كة جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان مةعنية لةطةَل ليذنةكان لة خةت بَيت، لة 

ةشدار بَيت، بؤ ئةوةي كة بتوانرَيت ئيش و كارةكان بة رَيك و ثَيكي ئةجنام دانيشتنةكان لةطةَل ليذنةكان ب
بدرَين، بةاَلم ئةو دةستةيةي كة ئَيستا دادةمزرَيت بؤ زياتر تاوتوَيكردني بابةتةكانة و لةيةك 

 نزَيككردنةوةي بريوبؤضوونةكانة، كةمرتكردنةوةي خيالف و تَيِروانينةكانة، زؤر سوثاس.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:براهيم ئَيبةِرَيز جعفر ا

 ( كؤتايي هات، تَيبيين بةِرَيز د.فرست، فةرموو112بةِرَيزان، طفتوطؤ لةسةر ماددةي )
 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ة خؤي سةبارةت بة ئيستحداسكردني دةستةي طشيت تةنها ناوةكةمان ئيستيحداس كردووة، ئةطةر نا كارةك

هةبووة، بة تةسةوري من ئةوةندةي كؤبوونةوةي سةرؤكي فراكسيؤنةكان و سةرؤكايةتي ثةرلةمان كراوة، 
ئةوةندة كؤبوونةوةي ثةرلةمان نةكراوة، ئةوةندة كؤبوونةوةي ليذنةكان نةكراوة، هيض ناويشي نةبووة، 

ةك كؤبوونةوةيةك هةبَي، ناوي دةستةي طشتيش نةبووة، بةاَلم هةر كيشةيةك هةبووبَي هةموو بةياني
بابةتَيك هةبووبَي ئةوانة ضووينة ذوورةوة كؤبوونةوةيان كردووة، ئَيمة هاتووين ضمان كردووة تةنزميان 
كردووة، ناوَيكيشمان لَي ناون لةو كؤبوونةوةيةي كة ثَيي دةطوترَيت سةرؤكي فراكسيؤنةكان، ئةطةر سةيري 

ستا دَيينة سةري هاو هةَلوَيسيت دروست دةكات لة ناو ( كة ئَي114مةهامةكانيشي بكةي لة ماددةي )
فراكسيؤنةكان، شاندةكان رَيك دةخات، وةرزةكاني طرَيدان رَيك دةخات، ثيادةي هةر ئةكَيكي دةكات كة بَيتة 
ثَيش، يةعين هيض تةدةخولَيك ناكات لة كاري ليذنةكان، تةنها هةوَلدةدات وةجهة نةزةري ئةو فراكسيؤنانة 

بكاتةوة، كاري ثةرلةماني ئاسان بكات، بؤية ئيستيحداس نيية، تةنها تةنزمية و ناو لَينانة،  لةيةك نزيك
 هيضي تر نيية، زؤر سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 ( خبوَيننةوة.113بةِرَيزان، بةردةوام دةبني، ماددةي )
 بةِرَيز قارةمان قادر فتاح:

 رؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز سة
 (:113ماددةي )

 دةستةي طشيت لةسةر بانطهَيشيت سةرؤكايةتي ثةرلةمان يان يةك لةسةر سَيي فراكسيؤنةكان كؤ دةبَيتةوة.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 بةِرَيز بةهزاد دةروَيش فةرموو.
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 بةهزاد دةروَيش دةروَيش:
 ن.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما

( خااَل كة بةحس كةت تةبيعي ئةظة دةستةي طشيت كؤبوونةوة دَي هةبن، ئايا لَيرة بةحس 113ماددةيا )
نةكرية ظَي كؤبوونةوَي دَي بِريار لَي دةرضن يان نا؟ تةبعةن لةوانةية ئةم زؤر طةل هةندَي نةبني كو 

بهَيتة نظيسني كة راوَيذكارية، يةعين  بِرياريش لَي دةرضن، بةاَلم ئةطةر بَيتوو بِريار لَي دةرنةضن دةبَيتة
خاَلةكا بهَيتة نظيسني دانيشتيَن دةستةي طشيت راوَيذكارية، يةعين موشكيلةكة ئاشكرا بَيتة نظيسني، بةاَلم 
ئةطةر بَيتوو بِريار لَي دةرضن ثَيتظية رَيذةي بؤ دابنَين، بؤ منوونة بَيذن زؤرينةي رةها، يةعين ثَينجة لة 

 زؤر سوثاس. سةدَي زايد يةك،
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

خؤ ناتوانن بِريار بدةن، ضونكة دةستةي طشيت بة سةرؤكايةتي ثةرلةمان ثَيك دَيت و سةرؤكي 
 فراكسيؤنةكان، ضؤن بِريار دةردةكات، بةِرَيز كاك قادر فةرموو.

 بةِرَيز قادر ئؤمتان رةسول:
 لةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثةر

ثَيشنيار دةكةم ئةو دةستةية بتوانَي لةسةر بانطهَيشيت يان داواي حةوت ئةندامي دةستةكةش بتوانَي 
كؤبوونةوة بكرَي، ياخود ئةم يةك لةسةر سَيية ببَيت بة يةك لةسةر ضوار، يةك لةسةر ضواري 

نَيكيش بتوانَي، يةعين فراكسيؤنةكان و فراكسيؤنَيكيش، ئةطةر ببَيت بة يةك لةسةر ضوار جطةلة فراكسيؤ
 بتوانَي داواي كؤبوونةوةي دةستةكة بكات، يةعين ئةطةر بكةين يةك لةسةر ضوار دةتوانَي، زؤر سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن فةرموو.
 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةم ماددةيةدا ئيشكالَيك دةبينم لةو رووانطةيةي كة ياسا دةبَي جامع و مانع بَيت، جَيطةي تةفسري و 
تةئويل نةبَيت، من ثَيمواية لةم ماددةيةدا داِرشتين جؤرَيك لة تةفسري و تةئويلي تَيداية، لةو رووانطةيةي 

 37ايةتي فراكسيؤنةكان يان كة باس دةكات يةك لةسةر سَيي فراكسيؤنةكان، ئايا مةبةسيت سةرؤك
ثةرلةمانتار يةك لةسةر سَيي ثةرلةمانتاران لة فراكسيؤنة جياوازةكان  37ثةرلةمانتارة، ضونكة ئةطةر 

 داوا بكةن، يان سةرؤكي فراكسيؤنةكان؟ لَيرة نووسراوة فراكسيؤنةكان ئةوة ئيشكالَيكة، زؤر سوثاس.
 ثةرلةمان: مينكي/ جَيطري سةرؤكيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

ناخَير، سةرؤكي فراكسيؤنةكان، راست دةكةي، ئةوة زياد بكرَيت، راستة، بةِرَيزان، طفتوطؤي تر لةسةر ئةم 
 ماددةية نةما، كؤتايي ثَي هات، د.فرست فةرموو.
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 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةطةر بِرياري تَيداباية بة ناوي بِريار، دةبواية  ئةم دةستةية بة هيض شَيوةيةك بِرياري تَيدا نةهاتووة،
مبانطوتباية بة زؤرينةي ئامادةبووان، نيوة زايد يةك، هيض بِرياري تَيدا نادرَي، دةستةيةكي هةماهةنطية، 
ئةطةر سياغةطةش خبوَينةوة رَيك وا دةردةكةوَيت، ضونكة ئةمة باسي دةنطدان و شيت واي تَيدانيية، باسي 

 زؤرينة دةكرَين، بةس هةماهةنطية، دةستةيةكي راوَيذكارية، زؤر سوثاس.ئةوةنيية بة 
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 ( خبوَيننةوة تكاية.114ماددةي )
 بةِرَيز قارةمان قادر فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 :114ماددةي )
 -تؤ دةطرَيت:دةستةي طشيت ئةم ئةركانةي خوارةوة لة ئةس

 رؤَلي دةبَي لة هَينانة كايةي هاوهةَلوَيسيت لة ناو فراكسيؤنةكان. -1

 سةرثةرشيت كردن و رَيكخستين شاندةكاني ثةرلةمان لة ناوةوة و دةرةوةي هةرَيم. -2

 بةرنامة دانان بؤ وةرزةكاني طرَيداني خؤلةكاني ثةرلةمان بة راوَيذ لةطةَل سةرؤكي ليذنةكان. -3

 ركَيكي دي كة بة ثَيي ئةم ثةيِرةوة بؤي دياري كراوة.ثيادةكردني هةر ئة -4

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي
كَي قسةي هةية بؤ طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية؟ دةست بة ناو نووسني دةكةين، ديارة حةوت بةِرَيز داوا 

 ِرَيز ساالر حممود فةرموو.دةكةن طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية بكةن، دةست ثَي دةكةين، بة
 بةِرَيز ساالر حممود مراد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

جارَيكي تر جةخت لة ئةو بؤضوونةوة دةكةمةوة كة ئةم دةستةية دةستةيةكة ناوي هاتووة و بة ثَيي 
َيطة و ثةيِرةو دةضةسثَينرَي، ماددةي ثةيِرةوي بؤ دياري دةكرَي، ناو لَينانيش بة ثَيي ثةيِرةو واتة ث

ناونيشان و سةالحيةت و دةسةاَلت و ئاِراستةكردن، بؤ ثشتيواني كردن لة دةسةاَلتي سةرؤكايةتي 
ثةرلةماني كوردستان، ئةطةر ديقةت بكةن لةو ماددةيةي ثَيشوودا بةشَيك لة دةسةاَلتةكاني سةرؤكايةتي 

يدار و كارة ثَيشةييةكان دةبات، ثةرلةمانيش دةبات دةستةي طشيت، بةشَيك لة دةسةاَلتةكاني ليذنة ثةيوةند
راستة، هةموو ثةرلةمانَيك بةشَيك بريتية لة ضةند بلؤكَيكي سياسي، هةندَيك جار ثَيويسيت بة تةوافوقي 
سياسي هةية ياساكان، يان بِريارةكان، يان هةر هةَلوَيستَيك كة ثَيويست بووبَي، بةاَلم كاتَيك لة ضوارضَيوةي 

دةستةية دةكرَي نة ليذنةي هةميشةيية، نة سةرؤكايةتية، نة فراكسيؤنة، ئةمة ثةيِرةودا ئيستيحداسي ئةم 
ض مانايةكي هةية؟ بردني رؤَلَيكة هةر يةكة لةو بةشانة، بةاَلم لة هةمان كاتيشدا، ناتوانَي بِريار بدات، 
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ة هةمان وةكو تةوسيات بدات، وةكو لةوةي لة بِرطةي يةكةمدا هاتووة و لة بِرطةي ضوارةمدا هاتووة، ل
كاتيشدا تةدةخولة لة ئةركي ليذنة هةميشةييةكاني تر، مةسةلةي سةرثةرشيت كردن و رَيكخستين 
شاندةكاني ثةرلةماني كوردستان لة ناوةوة و دةرةوةي هةرَيم، ئةمة ئةركي سةرؤكايةتي ثةرلةمانة لةطةَل 

ةكاني طرَيداني ثةرلةمان بة راوَيذ ليذنةي ثةيوةنديةكاني دةرةوة، لة هةمان كاتيشدا بةرنامة دانان بؤ وةرز
لةطةَل سةرؤكي ليذنةكان، واتة رؤَلي ليذنة، من باسي سةرؤكي ليذنة ناكةم، بةاَلم رؤَلي ليذنةكان لةم 
مةسةلةية نامَييَن، واتة ئةمة هةموو ئةوانة تؤ دةستةي طشيت قؤرغ دةكرَي لة كاتَيكدا دةستةي طشتيش 

مة بارَيك دةبَي بةسةر كاري ثةرلةمانييةوة، وة كورت كردني كاري ناتوانَي بِريار دةربكات، واتة ئة
 ثةرلةمانييةوة بؤ خولي داهاتوو. زؤر سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 بةِرَيز زانا عبدالرمحن فةرموو.
 بةِرَيز زانا عبدالرمحن عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

رةئيةكةي كاك ساالر دةكةم لة بِرطةي دووةم، ثَيمواية كة زيادة، ئةطةر ليذنةي ثةيِرةو  ثشتواني لة
ئاطاداري من بَيت، ثَيمواية خاَلي دووةم واي لَي بكرَي، سةرثةرشيت كردن و رَيكخستين شاندة سياسيةكاني 

دياري دةكات خؤي  ثةرلةمان لة ناوةوة و دةرةوةي هةرَيم، نةك ئةو شاندانةي كة تةخسوسني، ليذنةيةك
كَي دةِروات ئةوة بة تةنسيق لةطةَل سةرؤكايةتي ثةرلةمان، بؤية من ثَيمواية هةر كاتي خؤشي بؤ ئةوةية 
زؤر جار هةندَي شاند دروست دةكرَي كة لة ثارتة سياسيةكان، لة فراكسيؤنة جياوازةكان لة ناو ثةرلةمان 

ن بكةن، ثَيمواية ئةركي رَيكخستين ئةوةبَي، نةك بؤ ئةوةي بِرؤنةوة دةرةوة و نوَينةرايةتي ثةرلةما
 ليذنةكان، ضونكة ئةوة كَيشة و طرفت و رؤتني دروست دةكات، زؤر سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 فةرموو. عثمانبةِرَيز كاك علي 
 عثمان:بةِرَيز علي 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ِرطةيا يةكَي بة ديتنا من بة سظكي هاتية بةحس كرن، لةوما ئةز ثَيشنيار دكةم كو بةو ( ب114ماددةيا )

شَيوةية بَيتة داِرشنت، دةستةي طشيت كار دةكات بؤ هَينانةكايةي لَيك تَيطةيشنت و هاوهةَلوَيسيت لة نَيوان 
هاتية ئيشارةدان، زؤر  فراكسيؤنةكان، ئةطةر بة ظي شَيوةيَي بَيتة داِرشنت زؤر باشة، ذبةر كو بة سظكي

 سوثاس.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 بةِرَيز عمر عينايةت فةرموو.
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 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةم سةرةتا ثشتطريي لة قسةكاني كاك ساالر و كاك علي و بةشَيك لة قسةكاني كاك زاناش دةكةم، ثَيمواية 
سَي بِرطةية زيادةية، دوو، سَي، ضوار، تَيكةَلكردني دةسةاَلتةكاني سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةطةَل دةستةي 
طشيت و سةرؤكايةتي ليذنةكانة لةطةَل دةستةي طشيت، ئةم )دوو، سَي، ضوار( البربَيت، يان ئةو داِرشتنةي 

من دةيَلَيم، دةستةي طشيت هةوَلدةدان بؤ باسي كرد دابِرَيذنةوة، يان بةم شَيوةيةي كة علي عثمان كاك 
نزيك كردنةوةي بري و راي فراكسيؤنةكان و هَينانةكايةي هاوهةَلوَيسيت لة نَيوانياندا، هةر ئةوةندة بةسة، 

 زياتر دةستةي طشيت مةهامي تري نةبَي، زؤر سوثاس.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 ان فةرموو.بةِرَيز تةالر خ
 حممد: لطيفبةِرَيز تةالر 

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي
منيش ثشتطريي لة راكاني كاك ساالر و كاك زانا و كاك عمر و كاك علي دةكةم، ضونكة بة راسيت لة خاَلي 
دووةمدا ئةوة بةشَيك لة ئةركةكة ئةركي ليذنةي ثةيوةنديةكانة، ئةوةي ثةيوةنديدارة بة خاَلي سَييةمةوة 

ة تةواو تةدةخولة لة كارةكاني دةستةي سةرؤكايةتي، يةعين دةستةي سةرؤكايةتية كار لةسةر داناني ئةو
ئةو بةرنامانة دةكات، نةك ئةو دةستة طشتية، خاَلَيكي تر ئةوةي كة ثةيوةنديدارة بة خاَلي سَييةمةوة بة 

ؤكايةتي، ليذنةي ياسايي هةماهةنطي لةطةَل ليذنةي ياسايي، يةعين كة ئةمة طرنطة رؤَلي دةستةي سةر
لةوَيدا ون دةبَيت، يةعين بؤية طرنطة زؤر بة وردي خاَلي دووةم و سَييةم كاري لةسةر بكرَي، ئةطةر 
بِرياري لَيدرا ئةو دةستةية هةبَي، خاَلَي ضوارةم، يةعين ضي بةو شَيوازة ثيادةكردني هةر ئةركَيكي دي بة 

ئةو خاَلة زؤر طرنطة البربَيت، دةبَيتة هؤي دةست بةستنةوة و  ثَيي ئةم ثةيِرةوة بؤ دياري كرا، بة راسيت
 بة تايبةتي بؤ دةستةي سةرؤكايةتي، زؤر سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 بةِرَيز كاك شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َل ئةوةدام هةمووي مبَينَيتةوة، بةالمشةوة طرنطة بة تايبةتي ئةو خاَلةي كة باس لة لة راستيدا من لةطة
بةرنامةدانان دةكات بؤ وةرزةكاني خولةكاني طرَيدان، ضونكة يةكَيك لةو طرفتة هةرة سةرةكيانةي كة لةم 

ةسةر ض بنةمايةك ثةرلةمانة هةية ئَيمة رؤذانة بة راسيت رةخنةي لَي دةطرين، يةعين ئةوةية كة نازانني ل
ثِرؤذة ياسايةك دةهَيننة ثَيشةوة، لةسةر ض بنةمايةك ثِرؤذة ياسايةكي تر نايةتة ثَيشةوة، هةروةها لةسةر 
ض بنةمايةك مةسةلةن ثرساندنَيك ناكاتة بةرنامةي كارةوة، بؤ وةاَلمي ياداشتةكان نادرَيتةوة، بؤية من 
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استيدا ئاطاداري ئيش و كاري ناو ثةرلةمانيش بَي ئةم لةطةَل ئةوةدام با هةبَيت، لةطةَل ئةوةدام لة ر
دةستةية، تةنها لةوةي خاَلي دووةميان ئةوةي كة كاك زانا طوتي لةسةر مةسةلةي شاندة سياسيةكان، 
يةعين هةندَي شاند زؤر تةخسوسية و ثةيوةنديدارة بة ليذنةيةكي تايبةمتةندةوة، رةنطة ئةوة كاروباري 

ي تريان روون بكرَيتةوة كة مةبةسيت لة شاندةكة ضيية، ئةطةر نا من لةطةَل ليذنةكة خؤي بَيت، ئةوة
 ئةوةدام مبَينَيتةوة، زؤر سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 بةِرَيز كاك خلف فةرموو.
 بةِرَيز خلف امحد معروف:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(ة، ضونكة سةرثةرشيت كردن و رَيكخستين 114دووةم البربَي لة ماددةي ) من ثَيشنيار دةكةم كة خاَلي
شاندةكاني ثةرلةمان لة ناوةوة و دةرةوةي هةرَيم، ئةوةندةي كاري ديبلؤماسي و ثرؤتؤكؤلية، ئةوةندة 

 ئيشي ئةو دةستة طشتية نيية، زؤر سوثاس.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 َيز كاك قادر فةرموو.بةِر
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز قادر ئؤمتان رةسول:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوةي كاك زانا طوتي سةبارةت بة خاَلي دووةم من ثشتطريي دةكةم، ثشتطريي لة قسةكاني د.شَيركؤ دةكةم، 
ئةركَيكي نةبَيت، هيض دةسةاَلتَيكي ضونكة ئةطةر ئَيمة قةرارماندا دةستةكة هةبَي، ئةطةر دةستةكة هيض 

نةبَيت بووني لة ضيية، ئينجا ئةم دةسةاَلتانة جطةلة لة خاَلي سَييةم نةبَي، باقي دةسةاَلتةكاني تر 
دةسةاَلتي ثابةندكةر نني، دةسةاَلتي شكلينة، ئةو دةستةية كة كؤ دةبَيتةوة يان دةستةكة الببةي، يان دةبَي 

 ي، زؤر سوثاس.ئةو ئةركانةشي بؤ دياري بكة
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 بةِرَيز علي حةمة صاحل فةرموو.
 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة قسةي ليذنةي بةِرَيزدا هات دةَلَي كارةكاني ئةم دةستةية راوَيذي و هةماهةنطية، سةرثةرشيت كردن 
ذ و هةماهةنطي نيية، بةرنامة دانان راوَيذ و هةماهةنطي نيية، ثيادةكردن راوَيذ و رَيكخسنت و راوَي

هةماهةنطي نيية، يةعين ئةمة ثَيضةوانةي ئةوةية، بؤية منيش تةئيد لة قسةكاني كاك ساالر دةكةم، ئةمة 
فراكسيؤن  ببة سةرةوة بة ماددةي ثَيشووترةوة، دةَلَيي يةك لةسةر سَي، بؤي هةية جاري وا هةية سَي
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لةوانةية حةفتا كورسي ثَيك بَينن، بةاَلم نابنة يةك لةسةر سَيي دةستةكة، بةاَلم ثَينج فراكسيؤني تر، 
ثَينج كورسني يةك لةسةر سَيي ثَيك دَينن و دةتوانن داواي دانيشتنةكة بكةن، بؤية تةئيد لة قسةكاني كاك 

 ساتي سةيري ئةم بابةتة بكةن، زؤر سوثاس.ساالر دةكةم، هيوادارم بة وردتر لة ضوارضَيوةي موئةسة
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 بةِرَيزان، ليذنةكان كاتي روونكردنةوةتان هةية؟ فةرموون.
 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يان ئةسلةن ئةو دةستةية هةر ئَيستا ئَيمة بة ثَيي ئةو موناقةشةية لةبةردةم دوو شت داين 
هةَلوةشَينينةوة، ئةمة خاَلي يةكةم، خاَلي دووةم، كة ئَيمة موتةفقني وةكو ليذنةي كاتي لةطةَلتان مبَييَن، 
بةاَلم بة سياغةيةكي نوَي، كة ئَيمة بة خؤمان لةطةَل ئةوةداين هةبَيت، بةاَلم بةوةي كة ئَيستا كاك عمر 

ست كارميان كرد بة سَي دةسةاَلتةوة، ناويان لَينانَيني دةسةاَلت، بة سَي هاوكاري كردين و بؤ خؤمشان دة
مةهامةوة، يةكةميان: دةستةي طشيت هةوَلدةدات بؤ نزيك كردنةوةي بري و راي فراكسيؤنةكان و 
هَينانةكايةي هاوهةَلوَيسيت لة نَيوانياندا، دووةم: سةرثةرشيت داناني بةرنامةي وةرزةكاني طرَيداني 

ني ثةرلةمان بة راوَيذ لةطةَل سةرؤكي ليذنةكان، سَييةم: سةرؤكايةتي لة كاتي ناردني شاندة خولةكا
سياسيةكان راوَيذ بة دةستةي طشيت دةكات، تةنها شاندي سياسي، ئةويش تةنها راوَيذيان ثَي دةكات، يةعين 

بكات، خاَلةكةي تر دةبَي  سةرؤكايةتي شاندة سياسيةكان دةنَيرَي، بةاَلم دةتواني راوَيذ بة دةستةي طشيت
مبَييَن، بؤ مبَييَن ثيادةكردني هةر ئةركَيكي تر؟ ضونكة ثَيشرت هةندَيك ئةرك هةبوو ئةويش دةستةي 
سةرؤكايةتي راوَيذي ثَي دةكرد، ئةطةر سةيري ثةيِرةو بكةنةوة، لةوَيش دةيطوت بة راوَيذ لةطةَل دةستةي 

 بكات يان نةكات، بؤية ئةطةر دواي ثشوو هاتينةوة ئةو طشيت، يةعين دةتواني سةرؤكايةتي راوَيذي ثَي
سياغةيةي كة ئَيمة دةيكةين و لة ضوارضَيوةي ضةند خاَلَيك بةو ثَيشنيارانةي ئَيوة وةرمان طرت، ئَيمة 
ثَيمان باشة ئةو دةستة طشتية مبَينَيتةوة، ضونكة خؤي هةية، ئَيستا كةستان لةم هؤلة ئينكاري ئةوة 

رؤكايةتي و سةرؤك فراكسيؤنةكان كؤ نابنةوة؟ خؤ ئةطةر نةبَي يةعين هةر كؤ دةبنةوة، دةكةن بةياني سة
بةاَلم لةوانةية  ئةو كاتي دةسةاَلتي هةموو ليذنةكان بطرن، لةوانةية لة جياتي ثةرلةمان ضةند لةو هؤلةي 

ئَيمة قةبوملان  باستان كرد و طوتان سةرؤكي فراكسيؤنةكان و سةرؤكايةتي لة جياتي ئَيمة قةرار دةدةن
نيية، ئَيمة هاتووين ئةوةمان بؤ رَيكخستوون، بةاَلم بة دةسةالت بة راوَيذ، بؤية ئَيمة لةطةَل ئةوةداين كة 

 هةبَي، بةاَلم بةو تةعديالتانةي كة ئَيوةي بةِرَيز ثَيشنيارتان بؤ كرد، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 (.    3:00دانيشتنة هةَلدةطرين، ثشوو وةردةطرين تاوةكو كاتذمَير )ئةم 
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 دانيشتين دووةم
 

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:  
بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان، بةردةوام دةبني لةسةر دانيشتنةكةمان، ئةوانةي كة ماوة طفتوطؤي 

ر ئةوةي تةواو بووينة دةخيةينة دةنطدان، بة دةنطدان يةكاليي دةكةينةوة، لةسةر ئةجنام دةدةين و دوات
( دةرطاي طفتوطؤ دةكةينةوة، ئةطةر ماددةكة خبوَينن، بةِرَيزان 115بةِرَيزان بؤ طفتوطؤ لةسةر ماددةي )

 ليذنةي ثةيِرةو.
 بةِرَيز قارةمان قادر فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 لةمانيسَييةم/ ئؤثؤزسيؤني ثةر
 ( 115ماددةي )

 ئةو فراكسيؤن و ثةرلةمانتارانة دةطرَيتةوة كة بةشداري ثَيكهَيناني كابينةي حكومةتيان نةكردووة.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ةماني( بؤ موناقةشة لةسةر ئةم ماددةية و ئةوةي كة نووسراوة بةش نية بةآلم )سَييةم/ ئؤثؤزسيؤني ثةرل
 ديارة ئةوة شتَيكي تازةية ئيزافة كراوة، 

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
بةرَيزان دةست بة طفتوطؤ ئةكةين، ديارة زؤر بةرَيز داوايان كردووة لةسةر ئةو ماددةية قسة بكةن، 

 ناوةكان ئةخوَيدرَيتةوة.
 بةرَيز بَيطةرد تاَلةباني:

 ي ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤك
)زانة عبدالرمحن، قادر ومتان، حيات جميد، شريين حسين، حتسني امساعيل، حممد علي، علي عسمان، عيزت 
صابر، مريم صمد، فرحان جوهر، مامؤستا مروان، هاورامان طةضَينةيي، بَيستون فائق، بةهار عبدالرمحن، 

 نايةت(.دكتؤرة ثةري، دكتؤر شَيركؤ، حاجي كاروان، كاك بةشار، عمر عي
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 دوو بةرَيزي تر ماون، سوثاس، دةست بة طفتوطؤ ئةكةين، فةرموو كاك زانا.
 بةرَيز زانا عبدالرمحن:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
، ثَيم واية ( ش130، 129، 128بؤضووني من واية ئةو بِرطةي سَييةمة هةمووي البرَي، هةم ماددةي )

تةعريف كردن و لة قاَلب داني ئؤثؤزسيؤن لة ناو ثةرلةمان كارَيكي خراثة، ئؤثؤزؤسيؤن خؤي 
ئؤثؤزؤسيؤنة، ئةوةي بةشداري حكومةت ناكات، لةبةر ئةوة ثَيم واية ئةو جؤرة تةعريف كردنة جؤرَيكة 

وة خؤيةتي، هةندَي شت لة قاَلب دان، لةبةر ئةوة سةيري ماددة و بِرطةكانيش هةر دذي ئةو ثةيِرة
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نووسراوة سةيرة، بؤية بة بؤضووني من واية ئةو ماددةي زيادة، ئةبَي جؤرَيك لة ئازادي هةبَي، كؤت و 
بةند نةكرَي، كةي قسة ئةكات و ِراي ضيية، لةبةر ئةوة ئةو شتة زؤر غةريبة، موناقةشة نةكرَي، البرَي، 

 سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري 

 سوثاس، فةرموو حةيات خان.
 بةرَيز حةيات جميد:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةشي سَيةم ئؤثؤزؤسيؤني ثةرلةماني، ِرام واية البرَي، ثشتيواني قسةكاني بةرَيز كاك )زانا( ئةكةم، ضونكة 

ئاطايان لة ئَيمة بَي سوثاسيان سنووردار كردنة لة كوردستان، و ثرسيارَيكم لة بةرَيزاني ليذنة هةية ئةطةر 
 ئةكةم.......

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ئاطايان لَيية....

 بةرَيز حةيات جميد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةم جَيكردنةوةي ئؤثؤزؤرسيؤن لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان سووديان لة ثةَيِرةوي ناوخؤي 
اَلتَيك بينيووة تا بةو جؤرة ئؤثؤزؤسيؤن جَيطة بكةنةوة لة ثةيِرةوي ناوخؤ كة سنووردار كردني كاري ذ و

 ئؤثؤزؤسيؤنة لة كوردستان، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو مامؤستا.
 بةرَيز هةورامان طةضَينةيي:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
َيم واية وشةي ثةرلةمانتاران زيادةية، ئةطةر بكرَيتة فراكسيؤن كافية، لة خوارةوةش باسي فراكسيؤن ث

 كراوة نةك ثةرلةمانتار، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك بَيستون.
 بةرَيز بَيستون فائق:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ؤثؤزسيؤني بةشَيكي طرنطي جةلسةي هةموو نيزامَيكي سياسية لة حةقيقةت، وائةزامن ئةم بابةتة تيمي ئ

زؤر لة قةوانني و ئةنزمياتي ثةرلةماني جَيي كراوةتةوة، مادام ئَيمةش لة سةرةتاكاني ثيادة كردني كاري 
ةير بكةين كة فراكسيؤني ئةزمووني ئؤثؤزؤسيؤنني لة كوردستان، ثَيم باشة ئةنداماني بةرَيز بةو نيةتة س
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من ئةمِرؤ لة موعارةزةية ِرةنطة سبةي فراكسيؤني مونافيسم بكةوَي، بؤية طرنطة ضوارضَيوةي قانوني بؤ 
كارةكاني ئؤثؤزؤسيؤن، بؤ ئةو حةق و مافانةي هةيةتي لةو ثةيِرةوة جَيي بكرَيتةوة، بؤية ئةو ثةيِرةوة 

ئةو ثةيِرةوة كة لة ثةيِرةوةكاني تر و لة شَيوةي يةكَيكة لةو فةقةرة زؤر طرنط و تايبةتةكاني 
 بةِرَيوةضوونةكاني نيزامي لة كوردستان لة ماوةكاني ِرابِردوو تا ئَيستا جيا ئةكاتةوة، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو بةهار خان.

 بةرَيز بةهار عبدالرمحن:
 ةرلةمان.بةرَيز سةرؤكي ث

فراكسيؤن و ثةرلةمانتار نية كة بةشداري ثَيكهَيناني حكومةت ئةكات، ئةبَي بووترَي ئةو فراكسيؤن و 
ثةرلةمانتارانةي كة ثارتةكانيان يان قةوارةكانيان بةشداري ثَيكهَيناني كابينةي حكومةتي نةكردووة، 

 سوثاس.
 :بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان

 سوثاس، فةرموو كاك قادر.
 بةرَيز قادر ومتان:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بةو ماددةية، فراكسيؤن و ثةرلةمانتار لةبةر ئةوة وا هاتووة ضونكة متمانة ئةدةن، بةاَلم ئةو 

قة فراكسيؤن و ثةرلةمانتارانة ئةطرَيتةوة كة بةشداري ثَيكهَيناني كابينةي حكومةتيان نةركردووة، دة
بطؤِردرَي بطوترَي )ئةو فراسكيؤنانة ئةطرَيتةوة كة بةشداري ثَيكهَيناني كابينةي حكومةتيان نةركردووة 
يان كشاونةتةوة(، بؤ منوونة طؤران كؤمةَلي ئيسالمي لة ِرابردوو متمانةيان داوة بة كابينةكة، بةشداريان 

اتة مةرج نيية فراكسيؤنَيك كة بةشداري كرد كردووة، بةاَلم دوايي كشاونةتةوة و ئَيستا ئؤثؤزؤسيؤنن، كةو
لة ثَيكهَيناني كابينةكة دوايي مايف ئؤثؤزؤرسيؤن بووني نةمَييَن، بة ثَيضةوانةوة، لةوانة كوتلةي سياسي 
هةبَي لة سةرةتاي تةشكيل كردني وةزاري بةشداري لة ثَيكهَيناني كابينةكة نةكات، بةاَلم لة داهاتوو لة 

كابينةكة بةشداري بكات، بؤية ئةو دةقة ئةبَي بة شَيوةيةكي تر دابِرَيذرَيتةوة بةو  سَييةم ساَلي تةمةني
شَيوة )ئةو فراكسيؤن و ثةرلةمانتارانة ئةطرَيتةوة كة بةشداري ثَيكهَيناني كابينةي حكومةتيان نةكردووة 

 يان لَيي كشاونةتةوة(، سوثاس.
 ةمان:بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرل

 سوثاس، فةرموو شرين خان.
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 :رمضان بةرَيز شرين حسين
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتةظانيا ئاخافتَين كاك )زانا( و )حيات ( خان دكةم، ئةذي دبينم كو ئةظ بةشَي هةنَي زيادة، هةروةسا 
ونيشانَيت ظي بةشي، ثشتةظانيا ئاختَينت كاك )حتسني( دكةم كة ثَيش ثَيش مة داظَيطاظَي كو سةبارةت بة نا

 وشا )ئؤثؤزؤسيؤنَي( ورَي راطرن، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك مةروان.
 بةرَيز مروان طةاَللي:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثؤزؤسيؤنَيكي كاراي هةبَي ئةطةر بة وردي سةيري ئةو بابةتة بكةين قةناعةمت واية هةر واَلتَيك ئةطةر ئؤ

ئةو واَلتة بةرةو ثَيش ئةبات، بةاَلم بةداخةوة لة واَلتي ئَيمة ئةتوامن بَلَيم بابةتةكان بةالِرَي دابراون، ض 
حكوكةت دارية، ض ئؤثؤزؤسيؤنة، لةبةر ئةوةي كة باسي حكومةت ئةكرَي بةشَيكمان لةوانةية بةشَيوازَيكي 

زة ئةكرَي بةشَيكي تر بة نةوعَيكي تر سةيري بكات، دةنا بةراسيت لة تر سةيري بكةين، كة باسي موعارة
ناو ثةرلةماني كوردستان ِرام واية دةستةي سةرؤكايةتي ئةطةر مبانةوَي ئةو حكومةتة ببَيتة حكومةتَيكي 
كارا و خزمةتي هاوواَلتي بكات ئةسَلةن ئةوانةي دةستةي سةرؤكايةتي ئةبن ئةبَي موعارةزة بن، بؤ ئةوةي 
ئةو حكومةتة داميةن وةكو وةرةقةيةكي مةرفوع لةسةر سةري بَي، ترسي ئةوةي هةبَي ئةطةر خزمةتي 
نةكرد لَيرة متمانةي لَي بسةنرَيتةوة، بةداخةوة ئةَلَيم كة ئةَلَين نابَي ئؤثؤزؤسيؤن هةبَي، تةئيدي قسةي 

تارةكة زيادة، ضونكة ئةو ثَيناسةي بةرَيز كاك )قادر ومتان( ئةكةم، و بة تايبةتي فراكسيؤن و يان ثةرلةمان
كة بؤ فراكسيؤن كراوة ئةطةر ئةوة دةربضَي ئةطةر يةك نةفةريش وةكو فراكسيؤن لة قةَلةم بدرَي كةواية 

 ئةوة بةو شَيوة ئةبَي، ثةرلةمانتار زيادة، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 .سوثاس، فةرموو دكتؤرة ثةري
 بةرَيز ثةري صاحل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تَيبيين من كاك )قادر( باسي كرد، بةاَلم ئةطةر لة داِرشتنةوةكةش ثَيويستيم بة يارمةتي دوا قسة هةية، 

 ئةوجا دايدةِرَيذمةوة، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك حاجي كاروان.
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 :)حاجي كاروان( بةرَيز كنعان جنم الدين
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بؤ ئةو شيشكاليةتةي كاك )قادر( باسي كرد، خوشكة )بةهار( باسي كرد، ئةو داِرشتنة )ئةو فراكسيؤنانة 
ئةطرَيتةوة كة ثارتةكانيان بةشداري كابينةي حكومةت ناكةن(، يةعين هةم بؤ كشانةوة ئةبَي و هةم بؤ 

 دووش ئةبَي، سوثاس.ِرابر
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةرَيزَيكي تر بةهةمان شَيوة باسي كرد، بةرَيز خلف امحد فةرموو.
 بةرَيز خلف امحد:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
َيضةوانةي زؤربةي ئةو لةبةر ئةوةي ئةطةر سةيري مافةكاني ئؤثؤزؤسيؤن بكةين كة لَيرة دياري كراوة ث

ماددانةي كة ئَيمة دةنطمان لةسةر دا، بؤية من بة زيادي ئةزامن ئةو بابةتة هةبَي، ضونكة ئؤثؤزؤسيؤني 
ثةرلةماني هةر خؤي ئؤثؤزؤسيؤني سياسي ئؤثؤزؤسيؤنة، ثَيويست بةوة ناكات لَيرة خبرَيتة ئةو 

ةند بؤضوونَيك هةبوو بؤضووني ئؤثؤزؤسيؤن ضوارضَيوةية، ئةَلَين ئةطةر لةسةر هةر ماددة بِرطةيةك ض
ثَيش ئةواني تر ئةخرَيتة دةنطدانةوة، ئَيمة يةكالمان كردؤتةوة لةو ثةيِرةوة، ئةَلَيني ئةو بؤضوونانةي كة 
سَي بؤضووني جياوازي لةسةر هةية، دةنطداني لةسةر ئةكرَي، كاك سَي بؤضوون يان ضوار بؤضوون دةنطي 

َي لة ثةرلةمان، كةواتة  ئةوة ثَيضةوانةي ثةيِروةكةية كة دةنطمان لةسةر داوة، زيادي هَينا ئةوة سةرئةطر
بةثَيي قةبارةي خؤيان بةشيان ئةبَي لة ليذنةكان، ئةوةش يةكاليي كراوةتةوة، ضونكة هةر خؤي واية 

ان بةثَيي قةبارةى ئيستيحقاقي ئينتيخابي لة ليذنةكان هةموو فراكسيؤنةكان بةشيان هةية، كةواية ديس
زيادة و تكريار لة ناو ثةيِرةوي ناوخؤ زيادةية، ئةوةي كة ئةَلَي نوَينةرَيكيشان لة دةستةي طشيت، ديسان 
ضةسثاندوومانة، هةموو ئةندامَيكي ثةرلةمان كة نوَينةرايةتي ليسيت خؤي ئةكات بة جياوازي ئؤتؤماتيكي 

دامة لة دةستةي طشيت، كةواية ئةوةش فراكسيؤني بؤ تةشكيل ئةبَي، كة فراكسيؤني هةية ئؤتؤماتيكي ئةن
 زيادة، لةبةر ئةوة هؤكارَيك نابينم بؤ مانةوةي مةسائيلي ئؤثؤزؤسيؤن، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو مونا خان.

 بةرَيز مونا نةبي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ان و دكتؤرة شرين و كاك خلف( ئةكةم، ئةو بةشة زيادة، البرَي، سوثاس.من لةطةَل كاك )زانا و حيات خ
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: ب

 سوثاس، فةرموو كاك حتسني.
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 بةرَيز حتسني امساعيل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شتَيكي زيادةية، هةموو ثةرلةمانتارة هةروةك لة سةرةتاش ومت لة ناونيشانةكةي، ئؤثؤزؤسيؤني ثةرلةماني 
بةرَيزةكان يةكسانن لة ناو هؤَلي ثةرلةمان، و ئازاديشن لة ِرا دةربِرين، كةواية ئؤثؤزؤسيؤن و نا 

 ئؤثؤزؤسيؤن بة ِراي من نيية، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك عمر.
 يةت:بةرَيز عمر عينا

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من داِرشتنَيكم نووسي و ناردم بؤ بةرَيزاني ليذنة، بة تةسةوري من ئةطةر بووني ئةوة زؤر طرنطة، ئةطةر 
ثةرلةمانَيك ئؤثؤزؤرسيؤني تَيدا نةبَي ثةرلةمانَيكي مردووة، لةبةر ئةوة بووني ئؤثؤزؤسيؤن زؤر طرنطة، 

لة دةستةي سةرؤكايةتي بةشدار نةبني، واتة ئؤثؤزؤسيؤنني، ئةطةر لة  بةتايبةتي لة ناو ثةرلةمان لةوانةي
كابينةكةش نةبَي هةر ئؤثؤزؤسيؤنني، لةبةر ئةوة ثَيم باشة ئةوةي ناردوومة بؤ اليان بيخوَينةوة، ئةطةر 

ةي بطةِرَيَينةوة بؤ دواوة كة بامسان كرد ئةطةر يةك ئةندام تواني فراكسيؤن دروست بكات كةواية ئةبَي وش
 ثةرلةمانتار البرَي، ئةطةر سةركةوتوو نةبووين با مبَينَيتةوة، دةقةكةشم ناردووة بؤ ليذنة، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو دكتؤر حممد.

 بةرَيز د. حممد علي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

م ثيشنياري ئيزافة كردني بِرطةيةك ئةكةم بؤ بةشي دةيةم، ئةطةر لةسةر بِرطةي سَييةم قسةم نيية، بةاَل
لَيرة جَيي ببَيتةوة لةسةر ئؤثؤزؤسيؤن قسةم نيية، )طروثي ثةرلةماني طشت ثارتةكان ثَيك بهَينرَي(، لة 
هةندَي منوونةي دميوكراسي ثةرلةماني ئةم منوونةية هةية، بؤ منوونة لة ثةرلةماني بةريتانيا، بةجليكا، 
كةندا، طرووثي ثةرلةماني طشت ثارتةكان هةية بؤ ثشتطريي لة كوردستان، لة بةجليكا هةية، لة كةندا 
هةية، بؤية ثَيشنيار ئةكةم طروثي ثةرلةماني طشت ثارتةكان ثَيكبهَينرَي، بةو شَيوةية نووسيوومة، دوايش 

راني هةموو فراكسيؤنةكان بؤ بؤ برادةران ئةينَيرم، )طرووثي ثةرلةماني طشت ثارتةكان لة ثةرلةمانتا
شتطريي كردن لة كةيسي دؤزَيكي دياري كراو يان بابةتَيك ثَيك دَي و ئةنداماني ثةرلةمان بؤيان هةية 

، طرووثي ثةرلةماني لةسةر داواي ذمارةي ياسايي 9طرووثي ثةرلةماني لة كاتي ثَيويست ثَيك بَينن
يةتي ثةرلةمان ثَيك ئةهَينرَي، سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئةندامان دواي بةدةست هَيناني ِرةزامةندي سةرؤكا

بِريار لةسةر ماوةي بةركار بووني طرووثي ثةرلةماني ئةدات، لة هةر فراكسيؤنَيك يةك ئةندام بؤي هةية 
ئةندامي ئةو طرووثة بي، فراكسيؤنةكان سةرثشكن بؤ ثَيشنيار كردني ئةندامَيك، طرووثي ثةرلةماني ثاش 
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ي دامةزراندني لةاليةن سةرؤكايةتي ثةرلةمان يةكةم كؤبوونةوةي خؤي لة ماوةيةك درضووني ِرةزامةند
( ِرؤذ تَيثةِر نةكات ئةبةستَيت و لةو كؤبوونةوةية سةرؤك جَيطر و بِريار دةرَيك بؤ طرووثةكة 15كة لة )

ي ثةرلةمان و هةَلئةبذَيرَي، طرووثي ثةرلةماني تةنيا لةو بوارانة ثَيشنياز و بؤضوون ئةداتة سةرؤكايةت
 ثةرةلةمانتاران و ليذنةكاني ثةرلةمان كة بؤ ئةو مةبةستةي بؤي دامةزراون، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
( لةوَي باسي بكرَي، فةرموو 12سوثاس، ِرةنطة شوَيين ئةو ماددةية نةبَي، ِرةنطة لة ئةحكامةكان لة بةشي )

 كاك صاحل.
 رَيز صاحل فةقَي:بة

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة بةشي دةيةم ثَيشنياري ئةوةم كرد كة ئةو بابةتة هةر موناقةشةي نةكرَي، لةبةر ئةوي ثَيم واية جطة 
لة ئيش و كاري ِرؤذانةي ليذنةكان و ثةرلةمانتاران  ئةركة سةرةكييةكاني ئةو ثةرلةمانة ديارة كة خؤي لة 

دَيري كردني ياسا و ياساي بودجة ئةبينَيتةوة، بؤية ئةوة ئةركي سةرةكييةتي، ثرؤسةي ياسادانان و ضاو
ثَيم واية ئةوة وةكو سةرةتاش ومت كاري ئؤثؤزؤسيؤن و دةستةاَلت لة حكومةتة بة بواري تةنفيزي ثَيم 

ن لة واية لة ناو ئةو ثةرلةمانة هةموومان يةكني، زؤركات كة حيزبةكشةمان لة حكومةت لة دةستةاَلتة، يا
وةزارةت ئَيمةش مايف خؤمانة دذي بوةستينةوة، لة هةندَي حاَلةتي ئةوةي كة ثَيمان وابَي كة حكومةت 
نةبوانييوة ئةركي خؤي ئةجنام بدات، بؤية نابَي تةسكي بكةيتةوة لةوةي طرووثَيك معارةزةية، طرووثةكةي 

 تر وا دةرئةكةوَي طرووثَيكي تر هةية بة ناوي دةستةاَلت، سوثاس.
 ةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ب

 سوثاس، فةرموو دكتؤر عيزةت.
 بةرَيز عزت صابر:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( خاَل ثَيضةوانةي ثةيِرةوي ناوخؤية، 3ثشتيواني ِراي كاك )زانا و صاحل و حيات خان ( ئةكةم، لة ِراسيت )

ستةاَلتيشيت هةبَي، ئةوكات ثةرلةمانتاري دةستةاَلت مايف نيية ناكرَي ثةرلةمانتاري ئؤثؤزؤسيؤن و دة
( ئةركي 2ضاودَيري وةزير و ئةركي خؤي بةجَي بطةيةنَي كة لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان هاتووة )

طرنكي هةية )دةركردني ياساي باش، ضاودَيري كردني دةستةاَلتي جَي بةجَي كردن(، بؤية ثَيشنيار ئةكةم 
 ةية )ئؤثؤزؤسيؤني ثةرلةماني( هةَلبوةشَيتةوة، سوثاس.( مادد3ئةو )

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو فةرموو كاك فةرحان.
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 بةرَيز فةرحان جوهر:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بشمينَيت بةو شَيوازةي ئَيستا ئةم ماددةي ئةطةر بشمينَيت هةر ضةند لةطةَل ئةوةم نةمَييَن، بةاَلم ئةطةر 
هةَلةية، بةو شَيوةية دامِرشتووة )ئةو ثارت و قةوارانة ئةطرَيتةوة كة فراكسيؤنيان لة نَيو ثةرلةمان هةية 

 بةشداري كابينةي حكومةتيان نةكردووة يان لة حكومةت كشاونةتةوة(، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 طةر ئةوة بنَيريت بؤ ليذنةي ثةيِرةو، سوثاس، فةرموو دكتؤر شَيركؤ.ئة
 بةريز د.شَيركؤ محة امني:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوة ماددةيةكي طرنطة، ئةو ضةند ماددةي كة ثةيوةنديدارة بة ئؤثؤزؤسيؤني ثةرلةمانيةوة، هيوادارم وا 
ةاَلتن، طرووثَيكيش ثَيي وابَي بؤ ئةبةد لة سةير نةكرَي طرووثَيك ثَيي وابَي بؤ ئةبةد لة دةست

ئؤثؤزؤسيؤنة، ئةطةر وابَي كةواية هةر لة سةرةتاوة كؤتايي ياريةكة دياري كراوة كة وا نيية لة راستيدا، 
ئةتانطَيرمةوة بؤ خولي ثَيشووي ثةرلةماني كوردستان كة ضةند طرنطة ئةو بِرطة و ماددانة هةبَي، لة 

كوردستان كة بؤ يةكةجمار ئَيمة وةكو موعارةزة هاتينة ثةرلةماني كوردستان خولي ثَيشووي ثةرلةماني 
داوامان كرد ليذنةي دةستثاكيمان بدةنَي، ِرازي نةبوون ليذنةي دةستثاكي بدةن بة فراكسؤني طؤِران لة 

ناكات خولي ثَيشوو، بؤية طرنطة، نازامن ئةو سةخاوةتة لة كوَي هاتووة كة ثَيويست بةو بِرطة و ماددةية 
ئةوان خاوةني هةموو شتَيكن، ثَيويستة هةبن، و سةرةتايةكي قانووني زؤر باشة بؤ ِرَيكسختين كاري 
ئؤثؤزؤسيؤني، بةَلَي لة هةموو دونيا هةية، بلوكَيك هةية حيزبةكةي لة دةستةاَلتة، بلوكَيكيش هةية لة 

ةي كة ثةيِرةوةكة يان ئيش و دةستةاَلت نيية، ئةوة نة بيدعةية، بةَلكو ئةسَلةن دواكةوتووين لةو
كارةكامنان لةو شَيوة رٍََِيكنةخستووة، بؤية من لةطةَل ئةوةم مبَييَن و ئةو دةستكاريانةش بكرَي، ئةوةي ئةو 
هاوِرَييانة لة سةرةتا وتيان ئةوانةي كة قةوارة سياسيةكةيان يان حيزبةكانيان بةشداريان نةكردووة يان 

ةَل سياغةي ئةو هاوِرَييانةم، لةطةَل ئةوةشم سةرؤكايةتي ئةو ئةكشَينةوة لة حكومةت، منيش لةط
ليذنانةيان ثَي ثسثَيرَي كو لة خاَلي يةكةم دياري كراوة، و لةطةَل ئةوةشم لة ناو دةستةي سةرؤكايةتي 

 ئةنداميان هةبَي، زؤر طرنطة مبَينةوة، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 اس، فةرموو كاك علي.سوث
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 بةرَيز علي عومسان:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( و 115من ماددا دةهَي ذي تةئيكد كري سةبةب ئؤثؤزؤسيؤنا ثةرلةماني، ئةز ثَيشنيار دكةم ماددي )
( ئيكجار بَينة ئيلغا كردن، ثَيويست نينة، ثشتطرييا ِراية كاك )زانا، حيات خان، شرين خان، 117( و )116)

و كاك زاناى دكةمةظةوة، كو ئةظ بابةتة بهَيتة هةَلطرتن ل ثةيرةوا ثةرلةمانَى كاك خلف، كاك حتسني، 
 كوردستانَى، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك بهزاد فةرموو.

 بةِرَيز بهزاد درويش:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ناظَى خؤ نةنظيسى بةس ديارة ئةو بةِرَيزَيت موداخةلة كرى، بةحسَى هةر سَى ماددا بِراستى راستة مة 
، بةآلم ئةظان بةِرَيزان تَين  بةحسَى هةر سَى ماددا دكةن،  117و  116كة بيتة  129دكات، ئةظة ماددَى 

رى مهيم مةخسةدا من ئةو نينة، لبةر هةنَى وى روخسةتَى بدةنة مة دا ئةميش ديار كةين كا كا
ئؤثؤزسينى ضةندى ثَيويستة لَيرة هةبيت، ئةطةر بَيتو ئةظ بةشة لَيرة داناية تةبعةن نوَينةرَيت هةمى 
اليةنى سياسى ئةغلةبة بةشدار بى لة داِرشتنا ئةظ ثةيِرةوَى، ئةظ ليذنا كاتى نوكةشى بةردةوامة، ئةطةر 

ةك لَيك داتةوة ئةظ نيةتة يةكجارى بَيتو ئةم بَيني ئةو بةشةى الدةين ديارة نيةتةكا دى بهَيت خةَلك
ئؤثؤزسيؤنى نةهَيَلني و ثرؤسا دميوكراسى بةرةو ثاش ببةن قةناعةتا من بؤ ثةرلةمانَى كوردستانَى دبيتة 
عةيب داريةك، ضونكة ظى طاظَى ئةم قياس نةكةين لسةر وآ طاظى هةتا ئيحتمالة ظى طاظى هةتا 

ةآلتى ذى ظى طاظى ِرازى نةبن ئةدا ثةرلةمانَى و دةسةآلتيش رةنطة زؤر ئةندامَيت ثةرلةمانى دس
ثةرلةمانتارَى بؤ خؤ بِراستى، ضونكى حاَلةتةكى دشَين بَيذين نة ئاسايى تَى بثةرينت ل ظى فةترَى، ئةم وَى 
هةستَى دكةين جا ئةطةر بهَيت ئةم ظى بِرطةيةش البةين ِراستى دبيتة شتةكى زؤر خراث بؤ ثرؤسا 

ا ئؤثؤزسيؤن و ِرةئيا بةرامبةر كو منينَيت، بؤ هةندى زرورى دزامن كو ئةظ بةشة دميةكراسى و قةتيش كرن
 مبينيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، ثَيش ئةوةى كاك د.فرست قسة بكات، قسةى كؤتايى بةبةِرَيز على محة صاحل دةدةين، فةرموو.

 احل:بةِرَيز على محة ص
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بابةتى ئؤثؤزسيؤن بوون ضةند لة خزمةتى ئةو هَيزانةية كة دةبَيتة ئؤثؤزسيؤن ئةوةندة لة خزمةتى 
دةسةآلت داية، دةسةآلت بؤ ئةوةى تواناى مانةوةى هةبَى ثَيويستى بة ئؤثؤزسيؤنَيكى جدية، هةر 

كورت دةبَيتةوة، تةمةنى خؤى كةم دةكاتةوة، ئةم  دةسةآلتَيك باوةِرى بة ئؤثؤزسيؤن نةبوو تةمةنى خؤى
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بريكردنةوة بريكردنةوةيةكى زؤر خراثة كة ثَيتواية ئؤثؤزسيؤن نابَى نوزةى هةبَى نابَى حيمايةى هةبَى، 
بةعةكسةوة دةسةآلت دةبَى  تةشجيعى ئةوة بكات ئؤثؤزسيؤنَيكى جدى هةبَى، ئةم تةشجيعة بة ضى 

ثؤزسيؤن دةبَى حيمايةى هةبَى، حيمايةكةش كة لةياسا و لة ثةيِرةوةكاندا دةكرَى بة حيماية دةكرَى، ئؤ
جَيطري بكرَى، نةك ئةوةى انشاهلل موعادةالتى سوَلتة ئةم ئؤثؤزسيؤن بوونة دةطؤِرَى، يةعنى خؤ دنيا هةر 

ن دةكرد، وانابَى، بةآلم ئةم بري كردنةوة بريكردنةوةيةكى زؤر خراثة، من بام حيمايةى زياترم بؤ ئؤثؤزسيؤ
بؤ ئةوةى ضاودَير بَى بةسةرمةوة، بؤ ئةوةى رةقيب بَى بةسةرمةوة، دةسةآلتَيك باوةِرى بة رةقابةتَيكى 
نةبَى زؤر خراثة، خاَلَيكى تريش لَيتان ناشارمةوة، ئةم بةشةى ئؤثؤزسيؤن بة شَيوةيةك لة شَيوةكان كوا لة 

 عادةالت و شتى تر دةكةين و سوثاس.ليذنةى ثةيِرةوى نووسراوة، ئَيستا بؤنى ئاَلوطؤِرى مو
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس، طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية و لةسةر ئةم درومشة كة شتَيكى تازةية كؤتايى هات، بةآلم ماددةى 
يةكاليي بكةينةوة،  ثَيويستى بة موناقةشةية، ئَيستا داوا لة كاك د.فرست دةكةين ضؤن ئةمة 117و  116

 ضؤن موناقةشة بةردةوام بَى، فةرموو.
 بةِرَيز د.فرست صؤفى:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئَيمة كة ئةم ثةيِرةوةمان نووسى هةندَيكى بةِراى جياواز، هةندَيكيشى سيستمى كاركردمنان وابوو 

كةسةى، هةر تةسبيت دةكرا  16ئةندامانى ليذنةى كاتى دةزانن، ئةطةر يةك كةسيش ِرةئيةكى هةباية لةو 
لةناو ثةيِرةوةكة دادةنرا، ئةطةر سةير بكةى و بطةِرَيينةوة كاك على لةو ضةند رؤذةى ِرابردوو، نزيكةى 
بوو بة ساَلَيك خةريكى موناقةشة كردنى ئةو ثةيِرةوةين، زؤر شتى تريش هةبوو وئيتفاقيشمان لةسةرى 

ية تةسويتيش و بةدَلى ئَيمةش نةضوو و هيض قسةيةكمان كردبوو وبة كؤى دةنطيش تَي ثةِرى بوو، خرا
نةكرد، يةعنى دةبَى تةبيعى وةرى بطرين كة مةسةلةن لَيرة ِرةئى جياواز لةسةر شتَيك هةبَى، بةو 
خةستيةى نيية كة كاك بهزاد باسى دةكات، يةعنى ئَيمة دامانناوة بةَلَى لة ثةيِرةو دامانناوة، بةآلم هةر 

خازعة بؤ دةنطدانى ئةو ثةرلةمانتارانة، ئةطةر وابَى بطةِرَيينةوة و لة ثةيِرةوى نةسةكى دامانناوة 
ثَيشرتيش نةبووة ئؤثؤزسيؤن هةبووة، مةعناى واية ئةطةر هةبوو بةهارى ئؤثؤزسيؤنة شةرت نيية، ئةطةر 

َيمة نةش بوو ِرَيطرى لة شؤثؤزسيؤن ئةوةش مةرج نيية، نةش بووة و كارى خؤشى كردووة، لةبةرئةوة ئ
ية يان دةمَينَى  3ثَيشنياز دةكةين، لةبةرئةوةى دوو ِراى جياوازى زةق لةسةرى هةية، ئةو بابةتة كة خاَلى 

يان نامَينَى، بؤية ئَيمة ئةطةر بَيتو ماددةكانيش خبةينة طفتوطؤ لةوانةية سةعات و نيوَيكى ديكةمشان 
بؤية ئَيستا ئةوة ثَيشنياز دةكةين ئةوة خبرَيـتة بِروات، ئةخريى بِريار بةوة بدرَى كة نةمَينَى، مةسةلةن، 

دةنطدان كة ئايا ئةو بةشة دةمَينَى يان نامَينَى ئةو ضةند ماددةية، ئةطةر ما بةردةوام دةبني لة طفتوطؤ  و 
 تةنزميى دةكةين، ئةطةر نةما دةضينة سةر اليةنَيكى ديكة.
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 ن:بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةما
 سوثاس، ئةو ِرايةى ليذنةى ثةيِرةو ِراى طةشة خان وةردةطرين، فةرموو.

 بةِرَيز طةشة دارا :
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من وةكو ِراى خؤم ئةم قسةية دةكةم، ديارة ئَيمة ثَيشرت كة ئةم بابةتةمان ِرَيك خست بؤ خزمةتى كارى 
بوونى ئؤثؤزسيؤنَيكى بةهَيز بة جياوكَيكى ئيجابى بؤ ئؤثؤزسؤنى و كارى ثةرلةمانى بوو، كةلة كاتَيك دا 

بةهَيزكردنى ئؤثؤزسيؤن و بةهَيزكردنى ثةرلةمانة، يةعنى ئةمة لةو مةنتقةوة سةرضاوةى طرتووة، 
ثَيمواية ئةطةر دايبنَيني هةندَى جياوك تةميزى ئيجابى تياية لة خزمةتى كارى ثةرلةمانى دةبَيت و 

 َلى بكةن.هيوادارم ثةرلةمانتاران قبو
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس، ِرةئى بةو ئاراستةيةية كة ثةرلةمانتاران ئؤثؤزسيؤنى ثةرلةمانى ثةسةند بكةن، دوو كةسى تر 
 وةردةطرين، ثَيش ئةوةى ثرسةكة بة دةنطدان يةكاليي بكةينةوة، فةرموو.

 :بةِرَيز على محة صاحل
 ؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز سةر

ئةو ثَيشنيبارةى كاك فرست ِراستة لةسةر هةندَى شتى بةسيت، بؤ منوونة وةزير ئيستجواب بة ضةند 
دةنط بكرَى، ئةمة بووة، بةآلم لةسةر بابةتَيكى طرنط بِرطةيةكى ئاوا ئةساسى كة حيمايةى ئؤثؤزسيؤن 

رة خبرَيتة دةنطدان و ثَيمواية تةوافوق دةكات و ئؤثؤزسيؤن حيمايةى ثرؤسةى دميوكراسى دةكات، ئَيستا لَي
 لةسةر هةموو ثةيِرةوةكة تَيك دةضَيت.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك بةهزاد ِرةئى كؤتايى؟ فةرموو.

 بةِرَيز بهزاد دةرويش:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

َيزى بِراستى لةبةشى بودجة كة زياتر ضةند كةس دوو ِرةئى تكا لة ليذنةى كاتى دكةين حياداتا خؤ بثار
هةبوو و لَيرةش نةبوو تةبعةن يةكَيكيان نةطوت ئةطةر بودجة نةهات لة كاتى ديارى كراو بانطهَيشتى 
سةرؤكايةتى حكومةت بكات، ِرةئيةك هةبوو بانطهَيشتى وةزير بكات، بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى كاتى بيانوى 

ى ئةوة لة عورفى ثةرلةمانات نيية و زؤر بيانوى هينا كة ئةو زياتر لة سَى كةس ثشتطريى ئةوةى هَينا طوت
كردبوو نةخرا دةنطدان، بةِراستى ئةمة بة قةناعةتى ئَيمة ئةم بةشة زؤر لةوة طةورةترة كة تؤ باسى 

بة تةواوةتى بةشةكى جوزئى بكةى لةناو بودجة ئَيستا بة دةنطدان ئةم بةشة هةمووى نةمَينَى بةِراستى 
لَيكةوتةى خراثى دةبَيت، تكا دةكةين دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان كة ئةم بابةتة نةخرَيتة دةنطدان و 

 بةردةوام بني، زؤر سوثاس.



 384 

 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:ئَي بةِرَيز جعفر ابراهيم

 سوثاس، كاك قارةمان فةرموو.
 بةِرَيز قارةمان قادر فتاح:

 ةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكى ث
ئَيمة لة كاتى داِرشتنةوةى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان، كاتَيك كة ئيستحداسى مةوزوعى ئؤثؤزسيؤنى 
ثةرلةمانى كرا، ِراى جياوازمان نةبووة، يةعنى ئةطةر سةرنج بدةين لةسةر هةر بابةتَيك و لةسةر هةر 

ووة، بة ثَيى ئةو ميكانيزمةى دامان نابوو ماددة و بِرطةيةك ِراى جياواز هةبَى، بةِرايةك يان بة دوو ِرا هات
لة سَى كةس زياتر ثشتيوانى لة هةر بِرطة و ماددةيةك بكات، بؤ ئةوةى خبرَيـتة دةنطدان، خراوةتة 
دةنطدانةوة، ئةوةى كة ثَيشرت كردوومانة، بةآلم ئَيستا ئةو مةسةلةى ئؤثؤزسيؤنى ثةرلةماني ثَيشتووتر 

اوة، هيض كام لة بِرطة و ماددةكان ِراى جياوازيان نيية، با طفتوطؤ و بةِراى جياواز لةوَى نةمان هَين
موناقةشةكة لةسةر كؤى بابةتةكان بةردةوام بني، ثَيشمواية بؤ وةآلم دانةوةى يةك شت، يةعنى ئَيمة 
بةردةوام خةريكى بةرهةمني، قةت لةطةَل نوَيكارى نني،ئةمة يةكَيك لةوةى كة خؤمان كردوومانة يةكَى لة 

هَينانةكانة كردوومانة، مةرج نيية، لةهةموو بابةتةكان و  لة هةموو بةشةكان و لة هةموو بِرطة و دا
ماددةكان ئَيمة ئيستفادةمان لة ثةيِرةوى ناوخؤى وآلتانى تر كردبَى، بؤ ئَيمة قابيلى ئةوة نني داهَينان 

و ئةحداسة نوَييةكانة كة لة ناو بكةين، من ثَيمواية ئؤثؤزسيؤنى ثةرلةمانى يةكَى لة طرنطرتين بةشةكان 
ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان كراوة بةبَى جياوازيش، مةرج نيية خؤ لة ضوار ساَلى داهاتوو 
اليةنَيكى سياسى ئؤثؤزسيؤن بَى و اليةنَيكى سياسي تر لة ثةرلةمان، بؤية من ثَيمواية دةبَى طفتوطؤ لةسةر 

ة ماددة خبرَيتة دةنطدان، ئةطةر وابِريارة لةسةر هةر هةمووى بَيت و كؤى ماددةكان بكرَى و دواتر ماددةب
بة يةكجارى طفتوطؤى بكرَى، ئةوة ثَيضةوانةى ئةو ميكانيزمةية كة دامانناوة، بؤية دةبَى موناقةشة لةسةر 

 كؤى ماددةكان بكرَى و دواتر بيخةينة دةنطدان و سوثاس.
 كى ثةرلةمان:مينكى/جَيطرى سةرؤئَي بةِرَيز جعفر ابراهيم

سوثاس، بةِرَيزان ئَيمة لة دةستةى سةرؤكايةتى بِريارمان دا، موناقةشةكة بةردةوام دةكةين، ناخةينة 
دةنطدان، ئةو بابةتة هةمووى دةيلَيني ثَيكةوة، وةكو ثَيشرت ضؤن ضووة كاك فرست خؤى ِرةئى كاك 

ثرسى طومتان ئةوة ضةندين ثَيشنيار بؤ د.فرست بووة بةردةوام بني، ئَيمة لة دةستةى سةرؤكايةتى لَيمان 
ئةوةى البردنى ئؤثؤزسيؤنى ثةرلةمانى ثَيشكةش كراوة، ئَيستا عالجى بكةين يان دواتر عالجى بكةين، 
ِرةئيةكى وا هاتة ثَيش لة ئةجنامى ئةو ئاَلوطؤِري بريوِرايانة ئةوة هاتة ثَيش كة ئَيستا حةمسى بكةين و 

بةرنامةيةكى وا هةية نة ثالنَيكى وا هةية ئةو ثةيِرةوة بة ئينتقائى  سوود لة كات ببينني، ئةطينا نة
معامةلة بكرَيت، هيض تةوافوق و ئيتفاقةكى دةرةوةى ئةم هؤَلة نةبووة لةسةر ئةم مةوزوعة، ئةمة 
ثرسةكة ئازادانة و ثَيشرت ليذنة ئيشى لةسةر كردووة، ئَيستاش ئازادانة بريوِراى لةسةر ئةجنام دةدرَى، 

ى باوةِر بكة هةبووة ثَيشرت خةَلكةك هةبووة قةناعةتى هةبووة و ِرةنطة قةناعةتى وى طؤِرا بَى ئَيستا، يةعن
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ئةوةى ثَيشرت مبَينَى و نةمَينَى  116لةبةرئةوة با مةوزوعةكة وةكو خؤى باسى ىَل بكةين، بةِرَيزان ماددةى 
ثَيشنيارى تازة هةبن ثَيشكةشى بكةن بؤ ئةطةر  116ئةوة دووبارة نةبَيتةوة، لةسةر سياغةى ئةم ماددةى 

؟ ئيرت ماددة بة ماددة ثَييدا دَيينةوة، هةموو ماددةكان يةك بة 117ليذنة، ئةطةر نيية دةضينة ماددةى 
 يةك بة دةنطدان يةكاليى دةكرَين وةكو جياواز، يةعنى يةك ثاكَيض نيية، كاك قارةمان فةرموو.

 بةِرَيز قارةمان قادر:
 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكى
  117ماددةى 

 ئؤثؤزسيؤنى ثةرلةمانى ئةو ماف و جياوكانةى هةية:
/بةثَيى قةبارةى خؤيان بةشيان دةبَى لة ليذنةكانى ثةرلةمان،بة تايبةتى ليذنةى دةست ثاكى و كاروبارى 1

 ثةرلةمان و سكاآل و ليذنةى دارايى و ئابوورى و وةبةرهَينان.
يةك ضةند بؤضوونَيك هةبوو، بؤضوونى ئؤثؤزسيؤن ثَيشى ئةوانى تر /ئةطةر لةسةر هةر ماددة و بِرطة2

 دةخرَيتة دةنطدان.
/لةطةَل دانيشتنى يةكةمى هةر وةرزَيك ئؤثؤزسيؤن بةيةك وتار بارى سةرجنى خؤى لةسةر بارودؤخى 3

 طشتى و لة ضوارضَيوةى ِرَيسا و دةستوورى و ياسايية بةركارةكان دا دةخاتةِروو.
 َيذةيان لةسةر ضاالكى دبلؤماسى و ثةرلةمان شاندةكان بةشدارى دةكةن./بة طوَيرةى ِر4
/ ئةطةر ئؤثؤزسيؤن فراكسيؤنى نةبوو ئةوا نوَينةرَيكيان لة دةستةى طشتى دةبَيت و بؤى هةية داواى 5

 كؤبوونةوةى دةستةى طشتى بكات.
تة ثَيويست ناكات ئةم بِرطةية / لة سةر زيادكردنى ئةم بِرطةية دوو ِرا هةية، ِراى يةكةم/ مبَينَى وا6

ى ئةندامانى ثَيكهَينا ئةوا لة دةستةى سةرؤكايةتى يان جَيطر  1/4هةبَيت، ِراىدووةم/ ئةطةر ئؤثؤزسيؤن 
 يان سكرتَيرى دةبَيت.

 َيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:مينكى/جبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 خاَلى نيزامى وةردةطرين، بةهار خان فةرموو.
 عبدالرمحن: بةِرَيز بةهار

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 موناقةشة نةكراوة. 116ى خوَيندةوة، هَيشتا  117ثةِرَينرا و  116ماددةى 

 ئيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيز جعفر ابراهيم

بؤ موناقةشة كةس دةستى خؤى  116بةهار خان، من داوام كرد ئةطةر بؤ داِرشتنة موناقةشةى ماددةى 
 116اتةوة، طومت بؤ داِرشنت ئةطةر ثَيشنيار هةنة بينَيرن، ئةوةى موناقةسةى لةسةر ماددةى بةرز نةك

 هةية دةرفةت دةدةين.
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 ةر تاَلةبانى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:بةِرَيز بَيط
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

الرمحن، ساالر ئةو بةِرَيزانةى كة داواى طفتوطؤى ئةو ماددةية دةكةن، خلف امحد، صاحل فقى، زانا عبد
حممود، فرحان جوهر، حيات جميد، مةردان خدر، على عومسان، حتسني امساعيل، ظمان فيصل، بهزاد 
دةروَيش، مامؤستا مروان، ايوب عبداهلل، على محة صاحل، بيستون فايق، ايوب عبداهلل رسول، مامؤستا غريب، 

 عمر عينايةت.
 ةرلةمان.مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 فةرموو. 117و  116كاك خلف فةرموو، تَيبينيةكان لةسةر هةردوو ماددة 
 بةِرَيز خلف امحد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
خاَلى يةكةم، بةِراى من ئةمة لَيرة لة دووبارة كردنةوةى ئةو خاآلنةية كة لة ثةيِرةو ئَيمة  117ماددةى 

َيى قةبارةى فراكسيؤنى ثةرلةمانى ئةنداميان لة ليذنةكان ضةسثاندوومانة و دةنطمان لةسةرى داوة، بة ث
هةبَى لة ثةيِرةو ضةسثاوةو بة ثَيى ئيستحقاقى ئينتخابى ليذنةكان ئةوان هةموو فراكسيؤنةكان مافيان 
هةية كة ئةنداميان هةبَى، بؤية من ئةمة بة زيادى دةزامن، ئةطةر لةسةر هةر ماددةيةك ضةند بؤضوونَيك 

ئةمةش هةر تيكرارة، ضونكة ئَيمة لة ثةيرةوةكة ضةسثاندوومانة، ئةطةر بؤضوونَيك يان هةبوو، ديسان 
دوو بؤضوون و سَى بؤضوون هةبوو، هةموويان دةخرَينة دةنطةوة و كاميان زياتر هَينا ئةوةيان دةضةسثَى، 

، ئؤثؤزسيؤن، بؤية ئةمةشيان هةر زيادة، مةسةلةى وتار كة لة سةرةتاى هةر وةرزَيك وتار ثَيشكةش بكات
هةموو ئةندام ثةرلةمانَيك مافى ثَيشكةش كردنى وتارى هةية لةسةرةتاى وةرز بَى، لة ناوةِراستى وةرز بَى، 

سةعات بة ثَيى ثةيِرةوى ناوخؤ بريؤكةيةك تةقديم دةكات و لةسةر  24لةهةر كاتَيك هةبَى، ثَيشرت ثَيش 
ِرَيذانة ضاالكى دبلوماسى بِروا بكةن ئةمةش هةر  هةر بابةتَيك بيةوَى دةتوانَى قسة بكات، بة طوَيرةى

زيادة، ضونكة هةموو فراكسيؤنةكان بةشدار بوون و لة ِرابردوو هةبووة و يةعنى عورفَيكى وا خراث نيية 
كة مةسةلةن زوَلميان ىَل كرابَى و ئَيستا ئةمة بضةسثَينني، من ئةم قسانةى كة دةيكةين بةرامبةر هيض 

ثؤزسيؤن بوون يان ئؤثؤزسيؤن دةبن، خؤ نازانرَى لة خوىل داهاتوو كَى ئؤثؤزسيؤن اليةنَيك نيية كة ئؤ
دةبَى و كَى دةسةآلتة، مةسةلةى فراكسيؤنيش براوةتةوة، ئةوةى كة يةك ئةنداميش بَى ليستى جياوازى 

ان كة هةبَى بؤ ئينتخابات، بةرنامةى كارى هةبَى بؤ هةَلبذاردن كة بوو بة ئةندامى ثةرلةمان ضةسثاندم
ئَيمة ئةمة دةبَيتة فراكسيؤن، كة بوو بة فراكسيؤن ئؤتؤماتيكى ئةندامى ئةجنومةنة طشتيةكةشة كة 
لةطةَل سةرؤكايةتى ثةرلةمان بةرنامةى كار دادةنَى، بؤ ئةوةى ئةمانةش هةمووى تةحسيَل حاسَلة، ئَيمة 

ونةوة كةمَيك لة خوار قانونةوةية، ثةيِرةو دةردةكةين، ئةم ثةيِرةوة خؤتان دةزانن لةِرووى مةرتةبةى قان
وةكو قوةى قانونى هةية و موئةسةسةيةكى طةورةى وةكو ثةرلةمانى ثَى بةِرَيوة دةضَى، بؤية ناكرَى 
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شتةكان تيكرار بكرَينةوة، بؤية با بابةتةكامنان وازح بَى و ِروون بَى، بؤ ئةوةى هيض ِرةخنةيةك لةسةر 
 ثاس.تَيثةراندنى ثةيِرةوةكة نةبَى زؤر سو

 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:ئَي بةِرَيز جعفر ابراهيم

 سوثاس، مامؤستا غريب فةرموو.
 محةخان: مصطفىبةِرَيز غريب 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بة ثَيى ئةوةى بوونى فراكسيؤنى ئؤثؤزسيؤن ثَيويستيةكى حةمتية، خزمةتَيكى طةورة دةكات بة ثرؤسةى 

ن بةشَيكن لة ئةو ثةرلةمانة، بةآلم ثَيويستة دانيان ثيا بنرَى بة ثَيى ياسا دميوكراسى، لة كاتَيك ئةوا
مافةكانيان دةستةبةر بكرَى لةم ثةيِرةوةدا، بؤ ئةوةى فراكسيؤنى دةسةآلت تةنطيان ثَى هةَلنةضنَى، 

ن بةبِرواى من ئةم خاآلنة كة نووسراون، هةمووى زيادة و دةكرَى بةم دةقة كؤتايى بة هةموو خاَلةكا
بهَيندرَيت، بنووسرَى )ثةرلةمانتار و فراكسيؤنة ئؤثؤزسيؤنةكان هةمان ئةو مافانانةيان هةية كة 
ثةرلةمانتار و فراكسيؤنةكانى تر هةيانة لةبةشدارى ليذنةكان و بايكؤت و ضاالكية دبلؤماسيةكان و 

 شاندةكان و دةستةى طشتى(.
 ةمان:مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلئَي بةِرَيز جعفر ابراهيم

 سوثاس، كاك حتسني فةرموو.
 بةِرَيز حتسني امساعيل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئؤثؤزسيؤنى ثةرلةمانى ئةو ماف و جياوكانةى هةية، جياوكانة جارَى لة كوردى نيية حةز دةكةم ئةوة 

ر ئَيستا بطؤِردرَيت، ئةوةى يةكةم بة ثَيى قةبارةى خؤيان بةشيان دةبَى لة ليذنةكانى ثةرلةمان، مةطة
ليذنةكان بةو شَيوةية دابةش نةكراوة؟ كة بة ثَيى كورسى ثةرلةمانتار بةشدارن لة هةموو ليذنةكان، بة 
ثَيى حةمجى خؤيان و بة ثَيى قةوارةى خؤيان كة ئةمة شتَيكى زيادةية، ئةطةر لةسةر هةر ماددة و 

يسان ضوارضَيوة دانانة بؤ ِرةئى بِرطةيةك ضةند بؤضوونَيك هةبووبَى، بؤضوونى ئؤثؤزسيؤن ئةمةش هةر د
ثةرلةمانتار، من دةمويست يةك تَيبينى بدةم، ثَيم خؤشة برادةران وا دانةنَين كة ئةوان هةتا هةتا 
ئؤثؤزسيؤنن ياخود بةو ئاراستةية قسة دةكرَيت كة ئةوان هةر ئؤثؤزسيؤنن و لة شوَينى خؤيان 

بؤ ئاييندة ئةمة دادةنَيني بؤ ئَيستا نيية، لة سَييةم لةطةَل دةمَيننةوة، نة دةبَى ئومَيديان بةوة هةبَى ئَيمة 
دانيشتنى يةكةمى هةر وةرزَيك ئؤثؤزسيؤن بة يةك وتار ئةمةش هةر شتَيكى زيادةية، يةعنى وتارى ضى؟ 
هةر ثةرلةمانتارَيك ئازادة و بؤى هةية سةرجنى هةبَى و وتارى هةبَى و ثَيشكةشى بكات، هةموو ئةو 

سةيرى دةكةم ئؤثؤزسيؤن دةَلَين دةبَى تةئمني بكرَى و ثشتطريى بكرَى و بثارَيزرَى، مةطةر خاآلنةى كة من 
تا ئَيستا نةثارَيزراوة؟ كة ئةم خاَلة هةر نةبووة و ئةم بِرطةية هةر نةبووة، ض طرفتَيكيان هةبووة لة 

 ئةداكردنى ئؤثؤزسيؤنى خؤيان و زؤرسوثاس.
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 ى سةرؤكى ثةرلةمان:مينكى/جَيطرئَي بةِرَيز جعفر ابراهيم

 سوثاس، كاك ايوب فةرموو.
 بةِرَيز ايوب عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ى ئةم ماددةيةدا ليذنةى ياساييشى بؤ زياد بكرَى، دووةم/ من ثَيمواية  1من لةطةَل ئةوةدام لة بِرطة 

 6طةَل ِراى دووةمى بِرطةى زيادة، ضونكة ثَى دةضَى فراكسيؤن لة يةك كةسيش هةر ثَيك بَيت، لة 5بِرطةى 
ى ئةندامانى ثَيكهَينا ئةوا لة دةستةى سةرؤكايةتى جَيطر يان سكرتَيريان  1/4دام كة ئةطةر ئؤثؤزسيؤن 

 هةبَى، زؤر سوثاس.
 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:ئَي بةِرَيز جعفر ابراهيم

 سوثاس، كاك زانا فةرموو.
 بةِرَيز زانا عبدالرمحن:

 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكى
ِراستى خةريكة طفتوطؤيةكة بةو ئاراستةية دةروات كة ئَيمة بةشَيك ديفاع دةكةين لةوةى كة ئؤثؤزسيؤن 
نةمَينَى، ثةعنى نةمانى ئؤثؤزسيؤن نة بة دةست ثةرلةمانة و نة ياساش دةتوانَى ِرَيطرى ىَل بكات، لةو 

ؤزسيؤنن، لةم خولةى ثةرلةمانيش ئَيمة مةسةلةية، ئةوانةى ئؤثؤزسيؤنن بةشدارى ناكةن بؤ خؤيان ئؤث
ئؤثؤزسؤمنان نةبووة، هةموو هةر لة دةسةآلت بوون، يةعنى كةس خؤى نةكات بة خاوةنى ئؤثؤزسيؤن، 
ئةوةى كة لَيرة هةية، من بؤ خؤم بةِراستى دةيَلَيم لةوانةى حزبةكةى من لة خوىل ئاييندة ئؤثؤزسيؤن بَى، 

ئؤثؤزسيؤن بة شةش لةو مافانةى كة بؤى ديارى كراوة، كة بةِراستى  بةآلم مةعقولة حزبةكةى من هَيزَيكى
زؤر مافى سةرةتايني، يةعنى ناكرَى هَيزى ئؤثؤزسيؤن لةوة قةيد بكرَى واهلل بؤى هةية وتار بدات و بؤى 
هةية قسة بكات و بؤى هةية ئةم بِرواو يةعنى نازامن بةراستى ئةوة كارَيكى يةكجار يةكجار خراثة، ئةمة 

ووككردنةوةى ئؤثؤزسيؤنة، يةعنى لةوانةية هةندَى كةس نيةتيان هةبَى لة خوىل ئاييندةدا لة دةسةآلت بض
مبَيننةوة و ئةوةى ئةبَيتة ئؤثؤزسيؤن بةِراستى ئةفةوتَى بةم خاآلنة، يةعنى ئةمانة بة بؤضوونى من هةر 

خةيتة ثَيشةوة و بيخةيتة هةمووى خراثة و زؤر زؤر ضاالكى دبلؤماسى و لةسةر بِرطة و ماددةيةك بي
دواوة، ئةوانة كةى مافى ئؤثؤزسيؤنن بةِراستى ئةطةر مبانةوَى بةِراستى ماف و ئيستحقاقى ئؤثؤزسيؤن 

 بثارَيزين بةمة ناثارَيزرَى، زؤر سوثاس.
 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:ئَي بةِرَيز جعفر ابراهيم

 خان فةرموو. حياةسوثاس، 
 جميد:حياة بةِرَيز 

 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر
 ثشتطريى تةواوى قسةكانى مامؤستا حتسني دؤَلةمةرى دةكةم، قسةكانى ئَيمةى كرد، سوثاس.
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 كى ثةرلةمان:مينكى/جَيطرى سةرؤبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 سوثاس، كاك بهزاد فةرموو.
 ش:بةِرَيز بهزاد دروَي

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةحس هاتة  115ثَيويست ناكات، ضونكى هةر وةكى ماددا  116ةم كو ماددا ئةز ثشتطرييا ئةوَى ِرةئى بك

كرن كة ئؤثؤزسيؤن ئةو فراكسيؤنة كة لة كابينةى حكومةت نني، واتا ض ثَيش و ض ثاش حكومةت نية ئةو 
نةمَينَى بةراستى، لةسةر  116كات دةبَيتة ئؤثؤزسيؤن، مةبةستم مادام ئةو سياغة باش كراوة، ماددةى 

خاَلى يةكةم/ بة ثَيى قةبارةى خؤيان بةشيان دةبى لة ليذنةكانى ثةرلةمان و سةرؤكايةتى  117ى ماددة
ليذنةكان. تةواو يةعنى ئةطةر تةخسيسة ئةمة لةوانةية شتةكى باش بيت، بةآلم كة تؤ تةحديد بكةى، 

ة ئؤثؤزسيؤن تةحديد خراثة، يةعنى ئةطةر خسوسيةت بدةى لةو ليذنانةى كة باسكراوة، بةس ئةسَل واي
بى يان لة دةسةآلت بى بةشدار بى لةو ليذنانةى باسيان كردووة، بة ئيعتبار طرنطن لةبةر هةندَى 

ى  1/4كة دةَلَيت ِرةئى دووةم ئةطةر ئؤثؤزسيؤن  6تايبةمتةندى ثَيداوة، لةطةَل ئةو ِرةئيةشم خاَلى 
سكرتَير دةبى، بؤ؟ لةطةَل ئةو ِرةئيةن، ئةندامانى ثَيكهَينا  ئةوا لة دةستةى سةرؤكايةتى يان جَيطر يان 

ضونكة بةِراستى خؤى لة دةسةآلت نيية، ئؤثؤزسيؤن لة دةسةآلت نيية و لة ئةجنومةنى جَى بةجَى كردن 
نيية، لة وآلتى ئَيمة لة ئةجنومةنى دادوةريش نيية، خؤتان دةزانن، لة دةستةى سةرؤكايةتيش نةبَى، واتا 

ناو هؤَلى ثةرلةمان ِرةئيةك دةربرِبى، بةآلم ئةطةر لة دةستةى سةرؤكايةتى قةتيس كراوة لة راطةهاندن و لة
 بَى ئةو وةختة دةتوانني بؤ سيستمى حوكمرانيش باش بَى بؤ هةرَيمى كوردستان، زؤر سوثاس.

 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:ئَي بةِرَيز جعفر ابراهيم

 و.سوثاس، دةسةآلتى دادوةرى سةربةخؤية، كاك انور فةرمو
 بةِرَيز انور قادر:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ى ئةندامانى ثَيكهَينا ئةوا لة دةستةى سةرؤكايةتى يان  1/4ِراى دووةم كة دةَلَى ئؤثؤزسيؤن  117ماددةى 

ثَيناسة كراوة كة ئؤثؤزسيؤن ئةوةية كة بةشدارى  115جَيطر يان سكرتَيرى دةبَى، مادام لة ماددةى 
واتة لَيرة مادام جَيطرى هةبَى يان سكرتَيرى هةبَى بؤ مافى ئةوةى نةبَى حكومةتى نةكردووة، كة

ى ئةندامانى ثَيكهَينا  1/4سةرؤكيشى هةبَى، بؤية من ثَيشنيار دةكةم بةو شَيوةية بَى ئةطةر ئؤثؤزسيؤن 
 ئةوا لة دةستةى سةرؤكايةتى سةرؤك يان جَيطر يان سكرتَيرى دةبَى، زؤر سوثاس.

 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:ئَي هيمبةِرَيز جعفر ابرا

 سوثاس، كاك صاحل فةرموو.
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 بةِرَيز صاحل فقى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةندام كةمرت نةكات، من ثَيمواية ثةيوةندى  3سةبارةت بةو ماددةيةى ثَيشوو ئةوةى كة باس لة ذمارةى 
ةوَى لةسةر ئةوةى يةك ئةندامى ية ِرَيك بك 111ةوة هةية، ئةطةر ئةو ماددةى  111بة ماددةى 

ثةرلةمانيش فراكسيؤنَيكة كةواتة ئةم سَى ئةندامة ئةبَى ببَيتة سَى فراكسيؤن و خؤ ناكرَى ئةندامَيك 
لةناو فراكسيؤنَيك دابَيتة موعارةزة، سةبارةت بةو خاآلنةى تر خاَلى دووةم، ئةطةر مةبةست ئةو ثرؤذةية 

ِراثؤرتى ليذنةى ياسايى دةكرَيتة ئةساس، لةرابردوو ِرَيكخراوة، خاَلى ثرؤذة ياساكان بة ثَيى ئةو ثةيِرةوة 
سَييةم ثَيمواية زيادة، خاَلى ثَينجةم ئةوةى كة دوو ِرا هةبَى، هةَلبذاردنى دةستةى سةرؤكايةتى ض بة 

و  ِرَيككةوتن بَى يان هةماهةنطى بَيت، بة دةنطدانى نهَينى دةكرَي بؤية من ثَيمواية ئةوةش هةر زيادة
 ثشتيوانى لةو ِرايةى يةكةم دةكةم، كة ثَيويست ناكات ئةم ماددةية بَى و سوثاس.

 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:ئَي بةِرَيز جعفر ابراهيم

 سوثاس، كاك شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيز شَيركؤ محة امني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ايةتى ئةو ليذنانةيان ثَى بسثَيرَى، ضونكة خؤى واية من لةطةَل ئةوةم كة خاَلى يةكةم، نةك بةشدار سةرؤك

كة بلؤكَيك لة دةسةآلت دابوو وة ضاودَيرى زياتر خؤى طشتية و هةموو ليذنةكانة، بةآلم دةستثاكى و 
دارايى و ئةمانة كؤَلةكة ئةساسيةكانن، من لةطةَل ئةوةم بنووسرَى سةرؤكايةتى ئةو ليذنانةيان البَى، 

من لةطةَل ِراى دووةمم، ِراى خؤم واية  6ةك واو دةنووسرَى، ئةوةى كؤتايى، خاَلى وتار بة ي 3لةخاَلى 
 ، سوثاس. 1/4يش نةك  1/5بكرَى بة 

 كى ثةرلةمان:مينكى/جَيطرى سةرؤبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 سوثاس، كاك مةردان فةرموو.
 بةِرَيز مةردان خدر:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
نة دةكةم كة ئةم ماددةية بةهةموو بِرطةكانيةوة زيادة، ضونكة بةشَيك لة منيش تةئيدى ئةو بؤضوو

بِرطةكان تةحسيَل حاسَلة، لة ماددةكانى تر هاتووة، يةعنى هةندَى حقوق هةية هةموو فراكسيؤنةكان 
هةيانة و جا ض فراكسيؤنى ئؤثؤزسيؤن بَى يان فراكسيؤنى دةسةالت بَى، بؤية تاكيد كردنةوة و دووبارة 

نةوة لَيرة ثَيويست نية، هةندَى لة بِرطةكان جياكارية، ناكرَى هةندَى حقوق لةناو هؤَلى ثةرلةمان كرد
بدةية هةندَى فراكسيؤن يان نوَينةرى هةندَى فراكسؤن، بةآلم هةندَى فراكسيؤنى تر لةبةرئةوةى كة لة 

ماددةكة بة زياد دةزامن و  دةسةآلتن ئةم مافانانةيان نةبَى، يان ئةم حقوقةيان نةبى، بؤية من تةواوى
 لةطةَل ئةوةمة كة هةَلبطريدرَيت، سوثاس.
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 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:ئَي بةِرَيز جعفر ابراهيم

 سوثاس، كاك على فةرموو.
 عثمان:بةِرَيز على 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةتى ئؤثؤزسيؤنى ثةرلةمانى عنوانى با 117ثَيشنيار دكةم بَيتة ئيلغا كرن، دةبارةى ماددةى  116ماددَى 

ئةو ماف و جياوكاريانة هةية بة حةقيقةت هةندَى عيبارت تَينة خار دظان ياسايان دا بِراستى كةسةك تَي 
لةوما ئةز داخوازيَي سةرؤكايةتي ثةرلةمانا دكةم ليذناكا شارةزا يا ظَي زمانزاني دا دةمَي هةر ناطةيت 

ص يا زمانزاني دا ئةظان موستةلةحَيت ياسايي بة شَيوةيا ِرَيك و ياسايةك دَيتة داِرشنت ئةظ ليذنا موختة
دارَيذن، ضونكة هةمي وةختَيت كوم بينةت ثةرلةماني ئةمة تووشي ظان ئيشكالَي تَينت، طةلةك جاراذي 
مةسةلة لةوةوا كة ئيحتيمالة يةك سةعات برادةرَي موداخةلَيت دكةن دةرةجنامَيذي كوم بينةت ثةرلةماني 

لةوماش ثَيشنيار دكةم ظَي خوال ثةرلةمانَي دا ليذنةيةكا موختةص يان كةسانَي شارةزاي زاراوةي  درَيذ بن
باديين و سؤراني دا ثةرلةماني كوردستانَي بَيتة ثَيكهينان، بؤ داِرشتنا هةر ياسايةك لة ثةرلةماني 

يارا داِرشنت، بة ثَيي قةبارةي كوردستانَي دةركةوينت، دةربارةي برطا ئَيكَي كة حةقةت ِرةنطة خوارَيت ثَيشن
خؤيان بةشيان دةبَيت لة ليذنةكاني ثةرلةمان، ئةوانةي ئةوي ديكة هةمووي زيادة بَيتة هةلطرتن، خاال 
ضاريش ديتنا من يا زَيدةية، ضونكة عةمةليةن دَيتة جَيبةجَي كرن، خاال ثَينجيشي كة هاتية حةسم كرن 

يي كرن، تةئيدا ِرةئيا كو ِرةئيا ئَيكَي دكةم سةبارةت ئةظ ِرةئيةي ذ بةلكو بابةتَي فراكسيؤنَي دةهاتة يةكال
هاتنة تةحديد كرن، سةرةراي كو ئةز طشيت طةظي ماددةي خرا دانابوون، ثَيشنيار دكةم دووبارة ئةظ ماددة 

 خر بَيتة ئيلغا كرن، زؤر سوثاس. 
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 بةِرَيز علي عومسان، بةِرَيز ساالر حممود، فةرموو. سوثاس بؤ
 بةِرَيز ساالر حممود مراد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
بة طفتوطؤي ثةرلةنتاران دا دةردةكةوَي هيض اليةك بة ئةو ليذنةي ثةيِرةوةي بة هةند وةرنةطرتووة ثَيش 

يان بدةييَن، بؤية ئَيستاكة زؤربةي ئةوةي ئةو ثرؤذةية بَيتة ثةرلةماني كوردستان تةرحةكاني خؤمان
طفتوطؤكة هاتؤتةوة ناو ثةرلةماني كوردستان، ئةم مةسةلةية زؤر بابةتَيكي موعةقةدة و بابةتَيكي سياسي 
سرفة و زؤر ثةيوةستة بة ثرسي دميوكراسيشةوة لة كوردستان، بابةتي ثةيِرةو تةواوكةري ثرسي دةستورة 

ستان نية، ِرةنطدانةوةي سيستةمي سياسي تَيداية، بؤية زؤر طرنطة زؤر كة ئَيستا ئَيمة دةستورمان لة كورد
بة ورياييةوة ئةم بابةتة حةسم بكرَيت كة ئيجماعي لةسةر بَيت لة ثةرلةماني كوردستان، ئةوةي 
ثةيوةستة بة ئؤثؤزسيؤن تةعريف كردني لة ناو ثةيِرةوي ثةرلةمان دا كارَيكي ئاسايي ية، بةآلم من بؤ 

ئةوةدا نيم ثةرلةمانتارَيك لة ئؤثؤزسيؤن بَيت ئيمتيازي قسةكردن و ئيمتيازي ليذان و  خؤن لةطةَل
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ئيمتيازي دةسةآلتي زياتر بَي لة هةر ثةرلةمانتارَيكي تر، دةبَي ئةو كةسانةي يان ئةو بلؤكةي كة لة 
انتار هةبَي، ئؤثؤزسيؤن دا خؤي داكؤكي بكات لةسةر ئةوة بكات يةكساني لة ماف و ئازادي ئةركي ثةرلةم

ليذاني هةميشةيي هةبَي، نةك ئَيمة ئةركةكان بةو جؤرة دابةش بكةين لة ِراسيت دا، ئةطةر بَيت و ئةوةي 
ئَيستاكة بة بَي موناقةشة دةنطي بدةييَن، من بؤضوومن واية لة خولي داهاتوو ئةطةر ثةرلةمانتارَيك 

و ماف و ئيمتيازانةي بؤ كاري ثةرلةمانتار دا لة هاوشَيوةي من بؤ منونة لة ئؤثؤزسيؤن بَي، بةشَيكي زؤر لة
دةست دةدات، ضونكة ثةيِرةوةكة مايف زؤرتري لةم ئيمتيازاتة زةمان كراوة بؤ ثةرلةمان، لةبةر ئةوة من 
لةطةَل ئةوةم لةم ثةيِرةوةدا ئؤثؤزسيؤن تةعريف بكرَيت، ِرؤَلي وتاري سياسيشي بدرَييَت، بةآلم وةكو 

 ئةوة نيم كة ئةركي ثةرلةمانتارَيك كة لة بلؤكي دةسةآلتة، ثةرلةمانتارَيك كة لة ثةرلةمانتارَيك لةطةَل
بلؤكي ئؤثؤزسيؤنة ِرؤَل و ئةرك و كاريان جيا بكرَيتةوة، ئةوة بابةتَيكي زؤر زؤر موعةقةجة بةِرَيزينة، 

، واتا قبوَلي من لة ئؤثؤزسيؤن مب قةت قبوَلي ناكةم جوزئَيك مب لة دةسةآلت، جا جوزئَيكي بضووكيش مب
ناكةم لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان كة نةتوامن ِرؤَليكي فيعليم هةبَي لة بةرنامةي كارو سياسةت، من لة 
ئؤثؤزسيؤن مب خؤم دةمب بة حكومةتي سَيبةر، ئةندام مب لة ليذنةي تةندروسيت دةمب بة وةزيري 

ثةرلةمان، لة ليذنةكةم لة ِرَي و  تةندروسيت سَيبةر و لةطةَل حيزبةكةم كار دةكةم، ثرؤذةكامن لة ناو
شوَيين تر ِرووبةِروو دةمبةوة، نامب بة بةشَيك لةو دةسةآلتة، بؤية طرنطة ئؤثؤزسيؤن ئؤثؤزسيؤنَيكي 
يةكالكةرةوةي فيعلي بَي، بة مانا دميوكراسييةكةي وةكو ضؤن لة ثةرلةمانة عةريقةكاني دنيا دةيبينيتةوة، 

%ي 80ئةم ثةرلةمانة وةكو ئؤثؤزسيؤن تةعامولي لةطةَل دةكةم، نةك من ئؤثؤزسيؤن مب وةزيرَيك بَيتة 
ثةرلةمانتارَيكي دةسةآلت موجامةلةي بكةم، ئةوةي كة لة ثةرلةماني بةريتانيا هةية، ثةرلةماني سويد 
هةية، زؤر هةوَلدان بؤ زؤر قسةكردن لة ناو هؤَلي ثةرلةمان دا بة ديدي من بةشَيك نية لة ئيمتيازي 

، بةَلكو طرنط ئةوة تؤ كاتَيك ثرؤذة ياسايةك موناقةشة دةكرَي لة ثةرلةمان دا، تةنها ليذنةي دميوكراسي
مةعين بتوانَي ِرؤَلي طةورة و طرنط و يةكالكةرةوةي هةبَي، كة ئةوة هةم دةسةآلتي تياية و هةم 

 ئؤثؤزسيؤنيش، سوثاستان دةكةم.
 مان:مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 سوثاس بؤ بةِرَيز ساالر حممود، بةِرَيزان بةردةوام دةبني، بةِرَيز مامؤستا مروان.
 بةِرَيز مامؤستا مروان طةاللي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
بةشَيكي زؤر لة قسةكان كاك ساالر قسةكاني دَلي مين كرد، بةِراسيت ئةو قسانة من دامنابوو بيانكةم، بةآلم 

رةيان بكةمةوة، لةطةَل ئةوةدام كة تةعريفةي ئؤثؤزسيؤن بكرَيت، بةآلم ئةكةر تةماشا ثَيشم خؤشة دووبا
بكةين بة وردي ئةو ليذنةي كة ئةو ثةيِرةوةي نووسيوةتةوة دةتوامن بَلَيم زؤر هاتووة ئةطةر ئةوةي كة 

وةزيفةيةكي زؤر  ئؤثؤزسيؤنة لة سةدا دةتوامن بَلَيم ثةجناي لة ثةرلةمانتاري دةشؤردرَيت، يةعين كؤمةَلة
بضووكي بؤ دةمَينَيتةوة، يةعين بؤت هةية قسة بكةي، بؤت هةية هةوا هةَلمذي، بؤت هةية دانيشي، بؤت 
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هةية، يةعين بة حةقةت من ئؤثؤزسيؤمن، من وةكو ثةرلةمانتارَيكي كؤمةَلي ئيسالمي قةت ِرازين نيم كة 
رايانةم لة ناو هؤَلي ثةرلةمان لة دانيشنت، ئةوةندة وةزيفةم هةبَي، ثةرلةمانتارم وةكو ئةو خوشك و ب

دةكةوَيتة سةر تواناي من تا ضةند دةتوامن ِرؤَلَيكي ئيجابي ببينم بؤ ئيستيجوابي حكومةت بَيت، بؤ 
لَيثرسينةوةي حكومةت بَيت، بؤ بةدواداضووني ثرؤذةكان بَيت، ئةوة ِرؤَلَيكي طرنط دةبينَيت، بةآلم من 

هةموو خوشك و براياني خؤم دةكةم، نووسراوة بة ثَيي قةبارةي خؤيان  ئةو ثرسيارة لة دةستة و لة
بةشيان دةبَيت لة ليذنةكان، ئةرَي كاكة هةموو ئةندامَيكي ئةو ثةرلةمانة، هةمووفراكسيؤنَيكي ئةو 
ثةرلةمانة ئؤثؤزسيؤن بَي يان ئؤثؤزسيؤن نةبَي هةرضي كة هةية بة طوَيرةي قةبارةي خؤي لة ليذنةكان 

نني؟ لة  خولي ِرابردوو كؤمةَلي ئيسالمي، بزووتنةوةي طؤِران لة ليذنة حةساسةكان نةبوون؟ لة مةوجود 
ليذنةي ياسايي نةبوون؟ يةعين كاكة سةرؤكايةتيةكةش ئَيمة لة ثةيِرةو، سةرؤكايةتي ليذنةش دياري 

ةطريَيت، لةبةر ئةوة كراوة بة طوَيرةي قةبارةي فراكسيؤنةكان سةرؤكايةتي ليذنةكان دةبَي وةرطري، وةريشد
من وةكو خؤم بةس تةعريفةكة بكرَيت وةكو كاك ساالر طوتي، دةنطي خؤم دةخةمة ثاَل دةنطي كاك ساالر، 
بؤ ئةوةي كة ديار بَيت ئؤثؤزسيؤن بةس تةعريف بكرَيت، ئةطةر نا لة ئةوةَلةوة هةتا ئةخري لةطةَل هيض 

 خاَلَيكي دا نيم، دةستتان خؤش بَي.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:براهيم ئَيبةِرَيز جعفر ا

 سوثاس بؤ بةِرَيز مامؤستا مروان طةاللي، فةرموو بةِرَيزان بةردةوام دةبني، بةِرَيز عمر عينايةت.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
( هاتووة ئةطةر لةسةر 111ددةي )( وةكو يةكَيك لةو بةِرَيزانة فةرمووي، لة ما116سةبارةت بة ماددةي )

ئةوة ِرَيك كةوتني كة فراكسيؤن دةتوانَي يةك كورسي بَي، كةواتة ئةو فراكسيؤنةي كة مةبةستيانة ببنة 
ئؤثؤزسيؤن ثَيويستة لة دانيشتنَيكي ئاسايي ثةرلةمان بة ياداشتَيكي نووسراو ئؤثؤزسيؤني خؤيان بؤ 

ثَي دَي، ئةطةر لة يةك كؤتايي ثَي نةهات، بة سَي بوو، ئةو كات ثةرلةمان ِرابطةيةنَين، لةوَي دا كؤتايي 
( بة ثَيي ذمارةي كورسييةكانيان بةشداري لة 117ثَيويست بةوةي دواي ئةوة هةية، سةبارةت بة ماددةي )

سةرؤكايةتي ليذنةكاني ثةرلةمان دةكةن، لةوَي دا كؤتايي ثَي دَي، بة ثَيي ذمارةي كورسييةكانيان بةشداري 
سةرؤكايةتي ليذنةكاني ثةرلةمان دةكةن، سةبارةت بة بِرطةي دوو وةكو خؤي مبَينَيتةوة، سةبارةت بة لة 

بِرطةي ئةطةر ئؤثؤزسيؤن فراكسيؤني نةبوو، ئةوة نوَينةرَيكيان لة دةستةي طشيت، بة ِرةئي من ئةوة 
شةشةم كة داوا دةكات زيادةية، هةَلبطريَي وةكو مامؤستا مةال مروان طوتي، سةبارةت بة ِراي ئةوةي 

ئؤثؤزسيؤن لة دةستةي سةرؤكايةتي بةشدار بَي، ئَيمة كاتَيك اليةنَيك ئؤثؤزسيؤن بَي، ئؤثؤزسيؤن يةعين 
ضي؟ لة دةسةآلت دا ئؤثؤزسيؤنة، لة حكومةت نيية بة تةنها، دةسةآلتي دادوةري، دةسةآلتي ياسادانان، 

ة ئؤثؤزسيؤن بةشدار نابَي، كةواتة نابَي لة دةستةي دةسةآلتي جَيبةجَي كردن، هةر سَي دةسةآلتةكة ئَيم
سةرؤكايةتيش بةشدار بَي، كة بةشدار بوو يةعين ثؤسيت هةية، يةعين داخيل بووة، مةسةلةن بةِرَيز 
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د.يوسف كاتَيك سةرؤكي ثةرلةمان بوو، ئَيمة بةشداري دةسةآلت بووين لة هةرَيمي كوردستان دا، كة كاتَيك 
هَينا، كةواتة ئَيمة نابَي لة جَيي سةرؤكايةتي ئؤثؤزسيؤن بةشداري مةبةستم  كشايةوة ئَيمة وازمان

ئؤثؤزسيؤنة، بةشدار بَي، كةواتة من داوا دةكةم بِرطةي شةش هةر البربَي بة تةواوي، بِرطةي سَيهةم البربَي 
 بة تةواوي، تةنها بِرطةي يةكةم و بِرطةي ضوارةم مبَينَيةوة، زؤر سوثاستان دةكةم.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:َيز جعفر ابراهيم ئَيبةِر 
سوثاس بؤ بةِرَيز عمر عينايةت، دةسةآلتي دادوةري بةدةرة لة موناقةشةي ئةم بابةتة، ئؤثؤزسيؤن و 

 دةسةآلت، بةِرَيز بةهار عبدالرمحن. 
 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

خاَلَيكي ثةيِرةوي كة بة ثَيي ثةيِرةو دةبَي ماددة بة ماددة طفتوطؤ بكرَي، من ثَيش ئةوةي طفتوطؤكة بكةم، 
(تان ثةِراند طفتوطؤي نةكراوة، ديسانةوة دةضينة سةري، كة من بؤ خؤم قسةم هةبوو دةستيشم 116)

نج ( ئَيمة هَيشتا دةنطدان نةكراوة بؤ ئةوةي فراكسيؤن يةك بَي، سَي بَي، ثَي116هةَلرِبي، لةسةر ماددةي )
( 117بَي، لَيرة دة دةَلَي لة سَي كةمرت نةبَي، تةناقوز دةردةضَي لةطةَل ئةوةي ئةوالدا، لةسةر ماددةي )

بِرطةي يةكةم كة باس لة ليذنةكاني ثةرلةمان دةكات، ديارة ئةطةر بة طرنطي بَيت ليذنةي ياسايي يةكَيكة 
لةمان، ضونكة ليذنةي طرنطي هةية كة بؤ لة ليذنة طرنطةكان، بؤية هةر بووترَي سةرجةم ليذنةكاني ثةر

منونة ليذنةي ياسايي، يان ئيحتيمال هةية هةر لة خولَيكي تردا ليذنةي تر ثَيك بهَينرَي، هةر وةكو ضؤن 
ئَيمة لةو خولةدا ليذنةيةكمان ئيزافة كرد، ئيحتيمال هةية لة خولي داهاتوودا هةندَيك ليذنةي زؤر طرنط 

دةنطي بؤ بدةن، يةعين لَيرة ناوي نةبَيت لةوةش ئيشكالَيك دروست دةبَيت، ئيستيحداس بكرَيت و ئةوان 
بؤية هةر بووترَي سةرجةم ليذنةكان، طوجناوترة، سةبارةت بة بِرطةي ضوار و ثَينج ئةو قسةيةي كة 
هةندَي لة هاوِرَييان كرديان مةسةلةي وردةكاري لة شَيوازي داِرشنت دا بؤ ئةوةي كة تووشي ئيشكاالت 

ني، ئةوةي كة ثَيشرت ثَيشنيار نةدراوة لة ليذنةكان، ياخود بةشداري نةكراوة، لَيرةوة هةست دةكةم نةب
يةعين هةندَيك تةناقوزات ِرووي داوة، يةعين مةسةلةن لةوال تؤ يةكالييت كردؤتةوة كة ضاالكي 

ة، كة ئةوة هينَيك ديبلؤماسي و شاندةكان دةستةي طشيت ِرَيكي دةخا، لَيرة هاتووي ئيستيسنايةكت كردوو
دروستدةكات، ئيشكالَيك دروست دةكات، يان لَيرة لة بِرطةي ثَينجةم دا كة باس لةوة دةكات نوَينةرايةتي لة 
دةستةي طشيت دا هةبَيت، لةوال تؤ كؤبوونةوةي دةستةي طشيت بة يةك لةسةر سَي يةعين ئةوةندة قورسي 

ت لَي كردووة، ئةوة تةناقوزَيكة، ياخود يةعين لةوال باس كردبَيت يةك لةسةر سَي ئَيستا لَيرة بةم شَيوازة
لةوة دةكات كة دةستةي طشيت سةرؤكايةتي ثةرلةمانيش يةك لةسةر سَي داواي دةكةن، لَيرة بة يةك كةس 
كة دةضَيتة دةستةي طشتييةوة، كةواتة بؤ لةوَي ِرةضاوت نةكرد، بؤ ئةوةي لَيرة تووشي ئيشكال نةبي، زؤر 

 سوثاس.
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 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ز جعفر ابراهيم ئَيبةِرَي
سوثاس بؤ بةِرَيز بةهار عبدالرمحن، بةِراسيت دةمةوَي تةئكيد لةسةر ئةو نوقتة بكةم بةهار خان، 

(، كة ئاماذةت بة ثةيِرةو كرد، ئةوة 116ِروونكردنةوةمان دا لةسةر ئةوة، يةعين ماددةكةمان تَينةثةِراند )
لي ية، يةعين بؤ اليةني تري طةورةتر لةاليةني شكلي بؤ لةبةرضاو ناطرين؟ كة اليةنَيكي زؤر شك

(ش موناقةشة بكةن، بةِرَيزي تر موناقةشةيان كرد، 116ِروونكردنةوةمان دا طؤمتان فةرموو لةسةر )
لةبةر ئةوة هةندَيك جار اليةني شكلي ئةوةندة طةورة دةكرَيت يةعين بةِراسيت اليةني تر هةمووي 

 بَيت، خاَلي نيزامي بةِريز مامؤستا مروان.بزردة
 بةِرَيز مامؤستا مروان طةاللي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
من لة قسةكامن دا كة باسي ئؤثؤزسيؤمن كرد، بةِراسيت بة ئةنقةست نةبووة، ئَيمة و براياني يةكطرتوو و 

 ين، دةستتان خؤش بَي.بزووتنةوةي طؤِران، هةر سَيكمان ئؤثؤزسيؤن بووين، هةرددومان نةبوو
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 يةعين ثَيويست دةكرا ئةوة بَلَيي؟ فةرموو بةِرَيز فرحان جوهر.
 بةِرَيز فرحان جوهر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
ة هةموو تةناقوزة، من لةطةَل خاَلي يةكةم بة ثَيي قةبارةي خؤيان بةشيان دةبَيت، لةبةر ئةوةي ئةو

ئؤثؤزسيؤن لة ثةرلةماني كوردستان فراكسيؤنَيكي موةحةد نية، تؤ وتار دةدةي بة ئؤثؤزسيؤن، بةآلم 
ضةند فراكسيؤنَيك ئؤثؤزسيؤنة، يةك ئؤثؤزسيؤن نية، ِرةنطة ئةوةي لة دةرةوة، لة ثةرلةماناتي دةرةوة 

، كة نوَينةريان دةبَي و وتاريان دةبَي بة يةك هةبَي ئؤثؤزسيؤن هةموويان خؤيان كردبَي بة يةك فراكسيؤن
كةس وتارةكة دةدةن، بةآلم لة كوردستان دا ئَيستا لةو ثةرلةمانةي خؤمان ئؤثؤزسيؤنةكان ضةند 
فراكسيؤنَيكن، ئايا ئةوانة حازرن يةك لة جياتي ئةوي تر وتار خبوَينَيتةوة؟ نةخَير ناكرَيت، هةر يةكة 

ةوة ئيشكاليةتَيكي طةورة دةبَيت، بةِرةئي من بة ثَيي ئةوانة دووبارة لة وتاري خؤيان دةبَيت، لةبةر ئ
فراكسيؤنةكاني خؤيان هةموو فراكسيؤنَيك لة دةستةي طشيت نوَينةري هةية، يةعين هةموو سةرؤك 
فراكسيؤنَيك دةستةي طشيت هةية، ض ئؤثؤزسيؤن بَي، ض لة دةسةآلت بَي، هةموو فراكسيؤنةكان لة ليذنةكان 

ميان هةية، ض دةسةآلت بَي، ض ئؤثؤزسيؤن بَي، بؤية ئةوانة بة ِرةئي من هةموو دووبارةنة، ئةوةي تر ئةندا
خاَلي شةشةم كة ثَيويستة كةسَيكيان لة دةستةي سةرؤكايةتي هةبَي، ئةوة ماناي ئةوةية لة دةسةآلتن، لة 

ئينتيخابي لة نَيوان ليستة  ئؤثؤزسيؤن نني، لةبةر ئةوةي ئةوة ثؤسيت سيادينة، بة ثَيي ئيستيحقاقاتي
 براوةكاني ناو حكومةت دابةش دةكرَيت، زؤر سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي
 سوثاس بؤ بةِرَيز فرحان جوهر، بةِرَيز ظةمان فيصل، فةرموو.
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 بةِرَيز ظةمان فيصل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َيزةكي ئيشارةت ثَيدا، ئةز خوذي دبينم  كو هةستت ثةندي دكةم كو تةناقوزةكا ديارة دةسثَيكيذيضةند بةِر
( بةحسَي هةندَيت كاتن كو ثةرلةمانتار 115( دا، )116( و )115بةرضاظ يا هةي ناظبةرا ماددةي )

(دا يا حةصر كريت بَيذينت فراكسيؤن، كةواتة لَيرة تةناقوزةكا 116دةشَينت ببَيتة ئؤثؤزسيؤن، ماددةي )
هةي، ئةز وةسا تةصةور دةكةم كو سةر ِراوةستانةكا هزركردنةكا زَيدةترة بؤ هةندَيك و ئةظ ماددة ئةطةر 

(ذي فةقةرة ئَيك بةحسي هةندَيك دكاتن 117ما بة شَيوةيةكي جوانرت بَيت ِرَيكخستيَن، ديسان لة ماددة )
ئةطةر بووضوونَي جوودا هةبَي  (2كو دَي مايف ليذنا بةشي ئةو مةسةلة هاتني تةنزيم كرن، لة ماددا )

(، كةواتة هةبينا 116( ديسان تةناقوزا هةي دطةل ماددا )5ديسان ئةوي هاتي تةنزيم كرنَي، لة خاآل )
( يَي زَيدةية ظ لَيرةدا ثشتةواني ظَي ِرةئيا دكةم كو طوتيَن ئةطةر مبينَينت 117( و )116ماددةي )

اف و دةسةآلتةكو جوداهييةك بَينت كرن و ناو بةرةوان ئؤثؤزسيؤن بَيتة تةعريف كرنَي، بَيكو هيض م
 ثةرلةمانتارةكي دي، ؤرز سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي
 سوثاس بؤ بةِرَيز ظةمان فيصل، بةِرَيز أيوب عبداهلل رسول. 

 بةِرَيز أيوب عبداهلل رسول:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةكاني ئؤثؤزسيؤن ئةوةي كة لَيرةدا هاتووة طوجناوة، دةربارةي خاَلي شةشةم ِراي دووةمم ثَي ثَيمواية ماف
باشة كة دةَلَي )ئةطةر ئؤثؤزسيؤن يةك لةسةر ضواري ئةنداماني ثَيك هَينا، ئةوة لة دةستةي سةرؤكايةتي 

بوون و ئؤثؤزسيؤن  يان جَيطر يان سكرتَير دةبَيت(، يةك ِروونكردنةوة دةرةبارةي بابةتي ئؤثؤزسيؤن
نةبوون،ئؤثؤزسيؤن بوون طومتان ئةو فراكسيؤنةية كة اليةنةكةي بةشداري حكومةت ناكات، ماناي ئةوة 
نية كة لة ثةرلةمان وجودي نةبَي، يان سكرتَيري نةبَي، يان جَيطري سةرؤك وةرنةطرَيت، خاَلَيكي تري 

بةريتانيا و لة كةنةدا لة زؤربةي وآلتاني تريش طرنط وةكو زانياري لة زؤربةي ثةرلةماناتي ئةوروثا ض لة 
دا هةية، ئةوةية كة لة هةندَي وآلتان سةرؤكي ليذنةكان بة تايبةتي سةرؤكي ليذنةي ياسايي دةدرَيتة 

 ئؤثؤزسيؤن، بؤية هيوادارم ئةوةش لَيرة جَيبةجَي بكرَي، ئيرت سوثاس، دةستتان خؤش بَيت.
 ري سةرؤكي ثةرلةمان:مينكي/ جَيطبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 سوثاس بؤ بةِرَيز أيوب عبداهلل، بةِرَيز مامؤستا عبدالرمحن.
 :رضابةِرَيز عبدالرمحن علي 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وةَلال من ثَيم خؤشة ثَيش هةموو شتَيك باسي ئةوة بكةين كة لة ِراسيت دا ئةو ثةيِرةوة بؤ باشرت كردن و 

لةمان و ثةرلةمانتارانة، ئةم ثةيِرةوة ثَيمواية ئؤثؤزسيؤن و دةسةآلت باشرت بةِرَيوةضووني كاري ثةر
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تةواوكةري سيستةمي سياسني لة هةرَيمي كوردستان دا، بؤية ئةم ثةيِرةوة كة دةينووسني بؤ باشرت كردني 
يان كاري خؤمانة، با وا لةيةكي نةدةينةوة ئةورِ ؤ من لة ئةثةزسيؤمن، ئَيستا برادةرَيك لة دةسةآلتداية، 

فراكسيؤنَيك لة دةسةآلتداية، ئةوة قابيلي ئةوةية لة خولَيكي كة جياوازي بكرَي لةو بابةتانة، من لةسةر 
( كة باس لةوة كراوة ئةو 115( زيادة، ضونكة لة ماددةي )116( ثَيموابَي لةسةر ماددةي )116ماددةي )

كؤتايي ثَي هاتووة، ثَيموابَي تةحصيل  فراكسيؤنانةي كة قةوارةكانيان بةشداري حكومةتيان نةكردووة، ئيرت
( بة ثَيي قةبارةي 117( لة ماددةي )1( باس بكرَيت، خاَلي )116حاصلة و ثَيويست ناكا لة ماددةي )

خؤيان بةشيان دةبَيت لة ليذنةكان، بة ثَيي قةبارةي خؤيان بةشيان بَيت لةسةرؤكايةتي كردني ليذنةكان، 
يذنةكان  دا هةين و هيض طرفتَيكمان نية لةو بابةتةوة، يةك شت جَيي ئةطينا لة ئَيستادا هةموومات لة ل

بكرَيتةوة ئةطةر ليذنةي ثةيِرةو ثَييان باش بَيت، جياوازي نةكرَيت لة نَيوان ئةو ثرؤذانةي كة لة نَيوان 
ي ئؤثؤزسيؤن و دةسةآلت دا ئاراستةي سةرؤكايةتي دةكرَيت، ضونكة ثَيموابَيت ئَيمة بة تةجروبة لة خول

 ثَيشوويش دا و ِرةنطة لةو خولةش دا هةندَيك حاَلةت لةو بابةتة  ِروويدابَي، سوثاستان دةكةم.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 ، بةِرَيز بَيستوون فايق.رضاسوثاس بؤ بةِرَيز عبدالرمحن علي 
 بةِرَيز بَيستوون فايق:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
باس لة داناني ضوارضَيوةيةكي قانوني بؤ موعارةزة دةكةين، مةبةستمان بةقوةت كردني نيزامة كة 

سياسييةكةية، تؤ موعارةزةيةكي بةقوةت و ضاآلك و ئةكتيظت هةبَي، نيزامة سياسييةكة نيزامَيكي ضاآلك 
طةر جةنابتان و و ئةكتيظ دةبَي، سوَلتةي سياسي و حكومةتةكة حكومةتَيكي ئةكتيظ و ضاآلك دةبَي، ئة

سةرؤكي ليذنةي ثةيِرةوي ناوخؤ لة شوَيين ئَيمة بوون ماوةيةك بة موعارةزةيي، ئةو كاتة حةقتانة داينَين 
كة ئةوة ضةند موهيم و ضةند طرنطة، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئينشاآل ِرؤذَي تاقي دةكةنةوة 

ؤي كاري ثَيكةوةيي موعارةزة و سوَلتة لة موعارةزةيي، ئةم ماددانةي كة دانراون لَيرة، يةعين بؤ ئةمِر
كوردستان دا من بة طرنطي دةزامن، بة طرنطي دةزامن بةو مانايةي كة تؤ لة ناو ثةرلةمان دا زؤرجار 
ئئيحتريامم بؤ جةنابت، بؤ بَيطةرد خان كة لةوَين، زؤرجار نوقتةيةكي نيزامي دةطري حةقي نوقتة 

ئةوديو هةستابَي، لة قسةكردن دا مةسةلةن ِريزبةندييةكةي وا، نيزامييةكةت نادرَييَت تا اليةنةكةي 
ثرسيارَيك دةنَيري وا، كةي تؤ سةرؤكايةتييةكي ثةرلةماني صرف بَي اليةن هةبوو، كةي تواندرا لة 
ِريزبةندي قسةكردن، لةهةندَيك ئيجرائاتي كاري ناو ثةرلةماني دا وةك يةكي ثةيدا كرا، ئةو كات ِرةنطة 

ئيجرائاتانة نةبَي، بةآلم بؤ ئةم مةرحةلةية دةتوانني زياتر لةوةي كة ئَيستا هةية سةرثَي  ثَيويستت بةو
دةكةوين، ثَيويستمان بة هةندَيك ضوارضَيوةي قانوني هةية بؤ كاري موعارةزة،ثَيويستمان بة ضةسثاندني 

ةكان بة تايبةتي لة هةندَيك حةق هةية كة لة موعارةزة و لة كارةكتةرةكاني موعارةزة لة ئؤرطانة طرنط
 ئؤرطاني ثةرلةمان دا هةندَي جار زةوت دةكرَي بدرَي و تةسبيت بكرَي، زؤر سوثاس.
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 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي
سوثاس بؤ بةِرَيز بَيستوون فايق، حةز دةكةم ئةوة بَلَيم من بةرطري لةخؤم ناكةم، ِرةخنةش وةردةطرم، 

ؤ دةطرم، بةآلم باوةِر بكةن يان باوةِر نةكةن ئَيمة هةوَلَيكي جددميان داوة بَي اليةن بني، ِرةخنةش لةخ
هةردووكمان، ِراستة ئَيمة ئينتيماي حيزبيمان هةية، شانازيش بة ئينتيماي حيزبي خؤم دةكةم، ئةطةر 

لة ناو ئةو ثةرلةمانة ثَيويست بوو دةنطيش بؤ دةدةم، بةآلم بؤ ئةوةي بَي دادي لةطةَل اليةنَيكي سياسي 
بكةم، من نةمكردووة، ئةطةر خةَلكي تريش، يةعين ثَيش ئَيمة هةبوو، طرفتتان هةبوو لةطةَل خودي 
بةِرَيز كاك يوسف، يةعين ئةوة دةطةِرَيتةوة بؤ ئيشتيهاد، هةندَيك جار ئَيمة سوَلتةي تةقديرميان هةية، 

دةين، بةآلم ئةو ِرةئية هيض ئةوةكي لةسةر ميزاجي يةعين مةسةلةن بؤ تةقديري ئَيمة ِراستة ِرةئيةك دة
حيزبي نةبووة، لةبةر ئةوة تكام واية ئَيمة مةسةلةكة كة باسي لَي بكةين با بةو شَيوازة باس نةكةين كة 
ئَيمة لَيرة دانيشتينة تةنيا، يةعين تةصةور دةكةم دامةزراوةكاني هةرَيمي كوردستان بةو ئَيوازة بَي، 

ن بة تةواوي ثَيناطةيةنن، لةبةر ضاوي خةَلك هةميشة بة ضاوَيكي حيزبي تةماشا دةكرَيت، ِرؤذَيك لة ِرؤذا
 بةَلَي فةرموو، با بَيطةرد خانيش بةرطريةك لة خؤي بكات، ضونكة ناوي هةردووكمان هات.

 بةِرَيز بَيطةرد تاَلةباني/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ا لةبةر ئةوةي من ئةركي منة كة ناوةكان لة ناو ثةرلةمان بنووسم بؤ ئةوةي كة زؤر سوثاس، لة ِراسيت د
طفتوطؤ بكةن، وةرطرتين خاَلي نيزامي كة بةداخةوة بةشَيكي زؤري ئةو خاآلنةي كة وةردةطريَين بة ناوي 

َلي خؤم نيزامي، خاَلي نيزاميش نني، بةآلم ئةركي منة كة ناوةكان بنووسم، بؤ زانياريتان من بةش بة حا
بة هيض جؤرَيك ِرؤذَيك لة ِرؤذان لةوةتةي دةست بةكار بووم لة سكرتَيري ثةرلةمان، قةت لةسةر بنةماي 
ئةوةي كة ئينتيمام بؤ حيزبَيكي سياسي هةبَي هيض كةسَيكم لَيرة هةَلنةساندووة، يان ِريزبةندي ناوةكامن 

م يةك شتمان كردووة لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان نةطؤِريوة بؤ ئةوةي كة بَلَيم فآلن كةس ثَيش بكةوَي، بةآل
بؤ ئةوةي كة عةدالةت هةبَي، لة كةرتةكاني دانيشنت لَيرةوة ِرؤيشتووين، طةِراوينةتةوة، ِرؤيشتووين و 
طةِراوينةتةوة بؤ ئةوةي كة عةدالةتَيك هةبَي، زؤرجار لةوانةية ناوَيك لَيرة يةكةم نووسرابَي، بةآلم لة 

بَيتة ضوارةم يان ثَينجةم، ئةطينا موتلةقةن من ئةوة ِرةت دةكةمةوة كة لةسةر ِريزبةندييةكة طةيشت
بنةماي ئينتيمابوون بؤ حبزبَيك هيض ئةندامَيكي ثةرلةمان هةَلسَيندرَي بؤ ئةوةي كة طفتوطؤ بكات، 
بةِراسيت ئةركي ئَيمةش ئةوة نية لَيرة حيزبايةتي بكةين، بة يةك ضاو و بة يةكساني سةيري هةموو 

ةنداماني ثةرلةمان دةكةين، ئيحتيفاز بة بؤضوونة حيزبيةكانيشمان دةكةين، دةكرَي لة شوَينَيكي تردا لة ئ
دةرةوةي ئةو هؤَلة كاري ثَي بكةين، بةآلم لة ناو هؤَلي ثةرلةمان دا من بةش بة حاَلي خؤم قةت 

ةمان، لة نَيوان ئةنداماني حيزبايةتيم لةبةرضاو نةطرتووة بؤ ئةوةي كة جياوازي بَينمة ناو هؤَلي ثةرل
 ثةرلةمان. 
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 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي
 سوثاس بؤ بةِرَيز بَيطةرد تاَلةباني، بةردةوام دةبني، بةِرَيز علي حةمة صاحل.

 بةِرَيز علي حةمة صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

فزةَليةتي ثَي بدةي بةسةر هيض ثةرلةمانتارَيكي تردا، بةآلم بابةتي ئؤثؤزسيؤن بوون بابةتي ئةوة نية ئة
واقيعَيكي سياسي هةية و وَينة طةورةكة ببينة، بؤ منونة دةسةآلت مةساحةيةكي هةية لة حكومِراني دا 
منوزةجي حكومِراني خؤي تةقديم بكات، بة وةزيرة، بة ثؤستة، بة سةرؤكي حكومةتة، ئةو منوزةجةي كة 

بكات، ئؤثؤزسيؤنيش دةبَي حيماية بكرَي، ئةو دةرفةتةي كة لة موعارةزةبوون، لة ثَييةتي تةقديم 
ضاودَيري، لة لَيثيضينةوة، لة لَيثرسينةوة، دةيةوَيت تةنفيزي بكات، بؤمنونة فيكرةي ضية يةكَيك حزووري 

ن بابةتَيك هةبَيت؟ ناكرَيت بؤ منونة ئؤثؤزسيؤن بوون بابةتَيك دةنَيرَيت، ثةرلةمانتارَيكي ئؤثؤزسيؤ
دةنَيرَيت بؤ لَيثرسينةوة، لَيثَيضينةوة، ثرساندن، ثرسيار، دةستةي سةرؤكايةتي ئةطةر هةر نةينارد، يان 
ناينَيرَي، يان دواي دةخات، يان ثرسيارةكة وةآلمةكةي هةر ناطاتةوة، زؤرمان بينيوة، واتا بابةتةكة حيماية 

ِراسيت هيالك بوون، بةِراسيت جوان نةخشاندوويانة و كردنة، من دةستخؤشي لة ليذنةي ثةيِرةو دةكةم، بة
جوان ِريزبةنديان كردووة، جوان بةش بةش و ثؤلَينيان كردووة، من هةندَي سةرجني خؤم دةدةم لةسةر 
ئةم بِرطة، هةرضةندة ئةوةي من تَيطةيشتووم ئةك بةشة لة ئةخري دا اليدةبةن بة زؤرينة، ئةوةي 

اَلي يةكةم، ِرةنطة نيةتةكةشتان وابَي، بة ثَيي قةبارةي خؤيان بةشيان دةبَيت تَيطةيشتووم، دَلنيام لةسةر خ
لة سةرؤكايةتي ليذنةكاني ثةرلةمان، ضونكة تةحصيل حاصلة، قابيلة بَلَي ثةرلةمانتاري ئؤثؤزسيؤن نابَي 

كايةتي لة ليذنةدا هةبَي، هةر ئةندامي ليذنة يةعين، بة ثَيي قةبارةي خؤيان بةشيان دةبَيت لة سةرؤ
ليذنةكاني ثةرلةمان و بة تايبةتةكة بكرَيتة سةرؤكايةتي ليذنةكاني دةستثاكي و كاروباري ثةرلةمان و 
سكاآل و ليذنةي دارايي دةدرَي بة ئؤثؤزسيؤن، ئةوانة زؤر ريقابني، دَلنيابة ئةوانة الي ئؤثؤزسيؤن بوون 

، ِراي دووةم ئةوةية كة ئةطةر ئؤثؤزسيؤن بابةتي ضاودَيري كردنةكة جدديرت دةكاتةوة و ِرؤَليشي دةبَيت
يةك لةسةر ضواري ئةندامةكاني هةبوو ناوي جَيطر و سكرتَير هةر نةوترَي، بووترَي لة دةستةي 
سةرؤكايةتي دا حزووريان هةبَي، من بابةتَيكي تريشم زؤر لةال طرنطة هيوادارم ئَيوة هةردووكتان بة سنطي 

سةرؤكايةتي دا حزووري هةبَي ثَيويستة واز لة كاري حيزبي بَييَن،  فراوان وةري بطرن، ئةوةي لة دةستةي
ضونكة ناتوانيت، مةسةلةن دوَييَن كؤبوونةوةي ثةرلةمامنان بؤ نةكرد؟ بؤ نةمانكرد؟ لةبةر ئةوة ئيشتان 
 هةبوو، ئةي ئةطةر ئيشة حيزبيةكة دوو كاك و خوشكَيكي تر بيانكرداية؟ ئَيوة لَيرة دةبوون، بؤية من ثَيم

طرنطة ئةوةي لة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دا هةية، بةِراسيت حةقة هةر كَي بَي واز لة كاري 
 حيزبيةكةي بَييَن.
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 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي
بي سوثاس بؤ بةِرَيز علي حةمة صاحل، ئةوةي ببيتة ئةندامي ثةرلةمان دةبَي هةموويان واز لة كاري حيز

 بَينن، هةمووتان، بةِرَيز عمر عينايةت حةمة سعيد.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 من قسةم كرد، سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي
بوو، بةِرَيز د.فرست سوثاس بؤ بةِرَيز عمر عينايةت حةمة سعيد، بةِرَيزان طفتوطر لةسةر ئةوة تةواو 

 صؤيف سةرؤكي ليذنةي ثةيِرةو، فةرموو.
 بةِرَيز فرست صؤيف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةطةر بةِرَيز ئةنداماني ثةرلةمان ثشوويان درَيذ بَي ئَيستا بةشي سَييةم و بةشي دةيةم ماددة بة ماددة 

تةواو كرد، ئةوةي تر من باوةِرم واية بة دةخوَينينةوة، دةخيةينة دةنطدان، كة بةشي سَييةم و دةيةممان 
ماوةي نيو كاتذمَير موناقةشة لةسةر هةردوو بةشةكةي ماوة تةواو دةبَي، زؤر كورتة يةعين، ئةو جارة 
ئةويش دةخةينة دةنطدان، ئَيستا بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان دةمانةوَي لة بةشي سَييةم دةست ثَي بكةين، 

ئَيمة لةو فةترةيةي كة ثشوو بوو هاتني صياغةي هةموو ئةو ِرةئيانةمان  ماددة بة ماددة دةخيوَينينةوة،
كردةوة كة ثَيويستة خبرَينة دةنطدان، ِراي ئةنداماني ثةرلةمامنان لةبةرضاو طرت، بؤية داوايان لَي دةكةين 

 بةوردي طوَيمان لَيبطرن، بؤ ئةوةي كةس نةَلَيت ِراي من ِرةضاو نةكراوة.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:م ئَيبةِرَيز جعفر ابراهي

 (5( الثةِرة )10لة ماددةي )
 بةِرَيز فرست صؤيف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (10بةشي سَييةم ماددةي )

 لةسةر داواي ئةنداماني ثةرلةمان ناونيشاني بةشي سَييةم بةو شَيوةي لَي دَيت:
 ان.هةَلبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي و ئةرك و دةسةآلتةكاني

ماددةي دةيةم، سَي دةنطدامنان هةية لةسةر ئةو ماددةية، سَي دةنطدامنان هةية، دةنطداني يةكةم لة شوَيين 
سكرتَير بكرَيتة جَيطري دووةم، واتا تةنها ناو دةطؤِردرَيت، دةسةآلتةكان هةمان دةسةآلتي سكرتَيري دةبَي، 

طداني يةكةم/ لة شوَيين سكرتَير بكرَيتة جَيطري جارَي سَي دةنطدانةكة دةخوَينمةوة بؤ ئةوةي بزانن، دةن
 دووةم، واتا ئاواي لَي دَيت، دةستةي سةرؤكايةتي ثَيك دَيت لة سةرؤك و جَيطري يةكةم و جَيطري دووةم.

 دةنطداني دووةم/ جَيطرَيك زياد بكرَيت و ِرةضاوي مايف ثَيكهاتةكان بكرَيت.
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 ذن بَيت.دةنطداني سَييةم/ يةك لة دةستةي سةرؤكايةتي 
 ئةو سَي دةنطدانةمان هةية.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي
 لة دةنطداني يةكةم دةست ثَي دةكةين.

 بةِرَيز فرست صؤيف:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 دةبَي هةر سَيك... 

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي
 ت، بةَلَي، دةنطداني يةكةم.دذي لةطةَل بَي
 بةِرَيز فرست صؤيف:

دةنطداني يةكةم/ ئايا لةطةَلن سكرتَير، ناوي سكرتَير نةمَييَن، بةس ناو، بة هةمان دةسةآلت دةبيتة 
 جَيطري دووةم، ئةوة خبرَيتة دةنطدان.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي
( كةس 9ئةوةى دذة )( كةس بة ثةسندي دةزانن، 47نطدان لةسةر طؤِريين ناو، )ئةوة دةخةينة دةنطدان، دة

 دذن بة زؤرينةى دةنط ئةم ثَيشنيارة ثةسةند كرا.
 بةرَيز فرست سؤفى:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةم ثَيية لة هةر شوَينَيك ناوى سكرتَيرتان بينى لةو ثةيرةوة كة ثَيشرتيش ثةسةند كراية  دبيتة جَيطرى 

ى رةجعى( هةية بةسةر ماددةى اثردووةمى سةرؤكى ثةرلةمان، ئةمة بؤ ئةوةى لة ثرؤتؤكؤل تةسبيت بى )
يةكةم هةتا ماددةى سةت و ئةوةندة كة تةواو دةبينت لة هةر شوَينَيك سكرتَير هةبوو بةو دةنطدانةى ئَيوة 

 دةبَيتة جَيطرى دووةم.
َيك تايبةت بة ثَيكهاتةكانى ثةرلةمانى كوردستان يةعنى بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان دةنطدانى دووةم جَيطر-2

 توركمان و كلد و ئاشوور و ئةرمةن زياد بكرَيت ئةمة خبرَيتة دةنطدان.
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمنيكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ة ( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذ26ئةمة دةخةينة دةنطدان زيادكردنى جَيطرةك بؤ ثَيكهاتةكان، )
 ( كةس دذن واتة بة زؤرينةى دةنط رةت كراوة ئةم ثَيشنيارة.33)

 بةرَيز فرست سؤفى:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 دةنطدانى سَييةم يةك لة سَى ئةندامى دةستةى سةرؤكايةتى بدرَيتة )ذن( ئةوة خبرَيتة دةنطدان.
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 مينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَي
( كةس بة ثةسةند 35طدان يةك لة ئةندامى دةستةى سةرؤكايةتى دةبَيت ذن بَيت )ئةوة دةخةينة دةن

 ( كةس دذن بة زؤرينةى دةنط ثَيشنيارةكة ثةسةند كرا.17دةزانن، ئةوةى دذة )

 بةرَيز ساالر حممود:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةكان هةم بؤ مةسةلةى ذن بؤ بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ديارة ئةم مةسةلةية هةم بؤ مةسةلةى ثَيكهات
دةستةى سةرؤكايةتى يةكال كرايةوة، بةاَلم نابَيت خالَيكى ثةيرةوى طرينط فةرامؤش بكرَيت، ئةمة ناكاتة 
ئةوةى ئةندامَيك لة ئةندامةكانى ثَيكهاتةكان مافى ئةوةيان نةبَيت سةرؤكى ثةرلةمان بن يان جَيطرى 

َيت ئةوة ئيستيحقاقَيكى ئينتيخابية وة مافَيكى كارى يةكةم يان جَيطرى دووةم لة هةر حالةتَيكاب
ثةرلةمانتاريية واتة ئةومافة ضؤن بؤ هةر ثةرلةمانتارَيكى تر هةية بؤ ثَيكهاتةكانيرتيش هةية ئةمة 
دةبَيت لة ثرؤتؤكؤل بضةسثَينرَيت ضونكة بةو دةنطدانة ئةمة ئيمتيناع نا لةوةى يةكَيك لة ئةندامانى 

 ةبَيت بضنة سةرؤكايةتى.ثَيكهاتةكان بؤيان ن

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمنيكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةرَيز )ساالر حممود( بؤ وةبري هَينانةوة، خاىل ترى نيزامى، )د.فرست( رونكردنةوة.

 بةرَيز فرست سؤفى:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةمة ماددةكة وةكو خؤى ئةخوَينمةوة كة  ثَيم واية ئَيستا ماددةكة وةكو خؤى ضونكة وةقتمان زؤر زؤر
 ئَيستا ثةسةندتان كرد بيخةية دةنطدان بؤ ئةوةى لةم ماددةية دةربضني.

 (:10ماددةى )
دةستةى سةرؤكايةتى ثَيك دَيت لة )سةرؤك( و )جَيطرى يةكةم( و )جَيطرى دووةم( ى ثةرلةمان بة 

 .( ئةندامى دةستةى سةرؤكايةتى ذن بَيت3مةرجَيك يةك لة )
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمنيكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:

( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة 46ئةم ماددةية بةم شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان )
 سكرى( خاىل نيزامى. مصطفى( كةس دذن ئةو ماددةية بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، بةرَيز )14)

 سكرى: مصطفى بةرَيز
 ؤكى ثةرلةمان.بةرَيز سةر

بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئة ماددةية تةسبيت كرا، بةاَلم ئةو سَى مةنسةبة لةسةر ئةساسى 
فراكسيؤنةكان ديارى ئةكرَيت ض رَيكارَيك هةية بؤ ئةوةى كة ذنةكة لة ض اليةنَيك بى يةنى خؤ هيض 

بكةن رَيكارةكةش ديارى بكرَيت  رَيكارَيك نيية بؤ ئةو مةسةلةيةى يةكةك دةبى )ذن( بى، ئةوةش ديارى 
 لة ض حزبَيك بى لة ض فراكسيؤنَيك بى.
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 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمنيكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 رةنطة هةر سَى )ذن( بن، بةرَيز )عمر عينايةت( فةرموو.مصطفى سكرى( سوثاس بؤ بةرَيز )

 بةرَيز عمر عينايةت:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةوة بة ض رَيكارَيك )ذن( دائةنَيى ئةمة غةدرة لة )ذن( كَى ئةلَيى هةرسَيكى ذن نيية منيش تةئكيد دةكةم
كةواتة ئةبواية بةالى كةمةوة يةكَيكيان )ذن( بَيت لةبةر ئةوة هةلةيةك بوو لةبةر ئةوة جارَيكى تر غةدر 

 َيت بةرَيوة .لة ذن كرايةوة، نابَيت ذن ئةوةندة بة كةم سةير بكرَيت  ذن  ئةتوانَى هةموومان بةر
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمنيكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 ئةمة هةلة نيية ئةمة رَيكارة ئةمة قةت نابيتة رَيطر بةرَيز )مةردان خدر( فةرموو.
 بةرَيز مةردان خدر:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ةكرَيت بري لة داهاتوو تةنيا بؤ ئةوةى لة حالةتةكانى داهاتوو زؤر بة وردتر كة تةسويت لةسةر شتَيك د

بكةين ئايا كة ناحيةى جَيبةجَيكردنةكة توشى طرفت ناكةين بؤ منوونة بةيانى لة خوىل داهاتوو كة 
ئينتيخابات دةكرَيت ثؤستةكانى دةستةى سةرؤكايةتى دابةش كران،  )سةرؤكى ثةرلةمان( بؤ فالن حزب 

ياويان ثَيشنيار كرد، لةسةر كَى فةرز دةكةى )جَيطر( بؤ فالن حزب )سكرتَير( بؤ فالن حزب هةرسَيكيان ث
ئيال ئافرةت ثَيشنيار كةين؟ بؤية كة تةسويتمان دةبى تةحديديش بكةين فالن ثؤست دةبيتة ئافرةت 

 ئةطةر ديارى نةكةى بةيانى لة تةتبيقةكة توشى طرفتمان دةكات.
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمنيكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 ن )بَيطةرد تالةبانى( فةرموو.رونكردنةوةك لة الية
 بةرَيز بَيطةرد تالةبانى:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لة راستيدا من هيوادارم ليذنةى كاتى رونكردنةوة لةسةر ئةم بابةتة بدات بةس من بةش بة حاىل خؤم 

لةبةر  تَيطةيشتم بابةتى يةك الكردنةوةى يةكَيك لة ثؤستةكان لة دةستةى سةرؤكايةتى بؤذن رَيطر نيية
دةم ئةوةى كة هةردوو ثؤستةكةيديكة ذن بَيت، لةبةر ئةوة ئةوانةى كة لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان بريار 
دةدةن بة يةكةوة كار بكةن هةر حزبَيكى سياسى بَيت دةبَيت ئةو سَى حزبة يةكَيكيان موتةفيق بَيت 

ثةيرةودا ذنَيك بثالَيوَيت بة ثَيى ئةوةى لةسةر ئةوةى يةكَيك لة ذنةكان بثالَيوَيت  بة ثَيى ئةوةى ئَيستا لة 
( ذنيان تةرشيح كرد هيض رَيطريةك بة ثَيى ئةو 3لة ثةيرةو دياريكراوة بةاَلم ئةطةر هةر سَيكيان )

ثةيرةوة نيية ئومَيد دةكةم سةرؤكى ليذنةى كاتى بؤ ثةيرةو ئةم رونكردنةوةيةى منيش ئةو 
 رونكردنةوةى هةبَيت لةسةر ئةمة.
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 ر ئيرباهيم ئَيمنيكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز جعف
سوثاس بؤ بةرَيز )بَيطةرد تالةبانى(، با خاىل نيزامى كؤتايى ثَيبينني، تةنيا ئةطةر تةنيا بؤ ئةمة بينت 
دلنيا بن ئةو رَيكارانة ثةيدا دةكرَين، ضونكة ئَيستا سى لة سةدى ئةو ثةرلةمانة دةبَيت ئافرةت بن كة سى 

 اتة ئةمة طرفت نابَيت لة فراكسيؤنةكان كةسى وا بثالَيون.لة سةد ئافرةت بن كةو
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمنيكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةرَيز)د.فرست( فةرموو.
 بةرَيز فرست سؤفى:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ى بكةين بة سوثاسةوة راوَيذكارة بةرَيزةكان تَيبينيةكيان ناردووة دةمةوَيت لَيرة لؤ ثرؤتؤكؤل تةسبيت

(ة  قانونيةيى كى هةية ثةيرةو ثلمجةلةسةى ثَيشوش ئَيمة دةنطدانَيكمان كرد لة ثةيرةو كة بة ثَيى ئةو )
لة خوار قانونةوةية بةتايبةتى قانونى ئةو قةوارانةى تةبيعةتى دةستوريان هةية، وةكو قانونى 

ئَيمة لَيرة جةلةسةى رابردوو )هةَلبذاردنى ثةرلةمان( قانونى )سةرؤكايةتى هةرَيم(، ئةم قانونانة 
دةنطدانَيكمان كرد ئةوةى رَيذةى ئةغلةبيةى رةهامان هَينا زؤرينةى ئامادةبوان لة قانونى سةرؤكايةتى 
ئةغلةبية رةهاية ئَيستا دةنطدانَيكمان كرد سكرتَيرمان كردة جَيطرى دووةم لة قانونى هةلبذاردن سكرتَيرة، 

ة سةر خةتى تةشريعى خؤى دةبَى ئةو قانونانة مةعالةجة بكةى خؤى بؤية تؤ ئةطةر بتةوَى ئةمانة خبةيت
ئةو قانونانة لةسةرةوةى ثةيرةوى ناوخؤنة بؤية وة بة نسبةت ئةوةش كة ثةيوةندى بة )ذن( هةية لة 
دةستةى سةرؤكايةتى من بؤ خؤم يةكَيكم لةوانةى كة زؤر زؤر ثشتوانى ذمن دةنطم بؤ ئةوة نةداوة 

واية ئيشكاليةتة فعلةن ئيشكاليةتة بة ض ثَيوةرَيك ذن ديارى دةكةى وة لةسةر كَى  لةطةليشى نيم ثَيشم
فةرزى دةكةى، بةاَلم ئةوة خؤتان بةرثرسياريةتى هةلدةطرن وة ئَيوة دةنطتان داوة بؤية لة سةر  ملى من 

 وةكو ئةندامَيكى لَيذنةى ثةيرةو دامةنَين .
 لةمان:بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئَيمنيكى/ سةرؤكى ثةر

 خاىل نيزامى بةرَيز )طةشة دارا(.
 بةرَيز طةشة دارا:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةرَيزان يةعنى نازامن من ئةى ثياوةكان ضؤن ديارى ئةكرَين خؤ ثياوةكانيش هةر ئيتيفاقيان لةسةر 

ثةرلةمانيش  ئةكرَى يةعنى نازامن بؤ ذن بؤتة رَيطر لةو مةسةلةيةوة، بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان سكرتَيرى
وتيان كة ئةمة كؤتاية ئةمة رَيطر نية لةوةى كة زياتر بَين لة ذنَيك بةاَلم ئةو ذمارةية كة لة هةر سَى 
كةسى سةرؤكايةتيةك يةكَيكى ذن بَيت ئةم كؤتاية ئةمة تةميزَيكى ئيجابية بؤ ذنة وة هةميشة ئةو 

ةن كة زياتر ستةميان لَيكراوة لة كؤمةلطا تةميزة ئيجابيانة بؤ ئةو كةسانةيةن بؤ ئةو فيئانةن كة كةمين
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كةمرت مافيان دراوةتَى وةكو ئةوةى ئؤثؤزسيؤنيش ئةوةى كة مناقةشةمان كرد دةنطدانى هَيشتا لةسةر 
 نةكراوة لةو مونتةلةقانةوةية، سوثاس.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيم
من خاىل نيزاميرت هةر بؤ ثشتوانى قسةكانى )طةشة دارا( نة بةرَيز سوثاس بؤ بةرَيز )طةشة دارا(، وابزا

 ( فةرموو.لطيف)تةالر
 :لطيف بةرَيز تةالر

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لة كاتَيكا بؤ دةسةى سةرؤكايةتى ئةوة بؤ ئيستيحقاقى ئينتيخابى هةر حزبَيك بَيت ئةوة ئةكوَيتة سةر 

ضؤن نةبَيت لةو كاتةشا ئةو حيزبة راستطؤيى ئةو حزبة بؤ  حزبةكة كة كانديدةكةى ذن بَيت ضؤن بَيت
داواكردنى مافةكانى ذنان بؤية يةكسانى بةرامبةر مافةكانى ذنان و ثياو دةرئةكةوَيت تا ضةند باوةرى بة 
مافةكانى ذنانة وة تا ضةند باوةرى بة ذنة لة حيزبةكةيا كارثَيكردنى لة ناوةندى بريارا بؤ يةعنى ئةو 

ة هيواى ئةوةى لة خوىل ثَينجةمى ثةرلةمانا  دةستةى سةرؤكايةتى هةمووى ذن بَيت و بؤ ترسة بؤ ب
 ئةوةى بتوانن ئةم جارة حةكيمانةتر ئةم واَلتة ببةن بةِرَيوة.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيم
 .فةرمووهادى(  بةرَيز )كةذال (،لطيف سوثاس بؤ بةرَيز )تةالر

 ز كةذال هادى:بةرَي
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةطةل ئةو ثةرى رَيزم بؤ هةموو ثةرلةمانتاران بؤ هةموو ثياو و هاوثيشةكامنان كة لَيرة لةطةملانن وة 
رَيزيشم بؤ )د.فرست( داوا دةكةم لة ثرؤتؤكؤل ئةو وشةى )د.فرست( كة دةلَيت )بة ض ثَيوةرةك ذن كانديد 

لةمان( ئةوة لة ثرؤتؤكؤل رةش بكرَيتةوة، ئةو ثَيوةرةى كةوا ثياوى دةكرَيت بؤ سةرؤكايةتى ثةر
ثيدةكرَيتة سةرؤك دَيتة دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان هةمان ثَيوةريش بؤ ذنةكانة وة ذني بةتوانا و  
لَيهاتوو لةناو هةموو حيزبةكان هةية تةنانةت لةناو حزبةكةى د.فرست يشةوة كةواتة ئةوة مافى خؤمانة 

ا سةد ثةرلةمانيش ثَيك دةينني و بؤية داوا دةكةم ئةو بةشةى قسةكانى د.فرست لة ثرؤتؤكؤل رةش لةسةد
 بكرَيتةوة، سوثاس.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيم

ثَيوةرةكة  مةبةستى ئةوة نيية لة كةم بايةخدانى  )د.فرست( مةبةستى هادى(،  سوثاس بؤ بةرَيز )كةذال
افرةتا، مةبةستى ئةو لة بريى لة ئيشكالياتى ئةوةى دةكرد كة ضؤن تةوافقى لةسةر دروست دةكرَيت ئ

 دواتر دةرفةتى دةدةينَى خؤى وةالم بداتةوة، بةرَيز )حيات جميد( فةرموو.
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 بةرَيز حيات جميد:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةر ثرسى ئافرت قسةيان كرد بةراستى منيش بة هةمان شَيوة ثشتطريى لةو هةظاالنةم ئةكةم كة لةس
ئةوانةى كة ئةبنة ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان بة ثياو و ذنةوة ديارة ئةو   توانايان هةية ببنَى كةدةبنة 
ئةندامى ثةرلةمان طةر تواناى ئةوةيان هةبوو تواناى ئةوةشيان ئةبَيت ببنة ئةندامى سةرؤكايةتى 

تكا ئةكةم ئةو ترسة برةوَيتةوة لةسةر بونى ئافرةت و تةسبيت  ثةرلةمانى كوردستان بؤية داوا ئةكةم
 كردنى ئافرتَيك لة سةرؤكايةتى ثةرلةمانا، سوثاس.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيم
ترس نيية بةلكو  تَيطةيشتنَيكى فراوانرت دروست دةبيت وردة وردة ضاك دةبيت، بةرَيز )ئامينة زكرى( 

 موو.فةر
 بةرَيز ئامينة زكرى:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمانى تكاية ل طور ثةيرةوى ناوخؤ دةستةى سةرؤكايةتي تةعامل بكات دى ضوو  

 دةنطدانَى تةمام بوو ثَيويست ناكات مناقةشَى لسةر بَيتة كرن، سوثاس.
 :كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانينبةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيم

 سوثاس بؤ بةرَيز )ئامينة زكرى(، بةرَيز )د.فرست( فةرموو.
 بةرَيز فرست سوفى:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 (:11ماددةى )

ثةرلةمانى كوردستان كة خؤى لة  لةم ثةيرةوة ئاماذةى ثَيكراوة بة سةرؤكايةتى بةتةمةنرتين كانديدى -1
 دةرضووى ئادمادة بوو دةبةستَيت .

نديدى دةرضوى ئامادةبوو لةاليةن ديوانى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بانطَيشت دةكرَيت بةتةمةنرتين كا -2
ئةركى تةنها بريتى دةبَيت لة بةرَيوةبردنى دانيشتنى يةكةم و ئةجنامدانى هةلبذاردنى دةستةى 

 سةرؤكايةتى ، واتة  دووةم و سَييةممان دةمج كرد وة سياغةمشان طؤرى داوادةكةين خبرَيتة دةنطدان.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمبة

( كةس بة ثةسةند دةزانى ئةوةى دذة 59ئةو ماددةية بةوشَيوازةى كة خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان )
 ( كةس دذة بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا.1)

 بةرَيز فرست سوفى:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:12ماددةى)
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 هيض دةسكارى نةكراوة.بةس سياغةكراوة   
 سةرؤكى يةكةم دانيشنت لة ثةرلةمان سوَيندى ياسايى دةخوات.-1

 كانديدة هةلبذَيرراوةكان لةبةر دةم ثةرلةمان سوَيندى ياسايى دةخؤن. -2

سوَيندى ياسايى سةرؤكى يةكةم دانيشنت كانديدة هةلبذَيرراوةكان بةم شَيوةيةى خوارةوة دةبَيت بة -3
د دةخؤم كة بةرذةوةندى طةىل كوردستان و يةكَيتى خاك و طةل و شكؤ و ماف و خواى طةورة سوَين

ئازاديةكانى هاوالتيان و سامانى طشتى بثارَيزم و ئةركى ئةنداميةتى بة راستى و دلسؤزيةوة ئةجنام بدةم ، 
،هةر  ( ئيزافة كراوة لة سةر داوا ى كاك ) سؤران( كة ثيمان واية برطةيةكى زؤر باشة4تةنها برطةى )

( ى ئةم ماددةية هاتووة ثابةند نةبوو دةبَيت سوَيندةكة 3كانديدَيكى هةلبذَيرراو بةناوةرؤكى برطةى )
 دووبارة بكاتةوة. 

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيم
ةسةندى ( كةس بة ث60( ، )12ئةو ماددةية بةم شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان، ماددةى )

 دةزانن، ئةوةى دذة كةس نيية بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى دواتر. 
 بةرَيز فرست سوفى:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 (:13ماددةى )

 هيض دةسكارى نةكراوة وةكو خؤى بوو ضونكة هيض تَيبينى لةسةر نةبوو. 
َيتة ئةندام و بة دةست بةكار ئةذما لةرَيكةوتى ئةجنامدانى سوَيندى ياسايى وكانديدى هةلبذَيرراو دةب-1

 ئةكرَيت و طشت مافَيكى ئةنداميةتى دةبَيت و هةموو ئةركةكانى ئةنداميةتى دةكةوَيتة ئةستؤ.
( رؤذ سوَيندى 30ئةطةر كانديدى هةلبذَيرراو بة بَى ثاساوى رةوا لة دانيشتنى يةكةمةوة بة ماوةى )-2

 َيندى ياسايى نامَينَيت. ياسايى ئةجنام نةدا ئةوة مافى ئةجنامدانى سو
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيم

( كةس بة ثةسةندى دةزانن، ئةوةى دذة  63ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخةينة دةنطدان، )
 كةس دذ نيية ب كؤى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى دواتر.

 بةرَيز فرست سوفى:
 رلةمان.بةرَيز سةرؤكى ثة

 (:14ماددةى )
( هيض تَيبينى لةسةر نيية ئةوةى هةية لةبةر دةم ئةندامانى ثةرلةمانة،بؤ ثرؤتؤكؤل 14ماددةى )

 ئةخيوَينينةوة .
ثةرلةمان بة زؤرينةى رةهاى ذمارةى ئةندامان و بة دةنطدانى نهَينى راستةوخؤ دةستةى سةرؤكايةتى بة 

 ثَيى ئةم رَيكارانة هةلدةبذَيرَيت.
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 رؤكى يةكةم دانيشتنى دةرطاى يةكةم بؤ خؤثاالوتن بؤ دةستةى سةرؤكايةتى دةكاتةوة.سة-1
داوا لة ثالَيوراوان دةكات كة خؤثااَلوتنيان رابطةيةنَيت دواتر دةرطاى خؤثااَلوتن دادةخات و ثرؤسةى -2

 هةَلبذاردن دةستثَيدةكات .
كة بة جيا ثؤستةكانى دةستةى سةرؤكايةتى  بةثَيى ثيتى ئةلف و بَى كوردى داوا لة ئةندامان دةكةيات-3

 دةنط بة ثالَيوراوةكان بدةن.
ئةندام ناوى ثالَيوراوى خوازراوى خؤى بؤ هةر يةك لة ثؤستَيكان لةسةر ثسولةى تايبةت بؤ هةلبذاردن -4

 دةنوسَيت بةدةستى خؤى دةخياتة نا سندوقى تايبةت بةو ثؤستة.

سةى دةنطدان رادةطةيةنَيت و داوا لةدوو الوترين ئةندامان سةرؤكى يةكةم دانيشنت كؤتايى هات ثرؤ-5
 دةكات بؤجياكردنةوةى دةنطةكان بة سةرثةرشتى خؤى.

ئةطةر ذمارةى دةنطدةران دوو ركابةر يان زياتر بوو وة هةر يةك لة ثؤستةكان يةكسان بوون ثرؤسةى -6
بوون بة تري و ثشك ثؤستةكةى بؤ دةنطدان دووبارة دةكرَيتةوة ئةطةر ديسان ذمارةى دةنطةكان يةكسان 

 يةكَيك لةثالَيوراوةكان يةكاليى دةكرَيتةوة.

ئةطةر بؤ هةر يةك لة ثؤستةكان تةنها يةك ثالَيوراوى بَى ركابةر هةبوو سةرؤكى يةكةم دانيشنت -7
 راستةوخؤ بةناولَينان ثالَيوراوةكة بة سةركةتوويى بؤ ثؤستةكة رادةطةيةنَى.

 ئةجنامى يةكةم بؤ دةنطدةران ئاشكرا دةكات و دوا لة دةستةى سةرؤكايةتى سةرؤكى يةكةم دانيشنت-8
 هةلبذَيرراو دةكات بضنة جَيطةى تةرخانكراى خؤيان.     

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيم
ؤى دةنط ( دةنط ثةسةند كراوة، ئةوةى دذة، كةس نيية بة ك62( بة )14سوثاس، بةرَيزان ماددةى )

 (.15( ثةسةند كرا، ئةوةى دواتر ماددةى )14ماددةى )
 بةرَيز فرست سوفى:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 (:15ماددةى )

 بةم شَيوةية لة سةر داواى ئةندامان دارَيذراوة دةسكارى كراوة. 
ت لة ئةندامى دةستةى سةرؤكايةتى لةيةكَيك لةم بارانةى خوارةوة ثؤستةكةى لة دةست دةدات دةس-1

 كاركَيشانةوة بةرةزامةندى زؤرينةى ئامادةبوانى  ثةرلةمان.
متمانة لَيسةندنةوة لةسةر ثَيشنيارى يةك لةسةر سَيى  ئةندامانى ثةرلةمان و بة رةزامةندى دوو لةسةر -2

 سَيى ئةندامةكانى.
ةم ماددةيةدا ( ى ئ2لةكاتى ضؤلبونى يةكَيكك لة ثؤستةكانى دةستةى سةرؤكايةتى كة لة برطةى يةكى )-3

 هاتووة دبَيت كارةكانى بةردةوام بَيت تا شوَينةكةى ثر دةكرَيتةوة.
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لةكاتى ضؤل بوونى ثؤستى يةكَيك لة ئةندامانى ثةرلةمان دةستةى سةرؤكايةتى بة هةر هؤيةك -4
ثةرلةمان لة يةك دانيشتنى دواى ضؤل بوونةكة ثؤستةكة بة هةمان رَيطاى كارثَيكراو لةم ثةيرةوة 

 اتةوة.       ثردةك
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيم

( 3( كةس بة ثةسةند دةزانن ،ئةوةى دذة )60ئةم ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان )
 كةس دذن بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، خالَيكى نيزامة )عمر عينايةت(، فةرموو.

 :بةرَيز عمر عينايةت
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئَيمة داوامان لة جةنابت و بة ليذنةى تايبةمتةندةوة كرد كة دوو لةسةر سَيكة بكرَيتة زؤرينة وة من لة 
يادمة باسم كرد ومت ضؤن هةلبذَيرراو دةستةى سةرؤكايةتى هةر بةو شَيوةيةش البربَيت دوو لةسةر سَى 

فتى طةورةش دروست دةكات وة ئةبواية بةرَيز جةنابى هةرطيز دروست نابَيت لةناو ثةرلةمان وة طر
 )د.فرست( داواى بكرداية ئةوةش خبرَيتة دةطدانةوة بة اَلم بة داخةوة.

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيم
ثَيشكةش  دواى دةنطدان مناقةشة كؤتايى دَيت، طومانَيك لةسةر دةنطدان لةسةر ئةوةى جَيطرى ثَيكهاتةكان

بة دةستةى سةرؤكايةتى كراوة ئَيمةش داوامان لة ديوان كردووة ثشكنينى ثَيويستى كامَيرا بؤ ئةو 
دةنطدانة بكرَينت وة دواتر ئةجنامةكة بؤ ئَيوة بةرَيز رادةطةينني، بةرَيز )د.سرود( و بةرَيز )ليناخان( 

ةكيش لةم بارةوة بة هةند داوايان كردبوو، ئةو طومانةش بة هةند وةرطريا وة هةموو طومان
 هةردةطريَيت،بةرَيزان بةردةوام دةبني خالَيكة ترى نيزامةى بةرَيز )حتسني امساعيل(، فةرموو.

 بةرَيز حتسني امساعيل:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( ئيشكالةك دروست دةبينت دةَلَى )لةكاتى ضؤل 3داواى لَيبوردن بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان تةنها لة برطةى )
بوونى يةكَيك لة ثؤستةكانى دةستةى سةرؤكايةتى تا دةطات دةبَى لة كارةكانى بةردةوام بَيت( ئةدى ئةطةر 

 لة دونيا نةمابَيت ئةطةر مردبَيت.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيم

 ئةوة مةبةستى )حتسني حاصل ( ئةطةر مابَيت، ماددةى دواتر.
 :بةرَيز فرست سوفى

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةوةى بةرَيز كاك )عمر عينايةت( وتى ئةوة مناقةشةمان لةسةر كرد، بةاَلم لةبةر ئةوةى دوو كةسى تر 

 ثشتوانيان نةكردبوو بؤية ئَيمة نةمانتوانى بيخةينة دةنطدان.
 (:16ماددةى)
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ى ئةو سياغة نوَييةى ئَيمة بكةن بةثَيى ئةوةى كة ئةندامانى ثةرلةمان داوايان كردبوو ئةطةر ئَيستا سةير
يةكة بة يةكةى مالحةزاتى ئَيوة لةناو ئةم سياغة نوَيية كة دامان رشتووة رةضاو كراوة يةعنى يةك 
تَيبينيش بة الوة نةنراوة ئةرك و دةسةاَلتةكانى دةستةى سةرؤكايةتى دةستةى سةرؤكايةتى ئةم ئةرك و 

 دةسةالتانةى خوارةوة ثيادة دةكات .
 ورَيكخستنى بةرنامةى كارى دانيشتنةكان ثةرلةمان بة ثَيى حوكمةكانى ئةم ثةيرةوة. دانان-1
 خوَيندنةوةى كورتةى  كؤنووسى دانيشتنى ثَيشوترى ثةرلةمان و ثةسةند كردنى.-2
 دانانى رَيساى تايبةت بة رَيكخستنى كؤنووسةكان و واذوو كردنى كؤنووسى كؤبونةوةكات .-3
 ثسثؤريةتى )تناجع االختصاص( لة نَيوان ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان. يةكالكردنةوةى ناكؤكى-4
 راسثاردنى ليذنةيةكى دياريكراو بة ديراسةكردنى بابةتَيكى دياريكراو.-5
برياردانى ثةيكةرى رَيكخستنى هةيكةىل ثةرلةمان هةمواركدنى و دراشتنى سياسةتى دارايى و كارطَيرى -6

 ثةرلةمان .
ةى ساالنةو ذمَيرةى كؤتايى ثةرلةمان لةطةل ديوانى ثةرلةمان و ليذنة رَيكخستنى بوج-7

 ثةيوةنديدارةكان،خستنةروة بة مةةستلى ثةسةندكردنى سةرثةرشتيكردن و جَيبةجَيكردنى.
رةزامةندى دةربرين بةدامةزراندى كارمةندان و خانةنشينكردنيان لة ثةرلةمان لة نَيوانياندا -8

 اوَيذكارةكان لة ضوارضَيوةى رَيكار و مةرجى ياسايىبةرَيوةبةرى طشييةكان و ر
رَيكخستنى ثةيوةندييةكانى ثةرلةمان لةطةل سةرجةم دامةزراوةكان و هةموو ئةو ناوةندانةى دةضنة  -9.

 ضوارضَيوةى هاوبةشى ثةرلةمانى لة ناوخؤ و دةرةوةى هةرَيم.
 داو ثَيشهاتةكان.دةركردنى بةياننامة و دةربرينى هةلوَيست لةسةر بابةت و رو-10
 سةرثةرشتيكردنى كاروبارى كارطَيرى و دارايى سةرجةم نووسينطةكانى ثةرلةمان.-11
 هةر ئةرك و دةسةالتَيكى ديكة لةم ثةيرةوة ثَييان سثَيردراوة .-12

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيم
( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة كةس 63نطدان )ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةو دةخةينة دة

 نيية بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى دواتر.
 بةرَيز فرست سوفى:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ( وةكو خؤى.17ماددةى )
 (:17ماددةى)

اواى دةستةى سةرؤكايةتى كؤبونةوةى خؤى دةبَيت ، دةكرَيت لة هةر كاتَيكى تر كة ثَيويست بَيت لةسةر د
 سةرؤك كؤ ببَيتةوة. 

 



 411 

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيم
( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة كةس 63ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخةينة دةنطدان )

 دذ نيية، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا.  
 بةرَيز فرست سوفى:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( برطةمان زياد كردووة دةسكارميان كردووة لةسةر داواى ئةندامانى ثةرلةمان ئَيستا 18ةى)مادد

 دةخيوَينمةوة يةكة يةكة تَيبينيةكانى ئَيوة كة بة ئَيمةتان دا هةمووى تَيدا رةضاو كراوة.
 (:18ماددةى)

 ئةرك و دةسةالتةكانى سةرؤك
 :18ماددةي 

 ئةرك و دةسةآلتةكاني سةرؤك 
 نةرايةتيكردني ثةرلةمان و قسةكردن بةناوييةوة.يةكةم: نوَي

 دووةم: جَيبةجَيكردني ياسا و ثةيِرةوي ناوخؤ و بِريارةكاني ثةرلةمان.
سَييةم: كردنةوةي خول و دانيشتنةكاني ثةرلةمان و سةرؤكايةتي كردنيان، كؤتاييهَينان و دواخستنيان، 

 دةستنيشانكردني كاتي ئةجنامدانيان.
 ردني طفتوطؤكان وثارَيزطاريكردن لة ِرَيكارييةكان و ثارَيزطاريكردن لة شكؤي ثةرلةمان.ضوارةم: بةرزةفتك

 ثَينجةم: طرتنةبةري ِرَيكاري ثَيويست بؤ ثاراستين ئاسايش و ئارامي ناو ثةرلةمان.
 شةشةم: خستنةِرووي ئةو بابةتانةي ثَيويستيان بة دةنطدان و ِراطةياندني ئةجنامةكان هةية.

َينةرايةتيكردني ثةرلةمان لة بؤنة و ئاهةنطة نيشتيمانييةكان دا، دةشَيت جَيطرةكاني يان هةر حةوتةم: نو
 ئةندامَيكي تر بؤ ئةو كارة ِراسثَيرَيت.

( و كارطَيري و داراييانةي كة بة )التصرفات القانونيةهةشتةم: سةرجةم ئةو ِرةفتاركاريية ياسايي 
( شازدةي ئةم 16رجَيك لةطةَل بِرطةي )شةشةم( لة ماددةي )ثةرلةمانةوة ثةيوةسنت دةطرَيتةبةر بة مة

 ثةيِرةوة ناكؤك نةبَيت.
نؤيةم: ناردني بِريار و ياسا ثةسندكراوةكان لةاليةن ثةرلةمانةوة بؤ سةرؤكايةتي هةرَيم بة مةبةسيت 

 دةرضوواندنيان.
رؤكي هةرَيمةوة بة ياسا و دةيةم: هةذماردني ئةو ياسا و بِريارانةي لة ماوةي دياريكراودا لةاليةن سة

 بِرياري دةركراو دةرناضن.
يازدة: واذووكردني سةرجةم نووسراوة فةرمييةكان لةطةَل دةسةآلتي جَيبةجَيكردن و اليةني تري ناوة و 

 دةرةوةي هةرَيم.
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دوازدةم: واذووكردني سةرجةم ئةو نامة و نووسراوانةي لة ثةرلةمانةوة يان لة يةكَيك لة ليذنةكانييةوة 
 دةردةضن و دةكةونة ضوارضَيوةي دةسةآلتي سةرؤك.

 سَيزدةم: دةرضوواندني بِرياري خانةنشينكردني ئةنداماني ثةرلةمان.
 ضواردةم: ثيادةكردني هةر دةسةآلتَيكي دي كة ئةم ثةيِرةوة و ياسا كارثَيكراوةكان ثَييان بةخشيوة.

 (:19ماددةي )
 :دةسةآلتةكاني جَيطري يةكةمي سةرؤكي ثةرلةمان

 يةكةم: ثيادةكردني سةرجةم دةسةآلتةكاني سةرؤك لة كاتي ئامادة نةبوونيدا.
 دووةم: هاريكاريكردني سةرؤك بؤ ِرايي كردني ئةركةكاني.

سَييةم: سةرثةرشيت كردن و بةدواداضووني كاري ليذنةكان و ثَيشكةش كردني ِراثؤرت دةربارةيان بؤ 
 سةرؤك.

 ي هاوبةشي نَيوان ليذنة هةميشةييةكان.ضوارةم: سةرؤكايةتي كردني كؤبوونةوة
 (3سيدى )

 2018-7-17( لة بةرواري 8دانيشتين ذمارة )

 ليذنة هةميشةيةكان
 بةذدارى كردن لة كارة كانى دةستة وةك ئةندام تياى دا. -5
 هةر دةسةاَلتَيكى تر كة سةرؤك ثَيى دةدات يان لة ياسا كار ثَيكراوةكان هةيةتى . -6

 يم ئيمنَيكى– جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:جعفر ابراهبةرَيز 
( كةس بة 64بةرَيزان ئةو ماددةى بةم شَيوازةى خوَيندرايةوة دةدةينة دةنط دان ،كَي لةطةَل داية )

 ثةسةند دةزانَيت ، ئةوةى دذة كةس نية بة كؤى دةنط ثةسةند كرا .
 (. فةرموو د. فرسةت .20ماددةى )

 بةرَيز د. فرسةت سؤفى على:
 ةرؤكي ثةرلةمان.بةرَيز  س

( 20( بةم شَيوةيةى لَي دَيت دواى رةضاو كردن و تَيبينى ئةندامانى ثةِرلةمان مادةى )20مادةى )
 دةسةاَلتةكانى جَيطرى دووةمى سةرؤكى ثةِرلةمان .

 خوَيندنةوةى بةرنامةى كارى دانيشنت. -1

دانيشتنةكان  نووسينى  كؤنووسي دانيشتنى ثةِرلةمان و بةرنامةى كارى سةر ثةرشتى كردنى -2
ةى وضاث كردنو دابةش كردنيان بةسةر ئةنداماندا ثاش ثةسةند كردنيان لة اليةن دةست

 .سةرؤكايةتى

ى ريزبةندى كاتى تؤمار كردنى ناوى ئةو ئةندامانةى دةيانةوَيت بةشدارى طفتو طؤ بكةن بة ثَي -3
 .داواكاريةكةيان
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مدانى كارى تؤمار كردنى ناوى ئامادة بوان دَلنيا بونةوة لة بوونى ِرَيذةى ياسايي كؤبونةوة ئةجنا -4
 بة ثاساو بَي ثاساو.

 ضاودَيرى كردنوو ذماردنى دةنطةكان لة كاتى دةنط دان و دَلنيا كردنةوة لة ئةجنامةكان . -5

بة دواداجوونوو كارووبارى ئةندامان خستنة روى كَيشةو داواكاري و ثَيشنيازةكانيان بؤ دةستةى  -6
 .ر خؤى نةى توانى ضارةسةريان بكاتانيان ئةطةسةرؤكايةتى بؤ بِريار لَيد

سةر ثةرشتى ضاث كردنوو بة دواداضونى ئةو ياساو بِريارانةى لة ثةِرلةمان دةنطيان لةسةر  -7
 .بةو دةقانةى دةنطيان لةسةر دراوةدةدرَيت و بةراورد كردنيان 

ى بؤ عةرةبي بة سةرثةرشتى بة ئةجنام طةياندنى وةرطَيرانى ثرؤذة يان ثَيشنيازة يان لة كورد -8
 .بةسنت بة شارةزاو ثسثؤرانى زمان ثَيضةوانةوة بة ثشت

نوسينى ثةراوَيزى كؤتاى لةسةر دةقى كؤتاى ثرؤذة يان ثَيش نيازةكة بؤ سةرؤكى ثةِرلةمان و  -9
 .رؤكى هةرَيم لة ماوةى ديارى كراوبةدوا داجون لةسةر طةيشتنى سة

 .اى دارةكانى دةستة وةك ئةندام تيبةذدارى كردن لة كا -10

 .دى كة ئةم ثةيِرةوة ثَيى بةخشيوةهةر دةسةاَلتَيكى  -11

 جعفر ابراهيم ئيمنَيكى – جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان: بةرَيز
 .فةرموو كاك عمر

 بةرَيز عمر عينايات محة سعيد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( دَلنيابونةوة لة بوونى ِرَيذةى دانيشتنة كؤبوونةوة خوَيندةوة .4لة بِرطةى )
 بةرَيز/ جعفر ابراهيم ئيمنَيكى – جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

( 63سوثاس . بةِرَيزان ئةو مادةية بةو شَيوازةى  خوَيندرايةوة دةخةينة دةنط دان،كَي لةطةَل داية ؟ )
كةس بة ثةسةند دةزانَيت ، ئةوةى دذة كاك عباس ،كةس نية بة كؤى دةنط ثةسةند كرا . دةنط دان 

 بةر دةوامة.
 :دةيةمبةشي 

 جعفر ابراهيم ئيمنَيكى– جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان: بةرَيز
 فةرموو د. فرسةت.

 فى على:د. فرسةت سؤبةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان.

 .ئَيمة ئامادةين دةجينة بةشى دةيةم . 
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نةى فراكسيؤن دةستةى طشتى ئؤثؤسسيؤنى ثةِرلةمانى ، لة كاتى طؤرانكارى كردن لة هةر اليك لةو تايتاَل
 يةكةم و دوةمةوة ئةوة  ئؤتؤماتيكى طؤران كارى لة عينوانى بةشى دةيةميش دةبَيت .

( دةنط دامنان دةبَيت 3(مان هةية فراكسيؤن )111بةشي دةيةم ئَيمة سةرةتاى بةشى دةيةم مادةى )
 لةسةر فراكسيؤن .

دةقةكةى دةخوَينينةوة دةنطى  دةنط دانى يةكةم: بؤ ئةو ثَيشنييازةية كة كاك أبو كاروان ثَيشكةشي كردية
 لةسةر دةدةين .

 ( كةس كةمرت نةبَيت .3دةنط دانى دوةم: لةسةر ئةوةية كة فراكسيؤن لة )
دةنط دانى سَيييةم : لةسةر ئةوةية كة فراكسيؤن لة ثَينض كةس كةمرت نةبَيت ، ثاش ئةوةى ئةم سَي دةنط 

فراكسيؤن بة سياغة نوَيكةوة دةخيةينة دةنط دان دانة يةك ال كرايةوة ، ئينجا ماددةى كة ثةيوةستة بة 
ئةطةر ثةسةندتان كرد ، داوا لة بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان دةكةم دةنط دانى يةكةم دةست ثَي بكةين كة 

ئَيستا دةقى ئةوةى بةرَيز أبو كاروان ثَيشكةشي كرد زؤر لة ئةندامانى ثةِرلةمان ثشتطرييان كرد بةو 
 شَيوةية بوو .

 فرابراهيم ئيمنَيكى – جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:جع بةرَيز
 .فةرموو كاك حتسني خالَيكى نيزامى هةية ؟

 سني امساعيل امحد:حتبةرَيز 
    بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان .                                                                                                     

 ة لَيرة دةبَي لة ناو نيشانةكةوة دةست ثَي بكرَيت سوثاس.وةكوو مووتتةبةع
 بةرَيز جعفرابراهيم ئيمنَيكى– جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك دكتؤر فرسةت ِرونى كردةوة .
 . فةرموو د. فرسةت

 بةرَيزد.  فرسةت سؤفى على:
 بةرَيز  سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوةى ئةطةر لة دةستةى طشتى نةما ضونكة يةك لة ناونيشانةكة ئيحتماىل طؤِرانكارى هةية لة ئةجنامى 
ثَيشنيارةكان كة ئيستا دةخيةينة دةنط دان ئاية دةستةى طشتى مبييَن يا نة مييَن ، ئؤ ثؤسسيؤن ئةمَييَن يا 

 نةمَييَن ، كة ئةوانة كة بِريارى لة سةر درا ئينجا دَيني سياغةى عينوانةكةى دةكةينةوة .
 كى – جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمنَي

 فةرموو مامؤستا مال مةروان. خاَلى نيزامى هةية؟
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 بةرَيزحسَين امساعيل حسَين:
 بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان.

خوازيارين كة مةسةلةى ئؤثؤزسيؤن تعريفةكةى مبَينَينت و بة تايبةتيش تةسبيت بكرَيت كة هةندَيك 
 .ؤن  بدرَينتايبةت هةية بؤئؤثؤزسيسةرؤكى ليذنةى ت

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيم
 .فةرموو كاك برزؤ .ةوة خاَلى نيزامى نيةئةوة دواتر دواتر ئ

 يد عبداللة:بةِرَيز برزؤ جم
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بؤ مةسةلةى ببورة خاَلةكة نيزامى نية تةنها مِراعاتى دؤخةكةية ئةمةى ليذنةى ثةيِرةو كردوويانة 
ئؤثؤزسيؤن رَيك رةنط دانةوةى ئَيستاى واقيعى سياسية هيوادارين بة شَيوةيةكى حةكيمانة مامةَلةى 

 لةطةَل بكرَيت بؤ ئةوةى ئيفرازاتى سليب نةبَيت .
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ينبةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيم

  .فةرموو د. فرسةت ةجيد . بةرَيزان بةردةوام دةبني،سوثاس , بةرَيز برزؤ م
 بةرَيز د.  فرسةت سؤفى على:

 بةرَيز  سةرؤكي ثةرلةمان.
سةرةتا داوا لة بةرَيزتان دةكةين كة ثَيشنيازى ثشتطريى كراوى كاك أبو كاروان خبرَيتة دةنط دان ، هةر 

حزب و قةوارةيةكى سياسى بةذدارى لة هةَلبذاردنى ثةِرلةمانى كوردستان بكات و خاوةنى ليست و 
 ةرنامةى هةَلبذاردن بَيت ، كورسى بة دةست هَينا دةبَيتة فراكسيؤن .ب

 كى – جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيزجعفرابراهيم ئَيمني
( كةس ئةو ثَيشنيارة 47ئةو ثَيشنيارة بةو شَيوازةى خوَيندرايةوة دةخةينة دةنط دان، كَي لةطةَل داية؟ )

 بة ثةسةند دةزانن .
 وو د. فرست،ثَيشنيارى دووةم، فةرم

 فرسةت سؤفى على: .دبةرَيز
 ئَيستا دذةكةى مةخة دةنط دان، ئةوة خبة دةنط دان، كَي لة طةَلة؟ سَي كةمرت نةبَيت .

 كى– جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:منيجعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 
( 3ن لة )( ئةندام كةمرت نةبَيت ئةوة دةخةينة دةنط دان ، فراكسيؤ3ثَيشنيارى دووةم /فراكسيؤن لة )

( ئةندام كةمرت 3( كةس بة ثةسةندى دةزانن فراكسيؤن لة )23ئةندامى ثةِرلةمان كةمرت نةبَيت ، )
 نةبَيت.

 
 



 416 

 بةرَيز فرسةت سؤفى على:
 سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَيز 

 ( كةس كةمرت نةبَيت .5ئةجمارةيان لة )
 كى– جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:منيبةرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 ( كةس كةم تر نةبَيت ، كةس نية؟ ثَيشنيارى يةكةم ثةسةند كرا .5ارةى داوا دةكات لة )ئةو ثَيشني
 كاك عمر عينايةت . فةرموو خاَلى نيزامى هةية ؟

 بةرَيز عمر عينايات محة سعيد:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( دةنط 5َينا كةواتة )ئةوة بوو بة تةحسيل حاسَل، ثَيويست ناكات خبرَيتة دةنط دانةوة كة سَي دةنطى نة ه
 ناهَينَيت ، هةر يةكةم برديوة ئةوانى تر قورس ئةبن 

 كى–جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيزجعفر ابراهيم ئَيمني
 فةرموو دز فرسةت .

 بةرَيز د. فرسةت سؤفى على:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ئَيمة داوامان 111لة ماددةى )زياتر لة سَي كةس ثَيشنيازى زياد كردنى بِرطةيةكيان لةم مادةية كرد 
لَيكردن سياغةيةكمان بدةنَي ئةم سياغةيان هَيناوة لةبةر ئةوةى سَي كةس زياترثشتطرييان كردوة دةبَيت 

خبرَيتة دةنط دان ، ثةِرلةمانتار، لةكارى ثةِرلةمانى ئازادة بةاَلم  كورسى فراكسيؤنى ثةِرلةمان ثارَيزراو 
تى دةست لة كاركَيشانةوةى هةر ئةندامَيكى فراكسييؤن يان جيا بونةوةى ئةو دةبَيت بؤ فراكسيؤن  لة حاَلة

ئةندامة ئةوة ئةو ئةندامة ئةنداميةتى خؤى لة دةست دةدات لة ثةِرلةمان و كةسَيكى دى لةو فراكسيؤن 
 بة ثَيى ريزبةندى دةنكةكان شوَينى دةطرَيتةوة  .

 لةمان:بةرَيزجعفر ابراهيم ئيمنَيكى– جَيطرى سةرؤكي ثةر
 .طرن بزانني داِرشتنةكة خبوَينةوةئيَيمة دةزانني ضؤنة، تكاية طوَي ب

 .فةرموو كا عبداللة .اَلى نيزامي بؤ هاوكارى بؤ سياغةئَيمة دوو خاَل وةر دةطرين خ
 بةِرَيز عبداللة حاجى حممود:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 رَيتةوة ئةو ثَيشنيارة .سةرؤكايةتى ليذنة لةطةَل ياساى هةَلبذاردنةكان يةك ئةط

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمنَيكى– جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس . فةرموو كاك حتسني.

 
 



 417 

 بةرَيز حتسني ئيسماعيل امحد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بؤ ئةوةى بةو جؤرة توند نةبينت بةرامبةر ثةِرلةمانتار، هةر بطوترَينت  ثةِرلةمانتار بؤى نية لةسةر 
 بى فراكسيؤنى خؤى فراكسيؤن دروست بكات .حسا

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمنَيكى– جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو مامؤستا مال مِروان.

 :بةرَيز حسَين امساعيل حسَين
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ة ، كة ئَيمة هةموو اليكمان دةزانني هةر ئةندامَيكى كة خؤى كانديد كردوة دةر دةجَيت حسانةى هةي
حسانةى هةية ئاية بة موجةِرةت طؤِرينى ليستةكةى دةتوانني ئةو حسانةى لَي بسةنينةوةو و لة ثةِرلةمان 
بة دةرى بنَيني ئةطةر شتَيكمان هةية قةيدناكة، بةاَلم بة تةسةوِرى من زؤرمان لة سةر دةكةوَيت ئةو 

 خاَلةى تةسثيت بكةين .
 سةرؤكي ثةرلةمان:جعفر ابراهيم ئيمنَيكى– جَيطرى بةرَيز 

 ئَيمة ضاوةروانى ثَيشنيارين يةعنى ِرةئي نةدةن ثَيشنيار بؤ جارةسةرى ئةمة .سوثاس، 
 فةرموو كاك سعيد مةسيفى.

 بةرَيز سعيد حممد سعيد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

م باسى ئةوةى كة ئَيستا بةرَيز سةرؤكايةتى ئةم ليذنة باسي كرد كة زياتر لة سَي ئةندام و ضوار ئةندا
ئةوةيان كرد كة هةر كةسَيك لة فراكسيؤنَيك دةست لة كار بكَيشَيتةوة يا فِراكسيؤنَيكى تر ِرابطةيةنَيت 

نط مافى ئةوةي هةية لة هةمان فراكسيؤن كةسَيكى تر بَية جَيي لة ئةندامةكان كةواتة ئةوة دةدرَيتة دة
 .دان وابوة ئةوةى ئةو وتوويةتى

 كى– جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمنَي
 سوثاس . فةرموو خاتو شرين.

 :رمضانشرين حسنى بةرَيز 
 سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَيز 

طفو طؤ كردن لةسةر ظى ماددةيا هاتية كرن ئةو ثَيشنيارة هاتية كرن دوو كةس زياتر ثشتوانى كردن 
 ةظتيتة طفتو طؤ زؤر سوثاس .هيظيدام دةسااَلتا خؤ ب كار بينى بيخةية دةنط دانَي جارَيكى تر نةك

 جعفرابراهيم ئيمنَيكى– جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان: بةرَيز
دةبينن دةبَيت جارةسةرى بؤ ثةيدا ئَيمة ئةوة دةزانني، بةاَلم طرفتةك هةية خؤتان سوثاس، 

 بكةين.فةرموو كاك بَيستون.
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 بَيستون فايق حممد: بةرَيز 
 بةرَيز  سةرؤكي ثةرلةمان.

نوَينةرى خةَلكة كة دةر ئةجَيت  ِراستة لة ضوار ضَيوةى حزبةكةى دةر ئةجَي، حزبةكامنان لَي  ثةِرلةمانتار
تار كة بة حةقى خؤشى دةست لة كار بكةنةوة كةمسان دةر ناجني ئةم قسةية تةواوة، بةاَلم ثةِرلةمان

نط دان و كؤمةَلَيك ري ئةكَيشَيتةوة مةفرووز واية خبرَيتة دةنط دانةوة وةزيرَيك مةسةلةن ثَيويستى بة دة
و شوَين هةية ضؤن لريةوة بتوانني بَي ثَيجةوانةى هةرجى مةبادئى دوونيا هةية ثةِرلةمانتار دةر بكةيت و 
بينَيريتةوة ماَلةوة ئةمة زؤر قورسة ، زؤر توندة ، ئاخر مةرحةلةية دةكرَيت ثَيش ئةوة كؤمةَلَيك رَيكارى 

 تر هةبَيت تكاية زؤر سوثاس.
 فر ابراهيم ئيمنَيكى– جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز جع

دةزانى ئةم ثَيشنيارة ئاخرةكةى بة دةنط دان يةك الى دةكرَيتةوة بةالم ئةطةر ثَيشنيار هةبن بؤ ئةوةى 
 بتوانن هاوكارى ليذنةى ثةيرةو بكةن . فةرموو كاك بةهزاد.

 بةرَيز بةهزاد دةروَيش دةروَيش:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ست زانني لَيرةدا ضارةسةريةكا مام ناوةند هةبيت ب راستى حةل وةست ئةطةر بَيتوو هةم بَيذين ثَيوي
دةرخبةين ثةِرلةمانَي لةوانةية ئةوا ثَيجةوانةى ياسا هةَلبذاردندا دةقَي دكتؤر فرسةتيش باش دةزانى ظَي ب 

اَلم حةلةكا وةست ئةم بَيذم هةر جةندَي ثَيجةوانةى ياساية ئيحتيمالة ثَيجةوانةى مافى ئةو ئةندامةية، بة
ئةندامَيك هةر فراكسيؤنةك كة جيابؤة لة فراكسيؤنا خؤ بؤى نية فراكسيؤن ثَيك بَينيت يان ثةيوةندى بة 
فراكسيؤنيكى تر بكات ئةوا بَلَين حةل وةست يانى دةمينَيت لة ثةِرلةمان، بةاَلم ناتوانيت ببَيتة خاوةن 

 ؤنةكى تر بكا زؤر سوثاس .فراكسيؤن يان ثةيوةندى بة فراكسي
 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمنَيكى– جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس .فةرموو ثةروا خان.
 بةرَيز  ثةروا على محة:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتيوانى لة قسةكانى كاك بَيستون دةكةم بة هيج شَيوةيةك ئَيمة ناتوانني لة ثةيرةوى ناوخؤيا تةزبيت 

مانتارَيك ئةطةر راى جياوازى هةبوو ئةبَيت ئةو ثةرلةمانتارة بكرَيتة دةرةوة يان حسانةى لَي كةين ثةرلة
بسةنَيتةوة مةطةر بيكووذى، لةبةر ئةوة باشرت واية ئةو ثةرلةمانتارة وةكو ثةرلةمانتارَيكى سةر بة خؤ 

ئةوةش من لةو  بؤى نةبَيت فراكسيؤن درووست بكا بةاَلم بؤت هةية لة فراكسيؤنةكةت دةرى بكةى
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باوةرةيام حزبةكان دةتوانن بيكةن، بةاَلم ئَيمة بة ثةيِرةوئةنداميةتيو حسانة لة ثةرلةمانتار بسةنينةوة 
 .نيش لةطةَل ئةوةيا نيم زؤر سوثاسم

 جعفر ابراهيم ئيمنَيكى– جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان: بةرَيز
 سوثاس. ئةوة هةمو ِرةينة ضاوةروانى ثَيشنيارين .

 اك برزؤ.فةرموو ك
 يد عبداللة:بةرَيز  بةرزؤ جم

 كي ثةرلةمان.بةرَيز  سةرؤ
وةكو ثَيشنيارَيكى مام ناوةند هةر ئةندامَيكى ثةِرلةمان كة باوةر بة سيا سةتى ليستةكةى نامييَن و جيا 

سى ئةو ثةرلةمانتارة ساغ دةبَيتةوة لة فراكسيؤنةكةى مافى ئةو فراكسيؤنةو حزبةكةيةتى كة جارة نوو
 .ةوةبكات

 جعفر ابراهيم ئيمنَيكى–جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز 
 فةرموو ئامينة خان. .بَيت بؤ جارةسةر كردنى ئةو مادة خؤى ئةوة ِرةنطة سةرةتايةكسوثاس، 

 ئامينة زكرى سعيد: بةرَيز 
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةرَيز

ة واتا لةناو فراكسيؤنى خؤدا هةر جؤرة : دةبَيذينت ثةِرلةمانتار ئازادمادة دوو بِرطة ثَيك دَيت يةكةم ئةظ
ِراو بؤ ضوونةك هةبينت ئازادانة دادةبِرَى، واتا ئةطةر لة ناو فراكسيؤنا خؤدا ِرايةكى جدى طةل فراكسيؤنى 
خؤ هةبينت ئةو ثةِرلةمانتار لةناو فراكسيؤنى خؤ نايةتة دةرخسنت بةس هةَلبذاردنى هةرَيمى كوردستانى 

ةكرَيت ئةطةر هاتوو دةنط دةرةك وةختى دةجيتة سةر سندوقى دةنط دانى، بة شيوازى نيمضة كراوة د
دةنطى خؤ دةداتة كانديدَى، بؤ منونة بَينت دةنكى خؤ بداتة ذمارة فالن كانديدَي ناو ليستةكة ئةطةر بةس 

تة دةنطى خؤ بداتة ذمارة و كانديدى ئةو دانط دان دَيتة سوتاندن واتا حيكمةت ضية؟هةندَي دةنطى خؤ دَي
ليسيَت ثيشةنط دةدا دةنطى خؤ كانديدى ئةو دةنط يَي وَي ليستةيا ئةظة طةلَيك هةفاال ثرسيار كردن بؤ 
ئةظة دذى ثَيجةوانةى دميوكراسيةتيا ، ثةِرلةمانى هؤَلندا ئةظة هةبوو بةريتانيا و هةروةها بَيذى هةبو 

خؤى كَيشا فراكسيؤنا خؤ يان الدانى  ئةطةر هاتوو ناو فراكسيؤنَيدا ثةِرلةمانتارةكى هات دةست بةردانة
فراكسيؤنا خؤ كرد فراكسيؤنةكى تر ثيك هينا ئةظ كورسية حةقى وَي حزبية حةقى وَي ليستيية و 

 كةسةكى دينيتة جَيى وى ذ بةر ئةز بينم دذى دميوكراسيتا نة ذى ثَيضةوانةى عورفى ثةِرلةمانية .
 رلةمان:جعفرابراهيم ئيمنَيكى– جَيطرى سةرؤكي ثةبةرَيز 

بةرَيز ئامينة زكرى ئةوة كاك برزؤش تةئكيدى لةوة كرد ، ئَيمة سَي خاَلى تر وةر دةطرين، سوثاس، 
 فةرموو كاك مردان.واو . مةردان خدر ، عمر عينايات، خةاَلس تة
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 :ىمصطفمةردان خدر بةرَيز 
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةرَيز 

ة خان ئَيمة دةبَيت جياوازى بكةين لة بةينى  نَيوان لة ِرووى ياساييةوة هةر ئيزافة بؤ قسةكانى ئامين
شَيوازى هةَلبذاردنةكان ، ئةطةر شَيوازى هةلبذاردن سةدا سةد كراوة بَى ئةوة كورسيةكة هةقى ئةندام 
ثةِرلةمانة و كةس مافى نية ئةو  كورسيةى لَي وةر بطريتةوة، بةاَلم  بة هؤى ئةوةى كة سيستةمى ئَيمة 

وةية دةنط دةر يةكةم جار دةنط دةداتة ليستةكة ثاشان دةداتة ئةو مرةشةحة، بؤية سيستةمى نيمجة كرا
مافى دةنطدةرو مافى حزبةكةية كة كةسَيك ئيستقالة لة فراكسيؤن دةكات ئةو فراكسيؤنة ئيحتفاز بةو 

ةمى كورسية بكات و مافى ئةوةى هةبَيت مافى ضارةنووسى ئةو كورسية يةك ال بكاتةوة بؤية بة ثَيى سيست
 هةلبذاردنى ئَيمة ئةو ثَيشنيارة بة ِراى من هيض ئيشكاليةتَيكى تَيدانية و حقى فراكسيؤنةو زؤر سوثاس.

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمنَيكى– جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس .فةرموو كاك عمر.

 بةِرَيز عمر عينايات محة سعيد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةمان هةمووتان بة وردى طوَي بطرن ، ثةيِرةوى ناو خؤ هَيزى ياساى لة ياساى ثَيم خؤشة سةرؤكى ثةِر
هةَلبذاردن كةمرت و ناتوانَيت ياساى هةَلبذاردن لةكار خبا، ِرَيكارةكانى الدانى ئةندامى ثةِرلةمان واز هَينانى 

ينةوة دذى ياساى و دةركردنى بة ثَيى ياساى هةَلبذاردن ديارى كراوة ئةطةر لةم ثةيرةوة جَيطةى بكة
هةَلبذاردن، لةبةر ئةوةى با كاري نةكةين كة دذ بة ياسا بَيت ئةوكةسانةى دةيانةوَيت ئةو جؤرة بريو 
بؤضونانةى خؤيان جَيطة بكةنةوة لة ناو ياساكاندا با بضن ياساى هةَلبذاردنى ثةِرلةمانى كوردستان هةموار 

جَيبةجَي بكةن، بةاَلم لَيرة ناتوانن دذ بة ياساى بكةنة ضؤن ئةيانةوَيت لةوَى جَيبةجَيي بكةن ئةوا 
 هةَلبذاردن ماددة بضةسثَينن كة دذ بة ياساى هةَلبذاردن بَيت سوثاس.

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمنَيكى– جَيطرى سةرؤكى ثةَرلةمان:
 فةرموو مامؤستا ماجد.

 تؤفيق: عثمانبةِرَيز  ماجد 
 بةرَيز  سةرؤكي ثةرلةمان.

َيى ياساى هةَلبذاردنةكان ، ئةوةى يةكةم ئةوةى كاك عمر عينايات فةرمووى بة ثهةبو من دوو تَيبينيم
 .ناكؤكة

دةجَيت ضَيت ياخود لة ليستى حزبةكةى دةردةةوةى كة لة قةوارة سياسيةكةى دةردووةم : دةكرَي بَلني ئ
 زؤر سوثاس . ،ة فراكسيؤن دا مبةزرَينَيتيئةوة بؤى ني

 كى– جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:جعفر ابراهيم ئيمنَي بةرَيز
 سوثاس .فةرموو كاك صاحل.
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 :صاحل فةقَي حممد بةرَيز 
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةرَيز

من ثَيم واية باشرتين بةَلطة بؤ ئةوةى كة ئةو ئةندامى ثةِرلةمانة مافى ئةوةى نية بِريارى لة ضارة نووسى 
ةى بؤ منونة لةكاتَيكا  كورسيةك بةرامبةر ئةو دةنطانةى خؤى بدا تةماشاى هةر ليستَيك لة ليستةكان بك

بة نزيكى ) بيست هةزار ( دةنط لة خوىل رابردوو كة ئةم خولةى خؤمان كة ئيستا تياية ئةندام 
ثةِرلةمانى رةنطة ئةندامى ثةِرلةمان يةك بَيت بة ) ضوار ثَينج هةزار دةنط ( كةواتة نةطةيشتؤتة ) بيست 

طةش دةنطى ليستةكةية نةك دةنطى شةخسةكة بَيت ، بؤية من ثَيم واية هةزار ( دةنط لة كاتَيكدا ئةو دةن
ئةوة هيض دذى يةكَيكى تيانية دةتوانرَيت لة دواى وةك ضؤن لة ياساكانى هةَلبذاردن هاتووة كة لةسةر ئةو 

 ئةساسة لة دةست دانى ئةنداميةتى هيج ِرَيطريةك نية بؤ ئةوةى بضةسثَيت زؤر سوثاس .
 هيم ئيمنَيكى– جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ابرا

ئيزافيتان كرد  ديارة ئَيستا ثَيشنيارةكة ئامادة كراوة طوَي لة ثَيشنيارةكة دةطرين ئَيوة مناقةشةىسوثاس، 
 فةرموو د. فرسةت.دةستان خؤش بَيت، 

 بةرَيز  د. فرسةت سؤفى على:
 بةرَيز  سةرؤكي ثةرلةمان.

كاك برزؤ ناردويةتى ، سياغةيةكيش ئَيمة لةطةَل دةستةى سةرؤكاتى  دوو سياغةمان لة الية ، سياغةيةك
 كردمان ، با هةردووكى خبوَينمةوة .

: ثةِرلةمانتار ئازادة لة كارى ثةِرلةمانى دا بةاَلم هةر كاتَيك ئةندامى فراكسيؤنَيك لة فراكسيؤنةكةى يةكةم
يةتى لة دةست دةدات و كةسَيكى ديكة لةو خؤى جيا بؤوة ، ياخود جوة ثاَل فراكسيؤنَيكى تر ئةوا ئةندام

 فراكسيؤنة بة ثَيى ِريزبةندى شوَينى ثِر دةكاتةوة بة ِرةزامةندى ثةِرلةمان .
: هةر ئةندامَيكى ثةِرلةمان كة باوةِرى بة بةرنامةى سياسى فِراكسيؤنةكةى نامينَيت و جيا دةبَيتةوة دووةم

ضارة نووسى ئةو ئةندامة بدات لة ثةِرلةمانى كوردستان . ئةوا دةسةاَلتى فراكسيؤنةكةيةتى كة بِريار لة 
 هةردووكى يةك ناوةرؤكة ئةوةى يةكةم ئيستا دةخةينة دةنط دان .

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمنَيكى –جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
ةى ئَيستا ئةو بابةتة تةحةمووىل موناقةشةى زياتر ناكات ئةوةى يةكةم دةخةينة دةنط دان ، دواتر ئةو

 دوةم دةخينة دةنط دان. فةرموو مامؤستا مال هةورةمان.
 بةِرَيز  هةورةمان محة شريف:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثَيم واية ئةو دوو ثَيشنيارة وةكو عةرةب ئةَلَي )ئةحالمووها موِر( يانى لة ِراستيا كؤت و بةند كردنى 

شاء فاليمن فمن شاء ى خؤى ئةفةرمَي )فمن ئةندامى ثةِرلةمانة بة حةقيقةت خواى طةورة بة خوايةت
( يانى تؤ بة زؤر نةفةرَيك ثابةند دةكةيت و كؤت و زجنريى فاليكفر، افانت تكره ناس حيت يكن مئمنني 
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دةكةى هةر لةو فراكسيؤنة بَي لةو حزبة بَيت بة ِراستى ئةمة نةبؤتة دياردةيةكى زؤر طةورةش تاكو ئَيمة 
ئةكةوَيتةوة ى ثةِرلةمان بكةين بة راستى ثَيم واية شتَيكى زؤر زؤر خراث لَيرةيا كؤت و بةندى ئةندام

 .لةسةرمان ئةو بابةتة
 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمنَيكى– جَيطرى سةرؤكى ثةِرلةمان:

 .فةرموو د. فرسةت
 بةرَيز د.  فرسةت سؤفى على:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
رفةمت ثَي بدةن دةى خوَينمةوة هةردوو سياغةى ، داوا دةكةين جى تر موناقةشة نةكرَيت ئةطةر دة

 سياغةى يةكةم و دووةم كامة زؤرترين دةنطى هَينا ئةوة دةروات .
 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمنَيكى – جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

كن ، بةرَيزان خاَلى نيزامى وةر ناطرم ضونكة ئةوة ئَيوة تازة بة تازة ِرةيي دةدةن وة ِرةيش هةموو وةكو ية
 ئةوةى يةكةم خبوَينةوة بيخةينة دةنط دان .

 بةرَيز د.  فرسةت سؤفى على:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةرةتا دةبَي ئةوة خبةينة دةنط دان كَي لةطةَل داية؟ بِرطةيةك بةو ناوةِرؤكة زياد بكرَيت ، سةرةتا ئةوة 
ةى كة ِرَيطة نةدات ئةندامَيكى  فراكسيؤن خبةرة دةنط دان كَي لةطةَلة؟ بِرطةيةك زياد بكرَيت بةم شَيواز

 جبَيتة فراكسيؤنَيكى تر .
 جعفرابراهيم ئيمنَيكى– جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان: بةرَيز

 بِرطةيةكى ئيزافة كة ئازادى بة فراكسيؤن  نة دات ، فراكسيؤن بِريار دةدات.
 فةرموو د. فرسةت.

 بةرَيز د. فرسةت سؤفى على:
 .سةرؤكى ثةِرلةمانبةرَيز 

دةنط دانةكةمان لةسةر ئةوةية كة ئةندامى فراكسيؤن ناتوانَيت فراكسيؤنةكةى خؤى بطؤِرَيت سياغةكةى 
 ئَيستا قةرار لةسةر ئةدةين .

 بةرَيز جعفرابراهيم ئيمنَيكى– جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
(  15ةرسني ، )( كةس بة ثةسةند دةزانن ، ئةوةى دذى ئةو مةبدةئةية ، كاك ئارى لَيرة نية ئارى ه43) 

ةوجا سياغةكة . فةرموو كةس دذن بة زؤرينةى دةنط ئةو مةبدةئة ثةسةند كرا مةبدةئي ئيزافة كردن ، ئ
 د. فرسةت.
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 بةرَيز دكتؤر فرسةت سؤفى على:
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةرَيز

ى دووةم هةردوو بِرطةكة ، دوو سياغةمان هةية سياغةى يةكةم دةخوَينمةوة دةخيةينة دةنط دان ، سياغة
 دةخوَينمةوة خبرَيتة دةنط دان كامة زؤرينةى هَينا ئةو سياغةية ثةسةند دةكرَيت.

 سياغةى يةكةم :
يةكةم : ثةِرلةمانتار ئازادة لة كارى ثةِرلةمانى دا بةاَلم هةر كاتَيك ئةندامى فراكسيؤنَيك لة 

نداميةتى لة دةست دةداتو فراكسيؤنةكةى خؤى جيا بؤوة ، ياخود جوة ثاَل فراكسيؤنَيكى تر ئةوا ئة
كةسَيكى ديكة لةو فراكسيؤنة بة ثَيى ِريزبةندى شوَينى ثِر دةكاتةوة بة ِرةزامةندى ثةِرلةمان واتا بة بَي 

 ِرةزامةندى ثةِرلةمان نابَيت داوا دةكةين ئةوة خبرَيتة دةنط دان .
 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمنَيكى– جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس ئةو 30دةخةينة دةنط دان ثَيشنيارى سياغةى يةكةم كَي لة طةَل داية ؟ ) ئةو ثَيشنيارة
 ثَيشنيارةيان ثَي ثةسةندة . فةرموو د. فرسةت .

 بةرَيز  دكتؤر فرسةت سؤفى على:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثَيشنيارى دووةم:
كسيؤنةكةى نامينَيت و لَيى جيا دووةم : هةر ئةندامَيكى ثةِرلةمان كة باوةِرى بة بةرنامةى سياسى  فِرا

دةبَيتةوة ئةوا دةسةاَلتى فراكسيؤنةكةيةتى كة بِريار لة ضارة نووسى ئةنداميةتى ئةو ئةندامة بدات لة 
 ثةِرلةمان .

 بةرَيز جعفر ابراهيم ئيمنَيكى– جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
ى دوةم ثَي ثةسةندة ، ثَيشنيارى ( كةس ثَيشنيار6دةنط دان لةسةر ثَيشنيارى دووةم كَي لةطةَل داية؟ )

 .ةند كرا ، ثَيشنيارى سَييةم نية، فةرموو د. فرسةتيةكةم بة زؤرينةى دةنط ثةس
 فرسةت سؤفى على:د. بةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بِرطةى دووةم و سَييةم لة هةمان ماددة دةمج دةكرَيت و كؤى ماددةكة بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة .

 ( فراكسيؤن .111مادةى ) يةكةم /
هةر حزب و قةوارةيةكى سياسى بةذدارى لة هةَلبذاردنى ثةِرلةمانى كوردستان بكات و خاوةنى  -1

 ليست و بةرنامةى  هةَلبذاردن بَيت ، كورسى بةدةست هَينا دةبَيتة فراكسيؤن .

يؤنةكةى خؤى جيا ثةِرلةمان ئازادة لة كارى ثةِرلةمانى دة بةاَلم هةر كاتَيك ئةندامَيك لة فراكس -2
بؤوة ياخوت ضوة ثاَل فراكسيؤنَيكى تر ئةوا ئةنداميةتى لة دةست دةداتو كةسَيكى دى لةو 

 فراكسيؤنة بة ثَيى ريزبةندى شوَينى ثِردةكاتةوة بة ِرةزامةندى ثةِرلةمان .
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دةستةى سةرؤكايةتى بة ثَيى ثَيوةرى كورسى ثةِرلةمانى بؤ ِراثةراندى كارو ضااَلكى وة  -3
ان، داوا ةكيجةية دةكةوَيتة ذَير ِرَيكارة دارايدةيةك بؤ فراكسيؤن ديارى دةكاتو ئةم بوجدبوو

 .دةكةين خبرَيتة دةنط دان

 كى – جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:َينبةرَيز جعفر ابراهيم ئيم
كَي ئةو مادةية بةو شَيوازةى خوَيندرايةوة بةِرَيزان دةخةينة دةنط دان كؤى ماددةكة ئَيستا دةنط دانة 

( كةس ئةم مادةية بةو شَيوازةى خوَيندرايةوة ثَيى ثةسةندة ، ئةوةى دذة ئةوةى دذى 32لةطةَل داية ؟ )
( كةس دذة ئةو مادةية بة زؤرينةى دةنط ثةسةند 23ئةو مادة بو بةو شَيوازةى بةرَيزان خوَينديانةوة )

 ةرموو د. فرسةت .ف كرا .
 فرسةت سؤفى على:د. بةرَيز  

 كي ثةرلةمان.بةرَيز  سةرؤ
 ( دةستةى طشيت:112ماددةى )

( كةس زياتر 3سةرةتا دةنطدامنان هةية هيوادارم ئةندامانى ثةرلةمان لةطةَلمان بن، لةبةر ئةوةى )
ثَيشنياريان كردبوو دةستةى طشيت نةمَييَن، سةرةتا ئةوة دةخةينة دةنطدان ئايا دةستةى طشيت مبَينَيت يان 

 ثَيويست ناكات تةفاسيلةكانى تر باس بكةين،نةمَينَيت؟ ئةطةر نةمَينَيت 

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس ئةو ثَيشنيارةيان ثَي ثةسةندة، 35سةرةتا دةنطدان لة سةر ئةوةى دةستةى طشيت نةمَينَيت، )
ة مبَينَيت، كةواتة بة ( كةس ثَيي ثةسةند21ئةوةى دذة؟ ئةوةى دةيةوَيت دةستةى طشيت مبَينَيت، )

 زؤرينةى دةنط ثَيشنيارى يةكةم ثةسةندكرا بؤ البردني دةستةى طشيت، فةرموو د. فرست سؤيف،

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( دةستةى طشيت:112ماددةى )

 ( ئؤثؤزسيؤني ثةرلةمانى.115سةبارةت بة ماددةى )

بيكةين، ثَيشنيازَيك هةية هةر نةمَييَن، ثَيشنيازَيك ( را هةية، ثَيشنيازَيك هةية مبَييَن ئةو سياغة هةية 3)
هةية كة ئةويش سَي كةس زياتر ثشتطريى كرديية كة من ثَيم واية حةلة وةسةتييةكةية، ئَيمة لةم 
مةرحةلةية تةعريفَيكى جوانى ئؤثؤزسيؤني ثةرلةمانى دةكةين لة ماددةيةك تةعريفَيك دةكةين خؤم 

ان نةكةين ئَيستا تةعريفَيكمان لة ثَيشة ئَيستا بؤتان دةخوَينمةوة ئةو ثشتيوانى دةكةم با باسي برادةر
تةعريفة ببَيتة حةلي وةسةتى بةينى هةردوو ئةو تةرةفانةى كة لةطةَل نةمان ئةو تةرةفانةى كة وةكو 

( ئةم فراكسيؤنة ثةرلةمانيانة 115خؤى بي، ئةوةش ئةو تةعريفةية كة سياغةمان كردؤتةوة، ماددةى )
تةوة كة بةشدارى ثَيكهَينانى كابينةى حكومةتيان نةكردووة يان لَيي دةكشَينةوةو ئازادى كارى دةطرَي

 ثةرلةمانى و ئؤثؤزسيؤنى تةواويان بؤ دةستةبةر دةكرى.
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 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان: 

خوَيندييةوة تةعريفي ئؤثؤزسيؤني ئةم تةعريفي ئؤثؤزسيؤن دةخةينة دةنطدان بةم شَيوازى د. فرست 
( كةس ئةم تةعريفةيان 47ثةرلةمانى، كَي لةطةَل داية؟ خؤي لة سةرؤكايةتى ليذنةكان تةحسل حاسَلة )

 .( كةس دذة، بةزؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، فةرموو د. فرست سؤيف،6ثَي ثةسةندة، ئةوى دذة؟ )
 فرسةت سؤفى على: .بةرَيز  د

 ان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

ئةطةر ئةندامانى ثةرلةمان ثشويان درَيذبَي زؤر زؤر كةمان ماوة دةتوانني بة نيو سةعاتي تر هةم دةنطدان 
 و هةم موناقةشة تةواو بكةين، ضونكة ئةوةى ماوة زؤر زؤر كةمة،

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
ثةرلةمانى يابان ضاى هةية، ئاو هةية، بسكَيت هةية، بةِرَيزان  ثشوويان درَيذة، ئةمة ثةرلةمانة كاكة لة

 بةردةوام دةبني، فةرموو طةشة خان،

 بةِرَيز طةشة دارا حفيد.
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 .118(يةم، ماددةى 11بةشي )

 ديوانى ثةرلةمان، نووسينطةكان، وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان، 

ةرلةمان بؤ راثةراندنى كاروبارى كارطَيرى و داراييةكانى ديوانَيكى دةبَيت كة ـ ديوانى ثةرلةمان: ث1
لةاليةن سةرؤكي ديوانةوة بةِرَيوة دةبرَيت لة سةر ثلةى سةرؤكي ديوان دوو را هةية، راي يةكةم بة ثلةى 

 تايبةت بَيت، راى دووةم بة ثلةى وةزير بَيت،
 .119ماددةى 

 ةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة دادةمةزرَيت و بةرثرسيار دةبَيت و لةبةردةميدا سةرؤكي ديوان بةفةرمانَيك لةالي

 .120ماددةى 

سةرؤكى ديوان ئةركةكاني بةثَيى ياساي رةضاوكراوةكان و ئةو دةسةآلتانةى لةاليةن سةرؤكةوة ثَيي 
 دةدرَيت ثيادةى دةكات.

 .121ماددةى 

ةن دةستةى سةرؤكايةتى بةثةيِرةوَيكى تايبةت رَيك ثَيكهاتة و دابةشكردني كارطَيرى ديوانى ثةرلةمان لةالي
 دةخرَيت

 .122ماددةى 
 ديوانى ثةرلةمان ثَيك دَيت لةم بةِرَيوبةرايةتيية طشتييانةى خوارةوة،

 بةِرَيوةبةرايةتى طشيت كاروبارى ثةرلةمان .1

 بةِرَيوةبةرايةتى طشتيى كارطَيِرى و دارايي  .2
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 اطةياندنبةِرَيوةبةرايةتى طشيت ثةيوةندييةكان و ر .3

 .123ماددةى 

هةر يةك لة سةنتةرى توَيذينةوةى ثةرلةمان و سةنتةرى راوَيذكارى ياسايي و دةستوورى ثةيوةست دةبن 
 بة سةرؤكايةتى ثةرلةمان، رايةك هةية ثَيي واية سةنتةرى راوَيذكارى ياسايي ثَيويست ناكات،

 ـ نووسينطةكانى ثةرلةمان:2

 .124ماددةى 

رؤكايةتى ثةرلةمان بة هةماهةنطى لة طةَل دةستةى طشيت بؤى هةية لة ناوةندى دوو راى لة سةرة، سة
( ئةندام كةمرت نةبَي لةو 3ثارَيزطاكان هةر شوَينَيكى تر ثَيويست بكات نووسينطة بكاتةوة بة مةرجَيك لة )

 ناوضةية ،

 راى دووةم، نووسينطةكان تةنها لة ناوةندى ثارَيزطاكان دةبن،

 .125ماددةى 

نطة هةَلدةستَيت بة وةرطرتن و طةياندنى داواكارى و سكاآلى هاوآلتيان بة سةرؤكايةتى ثةرلةمان تا نووسي
رةوانةى ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكرَيت بةمةبةسيت بةدواداضون و وةآلمدانةوة و طةياندنةوةى وةآلمةكان 

 بة خاوةنةكانيان، 

 ناغةكانى بةدواداضوونى لةاليةنى تايبةمتةند بِرييَبـ ثَيويستة سكاآلكان لة ذَير دادبينيدا نةبَيت و قؤ2

 .126ماددةى 

هةر نووسينطةيةك ضةند كارمةندَيكى دةبَيت بؤ بةِرَيوةبردنى كارةكانيان يةكَيك لة كارمةندةكانى دةبَيتة 
 بةِرَيوةبةرى نووسينطة ذمارة و ضؤنيةتى كاركردنيان لةاليةن سةرؤكي ديوانى ثةرلةمان ديارى دةكرَيت.

 .127ماددةى 

 ثةرلةمان ثَيويستى و خةرجي نووسينطةكان دابني دةكات.

 .128ماددةى 
هةر ئةندامَيك بؤى هةية سةردانى هةر نووسينطةيةك لة نووسينطةكانى ثةرلةمان بكات و بةدواداضوون 

 بؤ كارى هاوآلتيانى هةر ناوضةيةك بكات.

 ـ وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان،3

 .129ماددةى 

 اى يةكةم ثَيي واية ثَيويست ناكات باسي وةزيرى هةريم لة ناو ثةيِرةو بكرَيت، ر
 راى دووةم ثَي واية بةم شَيوةية بَيت

وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرملان تايبةمتةندة بة ئةجنامدانى هةماهةنطى نَيوان ثةرلةمان و حكومةت 
 ت و بةم ئةركانةى خوارةوة هةَلدةستَيت،بؤي هةية لة هةموو كؤبوونةوةكانى ثةرلةمان ئامادة بَي

 ـ ناردني طشت ثِرؤذة ياسا و بِريارة ثَيشنيازكراوةكان لةاليةن ئةجنومةنى وةزيران بؤ ثةرلةمان.1
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ـ وةرطرتين ئةو ثَيشنيارانةى كة ثةرلةمان دةينَيرَيت و خستنة رووى بؤ ئةجنومةنى وةزيران و 2
 بةمةبةسيت زانينى رايان.

كؤبوونةوة لة نَيوان هةردوو سةرؤكايةتى ثةرلةمان و ئةجنومةنى وةزيران بةهةماهةنطى ـ رَيكخستين 3
 لةطةَل سكرتَيرى ثةرلةمان و لةكاتى ثَيويست.

ـ وةرطرتنى ئةو ثرسيارانةى كة ئةندامى ثةرلةمان ئاِراستةى سةرؤك و جَيطر و ئةندامانى ئةجنومةنى 4
 ن بة طوَيرةى ياسا.دةكةن ، ناردنةوةى وةآلمةكانيان بؤ ثةرلةما

 ـ هةر ئةركي ديكة لةم ثةيِرةوة يان ياسا بةركارةكان ثَيي سثَيردراوة.5

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةِرَيز طةشة دارا، بؤ طفتوطؤى ئةم بةشة وةكو ثَيشرت دةست بة طفتوطؤ دةكةين ماددة بة ماددة 

 118بة هةيكةليةت ثةيوةست نيية بة سياسةت و بريو بؤضوونى سياسي ماددةى  زؤربةى ثةيوةستة
 دةست ثَي دةكةين دةرطاى موناقةشة دةكةينةوة، فةرموو طةشة خان،

 بةِرَيز طةشة دارا حفيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 .118(يةم، ماددةى 11بةشي )

 ارى ثةرلةمان، ديوانى ثةرلةمان، نووسينطةكان، وةزيرى هةرَيم بؤ كاروب
 .118ماددةى 

ـ ديوانى ثةرلةمان: ثةرلةمان بؤ راثةراندنى كاروبارى كارطَيرى و داراييةكانى ديوانَيكى دةبَيت كة 1
لةاليةن سةرؤكي ديوانةوة بةِرَيوة دةبرَيت لة سةر ثلةى سةرؤكي ديوان دوو را هةية، راي يةكةم بة ثلةى 

 بَيت،تايبةت بَيت، راى دووةم بة ثلةى وةزير 
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاَلي نيزاميية كاك بهزاد، فةرموو بَيطةرد خان،

 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل/ سكرتَيرى ثةرلةمان.
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

. شَيركؤ محة امني، حاجي ئةو بةِرَيزانةى داواى طفتوطؤى ئةو ماددةية دةكةن )مدينة ايوب، د. ثةرى، د
، حيات جميد، شريين حسين، حتسني امساعيل، عزت عثمانكاروان، بهزاد دةروَيش، ايوب عبداللة رسول، علي 

صابر، ساالر حممود، خلف امحد، صاحل فقَى، بَيستون فائق، عمر عينايةت، مامؤستا عبدالرمحن، شوان شَيخ 
 .امحد(

 َيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/ج
 اَلي نيزاميية كاك بهزاد فةرموو .خ
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 بةِرَيز بهزاد درويش درويش:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (،116( الضوو، دةبَيتة ماددا )117( و )116(، جؤنكة ماددا )116بةس بؤ راستكردنةوة، دةبَيتة ماددا ) 
 رلةمان:بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثة

( راستة، تا دةتوانن كورت ثوخيت بكةن، 116سوباس بؤ وى تَيبينيية ئةو ماددةية دةبَيتة ماددةى )
 فةرموو مدينة خان،

 بةِرَيز مدينة ايوب:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ل سةر ثلةى سةرؤكي ديوانَي ئةز د طةل ثلة تايبةمت بة هيض شَيوةيةكى ئةز دطةل 118دةربارةى ماددا )
(ى سَي رَيظةبةرى دين طشيت ديش 135ثلة وةزيرى نينم، ضونكو ئةطةر ئةم بَيني صةحكةييَن ماددة )

( 2( بةش )19( بةرَيوةبةرَيت هةين و )9هاتن زَيدة كرن، خاَلة ئَيكَي ل ناو ثةرلةمانَى كوردستانَى دا )
منوونة سةرؤكي ثةرلةمانَي هؤبةَيت هةين، ئةظ ثلةى سةرؤكي ديوانَي طرَيداية ب خولي ثةرلةمانيدا بؤ 

كيش حزبي بَينت سةرؤكي ديواني ذى هةر بؤ وَى حزبَيية كةواتة هةر خولةك بَي شةرت نينة يةك 
سةرؤكي ديوانَى بي هةتا خول كؤتايي دَينت، ئةطةر ئةم بَيني صةحكةييَن خولة سَيي ثةرلةمانَى 

ةمانَى كوردستانَى ديسان دوو سةرؤك ( سةرؤك ديوان هاتن طؤِرين هةر خولة ضارَى ثةرل2كوردستانى )
ديوان هاتن طؤِرين كةواتة ئةطةر ثلة وةزيرى بن كةواتة د بن دوو ثلة وةزيرى وةرطرن، كَي طرةنتَى دات كو 

( هاتن طؤِرين ئةوا 4خولة ثَينجَي ثةرلةمانَى كوردستانَى دى ضةند سةرؤك ديوان دَينة طؤِرين بؤ منوونة )
ن ئةظ ثلة د بَيتة بارطراني بؤ بودجة ثةرلةمانَى كوردستانَى فةرموو كةرةمكة ضار ثلةي وةزيرى دى وةرطر

صةحكَي ظَى راثؤرتة بةر دةسيَت وانة ئةوة من ثَيشكةش كرى كا مة ضةند ثلة ناو ثةرلةمانَى كوردستانَى 
ةنة، ( رَيظةبةرن يةعنى ئةظة طةلَيك زيد31( خةبرين )31( ثلة بريكارَيت وةزارةتَينة )43دا هةنة )

بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان دظَيت ئةظ ثلة د بَيت ثلة تايبةت بينت ب هيض شَيوةيةك ئةز دطةل ثلة وةزير 
 نينم، سوثاس،

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاك ساالر فةرموو.

 بةِرَيز ساالر حممود مراد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 .وثاسقسةكانى من كرا، س
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 او دةكةين، كاك بَيستوون فةرموو.نت زوو تةوئةطةر بةو شَيوةية بَي

 بةِرَيز بَيستوون فائق:
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نة بة يةك ( بوو ئؤثؤزسيؤمنان دا112( ضونكة دةستةى طشيت هةمووى البرا )113ئةمة دةبَيتة ماددةى )
 ( و لة طةَل ئةوةم ثلةى تايبةت بَي، سوثاس. 113( كةواتة ئةمة دةبَيتة )112ماددة بوو بة )

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ ئةو تَيبينيية، كاك بهزاد فةرموو ،

 بةِرَيز بهزاد درويش درويش:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

  من هاتنة كرن هةمان تَيبينيم هةبوو كو ثلة تايبةت بيت نةك ثلة وةزير، سوثاس.ئاخافتيَن

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك زانا،

 بةِرَيز زانا عبدالرمحن:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ت وةزيريش دةطرَيتةوة دوايي شةرح منيش هةر لةطةَل ئةوةم ثلةى تايبةت بَي، هةرضةند ثلةى تايبة
 نةكراوة ضؤنة، بةآلم هةر ثلةى تايبةت بَي باشرتة، سوثاس

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، فةرموو كاك ايوب.ئةوةى وةزير ثلة باآلكانة

 بةِرَيز أيوب عبداللة رسول:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ية ديارة سةرؤكي ديوان لة ئةجنومةنى نوَينةراني عَيراق ثلةى وةزيرى هةية، بةآلم لة دةربارةى ئةو ماددة
هةرَيمى كوردستان ثَيم باشة ئةم ثلةية بة ثلةى تايبةت مبَينَيتةوة، بؤضي؟ ضونكة بة بوونى وةزيرى 

)منرية خان و  زياتر ثِرؤسةى كةم كردنةوةى ثلة باآلكان بةرةوة سسيت دةِروا، بؤية ثاآلثشيت لة قسةكانى
 كاك بَيستوون( دةكةم،

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان: 
 .فةرموو كاك عمر

 بةِرَيز عمر عينايات:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من بابةتةكةم داِرشتووة تةنها بؤ بةرضاو رووني بةِرَيزتان، لة ناو ثةرلةماندا ضةندين راوَيذكار هةية بة 
لةى وةكيل وةزير ناكرَى سةرؤكي ديوان ثلةكةى كةمرت بَي لةوان، لةبةرئةوة من ثَيشنيار دةكةم ثلةى ث

سةرؤكي ديوان بة ثلةى وةكيل وةزير بي، ئةطةر لةو ثلةية كةمرت بَي كةواتة راوَيذكارى ثَيشكةوتوو كة 
بؤية بةم شَيوةية ئَيستا  ثلةكةيان بة ثلةى وةكيل وةزيرة كةمرت دةبَي و ئةمةش كارَيكى نةطوجناوة،
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دةينَيرمة خزمةتان، )ثةرلةمان بؤ راثةِراندني كارةكانى ديوانَيكى دةبَيت لةاليةن سةرؤكَيكةوة بةِرَيوة 
دةبرَيت بة ثلةى وةكيل وةزير( ئيرت ناكرَيت بَلَيي كاروبارى كارطَيرى و دارايي، ئةى كاروبارى هونةرى، ئةى 

كاروبارةكانى ثَيويستة، ئةطةر بَلَيي كاروبار ئيرت هةمووى دةطرَيتةوة  كاروبارى رؤشنبريى كةواتة هةموو
 ئةمةش دةقي ثَيشنيارةكةى منة، سوثاس.

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك شوان،

 بةِرَيز شوان شَيخ امحد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

رة دةكةم، ضونكة ئةمة ضةندين دانيشتنة ئةوةمان هةر ضا نةبووة هةر دةبَي واللة من ثَيشةكى داوا لة ئيدا
 هاتووضؤ بكرَى،

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةمة دوا حةفتةى داهاتوو دةست بةكار دةبن بؤ ضاكردنةوةى سيستةمى ئَيرة كة ئةمة ضوار ثَينض ساَلة 

 دراوة ضاكي نةكردؤتةوة، فةرموو كاك شوان، بةَلَين بة بةَليندةرةك

 بةِرَيز شوان شَيخ امحد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتطريى لة قسةكان مدينة خان و بةِرَيزةكانى ترى ئةندامانى ثةرلةمان دةكةم لةطةَل ثلة تايبةمت، 
 سوثاس.

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 حاجي كاروان، فةرموو كاك

 بةِرَيز كنعان جنم الدين:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من هةر لة عينواكةوة دةست ثَي دةكةم، نازامن من ثَيشنيار دةكةم وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان 
هةست دةكةم شتَيكى زيادة يةعين ئةصل واية هةر نةبَيت، ض ثَيويست دةكات ئةوة ثةرلةمان ئيشي خؤى 

لة رَيطةى ديوانةوة موخاتةبةى حكومةت دةكات، ثَيشنيار دةكةم هةر ئةوةندة ديوان و  دةكات
 نووسينطةكان بَي لةطةَل ثَيشنيارى كاك عمر عينايةمت بيَب بة وةكيل وةزير ئةةو بابةتة و سوثاس.

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك خلف.

 
 
 

 ف امحد:بةِرَيز خل
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثشتطريى لة قسةى ئةو بةِرَيزانة دةكةم كة سةرؤكي ديوان ثلة تايبةت بَي، سوثاس.
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو حيات خان.

 بةِرَيز حيات جميد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 و د. شرين دةكةم هةمان رةئيم هةية ثلة تايبةت بَيت، سوثاس ثشتيوانى لة قسةكانى مدينة خان
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كاك شَيركو.

 بةِرَيز شَيركؤ حممد امني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش ثشتطريى ئةوة  ئةوةى كة ثةيوةندي دار بوو بة ماددةكةوة كاك بَيستوون وتي و بة هةمان شَيوة
 دةكةم كة ثلة تايبةت بَي، سوثاس.

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك علي.

 عثمان:بةِرَيز علي 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ظى ( ثشتطرييا مدينة خانَي و حيات خاني و شرين خاني د كةم هةر وةسا ثَيشنيار د كةم 118ماددَى )
رةنطَي خارَى بَيتة داِرشنت ) بؤ راثةِراندنى كاروبارى  كارطَيِرى و داراييةكانى ثةرلةمان ديوانَيكى دةبَيت 

 كة لةاليةن سةرؤكي ديوانةوة بةِرَيوة دةبرَينت(سوثاس.
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كاك صاحل.

 بةِرَيز صاحل فقي:
 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي

منيش ثشتيوانى ئةو رايةى مدينة خان و ئةو هةظاآلنةيان كرد كة ثشتيوانيان كرد كة ثلةى تايبةت بَي 
ثلةى تايبةت هةم وةكيل وةزير هةم بةِرَيوةبةرى طشيت و راوَيذكارةكانيش دةطرَيتةوة، بؤية هيض رَيطريةك 

نَى، رةنطة لة خولةكانى ئايندة وةكيل وةزير نةمَييَن و نيية ئةطةر ثلةى تايبةت بَي وةكيل وةزيرَيك داب
 يَن، بؤية هةر ثلة تايبةتةكة بَي.تةنها خوار وةكيل وةزير مبَي

 
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
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 فةرموو كاك عزت.

 بةِرَيز عزت صابر:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 كةم كة دةَلَيت ثلةى تايبةت بَي، سوثاسمنيش ثشتيوانى لةو رايةى دة
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كاك حتسني.

 بةِرَيز حتسني امساعيل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 منيش ثشتطريى لةو رايةى دةكةم كة ثلةى تايبةت بَي، سوثاس
 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى 

 فةرموو ماموستا عبدالرمحن.

 :رضابةِرَيز عبدالرمحن علي 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كاك عمر عينايةت قسةكانى منى كرد، يةك روونكردنةوة ثلةى تايبةت وةكيل وةزيريش هةر تايبةتة با 
 ئاطاداربن، سوثاس.

 ان:بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةم
 فةرموو د. ثةرى.

 :صاحل محيد بةِرَيز د. ثةرى
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

داِرشتنةوةكةى بةم شَيوةيةى لَي بكرَى )بؤ راثةِراندنى كاروبارى  كارطَيِرى و دارايي ثةرلةمان ديوانَيكى 
رطرياية لة هيض دةبَيت كة لةاليةن سةرؤكي ديوانةوة بةِرَيوة دةبرَيت(ئةو وشةى لة سةرة لة عةرةبيةوة وة

 شوَينَيك نابي بةكاري بَينني لَيرة دةبَيتة دةربارةى سةرؤكي ديوان دوو را هةية، سوثاس.
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو د. فرست سؤيف،

 بةِرَيز د. فرست سؤيف:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةتايبةتى ئةوةى كاك عمر عينايةت ناردى دواتر كة خراية دةنطدان ئيرت ئَيمة ئةو تَيبينيانةمان وةرطرت ب
 و دةطرين تَيبينييةكان.لةبةرضا

 
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
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 ( فةرموو طةشة خان.114تة ماددةى )بةِرَيزان بةردةوام دةبني ماددةى دواتر كة دةبَي

 بةِرَيز طةشة دارا حفيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 114ماددةى 

سةرؤكي ديوان بةفةرمانَيك لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة دادةمةزرَيت و بةرثرسيار دةبَيت و 
 لةبةردةميدا.

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 وابزامن هيض موناقةشة لةسةر ئةو ماددةية نيية، فةرموو د. ثةرى،

 :صاحل محيد َيز د. ثةرىبةِر
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةرؤكي ديوان بةفةرمانَيك لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة دادةمةزرَيت و لةبةردةم ثةرلةماندا بةرثرسيار 
 دةبَيت.

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، كاك بهزاد فةرموو.

 رويش:بةِرَيز بهزاد درويش د
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيم باشة بةو شَيوازةى لَي بَيت، )سةرؤكي ديوان دواى ئةوةى لةاليةن دةستةى سةرؤكايةتى دةثالَيوَيت بة 
فةرمانَيك لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة دادةمةزرَيت و بةرثرسيار دةبَيت لةبةردةم دةستةى 

ن ثاالوتنةكة لةاليةن دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بيت، سةرؤكايةتى(، واتة ثاآلوتن هةبي دواتر فةرما
 سوثاس.

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك علي،

 عثمان:بةِرَيز علي 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ديوان دادةمةزرَيت  ثَيشنيار د كةم ظى رةنطَي خارَى بَيتة داِرشنت )بة فةرمانى سةرؤكي ثةرلةمان سةرؤكي
 و بةرثرسيار دةبَيت  لةبةردةميدا(،

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 يةكتان نةبَيت،  فةرموو طةشة خان.بةِرَيزان ليذنةى ثةيِرةو ئةطةر تَيبيني
 
 

 بةِرَيز طةشة دارا حفيد:
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةثَيى ياساي رةضاوكراوةكان و ئةو دةسةآلتانةى لةاليةن سةرؤكةوة ثَيي سةرؤكى ديوان ئةركةكاني ب
 دةدرَيت ثيادةى دةكات.

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 بؤ طفتوطؤ لة سةر ئةو ماددةية تةنيا سَي بةِرَيز داوا دةكةن، فةرموو شرين خان،

 بةِرَيز شرين حسين:
 ةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكي ث

 لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمان، ثةرلةمان بؤى ئيزافة بكرَيت،
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك بَيستوون فةرموو.

 بةِرَيز بَيستوون فائق:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةية هةر سَيكيان زؤر كورت و ئةو سَي ماددةية سَي دَيِرن دةتوانرَى دةمج بكرَى بةيةكةوة ئةم سَي ماد
ثوخنت دةكرَى دةمج بكرَى بةم جؤرة )سةرؤكي ديوان بةفةرمانَيك لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة 
دادةمةزرَيت ئةركةكاني بةثَيى ياساي رةضاوكراوةكان و ئةو دةسةآلتانةى ثَي دةدرَى و جَيبةجَي دةكا و 

 يية دةتوانَي جَيي بكرَيتةوة، سوثاس.ثَيكهاتةكةشي ئةوة دةكرَى( لةيةك جوملةى دوو هين

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 يش كةم دةبنةوة، فةرموو كاك صاحل.ماددةكان

 بةِرَيز صاحل فقي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ن سةرؤكى ديوان ( خال و سةبارةت بة دووةميا3ثشتيواني ئةو رايةى كاك بَيستوون دةكةم ئةوة بكرَيتة )
ئةركةكاني ثيادة دةكات بةثَيى ياساي ئةو دةسةآلتانةى لةاليةن سةرؤكةوة ثَيي دةدرَيت بة رةضاوكردني 

 ياسا كارثَيكراوةكان.

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 نة ماددةى دواتر، ئةو ماددةية كؤتايي هات ئةطةر ليذنةى ثةيِرةو هيض تَيبينييةك نةبي دةضي

 فةرموو طةشة خان.

 بةِرَيز طةشة دارا حفيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 116ماددةى 
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ثَيكهاتة و دابةشكردني كارطَيرى ديوانى ثةرلةمان لةاليةن دةستةى سةرؤكايةتى بةثةيِرةوَيكى تايبةت رَيك 
 دةخرَيت.

 ان:بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةم
 ديارة موناقةشة لة سةر ئةو ماددةية نيية دةضينة ماددةى دواتر، 

 فةرموو طةشة خان،

 بةِرَيز طةشة دارا حفيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 117ماددةى 
 ديوانى ثةرلةمان ثَيك دَيت لةم بةِرَيوبةرايةتيية طشتييانةى خوارةوة،

 بةِرَيوةبةرايةتى طشيت كاروبارى ثةرلةمان .1

 ةبةرايةتى طشتيى كارطَيِرى و دارايي بةِرَيو .2

 بةِرَيوةبةرايةتى طشيت ثةيوةندييةكان و راطةياندن .3

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 بؤ طفتوطؤ لة سةر ئةو ماددةية دةست بة ناو نووسني دةكةين، فةرموو بَيطةرد خان،

 ى ثةرلةمان:بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل/ سكرتَير
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو بةِرَيزانةى داواى طفتوطؤى ئةو ماددةية دةكةن )شرين حسين، زانا عبد الرمحن، حيات جميد، مدينة 
ايوب، شوان شَيخ امحد، ساالر حممود، حتسني امساعيل، مردان خضر، بيستون فائق، منرية، زولفا، عمر 

 عينايةت( فةرموو كاك عمر

 مر عينايات:بةِرَيز ع
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةطةر طرميان سةرؤكي ديوانى ثةرلةمان ثلةى تايبةت بَي يةعين بةِرَيوةبةرى طشيت بَي ناكرَى بةِرَيوةبةرى 
طشيت بةرثرس بَي لة بةِرَيوةبةرى طشيت، كةواتة يان دةبَي لةوال سةرؤكي ديواني ثةرلةمان وةكيل وةزارةت 

ى طشيت هةبَي و بةو ثَييةى حكومةتى هةرَيمى كوردستان و ثةرلةمانيش بةو بَي لَيرة بةِرَيوةبةر
ئاِراستةيةى كاردةكةن ثؤستة باآلكان كةم بكةنةوة، بة راى من ئةو بةِرَيوةبةرايةتيية طشتيانة بكرَين بة 

ثَيشنيارى  بةِرَيوةبةرايةتىسةر بة ديوان بن، بةآلم دةسةآلتةكانيان دةسةآلتي بةِرَيوةبةرى طشيت بَي ئةوة
 .منة بؤ ئةو ماددةية، سوثاس

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو شرين خان.
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 بةِرَيز شرين حسين:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتةظاني ئاخافتنَيت كاك عمر عينايةتَيت دكةم ئةو بةِرَيوةبةرايةتى طشيت ببنة بةِرَيوةبةرايةتى، 
يارةكى ديشي من هةية ديارة ظَيطاظَي بةِرَيوةبةرايةتيةك هةية بة ناوى بةِرَيوةبةرايةتى و ثةيوةندي و ثَيشن

كارى باَليؤزخانة و قونسلطةرى و ثِرؤتؤكؤل لة ثةرلةمان، بةآلم جَيطاكةى نةكراوة لَيرة، ضونكو ئةو جياية 
ييةكانى طشيت زياتر ئيش كردنة لة سةر لةطةَل بةِرَيوةبةرايةتيةكان و راطةياندن، ضونكة ئيشى ثةيوةند

ميديا و ثةيوةندى بةجةماوةرةوة هةية، بةآلم ثةيوةندييةكانى ثِرؤتؤكؤل كاركردنة لةطةَل سةفارات و 
قونسوليات و ثِرؤتؤكؤل و وفودى خارجي، بؤية ثَيشنيار دةكةم خاَلي ضوارةم ببَيتة بةِرَيوةبةرايةتي 

 قونسلطةرى و ثِرؤتؤكؤل كة ئَيستا بوونى هةية لة ثةرلةمان، سوثاس. ثةيوةندي و كاروبارى باَليؤزخانة و
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو زولفا خان.

 بةِرَيز زولفا حممود:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

رايةتي ثةيوةندييةكان كراوة ثشتطريى لة قسةكانى خاتوو شرين دةكةم لة خاَلي سَييةمدا باس لة بةِرَيوةبة
كة كارى لة سةر ميدياية، بةآلم ئَيمة بةشَيكى تايبةمتان هةية بةناوى ثةيوةندييةكان كة كارى ثِرؤتؤكؤل 
وةفدى خارجي و هةروةها كار لة سةر قونسوىل سةفارةتةكان دةكات كة ئةمة بةشَيكى طرنطة، بةآلم لَيرةدا 

 بةشَيكى جيا باسي لَيوة بكرَيت و تةسبيت بكرَيت، سوثاس ناوى نةهاتووة ثَيشنياز دةكةين كة بة
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كاك زانا.

 بةِرَيز زانا عبدالرمحن:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وةبةرايةتى طشيت ثشتيواني رايةكةى كاك عمر عينايةت دةكةم ئةوانة ببنة بةِريوةبةرايةتي يةعين بةِرَي
نةمَينن ئةوةى ثةيوةندى بة عيالقاتةوة هةية من ثَيم باشة خاَلي سَييةم ببَيتة بةِرَيوةبةرايةتى 
توَيذينةوةو راطةياندن و خاَلي ضوارةم بةِريوةبةرايةتي ثةيوةندييةكان و ثِرؤتؤتؤكؤل كة ئةوة بابةتَيكى 

تؤكؤلي ثةرلةمان و دروست كردني ثةيوةندى ئةوة طرنطة لة رووى ئيدارييةوة مةسةلةى رَي و رةمسى ثِرؤ
 ببَيتة بةِرَيوةبةرايةتييةك بؤ خاَلي ضوارةم، سوثاس.

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو حيات خان.
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 بةِرَيز حيات جميد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةت كة طشتييةكان نةمَييَن وثشتطريى خؤشم لة دكتؤرة سةرةراى ثشتطريى خؤم لة قسةكانى عمر عيناي
شرين دةكةم لة سةر ئةو بابةتةى كة خاَلَيكى تر ئيزافة بكرَي بة ناوى بةِرَيوةبةرايةتى ثةيوةندييةكانى 
كاروبارى باليوزخانة و قونسولطةرى و ثِرؤتؤكؤل كة ئَيستا وجودى هةية و لَيرة جَيطةى نةكراوةتةوة، 

ةكان و راطةياندن ثةيوةندى ناوةخؤيية بة ميديا و بة جةماوةر، بةآلم ئةوةى تر ضونكة ثةيوةنديي
 ة باليوزخانة و قونسولةكان، سوثاس.ثةيوةندى دةرةكيية ب

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو منرية خان.

 :عثمانبةِرَيز منرية 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 قسةكانى كاك عمر و زولفا خان و دكتؤرة شرين و حيات خان و كاك زانا دةكةم، سوثاس.ثشتطريى 

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو مدينة خان.

 بةِرَيز مدينة ايوب.
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ى مبَينن، سوثاس.ئةزَى د طةل هندَيمة طشيت نةمَينن تَيدا بةس بةِرَيوةبةرايةت
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كاك بهزاد.
 بةِرَيز بةهزاد دةروَيش دةروَيش:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةوةي بةِرَيز كاك عمر عينايةت كة طوتي، بةَلَي، واية، شةوانة و رؤذانة خةَلك دَيتة ماَل داخوازيان دَينن، 

داخوازيةش ئَيمة هةر دةيهَينينة ثةرلةمان، ئَيمة ناضني ببةينة شوَينَيكي تر بةراسيت، واتة، ئةطةر ئةو 
مبانةوَي لة نزيك هاوواَلتيان بني و كَيشةي ئةوان ضارةسةر بكةين بة قةناعةتي من، داخواز دةكةم هةموو 

 ئةو ئةندامانة بطرن ئةوةي لة ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان ئةو جارة وةكو طوتي هةر ض نةبَيت خاترَي
 دةرةوةي سةنتةري ثةرَيزطاكانن، كو ظَي خاَلي رةئيا يةكَي دةنطَي خؤ بدةنَي، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيز مامؤستا مةروان فةرموو.
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 بةِرَيز حسني امساعيل حسني )مةروان طةاَلَلي(:
 رؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز سة

 قةسةكاني من كرا، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز عبداللة حاجي حممود فةرموو.
 بةِرَيز عبداللة حممود حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثةرلةمان شتَيكي زيادة، بار دةكرَي فراكسيؤن، ثةرلةمانتار بؤ خؤي نووسينطةي هةبَيت، بةاَلم نووسينطةي 
 طرانية لةسةر ثةرلةماني كوردستان، بؤية ثَيويستة البربَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةرٍََِيز د.حممد فةرموو.
 بةِرَيز د.حممد علي ياسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نةمَينن، منيش هاوِرام لةطةَل برادةران كة بار طرانيةك دروست  من لةطةَل ئةوةدام كة نووسينطةكان
دةكات، بةاَلم لة جياتي ئةوةدا ئةو بودجةية تةرخان بكرَي بؤ ئةوةي كة هاواَلتيان بتوانن بة ئاساني بطةن 

و بة ثةرلةمان و راو بؤضوونةكانيان بطةيةنن بة هةر شَيوازَيك بَي، ميكانزمَيك بدؤزرَيتةوة، هةروةها ئة
بودجة تةرخان بكرَي بؤ ثةرلةمانتاران كة بةاليةني كةمةوة حةفتةي دوو رؤذ يان سَي رؤذ سةرةداني 

 دةظةرةكانيان بكةن و قسةي خةَلك و راو بؤضووني خةَلك، لة خةمي خةَلك ئاطاداربن، زؤر سوثاس.
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَي

 .بةِرَيز د.عزت فةرموو
 بةِرَيز عزت صابر امساعيل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تاكة سوودي ئةو نووسينطانة ئةوةية خواست و داواكاري و طلةيي و طازاندةي خةَلك دةطةيةنَي بة 
سةرؤكايةتي ثةرلةمان، بة هةزاران هاوواَلتي لةو نووسينطانةوة نامةو شكايةتي خؤي ناردووة بؤ ثةرلةمان، 

بة سةدان هةزار ديناري خةرج بكرداية بؤ ئةوةي بطةشتاية هةولَير، ئةوة سوودَيكة، ئةطةر نا دةبواية 
سوودَيكي تريش زؤربةي خؤثَيشاندانةكان لة شارةكاني كوردستاندا لةبةردةم نووسينطةي ثةرلةماندا 

لةسةر  دةكرَي، ئةمةش سوودَيكي ترة كة طوَييان لَي دةطريي و داواكاريةكانيان لَي وةردةطريي و كاريان
دةكرَي، رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني طوَييان لَي دةطريَي، لةطةَل راي دووةمدام، نووسينطةكان تةنها لة 
ناوةندي ثارَيزطاكان هةبن، لةطةَل ئيدارة سةربةخؤكان، ضونكة شوَينَيكي طةورةي وةكو ثشدةر يان 

ةي نةبَيت، كةواتة نووسينطة لة ناوةندي طةرميان ناكرَي هةم بة ثارَيزطا حيسابي نةكةي و هةم نووسينط
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ثارَيزطاكان و ئيدارة سةربةخؤكان، لة داهاتووشدا ئةطةر سؤران بوو بة ثارَيزطا تةبعةن مايف دةبَي، كوَيي 
 بوو بة ثارَيزطا مايف دةبَيت، زؤر سوثاس.

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَي

 بةِرَيز د.شرين فةرموو.
 :رمضانبةِرَيز د.شرين حسين 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةبوونا ظان نظيسينطةها بار طرانيةكي مةزنة لةسةر داهاتَي طشيت، ئةظ تةقةشوفة هةندَي ثَيويستة ل 
دةست ثَيكا قةيرانا دارايي ثةرلةماني ئةجنامدابا، ل جهَي وَي رَيكَين بةديل هةنة، يةعين نة شةرتة تةنها 

َي تؤ بشَيي داواكاريا خةَلكي بطةهيين، ب سةدان داواكاري ب رَيكَين جودا، ب رَيكَين ل نظيسينطةه
طةهاندية مة و مة ضارةسةر كرية، ذبةر هةندَي  (facebook)، ب رَيكا (email)تةكنةلؤجيايَي، ب رَيكا 

ةهان، ئةو رَيكَين بةديل هةنة كو ضَي دبيت سةندوقةكَي ذي دانَين هةتا ل ناحية و قةزا و ثةرَيزط
سةندوقة تايبةت بينت ب داواكاريَين خةَلكي، يان ذي ب رَيكَين جودا، يةعين بشَيني ب رَيكا تةكنةلؤجيايَي 

 داواكاريةت خؤ بطةهينن، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز د.شَيركو حةمة امني فةرموو.
 مني:بةِرَيز د.شَيركو حةمة ا

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة راستيدا ئةو قسانةي كة كاك د.عزت كردي زؤر تةواوة، لة جَيطاي خؤيةتي، من ثشتيواني لة قسةكاني 
دةكةم، ثشتيواني لةو قسانةي تريش كة وةكو كاك عمر عينايةت و زؤر لةو هاوِرَييانةي تريش لةسةر 

نة باسي ئةوة دةكةن كة طواية ئةم نووسينطانة بار طرانيةكي نووسينطةكان، من سةيرم لَي دَيت ئةم بةِرَيزا
طةورةي لةسةر ئةم ثةرلةمانة دروست كردووة، هةر لةو راثؤرتةي لة ضةند رؤذي رابردوو كاروباري 
ثةرلةمان كة مةدينة خان ثَيشكةشي كرد، وةرن سةيري بكةن سةيري سةرفياتي با بَلَيني شوَينةكاني تري 

بكةن، هةروةها سةيري ذمارةي فةرمانبةر و بةراوردي بكةن بة نووسينطةكان بزانن ناو ئةم ثةرلةمانة 
كامةية بار طراني لةسةر بودجةي ئةم ثةرلةمانة، ئايا نووسينطةكانن بار طرانيان دروست كردووة، يان 

نط شوَيين ترة بار طراني دروست كردووة لةسةر مةسةلةي بودجة، يةعين من سةيرم ثَي دَيت ئةمة بة تة
مةسةلةي بار طراني و بودجةوةن لة كاتَيكدا ثَينج دانة ساَلة ئةم حكومةتة ئامادة نةبووة داهاتي خؤي بؤ 
ئةم واَلتة كةشف بكات، كةضي ئَيستا تؤ بَيي ئةوةندة ديفاع لةسةر مةسةلةي بار طراني و بودجة و ئةوانة 

نطة داخةي، لة راستيدا نووسينطةكان زؤر بكةي، با بَلَيني جؤرَيك لة ثالنة كة بتةوَي كؤمةَلَيك نووسي
زةرورن، ئةسلةن بةشَيكن لة كاري ثةرلةماني، بةشَيكن لة ثاراستين هةيبةتي ثةرلةمان، من تَيناطةم، بؤ 
دةبَي نووسينطة هةيبةتي ثةرلةمان و ثةرلةمانتاري شكاندبَي، بةاَلم حةز ناكةم بضمة هةندَي بابي تر كة 
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ثةرلةماني شكاندووة، يةعين بؤية ئةمة جؤرَيكة لة نةزعة، جؤرَيكة لة  داخستين ثةرلةمانة هةيبةتي
بريكردنةوة، لة راستيدا وةكو ضؤن ئةوةي كة ئؤثؤزسيؤن بة ثةرلةماني رةوا نابييَن ئاوا نووسينطةشي ثَي 
رةوا نابييَن، بؤية زؤر طرنطة و ثَيويستة، ئةسلةن حةلقةي تةواسولة لة بةيين ثةرلةمان و كاري 

ةمانيدا، تَيبيين هةية لةسةر ئةوةي ضةند نووسينطة هةية ئةمة شتَيكي ترة، تَيبيين هةية لةسةر ثةرل
هةر بابةتَيكي تر ئةمة شتَيكي ترة، كة لة كاتَيكدا هيض يةكَيك لةو نووسينطانة بة داواكاري نووسينطة 

كراوة، بةَلكو ئةوة هةمووي فةرمانبةري بؤ دانةمةزرَينراوة، بة داواكاري نووسينطة بودجةي بؤ تةرخان نة
لة خودي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ثةرلةمانةوة ئةو شتانةي نَيردراوة، يةعين دةبَي تؤ لَيرةوة موعالةجةي 
بكةي، نةك بَيي لة نووسينطةكة بدةي، حدودي سةد و ئةوةندة سةيارة لةو ثةرلةمانةدا هةية، كامة 

وةرن لة سةيارةكان بكؤَلنةوة، بؤ هاتوون جارَي لة  سةيارة بة دةست نووسينطةكانةوةية، يةعين ئَيوة
نووسينطةكان دةكؤَلنةوة، بؤية زؤر طرنطة نووسينطةكان هةبن، لة راستيدا بة هيض جؤرَيك من لةطةَل 
هةَلوةشاندنةوةي ئةوانة نيم، ئةمانة بة ئةندازةيةكي زؤر طةورة رؤذانة ثَيشوازي لة هاوواَلتيان دةكةن، 

ستان سةرةدانيان دةكةن، يةعين زؤر طرنطة مبَيننةوة، بةاَلم ئةطةر تَيبينيتان لةسةر هاوواَلتياني كورد
كارَيكي هةية ئةوة تَيبينييةكان ضارةسةر بكرَي، لة راستيدا ئةطةر وا نةبَي هةموومان لة ماَلةوة 

ثةرلةمان كةم دانيشتووين لةسةر شةقام ثَيشوازي لة خةَلكي دةكةين، ئةسلةن من لةطةَل ئةوةدام بة راسيت 
تةرخةم بووة لةوةي لة ماوةي ئةو هةموو ساَلة نةيتوانيوة بيناي سةربةخؤي خؤيان بؤ دروست بكات، 
يةعين سةدان بينا هةية بؤ كاري زؤر ال بةال بةكار دَيت هةمووشي موَلكي طشتيية، هةمووشي موَلكي ئةم 

ثةرلةمانة يان بيناي سةربةخؤيي بؤ بكِريناية، واَلتةية بؤ كاري زؤر ال بةال بةكار دَيت، ئةسلةن دةبوو ئةم 
ياخود تةريف جَي بةجَي كار ناضار بكرداية بيناي بؤ دروست بكردناية، من لةطةَل ئةوةدام هةبن و خاوةني 

 هةيكل و بيناو موئةسةساتي سةربةخؤي خؤيان بن، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ز سوهراب ميكائيل فةرموو.بةِرَي
 بةِرَيز سوهراب ميكائيل حممدامني:

 رؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز سة

يا بةرضاظة كو ناوضةي دةرظةي سةنتةرَي ثارَيزطةها ئاريشةيا وان ثرتن، داخوازيات وان ثرتن، ضونكة 
ن باذَيرَي، بؤ خزمةتطوزاري بؤ وان ناوضة هةمي طاظا الوازتر و كةمرتن، قةزا و ناحية ديرن ل سةنتةرَي

منوونة شَيالزَي سيليَي يان ذي باتيفة و مايَي، ئةطةر ئَيكَي بظَيت بضيت داخازيا خؤ بطةهينيتة 
ثةرلةمانتاران ضةند وةخت ثَيتظَيت ئةوة ضةندَي سةرف كةت حةتا دضيتة نظيسينطةهةكَي ل دهؤكَي يان 

من، ذبةر هةندَي ئةز دبَيذم كو ناوضةي بةر ذي ثارَيزطةهةكا دي تر، ل قةزا و ناحية ثةرلةمانتار لَيت كة
فرةهن، ئةز دبَيذم ئةم نظيسني دظَيت يةعين دةبَيت هةمي قةزا نظيسينطةهَين ثةرلةمانتاران لَي بن، دا 
خةَلَيك بشَيت طازاندَيت خؤ بطةهيين، ل ظَيرَي بال ئةز شتةكي بةري من هاتة تةرح كرن، طةلةك 
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ثارَيزطةها بال نةبن، يةعين ل قةزا نةبن، ئةز دبَيذم ب عةسكةوة بال ل  ثةرلةمانتارَين بةرَي طوت دةرظةي
سةنتةرَي ثارَيزطةها نةبينت، ضونكة ثةرلةمانتار ل وَيرَي هةنة خةَلك دةشَي دةنطَي خؤ بطةيةنيت، بةس 

يةكي بال ل قةزاكان هةبن، ضونكة ثةرلةمانتار ل ظَيرَي كةمن و ئاريشيَيةت وان ثرتن، ظَيتظي ناكات ئةظا
 طةلةك مةزن بيت، ئاظايةكي بضيك، بةس بؤ داخازَيت خةَلكَيكي تر، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 خان فةرموو. ةبةِرَيز حيا
 بةِرَيز حياة جميد قادر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثارَيزطاكان مبَينَيت نووسينطة، زؤر سوثاس. ثشتيواني لة قسةكاني د.عزت صابر دةكةم، كة لة سةنتةري
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك خلف فةرموو.
 بةِرَيز خلف امحد معروف:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تةوة، من قسة زياتر لة ضةند كةسَيك ثَيشنياري كردووة بة داخسنت، زياتر لة ضةند كةسَيكيش دةَلَي مبَينَي
لةسةر ئةوة ناكةم با دةنطدان يةكاليي بكاتةوة، بةاَلم ئةطةر مايةوة نووسينطةكاني ثةرلةمان داوا دةكةم 
لَيرة بضةسثَينرَيت و ميكانيزمَيك بدؤزرَيتةوة كة سةرؤكايةتي ثةرلةمان يةكالي بكاتةوة، هةندَيك 

ي نووسينطةي لَيية و هةندَي جَيطامان هةية جَيطامان هةية كةمرتة لة رووي ذمارةي دانيشتوانةوة لةوة
دوورة دةست ترة، قةَلةلغ ترة، بؤ منوونة شوَينَيكي وةكو طةرميان كةالري لةسةرة، قةزاي كفري لةسةرة، 
باوةنوري لةسةرة، ناوضةيةكي دورة دةسيت طةرميانة، ئيدارةشة تاوةكو ئَيستا نووسينطةي لَي نيية، 

و دة هةزار نفوسي هةية تاوةكو ئَيستا نووسينطةي ثةرلةماني لَي نيية، شوَينَيكي وةكو سةيدسادق سةد 
بةاَلم جَيطاي ترمان هةية كةمرتيشة لةو عةدةدة تَييداية، بؤية داواكارم لة بةرَيز سةرؤكي ليذنةي كاتي و 

يست ئةنداماني ليذنةي كاتي ميكانيزمَيك دياري بكةن ئةطةر مايةوة كة بتوانني لةو شوَينانةي كة ثَيو
دةكات و دوورة دةستة هاوواَلتي طةرميامنان هةية لة سةدا دووي تةسةور ناكةم بة درَيذايي تةمةني 
ثةرلةمان هاتبَيتة ئةو ثةرلةمانة، طرنطة نووسينطةيةكي لةو دةشيت طةرميانة هةبَيت بؤ ئةوةي كَيشةكاني 

 خؤي بطةيةنَيت، زؤر سوثاس.
 ةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري س

 بةِرَيز كاك حتسني فةرموو.
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 بةِرَيز حتسني امساعيل امحد دؤَلةمةري:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش ثتشطريي هةموو ئةو بةِرَيزانة دةكةم كة نووسينطةكان نةمَينن، هةبووني ئةو نووسينطانة كة 
، شازدة فةرمانبةري طرَيبةستمان هةشت نووسينطةمان هةية، هةشتا و نؤ فةرمانبةري رةمسيمان هةية

هةية، ئةوانةي كة سوودمةندن زياتر خاوةن خانووةكانن كة كرَييةكي رةحت وةردةطرن، من لة مامؤستا 
مةروان دةثرسم ضةند جار بة يةكةوة لةوَي دانيشتووين؟ من دةَلَيم ئةم نووسينطانة نووسينطةي زيادن، 

ةزايةك و لة هةر ثارَيزطايةك دةكرَي سةندوق دابنرَيت، لة جياتي ئةوة لة هةر ناحيةيةك و لة هةر ق
هةموو قةزا و ناحية و ثارَيزطاكان نووسينطةي ثةرلةمانن، ئةمة شتَيكي زيادةية بة حةقيقةت، نةك لةبةر 
ئةوةي باري ثةرلةماني قورس كردووة، بةَلكو شتَيكي بَي ماناية، ئَيستا ئةو فةرمانبةرانةي لةوَي دةوام 

رلةمان ئاطاي لَييانة، نة ثةرلةمانتار ئاطاي لَييانة، ضؤن دَين و ضؤن دةضن، ضؤن سةرف دةكةن نة ثة
دةكةن، ض دةكةن، يةعين ئةم نووسينطانة بةس بؤ ئةم فةرمانبةرانة دانراون بؤ خؤيان تةراتَييَن تَيدا 

طة سوودي نيية بؤ دةكةن، دةوام دةكةن و ناكةن كةس لَييان ناثرسَي، من ثَيمواية بة هيض جؤرَيك نووسين
 ثةرلةمان لةو جَيطايانة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز امينة خان فةرموو.
 بةِرَيز امينة زكري سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةظةرَيية ئةوة كو تَيدا هةَلبةت ثةرلةمانتار دَي ضاوا نوَينةرَي طةلية، ل هةمان دةمدا نوَينةرَي وَي 
دةذينت، واتة هةدةف ضيية، ثةرلةمانتار نوَينةرايةتيا خةَلكي دكةتن، هةدةيف ئةوة كو ب رَيكَين تةواسولَي 
طةل هاوواَلتيان نَيزيك تر ببينت، ئاسانرت بكةتن، رَيكَين تةواسولَي بؤ هاوواَلتيان ذي هةم ئاسانرت بي، هةم 

خةَلكي بكةتن، بؤ هةندَي كو رةنط و دةنطي خةَلكي بينت، طةهاندنا دةنطَي ذي ثةرلةمانتار نَيزيكايةتيا 
خةَلكية بؤ ناظ هؤال ثةرلةمانيدا ب رَيكَين جودا، رةئيامن دظَينت رَيكَين تةواسولَي بؤ هاوواَلتيان ئاسانرت 

ن، بنب، هةَلبةت ل بري ذي نةكةين ثةيِرةوَي ناظخؤدا ذي ثةسةند كر كو رؤذةك هاتة تةرخان كر
ثةرلةمانتاران كو ل دةظةرَيت خؤ نوَينةرايةتيا خةَلكي بكةن، طؤيَي خؤ بدةنة خةَلكي، سةرةدانَيت خةَلكي 

تةواسولَيت  (internet)بكةن، يان خةَلكي ببينن، دظَينت راستة يةكيش وا رَيكاران ئةوة كو تؤ بة رَيكَيت 
نينة، خؤ هةمي  (internet)ؤ هةميان طةل خةَلكي بكةن، بةس خةَلكي مة خؤ هةمي خيندةوار نينة، خ

بةكار بينن، بؤية دظَينت جَييةك هةبينت كو خةَلكي ببينن، مة يا هةي لة دنيايَيدا هةر  (email)نزانن 
ثةرلةمانتارَيك نظيسينطةها يا خؤي هةي، واتة ئةو رَيكارَين كو ثةرلةمانتار تةوسولَيت طةل ميللةتي 

ب رةئيا من ئةو هةمي موناقةشة تَيدا كرن هةندَيك ل سةر ئةساسَي  بكةتن يا هاتية رَيكخسنت، ل ظَيرة
تةوجوها سياسية، ئةو كَيشةيةن سياسي كو نظيسينطةهَيك وان دروست بوون، هةندَيك ل سةر ئةساسي 
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هةندَيية كو ثةرلةمانتار ئةو ناضن نظيسنطةهَيت خؤدا و دةوامَي بكةتن، خةَلكي نابينن، ثرت هَيظيا 
وان، ذبةر هةندَي ب رةئيا من دظَينت ئةم بةرفراوانرت بةرضاظ هةَلبطري، ثَيويستيا هةندَي فةرمانبةرَيت 

كوجَيطةهَيك هةبيت، ئةز ناضمة ئةجنومةني ثةرَيزطا خةَلكي ببينم، ئةز نوَينةرايةتي خةَلكي دكةم وةك 
هةندَيمة نظيسينطة  ثةرلةمانتار، جهَيي من ئةجنومةنَي ثارَيزطا نينة ئةز بضم خةَلكي ببينم، ئةز طةل

مبينن، ئةطةر ب شَيوازَيكي فراوان ذي نةبينت ناظ سةنتةرَي ثارَيزطايان مبيين، ئةطةر هاتوو هةر بِريار سةر 
هةندَي هاتة دان كو نظيسينطة نةمينة، بة راسيت سةرؤكي ثةرلةمان، هؤسا موناقةشة نايةتة كرن، ئةظ 

و بِريار ل سةر هةندَي هاتة دان كو نظيسينطة ب ظي دةنطة دةنطة مرؤظ نةشَيت ب ئاخظي، ئةطةر هاتو
شَيوازي بةرفراوان نةبينن، ئةز تَيدطةم ذي هةظاَلَيت من ترسا وان ضيية، نظيسينطةهَي ثةرلةماني وةك 
جيهةيةكي تةحقيقي هاتية بةطارهينان، دي ئةم دشَي كارَيت وي ب ئةنزميا رَيكبَيخني، ئةظة حةل نينة كو 

ي، ئةطةر هاتوو نظيسينطة ل مةنتيقة نةمان دظَيت ل سةنتةرَي ثارَيزطةهان مبيين، نظيسينطةها نةهَيَل
ئةطةر هاتوو ديسان ثةرلةمان بِريار دا كو ل سةنتةرَي ثارَيزطةهان نةميين دظَيت حةلةكي دي هةبينت، 

هةبينت،  فراكسيؤنا نظيسينطةهَيت خؤ هةبن، ضونكة مة خةاَلكا دي زَيدة كر كو فراكسيؤن دَي بودجةيةك
واتة دظَيت هةر رَيطةكا تةواسولَي طةل هاوواَلتيان ببينن، دَي ض ب رَيكا نظيسينطةهَي ثةرَيزطايان بن، ض ب 

 شَيوازَيكي بةرفراوان وةك نوكة بن، ض ب رَيكا فراكسيؤنان بن، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ةر ئةم ماددةية كؤتايي هات، من مافم نيية رةئي بدةم، بةاَلم لةبةر ئةوة ئةو بةِرَيزان، طفتوطؤ لةس
نووسينطانة ثةيوةسنت بة سةرؤكايةتي ثةرلةمان، من دوو راسيت دةَلَيم، هةردووكيان راستينة بؤ ئَيوةي 

وايان لةسةر بةِرَيز، بؤ بةرضاو رووني، ئةطةر لةبةر بار طراني دارايي بَيت ئةم نووسينطانة بار طرانيةكي 
ثةرلةمان دروست نةكردووة، لةسةر دارايي ثةرلةمان، ئةوة راستيةكة كة ثَيتان دةَلَيم، بودجةي ئةوان 
بيست و يةك مليؤن بوو كردمانة سَيزدة مليؤن، بةوةش رازي نةبوون و كارةكاني خؤيان بةِرَيوةدةبةن، 

كةمرتين طرفيت ئةو فةرمانبةرانة بؤ ديوان ئةوةي دووةم بةِرَيوةبردني كاروباري خؤيان، ئةو نووسينطانة 
دَيت، ئةوة ديوان ئاطادارن، يةعين طرفتَيكي وا نايةت، بةاَلم كارانة كارةكان ضؤن بةِرَيوة دةضَيت ئةوة 
هةَلسةنطاندنَيكي ترم هةية، رةئيةكي ترم هةية، بةاَلم ئةو رةئيانةي تر ثَيشكةش ناكةم، بةاَلم ئةوةش 

وسينطانة نةمَينَيت ضارةنووسي هةشتا و نؤ فةرمانبةر موعةلةق دةمَينَيت، لةبةر لةبةر ضاو بطرن ئةو نو
ئةوة ئَيوة ئةو رةئية دواتر بة دةنطدان يةكاليي دةكرَيتةوة، هةر ئةوة بؤ بةرضاو رووني، دةضينة ماددةي 

نت بةوة، بةِرَيز دواتر، ئةوة ماددةية ئةطةر مبَييَن يان نةمَييَن ئةم نووسينطانة سَي ضوار ماددة ثةيوةس
 د.فرست فةرموو.
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 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكي

ئَيمة ماوةيةك لة بةر ئَيستا هةستاين موناقةشةي دةستةي طشتيمان كرد، دةسةاَلتي هةبَي يان نةبَي، دواتر 
ي لة نةتيجةش نةمان هَيشت، ئةو بِريارمان دا هةر نةيهَيَلني، ماناي واية تةقريبةن نيو كاتذمَير كامتان رؤي

بابةتةش بابةتَيكي ئاسايية، سَي رةئيمان هةية، راستة، ئَيستا كاتي دةنطدان نيية، بةس موشكيلة لةسةر 
ئةوةية لة دواي ئةو ماددةية ضوار ماددةي تريش هةية ثةيوةستة بة نووسينطةكان، بؤية من ثَيشنيار 

وةكو ئيستيسنا لةسةر ئةو قاعيدةيةي كة ثَيشرت هةمان بوون، ئايا دةكةم سَي رةئي خبةينة دةنطدان، ئَيستا، 
نووسينطةكان نةمَينن، يان نووسينطةكان وةكو ئةوةي ئَيستا هةية مبَينن، يان نووسينطةكان لة مةركةزي 
شارةكان مبَينن، ئةطةر نووسينطةكان نةمان ئيرت ثَيويست ناكات ماددةكاني تر موناقةش بكةين و ئةو 

 تة بطرين، ئةطةر نووسينطةكان مان ئةو كاتي دةضينة سةر ماددةكةي ثاشرت، زؤر سوثاس.هةموو كا
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز عمر عينايةت فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مان، نووسينطةكاني ثةرلةمان لة شارةكان زةوميان بؤ بؤ بةرضاو رووني بةِرَيزتان و ئةنداماني ثةرلة
وةرطرتوون، لة هةَلبجة، لة سلَيماني، ثَيمواية لة هةندَي شارةكاني تريش، نةخشةي بؤ تةواو كراوة، دَيزاين 
ثاريةكي زؤري ثةرلةماني بؤ سةرف كراوة، هاتة سةر ئةوةي كة ثارةشيان بؤ تةخسيس كرد بيناي 

لة هةموو شار و شاروضكةكان، بةاَلم قةيراني دارايي رايطرت، من حةزم كرد ئةو نووسينطة دروست بكةين 
 تةوزحية بدةمن زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاَلَيكي نيزامي هةية؟ بةِرَيز كاك فرحان فةرموو.
 بةِرَيز فرحان جوهر قادر:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تَيبينييةكم هةية، ثَيويست دةكات نةماني بِرياردان لةسةر نةماني نووسينطةكان، يةعين ثةرلةمان  من هةر
بِريار لة شتَيك دةدات لة مةرطي خؤي دةدات لة تةواسول لةطةَل خةَلكي كوردستان، بؤية ئةمة زؤر بة 

ونكة ثةرلةمان ناكرَي طران دةكةوَيت لةسةرمان، بؤية ئةم تَيبينيةم لةبةر ضاو بطريَي زؤر طرنطة، ض
قةتعي عيالقة بكات لةطةَل خةَلك، ثةيوةندي خةَلك لة رَيي نووسينطةكان لةطةَل ثةرلةمان دةمَينَيتةوة، 

 بؤية خؤي موعةلةقة دةكات، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 حتسني فةرموو. ئةوة خاَلي نيزامي نةبوو، خاَلي نيزاميت هةية؟ كاك
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 بةِرَيز حتسني امساعيل امحد دؤَلةمةري:
 ان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

خاَلي نيزاميم نيية لةطةَل داواي لَيبوردن، من تةنها تَيبيين ئةوةم هةية تاوةكو ئَيستا خاَلي نيزامي بةس 
كاك فرحان يان هةر  ئيشارةت كردنةكة خاَلي نيزامي بووة، هيض قسة كردنَيك خاَلي نيزامي نةبووة، ئةطةر

برادةرَيك رةئي هةية لة كاتي دةست بَلندكردن با رةئي بدات، لةمةودوا حةز دةكةم، داواتان لَيدةكةم ئةو 
كاتذمَير حةوت و بيست و ثَينجة كَي طوتي بة ثَيي ماددةي ئةوةندة، ماددةكةي نةطوت حةقي قسةكردني 

 ثَي نةدةي، زؤر سوثاس.
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمي

داوا لة ئَيوة دةكةم ناوي ماددة بَينن، ثةيِرةو جَي بةجَي بكةن، هةمووتان ثَيكةوة، بَي ئيستيسنا، ئَيمةش 
 لةطةَل ئَيوة، بةِرَيز د.فرست فةرموو.

 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ضونكة ئةوة الدانة لةو قاعيدةيةي كة بؤ دةنطدان دامانناوة،  ئةطةر ئةنداماني ثةرلةمان الريان نةبَيت،
ئَيستا سَي رةئي دةخةينة دةنطدان، رةئي يةكةم: نووسينطةكان وةكو خؤي مبَينن كة هةية، لةبةر ئةوةي 
ئةو رةئية ئةسلةكةية ئةوةيان يةكةم، وةكو خؤي كة هةية دةخيةينة دةنطدان، رةئي دووةم: ئةوة دةخةينة 

ةنها لة مةركةزي ثارَيزطاكان، رةئي سَييةم: دةخةينة دةنطدان كة نةمَينن بة كؤتايي، زؤر دةنطدان ت
 سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ديارة ئيعرتاز لةسةر شَيوازي دةنطدان هةية، بةِرَيز د.عزت فةرموو.
 بةِرَيز د.عزت صابر امساعيل:

 ةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرل

 ناوةندي ثارَيزطاكان و ئيدارة سةربةخؤكان دانيشتوانَيكي زؤري هةية ئةو ناوضانة، بةِرَيزان، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.فرست فةرموو. 
 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئيدارةي طةرميان، ئةطةر نا مةسةلةن قةزاي سؤران لة ئيدارةي راثةِرين  ئةطةر بةس بَلَيني ثارَيزطاكان و
طةورةترة، زاخؤ طةورةترة لة ئيدارةي راثةِرين، بؤية ئةطةر بةو شَيوةية بَيت، يةعين ئةطةر بة ثَيي 
حةمجي دانيشتوان و ئةوة بكةين سؤران طةورةترة لة رانية، زاخؤ طةورةترة لة رانية، ضؤن دةكرَي تؤ لة 
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رانية بيهَيَلي لة سؤران و زاخؤ هةَلي بطري، بؤية تةنها دةَلَيني ثارَيزطاكان و ئيدارةي طةرميان، كة دةكاتة 
 هةَلبجة، سلَيماني، دهؤك، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك خلف فةرموو.
 بةِرَيز خلف امحد معروف:

 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكي

بؤ ئةوةي ئيشكال بؤ خؤمان دروست نةكةين ئةو تةواسولةي كة لة بةيين ثةرلةمان و خةَلكدا هةية، 
ئةطةر قةرار بَيت نةمَينَيت لة ثَيشةوةدا ئةوة خبةنة دةنطدانةوة كة نةمَييَن، بؤ ئةوةي هةمووي وةكو يةك 

ةوة با وةكو خؤ مبَينَيتةوة، ضونكة ناكرَي هةندَي بَيت ئةو كاتة ناوضةكان، بةاَلم ئةطةر قةرار بَيت مبَينَيت
ناوضة مبَينَيتةوة و هةندَي ناوضة نةمَينَيتةوة، بؤية داواتان لَيدةكةم لة ثَيشدا ئةوةي كة هةمووي البربَيت 
خبةنة دةنطدانةوة، ئةطةر البرا ئةوة هةموومان وةكو يةك، ئةطةر نةبوو با وةكو خؤي مبَينَيتةوة، زؤر 

 سوثاس.
 ِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بة

 د.فرست فةرموو.
 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو مةنتيقانة هةمووي ئيستيحقاقَيكي خؤيان وةرطرتووة، با ئةفزةليةت بدةينة ئةو رةئيةي كة هةية 
ارَيزطايانةي هةية مبَينَيتةوة، ئةوة خبة دةنطدانةوة، وةكو خؤي، ئايا نووسينطةكان لة هةموو ئةو قةزا و ث

 ئينجا ئةوةي تر. زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك بةهزاد فةرموو.
 بةهزاد دةروَيش دةروَيش:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةدةتن، ئةطةر طرنطيةك نةبيت، بةِرَيزتان تةوزحيةكا ئةز دبَيذم كةم جار دةستةي سةرؤكايةتي تةوزحيات د
باش دا، كة مةسريَي وان هةشيَت و نةه فةمانبةر دَي ض لَيكةين، وةخيَت ئةم هاتينة سةر ثرسَي ديوانَي 
سةرؤكايةتيا هةرَيمَي بريا مة تَيت مة نةشيا قةرارةكَي بدةين كو تةئسري ل وان فةرمانبةران بكةت، باشة 

ة بة رووني طؤتن مةخسةدا من نيية ئةظة، مةخسةدم ئةوة كو رةئيا جةنابَي تةذي بَيتة ضاوا هةر ضةند
وةرطرتن، يةعين بَيتة هةند وةرطرتن، ئةز دطةل هةندَي مة وةكي خؤي بَيتة دةنطدان، وةكي د.فرست 

 طوتي، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ةبوون، بةاَلم رةئي بوون بؤ بةرضاو رووني، كاك د.فرست ئةوةي يةكةم با خبةينة خالَي نَيزامي ن
 دةنطدانةوة.

 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةكةم: نووسنطةكان لةو شوَينانةي كة ئَيستا هةن و بة ثَيي ئةوةي ئَيستا ئَيمة ئةرك و مةهامةكامنان لةم 
 مبَينَيت، لة ثارَيزطاكان و لة قةزاكان، دةخيةينة دةنطدانةوة. ثةيِرةوة دياري كردووة

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيزان، ئَيستا رةئي يةكةم دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةداية نووسينطةكان لة قةزا و ثارَيزطاكان 
( كةس لةطةَل ئةوةداية وةكو خؤي مبَينَيتةوة، زؤر 43ةرزكاتةوة؟ )مبَينَيتةوة، وةكو ئَيستا، تكاية دةست ب

سوثاس، ثَيشنياري دووةم كَي لةطةَل ئةوةداية لة سةنتةري ثارَيزطاكان بة ئيدارةي طةرميانةوة، تكاية 
( كةس لةطةَل داية، زؤر سوثاس، بةِرَيزان، كَي لةطةَل ئةوةداية هةر نووسينطةكاني 1دةست بةرزكاتةوة؟ )

رلةمان نةمَينن ية يةكجاري؟ نة لة سةنتةري ثارَيزطاكان، نة لة ئيدارةي طةرميان، نة هيض شوَينَيكي تر، ثة
( كةس لةطةَل ئةوةداية كة نووسينطةكان نةمَينن، زؤر سوثاس، ثَيشنياري 10تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )

نةوة، ئةو ماددةية كؤتايي ثَي يةكةم بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، كة نووسينطةكان وةكو ئَيستا مبَين
 هات، ببورن بةِرَيزان، ئةوةي دةنطداني لةسةر كرا راثؤرتةكة لةاليةن بَيطةرد خان دةخوَيندرَيتةوة.

 بةِرَيز بَيطةر دَلشاد تاَلةباني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ِرَيز د.سرود و مامؤستا دواي دووبارة سةيركردنةوةي ظيديؤيي دةنطدانةكة لة راطةياندن بة ئامادةبووني بة
كاك سامان، هةمان ئةجنام كة ثَيشةكةش كرا طارق و ماجد و بةِرَيوةبةري طشيت ديوان و بةِرَيز كاك 

لةاليةن بةِرَيوةبةرايةتي راطةياندنةوة هةمان دةرئةجنام بوو كة لةاليةن ئةو بةِرَيزانة دووبارة 
كةس لةطةَل دذي بووة، يةعين نةتيجةكة وةكو ( 32( كةس لةطةَل بووة، )29بينراوةتةوة، بةوةي كة )

 خؤي بووة، دروست بووة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيزان، بةردةوام دةبني، د.فرست فةرموو.
 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( كة دَين هةمووي ثةيوةنديان بة يةكةوة 123، 122، 121، 120بؤ سوود وةرطرتن لة كات ئةم ماددةي )
هةية، دةيكةينة ثَينج بِرطة، بؤية داوا دةكةين لة بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان هةر ثَينج ماددة بة يةكجار 

 خباتة طفتوطؤ، بؤ ئةوةي بيخةينة ثَينج بِرطة بة يةك ماددة، زؤر سوثاس.
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 ي سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطر

( هةموويان كة 123، 122، 121، 120بةِرَيزان، ئةو ثَينج ماددةية بؤ دةمج دةخةينة دةنطدان، ماددةي )
ثةيوةسنت بة كاري تةنزيم كردني نووسينطةكان لة يةك ماددة كؤ دةكةينةوة، كَي لةطةَل ئةوةداية كة 

اية كة دةمج بكرَي، كَي لةطةَل دانيية؟ تكاية ( كةس لةطةَلد32دةمج بكرَي؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )
دةست بةرزكاتةوة؟ كةس نيية، بة كؤي دةنط ثةسةندكرا دةجمةكة، ئةو ثَينج ماددةية بة يةكجار 

 طفتوطؤي لةسةر دةكرَي، تكاية خبوَيننةوة.
 بةِرَيز طةشة دارا جالل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:120ماددةي )
وةرطرتن و طةياندني داواكاري و سكااَلي هاوواَلتيان بة سةرؤكايةتي  نووسينطة هةَلدةستَيت بة -1

ثةرلةمان تا رةوانةي ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكرَيت بة مةبةسيت بةدواداضوون و وةاَلم دانةوة و 
 طةياندنةوةي وةاَلمةكان بة خاوةنةكانيان.

داضووني لةاليةني تايبةمتةند بِري ثَيويستة سكااَلكان لة ذَير دادبيين دانةبَيت، قؤناغةكاني بةدوا -2
 بَيت.

هةر نووسينطةيةك ضةند كارمةندَيكي دةبَيت بؤ بةِرَيوةبردني كارةكاني، يةكَيك لة كارمةندةكاني  -3
دةبَيتة بةِرَيوةبةري نووسينطة، ذمارة و ضؤنيةتي كاركردنيان لةاليةن سةرؤكي ديواني ثةرلةمان 

 دياري دةكرَيت.

 جيةكاني نووسينطة دابني دةكات.ثةرلةمان ثَيويسيت و خةر -4

هةر ئةندامَيك بؤي هةية سةرةداني هةر نووسينطةيةك لة نووسينطةكاني ثةرلةمان بكات و  -5
 بةدواداضوون بؤ كاروباري هاوواَلتياني هةر ناوضةيةك بكات.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ةسةر ئةو ماددة و بِرطانة، ناونووسني دةست ثَي دةكةين، ناوةكان بةِرَيزان، دةرطاي طفتوطؤ دةكةينةوة ل

 دةخوَينينةوة.
 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بَيستون فائق، عبداللطيف، ايوب عبداهلل، ئةم بةِرَيزانة داوايان كردووة طفتوطؤي ئةم ماددةية بكةن )ئاري 
 شَيركؤ حةمة امني، عمري عينايةت(.صاحل فةقَي، د.ثةري، د.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيز كاك ئاري فةرموو.
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 مولود: عبداللطيف بةِرَيز ئاري
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةوَيدا باش  ئةم ماددةية لة بِرطةي سَي دةَلَي هةر نووسينطةيةك ضةند كارمةندَيكي دةبَيت، ثَيموابَي ضةند
نيية، ثَيم باشة بكرَي بة ثَيي، ئةطةر ضةندةكةش مبَييَن بكرَيت بة ثَيي قةبارة و ذمارةي دانيشتوان كة لة 

، لة بِرطةى دواى ئةوة نووسراوة ( ئةندام زياتر نةبَيت15( يان )10ثَينج ئةندام كةمرت نةبَيت و لة )
كات، ئةو ثةرلةمانة بكرَى بة ديوانى ثةرلةمان و ثةرلةمان ثَيويستى و خةرجيةكانى نوسينطة دابني دة

 سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ئيمَينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك ايوب فةرموو.
 بةِرَيز ايوب عبداهلل امساعيل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
َيوةبردنى كاركردنى ديارة ئةوةيان دةبَيتة بِرطةيةك هةر نووسينطةيةك ضةند كارمةندَيكى دةبَيت بؤ بةِر

يةكَيك لة كارمةندةكان دةبَيتة بةِرَيوبةرى نووسينطة، ثَيشنيار دةكةم ببَيتة بةِرَيوبةرى كارطَيرى 
نووسينطة، ضونكة زؤر جار ىَل حاَلى نةبوون دروست دةبَى لة بةينى ئةو لَيثرسراوى كارطَيِرى نووسينطةكان 

ية لَيثرسراوى نوسينطةن و جارى وا هةية لَيدوان دةدةن و لةطةَل ئةندامانى ثةرلةمان، ئةوان ثَييان وا
ئةوامر دةردةكةن و بةكةيفى خؤيان، بةآلم ئةطةر بةِرَيوبةرى كارطَيرى بَى يةعنى تايبةت بة فةرمانبةران 

 بَى و زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك بيستون فةرموو.
 ز بيستون فايق:بةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ضوارةميان هةر زيادةية هةر ئةندامَيك بؤى هةية سةردانى نوسينطة بكات، بَيطومان ئةوة تةحسيَل حاسَلة، 
لةسةر طرنطى نووسينطةكانيش بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، تةعليقَيك، يةعنى نووسينطةكان طرنطن، بؤ 

طةى ىَل دةطريَى خؤ دةبَى لة شوَينَيك دةوام بكات، بؤ منوونة بضَى لة منوونة كة سةرؤكى ثةرلةمان ِرَي
 سلَيمانى دةوام بكات، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك صاحل فةرموو.
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 بةِرَيز صاحل فقى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةرلةمان ئازادة لةهةر نووسينطةيةك بضَى ئةوة ثَيويست بة منيش تَيبينم لةسةر ئةوةية ئةندامى ث
 نووسينطة ناكات.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، د.ثةرى فةرموو.
 بةِرَيز د.ثةرى صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بة نووسني ناردم ثَيويست ناكات قسة بكةم، سوثاس.

 اهيم ئيمَينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابر

 سوثاس، د.شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيز د.شَيركؤ محة امني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( من لةطةَل ئةوةم ضؤن لة ثَيشتوو تر ماوة ديارى كراوة لة ماوةى ئةوةندة ِرؤذة دةبَى 1لة برٍَِطةى )
يشة ماوةيةك ديارى بكرَيت بؤ وةآلمى ئةو داواو حكومةت وةالمى ثرسيار بداتةوة، لةِراستى دا طرنط

نووسراوانةى لة نووسينطةكانةوة دَين بؤ ثةرلةمان ماوةيةكى بؤ ديارى بكرَيت لة ماوةى ئةوةندة وةآلم 
بدرَينةوة، ضونكة ئةوةش بؤ خؤى طرفتة بة ثَيى ئةزموونى خؤم، لة بِرطةى هةر نووسينطةيةك ضةند 

سينطةيةك بؤ بةِرَيوةبردنى كارةكانى ضةند كارمةندَيكى دةبَيت، ئاوا كارمةندَيكى دةبَيت، هةر نوو
دايرِبَيذينةوة، ئةو ثَيشنيازةى كاك ايوب كة وتى بةِرَيوبةرى كارطَيرى ثةسةند بكرَيت، ئةوةى تريشيان 

 تةحسيَل حاسَلة كة وةكو كاك بيستون وتى سةردانى ثةرلةمانتار البربَى، سوثاس.
 ئيمَينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيز جعفر ابراهيم

سوثاس، لةسةر وةآلمدانةوةى نووسراوى نووسينطةكان دوو شَيوة نووسراو هةنة، ئةوةى ثةيوةستة بة 
ديوانةوة، بة تةئكيد خَيرا وةآلميان دةدرَيتةوة، بةآلم ئةوةى ثةيوةستة بة دامودةزطاى ترةوة، هةندَيك شت 

ذنةى ياسايى و ئةوانة بةِراستى زةختَيكى زؤر لةسةر ليذنةى ياسايى هةية ثةيوةسنت بة وةآلمدانةوةى لي
 هةية، بؤ وةآلمدانةوةى هةندَيك لةو نووسراوانة، ئةوة دوو بابةتن، كاك عمر فةرموو.

 بةِرَيز عمر عينايةت:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ؤش بَى ئةوانةى كة دةنطيان سةبارةت بة نووسينطةكان ئَيمة خيربةيةكى زؤرمان ثةيداكردووة، دةستتان خ
دا بؤ مانةوةى، يةكةم/ نووسراوة نووسينطة هةَلدةستَى بة طةياندنى داواكارى و سكاآل، هيوادارم ليذنة 
ئاطايان لة سةرجنةكامنان بَيت، هةَلدةستَى بة طةياندنى داواكارة و سكاآلى هاووآلتيان ئاراستةكردنى بؤ 
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نى نووسينطة خؤى ناتوانَى لة هاووآلتى وةرطرَيت و سكاآلكةى ئةندامانى ثةيوةندار بةو كةيسةوة، يةع
بنَيرَى بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمان، وةكو جةنابت باست كرد، دوو جؤر نووسني هةية لةناو ثةرلةمنتارةكان، 
دوو جؤر كتاب دةردةضَى، يةكَيكيان بة ئيمزاى بةِرَيوبةرى كارطَيرى وةكو كاك ايوب باسى كردوو و 

سى كرد، يةكيان بة ئيمزاى بةرثرسَيكى نووسينطةكة كة يةكَيك لة ئةندام ثةرلةمانةكانة تا د.شَيركؤش با
ئَيستا باسى ئةوة نةكراوة لَيرة، بةرثرسى نوسينطةكة ثَيويستة ديارى بكرَيت، ئةبَى ئةندامَيكى ثةرلةمان 

ةوة بةرثرسة ئةوة تةنها بة ثَيى ِرَيككةوتن بةرثرسى نوسينطةكة بَى و ئةو بةِرَيزةش لةِرووى كارطَيري
لةِرووى كارطَيريةوة بَى بؤ ئةوةى ئةو ثَيكدادانة دروست نةبَى لة نَيوان بةرثرسى نووسينطة و بةِرَيوبةرى 

 كارطَيرى نووسينطة، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

ى ثةيِرةو ئةطةر تَيبينيةكتان نةبَيت ماددةى طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية كؤتايى هات، بةِرَيزان ليذنة
 دواتر، كاك فرست فةرموو.

 بةِرَيز د.فرست صؤفى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيشنيازَيكى تر هاوشَيوةى ثَيشنيازى ثَيشوو، قسة لةسةر وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان دوو ِرا 
 لةناو ثةيِرةو كة بة خؤى ناوى نةبووة لة ئةسَلدا، لةو هةية، رايةك دةَلآ هةر ثَيويست ناكات ناوى بَينني

ثةيِرةوةى ئيستا ناوى وةزيرى كاروبارى ثةرلةمان هةر نةبووة، ئَيمة لة ِرةئى دووةم ِرةئيةكى دى باس 
بكرَيت و كارةكان و مةهامةكانى ديارى بكرَيت، ثَيشنياز دةكةم بؤ بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان بيخة دةنطدان 

س نةكرَيت بؤضى بضني ئةو هةموو وةقتةمان بكوذين و ئةو موناقةشةية بكةين، بؤ بيخةينة ئةطةر با
 دةنطدان، ئايا كامة لةطةَل راى يةكةمة كة باس نةكرَيت؟، سوثاس.

 نكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَي
 بدةن ئةوانةي تر بطةِرَينةوة، بةِرَيزان ، داوا لة بةِرَيزان بكةين هةوَلنيصاب بكةين سوثاس، با تةماشاى

 ئةوة بة دةنطدان يةكاليي دةكرَيتةوة، ئةطةر دووبارة بيخوَينيتةوة، كاك فرست فةرموو.
 بةِرَيز فرست صؤيف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 راي يةكةم: ثَيويست ناكات باسي وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان لةناو ثةيِرةو بكرَيت؟

 َيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر
( كةس ئةو راية بة 42ئةمة دةخةينة دةنطدان، ئةوة ثَيشرتيش لةناو ثةيِرةو نةبووة، كَي لةطةَلة؟ )

( كةس دذة، واتا راي يةكةم ثةسةند كرا، موناقةشةي ئةو ماددةية 8ثةسةند دةزانن، كَي لةطةَل نيية؟ )
 هات، دةضينة ماددةي دواتر، كاك فرست فةرموو.ناكرَي كؤتايي ثَي 
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 بةِرَيز فرست صؤيف:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وا قةرار بوو بةش بةش دةنطداني لةسةر بكةين، بؤ سوود وةرطرتن لةو بةشةي كؤتايي ضةند ماددةيةكمان 
ةيةكةوة دةخةينة ماوة موناقةشةي دةكةين، ثاش موناقةشة كردنةكة كة تةواومان كرد هةردوو بةشةكة ب

دةنطدان، دوو ماددةش بؤ ئيستحداس بؤمان هاتووة، بؤ ئةوةي لةطةَلي بؤتان خبوَينينةوة، يةكَيكيان دةَلَيت 
دةستةي سةرؤكايةتي بؤي هةية دةرماَلةي ثَيويست بؤ فةرمانبةر و كارمةنداني ثةرلةمان بِرياري لةسةر 

ارةي بةِرَيز )د. حممد علي( كة لةناو ثةرلةمان بة بدات يان دابيين بكات، يةكَيكي تريان ئةو ثَيشني
رةزامةندي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ثةرلةمان دةتوانرَي طروثي ثةرلةماني بؤ ثةيوةندي هةماهةنطي 
لةطةَل ثةرلةماناتي ديكةي دنيا ثَيك بهَيندرَيت، ئةو دوو ماددةية وةكو ئيستحداس لةناو ئةو ئةحكامي 

 توطؤي لةسةر بكرَي، سوثاس.خيتامية هةية بؤ ئةوةي طف
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 طةشة خان فةرموو.
 بةِرَيز طةشة دارا جالل حفيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 حوكمة كؤتاييةكان

 (:124ماددةي )
 ثةرلةمان ثاسةواني تايبةتي دةبَيت و دةكةونة بةر فةرماني سةرؤكي ثةرلةمان.-1
سةرؤك قةبارية ئةو هَيز و ذمارةي تاكةكاني دياري دةكات كة بة تةواوي دةزانَي بؤ ثاراستين رَيكاري و -2

 ثاسةواني لة ثةرلةمان.
 هَينانة ذوورةوةي ضةكي ئاطري يانربينداركار بؤ ناو باَلةخانةي ثةرلةمان قةدةغةية.-3
ي ضةكدار نيية بضَيتة نَيو باَلةخانةي جطة لة ثاسةواني ثةرلةمان بؤ هيض ضةكدارَيك يان هَيزَيك-4

 ثةرلةمان و بؤشيان نيية لة نزيك دةرطاكاني مبَيننةوة و تةنها بة رةزامةندي سةرؤك نةبَيت.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ركؤ فةرموو.ئةطةر طفتوطؤي لةسةر نةبَيت دةضينة ماددةي دواتر، دوو كةس مووناقةشةي هةية، د. شَي
 بةِرَيز د.شَيركؤ محةامني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من تةعقيبَيكم لةسةر خاَلي يةكةم هةية، ثةرلةمان ثاسةواني تايبةتي دةبَيت، دةكةوَيتة بةر فةرماني 
سةرؤكي ثةرلةمان، ئايا ئةمة مةبةسيت لةوةية ثةرلةمان خؤي خاوةني هَيزَيكة و خؤي داميةزراندووة و 

ةسةرويف ثَيوة دةكات، لةذَير سةيتةرةي خؤيةتي يان حكومةت بؤي دابني كردووة، تؤزَي ناروونة،  خؤي ت
لةراسيت دا من حةزيش دةكةم لةسةر ئةمةي ئَيستاش ئةطةر بكرَي وةآلمم دةست بكةوَي، ئايا بة فعلي ئةم 
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وةية يان ضؤنة؟ حةز دةكةم هَيزةي كة ئَيستا ثارَيزطاري لة ثةرلةمان دةكات، ئةمةية؟ بةثَيي ئةم ثةيِرة
 لةسةر ئةوة روونكردنةوةيةكم دةست بكةوَي، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةو هَيزةي ئَيستا هةية لةاليةن ثةرلةمانةوة دانةمةزراوة، ثَيشرت هةبووة و هَيزَيكة كؤي ئةو ناوضةية 
ني وةزيران و ثةرلةماني كوردستان يةك حةوزي ئةمنية، ئةو هَيزة دةثارَيزَي، يةعين ناوضةي ئةجنومة

هةمووي ثَيكةوة دةثارَيزَي، ئةو هَيزة سةر بةسةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيرانة، بةآلم لةاليةن ثةرلةمانةوة 
ئةوة ثةسةند كراوة، ئيرت لةناو ثةرلةماني كوردستان ذمارةيةك ثؤليس هةنة تةنها بؤيان هةية 

ي سةرؤكي ثةرلةمان كةم بكرَين و زياد بكرَين، ئةوة لة دةسةآلتي سةرؤكي ثةرلةمانة، كاك بةرةزامةند
 صاحل فةرموو.

 بةِرَيز صاحل فقَي حممدامني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

خاَلي ضوارةم: جطة لةثاسةواني ثةرلةمان و ثةرلةمانتاران، ثةرلةمانتاراني بؤ زياد بكرَي تؤزَي ناروونة، 
 سوثاس.

 ةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ب
 سوثاس، ديارة طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية كؤتايي هات، ماددةي دواتر، طةشة خان فةرموو.

 :بةِرَيز طةشة دارا جالل حفيد
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:122ماددةي )
ةوةي هةرَيم بكات و داوةتي شانديش بكات بؤ ثةرلةمان بؤي هةية لةنَيو ئةندامةكاني شاند رةوانةي دةر

 سةرداني كردني.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك حتسني فةرموو.
 بةِرَيز حتسني امساعيل امحد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةيةي ئَيستا ئةوانة هةمووي دةضَيتة ئةو ماددةيةي صالحياتي سةرؤكايةتي ثةرلةمانة، هةم ئةو 

 خوَينرايةوة و هةم ئةوةي دواي ئةويش، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، د. جوان فةرموو.
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 بةِرَيز د. جوان امساعيل عزيز:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

و ئةندامةكاني شاند رةوانةي دةرةوةي داوا دةكةم لةو بِرطةية ئيزافةيةك بكرَي، ثةرلةمان بؤي هةية لةنَي
هةرَيم بكات كة ثةيوةندي بة كارةكانيان هةبَي و بة رةضاوكردني ثسثؤري ليذنةكان، داوةتي شانديش 

 بكات بؤ سةرداني كردني، سوثاس.
 بةِرَيز جعفرابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ة دةكةين سوود لةو تَيبينيانة وةربطرن، بةِرَيزان ماددةي سوثاس، ئةو ماددةية بؤ داِرشتنةوة داوا لة ليذن
 دواتر؟ طةشة خان فةرموو.

 بةِرَيز طةشة دارا جالل حفيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:123ماددةي )
ثةرلةمان بؤي هةية يارمةتي ئةو ئةندامة بدات كة تووشي نةخؤشيةك دَيت و ثَيويسيت بة ضارةسةر 

 دةرةوةي هةرَيم، ئةوة ثاش راسثاردةي ليذنةي ثزيشكي تايبةمتةند.دةبَيت لة ناوةوة يان 
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 موناقةشة لةسةر ئةو ماددةية نيية؟ د. سروود فةرموو.
 بةِرَيز د. سروود سليم ميت:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
، لةو ثارةيةي كة دةدرَيتة ثةرلةمانتار بؤ نةخؤشي و شيت وا، ثَيشنيار دةكةم رَيذةيةك بنووسرَي لَيرة

 %ي مةساريفةكاني، زؤر سوثاس.60ثَيشنياري ئةوةش دةكةم 
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك عمر فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت محةسعيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نووسن بة ثشت بةسنت بة راثؤرتي ليذنةي ثزيشكي تايبةت، ثةرلةمان بؤي هةية يارمةتي من ثَيم باشة ب

ئةو ئةندامانة بدات كة تووشي نةخؤشيةك دَيت و ثَيويسيت بة ضارةسةر دةبَيت لة ناوةوة يان لة دةرةوةي 
 هةرَيم، ئةويش البربَيت، تؤزَي ناجائيزة، سوثاس.

 ري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيط
 سوثاس، كاك مستةفا فةرموو.
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 سكري: مصطفىبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثةرلةمان بؤي هةية يارمةتي ئةو ئةندامة بدات ....... اخل، ثةرلةمان لة سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة تاوةكو 
ةقيد بكرَي بة سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئةخريي ئةندام ثةرلةمانة، ثةرلةمان كَي دةتوانَي، ثَيم وابَي ئةوة ت

يةعين هةندةك تةشخيص بكرَي بة مووتَلةقي و بةرةهايي نةطووترَيت ثةرلةمان، خؤ ئةندامي ثةرلةمان 
 بؤي نيية هاوكاري بكات يان ثارة سةرف بكات، يةعين بةس سةرؤكايةتي بؤي هةية، سوثاس.

 مان:بةرٍََِيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلة
 سوثاس، كاك زانا فةرموو.

 بةِرَيز زانا عبدالرمحن عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةر لةو ماددةية بِرطةيةكي تر زياد بكرَي ئةوةي كة كاك شوان ووتي، ثشتيواني لَي دةكةم، كة 
ي نووسراوي سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةكاتي ثَيويست بؤ رايي كردني كاروباري ئةندامة خانةنشني كراوةكان

 ثشتطريي بكات، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ئَيستاش ئةوة هةية و ئةوة ثةيِرةو دةكرَيت، بةآلم ئةوة ثَيشنيارة بؤ ليذنة بؤ ئةوةي وةريبطرن، كاك شوان 
 فةرموو.

 بةِرَيز شوان شَيخ امحد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ان لَي نةبوو ئةوةي كة كاك زانا طووتي ئةوة مةبةستةكةي من بوو، بةآلم لةبةر ئةوةي طوَييان بةَلَي طوَيي
 لَي نةببوو، طومت با لَيرة باسي بكةمةوة، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، د. شرين فةرموو.

 :رمضانبةِرَيز شريين حسين 
 لةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثةر

ثشتةظانيا ئاخافتنَيت كاك شواني دكةم، ل ظَيري ذي ثرسيارةك من هةية ذ ليذنةيي، كيف ليذنا ثزيشكيا 
تايبةمتةند، مةبةستا وان ليذنا ثزيشكي ضيية؟ ضونكة هةندةك دامةزراوة ليذنا تايبةمتةند هةي، ئايا 

َيزطةها كيذ ليذنةية؟ روون نينة و ثةرلةمانَي ئةو ليذنة ثزيشكية هةية؟ يان ئةو لينَيت ثزيشكيةت ثار
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس كاك ظةمان فةرموو.
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 بةِرَيز ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةز ذي ثشتةظانيا هاظكارَيت خؤ كاك زانا و كاك شوان و د. شريين دكةم، زؤر سوثاس.
 ز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

 سوثاس، بةِرَيزان طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية كؤتايي هات، ماددةي دواتر؟ طةشة خان فةرموو.
 بةِرَيز طةشة دارا جالل حفيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:124ماددةي )

ري دةكرَين، ئةرك و فةرمانيان ثَي دةسثَيردرَيت راوَيذكاراني ثةرلةمان لةاليةن سةرؤكايةتي ثةرلةمان ديا
 و لةبةردةميان بةرثرسيار دةبن.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 موناقةشة لة سةر ئةم ماددةية هةية؟ كاك عزت فةرموو.

 بةِرَيز د.عزت صابر امساعيل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةتى هةرَيم دا ثَيدانى ثلةى راوَيذكار بة هةر كةسَيك كارى خزمةت دةكات ياسا و لة دام و دةزطاكانى حكو
رَيساى خؤى هةية، شاراوة نيية، ناعةدالةتيةك دةبينرَيلة ثَيدانى ثلة بة راوَيذكار تةنها لة ثةرلةمان هةية، 

ِرَيزتان و لة ناو ئةم لة ئةجنومةنى وةزيران دةسةاَلتى جَى بة جَى كردن نيية، هيوادارم لة سةر دةستى بة
ثةيِرةوة بضةسثَى، روونكردنةوةى زياتر بدرَيت بة راوَيذكار يان هةمووى يةك ثلة بَيت، يان ناكرَى 
راوَيذكارى ثَيشكةوتوو و راوَيذكارى ثاشكةوتوو و )أ( و )ب( و مووضةى جياواز، ساَلى خزمةت، هيوادارم 

ةو سياغةى بكةن و بةهةندى وةربطرن و بؤ ئةوةى لةسةر دةستى بةِرَيزتان ئةمة ليذنةى كاتى ثةيِر
 كؤتايى بةو ناعةدالةتية بَيت كة لة مووضة و ئيمتيازاتى راوَيذكارانى ثةرلةمان داية، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكى / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك شَيركؤ فةرموو.

 بةِرَيز/ د.شَيركؤ محة امني:
 رؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز سة

منيش ثشتسوانى لة قسةكانى د.عزت دةكةم كة ثَيوةرى زانستى و ئةوانة لة بةر ضاو بطريدرَيت لة 
 دامةزراندندا، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك عمر فةرموو.
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 بةِرَيز عمر عنايةت محة سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( دادةمةزرَين و لة اليةن الوظيفةثَيم باشة ماددةكة واى لَيبكرَيت، راوَيذكارانى ثةرلةمان بة ثَيى )الوصف 
سةرؤكى ثةرلةمانةوة دادةمةزرَين و ئةركةكانيان ديارى دةكرَيت و لة بةردةم سةرؤكايةتى ثةرلةمان 

 بةرثرسيار دةبن.
 لةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةر

 سوثاس كاك عمر، ئةوةى نووسيوتة بينَيرة زةمحةت نةبى، كاك صاَلح فةرموو.
 صاَلح فقَى حممدامني:بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثشتيوانى لةو رايةى كاك عزت دةكةم، لة رووى بةرثرسياريةتةكةوة بةرثرسيارة بةرامبةر بة سةرؤكايةتى 

ش،لة بةر ئةوةى هةر يةك لةو راوَيذكارانة بةشَيكيان دابةشى سةر ثةرلةمان و بةرامبةر بة ليذنةكاني
 ليذنةكان و بؤ ئةوةى بةرثرسيار بن لة ليذنةكان، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك زانا فةرموو.

 زانا عبدالرمحن عبداللة:بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 0يوانى لة رايةكةى د.عزت دةكةمثشت
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

سوثاس، بةِرَيزان داوا لة ليذنةى ثةيِرةو دةكةين بؤ ئةوةى ئةو ثَيشنيارانة لة بةر ضاو بطرن و دةضينة 
 ماددةى دواتر، طةشة خان فةرموو.

 طةشة دارا جالل:بةِرَيز 
 مان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرلة

 (125ماددةى )
دوو را هةية بؤ زياد كردنى ئةم ماددةية، راى يةكةم/ لة كاتى طفتوطؤكان و كاركردنى ثةرلةمان ئةطةر 
هةر كَيشة و طرفتَيك هاتة رَيطا لة ثةيِرةو دا ئاماذةى ثَينةدرابوو بة دةنطى زؤرينةى رةها يةكاليى 

 دةكرَيتةوة.
 سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/جَيطرى 

بةِرَيزان ئةو ماددةية تةحسيل حاسَلة، ديارة موناقةشةى لة سةر نيية و دةبَى يةكاليى بكرَيتةوة، بِرطةى 
 يةكةم الى ئَيوة ثةسندة؟ دةضينة ماددةى دواتر، طةشة خان فةرموو.
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 طةشة دارا جالل:بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( 126ماددةى )
( ئةندامان بة رةزامةندى 1/4انى ئةم ثةيِرةوة هةمووى يان بةشَيكى لة سةر ثَيشنيارى )دةكرَيت حوكمةك

 زؤرينةى رةهاى دةنطى ئةندامان هةموار دةكرَيت و بة هةمان رَيكارى ياسايى.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 ديارة موناقةشة لة سةر ئةمة نيية، د. فرسةت فةرموو.
 بةِرَيز د. فرسةت صؤفى على:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئَيستا كاتى ئةوةية ئيستحداسى ماددةكان بكةين، ضونكة ئَيستا ئةطةر بطةينة ماددةى ئةخري ئةوة ئةخري 
ماددةية لة كاتى دةرضوونى لة رؤذى دةرضواندنةوة، يةك لةو ماددةانة ئةطةر ئةندامانى ثةرلةمان 

هةبَيت، فةرمانبةرانى ثةرلةمان لة رَيى ضةندين ئةندامى ثةرلةمانةوة و لة رَيى موناقةشةيان لة سةرى 
ليذنةى كاتى، بةِرَيوةبةرايةتيةكانى ثةرلةمان داوايان كردووة دةسةاَلت بدرَيتة دةستةى سةرؤكايةتى 

موناقةشةى ثةرلةمان، بؤ ديارى كردنى دةرمالة بؤ فةرمانبةر و كارمةندانى ئةم ثةرلةمانة، ئةطةر كةسَيك 
 لة سةر ئةم ماددةية هةية؟

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
ئَيستا بؤ روونكردنةوةى زياتر لة ئةجنومةنى وةزيران رَينمايى هةية، لة ثةرلةمان رَينمايى نيية لة سةر 

تى بة رَينمايى هةية، كاك د.عزت ئةمة، بَى رَينمايى ئةو دةرماَلةيان بؤ ديارى كراوة، لة بةر ئةوة ثَيويس
 فةرموو.

 بةِرَيز د. عزت صابر امساعيل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةو بِريارانةى ئةجنومةنى وةزيران كة دةرى دةكات سةبارةت بة دةرماَلة بؤ فةرمانبةران و مووضة خؤران  
ؤتةوة، بؤية لة طةَل ئةو ئيزافةية تةنها دةسةاَلتى جَى بة جَى كردنى طرتؤتةوة، دةسةاَلتى دادوةرى نةطرت

دةسةاَلتى ثةرلةمان و سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةسةاَلتى هةبَى دةرماَلةى تايبةت بؤ موئةسةسةى ثةرلةمانى 
 بة ثةرلةمانتار و راوَيذكار و بة سةرؤكايةتى و فةرمانبةرةكانيشيةوة لةم ثةيِرةوةى ناوخؤيةدا بضةسثَى.

 ى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينك
 سوثاس، كاك عمر فةرموو.
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 بةِرَيز عمر عنايةت محة سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بة راى من تةحسيَل حاسَلة، هةموو كارمةندَيك بة ثَيى وةزيفةكةى خؤى ثَيويستة الى ىَل بكرَيتةوة و 
َى لة ئةندامى ثةرلةمانةوة لة راوَيذكاةكانةوة، دةرماَلةى ثَيويستى ثَي بدرَيت بة ثَيى ئةو ئةركةى ئةيكَيش

لة كارمةندانةوة تا ئاخر كارمةند لة ناو ثةرلةماندا، بة ثَيى ئةو ئةركةى جَى بة جَى دةكات، سةرؤكى 
ثةرلةمان دةسةاَلتى ثَى بدرَيت كة دةرماَلة بدات، سوود لة رَينماييةكانى حكومةتيش وةربطرَيت، نةك 

 بكرَيت بة بنةما.
 َيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِر

 سوثاس، د.جوان فةرموو.
 بةِرَيز جوان امساعيل عزيز:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
من ثشتطريى د. عزت دةكةم، بؤ ئةو موخةسةساتة، بةاَلم سةرؤكى ثةرلةمان حوِرة داينَيت بة طوَيرةى 

 دةتوانَى ئةو موخةسةساتانة بداتة موةزةفةكانى ثةرلةمان.ثَيوةر و سوود لة رَينماييةكان وةربطرى و 
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى نادر:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 منيش ثشتطريى د. عزت دةكةم، زؤر سوثاس.

 ؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/جَيطرى سةر
 سوثاس، د.فرست فةرموو.

 بةِرَيز د.فرست صؤفى على:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( بةو شَيوةية دةبَى، دةستةى سةرؤكايةتى دةرماَلةى تايبةت بؤ 127كةوانة تةسةلسولةكانى ماددةى )
َيويست ناكات لَيرة فةرمانبةران و كارمةندانى ثةرلةمان ديارى دةكات، ثةرلةمانتار بؤ خؤى ديارى كراوة ث

بنووسرَي، ماددةى دواتر ئةو ئيستحداسةى كة كاك د. حممد على ئةطةر لة سةرى رازى بن، بيخوَينمةوة 
هَيشتا سياغةى ماددةكةم نةكردووة،بةس يةو شَيوةية دةبَى وةكو ئةوةى كة ئيستحداس دةكرَى، و بة 

فراكسيؤنة جياوازةكانى ثةرلةمان ثَيك رةزامةندى ثةرلةمان دةتوانرَي طروثى ثةرلةمانى لة نَيوان 
 بهَيندرَيت لة طةَل ثةرلةمانى واَلتانى دونيا.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 ئةوةى ثةيوةستة بة دةرماَلة، د.عزت فةرموو.
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 بةِرَيز د.عزت صابر امساعيل.
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ى ثةرلةمان، سةرؤكايةتى و ثةرلةمانتاران و راوَيذكاران و فةرمانبةرانة، بؤ دةرماَلة بؤ هةموو موئةسةسة
هةمووى، ضؤن دةزطاى دادوةرى و ضؤن دةسةاَلتى دادوةرى سةربةخؤية بوودجةى سااَلنةى خؤى ديارى 
دةكات، هةموو ئةو موخةسةسات و مووضة و دةرماَلة دةنَيرَى بؤ حكومةت، حكومةت ثةسندى دةكات، هةر 

تيايدا دةرماَلة، مووضة، خةرجي  سةرؤكايةتى ثةرلةمان بودجةى سااَلنةى خؤى ئامادة دةكات ئاواش
وةبةرهَينان، خةرجي بةكاربردن بة يةك ثاكَيج دةدا بة حكومةتي هةرَيم، لة ناو بودجةدا ثةسند دةكرَي 

 لة ثةرلةمان دا، بؤية موخةصةصاتةكان بؤ هةمووي، تكاية.
 مَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئي

ئذذةوةي  بذذَي  كذذردووة،  ثذذةيِرةومان  مذذةلي  بذذة عة مذذة  سذذتاش ئَي سذذة، ئَي ئذذةوة بنوو بةِرَيز د. عزت صابر سوثاس، 
بذذؤ  شذذتني  كذذة دادةني دةسةآلمتان دياريكراوبَيت، ثَيشرت وابوو لةطةَل بةِرَيز كاك يوسف، لةطةَل كاك فخرالدين 

مذذر دياريكردني دةرماَلةكان ثةيِرةو بذذةِرَيز ع ثذذةيِرةودا،  لذذة  يذَذت  شذذارةت كراب ئذذةوةي ئي بذذَي  بذذةآلم  كذذرد،  مان دة
 عينايةت، فةرموو.

 بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بذذَي  بذذة  لذَذة  بذذةآلم دةرما نذذة،  ضذذة موقةنة بذذةتي موو بذذة تاي هيض مووضةيةك، هيض دةرماَلةيةك بة بَي فةرمان، 
تذذةواوي فةرماني سةرؤكي ثةرلةم شذذتطريي  ان ناكرَي بؤ هيض كةسَيك لة ناو ثةرلةماندا سةرف بكرَيت، من ث

تذذةي  ئذذةو كا قسةكاني د.عيزةت دةكةم، دةبَي ئةوة ِرَيك خبرَي، ئةم دةرماَلةية بؤ كَيية؟ فةرمانَيكي هةبَي تا 
 بةسنت.سةرف دةكرَي ئةو فةرمانة كاري ثَي بكرَي، دةبَي فةرمانَيك هةبَي بؤ ئةوةي ثشيت ثَي ب

 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ئةوة ئَيستا داواي ديوانة، داوايان كردبوو، بةَلَي سوثاس، د.فرست بؤ ئةوةي كؤتايي بةوة بَينني، سوثاس.

 بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لذَذَيني ئةطةر ئةو برادةرانةي موختةصةن لةو بوارة مانعيا لذَذةقي دةي بذذة موت هذذةمووي  ن نةبَي، دياري ناكةين 
ضذذؤن  كذذات،  يذذاري دة )دةستةي سةرؤكايةتي دةرماَلةي تايبةت بؤ ثةرلةمان دياري دةكات(، يان لة ثةرلةمان د
لذذةمان  بذذؤ ثةر دةكرَيت تؤ فةرمانبةر و كارمةند و ئةندامي ثةرلةمان بة يةك جوملة بيين، يان دةبَي بَلَيي )

تذذةوة، دياري دةكات نذذديش دةطرَي مذذةعناي كارمة لذذةمان(  بذذؤ ثةر يذَذي ) كذذة دةَل طذذة،  (، يان دةبَي بيكةينة دوو بِر
سذذتمان  يذَذذكارة، مةبة سذذتمان ِراو لذذةمانتارة، مةبة سذذتمان ثةر كذذةين، مةبة سذذبييت دة كذذؤَليش تة لذذة ثرؤتؤ ئَيستا 

يذذةعين موةزةفة، مةبةستمان كارمةندة، هةمووية، ئةوة تةسبيت بوو لة ثرؤتؤكؤَل كة دةَلَي  )بؤ ثةرلةمان( 
 بؤ هةمووي ديار دةكات.
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 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز كاك فرست، ماددةي دواتر، فةرموو.

 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةزامةندي ثةرلةمان، ثةرلةمانتاراني سةرجةم ئةو ماددةية لةسةري ِرَيككةوتني، ئَيستا ماددةكةي تر كة بةِر
طذذةر  يذذا، ئة تذذاني دون لذذةماني وآل طذذةَل ثةر فراكسيؤنة جياوازةكان دةتوانني طروثي ثةرلةماني دروست بكةن لة

 (ي دةدةييَن.128هيض موالحةزةي لةسةر نةبَي ئةو ماددةيةش رةقةمي )
 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 هيض تَيبيين هةية؟ بةِرَيز عمر عينايةت، فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بؤ ثةيوةندي كردن لةطةَل ثةرلةمانةكاني دونيا، بؤ ثةيوةندي و هةماهةنطي.

 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
كذذة بؤ ثةيوةندي، بؤ هةماهةنطي، ب تذذر،  ؤ هاوسؤزي، هاوكاري، دةرطاكة فراوانة، ئةوةش ثةسند كرا، ماددةي 

 (، فةرموو.129دةبيتة ماددةي )
 بةِرَيز طةشة دارا جالل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةو ثةيِرةوة لة ِرَيككةوتي دةرضواندني كاري ثَي دةكرَيت و لة ِرؤذنامةي فةرمي بآلودةكرَيتةوة.

 هيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ئيربا
 هيض موناقةشةي لةسةرة؟ موناقةشةي لةسةرة، بةِرَيز طةشة دارا، فةرموو.

 بةِرَيز طةشة دارا جالل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طذذ ة ئةنداماني ثةرلةمان، نازامن ئَيمة ثَيمواية بة ثَيي بةرواري ِراطةيةندراوي هةَلبذاردنةكاني كوردستان ِرةن
تذذةوة،  نذذةكان كةمكراونة يذذاكراوة، ليذ كذذاري زؤري ت ثذذةيِرةوة طؤِران ئذذةم  يذَذت،  مذذان ماب يذَذك و نيو يذَذك، مانط مانط
سذذاندن  دةسةآلتةكاني سةرؤكايةتي طؤِرانكاري تياكراوة، ضؤنيةتي تةشريع طؤِرانكاري تياكراوة، ضؤنيةتي ثر

يذذداري و ضؤنيةتي ضاودَيريكردني حكومةت و متمانة سةندنةوة بةغيابي طؤِر انكاري تياكراوة، هةيكةلةي ئ
كذذرَي  مذذان دة طذذةر ثَي يذذة ئة كذذرد، بؤ شذذةمان  مذذة موناقة يذذة ئَي لذذةم كؤتاي كذذة  نذذةي  ئذذةو ماددا كذذة  شذذتانةي  ئذذةو  و 
شذذرت  لذذةمان با مذذة ثةر يذذوة ئَي مذذانط و ن ئذذةم  مذذاوةي  هةمووي جَيبةجَي بكةين كارَيكي باشة ئةطةر بتوانني لة 

ثذذةيِرةوة، ئة ئذذةو  يذَذي  بذذة ث كذذةين  بذذؤ كارا ب خبذذرَي،  ثذذةراوَيز  تذذر  يذذةكي  بذذذَيرَي و ماددة يذذةك هةَلنا طذذةرنا ماددة
 بةرضاوِرووني بةِرَيزتان ئةو طؤِرانكارييانة لةسةر ئةو ئةساسة دةبَيت، سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
يذذ نذذةوةي ئ ضذذاوِروونيمان سوثاس بؤ بةِرَيز طةشة دارا، بةِرَيز د.فرست بؤ ِروونكرد يذذاتر بةر ئذذةوةي ز بذذؤ  زايف، 

 هةبَي، فةرموو.
 بةِرَيز فرست صؤيف علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سذذةرؤكايةتي  سذذتةي  كذذة دة مذذان دا،  سذذتا بِريار طذذةر ئَي ضذذونكة ئة نذذةبني  شذذكالة  ئذذةو ئي شذذي  ئذذةوةي توو بذذؤ 

بؤية ئةطةر ئةنداماني ثةرلةمان دةريضوواند، تةوقيعي كرد، دةبَي بَييت بة ثَيي ئةو ثةيِرةوة ئيش بكةيت، 
لذذة  الرييان نةبَيت، بؤ ئةوةي ئَيمة بتوانني ئةو دةرفةتة بدةينة خولي ثَينجةمي ثةرلةمان لةم خولة بَلَيني 
ضذذونكة  لذذة،  لذذةم خو نذذةك  كذذرَي  حوكمي كؤتايي ية وا بنووسني كة لة خولي ثَينجةمي ثةرلةمان كاري ثَي دة

طذذةورة د شذذكاليةتَيكي  شذذي ئي بذذَي ئَيمة توو نذذةكامنان دة سذذةري، دوو/ ليذ نذذةهاتووين لة مذذان ِرا يذذةك/ خؤ بذذني،  ة
يذَذت و 16بكةينة ) ثذذَي دةكر ( ليذنة، بؤية من ثَيشنياز دةكةم بنووسني )لة خولي ثَينجةمي ثةرلةمان كاري 

 لة ِرؤذنامةي وةقائيعي كوردستان بآلودةكرَيتةوة(.
 مان:بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلة

 تَيبيين تر، بةِرَيز د.عزةت صابر، فةرموو.
 بةِرَيز عزت صابر امساعيل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
طذذدان  تذذةوة دةن لذَذَيني ماوة بذذا ب دواي دةستخؤشي بؤ هةموو ئةوانةي بةشدارييان كرد لة دةرضوواندني ياخود 

يذذة ب يذذة، بؤ نذذةي تيا جذذوان و عاديال يذذازتي زؤر  مذذاف و ئيمت لذذَي لةسةري، دةيان  ضذذوارةمةي  خذذولي  ئذذةم  ضذذي  ؤ
كذذة  يذَذت،  ثذذَي بكر كذذاري  يذذةوة  سذذندكرا و بآلوكرا كذذرا و ثة طذذدان  ئذذةوةي دةن مةحروم دةكةن؟ داوا دةكةم دواي 
يذذة  يذذان هة كذذةي، قؤناغَيك دةَلَيي كاري ثَي بكرَيت قؤناغة، قؤناغَيكيان هةية بةياني بَي دةتواني جَيبةجَيي ب

ر ئةوة داوا دةكةم لةم خولةوة، لة كةي دةرضوو لة ِرؤذنامةي وةقائيعي بة ساَلَيكي تر جَيبةجَي ناكرَي، لةبة
 كوردستان كاري ثَي بكرَيت.

 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، فةرموو.عثمانسوثاس بؤ بةِرَيز د.عزت، ئةوةي ليذنةكان دةكرَيت كاري ثَي نةكرَيت، بةِرَيز منرية 
 علي: عثمانبةِرَيز منرية 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لذذةماني  ثشتطريي ِراكةي طةشة خان و د.فرست دةكةم، لة ِراسيت دا ئةوة بةجَيبَيلني بؤ خولي ثَينجةمي ثةر
ضذذونكة  لذذةدا،  لذذةم خو نذذابَي  بذذاش  كذذارَيكي  ئذذةوة  كذذرَي،  ثذذةيِرةوة ب ئذذةو  بذذةجَيكردني  بذذة جَي سذذت  كوردستان دة

 ماوةيةكي زؤر كةممان ماوة.
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 َيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

مااانسوثاس بؤ بةِرَيز منرية  سذذَيت، عث خذذؤي دةنوو بذذؤ  يذَذك  هذذةر خول سذذرَيت،  ثذذةيِرةو دةنوو كذذة  خذذؤي  بذذةس   ،
 بةِرَيز عمر عينايةت، فةرموو. 

 بةِرَيز عمر عينايةت محة سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مذذن داوا  ثشتطريي قسةكاني د.فرست دةكةم، ئذذةوة  بذذةر  بذذني، لة تذذةناقوزات  شذذي زؤر  كذذةم توو صذذةور دة من تة
 دةكةم بؤ خولي ثَينجةم جَيبةجَي بكرَيت.

 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز عمر عينايةت، بةِرَيز ساالر حممود، فةرموو. 
 بةِرَيز ساالر حممود مراد:

 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكي
 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.

بذذذؤ  لذذذةمان  نذذذداماني ثةر بذذذؤ ئة نذذذاوخؤ،  ثذذذةيِرةوي  مذذذادةكردني  نذذذةي ئا بذذذؤ ليذ شذذذي زؤر  يذذَذِراي دةستخؤ و
سذذاَلي  لذذة  يذذان  كذذةم  دةوَلةمةندكردني ثةيِرةوَيكي طرنط لةم خولةي ثةرلةمان، بريا ئةم ثةيِرةوة لة ساَلي ية

سَييةمي كاري خولي ضوارةمي ثةرلةماني ثةسند بكراية، نةك لة كؤتايي  دووةم، يان ئةطةر بكراية لة ساَلي
طذذةر  يذَذك ئة كذذة كار تذذة،  سذذاتة وةخ ئذذةم  تذذة  ثذذةيِرةوة كةو ئذذةم  مذذاوة  لذذةمان  مذذاوةي ثةر يذَذك  كذذة مانط كذذدا،  مانطَي
ضذذوارةمدا  خذذولي  لذذة  سذذتان  لذذةماني كورد يذذة ثةر درةنطيش بكرَيت باشرتة لةوةي كة هةر نةكرَي، طرنط ئةوة

مذذن يةكَيك  يذذة  نذذوَي، بؤ خذذولَيكي  لة كؤَلةكة طرنطةكاني خؤي ِراست كردةوة كة داناني ثةيِرةوَيكي نوَيية بؤ 
مذذة  ضذذونكة ئَي كذذرَي،  ثذذَي ب كذذاي  هذذاتوو  خذذولي دا بؤضوومن واية بة هةموو حوكمَيك ثَيويستة ئةم ثةيِرةوة لة 

سذذةرؤكايةتي ث كذذةلي  بذذووة، دووةم/ هةي تذذةواو  كذذةم  لذذةمانيمان ية كذذاري ثةر سذذةلةي مذذاوةي  لذذةمان و مة ةر
يذذادا  تذذر ت بذذةتي  مذذةَلَيك با لذذةمان و كؤ نذذاو ثةر يذذةكاني  حذذدة ئيداري ليجانةكان و مةسةلةي فراكسيؤنةكان و وة
ئاَلوطؤِري ثَي كراوة، مةوقيعي فراكسيؤنةكان لة ئؤثؤزسيؤنةوة بؤ دةسةآلت و لة دةسةآلتةوة بؤ ئؤثؤزسيؤن 

ضذذونكة طؤِراوة، بؤية داوا دةكةم كة ئةم ثةيِرةوة بؤ  كذذرَي،  خولي ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان كاري ثَي ب
بذذووة  بذذةع  كذذة موتة ثذذةيِرةوةي  ئذذةو  سذذةر  مذذة لة نذذداين، ئَي كذذاركردني خؤما تذذةكاني  يذذني كا لذذة دوا مذذة  ئذذةوة ئَي
نذذةي  لذذة ليذ بةردةوام بووين، ئةم مانطةش ماوة بةردةوام بني، ئةوةي دةمَينَيتةوة جارَيكي تر دةستخؤشيية 

 ثةيِرةو و هيواي سةركةوتنيان بؤ دةخوازم.ئامادةكردني 
 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز ساالر حممود، بةِرَيز فرحان جوهر، فةرموو. 
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 بةِرَيز فرحان جوهر قادر:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثذذةي ئذذةركَيكي وَيِراي دةستخؤشي بؤ ليذنةي كاتي ثَيداضوونةوةي  كذذة  سذذتان  لذذةماني كورد نذذاوخؤي ثةر ِرةوي 
شذذتَيك  مذذة  كذذة ئَي يذذة  سذذَل ئةوة بذذةآلم ئة كذذةين،  لذذَي دة شذذيان  كذذرد، دةستخؤ طذذةورةيان  كذذارَيكي  بذذيين و  يذذان  زؤر
كذذةين  شذذتَيك ب ضذذي  دابِرَيذين خؤمان سوودي لَي ببينني، ئةطةر باشة بؤ ئَيمة بؤ خؤماني بةكارناهَينني؟ بؤ

هذذؤي بؤ خولةكاني داهاتوو؟ ب بذذة  نذذاَلَي  ؤضي ئَيستا ئَيمة وةخت ماوة، لةوانةية وةختةكة زياتريش بيب، كَي 
كذذة زؤر  يذذة  يذذا ن ضذذي ت كذذرَي، هي بذذةجَي ب بارودؤخَيك بَيتة ثَيشةوة، بؤية من لةطةَل ئةوةدام كة لةم خولة جَي

شذذتط ئذذةوةدام ث طذذةَل  كذذةي زةمحةت بَيت، ئةطةر ثَيويست بَيت ليذنةكان كةم دةكةينةوة، بؤية من لة ريي ِراية
 د.عزت دةكةم لةم خولة جَيبةجَي بكرَي، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز فرحان جوهر، بةِرَيز مامؤستا غريب، فةرموو. 
 محة خان: مصطفىبةِرَيز غريب 

 بةناوي خواي طةورة.
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تذذةوة، وةكو ئا بذذةردةم دا ماوة شذذمان لة كذذاتَيكي كةمي سذذةرماندا،  ماذةي ثَي كرا ئَيمة ئةركَيكي زؤر كةوتووة بة
ئذذةم  لذذةدا  ئذذةم خو تذذايي  لذذة كؤ سذذتادا و  لذذة ئَي طذذةر  هذذات، ئة مذذةدا  بةهؤي ئةو بارودؤخةي كة بةسةر ئةم هةرَي

كذذات، ثةيِرةوة جَيبةجَي بكرَي ئةوة بةِراسيت جؤرَي لة شَلةذان، جؤرَي لةسةرقاَل سذذت دة بذذؤ درو مذذان  ي الوةكي
بذذَيني،  طذذةَلي دا ِرا نذذةوة لة سذذيت بكةي نذذةوَي ِرا يذذادا ِروودةدا مبا كة هةر بةوةدا ِرادةطةين ئةوةي كة طؤِرانطاري ت
يذَذرة  شذذةوداين ل لذذة  سذذتا  ئذذةوة ئَي يذذةك و  تذذة دةم  مذذان داوة شذذةو و ِرؤذ يذذة،  سذذتةوة ن بذذة دة هذذيض  شذذمان  كاتي

شذذتيواني ِر لذذة دانيشتووين، لةبةر ئةوة ث بذذوو،  يذذان وا كذذة ِرةئ كذذةم  تذذر دة نذذةي  ئذذةو بةِرَيزا سذذت و  كذذاك د.فر اي 
هذذةموومان،  لذذةجياتي  نذذدووبوون  كذذةين، ما سذذيان دة بذذَي، زؤر سوثا خذذؤش  سذذتيان  نذذةَلَيني دة كؤتاييشدا ناكرَي 

 سةركةوتووبن.
 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةِرَيز د.شَيركؤ محة أمني، فةرموو. سوثاس بؤ بةِرَيز مامؤستا غريب، ب
 بةِرَيز شَيركؤ محة أمني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يذذة  ئذذةو ليذنة منيش سةرةتا دةستخؤشي لة هةموو ئةوانةي ماندووبوون  و هةموو ئةوانةي كة بة تايبةتي 

خذذول بذذؤ  ئذذةوةدام  خذذؤ و ئةوانةي تَيبينيان دا لةسةر ئامادةكردني ثةيِرةوةكة، منيش لةطةَل  يذَذت،  نذذدة ب ي ئاي
يذذةكي  سذذت ِرا ئذذةو ِراي د.فر يذذة  كذذةي، بؤ ناكرَيت يان هةمووي جَيبةجَي نةكةيت، يان بة ئينتيقائي سةيري ب

 تةواوة، سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.  جنيبة لطيف،سوثاس بؤ بةِرَيز د.شَيركؤ محة أمني، بةِرَيز 
 أمحد: لطيف جنيبةبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثذذةيِرةوَيك  مذذة  سذذيت ئَي نذذاكرَي بةِرا بذذةآلم  لذذة،  ئذذةم خو بذذؤ  مذذاوة  سذذتدا  كذذةممان لةبةردة ِراستة ئَيمة ماوةيةكي 
كذذةن،  ثذذَي ب كذذاري  يذَذوة  لذَذَيني ئ دامانناوة بؤ خؤمان، بةآلم خؤمان كاري ثَي نةكةين و بيدةينة خولي داهاتوو ب

مذذوابَي بؤية ئةطةر بةو ش سذذتان(، ثَي قذذائيعي كورد مذذةي وة لذذة ِرؤذنا نذذةوةي  لذذة دواي بآلوبوو َيوازةي لَي بكرَي )
تذذة  مذذاتيكي دةكةوَي خذذؤي ئؤتؤ هذذةر  مذذابَي  بآلوبوونةوةكةي كاتي دةوَي، هةتا بآلودةبَيتةوة ئةطةر مانطَيكمان 

ثذذَي كذذاري  هذذاتوو  خذذولي دا بذذؤ  لذَذَيني ) شذذَيوازة ب بذذةو  مذذة  نذذاكرَي ئَي بذذةس  ئذذةوة خولي داهاتوو،  ضذذونكة  كذذات(،   ب
بذذة  مذذة  نذذَي، ئَي ثَيمواية لة زؤربةي شوَين هةموو خولَيك ثةيِرةوي بؤ خؤي دادةنَي، يةعين بؤ ئةو خولة دادة
يذذة،  جنذذاو ن شذذتَيكي طو يذذة  هةموو ماوةي خولةكة تا ثةيِرةوَيكمان دانا بشَلَيني خؤمان كاري ثَي ناكةين؟ ثَيموا

 سوثاس.
 ي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينك

 ، بةِرَيز شوان شَيخ أمحد، فةرموو. جنيبة لطيفسوثاس بؤ بةِرَيز 
 بةِرَيز شوان أمحد نعمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نذذدوو و  يذَذوةي ما سذذيت ث دةستخؤشي لة ئةنداماني ليذنةي ئامادةكردني ثةيِرةو دةكةم كة ماوةيةكي زؤر بةِرا

كذذة سةرقاَل بووينة، دةستخ ؤشيان لَي دةكةين، ثشتطريي لة ِرايةكةي بةِرَيز د.عزت صابر دةكةم، قسةكانيش 
من دةمويست بيكةم كاك فرحان كردي، بؤية ثَيويستة لة خؤمانِرا دةست ثَي بكةين، لةو خولةي ئةوةندةي 

 ماوة بتوانني جَيبةجَيي بكةين، زؤر سوثاس.
 ثةرلةمان: بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي

 سوثاس بؤ بةِرَيز شوان شَيخ أمحد، بةِرَيز مامؤستا مروان، فةرموو. 
 بةِرَيز حسني إمساعيل حسني )مامؤستا مروان(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مذذان  طذذةر مانطَيك كذذةين، ئة شذذا ب طذذةر تةما مذذةلي ئة شذذتَيكي عة هذذةروةكو  كذذاتي،  نذذةي  بذذؤ ليذ وَيِراي دةستخؤشي 

نذذة لةبةردةستدا مابَي قة كذذة هة ئذذي  لذَذةي ئيمال ئذذةو هة يذَذت و  تذذةواو ناب كذذةي  يذَذك ديزاينة ناعةمت واية بة مانط
لذذةي  ئذذةو خو بذذؤ  نذذاَلَيم  مذذن  كذذرد  تذذةواومان  لةِرووي زمانةواني كؤتايي ثَي نايَيت، لةبةر ئةوة ئَيمة دةبَي كة 

بَيت، قةناعةمت واية كة  داهاتوو بَيت، بةِرَيز ئةطةر ئاطادار بي ليذنةي كاتي، ناوي نةنَيني بؤ خولي ثَينجةم
ئذذةو  يذَذت،  بذذات دةكر لذذةي ئينتيخا بذذة حةم سذذت  يذذةن دة بذذَي ئؤتؤماتيك تذذةواو دة شذذمان  ئَيمة تةواو دةبني و كاتي
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خذذولي  بذذؤ  لذذة و  ئذذةو خو بذذؤ  لذَذَين  شذذَيك دة كذذة بة شذذكاليةتةي  كاتةي خولي ثَينجةم جَيبةجَيي دةكات و لةو ئي
 ديكة بَيت ِرزطارمان دةبَيت.

 هيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ئيربا

 سوثاس بؤ بةِرَيز مامؤستا مروان، بةِرَيز أنور قادر، فةرموو. 
 مصطفى:بةِرَيز أنور قادر 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 منيش لةطةل ئةوةم لةم خولةدا كاري ثَي بكرَيت و نةخرَيتة خولي ثَينجةم، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ 

 سوثاس بؤ بةِرَيز أنور قادر، بةِرَيز بةهزاد دةروَيش، فةرموو. 
 بةِرَيز بةهزاد دةروَيش دةروَيش:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نذذازامن  سذذيت  سذذتانَي، ِرا لذذةماني كورد مةش دةستخؤشيةكان تايبةتا هةية بؤ ليذنا كاتيا ثةيِرةوي ناوخؤي ثةر

ضذذة سذذايي  يذذةيا يا سذذتةي ناح بذذة دة سذذتة  كذذة ثةيوة سذذَييةم  شذذي  ضذذني، بة سذذتةحيلة ب خذذو م طذذةر  يذذة ئة ند ِرةوا
سذذاييةوة  لذذة ِرووي يا يذذا  شذذةييةكان، ئا نذذة هةمي بذذة ليذ سذذتة  جذذةم ثةيوة شذذي ثَين لذذةمان و بة سذذةرؤكايةتي ثةر
ئذذةوة  طذذةر  سذذيارة، ئة ئذذةوة ثر جذذةم؟  سذذَييةم و ثَين شذذي  طذذة لةبة كذذرَي ج دةتوانني بَلَيني لةم خولة كاري ثَي دة

 بكرَيت حةلةكي مامناوةندة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذتا  بذذةِرَيز مامؤ بذذدرَيت،  سذذةرؤكايةتي  سذذتةي  سوثاس بؤ بةِرَيز بةهزاد دةروَيش، دةكرَي دةسةآلتةكان بة دة
 ، فةرموو. رضاعبدالرمحن علي 
 :رضابةِرَيز عبدالرمحن علي 

 ؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز سةر
يذَذت  كذذةين ثَيمواب سذذة دة كذذة ق سذذيت دا  لذذة ِرا كذذارةوة،  بذذةم  وَيِراي دةستخؤشيم لةو برادةرانةي كة ماندووبوون 
مذذةش  نذذاكرَي، ئَي تذذةواو  ضذذنةكاني  تذذة هةَلة بذذة دوو حةف ثذذةيِرةوة  باشرتة قسةي مةنتيقي بكةين، ضونكة ئةم 

كذذاري كاركردمنان مانطَيكي ماوة، بؤية باشرتين ست ئةوةية لة  ِراسيت دا ناكرَيت ماددةيةك تاَلكَيش بكةين و 
بذذذَيني  طذذذةر  شذذذمواية ئة كذذذردووة و ثَي سذذذتا  تذذذا ئَي كذذذةمان  مذذذة كارة نذذذةوة، ئَي يذذذان بهَيَلي ئذذذةوي تر كذذذةين،  ثذذذَي ب
طؤِرانكارييةكان بكةين لة ثةرلةمان دا بة ثَينج شةش دانيشنت حةل نابَي، بؤية داوا دةكةم لة خولي ثَينجي 

 تانةوة خبرَيتة بةرنامةي كار و سوثاستان دةكةم.ثةرلةماني كوردس
 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز مامؤستا عبدالرمحن، بةِرَيز حاجي كاروان، فةرموو. 
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 بةِرَيز كنعان جنم الدين أمحد)حاجي كاروان(:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(كةي تريشي لةطةل خولةكةي ترداية، ئَي دة 50%( لةطةَل ئةوةية ئةو خولة بَي، )50)هةموو ِرةئيةمان لة 
 كؤتايي ثَي بَينن لَيرة، هةر دووبارةية شتةكان بةخوا.

 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز حاجي كاروان، بةِرَيز ظةمان فيصل، فةرموو. 
 ن فيصل سليم:بةِرَيز ظةما

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةوة كو ئةظرؤكة تشتةكي شازت مةجالَيت تةشريعي و قانوني تَيدا دَينة دينت، ئةوة كو دةسةآلتا تةشريعي 
ئذذةو  تةصةور بكةتن كو كارةك طةلةك باش و راقي طةل هةندَيذيدا خؤ ئيستيسنا بي، يةعين بؤ هةندَي كو 

هذذدا كاري باشة سةر وي نةيَيتة تةت كذذة جو ثذذةيرةوي  كذذو  نذذا  ثذذةيرةوَي دانا ظذذو  بذذرن  سذذت  بيق كرنَي، ديارة دة
ضةندين ساَلة، ضةندين دةوةي ثةرلةماني بوية، كو هةستا هةندَيكي خةلةلي تةشريعي، هةندةك خةلةلَيت 
ئذذةز  نذذدَي  نذذَي، ذبةرهة ئيداري هةي، ذبةرهةندَي دةست هاتة بؤ برن و مةصرةفةكا ئيجطار مةزني لَيهاتة كر

نذذَي، ثشت ةظانيَي كاك فرحان و كاك شوان و د.عزت دكةم كو ذ خوال مة دةست ثَي بكةن و بَيتة جَيبةجَي كر
 طةلةك سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز ظةمان فيصل، بةِرَيز حتسني إمساعيل، فةرموو. 
 بةِرَيز حتسني إمساعيل أمحد:

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي
بذذؤ  لذَذَي  سذذتةيةك دة با طفتوطؤ زؤر درَيذة نةكَيشَي، ثشتيواني لة حاجي كاروان دةكةم، بوويتة دوو دةستة، دة
بذذِروات،  خولي دابَيت، دةستةيةكيش دةَلَي ئَيستا، يان بة دةنطدان يةكاليي بكرَيتةوة، ياخود ضؤن هاتووة وا 

 سوثاس.
 ي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينك

 سوثاس بؤ بةِرَيز حتسني إمساعيل، تَيبيين ثَيش كؤتايي بةِرَيز د.عزت، فةرموو. 
 بةِرَيز عزت صابر إمساعيل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( بةآلم هةتا ئَيستاش يةكال نةبؤتةوة 30/9ِراستة هةموو قائيمةكان ِرةقةميان وةرطرتووة بؤ ئينتيخاباتي )

 %( كة ئينتيخابات لةو كاتة دةكرَي، بؤ ئةم ياسايةمان كردووة؟ بؤ خولي ضوارةم نةبَي؟ زؤر سوثاس.100)
 

 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:



 468 

 سوثاس بؤ بةِرَيز د.عزت صابر، دوو تَيبيين تر وةردةطرم، بةِرَيز عبداهلل حاجي حممود، فةرموو. 
 حاجي حممود: بةِرَيز عبداهلل

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
عذذةيش  ئذذةو مةوزوو سذذةر  كذذرَي لة طذذةر دة نذذةدا، ئة لذذةمان  سذذينطةكاني ثةر جةنابت ِروونكردنةوةت لةسةر نوو

 ِروونكردنةوةيةك بدةي.
 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 مة صاحل، فةرموو. سوثاس بؤ بةِرَيز عبداهلل حاجي حممود، بةِرَيز علي حة
 :طهبةِرَيز علي محة صاحل 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مذذاوةي  تذذةوة  يذَذذ دةكرَي طذذةر در لذَذَين، ئة مذذان ب يذذة ثَي شذذتَيك هة وةلآلهي ِرةنطة زؤري نةبَي ئةطةر مةعلوماتَيك 

نذذة، ئة مذذان خبةي بذذؤ خؤ يذَذوة ثةرلةمان ئةوة جياية، ئةطةر درَيذ ناكرَيتةوة بةخوا تةنفيز ناكرَي، ئيرت  طذذةر ئ
 شتَيكتان الية بؤمان باس بكةن، ضةندَيكيش درَيذ دةكرَيتةوة ئةوةمشان هةر بؤ باس بكةن.

 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

يذذة  تذذر ن بذذيين  هذذيض تَي ئةوةي الي منة هةَلبذاردن لة كاتي خؤي ئةجنام دةدرَيت، بةِرَيز خلف أمحد، كؤتايي، 
 فةرموو. 

 بةِرَيز خلف أمحد معروف:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كذذةي  ئذذةمِرؤ نزي هذذةر  كذذاتي،  ئَيمة كاتَيكي زؤرمان كوشتووة بة تةعديلي ئةم ثةيِرةوةوة، بة تايبةت ليذنةي 
بذذةوة 10) سذذيت  كذذة ثَيوي طذذةر ثةيِرةوة ( سةعات لةسةري دانيشتووين، مادام ئةو هةموو كاتةمان كوشتووة ئة

 لة باشةوة كردوومانة بة باشرت و كردوومانة بة ضاكرت، بؤ ئةم ِرةنج و ماندووبوونةي هةبوو تةعديل بكرَي
سذذيت  كذذةي بةِرا لذذة بةرهةمة مذذان  نذذة خؤ لذذةمانتارة بةِرَيزا ئذذةم ثةر يذذة،  نذذة كات ئذذةم ليذ لذذةمان،  ئةم خولةي ثةر

طذذرت  طذذوَيم  نذذةي نةضنينةوة، بؤية من داوا دةكةم لةم خولةي ثةرلةمانةوة جَيبةجَي بكرَي، من  لذذةو بةِرَيزا
ئذذةوة  بذذةر  كة دةيانةوَي تةئجيل بكرَي بؤ خولي ثَينجةمي ثةرلةمان، يةعين سةبةبةكان موقنيع نةبوون، لة
تذذر  سذذايةكي  داوا دةكةم جَيبةجَي بكرَي، ضونكة ِرةنج و ماندووبووني ئةو ثةرلةمانةية، ئةطةرنا سةرقاَلي يا

 كرد، زؤر سوثاس.دةبووين و دةرماندةركرد و ئَيستا جَيبةجَيمان دة
 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذت  بذذةِرَيز د.فر كذذرد،  شذذتان  طذذؤي با بذذةِرَيز، طفتو يذَذوةي  بذذؤ ئ سذذوثاس  سوثاس بؤ بةِرَيز خلف أمحد، بةِرَيزان 
 ِرةئيةكي ئامادة كردووة لةبةر ِرؤشنايي ِرةئيةكاني ئَيوة، فةرموو.

 
 بةِرَيز فرست صؤيف علي:
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شذذَيكي  لة دواي ئةو طفتوطؤية، ِرةئيةكي ديسان وةسةتي هةَلدةبذَيرين، ثةيِرةوةكة تةتبيق دةكةين، تةنها بة
تذذةوازوون و  مذذةَلَيك  سذذي كؤ سذذةر ئةسا نذذة لة ئذذةو ليذنا ضذذونكة  يذذة،  نذذةوة هة بذذة ليذنةكا نذذدي  نةبَيت كة ثةيوة

بذذذ بذذذووة،  سذذذت  نذذذة درو سذذذيؤن و ئةوا نذذذةي فراك لذذذة ِرؤذي ئةوا سذذذني ) يذذَذنن، دةنوو خذذذؤي مب كذذذو  نذذذةكان وة ا ليذ
ئذذةو  يذذةي ) ئذذةو ماددة طذذةَل  هذذةر لة بآلوكردنةوةي لة ِرؤذنامةي وةقائيعي كوردستان( بِرطةيةك زياد دةكةين 

 بةشةي ثةيوةستة بة ليذنة ثةرلةمانييةكان لة خولي ثَينجةم كاري ثَي دةكرَيت(، باشة ئةوة؟ 
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَين

بذذة  سذذت  مذذة دة يذذة ئَي يذذة، بؤ شذذتنةوةية ن ئذذةو داِر سذذةر  يذذةك لة هذذيض تَيبيني يان لة ِرؤذي دةرضوواندني؟ ديارة 
 دةنطدان دةكةين، كاك ساالر حممود، فةرموو.

 بةِرَيز ساالر حممود مراد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مذذن ثَي كذذاتي،  نذذةي  بذذؤ ليذ شذذي  تذذر دةستخؤ يذذان جذذارَيكي  نذذاوخؤ  ثذذةير ةوي  نذذاكرَي،  كذذةرت  تذذة  ئذذةم بابة يذذة  موا
خذذياليف  ئذذةوة  يذذة  كذذرَي، بؤ بذذةجَي دة شذذَيكي جَي نذذاكرَي و بة تذذةرك  شذذَيكي  يذذان بة كذذرَي،  بذذةجَي دة هةمووي جَي
لذذةم  ثةيِرةوة، خياليف عوريف ثةرلةمانيية، خياليف ئةو كاركردنانةية كة لة ِرابردوودا كراوة، من نازالنم نياز 

هذذةر  بابةتة ضية؟ نذذة  مذذايف خؤيا لذذةمانتاران  سذذتان و ثةر ئةطةر مةسةلة ئيمتيازاتة بَيطومان ثةرلةماني كورد
لذذةوةي  يذذة  طذذر ن كذذةس ِرَي يذذةعين  طذذرن،  كذذة وةرب ئيمتيازَيكيان هةبَي و ئيستيحقاقاتي خؤيان لة كؤتايي خولة

ئذذةو ئةو ئيمتيازاتةي كة لة ناو ئةو ثةيِرةوةدا بؤ ثةرلةمانتاران دةستنيشان كراوة ِرَي شذذمواية  نذذةدرَي، ثَي طة 
بذذةآلم  كذذة،  كذذو ية ئيمتيازاتةي كة لة ثةيِرةوي كارثَيكراوي ئَيستا هةية تاوةكو ئةم ثرؤذةي كة تةواو بووة وة
خذذؤي  ئةطةر ويستَيكي تر هةية لة دةرةوةي ئةوة، كة ِرووناكي نةخراوةتة سةر، ئاسايي ية با ئيشةكة وةكو 

بة دَلنياييةوة ئَيمة بة نةزعةيةك كارمان لةسةر جَيبةجَيكردني ئةم  بِروات و هةمووي ثةسند بكرَي، بةآلم
جذذةمي  خذذولي ثَين بذذؤ  كذذة  كذذرد  ثذذةيِرةوة  ئذذةم  طذذةَل  هذذاتن لة هذذةنطاو  بذذة  ثةيِرةوة، ثةسندكردني ئةم ثةيِرةوة 
خذذولي  لذذة  تذذةوة،  يذَذذ كراوة كذذةي در ثةرلةماني كوردستان بَيت، بريمان نةضَي ئَيمة ثةرلةماني كوردستان ماوة

قيقي، دةستووري، قانوني خؤي دا نةيتوانيوة ثةيِرةو ثةسند بكات، لة ماوة درَيذكراوةكةي دا كة كؤتايي حة
يذَذذ  مذذانط در شذذت  تذذا هة بذذؤ دوو وةرز وا لذذةمان  كذذة ثةر كذذرا  كذذة دة يذذةي  ئذذةو ئيديعا طذذةر  مذذاوة، ئة مذذانطَيكي 

ئذذةم دةكرَيتةوة، هةشت مانطةكةشي تةواو بووة، لةبةر ئةوة هيوادارم بة طيانَيكي  شذذةيي  ثةرلةماني و هاوثي
لذذةماني  كذذاري ثةر تذذازةي  نذذاغَيكي  سذذةر قؤ ثةيِرةوة تةسليمي ئةوانة بكرَي كة طةرماوطةرم لةسةرةتاوة كار لة
نذذاو  تذذة  تذذر بهَينَي طذذرفيت  دةكةن، نةك ئةم ثةيِرةوة خؤي لة حةفتةي داهاتوو كة كاري ثَي دةكرَي كؤمةَلَيك 

 وة، سوثاستان دةكةين.هؤَلي ثةرلةمان، ئةوة ئَيمة و ئةوة ئَي
 

 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
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بذذة  سذذوثاس  بذذوو،  يذذزايف  ئذذي ئ بذذةآلم ِرة سذذاالر،  سوثاس بؤ بةِرَيز ساالر حممود، وامزاني خاَلي نيزامي بوو كاك 
بذذ نذذة،  تذذةواو بووي كذذة  نذذةي  ئذذةو ماددا سذذةر  كذذةين لة طذذدان دة بذذة دةن سذذت  سذذت، هةرحال، بةِرَيزان دة ةِرَيز د.فر

 فةرموو. 
 بةِرَيز فرست صؤيف علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةشي يازدةيةم:

ضذذونكة  ديواني ثةرلةمان، نووسينطةكان و وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان هةَلدةطريَيت لةو عينوانة، 
 رةفزمان كردةوة ئةوة.

 يةكةم/ ديواني ثةرلةمان 
 (113ماددةي )

 ِراي ئةنداماني ثةرلةمان بةم شَيوةية صياغة كراوةتةوة: دواي وةرطرتين
بذذة  بذذةِرَيوةدةبردرَيت  سذذةرؤكَيكةوة  يذذةن  كذذة لةال يذَذت  يذذوانَيكي دةب كذذاني د نذذدني كاروبارة بذذؤ ِراثةِرا )ثةرلةمان 

 ثلةي تايبةت(
 داوا لة بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان دةكةم ئةم صياغةية خباتة دةنطدان.

 مَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئي

بذذة 52(، كَي لةطةَلة؟ )113ئةو داِرشتنةوة بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، ماددةي ) ( كةس 
 ( كةس دذن، ئةو ماددةية بة زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، ماددةي دواتر.3ثةسند دةزاني، كَي دذة؟ )

 بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكي 
 (114ماددةي )

 سةرؤكي ديوان بة فةرمانَيك لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة دادةمةزرَيت و لةبةردةميدا بةرثرسيار دةبَيت.
 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

كذذَي ( كةس بة 58ئةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلة؟ ) ثةسند دةزاني، 
 دذة؟ كةس نية، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ماددةي دواتر.

 بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مذذاددةي )116( و )115ثَيشنيازَيك هةبوو ماددةي ) طذذةَل  يذذة 114( لة ئذذةو خبة كذذةم  كذذرَي، داوا دة مذذج ب ( دة
 مج كرا.دةنطدان بؤ ئةوةي وةكو بِرطة بيخوَينمةوة ئةطةر دة

 
 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
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كذذَي 60ئةو سَي ماددةي ثَيشنياركراون بؤ دةمج دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلة؟ ) ( كةس بة ثةسند دةزانن، 
 دذة؟  كةس نية، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، وةكو بِرطة.

 بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 ن.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما
يذذة 114كةواتة ماددةي ) ئذذةوةي بيخة ( لة سَي بِرطة ثَيكهاتووة بةو شَيوةيةي دةخيوَينمةوة دواي صياغة بؤ 

 دةنطدان.
 (114ماددةي )

سذذيار  -1 يذذدا بةرثر مذذةزرَيت و لةبةردةم نذذةوة دادة سذذةرؤكي ثةرلةما يذذةن  فذذةرمانَيك لةال بذذة  يذذوان  سذذةرؤكي د
 دةبَيت.

سا ِرةضاوكراوةكان و ئةو دةسةآلتانةي لةاليةن سةرؤكةوة ثَيي دةرَيت سةرؤكي ديوان ئةركةكاني بةثَيي يا-2
 ثيادة دةكات.

بذذةت -3 ثذذةيِرةوَيكي تاي بذذة  ثَيكهاتة و دابةشكردني كارطَيري ديواني ثةرلةمان لةاليةن دةستةي سةرؤكايةتي 
 ِرَيك دةخرَيت.

 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

كذذَي 59ة بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلة؟ )ئةو ماددةي ( كةس بة ثةسند دةزاني، 
 دذة؟ كةس نية، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ماددةي دواتر.

 بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

صذذذي يذذذةوة  بذذذة طؤِرانطاري يذذذة  ئذذذةم ماددة لذذذةمان  نذذذداماني ثةر طذذرتين ِراي ئة تذذذةوة و دواي دواي وةر اغة كراوة
 خوَيندنةوةي داوا دةكةين خبرَيتة دةنطدان.

ضذذونكة  طذذدان،  تذذة دةن ئذذةوة خبرَي ديواني ثةرلةمان ثَيك دَيت، دوو ِراي لةسةر هةية، داوا دةكةين ثَيشوةختة 
 هةردووةكي سَيي زياتر ثشتطريي كرديية، يةكيكيان ئةوةية:

 يان لة بةِرَيوةبةرايةتييانة؟ ئايا ثَيك دَيت لةو بةِرَيوةبةرة طشتييانة؟ 
 يةعين ئةو سَي موديرييانة مودريةي عامة بن يان بةِرَيوةبةرايةتي بن؟

 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةوةي يةكةم ئةوةي هاتووة.
 بةِرَيز فرست صؤيف علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 دةنطدان:داوا دةكةين سةرةتا ئةوة خبةية 

 ثَيك دَيت لةو بةِرَيوةبةرة طشتييانةي خوارةوة.
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 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس بة 33ئةوة  دةخةينة دةنطدان، بةِرَيوةبةرة طشتييةكان، كَي لةطةَل ئةوةية بةِرَيوةبةري طشيت بن؟ )
 ثةسند دةزاني، ثَيشنياري دووةم.

 يف علي:بةِرَيز فرست صؤ
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثَيشنياري دووةم:
 ثَيك دَيت لةو بةِرَيوةبةرايةتييانة.

 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

لذَذة؟ ) كذذَي لةطة طذذدان،  نذذة دةن ئذذةوة دةخةي كذذةس 16لة جياتي بةِرَيوةبةري طشيت، لةو بةِرَيوةبةرايةتييانة،   )
 دووةمن. لةطةَل ثَيشنياري

 بةِرَيز فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيوةبةري طشيت، موديري بةِرَيوةبةري طشيت نية، بة ثلةي تايبةتة دةكرَيت وةكيل وةزيريش بَيت، ثلةي 
 تايبةت ئةوةية بةَلَي، دةكرَيت وةكيل وةزيريش بَيت.

 ةمان:بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرل 

 ئةوة ثَيشنياري بةِرَيوةبةرايةتي طشيت بة زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، كؤي ماددةكة.
 بةِرَيز فرست صؤيف علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شذذتييةكان  كؤي ماددةكة بةم شَيوةيةي خوارةوةي لَي دَيت، تةبعةن طؤِرانكاري لة ناوي بةِرَيوةبةرايةتي ية ط

 ةرلةمانان و وةرطرتين ِراي خودي بةِرَيوةبةرايةتييةكان.كراوة، دواي ِراي ئةندام ث
 ديواني ثةرلةمان ثَيك دَيت لةم بةرَيوةبةرة طشتييانةي خوارةوة:

 بةِرَيوةبةرايةتي طشيت كاروباري ثةرلةمان و ليذنةكان.-1
 بةِرَيوةبةرايةتي طشيت كارطَيري و دارايي.-2
 يية طشتييةكان.بةِرَيوةبةرايةتي طشيت ِراطةياندن و ثةيوةند-3

كذذؤَل و  نذذةوة، ثرؤتؤ يذَذي دةكةي طذذةي دووةم ج لذذة بِر ئذذةوة  كذذةن  سذذي دة ئذذةوةي با لذذةمان  سذذةرؤكي ثةر بذذةِرَيز 
 هاريكاري نَيودةوَلةتي دةيكةينة بةِرَيوةبةرايةتييةك سةر بة سةرؤكايةتي ثةرلةمان.

 
 
 

 بةِرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
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كذذَي 42ةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلة؟ )ئةو ماددةية ب ( كةس بة ثةسند دةزاني، 
كذذرا.5دذة؟ ) سذذند  نذذط ثة نذذةي دة بذذة زؤري كذذةس دذن،  بذذةِرَيز  (  شذذنيارةى  ئذذةو ثَي فذذةرموو،  تذذر،  مذذاددةى دوا

 )د.شريين( باسى كرد.
 بةرَيز فرست سؤفى:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
طذذةمان كرد سذذتا جَي مذذاددةى )ئَي تذذةوة لَيرة، مذذة 116ؤ ئذذةوةى ئَي بذذةر  بذذى لة سذذجيل  كذذؤل تة بذذَى ثرؤتؤ بذذا   )

طذذةر  كذذة ئة يذَذت  سذذولة دةب ئذذةو تةسةل ماددةكامنان زؤر طؤرى، دواى ثَيداضوونةوة تةسةلسوىل ماددةكان بةثَيى 
 هةلةيةكيش هةبوو بةو تةسةلسولة دةبَيت كة بة نةتيجةى كؤتايى ثرؤتؤكؤل دةردةضَيت. 

 (116ماددةى )
لذذةتى  كذذارى نَيودةو كذذؤل و هاري يذذةتى ثرؤتؤ لذذةمان و بةرَيوةبةرا نذذةوةى ثةر سذذةنتةرى توَيذي لذذة  يذذةك  هذذةر 

 ثةيوةست دةبن بة سةرؤكايةتى ثةرلةمان.
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان: 

سذذةند ( ك50(، دةخةينة دةنطدان )116ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةبيتة ماددةى ) بذذة ثة ةس 
 دةزانى، ئةوةى دذة، كةس نيية بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى دواتر، فةرموو.

 بةرَيز فرست سؤفى:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذةس  ثَيشرت ئةوةمان بة دةنطدان يةكاليكردةوة، كة نووسينطة وةكو خؤى كة هةية دةمَيننةوة، بؤية ئَيستا 
لذذة )( كةس ثشتطريى كردبوو د3رايةك ) مذذةرجَيك  بذذة  نذذة  كذذةمرت 3ةخرَيتة دةنطدان، ئَيمة طوتوما نذذدام  ( ئة

كذذات ) سذذت نا كذذة ثَيوي هذذةبوو  يذذةك  تذذةوة، را سذذينطة دةكرَي كذذات نوو ثذذَيش 3نةبَيت، ئةو  يذذة  يذَذت، بؤ نذذدام ب ( ئة
كذذات ) مذذةرج 3ئةوةى هةموو ماددةكة خبوَينمةوة ئةوة خبرَيتة دةنطدان، ئايا ثَيويست دة يذذان  يذَذت  نذذدام ب ( ئة

يذذ كذذات ني سذذت ب شذذوَينَيكى دى ثَيوي هذذةر  كذذان و  نذذدى ثارَيزطا لذذة ناوة يذذة  بذذؤى هة لذذةمان   سذذةرؤكايةتى ثةر ة، 
 نووسينطة بكاتةوة.    

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان: 
يذَذت، 44ئةم ماددةية وةكو خؤيةتى بةم شَيوازة دةخرَيتة دةنطدان ) سذذةند دةزان بذذة ثة ( كةس ئةم ثَيشنيارة 

 ( كةس دذن، بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، خاَلَيكى نيزامى بةرَيز )صاحل فقى(، فةرموو.4وةى دذة )ئة
 بةرَيز صاحل فقى: 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئذذةوة  كذذرا،  بذذاس  طذذةال  طذذةرميانى لة يذذدارةى  كذذان ئ سذذينطةى ثارَيزطا كذذة نوو ئذذةوةى  بذذؤ  يذَذك درا  شذذوا دةنط لذذة ثَي

 ر بَيت لةوةى كة هةر كاتَيكى ثَيويست نووسينطة بكرَيتةوة لة وَى.  ئيدارةى طةرميان  نابَيت رَيط
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:
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 بةرَيز )فرست سؤفى( فةرموو.
 بةرَيز فرست سؤفى:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لذذة )120ثَيشرت خستبوومانة دةنطدان ماددةى ) يذَذت  نذذة141-140-139( كة ثَيك د مذذج  ( ئةما هذذةمووى دة

 ( برطة دواى وةرطرتنى تَيبينى ئةندامانى ثةرلةمان بةم شَيوةية رَيكخراوةتةوة.5بووة لة ضوارضَيوةى )
 (118ماددةى )

لذذذةو -1 لذذذةمان  نذذذدامانى ثةر بذذة ئة يذذذان  سذذذكااَلى هاواَلت كذذذارى و  طذذرتن و داوا بذذذة وةر سذذذتَى  سذذينطة هةَلدة نوو
يذذدارةكان نذذة ثةيوةند نذذةى ليذ تذذا رةوا سذذينطةية  نذذةوةى  نوو ضذذوون و  طةياند سذذتى بةدوادا بذذة مةبة يذَذت  بكر

 وةاَلمةكان بة خاوةنةكانيان.
 ثَيويستة سكااَلكان لة ذَير دادبينيدا نةبَيت وة قؤناغةكانى بة دواداضوونى لة اليةنى تايبةمتةند بريبَى.-2
تذذة هةر نووسينطةيةك ضةند كارمةندَيكى دةبَيت بؤ بةرَيوةبردنى كارةكانى يةكَيك لة كا-3 رمةندةكان دةبَي

يذذارى  لذذةمان د يذذوانى ثةر سذذةرؤكى د يذذةن  بةرَيوةبةرى كارطَيرى نووسينطة ذمارة و ضؤنيةتى كاركردنيان لةال
 دةكرَيت.

 ثةرلةمان ثَيويستى و خةرجييةكانى نووسينطةكان دابني دةكات.-4
 هةملانطرت لةسةر راى ئةندامانى ثةرلةمان.-5

 كى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤ
ئذذةوةى دذة )49ئةو ماددةية بةم شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان ) نذذى  سذذةند دةزا ( 2( كةس بة ثة

 كةس دذن بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى دواتر، فةرموو.
 بةرَيز فرست سؤفى: 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.      
 بةشى دوازدةيةم

 (119ماددةى )
 ةوانى تايبةتى دةبَيت و دةكةونة بةر فةرمانى سةرؤكى ثةرلةمان.ثةرلةمان ثاس-1
كذذارى -2 سةرؤك قةبارةى ئةو هَيزة و ذمارةى تاكةكانى ديارى دةكات كة بة تةواوى دةزانَيت بؤ ثاراستنى رَي

 و ثاسةوانى لة ثةرلةمان.
 دةغةية.هَينانة ذوورةوةى ضةكى ئاطرين يان بريداركةر بؤ ناو باَلةخانةى ثةرلةمان قة-3
يذَذو -4 ضذذَيتة ن يذذة ب ضذذةكدار ني كذذى  جطة لة ثاسةوانى ثةرلةمان و ثةرلةمانتاران بؤ هيض ضةكدارَيك يان هَيزَي

 باَلةخانةى ثةرلةمان و بؤشيان نيية لة نزيك دةرطاكانى مبَيننةوة، تةنها بة رةزامةندى سةرؤك نةبَيت.
 

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان: 
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طذذدان )ئةو ما نذذة دةن يذذةوة دةخيةي شذذَيوازةى خوَينرا ئذذةوةى دذة، 55ددةية بةو  نذذن،  سذذةند دةزا بذذة ثة كذذةس   )
 كةس نيية بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى دواتر، فةرموو.

 بةرَيز فرست سؤفى:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (120ماددةى )
هذذة بذذؤ ثةرلةمان بؤى هةية لة نَيو ئةندامةكانى شاد رةوانةى دةرةوةى  كذذات  شذذانديش ب تذذى  كذذات و داوة رَيم ب

سةردانيكردنى، سياغةكةى ثَيشكةمشانكرا ثَيمان نةكرا سياغةى بكةينةوة لة رووى ئةو سياغةوة دايدةنَيني 
 كة بؤمان هاتبوو.  

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:
طذذدان ) ئذذةوة59ئةو ماددةية دةخةينة دةن نذذى،  سذذةند دةزا بذذة ثة كذذةس  نذذط (  كذذؤى دة بذذة  يذذة  كذذةس ني ى دذة، 

 ثةسةند كرا، ماددةى دواتر، فةرموو.
 بةرَيز فرست سؤفى:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 (121ماددةى )

كذذة  بذذدات  مذذة  ئذذةو ئةندا مذذةتى  يذذة يار بذذؤى هة سذذةؤكايةتى  نذذد  بة ثشت بةسنت بة راثؤرتى ثزيشكى تايبةمتة
 ة ناوةوة يان لة دةرةوةى هةرَيم.تووشى نةخؤشيةك دَيت ثَيويستى بة ضارةسةرى دةبَيت، ل

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:
ئذذةوةى دذة )47ئةو ماددةية بةو شَيوةيةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان ) نذذى  ( 7( كةس بة ثةسةند دةزا

 كةس دذن، بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، خاىل نيزامى بةرَيز )شوان(، فةرموو.
 امحد نعمان: بةرَيز شوان

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
خذذاىل  كذذرد  يذذان  لذذة بري يذَذرة  لَيرة رايةكامن هةبوو كة ضةندين ئةندام ثةرلةمان ثشتطرييان كرد بةس ديارة  ل

 ( لةو ماددةية، سوثاس.2)
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 دواتر، فةرموو.    ئةوة دواتر دَيت، سوثاس بؤ بةرَيز )شوان امحد( ماددةى
 بةرَيز فرست سؤفى:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بذذة  سذذت  يذذة ثةيوة ئذذةو ماددة بذذَينت،  سذذتةقيل دة يذذةكى مو نذذة ماددة يذَذت دةيكةي مذذان دةب يذذةكى تر سذذتا ماددة ئي

 راوَيذكاران، بةو شَيوةية دارَيذراوةتةوة.
 (122ماددةى )
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بذذة راوَيذكارانى ثةرلةمان لةالين سةرؤكايةتى ثةرلةمان ديا تذذةكانيان  ضذذة و ئيمتيازا رى دةكرَين و ماف و مو
 ثَيى ياسا بةركارةكان ديارى دةكرَيت.

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان: 
 بةرَيز )على محة صاحل(، فةرموو.

 بةرَيز على محة صاحل:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يذَذت )بة كذذة ناب ضذذونكة ثلة سذذتيحقاق(يش،  يذَذت )ئةرك–ماف–ثلة–ئي يذَذت، ناب يذَذذكار ب شذذتى( راو بذذةرى ط ِرَيوة
تذذةواو  صذذناعةت  يذَذت  )بةِرَيوةبةر( ثلةى )راوَيذكار( بَيت، دوو: راوَيذكاريش ئةبَيت بة ئيستيحقاق بَيت، ناكر

 كردووة متةوةستةت تةواو كردبَين مةحةدت تةواو كردبَيت ثلةكةى وا بَى. 
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس كاك )على محة صاحل(، با بةرَيز )د.فرست( ئةو سياغة خبوَينَيتةوة، فةرموو.
 بةرَيز فرست سؤفى:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سذذياغةيةش  ئذذةو  بذذوون  سذذابري(  سياغةيةكى تر لة اليةن كاك )عمر عينايةت(، وة سياغةيكيش الى )د.عزت 

لذذةمان  يذَذذكارانى ثةر هذذاتوو، راو يذذةت(  مذذر عينا سذذةرؤكى الى )ع يذذةن  لذذة ال يذذة  سذذفةل وةزيفي بذذةثَيى ئةلوة
 ثةرلةمانةوة دادةمةزرَين و ئةركةكانيان ديارى دةكرَين و لةبةر دةم سةرؤكى ثةرلةمان بةرثرسيار دةبن. 

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 ن(، فةرموو.ئَيمة تَيبينيةكيرت وةردةطرين، لةبةر ئةوة ئةو ئيختيصاصى ئيدارةية )د.جوا

 بةرَيز جوان امساعيل عزيز: 
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئذذةو  طذذوَيرةى  بذذة  نذذَينت،  نذذةى دا بذذاتى ئةوا سذذئوليات و واج كذذةكامنان مة لذذةمان ئةر سذذةرؤكى ثةر تذذوانني  دة
لذذؤ  شارةزايةى ئةوةى هةيةتى بةاَلم ئةطةر بلَيى وةسفى وةزائيف، وةال! هةست دةكةم لة هةرَيمى كوردستان 

 يفةك لة هيض موئةسةسةكى وةسفى وةزائيف نيية، سوثاس. هيض وةز
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ )د.جوان(، بةرَيز )د.عزةت صابر(، فةرموو.
 بةرَيز عزت صابر امساعيل:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يذذارى ئةوةى )د.فرسةت( هنى كرد تةنها وشةى ئةركى بؤ زيادكا ئةىَل )بة يذذة د سذذا هة بذذةركارةكان يا ثَيى ياسا 

كذذرد  سذذات تَي شذذةى يا تذذؤ و كذذة  كردووة مووضةى راوَيذكار ضية؟ ئةركةكةى ضيية؟ كةى ئةبَيت بة راوَيذكار؟ 
لذذةى ) يذذةن ث ئذذةوةش ئةمة يذذة  شذذةيةك هة لذذةمان كَي لذذة ثةر يذذة  ( و )ب( أهيض لبسَيكى تيا نامَينَيت، ئةوةى هة
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ئذذةوةى دراوة بة راوَيذكار، راوَيذكارَيك  كذذةيان وةك  كةمرت وةرةطرَيت لة راوَيذكارَي لة كاتَيكا وةسفة وةزيفية
بذذةركارةكان  سذذا  بذذة يا ئذذةَلَى  ئذذةوةى  ئذذةوةى  يذذة  يذذة، بؤ كة كاك )عمر( ئاماذةى ثَيدا يةك وةسفى وةزيفيان هة

ئذذة كرَيت هيض كَيشةى نامَينَيت، ئيمتياز و مووضةيان يةك ئةخرَين ئةركةكانيان لةاليةن سةرؤكةوة دابةش 
 بة سةريان، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان: 
مذذة،  سذذةر ئة نذذةكردووة لة سذذةت  ئذذةوة ق بذذةر  سوثاس بؤ بةرَيز )د.عزت سابري(، بةرَيز )عمر عينايةت ( تؤ لة

 فةرموو.
 بةرَيز عمر عينايةت:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بذذؤ  من با ثَيم بلَين بة ض ياسايةك راوَيذكار يذذة  دائةمةزرَيت لة هةرَيمى كوردستانا  بة ثَيى وةسفةى وةزيفي

مذذةتى 17( سال خزمةتى هةبَيت )15منوونة ئةطةر كةسَيك خةرجيى )بةكالؤريؤس( بَيت ئةبَى ) ( سال خز
جذذا  تذذةوة ئين يذَذت، وة باَلوببَي سذذةدةق ب سذذةكة مو سذذتان بةح هةبَيت، بةحسَيك تةقديم كات بؤ زانكؤكانى كورد

يذذة ب ئذذةبَيت )بذذؤى هة هذذةبَيت  سذذتةر( ى  طذذةر )ما يذَذذكار(، ئة تذذة )راو بذذؤ 15بَي يذَذزم  طذذةل ر هذذةبَيت، لة سذذاىل   )
سذذتا  فذذى ئَي سذذفةى وةزي قسةكةى )د.جوان( زؤربةى زؤرى ئةوانةى كة ئَيستا كارمةندن لةو دةوَلةتا بةثَيى وة

نذذةى كاردة بذذةاَلم ئةوا مذذةتى كارئةكةن، لةوانةية زؤر هةية بة ثَيى وةسفةى وةزيفةى نيية،  لذذةناو حكو كذذةن 
هةرَيمى كوردستان زؤربةى زؤرى بة ثَيى وةسفةى وةزيفيية،بةىَل هةية بةثَيى وةسفةى وةزيفى نيية بةاَلم 
سذذفةى  يذَذى وة بذذة ث بذذدةين  مذذة هةوَل مذذةودوا  ئَي بذذؤ لة سذذتة  يذذة ثَيوي ئَيمة بؤ لةمةودوا ئةو ياساية دائةنَيني، بؤ

 وةزيفى بَيت، سوثاس.
 ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئيرباهيم  

 سوثاس بؤ بةرَيز )عمر عينايةت(، بةرَيز )على محة صاحل(، فةرموو.
 بةرَيز على محة صاحل: 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 
فذذاز  كذذة ئين سذذفة وةزيفية عذذرياق وة فذذي  ئَيمة لةم ثةرلةمانة ثَيشووتريش ئيشى ثَيكراوة قانوون وةسفى وةزي

سذذةرؤكايةتى كراوة، كةواتة ئيش بةوة وة ئ طذذةر  تذذةوة، ئة جذذواب بدرَي يذَذرة  ةكرَيت، بةاَلم يةك خةلةل هةية ل
نذذةكرد،  يذَذرةوة  بذذةم ث ثةرلةمان ئةوةى مةسئولة وةسفة وةزيفيةكة قانوونوونةكة جَيبةجَي ى نةكرد ئيشى 

 حةل ضيية؟ كَى ئيجرائات ئةكا؟ كَى بةدواداضوون ئةكا؟ سوثاس.
 ى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤك 

 سوثاس بؤ بةرَيز )على محة صاحل(، )د.جوان(، فةرموو.
 

 بةرَيز جوان امساعيل عزيز:
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 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مذذن ) فذذي،  لذذة 30من ئةو قسانةم كرد كة وةسفى وةزي يذذف  سذذفى وةزائ يذذة، وة كذذؤى هة لذذة زان مذذةمت  سذذاَلة خز  )
بذذةس ) يذذة،  يذذدارة30ئيدارةت بةشةرية ئةو دةرسةشم دا سذذاَل ئ يذذف، (  تذذةرتيب وةزائ شذذةريية    مذذةوارد بة ت 

كذذةكان  بذذى ئةر يذذت دة وةسفل وةزائيف، تةقيم وةزائيف، لة ئةساسى علمى دةىَل ئةطةر ئةتوو مووضةى دادةنَي
كذذةكانى  ضذذةندة؟ ئةر بذذاتى  يذذت، واج سذذةى دابنَي ئذذةو ئةساس سذذةر  سذذات و لة مذذةخاتر و خمةسة فذذةكان و  و ما

لذذة ضةندة؟ مةسئوليةتى ضةندة؟ مةخاترى هةية يا بذذةاَلم  بذذى،  هذذا  بذذى وة يذذة دة سذذةكى علمي ن نا؟ ئةوة ئةسا
مذذةى  قذذانوونى خد سذذةر  يذَذت، لة تذذةتبيق ناكر بذذةاَلم  يذذة  يذذف كرا واقعى عةمةىل لة هةموو عرياقى وةسفى وةزائ

 مةدةنى، زؤر سوثاس.
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 احل فقَى(، فةرموو.          سوثاس بؤ بةرَيز  )د.جوان(، ئَيستا راى كؤتايى )ص
 بةرَيز صاحل فقَى حممدامني:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بذذة  يذَذت  بذذةت ب شذذَيكى تاي بذذةش، بة تذذة دوو  كذذةم بكرَي شذذنيار ئة مذذن ثَي يذذة  ئذذةو ماددة نذذى  سذذةر كرد بذذؤ ضارة

لذذة كذذة  سذذانييةى  بذذةو نايةك يذَذت  بذذةت ب يذَذوان  دامةزراندن بؤ لةمةو دوا بؤ خولةكانى ئايندة، وة بةشَيكى تاي ن
 راوَيذكارةكانة لةو ماف و ئيمتيازاتانةى لة ئَيستايا هةية، بكرَى بة دوو بةش و رَيك خبرَيت. 

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:
هذذةموو  هذذةمواركراو  سذذازى  سذذاى ضاك يذَذى يا بذذة ث ئذذةوة  يذذة  سذذتا هة ئذذةوةى ئَي قذذى(،  صذذاحل ف بذذةرَيز ) بذذؤ  سوثاس 

 )فرست(، فةرموو. ضارةسةر دةكرَيت، كاك 
 بةرَيز عمر عينايةت:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يذذةكمان  مذذة ماددة كذذة ئَي يذَذت  سذذةند بكر سذذازى ثة سذذاى ضاك ئةطةر ئةوةى كة ئَيستا دةينووسني دواى ئةوةش يا

فذذى ) مذذةتى وةزي يذَذت خز شذذار دةب تذذة موستة سذذةك ئةبَي هذذةر كة ئذذةَلَى:  كذذة  يذذة  طذذةر 20هة هذذةبَيت، ئة سذذاَلى   )
هذذةبَيت تذذؤراى  عذذزت( و دك كذذاك )د. مذذر(و  كذذاك )ع ئذذةوةى  كذذدانى  بذذة لَي مذذةوة  سذذتا دةخيوَين ئذذةوةى ئَي يذذة  ، بؤ

 دةسكاريةكى بضووك ئةو سياغةى لَيدةرضووة، هيوادارم ثةسةندى بكةن.
 (122ماددةى )

سذذا  فذذى يا سذذفى وةزي يذَذى وة بذذة ث كذذرَين  يذذارى دة لذذةمان د سذذةرؤكايةتى ثةر يذذةن  لذذةمان لةال يذَذذكارانى ثةر راو
 و ئةرك و مووضة و ئيمتيازاتةكانيان ديارى دةكرَيت. بةركارةكان ماف

 
 

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:
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ئذذةوةى دذة )50ئةو ماددةية بة شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان ) نذذى،  سذذةند دةزا بذذة ثة ( 3( كةس 
 كةس دذن، بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى دواتر، فةرموو.

 ز عمر عينايةت:بةرَي
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لذذةمان 3ماددةيةكمان بؤ ئيستيحداس دةبَيت، داواى زياتر لة ) نذذدامانى ثةر طذذةر ئة كذذة ئة ( ئةندام ثةرلةمان 
 ( وةردةطرَيت.123دةنطى بؤ بدةن، تةسةلسوىل )

 (123ماددةى )
كذذ شذذينكراوةكان دة لذذةمانتارة خانةن بذذؤ ثةر سذذراو  نذذدنى سةرؤكايةتى ثةرلةمان نوو سذذانكردنى راثةرا كذذار ئا ات 

 كاروبارةكانى لة دام و دةزطا فةرمييةكان.   
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان: 

طذذدان ) نذذة دةن كذذةس 54ئةو ماددةية بةم شَيوازة ئيزافةية دةخيةي ئذذةوةى دذة  نذذى،  سذذةند دةزا بذذة ثة كذذةس   )
 بةرَيز كاك )شوان( فةرموو. نيية، بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، خاىل نيزامى

 بةرَيز شوان امحد نعمان: 
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

طذذةل  يذذة لة سذذةر درا زؤرخاملان ثةيوةندى بة يةكرتيةوة هةبوو دةمج كرا، ثَيم باشة ئةو ماددةيةش دةنطى لة
 ( ببتة خاَلى يةكةم و دووةم دةمج بكرَيت بة راى من ثَيم باشرتة، سوثاس.121ماددةى )

 ز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَي 
 بةرَيزان ليذنةى ثةيرةو، فةرموو. 

 بةرَيز عمر عينايةت:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( دا با وةكو خؤى بَيت.121ماددةم دةنطمان لةسةر ماددةى )
 (123ماددةى )

سذذت يذذة ثَيوي ئذذةو ماددة سذذلةن  يذذة ئة يذَذى وا يذذةك ث يذذة  دوو را هةية بؤ زياد كردنى را يذَذى وا يذذةكيش ث كذذات، را نا
طذذا و  تذذة رَي يذَذك ها شذذةو طرفت هةبَيت، ئةو راى يةكةم لةكاتى طفتوطؤكان و كاركردنى ثةرلةمان ئةطةر هةر كَي
يذذة  يذَذى وا تذذةوة، راى دووةم/ ث لة ثةيرةودا ئاماذةى ثَينةدرابوو ئةوة بة دةنطى زؤرينةى رةها يةكاليى دةكرَي

 ثَيويست ناكات ئةو ماددةية هةبَيت.
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 ئةو ماددةى كة ثَيى واية ئةو راية هةبَيت هةرضةندة تةحسني حاصلة.
 

 بةرَيز عمر عينايةت:
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 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يذذة،  لةوانةية شتةك لةناو هؤل دروست دةبَيت لةوانةية دروستيش نةبَيت لة ثةرلةمان مةعالةجةى نةكردي

ئذذةو بة زؤري كذذةين  نذذة ب ئذذةو تةمخي بذذؤ  يذَذت  يذذةك دةَل نةى رةها بريار دةدةن كةوا مةعالةجةى بكةن، بةس را
يذذة  ئذذةو ماددة طذذدان،  نذذة دةن كذذةم دةخةي يذذة راى ية كذذةين، بؤ سذذى ب كذذات با سذذت نا هذذةر ثَيوي كذذةين،  شذذبينية ب ثَي

 هةبَيت يان نةبَيت.        
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:

طذذدان )ئةو ر  نذذة دةن هذذةبينت دةخيةي كذذة  يذَذت ماددة كذذة دةل يذذةى  مذذاددة 10ا ئذذةو  نذذن  سذذةند دةزا بذذة ثة كذذةس   )
نذذةى 36هةبَيت، ئةوانةى دةَلَين ئةو ماددة نةبَيت ) تذذة بةزؤري ( كةس ثَييان ثةسةندة، ئةو ماددة نةبَيت، وا

 دةنط ئةو ثَيشنيارة نامَينَيت، ماددةى دواتر، فةرموو.
 بةرَيز فرست سؤفى:

 ز سةرؤكى ثةرلةمان.بةرَي
 (.124ئةو ماددةيةيى كة ئيستيحدامسان كردبوو دةستةى سةرؤكايةتى دةبيتة ماددةى )

 (124ماددةى )
 دةستةى سةرؤكايةتى دةرماَلةى تايبةت بؤ فةرمانبةر و دةرمالةى تايبةت بؤ ثةرلةمانتار دياري دةكات.

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:
طذذدان )ئةو ما كذذةس 46ددةية بةو شَيوةيةى خوَينرايةوة دةخةينة دةن ئذذةوةى دذة،  سذذةندة،  يذَذى ثة كذذةس ث  )

 نيية بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى دواتر، فةرموو.
 بةرَيز فرست سؤفى:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 (، ئةو ماددةيةش ئيستيحداس كراوة.125ماددةى )
 (125ماددةى )

 نطى لةطةل ثةرلةمانتارانى عرياق و دةرةوة ثَيك دةهَينن.ثةرلةمان طروثى هةماهة
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:

( كةس دذة ئةو ماددةية بة 2( كةس بة ثةسةند دةزانَيت، ئةوةى دذة )42ئةو ماددةية دةخةينة دةنطدان )
 زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا،ماددةى دواتر،فةرموو.

 :بةرَيز فرست سؤفى
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (126ماددةى )
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نذذدامان  ضذذوارى ئة سذذةر  يذذةك لة شذذنيازى  سذذةر ثَي شذذَيكى لة يذذان بة دةكرَيت حوكمةكانى ئةم ثةيرةوة هةمووى 
خذذاَلى  نذذان،  سذذا دا كذذارى يا هذذةمان رَي بذذة  يذَذت،  هذذةموار دةكر نذذدامان  طذذى ئة هذذاى دةن نذذةى رة نذذدى زؤري بةرةزامة

 نيزامى، كاك )صاحل فقى(، فةرموو.
 َيز صاحل فقى حممدامني:بةر

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لذذة  بذذاس  بذذةاَلم  هذذاتووة،  ئةمة رَيكارى هةموارى هةموو ماددةكانة يان بةشَيكى، بةش لة ضةند ماددةيةك ثَيك
تذذوانني  ماددة ناكات، بؤية من ثَيشنيار دةكةم ماددةيةكيشى تَيبكرَيت لة دواى بةشةكة، بةثَيى ئةمة بَيت دة

كذذةوة لة خولةكانى  بذذة ية هذذةموويان  يذذان  يذذةك  ضذذةند ماددة شذذة  ئذذةو بة شذذَيك  يذذان بة داهاتوو تةنها هةمووى 
 هةموار بكةن، باس لةماددة ناكات بة تةنها، سوثاس. 

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 ئةمة ثَيشنيارى تازةية.           

 بةرَيز فرست سؤفى:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كذذةى  ماددةش مذذاددة ب يذذةك  طذذةر  شذذَيكة، ئة بذذةاَلم بة بةشة،  ماددةش بةشَيكة لة ثةيرةو، ثارضةيةكى بضوكة 
 دةى بكةى.

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 بةش )فصل( نيية، ئةوةش ئيزافة بكةن.

 بةرَيز فرست سؤفى:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذةر  دةكرَى حوكمةكانى ئةو ثةيرةوة هةمووى يذذةك لة شذذنيازى  سذذةر ثَي يان بةشَيكى يان هةر ماددةيةكى لة
سذذا  كذذارى يا هذذةمان رَي يذَذت، بة هذذةموار دةكر نذذدامان  طذذى ئة ضوارى ئةندامان بةرةزامةندى زؤرينةى رةهاى دةن
دانان، بةاَلم لَيرة يةك تَيبينى هةية، ماددةم بة هةمان رَيكارى ياسا دانانة، ياسا دانان بةزؤرينةى رةها نيية 
هذذةمان  بذذة  مذذاددةم  بة زؤرينةى ئامادةبوانة، بؤية من خؤم ثَيشنياز دةكةم ئةو زؤرينةى رةهاية هةلبطرين، 

 رَيكارى ياسا دانانة دةبَيت زؤرينةى رةها هةَلبطرين.
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:

بذذة يذذة  ئذذةو ماددة سذذتا،  كذذو ئَي مذذادةبوان وة نذذةى ئا بذذؤ زؤري هذذا  نذذةى رة نذذة زؤري يذذةوة دةخةي شذذَيوازةى خوَينرا و 
( كةس بة ثةسةند دةزانى ئةوةى دذة، كةس نيية بة كؤى دةنط ثةسةند كران ماددةى دواتر، 45دةنطدان )

 فةرموو.
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 بةرَيز فرست سؤفى:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ضذذوان كذذةوتى دةر لذذة رَي ثذذةيرةوة  ئذذةم  كذذةن،  سذذةند دة مذذةى ثة يذذا كا يذذة، ئا مذذاددةى كؤتاي لذذةمان  كذذارى ثةر دنى 
مذذةى  لذذة رؤذنا نذذةوةى  لذذة رؤذى باَلوكرد ثذذةيرةوة  ثَيدةكرَيت و لة رؤذنامةى فةرمى باَلودةكرَيتةوة، يان ئةم 
خذذوىل  لذذة  يذذةكان  نذذة ثةرلةمان بذذة ليذ سذذتة  شذذةى ثةيوة لذذةو بة طذذة  يذَذدةكرَيت، ج كذذارى ث سذذتانى  قذذائعى كورد وة

جذذةمى ثة خذذوىل ثَين لذذة  مذذةى ثَينجةم كاري ثَيدةكرَيت، يان ئةم ثةيرةوة  لذذة رؤذنا يذَذدةكرَيت،  كذذارى ث لذذةمان  ر
كذذةون،  يذَذك دة سذذيغةكى ر وةقائعى كوردستانى باَلو دةكرَيتةوة، ئةمانة هةمووى دةخةنة دةنطدان يان لةسةر 
كذذارى  سذذتانى  قذذائعى كورد مذذةى وة لذذة رؤذنا نذذةوةى  لذذة ِرؤذى باَلوكرد ثذذةيرةوة  ئذذةم  يذذة،  سذذتةكةى ئةمة ناوةرا

سذذتة كذذارى  ثَيدةكرَيت، جطة لةو بةشةى ثةيوة لذذةمان  جذذةمى ثةر خذذوىل ثَين لذذة  يذذةكان  نذذةكان ثةرلةمان بذذة ليذ
 ثَيدةكرَيت.

 جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:
ئذذةوةى  طذذدان  نذذة دةن سذذَيكيان دةخةي ئذذةوةى دووةم هةر نذذة  تذذر دَيي ئةوةى ئَيسٍَتا هةية با خبرَيتة دةنطدان، دوا

 زؤرينةى هينا  ئةوةى ثةسةند دةكةين، فةرموو.
 فرست سؤفى: بةرَيز

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ئةم ثةيرةوة لة رَيكةوتى دةرضواندنى كارى ثَيدةكرَيت، لة رؤذنامةى فةرمى باَلو دةكرَيتةوة.

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان: 
 ( كةس ئةو ثَيشنيارةيان ثةسةندة، ثَيشنيارى دووةم، فةرموو.25ئةمة دةخةينة دةنطدان )

 َيز فرست سؤفى:بةر
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

طذذة  يذَذدةكرَيت، ج كذذارى ث سذذتان  قذذائعى كورد فذذةرمى وة مذذةى  ئةم ثةيرةوة لة رَيكةوتى باَلوكردنةوةى لة رؤذنا
 لةو بةشةى ثةيوةستة بة ليذنة ثةرلةمانيةكان.  

 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:  
 ( كةس ئةم ثَيشنيارةيان ثةسةندة، ئةوةى دواتر، فةرموو. 17دةنطدان ) بةِرَيزان ئةوةى دووةم دةخةينة

 بةرَيز فرست سؤفى:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

فذذةرمى  مذذةى  لذذة رؤذنا يذَذدةكرَيت و  كذذارى ث لذذةمان  جذذةمى ثةر خذذوىل ثَين لذذة  ثذذةيرةوة  ئذذةم  سذذَييةم،  شذذنيارى  ثَي
 باَلودةكرَيتةوة.
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 ثةرلةمان:  بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى 
شذذنيارى 16بةرَيزان ثةيرةوى سَييةم دةخةينة دةنطدان ) تذذة ثَي سذذةندة، وا ثذذَى ثة ( كةس ثَيشنيارى سَييةمى 

 يةكةم ثةسند كرا.
 بةرَيز فرست سؤفى:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يذَذدةكرَيت و كذذارى ث ضذذواندنى  كذذةوتى دةر لذذة رَي ثذذةيرةوة  ئذذةم  يذَذدَيت،  شذذَيوةى ل بذذةم  كذذة  تذذة ثةيرةوة لذذة  كةواا

 رؤذنامةى فةرمى باَلودةكرَيتةوة.
 بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/ سةرؤكى ثةرلةمان:  

 كاك )د.فرست( هةمووى بَيخنة دةنطدان، فةرموو.
 بةرَيز فرست سؤفى:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 (.127( تا ماددةى )1كؤى ثةيرةو دَيخينة دةنطدان، ماددةى )

 سةرؤكى ثةرلةمان:   بةرَيز جعفر ئيرباهيم ئيمينكى/
ئذذةوةى دذة )53ثةيرةو هةمووى دَيخينة دةنطدان كَى لةطةليةتى ) يذَذت،  سذذةند دةزان بذذة ثة كذذةس 2( كةس   )

 دذن، بة زؤرينةى دةنط، ثةسةندكرا.
سذذتان،  لذذةمانى كورد لذذة ثةر يذَذت  ثذذريؤز ب ثذذةيرةو،  كذذاتى  نذذةى  دةستتان خؤش  بيت، سوثاسةكى تايبةت بؤ ليذ

 دةستتان خؤش.
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