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 دةسثَيكثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 9/2019/ 1 رَيكةوتي شةممةيةك 

 -ثةرلةماني كوردستان   1/9/2019رَيكةوتي  رؤذي يةك شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  ن سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونية سةرؤكايةتي د. رَيواز فايق حسعَيراق ب

ساَلي ي ثَينجةمجَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين دةسثَيكي خولي 
 ( ي خؤي بةست.2019)

 بةرنامةي كار:
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

لةةة  – كةةةم  سةةاَلي ية سةةثَيكي  شةةتين دة كةةاري داني مةةةي  يةةدا بةرنا لةةةمان بِريار عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةر
تةةذمَير )خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثة لةةة كا سةةتان  لةةةماني كورد شةةةممة 11ر يةةةك  يةةوةِرؤ رؤذي  ثةةَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:1/9/2019رَيكةوتي )
راق لة طةَل َيز لَينان لة طيانى ثاكى شةهيدانى كوردستان و عَيدةقيقة بة بَى دةنطى وةستان بؤ ر/ يةك 1

 مارشى نةتةوةيى.
وىل ثَينجةمى هةَلبذاردن لةاليةن سةرؤكى ثةرلةمان بة ثَيى / كردنةوةى خوىل ثاييزةى ساَلى يةكةم لة خ2

 ةمانى كوردستان.لى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةر( 18 ) لة ماددةى 3حوكمى بِرطةى 
سةرؤكى ثةرلةمان بة بؤنةى كردنةوةى خوىل ثاييزةى ساَلى يةكةم لة خوىل ثَينجةمى  بةِرَيز/ وتارى 3

 ق.راهةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَي
/ وتارى سةرؤك فراكسيؤنةكانى ثةرلةمانى كوردستان بؤ خستنةِرووى ئةولةويةتى تشريعات لة وةرزى 4

 خولةك دا. (3)ياسادانانى نوَي تةنها لة ماوةى 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
 ثاييزة، ساَلى يةكةم، خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردنى بةناوى طةىل كوردستان، دانيشتنى كردنةوةى خوىل

ثةرلةمانى كوردستان، بة دةقيقةيةك بَى دةنطى وةستان بؤ روحى بةزرةفِرى سةرجةم شةهيدانى 
 كوردستان و عرياق بة مارشى نةتةوةيى )ئةى رةقيب( دةست ثَى دةكةين.

ان دةكةم كة بةرنامةى كارى ئةم سكرتَيرى ثةرلةم بةِرَيزفةرموون، زؤر سوثاس، ئَيستاش داوا لة 
 كؤبوونةوةية خبوَينَيتةوة، فةرموو.
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 قهوةضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:نادر منى نبى  بةِرَيز
 سةرؤكى ثةرلةمان. بةِرَيز

 :بةرنامةى كار
و  46) و ماددةكانى( 16( بِرطةى يةكةم و دووةم لة ماددةى )7بة ثَيى حوكمى بِرطةى يةكةم لة ماددةى )

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عرياق دةستةى سةرؤكايةتى 57و  56و  55و  52و  48
ثةرلةمان بِريارى دا بةرنامةى كارى دانيشتنى كردنةوةى خوىل ثاييزةى ساَلى يةكةم لة خوىل ثَينجةمى 

بةم  (1/9/2019 ) َيككةوتىثَيش نيوةِرؤ، رؤذى يةك شةممة رى  (11)هةَلبذاردنى ثةرلةمان لة كاتذمَير 
 شَيوةية بَيت:

راق لة طةَل َيز لَينان لة طيانى ثاكى شةهيدانى كوردستان و عَيدةقيقة بة بَى دةنطى وةستان بؤ ر/ يةك 1
 مارشى نةتةوةيى.

/ كردنةوةى خوىل ثاييزةى ساَلى يةكةم لة خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردن لةاليةن سةرؤكى ثةرلةمان بة ثَيى 2
 ةمانى كوردستان.لى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةر( 18 ) ماددةى لة 3حوكمى بِرطةى 

سةرؤكى ثةرلةمان بة بؤنةى كردنةوةى خوىل ثاييزةى ساَلى يةكةم لة خوىل ثَينجةمى  بةِرَيز/ وتارى 3
 راق.هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَي

تى تشريعات لة وةرزى / وتارى سةرؤك فراكسيؤنةكانى ثةرلةمانى كوردستان بؤ خستنةِرووى ئةولةوية4
 خولةك دا. (3)ياسادانانى نوَي تةنها لة ماوةى 

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فائق حس
بةِرَيزى ثةرلةمان دةست ثَى دةكةين، ئةندامانى ستاش بِرطةى دووةمى بةرنامةى كار بةَلَى زؤر سوثاس، ئَي

خوىل ثاييزةى طرَيدان لة ساَلى يةكةمى  (1/9/2019)آلتيانى ئازيزى هةرَيمى كوردستان ئةمرؤ و هاو
خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان دةست ثَى دةكات و متمانةبةخشني بة كابينةى نؤيةمى 

خاَلى جةوهةرى و جياكةرةوةى ئةم وةرزة دةبَى لة ( 10/7/2019)حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة 
ووةكانى ياسادانان و ضاودَيرى و بةدواداضوونى ئامادةكاريةكانى وةرزى ياسادانانى يةكةم، ضونكة لة ِر

، بؤية بودجةى طشتى هةرَيم ئةركى راستةقينة و جياواز دةكةوَيتة ئةستؤى ثةرلةمان و ثةرلةمانتاران
وومنان بؤ وةرزةكة هةبَيت و ئةركى ضاودَيرى كردنى حكومةتيش هاوتاى تةشريعى روانطةى طرنطة ر

ى ياسادانان لة ضوارضَيوةى ياسا و ثةيِرةوى ناوخؤ ناديدة نةطرين، ضونكة ئةم دوو تةريب لةطةَل ئةرك
ى ثةرلةمان بة بةِرَيزةنطِرَيذ دةكةن، ئةندامانى دةكةن و بايةخ و ئةرزشى يةكرت ر ئةركى يةكرت تةواو

ارةنووسى وانطةمان بؤ ئةم وةرزةى ياسادانان بة طرنطى دةزانني لة ضثالن و ر طشتى و ثَيشخستنةِرووى
ئةوثَيشنيازة ياسا و بِريارانةى كة لة وةرزى ثَيشوو ئاراستة ى ثةرلةمان كراون ئاطادارتان بكةينةوة بؤ 
ئةوةى ثالنى داهاتوومان بةر مةبناى ئةوة بَيت كة ثَيشرت كراوة، كؤى طشتى سَى، ضوار ثَيشنيازة ياسا و 

ةم شَيوةيةى خوارةوة مامةَلةيان لةطةَل كراوة، بِريار ئاراستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان كراوةو ئةوانيش ب
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سَى ثَيشنيازة ياسا و بِريار ثةسةند كراون، ضواردة ثَيشنيازة و ياسا و بِريار ئاراستةى حكومةت كراون بؤ 
 ِرةزامةندى دان لةسةر بارطرانى دارايى دان بؤ ئةوةى خوَيندنةوةى يةكةميان بؤ بكرَيت ئاماذة بة بِرطةى

واَلةتى ثَيشنيازى ياساى تَيدا نةبووة خؤ، دوو ثَيشنيازة ياسا مةرجى رى ثةيِرةوى ناو (79) لة ماددةى (4)
يان لةسةر كردووة، بؤ ضاككردن ئاماذة بة بِرطةى رلةمانتارانة كراونةتةوة كة واذووو ئاِراستةى ئةو ثة

كراوة بؤ ئامادةبوون لة ى ثةَيرةوى ناوخؤ، يةك ثَيشنيازة ياسا ئاراستةى حكومةت  (88)سَييةمى ماددةى 
ى ثةيِرةوى ناوخؤ، شةش ثَينيازة (42)كؤبوونةوةى ليذنةى تايبةمتةند ئاماذة بة بِرطةى يةكةمى ماددةى 

ياسا و بِريار ئامادةكراون بؤ خوَيندنةوةى يةكةم لة كؤبوونةوةى هاوبةشى دةستةى سةرؤكايةتى و ليذنةى 
وخؤ، دوو ثَيشنيازة ياسا كة بة زمانى عةرةبى ثَيشكةش ى ثةيِرةوى نا (79)ياسايى و بة ثَيى ماددةى 

بؤ ئةوةى  وةربطَيردرَينة سةر زمانى كوردى بةر مةبناى  ،استةى كاروبارى ثةرلةمان كراونةتةوةكراون ئاِر
(، يةك ثَيشنيازة 2014)ى ساَلى  (6)ةكان لة هةرَيمى كوردستان ذمارة يحوكمةكانى ياساى زمانة فةرمي

ى ثةيِرةوى ناوخؤ، دوو  (80)ةوة و لةاليةن ليذنةى ياساى بة ثَيى بِرطةى يةكةم لة ماددةى كراوةتياسا رةت
ثَيشنيازة ياساى هَيشتا ئاراستةى ليذنةى ياسايى نةكراون بؤ هةَلسةنطاندن و بِرياردان لةسةريان، يةك 

استةى سةرؤكايةتى اِرثَيشنيازة ياسا ئاراستةى ليذنةى ياسايى كراوة و هَيشتا بؤ خوَيندنةوةى يةكةم ئ
نةكراوةتةوة، دوو ثَيشنيازة ياسا لةاليةن ذمارةى ياسايى ثةرلةمانتاران ثَيشكةش كرا بوون، بةآلم لة 
بنةِرةتدا حكومةت لة خوىل ضوارةم ئاراستةى ثةرلةمانى كرد بوون لة خوىل ثَينجةم بة نووسروى فةرمى 

ان ئاماجنمان بةِرَيزستةى حكومةتى كردةوة، داواى طةِراندنةوةيانى كردبوو، بؤية ثةرلةمان ئارا
ابطةيةنني كة بةضاوى بايةخةوة لة ووى ئةم ثؤلينكارية ئةوةية بؤ راى طشتى و بةِرَيزتانى رلةخستنةِر

ثَيشنيازى ثَيشكةش كراوى ثةرلةمانتاران دةِروانني و خؤمان ثابةندى حوكمةكانى ثةيِرةوى ناوخؤ كردووة 
شنيازى ياسا و بِريارةكان و لة ثشووى وةرزى ياسادانان زياتر لة جارَيك ليذنةى لة مامةَلة كردن لةطةَل ثَي

كاروبارى ياسايى و ليذنة تايبةمتةندةكان و سةرؤكايةتى ثةرلةمان كؤبوونةوة و هاوئاهةنطيمان كردووة بؤ 
يؤنةكان و يةكاليى كردنةوةى ضارةنووسى ثَيشنيازة ياسايةكان، ئَيستاش ثَيشبينيمان ئةوةية كة فراكس

استةى خزمةتى ثةرلةمانتاران بؤشايي ياسايى و كةموكورتى ياسا بةركارةكان و ثَيداويستى قؤناغةكة بة ئاِر
وةك  بةِرَيززياترى كوردستانيان بكةنة بنةماى ثَيشكةش كردنى ثَيشنيازة ياساى ديكة، ثةرلةمانتارانى 

لةم  تَيك كارةكامنان ئاراستة بكةين وضةند ئاس سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان ثالمنان داناوة كة لةسةر
 حاآلنةدا ضِريان دةكةينةوة.

ئاهةنطى و ثتةوكردنى ثةيوةندميان لةطةَل تةواوى فراكسيؤنة ةكةم/ سةربارى كاركردمنان بؤ هاوي
رى و سياسى و بةكارهَينانى مافة دةستوراق لة هةوَلى ةكانى ئةجنومةنى نوَينةرانى عَييكوردستاني

ثَيشنيازة ياسايانةى كة دذ بة  ةكامنان بةردةوام دةبني، لةاليةك بؤ بةرطرتن بة ثةسةندكردنى ئةوياسايي
َيسا دةستووريةكان و بنةماكانى سيستمى فيدِراَلني وةك ثِرؤذة ياساى خزمةتى شارستانى هاوشَيوةكانى ر

بنةمايانة بة ئاِراستةى  َيسا ولةو ياسايانة دةدةين كة دذ بةو رتحادى تانة ى ئيلةاليةكيش لة دادطا
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ريةكانى هةرَيم تَيثةِرَينراون وةك ياساى دنةوةى دةسةآلتى دامةزراوة دةستوسِرينةوةى يان كةم كر
 ثةسةند كراوة. (2019)كارطَيِرى دارايي فيدِراَلى كةلة ساَلى 

هاو ئاهةنطى  دووةم/ ثةرلةمانى كوردستان هاوكات لةطةَل هاندانى طشت اليةنة سياسيةكان بؤ يةكِريزى و
لة ضارةسةركردنى كَيشةكانى كةركووك و تةواوى ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى هةرَيم و هاندانيان بؤ 
ئامادةكارى بؤ هةَلبذاردنى ثارَيزطاكان و ثرؤسةى سةرذمَيرى طشتى بِريار ىَل دراو لةاليةن حكومةتى 

حكومةتى هةرَيم و حكومةتى فيدِراَل بة ناوةندى، ثشتيوانى سياسى خؤي بؤ بذاردةى طفتوطؤ لةنَيوان 
استةى دانوستانى هاوسةنط و ضارةسةرى لؤذيكى كَيشةكان لة بةرذةوةندى كوردستانيان و فةراهةم ئاِر

 كردنى سةقامطريى سياسى و ئابوورى رادةطةيةنني.
ذنةى ليةخساندنى زةمينةى سياسى لةبار و ذينطةيةكى تةندروست بؤ كاراكردنةوةى / بة مةبةستى ر3

اثرسى دةستمان بةسةردانى كردنى حزب و اليةنة سياسيةكان كردووة و ئامادةكردنى دةستوور بؤ ر
بةردةواميش دةبني بة مةبةستى دروست كردنى جؤرَيك لة كؤدةنطى سياسى و نيشتمانى سةبارةت بة 

ةكان و ثرؤذةى دةستوورى هةرَيمى كوردستان كة دواجار دةبَيتة سايةى كؤكردنةوةى طشت جياوازي
ةزامةندى جؤرَيك لة كؤدةنطى ثَيش وةختةى بؤ ية طشتييةكان و دةبَيت فةراهةمى رثارَيزةرى ماف و ئازاد

 بكةين.
اطةيةندراوى هةية كة لةبةردةم هةرَيمى كوردستان كارنامةيةكى ر / كابينةى نؤيةمى حكومةتى4

ةمينةى تةشريعى لةبارى دةوَيت ثةرلةمانى كوردستان خراوةتةِروو جَى بةجآ كردنى ئةو كارنامةيةش ز
ثرؤذة ياسا و بِرياردا دةبينيتةوة، لةهةرة طرنطرتينيان ثرؤذة ياساى  (16)بؤ  (14)كة خؤى لة نزيكةى 

ندروستى ضاكسازية كة لة بوارى خةرجى و داهات و وةزيفةى طشتى و خانةنشينى، ضاكسازى لة كةرتى تة
دامةزراوةى نيشتمانى دةرمان و خؤراك ثاراستنى مافى َيطةى ثرؤذة ياساكانى و دةرمان و خؤراك لة ر

نةخؤش، ثارَيزبةندى ثزيشكان و كارمةندانى تةندروستى، ثرؤذة ياساى ثاراستنى سةرضاوةكان ئاو لة 
هةرَيمى كوردستان، ثرؤذة ياساى هةموارى ياساى وةبةرهَينان، ثرؤذة ياساى بيمةى كشتوكاَلى، ثرؤذة ياساى 

كى هاوضةرخ و هتد...  تى بؤ كرَيكارانى كةرتى تايبةت، ثرؤذة ياساى سيستمى بانكارو بيمةى كؤمةآلية
ةخساندنى زةمينةى تةشريعى بؤ بة ئامانج طةياندنى انطةيةى كة ثةرلةمان بةثرسة لة روبؤية لةو ر

ةهاى ثةرلةمانية هاوكات لؤذيك ئةوةية كة نةيةكى ركارنامةكة وةك خؤى كة دواجار كارنامةى زؤري
مة كردنى هَيَلةطشتيةكان بؤ ياسا ثرؤذةى ضاودَيرى كردنيش لةاليةن ثةرلةمانةوة ئاسانرت دةكات تةرجة

بةر مةبناى خؤ ثابةندكردنى ثَيش وةختةى حكومةت بةو ثرؤذة ياسايانةى كة دةيانَيرَيتة ثةرلةمان و 
رمى داوا لة حكومةتى دواى دةوَلةمةند كردنيان بة تَيبينيةكانى ثةرلةمانتاران ثةسةند دةكرَين، بة فة

هةرَيمى كوردستان دةكةين هةرضى زووترة ئةو ثرؤانة بنَيرَيتة ثةرلةمان بؤ ئةوةى بة ثَيى ثةيِرةوى 
 ناوخؤ ئةولةويةتيان لة وةرزى تةشريعى نوَيدا ثَى بدرَيت.
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ان ؤشنايي ياسا بةركارةكانى هةرَيم و ثةيِرةوى ناوخؤ يةكَيكى تر لة ئةركةكانى ثةرلةم/ لةبةر ر5
حكومةت، بؤية  ن كاتدا يةكَيكة لة ثابةنديةكانىثةسةند كردنى ياساى طشتى بودجةية كة لة هةما

ثَيشبينيمان ئةوةية كابينةى نؤهةم هةرضى زووترة كار بؤ ئامادةكردنى بودجةى طشتى هةرَيمى كوردستان 
يني جار بودجةى تَيدا بكات و ئاراستةى ثةرلةمانى كوردستان بكرَى بؤ ثةسةند كردن بة تايبةت كة دوا

بووة و دواى ئةو بةروارة خةرجى و داهات بةشَيوةيةكى هةرةمةكى  (2013)ثةسةند كراوة ساَلى 
 مامةَلةيان لةطةَل كراوة.

ى ثةرلةمان بةِرَيزؤشنايى ياسا بةركارةكان و ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ئةندامانى / لةبةر ر6
ةطةَل ؤذانةيان ليان هةية و بة حوكمى بةركةوتنى ريازى ياسا و بِرياردةسةآلتى ثَيشكةشكردنى ثَيشن

آلتيانى كوردستان و دؤز و دؤخى كةرتة جياوازةكان لة هةموو كةس باشرت دامةزراوة فةرميةكان و هاو
ماسى و كةموكوِرى ياسا رووى مسى تةشريعيةوة ضية و كَي يةكانى هةرَيمى كوردستان لةيدةزانن ثَيداويست

رةكانيش ضني، بؤية داوا دةكةين خاَلى هاوبةشى نَيوان كارنامةكانتان بدؤزنةوة و بؤ كامل كردنى بةركا
سيستمى تةشريعى نةخةمَلَينى هةرَيمةكةمان لة بوارة ذياريية زيندووةكان و هةمواركردنى ياسا 

َيمى كوردستان و َيكخستنى دةروازة سنووريةكانى هةرن، بةتايبةت لة بوارى ركارةكان هاوئاهةنطى بكةةرب
و المةركةزيةتى كارطَيِرى و دارايى، فرة كردنى سةرضاوةكانى داهات، ثةرةثَيدانى كةرتةكانى كشتوكاَل 

تنى فةراهةم كردنى هةىل كار بؤ طةجنان و دةضووانى زانكؤكان، ثاراس بازرطانى و داهات و طةشتوطوزار
ناني ماددة هؤشبةرةكان بةياسايةكي تايبةت و قةدةغةكردني بازرطاني كردن و بةكارهَي ذينطةى كوردستان

لة كؤتاييدا داواكارين طشت ثةرلةمانتاران و فراكسيؤنةكان و هاوكار  بوارَيكي تر كة بة طرنطي دةزانن هةر
و هاوئاهةنط بن بؤ ئةوةي لةم خولةي طرَيداندا ثةرلةماني كوردستان بكةينة خاوةني ياسايةكي سةربةخؤ 

ؤشنايي ثرةنسيثي و كاروبارةكاني ثةرلةمان لةبةر رو بةرثرسيارَييت و ثَيكهاتة  بؤ ِرَيكخستين دةسةآلت
 جياكردنةوةي دةسةآلتةكان و تايبةمتةندي دةسةآلتي ياسادانان، زؤر سوثاس.

راكسيؤنةكاني ئَيستاش بِرطةي ضوارةمي كارنامةكةمان دةست ثَي دةكةين كة برييت ية لة وتاري سةرؤك ف
بؤ خستنةِرووي ئةولةويةتي تةشريعيان لة وةرزي ياساداناني نوَي لة ماوةي سَي  ثةرلةماني كوردستان

 د.لةك دا، فةرموو بةِرَيز كاك اوميخو
 د عبدالرمحن حسن:بةِرَيز ئومي

 بة ناوي خواي طةورة و ميهرةبان.
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيز

سةرةتا دةرفةت بة  ،مانطرتن لة كاري ئؤثؤزسيؤن لة ثةرلةبؤ رَيزمن ثَيشنياري ئةوة دةكةم 
 فراكسيؤنةكاني ئؤثؤزسيؤن بدرَيت، دةرفةتي قسةكردن بةوان بدرَيت.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فائق حس
بةَلَي، ثَيشنيارةكة ثةسةندة، فةرموون فراكسيؤنةكاني ئؤثؤزسيؤن لة طةورةترينيانةوة دةست ثَي دةكةين، 

 .كاظمفةرموو د.
 اروق نامق/ سةرؤكي فراكسيؤني نةوةي نوَي:ف كاظم بةِرَيز

 بةناوي خواي بةخشندةي ميهرةبان.
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيز

ديارة ئةو بابةتانةي كة جةنابت لة وتارةكةتدا باست كرد هةموويان يان زؤرينةيان بابةتي طرنط و 
ةتانة جَيبةجَي بكات، ئةو ثَيويسنت بؤ ئَيستاي ذياني هاوآلتيان و ئةطةر ثةرلةمان بة دةقيقي ئةو باب

آلتيان زؤر زؤر باشرت دةبَي، وةكو فراكسيؤني جَيبةجَي بكات، دَلنيام دؤخي هاوآلتيان و طوزةراني هاوخاآلنة 
نةوةي نوَي لة سةرةتاي ئةم خولةي ثةرلةمانةوة و تا كؤتاييش بةردةوام دةبني ئةولةويةتي كار و 

ة ضةند ثَيشنيازي ياسايةك و ياداشتمان ثَيشكةش بة دةستةي ثرؤذةكامنان خةَلك دةبَيت، لةو سؤنطةيةشةو
سةرؤكايةتي ثةرلةمان كردووة و بةردةواميش دةبني لة ثَيشكةش كردنيان، ديارة كاري ثةرلةمان ياسادانان 
و ضاودَيري و بودجةية، ناكرَيت ثةرلةماني كوردستان كة كاري ضاودَيري ية نةزانَيت طريفاني حكومةت 

ضَيت؟ ضةند ثارةي تَيداية و لة ضي دا خةرجي دةكات؟ ئةوةش خؤي دةبينَيتةوة لة هَيناني ضةندي تَي دة
ثرؤذة ياساي بودجةي ساآلنةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان و دةوَلةمةند كردنيان بة تَيبيين و 

آلميان تَيثةِراندنيان، دةيان ثرسيار و داواكاري هاوآلتيان هةية كة ئةركي ئَيمةية وةكو ثةرلةمان وة
بدةينةوة، خةَلك دةثرسن كوا داهاتي كوردستان؟ كوا بودجة؟ كوا ثارةي نةوت و داهاتي ناوخؤ و خاَلة 

 طومرطييةكان؟ الي كَيية و ضؤن خةرج دةكرَي؟ دةبَيت كاري ثةرلةمان و سةرةكي ترينيان....
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فائق حس

 تان بؤ ئةو وةرزةي ياسادانان ضيية؟ ِرَيزبةئةولةويةتي  كاظمد. بةِرَيز
 فاروق نامق: كاظم بةِرَيز

 سةرةتا كَيشةكة باس دةكةم، دوايي ئةولةويةتةكان. ،بةَلَي، يةك يةك باسي دةكةم
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:َيواز فائق حسبةِرَيز د.ر

 ثرؤذةكانتان ضيية؟ ئةوانةمان بؤ باس بكة.
 ق نامق:وفار كاظم بةِرَيز

بؤ جةنابيت باس دةكةم، كَيشةكة باس نةكةم ضؤن ثرؤذةكة باس بكةم؟ كَيشةكان باس دةكةم دواي ئَيستا 
سَي دةقة كامت هةية تا ئَيستا ضونكة  ،موناقةشة بةس هيوادارم بَى ئةوة ثرؤذةكاني خؤمان باس دةكةم،

، لةبةر ئةوة ئَيمة لة دةكرَيت ة ئةوة زياتر لة ثَينج ساَلة داهاتي هةرَيمي كوردستان ضؤن صةرفيوون نير
َيي بودجةوة كة زانيمان داهاتي هةرَيمي كوردستان ضةندة ئةو كاتة دةتوانني دواي ئةوة سةرةكيرتين ر

آلتيان و فةرمانبةران لة كاتي خؤي دا و طةِراندنةوةي ثاشةكةوتي مان بكةين بة ثَيداني مووضةي هاوكار
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هةزاران  ةن حكومةتةوة لَييان زةوت كرابوورة ملَي لةاليمووضةي فةرمانبةران كة لة ساآلني ثَيشوودا بة زؤ
سةر شةقامةكان مةعلومي ؤذ دةكةنةوة لةية كة ئَيستا بَيكارن و شةوانة رطةنج و دةرضووي زانكؤ هة

هةلي كار دؤزينةوة بة ثرؤذة ياسايةك كة ئَيمة خؤمان ثَيشكةشي ثةرلةماني دةكةين لةاليةن  جةنابتانة
دةستةي سةرؤكايةتي بيخاتة بةرنامةي كارةوة، بة  وة كاري لةسةر بكرَيتي كوردستانةثةرلةمان

هةماهةنطي لةطةَل حكومةت دا بؤ ئةوةي لة كةرتي طشيت و كةرتي تايبةت دا سوود لة تواناي ئةو طةجنانة 
ديارة ساَلي نوَيي خوَيندن دةست ثَي دةكاتةوة  اوةربطريَيت لةطةَل دةرضووي زانكؤ و يةكةمةكان د

بةشة  ةوة ضاوةِرَيي خوَيندكاران دةكةنخةوة خوَيندنطةكان و زانكؤكان و ثةميانطاكان بة كؤمةَلَيك كَيشبةدا
 ئَيمة لة خولي ثَيشوودا ثرؤذة ياسايةكمان ثَيشكةش كرد. وخؤييةكان كؤمةَلَي كَيشةي تيايةنا

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ائق حسَيواز فبةِرَيز د.ر
ثرؤذة ياسامان ثَي بَلَي تكاية، كاتي تر دةرفةت دةبَي بة ئازادي خؤت قسة  ناوي كاظمكاك د. بةِرَيزبراي 

بكةي، بةآلم ئةمِرؤ تؤ سَي دةقةت هةية ثَيمان بَلَي بؤ تؤ لةو وةرزةدا ضي طرنطة وةكو فراكسيؤني 
 ئؤثؤزسيؤن، ناوي بَينة. 

 ق نامق:وفار كاظم بةِرَيز
انطاكان، تكاية ثَيم مةبِرة، ثرؤذة ياساي دةرماَلةي ثرؤذة ياساي دةرماَلةي خوَيندكاري زانكؤ و ثةمي

اثؤرتي )ديللؤ(ي داهاتي يةتي كارةكامنانة، بةثَيي كؤتا رخوَيندكاري زانكؤ و ثةميانطاكان بةالي ئَيمة ئةولةو
( مليؤن دؤالري داهات هةبووة، لة 700سَي مانطي كؤتايي مانطانة حكومةتي هةرَيمي كوردستان زياتر لة )

 (ية.9( دابةش كراوة، ئةوة مانطي )5بودجة هاتووة، مووضةي فةرمانبةران تا ئَيستا هي مانطي ) بةغداوة
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.ِرَيواز فائق حس بةِرَيز

 كاك عبدالستار.  بةِرَيزكاتةكةت تةواو بوو، فةرموو  كاظمكاك د. بةِرَيز
 ئيسالمي:عبدالستار جميد قادر/ سةرؤكي فراكسيؤني كؤمةَلي  بةِرَيز

 بة ناوي خواي بةخشندةي ميهرةبان.
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيز

ئَيمة وةكو فراكسيؤني كؤمةَلي ئيسالمي ثابةندين بةو بةَلَينانةي كة لة هةَلمةتةكاني هةَلبذاردن بة 
ياني خةَلكي كوردستامنان داوة، بةتايبةتي لة خولي ثايزةي ياسادانان بِريارمان داوة كة طرنطي تايبةت بة ذ

دا ثشتيوان بة خواي طةورة يسيت تايبةت بدةين، لة هةمان كاتمووضةخؤران و خانةنشينان و خاوةن ثَيداو
دةبني، بؤ ئةم مةبةستةش هةموو  لة بةدواداضوومنان بؤ كار و ثرؤذة بِريارةكاني حكومةت بةردةوام

ي كارنامةي ئةم كابينةيةي كة بةتايبةت بؤ ضؤنيةتي جَيبةجَي كردن ،َيكارة ثةيِرةوييةكان دةطرينةبةرر
لَيرة خوَيندرايةوة، جةنابيشتان ئاماذةتان ثَي كرد، مووضةخؤران تاوةكو  ئَيستا شايستة داراييةكانيان كة 
لَييان ثاشةكةوت كراوة ثَييان نةدراوةتةوة، ئَيمة لةمِرؤوة ثرؤذة ياسايةكمان ثَيشكةش كردووة، من 

ياسادانانةدا ثةسند بكرَي، كة بة شَيوةي هةذماري بانقي و  هيوادارم طرنطي ثَي بدرَيت، لةم خولي
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دامةزراندني سيستةمَيكي بانقي ئةم ثاشةكةوتي مووضةيان بؤ بطَيِردرَيتةوة، دووةم/ تايبةت بة ضاكسازي 
ئَيمة ثرؤذةمان ئامادةية و خؤمان بة خاوةني ثرؤذةي ضاكسازي دةزانني كة كاتي خؤي ثَيشكةش كراوة، 

ئةم ثرؤذةية فراكسيؤني ئَيمةش بووة، بؤ ئةم مةبةستة لةطةَل ثةرلةمانتاراني ديكة لة  بةردي بناغةي
فراكسيؤنة ئؤثؤزسيؤنييةكان ثرؤذةي ضاكسازي لة خانةنشيين مةدةني و سةربازي ثَيشكةش دةكةينةوة كة 

كة وَيِراي لة خولي ثَيشوو ثَيشكةمشان كردبوو، خوَيندنةوةي يةكةميشي بؤ كرا، ئَيمة بِروامان واية 
بةآلم ثَيويستيشة ضاكسازي لة خةرجييةكان و لة داهاتةكان  ،ضاكسازي لة خانةنشيين مةدةني و سةربازي

بكرَي كة دةبوو ضاكسازي حةقيقي لة داهاتي نةوت و طاز و طومرط و داهاتة ناوخؤييةكان ئةجنام بدرَي 
ة ثَيويستة شةفاف بَي و بة تةواوي كة سةرضاوةي طةورةي طةندةَليية ئةطةر ضاكسازي تَيدا نةكرَي، ك

سةبارةت بة خانةنشينان هاوكات  زانيارييةكان بؤ ثةرلةمان و ليذنة ثةيوةنديدارةكان ثَيشكةش بكرَي،
لةطةَل ثرؤذةي ضاكسازي لةطةَل ئةوةداين و ثرؤذةي هةمواري ئينفازيشمان ئامادةية بؤ ياساي خانةنشيين 

دةيةك لة دادطةري نزيكة، لة نَيويشيان دا َلَيم بة تةواوي، بةآلم تا راةك نااددةير راق، كة تايةكطرتووي عَي
خانةنشينان لة كةمرتين مووضة تا مووضةي ثلة باآلكان ئةم ثرؤذةية بةرجةستةي دةكات، ضوارةم ياسا 
دةرضوواندنيش كاتَيك طرنطة كة جَيبةجَي بكرَيت، ئَيمة زؤرمان ثَي طرنطة بةِراسيت هةندَيك طرنطرتة كة 
جَيبةجَي بكرَيت نةك دةركردني ياسا، بؤية كة تةماشا دةكةين لة ئةجنامي ئةوةي كة ياسا بةضاكي 
جَيبةجَي ناكرَي يان بةسةر هةموو اليةك دا بة بَي جياوازي جَيبةجَي ناكرَي، هةست دةكةين هةرَيمي 

اسيت مةترسي ئةوةم هةية روزا و ئاَلؤزي دةِروات كة من بةكوردستان بةرةو ثاشةطةرداني دةِروات، بةرةو فة
( هةزاري طةجنَيك 240كة شريازة و سةقامطريي كؤمةآليةتي ثَي تَيك بضَيت، فةرموون يةكَيك لةسةر )

ضةقؤ، يةعين دةكوذَي، بة دوو مَيردمنداَل منداَليك دةكوذن، كوِر بابي دةكوذَي، كور داكي دةكوذَي بة 
ساي لة سَيدارةدان بؤ ئةو تاوانانةي كة خؤتان دةزانن اسيت ئةطةر ياسا بة تايبةتي يامةبةستم ضيية بةر

، بةتايبةتي بؤ كوشتنَيك كة اطرياوة يان جَيبةجَي ناكرَيةية لة هةرَيمي كوردستان، بةآلم رسَيدارةدان ه
 ةزا و ناقوآلية، من ثَيمواية ...بةراسيت بَي ر

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:َيواز فائق حسد.ر بةِرَيز
 كاتةكةت تةواو.

 عبدالستار جميد قادر: َيزبةِر
 ئةطةر ئيجازةم بدةي تةواوي بكةم ئةم بابةتة.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فائق حس
  ( سانييةمان داوةتَي.40ئاخر ئةطةر شةرح نةكةي كاتةكةت ناِروات، فةرموو، زياد لة )

 عبدالستار جميد قادر: بةِرَيز
 بةسةرضاو، شتَيكمان مةجال بدةنَي.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:َيواز فائق حسبةِرَيز د.ر
  ( سانييةمان داوةتَي.40فةرموو، زياد لة )

 عبدالستار جميد قادر: بةِرَيز
سيت داوا لة ابةرمن ثَيمواية ئةوة ئةو وةزعةمان ئارام دةكاتةوة، سةرؤكايةتي ثةرلةمان داوا دةكةن 

بةجَي بكرَيتةوة، اسيت ئةم ياسا جَيو ناقوآلية بةر نةي كة بَي رةزابؤ ئةو كوشتنا سةرؤكي هةرَيم بكرَيت
 َيزييةي كة بةرامبةر بة ناوي موبارةكي خوا دةكرَيت، من لَيرة دةثرسم هيض كامَيك...... دوو/ ئةو بَي ر

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فائق حس
كاك  بةِرَيزةش بكة، زؤر سوثاس، مامؤستا تكا دةكةم ياداشت ثَيشكةش بكة، سةبارةت بةوانة ياداشت ثَيشك

 د.شَيركؤ فةرموو.
 شَيركؤ حةمة أمني: بةِرَيز
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيز

خشةي ياسايي َيطريكردن لة خراثة نةكة فةرمانكردن بة ضاكة و روانطةي ئةو بنةما قورئانييةي ئَيمة لة ر
ن لة ثةرلةماني كوردستان و بؤ ضوار ساَلي ئايندةي كارما ،َيطةي خؤمان رةسم كردووةو نةخشة ر

فراكسيؤني يةكطرتوو و لَيرةوة بريي هةموو اليةك دةهَينينةوة كة لة يةكَيك لة توَيذينةوةكان كة كراوة 
%( تةقريبةن جَيبةجَي كراوة لةسةر ئةرزي 30ياساكاني ثةرلةماني كوردستان لةسةرةتاوة تا ئةمِرؤ لة )

اني هةموومان كار بؤ ئةوة بكةين كة ياساكان ثةيِرةو بكرَين و واقيع كة هيوادارين بة هةَلمةتَيكي نيشتم
جة و دثَيش نةخشةى ياسايى كة لةسةر مةسةلةى بوئَيمة نةخشةي ضاودَيرميان هةية جَيبةجَي بكرَين، 

مةسةلةى طَيرانةوةى  ثاشةكةوتى مووضة، مةسةلةى كشتوكاَل، سندوقى داهاتى نةوت و طاز، طرَيبةست و 
، كةرتى كارةبا و ئةدائى حكومةت بة طشتى، سةبارةت بة نةخشةى ياسايى فراكسيؤنى دامةزراندنةكان

( هةزار بنديوار و 250زياترلة ) يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان ثاكَيجى ضاكسازى كة ئيشكاليةتى
( مليار دينار 100مووضةى خانةنشينى ناياسايى ضارةسةر دةكةن، دةرماَلةكان رَيك ئةخات،  زياتر لة )

ةخدير ئةكرَيت كة بطَيردرَيتةوة بؤ دارايى طشتى ئةوة تةقدميان كردووة و لة ثرؤسةداية هيوادارين ت
لةطةَل حكومةتدا يةك خبرَيت ضارةسةرى بنةرةتى بكرَيت، ياساى ضاكسازى كة ئيشكاليةتى دارامانى 

و دارمانة لة ثرؤسةى ( ساَلة ئة100ئةخالقيات و بةها ئينسانيةت و ئريادةو ناخى مرؤظةكان كة تةمةنى )
ثةروةردة و لة قوتاخبانةكانا بنياد بنرَيتةوة مرؤظى كوردى، ياساى وةبةرهَينان كة ئةبَيت بنياد بنرَيتةوة 
كة تةقديرات ئةكرَيت كة زياتر لة سَى مليار زةرةرى داوة لة دارايى طشتى ئةم هةرَيمى كوردستانةو 

ني لةسةرى، ياساي منداَلة ونبووكانى بووة و بةردةوام دةهاواَلتيان ئةوش هةموار بكرَيت تةقدميمان كرد
هةَلةجبة كة ذمارةيةكى زؤر لةو مندااَلنةى كة ون بوون كة بة داخةوة ضارةسةريان وة خزمةتى 
ثَيويستيان دؤزينةوةيان بؤ رَيك نةخراوة بة ياسا، ياساى بيمةى تةندروستى كة ئةمة هةموو هاواَلتيةك 

دةطرَيتةوة لة هةرَيمى كوردستان بةبَى ئةوةى كة كولفةيةكى ئةوتؤ لةسةر  ( مليؤن كةس5زياتر لة )
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حكومةت دروست بكرَيت، يان ياساى كار كة ئيشكاليةتى تةقاعد و مؤَلةتى طشتى هةمان شت لة كةرتى 
( مليؤن كةس لة كةرتى تايبةت ئةوانةى كة لة 3طشتى وةزيفيا بوونى هةبَيت بؤ كرَيكاران زياتر لة )

يشن لة كةرتى تايبةت كار دةكةن ئةويش دةطرَيتةوة، هةموارى ياساى باج و دةرامةت كة زةرةرَيكى حكومةت
ين أمن زؤرى لة هاواَلتى و مامةَلةكانى عةقارات و بارزارى دروست كردووة ئةوةش ئةجنام بدرَيت، ياساى )

ايبةت و فةرمانبةران بكرَيت كةرتى ت ،( كة مةبدةئَيكى قورئانيية و لَيثرسينةوة لة سةرمايةدارانهذالك 
ياساى سثى كردنةوةى ثارةكانى هةرَيم كة  لة كوَى ئةو سةرمايةيان هَيناوة؟ كة سةرمايةيان ثةيا كردووة،

بة ناياسايى و بة شَيوازَيكى نادروست براوةتة دةرةوةى هةرَيمى كوردستان، بةاَلم لةبةر ئةوةى ياسايةك 
 ك خبات ئةم ياسايةمشان ثَيشكةش كردووة، زؤر سوثاس.نيية لةم هةرَيمى كوردستانة ئةمة رَي

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد.  بةِرَيز
 سوثاس، )د.حمي الدين حسن يوسف( لة فراكسيؤنى ئازادى، فةرموو.

 حمي الدين حسن يوسف:بةِرَيز 
 سةرؤكى ثةرلةمان. بةِرَيز 

 ى خوارةوة دةبينَيت:لةم وةرزةى ياسا دانانى خوىل ثايزة خؤى لةم خااَلنة
تَيثةراندن و برياردان لةسةر ئةو ثرؤذة ياسايةى بةناوى ثرؤذة ياساى ضاكسازى ناو دةبرَيت دواى  -1

خوَينندنةو و طفتوطؤ كردنى لةاليةن ثةرلةمان، هةر ضةندة ئَيمة ثَيمان واية كة ناوى ياساكة بطؤردرَيت 
ة و دةرماَلةكان( لةبرى ثرؤذةى ضاكسازى، ضونكة بؤ )ثرؤذة ياساى هةمواركردن و راستكردنةوةى مووض

ضاكسازى ثرؤسةيةكى بةردةوامة تةنها بةو ياساية ضارةسةر ناكرَيت و ثرؤسةى ضاكسازى بوارى جيا جيا 
دةطرَيتةوة لةوانة، بوارى كارطَيرى و ئابوورى و دارايى و دادوةرى و بةرةنطاربوونةوةى طةندةَلى بةهَيز 

 كردنى ضاودَير.
كردن لة ثَيناو ئامادة كردنى ثرؤذة ياساى هةرَيمى كوردستان لةاليةن حوكمةتى هةريََمةوة، ثةسةند كار -2

جة دكردنى لةاليةن ثةرلةمانى كوردستان كة ناكرَيت هةرَيمى كوردستان بؤ ضةندين ساَلة بةبَى ياساى بو
ةكردن و ثةسةند كردنى ئةو بَيت و ئةطةر جاران هؤكارى تايبةتى بوبَى ئَيستا زةمينة لةبارة بؤ ئاماد

 ثرؤذة ياساية.
هةرَيمى كوردستان كة لة  ئَيستادا  زى بؤ نووسينةوةى ثرؤذةى دةستوورىكاركردن لة ثَيناو ئامادةسا -3

 كوردستان لة هةموو كات زياتر ثَيويستى ثَييةتى.
كردنى كةرتى رَيك بؤ بة تايبةت وكاركردن لة ثَيناو دةركردن بيمةى تةندروستى و دانانى سنو -4

 تةندروستى.
هةموار كردنى هةردوو مافى زيندانيانى سياسى لة هةرَيمى كوردستان و ياساى وةبةرهَينان لة هةرَيمى  -5

 كوردستان.
 كارا كردنى ياساى ئةجنومةنى راذة لة هةرَيمى كوردستان لة رَيطاى ثَيكهَينانى ئةجنومةنى راذةوة. -7
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اى خزمةتى سةربازى ئيلزامى لة هةرَيمى كوردستان كة رَيطايةكة بؤ كار كردن لة ثَيناو دانانى ياس -8
 يةكخستنى هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستان، كؤتايى هَينان بة دياردةى فرة هَيزى، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد.  بةِرَيز
سيؤنةكانى بةذدارلة حكومةت، سوثاس، ئَيستا فراكسيؤنةكانى ئؤثؤزسيؤن تةواو بوون، دةضنةوة سةر فراك

 كاك )اوميد(، فةرموو.
 وميد عبدالرمحن حسن:بةِرَيز  ئ

 سةرؤكى ثةرلةمان.  بةِرَيز
تى فراكسيؤنى ثارتى لةو وةرزةى ياسادانان وةرزى ثايزة لة بارى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئةولةوية

 نةى خوارةوة:ياسايى وة نوَينةرايةتى وة ضاودَيرى كردن بريتني لةم خااَل
هةنطاونان بؤ قوَلرت كردنةوة و بؤ جَيبةجَيكردنى رَيكةوتنةكانى اليةنةكانى ثَيكهَينةرانى حكومةت، لةو -1

 ضوارضَيوةيةشدا ثشتوانيكردن لةو ثرؤذانةى كة بة هةماهةنطى لة ماوةى داهاتوودا دةخيةينة روو:
و ئيمتيازاتةكان وةثشتوانيكردن لةو جة و خانةنشينى وة بةخشني ثرؤذة ياساى ضاكسازى لة بود-1

 ثرؤذةيةى كة ئَيستا ئامادةكارى بؤ دةكرَيت لةاليةن حوكمةتةوة دَيتة ثةرلةمانى كوردستان.
وانى لة ياندنى ياساى خانةنشى هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ، ثشتووانيكردن وة هةوَلدان بؤ دةرضويثشت-2

 ة و بنةماَلةى سةربةرزى شةهيدانى كوردستان بَيت.هةر داخوازى و ثرؤذةيةكى كة لة خزمةت ثَيشمةرط
ثرؤذة ياساى دةروازة سنووريةكان يةكَيك لة كارةكانى ديكةية وة لة رووى تةندروستى و لة ضوارضَيوةى 
كارنامةى حكومةت وة بيمةى تةندروستى مافةكانى نةخؤش و مافى كارمةندانى تةندروستى و تةواوى 

شكةش دةكةين بة هةماهةنطى لةطةل َيكتةرةدا ثرؤذة ياسا ثَيدن لةو سكةرتةكان، ضاكسازى كر
فراكسيؤنةكانى ديكة ثَيكهَينةرى حكومةتني، ثشتواني كردن بة تةواوةتى لة شةفافيةت لة هةموو 
رووَيكةوة لة هةموو سَيكتةرةكان و زياتر بةرقةراركردنى دادثةروةرى و نةزيهى، روونى لة كارةكانى 

كةَيت لةم وةرزة بؤ ئةوةى كة لة رووى سياسى ياساييةوة هةنطاوةكان ئامادة حكومةت، زةمينة سازى دة
هاوضةرخ  بؤ ئةوةى ببينة خاوةنى دةستوورَيكى ،كردنى ثيشكةشكردن و كاراكردنةوةى لَيذنةى دةستوورى

واندنى ياساى قةرةبووى زيان وو مةدةنى لةم خولةى ثةرلةمانى كوردستاندا، لةطةَل ئةوةشدا دةرض
كردنى هةموو ئةو كارةساتانةى كة بةسةر طةىل كوردستان دا هاتوون لة توانى جينؤسايد و قِرلَيكةو

نَيويشياندا ضارةنووسى ئةوانةى كة تا ئَيستا ضارةنووسيان ديار نيية، تايبةت بة هةموار كردنى ياساى 
كة ئَيستا  وةبةرهَينان ثرؤذةمان هةية و وة ثَيشكةشى دةكةين وة ثشتوانى لةو ثرؤذةيةش دةكةين

وانى لة تةواوى يئامادةكارى بؤ دةكرَيت لةاليةن حوكةمةتى هةرَيمى كوردستانةوة، ثَيشوازى و ثشت
ثرؤذةكانى كة حكومةت بة نيازن بؤ جَيبةجَيبوونى ئةو كارنامةيةى كة لةبةر دةم ئةو ثةرلةمانة 

ثشتوانى لة هةوَلةكانى حكومةت وانى لَيدةكةين، خاوةنداريةتى دةكةين، يةدا ثَيشكةشيان كرد ثشتبةِرَيز
َيدى ئةوةين بطةينة ضارةسةر و مدةكةين لة ئاسايى كردنةوةى ثةيوةندييةكانى نَيوان هةولَير بةغدا بة ئو
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لة نةتيجةشدا ئاورَيك لة مافى فةرمانبةرانى هةرَيمى كوردستان بدرَيتةوة و لة رَيطاى ذمارةيةكى 
وانى كردن يرَيت كة يةكَيك لة كارةكانى فراكسيؤنى ثارتى ثشتتايبةتةوة مووضةى ثاشةكةتكراويان زامن بك

 و نيلةو بابةتة دةبَيت، ثرؤذةش بؤ ئةم بابةتة ئامادةكارى بؤ كراوة، ثةرةدان بؤ زياتر طوَيطرتن لة ض
توَيذةكان و لة ئاستى نوَينةرايةتى فراكسيؤنى ثارتى دميوكراتى كوردستان ثةرة دةدات بؤ زياتر طوَيطرتن 

ت و ضني و توَيذةكان لة ئاستى نوَينةرايةتى فراكسيؤنى ثارتى دميوكراتى كوردستان ثةرة دةدات بة لةئاس
يةكانى كوردستان، يتان و لة تةواوى سنوورة جوطرافني و توَيذةكانى كؤمةَلطاى كوردسزياتر طوَيطرتن لة ض

نى كوردستان وة تةواجوداتيان كاراتر بوونى ئةندامانى فراكسيؤنى ثارتى و ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةما
وانى توند و يلة نووسينطةكانى ثةرلةمانى لةسةرتاسةرى كوردستاندا، لة رووى ضاودَيريةوة سةرةراى ثشت

وانيكردن خاوةنداريةتى كردنى ئةو حكومةتة وةكو فراكسيؤنى يبةردةوامى كارةكانى حكومةت و ثشت
َيريكردنيشةوة هيض جؤرة سازش لةسةر ضاودَيريكردنى بةاَلم لة رووى ضاود، زؤرينةو ثَيكهَينةرى ئةساسى

جَيبةجَيكردنى روكنَيك لة روكنةكانى ثةرلةمان ناكةين ضاودَيرى وردى كارةكانى حكومةت دةكةين، هةم 
لة كاالنامةيان هةم لةو ثرؤذانةى كة ثَيشكةشى دةكات، لةطةَل ئةوةشدا لةو وةرزةدا تةركيز لةسةر ئةوة 

ةتةكامنان لةطةَل يبوونى رَيكةوتنةكان وة ثابةندى و ثاراستنى هاوثةميانيدةكةينةوة بةرجةستة 
اليةنةكانى ثَيكهَينةرى حكومةت، قوَلكردنةوةى طيانى ضةسثاندنى دميوكراسيةت و رَيزطرتن لة بري و 
بؤضوون و ثرؤذة و بِريارةكانى ئؤثؤزسيؤن بة ديدى نةيارانى خؤمانيان نةزانني هةر ثرؤذةيةك لةاليةن 

ةوان خبرَيتة روو لة بةرذةوةندى طةىل كوردستان بيت بة دَلنياييةوة ثشتوانى لَيدةكةين و لة ناو كارنامةى ئ
 فراكسيؤنى ثارتى جَيطاى دةبَيتةوة بةدَلنياييةوة.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد.  بةِرَيز
 سوثاس، كاتةكةت تةواو بوو، فراكسيؤنى يةكَيتى نيشتمانى، فةرموو.

 :مصطفىمجال حويز ةِرَيز ب
 سةرؤكى ثةرلةمان. بةِرَيز 

بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان، وةك هةموو اليةكمان ئاطادارين لة ضةند ساَلى رابردوودا كوردستان 
تَيك تريؤرستانى داعش و بِرينى لةرووى ضةندين كارةسات و تةحةدياتى طةورةو نةخوازراو بؤوة، كا

ومةتى  ناوةندى و دابةزينى نرخى نةوت و هاتنى بة لَيشاوى ئاوارةكان بؤ جةى هةرَيم لةاليةن حكبود
هؤكارى سةرهةَلدانى ضةندين قةيرانى تر وك وةستاندنى ضةندان ثرؤذةى  ةن بوكوردستان ئةمانةش بو

خزمةت طوزارى، ثاشةكةوت كردنى مووضةى مووضة خؤرانى هةرَيم، وةستاندنى دامةزراندن لة كاتَيكدا 
ار دةرضووى كؤلَيذ و ثةميانطاكان ضاوةرَيى دامةزراندن و نةمانى هةىل كار و ثةككةوتنى دةيان هةز

بازارةكان و نةمانى كار و كاسبى، بؤية لةبةرضاو طرتنى لَيكةوتةكانى ئةو قةيرانة و تةنطذانةى كة بامسان 
ى ثةرلةمانى كردن فراكسيؤنى يةكَيتى لة هةوَلداية بة هاوكارى و هةماهةنطى فراكسيؤنةكانى تر
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و توَيذةكانى  كوردستان لة وةرزى ثايزةى ياسا داناندا بة ضةند ثرؤذة ياساية قةرةبووى طشت ضني
 كؤمةاَلنى خةَلكى كوردستان بكاتةوة كة ئةمانةى خوارةوة لة خؤ دةطرَيت:

قةرز  كاراكردنةوةى ليذنةى ئامادةكارى دةستوور بؤ راثرسى، ثابةند كردنى حكومةتى هةرَيم بةدانةوةى
ثاشةكةوت كراوى مووضة خؤرانى هةرَيم لة ضوار ضَيوةى ياسايةكى تايبةت بةو ثرسة، تَيثةراندنى ياساى 
ضاكسازى خانةنشينى فةرمانبةرانى مةدةنى و هَيزةكانى ئاسايش و ناوخؤ، بةهةميشةيى كردنى 

مةرطة بة سوثا عَيراق، دامةزراندنى فةرمانبةرانى طرَيبةست، هاوتاكردنى ماف و ئيمتيازاتى هَيزى ثَيش
وةم و وضةسثاندنى بيمةى كؤمةاَليةتى و تةندروستى و ثاراستنى مافى نةخؤش، دامةزراندنى يةكةم و د

سَييةمةكانى زانكؤ و ثةميانطاكان، دؤزينةوةى بةديلى نةوت لة رَيطاى طرينطيدان بة سَيكتةرةكانى كشتوكاَل 
ماف و ئيمتيازاتى كةس و كارى شةهيدان تَيكؤشةرة ةكان، هاوتاكردنى يو ثيشةسازى ناوضة طةشتياري

مةتى ناوةند، دابينكردنى دةرماَلة بؤ خوَيندكارانى كؤلَيذ و وكية سياسيةكان لةطةَل حدَيرينةكان و زينداني
 ثةميانطاكان، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.رَيواز فائق حسبةِرَيز 
 ِران، فةرموو.كاك علي حةمة صاحل سةرؤكي فراكسيؤني طؤ بةِرَيز

 علي حةمة صاحل: بةِرَيز
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيز 

لة ضوارضَيوةي ئةو رَيككةوتنانةي بزوتنةوةي طؤِران بؤ بةشداريكردني لة حكومةتدا كردوويةتي كة 
رووحي رَيككةوتنةكان ئيسالحة لة بواري دارايي و ئابووري و سياسي و قانووني و كارطَيِرية، فراكسيؤني 

كارنامةي خؤي داِرشتؤتةوة بؤ ئةم خولةي ثةرلةمان، خاَلي يةكةممان ثشتيواني كردنة لة ياساي طؤِران 
ضاكسازي لة مووضة و خةرجي و دةرماَلة و ئيمتيازات و رَيكخستنةوةي دامةزراوة داراييةكاندا كة 

َيت، ثِرؤذةي دووةم ( بَيتة ثةرلةمان و زوو دةرضووَيندر9هيوادارين لة زووترين كاتدا كة بِريارة مانطي )
ضاكسازيكردن تةنها لة خةرجيدا نيية، ضاكسازي طةورة ثَيويستة لة داهاتدا بكرَيت، بؤ ئةمةش ثِرؤذة ياسا 

( هةزار 23000و دةركردني ضةند بِريارَيكي ثَيويست كة ئةوةيان ئةركي حكومةتة بؤ باج كة نزيكةي )
يبةتي كؤمثانيا طةورةكان لة باج خؤيان دزيوةتةوة، لة كؤمثانيا لة كوردستاندا هةن، بةشَيكي زؤريان بة تا

هةمان كاتدا ياساي تايبةت بة خاَلة سنوورييةكان و رَيكخستنةوةيان كة لة ئَيستادا كؤمةَلَيك كؤمثانيا بة 
هةشت جؤري جياواز لة خاَلة سنوورييةكان ثارة وةردةطرن، بة دامةزراوةييكردني كةرتي نةوت ئةويش بة 

ةندوقي داهاتة نةوت تةنفيزكردني لة هةمان كاتدا دةرضوواندني كؤمثانياي كوردستان بؤ دروستكردني س
بة بازاركردني نةوت، كؤمثانياي كوردستان بؤ ثااَلوتن و ثاشكؤكاني نةوت و كؤمثانياي نيشتيماني نةوتي 

دراوة بة ضةند  كوردستان، خاَلَيكي تر ثَيداضوونةوة بة هةموو ئةو طرَيبةستانةية بؤ خةدةمات كراوة و
داهاتي خةَلكي كوردستان و ي خةَلكي كوردستانة، زةرةر بةكؤمثانيايةك لة نةتيجة بة زةرةر

دةوَلةمةندكردني خةَلك لةوانة ئةو طرَيبةستانةي دراوة بة كاتب عةدلةكان كة ئةو طرَيبةستة دراوة بة 



 19 

ئؤتؤمبَيل، جؤرةها طرَيبةست كراوة كؤمثانيايةك بؤ كؤكردنةوةي ثارةي ئاو، ثارةي خاشاك، ثارةي تابلؤي 
لة نةتيجةكةي زياني طةورةبووة، طرَيبةستةكانيش بة رَي و شوَيين قانونيدا تَي نةثةِريووة، ثَيويستة بة 
ياسا بِرياري لَي بدرَيت كة هةر طرَيبةستَيك حةقي طشيت هةية با ثَيش ثةسةندكردني ديواني ضاودَيري 

يةكي طةورة لة بةفرِيؤداني داهاتي طشيت لة كوردستاندا دةربضَيت، دارايي ثةسةندي بكات، بةمة رَيطر
دةرضوواندني ياساي ثاسةواني لة كوردستان يةكَيك دةبَيت لة ئةولةويةتي كارةكامنان كة ئَيستا تاكة 
دامةزراوةيةك بة ياسا رَيكخرابَيت ثاسةوانةكاني ثةرلةمان و ثةرلةمانتاراني كوردستانة، ئةمة جطةلةوةي 

ؤمةَلَيك ضني و توَيذن كة طرنطة ئاوِري لَي بدرَيتةوة لةوانة تؤِري ثاراستين كؤمةاَليةتي ئةو كة ك
( هةزار سةرضاوةي ذيانيانة راطرِياوة، 100000ئافرةتانةي كة بَي هاوسةرن ماوةي ثَينض ساَلة تةنها )

ساي تايبةتي بؤدجة كة ئَيستا لةطةَل ئةو خوَيندكارانةي كة ثَيويستة دةرماَلةي خوَيندنيان ثَي بدرَيت، يا
ئامادةكاري بؤ دةكرَي لة وةزارةتي دارايي ثَيويستة دةست و بردي لَي بكرَي بؤ ئةوةي داهاتوو و خةرجي 
بة تةواوي روون ببَيتةوة، رَيككةوتنَيكي سةنطني لةطةَل حكومةتي عَيراقدا ثشتيواني دةكةين، بة تايبةتي 

شمةرطة و كؤي سامانة مرؤييةكان، ئةمة جطةلةوةي ئَيمة كؤمةَلَيك لة بواري دارايي و نةوت و خاك و ثَي
ثِرؤذة ياسامان كردووة زؤر بة خَيرايي ئامادةكردووة و لة رؤذاني ئايندة تةقدميي دةكةين، تةنها 
ناوةكانيان دةخوَينمةوة، ئينفازكردني قانوني عةمةلي عَيراقي كة زؤر طرنطة، ثِرؤذة ياسايةك تايبةت بة 

وةي ثاشةكةوتي مووضة بة خوَيندنةوةي واقيعي دارايي هةرَيمي كوردستان، تةسبييت بة سيستةم طةِرانة
كردني رةقةم دواتر قؤناغ بة قؤناغ، نيسبة بة نيسبة دؤخي دارايي هةرَيمي كوردستان ثارةكان 

هةرَيمي  بطةِرَيندرَيتةوة، بة ياسايي كردني دامةزراندني يةكةمةكان ئةوة تةشجيعي خوَيندن دةكات لة
كوردستاندا خةَلك هةوَل بدات خبوَينَيت، ضونكة ئةطةر يةكةمةكان بَي ئومَيد بن نةتيجةيةكي باش نيية، 
ئةوة دؤزينةوةي رَيطةي ثَيويستيش بؤ طرَيبةست و خؤبةخشةكان، ياساي دةستةي نيشتيماني بؤ دانوسان 

ةكان لة ناو رَيكخستين هَيزي ثَيشمةرطة ثِرؤذةكةمان ئامادةكردووة، ياساي قةدةغةكردني رَيكخستنة حيزبي
و ئاسايسي طشتيدا، ياساي دةستةي ئاوادانكردنةوة نَيو خزمةتطوزاري طوندةكان، ياساي بةركاري 

(، ياساي طةشةثَيدان و ثاراستين خَيزان، ياساي 2014(ي ساَلي )14خانةنشيين يةكطرتووي عَيراق ذمارة )
ِرؤيي لة هةرَيمي كوردستاندا، دَلنيايي كؤمةاَليةتي، دةستةي طشيت داواكاري طشيت، ياساي رَيطري لة زيادة

سةالمةتي و باشي بةرهةمي خؤماَلي و هاوردةكان لة هةرَيمي كوردستاندا، ياساي تايبةت بةرنطاربوونةوةي 
ماددةي هؤشبةرةكان، كة ئَيستا طةورةترين طرفتة و تاوةكو ئَيستا ياساي تايبةتي نيية لة كوردستاندا، 

 ئميين تةندروسيت، زؤر سوثاس.تة
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.رَيواز فائق حسبةِرَيز 

 روميو هةكاري سةرؤكي فراكسيؤني هاوثةمياني يةكَييت نةتةوةيي فةرموو.
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 روميو حزيران نيسان: بةِرَيز 
 سةرؤكي ثةرلةمان.  بةِرَيز

يةكَييت نةتةوةيي كة نوَينةرايةتي طةلي  ان ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيمة وةكو فراكسيؤني هاوثةميانيبةِرَيز
كلداني سرياني ئاشووري دةكةين، ئَيمة جطةلة كاري ثةرلةماني خؤمان كة خؤي لة ياسا لة دةركردني ياسا 
و ضاودَيري بوو، هةروةها ثةسةندكردني بودجةي سااَلنةي هةرَيمة، ئَيمة كارَيكي تريش كة كاري 

ة ئةويش خؤي لة داكؤكي كردن بؤ ثارَيزطاري كردن لة مافةكاني نةتةوةيي نيشتيمانيية لة ثَيشمانة ك
ئَيمة وةكو ثَيكهاتةيةكي جياواز لة رووي نةتةوةيي و ئاييين لة هةرَيمي كوردستان، هةروةها سةرجةم 
ثَيكهاتةكاني تر، لة هةمان كاتدا ئَيمة وةكو نوَينةري سةرجةم خةَلكي كوردستان داكؤكي و ثشتطريي لة 

ةكاني هةر هةموويان دةكةين، بؤية ئَيمة ثَيمانواية لة داني ئةولةويةت بدرَيت بة هةندَي يازيماف و داخو
لةو ياسايانةي كة ثَيمانواية ضةندةها ساَلة خةَلكي كوردستان داواي دةكةن، بة تايبةتي يةكةميان كة ياساي 

ةروةها خانةنشيين، ضاكسازية، كة ئةويش خؤي لة دياريكردن و تةحديدكردني مةسةلةي مووضةية، ه
مووضةي كةم ئةندامان و مووضةي بَي سةرثةرشتان و زؤرَيك لةو ضينة هةذارانةي خةَلكي كوردستان كة 
ضةندةها ساَل لة ذَير باري هةذارييةوة دةناَلَينن، خاَلي دووةم: كة بة الي ئَيمة ئةولةويةتي ثَي بدرَيت 

شنووسي ياساي دةستووري هةرَيمي كوردستامنان مةسةلةي دةستوورة، ئَيمة لة دةورةي دووةمدا كة رة
دةركردووة، كة تاوةكو ئَيستا جَي بةجَي نةكراوة، ثَيمانواية كة دةبَي لةم خولةدا بة شَيوةيكي جدي 
جارَيكي تر ليذنةيةكي نوَي ثَيك بهَينرَيت بؤ باسكردن، بؤ ثَيداضوونةوةي سةرجةم ماددة و بِرطةكاني 

كلداني سرياني ئاشووري بؤ ئَيمة زؤر طرنطة، بؤ مافةكامنان، بؤ داهاتووي دةستوور، ئَيمة وةكو طةلي 
منان، كة ئةم دةستوورة بنووسرَيت بؤ ئةوةي بزانني مافةكاني ئَيمة تا ض ئاستَيك ثارَيزراوة لة انةوةك

 (، كة لة ثةرلةماندا2015(ي ساَلي )5هةرَيمي كوردستاندا، ياسايةكي تريش ئةوةية كة ياساي ذمارة )
موناقةشةيةكي زؤري لةسةر كراوة ئةويش ثةيوةستة بة ثارَيزطاريكردني مايف ثَيكهاتةكاني هةرَيمي 
كوردستان، كة ثَيكهاتةي ئَيمة و ثَيكهاتةي توركمانةكان، هةروةها ثَيكهاتة نةتةوةيية جياوازةكاني تر كة لة 

يت نةتةوةيي ثشتطريي لة هةرَيمي كوردستاندا دةذين، ئَيمة وةكو فراكسيؤني هاوثةمياني يةكَي
ضارةسةركردني كَيشةكاني نَيوان هةولَير و بةغدا دةكةين، كة ثَيمانواية بة ضارةسةركردني ئةم كَيشانة 
بةشَيكي زؤري كَيشةكاني هةرَيمي كوردستان و بة تايبةتي خةَلكي هةذاري كوردستان ضارةسةر دةكرَيت، 

ئاشووري ثَيمانواية دةبَيت ضةندةها ياساي تر هةبَي بؤ  ،يسريان ،خاَلَيكي تر ئَيمة وةكو نةتةوةي كلداني
ثَيشكةشكردني خزمةتطوزاري بة تايبةتي بؤ ناوضةكاني ئَيمة كة بةراسيت تاوةكو ئَيستا خزمةتطوزاريان 

/اب( لة مانطي 3ثَي نةطةيشتووة، خاَلي كؤتاييمان ئةوةية كة ئَيمة لة ثةرلةماني كوردستان دانيشتين )
/اب( وةكو رؤذي جينؤسايدي خوشك و برا ئَيزيديةكان، ئَيمة 3ِرؤذة ياساي دياريكردني رؤذي )رابردوودا، ث

ثَيمانواية وةكو نةتةوةيةك كة بةشدارين لة خؤشي و ناخؤشي لة هةرَيمي كوردستان و بةشدارين 
ة و لةسةرجةم ضااَلكية سياسي و زوباكيةكاني هةرَيمي كوردستان، ثَيمانواية دةبَي نةتةوةي ئَيم



 21 

ثَيكهاتةكاني تريش رؤذَيكيان بؤ دياري بكرَيت، بؤ منوونة ئَيمة وةكو طةلي كلداني سرياني ئاشووري لة 
 هاتين داعش ئَيستا من لة دانيشتنةكةشدا بامسكرد ئَيمة قوربانيةكي زؤرمانداوة، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.رَيواز فائق حسبةِرَيز 

ة، كاك حممد سعدالدين سةرؤكي فراكسيؤني يكةشكردووة و لةالي سةرؤكايةتيكاك ررميو ثِرؤذةكةتان ثَيش
 طةشةثَيداني توركماني فةرموو.

 حممد سعدالدين انور: بةِرَيز 
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيز 

ثَيشةكي سوثاسي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةين بؤ ئةم دةرفةتة، بابةتي ضاكسازي بؤتة قسة و باسي 
ومةت و ثةرلةمان و هَيزة سياسيةكانة، كشت اليةنةكانة، هةروةها خاَلي هاوبةشي حخةَلك و درومشي ط

بؤية ئَيمةش وةكو ثارتي طةشةثَيداني توركمان ثشتيواني ثِرؤذةي ضاكسازي دةكةين، ئةمة نةك تةنها بة 
لة هةنطاوةكاني ادةمان هةبَيت وَيست و ئرِيدةرضوواندني ياسا دةنطي ثَي بدرَيت، بةَلكو ثَيويستة هةمان هةَل

جَي بةجَيكردني ضاكسازي كة ببَيتة هؤي باشكردني بذَيوي خةَلك و زامنكردني مايف فةرمانبةران و 
ثَيشخستين سيستةمي كارطَيِري لة هةرَيمي كوردستان، هةروةها هانداني حكومةت، لة هةمان كاتدا هاوكاري 

ي دارايي و بِريين موستةحةقاتي دارايي كردني بؤ ئامادةكردني بودجةي سااَلنة كة بة هؤكاري قةيران
هةرَيم لةاليةن حكومةتي مةركةزي، سااَلني رابردوو هةرَيم خاوةن بودجةيةكي سااَلنة نةبوو، ثشتطريي 
ئةو داوكاري و ثَيشنيارانة دةكةين بؤ ئامادةكردني دةستووري هةرَيمي كوردستان، كة كؤتاش شَيوةي 

كات، كة هةر تاكَيكي ئةم نيشتيمانة و هةر ثَيكهاتةيةك و بة طشيت سيستةمي سياسي و حوكمِراني جَيطري ب
هةموو خةَلكي كوردستان ماف رؤَلي هةبَيت لة هةَلبذاردني نوَينةرةكان و سةرؤكايةتيةكانيان، هةروةها لةم 

كان دةستوورة هةموو مافةكاني نةتةوةيي و سياسي و ئيداري نةتةوة جياوازةكان و ثَيكهاتة ئاييين و ئايينزا
جَيطري بكرَيت، بؤ بةديهَيناني مةبدةئي ثَيكةوة ذيان و ئاشتييانة رَيكخستين زانستيانةي كةلتور و زماني 
نةتةوة جيا جياكان ئاماذة بة طرنطي دةرضوواندني ياساي ئاكادميياي توركماني سرياني دةكةين، كة لة 

مان و كلدني سرياني ئاشووري دراوة، (، ئةم مافة بة ثَيكهاتةكاني تورك2015(ي ساَلي )5ياساي ذمارة )
هةروةها وةكو ثَيكهاتةي توركمان داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان و فراكسيؤنةكان دةكةين ثاَلثشتيمان بكةن 
لة دووبارة دةرضوواندني ثِرؤذة بِرياري بؤنة فةرمييةكاني نةتةوةي توركمان، كة ئومَيد دةكةين ثَيش 

بِريارة دةنطي لةسةر بدرَيت، ضونكة رؤذَيكي نةتةوةيية، يادي / تشريين دووةم( ئةم ثِرؤذة 17)
دامةزراندني قوتاخبانة توركمانيةكانة، لة كؤتاييدا ئَيمة وةكو فراكسيؤني ثارتي طةشةثَيداني توركمان 
ثاَلثشيت هةنطاوةكاني كابينةي نوَي دةكةين لة رَيكخستين كاروباري كارطَيِري و دارايي و ناخؤيي هةرَيم 

ةوام دةبني، لة ثشتطريي كردني هةر ثِرؤذة و هةلوَيستَيكي نيشتيماني بؤ ثاراستين بةرذةوةنديية بةرد
 بااَلكاني هةرَيم ثَيشخستين ثِرؤسةي سياسي لة هةرَيمي كوردستان، زؤر سوثاس.
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 :سةرؤكي ثةرلةمان حسن/ د.رَيواز فائق بةِرَيز
 فةرموو.

 :سليمان باثري كامال بةِرَيز 
 رؤكي ثةرلةمان.سة  بةِرَيز

من نامةوَي هيض ثَيشةكيةك بدةم لةبةر ئةوة هةظااَلمن باسيان كرد، ئةمةوَي بَيمة سةر ئةو ياسايانةي 
ثةيوةسنت بة ذيان و طوزةراني خةَلك و كاريطةريان هةية لةسةر باشرت كردني طوزةراني خةَلك، يان ئةو 

دنةوة هةية، يةكةم، بة راي من ياساي ضاكسازي ياسايانةي كةمووكوريان هةية و ثَيويستيان بة هةموار كر
كة رةهةندَيكي نيشتيماني هةية كة ثةيوةندي بةوة هةية داهاتي طشيت زياد دةكات، ئةتوانرَي بةردةوامي 
مووضة و زياتر طةشةي ئابووري لَي بكةوَيتةوة، بةاَلم بة مةرجَي بَي كة رةهةندي نيشتيماني هةية و ئةبَي 

ةك بَي، بؤ ئةوةي ئاَلؤزي كؤمةَلايةتي لَي نةكوَيتةوة، كؤمةَلَي شت هةية لة ياساي بة سازاني هةموو الي
، بؤية زياتر ئةبَي ضاكسازي هةية لةوانةية ببَيتة مايةي غةدر كردن لة هةندَي توَيذ و بة ثَيضةوانةشةوة

اني خةَلك و دابةش رت بَي، ئةوةي دووةم ثةيوةندي بة رَيكخستين ذييققاية دةباشة ئةو ياس ورد بَي، ثَيم
كردني داهاتي والًََتة لة ياساي بودجةدا دَيت، ياساي بودجة لة دوو حاَلةت دَي، يةكيان رَيكةوتن لةطةَل 

( زياتر دةرئةكةوَي 10داهاتةكاني ناوخؤ، ئةوةش لة مانطي ) تي مةركةزي، يةكيان ثشت بةسنت بةوحكومة
كةوتنَيك بكرَي زياتر بةرضاو روون ئةبني، بؤ ئةوة كة بودجةي عَيراق ئةخةمَلَينرَي، ثَيش ئةوكاتة رَي

ثشتطريي لةوة ئةكةم ياساي بودجة لةو ساَل بتوانني بؤ ئةوةي ئةو داهاتةي هةية بة تةواوي ضني و 
توَيذةكان و دادثةروةري تَيدابَي لة دابةش كردن، سَييةم، ياساي هةمواري وةبةرهَينان كة خؤي ياساكة لة 

ةكي زؤر بة هةدةر بدرَي، ياسايةكة كون و كةلةبةري يوة، ئةو ياساية واي كردووة زةوي( ماددة ثَيكهاتو25)
ي زؤر ةَلدنارةزايةتي خةَلك، يان بة شَيوةيةكي زؤرتر لة ذَير سَيبةري ئةو ياساية طةن ىزؤرة، بؤتة ماية

اي هةمواري ياساي كراوة، بؤية ثَيم باشة ئةو ياساي وةبةرهَينانة بة زوترين كات هةموار بكرَيتةوة، دو
ي سويدميان خانةنشيين هَيزةكاني ناوخؤ ثشتطريي لَي ئةكةم، ياساي وةزارةتي ثةرةوةردة كة سيستةم

ئةو ياساية جَي كةوتةي نةبووة وةكو ثَيويست، بؤتة مايةي طرفيت زؤري هةم  تةبةني كردووة ثَيشرت
يت بة هةموار كردنةوةية، ئةطةرنا بة ئةوة ثَيويس دايك و باوكي قوتابي و فَيركارانقوتابيان و هةمو 

ةكة بة راي من ثَيويسيت بةوةية بة مراسثاردة بَي يان بة هةر شَيوةيةك بَي ضارةسةر بكرَي، ئةو سيست
قؤناغ جَي بةجَي بكرَي، هةتا كاديري شارةزاشي بؤ بطريَي، دةركردني راسثاردةيةك نةك ياسا كة حكومةتي 

( هةزار كةسي تَيداية 60)ناوخؤ يةكةي ثاسةواني كة سةرووي ارةتي هةرَيمي كوردستان بة تايبةتي وةز
خبرَيتةوة كة بارطراني زؤري لةسةر حكومةتي هةرَيمي كوردستان و بارطرانيةكة كةمرت  ئةوة رَيك

ةكان، حةوتةم، دةركردني يئةكرَيتةوة و هةموو اليةكيش تَييدا بةشدارة، نامةوَي بضمة سةر وردةكاري
سا بؤ ثابةند كردني حكومةت و دَلنيا كردني فةرمانبةران لة طةرانةوةي ثاشةكةوتي بريارَيك نةك يا

 ك لة شَيوةكان بريارَيك دةربكةينمووضة، ئةو ثاشةكةوتي مووضةية بؤ ئةوةي دَلنيايان بكةين بة شَيوةية
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 كردني ئةطةر بة راسثاردةش حكومةت بتوانَي جَي بةجَي بكات باشة، هةشتةم، رَيكخستنةوة و كؤنرتؤَل
النةي ناشياون و رؤذانة مايف هةموو ئةو كةلوثة ؤري تَيدا بووةبازاري ئازاد، بازاري ئازاد نا عةدالةتي ز

بكةينة بازارَيكي  خبرَيتةوة اَلتياني ثَيشَيل ئةكةن لة بازاري ئازادةوة سةرضاوة ئةطرَي، ئةو بازارة رَيكهاو
ر خراثة كراوة، ئةوةي نؤيةم دياردةيةكي زؤةر ئةوةي قؤرغةتي تَيدابَي، لةبموختةَلةت يان بتوانَي عةداَل

هاتؤتة زؤربةي ماَلان و بؤتة كَيشةيةكي طةورةي كؤمةَلايةتي و لة ضاكسازيش  مةسةلةي ماددةي هؤشبةرة
 نةيانتوانيوة، هةر ئةو كةسةي بةريدةدةن.......

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَيز د.رَيواز فائق حسن/
 ميللةت. يؤنيسكفرا سةرؤكي زادئا كاك فةرموو اس،سوث

 ئازاد اكرم بهرام:  بةِرَيز
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيز

 شَيوةية: بةو ياسادانان ثايزةي خولي لة ئةولةويامتان ميللةت فراكسيؤني لة ئَيمة
 لة بكرَي ثَيكهاتةكان مايف مانةتيةز كوردستان هةرَيمي دةستووري ثرؤذةي كردني ئامادة بة دةستكردن 1

 ر.تودةس
 و ضااَلكي بؤ بودجة لة رَيذةيةكيش بكرَي، ثةسند و ثةرلةمان بَيتة كوردستان هةرَيمي بودجةي -2

 بكرَي. تةرخان ثَيكهاتةكان كةلتووري فةرهةنطي
 و طةشت و كشتوكاَل كةرتي بة بدرَي ثةرة تايبةتي بة و داهات سةرضاوةكاني تةنةوعي لةسةر بكرَي كار -3

 تايبةت. رتيكة و ثيشةسازي و طؤزار
 كوردستان هةرَيمي جؤرَيك بة وةزرش، و رؤشنبريي و ثةروةردة ياساكاني سيستةمي بة ثَيداضوونةوة -4

 يرةضاو سةردةم، ثَيشكةوتنةكاني لةطةَل بَي طوجناو كة خؤماَلي ثَيشكةوتووي سيستةمَيكي خاوةني بة بكرَي

 ثَيكهاتةكان. و رؤشنبريي و ثةروةردة بة بدرَي طرنطي بكات كوردستان هةرَيمي باردوخي
 تةندروسيت. و رَيطاوبان و ئاو ةكانييسةرةكي و خزمةتطوزاري ثرؤذةي كردني دابني بة بدرَي طرنطي -5
 بكرَيتةوة. هةموار كوردستان ثةرلةماني ناوخؤي ةويثةيِر -6
 بكرَي. ثةسند كوردستان ثةرلةماني هةَلبذاردني ياساي و كوردستان ثةرلةماني ياساي -7
 بكرَي. ثةسند ضاكسازي ياساي ثرؤذة -8
 فراوان ئيداري المةركةزيةتي مةرجَي بة و بكرَيتةوة هةموار ثارَيزطاكان ثارَيزطاي ئةجنومةني ياساي -9

 بكرَي.
 خبرَيتةوة، رَيك عَيراقي ريدةستو بنةماي سايةي لة بةغدا و نكوردستا هةرَيمي ثةيوةندييةكاني -10

 بكرَي. بةرةدةست عَيراق بودجةى لة كوردستان طةلي افةكانيم
 مافةكاني و تةندروسيت بيمةي لة هةر تةندروسيت، كةرتي بة تايبةت ياساكاني بة بكرَي ثَيداضوونةوة -11

 دوايي. تا نةخؤش
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 بَي. ضاودَير و هاوكار ثةرلةمان حكومةت ثرؤطرامي كردني بةجَي جَي بؤ -12
 ثةرلةمان. لةاليةن بدرَي ثَي زياتري طيطرن ثَيكهاتةكان تايبةتةكاني ياساي ثرؤذة -13

 :سةرؤكي ثةرلةمان حسن/ د.رَيواز فائق بةِرَيز
 رافيدةين. فراكسيؤني سةرؤكي فةريد كاك فةرموو سوثاس،

 ريد يعقوب اليا:ف  بةِرَيز
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيز 

 هيوادارم دووةم، ياسايي يوةرز كردني دةستثَي بؤنةي بة ئةكةم ثريؤزبايي لةسةرةتا طةورة، خواي بةناوي

 بؤ هةبي متمانة و ئةكرد ضاوةرواني شةقام كة طرنط دؤسيةكاني بةدةستهَيناني مايةي ببَيتة وةرزة ئةو

 و ثةرلةمان كاري لة طرنطة اليةني كة ضاكسازي ياساي ياسا طرنطرتين رَيذةيي شَيوةيةكي بة كردني ضارةسةر

 بؤ ئاسوودةي ذيانَيكي كة ياسادانان لة رةواكان مايف دنيكر دابني و فةرمانبةران مووضةي ثاشكةوتةي

 كة سيستةمي لة هةية طشيت كردني دووبارة بة ثَيويستة كة ثةروةردة تايبةتي بة ئةكةين، دابني هاوَلاتيان

 شت، ضةندين و كارةبا و تةندروسيت بة تايبةت ياسادان هةروةها دةبيت، ثرؤطرامي لة طؤرانةكة زوو

 ثةرلةمان لة داواكارين رةسةن ئاشووري و سرياني و كلدان ثَيكهاتةي وةكو ئَيمةش ئةكةين، تيهاوواَل خزمةتي

 كةمةنةتةوةكان كَيشةكانيان، كردني ضارةسةر بؤ كردني كار ، مافةكامنان كردني زامن بؤ بكات كار ئَيستا

 داوا ذيانة، ثَيكةوة شت ينطرنطرت طةلةكةمان ئاوارةبووني لة راوةستان بؤ كوردستان، لة نةمان بؤ هةرةشةية

 بوونيشداربة و كَيشةكامنان كردنيضارةسةر بة بكرَي بةجَي جَي يعليف بة ذيانة ثَيكةوة ئةو ئةكةين

 كردني نوَينةراني لة ثاراسنت ناوخؤي، و كردني بةجَي جَي و ياسادان لة هةرَيم دةسةاَلتي هةرسَي لة حةقيقي

 داناني و (1992) ياساي بؤ بطةرَينةوة هةَلبذاردني ياساي كردني كار رَيطةي لة ثةرلةماني لة طةلةكةمان

 كردني دابني بكرَي حكومةت لة داواي خؤي، بة خؤي نوَينةري هةَلبذاردني طةلةكةمان بؤ تايبةت تؤماري

 بؤ كاركردني كؤتايي لة خزمةتطوزاريية، بَي بة )نةهلة( ناوضةي تايبةتي بة طوند بؤ ثَيويست خزمةتطوزاري

 طوندةكاني و كراوة، ضؤَل ساَل ضةندين كة طوندةكةمان بؤ خزمةتطوزاري ئاسايشي باري كردني ةسةرضار

 سوثاس. دةبن، توركيا لةالي هةرةشة و بؤردومان تووشي بةردةوامي كة طشيت بة هةرَيم
 :سةرؤكي ثةرلةمانحسن/   د.رَيواز فائق بةِرَيز

 توركماني. ةرةيب فراكسيؤني سةرؤكي هيمداد كاك فةرموو  سوثاس،
 :بالل هيمداد صباح  بةِرَيز

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيز 
 كة ياساداناني خولي نوَييةي وةرزة ئةو واية ثَيمان كوردستان ثةرلةماني لة توركماني بةرةي فراكسيؤني وةكو ئَيمة

 ؟ذة ياسايانة بكرَيت و كة ئةمانةنثرؤ بةرنامة ئةو لةسةر كار ثايزةية ثَينجةمي خولي
بة ثَيويست دةزانني كة ئةم وةرزةى ياسادانانى ثةرلةمان ببَيتة ناوةندَيكى مةركةزَيكى طرنط بؤ داكؤكى كردن -1

كردنى خزمةتطوزارييةكانيان هةر لة دةركردنى ياساى نوَي و ضاودَيرى كردنيش، بة اواَلتيان و باشرتلة مافةكانى ه
ةماهةنطى لةطةَل حكومةتى هةرَيمى كوردستان سةر ثَيويست دةزانني كة ثرؤذةكانى ياسايي ضاكسازى بة ه
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بكةوَيت، ضونكة حكومةتى هةرَيم بؤ ئةم ثِرؤذةية ياساية دةبَيتة كؤَلةطةيةكى سةرةكى سةركةوتنى ياسا ثَيويستة 
 لةم وةرزةدا داواكاري و مافةكانى ثَيك هاتةكان لة هةرَيمى كوردستان بة شَيوةيةكى باشرت كارى لةسةر بكرَيت.

جةم: داواكارى لة سةرؤكايةتى  ثةرلةمانى كوردستان و فراكسيؤنةكان دةكةين كة يارمةتى ئَيمة بدةن بؤ ئةوةى ثَين
 كة رؤذَيكى نةتةوةيي تةرخان بكرَي، وةك رؤذَيكى نةتةوةيي توركمان.

تةى ئايين و شةشةم: ئومَيدةوارين لةم وةرزةى ياسادانان برايةتي و تةبايي نَيوان سةرجةم ثَيكهاتةكانى ثَيكها
 نةتةوةييةكان زياترو قوولرت ببَيتةوة ئةوةش لة ثَيناوى بةرذةوةندى طشتيية.

حةوتةم: ئَيمة وةك فراكسيؤنى بةرةى توركمانى ثاَلثشتى هةموو ئةو هةنطاوانة دةبني كة خزمةت بة ضاكسازي و 
 طوزةرانى خةَلك دةكرَيت، زؤر سوثاس.

 :لةمانن /سةرؤكى ثةرفائق حس وازد.رَي بةِرَيز

 كالرا  عوديشو يعقوب سةرؤكى ئةجنومةنى طةىل كلدان و سريان و ئاشور فةرموو. بةِرَيز
 بةِرَيز  كالرة عوديشو يعقوب:

 ثةرلةمان. سةرؤكى بةِرَيز
 ،ان هةظااَلنى هَيذا دةسثَيكى سااَلنى هةمى خوشك و برايانى موسوملان ثةرلةمانى كوردستان ثريؤزكةمبةِرَيز

ثَيكةوة ذيانى  ،هَيز مافى ثَيكهاتةكان تَيدا ثارَيزراوبنين بؤ ئاظاكردنا كوردستانَيكى بةار كةبةردةوام دَي ك
نياتَي داد ثةروةرى و خزمةتكردنا هةمى خةلكى كوردستان لةسةر ب ،طيانَي لَيبوردن تَيدا بةهَيز بينت

ستانَي بؤ جَيبةجَيكردنا ةتا هةرَيمى كوردهةنطى لة طةَل حكوميةكسانى مافى مرؤظ بؤ ثاَل ثشيت و هةما
بةرنامةى حكومةتا هةرَيمَي كوردستانَي طرنطيةكا  تايبةتى ئةجنامدانا ضاك سازيان بة ،حكومةتَي كارنامة

 و تايبةمتةندَي هةمى ثَيك هاتيا بَي جياوازى لَي ئةم وةك نوَينةرى طةىل كلدانى اية ثاراستنا مافتايبةت د
نطاظان يةكةمني تشت ان باشرتو خؤشرت بَي ضةندين كار و ثَيرةوشة وو  سريانى ئاشورى دَي هةوَلدةين ماف

طرنطيا خؤيا هةى دَي كار كن  ( ياساى ثاراستنا مافَى ثَيكهاتةيَين كوردستاني2015ساَلى ) (5ياساى ذمارة )
ا جَيبةجَيكردنا هةروةها دةست نيشان كردن نا سةر هةندةك ماددةى نوَي دانانا ئاليةتَينسةر هةموار كرد

 . دةمَي  نةهَيتة جَيبةجَيكردنئالياتَي سزادانَى
زامن بيت بو اردن يان ياسايا ثةرلةمانى ثَيتظيا خويا ماددةى دةستوريدا ياساى هةَلبذل هةر هةموارةك -2

 . وان يا راستةقينة بينتلَىيتةمس
زراندنَي بؤ طةىل هةنطى لة طةَل حكومةتى بؤ دةست نيشانكردنا ثالنى دامةدانانى ميكانيزمَيكى هةما -3

 .رى طرةنتى كردنا دامةزراندنا وانكلدانى و سريانى و ئاشو
دانانى ميكانيزمَيك لةطةَل حكومةتى هةرَيمى بؤ ضارةسةركردنا بابةتَي زيادةكردنى سةر عةردَي طةلَي -4

 َىنةرةس كة ثرؤذة ياسايةك بهَيتة دانان و بؤ ثاراستنا عةردَي طةلَيونوهةمة ئةوي هاتية كرن بةرينوكة 
 .تانَي زَيدة كرديان هةمى جؤرانداكوردس

هةمواركردنا هةندةك ماددةى ياسايي كاروبارى مةدةنى عَيراقي ئةوةى ناطوجنَي لةطةَل بةَلطة نامةو -5
مرؤظ و هةر وةها ناطوجنَي لةطةَل ذينطةها كوردستانَي و يا هةمة جؤر لَيرة  ىةن ماَفثَيوةريََ نَيو دةوَلةتي
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( يا 86ى ئيسالمى قاصر دكةم بةركار كرن بِريارى ئةجنومةنى وةزيرانى عَيراقَي ذمارة )تايبةتى بةحس
خةلكى كوردستانَي دةكات  كوردستانَي دةستور ثاراستنا مافَى تةعويزكردنا ثالنى دامةزراندنى بؤ طةلَي مة

دةستورَي هةرَيمَي دا  ( بة35و ثاراستنا تايبةمتةندى ثَيكهاتة دةكات دَي كار كةين بؤ ناجح كردنا ماددة)
هةبي و هةمو ياسا دَيت دةرى هةروةها نابَي طةلَي كلداني و سرياني و ئاشورى دةستورى دا بةر قةرارى 

 .ةوةينة، ضونكة ئةم يةك نةتخسنت
بةشَيوةيةك بينت ثَيكةوة  ،بةرةو ثَيش بردنى دانانى سيستةمى ثةيِرةوى ثةروةردةش زانستى مَيذويي-8

( 2014-8-6هةيك خال لة رؤذى )تان بةهَيزو بةردةوامي بكات، دومالَي بوردنى كوردس ى، ذيانى طيانذيان
سةر دةستى داعش هاتة كوشنت و  ةندةترين كردارى تريؤرستى بوية لطةلَي مة لة دةشتا نةينةوا توشى دِر

شمةرطةى رفاندن لة طةَل خوشك و براية مةش بينت سةرةِراى  ئازاد كردنا دةظةرَي مةش الى هَيزَي ثَي
قارةمان لَي حةتا نوكة ئيستا زؤر كض و كورى مة بَي ضارة نوسن لة دةستى داعش دانة، ئةوةى بةسةر 
ملةتى مة هات بة دةستى داعش دان ثَي دانة هاتية كرن جينؤ سايدى ئةجنومةنى مافى مرؤظ لَي نةتةوة 

بةَلطة نامةى نَيو ثَيوةرو  ةَلكوى مرؤظ بؤ ثاراستنى كةرامةتى مرؤظى نة بة ذمارة، بيةطرتوةكان و ماف
كا تايبةت بَيتة دةستنيشانكرد جينؤ سايد طةلَي مة هةروةكى دةوَلةتية ثَيتظية ثةرلةمانى كوردستان رؤذة

 .ة ئَيزيدى زؤر سوثاسبؤ براى م
 :ن /سةرؤكى ثةرلةمانواز فائق حسد.رَي بةِرَيز

 .صوغومون سةرؤكى فراكسيؤنى ئةرمةنفاهيك كمال  بةِرَيز
 ةِرَيز  فاهيك كمال صوغومون:ب

 بةِرَيز  سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيزهةروةها دةست خؤشى هةموو ئةندامانى  ،دةست خؤشى لة دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةين

م ئومَيدةوار بةِرَيز،بةرا دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان و ئةندامانى ة هؤى هةماهةنطيا ناظدةكةين ب
هةنطية بةردةوام بَينت بة نسبةتى ئةولةويةتى ياساو تةشريعى وةرزى ان ئةو هةماوةرزى نوَيى ياسادان

 .ى و ياساداناننوَي
 .لةمانَى دا بَيتة جَيبة جَي كردنئةم وةك هةموو خةَلكى كوردستان داخوازى مة ياسا ضاك سازى لة ثةر-1
 سةند كردن وة هةمى ياسا ديفتة ثةدةستور بَيكردنا دةستورى هةرَيمى كوردستان هةوَلدان بؤ ثةسةند -2

 .دةى  بَيتة جَيبةجَي كردنثةروةر
 .ة ثةرلةمانَي و بَيتة ثةسةندكردنجة بَيتدياسا بو-3
 ياسايةك هةبَيت بؤ رَيطة ثَيدان ذينطةها كوردستانَي ثَيش هةمى الياندا -4
 ئةم ثَيشنيار دةكةين بؤ هةوَل بَيتة دان بؤ نةخشة رَيكةكى-5
ردستان زؤر سوثاس دةستان رى بهَينة ثةيدان كرن بؤ طةجنَين دةرضوَين هةرَيمى كوبوارى دةرفةتَي كا 

 .خؤشبَيت
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 :ثةرلةمانن /سةرؤكى واز فائق حسد.رَي بةِرَيز
ةكان داواتان لَي ئةكةين ناوى ئةو ثرؤذة بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان فراكسيؤنة زؤر سوثاس، بةِرَيز

 ،تانة روو بة بَي شةرح بة بَي تةفصيل بؤمان بنَيرنتلةم دانيشتنة خسانةى كة بةالتانةوة طرنط و يياساي
دةستةى سةرؤكايةتى بِريارى داوة ئةو ثرؤذانةى كة خاَلى هاوبةش نَيوان فراكسيؤنةكانة دةيكاتة 

يةعنى نةطاتة  ،سراو لة كاتَيكى زؤر كةمو، بةاَلم داوا دةكةين بة نوامةى كارى ئةم وةرزةى ياسادانانةبةرن
تايي هةفتة بؤمان بنَيرن و ئَيمة هاوبةشةكان ثرؤذة هاوبةشةكانى نَيوان فراكسيؤنةكان ديارى دةكةين و كؤ

ان بةو شَيوةية بةِرَيززؤر سوثاس  ،لة سايتى ثةرلةمانيش راى دةطةيةنني كة ثرؤذة هاوبةشةكان ضني
 .ين تا كاتَيكى تر خواتان لةطةَلدانيشتنةكةمان هةَلدةطر

 
 
 

       ند. رَيواز فايق حس                              هَيمن هةورامي        قهوضي                         مين نيب     
 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  

 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –كوردستان    عَيراق                            –كوردستان 
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 (ي2ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019–9–25رَيكةوتي  شةممة

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (2ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2019/ 25/9 يرَيكةوت شةممةضوار

 -ثةرلةماني كوردستان   25/9/2019رَيكةوتي  رؤذي ضوار شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  ن سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونية سةرؤكايةتي د. رَيواز فايق حسعَيراق ب

(ي ئاسايي خولي 2نيشتين ذمارة )جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دا
 ( ي خؤي بةست.2019ساَلي )ثَينجةمي 

 بةرنامةي كار:
بِرطةى يةكةم و ( 18 ) لة ماددةى –بِرطةى سَييةم( 16) بة ثَيى حوكمى بِرطةى يةكةم و دووةم لة ماددةى

لة ثةيِرةوى ( 57و  56و  55و  54و  52و  48و  47دووةم و سَييةم و ضوارةم و ثَينجةم لة ماددةكانى )
ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عرياق دةستةى سةر ؤكايةتى ثةرلةمان بِريارى دا بةرنامةى كارى دانيشتنى 

ى ( 11) (ى ئاسايي خول، ساَلى يةكةمى خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمان لة كاتذمَير2ذمارة )
 ية بَيت:بةم شَيوة 25/9/2019ثَيشنيوةِرؤ، ِرؤذى ضوارشةممة ِرَيكةوتى 

بؤنةى ساَليادى دووةمى  ثرسى سةربةخؤيى كوردستان وتةى بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان بةيةكةم/
لة هةرَيمى كوردستان بؤ سةرجةم ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى  25/9/2017)ريفراندؤم( كة لة 

 ئيدارةى هةرَيم ئةجنام درا.
ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان بة ثَيى حوكمى  دووةم/ خوَيندنةوةى دووةمى هةموارى يةكةمى ثةيِرةوى

 ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان. 25و  89و  88و  87ماددةكان 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
 هةَلبذاردنى ثَينجةمى (ى وةرزى ثاييزةى ساَلى يةكةم، لة خوىل2دانيشتنى ذمارة )، بةناوى طةىل كوردستان

ثةرلةمانى كوردستان دةست ثَى دةكةين، ئَيستاش داوا لة بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةم كة كارنامةى 
ئةم دانيشتنة و ثوختةى كؤنووسى كؤبوونةوةى ثَيشوو ناوى ئامادةنةبووان بة مؤَلةت و بَى مؤَلةت، ناوى 

 ةت و بَى مؤَلةت خبوَينَيتةوة، فةرموون.ئامادةنةبووانى كؤبوونةوةى ليذنةكان بة مؤَل
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 :بةرنامةى كار

بِرطةى يةكةم و ( 18) لة ماددةى –بِرطةى سَييةم( 16) بة ثَيى حوكمى بِرطةى يةكةم و دووةم لة ماددةى
( لة ثةيِرةوى 57و  56و  55و  54و  52و  48و  47ددةكانى )دووةم و سَييةم و ضوارةم و ثَينجةم لة ما

ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عرياق دةستةى سةر ؤكايةتى ثةرلةمان بِريارى دا بةرنامةى كارى دانيشتنى 
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ى ( 11) (ى ئاسايي خول، ساَلى يةكةمى خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمان لة كاتذمَير2ذمارة )
 بةم شَيوةية بَيت: 25/9/2019ؤذى ضوارشةممة ِرَيكةوتى ثَيشنيوةِرؤ، ِر

يةكةم/وتةى بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان بة بؤنةى ساَليادى دووةمى  ثرسى سةربةخؤيى كوردستان 
لة هةرَيمى كوردستان بؤ سةرجةم ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى  25/9/2017)ريفراندؤم( كة لة 

 ئيدارةى هةرَيم ئةجنام درا.
خوَيندنةوةى دووةمى هةموارى يةكةمى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان بة ثَيى حوكمى  /دووةم

 ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.( 25و  89و  88و  87) ماددةكان
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان:

ةيةى خوارةوة بةم شَيو 17/9/2019(ى ئاسايي ِرؤذى سَي شةممة، ِرَيكةوتى 1ثوختةى دانيشتنى ذمارة )
 بوو:
 / دةست ثَى كردنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.1
/خوَيندنةوةى بةرنامةى كار و ثوختةى دانيشنت و بةناوى ئامادةبوون و ئامادةنةبووانى دانيشتنى ثَيشوو 2

 بة مؤَلةت و بَى مؤَلةت لةاليةن بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان.
 انى بةرنامةى كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان./ دةست ثَى كردنى بِرطةك3
/خستنةِرووى ِراثؤرتَيك سةبارةت بة سةردانى شاندى ثةرلةمانى كوردستان بؤ بةشدارى كردن لة 4

كؤنطرةى ثةرلةمانةكانى ئاسيا، شَيوازى ِرَيكخستنى ثةيوةندى ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمانى كوردستان 
 عرياق لةاليةن بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان.و ئةجنومةنى نوَينةرانى 

 /خوَيندنةوةى يةكةمى ثَيشنياز و ياسا و هةموارى يةكةمى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.5
/خستنةِرووى بريؤكةى ئةندام ثةرلةمان )هيظيدار امحد سلمان( سةبارةت بة ذمارةى دانيشتوانى هةرَيمى 6

 كوردستان.
 دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان./كؤتايى هاتنى 7

(ى ئاسايي 1ناوى ئةو ئةندامانةى مؤَلةت ثَيدراون يان بة بَى مؤَلةت ئامادةنةبوون بؤ دانيشتنى ذمارة )
 .17/9/2019خوىل ثاييزة لة بةروارى 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان هةموويان مؤَلةت ثَيدراون.
سؤران عمر /5، زياد جبار حممد/4، جهاد حسن ابراهيم/3، اهيمبهجت على ابر/2 /بذار خالد عبداهلل1

، جنات شعبان عبداهلل/9، مسلم عبداهلل رسول/8، حممد سعدالدين انور/7، مصطفىشَيركؤ جودت /6، سعيد
 نزار مةال عبدالغفار/10

ييةكانى ناوى ئةو ئةندام ثةرلةمانانةى كة بةبَى مؤَلةت يان بة مؤَلةت لة كؤبوونةوةى ليذنة هةميشة
 ثةرلةمان ئامادةنةبوون:

 . 1/9/2019/ناوى ليذنة/دةستثاكى و كاروبارى ثةرلةمان و سكاآل  لةبةروارى 1
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 ئةندام/روبينة اوميلك عزيز/مؤَلةت.
 .2/9/2019/ناوى ليذنة/ ليذنةى رؤشنبريى و كؤمةَلطةى مةدةنى و وةرزش و الوان لة 2

تةتةرخان( مؤَلةتيان  مصطفىاك امحد رمحان، سعيد بةِرَيزان )حمسن حسني، فيصل عباس عوال، روث
 ( ئامادةنةبوو.مصطفىثَيدراوة تةنها )سعيد 

 3/9/2019/ناوى ليذنة/ليذنةى كاروبارى كؤمةآليةتى داكؤكى كردن لة مافى ئافرةت و مافى مرؤظ لة 3
 مد سليم(.ئةوةى مؤَلةت ثَيدراوة ) بدرية امساعيل حممود، شادي نوزاد(، ئامادةنةبوو )احسان حم

)حممد سعدالدين، على محصاحل/سؤران  3/9/2019/ناوى ليذنة/ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى لة 4
 عمر سعيد(مؤَلةت ثَيدراون.

 كالرا عوديشو يعقوب/مؤَلةت. 8/9/2019/ناوى ليذنة/ليذنةى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى لة 5
)سةروان  10/9/2019وسايد و زيندانيانى سياسى لة /ناوى ليذنة/ليذنةى شةهيدان و قوربانيانى جين6

 حممد على( ئامادةنةبوو، هةورامان محةشريف/مؤَلةت.
بهمن كاك  11/9/2019/ناوى ليذنة/ليذنةى شةهيد و قوربانيانى جينوسايد و زيندانيانى سياسى لة 7

 ئامادةنةبوو.عبداهلل امحد/ئامادةنةبوو، سةروان حممد على/ئامادةنةبوو، هةورامان محةشريف/ 
شَيركؤ  11/9/2019يةكان و ثيشةسازى و بازرطانى لة يزة و سامانة سروشتو/ناوى ليذنة/ليذنةى و8

 مؤَلةت. /مصطفى طاهرمؤَلةت، سؤران عمر سعيد/مؤَلةت، ثَيشةوا  /مصطفىجودت 
احسان  16/9/2019/ليذنةى كاروبارى كؤمةآل يةتى داكؤكى كردن لة مافى ئافرةت و لةمافى مرؤظ لة 9

 حممد سليم/ ئامادةنةبوو.
ئاشنا عبداهلل قادر/مؤَلةت،  19/9/2019ةكان و رةوةندى كوردستان لة ي/ليذنةى ثةيوةندي10

 محةشريف/ئامادةنةبوو، عبدالستار جميد قادر/ئامادةنةبوو، سةملى فاتيح تؤفيق/ئامادةنةبوو.
مسلم عبداهلل رسول/  23/9/2019/ليذنةى كاروبارى تةندروستى و ذينطة و مافى بةكار بةر لة 11

 ئامادةنةبوو، لوقمان حممد حاجى/ مؤَلةت.
مؤَلةت، /مصطفىشَيركؤ جودت  24/9/2019يةكان و بارزطانى لة ي/لَيذنةى وزة و سامانةسروشت12

 سؤران عمر سعيد/مؤَلةت.
جالل حممد  24/9/2019/ليذنةى رؤشنبريى و كؤمةَلطةى مةدةنى و وةرزش و الوان لة 13

هلل/مؤَلةت، روثاك امحد رمحان/مؤَلةت، مسلم عبداهلل رسول/مؤَلةت، ئازاد اكرم بةهرةم/مؤَلةت، سعيد عبدا
 تةتةرخان/ئامادةنةبوو. مصطفى

/ليذنةى شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و طةشتوطوزار و ئاوةدانكردنةوةو وةبةرهَينان 14
 اهيم/مؤَلةت، كالرا عوديشو يعقوب/مؤَلةت.نزار مال عبدالغار/مؤَلةت، بةهجةت على ابر 24/9/2019
سلمى  24/9/2019/ليذنةى كاروبارى كؤمةآليةتى و داكؤكى كردن لة مافى ئافرةت دوا كؤبوونةوةى 15

 فاتيح تؤفيق و صباح بالل/ مؤَلةت، سوثاس.
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 سةرؤكى ثةرلةمان: ن/بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
ةمان ئَيستاش دةست بة جَى بةجَى كردنى بةرنامةى كارى بةَلَى زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرل

 دانيشتنةكةمان دةكةين.
 .بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان

ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمان، كوردستانيانى ئازيز، ئةمرؤ دوو ساَلى تةواو بةسةر ئةجنمدانى ثرؤسةى ِراثرسى بؤ 
َيكى بابةتى تايبةت و دواى شةِرى ِرووبةِرووبوونةوةى سةربةخؤيى تَى دةثةِرَيت، ثرؤسةيةك كة لة هةلومةرج

داعش و لة دؤخَيكى ِراطوزةرى هةرَيم و عرياق و ناوضةكة دا ئةجنام دراو بؤ سةركردايةتى سياسى كوردستان و 
دامةزراوة دةستووريةكانى هةرَيم ئاسان نةبوو كة ثشتيوانى بةرةيةكى تؤكمة لة ئاستى هةرَيمى و كؤمةَلطاى 

وَلةتى بؤ ثيادةكردنى ئةم ئيستحقاقةى طةلةكةمان وةدةست بهَينن، ِرةنطة هةَلسةنطاندنيش بؤ هةندَى فاكتةر نَيودة
و ئاماذةى سةركةوتن و قبوَل كردنى ئةجنامةكان و كارثَيكردنيان لة ئاستى خواستى ئَيمةدا نةبووبَى، بؤية لة 

نى ميللةتةكةمان لة كاتى يةكالكةرةوةدا ثشتيان ىَل كردين قؤناغَيك دا كؤمةَلطةى نَيودةوَلةتى و هةندَى لة دؤستةكا
و لةبةردةم لَيشاوى كاردانةوة ناوخؤيى و ئيقليميةكان دا بة تةنيا بةجَييان هَيشتني، نوَينةرانى ئازيزى طةىل 

لَيكة كوردستان، ئةو كات و ئَيستاش بؤضوومنان واية كة مافى ضارةى خؤنووسني، مافَيكى سروشتى و ئةزةىل هةر طة
و بةجؤرَيك وابةستةى ئيستحقاقاتى طةالن كراوة كةلة ثرةنسيثَيكى نَيودةوَلةتييةوة بؤ مافَيكى بنةِرةتى طؤِراوة و 
هةردوو ثةمياننامةى نَيودةوَلةتى و مافة سياسى و مةدةنييةكان و مافة ئابوورى و كؤمةآليةتي و رؤشنبرييةكان 

لةخؤكردن ناساندوويانة و ِراثرسيش يةكَيكة لة ئامرازة سةرةكيةكان وةك مافَيك لة مافةكانى طةالن بؤ طوزارشت 
بؤ ئةو طوزارشت لةخؤكردنةى طةالن، هاوكات ئةو درومشة بنةِرةتيةشة كة هَيزة تَيكؤشةرةكانى كوردستان ضةندين 

ةىل ئَيمة بة دةيةية لة ثَيناوى دا تَى دةكؤشن و بةهةزاران طةجنى خوَين طةرمى كوردستانى لة ثَيناو طةيشتنى ط
ئاماجنةكانى سةبارةت بة بِرياردان لةضارةنووسى خؤ بؤ سةربةخؤيي بةسةخاوةتةوة طيانيان بةخشي، بؤية 

بةر مةبناى باوةِرى تةواوى بةو  15/9/2017ثةرلةمانى كوردستان كة ضةترى كؤكةرةوةى طشت جياوازيةكانة لة 
بةجَى كردنى دةيان ماددةى دةستوورى عرياقى فيدِراَل و  مافةى طةلةكةمان و طةالن دواى بَى ئومَيد بوون لة جَى

بنةماكانى هاوسةنطى و شةراكةت و سازانى نيشتمانى و وةك تةواوكارى بؤ بِريارى مَيذوويي بةفيدِراَلى كردنى 
 هةرَيمى كوردستان بة ِراسثاردةيةكى ئةرَينى هةَلوَيستى خؤى سةبارةت بة ِراثرسى ِراطةياند، بةآلم بة طشتى و

ثَيشرت و ثاش ئةجنامدانى  ِراثرسيش جةخت كردنةوة لةسةر ديالؤط و طفتوطؤ لةطةَل بةغدا بذاردةيةكى 
ثةسةندكراوى طةلةكةمان و ثةرلةمانى كوردستانيش بووة و دامةزراوة دةستوورييةكانى هةرَيم بةغدايان بة 

وةكان طةىل كوردستان خوازيارى ضارةسةرى قوآليى سرتاتيجى زانيوة و دةزانن، ئَيستاش وَيِراى ِرووداوة نةخوازرا
سةرجةم طرفتةكانييةتى بةرمةبناى دةستوورى عرياقى فيدِراَل كة هةموو دةنطمان ثَييداوة، بؤ ئةوةى ضيرت 
ثَيشَيلكارى دةستوورى بةرامبةر ماف و شايستة سياسى و داراييةكانى هةرَيمةكةمان نةكرَيت بؤ ئةمةش ئَيستا 

ةمان و هةرَيمةكةمان ثَيويستى بة تةبايي و طيانى ثَيكةوة كاركردنة بؤ خزمةتى لةهةر كات زياتر طةلةك
هاووالتيان و ِرووبةِربوونةوةى تةحةدياتةكان، بة تايبةتى لةم هةلومةرجة ئاَلؤزةى ناوضةكةى ثَيدا دةطوزةرَى، لة 

ازى و ئابوورى و طةمارؤدانى كؤتاييدا دةمةوَى بَلَيم هةرضةندة ىَل كةوتةكانى ِراثرسى لةِرووى سياسى و سةرب
كوردستان كةم نةبوون و تا ئَيستاش كاردانةوةكان لة شَيوازى هةوَلى خاَلى كردنةوةى دامةزراوة دةستووريةكانى 
هةرَيم لةو دةسةآلتانةى كة دةستوورى طةل ثةسةند و ياسا بةركارةكان ثَيى بةخشيون بةردةوامن، بةآلم دواجار 
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ة لةبِرياردان لة ضارةنووسى خؤيان بةو ئامرازةى كة خؤيان هةَلى دةبذَيرن مافَيكى بذاردةى طةالن بة ئَيمةشةو
سروشتية و ثيادةكردنيشى ثَيضةوانةى دةستوور و ِرَيساكانى ثةمياننامة و ِرَيككةوتننامة نَيودةوَلةتيةكان نيية، 

يشمان ِراوةستاو بكات بؤ خزمةتى خواى طةورة هةرَيمةكةمان ثارَيزراو و طةلةكةمان ئاسوودة بكات، دامةزراوةكان
 ميللةتةكةمان، زؤر سوثاس.

بةِرَيزان بِرطةى دووةمى بةرنامةى كار بريتية لة خوَيندنةوةى دووةمى هةموارى يةكةمى ثةيِرةوى ناوخؤى 
(ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى 125(، )89و  88و  87ثةرلةمانى كوردستان بة ثَيى حوكمى ماددةكانى )

 ةَلَى كاك ئومَيد فةرموو.كوردستان، ب
 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:
 .بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
وَيِراى ثشتيوانى كردن لة ثةيامةكةى جةنابتان كة ثةيامى ثةرلةمانى كوردستان بوو، بةآلم ضاوةِروانى 

ةوة يو ثةيامةكةى بةِرَيزتان، ئَيستا لةِرووى واقعيمانى بكرابا لةنايئةوةمان دةكرد كة باس لة ِرؤذى نيشت
مانى، دووساَلة طةالنى كوردستان بة هةموو ي/ايلول بؤتة ِرؤذَيكى ميللى و وةك ِرؤذى نيشت25ِرؤذى 

ثَيكهاتةكان دةكةنةوة، بِريارى ريفراندؤم لةو ثةرلةمانة بةِرَيزة ثةسةند كرا و ئَيستاش ئَيمة داواى ئةوة 
مانى يِرؤذة بة ياساييش بكرَى لةِرووى واقعى و ميلليةوة بةَلَى ِرؤذى ميللى يان ِرؤذى نيشتدةكةين كة ئةو 

طةالنى كوردستانة، لةِرووى ياساييشةوة ثةرلةمانى كوردستان ئةو هةنطاوة بطرَيتةبةر كة ئةم ِرؤذة بةِرؤذى 
دةبَى ِرَيكارةكانى ثةيِرةوى رة لةوانةية ثَيم بَلَيى ومانى طةالنى كوردستان ديارى بكرَيت، مببوينيشت

بطريَيتةبةر و ثرؤذةى بؤ ثَيشكةش بكرَى، بةآلم دواى ئةجنامدانى ريفراندؤم و ئةو ثةرضة كردارانةى كة 
بوون دةيان ثَيشَيلكارى دةستوورى و ياسايي كران كة تا ئَيستاش بةردةوامن، ئَيمة دةكرَى ئةم ثةرلةمانة 

/ايلول ببَيتة رؤذى نيشتمانى طةالنى 25وَيكى خَيرا بطرينةبةر كة ِرؤذى بةِرَيزة لةم ِرؤذة مَيذوويية هةنطا
 كوردستان، زؤر سوثاس.

 سةرؤكى ثةرلةمان: ن/بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

مانى بؤ خؤتان يبةِرَيز كاك ئومَيد من دةسةآلتى ئةوةم نيية ئةم رؤذة ئيعالن بكةم وةك ِرؤذى نيشت
مانى هيض شتَيك ِرَيطر نيية لةوةى كة يانة ئةم ِرؤذة بكرَى بة ِرؤذَيكى نيشتدةزانن، ئةطةر بةِرَيزان خواستي

ثرؤذة بِريارَيك بؤ ئةو مةبةستة ئامادة بكةن، ئَيمةش بة ِرَيكارى ثةيِرةوى مامةَلةى لةطةَل دةكةين، كاك 
 جالل فةرموو.

 بةِرَيز جالل حممد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

دةستخؤشى لة دةستةى سةرؤكايةتى، ئةمرؤ ِرؤذَيكى زؤر ثريؤزة لة مَيذووى  زؤر سوثاس، وَيِراى
طةلةكةمان، بةبؤضوونى من دةبوواية لة بةرنامةى كار سروودى )ئةى رةقيب( دابنراية، بؤية ئةمن من 

ة، دةَلَيم )ئةى رةقيب هةر ماوة قةومى كورد زبان، نايشكَينَى دانةرى تؤثى زةمان، كةس نةَلَى كورد مردوو
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كورد زيندووة، زيندووة و قةد نانةوَى ئاآلكةمان، ئَيمة ِرؤَلةى ميديا و كةخيوسرةوين سةيرى كةن 
 ِرابردوومان، سةيرى كةن خوَيناوية ِرابردوومان ..... (، زؤر سوثاس.

 ن/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

ةِرَيزان لة ليذنةى ياسايي فةرموون بؤ ئةوةى بةَلَى، بِرطةى دووةمى بةرنامةى كار دةست ثَى دةكةين، ب
دةست بة خوَيندنةوةى دووةمى هةموارى يةكةمى ثةيِرةوى ناوخؤ بكةين، بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى 

 بفةرموون بة دةست ثَى كردنى خوَيندنةوةى ثَيشنيازى هةموارةكة دةست ثَى بكةن فةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 كى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤ
 ثَيشنيازى هةموارى يةكةمى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان:

لة ماددةى يةك هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية  ارماددةى يةكةم/ ثَيناسةى ثرؤذة ياسا و بِري
 دةخوَيندرَيتةوة:

َى كردن يان دةسةآلتى /ثرؤذةى ياسا و بِريار ئةو ثرؤذة ياسا و بِريارانةية كة لةاليةن دةسةآلتى جَى بةج1
دادوةرى يان دامةزراوة فةرميةكان بة ثَيى ياسا كارثَيكراوةكان بة مةبةستى دةرضوواندن ئاراستةى 

 ثةرلةمان دةكرَين.
 /ثَيناسةى ثَيشنيازى ياسا و بِريار بؤ ماددةى يةك زياد دةكرَيت بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:2

لةاليةن دة ئةندام ثةرلةمان بة مةبةستى دةرضواندن ثَيشكةش  ئةو ثَيشنياز و ياسا و بِريارانةى كة
 دةكرَين.

 ماددةى دووةم/ ماددةى ثَينج/ يةكةم هةموار دةكرَيت بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
دانيشنت بة ئامادةبوونى زؤرينةى ئةندامانى ياسايي دةبَيت و ياسا و بِريارةكان بة زؤرينةى ئةمادةبووان 

، جطة لةو ياسا و بِريارانةى كة ثَيويستيان بة زؤرينةى تايبةت هةية لة كاتى يةكسان ثةسةند دةكرَين
 بوونى دةنطةكان دا ئةو اليةى دةنطى سةرؤكى لةطةَل داية بة زؤرينة هةذمار دةكرَيت.

 ماددةى سَييةم/ ماددةى ضواردةهةم/ بِرطةى حةوتةم الدةبرَيت.
 ثَينجةم دا زياد دةكرَيت.( 19) دةستة لة ماددةىماددةى ضوارةم/ وشةى سةرؤكايةتى بؤ وشةى 

 هةموار دة كرَيتةوة و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:( 20) ماددةى ثَينجةم/ يةك/ ديباجةى ماددةى
 / دةسةآلتةكانى سكرتَيرى ثةرلةمان.1
 زياد دةكرَيت.( 20) ى ماددةى( 10) / وشةى سةرؤكايةتى بؤ وشةى دةستة لة بِرطةى2

دةبَيتة بِرطةى يةكةمى ماددةكة و ِريزبةندى بِرطةكانى تر ( 24) لة ماددةى( 7) ةشةم/ بِرطةىماددةى ش
 وةك خؤى بةدوايدا دَين.

 هةموار دةكرَيتةوة و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:( 25) ماددةى (2) ماددةى حةوتةم/ خاَلى دوو/ بِرطةى
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واكاريةكة خباتة بةرنامةى كارةوة بؤ ئةوةى لة هةموو دةبَيت سةرؤك لة نزيكرتين دانيشتنى ثةرلةمان دا دا
رؤذ لة بةروارى ثَيشكةش كردنى دةست لة كاركَيشانةوةكة بة دةنطى زؤرينةى ( 30) بارَيك دا لة ماوةى

 ئامادةبووان يةكالبكرَيتةوة.
و بةم سَييةم هةموار دةكرَيتةوة، ليذنةكة دةكرَيتة دوو ليذنة ( 29) ماددةى هةشتةم/ يةك/ ماددةى

 شَيوةية:
 ليذنةى ثَيشمةرطة، ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنى خؤجَيييةكان.

 ( يازدةهةم هةموار دةكرَيتةوة و دةكرَيتة دوو ليذنة و بةم شَيوةية:11خاَلى )( 29) / ماددةى2
 .ليذنةى شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و طةشتوطوزار، ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهَينان

 سَيزدةهةم هةموار دةكرَيتةوة و دةكرَيتة دوو ليذنة و بةم شَيوةية: (13خاَلى )( 29) / ماددةى3
 ليذنةى دةستثاكى و ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان و سكاآل.

 ( ثازدةهةم هةموار دةكرَيتةوة دةكرَيتة دوو ليذنة بةم شَيوةية:15خاَلى )( 29) / ماددةى4
 و داكؤكى لة مافى مرؤظ و ليذنةى داكؤكى كردن لة مافى ئافرةت.ليذنةى كاروبارى كؤمةآليةتى 

 دووةم هةموار دةكرَيتةوة و بةم شَيوةية دةخوَيندنرَيتةوة: (42) ماددةى نؤيةم/ ماددةى 
وةزيرى ثةيوةندار ئارةزوومةندانة يان لةسةر داواى ليذنة لة كؤبوونةوةى ليذنةكان ئامادة دةبَى و كاتَيك 

ك دةكرَيت كة ثةيوةندارة بة وةزارةتةكةى، دةتوانىََ ستافى وةزارةتةكةى لةطةَل خؤى طفتوطؤى بابةتَي
بهَينَى بؤ كؤبوونةوة، هةروةها تَيِروانينةكانيشيان لةسةر بِريارى ليذنة لة راثؤرت جَيطري دةكرَيت بة بَى 

 ئةوةى مافى دةنطدانيان هةبَيت.
 هةموار دةكرَيتةوة و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة: خاَلى دووةم 3بِرطةى / 44ماددةى دةيةم/ ماددةى 

ئةطةر كةس و اليةنى بانطكراو بَى ثاسا و لة كاتى ديارى كراو دا ئامادةنةبوو ئةوا ليذنةى كاتى دةتوانَى 
لةِرَيى دةستةى سةرؤكايةتيةوة دةسةآلتى جَى بةجَى كردن ئاطادار بكاتةوة بة مةبةستى ئامادةكردنى 

 رةى ياسا بةركارةكان.داواكراو بة طوَي
 /ج وشةى نووسراو دةكرَيتة دةستةواذةى بريؤكة نووسراوةكة.2/يةكةم  49ماددةى يازدةهةم/ ماددةى 
 هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة: 2/ دووةم/ 53ماددةى دوازدةهةم/ ماددةى

 تةى سةرؤكايةتييةوة ديارى دةكرَيت.ذمارةى ئةو كةسانةى كة ئامادةى دانيشتنى كراوة دةبن لةاليةن دةس
 الدةبرَيت.( 76) ماددةى سيازدةهةم/ ماددةى
 هةموار دةكرَيتةوة و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:( 79) ماددةى ضواردةهةم/ ماددةى

يةكةم/ ثَيشنيازى ياسا و بِريار ثَيويستة مةرجى رواَلةتى و بابةتيةكانى ثَيشنيازة ياسا و بريار لةخؤ 
 ت.بطرَي
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رؤذ لة بةروارى ثَيشكةش كردنيةوة لةاليةن ليذنةى كاروبارى ياسايي بة ( 14) دووةم/ لة ماوةى
هةماهةنطى لةطةَل دةستةى سةرؤكايةتى بريار دةدرَى خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ بكرَيت يان رةد دةكرَيتةوة 

 لةسةر بنةماى طوجناندنى لةطةَل ئةم ثَيوةرانةى خوارةوة:
ى طشتى يان بؤشاييةكى ياسايي يان كةموكورى لة جَى بةجَى كردنى ياسا يان بِريارَيك / هةبوونى بابةت1

 كة ثَيويست بَى ياسايةك يان بِريارَيك يان هةموارَيكى بؤ دةربضَيت.
/ نةبَيتة مايةى بارطرانى دارايي لةسةر حكومةت بة ثَيضةوانةشةوة ثَيش خوَيندنةوةى يةكةم 2

رتنى رةزامةندى سةبارةت بةو بارطرانية داراييةى كة لة ئةجنامى ئاراستةيان دةكرَيت بؤ وةرط
 دةرضوواندنى ياسايةكة دةكةوَيتة ئةستؤى حكومةت.

 بِرطةيةكى بؤ زياد دةكرَيت و بةم شَيوةية دة خوَيندرَيتةوة:( 91) ماددةى ثازدةهةم/ ماددةى
دةية بؤ دةنطدان ئامادة دةكرَى ضوارةم/ جطة لةو ثَيشنيازانةى كة بة طوَيرةى برطةى دووةمى ئةم ماد

ليذنةى ياسايي بة هةماهةنطى لةطةَل ليذنةى تايبةمتةند دةتوانن لة كؤبةندى ئةو ثَيشنيازانةى كة 
 لةاليةن ثةرلةمانتارانةوة دةخرَينة ِروو ثَيشنيازى تر بؤ خستنة دةنطدان ئامادة بكةن.

 ك بِرطةى دووةم دةبَيتة ضوارةم./ ريزبةندى بِرطةكانى ئةم ماددةية دةطؤِردرَيت بةجؤرَي2
 الدةبرَيت. (110) ماددةى شازدةهةم/ بِرطةى دووةم لة ماددةى

 
 هؤكارة ثَيويستيةكان

لةثَيناو باشرت بةِرَيوةضوونى كارى ثةرلةمانى و فةراهةم كردنى هاوِرَيكى ثةيِرةو لةطةَل ياسا كارثَيكراوةكان 
 ئةم ياساية دةرضوَينرا.

 ن/سةرؤكى ثةرلةمان:ايق حسبةِرَيز د.ِرَيواز ف

بةَلَى دةستتان خؤش بَى، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان بةِرَيزتان هةمووتان ِراثؤرتى ليذنةى ياسايى 
لةبةردةستتانة ليذنةى ياسايي ماددةيةكى بؤ ثرؤذةكة زياد كردووة، ضةند داِرشتنَيكيشى دةستكارى 

داواتان ىَل دةكةم هةر بةِرَيزَيك لةطةَل ئةوةية كة  (87) كردووة، ئاماذة بة بِرطةى دووةم لة ماددةى
ِراثؤرتى ليذنةى ياسايى بكرَيتة بنةماى طفتوطؤ نةك خودى ثرؤذةكة دةست بةرز بكاتةوة؟ راثؤرتى 
ليذنةى ياسايي بكرَيتة بنةماى طفتوطؤ نةك خودى ثرؤذةكة، هةر كةسَيك لةطةَل ئةوةية دةستى بةرز 

ثةرلةمانتار بِريار درا كة راثؤرتى ( 79) زان ئةندامانى ثةرلةمان بة دةنطىبكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةِرَي
ليذنةى ياسايي بكرَيتة بنةما، فةرموون دةست بة خوَيندنةوةى راثؤرتى ليذنةى ياسايي بكةن، ماددة بة 

 ماددة كاك بذار فةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ى ليذنةى ياسايية:ئةمة دةقى راثؤرت
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 بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان
 بابةت/ ِراثؤرتى ليذنة

ليذنةى كاروبارى ياسايي بة ئامادةبوونى بةِرَيز د.ِرَيواز فايق سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان لة رؤذى 
بؤ تاوتوَى كردنى  ،كؤبوونةوةى خؤى ئةجنامدا( 11) كاتذمَير 23/9/2019دووشةممة رَيكة وتى 

شنيازى ياساى هةموارى يةكةمى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان كة لة اليةن ذمارةى ياسايي ثَي
( لةرؤذى سَى 1ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، دواى خوَيندنةوةى يةكةمى لة دانيشتنى ذمارة )

َى كردن ليذنة رةوانةى ليذنةكةمان كراوة دواى طفتوطؤ كردن و تاوتو 17/9/2019شةممة بةروارى 
 طةيشتة ئةم ئةجنامانةى خوارةوة:

 ماددةى يةكةم/ ........ .
 سةرؤكى ثةرلةمان: ن/بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 كاك بذار فةرموو.عينوانةوة دةست ثَى بكةن فةرموون، ببورن لة 

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ثَيشنيازى هةموارى يةكةمى ثةيِر
 ماددةى يةكةم هةموار دةكر َيتةوة و بةم شَيوةيةى خوارةوة:

 /ثَيناسةى ثرؤذى ياسا و بِريار لة ماددةى يةك هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:1
ن ئةو ثرؤذة ياسايانةى ثرؤذة ياساي و بِريار: ئةو ثرؤذة ياسا و بِريارانةية كة لةاليةن سةرؤكى هةرَيم يا

كة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيران دةسةآلتى دادوةرى لةبوارى تايبةمتةندى خؤيان دةستةى سةربةخؤكان 
لةهةر دامةزراوةيةك لةدةسةآلت ئاراستة كردنى ثرؤذةي هةية بة ثَيى ياسا كارثَيكراوةكان ئاراستةى 

 ثةرلةمان دةكرَيت.
 ر بؤ ماددةى يةك زياد دةكرَيت بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:/ ثَيناسةى ثَيشنيازى ياسا و بِريا2

 ئةو ثَيشنيازى ياسا و بِريارانةية كة اليةنى كةم لةاليةن دة ئةندام ثةرلةمان ثَيشكةش دةكةن.
/ ثَيناسةى ئةم زاراوانةى خوارةوة بؤ يةكةم زياد دةكرَيت، زؤرينةى ِرةها، نيوة كؤ يةكى، ثةجنا زائيد 3

انى ثةرلةمان، زؤرينةى سادة، نيوة كؤ يةكى، ثةجنا زائيد يةكى ذمارةى ئةندامانى ئامادةبوو، يةكى ئةندام
 زؤرينةى تايبةت، هةموو ئةو زؤرينانة دةطرَيتةوة كة ِرَيذةى تايبةتيان بؤ ديارى كراوة.

ةسَلةكة، ليذنة ثَيشنيارى ليذنةى ياسايى لةسةر ماددةى دوو ئةوةية كة ئةم ماددةية زيادةية و البربَيت لة ئ
ثَيشنيار دةكات لة جَيطاى ئةم ماددةية كة زجنريةى ماددةى دووةمة ئةم ثَيشنيارةمان هةية، ليذنةكةمان 

 ثَيشنيار دةكات ماددةيةك بة زجنريةى دووةم بؤ ئةم هةموارة زياد بكرَى بةم شَيوةية بَى:
 ماددةى دةهةم هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
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دةستةى سةرؤكايةتى ثَيك دَيت لة سةرؤك و جَيطرى سةرؤك و سكرتَيرى ثةرلةمان بةمةرجَيك يةك  /1
 لة سَى ئةندامى دةستةى سةرؤكايةتى ئافرةت بَى.

بَيت دةطؤِردرَيت بؤ سكرتَيرى ة دةستةواذةى جَيطرى دووةم هات/ لةهةر ماددة و بِرطةيةكى ئةم ثةيِرةو2
 ثةرلةمان.

 ئةوةية كو وةك خؤى مبَينَيتةوة.( 3) اسايي لةسةر ماددةىثَيشنيارى ليذنةى ي
 الدةبرَيت.( 7) ماددةى ضواردة/ بِرطةى

 سةرؤكى ثةرلةمان: ن/بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
بكةن فةرموون، بةردةوام بة بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ( 87) بةِرَيزان ثةيِرةوتان لةبةردةستة سةيرى ماددةى

 ياسايي.
 الد عبداهلل:بةِرَيز بذار خ

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
وشةى دةستة لةهةر ماددة و بِرطةيةكى ئةم ثةيِرةوةدا هات بَيت زياد ووشةى سةرؤكايةتى بؤ وماددةى ضوارةم/ 

 دةبَيت.
 ماددةى ثَينجةم/ زيادة لةبةرئةوة تيكرارة لةطةَل ماددةى دووةم و ماددةى ضوارةم، هةر لة ئةسَلةكة.

 روةكو خؤى مبَينَيتةوة وةكو ئةوةى لة ئةسَلةكةدا هةية، كة دةَلَيت بِرطةى حةوتةم لة ماددةىماددةى شةشةم/ هة
 دةبَيتة بِرطةى يةكةمى ماددةكة و ريزبةندى بِرطةكانى تر وةك خؤى بةدوايدا دَين. (24)

خوَيندرَيتةوة، ( هةموار دةكرَيتةوة و بةم شَيوةية دة25ماددةى حةوتةم/ خاَلى دوو/ بِرطةى دووةم، ماددةى )
دةبَيت سةرؤك لة نزيكرتين دانيشتنى ثةرلةماندا داواكاريةكة خباتة  بةرنامةى كارةوة بؤ ئةوةى لة هةموو بارَيكدا 

( رؤذ لة بةروارى ثَيشكةش كردنى دةست لة كاركَيشانةوةكة بة دةنطى زؤرينةى ئامادةبووان 30لة ماوةى )
 يةكالبكرَيتةوة.

 ماددةى هةشتةم/
 / سَييةم هةموار دةكرَيتةوة و ليذنةكة دةكرَيتة دوو ليذنة بةم شَيوةية:29 /ماددةى1

 سةرؤكى ثةرلةمان: ن/بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةِرَيز كاك بذار، لة ِراثؤرتةكةتان نووسيوتانة ماددةى هةشتةم وةك خؤى، تةواو وةك خؤى مةخيوَينةوة.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 ةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكى ث
 تةواو وةك خؤى ثَيويست بة خوَيندنةوة ناكات؟ تةمام.

 / دووةم هةموار دةكرَيتةوة بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:42ماددةى نؤيةم/ ماددةى 
/ وةزيرى ثةيوةندار لةسةر داواى خؤى بةِرةزامةندى سةرؤك و لةسةر داواى سةرؤكى ليذنة لة 1

كاتَيك طفتوطؤى بابةتَيك دةكرَى كة ثةيوةندارة بة وةزارةتةكةى و كؤبوونةوةى ليذنةكان ئامادة دةبَيت 
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دةتوانَى ستافى وةزارةتةكةى لةطةَل خؤى بهَينَى بؤ كؤبوونةوة هةروةها تَيِروانينةكانيشيان لةسةر بِريارى 
 ليذنة لة ِراثؤرت جَيطري دةكرَى و بةبَى ئةوةى مافى دةنطدانيان هةبَى.

 م ماددةية دةطؤِردرَيت بةم شَيوةية دةبَيت:/ رَيزبةندى بِرطةكانى ئة2
 يةكةم/ وةك خؤى دةمَينَيتةوة.

 دووةم/ دةبَيتة ثَينجةم.
 سَييةم/ دةبَيتة دووةم.

 ضوارةم/ دةبَيتة سَييةم.
 ثَينجةم/ دةبَيتة ضوارةم.

 ماددةى دةيةم/ وةك خؤى دةمَينَيتةوة.
 ماددةى يازدةهةم/ زيادة، الدةبرَيت.

ئةويش الدةبرَيت و زيادة، ضونكة لة بِرطةى يةكةم دةسةآلت دراوة بة دةستةى ماددةى دوازدةهةم/ 
 سةرؤكايةتى بؤ ديارى كردنيان.

 ماددةى سيانزةهةم/ ئةم ماددةية زيادة.
 هةموار دةكرَيتةوة و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة.( 79) ماددةى ضواردةهةم/ ماددةى

مةرجى ِرواَلةتى و بابةتيةكانى ثَيشنيازة ياسا و بِريار لةخؤ يةكةم/ ثَيشنيازى ياسا و بِريار ثَيويستة 
 بطرَيت.

دووةم/ لة ماوةى ضواردة رؤذ لة بةروارى ثَيشكةش كردنيةوة لةاليةن ليذنةى كاروبارى ياسايي بة 
هةماهةنطى لةطةَل دةستةى سةرؤكايةتى بِريار دةدرَيت خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ بكرَيت لةسةر بنةماى 

 ى لةطةَل ئةم ثَيوةرانةى خوارةوة.طوجناندن
/ هةبوونى بابةتَيكى طشتى يان بؤشاييةكى ياسايي يان بوونى كةموكوِرى لة دةقةكانى ياسايةك يان 1

 بِريارَيكى كة ثَيويست بَى ياسايةك يان بِريارَيكى بؤ دةرضَيت.
م ئاراستةيان دةكرَيت بؤ / ئةطةر بووة مايةى لَيكةوتةى دارايي لةسةر حكومةت ثَيش خوَيندنةوةى يةكة2

وةرطتنى ِرةزامةندى سةبارةت بةو لَيكةوتة داراييةى كة لة ئةجنامى دةرضوواندنى ياساكة دةكةوَيتة 
 ئةستؤى حكومةت.

 بِرطةيةكى بؤ زياد دةكرَى و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة: (91) ماددةى ثازدةهةم/ ماددةى
طةى دووةمى ئةم ماددةية بؤ دةنطدان ئامادةدةكرَين ليذنةى / ضوارةم جطة لةو ثَيشنيازانةى كة لة بِر1

ياسايي بة هةماهةنطى لةطةَل ليذنةى تايبةمتةند دةتوانن لة كؤبةندى ئةو بذاردانةى كة لةاليةن 
 ثةرلةمانتارانةوة دةخرَينةِروو بذاردةى تر بؤ خستنة دةنطدان ئامادة بكةن.

 زيادة.( 2) / بِرطةى2
 خؤى. ماددةى شازدةهةم/ وةك
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 ثَيشنيارى ليذنةى ياسايي لةسةر  هؤيةكانى دةرضوواندن ئةوةية:
لة ثَيناو باشرت بةِرَيوةضوونى كارى ثةرلةمانى و فةراهةم كردنى هاوِرَيكى ثةيِرةو لةطةَل ياسا 

 كارثَيكراوةكان ئةم هةموارة ثةسةند كرا.
 زؤر سوثاس.

 سةرؤكى ثةرلةمان: ن/واز فايق حسبةِرَيز د.ِرَي

 زؤر سوثاس بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي، ئَيستا دةست بة طفتوطؤ دةكةين لة ناونيشانى بةَلَى
 هةموارةكةوة دةست ثَى دةكةين، فةرموون، ثَيش ئةوة فةرموو كاك ِرَيبوار.

 بةِرَيز ِرَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ؤ هةموارى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان لة من وا هةست دةكةم كة ئةم ثَيشنيازة ياساية ب

ذوورَيكى تاريك و مةتبةخَيكى ياسايي بؤ ئامادةكراوة، دوور لةوةى كة ِراو سةرجنى نوَينةرانى ليذنةى تيا 
ةكان و رةوةندى كوردستانى كة ئاوا ثَيناسةى بؤ كراوة يبَى، ئةوةى كة ثةيوةست بَى بة ليذنةى ثةيوةندي

من ثَيشنيار دةكةم ئةطةر ضى ئةو ثَيشنيارةى من جَيطةى نةكراوةتةوة لَيرة ( 8) بِرطةى( 29) لة ماددةى
 لةم ثَيشنيازة ياساية........ .

 ن/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

ذار بةِرَيز كاك د.ِرَيبوار ئةو خاَلة خاَلَيكى ياسايي نيية، ثةيِرةوى نيية، ليذنةى ياسايى فةرموون، كاك ب
 فةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ماددةى يةكةم/ هةموار دةكرَيتةوة بةم شَيوةيةى خوارةوة:

 / ثَيناسةى ثرؤذة ياسا و بِريار لة ماددةى يةك هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:1
 ةى كة لةاليةن سةرؤكى هةرَيم يان ........ .ثرؤذة ياسا و بِريار: ئةو ثرؤذة ياسا و بِرياران

 سةرؤكى ثةرلةمان: ن/بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى، بة ناونيشان دةست ثَى بكةن فةرموون.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 كوردستانثَيشنيازى هةموارى يةكةمى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى 

 ن/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

دةى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان كَى دةيةوَى طفتوطؤ لةبارةى ئةو ناونيشانةوة بكات؟ بةَلَى، فةرموون ماد
 كاك بذار فةرموو.يةكةمى هةموارةكة خبوَيننةوة، 
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 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ةى يةكةم/ هةموار دةكرَيتةوة و بةم شَيوةيةى خوارةوة:مادد
 / ثَيناسةى ثرؤذة ياسا و بِريار  لة ماددةى يةك هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:1

ثرؤذة ياسا و بِريار: ئةو ثرؤذة ياسا و بِريارانةية كة لةاليةن سةرؤكى هةرَيم يان ئةو ثرؤذة ياسايانةى كة 
ةجنومةنى وةزيران و دةسةآلتى دادوةرى لةبوارى تايبةمتةندى خؤيان دةستة سةربةخؤكان لة لةاليةن ئ

هةر دامةزراوةيةك ك دةسةآلتى ئاراستةكردنى ثرؤذةى هةية بة ثَيى ياسا كارثَيكراوةكان ئاراستةى 
 ثةرلةمانى دةكرَيت.

 م شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:/ ثَيناسةى ثَيشنيازى ياسا و بِريار، بؤ ماددةى يةك زياد دةكرَى بة2
 ئةو ثَيشنياز و ياسا و بِريارانةية كة اليةنى كةم لةاليةن دة ئةندام ثةرلةمان ثَيشكةش دةكةن.

/ ثَيناسةى ئةم زاراوانةى خوارةوة بؤ ماددةى يةكةم زياد دةكرَى، زؤرينةى ِرةها، نيوة كؤ يةك، ثةجنا 3
نةى سادة، نيوة كؤ يةكى، ثةجنا زائيد يةكى ذمارةى زائيد يةكى ذمارةى ئةندامانى ثةرلةمان، زؤري

ئةندامانى ئامادةبوو، زؤرينةى تايبةت، هةموو ئةو زؤرينانة دةطرَيتةوة كة ِريذةى تايبةتيان بؤ ديارى 
 كراوة.

 ن/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

كتان دةيةوَى طفتوطؤ لةبارةى ماددةى بةَلَى، زؤر سوثاس، زؤر سوثاس ئةندامانى ثةرلةمان، هةر بةِرَيزَي
يةكةمى هةموارةكة بكات فةرموون، بةِرَيزان، سةرضنار خان، د.امساعيل، ئاشنا خان، كاك بةَلَين، نةجات 
خان، كاك نزار، رؤذان خان، كةس هةية نةمان نووسى بَى؟ بةَلَى بةسةرضاو د.شايان، بةىَل سةرضنار خان 

 فةرموو.
 حممود:بةِرَيز سةرضنار أمحد 
 بة ناوي خواي طةورة.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( و ماددةي 1سةبارةت بة هةمواري ماددةي يةكةم بةو شَيوازةية بَيت دذيةكيةك هةية لة نَيوان ماددةي )

( 78(ي ثةيِرةو، ثَيناسةكان يةك ناطرنةوة، دةبَي هةردووكيان هاوتا بكرَي، بة مانايةكي تر ماددةي )78)
ي ياسادانان دةكات ثَيناسةي ثرؤذة ياسا و بِريار و ثَيشنيازي ياسا و بِرياري كردؤتةوة باس لة ثرؤسة

(ي ثةيِرةو بكرَي بؤ 78( ثَيشنيار دةكةم لة هةمواري ئةم ماددةيةدا ِرةضاوي ماددةي )1جياواز لة ماددةي )
كة ناكرَيت لة ماددةي ئةوةي تةناقوز و دذيةكي دروست نةبَيت لة كاتي جَيبةجَي كردني ثةيِرةوةكة، ضون

(يش 78ت و لة ماددةي )ؤذة ياسا و بِريار ثَيناسة بكرَي(دا بة شَيوازَيك ثَيشنيازي ياسا و بِريار لةطةَل ثر1)
( بةس بووترَي ثرؤسةي ياسادانان بة ثَيشنيازةكة دةطرَيتةوة بة بَي 78دا بة شَيوازَيكي تر، بةَلكو ماددةي )
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( بؤ ئةوةي ئةو تةناقوزة دروست نةبَيت، زؤر 1بطةِرَينينةوة بؤ ماددةي )ثَيناسةكردن، يةعين ثَيناسةكة 
 سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 بةَلَي زؤر سوثاس، د.إمساعيل، فةرموو.
 :طهبةِرَيز إمساعيل علي 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بيذم، تةناقوزةكا هةى د ناظبةينا تةعريفا ماددا  هةر عةينى تَيبينى من هةبوون هةر دا ئةوَى تَيبينيَي

 ( ظَيت بَيتة ضارةسةر كرن، هةما هةر ئةو تَيبينيية بوو، سوثاس.78( د طةل ماددا )1)
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 بةَلَي زؤر سوثاس، كاك بةَلَين، فةرموو.

 بةِرَيز بةَلَين إمساعيل حاجي إبراهيم:
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيز

موناقةشةكةي منيش هةر هةمان ئةو تَيبينية بوو كة سةرضنار خان باسي كرد، دةمةوَي لة ثاَل ئةوةدا لة 
(، داوا دةكةم لة بةِرَيزتان جياوازي نَيوان ثرؤذة ياسا و 78ثاَل ئةو تةناقوزة كة هةية لةطةَل ماددةي )

 ية؟ زؤر سوثاس.يئةسبابةكاني ئةو جياكردنةوةية ض ثَيشنيازي ياسا ضي ية؟ بؤ جياكراوةتةوة؟ يةعين
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 بةَلَي، ِرؤذان خان، فةرموو.

 ابراهيم علي: بةِرَيز ِرؤذان
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يار، ئةز ثَيشنيار دكةم ( ثَيناسا ثِرؤذة ياسا و بِريار ئو ثَيناسا ثَيشنيازة ياسا و بِر1ل ديظ هةموارا ماددا )
( ثِرؤسةى ياسادانان بريتيية لة طفتوطؤ و 78( ذى ضوارةم بَيت هةمواركرن، ضونكى ماددا )78كو ماددا )

ثةسندكردنى ضوارةم ثَيشنيازى ئةو ياسا و بِريارانة لة اليةن دامةزراوة فةرمييةكان بة ثَيي ياسا 
وَيت فةرمى وشةيةكة ثةرلةمان و ئو دادوةرى ذى ب كارثَيكراوةكان ثَيشكةش دةكرَيت، ضونكى دامةزرا

 خؤظةدطريت ظَيجا ئةطةر وَي ذى هةموار بكةن، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 بةَلَي زؤر سوثاس، كاك نزار، فةرموو.

 بةِرَيز نزار مال عبدالغفار:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( زؤرينةي ِرةها و زؤرينةي سادة نوسراوة نيوة كؤ يةكي ثةجنا زائيد 3) ( خاَلي1سةبارةت بة ماددةي )
 %( زائيد يةك.50يةك، ئةو ثةجنا زائيد يةكة لة زاراوةكة ثَيمباشة بكرَيتة )
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 دةستتان خؤش بَيت، بةَلَي ئاشنا خان، فةرموو.

 بةِرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةسةر ثَيناسةي ثرؤذة ياسا و بِريار لة ِرووي داِرشنت و زمانةوانييةوة كَيشةيةكي تياية، لة هةموارةكةدا نووسراوة 
)ثرؤذة ياسا و بِريار: ئةو ثرؤذة ياسا و بِريارانةية( يةعين خؤي بة خؤي ثَيناسة كراوة، كة ئةوة لة ِرووي داِرشنت 

وة ئيشكالييةتَيكي تياية وةكو واية ئةطةر ثَيناسةي ئاو بكةى بَلَيي ئاو برييت ية لة ئاو، ضؤن شيت وا و زمانةوانيية
دةبَيت؟ دةبَي بَلَيي ئاو برييت ية لة شلةيةك لة ئؤكسجني و هيدروجني ثَيكهاتووة بَي تامة، بَي بؤنة، بةم شَيوةية 

ةم شَيوةية ثَيناسة بكرَيت/ ئةو داواكارييانةية كة لةاليةن بَيت، بؤية من ثَيشنيار دةكةم ثرؤذة ياسا و بِريار ب
دةسةآلتي جَيبةجَي كردن يان دةسةآلتي دادوةري يان دامةزراوة فةرمييةكان بة ثَيي ياسا كارثَيكراوةكان بة 

ار بة مةبةسيت دةرضوواندنيان ئاراستةي ثةرلةمان دةكرَي، لة بِرطةي دووةميشيدا ثَيناسةي ثَيشنيازة ياسا و بِري
( ئةندام ثةرلةمان بة مةبةسيت 10هةمان شَيوة بووترَيت يان بنوسرَيت/ ئةو داواكارييانةية كة لةاليةن )

 دةرضوواندن ثَيشكةش دةكرَين.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 بةَلَي سوسن خان، فةرموو.

 بةِرَيز سوسن حممد مريخان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( دةستةي سةرؤكايةتي من ثَيمواية، ضونكة لَيرة نووسراوة دةستةي 1ةستةي سةرؤكايةتي لة ماددةي )لة د
سةرؤكايةتي ثةرلةمان لة ناو قةوسَيك ثَيويستة ئةوةي بؤ زياد بكرَي )جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان و 

كةس ثَيك دَي و  سكرتَيري ثةرلةمان(، ضونكة لَيرة ِروون نية دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان لة ضةند
 ضؤنة، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 خان، فةرموو. خدجية

 طه:بةِرَيز خدجية عمر 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش تَيبينييةكم هةية لةسةر شَيوازي داِرشتين ماددةي يةكةم، دةكرَيت بة شَيوازَيكي طوجناوتر 
 ياز دةكةم كة داِرشتنةكةي بةم شَيوازة بَيت: دايرِبَيذينةوة و ثَيشن

 ماددةي يةكةم هةمواردةكرَيتةوة ثَيناسةي ئةم ضةمكانةي خوارةوة زياد دةكرَين: 
ثرؤذة ياسا و بِريار/ واتا لَيرة ثَيويسيت بة ذمارةش نية كة ئةطةر تةماشاي ئةصَلي ماددةكة بكةين لة -

ياسا و بِريار: ئةو ثرؤذة ياسا و بِريارانةية كة لةاليةن دةسةآلتي ة، ثرؤذة يثةيِرةو ئةسلةن ذمارةي تَيدا ني
جَيبةجَي كردن يان دةسةآلتي دادوةري يان دامةزراوة فةرمييةكان بة ثَيي ياسا كارثَيكراوةكان بة مةبةسيت 
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ية كة دةرضوواندن ئاراستةي ثةرلةمان دةكرَين، ثَيشنيازي ياسا و بِريار ئةو ثَيشنياز و ياسا و بِريارانة
( ئةندام ثةرلةمان بة مةبةسيت دةرضوواندن ثَيشكةش دةكرَين، زؤرينةي ِرةها نيوة كؤ يةكي 10لةاليةن )

(ي ذمارةي ئةنداماني 1% + 50(ي ذمارةي ئةنداماني ثةرلةمان، زؤرينةي سادة نيوة كؤ يةكي )%1 + 50)
 ذةي تايبةتيان بؤ دياري كراوة، سوثاس.ئامادةبوو، زؤرينةي تايبةت هةموو ئةو زؤرينانة دةطرَيتةوة كة ِرَي

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 بةَلَي د.شايان، فةرموو.

 بةِرَيز شايان كاكة صاحل حممد:
 بةناوي خواي طةورة.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ازي ياسا و بِريار من ثَيشنياز دةكةم شوَيين ثَيناسةي ثرؤذة ياسا و بِريار لةطةَل ثَيناسةي ثَيشني

بطؤِردةرَيتةوة، هةروةها من هيض دذيةكيةك نابينم بة ئَيستا بة ضاكراوي لة نَيوان ماددةي 
 ( لة ثةيِرةي ناوخؤي ثةرلةمان، سوثاس.78(هةمواركراوي لةطةَل ماددةي )1)

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 يتةوة جارَيكي تر، دةستخؤش، د، شايان تةواو، كاك زانا، فةرموو.زؤر سوثاس، نابَي وةآلمي هاوكارةكانت بدة

 بةِرَيز زانا خالد مسايل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( هةمان بؤضووني هاوِرَيكامن كاك نزار و مامؤستا خدجيةم هةية لةوةدا و بة 3( خاَلي )1لة ماددةي )
كي ذمارةي ئةنداماني ثةرلةمانة، كةواتة ئةوةي لة ديوَيكي تر دةتوانني بَلَيني زؤرينةي ِرةها نيوة كؤ ية

( ثةرلةمانتار، ناكاتة 51( دةكا )1+  50كةوانةدا نوسراوة زيادة، ضونكة ئةوةي لة كةوانةدا نووسراوة )
سراوة و(ي ديسان نو1( ثةرلةمانتار، ئةطةر بَيت و بة ديوَيمي تردا ئةو كاتة ثَيناسة بكةين )نيوة + 56)
( ثةرلةمانتار دةكا 51ةر هةشتا ثةرلةمانتار لة جةلسةكة ئامادة بوون، ئةو كات )( ئةي ئةط1+  50)

سراوة زيادة و البدرَي كة وبؤية دةبَيت هةر ئةوةي لة ناو كةوانةكةدا نو ،زؤرينةي سادة كة ئةوة هةَلةية
رةي ئةنداماني (ي ذما1(ي ئةنداماني ثةرلةمان زؤينةي ِرةهاية و زؤرينةي سادة )نيوة + 1طومتان )نيوة + 

 ئامادةبووة، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

زؤر زؤر سوثاس، بةِرَيزان لة ليذنةي ياسايي بفةرموون ئةطةر وةآلمَيكتان هةية، دواي ئةوة ئةطةر ثَيويست 
 بوو من وةآلميان دةدةمةوة، فةرموون.
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 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 ةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز س
ل سةر ظان خالَيت ئَيك و دوو ئةظة ثرت بؤ تةنزيم كرن و رَيكخستنا ئةظى ثِرؤذة هةموارَى ل بةر دةستَى 

( دا د ثةيِرةوى 1مة ئؤتؤماتيكييةن ئةطةر ثةسةند بوو ئةظ ئَيك و دووة دَيهَيتة الدان، ضونكى ل ماددة )
ائيد ئَيك ذى هةر ئةوة وةكو قاعيدةيةك عام كو ذ رَيذا ذى دا ذمارة نينن ئةمَيت طةلن، مةرةم ذثَينجى ز

 سةدى ية ذ بةر هندَى مة ب ظى شَيوةى بكارئيناية، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 فةرموو كاك جالل.

 بةِرَيز جالل حممد أمني:
 بة ناوي خواي طةورة.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ندام ثةرلةمانة بةِرَيزةكان داواي كرد جياوازي ثرؤذة ياسا و ثَيشنيازي ياساي بؤ ئةوةي يةك لة ئة

ِروونبكةينةوة، ئَيمة لة ليذنةي ياسايي ديارة ثرؤذة ياسا هةموو ئةو ثرؤذانةن كة لةاليةن حكومةت يان 
ة لةاليةن دةستة سةربةخؤكان يان سةرؤكايةتي هةرَيمةوة ثَيشكةش دةكرَين، ثَيشنيازي ياسا ئةوانةن ك

( ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمانةوة ثَيشكةش دةكرَين، وةكو ئةوةي كة لةاليةن حكومةتةوة دَين بة 10)
(دا تَيناثةِرَيت، واتا هةر ضؤن حكومةت خؤي ناردوَييت حيسابي بارطراني دارايي بؤ 79فيلتةري ماددةي )

( 79وة ثَيشكةش دةكرَي حيسابي ماددةي )ناكرَيت، بةآلم ئةوةي كة ثةرلةمانتاري بةِرَيز و لة ثةرلةمانة
فيلتةري ياسايي بؤ دةكرَي جياوازييةكة ئةوةندةية ئةوة لةاليةك، لةاليةكي تر يةك لة ئةنداماني تري 

( هةية نةوةكو ماددةي 2بةِرَيزي ثةرلةمان باسي لة دةستةي سةرؤكايةتي كرد ئةوة رةبيت بة ماددةي )
 سوثاس بؤ بةِرَيزتان. (، هةر ئةو ِروونكردنةوةم هةبوو،1)

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

سوثاس، كةسي ترتان قسةتان نية بةِرَيزان؟ بةَلَي، ئةو بةشةي كة ئاشنا خان دةَلَي ثَيناسة بة ثَيناسة 
كراوة، يةعين خؤي بة خؤي ثَيناسة كراوة، لَيرة مةبةست لة دياري كردني ئةو جيهةتةية كة بؤي هةية 
ثَيشنيازة ياسا يان ثرؤذة ياسا ثَيشكةش بكات، ئةوةندةي مةبةست ئةوةية ئةوةندة مةبةست وردكردنةوةي 

(دا ِرَيك خبرَي، من داوا 78ماناي ثرؤذة ياسا و ماناي ثَيشنيازة ياسا نية، سةبارةت بةوةي لةطةَل ماددةي )
ونكة جطة لةوةي لة سَي ثةرلةمانتار (دا ِرَيكي خبةنةوة، ض78لة ليذنةي ياسايي دةكةم لةطةَل ماددةي )

 داوايان كرد ِرةنطة وجهةت نةزةرةكي تَيدابَي، دةستتان خؤش بَي، فةرموو بِرؤنة ماددةي دووةم.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةي دووةم:
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 ماددةي دةيةم هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
سةرؤكايةتي ثَيك دَيت لة سةرؤك و جَيطري سةرؤك و سكرتَيري ثةرلةمان بة مةرجَيك يةك  دةستةي-1

 لة سَي ئةندامي دةستةي سةرؤكايةتي ئافرت بَي.
لة هةر ماددة و بِرطةيةكي ئةو ثةيِرةوة دةستةواذةي جَيطري دووةم هاتيَب دةطؤِردرَيت بؤ سكرتَيري -2

 ثةرلةمان.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، هةر بةِرَيزَيكتان دةيةوَي طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية بكات كة ثَيشنيازي 
 ليذنةي ياسايي ية و زياد كراوة بؤ هةموارةكة با بفةرموَي، بةِرَيزان ناوي ئةو بةِرَيزانة تؤمار كراوة:

فةرموون، لة كاك زاناوة دةست ِرزطار، كاك حمسن، كاك زانا، ، شادي خان، سةرضنار خان، كاك د.إمساعيل.
 ثَي دةكةين.

 بةِرَيز زانا خالد مسايل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(دا ئاماذة دةكات بةوةي كة دةستةي سةرؤكايةتي ثَيك دَيت لة سةرؤك و جَيطري 1ماددةي دووةم لة خاَلي )
ة سَي ئةنداماني دةستةي سةرؤكايةتي ئافرةت بَيت، سةرؤك و سكرتَيري ثةرلةمان بة مةرجَيك يةك ل

ثَيمواية ئةوة هةَلةيةكي نووسيين تَيدا هةية، ضونكة ئَيستا بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان و بةِرَيز سكرتَيري 
ثةرلةمان ئافرةتن، دةكا دوو لة سَي ية ئَيستا، بؤية ثَيمواية كة دةبَيت بةم شَيوةي لَي بكرَيت )دةستةي 

ثَيك دَيت لة سةرؤك و جَيطري سةرؤك و سكرتَيري ثةرلةمان و بة مةرجَيك ِرَيذةي ئافرةت  سةرؤكايةتي
لة يةك لةسةر سَيي ثَيكهاتةي دةستةي سةرؤكايةتي كةمرت نةبَيت( نةك مةرج بَي تةنها يةك لة سَييةكة 

 بَيت، يةك لةسةر سَي كةمرت نةبَيت.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 دروستة، بةو صياغةية بَيت نابَيت دووان، بةَلَي شادي خان، ، فةرموو.

 بةِرَيز شادي نوزاد وهاب:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تةواو ثشتطريي وتةكاني هاوكارم كاك زانا دةكةم و خؤم يةكَيك لةو خاآلنةي مة دامنابوو قسةي لةسةر 

رجَيك كةمرتين ِرَيذة يةك لةسةر سَي ئةندامي دةستةي بكةم ئةو خاَلة بوو كة ثَيويستة بنووسرَيت )بة مة
سةرؤكايةتي ئافرةت بَي( وةكو ِروونيكردةوة هاوكارم ئَيستا ئَيمة دوو ئةنداني مَييينةمان هةية لة دةستةي 
سةرؤكايةتي دا، ئةطةر بةو صياغةية بَي دةبَي هةر يةك ئةنداممان هةبَي و تووشي هةمان ئيشكاليةت 

تمي كؤتادا هةمانة، ئةو ذنانةي كة ِرَيذةي ثَيويست بة دةست دةهَينن بؤ دةنطي خؤيان دةبني كة لة سيس
هةر لةسةر سيستةمي كؤتا بؤ اليةنةكان حيسابن، بؤية بةشي كؤتاي ذنان دةبةن كة زؤر كةم دةبينني لةو 

َيذةكة بةآلم زؤر ِرَيذةي كة دياري كراوة لة كؤتادا، هةرضةندة خؤشبةختانة ئةو خولةي ثةرلةمان زياترة ِر
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كةن دةبينني ئةو ِرَيذةية تَيبثةِرَييَن بةشداري ذنان لة ثةرلةمان دا، خاَلَيكي تر ثَيشنياز دةكةم خاَلَيك زياد 
بكرَي بؤ ئةم بِرطةية، سَيهةم بةم شَيوةية بَي، سَيهةم/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان ياخود يةكَيك لة 

َيت بؤ دابني كردني شةفافيةتي زياتر لة بةِرَيوةبردني دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئؤثؤزسيؤن ب
 كارةكان و دامةزراوةي ثةرلةماني كوردستان، دابني كردني ئةو شةفافيةتة لة ثَيناو ئةو خاَلةدا، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَي، زؤر سوثاس، كاك ِرزطار، فةرموو.
 :بةِرَيز ِرزطارعيسى سوار

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 منيش ثشتطريي لة ِرةئي بةِرَيز كاك زانا دةكةم، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 زؤر زؤر سوثاس، كاك حمسن فةرموون.

 :مصطفىبةِرَيز حمسن حسني 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةني كةم زياد بكرَيت، ضونكة بةِراسيت ئةوة منيش هةر ئةو تَيبينيةم هةبوو، دةبَي وشةي بةال
سنوورداركردني مايف ئافرةتة، ئةوة ناكرَيت، لةوانةية سبةييَن سةرؤكايةتي هةر سَي ئافرةت بن، ئةوة 

 هةندَيك سيماي ثياوساالري ثَيوة ديارة، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:واز فائق حسبةِرَيز د.ِرَي

 مساعيل.زؤر سوثاس، فةرموو كاك د.إ

 طه:بةِرَيز إمساعيل علي 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةز ذى هةر ثَيشنيار دكةم فةقةرةكا زَيدة ببيت ل سةر كو ئَيك ذ وان هةر سَيكا ئؤثؤزسيؤن بيت هةر 
 ديسا بؤ طةرةنتى كرنا شةفافيةتَى دناظا ثةرلةمانى.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 سوثاس، سةرضنار خان، فةرموو.بةَلَي، زؤر 

 بةِرَيز سةرضنار أمحد حممود:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان دا باس لة فراكسيؤني ئؤثؤزسيؤن دةكات و 111لةبةر ئةوةي لة ماددةي )
شنيار  دةكةم هيض مافَيكي بؤ دةستةبةر نةكردووة بة ضوار دَيِر كؤتايي ثَي هَيناوة، لةبةر ئةوة من ثَي

خاَلَيكي تر لة دواي ئةم دوو خاَلة و ئةم ماددةية زياد بكرَيت، ئةويش بةم شَيوازة/ ثَيويستة جَيطري 
سةرؤك يان سكرتَيري ثةرلةمان بدرَيتة ئةندامَيكي فراكسيؤني ئؤثؤزسيؤن لة ثةرلةمان دا ئةوةش لة 
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يةتي مامةَلة كردني دةستةي سةرؤكايةتي ثَيناو ضةسثاندني ثرةنسيثي شةفافيةت و ئاطاداربوون لة ضؤن
لةطةَل ثرؤذة ياسا و ثَيشنيازة ياسا و بِريارةكان و ئةوانةي كة ثَيشكةش كراون بةوانةي ئؤثؤزسيؤنيشةوة، 

 زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

تةنها ئةوةندة بةسة بَلَين ثشتيواني لة زؤر سوثاس، بةِرَيزان كة ثشتيواني لة بةِرَيزَيكي هاوكارتان دةكةن 
ِراي هاوكارةكةمان دةكةين، كاتيشمان بؤ دةطةِرَيتةوة، دةرفةتي زياترمان بؤ دةِرةخسَييَن بؤ ئةوةي طفتوطؤ  
لةسةر ماددةيةكي تر بكةين، فةرموو ليذنةي ياسايي، ماددةي سَيهةم، ببوورة كاك سريوامن لةبري ضووة، 

 فةرموو.

 فرج حممد: بةِرَيز سريوان
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بؤ ئةوةي كات نةكوذم من بة تَيكِرا ثشتيواني ِراكةي هةردوو هاوكارم شادي خان و سةرضنار خان دةكةم، 
لةوةي كة ئؤثؤزسيؤن دةبَيت لةو دةستةي سةرؤكايةتي ية دانيشَيت و ِرؤَلَيكي ِرةهاي هةبَيت، تةنيا نةك 

كو كة ثَيناسةيةكي تةواوي دميوكراسي لةوةدا هةية كة ئؤثؤزسيؤن دةبَي لةبةر ئةوةي ئؤثؤزسيؤنة، بةَل
 بووني هةبَي بة فيعلي، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 زؤر سوثاس، فةرموو بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 م:ماددةي سَيهة
 ( بِرطةي حةوتةم الدةبرَيت.14ماددةي )

 مةبةستمان لة البردن يةعين هةَلدةوةشَيتةوة.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، كاك جالل قسةيةكتان هةبوو ثَيش ئةوة؟ ببوورن، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي 
ر ماددةي سَيهةمي هةموارةكة، فةرموون. بةَلَي؟ ضي؟ بينووسة بؤ ثةرلةمان دةيةوَي قسة بكات لةسة

 ليذنةكة.

 بةِرَيز طوَلستان سعيد حةمة:
بةَلَي لة ماددةي دووةم كة ثَيشنيار كراوة لَيرة ماددةي ثَينجةم يةكةميان هةموار دةكرَي بةم شَيوةية 

وة، ثَيشرتيش ويستم ئةو تَيبينية بة دةخوَيندرَيتةوة، ئةوة هةر نةخوَيندرايةوة، يةكسةر هاتنة خوارترة
 بةِرَيزت بَلَيم وةرتنةطرت، داواي لَيبووردن دةكةم، زؤر سوثاس.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

من داواي لَيبووردن دةكةم، بةَلَي بةِرَيز كاك بذار ماددةي دووةمي ئةصلي ثرؤذةكة كة ثَيتان وابووة زيادة، 
زان ئةنداماني ثةرلةمان قسةي لة بارةوة بكةن، ئايا ئةوانيش ثَييانواية زيادة؟ فةرموون ئةوةي دةبوو بةِرَي

لة ناو ثرؤذةكة هاتووة بيخوَيننةوة و بة بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان بَلَين بؤ ثَيتان زيادة؟ هةَلةيةكي 
 مةنهةجية كردوومانة طوَلستان خان ِراست دةكات، فةرموو.

 خالد عبداهلل: بةِرَيز بذار

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيشرت وةك ثَيشنيارَيت ليذنا ياسايي دةنط ل سةر هاتة دان بوو ئةساس كةواتا وةختَى بووة ئةساس ئةم 
نةشَيني جارةكا دى ئيعتمادَى ل سةر ئةظَى ئةسلَى هةموارَى بكةين ل بيدايةتَى ضونكى دةنطدان ل سةر 

 ند.هاتة كرن ذبةر هندَى مة نةخا
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةَلَي تةنها بة بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان بلَيي بؤضي ئَيوة لة ليذنةي ياسايي ثَيتانواية ئةو ماددةية 
 ماددةي دووةمي هةموارةكة زيادة؟ تةنها ئةوةندة.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةوة لة ثةيِرةودا ئةو ماددةية بة وازح و شةفافرت و باشرت ديارة لة هةموارةكة، لةبةر ئةوة ئَيمة لةبةر ئ

 لةطةَل ئةوةبووين كة ماددةي دووةم زيادة، ئةسَلةكةي لة ثةيِرةودا وةك خؤي مبَييَن لة ثةيِرةودا باشرتة.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 ةرموو.بةَلَي، كاك جالل، ف

 بةِرَيز جالل حممد أمني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة تَيبينييةكةي طوَلستان خان ديسانةوة دةمةوَي تةئكيد لةوة بكةمةوة ئةوة هيض خاَلي يةكةم 
ئَيمة بة دةنطدان ثَيشنيازي ليذنةي ياساييمان تةسبيت كرد و دةبوو بِرطةي ماددةي دووةم كة لة ئةسَلدا 

َينجةمة بِرطةي يةكةم هةمواردةكرَي خبوَيندرَيتةوة، ئَيمة سةبارةت بةالبردني ئةم بِرطةية لة ماددةي ث
ثةيِرةوةكة بة دروسترت بة جوانرت لةو ثَيشنيازةي بةِرَيز ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةشيان كردووة، ئَيمة 

ارمان دا كة ئةوة البربَي و ئةوةي ئةساسةكة واتا ثةيِرةوي ناوخؤ بة باشرت دةبينني، لةبةر ئةوة بِري
ماددةيةكي تر لة جَيطةي زياد بكرَيت، كة ئةويش بةو شَيوازة خوَيندرايةوة كة ثَيشووتر باس كرا، ئةوة 
خاَلَيك، خاَلَيكي تر/ هةروةها لَيرة وةكو ليذنةي ياسايي ثَيشنيار دةكةين بؤ ئةوةي ئةو هةَلةية تَيثةِر 

شنيازة ياسايةكة، بةَلكة ئةوةى كة ئةندام ثةرلةمانة بةِرَيزةكان كاك زانا نةبَيت كة ئةوة نةبَيتة ئةساسي ثَي
و برادةراني ثشتطرييان كرد، ئةوة ببَيتة ئةساس بؤ ئةوة و لة دةنطدانةكة بؤ ئةوةي ئةو حاَلةتة دروست 
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ة ياساية، نةبَيت كة كامةيان دةنط دَييَن، ئةوة وةكو ليذنةي ياسايي ئةوة دةكةينة ئةساس بؤ ئةو ثَيشنياز
كة بةاليةني كةم يةك لةسةر سَي ئافرةت بَيت، كةواتة ئةوة دةبَيتة ئةساس بؤ ثَيشنيازةكة وةكو ليذنةي 

 ياسايي ئةوةمان ثَي ِراستة، سوثاس بؤ بةِرَيزتان.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

لةو ِراثؤرتةي ئامادةي دةكةن بؤ دةنطدان ئةوة دوايي لة ناو بذاردةكان دا دايدةنَين و لة دةنطدان كة 
دةخيةينة بةردةم بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيستا ليذنةي ياسايي بة بةِرَيزتانيان ِراطةياند، بؤية 
ثَييانواية ماددةي دووهةمي ناو ئةو ثَيشنيازة هةموارة زيادةية، ضونكة لة ناو ثةيِرةوةكة بة باشرت شةرح 

ك، لةاليةكي تر بِرطةيةك زياد كراوة بؤ ثَيناسةكان كة ثَيناسةكردني زؤرينةكانة، كراوة، ئةوة لةالية
ئةوةش هةر بةريةككةوتنَيك هةبَي لة نَيوان ئةو تَيطةيشنت بؤ زؤرينةكان ِرةواندوويةتيةوة بؤية ثَييانواية 

اي كردووة قسة بكات، ئةو ماددةية زيادة، فةرموون ماددةي سَييةم، ثَيش ئةوة، بةِرَيز وةزيري هةرَيم داو
ئَيمة دةرفةتي دةدةييَن قسة بكات لةو ماددانةي كة ثةيوةندي بة وةزارةتةكانةوة هةية، فةرموو بةِرَيز 

 سةرؤكي ليذنةي ياسايي ماددةي سَييةم ثَيشنيارتان.   

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةي سَييةم:

تةم الدةبرَيت، بةس بؤ تةوزيح دا كو ئةندامَيت ثةرلةمانى بةرضاظَي وا رؤن ( بِرطةي حةو14ماددةي )
( د ئةسلَى ثةيِرةوى خبؤدا 14( ذ ماددة )7بيت مة قسةد ذ ظَيرَي ال دةبرَيت يةعنى هةَلوةشاندنا بِرطة )

 تووشى سةهوا بوونَى نةبن، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

زان ئةنداماني ثةرلةمان، هةر كةسَيك دةيةوَي سةبارةت بة ماددةي سَيهةمي ئةم ثَيشنيازي هةموارة بةِرَي
قسةي هةبَي، فةرموون ناوةكانتان تؤمار دةكةين، بةِرَيزان سةرضنار خان، كاك مةم، كاك بةَلَين، خدجية 

، د. ِرَيبوار، ذيان ظاهرعيل، كاك خان، كاك بةهمةن، كاك جالل، كاك وةيسي، د.طةالوَيذ، هةَلةز خان، د. إمسا
خان، كاك حكمت، كةس هةية ناومان نةنوسييَب، بةِرَيزان ئةو ماددةية ثَيش ئةوةي دةست بة موناقةشة 
بكةين ئةو بِرطةية لة ماددةكة باس لةوة دةكات ئةطةر يةك كانديد هةبوو بؤ يةكَيك لة ثؤستةكان 

بة ناو لَينان ئةو ثؤستة وةردةطرَي، ئةوة ثَيضةوانةية لةطةَل دةستةي سةرؤكايةتي هةَلبذاردني بؤ ناكرَي و 
دا هاتووة، خؤتان دةزانن لة هةر شوَينَيك دا،  1992(ي ساَلي 1ئةوةي كة لة ناو ياساي هةَلبذاردني ذمارة )

لة هةر كاتَيك دا بةريةككةوتن لة نَيوان ثةيِرةو و ياسايةك هةبَي ئةولةويةت بؤ ياساية، البردني ئةم 
ِرطةية تةنها بؤ هاوِرَيككردني ثةيِرةوة لةطةَل ياساي هةَلبذاردن، هةرضةندة ِرةنطة ماددةي تريشمان هةبَي ب

لة ناو ثةيِرةو هةمان كَيشةي هةبَي، بةآلم حماوةلة دةكةين وردة وردة باسيان بكةين، واتا بة طوَيرةي 
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، ظاهرست بة موناقةشة بكةن، كاك ياساكة يةك كةسيش بَي دةبَي هةَلبذاردني بؤ بكرَي، فةرموون دة
 فةرموو. 

 حممد علي:ظاهر بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( مبَييَن، ضونكة لةو حاَلةتةدا لة 14ثَيشنيار دةكةم ماددةي سَييةم البدرَيت و بِرطةي حةوتةم لة ماددةي )

 ثةيِرةو عيالج نةكراوة.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَي، كاك بةَلَين، فةرموو.

 بةِرَيز بةَلَين إمساعيل حاجي إبراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة هةروةكو ئةوةي جةنابيشت ئيشارةتت ثَيدا لةطةلًَ ياساكة، بةآلم خؤي ثرةنسيثي ئينتيخابيش واية، 

َي، ثَيويست بة هةَلبذاردن ناكات، كة ئةطةر يةك ثاَلَيوراو بؤ ثؤستَيك هةبوو  يةكسةر ناوةكةي ئيعالن دةكر
بةآلم ئةطةر قسةكة لةسةر ئةوة بَي ثَيضةوانةي قانونةكةية، ئةوة بَيطومان وةكو ئةوةي جةنابت ئاماذةت 
ثَيدا دةيان خاَل و بِرطةي تري تياية كة ثَيضةوانةي قانونةكةية، تا ئَيستا ئةوةش لةبةرضاوي ئةنداماني 

يِرةو وةكو قانون دةرضوَيندراوة؟  ئةطةر ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني ثةرلةمان ِروون نية ئايا كة ثة
كوردستان لة خولي ِرابردوو وةكو قانون دةرضوَيندرابَي، بَيطومان ئةفزةليية دةدرَي بة ثةيِرةوةكة، لةبةر 

ة هاتووة، بؤية لةو ضوارضَيوةية ئةم ثَيشنياز 1992(ي ساَلي 1ئةوةي دواي دةرضواندني ياساي ذمارة )
دةكةم كة وةك خؤي مبَينَيتةوة تاوةكو دةتوانني هةموو بِرطة و ماددةكان وةكو يةك لَي بكةين، زؤر 

 سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَي، كاك بةهمةن، فةرموو.

 بةِرَيز بهمن كاك عبداهلل أمحد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةية، لةبةر ئةوة لة ناو ئةو ثةيِرةوة عيالج نةكراوة، ماددةي حةوتةم  هرمظامن هةمان ِرةئي كاك شَيخ 

مبَينَيتةوة، ضونكة تؤ عادةتةن لة ناو ثةرلةمان دا دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان هةَلدةبذَيري، جياوازة 
لة هةَلبذاردني دةرةوة، عيالجي ضي تر هةية ئةطةر يةك كانديد هةبَي، يةعين يةك كانديد بؤ 

بذاردني بؤ بكرَي؟ لة هةموو ثرؤسةكةش خؤي دميوكراسي ية كاتَيك كةسَيك مونافيسي نةبوو، خؤي هةَل
ئؤتؤماتيكيةن ئةو  ثؤستة دةكرَيت يةعين بةِراي بةِرَيزتان دةكرَي  يةعين ئَيمة بطةِرَيينةوة بؤ 

يت؟ يان ئةوةية كة لةم هةَلبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمانيش بطةِرَينةوة بؤ ياساي هةَلبذاردني طش
 ثةيِرةوة دةبَي عيالج بكرَي، ماددةيةكي تري بؤ دابنرَي؟ زؤر سوثاس.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

لة ِراسيت دا مادام لة ياساي هةَلبذاردن ِرَيكخراوة هةَلبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمانيش، بةَلَي بؤي 
ة، وةكو وةآلمَيكيش بؤ كاك بةَلَين، ئةم ثةيِرةوة لة شَيوازي يني ثةرلةمانيوئَيمة تا ئَيستا قانودةطةِرَيينةوة، ضونكة 

ن دا دةرنةضووة، ليذنةيةكي كاتي بؤ دروست كراوة، ليذنة كاتييةكة ثةيِرةوةكةي ئامادة كردووة، هةر لةسةر وقانو
خراوةتة موناقةشةوة ِراستةوخؤ، واتا ئيمزاي بؤ ئةساسي ئةو قةرارةي كةوا دراوة بؤ ليذنة كاتييةكة ثةيِرةوةكة 

كؤنةكراوةتةوة بة ليذنةي ياسايي دا تَيثةِر نةبووة، ِرووة ئيجرائييةكاني ئامادةكردني ثرؤذةي بؤ نةكراوة، ئةوةي 
كة قوةتي قانوني هةَلبذاردني هةية ئةو كاتة دةبَي كة ئَيمة قانوني ثةرلةماني كوردستامنان هةبَي، بِريارَيكي 
ئةجنومةني )شورى(ش هةية هةرضةندة بِريارةكاني ئةوان ِراوَيذكاري ية و مولزةم نية، لةبةر يةككةوتنَيكي نَيوان 
ثةيِرةو كة تازةترين بِرياريانة، ثةيِرةوي ثةرلةماني كوردستان و ياساي هةَلبذاردنة سةبارةت بةوةي ئةطةر 

ِرؤذدا سوَيندي نةخوارد ( 90) خوارد يان لة ماوةيِرؤذدا سوَيندي نة( 30) ئةندامَيكي ثةرلةمان لة ماوةي
ِرؤذدا سوَيندي نةخوارد ئةندامَييت لة  (30) ئةولةويةت بؤ كاميانة؟ لة ثةيِرةوةكةدا نووسراوة ئةطةر لة ماوةي

ِرؤذدا سوَيندي نةخوارد ئةندامَييت لة دةست دةدات، ِرةئي ( 90) دةست دةدات لة قانونةكة دةَلَي ئةطةر لة ماوةي
ئةوان ئةوةية كة ئةولةويةت بؤ ياساكةية، ئةوة شتَيكي سابتة ئَيمة ناتوانني ئةم حاَلةتة بطؤِرين، فةرموو 

 د.طةالوَيذ.
 :عثمانبةِرَيز طالوَيذ عبيد 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ةكةي من طوترا، سوثاس.يِرةئي

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 خان فةرموون، فةرموو.زؤر سوثاس، هةَلةز 

 بةِرَيز هلز أمحد حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بناظَى خودَى، هةلبةت ئةطةر ئةظ بِرطة هاتة الدانَى ئو هاتووخؤلةكَى ذ خوالن يَيك كانديد بيت بَى ركابةر 

الدان نةكة بيت ض رَيطة ياسايةك دَى بؤ هةبت؟ ذبةر هندَى ئةز ثَيشنيار دكةم ئةظ بِرطا هةنَى نةهَيتة 
 ، سوثاس.خولةكَى ذ خولَيت داهاتوودا ئةم نةكةظينة ئيشكالةكا ياسايي و سةركةفتى بن

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ِرَيز بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسبة 

 زؤر سوثاس، كاك حكمت، فةرموو.

 بةِرَيز حكمت حممد عبو زيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ؤر سوثاس.دكةم، ز ظاهرئةزيش ثشتطرييا كاك 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 زؤر سوثاس، كاك د.ِرَيبوار، فةرموو.
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 بةِرَيز ِرَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وَيِراي ئةوةي كة برادةران قسةي منيان كرد، بةآلم من دةمةوَي ئةوة خبةمةِروو سةرباري ئةوةي كة 

لةبةر ئةوةي كة ئةم ِرَيكارة ياسايي ية بؤ هةَلبذاردني سةرؤك يان دةستةي  ،كت داجةنابت تةوزحيَي
سةرؤكايةتي ثةرلةمان لة كاتَيكدا ئةطةر ثاَلَيوراوَيك بة بَي ِركابةر هاتبوو ضؤنة، بةآلم بؤ ئةوةي كة 

ويست بةوة نةكات ناِرووني دروست نةبَي و جؤرَيك لة شاشي لة اليةن ثةرلةمانتارانةوة دروست نةبَي و ثَي
بطةِرَيينةوة سةر ياساي تر، ِراستةوخؤ لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان كة هةميشة لةبةردةسيت 

وةكو خؤي  (14) ثةرلةمانتارانة، بؤية من بة زةرووري دةزامن كة ئةم بِرطةية بِرطةي حةوتةم لة ماددةي
 مبَينَيتةوة.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَي، زؤر سوثاس، كاك مةم، فةرموو.

 بةِرَيز مةم برهان حممد قانع:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثَيشنيازم هةية كة بِرطةي حةوت لةم ماددةية وةكو خؤي مبَينَيتةوة، لةبةر ئةوةي هةَلبةتة لةم هةَلبذاردنة بة 

هاي دياري كردووة بؤ هةَلبذاردني ئةنداماني ثَيي ئةم ثةيِرةوة كؤي ئةم ماددةي ضواردةيةم كةوا زؤرينةي ِرة
دةستةي سةرؤكايةتي، ئةم زؤرينةي ِرةهاية لة حاَلتَيكدا كة لة هةر ثرؤسَيسَيكي دميوكراسي دا كاتَي كة مونافيست 
 نابَي، ِركابةرت نابَي، ئةو كانديد ئةبَي ئةم ثةيِرةوة خزمةتي ثايةكاني دميوكراسي بكات، كاتَيك كة ِركابةرت نابَي

ئؤتؤماتيك دةبَي ئةم ثةيِرةوة و تةنانةت ياساي هةَلبذاردنيش دةكرَي هةمواربكرَيتةوة، ئةطةر ئيجحافَيكي تيا بوو 
بة مايف دميوكراسي، بؤية ئةم ماددةية كة دةَلَي دةبَي زؤرينةي ِرةها بة دةست بَييَن، ئةندامَيك كة خؤي كانديد 

( دةنط دةكات اليةني كةم، بؤية من ثَيشنياز دةكةم يةكةم 56) (1+  50دةكات بؤ دةستةي سةرؤكايةتي، واتا )
وةكو خؤي مبَينَيتةوة، دووةميان/ ئةوة بةو شَيوةية بَيت لة داهاتوودا وةكو ئةو ثَيشنيازةي هاوِرَيييامن ثَيشرت لة 

ؤني تَيدا بَي، ئةم ماددةكةي تردا ئاماذةيان ثَيكرد كة دةبَي لة دةستةي سةرؤكايةتي يةكَيك لة ئةنداماني ئؤثؤزسي
ضانسة نادات، جؤرَي لة تةوافوقاتي هَيزة براوةكان ثلة يةكة و دووةكان وا دةكات بة ثَيي تةوافوقاتي ئةوان خؤيان 
دةستةي سةرؤكايةتيش هةَلبذَيرن ئةوة نوقتةيةك، نوقتةيةكي تر من ثَيشنيازم هةية لَيرةدا ئةطةر ئةوة البربَيت 

ةبَي لة داهاتوودا ديسانةوة لة خولةكاني تري داهاتوودا ئةطةر ِرَيككةوتن نةبَي لة زةمينةسازي بؤ ئةوة دروست د
نَيوان هَيزي يةكةم و دووةم و سَييةم، يان هَيزي يةكةم و دووةم الني كةم بؤ هةَلبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي، 

لة ِرابردوودا بينيمان، بؤية  ئةوا جؤرَيك لة ثةككةوتين ثةرلةماني لَي دةكةوَيتةوة وةكو دانيشتنة كراوةكان
 ثَيشنيازم واية وةكو خؤي مبَينَيتةوة، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 زؤر سوثاس، كاك جالل، فةرموو.
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 بةِرَيز جالل حممد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 من ثشتطريي بؤضووني كاك شَيخ زاهري دةكةم، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:َيز د.ِرَيواز فايق حسبةِر

 زؤر سوثاس، خدجية خان، فةرموو.

 طه:بةِرَيز خدجية عمر 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 قسةكاني من كران، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَي، زؤر سوثاس، كاك د.إمساعيل، فةرموو.

 :طهبةِرَيز إمساعيل علي 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتطرييا هةلةز خاني دكةم، بؤضوونا وي.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَي، زؤر سوثاس، ذيان خان، فةرموو.
 أمحد: طاهر بةِرَيز ذيان

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 سةكاني ئةو دةكةم.قسةكامن لةالي بةِرَيز كاك زاهري كران، بؤية دةَلَيم ثشتطريي ق

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَي، زؤر سوثاس، كاك وةيسي، فةرموو.

 بةِرَيز ويسى سعيد ويسي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش لةطةَل ئةوةدام كة بِرطةي حةوتةم لة ماددةي ضوار مبينَيت، هةروةكو ثشتطريي ِراي شَيخ زاهري 

 ن، ضونكة ئةم حاَلةتة لة ثةيِرةوي ناوخؤ عيالج  نةكراوة، زؤر سوثاس.خةيالني دةكةي
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَي، زؤر سوثاس، سةرضنار خان، فةرموو.

 بةِرَيز سةرضنار امحد حممود:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
، بةآلم ِروونكردنةوةيةكي ياساييشم هةية ثشتطريي لة هةلةز خان و سةيدا إمساعيل و كاك مةم دةكةم

%(يش 1لةسةر ئةم ماددةية، ئةطةر بَيت و ئةوة بة قةناعةتي من ئةوة دةقَيكي طرميانةيي ية ئةطةر لة )
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ِرووبدات لة خولي داهاتوودا دةبَيت ثةيِرةو هةر ضارةسةري بكات، جا بؤ ئةوةي ئةو دذَيتيية ِروونةدات لة 
لةطةَل ثةيِرةوي ناوخؤدا ئَيستا كاتي خؤيةتي كة هةمواري ثةيِرةو دةكرَيتةوة  بةيين ياساي هةَلبذاردن و

دةقَيكي صةريح هةبَي كة لة كؤتايي ثةيِرةوةكةش بَي بطوترَي كة كار بة حوكمي هيض ياسايةك ناكرَي كة 
ئَيمة ئَيستا دذ بَيت لةطةَل حوكمي ئةم ثةيِرةوة، ئيرت ئةو كاتة ئةطةر تةناقوزَيكي تر هةبَي لة ياساكة، 

 نةمانتوانييَب لَيرة هةمواري بكةينةوة، بة ثَيي ئةو دةقةية ئَيمة دةتوانني ضارةسةري بكةين، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةِرَيزت دةزاني ياساكاري لة ناو ثةيِرةوةكة ِرَيكخراوة بؤ ئةوةي ئةم ثةيِرةوي ناوخؤية بة ياسا هةذمار 
بكرَي دةبَي بة هةنطاوةكاني ياساكاري دا تَيبثةِرَي، هةر كات بة هةنطاوةكاني ياساكاري تَيثةِري ئةو كاتة بة 
ياسا هةذمار دةكرَي، هةر ياسايةك لةطةلي دا تةعاروزي كرد ئةو كاتة دةتوانني ئةو قسةية بكةين، بةآلم 

يوة، ناتوانني ئَيمة بة نةصَيك ئةولةويةتي ( ئةو ثةيِرةوة بة هةنطاوةكاني ياساكاري دا تَينةثةِرطاملا)
 بدةييَن لة بةرامبةر قانونيةك دا كة لةطةَلي دا دذ يةكة، كاك سفني فةرموو.

 بةِرَيز سفني اغا عمر اغا:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
 ( مبَييَن ضونكة ئةم حاَلةتة لة ثةيِرةودا ضارة نةكراوة.14بِرطةي حةوتةم لة ماددةي )

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.ِرَيواز فايق حسبةِرَيز 

بةَلَي، زؤر سوثاس، بةِرَيز ليذنةي ياسايي ئةطةر قسةيةكتان هةية، ئاشنا خان با قسة بكات، فةرموو ئاشنا 
 خان.

 بةِرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
امةوَي دووبارةي بكةمةوة، بةآلم بةِراسيت من ثشتطريي قسةكاني كاك بةَلَين دةكةم كة ثَيشرت ئاماذةي ثَيدا ن

لةطةَل ثةيِرةوي  1992(ي ساَلي 1ئةطةر بةريةككةوتنَيكي زؤر هةية لةطةَل ياساي هةَلبذاردني ذمارة )
ناوخؤدا، ئَيستا كاتَيكي طوجناوة بؤ ئةوةي ئَيمة هةوَل بدةين بة زووترين كات قانونَيكي تايبةت بة 

 ي دووبارة تووشي ئةم جؤرة ئيشكاليةتانة نةبينةوة، سوثاستان دةكةم.ثةرلةمان دةربضوَينني بؤ ئةوة
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَي، زؤر سوثاس، فةرموو ليذنةي ياسايي.

 بةِرَيز جالل حممد امني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان.
ئةوةية كة ئَيمة لةو خولةي ثةرلةمانةوة ضةندين جار  ،قسةي لةسةر بكةموةَلال من ئةوةي كة دةمةوَيت 

ئةو طرفتةمان بؤ دروست دةبَي كة خيالف ما بةيين ثةيِرةو و قانونةكةوة هةية، دةمةوَي بةِرَيز سةرؤكي 
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ون بة شَيوازَيكة دةستوور لةسةرةوةي وون و قوةتي قانوثةرلةمان لةوة دةست ثَيبكةم، هةرةمي قان
ةوةية، قانون لةسةرووي ئةنزميةوةية، ئةوةي كة ئَيمة تَيبينيمان كردووة ئةم ثةيِرةوة حوكمي قانون

ئةنزميةي هةية، بةآلم حاَلةتَيك هةية كة لة ثةرلةماني عرياق بةدميان كرد لة دةستووري عرياقي كاتَيك 
ازَيكة و لة قانوني باس لة شَيوازي هةَلبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني عرياق دةكات بةشَيو

ثةرلةمان بةشَيوازَيكي تر جَيبةجَي كرا كة ئَيمة بؤ خؤمان هةموومان بينيمان، كةواتة ثَيضةوانةي 
ني ونيانةي لة قانووبةآلم موبةريريان ئةوةبوو لةبةر ئةوةي بةو ِرَيكارة قانو ،دةستوور ِرةفتار كرا
جار ثَيضةوانةي دةستووريش بَيت، ئةوة لةاليةن،  ن دةردةضَيندرَي، دةشَيت هةندَيكوثةرلةمان هةية، قانو

( و 20ة، لة ماددةي )يني نيولةاليةكي تر ئةم ثةيِرةوة بؤ هةمواركردنةوةي لة كاتَيك كة حوكمي قانو
( ئةندام ثةرلةماني 28(دا ثَيويست بة يةك لةسةر ضواري ئةندام ثةرلةمانة، كةواتة نزيكةي )125)

( ئةندامي بةِرَيزي 10ةوَي هةمواري بكةن، لة كاتَيكدا قانون ثَيويسيت بة )ثَيويستة بؤ ئةوةي ئةطةر بيان
ثةرلةمان هةية بؤ ئةوةي هةمواري بكات، ئةطةر ئةوة قوةتي ئةم ثةيِرةوة دةرناخات، بؤضي ثَيويسيت بة 

شَيوازةية يةك لةسةر ضواري ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان هةبَي، ئةوة لةاليةك، ثَيمواية دةبَيت ئةطةر بةم 
( ئةندام ثةرلةمان هةموار بكرَيت و 10(يش البربَيت بؤ ئةوةي ئةويش بة )125اليةني كةم ماددةي )

 تاوةكو ئةو كاتةي دةبينة خاوةن قانونَيك لة ثةرلةماني كوردستان، سوثاس بؤ بةِرَيزتان.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 ى، فةرموون.بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى قانوون
 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددةى ضوارةم:
يةةةاد  يةةَةت ز ثةةةةيرةوةدا هاتب ئةةةةم  طةةةةى  مةةةاددة و بِر هةةةةر  لةةةة  سةةةتة(  شةةةةى )دة بةةةؤ و سةةةةرؤكايةتى(  شةةةةى ) و

 دةكرَيت.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ِرَيز د.ِرَيواز فايق حسبة

سةةةةَيك د هةةةةةر كة لةةةةةمان  نةةةةدامانى ثةر كةةةةات بةةةةةِرَيزان ئة طةةةةؤ ب يةةةةة طفتو ئةةةةةم ماددة لةةةةةربارةى  يةةةةةوَيت  ة
فةةةةرموون،  لةةةةمان  سةةةكرتَيرى ثةر كةةةات،  مةةةار ب تةةةان تؤ لةةةةمان ناوةكان سةةةكرتَيرى ثةر ئةةةةوةى  بةةةؤ  فةةةةرموون 

 )د.طالويذ( نوقتةى نيزاميتان هةية، فةرموون.
 :عثمانبةرَيز طالويذ عبيد 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ثَينجةم بةيةك جار خبوَينرَيتةوة.من ثَيم باشة ماددةى ضوارةم و ماددةى 
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
بةةان(  كةةاك )دا نةةا(،  كةةاك )زا بةةان(،  كةةاك )دا خةةان،  سةةن(  سةةوثاس. )سو يةةذ(،  يةةة )د.طالو ئةوةى نوقتةى نيزامى ني

 فةرموون.
 بةرَيز دابان حممد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةةةر ديارة ماددةى ضوارةم ثَيشن لةةة  سةةتة(  شةةةى )دة بةةؤ و سةةةرؤكايةتى(  شةةةى ) ئةةةَلَي و سةةايى  نةةةى يا يازى ليذ
يةَةى  سةةت ل سةةايى مةبة نةةة يا شةةنيازى ليذ بةةةت ثَي يةَةت، هةَل ماددة و بِرطةيةكى ئةم ثةيرةوةدا هاتبَيت زياد دةكر
سةةتة( شةةةى )دة تةةرا و شةةوَينَيكى  ضةةةند  لةةة   دةستةى سةرؤكايةتيية، سةرؤكايةتى بؤ دةستةكةى نةكات، بةاَلم 

يةةََرة  كةةة ل كةةةم  شةةنياز ئة مةةن ثَي كةةات  سةةةربةخؤكان دة سةةتة  سةةى دة كةةةم با مةةاددةى ية لةةة  نةةة  بةةؤ منو هةةاتووة 
سةةى  تةةردا با شةةوَينَيكى  ضةةةند  لةةة  ضةةونكة  سةةتانة  ئيزافةيةكى بؤ بكرَي كة بَلَي مةبةست لَيى ثةرلةمانى كورد

 دةستةكانيش كراوة، سوثاس. 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 ةِرَيزان لة ليذنةى ياسايى ئةو تَيبينيية بنووسن، بةِرَيز )سوسن( خان، فةرموون.ب
 بةرَيز سوسن حممد مريخان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةة  ئةةةوة  يةةة  ثةةَيم وا مةةن  قةةةت  يةَةت حةقي يةةاد بكر سةةتة ز شةةةى دة بةةؤ و سةةةرؤكايةتى  لة ماددةى ضوارةم وشةى 

شةةَيوازة دةوترَى زياد بكرَي ثَيشنيار دةكةم دارشتنة بةةةم  يةَةت  ضةةاككردن بكر شةةَيوازة  بةةةم  كة ضاك بكرَيتةوة، 
كةةةم  شةةنيار دة مةةن ثَي ضونكة كة دةَلَي زياد بكرَى، واتة هةم وشةى سةرؤكايةتى هةم وشةى دةستةش مبَينَى، 
يةةةكى  مةةاددة و بِرطة هةةةر  سةةةرؤكايةتى لة دارشتنةكى بةم شَيوازة لَيبكرَيت لة جياتى وشةى دةستة دةستةى 

ثةةةيرة كةةة ئةةةم  بةةَي وة زيادة شةةرت دة شةةتنةكة با كةةةم تَيطةي سةةةور دة شةةَيوازى تة بةةةم  بةةةكاربَيت،  يةَةت  وةدا هاتب
 البربَيت، ضونكة ئةطةر وترا زياد بكرَيت واتا هةردووكيان دةمَيننةوة، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ز د.ِرَيواز فايق حسبةِرَي
 زؤر سوثاس، كاك )زانا(، فةرموون.

 مسايل: بةرَيز زانا خالد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةا  طةةةر  يةةادة ئة كةةة ز شةةتنةوة بؤية لةةة رووى دار تةةةنها  يةةة  ثةةَيم وا كةةةم،  ثشتطريى لة رايةكةى )سوسن( خان دة
 مةفهومةكة تةواوة بؤية ثشتطريى لة رايةكةى  )سوسن( خان دةكةم، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 نةى ياسايى ئةطةر قسةَيكتان هةية فةرموون، نيتانة، ماددةى دواى ئةوة، فةرموون.بةِرَيز سةرؤكى ليذ
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 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددةى ثَينجةم:
( زَيدةية نةمينت، ذبةر كو خااَل ئَيك 5( مة وةكو ليذنا ياسايي وةسا ثَيشنيار كرى كو ماددا )5ماددةي )

( نامينت ل ديظِرا ماددة 5(، ذبةر هندَى ماددة )4( ئو خااَل دوو تكرارة دطةل ماددة )2ددة )تكرارة دطةل ما
 (.5( بكةينة )6( دَيهَيت ئةم دشَيني د رَيزبةنديَيدا ماددة )6)

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ايق حسبةِرَيز د.ِرَيواز ف
جةةةمى  مةةاددةى ثَين بةةة  نةةةى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان طفتوطؤ سةبارةت  لةةة ليذ بةةةِرَيزان  كةةة  كةةة  هةموارة

ياسايى ثَييان واية زيادة وة بؤتانيان روونكردةوة بؤضى ثَييان واية زيادة كَى ئةيةوَى طفتوطؤ بكات لةبارةى 
 ئةوة ماددةيةوة، ماددةى دواتر، فةرموون.   

 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددةى شةشةم:
تةةةةم طةةةةى حةو مةةةاددةى ) بِر تةةةر 24لةةةة  طةةةةكانى  نةةةدى بِر كةةةة وة ريزبة كةةةةمى ماددة طةةةةى ية تةةةة بِر ( دةبَي

 وةك خؤى بةدوايدادَيت.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:  بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

لةةة  بةةاس  كةةة  شةةانى ماددة كةةة ناوني يةةة  بةةةر ئةوة يةةة لة طةةؤِرينى زجنرية ئةةةم  لةةةمان  نةةدامانى ثةر بةةةِرَيزان ئة
تةة بةةةاَلم  كةةا  نةةدى دة لةةة ثارَيزبة ئةةةوةى  يةةاتى  لةةة ج يةةة  طةةةكانى دواوة لةةة بِر نةةدى  حةةوكم ثارَيزبة ةعريفى 

لةةةة  بةةةةِرَيزان  يةةةة  فةةةة بؤ ئةةةةو تةعري سةةةةر  بةةةؤ لة تةةةةرتيب  هةةةةموويان  تةةةر  مةةةةكانى  بةةةَي ئةحكا سةةةةرةتايا 
كةةةة  نةةةاو ثرؤذة كةةةو  بةةةةِريزَيك وة هةةةةر  تةةةةوة،  خةةةؤى مبَينَي كةةةة وةك و  يةةةة  شةةةنياريان وا سةةةايى ثَي نةةةةى يا ليذ

هةةةة كةةةة  كةةةو ثةيرةوة فةةةةرموو نةةةةك وة كةةةات  يةةةةوة ب ئةةةةو ماددة لةةةةبارةى  طةةةؤ  يةةةةوَيت طفتو بةةةةِرَيزَيك دة ر 
 ( بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى.7ناوى خؤى تؤمار بكا، فةرموون ماددةى )

 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددةى حةوتةم:
 م شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:( هةموار دةكرَيتةوة وة بة25( بِرطةى دووةم ماددةى )2خاَلى )

ئةةةوةى  بةةؤ  كةةارةوة  مةةةى  تةةة بةرنا كةةة خبا نةةدا داواكاريية شةةتنى ثةرلةما نةةزيكرتين داني لةةة  سةةةرؤك  يةَةت  دةب
مةةةاوةى ) لةةةة  كةةةدا  هةةةةموو بارَي بةةةة 3لةةةة  كةةةة  شةةةانةوةى  سةةةت لةكاركَي شةةةكردنى دة بةةةةروارى ثَيشكة لةةةة  ( ِرؤذ 

 دةنطى زؤرينةى ئامادةبووان يةكال بكرَيتةوة.
 



 60 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان: ِرَيواز فايق حسبةِرَيز د.
فةةةةرمووَى،  بةةةا ب كةةةات  يةةةةوة ب ئةةةةو ماددة لةةةةبارةى  طةةةؤ  يةةةةوَي طفتو كةةةَى دة لةةةةمان  نةةةدامانى ثةر بةةةةِرَيزان ئة

 كاك )جالل(، كاك )سةفني(، كاك )حكمت(، )خدجية( خان، كاك )ويسى(.
 بةرَيز جالل حممد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةةم  شةةنيار دة سةةتى مةةن ثَي بةةةروار بةرا شةةةى  هةةةر و سةةرَى  بةةةروار( بنوو طةةاى ) لةةة جَي كةةةوت(  شةةةى )رَي و

سةةتة  بةةةكاردَي، ثَيوي شةةة  ئةةةو و مةةةتيش  كةةانى حكو هةةةموو دام و دةزطا لةةة  يةةك  شةةةكى رك ثةةَيم و هةةةر  مةةن 
ئةةةةو  كةةةوردى  سةةةى  لةةةة قامو يةةةك  شةةةةكى زؤر رك سةةةةراحةت و بةةةة  نةةةةمينَى  شةةةة  ئةةةةو و تةةةةكانيش  لةةةة وةزارة

 . وشة بةدى ناكرَي، زؤر سوثاس
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 كاك حاجى )سفني( فةرموون.
 بةرَيز سفني اغا عمر اغا:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ثشتطريى كاك )جالل( دةكةم، ثَيشنيارةكةى منيش هةر ئةوة بوو، سوثاس.   

 :طهبةرَيز خدجية عمر 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةيم سةةى تَيبي نةةيش نةف ئةةةو  م سةةى  نةةةش با نةةةوةى ليذ لةةة كؤبوو خةةؤى  كةةاتى  كةةة  بةةةراور  سةةةر  يةةة لة هة
 بابةتة ثَيم واية ئةطةر وشةى )رَيكةوت( لة جياتى بةكار بهَينرَيت باشرتة، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:سبةِرَيز د.ِرَيواز فايق ح
 كاك )ويسى(، فةرموون.

 بةرَيز ويسى سعيد ويسى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةةي تةةةر م شةةةتى  يةةةةكى ط كةةةةوت مانا ضةةةونكة رَي سةةةرَى،  كةةةةوت بنوو بةةةةروار رَي طةةةاى  لةةةة جَي ئةةةةوةم  طةةةةَل  ش لة
 دةبةخشَى، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 زؤر سوثاس بؤ جةنابت، كاك )حكمت(، فةرموون.

 بةرَيز حكمت حممد عبو زيد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ضةةةوو هةةةةمان بؤ نةةةيش  بةةةةروار م لةةةةجَيطاى  يةةةة،  يةةةةكى ني هةةةيض مانا بةةةةروار  ئةةةةوةى  بةةةةر  يةةةة، لة من هة
 رَيكةوت بيت، زؤر سوثاس.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
تةةةةر،  مةةةاددةى دوا يةةةة.  سةةةةتان ني يةةةةةوة؟ ق لةةةةو بارة يةةةة  سةةةةيةكتان هة سةةةةايى ق نةةةةى يا لةةةة ليذ بةةةةِرَيزان 

 فةرموون.
 بةرَيز بذار خالد عبداللة:

 ز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي
 ماددةى هةشتةم:

 -(: سَييةم: هةمواردةكرَيتةوة ليذنةكة دةكرَيتة دوو ليذنة بةم شَيوةية:29ماددةى )-1
 ليذنةى ثَيشمةرطة، ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَيييةكان.-
 (: يازدةهةم هةموار دةكرَيتةوة و دةكرَيتة دوو ليذنة بةم شَيوةية29ماددةى )-2

 ليذنةى شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و طةشت و طوزار.-
 ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهَينان.-
 -(: سَيزدةهةم هةموار دةكرَيتةوة و دةكرَيتة دوو ليذنة بةم شَيوةية:29ماددةى )-3

 ليذنةى دةستثاكى.-
 ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان و سكااَل.-
 -دةكرَيتةوة و دةكرَيتة دوو ليذنة بةم شَيوةية:(: ثازدةهةم هةموار 29ماددةى )-4

 ليذنةى كاروبارى كؤمةاَليةتى و داكؤكى لة مافى مرؤظ.-
 ليذنةى داكؤكى لة مافى ئافرةت.-

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
لةةةةةبارةى  طةةةةؤ  يةةةةةوَيت طفتو بةةةةةِرَيزَيكتان دة هةةةةةر  لةةةةةمان  نةةةةدامانى ثةر بةةةةةِرَيزان ئة سةةةةوثاس،  ئةةةةةو زؤر 

حمةةى  كةةاك ) صةةاحل(،  محةةة  لةةى  كةةاك )ع كةةةين،  مةةار ب يةةان تؤ ئةةةوةى ناوةكان بةةؤ  فةةةرموَى  بةةا ب كةةا  يةةةوة ب ماددة
كةةةاك ) خةةةان،  سةةةلمى(  بةةةااَلنبؤ(، ) كةةةاك ) كةةةرى(،  كةةةاك )ز خةةةان،  لةةةز(  خةةةان )ه ضةةةنار(  لةةةدين(، )سةر ماااانا (، عث

كةةاك )ر مةةن(،  كةةاك )به شةةةد(،  كةةاك )ئةر شةةةوا(،  كةةاك )ثَي سةةةروان(،  كةةاك ) صةةر(،  مةةةال نا كةةاك كةةاك ) طةةار(،  ز
جةةةوان(  نةةةزار(، ) كةةةاك ) كةةةاك  نةةةا(،  كةةةاك )زا سةةةالم(،  كةةةاك )عبدال ضةةةيا(،  كةةةاك ) خةةةان،  سةةةيبة(  مةةةت(، )ح )حك
كةةةةاك  يةةةةذ(،  بةةةةوار(، )د.طالو يةةةةؤ(، )د.رَي كةةةةاك )رؤم شةةةةوان(،  كةةةةاك ) خةةةةان،  كةةةةالرا(  يةةةةدان(، ) خةةةةان، )د.ز

خةةةان، ) شةةةريين(  يةةةدار(، ) ماااان)هَيظ بةةةد.عث خةةةان،  شةةةادى(  خةةةان، ) سةةةتان(  شةةةاخةوان(، )كل كةةةاك ) ةِرَيزان (، 
يةَةت زؤر  قةةةَيكيش ب يةةةك دة طةةةر  خةةؤ ئة نةةةبَيت  يةةاتر  قةةة ز لةةة دوو دة بةةدةن  هةةةوَل  لةةةمان  نةةدامانى ثةر ئة

 زؤر باشرتة، بةرَيز كاك )بهمن(، فةرموون.
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 بةرَيز بهمن كاك عبداللة امحد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةةاددةى ) يةةةة دووةم  شةةةنيارم هة مةةةن دوو ثَي سةةةتى  نةةةةى 29را يةةةةم ليذ طةةةوزار ( ثانزة شةةةت و  شةةةارةوانى و طة
نةةةةى  يةةةة، ليذ يةةةة هة بةةةة يةكرتةوة نةةةدى  شةةةةكانيان ثةيوة ئةةةةوة ئي يةةةة  ثةةةَيم وا يةةَةت  كةةةةوة ب بةةةةرهَينان ثَي و وة
يةةةان  ضةةةونكة رةبت يةةَةت  شةةةرت دةب يةةةة با ثةةةَيم وا بةةةَي  كةةةةوة  نةةةدنيش ثثَي سةةةتنةوة و طةيا نةةةةوة و طوا ئاوةدانكرد

مةةةاددةى ) ضةةةوارةميش  ئةةةةوةى  سةةةةلةى  لةةةة مة نةةةة،  كةةةةكرتة ئةوا بةةةارى 29بةةةة ية نةةةةى كارو يةةةةم ليذ ( ثازدة
ضةةةونكة  يةةَةت،  كةةةةوة ب ئةةافرةتيش ثَي مةةةافى  مةةةرؤظ و  مةةافى  لةةةة  كةةةردن  كةةةؤكى  بةةَي، دا يةةةا  بةةةة ج يةةةتى  كؤمةاَل
نةةةى  طةةةَل ليذ بةةن لة كةةةوة  شةةرتة ثَي كةةة با كةةو ية شةةةكانيان وة بةةةت ئي ئةةافرةت تةقري مةةافى  مةةرؤظ و  مةةافى 

 بَيت، زؤر سوثاس.   كاروبارى كؤمةاَليةتى خؤى هةر ئيشةكةى زؤرترة هةر بة تةنيا
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 زؤر سوثاس، كاك )على محة صاحل(، فةرموون.
 بةرَيز على محة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةةةارى  ئةةةةابوورى، كارو بةةةةارى  يةةةةى و كارو نةةةةةى دارا ثةةةةاَل ليذ تةةةةة  بةةةةةرهَينان خبرَي كةةةةةم وة شةةةةنياز ئة مةةةةن ثَي

طةةةةةر  ضةةةةيية ئة لةةةةة )ئةةةةابوورى  بةةةةةرهَينان  ضةةةةونكة وة تةةةةةوة،  بةةةةةرهَينان نةطرَي لةةةةة 11وة سةةةةَيكتةرداية   )
شةةةةتوكاَل،  بةةةةةرهَينانى ك صةةةةادية، وة يةةةةةى ئيقت بةةةةؤ تةنو ضةةةةيية  شةةةةى بؤ سةةةةَيكتةرةكان وة هةموو هةةةةةموو 
نةةةةةةوة و  بةةةةةةينى ئاوةدانكرد لةةةةةة  كةةةةةة  ضةةةةةونكة رةبتة بةةةةةَى  طةةةةةةر وا جةةةةةا ئة سةةةةةازى،  بةةةةةةرهَينانى ثيشة وة

تةةةةةركيزى ئ مةةةةة،  بةةةةةرهَينانا زؤر كة ئةةةةابوورى وة بةةةةارى  يةةةةة كارو نةةةةة، بؤ طةةةةا و با يةةةةاتر رَي نةةةةةوة ز اوةدانكرد
ئةةافرةت  مةةافى  لةةة  كةةردن  كةةؤكى  يةةة دا يةةة، بؤ كةةة بةوة يةَةك رةبتة يةةة ر بةةارى ئابووري خةةؤى كارو بةةةرهَينان  وة
كةةةةانى  هةةةةةم رَيكخراوة يةةةةة  تةةةةةركيزَيكى دةوىل هة سةةةةتا  شةةةةةية ئَي لةةةةةمنيش موناقة لةةةةة دةرةوةى ثةر كةةةةة 

ئةةةةم  كةةةن  تةةان داوا دة ئةةةةدةين بةةوارى ئافرة مةةام  مةةة ئيهت كةةةة ئَي ئةةةوى  تةةةوة وةك  تةةةةنيا مبَينَي بةةة  نةةة  ليذ
تةةةنيا  بةةة  يةةة  ئةةةم ليذنة كةةةم  شةةنيار ئة مةةن ثَي طةةة  مةةان طرين ئةةافرةت ال يةةةى ذن و  يةةةى ذن وة قةز بةةة قةز

 مبَينَيةوة، زؤر سوثاس.  
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

نةةةاو راثؤ لةةةة  طةةةةر  بةةةةِرَيزان ئة سةةةوثاس،   مةةةن زؤر  يةةَةى  كةةةات بَل سةةةت نا هةةةيض ثَيوي هةةةاتبوو  شةةةتَيك  كةةةةش  رتة
 دةمةوَيت وةكو ئةوة مبَينَيتةوة كاك )على(، كاك )د.حمى الدين( فةرموون.

 بةرَيز حمى الدين حسن يوسف:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةةاددةى ) شةةةكردنى  بةةةة دابة بةةةةت  تةةةان، 29مةةةن تاي مةةةافى ئافرة لةةةة  كةةةردن  كةةةؤكى  نةةةةى دا هةةةةم ليذ ( ثانزة
 يار دةكةم بكرَيتة ليذنةى كاروبارى ئافرةتان، زؤر سوثاس.ثَيشن
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 زؤر سوثاس، كاك )رزطار عيسى(، فةرموون.

 بةرَيز رزطار عيسى سوار:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةردو مةةانطى را ضةةةند  لةةة  كةةة  ئةةةوةى  حةةوكمى  بةةة  شةةارةوانى  نةةةى  طةةرى ليذ كةةو جَي مةةةىل و مةةن وة بةةة عة و 
شةةةنياز  نةةةني ثَي سةةةت دةزا بةةةة ثَيوي سةةةتى  يةةةة بةرا بةةةووم، بؤ يةةةةدا  ئةةةةم ليذنة بةةةارى  نةةةاو كارو لةةةة  لةةةى  بةةةة فع
بةةةينت  كةةةة دة يةةَةدا  يةةةان ث نةةةدَيكيان ئاماذة بةةةةِرَيزان هة ضةةةةندة  خةةةوارةوةبى هةر شةةةَيوازةى  بةةةةم  كةةةةين  دة

تةةةريش  سةةةَيكتةرةكانى  ئةةةةو  بةةةةاَلم  يةةةى،  نةةةةى دارا لةةةة ليذ بةةةينت  شةةةةك  هةةةةمهَينان بة شةةةَيوة بةر هةةةةمان  بةةةة 
نةةةةى  طةةةةر ليذ يةةةة ئة ثةةةَيم وا يةةةة وة  سةةةتانةوة هة بةةةةةرى كورد بةةةارودؤخى ئا بةةةة  نةةةدييان  سةةةتةخؤ ثةيوة را
شةةةَيوازةى  بةةةةم  كةةةة  كةةةةم  شةةةنيار دة يةةةة ثَي نةةةاطؤرينت، بؤ مةةةةوزوَ  بةةةةت و  لةةةة با هةةةيض  تةةةةوة  شةةةارةوانى ببي

بةةةةةينت نةةةةةة  يةةةةةةك ليذ هةةةةةةمهَينان  طةةةةةوزار و بةر شةةةةةت و  شةةةةةارةوانى و طة نةةةةةةى  يةةةةةت، ليذ وة  خةةةةةوارةوة ب
 طواستنةوة طةياندن و ئاوةدانكردنةوة ليذنةى دووةم بينت، زؤر سوثاس. 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 زؤر سوثاس، كاك )زكرى(، فةرموون.

 امحد امساعيل: ذكريبةرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

طةةةةوزا29مةةةةاددةى ) شةةةةت و  شةةةةارةوانى و طة نةةةةةى  هةةةةةم ليذ سةةةةَييةم، ثازدة نةةةةدن (  سةةةةتنةوة و طةيا ر، طوا
سةةةكاالَيت  لةةةةك زؤرن  خةةةةلكى طة يةةَةت  نةةةة داواكار لةةةةكا مةز يةةةا طة نةةةةكا  بةةةةرهَينان ليذ نةةةةوة وة ئاوةدانكرد
يةةذنا  طةةوزار، ل شةةت و  شةةارةوانى و طة يةةذنا  نةةة ل سةةَى ليذ تةةة  كةةةم ببي شةةنيار د ئةةةز ثَي لةةةك زؤرن  خةةةلكى طة

 يتة سَى ليذنة، زؤر سوثاس.طواستنةوة و طةياندن، ليذنا ئاوةدانكردنةوة بةرهةمهينان، بب
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 زؤر سوثاس، كاك )حكمت(، فةرموون.
 بةرَيز حكمت حممد عبو زيد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 قسةكامن كرا زؤر سوثاس ثشتطريى كاك )رزطار( دةكةم، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 ؤر سوثاس، كاك )سروان(، فةرموون.ز

 
 
 



 64 

 بةرَيز سروان حممد على:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةةةةةموو  لةةةةة  نةةةةةوة  يةةةةان زؤر جياكرد ئةةةةةوةى كار نةةةةةكان  هةةةةةموو ليذ نةةةةةى  نةةةةةكان ئةوا سةةةةبةت ليذ بةن
بةةةة  طةةةا  سةةةتى دة تةةةر دة سةةةانرت و زوو لةةةةمان ئا نةةةدام ثةر نةةةاى ئة بةةةؤ توا يةةَةت  شةةةرت دةب هةةةةبَيت با نةةةةكان  ليذ

طةةةري  شةةةةو  تةةةة كَي نةةةة بكرَي شةةةمةرطة( ئةوا نةةةةى )ثَي بةةةؤ ليذ كةةةةم  شةةةنيار دة تةةةريش ثَي ئةةةةوةى  تةةةةكان،  و طرف
تةةةر و  نةةةةكانى  طةةةةَل ليذ يةةةة لة كةةةؤنرتؤَلكردنيى ني نةةةاى  شةةةمةرطة زؤرة و توا ضةةةؤن ثَي ضةةةونكة  نةةةة،  سةةةَى ليذ
شةةةيش  مةةةارة ئاساي بةةةةثَيى ذ ضةةةونكة  تةةةةوة،  يةةةا بكرَي شةةةيش ج نةةةة ئاساي تةةةة دوو ليذ طةةةةر بكرَي لةةَةَيني ئة ب

نةةدةى ث ئةةةوةى ئةوة طةةات،  يةَةى ب سةةتمان ث تةةةكان دة شةةة و طرف تةةر كَي تةةوانني زوو ئةةةوةى ب بةةؤ  شةةمةرطةية،  َي
نةةةى  طةةةر ليذ كةةرَي ئة ئةةافرةت دة لةةة  غةةةدر  سةةتى  ئةةافرةت بةرا مةةرؤظ و  مةةافى  نةةةى  سةةبةت ليذ بةةة ن تةةريش 
ضةةةونكة  تةةةةوة،  يةةةا بكرَي ئةةةافرةت ج مةةةافى  لةةةة  كةةةؤكيكردن  نةةةةى دا مةةةرؤظ و ليذ مةةةافى  لةةةة  كةةةؤكيكردن  دا

مةةرؤظ ب ظةةة سةةةندنةوةى  ئةةافرةتيش مرؤ خةةؤى  ئةةةوة  مةةرؤظ  لةةة  كةةؤكيكردن  نةةةى دا ئةةافرةت، ليذ لةةة  نةةة  وو
شةةةرتة، زؤر  تةةةةوة با خةةةؤى بهَيَلدرَي كةةةةن وةك  ئةةةافرةت مة لةةةة  غةةةةدر  يةةةة  يةةةة، بؤ تةةةر ني نةةةةوةرَيكى  خةةةؤ بوو

 سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 زؤر سوثاس، )جوان( خان، فةرموون.
 د:بةرَيز جوان يونس حمم

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يةةا  تةةت ج كةةةتؤ ئافرة تةةةوة  مةةَى دةطرَي يةَةر و  مةةرؤظ ن ظةةى  تةةؤ مرؤ كةةة  يةةة،  هةةةظااَلمن هة ئةةى  هةةةمان رة نةةيش  م
شةةة و  هةةةر كَي نةةاطرَى وة  مةةرؤظ وةر سةةةى  يةَةرةدا ثَينا ئةةافرةت ل تةةة  مةةرؤظ، كةوا مةةافى  لةةة  مةةرؤظ و  لةةة  كةةرد 

سةةةتة يةةةدا دة لةةةة كؤتا تةةةةوة  ئةةةافرةت دةبَي بةةةةرووى  يةةَةك روو نةةةى طرفت يةةةذى خَيزا نةةةدو ت مةةةرؤظ و تو مةةةافى  ى 
طةةةةَل  يةةَةت لة مةةةرؤظ دةب مةةةافى  نةةةةى  خةةةةت وة ليذ سةةةةر  يةةَةت  مةةةرؤظ ب مةةةافى  هةةةةردةبَى  يةةَةدةكات  بةةةةرطرى ل
يةةةةا  يةةةةةكرت ج يةةةةة لة ئةةةةة دوو ليذنة شةةةةة  ثةةةةَيم با يةةةةة  كةةةةات بؤ كةةةةان ب هةةةةةنط كارة ئةةةةافرةت هةما نةةةةةى  ليذ

ئةةةةو دا كةةةةى،  يةةَةت ناوة ظةةةى لَيب مةةةافى مرؤ تةةةان و  نةةةةى ئافرة تةةةةوة ليذ ضةةةونكة نةكرَي نةةةةمَينَى،  نةةةة  كؤكيكرد
لةةةذَير  شةةة  مةةة هةمي تةةانى ئَي كةةة ئافرة ضةةاوت  تةةة بةر كةةةَى وادَي ئةةافرةت دة لةةة  كةةردن  كةةؤكى  سةةى دا كةةة با

 زةنط و زةبردان، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:واز فايق حسبةِرَيز د.ِرَي

 زؤر سوثاس، )كلستان( خان، فةرموون.
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 بةرَيز طلستان باقى سليمان:
 سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز 

نةةةةةى  يةةةةةكطرتنى ليذ بةةةةة  سةةةةةبارةت  كةةةةةم،  صةةةةاحل( دة محةةةةة  لةةةةى  كةةةةاك )ع سةةةةةكانى  شةةةةتيوانى ق مةةةةن ث
نةةةى  مةةن ليذ بةةةبِرواى  نةةان  نةةةى ذ بةةة ليذ سةةةبارةت  ئةةابوورى دا،  يةةى و  نةةةى دارا طةةةَل ليذ بةةةرهَينان لة وة

شةةةكةية سةةتم و مةةن مةبة سةةةربةخؤ،  يةةةكى  بةةة ليذنة كةةرَي  جةةَيطري ب نةةان  مةةافى ذ لةةة  كةةؤكيكردن  نةةان(  دا )ذ
 جَيطري بكرَي لةجياتى )ئافرةت(، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
بةةةةة  كةةةةا  سةةةةت نا هةةةةاتووة ثَيوي كةةةةةدا  لةةةةة راثؤرتة ئةةةةةوةى  لةةةةةمان  نةةةةدامانى ثةر بةةةةةِرَيزان ئة سةةةةوثاس،  زؤر 

خةةةؤش سةةةتتان  لةةَةَين، دة سةةةةكةى ب بةةةَى عةك يةةةة دة تةةةان هة يةةةة رةئي ئةةةةوةتان هة سةةةى  طةةةةر عةك شةةةتطريى، ئة ، ث
 كاك )عبدالسالم(، فةرموون.

 بةرَيز سالم عبداللة حسن:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةةرد جةةةةنابتان  سةةةتةى  سةةةيارم ئارا شةةةدا ثر بةةةارى ياساي نةةةةى كارو نةةةةوةى ليذ لةةةة كؤبوو مةةةن  سةةةتيدا   ،لةةةة را
سةةةاتة سةةةتى كارة مةةةرؤظ بةرا لةةةة  ئةةةافرةت  نةةةةوةى  نةةةاوخؤى  ،يةةةةعنى جياكرد ثةةةةيِرةوةى  لةةةة  بةةةةتى  بةتاي

لةةةةمانى كور مةةةاددةى )ثةر لةةةة  سةةةتاندا  نةةةة29د تةةةة دوو ليذ تةةةةوة دةكرَي هةةةةموار دةكرَي لةةَةَى  ثةةةازدةم دة  )، 
مةةةافى  لةةةة  كةةةؤكيكردن  نةةةةى دا مةةةرؤظ وة ليذ مةةةافى  لةةةة  كةةةؤكيكردن  يةةةةتى و دا بةةةارى كؤمةاَل نةةةةى كارو ليذ
يةَةرة  تةةاوةكو ل يةةة؟  ئةةافرةت هة بةةوونى  مةةرؤظ  لةةة  مةةانى  سةةَيك طو هةةيض كة يةةة  سةةياركةم ئةوة يةةا ثر ئةةافرةت، ئا

 جياواز هةبَيت واتة ثياوةكة مرؤظة، ئافرةتةكة مرؤظ نيية! زؤر سوثاس. دوو ليذنةى
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس 

كةةةةو  لةةةةةمان، ذن وة نةةةةدامانى ثةر بةةةةةِرَيزان ئة بةةةةَى،  تةةةةايى ثَي لةةةةة كؤ ئةةةةةم جةدة ئةةةةةوةى  بةةةةؤ  سةةةةوثاس،  زؤر 
كةةة ثياو شةةانةى  ئةةةةو كَي يةةةعنى  يةةة،  بةةةوونى هة سةةان  شةةةى ئين سةةان كَي جةةةؤريكى ئين بةةةاَلم  يةةةتى،  يةةَةك هة

بةةةة  يةةةة  نةةةةوة ني مةةةرؤظ بوو بةةةة  نةةةدى  يةةةة، ثةيوة نةةةةوة هة بةةةة ذن بوو نةةةدى  كةةةة ثةيوة يةةةة  شةةةة هة تةةةر لةكَي
يةةا  بةةَى  يةةاو  ئةةةكرَى ث تةةةعزيب  نةةدانا  لةةة زي كةةة  سةةَيك  نةةة كة بةةؤ منو يةةة  بةةةت هة نةةدَيك با يةةةعنى هة تةةةنيا، 

شةةةو بةةةة  بةةةةزؤر  كةةةة  يةةَةك  بةةةةاَلم ذن تةةةةوة،  مةةةرؤظ دةطرَي مةةةافى  ئةةةةوة  بةةةَى  شةةةةيةكة ذن  مةةةة كَي و دةدرَى ئة
كةةان،  يةةاردة ثياوة بةةة د نةةةبووة  يةَةت،  مةةة دةب شةةى ئة كةةةم توو بةةة  يةةاو زؤر  يةةة، ث نةةةى هة تةةةنها ذنا تةةابعَيكى 
هةةةن،  نةةدا  مةةة نَيودةوَلةتييةكا مةةة و بةَلَيننا لةةة رَيكةوتننا مةةة  يةَةت، ئة بةةؤ بهَينر يةةان  بةةة زؤر ذن نةةة  بةةؤ منو

يةةةة تايب لةةَةةتى هة يةةةدى نَيودةو سةةةاو قةواع يةةةان  ِرَي شةةةةكانى دة سةةةةركردنى كَي سةةةنت و ضارة بةةةة رَيكخ تةةةة  ة
بةةةةةرووى  كةةةةرد  نةةةةةمان  ئةةةةةم تَيكةَلكرد سةةةةتان  لةةةةةمانى كورد ضةةةةوارةمى ثةر خةةةةوىل  لةةةةة  مةةةةة  نةةةةان، ئَي ذ
تةةةة  مةةةرؤظ دةاللة لةةةة  نةةةةوةى ذن  يةةةا كرد كةةةة ج لةةةةوة  نةةةة  سةةةيار كرد ئةةةةم ثر نةةةةوة وة  يةةةةكى زؤر بووي رةخنة

بةةةَى هةةةةجى  مةةةة زؤر مةن كةةةةم ئة سةةةةوِر نا طةةةرين، تة سةةةييةكةى وةر ئةةةةوةى عةك بةةةةر  بةةةَي لة يةةةي   زؤر وةج
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تةةةةةوة،   شةةةة ببَي نةةةةدَى كَي بةةةةرووى هة ئةةةةوةى روو بةةةةؤ  كةةةارة  بةةةوون هؤ يةةةةاوازة ذن  شةةةةكانيان ج جةةةؤرى كَي
نةةاوخؤ  ثةةةيرةوى  بةةةطوَيرةى  يةةة،  يةَةت دووبارة تةةر بوتر شةةتَيكى  هةةةر  تةةة  ئةةةم بابة سةةةر  كةةةم لة سةةةور ئة تة

يةةةةة دووبارةكر بةةةةةِرَيزتان دا سةةةةتى  كةةةةة لةبةردة سةةةةتان  لةةةةةمانى كورد لةةةَةةكانتان، ثةر سةةةةةى هاوة نةةةةةوةى ق د
 جطة لة  ثشتوانيكردن رَيثَيدراو نيية، )سلمى( خان، فةرموون.

 بةرَيز سلمة فاتح توفيق:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةةناوى  هةةةبَيت  نةةةَيكمان  مةةة ليذ كةةة ئَي يةةة  بةةةوة نةبوا سةةتيمان  يةةة ثَيوي يةَةك بوا بةةة جؤر سةةتان  يةةا كورد بر
لةةةة كةةةؤكيكردن  يةةةاخود دا نةةةان،  نةةةةى ذ سةةةتا  ليذ لةةةة ئَي كةةةة  يةةةة بارودؤخة مةةةادةم وا بةةةةاَلم  نةةةان،  مةةةافى ذ

بةةةبَى  شةةمةرطةية  نةةةى ثَي نةةاوى ليذ يةةة  يةةةك هة ضةةؤن ليذنة يةةة  ئةةةم ليذنة سةةتكردن،  بةةؤ درو تةةة  زةروورة
ئةةةةةو  يةةةةوادارم  نةةةةان ه مةةةةافى ذ لةةةةة  كةةةةؤكيكردن  شةةةةمةرطة، دا مةةةةافى ثَي لةةةةة  كةةةةؤكيكردن  يةةةَةى دا ئةةةةةوةى بَل

لةةةو ه شةةتيوانى  ضةةَى ث فةةة الب لةةة ما نةةة  نةةان داكؤكيكرد بةةارى ذ نةةةى كارو نةةاوى ليذ لةَةَى  كةةة دة كةةةم  نةةة دة ةظااَل
 بَى، ياخود هةر ناوَيكى تر كة داكؤكيكردن لة مافةكةى تَيدا نةبَيت، زؤر سوثاس.  

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:يق حسبةِرَيز د.ِرَيواز فا
 زؤر سوثاس، )د.زيدان(، فةرموون.

 بةرَيز زيدان رشيد خان اودل:
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةةةةمان  طةةةةَل  يةةةة، لة طةةةوزار و ئاوةدانكردنةوة شةةةت و  شةةةارةوانى و طة نةةةةى  سةةةةر ليذ مةةةن لة يةةةةكانى  تَيبيني
تةةةة  بةةةةرهَينان بَي نةةةةوة وة نةةةةى ئاوةدانكرد لةةةة ليذ نةةةة  طةةةار( و ئةوا كةةةاك )رز بةةةةت  بةةةرادةرامن بةتاي ئةةةى  رة

بةةةةِرَيزا هةةةموو  شةةةة  ثةةةَيم خؤ يةةة  فةةةةَيكم هة بةةةةاَلم ئيزا طةةوزار،  شةةةت و  شةةةارةوانى و طة نةةةى  كةةةارم ليذ ن هاو
يةةَةت يةةةاد بكر شةةةوَينةوار ز شةةةةى  طةةةوزار و  و شةةةت و  نةةةةوة و طة نةةةةى ئاوةدانكر تةةةة ليذ ئةةةةويش بكرَي  ،بةةةن 

شةةةت  لةةةة هة يةةةاتر  سةةةتمانة ز كةةةة لةبةردة كةةةان  يةةةن داتا بةةةةثَيى دوا سةةةتان  هةةةةرَيمى كورد لةةةة  مةةةة  ضةةةونكة ئَي
بةةةرد بةةةة  نةةة  سةةتان رؤذا هةةةةرَيمى كورد لةةة  يةةةة  شةةوَينةوارميان هة ضةةةى  هةةةةزار ناو تةةا دة  ئةةةةو هةةةزار  ةوام 

كةةةةشةةةةوَينانة دة سةةةةةر و تَي تةةةةة  هةةةةةرَيمى سةةةةتدرَيذييان دةكرَي يةةةَةذووى  شةةةةيان م هةةةةةر هةموو كةةةةة  دةدرَين 
لةةةةناو  نةةةني  طةةةة دةزا بةةةة طرين سةةةتان  لةةةةمانى كورد كةةةو ثةر مةةةة وة يةةةة ئَي كةةةةن، بؤ نةةةد دة سةةةتان دةوَلةمة كورد

يةَةذو لةةة م طةةارى  سةةتةوخؤ ثارَيز تةةوانني را ئةةةوةى ب هةةةبَيت، بؤ شةةةية  ئةةةو و مةةة  نةةةكانى ئَي لةةةثورى ليذ و كة
 هةرَيمى كوردستان بكةين، سوثاس.   

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 زؤر سوثاس، كاك )باالنبو(، فةرموون.
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 بةرَيز بااَلنبو حممد على:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 من ثَيشبينيةكةم لةسةر مافى ئافرةت بوو طةيشت، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 زؤر سوثاس، كاك )نزار(، فةرموون.
 بةرَيز نزار مال عبدالغفار:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةةةةاددةى ) بةةةةةة  نةةةةةةوة و 8سةةةةةةبارةت  شةةةةةتوطوزار و ئاوةدانكرد شةةةةةارةوانى و طة نةةةةةةى  خةةةةةاَلى دووةم ليذ  )
شةةة ث ثةةَيم با يةةة،  لةةةو ليذنة يةةاردةر  كةةاركردمن وةك بِر يةةةى  لةةةو ماوة بةةةرهَينان  كةةاك وة ئةةى  لةةة رة شةةتطريى 

طةةةةَل  يةةةةك  وة لة تةةةة ليذنة بةةةةرهَينان بكرَي طةةةوزار و وة شةةةت و  شةةةارةوانى و طة نةةةةى  كةةةةم، ليذ طةةةار( دة )رز
 طواستنةو و طةياند و شارةوانيش بكرَيتة ليذنةيةك لةطةَل شوَينةواريش، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 ن.زؤر سوثاس، )كالرة( خان، فةرموو

 بةرَيز كالرة عوديشو يعقوب:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئاخافتنا من هاتة طووتن ئةز ثشتطرييا رةيا كاك )رزطار(ى دكةم، )د.زيدا(ى دكةم، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.ِرَيواز فايق حس بةِرَيز

 زؤر سوثاس، كاك )ثَيشةوا (، فةرموون.
 :طاهر مصطفىبةرَيز ثَيشةوا 

 رؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز سة
شةةةةوَينةوار،  شةةةةةى  يةةةةادكردنى و لةةةةةبارةى ز طةةةةة  يةةةةةكى طرين يةةةَةدان( تَيبيني بةةةةةِرَيز )د.ز هةةةةاوِرَيم  نةةةةى  تَيبي
سةةتان  هةةةرَيمى كورد شةةوَينةوارةكانى  مةةةوة،  سةةةر بكة سةةةى لة مةةةوَى ق كةةرد نا سةةى  ئةةةو با ئةةةوةى  ضةةونكة 

طةةى  شةةوَينةوارانةدا رةن لةةةو  سةةان  هةةةمووى  دي طةةرينطن  مةةة  يةَةذووى ئَي ئةةةركى طةةرينطن م يةةة  تةةةوة، بؤ داوة
نةةةةى   بةةةةتى ليذ لةةةةبارةى با كةةةةين،  بةةةةجَى ب يةةةةوة جَي مةةةان لةبارة بةةةى خؤ لةةةةمان واج كةةةو ثةر يةةةة وة ئَيمة
بةةةؤ  تةةةةنها  تةةةة،  ئةةةةو بابة بةةةوو  هةةةةموومان  نةةةى  ضةةةونكة تَيبي مةةةةوة،  بةةةارة ناكة سةةةةكان دوو مةةةن ق تةةةان  ئافرة

كةةةة يةةةانى دي لةةةدين( و هاورَي حمةةةى ا لةةةة )د. شةةةتى  نةةةيش ثاَلث سةةةة م ئةةةةم ثر جةةةةى  كةةةة  معالة لةةةةوةى  كةةةةم  دة
تةةةةايى  لةةةةة كؤ ئةةةةةو جةدة تةةةةت  خةةةةؤت و كةةةةة  ئةةةةةوةى  تةةةةان،  بةةةةارى ئافرة نةةةةةى كارو تةةةةة ليذ كةةةةةى بكرَي ناوة

 ثَيبهَينرَيت، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 زؤر سوثاس، )سةرضنار( خان، فةرموون.
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 بةرَيز سةرضنار امحد حممود:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةةنيا مةةةاددةى )مةةةن ثَي بةةةؤ  جةةةةم  خةةةاَلى ثَين كةةةةم  مةةةاددةى 8ر دة ئةةةةويش  كةةةة  لةةةة هةموارة يةةَةت  يةةةاد بكر ( ز
نةةةةةى 29) ثةةةةةروةردة ليذ نةةةةةى  خةةةةوارةوة، ليذ شةةةةَيوةيةى  بةةةةةم  تةةةةةوة  هةةةةةموار بكرَي جةةةةةم  طةةةةةى ثَين ( بِر

نةةةةوةى  بةةةااَل و توَيذي نةةةدنى  ثةةةةروةردة و خوَي نةةةة  يةةةةعنى ليذ سةةةتى،   نةةةةوةى زان بةةةااَل و توَيذي نةةةدنى  خوَي
كةةةة  سةةةتى  ئةةةةم دوو زان ئةةةةوةى  بةةةةر  ئةةةةميش لة تةةةةوة،  يةةةا بكرَي هةةةةبووة ج نةةةاوخؤ  ثةةةةيرةوةى  لةةةة  شةةةرت  ثَي

سةةةَيكتةرى  بةةةة دوو  يةةةة  سةةةتانةوة هة خةةةةَلكى كورد لةةَةةى  بةةةة كؤمة سةةةتةوخؤى  يةةةةكى را يةةةة ثةيوةندي ليذنة
يةةةاوازة  شةةةيان ج تةةةووة، ئيختصاصاتي يةةةان وةرطر صةةةاتى خؤ كةةةةيان ئيختصا ئةةةةبَيت هةرية طةةةرينطن وة  زؤر 

هةةةم ليذ يةةةكرتى  شةةرت لةةة  سةةت و با كةةارَيكى درو تةةةوة  طةةةر جياكرَي بةةااَل ئة نةةةى  هةةةم ليذ ثةةةروةردة،  نةةةى 
 دةبَيت، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 زؤر سوثاس، كاك )ضيا(، فةرموون.

 بةرَيز ضيا محيد شريف:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةارةوانيَي، يةةذنا  سةةةر ل هةةةبوون  نةةى  بةةارطرانيَي و  مةةن دوو تَيبي بةةةر  شةةارةوانيَى ذ يةةذنا  شةةة ل ثةةَى با مةةن 
يةةةذنا  يةةةت ل نةةةَى مبين شةةةارةوانيَي ب ت يةةةذنا  سةةةةر ل يةةةا ل  بةةةةر بارطراني يةةةة ذ نةةةةكا خزمةتطوزاري ئةةةةو ليذ
نةةةةوة و  ئةةةاوةدان كرد يةةةذنا  سةةةا ل يةةةت، هةروة طةةةوزار ب شةةةت و  نةةةدن و طة سةةةتنةوة و طةيا يةةةذنا طوا يةةةَي ل دوو

نةةة  ئةةةظ ليذ يةةةعنى  يةةةك،  هةةةمنينان ليذنة سةةا بةر يةةت، هةروة نةةَى ب شةةارةوانى بت يةةذنا  نةةة ل سةةَى ليذ تةةة  ببي
كةةؤكي  يةةذنا دا سةةا ل سةةَييي ذى هةروة كةةرن،  يةَةدة  تةةة ز كةةةىَل بَي شةةينوارَي  كةةةم  يةَةدانى د تةةؤر ز شةةتةظانيا دك ث
ثةةةازدة  هةةةر  ئةةةم  ضةةونكى  كةةرن،  تةةة را كةةردن بَي كةةؤكي  كةةةليما دا شةةة  مةةن ثَيبا ئةةافرةت،  مةةافى  لةةة  كةةردن 

كةةةةين  فةةةا د هةةةةمى ما كةةةؤكى ل  نةةةة دا تةةةة الدان، ليذ كةةةردن بَي كةةةؤكى  كةةةةليما دا تةةةا،  مةةةافَى ئافرة نةةةَى  نةةةة ت
 ثشتةظانيا جوان خانَى دكةم، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 زؤر سوثاس، )شريين( خان، فةرموون.

 :بةرَيز شريين يونس عبداهلل
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

خةةان  جةةوان(  سةةةكان ) لةةة ق شةةتيوانى  كةةةوة مةةن ث نةةان بةية مةةرؤظ و ذ مةةافى  نةةةى  مةةةوَيت ليذ كةةةم و دة دة
شةةةني،  كةةةةى ديكة كةةةي نيوة مةةةةَلني و داي يةةةوةى كؤ مةةةة ن يةةةةكرتين ئَي كةةةةرى  نةةةة تةواو ئةةةةو دوا ضةةةونكة  يةةَةت،  ب
يةةةوادارم  يةةةة ه ئةةةةو ليذنة شةةةكَينني  مةةةان بي سةةةتةكان خؤ هةةةةموو بةربة ئةةةةبَى  نةةةةوة  مةةةان جياكةي نةةةاكرَى خؤ

 بةيةكةوة مبَينَيتةوة، سوثاس.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ز د.ِرَيواز فايق حسبةِرَي
 دةست خؤش، )مال احسان(، فةرموون.

 بةرَيز احسان حممد سليم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةةةارَى  يةةةةذنا كارو سةةةةبةت ل تةةةةريش ب ن كةةةةةم، دوا يةةةَةدانى د تةةةةؤر ز شةةةةنيارا دك شةةةةتطرييا ثَي هةةةةةر ث ئةةةةةز ذى 
تةةان ثَي ئةةو ئافرة مةةرؤظ  مةةافَى  ظةةة،  نةةَى مبينيتة يةةةتى بت تةةةكا كؤمةاَل لةةةك ئيالقا ضةةونكى طة يةةت،  ظةةة مبين ك

ظةةةةَى  شةةةةتطرييا  ئةةةةةز ذى ث لةةةةةوما  كةةةةةين،  جةةةةودا ب يةةةَةك  شةةةةَيي ذ ئ نةةةةة نة ظةةةةة طرَيدايي مةةةةةزن ثَيك جةةةةار  ئَيط
 ثَيشنيارَى دكةم.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:َيز د.ِرَيواز فايق حسبةِر
 زؤر سوثاس، كاك )شاخوان(، فةرموون.

 :رؤوف مصطفىبةرَيز شاخةوان 
 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكى

يةةةةةك  تةةةةا رادة كةةةةردووة وة  سةةةةةمان  شةةةةمةرطة ديرا نةةةةةى ثَي لةةةةة ليذ شةةةةووتر  مةةةةة ثَي شةةةةنياردةكةم ئَي مةةةةن ثَي
نةةةكان،  شةةةرة دَيري شةةمةرطة و تَيكؤ نةةةى ثَي تةةة ليذ شةةمةرطة بكرَي نةةةى ثَي كةةة ليذ ئةةةوةى  سةةةر  هةةاوِراين لة

يةةة ال بةةوون بؤ هةةيالك  نةةدوبوون  تةةةوةيى ما شةةتمانى نة خةةةباتى ني لةةة  كةةة  نةةةى  لةةة ضةةونكة ئةوا كةةةم  يةةةنى 
نةةةةةى  بةةةةة ليذ كةةةةرَى  شةةةةمةرطة ب نةةةةةى ثَي تةةةةةوة، ليذ يةةةةان بكرَي يةةةَةت و جيطا يةةةةان ب شةةةةمةرطة ناو نةةةةةى ثَي ليذ

 ثَيشمةرطة و تَيكؤشةرة دَيريينةكان، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 زؤر سوثاس، كاك )مال ناصر(، فةرموون.
 بةرَيز عبدالناصر امحد على:

 رؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز سة
نةةةةةى  تةةةةة ليذ شةةةةمةرطة بكرَي نةةةةةى ثَي كةةةةةم، ليذ شةةةةاخةوان( دة كةةةةاك ) سةةةةةكانى  لةةةةة ق شةةةةتطريى  نةةةةيش ث م

 ثَيشمةرطة و تَيكؤشةرة دَيرينةكان، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:َيز د.ِرَيواز فايق حسبةِر 

 زؤر سوثاس، )حسيبة( خان، فةرموون.
 بةرَيز حسيبة سعيد ابراهيم:

 رلةمان.بةِرَيز سةرؤكى ثة
مةةاددةى ) لةةة  شةةة  ثةةَيم با هةةةر  نةةيش  كةةران، م سةةةكان  تةةةواوى ق مةةن  شةةتة  سةةرة طةي جةةةم 29تةةا  خةةاَلى ثَين  )

كةةرَى  كةةارن ب نةةةى ثِر ئةةةوةى دوو ليذ حةةوكمى  بةةة  بةةااَل،  نةةدنى  ثةةةروةردة و خوَي نةةةى  بةةؤ ليذ يةَةت  يةةاد بكر ز
بةةةااَل و  نةةةدنى  نةةةةى خوَي يةةةت وة ليذ تةةةةنها ب بةةةة  ثةةةةروةردة  نةةةةى  يةةةا ليذ نةةةةى ج نةةةةوةى بةةةة دوو ليذ توَيذي
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تةةةةان  بةةةةارى ئافرة ئةةةةةوةى كارو نةةةةةكان  لةةةةة ليذ ضةةةةوارةميش  خةةةةاَلى  سةةةةبةت  بةةةةة ن يةةةَةت،  يةةةةاتر ب سةةةةتى ج زان
نةةةى  بةةة ليذ يةَةت  شةةة بكر ثةةَيم با كةةة  نةةوانى ليذنة بةةؤ عي مةةن  بةةةاَلم  سةةكرا  سةةت با لةةة ثَيوي يةةاد  ضةةةند ز هةر

 ئافرةتان و داكؤكيكردن لة مافى مرؤظ، سوثاس.
 ثةرلةمان:ن/ سةرؤكي بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 زؤر سوثاس، كاك )زانا(، فةرموون.
 بةرَيز زانا خالد مسايل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةةةاددةى ) لةةةةة  ضةةةةوارةم  خةةةةاَلى  سةةةةةر  يةةةةة لة ضةةةةوومن هة هةةةةةمان بؤ نةةةةيش  نةةةةوانى 29م هةةةةةم، عي ( ثازدة

شةةةةى  مةةةة و يةةةةتى ئة بةةةارى كؤمةاَل كةةةارو كارو نةةةةى  كةةةةم ليذ نةةةةى ية لةةةَييَب ليذ شةةةَيوةيةى  بةةةةم  نةةةةكان  ليذ
كةةار يةةةة ) بةةةارى كؤمةاَليةتي كةةةار و كارو تةةةى  نةةةاوى وةزارة بةةة  كةةةةمشان  ضةةةونكة وةزارةتة كةةةرَي،  يةةةاد ب بةةةؤ ز (ى 

تةةةةنها  نةةةةك  مةةةاعى  شةةةنونى ئيجت مةةةةل و  تةةةة عة كةةةةين دةبَي شةةةى ب طةةةةر تةرجةمة يةةةة ئة ئةةةةو ليذنة وة 
هةةةةموارى  بةةةة زؤر  سةةتيمان  سةةةتان ثَيوي هةةةرَيمى كورد لةةةة  كةةةار  ضةةونكة  بةةةَى،  مةةاعى  شةةةنونى ئيجت كةةة  ليذنة

سةةةايى و بةةةوورن وةاَلم  يا خةةةاَلى دووةم مب بةةةوارةدا،  لةةةةم  يةةَةت  سةةةتاندا دةب هةةةةرَيمى كورد لةةةة  تةةةازةش  سةةةاى  يا
لةةةةناو  سةةةتا  تةةةاوةك و ئَي مةةةة  بةةةةاَلم ئَي لةةةةمان،  هةةةؤَلى ثةر لةةةةناو  كةةةامن  لةةةة هاورَي يةةةةك  هةةةيض  بةةةؤ  يةةَةت  ناب
كةةةةانى  لةةةة مانا نةةةةوة  بةةةري بكةي كةةةةوة  كةةةةة ثَي تةةةةى  ئةةةةو كا شةةةتوينةتة  سةةةتانداين نةطةي لةةةةمانى كورد ثةر

ئةةةو ئةةاف سةةتا  تةةاوةكو ئَي خةةةوة  ئةةافرةت، بةدا يةَةت  تةةر دةَل ئةةةوى  يةَةت ذن  كةةة دةَل يةةةكَيكمان  يةةان ذن هةر رةت 
شةةةنيارى  مةةةن ثَي يةةةة  نةةةَيني، بؤ بةةةؤ داب نةةةةَيكى  بةةةَيني ليذ مةةةة  جةةةا ض ئَي نةةةةهاتووة،  ثةةةَي  تةةةايى  لةةةة كؤ جةدة

نةةةةاوة بةةةةةم  كةةةة  كةةةةةن ليذنة شةةةتطرييم ب لةةةةةمان ث نةةةدامانى ثةر بةةةةةِرَيزان ئة طةةةةر  يةةةةة، ئة يةةةاوازترم هة ى ج
 لَيبَيت، ليذنةى خامنان و مافى مرؤظ لة ثةرلةمانى كوردستان، زؤر سوثاس.   

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 زؤر سوثاس، )شادى( خان، فةرموون.

 بةرَيز شادى نوزاد وهاب:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

خةةة تةةةةة  كةةةةراوة، وا تةةةة  ئةةةةةم بابة سةةةى  كةةةةة با لةةةةةوةى  يةةةاتر  مةةةةةوَيت ز مةةةةاددةى )مةةةن نا ضةةةةوارةم  ( 29اَلى 
نةةة  تةةة دوو ليذ يةةة ببَي سةةتا هة كةةة ئَي يةةة  ئةةةم ليذنة يةةاخود  تةةةوة  يةةا بكرَي يةةة ج ئةةةم دوو ليذنة هةةةم،  ثازدة
لةةةى( و  كةةةاك )ع شةةةتطريى  مةةةةش ث بةةةؤ ئة سةةةتا  تةةةا ئَي نةةةةوتراون  كةةةة  لةةَةَيم  خةةةاَل دة مةةةةَلَيك  تةةةةنيا كؤ مةةةن 

بةةةا كةةةةةى كارو كةةةة ناوة خةةةان  سةةةةلمى(  لةةةدين( و ) حمةةةةى ا خةةةان و )د. سةةةتان(  ئةةةةةو )طل يةةَةت،  تةةةةان ب رى ئافرة
ضةةةاوى  مةةةة لةبةر سةةةتة ئَي هةةةةن  ثَيوي شةةةت  مةةةةَلَيك  ضةةةونكة كؤ يةةَةت،  ئةةةافرةت البرب مةةةافى  لةةةة  نةةةة  داكؤكيكرد
كةةةةمى  مةةةانطى ية شةةةةش  كةةةانى  بةةةةثَيى داتا سةةةتاندا  هةةةةرَيمى كورد لةةةة  سةةةكااَلكردن  يةةَةذةى  كةةةةم ر طةةةرين، ية ب

سةةةكااَلكردن يةةَةذةى  يةةةذى ِر نةةةةوةى توندوت يةةةةتى بةرةنطاربوو يةةةةكى  بةِرَيوةبةرا بةةةة واتا تةةةةوة  بةةةةرز بؤ زؤر 
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بةةةةوة  بةةةاوِر  يةةَةواش  يةةَةواش ه نةةةان ه نةةةا ذ سةةةةلةى ذنا لةةةة مة يةةةاين  يةةةةكى ئينتيقال لةةةة مةرحةلة مةةةة  كةةةة ئَي دي
لةةة  مةةة  سةةةملَينَى ئَي مةةان ئة مةةة بؤ سةةن، ئة سةةكااَل بنوو كةةةن  يةةان ب فةةةكانى خؤ يةةان داواى ما كةةة خؤ يةَةنن  دةه

ئةةة هةةةةموومان  قةةةاىل  لةةةةى ئينتي يةةةاين مةرحة لةةةةى ئينتيقال ضةةةيتة مةرحة يةةَةك ئة لةةةة قؤناغ يةةَةك  ةزانني كات
كةةؤن  كةةة  شةةاكيل  مةةةَلَيك مة يةةة وة كؤ يةةاترى ثَي شةةاكيلى ز مةةةَلَيك مة هةةاتوو كؤ نةةاغى دا كةةة قؤ نةةاغَيكى دي قؤ

 هةمان بووة نامَينن واتة لةبةر دةمى وةياين.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 موون.ببورن هييض ئيزافةيةكى تيا نيية، )هلز(خان، فةر
 بةرَيز هلز امحد حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةةو  ثةةةروةردَى  سةةةةكتةرَى  يةةا  بةةةةر طرنط ئةةو ذ طةةةؤتنَى  هةةاتن  يةةةان  مةةن ظ شةةةنيارَيت  ئةةةو ثَي هةةةةمى  ضةةونكى 
شةةةة د  لةةةةك ئاري يةةةدانا وَى و طة لةةةةك مة هةةةة طة يةةةَي بةرفرة نةةةا  شةةةؤىَل وا طةةةرنطن و  هةةةةرة  سةةةةكتةرَيت  دوو 

بةةةرفرةهي بةةةر  نةةة، ذ سةةةكتةرى دا هة شةةتطريي ظةةى  ئةةو ث كةةةم  شةةنيار د ئةةةز ثَي ثةةةروةردةى  كةةارَى  يةةدانا  ا مة
كةةةرن  يةةَةدة  تةةةة ز لةةةةك بَي كةةةو خا ضةةةنار  سةةةتا سةر ئةةةو مامؤ سةةةيبا  سةةةتا حة كةةةةم مامؤ بةةةةِرَيزان د هةةةةر دوو  ل 

مةةةاددا ) كةةةو  جةةةَى  ثةةةةروةردة 29خةةةاال ثَين نةةةةى  نةةةة، ليذ تةةةة دوو ليذ يةةَةت و بكرَي هةةةةموار بكر جةةةةم  ( ثَين
كةةة ذ  هةةة مةيدانة نةةةكا بةرفرة يةةة مةيدا كةةة جودا ثةةؤال دوازدَى، توَيذة هةةةتا  كةةةت  ثةةَي د سةةت  ضةةةى دة باخ

بةةااَل  نةةدنا  يةةذنا خوَي تةةة ل يةَةذين ببي ئةةةم ب كةةو  يةةرت  سةةةكتةرَى د نةةة،  شةةَيت وان جودا يةةة و ئاري كةةارةكَى جودا
 و توَيذينةوا زانستى كو زانكؤية طةل ثةميانطةها، زؤر سوثاس.   

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 ؤر سوثاس، )شادى( خان ئةطةر قسةَيكت هةية دووبارة نيية دةرفةتَيكت دةدةمةوة، فةرموون.ز

 بةرَيز شادى نوزاد وهاب:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةةةم يةةةاد نا ئةةةةوة ز سةةةةر  تةةةر لة خةةةاَلَيكى  هةةةيض  سةةةةرةتاى  ،مةةةن  ئةةةةدةم،  شةةةت  يةةةةك  بةةةة  مةةةاذة  بةةةةاَلم ئا
كةةة ئَي نةةةى  ئةةةو خااَل مةةن  سةةةكامن  سةةتثَيكردنى ق بةةوودة يةةاواز  هةةةمووى ج نةةةموتبوو  يةةانَلَيم  ،شةةتا  بةةةاَلم نا

نةةةةكرد، زؤر  سةةةةم  قةةةةش ق يةةةةك دة مةةةن  قةةةة  تةةةت دوو دة خةةةؤت و تةةةؤ  سةةةةكامن  سةةةتثَيكردنى ق سةةةةرتاى دة
 سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 لة دةقةَيك زياتر قسةت كرد، كاك )روميو(، فةرموون. 
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 ن:بةرَيز روميو حزيران نيسا
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةةةةو  تةةةةاوتوَيى  ئةةةةافرةت،  مةةةةافى  لةةةةة  كةةةةؤكيكردن  يةةةةةتى و دا بةةةةارى كؤمةاَل نةةةةةى كارو كةةةةو ليذ مةةةةة وة ئَي
بةةةوون  ئةةةةوة  سةةةةر  لةةةةمانيش لة بةةةةِرَيزى ثةر نةةةدامانى  شةةةى زؤى ئة ضةةةوارةم بة طةةةةى  كةةةرد بِر يةةةةمان  بِرطة

سةةاي نةةةى يا كةةة ليذ لةةةوةى  يةَةت  يةةاواز ب شةةتنةكةى ج كةةة دار بةةةوةى  يةَةت  بةةة كةةة بكر يةَةت  يةةةتى، بكر ى كردوو
بةةة  مةةة  ئةةةوةى ئَي بةةةر  يةةةتى، لة بةةارى كؤمةاَل كةةارو كارو نةةةى  مةةرؤظ، دووةم ليذ مةةافى  تةةان و  نةةةى ئافرة ليذ
مةةةرؤظ  مةةةافى  سةةةةربةخؤيى  سةةةتةى  لةةةة دة يةةةاخود  طةةةاى  لةةةة دةز نةةةة  سةةةتانا بؤمنو هةةةةرَيمى كورد لةةةة  لةةةى  فيع

طةةةر يةَةت ئة يةةاو ب طةةةر ث كةةات ئة كةةة دة هةةةردوو رةطةزة طةةةَل  كةةار لة كةةة  يةةة  تةةدا  هة لةةة هةمانكا بةةَى وة  ذن 
يةةة  يةةة، بؤ نةةداَل هة يةةة م ئةةافرةت هة يةةاوة  نةةا ث لةةة خَيزا يةةة  مةةان هة يةةذى خَيزاني نةةد و ت يةةةتى تو بةِرَيوةبةرا
بةةة  ئةةافرةت  نةةةى  ئةةةوةى ليذ بةةؤ  نةةة  ئةةةم بةِرَيزا ضةةوونى  شةةى زؤرى بريوبؤ يةةة بة يةةة لةوانة مةةان وا مةةة ثَي ئَي

يةةةا و  مةةةة جوطراف ئةةةةوةى ئَي بةةةةر  يةةةاخود ذن؟ لة يةةةت  لةةةة تةةةةنيا ب يةةَةك  هةةةى جؤر لةةةة  يةةةاوازة  مةةةةَلطامان ج كؤ
شةةك و  ئةةةو خو كةةة  خةةاَلى دووةم  سةةةلةى  بةةؤ مة طةةرين،  نةةد راب بةةة هة شةةتانة  ئةةةم  ئةةةبَى  يةةا،  لةَةةتانى دون دةو
يةةةكى  كةةة ليذنة شةةكرَى  طةةةر نة ئةةةوةم ئة طةةةَل  نةةيش لة كةةرد، م شةةوَينةوار  لةةة  سةةيان  كةةة با نةةةى  بةةرا بةِرَيزا

شةةةوَينةوار بةةةاَلم  هةةةبَى،  شةةةوَينةوار  بةةة  بةةةت  نةةةةى  تاي كةةةميان ليذ بةةةةش  ية سةةَى  تةةة  يةةةة بكرَي ئةةةم ليذنة
نةةةةةةى  سةةةةةَييةم ليذ نةةةةةدن  سةةةةةتنةوة و طةيا نةةةةةةى طوا شةةةةةتوطوزار، دووةم ليذ شةةةةةوَينةوار و طة شةةةةةارةوانى و 

 ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهَينان، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 فةرموون. كاك ارشدزؤر سوثاس، 
 سني حممد:بةرَيز ارشد ح

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يةةةدان(  لةةةى( و )د.ز كةةةاك )ع مةةةن( و  كةةةاك )به سةةةةكانى  لةةةة ق شةةةتطريى  مةةةةوَيت ث تةةةةنها دة كةةةراوة  سةةةةكامن  ق

 بكةم، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 زؤر سوثاس، كاك )شوان(، فةرموون.
 بةرَيز شوان كريم حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 من ثشتطريى ثَيشنيارةكانى بةِرَيز كاك )رزطار( و )د.زيدان( دةكةم، قسةكامن كرا، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 (، فةرموون، جةنابت داوات نةكردبوو قسة بكةى.عثمانزؤر سوثاس، )د.
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 علي مسايل: عثمانبةرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
خةةةوداي ب هةةةةموو بةةةةناوى  سةةةتى،  قةةةةردارين بةرا هةةةةموومان  شةةةمةرطة  نةةةاوى ثَي بةةةان،  شةةةندةى ميهرة ةخ

لةةةة دذى  كةةةورد  طةةةةىل  هةةةةموو  بةةةةاَلم  يةةَةت  شةةةاخ ب لةةةة  يةةَةت  شةةةمةرطة ب بةةةة ثَي نةةةةكراوة  بةةةؤي  كةةةورد  طةةةةىل 
سةةتا  سةةةكانى مامؤ شةةتيوانى ق يةَةت، ث يةةاد بكر بةةؤ ز نةةةكانى  شةةةرة دَيري شةةةى تَيكؤ شةةاوة، وو نةةانى تَيكؤ دوذم

 اصر دةكةم، سوثاس.    شلخةوان و مامؤستا ن
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 بةَلَى سوثاس، بةِرَيز مامؤستا ابوبكر هةَلةدةنى فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

طةةةةَل  بةةةةَلكو لة نةةةيم  لةةةةمان  نةةةةكانى ثةر نةةةى ليذ يةةةاد كرد طةةةةَل ز لةةَةةكامن لة ضةةةةوانةى هةظا كةةةةم مةةةن ثَي
سةةةةى  سةةةةةر  لةةةةة  كةةةةراوة  يةةةةةك  كةةةةةم توَيذينةوة خةةةةوارةوة، ية سةةةةاوانةى  ئةةةةةو ثا بةةةةةر  نةةةةةوةش دام لة كرد
بةةةوون وة  طةةةةر  بةةةؤ كاري كةةة  نةةةةكان هؤكارَي قةةةةبارةى ليذ مةةةارة و  يةَةت ذ كةةةة دةَل يةةةا  نةةةدووى دون لةةةمانى زي ثةر
سةةة  و  كةةةارى كؤ يةةَةت هؤ كةةةة دةَل ئةةةةمريكا  سةةةى  سةةةةر كؤنطرَي لةةةة  كةةةة  كةةةة توَيذينةوةية نةةةة  يةةةةكَيك لةوا

سةةةةةاَلى كَي شةةةةةةش  لةةةةةة  مةةةةةان  ئةةةةةةزموونى خؤ بةةةةةة  نةةةةةة، دووةم  كةةةةةؤنطرَيس زؤرى ليذنةكا نةةةةةاو  شةةةةةةكانى  
كةةة  لةَةةكان  بةةةى هاو بةةدات، زؤر نةةة  حةةةقى دوو ليذ تةةدا  يةةةك كا لةةة  يةَةت  مةةرؤظ ناتوان سةةتان  لةةةمانى كورد ثةر
بةةةتى  بةةة تاي كةةةون  تةةر ب كةةةى  نةةةوةى ليذنة يةةاي كؤبوو نةةة فر لةةة ثِرؤزةيا يةَةت ثة نةةة دةكر نةةةوةى ليذ كؤبوو

تةةةةوة ئةةةةو كات قةةةاَل بكا خةةةؤى  يةةَةت  سةةةان  دةتوان يةةَةت، ئين نةةةةوة دادةنر يةةةةك رؤذدا دوو كؤبوو لةةةة  كةةةة  نةةةةى  ا
لةةة رووى  هةةةم  نةةدى  لةةة رووى تايبةمتة هةةةم  سةةثؤِرى  لةةة رووي ث هةةةم  نةةة  يةةةك ليذ بةةؤ  يةَةت  فةةةِرق ب موتة
ئةةةةو  هةةةةموو  بةةةؤ  نةةةةوة  نةةةة وورد بكةي ئةةةةو ليذنا كةةةارى  ئةةةيش و  مةةةة  يةةةة ئَي مةةةةرجيش ني شةةةنت وة  ثَيِراطةي

نةةةة لةةةةمانى بوارا نةةةدَيك ثةر نةةةةى هة مةةةةش منو تةةةةوة، ئة نةةةة دةيانطرَي ئةةةةو ليذنا كةةةانى  لةةةة كارووبارة كةةةة  ى 
شةةةيان  يةةةاترة و ليذنةكاني مةةةة ز لةةةة ئَي لةةةةمانيان  سةةةييةكانى ثةر شةةةتوان و كور مةةةارةى داني كةةةة ذ يةةةة  دونيا

ئةةةةَلمانيا ) لةةةةمانى  سةةةيية )662كةةةةمرتة، ثةر بةةةة )22( كور سةةةا  يةةةة، فةِرةن نةةةةيان هة سةةةى 577( ليذ ( كور
سةةةةتان )( 6) يةةةةة، هيند نةةةةةيان هة سةةةةى )545ليذ بةةةةان )18( كور يةةةةة، يا نةةةةةيان هة سةةةةى 511( ليذ ( كور
ئةةةةةمريكا )20) يةةةةة،  نةةةةةيان هة سةةةةى )435( ليذ نةةةةد )19( كور يةةةةة، تايلة سةةةةى )360( ليذنة ( 15( كور

نةةةةدا ) نةةةة، كة سةةةى )295ليذ جةةةةنتني )20( كور نةةةة، ئةر سةةةى )254( ليذ طةةةال 38( كور سةةةى، ثورتو ( كور
سةةةةى )230) نةةةةة12( كور سةةةةةنيطال )( ليذ سةةةةى )120،  شةةةةمان 11( كور ئةةةةةوةى دةورووبةري نةةةةة، وة  ( ليذ

سةةةر) سةةةى )596مي ئةةةةردةن )25( كور يةةةة،  نةةةةى هة سةةةى )195( ليذ يةةةا )20( كور نةةةة، تورك ( 600( ليذ
سةةةةةةى ) يةةةةةَةران )17كور يةةةةةةة، ئ سةةةةةةى )290( ليذنة يةةةةةَةراقيش )16( كور يةةةةةةة وة ع نةةةةةةةى هة ( 328( ليذ

سةةييةوة ) طةةةة24كور مةةن لة ئةةةوة  بةةةر  يةةة، لة نةةةى هة حةةةةقى ( ليذ نةةدامان  كةةة ئة ئةةةوةى  بةةؤ  ئةةةوةدام  َل 
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نةةةدا،  لةةة دوو ليذ نةةةك  يةَةت  نةةدام ب نةةةدا ئة يةةةك ليذ لةةة  لةةةمان  نةةدامى ثةر بةةدةن ئة لةةةمان  نةةةكانى ثةر ليذ
 ضونكة لة دوو كاتدا ناتوانَيت حةقى دوو ليذنة بدات ئةوة وةكو ئةزموون، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 س كاك ابوبكر، كاك هيظيدار.بةَلَى سوثا

 بةِرَيز هيظيدار امحد سلمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةةاددةى ) سةةةةر  طةةةوزار و 8لةةةة  شةةةت و  شةةةارةوانى و طة نةةةةى  كةةةةم ليذ مةةةاددةى دووةم دة سةةةى  ئةةةةمن با  )
تةةةةر  بةةةةةرهَينان زؤر بةةةةةتى وة ئةةةةةوةى با بةةةةةر  بةةةةةرهَينان، لة نةةةةةوة و وة نةةةةةى ئاوةدانكرد نةةةةدن وة ليذ طةيا

نةةةةدَيكى  نةةةةى رةهة يةةةةاد كرد شةةةةدارة ز تةةةةدا بة ئةةةةابوورى وواَل سةةةةتى  لةةةةة ثَيشخ يةةةةة  ئةةةةابوورى هة يةةةةى و  دارا
كةةةم  يةةة داوا دة ئةةابوورى، بؤ يةةي و  نةةةى دارا بةةة ليذ سةةرتَيتةوة  هةةةمووى دةبة نةةة  تةةة، ئةما ضةةاوةى داها سةر
سةةةر  لةةة  يةَةت  يةةاد بكر بةةةرهَينان ز كةةارى وة كةةة  كةةةين  صةةاحل دة محةةة  لةةى  كةةاك ع بةةةِرَيزم  بةةراى  شةةتطريى  ث

 ي و كاروبارى ئابوورى، زؤر سوثاس.ليذنةى داراي
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 بةَلَى سوثاس، دكتؤر رَيبوار.
 بةِرَيز رَيبوارعبدالرحيم عبداهلل: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةةاددة ) بةةةة  كةةةات، 29سةةةةبارةت  سةةةثاكى دة لةةةةمان و دة بةةةارى ثةر نةةةةى كارو لةةةة ليذ بةةةاس  كةةةة  سةةةَيزدةيةم   )

يةةةارة سةةةثاكى وة لي د نةةةةى دة بةةةة ليذ كةةةراوة  تةةةةوة  يةةةا كراوة يةةةة ج ئةةةةو ليذنة يةةةا  سةةةثاكى  شةةةةى دة نةةةةى و ذ
سةةكااَل لةةةمان و  بةةارى ثةر طةةةَل كارو بةةة لة سةةكااَل هاوتةري ضةةةمكى  يةةان  سةةكااَل  شةةةى  كةةة و نةةن  تةةان دةزا ، خؤ

لةةةوَى هةةةبَيت  سةةثاكى  هةةةبَيت نادة نةةدةَلى  شةةوَينَيك طة هةةةر  لةةة  تةةا  سةةثاكى، وا سةةكااَل ،ضةةةمكى دة سةةتة   ثَيوي
يةَةت  لةةَي بكر سةةكااَلي  سةةثاكى و  نةةةى دة طةةةَل ليذ سةةكااَل لة شةةةى  يةةان و كةةةم  شةةنيار دة مةةن ثَي يةةة  هةةةبَيت، بؤ
كةةةانى زؤر  يةةةة كاروبارة ئةةةةم ليذنة خةةةؤى  سةةةتيدا  لةةةة را ضةةةونكة  تةةةةوة،  خةةةؤي مبَينَي كةةةو  كةةةة وة يةةةان ليذنة

نةةة بةةة دوو ليذ يةَةت  يةةة بكر ئةةةم ليذنة يةةة  مةةةعقول ني مةةة  تةةريش  ،كة يةةةكى  لةةة ال يةةةك  لةةة ال مةةة  ئةةةوةى ئة
كةةرد يةةان  سةةةى زؤر بةةرادةران ق لةةة  يةَةك  كةةة زؤر ئةةافرةت  مةةافى  بةةة  كةةة  يةَةت  سةةت ب مةةةوَيت  ،كةةة ثةيوة مةةن دة

يةةةة دوو  ئةةةةم قةز بةةةةاَلم  يةةةة،  خةةةؤى قةزية ئةةةافرةت  يةةةة  بةةةدةم، ثَيموا تةةةة  ئةةةةو بابة سةةةةر  لةةةة  تةةةةوزحيَيك 
ئةةةةو ضةةةَيوةى  لةةةة ضوار يةةةة  شةةةيان كؤمةاَليةت يةةةة وة رةهةندَيكي نةةةدَيكيان مرؤي يةةةة رةهة نةةةدى هة دوو  رةهة

شةةةنيار  مةةةن ثَي يةةةة  كةةةةين، بؤ ئةةةافرةت ب يةةةان دؤزى  كةةةةين  ئةةةافرةت ب مةةةافى  سةةةةى  تةةةوانني ثَينا نةةةدة دة رةهة
نةةدى  لةةة رةهة ئةةافرةت  كةةة  ئةةةوةى  بةةؤ  تةةةوة  خةةؤي مبَينَي كةةو  ضةةينةدا وة لةةة بن يةةة  ئةةةم ليذنة كةةة  كةةةم  دة

لةةة  يةةة  كةةام هة يةةةك ت نةةةبِرَيت،  يةةي دا نةةدى مرؤ لةةة رةهة هةةةروةها  نةةةماَلِرَيت وة  يةةةتى دا جةةةنابت كؤمةاَل
ثةةةةةيِرةوى ني تةةةةت  نةةةةةدا و طةةةةةت  جةةةةةنابت رَي سةةةةتثَيك دا  لةةةةة دة نةةةةةى يةةةةكةةةةة  كةةةةراوة ليذ سةةةةة  ة وا ثَينا
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يةةةةكانى  شةةةةى ثةيوةندي كةةةة وو كةةةةم  جةةةةنابت دة لةةةة  مةةةن داوا  سةةةتانى  نةةةدى كورد يةةةةكان و رةوة ثةيوةندي
جةةةةؤر  يةةةةت دوو  جةةةةةنابت دةزان ئةةةةةوةى  بةةةةةر  يةةةةةكان، لة نةةةةةى ثةيوةندي بةةةةؤ ليذ يةةةَةت  فةةةةة بكر دةرةوة ئيزا

نةةد نةةا ثةيوة بةةة ما يةةة  ئةةةم ليذنة كةةة  ئةةةوةى  بةةؤ  نةةدى دةرةوة،  يةةة ثةيوة نةةاوخؤيي هة نةةدى  يةةة ثةيوة ى هة
نةةةةةةى  بةةةةة ليذ يةةةَةت  سةةةةةتة بكر سةةةةَيت، ثَيوي خةةةةؤى هةَل سةةةةةثؤِرييةكةى  كةةةةةى و ث سةةةةتةقينةكة و وةزيفة را

 ثةيوةندييةكانى دةرةوة و رةوةندى كوردستانى، ئةوةشى كة ثةيوةست بَيت بة ثَيشنيارى....
 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانز فايق حسبةِرَيز د. رَيوا

كةةاك  بةةوو،  تةةةواو  كةةةت  سةةوثاس كاتة مااانبةةةَلَى  كةةاك  عث يةةاتى  لةةة ج كةةردووة  يةةةكمان  مةةة هةَلة بةةزامن ئَي وة
 .عثماننووسيوة، فةرموو كاك  عثمامنانبنووسني كاك دكتؤر  عثمان

 كريم سواره: عثمانبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةةة ضةةةووكم هة يةةةةكى ب بةةةةر ،رةخنة ئةةةيرت  لة خةةةةوة  كةةةردةوة بةدا بةةةةرز  سةةةتم  كةةةةس دة كةةةةم  مةةةن ية ئةةةةوة 
  .هةر باش بوو، سوثاس بؤ كاك عباس لةوانةية ناوةكةمشان هةر نةمابووبَيت

 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانواز فايق حسبةِرَيز د. رَي
 داواى لَيبوردن دةكةم. 

 كريم سواره: عثمانبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةةةاددةى ) شةةةةَيوةية، ( 29ديارة بةةةةةم  نةةةةة  تةةةةة دوو ليذ كةةةةة دةكرَي تةةةةةوة ليذنة هةةةةةموار دةكرَي كةةةةة  سةةةةَييةم 
بةةةةة  بةةةةرادةران  كةةةةة  يةةةةةكان  نةةةةة خؤجَي سةةةةايش و ئةجنومة نةةةةاوخؤ و ئا نةةةةةى  شةةةةمةرطة و ليذ نةةةةةى ثَي ليذ
ئةةةو  كةةة  مسةةان  مةةةال عو كةةاك  صةةر و  مةةةال نا كةةاك  جةةةنابى  شةةاخةوان،  كةةاك  جةةةنابى  يةةارة  كةةة د سةةةوة  سوثا

مةةةة كةةةة ئَي كةةةرد  شةةةنيارةيان  بةةةة  ثَي يةةَةت  شةةةمةرطة بكر نةةةةى ثَي كةةةة ليذ بةةةوو  لةةةةوة كرد مسةةةان  شةةةرتيش با ثَي
هةةةةموومان  يةةَةرة  مةةةة ل سةةةتا ئَي كةةةة ئَي ئةةةةوةى  بةةةةر  شةةةاخ، لة نةةةةكانى  شةةةةرة دَيري شةةةمةرطة و تَيكؤ نةةةةى ثَي ليذ
سةةةاَلى  لةةةة  لةةَةَيم  تةةةوامن ب خةةةةوة دة بةةةةاَلم زؤر بةدا شةةةةرانةين،  ئةةةةو تَيكؤ قةةةةرزارى  لةةةةمانني  نةةةدامى ثةر ئة

لةةةة1991) كةةةة ثةر بةةةة (ةوة  يةةةة  سةةةةنطةر هة نةةةدامانى  كةةةةم ئة سةةةاي  سةةةتا يا تةةةا ئَي كةةةردووة  سةةةاي دةر مان يا
يةةةة  سةةةيمان هة نةةةدانيانى سيا سةةةاي زي ثةةةارَيزراوة، يا فةةةةكانيان  لةةةة ما شةةةَيك  لةةَةَيم بة تةةةوامن ب شةةةحاَليةوة دة خؤ
يةةان ىَل  كةةةمرتين ديفاع ئةةةمِرؤ  كةةة  نةةةى  شةةمةرطة دَيرينا ئةةةو ثَي خةةةوةم  بةةةاَلم زؤر بةدا شةةَيوة،  هةةةمان  بة

يةَةت  هةةةبَيت دةكر بةةةت  يةةةكى تاي مةةة ليذنة شةةانى ئَي سةةةر  لةةة  سةةتة  كةةردووة ثَيوي بةةةخت  يةةان  يةةانى خؤ كةةة ط
مةةةت و  كةةة حكو مةةة  مةةةى ئَي ئةةةم بةرهة ضةةونكة  شةةاخ،  نةةةكانى  شةةةرة دَيري شةةمةرطة و تَيكؤ نةةةى ثَي بةةة ليذ
نةةةةاوةدا  لةةةةةم ثَي يةةةةان  هةةةةةرة زؤر بةةةةةى  كةةةةة زؤر شةةةةةرانةية  ئةةةةةو تَيكؤ هةةةةةمى  سةةةةتانة بةر لةةةةةمانى كورد ثةر

بةةوون كةةةتا  شةةةهيد  سةةةقةتن  نةةةخؤش و  بةةةيان  مةةاون زؤر كةةة  نةةةش  سةةتداوة، ئةوا يةةان لةدة يةةانى خؤ و ط
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سةةةتا و  لةةة ئَي كةةةةم  لةةةمانان دة نةةةدام ثةر سةةةرجةم ئة لةةةة  يةةة داوا  نةةةةثارَيزراوة، بؤ يةةان  كةةةةمرتين ماف سةةتا  ئَي
 لة داهاتوو هةوَل بدةين بؤ طةِرانةوةى مافى تَيكؤشةرة دَيرينةكان، سوثاس.

 :ى ثةرلةمانن/ سةرؤكق حسبةِرَيز د. رَيواز فاي
 بةَلَى سوثاس، دكتؤرة طةالوَيذ فةرموو.

 :عثمانبةِرَيز طةالوَيذ عبيد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةةاددةى ) بةةةة  طةةةةى )8سةةةةبارةت  سةةةةر بِر لةةةة  مةةةن 15(  يةةةةتى،  بةةةارى كؤمةاَل نةةةةى كارو كةةةةم، ليذ سةةةة دة ( ق
بةةةارى كؤم كةةةار و كارو نةةةةى  كةةةة ليذ نةةةاوى وةزارةتة كةةةو  شةةةة وة سةةةتيية ثةةةَيم با خةةةاوةن ثَيداوي يةةةةتى وة  ةاَل

سةةتيية  خةةاوةن ثَيداوي بةةؤ  نةةةوى  شةةةيةكى مةع كةةو و هةةةر وة ئةةةوة  ضةةونكة  يةَةت،  يةةاد بكر بةةؤ ز تةةةكانى  تايبة
كةةار  نةةةى  نةةني ليذ مةةةش دةزا كةةو ئَي يةةة وة وة لةةةمان دا هة يةةةكى ثةر نةةاو ليذنة لةةة  يةةان  كةةة ناو تةةةكان  تايبة

كةةةةةم ئةندا بةةةةارى  لةةةةة كارو فةةةةاَ  يةةةةةتى دي بةةةةارى كؤمةاَل سةةةةتييةكان و كارو خةةةةاوةن ثَيداوي كةةةةات  مةةةةةكان دة
 دةكات، بؤية ثَيم باشة وشةى خاوةن ثَيداويستى تايبةت بؤ ئةم ليذنةية زياد بكرَيت، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس
 بةَلَى سوثاس، كاك رزطار فةرموو.

 بةِرَيز رزطار حممد حممود:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةةتطري كةةةةممةةةن ث شةةةاخةوان دة كةةةاك  شةةةنيارةكةى  لةةةة ثَي نةةةةى  ،ى  تةةةة ليذ شةةةمةرطة بكرَي نةةةةى ثَي كةةةة ليذ
مةةةاددةى ) بةةةؤ  سةةةتان،  نةةةةكانى كورد شةةةةرة دَيري شةةةمةرطة و تَيكؤ سةةةتنة و 8ثَي شةةةارةوانى و طوا نةةةةى  ( ليذ

يةةةة كةةةةوة هة يةةةان بةية شةةةارةوانى رةبت بةةةةرهَينان و  نةةةةى وة خةةةؤى ليذ سةةةتى دا  لةةةة را مةةةة  نةةةدن، ئة  ،طةيا
ئةةةة ئةةةةوةى  بةةةةر  يةةةارى لة شةةةارةوانيةوة د يةةةةن  لةةةة ال كةةةرَين  يةةةارى دة بةةةةرهَينان د كةةةارى وة بةةةؤ  نةةةةى  و زةويا

شةةنيار  ئةةةوة ثَي مةةن  نةةةبَيت،  بةةاش  طةةة  نةةةالبربَيت رةن يةةةك ليذ لةةة  بةةةرهَينان  طةةةَل وة شةةارةوانى لة كةةرَين  دة
نةةة وة  يةةةك ليذ بةةة  يةَةت  نةةةوة بكر طةةوزارو ئاوةدانكرد شةةت و  نةةدن و طة سةةتنةوة و طةيا نةةةى طوا كةةةم ليذ دة

نةةةةة نةةةةةى ليذ ئةةةةةوةى ليذ بةةةةةر  نةةةةة، لة يةةةةةك ليذ بةةةةة  يةةةَةت  بةةةةةرهَينان بكر يةةةةدةن وة شةةةةارةوانى و زائ ى 
 ئاوةدانكردنةوة لةطةَل طواستنةوة و طةياندن و ئةوانة رةنطة كاريان بةيةكةوة هةبَيت، سوثاس.

 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانواز فايق حسبةِرَيز د. رَي
سةةةة طةةةةر ق سةةةايي ئة نةةةةى يا لةةةة ليذ بةةةةِرَيزان  سةةةوثاس،  فةةةةرموون بةةةةَلَى  كةةةاوة  كةةةاك  بةةةةَلَى  يةةةة،  يةكتان هة

يةةةة،  سةةةةيان هة جةةةالل ق كةةةاك  كةةةاوة و  كةةةاك  نةةةةوة  مسةةةى وةاَلم بدة بةةةة رة سةةةايي  نةةةةى يا ئةةةةوةى ليذ ثةةةَيش 
 فةرموون، كاك بذاريش، جةنابيشتان بةسةرضاو كاك عباس.
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 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددةى ) بةةة  طةةةى )29سةةةبارةت  سةةةتى، 5( بِر نةةةوةى زان بةةااَل و توَيذي نةةدنى  ثةةةروةردة و خوَي نةةةةى  ( ليذ
لةةةةة  يةةةةةك  هةةةةةر كؤمةَلطا نةةةةانى  غةةةةة و بنياد ثةةةةةروةردة بنا نةةةةني  هةةةةةموومان دةزا كةةةةو  مةةةةان وة بةةةةَي طو

سةةةةتةوخؤ  ثةةةةةروةردة را يةةةةة  يةةةَةدةكات، بؤ سةةةةت ث ئةةةةةو ثةةةةةروةردةوة دة كةةةةى  هةةةةةر خَيزانَي بةةةةة  نةةةةدى  ثةيوة
خةة لةةز  لةةة ه شةةتطريى  مةةن ث يةةة وة  يةةةوة هة ئةةةو كؤمةَلطا كةةة  كةةةم  خةةان دة سةةيبة  خةةان و ح ضةةنار  ان و سةر
 دوو ليذنةية لة يةكرتى جيا بكرَينةوة، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:حس بةِرَيز د. رَيواز فايق
 بةَلَى زؤر سوثاس، كاك جةالل، فةرموو.

 الل حممد امني:بةِرَيز ج
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةةةةم سةةةةة ب ئةةةةةوةى ق مةةةةن ،ثةةةةَيش  ئةةةةةوةى  بةةةةةر  ئةةةةةو  لة كةةةةةومت  يةةةةا نة سةةةةم وة فر يةةةةةكان دةنوو تَيبيني
بةةةوو يةةةةش زؤر  مةةةةان  ،ماددة سةةةني بؤ بةةةة نوو هةةةةيبووة  يةةةةى  ئةةةةو تَيبين بةةةةِرَيزَيك  هةةةةر  لةةةة  كةةةارم  داوا

بةةدات مةةان  تةةر ثَي يةةان دوا سةةايي  نةةةى يا بةةؤ ليذ يةَةت  لةةة  ،بنَير خةةؤي  كةةو  كةةةى وة تةةوانني تَيبينيية ئةةةوةى ب بةةؤ 
نةةةةةوةى لةةةةة خوَيند نةةةةةوة  جةةةةَى بكةي حةةةةةكان  بةةةةة  موقتةرة سةةةةةبارةت  بةةةةةوة،  سةةةةةبارةت  سةةةةوثاس  دووةم 

بةةةرا 8مةةةاددةى ) ئةةةةو  شةةةاخةوان و  كةةةاك  شةةةتطريى  نةةةةكان ث شةةةةرة دَيري شةةةمةرطة و تَيكؤ شةةةةى ثَي لةةةة و  )
نةةةةى  بةةةة ليذ سةةةةبارةت  يةةَةت وة  يةةةاد بكر بةةةؤ ز نةةةةكانى  شةةةةرة دَيري شةةةةى تَيكؤ كةةةة و كةةةةم  نةةةة دة بةِرَيزا

يةةدار كةةاك هَيظ لةةى و  كةةاك ع شةةتطريى  تةةةوة ث يةةا بؤ كةةة ج بةةة و شةةارةوانى  سةةةبارةت  كةةةم،  نةةان و ودة شةةةى ذ
سةةوثاس  منةةان،  شةةةى خا تةةة و كةةة بكرَي كةةةم  يةةد دة مةةةال خال نةةا  كةةاك زا بةةةِرَيزم  بةةراى  شةةتطريى  تةةان ث ئافرة

 بؤ بةِرَيزتان. 
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

 بةَلَى سوثاس، كاك بذار، فةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل: 

 رلةمان.بةِرَيز سةركى ثة
كةةةت  خةةؤ ب خةةةلكَى  يةةةتيا  سةةت نوَينةرا لةةةمان در كةةو ثةر لةةةمانى دا كةةارَى ثةر ئةةةدا  هةةةى  شةةنيارةكا  مةةن ثَي
يةةنم  ئةةةز ب لةةةمانى،  يةةذنَيت ثةر ثةةازدة ل سةةةر  بةةووة  بةةةش  لةةةمانى دا كةةارَى ثةر ئةةةدايا  لةةةمانى و  كةةارَى ثةر

نةةةةبن فة بةةةةش  كةةةو بَي سةةةتانى  خةةةةلكَى كورد ضةةةينَيت  تةةةةق و  هةةةةمى  بةةةؤ  مةةةة و  عةةةَى  بةةةةر بةةةؤ واق رمان
هةةةةةرَيما  نةةةةاظ  نةةةةة ل  هةةةةزار مرؤظا سةةةةةد  حةةةةةفت  كةةةةةى  نةةةةة نزي مةةةةن ني يةةةةق دةظ  مةةةةارا دةق لةةةةة ذ ئيحتما
يةةةةك  يةةةان ليذنة بةةةةران  بةةةارَى فةرمان يةةةذنا كارو نةةةاظَى ض ل يةةةةك ب كةةةةم ليذنة شةةةنيار د ئةةةةز ثَي سةةةتانَى،  كورد

هةةةرَي خةةةلكَى  مةةةزن ذ لةةةكا  ضةةينةكا طة بةةةر  هةةةبيت فةرمان كةةو  شةةتى  فةةَى ط بةةةرا و وةزي نةةاظَى فةرمان ما ب
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مةةةاددا ) سةةةَى ذ  طةةةة  لةةةديظ بِر كةةةةم،  شةةةنيار د ئةةةةز ثَي سةةةتانَى  لةةةةمانَى 91كورد نةةةاظخؤيَي ثةر ثةةةةيِرةوَى  ( ذ 
نةةد  بةةة هة شةةنيارة  ئةةةظ ثَي ئةةةخري خ  قةةةبل  يةةا  ئةةاخفتى  مةةن  كةةو  كةةةس خ  ئةةةخري  ئةةةز  طةةةر  سةةتانَى ئة كورد

 تَيتة وةرطرتن د راثؤرتا داهاتى دا، زؤرسوثاس. 
 :رؤكى ثةرلةمانن/ سةواز فايق حسبةِرَيز د. رَي

 كاك عباس، فةرموو.
 بةِرَيز عباس فتاح صاَلح: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بؤية داوا لة  ،لةبةر ئةوةى ئةم ليذنانة هؤكارَيك هةبوو بؤية كةمرت لة ليذنةى ياسايى طفتوطؤ كراوة
ى لة سةر بكةين، بة بةِرَيزتان دةكةم رَيطةمان ثَي بدةن ئةطةر رَييةكى زياتر هةبَيت لَيرة ئَيمةش قسة

نسبةت ليذنةى ثَيشمةرطة راستة فيعلةن طةورةيي ثَيشمةرطة زؤرة و هةموو ئةوانةى ئَيستا و ثَيشرت 
ثَيشمةرطة بوونة دةطرَيتةوة، بةاَلم ئَيمة لة دوايى راثةِرينةوة ئةو تَيكؤشةرانةى خانةنشني بوون لةوانةية 

شوَينَيك هةبَيت لة ثةرلةمانى كوردستان ليذنةيةك بَيت  تووشى كؤمةَلَيك كَيشة و طري و طرفت هةبن بؤية
تايبةمتةند بَيت بةمانةش كة بة ليذنةى خؤيانى بزانن وة زائيدةن ثَيشمةرطةى كةمنةندامى سةنطةر 
لةبةر ئةوةى راستة ئةوانة وةزارةتيان هةية و شوَينيان هةية وة بؤ ثَيشمةرطةش ياسايي تايبةت بة 

ى رَيزلَينان لة ثَيشمةرطةى دَيرين هةية و ياسايةكةى وةكو كةمنةندامان خانةنشينى هةية بة راست
مةوجودة، بةاَلم بؤ ئةوةى ليذنةيةكى تايبةت هةبَيت بؤ ئةوةى  داواكارييةكانيان بكةن ثَيم باشة ليذنةى 

ار ثَيشمةرطة و تَيكؤشةرة دَيرينةكان و كةمنةندامانى سةنطةر بَيت، ئةمة لة اليةك مةسةلةى شوَينةو
نازامن ئةمة لة تةبع دةبَيت لة بري كرابَيت يان نة، لة خوىل رابردوو وشةى شوَينةوار هةبووة، شوَينةوار 
زؤر طرنطة ثَيويستة ئيزافة بكرَيت بؤ ليذنةى شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و شوَينةوار و طةشت و 

لة سةر كراوة هةم ليذنةى دارايي و  طوزار بةم شَيوةيةى ىَل بَيت، مةسةلةى وةبةرهَينان زؤر جةدةىل
ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و ليذنةى شارةوانى لة جارى تريش بةر ليذنةى ئاوةدانكردنةوة كةوت بة هؤى 
هةموو طفتوطؤكانةوة، بةاَلم وةبةرهَينان نة تايبةتة بة دارايي نة تايبةتة بة شارةوانى نة تايبةتة بة 

ان، يةعنى تؤ وةبةرهَينان لة دةرةوةى سنورى شارةوانى هةولَير ئاوةدانكردنةوة تايبةتة بة هةرسَيكي
دةكةى لة ناو سنورى شارةوانى دةكةى لة هةموو كاتةكانيش وةبةرهَينانة ثةيوةندى بة داراييةوة هةية، 
بؤية لة هةر ليذنةيةكيان بَيت حالةتَيكى ئاسايي دةبَيت ئةمة زؤر طرنط نابَيت، دةربارةى ليذنةى ذنان 

ن ئةمة بة راستى قسةى زؤرى لةسةر كراوة من رةئى خؤم دةَلَيم ليذنةى كاروبارى كؤمةاَليةتى و ئافرةتا
ئافرةتان ثَيكةوة بَيت، يةعنى تةقريبةن رةبتيشيان ثَيكةوة هةية وة مافى مرؤظ لةبةر ئةوةى بؤ 

ةئيية دةكةم بة ثياوانانيشة و بؤ ذنانيشة يةعنى ليذنةيةكى سةربةخؤ بَيت، بةاَلم من ثشتيوانى ئةم ر
راستى خوَيندنى بااَل و ثةروةردة ثَيويستة بكرَيت بة دوو ليذنة من ثشتيوانى ئةو رةئيانة دةكةم كة لةم 

 هؤَلة بؤ بةش كردنى ئةم ليذنةية هةبوو، زؤر سوثاس.
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 :نن/ سةرؤكى ثةرلةمابةِرَيز د. رَيواز فايق حس
 بةَلَى زؤر سوثاس، نوقتة نيزامة كاك جالل؟

 جالل حممد عبداهلل:بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

وةاَلهى من طلةييةكم لة ليذنةى ياسايى هةية، سةِراحةتةن زؤربةى ليذنةكان بةش بةش كراوة، ليذنةى 
رؤشنبريى و وةرزش و الوان و هونةر و رؤشنبريى و كؤمةَلطاى مةدةني، ئةوة عةين قيتارة، دوو دكتؤرة 

ى وةرزش و هونةر هةموومان تؤش يةكَيكى لةوان كة  زؤر ثاَلثشتى ئةوِرؤكة بة سةِراحةت سةكتةر
وةرزشوانان دةكةيت وة لة ضاوثَيكةوتنةكةش ئةوةمان بينى، ئةمِرؤ لة وواَلتان وةرزش و هونةر ئَيستا من 
تةحةدا دةكةم يةك بزانيت سةرؤكى بةِرازيل ناوى ضيية؟ بةس كةس نيية رؤناَلدينؤ نةناسَيت، كةس نيية 

 نةناسَيت، ئَيستا مَيسى خؤى تةرشيح بكات دةبَيتة سةرؤكى كةتةلؤنيا، بؤ منونة هونةرمةندَيك مَيسى
 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانز فايق حسوابةِرَيز د. رَي

 ئةمانة هيضيان خاَلى ثةيِرةوى نني
 بةِرَيز جالل حممد عبداهلل:

ؤ ئةو ليذنة دوور و درَيذة؟ بؤ حةق هةموو ليذنةكان ثارضة ثارضة كراون ب ،با قسةكامن تةواو كةم دكتؤرة
بة وةرزش نةدرَيت؟ بؤ حةق بة هونةر نةدرَيت؟ لة زةمانى جؤرج بؤشى كوِر باوةِر بكة دوو شةو ثَيشى 
ئينتخاباتى كؤتايى بة يةك قسة مايك تايسؤنى كؤضكردوو نةزةرةى ئينتخابات هةبوو طؤِرا جؤرج بؤش 

ؤشى كوِر دةكةم، بة راستى لة وواَلتى ئَيمة نة طرنطى بة دةرضوو، بةس ئةو ووتى من ثاَلثشتى جؤرج ب
وةرزش دةدرَيت نة بة هونةر دةدرَيت، يةعنى ئةو ليذنة دوور و درَيذة ثَيشنيار دةكةم برادةرانى ليذنةى 

 ياسايي حةقة وةرزش بة تةنيا بَيت رؤشنبريى ياخود هونةريش بة تةنيا بَيت، سوثاس. 
 :سةرؤكى ثةرلةمان ن/واز فايق حسبةِرَيز د. رَي

 بةَلَى، كاك رَيظينط ئةطةر نوقتة نيزامة، فةرموو.
 بةِرَيز رَيظنط حممد حممد: 

 بةِرَيز سةركى ثةرلةمان.
وشا ثَيشمةرطة ئو ثَيشمةرطة بوو براستى دوو تشتا ذَيك جيا دكةتةظة، ذبةر هندَى ئةز ثشتطرييَي ل 

كو تَيكؤشةرَين دَيرين جهةك بؤ دناظ ياسايَي دا  مانعثثَيشنيارا هةظالَيت خؤ دكةم كاك شاخةوان و كاك 
يان ل ثةيرةوَى ناظخؤ يَي ثةرلةمانى بؤ بَيتة دينت، ديسان شونةوارا جهةكَى طةلةكَى  طرنط هةية دظَيت 

 ئةم ثشتطرييَي ل كاك زَيدان دكةم و ليذنَيت ديرتَي ذى ثشتطرييَي ذ كاك رزطار وان دكةم، سوثاس. 
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:فايق حس بةِرَيز د. رَيواز

 بةَلَى سوثاس، ئةطةر نوقتة نيزامة سلمة خان.
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 بةِرَيز سلمة فاتح تؤفيق:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثرسيارَيكم هةية نازامن نوقتة نيزامة يان نا، بةاَلم ئةطةر كةسَيك رايةكى هةبَيت بؤ منونة من 
يةكى مةقبولة كاك زانا ثَيشنيارى كرد ليذنةكة كارو كاروبارى دةمةوَيت ثشتيوانى رايةك بكةم، بؤ منونة را

كؤمةاَليةتى بَيت، بةاَلم بةثَيي ثةيِرةو جارَيكى تر دةرفةتى قسةم نابَيتةوة بؤ ئةوةى ثشتيوانى بكةم 
 نازامن هيض حةلَيك هةية؟ ياخود

 : ن/ سةرؤكى ثةرلةمانواز فايق حسبةِرَيز د. رَي
 .بؤ ئةوةى ئةخري دوو كةس

 ةِرَيز سلمة فاتح تؤفيق:ب
  .ئةو ئةخري نةبوو، لةوانةية ئةو ثرسيارة الي زؤربةمان هةبَيت

 : ن/ سةرؤكى ثةرلةمانواز فايق حسبةِرَيز د. رَي
ئةطةر  ،سةيرى ثةيِرةو بكة، بؤ قسةكةرى ئةخري دوو كةس، خؤيي مةنتيقى ئةوةية بوترَيت كةسى ئةخري

 ى وةجيهة، بةاَلم كاك زانا قسةكةرى ئةخري نيية، موعالةجة نةكراوةخؤيي بوو مةنتقى تَيداية و ثرسيارَيك
 بةِرَيز سلمة فاتح تؤفيق:

 ئةى ناكرَي ئةو شتة موعالةجة بكرَيت لة ثةيِرةودا؟
 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانواز فايق حسبةِرَيز د. رَي

 حازرى بكةن بؤ جارَيكى تر.
 بةِرَيز سلمة فاتح تؤفيق:

 هةموارَيكى تر؟
 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانواز فايق حسد. رَيبةِرَيز 

 ئةطةر نوقتةى نيزامة فةرموون. كاظمبةَلَى دةكرَيت هةموارَيكى تر بكةين. كاك 
 ق نامق:ووفار كاظمبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
زؤر باسى ليذنةى ثَيشمةرطة و خةباتى ثَيشمةرطة و  ،بةَلَى ئةو شتةى هةمة بة نيو دةقة دةيطةيةمن

ئةطةر مةبةستمانة خزمةتيان بكةين با ئابوونةيان ىَل نةستَينني، ضونكة بة راستى ئابوونةيان  ،انة كرائةو
 ....ىَل وةردةطريَيت

 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانواز فايق حسبةِرَيز د. رَي
، فةرموون ليذنةى ياسايي ئةطةر قسةيةكتان هةية، كاظمهيض ثةيوةندى بةم دانيشتنةوة نيية كاك دكتؤر 

ةت نةكرد كاك عباس جةنابت؟ بةَلَى ئةطةر روونكردنةوةتان هةية لة سةر ثَيشنيازى ثةرلةمانتارن، قس
 بةِرَيزان لة ليذنةى ياسايي فةرموون. 
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 بةِرَيز عباس فتاح صاَلح: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةو ثِرؤذةيةى ئةمةى كاك جالل ووتى ناكرَيت هةر قسة بؤ قسة بكةين بة راستى، ئةمة ليذنةى ياسايي 
ثَيشنيار نةكردووة ئةندامانى ثةرلةمان ئةو ثِرؤذةكةيان ثَيشكةش كردووة لة سةر ئةساسى ثِرؤذةكة ئةمة 
كراوة ئَيمة ليذنةمان دابةش نةكردووة، ئةندامانى ثةرلةمان ئةو ثِرؤذةيان ثَيشكةش كردووة و 

لة سةر ئةساسى ثِرؤذةكة  سةرؤكايةتى ئاراستةى ليذنةى ياسايي كردووة، ليذنةى ياسايي بةس
رَيكخستنةوةى بؤ كردووة و هَيناويةتةوة بةردةمى ثةرلةمان و دةنطيان بؤ داوة، بؤية ناكرَيت ثَيوابَيت 
ئَيمة ثِرؤذةيةكمان داناوة و ئاراستةى دةكةين، بؤية داوا لة سةرؤكايةتى دةكةم قسةكةشى لة ثِرؤتؤكوَل 

 بسِرَيتةوة، سوثاس.
 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانايق حسواز فبةِرَيز د. رَي

 بةَلَى، فةرموون بِرؤنة سةر ماددةى نؤيةم.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 :ماددةى نؤيةم

 ( دووةم هةموار دةكرَيتةوة بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:42ماددةى )
ك يان لة سةر داواى ليذنة لة رةزامةندى سةرؤيةك: وةزيرى ثةيوةنديدار لةسةر داواي خؤيي و بة

كؤبوونةوةى ليذنةكان ئامادة دةبَيت، كاتَيك طفتوطؤي بابةتَيك دةكرَيت كة ثةيوةنديدارة بة وةزارةتةكةى 
وة دةتوانَيت ستافى وةزارةتةكةى لةطةَل خؤيي بهَينَيت بؤ كؤبوونةوة، هةروةها تَيِروانينةكانيشيان لة سةر 

  دةكرَيت بة بَى ئةوةى مافى دةنطدانيان هةبَيت.بِريارى ليذنة لة راثؤرت جَيطري
دوو: رَيزبةندى بِرطةكانى ئةم ماددةية دةطؤِردرَيت بةم شَيوةية، يةكةم وةك خؤيي دةمَينَيت، دووةم 

 دةبَيتة ثَينجةم، سَييةم دةبَيتة دووةم، ضوارةم دةبَيتة سَييةم، ثَينجةم دةبَيتة ضوارةم، زؤر سوثاس.
 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانفايق حسواز بةِرَيز د. رَي

بةَلَى، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هةر ئةندامَيكى ثةرلةمان دةيةوَيت طفتوطؤ لةبارةي ئةو ماددةيةوة 
بكات فةرموون بؤ ئةوةى ناوةكانتان تؤمار بكةين، )كاك دابان، كاك زانا، رؤذان خان، مامؤستا جهاد، كاك 

دةدةين بة بةِرَيز وةزيرى هةرَيم بؤ ئةوةى لةبارةيةوة قسة بكات حيكمةت، كاك جالل( دواتريش دةرفةت 
 كةس هةية بريمان ضووبَيت؟ )كاك سريوان( كيَي تر؟ مامؤستا جيهاد فةرموو.

 بةِرَيز جهاد حسن ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

تةنها طؤِرينا رَيزبةنديا بناظَى خودَى مةزن و دلؤظان، ب رةئيا من ئةظ ماددة نةبيت ذى ض كَيشة نينة يان 
 خالةكان مبينيت، ئو زؤر سوثاس.
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 :سةرؤكى ثةرلةمانن/ بةِرَيز د. رَيواز فايق حس
 بةَلَى زؤر سوثاس، كاك دابان فةرموون.

 بةِرَيز دابان حممد حسَين:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ا تَيثةِريوة يان دركيان ثَي دوو سَى تَيبينيم لة سةر ئةوة هةية كة ليذنةى ياسايي نازامن بةسةريان د
نةكردووة، ئةسلى ماددةكة باس لةوة دةكات كة ليذنةكان دةتوانن داوا لة سةرؤك بكةن كة مةبةست لَيى 
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستانة لة رَيطاي ئةو وةزيرَيك بانطهَيشت بكةن، بةاَلم لة ثَيشنيازى ليذنةى ياسايي 

داواي خؤى و بة رةزامةندى سةرؤك، لَيرة ديار نيية ئايا نووسراوة وةزيرى ثةيوةنديدار لة سةر 
سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيرانة يا سةرؤكايةتى هةرَيمة يا سةرؤكايةتى ثةرلةمانة، يةعنى روون 
نةكراوةتةوة كاميانة تؤزَيك غامزة لة ماددة ئةسلةكةى دا ديار نيية كامة ديارة يةعنى لة روويى 

تؤزَيك غامزة، دووةم لة كؤتايي ماددةكة باس لةوة دةكات لة سةر ئةو بابةتة سةرؤكايةتيية بةاَلم ئةمة 
دةكرَيت روو بة شَيوةيةك لة ماوةى سَى رؤذ لة رَيكةوتى ئاراستةكردنى بانطهَيشتنامةكة تَيثةِر نةكات، 

ا ديار نيية كة بةاَلم لة هةموارةكة و لة ثَيشنيازى ليذنةى ياسايي كاتةكةى البراوة، يةعنى هيض كاتَيكى تَيد
ضةندة ئةو موددةية لة كاتَيك دا لة ماددةى دةيةم باس لة كاتةكة دةكات دةَلَيت ئةطةر كةس و اليةنى 
بانط كراو بة ثَيي ياسا لة كاتى دياريكراو، لة كاتَيكدا لة ثَيشنيازةكة و كاتةكةيان البردووة لة كوَيى تر 

 دة بَيت؟ زؤر سوثاس.كاتةكة هةي؟ بؤ منونة لة ماوةى ضةندَيك دا ئاما
 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانواز فايق حسبةِرَيز د. رَي

بةَلَى زؤر سوثاس، سةرؤك لة هةر شوَينَيكى ئةو ثةيِرةوة هاتبَيت مةبةست سةرؤكى ثةرلةمانة لةبةر ئةوة 
 ئةطةر بةِرَيزتان سةيرى ماددةى يةكةم بكةن لة ثَيناسةكان دا ئةوة وازحة، بةَلَى كاك زانا فةرموون.

 بةِرَيز زانا خالد مسايل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةرضةندة روونكردنةوةى  ،ثشتطريى رايةكةى كاك دابان دةكةم، ئةم نةسة كة دارَيذراوة وازح نيية
شةى سةرؤك هاتبَيت مةبةست سةرؤكى ثةرلةمانة، بةاَلم وجةنابيشتان درا لة سةر ئةوةى لة هةر كوَي و

شةى سةرؤك ولةطةَل دا نةبَيت، ئةو روونكردنةوةى بةِرَيزتان داتان لة سةر و ناكرَيت رةزامةندى ليذنةى
لة هةر كوَيي ئةو ثةيِرةوة دا هاتبَيت مةبةست سةرؤكى ثةرلةمانة ئةطةر بةو ماناية بَيت تةواو، بةاَلم لة 

ندى ليذنة هةمان كاتيش دا زةروورة كة وةزيرَيك لة سةر داواى خؤيي داوا دةكات ليذنة ببينَيت رةزامة
سةر ئةوةى كة ئةو وةزيرة زامةند بَيت لةهةبَيت نةك تةنها دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان ليذنةكة رة

 داوايةكةى قبوَل بكرَيت يان نابَيتة ئةوة ليذنةكة لةوَى روونكردنةوة بدات، زؤر سوثاس.
 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانواز فايق حسبةِرَيز د. رَي

 رموون.بةَلَى سوثاس، رؤذان خان فة
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 بةِرَيز رؤذان ابراهيم على: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( دووةم دا يا هاتى وةزيرى ثةيوةنديدار لة سةر داواى خؤى و بة رةزامةندى سةرو 42د هةموارا ماددا )
يان لة سةر داواى ليذنة لة كؤبوونةوةى ليذنةكان ئامادة دةبَيت، ئةز ثَيشنيار دكةم بظى شَيوةى بَيت راست 

كرن، وةزيرى ثةيوةنديدار بة رةزامةندى سةرؤك دةتوانَيت لة كؤبوونةوةى ليذنةكان ئامادة بَيت ئو لة ظة
( يةكةم يا هاتى ليذنةكان دةتوانن داوا لة 42سةر داواى ليذنة ب رةئيا من زَيدةية ضونكى د هةمان ماددا )

ة كؤبوونةوةى ليذنة، بةِرَيز سةرؤك بكةن بؤ بةشدارى كردنى وةزيرى ثةيوةنديدار بؤ ئامادة بوون ل
( يةكةم دا 42سةرؤكا ثةرلةمانى بؤ بةشدارى كردنى وةزير داوا لة سةرؤك بكةن وةكى د هةمان ماددا )

( هاتووة داوا لة جَيطرى 42هاتى ئو بؤ ئةوانةى ثلةيان لة خوار وةزيرةوةن لة سَييةم لة هةمان ماددةى )
( ضوارةم دا هاتى بؤ داوا لة فةرمانطة 42ةمان ماددا )دووةمى سةرؤكى ثةرلةمان بكةن، بةاَلم د ه

فةرمييةكان بكةن بؤ كؤبوونةوة لة ليذنة بةشدار بن داوا لة جَيطرى يةكةمى سةرؤكى ثةرلةمان بكةن، 
( ئةكةم و 42ظَيجا هيظى دكةم روونكردنةكَى بدةن يان ذى بَينت هةموار كرن يان رَيكخسنت ئةظ ماددا )

 (، زؤر سوثاس. 42ةم ذماددا )دووةم و سَييةم وضار
 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانحسبةِرَيز د. رَيواز فايق 

 بةَلَى سوثاس، دةرفةت بؤ كاك جةاللة كاك سريوان دواتر بؤ جةنابتان ببورة، فةرموون.
 بةِرَيز جالل حممد امني: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ؤم لة سةر ئةم بابةتة كرد، بةاَلم دواجار بةو ئةطةر ضى من لة ليذنةى ياسايي لةطةَل هاوِرَيكامن طفتوط

شَيوازةية كة ئَيستا دةيبينن ئةوةى تَيبينى منة وةزير دةتوانَيت ئامادة بَيت لةطةَل ستافةكةى بؤ ليذنة، 
ثَيمواية دةبَيت ئةوةى بؤ زياد بكرَيت دةتوانَيت ستافةكةى لةطةَل بَيت بة مةرجَيك لة بةِرَيوةبةرى طشتى 

، ضونكة هةندَيك جار دةشَيت وةزيرةكة فةرمانبةرَيكى لة روويي ئيدارييةوة مةبةستمة ثلة كةمرت نةبَيت
نزم دةهَينَيت بؤ ئةرزشى ليذنةكة وة بؤ ثةرلةمان جوان نيية و من ثَيمواية دةبَيت بةم شَيوازةى لَي بَيت، 

َيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيت، وةزير ئامادة بَيت ستافى وةزارةتةكى لةطةَل خؤي بَينَيت بة مةرجَيك لة بةِر
 ضونكة ناشَيت بؤ ناو ليذنة لة بةِرَيوةبةرى طشتى كةمرت بَيت، سوثاستان دةكةم.

 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانواز فايق حسبةِرَيز د. رَي
 بةَلَى زؤر سوثاس، كاك سريوان كاك، بذار دوايي ئةو دةرفةتتا دةدةم، كاك سريوان فةرموون.

 : بةِرَيز سريوان فرج حممد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بؤ ئةوةى زؤر كةم كات بطرم، كاتَيك ئةندام ثةرلةمانَيكى بةِرَيز يان ليذنةيةك وةزيرَيك بانطهَيشت دةكات 
ئةطةر وةزيرةكة ثابةند نةبوو يان نةهات يان هةر شَيوازَيك لة ثةيِرةوةكة دا نووسراوة سةرؤكايةتى 
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ةى ئةطةر هةر نةهات؟ من ثَيمواية دةبَيت نةسَيكى قانوونى يان حكومةتى هةرَيم ئاطادار دةكةينةوة، ئ
دةقَيك يان دَيِرَيك هةبَيت بؤ ئةوةى ئَيمة ئةركى خؤمان جَيبةجَى بكةين، هةر ضةندة ئةركةكة لة كؤتايي 

طريى دا دةبَيتة ركابةرييةك لة نَيوان وةزير و ثةرلةمانتار يان ليذنةكة، بةاَلم هةر ياسايية و لَيرةشةوة ثشت
 تةواوى ووتةكانى كاك دابان دةكةم كة دةقيقة، سوثاس. 

 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانفايق حسواز بةِرَيز د. رَي
 بةَلَى زؤر سوثاس، كاك حكمت ئاخري كةسة، فةرموون.

 بةِرَيز حكمت حممد عبو زيد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثاس.وبةَلَى قسةكامن كران، زؤر س
 :ةرلةمانن/ سةرؤكى ثحسبةِرَيز د. رَيواز فايق 

 بةَلَى زؤر سوثاس، بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي ئةطةر قسةيةكتان هةية لة ليذنةى ياسايي.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل: 

 بةِرَيز سةركى ثةرلةمان.
ئةظ راثؤرتَي دا ئةم دطةل ظَى دارشتنَينة، ذبةر كو ظَى مة وةكو ليذنا ياسايي مة ئةظ دارشتنة دارشتيية د 

داِرشتنة دةرفةتَى ددةتة وةزيرى ذى كو وةزير ذى بشَيت سةر داخازا خؤ بَيتة ثةرلةمانى، شةرت نينة 
هةمى طاظا ليذنا ثةرلةمانى يان كو ثةرلةمانَى كوردستانَى تةلةبا وةزيرى بكةت، باَل ئةو حةقَى وةزيرَى 

انى بكةت تشتةكَى باشة، هةرةوسا موختةس ذى هةبت ئةو ذى بَيت بةشدار بيت سةرةدانا ليذنَيت ثةرلةم
طرنطييا ظَى شَيوازَى داِرشتنا ليذنا ياسايي دهندَى ذى داية ل ثةيِرةوَى ناظخؤ بةحس دكةت كو رةئى و 
تَيبينيَيت وةزيرى و جَيطرَيت وان د راثؤرتا ليذنَى دا يةعنى مولزةم بوون، لديظ ظَى شَيوازى وةرطرتنا وان 

راثؤرتا ليذنا تايبةمتةند يا راوةستاى و تةعليق كريية ل سةر بِريارا ليذنَى  تَيبينى و ديتنَين وةزيرى بؤ
ئةطةر ليذنةيا رازى بوو دَى داخلى راثؤرتا ليذنَى بيت و ئةطةر ليذنة نةيا رازي بوو دَيشَيت ئاخفتنَيت 

 سوثاس.وةزيرى نةوةرطرن ذبةر هندَى ئةم ب طرنط دزانني ئةظ دارشتنة هةبيت ئو وةك خؤ ذى مبينيت، 
 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانواز فايق حسبةِرَيز د. رَي

 بةَلَى زؤر سوثاس، ماددةى دةيةم، فةرموون.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل: 

 بةِرَيز سةركى ثةرلةمان.
 ماددةى دةيةم:

تةةةةةوة، 44مةةةةاددةى ) شةةةةَيوةية دةخوَينرَي بةةةةةم  تةةةةةوة و  هةةةةةموار دةكرَي خةةةةاَلى دووةم  سةةةةَييةم  طةةةةةى  ( بِر
كةةةس و طةةةر  يةَةت  ئة كةةاتى دةتوان نةةةى  نةةةبوو ليذ مةةادة  يةةاريكراو ئا كةةاتى د لةةة  سةةاو  بةةَى ثا بةةانطكراو  يةةةنى  ال
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سةةةةتى  بةةةةة مةبة تةةةةةوة  طةةةةادار بكا بةةةةةجَيكردن ئا سةةةةةالتى جَي سةةةةةرؤكايةتييةوة دة سةةةةتةى  يةةةةةن دة لةةةةة ال
 ئامادةكردنى داواكراو بة طوَيرةى ياسا بةركارةكان.

 :ثةرلةمانن/ سةرؤكى بةِرَيز د. رَيواز فايق حس 
كةةةات بةةة طةةةؤ ب يةةةةوة طفتو ئةةةةو ماددة بةةةارةى  لةةةة  يةةةةوَيت  بةةةةِرَيزَيكتان دة هةةةةر  لةةةةمان  نةةةدامانى ثةر ةِرَيزان ئة

كةةةاك  خةةةان،  سةةةن  نةةةا، سو كةةةاك زا شةةةريين،  تةةةؤرة  سةةةني، )دك كةةةان بنوو بةةةا ناوة فةةةةتت دةدةم  فةةةةرموون، دةر
بةةةو تةةةؤر رَي طةةةار، دك كةةةاك رز يةةَةذ،  تةةةؤرة طةالو سةةةةباح، دك تةةةؤر  هةةةاد، دك سةةةتا ج مةةةةم، مامؤ كةةةاك  ار( شةةةاخةوان، 

بةةؤ  سةةني  نةةاوت بنوو يةةان   هةةةبوو  تةةان  تةةة نيزام شةةايان نوق تةةؤرة  سةةيبَيت؟ دك مةةان نةنوو مةةاوة ناو سةةَيك  كة
تةةةةة  سةةةةةرةتا نوق فةةةةةرموو  جةةةةارَى،  سةةةةةكرد  بةةةةؤ ق سةةةةن  نةةةةاوى بنوو بةةةةةَلَى  هةةةةةردووى؟  كةةةةردن؟  سةةةةة  ق

 نيزامةكةت، فةرموو.
 بةِرَيز شايان كاكة صاحل حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثةةة يةةنم ثةلة هةةةمواركردنمةةن دةب بةةة  يةةة  ئةةةم  ،ىل هة هةةةمواركردنى  بةةة  يةةارة  يةَةوة د ثةةةىل ث يةةةعنى ثةلة
يةةةة، تةةةر ثةةةةيِرةوى ناوخؤ مةةةاددةى  سةةةةر  لةةةة  يةةةة  نةةةيم هة مةةةةَلَيك تَيبي مةةةن كؤ هةةةةموارى  ،ضةةةونكة  لةةةة 

نةةةةكراوة بةةةاس  سةةةاية  شةةةنيازة يا هةةةةروةها  ،ثَي نةةةةوة وة  يةةَةي بكةي تةةةوانني ج يةةَةدا دة لةةةة كو مةةةة  نةةةازامن ئة
خةةةانيش زؤر سةةةلمة  سةةةةكةى  لةةةة  ق بةةةةاَلم  هةةةيض  يةةَةرة  يةةةة ل مةةةن ئةوة سةةةتةكةى  سةةةتة، مةبة سةةةت و درو را

 هةموارى داهاتوو.....
 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانواز فايق حسبةِرَيز د. رَي

يةةة مةةى ني تةةة نيزا ئةةةوة نوق خةةان  تةةؤرة  يةَةي  ،دك لةةةمان ث تةةرى ثةر نةةدامَيكى  هةةةر ئة خةةان و  سةةةملة  بةةةِرَيز 
يةةة دةتو ثةةةيِرةوة هة ئةةةو  لةةةناو  كةةوِرى  كةةةم و  يةةة  كةةات وة وا حةةازر ب شةةنياز  كةةانيزم ثَي هةةةمان مي بةةة  يةَةت  ان

طةةة بةةةة  مةةةةش  يةةةة وئَي بةةةةوة هة نةةةدى  كةةةةش ثةيوة كةةةةين، ثةلةثةليية طةةةةَل دة لةةَةةى لة ثةةةةيِرةو مامة َيرةى 
كةةةن وة  نةةةوة ب كةةانى خؤيا بةةة كارة سةةت  نةةةوة وة دة بةةةش بكةي يةةي دا بةةة زوو نةةةكان  نةةةوَيت ليذ مةةة دةما ئَي

سةةةا نةةةةى يا فةةةةت دةدات ليذ كةةةة دةر يةةةةى  طةةةرنطن ئةةةةو ماددة مةةةاددةى  كةةةات دوو  مةةةادة ب تةةةر ئا سةةةياغةى  يي 
تةةان  طةةةر ثَي يةةة ئة كةةةين، بؤ شةةة بي ئةةةو دوو ئي بةةَى  بةةة  لةةةمان  نةةة ثةر سةةايانةى دَي ئةةةو يا نةةاتوانني  مةةة  ئَي
بةةؤ  شةةنيازى  يةةة ثَي طةةر ني شةةتَيك رَي هةةيض  يةةة  متةةوح ني سةةتى  لةةة ئا ثةةةيِرةوة  ئةةةو  تةةر  شةةوَينَيكى  لةةة  يةةة  وا

فةةةر شةةريين،  تةةؤرة  بةةةَلَى دك كةةةن،  مةةادة ب نةةا، ئا كةةاك زا شةةريين؟  تةةؤرة  سةةراوة دك يةَةرة نوو بةةؤ ل ئةةةى  موون، 
 فةرموون.

 بةِرَيز زانا خالد مسايل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةةةواتا  تةةةةوة،  خةةةؤيي مبَينَي يةةةة وةك  سةةةايي ئةوة نةةةةى يا شةةةنيارى لَيذ كةةةة ثَي يةةةةم  مةةةاددةي دة يةةةة  ئةةةةم ماددة
شةةةة بةةةةةو  كةةةةةدا  لةةةةة ثِرؤذة مةةةةادةكراوة  كةةةةة ئا لةةةةةى  ئةةةةةو تةعدي خةةةةؤيي  طةةةةةر وةك  تةةةةةوة، ئة َيوةية مبَينَي
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جةةةوان  سةةةراوة زؤر  جةةةوان نوو ثةةةةيِرةوى زؤر  يةةةةى  ئةةةةم ماددة خةةةؤيي  سةةةَلدا  لةةةة ئة كةةةةين  يةةةةك ب موقاِرةنة
يةَةِري  لةةة د كةةراوة  كةةة  لةةةى  ئةةةو تةعدي يةةة  عةةديلَيك ني هةةيض تة بةةة  سةةتى  يةةة ثَيوي كةةراوة ثَيموا مةةاذةى ثَي ئا

يةةة  نةةةما دادطةري سةةاى ب طةةوَيرةى يا بةةة  يةَةت  كةةة دةَل كةةراوة  تةةايي  ئةةةوة كؤ يةةة  هةةةرَيم، ثَيمانوا لةةة  سةةزاييةكان 
لةةةةمانتاران و  بةةةةردةمى ثةر تةةةة  سةةةاو بَي بةةةَى ثا بةةةة  نةةةةبَيت  مةةةادة  يةةةةنَيك ئا كةةةةس و ال طةةةةر  سةةةترتة ئة درو
يةَةت  سةةتا ب سةةةى ئَي بةةةم نة يةَةت  يةَةت، ناب طةةةَل بكر لةَةةى لة سةةة مامة بةةةم نة يةَةت  سةةتان دةب لةةةمانى كورد ثةر

 . كة لة تةعديلى ثةيِرةوةكةدا هاتووة، زؤر سوثاس
 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانواز فايق حسبةِرَيز د. رَي

 بةَلَى زؤر سوثاس، كاك مةم فةرموون.
 بةِرَيز مةم برهان حممد قانع:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةةجاىل  ضةةةندة  تةةا  كةةة  كةةةم  شةةنياز دة بةةرِبم، ثَي يةةة دةر ئةةةو ماددة سةةةر  لةةة  خةةؤم  نةةى  لةةةوةى تَيبي بةةةر  مةةن 

بةةةة نةةةدامانى  هةةةةبَيت ئة يةةَةدا  كةةةة ئةةةةوةى ت يةةةةكان  لةةةة ناحةقي يةةةةكَيك  سةةةتى  بةةةة را سةةةايي  نةةةةى يا ِرَيزى ليذ
مةةةاددةى ) لةةةة  ضةةةوارةمة  طةةةةى  يةةةة بِر ثةةةةيِرةوةدا هة ئةةةةو  نةةةاو  لةةةة  نةةةةكان  كةةةارى ليذ بةةةة  بةةةةر  ( 43بةرام

 دةستةواذةطةلَيكى الستيكى تَيداية... 
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

 يت كة ئَيستا لةناو كؤبوونةوةكةدا هةية.دةتوانى بة تةنها لة سةر ئةوة قسة بكة
 بةِرَيز مةم برهان حممد قانع:

 .من مةبةستم ئةوةية ئيزافة نةكراوة
 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانواز فايق حسبةِرَيز د. رَي

كةةةةويت  يةةَةك ب خةةةان ر سةةةلمة  شةةةايان و  تةةةؤرة  طةةةةَل دك تةةةوانى لة تةةةر ،دة شةةةتَيكى  ئةةةةوةى  كةةةةن،  بةةةؤ  حةةةازر ب
 ماددةية قسة بكةن.  سةرئةو فةرموون بة تةنها لة

 بةِرَيز مةم برهان حممد قانع:
مةةاددةى ) سةةبةت  كةةراوة44بةةة ن مةةاذةى ثَي سةةَييةم ئا طةةةى  كةةراو  ،( بِر كةةةميان داوا كةةةم ية شةةنياز دة مةةن ثَي

كةةةراو  يةةَةت داوا لَي لةةةَي دةكر سةةةةى داواي  ئةةةةو كة يةةَةت،  كةةةراو ب شةةةرتة داوا لَي يةةةةوة  وا با لةةةة رووي زمانةواني
شةةَيوازة ب بةةةو  يةَةت  مةةادة ب يةَةرة ئا تةةر ل خةةاَلَيكى  يةةا  يةَةت  يةةاد بكر بةةؤ ز تةةرى  يةةةكى  سةةتةواذةكة، بِرطة يةَةت دة

مةةةاوةى  لةةةة  لةةةةش  لةةةةم خو بةةةردوو و  لةةةةكانى را لةةةة خو يةةةة  ئةةةةزموومنان هة مةةةة  تةةةة ئَي يةةَةت، هةَلبة يةةةاد بكر ز
لةَةةتَيكى  لةةة حا يةَةت  يةَةك بكر كةةرد كار يةةان دة نةةدارى وةزير نةةةكان داواى ميوا كةةة ليذ يةةدا  مةةة روو بةةردوو ئة را

يةةة جةةةؤرة دوا تةةةةوةلةةةةو  طةةةادار دةكرَي سةةةةرؤكايةتى ئا سةةةتةى  كةةةة دة ئةةةةوة  نةةةةهات  ،ي  سةةةانةوة  طةةةةر دي ئة
نةةى  مةةادة كرد بةةؤ ئا كةةردن  بةةةجَى  سةةةاَلتى جَي نةةةبوونى دة لةَةةتى ثابةند لةةة حا يةَةت  فةةة بكر يةةةك ئيزا بِرطة
طةةةدان،  تةةةة دةن يةةَةى خبرَي نةةةةى ل سةةةةندنةوةى متما لةةةَي  يةةَةت  ئةةةةوة دةب سةةةتدار  سةةةى مةبة يةةةان كة كةةةراو  داوا لَي
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لةةَةةتَيكى  طةةةةى حا سةةةةروةرى وة ثَي بةةةؤ  مةةةةش  بةةةة زةروورى دةزامن، ئة يةةَةت  فةةةة بكر يةةَةك ئيزا جةةةؤرة خاَل لةةةةو 
 رةقابى رؤىل ثةرلةمان بة طرنط دةزامن، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس
 بةَلَى سوثاس،دكتؤرة طةالوَيذ فةرموون.

 :عثمانبةِرَيز طالوَيذ عبيد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةةاددةى ) يةةةة  قةةةة هة ئةةةةم دة شةةةتنى  شةةةَيوةى داِر سةةةةر  لةةةة  يةةةةكم  ضةةةةند تَيبيني سةةةَييةم 44مةةةن  طةةةةى  ( بِر
ئةةةةوة  نةةةةبوو  مةةةادة  يةةةاريكراو ئا كةةةاتى د لةةةة  سةةةاو  بةةةَى ثا بةةةانطكراو  يةةةةنى  كةةةةس و ال طةةةةر  خةةةاَلى دووةم، ئة

تةةةو طةةادار بكا بةةةجَيكردن ئا سةةةاَلتى جَي سةةةرؤكايةتى دة سةةتةى  يةَةي دة لةةة ر يةَةت  كةةاتى دةتوان نةةةى  بةةة ليذ ة 
يةةةةعنى  لةةةمان  تةةة ثةر يةةة بَي طةةا ني يةَةرة داد ضةةةونكة ئ كةةردن،  مةةادة  نةةةك ئا نةةةوةى  طةةادار كرد سةةتى ئا مةبة
شةةة  ثةةَيم با بةةوون،  مةةادة  بةةؤ ئا بةةةركارةكان  سةةا  طةةوَيرةى يا بةةة  كةةراو  نةةةوةى داوا طةةادار كرد سةةتى ئا بةةة مةبة

 سياغةكةى وابَيت، سوثاس.
 :ى ثةرلةمانن/ سةرؤكبةِرَيز د. رَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك شاخوان فةرموون. بةَلَى
 : رؤوف مصطفىبةِرَيز شاخوان 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةةاددةى ) كةةةات 44لةةة  كةةةةم  شةةةنيار دة نةةةةكراوة، ثَي يةةةارى  كةةةة د خةةةاَلى دووةم كاتة لةةةة  سةةةَييةم  طةةةةى  لةةةة بِر  )

يةةَةدراوة  شةةةارةتى ث شةةةووتريش ئي طةةةة وة ثَي كةةةات طرن ضةةةونكة  كةةةراو  شةةةت  يةةةةنى بانطهَي بةةةؤ ال يةةَةت  يةةةارى بكر د
 ةاَلم لةم هةموارة تازة ئيشارةتى ثَينةكراوة، سوثاس.ب

 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانواز فايق حسبةِرَيز د. رَي
 بةَلَى سوثاس، مامؤستا جهاد فةرموون.

 بةِرَيز جهاد حسن ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةةاددا ) يةةةا10سةةةةبارةت  سةةةايي  يةةةذنا يا يةةةا ل سةةةتى راي كةةةةم را نةةةايي د تةةةؤر زا شةةةتطرييا دك سةةةةندة و زؤر  ( ث ثة

 سوثاس.
 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانواز فايق حسبةِرَيز د. رَي

 بةَلَى زؤر سوثاس، دكتؤر صباح فةرموون.
 بةِرَيز صباح حممود حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 منيش رايي دكتؤر زانا و مةال جهاد و دكتؤرة طالوَيذم ال ثةسةندة و سوثاس.
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 ؤكي ثةرلةمان:ن/ سةربةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 فةرموو كاك رزطار.

 بةرَيز رزطار حممد حممود:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 من ثشتطريي لة قسةكاني كاك )شاخةوان( ئةكةم بؤ ئةوةي كات دياري بكرَي بؤ اليةني بانطهَيشتكراو.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 فةرموو دكتؤر رَيبوار.
 دالرحيم عبداهلل:بةرَيز رَيبوار عب

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة ئاشكراية كاري ليذنة كاري وةزيفي و ثيشةيي بةحسة، ثةيوةستة بة كاري هاوشَيوة لة وةزارةتةكان، 
ئةطةر بَيتوو جؤرَيك لة هةماهةنطي لةسةر بنةما و رَيككارة يياساييةكان لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةمان 

داوا لة كةسي مةعين بكةات ئةطةر وةزير بَي يان هةر ثلة و ثؤستَيك بَي ئامادة  هةبَي، هةركاتَي ليذنةكان
بَي لة كؤبوونةوةي ليذنةكان زؤر طرنطة ئةو بةرَيزة لة كاتي دياري كراوي خؤي ئامادة بَي، بةثَيي ئةو 

يان بةثَيي دةقةي هاتووة ئةلَي ئةطةر لة حاَلةتَيك كةسي بانطكراو ئامادة نةبوو لة كؤبوونةوةي ليذنة 
ئةوةي داواي كراوة لَيرة بَي ئةوةي مامةَلةي ياسايي دياري بكرَي كاتي كةسي داواكراو ئامادة نةبوو 

بؤ ئةوةي ئةويش الي  ،راستةوخؤ ضؤتة سةر ئةوةي ليذنةي كاتي سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئاطادار ئةكاتةوة
ي ئةجنومةني وةزيرانةوة بَي، بؤية زؤر خؤيةوة كةسي بانطكراو ئاطادار بكاتةوة يان لة رَيي سةرؤكايةت

طرنطة ثَيش ئةوةي بضينة سةر ئةوةي ئةو ئةركة بة سةرؤكايةتي ثةرلةمان راسثَيرين طرنطة ئيجرائاتي 
ياسايي بةثَيي رَيككارة ياساييةكان هةبَي، ضونكة كاتي كةسي بانطكراو ئامادة نةبوو لة ليذنة يان هةر 

ل كردنَيكة بةرامبةر بة دةقة ياساييةكان و ثةيرةوي ناوخؤ، بؤية كؤبوونةوةيةك خؤي لة خؤيدا ثَيشَي
 ئةبَي هةَلوةستةيةك بكةين ئينجا بضني داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان بكرَي بةو ئةركة هةَلسَي.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 ن خان.سوثاس، فةرموو سوس
 بةرَيز سوسن حممد مريخان.

 ي ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤك

شةيةكي هةَلةية، ضونكة داواكردن بؤ وشةي ئامادة كردني داواكراو ووقسةكاني من كرا، منيش ثَيم واية و
شةي داواكراو كةسَي داوا ئةكةي تاوانَيكي كردبَي، لةبةر ئةوة وشتَيي ئةوترَي بوونةوةر نةبَي، لةبةر ئةوة و

)بانطهَيشت كردن و ئامادة بووني اليةني ثةيوةنديدار بة  شانة طوجناو نيية، ثَيم واية واي لَي بكرَيوئةو و
 طوَيرةي ياساي بنةما دادطةرييان لة هةرَيم(، سوثاس.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 سوثاس، فةرموو دكتؤرة شايان.

 بةرَيز شايان كاكة صاحل حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ان( ئةكةم.ثشتطريي قسةكاني كاك )شاخةو
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 فةرموو ليذنةي ياسايي.
 بةرَيز جالل حممد امني:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمة ئةوةي تَيبينيمان كرد وةكو ليذنةي ياسايي، حاَلةتَيك هةية زؤربةي جار ئةنداماني بةرَيز رووي 

ماددةش كة لة ئةسلي ثرؤذةكة نيية، تَييدا نيية يان هةموار  بؤضي فاَلن ،ثرسيارةكةيان ئةكةنة ئَيمة
( ئةندامي ثةرلةمانة، بؤية ناتوانني جطة لةو ماددانةي ئةو بةرَيزانة 29نةكراوة، ئَيمة ثرؤذةي )

ةوة ئاراستةي ئَيمة كراوة يهَيناويانة و خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة و دواتر لةاليان ليذنةي سةرؤكايةتي
ةيةكي تر ئيزافة بكةين يان كةمي بكةينةوة، تةنيا بؤ زانياري، خاَلي تر، زؤر لة ئةندامان هيض مادد

ئةكيديان لةسةر ئةوة كردةوة رَيككاري داوا كردنةكانيان بةثَيي ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي كردوومانةتة 
ئةَليي ياسا بةركارةكان هةم ياسا بةركارةكان، ئةلَين بةثَيي قانووني ئسولي مةحاكةماتي جةزائي بَي، كاتَي 

قانووني ئسوولي مةحاكةماتي جةزائي ئةطرَيتةوة و هةم ئسوولي تةبليغ و هةم سةرجةم ياسا بةركارةكان 
ئةطرَيتةوة، كةواية ئةو وشةي ئَيمة دامانناوة ياسا بةركارةكان مةوداي فراوانرتة، ئةشَي بة ضةند ياسايةكي 

ةرَيزة ئاكادار بكةيتةوة و بانطي بكةي نةك بةس ئسوولي بةركار لة كاتي ئامادة نةبووني ئةو ب
 اتي جةزائي، لة زمين ياسا بةركارةكان ئسوولي مةحاكةماتي جةزائي تَيداية، سوثاس.ممةحاكة

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 (.11فةرموو سةرؤكي ليذنةي ياسايي ماددةي )

 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 رؤكي ثةرلةمان.بةرَيز سة

 (:11ماددةي )
 (:49ماددةي )

شةي نووسراو ئةكرَيتة دةستةواذةي بريؤطة نووسراوةكة، ئةو ماددةي بة ثَيشنيازي ليذنةي و– ج– و 2– 1
 ياسايي ثَيويست ناكات وةكو خؤي مبَينَيتةوة لة ثةيِرةو.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 ةرموو كاك حاجي سةفني.سوثاس، كَي قسةي هةية؟ ف
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 بةرَيز سةفني اغا عمر:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( البرَي، ضونكة ثَيويست نيية لة دةقي ماددةكة ديارة كة بريؤكة ئةبَي نووسراو بَي.11ماددةي )
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، فةرموو لةجنة خان.
 ن: بةرَيز لةجنة ابراهيم عبدالرمح

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتطريي لة راكةي كاك )سةفني( ئةكةم، لةبةر ئةوةي كة بريؤكة ياني نووسراو.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 (.12فةرموو ليذنةي ياسايي ماددةي )

 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:12ماددةي )
زي ليذنةي ياسايي ئةو ماددةيةش زيادة، ضونكة لَيرة غةلةتَيكي ئيماليي هةية، برطةي بة ثَيي ثَيشنيا

يةكةم نيية، خاَلي يةكةمة، زيادة ضونكة لة خالي يةكةم دةسةاَلت دراوة بة دةستةي سةرؤكايةتي بؤ دياري 
 كردنيان.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 (.13ي )كَي قسةي هةية؟ فةرموو ماددة

 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:13ماددةي )

 ( الئةبرَي، ثَيشنيازي ليذنةي ياسايي ئةوةية زيادة.76ماددةي )
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

، دكتؤر زَيدان، كَي قسةي هةية؟ ئةو بةرَيزانة ناويان تؤمار كراوة )كاك بةلَين، كاك بةهمةن، كاك زانا
دكتؤر حمي الدين، دكتؤر صباح، دكتؤر رَيبوار، ئاشنا خان، دكتؤرة شايان، كاك بااَلمبؤ(، بةاَلم ثَيش ئةوة 

 .رموودةرفةت ئةدةين بة ليذنةي ياسايي با قسةيةك بكةن لةوبارةوة، فة
 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 و كاك عةباس خةريكي قسة كردن بووين، نةمزاني بةرَيزت ثرسيارت ضيية؟داواي لَيبوردن ئةكةم من 
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 بةرَيزتان روون كردنةوة بدةن، فةرموو.

 بةرَيز جالل حممد امني:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( البرَي ئةوة لة 76ةلَيني ماددةي )تةنيا بؤ بةرضاو رووني ئةندامان ئةوانةي مووشارةكة ئةكةن كاتَي ئ
 ثرؤذةكة وائةلَي، ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي ثَيمان واية ئةو ماددةية وةكو ئةسلةكةي مبَينَيتةوة، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 فةرموو كاك بةلَين.

 بةرَيز بةَلَين امساعيل حاجي ابراهيم:
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثشتيواني لةوة ئةكةم وةكو خؤي مبَينَيتةوة، قوةتَيكي قانووني ئةدات بة ماددةكاني ثيََش خؤي لة ماددةي 
( زيادةية، ياني 13( ةوة، ئةوةي كاك )جالل( باسي كرد لَيرة وا نةنووسراوة، نووسراوة ماددةي )74)

 ، سوثاس.البرَي، ئةطةر لةسةر ئةوة بَي وةكو خؤي مبَينَيتةوة ثشتيواني ئةكةم
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةرَيزان لة هةر ماددةيةك لةبةر دةسيت بةرَيزتان نووسراوة ماددةكة الئةبرَي و، بةرَيزان لة ليذنةي 
ياسايي نووسيويانة زيادةية، يةعين وةكو خؤي لة ثةيِرةو ئةمَينَيتةوة، بؤية هةر بةرَيزَيك ناوي 

سيت لةوةية ماددةكة لة ثةيرةو مبَينَيتةوة، ئةطةر دةرفةت بدةن و قسةي لةبارةوة خوَيندرايةوة مةبة
 نةكةن سوثاستان ئةكةين، فةرموو كاك بةهمةن.

 بةرَيز بةهمن كاك عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مانة ( هةموار بكرَيتةوة، برطةي دووةم )لَيسةندنةوةي مت74ماددةكة وةكو خؤي مبَينَيتةوة، ماددةي )
 دروست نابَي.........

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:َيواز فايق حسبةرَيز د.ِر
نة لة ناو ثرؤذةكةية نة لة ناو ثَيشنياري ليذنةي ياسايي و  ،بةرَيزتان ناتوانن قسة لةسةر ماددةيةك بكةن

فةرموو راثؤرتي ليذنةي ياسايي هةية، ئةتوانن لةطةل ئةو بةرَيزانةي داوا تةعديل ئةكةن رَيك بكةون، 
 كاك زانا.

 بةرَيز زانا خالد مسايل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

روونكردنةوةي ليذنةي ياسايي دروستة، ئَيمةي طةِراندةوة بؤ ئةسلي ثةيِرةو، بةَلام ثَيشنيار ئةكةم ئةو 
دارشتنةوةي ثةيرةو برطةيةكي بؤ زياد بكرَي )هةموو رَيككارةكاني ضاودَيري كردني ثةرلةمان بؤ سةرؤك 
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وةزيران و ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران سةرؤكي كؤمسيؤن و دةستة سةربةخؤكان و سةرجةم 
دامةزراوةكان(، ضونكة بةشَيك لة ليذنة هةميشةيةكاني ثةرلةماني كوردستان، ئَيستا دووضاري ئةو طرفتة 

 ئةبنةوة لة كاتي ضاو........
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

ةبَي لةطةل ئةو بةرَيزانة رَيك بكةوين كة ثَييان واية ثةيرةو كةمووكوري هةية، ثيََشنيازي ئيزافة ئ
 هةموارَيك ئامادة بكةن، فةرموو دكتؤر زَيدان.

 بةرَيز زَيدان رشيد خان اودل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 لةطةَل ئةوةم وةكؤ خؤي مبَينَيتةوة.
 ةمان:ن/ سةرؤكي ثةرلبةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 كاك حمي الدين.
 بةرَيز حمي الدين حسن يوسف:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 دواي روون كردنةوةي كاك )جةالل( رةئيم واية وةكو خؤي مبَينَيتةوة، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 فةرموو دكتؤر صباح.

 بةرَيز صباح حممود حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ةكاني من كرا، سوثاس.قس
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:َيواز فايق حسبةرَيز د.ِر

 سوثاس، فةرموو ئاشنا خان.
 بةرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 قسةكامن كرا، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 بؤ.انفةرموو كاك باَل

 بةرَيز باآلنبؤ حممد علي:
 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَي

 سوثاس بؤ ليذنةي ياسايي بؤ ئةو روون كردنةوة، لةطةَل ئةوةم وةكو خؤي مبَينَيتةوة.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 فةرموو دكتؤر رَيبوار.

 بةرَيز رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يي، لةطةل ئةوةين وةكو خؤي مبَينَيتةوة، لةبةر ئةوةي وةزيفةي دواي ئةو روونكردنةوةي ليذنةي ياسا
 دةستةكان و كؤميسيؤنةكان راستوخؤ ثةيوةستة بة ثةرلةمان، تةنيا لةو دةقة باس لةوة كراوة.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 سوثاس، فةرموو ليذنةي ياسايي.

 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 ثةرلةمان. بةرَيز سةرؤكي

 (:14ماددةي )
 (هةموار ئةكرَيتةوة و بةو شَيوةية ئةخوَيندرَيتةوة:97ماددةي )

 ثَيشنيازي ياسا و بريار ثَيوستة مةرجي رواَلةتي و بابةتييةكاني ثيََشنيازي ياسا و بريار لة خؤ بطرَي. 1
كاروباري ياسايي بة لة ماوةي ضواردة رؤذ لة بةرواري ثَيشكةش كردنييةوة ئةوة لةاليةن ليذنةي  -2

هةماهةنطي لةطةل دةستةي سةرؤكايةتي بريار ئةدرَي خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ بكرَي لةسةر بنةماي 
 طوجناندني لةطةَل ئةو ثَيوةرانةي خوارةوة.

أ هةبووني بابةتَيكي طشيت يان بؤشاييةكي ياسايي يان بووني كةمووكوري لة دةقةكاني ياسايةك يان 
 ت بَي ياسايةك يان بريارَيكي بؤ دةربضَي.بريارَيك كة ثَيويس

ئةطةر بووة مايةي لَيكةوتةي دارايي لةسةر حكومةت ثَيش خوَيندنةوةي يةكةم ئاراستةيان ئةكرَي بؤ  -ب
وةرطرتين رةزامةندي، سةبارةت بةو لَيكةوتة داراييةي كة لة ئةجنامي دةرضوواندني ياسايةكة ئةكوَيتة 

 ئةستؤي حكومةت.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:واز فايق حسبةرَيز د.ِرَي

كَي قسةي هةية؟ )دكتؤر كازم، سةرضنار خان، مامؤستا عبدالستار، كاك بةلَين، سةوسةن خان، كاك كاوة، 
 كاك طؤران، كاك مةم، كاك سريوان، سيثان خان، كاك عباس، شايان خان(، فةرموو دكتؤر.

 ق نامق:وفاروكاظم بةرَيز د. 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة هةرة زؤري ئةو ياسايانةي لة ثةرلةماني كوردستان دةرئةضَي رةهةندي دارايي هةية، ئةطةر بة بَي 
رةزامةندي حكومةت ثةرلةمان نةتوانَي ئةو ثرؤذة يان ئةو ثَيشنيازة خباتة بةرنامةي كارةوة و 

 ةلَيم بة ثةلة:خوَيندنةوةي بؤ بكات، بةراسيت سَي لَيكةوتةي ئةبَي ئةبَي دواتر ثَيشنيارةكة ئ
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ثةرلةمان بةشَيكي طرنط لة دةسةَلاتةكاني لةو دةست ئةدات بةوةي ناتوانَي خؤي تةحةكوم بكات بة  1
 هةندَي ثَيشنيازي ياساوة، ئةوة الوازي ئةكات، بة ياسا الواز كردني ثةرلةمانة.

ةر ثةرلةمان و بة الواز هةر ئةو جؤرة ياسا و بريارانةية وا لة خةَلك ئةكانت بَي ئومَيد بيَب بةرامب -2
بَيتة بةرضاوي، هةندَي تانة و تةشةريشي لَي بدرَي كة ئةركي ئَيمةية ئةو ثةرلةمانة بةرَيز رابطرين، 
لةبةر ئةوة ثَيشنيار ئةكةم كة خاَلةكة وةكو خؤي كة ئَيستا لة ثةيرةو هةية كة ئةلَي رةضاوي بارطراني 

اد بكرَي، لةبةر رؤذشنايي ثرؤذة ياساي بودجةي سااَلنة، دارايي لةسةر حكومةت بكرَي، ئةوةندةشي بؤ زي
حةلي ئةو بابةتة ئةوةية سااَلنة فشار بكةين ثرؤذة ياسا بَيتة ثةرلةمانةوة و بة ياساي ذمارة يةكي ئةو 

 ساَلة دةربضَي، دواتر ثَيشنيازة ياساكان لةسةر ئةساسي ئةو ثرؤذة بودجةية دابرَيذرَي، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حسبةرَيز د.ِرَيواز 

 سوثاس، فةرموو سةوسةن خان.
 بةرَيز سوسن حممد مريخان.

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةسةر برطةي دووةم ثَيشنيار ئةكةم، ئةو خاَلة سةر لة نوَي دابرَيذرَيتةوة بةو شَيوةي لَي بكرَي )هةر 

ات(، ثَيويستة راي دةستةاَلتي جَي بةجَي ثَيشنياز و ياسايةك كة لَيكةوتةي دارايي بؤ حكومةت دروست بك
 كردن وةربطرَيت و ثاشان خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ بكرَي، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 سوثاس، فةرموو كاك طؤران.

 بةرَيز طؤران عمر علي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كرَي )ئةطةر بووة مايةي لَيكةوتةي دارايي لةسةر حكومةت ثَيشنياز ئةكةم برطةي دووةم بةو شَيوةي لَي ب
ثَيش خوَيندنةوةي يةكةم ئاراستةي ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري بكرَي ئةويش بة هةماهةنطي 
لةطةل حكومةت طفتوطؤ بكات(، سةبارةت بة لَيكةوتة داراييةكة كة لة ئةجنامي دةرضوواندني ياساكة 

 ، سوثاس.ئةكةوَيتة ئةستؤي حكومةت
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس بةرَيز د.ِرَيواز

 فةرموو كاك مةم.
 بةرَيز مةم اسكندر مةم:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مةسةلةي ئةو رةزامةندييةي حكومةت لةطةَل ئةوةم بةو شَيوةية بَي )ئةطةر بووة مايةي لَيكةوتةي دارايي 

شت بكرَي بؤ ليذنةي ثةيوةنديدار بؤ هةَلسةنطاندني ثَيش خوَيندنةوةي يةكةم وةزيري دارايي بانطهَي
لَيكةوتة داراييةكاني لة ئةجنامي دةرضوواندني ياساكة نةوةك رةزامةندي(، ئةكرَي لة ذَير ناوي رةزامةندي 
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وةرطرتين حكومةت زؤر زؤر ثرؤذة ياسا هةبن حكومةت ئؤكةي لةسةر نةكات و ثةرلةمان دةستة وةستان 
 وثاس.ئةبَي لة دةركردني، س

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ايق حسبةرَيز د.ِرَيواز ف
 سوثاس، فةرموو كاك سيثان.

 بةرَيز سيثان صاحل حسن:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثشتطريي قسةكاني دكتؤر كازم ئةكةم ئةو قسةي ويستم بلَيم كردي، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 ن.سوثاس، فةرموو كاك بةلَي
 بةرَيز بةَلَين امساعيل حاجي ابراهيم: 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( وةكؤ خؤي مبَييَن، بةرمةبناي ئةو دارشتنةي كاك )طؤران( 79ثَيسنيار ئةكةم برطةي ضوارةم لة ماددةي )

كردي بةو شَيوازة دابرَيذرَيتةوة و يةك وشةي بؤ زياد بكرَي لة كؤتايي )بةرمةبناي بودجةي سااَلنةي 
كومةت(، لةبةر ئةوةي ئةوةي ئَيستا هةية هةر ثرؤذة ياسايةك يان ثَيشنازَيك لَيرة ئةمانةوَي دةري ح

بضوَينني رةضاوي بارطراني دارايي لةسةر حكومةت بكرَي و هةر كاتَي حكومةت وتي ئةوة بارطرانيية و 
ؤن حكومةت قةناعةت بة ناتوامن بيكةم و الي ئَيمة رةفز بَي و ئَيمةش بةرضاومان روون نةبَي لةوةي ض

ثةرلةمان بَييَن كة ئةوة بؤتة بارطراني دارايي زؤر ئيشكاليةتي طةورة دروست ئةكات لةبةرةدةم ئةو 
ثَيشنيارة ياسايية، لةبةر ئةوة ثَيويستة سااَلنة ياساي موازةنة هةبَي و حكومةت بة هةماهةنطي لةطةل 

 سوثاس.ثةرلةمان بريار لةسةر ئةو بارطراني دارايية بدات، 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ز فايق حسبةرَيز د.ِرَيوا

 سوثاس، فةرموو مامؤستا عبدالستار.
 بةرَيز عبدالستار جميد قادر:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةو بابةتة دوو رووي هةية، يةكيان حةقي حكومةتة كة بودجةي ثَيويسيت بة دةست نةبَي و ثةرلةمانيش 

زؤريشي حةمتةن بارطراني تَيداية، ضونكة زؤبةي ثرؤذة ثَيشكةش كراوةكان ثرؤذةي بؤ بنَيرَي و بةشَيكي 
باسي دارايية، لةوالشةوة ئةو رووةش هةية ثةرلةمان نةتوانَي هيض ثرؤذةيةك بنَيرَي ئيال ئةبَي حكومةت 
 رةزامةندي وةرطرَي ئةوةش خراثة، لةوانةية حكومةت هةرضي بنَيري بة باشي نةزانَي بَلَي بارمان قورس

ئةبَي و لة توانامان نية و رةتي بكاتةوة، بؤية من ثَيم باشة ئةو برادةرانة باسيان كرد يةكةم وةزيري 
دارايي بَيتة ليذنةي دارايي و روون كردنةوة بدات، دوو، ثَيويستة حكومةت لة كاتي خؤي ثرؤذةي بودجة 
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ة، هةردووك ئةبَي واقعي بني، نابَي بنَيرَي بؤ ثةرلةمان و ثةرلةمان بةرضاو رؤشن بَي كة ئَيمة ضيمان هةي
 ئَيمة شاني حكومةت قورس بكةين، ناشيَب لة رَيوة داواكاري ثةرلةمان رةت بكاتةوة، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 سوثاس، فةرموو كاك كاوة.

 بةرَيز كاوة عبدالقادر حسن:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يران وةزيري دارايي هةية، ياريدةدةري سةرؤكي حكومةتي هةية بؤ كاروباري دارايي، ديارة ئةجنومةني وةز
وةزيري هةرَيمي هةية بؤ كاروباري ثةرلةمان، بؤية ناكرَي ثرؤذةكاني ئَيمة و ئةو ثَيشنيازانةي 

نة فراكسيؤنةكان ئةيكةن يةكسةر بنَيدرَي بؤ حكومةت و تا حكومةت رةزامةند نةبَي ئةو ثرؤذانة ناخرَي
( ي ئاب ضواردة ثرؤذةمان بؤ 18بةرنامةي كارةوة، يان نةطَيردرَينةوة، ئَيمة سابيقةيةكمان هةية لة )

حكومةت ناردووة ئةوة مانطَيك و حةفتةيةك تَينةثةرَي تا ئَيستا ثرؤذةكان نةطةراوةتةوة ثةرلةمان، لة 
ادانانةوة ئةو ثرؤذانةي ثةيوةندي بة كاتَيكدا هةموو فراكسيؤنةكان بةلَينيان دابوو لة سةرةتاي وةرزي ياس

ذيان و طوزةراني خةَلكةوة هةية بة تايبةتي ثرؤذةي ضاكسازي ئةخرَيتة بةرنامةي كار و ئةكرَي بة ياسا، 
( ي ئةو ثةيِرةوة حكومةت مولزةم كراوة ئةلَي، ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني 98خاَلَيكي تر لة ماددةي )

يةكةم ثرؤذة ياساي بودجة بنَيرَيتة ثةرلةماني كوردستان، بؤية  وةزيران لة سةرةتاي مانطي تشريين
ئةكرَي ئةطةر حكومةت مولةزةم بَي بةو كاتةي لة ثةيرةو دانراوة بؤ ناردني ثرؤذة ياسا بؤ ثةرلةماني 
كوردستان ئةكرَي بةثَيي يان لة ذَير رؤشنايي ئةو ثرؤذة ياساي بودجةية، ئَيمة مامةَلة لةطةَل ئةو ثَيشنياز 
و ثرؤذانة بكةين كة دَينة ثةرلةماني كوردستان و رةهةندي دارايي هةية، بؤية ئةكرَي ئةوانةي كة باسم 
كرد هةم وةزيري دارايي هةم ياريدةدةري سةرؤكي حكومةت هةم وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي بَينة 

 نةك سةالحيةت راستوخؤ ثةرلةماني كوردستان و لَيرة طفتوطؤ بكرَي و تةنسيق لةطةَل حكومةت بكرَي
 بةشَيكي سةالحيةتي ثةرلةمان بدرَي بة حكومةت و بة ئارةزووي خؤي بطةرَينَيتةوة بؤ ثةرلةمان، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 كاك سريوان فةرموو.

 بةرَيز سريوان فرج حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ويستم وترا، سةبارةت بة بودجة بوو كة ئةبَي بة ثرؤذة ياسايةك بَيتةوة بؤ ئةوةي كات نةكوذم، ئةوةي 
 ئَيرة، لَيرةوة ثشتطريي لة راي ثةرلةمانتار كاك )كازم( ئةكةم قسةكاني مين كرد، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 سوثاس، فةرموو كاك عةباس.
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 بةرَيز عباس فتاح صاحل:
 ثةرلةمان. بةرَيز سةرؤكي

لةو ماددةية لة بِرطةي دووةم خاَلي دووةم، ثَيم باشة ئةوة ئيزافة بكرَي سةبارةت بة لَيكؤَلينةوةي دارايي 
لة ئةجنامي لَيكةوتة داراييةكان، دةرضوواندني ياساكة ئةكةوَيتة ئةستؤي حكومةت و لة ماوةيةك زياتر 

نةوةي هةبَي كة لة توانايدا نيية و وةزيراني ( رؤذ بؤ وةاَلمةكةي، هؤكاري بؤ رةت كرد30نةبَي لة )
تايبةمتةند ئامادةي كؤبوونةوةيةك لة هةر وةرزَيك ئامادة بن، مةبةستم ئةوةية مانطي يةكةمي ثرؤذةكان 

( رؤذ زياتر رةت نةبَي، مانط 30ئاراستة ئةكةين لة ماوةي ئةو ضوار مانطةي ياسادانانة و حكومةتيش لة )
اوةتةوة، ئايا رةزامةندن يان نا؟ لة ماوةي ئةو ضوار مانطةش رؤذَيك دياري بكرَي بؤ رةت بووة و وةاَلم نةدر

وةزيراني تايبةمتةند بؤ ئةو ثرؤذانةي رةتكراوةتةوة، ناتوانن بارطراني دارايي هةية جَي بةجَيي بكةن، بَين 
 سوثاس.لَيرة روون كردنةوة بدةن بؤ ئةوةي قةناعةت بة ثةرلةمانتاران بَينن كة ناتوانن، 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:َيواز فايق حسبةرَيز د.ِر
 سوثاس، فةرموو كاك مةم.

 بةرَيز مةم اسكندر مةم:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة هاورَييان ئاماذةيان ثَي كرد كو لة هةمواري ياساداية، ذ بةر هةندَي ثَيشنيار دكةم كو ليذنا ياسايي 
ماني كوردستاني كار بؤ هةموارَيكي تر بكةن، ضونكي ناكرَي تؤ دطةل نوَينةرَيت هةمي ليذنَيت ثةرلة

بةردةوام هةمواري ثةيرةوي ناوخؤ بكةي و طلةيي هةبي و كةمكورتي هةبن، ضونكي جةنابي وَي دزانن 
ئةساسة رؤحا شولَيت ثةرلةماني و ثةرلةمانتاران ئةظ ثةيرةوةية، خاَلة يةكةم برطا دووَي خاَلة ئَيكَي 

نا ياسايدا ظَي رةنطي هاتية هةبووني بابةتةكي طشيت يان بؤشايةكي ياسايي يان بووني ثَيشنيارا ليذ
كةمووكوري لة دةقةكاني ياسايي يان بريارَيك كة ثَيويست بَي يان بريارَيك بؤ دةرضَيت، هةموارةكة لَي 

وتةي دارايي لةسةر دةرهَيندراوة، لَيرة ئاماذة ثَي نةكراوة، خاَلي دووةم، ئةلَي ئةطةر بووة مايةي لَيكة
حكومةت ثَيش خوَيندنةوةي يةكةم ئاراستة ئةكرَي بؤ رةزامةندي وةرطرتن، سةبارةت بةو لَيكةوتة 
داراييةي كة لة ئةجنامي دةرضوواندني ياساكة ئةكةوَيتة ئةستؤي حكومةت بة بؤضووني من لَيرة ئةطةر 

مةندي حكومةت وةرطريَي، ئةوة ثَيطة و بلَيني بة هةماهةنطي لةطةَل حكومةت باشرتة لةوةي بَلَيي رةزا
 هةيبةتي ثةرلةمان باشرت ئةكات، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 سوثاس، فةرموو موذدة خان.

 بةرَيز مذدة حممود حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 قسةكاني من كرا، ثشتطريي لة قسةكاني دكتؤر )كازم و كاك كاوة( ئةكةم.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس بةرَيز د.ِرَيواز
 سوثاس، فةرموو دكتؤرة شايان.

 بةرَيز شايان كاكة صاحل حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمة ثةرلةماني كوردستان خؤي ليذنةي دارايي و ئابووري هةية، لةبةر ئةوة ثشتطريي قسةكاني كاك 
 )طؤران و كاك بةَلَين( ئةكةم، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسز د.ِرَيواز فايبةرَي
 فةرموو سةرضنار خان.
 بةرَيز سةرضنار امحد حممود:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة خاَلي دووةم، ثَيم باشة بةو شَيوةي لَي بكرَي )ئةطةر بووة مايةي لَيكةوتةي دارايي لةسةر 

وةرطرتين رةزامةندي(، وشةي )رةزامةندي(  حكومةت ثَيش خوَيندنةوةي يةكةم ئاراستةيان ئةكرَي بؤ
بكرَي بؤ وةرطرتين رايان، ضونكة كة ئةَلَيي رةزامةندي تؤ هيض دةسةاَلتت نامَييَن، بةاَلم كة وتت را ئةوكات 
ثةرلةمان خؤي ئةتوانَي رةضاوي بارطراني حكومةت بكات، يةعين كؤتا بريار بؤ ثةرلةمان ئةطةرَيتةوة 

ي ئةوة بَي ئَيمة فةزلَيكي تر ئةدةينةوة بةسةر حكومةت كة كاري ثةرلةمانة و نةك حكومةت، ضونكة بةثَي
دةستةاَلتي ثةرلةمانة، خالَيكيرت تريش هةية كة زؤر لة هاورَييامن باسيان كرد ئةو ثةيرةوة كةمووكورتي 

ميان بكةن ضةند تَيداية و لة هةندَي خاَلي تر بةرَيزت ئاماذة بةوة ئةكةي ئةَلَيي بة ثَيشنيارَيكي تر تةقد
ثةرلةمانتارَيك، ئةوة لةبةر ئةوةي هةمواري ثةيرةوةي ناوخؤ ثةيوةندي راستةوخؤي بة كاروباري 
ئةندامانةوة هةية، ئةبواية ثَيش ئةوةي بَيتة ناو ثةرلةمانةوة لة يةكةم جةلسة كة شيت لة ثَيشرت هةبوو 

ان ثَيشكةش كرداية، بؤ ئةوةي كة ئةوة هةموو سةرجةم فراكسيؤنةكان ئاطادار بووناية و راوسةرجني خؤي
تيََنةثةرَي بة كةمووكورتي تَينةثةرَي، بؤ ئةوةي جارَيكي تر ناضار نةبني بؤ ئةوةي كة ثَيشنيازي ياسا 
ثَيشكةش بكةينةوة، بةَلكو لة كؤتايي خولةكة ئةبَي لةو تةتبيقات و كةمووكورتيانة ضي هةبَي لة كؤتايي 

 كةم.........خولةكة بكرَي نةك لة خالي ية
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ةرَيز د.ِرَيواز فايق حسب

 ئةوة ثةيوةندي بةو ماددةي نيية، سوثاس، فةرموو ليذنةي ياسايي روون كردنةوة.
 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ن ئةوة ثَيشنيازي دةمةوَي ئاماذة بة دوو خاَل بدةم، يةك، دوو، سَيجارة ئةكيدمان كرد كة ئةكيد بكة

ليذنةي ياسايي نيية، ليذنةي ياسايي داينةِرشتووة و ثَيشكةشي نةكردووة،  ديارة ذمارةيةك ئةندامي 
ثةرلةمان ثَيشكةشيان كردووة، با ليذنةي ياسايي نَيتة خةتابار كردن، دوو، وةكو ليذنةي ياسايي ثَيشنياري 
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ني دروست دةكات و رةزامةندي ئةجنومةني وةزيراني كرد لة راثؤرتي خؤي ئةو ثَيشنيارة ياساييةي بارطرا
لةسةر بَي، بؤ ئةوةية ذمارةكي زؤر ياسا دةرنةكرَي، لة ئةجنامدا حكومةت و تةنفيزي ئيستيحالة بَي و 
هةيبةتي ثةرلةماني كةم بكاتةوة، ئةز دبينم ئةساس ترة ئةوة نةك ئَيمة دةسةاَلمتان نامَييَن، ثةرلةمان 

 يز نةكرَي هةيبةتي ثةرلةمان كةم دةكات، سوثاس.ياسا دةربكات و تةنف
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 (.15سوثاس، فةرموو ماددةي )
 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:15ماددةي )
 ( برطةيةكي بؤ زياد ئةكرَي بةو شَيوةية:91ماددةي )

كة بة طوَيرةي برطةي دووةمي ئةو ماددةي بؤ دةنطدان ئامادة ئةكرَي  ضوارةم: جطة لةو ثَيشنيازةي 1
ليذنةي ياسايي بة هةماهةنطي لةطةل ليذنةي تايبةمتةند ئةتوانن لة كؤبةندي ئةو بذاردانةي كة لةاليةن 
ثةرلةمانتارانةوة ئةخرَينة روو بذاردةي تر بؤ خستنة دةنطدان ئامادة بكةن، دوو، ئَيمةش وةكو ليذنةي 

 سايي لةطةَل ئةوةين خاَلي دووةم زيادة.يا
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 كَي قسةي هةية؟ فةرموو كاك مةم نوقتةي نيزامي.
 بةرَيز مةم اسكندر مةم:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يذنةي ياسايي، كة باسي تَيبيين ئةكةين لةسةر ثَيشنيازي ليذنةي ياسايي، لَيرةدا نووسراوة ثَيشنيازي ل

 ئةزانني ثرؤذةكة هي ليذنةي ياسايي نيية، بةاَلم ثَيشنياري ليذنةي ياسايي تَيداية، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

ئةو ماددةية بؤ ئةوة دانراوة كة لة ثةيِرةوي ثَيشووش مرونةتَيك هةبوو لة ناو ثةيِرةوي ناوخؤن، كاتَي 
اني ثةرلةمان قسةيان ئةكرد ليذنةي ياسايي بة هاوهةنطي لةطةَل ليذنةي تايبةمتةند بةرَيزان ئةندام

دةسةاَلتي هةبوو لة كؤبةندي ئةوانة باشرتي سياغة دابرَيذرَي، بةاَلم لةو ثةيِرةوةي ئةوجارة ئيشكاليةتي 
اتَيكدا ئةوةي سَي طةورةمان هةية، ئةوةي لة ناو قاعة ئةوترَي ليذنةي ياسايي ثَيوةي ثابةند ئةبَين لة ك

% 40% باش بَي، سَي ئةندامي ثةرلةماني تر دارشتين تر ئةَلَين لة 60ئةندامي ثةرلةمان ئةَيلَين رةنطة لة 
باشة، ئةطةر تَيكةَلي بكةين رةنطة شتَيكي تري زؤر باشرت دةبضَي، لةبةر ئةوة ئةو دةرفةتةمان دا، فةرموو 

 حةسيبة خان.
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 :بةرَيز حةسيبة سعيد ابراهيم
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ئاماذة بةوة كراية، ليذنةي تايبةمةند بة هةماهةنطي لةطةَل ليذنةي ياسايي 89بةو ثَييةي ماددةي )
سةرجةم ثَيشنيار و رايةكان بة هةند وةرئةطرن و، سةر لة نوَي داِرشتنةوة بؤ ئةو ماددانة ئةكةن كة 

( لةطةل ئةوة 91روون كردنةوةش ئةدةن، بؤية لة ماددةي )ثَيويستة دابرَيذرَينةوة، ئةطةر ثَيويسيت كرد 
نيم بِرطةي ضوارةمي بؤ زياد بكرَين، ضونكة تةزاروب دروست ئةكات، يان بة شَيوةي تر ئةتوانرَي 

 (، سوثاس.91( و )89ليكدانةوةيةك هةبَي لة نَيوان ماددةي )
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 ةت.فةرموو كاك حيكم
 بةرَيز حكمت حممد حسني:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( البربيَ، لةبةر ئةوةي ئةوانةي ئةو مافةيان هةية لة كاتي ئامادة كردني 15منيش لةطةل ئةوةم ماددةي )

 راثؤرت بؤ خوَيندنةوةي دووةم.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 فةرموو كاك زانا.

 ايل:بةرَيز زانا خالد مس
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئاشكراية بةرَيزان لة ليذنةي ياسايي لة جةلسةي دووةم كة خوَيندنةوةي دووةمة، مايف ئةوةيان هةية 
ثَيشنياري تازة خبةنة ِروو، وةك هةر ثةرلةمانتارَيكي بةرَيز لةو دانيشتنة، بؤية ثَيويست بةوة ناكات 

ة لة دواي جةلسة بتوانن ثَيشنياري تازة خبةنة روو، ضونكة رام برطةيةكي تر بؤ ئةو ماددةية زياد بكةين ك
واية ئةطةر بِرطةكةش هةر زياد بكرَي بةو شَيوةية بَي نةك بذاردةي تازة )جطة لةو ثَيشنيارانةي كة بة 
طوَيرةي برطةي دووةمي ئةو ماددةية بؤ دةنطدان ئامادة ئةكرَين(، ليذنةي ياسايي بة هةماهةنطي لةطةل 

تايبةمةند ئةتوانن دارشتنةوة بكةن، يةعين سياغةي بكةن لة كؤبةندي ئةو بذاردانةي لةاليةن ليذنةي 
ثةرلةمانتارانةوة ئةخرَينة روو، كةواية ثةرلةمانتاراني بةرَيز ئةطةر ثَيشنيارَيكي ئةبَي ليذنةي ياسايي 

ةنيا لة رووي دارشتنةوة ئةو  جطة لة ثَيشنيارةكةي ئَيمة كة ئةخياتة دةنطدان لة جةلسةي سَييةم ئةتوانَي ت
 ثَيشنيارةي ئَيمة سياغةوة بكاتةوةجارَيكي تر نةك ثَيشنيارةي تازة لة دةرةوةي ئةو جةلسةية بكات.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
ة ئةو دارشتنةش هةر وةك ئةوةية بةرَيزت وتت، ليذنةي ياسايي ناتوانن شيت خؤيان دروست بكةن، تةنيا ل

قسةكاني ئَيمةوة ئةتوانن بذاردةي تر دورست بكةن، لة ثَيشنياري ئَيوة ئةتوانن بذاردةي تر دروست بكةن، 
ئةطةرنا  بَي ثَيشنياري ئَيوة ئةوان ناتوانن هيض بذاردةى تريان هةبَي لة دةرةوةي ئةو قسانةي ئةنداماني 
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اغةي تر بكةن، يان شيت تازة بَينة ثَيش كة ثةرلةمان لة ناو هؤَلةكة ئةيكةن لة ليذنةي ياسايي ناتوانن سي
لة ئةسال وجودي نةبووة، ئةَلَيني لة كؤبةندي ئةو بذاردانةي ثةرلةمانتاران ئةيَلَيني ئةوان ئةتوانن 

 سياغةي تري بؤ بكةن، ئةطةرنا ناتوانن، فةرموو كاك حاجي سةفني.
 بةرَيز سةفني اغا عمر:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
طةل نيمة، البربَي، ضونكة ئةوان ئةو مافةيان هةية لة كاتي ئامادة كردني راثؤرت بؤ ( لة15ماددةي )

 خوَيندنةوةي دووةم، البربَي.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 فةرموو دكتؤرة طةالوَيذ.
 :عثمانبةرَيز طةالوَيذ عبيد 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( برطةي دووةم ضارةسةري ئةو كَيشةي كردووة، 89ةوي ناوخؤ كة ماددةي )وةكو ئاماذة ثَيكراوة لة ثةيِر

 ( زيادة، هيض برطةيةك زياد نةكرَي.15بؤية ماددةي )
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 فةرموو طولستان خان.
 بةرَيز طولستان سعيد محد:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دان، ضونكي ئةوان ئةو مافةي هةي بؤ ئامادة كردني راثؤرتان بؤ خؤندنا ( بَيتة ال15بة راي من ماددةي )

( َي خاَلة دووَي طوتية ل دةمي هةبوونا ثرت ذ ئَيك ثَيشنياز هةمي ثَيشنيازَين 91وَيي، ضونكة ديظ ماددَي )
 دَيخنة دةنطدانَي كيش ذوان ثرت دةنطك بةدةست خؤ هينان ئةو دَيتة ثةسند كرن.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسز فايبةرَيز د.ِرَيوا
 فةرموو كاك ئيدريس.

 بةرَيز ادريس امساعيل عبوش:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 من ثشتطريي ثَيشنياري كاك )حكمت و، سةفني( ئةكةم، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، فةرموو ليذنةي ياسايي.
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 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من دةمةوَيت جاراكادي روون كردنةوة بدةم، تكاية ثةرلةمانتارَين بةرَيز مةرامي ئَيمة نيية ليذنةي ياسايي 
بااَل دةست بَي ل سةر ثَيشنيار و ثرؤذَين ياسا ل ثةرلةمانَي كوردستانَي، مةرامَي مة ئةوةية ئةطةر ثيضةك 

بوو ل سةر مةوزوعَي ئةطةر ثَيشنيارَيت ياسا بضيت بؤ ئةجنوومةني هز بكةين، منوونةكا بةسيت نوكة هة
( رؤذ 50( رؤذ بَي، يةك دبَيذَي بال )45( رؤذ بَي يةك ئةَلَي )30وةزيران ئةندام ثةرلةمانَيك دبَيذَي بال )

بَي، كةواية بة شكل عام ئةظ ئةندام ثةرلةمانَي بةرَيز دطةل هندَينة كو مودةيةكي دةست نيشان كري 
ةبيت كو حكومةت جوابا ثةرلةماني بدات، وةك منوونة، وةخيَت ئةم بةحس دكةين بو هندَيية كو ه

ليذنةي ياسايي بشَين حةلةك يان نزيك بوونةك بكةين ناظبةرا ظان ئارا نزيكي ئيكدا شَيوازَيكي بؤ دابنَيني، 
دةسيَت مة هةر ماددةيةكي مةرامة مة نينة ليذنا ياسايي حةز بكةن بااَل دةست بن ل ثرؤذة ياسا ل بةر 

 مبانةوَي ئيزافة بكةين، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

( تةنيا بؤ ئةو ثرؤذة ياسايانة ئةبَي كة بؤ دوو ليذنةية، ليذنةيةكي 89برطةي دووةمي ماددةي )
ئَيستا يان ثَيشنيازَيك  تايبةمةند و ليذنةي ياسايي، ئةي ئةطةر ثرؤذة ياسايةكمان هةبوو وةكو ئةوةي

( 89هةبوو وةكو ئةوةي ئَيستا كة بة تةنيا بوو بؤ ليذنةي ياسايي؟ ياني ئةطةر برطةي دووةمي ماددةي )
ضارةسةري ئةو حالةتة بكات كةواية ئَيوة دةستةاَلتان ئةبَي لةطةل ليذنةي تايبةمةند دارشتنَيكي تر حاز 

حاَلةتَيك هات يان ثِرؤذةيةك هات يا ثَيشنيازَيك هات بة  بكةن، سةر لة نوَي دارشنت بكةن، باشة ئةطةر
تةنها ئاراستةى جةنابتان كرابوو ئةوكاتة ئَيوة ئةو دةسةاَلتانةتان دةبَي ؟بة طوَيرةى ئةو ثةيرةوةى كة 

 ئَيستا هةية.
 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ة بَيتة بةر دةستى مة، بةلَي كَيشة مة ئةطةر وةكو مة ليذنا ئةطةر بةم شَيوازةى ئَيمة ئةطةر ظى شَيواز
تايبةمتةند ليذنةى ياسايي ض كَيشة بةر مة ثةيدا نابن، بةلَي تكاية جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان ئةظ حالةتة 
دى طةليك جارة روى ياسايي بن طةلَيك جارا ئةندامى ثةرلةمان ظى دانيشتنَيدا طلةيي كا دةبَيذن، مة 

ةك ئاراستة كربوو و لةطةل راثؤرتا ليذنةى ياسايدا نينة، ئةطةر ئةظ دةسةاَلتة بؤمة نةمينيتةوة ثَيشنيار
وةك ليذنةى ياسايي هةر ئةندام ثةرلةمانك ثَيشنيارةكة بدفيتة دةقيقى ظى بيذت ثشتطريى دكم و 

 راى ثشتطريى طةلةك طةلةك وازحبيت و كةليمة كةليمة ئةطةر دوو كةليمةش موختةلةف بن لةطةَل
ئةندام ثةرلةمانةكى دى ئةم ذين وى حاَلةتى دى نةشني بنفيسن كو ئةظى ثشتطرييا هةى ذ بةر هةندَي، 
يةعنى تكاية بزر نةكةن ثيضاظينن ئةظة وةكو دةسةاَلتةكة بؤ ليذنةى ياسايي زؤر ئيعتيادية ئةطةر نةبيت 

نا بَيتة طؤرين، ئةطةرنا فَيت طةلةك دروستة بةس دةبيت ميكانزمَيك بؤ طوتنا ثَيشنيارَي ئةندام ثةرلةما
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دةقيق سَي ئةندام ثشتطرييا هةظالةكى ئةندام ثةرلةمانةكى بيكةن ئةتوانن بشَيت راثؤرتةكى خؤ ئيزافة 
 بكةن  بكةن.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةلَي خةدجية خان فةرموو.
 طه:بةرَيز خدجية عمر 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
(، ثَيم واية ئةو بِرطةية ئةسَلةن زيادة كة 91ةبارةت بةو بِرطةية كة بِريار واية زياد بكرَيت بؤ ماددةى )س

(، لةبةر ئةوة ئةطةر ئةو بِرطةية زياد بكةين ثرسيارةك دروست دةبَي، كة ئايا ئةو 91زيادبكرَينت بؤ ماددةى )
ة ليذنةى ياسايي؟ كة ئةطةر وابينت ئةوا لة ماددةى بِرطةية بؤ مةبةستى ئةوةية كة مافى عَيراق سياغة بدرَيت

( بِرطةى دووةم ئاماذة ثَيدراوة و ئةو مافة بةر ليذنةى ياسايي دراوة، و ئةطةر مةبةست لةو بِرطةية ئةوةية كة 89)
ك ئةندامانى ليذنةى ياسايي ثَيشنيازَيكى نوَي ثَيشكةش بكةن، ديسان لَيرةدا كاتَيك كة ثرؤذة ياخود ثَيشنيازة

خوَيندنةوةى دووةمى بؤ ئةكرَينت ئةندامانى ليذنةى ياسايش بؤيان هةية كة ثَيشنيازى نوَي ثَيشكةش بكةن، 
كةواتة ثَيمان واية زيادة ئةسَلةن ثَيويست ناكا ئةو بِرطة زياد بكرَينت ثشتطريي لة هاوكارامن مامؤستا حسيبة و كاك 

 حيكمت و كاك زانا دةكةم سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس بةرَيز د.ِرَيواز

 بةلَي دةرفةتان دةدةمَي با جارَي سةرؤك قسة بكات فةرموون.
 بةرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يةعنى ئةوة لةظريى طةلةك وازحيا نفيسية دةتوانن لة كؤبةندى ئةو بذاردانة، يةعنى تشتةكى نى 

ئةم  ليذنة ياساية نائينن لة كؤبةندى ئةو بذاردانة، يةعنى  ثَيشنيارةكا ني دةقةكى دي سياخةكى نى
طةلةكا وازحة، يةعنى ئةوة نة دةسةاَلتةكا داخوازَي دكم خؤ بدةنة ليذنةى ياسايي دة ثَيشنيارَي هةية 
هةمى لة ئاستةكى يةك و دوود طرن ئةم ثَيشنيارةكَي سياغةكَي جيك كةن نافبةرا هةر داهاتا ببتة ئيك 

ةوفيقى هةر دةبتة يةك ناظةبةرا  مستةلةحَي تَيدا ديارة لة كؤبةندى ئةو بذاردانة نةطوتية حةلةكا يا ت
 دارشتنةكى نوَي.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةلَي فةرموو كاك جالل قسةكتان هةية.
 بةرَيز جالل حممد امني:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
اك بذار دووبارة دةكةمةوة، كةمَيك ئيزافة ديارة ئةمة ئاماجنى ئةوةية كة واللة من تةنها هةر قسةكانى ك

ليذنةى ياسايي بتوانَي لة مابةينى ضةند بؤضوونَيك لة ئةندامانى بةرَيزى ثةرلةمان بؤضوونَيكى هاوبةش 
ةكرَي، واتا لة نَيوانياندا هةَلبذَيرَي و بيكاتة رةئيةك و دواتر ئةم رةئية تةسبيت نابَيت دةنطدانى لةسةر د
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ئةطةر ئةندامانى بةرَيزى ثةرلةمان لةطةَل نةبن ئةو رةئييةى ليذنةى ياسايي نابَيتة ئةساس و 
تَيناثةرَيندرَيت، بةَلكة ئةطةر باشرتبوو بة دةنطدان يةكاليى دةكرَيتةوة، واتا ترس لةوة نيية ليذنةى 

ضونكة دواجار جةلسةى سَييةم ياسايي رةئى خؤى فةرز بكات لةسةر ئةندامانى بةرَيزى ثةرلةمان، 
دةنطدان بؤ ثةرلةمانتارة بةرَيزةكان و دةتوانن دةنطى ثَي نةدةن ئةوة لة اليةك، لة اليةكى تر دةَلَي 
بذاردةى تر بؤ خستنةِرووى دةنطدان ئامادةبكات و دةشَيت ليذنةى ياسايي بةدةر لةو بذاردةى كة كة 

 سوثاستان دةكةين. ،ةبكاتئةندامانى ثةرلةمان هةيةتى بذاردةى تر ئاماد
 سةرؤكي ثةرلةمان: /بةرَيز د.ِرَيواز فايق حسن

 فةرموو رؤذان خان.
 بةرَيز رؤذان حممد كريم:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةطةَل ثشتطريى كردنى قسةكانى بةرَيز كاك بذار و كاك جالمل، ئةم بِرطةية من دةلَيم دةبَي مبَينَيتةوة 

( بؤ 89( بِرطةى دووةمى ماددةى )89يذنةى ياساييدا هاتووة، ئةوةى ماددةى )وةك ئةوةى لة ثَيشنيارى ل
ليذنةى تايبةمتةندة، بةرَيزان ثةرلةمانتاران بؤ ليذنةى تايبةمتةند ئةوانةى ئةو ثَيشنيارانةى لةطةَل 

سى ليذنةى تايبةمتةنداية، بةاَلم ئةطةر ثرؤذةيةك ثَيشنيازَيك ثَيشكةش كرا و تايبةت بوو لة ئيختسا
ليذنةى ياسايي و وةكو ئَيستا هةموارى ئةم ثةيِرةوى ناوخؤية، ليذنةى ياسايي وةكو ليذنةى تايبةمتةند 
ئةيبينى، يةعنى ليذنةيةكى ترى تايبةمتةند نيية، بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئةم ماددةية ئةم بِرطةية وةكو 

(دا 89لةوةى كة لة ثةيِرةو لةماددةى )ئةوةى لة ثَيشنيارى ليذنةى ياسايا هاتووة مبَينَيتةوة جياوازة 
 هاتووة سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، فةرموو كاك عباس.
 بةرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بوو ئةم خاَلة زياتر لةوةوة هاتووة، يةعنى ئَيمة لة ثِرؤذة ياسايةكى ثَيشرت لةسةر شةنطال وشةيةك هة
بةراستى طفتووطؤى زؤرى لةسةر كرا، ئةمة هةم ليذنةى شةهيدان و ليذنةى ياسايي لَيرانة بة حيسابة 
كؤنةكةيان رَيكةوتبوين و المشاندا، بةاَلم نةمانتوانى لةبةر ئةوةى ثةيِرةوةكة رَيى ثَي نةدابووين، بة 

ئَيمة لَيرانة هةردووك ليذنة رَيك  نسبةت دةوَلةتى بةناو ئيسالمى يان دةوَلةتى ئيسالمى مةسةلةى داعش،
كةتني لةسةر ئةوةى كة راى ئةندامانى ثةرلةمانيش وةرطريَيت كة دةوَلةتى داعش بة ناو دةولًََةتى 
ئيسالمية دابنَيني، نةك هةر دةوَلةتى ئيسالمى، ئيرت لةبةرئةوةى ئةو دةسةاَلتةمان نةبوو بؤمان نةضوة 

حالةتَيكى ئةوها ئةو ليذنة ئةطةر ليذنةى ياسايي تايبةمتةندبَي، سةر، لةبةر ئةوة ئةمة دراوة بؤ ئةوةى 
دةكا ليذنةى ياسايي ليذنةى تايبةمتةند بَيت بة بابةتةكة يان ئةطةر ليذنةيةكى تايبةمتةند دةبَي راوَيذ بة 



 105 

هةردوو اليان ئةمةيان بؤ ثةرلةمانتاران خبرَيتة راو دةنطدانةوة، بؤ ئةوةى ئةم كةليمة ئةم خاَلة 
َلبذَيردرَيت ببَيتة ئةساسى ماددةكة، زؤر سوثاستان دةكةم بؤية من ثَيم باشة ئةمة مبينَيتةوة ئةوة راى هة

 ئةندامانيشة كة دةخرَيتة دةنطدانةوة زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 .كاظمسوثاس، فةرموو د. 
 فاروق نامق: كاظمبةرَيز د.

 مان.بةرَيز سةرؤكى ثةرلة

من يةك ثرسيارم هةية لةسةر كؤتا دَيرى ئةم رةشنووسة، كة نوسراوة دةلَي بذاردةى تر بؤ خستنة 
دةنطدان ئاماددة بكةن، كةواتة بذاردة كؤنةكان كة موقتةرةحى ثةرلةمانتارة بةرَيزةكانة وةكو خؤى 

 دةمينَيتةوة دةنطدانى لةسةر دةكرَي زائيدةن بذاردةيةكى تر، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:.ِرَيواز فايق حسز دبةرَي

 سوثاس، فةرموو كاك ئومَيد.
 بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

حيكمةت لةو ماددةيةي ثَيشوو لة ثةيِرةوى ثَيشوو ئةوةبوو كة ماوة لة دةنطدان خوَيندنةوةى دووةم بؤ 
ماددةيةك تةواو دةبوو خوَيندنةوةى دووةمى بؤ دةكرا و ثاشان خوَيندنةوةى سَييةم، ماوةيةكى زؤر كةم بووة، هةر 

دةنطدان دةكرا، بةاَلم ئَيستا بة ثَيى ثةيِرةوى نوَي ماوة لةبةردةم لَيذنةى ياساييدا كة باس لةوةش دةكا لة ماددةى 
وشةى ( 6( كة باس لةوة دةكات كؤبةندى ئةو قسانةى كة طوتراوة، دةتوانَيت رستةيةك دروست بكا كة )89)

تَيداية، هةر وشةى ئةندام ثةرلةمانَيكى جَيطةى بكاتةوة، بةاَلم تةواو مةعناكة دةطؤرَينت، لؤية ناكرَي ئةو دةست 
كرانةوةية بةرَيزان لة لَيذنةى ياسايي بدرَي ئةوةى لة ناو قوبةى ثةرلةمان ثَيشكةش دةكرَي ئةندامانى ثةرلةمان، 

وةية مةجالةكةيان فراوانرت دةكات، رستةيةك دروست دةكةن، وةكو باسم ئةوانة دةخرَينة دةنطدان ئةو دةست كرانة
كرد لة ضةند ووشةيةك ثَيكهاتووة ووشةكانيش دةربِراية، بةاَلم بة مةعناى جياواز لة جَيطؤركَيى  جياواز ماوةيان 

موو ئةو بؤضوونانةى لةبةردةم داية، ماوةى نَيوان خوَيندنةوةى دووةم لة بؤ خوَيندنةوةى سَييةم ضةند رؤذَيكة هة
كة خراونةتةِروو، ئةوانة دةخرَينة دةنطدان، ناكرَي بابةتي ديكة البةال ئةو رَيطاية بدرَينت لة ليذنةى قانوونى 

 بتوانن ماددةى ديكة ئيزافة بكةن و زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةلَي تةواو بِرؤنة ماددةى دواى ئةوة.
 

 ز بذار خالد عبداللة:بةرَي

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ماددةى شانزةهةم:
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 كاك حكمت نوقتةى نيزامى هةية كاك بذار، فةرموو كاك حكمت.
 بةرَيز حكمت حممد عبو زيد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بذاردة يةكى دي ئيزافة بكاتن، لة هةر بابةتةكى ثَيويست مادام بذاردة هةية وةكوو ليذنةى ياسايي بشَينت 

ناكاتن، يةعنى تةعديلى بَيختا وا تشتةك ثةرلةمانى دا هاتينة طؤتن سَي برادةرا يان زَيدةتر ثةيِرةوى دا 
نةهاتية وةكو مةسةلةن برادةرةك يان دوو شتةكى بَيذن و ثشتى هةنطَي دةنطى لةسةر بداتن، لةبةر 

( بَيتة البردن، ياعنى جارةكى دى تةكيد لةسةر هةندَي دةكةم مادةم 15باشة ئةو ماددة )هةندَي مة ثَيم 
 بذاردة وان هةية. 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 ئةوة نوقتةى نيزامى نيية كاك حكمت، تةواو برؤ ماددةى دواى ئةوة.

 بةرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 اددةى شانزةهةم:م
 ( ال دةبرَيت.110بِرطةى دووةم لة ماددةى )

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، كَي قسةى هةية لةسةر ئةو ماددةية، )كاك كاوة، سةرضنار خان، كاك ابوبكر، 
مامؤستا عبدالستار، د.كازم، د.حميدالدين، روثاك خان( هةمويان بنووسة، ئةم بةرَيزانة ناويان نوسيووة )

كاك سريوان، شادية خان، مووذدة خان، كاك مم بورهان، سةرضنار خان، كاك بةلني، د.شايان، بةدرية خان، 
كاك سيثان، د.امساعيل، كاك بةهمةن، كاك حيكمت، د.رَيبوار، د.عبدالسالم، كاك سروان، كاك ويس، ليزا 

 موو كاك كاوة.خان، هدية خان، كاك ضيا( فةر
 بةرَيز كاوة عبدالقادر حسن،

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ببورة، بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان واللة ئةطةر بكرَي من سِرةى خؤم دةدةمة مامؤستا عبدالستار با ئةو 
 يةكةم كةس قسة بكات.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 ةئى بدةى، ئةمن قةرار دةدةم.لةسةرت دةِروا تؤ حةقى ئةوةت نيية ر
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 بةرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةلَي ببورة، من داوا ئةكةم ماددةكة وةكو خؤى بِرطةكة وةكو خؤى مبَينَيتةوة، لةبةر ئةم هؤكارانةى 

ش ئةو ماددةية خوارةوة، سةرةتا من ثَيم واية ئةو هةمواركردنةوةية سياسي بوو نةك ياسايي و، ئاماجني
( وةوة تا ئَيستا لة هةموو هةَلبذاردنةكان كة كراوة هةموو 92بوو هيضى تر نةبوو و خالي يةكةم: ساَلى )

ئةو خةَلكانةى كةوا سةربةخؤ خؤيان هةَلبذاردوة دةنطى ثَيويستيان نةهَيناوة، نةيانتوانيوة متمانةى 
ةَلكو هةموو ئةوانةى طةيشتونةتة ثةرلةمان بة جةماوةر بة دةست بَينن و بطةنة ثةرلةمانى كوردستان، ب

ئَيمةوانانيشةوة كة بة ئَيوةى بةرَيزيشةوة كة لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان دانيشتوون، هةموتان هَيزَيك 
ثشتطريى كردوون و هَيزَيك لة ثشتتانةوة بووة، بؤية طةيشتونةتة ثةرلةمانى كوردستان، بؤية من ثَيم واية 

 ة سياسيةكةية نةك دةنطى كانديدةكة بةتةنَي.ئةو دةنطة دةنطى اليةن
خاَلى دووةم: ئةطةر تةماشاى شَيوازى دةنطدان بكةيت دةنطدةر، سةرةتا دةنط بة ليست دةدات دواتر دةنط 
بة كانديد دةداتن، واتا ئةفزةليةت بؤ ليستة، ئةو كةسةى كةوا دةنط دةدا دةنطدةر ثَيشرت ليستةكةى بة دَلة 

 ةدا بة بةرنامةى حزبةكة ئةدا و دواتر بة كانديدةكة ئةدات.و دةنط بة ليستةكة ئ
خاَلى سَييةم: ئَيمة ئةوانةى كةوا خؤمان كانديد كردوو دةرضووين، ئةوانةشى كةوا دةرنةضوون هةموو ئةو 
ليستانةى هةبوون ثَيشرت بةرنامةى كارَيكيان راطةياندبوو، و بة ثَيى ئةو بةرنامةية كة لة حةملةى 

ان ريكالميان بؤ دةكرد، ئةو كةسةى دةربضَيت ثابةند دةبَيت بةو بةرنامةيكارة، لة ضوار ساَلى هةَلبذاردنةك
داهات و، بؤية طرنطة ئةوانةى كةوا دةردةضن وةكو هةم كارَيكى ثيشةيي، هةم كارَيكى ئةخالقى ثابةندبن 

كةيان و بةَلَينَيكيشة، بةو بةرنامةكارةى كةوا راطةياندراوة لةاليةن ليستةكةيان، ياخود لةاليةن حزبة
هَينانة دى بةَلَينَيكيشة بة دةنطدةرانى خؤيان، بؤية دووبارة دةَلَيمةوة ثَيويستة ئةو بِرطةية وةكو خؤى 
مبَينَيتةوة وة ئةمة كؤت و بةندكردنى ثةرلةمانتاران نيية، بةَلكة ثابةندبوونيانة بةو بةَلَينةى كة ثَيشرت 

 داويانة.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حسواز فايق بةرَيز د.ِرَي

زؤر سوثاس مامؤستا عبدالستار فةرموون، نوقتةى نيزامى دواى مامؤستا عبدالستار وةريدةطرم فةرموو 
 مامؤستا.

 بةرَيز عبدالستار جميد قادر:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ر قورسة، بةراى واللة ئةم بابةتة بةراى من دوو ديوى هةية، ديوَيك كة ئةوةى كة لة ثةيِرةودا هاتووة زؤ
منيش كة ثةرلةمانتار نوَينةرى خةَلكة، بةاَلم لةكاتَيك لةطةَل فراكسيؤنةكةى نةما بة هةر هؤكارَيك 
ئةنداميةتى ثةرلةمان لة دةست دةدات، ديوةكةى كةشى كاك كاوة تؤزَيك ئاماذةى ثَيكرد، ئَيمة هةموومان 

نامةيةكى ئينتخابيمان هةبووة، بةَلَينمان بة خةَلك لة رَيطةى ليستَيك و قةوارةيةك هاتوينةتة ئَيرة و، بةر
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داوة و ئةو ليستةش خؤتان دةزانن بة ثَيى ياساى ئينتخابى، تةبعةن ئةطةر كةسَيك بَي دةنط تةنها بة 
كانديدةكة بدات دةنط بة ليستةكة نةدات ئةو دةنطة دةسوتَيت، كةواتة من هةست دةكةم لَيرة ئةولةويةت 

ة، ثشتطريى خةَلكَيكيان كردووة هاتوون لَيرة ئةندام ثةرلةمانن، ئةمة كةس بةم ليست و قةوارانةي
نةشكَينني، يةعنى ئةم بابةتةش بةراستى بؤ هيض اليةك نةبَيت، نة بؤ ئةوة بَي كة ئَيمة ضاومان لة ليست 

َي و نة و قةوارةيةك بَي، فراكسيؤنَيك بَي كة ثةرتةوازة بن و وةكو طؤشتى خَير ببةخشرَينةوة، ئةوة نةب
بةراستى ئَيمة يةك لة بارةى خؤمان كة من ئَيستا ئةو قسةية دةكةم يةك زةرة طومامن لة ئةندامةكانى 
خؤمان نيية، هيض مووشكيلةمشان نيية و قةتيش ئةو موشكيلةيةمان نةبوة، بةاَلم ئةمن حةز دةكةم بة 

لَيرة هاتووة نوسراوة ال بربَي و وة راستى شتَيكى رَيكو ثَيك بكةين، ئةطةر قةبوَلى بكةن جيا لةوةى كة  
ئةوةى كؤنيش مبَينَيتةوة، ئةمن رةئى جةنابتان قةبوَلى كةن، سةرؤكايةتى ثةرلةمان و لةطةَل سةرؤكى 
فراكسيؤنةكان و ئةطةر حةزيان كرد، يةعنى دةستةى سةرؤكايةتى ليذنةى ياسايي كؤبونةوةيةكى بكةين، 

تَيك بكةين كة جياواز بَيت لةوةى كة حدوودى حزبي و هةندَيك ياساو ئَيمة بَيني شتَيك دابِرَيذين، بَيني ش
يا مةسةلةن ثَيشنيازَيك بَي و شتَيكى وا دةركةين، كة رَيكو ثَيك بَيت، بةراستى نة ئةوةبَي ثةرلةمانتار 
ئةطةر مةسةلةن سبةييَن ثةرلةمانتارَيك لةبةر هةر هؤكارَيك ض قةيدية قةناعةتى بةو حزب و خةَلكة 

ا، با جبَيتة اليةكى ديكة، بةاَلم يةكسةر ثةرلةمانتارى لةدةست بدات قورسة، بةاَلم بةراستى ئةمن يةك نةم
 ديفاعم لة خةَلك هةية سةرؤكى ثةرلةمان ئةطةر ئيجازة بدةى.... 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةس واللة كاتةكةت تةواوبوو مامؤستا فةرموو.
 تار جميد قادر:بةرَيز عبدالس

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ببورة ئةو خةَلكةى كة دةنطى داوة، ئةو خةَلكة  فةقريو هةذارة دةنطى داوة، هى هةموو حزبةكان دةَلَيم، 
بِروا بكةن دةنطى بةم ثةرلةمانتارة داوة كة بةرنامةيةكى ئينتخابى هةبوةو لةطةَل ليست و حزبَيكيش 

شى بة جةماوةرةكةش، رةنطة ئةندامى ئةو حزبةش نةبووبَي، بؤية بةراستى بووة بة ئةندام و كاديرةكاني
ثَيويستة ئاطادارى ئةوةش بني موراعاتى خةَلكى دةنطدةر بكةين بة طشتى ج ئةندام بَي ض كاديرَيكى طشتى 

 بَي، لةوة كابرا بتوانَي مةسةلةن سةنطةر بطوازَيتةوة يا بتوانَي جبَيت بؤ اليةكى تر.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:واز فايق حسبةرَيز د.ِرَي

 زؤر سوثاس، كاك حكمت فةرموون، ببورن با نوقتةى نيزامييةكان وةربطرين كاك جالل فةرموو.
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 بةرَيز جالل حممدامني:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بؤ سونى و وةك دةزانرَي ئَيمة كؤمةَلطايةكى موسوَلمانني، زؤرينة و لة نَيو مووسَلمانانيشدا تةوزيع بووين 

شيعة و، يةكيًََك لة مةراسيمة طرنطةكانى  شيعة ئةو بابةتى هةليسةو ئةوانةية، بؤية داواكارم ئةو قسةى 
 براى بةرَيزم كوا شينةكة بؤ هةليسةية، لةناو ثرؤتؤكؤَل بسِرَيتةوةو نةمَييَن سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان::بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 انا.دةسِرَيتةوة فةرموو كاك ز
 بةرَيز زانا خالد مسايل:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
هةمان راى كاك جالمل هةية، بةاَلم لة هةمانكاتيشدا هةق نيية لةناو ثةرلةمانى كوردستاندا رَي بةو 
خيتابة سياسيانة بدرَيت، كة كاتَيك بيانةوَيت ئَيمة ضوار سةعات و دة دةقةية ثةرلةمانتارانى ئازيز لَيرة 

بؤ ئةوةى مناقةشة لةسةر تةعديلَيك بكةين كة ثةيوةندى بة هةموومانةوة هةية، بة كارى  دانيشتوون،
ثةرلةمانى ئةى ئةطةر شينةكة بؤ ئةو هةريسةية كة ئةو وشة نةشياوةى كاك كاوة بةكارى هَينا بؤ 

يل بوو زؤر بةرَيزيان، تاوةكو ئيستا موناقةشةى لةسةر ماددةو بِرطةكانى ئةوة دةكرد كة ثَيويستى بة تةعد
 سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 ببورن، فةرموو كاك د.حمي الدين.
 بةرَيز د.حمى الدين حسن يوسف:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثشتطريى قسةكانى مامؤستا عبدالستار دةكةم و قسةكانى منى طةياند. 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 موو كاك سروان.فةر
 بةرَيز سروان حممد على:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( باشة، من دواتر قسة دةكةمةوة كة بكرَيت ئةطةر ئاسايي بَيت.110ببورة بة نسبةت ماددةى )
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 نا ئيستا قسة بكة ئةطةر نا تةواو.
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 بةرَيز سروان حممد على:

 سةرؤكى ثةرلةمان. بةرَيز
باشة سوثاست دةكةم، بة نسبةت ئازادى لة ناو ثةرلةمان و ثةرلةمانتار، من هاورام لةطةَل ئةوةى كة 
ثةرلةمانتار ئازاد بَيت لةوةى لة ض فراكسيؤنَيك دةبَيت، بؤ منوونة ئَيستا من لة فراكسيؤنى ثارتيم، بةاَلم 

ةوةى كة فراكسيؤن بريدةكاتةوة، بؤية ئازادم لةوةى لة رةنطة لة هةندَيك بريكردنةوة جيا بريبكةمةوة ل
فراكسيؤنَيكى تر خ يان جيا خ لة فراكسيؤنةكةم، بؤية ثَيشنيار دةكةم بِرطةى دووةم ثةرلةمانتار ئازادة 
واى لَي بكرَيت، ثةرلةمانتار ئازادة لة كارى ثةرلةمانى، بةاَلم كة البدرَيت هةركاتَيك ئةندامى فراكسيؤنَيك 

( 110فراكسيؤنةكةى خؤى جيا بؤوة ئازادبَيت، هةركاتَيك جيا ببَيتةوة هةر ماددةى بلَيني ماددةى )لة 
بِرطةى دووةم مبَينَيت، بةاَلم طؤرانكارى لةوةدا بكرَيت كة ثةرلةمانتار ئازادبَيت لة جيابوونةوة، يان لة 

ةمسيلى ئةو خةَلكة بكات و كة هَيشتنى فراكسيؤنةكةى، بؤ ئةوةى بتوانَيت باشرت قسة بكات و باشرت ت
 بِروايان بة ئةو بووة سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 سوثاس، فةرموو شادي خان.

 بةرَيز شادى نوزاد وهاب:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يادا زؤرَيك لة تةئيدم بؤ ئةو بِرطةيةية، كة بة البردنى بةرَيزتان ئةزانن كة لة ثةيِرةوى دنيادا، لة دن
ثةرلةمانةكاندا هةية و هةموو ثةيرةوةكانيشيان وةك يةك ئازادى دابني كردووة بؤ ثةرلةمانتار، ئةم 
بِرطةية يةكَيكة لةو بِرطانةى كة ثةيرةوى ناوخؤى ئَيمة بة هةموو باشيةكانةوة ئةخاتة سةر هَيَلَيك كة 

 َيت خاوةنى راى خؤى بَي.هيض دميوكراتيةك بؤ ثةرلةمانتار ناهَيلَيتةوة و ناهَيَل
خاَلَيكى تر هةية ئَيمة  ليستى ئيتخابات لة هةرَيمى كوردستان ليستى نيمضة كراوةية، واتا هةر 
ثةرلةمانتارَيك لة ثةرلةمان بوونى هةية، بة ثَيى ياسايةك هاتووة ذنان بة تايبةتى بة ثَيى ياساى 

لةبةر ئةوةى هةر ثةرلةمانتارَيك لَيرةية قودرةت  هةَلبذاردن زائيدةن سيستةمى كؤتا هاتونةتة ثةرلةمان،
و تواناى خؤيةتى كة طةياندويةتيية ثةرلةمان، نةك هى شتَيكى تر، بؤضى لةسةر هةمان ليست كة ئةو 
ثةرلةمانتارة دةرضووة زؤر كانديدى تر هةبوون دةرنةضوون، ئةمة دةليلة بةدةستمانةوة كة ثةرلةمانتار 

 ةمان ئةمة خالَيك.تواناى خؤى طةيانديتة ثةرل
خاَلى دووةم: ئةطةر بَيتو ئةم ثةيِرةوى ناوخؤى ئَيمة، ئةم خاَلةى تيا بَي وةك باسم كرد، ئازادى 
ثةرلةمانتار بةم شَيوةية سنوردار بكرَي كة ثةرلةمانتار كاتَي دةزانَي حزبةكةى، ياخود اليةنةكةى، ياخود 

ةملةى ئينتخاباتة بة خةَلكيان وتووة، هةَلطرى ئةو فراكسيؤنةكةى هةَلطرى ئةو بةَلَينانة نني كة لة ح
ثةيامانة نني كة ثَيشرت ئاماذةيان ثَي كردووة، ضؤن ثةرلةمانتار نةتوانَي جيا بَيتةوة لة حزب و 

 فراكسيؤنةكةى خؤى، لةبةر ئةوةى بةَلَي لةطةَل ئةوةيام كة ئةم بِرطةية ال بربَي زؤر سوثاس.
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 ؤكي ثةرلةمان:ن/ سةرواز فايق حسبةرَيز د.ِرَي
 سوثاس، ليزا خان فةرموو.

 بةرَيز ليزا فلك الدين صابر:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةرةتا يادى دووساَلةى ريفراندؤم لة ئَيوةو سةرجةم طةىل كوردستان ثريؤز دةكةم، ثَيشنياز دةكةم بِرطةى 
ضؤنَيك لة بِرطةى دووةم لة (ى ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمان هةموار بكرَيتةوة، هةر 110دووةم لةماددةى )

( هاتووة كة باس لة ئازادى ثةرلةمانتار كراوة، منيش داوا دةكةم ياخود ثَيشنياز دةكةم بةم 110ماددةى )
شَيوةية هةموار بكرَيتةوة، ثةرلةمانتار ئازادة  لةكارى ثةرلةمانى هةر كاتَيك ئةندامَيكى ثةرلةمان ئةو 

ببَيتةوة، ياخود جبَيتة ثاَل فراكسيؤنَيكى ديكةى ثةرلةمانى، ئةوا  بِريارةى دا لة فراكسيؤنةكةى خؤى جيا
لة ئةركى خؤى وةكو ثةرلةمانتار بةردةوام دةبَيت، هةر باسى ليستيش كرا ليستيش طرنطى خؤى هةية، 
بةاَلم شادي خانيش باسى لةوة كرد كة ئَيمة بة ليستى نيمضة كراوة داخلى هةَلبذاردن بووين، ضةندة 

اريطةريان هةبوو لة كؤكردنةوةى دةنطةكان، كانديدةكانيش بة هةمان شَيوة كاريطةرى خؤيان ليستةكان ك
 هةبوو زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 سوثاس، موذدة خان فةرموو.

 بةرَيز مذدة حممود حممد:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 م سوثاس.ثشتطريى لة قسةكانى بةرَيز كاك كاوة دةكة
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، سةرضنار خان فةرموو.

 بةرَيز سةرضنار امحد حممود:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 من ثشتطريى لة قسةكانى كاك كاوةو مذدة خان دةكةم.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، فةرموو د. شايان.
 شايان كاكة صاحل حممد:بةرَيز د.

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ية؟ لة كاتَيكا لة يداواكارم لة بةرَيزتان روونى بكةنةوة بؤمان، طرنطى البردن يا هَيشتنةوةى ئةو ماددةية ض
(وةم دةَلَي واز هَينانى ئةندام لة 2( بِرطةى )43( ماددة )1992(ى ساَلى )1ياساى هةَلبذاردنةكانى ذمارة )

 َلكردنى لةاليةن ثةرلةمانةوة بة زؤرينةى دةنط كارى ثَي دةكرَيت، سوثاس.رؤذى قبو
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 سوثاس، فةرموو كاك بةَلَين.

 بةرَيز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيم:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةيوةندى بة ياساى ئينتخابات و شَيوازى ديارة ئةم ماددةية موشتوومرى زؤر هةَل ئةطرَيت، بةشَيكى ث
هةَلبذاردنى كانديد و شَيوازى دةنطدانى هاواَلتييانةوة هةية، بةاَلم زؤر باسكرا من درَيذةى نادةمَي، ئةوةى 
كة طرنطة لَيرة ئازادى ثةرلةمان كارى ثةرلةمانتارى يةكَيكة لة بنضينةكانى سةركةوتنةكانى ثةرلةمانَيكى 

ثَيشنياز ئةكةم ضوونة ثاَل فراكسيؤنَيكى تر ال بربَي، ئَيمةى ثةرلةمانتار ئازادة لة كارى  بةهَيز، بؤية تةنها
ثةرلةماني و ئازاديشة لة جيابونةوةى فراكسيؤنةكةى بة مةرجَيك فراكسيؤنَيكى سةربةخؤ دروست بكا، 

 مافى ئةوةى نةبَي بضَيتة ثاَل فراكسيؤنَيكى تر، زؤر زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حسبةرَيز د.ِرَيواز 

 سوثاس، فةرموو كاك ضيا.

 بةرَيز ضيا محيد شةريف:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةمن لة هةرَيمةكم كة دميوكراسيةت هةمى باوةرى بة دميوكراسيةت هةية، ئةظ خاىل كو ئازادية 
ةطةَل هةندَيمة كة ئةظ ثةرلةمانتارى دذى دميوكراسيةت هةر بو ثةرلةمانتارى هةم بؤ فراكسيؤنَي، ئةز ل

ماددة بَيتة طؤرين بةظَي شَيوايي ثةرلةمانتارة ئازادة لةكارى ثةرلةمانى، بةاَلم هةر كاتةك ئةندامى 
فراكسيؤنةك لة فراكسيؤنةكةى خؤى جيابؤوة، ياخود ضوة ثاَل فراكسيؤنَيكى تر، ئةندامييةتى خؤى لة 

 دةست نةدات.
 رلةمان:ن/ سةرؤكي ثةواز فايق حسبةرَيز د.ِرَي

 سوثاس، فةرموو بةدرية خان.
 بةِرَيز بدرية امساعيل حممود:

 بةناوى بةخشندةو مهرةبان.
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 قسةكانى من كرا، ثشتطريى لة قسةكانى كاك كاوة و مامؤستا عبدالستار دةكةم، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 ةرموو.سوثاس، كاك سيثان ف

 بةرَيز سيثان سامل حسن:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئةو طوتيا من بَيذم هاتن مامؤستا عبدالستار و مامؤستا كاوة ثشتطرييا طوتنى وان دكم.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 سوثاس، فةرموو هدية خان.

 بةرَيز هدية مراد حيدر:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ى ثَيشنيارَي ليزا خان كاك ضيا و كاك سروان دةكةم، سوثاس.ثشتطري
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك وةيسي فةرموو.
 بةرَيز ويسى سعيد ويسى:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مى ثةرلةمان ( نةمَينَيت، ضونكة زةروورة ئةندا2منيش لةطةَل ئةوةدامة ئةو ماددةية نةمَينَيت بِرطةى )
ئازادبَيت و دةريش بَضت لةو هةموو قةيرانةى لةسةريتى، بؤ ئةوةى بتوانَي بة ئازادى ئةركةكانى خؤى 

 جَيبةجَي بكات، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك سريوان فةرموو.

 بةرَيز سريوان فرج حممد:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 

يان زؤر قسةيان لةسةر ئةو بابةتة كردووة، ئةو بابةتة زؤر زؤر شت هةَلنةطرَي، يةكَيك لة بنةما هاورَي
سةرةكييةكانى دميوكراسى ئةوةية كة بةاَلمى تيا نيية، لَيرة ياساكة بة كورتى هةمووى ناخوَينمةوة، ئةَلَي 

ة، بؤ شةرمة؟ لةبةرئةوة نيية كة ئَيمة ثةرلةمانتار ئازادة لة كارى ثةرلةمانتارى، بةاَلم ئةو )بةاَلمة( شةرم
خوانةخواستة مبانةوَي هاورَييةكمان شتَيكى لةسةر بَي، بةاَلم ئازادى ئةوة نيية كة تؤ سنوورى بؤ دابنَيى، 
هةموو كةسَي سنوورى خؤى ئةزانَي، من زؤرى لةسةر ناِرؤم، هةندَيك شت ئةبَي بة موزايدة لةم واَلتةيا، 

َيك خؤى فرؤشت كةس ئةتوانَي ثاساوى بؤ بكاتةوة، لَيرة من تةنها بؤ ئةوةى كة بةاَلم ئايا ئةطةر حيزب
 ثاساو موزايدة بؤ ئةو شتانة نةكرَي بة تةنيا......

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 ئَيمة بابةس قسةى قانوونى بكةين كاك سريوان.
 بةرَيز سريوان فرج حممد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةتوامن بَلَيم يةك بِرطةى بؤ زياد بكرَيت، وةكو ئةو البربَيت، بةاَلم بِرطةيةكى بؤ زيادبكرَيت بوترَيت كة 
ثةرلةمانتار بؤى نيية بضَيتة ثاَل فراكسيؤنَيكى تر، بؤ ئةوةى تةمى طومانى هةمواليةك بِرةوَيتةوة، 

 سوثاس.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د.ِرَيواز فايق
 كاك مةم فةرموو.سوثاس، 

 بةرَيز مةم برهان حممد قانع:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

دةربارةى ئةم ماددةية، من يةكةميان ثشتيوانى تةواوةتى لة البردنى ئةم ماددةية ئةكةم ئةوة يةك، دوو: 
نةرى ئةوةى كة هةية ئةبَي ئَيمة تَيبطةين ثةرلةمانتاران لة ثةرلةمانى كوردستان نوَينةرى طةلن؟ يا نوَي

حزبن؟ ئةم مةفهومة ئةبَي ساغ بكةينةوة، ئةم ثةيِرةوة، ثةيِرةوَيكة ثةيِرةوَيكى باشة، خزمةتى ثايةكانى 
( يةكَيكة لة ببورن ئةطةر ئةم 110دميوكراسى و كارى ثةرلةمانى ئةكا، بةاَلم هَيشتنةوةى ماددةى )

 ؤ ثةرلةمانتاران........... دةستةواذةية بةكار بهَينم بة داواى لَيبوردنةوة بؤ جةنابتان و ب
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 ئةطةر ئةزانى بةكةَلكى بةكارهَينان ناية مةيكة.
 بةرَيز مةم برهان حممد قانع:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ةيةكى نا نا، مةبةستم ضةمكَيكى سياسية، يةعنى مةبةستم ديوة سياسيةكةى باس ئةكةم، ثَيم واية شوور

( مبَينَيتةوة، بؤية بؤ رَيزطرتن لة كارى ثةرلةمانى 110قانوونى شوورةيةكى سياسى ئةبَي، ئةطةر ماددةى )
و لة ئازادى كارى ثةرلةمانى هةر ثةرلةمانتارَيك بؤ خؤى ئةطةر رَيز لةم كارة بطرَي، هيوادارم ثشتيوانى لة 

 لة البردنى ئةم بِرطة قانونيية، سوثاس.مةسةلةى ئازادى كارى ثةرلةمانى بكرَي و ثشتيوانى بكا 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك عبدالسالم فةرموو.

 بةرَيز عبدالسالم عبداهلل حسن:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ك ئةندامى ( دا هاتووة كة ثةرلةمانتار ئازادة لة كارى ثةرلةمانى، بةاَلم هةر كاتَي110( ماددةى )2بِرطةى )
فراكسيؤنَيك لة فراكسيؤنةكةى خؤى جيابؤيةوة، ئةوا ئةنداميةتى ثةرلةمان لة دةست دةدات، لة راستيدا 
ئةم نةسة بؤ خوىل سَييةمى ثةرلةمانى كوردستان دةطوجنا كة ئةو كات ليستى داخراو بوو، واتا هَيزة 

بؤ خوىل ثةرلةمانى كوردستان كة هةموو  سياسييةكان حزبةكان ئيختيارى ثةرلةمانتارةكانيان دةكرد، بةاَلم
هَيزة سياسييةكان هةموو ثارتة سياسييةكان بة ليستى نيمضةكراوة داخيلى ثرؤسةى هةَلبذاردن بوونة و 
ثةرلةمانتارة بةرَيزةكان راستةوخؤ بة دةنطى ميللةت هةَلبذَيردراون، بؤية من ثَيم واية ئةم دةقة بؤ خوىل 

ن ناطوجنَيت و، ثَيشنيار دةكةم هةر وةكو زةميلةكامن ثَيشنياريان كرد كة ثَينجةمى ثةرلةمانى كوردستا
ثةرلةمانتار ئازادة لة كارى ثةرلةمانى، هةر كاتَيك ئةندامى فراكسيؤنةك لة فراكسيؤنى خؤى جيابؤوة، 
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، ياخود ضووة فراكسيؤنَيكى تر، ئةندامييةتى خؤى لة دةست نادات و لة كارى ثةرلةمانى بةردةوام دةبَيت
 زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 سوثاس، د. امساعيل فةرموو.

 طه:بةرَيز د.امساعيل على 
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

(ى، ضونكة 25ئةز لةطةَل هةندَيمة ئةظ ماددة مبييَن، بةس دةستدانا يا ئةنداميةتى ئةطةر بَيتة ماددةى )
( ى نةمانا ئةنداميةتَي، مادام نةمانا ئةنداميةتَي 25ا ئةنداميةتَي ماددةى )( ى تايبةتا نةمان25ماددةى )

مادةكى تايبةت هةية ئةظة بَيتة وَيرَي هةركاظا فراكسيؤنَي خؤ دةركةظَي بضيتة فراكسيؤنةكى دى 
ئةنداميةتى خؤ دةست بدةى، ضونكى هةَلبذاردن رَيك هةَلبذاردن دةنطى خؤ يةكةم جار دةداتة ليستى 

دةداتة ناظَي وى و ئةطةر ناظَي وى بة تةنى نةدا ليسيَت ئةو ناظ سوت، بةس ئةطةر دا ليسيَت ئةو ناظ  ثاشى
 ناسوتَي دَيتة حسَيبكردن وَي ليسيَت دَيتة حسَيبكردن، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 سوثاس، كاك بهمن فةرموو.

 بةرَيز بهمن كاك عبداللة امحد:
 ز سةرؤكى ثةرلةمان.بةرَي

بةراستى ئَيمة لة ضوار ساَلى رابردوودا طوَيمان و طوَيى هةموو خةَلكى كوردستان بةوة كةِر بوو كة زؤرترين قسة 
لةسةر ئةوة كرا، حزب دةسةاَلتةكانى دوور خبرَيتةوة لة دام ودةزطاكان، دام ودةزطاكان سةربةخؤ بكرَين و، زؤرترين 

لةمان بوو، زؤر قسة لةسةر ئازادي و دميوكراسى كرا لةم واَلتة، خؤى بؤخؤى ئةو قسةش لةسةر سةربةخؤيي ثةر
واَلتة وةكو كاك مةم وتى شوورةية كة بة ئازادى و دميوكراسيةوة، جارَي ثَيضةوانةى بنةماكانى ئازادى مرؤظة، 

ةماى مافى مرؤظة و، بؤية ثَيضةوانةى بنةماكانى دميوكراسية، ثَيضةوانةى بنةماكانى مافى مرؤظة، كة سادةترين بن
كة هةَلبذاردنى بريوبؤضوونى سياسيية بة ئازادانة تؤ لَيرة كؤت و بةندى دةكةى، كؤت و بةند كردنى ثةرلةمانتارة 
بة حزبةكةى خؤيةوة، بؤ ئةوةى هيض نةتوانَي ئةوالو ئةوال بكات، باشة من ثرسيارَيك هةية، ئةى ئةطةر ئةو 

( كةسى 100ة قائيمةكة دراوة ئةوجا بة ثةرلةمانتارةكة؟ ئَيمة لة ليستَيكا بوين )حزبةى كة ئَيمة بَلَيني دةنط ب
( كةسةى ثَي باش  بووة يان لة ليستَيكى تر سةد كةس هةبوةو، دة كةسى 45تيابووة، خةَلكى كوردستان ئةو )

نةبَي كة ئةَلَين دةنطدراوة دةرضووة ئةم دة كةسة دةنطى هَيناوة، ئةطةر هاتوو ئةو برادةرانةى كة با وةكو وةاَلمَيك 
بة ليستةكةو ئينجا دراوة بة ئةندامى ثةرلةمان، ئةى ئةطةر ليستةكة ثابةند نةبوو بةو بةَلَينانةو تؤش وةكو 
ئةندامى ثةرلةمان بةَلَينت داوة بة خةَلك، بؤية ئيلتزام نةكردن نابَيت ببَيتة هؤى لة دةست دانى ئةنداميةتى، 

 سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حسبةرَيز د.ِرَيواز 

 سوثاس، كاك سفني فةرموو.
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 بةرَيز سفني اغا عمر اغا:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 من داوام نةكردبوو ببورن.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 زم.ناوت نةنوسيبوو؟ ئَي باشرت، بةرَيزان ئةطةر لة ليذنةى قانوونى، ببورن بةَلَي فةرموو كاك كا
 فاروق نامق: كاظمبةرَيز د.

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ديارة من ثشتطريى لة وتةكانى بةرَيز كاك كاوة و بةرَيز جةنابى مامؤستا عبدالستار دةكةم، كة ماددةكة 
وةكو خؤى كة لة ئَيستادا لة ثةيِرةوا هةية مبَينَيتةوة، تةنها ئةوةندة ئيزافةم هةية كة بةراستى 

زادة لة كارى ثةرلةمانيدا، بةاَلم ئازادة لة بةدواداضون و موراقةبة كردنى حكومةت و ثةرلةمانتار ئا
بةدواداضوونى طةندةَلى خزمةتكردنى خةَلكا، نةك ئازاد بَيت لةوةى كة وازبَييَن لةو بةَلَينانةى كة ثَيشرت 

 مةسةلةن بة لة كاتى بانطةشةيا بة دةنطدةرانى خؤى داوة.
ية كاتَيك بة ثَيويستى نازانني ئةطةر هةَلبذاردنةكة ليسى كراوةى تةواو بَيت، ليستى دووةم: ئَيمة ئةم ماددة

كراوةى تةواو وةكو ئةوةى لة واَلتى بةريتانيا ثةيرةو ئةكرَي، كة هاوواَلتى راستةوخؤ دةنط دةدات بة 
يست هيض كانديدةكة و كانديدةكة بة تةواوى ذمارةى دةنطدةرانى خؤى دةضَيتة ثةرلةمان و، حزب و ل

دةنطَيكى ناداتَي، لةو كاتةيا ثةرلةمانتار تةعبري ئةكا لة تةواوى ئةو دةنطانةى كة هةيةتى و دةنطى لة 
ستا ئةو ثةرلةمانة جؤرَيك لة ثةرلةمان بةشَيكى زؤرى ليستةوة بؤ نةهاتوة، بةاَلم لة كاتَيكا ئَي

اتونةتة ئَيرة، لة كاتَيكا كورسى ثةرلةمانى ثةرلةمانتارة بةرَيزةكانى بة كةمرت لة هةزار دةنطى دةنطدةران ه
 هةذدة هةزار دةنط بووة.

سَييةم: بةراستى كؤتووبةندكردنى ثةرلةمانتار بةوة نيية كة تؤ لَيرةيا ئةم بِرطةية بؤ داناوة كة ئيلتزام 
ية كة كردنى ثةرلةمانتارة بةو بةَلَينانةى كة لة كاتى بانطةشةيا داويةتى، بةَلكو كؤت و بةندكردن ئةوة

ئيستيقالةى ثَيشوةخت بة ثةرلةمانتار ثربكةيتةوة، يان هةندَي كؤتوبةندى ثَيشوةختةى ثَيدانَييت و 
تةعاودى كاتب عةدىل ثَي بكةيت و نازامن ئةمةى ثَي بكةيت و ئةو كؤتوبةندانانة كة هةندَيك لة ليستةكان 

 كردوويانة تا ئَيستاش بةردةوامن، زؤر سوثاس.
 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حسبةرَيز د.ِرَيواز 
 بةَلَي باسى هيض شتَيك مةكة جةنابت، زؤر سوثاس فةرموو كاك د.ريبوار.

 بةرَيز د.ريبوار عبدالرحيم عبداللة:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

وةللة من بؤضوونةكةى خؤم بة ثرسيارَيكى فةلسةفى دةخةمة روو، ئايا دانى سيفةتى ثةرلةمانتارى ئايا حزب  
ةبةخشَي يان موئةسةسة؟ وةك ثةرلةمان ثَيم واية حزب مافى خؤكانديد كردن و خؤ ثااَلوتن دةدات بة ثَيى د
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كةسَيك كة بثاَلَيورَيت، بيَب بة ئةندامى ثةرلةمان، بةاَلم دواجار ئةو كةسة ثةرلةمانتار روايةتى لة دوو شوَين وةر 
 دةطرَيت.

 ثَي دةدرَي.يةك: لةطةَل ئةوةى وةريدةطرَيت راستةوخؤ دةنطى  
دوو: سيفةتى ثةرلةمانتاريش لة ثةرلةمانةوة وةربطرَي، بؤية ئةوةى كة من ئةمةوَيت هةَلوةستةى لةسةر بكةم ئةم 

(، جطة لةوةى كة لةطةَل ماف و طشتييةكان ماف و ئازادى سياسيةكان ناطوجنَي و، 2( بِرطةى )110دةقة ماددةى )
هاوكات لةطةَل ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانيش ناطوجنَي، ضونكة لة لةطةَل كارو سروشتى كارى سياسى ناطوجنَي، 

( هاتووة كة سةندنةوةى سيفةتى ثةرلةمانتارى بة رَيكارة 25ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستانا ماددة )
ةسةلةن ئةو ياساكان ديارى كراوة، يان ئةوةتا ئةو ثةرلةمانتارة دةمرَي، يان ئةوةتا ثةرلةمان هةَلدةوةشَيتةوة، يان م

ثةرلةمانتارة ناتوانَي بة ثَيى راثؤرتى ثزيشكى ناتوانَي ئةداى كارى ثةرلةمانتارى خؤى بكات، بؤية بة هةموو 
شَيوةيةك بوونى ئةم دةقة وائةكات كة كةسَيك كؤت و بةند بكرَي، مانةوةى ثةرلةمانتار لة ضوارضَيوةى دةبَي 

 ى زؤرة ملَي بَي، ئةو دةقة وا ئةكات كةسَيك بة زؤرة ملَي.لةسةر بنةماى قةناعةت بَي، نابَي لةسةر بنةما
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَي زؤر سوثاس، كاك حكمةت فةرموون.

 بةرَيز حكمت حممد عبو زيد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ة هةموومان خزمةت دةكةين و ئَيمة لة واَلتَيك دةذين هةموومان باسى دميوكراسيةت دةكات و، ثَيمان واي

كة بةرةو دميوكراسيةت بِرؤين، ئةى باشة ضؤن ثةرلةمانتارةك نةتوانينت رةئى خؤى يةعنى بة قةناعةتى 
خؤى دةربربينت،  ئةطةر ثةرلةمانتار نةضَيت ئةو رةئية دةربرِبَيت، ئةى خةَلكى سادة ضؤن دةكرَيت باسى 

 شَيوةى هةَلبذاردنييان دةكرد كة ........
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ةرَيز د.ِرَيواز فايق حسب

كاك حكمت جةنابت جوابى هاورَيكانت مةدةوة، ئَيستا لةطةَل ئةوةى ئةو ماددةية لة ثةيِرةو البربَيت يا 
 مبَينَيتةوة بةس ئةوةندة.

 بةرَيز حكمت حممد عبو زيد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ( البدرَينت، سوثاس.2(بِرطةى )110بةلَي من لةطةَل ئةوةم ماددةى )

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 زؤر سوثاس فةرموون كاك هاورَي.
 بةرَيز هاورَي بنْا  حممد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
داوا ئةكةم قسةكانى كاك بةهمةن لة ثرؤتؤكؤل بسرَيتةوة، يةكةم وشةى شورةيي هيض جياوازييةكى 

ت لة هةريسةكة، كراية مةوزوَ دواتر باسى لةوة كرد ئةو ضل و ثَينض كةسة لة تةسةوةر دةكةم خراثرت بَي
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سةد كةسةكة باشرتن ئةبوو ديارى بكات لةسةر ئةو ليستةى كة ئةو كانديد بووة تياى، كاتَيك باسى ئةوةى 
 كرد ضل و ثَينض كةسةكة لة سةد كةسةكة باشرتبَي، بؤية دةرضوون، زؤر سوثاس .

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ايق حسبةرَيز د.ِرَيواز ف

 فةرموون ليذنةى ياسايي، فةرموون دةرفةت نيية، كاك بةهمةن تةواو فةرموون.
 بةرَيز جالل حممد امني:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةما،ن تةنها يةك روونكردنةوةمان هةية لةسةر ئةوةى كة دووبارةى ئةكةينةوة كة 

ن هةندَيك جار قسة تيكرار دةكةنةوة يةك مةفهومى هةية، بةاَلم لة رووى داِرشتنةوة ئةندامانى ثةرلةما
ضياوازة لة رووى مةفهومةوة، بؤية تكا ئةكةين ئةوةى كة ناَلَي ثشتطريى هاورَيكةم ئةكةم، ئةطةر لة رووى 

ناكةين، واتا لة دواى مةفهوميشةوة لةطةَل هاورَيكةى هاورابَي، بةاَلم ئَيمة لة ليذنةى ياسايي بؤى تةزبيت 
خويًََندنةوةى دووةم وةك و ثَيشنيارَيك ناخرَيتة دةنطدانةوة، دواتريش طلةيي ئةوة مةكةن بَلَين ليذنةى 

 ياسايي ئَيمة ضةند كةمسان، ضوار ثَينج كةس هةمان رةئيمان هةبووة تةزبيت نةكراوة ئةوة خالَيك.
ية و ثشتيوانى ئةكةن بة نووسني بؤمان بنووسن خاَلَيكى تر داوا ئةكةين ئةوانةى كة يةك رةئيان هة

 دةقةكة وةكو خؤى، بؤ ئةوةى وةكوخؤيان بؤيان تةزبيت بكةين، سوثاستان ئةكةين.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةلَي هؤكارةكانى دةرضواندن، فةرموو هؤكارة ثَيويستةكان.
 بةرَيز بذار خالد عبداللة:

 ةرلةمان.بةرَيز سةرؤكى ث

 هؤكارة ثَيويستةكان: 
لة ثَيناو باشرت بةرَيوةضوونى كارى ثةرلةماني و فةراهةم كردنى هاورَيكى ثةيِرةو لةطةَل ياساكانى 

 كارثَيكراوةكان ئةم هةموارة ثةسةندكرا.
 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ِرَيواز فايق حس

نيية، سوثاستان دةكةين، بةرَيزان ئةندامانى كَي قسةيةكى هةية لة بارةى هؤكارة ثَيويستةكان؟ كةس 
( خوَيندنةوةى سَيهةم خوَيندنةوةى دةنطدان لةسةر ئةم ثَيشنيازة 11ثةرلةمان رؤذى يةكشةمة سةعات )

 هةموارة دةكرَي و بةم شَيوةيةش كؤتايي بة كؤبوونةوةكةمان ئةهَينني و زؤر سوثاس.
 

       ند. رَيواز فايق حس                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             
 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  

 عَيراق  -كوردستان                عَيراق             –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي3ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019–9–29رَيكةوتي  شةممةيةك 

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (3ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2019/ 92/9 رَيكةوتي شةممةيةك 

 -ثةرلةماني كوردستان   29/9/2019رَيكةوتي  رؤذي يةك شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  ن سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونية سةرؤكايةتي د. رَيواز فايق حسعَيراق ب

(ي ئاسايي خولي 3جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2019ساَلي )ثَينجةمي 

 :بةرنامةي كار
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

مةةارة ) – شةةتين ذ كةةاري داني مةةةي  يةةدا بةرنا لةةةمان بِريار سةةاَلي 1عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةر سةةايي  (ي ئا
تةةذمَير ) يةةةك 11يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان لة كا يةةوةِرؤ رؤذي  ثةةَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:29/9/2019شةممة رَيكةوتي )
يةكةم/ دةنطدان لةسةر هةموارى يةكةمى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان بة ثَيى حوكمى 

 ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.( 125،  97و 96و  93و  91و  90 ) ماددةكانى
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسبةِرَيز د.رَيواز فاي

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
(ى وةرزى ثاييزةى ساَلى يةكةم، خوىل هةَلبذاردنى ثةرلةمانى 3دانيشتنى ذمارة )، بةناوى طةىل كوردستان

كوردستان دةست ثَى دةكةين، ئَيستاش داوا لة بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةم بةرنامةى كارى كؤبوونةوة 
 ى كؤنووسى كؤبوونةوةى ثَيشوو، ناوى ئامادةنةبووان بة مؤَلةت و بَى مؤَلةت خبوَينَيتةوة، فةرموو.و ثوختة

 بةِرَيز منى نيب قهوةضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةرنامةى كار

و 2و1) طةىو بِر( 18) لة ماددةى( 3) و بِرطةى( 16) بة ثَيى حوكمى بِرطةى يةكةم و دووةم لة ماددةى
لة ثةيِرةوى ناوخؤى ( 57و  56و 55و  54و  52و  48و  47) و ماددةكانى( 20) لة ماددةى( 5و 4و 3

 ثةرلةمانى كوردستان ـ عرياق دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِريارى دا بةرنامةى كارى دانيشتنى ذمارة
ى ثَيشنَيوةرؤ رؤذى (11) لة كات ى ئاسايي خوىل  يةكةم لة خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمان( 3)

 بةم شَيوةية بَيت: 29/9/2019يةك شةممة ِرَيككةوتى 
يةكةم/ دةنطدان لةسةر هةموارى يةكةمى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان بة ثَيى حوكمى 

 ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.( 125،  97و 96و  93و  91و  90 ) ماددةكانى
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بةم شَيوةيةى  25/9/2019(ى ئاسايي  رؤذى ضوارشةممة ِرَيككةوتى 2تنى ذمارة )ثوختةى دانيش
 خوارةوة بوو:

 / دةست ثَى كردنى  دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان.1
/ خوَيندنةوةى بةرنامةى كار و ثوختةى دانيشنت و ناوى ئامادةبوو و ئامادةنةبووانى دانيشتنى ثَيشووى 2

 َلةت و بَى مؤَلةت لةاليةن بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان.بة مؤ
 / دةست ثَى كردنى بِرطةكانى بةرنامةى كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.3
 / وتةى بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان بة بؤنةى ساَليادى دووةمى ثرسى سةربةخؤيي كوردستان.4
 ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان./خوَيندنةوةى دووةم و طفتوطؤكردنى هةموارى يةكةم5
 / كؤتايي هاتنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.6

(ى ئاسايي 2ناوى ئةو ئةندامانةى مؤَلةت ثَيدراون يان بةبَى مؤَلةت ئامادةنةبوون بؤ دانيشتنى ذمارة )
 .25/9/2019خوىل ثاييزةى لةبةروارى 

 /بهجت على ابراهيم ـ مؤَلةت.1
 زياد جبار حممد ـ مؤَلةت./2
 /سعيد مستةفا تةتةر خان ـ مؤَلةت.3
 / سؤران عمر سعيد ـ مؤَلةت.4
 / شريين امني عبدالعزيز ـ مؤَلةت.5
 /شَيركؤ جودت مستةفا ـ مؤَلةت.6
 /فريد يعقزب اليا ـ مؤَلةت.7
 / كاروان عبدالرمحن عبداهلل ـ مؤَلةت.8
 / لوقمان محد حاجى ـ مؤَلةت.9

 عبداهلل رسول ـ مؤَلةت./ مسلم 10
 / جنات شعبان عبداهلل/ مؤَلةت.11
 / هيمداد صباح/ مؤَلةت.12

ناوى ئةو ئةندامانةى كة بة بَى مؤَلةت يان بة مؤَلةت لة كؤبوونةوةى ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان 
اوى ئةندام كؤبوونةوةيان ئةجنام داوة ن 26/9/2019ئامادةنةبوون، تةنها ليذنةى كاروبارى ياسايي لة 
 )كاوة عبدالقادر حسن/ ئامادةنةبوو( ، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

زؤر سوثاس بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمانى كوردستان، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان بةرنامةى كارى 
كةمى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى دانيشتنةكةمان يةك بِرطةية كة بريتية لة دةنطدان لةسةر هةموارى ية
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بؤ ئةو مةبةستة داوا لة بةِرَيزان لة ليذنةى كاروبارى ياسايي دةكةم بَينة شوَينى خؤيان  ،كوردستان
 فةرموون، بةَلَى مامؤستا هةورامان.

 بةِرَيز هةورامان طةضَينةيي:

 بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان.
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ؤدا هاتووة كة بةرنامةى نيزاميم هةية بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، لةبةرنامةى كارى ئةمِرمن نوقتةيةكى 
دةقيقةية، هيوادارم كة ِرةضاوى كات ( 11:46) ى ثَيشنيوةرؤ دةست ثَى دةكات، بةالم ئَيستا( 11) كار لة

 بكرَى، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فايق حسبةِرَيز د.ِرَي

ةوة ئامادةية بؤ ئةوةى بَيتة ( 11) رامان، سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان لة سةعاتبةِرَيز مامؤستا هةو
ناو هؤَلةكة، بةآلم زياتر لة جارَيك داوامان كرد بؤ ذماردنى ئةندامانى ثةرلةمان ثَيمان وتن نيصاب هةية 

يؤنة كان ثابةند بن بة يان نيية، كة ثَيمان وترا نيصاب هةية ئَيمة يةكسةر هاتني، بؤية داوا دةكةين فراكس
 هاتنة ذوورةوة لة كاتى خؤيدا، موذدة خان فةرموو.

 بةِرَيز مذدة حممود حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةمرؤ دةنطدانة لةسةر ثَيشنيازة ياساكان كة لة جةلسةى ثَيشووتر دا ثَيشنيازى بةشَيك لة ئةندامان بوو، 
لةبةرئةوةى ئَيمة ناتوانني تةنها بةسةماعني زؤر بةباشى بتوانني  ،ثَيويستة ئةو كلَيشةية لةبةردةستمان بَى

 شة ماناى رستةكة دةطؤِرَيت.وبِريار بدةين، لةبةرئةوةى يةك و
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 ئةو ِراثؤرتةى كة بؤ دةنطدان ،ئةطةر بةِرَيزتان سةيرى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان بكةن
ئامادة دةكرَى ئةندامى ثةرلةمان بتوانآ داوا لة بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان لةطةَل ليذنةى 

بؤ جارَيكى داهاتوو هةر بةِرَيزَيك  ،بؤ ئةوةى كؤثيةكى لةال بَى ،يان ليذنةى ياسايي بكات ،تايبةمتةند
يان ليذنة  ،ؤكى ثةرلةمانويستى كؤثيةكى ئةو راثؤرتةى لةال بَى دةتوانَى داواكارى لةبةِرَيز سةر

تايبةمتةندةكان بكات، ئَيستاش هيض شتَيك ِرَيطر نيية لةوةى كة بةِرَيزتان داوا بكةن كؤثيتان بؤ بَيت، بةَلَى 
بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي فةرموون، بةِرَيزان لة تةكنيك هةوَل بدةن نوسخةيةكى ِراثؤرتةكة خبةنة 

 رلةمان، فةرموو بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي.بةر دةستى ئةندامانى بةِرَيزى ثة
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ئةمة دةقى ِراثؤرتى ليذنةى ياسايية 
 بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان
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 بابةت/ ِراثؤرتى ليذنة
ى ثَيش نيوةِرؤ 11كاتذمَير  26/9/2019ليذنةى كاروبارى ياسايي رؤذى ثَينج شةممة رَيككةوتى 

كؤبوونةوةى خؤى ئةجنام دا بؤ تاوتوَى كردنةوة و داِرشتنةوةى ئةو ثَيشنيارانةى كة لةاليةن ئةندامانى 
ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراون سةبارةت بة ثَيشنيازى هةموارى يةكةمى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى 

دا كة تايبةت بوو بة خوَيندنةوةى  25/9/2019( ى لة رَيككةوتى 2كوردستان لة دانيشتنى ذمارة )
 دووةم، دواى طفتوطؤ كردن و تاوتوَى كردن ليذنةكةمان طةيشتة ئةم ئةجنامانةى خوارةوة:

 سةبارةت بة ناونيشان وةك خؤى هيض ثَيشنيارَيك لةسةرى نيية، ناونيشانةكةش بةم شَيوةيةية:
 تان()ثَيشنيازى هةموارى يةكةمى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردس

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَى با ئةوة خبةينة دةنطدان، يان هةمووى دةخوَيننةوة ئينجا؟ فةرموون هةمووى خبوَيننةوة.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ماددةى يةكةم/ وةك خؤى هيض ثَيشنيارَيكى لةسةر نيية.

 موار دةكرَيتةوة بةم شَيوةيةى خوارةوة:ماددةى يةكةم هة
 /ثَيناسةى ثرؤذة ياساو بِريار لة ماددةى يةكةم وةردةطريَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة.1

ثرؤذة ياسا و بِريار ئةو ثرؤذة ياسا و بِريارانةية كة لةاليةن سةرؤكى هةرَيم يان ئةو ثرؤذة ياسايانةى كة 
دةسةآلتى دادوةرى لةبوارى تايبةمتةندى خؤيان، دةستة سةربةخؤكانن هةر لةاليةن ئةجنومةنى وةزيران و 

دامةزراوةيةك كة دةسةآلتى ئاراستةكردنى ثرؤذةى هةية بة ثَيى ياسا كارثَيكراوةكان ئاراستةى ثةرلةمان 
 دةكرَى.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

خاَلى يةكةم( دةىَل دةنطدان لةسةر ناوى ياسا يان بِريارةكة / 91بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي ماددةى )
دةست ثَى دةكات، لةبةرئةوة بةم ئاليةتة دةيكةين، يةكةم جار دةنط لةسةر ناونيشان دةدةين دواتر 

 ماددةكانى تر، فةرموون بة تةنها ناونيشان خبوَيننةوة.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 داواى تؤ بوو كة هةموو راثؤرت خبوَينينةوة. لةسةر

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَى بةَلَى هةَلةمان كرد، فةرموو.
 
 



 124 

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ناونيشان بةو شَيوةيةية:

 دستانثَيشنيازى هةموارى يةكةمى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كور
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، كَى لةطةَل ئةوةية كة ناونيشانى ئةم هةموارة برييت بَى لة هةموارى يةكةمى 
ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، با دةست بةرز بكاتةوة؟ بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان زؤر سوثاس، بة 

( ئةندامى ثةرلةمان ناونيشانةكة ثةسةند كرا، فةرموون ماددةى يةكةم، لةِراستى دا دذى تيا نيية 93طى )دةن
ثةيِرةوى تازة، كَى دذة؟ تياي نيية، بةَلَى يةك كةس، دوو كةس، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، لةثةيِرةوى تازة 

نة دةنطدان كامةيان دةنطى زياترى هَينا ئةوة ثةسةندة، ئةَلَى ئةطةر زياتر لة بذاردةيةك هةبوو، بذاردةكان دةخرَي
باس لةوة ناكات ئةطةر يةك بذاردة هةبوو، لةبةرئةوة دةكرَى بةَلَى خبةينة دةنطدان، دةكرَى بة تةعديلَيكى زمنى 

ن دذيش لةناو ئةم هؤَلة ِرَيك بكةوين لةسةر ئةوةى ئةطةر تةنها يةك ثَيشنيار هةبوو، ضؤن بةَلَى دةخةينة دةنطدا
خبةينة دةنطدان، كَى لةطةَل ئةوةية؟ بؤ لةمةودوا ئةطةر بة تةنها يةك ثَيشنيار هةبوو، دواى ئةوةى كة ثةسةند 
كردن دةخرَيتة دةنطدان دذيش خبرَيتة دةنطدان، تةواو وةكو خؤى جَى بةجَى ى دةكةين، بةِرَيزان ئةندامانى 

 وو ماددةي يةك.ثةرلةمان ثةيِرةو وةكو خؤى جَى بةجآ دةكةين، فةرم
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ماددةى يةكةم/ وةك خؤى هيض ثَيشنيارَيك نيية.

 ماددةى يةكةم هةموار دةكرَيتةوة بةم شَيوةيةى خوارةوة:
 / ثَيناسةى ثرؤذة ياسا و بِريار لة ماددةى يةك هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:1

ثرؤذة ياسا و بِريار: ئةو ثرؤذة ياسا و بِريارانةية كة لةاليةن سةرؤكى هةرَيم يان ئةو ثرؤذة ياسايانةى 
كةلةاليةن ئةجنومةنى وةزيران و دةسةآلتى دادوةرى لةبوارى تايبةمتةندى خؤيان و دةستة سةربةخؤكان و 

اسا كارثَيكراوةكان ئاراستةى هةر دامةزراوةيةك كة دةسةآلتى ئاراستةكردنى ثرؤذةى هةية بة ثَيى ي
 ثةرلةمان دةكرَى.

 / ثَيناسةى ثَيشنيازى ياسا و بِريار بؤ ماددةى يةك زياد دةكرَى و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:2
 ( ئةندامى ثةرلةمان ثَيشكةش دةكرَين.10ئةو ثَيشنياز و ياسا و بِريارانةية كة اليةنى كةم لةاليةن )

ةى خوارةوة بؤ ماددةى يةكةم زياد دةكرَين، زؤرينةى رةها، نيوة كؤ يةكى، ثةجنا / ثَيناسةى ئةم زاراوان3
لةسةدى كؤ يةكى ذمارةى ئةندامانى ثةرلةمان، زؤرينةى سادة، نيوة كؤ يةكى، ثةجنا لةسةد كؤ يةكى 

يان بؤ ذمارةى ئةندامانى ئامادةبوو، زؤرينةى تايبةت، هةموو ئةو زؤرينانة دةطرَيتةوة كة ِرَيذةى تايبةت
ديارى كراوة، وةكو ليذنةى ياساى ئةم داخازَى ذ جةنابَى تة دكةين ئةظَى شَيوازَى ني يَي داِرشتنا ليذنا 
ياسايي بة هةند وةربطرن، ل دانيشتنا ضووي يا خاندنا دوويَي ل سةر ثَيشنيارا هةموارا ثةيِرةوَى ناظ خؤيَي 
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ةرلةمانى ظة ثَيشنيارةك هات ئاراستة كرن، ب مةبةستا ثةرلةمانَى كوردستانَى ذ اليَى ذمارةكا ئةندامَين ث
( ى ذ 78هةندآ كو ماددَى ئَيك دةمَى دَيتة هةموار كرن، تةعاروز و هةظ دذى دروست دبت ل طةَل ماددَى )

ثةيِرةوى ناوخؤ ثةرلةمانى كوردستانَى، بؤ هةندآ كو طوجناندن دروست بيا ل طةَل ماددا ئَيك دةمَى دَيتة 
( ى ئةظ شَيوازَى ياسايي وةكو ليذنةى ياسايي نظيسية د راثؤرتا خؤدا و 78طةل ماددا )هةمواركرن ل 

 داخازَي دكةين بيخية دةنطدانَى، ظى شَيوةيية:
( بةم شَيوةية دةطوجنَيندرَيت لةطةَل ثَيناسةى زاراوةكان لة ماددةى يةكةم و بةم شَيوةية 78ماددةى )

 دةخوَيندرَيتةوة:
 ية لة طفتوطؤ و ثةسةند كردنى:ثرؤسى ياسادانان بريت

/ ئةو ثرؤذة و ياسا و بِريارانةى كة تايبةت بة بوارى خؤيان لةاليةن سةرؤكايةتى هةرَيم ثَيشكةش 1
 دةكرَين.

 / ئةو ثرؤذة ياسايانةى كة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش دةكرَين.2
ةو بابةتانةى ثةيوةندارن بة بوارى خؤيان / ئةو ثرؤذة ياسايانةى كةلةاليةن دةسةآلتى دادوةريةوة ل3

 ثَيشكةش دةكرَين.
/ ئةو ثرؤذة ياسا و بِريارانةى  كة لةاليةن دةستةى سةربةخؤكان و هةر دامةزراوةيةك كة بة ثَيى ياسا 4

 كارثَيكراوةكان مافى هةية ثَيشكةش دةكرَين.
 شكةش دةكرَين./ ثَيشنيازى ياسا يان بِريار كةاليةنى لةاليةن دة ئةندامةوة ثَي5

 زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

زؤر سوثاس دةستتان خؤش بَى، يةكةم جار ماددةى يةكةم دةخةينة دةنطدانةوة بةم شَيوةية، ماددةى 
 يةكةم هةموار دةكرَيتةوة بةم شَيوةيةى خوارةوة:

 ر دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:/ ثَيناسةى ثرؤذة ياسا و بِريار لة ماددةى يةك هةموا1

ثرؤذة ياسا و بِريار: ئةو ثرؤذة ياسا و بِريارانةية كة لةاليةن سةرؤكى هةرَيم يان ئةو ثرؤذة ياسايانةى 
كةلةاليةن ئةجنومةنى وةزيران و دةسةآلتى دادوةرى لةبوارى تايبةمتةندى خؤيان و دةستة سةربةخؤكان و 

سةآلتى ئاراستةكردنى ثرؤذةى هةية بة ثَيى ياسا كارثَيكراوةكان ئاراستةى هةر دامةزراوةيةك كة دة
 ثةرلةمان دةكرَى.

 / ثَيناسةى ثَيشنيازى ياسا و بِريار بؤ ماددةى يةك زياد دةكرَى و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:2
 ثَيشكةش دةكرَين. ( ئةندامى ثةرلةمان10ئةو ثَيشنياز و ياسا و بِريارانةية كة اليةنى كةم لةاليةن )

 50/ ثَيناسةى ئةم زاراوانةى خوارةوة بؤ ماددةى يةكةم زياد دةكرَين، زؤرينةى رةها، نيوة كؤ يةكى)3%
( ذمارةى ئةندامانى ئامادةبوو، 1+ 50( ذمارةى ئةندامانى ثةرلةمان، زؤرينةى سادة، نيوة كؤ يةكى )1%+

 ِرَيذةى تايبةتيان بؤ ديارى كراوة. زؤرينةى تايبةت، هةموو ئةو زؤرينانة دةطرَيتةوة كة
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بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان كَى لةطةَل ئةوةية ئةم ماددةية بةم شَيوةية ثةسةند بكرَى با دةست بةرز 
( ئةندامى ثةرلةمان 91بكاتةوة؟ بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان زؤر سوثاس، ئةو ماددةية بة دةنطى )

و  78كةى بةِرَيزان لة ليذنةى ياسايى بؤ هةمواركردنى ماددةى ثةسةند كرا، سةبارةت بة ثَيشنيارة
طوجناندنى لةطةَل ناوةِرؤكى ئةم ماددةية بةو شَيوةيةى كة بةِرَيزيان خوَينديةوة ضةند كةس لةطةَلة ......، 

 كاك على فةرموو.
 بةِرَيز على محة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بة سةرؤكايةتى هةرَيمةوة هةية، ثَيضةوانةى ئةوةى ثَيشووترة، ( ئةوةى كة ثةيوةندى 78لة ماددةى )

ئةوةى ليذنةى ياسايى لةوةى ثَيشووتر سةرؤكايةتى هةرَيم لة هةموو بوارَيك دا بؤى هةية ثرؤذة ثَيشكةش 
 ( تةنها لةبوارة تايبةمتةندةكةى خؤيداية، ئةطةر ليذنةى ياسايي ئةمة ِروون بكاتةوة.78بكات، بةآلم لة )

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:َيز د.ِرَيواز فايق حسبةِر

 بةَلى ليذنةى ياسايي فةرموون.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةهةردوو ماددا دا ثرت ل ضارضووظة هةندَى دَيتة دينت كو نةسةيةكَى عامة ئو ل ماددَى دى دذى 

 ايية ذ بةر هةندآ.نةسةيةكَى خاسة، ئةظة ديتنا مةية وةكو ليذنا ياس
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

دةسةآلتةكانى بةِرَيز سةرؤكى  هةرَيم  2005بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، بة طوَيرةى ياساى ذمارة )( ى ساَلى 
بِريار بنَيرَيتة ديارى كراوة، بؤية دةتوانَى تةنها لةبوارى ئةو دةسةآلتانةى كة ياسا ثَييداوة ثرؤذةى ياسا و 

ثةرلةمانى كوردستان، بة تةنها لةو بوارة دةتوانَى كة دةسةآلتةكةى بة ياسا ديارى كراوة بينَيرَيت، خؤ ئةطةر 
ِروئيايةكى هةبوو دةتوانَى لةِرَيطةى تةنسيق كردن لةطةَل دةسةآلتةكانى  ئةجنومةنى وةزيران هاوِرَيكى بكات و 

بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان بةو شَيوةيةى كة بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي  لةوَيوة ثرؤذة بنَيرَى، لةبةرئةوة
( ى خوَيندةوة بةهةموار كراوى و هاوِرَيك كردنى لةطةَل دةقى ماددة يةكى ئةم هةموارة كَى 78دةقى ماددةى )

ةموارى دةقى ماددةى نيية كاك على، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هناقوض لةطةَل با دةست بةرز بكاتةوة؟ تة
( كة 14( ئةندامى ثةرلةمان، بةآلم جَيطةكةى دةضَيتة ثَيش ماددةى )78( ى ثةيِرةو ثةسةند كرا بة دةنطى )78)

( ى ياسايةكة دةكات، لةم شوَينة دانانرَى، بةَلَى بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى 79باس لة هةموارى ماددةى )
 فةرموون.

 :بةِرَيز بذار خالد عبداهلل

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ماددةى دووةم/ سَى ثَيشنيار هةية:

 ثَيشنيارى يةكةم/ وةك خؤى تةنها خاَلى يةك بةم شَيوةية بَيت:
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دةستةى سةرؤكايةتى ثَيك دَيت لةسةرؤك و جَيطرى سةرؤك و سكرتَيرى ثةرلةمان، اليةنى كةم يةكَيك لة 
 سَى ئةندامى دةستةى سةرؤكايةتى ئافرةت بَى.

( بؤ ماددةى دةيةم زياد بكرَيت بةم 3شنيارى دووةم/ وةك خؤى تةنها خاَلَيك بةِريزبةندى ذمارة )ثَي
 شَيوةية:

جَيطري سةرؤك يان سكرتَيري ثةرلةمان بدرَيتة ئةندامَيكي فراكسيؤني  / يةكَيك لة ثؤستةكانى3
 ئؤثؤزسيؤن لة ثةرلةمان.

 ثَيشنياري سَييةم/ وةك خؤي ئةسَلةكةي.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:.ِرَيواز فايق حسبةِرَيز د

 بةَلَي فةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 ثَيشنياري سَييةم/ وةك خؤي.
 ماددةي دةيةم هةموار دةكرَيت بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

دةستةي سةرؤكايةتي ثَيك دَيت لة سةرؤك و جَيطري سةرؤك و سكرتَيري ثةرلةمان بة مةرجَيك يةك -1
  ئةندامي دةستةي سةرؤكايةتي ئافرةت بَي.لة سَي

لة هةر ماددة و بِرطةيةكي ئةم ثةيِرةوةدا دةستةواذةي جَيطري دووةم هاتبَيت دةطؤِردرَيت بؤ سكرتَيري -2
 ثةرلةمان.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

ؤ ئةوةي دةنطي لةسةر بدةين، ئاماذة بة بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيمة ئَيستا سَي بذاردةمان هةية ب
( هةر سَي بذاردةكة بة دواي يةك دا دةخةينة دةنطدان، كاميان دةنطي زياتر 91بِرطةي دووةم لة ماددةي )

 هَينا ئةوة دةبَيتة ماددةيةك لة هةموارةكة، ماددةي دووةم سَي ثَيشنيار هةية:
ياسايي خوَيندييةوة، وةكو خؤي، وةك ئةوةي لة ناو ثَيشنياري يةكةم/ وةك ئةوةي بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي 

ثرؤذةكةدا هاتبوو تةنها وشةي )الني كةم(ي بؤ زياد دةكرَي، ئةوةش لةِرووي مةنتيقييةوة تةواوة، ضونكة 
ئةوةي لة ناو ثرؤذةكة هاتبوو ئيجبار دةكات ئيلال دةبَي يةك كةس لة سةرؤكايةتي ذن بَي، لة كاتَيك دا 

 دات دانةيةك زياتر ذن بَي، لةبةر ئةوة ثَيشنياري يةكةم دةخةينة دةنطدان:ئةوةيان دةرفةت دة
دةستةي سةرؤكايةتي ثَيك دَيت لة سةرؤك و جَيطري سةرؤك و سكرتَيري ثةرلةمان الني كةم يةكَيك لة 

 سَي ئةندامي دةستةي سةرؤكايةتي ئافرةت بَي. 
( ئةندامي 89سيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، )هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةم دةقةي دة

( بؤ 3ثةرلةمان دةنطي بةم ثَيشنيارة داوة، ثَيشنياري دووةم وةك خؤي تةنيا خاَلَيك بؤ ِريزبةندي ذمارة )
 ( زياد بكرَيت بةم شَيوةية:10ماددةي )
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سيؤني ئؤثؤزسيؤن يةكَيك لة ثؤستةكاني جَيطري سةرؤك يان سكرتَيري ثةرلةمان بدرَيتة ئةندامَيكي فراك
 لة ثةرلةمان.

هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةم ثَيشنيازةية با دةست بةرز بكاتةوة؟ بةِرَيزان ئةنداماني 
 ( دةنطي هَيناوة، ثَيشنيازي سَييةم وةك خؤي، فةرموو قسة بكة.18ثةرلةمان ثَيشنيازي دووةم )

 بةِرَيز هَيظيدار أمحد سلمان:
 ي ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك

 ثةرلةمانتار بؤي هةية لة دوو ثَيشنيار دا لة هةردووكي دةنط بدات؟ سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةَلَي لة حاَلةتي سَي بذاردة و ضوار بذاردةدا ثةرلةمان بؤي هةية بؤ يةك بذاردة دةنط بدات، ئةطينا 
( كةس بؤ ثَيشنيارَيك 80لة ناو قاعةكةدا دانيشتووة، بؤ منونة )رةقةمةكة زؤر زياتر دةكات لةوةي كة 

( بؤ ثَيشنيارَيكي تر زؤر زياتر دةكات لةو عةدةدةي كة 15( كةس بؤ ثَيشنيارَيكي تر، )30دةنط بدات، )
ئةنداماني ثةرلةمان لَيرةن، لةبةر ئةوة لة حاَلةتي دةنطدان بة يةكَيك لة بذاردةكان هةر ئةندامَيكي 

زي ثةرلةمان بؤي هةية بؤ يةك بذاردة دةنط بدات و ئةوة ِرةنطة كؤنرِتؤَل كردني بؤ دةستةي بةِرَي
سةرؤكايةتي ئاسان نةبَي، بةآلم ئةوة زياتر مةسنةلةيةكي مؤرالي ية، تكا دةكةم ثابةندي ئةوة بن، بةِرَيزان 

 اثؤرتي يةكةم دا هاتبوو:ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشنيازي سَييةم ماددةكة وةكو خؤي ئةوةي كة لة ناو ِر
دةستةي سةرؤكايةتي ثَيك دَيت لة سةرؤك و جَيطري سةرؤك و سكرتَيري ثةرلةمان بة مةرجَيك يةك -1

 لة سَي ئةندامي دةستةي سةرؤكايةتي ئافرةت بَي.
 لة هةر ماددةيةك و بِرطةيةكي ئةو ثةيِرةوة دةستةواذةي جَيطري دووةم هاتيَب دةطؤِردرَيت بؤ سكرتَيري-2

 ثةرلةمان.
هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةم بذاردةيةية با دةست بةرز بكاتةوة؟ هيض كةسَيك لةطةَل ئةم 

( ئةندامي ثةرلةمان ثةسةند كرا، 89بذاردةية نية، كةواتة ثَيشنيازي يةكةمي ليذنةي ياسايي بة دةنطي )
 فةرموون ماددةي دواي ئةوة.

 :بةِرَيز بذار خالد عبداهلل

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةي سَييةم:

 دوو ثَيشنيار هةية:
 ثَيشنياري يةكةم/

 ( بِرطةي )حةوتةم( النةبردرَيت.14ماددةي )
 ( بِرطةي )حةوتةم( البدرَيت.14ثَيشنياري دووةم/ وةك خؤي ماددةي )
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ِرَيواز فايق حسبةِرَيز د.

( 14، ئَيمة لةبةردةم دوو بذاردةين، بذاردةيةكيان )يةكةم(ة كة دةَلَي ماددةي )بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان
بِرطةي )حةوتةم( النةبردرَي، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةم بذاردةيةية با دةست بةرز 

ةستةي بكاتةوة؟ بةِرَيزان ئةو ماددةيةي كة دةَلَي )ئةطةر يةك كةس كانديد بوو بؤ هةر ثؤستَيكي د
سةرؤكايةتي بة ناو لَينان دةبَيتة سةرؤكي ثةرلةمان يان جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان يان سكرتَيري 
ثةرلةمان(، هةر كةسَيك لةطةَل ئةوةية ئةو ماددةية لة ناو ثةيِرةو وةكو خؤي مبَينَيتةوة ئَيستا دةنط 

( 52دا بة ماددةكة موخاليف، يةعين ئةو )دةدات، بةَلَي، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان ئَيستا ئَيوة دةنطتان 
بةِرَيزةي دةنطيان دا موخاليفة بؤ ياساي هةَلبذاردن، ئَيمة مامةَلة لةطةَل دةنطةكانتان دةكةين، بةِرَيزان 
ئةنداماني ثةرلةمان هةر كةسَيك لةطةَل ئةوةية ئةم ماددةية البدرَيت لة ثةيِرةو با دةست بةرز بكاتةوة؟ 

( دةنطي هَيناوة، ئَيستا 65كمان بدةنَي، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشنيازي يةكةم )بةِرَيزان دةرفةتَي
ثَيشنيازي دووةم دةخةينة دةنطدان كة دةَلَي ئةو ماددةية البدرَيت، فةرموون، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان 

يةكةم قبوَل كرا دةبَيتة  ( ئةندامي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية البدرَيت، كةواتة ثَيشنيازي30سوثاس، )
 (.4ماددةيةك لة هةموارةكة، فةرموون ماددةي )

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي )ضوارةم(
وةك خؤي و هيض ثَيشنيارَيك نيية، ئةسَلةكةي واية )وشةي سةرؤكايةتي بووة وشةي دةستة لة هةر بِرطة و 

 هاتيَب زياد دةكرَيت(. ماددةيةكي ئةو ثةيِرةوة دا
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ماددةي ضوارةم هيض ثَيشنيارَيك نيية، وةكو خؤي ووشةي سةرؤكايةتي بووة ووشةي 
بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل )دةستة( لة هةر ماددة و بِرطةيةكي ئةم ثةيِرةوةدا هاتبَيت زياد دةكرَيت، هةر ئةندامَيكي 

ئةوةية كة ئةم ماددةية ببَيتة بةشَيك لة ثةيِرةوةكة فةرموو دةستتان بةرز بكةنةوة، بةِرَيزان ئةم ماددةيةش بة 
 ( ئةندام ثةرلةمان ثةسةند كرا، فةرموون ماددةي دواي ئةوة.83دةنطي )

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 َينجةم(ماددةي )ث
 ثَيويست بة هةموار كردن ناكات و هيض ثَيشنيازَيكيش نيية.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، هةر بةِرَيزَيك لةطةَل ئةوةية كة ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي كة لة ناو 
( ئةندامي 79ةرز بكةنةوة، ماددةكة بة دةنطي )ِراثؤرتةكة هاتووة وةكو خؤي بَي فةرموو دةستتان ب

 ثةرلةمان ثةسةند كرا، ماددةي شةشةم فةرموون.
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 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي شةشةم وةك خؤي و هيض ثَيشنيارَيكيش نيية، ئةسَلةكةي بةم شَيوةيةية:
كةمي ماددةكة و ِرَيبةندي بِرطةكاني تر وةك خؤي ( دةبَيتة بِرطةي ية24بِرطةي حةوتةم لة ماددةي )

 بةدواي دا دَين.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، هةر كةس لةطةَل ئةوةية كة ئةم ماددةية وةك ئةوةي كة بةِرَيز سةرؤكي 
بةِرَيزان زؤر  ؟ةرموو دةست بةرز بكةنةوةليذنةي ياسايي خوَيندييةوة ببَيتة بةشَيك لة هةموارةكة ف

 ( ئةندامي ثةرلةمان ثةسةند كرا، ماددةي حةوتةم فةرموون.90سوثاس، بة دةنطي )
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي حةوتةم دوو ثَيشنيار هةية:
 بؤ ِرَيككةوت، بةم شَيوةيةي خوارةوة: ثَيشنياري يةكةم/ وةك خؤي تةنيا دةستةواذةي بةروار بطؤِردرَيت

دةبَيت سةرؤك لة نزيكرتين دانيشتين ثةرلةمان دا داواكارييةكة خباتة بةرنامةي كارةوة بؤ ئةوةي لة 
( ِرؤذ لة ِرَيككةوتي ثَيشكةش كردني دةست لة كاركَيشانةوةكة بة دةنطي 30هةموو بوارَيك دا لة ماوةي )

 تةوة.زؤرينةي ئامادةبووان يةكالبكرَي
 ثَيشنياري دووةم/ وةك خؤي:

دةبَيت سةرؤك لة نزيكرتين دانيشتين ثةرلةمان دا داواكارييةكة خباتة بةرنامةي كارةوة، بؤ ئةوةي لة 
( ِرؤذ لة بةرواري ثَيشكةش كردني دةست لة كاركَيشانةوةكة بة دةنطي 30هةموو بوارَيك دا لة ماوةي )

 زؤرينةي ئامادةبووان يةكالبكرَيتةوة.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسب

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيمة لةبةردةمي دوو بذاردةين،  بذاردةيةكيان دةَلَي لةجياتي بةروار دةبَي 
ِرَيككةوت بةكاربهَينرَي، بذاردةيةكيشيان دةَلَي دةبَي بةروار بةكاربهَينرَي، ئَيستا هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي 

ةمان لةطةَل ئةوةية لةجياتي ووشةي بةروار ووشةي ِرَيككةوت بةكاربهَينرَي با دةست بةرز بكاتةوة، ثةرل
( ئةندامي ثةرلةمان دةنطي بةو بذاردةية داوة، بذاردةي 62بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان زؤر سوثاس، )

لةطةَل بذاردةي دووةمة بةوةي كة دووةم بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان 
ووشةي بةروار وةكو خؤي مبَينَيتةوة با دةست بةرز بكاتةوة، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، بذاردةي دووةم 

( دةنطي هَينا، كةواتة بذاردةي يةكةم ثةسةندة، بةآلم بةِرَيزان ئةطةر دةرفةت هةبَي، بةِرَيزان مادام 19)
ن تةسبيت كرد، لَيرة ِرةنطة ئةوة زؤر زؤر ثةيِرةوي نةبَي، بةآلم داوا دةكةم ئَيمة ووشةي )ِرَيككةوت(ما

لةسةر ِرةزامةندي ئَيوة و ليذنةي ياسايي ئَيمة بِرطةيةكي تر بؤ ئةو ماددةية زياد بكةين بَلَيني لة هةر 
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ئةوةي هةردوو شوَينَيك ووشةي )بةروار( لة ناو ئةو ثةيِرةوة هاتبوو بؤ ئةوةي )ِرَيكةوت( دةطؤِرَي، بؤ 
ووشةكة لة ناو ثةيِرةو دا نةبن، ئةطةر ثةسةندة بةِرَيزان ليذنةي ياسايي لة نَيوان خؤتان مشاوةرةيةك 
بكةن، بةِرَيزان ئةوة ئيزافةيةك نيية ئةوة مةنتيقَيكة مةنتيق، ناكرَي لة ناو ئةو ثةيِرةوة لة هةندَي شوَين 

نتيقة، ئيزافةكردني شتَيكي مةوزووعي نيية كة لة ئةسَل دا ِرَيكةوت بَي، لة هةندَي شوَين بةروار بَي، مة
وجودي نةبَي، بةِرَيزان دةزانني لة ِرووي ثةيِرةوييةوة سةرؤكي ثةرلةمان ناتوانَي شتَيك ئيزافة بكات، بةآلم 

ن ئَيمة لَيرة لة دةستةي سةرؤكايةتي بةرثرسني لةوةي كة هارمؤنييةك لةو ثةيِرةوةدا هةبَي، مادام بِريارما
داوة ووشةي ِرَيكةوت تةسبيت بكةين دةبَي لة هةر شوَينَيك ووشةي بةروار هةبَي بيكةينة ِرَيكةوت، ئةطةر 
ليذنةي ياسايي ئةوةيان ثَي مةنتيقة لة ِرووي ياساييةوة، دةخيةينة دةنطدان، ثَييان مةنتيقي نيية 

 ناخيةينة دةنطدان، فةرموون كاك جالل.
 بةِرَيز جالل حممد أمني:

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر
ديارة بؤ خؤت دةزاني طؤِريين زاراوة تةنيا لةم ِرؤذة ناكرَيت لة شوَينَيك بيطؤِري و لة شوَينَيكي تر نةطؤِرَي، 
دةكرا ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان بؤ ئةوةي ووشةي بةروار بكرَي بة ووشةي ِرَيكةوت و تةنها نةك لة 

ي لة نووسراوي فةرمي حكومةت دا بة بةروار هاتووة، ناكرَي ثةرلةمان، بؤ خؤت جةنابت ضاك دةزان
تةناقوز لة ما بةيين ثةرلةمان و حكومةت دا هةبَي، دةكرَي ئةطةر دةطؤِرَي بة ثرؤذةيةك تةقدمييان 
بكرداية ئةو كات ئةطةر ببواية بة بةروار فةرز كراية لةسةر حكومةتيش بةروار بَي، ئةطةر ببَيتة ِرَيكةوت 

ةتيش فةرز بكرَي كة ِرَيكةوت بَي، ئةوة تةناقوزة بةِراسيت من ثَيمواية ئةم بابةتةي ئَيمة، لةسةر حكوم
ئةم هةموارةي ئَيمة ِرةبيت بة زاراوة نيية، بؤية خستنةوةي زاراوةكان رةبيت بة ثرؤذةيةكي تايبةت هةية، 

 سوثاس بؤ بةِرَيزت.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سةرؤكي ليذنةي ياسايي قسةي ئةخريمان بدةنَي. بةِرَيز
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي ثرتيا زؤرينةيا دةنطا ل طةل هةندَينة ل هةر جهةكَى د ثةيِرةوَي ناوخؤيَي 
رَيكةفت، ذ بةر هةندَيشي داخازَيش تة ثةرلةمانَي كوردستانَيدا دةستةواذةَي بةروار هاتيب بَيتة طؤِرين بؤ 

 دةكةين خبرَيتة دةنطدان، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، هةر بةِرَيزَيك لةطةَل ئةوةية لة هةر شوَينَيكي ئةم ثةيِرةوة زاراوةي بةروار 
( 62ست بةرز بكاتةوة؟ بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان بة دةنطي )بةكار هاتيَب بكرَي بة ِرَيكةوت با دة

 ئةندامي ثةرلةمان ئةو بِرطةية زياد دةكرَي بؤ ئةم ماددةيةي هةموارةكة، بةَلَي د.ِرَيبوار، فةرموو.
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 بةِرَيز ِرَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كة دةقَيك بؤ هةمواري ووشةيةك لةبري بةروار بكرَي بة ئةطةرضي من مةبدةئيةن لةطةَل ئةوة نةبووم 

ِرَيكةوت، بةآلم مادام دةنطي ثَيدرا و تةسبيت كرا ثَيمواية ئةو ئيزافةي كة جةنابت داوات كرد خبرَيتة 
( لة هةموو alreadyدةنطدان ثَيمواية ئةوة زيادبوو، ضونكة مادام لة بِرطةيةك دا ئاوا تةسبيت كرا )

ي لَي دَيت، ئةوةي كة جةنابت ئَيستا خستتة دةنطدان من داوا لة جةنابت دةكةم ثرسيار بِرطةكاني تر وا
 دةكةم ثاَلثشت بة ض دةقَيكي ياسايي نَيو ثةيِرةوي ناوخؤ خستتة دةنطدانةوة؟ سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 وو.بةَلَي كاك كاروان، دوايي جوابت دةدةمةوة، بةَلَي فةرم
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من هةمان بؤضوومن هةبوو، من ثَيمواية كاتَيك كة لة يةكَيك لة ماددةكان كة هةموار كرايةوة ووشةكة 
طؤِرانكاري بةسةردا هات بة دةنطي زؤرينةي بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ثَيويست بةوة ناكات كة دووبارة 
خبرَيتةوة دةنطدان، ضونكة لةشوَينَيك بؤ ِرَيكسازي و ووشةسازي ناو ثةيِرةوي ناوخؤ مادام لة شوَينَيك ئةو 
ووشةية بةكار دَيت و بة دةنطدانة، كةواتة دةبَي لة هةموو شوَينةكاني تر هةمان ووشة دةبَي بطؤِردرَيت و 

 دةنطداني ثَيويست نةبوو، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 ، فةرموو.كاظمبةَلَي كاك د.
 فاروق نامق: كاظمبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تةنها دوو نوقتةم هةية، نوقتةي يةكةميان بةِراسيت ئةو دةنطدانةي ئَيستا كرا، ئةم نوقتةية خراية 

ودا جَيي نةبؤتةوة، ئةوة يةك، دةنطدانةوة بة تةواوةتي ثَيضةوانةي ثةيِرةوة، لة هيض شوَينَيكي ثةيِرة
 دووةميش ئايا ئَيمة لة هةرَيمي كوردستان هيض كَيشةيةكمان نيية تةنها خةريكي بةروار و ِرَيكةوت بني؟.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَي، كاك مةم، فةرموو.
 بةِرَيز مةم برهان حممد قانع:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ِرام لةطةَل ئةو هاوِرَييانةدا، فيعلةن ئةوة دةقَيكي ثةيِرةوي نةبوو كة جةنابت خستتة دةنطدان، من هاو

دوو/ مةسةلةي ئةو دةبوو ثَيشرت بةداخةوة لة دانيشتين دووةم دا مةسةلةن ئيستينساخ بكرايةتةوة، 
نيية ناوي بةروار بَي،  هةردووكيان غةَلةتن، ئةطةر بؤ ثةرلةمان و ثةيِرةوةكةي خؤي لة ئةسَل دا ووشةيةك



 133 

بةرواري ية ناوضةيةكة جَيطري كراوة وةكو تاريخ، مةسةلةي ِرَيكةوتيش صودفةية، بؤية ئةو مةسةلةية 
)مَيذوو( بةكار بهَينراية ياخود )رؤذ( بةكار بهَينراية بةجَيرت بوو، بةداخةوة خراية دةنطدان و ِرؤيشت، 

 سوثاس.
 ثةرلةمان:ن/ سةرؤكي بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةَلَي، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان ئَيمة بةرثرسني لةوةي كة هاوِرَيكي هةبَي لةو تةعديلةي كة ئَيستا 
كراوة، ئَيمة لة ماددةي ثَيش ئةوة عةينةن ئةوة بِرطةيةكمان هةبووة كة دةَلَي )لة هةر شوَينَيك 

ادام لَيرة ئةوة ووشةيةكة ضةند جارَيك دةستةواذةي )جَيطري دووةم( هاتووة دةكرَي بة )سكرتَير(، م
دووبارة دةبَيتةوة ثشت بةو دةنطدانةي كة ثَيشرت كردمان لةسةر ماددةيةكي تر و ئَيمة بؤشاييةكمان هةية، 

 ، فةرموون ماددةى دواى ئةوة. ان ثِركردةوةئةو بؤشاييةم
 بةرَيز بةرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 تةم:ماددةى هةش

 دوو ثَيشنيار هةية:
سةةةةتةواذةى تَيكؤ تةةةةةنيا دة خةةةةؤى  كةةةةةم: وةك  شةةةةنيارى ية نةةةةةىثَي بةةةةؤ ليذ شةةةةاخ  نةةةةةكانى  -شةةةةةر و دَيري

 ثَيشمةرطة زياد بكرَيت بةم شَيوةيةى خوارةوة:
 ليذنةى ثَيشمةرطة و تَيكؤشةرو دَيرينةكانى شاخ.-

 خوارةوة:ثَيشنيارى دووةم: تةنيا خاَلى ضوارةم هةموار بكرَي بةم شَيوةيةى 
 ليذنةى كاروبارى كؤمةاَليةتى و خاوةن ثَيداويستيية تايبةتةكان.-
 ليذنةى داكؤكيكردن لة مافى مرؤظ.-

 ثَيشنيارى سَييةم: تةنيا خاَلى ضوارةم هةموار بكرَى و بةم شَيوةيةى خوارةوة:
 ليذنةى كاروبارى كؤمةاَليةتى.-
 ليذنةى خامنان و مافى مرؤظ.-

 نيا خاَلى ضوارةم هةموار بكرَى بةم شَيوةيةى خوارةوة:ثَيشنيارى ضوارةم: تة
 ليذنةى كاروبارى كؤمةاَليةتى و داكؤكيكردن لة مافى مرؤظ.-
 ليذنةى داكؤكيكردن لة مافى ذنان.-

مةةاددةى ) يةَةت  يةةاد بكر يةَةنج ز جنةةريةى ث بةةة ز يةَةك  جةةةم: خاَل شةةنيارى ثَين هةةةموار 29ثَي جةةةم  طةةةى ثَين ( بِر
 ة دوو ليذنة:بكرَيت بةم شَيوةية بكرَيت

 ليذنةى ثةروةردة.-
 ليذنةى خوَيندنى بااَل و توَيذينةوةى زانستى.-

 ثَيشنيارى شةشةم: وةبةرهَينان خبرَيتة سةر ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى.
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 ثَيشنيارى حةوتةم: خاَلى دووةم هةموار بكرَى بةم شَيوةيةى خوارةوة:
 ةوة و طةياندن و شوَينةوار.ليذنةى شارةوانى و طةشت و طوزار و طواستن-
 ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَيكردن و وةبةرهَينان.-

 ثَيشنيارى هةشتةم: خاىل دووةم هةموار بكرَيت بةم شَيوةيةى خوارةوة:
 ليذنةى شارةوانى و طةشت و طوزار و طواستنةوة و طةياندن.-

 ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَيكردن.
 ةك خؤى:ثَيشنيارى نؤيةم: و

 ( سَييةم هةموار دةكرَيتةوة ليذنةكة دةكرَيتة دوو ليذنة بةم شَيوةية:29ماددةى )-1
 ليذنةى ثَيشمةرطة.-
 ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَييةكان.-
 ( يازدةهةم هةموار دةكرَيتةوة و دةكرَيتة دوو ليذنة بةم شَيوةية.29ماددةى )-2

 و طةياندن و طةشت و طوزار. ليذنةى شارةوانى و طواستنةوة-
 ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهَينان.-
 ( سَيزدةهةم هةموار دةكرَيتةوة دةكرَيتة دوو ليذنةى بةم شَيوةية:29ماددةى ) -3

 ليذنةى دةستثاكى.-
 ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان و سكااَل.-
 ةى بةم شَيوةية:( ثازدةهةم هةموار دةكرَيتةوة و دةكرَيتة دوو ليذن29ماددةى ) -4

 ليذنةى كاروبارى كؤمةاَليةتى و داكؤكى لة مافى مرؤظ.-
 ليذنةى داكؤكي لة مافى ئافرةت.-

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

 دةستتان خؤش بَى، كاك )سريوان( بةاَلم خاَلى ثةيِرةوى بَي، فةرموون. 
 بةرَيز سريوان فرج حممد:

 ان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةم
لةَةَى  شةةتةم دة مةةاددةى هة يةَةرة  نةةةِروا، ل سةةةريا  ئةةةوةى بة بةةؤ  بةةوو،  شةةرت  كةةة ثَي شةةة  هةةةمان كَي نةةة  ئةةةوةى نةكةوي بةةؤ 
يةةةة  ئةةةةو )و( زؤر زيادة يةةةة  مةةةة هةَلة شةةةاخ( ئة نةةةةكانى  شةةةةر و دَيري تةةةةنيا )تَيكؤ خةةةؤى  كةةةةم وةك  شةةةنيازى ئة ثَي

 َل بفةرموون.)تَيكؤشةرة دَيرينةكانى شاخ(، من ثَيشنيارَيكى ترم هةية ئةطةر قبو
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

 راستكردنةوةت كردووة دةستت خؤش بَيت، )شادى( خان، فةرموون.
 بةرَيز شادى نوزاد وهاب:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 هةمان خاَلى كاك )سريوان(م هةبوو، سوثاس.
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 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس
 اس، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، كاك )بهمن(، فةرموون. زؤر سوث

 بةرَيز بهمن كاك عبداللة امحد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةةتى  بةةارى كؤمةاَل كةةار وكارو نةةةى  متةةان ليذ مةةة و مةةا ئَي نةةةوةى دووة لةةة خوَيند شةةتنى دووةم  لةةة داني مةةة  ئَي
شةةةةتطرييش  يةةةةا، ث بةةةةة ج تةةةةانيش  مةةةةرؤظ و ئافرة مةةةةافى  نةةةةةى  نةةةةدامى بةةةةةجيا، ليذ سةةةةَى ئة يةةةةةن  كةةةةرا لةال

 ثةرلةمان و زياتريش بةاَلم لة ناو ئةمة نةهاتووة ئةمة بؤ  دةنطدان ئةو خاَلة ئيزافة نةكراوة.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس 

 ليذنةى ياسايى فةرموون جوابى كاك )بهمن( بدةنةوة.

 حممد امني: لبةرَيزجال
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةةةةةِرَيزى و نةةةةةدامانى  طةةةةةادارى ئة يةةةةَةك ئا ضةةةةةةند جار نةةةةةةوةى دووةم  لةةةةةة خوَيند مةةةةةة  طةةةةةادارى ئَي ةك ئا
سةةني  بةةة نوو يةةة  شةةتطريى هة يةةة وة ث شةةنيارَيكيان هة هةةةر ثَي كةةة  بةةةوةى  سةةةبارةت  كةةردةوة،  لةةةمامنان  ثةر
يةةةةان  خةةةةةتى خؤ بةةةة  سةةةةني  بةةةة نوو شةةةةنيارانةى  ئةةةةةو ثَي هةةةةموو  كةةةةةن وة  سةةةايى ب نةةةةةى يا سةةةتةى ليذ ئارا

كةةة سةةةتةيان  يةةةة ئارا نةةةاردووة، بؤ نةةةةيان  نةةةة  ئةةةةو بةِرَيزا يةةةارة  بةةةةاَلم د تةةةةوة،  جةةةَى كراوة يةةةدا  ردووين تَي
كةةةردةوة،  نةةةدةمان جَي ضةةةارى ئةوة مةةةةحزةرَيكا وة بةنا لةةةة  كةةةةين  بةةةت ب سةةةةكان زة كةةةؤى ق نةةةاتوانني  مةةةةش  ئَي

 سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان: َيز د. رَيواز فايق حسبةِر

هةوَلبدةن بينووسنةوة، ثَيشنيارى بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمانى  بةِرَيزان لة ليذنةى ياسايى بؤ جارَيكى تر
تةةان ىَل  سةةايى داوا نةةةى يا لةةة ليذ تةةان  يةةدانى هاورَيكان بةةؤ يارمةت لةةةمانيش  نةةدامانى ثةر بةةةِرَيزان ئة سةةتان،  كورد

سةةَى، كة يةَةك بنوو خةةؤى دةق يةةة الى  سةةى دةكةين هةر بةِرَيزَيك كة ثَيشنيازَيكى تازة دةكا و لةناو راثؤرتةكةني
خةةؤى  لةةةالى  بةةدةن،  تةةان  مةةةتى هاوكاران بةةةاَلم يار نةةةهاتووة،  ثةةةيرةوا  لةةة  مةةة  نةةني ئة يةكةم هةر كةسَيكة دةزا
شةةتيوانيان  خةةؤى ث سةةيؤنةكةى  لةةةناو فراك كةةان  دةقةكة بنووسَى وة هةر هاورَييةكى لةناو فراكسيؤنة جياوازة

يةةة،  يةَةك ني مةةة واجب نةةني ئة سةةانكارى دةزا بةةؤ ئا بةةةاَلم كرد ناوى بنووسَى، تةنيا  سةةةرتان،  يةةة لة يةَةك ني ئيلتيزام
 هاوكارى هاوِرَيكانتان لة ليذنةى ياسايى بكةن بة دةقة و بة ثشتيوانييكان، كاك )اوميد(، فةرموون.

 بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةةر سةةةَى، دة كةةةة بنوو تةةةة روو دةقة بةةةةتَيك دةخا لةةةةمان با نةةةدامى ثةر كةةةات ئة سةةةت نا كةةةارى هةةةيض ثَيوي َى هاو
ئةةةوان  كةةارى  سةةايى  نةةةى يا مةةةرجَيك ليذ تةةة  ئةةةوة نةبَي بةةا  بةةةاَلم  كةةةن،  كةةات داواب ئةةةو  يةَةوة  يةَةت ئ نةةة ب ليذ
كةةة  يةَةك  تةةة عورف كةةةن ببَي يةةارى دة ئةةةوان د شةةنيارةكان  نةةى ثَي خةةةن، وةرطرت شةةنيارانة رَيكب ئةةةو ثَي هةةةموو 
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نةةةخَي نةةةوة،  يةَةك بَين نةةةوا مربر ئةةاوا رةت ببَيت كةةة  بةةةتَيكى دي يةَةك با لةةةمان كات نةةدامى ثةر يةةة ئة مةةةرج ني ر 
 نةبنووسى وة نةثشتوانى بةِرَيزَيكى تر بكات.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس
سةةايى  ئَيمة ومتان ئةمة ثابةندةى نيية، ئيلتيزام نيية وة ئةطةر ئةندامى ثةرلةمان ئةوةى نةكرد ليذنةى يا

سةةايىناتوانن بَلَين ئةوةيان نةكردووة، لةسةرةتا نةةةى يا لةةة ليذ تةةان   ،وة ثَيمان وتن وةكو هاوكارى بؤ هاورَيكان
كةةاك  بةةةِرَيز  سةةانكاريية،  سةةايش ئا يةعنى ثابةندييةك نيية، بةاَلم هةم بؤخؤتان باشرتة وة هةم بؤ ليذنةى يا

 )ثَيشةوا(، فةرموون. 

 :طاهر مصطفىبةرَيز ثَيشةوا 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةايي نةةةى يا بةةؤ ليذ سةةيارم  يةةةعنى ثر تةةة روو؟  ثةةاكَيج خراونة يةةةك  بةةة  هةةةمووى  شةةنيازةكان  ضةةى ثَي ة، بؤ
ضةةى  سةةتا بؤ تةةووة ئَي شةةتَيكم و سةةَييةما  شةةنيازى  لةةة ثَي مةةن  ضةةوارةما  نةةةى  لةةة ليذ يةةةم  شةةنيازى نؤ سةةتا ثَي ئَي
منةةان و  نةةةى خا يةةةتى ليذ بةةارى كؤمةاَل نةةةى كاروو لةةة ليذ نةةة  بةةؤ منو يةةةعنى  ثةةاكَيج،  يةةةك  تةةة  هةةةمووى بؤ

لةةة  مةةن  مةةرؤظ،  لةةة مةةافى  بةةةاَلم  يةةةم،  شةةنيازى نؤ تةةة ثَي شةةة، خراوة نةةيم با هةةاورا  طةةةَلى  يةةةما لة شةةنيازى نؤ ثَي
شةةوَينَيكى  لةةة  نةةةبَيت،  بةةوَلم  مةةن ق كةةة  بةةَى  يةةا  شةةتَيكى ت ضةةارخ  ضةةى نا هةةاورام بؤ تةةرى  مةةاددةى  سةةَى  طةةةَل  لة
نةةةةةوة  نةةةةة دةنطدا يةةةةةك خبرَي يةةةةةك  شةةةةنيازةكان  نةةةةةخراوة؟ ثَي يةةةَةك  بةةةةؤ ر يةةةَةت  شةةةةيازم كردب كةةةةة ثَي دي

 كى لةم جؤرة بكرَيت، سوثاس.مةعالةجةية
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

 طةيشت، وادةكةم جوابتان بدةنةوة، كاك )ضيا(، فةرموون.

 بةرَيز ضيا محيد شريف:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةةة د بةةةؤ منو كةةةرن،  سةةةجيل  نةةةة تة هةةةةموو نةهاتي كةةةرن  بةةةةحس  تةةةة  نةةةا دووةم دا ها شةةةنيارا د كؤمبوو تةةةؤر ئةةةةو ثَي ك
شةةةتةظانيا  سةةةا ث يةةَةنج كة كةةةرن و  ث يةةَةدة  تةةةة ز شةةينوار بَي كةةةةليما  شةةةارةوانيَي  يةةَةذنا  كةةةة ل ل بةةةوو  شةةةنيار كر يةَةدانى ثَي ز
بةةةةةىَل ب  نةةةةة،  يةةةةَي  كري شةةةةتةظانيا وَى رةئ سةةةةيؤنَيت دى ذى ث يةةةَةت فراك سةةةةةريةتا برادةر بةةةةوو ئةك يةةةةَي كر ظةةةةَى رةئ

جةةالىل كةةاك  يةةا  ئةةةو  كةةرن،  سةةبيت  يةةة تة شةةنيار نةهات ئةةةظ ثَي ظةةة  شةةنيارى ب  خمابني سةةةك ثَي هةةةر كة كةةرى  بةةةحس 
 دةستى بنظيسيت ب راستى ناكرَيت ثَيويستة ئةو بهَيت تةسجيل كرن، سوثاس. 

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس
 دةست خؤش، كاك )شوان( فةرموون.

 بةرَيز شوان كريم حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 هةمان كَيشةمان هةية.
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 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:رَيواز فايق حس بةِرَيز د.
 وا دةكةم ئَيستا ليذنةى ياسايى وةاَلمتان بدةنةوة، كاك )( فةرموو.

 بةرَيز شوان حممد كريم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةةارةوانى و  نةةةةى  بةةةةر ليذ تةةةة  بةةةةرهَينان بكةوَي نةةةةى وة كةةةة ليذ كةةةرد  شةةةنيارى  سةةةا( ثَي طةةةار عي هةةةةظاَل )رز
هةةةمان ئاوةدانكردنةوة و طواست كةةرد بة نةوة و طةياندن بةيةكةوة بن، زياتر لة ضوار ثةرلةمانتار ثاَلثشتيان 

 شَيوة جَيطري نةكراوة لة ثَيشنيازةكة، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

 كاك )زانا( فةرموون.
 بةرَيز زانا خالد مسايل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةارى ثَيم واية ئةوةى من دة نةةةى كارو خيةمة روو رةنطة تةنها غةَلةتى ئيمالئى بَي، ثَيشنيارمان كرد كة ليذ

بةةارى  كةةار و كارو تةةى  نةةاوى وةزارة كةةة  ضةةونكة وةزارةتة يةَةت،  يةةاد بكر لةةةثَيش ز كةةارى  شةةةى  يةةةتى و كؤمةاَل
 كؤمةاَليةتيية ئةم ثَيشنيارة بة نوويسنيش ئاراستةى ليذنةى ياساييمان كردووة، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:ز د. رَيواز فايق حسبةِرَي
 )خدجية( خان فةرموون، نوقتةى نيزاميية؟

 :طهبةرَيز خدجية عمر 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 وةكو ئةندامى ليذنةى ياسايى.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

نةةةوة، نا با خؤيان وةاَلم بدةنةوة، )خدجية( خان ليذنةى ياسايى دةبَي جةةواب  بدة صةةة  ت خؤيان لةسةر مةنة
لةةةو  طةةةر  بةةدةن ئة نةةةوة  ئةةةوان روونكرد بةةا  سةةايى،  نةةةى يا كةةو ليذ بةةةاَلم وة يةةاوازة،  يةةة ج سةةةَيكت هة طةةةر ق ئة
نةةةى  سةةةرؤكى ليذ بةةةِرَيز  ضةةاو،  فةةةت دةدةم بةسةر مستةواية نةبوو  يا ئةوةى كة تؤ دةتويست نةيان وت دةر

 ياسايى، فةرموون.
 بداللة:بةرَيز  بذار خالد ع

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةةو  لةةةمانى  سةةةرؤكايةتيا ثةر سةةتةيا  طةةةل دة يةةذنا ذى د سةةةرؤكايةتى د ل سةةتةيا  نةةا دة شةةرت ذى د كؤمبوو مةةة ثَي
ئةةو دوو  ظةةة  يةةد كرة مةةة تةئك سةةايي  يةةذنا يا نةةةكَي دا ل لةةةمانى د كؤمبوو سةةةرؤكايةتييا ثةر جارةكادى ذى دطةل 

جنةةاو جارا ذى د دانيشتنا ثةرلةمانى دا، ضار ج مةةةكا طو يةةة، ميكانيز خةةاز كري مسةةى دا سةةايي ب رة يةةذنا يا اران ل
غةةى و  بَيتة دينت بؤ نظيسني و وةرطرتنا ثَيشنيارَيت ئةندام ثةرلةمانَيت بةِرَيز، هةرضةندة ليذنا ياسايي درَي
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سةةتى  نةةة ب را لةةةت هة نةةدةك حا كةةرى، ىَل ه كةمتةرخةمى نةكريية ئةظا ثَيويست مة يا نظيسى و يا تةسجيل 
لةك جارا ئةندامَيت ثةرلةمانى ئاطةهدار كرينة كو ئةطةر ئةندامةكَى ثةرلةمانى ثشتطرييا هةظالةكَى مة طة

تةةة  ظةةة دبي جةةارا ئة لةةةك  كةةةم، طة لةةةمانى د نةةدام ثةر فةةالن ئة شةةتطرييا  ئةةةز ث خؤ بكةت ثَيتظيية سريح بَيذيت 
ضةةةندَى ظةةَى  سةةَى كَيشة كو ئةندامَيت ثةرلةمانى طلةيي ذ ليذنا ياسايي بكةت، ئةم ب  سةةتة نة نةةدين ثَيوي  ثابة

سةةةبارةت  ئةةةظا  كةةةت،  لةةةمانى د سةريح ئةندامَى ثةرلةمانى ئيشارةت ثَى بدةت كو ثشتطرييا فالن ئةندام ثةر
سةةتنةوة  ب ليذنا شارةوانى و شوَينةوارا د ثَيشنيارا حةفتَى دا هةى ليذنةى شارةوانى و طةشت و طوزار و طوا

 و طةياندن و شوَينةوار، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:ِرَيز د. رَيواز فايق حسبة

 زؤر سوثاس، )خدجية( خان دةتةوَى قسة بكةى، فةرموون.
 :طهبةرَيز خدجية عمر 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةةر  كةةة ض لة يةةة  ئةةةوة كردي سةةةر  يةةدمان لة جةةار تةئك كةةة زؤر  سةةايى  نةةةى يا نةةدامى ليذ كةةو ئة نةةيش وة م

شةةَى د خةةؤى دابني شةةوَينى  صةةةبى، ض لة شةةى مةنة مةةة توو جةةار ئَي بةةةس زؤر  بةةزامن،  كةةةى وا سةةة ب تةةوانى ق ة
شةةةتة  ئةةةةو  كةةةة  جةةةارى دي كةةةو  ئةةةةوجارة وة بةةةا  يةةةة  خةةةؤش ني مةةةان  ئةةةةوة ثَي بةةةةر  بةةةني لة شةةةوَين دة تةةةى  طرف
بةةذار(  كةةاك ) كةةةين  سةةة ب مةةان ق شةةوَينى خؤ لةةة  هةةةر  نةةى  سةةتمان زا بةةة ثَيوي هةةةر  يةةة  تةةةوة، بؤ بةةارة بي دوو

شةةةني كةةةة ثَي ئةةةةوةى  سةةةةلةى  سةةةةر مة يةةَةدا لة مةةةاذةى ث سةةةى ئا كةةةة با كةةةراوة  نةةةة  بةةةة ليذ مةةةاذة  تةةةةم ئا ازى حةف
 ليذنةى شارةوانى و طةشتوطوزار و شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن كراوة، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس
 دةست خؤش، )روذان( خان فةرموون.

 بةرَيز روذان حممد كريم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةة بةةة ثر بةةوو سةةةبارةت  يةةةك  يةةادكردنى بِرطة بةةة ز سةةتمان  ئةةةوة ثَيوي مةةى  بةةؤ وةاَل شةةةوا(  كةةاك )ثَي يارةكةى 

مةةةاددةى ) يةةَةنني 91بةةةؤ  كةةةا ب هةةةةظاَلَيك دةي شةةةنيارَيك  نةةةاتوانني ثَي سةةةايى  نةةةةى يا سةةةةاَلت ليذ ضةةةونكة دة  )
مةةةةكان  بةةةةى ئةندا بةةةوو زؤر بةةةةوة  سةةةتمان  سةةةتنةوة  ثَيوي بةةةؤ رَيكخ كةةةةين،  جمةةةى  تةةةرا دة يةةةةكَيكى  طةةةةَل  لة

يةةةان ثَي لةةةة وت هةةةاتووة  كةةةة  شةةةنيارةكانا  لةةةة ثَي تةةةةوة  كةةةات مبَينَي سةةةت نا يةةَةت، ثَيوي يةةةة البرب ئةةةةو بِرطة سةةةتة  وي
سةةايى،  نةةةى يا بةةة ليذ بةةدرَى  كةةة  كةةرد  سةةةاَلتةمان  ئةةةو دة مةةة داواى  يةةة ئَي سةةايى، بؤ نةةةى يا شةةنيارى ليذ ثَي
نةةةةاو  يةةةةة  كةةةةةى نةخرا كةةةةة را ية نةةةةةكات  لةةةةةيى  سةةةةَيك ط هةةةةيض كة ئةةةةةوى  بةةةةؤ  سةةةةتنةوة و  يةةةةة ِرَيكخ بؤ

 ارةكانةوة، زؤر سوثاس.ثَيشني
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

 ( فةرموون.عثمانكاك ) 
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 :ةكريم سوار عثمانبةرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةةةو  كةةةردووة  شةةةنيارمان  مةةةة ثَي يةةةادكراوة، ئَي كةةةة ز طةةةةى  ئةةةةو بِر يةةةارة  شةةةتةمةوة د مةةةاددةى هة سةةةبةت  بةن
شةةة نةةةةكانى  شةةةةرة دَيري يةةةة )تَيكؤ كةةةو بِرطة يةةةوادارم وة شةةةاخ(ة، ه نةةةةكانى  شةةةةر و  دَيري نةةةةك )تَيكؤ اخ(ة 

 رةهةندَيكى نيشتمانى تةماشاى ئةو خاَلة بكرَيت بؤ زياد كردنى، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

 كاك)د.زيدان( فةرموون. 
 بةرَيز زيدان رشيد خان اودل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
هةةةاور نةةةيش  شةةةنيارةكان م هةةةةموو ثَي خةةةاَل  بةةةة  خةةةاَل  شةةةنيارةكان  كةةةرَى ثَي شةةةةوا( دة كةةةاك )ثَي طةةةةَل  ام لة

مةةةوَي  تةةةميش دة شةةنيارى حةو بةةةاَلم ثَي يةةةمم،  شةةنيارى نؤ طةةةَل  ثَي مةةن لة نةةة  بةةؤ منو كةةرَي،  مةةاذةى ثَيب ئا
يةةةة،  مةةةاذة ثَيكردبا يةةةا ئا بةةةة ج شةةةنيارةكانيان  نةةةةكان ثَي هةةةةموو ليذ تةةةةدا  لةةةةو كا جةةةا  بةةةدةم،  سةةةةر  طةةةى لة دةن

 ؤئةوةى ئَيمة بتوانني ليذنة بة ليذنة دةنطى لةسةر بدةين، سوثاس.ب
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

سةةايش  نةةةى يا بةةَى وة ليذ مةةاددة دة بةةة  مةةاددة  لة راستيا دةنطدان لةسةر ماددةكان، ثَيشنيازة ياسا و بِريارةكان 
نةةاتوانني بِر يةةة  بةةوون، بؤ ثةةةيرةو  مةةاددةى  ئةةةو  نةةدةى  كةةاك )ثابة طةةدان،  نةةة دةن طةةة بيخةي بةةة بِر بااا طةةة  (، ع

 فةرموون.
 بةرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةةرد  يةةَةوة  طةةةةَل ئ سةةةةمان لة مشةةةان ق كةةةة خؤ شةةةرتيش ليذنة مةةةة ثَي بةةةةاَلم ئَي كةةةةت دا،  جةةةةنابت روونكردنةوة

سةة لةةة مة يةَةت  سةةةرى دةب كةةة لة شةةانةى  لةةةو كَي يةةةك  مةةاددة  ئةةةو  كةةة  كةةرد  ئةةةوةمان  سةةى  طةةدان، با ةلةى دةن
يةةةةك  لةةةة  كةةةة  لةةةةكؤى ماددة شةةةنيارى  بةةةةاَلم ثَي سةةةيوة،  بةةةةجيا نوو مةةةة  شةةةنيارةكامنان ئَي ئةةةةوةى ثَي بةةةةر  لة
صةةلةكة  مةةاددة ئة بةةؤ  نةةاتوانَى  عةةةن  بةةدات تةب شةةنيارة  ئةةةو ثَي بةةؤ  نةةط  نةةدامَيكيش دة طةةةر ئة شةةيةتى، ئة بة

نةةةبوو،  مةةة وا  سةةةرتا ئة مةةة لة بةةدات، ئَي نةةط  جةةار دة يةةةك  بةةدات  كةةة  كةةؤى ماددة هةةةر بةةؤ  ئةةةوة  ضةةونكة 
تةةةوة،  يةةا كراوة يةَةدا ج بةةرادةرةى ت ئةةةم  شةةنيارةى  ئةةةم ثَي يةةدةن  خةةؤى زائ كةةة وةك  كةةؤى ماددة شةةنيارَيك  ثَي
خةةةؤى  نةةةةكان وةك  هةةةةموويان ليذ شةةةتى  كةةةؤى ط كةةةة  شةةةةرةكان ماددة شةةةمةرطة تَيكؤ ئةةةةوةى ثَي نةةةة  بةةةؤ منو

شةةارةوانيي نةةة  تةةر ليذ شةةنيارَيكي  ضةةاكبكرَيت، ثَي مةةةيان  بةةووة ئة شةةنيارةكة  يةةةكَيكى بةةةس ثَي كةةراوة  ةكان 
مةةاددة  بةةة  مةةاددة  يةَةت  ثةةةيرةوا دةب بةةةثَيى  كةةة  ئةةةوةى ماددة بةةةر  مةةة لة كةةراوة ئة نةةةوة  لةةة ئاوةدانكرد تةةر 
بةةةةر  يةةةة لة يةةةة، بؤ يةةةةك ماددة نةةةةكان  هةةةةموو ليذ شةةةنيارانة و  ئةةةةو ثَي هةةةةموو  مةةةةش  بةةةدرَى، ئة طةةةى ثَي دةن
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ثةةةةيرة بةةةةثَيى  مةةةة  بةةةةاَلم ئة سةةةتة،  لةةَةَى را شةةةةوا( دة كةةةاك )ثَي ئةةةةوةى  مةةةة،  ئةةةةوة  مةةةة ميكانيز سةةةا ئة و يا
 سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس
طةةةَل 89بةِرَيزان لة ليذنةى ياسايى بةطوَيرةى بِرطةى دووةم لة ماددةى ) سةةايى لة نةةةى يا مةةةودوا ليذ بةةؤ لة  )

سةةتة تةةةنها ئارا بةةة  سةةايةك  سةةايى ليذنة تايبةمتةندةكان، يا ئةطةر ثَيشنيازة ياسايةك يا ثرؤذة يا نةةةى يا ى ليذ
هةةةنطى 89كرابوو ئَيوة دةتوانن ئاماذة بة بِرطةى دووةم لة ماددةى ) ( كةدةَلَى )ليذنةى تايبةمتةند بة هةما

ئةةةو  بةةؤ  شةةتنةوة  سةةةرلةنوَى دار طةةرن و  نةةد وةردة بةةة هة يةةةكان  شةةنياز و ِرا لةطةَل ليذنةى ياسايى سةرجةم ثَي
مةةاذة ماددانة دةكةن كة ثَيويست دابِرَيذرَينةوة، ئةطة ر ثَيويستى كرد روونكردنةوةش دةدةن، بؤ لةمةودوا ئا

ئةةةو 89بة بِرطةى دووةم لة ماددةى ) سةةَييةما  نةةةوةى  نةةةوةى دووةم و خوَيند يةَةوان  خوَيند لةةة ن بةةةِرَيزتان   )
كةةاك ) تةةر،  تةةةكانى  بةةؤ حاَلة كةةةن  تةةان ب سةةةاَلتةى خؤ ئةةةو دة سةةةى  يةةة ممارة يةةة تكا بااواردةسةاَلتةتان هة (، د.ري

 فةرموون.
 رَيز رَيبوار عبدالرحيم عبداللة:بة

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةةة ض  كةةةة  كةةةراوة  لةةةةوة  بةةةاس  نةةةى  بةةةة روو سةةةتاندا زؤر  لةةةةمانى كورد نةةةاوخؤى ثةر ثةةةريةوى  لةةةة  يةةةارة  د
بةةةةةو  كةةةةرَى  سةةةةجيل دة ئةةةةةكرَى،  تة شةةةةت  لةةةةةمانتارَيك يادا هةةةةةبوو ثةر شةةةةنيارَيكى  يةةةَةك ثَي يةةةةةتَيك كات ئال

بةةةةِرَيزى  نةةةدامى  سةةةىَ  ئة كةةةة  نةةةى شةةةَيوةيةى  شةةةَيوةيةكى زم بةةةة  ئةةةةوةش  كةةةات،  شةةةتيوانى ب لةةةةمان ث ثةر
مةةن  يةةة  يةَةت، بؤ سةةراو ب بةةة نوو شةةَيوةيةك  بةةة  نةةةك  كةةرَى  تةةةرح دة شةةنيارانة  ئةةةم ثَي كةةى  شةةَيوةيةكى زارة بة
سةةَى  كةةة  شةةنيارانةى  ئةةةو ثَي يةةا  شةةتنى ئاواي كةةاتى داني لةةة  سةةايى  نةةةى يا يةةاردةرى ليذ بةةةِرَيز بِر كةةةم  داوادة

سةةَى ئ يةةةن  لةةة ال يةةة  شةةتى هة كةةات ثاَلث شةةتى ب خةةؤى يادا نةةة  بةةةِرَيزى  ليذ يةةاردةرى  نةةةوة بِر نةةدام ثةرلةما ة
 بؤ ئةوةى ئةو ئيشكالياتانة دروست نةبَي، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس
 دروستة، ئَيستا بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، كاك )رزطار(، فةرموون.

 حممد حممود: بةرَيز رزطار
 ؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز سةر

هةةاوِرَيم  شةةوان(ى  كةةاك ) كةةو  بةةةِرَيز وة لةةةمانى  نةةدام ثةر سةةَى ئة لةةة  يةةاتر  شةةووترا ز شةةتنى ثَي لةةة داني مةةة  ئَي
بةةةن يةةةةك  طةةةةَل  شةةةارةوانى لة بةةةةرهَينان و  كةةةرد وة شةةةنيارمان  يةةَةدا، ثَي شةةةارةتى ث كةةةارى  ،ئي ئةةةةوةى  بةةةةر   لة

 ثَيكةوةييان زؤرة.
 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانواز فائق حسرَيد. بةِرَيز  

 كاك )رزطار( دانراوة لةناو بذاردةكاندا، )د.شايان(، فةرموون.
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 بةرَيز شايان كاك صاحل حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةةةة  كةةةةة ئَي كةةةةرد  ئةةةةةوةى  شةةةةنيارى  سةةةةايى ثَي نةةةةةى يا شةةةةووش ليذ جةةةةارى ثَي طةةةةةورة،  خةةةةواى  بةةةةةناوى 
كةةةاك شةةةاخةوان(،  كةةةاك ) مةةةة  يةةَةرين، ئَي يةةةان بن سةةةينةوة، بؤ شةةةنيارةكةمان بنوو شةةةنيازةكامنان  ثَي طةةةؤران( ثَي (

 بة نووسراوى بؤ ناردن، بةاَلم رةضاو نةكرا، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

نةةدمانى  بةةةِرَيزان ئة شةةم  كةةةوَيت وة هيواداري سةةايى فرياب هيوادارم بؤ جارَيكى تر بةِرَيز بِرياردةرى ليذنةى يا
ئةةةم ت بةةؤ ثةرلةمان لة جَيبةجَى كردنى  سةةةية  ئةةةوة دوا ق سةةاى  نةةةى يا بةةةِرَيزان ليذ كةةةن،  كةةارى ب كةةة هاو ةكني

 جةنابت تةواو دةخيةمة دةنطدان.
 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةةر خةةةاز  سةةةايي دا يةةةذنا يا مسةةةى ل شةةةَيوةيةكى رة جةةةارا ب  ضةةةار  شةةةتى  ظةةةة ث ظةةةة ئة يةةةد كةينة طةةةةر  ،تةئك ئة
نةةدامَيت  بةةؤ ئة بةةن  يةَةر  يةَةرةك دوو د ئةةةظرؤ د مةةة ذ  طةةةل  بةةن  كةةار  سةةن هاو يةةت بنظي محةةةت ب لةةةمانى زة ثةر

يةةد  بةةةس تةئك سةةني،  نةةة نظي شةةنيار بَي نةةدَى ثَي بةةؤ ه نةةَيني  شةةرت دا مةةةكا با جةةديرت ميكانيز ئةةةم دَى ب  ظةةة  ثَي
جةةةارا  نةةةدةك  قةةةيقن ه لةةةةك دة ئةةةةم طة يةةةة  خةةةةمى نةكري مةةةة كةمتةر سةةةايي  يةةةذنا يا كةةةو ل ظةةةة وة ذى دكةمة

لةةةةم نةةةدام ثةر يةةةَي ئة بةةةينت ذ ال مةةةال  شةةةتطرييا ئيه ئةةةةز ث يةةَةذيت  سةةةةراحةت ناب ظةةةت ب  مةةةَى دئاخ ظةةةة دة انى 
خةةةةةم  ئةةةةةم كةمتةر نةةةةة و  مةةةةة ني نةةةةةها  ظةةةةة طو نةةةةدَى ذى ئة بةةةةةر ه كةةةةةم، ذ لةةةةةمانى د نةةةةدام ثةر فةةةةالن ئة

 نةبووينة ئو داخازا لَيبوورينَى ذى دكةين بؤ هةر كةم و كورتييةكَى
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس 

بةةةردةمى ) سوثاس، بةِرَيزان مةةة لة سةةتا ئَي لةةةمان ئَي نةةدامانى ثةر بةةةِرَيزى 9ئة نةةدامَيكى  هةةةر ئة بةةذاردةداين   )
نةةةى  بةةةاَلم ليذ خةةؤى،  كةةو  كةةة وة كةةةم ماددة بةةذاردةى ية ثةرلةمان بؤى هةية دةنط تةنها بة يةك بذاردة بدا، 

بةة نةةدامى  ضةةةند ئة لةةةمان ثَيشمةرطة دةستةواذةى )تَيكؤشةرة دَيرينةكانى شاخ(ى بؤ زياد دةكرَى،  ةِرَيزى ثةر
سةةاييا  نةةة يا ثةةؤرتى ليذ لةةة را ئةةةوةى  كةةو  كةةة وة لةةةمان ماددة نةةدامانى ثةر لةطةَل ئةو طؤرانكاريةية؟ بةِرَيزان ئة
تةةةنها  هةةاتووة  كةةة  لةةة راثؤرتة شةةَيوةى  بةةةو  نةةة و  سةةةر دوو ليذ بةةؤ  نةةةكان  هةةةموو ليذ شةةكردةكانى  هةةاتووة دابة

اخ(ى بؤ زياد دةكرَى بؤ ليذنةى ثَيشمةرطة ض بةِرَيزَيك طؤرانكارى ئةوة دةبَيت كة )تَيكؤشةرة دَيرينةكانى ش
كةةو 9لةطةَل ئةوةية با دةست بةرز كاتةوة؟ ) كةةة وة ( كةس دةنطيان بؤ ئةو بذاردةيةدا، بذاردةى دووةم ماددة

تةةة  خؤى بةبَى هيض طؤرانكارييةك تةنها ليذنةى كاروبارى كؤمةاَليةتى خاوةن ثَيداويستيية تايبةتييةكان وا
كةةةس  كاروبارى ضةةةند  كةةرَى،  يةةاد دة بةةؤ ز يةةةكان(ى   سةةتيية تايبةتي خةةاوةن ثَيداوي سةةتةواذةى ) كؤمةاَليةتى دة

يةةةتى  بةةارى كؤمةاَل نةةةى كارو شةةانى ليذ لةةة ناوني تةةةنها  بةةَى  خةةؤى  لةطةَل ئةوةية؟ دابةشكردنى ليذنةكان وةكو 
فةةة لةةة ما كةةؤكيكردن  نةةةى دا يةةةكان وة ليذ سةةتيية تايبةتي خةةاوةن ثَيداوي كةةرَى  يةةاد ب مةةة ز ئةةةى ئة مةةرؤظ  كانى 
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بةةؤ دةرفةت بدةنة هاورَيكانتان مافةكانى ذنان لة كوَيية بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى؟  سةةايي  لة ليذنةي يا
 ئةوةي تةركيز بكةن، فةرموو كاك شوان.

 بةرَيز شوان كريم امحد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيم واية زؤربةي ثَيشنيارةكان جَيطري  ماددةي هةشتةم زؤر بةربَلاوة، زؤرترين ثَيشنياري لةسةر كراوة،
 نةكراوان، بؤية ثَيشنيار ئةكةم ثَيداضوونةوةي ثَي بكرَي و دووبارة دابرَيذرَيتةوة.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:حسبةرَيز د. رَيواز فايق 
بةرَيزان ثَيشنيازي دووةم بةو شَيوةية، ليذنةي كاروباري كؤمةاَليةتي و مافةكاني مرؤظ خاوةن 

يستيية تايبةتةكاني بؤ زياد بكرَي، بة تةنيا، واتة راثؤرتةكة وةكو خؤي، تةنيا دةستةواذةي خاوةن ثَيداو
( كةس لةطةَلييةتي، بذاردةي سَييةم )ماددةكة 3ثَيداويستيية تايبةتيةكاني بؤ زياد بكرَي؟ كَي لةطةَلة؟ )

ني مرؤظ و مايف داكؤكي كردن لة وةكو خؤي، بةاَلم دابةش كردني ليذنةي كاروباري كؤمةاَليةتي و مافةكا
مافةكاني مرؤظ و مافةكاني ئافرةت و بةو شَيوةية بَي، ليذنةي كاروباري كؤمةاَليةتي بة جيا، ليذنةي 

( كةس، بذاردةي ضوارةم، ماددةكة وةكو خؤي، تةنيا ئةو 3خامنان و مايف مرؤظيش بةجيا، كَي لةطةَلة؟ )
مةاَليةتي و داكؤكي كردن لة مايف مرؤظ، ليذنةي داكؤي كردن لة طؤرانكاريية ئةكرَي، ليذنةي كاروباري كؤ

مايف ذنان، كَي لةطةَلة؟ بذاردةي ثَينجةم، ماددةكة وةكو خؤي مبَينتةوة، بةاَلم ليذنةيةكي تر لة ليذنة 
هةميشةيةكاني ثةرلةمان دابةش بكرَي ئةويش ليذنةي ثةروةردة و خوَيندني بااَل و توَيذينةوةي زانستية 

( 5 بة دوو ليذنة، ليذنةي ثةروةردة و ليذنةي خوَيندني بااَل و توَيذينةوةي زانسيت، كَي لةطةَلة؟ )بكرَي
كةس، ثَينشيازي شةشةم، ماددةكة وةكو خؤي، بةاَلم وةبةرهَينان خبرَيتة سةر ليذنةي دارايي و كاروباري 

شَيوةية، ليذنةي شارةواني و  ئابووري، كةس نيية، ثَيشنيازي حةوتةم، خاَلي دووةم هةموار بكرَي بةو
طةشت و طؤزار و طواستنةوةي و طةياندن و شوَينةوار، شوَينةةواري بؤ زياد بكرَي، ئةوةي تريش ليذنةي 
ئاوةدان كردنةوة و نيشتةجي كردن و وةبةرهَينان، كَي لةطةَلة؟ بةرَيزان بذاردةي هةشتةم تكاية هيض كةس 

خاَلي دووةم هةموار بكرَي و بةو شَيوةية بَيت، ليذنةي شارةواني دووجار دةنط نةدات، ثَيشنيازي هةشتةم، 
و طةشت و طؤزار و طواشتنةوة و طةياندن ليذنةي ئاوةدان كردنةوة و نيشتةجَي كردن، كَي لةطةَلة؟ كةس، 
ثَيشنيازي نؤيةم، ماددةكة وةكو خؤي كة لة ناو راثؤرتي ليذنةي ياسايي هاتووة، بةرَيزان ثَيشنيازي نؤيةم 

 ( ئةندامي ثةرلةمان، فةرموو ماددةي دةيةم.67ةسند كرا بة دةنطي )ث
 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةي نؤيةم دوو ثَيشنيار هةية:

 وةكو خؤي مبَينَيتةوة تةنيا كاتَيك دياري بكرَي. 1
 وةكو خؤي. -2
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 ( دووةم هةموار ئةكرَيتةوة و بةو شَيوةية:42ماددةي )
وةزيري ثةيوةنديدار لةسةر داواي خؤي و رةزامةندي سةرؤك يان لةسةر داواي ليذنة لة كؤبوونةوةي  1

ليذنةكان ئامادة ئةبَي، كاتَي طفتوطؤي بابةتَيك ئةكرَي كة ثةيوةندي بة وةزارةتةكةوةية هةية، ئةتوانَي 
ان لةسةر برياري ليذنة لة راثؤرت ستايف وةزارةتةكةي لةطةَل خؤي بَييَن بؤ كؤبوونةوة، تَيروانينةكانيشي

 جَيطري ئةكرَي بةبَي ئةوةي مايف دةنطدانيان هةبَيت.
 ريزبةندي برطةكاني ئةو ماددةية ئةطؤردرَي بةو شَيوةية ئةبَيت: -2
 وةكو خؤي. 1
 دووةم ئةبَيتة ثَينجةم. -2
 سَييةم ئةبَيتة دووةم. -3
 – ضوارةم ئةبَيتة سَييةم.4
 ارةم.ثَينةجةم ئةبَيتة ضو -5

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز رَيواس فائق
 فةرموو كاك عةلي.

 بةرَيز علي محة صاحل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيشنيازي يةكةم مةنتقيةن غةَلةتة، نابَي خبرَيتة دةنطدان، كَي كات دياري بكات؟ ئةلَي كات دياري بكات، 
 كَي دياري بكات؟ 

 رلةمان:ن/ سةرؤكى ثةبةرَيز د. رَيواز فايق حس
 فةرموو كاك دابان.

 بةرَيز دابان حممد حسني:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة لة خوَيندنةوةي دووةمي ئةو ثرؤذةية قسةمان كرد و ثَيشنيار و تَيبيين كرا، ئةوكاتة ثَيم وابوو 
طةر بةسةر ليذنةي ياسايي تَيثةريووة، ضونكة لة ئةسَلي ماددةكة كات هةية، كاتةكةي سَي رؤذة، ئة

( رؤذ، بةاَلم 15 -10برادةران يان هةر كةسَيكي تر ئةو كاتةي ثَي كةمة ئةتوانَي زياد بكرَي بكرَي بة )
كاتي تيا نةبَي ئةوة خراثة، ضونكة تةناقوز دروست ئةكات، لة ماددةي دواي ئةوة ئةلَي لة كاتي دياري 

ياري كراو، ئةطةر بةو شَيوةية بروا كراوة، كة كاتت نةبَي ضؤن لة ماددةي دواي ئةوة ئةلَيي لة كاتي د
ةوة و ئةو يطومان ئةكةم ئةو سةالحياتة بؤ دياري كردني كات دةستةي سةرؤكايةتي بؤ خؤي هَيشتبيةتي

(، بةاَلم ناكرَي ئةوة بة  15- 10 -رؤذ 3سةالحياتة خباتة الي خؤي، ثَيويستة ئةو كاتة دياري بكرَي ئايا )
تةي سةرؤكايةتي بؤ بانطهَيشت يان ميوانداري كردني هينَيك بؤ خؤي كراوةيي جَي بَيَلني، ئةوكات دةس

 بيهَيَليتةوة.
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 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس

دةست خؤش، هيوادارم طومان لة دةستةي سةرؤكايةتي نةكةي، بةرَيزان ئةو ماددةية ضةند برطةيةكة، 
كة وةزير بؤ خؤي داوا ئةكات بَيتة ثةرلةمان، كاتة دياري ئَيمة دةستكارميان كردووة، تةنيا ئةو حاَلةتةية 

كراوةكة بؤ ئةو كاتةية كة ليذنة داوا ئةكات وةزيرَيك بَيتة ثةرلةمان، هيوادارم بة تةركيز طوَي بطرين، 
ئةوةي دَي شتَيك ئةخاتة روو لةسةر داواي خؤي هيض عسورَيكي ئيلزام كردني تَيدا نيية، ثابةند كردني 

، بةرَيزَيك بؤ منوونة وةزيري كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاو خؤي داواي كردووة بَي بؤ ثةرلةمان، تَيدا نيية
بَيت بةرنامةي كاري وةزارةتةكةي خباتة بةردةمي ليذنةي كشتوكاَل و ئاودَيري، هيض ئيلزامَيكي تَيدا نيية 

اَلم لة برطةي يةك كة ئةَلَي بؤ روون تا ئَيمة كاتي بؤ دياري بكةين خؤي ئةلَي ئةمةوَي بَيم، ئةوة وديية، بة
كردنةوة، بةرَيزان خستنة روو، روون كردنةوة، دوو مةفهومن، هةرضي داواكردن و روون كردنةوةية 
عونسورَيك يان رةطةزَيكي ثابةند كردني تَيداية، بةاَلم ئةوةي تر كة خؤي دَيت ئةخياتة روو هيض 

ةوة تكاية طومان نةكةين، ئَيمة وردين، خؤي داوا ئةكات بَيت، رةطةزَيكي ثابةند كردني تَيدا نيية، لةبةر ئ
ضاوةرَي ئةكات موافةقةي بؤ بكرَي بؤ ئةوةي بَيت، كةواية هيض خواسيت نيية كة نَيت، بةاَلم لة برطةي 

( رؤذيشي بؤ دائةنَيي، ئةوة جياوازي هةردوو 3( تؤ داواي لَي ئةكةي بَي و )42يةكةمي ماددةى )
 رموو كاك ئومَيد.حاَلةتةكةية، فة

 بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

زؤر داواي لَيبوردن دةكةم ئةطةر قسةكامن قسةي ثةيرةوي نةبن، بةاَلم هةروةكو روون كردنةوةيةك 
ناحةقي ئةكرَي دةرحةق بة ثةرلةمان لة كةنالَيكي راطةياندن كراوة، طواية لة ماددةي هةشتةم ئةنداماني 

ةرلةمان و ثةرلةماني كوردستان و بةتايبةت فراكسيؤنةكاني دةسةاَلت دذي خواستةكاني خاوةنثَيداويسيت ث
ثَيداويستة تايبةتةكان  تايبةتن، روون كردنةوة لةوةية راستة لة ليذنةكة باسي لَيوة كراوة و ناوي خاوةن

و خواسيت خاوةن ثَيداويستيية زياد بكرَي، ئةوة بة مةعناي ئةوة نيية كة ئةطةر ئةو ناوة زياد نةبو
تايبةتيةكان رةضاو نةكرَي، وةزارةتي كاروكاروباري كؤمةاَليةتيية هةموو ضني و توَيذةكان لة خؤ ئةطرَي، 

ةكانيش يةكَي لةو توَيذانةن، بة دَلنيايةوة هةم فراكسيؤنةكان و ثةرلةمانيش يخاوةن ثَيداويستيية تايبةتي
ويستم بَلَيم ناحةقي دةرحةق بة ثةرلةمان و ثةرلةمانتاران كراوة، بةرطري لة خواسيت ئةوان ئةكرَي، 

 سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان: بةرَيز د. رَيواز فايق حس

زيؤن و دةزطاكاني راطةياندن ئةوترَي، ة لةطةَل ئةوة ناكات كة لة تةلةفثةرلةماني كوردستان مامةَل
ر خاوةن ثَيداويستة تايبةتةكان، خؤ وةزارةتي ثةرلةماني كوردستان خؤي بةرثرسيار ئةزانَي لةبةرامبة

كارو كاروباري كؤمةَلايةتي كة بةرثرسة لةطةَل مامةَلة كردن لةطةل دؤخي خاوةن ثَيداويستيةتايبةتيةكان 
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ناوي وةزارةتي كار و كاروباري كةمةاَليةتيية نةك كارو كاروباري كؤمةاَليةتي و خاوةن ثَيداويسيت تايبةت، 
و ليذنةكاني ثةرلةماني كوردستان بؤ هةميشة لة رووي خاوةن ثَيداويستيية تايبةتيةكان دةرطاي ثةرلةمان 

كراوةية، بةرَيزان ئةو ماددةية ئةخةينة دةنط، يةك، دوو ثيََشنيار هةية، يةكةم، وةكو خؤي مبَييَن تةنيا 
تيان ئةو ثَيشنيازانةي كاتَيك دياري بكرَي، بةرَيزان ليذنةي ياسايي لَيمان ثرسني بؤضي دياري نةكراوة؟ و

كراون وتراوة كاتَيك دياري بكرَي بَي ئاماذةدان بة كات كَي لةطةَل ثَيشنيازي يةكةمة كاتَيك دياري بكرَي؟ 
ئةطةر ئةو بذاردةية دةنطي هَينا كة ثَيويستة بؤ هاتين جةنابي وةزير بؤ خستنة رووي ماددةيةك كات 

كاتةكة ضةند بَي، كَي لةطةَلة كات دياري بكرَي؟ ئةو بذاردةي  دياري بكرَي، ئينجا ئةضينة قؤناغَيكي تر كة
لةطةَل ئةوةية كات دياري بكرَي تةنانةت لةو حاَلةتانةش خؤي داواي ئةكات يان ليذنة داواي لَي ئةكات بؤ 

( كةس لةطةَلييةتي، بذاردةي دووةم، وةكو خؤي دةستكاري 61خستنةِرووي بابةتَيك لةبةردةمي ليذنة )
( كةس، بةرَيزان ئَيستا ئةوة ثةسند كرا كاتي بؤ دياري 3ت؟ كَي لةطةَلة بَي دياري كردني كات؟ )كردني كا

بكرَي، باشة كاتةكة ضةند بَي؟ ناتوانني ئَيستا موناقةشةي بكةين، كةواية ئضَيتة سوَلتةي تةقديريةوة، 
َيوةية دائةرَيذينةوة، فةرموو بةاَلم ئةوةية ئةَلَيني بة مةرجَي كاتَيكي بؤ دياري بكرَي و ماددةكة بةوش

 ماددةي دواتر.
 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةي دةيةم:

 سَي ثَيشنيار هةية:
ئةطةر كةس و اليةني بانطراو بَي ثاساو لة كاتي دياري كراو ئامادة نةبوو ئةوة ليذنة ئةتوانَي لة رَيي  1

جَي يةجَي كردن ئاطادار بكاتةوة بة مةبةسيت ئامادة كردني داواكراو  دةستةي سةرؤكايةتيةوة دةستةاَلتي
 بة طوَيرةي ياسا بنةما دادطايي كردنة سزاييةكان.

 وةكو خؤي تةنيا دةستةواذةى داواكراو بطؤردرَيت بؤ داوالَيكراو. -2
وو ئةوا ليذنةي كاتي وةكو خؤي، ئةطةر كةس و اليةني بانطراو بَي ثاسا و لة كاتي دياري كراو ئامادة نةب -3

ئةتوانَي لة رَيي دةستةي سةرؤكايةتي دةستةاَلتي جَي بةجَي كردن ئاطادار بكاتةوة بة مةبةسيت ئامادة 
 كردني داواكراو بة طوَيرةي ياسا بةركارةكان.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان: بةرَيز د. رَيواز فايق حس
ةر ئةندامَيكي بةرَيزي ثةرلةمان ئةتوانَي دةنط بةرَيزان ئَيمة بؤ هةموارةكة لةبةردةمي سَي بذاردةين، ه

بة يةك بذاردة بدات، كاميان زؤتريين هَينا ئةوة ثةسند ئةبَي، يةكةم )ئةطةر كةس و اليةني بانطراو بَي 
ةوة دةستةاَلتي يثاساو لة كاتي دياري كراو ئامادة نةبوو ئةوة ليذنة ئةتوانَي لة رَيي دةستةي سةرؤكايةتي

ئاطادار بكاتةوة بة مةبةسيت ئامادة كردني داواكراو بة طوَيرةي ياسا بنةما دادطايي كردنة جَي يةجَي كردن 
( كةس، بذاردةي 4سزاييةكان(، كَي لةطةَل ئةوةية؟ ئةوةي لة ناو ثةيرةوةكةية با دةست بةرز بكاتةوة؟ )
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ط، سَييةم )وةكو خؤي، ( دةن65دووةم )وةكو خؤي تةنيا دةستةواذةي داواكراو بطؤردرَي بؤ داوالَيكراو(، )
ئةطةر كةس و اليةني بانطراو بَي ثاسا و لة كاتي دياري كراو ئامادة نةبوو ئةوا ليذنةي كاتي ئةتوانَي لة 
رَيي دةستةي سةرؤكايةتي دةستةاَلتي جَي بةجَي كردن ئاطادار بكاتةوة بة مةبةسيت ئامادة كردني داواكراو 

( ئةندام 65( كةس، كةواية بذاردةي دووةم بة دةنطي )12ة؟ )بة طوَيرةي ياسا بةركارةكان(، كَي لةطةَل
 ثةسند كرا، فةرموو ماددةي يانزة.

 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:11ماددةي )
 ثَيويسيت بة هةموار نيية و هيض ثَيشنياري لةسةر نيية.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان: بةرَيز د. رَيواز فايق حس
 ( كةس لةطةَلييةتي، دواتر.79َل ئةوةية وةكو خؤي مبنَيتةوة؟ )كَي لةطة

 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:12ماددةي )
 ثَيويست بة هةموار كردن ناكات، هيض ثَيشنيار نيية.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس
 ( كةس لةطةَليةتي، دواتر.81كَي لةطةَلة؟ )

 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:13ماددةي )
 ثَيويست بة هةموار كردن ناكات و ثَيشنياريشي لةسةر نيية.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:. رَيواز فايق حسبةرَيز د
 ( لةطةَلة دواتر.81كَي لةطةَل داية؟ )

 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:14)ماددةي 
 سَي ثَيشنيار هةية:

 ( بةو شَيوةية ئةبَيت:79دارشتنةوةي خاَلي دوو لة برطةى دووةم لة ماددةي ) 1
ئةطةر بووة مايةي لَيكةوتةي دارايي لةسةر حكومةت ثَيش خوَيندنةوةي يةكةم ليذنةي ثةيوةنديدار 

 بانطَيشهيت وةزيري دارايي بؤ هةَلسانطاندن و تاوتوَي كردني لَيكةوتةكان.
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 ( برطةي ضوارةم هةموار بكرَيتةوة بةو شَيوةية:79ماددةي ) -2
ضوارةم، ثَيويستة لة دةرضوواندني ئةو ياسا و بريارة رةضاوي بارطراني دارايي لةسةر حكومةت بكرَي، 

 لةبةر رؤشنايي ثرؤذة بودجةي هةرَيم.
 ةوة:( هةموار ئةكرَيتةوة و بةو شَيوةية ئةخوَيندرَيت79وةكو خؤي، ماددةي ) -3
 ثَيشنيازي ياسا و بريار ثَيويستة مةرجة رواَلةتي و بابةتيةكاني ثَيشنيازة ياسا و بريار لة خؤ بطرَي. 1
( رؤذ لة بةرواري ثَيشكةش كردني ئةوة لةاليةن ليذنةي كاروباري ياسايي بة هةماهةنطي 14لةماوةي ) -2

ؤ بكرَي لةسةر بنةماي طوجناندني لةطةَل لةطةَل دةستةي سةرؤكايةتي بريار ئةدرَي خوَيندنةوةي يةكةمي ب
 ئةو ثَيوةرانةي خوارةوة:

هةبووني بابةتَيكي طشيت يان بؤشايي ياسايي يان بووني كةموكوري لة دةقةكاني ياسايةك يان بريارَيك  1
 كة ثَيويست بَي ياسايةك يان بريارَيكي بؤ دةربضَي.

ثَيش خوَيندنةوةي يةكةم ئاراستةيان ئةكرَي بؤ ئةطةر بووة مايةي لَيكةوتةي دارايي لةسةر حكومةت  -2
لة ئةجنامى دةرضواندنى ياساكة دةكةوَيتة َيكةوتة داراييةي كة وةرطرتين رةزامةندي سةبارةت بةو ل

 ئةستؤى حكومةت.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس

ةم سَي ثَيشنيار هةية، بةاَلم ثَيش بةلَي دةستان خؤش بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان بؤ ماددةى ضواردةه
( كة دةنطمان لةسةر داو ثةسةندكرا تةسةلسووىل ضواردةهةم وةردةطرَي، 78ئةوة هةمواركردنى ماددةى )

 ئةمة دةبَيتة ثانزةهةم ئةمةى كة ئَيستا بةرَيزتان ثةسةندى دةكةن.
بةاَلم تةنها بِرطةى دووةم  يةكةم: ثَيشنيارى يةكةم ئةطةر بووة مايةى لَيكةوتةى ماددةكة وةكو خؤى،

دةطؤرَي ئةطةر بووة مايةى لَيكةوتةى دارايي لةسةر حكومةت ثَيش خوَيندنةوةى يةكةم ليذنةى 
ثةيوةنديدار بانطَيشتى وةزيرى دارايي بكا بؤ هةَلسةنطاندن و تاوتوَيكردنى لَيكةوتةكان، بةرَيزان ئةندامانى 

 ( دةنط.10ة با دةست بةرز بكاتةوة؟ بةلَي ئةو بذاردةية )ثةرلةمان هةر بةرَيزَيك لةطةَل ئةم بذاردةي
 ( بِرطةى ضوارةم هةمواربكرَيتةوة بةم شَيوةية: 79ثَيشنيارى دووةم: ماددةى )

ضوارةم: ثَيويستة دةرضواندنى ئةو ياساو بِريارة رةضاوى بارطرانى دارايي لةسةر حكومةت بكرَي لةبةر 
هةرَيم هةر بةرَيزَيك لةطةَل ئةم بذاردةية با دةست بةرز بكاتةوة رؤشنايي ثرؤذة ياساى بوجةى سااَلنةى 

 ( ئةندامى بةرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةم بذاردةيةن.4؟بةَلَي )
بذاردةى سَيهةم: ماددةكة وةك خؤى وةك ئةوةى لةناو راثؤرتةكة هاووة هةر ئةندامَيكى بةرَيزى ثةرلةمان 

رَي با دةست بةرز بكاتةوة؟ بةلَي بةرَيزان ئةندامانى لةطةَل ئةوةية مادةكة وةكو خؤى ثةسةند بك
 ( ئةندامى ثةرلةمان ثةسةند كرا.67ثةرلةمان ئةم بذاردةيةى كؤتايي بة دةنطى )

 ماددةى ثانزةهةم: فةرموون.
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 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (: دوو ثَيشنيار هةية.15ماددةى )
 (يش بِرطةيةك زياد نةكرَيت وةك خؤى مبَينَيتةوة.91) ثَيشنيارى يةكةم: ماددةى

 ( بِرطةيةكى بؤ زياد دةكرَيت بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة.91ثَيشنيارى دووةم: وةك خؤى ماددةى )
ضوارةم جطة لةو ثَيشنيازانة كة بة طوَيرةى بِرطةى دووةم ئةم ماددةية بؤ دةنطدان ئامادة دةكرَين -1

مةهةنطى لةطةَل لَيذنةى تايبةمتةند دةتوانن لة كؤبةندى ئةو بذاردانةى لة اليةن لَيذنةى ياسايي بةهة
 ثةرلةمانتارانةوة دةخرَيتة روو بذاردةى تر بؤ خستنة دةنطدان ئامادةبكةن.

 بِرطةى دووةم زيادةو ثَيويست بة هةمواركردن ناكات.-2
 بةرَيز د.رَيواس فائق حسني /سةرؤكى ثةِرلةمانى كوردستان:

 ( لة بةردةمى دوو بذاردةين 15زان ئةندامانى ثةرلةمان ئَيمة ئَيستا بؤ ماددةى )بةرَي
(هيج بِرطةيةكى بؤ زياد نةكرَيت و وةك خؤى بَيت وةك ئةوةى لة ناو ثةيرةو 91بذاردةى يةكةم: ماددةى )

ى كة لةناو هةية، هةر ئةندامَيكى بةرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية ئةم ماددةية وةكو خؤييَب وةك ئةوة
ثةيرةوةكة هةية با دةست بةرز بكاتةوة؟ واتا دةسةاَلت نادات بة ليذنةى ياسايي دةسةالت نادات بة ليذنةى 
ياسايي بؤ ئةوةى شتَيك ئامادة بكةن هةر ئةندامَيكى بةرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة دةسةاَلت نةدرَي 

 (كةس لةكةَل ئةوةية.5ئةندامانى ثةرلةمان )بة ليذنةى ياسايي با دةست بةرز بكاتةوة ؟بةرَيزان 
بذاردةى دووةم: بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان كَي لةطةَل ئةوةية ليذنةى ياسايي دةسةاَلتى هةبَي لة 
كؤبةندى ئةو قسانةى كة بةرَيزتان دةيكةن ماددةكة دابرَيذَيتةوة با دةست بةرز بكاتةوة؟ بةرَيزان 

( 65ك ئةوةى لة ناو راثؤرتةكة هاتووة كة بذاردةى دووةمة بة دةنطى )ئةندامانى ثةرلةمان وةك خؤى وة
 ئةندامى ثةرلةمان ثةسةندكرا.

 فةرموون ماددةى شانزةهةم بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان تةركيزبكةن زؤرمان نةماوة فةرموون.
 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 يار هةية.ماددةى شانزةهةم: ثَينج ثَيشن
 ( ال نابردرَيت كةواتة وةك ضؤن لة ثةيرةودا هاتووة.110ثَيشنيارى يةكةم: بِرطةى دووةم لة ماددةى )

ثَيشنيارى دووةم: ثةرلةمانتار ئازادة لة كارى ثةرلةمانى، بةاَلم هةركاتَيك ئةندامى فراكسيؤنَيك لة 
تر ئةوة دةستةى سةرؤكايةتى بة راوَيذو فراكسيؤنةكةى خؤى جيابَيتةوة، ياخود جوة ثاَل فراكسيؤنَيكى 

رةزامةندى لةطةَل سةرؤكى فراكسيؤنةكةى و بةرةزامةندى ثةرلةمان ئةنداميةتى لة دةست دةدات لة 
 ثةرلةمان و كةسَيكى تر بة ثَيى ريزبةندى شوَينةكةى ثر دةكاتةوة.

 ( بةم شَيوةية دةبَيت: 110ثَيشنيارى سَييةم بِرطةى دووةم لة مادةى )
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لةمانتار ئازادة لة كارى ثةرلةمانى هةر كاتَيك ئةندامَيكى ثةرلةمان بِريارى دا لة فراكسيؤنى خؤى ثةر
جياببَيتةوة ياخود جبَيتة ثاَل فراكسيؤنَيكى ترى ثةرلةمانى ئةوة لة ئةركى خؤى وةكو ثةرلةمانتار 

 بةردةوام دةبَيت.
 وةية دةبَيت: ( بةم شَي110ثَيشنيارى ضوارةم: بِرطةى دووةم لة ماددةى )

ثةرلةمانتار ئازادة لة فراكسيؤنةكةى جيا ببَيتةوة فراكسيؤنَيكى نوَي دروست بكات، بةاَلم بؤى نيية جبَيتة 
 نَيو فراكسيؤنَيكى ترةوة، لةحاَلةتى ضون بؤ ثاَل فراكسيؤنَيكى تر ئةوا ئةنداميةتى خؤى لة دةست دةدات.

( ال دةبردرَيت، بةاَلم بةرَيز سةرؤكى 110ماددةى )ثَيشنيارى ثَينجةم: وةك خؤى بِرطةى دووةم لة 
ثةرلةمان ئَيمة وةكو ليذنةى ياسايي لةطةَل هَيندَيينة ئةو ثَيشنيارة ضوارَي نةخةية دةنطدان و بةَلكةو 

( تا تةعاروز دروست نةبَيت 110دذى تةعارزَي دروست دةكاتن لةطةَل بِرطةى يةكةم هةمان ماددةى )
 واز دةكةين نةيةخةنة دةنطدانَي.ثَيشنيارَي ضوارَي داخ

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس

 بةلَي كاك على ئةطةر قسةيةكتان هةبوو.
 بةرَيز على محة صاحل:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَيضةوانةى قانوونى هةَلبذاردن بَي وةك ضؤن لة هةَلبذاردنى سةرؤكى  ،ئةطةر ماددةيةك لَيرة ثةسةندكرا

بؤ ئةوةى نَيتى موشةرَ  ،لةمان ثَيضةوانةى قانوون ثةسةندكرا ئيش بةكاميان دةكرَيت ليذنةى ياساييثةر
 دياربَي دواى خيالف دروست نةبَي.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس

ينى ياساو بةرَيزان كاك بذار دةرفةت بدةن من روونكردنةوة دةدةم، هةركاتَي هةركاتَي تةعاروز هةبوو لةبة
ثةيرةو كار بة ياسا دةكرَي، جةدةلَيكى قانونى زؤر هةية سةبارةت بةوةى ئايا ثةيِرةو خؤى قانوونة؟ 
ياقانوون نيية، ئةم جةدةلة قانونيية، دةبَي ئَيمة لة هؤَلى ثةرلةمان بة ئاليةتَيكى ديارى كراو يةكالى 

وَينةرانى عَيراق تياى هاتووة تةنها ئةو بكةينةوة، بؤ منونة لة عَيراق ثةيرةوى ناوخؤى ئةجنومةنى ن
مادانةى ثةيرةوةكة تةعديل دةكرَين كة ثَيضةوانةن لةطةَل دةستور، ناَلَي ئةوانةى ثَيضةوانةن لةطةَل 

 قانوون، كةواتة خؤيان بة نةصى تةشريعى بردويانةتة مةرتةبةى قانوون ئةمة يةك.
ناو ثةيرةوى ناوخؤى ئةجنومةنى نوَينةرانى عَيراق دوو: بؤ هةمواركردنى ئةوةى كة ئةو ماددانةى كة لة 

هاتووة، ئاليةتَيك دانراوة ميكانيزمَيك دانراوة قورسرتة لة ميكانيزمى هةمواركردنى ياسا، واتا 
 مةرتةبةيةك لة ياسا زياتريشى دراوةتَي، ئةمة هةر بة قةرارى مشةرةَ ئةوةى بردؤتة ئةو مةرتةبةية.

منونة شَيوازى رَيكخستنى دةستةى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نوَينةرانى عَيراق سَي: هةندَيك بابةت هةية بؤ 
و دةسةاَلتةكانى لةناو ثةيرةو هاتووة لةناو قانونى ئةجنومةنى نوَينةرانى عَيراق ثَيكهاتةكانى نةهاتووة، 
لةطةَل ئةوةى بِريارَيكى ئةجنومةنى ببورن دادطاى ئيتحاديش هةية بؤ هةندَيك طؤرانكارى 
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ردةسةاَلتةكان و لةسةر شَيوازى ثَيكهاتةكةو لةسةر ناوةكةى، بةاَلم تا ئةم لةحزةية ئةجنومةنى لةسة
نوَينةرانى عَيراق مامةَلة بة ثةيرةوةكةى خؤى دةكات و مةرتةبةيةكى بةرزتر لة قانوونيشى داوةتَي ئةوة 

ديارى كراو كة ئاليةتةكةى ئةطةر ئَيمةين لة ثةرلةمان بِريار دةدةين بة شَيوازَيكى مووعةين بة شَيوازَيكى 
توانيمان لةسةرى رَيك بكةوين ئاليةتَيكمان هةبَي كة ثةيرةويش بضَيتة مةرتةبةى قانوون، بةاَلم تا ئةم 
ساتةى كة ئَيمة بة يةكةوة قسةى تيا دةكةين قةرارَيكى ئةجنومةنى شوراش هةية جةند قةراراتى ئةوان 

ش هةبووة هةر بةو شَيوةية بووة ئةم مةرتةبةيةك نزمرتة بؤ من ئيلزامى نيية راويش كارية و عوةرفَيكي
وةك و سةرؤكى ثةرلةمان هةركاتَيك دذيةتى هةبَي لة نَيوان ماددةيةكى ئةم ثةيرةوة، هةتاوةكو ئةو 

 موعالةجة قانوونيية دةكةين لةطةَل ماددةيةكى ياسا كار بة ياساكة دةكةين.
يستة بيخةينة دةنطدان؟ يا ثَيويست نيية؟ ئةوة بابةتَيكى ترة، بةَلَي لةراستيا ئةوة بابةتَيكى ترة ئايا ثَيو

 فةرموو ليذنةى ياسايي ئةطةر ئيزافةتان هةية.
 بةرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ب راستى طةلك جارا ل دانيشتيَن دووبارة ببَيت و فعلةن جةدةلكا قانونيا هةي ل سةر تةبيعةت و قيمةتَي 

ةيِرةوَى ناظخؤ وةكو نيزام داخيلى ل طةَل ياسايَي، ذ بةر هةندَي ثَيشنيار دكةم بؤ جةنابَى هةوة بةِرَيز ث
سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَي بؤ  ئةندامَيت ثةرلةماني كو ل دانيشتنةكَى دابيت يان ثِرؤذةيةكَى بيت يان 

يةكالكةر داكو ئةظ حاَلةتة دووبارة  ثَيشنيازة بِريارةكَى بيت ياسايةك هةبيت بِريارةكَى بدةين نيهائي
نةبتةوة راستة ئةز ذى ثةسةندا ئاخفتنَيت جةنابَى تة دكةم، لَي ئةطةر ئةم ذ اليةكَى دى ذى سةح كةينَى 
ثةيِرةوَى ناظخؤ ثةرلةمانَى كوردستانَي قيمةتةكَى قانوونى بةرز يَى هةيى يةعنى تةبيعةتَى خَو دا 

ماشايَى ئيجرائاتَي تةقديم كردنا ثَيشنيازا قانونَى بكةين ئةظة ذ اليَى دة سروشتَى خَو دا ذبةر كو ئةطةر تة
ئةندام ثةرلةمانا ظة دروستة، بةلَي تةقدميكردنا بؤ هةمواركرنا ثةيِرةوَى ناظخؤ ثَيتظيية ئَيك ل سةر ضارَى 

ةمانَى كوردستانَى ( ئةندام ثةرلةمان ئةظة ذ اليةك ذ اليةكَى ظة ثةيِرةوَى ناظخؤيَي ثةرل28بيت كو كةتة )
كومةكا ئيجرائةتا ديار دةكات كو ئةظ ئيجرائاتة تةنزميَى دكةن ديار دكةن ضاوا وةكو ئةساس وةكو ياسا 
ثِرؤذة ياسا يان ثَيشنيازا ياسا د مةرحةلَيت خؤ يَيت قانوونيدا ببوريت و هةتا ثةسةند بيت و ببتة ياسا، 

و ثَيتظيية هزر تَيدا بَيتة كرن و قيمةتةكَى قانونيَي بَلند ذبةر هندَي ب ديتنا من ئةظ هةردوو فاكتةرةنة ك
 .زؤر سوثاس بدةتة ثةيِرةوى ناظخؤيَي ثةرلةمانَي كوردستانَي،

 :فائق حسن /سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز د.رَيواز

 .كاك جالل فةرموو 
 
 
 



 151 

 بةرَيز جالل حممد امني:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ر دةستمان هةية دةيبينيت تةنيا ثَيشنيارى يةكةم لةطةَل ثَيشنيارى ثَينجةم وةك لةو ثَينج ثَيشنيارةى لةبة
دةطوجنَي لةطةَل تةعريفى فراكسيؤن كة لةم ثةيرةوةدا هاتوة و ئةطةر لة حاَلَيكدا ثَيشنيارى دووةم و سَيم 

َي من و ضوارةم دةنط بهَييَن ثَيضةوانةى تةعريفى فراكسيؤنة ، بؤية طرفتَيكى ترمان بؤ دروست دةب
لةبةر ئةوةى ثَيشنيارةكانى  ،ثَيشنيار دةكةم بؤ بةرَيزت تةنيا ثَيشنيارى يةكةم و ثَينجةم خبةيتة دةنطدان

ى بةدةست هَينا، سوثاس ئةطةر لةم ثةيرةوة ،ئةطةر لة حاَلةتَيكا دةنط ،تر ثَيضةوانةى تةعريفى فراكسيؤنة
 .بؤ بةرَيزت

 :نن /سةرؤكى ثةرلةماحسفائق  بةرَيز د.رَيواز

 .بةلَي كاك سؤران فةرموون
 بةرَيز سؤران عمر سعيد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ضى دةبَي بة  ،ريفى مةبةست لة ياسادانانى كردووة( لةبةشى ياسادانان تةعة77ثةيرةوى ناوخؤ ماددةى )

كاركردن ياسا ضى دةبَيت بة بِريار و ضى دةبَيت بة تةعديل دةركردنى ياساو بِريارو هةموارى ياسا و بةر
هةمو ئةمانة ثَيناسةى كراوة بة ياسا ئةوانةى كة ئةمرؤ هةموارى ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانة دةبَيت 

تةنانةت ثةيرةوى نَيو خؤى ئةجنومةنى  ،جياوازى بكةين لة نَيوان ثةيرةوى نَيو خؤى سةنديكايةك
ةوى نَيوخؤى ثةرلةمانة بة و شتَيكى تر ئةم ناوة كة ناوى ثةير وةزيران يا ثةيرةوى نَيوخؤى هةر حزب

(ى ثةيرةوى نَيوخؤ رَيكاركراوة دةرضوَيندراوة كة ياساو بِريارو ئينفازى 78هةموو ئةو رَيكارانةى ماددةى )
ون هةر وةوة قان! ئةم ثةيِريةون نيوثَيم سةيرة لةم ثةرلةمانة بةم ثةيرةوة بوترَي قان ،ياساى ثَي ئةكرَي

رةوة ئةم رَيكارانةى بِريوة تةنانةت هةموارةكةى كة ثَيشكةش كراوة بة رَيكارَيكى بِريوة بةياسا ئةم ثةي
(ئةندامى بةرَيزى ثةرلةمان ثَيشكةشيان كردوة من وةكو ئةندامى ئةو 29هةمان رَيكارى ثَيشنيازى ياسا )

 ،ون بةرزترةليذنةى ئامادةكارى ثةيرةو لة خوىل ثَيشوو طةيشتبوينة ئةوةى كة ئةم ثةيرةوة قوةتى لة قانو
ضونكة قانونى ئةسَلن ثَي دةرئةكرَي لة هةندَيك واَلت بةشَيك لة دةستور نايةتة خوارةوة لة خوار دةستور 
بؤ ياسا لة سةروى ياساشةوةية بؤية ثَيم سةيرة هةر لة يةكةم رؤذى سوَيند خواردن بة سوَيند خواردنى 

ا ئةمة من تةسةور ئةكةم هيجى كةمرت ثةرلةمانتاران لةم خولة طةراينةوة بؤ ياساى هةَلبذاردن لة كاتَيك
 .ى ثةرلةمانى كوردستانة زؤر سوثاسنية لة قانون قانونة، بةاَلم ناوى ثةيرةوى ناوخؤ

 ن /سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس

بةاَلم بؤ ئةوةى شتَيك حوكميشى لةسةر بدرَي باشرتة بة  ،اية ئةمة لة رووى تةفسريو زوومنةندروست و
ئةو ثةيرةوانةى كة جةنابت باسى دةكةى بؤ منونة لة مصر و لبنان  و لةوانة لة  ،الةجة بكرَينةص موع

ةوة دذبوو لةطةَل ياسا ئةولةويةت بؤ ياساية كار بة وة ئةلَي لة هةركاتَيك ئةم ثةيِروناو ثةيرةوةكانياندا هات
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ئَيمة ئةطةر مةبةستمان بَي ئةم  ،هيض دةقَيكى ياسايي ناكرَي كة ناتةبابَي لةطةَل ناوةرؤكى ئةم ثةيرةوة
ئةبَي بة نةسَيكى تةشريعى  ،ثةيرةوة لة جةدةلوو لة مناقةشة دةركةين و مةرتةبةكةى تةحديد بكةين

ةتى ئةطينا تا ئاخر لةحزة هةر قابيلة يةوة مةرتةبةى قانوونى هةية يان نيتةحديدى كةين كة ئةم ثةيِر
تان نيية ماددةكة ى ئةطةر قسةيةكنسةرؤكى ليذنةى قانوو ، بةرَيزؤ جةدةل قابيل ئةبَي بؤ موناقةشةب

 .دةخةينة دةنطدان
 بةرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 .كى ثةرلةمان فةرموو بيخة دةنطدانبةرَيز سةرؤ
 سةرؤكى ثةرلةمان: /نواز فائق حسبةرَيز د.رَي

  .ةخةينة دةنطدانبةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئَيمة هةمووبذاردةكان د
ةوةكةدا هةية ( ال نةبرَي واتا وةك ئةوةى كة لةناو ثةيِر110: بِرطةى دووةم لة ماددةى )بذاردةى يةكةم

 ( كةس دةنطى بةو بذاردةيةدا. 7مبَينَيتةوة كَي لةطةَلة با دةستى خؤى بةرزبكاتةوة؟ بةلَي )
بةاَلم هةركاتَي ئةندامى فراكسيؤنَيك لة  ،رى ثةرلةمانى: ثةرلةمانتار ئازادة لة كاثَيشنيارى دووةةم

ئةوة دةستةى سةرؤكايةتى بة راوَيذو  ،وة ثاَل فراكسيؤنَيكى ترضو ، ياخودفراكسيؤنةكةى خؤى جيا بَيتةوة
رةزامةندى لةطةَل سةرؤكى فراكسيؤنةكةي و بةرةزامةندى ثةرلةمان ئةنداميةتى لة دةست دةدات لة 

هةر ئةندامَيكى بةرَيزى ثةرلةمان لةطةَل  ،زبةندى شوَينى ثِردةكاتةوةثةرلةمان و كةسَيكى تر بة ثَيي ري
دةيت بةلَي ئةو بذاردةية با دةست بةرزبكاتةوة؟ مامؤستا عبدالستار دةتوانى دةنط بة يةك بذاردة ب

 .( كةس1فةرمون تةنها )
رلةمان بِرياريدا لة : ثةرلةمانتار ئازادة لةكارى ثةرلةمانى هةركاتَيك ئةندامَيكى ثةثَيشنيارى سَييةم

ئةوة لة ئةركى خؤى وةك  ،َيتة ثاَل فراكسيؤنَيكى ترى ثةرلةمانىضفراكسيؤنى خؤى جيابَيتةوة يا ب
ثةرلةمانتار بةردةوام دةبَي هةر ئةندامَيكى بةرَيزى ثةرلةمانتار لةطةَل ئةو بذاردةيةية بادةستى خؤى 

 .ة(كةس لةطةل ئةم بذاردةيةي6) بةرزبكاتةوة ؟
وةو : بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ثةرلةمانتار ئازادة لة فراكسيؤنةكةى جيابَيتةضوارةم بذاردةى

نى بؤ نَيو وَيتة نَيو فراكسيؤنَيكى ترةوة لة حاَلةتى ضوضة بيبةاَلم بؤى ني ،فراكسيؤنَيكى نوَي دروستبكاو
ةرلةمان هةركةس لةطةَل بةرَيزان ئةندامانى ث ،ئةوا ئةنداميةتى خؤى لةدةست دةدات ،فراكسيؤنَيكى تر

 .يةئةم بذاردةيةية با دةستى خؤى بةرزبكاتةوة؟ هيج كةسى لةطةَل ني
( ال دةبرَي 110وة بِرطةى دووةم لة ماددةى )و: وةكوخؤى كة لةناو راثؤرتةكة هاتثَيشنيازى ثَينجةم

مان ئةم بذاردةية هةركةس لةطةَل ئةم بذاردةيةية با دةستى خؤى بةرزبكاتةوة؟ بةرَيزان ئةندامانى ثةرلة
ذنةى ياسايي هؤكارة فةرمون بةرَيز سةرؤكى لي ،ئةندامى ثةرلةمان ثةسةندكرا (80بة دةنطى )
 .ثَيويستيةكان
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 بةرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 .يةوةك خؤى هيض ثَيشنيازَيكى لةسةر ني :يةكانهؤكارة ثَيويستي
 ثةرلةمان: سةرؤكى /نيبةرَيز د.رَيواز فائق ح

ة لة ثَيناو باشرت وهاتو ةكان وةك ئةوةى لة ناو راثؤرتةكةيبةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هؤكارة ثَيويستي
ثةيرةو لةطةَل ياسا كار ثَيكراوةكان ئةم  ةماني و فةراهةمكردنى هاورَيكي ونى كارى ثةرلوبةرَيوةضو

ة بَيت با دةستى خؤى يانة بةم شَيوةييستكَي لةطةَل ئةوةية ئةم هؤكارة ثَيوي ،هةموارة ثةسةندكرا
( ئةندامى ثةرلةمان 85)بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هؤكارة ثَيويستةكان بة دةنطى  ؟بةرزبكاتةوة

بةرَيزان ئَيستا كؤى هةموارةكة دةخةينة دةنطدان هةر ئةندامَيكى بةرَيزى ثةرلةمان لةطةَل  ،ثةسةندكرا
( 91رزبكاتةوة؟ بةرَيزان زؤر سوثاس هةموارةكة بة كؤى دةنطى )كؤى هةموارةكةية با دةستى خؤى بة

ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان ثةسةندكرا ثريؤزبايي لةخؤمان و خةَلكى كوردستان دةكةين، بةرَيزان 
 .دانيشتنةكةمان كؤتايي ثَيدَينني ئةندامانى ثةرلةمان بةم شَيوةية

 
 
 
 

 
 
       ند. رَيواز فايق حس                              هَيمن هةورامي           مين نيب قهوضي                          

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 عَيراق  -كوردستان                     عَيراق        –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (4ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 10/2019/ 15 رَيكةوتي شةممةسَي 

 -ثةرلةماني كوردستان   15/10/2019رَيكةوتي  رؤذي سَي شةممةش نيوةِرؤي (ي ثَي11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  ن سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونيفايق حسعَيراق بة سةرؤكايةتي د. رَيواز 

(ي ئاسايي خولي 4جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوةضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2019ساَلي )َينجةمي ث

 بةرنامةي كار:
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

مةةارة ) – شةةتين ذ كةةاري داني مةةةي  يةةدا بةرنا لةةةمان بِريار سةةاَلي 1عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةر سةةايي  (ي ئا
تةةذمَير ) يةكةم لة خولي ثَينجةمي لةةة كا سةةتان  سةةَي 11هةَلبذاردني ثةرلةماني كورد يةةوةِرؤ رؤذي  ثةةَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:15/10/2019شةممة رَيكةوتي )
يةكةم: خستنةِرووي ديد و ِروانطةي فراكسيؤنةكاني ثةرلةماني كوردستان لةسةر بارودؤخي ئَيستاي 

 ِرؤذئاواي كوردستان.
 رؤكي ثةرلةمان:ن/ سةبةِرَيز د.رَيواز فايق حس

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
(ي وةرزي دووةمي ساَلي يةكةمي خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني 4دانيشتين ذمارة ) ،بة ناوي طةلي كوردستان

ثةرلةماني كوردستان دةست ثَي دةكةين، ئَيستاش داوا لة بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان دةكةم كة ثوختةي 
شوو بةرنامةي كاري كؤبوونةوة و ئامادةنةبوواني كؤبوونةوةي ثةرلةماني كؤنووسي كؤبوونةوةي ثَي

 كوردستان و كؤبوونةوةي ليذنةكاني ثةرلةماني كوردستان بة مؤَلةت و بة بَي مؤَلةت خبوَينَيتةوة، فةرموو.
 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةرنامةي كار

و  1( بِرطةي )18( بِرطةي )سَييةم( لة ماددةي )16ثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم و دووةم( لة ماددةي )بة 
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي 57و  56و  55و  54و  52و  48و  47( لة ماددةكاني )5و  4و  3و  2

(ي 4ارة )عرياق، دةستةي سةرؤكايةتي بِرياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين ذم –ثةرلةماني كوردستان 
(ي ثَيش نيوةِري لة ِرؤذي 11ئاسايي ساَلي يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة كات )

 ( بةم شَيوةية بَيت:15/10/2019سَيشةممة ِرَيكةوتي )
يةكةم: خستنةِرووي ديد و ِروانطةي فراكسيؤنةكاني ثةرلةماني كوردستان لةسةر بارودؤخي ئَيستاي 

 ان.ِرؤذئاواي كوردست
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( بةم شَيوةيةي خوارةوة 29/9/2019(ي ئاسايي ِرؤذي يةكشةممة ِرَيكةوتي )3ثوختةي دانيشتين ذمارة )
 بوو:
 دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان.-1
 خوَيندنةوةي بةرنامةي كار و ثوختةي دانيشنت و بةناوي ئامادةبوون و ئامادةنةبوواني دانيشتين-2

 ثَيشووي بة مؤَلةت و بَي مؤَلةت  لةاليةن بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان.
 دةستثَيكردني بِرطةكاني بةرنامةي كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.-3
 دةنطدان و ثةسةندكردني هةمواري يةكةمي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان.-4
 ان.كؤتايي هاتين دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم-5

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
(ي ئاسايي 3ناوي ئةو ئةندامانةي مؤَلةت ثَيدراون يان بة بَي مؤَلةت ئامادةنةبوو  بؤ دانيشتين ذمارة )

 ( هةموويان مؤَلةت ثَيدراون:29/9/2019خولي ثايزةي لة بةرواري )
 بدرية إمساعيل حممود. -

 سلمى فاتح توفيق. -

 سةرضنار أمحد حممود. -

 سن يوسف.حمي الدين ح -

 هيمداد صباح بالل. -

ئةو ئةندام ثةرلةمانانةي كة لة بة مؤَلةت و بة بَي مؤَلةت لة كؤبوونةوةي ليذنة هةميشةييةكاني 
 ثةرلةمان ئامادةنةبوون، ناوي  ليذنةكان:

 ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطة:
 مؤَلةت بةختيار شوكري سليمان  -

 مؤَلةت  شنؤ ئةشقي عبداهلل -

 و سامانة سروشتييةكان و ثيشةسازي و بازرطاني: ليذنةي وزة
 مؤَلةت  مصطفىشَيركؤ جودت  -

 ليذنةي ثةروةردة و خوَيندني باآل و توَيذينةوةي زانسيت:
 مؤَلةت  فريد يعقوب إيليا  -

 مؤَلةت  شةمؤل اشني صابر -
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 ليذنةي دةستثاكي و كاروباري و ثةرلةمان و سكاآل:
 مؤَلةت ئومَيد عيدالرمحن حسن -

 مؤَلةت  حممود حممد موذدة  -

 مؤَلةت  سةرضنار أمحد حممود -

 ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري:
 مؤَلةت  ليزا فلك الدين كاكةيي -

 ليذنةي وزة و سامانة سروشتييةكان:
 مؤَلةت  سؤران عمر سعيد  -

 مؤَلةت ِرَيبوار عبدالرحيم عبداهلل -

 مؤَلةت كاروان عبدالرمحن عبداهلل -

 خؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَيييةكان:ليذنةي ثَيشمةرطة و ناو
 مؤَلةت  حكمت حممد عبو زيد -

 مؤَلةت  مصطفىمجال حويز  -

 مؤَلةت  باالنبو حممد علي -

 مؤَلةت  رؤميؤ حزيران نيسان -

 ليذنةي شارةواني و طواستنةوة و طةياندن و طةشت و طوزار و ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهَينان:
 مؤَلةت  سةرضنار أمحد حممود  -

 ةي كاروباري ياسايي:ليذن
 مؤَلةت  عباس فتاح صاحل -

 مؤَلةت جالل حممد أمني أمحد  -

 مؤَلةت  ِرؤذان حممد كريم  -

 مؤَلةت  سالم عبداهلل حسن  -

 ليذنةي  تةندروسيت و ذينطة و مايف بةكاربةر:
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 مؤَلةت  شايان كاكة صاحل  -

 مؤَلةت  رؤذان إبراهيم علي -

 مؤَلةت  زانا خالد إمساعيل  -

 مؤَلةت  اهللشنؤ اشقي عبد -

 مؤَلةت  فاروق نامق كاظم -

 ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري:
 مؤَلةت  سؤران عمر سعيد  -

 مؤَلةت  مصطفىشَيركؤ جودت  -

 مؤَلةت  علي حةمة صاحل  -

 مؤَلةت  أرشد حسني حممد -

 ليذنةي ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي هةرَيم:
 مؤَلةت  مصطفىمجال حويز  -

 ةتمؤَل  هدية مراد حيدر -

 ليذنةي كاروباري كؤمةآليةتي و داكؤكي كردن لة مايف ئافرةت و مايف مرؤظ:
 مؤَلةت  إحسان سليم حممد  -

 مؤَلةت  زانا خالد مسايل  -

ليذنةي كاروباري شةهيدان و قوربانياني جينؤسايد و زيندانياني سياسي هةموويان مؤَلةتن تةنها 
 )هةورامان حةمة شريف حةمة رشيد( ئامادة نةبوو:

 مؤَلةت  ةذان حسن أمحده -

 مؤَلةت  رزطار حممد حممود  -

 مؤَلةت  فاهيك كمال صوغومون -

 ليذنةي كاروباري ياسايي:
 مؤَلةت  سالم عبداهلل حسن -
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 مؤَلةت  أرشد حسني حممد -

 زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

ش دةست بة جَيبةجَي كردني بةرنامةي كاري بةَلَي زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان ئَيستا
دانيشتنةكةمان دةكةين كة خستنةِرووي ديد و ِروانطةي فراكسيؤنةكاني ثةرلةماني كوردستانة لةسةر 
بارودؤخي ئَيستاي ِرؤذئاواي كوردستان، بؤ ئةم مةبةستةش داوا لة بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن سةرؤكي 

 دةكةين كة ِروانطةي فراكسيؤنةكةي خباتةِروو، فةرموون. فراكسيؤني ثارتي دميوكراتي كوردستان
 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةطةر ئيزن و مؤَلةت هةبَي بَيني لةسةر ستةجيةكة وتارةكة خبوَينينةوة.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

كوردستان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان دةتوانن داوا بكةن  بةطوَيرةي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني
 لةسةر ستةيج وتارةكةيان خبوَيننةوة، فةرموو.

 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:

 بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان.

 بةِرَيزان دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان.
 داماني ثةرلةمان نوَينةراني خةَلكي كوردستان.بةِرَيزان ئةن

بةداخَيكي قوَلةوة ئةمِرؤ بؤ بابةتَيكي هةستيار و مةترسييةكي جيددي لةسةر هةوَلي طؤِريين دميوطرافياي 
بةشَيكي خاكي نيشتمان و هةوَلي سِرينةوةي طةلي خؤمان لة ِرؤذئاواي كوردستان كؤبووينةتةوة، لة ِرؤذي 

وة كارةساتَيكي ديكة كةوتة نَيو الثةِرةكاني مَيذووي 2019ي ئوكتؤبةري ساَلي ( 9) تيضوارشةممةي ِرَيكةو
جارَيكي ديكة ئاطر و ئاسن، خاثوور و ماَل وَيرانكردن، خؤزطة و خوَين تَيكةَل بة يةك  ،طةلي كوردستان و

ةَلكة تاكة ناوضةي ئارامي كرانةوة، ئةو لةشكركَيشي و شةِر و ماَلوَيرانيية نةك ناوضةي ئارام ناِرةخسَييَن ب
سورياشي تَيكدا كة ِرؤذئاواي كوردستانة، ئةو ئاطرباران و جةنطة نةواي ئارام بؤ طةِرانةوةي ئاوارةكان دابني 

 ناكات، بةَلكو ئَيستا بؤتة مةترسي زؤر جيددي لةسةر ئاوارةبووني سةدان هةزار هاووآلتي سيظيل.
ةك ئاشيت بؤ توركيا و سوريا و ناوضةكة دابني ناكات بةَلكو ئؤثةراسيؤني كاني ئاشيت بة دَلنياييةوة ن

زةنطَيكي مةترسيدارة بؤ زةمينة خؤش كردني سةرهةَلدانةوةي داعش و هةراشبووني طرووثة توندِرةو و 
تريؤريستةكان، واتا ئاسيت جيهاني دةخاتة بةر مةترسي و لةوةها كارَيكيش دا نةك هةر طةلي كوردستان 

 بةَلكة تةواوي طةالني ناوضةكة لة ئةجنام بة زيان بؤيان كؤتايي دَينت.زةرةرمةند دةبَي 
 بةِرَيزان.
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ئَيمة لة فراكسيؤني ثارتي دميوكراتي كوردستانةوة ثَيمانواية هؤكاري ئةم شةِرة هةر ضييةك بَي و هةر 
شةِرة و اليةك كةمتةرخةم بَي يان دةسيت لةو دؤخةدا هةبَي هيض ثاساوَيك نية بؤ نةوةستاندني ئةو 

كؤتايي هَينان بة عةقلييةتي طؤِريين دميؤطرافياي ناوضةكة، شةِر و ثَيكدادان تةنيا ئاَلؤزي و ثشَيوي و 
مةترسي لة ناوضةكة زياد دةكات، دةستكةوتةكاني تَيكشكاندني داعش لة ناو دةبات و لة بةرذةوةندي هيض 

 بينيوة و نابينَينت.اليةك نية و ض طةلَيك لة ناوضةكة سوود لة شةِر و ئاشووب نة
بةداخةوة، ئَيستا ئَيمة نوَينةراني خةَلكي كوردستان لة نَيو تةثوتؤزي شةِر و داطريكاري قسان دةكةين و 
بةشَيك لة نيشتيمان لة ذَير رةمحي تؤثباران و خاثووركردنداية لة هةمان دةم يادي دوو ساَلةي 

بؤ سةر كةركووك و  2017ئؤكتؤبةري ساَلي ي 16داطريكارييةكي تر و هَيرشي طروثة ميليشياكان لة 
 ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم دةكةينةوة.

ِرووي دةممان ئاراستةي كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي و دةنطي ناِرةزاييمان قسةمان ِروو لة دؤستان و هاوثةميانان 
، ئةرَي دونيا كورد و طةالني كوردستان لة و ثارَيزةراني مايف مرؤظ و داكؤكيكاراني ئازادي و دميوكراسي ية

كوَي و لة ض زةمةن و زةمينَيك هةِرةشة بوونة بؤ سةر طةالني تر؟ ئةرَي دونياي ئازادي و دميوكراسي 
( مليؤني نية كة تةنها داواي ئازادي ذيان و سةربةسيت ذيان 40تاكةي طوَيتان لة هاوار و ناَلةي طةلَيكي )

ن برد، ئَيوة دونيا قِر و قةث بوون، تكاية، تكاية ِرؤذئاواش مةكةنة قورباني دةكات؟ دوَييَن كةركووكيا
 بةرذةوةندي زهلَيزةكان.

بةِرَيزان، ئَيمة وةكو فراكسيؤني ثارتي دميوكراتي كوردستان ئةم هَيرش و ثةلكَيشي و ضةك و شةِر و 
كوردستان ئيدانة دةكةين، كارة  كاولكاري و داطريكاري و كوشنت و لة ناوبردني خةَلكي سظيل لة ِرؤذئاواي

سةربازييةكان هيض ثاساوَيكي ياسايي و ئايين و دؤستايةتي و دراوسَيياتي تَيدا نية، ضاندني ِرق و كينة 
بةرامبةر طةالني ذَيردةسيت ِرؤذهةآلتي ناوين دةبَي بة قانوني شارستاني و بة ئةخالقي بةرزي ئينساني 

مان لة ئامساني ئاشيت ية بؤ ِرؤذئاواي كوردستان، هةناسةمان لةطةَل كؤتايي ثَي بَيت، ئَيستا ئَيمة دةنط
ِروجي بةرزة فريشتةكاني ِرؤذئاواية، داوا لة ئةخالقي سياسي و ياسايي و ديبلؤماسيةت و ئاين و ويذدان و 

بطرن و  ئاداب و ِرَيضكة و ِرَيبازةكاني ذيان و شارستانييةت دةكةين بري لة سِرينةوةي طةل بطرن و ثَيشي لَي
 شةمةندةفةري شةِر و خاثور كردن تكاية بوةستَينن، بؤية وةك فراكسيؤني ثارتي داوا دةكةين:

 بةِرَيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان.
هةموو هةوَلة ديبلؤماسييةكاني ثةرلةماني بةطةِر خبةن بؤ موخاتةبة كردني ثةرلةماني وآلتاني هةرَيمي و 

نت و كوشتاري هاووآلتياني سظيل لة هةر اليةكةوة بكرَي دةكةين، ثشتيواني جيهاني، هةروةها ئيدانةي كوش
هةوَلةكاني ِراطرتين شةِر و ثةالماري سةربازي دةكةين، ثشتيواني خواسيت ِرةواي طةلي كورد و ثاراستين 

نَيف مافةكانيان لة ضوارضَيوةي سوريا بة ثَيي دانووستانة نَيودةوَلةتييةكان بة ئاراستةي ئاستانة و ج
دةكةين، ثَيويستة مةترسي تريؤر لةبري نةكرَي  و دةبَي ثَيكةوة لة بةرةي جةنطان دذ بة تريؤريستان بني، 
لة شةِري داعش و تريؤريستان كة هَيشتا مةترسني لةسةر خاك و خةَلكمان، داوا دةكةين دؤخي سةري كاني 



 162 

ةوةكان نةبردرَي، ثشتيواني طةِرانةوةي و طرَي سثي و كؤبانَي بة دةردي عةفرين بة دةست ضةكدارة توندِر
، 2013(ي 11(، هةولَير مانطي )2012(ي )7هَيزة كوردييةكان بؤ ِرَيككةوتين هةولَير لة مانطي )

 لة نَيوان تةظدةم و ئةنةكةسة دةكةين. 2014(ي 10ِرَيككةوتين دهؤك مانطي )
ةموومان دوور بني لة ئةجينداي بةِرَيزان، ئةوِرؤ يةكطرتووي كوردستاني زةروورة بؤية ثَيويستة ه

ئيقليمي، ناكرَي تاكِرةوي هيض اليةنَيكيش بةردةوام بَي و دةبَي ِرَي لَي بطريَي، ثَيويستة لة ئاسيت ميللي و 
فةرمي هاووآلتياني كوردستان هاوكاري مرؤيي و هةَلمةتي نيشتيماني لة ئةمِرؤوة ِرابطةيةندرَي، 

حيزبيةكان بَي و كوردستان و خاكةكةي و مَيذوو ثَيمان دةَلَي  هةماهةنطي هةموومان لةسةرو ملمالنَي
 دووبةرةكي و ضةند بةرةكي زياني هةية بؤ ئايندةي نيشتيمان.

هةروها لة ئاسيت عرياقي و هةرَيمي و نَيودةوَلةتي داوا دةكةين عرياق و كؤنكاري عةرةبي بةرثرسيارانةتر لة ئاسيت 
كؤتايي هَينان بة لةشكركَيشي و داطريكاري، داوا لة بةرةي هاوثةمياني  نَيودةوَلةتي و هةرَيمي كار بكةن بؤ

نَيودةوَلةتي دةكةين ئةركي ياسايي و مرؤظ دؤسيت خؤيان بةرامبةر تريؤري بةردةوام ئاوا بكةن و لة ئةجنومةني 
وو دةوَلةتي ئاسايش و لة هاوثةميانييةتي دةولي كاري مَيذووي و ئينساني خؤيان ئةجنام بدةن، داوا لة هةرد

ئةمريكا و ِرووسياش دةكةين ِرَيطة بطرن لة بةكارهَيناني هَيز و ضةك دذ بة هاووآلتيان بةتايبةتي خةَلكي سظيل، 
داوا لة ئةجنومةني ئاسايشي نةتةوة يةكطرتووةكان و ِرَيكخراوي دةوَلةتاني ئيسالمي دةكةين ِرذاني خوَين و 

لة قةلةم بدةن و هؤشداري ياسايي و واقيعي و عةمةلي بدةنة هةموو ئةجنامداني طؤِريين دميؤطرافيا بة تاوان 
هَيزةكان، داوا دةكةين ِرةوةندي كوردستاني وةك هةميشة لة جيهان دا ِرؤَلي ثَيشةنطايةتي خؤي بطَيِرَي، داوا 

ياني سظيل دةكةين دةوَلةت و ِركخراو و كةسايةتي و دؤستاني كوردستان ِرؤذئاواي كوردستان و تَيكِراي هاووآلت
بثارَيزن، داوا لة كؤمةَلطاي نَيودةوَلةتي دةكةين كؤنطرةي ئاشيت و ضارةسةري بؤ ثرسي دؤزي ِرةواي طةلي 
كوردستان لة ضوارضَيوةي شةرعييةتي مايف ضارةنووسي طةالن ئةجنام بدةن و جَيبةجَي بكةن، داوا دةكةين 

جياتي ضةك ديالؤط بؤ ثرس و كَيشةكاني ِرؤذهةآلتي دةوَلةتاني مةركةزي هرَيمي لة ِرؤذهةآلتي ناوةِراست لة 
ناوةِراست ئةجنام بدةن تاوةكو ضيرت ناوضةي دةوَلةمةند بةو ساماني سروشيت و مرؤيي ية نةبَيتة جةنطةَلستاني 
خوَين و فرمَيسك و كاوَلكاري و تريؤر، ثةرلةمان و حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةستكةوتي نيشتيماني و 

ي كوردستانة، ثشتيواني كردن لَيي ئةركي هةموو اليةكمانة، داوا لة تةواوي هَيزة كوردستانييةكاني مَيذوويي طةل
هةموو بةشةكاني كوردستان دةكةين ثشتيواني يةكرت بني و تةداخول لة كاروباري يةكرت نةكةين و خصوصيةتي 

بَي، هةروةها داواكارين لةم ثةرلةمانة هةر بةشَيكي كوردستان لة ضوارضَيوةي ياسا ِرَيطةثَيدراوةكان ثارَيزراو 
بةِرَيزة دةسيت حكومةت و دام و دةزطاكاني هةرَيمي كوردستان واآل بكات لة هةرضي لة تواناداية بؤ هاوكاري 
لَيقةوماوان ِرايانبسثَيرَي، داوا لة حكومةتي عرياقيش دةكةين لة بودجةي بة هاوار هاتن ثشكي هةرَيمي كوردستان 

اوكاري حكومةتي هةرَيم بَيت بؤ هاوكاري مرؤيي، داوا لة ِرَيكخراوة خَيرخوازييةكان و طةلي دياري بكات و ه
كوردستان دةكةين ئامادةكاري بكةن بؤ هاوكاري خةَلكي سظيل و لَيقةوما و داوا لة دةزطاكاني ئاسايشي ئيدارةي 

كي مرؤيي و نيشتيماني و نةتةوةيي ِرؤذئاواش دةكةين ئاسانكاري بؤ هةرَيمي كوردستان بكةن تا بتوانن بة ئةر
 هةَلسن و ِرَيطري لة طةياندني كؤمةك بؤ ِرؤذئاوا نةكةن.



 163 

سآلو بؤ يةكَييت نةتةوةيي كوردان، سآلو بؤ ِروحي نيشتيماني، نيشتيمانثةروةران، سآلو بؤ روحي شةهيدان، هيواي 
 ن بثارَيزَي.ضاكبوونةوة بؤ برينداران دةخوازين، خوداي طةورة خاك و خةَلكي كوردستا

 
 فراكسيؤني ثارتي دميوكراتي كوردستان                                                                       

 2019ي ئؤكتؤبةري ساَلي 15                                                                      
 زؤر سوثاس.

 رؤكي ثةرلةمان:ن/ سةبةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك مجال، وتاري فراكسيؤني يةكَييت.
 :مصطفىبةِرَيز مجال حويز 

 بة ناوي خواي طةورة و ميهرةبان.
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.
ي كوردستان، هةزاران سآلو بؤ سةرةتا سآلو دةنَيرين بؤ خؤِراطري و فيداكاري و طيانبازي طةلةكةمان لة ِرؤذئاوا

 طياني ثاكي شةهيدان.
بةداخَيكي زؤر طرانةوة ئةمِرؤ طةلةكةمان لة ِرؤذئاواي كوردستان بةبةرضاوي هةموو دونيا لةسةر خاكي خؤي 
ِرووبةِرووي شةِرَيكي نابةرامبةر و ماَلوَيرانكةر بؤتةوة، هةزاران لة ذن و منداَل و ثري و ثةككةوتة، طةنج و الو 

هيد و بريندار بوون، سةرةِراي خاثوور كردني تةواوي ئةو ذَيرخانةي ضةندين ساَلة بة خوَين بنيات نراوة، شة
طةلةكةمان لة خةباتي ِرزطاري نيشتيماني دا بة درَيذايي مَيذوو هةر بة تةنيا بووة، شاخةكان ثشت و ئريادةى طةل 

ي لة وآلت و نيشتيمانَيك نةبووة لة دةرةوة نةخشةي بؤ هَيزي مانةوةمان بووة، بؤية هيض ِرؤذَيك طةلي ئَيمة ضاو
بكَيشرَيت و بكرَيتة دياري بؤ طةلي كوردستان بةَلكو بة خةبات و خوَيين ِرؤَلةكامنان لةبةرةي هةرة ثَيشةوةي 
جةنط دا سةنطةرمان طرتووة و دلَيرانة بةرامبةر دكتاتؤريةت و طروثة تريؤريستيةكان جةنطاوين، تةنها لة 

( هةزار 24( هةزار شةهيد و )11اوي كوردستان لة شةِري لة ناوبردني تريؤريستاني داعش كة بة خوَيين )ِرؤذئ
بريندار موذدةي سةركةوتن و كؤتايي تريؤر بة طوَيي جيهاندا درا، ئةو جةنطةي كورد لة شةِري دذة تريؤر ئةجنامي 

ان و كوِراني ِرؤذئاواي كوردستان منونةي سيمبولي دا بة نوَينةرايةتي هةموو جيهان بوو، طيانبازي و فيداكاري ذن
ئازايةتي و بة رةنطاري نةتةوةيةكي ذَير دةست و غةدر لَيكراوي بَي ثشت و ثةنا بوو، فيداكاري و طيانبازي ئةوان 
بووة مايةي دوور خستنةوةي هةِرةشةي تريؤر لةسةر ئةمريكا و ئةوروثا و ناوضةكة كةضي لةجياتي ثاراستين 

د دةرطاي جةنطَيكي طةورةي نابةرامبةري بةِروودا كرايةوة، ثَيمانوابوو لة دواي تؤماري لةذمارة نةهاتووي طةلي كور
سةركةوتنةكان لة شةِري تريؤردا بةتايبةت ِرؤَلةكاني ئَيمة خؤيان دةكردة قةَلغان بؤ ثاراستين هَيزةكاني ئةمريكا و 

بة تةنها شاخةكان ثشت و ثةنا نابن، بةَلكو دؤست و هابةشي هاوثةميانان ئيرت ثَيمانوابوو ئةو جارة تةواو هةر 
ثشتيواني لةو ديوي دةرطا داخراوةكان  سرتاتيجي بة ئةمةكمان ثةيدا كردووة كةضي بةداخةوة لة جياتي ثاراسنت و

َل ثةنطي بِرياري بةجَيهَيشتين كورديان دا، بةو هؤيةوة طةلي كورد بة طشيت نيطةران و لة ناخيادا توورةبوونَيكي قو
خواردؤتةوة، ضونكة هةرطيز طةلي كورد ِرانةهاتووة كة هةظاَل و هاوسةنطةر و هاوبةشةكاني خؤي لة مةيداني 



 164 

جةنطدا بة تةنيا بة جَي بهَيَلي، كةضي دؤستةكامنان لة سةرووي هةمووانةوة ئةمريكا طةلةكةمانيان لة ِرؤذئاوا بة 
طريكةر، بَيطومان ئةو لةشكركَيشي ية ئةمِرؤ سوثاي توركيا طروثة تةنها كردة نَيضريي لةشكرَيكي وَيرانكةر و دا

توندِرةوةكاني سوريا بؤ سةر ِرؤذئاواي كوردستان مةرطةسات و بارودؤخَيكي ئَيجطار ئاَلؤزي بة دواي خؤيدا هَيناوة، 
ضوونداية، بة هؤي ئةو جةنطةوة ذياني هةزاران هاووآلتي مةدةني بَي ديفاَ لة ذَير مةترسي مةرط و لة ناو

سةرةِراي ئةوةي سةدان هةزاريش ئاوارة و سةرطةردانن، شار و دَيهاتةكاني ِرؤذئاوا لة ذَير بؤمب باران و دؤخَيكي 
ئاَلؤز و شثرزةداية، بة شَيوةيةك ئةطةر ئةو دؤخة بةردةوام بَي بة دَلنيايي مةرطةساتي طةورةتري مرؤيي 

 انيانيش زؤر لةوة زياتر دةبن.ِرووبةِرووي ناوضةكة دةبَيتةوة و ذمارةي قورب
بةِرَيزان، ئَيمة وةك فراكسيؤني يةكَييت نيشتيماني كوردستان ثَيمانواية ئةو دةست درَيذي و داطريكاريية 
ناِرةوايةي ئَيستا بة هؤي لةشكركَيشي توركيا دةكرَيتة سةر ِرؤذئاوا هةوَل و كؤششي نَيودةوَلةتي بؤ لة 

ناو دةبات زةمينةي دووبارة سةرهةَلدانةوةي طروثي تريؤريست خوازي  ناوبردني تريؤر و تريؤريستان لة
دروست دةكاتةوة كة بؤ لة ناو بردنيان لة عرياق و باشوور و باكووري ِرؤذهةآلتي سوريا هةزاران شةهيدي 
لة ثَيناو دا دراوة، بؤ ئةوةي طةلةكةمان ثارَيزراو بَي لةو نةخشة و ثيالن طَيِريانة ديد و بؤضوون و 

 وانطةي خؤمان لةو خاآلنة دةخةينة ِروو:ِر
داواي يةكِريزي لة سةرجةم هَيز و اليةنة كوردستانييةكان دةكةين لة ئَيستادا طةلةكةمان لة هةموو كات -1

 زياتر ثَيويسيت بة يةكَييت و يةكِريزي و تةبايي و هاوهةَلوَيسيت هةية.
ياسييةكاني كوردستان ئةجنام بدرَي بؤ بةرطرتن داواكارين هةرضي زووترة كؤبوونةوةي لووتكةي هَيزة س-2

 لةو مةترسي ية طةورةي كة ئةمِرؤ لةسةر كوردستان هةية.
داوا لة كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي وآلتاني ئةوروثي و عةرةبي و وآلتاني ناوضةكة دةكةين فشار خبةنة سةر -3

 دةوَلةتي توركيا بؤ وةستاندني دةست بة جَيي ئةو داطريكاريية.
اوا لة حكومةتي فيدراَلي دةكةين لة بودجةي سيادي بؤ حاَلةتي  ناكاو بِرَي: ثارة تةرخان بكات بؤ د-4

 كؤمةكي ئاوارةكاني ِرؤذئاوا.
داوا لة هةر سَي سةرؤكايةتي هةرَيم دةكةين هةموو هةوَلة ديبلؤماسي و ثةيوةنديية نَيودةوَلةتييةكان -5

 ةواية.بةكار بهَينن بؤ وةستاندني ئةو جةنطة ناِر
هةروةها داوا كردنةوةي دةروازة سنوورييةكان دةكةين بة ِرووي ِرؤذئاوا بؤ ئةوةي بة ثةلة كؤمةك و -6

 خواردةمةني و دةرمان بطةيةندرَيتة لَيقةوماواني ئةو داطريكاريية.
 سةركةوتوو بَي خةباتي ِرزطارخيوازي طةلةكةمان

 نةمري بؤ شةهيدان
 فراكسيؤني سةوزي يةكَييت نيشتيماني كوردستان                                                             

                                                                                  15/10/2019 
 سوثاس
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس
 لة فراكسيؤني طؤِران، فةرموون. زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك علي حةمة صاحل،

 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 بة ناوي خواي طةورة
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان

 ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان
 جةماوةري كوردستان

لَيرةوة لةم مينبةرةوة سآلو دةنَيرين بؤ هاونيشتيمانيامنان لة ِرؤذئاواي كوردستان، سآلو و ِرَيز دةنَيرين بؤ 
ةو شةِرظانانةي كة بة خوَين و ذياني خؤيان بةرطريان لة خاكي نيشتيمان و هاونيشتيمانيامنان كرد لة ئ

ِرؤذئاوا، ِرؤحي شةهيداني ِرؤذئاوا شاد بَيت، ِرؤحي شةهيداني كوردستان بة طشيت شاد بَي بة هيواي 
 ضاكبوونةوةي بريندارةكان.

آلم ئَيستاش طؤِرانكارييةكان ئةوةندة خَيران دانيشتين بة ،هةرضةندة دةبوو ئةم دانيشتنة ثَيشرت كرابا
بةردةوامي ثةرلةمان طرنط و ثَيويستة، لَيرةوة وةكو فراكسيؤني طؤِران لة ثةرلةماني كوردستان ئيدانةي 
لةشكركَيشي دةكةين بؤ سةر خاكي ِرؤذئاواي نيشتيمامنان، ئاماجني لةشكركَيشي لة ضةند ِرؤذي ِرابردوودا، 

شكركَيشي سوثاي توركيا لة ضةند ِرؤذي ِرابردوودا بؤ سةر ِرؤذئاوا لة ناوبردني ئةزمووني ئاماجني لة
خؤبةِرَيوةبةري و دروست كردني و طؤِرانكاري دميؤطرافيا بوو، بةآلم خؤشبةختانة سةركةوتوو نةبوو، بة 

ويدا، دةيان شةِرظان و ذن هؤي بِرياري خَيراي سةرؤكي ئةمريكا و بة جَيهَيشتين ِرؤذئاوا كاولكاري طةورة ِرو
و منداَل بوون بة قورباني، ئةطةري جينؤسايدَيكي ديكةي ميللةتةكةمان هةبوو، خؤشبةختانة سةري 
نةطرت، هةرضةندة لة درةنطانَيكي ئةم شةوةوة طؤِرانكارييةكان خَيراتر دةبن، ثةيوةندي سةرؤكي ئةمريكا 

ئاماذةي دَلخؤشكةرن بة ئاراستةي راطرتين ئةو شةرة، بة سةركردةكاني رؤذئاوا و دواتريش سةرؤكي توركيا 
بةاَلم هَيشتان هيض طرتيةك نية بؤ روونةداني شةر و كارةسات، هةمووان زؤر باش ئةزانني ئةم دؤخةي 
رؤذئاوا ثةيوةندي بة هاوكَيشةي نَيودةوَلةتي و دةوَلةتاني ظل هَيز هةية، بةاَلم لة هةمان كاتيش ئَيستا لة 

حكومةتي هةرَيمي كوردستان ثَيويسيت بة ئامادةكاري و بريار هةية بؤ دؤخي رؤذئاوا و  هةموكات زياتر
هةم بؤ دؤخي هةرَيمي كوردستان، وةكو ضؤن طةالني تر لة راستةوة بؤ ضةث، لة دةستةاَلتةوة بؤ 
ئؤثؤزؤسيؤن بة يةك دةنط بةرطري لة بريارة سةربازيةكانيان ئةكةن، هيوام واية ئَيمةش ثَيكةوة 

ةرثرسانة ئةم قؤناغة تَيثةرَينني، داوا ئةكةين حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئةوةي لة تواناي دا هةية ب
بةثَيي ياسا بةركارةكان بؤ رؤذئاواي بكات، ثشتيواني خؤبةرَيوةبةري رؤذئاوا ئةكةين و ثشتيواني لةو 

لة رؤذئاواي نيشتيمان، ثَيويستة  رَيكةوتنانةيان ئةكةين كة ئةجنامي ئةدةن لة ثَيناوي ثاراستين طةلي كورد
هةَلمةتي نيشتيماني بة ماَل و بة خوَين بؤ كؤمةكي هاونيشتيمانيامنان لة رؤذئاوا دةست ثَي بكةين، 
سنوورةكان لة هةردووالوة بكرَيتةوة، هةم هاوكاري بكات، هةم ئةوةي بريندارة يان ثَيويسيت بة هاتنة 
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ةرميةكاني هةرَيمي كوردستان هةم لة ئاسيت جيهاني و هةم لة باشوورة رَيطاي ثَي بدرَي، دامةزراوة ف
كؤبوونةوة لةطةَل كونسوَلطةريةكاني هةرَيمي كوردستان هةَلمةتي فراوان دةست ثَي بكرَي بؤ راطرتين ئةو 
شةرة، حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة هاوكاري حكومةتي عَيراق و رَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكان هةموو 

ثَيويست بكات لة ئةطةري بةردةوام بووني شةر و ئاوارة بووني هاونيشتيمانيان لة رؤذئاوا، ئامادةكاري 
سةرباري ئةو راسثاردانة ضةند خاَلَيكي طرنط هةية ئةمةوَي لة رَيطةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و هةم 

( بة 2014-1-15بةرثرساني حكومةتي هةرَيم و هةم اليةنةكاني تر ئاطادار بن، ثةرلةماني كوردستان لة )
بريار ثاَلثشيت كردووة لة ئريادةي طةلي رؤذئاواي كوردستان لة هةر شَيوازَيكي خؤ بةرَيوةبردن، بةثَيي 
بريارةكةش ثَيويستة حكومةتي هةرَيمي كوردستان مامةَلةي فةرمي لةطةَل بكات، بؤية ناكرَي و رَيطة 

بة تريؤر ناوبيَن، ئَيمة ئيدانةي هةرجؤرة  ثَيدراو نية نوَينةرايةتي هيض واَلتَيك ئةزمووني رؤذئاوا
لَيدوانَيكي لةو شَيوة ئةكةين، وةك ضؤن هةموو وةَلاتاني دونيا شةري سةروةري و خاكَي خاكي خؤيان 
ئةكةن ئَيمةش وةكو هةرَيمي كوردستان كة تا ئَيستا بةشَيكني لة واَلتاني عَيراق بةثَيي دةستوور و ياسا 

حكومةتي عَيراق و هةم هةرَيمي كوردستان داوا لةو هَيزة دةرةكيانة بكةين كة بةركارةكان هةم لة رَيطةي 
بنكةي سةربازيان لة خاكي كوردستان هةية بطةرَينةوة بؤ واَلتي خؤيان، بة داخةوة بة ناوي ثريؤزي ئايين 

َي، لَيرةوة داوا ئيسالم و سورةتي )فةتح( ثةالماري ذن و منداَل و هاوواَلتيان و نيشتيماني واَلتَيكي تر ئةدر
ةكاني ئايين و بة تايبةتي يةكَييت زاناياني ئايين ئيسالمي يئةكةين لة هةموو ناوةندة فةرمية جيهاني

جيهان كة قسةي جدييان هةبَي لةسةر بةكارهَيناني ناوي ثريؤزي ئيسالم بؤ سرينةوةي ميللةتةكةمان لة 
ئايين ئيسالمة، ئةو ثةالماردانة ئةجنامةكةي  رؤذئاواي نيشتيمان كة ئةوة ثَيضةوانةي هةموو بنةمايةكي

ئةطةر بةردةوام بَي سةرهةَلدانةوةي داعشة، بَيطومان ميللةتي كورد لة رؤذئاوا بَي يان لة باشوور قورباني 
دةسيت داعش بووة، ئَيستاش هةركاتَي داعيش سةرهةَلداتةوة ئَيمة ئاماجني يةكةمي ئةو رَيكخراوة 

تة ئةم ثةيامة بة رووني بطات بة هةموو ناوةندة نَيودةوَلةتيةكان، ضونكة ئةوة تريؤريستيةن، بؤية ثَيويس
طومانَيك دروست ئةكات ئَيستا ثالنَيكي دةولي هةبَي بؤ دروست كردنةوة و سةرهةَلدانةوةي داعش، خودا 

 وردستان.رؤذئاواي نيشتيمان بثارَيز و خودا خاكي كوردستان بثارَيزَي، فراكسيؤني طؤران لة ثةرلةماني ك
 سةرؤكي ثةرلةمان:ن/ حس فائق بةرَيز د.رَيواز

 سوثاس، فةرموو دكتؤر كازم.
 فاروق نامق: كاظمبةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بة ناوي خواي طةورة و ميهرةبان.

و برايامنان  كديارة ئةمرؤ حةوتةم رؤذة كة بةداخةوة ئةو هَيرشة نابةرامبةرة نارةواية كراوةتة سةر خوش
، زؤر نيطةرانني لةوةي لة دواي حةوت رؤذ ئَيستا ي كوردستان لة رؤذئاواي كوردستانبةشَيكي تر لة

ثةرلةماني كوردستان هاتؤتة دةنط و كؤبوونةوة ئةكات، لة كاتَيكدا تاكة ثةرلةمان كة كورد هةييَب ئةو 
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َيش ثةرلةماني كوردستان ثةرلةمانةي باشوورة، لة كاتَيكدا كة زؤرَيك لة واَلتان لة دوور و نزيك زؤر ث
هةَلوَيسيت خؤيان راطةياند، بةثَيي تواناي خؤيان كاريان كردووة بؤ ئةوةي كاريطةريان هةبَي بؤ ئةو 
هَيرشة نارةوايةي ئةكرَيتة سةر خوشك و برايان لة رؤذئاواي كوردستان، هةندَي لة واَلتاني )فرنسا و 

انيا بة طرَيبةستةكاني ئةضَيتةوة، ئةجنومةني ئاسايش ئةملانيا( فرؤشتين ضةكي راطرتووة، واَلتي بةريت
دووجار كؤبوونةوةي ئةجنامداوة، بةاَلم دواي حةوت رؤذ  ثةرلةماني كوردستا دانيشنت ئةكات، ئةوة جَيي 
نيطةراني و سةرجني خةَلكي كوردستانة بة سةرجةم ثارضةكاني تري كوردستانيشةوة، ئةوةي لة ئَيستا 

بردوو روويداوة و ئةوةي رةنطة لة داهاتوو رووبدات بةشَيوةيةكي سةرةكي روئةدات و ئةوةي لة را
هؤكارةكةي ثةرتةوازةيي كوردة، ئةو ثةرتةوازةيةش لة خؤيةوة دروست نةبووة، بةَلكو بةهؤي رةفتاري 
هةندَي هَيز و حيزبةوة ئةو ثةرتةوازييةي ميللةتي كورد لة هةرضوار ثارضةي هةرَيمي كوردستان دروست 

بةداخةوة ميللةتَيك كة فَلانة حيزب ثةلكَيشي الي توركياي ئةكات و فالنة حيزب ثةلكَيشي الي  بووة،
 ئَيراني ئةكات..........

 سةرؤكي ثةرلةمان:ن/ بةرَيز د.رَيواز فائق حس
 كاك دكتؤر داوا ئةكةم ثابةند بي بة بةرنامةي كاري كؤبوونةوة، فةرموو.

 ق نامق:وفار كاظمبةرَيز 
وطؤ بؤ .. سةباري ئيدانة كردن و هاوكاري مرؤيي و هةر رَيككارَيكي تري دبلؤماسي و داوا كردني طفت..........

، لة هةمووي طرنطرت يةك هةَلوَيسيت  كوردة لة هةر ضوار ثارضةي كوردستان، زؤر طرنطة كؤتايي هَينان بةو هَيرشة
ةكي هاوبةش لة نَيوان هةرضوار ييةتيئةوة و روداوةكانيش رابردووش ببنة هؤكارَيك بؤ دروست كردني برا

ثارضةي كوردستان بؤ ئيدارةداني كَيشةكاني كورد، ضونكة ئةمرؤ لة رؤذئاواية و دوَييَن لة ئَيمة بووة، سبيين لة 
ثارضةيةكي تري كوردستان ئةبَي، دوذمناني كورد سةباري كَيشةي زؤريان لة نَيواني يةكرت و سةرباري ناكؤكي و 

اَليان، بةاَلم كاتَي دَيتة سةر باسي كورد هةموويان يةك دةسنت و يةك قسةن بؤ دذايةتي كردني ناتةبايي سةدان س
ميللةتي كورد لة هةر ضوار ثارضةي كوردستان، كةواية بؤضي لة هةر ضوار ثارضة نةبني بة يةك دةنط و يةك 

ة كاتي تةنطانة، بؤية لة ئَيستا لة بطرين بؤ ئةوةي دذي ئةو ثالن و موئامةرانة بوةستني و هاوكاري يةكرت بكةين ل
هةموو كات زياتر كورد ثَيويسيت بة يةك دةنطي يةك هةَلوَيسيت هةية، ثَيويسيت بة هؤشياري زياتر هةية، ثيَويسيت 
بة كؤمةَلَي سةركردةي بةرثرس هةية لة هةر ضوار ثارضةي كوردستان بؤ دروست كردني سةركردايةتيةكي 

شةكان كة لة ناوةوة و دةرةوةي هةرَيميش ضارةسةري كَيشةكان بكات، ئةوة زؤر هاوبةش و ضارةسةر كردني كَي
باشرتة لة كؤكردنةوةي خَير و ثَيتاك و هاوكاري و قسةي ناو فةيس بووك و تؤرة كؤمةَلايةتيةكانن ضونكة تةنيا 

 ضةند رؤذَيكن و تَينةثةرن، ئةوةي ئةمَينَيتةوة...........
 ةرؤكي ثةرلةمان:سن/ بةرَيز د.رَيواز فائق حس

ةكان قسة ئةكةن، ئةوة روانطة، داخي دَلي يبووك و تؤرة كؤمةاَليةتيدكتؤر كازم ئةوانةي لة ناو فةيس بةرَيز
انةية كة دةنطيان بة من و بةرَيزت داوة، لةبةر ئةوة طرنطة ئةوةي لة ناو تؤرة يئةو هاوواَلتي

 ةكان هةية.يكؤمةَلايةتي



 168 

 ق نامق:وفاركاظم بةرَيز 
 ة، مةبةستم لة ئةو كةسانةية لةمةوقعي بةرثرسيارةتني.ي.... من مةبةستم لة هاوواَلتيان ني.....

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ز د.رَيواز فائق حسبةرَي
هةوَل بدة ثابةند بي بة بةرنامةي كاري كؤبوونةوة، ثةرلةماني كوردستان لةمرؤة ئةبَي بريارَيك بدات، 

اكسيؤنَيكي بةرَيز قسة ئةكات ثابةند بَي بة ناوةرؤكي نووسيين بةرثرسياريةتي ئةوةية هةر سةرؤك فر
خؤي كة هانداني هَيزةكاني ترة، بةاَلم لة ناو ئةو هؤَلة خةريكي بريندار كردني يةكرتين، ئَيمة ناتوانني 
هةوَل بدةين رةفيقةكان و دؤستةكامنان لة رؤذئاوا يةكطرتوو بن و يةك رةئي بن لة كاتَيكدا يةكرتي 

ر ئةكةين، تكاية طرنطي ئةو رؤذة لةبةر ضاو بطرن، با بةرَيزتان ئؤثؤزؤسيؤن بن، با كاك جةمال لة بريندا
سوَلتة بَي، يا كاك ئومَيد لة سوَلتة بَي، ئةمرؤ رؤذَيكي زؤر تايبةتة، ئةوة ثةرلةماني كوردستانة، تةنيا 

ردة ئةكةي ئَيمة ضي بكةين، لة تةجروبةي هةر ضوار ثارضةي كوردستانة، بةرَيزت ثَيشنيار ئةكةي، راسثا
سنووري دةستةَلاتي خؤمان و ئةم كيانة ئَيمة ضؤن ئةتوانني يارمةتي رؤذئاوا بدةين؟ قسةكاني ترمان لة 
مةجليسةكاني تر ئةكةين، خةَلك ضاوةرواني طةورةي لة ئَيمة هةية، ثابةند بن بةوةي ئةيَلَين، لة رووي 

يةكطرتووي خؤمان طرنطة، بريندار نةكردني يةكرتي طرنطة، دواتر ئةخالقيةوة ثابةند بن بةوةي ئةيَلَين، 
ئةثةرينةوة لة هَيزةكاني تر و ثارضةكاني تري كوردستان ئةكةين كة ثابةند بن بةوةي ضؤن يةكرتيان  

 خؤي بوَي، فةرموو.
 ق نامق:وفار كاظمبةرَيز 

ية، ييةكان مةبةستمان لة هاوواَلتيان نيبووك و تؤرة كؤمةاَليةتةيس.......ديارة ئةوةي كة بامسان كرد لة ف
ةتني و يان هةية، مةبةستمان لةو كةسانةية لة مةوقيعي بةرثرسيارييهاووَلاتيان هةر ئةوةندة دةستةاَلتي

تواناي برياريان هةية، وةكو يةكةم داواكاري داوا ئةكةين كة كورد لة هةر ضوار ثارضةي كوردستان يةك 
ةكي هاوبةشي بةرثرس دروست بكات بؤ ضارةسةر كردني كَيشةي يدايةتيدةنط بَي و يةك بطرَي بة سةركر

كورد لة سةرجةم ثارضةكان، دووةم، هاوكاري مرؤيي لة خؤراك و ئازوقة و ثَيداويسيت تةندروسيت و 
شك و برايان لة وحكومةتي هةرَيم بطةندرَيتة دةسيت خ زووترين كات ئامادة بكرَي لةاليةنثزيشكي بة 

ك و برايان لة رؤذئاوا بؤ ناو نوورةكان و ثَيشوازي كردن لة خوشتان، سَييةم، كردنةوةي سرؤذئاواي كوردس
بةشَيكي تري خاكي خؤيان كة ئةوان خاوةن ماَل و ئَيمةش خزمةتكاريان بني، ضوارةم، داوا ئةكةين 

و  كشتيمَيكي تةندروسيت لة كارمةندان و ثزيشكة بةرَيزةكان تةرخان بكرَين بؤ هاوكاري كردني خو
برايان لة هةر شوَينَيك ثَيويست بَي، من وةكو ثزيشكَيك بة شانازيةوة ئامادةم بؤ تيمار كردني بريين 
دةسيت منداَلَيكي رؤذئاوا، كؤتا داوا لة كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي و لة واَلتان و ئةجنومةنة ئاسايشةكان كة 

هَيرشانة و ضيرت منداَل و ذني كورد لة هيض  هةوَلةكان ضر بكةنةوة بؤ كؤتايي هَينان بةو لةشكر كَيشي و
ثارضةيةكي كوردستان نةبَيتة قورباني، ضونكة هيض سزايةكي ئابووري قةرةبووي دَلؤثَيك خوَين و يةك 

 هةناسةي كورد ناكاتةوة كة رؤذانة ئةبَيتة قورباني، سوثاس.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس
 يؤني كؤمةَلي ئيسالمي.كساسوثاس، فةرموو سةرؤكي فر

 بةرَيز عبدالستار جميد قادر:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

روئيا و بؤضووني كؤمةَلي ئيسالمي سةبارةت بةو دؤخة ناهةموار و دذوارةي كة رؤذئاوا ثَيدا تَيدةثةرَي 
وونةوة لةو ئةوةية، سةرةتا بة طلةييةك لة خؤمانةوة دةست ثَي ئةكةم، لة ثةرلةماني كوردستان كةم كؤب

دؤخة دذوارة زؤر زةروور و ثَيويست بوو، بةاَلم بة داخةوة زؤر دواكةوت، ئَيمة وةكو فراسكيؤني كؤمةَلي 
ئيسالمي زؤر بة روون و راشكاوي ئيدانةي لةشكر كَيشي سوثاي توركيا و بةزاندني سنووري رؤذئاواي 

ةوَلةتيةكانة، زؤر بة تووندي ئيدانةي كوردستان ئةكةين كة ئةوة ثَيضةوانةي هةموو عورف و ياسا نَيود
كوشتين منداَل و ذن و خةَلكي مةندي ئةكةين كة ديارة ئةوةش بةثَيي ياسا و عوريف نَيودةوَلةتي رَيطة 
ثَينةدراوة، بةاَلم بةداخةوة خةَلكَيكي زؤري بَي تاوان كة شةركةر نني لةو شةرة دذوارة بوونة قورباني، 

ئةبينني بةداخةوة بة ناوي سوثاي  )حممد( ئةو لةشكركَيشية كراوة، ئةثرسم  ئَيمة لة كاتَيكدا ئةو شتانة
ئايا سوثاي )حممد( ك ضووبووة هةر شوَييَن منداَلي كوشتووة؟ ذني كوشتووة؟ خةَلكي بَيتاواني كوشتووة؟ 

ةكوذن، سنووري واَلتان و خةَلكي تري بةزاندووة؟ ثَيغةمبةري خودا كة سوثاي بةرَي ئةكرد ثَي ئةوتن ذن م
مندال مةكوذن، ئةوانةي عيبادةت ئةكةن غةيري ديين خؤمشان كة شةريان ثَي فرؤشرابَي مةيانكوذن، ثري 
و ثةكةوتة ئةزيةت مةدةن، هةتا ئةيفةرموو دار مةبرن، كانياو كوَيرمةكةنةوة، بةاَلم بةداخةوة هةميشة 

تَيكي زامليش لةسةر رووي زةوي ئةطةر ئةو ناو نيشانانة بةكارهاتووة بةرامبةر طةلي كورد و هةر دةستةاَل
بةرذةوةندي بيخوازي ئةو ناونيشان و ناوانةي بةكار هَيناوة، لةبةرامبةريش بةداخةوة خةَلكَيك بة بَي 

 ئاطايي بةرامبةر بة ئيسالم و حممد ئةرشَيتةوة، بةداخةوة، ئاطاي لَي نية حممد شيت واي نةفةرمووة.......
 سةرؤكي ثةرلةمان:ن/ حس فائق زبةرَيز د.رَيوا

 ؤ ناو بابةتةكة.ة، تكاية بِريسالم ني ةمامؤستا كةس طوماني لةسةر طةورةيي )حممد( علي
 :قادر بةرَيز عبدالستار جميد

.........بابةتة، لَيطةرَي قسةكامن بكةم، ئَيمة بةداخةوة ثيالنَيك دذي طةلي كورد ئةجنام درا لةاليةن واَلتاني 
بةستبوون، بةاَلم بةداخةوة ديسان ثشتيان لة كورد كرد، ثَيم واية وةكو ميللةتي زهلَيز كة كورد ثشيت ثَي 

كورد ثَيويستة ثةند لة رابردوو وةرطرين، لةو شؤرشانةي لة رابردوو بؤ دروست كردني كياني كورد 
ؤية هةوَلدراوة ، بةاَلم بة داخةوة ثشت بة غةيري خؤمان بةسرتاوة و هةميشة بة طورطان خوارد دراوين، ب

ئةَلَيم ثَيويستة بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكامنان و دروست كردني كياني راستةقينةي كوردي كة وةك هةر 
طةلَيكي تر مايف ئةوةمان هةية كياني راستةقينةي خؤمان هةبَي نة ئيدارةي سةربةخؤ و هةرَيم بةَلكو 

َيي خؤمان بوةستني و دةوَلةتي راستةقينةن بؤية ثَيويستة تةنيا ثشت بة خوا ببةستني، لةسةر ث
خزمةتكاري خةَلكي خؤمان بني و يةكريزي و تةبايي بثارَيزين و بيضةسثَينني، داوا ئةكةين لَيرةوة لة 
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ةكان و ئةجنومةني ئاسايش كة بة هاناي طةلي يواَلتاني زهلَيزي ئةمريكا و روسيا و رَيكخراوة نَيودةوَلةتي
قي خؤيان جَي بةجَي بكةن، ئةم شةرة بة زووترين كات كوردةوة بَين و بةرثرسياريةتي ياسايي و ئةخال

رابطريَي، نَيوةندطريي ئينسافانة بكرَي كة طةلي كورد لة رؤذئاواي كوردستان حةقي خؤيةتي بة مايف خؤي 
بطات، بة تايبةت ئَيستا كة بةرَيوةبردنَيكي سةربةخؤي خؤي هةية، داواش ئةكةين واَلتاني دونيا بؤ ئةوةي 

ناوضانة هةبَي، سةقامطريي سياسي و كؤمةاَليةتي و ئةمين و سةربازي و ئابووري داوا  سةقامطريي لةو
ئةكةين كؤنطرةيةكي طةورة ببةسرتَي بؤ ضارةسةر كردني كَيشةي كورد لةسةر ئاسيت هةموو ثارضةكاني 

ة، نة طةلي كوردستان، دَلنيام ئةم ناوضةية ئيسراحةت ناكات، نة ئةو واَلتانةي كورديان بةسةر دابةش كراو
كورديش و نة ئةو واَلتانةش بةرذةوةنديا لةو ناوضانة هةية بةبَي ضارةسةري ريشةيي كَيشةي كورد، لة 
هةمان كات داوا لة ثةرلةماني بةرَيز ئةكةم وةفدَيك بؤ رؤذئاواي كوردستان بنَيرَي و لة نزيكةوة بةدوا 

ي ثوخت بَينَيتةوة ثةرلةماني كوردستان بؤ داضوون بكات و ئاطاداري رةوشي ئةوَي بَي، دواتر راثؤرتَيك
ئةوةي برياري ثَيويسرت لة ثةرلةماني كوردستان بؤ ئةو بابةتانة بدرَي، لة هةمان كات داوا ئةكةم برياري 

ضوونة دةري هةموو ئةو هَيزانةي ئاشيت ( ثةرلةماني كوردستان سةبارةت بة2005-5-12( ي )37ذمارة )
، ثَيم واية ئةوة بةشَيكة لة َيمي كوردستانن جَي بةجَي بكرَينلة هةرخواز و بة ناو ئاشيت خواز كة 

كَيشةكان، نةك هةر رؤذئاوا ئايا باشووريش و بةشةكاني تريش هةميشة لة ذَير ثةالمار و هةرةشة و 
تؤثباران و كوشنت نةبوونة؟ ئايا لة باشوور زيامنان ثَي نةطةيشتووة؟ خةَلك نةكووذراوة و ئاوارة نةبوون؟ 

كؤتايي لة خواي طةورة داواكارم كووذراوةكان بة تايبةت لة رؤذئاوا بة بةهةشت شاد بكا و شيفاي  لة
داوا كارم خودا بة مافةكاني خؤمان  ،بريندارةكاتنيش بدات و ئةم ميللةتةش وَيراي ئةوةي يةك ريز بني

 .بطةيةنَي، بة مايف سةرفرازي و سةربةخؤيي لة دةوَلةتي خؤمان بطةيةنَي، سوثاس
 سةرؤكي ثةرلةمان:ن/ حس فائق بةرَيز د.رَيواز
 .ام وةرناطرم فةرموو كاك د.شَيركؤنوقتة نيز سوثاس،

 :مصطفىبةِرَيز د.شَيركؤ جودت 
 بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان.

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
وضةكانى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان، جةماوةرى بةشةرةفى كوردستان لة هةموو نا

كوردستانى طةورة، سآلو و ِرَيز بؤ طيانى ثاكى قوربانيانى كارةساتى جةنط و ِرووداوة جةرط بِرةكانى 
ِرؤذئاواى كوردستان، ئَيمة وةكو يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان و وةكو فراكسيؤنى يةكطرتووى ئيسالمى 

ئاسةوارى ضةوساندنةوةى سيظيل و كوردستان بة توندى ئيدانةى شةِرو جةنط و ئةو مةينةتيانةى كة لة 
مرؤظى ستةم لَيكراوى ِرؤذئاواى كوردستان دةكةين، نةفرةت لة بةكارهَينانى ئايديؤلؤجيا و بِرواكان بؤ 
كوشنت و قةتَل و عام كردنى مرؤظة سيظيلةكان، نةفرةت لة تريؤر و ستةم و كاولكارى بة هيواى ساِرَيذ 

يةكان، بةِرَيزان لةطةَل ئةوةى كة دةبوو ئةم يبوونةوةى مةينةتكردنى بة ثةلةى برينةكان و دووبارة نة
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كؤبوونةوةى ثةرلةمان زووتر بكرايةن بةآلم  وَيناى واقيعي ِرووداوةكان ثَيمان دةَلَين كة ملمالنَيى 
زهلَيزةكان ِرةهةندى سةربازى و سياسى و ئةمنى و ئابووريشى هةية، كة تَييدا قؤناغَيكى نوَى بةسةر 

% ى نةوتى سووريا 57ا فةرز دةكرَى و دابةشكارى جوطرافياى سياسى و بة دةستهَينانى زياتر لة ناوضةكة د
مليار بةرميل نةوتى يةدةطى خاكى سووريا دةطرَيتةوة، دةست طرتن بةسةر ( 315) كة خؤى لة زياتر لة

تا جوطرافياي %ى طازى سروشتى سووريا و كردنةوةى مةعبةر و دةروازةى ئابوورى نوَى، وا50زياتر لة 
سياسى و ئابوورى نوَى فةرز دةكرَى بةسةر ناوضةكة دا، ضةندين ِرةهةندى تر يش بَيطومان، كة بة داخةوة 
سوتةمةنى ئةم ملمالنَيية هاووآلتى سيظيل و طةلَيكى ستةم لَيكراوة كة بة هةموو شَيوةيةك قابيلى قبوَل 

و ثةنا بردن بؤ ضارةسةرى ئاشتيانة بة باشرتين كردن نيية، ئَيمة داوا دةكةين كة ضارةسةرى ئاشتيانة 
دةزانني، هةروةها ثةرلةمانى كوردستان ئةوةى ثَيى دةكرَى لة وتارى يةكطرتووانة بؤ ثاراستنى يةكِريزى 
نيشتماني و ئاراستة كردنى هةموو تواناكان بؤ فرياكةوتنى قوربانيان و لَيقةوماوامنان لة رؤذئاواى 

بة هةمان شَيوة سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان ئةركى سةر شانيةتى كة ئةوةى كوردستان ئةجنامى بدات، 
كة ثَيويستة بؤ ئاراستة كردنى طوتارى يةكطرتووى هةر َيمى كوردستان بؤ هةموو دنيا و بؤ هةموو وآلتان 
 و بؤ هةموو زهلَيزةكان كة رؤَلى سةرةكيان هةية لة نةخشةى سياسى و ئةمنى و عةسكةرى ئةم ناوضةية

بطةيةنَيت و موعاناتى ئةو ميللةتة  ستةم لَيكراوة بطةيةنَيت، حكومةتى هةرَيمى كوردستان زؤر طرنطة 
هةملةتى فرياكةوتنى ئةو ئاوارانةى كة لة دوَينَيوة ذمارةيان وةكو بة فةرمى ِراطةيةنراوة دوو سةد كةس 

َيوةية كة بَين بةرةو هةرَيمى هاتؤتة ئةم ديو سنوورى هةرَيمى كوردستان، بة دةيان هةزار تريش بةِر
كوردستان، ثاراستنى خزمةتطوزارى ثَيويست و دابني كردنى جَيطةى حةوانةوةى ثَيويست ئةركى حكومةتى 
هةرَيمى كوردستانة و داوا دةكةينى كة هةَلمةتى نيشتمانى ِرابطةيةنرَى هةموو اليةك لة خؤمانةوة لة 

مى كوردستانى دةست ثَي بكةين، تا هةموو هاووآلتيةك لةم ثةرلةمانتارانةوة دةست ثَى بكةين و لة هةرَي
هةرَيمى  كوردستانة ضى ثَى دةكرَى كؤى بكاتةوة و دابينى بكات و بة مةرجةعى رةمسى و فةرمى لة ِرَيى 
ِرَيكخراوةكانةوة ، لة ِرَيى حكومةتةوة، لة هةموو اليةكةوة كة مومكني بَى دابينى بكةين بؤ لَيشاوى ئةو 

ى كة ِروو دةكةنة هةرَيمى كوردستان بؤ ئةوةى باشرتين خزمةت بكرَين، ئةوةى كة طرنطة داوا ئاوارانة
كردن لة حكومةتى فيدِراَل كة بودجةيةكى هةية بةناوى بودجةى تةوارْى  كة ئةمة بؤ حاَلةتة كتوثِرةكانة 

ى بكات بؤ فرياكةوتنى بؤ كارةساتةكانة، مافى هةرَيمى كوردستانة كة داواى ئةو بودجةية بكات و تةرخان
ى ئةم ثةرلةمانى 2014(ى ساَلى 24ييةكان، جةخت لةسةر بِريارى ذمارة )زيانةكان و ئازارةكان و مةينةت

كوردستانةوة دةيكةنةوة كة ثشتيوانى لة رؤذئاواى كوردستان دةكات و لة ئيدارةى رؤذئاواى كوردستان 
ةكات لةطةَليان بؤ دابني كردنى هةر هاوكاريةك دةكات و مامةَلةى فةرمى حكومةتى هةرَيمى كوردستان د

كة ثَيويست بَى، داوا لةسةرجةم كونسوَلخانةكان دةكةين نوَينةرايةتى طةورةى دنيا دةكةين كة لة هةرَيمى 
كوردستان هةن، ِرؤَلى خؤيان ببينن بؤ ِراطرتنى شةِر هةرضيان ثَى دةكرَى بؤ كؤتايي هَينان بةم شةِرة 

َيزان ئةوةى كة طرنطة ثاراستنى يةكِريزى نيشتمانيية و ثاراستنى طوتارى يةكطرتووة، ئةجنامى بدةن، بةِر
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داوا دةكةين وةكو يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان ئةطةر بؤ يةك جاريش بَى يةك طوتارى يةكطرتوومان 
دووبارة  هةبَى بؤ ِرووبةِرووبوونةوةى ئةو كارةساتةى كة بةسةر رؤذئاواى كوردستان دا هاتووة بة هيواى

 نةبوونةوةى، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 زؤر سوثاس، كاك رؤميؤ هةكارى سةرؤكى فراكسيؤنى هاوثةميانى يةكَيتى فةرموو.
 بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بكةم، حةز دةكةم بَلَيم دواى طوَيبيستى  ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمان، من ثَيش ئةوةى قسةكانى خؤم
زؤرَيك لة وتار و هةَلوَيستى فراكسيؤنة بةِرَيزةكان حةزم كرد ئةوة بَلَيم ئةوةى كة لة ِرؤذئاوا ِروودةدات 
كورد و عةرةب و ثَيكهاتةى ئَيمةش وةكو كلدانى سريانى دةطرَيتةوة و شةهيد و بريندارمان هةية تا ئَيستا 

ةِرةدا و تا ئَيستا دوَينَى ئاوارةى ئَيمةش طةيشتووتة هةرَيمى كوردستان، بؤية هيوادارم لةم ضةند ر ؤذةى ش
كاتى ِرووبةِرووبوونةوة بؤ هةر ِرووداوَيكى نةخوازراو و ترسناك ئَيمة هاوثةميانةكانى خؤمان لةبري 

 نةكةين.
ان، تَيِروانينى ئَيمة ديدو بؤضوونى فراكسيؤنى هاوثةميانى يةكَيتى نةتةوةيي لة ثةرلةمانى كوردست

يد و بريندارى ىَل دةربارةى ئةوةى كة ئَيستا ضةند رؤذَيكة لة ِرؤذئاوا لة ئارا داية، تا ئَيستا سةدان شةه
سيظيلى ئةو ناوضانة بةسةرجةم  ى سةدان هةزار لةخةَلكىبؤتة هؤى ئاوارةبوونكةوتووةتةوة و

ةطةر بؤ ضةند رؤذى تر بةردةوام بَى ئةوا كاريطةرى ثَيكهاتةكانيةوة، كَيشةيةكى طةورةية و كارةساتَيكة ئ
خراث و ترسناكى ِراستةوخؤى دةبَيت بؤ سةر هةرَيم و عرياق و ناوضةكة و خةَلكةكة بة طشتى، بؤية 
ثَيمان واية بؤ ِرووبةِرووبوونةوةى هةر ئةطةرَيكى نةخوازراو ثَيويستة هةموو هةوَلةكامنان بؤ ضارةسةرى 

َيشطرتن بَيت لة ماَلوَيرانى زياتر و هةر هةَلوَيستَيكيشمان وةكو ثةرلةمان كة ئةم دؤخة ترسناكة و ث
نوَينةرايةتى سةرجةم خةَلكى كوردستان دةكةين لؤذيكانة و هاوتةريب بَيت لةطةَل بةرذةوةندية باآلكانى 

ؤنى هاوثةميانى هةرَيم و خةَلكةكةى بة هةموو ثَيكهاتة نةتةوةيي و ئايينيةكانةوة، بؤية ئَيمة وةكو فراكسي
  :يةكَيتى نةتةوايةتى بة باشى دةزانني كة

هةموو هةوَلةكان بؤ ِراطرتين ئةو شةِرة و ماَلوَيراني و دةرهاوَيشة ترسناكةكاني و ضارةسةري ئاشتيانةي -1
 سةرجةم طرفتةكاني بَيت لة ثَيناو كةمكردنةوةي قورباني و ئازارةكاني خةَلك.

ية كة موزايةدةي سياسي بكرَيت، ضونكة ئَيمة يلة بةرذةوةندي ئةوةدا ن دؤخةكة ئةوةندة مةترسيدارة و-2
ِرووبةرووي زؤرَيك لةم كَيشانة بووينةتةوة لة ِرابردووي نزيك و دووردا حةقة لةوة تَيبطةين كة هةموو 

غة هةوَلدانَيك لة ثَيناو كةمكردنةوةي مةترسي و خةسارةتةكان بؤ سةر هةرَيم و خةَلكةكةي بَيت لةم قؤنا
 ثِر هةستيارةدا.
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داوا لة كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي بكرَيت كة ِرؤَلي ئيجابي و كاريطةريان هةبَيت بؤ ِراطرتين ئةم شةِرة و -3
 هةموو كَيشةكاني سياسييانة و ئاشتيانة ضارةسةر بكرَيت و ئيدانةي كوشتين خةَلكي سظيل بكرَيت.

لة تواناي داية بؤ يارمةتيداني ئةو ئاوارانةي كة حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئامادةيي بكات ئةوةي -4
دَينةوة هةرَيمي كوردستان و داوا لة حكومةتي مةركةز و ِرَيكخراوة مرؤيي ية نَيودةوَلةتييةكان بكرَيت 

 يارمةتي خَيرا ثَيشكةش بكةن.
ِراطةياندني هةَلمةتي نيشتيماني ثةرلةمان بؤ كؤكردنةوةي كؤمةك و يارمةتي بؤ ئاوارة و -5

 دةربةدةرةكاني دؤخي ِرؤذئاوا و يارمةتيدانيان لةو ميحنةتةي كة تيايدان.
 

 فراكسيؤني هاوثةمياني يةكَييت نةتةوةيي لة ثةرلةماني كوردستان                                         
 2019ي ئؤكتؤبةري 15                                                                

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ِرَيز د.ِرَيواز فائق حسبة

 زؤر سوثاس، بةِرَيز باثري كامةال لة فراكسيؤني سةردةم فةرموون.
 بةِرَيز باثري كامال سليمان:

 بةِرَيزان دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان.
 ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان.

 جةماوةري ستةمديدةي خةَلكي كوردستان.
رن لةو دوواييانةدا كؤمةَلَيك طؤِرانكاري لة ناوضةكة سةريان هةَلدا بةتايبةتي لة دواي ِرووخاني ثَي ئاطادا

كؤمةَلَيك طؤِرانكاري لة هاوكَيشةي نَيودةوَلةتي ِرووياندا، هةر لة ساَلي  2003ِرذَيمي عرياق لة ساَلي 
يةكانيش ئةوة بوو كة ثَيمان دةَلَين ( بة طؤِراني جياجيادا ِرؤيي تا ئةو دوا طؤِرانكاري2003(ةوة تا )90)

ئاماذةكان كة لة سياسةتي نَيودةوَلةتي لة ناوضةكة ئاماذةكان وا دةريدةخةن كة طؤِرانكاري دةبَي لة 
سياسةتياندا، بةتايبةتي لة ِرَيكخستنةوةي هاوكَيشةي بةرذةوةندييةكانياندا لةو ناوضةية، دةرئةجنامي ئةو 

ي زجنرية شةِر و ثَيكدادانَيك و طؤِرانكارييةك لة وآلتاني ِرؤذهةآلتي ناوةِراست طؤِرانكاريية بؤتة مايةي ئةوة
دا ِروودا بةوةشةوة لة سوريا، بةآلم لةطةَل طةيشتة سوريا هةَلوةستةي لةسةر كرا و طؤِرانكاري زهلَيزيرت 

فرة دةركةوت و يةك جةمسةري بةرةو كؤتايي هات، فرة جةمسةري دروست بوو لةو فرة جةمسةريةش 
بةرذةوةندي دروست بووة، لةسةر ئةو بنةمايةي فرة بةرذةوةنديية لةسةر بنةماي بةرذةوةندييةكان وآلتان 
دَين هةَلسوكةوت لةطةَل ئةو ناوضةية دةكةن، بؤية خةَلكي ناوضةكة بة تورك و عةرةب، بة فارس و بة 

و ناوضةية دةذين، بةتايبةتي كورد، بة ئاشووري و بة كلداني و بة سريان، بة هةموو ثَيكهاتةكاني لة
ئةوانةي كة نةتةوةي سةرةكني لةو ناوضةية ثَيويستيان بة طفتوطؤ و ثَيويستيان بة لَيك حاَلي بووني زياتر 
هةية بؤ ئةوةي ئؤقرةيي زياتر هةبَي لةو ناوضةية، ثَيمان دةَلَيت لَيرة طةلي كورديش وةكو طةلَيكي 

ايي زياتر هةية، بةآلم بة لةبةرضاوطرتين تايبةمتةندييةكاني هةر دابةشكراو ثَيويسيت بة يةك ِريزي و تةب
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ثارضةيةك بة ويسيت خؤمان نية هةر ثارضةيةكمان دابةش بووة بةسةر وآلتَيك دا، ئةو تايبةمتةنديانة 
ثَيويسيت بةوةية لةبةرضاو بطرين، بةِرَيزان من دَيمة سةر وتارةكةم ئةوة وةكو ثَيشةكيةك بوو، زياتر بؤ 

 ِراكَيشانتان. سةرجن
هةروةكو ثَي ئاطادارن لة ضةند ِرؤذي ِرابردوودا لة ئةجنامي لةشكركَيشي و ثةالمارداني سةربازي بؤ ناوضة 
سنوورييةكاني ِرؤذئاواي كوردستان و خةَلكي سظيل و دامةزراوة مةدةنييةكاني ئةو ناوضانة كرانة ئامانج و 

اي ئاوارةبووني دانيشتويي ئةو ناوضانة بة هةموو قورباني طياني و ماَلي زؤري لَي كةوتةوة سةرةِر
ثَيكهاتةكانييةوة، ئَيمة وةكو فراكسيؤني سةردةم سةركؤنةي بة ئامانج طرتين هاووآلتياني سظيل و 
دامةزراوة مةدةنييةكان دةكةين، داوا دةكةين هةرضي زووة واز لة بذاردةي سةربازي بهَينرَيت و ثةنا 

كةوتين سياسي و خؤ بةدوور طرتن لة هةموو كردةوةيةكي توندوتيذي و بربَيتة بةر طفتوطؤ و ِرَيك
نامرؤيي، هةموو اليةك ِرَيطةي ئاشيت و ثَيكةوة ذيان بطرينة بةر بؤ ئةوةي ئؤقرةيي بطةِرَيتةوة ناوضةكة و  
بةتايبةتي ئةو ناوضانةي كة ئَيستا لة ِرووبةرووبوونةوةي سةربازيدان، وَيِراي نيطةراني زؤرمان لة 
دةرئةجنام و دةرهاويشتةكاني ئةو شةِر و ثَيكدادانةي ِروويدا لة ئةجنامي كشانةوةي هَيزةكاني وآلتة 
يةكطرتووةكاني ئةمريكا و بَي هةَلوَيستيان و هةروةها بَي هةَلوَيسيت هاوثةمياني شةِري دذ بة داعش 

مياني شةِري دذ بة داعش بةرامبةر بةو ناهةقي و زوَلمة زؤرةي دةرهةق بة هاوبةشَيكي سةرةكي هاوثة
بكرَيت كة طةلي كوردة، بَيدةنطي و بَي هةَلوَيسيت تاكو ئَيستا هيض هةنطاوَيكي كردةيي لةاليةن هاوثةمياني 
شةِري دذ بة داعش نةتةوة يةكطرتووةكان نةهاوَيذراوة بؤ بةربةسيت كردن و كؤتايي هَينان بة شةِر و ئةو 

دةَلَي طةلي كورد دةبَي يةك ِريز و ثشت بةخؤ بةستوو بَيت و بَي هةَلوَيستيية جارَيكي تر ثَيمان 
سةركردايةتي سياسي كورد و كوردستانيان و اليةنة سياسييةكاني كوردستاني بةتايبةتي اليةنة 
سياسييةكاني هةرَيمي كوردستان يةكطرتوو و يةكِريز بن، خوَيندنةوةي وردتر بؤ ئةو ئةطةر و ثَيشهاتانة 

ةموو ئاماذةكان دةريدةخةن كة لة ناوضةكة طؤِران بةسةر سياسةتي نَيودةوَلةتي و ناوضةكة بكرَيت و ه
هةرَيمي بةدواي خؤيدا دَينَيت، ئةو قؤناغة لة هةموو اليةك دةخوازَي بة هؤشياري و هةستياري و بة 
 ئامادةكارييةوة تواناكان يةك خبرَين و واز لة جياوازييةكان بهَينن و ئةركي سةرةكيمان ثاراستين

 طةلةكةمان و دةستكةوتةكاني بَيت و بؤية بة ثَيويسيت دةزامن:
يةكِريزي و يةكخستين وتاري سياسي اليةنة سياسييةكاني كوردستان سةبارةت بة دؤزي نةتةوةكةمان و -1

 زامين ثاراستين طةلةكةمان.
ةسةري ئاشتيانة لة داوا دةكةين هةرضي زووة شةِر و لةشكركَيشي كؤتايي ثَي بهَينرَيت و بذاردة و ضار-2

 ِرَيطةي طفتوطؤوة بذاردةي سياسي بطرَيتة بةر.
 ثاراستين خةَلكي سظيل و دامةزراوة مةدةنييةكان و خؤدوورطرتن لة بة ئامانج طرتنيان. -3
داوا لة نةتةوة يةكطرتووةكان دةكةين بة ئةركي خؤيان هةسنت و لة ضوارضَيوةي ِرَيككةوتنة -4

 اري لة خةَلكي ئةو ناوضانة بكةن.نَيودةوَلةتييةكان ثارَيزط
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داوا دةكةين حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة هةماهةنطي لةطةَل حكومةتي فيدراَلي عرياق و ِرَيكخراوة -5
نَيودةوَلةتييةكان و ِرَيكخراوة مرؤييةكان ئامادةكاري بكةن بؤ حةواندنةوة و هاوكاري كردن و كؤمةك 

 ثَيكدادانةكان.كردني ئاوارةكاني دةرئةجنامي شةِر و 
داوا دةكةين هةرضي زووة كؤبوونةوةي اليةنة سياسييةكاني كوردستان بكرَي و بة ئةركي نيشتيماني -6

 خؤيان هةسنت.
داوا دةكةين لة نووسينةوةي دةستووي سوريا دةوَلةتي سوريا و اليةنة بةشداربووةكان بةتايبةتي ئةو -7

ِرةضاوي مايف طةلي كورد بكةن لة سوريا و لة دةستووري  دةوَلةت و وآلتانةي كاريطةرييان هةية بةشدارن
 نوَيي مافةكاني طةلي كورد ثارَيزراو بن.

بةةن  -8 سةةت  يةةةك هةَلوَي يةةز و  يةةةك ر نةةَين  شةةةكانيان وةالب يةةاوازى و كَي كةةةين ج ئةةاوا دة كةةانى رؤذ لةةة هَيزة داوا 
بةةؤ  تواناكانيان يةك خبةن بؤ بةدى هَينانى مافةكانى طةىل كوردستان لة ئايندةى يةةدا دروود  سوريادا، لة كؤتا

طةةةىل  خةةؤراطرى  لةةة  شةهيدانى بةرطرى و هيواى ضاكبوونةوة هةرضى زووة بؤ بريندارةكان دةخوازين ساَلو 
شةةوورى  لةةة با بةةاكوور و  لةةة  هةةةاَلت و  لةةة رؤذ سةةتان  خةةةَلكى كورد شةةتوانى  لةةة ث سةةاَلو  ئةةاوا  لةةة رؤذ سةةتان  كورد

 ييان هةر سةركةوتو و سةرفراز بَيت طةىل كوردستان.كوردستان ساَلو لة خؤراطريان ساَلو لة ئامادة
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 سوثاس، بةِرَيز )د.حمي الدين(، فراكسيؤنى ئازادى، فةرموو.
 بةرَيز حمى الدين حسن يوسف:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بؤ شةهيدانى رَيطاى رزطارى طةىل كوردستان بةطشتى  جةماوةرى طةىل كوردستان لة دةستثَيكدا سةرى رَيز و نةوازش

سةةتةى  خةةؤراطرى ئارا سةةاَلوى  خةةوازين،  نةةداران دة بةةؤ بري ضةةاكبوونةوة  يةةواى  نةةوَينني وة ه ئةةاوا دادة شةةةهيدانى رؤذ
لةَةةتى  يةةةى دةو شةةية و داطريكاري شةةكر كَي ئةةةو لة بةةةِرَيزان  سةةتان،  مقاوةمةى هاوخوَينةكامنان دةكةين لة رؤذئاواى كورد

مةةةحكوم )توركيا ( بة هاوكارى ضةكدارة تووندرةوة بةكرَيطرياوةكان بؤ سةر رؤذئاواى كوردستان بةتووندى ئيدانة و 
مةةرؤظ و  مةةافى  دةكةين، ئةم لةشكركَيشيية و داطري كاريية ثَيشَيلكردنى ياسا و رَيسا و ثةمياننامة نَيودةوَلةتييةكان و 

لةةة مافى طةالنة بة طشتى دةبَيتة هؤى ئاوارة بوون و دة سةةتان  ئةةاواى كورد هةةاوواَلتى رؤذ هةةةزار  سةةةدان  ربةدةر بوونى 
هةةةق  يةةةكان دةر بةةةها مرؤي لةةة  نةتةوة جيا جياكان، لةميانةى ئةو لةشكركَيشييةدا ضةندين تاوانى وةحشيانةو دوور 

يةة طةةؤرينى دميطراف هةةؤى  تةةة  شةةيةية ببَي ئةةةو لةشكركَي بةةؤ  يةةا  لةَةةتى تورك هةةةوَلى دةو كةةراوة وة  سةةظيل  يةةانى  اى بةةة هاواَلت
ئةةةو  تةةةكانى  تةةةوة و ثَيكها يةَةوان نة لةةة ن بةةةرةكى  ئةةاذاوة و دوو نةةةوةى  هةةؤى نا تةةة  مةةةش دةبَي رؤذئاواى كوردستان كة ئة
يةةان دوور  كةةةوة دةذ شةةتيانة ثَي دةظةرة كة لة كورد و عةرةب و سريان و ئاشوورى و نةتةوةكانى تر ثَيك دَين كة بة ئا

طةةا ه تةةةيى دا، دةز تةةةوةيى و ثَيكها يةَةى نة سةةايديان لةةة ملمالن تةةاوانى جينؤ بةةِروو  جةةةرط  سةةاتى  يةةان كارة يةةةكان دة ةواَلي
نةةدار  بةةوون و بري شةةةهيد  سةةةربارى  نةةدين  هةةاوواَلتى ثَيراطةيا هةةةزار  سةةةدان  بةةوونى  ئةةاوارة  ميةةةنى  نيشانى دوونيادا، د

بةةةِرَيزان تةةةوة،  يةَةدا دةبينَي عةةش ت سةةةرهةَلدانةوةى دا نةةوَى  لةةة  سةةةر  سةةى  كةةة مةتر كةةة  هةةةر  بوونى سةدان هاوواَلتى دي
تةةةوة  خةةراوى نة ثةةةميانان و رَيك يةَةز و هاو تةةانى زل ه سةةتى واَل بةةة هةَلوَي لةميانةدا نارةزاى خؤمان دةردةبِرين سةبارةت 
طةةةَل  لةَةةيان لة يةةةكانى مامة يةكطرتووةكان كة شةرمنانةو بَى هةَلوَيست دوور لة بةها رةوشتى مرؤظايةتى نَيودةوَلةتي
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ان كرد لة رؤذئاوادا، طةىل كوردستان ض لة باشوور و ض لة رؤذئاوا بؤ داكؤكى ثةالماردانى خةَلكى بَى ديفاعى طةلةكةم
لةةةجياتى  ضةةى  كردن لة مانةوةى خؤى و لةبرى هةموو جيهان سةرسةخت ترين دووذمنى مرؤظايةتى تَيك شكاند كة

يةةة ثاداشت بةبةرضاوى هةموو دونيا تؤَلةى لَيدةكرَيتةوة و طةىل كوردستان خوَينى بةخشى كةضى جَييا ن هَيشت، بؤ
بةةة  بةةةر  يةَةذووييمان بةرام سةةياريةتى م طةةةى بةرثر طةةريَى، لةثَي تةةرة راب ضةةى زوو نةةة هةر كةةانى خوَي ئةةةم  كةةارين  داوا
مةةرؤظ  نةتةوةكةمان و نةتةوةكانى ترى ئةو ناوضةية وة بؤ ثارَيزطارى كردن لة ثرانسيثة دميوكراسييةكان مافةكانى 

سةةةقامطري و كؤتايى هَينان بةو لةشكركَيشيية و ضارةسةر نةةاو  لةةة ثَي كردنى ملمالنَيى كَيشةكان بة رَيطاى ئاشتيانة وة 
سةةتان  ئةةاواى كورد لةةة رؤذ ئةةاينى  تةةةوةيى و  فةةرة نة لةةة  كردنى ئاشتييةكى بةردةوام لة ناوضةكة و بؤ ثارَيزطارى كردن 

لةَةة سةةةر دةو نةةة  شةةار خبة كةةةم: ف كةةة ية كةةةين  يةةا دة لةَةةتانى دون مةةةتى دةو هةةان و حكو شةةتى جي لةةة راى ط يةةا داوا  تى تورك
طةةاى  بةةة ِرَي شةةةكانى  سةةةركردنى كَي كةةانى، دوو: ضارة شةةانةوةى هَيزة يةةة و ك شةةييةو  داطريكاري ئةةةو لةشكركَي بةةةراطرتنى 
تةةةوةيى و  لةَةى نة بةةة ِرؤ كةةة  ديالؤط و ئاشتيانة، داوا لة طةىل كوردستان و سةرجةم هَيز و اليةنة سياسييةكان دةكةين 

نةةى  ئةةاوارة و نيشتمانى خؤيان هةسنت بة ثَيشكةش كرد نةةى  مةةةتى دا كةةردن و يار كةةارى  بةةؤ هاو يةةة  لةةة تواناياندا ئةةةوةى 
شةةتمانى و  ئةةةركَيكى ني هةةةر  لَيقةوماوةكان، داوا لة دامةزراوةكانى هةرَيمى كوردستان دةكةين كة رؤَلى خؤيان ببينن 

خةةرا ثةةةميانان و رَيك يةةا و هاو تةةانى دون لةةة واَل سةةتاندا، داوا  ئةةاواى كورد بةةةر رؤذ لةةة بةرام تةةةوةيى  لةَةةتى نة وة نَيودةو
كةةردن  شةةى داطري لةةةبرى لةشكركَي نةةان  هةرَيمايةتييةكان دةكةين كة فشارى جدى خبةنة سةر دةوَلةتى توركيا بَو وازهَي
سةةةقام  لةةة  يةةنن  يةةان بب لةَةى خؤ لةَةةت رؤ خةةراوة نَيودةو ثةةةميانان و رَيك كةةة هاو يةَةت  بؤ سةر رؤذئاواى كوردستان وا دةخواز

ضةةةكة و زةمة لةةة ناو شةةتى  لةةة طريكردنى ئا كةةة  نةةةى  ئةةةو نةتةوا شةةةى  شةةةكان كَي سةةةركردنى كَي بةةؤ ضارة سةةازكردن  نةةة  ي
لةةة  يةةان  سةةى خؤ نةةى ضارةنوو يةةارى كرد لةةة د نةةةوة  فةةةكانيان دةب نةةى ما سةةةركوتكردن و زةوتكرد ضةةارى  ضةةةكةدا دوو ناو

ضةةا مةةافى  طةةةالن  كةةة  كةةردووة  بةةةوة  يةةان  شةةكرا ئاماذة بةةة ئا كةةة  يةةةكان  منةةة نَيودةوَلةتي سةةا و ثةميانا ضةةَيوةى يا رةى ضوار
ئةةةازادى ) سةةةيؤنى  سةةةتان، فراك ضةةةةكانى كورد لةةةة ثارة كةةةةمان  ئةةةريادةى طةلة سةةةةركةوَى  يةةةة،  سةةةينيان هة (ى 15خؤنوو

 (.2019ئؤكتؤبةرى )
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز  

 فةرموو. عقوب سةرؤكى فراكسيؤنى رافيدينفريد يزؤر سوثاس،  
 بةرَيز فريد يعقوب ايليا:

 ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكى 
بناظَى خودَى مةزن و دلؤظان بةِرَيزان ئةندامَيت ثةرلةمانا كوردستان، ب رَيكا ديظضؤنا مة ب روودانَيت 
رؤذئاظا بؤ مة ديار بووية كاودانَيت سةخت و طران هةنة ذ ئةطةرَى هةبوونا رَيذَيمَيت ديكتاتؤرى يَين 

ةرَى ئةظرؤ ل ذَير كاودانَيت ثةيدا بووى ذ لديظ ئَيك هةروةسا هةبوونا طةلةك شةِر و لَيكدان ل دةظ
ئةطةرَين ماي تَيكرنا توركيا ل سوريا ل رؤذئاظا داخازَى ذهةمى اليةنَيت ناكؤك لدةظةرَى دكةين بزظِرن بؤ 
دانوستاندنةكا راست و دروست بؤ خزمةتا هةمى خةلكَى دةظةرَى ذ هةمى ثَيكهاتا بؤ ثةيدا كرنا ذيانةكَى 

ل دةظةرَى، طةىَل ئاشوورييةكان وةكى ئاكنجيَيت رةسةن ل سوريا دطةل كورد تووشى  ئاشتى ئو ئَيمنايةتى
طرفتاريَي بووينة ل ذَير هةبوونا ظان شةِر و ناكؤكييةكان ل سةر ئاخا وان يا مَيذوويي كو بووينة ئةطةرَى 

ان دا هاتيية كرن ل كَيم بوونا وان ل سةر ئاخا باب و باثريان ذئةطةرَين كوشنت ئو راطوهاستانا كو دطةل و
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سوريَي و عَيراقَى و توركيا هةر ل شةِرَى جيهانى يَي ئَيكَى ئو هةروةسا بةردةوامييا كاودانَيت نةخؤش ئو 
ب تايبةت هَيرشَين رَيكخراوَى تَيرؤريستى يَي داعش ل دةظةرَين سةر نةينةوا و خابوور ئو بزاظَين وان بؤ 

ضةند نةتةوةيا ئةوَين تووشى شةِر دبن بة وةكالةت لة سةر ئاخَى  رَى و ريشاىَل مة، ئةظ ضةند كارةساتة بؤ
خؤ ئةم جارةكا دى دخازين ذهةمى اليةنَيت ناكؤك بؤ ثاراستنا كةسَين سظيل ذ طةىَل ئاشوورى و طةىَل كورد 

ةريا ئو ثَيكهاتة جياوازةكان كو ل دةظةرَى ثَيكظة دذين كو رَيز ذ ئريادا ميللةتَى بهَيت طرتن بؤ بةِرَيوةب
ناظبةرَيت خؤ ب ئازادى ئو ب كةرامةت ئو داخازَى ذ كؤمةَلطةها نَيظدةولةتى دكةين ب ئةركَى خؤ رابن بؤ 

 .15/10/2019ثاراستنا كةمة نةتةوةييا ب رَيكا طظاشتنا ل سةر اليةنَيت ناكؤك، فراكسيؤنا رافيدةين 
 :بةرَيز د.ريواز فائق حسن /سةرؤكى ثةرلةمان

 رمو خاتوو سارا دَلشاد لة فراكسيؤنى طةشة ثَيدانى توركمان فةرموون.فة ،بةلَي زؤر سوثاس
 بةرَيز سارا دلشاد بكر:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
نى رةوشى ووانينة هةَلبذاردةيةكى سةربازى كة دةبَيتة هؤى زيانطةياندنى تَيكضوةوة دةِريرانيبة نيطة

ةِرو شينةكانى سورياي رؤذئاوا كة توشى شة كوردنيضبةتايبةتى ناو ،ئاسايش و سةقامطريى ناوضةكة
ئَيمة وةك فراكسيؤنى ثارتى طةشةثَيدانى توركمانى و وةك ئةركَيكى  ،دؤخَيكى مةترسيدار بونةتةوة

بؤ ئةوةى كؤتاى بةم شةِرة بَيت  ،ثَيويستة هةموو هةوَلةكان خبةينة طةر ،مرؤيي وسياسيي و ئةخالقى
دةو ثَيشنيارةكامنان دةخةينة و ستةم رزطاربكةين و راسثارةتى شةِرمنان لة رؤذئاوا لة نةهامو برايا خوشك

ثَيويستة ، ، حكومةتى هةرَيم وةك و دةسةاَلتى سياسي و كارطَيري و قةوارةى هةرَيمى كوردستانروو
جَي و كاتى يةكة جَيطاو نيشتةئامادةكارى تةواو بكات بؤ ثَيشوازى كردن لة ئةطةرى ئاوارةو رةخساندنى 

ترين كات يارمةتي و وةكانى هةرَيمى كوردستان بة زوييان حكومةتى هةرَيم دةزطاى خَيرخوازيطوجنان بؤ
 .ةَلكى سيظيلى لَيقةوماوى ناوضةكةهاوكارى مرؤي خبةنة خ

وة دووةمني نوقاتيشمان سةرؤكايةتى هةرَيم سةرؤكاتى ثةرلةمانى كوردستان بة هؤى ثةيوةندي و دؤستانة 
تانى ثةيوةنديدار واَلتة زهلَيزةكةنى ئةوروثا هةوَلى زياتر بدةن بؤ راطرتنى شةر ديبلؤماسيانةى لةطةَل واَل

 .، زؤر سوثاسو ضارةسةركردنى هةمووكَيشةكان كرفتةكان بة ديالؤك و بة رَيطةى ئاشتيانة
 :ن /سةرؤكى ثةرلةمانواز فائق حسبةرَيز د.رَي

 .ئاشورى فةرمووالدانى و سريانى و ختوو كالرا فراكسيؤنى ئةجنومةنى طةىل ك
 بةرَيز كالرا عوديشو يعقوب:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
شالمةتة كول ئوخون بةريز سةرؤكا ثةرلةمانى بةرَيزان ئةندامَين ثةرلةمانى ئةوَي ئةظرؤكة رؤذ ئاظايا 
كوردستانَي روودةدات هةظركيا ئريادا طةل و هةظركيا هةرَيمي و دةولية وةكى هةرجار قوربانى وان ذؤرة 
هةظركيان طةل و خةلكى سظيل َييَب  طوناه ئاشتى و ئارامى بذيت ئةو دةظةر جةندين ثَيكهاتة ثَيك ديت 
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ذوانا طةلَي كلدانى سريانى  ،و ئَيك مَيذوو ئَيك ضارةنوس هةيةثَيكوة دذين هةمى ئَيك عةردو ئَي ئامانج 
مةترسيدار طؤرةثانى هةظةركَي  ئاشورى مةسيحى و لةطةل هةمى ثَيك هاتى دى بونة قوربان بؤ ظى وةزعَي

عةردَي وان ثَيكظةية و لة ئةجنامدا بونة قوربان زارؤك و ذن و دان عمر بونة ئاوارة ثشتى جهو ماَلَي هاتن 
خراثكردن و وَيرانكردن داخوازيش بةرَيز سةرؤكَي هةرَيمى كوردستانَي دكةين هةولَي خؤ بكيةن ذ بؤ 

ضارةسةريةكا سياسى ثَيطريبن بة ثرةنسيثى مرؤظايةتى بؤ ثاراستنا  راوةستاندنا شةرو اليةنَي ئاشتيَي بؤ
خةَلكَي سظيل ثشتيوانيا حكومةتا هةرَيما كوردستانيا دكةين خؤ ئامادةكرن بؤ ثَيشكةشكردنا هاريكارى 
مرؤظايةتى بؤ ثَيشوازي و بؤ حةواندنةوةو الواندنا ئاوارة و داخوازى حكومةتا عَيراقَي دةكةين بوودجةكا 

مرؤظايةتى داخوازى كؤمةَلطهَي  تن وةك ئةركَيكى بةرثرسياريةتى ووةرَي نةكرى تةرخان بكاضا
نَيودةوَلةتى نةتةوةى يةطرتوو يةكيةتيا ئةورؤثي و رَيكخراوَي نَيودةوَلةتى دكةين ئةركَي خؤ مرؤظايةتى و 

ة هةمى توشى ئةوَي بارو بةرثرسياريةتى رابن ذ بؤ هةنطاوَي بؤ راوةستاندنا ئةوى بارودؤخى يا طرنط ئةو
دؤخَي بوة ئةش هةمى ثَيكهاتان يةك بطرن يةك رَيز بن ذ بؤ و رَيكى دانوستاندن و هؤكارى سياسى 
بةكاربينن ذ بؤ مراندنا ئةوى ئاطرى بةرَيز سةرؤكا ثةرلةمانى ثةرلةمانتارانى بةرَيز كؤمةَلطةها نَيو 

اى ئةظرؤكة هةموان مةترسيةكة فةعلى ئَيدى دةوَلةتى ئةظة دةبيتة طةلَي مة وةك مةسيحى رؤذ ئاظ
زةمحةت خؤراطرن ثةتظيا هاريكارى دا بة هةمى هةمةهةنطبني بؤ ظى بارودؤخى ضارةسةر بكةين مة 

 .( سوثاس2019-10-15ئاشتى دةويت مة ذيان دةوَيت فراكسيؤنا ئةجنومةنى كلدانى سريانى ئاشورى )
 :سةرؤكى ثةرلةمان ن /واز فائق حسبةرَيز د.رَي

وثرانةى كة لة دوورؤذى رابردوا نةوةى ضِروبناى ئةو كؤبو، بةربةزؤر سوثاس بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان
او راوَيذكردن لة لةطةَل بةرَيزان سةرؤكى فراكسيؤنةكان ئةجنامانداوة و وةك بةرهةمى ئاَلوطؤرى بريوِر

ةند خاَلَيكى وةك هةَلوَيست ضرضَيوةى ةند خاَلَيكى هاوبةش ئَيستا لة ضواضنَيوان هةموواليةك طةيشتينة 
و هاوبةش راسثاردةى ثةرلةمانى كوردستان لةسةر رةوشى رؤذئاوا لة حزورى بةرَيزتاندا دةخيةينة روو بؤ 

بةناوى ثةرلةمانى كوردستانةوة راى بطةيةنني و ئاراستةى اليةنة  ،ئةوةى ثَيكةوة ثةسةندى بكةين و
كة ئةمرؤ رؤذَيكةى طرنطة و لة وتارى هةموو ئةندامانى بةرَيزى بة تايبةت  ،ثةيوةنديدارةكانى بكةين

ثةرلةمان سةرؤكى فراكسيؤنةكان تةئكيد لةسةر خيتابى هاوبةش و تةحةمولكردنى بةرثرسياريةتى 
داوا دةكةم بةرَيزتان  ،دؤخَيكى مَيذوويي راطوزةر لة ذيانى ميلةتةكةمان و لة ذيانى طةلةكةمان كراوةتةوة

بؤ ئةوةى كة فةرموتان  ، لة راسثاردةو هةَلوَيستةكانى ثةرلةمانى كوردستان بطرن وبة تةركيز طوَي
ثةسةندتانكرد بتوانن بة ناوى ثةرلةمانى كوردستانةوة رايبطةيةنني و بيطةيةنينة ئةو اليةنة 

 .ةندَيك ئةركثةيوةنديدارانةى كة رامانسثاردوون بؤ ه
 .ن لةسةر رةوشى رؤذئاواى كوردستانهةَلوَيستوو راسثاردةكانى ثةرلةمانى كوردستا
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ثةرلةمانى كوردستان دذة شةرةو داوا دةكةين هةرجى زوة شةرولةشكركَيشي و ملمالنَيى سةربازى -1
كؤتايي ثَيبهَيندرَيت و لة بِرى ئةوة ثشتيوانى بذاردةى ضارةسةرى ئاشتيانةين و دةخوازين لة رَيطةى 

 .كؤتايي بة ناكؤكيةكان بهَيندرَيتديالؤكةوة 
وَيراى بة توندى ئيدانةكردنى هَيرش و لةشكركَيشى و بة ئامانج طرتن و سةر هاواَلتيان داواكارين -2

 .يةكان ثارَيزراوبَيسةروماَل و طيانى خةَلكى سظيل و دامةزراوة مةدةني
و مناى رَيكةوتنامة نَيايش و ئاشتى نَيودةوَلةتى بةربةثةرلةمانى كوردستان لة ثَيناوى ثاراستنى ئاس-3

تى ئةوروثا و رَيكخراوة وةكان و يةكييةكة داوا لة كؤمةَلطةى نَيو دةوَلةتي و نةتةوة يةطرتويدةوَلةت
تر بكةنةوةو طوشارى سياسي و ديبلؤماسيةكانيتان زياتر ة دةوَلتةكان ئةكا هةوَل و توانايان ضِريهةرَيمايةتي

 .ستا لة رؤذئاواى كوردستان هةيةَيبكةن بة ئاراستةى كؤتايي هَينان بةو شةرو لةشكركَيشيةى كة ئ
اهةنطى و لة ضوارضَيوةى تواناكاني بة هاوكارى و هاو ئمى كوردستان را ئةسثَيرين تاوةكحكومةتى هةرَي-4

ونى ضوةكان ئامادةسازى تةواو بكا بؤ  ثَيشوازي و حةواندنةوةو بة دةمةوة يةتيلةطةَل رَيكخراوة نَيو دةوَل
ة روو لة جياكانى رؤذ ئاواى كوردستانةوضة جياى ناوارو ملمالنَيكانى ئَيستئةو ثةنابةرانةى كة بة هؤى شة

 .هةرَيمى كوردستان دةكةن
لة بةرَيز سةرؤكى هةرَيمى كوردستان و دامةزراوة سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان دةكةين وَيراى  اداو-5

دراَل كارى زياتر بكات بؤ ةكان و هاو ئاهةنطى لةطةَل حكومةتى فييتركردنةوةى هةوَلة ديبلؤماسيضِر
تيوانى كردن يكخستنى هةَلوَيستى تةواوى اليةنة سياسية بةرَيزةكانى هةرَيمى كوردستان بة ئاراستةى ثش

 .لة بذاردةى ئاشتيانة
داواى لة حكومةتى فيدرال دةكةين هاوكارى دامةزراوةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بَي بة -6

ضونكة هاوكارى و بة  ،فرياكةوتن و حةوانةوةى ئاوارةكانتةوارى بؤ دابينكردنى بةشَيك لة بودجةى 
ونى ثةنابةرى نوَي و ئيدارةدانى ئاوارةو ثةنابةرانى ئَيستاى ناو كةمثةكانى هةرَيمى كوردستان ضدةمةوة

 .مةكةمان و لة تواناكامنان زياترةبارطرانيةكى دارايي طةورة دةخاتة ئةستؤى هةرَي
ة ديبلؤماسيةى واَلتان ئةكةين كة لة هةرَيمى كوردستانن يونسوخلانةو نوَينةرايةتيداوا لةسةرجةم ئةو ق-7

ردةكارى روداوةكانى و لَيكةوتة نَيوخؤي و وى رؤذئاواى كوردستان بة واحكومةتةكانيان لةو دؤخةى ئَيست
ؤ راطرتنى شةرو ةكانيان بيةكانى ئاطاداربكةنةوةو هةوَل و تواناو طوشارة ديبلؤماسييهةرَيمايةتي و جيهاني

نيان زياتر بكةن و هةموو اليةنة ناكؤكةكان بؤ وملمالنَيى سةربازي و ماَل وَيرانى خةَلكى سظيل و ئاوارة بو
طفتوطؤو ضارةسةرى ئاشتيانة هان بدةن هاوكات داوايان لَي ئةكةين كة هاوكارى دامةزراوةكانى حكومةتى 

 .نابةرانؤ دةمةوة ضوونى ئاوارةو ثةهةرَيمى كوردستان بن ب
ثةرلةمانى كوردستان هةَلمةتَيكى نيشتيمانى بؤ كؤكردنةوةى كؤمةك و شتومةكى نيشتيماني و -8

ونى ئاوارةو لَيقةوماوانى رؤذ ئاواى كوردستان رادةطةيةنَيت و لة روانطةى ئةركى نيشتيمانى ضوبةدةمةوة 
وةك نةريتَيكى مرؤظ دةستانةى انةوة داخوازميان ئةوةية خةلكى كوردستان يو مرؤي و نةريتى كوردستاني
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كوردستانيانة ئةوةى لة توانايداية لة رَيطةى رَيكخراوة نَيوخؤي و نَيودوَلةتيةكان و دامةزراوةكانى 
دةبن لةم حكومةتى  هةرَيمةوة بةدةم ئاوةرةو ثةنابةران و بضن ثةرلةمانتارانى كوردستانيش بةذدار 

 .هةَلمةتة نيشتيمانية
نيطةرانييةكى قوَلى هةية لةوةى ئاراستةى روداوةكان و كارى هَيزة ضةكدارة توندرةووةكان ثةرلةمانى كوردستان -9

بة جؤرَيك بن كة دؤخى نةخوازراو ناهةموارى عةفرين و ثَيشَلكاريةكانى مافى مرؤظ و كارة دذة 
كانى ديكةى رؤذ ئاواى مرؤظايةتييةكانيان و بة تااَلن بردنى سةرو ماَلى هاواَلتيان و طؤرينى دميؤطرافيا لة ناوضة

كوردستان دووبارة بكةنةوة، ثَيويستة هةموو هةوَلةكان بةو ئاراستةيةبن كة رَي لةم هَيزة ضةكدارانة بطريَي تا 
 دؤخى سةرى كانَي و طرَي سثي و كؤبانَي و ناوضةكانى ديكة وةك عةفرين لَي نةكةن.

يي و دميوكراسيانةى خؤيانة لة ضوارضَيوةى هةوَلة طةىل كوردوو طةالنى ديكةى سوريا مافَيكى سروشيت و ياسا-10
ديبلؤماسيةكانى ضارةسةرى دؤخى طشتى سوريا بة ئاراستةى جنَيف و بة ئاراستةى ئاستانةو بِريارةكانى 
نةتةوةيةطرتوةكانى تايبةت بة سوريا لة هةر رَيكةوتنَيك بؤ دؤخى سورياى دواى شةر مافى نةتةوةي و هاواَلتى 

و دادثةروةرى لة ئةركو مافيان لة دةستوورى نوَيى سوريا و شَيوةى حوكمرانى لة ضوارضَيوةى بوون و يةكساني 
 سوريادا بضةسثَيت.

ثةرلةمانى كوردستان داوا لةسةرجةم هَيزةكانى كوردستان رؤذ ئاواى كوردستان دةكا ملمالنَيى حزبي و -11
ةي و خةباتَيكى بةرةيي لةسةر بنةماى ئايدؤلؤذى تةسك بةالوة بنَين و قؤناغَيكى نوَيى كارى ثَيكةو

ئاواى كوردستان دةست ثَي بكةن و لةسةر بنةماى ئاشيت و ى بااَلى خةَلكى كوردستان لة رؤذبةرذةوةند
دميوكراسى و ديالؤك و ثَيكةوة ذيان و وةستانةوة دذى تريؤر خةباتى طةىل كوردستان لة رؤذئاواى كوردسان 

 .هةَلبدةنةوة ن و الثةرةيةكى نوَيزياتر ثَيشبخة
ثةرلةمانى كوردستان سةرجنى كؤمةَلطاى نَيودةوَلةتى بؤ ئةو راستيية رادةكَيشَيت كة رووداوةكانى ئةم دوايي -12

رؤذئاواى كوردستان و كشانةوةى هَيزةكانى هاوثةميانى نَيودةوَلةتي و ئةو لةشكركَيشيةى نا سةقامطرييةى كة لة 
تؤتة ئارا هةموو دةسكةوتةكانى شةرى تريؤروو شكاندنى ئةفسانةى داعش ضةند ناوضةيةكى رؤذئاواى كوردستان ها

لةناو دةبات و زةمينةى سةر هةَلدانةوةى داعش و تريؤرستانى ديكةى زياتر دةكاو بةوةش جارَيكى ديكة ئاشيت و 
 (.2019-10-15ئاسايش و سةقامطريى هةرَيمايةتي و جيهانى دةكةوَيتة بةر مةترسى ثةرلةمانى كوردستان )

بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان ئةمةى كة بؤ بةرَيزتامن خوَيندةوة، ئةطةر ثةسةندى بكةن بة ناوى 
ثةرلةمانى كوردستانةوة راى دةطةيةنني ئَيستاش هةر ثةرلةمانتارَيكى بةرَيز لةطةَل ناوةرؤكى ئةم هةَلوَيست و 

َلوَيست و راسثاردةكانى ثةرلةمانى كوردستان لةسةر راسثاردةية با دةست بةرز بكاتةوة؟ بةلَي زؤر سوثاس هة
( ئةندامى ئامادةبوو ثةسةندكرا، زؤر 97( ئةندامى ثةرلةمان لة كؤى )96رةوشى رؤذئاواى كوردستان بة دةنطى )

 زؤر سوثاس، بةم شَيوةيةش كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دَينني.
 

       ند. رَيواز فايق حس                              َيمن هةوراميه        مين نيب قهوضي                             
 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  

 عَيراق  -كوردستان         عَيراق                    –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي5ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019–10–23رَيكةوتي  شةممةضوار

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (5ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 23/10/2019 رَيكةوتي شةممةضوار

 -ثةرلةماني كوردستان   23/10/2019رَيكةوتي  رؤذي ضوار شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  ن سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونية سةرؤكايةتي د. رَيواز فايق حسعَيراق ب

(ي ئاسايي خولي 5جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوةضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2019ساَلي )ثَينجةمي 

 بةرنامةي كار:
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

مةةارة ) – شةةتين ذ كةةاري داني مةةةي  يةةدا بةرنا لةةةمان بِريار سةةاَلي 5عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةر سةةايي  (ي ئا
يةةوةِرؤ رؤذي 11يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان لة كاتذمَير ) ثةةَيش ن  ضةةوار(ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:23/10/2019شةممة رَيكةوتي )
كةةاني ) حةةوكمي ماددة ثةةةيِرةوي 29و  28يةكةم: ثَيكهَيناني ليذنةي كاروباري ياسايي ثةرلةمان بةثَيي  لةةة   )

 عَيراق. –ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس

 واي بةخشندةو ميهرةبان.بةناوي خ
(ى ئاسايي وةرزى دووةم ساَلى يةكةمى خوىل ثَينجةمى 5دانيشتنى ذمارة )، بة ناوى طةىل كوردستان

هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان دةست ثَي دةكةين ئَيستاش داوا لة بةرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةم 
وةى ثَيشوو ناوى ئامادة نةبوانى دانيشتنى بةرنامةى كارى ئةم كؤبونةوةية ثوختةى كؤنووسى كؤبونة

 ثةرلةمان و كؤبونةوةى ليذنةكان بة مؤَلةت و بَي مؤَلةت خبوَينَيتةوة فةرموو.
 :/ سكرتَيرى ثةرلةمان بةرَيز منى نبى قهوةضى

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( بِرطةى 18ماددةى )(م لة 3( بِرطةى )16(م لة ماددةى )2(و)1بةرنامةى كار : بة ثَيى حوكمة بِرطةى )

و  56و  55و  54و  52و  48و  47(ماددةكانى )20يةكةم و دووةم و سَييةم ضوارةم و ثَينجةم ماددةى )
عَيراق دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِريارى دا  –( لة ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان  57

خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمان لة  (ى ئاسايي ساَلى يةكةم لة5بةرنامةى كارى دانيشتنى ذمارةى )
 ( بةم شَيوةية بَيت .2019-10-23( ثَيش نيوةرؤ رؤذى ضوارشةممة رَيكةوتى )11كات )

و  79يةكةم : خوَيندنةوةى يةكةم بؤ ئةم ثَيشنيازة ياساو بِريارانةى خوارةوة بة ثَيى حوكمة ماددةكانى )
 .ستانيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كورد( لة ثة 82و  80
 .عرياق–ثَيشنيازى ياساى دةزطاى كؤنرتؤَلى جؤرى دَلنيايي لة هةرَيمى كوردستان -1
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 .عَيراق–ثَيشنيازى طةشة ثَيدانى خَيزانى لة هةرَيمى كوردستان -2
 .عَيراق–ثَيشنيازى ياساى داواكارى طشتى لة هةرَيمى كوردستان -3
 .عَيراق–ن ثَيشنيازى ياساى داواكارى طشتى لة هةرَيمى كوردستا-4
دستان َيداويستى تايبةت لة هةرَيمى كورثَيشنيازى هةموارى ياساي ئيمتيازات و كةم ئةندام و خاوةن و ث-5
 .عَيراق –
 .عَيراق–ةكان لة هةرَيمى كوردستان ييةثَيشنيازى بِريارى ثاراستنى مامؤستايان و رَيبةرة ثةروةرد-6

يان لةسةر كراوة ؤانةى زيادةرةية خاوةنكردنى ئةو زةويدووةم : خوَيندنةوةى دووةمى ثَيشنيازى ياساى ب
( لة 89و  88و  87عَيراق بة ثَيى حوكمى ماددةكانى )–ةكان لة هةرَيمى كوردستان يلة سنورى شارةواني

 .يرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستانثة
-10-15ى )ى رؤذى سَيشةمة رَيكةوتي(ى ئاسا4بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ثوختةى دانيشتنى ذمارة )

 .( بةم شَيوةييةى خوارةوة بوو2019
 .سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان دةست ثَيكردنى دانيشنت لة اليةن بةرَيز-1
انى ئاندامانى دانيشتنى وخوَيندنةوةى بةرنامةى كارو ثوختةى دانيشنت و ناوى ئامادةبوو ئامادة نةبو-2

 .مانرى ثةرلةاليةن بةرَيز سكرتَيبة مؤَلةت و بَي مؤَلةت لة ثَيشووى
 .ةرَيز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستاناليةن بكردنى بِرطةكانى بةرنامةى كار لةدةست ثَي-3
رؤذ ئاواى و روانطةى فراكسيؤنةكانى ثةرلةمانى كوردستان لةسةر بارودؤخى ئَيستاى خستنة رووى ديد-4

 .كوردستان
 تان.كؤتاى هاتنى دانيشنت لة اليةن بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردس-5

اسايي (ى ئ4ون بؤ دانيشتنى ذمارة )ناوى ئةو ئةندامانةى مؤَلت ثَيدراون يان بة بَي مؤَلةت ئامادة نةبو
يان ثَي دراون )ئازاد يان مؤَلةتو( بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان هةمو2019-10-15خوىل ثايزةى لة بةروارى )

، هيمداد صباح غومون، حممد سعداالدين، فاهيك كمال صواكرم بهرام، زانا خالد مسايل، سةروان حممد على
ةكانى يونةوةى ليذنة هةميشةيوبيالل( ناوى ئةو ئةندام ثةرلةمانانةى بة مؤَلةت يان بة بَي مؤَلةت لة كؤب

 .ئةوانيش هةمويان مؤَلةت ثَيدراونبةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان  ،ونوثةرلةمان ئاماددة نةب
، ( )شنؤ ئةشقى عبداللة2019-10-16)ف بةكاربةر لة لّيذنةى كارووبارى تةندروستى و ذينطة و ما-1

 لوقمان محد حاجى (.
( )سؤران عمر سعيد ، شريكؤ جودت ، على محة 2019-10-16لَيذنةى دارايي و كاروبارى ئابورى لة )-2

 صاحل ، ارشد حسني حممد (.
د خان اودل، دان رشي( )زَي2019-10-21ليذنةى ثةروةردةو خوَيندنى بااَل و توَيذينةوةى زانستى لة )-3

 ، شادية نوزاد وهاب(.راهى راهرب ابراهيم
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، هَيرش ( )جيهاد حسن ابراهيم2019-10-21)نى لة يليذنةى ئاوةدانكردنةوةو ئةوقاف و كاروبارى ئاي-4
 حسن محد(.

تةتةر  ىمصطف( )سعيد 2019-10-22ليذنةى رؤشنبريي و كؤمةَلطةى مةدةني و وةرزش و الوان لة )-5
 .عباس عوال( زؤر سوثاس ان، فيصلخ

 :ن /سةرؤكى ثةرلةمانواز فائق حسبةرَيز د.رَي

زؤر سوثاس بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئَيستة دةست بة بِرطةى يةكةمى بةرنامةى كار دةكةين كة 
بريتية :لة خوَيندنةوةى يةكةم بؤ ئةو ثَيشنيازة ياساو بِريارانةى خوارةوة بة ثَيى حوكمى ماددةكانى 

بؤ ئةو مةبةستة داوا لة سةرؤكايةتى ليذنةى  ،( لة ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان82و 80و79)
 .ةكةين بَيتة سةر منةسةكة فةرموون، بةَلَي كاك سؤران فةرمووكاروبارى ليذنةى ياسايي د

 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ذمارةى ياساييى  (66ى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ماددةى )ةويم هةية، بة ثَيى ثةيِرةوخاَلَيكى ثةيِر
(داواياكمان ثَيشكةش بة بةرَيز سةرؤكايةتى 2019-10-7(ئةندامني لة )12ئةندامانى ثةرلةمان كة )

رووى بابةتَيك لةسةر هةناردةى نةوت و مووضة و ئةو دؤخةى ووة بؤ بانطَيشتى خستنةثةرلةمان كرد
( بِرطةى سَييةم سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةبَي لةماوةيةك كة لة 66ى ماددةى )بة ثَي ،لةطةَل بةغدا هةية

ئةطةر  ،(م2(بِرطةى )67وادةى دانيشتنةكة ديارى بكات و بة ثَيى ماددةى ) ،(رؤذدا تَيثةر نةكات14)
وا ةكة بؤ طفتووطؤ رازى نةبوو ئةوانةى واذؤمانكردوة دةتوانني دايروى بابةتة طشتيسةرؤكايةتى لة خستنة

يوة بةرَيزتان ، بةاَلم هيج لةم رَيكارانة لةوادةكةش تَيثةِرونةوةى ثةرلةمانبكةين خبرَيتة بةردةم كؤبو
 .ووة داواى وةاَلم دةكةم سوثاسجَيبةجَيتان نةكرد

 :ن /سةرؤكى ثةرلةمانز فائق حسبةرَيز د.ريوا

 .ن، فةرموو كاك مةمةيونةوة بة مؤقيفى خؤماندا دةكضوئَيمة ثيا ،خاَلة ثةيرةويةكةت دروستة
 بةرَيز مةم برهان حممد قانع:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( بِرطةى دووةم ثَيشنيازة ياسا دةبَي النى كةم 78( نوقتةيةكى نيزاميم هةية، ماددةى )78ثاَلثشت بة ماددةى )

خوَيندنةوةى دووةمى بؤ ( ئةندام ثَيشكةش بكرَي، بؤية داوا ئةكةم ئةم ثَيشنيازة ياسايةى كة ئةمِرؤ 10لةاليةن )
( ئةندام ئيمزاى كردوة ئةوةى كة لة ناو 8دةكرَي بة ثَيى بةرنامةكة هاتووة ناوى ئةندامامنان لة بةردةستاية )

 بؤكسةكةمانداية ئةو ثرؤذة ياساى كة لة بةردةستى من داية، ئةندامانى ليذنةى شارةوانى كة.
 ن /سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس

ئيمزايانةى  ؟ ئةوة ضياوازة لةوئةوةى كة راثؤرتةكة ثةسةند بكةن ة مةبةستت ئيمزاى ئةندامانة بؤئةو
داميش ( ئةن6ببورن ثَيشنيازة ياسايةك ثَيشكةشى ثةرلةمانى كوردستان بكرَي ) دةكرَي بؤ ثرؤذةياسا،

 .ئيمزاى بكردباية هةر دةبوو
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 :بةرَيز مةم برهان حممد قانع

 .مانبةرَيز سةرؤكى ثةرلة
 .يية، مةبةستم لةوةيةو ثرؤذة ياساكانى كةى لةطةَلدا نم ئيمزاى ئةندامانى ليذنةكةى وةك، بةاَلبةَلَي
 :ن /سةرؤكى ثةرلةمانواز فائق حسبةرَيز د.رَي

ئةوة  ؟ناو ليستَيكا ئةوةى كة لةسةر راثؤرتةكةيةلة يا ؟عةشواى ئةيكةن ائاي ،بةرئاساية ج شَيوازَيك ئةطرنة
ستا لةبةر دةستانداية جياوازة لةوةى كة ةندامانى ليذنةى شارةوانى  لةسةر ئةو راثؤرتةى ئَيرةزامةندى ئ
 فةرموون سةرؤكى ليذنةى ليََ، بة(دا هةية تايبةت بة ثَيشكةشكردنى ثَيشنيازى ياسايي78لة مادةى )

 .ياسايي
 :بةرَيز بذار خالد عبداللة
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

عرياق كة –ثَيشنيازى دةزطاى كؤنرتؤَلى جؤرى دَلنياية لة هةرَيمى كوردستان  ،ثَيشنيازى ياساى يةكةم
( ماددة ثَيك 11ئةم ثَيشنيازة ياساية لة ) ،لةاليةن ذمارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةشكراوة

ة ئةمانةن وويان كردووناوى ئةندامانى ثةرلةمان ئةوانةى كة واذ ،واندنولةطةَل هؤيةكانى دةرض ،ةوهاتو
)عبدالستار جميد، ئاشنا عبداللة قادر، طولستان سعيد حممد، عثمان على امساعيل، مسلم عبداللة رسول، 
كاوة عبدالقادر حسن، سؤران عمر، روثاك امحد رمحان، شاخةوان رئوف، ابوبكر عمر عبداللة، بدرية 

و ةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ئَيمة وةكب، ، سةرضنار امحد حممود (كاكة صاحل، شايان امساعيل، هلز امحد حممد
ةيوةنديدارةكان داوا لة بةرَيزتان دةكةين ئةم ثَيشنيازة ياساية ئاراستةى ليذنة ث ،ليذنةى كاروبارى ياسايي

 .بكرَيت زؤر سوثاس
 :ن / سةرؤكى ثةرلةمانواز فائق حسبةرَيز د.رَي

ةندةكان و ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان بكةين، بةرَيزان، ثَيش ئةوةى ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةى ليذنة تايبةمت
(ى دةستورى عَيراقى كة بةوازحى باس لةوة 110(م لة ماددةى )4هةموومان دةبَي سةرنج خبةينة سةر بِرطةى )

لة سالحيةتة دابِرةكانى دةسةاَلتى ناوةندية، لةبةر ئةوة داوا لة تنظيم أمور املقايس واملكائن وأالوزان(دةكات كة )
نةكانى ثةرلةمان كة ئيستا ئاراستةيان دةكةين، داوا دةكةم بة ورياييةوة مامةَلة لةطةَل ناوةرؤكى ئةم ثَيشنيازة ليذ

( داهاتوة، ئَيستاش 110ياساية بكةن، بة جؤرَيك بيطوجنَينن كة دذ نةبَي لةطةَل ئةم بِرطةيةى كة لةناو ماددةيةى )
ياسايي و ليذنةى دارايي و ليذنةى وزةو سامانة سروشتييةكان و ثَيشنيازة ياسةكة ئاراستةى ليذنةى كارووبارى 

 ثيشةسازي و بازرطانى سةرجةم ئةندامانى بةرَيزى ثةرلةمان ئةكرَيت فةرموو.
 :بةرَيز بذار خالد عبداللة

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
عَيراق كة –ندا ثَيدانى خَيزانى لة هةرَيمى كوردستاةشةثَيشنيازى ياساى ط ،ثَيشنيازى ياسايي دووةم

( ماددة ثَيك 14ئةم ثَيشنيازة ياساية لة ) ،اليةن ذمارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمان ثَيشكةش كراوةلة
ووة ئةمانةن يان كردووناوى ئةندامانى ثةرلةمان ئةوانةى كة واذ ،واندنوهؤيةكانى دةرض طةَل، لةةوهاتو
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على امساعيل،  عثمان، حممد ، شايان كاكة صاحلكاوة عبدالقادر حسن، طولستان سعيد ، )عبدالستار جميد
سلم عبداللة ، مجالل حممد امني، روثاك امحد رمحان، سؤران عمر، ابوبكر عمر عبداللة، بدرية امساعيل

ئَيمة وةكو ليذنةى كاروبارى  ،بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ، سرضنار امحد حممود(رسول، هلز امحد حممد
، زؤر ين ئةم ثَيشنيازة ياساية ئاراستةى ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكرَيتياسايي داوا لة بةرَيزتان دةكة

 .سوثاس
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس

بةَلَي زؤر سوثاس بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ثَيشنيازة ياساى ثَيشوو لةبةر ئةوةى باسى كؤنرتؤىل 
ى ( ليذنة بةرَيزان ئةندامان4واتا دةبن بة ) ،َيخؤراكيش دةكات ئاراستةى ليذنةى تةندروستيش دةكر

بارى عَيراق ئاراستةى ليذنةى كارو–ثَيدانى خَيزانى لة هةرَيمى كوردستان ثةرلةمان ثَيشنيازة ياساى طةشة
كؤمةاَليةتى و ليذنةى ياسايي و سةرجةم ئةندامانى ثةرلةمان دةكرَي بةلَي كاك زانا نوقتةى نيزامى 

 فةرموو.
 خالد مسايل:بةرَيز زانا 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ستةى ليذنةى كرد كة ئاراتانو كة ئَيستا جةنابتان عةرزولةبةر ئةوةى ئةو ثَيشنيازة ياساييةى ثَيش 
كردنى  زيادئةم ثَيشنيازى ياساية كردنةوةى و ،تةندروسيت ومافى بةكاربةرو ذينطة دةكرَيت

 ،خؤى دةبَيت بة ثِرؤذةياسا لة حكومةتةوة بَيت دةزطاى كؤنرتؤَلى جؤرى مووئةسةسة ،موئةسةسةيةكة
، ئَيمة ثةرلةمانني بكةين حكومةت خؤى بِريار نةدات ئَيمة ناتوانني موئةسةسةيةك بؤ حكومةت زياد

 ،ياسايةك بَيت كة موئةسةسةكة خؤى هةبَي تةنفيزى بكات ،دةبَي ياسايةكة بؤ جيهاتى تةنفيز بنَيرين
دةزطاى كؤنرتؤَلى جؤرى  ،وةزارةتى ثالندانان هةية بؤ كةلوثةلةكان وسةر بةتا دةزطاى كؤنرتؤَلى جؤرى ئَيس

ئةو  ،خؤيدا موئةسةسةكة هةية، ياعنى كةواتة خؤى لةدةرمان هةية سةر بةوةزارةتى تةندروستى
راى من ئةم ثَيشنيازى ياساية ، بؤية بةية ئيزافيةيةى كة دروستى دةكةين بؤ حكومةتضيموئةسةسةية 

 .كردنى موئةسةسةيةكى تر بؤ حكومةت، جونكة زيادت خؤى بة ثِرؤذة ياساةبَيت حكومةد
 :ن /سةرؤكى ثةرلةمانواز فائق حسبةرَيز د.رَي

بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئازادن لةوةى كة ئيمزا كؤ بكةنةوة وة ثَيشنيازة ياسايةك  ،بةرَيز كاك زانا
بؤية ئةم ثرؤذةتان ئاراستة  ،لةمانى كوردستانبةرَيزتان ليذنة تايبةمتةندةكانى ثةر ،ثَيشكةش بكةن

ؤ ، بةَلَي زيادكردنى دامةزراوةيةك بياسايي خؤتان لةم بوارةوة بَلَينبؤ ئةوةى ئَيوة روانطةى  ،دةكرَي
بة بَي رةزامةندى حكومةتى هةرَيمى  ،هاتةى حكومةتى هةرَيمى كوردستانهةيكةىل تةنزميى هةيكةلةو ثَيك

ة ليذنة تايبةمتةندةكانى ثةرلةمانى كوردستان لةم يبةر ئةوة ئاساي، لةت ناكرَيكوردستان نابَي وة دروس
ض بة شَيوازى ناردنى  ،روانطةيةوة ميكانزمَيك بؤ وةرطرتنى رةزامةندى حكومةتى هةرَيمى كوردستان

كردنى بةرَيزان لة ئةجنومةنى وةزيران بؤ كؤبونةوةى ليذنة ثَيشنيازةكة يان بة شَيوازى بانط
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ا حاَلةت ئَيمةو مةمانان حةقمان هةية يتةن ،ونيان وةربطرن و رةزامةنديان وةربطرنوض، بؤةندةكانتايبةمت
خؤ ثَيشخوَينةوة ئاراستةى حكومةتى ةى ياسايي ثِرؤذة ياسايةك راستةولة دةستةى سةرؤكايةتى و ليذن

وة بَلَي ئةطةر ة نةهاتولة هيج شوَينَيكى ثةيرةوةك ،ى دروست دةكاتيئةو حاَلةتةى بارطرانى دارا ،بكةين
لةو روانطةوة ئَيمة ئيحرتامى ئيمزاى بةرَيزان ئةندامانى  ،كةى، دةبَي ئاراستةي بهاتةيةكى دروستكردثَيك

 .ةرلةمانيش دةطرين بةَلَي فةرموونوة و ئيحرتامى بِريارى ليذنةكانى ثوثةرلةمامنان طرت
 بةرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَيى ريزبةندى كارنامةى دانيشتنى ئةمرؤ ثَيشنيازى ياسايي سَييةم و ضوارةم لةاليةن جَيطرى سةرؤكى بة 

ليذنة دةخوَيندرَيتةوة زؤر ليذنةى ياسايي دةخوَيندرَيتةوة ثَينجةم و شةشةميش لة اليةن بِرياردةرى 
 .سوثاس

 :ن /سةرؤكى ثةرلةمانواز فائق حسبةرَيز د.رَي
 باس.سوثاس، فةرموو كاك ع

 :بةرَيز عباس فةتاح صاحل
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيشنيازة ياسا داواكارى طشتى لة هةرَيمى  ،اليةن ئةندامانى بةرَيزشنيازة ياسايةك ثَيشكةشكراوة لةثَي
اليةن ئةم ئةندامة ويستكارةكان لةهؤية ثَي ،( ماددةو هؤيةكانى44ة لة )وعَيراق كة ثَيك هاتو–كوردستان 

، د.امساعيل على، ابو بكر عمر عبداللة، سةرضنار امحد حممود، هلز ىمصطفوة )شَيركؤ جةودةت بةرَيزانة
امحد حممد، كاوة عبدالقادر، د.كازم فاروق نامق، مذدة حممود حممد، سيثان ساحل ئاميدى، سةوسةن حممد 

( داوا لة مدلستان سعيد حممد، رووثاك امحد رمحان، بدرية امساعيل حم، طومريخان، طؤران عمر على
 سوثاس. ،يةكانى بكةنديبةرَيزتان دةكةين وةكو ليذنةى ياسايي ئاراستةى ليذنة تايبةمتةن

 ن /سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس

رلةمان ذنةى كاروبارى ياسايي و سةرجةم ئةندامانى ثةةو ثَيشنيازة ياساية ئاراستةى ليئ ،بةَلَي زؤر سوثاس
 .ئةوة دةكرَي، فةرموون دواى

 :بةرَيز عباس فةتاح صاحل

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
اليةن ذمارةى ياسايي شنيازة ياسايةك ثَيشكةش كراوة لةثَي ،(م بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان4ثَيشنيازة ياساى )

(ماددةو 41)ة لة وعَيراق كة ثَيك هاتو–ئةندامانةوة ثرؤذة ياساى داواكارى طشتى لة هةرَيمى كوردستان 
ز فائق حسني، رؤذان حممد وااليةن ئةو ئةندامة بةرَيزانةوة ثَيشكةش كراوة )د.رَيى ثَيويستى لةهؤيةكان

، لوقمان يصل عباس عوال، شةمؤَل اشني صابر، عباس فتاح صاحل، هاورَي مال ستار، فكريم، بَيطةرد دلشان
د على، عومسان كريم سةركؤ ئازاد حسني، بااَلنبؤ حمم ،ى، كاروان طةزنةيي، عبدالناصر امحد علىورد
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سوارة، زياد جبار حممد، مجال حويز، سلما فاتيح، راهى راهرب ابراهيم، هةذان حسن كويستانى، هَيرش 
وةكو ليذنةى ياسايي داوا لة بةرَيزتان دةكةين ئةم ثرؤذة ، (حسن حممد، شنؤ ئةشقى عبداللة، زكرى زَيبارى
 .سوثاس ، زؤرياسايةش ئاراستةى ليذنة تايبةمتةندةكان بكةن

 :سةرؤكى ثةرلةمان /نواز فائق حسبةرَيز د.رَي

فةرموو رجةم ئةندامانى ثةرلةمان دةكرَيت، ئةو ثَيشنيازة ياساية ئاراستةى ليذنةى كارووبارى ياسايي و سة
 .وقتةى نيزاميتان هةبووكاك د. رَيبوار ن

 :بةرَيز د.رَيبوار عبدالرحيم عبداللة
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ضئاماذة بةوة كة هة ،ةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان( لة ثةيِر81راية كة بة ثَيى ماددةى )وةك ئاشك
من  ،ناطريَية وةرئةو ،ضوو بووووى ناوةرؤكةوة لَيكدوو ثرؤذة ياسا لة ر ،كاتَيك دوو ثَيشنيازى ياسايةك

ووى حمتةواو لة ثَيشنيار ئةكةم لةبةر ئةوةى كة من هةردووك ثرؤذة ياسايةكةم خوَيندؤتةوة لة ر
ية ثَيشنياز ئةكةم يان بة ئةسبةقيةى يةكَيكيان بؤ ،هةية نَيوةرؤكى بِرطةكانةوة جؤرَيك لة يةكضوو

 ،بكةونيؤن با لةسةرى رَيكيانيش بة تةوافقى هةردووك فراكس ،بكرَيتةوة، ئةويرتيان رةتبطريَيتوةر
 .بكرَيتة بةرنامةى كارى ثةرلةمان ئينجا ،هةردووكى بكرَيتة يةك

 :ن /سةرؤكى ثةرلةمانز فائق حسوابةرَيز د.رَي

 ،ةوى ناوخؤ بة ناوى فراكسيؤن ثَيشكةش ناكرَيهيض ثَيشنيازة ياسايةك بة طوَيرةى ثةيِر ،ثاسبةَلَي زؤر سو
َيك وة يةك ،ة ناوى ثَيشنيازة ياساى فاَلن فراكسيؤن بَييةوة هيض شتَيك نييةويى ياساي و ثةيِروواتا لة رو

ثَيشنيازى ياساى  و، ئَيمة وةكفراكسيؤنة جياوازةكانى ثةرلةمانى كوردستانكان تَيكةَلة لةلة ثَيشنيازة
وك طومت دووبارةى دةكةينةوة رَيز لة  ،دةطرين ودامانى بةرَيزى ثةرلةمانةوة وةرياليةن ئةنثَيشكةشكراو لة

ةكَيكيان لةم وةرزة ي ،كراوةراستة يةكَيكيان لة وةرزى ثَيش و ثَيشكةش ،ى ئةندامانى ثةرلةمان دةطرينووواذ
دةَلَي هيض ثرؤذة ثَيشنيازَيك  ،( بةرَيزتان سةرجنان رادةكَيشم81، بةاَلم لة ماددةى )ثَيشكةشكراوة

ذَير دةستى ليذنةى  ثرؤذة ثَيشنيازَيكيرت كة لةلةطةَل ،وةرناطريَي ئةطةر هةمان ناوةرؤكى هةبَي
بتوانني يةكَيكيان رةت بكةينةوة دةبَي ئةوى تريان لةبةر  ئَيمة بؤ ئةوةى ،تايبةمتةنداية بؤ راثؤرت نوسني

 ائَيست ،بةرَيزيشتان ئةزانن ئةوةى كة وةرزى ثَيشوو ثَيشكةشكراوة ،دةستى ليذنةبَي بؤ راثؤرت نوسني
 هةر بةرَيزيشتان دةزانن دَلنيام هةموتان ناوةرؤكى ثِرؤذة ،ة بؤ راثؤرت نوسني ويلةبةر دةستى ليذنة ني

اواكارى طشتى لة كردنةوةى دامةزراوةى د، باس كردنة لة لَيك جياياساكةتان خوَيندؤتةوةثَيشنيازة 
كة ئةمة  ،ةتى بة دةسةاَلتى دادوةرى لة هةرَيمى كوردستانيجَيكردن و ثَيكةوة لكاندنيدةسةاَلتى جَيبة

، هةم زؤرى هةية بة راوَيذَيكى ،دةستكارى كردنى ثَيكهاتةى دوو دةسةاَلتة كة ثَيويستى بة كاتَيكى زؤر
بؤية ئَيمة لة روانطةى رَيزطرتن لة  ،هةم لةطةَل ئةجنومةنى دادوةرى ،جَي كردن ولةطةَل دةسةاَلتى جَيبة

ةندة ضهةر ،بؤ ئةوةى خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ بكرَي ،دةستانثرؤذةكة هةردووكيمان خستؤتة بةر هةردوو
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لة يةكرتى  %(98ةزانني بة تةواوةتى دةتوانني لة )دَلنيابن خؤمان ناوةرؤكى هةردووكمان خوَيندؤتةوة و د
 .، سوثاس بةردةوام بن بفةرمووندةجن

 بةرَيز جالل حممد امني:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئيمتيازاتى كةم ئةندام و خاوةن ثَيداويستيةمافو ثَيشنيازى هةموارى ياساي ،ثَيشنيازى ثَينجةم
وواندنى ( ماددةو هؤيةكانى دةرض8كة ثَيك هاتوة لة ) ،قعَيرا–ةكان لة هةرَيمى كوردستان يتايبةتي

ئَيستا ناوى ئةو ئةندامة بةرَيزانة  ،اليةن ذمارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةلة
طوَلستان سعيد  روثاك امحد عبدالرمحان، ، كاوة عبدالقادر حسن،د قادردةخوَينينةوة )عبدالستار جمي

رسول، شاخةوان رئوف، شايان كاكة صاحل، بدرية امساعيل حممود، بةلَين امساعيل  مسليم عبداللة حممد،
، سةرجنار امحد حاجى، سؤران عمر سعيد، ئاشنا عبداللة قادر، عومسان على مسايل، جالل حممد امني

ة ةرلةمان ئةم ثَيشنيازبةرَيز سةرؤكى ث، (ابو بكر عمر عبداللة، هلز امحد حممد، د.امساعيل على ،مدحم
ى ليذنةى بؤ ئةوةى ئاراستة ،اليةن  ليذنةى كاروبارى ياسايي ئاراستةى بةرَيزتان دةكرَيتياساية لة

 .تايبةمتةندى بكةن، سوثاس
 :سةرؤكى ثةرلةمان ن /واز فائق حسبةرَيز د.رَي

ى رجةم ئةندامانيةتي و كاروبارى ياسايي و سةئةم ثَيشنيازة ياساية ئاراستةى ليذنةى كاروبارى كؤمةاَل
 .ثةرلةمان دةكرَيت

 بةرَيز جالل حممد امني:

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةكان لة هةرَيمى يثَيشنيازة بِريارى ثاراستنى مامؤستايان و رَيبةرية ثةروةردةي ،ثَيشنيازة بِريارى شةشةم

اليةن ذمارةى ياسايي وواندنى لة(ماددةو هؤيةكانى دةرض8ة لة )وكة ثَيك هات ،عَيراق–كوردستانى 
كة ئَيستا ناوى ئةو بةرَيزانةى خوارةوة دةخوَينمةوة )عبدالستار  ،ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةشكراوة

عبدالقادر حسن، عومسان على مساسل، شاخةوان ، كاوة بداللة قادر، طوَلستان سعيد حممد، ئاشنا عجميد قادر
، سؤران عمر سعيد، ابوبكر عمر ن، روثاك امحد رمحارئوف، بدرية امساعيل حممود، مسليم عبداللة رسول

بارى ، ئَيمة وةكو ليذنةى كاروبةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، (عبداللة، هلز امحد حممد، شايان كاكة صاحل
، زؤر تاوةكو ئاراستةى ليذنةى تايبةمتةندى بكةن ،ياسايي ئةم ثَيشنيازة بِريارة ئاراستةى بةرَيزتان دةكةين

 .سوثاس
 :سةرؤكى ثةرلةمان /ن واز فائق حسبةرَيز د.رَي

وبارى ياسايي و ى ثةروةردةو خوَيندنى بااَلى كارئةو ثَيشنيازة ياساية ئاراستةى ليذنة ،زؤر سوثاس
 .دةكرَي، فةرموو كاك زانا خاَلى ثةيرةوى سةرجةم ئةندامانى ثةرلةمان
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 :بةرَيز زانا خالد مسايل

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بة  ،بةاَلم دياربوو نةتانبينى كة دةستم بةرزكردبؤوة ،ياسايي ثَيشرت بوو ةمى ثَيشنيازىةوى يةكخاَلي ثةيِر

بؤية  ،ئَيمة لة هةرَيمى كوردستان ياساى خاوةن ثَيداويستى تايبةمتةندمان هةية ،داواى لَيبوردنةوة
 ئةطةر ،ثَيشنيازة ياساكةش بةو سياغةية تةقديم كراوة كة ئَيمة ياسامان هةبَيت لة هةرَيمى كوردستان

يستى بةاَلم بيكةنة هةموارى ياساى خاوةن ثَيداو ئةطةر مةبةستيان ئةوةية تةعديلى بكةن، ،ضاكبكرَيت
 .،  زؤر سوثاسةتدا ياساكةمان هةية، ضونكة ئَيمة لة بنةِرتايبةت لة هةرَيمى كوردستان

 :ن /سةرؤكى ثةرلةمانواز فائق حسبةرَيز د.رَي

بةرَيز سكرتَيرى  ،ناوة ووشةى هةموارمان دانةة لة بةرنامةى كار ومئَي ،بةَلَي خؤى ئةوا نوسيويانة هةموار
بةلَي زؤر  ،و هةموارى لَي بَيةكخوَينديةوة ئةوة هةموارة وادةكةن سياغةكةى و ،ثةرلةمان لة خوَيندنةوةيا

ى كاك جالل بِرطة ،ةوةنةوة لة شوَينى خؤتان مبَيننبةرَيز ليذنةى ياسايي سوثاستان دةكةين مبَين ،سوثاس
بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان دةست بة بِرطةى دووةمى بةرنامةى  ،دووةميش هةر ثةيوةندى جَي دةطؤرن

ونةوةكةمان دةكةين كة بريتية لة خوَيندنةوةى دووةمى ثَيشنيازة ياساى بة خاوةنكردنى ئةو وكارى كؤب
بة ثَيى حوكمى  ،وردستان عرياقةكان لة هةرَيمى كيةويان لةسةركراوة لة سنورى شارةوانيِريانةى زَيدةزةوي

ئَيستا داوا لة سةرؤكايةتى  ،ةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان(لة ثةيِر 89و  88و  87ماددةكانى )
با بَيتة سةر منةسةكة فةرموون يةك كةسي تر لة ليذنةى شارةوانى بابَيتة سةر  ،ليذنةى شارةوانى دةكةين

 .، كاك بذار دةلَي با ئافرةت بَيمنةسةكة
فةرموو بةرَيزان  ،ش دةست بة بِرطةى دووةمى بةرنامةى كار دةكةينائَيست ،رَيزان ئةندامانى ثةرلةمانبة

سةرةتا ثرؤذة ياساكة وةك خؤى كة ئةندامانى ثةرلةمان  ،لة ليذنةى شارةواني و ليذنةى كاروبارى ياسايي
ثؤرتى هاوبةشى هةردووك ليذنة دواتر را ،ة بؤ بةرَيزان ئةندامان دةخوَيندرَيتةوةوويان لةسةركردووواذ

 .كاميان بكرَيتة بنةما بؤ طفتوطؤ ئينجا ئةندامانى ثةرلةمان بِريار دةدةن ،دةخوَيندرَيتةوة
 :بةرَيز باثري كامال سليمان
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

دار لة ةند وةزارةتَيكى ثةيوةنديضثةيوةندة بة  .بَيطومان ئةو ثرؤذةى كة ئَيستا طفتووطؤى لةسةر دةكةين
، بؤية من وةزارةتى شارةوانى ،وةزيرى كارووبار ،وةزارةتى داد ،لةوةزارةتى زراعة ،وةزارةتى دارايي

 .ئةطةر نا كةمووكورى تَيدا دةبَيت ،وانى وان طفتووطؤيةكة بكةينوثةسةندى دةزامن كة بة ئامادةببة
 :سةرؤكى ثةرلةمان ن /واز فائق حسبةرَيز د.رَي

 ،مة ئةو ثرؤذةية دواى ئةوةى كة ئةندامانى بةرَيزى ثةرلةمان ثَيشكةشيان كردئَي ،بةرَيز كاك باثري
وةاَلمى ئةجنومةنى وةزيرامنان بؤ  ،ئاراستةى ئةجنومةنى وةزيرامنانكرد ،خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ كرا

، ونكردنةوة بكةينوروبةروو هةندَيك ر ،دواتر ثَيويستمان بةوةبوو هةندَيك موناقةشة بكةين ،هاتةوة
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وةزيرى  ،بة فةرمى داوامان لة بةرَيزان وةزيرى شارةوانى ،كةوين لةسةرىهةندَيك خاَل بةيةكةوة رَيك
نةوةى ليذنةى ياسايي وة بةرةزامةندى وبةرَيزيان نوَينةرةكانى خؤيانيان نارد بؤ كؤبو ،كشتووكاَل كرد

، بةاَلم ئَيمة بةروارى رة ئامادةبنش بوو و جةنابيان لَيئَيمة ثَيمان خؤ ،ئةوان ئةو راثؤرتة سياغة كراوة
لةبةر  ،ونةوةى ئةجنومةنى وةزيران هةيةولة هةمان رؤذدا كؤب ،ونةوةمان دانابووورؤذى كؤب ،نةوةوكؤبو

دةم ماوة كة خوَيندنةوةى سَييةمة و ئَيمة ، هَيشتا دةرفةتَيكمان لةبةرئةوة ئةوان نةيانتوانيوة ئامادة بؤ
 فةرموون خوَيندنةوةى ئةسلى ياساكة بكةن  ،منانبةردةوام دةبني لة طفتووطؤكا

 :حممد  بةرَيز هاورَي بنْا 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةَلبةتة ثَيشنيازةكة بة بَي دةسكارى كة يةكةجمار خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ كراوة و نَيردراوة بؤ 
ثَيشنيازى ياساى بة  ، دةكاتئَيستا بةم شَيوةية دةست ثَي ،ليذنةكةى ئَيمة بةو شَيوة ية دةخيوَينينةوة

–ةكان لة هةرَيمى كوردستان يؤيان لةسةر كراوة لة سنورى شارةوانيانةى زيادةِريخاوةنكردنى ئةو زةوي
 .عرياق

ةو كةسةى بة بريتية ل ،ؤكار بؤ مةبةستةكانى ئةم ياساية: بِرطةى يةكةم كةسي زيادةِرماددةى يةكةم
ؤي لةسةر زَيدةِر ،ؤةى زَيدةِريية كة دروستكراوة لةسةر ئةو زةويجَيى ئةو خانووبةرةكردارةكى فعلى نيشتة

 .ى راسثَيردراوة بة بةخَيوكردنيانةكانى يان ئةوانةيكراوة يان مرياتطرة شةرعي
-3-13ى نيشتةجَييان ثَيش رَيكةوتنى )وكةسانةى خانو ةكان بؤيان هةية ئةوي: شارةوانيبِرطةى دووةم

يان مافى رةفتاركردنيان  ،وَلكى دةوَلةتنييانةى ملةسةر ئةو زةو ةو( بة زَيدةرؤيي دروستكردو2018
يةكان ولة ةكان شارةوانييلةسةرة يان موَلكى تةواوى كةسانى ديكةن و دةكةونة ناو سنورى شارةواني

 .ةكانى ئةم ياساية بة خاوةنى بكةنبة ثَيي حوكم ،جَي بووننناوضةكانى  نيشتة
 .ؤيان لةسةر كراوةانةى زَيدةِريردنى ئةو زةوي: مةرجةكانى بة خاوةنكماددةى دووةم
ورى وون تةرخانكراون لة ناو سنوجَي بضانةى بؤ نيشتةؤكان بكةوَيتة ئةو ناو: خانوة زَيدةِربِرطةى يةكةم

 .ان بة ثَيي ماستةر ثالنى شارةكانةكيشارةواني
َيى ئةو رَينمايانةى وةزيرى ةكة بةو كةرستانة دروستكرابَيت كة رَيطة ثَيدراون بة ثو: خانوبِرطةى دووةم

 .طوزار بؤ ئةم مةبةستة دةرى دةكاتشارةواني و طةشتوو
كردارةكى فعلى نيشتةجَيي ئةو سَييةم: ثَيشكةشكردنى داواكارى لةاليةن ئةو كةسةى بة بِرطةى

يةكانى يان ئةوانةى راسثَيردراوة بة يؤى دروستكراوة يان مرياتطرة شةرعخانووبةرةية كة بة زَيدةِر
( ياساى رَيطرى لة زيادةرؤيي 2018(ى ساَلى )3خَيوكردنيان بة ثَيى ئةو رَيكارانةى لة ياساى ذمارة )بة

 عَيراق دةقيان لةسةر كراوة.–البردنى لةسةر زةوي و زةوى زاروو موَلكى دةوَلةت لة هةرَيمى كوردستان 
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ي حوكمةكانى ئةم ياساية لة : ثَيشكةشكردنى داواكارى بؤ سةرؤكى يةكةى كارطَيرى بة ثَيبِرطةى ضوارةم
و  ( تَيثةر نةكات2018(ى ساَلى )3نى ياساى ذمارة )و( رؤذ لة رَيكةوتى بةركاربو90ماوةيةك لة )

 .يةكان لةخؤ بطرَيتنامة سةملَيندراو داواكاريسةرجةم زانيارى و بةَلطة
 : ماددةى سَييةم
ةكان ثَيك دةهَيندرَيت بة ييةكة كارطَيري : ليذنةيةك بة سةرؤكايةتى ثارَيزطار يان سةرؤكىبِرطةى يةكةم

دى مةرجةكانى ثَيويست بؤ بةخاوةن كردن ون لة هاتنةةكان و دَلنيا بويمةبةستى ديراسةتكردنى داواكاري
ية ثةيوةنديدارةكان ثَيك بهَيندرَيت بؤ ئةجنامدانى رَيكارة يو بؤي هةية ليذنةى الوةكى لة شارةوان

 .ييةكانية ثَيويستيتةكنيك
اليةن لةسةر كراوة بة خانووبةرةى نيشتةجَيبوون لةؤيان يانةى زَيدةِريهاى ئةو زةوةى دووةم: بةبِرط

 .ركارةكان و بةم شَيوةيةى خوارةوةليذنةى تايبةمتةندةكانةوة مةزةندة دةكرَيت بة ثَيى ياسا بة
هةزار دينار بؤ  (60ون لة دةوَلةت زةوى مةزةندة دةكرَيت بة نرخى )ودمةند نةبوبؤ ئةو كةسانةى سو-1

( 30لة قةزاكان و ) ( هةزاردينار بؤ يةك مةتر دووجا40مةتر دووجا لة ناوةندى ثارَيزطاكان و ) يةك
 .هةزار دينار بؤ يةك مةتر دووجا لة ناحيةكان

 .نرخى راستةقينة مةزةندة دةكرَيت دمةندبوون لة دةوَلةت زةوى بةووكةسانةى س بؤ ئةو-2
انةى موَلكى دةوَلةتن و مافى يرؤيي لة سةر ئةو زةويودانى زيادةرو : لة حاَلةتىبِرطةى سَييةم

وانة حوكمى ياساي  ةوَلكى تةواون بة ثَيضردنى كةسى ديكةيان لة سةرة يان مرةفتاركردنيان رةفتارك
ةكان تؤمار يانةى شي دةكرَينةوةو حل بة ناوى شارةوانييكاتة ئةو زةوي بةركار ياسا بةركارةكان ئةو

ى ساىل (80ةكان ذمارة )يورى شارةوانيوةكانى ناو سنيية مريييثَيى يااساى بة خاوةنكردنى زةو دةكرَين بة
 انةى ...يؤيي لةسةر بةشَيكى ئةم زةويودانى زَيدةِرو، بةاَلم لة حاَلةتى ر(ى بةركار لة هةرَيم1970)

 :ن / سةرؤكى ثةرلةمانواز فائق حسبةرَيز د.رَي

كردنة لة شوَينى ان تةسةور دةكةم بةشَيكى ئةو قسةئةندامانى ثةرلةم بةرَيزان ،كاك هاورَي يةك لةحزة
جارَيك ئا وةك بِرطةى  ئازيزان هةموو ،ةيثةيوةندى بةوةوة هةية ئةوةتان لة بةردةستاندا ني ،خؤتانةوة

كار كة ثَيشنيازة ياسايةك خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ دةكرَي كة دةَلَيني ئاراستةى يةكةمى بةرنامةى 
و  نوسخة بؤ سةرجةم ئةندامانى ثةرلةمان كؤثى دةكرَي (111ئةندامانى ثةرلةمان دةكرَي ) سةرجةم

ونةوةى ثةرلةمان هةبوو جطة لة وئَيمة ناتوانني كة جارَيكى تر كؤب ،دةخرَيتة ناو سندوقةكانتان التانة
خةينة ناو نوسخةى تر كؤثى بكةينةوة بي (111جارَيكى تر ) ،( نوسخة كؤثى دةكرَي111راثؤرتةكة )

 يةكَيكيشيان ثةيوةندى بة خةرجي ،لةبةر دوو هؤكار يةكَيكيان ثةيوةندى بة كاتةوة هةية ،سندوقةكانتان
بؤ يةك بابةت دوو جار كؤثى بكرَي و  ،ياعنى ناكرَي بؤ يةك ثرؤذة ياسا ،بة سةرف كردنى تواناكان هةية و

مى ةةوةية كة ثرؤذة ياسايةك خوَيندنةوةى يةكلةبةر ئةوة بؤ ئايندة تكامان ئ ،خبرَيتة سندوقةكانتانةوة
ئةم شةشةى ئَيستا خوَيندنةوةى  ،سةرةتاى هةفتةى داهاتوو ،ئَيستا لة هةفتةى داهاتوو ،بؤ دةكرَي
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ئةو كاتةى خوَيندنةوةى دووةمى بؤ دةكةين  ،د كؤثيةكةى لةناو سندوقةكانتان دةبَي،ان بؤ كرمميةكة
، .فةرموون ئَيمة جارَيكى تر بؤتان كؤثى ناكةينةوة ،بتان مابَيئةسَل ئةوةية ئةو كؤثية لةالى جةنا

 .بةردةوامؤ
 :حممد بةرَيز هاورَي بنْا 

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ؤيي لةسةر بةشَيكى ئةو ِري، زيادةالتان نيوةكةمان تةعويزى ئةوة بكات كة لةهيوادارين خوَيندنة

شةى بة بيانكردنى زيادةرؤيي لةسةر كراوة ئيفراز دةكرَيت ئةو بة ،انةى لةسةرةوة ئاماذةيان ثَيكراوةيزةوي
بة مةبةستى بة خاوةنكردنى بةكةسانى زَيدةرؤكار ئةويش لة دواى تؤماركردنى ئةم بةشة بة ناوى 

 .و بةشة ياساييةي ئاماذةى ثَيكراوةشارةوانى ثةيوةنديدار بة ثَيى ئة
ئةطةر ثَيطةى خانووبةرةكة  ،كردن رةتكاتةوة: شارةوانى بؤى هةية داواكارى لة خاوةنبِرطةى ضوارةم

ونى مةرجى داواكراو لة كةسى وةكان يان بة هؤى نةبيماستةر ثالن يان نةخشة وردةكاري ،ى بَيتضسةرثَي
 .هةية رةفتار بة ثامشاوةكانى بكاتدةبرَيت و مافى ونى خؤى الوضؤكة لةسةر تَيؤكار و زَيدةِرزيادةِر

ؤكار داواكارى بةخاوةن كردنى ثَيشكةش نةكات لةو ماوةيةى لة بِرطةى دةِر: ئةطةر كةسى زَيماددةى ضوارةم
رى بة خاوةنكردنى مةزةندةكراو ضوارةمى ماددةى دووةمى ئةو ياساية ديارى كراوة يان بةرانبة ،ضوارةم

اوى ئةوة مافى بة خاوةنكردنى دةفةوتَيت و خانووبةرةكة بة زةوي و بينايةوة بة ن ،اليةن ليذنةوة نةداتلة
شارةوانى ثةيوةنديدار تؤمار دةكرَيت و شارةوانى مافى رةفتاركردنى هةيةو بةم خانووبةرةية بة ثَيى 

(ى هةمواركراو و لة 1986(ى ساَلى )32ياساى فرؤشنت و بة كرَيدانى مايةكانى دةوَلةت ياساى ذمارة )
 كراوةيي دةدرَيتةنى بة لَيوبوؤشتنةكةى بةهاى دروستكراوةكان بةشَيوةى شايستةبةرامبةرى فر

 .خاوةنةكةى
ؤكارى ؤكار زيادةِرة زةوى بة خاوةن بكرَيت بؤ كةسى زَيدةِرض: نابَيت زياتر لة يةك ثارماددةى ثَينجةم

(مرت دووجا لة ناوةندى ثارَيزطاو 200داواكارى بة خاوةنكردن بةو مةرجة رووبةرةكةى زياتر نةبَيت لة )
بةرة زيادةكان بة و(مةتر دووجار لة ناوةندى ناحيةو رو300(مةتر دووجار لة ناوةندى قةزاو )250)

ةكة لة هةموو حاَلةتَيكدا ية زةويضنرخى راستةقينةى باو مةزةندة دةكرَين بةو مةرجةى رووبةرى ثار
كةسةى حوكمةكانى ئةو ياساية دةيطرَيتةوة كة بة كةسى  ئةو (مةتر دووجا،500زياتر نةبَيت لة )

 .نرَيتودمةند لة دةوَلةت دا دةسو
ثَيويستة لةسةر وةزارةتى شارةواني و طةشتووطوزار نةخشةو ديزاين و ثَيداويستى  ماددةى شةشةم:

تةكنيكى ثَيويست بؤ ئةو ناوضانةى حوكمةكانى ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة ئامادةبكات لة ماوةيةك لة شةش 
 .ونى ئةم ياساية تَيثةر نةكاتمانط لة رَيكةوتى بةركاربو
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 11ى كار بؤ حوكمةكانى ئةم ياساية بو سزايانةى لة مادةكانى )ض: كةسي زَيدةرؤكار سةرثَيةمماددةى حةوت
زار و موَلكى دةوَلةت لة زَيدةرؤيي البردنى لةسةر زةويو (ياساى رَيطرى لة 16و  15 14و  13و  12و 

 .( دا هاتوون سزا دةدرَين2018ى )(ى ساَل3عَيراق ذمارة )–هةرَيمى كوردستاندا 
الي (ى س3: دةست دةكرَيت بة البردنى زيادةرؤيي ئةو رَيكارانةى لة ياساى ذمارة )ةى هةشتةممادد

 .(دا دةقيان لةسةر كراوة2018)
يى ثَيويست بؤ ئاسان رَينمازارةتى شارةواني و طةشتووطوزار : ثَيويستة لةسةر وةماددةى نؤيةم

و بةو  ونى دةربكاتورَيكةوتى بةركارب ( رؤذ لة15جَيكردنى حوكمةكانى ئةم ياساية لة ماوةى )جَيبة
اليةنى تايبةمتةندةوة لة حكومةتى هةرَيمى مةرجةى رةضاوى ئةو بريارو فةرمانانة بكات كة ثَيشرت لة

ووة اليةنةى دةرى كردن ثَي دةكرَيت و مةطةر لةكراون و كاريااية دةرونى ئةم ياسوكوردستان ثَيش بةركارب
 .هةَلبوةشَيندرَيتةوة

ةكانى ئةم ياساية : ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةميماددةى ددة
 .جَيبة جَي بكةن

ونى رَينمايي وةزارةتى شارةواني و وجَي دةكرَيت لة رَيكةوتى دةرضماددةى يانزةهةم: ئةم ياساية جَيبة
طرى لة زَيدةرؤيي و البردنى لةسةر طةشتووطوزارى تايبةت بة ئاسان جَيبةجَيكردنى حوكمةكانى ياساى رَي

 .(2018(ى ساَلى )3دةوَلةت ذمارة )ةكانى يزةوي
 ونى كارى ثَي دةكرَيت. : ئةم ياساية بؤ ماوةى دوو ساَل لة رَيكةوتى بةركاربوماددةى دوانزةهةم

َيمى ةكانى شارةكانى هةري: لة ثَيناو ثارَيزطارى كردن لة نيشانةكانى شارستانيهؤيةكانى دةرضوواندن
انةى مووَلكى دةوَلةتن يان يعَيراق و ضارةسةركردنى حاَلةتةكانى زيادةرؤيي لةسةر ئةو زةوي –كوردستان 

يةكانن و بؤ مةبةستى دؤزينةوةى ضارةسةر بؤيان لة دواى ئةوةى بونةتة واقع حاَل و بؤ يموَلكى شارةوان
َيكردنى ماستةر ثالنى جمةبةستى جَيبةوورَيك بؤيان و بة ان و دانانى سنيرَيطة نةدان بة بةردةوامبوني

 .وا ئةم ياساية دةرضوَيندرا سوثاسةكانةوة ئةياليةن شارةوانيشارةكان لة
 :ن /سةرؤكى ثةرلةمانواز فائق حسبةرَيز د.رَي

ئةوةى  ،بةرَيزان ئَيستا بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي راثؤرتى ليذنةى هاوبةش دةخوَينَيتةوة ،زؤر سوثاس
 ،يان كردبووووثَيشنيازة ياساكةية كؤى ثةرلةمانتاران واذ ،ى ليذنةى شارةوانى خوَينديةوةبةرَيز سةرؤك

اَلمى حكومةتى هةرَيمى ةانةوةى وئةوةى بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي دةخيوَينَيتةوة لة دواى طةِر
ردووك ليذنةية نةوةى هاوبةش و هةونى وةزارةتةكانى شارةواني و كشتوكاَل و كؤبووكوردستان و ئامادةبو

 .ووة فةرموون بيخوَينةوةو ئةو راثؤرتةى لَي بةرهةم هات
 :بةرَيز بذار خالد عبداللة

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ى كوردستان بابةت راثؤرتى هاوبةشتى ثةرلةمانيةئةمة دةقى راثؤرتى هةردوو ليذنةمانة بؤ سةرؤكا
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هةندَيك غةَلةتى مةتبةعى  ،دةكةم تةوزيح بدةمبةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ثَيش ئةوةى بيخوَينمةوة حةز
دوَييَن ئةوةى ثَيش جةلسة لة ثَيش هةموو ئةندامانى  ،و ليذنةمان دابووولة راثؤرتى هاوبةشى هةرد

 .امنان داناوة ئةوة نوسخةى دروستةثةرلةم
نةى شارةواني ليذنةى كارووبارى ياسايي و ليذ ،بابةت راثؤرتى هاوبةش ،بؤ سةرؤكاتى ثةرلةمانى كوردستان

-10-21هَينان رؤذى دووشةمة رَيكةوتى )شتووطوزار ئاوةدانكردنةوةو وةبةرو طواستنةوةو طةياندن و طة
سينى راثؤرتى هاوبةش سةبارةت ومةبةستى نووونةوةى هاوبةشيان ئةجنامدا بة( كؤب11( كاتذمَير )2019

رى وانةى لة سنوينكردنى ئةو زةويبة دانيشتنى خوَيندنةوةى دووةم تايبةت بة ثَيشنيازى ياساى خاوة
 ،اليةن ذمارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةشكراوةؤيان لةسةر كراوة كة لةةكان زَيدةِريشارةواني

( رةوانةى 2019-7-6( لة رؤذى شةمة بةروارى )10دواى خوَيندنةوةى يةكةم لة دانيشتنى ذمارة )
 :وَيكردن ليذنةكان طةيشتنة ئةو ئةجنامانةى خوارةوةليذنةكامنان كراوة دواى طفتوطؤكردن و تاوت

 ؤيان لةسةر كراوة:ةكان زَيدةِريورى شارةوانيوانةى لة سنيثَيشنيازى ياساى بةخاوةنكردنى ئةو زةوي
 ماددةى يةكةم:

ؤكار بؤ مةبةستةكانى ئةم ياساية بريتيية لةو كةسةى بة كردارةكى فعلي نيشتةجَيي ئةو زَيدةِر -1
وانةى بة مرياتطرة شةرعييةكانى يان ئة بة زَيدةِرؤيي دروست كراوة يان خانووبةرةية كة

كاتي جَيبةجَيكردني ئةم ياساية لة ؤ بةخَيوكردنيان راسثَيردراوة لةزَيدةِرؤكار بة حوكمى ياسا ب
 خانووةكةدا نيشتةجَين.

 13/3/2018شارةوانييةكان بؤيان هةية ئةو كةسانةى خانووى نيشتةجَيبوونيان ثَيش رَيكةوتى  -2
انةى خانووةكةى لة سةرة و موَلكى دةوَلةت يبة زَيدةِرؤيي دروستكردووة بكةنة خاوةنى ئةو زةوي

يان هةر دامةزراوةيةكى كةرتي طشيت يان شارةوانى جا ض موَلكى تةواو بن يان مايف رةفتاركردنيان 
وون بة ثَيي مةرج و لة سةر بَيت و بكةونة ناو سنوورى شارةوانييةكان و لة ناوضةكانى نيشتةجَيب

 حوكمةكانى ئةم ياساية.

 ماددةى دووةم: مةرجةكانى بةخاوةن كردن:
خانووة زَيدةِرؤيةكة بكةوَيتة سنوورى شارةوانييةكان و لةو ناوضانة بَيت كة بةثَيي ماستةر ثالني  -1

 شارةكان بؤ نيستةجَيبوون تةرخان كراون.

 ستى نيشتةجَيبوون بةكار بهَينرَيت.ئةو بينايةى لة سةر زةوييةكة درووستكراوة بؤ مةبة -2

ئةو كةسةى بةكردارةكي نيشتةجَيي ئةو خانووبةرةية كة بة زَيدةِرؤيي دروستكراوة يان مرياتطرة  -3
شةرعييةكانى يان ئةوانةى بة حوكمى ياسا بؤ بةخَيوكردنيان راسثَيردراوة، داوايةكى نووسراو 

 ثَيشكةش بكةن.
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( رؤذ لة رَيكةوتى 120اساية لة ماوةيةك كة لة )داواكاريةكة بةثَيي حوكمةكانى ئةم ي -4
بةركاربوونى ئةم ياساية تَيثةِر نةكات، ئاِراستةى سةرؤكي يةكةى كارطَيرى دةكرَيت بةجؤرَيك 

 سةجةم زانيارى و بةَلطةنامةى ثشرتاستكردنةوةى خاوةندارَيتى لة خؤ بطرَيت.

 داواكارى بة خاوةن كردن. نابَيت زياتر لة يةك ثارضة زةوى بة خاوةن بكرَي بؤ كةسي -5

(مةترى دووجا لة ناوةندى 200مةرجة رووبةرووى زةوى بة خاوةنكراو زياتر نةبَيت لة ) -6
 ( مةترى دووجا لة ناوةندى ناحية.300(مةترى دووجا لة ناوةندى قةزا، )250ثارَيزطا، )

 ماددةى سَييةم:
يدارييةكان و ئةندامَييت اليةنة يةكةم: ليذنةيةك بة سةرؤركايةتى ثارَيزطار يان سةرؤكى يةكة ئ

ثةيوةنديدارةكان لة وةزارةتى شارةوانى و وةزارةتى دارايي و كشتوكاَل و داد ثَيك دةهَينرَيت بة مةبةسيت 
ديراسةكردنى داواكارييةكان و دَلنيابوون لة هاتة دي مةرجةكانى ثَيويست بؤ بةخاوةن كردن و ليذنة بؤى 

انيية ثةيوةنديدارةكان ثَيك بهَينرَى بؤ ئةجنامدانى كارة تةكنيكة هةية ليذنةيةكى الوةكى لة شارةو
 ثَيويستةكان.

دووةم: بةهاى ئةو زةوييانةى زَيدةِرؤييان لةسةركراوة خانووةكانى نيشتةجَيبوون نرخةكانيان بةم شَيوةية 
 :ديارى دةكرَيت

( ثازدة 30000-15000بؤ ئةوكةسانةى سوود مةند نةبوون لة دةوَلةت بةنرخَيك لة نَيوان )  -1
-10000هةزار دينار بؤ سى هةزار دينار بؤيةك مةتر دووجا لة ناوةندي ثارَيزطاكان، و    )

 - 5000( دة هةزار دينار بؤ بيست هةزار دينار بؤ يةك مةترى دووجا لةقةزاكان، و )20000
( ثَينج هةزار دينار بؤ دة هةزار دينار بؤ يةك مةترى دووجا لة ناحييةكان، 10000

 دةخةمَلَينرَيت.
% 50بؤ ئةو كةسانةى سوود مةندبوون لة دةوَلةت، لة اليةن ليذنةى تايبةمتةندةوة بة نرخى   -2

 ى بةهاى راستةقينةى زةوى يةكة لة سةر بنةماي خواست و خستنةِروو، دةخةملَينرَيت.
ةيانطرَيتةوة، لة حالةتى روودانى زَيدةرؤيي لة سةر ئةو زةوييانةى حوكمةكانى ئةم ياساية دسَييةم: 

سةرةتا زةويةكان موَلكايةتيان هةَلدةوةشَيتةوة )حل( و دواتر بة ثَيى ) ياساى بة خاوةنكردنى زةويية 
(ى بةركار لة هةرَيم بةناوى شارةوانيةكان 1970ى ساَلى 80مريييةكانى ناو سنوورى شارةوانيةكان ذمارة)

ةسةر بةشَيكى ئةم زةوييانةى لة سةرةوة ئاماذةيان تؤمار دةكرَين، بةاَلم لة حاَلةتى روودانى زَيدةرؤيي ل
ثَيكراوة، ئةوا ئةو بةشةى بة خانوو زَيدةرؤيي لة سةر كراوة ئيفراز دةكرَيت بة مةبةستى بة خاوةنكردنى 

ضوارضَيوةى هةمان رَيكار و بة ثَيى بةناوى شارةوانى ثةيوةنديدار لة بؤ زَيدةِرؤكار لة دواى تؤماركردنى
 سةرةوة ئاماذةى ثَيكراوة.ئةو ياسايةى لة

شارةواني بؤي هةية داواكارى بة خاوةنكردن رةتبكاتةوة ئةطةر شوَينى خانووبةرةكة سةرثَيضى  ضوارةم/
بَيت بؤ ماستةر ثالن يان نةخشةي كةرتى و ووردةكارييةكان، و زَيدةرؤييةكة لة سةر تَيضووى زَيدةِرؤكار 
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ان بكات، و شارةوانى لة شوَينَيكى نيشتة جَى بة ثارضة زةويةك الدةبرَيت، و مافى هةية رةفتار بة ثامشاوةك
دووسةد مةتر دووجا زياتر نةبَيت، بة بَى بةرامبةر قةرةبووى زيادةرؤكار دةكات ،  2م(200رووبةرى لة )

دوو  و ئةطةر زيادةرؤكار ثَيشرت سوودمةند بووبَيت ئةوا بةنرخةكانى دياريكراو لة ماددةى سَييةم بِرطةى
 .اساية قةرةبوو دةكرَيتلةم ي

 (:4ماددةى )
( ئةم 2ئةطةر كةسى زَيدةِرؤكار، داواكارى بة خاوةنكردن، لةو ماوةيةى لة بِرطةى )ضوارةم( ى ماددةى )

ياساية ديارى كراوة ثَيشكةش نةكات، يان بة ثَيدانى نرخى دياريكراو يان خةمَلينراوى هاتوو لة بِرطةى 
َيت ، ئةوا مافى بةخاوةنكردنى دةفةوتَيت و خانووبةرةكة بةزةوى و ( ثابةند نةب3دووةم لة ماددةى )

دانى موَلكةكانى بة ثَى ى ياساى فرؤشنت و بة كربينايةوة بةناوى شارةوانى ثةيوةنديدار تؤمار دةكرَيت، و 
دةوَلةت، بةركار لة هةرَيم دةفرؤشرَيت، لة بةرامبةر فرؤشتنةكةى بةهاى درووست كراوةكان بة شَيوةى 

 يستة بوونى بة تَيكدراوى )مستحق القلع( دةدرَيت بة خاوةنةكةى.شا
 (:5ماددةى )

(ى ئةم ياساية بة 2رووبةرة زَيدةكان لة رووبةرى ئاماذةثَيكراو لة بِرطةي )شةشةم( لة ماددةى ) /يةكةم
نرخى راستةقينةى باو دةخةملَينرَيت لةسةر بنةماى خواست و خستنةِروو، بةو مةرجةى رووبةرى 

سَى سةد مةتر دووجا و لة قةزاكان لة  2(م300ييةكة لة هةموو حالةتَيكدا لة ثارَيزطاكان لة )زةو
( ضوارسةد مةتر دووجا زياتر 400لة سَى سةدو ثةجنا مةتر دووجا و لة ناحييةكان لة ) 2(م350)

 نةبَيت.
 ت دادةنرَيت.ئةو كةسةى حوكمةكانى ئةم ياساية دةيطرَيتةوة بة كةسى سوودمةند لة دةولة /دووةم

 (:6ماددةى )
وةزارةتى شارةوانى و طةشت وطوزار، بؤ ئةو ناوضانةى حوكمةكانى ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة و نةخشة و 
ديزايينى ئامادةكراويان نى ية، لة ماوةيةك كة لة ساَلَيك لة رَيكةوتى بةركابوونى ئةم ياساية تَيثةرنةكات، 

 ئامادة دةكات. نةخشة و ديزاين و ثَيداويستى تةكنيكى
 (:7ماددةى )

 داهاتة بةدةستهاتووةكان بة ثَيي ئةم ياساية، بةم شَيوةية تةرخان دةكرَيت:
%(  ى بؤ وةزارةتى شارةوانى و طةشت وطوزار بؤ ثَيويستيةكانى نةخشة و ديزايينى  40رَيذةى )  يةكةم/

 .دةيانطرَيتةوة تةرخان دةكرَيتئةو ناوضانةى حوكمةكانى ئةم ياساية 

 %( ى بؤ طةياندني خزمةتطوزاريية سةرةكييةكان تةرخان دةكرَيت.40)   دووةم/

 %(داهاتى بةدةستهاتوودةطةِرَينرَيتةوة بؤ خةزَينةى دةوَلةت. 20)سَييةم/

 (:8ماددةى )

 .كةنئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَى بةجَى ب
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 (:9ماددةى )
ماوةى سَى ساَل لة ِرَيكةوتى باَلوبوونةوةى لة ِرؤذنامةى فةرمى )وةقايعى كوردستان( كارى ئةم ياساية بؤ 

 ثَى دةكرَيت. 
 اندنوهؤيةكانى دةرضو

عَيراق و  -لة ثَيناو ثارَيزطاريكردن لة نيشانة شارستانييةكانى شارةكانى هةرَيمى كوردستان
انةى موَلكى دةوَلةتن و بة مةبةستى ضارةسةركردنى حاَلةتةكانى زَيدةرؤيي لة سةر ئةو زةويي

دؤزينةوةى ضارةسةر بؤيان لة دواى ئةوةى بوونةتة واقيع حاَل وة بؤ رَيطةنةدان بة بةردةوام 
بوونيان و دانانى سنورَيك بؤيان و بة مةبةستى جَيبةجَيكردنى ماستةر ثالنى شارةكان لةاليةن 

 شارةوانيةكانةوة ئةم ياساية دةرضوَيندرا.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:. رَيواز فائق حسبةِرَيز د

دةستان خؤش ماندوونةبن، بةِرَيزان ئَيستا دةست بة طفتووطؤ لة سةر ثَيشنيازة ياساكة دةكةين، بةآلم ثَيش 
ئةوة دةبَي بِريار بدةين، ئاخؤ ئةو ثَيشنيازة ياسايةى كة بةِرَيز سةرؤكي ليذنةى شارةوانى خوَيندييةوة 

يان ئةو راثؤرتة هاوبةشةى كة بةِرَيز سةرؤكي ليذنةى ياسايي، بةِرَيزان ئَيستا دةكةينة بنةماى طفتووطؤ 
ئَيمة دةبَي يةكَيكيان بكةين بة بنةما بؤ طفتووطؤ هةر ئةندامَيكى بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة 

فتووطؤ با ثَيشنيازة ياساكة وةك ئةوةى كة ئةندامانى ثةرلةمان ثَيشكةشيان كردووة بكرَيتة بنةماى ط
دةست بةرزكاتةوة؟ هيض دةنطى نةهَينا، ئةو بةِرَيزانةى كة لةطةَل ئةوةن كة راثؤرتي ليذنةى هاوبةش 
بكرَى بة بنةماى طفتووطؤ  با دةست بةرزكاتةوة؟ سوثاس، راثؤرتي ليذنةى هاوبةش دةكةين بة بنةماى 

 طفتووطؤ  فةرموو لة ناونيشانةوة دةست ثَي بكة، 

 د عبداللة:بةِرَيز بذار خال
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ناونيشان بةم شَيوةية: ثَيشنيازى ياساي بة خاوةنكردني ئةو زةوييانةى لة سنوورى شارةوانييةكان 
 زَيدةِرؤييان لة سةر كراوة. 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 فةرموو  هةر بةِرَيزَيك دةيةوَى لة بارةى ناونيشانةوة دةست ثَي بكا،
بةِرَيزان ) هيظيدار، د. شَيركؤ، سةرضنار خان، كاك مةم، كاك بهجت، كاك ثَيشةوا، كاك حيكمت، د. 
امساعيل، كاك باآلنبؤ(داوا لة هةردوو تايبةمتةند دةكةم ليذنةى ياسايي و ليذنةى شارةواني بةتةركيز 

وسنةوة، و داواش لة ئةندامانى بةِرَيزى ثَيشنيازى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان بؤ بِرطة و ماددةكان بنو
ثةرلةمان دةكةم ئةطةر هاوِرَيةكتان شتَيكى ثَيشنيار كرد ئَيوة جارَيكى تر مةيَلَينةوة تةنها ناوى ئةو 

 هاوِرَييةتان بَلَيني بؤ ئةوةى ئةركةكة بؤ بةِرَيزان لة ليذنة تايبةمتةندةكا ئاسان بَي، فةرموو كاك هيظيدار،
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 امحد سلمان: ربةِرَيز هيظيدا
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةسةر ناونيشاني ثَيشنيارةكة ئَيمة وةكو ثةرلةمانى كوردستان شوَينَيكى ياسايي و بةرطرى لة ياسا و ياسا 
دةردةكةين ئينجا ثَيم باشة ثَيشنيازى ياساكة وشةى تةجاوزى تَيدا نةبَي، ضونكة ئةمة ناكرَى شتَيكى نا 

زى دةكةينة ياسايي، بةم شَيوةى لَي بكرَينت، ثَيشنيازى ياساي بة خاوةنكردني ئةو ياسايية بَلَيني تةجاو
زةوييانةى لة سنوورى شارةوانييةكان كة سةنةدى ياساييان نيية، تاثؤيان نيية، يةعنى ئةو ناونيشانة ئةمة 

ؤيةكة ال بربَى بؤ هةموو ماددة و بِرطةكانى ناو ياساكةش راست بكرَيتةوة وشةى تةجاوزةكة ياخود زَيدةِر
ببَيتة قانونيةكة، و هةر بؤ ثاَلثشيت جةنابت ئةمةى كة دووبارة ئيمزات كردووة ئَيستا حيساخ كرد ئةمة 

 (هةزار دينار لة سةر ثةرلةمان كةوتووة هةر دانةيةكى لَي كؤثي بكرَى،100( الثةِرةية )9تةنها )

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 اك د. شَيركؤ.فةرموو ك
 :مصطفىبةِرَيز د. شَيركؤ جودت 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بة ناونيشانةكةى بَيطومان دةبَي تةحديدى مةوقيعي ئةم ياساية بكرَى كة لة هةرَيمى كوردستان ـ عَيراقة 
ةوةى لة دواوة بَي بَيتة كة ئةمة تياي نيية لة ناونيشانةكةية، دووةم: مةسةلةى زَيدةِرؤيي لة سةر كراوة، لةبةرئ

ثَيشةوة، ضونكة هؤكارى دةرضواندنى ئةم ياساية لة كؤتاييدا باس لةمة كراوة كة ئةم ياساية بؤ موعالةجةى 
تةجاوزاتى سةر زةوييةكانة بؤ نيشتةجَيبوون بة ناضارى يةعنى كةسَيك بة ناضارى تةجاوزى كردووة بؤ 

نيشانةكة بةم شَيوةيةى لَي بَي نووسيويشمة دةيدةم بة ليذنةى ضارةسةركردني كَيشةى نيشتةجَيبوون، بؤية ناو
ثةيوةنديدار ثَيشنيازى ياساي بة خاوةنكردنى ئةو زةويانةى زيادةِرؤييان لة سةر كراوة لة سنوورى شارةوانييةكان 

 لة هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 بهجت،فةرموو كاك 
 بةِرَيز بهجت علي ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةر سةبارةت ب ناو نيشانَيت ئةوَى ثِرؤذة ياساَيي ثَيم باشة وشة زَيدةِرةوَى ل سةر نةمينينت ببيتة 
 سةنديت قانوني ثَينةبن، هةروسا ثشتطرييا راو بؤضوونا كاك هيظيدارَيت د كةم، سواس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 فةرموو كاك باآلنبؤ.
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 بةِرَيز باآلنبؤ حممد علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة ثَيشنيارى ياساي بة خاوةنكردني ئةو زةوييانةى لة سنوورى شارةوانييةكان زَيدةِرؤييان لة سةر 
لة سةر كراوة تةنها بةمةبةسيت  كراوة، ناوةِرؤكةكةى لةطةَل ناونيشانةكةى ئةو زةوييانةى كة زيادِرؤييان

نيشتةجَيبوون نني، ئَيمة زةوميان هةية لة سنوورى شارةوانييةكان زيادِرؤييان لة سةر كراوة بةمةبةسيت 
بازرطانى ثَيويستة ئةمةش جَيطا بكرَيتةوة ئايا ئةو زةويية بازرطانيانة ئَيمة ض بِريارَيكى لة سةر دةدةين، 

 سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسبةِرَيز د. رَيواز فائ

 فةرموو كاك ثَيشةوا.
 :طاهر مصطفىبةِرَيز ثَيشةوا 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش ثَيم واية وشةى زَيدةِرؤيي لة ناو ئةو رستةيدا نةشازة ثاَلثشيت لة براى بةِرَيزم هيظيدار دةكةم، 

 سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 رضنار خان.فةرموو سة
 بةِرَيز سةرضنار امحد حممود:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
  منيش ثشتطريى لة ثَيشنيارةكةى بةِرَيز د. شَيركؤ دةكةم، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 فةرموو كاك مةم.
 بةِرَيز مةم برهان حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تَيبيين زمانةوانيم لة سةر دوو وشة هةية بة خاوةنكردن تةواو نيية، و زَيدةِرؤيي مةعناى من لة ناونيشانةكةدا 

موبالةغةية، زَيدةِرؤ تةجاوزة، بؤية ثَيشنيازى من ئةوةية بؤ هاوِرَييامن لة ليذنةى ياسايي بةم شَيوةيةى لَي 
 رى شارةوانييةكان، سوثاس.بكرَيتةوة داِرشتنةكة، بة خاوةندارَييت كردنى زةويية زَيدةِرؤكانى سنوو

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:َيز د. رَيواز فائق حسبةِر

 .فةرموو كاك حكمت
 بةِرَيز حكمت حممد عبؤ:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةذى هاوِرامة د طةل كاك هيظيدار و تةواو ثشتطريى قسةكانى دةكةم.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 . امساعيل،فةرموو كاك د
 :طهبةِرَيز د. امساعيل علي 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثشتطرييا د. شَيركؤ د كةم، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

كاك د. شَيركؤ، كاك هيظيدار، كاك مةم ثَيشنيازةكانتان بة نووسرا بطةيةنن بَي زةمحت، فةرموون ماددةى 
  .ت خؤش كاك ثَيشةوايةكةم، كاك بذار، دَل

 :طاهر مصطفىبةِرَيز ثَيشةوا 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سوثاس بؤ خوا ماددةى يةكةم ئةوةندة لة خزمةت داية هةموومان شةِرمانة لة سةر ئةوةى كاممان بيَلَين 
 ئةوة مةوزووعةكةية،

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس 

 ى يةكةم، كاك بذاراحلمدهلل، فةرموون ماددة
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةى يةكةم:
زَيدةرؤكار بؤ مةبةستةكانى ئةم ياساية بريتيية لةو كةسةى بة كردارةكى فعلي نيشتةجَيي ئةو  -1

خانووبةرةية كة بة زَيدةِرؤيي دروست كراوة يان بة مرياتطرة شةرعييةكانى يان ئةاوانةى 
ةِرؤكار بة حوكمى ياسا بؤ بةخَيوكردنيان راسثَيردراوة لة كاتي جَيبةجَيكردني ئةم ياساية لة زَيد

 خانووةكةدا نيشتةجَين.

 13/3/2018شارةوانييةكان بؤيان هةية ئةو كةسانةى خانووى نيشتةجَيبوونيان ثَيش رَيكةوتى  -2
لة سةرة و موَلكى دةوَلةت بة زَيدةِرؤيي دروستكردووة بكةنة خاوةنى ئةو زةويانةى خانووةكةى 

يان هةر دامةزراوةيةكى كةرتي طشيت يان شارةوانى جا ض موَلكى تةواو بن يان مايف رةفتاركردنيان 
لة سةر بَيت و بكةونة ناو سنوورى شارةوانييةكان و لة ناوضةكانى نيشتةجَيبوون بة ثَيي مةرج و 

 حوكمةكانى ئةم ياساية.

 رؤكي ثةرلةمان:ن/ سةبةِرَيز د. رَيواز فائق حس
بةِرَيزان ناوةكان دةخوَينينةوة ئةطةر ناوةكمان بريضووبوو، بةآلم بةم تةسةلسولة نابَي بة عةدالةت دةبَي، 
دانةيك لَيرة، دوو لَيرة، دوو لَيرة، دانةيةك لَيرة، ئينجا دَيينةوة دانةيك لَيرة، دوو لَيرة، دوو لَيرة، دانةيةك 

ةخيوَينينةوة مةرج نيية وةكو خؤى بَي )كاك عبدالسالم، كاك كاروان، لَيرة يةعنى ئةم تةسةلسولةيةى د
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كاك فيصل، كاك سةروان، د. رَيبوار، د. حمي الدين، كاك بَلَين، د. امساعيل، كاك لقمان، سوسن خان، كاك 
ثَيشةوا، كاك بهمن، كاك رؤميؤ، د. صباح، سةرضنارخان، كاك مةم، هدية خان، كاك فريد، كاك شوان، لنجة 
خان، كاك جنان، كاك عثمان، كاك زانا، حسيبة خان، كاك سةركؤ( كةس نةَلي ثشتطريى لة راثؤرتةكة دةكةم 

فةرموو كاك  خؤى راثؤرتةكة هةر ئةصلة، توخوا وا نةَلَين با وةختمان لَي نةِروا هةر بةجدييمة وا نةَلَين،
 عبدالسالم.

 بةِرَيز سالم عبداللة حسن:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةناوى خوداى طةورة، سةربارى هةبوونى بِرطةى يةكةم و دووةم لة ماددةى يةكةم ثَيشنيازى ياساي بة 
خاوةنكردني ئةو زةوييانةى لة سنوورى شارةوانييةكان زَيدةِرؤييان لة سةر كراوة، لة سةر بنةماى 

نة دةبَيت بةردةوام شةهيدان لة ثريؤزيية باآلكانى كوردستانن و ئةو قوربانيانة مةزنانةى كة داويا
لةبةرضاو بطريى و هةرضى بؤ كةس و كارى سةربةرزةكانيان بكرَيت هَيشتا هةر كةمة، بؤية ثَيشنيار دةكةم 
كةوا بِرطةيةكى تر ئيزافة بكرَيت كة وارسي شةهيدان و ئةنفالكراوان ببةخشرَين لة هةر ئيلتيزامَيكى 

ة ياساية دةكةوَيتة ئةستؤيان ئةمةش بة ثشت بةسنت ماددى كة لة دةرئةجنامى ثةسةندكردنى ئةو ثَيشنياز
ى ماف و ئيمتيازاتى كةس و كارى 9بَيت بة ثَيناسةى كةس و كار بة واتاى وارسي شةهيد لة ياساى ذمارة 

 سةربةرزى شةهيدان و ئةنفالكراوان لة هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق و هةموارةكانى، سوثاس
 ي ثةرلةمان:ن/ سةرؤكبةِرَيز د. رَيواز فائق حس

سوثاس، ثَيشنيازةكة وةكو خؤى بة نووسراوى كاك عبدالسالم حازرى بكا، ضونكة دةزامن ثشتيوانت دةبن 
 فةرموو كاك كاروان، 

 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةم شَيوةية رةنطة  بةناوى خوداى طةورة مهرةبان، هةَلبةت من ثَيم واية كة ماددةى يةكةم وةكو خؤى
كَيشةمان بؤ دروست بكات بةو ثَييةى كة ئَيمة تةنها باس لةو خانووانة دةكةين كة لة سنوورى 
شارةوانييةكان زَيدةِرؤييان لة سةر كراوة، ئةطةر ئةم ماددةية وةكو خؤى مبَينَيتةوة بِرطةى ترى بؤ زياد 

لة زؤربةى ناوضةكانى كوردستان زَيدةِرؤيي لة نةكةين رةنطة دووضارى كَيشةى ترمان بكات، ضونكة ئَيمة 
سنوورى شارةوانييةكان كراوة، بةآلم بةشَيك لة زةوييةكان نةكراون بة خانوو و من ثَيشنياز دةكةم لة 
ماددةى يةكةم بِرطةي يةكةم بؤ دووةم بِرطةى ترى بؤ زياد بكرَيت، بةو شَيوةى لَي بكرَيت، ئةطةر زةوييةك 

َينراو كةوتة ناو دوو خانوو يان زياتر ثَيويستة هةمان رَيكارى بؤ خاوةن ترى بةهةمان رووبةرى خةمل
بطرَيتة بةر كة لةم ياسايةدا هاتووة، ضونكة ئةطةر وانةكةين رةنطة دوو خانوو كرابَيت لة نَيوانيدا 

ت، و زةوييةك هةية هةَلبةت دواى شارةواني دووضارى كَيشةيةك دةبَيتةوة كة ئةم زةويية ضارةسةر ناكرَي
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وا ثَيشنياز دةكةم كة ئةم بِرطةية بؤى ئيزافة بكرَى بؤ ئةوةى دووضارى ئةم كَيشةية نةبَيتةوة لة 
 داهاتوودا، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 فةرموو كاك سةروان، 
 بةِرَيز سروان حممد علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

، من ثَيم خؤشة لة ماددةى يةكةم خاَلَيكي تر زياد بكرَى دروست لةطةَل بةناوى خوداى طةورة مهرةبان
لةطةَل قسةكانى كاك عبدالسالمم بؤ ناوى خانةوادةى ثريؤزى شةهيدان، ضونكة داهَينةرى ثريؤزى و 
سةروةرييةكان ئةوان بوون و بة خوَيين ئةوان ئةو ثةرلةمانة هةية، بؤية لةطةَل بةخشيين كةس و كارى 

ةى ثريؤزى شةهيدان، ثَيشمةرطة كة سيمبول و بةديهَينةرى خةون و حةزةكانة ثارَيزةرى خانةواد
دةسكةوت و ثريؤزييةكانة وشةى ثَيشمةرطة كة ثريؤزيية ئةويش ئيزافة بكرَى لةطةَل ثةككةوتةى سةنطةر، 

 ضونكة هيض كاتَيك نابَي ئَيمة ناوى ثريؤزى و سةروةرى ثَيشمةرطة لة بري بكةين، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:از فائق حسةِرَيز د. رَيوب

 فةرموو كاك فيصل، 
 بةِرَيز فيصل عباس عوال:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 من ثشتطريى ثَيشنيازةكةى كاك كاروان دةكةم،
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 فةرموو كاك د. حمى الدين، 
 بةِرَيز د. حمى الدين حسن يوسف:

 ةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.ب

من ثرسيارَيكم هةية بؤ ليذنةى ياسايي ياخود ليذنةى هاوبةشةكة ئةوةية كة بةشَيك لةو زةوييانة 
كةسانَيك دةستيان بةسةر داطرتووة فرؤشتووتيانةوة كةواتة كةسي زَيدةِرؤكار جارَيك ثارةى دايتة ئةو 

كى ديكة ثارةى لَي وةردةطرَى، ئايا ضارةنووسي كةسةى زةوييةكةى لَي كِريوة ئَيستاش حكومةتيش جارَي
ئةو زةوييانة ضؤن دةبَي؟ لة بِرطةى دووةميان باسى شارةوانييةكان دةكات تا دةطاتة وشةى هةر 
دامةزراوةيةكى كةرتي طشيت، ئَيمة بةشَيك لةو كةرتة طشتييانة بةتايبةتى هةندَيك موئةسةساتى حكومةت 

ة دواى راثةِرين بةشَيكى وَيران بووة كةسانَيك ئَيستا نيشتةجَيينة هةنة حكومةت ضؤلي كردووة ياخود ل
ديزاينيان طؤِريوة، من ثَيم واية ئةم دامةزراوةية طشتييانة بةدةر بن لة تاثؤكردن لة سةر ئةو كةسانةى كة 

 زَيدةِرؤييان لة سةر ئةو دامةزراوةية طشتييانة كردووة، سوثاس.
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 ؤكي ثةرلةمان:ن/ سةربةِرَيز د. رَيواز فائق حس
  فةرموو هدية خان.

 بةِرَيز هدية مراد حيدر:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثشتطرييا كاك عبدالسالم و كاك سروان د كةم سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

  فةرموو سلمة خان.
 بةِرَيز سلمة فاتح توفيق:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 كانى كاك كاروان هةروةها ثشتطريى كاك عبدالسالم و كاك سروان دةكةم سوثاس.ثشتطريى لة قسة
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 سوسن خان. فةرموو
 بةِرَيز سوسن حممد مريخان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ى سياسي ثشتطريى لة من وةكو سةرؤكي ليذنةى كاروبارى شةهيدان و قوربانيانى جينؤسايد و زيندانيان
براى بةِرَيزمان كاك عبدالسالم و كاك سروان دةكةم لةطةَل ئةوةدام كة بةراسيت شةهيدان ثةككةوتةى 

 سةنطةر و ثَيشمةرطة لةو ئيلتيزامة مادديةى كة دةكةوَيتة سةرييان ببةخشرَين، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 .نعثمافةرموو كاك مةال 

 علي مسايل: عثمانبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بؤ ئةوةى لة سياغةى ئةم ثَيشنيارى ثِرؤذة ياساية تَيك جريان نةبَي كة لة شوَينَيك دةَلي ئةو كةسةى كةوا 
بة خاوةنكردني بؤ دةكرَي موستةفيد نةبووبَي وةهةروةها لَيرة دةَلَي بة فيعلي دانيشتووى ئةم شوَينة بَي 

ثَيم واية تَيك جريانَيك روودةدات من وام ثَي باشة ئةو خةَلكةى كة بة هؤيةك لة هؤيةكانةوة  ئةوة
نةيتوانَي لةو خانووة تةجاوزة دابنيشي ئايا بَي كةلك بووة؟ ئايا نةخؤشةكي هةبووة؟ ئايا عوزرَيكى ترى 

 هةبووة؟ ئةوة ثَيداضوونةوةيةكى بؤ بكرَى لةطةَل ليذنةى ياسايي، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ز د. رَيواز فائق حسَيبةِر

 .عثمانفةرموو كاك 
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 كريم سواره: عثمانبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثشتيواني لة ثَيشنيارةكةى كاك كاروان و كاك سروان دةكةم وة هةروةها هةندَيك ماستةر ثالن هةية 
ى ئةوة نةكراوة ثَيم باشة ئةوة وا بكرَيت ئةو هةتا ئَيستا بة تةواوةتي نةخراوةتةوة ياخود بةتةواوت

ماستةر ثالنانة تا ئَيستا بةتةواوةتى تةواو نةبوون تَيبينييةك لة سةر ئةوة بنووسرَى كة ئةوانيش 
بطرَيتةوة لةبةرئةوةى هةندَيك الدَيكانيش دةطرنةوة هةندَيك الدَي كةوتؤتة سنوورى ماستةر ثالنةوة، 

 ستا تةواو نةبووة، بؤ ئةوةى ئةو شوَينانةش بطرَيتةوة باشة، سوثاس.بةآلم ماستةر ثالنةكة تا ئَي
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

  فةرمووكاك ثَيشةوا.
 :طاهر مصطفىبةِرَيز ثَيشةوا 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ة كَيربكَي بوو كة بتوانني لة دواى موداخةلةى هاوِرَييامن هؤكارى دَل خؤشييةكةت بؤ دةركةوت لة ناو ئَيم

ئةم هةواَلةى كة ثاَلثشيت لة بنةماَلةى سةربةرزى شةهيدان دةكات ثاَلثشتى لة برينداران دةكات، لة هَيزى 
ثَيشمةرطةى كوردستان دةكات شةرةفةكةى بةر يةكةم كةس بكةوَيت كة ثَيشنيارةكة دةكات ئةمة حةقَيكى 

مايةى دَل خؤشية بؤ ئَيمة كة بتوانني شةِر لة سةر مافةكانى زؤر كةمي ئةوانة كة لةم خولةى ثةرلةمانة 
ئةوان بكةين لةبةرئةوةى كة بارطراني قورس لة سةر شانيان هةبووة مووضةيان كةم بووة زةغتَيك لة 
سةريان بووة كة لةوانةية نةتوانن بكةونة ذَير بارى ثارةيةكةوة كة لةوانةية لة روانطةى هةندَيك كةسةوة 

بَي، بةآلم بؤ ئةوان ثارةيةكى زؤرة شوَيين خؤى دةطرَيت، بؤية لة روانطةى ئَيمةوة ثاَلثشيت لة ثارةكة كةم 
برايانى بةِرَيزم كاك عبدالسالم و كاك سروان دةكةم هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستان كةس و كارى سةربةرزى 

ةوال نةكرَيت لة ناو شةهيدان برينداراني شةِر بةثَيي راثؤرتي ثزيشكي بؤ ئةوةى كة هيض ئةم الو ئ
بابةتةكةدا وةهةروةها هَيزى ثَيشمةرطةش كة هةندَيك وردةكاريان بؤ بطريَيتةبةر بؤ ئةوةى مافةكانيان 
لةاليةن خةَلكى ديكةوة نةخورَيت، ضونكة رَيي تَي دةضَيت دةكرَيت بةرثرسَيكى ئةوان يان كةسَيكى ئةوان 

َيكى لةوان بكات لة ذَير بارى بَينة دةرةوة دةبَي رَيكارى دةست بةسةر ئةو موَلكةى ئةوان بطرَيت يان زةغت
ئةمةش رةضاو بكرَيت ثاَلثشيت هاوِريان دةكةم هةرسَيكي توَيذةكة مايف ئةوةيان هةية كة ببةخشرَين لة 

 هةموو ضؤرة رسوماتَيكى ئةم ثِرؤذةية، سوثاس. 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

  فةرمووكاك فاهيك.
 بةِرَيز فاهيك كمال صوغومون:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئَيمة ثشتيوانى دةكةين، سوثاس. ،هاتةكان ثَيشنيارَيك بةردةسيت كاك رؤميؤ دةخوَينَيتكئَيمة وةكو ثَي
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 سةرضنار خان.فةرموو 
 بةِرَيز سةرضنار امحد حممود:

 كي ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤ
من سةرجنَيكي ياساييم هةية لة سةر ئةو ماددةية يةك بِرطةى يةكةم، زَيدةرؤكار بؤ مةبةستةكانى ئةم 

ثَيويست ناكات  ،شةية البربَى بؤ مةبةستةكانى ئةم ياساية، ضونكة ئةمة تةحسيل حاسلةوياساية ئةو دوو و
شة مانا ببةخشَي باشرتة، بريتيية لةو كةسةى و بة كةمرتين ،وشة دووبارة ببَيتةوةولة كاتي تةشريعدا زؤر 

( 62) وندا خؤمان دةزانني ماددةىوبة كردارةكى نيشتةجَيي ئةو خانووبةرةية وشةى خانووبةرة لة قان
ثَيناسةى كردووة خانووبةرة بة ماناى عةقار دَيت عةقارات، بةآلم خانوو بة  ،بِرطة يةك لة قانونى مةدةنى

بةرة، ضونكة خانووبةرة شاملرتة وةش يةعين ئةم ياساية بؤ خانووة نةك بؤ خانوئَيم ،دَيت (دار)مةعناى 
شة خانووبةرة عةقاراتة وئةمة لةبةرئةوة ئةو و ،جطة لة خانوو مةناجم دةطرَيتةوة جسور دةطرَيتةوة

ئةطةر  ،بِرطة يةكى مةدةني بؤ ليذنةى ياسايي( 62) هةروةكو ماددةى (دار)يةعين بة  ،بكرَيتة خانوو
وردةكارى تَيدا بكةن كة ثَيناسةى خانووبةرةى عةقارى كردووة بةو شَيوازةى ئَيستا لةطةَل ئةم ياساية و

يةعين ثَيشنيارى ئةوة دةكةم لةم ياساية  ،شةيةكى خانووبةرةشةوناطوجنَي بكرَى بة خانوو و هةر و
يةعين كَي ، روست كراوةشةى دوكة بة زيادةِرؤيي دروست كراوة، و (دار)واتة بة  ،بكرَيتةوة بة خانوو

يةعين ديار نيية  ،وسيت كردووة )مبين للمجهول(ةحةقَيكي ثَي دةدةى ئةو كةسةى در دروسيت كردووة تؤ
يةعين ئةو كةسةى كة لة ناو خانووةكةداية  ،كَي دروسيت كردووة، بةس ئةطةر بَلَي دروسيت كردووة

بَي يان ئةوانةى كة بة حوكمى ياسا لَيرة  يةعنى ئةطةر خؤى بَي، خؤشي نةما منداَلي ،دروسيت كردووة
باسي كراوة بة حوكمى ياسا بؤ بةخَيوكردنيان راسثَيردراوة ئةو كاتة بةو شَيوازة يةعين دروستكراوة بَلَي 

شةى دروسيت كردووة لة سةر زةوى شارةوانى كة ديارى ودروسيت كردووة ئةو شةخسة خؤى، ئينجا و
 ة ئةم ئيزافةيةش زةروورة بؤ ئةم بِرطةيةش بكرَى، سوثاس. نةكراوة لة سةر كؤَى دروسيت كردوو

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

يةعين لةوانةية زةوييةكة هي وةزارةتى  ،لةوةى ئةخريةوة مةرج نيية زةوييةكة بةتةنها هي شارةوانى بَي
َي بة وةزارةتَيك ئاماجنى ئةم ياسايةش مالية بَي، لةوانةية زةوييةكة )مملوكة للدولة(بَي هَيشتا نةدراب

طةورةترة لةوةى كة بةتةنها ئةو زةوييانة تاثؤ بكرَى كة لة سةر شارةوانى دروستكراوة، ئةوانى تر سةرجنى 
 دروسنت، سوثاس. فةرموو كاك سةركؤ.

 بةِرَيز سةركؤ ازاد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ي دانراوة، بةآلم كة سةيرى ناوةِرؤكةكةى دةكةى نا دادييةكى هةرضةندة ئةم ياساية بؤ خانوو زَيدةِرؤي
طةورة بةرامبةر بة خةَلكي بَي دةسةآلت و كةم دةرامةت كراوة ئةو هاوآلتيانةى كة كَيشةى 
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نيشتةجَيبوونيان هةبووة بة ناضارى خانوويان دروستكردووة، بةآلم روخَينراون تةنها يةك جار توتنيويانة 
 ،ةن روخَينراوة بةهةر هؤكارَيك بَي جارَيكي تر نةيانتوانيوة دروسيت بكةنةوةئةو خانووة دروست بك

ئةوانةى ئَيمة لة جةبهةكان بوون زياتر خةَلك هَيزى  ،بةتايبةت ئةو كةسانةى كة ثَيشمةرطةبوون
نها ثَيشمةرطة و هَيزة ناوخؤييةكان لة جةبهةكاندا بوون زيادة رؤييةكان لةكاتانةدا دةكرا و ثَيشمةرطة تة

ئةطةر ثارةيةكى كةمى هةبواية لةم زيادةرؤيانة دروسيت دةكرد و بَي  ،جارَيك ئةطةر سةيارةيةكى هةبواية
ئةوةى هاوكارى بكرَيت يان رَيطةى ثَي بدرَيت، رَيطة دةدرا بة دراوسَيكةى يان بة كةسَيكى ديكة، بةآلم هي 

ةرطانة و خةَلكي كةم دةرامةت كة هيض واستة و ئةوان دةروخَينرا، بؤية ثَيشنياز دةكةم بؤ ئةوةى ئةو ثَيشم
هيض كةسَيك نةبووة هاوكاريان بكا وةكو خةَلكانَيكى ديكة لة نَيوان دوو خانوودا زةويةك جَيي ماوة يان 
خانووةكةى روخَينراوة و بةتايبةتى ئةو كةسةى كة خانووةكةيان رووخَينراوة داواكارم لة ماددةى كة 

انةيان بؤ تاثؤ يرمانى شارةوانى يان يةكة ئيدارييةكان روخَيندراوة ئةو زةويبة فة 13/3/2018رَيكةوتى 
رووخَينراوة ئَيستا تَيدا نيشتةجَين، نراوة، بةآلم خانووى تةنيشيت نةبكرَيت، ضونكة ثَيشووتر كراوة رووخَي

 سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

هةر ثَينضتان  ،كاك كاروان ،سةرضنارخان ،كاك سةركؤ ،كاك سةروان ،ثَيشنيازةكانتان كاك عبدالسالم
كةس ثشتيوانى كردن بة ئاسانى ( 3) بةنووسني بؤ ئةوةى بطاتة الى بةِرَيزان لة ليذنةكة بتوانن ئةطةر

 او راثؤرتةكةوة، فةرموو كاك بهمن.بيكةنة ن
 بةِرَيز بهمن كاك عبداللة امحد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
اى ثشتيوانى كردمن لة هةردوو براى بةِرَيزم كاك عبدالسالم و كاك سروان بؤ ثَيشنيارةكانيان، بةآلم سةرةر

سةر يانةى كة زيادةرؤييان لةمن لَيرة شتَيكى تر دةَلَيم ئَيمة خةريكني ياسايةك دةردةكةين بؤ ئةو زةوي
برادةرانةى لة كةالرن دةزانن  كراوة لة كاتَيكدا بة حوكمى ئةوةى من طةرميانيم و خةَلكى كةالرم ئةو

ئةم طةرةكة كاتى خؤى لةبةر ضاآلكي ثَيشمةرطة  ،طةرةكَيك لة كةالر هةية ثَيي دةوترَيت طةرةكي طؤران
رووخا لةاليةن حزبي بةعسةوة و خةَلكةكةى غةدرى لَي كرا، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئةمة لة دواى 

جار وةعدى بةو خةَلكة دا كة تةعويزيان بكا بؤيان ةوة حكومةتى هةرَيمى كوردستان دوو سَي 1992
ئةمانة  ،لة كاتَيكدا دةكةوَيتة مةوقعَيك كة تةجاوز نيية لة نَيوان دوو طةرةكي كةالرة ،ئاوةدان بكاتةوة

ضةند ساَلي رابوردوو حكومةتى هةرَيمى كوردستان  ،تةعويز نةكران و بؤيانيش دروست نةكرايةوة
ئةوةى توانيويةتى ئاوةدانى كردةوة بؤ خؤى  ،خؤى بضَي ئاوةدانى بكاتةوة خةَلكةكةى ئازاد كرد و بؤ

 35كردووى بة خانوو ئةوةشي نةيتوانيووة يان ثَيويسيت ثَي نةبووة لةوكاتةدا بةجَيي هَيشتووة نزيكةى )
ئةمة هي خةَلكةكة خؤيةتى بةِرَيز سةرؤكي  ،( ثارضة زةوى ماوةتةوة لة نَيوان ئةو خانووانة40بؤ 

رلةمان لة سةردةمي حكومةتى بةعس هبووة، بةآلم شارةواني كةالر هاتووة غةدرَيكى لَي كردوونة ثة
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هاتنة الى منيش وةكو نوَينةرى  ،وابزامن هاتنة الى جةنابت ،ئةمانةى كردووة بة ناوى شارةوانييةوة
تا ئَيستا حةل  ضوونة وةزارةتى شارةوانيش ئةم قةزيةية ،طةرميان و هاتنة الى ليذنةى تايبةمتةنديش

نةكراوة و ئةو خةَلكةش لة ضاوةِروانني و خةَلكى فةقرين و كاتي خؤى حكومةتى عَيراقي غةدرى 
لَيكردوون و ناكرَى حكومةتى هةرَيميش غةدرى لَي بكاتةوة، ئةطةر لةم ياساية جَيطةى ببَيتةوة داواكارم لة 

ةست دةكةم هةندَيك شارى تريش ئةمة كراوة ليذنةى تايبةمتةند كة بة خاَلَيك جَيطةى بكةنةوة، ضونكة ه
بؤ ئةوةى هةموويان موستةفيد بن يا ئةوةية سةرؤكايةتى ثةرلةمان بة رةمسي داوا لة وةزيرى شارةواني 
بكات بة بِريارَيك ئةو زةويانة بؤ خاوةنةكةيانةوة بطةِرَيتةوة، ضونكة بةراسيت ئَيمة غةدرةكةيان دوو قات 

كة تةعويزيان بكةين لة سةردةمي بةعس خانوويان رووخاوة هاتووين لَيشيان  دةكةينةوة لة جياتى ئةوةى
 داطري دةكةين، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

ةكامنان نارد بؤ ليذنةى ان بيين و نوَينةر، ئَيمة نوَينةراكانيامنسةبارةت بةو ثَيشنيازةى كاك بهمن دةيكا
بةراسيت ئةو دؤخةى ئةوان دؤخَيكي زؤر زؤر تايبةتة لة ليذنة  ،اكسيؤنةكانيشو تةنانةت فر شارةوانى

دؤخةكة ئةوةية كة كاتى خؤى لةبةر ضاآلكي ثَيشمةرطة  ،تايبةمتةندةكانيش قسةيان لةبارةوة كرا
 ،ثارةدار بوون ،دةسةآلتدار بوون ،رووخَينراوة ئةوانةى كة توانيويانة خانووةكانيان دروست بكةنةوة

بؤ منوونة لة  ،ةكانيان دروستكردؤتةوة، ئةوانيرت نةيانتوانيووة خةريتةيان بؤ ئَيمة هَينا بووخانوو
ماَل نةيتوانيووة خانووةكةى دروست بكاتةوة ئةوانةى كة دروستيان ( 6) ماَلي( 150) موقاتةعةيةكى

دينار دةتوانن ( 3500) كة بة منوونة بة بِريارَيكى ئوةجنومةنى وةزيران مةترى بة( 146) كردؤتةوة
ئَيستا خانووةكانيان تاثؤ بكةن و بةشَيكيان تاثؤيان كردووة ئةوانةى كة نةيانتوانيووة خانووة 
رووخَينراوةكان لةبةر ضاآلكيةكانى ثَيشمةرطة دروست بكةنةوة ئَيستا بة قانون رَيطايان ثَي نادرَيت، ضونكة 

بؤية رَيطة نادات تةجاوز بكرَيت، بةآلم ياسااية،  ر شارةوانييةكي تر ثابةندىتةجاوزة شارةواني كةالر و هة
شَيوازى دؤخي ئةمان لة هةر شارَيك هةبَي داواكارم لة ليذنة تايبةمتةندةكان ئةمة بة نةزةرى ئيعتيبار 
وةربطرن ثَيشنيازةكةت ثَيشنيازَيكى رةنطة لة رووى ياساييةوة جةدةلي لة سةر بَي، بةآلم خودى ئةم 

لةطةَل درخَيك كة وجودى هةية و  ،هَيناومانة تةعامول كردنة لةطةَل ئةمرى واقعثَيشنيازى ياساية كة 
ئةوةش دؤخَيكة كة وجودى هةية و ئَيمة مولزةمني بة ضارةسةركردني  لة ثةرلةمانى كوردستان و لة 

 َيمى كوردستان، فةرموو خدجية خان.دامةزراوة فةرمييةكانى حكومةتى هةر
 :طهبةِرَيز خدجية عمر 

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي
لة راستيدا هةموومان دةزانني كة ئةو دةسكةوتانةى كة ئةمة هةمانة ئَيستا هةموو بةرهةمى خوَيين 

خوَيين شةهيديش بة هيض شتَيك قةرةبوو ناكرَيتةوة، بؤية ثَيم واية وةكو كضة شةهيدةك  ،شةهيدانة و
مةرطة قارةمانةكان و هةروةها بريندارى ئةوةى ئَيستا بةخشيين خانةوادةى سةربةرزى شةهيدان و ثَيش
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سةنطةر لة ئيلتيزاماتى ماددى بةثَيي ئةو ياساية كةمرتين شتة كة دةتوانني بؤيان بكةين، بؤية بةئةركى 
خؤم دةزامن كة ثشتطريى لة برايامن بكةم كاك عبدالسالم و كاك سروان وةهةروةها ثشتطريى لة بةِرَيز كاك 

 بهمن دةكةم، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. رَيواز فائق حس بةِرَيز

 فةرموو كاك رؤميؤ،
 بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من بةناوى هةرسَي فراكسيؤني كلد و ئاشورييةكان و فراكسيؤني ئةرمةن ئةم قسانة دةكةم، ئَيمة 

وةى بتوانني لة كؤتايي ياسةكة هةمووى سةر ئةو ياساية بؤ ئةك و ضةند تَيبينييةكمان هةية لةثَيشنيارَي
  .وةكو خؤى

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

ئةطةر ثةيوةندى بة ماددةى يةكة ئَيستا بيَلي، ئةطةر ثةيوةندى بة ئةحكامى خيتامي هةية لة كؤتايي 
 بيَلَي باشرتة، فةرموو كاك رؤميؤ.

 بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان:
 ؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز سةر

 .ئاخر ثَيشنيارى تَيداية بؤ زياد كردن
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 دةتةوَى لة ناو ماددةى يةك زياد بكرَى؟ فةرموون.
 بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةَلَي، نا ماددةيةكى سةربةخؤ بكرَى.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:سز د. رَيواز فائق حبةِرَي

 دة لَيي طةِرَى مادام بؤ ئةو كاتة دةرفةتت دةدةمَي.فةرموو كاك رؤميؤ.
 بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئاخر ئةمانة هي سةرجةم ثَيكهاتةكان بؤ ئةوةية تةنها بؤ ثشتطريى بَي قسةيان نةبَي تةنها ثشتطريى بكات، 

 ردنى ماددةيةك بة دوو بِرطةوة دةكةين بؤ ئةم ياساية بةم شَيوةيةى خوارةوة:ئَيمة داواى زيادك
رؤيانةي نةبَيتة هؤي طؤريين ياخود بة خاوةن كردني ئةو زَيدة يةكةم: بةناو كردن ياخود تاثؤ كردن

 دميؤطرايف ناوضةكاني ثَيكهاتة نةتةوةيي و ئايينةكاني كوردستان.
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دني زَيدةرؤيةكان بؤ ئةو ناوضانةي كة خصوصيةتي نةتةوةيي و دووةم: ئيستيسنا كردني بةخاوةن كر
ئاييين تايبةتي خؤيان هةية، ضونكة ئَيمة ثَيمان واية ئةطةر ئةم ياساية بةو شَيوةيةي كة ئَيستا هاتووة بة 
هةموو ماددة و بِرطةكاني جَيبةجَي بكرَيت و بكرَيتة بواري كاركردنةوة زوَلمَيكي زؤر لة هةندَيك لة 

هاتة ئايين و نةتةوةييةكان دةكات، ضونكة بةشَيكي زؤري زَيدةِرؤكان لة ثَيش ئةو بةروارةي كة ثَيك
ةوة بةسةريان هاتووة، بؤية ئَيمة ثَيمان واية جَيبةجَي كردني ئةو ياساية بةو  13/3/2018دياريكراوة 

 شَيوةيةي كة هاتووة دةبَيتة هؤي:
موَلك و زةوي و زاري ثَيكهاتةي ئَيمة وةكو كلد و  يةكةم: زَيدةرؤيي كردن لةسةر بةشي هةرةزؤري

 ئاشوورييةكان.
 دووةم: دةبَيتة هؤي هانداني خةَلكي ئَيمة بؤ بةجَيهَيشتين وآلت.

سَييةم: تَيكداني ثَيكةوة ذياني برايانة لة كوردستان كة سةدان ساَلة هةموو ثَيكهاتة نةتةوةيي و ئاينييةكان 
 ثَيكةوة دةذين.

 متمانة لة نَيوان ثَيكهاتة جياجياكاني كوردستان. ضوارةم: نةماني
ثَينجةم: ئةطةر ئَيمة وةكو ثةرلةمانتاري ئةم فراكسيؤنانةي كة ناوم هَينان، لةوانةية ئَيمة نةتوانني، نةك 
لةوانةية بةتةئكيد ئَيمة ناتوانني هةموو ئةو بةرنامةيةي كة كاتي خؤي بة خةَلكي خؤمان داوة لةكاتي 

بذاردن، ناتوانني جَيبةجَيي بكةين، ناتوانني ثشتطريي لة داواكاري و ماف و داخوازييةكاني هةَلمةتي هةَل
ئةوان بكةين، بؤية ئَيمة ثَيمان واية ئةطةر ئَيمة نةتوانني ثشتطريي لة خةَلكي خؤمان و سةرجةم خةَلكي 

طةيةنَي، تَيبينيةكي تريشم كوردستان بكةين، من ثَيم واية مانةوةمان لةم هؤَلة مانايةكي ئةوةندة طةورة نا
هةية تَيكةَل نةكردني ئةو زَيدةِرؤييانةي كة هةندَيك زَيدةرؤيي بؤ سةر ناوضةكاني ئَيمة بؤ سةر 
طوندةكاني كةلد و ئاشوورييةكان و هةندَي بِرياري دادطاش ثَييان دةرضووة، بؤ ئةوةي بطةِرَيتةوة بؤ 

 نة نةكرَيت، لةطةَل رَيزمدا.خاوةني ئةصَلي خؤيان، تكاية ئةمةش تَيكةَل بةما
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس رَيواز فائقد. بةِرَيز 

 زؤر سوثاس، كاك بةَلَين فةرموو.
 بةِرَيز بةَلَين امساعيل حاجي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وكاري سةربةرزي شةهيدان و واوي ثشتيوان لةوة دةكةين كة كةسئَيمة بةتة ،سةبارةت بة ماددةي يةكةم

اني ثَيشمةرطةي سةر بةوةزارةتي ثَيشمةرطةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان لةم بارطرانييةي كة هَيزةك
واندني ئةم ياسايةوة ببةخشرَين، دووةم: بَيطومان دةبَي ماددةي يةكةم وئةكةوَيتة سةرشانيان بةهؤي دةرض

كاروان طةزنةيي كردي كة هةم  لةطةَل ناونيشاني ياساكة دةقيقرت بَي، بؤ ئةوةي ئةو ثَيشنيارة لة بةِرَيز كاك
زةوي و هةم خانوو، ياني لةناونيشاني ياساكة بةس باسي زةويةكة هاتووة، لةماددةي يةكةم بةس ئةَلَي كة 
بة فيعلي تَيدا نيشتةجَي بووبَي، ياني كرابَي بة خانوو، روون نيية كة ئةطةر عةرزَيك بةتةنيا لةنَيوان دوو 
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ةر دةكرَي، لةبةر ئةوة ثَيشنيازي ئةوة دةكةم و ثشتيواني ثَيشنيازةكةي خانوودا مابؤوة ضؤن، ضؤني ضارةس
لة كوَيوة  13/3/2018كاك كاروان دةكةم، سَي داواي روونكردنةوةيةك دةكةم، هؤكاري ئةو رَيككةوتنةي 

 هاتووة؟ بةرضاوروونيةكمان بدةنَي، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق د. رَيوازبةِرَيز 

 اك بةَلَين، كاك شَيركؤ فةرموو.زؤر سوثاس ك
 :مصطفى بةِرَيز شَيركؤ جودت

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتيواني لة راي خوشكة سةرضنار دةكةم، كة لة ماددةي يةكدا، يةكةم بة مةبةستةكاني ئةم ياساية 

بة دروسيت  البربَي، هةروةها لة ووشةي يةكةمدا خانووبةرة بكرَي بة خانوو، هةروةها دروستكراوة بكرَي
كردووة لةسةر زةوي حكومي، بؤ ئةوةي كة شارةوانييةكة حةل بَي، زةوي حكومي و هةروةها ثشتيواني لة 
تةخصيص كردني ئيمتيازاتي تايبةت لةم ياسايةدا بؤ هَيزي ثَيشمةرطة و بؤ زيندانياني سياسي و بؤ 

ي بكرَيتةوة، ثشتيواني لة بؤضووني قوربانياني جينؤسايد، كة ئةوة مايف خؤيانة، جَيي خؤيةتي لَيرة جَي
 كاك ثَيشةواو كاك كاروان و كاك بةَلَين دةكةم، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِريًََز د. رَيواز
 سوثاس، كاك لقمان فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيز لقمان محد حاجي 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ،ةي شارةواني و طةشت وطوزار و ليذنةي ياساييوَيراي دةست خؤشيمان بؤ هةوَلةكاني هةردوو ليذن
ثَيشنياز دةكةم كة لة ماددةي يةكةم، فةقةرةيةك زياد بكرَيت، ئاشكراية كة لةهةرَيمي كوردستان لة ساآلني 
سةردةمي دةسةآلتي رذَيمي رابردوو ذمارةيةك قةزاو ناحية خاثوور و وَيران كران، لةسنووري ثارَيزطاي 

هؤك، خاوةن خانووةكان بةهةر هؤيةك بَي لة هؤيةكان نةيانتوانيوة خانووةكاني خؤيان هةولَير، سلَيماني، د
دروست بكةنةوة، لةناوضةي طةرميان بة حوكمي ئةنفالةكان، بؤية ثَيشنياز دةكةم فةقةرةيةك زياد بكرَيت 

وين و خانوو بوون، ئَيستا زة( 91) )ئةو خانووانةي لةسةردةمي رذَيمي رابردوو( واتة ثَيش ساَلي
ةكانيان جارَيكي دي يخانووةكان رووخاون، بةهةر هؤيةك لة هؤيةكان خاوةنةكانيان نةيانتوانيوة زةوي

بكةنةوة خانوو، حكومةكاني ئةم ياسايةيان لةسةر جَيبةجَي بكرَي، بؤ ئةوةي خةَلكي ئةو قةزاو ناحيانةي 
ان ئَيستا زةوينة و بَي بةش نةبن، كةلةسةردةمي رذَيمي رابردوو خاثوور و وَيران كران، خاوةن خانووةك

ؤ بةرهةمي خوَيين شةهيدانة، و كةم دوو لةذَير ئةو بنةمايةي كة هةموومان دةزانني ئازادي ئةمِر
ئةنداماني سةنطةرة و ثاراستين خاكي كوردستان ئةركي هَيزي ثَيشمةرطةي هةرَيمي كوردستانة، بؤية 

وكاري شةهيدان، كةمنةنداماني سةنطةر، هَيزي كةسوونة ئةكةين، و داواكارين كة ثشتيواني لةو بؤض
ثَيشمةرطةي كوردستان و هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ ببةخشرَين لةو ئيلتيزامة داراييةي كة ئةكةوَيتة 
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سةرشانيان، هةروةها ثشتيواني لة ثَيشنيازةكةي كاك كاروان، كاك سةركؤ و كاك عومسان دةكةم، زؤر 
 سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز

 سوثاس، سةرؤكي ليذنةي ياسايي هيض قسةيةكتان هةية، فةرموو.
 :بةِرَيز بذارخالد عبداهلل

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايانة هةمووي دةكةم، كةس لة دذي ئةو ثَيشنيارانة نيية، هةموومان لة خزمةتي منيش ثشتطريي ئةو ِر

دةي يةك جَيي ئةو ثَيشنيارانة نابَيتةوة، ياني ئةطةر ضةند شةهيد و ثَيشمةرطةداين، بةآلم لة ماد
ثَيشنياريش بكرَي، بةراسيت دةبَيت لة ماددةي دووةم و بِرطةي دووةم لةوَي جَيي ئةو ثَيشنيارانة بكةين و 

 ئيشي لةسةر بكةين، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز

نة، بةِرَيزتان ليذنةي تايبةمتةند و ليذنةي ياسايي دةسةآلتتان هةية لة ئةطةر ئةو هةموارةي تازة كردووما
كؤبةندي ئةو قسانةي كة بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان دةيكةن، دارشتةيةك ئامادة بكةن، هةر ئةو 

ةوة بؤ ئةو يونيوماددةيةش دةسةآلتي ئةوةتان دةداتَي خؤتان شوَيين طوجناو لةرووي مةنهةجيةتي قان
زة بدؤزنةوة، ئةطةر ثةسةند كرا، كاك دكتؤر امساعيل فةرموو. كاك لقمان ئةو ثَيشنيازة بة نووسني ثَيشنيا

 ثَيشكةش بكة.
 :طهبةِرَيز د. امساعيل علي 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةز ثشتةفانيا و ثشتطرييا دكتؤر شَيركؤ دكةم و خوشكة سةرضنار دكةم، ئيزافةتةن نوقتةي دووةم ئةَلَي 

موَلكي دةوَلةت يان هةر دامةزراوَيكي كةرتي طشيت يان شارةواني، لَيرة حةز دةكةم ئيزافةيةك بيَب  لةسةر
جطة لة وةقف، ئَيستا عةردي وةقف هةية لة زؤر لة شارةكان كة تةجاوزي لةسةر كراوة قانونةن، نابَي 

ا ئةو ئيستيسنائة بَيتة وةقف تةجاوز لةسةر بكرَيت، ضونكة وةقف حوكمي حبسة )الي يوم القيامة(، ئينج
 كردن، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز
 بةَلَي زؤر سوثاس، دكتؤر صباح فةرموو.

 بةِرَيز د. صباح  حممود حممد زَيباري:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ر سوثاس.من ثشتطريي لة ثَيشنياري كاك عبدالسالم و كاك سةروان دةكةم، و قسةكامن كران، زؤ
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز

 سوثاس، بةِرَيز كاك شوان فةرموو.
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 بةِرَيز شوان كريم حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 منيش ثشتطريي هةظاآلمن كاك عبدالسالم و كاك سةروان دةكةم، قسةكانيشم كران، سوثاس.
 ن:سةرؤكي ثةرلةما /نحس فائق َيز د. رَيوازبةِر

 زؤر سوثاس، لةجنة خان فةرموو.
 بةِرَيز لةجنة ابراهيم عبدالرمحن دزةيي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كارو وارسي سةربةرزي شةهيدان، ثَيشمةرطة قارةمانةكامنان و ةرةتا وةك واجب و وةفايةك بؤ كةسوس

م و كاك سةروان دةكةم، كةمنةنداماني سةنطةر، ثشتطريي لة ثَيشنياري هةردوو بةِرَيزان كاك عبدالسال
هةروةها لةبةر ئةوة ئةو ياساية لةبةرذوةندي ئةو كةسانة ثَيشنيار كراوة، كة بةهؤي كةمدةرامةتي و 
بةناضاري لةسةر زةوييةكي زَيدةِرؤ خانوويان دروست كردية، بؤية زؤر طرنطة ئَيمة تةركيز بكةينة سةر 

َيدةِرؤ ئةو خانووانةيان دروست كردية، لة ماددةي ئةوانةي كةوا كةم دةرامةت و بةناضاري لةسةر زةوي ز
يةك و بِرطةي يةكةم لةبةشي ئةخريي كة دةَلَي بة حوكمي ياسا بؤ بةخَيوكردنيان راسثَيردراوة، 
بةمةرجَيك لةسةرةتاي زَيدةرؤيةكة تا جَيبةجَي كردني ئةم ياساية لة خانووةكةدا نيشتةجَي بن، ثَيشنيار 

كرَي، ضونكة ئَيمة مةبةستمان خةَلكة كةمدةرامةتةكةية، هةروةها ثشتطريي لة دةكةم ئةو ثارضةية زياد ب
 بةِرَيز كاك بةهمةن دةكةم لة ثَيشنيارةكةي، زؤر سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز
 بةلَي زؤر سوثاس، كاك جينان فةرموون.

 بةِرَيز جينان جبار بويا:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ن ثشتطريي لة قسةكاني كاك روميؤ دةكةم، ئةم ياساية نةبَيتة هؤي ئةوةي ناوضةكاني ئَيمة، طةلي ئَيمة كؤض م
بكةن بؤ دةرةوةي وآلت، هةروةها داواشم هةية لة طشت فراكسيؤنة بةِرَيزةكاني ثةرلةماني كوردستان ثشتطريي لة 

ةدان ساَلة ئَيمة ثَيكةوة دةذين، ثَيويستة ئَيمة هةموومان داواكةي ئَيمة بكةن، بؤ ثاراستين ئةو ثَيكةوة ذيانةي كة س
 بةو وةزعةي ئَيستا يةك بطرين و يةك ريز بني بؤ ثاراستين مافةكاني هةموومان، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز
 زؤر سوثاس، كاك دكتؤر رَيبوار فةرموو.

 بةِرَيز د. رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وَيراي ئةوةي كة ئَيمة زوو دةستمان بةرزكردةوة بؤ ئةوةي كة هةوَل بدةين، زةردةخةنةيةك خبةينة سةر 
لَيوي سَي شةرحيةي طرنط، كةس وكار و وارسي شةهيدان، هَيزي مَيرخاسان و عةطيداني كوردستان كة 

كة هَيزي يةكطرتوواني سةنطةرن، بةآلم لةطةَل  هَيزي ثَيشمةرطةية، هةروةها هَيزي شةهيداني زيندوو
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ئةوةشدا ئَيمة هةظاآلمنان لة فراكسيؤني ثارتي ئةو ثَيشنيارةيان كرد، وَيراي كة من ثشتطريي لة ثَيشنياري 
هةردوو براي بةِرَيز كاك سةروان و كاك عبدالسالم دةكةم، لةطةَل ئةوةشدا جةخت دةكةمةوة كة هيوا 

راني هةرَيمي كوردستان كة هةوَل بدةين ئةو ثَيشنيارانة جَيي بؤ بكةينةوة و خوازين و هةموو نوَينة
ثةسةندي بكةين وبؤ ئةوةي بةالني كةم ئةم زةردةخةنةية دروست بكةين لةسةر لَيوي ئةم سَي شةرحية 
 طرنطة، لةطةَل ئةوةشدا ثشتيواني و ثشتطريي ثَيشنياري كاك كاروان دةكةم و هةروةها كاك رؤميؤ دةكةم،

 ئةمانيش ثَيشنياري لةجَيي خؤيانن، هيوادارم كة جَييان بؤ بكرَيتةوة، زؤر سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز

بةراسيت واية، جةنابت ضوارةم ناو بووي، بةآلم نازامن ئةها لة تَيكةَل بوون و ئةوانة، ئةمةوَي دانةيةك 
ديقةتي تَيداية، و ئيش لة ثةرلةماني كوردستان، ئيش بة كؤمةَلة، لةوَي بَي و دانةيةك لةوَي، بةراسيت 

كاتَي هاورَييةكت قسة دةكات كة بةدَلتة وةكو ئةوة واية وةك تؤ قسةت كردبَي و هيض جياوازييةكي نيية، 
 كاك زانا فةرموو.

 :مسايل خاليد بةِرَيز زانا مةال
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةوة ذيانةي كة لةهةرَيمي كوردستاندا هةية، بؤ نةسِرينةوةي دميوطرافياي لة ثَيناو ثاراستين ئةو ثَي
ناوضةكاني ثَيكهاتة ئاييين و نةتةوةييةكان، ئيستيسنا بكرَين لةو ناوضانةي كة كاك روميؤ ثَيشنياري كرد، 

ةموو كة ئةو موَلكانةي كة لةوَيدا تةجاوزاتيان لةسةر كراوة بة خاوةن نةكرَين، ئَيمة بتوانني بة ه
اليةكمان ثشتيواني بكةين، بؤ ئةو مةبةستة ثشتيواني لة ثَيشنيارةكةي كاك رؤميؤ دةكةم، و ثشتيواني لة 

انةي كة خةَلكانَيك هةبوون كةمدةرامةت بوون يثَيشنيارةكةي كاك سةركؤ دةكةم بَيطومان بةشَيك لةو زةوي
بؤ دةردةكةين، بةآلم بةداخةوة رةنطة ويستويانة تةجاوز بكةن وةكو ئةوانةي كة ئَيستا ئَيمة ياسايان 

ثشتطرييان نةبووبَي، يان روونرت بَلَيني واسيتةيان نةبووة بؤ ئةوةي بؤيان بضَيتة سةر وةكو ئةوانةي 
نةرووخَيندراون، بؤية ثَيشنيار دةكةم كة ئةو ثَيشنيارة كاك سةركؤ لة جَيي خؤيدا جَيطاي بؤ بكرَيتةوة، و 

ك عبدالسالم و كاك سةروان دةكةم كة خانةوادةي سةربةرزي شةهيدان و ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي كا
ئةنفالكراوان و هَيزةكاني ثَيشمةرطة و ثةكةوتةي سةنطةر ببةخشرَين لةو رسوماتة ماليةي كة دةكةوَيتة 
سةريان، و ثشتيواني لة ثَيشنيارةكةي كاك بةهمةن دةكةم بؤ سنورَيكي دياريكراو لة جَيطاي خؤيةتي لةم 

شنيازي ياساية جَيطاي بؤ بكرَيتةوة،  و ثشتيواني لة برطةيةكي ثَيشنيارةكةي سةرضنار خان دةكةم كة ثَي
 ووشةي خانووبةرة بطؤردرَي بؤ خانوو ئةم لةرووي زمانةوانيةوة لةجَيي خؤيةتي، زؤر سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز
 زؤر سوثاس, كاك فاهيك فةرموو.
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 َيز فاهيك كمال صوغومون:بةِر
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتطريي ثَيشنارةكةي كاك روميؤ هةكاري دةكةم و هةروةصا ثشتطريي لة ثَيشنياري كاك عبدالسالم 
 دؤَلةمةري و كاك سةروان دةكةم، زؤر سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز
 كاك مةم فةرموو.

 ن حممد:بةِرَيز مةم برها
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثَيشنيارم هةية بؤ هاورَييان، وَيراي دةستخؤشيم بؤ هاورَييان لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي شارةواني، 
ثَيشنياز دةكةم ماددةي يةكةم، هةندَي ضةمك لةناو ئةو ياساية بةكارهَينراون، هةندَي دةستةواذةو زاراوة، 

جَيطايان بؤ بكرَيتةوة و بناسرَين، بؤ منوونة ضةمكةكاني زيادةرؤكان  ثَيويستة لة ماددةي يةكةمدا
بةكارهَينراون و ناسَينراون، بةآلم من تَيبينيم هةية لة صياغةكةي ئاماذةي ثَي دةكةم، زيادةرؤكار كة 
هاتووة زياتر ثَيويست دةكات لة بِرطةي دووةم و سَييةم و ضوارةم و ثَينجةم لةمانةش ئيزافة بكرَين، 
زَيدةرؤ بةكاربهَينرَيت و ثَيناسة بكرَيت كة زَيدةرؤ كَيية، ئةوةي موتةجاوز، و خاوةنداريةتي ثَيويست 
دةكات بناسرَيت و ليذنة بناسرَيت و ئةو ليذنةيةي كة لةاليةن سةرؤكي وةحدةي ئيداري ثارَيزطا لة 

ت ئةوةي كة ياداشتَيك ثَيشكةش ماددةي دواتردا كة صياغةكةي ئَيستا لة ذَير دةستمداية و داواكار بناسرَي
دةكات، واتة ئةم ضةند زاراوة ثَيويست دةكات لة ماددةي يةكةمدا جَيطاي بكرَيتةوة، ئةمة يةك، دوو 
زَيدةرؤكار كة بِرطةي يةكةمة كة دارشتنةكةي بةم شَيوةي لَي بكرَي، هةَلبةتة وةكو خاتوو سةرضنار 

ية لةو كةسةي ثَيويست ناكات  ئةوة هةبَيت، هةر زَيدةرؤكار ئاماذةي ثَيكرد مةبةستةكاني ئةو ياساية بريت
ناساندني بةم شَيوةية بَيت، زَيدةرؤكار ئةو كةسةية بةكردارةكةي فعلي نيشتةجَيي ئةو خانوةية كة بة 
زَيدةرؤ دروست كراوة يان مرياتطرة شةرعيةكاني، ياخود ئةوانةي زَيدةرؤكار و ناساندنةي لَيرة البربَي 

كات، لةبةر ئةوةي ناسَيندراوة كة كَيية، ياخود ئةوانةي بة حوكمي ياسا بؤ بةخَيوكردني ثَيويست نا
راسثَيردراون لةكاتي جَيبةجَي كردني ئةم ياسايةدا لة رووي زمانةوانيدا )دا( دةبَي وةرطريي لةبةرئةوةي 

ان، واتة ئةم ثَينج ئةمي لةطةَلداية لةخانووةكةدا نيشتةجَين، ئةمَينَيتةوة كة ئةم ضةمكانة ناسَيندر
دةستةواذانة ناسَيندران، ماددةي دووةم سةرؤبةخؤية، لةبةر ئةوةي ئةم ضةمكانة ناسَيندراون، بؤية 

 سةربةخؤية ماددةي دوو، زؤر سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز

 زؤر سوثاس، بةنووسني كاك مةم بنَيرة، كاك حكمةت فةرموو.
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 ت حممد عبو زيد:بةِرَيز حكمة
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

راستيا ئةظرؤ بةحسةكي وةصا لة ثةرلةمانيا هاتية كرنَي ئةم هةمي ثَي سةربةرزين، دةستة خؤشي لة 
هةظاال دكةم و هةظاالت مة كاك سةروةر و كاك عبدالسالم و ثشتطرييان دكةم، هةروةها ثشتطرييا لة كاك 

ن ئةوذي باحس كرد، و ثشتطرييا كاك بةرهةم دكةم ل حةقيقةت سةركؤ دكةم كة تشتةكي طةلةكا جوا
( حاالت هةي كو خانَيت ثَيشمةرطة و كو لسةردةما 13، 12لزاخؤ ذي هةمان شَيوة مة هةي، تةقريبةن )

 شؤرشَي طوالنَي هاتينة روخاندن و هةتا نوكة ض نةهاتية كرن، زؤر سوثاس.
 ن:سةرؤكي ثةرلةما /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز

 سوثاس، كاك شةمؤَل فةرموو.
 بةِرَيز شةمؤَل اشني صابر:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتيواني لة قسةكاني كاك سةركؤ و كاك لقمان و كاك دكتؤر عبدالسالم و كاك سةروان دةكةم، زؤر 
 سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز

 زؤر سوثاس، كاك دابان فةرموو.
 دابان حممد حسني: بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةبو ئةو ياساية شاملرت بواية، ياني زؤر فراوانرت بواية، ضونكة ئةمة جوزئَيكي بضوكي تةجاوزات ضارةسةر 
دةكات، لةهةمان كاتدا داطريكاري لةسةر موَلكي تةواوي وةزارةتةكاني تر هةية، نةوةك هةر موَلكةكان هةية، 

سَي  ،سةد نوري شارةواني لة شوَيين بازرطاني و لةو مةساحةيةي كة دياريكراوة و لة دووو زيادةرؤيي لة س
سةد مةتر لةوةشدا هةية، هةروةها زيادةرؤي لةدةرةوةي سنووري شارةواني هةية، لة زؤر شوَيين طةشتياري 

ونكة بؤ هةر يةكَيك و ئةوانة، ياني يةكَيك لة تَيبينيةكان ئةبواية ياسايةكي شامل بواية طشتطري بواية، ض
لةمانة ناكرَي، بؤ منوونة ياسايةكي تايبةتي بؤ دةربكةي، تَيبينيةكم لةسةر ماددةي يةك خاَلي دووةم 

ثَيش ئةو بةروارة ئةمانة تاثؤ دةكرَين، بؤ منوونة مايف  13/3/2018هةية، ئةو بةروارةي دياري كردووة 
روارة ضي؟ ضونكة ئةطةر دياري نةكرَي لةوَيدا، بؤ خاوةن، بةآلم لةوَيدا دياري نةكراون لةدواي ئةم بة

منوونة ضؤن دةَلَيي موعالةجةيةكي ئةوةش نةكرَي كة ضارة بكرَي و لةدواييدا تةجاوزي زياتر، بةتايبةتي 
ئةم ياسايةي كةهاتووة كة بؤ ماوةي سَي ساَلة، رةنطة كةسَيك عةرزَيكي هةبَي يان بيةوَي عةرزةك داطري 

وة خؤش بكات ديسانةوة دواي ئةو سَي ساَلة بيناي دروست بكا و خانوي تيا دروست بكات، بكات، ئيرت دَل بة
لةبةر ئةوةي جارَيكي تر ثةرلةماني كوردستان بِريارَيكي لةم شَيوة دةربكات يان ياسايةكي بةو شَيوةية بؤ 

، ئةوةي كة روون بكرَيتةوة، ئةوةي كة تةجاوز دةكات 13/3/2018دةربكات، بؤية ثَيويستة لةدواي 
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رَيطريةكي بؤ دابنرَيت، بؤ ئةوةي ري بطرَيت لةوةي كة تةجاوزي نةكات، تةواو ثشتطريي ئةو رايةش 
دةكةين كة بؤ كةس وكاري شةهيدان و ئةنفالكراوان و ثَيشمةرطةكان ئةوانة ببةخشرَين، نةك تةنيا لةم 

ةو ياسايانةي دَيتة ثةرلةماني ياساية، ضونكة ئةمة شتَيكي زؤر زؤر بضوكة، داوا دةكةم لة هةموو ئ
كوردستان و رةهةندي داراييان هةية ئةم سَي بةشة هةم كةس وكاري شةهيدان و ئةنفالكراوان و ثَيشمةرطة 

 ببةخشرَين لةو بارة داراييانة، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز

 .سوثاس، فةرموو
 بةِرَيز عباس فتاح صاحل:

 ؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز سةر
( لة خاَلي سَييةم، ئَيمة يةك ماددةمان خستؤتة روو، ماددةكة دوو بِرطةية، 4( لة بِرطةي )54لةماددةي )

دوو بِرطةكة زؤر روونة، دةكرَي لة ضوارضَيوةي ئةم دوو بِرطةية طفتوطؤ بكةين، هةندَي ثَيشنيار هةية من 
تتان بةوة دةبَي ئةم بابةتة دووبارة بكةنةوة، تكاية ( جارَيكي تر هةمووتان ثَيويس3دةزامن لة ماددةي )

بةثَيي ثةيِرةو دةلَي ئةو بابةتةي كةدةخرَيتة رووي ئةنداماني بةِرَيز طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية و ئةم 
خاَلة كة روونكراوةتةوة، هةست دةكةم زؤربةي ئةو ثَيشنيارانةي كةدةكرَي لةسةر كؤي ثرؤذة ياساكة 

 لةبةردةستانداية، ئَيمة ئَيستا طفتوطؤ لةسةر يةك ماددة دةكةين تكاية لةسةر ئةو دةكرَيت كة بةراسيت
ماددةية ض طؤرانكاريةك لةسةر ئةو ماددةية بكةين، نةك لةسةر كؤي ثرؤذة ياساكة، بؤ ئةوةى سبةييَن 

 لةو ئَيمةش تووشي ئةشكال نةبني لةسةر ثرؤذةكان، يان تؤ ثَيشنيارت لةماددةيةك كردووة من ناتوامن
 ماددةية جَيي بكةينةوة، بؤية داواي لَيبوردن دةكةم ئةمة خاَلَيكي ثةيِرةوي بوو، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز
زؤر سوثاس، جةنابتان بيبةنة ئةو شوَينةي كة ثَيويسنت، ئةنداماني ثةرلةمان حةزيان كرد، ثةلةيان بوو، 

نزيك دةبينةوة، ئةطةر بتوانني ئةم  6/11بؤ خةَلكة، ئةم ثةرلةمانة وا ئَيمة لة  زوو ئةو ثَيشنيارانة بكةن،
ياساية لة كاتَيكي نزيكدا ثةسةند بكةين، ئةتوانني تةنها يةك ياسا كة لةرووي ذمارةوة يةك ياساية، بةآلم 

وومان دَلمان زياتر لة دوو سةد هةزار بؤ سَي سةد هةزار خَيزان دَلخؤش بكةين، لةبةر ئةوة دةبَي هةم
طةورة بَي و دادةنيشني و هةشت نؤ سةعات موناقةشة دةكةين، جةنابيشت زؤر زؤر دَلت طةورةية، 
جةنابتان دةتوانن بةثَيي ثةيِرةو دةسةآلتتان هةية بيبةنة ئةو شوَينةي كة دةبَي بيبةن، كاك موسليم 

 فةرموو.
 :عبداهلل رسول مبةِرَيز مسل

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
داني شةهيدان و هَيزي ثَيشمةرطةي كوردستان و قوربانيش بة رةضاوكردني رةنج و خةبات و مني

وكاري شةهيدان و ية البدرَي لةسةر خانةوادة و كةسثةككةوتةكاني سةنطةر، داوا دةكةم ئةو ئيلتيزامة مادد
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كو شانازييةك ببةخشرَين، وةكو وةفايةك و كةمرتين خزمةتَيك كة لةم خولةي ثةرلةماني كوردستان، وة
ئَيمة ئةجنامي بدةين، سةبارةت بة ماددةي دووةميش بةراسيت من ضةند تَيبينيةكم هةبوو لةسةر ضةند 
ضةمك و زاراوةيةك بؤ ئةوةي كة كات نةطرم و دووبارةي نةكةمةوة، بؤية هاوِراو ثشتطريي لة قسةكاني 

 مان و كاك عبدالسالم، سوثاس.سةرضنار خان دةكةم، لةطةَل براياني بةِرَيز كاك روميؤ و كاك لق
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق ةِرَيز د. رَيوازب

 زؤر سوثاس، كاك هيمداد فةرموو.
 بةِرَيز هيمداد صباح بالل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش ثشتيواني لة زؤر بةِرَيزان كاك عبدالسالم و كاك سةروان، لة هةمان كاتدا بؤ ثَيكةوة ذياني ئاشتيانة 
 بكرَي، زؤر سوثاس. وتيواني لة بةِرَيز كاك روميؤ دةكةم، و تَيبينيةكاني بةرضاثش

 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز
بةِرَيز كاك روميؤ لةبةر ئةوةي ثَيشنيارةكةتان لة سَي كةس تَيثةري كة ثشتطريي دةكات، بةنووسراو ئةو 

سايي، و داواي ئيستيسنا كردني ئةو ناوضانة بكةن كة دةتانةوَي ثَيشنيارةي كة كردووتانة بيدةنة ليذنةي يا
 لة حوكمةكاني ئةم ياساية، كاك نزار فةرموو.

 بةِرَيز نزار مال عبدالغفار:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةدَلنياييةوة ئَيمة ثشتطريي لة راثؤرتي خؤمان دةكةين، وةك ليذنةي شارةواني و طةشت وطوزار لةطةَل 
اسايي، بةآلم ئةوةي تَيبيين بوو لة كؤبوونةوةي ليذنةي هاوبةشيش ثَيشنياري ئةو خاَلةمان كرد ليذنةي ي

كة براي بةِرَيزم كاك عبدالسالم و كاك سةروان باسيان كرد، بؤية من ثَيم باشة ووشةيةك زياد بكةين، 
ساآلني هةشتاكان  ووشةي )بنةماَلةي ئةنفالةكان( من لةسنووري شاري هةريرم بةضاوي خؤم بينيومة كة

كة ئةنفال دةسيت ثَيكرد، ئةو حوكمانةي يةك لةدواي يةكي حكومةتي عَيراق كة ثرؤسةي ئةنفالي دةست 
ثَيكرد و طوندةكاني وَيرانكرد، ئةو خةَلكة كة هاتة ئؤردوطا زؤة ملَيكان، هةرير بة منوونة دَينمةوة لة ساَلي 

ي بنةماَلةي ئةنفالةكاني تَيداية، تاثؤ نيية لةسةريان، ةوة هةرير ناحيةية تاكو ئَيستا ئةو خانوة 1922
بؤية ثَيشنيار دةكةم ناوي ئةنفاليش خبرَيتة ناو ئةو ئؤردوطا زؤرةملَييانةي كة كاتي خؤي رذَيمي بةعس 

 بةزؤرة ملَي خةَلكي لَي داناوة، ئةوانيش خبرَينة ناو ئةو خاَلة، وثشتطريي برادةرانيش دةكةم، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق رَيوازبةِرَيز د. 

دةبَيتة دوو، بةآلم كة تةعريفي شةهيدان كراوة لة ياساي  زؤر سوثاس، كاك دابانيش واي وتبوو، ئةوة
تواني ياني بةناوي ئةوةي ثَيشنيارة بيكةينة ناو راثؤرتةكة و دةتوانني يمتيازاتي شةهيدان، ئةطةر نةمشانئ

ةناو ئةو ياساية و حقوق و ئيمتيازاتي شةهيدان، ئاشنا خان قسة هةية تةعريفي شةهيد ل بطةِرَيينةوة بؤ
 فةرموو.
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 بةِرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

فينةيةكي زؤري طرتةوة، بةس هةست دةكةم ئةمة زوَلمة لة زيندانياني سياسي بةراسيت،  دكتؤرة رَيواز
، ضونكة من ثَيشرت ناوم نةنوسيبوو، بؤية نةمويست قسة بكةم، ياني ئةطةر زيندانياني سياسي ئيزافة بكرَي

 بةآلم ئةطةر ئيزافةي بكةن ئةوة شتَيكي زؤر باشة، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز

 بةِرَيزان كاك جالل ئاخر كةسة، ببورة كاك فريد ئةوجا كاك جالل، فةرموو.
 بةِرَيز فريد يعقوب ايليا:

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر
كةم لة ئةو وةرةقةي كة كاك روميؤ خوَينديةوة بةناوي ئةو ضوار فراكسيؤنةي كلد و ةئةمن ثشتطريي د

ئاشووريي و ئةرمةن، داخازيَي دكةين كو ئةم ماددةية بَيتة ئيزافة كرن دا ئةم ياساية نةبَيتة ئةركَيكي 
ايبةت، تا ئَيستا ئةو مةوزوعةي زَيدةكايف ضارةسةر تةصحيح كرنَي و تةغيريَي دميوغرايَف ل طوندةكان ت

 كري، هةروةها ثشتطريي لة ثَيشنياري كاك عبدالسالم دةكةم، زؤر سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز

 زؤر سوثاس، كاك جالل فةرموو.
 بةِرَيز جالل حممد امني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وكاري قوربانياني ئةنفال، َيزي ثيًََشمةرطةي كوردستان و كةسرزي شةهيدان و هوكاري سةربةديارة كةس

هةروةها كةسوكاري ئةو جينؤسايدانة، هةموو ئةمانة مافيان لةسةر حكومةتي هةرَيمي كوردستان و 
ةكي كةميان يهةروةها ثةرلةماني كوردستان هةية، كة ئَيمة ئةمرؤ بة خؤشحاَليةوة بتوانني ثشتيواني

ة ثرؤذة ياسايةك بة بِريارَيك كة بتوانني هاوكارييةكي ماددي كةميان بكةين، ئةمة شتَيكي طرنطة بكةين ب
و ثَيم واية سةرجةم ئةنداماني ثةرلةمان بةم كارة دَلخؤشني، هاوكات فينةيةكي تري طرنط هةية كة لة 

ة ئةستؤي ئةو فينة بريمان كردووة و ثاراستين ئةمنيةتي ذياني سةرجةم ئَيمة و هةرَيمي كوردستان ل
طرنطةية كة هَيزةكاني ثؤليس و ئاسايشي ناوخؤ، كة ديارة ئةم فينةية بؤ خؤتان دةزانن شةو ورؤذيان 
خستؤتة سةر يةك بؤ ثاراسنت و طيان و ذياني ئَيمة، بؤية داوا دةكةم هاوكات لةطةَل ئةوانة فينةي ثؤليس 

بكرَين لةو ثارةية يان لةو رسوماتةي كة لَييان و هَيزةكاني ئاسايش داخل بكرَيت بؤ ئةوةي كة ئيعفا 
 وةردةطريَي، زؤر سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز
زؤر سوثاس، كؤتاييمان لة طفتوطؤ كردن لةسةر ئةم ماددةية هَينا بةِرَيزان، تةنها لةبةر ئةوةي ناتوانني لة 

 هةندَيك بابةت هةية كة زؤر طرنطة قسةي لةسةر بكرَي:كؤبوونةوةي داهاتوو هيض موناقةشةيةك بكةين، 
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يةكةم: ئةم ياساية ياساي تةواو كارية بؤ ياساي نةهَيشتين زَيدةرؤيي كة لة خولي ضوارةمي ثةرلةماني 
لة  13/2/2018لة خؤرا نيية، ئةو ياساية لة  13/3/2018كوردستان دةرضووة، و دياريكردني بةرواري 

ضووة، ئةصَل ئةوةية كة بة طوَيرةي نةص و دةقةكاني ئةو ياساية حكومةتي ثةرلةماني كوردستان دةر
هةرَيمي كوردستان و دامةزراوة تايبةمتةندةكان، حةصري تةجاوزاتيان كردبَي، و تةحديد كرابَي لةو 

كَي خاوةني خانووة ئةم ثرؤذة ياساية،  13/3/2018رؤذةدا، يان بابَلَيني دوا وادةي كة دياري كراوة كة 
  ةروارة خانوويان دروست كردووة.اي ثةسةند كردني ئةو بةِرَيزانة ناطرَيتةوة كة دواي ئةو بدو

دوو: ئةم ثَيشنيازة ياساية ئاماجنَيكي سةرةكي هةية ئةويش ئةوةية كة تاثؤ كردني خانووي زَيدةرؤية بؤ 
َيتةوة، ئةوانةش ناطرَيتةوة ئةو كةسانةي خةَلكي فةقري و هةذارن، واتة بازرطانان ناطرَيتةوة، باغةكان ناطر

كة خانووي دةوَلةتيان، يان زيادةرؤييان كردؤتة سةر خانوو وموَلك و ماَلي دةوَلةت، بةدياريكراوي 
دياريكراوة لة ماددةي يةكدا ئةَلَي ئةو زةويانةي كة موَلكي دةوَلةتن، يان كةرتي طشيت، يان شارةوانني، 

ان دةزانن بةطوَيرةي ضةند ياسايةك ئَيستا لة هةرَيمي شتَيك نيية ناوي زةوي حكومي بَيت، بؤ خؤت
كوردستان بةركارة و ئيشي ثَي دةكرَي، هةندَيكيان ياسا طةلَيكن كة لة كاتي رذَيمي ثَيشوودا دةرضوون و 

، لة نةتيجةي دراسة كردني دةركةوتووة، تةنها لةنَيوان ساَلي  1925هةيانة تارخيي دةطةرَيتةوة بؤ ساَلي 
( ياسا و نيزام و رَينمايي تايبةت بة بابةتي زةوي 263تةنها لة عَيراقدا ) 1987َلي بؤ سا 1925

دةرضووة، ئَيمة ياسايةكي ئةساسيمان كة تةوحيدي صنفةكاني يان رةطةزةكاني زةوي دةكات لة عَيراق، ئةم 
ي دةوَلةتيش يا تةصنيفة تةصنيفَيكة لةهةرَيمي كوردستان ئيشي ثَي دةكرَيت، موَلكي دةوَلةت هةية، موَلك

موَلكي صرفة يان بارطراني حةقي تةسةرويف لةسةرة، ئةمة جؤرَيكيانة، جؤرَيكي تريان موَلكي تايبةتة 
ئَيمة ناتوانني هةر كةسَيك تةجاوزي كردبَيتة سةر موَلكي تايبةت بة طوَيرةي ئةم ياساية هيض حةقَيكي 

ةية ضؤتة سةر وةزارةتي ماليية، هةندَيك هةية بدةييَن، و لةناو ئةوانةي كة موَلكي دةوَلةتن هةندَيك ه
ضؤتة سةر وةزارةتي شارةواني، هةندَيك موَلكي وةزارةتي زراعةية، هةندَيك وةقفةكانة، لةبةر ئةوة ئةو 
ماددةية بةشَيوةيةك هاتووة كة جؤرَيك لة حةصر، جؤرَيك لةسنورداري تَيداية، ئةطةر فراوانرتي بكةين 

دةسةآلتدارةكان و سوثاس بؤ خوا دةوَلةمةندةكان دروستيان كردوون، ئاماجني  ئةو باخانة دةطرَيتةوة كة
ئةم ثةرلةمانة تاثؤ كردني خانووي فةقريةكان و هةذارةكانة، مةسةلةي باخةكان بابةتَيكي ترة، و دةكرَي 

كة بةشَيوةيةكي تر ضارةسةر بكرَين، بة لةبةرضاو طرتين دؤخي خاوةن باخةكان، بازرطانةكان ئةوانةي 
تةجاوزيان كردؤتة سةر ماَل و موَلكي دةوَلةت لة دةسةآلتةوة جياوازة لةوانةي كة تةجاوزيان كردؤتة سةر 
موَلكي دةوَلةت لة بَي دةسةآلتي و لة بَي ناضاري، ئاماجنة سةرةكيةكة و ئاماجني ثةرلةماني كوردستان ئةو 

 هةذارانةية، بةَلَي ماددةي دووةم فةرموون.
 د عبداهلل:بةِرَيز بذار خال

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةي دووةم:
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 مةرجةكاني بةخاوةن كردن
يةكةم: خانووة زَيدةرؤييةكة بكةوَيتة سنووري شارةوانيةكان، و لةو ناوضانةدابَيت كة ثَيي ماستةريالني 

 شارةكان بؤ نيشتةجَيبوون تةرخانكراون.
 ةبةسيت نيشتةجَيبوون بةكاربهَينرَيت.دووةم: ئةو بينايةي لةسةر زةويةكة دروست كراوة بؤ م

سَييةم: ئةو كةسةي بة كردارةكي نيشتةجَيي ئةو خانوةبةرةية كة بة زَيدةرؤيي دروستكراوة، يان مرياتطرة 
شةرعيةكاني، يان ئةوانةي بة حوكمي ياسا بة بةخَيو كردنيان راسثَيردراوة، داواييةكي نووسراو ثَيشكةش 

 بكةن.
( سةدو بيست رؤذ لة 120ة ثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية لة ماوةيةك كة لة )ضوارةم: داواكاريةكة ب

رَيكةوتي بةركاربووني ئةم ياساية تَيثةر نةكات، ئاراستةي سةرؤكي يةكةي كارطَيري دةكرَيت، بةجؤرَيك 
 سةرجةم زانياري و بةَلطةنامةي ثشرتاستكردنةوةي خاوةندارَييت لةخؤ بطرَيت.

 ل يةك ثارضة زةوي بةخاوةن بكرَيت بؤ كةسي داواكري بةخاوةنكردن.ثَينجةم: نابَيت زياتر 
دووسةد مةتر دووجا لة ناوةندي  2(م200وةنكراو زياتر نةبَيت لة )شةشةم: مةرجة رووبةري زةوي بةخا

سَي سةد مةتر دووجا لة  2(م300دووسةد و ثةجنا مةتر دووجا لة ناوةندي قةزاو ) 2(م250ثارَيزطا و )
 ة.ناوةندي ناحي

 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز
بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان طفتوطؤ كردن لةسةر ئةم ماددةية تا سةعات دوو بةردةوام دةبَي، سةعات دوو 

دةست ثَي دةكةينةوة، بةِرَيزان ناو بةهيض شَيوةيةك ئيزافة  ثشويةكتان دةدةييَن، سةعات سَي دانيشتنةكة
وةي زوو تةواوي بكةين، هةلةز خان، سةرضنار خان، كاك مةم، دكتؤر امساعيل، دكتؤر ناكرَي، بؤ ئة

شَيركؤ،كاك سريوان، كاك دياري، كاك سةروان، دكتؤر رَيبوار، كاك ضيا، كاك زانا، كاك حيكمةت، كاك جالل، 
َيت، كاك خةدجية خان، كاك حاجي سةفني، كاك سعيد، ئينجا قسة كردنيش وابكةن لة دةقةيةكدا تةواو ب

موسليم، كاك بةلَيني، كاك سةركؤ، كاك لقمان، كاك كاروان، كاك عومسان، كاك مةال ناصر، كاك شاخةوان، 
شريين خان، كاك رزطار، سةملا خان، شنؤ خان، كاك جالل، طوَلستان خان، كاك هَيرش، طوَلستان خان 

 فةرموو.
 بةِرَيز طوَلستان سعيد حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
انةي كة دروست كراوة ين تَيبينيةكم هةبوو لةسةر ئةو خاَلةي يةكةمي ماددةكة، ئةو خانووة زيادةرؤيم

ةكان بةهةند وةرطرياوة كة ئةمة ئةشَي لة يلةسةر زةوي شارةواني، ياني تةنيا زةوي سنوري شارةواني
تا تَيكةَل بة شارةكان ةكانيش بةتايبةتي ئةو دَيهاتانةي كة ئيسيهةندَيك شوَيندا لةدةرةوةي شارةواني

بوونةتة طةرةكَيك لة شارةكان، ياني ئةمانةش ئةطةر ئيزافةيةك بكرَي، بةتايبةتي ئَيمة ئَيستا لة سنووري 
 سلَيماني كة دَيهاتي نزيك دةبينني.
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 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز
 ئةمة بؤ ماددةي يةكة؟

 بةِرَيز طوَلستان سعيد حممد:
ةكان ئيزافةي ئةو دَيهات و يطةي يةكةمي ياني ئةطةر بكرَي لة سنووري شارةوانياددةي دوو، بِرنةخَير م

طوندة نزيكةكاني ناو شارةكانيش بكرَي كة ئَيستا وةك طةرةكَيكي شاريان لَيهاتووة، بةآلم ئيزافةي ناو 
 شارةواني شارة طةورةكان نةكراون، سوثاس.

 ثةرلةمان: سةرؤكي /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز
 سوثاس، دكتؤر رَيبوار فةرموو.
 بةِرَيز د. رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة ماددةي دوو، مةرجي دووةم وشةي )بينا( البةين بيكةين بة خانووبةرة، لةبةر ئةوةي بينا رةنطة 

جَيكي تر بيكةينة مةرجي حةوتةم، ثَيشنيار تةالريش بطرَيتةوة، من دوو مةرجي ديكةش ئيزافة دةكةم، مةر
دةكةم ئةو كةسةي كة زَيدةرؤكارة هيض موَلكَيكي بةناو نةبَي ئةو موَلكة نة زةوي بَي نة خانوو بَي، و مةرجي 
هةشتةميش كة ثَيشنيار دةكةم، زَيدةرؤكار نابَي لة زةوي كشتوكاَلي و بازرطانيةكان زَيدةرؤيي كردبَي، ئةو دوو 

 و ثَيشنيار دةخيةمة روو، بؤ ئةوةي بةو هيوايةي كة ثشتيواني لَي بكرَي، سوثاس.مةرجةش وةك
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز

ا بؤ مةبةسيت يةكان ديية زراعونَيكمان هةية لة هةرَيمي كوردستان كة ئيتيفا كردني زةويوبةآلم ئَيمة قان
% ئةو 70كي لةو شَيوةية دابنَيني، دَلنيا بة لةوةي كة لة نيشتةجَي بوون، ياني ئَيمة ئةطةر مةرجَي

ة و حكومةت لَيي سوودمةند نابَي، يةكانيان، زةوي زراعييانةي كة تاثؤ كراون هَيشتا صنفي زةويوخانو
 بةآلم دواجار ئةوة ثَيشنياري بةرَيزتانة، كاك سةركؤ فةرموو.

 بةرٍَِِيز سةركؤ ازاد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

و ( 87و  89) وانةي كة لةاليةن رذَيمي بةعسةوة و لةساليولة ماددةي دووةمدا ئةوةي كة طرنطة ئةو خان
داواكارين ئةوانة تاثؤ بكرَين و  ،ثَيشووتردا، لة زؤربةي شارو شارؤضكةكان روخَينراوة بةزةوي ماوةتةوة

 رَيطة بدرَي بكرَيت بة خانوو، زؤر سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نسح فائق بةِرَيز د. رَيواز

 ئةوة ض ثةيوةندي بة مةرجةكانةوة هةية كاك سةركؤ, هةلةز خان فةرموو.
 امحد حممد: بةِرَيز هةلز

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةكيش وانة برطا دوو بَيتة طؤرانكاري تَيدا بَيتة كرنَي ظي  ،من دوو مداخةلة دةكةين سةر مادددة دوو

نةك  ،ر زةويكة دروستكراوة تةنها بؤ مةبةسيت نيشتةجَيبوون بةكاربهَينرَيتشكلَي هةية ئةو بينايةي لةسة
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بؤ مةبةسيت ثيشةسازي و كشتوكاَل بازرطاني خاَلَيكي تر برطةي حةوتةم زياد بَينت نابيت كةسي 
 زيادةروكار ثَيشرت سودمةند بَيت لة حكومةت و هيض موَلكَيكي نيشتةجَيبوني بةناوي نةبَيت دةست خؤش.

 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق ز د. رَيوازبةِرَي
 مةسةلةي سودمةند بوون لة بِرطةيةكي تري ثَيشنيازةكةدا هةية.

 امحد حممد: بةِرَيز هةلز
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عةفو دكتؤرة بَيتة سةر ئةو برطة ثيشنيارمان هةية ئةوة البدرَينت.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز

 ك عومسان فةرموون.كا
 كريم سوارة:  عثمانبةرَيز 

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان 
ئيزافةيةكي بؤ  ،ن بةكار دةهَينرَيتوةكة دروست كراوة بؤ مةبةسيت نيشتةجَيبويئةو بينايةي لةسةر زةوي

ةي هةروةها لة بِرط زافةيةكي ئةوشي بؤ بكرَي وةكو،بكرَيت يا ئةو كةالوة كؤنانةي سةردةماني رذَيم ئي
واتة  ،( رؤذ180ثَيشنيار دةكةين بكرَيت بة ) ،( رؤذة كة دةكاتة ضوار مانط زؤر كةمة120ضوارةميشدا )

شةشة مانط لةبةر ئةوةي ئةزمةيةكي زؤر يا قةلةبالغَيكي زؤر دروست دةبَي لةو حاَلةتانةدا لةوانةية 
( مةتر بؤ ناوةندي 250يش )خةَلك نةتوانَيت مامةَلةكانيان ثَيشكةش بكةن، وة هةروةها برطةي شةشةم

لةبةر ئةوة لة  ،( مةتر400( وة بؤ ناحيةكانيش بكرَيت بة )300قةزاكان من بةكةم دةزامن بكرَيت بة )
( مةتريش 1000ئَيستادا ناحيةكان لةوانةية لة مةساحةيةكي باش بينايةيان دروست كردبَي و بطرة )

 زؤر سوثاس. ،تابؤ بكرَيت ئةمة كارَيكي باشرتة ( مةتريان بؤ400بةاَلم اليةني كةمي بكرَيت ) ،ببَيت
 سةرؤكي ثةرلةمان: /حسن فائقز بةِرَيز د. رَيوا

 كاك شاخةوان فةرموون.
 :رؤوف مصطفىبةرَيز شاخةوان 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:
ديارة ثَيشوتر هاورَييان باسي ئةوةيان كرد كة لةسةر مةسةلةي كةسوكاري شةهيدان و ثَيشمةرطة و 

من بة تايبةتي لةسةر مةوزوعي كةسوكاري شةهيدان لةراسيت و لةسةر مةوزوعي  ،كاني ناوخؤهَيزة
ِرةوة تةقريبةن هةندَيكَي بابَلَيني ري شةهيدان ئَيستا لةو زيادةضونكة هةندَيك لة كةسوكا ،ثَيشمةرطة

 ثارضةيةك بوون لة وةرطرتين ئةوانة بوون لة ِرابردوو موستةفيد،هةندَيك لةوانةي كة كةمدةرامةت 
 .زةوي
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 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس فائق بةِرَيز د. رَيواز
 ،كان دةكةينةماددةي دواي ئةوة باسي سودمةندبوو ،كاك شاخةوان ئةوة ثةيوةندي بة مةرجةكانةوة نيية

  .زؤر سوثاس دةرفةتت دةدةم دَلنيابة
 :رؤوف مصطفىبةرَيز شاخةوان 

بةراسيت ئةمةي كة ئَيستا ئةم  ،ببورة سةرؤكي ثةرلةمان خاَلةكي كة لةسةر مةسةلةي دياردةي تةجاوزات
بةاَلم  ،بابةتةي كة ئَيستا هةية ئةم حالةتةي ئَيستا تةنها بؤ سنوري ناحيةكان و قةزاكان و ثارَيزطاكانة

انة، يةعين من تةجاوزي زؤر ةكيبةراسيت لةدةرةوةي سنوري ناحي ،تةجاوزة طةورةكة ،دياردة طةورةكة
( مةتر 100يةعين ) ،طةورة ئةزامن كة كراوة لةسةر موَلكي وةزارةتةكان و كراوة لةسةر موَلكي طشيت

ورة، بةاَلم تةجاوزَيكي ويةكةوة ديوري شارةوانوباشة لةسن ،رةو( مةتر لة سنوري شارةوانييةوة دو200)
ثَيويست ناكا بةراسيت ئةمة رَيطة بدرَي ئةم تةجاوزة  زؤر طةورةو عيمالق و ئةوانةية كة موَلكي طشتيية

( مةتر زياتر نية تةجاوزي زؤر طةورة 200طةورة لة سنووري تةقريبة ئةمة ئةوةي ئةمن باسي دةكةم )
يةكان و قةزاكان و مةركةزي يبابَلَيني ناح ،ري شارةوانيوكراوة، ئةم بابةتةي ئَيمة راستة تةنها بؤ سنو

وري شارةوانييةكان كة ووةي سنةئةوةية كة لة دةر ،دياردة طةورةكة ،م تةجاوزة طةورةكةثارَيزطاكانة، بةالًََ
ضؤن  ؟ضؤن معالةجةي ئةم حاَلةتة ئةكةين ،كراوة، حةقة بةراسيت ئةم ثةرلةمانةي ئَيمة بري لةوة بكاتةوة

 ،ونة مةرعة بَيةكة بؤ منويبؤ منوونة ئةطةر زةوي ،ئةم تةجاوزة طةورةي كة كراوة لةسةر موَلكي طشيت
ئةم  ،توانا تةجاوزَيكي زؤر طةورةي لةسةر كراوة ،ةكة بؤ منوونة هةر صنفَيكي ديكة بَيتيئةطةر زةوي

ري قةزاو ومةدخةلي يةعين سنو ،تةجاوزانة واي لَيهاتووة ئَيستا بة منوونة مةدخةلي شاري وا هةية
كة يةزةوي ،بة زانكؤيةكي طةورة مةدخةلي ناحية و شارةكان هةية لةبري ئةوةي ئةو مةدخةلة بكرَي

بةتايبةتي ئَيستا  ،وري ئةو ناحية و قةزاوبؤ منوونة لة سن ،تةرخان بكرَي بؤ دروست كردنى بيانايةك
من منوونةيةكتان بؤ  ،ن مةدخةلي شارةكة بة شيت نا مةنتيق و نا مةعقول و ئةوانة لةراستيدا كراوةوهاتو

 ... .ئةهَينمةوة لة شارةزور مببورة دكتؤرة .
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. رَيواز فايق حسبةِرَيز 

كاك شاخةوان دةستت خؤشيَب ئَيمة ثَيشنيازةياسايةكي ترمان هةية تايبةتة بة ضارةسةركردني ئةو 
بةاَلم بة تةمليك نا بؤيان تةمليك ناكرَي، ئسلوبَيكي تر هةية كاتي نةهاتووة كة كاتي  ،تةجاوزاتانةي تر

ري ئةويش دةكةين، ضونكة ئةمة سلسلةيةكة يةكةم جار ئةبَي مةنعي جتاوز بكةي كاتة جارةسة هات ئةو
دواي ئةوةي موستةحة بؤي تةمليك دةكةي دواي ئةوةي موستةحةق نيية ئةبَي ئةوانيش موعالةجة 

 بكةين، ضونكة ئةم ياساية هةموو معاجلة ناكا دةستةكانت خؤشيَب زؤر زؤر سوثاس، كاك سريوان فةرموو.
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 ز سريوان فرج حممد:بةِرَي
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةتي كردن لةدواي يلة ماددةي دوودا لة مةرجةكاني بةخاوةنكردن ثَيمواية زمانةواني هةَلةية بة خاوةنداري
 ،ةكان نييةية زَيدةِرؤيوهيوادارم لة هةموو شوَينةكان خانو ،داة هاورَيم كاك مةم ئيشارةتي ثَييئةو ديسانةو

ؤوةكانة، ديسانةوة لة شَينَيكي كة لة دووةمدا نيشتةجَي بوو بةكارهَينةكان كة ئةَلي ئةو خانووة زَيدةِر
ةكاني بؤ يرؤيدةةكة دروستكراوة بؤ مةبةسيت نيشتةجَيبوون بةكرابَينن ئةويش زَييبينايةي لةسةر زةوي

كارانةي كة ( رؤذ بؤ ئةو ِرَي120ضاكةن، ئاخري شت ثشتطريي لة راي بةرَيز كاك عومسان ئةكةم كة )
( رؤذ كاري 180( رؤذ هةتا  )160ئينجا لة نَيوان ) ،بةكارَيت بؤ تةمليك كردن و هاتوضؤ زؤر زؤر كةمة

 باشة ئةطةر ثشتطريي لَي بكرَي، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

 .مووبةَلَي زؤر سوثاس، كاك سةروان فةر
 بةِرَيز سروان حممد علي:

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر
لة ماددةي دووةم باسي ناحية و بَلَيني قةزا و ثارَيزطا كراوة خؤي ئةوةي ثةيوةستة بةو ياسايةوة ئةوةية 
كة شوَيين شارةواني لَي بَيت، كةواتة ناوي كؤمةَلطا طةرةكة ئيزافة بكرَي، ضونكة كؤمةَلطاي ئَيمة ئَيستا 

ةي شارةواني لَيية طةرةكة ئةو ناوةش ئيزافة بكرَي، ضونكي تةنها خؤم لة كؤمةَلطاي بةستؤرةم، بةاَلم ئةو
لة ناحية و قةزا و ثارَيزطاكان شارةواني نيية، ئيزافةي ناوي كؤمةَلطةو ئةو شتانة بكرَي وةكو ثَيشنياريش 

ؤ ( ِرؤذ طوجناوة ب180ثشتيواني د. رَيبوار دةكةم و ثشتيواني ثَيشنيارةكةي مام عومسان دةكةم بةراسيت )
ئةوة ثَيشنياري براي بةرَيزم كاك سريوان ثشتطريي ئةويش دةكةم، ضونكة خاوةنداريةتي بَيت جوانرت 

 دةبَيت لة خاوةن سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةماند. رَيواز فايق حسبةِرَيز 

 .زؤر سوثاس، كاك ضيا فةرمون
 ضيا محيد شريف: بةِرَيز

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
ني و د. رَيبوار كرن هاتة بةحسن تةنها ثشتةوانيا كاك عومساني و كاك سةروائةو بابةتيا ظيا بةحس 

 .ئةكةم زؤر سوثاس
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. رَيواز فايق حسبةِرَيز 

 ون.وبةَلي زؤر زؤر سوثاس، كاك كاروان فةرم
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 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كاتَيك ئةمة باس لةوة دةكةين لةو ناوضانة دابَيت كة ثَي ماستةر  ،ةي يةكةملة ماددةي دووةم لة بِرط
بةشَيك لة  ،بكات بؤ ئةمة دووبارة ِرةنطة توشي طرفتمان ،ثالني شارةكان بؤ نيشتةجَي بوون تةرخان كراون

 انةي كة دروست كراونوشارةكان تا ئَيستاش ماستةر ثالنَيكي تؤكمة و كؤتاييان نيية وة ئةو خانو
 ةكان ضؤن ماستةر ثالنيان تازة دادةرَيذن وة ضؤنيةتييبةداخةوة لة دةرةوةي ماستةر ثالنن، ئايا شارةواني

يت لة بةرذةوةندي خةَلكي هةذار دابَيت كة وو جةنابت فةرموئةو ماستةرثالنة بةشَيوةيةك وةك
طةي دووةم ئةو بينايانةي ناضار بكرَين بة تَيكداني، ئةمة يةكةم، دووةم بِر ووة،خانوةكانيان دروست كرد

من ثَيمواية ئةمة بةراسيت  ،يةكة دروست كراوة بؤ مةبةسيت نيشتةجَي بوون بةكاربهَينرَييلةسةر زةو
دةكرَي ئةمة  ،بةَلكو كراون بة شيت تر ،ةكان نةكراون بة بينايضونكة بةشَيك لة زةوي ،قةتيس كردنة

ةكة دروستكراوة دةكرَي بؤ يرَيت، ئةو بينايةي لةسةر زةويثَيشنياز دةكةم بةم شَيوةيةي لَي بك ،دابرَيذرَيت
مةبةسيت جياواز بةكاربهَينرَي بة مةرجَيك لة ضوارضَيوةي رَيكارةكاني بةخاوةنكردني مادةكاني ئةم 

كَيشةيةكي تر دةبني و وةكو  يياساية هاتبَيت، ئةمة فةقةرةي دووةم، و لة برطةي سَييةم دووبارة توش
بةَلكو  ،ةكان نةكراون بة خانوويبةشَيك لة زةوي ،ةكان ئاماذةم ثَي كرديةكةم بؤ زةويئةوةي لة ماددةي ي

بة كردارةكي  كةسةي لَيرةدا باس لةوة دةكا ئةو ،تةنها هةيكةلي خانووةكة تةواو بووة ،كراون بة هةيكةل
دروست هةمانة تةنها هةيكةلي  ،بةرةية هةموويان نيشتةجَي خانوبةرةكة ننينيشتةجَي ئةو خانوو

بؤية وا ثَيويست دةكا باس لةوة بكةين ئةم هةيكةالنة  ،ثَيش ئةو بةروارةي ئاماذةشي ثَيكراوة ،وةوكرد
ئةو كاتة دووبارة ئةطةر ئةمة لة ياساكةدا معالةجة نةكرَي رةنطة كَيشةمان بؤ دروست  ،ضيان بةسةر دَي

ةكان تاثؤ ورَيزطاكانيش كة دةيانةوَيت خانوةوة بؤ هةينةتي شارةواني و كارطَيري ثاينيولة اليةني قانو ،بكا
بكةن، ئةطةر بةراسيت مةبةستمانة كة لة مةصاحلي خةَلكي هةذار و فةقري ئةم واَلتة بَي دةبَيت بري لةوة 

 و زؤر سوثاس. ،بكرَيتةوة كة هةيكةلةكانيش لة ياسايةكةدا ئاماذةيان ثَي بكرَيت و جَيطايان بكرَيتةوة
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس د. رَيواز فايقبةِرَيز 

 بةَلي كاك لقمان فةرموو.
 بةِرَيز لقمان محد حاجي:

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان 
وةكو ثَيشرتيش كاك مةم ئيشارةتي  ،خانووة زَيدةرؤييةكان بكرَيتة زَيدةِرؤ ،لة ماددةي دوو خاَلي يةكةم

بؤية بينا  ،بازرطاني و شيت وا بةكاردَي ثَيدا ئةمة راست بكرَيتةوة، لة بِرطةي دووةم بينا عادةتةن بؤ كاري
فعلةن  ،( رؤذ180ثشتيواني بؤضوونةكةي كاك عومسان دةكةم كة داواي كرد بكرَيتة ) وو و،بطؤرَي بؤ خان

( مةتر كافية، 200( رؤذ مودةيةكي كةمة وة هةروةها بؤ لة بِرطةي شةشةم بؤ ناوةندي ثارَيزطاكان )120)
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ةكان يبةاَلم ناحي ،ةم رَيذةية لة سَي سةد بؤ ضوار سةد زياتر بكرَي تا سَي سةديةكان ئيبةاَلم بؤ قةزا و ناح
 بكرَيتة ضوارسةد و، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. رَيواز فايق حسبةِرَيز 
 بةَلي كاك دياري فةرموو.

 :بةِرَيز دياري انور محة رحيم
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

نامشةوَي هةندَيكيان دووبارة بكةمةوة،  ،ربةي ئةو سةرنج و تَيبينيانة طوتراَويعين ز ،لة كاتَيك كاتت دايين
يةكان و لةو ناوضانةدا بةثَيي يوري شارةوانوةكة بكةوَيتةوة سنيوة زَيدةرؤيوبةاَلم لة برطةي يةكةم دا خان

نة دةرةوةي ئةوة هةندَيك لةو ناوضانة بؤ منو ،ماستةر ثالني شارةكان بؤ نيشتةجَيبوون تةرخان كراون
هةية كة  سنوري شارةوانيةكانيش، بؤ منونة ئَيمة لة شاري سلَيماني و مةال داودةو هةندَي شوَيين ديكةمان

ةكان لةو ناوضانةدا كراون، بؤية ثَيويست دةكات دةرةوةي سنوري يرؤيخؤي بةشَيكي زؤري زَيدة
ة دروست يئةو بينايةي لةسةر زةوي ةكانيش، خاَلي دووةم ئةوةي من بةالمةوة سةيرة بؤ منوونةيشارةواني

ن بةكار بهَينرَي، بةاَلم شوَينَيكي زؤر هةية بؤ منونة هةر لةسةردةمي وكراوة بة مةبةسيت نيشتةجَيبو
 ،ئةمانة طةرةكن ئةم طةرةكانة بؤ منوونة دوكاني تَيداية وة ئةمانة ئامرازن بؤ ذيانكردن ،رذَيمي ثَيشوة

ئةطةر ئةم دوكانانة مةسريةكةيان ضي لَي دَي  ،شوَينانةيا ضةند دوكانَيك يعين دةكرَيت بؤ منونة ئةطةر لةو
ئةكرَيت بؤ منوونة ئةم شوَينانة دوكان و ئةو شَيونانةي كة ثَيداويسيت رؤذانةي ئةو  ،وة ضؤن تاثؤ دةكرَيت

مةكاني ئةم هاواَلتيانةي ئةو ناوضانةي تيايان نةبَيت؟ ئةوة ببورة برطةي ضوارةم داواكاريةكة بةثَيي حوك
( 120( بةهةمان شَيوة من ثشتيواني ئةو هاورَييانةي ثَيش خؤم دةكةم كة  )120ياساية كة لة ماوةي )

ي يان ئةو خةَلكانة خةَلكي يرؤذ كةمة و داوادةكةم يعين هةندَيك جار بؤ منوونة بةهؤي قةيراني دارا
بةر بؤ ان ئةو رَيكارة ياساييانة بطرنةيرةنطة نةتوانن لةو ماوةيةدا ئةو ثارةية  ،كةمدةرامةت و هةذارن

نة بؤ لؤد دروست نةبَي بؤ منو ،سالَيك مؤَلةتيان بدرَييَت هةم بؤ كارئاسانيش ،منونة با لةماوةي ساَليكا بَيت
ييانة دةزطاكان و ئةو شوَينة ثةيوةنديدارانةي كة مامةَلةي هاواَلتيان و ئةو رَيكارة ياسالةسةر دامو

 .سوثاستَينةثةرَييَن و زؤر 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. رَيواز فايق حسبةِرَيز 

 زؤر سوثاس، كاك جةالل فةرموون. 
 بةِرَيزجالل حممد عبداهلل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان 
يةكة ويسراوة ئةو بينايةي لةسةر زةونو ،طةي دووةم هةيةزؤر سوثاس وهلل من تَيبينيةكم لةسةر بِر

بةاَلم ئَيستا لة طةرةكاني بؤ منونة لة  ،برادةران زؤر باسيان لَي كرد دروستكراوة بؤ مةبةسيت نيشتةجَيبون
ئَي باشة ئةو ض بكا مةسةلةن بؤ  ،يتة جتاريوبو ،يتة بازرطانيوشاري هةولَير ئؤتؤماتيكيةن شةقامةكة بو
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يقاش منونة ئَيستا ئةمن دةزامن دوَييَن ئَيواري خؤم لةطةَليان قسةم كرد ثَيش ئةوةي دةيانزاني ئةورؤ ن
ئَيستا شةقامة ئؤتؤماتيكيةن  ،بووة ، ئَي بيناشدةكرَي شةقامةكة ماستةر ثالني نوَي بؤيتة بازرطاني

 ، زؤر سوثاس.ة ئةدي ض بكات ئةوة با بَلَيني بؤ منونةيبازرطاني
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. رَيواز فايق حسبةِرَيز 

 كاك حاجي سةفني فةرموو. ،بةَلي زؤر سوثاس
 ةفني اغا عمر:بةِرَيزحاجي س

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
ةكان ديار كراوة، ئةمةش يلة بِرطةي شةشةم هاتووة كة لة ناوةندي ثارَيزطا و ناوةندي قةزا و ناوةندي ناحي

كةواتة طوند و كؤمةَلطا ديار نةكراوة، بؤية ثَيشنيار دةكةم لة جياتي  ،تةنها ناو ئيدارةكان دةطرَيتةوة
 ةكان.يتة ناوةندي ناحية و طوند و طؤمةَلطايةكان و لة سنوري شارةوانيبكرَي ،ناوةندي ناحية

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. رَيواز فايق حسبةِرَيز 
 شريين خان فةرموون. ،بةَلي زؤر سوثاس

 شريين امني عبدالعزيز: بةِرَيز
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شنيازي ياسايةدا زةوي بازرطاني لَي بةدةر بة حوكمي ئةوةي لةم ثَي ،بؤ بِرطةي دووةم لة ماددةي دووةم
ن وتةنها بة مةبةسيت نيشتةجَيبو ،ةكة دروست كراوةية لةسةر زةويوبؤية ثَيشنياز دةكةم ئةو خانو ،كراوة

ذ وة ماوةكة درَيوبةكاربَيهَينرَيت، لة برطةي ضوارةم ثشتطريي لةو بةرَيزانة دةكةم كة ثَيشنيازيان كرد
 . ( رؤذ180بكرَيتةوة بؤ ماوةي )

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. رَيواز فايق حسبةِرَيز 
 بةَلي زؤر سوثاس كاك مةال ناصر. 

 :ناصر امحد عليبةِرَيز عبدال
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةكان لةو ناوضانةي كةوا يوري شارةوانيوؤوي بكةوَيتة سنزيادةِر ،تةبعةن لة ماددةي دوو برطةي يةك
يان بؤ تةرخان كراوة، تةبعةن خاَلَيكي طرنط هةية باس نةكراوة وان خانوةكيبةثَيي دةسةاَلتي شارةواني

لة دوو زةوي زياتريان  ،ئةويش ئةوةية زؤر ثَيشمةرطة و كةمنةندام و كةسوكاري شةهيدان لة يةك زةوي
ماوةي ضةندين ساَلة ئَيستا ئةوانةش تاثؤ  ،وويانة كراوة بة خانيوةرطرتوة، بةاَلم كة فرؤشراوة ئةم زةو

ةكانيان بؤ يكةوا زةوي ،كةوا ئةو كةسانةش ،بةراسيت ئةبَي رَيطة ضارةيةكيش بؤ ئةوانة بدؤزرَيتةوة ،ناكرَي
ةكانيان تاثؤ بكةن و بتوانن مامةَلةي كرين يتاثؤ بكرَي يان بة نرخَيكي طوجناو بؤيان دابنرَي هةتاكو زةوي

 سوثاس. ،و فرؤشتين ثَيوة بكةن
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 سةرؤكي ثةرلةمان: /ند. رَيواز فايق حسبةِرَيز 
 سةرضنار خان فةرموو. ،بةَلَي زؤر سوثاس

 بةِرَيز سةرضنار امحد حممود:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

و  يةكانري شارةوانيوةكة بكةوَيتة سنويؤية زيادةِروكة خانو ،سةبارةت بة خاَلي يةكةم تَيبيين من ئةوةية
ئيزافةيةكي بؤ بكرَي  ،نيشتةجَي بوون تةرخان كراون لةو ناوضانة دةبَي بةثَيي ماستةر ثالني شارةكان بؤ

ئةطةر موصةدةق نةبَي لة  ،ماستةر ثالني راستَينراوي شارةكان، ضونكة ئةطةر ماستةر ثالنيشيان هةبَي
ئةصل واية ماستةر ثالنةكة  ،ئةوة ئةو ماستةر ثالنة قابيلي ئةوةية كة طؤرانكاري تيا بكات ،وةزارةتةوة

بؤ منونة ثارَيزطاي  ،ة خاَلَيك خاَليكي ديش ئةوةي بؤ زياد بكرَي كة هةنَي ثارَيزطاراستَينرابَيت، ئةم
ؤ ياسايةك دةركةين ثارَيزطايةك لة ة ئَيمة ئةمِريهةَلةجبة تا ئَيستا ماستةر ثالني نيية، يةعين معقول ني

د بوون لةم ياساية، لةبةر ثارَيزطاكاني كوردستان كة ثارَيزطاي هةَلةجبةية بَيبةش بَي لةم ياساية لة سودمةن
ئةوة بؤ ضارةسةر كردني كاتي ئةمة ئةتوانني بَلَيني ماستةر ثالني راستَينراو يان نةخشةي وردةكاري 
شارةكان، ضونكة وةكو ماستةر ثالني نيية هةَلةجبة نةخشةي وردةكاي هةية بؤ ئةوةي سودمةند بَي 

فيةي بؤ بكرَي، خاَلي دووةم لة ئةوبيناية بكرَي بة ئةويش يةعين بَي بةش نةبَي لةمة دةتوانريَي ئةو ئيزا
خانو ئةطةر نةشكرَي بة خانو ئةمةي بؤ ئيزافة بكرَيت ئةو بينايةي لةسةر زةويةكة دروستكراوة تةنها بؤ 
مةبةسيت نيشتةجَيبون بةكار بَي، نةك بؤ كشتوكاَلي و ثيشةسازي و بازرطاني بؤ ئةوةي تايبةت بَي بة 

اَلي سَييةمنةو وشةيةي خانوبةرة ثَيشرت باسم كرد ومت بكرَيتةوة بة خانوو، خاَلي نيشتةجَيبوونةوة، خ
ضوارةم داواكاريةكة بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية حوكمةكاني ئةم ياساية زؤر دووبارة ئةبَيتةوة تةحصيل 

وة، خاَلَيكي تر حاصلة و البربَيت باشرتة، خاَلي ثَينجةم هيض ئيزافةيةكم نيية، خاَلي شةشةم بةهةمان شَي
زياد بكرَيت نابَيت كةسي زيادةرؤكةر ثَيشرت سودمةند بَيت لة دةوَلةت يان وة هيض موَلكَيكي نيشتةجَي 
بوون بةناويةوة نةبَي، ضونكة ئةم ياساية بؤ ضارةسةري ئةو كةسانة دانراوة كة خانويةكيان هةية بة زيادة 

بووبَيت هيض ثَيويست ناكات بةَلكو ئةبَي بطةرَينةوة بؤ  ئةطةر ثَيشرت ئةو موَلكَيكي هةبَيت يان سودمةند
 و زؤر سوثاس. 2018(ي ساَلي 3ياساي ذمارة )

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. رَيواز فايق حسبةِرَيز 
 .بةَلي زؤر سوثاس، كاك هَيظيدار

 :بةِرَيز هَيظيدار امحد سلمان
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كرد وتي كة ضومة دةرَي و هاتنة دةرَيي جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان  ثَيش ئةوةي قسة بكةم كاك مةم باسى
باسي مةزرةعةكان كردووة،  ئةمة لَيرة بَلَيني بؤ عةدالةتي و جياوازي نَيوان دادثةروةري و نا دادثةروةري، 

ةَلَيني وابزامن هةموو برادةران لةطةَل من لةطةَل جةنابت هاوِراين لةسةر ئةمة، مةعقول نية تؤ ئَيمة ثَيي ئ
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مةزرةعةكان ضةند خةَلك هةن بة ضةند دؤمن خانوي تَيدا دروست كردوة كابرايةكي فةقري بانطي بكة بؤ 
خانوةكةت تاثؤ بكةي ئةوةي كة مةزرةعةي دروستكردوة بةضةند دؤمن خانوي هةية كارةباي بردوة 

نادا، يةعين ثارةي كارةبا مةزرةعة هةية يةك دةبَلي كامل لةناو مةزرةعةكةي خؤي داناوة ثارةى كارةباش 
 نادات ئي ئاويش نادات خانوةكةشي هةية ..... .

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. رَيواز فايق حسبةِرَيز 
 ئةم باسة ثةيوةندي بة مةرجةكانةوة ضيية؟.

 بةِرَيز هَيظيدار امحد سلمان:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مانةي كة ئةوةندة مةترانة زياد بكرَينت ئةوانيش داوا دةكةم جطة لة ،من لة ماددةي دووةم برطةي شةشةم
داخل بكرَينت، ئةوانيش ثارة بدةن ئةمةش داهاتة بؤ حكومةت دةطةرَيتةوة وة ئةوانةش دةبَيتة ياسا وة 
ئةو كارةباي كة بة قاضاغ بردويانةتةوة بؤخؤيان ئةويش دةبَيتة داهات بؤ حكومةت ئاوةكةش ئةبَيتة 

خةَلكي تر وةكو دادثةروةري با ثارةكةي خؤي بداتن بؤ كابرايةك تةنيا  داهات بؤ حكومةت ئةوش وةكو
خانويةك هةية لةسةد دووسةد مةتري ثارةي بدات ئةوي بة دؤمن مةزرةعةي دروستكردوة بؤ خؤشي ئةو 

 ثارة نةداتن هةر ثارةكةش بؤ مبَينَيتةوة و هةم كارةباكةشي بِرواتن بة بةالش زؤر سوثاس. 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د. رَيوازبةِرَيز 

خؤ ئةطةر برٍِِيار  ،ئةو زةويانة كة باخي لةسةر كراوة ئةم ثَيشنيازة ياساية بة هيض شَيوةيةك نايطرَيتةوة
 ،ِرةنطة ئيجار بَي و بةثارةيةكي زؤر زياتر بَي ،بدةين ضارةسةري باخةكان بكةين ِرةنطة تةمليك نةبَي

لَيرة داماناوة بؤ خةَلكي فةقري و هةذار معيارَيك نيية بتوانَي  اتلةبةر ئةوةي ئةم ثارة كةمةي كة ئَيس
ئةتوانن ئةنداماني  ،ضونكة بةس خاوةن ثارةكان دةتوانن باخ بكةن ،ا جَيبةجَيي بكةيندر باخةكانةبةس

خولي ضوار ثَيشنيازة ياسايةك هةبوو ئةو  ،بةرَيزي ثةرلةمان لة خولي ثَيشوي ثةرلةماني كوردستان
ياساية جارَيكي تر داربرَيذنةوة وة جارَيكي تر ثَيشةكةشي بكةنةوة وة بة ِرةزامةن و بة ِراوَيذ  ثَيشنيازة

بةاَلم نةك بةم ثارة ِرةمزيةي كة ئَيستا بؤ  ،لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كورستان ضارةسةري باخةكان دةكرَي
 ئةم ثرؤذةية دانراوة، كاك حكمت فةرموو.

 بةرَيز حكمت حممد عبو زيد:
 ِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.بة

ثشتطرييا كاك سةركةوت دكةم، و ئيزافةيةكةيش من هةى بةِراستى، سةر ثشنياريا كاك سةركةوت زَيدة 
بكةم، ئةو ذَى ئةوة، ئةو خانووية كو ذ اليَي حوكمةتا بةعسيا هاتنة رووخاندن، هةندةك خانيةت هةي 

كرينة وةكى حةديقة ئان جيهةت عام، ذ بةر  هاتينة رووخاندن و ثشيت هةنطى حكومةتى جيها واخانيةتة
هةندَى ثَيشنيار دكةم كو خانيةت هاتية رووخاندن وةكو حوكمةتَى بؤ مةبةستةكا ترَي يةعنى عنوانى وة 

 هاتية طؤهؤردن، بَينة قةرةبوو كرن زةويةكي بدةني ضونكو.... .
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 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان: حسد. رَيواز فايق بةِرَيز 
او مةرجةكان نيية، دواتر لة شوَينَيكى تر جةنابت دةتوانى ثَيشنيارى بكةى، هيض كاك حكمت ئةوة لةن

 ثةيوةندى بة مةرجةكانةوة نيية، دروستة بةاَلم بؤ ئَيرة نابَيت، سوثاس، كاك سعيد فةرموو.
 تةتةرخان: مصطفىبةرَيز سعيد 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سفني دةكةم، لة برطةى شةشةم، بةثَيى مةفهومي برطةى من جيا لةوةى كة ثشتطريى لة ثَيشيارةكةى كاك 

شةشةم، كة دةَلَي ناوةندي ناحييةكان كةواتة بةس مةركزي ناحييةكان دةطرَيتةوة، طوند و كؤمةلطاكة 
ناطرَيتةوة، لة برطةى دووةم باسى لةوة دةكرَيت كة بةثَيى ماستةر ثالن بَيت، ئةطةرة بةثَيى ماستةر ثالن 

وند و كؤمةَلطا كةتوونةتة ناو ماستةر ثالن، بؤية حةقة ناوى طوند و كؤمةلطاكانيش تَيدا بَيت كؤمةَلَيك ط
 بَيت، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان: د. رَيواز فايق حسبةِرَيز 
م كؤمةَلطاكان زؤربةيان ناحيةن، و لةناو ماستةر ثالنيشن، بةس قابيلة بؤئةوةي مناقشة زؤر سوثاس، بةاَل

 و.بكرَيت، فةرمو
 تةتةرخان: مصطفىبةرَيز سعيد 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بؤ منونة كؤمةلطايةك وةك ثريزين، كؤمةلَيك طوندى لة ضاردةورة وةك كةرك و زازا و كةلةكني و ئةوانة 

 طوندن، كةتينة ناو ماستةر ثالنيشة و جتاوزى زؤرى تيدا كراوة، زؤر  سوثاس. 
 ثةرلةمان:  ن/ سةرؤكىد. رَيواز فايق حسبةِرَيز 

 بةَلَى سوثاس، سةملى خان فةرموو. 
 بةرَيز سلمة فاتح توفيق:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثشتيوانى لة قسةكانى كاك كاروان و كاك لقمان و هةروةها سةرضنار خان دةكةم، و ثَيشنيارةكانى كاك 

ماددةى دووةم كؤتايى ئةوةى رؤذ وة من ثَيشنياردةكةم لة كؤتايى خاَلى ضوارةم ( 180) عومسانيش بكرَيتة
رؤذ لةكؤتاييةكة بنووسرَيت دواى ئةو وادةية كار بة ( 180) رؤذةكة، ئةطةر بكرَيتة( 120) دةَلى دواى

دةكرَيت، ضونكة ئةم ياساية بؤ رَيطرى كردنة لة زيادة رؤيي، ثَيم باشة  2018ى ساَلى ( 3) ياساى ذمارة
نةش كة لة دواى ئةو وادةية ةرضاو روونيةك هةبَيت بؤ ئةو كةسالَيرة بة روونى خبرَيـتة ئَيرة بؤ ئةوةى ب

 ؤييةكان راطريَيت، سوثاس.ِرزيادة
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان: د. رَيواز فايق حسبةِرَيز 

 سوثاس، كاك رزطار فةرموو. 
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 :بةرَيز رزطار حممد حممود
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 م و بؤ ناحيةش(250) دوو سةد مةتر زياتر نةبَيت بؤ قةزابرطةى شةش كة دةَلَى بؤ ثارَيزطا  (2) ماددةى
م بَيت، لة راستيدا هةندَيك ناحيية هةية ئَيستا ذيانيان لةسةر كشتوكاَلى و ئاذةَلداريية، بة منونة (300)

م ئةوانة (200) باسى ناحييةى سةر قةاَل بكةين ئةوان ئيشيان هةموو ئاذةلدارى و زراعةتة ِرةنطة لة
ستا بكرَي، بة منوونة قةزاى قةرةداغ ئةوان سةرقاىل ئيشى كشتوكاَل و كارة ئةيكةن ئَي نةتوانن ئةو

زياتر نةبَي لةيةك ثارضة زةوى، من وابزامن بؤ هةندَيك ( 5) برطةى( 2) ئاذةَلدارين، هةر لة ماددةى
بةالم  ،ناحييةة ئَيستا، بةَلى يية ثارضة زةوى كةمة، يةعنى ِرةضاوى ئةوة بكرَيت كة هةندَيك ناحيناحي

 م و بؤ ناحييةش بكرَيـتة( 350) ئيشى زراعةت و كشتوكاَلى تَيدا دةكرَي، من ثَيشنيار دةكةم بؤ قةزا
 م، سوثاس. (500)

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان: د. رَيواز فايق حسبةِرَيز  
 سوثاس، كاك د. امساعيل فةرموو. 

 :طهبةرَيز د. امساعيل علي 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

) يةكةم( منيش لةطةل ئةوةم ئةو زيادة بكرَيت كة خوشكا ( 2) ضةند تَيبينَيكم هةنة، يةك/ ماددةىمن 
ضونكة زؤر جيطا هةنة ناكةونة ناو ماستةرثالَندا، دوو/  ،سةرضنار طؤتى يان نةخشةى وردةكارى شارةكة

بوون بةكاربهَيت نة ةكة دروستكراوة تةنها بؤ مةبةستى نيشتةجَييئةو بيناية بويتة خانى لةسةر زةوي
بةمةبةستى كشتوكاَلى و ثيشةسازى و بازرطانى، ئةمة روحى ئةو شتة حتقيق دةكا جةنابت وتى، ئةمة بؤ 

( 7) هاريكارى كردنة بؤ هةذاران، با كةس بةناوى كشتوكاَل و ثيشةسازى ئةو شتانة بؤ نةكرَينت، ماددةى
ودمةند ببَيت، هيض وةرؤكار ثَيشرت لة دةولةت سكةسى زياد ،بةم شَيوةية نابَيت ،حةز دةكةم زياد ببيت

ضونكة مولكى هةية و دةضى  ،كَيكى تريشى نيشتةجَيبوون بة ناوى نةبَينت، تا ئةوةش بَيتة رَيطا طرتنموَل
سوودمةند بن لةم  ،ودمةند نة ئةوى مولكى هةيةوواتة نة س ،جتاوزيش دةكا سوودمةندة و جتاوزيش دةكان

 نة، سوثاس.وقانو
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان: د. رَيواز فايق حسز بةِرَي

 سوثاس، خدجية خان فةرموو.
 :طهبةرَيز خدجية عمر 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
من بةس لةرووى شكليةوة تَيبينيةكم هةبوو، كاتى خؤشى ئاماذةم ثَيدابوو ئةو دوو مةرجةى ئاخريى 

توماتيكيةن سَييةم و ضوارةم دةبنة ثَينجةم ثَينجةم و شةشةم، بكرَيتة سَييةم و ضوارةم، ئةواني تريش ئؤ
 و شةشةم، ثَيمواية بةم شَيوازة زياتر دةطوجنَيت دارشتنةكةى، سوثاس. 
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 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان: د. رَيواز فايق حسبةِرَيز 
 سوثاس، كاك زانا فةرموو.

 بةرَيز زانا مةال خالد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتطريى ثَيشنيارةكةى طولستان خان و كاك حاجى سفني دةكةم كة  لة برطةى يةكةم لة ماددةى دووةم،
طوندةكان زياد بكرَين، ضونكة ئةوانيش شوَينى نيشتةجَيبوونن، ئةطةر ئَيمة وانةكةين رةنطة تةئسري بكاتة 
سةر ئاوةدانكردنةوة و ئاوةدانى طوندةكامنان، ئةمة كارَيكى باش نابَيت، لة برطةى دووةمدا ثشتطريى 

ى كاك د. رَيبوار دةكةم، هةم بينايانة بكرَيتة خانوو لةِرووى زمانةوانييةوة، لة برطةى سَييةم ئَيمة رايةكة
لة ماددةى ثَيشوتريشدا ثشتطريى ثَيشنيارَيكى كاك سةركؤمان كرد، كة ئةوانةى واستةيان نةبووة 

اددةيةشدا كاك كاروان ؟ لةو برطانةدا، لةم مَيندراوة، لةكَيدا جَيى دةكةنةوةخانووةكةيان لَي رووخ
ثَيشنيارى كرد هةندَيكيان رةنطة بة هةيكل بةجَيماوة و هةندَيكيان رووخَيندراون لةمةدا شوَينى 
بكرَيتةوة، ضونكة رةنطة لةم برطةيةدا بتوانني شوَينى بكةينةوة، و ئةوانيش تَييدا سوودمةند بؤ، 

ى زؤر دةخينة سةر يةكة كارطَيرييةكان و سةبارةت بة ماوةكة ئَيمة دةبَي حسابى ئةوة بكةين لؤدَيك
رؤذ يةكجار كةمة، بةراى من ( 120) شارةوانييةكانى ثةيوةنديدار لةثاش دةرضوونى ئةم ياساية، بؤية

 دةبَي ماوةكة زياد بكرَيت بؤ ئةم مةبةستة و ثشتطريى لة ثَيشنيارةكةى كاك عومسان دةكةم كة بكرَيتة
ى دةَلى برطةضوارةم، بةجؤرَيك سةرجةم يكراوة بةوةى لة دَيرى كؤتارؤذ، لةهةمان برطةدا ئاماذة ( 180)

زانيارى و بةرنامةى ثشت راستكردنةوةى خاوةنداريةتى لةخؤ بطرَيت، ئايا خاوةندارييةتى مةبةستى لة 
ضيية؟ خؤى ئةمة ئةم ياساية دةردةكةين ضونكة تةجاوزة و لة ئةصَلدا تةجاوزة كةواتة خاوةنى نيية، 

شةييةى تَيدابَيت بةراى من دةبَيت كة بطةِرَيينةوة ئةوةى رةنطة كةسَيك زةوى كشتوكاَلى ئةطةر ئةم و
دؤمن ثارضة ثارضةى كردبَيت، تةنها ئةو ئةو بةلطةى لةال بَيت كة ئةو ( 100) هةبَيت بة هةزار دؤمن، بة

لةسةر دروستكردووة خاوةنيةتى، ئةو خةَلكة هةذارةى كة ضووة زةويةكةى بةثارة كِرييوة، ئَيستا خانووى 
لةو كاتةدا ئةو نابَيتة بةَلطةيةكى خاوةنداريةتى، بؤية ثَيم واية ئةو وشةية زيادة ضونكة خؤى لة ئةصَلدا 

م، من ثَيشنبيار دةكةم (300م، 250م، 200) تةجاوزة، لة برطةى شةشةمدا باس لة رووبةرةكان دةكةين،
م تاثؤ (500) ةى ثَيشوو، كة باس لةوة  دةكات تاوةكولةم برطةيةدا بطةِرَينةوة ئةصَلى ثَيشنيازى ياساك

ةى كة يم تاثؤ دةكرَيت و ئةو باقي(200)دةكرَيت بةاَلم باقييةكةى ئةطةر لة سةنتةرى ثارَيزطاكان بوو
م بة سعرى ئةو رؤذة بَيت كة لة ناوضةكةدا هةية، ضونكة ناكرَيت (300م، 500) دةمينَيتةوة تاوةكو

م ضى لَي دةكةيت، بؤ ئةوةى ببَيت (100) م ى تةجاوز كردبَيت،(400) قةزايةكدائةطةر كةسَيك ئَيستا لة 
م بةو نرخة باقيية بَيت كة (100) م بةو نرخةى دةستنيشانى دةكةين و(300) بة داهاتى حكومةت،

 نرخى رؤذةكةية و نرخى خةمالندنةكةية لة سنوورةكة، زؤر سوثاس.
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 لةمان: ن/ سةرؤكى ثةرد. رَيواز فايق حسبةِرَيز 
 زؤر  سوثاس، كاك مةال عومسان فةرموو.

 علي مسايل: مانثعبةرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيم واية بةداخةوة لة ليذنةكان هةندَيك هةَلةى زمانةوانى زؤر دةبيندرَي، ئةوةش لةسةر ئةساسى  
هةسنت بة ئةداى كارةكانيان  ئةوةية كة تايبةمتةندى نةبووة، يان ئةو راويذكارة بةِرَيزانة نةيانتوانييوة

 ئةوةيةك، دوو/ ....
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان: د. رَيواز فايق حسبةِرَيز   

نابَيت ئَيمة قسة لةسةر يةكَيك بكةين كة خؤى لةناو هؤَلةكة حزورى نييةو ناتوانيت ديفاَ لة خؤى بكا، 
، قسة لةسةر ماددةكة بكة بة بةِرَيزان راوَيذكاران بةس ئَيمة ماندوويان دةكةين ئيشيان ثَي دةكةين

 دياريكراوى. 
 علي مسايل:مان ثعبةرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
باوةر بكة سةدان كةس تةشهريى ثَي كردووين بةس لةسةر بةروار و مَيذوو، يةعنى هةندَي شت هةية با 

مى كة دةفةرموو بة فةقةرةى دووةم كة باس دةكا عةفوو بةشى دووة( 2) ئَيمة راستيان بكةينةوة، ماددةى
نيشتةجَيبوون، وةك كاك جةالل باسى كرد ئةطةر هاتوو دووكانَيكى هةذارى بوو، يان ماركَيتَيكى بضووك 
خؤى دروستى كردبوو، يان ئةو طوندانةى كةوا لة نزيك شارن تةجاوز نيية، بؤ ئَيمة ثارةييان لَي وةرطرين 

رةشكني هةية لةناو شارة، ئةطةر بةيانى كورَيك  مظفرو بةناوييان بكةين، بؤ منونة معةسكةرى ئرية 
لةطةل بابى خانوويةكى كردووة بؤ حسابى تةجاوزى بؤ بكرَي و ثارةى لَي بستَيندرَي و بةناوى بكرَي، 

 يةكة ثَيمواية طوجناو تر دةبَى و، سوثاستان دةكةم. يئةطةر وشةى تةجاوز بكرَيت بة بةكارهَينانى زةو
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان: سد. رَيواز فايق حبةِرَيز 

طوزار كاك ساسان دةكةين، هةروةها رهاتنى بةِرَيز شارةوانى و طةشتوزؤرسوثاس، بةطةرمى بةخَي
 بةخَيرهاتنى بةِرَيز د. ظاال وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان دةكةين، شنؤ خان فةرموو. 

 بةرَيز شنؤ اشقى عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ى لة قسةكانى كاك عومسان و كاك كاروان و كاك لوقمان و خاتوو سلمى دةكةم، سوثاس. من ثشتيوان
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان: د. رَيواز فايق حسبةِرَيز 

 زؤرسوثاس، د. شَيركؤ فةرموو.
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 :مصطفىبةرَيز شَيركؤ جةودةت 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لة زؤربةييان دةكةم، بةاَلم هةوَل ئةدةم ثشتطريى  رى جوان كران، ثشتطريىالةراستييدا ثَيشنيار و داواك
دةرئةجنام جَيطري بكرَين لة راثؤرتى داهاتوو و بؤ ( 3) بؤ ئةوةى ببةن بة ،لةوانة بكةم كة دووانن

طةى يةكةم كة باس لة ماستةر ثالن دةكا، ئةو ئيزافةية بِر( 2) كؤبوونةوةى داهاتوو، سةبارةت بة ماددةى
خوازييةكان بةتايبةت هى مامؤستا هلز و سةرضنار خان و د. رَيبوار لةطةَل د. كة داواكرا تةبعةن دا

ئيسماعيل ثشتطريى دةكةم، بةو شَيوةيةى كة باسيان كرد، مةسةلةى ماستةر ثالن ئةطةر نةبَيت بةديلةكةى 
ماستةر نةخشةى وردةكارى، بةالم نةخشةى وردةكارى كة واقع حاىل ئةو شوَينةية ئَيستا بؤ منونة هةلةجبة 

ثالنى نيية، ئاكرَى ماستةر ثالنى نيية، ئيستناد دةكرَيبؤ نةخشةى وردةكارى، نةخشى وردةكارى باسى 
موستقبةىل تييا نيية، يةعنى ثالن نيية، لةبةر ئةوة ئةبَى ئةوةى بؤ زياد بكةين كة بَلَيني يةعنى برطةى 

ى بؤ بةكاردَيت تا ماستةر ثالنةكةى يةكةم ئةطةر شوَينَيك ماستةر ثالنى نةبوو ئةوا نةخشةى وردةكار
تةواو دةبَيت، يةعنى هةر دةبَي ئيلزامى بكةين بةوةى كة ماستةر ثالنى تةواو بَيت لة كاتى خؤي، 
سةبارةت بةم ياساية من تةئييدى قسةكةى جةنابت دةكةم، ئةطةر وريا نةبني ئةم ياساية رَيك مةقصدى 

ا كة زَيدةرؤييان كردووة و بة باخ و ئةرزى زؤرييان داطري ثَيضةوانة دروست دةكا و ثشتطريى ئةوانة دةك
كردووة، ئَيستا بةم ياسايية ئةطةر وريا نةبني بكرَي بةناوييانةوة بةو مةساحاتانةى كة باس كراوة، بؤية 
لة بِرطةى دووةم با واى لَيبَيت كة ئةو خانووةى لةسةر زةوييةك دروستكراوة تةنها بةمةبةستى 

رى بكةين بة نيشتةجَيبوون، نةك كشتوكاَلى و ثيشةسازى و بازرطانى بةكاربهَيندرَيت، نيشتةجَيبوون حةص
يةعنى ئةمة ئيرت ِرَيطرى دةكا كة ئةم ياسايية كة مةقصدةكةى روحةكةى بؤ ضارةسةرى ناضارى 

َلكى زيدةرؤييى بؤ نيشتةجَيبوونة ئةوة ئةهَينَيتة دي، وة بؤ ئةوةى ئةم ياسايةش نةبَيتة مايةى زيادة مو
هةندَيك كةس كة دةوَلةمةند ئةبن ثَيى، لةبِرى ئةوةى كة ئَيمة كَيشةى نيشتةجَيبوون و ناضارى بؤ 
زَيدةرؤيي ضارةسةر بكةين، ثَيويستة ئةوة بكةينة برطةى حةوتةم كة ئيزافة بكةين بةبرواى من، كة بَلَيني 

هيض موَلكَيكى ترى نيشتةجَيبوونى بةناو نابَيت كةسى زَيدةرؤكار ثَيشرت سوودمةند بووبَيت لة دةوَلةت، وة 
نةبَيت، ضونكة ئةطةر ئةمة بكةين، ئةو كاتة زةمانةتى ئةوة دةكةين كة ئةمة بؤ دةوَلةمةندبوون بةكار 
نايةت، بةاَلم ئةطةر ئةمة نةكةين ئةوكات تةبيعى دةبَي كة كةسَيك بروات زةويةكى زَيدةرؤ داطري بكات وة 

موَلكةكانى خؤى بةثَيضةوانةى روحى ئةم ياسايية بؤ زَيدةرؤيى ناضارى بؤ دةرئةجنام ئيزافةى بكات بؤ 
 هةذار و كةم دةستةكانة دةمانةوى بةكارى بيهنني، سوثاس. 

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان: د. رَيواز فايق حسبةِرَيز 
 سوثاس، كاك هَيرش فةرموو.
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 بةِرَيز هَيرش حسن محد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ي من كرا، بؤية ثشتيواني لة ثَيشنياري كاك عومسان و كاك كاروان و كاك لوقمان و كاك زؤربةي قسةكان
مةال ناسر وسةملا خان دةكةم بة نسبةت ئةو ِرايةي كة بةسةبارةت بة ماستةرثالني شارةكان من ثَيشنيار 

لة كاتَيكدا دةكةم كةمةرجي ماستةرثالن البربَي لة زيادةرؤيةكان لةبةر ئةوةي زؤربةي زيادةرؤيةكان 
 كراون كة شارةكان ماستةر ثالنيان نةبوة ياخود تا ئَيستاش نيانة.

 سةرؤكي ثةرلةمان: /حسن بةِرَيز د.ِرَيواز فايق
 زؤر سوثاس كاك موسليم، لَيرة نيية، بةلَي كاك جةالل فةرموو.

 بةِرَيز جالل حممد امني: 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

باس كرا و ثشتيوانيشي هةية بؤية سوثاستان دةكةم  تةنها دةمةوَي يةك  واهلل من ئةو بابةتةي كة ويستم 
روونكردنةوةيةك بدةم لةسةر وةكو ليذنةي ياساي لةسةر ئةو ماوةي كة هةندَيك لة برا بابلَين ئةندام 

ؤ بةرَيزةكان ثَيييان كةم بوو سةد و بيست رؤذ دةمةوَي تةنيا ئةوا ئاطاداربن ئةو سةدو بيست رؤذة تةنها ب
تةقديم كردني تةلةبة، واتا داواكارةكة ثَيشكةش ئةكةي لةماددةي نؤيي ئةم ياساية ئاماذةي ثَيدراوة كة تا 

( ساَل دةتوانيت كة بؤت 3( ساَل دةتوانيت يةعين كة تةلةبةكةت تةقديم كرد تا ماوةي سَي )3ماوةي سَي )
ة ئةطةر ئامانج لة درَيذكردنةوةي سةد و طوجنا ثارةكة واصل بكةي و ئةو ثارةيةي كة دةكةوَيتة سةرت، بؤي

بيست رؤذةكة ئةوةية لؤدي يا بارطراني دارايي نةكةوَيتة سةر ئةو كةسانةي ئةم زيادةرؤيانةي كردوة ئةوا 
ضارةسةري كردووة ماددةي نؤ، بؤية تكا دةكةين تؤزَيك بة ديقةتر لةطةل رَيزم خبوَينَيرَيتةوة شتَيك 

تر ئاماذةي ثَيدراوة و هةروةها لة ماددةي ثَينجيش ئةو بابةتة معالةجة نةوترَيت كة لةماددةكاني دوا
كراوة كة براي بةرَيزم كاك زانا باسي كرد سةد مةتر ئيزافة بكرَيت سةد مةتر ئيزافة كرا بة سعري رؤذ 

 ثَييان دةفرؤشَي سوثاستان دةكةم.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /حسن بةِرَيز د.ِرَيواز فايق

 ضونكة هةموو ماددةكان دةرفةتت دةدةم. ،بةس نةلَيي بؤضي ئاخري كةسم ،وونسوثاس كاك مم فةرم

 بةِرَيز مةم برهان حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

يان يةكةمي ،يةعين دواي جواخ دةيتةوة ،يةعين ثَيش ئةوة تةوزحيَيك ئةدةم هيوادارم جوَيم لَي بطرن 
بؤي نيية ثةيرةو ثَيشَيل  ،و سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةستةي سةرؤكايةتيهيض ئةندامَيكي ثةرلةمان وبة

نوقتةي ثةيرةوميان هةية، يةعين لة ماددةي ثةجناو ضوار خاَلي سَييةم  ،ةوي هةيةماددةي ثةيِر ،بكات
هيض ئةطةر ئةم ماددةية ِرَيزي ناطريي با ئةمة  ،تةكيد لة ئةوة كراو بةثَيي ريزبةند ثةرلةمانتار قسة بكات

ة و البربَيت و حيكمةت لةم ماددةية لة ضيياية لةم بِرطةية لةوةي كة ثةرلةمانتارَيك هةموار بكرَيتةو
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ثَيشنيازَيك ئةخاتة روو رَيكةوتنَيك لةطةَل كؤمةلَيك ثةرلةمانتار ئةكات بؤ ثشتيواني لة ثَيشنيازةكةي 
ز سكرتَيري كاتَيك من دةست هةَلنةطرم و بةرَي ،بكرَيت و دواتر خزمةتي ثرؤذة ياسايةكة بكرَيت و

ئةمة رَيز  ،ثةرلةمان ئيشارةتي بؤ ئةكةمةوة بةَلَي زياد لة بيست ثةرلةمانتار لة ثَيش منةوة قسة ئةكات
هيوادارم دووبارة نةبَيتةوة وجةنابت سةرؤكي ثةرلةمانيت ئةبَيت ثاسةواني  ،ةوى ناوخؤيةنةطرتين ثةيِر

رةوا تةئكيد لةوة كراوة ثةرلةمانتار ضؤن لةطةَل ةو بيت لة ثَيش ئَيمة ئةوة يةك، دوو هةر لةناو ثةيثةيِر
يةعين لةناو ثةيرةوا بزانة وازحة  ،يةعين ثَيم سةيرة هةندَيك ئةَلَين دكتؤرة ،سةرؤكي ثةرلةمان قسة بكا

يةكَيك هةر ناوت  ،يةكَيك ئةلَي سةرؤكي ثةرلةمان ،كة ضؤن لةطةَل سةرؤكي ثةلةمان قسة ئةكرَي و
ئةم مةسةالنة بؤ ناو موئةسةسةيةكي طةورةي ثةرلةماني ثَيويست  ،ت خوشكى بةرَيزيةكَيك ئةَلَي ،ناهَييَن

ئةكات بة هةند وةربطريَيت ئةوة تةوزحيَيكي منة، ومن با بَيمة سةر ئةوةي كة ثةيوةنديدارة بةم ماددةيةي 
ازي زؤرم هةية ئةم ياسايية تكاية ئةم ماددةيةي ئةم ياساية كة ثةيوةندارة بة ماددةي دووةميان من ثَيشني

بؤ هاورَييامن لة ليذنةي كاروباري ياسايي و هاورَييان لة ليذنةي شارةواني، تكاية جةنابي سةرؤكي 
ثةرلةمان هَيمين هؤلةكةي بَي بؤ ئةوةي بطات مةفهومةكة، مةسةلةيةك هةية هةندَيك هاورَي باسيان كرد 

َل خاوةنداريةتي زؤر فةرقي هةية من ثشتيواني لةوة ئةكةم مةسةلةي خاوةن بة خاوةن كردني لةطة
يةعين ئةوة مةسةلةي خاوةندارييةتيةكة هاورَييانةم ئةم مةسةلةية هيوادارم  ،مولكايةيتية تةمليكة

تةبعةن لةمةرجةكاني بة خاوةندارييةتي كردن ئةوة بةو شَيوةية ئةطةر ثَيشنيازةكةم جَيطري بكرَيت، 
اتووة لة كاتَيكدا زَيدةرؤيي تةئكيدي لَيدةكةمةوة ديسانةوة لةناو ئةم برطانةيةكةشة زيادةرؤي ه

موبالةغةية، زَيدةِرؤيية مةسةلةي تةجاوز برطةي يةكةمييان ثَيشنيازم هةية بؤ هاورَييان بةم شَيوةيةي 
لَيبكرَيت خانوو: خانووة زَيدةرؤكة نةك زَيدةرؤييةكة خانوو زَيدةرؤكة بطرَيتة سنووري شارةوانييةكان 

ت كة بة ثَيي ماستةرثالن بؤ نيشتةجَيبوون تةرخان كراون ثَيويست بة شارةكان ناكا ولةو ناوضانة بَي
يةعين شارةكان البربَيت كافيية، دووةميان ثَيشنيازةكةم بةم  ،ماستةرثالني ناوضة وقةزا هةر ماستةرثالن

ةكار بهَيندرَيت شَيوةية لَيبكرَيت ئةو بيناييةي لسةر زةويةكة دروستكراوة و بؤ مةبةسيت نيشتةجَيبوون ب
نا بؤ مةبةسيت نيشتةجَيبووني زَيدةرؤكار بةكار بهَيندرَيت، وةكو بامسان كرد ثَيويست ئةكا لة ماددةي 
يةكمدا روون ئةكرَيتةوة كة زَيدةرؤكان كَين كة ئةيَلَي بؤ مةبةسيت نيشتةجَيبوون يةعين ئةو كةسةي كة 

سةي بة كردارةكي نيشتةجَي و خانووبةرةوةية و بة جتاوزي كردووة بة كاربهَينرَيت، سَييةميان: ئةو كة
زَيدةِرؤي دروستكراوة هةموو ئةمانة زيادة ثَيويستة ناكات لةبةرئةوةي وةكو ومتان لة برطةي يةكةمدا 

يةكان يان ئةوانةي بة يبؤية بوترَيت  سَييةم زَيدةرؤكار يان مرياتطرة شةرع ،ثَيناسةي زَيدةِرؤكار ئةكرَيت
ةخَيوكردنيان راسثَيردراوة داوايةكي نووسراو ثَيشكةش بكةن بؤ خاوةنداريةتي كردن حوكمي ياسا بة ب

ثَيشكةش بكةن خاوةنداريةتي كردن ئزافة بكرَيت، ضوارةم داواكارييةكة بة ثَيي حوكمةكاني ئةم ياسايية 
تةي سةرؤكي لة ماوةيةك ئةوة سةدو بيست رؤذ لة رَيكةوتي بة كاربووني ئةم ياسايية تَيثةر نةكات ئاراس

كارطَيري ئةكرَيت بة جؤرَيك بة جؤرَيك مةفهوم نيية ئةمة ووشةيةكي هةلةية هاتووةتة ناو زماني كوردي 
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بة جؤرَيك يةعين ضي؟ بة جؤرَيك سةرجةم  زانيارييةكان كةواتا باسي ذن و ذن خوازي زؤر زانياري هةية 
َلطةنامةي ووشةيةك هاتووة ناو فةرهةنطي ثَيويست ناكات، بؤية بوترَيت كارطَيري بكرَيت زانياري و بة

كوردييةوة ثشت راستدةكاتةوة لة ناو رؤذنامةطةري هاتووة ئةمة وشةييةكي راست نيية بؤية ئةبَيت 
بوترَيت زانياري و بةَلطةنامةي سةملَينراو )مصدق( سةملَينراوي خاوةنداريةتي لة خؤوةو بطرَيت 

رَيت نابَيت خاوةندارَييت زياد لةيةك ثارضة زةوي بكرَيت بة ثَينجةميان: نابَيت خاوةنداريةتي ئزافة بك
خاوةنةكة ال ئةبرَيت خاوةنداريةتي بَيتة ثَيشةوة بؤ كةسي داواكار يان بؤ كةسي زيادةرؤ كة لة ثَيناسةي 
يةكةمي بؤ كراوة لة ماددةي يةكةمدا،شةشةم: مةرجة ِرووبةري زةوي بؤ خاوةندارييةتي نةك خاوةنكراو 

 َيت لة دووسةد مةتر دوجا و بةم شَيوةيية مبينَيتةوة و زؤر سوثاس..زياتر نةب
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس َيواز فايقبةِرَيز د.ر

( دةسيت 37بةَلي زؤر سوثاس ئَيستا دةرفةتتان دةدةم بةرَيز كاك مةم سي و حةوت ئةندامي ثةرلةمان )
حةوتةكةشي خؤ من لةناو دلتانا نييم  بةرز كردؤتةوة بؤ ئةوةي لةسةر يةك ماددة قسة بكات هةر سي و

رةنطة ثَيشنياري زؤر زؤر باشييان هةبَيت سةبارةت بة ماددةكة عةرزي بكةن هيض ئاليةتَيكيش نيية بؤ 
ئةوةي هةر سي و حةوتةكة دةرفةتي بدرَييَت يةكةم كةس قسة بكات ئةندامي بةرَيزي ثةرلةمان هةية 

الي ئيختصيصاتي زياتر لة ئةندامَيكي تر داواي دةرفةت خةَلكي يةعين نةشيتة اهتمامي ثَيداوا مةج
ئةكات، ئةندامي ثةرلةمان هةية دةيةوَي لة يةك ماددة قسة بكات ئةو بةرَيزانةي كة لة هةموو ماددةكان 
دةيانةوَي قسة بكةن هةندَيك جار لة رووي نازةوة ئةخةمة ئةخري تةسةور ئةكةم لَيمي قبول بكةن بة 

ئةوةي رةفيقَيكي ترتان دةرفةت وةربطرَيت كة يةكةم جاريةتي لةسةر ثرؤذةكة  طةورةيي خؤتان لةبةر
بةطشيت قسة بكا، خؤزطة مبتواناية هةر سي و حةوتةكةتان دةرفةمت بداناية يةكةم كةس بوناية، بةاَلم 
ئةمة مةسةلةيةكي رةقةميية نة بةدةست منة نة بة دةست هيض كةسَيكي ترة، ئةو قسانةي جةنابت 

زؤربةيان لةرووي زمانةوانييةوة دروستة رةنطة اصال ثَيويست نةبَيت سَي كةس ثشتيوانيت بكات دةيكةي 
دةتواني بينَيري بؤ ليذنة ئةوان دةسةاَلتَيكيان هةية لةوةي لة ئيعادةكردني صياغةية لة جياتي خانووبةرة 

رييت نةكردبَيت و ئةطةر بنووسن خانوو لة جياتي زَيدةرؤكار بنوسن زَيدةِرؤ ئةطةر هيض كةسَيكيش ثشتط
ئَيستا دةرفةت دةدةين بة ليذنة  ،سةملَيندرا لةرووي زمانةوانييةوة قسةكاني جةنابتان دروستة

دواي ئةوة  ،تايبةمتةنديةكان سةبارةت بة قسةكاني جةنابتان لة ماددةي دووةم قسةي خؤيان بكةن
 ( فةرموون.3ثشووةكةمان وةردةطرين هةتاوةكو سةعات سَي )

 ز بذار خالد عبداهلل:بةِرَي
 بةرَيزسةرؤكي ثةرلةمان.

هةر بؤ تةئكيد لةسةر قسةكاني كاك مةم بؤ دَلنيا بوون بؤ ئةندام ثةرلةمانةي كة رَيزبةندي دةكةوَيتة  
كؤتايي دواتر ئةندام ثةرلةمان لة دواي ئةو قسةي ناكات تا ثشتطريي لة قسةكاني ئةو بكات ماددةي نؤوةت 

ييةم بة وازحي دةَلَيت ئةو حةقةي ئةندام ثةرلةماني كؤتايي قسة دةكات حةقي ( برطةي سَي91و يةك )
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ثارَيزراوة دةَلَيت لة خستنة دةنطداني رايةكان ثَيوسيتة ئةو رايةي دةخرَيتة دةنطدان بة اليةني كةم سَي 
ين ئةندام ثشطريي رايةكة بكات جطة لةو دوو ئةندامةي بؤ ئاخاوتن دةكةونة رَيزبةندي كؤتايي يةع

 دَلنيابن هةر ئةندامَيك كة بكةوَيتة كؤتايي بة هةند وةردةطرين بة ثَيي ثةيرةو زؤر سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس َيواز فايقبةِرَيز د.ر

 بةَلي زؤر سوثاس ليذنةي شارةواني قسةيةكتان نيية؟.
 حممد:    بةرَيز هاورى بنْا

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئَيمة لة ليذنةكةمان هةوَل ئةدةين جَيطاي  ،شنيارانةي كة كراوة ثشتيواني كراونزؤر سوثاس هةموو ئةو ثَي

 بكةين لة ثرؤذة ياساكة و زؤر سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نحس بةِرَيز د.رَيواز فايق

بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان ئَيستا ثشوويةك وةردةطرين بؤ ماوةى يةك كاتذمَير هةتا سةعات سَي لَيرة 
 .دةبني

 
 دواي ثشوو  

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس
بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، دةست بة دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةِرَيزان لة ليذنةى ياسايى و ليذنةى 

 يةمى ثَيشنيازةكة فةرموون.( 3) شارةوانى، بفةرموون بة خوَيندنةوةى ماددةى
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ماددةى سَييةم:

يةكةم/ ليذنةيةك بة سةرؤكايةتى ثارَيزطار يان سةرؤكى يةكة كارطَيِريةكان و ئةندامَيتى اليةنة 
ثةيوةندارةكان لة وةزارةتى شارةوانى و وةزارةتى دارايي و كشتوكاَل و داد ثَيك دةهَيندرَى، بةمةبةستى 

دَلنيا بوون لة هاتنةدى مةرجةكانى ثَيويست بؤ بة خاوةن كردن، ليذنة ديراسةت كردنى داواكاريةكان و 
بؤى هةية ليذنةيةكى الوةكى لة شارةوانيية ثةيوةندارةكان ثَيك بهَينَى و بؤ ئةجنامدانى رَيكارة تةكنيكية 

 ثَيويستيةكان.
ن نرخةكانيان بةم دووةم/ بةهاى ئةو زةويانةى زَيدةِرةويان لةسةر كراوة بة خانووبةرةى نيشتةجَى بوو

 شَيوةية ديارى دةكرَين:
هةزار دينار(  30هةزار دينار بؤ  15/ئةو كةسانةى سوودمةند نةبوون لة دةوَلةت بة نرخَيك لة نَيوان )1

هةزار دينار( بؤ يةك مةترى دووجا لة  20هةزار بؤ  10بؤ يةك مةترى دووجا لة ناوةندى ثارَيزطاكان، )
 ةزار دينار( بؤ يةك مةترى دووجا لة ناحيةكان دةخةمَلَينرَيت.ه 10هةزار بؤ  5قةزاكان و )
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%ى بةهاى 50/بؤ ئةو كةسانةى سوودمةند بوون لة دةوَلةت لةاليةن ليذنةى تايبةمتةندةوة بة نرخى 2
 راستةقينةى زةويةكة لةسةر بنةماى خواست و خستنةِروو دةخةمَلَينرَيت.

زةويانةى حوكمةكانى ئةم ياساية ديانطرَيتةوة، سةرةتا  /لةحاَلةتى ِروودانى زَيدةِرةوى لةسةر ئةو3
زةويةكان و موَلكايةتيان هةَلدةوةشَيتةوة حةل، دواتر بة ثَى ى ياساى بةخاوةنكردنى زةوية مرييةكانى ناو 

ى بةكار لة هةرَيم بةناوى شارةوانيةكان تؤمار دةكرَين،  1970(ى ساَلى 80سنوورى شارةوانيةكان ذمارة )
حاَلةتى ِروودانى زَيدةِرةوى لةسةر بةشَيكى ئةم زةويانةى لةسةرةوة ئاماذةيان ثَي كراوة ئةوا ئةو بةآلم لة 

بةشةى بة قانون زَيدةرؤيي لة سةر كراوة ئيفراز دةكرَين بة مةبةستى بة خاوةن كردنى بؤ زَيدةِرؤكار 
 ر لةسةر ئةوة ئاماذةى ثَيكراوة.لةدواى تؤماركردنى بةناوى شارةوانى ثةيوةندار لة ضوارضَيوةى هةمان رَيكا

/شارةوانى بؤى هةية داواكارى بةخاوةن كردن رةد بكاتةوة و ئةطةر شوَينى خانووبةرة سةرثَيضى بَى بؤ 4
مماستةر ثالن يان نةخشةى كةرتى و وردةكاريةكانن زَيدةِرةويةكة لةسةر تَيضووى زَيدةِرؤيي بةركار 

كان بكات شارةوانى لة شوَينَيكى نيشتةجآ بة ثارضة زةويةك الدةبرَيت، مافى هةية رةفتار بة ثامشاوة
مةتر دووجا زياتر نةبَى، بة بَى بةرامبةر قةرةبووى زيادةرؤكار دةكات، ئةطةر  200ِرووبةرى لة 

لةم  2زيادةرؤكار ثَيشرت سوودمةند بووبَى ئةوا بة نرخةكانى ديارى كراو لة ماددةى سَييةم بِرطةى دووةم/
 زؤر سوثاس. دةكرَيت. ياساية قةرةبوو

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
، كاظمبةَلَى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، فةرموون، بةِرَيزان، كاك هاوِرَى، د.حمى الدين، د.شَيركؤ، د.

اك مجال، د.امساعيل، كاك سيثان، كاك ديارى، كاك كاوة، موذدة خان، سةرضنار خان، كاك مةم، كاك بةَلَين ك
ئاشنا خان، كاك باآلنبؤ، سلمى خان، كاك مةال عومسان، كاك زياد، كاك لوقمان، كاك عومسان سَيدةرى، كاك 
شاخةوان، كاك طؤران، د. شايان، شريين خان، طولستان خان، كاك هَيرش، كاك كاروان و كاك سةركؤ، كاك 

تيار، كاك عزيز سفني، د.طةالوَيذ، طوليزار سةروان، كاك بهجت، د.ِرَيبوار، كاك حكمت، كاك شوان، كاك بةخ
 خان، كاك مةم، كاك مةال ئيحسان، كاك هَيظيدار، كاك زانا، مةال وةيسي، كاك هاورَى فةرموو.

 بةِرَيز هاورَى بنْا  حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 تةوة، ...... .ماددةى سَييةم لة بِرطةى يةكةم، بةم شَيوازةى ئَيستا ئةوةى كة ئَيمة دامانِرشتوو
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 جةنابت وةكو سةرؤكى ليذنة قسة دةكةى  يان وةكو ئةندام؟ فةرموو.
 بةِرَيز هاورَى بنْا  حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ِريةكان و وةكو ئةندام ثَيشنيارم دةبَى، ليذنةيةك بة سةرؤكايةتى ثارَيزطا يان سةرؤكى يةكة كارطَي

ئةندامَيـتى اليةن ثةيوةندارةكان لة وةزارةتى شارةوانى و وةزارةت دارايى و كشتوكاَل و داد ثَيك دةهَينرَى، 
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ئةوةى كة من مةبةستمة تا ئَيرة دةخيوَينمةوة، ئَيمة ئةبَى لَيرة ديارى بكةين ئايا بة منوونة ئةطةر 
خوارةوةى بَلَيني دة هةزارة ئايا ئةم ليذنة كاميان  هةزارةو( 20) قةزايةك وة ربطرين كة اليةنى سةرةوةى

لةم كةسانةى كة لة ليذنةكانن دةسةآلتيان دةبَى نرخةكة ديارى بكةن، بة منوونة لة طةِرةكَيك وا ئةخوازَى 
( 12) هةزار بدرَى، ئةطةر لة قةزايةك باس بكةين لة طةِرةكَيكى تر ِرةنطة وا خبوازَى( 20) كة مةترَيكى بة

ةترَيكى ثَى بدرَى، ئايا كَى ئةم دةسةآلتةى دةبَى، من ثَيشنيار دةكةم كة ئَيستا هةوَل بدةين هةزار م
اليةنَيك ديارى بكرَى، يةعنى دةسةآلتةكة بة اليةنَيك بدةين، بة منوونة دةتوانني ئةو دةسةآلتة لة 

ة زؤر لة خوشك و شارةوانى بدةين، كة كةسى مةعنى تياية بةو ثرؤسةية، لة دواي لة بِرطةى دووةم ك
برايان ئيشارةيان بةوةدا كة ئَيمة لة نرخةكان دا لة كةسوكارى شةهيدى سةربةرز و ئةنفالكراو و 
ثَيشمةرطة و ئةوانة، ئَيمة بتوانني هيض ثارةيةكيان ىَل وةرنةطرين، بؤية ئَيستا ئةطةر هةر ثَيشنيارَيك 

هةمان لة ماددةى سَييةم دا تةبعةن، بة بِرطةيةككرابَى، ئَيستا دةتوانني ثَيشنيارةكان جَى بكةينةوة لة 
كة كةسوكارى سةربةرزى شةهيدان و ( 3) شَيوة ثَيشنيار دةكةم بِرطةيةك زياد بكرَى بؤ ماددةى

ئةنفالكراوان و هَيزةكانى ثَيشمةرطةى كوردستان ببةخشرَين لةو ثارةيةى كة لةم ياساية دةيانطرَيتةوة، زؤر 
 سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:فايق حسبةِرَيز د.ِرَيواز 

 كاك شوان فةرموو.
 بةِرَيز شوان كريم حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سوثاس، من ثَيشنيار دةكةم لة خاَلى يةكةم بِرطةى دووةم ماددةى سَييةم طؤِرانكارى تَيدا بكرَى، لة جياتى 

% ى نرخى 20ذةى )%(ة زياتر نةبَى لة هةزار دينار بكرَيتة ِري( 10) هةزار دينار و( 5) ديارى كردنى بِرى
راستةقينةى شوَينةكة، بؤ ئةوةى زياتر دادثةروةرى تَيدا  جَى بةجَى بكرَيت و بؤ منوونة ناكرَى هةمان 
مامةَلة لةطةَل قةزاى سؤران و قةزاى ضؤمان بكرَيت، ضونكة جياوازييةكى يةكجار زؤر لةنَيوان نرخى 

ى زياتريش هةن ئةطةر باسى بكةين، بؤ منوونة نرخى ثارضة راستةقينةى شوَينةكان هةية، منوونة
هةزار دؤالر دةكات و لة ناحيةى دَيطةَلة كة بة ناحيةى ( 40) زةويةك لة كةسنةزان كة ناحيةية زياتر لة

هةزار دؤالر دةكات، ضؤن دةكرَيت هةمان بِرة ثارة لة هةردووكيان وةرطريَى من ( 2) شؤرش ناسراوة
بةكة نةكرَيتة ِريذةى )%( لةوانةية ئَيمة لةِرووى جَى بةجَى كردنةوة تووشى كَيشة ببني ثَيمواية ئةطةر نس

و خةَلك بة ثري ياساكةوة نةيةتن و ببَيتة ئةوةى كة ئةوةى سوودمةندة زوو بَيت بةشدارى دةكات و ئةوةى 
يةن، ئةوةش ئةطةر نرخةكةى ئةطةر وةك خؤى بَى لةوانةية بة ثري ياسايةكةوة نة ،سوودمةند نةبَى

 دةبَيتة هةمان كَيشةى كة ئَيستا وةكو واقع حال هةية و سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك بةَلَين فةرموو.
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 بةِرَيز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ك كردنى شانى خةَلكى فةقري و كةم دةرامةتة، وديارة وةكو ئةوةى ئاماذةمان ثَييدا ئةم ياساية بؤ سو
لةبةرئةوة ئَيمة ثَيشنياز دةكةين ئةو نرخانةى كة لَيرة دانراون كة زَيدةرؤكار بسةندرَى، بَيطومان لةوةى 
كة عةدالةتى تيا نيية لة بةينى شوَينَيك بؤ شوَينَيك ثَيويست دةكا بة نيسبة  ديارى بكرَى كة رَيذةى 

ى ئةوةى زَيدةرؤييةكةى كردووة وةردةطريَى، بؤ ئةوةى كة بة ثَيى كارى رؤذ لةهةموو لةسةدا ضةندة خاوةن
مةنتيقةيةك دا بة ثَيى ئةو نرخةى كة لةسةر ثارضة زةويةكة يان لةسةر خانووةكة هةية ديارى بكرَى، 

كى دارايى ئَيمة خؤمشان دةزانني لةماوةى ضةند ساَلى ِرابردوودا خةَلكى هةرَيمى كوردستان بة قةيرانَي
%( بؤ هةموو 15سةخت دا تَيثةِريوة ئةوانة ضينَيكى فةقري و هةذارن، بؤية ثَيشنياز دةكةم بة ِرَيذةى )

وةرطرتنةوةى ثارة لَييان، ئةوة يةك، دوو/ لةِراستى دا لة نيسبةكةش ثَيويست دةكا كة ليذنةى ئيختساسى 
ة تايبةمتةندَيتى شوَينةكان لةبةرضاو بطرن، زؤر ئةوةى كة دادةنرَى لة وةزارةتةكان دا دةسةآلتيان هةبَى ك

 سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك بهجت فةرموو.
 بةِرَيز بهجت على ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

رؤيييان لةسةر بَيذينت بةهاى ئةو زةويانةى زَيدة (،2) بِرطا( 3) ضةند ثَيشنيارةك مة هةنة لسةر ماددَى
 15هةزار و  30كراوة بة خانووبةرةى نيشتةجَى بوونةكانيان بة شَيوةيةك ديارى دةكرَى، يةعنى لة )

هةزار( لة ناحيا، ئةز  5هةزار بؤ  10هةزارة( لة قةزا ) 10هةزار بؤ 20هةزارة( لة سةنتةرى ثارَيزطةها، )
ى تَيدا هةبينت، نرخى راستةقينةى هةر مةترةكا ثَيشنيار دكةم ذ بةر هةندَى كو ثرت عةدالةت و دادثةروةر

دووجا ل كَيرَى بينت، مةسةلةن ناظ سةنتةرَى باذَيردا ناظ سةنتةرَى ثارَيزطادا، طةرةك ذى طةِرةكى فةرقيا 
هةى، جهةكَى هةى ميرتا دووجايا عةرد هةرزانة وجهةكى هةى طرانة، بؤ هةندَى كو ئةوَى طرانة ثارةيَي 

ةندَى كويا  هةرزان بيت بشَى ثارَى خؤ هةرزان بدات، عةدالةت تَيدا هةبينت، ثَيشنيار خؤى طران بدا، بؤ ه
%( ذ نرخآ راستةقينةيا ميرتا دووجا ل ثارَيزطةها و قةزا و ناحيا يةعنى ئةظ 15دكةين كو ِرَيذا )

%( بيت 15ي كو )ئةسعارَيت هاتينة دانان د خاآل دووهَى و ئَيك و دوويدا هةمى بينة الدان و ببيتة ِرَيذةي
هةروةكى كاك شوان ذى بةحس كرى، ثَيشنيارى دكةم ماددا يةكَى وةكى خؤى مبَينَى ذ بةر هةندآ كو بشن 
ظى ميكانيزما ئاليةتى ئةظ ليذنةيَي هاتية دانان مبينن دا بشينة ظآ رَيذا راستةقينة يا سعرَى لة هةمى 

 ثارَيزطا و قةزا و ناحيا جَى بةجآ بكةن، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:ةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسب

 سوثاس، سلمة خان فةرموو.
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 :بةِرَيز سلمة فاتح توفيق
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لة خاَلى دووةمى ماددةكة دا ئةو كةسانةى كة سوودمةند بوون لة دةوَلةت لةاليةن ليذنةى تايبةمتةندةوة 
شنيار دةكةم لَيرةدا بِرطةيةك جَى بهَيلدرَى كة بكرَيتةوة بة نرخى سةدا ثةجناى بةهاى راستةقينة من ثَي

ة، ضونكة لةوانةية هةر  لة ناوضةيةك لة يكة تايبةت بَى بةو خانووانةى كة زةويةكانيان بازرطاني
ئةطةر وةكو  ،ةكى تيجارى بَى تاوانةيناوضةكان سةير بكةى خانوويةك لةسةر جادةيةكى دوو سايد و زةوي

ن كة بةشى ثشتةوةى طةرةكةكة دابَى و يةك نرخ و يةك ثارة بدا، لةهةمان كاتدا كةسَيك سةيرى بكةي
جطة لةوةى كة نيشتةجَى ى ناو خانووةكةية دةبَيتة سةرضاوةى داهات بؤى، ثَيشنيار دةكةم ئةو ماددةية 

لة بةو جؤرة بَى، ياخود لةهةر جَيطةيةكى تر جَيطةى بكرَيتةوة، بؤ ئةو كةسانةى كة سوودمةند بوون 
% ى 50دةوَلةت يان ئةو خانووانةى كة زةويةكانيان بازرطانني لةاليةن ليذنةى تايبةمتةندةوة بة نرخى 

 بةهاى راستةقينةى زةويةكةى لةسةر بَى لةسةر بنةماى خواست و خستنةِروو دةخةمَلَينرَيت، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:از فايق حسبةِرَيز د.ِرَيو

 سوثاس، ئاشنا خان فةرموو.
 بةِرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
خاَلى يةكةم دا ئةو  3زؤر سوثاس، قسةكامن كرا بؤ ثشتطريى تةواوى كاك بةَلَين دةكةم، بةآلم لة ماددةى 

ليذنةيةى كة تةشكيل دةكرَى من ثَيم باشة خةبريَيكى ئةهليشى بؤ زياد بكرَى، خةبرية ئةهليةكان زياتر 
لة نووسينطةكان و ئةوانة ئيش دةكةن لةوة دةضَى دةقيق تر بن و وردتر بن لة ديارى كردنى  ئةوانةى كة

 نرخةكان دا زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 كاك سيثان فةرموو.
 بةِرَيز سيثان سامل حسن:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ةكةم كة بةو شَيوةية بَى، ئةو كةسانةى كة سوودمةند نةبوونة لة ماددةى سَييةم بِرطةى دووةم، ثَيشنيار د

هةزار دينار( ى عَيراقى بؤ يةك مةتر دووجا لة ناوةندى  20هةزار بؤ  15دةوَلةت بة نرخَى لة نَيوان )
 10هةزار بؤ  5هةزار( دينارى عَيراقى بؤ يةك مةتر دووجا بؤ قةزاكان، ) 15هةزار بؤ  10ثارَيزطا، )
ينارى عَيراقى بؤ يةك مةترى دووجا لة ناحيةكان دةخةمَلَيندرَى، دووةم/ بؤ ئةو كةسانةى هةزار( د

% بةهاى راستةقينةى زةويةكة 30سوودمةند بوون لة دةوَلةت لةاليةن ليذنةى تايبةمتةندةوة بة نرخى 
د بكرَى بةم لةسةر بنةماى خواست و خستنةِروو دةخةمَلَينرَيت، هةروةها بِرطةيةك بؤ ئةم ماددةية زيا

شَيوةية، هةموو ئةو بِرة ثارةيةى لة خاَلةكانى يةكةم و دووةم لة ماددةى سَييةم بِرطةى دووةم باسكراوة 
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مانط بيدات بة حكومةت، دووةم/ ئةطةر ( 12) ثَيويستة زيادةرؤكار بة شَيوةى قستى  مانطانة لة ماوةى
نى حكومةت دةتوانآ ئةو بِرة ثارةية لة بِرطةى كةسى زيادةرؤكار فةرمانبةر بوو لة يةكَى لة دامودةزطاكا

دووةمى ئةم ماددةية ديارى كراوة لة ثاشةكةوتى مووضةكةى برِبَى، سَييةم/ كةسانى خاوةن ثَيداويستى 
تايبةت و ثَيشمةرطة قارةمانةكان  و كةسوكارى شةهيدان و ئةنفالكراوةكان لة هةموو ئةو بِرة ثارةية 

 ةمى ئةم ماددةية ديارى كراوة، زؤر سوثاس.دةبةخشرَى كة لة بِرطةى دوو
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 مةم فةرموو.كاك سوثاس، 

 بةِرَيز مةم اسكندر مةم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 15منيش هةمان ئةو تَيبينيةم هةبوو لة ماددةى سَييةم خاَلى يةكةم باسى ئةو بِرة ثارةية دةكات وةكو )
هةزار( من ثَيمواية ناعةدالةتيةك ِروودةدا ئةطةر ئةو ثارةية دةست نيشان بكرَى،  10بؤ  5و  30بؤ 

هةروةك برادةران ئاماذةيان بةوة كرد كة لة هةمان شوَين نرخةكانى زةوى جياوازة مةسةلةن لة طةِرةكَيك 
نرخى شوَينةكة بَيت و ثشتطريى  بؤ طةِرةكَيكى تر جياوازة، بؤية بة بؤضوونى من دةبَى ئةم ِرَيذةية بة ثَيى

 كةم، سوثاس.ةلة ثَيشنيارى كاك بهجت و كاك شوان د
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس،  كاك بةختيار فةرموو.
 بةِرَيز بةختيار شوكرى سليمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 كاك شوامن، زؤرسوثاس.قسا من كرا من دطةل ثَيشنياز و ئيقرتاحَى كاك بهجت و 

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك حاجى سفني فةرموو.
 بةِرَيز سةفني اغا عمر اغا:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ماددةى سَي خاَلى دووةم، يةكةم، بة نيسبةت نرخةكان و نرخى زةويةكان شوَين بؤ شوَين فةرقى زؤرة، من ثَيشنيار 
 ليذنةيةكى موختةس ثَيك بَيت بؤ تةمخينى زةوييةكة بة طوَيرةى شوَين نرخى بؤ دابندرَيت، زؤر سوثاس. دةكةم

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، د.شايان فةرموو.
 بةِرَيز شايان كاكة صاحل حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 كةم.ثشتطريى وتةكانى بةِرَيز كاك بةَلَين دة
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 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:  بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 فةرموو.
 كريم سوارة: عثمانبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 15ماددةى سَييةم بِرطةى يةكةم بؤ ئةو كةسانةى سوودمةند نةبوون لة دةوَلةت بة نرخَيك لة نَيوان )

هةزار( دينار لةبةرئةوة بة  20هةزار بؤ  10ت بة )هةزار( دينار ئَيمة ثَيشنياز دةكةين بكرَي 30هةزار بؤ 
بؤضوونى من ناو سةنتةرةكان كةمرتة تةجاوزاتى تيا نةماوة، بةآلم تؤ حسابى سلَيمانى بكة دؤَلةِروو بكة و 
حسابى هةولَيريش دةوروبةرةكةى بكة هةمووى خةَلكى هةذارنشينن بؤ ئةوةى ئةوانةى سوودى زياترى ىَل 

 بِريارة كؤنةكانيش ئةو بِريارانةى كةوا ثَيشرت خانووبةرةى ثَى تةمليك كراوة، بِريارىوةربطرن، هةروةها 
مةتر، هةروةها ئةو بِريارةى ( 250) دينار بابَلَيني بؤ هةر مةتر دووجايةك دانراوة تا( 2750بة  241)

دينارة( كة  7000مةتر بؤ  3500ئةجنومةنى وةزيرانيش كة بةِرَيز كاك قوباد كاتى خؤى دةرى كردووة )
 5دةرى كردووة، بؤية من ثَيشنيار دةكةم بؤ قةزاكان بكرَى بة )( 2711) ئةجنومةنى وةزيران بة بِريارى

هةزار دينار(، بةهؤى قةيرانى داراييةوة  5بؤ  2500هةزار( دينار و بؤ ناحيةكانيش ) 10هةزار بؤ 
كرد بؤ تَيكؤشةرة دَيرينةكان و ثَيشمةرطة و  خةَلكى ئَيمة خةَلكَيكى ِرةش و ِرووتة، هةروةها ئةوةى بامسان

زيندانيانى سياسى و كةسوكارى ئةنفال و هةموو ئةوانةش بة هةمان شَيوة كة كةم  ئةندامانى سةنطةريش 
 بةو شَيوةية بَى كة برادةران ثَيشكةشيان كرد، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:َيز د.ِرَيواز فايق حسبةِر

ثةرلةمان هةر لةبةر طةِرانةوةى كات، ثَيشنيارةكانتان هةست دةكةم هةمووى عالقةى بةِرَيزان ئةندامانى 
بةرةقةمةوة هةية زياتر، بة بَى هَينانى ثاساو بؤضى ئةوة، يةعنى وازحة هةموومان دةَلَيني ئةوان فةقرين 

ةوة هةبوو هةمووى ئةمة ثاساوةكةية، لةبةرئةوة لةبةر طةِرانةوةى كات ئةطةر ثةيوةندى بة رةقةمةكان
 بةبَى ثاساويش هةر دةتوانني عةرزى بكةين، كاك كاوة فةرموو.

 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثشتطريى لة تةواوى قسةكانى كاك سيثان ئامَيدى دةكةم، باسى رةقةمةكان ناكةم، بةآلم ئةوةى كةوا 
لة بةهاى ئةو زةويانة يةعنى لةسةر ثَيدانى ثارةكة  ثةيوةندى بة ماددةى سَييةم خاَلى دووةم هةية،

مانط و لة  12ئَيمةش ثَيشنيار دةكةين كة ئةو ثارةية راستةوخؤ نةدرَيت بةَلكو بكرَيت بة قست بؤ ماوةى 
 مانط ئةو كةسةبتوانَى قستةكةى بدا، زؤر سوثاس. 12ماوةى 

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 طؤران فةرموو.سوثاس، كاك 
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 بةِرَيز طؤران عمر على:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 منيش ثشتطريى لة وتةكانى كاك بةَلَين و ئاشنا خان دةكةم، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك هَيرش فةرموو.
 بةِرَيز هَيرش حسن محد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ة قسةكانى كاك عومسان دةكةم، سوثاس.ثشتطريى ل
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَى سوثاس، كاك د.رَيبوار فةرموو.
 بةِرَيز رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ديقةمت دابَى ئةوةى كة من تَيبينيم كردبَى و  ،سةبارةت بة ديارى كردن و دةست نيشان كردنى نرخةكان

كة ديارى كردنى نرخةكان لةسةر بنةماى تةوزيعى مةراكزى جوطرافى بووة، نةك لةسةر بنةماى 
ةكةوة، بؤية من ثَيشنيار دةكةم خةمآلندنةكة بة ديارى يةكة لةِرووى مةرغوبى زةوييخةمآلندنى زةوي

ةم مةرغوبة و يند ئةم زةويةكة بَى كة ئايا تا ضةيةكة لةسةر بنةماى خةمآلندنى خودى زةوييكردنى زةوي
لة خستنةِرووى بؤ بازاِركردن تا ض ِرادةيةك ثارةى باش دةكات يان ثارةى كةمرت دةكا، ئةوة ثَيشنيارى 
يةكةم، سةبارةت بةو خاَلةى كة ئاماذة بةوة دةكا ئةوانةى كة سوودمةندبوون لة دةوَلةت ديارة جَيى بؤ 

 ،ةكى دةست خستووةيةى كة ثةناى بؤ زَيدةرؤيي بردووة زةويكراوةتةوة لةو ياساية، من ثَيمواية ئةو كةس
بؤ ئةوةى كة خانووبةرةيةكى لةسةر ئاوا بكا، ئةو كةسة لة ناضارى ئةوةى كردووة، واتا بة ديوَيكى تر 

بؤية ئةوةي كردووة، بة بؤضوونى من ئةوةى كة سوودمةند بووة حةق  ،سوودمةندى نةبووة لة دةوَلةت
ى بكرَيتةوة، تةنها ِرَيطة بةو كةسانة بدرَى كة لةبةر كةم دةرامةتى بةناضارى مليان نيية لةو ياساية جَي

بؤ ئةوةى كة خانووبةرةيةكى لةسةر ئاوا بكةن، سةبارةت بة  ،ةكيان دةست خستووةيداوةتة ئةوةى كة زةوي
بةستى خاَلى ضوارةم ثَيمواية خاَلى ضوارةم بةشَيوةيةك لة شَيوةكان ثةيوةندى هةية لةِرووى مة

واتا ثةيوةست بة مةرجةكانى ئةم ثَيشنيازة ياساية، بؤية من ثَيشنيار دةكةم ( 2) ناوةرؤكةكةوة بة ماددةى
بكرَيتة مةرجى حةوتةم لةبةرئةوةى بؤ خؤشى مةرجَيكة ( 2) خاَلى ضوارةم يان ئيزافة بكرَى بؤ ماددةى

ئةطةر خانووبةرةكة سةرثَيضى بَيت بؤ  ،ةئةَلَى شارةوانى بؤى هةية داواكارى بةخاوةن كردنى ِرةد بكاتةو
ماستةر ثالن، لةبةرئةوة خؤى لة خؤيدا مةرجَيكة ئةو مةرجة لة بِرى ئةو خاَلة البرَى ئيزافة بكرَى بؤ 

 ماددةى دوو خاَلى حةوتةم وةكو مةرجَيك ئيزافة بكرَى، سوثاس.
 



 247 

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةِرَيز وةزيرى شارةوانى لةبةرئةوةى بةشَيكى زؤرى قسةى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان بةَلَى زؤر سوثاس، 
و ثَيش ئةوةى هةموو ئةندامانى  زةويانةية، ئةطةر بكرَيت ثَيشرت لةسةر تةمخني و لةسةر نرخى ئةو

لة ئةندامانى ثةرلةمان قسة لةسةر ئةو بابةتة بكةن جةنابتان لةو بارةيةوة قسةيةك بكةن، ِرةنطة هةندَى 
ثةرلةمان ئةو كاتة ِروونكردنةوةيةكيان دةست بكةوَى، بةآلم دواتر دواى قسةكانى جةنابت دةرفةت دةدةين 

 بة ئةوانةى كة قسةيان نةكردووة و ناومان نووسيون، فةرموو.
 بةِرَيز ساسان عونى/وةزيرى شارةوانى و طةشتوطوزار:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
نى ثةرلةمانى كوردستانى بةِرَيز، دَلنيام هةموو طفتوطؤيةكة لة حرس و لة بةرضاوطرتنى بةِرَيزان ئةنداما

بةرذةوةنديةكانى زؤربةى خةَلكى كوردستانة، بةآلم ثَيم خؤشة لة ئةو سةرجنة ئيشارةت ثَى بدةم كة 
فاسيَلى عيربةت لة دةرضوونى ئةو ياساية دواتر لة جَى بةجآ كردنيةتى، نةك بة شَيوةيةك ئةوةندة تة

بَيتة ناوى كة دواتر دةزطا ثةيوةندارةكان بتوانن جَى بةجَى ى بكةن وةكو خؤى ياخود دةرضوونى ئةو 
ياسايةش كَيشةكانى كة ثَيشرت شارةكان و جمةمةعةكان و شارؤضكةكان بة دةستيانةوة ناآلندووة لة بابةتى 

ةكا، سةبارةت بة ئةو بةِرَيزانةى لة زَيدةِرؤيي هةروةكو خؤى مبَينَيتةوة و ئةو ياسايةش موعالةجةى ن
ليجانى تةقدير خةَلكى ئةهلى بَيتة ناوى عادةتةن ليجانى تةقديرى سعر نوَينةرى تاثؤية، نوَينةرى مالية 
و نوَينةرى بةلةديةية هةروا تةبةَ بووة ئةوان ئةسعار دادةنَين و شارةزاييان هةية و خةمَلينيان هةية و 

انى كوردستان و لةهةر ناوضةيةك بة جودا لة هةر شوَينَيك سعرةكان ديارة، ئاطاداريشن لة هةموو ناوضةك
ئَيمة وةكو وةزارةتى شارةوانى و طةشتوطوزار ثَيداطريى دةكةين لةسةر ئةو بابةتانة و لةسةر ئةو 
تةعديالنةى كة ناردبوومان و ئاطادارى بةِرَيز سةرؤكايةتى ثةرلةمامنان ىَل كردبؤوة هةم لة بابةتى 

كان كة ثَيمان واية ئةطةر ِريذة دابندرَى ياخود حةدى كةم و حةدى زؤر دابنرَى دواتر لة جَى بةجَى سعرة
كردنى لة تةفاسيَل كَيشةى طةورة دروست دةكا، بؤية ثَيمان واية ئةطةر سعرةكة سابت بَى و تةقريبةن لة 

ةست خسنت و  هةندَيك بابةتى هةموو شوَينةكانيش لةوانةية ديار بى ئةوا دةتوانني بة يةكجارى بةوةى د
ترى الوةكى بكةويتة ئةوَى مةمجوعة خةَلكةك تيايدا سوودمةند بن مةمجوعة خةَلكَيكيش تَييدا 
زةرةرمةند بن ئةوة ئةطةر سابت بَى ئةو ياساية بة ئاسانرت و بة سةر يع تر جَى بةجَى دةبَى، سةبارةت بة 

ةت و جارَيكى تر زَيدةرؤييان كرديتةوة بة هةمان شَيوة ئةو كةسانةى كة ثَيشرت سوودمةند بوونة لة دةوَل
ثَيداطريى لةسةر ئةوة دةكةين كة ئةطةر كةسةك سوودمةند بووبَى و زَيدةرؤيي جارَيكى تر كردبَيتةوة 

% ية 5لةسةر موَلكى دةوَلةت ئةوا بة نرخى راستةقينةى خؤى بؤى حساب بكرَى نةك وةكو ئةوةى هاتووة 
 وثؤشى ىَل بكرَيتةوة، زؤر سوثاس ئةوة ِروونكردنةوةكانى من بوو.ياخود جارَيكى تر ضا

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 زؤر سوثاس، كاك باآلنبؤ فةرموو.
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 بةِرَيز باآلنبؤ حممد على:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ت، ليذنةيةك لة سةرؤكايةتى بِرطةى يةكةم من ثَيشنيار دةكةم بةم شَيوةيةى ىَل بَي( 3) سوثاس، ماددةى
ثارَيزطاكان يان سةرؤكى يةكة كارطَيريةكان بة ئةندامَيتى اليةنى ثةيوةندارةكان لة وةزارةتى شارةوانى و 
وةزارةتى دارايى و كشتوكاَل و دادطا ثَيك بهَيندرَى بة مةبةستى ديراسة كردنى داواكاريةكان و دَلنيا بوون 

و ثَيويست بؤ بةخاوةن كردن و كؤتاييةكةشى وةكو خؤى، بِرطةى دووةم لة هةبوونى بةَلطةى سةملَينةر 
خاَلى يةكةم من ثَيشنيار دةكةم بةم شَيوةيةى ىَل بَيت، بؤ ئةو كةسانةى كة سوودمةند نةبوون لة دةوَلةت و 

كؤتاييةكةشى  هةزار(30بؤ15) خاوةنى هيض يةكةيةكى نيشتةجَى بوونى ديكة نني، بة نرخَيك لة نَيوان
كو خؤى، ئةم نرخةش لةاليةن ليذنةى تايبةتةوة خبةمَلَينرَيت بة ثَيى وةزعى شاروشارؤضكةكان، خاَلى وة

دووةم بة هةمان شَيوة ثَيشنيار دةكةم بةو شَيوةيةى ىَل بَيت، بؤ ئةو كةسانةى سوودمةند بوون لة دةوَلةت 
ةندةوة بة نرخى رؤذ  خاوةنى هيض يةكةيةكى نيشتةجَى بوونى كة نني، لةاليةن ليذنةى تايبةمت

خبةمَلَينرَين ئةوانةى كةسوودمةند بوون، ببورة ثَيشنيار دةكةم دوو خاَليش بؤ ئةمة زياد بكرَى، ئَيمة لة 
هةندَيك بَلَيني ناوضة ئةوةمان هةية كة لة زةوى شارةوانى دا هةية، يان لة نةخشةى شارةكان هةية، ئةم 

كراون بة شوَينى بازرطانى تكاية لةم ياسايةدا با جَيطةى ئةوةش زةويانة بؤ نيشتةجَى بوون بةكارهَينراون 
بكرَيتةوة، ئَيمة ناكرَى مةبةستمان بةرذةوةندى خةَلكى فةقري وة هةذارة بؤ سةد مةتر ثارة لةخةَلك 

ةكى زؤر كراوة بة شوَينى بازرطانى دووكان و بينايةى لةسةر كراوةتةوة ئةمانة هةروا يبسةنني، بةس زةوي
 تةوة و هيض حسابَيكى لةسةر نةكرَى، سوثاستان دةكةم.مبَينَي

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك شاخةوان فةرموو.
 :رؤوف مصطفىبةِرَيز شاخةوان 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ةمتةندةوة بة خاَلى دوو، بؤ ئةو كةسانةى سوودمةند بوون لة دةوَلةت لةاليةن ليذنةى تايب( 3) ماددةى

يةكة لةسةر بنةماى خواست و خستنةِروو دةخةمَلَينرَيت، ي%ى بةهاى راستةقينةكةى زةو50نرخى 
لةبةرئةوة  ،ثَيشنيار دةكةم كةسوكارى سةربةزى شةهيدان و ثَيشمةرطة بةسوودمةند حساب نةكرَين

قةرةبوو كراونةتةوة يان لةِرابردوو كةسوكارى شةهيد و ثَيشمةرطة ئةطةر بة ثارضةيةك زةوى بابَلَيني 
يةعنى ثَيداويست ماَل و مناَليان ثَى ئةوة  ،وةريان طرتووة، لةرابردوو ثارةيةكى زؤر كة فرؤشتوويانة

كردووة، لةبةرئةوة ثَيشنيار دةكةم كة كةسوكارى سةربةرزى شةهيدان و ثَيشمةرطة بة سوودمةند لةم 
 و بةو جؤرة ئةوة بكرَى و سوثاس.ثرؤذة ياساى كة دةردةضَى لةم ياسايةى كة دةردةضَى 

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك ديارى فةرموو.
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 بةِرَيز ديارى انور محة رحيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بِرطةى دووةم خاَلى يةكةم، بةو كةسانةى كة سوودمةندى نةبوون  (3) ثَيشنياز دةكةم سةبارةت بة ماددةى
هةزار( ثَيشنياز دةكةم بكرَيت بة 30بؤ هةزار15َلةت بةنرخَيك لة نَيوان ئةوةى كة نووسراوة )لة دةو

ثَيويستة لةم خاَلةدا لةم ياسايةدا ئاماذةى ثَى  ،هةزار( بؤ ئةوةى ديارى كردنى نرخةكان10هةزار بؤ5)
ئاماذةى ثَى بكرَى بؤ كام   ،ةهةزار( كةم بكرَيتةو10هةزار بؤ  5بكرَى، ئةم ِرَيذةيةى كة دانراوة تةقديرية )

هةزارة، بؤية بةر  (10) هةزارة بؤكوَى  بة (9) هةزارة و كوَى بة( 5) انة بة ثَينج هةزارة كوَى بةيزةوي
بَى، بؤ منوونة ئةو شوَينانةى  هةزار(10هةزار بؤ 5مةبناى ئةو سةرنج و ثَيشنيازانةى هاوِرَييان دايان لة) 

 7هةزار يان  8ةزار بَى كة بؤ منوونة روكن و  جادةى ديكةية ئةوانة بة ه 10كة بازرطانى و جتارين بة 
هةزار بَى، سةبارةت بةبِرطةى دووةم بؤ ئةو كةسانةى  كة سوودمةند  5هةزار بَيت و شوَينة ئاساييةكان بة 

% 50% ى راستةقينة، لةِراستى دا ِريذةى 50بوون لة دةوَلةت لةاليةن ليذنةى تايبةمتةندةوة بة نرخى 
% ، خاَلى ضوارةم دةَلَيت شارةوانى 25ِرَيذةيةكى زؤرة، بؤية ثَيشنياز دةكةم ئةم ِريذةية بكرَى بة رَيذةى 

بؤى هةية داواكارى بة خاوةن كردن رةت بكاتةوة ئةطةر شوَينى خانووبةرةكة سةرثَيضى بَيت بؤ ماستةر 
تَيضووى زَيدةرؤكار البربَى، لةِراستى دا ثالن يان نةخشةى كةرتى بةكارهَينانةكان و زَيدةرؤييةكان لةسةر 

بؤ منوونة ئةوة ئةطةر زيادةرؤيشى كردبَى و شوَينةكةى كةوت بَيتة بةر ماستةر ثالن، يةعنى بؤ دةبَيت 
ثارةى روخاندنةكةى لةسةر ئةو كةسة بَى، بؤية ثَيشنياز دةكةم كة تَيضووى زَيدةرؤييةكة روخاندنةكةى 

ى بَيت، لةهةمان خاَلدا دةَلَى مافى هةية رةفتار و ثامشاوةكان بكا، شارةوانى بؤ منوونة لةسةر شارةوانى خؤ
لة شوَينَيكى نيشتةجَى بوون بة ثارضةيةك زةوى ِرووبةرةكةى لة دوو سةد مةتر دووجا زياتر نةبَى، واتا 

جا زياتر مةتر دوو( 200) قةرةبووى دةكاتةوة، بةآلم ئةم قةرةبوو كردنةوة ثَيشنياز دةكةم ِرووبةرى لة
ةوة، بؤ ينةبَى و ئةو زةويةى كة ثَيى دةدرآ وةك ئةوةى خؤى بَى لة ِرووى نرخ و ضؤنييةتى و ضةندايةتي

ةكةى بايي ضةند هةزار يةكةى هةبووبَى يان ثَيشرت زةوييمنوونة ناكرَى ئةطةر لة شوَينَيكى باشدا زةوي
ية و بةر ماستةر ثالن كةوتووة لة شوَينَيكى دؤالرَيك بووبَى و كاتَيك كة لةبةرئةوةى شوَينةكةى زَيدةرؤي

 خراث زةوى بدةنَى يان لة شوَينَيكى دووردا يان هاوشَيوةى نةبَى و زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك مجال فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيز مجال حويز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( نةبَى، تةوحيد 30بؤ  15ةكان من ثَيم باشة )يبِرطةيةك لة دانانى بةها بؤ زةوي( 2) خاَلى( 3) ماددةى

 30بؤ  15بكرَين بؤ ئةو ليذنةيةش كة بة مةسحةكة هةَلدةستى ئةوة كار ئاسانى زياترة، هةروةها ئةو )
هةر لة هةزارة( زؤرة، ضونكة لة مةركةزى حمافةزةكان ئةو زةوية نةماون ثياوةك بضى تا داطريى كردبَى، 
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ثةراوَيزى طةِرةكةكانن، ثَيم باشة سعرةكةى كةم بكرَيتةوة و  تةوحيديش بكرَى ديارى بكرَى كة سعرةكةى 
 بؤ مةترَيك ئةوةندةية، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، د.طةالوَيذ فةرموو.
 :عثمانطالويذ عبيد  بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
اددةى سَييةم خاَلى دووةم خانووبةرة بكرَى بة خانووى نيشتةجَى بوون، بؤ نرخةكةش من ثَيم  باشة م

ية لةبازاردا، ئةوة كَيشةكة حةل دةكات يِريذةى سةدى يةك نرخ دابندرَى، بةآلم نرخى راستةقينةى ئةو زةو
تيجارية، نرخى راستةقينةى  ةكة، ياخود روكنة يانيبؤ هةموو كةسيش وةكو يةك دةبَى بة ثَيى باشى زةوي

ة ديارى كرا رَيذةيةكى زياتر  لةسةدى بوو بؤ هةموو كةسةكان وةكو يةك دةبَى زةرةرمةند يئةو زةوي
نابَيت، لَيرةش لة كؤتايى دةَلَيت دةخةمَلَينرَيت جطة لة كةسوكارى شةهيدان و ثَيشمةرطة و ثةككةوتةكانى 

كة سوودمةند بوون  لة دةوَلةت نرخى راستةقينة وةكو كاك  سةنطةر كة دةبورَين لةم نرخة، بةو كةسانةى
ساسان طوتى رَيذةكةيان ىَل وةردةطريَى، من بةس ثرسيارَيكم هةية دةبَى دووجار سوودمةند بوون لة 

 دةوَلةت؟ زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:يق حسبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 سوثاس، طليزار خان فةرموو.
 حاجى:بةِرَيز طليزار رشيد 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ةوة وةزيرى شارةوانى يبةس بة خؤشحاَلي( 2) دووةم و فةقةرةى( 3) من تَي بينيةكم هةبوو لة ماددةى

 وةآلمى دايةوة، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك مةال وةيسى فةرموو.
 بةِرَيز ويسي سعيد ويسي:

 ى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك
 بةشَيك لة قسةكانى من كاك بهجت و كاك شوان كردى كة هاوِران لةطةَل ئةوان، من ثَيم باشة لة ماددةى

لة بِرطةى يةكةم لةو نوَينةرانةى كة دةست نيشان كراون لةطةَل نوَينةرانى وةزارةتى شارةوانى و  (3)
نكة لةزؤر شوَين موَلكى ئةوقافيش هةية كة وةزارةتى دارايى و كشتوكاَل و داد ئةوقافيش زياد بكرَى، ضو

 زؤر سوثاس. ،بةتةجاوز خانووى لةسةر دروست كراوة
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك زانا فةرموو.
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 بةِرَيز زانا خالد مسايل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لة بِرطةى دووةم  (3) لة ماددةى( 1) لة خاَلىثشتطريى لة ثَيشنيارةكةى كاك بهجت و كاك شوان دةكةم، 
باس لة ناوةندى ثارَيزطاكان دةكات كة هةميشة لة تةك ثارَيزطاكان ئيدارة سةربةخؤكان زياد ( 1) خاَلى

ثشتيوانى لة ثَيشنيارةكةى د.طةالوَيذ دةكةم بؤ ئةو كةسانةى ( 2) بكرَى كة ئاماذةى ثَى نةكراوة، بِرطةى
ةكة يلةاليةن ليذنةى تايبةمتةندةوة بة نرخى بةهاى راستةقينةى زةوي ،دةوَلةتكة سوودمةند بوون لة 

ضونكة ئةوانة سوودمةند  ،% يةكة البربَى50لةسةر بنةماى خواست و خستنةِروو دةخةمةَلَينرَيت ئةمة 
لة ثشتيوانى  (4) ثارةيان ىَل وةربطريدرَيت، لة بِرطةى ِرةتدا نرخى راستةقينةى شوَينةكةبوونة لةبنة

بةشَيكى ثَيشنيارةكةى كاك ديارى دةكةم كة زَيدةِرةويةكة لة سةر تَيضووى زَيدةرؤكار البربَى ئةمةيان 
البدرَى، شارةوانى خؤى زَيدةرؤييةكة هةَلبطرَيت و بَى بةرامبةر قةرةبووى زَيدةرؤكار دةكرَيتةوة و بة 

 ئةمة حيكمةتةكةى لةضى داية كة مةتر دووجا زياتر نةبَى( 200) ةك بة رووبةرىيثَيدانى ثارضة زةوي
ضونكة خؤى سةرثَيضى كردووة، كةواتة تةجاوزى كردووة، لة بِرطةكانى ديكةش  ،هيض ثارةى ىَل وةرنةطريَى

، ئَيمة بة ثَيى بِرطةى يةكةم لة هةمان ماددةدا ثارةيان ىَل وةردةطريَى ،ئةوانةى هةر تةجاوزيان كردووة
ةوة دوو سةد مةتر دووجا زياتر نةبَى بؤ بةبَى يةبووى دةكةيحكومةت ثارةى ىَل وةردةطرى كة قةر

 بةرامبةر ثَيى دةدرَى ئةم بِرطةية البدرَيت، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك زياد فةرموو.
 بةِرَيز زياد جبار حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ونةكةوة، لةراستى دا ئةم زةويانة وئةوةية كة هاووآلتيان نةيةن بة دةم قانبةالى منةوة خراثرتين حاَلةت 

ئةبَى ئةوةمان لةبةرضاو بَى ئةم زةويانةى كة ئَيستا زيادةرؤيي لةسةر كراوة، كِراون بةثارة كِراون، 
كى ويانة، دووةم/ ثَيشرت ئَيمة تةجروبةى ثَيشرتمان هةية كة ضةند بِريارَيوهاووآلتيان بة ثارة كِري

حكومةت هةبووة ثارةكةى لةمة كةمرتيش بووة، بةآلم خةَلك كةمرت ضووة بة دةميةوة، سَييةم/ كؤمةَلَيك  
شوَين هةية كة ئةطةر ثيايدا برؤين ناحيةكان ئةو ثارةى كة بؤى دائةنرَى زةوى ئةو ثارةية ناكات كة 

كةنار،زةالن، سورداش، طاثرؤن ئَيستا لة ناحيةكانى شَيخ تةوى، باوة خؤشى و سَيوسَينان و سيوةيل و 
ئةمانة ئةو ثارةية ناكةن كة ئَيستا ئَيمة لَيرة دامان ناوة كة بضى زةويش بكِرى، بة كِرينيش بيكِرى، 
لةبةرئةوة من ثَيشنيارى ئةوة دةكةم كة ئةم ثارانة كةم بكرَيـتةوة، ئةوةى كة بةِرَيز وةزير باسى كرد 

هةزار دينار ( 5) ة دانةنرَى لةضةندةوة بؤ ضةند، بةِراى من ناحيةكانثارةكان بةم شَيوةية خبةمَلَينرَى ئةو
هةزار دينار دابندرَى بؤ شارةكان و بؤ ثارَيزطاكان ئةوةى لة ثارَيزطاكان داية ( 10) دابندرَى بؤ قةزاكان

ةر بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، لة دةرةوةى شارةكانن هيض زيادةرؤييةك لةناوشاردا نيية، تؤ حسابات لةس
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ثارَيزطا بكةى، يةعنى ئَيستا لةسنوورى ثارَيزطاى سلَيمانى ئةوةى كة زيادةِرؤيي لةسةر كراوة لة طوندةكانى 
دةوروبةر لة قةزايةك و لة ناحيةيةك باشرت بَى لةوَى، ئةوةى كاك ديارى باسى كرد لة دؤَلةِرووت دا زياتر 

ةطةَل ئةوةى كة ئَيمة دايدةنَيني ئةو ثارةية ناكاتةوة كراوة ئَيستا كةدَيتة سةر ئةو ثارةيةى كة ثَييان داوة ل
ئةطةر بة تاثؤش هةبَى لةوَى، لةبةرئةوة تةمةنا دةكةم بةم شَيوةيةى ىَل بَى، دووةم ثَيشنيارى دووةمم لة 
ِراستى دا ئةم ماددةية شوَينى ئةوةية كة ثَيشنيار بكةين هةم بؤ كةسوكارى شةهيدان و هةم بؤ ثَيشمةرطة 

كةم ئةندامانى سةنطةر لَيرةوة بكةين كة بِرطةيةكى بؤ زياد بكرَى كة بؤ ئةوان بة بةخشني  و هةم بؤ
 بياندرَيتَى، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، شريين خان فةرموو.
 بةِرَيز شريين امني عبدالعزيز:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
دووةم لة ماددةى سَييةم ثَيشنياز دةكةم بؤ هةريةك لة ثارَيزطاى هةَلةجبة و  ثَيشنيازى من بؤ بِرطةى

ئيدارةى طةرميان و قةزاى ضةمضةماَل لةو نرخةيةى كة لةم ثَيشنيازة ياساية دا تةسبيت دةكرَى 
ببةخشرَين، ضونكة ئةم ناوضانة زؤرترين قوربانيان داوة، وةكو ِرَيزَيك لةبةرامبةر قوربانى دانيان، 

بارةت بة ناوضةكانى ترى  هةرَيمى كوردستان ثَيشنياز دةكةم ثَيويستة ِرةضاوى دؤخى ماددى و دةخلى سة
بؤية ئةو نرخةى كة لةم  ،ئةو خَيزانانة لةبةرضاو بطريَى كة ِرةنطة بةشَيكيان لةذَير هَيَلى هةذاريةوة بذين

لةسةر شانى ئةو خَيزانانة دروست  ثَيشنيازى ياسايةدا هاتووة ِرةنطة بارودؤخى طرانيةكى قورسى ماددى
بكات، بؤية ثَيشنياز دةكةم نرخةكان كةم بكرَيتةوة بؤ هةر يةك مةتر دووجا بكرَيتةوة بؤ دة هةزار دينار 

ةكان، يبؤ ناوةندى  ثارَيزطاكان ثَينج هةزار دينار بؤ ناوةندى قةزاكان، سَى هةزار دينار بؤ ناوةندى ناحي
 زؤر  سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فايق حسبةِرَيز د.ِرَي

 سوثاس، طولستان خان فةرموو.
 :محد بةِرَيز طولستان سعيد

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَيشنيار دةكةم هةر دوو ئيدارةى طةرميان و ِراثةِرين ئيزافة بكرَى  ،خاَلى يةكةم( 3) سةبارةت بة ماددةى
ة تةنيا ئاماذة دراوة بة ثارَيزطار و سةرؤكى يةكة انةى كة ئةجنام دةدةرَى كة لَيريبؤ ئةو سةرؤكايةتي

% بؤ هةموو 15كارطَيِريةكان، بؤ خاَلى دووةميان ثشتطريى لة ِراى بةِرَيز كاك بةَلَين دةكةم كة ِرَيذةى 
شوَينةكان لة نرخى راستةقينة ديارى بكرَيت، بؤ خاَلَيكى تر يان كة بةِرَيزان ئاماذةيان دا لةسةر هَيزةكانى 

رطة و ناوخؤ و شةهيدان و كةم ئةندامان من ثَيم باشة بةِراستى كةم ئةندامانى سروشتى ئةوةى كة ثَيشمة
لة سروشتةوة بؤخؤيان كةم ئةندامن و خاوةن ثَيداويستى تايبةتن، يةعنى ئةوانة هيض سةرضاوةيةكى 
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استى لةمةدا ئةطةر بذَيوى و داهاتيان نيية هاوكاريةك بكرَين ئةو خَيزانانةش مشول بكةن بةوةى كة بةِر
ضاوثؤشيةكيان ىَل بكرَيت بؤ  ئةوةى ئَيمة بتوانني هاوكار و يارمةتى دةرى ئةو خَيزانانةش بني كة 
زؤرترينيان لة خَيزانة كةم دةرامةتةكان كةم ئةندامن لةثاَل ئةوةدا داواكارم بةِراستى ئةو طوذمةيةى كة 

َيتةوة ئةقساتةكان و لةسةر ثاشةكةوتى مووضة بة دةكةوَيتة سةريان بة ماوةى ساَلَيك لَييان وةربطري
نيسبةت ئةوانةى كة خاوةن مووضةى دائيمني لة ناو دةزطاكانى دةوَلةتدا ئةو ثارة و نرخةيان ىَل 

 وةربطريَيتةوة و زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:فايق حسبةِرَيز د.ِرَيواز 

 سوثاس، مذدة خان فةرموو.
 بةِرَيز مذدة حممود حممد:

 ةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.ب
من ثَيم باشة خاَلى يةكةمى بةو جؤرة بَى، ئةو كةسانةى سوودمةند نةبوون ( 2) لة ماددةى سَييةم بِرطةى

هةزار( دابَى بؤ يةك مةتر دووجا لة ناوةندى ثارَيزطا بؤ 20هةزار بؤ 15لة دةوَلةت بة نرخَيك لة نَيوان )
هةزار( دينار بَى، ئةوة خاَلى 10هةزار بؤ 5نار بَيت، بؤ ناحية )هةزار( دي15هةزار دينار بؤ 10قةزاكان )

يةكةم، خاَلَيكى ترم ثَيشنياز دةكةم ئةو ثَيشنيازة ياساييانةى كة ِرةهةندى داراييان هةية و دَيتة 
تايبةت كة  ثةرلةمانةوة وارسى شةهيدة سةربةرزةكان، هةروةها ئةنفالكراوان و زائيدةن خاوةن ثَيداويسيت

ثَيويستة ياسايةك  ،ةينةت ترين ضينى ئةم كؤمةَلطايةن زؤربةى هةرة زؤريان لة هَيَلى هةذارى دانبةش م
دةربضَى لةم ثةرلةمانة كة ئةمانة لةو بارطرانيية داراييةى كة دةكةوَيتة سةريان لةو ئةركة داراييانة 

 ةم.ببةخشرَين، هةروةها ثشتطريى لة قسةكانى بةِرَيز كاك سيثان و كاك كاوة دةك
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك مسلم فةرموو.

 بةِرَيز مسلم عبداهلل رسول:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةثرسم ئايا كَي ية دةتوانَي بيزةبت  ،ةي كة وةك بةهاي ئةو زةوييانة دياري كراوةيسةبارةت بةو ِرَيذةي
ليذنةية ليذنةيةكي موشتةرةكي نَيوان وةزارةتةكانة وةك ئاماذةي  ئةو ِرَيذةية دياري بكات؟ ديارة ئةو

ثَيكراوة، ضونكة وةك ِروونة لة نرخي زةوي لة شوَينَيك بؤ شوَينَيكي تر دةطؤِرَي، جياوازة، بةتايبةت ئةطةر 
و نرخي هاتو شوَيين زةوييةكة تيجاري بَي، بؤية ثَيمواية دةبَي نرخةكة ثَيوَيسيت بة طوَيرةي شوَيين بةها 

ئةو شوَينةية، خةمآلندن و نرخاندني زةوييةكة بة ثَيي جوطرافياي شوَينةكان داندراوة، بؤية بةثَيي 
نرخي شوَينةكة بَيت باشرتة، ئةطةر ِرةضاوي ئةو حاَلةتة بكرَيت، ثشتطريي لة براي بةِرَيزيشم مامؤستا 

ولكداري وةزارةتي ئةوقافن، بؤية من وةيسي دةكةم، ضونكة بةشَيكي زؤري ئةو زةوييانةي كة هةن لةسةر م
 ثَيمواية باشرتة ئةطةر لةو ليذنة موشتةرةكة ئةوقافيشي تيابَي، دووبارة سوثاس.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فائق حس
 زؤر سوثاس، كاك هَيظيدار، فةرموو.

  بةِرَيز هَيظيدار أمحد سلمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةسةر ماددةي سَييةم بِرطةي ضوارةم قسة دةكةم، كة شارةواني بؤي هةية داواكاري بة  زؤر سوثاس، من
خاوةن كردني ِرةتبكاتةوة، ئةطةر شوَيين خانووبةرةكة سةرثَيضي بَيت بؤ ماستةر ثالن يان نةخشةي 

ر بةثامشاوةكان كةرتي وردةكارييةكان و زَيدةرؤييةكة لةسةر تَيضووي زَيدةِرؤكار الدةبرَيت مايف هةية ِرةفتا
بكات ئةوةي قسة دةكةم لَيرةية، شارةواني لة شوَيين نيشتةجَيبوون  بة ثارضة زةوييةك لة ِرووبةري دوو 
سةد مةتر بَي، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، بةِرَيز وةزيري شارةواني كة لَيرةي جةنابت، دةبَي ئةو زةوييةي 

رووخَيت، شوَينَيك بَيت خزمةتطوزاري هةبَي، ئاو هةبَي، كة دةدرَيتة ئةو هاووآلتيةي كة زةوييةكةي لَي دة
كارةبا هةبَيت، قوتاخبانة هةبَيت، من ثَيشنيار دةكةم ئةطةر لة حالةتَيك زياتر بَيت يان لة ضةند حاَلةتَيك 
بَيت هةموو لةو شارةي، لةو شوَينةي كة دةدرَي كة ئةو سةرثَيضييانة هةية لة شوَينَيك بَيت بؤ ئةوان، بؤ 

ونة نةكو بة يةكَيك بدرَي لة شوَينَيك بَيت راقي بَيت، لة شوَينَيكي تر بَي طةرةكَيكي فةقري بَيت، ثَيم من
ناخؤشة ئةو دةستةواذة بةكاربينم، واستة و واستةكاري لَيرةدا نةبَيت، شوَينةكة دياريكراو بَي، ضونكة بة 

% 68لةسةر خانووي تةجاوز كراوة، طوَيرةي نامةي ماستةرثالن يةعين ماستةري قوتابييةك لة دهؤك 
% ئةوانةي لة ناو خانووي تةجاوزةكاندان كرَيضني، واتا خةَلكي تر خاوةنيان 68بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، 

هةية، هةية ثَينج تا حةوت خانووي هةية بة ناوييةوة، ئةوة كابراي كرَيضي تَيداية، بؤية مةبةست لةو 
اسي كرد كة زؤربةي خةَلك سوودمةند بَيت كة لة ناو ئةو قانونة ئةوةية وةكو جةنابي وةزير ب

خانووانةداية، بؤية من ثَيم خؤشة ئةطةر جةنابي وةزير ِروونكردنةوة بدات ئةو دوو سةد مةترة لة كَي 
دةدةن بةو خةَلكةدا، لةشوَينَيكة، لة دةشتاييةكة هيضي بؤ نةِرؤيشتووة، ضونكة كابرا لة شوَينَيكة 

ةية، مناَلي هةية دةضَيتة مةكتةب، ئايا ئةو  زةوييةي كة ثَييان دةدرَيت لة كوَيي خزمةتطوزاريي بؤ ه
شارةكة دةدرَيت؟ هةموو لة يةك شوَين دةدرَيت؟ يان يةكَيك لة شوَيين باش و يةكَيك لة شوَيين خراث؟ زؤر 

 سوثاس بؤ ئةم دةرفةتة.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فائق حس

 وقمان، فةرموو.سوثاس، كاك ل
  بةِرَيز  لقمان محد حاجي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( هةروةكو كاك شوان و كاك د.ِرَيبواريش ئاماذةيان ثَيدا، 3من دوو تَيبينيم لةسةر خاَلي يةك لة ماددةي )
بَيطومان نرخي خانوو لة طةِرةكَيك بؤ طةِرةكَيك لة قةزايةك بؤ قةزايةك، لة ناحييةك بؤ ناحييةك 
جياوازة، بة تايبةت ئةو قةزا و ناحييانةي كة دةكةونة سةر سنوورةكان، ئةطةر بة منوونة وةربطرين 
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قةزاي ضؤمان لةطةَل سؤران، قةزاي ثَينجوين لةطةَل كةالر، شوَينةكاني تريش وةربطرين جياوازي طةلة 
ئةوة دادثةروةري لة  ( هةزار من ثَيمواية30( هةزار بؤ )15طةلةك زؤرة، بؤية دياريكردني ِرَيذةي )

جَيبةجَي كردني ئةم ياسايةدا دةستةبةر ناكات، باشرت واية نرخي خانووةكة ضةندة ِرَيذةيةك دياري بكرَي 
%(ي نرخي خانووةكة لة هةرشوَينَيك ِرةنطة لة ناحيةيةك، 10بة ِرَيذةي سةدي، من ثَيشنياز دةكةم )

( 10دةفتةر دؤالر بَي، لة شوَينَيكي تر بةشي ) قةزايةك هةبَي خانوو بةشي يةك دةفتةر بَي، يان دوو
دةفتةر دؤالر بَي، بؤية ئةوة نادادثةروةري لة جَيبةجَيكردنةكةي دروست دةكات، بؤية نرخي 

%( دياري بكرَي بؤ ئةوةي خانووةكانيان لةسةر تاثؤ بكرَي، 10خةمَلَيندراوي خانووةكة بة ِرَيذةي )
 و د.رَيبوار و كاك عومسان و كاك موسليم دةكةم، زؤر سوثاس. هةروةها ثشتيواني لة ِرةئي سةملا خان

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فائق حس
 زؤر سوثاس، كاك سؤران، فةرموو.

   بةِرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نَيك دياري بكرَي، ئيدي لةطةَل ئةوةدام ِرَيذةي سةدي بةهاي ِراستةقينةي يةك مةتر دووجاي هةر شوَيمن 
( 3% دابنرَي بؤ هةر مةتر دووجايةك، بةآلم ماددةي )10ئةو شوَينة نرخي كةمة، زؤرة بة ثَيي بةهاكة لة 

بِرطةي دووةم ئيشكالَيكمان هةية بةِرَيز كاك باآلنبو باسي كرد من ثشتطريي دةكةم، تؤ طةِرةكَيك زَيدةِرةوي 
يةكة نيشتةجَيبوونةكان ئيشكالةكةي حةل دةكةي، لة كاتَيكدا كراوةتة سةر زةوي مولكي طشيت تةنها 

لةبةردةمي ئةو يةكةي نيشتةجَيبوونةدا بازاِر دروست بووة، دوكان دروست بووة، شوَيين كار و ثيشة 
دروست بووة، ئايا ئةوانة دةرووخَيين؟ تةنها دوو سةد مةترييةكان دةهَيَليتةوة؟ يان سَي سةد مةترييةكان 

ة هي نيشتةجَيبوونة؟ يان جارَيكي تر ياسايةك تةنها بؤ هةمان ئةو شوَينانة كة دوكان و شوَيين دةهَيَليتةو
كارن دةربكةين؟ ئةوة ئيشكالَيكي طةورةية، بؤية دةبَي ضؤن دةَلَيني بةهاي ئةو زةوييانةي زَيدةِرؤييان 

ني موعالةجةي بكةين، ناكرَي لةسةر كراوة بة خانووبةرةي نيشتةجَيبوون يان دوكان و شوَيين كار و بازرطا
تؤ طةِرةكةكة تاثؤ بكةي ِريزي ثَيشةوةي، هةمان ئةو شوَينةي تةجاوزة دوكانَيكيشي دروست كردووة 
دوكانةكةي بِروخَيين، يان ضي لَي دةكةي؟ دةَلَيي نةخَير با ئةوة هةر تةجاوز بَي تاثؤي دةكةم لةسةر يةك 

نني ئايا ئةوة ضي لَي كراوة؟ سةبارةت بة خاَلي دووةم لة بِرطةي ئةرز، هيوادارم ليذنة ثةيوةنديدارةكان بزا
دووةم بؤ ئةو كةسانةي سوودمةند بوون يةعين من سوودمةند بووم ضووشم تةجاوزم كردؤتة سةر 

%ي لة نرخ؟ ئةوة بةِراسيت دادطةري تيا نية، 50زةوييةكي موَلكي طشيت لةوَي تاثؤي بكةن لةسةرم بة 
و سوودمةند بووة دةبَي بة نرخي ِراستةقينةي ئةو شوَينة ثَيي بدرَي، يان هةر  ئةوةي تةجاوزي كردووة

ثَيي نةدرَي بؤ ثَيي دةدةي؟ سوودمةند بووة و تةواو، خةَلك هةية لةم هةرَيمي كوردستانة نة دةسةآلتي 
وةي تةجاوزي هةبووة و نةسوودمةند بووة، ئةميش سوودمةند بووة و دةسةآلتي تةجاوزيشي هةبووة بة ني

نرخ دةيدةييَت بةياني بة قيمةتي حةقيقي دةيفرؤشَيتةوة، دادطةري جَيبةجَي ناكات لةوَيدا، بِرطةي 



 256 

ضوارةم نةفسي شت دووبارة بؤتةوة كة ئةطةر كةسَيك ئيشكالي بؤ ماستةرثالن دروست كردبَي ديارة 
نَيكي تر دوو سةد مةتري شوَينةكةي طرنطة بؤية ئيشكالي دروست كردووة بؤ ماستةرثالن، تؤ دَييت لة شوَي

دةدةييَت بةبَي موقابيل و ئةطةر سوودمةند بووبَي بة نيوةي نرخ دةيدةييَت، نةخَير ئةطةر شوَينةكةي 
تَيكداني ماستةر ثالن بَي يان دةبَي لة هةمان شوَيين زيادةِرؤي لةسةركراو قةرةبوو بكرَيتةوة بةو ِرَيذة و 

دةكرَي، يان ناكرَي من تةجاوزم لة شوَيين خراث كردووة بة بَي  نرخانةي كة لة بِرطةكاني ثَيشوو دياري
 موقابيل دوو سةد مةترم لة شوَيين باش بدةنَي، وةك كاك هَيظيدار طوتي، هاوِرام، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فائق حس
 ، فةرموو.حمي الدينزؤر سوثاس، بةِرَيز د.

   وسف:بةِرَيز حمي الدين حسن ي
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 وتةكاني من كران، ثشتطريي كاك شوان و كاك سؤران دةكةم، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فائق حس

 بةَلَي، زؤر سوثاس، بةِرَيز د.شَيركؤ، فةرموو.
   :مصطفىبةِرَيز شَيركؤ جودت 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( بؤ 15بِرطةي يةك كة باس لة ثارة دةكات،  دوو مةترسي تياية، يةكةميان بؤ ئةمِرؤ )سةبارةت بة ئةو 

( هةزار ئةي بؤ سَي ساَلي تر؟ ئةو نرخة ضي لَي دَيت؟ كةوابَي ئةوة دةبَي تةوزحيَي بكةين وةكو 30)
ة كاتَيك كة جةنابي وةزير ِرووني كردةوة، كة ئةوة خةمآلندن نية، ئةمة بةدةلة، بةدةلي ئةو شتةية، بؤي

دةووترَي خةمآلندن بة مةعناي ئةوةية ئيرت دةبَي تةقديرات و حيساباتي تري زؤر تَي بكةوَي و ئةمانبا بة 
ئاقارَيكي مةترسيدار دا خةمآلندن، ئةوة بةدةلة، بةدةلة بؤ ئةوانةي كة بة ناضاري تةجاوزيان كردووة بؤ 

وهةم بةم شَيوةي بؤ زياد بكرَي، كاتَي كة دةَلَي بةهاي نيشتةجَيبوون، ئةوة يةك، دوو يان بَلَيني بِرطةي دو
ئةو زةوييانةي كة زَيدةِرؤييان لةسةر كراوة بة خانووبةري نيشتةجَيبوون نرخةكانيان بةم شَيوةية دياري 
دةكرَيت، ئةم دَيرةشي بؤ زياد بكرَيت بؤ حةل كردني ئةو سةقفة زةمةنييةي كة كةي ثارةكة بدات؟ 

باسي لَي نةكراوة، كةي ثارةكة بدات؟ بؤية ئةم دَيِرةي بؤ زياد بكرَي كة )دةبَيت لة  ضونكة ناكرَي ئةوة
( ِرؤذ لة بةناوكردني كؤتايي ئةو ثارةية بدرَيت(، ضونكة ئةوة نةبَي بة مةفتوحي دةِروات و 30ماوةي )

رَيت، ضونكة ثارةكة يةعين سةقفَيكي زةمةني نابَيت، هةروةها لة بِرطةي دووهةمدا ئةوةي بؤ زياد بك
لةوانةية لة حاَلةتَيك دا خةمآلندني ئةو زةويية كةمرت بَي لةم سةقفةي كة دانراوة، كةمرت بَي، لةو 
حاَلةتةدا بةمةي كة دانراوة ئةطةر بةرزتر بَي لة خةمآلندنةكة بؤي حيساب بكرَي يان بةو كةمرتة كة 

و لةم بِرانة ئةوا نرخي ِراستةقينةي لَي واقيعي حاَلة و كةمرتة، بؤية ئةو دَيرة ِراستةقينة كةمرت بو
وةردةطريَي، ئةطةر نرخةكة كةمرت بوو خةمآلندنةكة كةمرت بوو ضونكة ئةوة لة صاحلي ئةو دةبَي، ئةو 



 257 

% و ئةوانة دةكات، جارَي يةكةم جةنابتان باش دةزانن كة 50بِرطةي دووهةمة كة باس لة مةسةلةي لة 
ك زياتر لة دةوَلةت يةكَيكة وائةزامن يان مةبدةئة يان قانونة سوودمةندبوون بؤ دووجار يان لة جارَي

(ي عرياقي ئةوساية كة لةسةري هاتووة تا ئَيستا كة قيادة ثورةوابزامن بِريارَيكي كؤني هةر )جملس 
هاووآلتييةك نابَي دووجار سوودمةند بَي لة مولكي طشيت، لةبةر ئةوة لَيرةدا كةباس لةوةي كة دةَلَي لة 

% يةعين ئةوة ِرَيك تةعارووزة لةطةَل ئةوةدا، ضونكة جارَيك سوودمةندبووة، ئةجمارةش 100لة  % يان50
بةجؤرَيك لة جؤرةكان سوودمةند دةبَي، بؤية من لةطةَل ئةوةدام كة ئةو دووة هةر البربَيت، باسي بة 

نة، تةمخينات ضؤنة ضةند بؤي تةمخني دةكرَي و ئةوانة هةر البربَي، بؤ ئةوةي كة ئيرت واقيعي حاَل ضؤ
ئاوا بؤي حيساب بكرَي و باسي سوودمةندبوون بؤ دووجار يةعين ِرَيي ثَي نةدرَي، لةبةر ئةوةي تةعارووز 
دةكات لةطةَل ئةصَلي ياساكة، خاَلي ضوارةم كة دةَلَي لةبةر ئةوةي ئةوة الدةبةين ئةو كاتة خاَلي ضوارةم كة 

( 2( بِرطةي )3بووبَي ئاوا بة نرخةكاني دياريكراو لة ماددةي )دةَلَي ئةطةر زيادةِرؤكة ثَيشرت سوودمةند 
( لةم ياساية قةرةبوو دةكرَيتةوة، ئةو كاتةدا ئةوةش يةعين خاَلي ضوارةميش تةحصيل حاصلة 2خاَلي )

 ( ئةويش هةر دةبَي البربَي، زؤر سوثاس.2كة موحلةقة بة بِرطةي )
 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز د. ِرَيواز فائق حس

 بةَلَي، زؤر سوثاس، كاك حكمت، فةرموو.
   بةِرَيز حكمت حممد عبو زيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةخَيراتنةكا طةرم لة هةردوو وةزيرَين بةِرَيز دكةم ثَيشةكي، ثشتطرييا كاك بهجت و كاك شوان دةكةم، زؤر 

 سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فائق حس

 سوثاس، كاك مةال ناصر، فةرموو. بةَلَي، زؤر
 :امحد علي ناصرعبدالبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ثشتطريي لة وتةكاني كاك عومسان سَيدةري و مامؤستا زياد و كاك لقمان دةكةم، 2( بِرطةي )3لة ماددةي )

تة ثَيشمةرطة دَيرينةكان خاَلَيكي ترم هةية لَيرة من داوا دةكةم بؤ ثَيشمةرطة دَيرينةكان بةِراسيت ِراس
هةموويان سوودمةند بوونة، بةآلم لة ساَلي نةوةتةكان دا هةموويان ئةو زةوييانةيان فرؤشتووة بة دوو 
هةزار دينار، سَي هةزار ديناري سويسري ئةو كاتة هةمووي بؤ مةعيشةت و ماَل و مناَل بووة، بؤية هيض 

 ردبَي، ببةخشرَين لةو زيادةِرؤيية، سوثاس.شتَيكيان نةماوةتةوة، لةوانةية زيادةِرؤييان ك
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فائق حس

 بةَلَي، زؤر سوثاس، كاك سةركؤ، فةرموو.
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   بةِرَيز سةركؤ ئازاد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كو بؤ هةذاران و كةساني هةموو لَيرة كؤك بووين ئيرت ئةم ياساية كة بؤ دةوَلةمةند و دةسةآلتداران نية بةَل
بَي النة و كةم دةرامةتة، بؤية ثشتطريي هةر بؤضووني ئةو برادةرانة دةكةم كة داواي كةم كردنةوةي 
نرخيان كردووة لة شار و شارؤضكة و ناحيةكان، بةتايبةت بةِرَيز كاك ديار، كاك لقمان، كاك عومسان 

 ران عمر دةكةم، زؤر سوثاس.سَيدةري، هاوِرا و ثشتيواني تةواوي قسةكاني كاك سؤ
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فائق حس

 زؤر سوثاس، سةرضنار خان، فةرموو.
   بةِرَيز سةرضنار أمحد حممود:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي لة وتةكاني د.شَيركؤ دةكةم، بةآلم ئيزافةيةكيشم هةية لةسةر ئةو مةوزووعة، لة بِرطةي دووةمدا 
كاتَي كة دةَلي ئةو نرخانة وةردةطريَي و ئةو بةهانة وةردةطريَي، دةبَي كاتَيكي بؤ دياري بكةي، ض كاتيك لةو 
زيادةرؤكارة وةردةطريَي، ضونكة ئةوة نةقسَيكة لة ناو قانونةكة و دةبَي جَيطةي بكرَيتةوة، خاَلي دووةميشم 

( 10( هةزار بؤ )20ار، بؤ منونة لة ثارَيزطاوة )( هةز15( هةزار بؤ )30ئةو مةتاتية نةمَييَن لة بةيين )
( ةكة 15( يةكة بؤ )30( هةزار وةكو حةددي ئةدناي وةبطرَي، يةعين )5( هةزار بؤ )10هةزار، يان )

(، ضونكة 5(، ناحيةكةش بكرَي بة )10( بؤ ثارَيزطا، بؤ قةزاكةش بكرَي بة )15بةس تةنها بكرَي بة )
 ئيزافةيةك بكرَي لةبةر ئةوةي ئةو زةوي ية ثارَيزطاكانيش لة ناو خؤيان هةرضةندة لةطةَل ئةوةشدا دةبَي

دا جياوازيان هةية لة نرخدا، بؤ منونة ئةطةر زةوييةكي زيادةِرؤ لة ثارَيزطاي هةولَير دا نرخي زؤر 
ست جياوازترة لة زةوييةكي زيادةِرؤ لة ثارَيزطاي هةَلةجبة، لةبةر ئةوة يةعين ئةوة ناعةدالةتييةك درو

( و بة 15دةكات لة جَيبةجَي كردن دا، دةكرَي ئيزافةيةك دواي ئةوةي كة سيعرةكةمان تةحديد كرد بة )
( لة كؤتاييش دا ئةو دَيِرةي بؤ زياد بكرَيت، ئةطةر نرخي ِراستةقينةش لة حاَلةتَيك دا 5( و بة )10)

( هةزارة بؤ 15حتيمالة ئةو )كةمرت بوو لةم بِرانة، ئةوان نرخي ِراستةقينةي لَي وةربطرن ضونكة ئي
ثارَيزطاي هةَلةجبة زؤر زؤر بَي، نرخي ِراستةقينةكة زؤر لةوة كةمرت بَي، حيسابي ئةوة بكرَي بؤ ئةوةي 

% لة 50ئةوانيش لةو مافة بَي بةش نةبن و هةندَي شوَيين تري كوردستانيش بة هةمان شَيوة، ئةو لة 
طةَل ئةوةدام كة ثَيشرتيش لة موداخةلةكةم دا ومت ئةوةي كة خاَلي دووةم دا ئةوة لة سوودمةنددا منيش لة

سوودمةند بَيت ئةصَل واية جارَيكي تر سوودمةند نةبَي لةم قانونة، لةبةر ئةوةي يةكجار دةبَي هاووآلتي 
% بكرَيتة لة 50موستةفيد بَيت، ئةوة هةر البربَي، ئةطةر لة حاَلةتَيكيش دا دةنطي نةهَينا و النةبرا ئةو لة 

%ي لَي وةربطريَي؟ لة بِرطةي ضوارةميش 50% يةعين نرخي حةقيقي خؤي لَي وةربطريَي بؤ لة 100
(ي ئةم ياساية ئةو داواكاريية 2( لة ماددةي )4يةعين من بةالمةوة سةيرة كاتَيك بة ثَيي بِرطةي )

دانراوة، ليذنةيةك ئاراستةي ئةو ليذنةية دةكرَي كة بة سةرؤكايةتي ثارَيزطار و ئةو كةسة مةعنييانة كة 
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دروست دةكرَي داواكارييةكة ئةوان وةريدةطرن و ئةوان تاوتوَيي ئةو مةوزووعة دةكةن، بةآلم كَي ِرةتي 
دةكاتةوة؟ شارةواني ِرةتي دةكاتةوة، داواكاري ثَيشكةشي ليذنةيةك بكةم ئةو صةالحييةتي نةبَيت، لة 

ةالحييةتي ئةوةي هةبَي ِرةتي بكاتةوة، ئةوةش بةآلم شارةواني ص ،هةمان كات دا ئةو ديراسةيشي دةكات
دةبَيت يةكاليي بكرَيتةوة كة داواكاري ئاراستةي كوَي كرا ئةو بؤي هةبَي ِرةتي بكاتةوة، هةرضةندة ئةوة 
جياوازة لةوةي كة شارةواني خؤي بة خاوةني دةكات بةس بؤ ِرةت كردنةوةكة دةبَي بدرَيتةوة دةسيت ئةو 

 ةكةي ئاراستة دةكرَي، دةستتان خؤش بَي زؤر سوثاس.  ليذنةيةي كة داواكاريي
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فائق حس

 زؤر سوثاس، كاك كاروان، فةرموو.
   بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نةيةك بة سةرؤكايةتي ثارَيزطار نسيبةت ماددةي سَييةم لة بِرطةي يةكةم كاتَيك كة باس لةوة دةكرَي ليذبة

(َيكي ئيدارميان بؤ دروست دةكات، وا تناقضمن ثَيمواية ئةوة ) ،يان سةرؤكي يةك كارطَيرةكان ثَيك بهَينرَي
باشرتة خؤي ئةو ليذنةية نةك شارةواني تَييدا ئةندام بَيت، بةَلكو خؤيان سةرثةرشيت ليذنةكة بكةن، 

َييةي كة بابةتةكة مةعين ية بة وةزارةتةكة خؤيان جيهةتي سةرةكي وةزارةتي شارةواني ِراستةوخؤ بةو ث
بن لة بِريار دان و يةكاليي كردنةوةي كَيشةكان، بة نيسبةت بِرطةي دووةم لة خاَلي يةكةمي تةواو 
ثشتيواني قسةكاني كاك شوان و كاك د.رَيبوار و كاك لقمان و كاك زياد و هةظاآلني ترم، ئةوة ِرةنطة 

ةورةمان بؤ دروست بكات، بةنسيبةت ئةو زةوييانةي كة هةن ِرةنطة لة ناوضةيةك بؤ كَيشةيةكي ط
ناوضةيةكي تر سيعرةكانيان يةكجار جياواز بَي وةكو كاك زياد ئاماذةي ثَي كرد بة جؤرَيك كة ِرةنطة لة 

بكرَي،  زؤر شوَين تةنانةت ثارةي خةمآلندني هينةكةش نةكرَيت، بؤية وا باشة كة يان تةوحيدي ئةسعار
ياخود خةمالندنَيكي كامل بكرَي بؤ هةموو زةوييةكان و يةك شت بَيت، بة نيسبةت بِرطةي دووةم خاَلي 
دووةمي تةواو ثشتيواني قسةكاني كاك سؤرامن، ناكرَي كةسَيك سوودمةند بووبَي لة ثةرلةماني كوردستان 

خاَلة بكةين، بؤ خاَلي ضوارةميش لة  كة خؤمان ياسا دةردةكةين ثَيضةوانةي ياساكة هةنطاو بنَيني و ئةم
هةمان ماددةدا كاتَيك كة باس لةوة دةكةين كة شوَيين خانوو و بةرة سةرثَيضي بَي بؤ ماستةر ثالن، 
ثَيمواية بةشَيكي زؤريان سةرثَيضي ية زَيدةرؤيي كراوة لةو زةوييانة، ئةطةر ماستة ثالنةكة لة ِرووي 

ةطةر شوَيين خانووبةرةكة سةرثَيضي بَي بؤ ماستةر ثالن، ئايا ئةو زمانةوانييةوة كَيشةيةكي تَيداية، ئ
ماستة ثالنةي كة ئَيستا هةية لة ِرووي شارةكانةوة يان ئةو ماستةر ثالنةي كة لة داهاتوودا دادةنرَي؟ 
ِرةئيم واية ئةطةر سةرثَيضي بَي بؤ ئةو شوَينة حةساسانةي كة لة ماستةر ثالن دا هةن وةكو خةستةخانة 

و شوَينة طشتييةكان، هةَلبةت دةبَي تَيكرا قةرةبوو بكرَينةوة دواتر بةآلم ئةطةر شوَينَيك لة وةك
ضوارضَيوةي ماستةر ثالني تازة دا بَيت و خانووَيك بَيت كة زَيدةِرؤيي تَيدا كرابَيت حةق نية بضَيتة ئةو 

ني قسةكاني كاك باآلنبؤ دةكةم ضوارضَيوة، بؤية ثَيمواية كة ئةو خاَلة دةبَي دةستكاري بكرَيت، ثشتيوا
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لةوةي كة فيعلةن حةقي خؤيةتي وةكو شارةواني بِرطةيةك بؤ ئةوة زياد بكرَيت، ئةو شوَينانةي بؤ 
مةبةسيت بازرطاني بةكارهَيندراون، كة حةقي خؤيةتي تَيكيان بدةن، كة تؤ ضارةسةري كَيشةكانتان كرد بؤ 

اثؤ دةكةي بةآلم بة نةتيجة بينايةك دروست دةكةي بيناي ئةوةي كة زةوييةكان تاثؤ دةكةي، خانووبةرة ت
بازرطاني ئةو هةموو خانووة ض لَي دةكةي، تاثؤي دةكةي يان دةيرووخَييَن جا ضي بة برطةيةك يان بة 
ماددةيةك ياخود صةالحييةتي بِرياري ثَي بدرَيت كة وةزارةتي شارةواني بتوانَي ئةوة بكات و موعاجلةي 

 بكات، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:َيز د. ِرَيواز فائق حسبةِر

 ، فةرموو.عثمانزؤر سوثاس، كاك مال 
   علي مسايل: عثمانبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ة، كةواتة هةر كةسَيك تةجاوز بكات يمةعلومة كة ئةو بةناوكردن و تاثؤكؤدنة لة ثَيناو تةجاوزكردن ني

ية، واتا لة يبةآلم سةنةدي ن ،لةو ضوارضَيوة مولكي باب و باثريانَييت تاثؤيةكي بؤ بكةي، زؤر كةسي وا هةية
طوندَيك دانيشتووة، ئةو طوندة كاتي خؤي ضؤلةواني بووة، ئَيستا بؤتة شار سوثاس بؤ خوا، دةكرَي ئةو دوو 

، بؤية كةسة بة يةك ضاو سةير بكرَين، هةم بة ناوي تةجاوزكار ناوي دةهَينرَي، هةم ثارةي لَي بستَيندرَي
بةِراسيت من لة داناني نرخةكان تَيبينيم هةية، تووشي كَيشة و طرفتمان دةكات، ثاَلثشيت وتةكاني 

 هاوكارامن كاك هَيظيدار أمحد و كاك سؤران عمر دةكةم، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ز د. ِرَيواز فائق حسبةِرَي

 فةرموو. بةَلَي، زؤر سوثاس، كاك مةم
  ان حممد:بةِرَيز مةم بره

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( بِرطةي يةكةميان من وةكو ضؤن ثَيشرت ئاماذةم ثَي كرد كة دةبَي ثَيناسةكان لة ناو 3دةربارةي ماددةي )

يان بةوةية ثَيناسةي ليذنة بكةينةوة،  ،ماددةي يةكةم دا جَيطةي بكرَيتةوة، بؤية لَيرةدا ثَيويستمان بة
ة زيادة ناكات، ئةوةي كة دةَلَي ليذنةيةك بة سةرؤكايةتي ثارَيزطار يان يةكَيك بؤية ثَيويست بةم دوو دَيِر

لة كارطَيرةكان، ئةوة بةو شَيوةي لَي بكرَي كةت بكرَي و بطوَيزرَيتةوة بؤ يةكةم ناوي بنَيي ليذنةيةك لة 
نداميةتي اليةنة ضةند كةسَيك ثَيك دَيت بة سةرؤكايةتي ثارَيزطار يان سةرؤكي يةكة كارطَيرييةكان و ئة

ثةيوةنديدارةكان و وةزارةتي شارةواني و وةزارةتي دارايي و كشتوكاَل  و ئةندامَييت ئةوانةي تَيدا بَيت، بؤ 
ض شتَيك ئةوة دةيطوَيزينةوة ماددةي يةكةم لَيرةدا كة دواي ئةوةي دةَلي بؤ مةبةسيت دةبَي بة بِرطةي 

اسةتي بؤ هةَلسةنطاندني داواكارييةكان و دَلنيايي بوون كة يةكةم، بِرطةي يةكةم بَلَيني ليذنةيةك بؤ دير
ومتان ليذنةيةك بؤ ئةوة ثَيك دَيت ئةو ليذنةيةية كة لة ماددةي يةكةم دا هةَلسةنطاندوومانة ليذنة بؤ 
ئةو شت و ئةو شتةية ئةوةي كة سةرؤكي ثارَيزطار يان سةرؤكي يةكة ئيدارييةكان سةرثةرشيت دةكات، 
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وة ثَيك دَيت بؤ ديراسةكردن و بؤ خاوةندارَييت كردن هةتا دوايي، بةم شَيوةية ليذنةيةك بؤ ئة
دةمَينَيتةوة، واتا ثَيناسةي ليذنةمان دةبَي بؤ يةكةم كة مةبةست لة ضيية، بة نيسبةت برطةي دووةميان و 

راوة لة بِرطةي ئةوانةي كة جَيطري كراوة، ئةوانةي كة لة خاَلي يةكةم و لة خاَلي دووةم دا ئاماذةي ثَي ك
دوودا من ثَيشنيازي ئةوةم هةية زةروورةتي ئةوة بؤ شتَيكة كة ئَيستا دةستنيشانيان كردووة لة ِراثؤرتة 

( هةزار دينار، حيكمةتةكة لةوةداية كة بةم شَيوةية مبَينَيتةوة، 30( هةزار دينار بؤ )15هاوبةشةكةدا )
ياوازة لة ناحيةي ِرزطاري، لة قةزاي ثَينجوَين نرخ بؤ؟ بؤ منونة لة ناحيةي كةسنةزان نرخي زةوي زؤر ج

جياوازة لة قةزاي دوكان، بؤية ئةم نرخانة يان لة ناو مةركةزي شاري هةولَيردا نرخ جياوازة لةطةَل 
( ئةو كاتة تؤ دةتواني بؤ 30( تاوةكو )15بؤية لة ) ،مةركةزي ناو شاري هةَلةجبة، مةسةلةي ئةم نرخانة

( حيساب 15( هةزارةكة لة هةولَير حيساب بكةي، بؤ ناو هةَلةجبة بؤ منونة )30)ناو مةركةزي مةدينة 
بكةي، كَيية حيسابي دةكات؟ دةبَيت بووترَيت ليذنةية ئةوة دةستنيشان دةكات بؤية صياغةكةي من بةم 

ةِرَيز، شَيوةيةية كة بؤ ئةوةي زياتر هاوكار بن بؤ هاوِرَييامن لة ليذنةي هاوبةش و بؤ ثةرلةمانتاراني ب
خاَلي يةكةم بةم شَيوةيةية )ئةو كةسانةي سوودمةند نةبوون لة دةوَلةت بة نرخَيك لة نَيوان وةكو خؤي 

( هةزار دينار وةكو خؤي دةخةمَلَيندرَيت و نرخي هةر مةتر دووجايةكيش لةسةر ئاسيت ناوةندي 15)
ي ليذنة دياري دةكرَي كة موحافةزة ثارَيزطا و قةزا و ناحييةكان دياريكراو دةبَيت كة ثَيشرت بة بِريار

( هةزار 20دياري بكات، ئةوان ليذنةكة دةستنيشاني دةكات لة قةزاي دوكان نرخي زةوييةكي تةجاوز بة )
( هةزارة بؤ منونة، بِرطةي دووةميان هةَلبةتة ئةوة ناكؤكة ئةوةي 10دينارة، بةآلم لة قةزاي ثَينجوَين بة )

ةي دووةمي ماددةي ثَينجةم كة ئةوانة وةكو مةحسوب حيساب دةكرَي كة ثةيوةنديدارة بةوةي كة بِرط
سوودمةند بوون لة دةوَلةت هةَلبةتة جةنابتان دةزانن و ثةرلةمانتارانيش دةزانن بة ثَيي قانون نابَي 
دووجار سوودمةند بي، بةآلم ئةوة لةبةر ئةوةي مامةَلة لةطةَل واقيعي حاَل دةكات ئيستيسنايةكي دروست 

بؤية من ثَيشنياز دةكةم وةكو يةكَيك لة هؤكارةكاني دةرضوواندني ئاماذةيان ثَيكراوة، ثَيويست  كردووة
دةكات بِرطةي دووةم مادام مامةَلةية لةطةَل واقيعي حاَل دا، من لةطةَل ئةو بؤضوونةدام كة دةَلَي ثارَيزطار 

ا لَيك بدرَيتةوة بَلَيم كةم بكرَي، بكرَي لةبةر ئةوةي سوودمةندبوون و تةجاوزيش كراوة، ئةوة نامةوَي و
خؤ دةتوامن بَلَيم كةم بكرَي بؤ ئةوةي موتةجاويزَيك زياتر موستةفيد بَي، ئةوة ِرةنطة وةكو 
ثروثاطةندةيةكي سياسي لة خزمةتي ئةو كةسانةدا بَي، بةآلم ئةوةي كة مةنتيقي قانوني ية من دةَلَيم بؤ 

%، بة نيسبةت بِرطةي سَييةم من 75% يى بكرَيتة 50ةم ئةو ئةوةي كة داهات زياد بكرَي ثَيشنياز دةك
موالحةزةيةكم نية، بةآلم بِرطةي ضوارةميان كاتَي دةَلَي شارةواني هةية ثَيويست دةكات لة ماددةي يةكةم 
دا بزاني شارةواني مةبةستمان لة كوَيية؟ مةبةستمان لة سةرؤكي شارةوانيية؟ مةبةستمان لة وةزارةتي 

 ؟ دةبَي ئةو مةسةالنة...شارةواني ية
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فائق حس

 ة، شارةواني ثةيوةنديدار، فةرموو.يوازحة مةبةستت ضي
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   بةِرَيز مةم برهان حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةيوةنديدار، نا لة بِرطةي ضوارةم دا ئةطةر جةنابت ديقةت بدةي شارةواني بؤي هةية، نةيوتووة شارةواني ث
جا شارةواني بؤي هةية، من ثَيمواية ئةم دةسةآلتة بدرَيتة وةزارةتي شارةواني، لةبةر ئةوةي دةست 
نةدرَيتة سةرؤكايةتي شارةواني ناحيةيةك ئةو نرخانة دياري بكات، يةعين وةزارةتي شارةواني لة بِرطةي 

 بؤي دةبَيت ... يةكةم دا لة ماددةي يةكةم ئةطةر ئاماذةي ثَيكرابَي شارةواني 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فائق حس

 كاتَيكي زؤرت برد، سوثاس، ئةوةي هةتة بة نووسني بيطةيةنة ئيدارةكان.
   بةِرَيز مةم برهان حممد:

 زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فائق حس

 دةستت خؤش بَي، كاك أبوبكر، فةرموو.
   وبكر عمر عبداهلل )هةَلةدني(:بةِرَيز أب

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثشتطريي لة قسةكاني كاك د.ِرَيبوار و د.شَيركؤ جودت و كاك زياد و كاك سؤران عمر دةكةم كة لةسةر 
بنةماي جوطرايف نةبَي بة نيسبةت ِرَيذةكان،  نامةوَي قسةكان دووبارة بكةمةوة، دووةم/ ئَيمة دةَلَيني ئةوة 

زؤربةي توَيذي كةم دةرامةت و ئةوانةية كة ئيستيفادة بكةن، بةآلم حكومةتيش ئيستيفادة دةكات، بؤ بؤ 
ئةوةي ئةم خةَلكة بة فيعلي ئيستيفادة بكات، كاتي ئةوة هاتووة كة قسةيةكي ِروون لةسةر ئةو مةسةلةية 

ت و هةذارانة ئَيمة با لةم بكةين كة ثَيي دةووترَي ثاشةكةوتي مووضة، بؤ ئةوةي ئةو توَيذة كةم دةرامة
ما اليدرك كله ال ياسايةدا بةشَيك لةو نرخةي كة دةيدةن ِرَيذةيةك من ناَلَيم هةمووي عةرةب وتةني )

% ئةو خةَلكة كة دةيدات با لة ثاشةكةوتي 20% يان لة 10( با ِرَيذةيةك بؤ منونة لة يدرك جله
ئةو ثاشةكةوتة نافةوتَي، ضونكة ئةوة ضةند  مووضةكةي بيدات، ئةوة متمانةي خةَلك بطةِرَيتةوة كة

ساَلَيكي بةسةردا تَيثةِريوة، لةبةر ئةوة كاتي ئةوة هاتووة الي ئَيمة ئةطةر بة جوزئيش بَي ئةطةر ئةم مافة 
بطَيِرينةوة بؤ مووضةخؤران و بؤ هاووآلتياني هةرَيم، بةوةش جياوازييةكاني نَيوان ضني و توَيذةكان كةم 

ياساية لة هةموو ماددةكانيدا باس لة ناوةندي ثارَيزطا و قةزا و ناحية دةكات، بةآلم دةكةينةوة، ئةم 
هةندَي شوَيين ترمان هةن شارؤضكةن، كؤمةَلطان يان شارةدَين، هةندَيكيان شارةوانيان هةية هةندَيكيان 

ةكردن دا، زؤر نيانة، بؤية دةبَي ئةوةش موعالةجة بكةين لة كاتي داِرشتنةوةي ياساكةدا لة كاتي صياغ
 سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فائق حس
 زؤر سوثاس، د.إمساعيل، فةرموو.
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   :طهبةِرَيز إمساعيل علي 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني هَيذا.

دةسثَيكا من بةخَيرهاتنا وةزيري ثةيوةنديدار دكةين بةخَير بَي سةرضاظا، دوو/ ئةز ثشتةظاني ثشتطرييا 
ركؤ و خوشكا سةرضنار دكةم، ئيزافةتةن ئةز ثشتةظانيا وان برايان دكةم هةظاالن دكةم ئةو طوتي د.شَي

 خاوةن ثَيداويسيت تايبةتي ذي بَينة عةفوو كردن نرخي عةردي وان تةجاوز كري، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فائق حس

 فةرموو. بةَلَي، زؤر سوثاس، كاك سةروان
   ز سروان حممد علي:بةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ضونكة ثشتطريي بة دةست ناينم تازة ئةطةر ثَيشنياري من  ،وةَلال خؤزطةم دةخواست يةكةم كةس بام

ثةسةنديش بَي، ضونكة دةبَي سَي كةس ثشتطرييت بكات، بةِراي من ثَيشنياري من وةكو سروان ئةوةية ئةو 
لةمان هةبووة، حكومةت هةبووة، شارةواني هةبووة، وةزارةتي شارةواني زَيدةِرؤيية كة كراية خؤ ثةر

هةبووة، هةموو بةِرَيوةبةرايةتي ية شارةوانييةكانيش هةبووة، كةواتة ئةوةي زةوي بةو جؤرة ثَييان 
ض بدرَيت بةِراسيت ئةوة دةضَيتة قاَليب فرؤشتنةوة، بةِراي من وةكو ثَيشنيار من ثَيشنيار  دةكةم ثارة لة هي

كةسَيك وةرنةطريَي، بةآلم ِرَيطري بكرَيت لةمِرؤ بةدواوة كة زَيدةِرؤيي نةكرَيت، لةبةر ئةوةي ثَيشنياري من 
ئةوةية كة ثارة لة هيض كةس وةرنةطريَيت بةِراسيت، ئةوة موجامةلةش نية، بؤ خؤجةرخستنيش نية بؤ 

ت بيدا، ضونكة حكومةت هةبووة ئةوةي موحيبةتي دوو كةس بةدةست بَينم، ضونكة باجةكة دةبَي حكومة
كة ئةو شتة كراية، خؤ ثؤليس هةبوو، ثَيشمةرطة هةبووة، ئاسايش هةبووة، هةموو هةبووينة و 
زَيدةِرؤييش كراية، بؤ هةذارَيك ثارة بدات ئةوِرؤ؟ ئةوة ئةو، ئةوةي تريش بؤ ثشتطريي ثَيشنيارةكانيش 

ثارةيان لَي وةربطريَيت، ئةوةي ثَيشنياري كَي لة ئةطةر نةشبةخشرَين ئةو هاووآلتيانة بةآلم كةمرتين 
هةمووان كةمرت بوو ئةو ثَيشنيار دةكةم، ثشتطريي ثَيشنياري د.طةالوَيذ و كاك سؤران عمر دةكةم، د.ِرَيبوار، 
كاك دياري، ثَيشنياري ئةوانةي كة الي من ثةسند بووينة ناوي هةمووان دةخوَينمةوة لةبةر ئةوةي نامةوَي 

ةفاصيلي ئةوانةي ئةوان وتوويانة، كاك شوان، مام بهجت، كاك سيثان، طولستان خان كة بؤ كةم بضمة ناو ت
ئةنداماني سروشيت، ئةوانةي نةك هةر كةم ئةندامي سةنطةر ضونكة ئةوة بؤ ثَيشمةرطة و خانةوادةي 

دةي يةكةم سةربةرزي شةهيدان و ثَيشمةرطة بَلَيني ثةك كةوتوواني سةنطةر و ئاسايش و ئةوانة لة ماد
بامسان كردن، ئيدي لة هةموو ماددةكان ئةوانة ثَيويست ناكات بضينةوة ناوي، ضونكة داواي بةخشيين 
ئةوامنان كردووة، ئةوةي تريش بة نيسبةت سوودمةندبوون لة بِرطةي ضوارةم، من ئةطةر ثَيشمةرطة خ 

ةمة خانوو، يان هةر سوودمةند بووخ ثارضة زةوييةكم لة حكومةت وةرطرتيَب نةمتوانيوة بيك
كارمةندَيكي تر خ، نةمتوانيوة بيكةمة خانوو لةبةر ئةوةي وةزعي ماددي من خراث بووة، ئينجا ضيم 
كردووة فرؤشتوومة ضوومة لة كؤمةَلطايةك ثارضة زةوييةكي تةجاوزم ثَي كِريوة بؤ ئةوةي هةم بتوامن 



 264 

وةرمطرتووة خانووَيك بؤ خؤم دروست خانووةكة دروست بكةم بةو ثارةي ئةو ثارضة زةوييةي كة من 
بكةم، ضونكة ئةطةر حكومةت هاوكاري ماددي من نةكات ناتوامن بيكةم بة خانوو بؤية ئةوانة سوودمةند 

 هةذمار نةكرَين و زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. ِرَيواز فائق حس بةِرَيز

ا كاك سيثان قسة بكات، ِرَيطة دةدةين بة تؤ خؤت وتت ب كاظمسوثاس، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، د. 
 كاك ِرزطار دوايي بة جةنابت، فةرموو.

   بةِرَيز ِرزطار حممد حممود:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ديارة باس لةوانة كة ئةو ِرَيذةي كة دادةنرَي بؤ ثارَيزطاكان و قةزا و ناحيةكان 2( بِرطةي )3ماددةي )
َيشنيار دةكةم بكرَيتة نيسبة وةكو هاوِرَيم كاك شوانيش باسي كرد، لةبةر بةِراسيت بةزؤري دةزانني من ث

ئةوةي ئَيستاكة دةبَي ِرةضاوي باري دارايي خةَلك بكرَيت، خةَلك ئَيستا زؤر بَيكارة، ئةوانةيشي كة 
ضي ئَيستا تةجاوزيان كردووة دةتوامن بَلَيم زؤربةي زؤريان خةَلكي كةم دةرامةتن، من لَيرةدا دةَلَيم باشة بؤ

ئةم سيعرية لةسةر هاووآلتي دابنرَي، لة كاتَيك دا وةختَيك زةوييةكي كشتوكاَلي كةوا يةك سةدة بة دةست 
%ي 3فةالحَيكةوة بَيت حكومةتي هةرَيمي كوردستان يان بَلَيني وةزارةتي شارةواني ثرؤذةيةكي لةسةرة لة 

% قةرةبووي ئةو هاووآلتية 12ثؤيةكي كشتوكاَلي لة قةرةبووي ئةو هاووآلتيية دةكاتةوة، زةوييةكي بَلَيني تا
دةكاتةوة، بةِراسيت ئةوة لَيرة دةبينني ئةوةي كة ئَيستا ئةم ياساية بةو نةعةوة بَي من تةصةوري دةكةم لة 
جياتي ئةوةي ئةو خانووة تةجاوزانة تاثؤ بكرَيت، دةبينرَين كة ئةوة ضؤَل بكرَين، من ثَيشنيار دةكةم ئةو 

لةبةر ئةوةي هةر باسي يةك شار  ،% بة نيسبة لَييان وةرطريَي15سوودمةند نةبوونة لة  كةسانةي كة
بكةين، لة شارَيك دا جياوازي لة نَيوان تةجاوزةكان دا هةية، تةجاوز هةية لة ساَلي نةوةتةكان ئةو كاتة كة 

تيجاري و زةوييةكةي ئَيستا شةقامَيكي طشيت بة تةنيشيت دا تَيدةثةِرَيت بؤتة شوَينَيكي  ،كردووَييت
بةهايةكي باشي هةية، زةوييةكي تريش هةر لة عةيين شاردا بؤ منونة من باسي كةالر بكةم باسي 
كولةجؤيةكان بكةم، خةَلك يةعين لة ناو قوِر و زةلكاودا دةذي، لة شوَينَيكي تريش بابَلَيني باسي الي ليواكة 

بيست دةفتةر دؤالر بكات، بةآلم لة ناو كولةجؤيةكان  بكةين، لةوَي تةجاوز هةية ئَيستا زةوييةكةي ِرةنطة
دا ِرةنطة دوو دةفتةر، سَي دةفتةر دؤالر بكات، ئةطةر بة مةترة بَي ئةوة بة يةك شَيوة ثارةيان لَي 

بؤية ثَيشنيار دةكةم بة نيسبة  وةردةطريَيت، ئةطةر بة نيسبة بَي ئةوة ئةو كاتة لةسةر بةهاي زةوييةكةية،
% بَي، بؤ ئةو كةسانةي كة سوودمةند نةبوونة و بؤ ئةو كةسانةش كة سوودمةند 15لة  بَي و نيسبةكة

% بَيت، لةبةر ئةوةي ئةوانةيش كة سوودمةند بوونة من ئَيستا هاوِرَيم هةية ثَيشمةرطةية 20بوونة لة 
ديناري سويسري، يةعين  1000زةوييةكي وةرطرتووة داويةتي بة  2000نقيبة ئةو كاتة لة ساَلي 

 ئَيستاكة ضؤتة تةجاوزةوة، ئةوة كةس و كاري شةهيد شارةزام لة ....
 



 265 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فائق حس
 كاك ِرزطار قانون بؤ عام دادةنرَيت، بؤ طشيت دادةنرَيت.

   بةِرَيز ِرزطار حممد حممود:
َين و كاك شاخةوان و شريين خان بؤ طشيت، من ئاخري شتم ئةوةية كة ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي كاك بةَل

 دةكةم بؤ ئةوةي كةس و كاري شةهيدان و قورباني ئةم وآلتة ببةخشرَين.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فائق حس

 ئاخري كةسي، فةرموو. كاظمبةَلَي، زؤر سوثاس، كاك د.
   فاروق نامق: كاظمبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نها ئةوةية كة ثشتطريي لة ثَيشنيازةكاني براي بةِرَيزم كاك سيثان دةكةم لة ليذنةي قسةكةي من تة

تايبةمتةند، تةنها دوو ئيزافةم هةية سةبارةت بة يةكَيك لة ثَيشنيازةكان ئةوةي كة سةرجةم ئةو ثارةيةي 
ةك ثارضة زةوي كة لة بِرطةي دووةمي ئةم ماددةية لة ماددةي سَييةم دا باس دةكرَيت، ئةطةر منوونةي ي

( هةزار دينار بَي 30مةترة، بة يةكَيك لة نرخةكان ئةطةر )( 200) وةرطرين كةو كةمرتينيان باس كراوة
هةر مةترَيك كؤي طشيت دةكاتة شةش مليؤن دينار، كة من ثَيمواية باسي خةَلكي فةقري و هةذار دةكةين 

دينار دةفع بكات، بؤية ثَيشنيازي ئةوةمان ة فةقري و هةذار بتوانَي بة يةك جار شةش مليؤن يمومكني ني
مانط، ئةوة بةدةل لةوةي كة ئةو فينانةي باس كراوة ( 12) كرد كة بكرَي بة قيسيت مانطانة بؤ ماوةي

بةتايبةت كةساني خاوةن ثَيداويسيت تايبةت و كةس و كاري شةهيدان و ئةنفالكراوان و ثَيشمةرطة، 
هةزار ( 120) خاوةن ثَيداويسيت تايبةت ئَيستا هاوكارييةكي بةتايبةت ئةوانةي كة بؤ منونة كةساني

ساَليشيان بدةييَت ئةوان ناتوانن ئةو شةش مليؤن ( 12) مانط،( 12) ديناري وةردةطرن، لةبةر ئةوة نةك
دينارة بؤ منونة دةفع بكةن، لةبةر ئةوة ثَيشنيازمان كردووة كة ئةم ضينانة لةو بِرة ثارةي كة لة بِرطةي 

 ماددةي سَييةمدا باس كرواة ببةخشرَين، زؤر سوثاس.دووةمي 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فائق حس

زؤر سوثاس، ليذنة تايبةمتةندةكان ثَيش ئةوةي ئَيوة جةواب بدةنةوة با دةرفةت بدةين بة وةزيري 
ةِرووي ئَيمة كرايةوة، لة تايبةمتةند، بةِرَيز وةزيري شارةواني ضةند ثرسيارَيك زؤر ئةساسي ية كة ِرووب

ِرَيطاي ئَيمةوة لةطةَل جةنابتان دةمانةوَي وةآلمةكة وةرطرين، سةبارةت بة لَيخؤشبوون لة كةس و كاري 
شةهيدان و ثَيشمةرطة و هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ و كةمنةندامان و ثَيشمةرطة دَيرينةكان، ئةوة 

بِرطةيةك دابنَيني سةبارةت بة شَيوازي دروست كردني  ثرسيارَيكي ئةساسي ية، دوو/ ئايا ثَيويستة ئَيمة
ليذنةي خةمآلندن، يان ئةو ليذنانةي لة شارةوانييةكان هةن بةم ئةركة هةَلدةسنت؟ سَي/ كة ئةوةش 
مةسةلةيةكي ئةساسي ية ئايا ذمارة يان بَلَيني رةقةم دابنَيني بؤ نرخةكان يان نيسبة دابنَيني؟ ضوار/ ئايا 

( ثَيكهاتووة، ئايا ِراسثاردة 3ن ثَيشنيازي جةنابتان ضية؟ ثَينج/ ئةو ليذنةيةي لة ماددةي )بؤ خوَيندكارةكا
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دةكرا بؤ شارةواني دواي ئةوةي لة مةرجةكان دةكؤَلَيتةوة ِراسثاردة دةكات شارةواني حةقي ِرةفز و حةقي 
قبوَل نية؟ هةر تَيبينييةكي  قبوَلي هةية يان ئةم ليذنةية خؤي يةكاليي دةكاتةوة داواكارييةكة قبوَلة يان

تريش كة بةِرَيزتان هةتانة و ثرسياري بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمانة داوا دةكةين ِروونكردنةوةمان بدةنَي، 
شوَينكار كاك ساسان بةِرَيز وةزيري شارةواني، شوَيكار مةسةلةن لة طةرةكَيك دا هةمووي تةجاوزة بةآلم 

دوكانيش هةر بة تةجاوز دروست كراون و هةر ثرسيارَيكي تريش كة  ضةند دوكانَيكيشي تَيداية، ضةند
بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان كردوويانة و الي جةنابتان تةسجيل بووة و وةآلم بدةنةوة، سوثاستان 
دةكةين، دواتريش دةرفةت دةدةين بة بةِرَيز وةزيري هةرَيم، ضونكة بةِرَيزيان داواي كردووة ئةويش 

 بكات، فةرموو.دةيةوَي قسة 
   :و طةشت وطوزار بةِرَيز ساسان عوني/ وةزيري شارةواني

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان.

سةبارةت بةو ثرسيارانة ثَيش ئةوةي جوابي ثرسيارةكان بدةمةوة وةكو هةندَيك بةِرَيز كة ثرسيارةكانيان 
ؤيي ئةوة دذي ياساية و دذي ماستةر ثالن و نةخشةي بنةِرةتي جارَي هةر خؤي تةجاوز يان زيادةِر ،دةكرد

شارةكانة و تَيكداني ئةو نةخشة بنةِرةتييانةية كة داندراوة، بؤية بؤ ئةوةي جارَيكي تر ئةوة بهَينرَيتةوة 
 ناو ماستةر ثالن و بطوجنَينرَيتةوة لةطةَل نةخشةي بنةِرةتي ثَيويسيت بة ِرَيكاري ئةندازياري و ثَيويسيت

بة ِرَيكاري تر هةية، هةندَيك شت لةو بابةتة دةبنة ِرَيطر كة لة تةفاصيلةكان باسي دةكةين، ئةو شوَينانة 
ثَيموابي كة ئَيمة ثَيشنيازةكامنان لةسةر ثرؤذةكةي ثةرلةمان داوةتةوة و مةبةستمان لة بةخاوةنكردني 

ياخود شوَيين صناعي، تةنها ئةو  ئةو شوَينانةنة كة بؤ نيشتةجَي دةطوجنَين، نةوةك شوَيين تيجاري
شوَينانةي كة دةبنة شوَيين نيشتةجَي كردن، سةبارةت بة لَيخؤشبوون لة شةهيدان و ئةندامان و ثَيشمةرطة 
و هةموو ئةو ضني و توَيذانةي كة ئيوةي بةِرَيز ناوتان هينان، ثَيمواية ئةركةكة زياتر لةسةر شاني ئَيوةية 

آلم ثَيمواية بابةتي ئةوة ِرةئي شةخصي خؤمة، ثَيمواية موقةدةسرتين تةمخيين ئةو بابةتة بكةن، بة
شتةكاني كوردستان كة شةهيدان و بنةماَلةي شةهيدانن لةطةَل ثَيشمةرطة كة سيمبولي بةرطري كردنة لة 
كوردستان نةيهَينينة ناو ثرؤذة ياسايةك كة باس لة تةجاوز دةكات، ئةوة بؤ هةرَيمي كوردستان، بؤ 

هةرَيمي كوردستان و بؤ داهاتووي ئةو تةجروبةية ثَيمواية دةبَيتة كةم و كورتييةك كة مَيذوو  تةجروبةي
بةآلم ئةوة ِرةئي منة و دةكرَي هةروةكو هةتا ئَيستاكة  ،لةسةري موحاسةبةمان دةكات بِرياريش بؤ خؤتانة

نكردني زةوي، خانوويان بؤ كراية كة بنةماَلةي شةهيدان خزمةتطوزاري زؤر باشيان ثَيشكةش كراية لة دابي
دروست كراية طةرةكيان بؤ دروست كراية، منداَلةكانيان بةخشراون لةخوَيندن، ئةو شةهيدانةي كة هةتاكو 

ردستان، دَلنيام دَلسؤزيةت ئَيستا ئةو خزمةتانةشيان ثَي نةطةيشتووة، من دَلنيام لة دَلسؤزي ثةرلةماني كو
سةبارةت بة خزمةتكردني بنةماَلةي شةهيدان و دَلنيام لة ييةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان و جيد

دَلسؤزي هةموو حيزبة سياسييةكاني كوردستان كة لَي ناطةرَين بنةماَلةي سةربةرزي شةهيدان لة 
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بارودؤخَيكدا مبينَين كة شايةني ئةوان نةبَي، بة هةمان شَيوةي بة نيسبةت ثَيشمةرطة و هةموو ضني و 
ياريش الي خؤتانة، سةبارةت بةو ليذنانةي كة هةن بؤ خةمآلندن ئَيمة تةئكيد توَيذةكاني تريش دوا بِر

لةوة دةكةينةوة ئةو ليذنانة هةن و هةتاكو ئَيستا كارةكانيان بة ياسايي كردووة و شارةزانة و خةَلكي 
موخةميين وان كة دةتوانن نرخةكان دياري بكةن و هةتا ئَيستاش كرديتيان و سةركةوتوو بوونة لةو 
كارانةيان و بةدرَيذايي ضةندين ساَل ئةوة كارةكانيان بووة، سةبارةت بة داناني نيسبة ياخود تةسبيت 
كردني رةقةم من تةئكيد دةكةمةوة لةطةَل تةسبيت  كردني رةقةمني، عيربةت لةو ياساية جَيبةجَيكردني 

ة، بةِرَيزان نرخةكان با ياسايةكةيةو نةماخناتةوة ناو هةندَيك مةتاهاتي تر دواتر لَيي دةرنةضينةو
( هةزار 30لةبةرضاومان بي ئةطةر بةرزترين ئاست وةربطريَي، ئةطةر لة سةنتةري ثارَيزطاكان كة )

داندراية يةعين بؤ دوو سةد مةتر زةوي دةكاتة شةش مليؤن دينار، يةعين لة سةنتةري ثارَيزطايةك بة 
بكةية ساحَييب موَلكةك كة سةنةدي هةبَي و ( هةزار دؤالر بة شةش مليؤن كةسَيك 5( وةرةقة بة )50)

بتواني بيفرؤشَيتةوة لةوانةية بةالي كةمي سبةييَن شةش دةفتةر، حةفت دةفتةر دؤالري بؤ دةكاتةوة، 
يةعين ئةو سوودمةندة، لة قةزايةك بة ضوار مليؤن دينار دةيكةية خاوةني مولكَيك كة سةنةدي هةية، لة 

ةية خاوةن مولكةك كة سةنةدي هةية، تكاية ئةوةتان لةبةرضاو بَي، ئةو ناحيةك بة دوو مليؤن دينار دةيك
ياساية جَيبةجَي بكرَي باشة بؤ ئةوةي لة داهاتوو ِرَيطري بكات لةبةردةم تةجاوزاتي زياتر، سةبارةت بة 
ئةو ثرسياري ضوارةم، شوَيين كارةكان و دوكانةكان بة قةتعي ئةو شوَينانة شوَيين سةكةنني و ئةطةر 

كانةك دروست كرابي  ياخود شوَينَيكي تر ئةوا ئةو شوَينانة نةخشةي كةرتي بؤ دادةنرَي، دةكرَينة بلؤك دو
جاددةي بؤ دادةنرَي و دةبي حيسابي خزمةتطوزاري طشيت  و قوتاخبانة و مزطةوت و دايةنطة و هةموو ئةو 

َي بةآلم ياسايةكة بؤ شوَينةكاني بابةتانةي بؤ بكرَي، لةوانةية ئَيستا زووبي قسة لةسةر ئةو بابةتة بكر
نيشتةجَيبوونة، يةكَيك بةردةمي كؤآلنةكةي خؤي كةثرةكي لَي كرديية ئةوة بة تةصةوري ئَيمة ئةوة بة 
دوكان يان بة شوَينَيكي تيجاري حيساب ناكرَي، سةبارةت بةو بابةتةي شارةواني بؤي هةية ليذنةكان كة 

و شوَينةية، شارةواني كةسَيك نية تةنها موديري شارةوانييةكة دةطوترَي شارةواني مةعلومة شارةواني ئة
بَي بة ميزاج ئةو ئيش بكاتن، ليذنةي كة باس كراية ئةو ليذنةية كارةكان دةكةن، شارةواني و مةسنولي 
بةشي هونةري تَيداية، مةسنولي بةشي ئةمالكي تَيداية، ليذاني زؤري تَيداية، كةسَيك ناتواني ببيتة ِرَيطر 

ردةم بة خاوةن كردني زةوييةك بؤ كةسةك، سةبارةت بة ثرسياري تر كة ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان لةبة
كرديان، ئةوةي كة دةروخَيندرَي خؤي نةيِروخَيين شارةواني بريؤخَيين، خؤي بريؤخَيين باشرتة، ضونكة 

بلؤكةكان بةشَيوةيةك دةردَيين  دةتواني مةوادةكة بةكار بهَينَيتةوة، سةقفةكة تَيك دةدا شيشةكان دةردَيين،
لَيك دةداتةوة كة دةتوانَى لة شوَينَيكى تر بةكارى بينيتةوة، شارةوانى تَيك بدا شَوفةَلةكى دةبا دةمى 

تى ساحَيبةكةية كة طوتيتمان ؤية ئةوة لة مةسَلةحةب ،شؤفةلةكةى لَيدةدا و ئةنقازةكةى فرَى دةدا
ئةوةى كة كاك )هَيظيدار( طوتى شوَين لة شوَينيكى تر لة بؤى شارةوانى تَيكى نةدا خؤيان تَيكى بدةن، 

ئاوى تَيدابى  ،بة تةئكيد دةبَى شوَينَيك بى كة دةبى خزمةتطوزارى سةرةكى تَيدابى ،دةستنيشان بكرَيت



 268 

نى بباتة مةكتةب و ئةوانة، كارةباى تَيدابى شةقامى تيََدابى وة نزيك بى لةو شوَينانةى كة بتوانى منداَلةكا
بةاَلم بةشَيكى قةزاكان كة لة دةوروبةرى سةنتةرى شارة  ،رؤييةكان راستة بةشَيكى لة قةزاكانندةزَي

طةورةكانن نرخةكانيان هيضى جياواز نيية لةطةَل سةنتةرى شارةكان وة مودةى تةنفيزى ئةو ياساية )اىل 
َى ساَل ئةو بابةتة كؤتايي ثَى ابدل أبدين( نيية وةكو لة ثرؤذةكة نوسراية بؤ دوو ساَلة، يةعنى لة ماوةى س

 بَى، زؤر سوثاس. 
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 بةرَيز وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان فةرموون.
 ظاال فريد ابراهيم:د. بةرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يةةدةم وَيراى ثشتطريى كردمن بؤ هةموو قسةكانى بةرَيز وةزيرى تايبةمت ئةةةمن دة نةةةى  ةند ئةو روونكردنةوا

يةةرى  بةةة وةز نةةدى  تةنها لةسةر دوو خاَلةو تةنها لة رووى ياساييةوةية ناضينة ناو دقةى ئة بابةتانةى ثةيوة
 تايبةمتةند هةية لةبةر ئةوةى جةنابيان قسةي خؤي كرد.

ى ياساييةوة تةحديد كردنى يةكةم: ئةوةى كة باس لة نسبة كرا  لةطةَل نرخةكان  ئَيمة ثَيمان واية لة روو
 نرخ دةقيق ترة خاَلى يةكةم.

كةةة  نةةدةى  نةةة تايبةمتة ئةةةو ليذ دووةم: دائيمةن نسبة هةبَى لة بةينى ئةعال و وة ئةدنا باشرتة لةبةر ئةوةى 
كةةة  ضةةانةى  ئةةةو ناو بةةةينى  لةةة  كةةردن  يةةاوازى  بةةةينى ج لةةة  كةةا  تةةةقيم ب خةةؤى  كةةةى  داى دةنَيى موخةيةرى دة

سةةاكان  ،وضانةى كة سعريان كةمرتةسعريان زؤرة و ئةو نا لةةة يا تةةةن   لةَةةت عادة بؤية ئةوة تةقيقةن لة بؤ حا
بةةةو  قةةدير دةدرَى  حةةةقى تة تةةةمخني دةدرَى  يةةان  سةةعردةكرَى وة دووةم يةةدى  لةةةن تةحد ثةيرةو دةكرَى ئةوة

سةةلَيمان بةةةينى  لةةة  هةةةولَير و  بةةةينى  لةةة  لةةة ليذنةيةى كة تايبةمتةندة بؤ ئةوةى جياوازى بكةن بؤ  منونة  ى 
يةةةك،  يةةةَيك و قةزا سةةةربةخؤ بؤناح يةةةكى  بةةةينى ئيدارة لةةة  سةةةربةخؤ  يةةةكى  بةةؤ ئيدارة يةةةك  بةينى ثارَيزطا
بةةوون  سةةتةفيد  سةةى مو ئةوةى لة راثؤرتةكة دا هاتووة دةقيقة وة هيوادارم وةكو خؤى ثةسند بكرَيت، زؤر با

فادة بكاتةوة، ئةوةى لة راثؤرتى كرا ئةوةى كة موستةفيدة فيعلةن بة هيض شَيوةيةك نابَى جارَيكى كة ئيست
لةةة ) كةةة  ئةةةتؤ  خةةؤش 50ليذنةى ياسايدا هاتووة دووبارة موستةفيدى كردؤتةوة بؤ موستةفيد ضونكة  %( ىَل 

يةَةى  خةةؤى ث دةبى يةعنى جاررَيكى ديكة حةقى ثَى دةدةيةوة، بؤية ثَيمان واية دةبَى بة نرخى راستةقينةى 
ى ثَيى فرؤشرا وةكو كريارو فرؤشيارة ئةتؤ تةعاموىل لةطةَل بفرؤشرَينت ضونكة بة نرخى راستةقينةى خؤ

مةةة  سةةاكة، ئَي لةةةناو يا نةةرَى  دةكةى، ئةو عةرزةكةى كِريوة بةاَلم ئةو رايةش هةبوو كة هةر موستةفيد دةربهَي
تةةةعاموىل  ،ثَيمان باشة موستةفيد مبينَى لة ناوة ياساكة مادةم تةجاوزى كردووة بةاَلم بة نرخى راستةقينة 

طةةة كةةةردووة لة سةةةت  خةةةانووةى درو ئةةةةو  بةةةَى  سةةةاكة دة لةةةةناو يا نةةةةمينَى  طةةةةر  ئةةةةوةى ئة بةةةةر  كةةةرَينت لة ةَل ب
كةةا  يةةاد ب ئةةةتعاب ز سةةعار و  طةةة زؤر ئة كةةانى رةن نةةى ثامشاوة كةةة و البرد نةةةوةى خانووة تةةةوة، روخاند بروخَينرَي

شةةارةوانى تةةى  سةةا ث ،لةسةر حوكمةت و لةسةر وةزارة طةةةَل يا نةةةكا لة تةةةناقوز  ئةةةوةى  بةةؤ  يةةة  كةةو بؤ سةةتة وة َيوي
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طةةةَل  ،كريار تةعاموىل لةطةَل بكرَيت تةةةعاموىل لة شةةَيوةية  بةةةم  بةةازار  لةةة  ضةةةندة  خةةؤى  سةةتةقينةى  خةةى را نر
 بكرَيت، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
كةةة  ئةةةوةن  سةةةر  بةةةرَيزتان لة شةةتني  مةةة تَيطةي ئةةةوةى ئَي نةةرخ سوثاس، بةرَيز وةزيرى شارةوانى  ئَيستا  يةةةك 

يةةةعنى  بةةدةنَى،  ئةةةخريمان  سةةةى  هةبَى  وة بةرَيز وةزيرى هةرَيم لةطةَل ئةوةية كة ئةدنا و ئةقصا هةبَى، ق
سةةعرى  يةةةك  لةةَين  شةةتان دة لةَةَى وة جةنابي هةةةرَيم وا دة يةةرى  ئايا ليذنةكان تواناى تةمخينيان هةبَى بةرَيز وةز

نةةةى  هةةةتا ليذ كةةةن  يةةدى  يةَةك سابت هةبَى، رةئيةكمان بدةنَى تةوح تةةان ر خةةةن، خؤ يةَةك دة يةةان ر قةةانوونى خؤ
 خةنةوة لةسةر رةئيةك هةتا ليذنةى قانوونى وةاَلم دةدةنةوة، ليذنةى قانوونى فةرموو.

 بذار خالد عبداللة: بةرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

قةةة ثةةَيش،  لةةة  هةةةبووة  قةةةرارَيك  كةةةوا  كةةرد  لةةةوة  رارى بةس تةنيا جوابى كاك )د.شَيركؤ( دةدةمةوة ثرسيار 
يةةادة 1474رةقم ) لةةس ق لةةة ) ثااور ( بوو قرار جم خةةاَلى 31/12/1983بةةوو  طةةةى دووةم  كةةةوتووة، بِر ( دةر

بةةاَلو 2977يةكةم )ب( باسى ئةو حاَلةتةى دةكا كة نابَى دوو جار موستةفيد بَى لة وائعى عرياقيدا عدد )  )
 ( زؤر سوثاس.23/1/1984بووة لة )

 ثةرلةمان: ن/ سةرؤكىبةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 بةرَيز كاك )عباس( فةرموو.

 بةرَيزعباس فتاح صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةكيان ثَيويستى بةوة بوو كة قسةى بكةن و روونكردنةوةى لةسةر بدةن لةسةر ئةوةى كة دةكرَى دوو جار 
سةةوودمةند  كةةة  نةةةى  لةةَيني ئةوا مةةة دة بةةَى ئَي سةةوودمةند  تةةووة  نةةةمان و يةةان ىَل سوودمةند بَى ئَيمة  بةةوون ثارة

بةةاش 50وةردةطرَى لةبةر ئةوةى جارَى سوودمةند بوون، بةاَلم بؤ كراوة ) %( لةبةر ئةوةى هةموو اليةكمان 
كةةةس و  نةةةكان و  شةةمةرطة دَيري بةةةتى ثَي بةةة تاي بةةوو  مةةة  بةةةرَيز ئة نةةدامانى  دةزانني يةك لة ثَيشنيارةكانى ئة

سةةتان ( زةويان وةرطرت ئةم 94،95،96،97كارى شةهيدان لة ) كاتة بةراستى طرانى بوو لة هةرَيمى كورد
كةةردووة خةةانووى  كةةة  كةةا  يةَةك ب يةةةتى خانوو شةةتويةتى توانيو سةةتبةجَى فرؤ لةةة ،هةةةمووى دة سةةتى  زؤر  بةرا

يةةَةدة سةةةةر زةوى ز ئةةةةم )شةةةارةكانيش لة بةةةووة  نةةةدراوة ،%(50رؤيى  يةةةة دابةزَي كةةةؤى  ،بؤ بةةةة  خةةةؤى  يةةةةعنى 
نةةراوة، 30%، 20لةوةى كة زَيدة رؤيى كردووة كة ) %( فةرقى هةية50بةاَلم كراوة لة ) ،نرخةكةيةتى %( دا

يةةة يةَةوةردةطريَى ،ئةمة دووجار سوود مةند بوون ني كةةةى ل سةةةر  ،ضةةونكة ثارة كةةراوة، لة كةةارى  ئةةةو  هاو بةةةاَلم 
يةةةوة مةةى دا سةةتى وةاَل يةةةتى ،الدانى زَيدةرؤيى ئةمة جةنابى وةزير بةرا كةةةل و  ،يةةةعنى بؤخؤ ئةةةوةى  بةةةر  لة

ثةةَى ثةلةكةى دةتوانَى  يةَةذةم  مةةن ر بةكار بَينَيتةوة لة ض شوَينَيك ئةوةى دةدرَى، من لةسةر مةسةلةى ئةوةى 
تةةوانَى  يةَةذة دة كةةرا ر شةةيش  نةةةى هاوبة لةةة ليذ عةدالةت ترة لةطةَل  ئةوةمة لة ليذنة كاتى خؤى مناقةشة كرا 
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كةةا كةةةى ب نةةى ثا ،هةر زةوييةك بؤ زةوييةك بةراستى جياوازى لة نرخة يةةارى كرد بةةؤ د كةةرَى بةةةاَلم  كةةةى دة رة
سةةةلةى  ،تةمخينَيك ديارى بكرَى لةطةَل ئةو ثارةيةى زيارتر بَيت لةةة مة كةةا،  يةةارى دة يةةاتر د لةةةت ز بةاَلم عةدا

 بازرطانى و جتارى ئَيمة لة هةرَيمى كوردستان و زَوربةمان لة شارةكانيش دةذين. 
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 يان ئةوة قسةى ليذنةى ياسايى؟  ،ةرلةمان قسة دةكةنبةرَيز تان وةكو ئةندام ث
 عباس فتاح صاحل: بةرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةةمان  جةنابى وةزير لَيرةية بةراستى هةندَيك رةئى وان وةرطرين ضونكة جةنابى وةكيلى وةزير لَيرةية ق

ئةةةدنا و كةةة  كةةةوتووين  يةَةك  ئةةى  لةطةَل كردووة هةندَيكى لةسةر ئةم نرخانة ر سةةتا رة بةةةاَلم ئَي هةةةبَى  ئةةةعال 
 جياواز ثةيدا بووة، ئَيمةش ثَيويستة روونكردنةوة لةسةر ئةم بابةتة بدةين.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 ى وتى ئةوة صةالحيةتى خؤتانة.نانا جَيطرى وةزيرى شارةوان

 بةرَيز عباس فتاح صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

تةةةجاوز بؤ مة تةةة   تةةةواوى بؤ بةةة  سةلةى بازرطانى مةسةلة ئةوة نيية شوَينى بازرطانيية بةاَلم طةرةكَيك كة 
مةةة  بةةؤ ئة يةةةك  بةةَى ماددة سةةتى دة ئَى خؤ سةر جادة رةئيسييةكة هةمووى دوكانى ىَل دروست كراوة، ئَى بة را

رةية بؤ ئةو مةوزوعة، بؤ ئةو بدؤزرَيتةوة لةسةر رةئى ئةمة بؤية من ثَيشنيارةكة دةكةم جةنابى وةزير لَي
يةةة ) ئةةةو )200زةوي نةةدراوة  كةةة دا مةةةتر يانة سةةةد  بةةؤ 40م(  دوو  كةةراوة  يةةارى  شةةارةوانى د تةةى  بةةؤ وةزراة  )%

لةةةو  طةةريَى  يةةةى وةردة ئةةةو ثارة كةةؤى  لةةة  بةةَى  طةياندنى خةدةمات ئةو دووسةد مةتريةى تةعويز دةداتةوة دة
ئةة40) تةةة  سةةتةكان بطةَينَي مةةة %(  هةموو خةدةماتة ثَيوي نةةى ئَي شةةة كرد لةةة موناقة كةةة و  لةةة ثرؤذة شةةوَينة  ةو 

 وامان قسة لةسةر كردووة، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 زؤر سوثاس، بةرَيز وةزيرى شارةوانى، فةرموو.
 بةرَيز ساسان عونى)وةزيرى شارةوانى(:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كة هةبَيت وةكو تةسبيت كراية ثاش راوَيذكردنة لةطةَل بةرَيز وةزيرى كاروبارى  ثَيمان باشة ئةدنا و ئةعال

 ثةرلةمان ثَيمان باشة ئةدنا و ئةعاليةكة هةبَى.
 

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 وو.زؤر سوثاس، نوقتةى نيزاميية كاك )زانا( ئةطةر نوقتةى نيزامى نيية نابَى، كاك )هَيظيدار( فةرم
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 بةرَيز هَيظيدار امحد سلمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةطةر ثَيتان باش  ،بةرَيز وةزيرى شارةوانى كة لَيرةن وة ئةم بابةتةى سعرةكان ،بةرَيز ئةندامانى ثةرلةمان
 لةمان و نة ئةوةى وةزارةت.ربوو ثَيشنيارَيكم هةية وةكو ئينقاز لة بةينى نة ئةوةى ثة

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:فائق حس وازرَيد. بةِرَيز 
 ئةوة كةى نوقتةى نيزاميية بيدة ليذنة تايبةمتةندةكان.

 بةرَيز هَيظيدار امحد سلمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئَيوة ئةطةر ثَيتان باش بَيت روونكردنةوةى دةدةم بةشكةم رازى بوون لةسةرى هةردوو البطةنة رَيككةوتن.
 سةرؤكى ثةرلةمان: /نواز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

نةةةى بيدة ليذنة تايبةمتةند نةةدةكان ليذ نةةة تايبةمتة بةةة ليذ يةةن  فةةةت دةدة لةةةمان دةر ، بةرَيزان ئةندامانى ثةر
 ياسايى و ليذنةى تايبةمتةند ماددةى ضوارةم بؤ طفتوطؤ خبوَيننةوة، فةرموو.

 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددةى ضوارةم:
سةةاية 4كار داواكارى بة خاوةن كردن لةو ماوةيةى لة بِرطةى )ر كةسى زَيدةرؤئةطة ئةةةو يا ( ماددةى دووةمى 

طةةةى دووةم  ،ديارى كراوة ثَيشكةش نةكات يان بة ثَيدانى نرخى ديارى كراو يان  خةملَينراوى هاتووة لة بِر
فةةةوتَيت خ خةةاوةنكردنى دة يةةة و لة ماددةى سَييةم ثابةند نةبَيت ئةوا مافى بة  بةةة زةوى و بينا كةةة  انووبةرة

لةَةةتى  كةةةكانى دةو نةةى موَل بة ناوى شارةوانى ثةيوةنديدار تؤمار دةكرَيت، بة ثَيى ياساى فرؤشنت و بةكرَى دا
شةةَي بةةة  سةةتكراوةكان  هةةاى درو بةةة  شةةتنةكةى  بةةةر فرؤ لةةة بةرام شةةرَى  سةةتة بةركار لة هةرَيم دةفرؤ وةيةكى شاي

 .دةدرَيت بة خاوةنةكةى بوونى تَيكدراوى
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

( فةرموون، بةرَيزان سَى 4بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هةر بةرَيزَيك دةيةوَى طفتوطؤ بكا لةسةر ماددةى )
خةةان،  جنةةة(  يةةل(، )لة بةةةرَيز )د.امساع خةةان،  يةةة(  كةةةن، )بدر سةةة ب نةةةوَيت ق لةةةمان دةيا بةةةرَيزى ثةر نةةدامى  ئة

 وون.)بدرية( خان، فةرم
 بةرَيز بدرية امساعيل حممود:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةبةت   بةةة ني كةةةم،  يةةر دة جةةةنابى وةز هةةةردوو  بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان، ثَيشةكى بةخَير هاتنى 

مةةاددةى )4ماددةى ) لةةة  ( 2( ئةطةر كةسى زَيدةرؤكار داواكارى بة خاوةن كردن لة ماوةى لة بِرطةى ضوارةم 
يارى كراوة ثَيشكةش نةكا يان ثَيدانى نرخى دياريكراو يان خةملَينراو هاتوو لة بِرطةى دوو لة ئةم ياساية د
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لةةةوة 3ماددةى ) يةةد  مةةن تةئك ( ثابةند نةبَى ئةوا مافى بة خاوةنكردنى دةفةوتَى، بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 
كةةا2دةكةمةوة كة بَيطومان لة ماددةى ) يةةامن داوا ئةةةو ( بِرطةى ضوار زؤربةى هاورَي كةةرد  لةةةب  ئةةةوةيان تة رى 

مةةاوةى ) بةةة  كةةرَى  ئةةةوةى 180سةد و بيست رؤذة كة ضوار مانط دةكا ديار بكرَى ب بةةؤ  شةةتا رؤذ  سةةةد و هة  )
لةةة  يةةان  يةةة ئاطا جةةارى وا هة يةةان  بةةةى هاواَلت ضةةَيت زؤر كةةة دةردة بةةن  سةةاية  ئةةةو يا طةةادارى  هاواَلتيان زؤربةى ئا

قةةايع لةةةو دةرضوونى ياساكة نيية ياخوود ئاطايان لة و بةةن  مةةةحروم  يةةان  بةةَى هاواَلت بةةؤ دة يةةة،  سةةتان ني ى كورد
كةةة  ئةةةوة  سةةةر  مافةى خؤيان داوا دةكةم تةئكيد دةكةمةوة دووبارة وة هاورَييانيشمان زؤر حةريس بوون لة

بةةة )120بؤ ئةوةى مافى هاواَلتيان نةفةوتَى ئةو ) يةَةت  شةةتا رؤذ، 180( سةد و بيست رؤذة بكر سةةةد و هة  )
 زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد.  بةِرَيز
 زؤر سوثاس، )د.امساعيل( فةرموون.

 طه:بةرَيز امساعيل على 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةة  هةةاتوو  خةةةملَينراوى  يةَةذينت  سةةَيت ب لظَيرَى دظيت مودةيةك بَيتة تةعني كرن بَيتة دةستنيشان كرن رَيزا 
مةةار ( ثابةند نةبَيت ب3برطةى دووةم لة ماددةى ) كةةاتى تؤ لةةة  يةةذينت  لةةةوَى ب نةةةبَى؟  نةةد  وو ضةند مودة ثابة

كةةرَى يةةد ب ضةةونكة  ،كردندا مودةيةك تةعني بكرَى لة مودةى مانطَيك لة مودةى سَى مانط، موددةيةك تةحد
بةةؤ ) يةةنم 20( رؤذ )10( رؤذ )15شةرت نيية نةفسى لةحزة ثابةند نةبى، مومكينة ثَيويست بى  ( رؤذ دةب

 يةك بَيتة دانان، سوثاس.لَيرة ثَيتظيا موودة
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 زؤر سوثاس، )لةجنة( خان،  فةرموون.
 بةرَيز لةجنة ابراهيم عبدالرمحن:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
تةةةنها )4لة ماددةى ) لةةة  بةةاس  نةةى  بةةة روو ( رؤذ 120( ئاماذة بة بِرطةى ضوارةم لة ماددةى دووةم كراوة كة 

َى ثَيشكةش كردنى داواكارى بةَلطةكان، ثَيشنيار دةكةم ماوة و شَيوازى وةرطرتنى موستةحةقاتى دارايى كة ب
سةةتى  لة دواى ثةسةندكردنى ئةم ياساية دةكةوَيتةوة لة ئةستؤى اليةنى جَيبةجَى كرا بَيت ئةمةش بةمةبة

بةة لةةة هاوكارى كردن و بارودؤخى خةَلكى هةذار و كةم دةرامةت، بؤية ئةوةى  بةةاس  ضةةونكة زؤر  كةةةين  اس دة
يةةةى 300( رؤذةكة دةكرَي جةنابى وةزيريش باسى لة )120) ئةةةو ثانتاي كةةار  بةةةجَى  يةةةنى جَي كةةرد ال ( رؤذ 

خةةانوو  فةةةوتَى و  لةَةَى دة كةةة دة ضةةوارةم   لةةةماوة  تةةر  كةةا، دوا مةةةت ب كةةةم دةرا خةةةَلكى  هةبَى كة بتوانَى هاوكارى 
لةةة  بةرةكة بة زةوى و بينايةوة بنوسني خانووةكة بةةاس  بة زةوييةوة، ضونكة ئةمة باس لة بينايات ناكةين 

 خانوو دةكةين، زؤر سوثاس.  
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 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 زؤر سوثاس، بةرَيز وةزيرى شارةوانى ئةطةر قسةَيكتان هةبَى، فةرموو.

 :عونى / وةزيرى شارةوانى و طةشت و طوزارساسان  بةرَيز
 كى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤ

 لةسةر ئةو خاَلة هيض روونكردنةوةيةكمان نيية.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 زؤر سوثاس، بةرَيز وةزيرى هةرَيم، فةرموو.
 ظاال فريد ابراهيم:  بةرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 سوثاس بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 رؤكى ثةرلةمان:ن/ سةواز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 زؤر سوثاس، بةرَيز ليذنةى ياسايى و ليذنةى شارةوانى فةرموون ماددةى دواى ئةوة.

 :    حممدبةرَيز هاورَى بنْا
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددةى ثَينجةم: 
اية (ى ئةم ياس2بِرطةى يةكةم: رووبةرة زيادةكان لة رووبةرى ئاماذة ثَيكراو لة بِرطةى شةشةم لة ماددةى )

خةةةمَلَين بةةاو دة سةةتنةبة نرخى راستةقينةى  سةةت و خ نةةةماى خوا سةةةر ب بةةةرى رَيت لة جةةةى روو بةةةو مةر روو 
لةةة ) كةةان  لةةة ثارَيزطا لةةة )2م 300زةوييةكة لة هةموو حاَلةتَيكدا  قةةةزاكان  لةةة  لةةة ناح2م 350(  يةةةكان ي( و 

 ( زياتر نةبَيت.2م 200)
 يطرَيتةوة بة كةسى سوودمةندى لة دةوَلةت دادةنرَى.بِرطةى دووةم: ئةو كةسةى حوكمةكانى ئةم ياساية دة

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
حمةةي  بةةةرَيز )د. كةةا،  سةةة ب يةةة ق بةةةو ماددة سةةةبارةت  يةةةوَيت  بةةةرَيزَيك دة هةةةر  لةةةمان  نةةدامانى ثةر بةةةرَيزان ئة

يةَةدا نةةا(، )د. ز كةةاك الدين(، كاك )سةروان(، )د.رَيبوار(، )سوسن( خان، كاك )زا يةةذ(،  خةةان، )د.طةالو يةةان(  ن(، )ذ
مااان)جةالل(، كاك )بةَلَين(، )شايةن( خان، )طوَلستان( خان، كاك )كاروان(، كاك )لوقمان(، كاك )د.  كةةاك عث  ،)

 )بااَلنبؤ(، كاك )بةَلَين( فةرموون.
 بةرَيز بةلَين امساعيل حاجى ابراهيم: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةةة تَيبينيةكةى من لةسةر بِرط خةةاَلى دوو  بةةؤ  تةةةوة  تةةر ئةمانطةرَينَي جةةارَيكى  ةى دووةمى ماددةى ثَينجة كة 

مةةاددةى ) لةةة  طةةةى دوو  سةةاكة3بِر ئةةةو  ،(ى يا يةةارة  نةةةوة د سةةوود مةندبوو بةةة  يةةة  نةةدى هة كةةة  ثةيوة ئةةةوةى 
تةةة ،كةسانةى كة حوكمةكانى ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة بة سوودمةند بوون لة دةوَلةت هةذمار دةكرَين  كةوا
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مةةاددةى ) طةةةى دووى  لةةة بر خةةاَلى دوو  لةةة  ئةةةكا  بةةوون  سةةوودمةند  سةةى  بةةة 3ئؤتؤماتيكيةن دةبَى ئةوةش با  )
كةةة  ،%( ثَيويست دةكا البربَى و50بةخشني يا بة وةرطرتنةوةى بة رَيذةى ) شةةم  شةةتوانى هاورَيكاني ئةوة بؤ ث

يةة بةةَى لي سةةةد دة تةةةوةثَيشرت جةنابى وةزيرى ثةرلةمانيش باسى كرد كة بة لة سةدا  ئةةةوة دذ  ،ان وةرطريَي بةةؤ 
شةةَيركؤ(،  كةةاك )د. بةةوار(،  يةك نةوةستَى لةطةَل ئةم بِرطةية، هةروةها ئةوةى كة ثَيشرتيش بة رَيز كاك )د.رَي
شةةتةجَى  كةةةى ني خةةاوةنى ية سةةَيك  هةةةر كة )هةَلةس( خان، )سةرضنار( خان، برادةران باسيان كرد ئةوةى كة 

نةةةبَى بوون بووبَي وة تةجاوزى كردبَيتة سةر م تةةةتبيق  سةةةردا  سةةايةى بة وَلكى دةوَلةت ثَيويست دةكا ئةم يا
 وة بة نرخى رؤذ لَيى وةربطريَيتةوة، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 زؤر سوثاس، كاك )سروان( فةرموون.

 بةرَيز سروان حممد على: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةةبة نسبةت ماددةى ثَينجةم  سةةةر ني نةةةوةم لة هةةيض روونكرد كةةةم  طةةةى ية ئةةةو  ،بِر طةةةى دووةم  لةةة بِر بةةةاَلم 
سةةان  يةةةعنى دي نةةرَى،  لةةََةت دادة لةةة دةو سةةوودمةند  سةةى  بةةة كة تةةةوة  سةةاية دةيطرَي ئةةةم يا مةةةكانى  سةةةى حوك كة

تةةةجاوز  ،سوودمةند بوون ئةمن ئةطةر تةجاوز كردبَى كةةة  نةةيم  سةةة  ئةةةو كة مةةن  لةَةَيم  خةةؤم دة كةةة  نةةة  بةةؤ منو
هةةات  ،كردووة مةةةت  كةةرد حوك تةةةجاوزم  مةةن  طةةةر  كةةارا، ئة تةةةجاوز  كةةة  سةةةى  بةاَلم خؤم خؤم دةكةمة ئةو كة

شةةرتة،  نةةةكرَى با هةةةذمار  سةةوودمةند  بةةة  ئةةةوة  سةةتى  ثارةى لَيوةرطرمت بؤ بة سوودمةند هةذمار بكرَيم؟ بةرا
طةةريا، ضونكة ثَيشرت كة ثارضة زةوى بة خةَلك دةدرا ئةو بِرة ثارةية لة خةَلك وةرنةدةطريا زة تةةاثؤ وةردة وى 

كةةرَى 6ثَينج تا شةش وةرةقة وةردةطرا، ئَيستا ) ( شةش مليؤن وةردةطريَى، ئاخر بؤ بة سوودمةند هةذمار ب
نةةةك  يةةارة  سةةتا كر كةةا ئَي تةةةجاوز دة ئةةةوةى  مادةم حكومةت شةشة مليؤمن ىَل وةردةطرَى، ئةمن هةست دةكةم 

يةةان، تةجاوز كار بؤية بة سوودمةند هةذمار نةكرَى بةراى م ن وةكو ثَيشنيار ئةطةر ثةسند بكرَى الى هاورَي
 سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 زؤر سوثاس، )د.شايان( فةرموون.

 : حممد بةرَيز شايان كاكة صاحل
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( خاَلى يةكةم 5سةر ماددةى )تَيبينيةكةم هةية لة ،جطة لة وةى كة ثشتطريى قسةكانى كاك )بةَلَين( دةكةم
تةةةوةيلة خةماَلندنى رووبةرى زةوي خةةؤى مبَينَي بةةا وةك  بةةة  ،ةكان لة ثارَيزطاكان  يةَةت  قةةةزاكان بكر لةةة  بةةةاَلم 

 (، سوثاس.2م 500ةكان بكرَي بة )ي( وة لة ناحي2م 400)
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 فةرموون. زؤر سوثاس، )طالويذ( خان
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 : عثمانةرَيز طالويذ عبيد ب
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةراو ،ماددةى ثَينجةم مةةاذة ثَي يةةاد  ،يةكةم رووبةرة زَيدةكان لة رووبةرى ئا طةةة( ز شةةةى )ج يةَةرة و شةةة ل ثةةَيم با
تةةةوة ثرووبةرة زَيدةكان جطة لة رووبةرى ئاماذة  ،بكرَى تا روونرت بَيت نةةرت دةبَي َيكراو لة بِرطةى سَييةم روو

سةةاية ئةةةو  ئةةةم يا مةةةكانى  سةةةى حوك ئةةةو كة خةةةملَينرَيت، دووةم  يةةة دة بةةةو ثارة لةةةوى  يةةاترة  بةةةرى ز روو
نةةرَى لةَةةت دادة لةةة دةو سةةوودمةند  سةةَيكى  بةةة كة تةةةوة  سةةودةيطرَي لةةة كة طةةة  شةةةهيدان و ، ج بةةةرزى  سةةةر  كارى 

 ثَيشمةرطة و ثةككةوتةكانى سةنطةر كة بةسوودمةند هةذمار نةكرَين، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:از فائق حسورَيد. بةِرَيز 

 فةرموون. زؤر سوثاس، كاك )لقمان(
 بةرَيز لقمان محة حاجى: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددةى ) بةةة  كةةراوة 5سةةةبارةت  يةَةدةرؤيى  كةةة ز يةَةك  يةةةكان كات قةةةزا و ناح نةةةى  لةةة زؤري كةةةم  طةةةى ية لةةة بِر  )
لةةة ) ،روووبةرَيكى بةرفراوان كراوةتَى، خةَلك هةية باخضةى هةية بةةة 2م 350بؤية ئةطةر قةتيسى كةى   )

ئةةةوة  تةةر  سةةَيكى  سةةةر كة كةةرَى لة سةةت ب سةةةر درو خةةانووَيكى لة تةةر  رةئى من ناضار دةبَى رةنطة ئةمة جارَيكى 
سةةة نةةى  يةةةت كرد سةةةوزايى و ريعا سةةتنى  بةةة )وبكرَى، بؤية بؤ ثارا كةةان  مةةن ثارَيزطا ئةةى  بةةة رة ( 2م300زايش 

تةةة )2م450) بةاَلم قةزاكان بكرَيتة ،مبَينَيتةوة يةةةكان بكرَي طةةةى دووةم 2م500( وة ناح بةةة بِر سةةةبارةت   ،)
كةةة زيادة ثشتوانى لة رةئى كاك كةةراوة)سةروان( ئةكةم كةسَيك  كةةة  خةةؤى  ،رؤيية شةةى  سةةةكة كريبي طةةة كة رةن

كةةةى ،بَى دروستى نةكرد سةةابى  سةةوودمةند حي بةةة  طةةرى  ثةةارةى ىَل وةردة مةةة  ،بةاَلم كاتَى تؤ  مةةن ئة ئةةى  بةةة رة
بةةةجَى جؤرَيك ناعة سةةاية جَي ئةةةم يا كةةة  دالةتي تَيداية وة رةنطة ثرييةوةنَى لةم حاَلةتةى كةمرت ئامادة بَيت 

 بكا خانووةكانيان تاثؤ بكا، بؤية لةطةَل ئةوةمة ئةو بِرطةية البربَى، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 فةرموون. زؤر سوثاس، كاك )زانا(
 مسايل: بةرَيز زانا خالد 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةرد2ثَيشرت لة ماددةى ) شةةنيارةمان  ئةةةو ثَي شةةةش  طةةةى  سةةايى  ،( لة بِر نةةةى يا كةةة ليذ تةةةوة  يةَةرة هاتؤ بةةةاَلم ل

بةاَلم ثَيشنيارةكةى ئَيمة ئةوةية كة بطةرَيينة سةر ثَيشنيازى ياساكة كة سةقفَيكى ديارى  ،وةاَلميان داينةوة
لةةة )كردبوو لة خوَيندنةوةى ي طةةةر  ،(2م 500ةكةمدا كة ثَيشكةش كرا، سةقفةكة بريتى بوو  يةةة ئة ثةةَيم وا

تةةة  ،( دابنرَيتةوة ئةو كَيشانةمان معالةجة دةكا2م50) ئةةةو حاَلة كةةانيش  ضونكة رةنطة لة سةنتةرى ثارَيزطا
يةَةت )2م300( تةجاوز كردبوو )2م500هةبن، ئةطةر كةسَيك ) تةةاثؤ دةكر سةةةر  خةةةى 2م200( لة بةةةو نر  )

خةةةملَينرَى )2م100لَيرة بِريارى لَيدةدرَى )كة  خةةؤى دة ( 2م200( تر بة نرخى رؤذ بة نرخى ناوضةكةى 
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يةةة  طةةةَل زةوي لةَةة لة ضةةؤن مامة مةةةت  كةةةدابَى حكو طةةةراجى خانووة لةةة  جةةار  نةةدَيك  تر ضى لَيدةكرَى رةنطة هة
مةةاوة ( ىَل وةردةطرَيتةوة ئةوة دةبَى لةو برطةيةدا جَيطاى بطر2م200دةكات، ئايا ئةو ) بةةاقى زةوى  كةةة  َيتةو 

طةةةَل زةوي لةَةة لة يةةدار مامة طةةاى ثةيوةند ضةةؤن دةز كةةات وة )يةةضةندة  كةةة دة يةَةت 2م500ة ماوة سةةةقفةكةى ب  )
 بطةرَيينةوة سةر ئةصلى ثَيشنيازى ياساكة، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 لستان(خان، فةرموون.طزؤر سوثاس، )

 باقى سلَيمان: لستان طبةرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةةاددةى ) بةةةة  تةةةة 5سةةةةبارةت  يةةةةكان بكرَي ئةةةةوةى ناح كةةةة  يةةةة  شةةةنيارم وا نةةةيش ثَي كةةةةمى م طةةةةى ية ( بِر
تةةةةة )2م500) قةةةةةزاكان بكرَي ئةةةةةوةى  كةةةةةم، زؤر 2م400( وة  شةةةةايان( دة سةةةةةكانى )د.  لةةةةة ق شةةةةتوانى  ( ث

 سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 فةرموون. . زيدان(زؤر سوثاس، كاك )د
 بةرَيز زيدان رشيد خان اودل: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ثشتطريى لة ثَيشنيارةكانى )د.زانا( و )د.طالويذ( دةكةم، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 (، فةرموون.عثمانزؤر سوثاس، كاك )

  :كريم سوارة عثمان بةرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةةاددةى ) لةةةة 5بةةةؤ  سةةةةوزايى  لةةةة رووى  كةةةةين  طةةةةيى ب سةةةابى ذين سةةةتة حي مةةةة ثَيوي كةةةةم ئَي طةةةةى ية ( بِر
كةةةةردووةيةةةةناحي سةةةةةوزاييان  خةةةةةَلكانَيكى زؤر  بةةةةةتى  بةةةةة تاي سةةةةةوزاي ،ةكان  طةةةةةر يئةةةةةو  يةةةةة ئة ة لةوانة

ئةة كةةة  ئةةةوةى  ضةةَيتة  سةةتى نة يةةا دة تةةة  لةةة حاَلة ضةةَى  شةةى ب شةةارةوانى خؤ يةةرى  نةةة وةز سةةةوزايية جوانا ةو 
سةةةت بةةةة كةةةرا درو سةةةتى  مةةةة ثَيوي تةةةةى ئَي ئةةةةو واَل نةةةةوة  ئةةةةوة بدؤزي بةةةؤ  يةةةةك  يةةةة رَيطا بةةةدرَين، بؤ يةةَةك  وة ت

سةةوودمةندن  بةةابَلَيني  كةةة وا  سةةانةى  ئةةةو كة بةةؤ  مةةيش  طةةةى دووة هةةةروةها بِر يةةة، وة  يةةاتر هة سةةةوزايى ز
كةة بةةةتى ب ئةةةم با بةةؤ  حةةةلَيك  ئةةةوةتا  يةةا  شةةرَين  يةةاخود ببةخ بةةردوودا  خةةاَلَيكى لةةة را ضةةةند  يةةة  رَى لةوانة

بةةاى )يةةهةةةبَيت زةوي شةةارةكاندا  سةةةنتةرى  لةةةناو  طةةرَى  بةةاى )5ةك وةرب بةةَى  تةةةر  بةةَى 10( دةف تةةةر  ( دةف
 ( دةفتةر بَى، سوثاس.2بةاَلم لَيرة لةوانةية زةويةكة باى )

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 فةرموون. زؤر سوثاس، )د. حمى الدين(
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 ز حمى الدين حسن يوسف: بةرَي
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةة ) تةةةن  سةةتاندةرة عادة نةةراوة  بةةةرةى دا كةةرَى2م200ئةةةو روو سةةت دة خةةانوو درو كةةة (  ئةةةوةى  بةةةر  ، لة
هةةةاتووةيةةةرؤيزيادة كةةةة دا  قةةةة  لةةةة دة ئةةةةوةى  كةةةة  ئةةةةوةم  طةةةةَل  نةةةدَيك  ،ة لة يةةةة هة جةةةارى وا هة بةةةةاَلم 

يةةَةوان  بةةةةينى ن لةةةة  تةةةةوة  بةةةةرى زةوى دةمينَي طةةةةر روو طةةةة ئة نةةةةبَينت وة رةن سةةةوودى  طةةةة  خةةةانوو رةن دوو 
شةةةَيتةوة شةةةارةوانى بيفرؤ بةةةدات ،هةةةاتوو  يةةةةتى ىَل روو شةةةةى كؤمةاَل ضةةةة كَي نةةةدَيك ناو لةةةة هة طةةةة  يةةةة  ،رةن بؤ

سةةةاَلتَيك  بةةَى دة يةةة دة بةةؤ ضارةثةةَيم وا شةةارةوانييةكان  بةةة  شةةانة وة بةةدرَيت  جةةؤرة كَي ئةةةو  نةةى  سةةةر كرد
يةةةَةوان خان تةةةةة ن نةةةةدَيك زةوى دةكةوَي طةةةةة )هة كةةةةةى  رةن كةةةةان رووبةرة يةةةةا )2م50ووة يةةةةاتر 2م100(  ( ز

كةةان يةَةوان دوو خانووة لةةة ن يةَةت  ئةةةوةيان  ،ب سةةةاَلتى  شةةارةوانييةكان دة كةةة  كةةةم  ئةةةوة دة شةةنيارى  يةةة ثَي بؤ
 ثيََبدرَى بؤ رةفتار كردن سةبارةت بةو بابةتانة، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 فةرموون. ك )جةالل(زؤر سوثاس، كا

 الل حممد امني: بةرَيزج
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةةةروةها ي( بِرطةى يةكةم ثشت5لة ماددةى ) كةةةم وة  وانى لة قسةكانى بةرَيز )د.شايان( وة )طلستان( خان ئة
طةةةى دووةم شةةت ،لةةة بِر نةةةكرَين ث ئةةةذمار  سةةوودمةند  سةةانة  بة ئةةةم كة ئةةةوةى  كةةاك يبةةؤ  سةةةكانى  لةةة ق وانى 

 وان( دةكةم، زؤر سوثاس.)سةر
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 مةند ئةذمار نةبن، بِرطةكة البربَيت، زؤر سوثاس، )ذيان( خان، فةرموون.مةبةستت ئةوةية بة سوود 
 امحد:  طاهرذيان  بةرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةو بةةؤ كة ضةةى  كةةة هةر يةَةت بةو ثيََيةى  شةةةهيدان بكر نةةاو كارى  لةةة ثَي كةةة  يةةان  خةةوَينى ئازيزان يةَةك  كةةات دلؤث نا

هةروةها ئةو شةوخنوني و ئةو ماندوو بوونةى برا ثيشمةرطةكامنان لة  ،رزطاركردنى طةىل كوردستان داويانة
لةَةك و  هةةةموو مو بةةة  نةةاكرَى  سةنطةرةكانى بةرطرى لة شةرةف و كةرامةتى طةىل كوردستان بينيويانة بةراود 

شةة يةةة ث يةةا، بؤ بةةةرزى مةةاَلى دون سةةةر  نةةةوادةى  كةةةم خا شةةنيار دة كةةةم و ثَي يةةذ( دة شةةنيازى )د.طالو لةةة ثَي تطريى 
 شةهيدان ثةككةوتةكانى شةر بة سوودمةند بوو هةذمار نةكرَين.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 فةرموون. زؤر سوثاس، كاك )سوسن(خان
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 سوسن حممد مريخان:  بةرَيز
 ةمان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرل

سةةتاش  ،ماددةى دووةم لة بِرطةى دووةم تَيبينيم هةية تةةا ئَي يةةةعنى  سةةتيية  ئةةةوةى را لةةة بةراستى  نةةدَيك  هة
لةةة ماَلبات و كةسو يةةان  طةةةر روو تةةووة، ئة شةةى وةرطر نةةة زةوي تةةووة  كارى شةهيدان هةية كة نة خانووى وةرطر

بةةة  ،ووةدروستكردنى خانووى تةجاوز كردووة لة ناضارى بووة لة كةم دةرامةتى ب كةةةم  بؤية من ثَيشنيار دة
شةةةهيدان و  بةةةرزى  سةةةر  نةةةوادةى  لةةة خا طةةة  كةةة ج لةَةة  ئةةةم خا بةةؤ  يةَةت  يةةاد بكر يةةة ز ئةةةم فةقةرة سةةتى  را
ئةةةم  بةةؤ  كةةةم  خةةان دة يةةان(  يةةذ( و )ذ لةةة )د.طالو شةةتوانى  نةةةكرَى ث هةةةذمار  ثةككةوتةكانى شةر بة سوودمةند 

 مةبةستة، زؤر سوثاس.
 رؤكى ثةرلةمان:ن/ سةواز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 فةرموون. (زؤر سوثاس، كاك )باالنبو
 : نبو حممد علىبااَل بةرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئَيمة تةنها نابَى  ،ثَيش ئةوةى من بَيمة سةر ماددةى ثَينجةم دةمةوَيت ديسان جةخت لةسةر ئةوة بكةمةوة

نةةةوة بةةوون بكةي شةةتةجَى  شةةوَينى ني سةةةر  يةَةداطرى لة مةةة زةوي ،ث بةةؤ ةيةةئَي كةةة  يةةة  شةةارةوانيمان هة كى زؤرى 
مةةاددةى ) كة بةنزينخانة بةةة  بةةةرى 5بؤ ريزة دوكان بؤ بيناية بةكار هاتوون، سةبارةت  كةةةم روو طةةةى ية ( بِر

زيادةكان لة رووبةرى ئاماذة ثَيكراو لة بِرطةى شةشةمى ماددةى دووةمى ئةم ياساية بة نرخى راستةقينةى 
خةةةمَلَين نةةةماى خوبةةاو دة سةةةر ب سةةتنةرَيت لة سةةت و خ بةةةرى زةويا جةةةى روو بةةةو مةر هةةةموو يروو  لةةة  كةةة  ة

توو ئةو ئةطةر ها ،(2م400( وة لة ناحيةكان )2م350( وة لة قةزاكان )2م300حاَلةتَيكدا لة ثارَيزطاكان )
رؤييةى لَيكراوة لةمة زياتر بوو ضى لَيدةكةن؟ نيوةى بيناكةى ئةروخَينن؟ بةرَيز بينايةى لةسةر ئةو زيادة

( زياتر بوو يان 2م400رؤكراوة لة )رووبةرى زيادة ةرلةمان ئةطةر هاتوو ئةو بينايةى كة لةسةرسةرؤكى ث
ة ناروخَينرَى، ئةم بِرطةية يبة ثَيى ئةو جَيطايانةى كة ديارى كراوة زياتر بوو بيناكة ئةيروخَينن، ثَيم واني

كةة3( بِرطةى يةكةم دذ بة ماددةى )5ماددةى) مةةارة )( بِرطةى سَيية ئةطةر سةير  ئةةةىَل ذ لةةة دواى  (ى 80ةين 
نةةى 1970سةةاَلى ) لةَةةتى روودا لةةة حا بةةةاَلم  كةةرَين،  مةةار دة شةةارةوانييةكان تؤ نةةاوى  بةةة  هةةةرَيم  لةةة  بةةةركار   )

يةَةدةرؤيى  خةةانوو ز بةةة  شةةة  ئةةةو بة ئةةةوا  كةةراوة  مةةاذةى ثَي سةةةرةوة ئا زَيدةرؤيى لةسةر بةشى ئةو زةويانةى لة 
م( يش بَى ئيفراز 1000خاوةنكردن، يةعنى ئةطةر بينايةكة ) لةسةر كراوة ئيفراز دةكرَى بة مةبةستى بة

 ئةكرَى ئةكرَى بة ناوى زَيدةرؤكارةوة، كةواتة دذ بة بِرطةى يةكةمى ماددةى ثَينجةمة، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 فةرموون. دةستت خؤش بَى،  كاك )د.رَيبوار(زؤر سوثاس، 
 
 



 279 

 : عبدالرحيم عبداللة رَيبوار بةرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

طةةةى دووةم و5سةبارةت بة بِرطةى دووةم ماددة ) نةةاوةرؤكى بِر نةةةوةو( ئةطةر بة وردى لة  سةةت  ،رد بي وا هة
نةةةبوون ستةواذةى سوودمةند بوون يان سووددةكةين كة جؤرَيك لة ناكؤكى لة رووى ماناوة لةطةَل دة مةند 

بةةزانني  دروست دةكا، ثَيش هةموو كةةةين  شةةناى  يةةان ئا كةةةين  سةةة ب شتَيك ئةطةر زاراوةى سوودمةند بوو ثَينا
مةةةت لةةة حكو بةةةر  ،كَين ئةوانةى سوودمةندن  بةةَى بةرام يةةةكيان  ضةةة زةوي يةةا ثار سةةانةن  ئةةةو كة سةةتى دا  لةةة را

تةةةملى  بةةؤ  يةَةت  يةةة وةردةطر ئةةةو زةو كةةة  سةةةى  ئةةةو كة شةةى  ئةةةو رسوماتة وةرطرتووة لة دةوَلةت لة حكومةت، 
ئةةةو  كردنى يةةى  سةةتةحةقاتى دارا زةويةكة ئةوة هةَلبةت ناضَيتة ضوارضَيوةى ئةوةى كة ثَيى دةَلَين كة لة مو

ياسايةدا هاتووة، ئةو كةسةى بؤ منونة سوودمةند دةبَى لة سندوقى نيشتةجَى بوون يا سولفةيةكى عةقارى 
سةةوودوةرطرتووة ئةمانة ثَي تةةة  سةةوودمةند، كةوا لةَةَين  كةةةى دة سةةةية  ئةةةو كة بةةَى يةةزةوي مةند  ثةةَى دةدرَى  ةكى 

بةةؤ 5ئةوةى كة لة دةقى بِرطة دوو ماددة ) ،بةرامبةر ئةةةوةى  يةةا  سةةوودمةند   بةةة  ( هاتووة ئةوةية ئةو كةسة 
بةةة  تةةةوة  سةةاية دةيطرَي ئةةةو يا مةةاددةى  مةةةكانى  سةةاية حوك ئةةةو يا نةةى  سةةةند كرد بةةة ثة بةةةر  لةةة بةرام نةةة  منو

ئةةةو  ثَيم واية هةَلةية لةبةر ئةوةى ،سوودمةند دادةنرَى نةةى  تةةةمليك كرد بةةةر  لةةة بةرام خةةؤى  سةةة بؤ ئةو كة
لةَةةتيزةوي لةةة دةو نةةاطرَى  بةةةر وةر بةةَى بةرام تةةة  ثةةارة دةدا وا يةَةك  سةةةرى بِر يةةة ةى كة زَيدةرؤيى كردووة لة ، بؤ

تةةرى ناكرَى بة سوود بةةةديوَيكى  كةةةم،  سةةةروان( دة كةةاك ) سةةةكانى  مةند ئةذماربكرَى لة رووةوة ثشتوانى لة ق
نةةاكرَى  لةبةر ئةوةى كة لة ياسا هاتووة ئةو ،)بةَلَين( دةكةمثشتوانى قسةكانى كاك  بةةَى  سةةوودمةند  كةسةى 

كةةرَى ،مةند بَىدوو جار سوود بةةةناو ب شةةى  بةةووة زةوى تةجاوزي سةةوودمةند  بةةَى دوو بؤية ئةو كةسةى كة  ، دة
 مةند، بؤية لةطةَل ياساش ناطوجنَى، سوثاس.جار سوود

 لةمان:ن/ سةرؤكى ثةربةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 فةرموون. زؤر سوثاس، كاك )كاروان(

 بةرَيز كاروان عبدالرمحن عبداللة: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةرد ثةةَي  يةةان  نةةا ئاماذة لةةة برادةرا شةةَيك  سةةتم بة كةةة وي ئةةةوةى  بةةةت  شةةت ،هةَل يةةة ث كةةاك يبؤ سةةةكانى  لةةة ق وانى 
ئةوةية كة ئايا  بةراستى ئةو كةسانةى  بةاَلم ثرسيارةكة لَيرةدا ،)سةروان( و كاك )لقمان( و هةظااَلمن دةكةم

انةيان هةية بَى بةرامبةر دةستيان كةوتووة؟ وة ثرسيارى دووةمم ئةوةية كة ئايا بة يئةوانةى كة ئةم زةوي
ئةةةم زةوييخاوةنداريةتى زةوي يةةةتى  كةةة يةكان دةكرَى بَى بةرامبةر بةخاوةندار هةةةردوو وةاَلمة كةةرَى؟  نةةة دة ا

كةةةوتووةيك لةو زةوينةخَير، بةشَيك رةنطة بةشَي سةةتيان  شةةَيكى  ،انةى هةن خؤيانت بَيبةرامبةر دة بةةةاَلم بة
كةةرَيندراون كة كِرزؤرى كِر شةةت ،دراون ناكرَى بة سوودمةند هةذمار ب مةةن ث يةةة  كةةة يبؤ كةةةم  بةةرادةران دة وانى 

مةةا ،دةبَى ئةمة البربَيت سةةَييةم بةاَلم لة هةمان كاتيشدا كَيشةيةكى قانوونيمان بؤ دروست دةكا لةطةَل  ددةى 
يةَةت ئةةةم  ،بِرطةى دووةم خاَلى يةكةم كاتَيك باس لة كةسى سوودمةند بوو دةكر جةةةى  يةَةت و مةعالة طةةةر ب ئة
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سةةو يةَةتوخاَلة بكرَيت لَيرةدا ئةمانة بة  يةةة البرب ئةةةم بِرطة نةةاكرَين وة  هةةةذمار  مةةاددةى  ،دمةند  كةةة  سةةتة  ثَيوي
 و ضارةسةربكرَى، سوثاس.سَييةم بِرطةى دووةم و خاَلى يةكةميشى مةعالةجة بكرَي 

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
سةةةى  بةةة ق سةةةبارةت  يةةة  سةةةيةكتان هة طةةةر ق شةةت و طوزارئة شةةارةوانى و طة يةةرى  بةةةرَيز وةز سةةوثاس،  زؤر 

 ثةرلةمانتاران، فةرموون.
 ساسان عةونى / وةزيرى شارةوانى و طةشت و طوزار:  بةرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 تةنها تةئكيد لةو رووبةرانة دةكةينةوة كة لة ثرؤذة ياساكةدا هاتووة، سوثاس.       

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
كةةة ئةوةى كة لة راثؤرتةكةى بةردةست سةةةى  ئةةةو كة بةةةوةى  تانداية بةرَيز وةزيرى شارةوانى، ئةى سةبارةت 

 ند بوو ئةذمار نةكرَى، ثةرلةمانتار دةَلَين البدرَى ئةو بِرطةية.َى بة سوودمةيانة دةكِريبة ثارة ئةم زةو
 وةزيرى شارةوانى و طةشت و طوزار: ز ساسان عوني/ بةرَي

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةاب  سةةوودمةند حي بةةة  طةةريَى  سةةوماتى ىَل وةردة ئةو كةسةى كة ئةو شوَينة بةكار دةينى و بة ناوى دةكرَى ر

 دةكرَى.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 راتان سةبارةت بةوةى ثةرلةمانتاران داوا دةكةن وةك خؤى مبَينَيتةوة، بةرَيز وةزيرى هةرَيم، فةرموو.
 بةرَيز ظاال فريد ابراهيم:          

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ثشتطريى لة وتةكانى بةرَيز وةزيرى تايبةمتةند دةكةين، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَي. دبةِرَيز 
 زؤر سوثاس، كاك )كاروان( نوقتة نيزاميية، دةى مةجالت نادةم، )بدرية( خان نوقتة نيزاميية، فةرموون.

 بةرَيز بدرية امساعيل حممود:          
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةارةت  ئومَيد ئةكةم  بةدلَيكى طةورةوة لَيم وةربطرى، جةنابت ثرسيارَيكت كةةرد ئي يةةر  ئاراستة جةنابى وةز
ئةةةوةى  ،بة سوودمةند نةبوونى شةهيدان دا ئَيمة رَيز و تةقدير تةواومان بؤ هةموو شةهيدان هةية لةبةر 

خةةاك نةةى  سةةو خوَينى خؤيان بةخشى بؤ ئازادى كرد بةةة كة شةةارةت  متةةان، ئي ئةةاو واَل مةةاَل و  كةةة  ئةةةنفال دا  كارى 
 ئومَيد ئةكةم كة  بةدلَيكى طةورةوة لَيم وةربطرى. ن،يشكةم ئةندامبة كوىل ئةنفالة وة  هةية خانةوادةى
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 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
مةةاددةى  ،)بدرية( خان من دَلم طةورةية نةةى  يةةارى كرد بةةة د يةةة  نةةد هة لة قانونيش دةزامن ياسايةكى تايبةمتة

بةة ئةةةنفالكراوان  كةةارى  سةةوكارى  ةماف و ئيمتيازاتى شةهيدان و كةس و  كةةردووة كة تةةةعريفى  كةةراوى  يةةارى  د
سةةو كةةراوان كة طةةةى قانونيئةةةنفال  لةةة روان يةةة،  يةةةكى ني هةةيض جياواز شةةةهيدان  بةةةكارهَينانى يةةكارى  ةوة 

 (.6موستةلةحى زؤر ئيشَيكى زؤر باش نيية، فةرموون ماددةى )
 :          بةرَيز ساسان عوني/  وةزيرى شارةوانى و طةشت و طوزار

 ى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك
 ماددةى شةشةم:

شةةة و وةزارةتى شارةوانى و طةشت تةةةوة و نةخ يةةان طرَي سةةاية دة ئةةةم يا مةةةكانى  و طوزار بؤ ئةو ناوضانةى حوك
نةةةكا  ثةةةر  سةةاية تَي ئةةةم يا بةةوونى  بةةةركار  كةةةوتى  سةةالَيك رَيك لةةة  ديزاينى ئامادةكراو يان نيية لة ماوةيةك كة 

 دةكات. مادةنةخشة و ديزاين و ثَيداويستى تةكنيكى ئا
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

مةةاددةى ) بةةة  سةةةبارةت  لةةةمان  نةةدامانى ثةر كةةاك 6بةةةرَيزان ئة فةةةرموون،  يةةة،  سةةةى هة بةةةرَيزَيك ق هةةةر   )
كةةاك ) يةةد(،  شةةَيخ زاه كةةاك ) يةةدار(،  مااان)هَيظ كةةاك  عث يةةل(،  شةةَيركؤ(، )د.امساع سةةةركؤ(، )د.  كةةاك ) سةةَيدةرى(، 

 ان(، )سةرضنار( خان، )هةَلةس( خان، )طلستان( خان.)ديارى( كاك )سريو
 بةرَيز  هَيظيدار امحد سلمان:          

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
شةةارةوانى يةةرى  بةةةرَيز وةز لةةة  يةةة  يةَةوة  ،لة ماددةى شةشةم داوا روونكردنةوةم هة شةةارةوانى ئ يةةرى  بةةةرَيز وةز

يةة سةةاية دة ئةةةم يا كةةة  نةةةوة  تةةةوةخزمةتطوزراى لةو ناوضانة دةب طةةةى دووةم  ،ان طرَي كةةةم بِر مةةاددةى ية بةةةاَلم 
مةسريى ئةو  ،انةى كة دروست كراون لة مةوداو هةر دروست دةكرَينو( ئةو خانو13/3/2018دةَلَينت لة )

نةةةوخانو لةةةم قانوو كةةرَى ؟انة ضى دةبَيت  طةةرى ب يةةا رَي كةةرَى  طةةرى دة كةةة رَي نةةةكراوة  هةةةنطاوَيك  هةةيض  سةةى   ؟با
يةةت ؟بوو دةكرَينةوةئةوانة دةروخَينن يا قةرة بةةةردةوام ب هةةةر  سةةةية  ئةةةو ثرؤ عةةيالج  نضةةؤ ،ضونكة رةنطة 

 دةكةن، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 سوثاس، بةرَيز )طلستان( خان، فةرموو.
 بةرَيز طلستان باقى سليمان:          

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ضةةاك  ،ووى زمانةوانييةوة هةَلةى تيايةدارشتنةوةى ئةو ماددةية لة ر شةةتنةوةكة  سةةتى دار يةةوادارم بةرا من ه

يةَةت تةةةوة،  ،بكر سةةاية دةيانطرَي ئةةةم يا مةةةكانى  ضةةانة حوك ئةةةو ناو بةةؤ   طةةوزار  شةةت و  شةةارةوانى و طة تةةى  وةزارة
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بةةوو بةةةركار  كةةةوتى  لةةة رَي نةةةبَيت  نى نةخشة و ديزاينى ئامادةكراويان نيية لة ماوةيةك كة لة ساَلَيك كةمرت 
 ئةم ياساية، نةخشةو ديزاينى ثَيداويستى تةكنيكى ئاماد بكات، نةك دةكات، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 فةرموو. (عثمانزؤر زؤر سوثاس،  كاك )

 :          كريم سوارةعثمان  بةرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةة ئَيمة بةس لة نةخشة و ديزاين ئامادةكر يةةة  ثةةَيم وا مةةن  كةةراوة،  يةةارى  او ئةوانةى كة نيانة بابَلَيني لَيرة د
سةةاَل  ،جار هةية زياترى ثَيضووة ،ساَلَيك ناكرَى يةعنى لة وانةية جار هةبووة دوو ساَلى ثَيضووة لةبةر ئةوة 

 ديار بكرَيت باشرتة نةك ساَلَيك، سوثاس. و نيوَيك
 ان:ن/ سةرؤكى ثةرلةمواز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 فةرموو. سوثاس، )هلز(خان
 هلز امحد حممد:           بةرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
تَيبينيا من لسةر مادا شةش ئةوةظة ثَيتظيا ثةيظةك بَيتة زَيدة كرن ل دةستثَيكَى ئو دارشتان وى ظَى شَيوَى 

سةةةر ثَيويستة وزارةتى شارةوانى و تا دوايى ئامادةدةكا بيتة ئامادة بكات ،بنت هةةةبينت ل مةةةك  ئةةةو ئيلزا بةةؤ  ن 
 وزارةت، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 فةرموو. سوثاس، كاك )د.شَيركؤ(

 :          مصطفىبةرَيز شريكؤ جودت 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

وةزارةتى شارةوانى بةردةمى وانى لة بؤضوونةكةى مامؤستا )هلز( ئةكةم كة وشةى ثَيويستة ئةخرَيتة يثشت
، وة لة هةمان كاتيشا ئةوةى كة باس لة نةخشة و ديزاينى ئامادة ئةكا نةخشة و ديزاين ئَيستا رو طوزاطةشت

يةةةتى يةةة ن شةةوَين هة ثةةالن زؤر  سةةتةر  بةةةس ما  ،دةزامن هةموو شار و شارؤضكةكان نةخشة و ديزاينيان هةية 
بةةوترَى  طةةؤردرَى  يةةزاين ب يةَةتلةبةر ئةوة بطؤردرَى نةخشة د مةةادة بكر سةةاَلَيكدا( ئا مةةاوةى  لةةة  ثةةالن  سةةتةر   ،)ما

تةةةوةوضونكة لة ثَيشرتيشا وت يةَةك خبرَي نةةة ر ئةةةو تةجاوزاتا ثةةالن  سةةتةر   ،ومانة لة ياساكة كة ئةبَي بة ثَيى ما
 ثَيم واية طوجناوترة، سوثاس. ،لةبةر ئةوة نةخشة و ديزاين بطؤردرَى بؤ ماستةر ثالن

 رؤكى ثةرلةمان:ن/ سةواز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 فةرموو. سوثاس، كاك)سةركؤ(
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 بةرَيز سةركؤ ازاد حسني:          
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ضةةى  نماددةى شةشةم ثَيويستما سةةاَلة بؤ سةةَى  بة ثرسيارة ئاراستةى وةزيرى شارةوانى، ئةم ياساية بؤ ماوةى 
 اين و نةخشة و ماستةر ثالن، زؤر سوثاس.دةتوانرَى كةمرت بكرَيتةوة ئةو كاتة كة ماوةى ساَلَيكة بؤ ديز

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 ( فةرموو.ظاهرزؤر سوثاس،  كاك )شَيخ  
 حممد على:           ظاهربةرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
نةةة سةةت  يةةا ثَيوي كةةةم ئا سةةيار دة كةةةين ثر سةةا دةردة مةةة يا ئةةةوةى ئَي بةةةر  طةةةورة، لة خةةواى  لةةة رووى  بةناوى  بوو 

سياغة كردنى ياساكة ماددةيةك تةرخان بكرَى بؤ ثَيناسة كردى زاراوةكان وةك هةر ياسايةكى تر بؤ ئةوةى 
 هيض طرفتَيك دروست نةبَى لةكاتى جَيبةجَى كردنى ياسايةكان، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس،  كاك )سريوان(، فةرموو.

 ريوان فرج حممد:          بةرَيز س
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةةةم  بةةوونى  هةر ديسان ماددةى شةش بِرطةى دووةم كة ئةَلَيت لة ماوةيةك كة لة ساَلَيك لة رَيكةوت بةركار 
شةةارةوانى  يةةرى  بةةةرَيز وةز ياساية تَيثةر نةكات نةخشة و ديزاين و ثَيدويستيةكان، ثرسيارةكة لة وةياية بؤ 

ئةى ئةطةر ئَيستا ساَل و نيومان دانا هةر جَيبةجَى  ،ئةطةر جَيبةجَى نةكرا ،َلَيكا جَيبةجَى ئةكرَىئايا لة سا
نةةابَى تةةةواو  سةةاَل  مةةةترة دوو  سةةةد  يةةةك دوو  يةةة جادة جةةارى وا هة نةةاوَى؟  سةةاوى  بةةة  ،نةةةكرا ثا ئةةةوة  يةةةعنى 

يوَيك و  من زياتريشى دادةنَيم، ثرسيارَيكيش و من ثشتطريى ثَيشنيارةكةى هاورَيم ئةكةم كة ئةَلَى ساَل و ن
 سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو كاك دياري.

 بةرَيز دياري انور محة:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ماددةي شةشةم لةو شوَينة ئةَلَي )لة ماوةيةك كة لة ساَلَيك لة رَيكةوتي بةركاربووني ئةم ياساية تَيثةر 
كات نةخشة و ديزان و ثَيداويسيت تةكنيكي ئامادة ئةكات( ثَيم واية بابةتي ساَلَيك بؤ دروست كردني نة

ماستةر ثالنةكة يان نةخشة و ديزاين كاتَيكي زؤرة، لةبةر ئةوةي ئةم ياساية بةركارة بؤ ماوةي سَي ساَلة، 
( رؤذ داوامان 120وة ئةبَي لة ماوةي )هاوواَلتيان بةثَيي ئةو ياساية برطةي دوو لة ماددةي ضوارةم كة هاتو



 284 

( رؤذ، ئةم كاتانة بةيةكةوة ئةثرسم لة بةرَيز وةزيري شارةواني بؤ 180كردووة رؤيشتووة بؤ منوونة بؤ )
 ( مانط ماستةر ثالني ديزاني ئةو شوَينانة بكةن؟ سوثاس.6ساَلَيكتان ثَيويستة؟ ناكرَي لة ماوةي )

 كى ثةرلةمان:ن/ سةرؤواز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو سةرضنار خان.

 بةرَيز سةرضنار امحد حممود:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةسةر ئةو ماددةية ئةَلَيم بؤ ئةوةي قوةتَيكي قانووني هةبَي زؤر زةروورة بلََََََيني ثَيويستة لةسةر وةزارةتي 
 شارةواني كة ئامادةي بكات.

 ثةرلةمان: ن/ سةرؤكىواز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو دكتؤر امساعيل.

 :طهبةرَيز امساعيل علي 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةز ثشتةظانيا بؤضوونا دكتؤر شَيركؤ دكةم، ئيزافةت كو ئةظة بَيذم كة لة ساَلَيك بَيذم زياتر نةبيت، 
 يةعين تَينةثةري و ئامادة ببيت.

 ن:ن/ سةرؤكى ثةرلةماواز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو وةزيري شارةواني.

 :و طةشت وطوزار وةزيري شارةواني /بةرَيز ساسان عةوني
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بةو ثرسيارانة، ثرسياري يةكةم ئةو خانووانةي لة دواي جَي بةجَي كردني ئةو ياساية دروست 
ةوة، ثار ساَل  2018اوة دواي مانطي سَيي ساَلي ضؤن تةعامووليان لةطةَل ئةكرَي؟ لةو ياساية دانر ،ئةكرَين

( ية كة مةنعي تةجاوزات و رَيكارة ياسايةكاني 2018( ي ساَلي )3ياسايةك دةرضوو بة ياساي ذمارة )
تَيداية بةرامبةر هةر خانووَيكي تةجاوز كة لةمودوا دروست ئةكرَين، ئةو دةستةواذةي بةكار هاتووة 

ضانةي حوكمةكاني ئةو ياساية ئةيانطرَيتةوة نةخشة و ديزايين وةزارةتي شارةواني بؤ ئةو ناو
ئامادةكراويان نية، نةخشة و ديزاين جوداية لةطةَل ماستةرثالن، هةية كةوتينة ناو ماستةرثالن، هةيانة لة 
دةرةوةي ماستةرثالنن، ئةوان ئةبَي نةخشة و ديزايين بؤ ئامادة بكرَي، لةو حالةتة عةشوايةي ئَيستا 

دةرباز بكرَين، بؤية ثَيويستة نةخشة و ديزايين بؤ حازر بكرَي، شةقامي راست بكرَيتةوة،  تَيدانة
رَيرةوةكان، مةوزعي هاتوو ضوون، بة شَيوةيةك بَي خزمةتي دانيشتوواني ئةو شوَينة بكات، لةبةر ضي 

ساَل نةخشة و وةزارةتي شارةواني ماوةي يةك ساَل دةستنيشان كراية؟ وزارةتي شارةواني لة ماوةي يةك 
ديزاني ئةو شوَينانة ئةبَي ئامادة بكات، واتة تا يةك ساَل ئةو مةجالة درَيذة ئةكَيشَي، ئةوةش ثةيوةستة بة 
هةندَي بارودؤخي ئابووري، كوردستان، تةنانةت بارودؤخي كارمةنداني وةزارةتي شارةواني، لةوانةية 
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ؤ دروست كردني نةخشة و ديزاينةكان، ثَيويستة لةهةندَي شوَين بةو دةرةجة كارمةندي ثَيويست نةبَي ب
لة شوَينَيكةوة بربدرَين بؤ شوَينَيكي تر، بؤية ئةو ماوةية زةروورة، ئايا ئةبَي لة يةك ساَل ئةو ئيشة تةواو 
بكرَي؟ هةوَلنةدةين كة لة ماوةي يةك ساَل و كةمرتيش نةخشة و ديزاينةكان تةواو بكرَي، بةاَلم ئةطةر 

خوازراو كة لة تواناي ئَيمة نةبوو ئةو ماوةية ئةكيد ثَيويسيت بة درَيذ كردنةوة هةية، هةر بارودؤخَيكي نة
بؤ ئاطاداريتان ماستةرثالن بة هةر شَيوةيةك ئيعالن بكرَي و مبانةوَي ئيشي لةسةر بكةين جاري الي كةم 

ذي ئةوَي بؤ ( رؤ30( رؤذي ئةوَي بةس بؤ ئيعالن كردن، نةخشةي بنةرةتي و نةخشةي ديزاين )60)
ئيعالن كردن، بؤية ثَيمان واية ماوةي ساَلَيك طوجناوة، ئةبَي ئةو مؤَلةتة هةبَي كة تيمة تةكنيكيةكة بتوانن 

 نةخشة و ديزاينةكان ئامادة بكةن، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 فةرموو وةزيري هةرَيم ئةطةر قسةيةكتان هةية.
 وةزيري هةرَيم:-فةريدبةرَيز د.ظاال 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 ( خبوَينةوة.7سوثاس، فةرموو ليذنةي شارةواني و ليذنةي ياسايي فةرموو ماددةي )

 حممد:   بةرَيز هاورَي بنْا
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:7ماددةي )
 ان بةثَيي ئةم ياساية بةو شَيوةية تةرخان ئةكرَي:داهاتة بة دةستهاتووةك

 برطةي يةكةم:
% بؤ وةزارةتي شارةواني و طةشت و طؤزار بؤ ثَيويستيةكاني نةخشة و ديزايين ئةو ناوضانةي 40رَيذةي 

 حوكمةكاني ئةو ياساية ئايانطرَيتةوة تةرخان ئةكرَي.
 برطةي دووةم:

 ن تةرخان ئةكرَي.% بؤ طةياندني خزمةتطوزاريية سةرةكيةكا40
 برطةي سَييةم:

 % داهاتي بةدةست هاتوو ئةطةرَيندرَيتةوة بؤ خةزَينةي دةوَلةت.20
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

سوثاس، كَي قسةي هةية؟ )كاك بةلَين، ئاشنا خان، كاك لوقمان كاك سةركؤ، كاك كاروان، كاك هَيرش، 
رزطار، كاك طؤران، كاك زانا، دكتؤر زَيدان، دكتؤر رَيبوار، رؤذان خان، كاك  طولستان خان، شريين خان، كاك
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حاجي سةفني، كاك سةروان، كاك سةعيد، كاك موسليم، بةدرية خان، كاك دياري، كاك كاوة، كاك مةم، 
 مامؤستا ئةبو بةكر، كاك سريوان(، فةرموو كاك بذار.

 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 مان.بةرَيز سةرؤكي ثةرلة

% دكةت بؤ ثَيويستيةكاني 40( ئَيكةم بةحسي نسبا 7وةكو ئةندامي ثةرلةمان ثَيشنيارةكي هةية، ل ماددا )
% بؤ طةياندني خزمةتطوزارية سةرةكيةكان، ثَينشيار دكةم ذبةر كو 40نةخشة و ديزاين، ل برطا دوو 

َيويسيت ب ثارةيةكي ثرتة، ذ بةر خزمةتطوزاريَي سةرةكي جادةية، شةرحة، عةمودة كارةبَيية، ئاوة، ثرت ث
% باشرتة 20% يان نسبا ديزاين ببتة 60هةندَي ئةطةر نسبا خةدةماتي رةئيسي بلندتر بيت عةلعةقل ببتة 

 خةدةماتي زَيدةتر بيت، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك موسليم.
 بةرَيز مسلم عبداهلل رسول:

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَي
( سةبارةت بةو داهاتة بةدةست هاتووانةي كة بةثَيي ئةو ياساية تةرخان كراوة كة 7بة نيسبةت ماددةي )

طؤزار بؤ ثَيداويسيت نةخشة و ديزايين ئةو ناوضانة % بؤ وةزارةتي شارةواني و طةشتو40يةكةم رَيذةي 
% بؤ 40تري خبرَيتة سةر برطةي دووةم كة ئةو ثَيم واية ئةكرَي ئةو رَيذةية بةشَيكي  ،دياري كراوة

خزمةتطوزاري سةرةكي تةرخان كراوة هةر لة زمين كاروضااَلكي وةزارةتي شارةواني، ضونكة وا ئةخوازرَي 
 كة زياتر طةياندني خزمةتطوزاري بؤ ئةو شوَينانة ثَيويسيت بة برَيكي زياترة، سوثاس.

 مان:ن/ سةرؤكى ثةرلةواز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو كاك بةَلَين.

 بةرَيز بةَلَين امساعيل حاجي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طةي يةكةم وةكو خؤي مبَينَيتةوة، بةاَلم برطةي دووةم شوَيين مةعين بؤ ئةو لة ثَيشنيازي من ئةوةية بِر
ي نةثَيكاوة، لةبةر ئةوة % ديار نية، برطةي سَييةميش كة ئةطةرَيتةوة بؤ خةزَينةي دةوَلةت هيض هينَيك40

% 60ثَيشنياز ئةكةم يةكةم وةكو خؤي مبَينَيتةوة، دووةم و سَييةم بكرَيتة يةك برطة و بةو شَيوةية بَي )
داهاتي بةدةست هاتوو ئةطةرَيتةوة خةزَينةي دةوَلةت بة مةرجَي بةكاربهَيندرَي بؤ دروست كردني 

 ت كردني رَيطاو بان(، سوثاس.– بؤ ضاكردن و دروس2قوتاخبانة و خةستةخانةكان، 
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك لوقمان.
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 حاجي: دقمان محبةرَيز ل
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةثَيي ئةو ياساية بةو شَيوةية تةرخان ئةكرَي، ثَيشنيار ( داهاتة بةدةستهاتووةكان، ب7ةي )سةبارةت بة مادد
و طؤزار، خاَلي دووةم ئةو طةرةكانة % بؤ وةزارةتي شارةواني و طةشت30ي يةكةم بكرَيتة رَيذةي ئةكةم خاَل

بةثَيي  حوكمةكاني ئةو ياساية لةو طةرةكانةن كةمرتين خزمةتطوزارييان  ،ة و تاثؤ ئةكرَينيكة تاثؤيان ني
ئةوة بارطراني لةسةر ةكان كة ي% تةرخان بكرَي بؤ بواري خزمةتطوزاريية سةرةكي50بؤ ضووة، بؤية 

 % بطةرَيتةوة بؤ خةزَينةي دةوَلةت، سوثاس.20حكومةت و وةزارةتي شارةوانيش كةم ئةكاتةوة، 
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو رؤذان خان.
 :بةرَيز رؤذان ابراهيم علي
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ساَلن، ضوانيا 3رؤذن، مودَي كار كرنا ياسايَي ديار كري )( 120) ريمودَي ثَيشكةشكرنا داخازي ديار ك
ثارَي ديار كري بؤ قةزا و ناحية، بةلَي ضةوانية ثارَي هةميا ديار نةكرية، ئَيكجارية، يان ب قستة، ئةطةر 

، هات ب قست بينت ئةو برة ثارةيا و برَي ثارَي ماي موودَي ياسايي خالس بي ضاوا دَيتة ضارةسةر كرن
 باشرتة ئةطةر بهاتبا ضارةسةر كرن، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، حةسيبة خان فةرموو.

 بةرَيز حةسيبة سعيد ابراهيم:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( برطةي يةكةم منيش ثشتةواني راي براي بةرَيزم كاك لوقمان ئةكةم بةوةي 7بة نيسبةت ماددةي )
%ن هةر لةو ماددةية برطةي ضوارةمي بؤ زياد بكرَي و يان بة 50% بَي و بكرَيتة 30ي يةكةم برطة

يان َوانةي كة زَيدةِريثَيشنيار ئةكةم بةوانةي ئةبةخشرَين لة ثَيداني نرخي ئةو زةوي ،ماددةيةك زياد بكرَي
زياد بكرَي يان بة ماددة ( 7مةند نةبووبن، ض بة برطة بؤ ماددةي )، ثَيويستة ثَيشرت سوودلةسةر كراوة

 (.8ثَيش ماددةي )
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 ة خاتوون، فةرموو كاك رزطار.يئةوة شوَيين ئةوة ني
 بةرَيز رزطار حممد حممود:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثشتيواني لة ثَيشنياري كاك بةَلَين ئةكةم، سوثاس.
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 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:سواز فائق حرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو كاك كاروان.

 بةرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةلبةتة ئةو نرخانةي دانراون فيعلةن حكومةتي هةرَيم ئةبَي بةشَيك لةو ثارةية بضَيتة خةزَينةي 
ثَيم واية ئةو ثارةية بؤ نةخشة و  حكومةت، شارةوانيش ثَيويسيت بة برَيكة بؤ نةخشة و ديزاين، بةاَلم

ديزاين دياري كراوة ئةو ثارةية زؤرة، بةو ثَييةي وةزارةتي تريش هةية مةعنية بةو بابةتةوة، ئَيمة هةم 
وةزارةتي كشتوكاَلمان هةية، هةم وةزارةتي داديش هةية، بؤيا ثَيشنياز ئةكةم كة سياغةي ئةو ماددةية بةو 

% وةكو خؤي مبَينَيتةوة بةو ثَييةي ئةو 40ةياندني خزمةتطوزاريةكان % ط30شَيوةية بَي ) شارةواني 
% ئةمَينَيتةوة 15% بضَيتة خةزَينةي، ئةو 15ناوضانة مةغدوور و غةدر لَيكراون، حكومةتي هةرَيم 

 تةرخان بكرَي بؤ وةزارةتةكاني كشتوكاَل و وةزارةتي داد، سوثاس.
 مان:ني/ سةرؤكى ثةرلةواز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو بةدرية خان.
 بةرَيز بةدرية امساعيل حممود:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
% تةرخان بكرَي بؤ وةزارةتي 20( زياد بكرَي، ئةويش رَيذةي 7ثَيشنيار ئةكةم برطةيةك بؤ ماددةي )

نةي رَيكخسنت كشتوكاَل، لةبةر ئةوةي دوو ليذنةي مةعنني بةو وةزارةتة، ليذنةي دةستبةسةرا طرتن، ليذ
 بؤ كارئاساني بؤ ليذنة، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو كاك دياري.

 بةرَيز دياري انور محة:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 زار بؤوط% بؤ وةزارةتي شارةواني و طةشتو40( برطةي يةكةم ئةَلَي رَيذةي 7ثَيشنيازي من لةسةر ماددةي )
ةكاني نةخشة و ديزايين ئةو ناوضانةي حوكمةكاني ئةو ياساية ئةيانطرَيتةوة تةرخان ئةكرَي، يثَيداويستي

ثشتطريي هةموو هاورَيياني ثَيش خؤم ئةكةم كة داوايان كردبوو ئةو رَيذةية كةم بكرَيتةوة بؤ دابني 
ةوةندة، برطةي دووةم ئةَلَي لة % بكرَي ب30% بؤ 25كردني ثَيداويسيت نةخشة و ديزايين ئةو ناوضانة بؤ 

% 60% بؤ 55% بؤ طةياندني خزمةتطوزاري سةرةكي تةرخان ئةكرَي، داوا ئةكةم ئةو رَيذةية بكرَي بة 40
بؤ ئةوةي خزمةتطوزاري باش بؤ ئةو شوَينانة دابني بكرَي و لةطةَل سةوزايي، ئةثرسم لة بةرَيز وةزيري 

( 300دياري كراوي ئةو خانووانةي ئَيستا هةن دةوروبةري ) % كؤي ئةو ثارةية بة40شارةواني ئايا بة 
هةزاريش بَي كة ( 20) يان( 25) ( هةزارة لة كؤي طشتيش ئةطةر بؤ منوونة مةتري300هةزارن، ئةم )
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دواجار كؤ ئةكرَيتةوة بةشي ئةوة ئةكات خزمةتطوزاري سةرةكي بؤ هةموو ئةو ناوضانة دابني بكةن؟ دوو، 
% بةشي ئةوةي نةكرد حكومةتي هةرَيمي كوردستان و وةزارةتي شارةواني لة داهاتي 40ئةطةر ئةو رَيذةي 

ةكانيان ي% خزمةتطوزاري40خؤيان ئةتوانن خزمةتطوزارييةكاني ديكة تةواو بكةن يان نةخَير بة قةد ةو 
اوي % داوا ئةكةم كة ئةطةرَيتةوة بؤ خةزينةي دةولةت بة دياري كر20بؤ تةرخان ئةكرَي؟ سَييةم، ئةو 

 بةشَيكي زؤري بؤ سةوزايي و ذينطة دابني بكرَي، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو مامؤستا ئةبو بةكر.
 بةرَيز ابو بكر عمر عبداهلل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( فةرمانطةي 100و زياترة لة )( شارةواني هةية 207ثَيم واية ئةو وةزارةتة ئةطةر بة داتا بَي زياتر لة )

% بؤ خةزَينةي 20% بؤ وةزارةتةكة خؤي بَين 80ئاوي هةية، بؤية ثَيم واية رَيذةي ئةو وةزارةتة لة 
حكومةت بَي، ئَيمة دةستطريي ئةو وةزارةتة بكةين ثالني ضوار ساَلةي خؤي لةو كابينة جَي بةجَي بكات، 

يار دينارة، موكافةئةي ثَيويستة، مةسةلةي رَيذةي سةوزايي مل 40مةسةلةي ثاكردنةوةي هةية كة زياتر لة 
 % بؤ خةزَينةي حكومةت بَي.20% بؤ وةزارةت بَي لة 80ثَيويستة، بؤية رام واية 

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو كاك زَيدان.

 بةرَيز زَيدان رشيد خان:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

%، ضونكة 50% و خاَلي دووةم بكرَيتة 30رام لةطةَل بةرَيز كاك لوقمان كة خاَلي يةكةم بكرَيتة منيش هاو
زؤربةي خزمةتطوزارييةكان بؤ ئةو شوَينانةي ثارةكةي لَي وةرئةطريَي بؤ منوونة لة ناحيةكي دياري كراو 

شؤستة و شةقام و لة هةمان ئةو ناحيةية خةرج بكرَي، ضونكة ئةو ناوضة تةجاوزانة رَيطةوبان و 
قوتاخبانة و مزطةوت و بنكة و نةخؤشخانةي ثَيويستة، ثرؤذةي ئاو و ئاوةرؤشيان كَيشةيةكي زؤري هةية، 

 ضونكة زؤريان لةسةر شوَيين تةجاوز دروست بوون، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك سعيد.
 ن:تةتةرخا مصطفىبةرَيز سعيد 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة ثارةي دياري كراو بؤ نةخشة و ديزاين، تةبعةن بةشي زؤري ئةو تةجازانةي كراون زؤر بة 

ة، مةسةلةي بةرَيز وةزير وتي بةشي زؤري يمونةزةمي كراون، ثَيويسيت بة نةخشة و ديزايين تازة ني
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اني شار و شارؤضكةكانن، ثَيم واية ئةو ثارةي تةجاوزةكان بةثَيي ئةو ياسايةش داخلي ماستةرثالنةك
 % باشرتة.25دانراوة يةكجار زؤرة، ئةطةر بكرَيتة 

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 ثاس، فةرموو ئاشنا خان.وس

 بةرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

% بؤ طةياندني خزمةتطوزاري 40طةي دووةم ئةَلَي بِر ثرسيارَيكم هةية بؤ بةرَيز وةزيري شارةواني، لة
ة ضؤن سةرف ئةكرَي، بؤ كَي سةرف ئةكرَي، كَيش سةريف ئةكات، ثشتطريي قسةكاني يسةرةكي، روون ني

 كاك بةَلَينيش ئةكةم.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك هَيرش.
 بةرَيز هَيرش حسن محد:

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَي
ار ئةكم رَيذةيةك لةو داهاتة بؤ وةزارةتي طشتوكاَل بَي، لةبةر ئةوةي بةشَيكي ثةيوةندي بة زةوية يثَيشن

 كشتوكاَليةكان هةية، بؤيا ثشتيواني ثَيشنياري كاك كاروان ئةكةم.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك كاوة.
 اوة عبدالقادر حسن:بةرَيز ك

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( لةسةر تةرخان كردني داهاتة بةدةست هاتووةكان، وةكو ئةزانني ئةو ناوضانةي 7سةبارةت بة ماددةي )

ةويان لةسةر كراوة بَي نازترين ناوضةن، كةمرتين خزمةتطوزارييان بؤ كراوة، هةتا ئاو و كارةبا و زَيدةِر
% بؤ وةزارةتي شارةواني و طةشت و طؤزار 20شنيار ئةكةم رَيذةكة بةو شَيوةية بَي، ة، بؤية ثَييرَيطاشيان ني

بؤ ثَيويسيت نةخشة و ديزايين ئةو ناوضانةي حوكمةكاني ئةو ياساية ئةيانطرَيتةوة تةرخان بكرَي، دوو، 
 بؤ خةزَينةي حكومةت. 20% بؤ خزمةتطوزاريية سةرةكيةكان تةرخان بكرَي، سَي، 60

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَي. دبةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو كاك مةم.

 بةرَيز مةم اسكندةر مةم:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

%، 50% و بؤ طةياندني خزمةتطوزاريةكان 30ثشتطريي ئةو بؤضوونانة ئةكةم دةربارةي ئةوةي بؤ ديزاين 
ثَيشوو ثَيشكةشيان كرد بؤ ئيعفا كردني  بةاَلم ئةبَيتة ثرسيار، ئةطةر ئةو ثيشنيازانةي لة ماددةكاني
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ئةطةر ئةو رَيذة زؤرة ئيعفا بكرَي جةنابي وةزيري شارةواني ئايا هَيشتان بة  ،هةندَي لة ضني و توَيذةكان
% ئةتوانرَي خزمةتطوزاري بؤ ئةو شوَينانة بطةيةنرَي؟ يان ثَيويسيت بة بودجةي تايبةت ئةبَي؟ بؤية 50

 ةي سَي ساَل ئةوة جَي بةجَي بكرَي.ئةطةر وابَي ئةبَي لة ماو
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 فةرموو شريين خان.
 بةرَيز شريين امني عبدالعزيز:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة بِرطةي دووةم دياري نةكراوة ض وةزارةتَيكي مةعين خزمةتطوزارييةكان تةرخان ئةكات، بؤية ثَيشنيار 

% داهات بطةرَيتةوة بؤ خةزَينةي حكومةت و بة 60و برطةي دووةم و سَييةم دةمج بكرَي، لة ئةكةم هةردو
 ثَيي ثَيداويسيت ئةو ناوضانة خزمةتطوزرايةكان ثَيشكةش بكرَي. 

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
اييةكان وازحية ضني، % تةرخان ئةكرَي بؤ خزمةتطوزاري سةرةكي و سةرةت40سوثاس، بةرَيزان، ئةو 

هةريةكَي لةو خزمةتطوزاريانة وةزارةتي تايبةمتةندي خؤي هةية، تةسةور ناكةم بةرَيز وةزيري شارةواني 
 مةعنية بؤ وةالمدانةوةي ئةو ثرسيارة، فةرموو كاك زانا.

 بةرَيز زانا خالد مسايل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كاك لوقمان بؤ دياري كردني رَيذةكان، بةو شَيوةي بَي، برطةي  ثشتطريي لة ثَيشنيازي بةرَيزان كام بذار و
% بؤ وةزارةتي شارةواني و طةشتوطؤزار بؤ نةخشة و ديزايين ئةو ناوضانةي حوكمةكاني 30يةكةم رَيذةي 

ئةو ياساية ئةيانطرَيتةوة تةرخان ئةكرَي، لة برطةي دووةم ئيزافةيةك بكرَي، ضونكة روون نيية 
% بؤ طةياندني خزمةتطوزاريية 50ةكييةكان لة ض ناوضةيةكن، واي لَي بكرَي، خزمةتطوزارية سةر

 سةرةكييةكاني ئةم ناوضانةي لة بِرطةي يةكةم ئاماذةي ثَيكراوة تةرخان ئةكرَي.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك طؤران.
 بةرَيز طؤران عمر علي:
 ان.بةرَيز سةرؤكي ثةرلةم

 ثشتطريي قسةكاني كاك بةَلَين و شريين خان ئةكةم.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 نوقتةي نيزامي كاك هَيظيدار.
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 بةرَي هيظيدار امحد سلمان:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةش بؤ هةرَيمي عَيراق، ئةو قانوون-لة ثةيرةوي ناوخؤ نووسيومانة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان
% داهاتي بة دةست هاتوو ئةطةرَيتةوة بؤ خةزَينةي 20كوردستان هاتووة، لة ماددةكة برطةي سَي ئةَلَي 

 دةوَلةت، دةوَلةتي عَيراق يان حكومةتي هةرَيمي كوردستان؟
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك سةركؤ.
 لي:بةرَيز سةركؤ ئازاد طةال

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةي قسةكامن كرا، ثشتطريي لة قسةكاني كاك لوقمان و كاك كاروان ئةكةم.رزؤ

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو كاك جالل.

 بةرَيز جالل حممد امني:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 و كاك بذار و كاك لوقمان ئةكةم.ثشتطريي قسةكاني كاك بةَلَين و خاتوو شريين 
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك سريوان.
 بةرَيز سريوان فرج حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتطريي لةو ثَيشنيارانة ئةكةم كة داواي كةمكردنةوةي برطةي يةكةم ئةكةن و زياد كردني برطةي دووةم 
 يانة، سوثاس.َيةكان تةرخان بكرَي، بة تايبةت كاك بذار و ئةو هاوِريية سةرةكييربؤ خزمةتطوزا

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو كاك حاجي سةفني.

 بةرَيز سةفني اغا عمر:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

% بؤ وةزارةتي 15طةشت و طؤزار، % بؤ وةزارةتي شارةواني و 25%، 40( برطةي يةكةم ئةو 7ماددةي )
% بؤ طةياندني 40كشتوكاَل سةرف بكرَي كة ثةيوةندي بة زةوي كشتوكاَلي هةية، لة برطةي دووةم، 

 يةكان بؤ ئةو ناوضانةي حوكمةكاني ئةو ياساية ئةيانطرَيتةوة.ية سةرةكيخزمةتطوزاري
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 اك سةروان.سوثاس، فةرموو ك
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 بةرَيز سروان حممد علي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةكان هةموومان ئاشناي ثَيي، ثارةيةكي زؤر بة ؤيررَيمي كوردستانني، بؤية لة زَيدةهةموومان خةَلكي هة
 % زؤرة بؤ وةزارةتي شارةواني بؤ نةخشة و ديزاين......40دةست دَي لةو ناحيةية، 

 سةرؤكى ثةرلةمان: /نواز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 وةزيري شارةواني خؤي لَيرةية بؤيا.

 بةرَيز سروان حممد:
........وةزيري شارةواني لَيرةية بؤيا وادةلَيم، كةسَيكي خؤشةويستة، هةركةسَي لة شوَيين ئةو بَي هةر وا 

ةواني % بَي وةزارةتي شار10قسة ئةكةين، لةبةر ئةوةي ثارةيةكي خةيالي بة دةست دَي، من ئةلَيمك 
ئةتوانَي ئةو كارة بكات كة موختةسة ثَيوة، وةكو نةخشة و ديزاين، ثشتطريي هاورَييامن ئةكةم ئةوانةي 
داواي كةمكردنةوةي ئةو برة ثارةيان كردووة، بة تايبةت كاك لوقمان و كاك سةعيد ، بة نيسبةت دابةش 

ني خزمةتطوزارية سةرةكيةكان، % بؤ طةياند50% بؤ وةزارةتي شارةواني، 10كردني ثارةكانيش ئةلَيم 
% بطةرَيتةوة بؤ خةزَينةي حكومةت نةك دةوَلةت، لةبةر ئةوةي خةزَينةي حكومةتي ئَيمة ثارةي هةبَي 40

بؤ حاَلةتي نةخوازراو، سبةي داعشَيكي تر روو لة ئَيمة بكات ئةوكات خةوَينة بةتاَل بَي، بؤ هةموو 
 ، سوثاس.حالََةتةكان خةزَينةي حكومةت ثارةي تَيدابَي

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 فةرموو طولستان خان.
 بةرَيز طولستان باقي سليمان:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتيواني لة قسةكاني كاك بةلَين ئةكةم.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو دكتؤر رَيبوار.

 دالرحيم عبداهلل:بةرَيز رَيبوار عب
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كاتي طةرةكَيك ئيستيحداس ئةكرَي كَيشةي سةرةكي بريتية لة نةبووني خزمةتطوزاري، يان وةكو ثَيويست 
خزمةتطوزاري ناطةيةندرَيتة ئةو طةرةكانةي تازة دروست كراون، بةَلطةشم لةسةر ئةوة كؤمةلَي ستيمان 

ية، بةاَلم كَيشةي سةرةكيان خزمةتطوزارية، يان وةكو ثَيويست نني، بؤية هةية عةنواَ ناوي ئةوروثيان هة
% بؤ ثَيشكةش كردني 40%، ئةو 20% بؤ نةخشة و ديزاين دانراوة زؤرة، بكرَي بة 40ثَيشنيار ئةكةم ئةو 

 % بطةرَيتةوة خةزَينةي حكومةت.20%، 60خزمةتطوزاريةكان دياري كراوة بكرَي بة 
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 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:ائق حسواز فرَيد. بةِرَيز 
 زار.وسوثاس، فةرموو وةزيري شارةواني و طةشت و ط

 وزار:وةزيري شارةواني و طةشتوط /بةرَيز ساسان عوني
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيوةي بةرَيز هةم ئةتانةوَي ثارة لة خةَلك كةم وةرطرن، هةم ئةتانةوَي باشرتين خزمةتطوزاري بطاتة شوَينةكة، 
ةكة بةردةوامة و درَيذخايةنة، بؤية هيوادارم لةو تةناقوزة يرطرتنةكة يةكجارة، بةاَلم خزمةتطوزاريثارة وة

هةوَلبدةين بَيينة دةرَي بةوةي ئةو برة ثارانةي دانراوة ئةطةر حةدة ئةعاليةكةشي وةرطرين يةكجار ئةو كةسة 
خايةن شةقامي ئةبَي، شةبةكةي ئاوي ئةبَين  لةو فةرةزنا بودجةي مالي خؤي كةم ئةبَي، بةاَلم بؤ مةدايةكي دوور

خزمةتطوزاري خاوَين كردنةوةشي ئةبَي، ئةوةيان طرنطرتة لةوةي يةكجار لة خةزَينةي ماَلةكةي لةوانةية 
مةبلةغةك دَيتة دةرةوة، هيوادارم لة بابةتي نيسبةكان بة ئةكيد نةخشة و ديزاين ثَيويسيت بة مةساريف هةية، 

هةية، ثَيويسيت بة ضوونة دةري تيمةكان هةية، ثَيويسيت بة ئامَير و مةوادي تةكنيكي  ثَيويسيت بة دةرضوون
هةية، بةشَيكي زؤري ئةو شتانة لة تواناكاني شارةوانيةكان و دةزطا تايبةمتةنديةكاني سةر بة وةزارةتي شارةواني 

ضةندتان بريار لَيدا دَلنيا بن بؤ  زؤر زياترة، بؤية ثَيويستمان بة نيسبةيةك هةية، ئةو نيسبةية ئَيوةي بةرَيز
خزمةتكردي باشرتة و بؤ ديزاينَيكي باشرتة، سةبارةت بة خزمةتطوزارية سةرةكيةكان ئةو روون كردنةوةم هةية، 
حةز ئةكةم ببَيتة خزمةتطوزاريةكاني شارةواني، ضونكة خزمةتطوزاري سةرةكي لة نَيوان دةستةاَلتي سَي، ضوار 

ساحيبةتي ناكا و ثارةكة ئةروات و هيضي بؤ ناضَي، داوزا لة بةرَيزتان ئةكةم نيسبةكةتان  وةزارةت بز ئةبَي و كةس
هةرضي دانا، بةاَلم بطوترَي خزمةتطوزاري شارةواني بؤ ئةوةي وةكو وةزارةتي شارةواني ئَيمة مولزةم بني كة 

ئةو بةرَيزةي باسي كرد ئايا شةقامي بؤ ببيةن، رةسيفي بؤ ببةين، طرنطرتيش شةبةكةي ئاوي ثاكي خواردنةوة، 
ئةو رَيذة ثارةية بةش ئةكات؟ ئةطةر بةشي نةكرد ضية؟ بة دَلنيايةوة بةش ناكات، ثَيتان وانةبَي مةبلةغةكي زؤرة، 
ئةزانن كيلؤمةترَيك قري كردن ضةندي ئةوَي، طةياندني شةبةكةي ئاو ضةندي ئةوَي؟ كردني رةسيف، دروست 

ةش ناكات، ئايا وةزارةتي شارةوةني ضي ئةكات؟ ئَيمة داهاتَيكي ترمان هةبووة كة كردني مةجاري، بة دَلنيايةوة ب
% رسووماتي شارةواني بووة توانيوومانة سيانةي ئةو خزمةتطوزاريانة بكةين كة تا 17زؤر متةوازيع بووة كة لة 

كارانةي لَي بكةين بؤية  ئيََستا هةبووة، بةاَلم بة تةئكيد ئةوة بةش ناكات بؤ شوَينَيك تازة هةوَل بدةين ئةو
هيوادارم لة نيسبةكان زؤر زةختمان لَي نةكة، ئةوةي بةرَيز كاك ئةبو بةكر طوتي ثَي واية نيسبةيةكي باش ئةبَي، 

% ئةطةرَيتةوة سةر بودجةي وةزارةتي دارايي و جارَيكي تر دَيتةوة ناو ثرؤذةكان، سةبارةت بةوةي ضؤن 20ئةو 
 مةلومة، بةاَلم ضؤن سةرف ئةكرَي بة ئةكيد ئةكرَيتة شيت هةندةسي كة جَي سةرف ئةكرَي و بؤ سةرف ئةكرَي

بةجَي ئةكرَي، موراقةبةي دائريةي سةروي خؤي لةسةرة، ئةويش خازيعة بؤ دائريي سةروتري خؤي، هةمووشي 
و  خازيعة بؤ رةقابةي مالي، ئةويش سةرداني هةموو شوَييَن ئةكات، جطة لةوة لة وةزارةت ليذنةي تةفتيش

موتابةعة هةية، لة ئةجنومةني وةزيران فةرمانطةي بةدواداضوون هةية، بةدواداضووني دةقيقي هةموو 
 تةفاسيلةكاني ئةو ثرؤذانة ئةكةن، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو وةزيري هةريم..
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 :وباري ثةرلةمانبؤ كار وةزيري هةرَيمبةرَيز د.ظااَل فةريد ابراهيم/ 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ة.يسوثاس قسةمان ني

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:ز فائق حسوارَيد. بةِرَيز 
 و شارةواني ماددةي هةشتةم. يفةرموو ليذنةي ياساي

 حممد:   بةرَيز هاورَي بنْا
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي هةشتةم:
 كان حوكمةكاني ئةو ياساية جَي بةجَي بكةن.ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارة

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، كَي قسةي هةية؟ فةرموو كاك رزطار.

 بةرَيز رزطار حممد حممود:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

جَي بكةن، ( ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةو ياساية جَي بة8ماددةي )
روونة جَي بةجَي كردنةكةي ئةوةية ضارةسةري ئةو تةجاوزيانة بكرَي لة هةرَيمي كوردستان، رَيطري 
بكرَي لة تةجاوز، ثرسيارم لة وةزيري شارةوانني ئايا ثالن هةية بؤ ئةوةي زةوي ئيفراز بكةن و دابةشي 

 بكةن، ضونكة لة ئةجنامي.......
 ؤكى ثةرلةمان:ن/ سةرواز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 كاك رزطار ئةوة هيض ثةيوةندي بةو برطة نية، بة ثرسيار بنَيرة بؤ وةزيري شارةواني، فةرموو نوقتةي نيزامي.
 بةرَيز حسيبة سعيد ابراهيم:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( 8)وةك ثَيشرت موداخةلةيةك كرد ديسان لَيرة هةمان ثَيشنياري خؤم دووبارة ئةكةمةوة، بةر لةماددةي 

ثَيم باشة ماددةيةكي تر زياد بكرَي، بةو شَيوةية، ئةوانةي ئةبةخشرَين لة ثَيداني نرخي ئةو زةويانةي 
 زَيدةرةويان لةسةر كراوة ثَيويستة ثَيشرت سوودمةند نةبووبن، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 بو.نابينَيرة بؤ ليذنةي تايبةمتةند، فةرموو كاك باَل

 نبو حممد علي:بةرَيز بااَل
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةو 8دةربارةي ماددةي )

ياساية جَي بةجَي بكةن، ئةطةر سةير بكةين نووسراوة ئةجنومةني وةزيران، بةاَلم ثَيويستة جَي بةجَي 
 بكرَي.
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 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 (.9سوثاس، فةرموو ماددةي )

 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ثَيشنيارَيك ئةكةم لة رووي مةوزوعي طرنطة، ماددةيةك بؤ ئةحكامي 9ثَيش ئةوةي بضينة ماددةي )
يان برطةيةك ناكرَي لةطةَل حوكمةكاني ئةو خيتامي زياد بكرَين بنووسرَي كار بة هيض دةقَيكي ياسايي 

 ياساية ناكؤك بَي.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 لة دةستةاَلتي خؤياتة دوايي ئيزافةي بكةن، فةرموو ماددةي نؤيةم.
 حممد:   بةرَيز هاورَي بنْا

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ة رَيكةوتي باَلوبوونةوةي لة رؤذنامةي فةرمي وةقائيعي ئةم ياساية بؤ ماوةي سَي ساَل ل :9ماددةي 

 كوردستان كاري ثَي ئةكرَي.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 كَي قسةي هةية؟ بةرَيز وةزيري شارةواني؟ فةرموو هؤيةكاني دةرضوواندن.
 حممد:   بةرَيز هاورَي بنْا

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 اندن:هؤيةكاني دةرضوو

عَيراق و ضاسةر كردني -لة ثَيناو ثارَيزطاري كردن لة نيشانة شارستانيةكاني شارةكاني هةرَيمي كوردستان
حاَلةتةكاني زَيدةرةويي لةسةر ئةو زةويانةي موَلكي دةوَلةت و بة مةبةسيت دؤزينةوةي ضارةسةر بؤيان لة 

وام بوونيان و داناني سنوورَيك بؤيان بة دواي ئةوةي بوونةتة واقيعي حاَل و بؤ رَيطة نةدان بة بةردة
مةبةسيت جَي بةجَي كردني ماستةرثالني شارةكان لةاليةن شارةوانيةكانةوة ئةو ياساية دةرضووَينرا، 

 سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 رَيبوار. كَي قسةي هةية؟ )كاك رَيبوار، كالرا خان، ئاشنا خان، كاك مةم(، فةرموو دكتؤر
 بةرَيز رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شة تَيبينيم هةية، دواي ئةوة ثَيشنيار ئةكةم بة وسةبارةت بة هؤيةكاني دةرضوواندن من لةسةر هةندَي و

ةكان، بةس يسيغةيةكي تر دايربَيذنةوة، بؤ منوونة )نيشانة شارستانيةكان بكرَي بة هَيما شارستاني
وسراوة شارةكاني هةرَيمي كوردستان بكرَي بة شار و شارؤضكةكاني هةرَيمي كوردستان، بؤية ثَيشنيار نو
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ةكاني شار و شارؤضكةكاني يئةكةم بةو سيغةية دابرَيذرَيتةوة )لة ثَيناو ثارَيزطاري كردن لة هَيما  شارستاني
ئةو زةويانةي موَلكي دةوَلةتن و بة  عَيراق و ضاسةر كردني دياردةي زَيدةرةويي لةسةر-هةرَيمي كوردستان

مةبةسيت  ضارةسةركردن و دووبارة نةبوونةوايان دواي ئةوةي بوونةتة واقيعي حاَل بة مةبةسيت جَي 
 ةكانةوة ئةو ياساية دةرضووَينرا، سوثاس.يبةجَي كردني ماستةرثالني شارةكان لةاليةن شارةواني

 :ن/ سةرؤكى ثةرلةمانواز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 ئةوة بة نووسراو ئةطةر بيطةيةني، كالراخان.

 بةرَيز كالرا عوديشويعقوب:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةز ثَيشنيار دكةم سياغة هؤيةكاني دةرضوواندن بهَيتة طؤرين ب شَيوةك بطوترَي دطةل ثشنيارَيت كاك 
تة رَيخؤشكةر بؤ بةردةوام بوونا رؤميؤ سةبارةت بة رةضاظ كرنا ثَيكهاتَين نةتةوةي و ئايين و ئةظ شتة نةبي

 زَيدةرةويان، ثاشة رؤذَي ببيتة طؤرينا دميؤطرايف.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو ئاشنا خان.
 بةرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نيشانة، شارستانية، شارةكاني، تؤزَي لة دَيري يةكةم ئةطةر سةرنج بدةن سَي )شني( بة دواي يةكة، 

 ناخؤشة، ئةطةر ئةو نيشانة بكرَي بة دميةن يان سيما خؤشرت ئةخوَيندرَيتةوة، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 سوثاس فةرموو كاك مةم.
 بةرَيز مةم اسكندر مةم:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ة، واقيعي حاَل و رَيطانةدان بة بةردةوام بوون و يمانيةوة نيشانة تةواو نيهةلبةتة نووسيويانة لة رووي ز

سنووريةكانيش، واقيعي حال يةعين ضي؟ بؤية ثَيشنازَيك ئةخةمة بةردةست جةنابيان، بةو شَيوةية بَي 
ردني عَيراق و ضارةسةر ك-)لة ثَيناو ثارَيزطاري كردن لة سيما شارشتانيةكاني شارةكاني هةرَيمي كوردستان

زَيدةرةوي لةسةر ئةو زةويانةي موَلكي دةوَلةتن و هةروةها بؤي مةبةسيت دؤزينةوةي ضارةسةر بؤيان و 
 رَيطري كردن لة بةردةوام بوونيان و جَي بةجَي كردني ماستةرثالني شارةكان ئةو ياساية دةرضووَينرا.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 يذنةكان، فةرموو دكتؤرة شايان.سوثاس، بينَيرة بؤ ل

 بةرَيز شايان كةكة صاحل:
 ثشتطريي قسةكاني ئاشنا خان ئةكةم.
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 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو كاك باالنبو.

 نبو حممد علي:بةرَيز بااَل
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةولةتن، ئَيمة دةوَلةتني يان حكومةتني، باشرتة واية  لة هؤيةكاني دةرضوواندن ئاماذة بةوة كراوة موَلكي
بكرَي بة حكومةت، ضونكة ئَيمة حكومةتي هةرَيمي كوردستانني، ئةو موَلكانةش موَلكي هةرَيمي 
كوردستانة، ثَيشنياريش ئةكةم لة ماستةرثالن و خزمةتطوزاريةكان ئيهتيمام بة رَيطاي كةمنةندامان بدرَي، 

رةكان بكةين هيض ئيهتيمام بة شوَيين رؤيشتين كةمنةندامان نةدراوة، لة مةوقيفي ديارة سةيري سيماي شا
ثاسةكان شوَيين نية بؤ ئةوةي كؤئةندامَيك يان خاوةن ثَيداويستيةك عةرابةنةيةكي ثَيبوو ئةبَي يةكَي 

ة رَيطةي دايبطرَيتةوة خوارةوة يان يةكَي بيباتة سةرةوة، داواش ئةكةم لةو خزمةتطوزاري و ماستةرثالن
 ثيادةرؤ ئيهتيمامي ثَي بدرَي و رَيطةي ثايسكل سواريش، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
ة بة ناوي ينبو، ئةو موستةلةحة موستةلةحَيكي قانووني تةواوة، ناوي موَلكي دةوَلةتة، شيت نيآلكاك با

ة، ي، بةاَلم كة ئةوترَي موَلكي دةوَلةتة تةواو قانوونيموَلكي حكومةت، دامةزراوةكاني دةوَلةت موَلكي هةية
 بة طوَيرةي ئةو ياسايانةي لة هةرَيمي كوردستان كاريان ثَي ئةكرَين فةرموو طولستان خان.

 طوَلستان سعيد محد: زبةرَي
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثشتطريي قسةكاني كاك مةم و ئاشنا خان ئةكةم.
 سةرؤكى ثةرلةمان: /نواز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

سوثاس، بةرَيزان بةو شَيوةية كؤتاميان بةطفتوطؤ هَينا، سوثاسي بةرَيز وةزيري شارةواني ئةكةين، داوا لة 
ليذنةي تايبةمتةند ئةكةين رؤذي يةك شةمة كؤبوونةوةي هاوبةش ئامادة بكةن، هةر لةو كؤبوونةوةية 

بؤ ئةوةي ثرؤذة ياساكة  ،ويانةتة روو بيكةن بة بذاردةئةو ثَيشنيارانةي بةرَيزان ئةنداماني ثةلةمان خستو
 لة ماوةي ئةو هةفتة خبةينة دةنطدان، سوثاس.

 
 

 
 
       ند. رَيواز فايق حس                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني   سكرتَيري ثةرلةماني                       
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي6ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019–10–30رَيكةوتي  شةممةضوار

 هةَلبذاردن جةميثَينخولي 
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 (6ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 30/10/2019 رَيكةوتي شةممةضوار

 -ثةرلةماني كوردستان   30/10/2019رَيكةوتي  رؤذي ضوار شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
من هةورامي بةِرَيز هَي ن سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونية سةرؤكايةتي د. رَيواز فايق حسعَيراق ب

(ي ئاسايي خولي 6جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2019ساَلي )ثَينجةمي 

 بةرنامةي كار:
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

مةةارة )عَيراق، دةستة – شةةتين ذ كةةاري داني مةةةي  يةةدا بةرنا لةةةمان بِريار سةةاَلي 6ي سةرؤكايةتي ثةر سةةايي  (ي ئا
تةةذمَير ) لةةة كا سةةتان  لةةةماني كورد بةةذاردني ثةر جةةةمي هةَل خةةولي ثَين لةةة  كةةةم  يةةوةِرؤ رؤذي 11ية ثةةَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:30/10/2019ضوارشةممة رَيكةوتي )
و  80و  79يازة ياسايانةى خوارةوة بة ثَيى حوكمى ماددةكانى يةكةم/ خوَيندنةوةى يةكةم بؤ ئةم ثَيشن

 ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان. 82
 ـ ثَيشنيازى ياساى ماف و ئةركى نةخؤش لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق.1
 ـ ثَيشنيازى ياساى ِرَيكالمى بازرطانى لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق.2

نيازى ياساى بة خاوةن كردنى ئةو زةويانةى كة زيادةِرةويان لةسةر كراوة، لة دووةم/ دةنطدان لةسةر ثَيش
و  96و  93و  91و  90سنوورى شارةوانيةكان لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق بة ثَيى حوكمى ماددةكانى 

 لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان. 97
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس

 خواي بةخشندةو ميهرةبان. بةناوي
(، وةرزى دووةم، ساَلى يةكةمى خوىل ثَينجةمى ثةرلةمانى 6دانيشتنى ذمارة )بةناوى طةىل كوردستان، 

كوردستان دةست ثَى دةكةين، ئَيستاش داوا لة بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةم بةرنامةى كارى ئةم 
و ناوى ئامادةنةبووانى كؤبوونةوةى ثةرلةمان و كؤبوونةوةية و ثوختةى كؤنووسى كؤبوونةوةى ثَيشوو 

 كؤبوونةوةى ليذنةكان بة مؤَلةت و بَى مؤَلةت خبوَينَيتةوة، فةرموو.
 بةِرَيز مين نيب قهوةضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةرنامةى كار

و بِرطةى  18لة ماددةى  3ى ( بِرطة16( بِرطةى يةكةم و دووةم لة ماددةى )5بة ثَيى حوكمى ماددةى )
و  55و  54و  52و  48و  47( ماددةكانى 20يةكةم و دووةم و سَييةم و ضوارةم وثَينجةم لة ماددةى )
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لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عرياق دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِريارى دا  57و  56
يةكةم، خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمان لة كات  (ى ئاسايي، ساَلى6بةرنامةى كارى دانيشتنى ذمارة )

 بةم شَيوةية بَى: 30/10/2019ى ثَيشنيوةِرؤ ِرؤذى ضوار شةممة ِرَيككةوتى 11
و  80و  79يةكةم/ خوَيندنةوةى يةكةم بؤ ئةم ثَيشنيازة ياسايانةى خوارةوة بة ثَيى حوكمى ماددةكانى 

 ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان. 82
 ـ ثَيشنيازى ياساى ماف و ئةركى نةخؤش لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق.1
 ـ ثَيشنيازى ياساى ِرَيكالمى بازرطانى لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق.2

انةى كة زيادةِرةويان لةسةر كراوة، لة يدووةم/ دةنطدان لةسةر ثَيشنيازى ياساى بة خاوةن كردنى ئةو زةوي
و  96و  93و  91و  90هةرَيمى كوردستان ـ عرياق بة ثَيى حوكمى ماددةكانى يةكان لة يسنوورى شارةوان

 لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان. 97
بةم شَيوةيةى  23/10/2019( ئاسايي رؤذى ضوار شةممة ِرَيككةوتى 5ثوختةى دانيشتنى ذمارة )

 خوارةوة بوو:
 ثةرلةمانى كوردستان. / دةست ثَى كردنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى1
/ خوَيندنةوةى بةرنامةى كار و ثوختةى دانيشنت و ناوى ئامادةنةبوون و ئةندامانى دانيشتنى ثَيشوو بة 2

 مؤَلةت و بَى مؤَلةت لةاليةن بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان.
 / دةست ثَى كردنى بِرطةكانى بةرنامةى كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.3
 ةوةى يةكةم بؤ شةش ثَيشنيازى ياسا و يةك ثَيشنيازة بِريار./ خوَيندن4
/ خوَيندنةوةى دووةم و طفتوطؤكردنى ثَيشنيازى ياساى بةخاوةن كردنى ئةو زةويانةى زيادةرؤييان 5

لةسةر كراوة، لة سنوورى شارةوانيةكان لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق بة ئامادةنةبوونى وةزيرى شارةوانى 
 و وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان. و طةشتوطوزار

 / كؤتايي هاتنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.6
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

(ى ئاسايي 5ناوى ئةو ئةندامانةى مؤَلةت ثَيدراون يان بة بَى مؤَلةت ئامادة نةبوون بؤ دانيشتنى ذمارة )
 بةيانى. كاتى 23/10/2019خوىل ثاييزة لةبةروارى 

 / احسان حممد سليم/ مؤَلةت.1
 /راهى رةهبةر ابراهيم/ مؤَلةت.2
 / على محة صاحل/ مؤَلةت.3
 –/ هةورامان محة شريف/ مؤَلةت.4

(ى ئاسايي 5ناوى ئةو ئةندامانةى مؤَلةت ثَيدراون يان بة بَى مؤَلةت ئامادة نةبوون بؤ دانيشتنى ذمارة )
 دواى نيوةِرؤ. 23/10/2019خوىل ثاييزة لة بةروارى 
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 / ئازاد اكرم بهرم/ ئامادةنةبوو.1
 / باثري كامال سلَيمان/ مؤَلةت.2
 /بةهمةن كاكة عبداهلل/ مؤَلةت.3
 /دابان حممد حسني/ ئامادةنةبوو.4
 /روبينة اوملك عزيز/ مؤَلةت.5
 / روثاك امحد رمحان/ ئامادةنةبوو.6
 /رؤميؤ حزيران نيسان/ مؤَلةت.8
 ؤَلةت./ رظينط حممد حممد/ م9

 / زياد جبار حممد/ ئامادةنةبوو.10
 / سةالم عبداهلل حسن/ ئامادةنةبوو.11
 / سيثان سامل حسن/ مؤَلةت.12
 ئامادةنةبوو. /رؤوف مصطفى/ شاخةوان 13
 / شادى نةوزاد وهاب/ مؤَلةت.14
 / مشؤل اشني صابر/ ئامادةنةبوو.15
 / شوان كريم حممد/ مؤَلةت.16
 ئامادةنةبوو./ شريين يونس عبداهلل/ 17
 / عبدالستار جميد قادر/ مؤَلةت.18
 / فريد يعقوب ايليا/ مؤَلةت.19
 / طلستان باقى سليمان/ ئامادةنةبوو.20
 / ليزا فلك الدين صابر/ مؤَلةت.21
 / ليال عبداجلبار حدؤ/ مؤَلةت.22
 / حمسن حسني عبداهلل/ ئامادةنةبوو.23

يان بة بَى مؤَلةت لة كؤبوونةوةى ليذنةى هةميشةييةكانى ناوى ئةو ئةندامانةى كة مؤَلةتيان ثَيدراوة 
 ثةرلةمان ئامادةنةبوون:

 : 28/10/2019/ليذنةى ثةيوةنديةكان و رةوةندى كوردستانى لة 1
 ئاشنا عبداهلل قادر/ مؤَلةت.

 امساعيل حاجى/ مؤَلةت.
 عبدالستار جميد قادر/ ئامادةنةبوو.

 نةبوو. ادريس امساعيل عبوش/ ئامادة
 فاتيح توفيق/ ئامادةنةبوو. سلمة
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 : 28/10/2019/ليذنةى كاروبارى كؤمةآليةتى و داكؤكى كردن لة مافى ئافرةت و مافى مرؤظ لة 2
 سلمة فاتيح تؤفيق/ مؤَلةت.

 مةم اسكندر مةم اسكندر/ مؤَلةت.
 احسان حممد سليم/ ئامادةنةبوو.

 : 28/10/2019/ ليذنةى كشتوكاَل و ئاودَيرى لة 3
 حممد / مؤَلةت.هَيرش حسن 

 صباح حممود حممد/ مؤَلةت.
 : 28/10/2019/ ليذنةى تةندروستى و ذينطة و مافى بةركاربةر لة 4

 جالل حممد امني/ مؤَلةت.
 لوقمان محد حاجى/ مؤَلةت.

 فاروق نامق/ مؤَلةت. كاظم
 : 29/10/2019/ليذنةى كاروبارى كؤمةآليةتى و داكؤكى كردن لة مافى ئافرةت و مافى مرؤظ لة 5

 بدرية امساعيل حممود/ مؤَلةت.
 مةم اسكندر مةم اسكندر/ مؤَلةت.

 احسان حممد سليم/ ئامادةنةبوو.
 : 29/10/2019/ ليذنةى دارايي و كاروبارى ئابوورى لة 6

 حممد سعدالدين/ مؤَلةت.
 : 29/10/2019/ ليذنةى ثَيشمةرطة و ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنى خؤجَييةكان لة 7

 ان نيسان/ ئامادةنةبوو.رؤميؤ حزير
 زؤر  سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:ايق حسبةِرَيز د.ِرَيواز ف

بةَلَى زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هةر كةسَيك كة ناوى خوَينراوةتةوة بة ئامادةنةبوو و 
 ،ئامادة بووة و خؤى ئامادة بووة خؤى بة نووسراوَيك بؤ بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان دَلنيايي بدات كة

ئةويش ضاو دةخشَينَيتةوة بة ئةو ئيمزايانةى كة لةاليةتى ئةو نوقتة نيزاميةكانتان بؤ ئةوةية، ضونكة 
لةمرؤ بة دواوة هةموو ئامادةنةبوونةكانى بةِرَيزتان بة طوَيرةى ثةيِرةوى ناوخؤ ض لة كؤبوونةوةى 

ى ثةرلةمانى كوردستان بؤ ِراى طشتى ثةرلةمان بَى يان لة كؤبوونةوةى ليذنةكان لة سايتى فةرم
 بآلودةكرَيتةوة، ثةيوةندى بة غياباتةوة هةية شنؤ خان؟ ثَيشنيارت هةية؟ فةرموو.
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 بةِرَيز شنؤ اشقى عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَيى مةوقفَيكى زؤر زؤر موحرجة كاتَيك ئَيمة بؤ ئةركَيكى ليذنة لة دةرةوةين لة كاروضاالكني كة ليذنة 

سثاردووين، بةآلم لَيرة بة مؤَلةت و بة ئامادةنةبوو ناومان دةخوَيننةوة، لةكاتَيك دا كارى ليذنة لة دةرةوة 
 ئةجنام دةدةين، ثَيويستة بة ئامادةبوو هةذمار بكرَيني.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

كةين، ضونكة دووربا لةو سةفةرةى ئَيوة لَيى بوون ونييةوة بة ئامادةبوو ئةذمار بوناتوانني لةِرووى قان
شتَيك ِرووى دا، ئةَلَين ئةطةر ئامادةبوو لة هؤَلى ثةرلةمان بوو، بؤ منوونة بؤ لة سؤرانى يان لة سلَيمانى 

 ئةم ِرووداوة ِرووى دا، لةبةرئةوة مؤَلةتة.
 بةِرَيز شنؤ اشقى عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 شة زياد بكرَيت.وت بؤ كارى ثةرلةمانى، بؤ كارى ليذنة، يةك وقةينا بة مؤَلة
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

؟ كاظمبةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان دةست بةجَى بةجَى كردنى بةرنامةى كار دةكةين، نوقتة نيزامة كاك 
 ....... فةرموو قسة بكة بةس نوقتة نيزام نةبى يةكسةر دةيرِبم

جةنابت ئةندامى ثةرلةمانى ثةيِرةوَيكى ناوخؤت لةبةردةست داية سةيرى ثةيِرةوى كاظم بةِرَيز كاك د.
ناوخؤ بكة، ئةطةر جطة لة نوقتةى نيزام جطة لة خاَلى ثةيِرةوى بؤت هةبوو قسة بكةى من دةرفةتت 

انن ثرسيارةكانتان لة دةدةم، ئةطةر بؤت هةبوو جطة لة نوقتةى نيزام، جةنابتان ثرسيارتان هةية دةتو
كاتى خؤى دا ئاراستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستانى بكةن، ئةم كؤبوونةوةية تايبةتة بة دوو 
تةوةرى طرنط، كارنامةكة دوو بابةتى طرنطة، يةكةميان/ بريتيية لة خوَيندنةوةى يةكةم بؤ دوو ثَيشنيازة 

ردووة، دووةميان/ خوَيندنةوةى دةنطدانة لةسةر ياسا كة بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ثَيشكةشيان ك
ثَيشنيازة ياسايةك كة ثةيوةندى بة زيادةِرةوى هةية، هةر قسةيةكى تر لة دةرةوةى ئةم كارنامةية بَى يان 

( سةعات ثَيشرت لةاليةن جةنابتانةوة داوا لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان كرابَى، بؤ ئةوةى بيخةينة 24دةبَى )
دةبَى خاَلى ثةيِرةوى بَى، ئةطةر يةكَيك لةم دووانةية تؤ جةنابت حةقت هةية قسة بةرنامةى كار يان 

( ئةندامةكة كة ئةندامى ثةرلةمانني نوَينةرايةتى خةَلكى كوردستان دةكةين، 111بكةى، ئَيمة هةر ) 
كة  نوَينةرايةتى ئةو بةِرَيزانة دةكةين كة دةنطيان ثَيداوين، ماناى ئةوة نيية بة تةنها ئةوانةى

براى ئازيزم ئةطةر يةكَيك لةو دوو خاَلةت  كاظمئؤثؤزسيؤنن نوَينةرايةتى خةَلك دةكةن، بةِرَيز كاك د.
هةية دةخيةمة سةر سةرم، كؤبوونةوةى ثَيشوو، دةرفةمت دا بة براى بةِرَيزمان كاك سؤران نوقتةيةكى 

ةية ومتان موقةسرين نيزامى وت، خؤمان ثَيمان وابوو موقةسرين بة ئاشكرا لةسةر ئةم مةنةس
ثَيداضوونةوة دةكةين، ثَيداضوونةوةمان كرد، نووسراوةكةمشان ئاراستةى ئةجنومةنى وةزيران كرد، ئةطةر 
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ئةم جؤرة ثرسيارانةت هةية و ئةم جؤرة نوقتة نيزاميةت هةية دةرفةتت دةدةم، ئةطةر ئةتةوَى قسة 
 وو، فةرموو قسة بكة.بكةى واهلل ئيعالم هةية و ِراطةياندن هةية.......  فةرم

 ق نامق:وفاركاظم بةِرَيز د.

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
نا نا من لَيرةم بؤ قسة كردن، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، من لَيرة بةرثرسياريةتَيكى ترم هةية بةِرَيز 

موومان سةرؤكى ثةرلةمان، بابةتةكةى من ئةوةية زؤر بة كورتى ئةم فراكسيؤنة بةِرَيزانةى ثةرلةمان هة
ثَيكةوة كؤمةَلَيك ثرؤذة ثَيشكةش بة ثةرلةمان دةكةين، يةعنى مةعقول نيية لة هيض وةرزَيك دا هيض 

لة كاتَيك دا دانيشنت هةبووة لةم  ،ثرؤذةيةكى نةوةى نوَى كةتةنها بؤ خةَلكة ناخرَيتة بةرنامةى كارةوة
( دانةيان هى فراكسيؤنَيكى ديارى 8اوة )( ثرؤذة ياسا هَينراوة و خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ كر9ثةرلةمانة )

كراو بووة كة ناوى نابةم، بؤ ئةوةى نةبَى بة حاَلةتَيك، هةشت دانة هى فراكسيؤنَيكى ديارى كراو بووة بة 
( 1000( ثرؤذة )10( ثرؤذة، حةز دةكةم )8شايةتى هةموو ئةندام ثةرلةمان، خؤ من ثَيم خؤشة نةك )

و طفتوطؤى لةسةر بكرَى، بةآلم مةعقول نيية ئَيمة ساَلَيكة ثةرلةمانتارين، ثرؤذة بَينرَيتة ئةم ثةرلةمانة 
هةندَيك لة ثرؤذةكامنان تايبةتة بةوة ساَلَيكة ئةم ثةرلةمانة ئيش دةكات تؤ جةنابت ئةزيةت بكَيشة وةكو 

رسيارة سةرؤكى ثةرلةمان ثَيمان بَلَى داهاتى هةرَيمى كوردستان ضةندة و ضؤن سةرف دةكرَى؟ بةس ئةو ث
بؤ هاووآلتيان ِروون بكةنةوة، غةيرى ئةوة من هيض شتَيكى تر ناكةم و مةمنونيشم سوثاستان دةكةم، 
غةيرى ئةوة، بةآلم من هةر كاتَيك قسة بكةم جةنابت ثَيم برِبى و لةمال و لةمال لة هيض شوَينَيك 

 يةعنى ئةوةية ثرسيارةكة. دةرفةمتان نةيةن، بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان، بةِرَيزان سكرتَير،
 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسن/ سةرؤكى ثةرلةمان:

بةآلم ئةوة سةالحيةتى منة، ليذنةى ياسايي فةرموون بؤ سةر منصة بؤ جَى بةجَى كردنى خاَلى يةكةمى 
 فةرموون. كاظمبةرنامةى كار، سوثاس بؤ د.

طةى يةكةمى بةرنامةى كارةكة دةكةين، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان دةست بةجَى بةجَى كردنى بِر
 فةرموون، نوقتةى نيزامية جةنابت ثياوَيكى قانونني، فةرموو.

 :كاوة عبدالقادر حسنبةِرَيز  

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( ى ثةيِرةوى ناوخؤ لة بِرطةى يةكةم دةَلَى لةسةر ئةجنومةنى وةزيران ثَيويستة 98ديارة لة ماددةى )
تشرينى يةكةمى هةموو ساَلَيك و بةر لةساَلى دارايي بة مةبةستى طفتوطؤ ثرؤذةى لةسةرةتاى مانطى 

بودجة بؤ ثةرلةمان بنَيرَيت، ثرسيارةكةم ئةوةية ئايا ئةجنومةنى وةزيران ثابةند بووة بةو وادةية و 
( 3ةى )ثرؤذةى بودجةى  ناردووة؟ ضونكة تا ئَيستا من لة ليذنةى ياساييم ثرؤذةكة نةطةيشتووة، لة بِرط

( ةوة ثرؤذةكة 10تاكيد لةسةر ئةوة دةكاتةوة ئةطةر لة ماوةى خؤى نةطةيشت، لةسةرةتاى مانطى )
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نةطةيشت، ئةوا ثَيويستة لةسةر سةرؤكايةتى ثةرلةمان هؤشدارى بدات بة وةزارةتى دارايي كةلة ماوةى 
 ئةجنام داوة؟ زؤر سوثاس.( رؤذ ئةو ثرؤذةية بنَيرَيت، ئايا سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئةم ِرَيكارةى 15)

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةَلَى زءر سوثاس، نوقتة نيزام ئاوا دةوترَى، ناوى ماددةكة دةَلَيى ئةطةر ياسا بَيت، ئةطةر ثةيِرةو بَى، 
جَيبةجَيي دةستت خؤش بَى، ئَيمة هؤشدارميان نةداوة تا ئَيستا، ئةركَيكمانة دةبوو جَى بةجَيي بكةين، 

 دةكةين، سوثاس، فةرموون ليذنةى ياسايي.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةذَير رؤشنايي ثابةند بوون بة ئةحكامةكانى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، بة تايبةتى ماددةى 
( رؤذ لة رَيكةوتى ثَيشكةش 14ة ماوةى )( كة لة بِرطةى دووةمدا هاتووة، ثيََشنيازى ياسا و بِريار ل79)

كردنييةوة لة ليذنةى كاروبارى ياسايي، بة هةماهةنطى لةطةَل دةستةى سةرؤكايةتى بِريار دةدرَيت 
خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ بكرَيت، لةسةر بنةماى طوجناندنى لةطةَل ئةو ثَيوةرانةى كة لة خاَلى يةك و 

( داهاتووة كاتَيك ثرؤذة 4( بِرطةى )80وون، هةروةها لة ماددةى )دووى بِرطةى دووةمى ئةم ماددةية داهات
يان ثَيشنيازةكة لةاليةن دةستةى سةرؤكايةتي و ليذنةى ياساييةوة ِرةزامةندى لةسةر دةدرَيت لة يةكةم 
دانيشنت، دواى رةزامةنديةكة دةخرَيتة بةرنامةى كارةوة، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، بة بةِرَيزتان 

ةنني دواى بآلوبوونةوةى بةرنامةى كارى دانيشتنى ئةمِرؤى ثةرلةمان كة لة بِرطةى يةكةم خاَلى ِرادةطةي
يةكةمى بةرنامةى كار مةبةستة خوَيندنةوةى يةكةم بؤ ثَيشنيازى ياساى ماف و ئةركى نةخؤش بكرَيت، 

يذنةى  ياسايي هيض تازة دواى ئةوة نووسراوى سةرؤكايةتى و ئةم ثَيشنيازة بؤ ليذنةى ياسايي هاتووة، ل
كؤبوونةوةيةكى لةسةر ئةم ثَيشنيازة ياساية ئةجنام نةداوة، تا بزانني ناوةِرؤكةكةى ضيية و ئايا مةرجة 
ِرواَلةتى و بابةتيةكان لةخؤ دةطرَيت يان نا؟ و هيض ِراثؤرتَيك و نووسراوَيك لةاليةن ليذنةكةمان نةهاتووة 

خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ بكرَيت، بؤية بةناوى ليذنةى ياسايي بؤ سةرؤكايةتى سةبارةت بةم ثَيشنيازة تا 
داوا لة بةِرَيزتان دةكةين خوَيندنةوةى يةكةم بؤ ئةم ثَيشنيازة ياساي ماف و ئةركى نةخؤش لةم دانيشتنة 

 دا نةكرَيت.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

مانى ثةرلةمان، ثرؤذة ثَيشنيازة ياساى ئةرك و مافى بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي، بةِرَيزان ئةندا
نةخؤش لة دواى تةواو بوونى ئةو ماوةيةى كة بة طوَيرةى ثةيِرةو ثَيشكةش كردنى ثَيشنيازة ياسا دانراوة 
هاتة بةردةستى دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان، ئَيمةش بة طوَيرةى ئةو دةسةآلتةى 

ن، هةر كات ثَيمان وابوو تةنانةت لةدواى تةواو بوونى ئةو مانطةش  كة لة كةثةيِرةوى ناوخؤ ثَيى داوي
سةرةتاى هةموو وةرزَيكى ياسادانانةوة بؤمان هةية و دةسةآلمتان هةية ثرؤذة ئاراستة بكةين و ثرؤذة 

ازة وةربطرين دةتوانني دةسةآلتى خؤمان بةكاربَينني، ئَيمة لة دةستةى سةرؤكايةتى لةبةرئةوةى ئةو ثَيشني
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ثَيشكةش كراوة، لةبةر طرنطى ئةو بابةتة لة دةستةى سةرؤكايةتى لة  1/10ياساية لة دواى 
كؤبوونةوةيةكى دةستةى سةرؤكاتى دا بِريارمان دا خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ بكرَيت، بؤية بة هةمان 

 وةى يةكةمى بؤ بكةن.ميكانيزم و ئاليةتى ثَيشنيازة ياساكانى تردا تَى نةثةِرَيوة، بؤية فةرموون خوَيندنة
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

دوو ماددةى وازح لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان دا هةية كة باس لةوة دةكات، بؤ خوَيندنةوةى يةكةم 
كةم، ئيشارةت بةوةدةدرَيت كة دةبَيت ليذنةى ياسايي لةطةَل سةرؤكايةتى ِرةزامةند بن بؤ خوَيندنةوةى ية

 تكاية........ .
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 فةرموون خوَيدندنةوةى يةكةم بكةن.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثَيشنيازى ياساى يةكةم
ثَيشكةش ثَيشنيازى ياساى ماف و ئةركى نةخؤشة، كة لةاليةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانةوة 

كراوة، ئةم ثَيشنيازة ياساية لة هةشت ماددة ثَيك هاتووة لةطةَل هؤيةكانى دةرضوواندن، ناوى ئةو 
 ئةندامانةى ثةرلةمان ئةوانةى كة واذوويان كردووة ئةمانةن:

 / د.صباح حممود زَيبارى.1
 /د.شايان كاكة صاحل.2
 .عثمان/د.طالوَيذ عبيد 3
 /جالل حممد امني.4
 مساعيل./زانا خالد ا5
 /رؤذان ابراهيم على.6
 فاروق نامق. كاظم/د.7
 / مسلم عبداهلل رسول.8
 / خبتيار شوكرى سليمان.9

 / لقمان محد حاجى.10
 / شنؤ اشقى عبداهلل.11

بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، ئَيمة لة ليذنةى كاروبارى ياسايي ثةرلةمان داوا لة بةِرَيزتان دةكةين ئةم 
 تةى ليذنة ثةيوةندارةكانى ثةرلةمان بكرَى، زؤر سوثاس.ثَيشنيازة ياساية ئاراس
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 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

ئةم ثَيشنيازة ياساية ئاراستةى ليذنةى تةندروستى و ليذنةى كاروبارى ياسايي و سةرجةم ئةندامانى 
 ثةرلةمان دةكرَيت، دواى ئةوة  فةرموون.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 ِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.بة

ثَيشنيازى ياساى دووةم، ثَيشنيازى ياسايى ريكالمى بازرطانى لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق كة لةاليةن 
ماددة ثَيكهاتووة  15ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، ئةم ثَيشنيازة ياساية لة 

 مانةى ثةرلةمان كة واذوويان كردووة ئةمانةن:لةطةَل هؤيةكانى دةرضوواندن، ناوى ئةو ئةندا
 / لوقمان محد حاجى وةردى.1

 هةورامى. طاهر /ثَيشةوا2
 /مةم بورهان قانع.3
 .مصطفى/حمسن حسني 4
 /جالل حممد ثةرَيشان.5
 /مسلم عبداهلل رسول.6
 /ئازاد اكرم بهرم.7
 / طؤران عمر على.8
 / روثاك امحد رمحن.9

 تةتةرخان. مصطفى/سعيد 10
 / فيصل عباس عوال.11
 / جوان يونس حممد.12
 خضر طه./ ياسني 13
 / حسيبة سعيد ابراهيم طةردى.14
 / وةيسى سعيد وةيسى.15
 / سلمة فاتح توفيق.16
 / هريش حسن حممد.17

بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، ئَيمة ليذنةى كاروبارى ياسايي ثةرلةمان داوا لة بةِرَيزتان دةكةين ئةم ثَيشنيازة 
 ية ئاراستةى ليذنة ثةيوةندارةكان بكرَى، زؤر سوثاس.ياسا
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 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةَلَى ئةم ثَيشنيازة ياساية ئاراستةى ليذنةى رؤشنبريى و ليذنةى كاروبارى ياسايي و سةرجةم ئةندامانى 
َى كردنى بِرطةى دووةمى بةرنامةى ثةرلةمانى كوردستان دةكرَيت، زؤر سوثاس، ئَيستاش دةست بةجَى بةج

كار دةكةين كة بريتية لة دةنطدان لةسةر ثَيشنيازى ياساى بةخاوةن كردنى ئةو زةوييانةى زَيدةِرؤييان 
و  90لةسةر كراوة لة سنوورى شارةوانييةكان لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق، بة ثَيى حوكمى ماددةكانى )

خؤى ثةرلةمانى  كوردستان، داوا لة بةِرَيزان دةستةى سةرؤكايةتى ( لة ثةيِرةوى ناو97و  96و  93و  91
ليذنةى شارةوانى دةكةين بَينة سةر مةنةسةكة، دةستةى سةرؤكايةتى قانونى دةمَيننةوة و دةستةى 

 سةرؤكايةتى شارةوانى دَينة سةر مةنةسةكة، بةِرَيز شادى خان نوقتةى نيزامى هةية فةرموو.
 :بةِرَيز شادى نوزاد وهاب

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لة بِرطةى يةكةمى دانيشتنةكة ثَيشنيازى ياساى ماف و ئةركى نةخؤش، بةِرَيزت ئاراستةى ليذنةى ياسايى 
و ليذنةى تةندروستيت كرد، بةآلم ئةم ثَيشنيازة ياساية يةكَيكة لة تةخةسوسييةكانى ليذنةى كاروبارى 

ة ئَيستادا، بؤية ثَيويستة ئاراستةى ئةو ليذنةيةش بكرَيت بة كؤمةآليةتى و مافى مرؤظ و مافى ئافرةتان ل
 رةمسى، تاوةكو ِراثؤرتى تايبةمتةندى خؤى ئاراستة بكات، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بة تةنها ثةيوةندى بة ليذنةى كاروبارى ياسايى و ليذنةى تةندروستيةوة هةية، نازامن لة ض خاَلَيكدا
 ثةيوةندى بة كاروبارى كؤمةآليةتييةوة هةية؟ تةواو، نا ناتوانى، فةرموو كاك مةم.

 قانع:  بةِرَيز مةم بورهان حممد

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةو حوكمةى كة من يةكَيك بووم لة كةسانى كة ياساى ريكالمى بازرطانيمان داِرشتووةتةوة لةطةَل 
ت كة ئاراستةى ليذنةى ياسايى و ليذنةكةى ئَيمةت كردةوة ليذنةى هاوِرَييامن، ئةو ثَيشنيازةى جةناب

رؤشنبريى، بةِراستى ئَيمة لةبةردةم كَيشةيةك دابووين ئةم مةسةلةية ثَيويست دةكات، هةم شارةوانى و 
هةم ليذنةى طواستنةوة لةم مةسةلةية ثةيوةندار بن، ضونكة باس لة طواستنةوة دةكات و شارةوانى، 

ةية ئاراستةى ئةو دوو ليذنةيةش بكرَى بؤ ئةوةى كؤبوونةوةكان ضِرتر بكرَى بؤ باشرت ثَينشيازم ئةو
 كردنى ئةو ثرؤذة ثَيشنيازة ياساية، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

ةوانى و بةَلَى ئةوةى جةنابتانى مةنتقى تياية، ثَيشنيازى ياسايى رَيكالمى بازرطانى ئاراستةى ليذنةى شار
 طواستنةوة و طةياندنيش دةكرَى لة هةمان كات، كاك سؤران فةرموو.
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 :سعيد بةِرَيز سؤران عمر

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( دةَلَى ئةطةر ثرؤذةيةك يان 2( لة ثةيِرةوى ناوخؤ بِرطةى )83بؤ دةرباز بوون لةم طرفتة، ماددةى )
ة بوو تةجزينة ئةكرَى، بة هةماهةنطى لةطةَل ليذنةى ثَيشنيازَيك لة تايبةمتةندى زياتر لةيةك ليذن

ياسايى، بؤ منوونة ئةوةى كة ثةرلةمانتارَيك ئةَلَى ئةمة لة تةخةسوسى ليذنةى ئَيمةشة حةقة ئةو 
تةجزينة ئةو بةشةى ثةيوةندى بة ئةوانةوة هة ية ديارى بكرَيت ثَيش وةخت وة ئاراستة بكرَى بؤ ئةوةى 

 زؤرسوثاس.ئةو ئةشكالة ِروونةدات، 
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

دةست خؤش تةواوة، سوثاس، بةَلَى بةِرَيزان ليذنةى ياسايى و ليذنةى شارةوانى ئامادةن؟ يةكسةر بة 
 خوَيندنةوةى ِراثؤرتى هاوبةش و ناونيشان دةست ثَى دةكةن.

 بةِرَيز هاورَى بنْا  حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان بؤ
 بابةت/ ِراثؤرتى هاوبةش

هاوثَيض لةطةَل نووسراومان دا دةقى ِراثؤرتى هاوبةشى ليذنةى كاروبارى ياسايى و ليذنةى شارةوانى و 
طواستنةوة و طةياندن و طةشتوطوزار و ئاوةدان كردنةوةو وةبةرهَينان سةبارةت بة ثَيشنيارةكانى ئةندامانى 

لة دانيشتنى خوَيندنةوةى دووةمى تايبةت بة ثَيشنيازى ياساي بة خاوةن كردنى ئةو زةوييانةى ثةرلةمان 
 لة سنوورى شارةوانييةكان زيادةِرةويان لةسةر كراوة كةلة هاوثَيض ئاماذةى ثَي كراوة بؤتان ِرةوانة دةكةين.

 سةبارةت بة ناونيشانى ثرؤذة ياسايةكة ثَينج ثَيشنيار هةية.
ةكةم/ ثَيشنيازى ياساى بةخاوةن كردنى ئةو زةوييانةى لة سنوورى شارةوانييةكان كة سةنةدى ثَيشنيارى ي

 تاثؤيان نيية.
ثَيشنيازى دووةم/ ثَيشنيازى ياساى بةخاوةن كردنى ئةو زةوييانةى زيادةرؤييان لةسةر كراوة و لةسنوورى 

 شارةوانييةكان لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق.
 ةخاوةندارَيتى كردنى زةويية زيادةرؤييةكانى سنوورى شارةوانييةكان.ثَيشنيازى سَييةم/ ب

ثَيشنيازى ضوارةم/ وةك خؤى/ ثَيشنيازى ياساى بة خاوةن كردنى ئةو زةوييانةى  لة سنوورى 
 شارةوانييةكان زيادةِرةويان لةسةر كراوة.

 ثَيشنيازى ثَينجةم/ ثَيشنيازى ليذنةى هاوبةش.
( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان بة ليذنةى 4( بِرطةى )91ماددةى )بة ثَيى ئةو دةسةآلتةى لة 

ياسايي و ليذنةى تايبةمتةند دراوة، ئَيمة لة كؤبةندى ئةو بذاردانةى ثَيشنيار كراون لةاليةن ئةندامانى 
 ة دةنطدانةوة.ثةرلةمان لة دانيشتنى خوَيندنةوةى دووةم دا ئةم ثَيشنيازة دةخةينةِروو، داوا دةكةين خبرَيت
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ثَيشنيازى ياساى بةخاوةن كردنى ئةو زةوييانةى لة سنوورى شارةوانييةكان زيادةِرةويان لةسةر كراوة لة 
 هةرَيمى كوردستان ـ عرياق.

 
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 خبوَيننةوة فةرموون.بةَلَى زؤر سوثاس، ئَيستا ئَيمة ثَيشنياز، ثَيشنياز دةخيةينة دةنطدان، يةكةم 
 حممد: بةِرَيز هاورَى بنْا  

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيشنيارى يةكةم: ثَيشنيازى ياساى بةخاوةن كردنى ئةو زةوييانةى لة سنوورى شارةوانييةكان كة سةنةدى 
 تاثؤيان نيية.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

ضةند كةس لةطةَل ئةو ثَيشنيازة ياساية وةكو ئةوةى سةرؤكى ليذنةى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان 
 شارةوانى خوَينديةوة، بةَلَى تةنها دوو كةس، ثَيشنيازى دواى ئةوة فةرموون.

 بةِرَيز هاورَى بنْا  حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ان لةسةر كراوة لةسنوورى ثَيشنيازى دووةم/ ثَيشنيازى ياساى بةخاوةن كردنى ئةو زةوييانةى زيادةرؤيي

 شارةوانييةكان لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هةر بةِرَيزَيك لةطةَل ناونيشانةكةية بةو شَيوةيةى بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى 
 شنيازى دواى ئةمة.( دةنط، ثَي9شارةوانى خوَينديةوة بفةرمووَى، )

 بةِرَيز هاورَى بنْا  حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثَيشنيازى سَييةم/ بةخاوةندارَيتى كردنى زةويية زيادةرؤييةكانى سنوورى شارةوانييةكان.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

ةمان كَى لةطةَل ئةوةية ناونيشانى ياسايةكة بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، هةر ئةندامَيكى بةِرَيزى ثةرل
 دواي ئةوة فةرموو.( دةنط، 4) بةرز بكاتةوة؟ بةو شَيوةية بَى كة بةِرَيزيان خوَينديةوة دةست

 بةِرَيز هاورَى بنْا  حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثَيشنياري ضوارةم وةك خؤي:

 سنووري شارةوانييةكان زيادةِرؤييان لةسةر كراوة.ثَيشنيازي ياساي بة خاوةن كردني ئةو زةوييانةي لة 
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية ناونيشاني ياساكة بةو 
 .شَيوةية بَي دةست بةرز بكاتةوة؟دةنطي نيية، بةَلَي بةِرَيزان فةرموون

 
 بةِرَيز هاورَى بنْا  حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثَيشنياري ليذنةي هاوبةش:

ثَيشنيازي ياسايي بة خاوةن كردني ئةو زةوييانةي لة سنووري شارةوانييةكان زيادةِرؤييان لةسةر كراوة لة 
 عرياق.-هةرَيمي كوردستان

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

مَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةو ناونيشانةية بةِرَيزيان خوَيندييةوة دةست بةرز بكاتةوة؟ هةر ئةندا
 ( ئةندامي ثةرلةمان ناونيشانةكة ثةسةند كرا.76بةِرَيزان زؤر سوثاس، بة دةنطي )

 ماددةي يةكةم فةرموون.
 بةِرَيز هاورَى بنْا  حممد:

 سةبارةت بة ماددةي يةكةم دوو ثَيشنيار هةية:
ثَيشنياري يةكةم وةك خؤي تةنيا بِرطةي يةكةم دةستةواذةي )بؤ مةبةستةكاني ئةو ياساية برييت ية( -

 البدرَيت.
 ثَيشنياري دووةم وةكو خؤي:-
زيادةِرؤيي بؤ مةبةستةكاني ئةم ياساية برييت ية لةو كةسةي بة كردارةكي فيعلي نيشتةجَيي ئةو -1

ة يان مرياتطرة شةرعييةكاني يان ئةوانةي زيادةِرؤ بة حوكمي ياسا خانووةية كة بة زيادةِرؤيي دروست كراو
 بؤ بةخَيوكردنيان ِراسثَيردراوة لة كاتي جَيبةجَي كردني ئةم ياسايةدا لة خانوودا نيشتةجَين.

بة  13/3/2018شارةوانييةكان بؤيان هةية ئةو كةسانةي خانووي نيشتةجَي بوونيان ثَيش ِرَيككةوتي -2
وست كردووة، بكةنة خاوةني ئةو زةوييانةي خانووةكةي لةسةرة و موَلكي دةوَلةت يان زَيدةِرؤيي در

دامةزراوةيةكي كةرتي طشيت، يان شارةوانني جا ض موَلكي تةواو بن يان مايف ِرةفتار كردنيان لةسةر بَيت و 
وكمةكاني ئةم بكةونة ناو سنووري شارةوانييةكان و لة ناوضةكاني نيشتةجَي بوون بن بة ثَيي مةرج و ح

 ياساية.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان لة ثَيشنيازي يةكةمةوة دةست ثَي دةكةين، ثَيشنيازةكة وةك خؤي ئةوةي لة 
ساية( ِراثؤرتي خوَيندنةوةي دووةم دا هاتبوو تةنها ئةم دةستةواذةية الدةبردرَيت )بؤ مةبةستةكاني ئةم يا

الدةبرَيت ضةند ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ماددةكة بةو شَيوةية ثةسةند بكرَي با 
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( ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمان، ثَيشنيازي دووهةم وةك ئةوةي كة بةِرَيز سةرؤكي 1دةست بةرز بكاتةوة؟ )
د ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ليذنةي شارةواني خوَيندييةوة، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان ضةن

( 77ئةوةية ماددةكة بةو شَيوةية ثةسةند بكرَي دةست بةرز بكاتةوة؟ بةِرَيزان زؤر سوثاس بة دةنطي )
 ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمان ئةو ماددةية بةو شَيوةية ثةسةند كرا، ماددةي دووةم فةرموون.

 ةواني:بةِرَيز هاورَى بنْا  حممد/ سةرؤكي ليذنةي شار

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 سةبارةت بة ماددةي دووةم ثَينج ثَيشنيار هةية:

ثَيشنياري يةكةم وةك خؤي تةنيا دةستةواذةي نةخشة و ووردةكاري شارةكان بة دواي ماستةثالني -
 شارةكان زياد بكرَيت بؤ بِرطةي يةكةم.

 ( ِرؤذ.180ؤذ بكرَيتة )( ِر120ثَيشنياري دووةم وةك خؤي تةنيا لة بِرطةي ضوارةم )-
 ثَيشنياري سَييةم وةك خؤي تةنيا دوو بِرطة زياد بكرَيت بؤ ئةم ماددةية بةم شَيوةية:-

 حةوتةم: ئةو كةسةي كة زيادةِرؤيي كردووة نابَيت هيض موَلكَيكي بة ناو بَيت جا ض خانوو بَيت يان زةوي.
ة دةضَيتة ضوارضَيوةي زةوي ية بازرطانييةكان و هةشتةم: نابَي زيادةِرؤيي لةسةر ئةو زةوييانة بكرَيت ك

 كشتوكاَلييةكانةوة.
 ثَيشنياري ضوارةم وةك خؤي مةرجةكاني بة خاوةن كردن:-
خانووة زيادةِرؤيةكة بكةوَيتة سنووري شارةوانييةكان و لةو ناوضانةدا بَيت كة بة ثَيي ماستةرثالني -1

 شارةكان بؤ نيشتةجَيبوون تةرخان كراون.
 انووانةي لةسةر زةوييةكة دروست كراوة بؤ مةبةسيت نيشتةجَي بوون بة كار بهَينرَيت.ئةو خ-2
ئةو كةسةي بة كردارةكي نيشتةجَيي ئةو خانوو و بةرةية كة بة زَيدةِرؤيي دروست كراوة يان مرياتطرة -3

و ثَيشكةش شةرعييةكاني يان ئةوانةي بة حوكمي ياسا بةخَيو كردنيان ِراسثَيردراوة داوايةكي نووسرا
 بكةن.

( ِرؤذ لة ِرَيكةوتي بةركاربووني ئةم 120داواكارييةكة بة ثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية لة ماوةيةك كة )-4
ياساية تَيثةِر نةكات ئاراستةي سةرؤكي يةكةي كارطَيري دةكرَيت بة جؤرَيك سةرجةم زانياري و 

 .بةَلطةنامةي ثشرِتاست كردنةوةي خاوةندارَييت لة خؤ بطرَيت
 نابَيت زياتر لة يةك ثارضة زةوي بة خاوةن بكرَيت بؤ كةسي داواكاري بة خاوةن كردن.-5
لة  2(م250لة ناوةندي ثارَيزطا و ) 2(م200مةرجة ِرووبةري زةوي بة خاوةن كراو زياتر نةبَيت لة )-6

 لة ناوةندي ناحية. 2(م300ناوةندي قةزا و )
( بِرطةي ضوارةم لة 91وبةش بة ثَيي ئةو دةسةآلتةي ماددةي )ثَيشنياري ثَينجةم: ثَيشنياري ليذنةي ها-

ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان بة ليذنةي ياسايي و تايبةمتةند دراوة ئَيمة لة كؤبةندي ئةو 
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بذاردانةي ثَيشنيار كراون لةاليةن ئةنداماني ثةرلةمان لة دانيشتين خوَيندنةوةي دووةم دا ئةم ثَيشنيارة 
 وو داوا دةكةين خبرَيتة دةنطدانةوة.دةخةينةِر

 مةرجةكاني بة خاوةن كردن:
خانووة زيادةرؤيةكة بكةوَيتة سنووري شارةوانييةكان و لةو ناوضانةدا بَيت كة بة ثَيي ماستةرثالنيان -1

 نةخشةي وردةكاري شارةكان بؤ نيشتةجَيبوون تةرخان كراون.

 مةبةسيت نيشتةجَي بوون بة كار بهَينرَيت. ئةو خانووانةي لةسةر زةوييةكة دروست كراوة بؤ-2
ئةو كةسةي بة كردارةكي نيشتةجَيي ئةو خانووية كة بة زَيدةِرؤيي دروست كراوة يان مرياتطرة -3

شةرعييةكاني يان ئةوانةي بة حوكمي ياساي بةخَيو كردنيان ِراسثَيردراوة داوايةكي نووسراو ثَيشكةش 
 بكةن.

( ِرؤذ لة ِرَيكةوتي بةركاربووني 120كاني ئةم ياساية لة ماوةيةك كة لة )داواكارييةكة بة ثَيي حوكمة-4
ئةم ياساية تَيثةِر نةكات ئاراستةي سةرؤكي يةكةي كارطَيري دةكرَيت بة جؤرَيك سةرجةم زانياري و 

 بةَلطةنامةي ثَيويست بؤ بة دةست هَيناني بةخاوةن كردن لة خؤ بطرَيت.
 خاوةن زياتر لة يةك ثارضة زةوي.نابَيت كةسي داواكار بكرَيتة -5
لة  2(م250لة ناوةندي ثارَيزطا و ) 2(م200مةرجة ِرووبةري زةوي بة خاوةن كراو زياتر نةبَيت لة )-6

 لة ناوةندي ناحية. 2(م300ناوةندي قةزا و )
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 بةَلَي زؤر سوثاس، كاك سةروان، فةرموون.
 سروان حممد علي: بةِرَيز

 بة ناوي خوداي طةورة و ميهرةبان
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، ئةطةر ثَيشنيارَيك 3( فةقةرة )91من بة ثَيي ماددةي )
ةم ثةرلةمانتارَيك بيكات سَي لة ثةرلةمانتاران تةئيدي ثَيشنيارةكةي ئةو بكةن، داواي ِروونكردنةوة دةك

 بةِراسيت.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

كاك سةروان، هةموو ثَيشنيارةكاني جةنابتان كة سَي ئةندامي ثةرلةمان ثشتطريي كردبَي، تةنانةت ئةو 
ثَيشنيارانةشي كة دوو كةسي ئةخري قسةيان لةبارةوة كردبَي لَيرة دةرج كراون، ِرةنطة تةنها شوَينةكةي 

تةنها شوَينةكةي طؤِراوة، دَلنيا بة لةوةي ثَيشنيازةكةي جةنابت و هي ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان  طؤِرابَي،
هةمووي دةرج كراوة  لة ناو ئةو ِراثؤرتةي كؤتايي و ئةطةر دانةيةك لةوانة دةرج نةكرابوو ئةوا ليذنة 

 ة، دَلنيابة لةوة.هاوبةشةكان بةرثرسيارَيتيةكةي هةَلدةطرن، دَلنيا بة لةوةي كة تَييداي
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 بةِرَيز سروان حممد علي:

 سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، بؤ خؤتان دةزانن بة طوَيرةي ئةو ثةيِرةوة لة كاتي دةنطدان موناقةشةي 
دان دةكةين، ليذنةي ياسايي ماددةكان ناكرَي ئَيمة دةست بة ثرؤسةكة دةكةين، يةكسةر دةست بة دةنط

 ِروونكردنةوةيةكيان هةية، فةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بؤ دَلنيابوونا كاك سةرواني و هةمي هةظاآلن كاك سةروان ثشنيارا تة ثشتطريي هةبووة فيعلةن لة صةفحة 

 ووكة ماددا يةكة.( يا تَيدا هةي، ن8( لة ِراثؤرتا مةدا ثَيشنيارا )7)
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَي زؤر سوثاس، بةَلَي كاك عباس، فةرموون. 
 بةِرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
(ش ِراستة، لةوانةية هةم بؤ ئةندامان ئةوة بؤ 3( و بؤ ماددةي )2ئةوة لةوانةية ِراست بَي بؤ ماددةي )

دان ثرسيارَيك بَي يان بةِراسيت يةعين كَيشةيةك هةية مةسةلةن ئةندامَيك هةية لة كاتي خؤي دا سَي دةنط
ثَيشنياري كردووة هةر يةكي لةوانةية لة ثَيشنيارَيكي جيا لةطةَل دوو ئةندامي تر يةكي طرتبَيتةوة، ئَيستا 

ثَيشنيارَيك و ماددة ئةصَلةكة بدةي، مةسةلةن ئةطةر دةنط بؤ يةك لةو ثَيشنيارانة بدةي ناتواني بؤ هيض 
ئةوة ئيشكالَيكمان بؤ دروست دةكات، يةعين هةقة هةم ِروونكردنةوةيةك جةنابت بيدةي، هةم ضارةسةر 
بكرَي، ضونكة هةموو بِرطةكان يةك ماددةية، ئَي بؤ يةك بِرطة و يةك ثَيشنيارت دا ناتواني بؤ ئةواني تر 

 بدةي، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ائق حسبةِرَيز د.ِرَيواز ف

(ين ثَينج ثَيشنيارمان هةية هةر ئةندامَيكي 2بةَلَي، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيستا كة لة ماددةي )
( دةنط بدا، 3( دةنط بدا ناتوانَي بؤ )2( دةنطي بدا، بؤ )2بةِرَيزي ثةرلةمان بؤ يةك دةنطي دا ناتوانَي بؤ )

َيزي ثةرلةمان بؤ هةر ماددةيةك بؤي هةية تةنها بؤ يةك جار بؤ يةك ثَيشنياز يةعين هةر ئةندامَيكي بةِر
 دةنط بدات، كاك ثَيشةوا ئةطةر نوقتةي نيزامي ية فةرموو.

 :طاهر مصطفىبةِرَيز ثَيشةوا 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةوة كة زةوييةكةي بابةتي ئةم ثرؤذة ياساية خانووة نةك زةوي، يةعين لة زؤر شوَينةكان دووثات كراوةت

بة ناو دةكرَيت و زةوييةكي هةبَي و يةعين ئَيمة مةوزووعمان خانووة، ئةطةر تؤ ئَيستا دةنطي لةسةر بدةي 
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ِرةوايةتي دةدةي بةوةي كة زةوييةكانيش بةو جؤرة مامةَلةيان لةطةَل بكرَي، ئَيمة باسي خانوو دةكةين 
 نةك زةوي لةطةَل ِرَيزم.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس ِرَيز د.ِرَيواز فائقبة

بةَلَي زؤر سوثاس، لة ِرووي قانونييةوة ئةو كةسةي كة شتَيك دروست دةكات لةسةر زةوييةك ئةطةر 
زةوييةكة هي خؤي بوو زةوييةكة و خانووةكةش موَلكيةتي، ئةطةر زةوييةكة هي خؤي نةبوو ئةوا ئةو 

( هي خؤيةتي، لةبةر ئةوة ئَيمة القلع مستحقةشتةي كة لة سةري دروست كردووة بة تَيكدراوي يةعين )
خؤي لة ئةصَل دا خاوةني ثَيكهاتةي خانووةكةية، ئةوةي ئَيمة بؤي دةكةين خانووةكةي بة خاوةن ناكةين، 
ئةوةي ئَيمة بؤي دةكةين زةوييةكةية كة خانووةكةي لةسةرة، بؤية بةو شَيوة صياغةكةي هاتووة، بةِرَيزان 

يةكةم دةخةينة دةنطدان، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشنيازي يةكةم دةخيةينة دةنطدان، ثَيشنيازي 
دةخةينة دةنطدان وةك خؤي بَي تةنها دةستةواذةي )نةخشةي وردةكاري شارةكان( لة دواي )ماستةرثالني 

و ( بة2شارةكان( زياد بكرَي بؤ ئةم بِرطةية، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية ماددةي )
 شَيوةية ثةسةند بكرَي با دةست بةرز بكاتةوة؟ هيض كةسي لةطةَل نيية.

( ِرؤذ، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةو 180( ِرؤذةكة بكرَي بة )120ثَيشنياري دووةم تةنها )
 ( دةنط، سوثاس.9ثَيشنيارةية بةو شَيوةية با دةست بةرز بكاتةوة؟ )

ة زياد بكرَي بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان دوو بِرطة زياد بكرَي، بِرطةي ثَيشنيازي سَييةم دوو بِرط
هةشتةميان نابَي خبرَيتة دةنطدان كة دةلَي )نابَي زَيدةِرةوي بكرَي لةسةر ئةو زةوييانةي كة دةضَيتة 

ئةطةر ضوارضَيوةي زةويية بازرطانيةكان و كشتوكاَلييةكان( ئَيمة ئَيستا لةبةردةمي ئةمري واقيعداين، 
زَيدةِرةوييةكة كرابَي كراوة، ئَيمة باسي ِرابردووة دةكةين، موعالةجةي ِرابردوو دةكةين، لةبةر ئةوة ئةوة 
ناخةينة دةنطدان، ئةوة يةك، دوو/ بةشَيكي زؤري ئةو زةوييانةي كة زَيدةِرؤيي لةسةر كراوة زةوي 

ردووة موَلكايةتيةكةيان دةطؤِرَي دةضَيتة كشتوكاَلني، بةآلم ئَيمة بة طوَيرةي ماددةيةك بامسان لة حةل ك
سةر شارةواني، دواي ئةوة بة ناو دةكرَي، كةواتة ثَيشنيازي سَييةم تةنها بة زيادكردني بِرطةي حةوتةم 
هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَليةتي با دةست بةرز بكاتةوة؟ ئةو كةسةي كة زَيدةِرةوي كردووة 

ناو بَي، جا ض خانوو بَي يان زةوي، هةر كةسَيك دةيةوَي ئةو مةرجةش زياد بكرَي بؤ نابَي هيض موَلكَيكي بة 
( ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَلن بةو شَيوةية بَي، ثَيشنيازي ضوارةم 4ماددةكة فةرموو دةست بةرز بكاتةوة، )

وةم ئَيمة ناخيوَينينةوة لةبةر وةك خؤي، وةك ئةوةي لة ِراثؤرتي ليذنة هاتبوو ليذنةي هاوبةش خوَيندنةوةي دو
ئةوةي بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي شارةواني خوَيندييةوة،  هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية ئةو 
ماددةية وةك خؤي كة لة ِراثؤرتي هاوبةش هاتبوو و لة خوَيندنةوةي دووةم بة بَي هيض دةستكارييةك با دةست 

نية، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة  بةرز بكاتةوة، كةسي لةطةَل
ئةم ماددةية بةو شَيوةية ثةسةند بكرَي كة لة ناو ِراثؤرتي ليذنةي هاوبةش دواداِرشتنيان هاتووة با دةست بةرز 

لةمان ثةسةند كرا، بةَلَي كاك د.ِرَيبوار (  ئةندامي بةِرَيزي ثةر85بكاتةوة، بةِرَيزان ماددةي دووةم لة دةنطي )
 فةرموون.
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 بةِرَيز ِرَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:

 بة ناوي خواي طةورة و ميهرةبان 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( وةك جةنابيشتان دةزانن كة هةر ثَيشنيازَيك يان هةر ثَيشنيارَيك 3( فةقةرة )91ديارة بة ثَيي ماددة )
را لةاليةن سَي ئةندامي بةِرَيزةوة دةبَي وةكو خؤي خبرَيتة دةنطدانةوة، ئةوةي كة ئةطةر ثاَلثشت ك

ثَيشنيازي سَييةم ثَيشنيازي خؤم بوو، خؤشبةختانة هةندَي لة بةِرَيزان لة ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان 
 ثاَلثشتيان كرد، جا ثرسيارةكة ئةوةية كة جةنابت فةقةرةي دووةم بَلَيني بِرطة هةشتت نةخستة

 دةنطدانةوة، ثاَلثشت بة ض دةقَيكي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمانةوة نةختستة دةنطدانةوة؟ سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

سةرؤكي ثةرلةمان دةسةآلتي هةية هةر ثَيشنيازَيك، هةر ماددةيةك كة موخاليف بَي بؤ واقيع، موخاليف 
ة بووني هةية، موخاليف بَي بؤ ياسا دةتوانَي بيخاتة دةنطدان، خؤتان بَي بؤ حةدةسَيك بؤ واقيعَيك ك

دةزانن حيكمةت لةم ياساية بؤ موعالةجة كردني ئةمري واقيعة، ئةمري واقيعيش ئةوةية حةدةسةكة 
ِروويداوة، ناتواني مةرجَيك دانَيي لةسةر شتَيك كة لة ئةصَلدا ِروويداوة، يةعين ناتواني بَلَيي نابَي ئةوة 

ولي ثَينجةمي كوردستان بَي، دةتواني بَلَيي نابَي خولي ثَينجي ثةرلةماني كوردستان بَي؟ خؤي خولي خ
ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستانة مةرجَيك دابنَيي بَلَيي نابَي خولي ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان بَي، 

زةوي كشتوكاَلي دروست كراون، ئةوة ِرَيك واية، ئةو خانووانةي كة دروست كراون بةشَيكي زؤريان لةسةر 
ئَيستا هةن، بوونيان هةية، خؤ ئَيمة ئَيستا ئةو قانونة دانانَيني بؤ دابةشكردني زةوي، بَلَيني نابَي زةوييةك 
دابةش بكةين بةسةر هاووآلتيان دا كة شوَيين بازرطاني و كشتوكاَلي بَي، ئَيمة مامةَلة لةطةَل ئةمري واقيع 

ئيتفاكردني زةوي كشتوكاَلي بؤ مةبةسيت تايبةت بة بونيات بة مةبةسيت تايبةت  دةكةين، ئةوة يةك، دوو/
(ي ساَلي 3بة دروستكردني شوَيين نيشتةجَيبوون لة هةرَيمي كوردستان قانوني هةية، قانوني ذمارة )

 بة سةدان، بة هةزاران دؤمن زةوي ئيتفا كراوة و خراوةتة سةر وةزارةتي شارةواني، بؤ ئةوةي كة 1998
شوَيين نيشتةجَيبووني لةسةر دروست بكرَي، ئَيمة لَيرة ماددةيةك ناخةينة دةنطدانةوة كة موخاليف بَي 
بؤ قانونَيك كة لة ئَيستادا كاري ثَي دةكرَي، ئةوة ثشت بةستنةكةية، بةِرَيز ليذنة تايبةمتةندةكان و 

طةِرانةوةي كات و بؤ ئةوةي ليذنةي ياسايي فةرموون بؤ خوَيندنةوةي ثَيشنيازي سَييةم، بةآلم بؤ 
ئةنداماني ثةرلةمانيش تةركيزيان هةبَي دانة دانة بيخوَيننةوة و ئَيمةش دانة دانة دةخيةينة دةنطدان، 

( تةنها ثَيشنيازي يةكةم خبوَيننةوة دةخيةينة دةنطدان 3عةمةلييةكة ئاسانرتة، كةواتة ئَيستا لة ماددةي )
 ئينجا دووةم، فةرموون.
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 حممد:   بنْا اورَىبةِرَيز ه 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ثَيشنيار هةية، ئةو ثَيشنيارانةي كة ِرَيذة لة خؤ دةطرن سَي ثَيشنيارن، 16سةبارةت بة ماددةي سَييةم )
ثَيشنياري يةكةم/ وةك خؤي تةنيا لة خاَلي يةكةم بِرطةي دووةمي ئةم ماددةيةدا نرخةكة بكرَيتة ِرَيذةيي 

 ة بةهاي ِراستةقينةي زةوييةكةدا دةخةمَلَيندرَيت.% ل10و ِرَيذةي 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

بةَلَي، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة نرخي زةوييةكان 
ينةكةي، فةرموو با دةست بةرز بكاتةوة، % نرخة ئةسَلييةكةي بَي، نرخة ِراستةق10بةِرَيذة بَيت و بة لة 
 بةَلَي، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان طوَي لة ثَيشنيازي دووةم دةطرين فةرموون. ضوار دةنط، سوثاس.

 حممد:  بنْا  بةِرَيز هاورَى
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ا نرخةكة بكرَيتة ِرَيذةيي ثَيشنياري دووةم وةك خؤي تةنيا لة خاَلي يةكةم بِرطةي دووةمي ئةم ماددةيةد
 % بةها ِراستةقينةييةكة دةخةمَلَيندرَيت.15بة ِرَيذةي 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

بةَلَي، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ماددةكة وةكو 
رخي ِراستةقينةي زةوييةكة بَيت، با دةنط بدات بؤ ئةو ثَيشنيازة، ، %ي ن15خؤي بَيت تةنها نرخةكة لة 

 فةرموون، زؤر سوثاس كةسي لةطةَل نيية، ثَيشنيازي سَييةم.
 حممد:  بنْا  بةِرَيز هاورَى

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ِرَيذةيي و  ( بِرطةي دووةمي ئةم ماددةية نرخةكة بكرَيتة1ثَيشنيازي سَييةم وةك خؤي تةنيا لة خاَلي )
 %ي نرخي ِراستةقينةي ئةو زةويية دةخةمَلَيندرَيت.20بةِرَيذةي 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

% با دةنط بدات، كةسي لةطةَل 20هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ِرَيذةكة بكرَيتة 
 نيية، فةرموون دواي ئةوة.

 حممد: ْا   بنبةِرَيز هاورَى

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سَي ثَيشنيارن، ثَيشنياري ضوارةم وةكو خؤي تةنيا خاَلي يةكةم بِرطةي دووةم بةم شَيوةي لَي بكرَي )بؤ 
لة  2( بيست هةزار دينار، بؤ يةك م20000( دة هةزار بؤ )10000لة ناوةندي ثارَيزطا ) 2يةك م

لة ناوةندي ناحيةكان  2( دة هةزار دينار، بؤ يةك م10000) ( ثَينج هةزار بؤ5000ناوةندي قةزاكان )
 ( ثَينج هةزار دينار(.5000( سَي هةزار بؤ )3000)
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

بةَلَي، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ماددةكة وةكو 
خةكان بةو شَيوةي لَي بكرَيت با دةست بةرز بكاتةوة؟ ضوار كةس، ضوار دةنط، دواي ئةوة خؤي و نر

 فةرموون.
 

 حممد:  بنْا  بةِرَيز هاورَى

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( لة بِرطةي دووةم بةم شَيوةي لَي بكرَيت:1ثَيشنياري ثَينجةم وةك خؤي تةنيا خاَلي )
 2( بيست هةزار دينار، بؤ يةك م20000( ثازدة هةزار بؤ )15000ن )لة ناوةندي ثارَيزطاكا 2بؤ يةك م

لة ناوةندي  2( ثازدة هةزار دينار، بؤ يةك م15000( دة هةزار بؤ )10000لة ناوةندي قةزاكان )
 ( دة هةزار دينار.10000( ثَينج هةزار دينار بؤ )5000ناحيةكان )
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسبةِرَيز د.ِرَيواز فائ

ِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ماددةكة وةكو خؤي بَي، بة
نرخةكانيش بةو شَيوةية بَي كة بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي شارةواني خوَينديةوة با دةنط بدات؟ زؤر سوثاس 

 كةس لةطةَل نيية، فةرموون.
 حممد:  بنْا  بةِرَيز هاورَى

 سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز 

 ثَيشنياري شةشةم وةك خؤي تةنيا بِرطةيةك بؤ ئةم ماددةية زياد بكرَيت بةم شَيوةية:
ئةطةر كةسي زيادةِرؤ مووضةخؤر بَيت دةتوانَيت ئةو بِرة ثارةية لة بةرامبةر بة خاوةندارَييت كردني لة 

 مووضة ثاشةكةوت كراوةكاني بطَيِردرَيتةوة.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةِرَيز د.ِرَيواز فائق

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ماددةكة بةو شَيوةية 
( دةنط، )حةوتةم( 15بَي كة بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي شارةواني خوَينديةوة بفةرموَيت دةنط بدات؟ )

 فةرموون.
 حممد:  بنْا  بةِرَيز هاورَى

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي

 ثَيشنياري حةوتةم وةك خؤي تةنيا بِرطةيةك بؤ ئةم ماددةية زياد بكرَيت بةم شَيوةية:
 حوكمة داراييةكاني ئةم ياساية كةس و كاري ثلة يةكي شةهيدان و ئةنفالكراوةكان نايانطرَيتةوة.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

ةرلةمان، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ماددةكة بةو شَيوةية بةِرَيزان ئةنداماني ث
ثةسةند بكرَي، بةِرَيزان هةرة يةكةتان بؤتان هةية بؤ يةك ثَينشيار، تةنها يةك ثَيشنيار دةنط بدةن، 

 با دةنط بدات؟ بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان هةر ض كةسَيك لةطةَل ئةوةية ثَيشنيازةكة بةو شَيوةية بَي
 يةك كةس، دواي ئةوة.

 حممد:  بنْا  بةِرَيز هاورَى
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثَيشنياري هةشتةم وةك خؤي تةنيا بِرطةيةك بؤ ئةم ماددةية زياد بكرَيت بةم شَيوةية:
ةرطة، حوكمة داراييةكاني ئةم ياساية لة كةسوكاري ثلةيةكي شةهيدان، ئةنفالكراوان، هَيزةكاني ثَيشم

كةمنةنداماني سةنطةر، زيندانياني سياسي، هَيزةكاني ناوخؤ، خاوةن ثَيداويستيية تايبةتةكان 
 نايانطرَيتةوة.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ماددةكة بةو شَيوةية 
ند بكرَي كة بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي شارةواني خوَينديةوة با دةست بةرز بكاتةوة؟ سَي كةس، دواي ثةسة

 ئةوة ثَيشنيازي نؤيةم، فةرموون.
 حممد:  بنْا  بةِرَيز هاورَى

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 لَي بكرَيت:ثَيشنيازي نؤيةم وةك خؤي تةنيا خاَلي دوو لة بِرطةي دووةمي ئةم ماددةية بةم شَيوةيةي 
% بةهاي 30)بؤ ئةو كةسانةي سوودمةندبوون لة دةوَلةت لةاليةن ليذنةي تايبةمتةندةوة بة نرخي 

 ِراستةقينةي زةوييةكة لةسةر بنةماي خواست و خستنةِروو دةخةمَلَينرَيت(.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس 

كي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ماددةكة وةك خؤي بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، هةر ئةندامَي
بَيت جطة لةو طؤِرانكارييةي كة بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي شارةواني خوَينديةوة با بفةرموَيت دةنط بدات، 

 نية، بةَلَي دواي ئةوة.
 حممد:  بنْا  بةِرَيز هاورَى

بِرطةي دووةمي ئةم ماددةية زياد بكرَيت بةم  ثَيشنيازي دةيةم وةك خؤي تةنيا خاَلَيك بؤ زجنريةي سَي بؤ
 شَيوةية:

سَي/ ئةو زةوييانةي كة زيادةِرةويان لةسةر كراوة بة مةبةسيت بازرطاني حوكمةكاني ئةم ياساية 
 نايانطرَيتةوة و ثَيويستة لةسةر وةزارةتي تايبةمتةند ضارةسةريان بؤ بدؤزَيتةوة.
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 لةمان:ن/ سةرؤكي ثةرد.ِرَيواز فايق حس بةِرَيز

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية ئةو ماددةية بةو شَيوةية 
ثةسةند بكرَيت كة بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي شارةواني خوَينديةوة با دةست بةرز بكاتةوة؟ كةس لةطةَل 

 نيية، فةرموون.
 حممد:  بنْا  بةِرَيز هاورَى

دةيةم وةك خؤي تةنيا لة حاَلةتي بةخشني ثَيويستة ئةو كةسانةي كة دةبةخشرَين ثَيشرت ثَيشنيازي ياز
 سوودمةند نةبووبن. 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ماددةكة بةم شَيوةية 
ت كة بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي شارةواني خوَينديةوة با دةست بةرز بكاتةوة؟ هيض كةسي ثةسةند بكرَي

 لةطةَل نيية، فةرموون.
 حممد:   بنْا بةِرَيز هاورَى

 ثَيشنيازي دوازدةيةم وةك خؤي تةنيا بِرطةي دووةم يةك خاَلي بؤ زياد بكرَيت:
كة ثَيويستة بيدات ئةوا نرخي ئةطةر نرخي ِراستةقينةي زةوي كةمرت بوو لةو بِرة ثارةيةي 

 ِراستةقينةكةي لَي وةردةطريَيتةوة.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ماددةكة بةم شَيوةية 
َينديةوة با بفةرموَيت دةنط بدات، كةسي لةطةَل ثةسةند بكرَي كة بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي شارةواني خو

 نيية، سيانزة.
 حممد:  بنْا  بةِرَيز هاورَى

 ثَيشنيازي سَيزدةيةم وةك خؤي تةنيا ماوةيةك لة بِرطةي دووةم دياري بكرَيت بةم شَيوةية:
وةية دياري بةهاي ئةو زةوييانةي زيادةِرؤييان لةسةر كراوة بة خانووي نيشتةجَيبوون نرخةكانيان بةم شَي

 ( ِرؤذ لة بةناوكردني كؤتايي بدرَيت.30دةكرَيت كة دةبَيت لة ماوةي )
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، كَي لةطةَل ئةوةية كة ماددةكة بةم شَيوةية ثةسةند بكرَي كة بةِرَيز سةرؤكي 
 فةرموَيت دةنط بدات، كةسي لةطةَل نيية، فةرموون.ليذنةي شارةواني خوَينديةوة با ب

 حممد:  بنْا  بةِرَيز هاورَى

( وةك خؤي تةنيا بِرطةكاني )يةكةم، دووةم، ضوارةم( بةم شَيوةيةي لَي 3ثَيشنيازي ضواردةيةم ماددةي )
 بكرَيت:
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اني ثَيويست بؤ بة يةكةم/ ليذنةيةك بؤ هةَلسةنطاندني داواكارييةكان و دَلنيابوون لة هاتنة دي مةرجةك
خاوةن كردني ليذنةش، بؤي هةية ليذنةيةكي الوةكي لة شارةوانيية ثةيوةنديدارةكان ثَيك بهَينَيت بؤ 

 ةكان.يئةجنامداني ِرَيكارة ثَيويستي
 يةكةم لة كؤتاييةكةي ئةم دَيرةي بؤ زياد بكرَيت:

يكراو دةبَيت و لة ضوارضَيوةيدا بة لةسةر ئاسيت ناوةندي ثارَيزطا و قةزا و ناحيةكان ديار 2نرخي هةر م
 بِرياري ليذنة دةستنيشاني نرخةكةي دةكرَيت.

 %75% بكرَيتة 50دووةم/ ِرَيذةي 
ضوارةم/ لةبةر ئةوةي نووسراوي شارةواني دةبَيت لة ماددةي يةكةم و بِرطةي ناساندني ضةمك و زاراوةكان 

 دا شارةواني بةو جؤرة بناسرَييَن.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:يق حسبةِرَيز د.ِرَيواز فا

( بةو 2بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ماددةي )
شَيوةية ثةسةند بكرَي كة بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي شارةواني خوَينديةوة با دةست بةرز بكاتةوة، فةرموون، 

 رموون دواي ئةوة.(، بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي شارةواني فة15)
 حممد:  بنْا  بةِرَيز هاورَى

 ثَيشنيازي ثازدةيةم وةك خؤي:
 ليذنةيةك بة سةرؤكايةتي ثارَيزطاري ...-1

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 ثَيويست ناكات بيخوَينيتةوة، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ثَيشنيازي ثازدةيةم ئةوةي كة وةكو خؤي ضؤن
هاتبوو لة ِراثؤرتي ليذنةي هاوبةش لة خوَيندنةوةي دووةم بة بَي هيض دةستكارييةك، هةر ئةندامَيكي 
بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ماددةكة بةم شَيوةية ثةسةند بكرَي دةست بةرز بكاتةوة، كةس 

 لةطةَلي نيية، شازدة.
 حممد:  بنْا  بةِرَيز هاورَى

 شنياري ليذنةي هاوبةش:ثَيشنيازي شازدةيةم ثَي
( بِرطةي ضوارةم لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان كة بة 91بة ثَيي ئةو دةسةآلتانةي ماددةي )

ليذنةي ياسايي و تايبةمتةند دراوة ئَيمة لة كؤبةندي ئةو بذاردانةي ثَيشنيار كراون لةاليةن ئةنداماني 
 ةم ثَيشنيارة دةخةينةِروو داوا دةكةين خبرَيتة دةنطدان.ثةرلةمان لة دانيشتين خوَيندنةوةي دووةم دا ئ

يةكةم/ ليذنةيةك بة سةرؤكايةتي ثارَيزطار يان سةرؤكي يةكة كارطَيرييةكان و ئةندامَييت لةاليةنة 
ثةيوةنديدارةكان لة وةزارةتي شارةواني و وةزارةتي دارايي و كشتوكاَل و داد ثَيك دةهَينرَيت بة مةبةسيت 

ني داواكارييةكان و دَلنيابوون لة هاتنةدي مةرجةكاني ثَيويست بؤ بة خاوةندارَييت كردن و ديراسةت كرد



 323 

ليذنة بؤي هةية ليذنةيةكي الوةكي لة شارةواني ية ثةيوةنديدارةكان ثَيك بهَينَيت بؤ ئةجنامداني ِرَيكارة 
 تةكنيكية ثَيويستييةكان.

راوة بة خانووي نيشتةجَي بوون نرخةكانيان بةم دووةم/ بةهاي ئةو زةوييانةي زيادةِرؤييان لةسةر ك
 شَيوةية دياري دةكرَيت:

( 15000لة ناوةندي ثارَيزطاكان ) 2بؤ ئةو كةسانةي سوودمةند نةبوون لة دةوَلةت بة نرخَيك بؤ يةك م
 ( سي هةزار دينار.30000ثازدة هةزار بؤ )

 ثازدة هةزار دينار.( 15000( دة هةزار بؤ )10000لة ناوةندي قةزاكان ) 2بؤ يةك م
 ( هةشت هةزار دينار.8000( ثَينج هةزار بؤ )5000لة ناوةندي ناحيةكان ) 2بؤ يةك م

% 100دووةم/ بؤ ئةو كةسانةي سوودمةند بوون لة دةوَلةت لةاليةن ليذنةي تايبةمتةندةوة بة نرخي 
 ت.بةهاي ِراستةقينةي زةوييةكة لةسةر بنةماي خواست و خستنةِروو دةخةمَلَينرَي

سَييةم/ حوكمة داراييةكاني ئةم ياساية كةس و كاري ثلة يةكي شةهيدان و ئةنفالكراوةكان و كةم 
 ئةنداماني سةنطةر نايانطرَيتةوة.

سَييةم/ لة حاَلةتي ِرووداني زيادةِرؤيي لةسةر ئةو زةوييانةي حوكمةكاني ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة سةرةتا 
َيتةوة )حل( و دواتر بة ثَيي ياسا بة خاوةنكردني زةويية مريييةكاني ناو زةوييةكان موَلكايةتيان هةَلدةوةش

(ي بةركار لة هةرَيم بة ناوي شاروانييةكان تؤمار 1970(ي ساَلي )80سنووري شارةوانييةكان ذمارة )
اوة دةكرَين بةآلم لة حاَلةتي ِرووداني زيادةِرؤيي لةسةر بةشَيكي ئةم زةوييانة لةسةرةوة ئاماذةيان ثَيكر

ئةوا ئةو بةشةي بة خانوو زيادةِرؤ لةسةر كراو ئيفراز دةكرَيت بة مةبةسيت بة خاوةن كردني بؤ 
زيادةِرؤكار لة دواي تؤماركردني بة ناوي شارةواني ثةيوةنديدار لة ضوارضَيوةي هةمان ِرَيكار و بة ثَيي ئةو 

 ياسايةي لةسةرةوة ئاماذةي ثَيكراوة.
اواكاري بة خاوةنكردني ِرةت بكاتةوة ئةطةر شوَيين خانووةكة سةرثَيضي ضوارةم/ شارةواني بؤي هةية د

بَيت بووة بة ماستةر ثالن يان كةرتي و وردةكارييةكان و زيادةِرؤكة لةسةر تَيضووي زيادةِرؤ الدةبرَيت و 
ي لة مايف هةية ِرةفتار بة ثامشاوةكان بكات و شارةواني لة شوَينَيكي نيشتةجَي ثارضةيةك زةوي ِرووبةر

زياتر نةبَيت بة بَي بةرامبةر قةرةبووي زيادةِرؤ دةكات و ئةطةر زَيدةِرؤ ثَيشرت سوودمةند  2(م200)
 ( و دووةمي ئةم ياساية نرخةكان بؤ دةخةمَلَينرَيت.3بووبَي ئةوا بة نرخةكاني دياريكراو لة ماددةي )

 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ني ثةرلةمان، هةر بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ماددةكة بةم شَيوةية ثةسةند بةِرَيزان ئةنداما
بكرَي كة بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي شارةواني خوَينديةوة با دةست بةرز بكاتةوة، بةِرَيزان ئةنداماني 

 (.4ةي )( ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمان ثةسةند كرا، فةرموون مادد67( بة دةنطي )3ثةرلةمان ماددةي )
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 حممد:  بنْا  بةِرَيز هاورَى

( وةك خؤي هيض ثَيشنيارَيك نية، ئةطةر كةسي زَيدةِرؤ ثابةند نةبَيت بة ثَيداني 4سةبارةت بة ماددةي )
(ي ئةم ياساية يان مةرجةكاني 3نرخي دياريكراو يان خةمَلَينراو هاتوو لة بِرطةي دووةم لة ماددةي )

ية نايانطرَيتةوة، ئةوة مايف بة خاوةنكردني دةفةوتَي و خانووةكة بة زةوي (ي ئةم ياسا2هاتوو لة ماددةي )
و بة خانووةوة بة ناوي شارةواني و ثةيوةنديدار تؤمار دةكرَيت و بة ثَيي ياساي فرؤشنت و بة كرَيداني 

بة  موَلكةكاني دةوَلةتي بةركار لة هةرَيم دةفرؤشرَيت لة بةرامبةر فرؤشتنةكةي بةهاي دروستكراوةكان
 شَيوةي شايستةبووني بة تَيكدراوي )مستحق القلع( دةدرَيت بة خاوةنةكةي.

 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

( بةو شَيوةيةي كة بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي شارةواني 4بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان، ماددةي )
( 80بة دةنطى )ةطةَليةتي با دةسيت بةرز بكاتةوة، مان لخوَينديةوة هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلة

 (.5ئةندامى ثةرلةمان ئةو ماددةية ثةسةند كرا، فةرموون ماددةى )
 حممد:  بنْا  بةرَيز هاورَى

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ( ضوار ثَيشنيار هةية:5سةبارةت بة ماددةى )

 (:5ماددةى )
بةةةةر تةةةةنيا روو خةةةؤى  كةةةةم: وةك  شةةةنيارى ية يةةَةت، ثَي شةةةَيوةى لَيبكر بةةةةم  مةةةدا  طةةةةى يةكة لةةةة بِر يةةَةدةكان  ة ز

 (،2م500( لة ناحيةكان )2م400( لة قةزاكان )2م300لة ثارَيزطاكان بكرَيت )
 ن / سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

مةةةاددةى ) يةةة  طةةةةَل ئةوة لةةةمان لة بةةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكى  هةةةةر ئة لةةةمان  نةةةدامانى ثةر بةةةة5بةةةِرَيزان ئة و ( 
تةةةةوة؟  بةةةةرز كا سةةةت  يةةةةوة دة شةةةارةوانى خوَيندي نةةةةى  سةةةةرؤكى ليذ بةةةةِرَيز  كةةةة  كةةةرَى  سةةةةند ب شةةةَيوةية ثة

 كةسى لةطةَل نيية. ثَيشنيارى دووةم، فةرموون.

 حممد:  بنْا  بةرَيز هاورَى
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةةَيوةيةى لَي بةةةةم  يةةةة  ئةةةةو ماددة مةةةى  طةةةةى دووة تةةةةنيا بِر خةةةؤى  شةةةنيارى دووةم: وةك  ئةةةةو ثَي يةةَةت،  بكر
 كةسةى حوكمةكانى ئةو ياساية دةيطرَيتةوة بة كةسى سوودمةند هةذمار نةكرَي.

 ن / سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس
يةةةة  ئةةةةو ماددة يةةةة   طةةةةَل ئةوة لةةةةمان لة بةةةةِرَيزى ثةر نةةةدامَيكى  هةةةةر ئة لةةةةمان  نةةةدامانى ثةر بةةةةِرَيزان ئة

بةةةةرز  سةةةت  بةةةا دة كةةةرَى  سةةةةند ب شةةةَيوةية ثة تةةةةوة؟ )بةةةةو  طةةةةَل 2كا لةةةةمان لة بةةةةِرَيزى ثةر نةةةدامى  ( ئة
 ئةوةية ثةسةند بكرَيت، فةرموون دواى ئةوة.
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 حممد:  بنْا  بةرَيز هاورَى
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثَيشنيازى سَييةم: وةك خؤى.
 ن / سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

ئةةةةو كةةةو  خةةةؤى وة لةةةةمان وةك  نةةةدامانى ثةر لةةةة بةةةةِرَيزان ئة هةةةةبوو  بةةةةش  نةةةةى هاو ثةةةؤرتى ليذ لةةةة را ةى 
بةةةةةم  يةةةةة  طةةةةةَل ئةوة لةةةةةمان لة بةةةةةِرَيزى ثةر نةةةةدامَيكى  هةةةةةر ئة كةةةةرا،  شةةةةة  نةةةةةوةى دووةم موناقة خوَيند
يةةةة،  كةةةةس ني تةةةةوة؟  بةةةةرز كا سةةةت  نةةةةكراوة دة يةةَةدا  كةةةارى ت هةةةيض طؤِران ضةةةونكة  كةةةرَى،  سةةةةند ب شةةةَيوةية ثة

 فةرموون دواى ئةوة.
 حممد:  بنْا  بةرَيز هاورَى

 ز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي
 ثَيشنيارى ضوارةم: ثَيشنيارى ليذنةى هاوبةش:

مةةةاددةى )  لةةةة  سةةةةاَلتانةى  ئةةةةو دة لةةةةمانى 91بةةةةثَيى  نةةةاوخؤى ثةر ثةةةةيرةوى  لةةةة  ضةةةوارةم  طةةةى  لةةةة بِر  )
شةةنيار  نةةةى ثَي ئةةةو بذاردا نةةدى  لةةة كؤربة مةةة  نةةد دراوة،  ئَي سةةايى و تايبةمتة نةةةى يا بةةة ليذ كةةة  سةةتان  كورد

نةةةد يةةةةن ئة نةةةة كةةةراون لةال شةةةنيارة دةخةي ئةةةةم ثَي مةةةدا  نةةةةوةى دووة شةةةتنى خوَيند لةةةة داني لةةةةمان  امانى ثةر
طةةةةى  لةةةة بِر كةةةراو  مةةةاذة ثَي بةةةةرى ئا لةةةة روو كةةةان  بةةةةرة زيادة طةةةدان. روو تةةةة دةن كةةةةين خبرَي تةةةا وا دة روو، 
سةةةت و  نةةةةماى خوا سةةةةر ب خةةةةمَيَلينرَيت لة بةةةاو دة سةةةتةقينةى  خةةةى را بةةةة نر مةةةاددةى دووةم  لةةةة  شةةةةم  شة

بةةةةو مةر سةةةتنة روو  كةةةان )خ لةةةة ثارَيزطا كةةةدا  هةةةةموو حاَلةتَي لةةةة  يةةةةكان  بةةةةرى زةوي لةةةة 2م300جةةةة روو  )
 ( زياتر نةبَيت.2م500( لة ناحيةكان )2م400قةزاكان )

 ن / سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس
بةةةةم  كةةةة  يةةةة ماددة طةةةةَل ئةوة لةةةةمان لة بةةةةِرَيزى ثةر نةةةدامَيكى  هةةةةر ئة لةةةةمان  نةةةدامانى ثةر بةةةةِرَيزان ئة

تةةةةوة؟ شةةةَيو بةةةةرز كا سةةةت  بةةةا دة يةةةةوة  شةةةارةوانى خوَيندي نةةةةى  سةةةةرؤكى ليذ بةةةةِرَيز  يةةَةت  سةةةةند بكر ةية ثة
 ( ئةندامى بةِرَيزى ثةرلةمان ماددةكة ثةسةندكرا، فةرموون.77بةدةنطى )

 حممد:  بنْا  بةرَيز هاورَى
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( ثَينج ثَيشنيار هةية:7سةبارةت بة ماددةى )
 (:7ماددةى )

 ثَيشنيارى يةكةم: وةك خؤى تةنيا ليذنةكان بةم شَيوةيةى لَيبكرَيت:
 ن / سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

 كاك )هاورَى( جةنابت ئيسراحةتَيك بكة، كاك )عباس(، فةرموون. 
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 فتاح صاحل:  بةرَيز عباس
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 -هةية، ثَيشنيارى يةكةم بةم شَيوةية دةبَيت:سةبارةت بة ماددةى شةشةم دوو ثَيشنيار 
 (:6ماددةى )

ئةةةةم  مةةةةكانى  ضةةةانةى حوك ئةةةةو ناو بةةةؤ  شةةةتوطوزار  شةةةارةوانى طة تةةةى  سةةةتة وةزارة كةةةةم: ثَيوي شةةةنيارى ية ثَي
كةةةةةوتى  سةةةةاَلَيك رَي لةةةةة  يةةةةةك  لةةةةة ماوة يةةةةة  يةةةةان ني نةةةةى ئامادةكراو سةةةةتةر ثال تةةةةةوة ما سةةةةاية دةيانطرَي يا

 كات و ماستةر ثالن و ثيََداويستى تةكنيكى ئامادة دةكات.بةركاربوونى ئةم ياساية تَيثةر نة
 ن / سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

مةةةاددةى ) كةةةة  يةةةة  طةةةةَل ئةوة لةةةةمان لة بةةةةِرَيزى ثةر نةةةدامَيكى  هةةةةر ئة لةةةةمان  نةةةدامانى ثةر ( 6بةةةةِرَيزان ئة
سةةايى بةةارى يا نةةةى كارو سةةةرؤكى ليذ بةةةِرَيز  كةةة  يةَةت  سةةةند بكر شةةَيوةية ثة سةةت  بةةةو  بةةا دة يةةةوة  خوَيندي

 ( دةنطى هَينا، فةرموون.10بةرز كاتةوة؟ ئةم ثَيشنيارة تةنها )
 فتاح صاحل:  بةرَيز عباس

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةةةةةةو  بةةةةةؤ  شةةةةةتوطوزار  شةةةةةارةوانى و طة تةةةةةى  خةةةةةؤى، وةزارة يةةةةةةتى وةك  كةةةةةة دةقةكة شةةةةةنيارى دووةم:  ثَي

شةةة تةةةةوة نةخ سةةةاية دةيانطرَي ئةةةةم يا مةةةةكانى  ضةةةانةى حوك مةةةاوةى ناو لةةةة  يةةةة  يةةةان ني نةةةى ئامادةكراو ةو ديزاي
سةةةةتى  يةةةةزاين و ثَيداوي شةةةةةو د نةةةةةكات نةخ سةةةةاية تَيثةر ئةةةةةم يا بةةةةةركاربوونى  كةةةةةوتى  لةةةةة رَي سةةةةاَلَيم  لةةةةة 

 تةكنيكى ئامادة دةكات.
 ن / سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

لةةةةمان لة بةةةةِرَيزى ثةر نةةةدامَيكى  هةةةةر ئة لةةةةمان  نةةةدامانى ثةر يةةةة بةةةةِرَيزان ئة ئةةةةو ماددة يةةةة   طةةةةَل ئةوة
بةةا  يةةةوة  سةةايى خوَيندي بةةارى يا نةةةى كارو سةةةرؤكى ليذ طةةرى  بةةةِرَيز جَي كةةة  يةَةت  سةةةند بكر شةةَيوةية ثة بةةةو 

طةةةى ) بةةةة دةن يةةةة  ئةةةةو ماددة تةةةةوة؟  سةةةت بةرزكا كةةةرا 78دة سةةةةند  شةةةَيوةية ثة بةةةةم  لةةةةمان  نةةةدامى ثةر ( ئة
 (، فةرموون.7كة بةِرَيزيان خوَيندييةوة، ماددةى )

 فتاح صاحل:  بةرَيز عباس
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:7ماددةى )
 ( ثَيشنيارة:6( بةاَلم خؤى )5لةسةرةوة نووسراوة )

كةةةان  سةةةت هاتووة تةةةة بةدة يةةَةت، داها شةةةَيوةيةى لَيبكر بةةةةم  يةةَةذةكان  تةةةةنيا ر خةةةؤى،  كةةةةم: وةك  شةةةنيارى ية ثَي
يةَةذةى ) كةةةم ر يةَةت، ية تةةةرخان دةكر شةةَيوةية  بةةةم  سةةاية  ئةةةم يا بةةؤ و20بةةةثَيى  شةةارةوانى و %(  تةةى  ةزارة

سةةةةاية  ئةةةةةم يا مةةةةةكانى  ضةةةةانةى حوك ئةةةةةو ناو يةةةةزاين  شةةةةةو د سةةةةتييةكانى نةخ بةةةةؤ ثَيوي شةةةةتوطوزار  طة
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كةةةةةرَى، دووةم ) تةةةةةةرخان دة تةةةةةةوة و  سةةةةةةرةكييةكان 60دةيانطرَي مةةةةةةتطوزارى  نةةةةةدنى خز بةةةةةؤ طةيا  )%
 ت.%( داهاتى بةدةستهاتوو دةطةرَينرَيتةوة بؤ خةزَينةى دةوَلة20تةرخان دةكرَى، سَييةم )

 ن / سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس
مةةةاددةى ) كةةةة  يةةةة   طةةةةَل ئةوة لةةةةمان لة بةةةةِرَيزى ثةر نةةةدامَيكى  هةةةةر ئة لةةةةمان  نةةةدامانى ثةر ( 7بةةةةِرَيزان ئة

تةةةةوة؟ ) بةةةةرز كا سةةةت  بةةةا دة يةةةةوة  بةةةةِرَيزيان خوَيندي كةةةة  يةةَةت  سةةةةند بكر شةةةَيوةية ثة نةةةط. 3بةةةةو  ( دة
 ثَيشنيارى دواى ئةو، فةرموون.

 فتاح صاحل:  ز عباسبةرَي
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةةان  سةةةت هاتووة تةةةة بةدة يةةَةت، داها شةةةَيوةيةى لَيبكر بةةةةم  يةةَةذةكان  تةةةةنها ِر خةةةؤى  شةةةنيارى دووةم: وةك  ثَي
يةَةذةى ) كةةةم ر يةَةت، ية تةةةرخان دةكر شةةَيوةية  بةةةم  سةةاية  ئةةةم يا شةةارةوانى و 30بةةةثَيى  تةةى  بةةؤ وةزارة  )%

شةةةةة سةةةةتييةكانى نةخ بةةةةؤ ثَيوي شةةةةتوطوزار  سةةةةاية طة ئةةةةةم يا مةةةةةكانى  ضةةةةانةى حوك ئةةةةةو ناو يةةةةزاين  و د
كةةةةةرَى، دووةم ) تةةةةةةرخان دة تةةةةةةوة و  سةةةةةةرةكييةكان 50دةيانطرَي مةةةةةةتطوزارى  نةةةةةدنى خز بةةةةةؤ طةيا  )%

 %( داهاتى بةدةست هاتوو دةطةرَينرَيتةوة بؤ خةزَينةى دةوَلةت.20تةرخان دةكرَى، سَييةم )
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:ِرَيز د. رَيواز فايق حسبة

بةةةو بةةةِر كةةة  كةةة ماددة يةةة  طةةةَل ئةوة لةةةمان لة بةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكى  هةةةر ئة لةةةمان  نةةدامانى ثةر َيزان ئة
يةةةة.  طةةةةَل ني سةةى لة تةةةةوة؟ كة بةةةرز كا سةةةت  بةةا دة يةةةةوة  بةةةِرَيزيان خوَيندي كةةةة  يةَةت  سةةةةند بكر شةةَيوةية ثة

 ثَيشنيارى دواى ئةو، فةرموون.
 فتاح صاحل:  بةرَيز عباس

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
شةة جنةةريةى )ثَي بةةة ز يةةةك  سةةَييةم: بِرطة شةةَيوةيةى 4نيارى  بةةةم  يةَةذةكان  يةَةت ِر يةةاد بكر يةةة ز ئةةةو ماددة بةةؤ   )

كةةةةم  يةةَةت، ية تةةةةرخان دةكر شةةةَيوةية  بةةةةم  سةةةاية  ئةةةةم يا بةةةةثَيى  كةةةان  سةةةت هاتووة تةةةة بةدة يةةَةت، داها لَيبكر
يةةةَةذةى ) ئةةةةةو30ر يةةةةزاين  شةةةةةو د سةةةةتييةكانى نةخ شةةةةتوطوزار و ثَيوي شةةةةارةوانى و طة تةةةةى  بةةةةؤ وةزارة  )% 

كةةةرَى، دووةم ) تةةةةرخان دة تةةةةوة و  سةةةاية دةيانطرَي ئةةةةم يا مةةةةكانى  ضةةةانةى حوك نةةةدنى 40ناو بةةةؤ طةيا  )%
سةةةةةةَييةم ) كةةةةةةرَى،  تةةةةةةةرخان دة سةةةةةةةرةكييةكان  مةةةةةةةتطوزارى  هةةةةةةاتوو 15خز سةةةةةةت  هةةةةةةاتى بةدة %( دا

لةةَةةت، ) نةةةةى دةو بةةةؤ خةزَي تةةةةوة  شةةةتوكاَل 15دةطةرَينرَي تةةةى ك تةةةة وةزارة هةةةاتوو بدرَي سةةةت  هةةةاتى بةدة %( دا
 و داد.

 ن / سةرؤكى ثةرلةمان:ِرَيز د. رَيواز فايق حسبة
بةةةو  كةةة  كةةة ماددة يةةة   طةةةَل ئةوة لةةةمان لة بةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكى  هةةةر ئة لةةةمان  نةةدامانى ثةر بةةةِرَيزان ئة

تةةةةوة؟ ) بةةةةرز كا سةةةت  بةةةا دة يةةةةوة  بةةةةِرَيز خوَيندي كةةةة  يةةَةت  سةةةةند بكر شةةةنيارى 4شةةةَيوةية ثة نةةةط. ثَي ( دة
 دواى ئةو، فةرموون.
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 اح صاحل:فت  بةرَيز عباس
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةَةذةى ) طةةةة و ِر يةةةةك بِر تةةةة  سةةةَييةم بكرَي طةةةةى دووةم و  تةةةةنها بِر خةةةؤى  ضةةةوارةم: وةك  شةةةنيارى  %( 60ثَي
 ديارى بكرَيت بؤ خزمةتطوزارييةكان.

 ن / سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس
بةةةِرَيزى ث نةةدامَيكى  هةةةر ئة لةةةمان  نةةدامانى ثةر بةةةو بةةةِرَيزان ئة كةةة  كةةة ماددة يةةة   طةةةَل ئةوة لةةةمان لة ةر

يةةةة.  طةةةةَل ني سةةةى لة تةةةةوة؟ كة بةةةةرز كا سةةةت  بةةةا دة يةةةةوة  بةةةةِرَيز خوَيندي كةةةة  يةةَةت  سةةةةند بكر شةةةَيوةية ثة
 ثَيشنيارى دواى ئةو، فةرموون.

 فتاح صاحل:  بةرَيز عباس
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةةةةثَي كةةةةان  سةةةةت هاتووة تةةةةة بةدة خةةةةؤى، داها جةةةةةم: وةك  شةةةةنيارى ثَين شةةةةَيوةية ثَي بةةةةةم  سةةةةاية  ئةةةةةم يا ى 
 تةرخان كراو وةك خؤيةتى كة خوَيندمانةوة.

 ن / سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس
نةةةى  ثةةؤرتى ليذ لةةة ِرا ئةةةوةى  خةةؤى وةك  كةةة وةك  يةةة  طةةةَل ئةوة كةةةس لة لةةةمان  نةةدامانى ثةر بةةةِرَيزان ئة

بةةةةا د يةةةَةت  سةةةةةن بكر كةةةةة ثة هةةةةاتبوو ماددة نةةةةةوةى دووةم  بةةةةةش خوَيند تةةةةةوة؟ )هاو بةةةةةرز كا سةةةةت  ( 5ة
 ئةندامى بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةوةن كة وةك خؤى ثةسةند بكرَيت. فةرموون.

 فتاح صاحل:  بةرَيز عباس
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةةاددةى ) سةةةةاَلتةى  ئةةةةو دة بةةةةثَيى  شةةةة،  نةةةةى هاوبة شةةةنيازى ليذ شةةةةم: ثَي شةةةنيارى شة طةةةةى 91ثَي ( بِر
نةةةاوخؤى ثة ثةةةةيِرةوى  لةةةة  لةةةة ضةةةوارةم  مةةةة  سةةةتان، ئَي نةةةةكان دراوة  كورد بةةةة ليذ كةةةة  سةةةتان  لةةةةمانى كورد ر

نةةةوةى  شةةتنى خوَيند لةةة داني لةةةمان  نةةدامانى ثةر يةةةن ئة كةةراوة لةال شةةنياز  نةةةى ثَي ئةةةو بذاردا نةةدى  كؤربة
بةةةةم  سةةةتهاتووةكان  تةةةة بةدة طةةةدان. داها تةةةة دةن كةةةةين خبرَي نةةةة روو، داوا دة شةةةنيارة دةخةي ئةةةةم ثَي مةةةدا  دووة

تةةةةةرخان دةك يةةةَةذةى )شةةةةَيوةية  كةةةةةم ر يةةةَةت، ية بةةةةؤ 30ر شةةةةتوطوزار  شةةةةارةوانى و طة تةةةةى  بةةةةؤ وةزارة  )%
تةةةةرخان  تةةةةوة و  سةةةاية دةيانطرَي ئةةةةم يا مةةةةكانى  ضةةةانةى حوك ئةةةةو ناو يةةةزاين  شةةةةو د سةةةتييةكانى نةخ ثَيوي

كةةةةرَى، دووةم ) بةةةةة 70دة بةةةةؤ  هةةةةةرَيم  نةةةةةى  بةةةةؤ خةزَي تةةةةةوة  هةةةةاتوو دةطةرَينرَي سةةةةت  هةةةةاتى بةدة %( دا
بةةؤ خ نةةى  سةةتة كرد سةةتى ئاِرا ئةةةةم مةبة مةةةكانى  كةةة حوك ضةةانةى  ئةةةو ناو بةةؤ  شةةةتييةكان  يةةة ط زمةتطوزاري

 ياساية دةيانطرَيتةوة.
 ن / سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

نةةةدامَيكى  هةةةر ئة لةةةةمان  نةةدامانى ثةر بةةةِرَيزان ئة يةةةة؟  سةةةيةكتان هة سةةايى ق نةةةةى يا سةةةرؤكى ليذ بةةةِرَيز 
كةةةة كةةةة ماددة يةةةة   طةةةةَل ئةوة لةةةةمان لة طةةةرى  بةةةةِرَيزى ثةر بةةةةِرَيز جَي كةةةة  يةةَةت  سةةةةند بكر شةةةَيوةية ثة بةةةةو 
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طةةةى ) بةةةة دةن يةةةة  ئةةةةو ماددة تةةةةوة؟  بةةةةرز كا سةةةت  بةةةا دة يةةةةوة  سةةةايى خوَيندي يةةةذةى يا ( 75سةةةةرؤكى ل
 ئةندامى ثةرلةمان ثةسندكرا  بةو شَيوةيةى كة دواجار خوَيندرايةوة، فةرموون.

 
 فتاح صاحل:  بةرَيز عباس

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةةادد  تةةةةةوة دوو  كةةةان خبوَينرَي ئةةةةةوةى ماددة ثةةةَيش  نةةةةةوة،  تةةةة دةنطدا سةةةةتة خبرَي يةةَةت، ثَيوي يةةةةاد دةكر ة ز

مةةةاددةى ) سةةةةاَلتةى  ئةةةةو دة سةةةتان 91بةةةةثَيى  لةةةةمانى كورد نةةةاوخؤى ثةر ثةةةةيِرةوى  لةةةة  ضةةةوارةم  طةةةةى  ( بِر
لةةةة  لةةةةمان  نةةةدامانى ثةر يةةةةن ئة شةةةنيارانةى لةال ئةةةةو ثَي نةةةدى  لةةةة كؤربة مةةةة  نةةةةكان دراوة، ئَي بةةةة ليذ كةةةة 

نةةةةوة، دوو داني تةةةة دةنطدا كةةةةين خبرَي نةةةة روو، داوا دة شةةةنيارة دةخةي ئةةةةو ثَي نةةةةوةى دووةم  شةةةتنى خوَيند
 ماددة بؤ ياساكة زياد دةكرَيت بة شَيوةية.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس
لةةة بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، ضةند ماددةيةكيان ثَيشنيار كردبوو لة شَيوةى ماددة ثَيشن تةةةنها  نةةةكردبوو  ياريان 

بةةةش  نةةةى هاو بةةةِرَيزان ليذ كةةردووة،  شةةنيازيان  سةةَييا ثَي مةةاددةى  لةةةناو  يةةا  يةةةكا،   مةةاددةى  شوَينى ترا مةسةلةن لةناو 
سةةةربةخؤ  يةةةكى  شةةَيوازَيكى ماددة لةةة  ثَييان وابووة شوَينى ئةو ماددةية ئةو شوَينة نيية كة تيا ثَيشنيار كراوة، بؤية 

كةةردووة )ديانرشتووة يةعنى  شةةنيازى  لةةةمان ثَي ( 3شتَيكى تازةيان نةهَيناوة، هةر ئةوةية كة ئةندامَيكى بةِرَيزى ثةر
مةةاددةى ) لةةة  ئةةةوةى  لةةةبرى  سةةةربةخؤ  يةةةكى  يةةان )1كةس ثشتيوانى كردووة، بةاَلم ئةمان كردوويانة بة ماددة  )3 )

 َى بطرن، كاك )سةروان( دةرفةتت دةدةم.( خبوَيننةوة. ئةندامانى بةِرَيز طو8داى بنَين، بؤية فةرموون ماددةى )
 فتاح صاحل:  بةرَيز عباس 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 (:8ماددةى )

جةةةَى -1 يةةةةكانيان  خةةةاون زةوي كةةةةكان روو لةةةةدواى ية يةةةةك  مةةةى  سةةةةردةمى ِرذَي كةةةة لة نةةةةى  ئةةةةو خانووا
 خانوو بةثَيى حوكمةكانى ئةم ياساية بةخاوةن دةكرَين.

بةةةة -2 سةةةةاية  ئةةةةةم يا مةةةةةكانى  يةةةَةوان حوك تةةةةة ن كةةةةة دةكةوَي تةةةةةوة  نةةةةةش دةكرَي ئةةةةةو زةوييا ةخاونكردنى 
ثةةةةَيش ) بةةةةوون  شةةةةتةجَى  ضةةةةةكانى ني لةةةةة ناو سةةةةتكراو  كةةةةراون و 13/3/2018خةةةةانووى درو سةةةةت  ( درو

 روخَينراون بةثَيى مةرجةكانى ئةم ياساية.
بةةةة ) -3 شةةةتةجَيبوون  خةةةانووى ني يةةَةوان  كةةةةون ن كةةةة دة نةةةةى  سةةةةر 50ئةةةةو زةوييا بةةةاو لة خةةةى  %( نر

 ست و خستنةروو دةفرؤشرَين بةو كةسانةى بةَلطةى ثَيويست حيازةيان الية.بنةماى خوا
 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكى ثةرلةمان:

بةةؤ  يةةة   ئةةةم ماددة يةةة  طةةةَل ئةوة لةةةمان لة بةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكى  هةةةر ئة لةةةمان،  نةةدامانى ثةر بةةةِرَيزان ئة
بةةةةِرَيز جَي كةةةة  شةةةَيوةيةى  بةةةةو  يةةَةت  يةةةاد بكر سةةةاية ز سةةةايى ئةةةةم يا بةةةارى يا يةةةذةى  كارو سةةةةرؤكى ل طةةةرى 
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طةةةى ) بةةةة دةن سةةةوثاس  بةةةةِرَيزان زؤر  بةةةدات؟  نةةةط  بةةةا دة يةةةةوة  كةةةة 83خوَيندي لةةةةمان ماددة نةةةدامى ثةر ( ئة
 زياد دةكرَيت بةو سياغةى كة بةِرَيزيان خوَينديانةوة. نوقتةى نيزاميتان هةية، فةرموو.

 :حممد بةرَيزد. شايان كاكة صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

مةةاددةى ) سةةةاَلتانةى  ئةةةو دة بةةةثَيى  لةَةَى  بةةةش دة نةةةى هاو شةةنيارى ليذ نةةازامن 91لةةة ثَي ضةةوارةم  طةةةى  ( بِر
ضةةةونكة  سةةةتا،  ئةةةةوةى ئَي يةةةان  يةةةة  هةةةةموار كراوةكة يةةةا  سةةةتان، ئا لةةةةمانى كورد نةةةاوخؤى ثةر ثةةةةيِرةوى  لةةةة 

 بِرطةى ضوارةمى تَيدا نيية.
 ن / سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

مةةان بةةةِرَي مةةة ئيمزا كةةة ئَي يةةة  بةةةش هةموارةكة نةةةى هاو بةةةِرَيز ليذ سةةتى  لةةةمان، مةبة نةةدامانى ثةر زان ئة
ثةةةةيِرةو  لةةةة  كةةةة  بةةةةطوَيرةى هةموارة كةةةة  نةةةةى  ئةةةةو طؤِرانكاريا سةةةتا  ضةةةوو، ئَي فةةةةرمى دةر بةةةة  بةةةوو  كرد

 هاتووة كارى ثَيدةكرَيت.
 :حممد بةرَيز شايان كاكة صاحل

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ستا ئَيمة لةبةر دةستماندا نيية.ضونكة ئَي

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 كةينةوة جارَيكى ديكة، كاك )رزطار( فةرموون. طبعىراستة دةبَى ئَيمة 

 حممد حممود: بةرَيز رزطار
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( بِرطةى يةك.8لة ماددةى )
 رلةمان:ن/ سةرؤكى ثةواز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 دةنطمان لةسةردا، كاك )سروان(، فةرموون.
 بةرَيز سروان حممد على:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةةاددةى ) بةةةةثَيى  سةةةان  شةةةنيارَيك 91دي طةةةةر ثَي سةةةتان، ئة لةةةةمانى كورد نةةةاوخؤى ثةر سةةةَيى  طةةةةى  لةةةة بِر  )

مةةة لةةةة  مةةةن  ضةةةى  نةةةةوة كة تةةةة دةنطدا يةةةت دةخرَي سةةةت بين لةةةةمانتار بةدة سةةةَى ثةر شةةةتطريى  اددةى بةةةدرَيت ث
بةةةةؤ 7) سةةةةايى  نةةةةةى يا بةةةةة ليذ سةةةراويش دام  نةةةةا بةنوو سةةةةت هَي شةةةةم بةدة هةةةةةبوو وة ثشتطريي شةةةنيارم  ( ثَي

بةةةوو )7مةةةاددةى ) ئةةةةوة  مةةةن  شةةةنيارةكةى  يةةةزاين و 10(، ثَي بةةةؤ د شةةةارةوانى  تةةةى  بةةةة وةزارة بةةةدرَيت   )%
شةةةة ) سةةةةرةتاييةكان )50نةخ سةةةتيية  بةةةؤ ثَيداوي شةةةى %50(  ئةةةةوةى تو بةةةؤ  لةةَةةت،  نةةةةى دةو بةةةؤ خةزَي  )%

 رسَيكى هاوشَيوةى داعش ببينةوة حوكمةت تواناى بةرةنطاربوونةوةى هةبَيت، سوثاس.مةت
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 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
لةةةو  هةةةبووة، وة شةةنيازةم  ئةةةو ثَي مةةن  لةَةَى  سةةةروان( دة كةةاك ) نةةةوة،  بةةةش وةاَلم بدة نةةةى هاو فةةةرموون ليذ

 دةنطمان لةسةر داوة و تةواو بووة. 
 س فتاح صاحل:بةرَيز عبا

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
شةةارةوانى و  نةةةى  لةةة ليذ نةةاوة  كةةةمسان دا ئةةةوةى دوو  بةةةر  مةةة لة لةةةمان ئَي هةةؤَلى ثةر لةةةناو  شةةنيارة  ئةةةو ثَي
بةةة  يةةة  هةةةبَى، لةوانة شةةتطريى  نةةةبووة ث هةةؤاَل  لةةة  شةةنيارَيكى وا  سةةرَيت،  ثَي كةةة بنوو سةةايى  نةةةى يا لةةة ليذ

سةةةني ن بةةةةاَلم بةنوو يةةةةتى  سةةةني ناردوو لةةةة نوو يةةَةرة  بةةةَى ل بةةةةاَلم دة شةةةنيارَيكة،  مةةةة ثَي شةةةتطريى ئة تةةةة ث ابَي
يةةةةى  ئةةةةو رةئ شةةةتيوانى  بةةةَى ث سةةةيش  هةةةةبووة دوو كة كةةةَى  هةةةةبَى،  شةةةتيوانى  بةةةوترَى و ث لةةةةمان  هةةةؤَلى ثةر

 كردووة، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس 

 (، فةرموون.9تةواو، ماددةى )
 بةرَيز عباس فتاح صاحل:

 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر
 ماددةى نؤيةم يةك لة ماددةكانة كة زياد دةكرَى:

 (:9ماددةى )
تةةةةاركردنى  يةةةةان رةف يةةةةةتى  مةةةةافى خاوةندار كةةةةة  تةةةةةوة  نةةةةة ناطرَي ئةةةةةو زةوييا سةةةةاية  ئةةةةةو يا مةةةةةكانى  حوك
سةةةةر  تةةةة  يةةَةدةِرؤيى كراوة تةةةر ز سةةةانى  يةةةةن كة لةةةة ال سةةةةرةوة و  يةةةةكان لة ئةةةاينى و نةتةوةي تةةةةكان  ثَيكها

 ؤيان.جطة لة خ
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

سةةاكة  بةةؤ يا يةةةك  كةةة ماددة يةةة  طةةةَل ئةو لةةةمان لة بةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكى  هةةةر ئة لةةةمان،  نةةدامانى ثةر بةةةِرَيزان ئة
مةةةارة ) بةةةة ذ يةةَةت  يةةةاد بكر بةةةدا؟ )9ز نةةةط  فةةةةرمووَى دة بةةةا ب يةةةةوة  بةةةةِرَيزيان خوَيندي كةةةة  كةةةةى  بةةةةو ناوةِرؤ  )88 )

بةةةةةِرَي نةةةةدامى  سةةةةيؤنةكانى ئة هةةةةةموو فراك يةةةةة  نةةةةاى ئةوة ئةةةةةوةش ما يةةةةةدا،  بةةةةةو ماددة يةةةةان  لةةةةةمان دةنط زى ثةر
سةةتةى  بةةة دة لةةَيطرياوة  يةةان  تةةةكان رَيز مةةافى ثَيكها كةةة  ئةةةوةى  يةةةكى زؤر  تةةا رادة سةةيقن  سةةتان تةن لةةةمانى كورد ثةر

 (، فةرموون.10سةرؤكايةتيشةوة خؤمشامنان ئةذمار كرد لةطةَلتان، ماددةى )
 ح صاحل:بةرَيز عباس فتا

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 (:10ماددةى )

 كار بة هيض دةقَيكى ياسايى يان بِريارَيك ناكرَى كة لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك بَيت.
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 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس
طةةةةَل  ئة لةةةةمان لة بةةةةِرَيزى ثةر نةةةدامَيكى  هةةةةر ئة لةةةةمان،  نةةةدامانى ثةر مةةةاددةى بةةةةِرَيزان ئة كةةةة  يةةةة  وة

طةةةى )10) بةةةة دةن بةةةدا؟  نةةةط  بةةةا دة نةةةةوة  بةةةةِرَيزيان خوَينديا كةةةة  كةةةرَى  سةةةةند  شةةةَيوةية ثة بةةةةو   )80 )
 ( ثةسةند كرا. فةرموون.10ئةندامى ثةرلةمان مادددةى )

 بةرَيز عباس فتاح صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:11ماددةى )
 مةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى دةكةن.ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوك

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس
مةةةاددةى  كةةةة  يةةةة  طةةةةَل  ئةوة لةةةةمان لة بةةةةِرَيزى ثةر نةةةدامَيكى  هةةةةر ئة لةةةةمان،  نةةةدامانى ثةر بةةةةِرَيزان ئة

طةةةى)11) بةةةة دةن بةةةدا؟  نةةةط  بةةةا دة كةةةرَى  سةةةةند ب نةةةةوة ثة بةةةةِرَيزيان خوَينديا كةةةة  كةةةةى  بةةةةو ناوةِرؤ  )91 )
 ( ثةسةند كرا. كاك )رزطار(، فةرموون.11دامى ثةرلةمان مادددةى )ئةن

 بةرَيز رزطار حممد حممود:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثةةةِرين 1مةةاددةى ) ثةةَيش را يةةان  سةةانةى خانووةكان ئةةةو كة كةةة  كةةان  لةةة وة دة بةةاس  كةةة  شةةت  طةةةى هة ( بِر
يةةَةى ئةةةةوان ب سةةةتا  يةةَةت ئَي نةةةراوة ناكر سةةةةوة رووخَي مةةةةتى بةع يةةةن حوك تةةةةجاوزةكانان  لةال يةةةة  طةةةةَل زةوي لة

يةةةان  نةةةةك ثارة نةةةةوة  قةةةةرةبوو بكرَي قةةةة  يةةةةتييان داوة حة بةةةاجى كوردا ئةةةةوان  كةةةةى،  بةةةؤ ب سةةةابَيكيان  حي
نةةة  جةةةنابت بةليذ لةةة  كةةةم  جةةا ئة ئةةةمرَى، ر سةةانة  لةةةو كة يةةة  غةةةدرَيكى طةرة ئةةةوة  سةةتى  يةَةوةرطريَى، بةرا ل

 ياساييةكة بَلَيى بةو ماددةيا بضَيتةوة، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:د. رَيواز فايق حس بةِرَيز 

يةةةات  بةةةةاَلم دَلن كةةةةين،  ضةةةوونةوة ب نةةةاتوانني ثيا يةةةة  ئةةةةو ماددة سةةةةر  مةةةان داوة لة مةةةة دةنط سةةةوثاس، ئَي زؤر 
لةةةةةمانى  سةةةةيؤنةكانى ثة سةةةةتان فراك لةةةةةمان كورد بةةةةؤ ثةر هةةةةاتبوون  نةةةةةرةكانيان  جةةةةةنابيان نوَي كةةةةةين،  ئة

نةةةى ر سةةةةرؤكايةتى بي لةةةة  مةةةةيان  نةةةى ئَي سةةةتانى بي ضةةةن كورد فةةةةمتان دان ب كةةةردن دةر طةةةةَل  يةةَةذمان لة او
يةةَةر  ضةةةنة ذ نةةةةوَى ب يةةةا دةيا كةةةةون، ئا يةةَةك ب سةةةيغةيةك ر سةةةةر  نةةةا وة لة لةةةةنَيوان خؤيا كةةةةن  نةةةةوة ب كؤبوو
بةةةةو  مةةةان  ئةةةةو ماددة مةةةة  يةةةة ئَي يةةةةوة و، بؤ مةةةةيان دا مةةةى ئَي بةةةةَلَى وةاَل بةةةة  سةةةاية؟  ئةةةةم يا مةةةةكانى  حوك

يةةَةزى  نةةةة ر حةةةةقى خؤيا جةةةةنابيان  كةةةرد  سةةةياغة  كةةةة شةةةَيوةية  تةةةازة ماددة بةةةةاَلم  يةةَةبطريَى،  بةةةةتييان ل تاي
كةةةةة  ضةةةةةى  لةةةةةو ناو كةةةةة  نةةةةدن  ئةةةةةوان رةزامة شةةةةة وة  يةةةةة زؤر زؤر باشي ثةةةةَيم وا كةةةةراوة وة  سةةةةةند  ثة
سةةةتتان  سةةةاية دة ئةةةةم يا مةةةةكانى  يةةَةر حوك ضةةةنة ذ يةةةة ب طةةةةيان هة سةةةتا بةَل خةةةاوة ئَي يةةةا روو يةةةانى ت خانووةكان

 (، فةرموون.12خؤش بَى سوثاس، ماددةى )
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 فتاح صاحل:بةرَيز عباس 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:12ماددةى )
مةةاوةى ) بةةؤ  سةةاية  سةةتان( 3ئةةةم يا قةةايعى كورد فةةةرمى )وة مةةةى  نةةةوةى رؤذنا كةةةوتى باَلوبوو لةةة رَي سةةاَل   )

 كارى ثَيدةكرَيت.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

بةةةةِرَيزى ثة نةةةدامَيكى  هةةةةر ئة لةةةةمان،  نةةةدامانى ثةر كةةةة بةةةةِرَيزان ئة كةةةة ماددة يةةةة  طةةةةَل  ئةوة لةةةةمان لة ر
طةةةى) بةةةة دةن تةةةةوة؟  بةةةةرز كا سةةةت  بةةةا دة كةةةرَى  سةةةةند ب شةةةَيوةية ثة ئةةةةو 86بةةةةو  نةةةةوة  نةةةدامى ثةرلةما ( ئة

 مادددةيةش ثةسةند كرا. هؤكارةكانى دةرضوون، فةرموون.
 بةرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 -ار هةية:سةبارةت بة هؤيةكانى دةرضواندن ضوار ثَيشني

هةةةةرَيمى  ضةةةكةكانى  شةةةار و شارؤ سةةةتانييةكانى  مةةةا شار لةةةة هَي طةةةاريكردن  لةةةةثَيناو ثارَيز كةةةةم:  شةةةنيازى ية ثَي
مةةةةوَلكى  كةةةةة  نةةةةةى  ئةةةةةو زةوييا سةةةةةر  يةةةَةدةرؤيى لة يةةةةاردةى ز نةةةةى د سةةةةةر كرد سةةةةتان/عرياق و ضارة كورد

نةةةة وا ئةةةةوةى بوو نةةةةوةيان دواى  بةةةارة نةبوو سةةةةركردن و دوو سةةةتى ضارة بةةةة مةبة لةةَةةتن و  حةةةال و دةو قةةةى 
 جَيبةجَى كردنى ماستةر ثالنى شارةكان لةاليةن شارةوانييةكان ئةم ياساية دةرضوَينرا.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس
كةةةانى  يةةةة هؤكارة طةةةةَل  ئةوة لةةةةمان لة بةةةةِرَيزى ثةر نةةةدامَيكى  هةةةةر ئة لةةةةمان،  نةةةدامانى ثةر بةةةةِرَيزان ئة

بةةةِرَي كةةة  يةَةت  شةةَيوة ب بةةةو  ضةةوون  بةةدا؟ دةر نةةط  بةةا دة يةةةوة  سةةايى خوَيند نةةةى يا سةةةرؤكى ليذ طةةرى  ز جَي
 ( دةنط. دواى ئةوة، فةرموون.1)

 بةرَيز عباس فتاح صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةةةةةةةرَيمى  شةةةةةةارةكانى  سةةةةةةتانييةكانى  سةةةةةةيما شار لةةةةةةة  طةةةةةةاريكردن  لةةةةةةةثَيناو ثارَيز شةةةةةةنيازى دووةم:  ثَي
يةةَةدةرؤيى لة نةةةى ز سةةةةر كرد سةةةتان/عرياق و ضارة هةةةةروةها كورد لةةَةةتن و  مةةةوَلكى دةو نةةةةى  ئةةةةو زةوييا سةةةةر 

نةةةى  بةةةةجَى كرد يةةةان جَي بةةةةردةوام بوون كةةةردن لة طةةةرى  سةةةةربؤيان و رَي نةةةةوةى ضارة سةةةتى دؤزي بةةةؤ مةبة
 ماستةر ثالنى شارةكان ئةم ياساية دةرضوَينرا.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:ق حسبةِرَيز د. رَيواز فاي
نةةةدامَي هةةةةر ئة لةةةةمان،  نةةةدامانى ثةر كةةةانى بةةةةِرَيزان ئة يةةةة هؤكارة طةةةةَل  ئةوة لةةةةمان لة بةةةةِرَيزى ثةر كى 

بةةةا  يةةةةوة  سةةةايى خوَيند نةةةةى يا سةةةةرؤكى ليذ طةةةرى  بةةةةِرَيز جَي كةةةة  كةةةرَى  سةةةةند ب شةةةَيوة ثة بةةةةو  ضةةةوون  دةر
 ( دةنط. دواى ئةوة، فةرموون.1دةنط بدا؟ )
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 بةرَيز عباس فتاح صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةةةةثَيناو  خةةةةؤى،  سةةةةَييةم: وةك  شةةةةنيازى  كةةةةانى ثَي شةةةةار ة سةةةةتانييةكانى  مةةةةا شار لةةةةة هَي طةةةةاريكردن  ثارَيز
مةةةوَلكى  نةةةةى  ئةةةةو زةويا سةةةةر  يةةَةدةرؤيى لة تةةةةكانى ز نةةةى حالة سةةةةر كرد سةةةتان/عرياق و ضارة هةةةةرَيمى كورد
بةةةؤ  حةةةال و   قةةةى  نةةةة وا ئةةةةوةى بوو لةةةة دواى  يةةةان  سةةةةر بؤ نةةةةوةى ضارة سةةةتى  دؤزي بةةةة مةبة لةةَةةتن و  دةو

نةةةانى يةةةان و دا بةةةةردةوام بوون بةةةة  نةةةةدان  نةةةى  رَيطة بةةةةجَى كرد سةةةتى جَي بةةةة مةبة يةةةان وة  سةةةنورَيك بؤ
 ماستةر ثالنى شارةكان لةاليةن شارةوانييةكان ئةم ياساية دةرضوَينرا.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس 
كةةةانى  يةةةة هؤكارة طةةةةَل  ئةوة لةةةةمان لة بةةةةِرَيزى ثةر نةةةدامَيكى  هةةةةر ئة لةةةةمان،  نةةةدامانى ثةر بةةةةِرَيزان ئة

بةةةةو ضةةةوون  نةةةدامَيكى  دةر هةةةيض ئة بةةةدا؟  نةةةط  بةةةا دة يةةةةوة  بةةةةِرَيزيان خوَيند كةةةة  كةةةرَى  سةةةةند ب شةةةَيوة ثة
 بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةو دةقة نيية، فةرموون.

 بةرَيز عباس فتاح صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددةى ) لةةة  سةةةاَلتةى  ئةةةو دة بةةةثَيى  بةةةش،  نةةةى هاو شةةنيازى ليذ ضةةوارةم:  ثَي شةةنيازى  طةة91ثَي ةى (  بِر
ئةةةو  نةةدى  لةةة كؤربة مةةة  نةةةكان دراوة ئَي بةةة ليذ كةةة  سةةتان  لةةةمانى كورد نةةاوخؤى ثة ثةةةيِرةوى  لةةة  ضةةوارةن 
ئةةةةو  مةةةدا  نةةةةوةى دووة شةةةتنى خوَيند لةةةة داني لةةةةمان  نةةةدامانى ثةر يةةةةن ئة كةةةراون لةال شةةةنياز  نةةةة ثَي بذاردا

 ثَيشنيازة دةخةينة روو، داوا دةكةين خبرَيتة دةنطدان.
 هؤيةكانى دةرضواندن:

هةةةةةرَيمى لةةةةةثَينا يةةةةةكانى  شةةةةارة دَي ضةةةةكة و  شةةةةار و شارؤ سةةةةتانييةكانى  مةةةةا شار لةةةةة هَي طةةةةاريكردن  و ثارَيز
كوردستان/عرياق و بةمةبةستى ضارةسةر كردنى حالةتةكانى زَيدةرؤيى و فةراهةم كردنى خزمةتطوزاريية 

سةةاندنى زةمي يةةدةرؤيى و رةخ بةةوونى ز بةةةردةوام  بةةؤ  سةةنووررَيك  نةةانى  سةةتةى دا نةةةيى و سةرةكييةكان بة ئارا
 وانييةكان ئةم ياساية دةرضوَينرا.جَيبةجَى كردنى ماستةر ثالنى شارةكان لةاليةن شارة

 
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

شةةَيوة  بةةةو  ضةةوون  كةةانى دةر يةةة هؤكارة بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، هةر ئةندامَيكى بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل  ئةوة
بةةة ية بَيت كة بةِر ضةةواندن  يةةةكانى دةر بةةدا؟  هؤ نةةط  فةةةرمووَى دة َيز جَيطرى سةرؤكى ليذنةى ياسايى خوَينديةوة، ب

 ( ئةندامى بةِرَيزى ثةرلةمان ثةسةند كرا. 80دةنطى )
شةةَيوةية  بةةةو  سةةاكة  كةةة يا يةةة  طةةةَل ئةوة لةةةمان لة بةةةِريزى ثةر كةةة  هةةةر ئةندامَي طةةدان  نةةة دةن ئَيستا كؤى ياساكة دةخةي

لةةةمان ثةسةند بكرَيت كة  ئَيمة دةنطمان لةسةر ماددة بة ماددةيان دا با دةست بةرز كاتةوة؟ بةِرَيزان ئةندامانى ثةر
لةةة 100ياساكة بة دةنطى ) سةةتان  طةةةىل كورد لةةة  مةةان و  لةةة خؤ بةةايى  كةةرا، ثريؤز سةةةند  ( ئةندامى بةِرَيزى ثةرلةمان ثة

لةَةك و، هةموو ئةو هاواَلتييانةى كة لة رَيطةى ئةم ياسايةوة خانووةكانييان  خةةانووى مو تةةة  لة خانووى زَيدةِرؤوة دةبَي
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مةةةتطوزاري كةةة خز بةةةوةى  كةةرَى  نةةد دة ان يئةو ثارةيةى كة دةيدةن بة حكومةتى هةرَيمى كوردستان حكومةتيش ثابة
بةةةطوَيرةى  خةةؤى  ثَى بطةَينَى، هاوكات دا لة وةزارةتى تايبةمتةند وةزارةتى شارةوانى دةكةين كة ئةركى راستةقينةى 

سةةا هةةةموو ئةةةم يا لةةة  كةةة داوا  كةةةين  ئةةةوة ب سةةةر  سةةة لة نةةةوَى ق جةةاريش دةما كةةا، دوا بةةةجَى ب يةةاركراوة جَي لةةةكاتى د ية 
لةةة  كةةة  كةةةن  ليذنةكانى ثةلةمان كوردستان ئةكةين كة كار لةسةر ئةو ثرؤذة ياسايانة بكةن، ئةو ثَيشنيازة ياسايانة ب

كةة كةةةن  تةةة ب ئةةةو كا سةةتان اليةن ثةرلةمانةوة ئاراستةيان كراوة، ثابةندى  لةةةمانى كورد نةةاوخؤى ثةر ثةةةيرةوى  لةةةناو  ة 
جنةةا و  ،هاتووة بؤ ئامادةكردنى راثؤرت سةةاى طو نةةى يا بةةة دةركرد كةةةين   مةةان ب لةةةتى خؤ بؤ ئةوةى بتوانن خزمةتى ميل

لةةةة  يةةةةك  كةةةات، داواى روونكردنةوة سةةةةَيك ب كةةةردووة ق سةةةايى داواى  نةةةةى يا سةةةةرؤكى ليذ بةةةةِرَيز  سةةةتا  بةةةاش، ئَي زؤر 
 ةرموون.سةرؤكايةتى دةكات، ف

 بذار خالد عبداهلل: بةرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

واهلل من دظَيت ل سةر كؤى ثَيشنيارى ياسايي يان ذ سةر ماددة دوو كو بةحسا مةرجا دكا داخازا تةوزحيةكي 
ل جةنابَيتة دكةم ئايا ئةطةر حةلةت هةبن هةيكةل دروستكردن بت بلى تَيدا نةذيت كو ب فعلى مةسريى 

  دا د ضلَيهَيت.هةيكةلَي
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

شةةتةجَى 2بةِرَيزان لةناو ماددة ) ( هاتووة، ئةَلَى ئةو خانووةى لةسةر زةوييةكة دروستكراوة بؤ مةبةستى ني
شةةتةجَيبوون  سةةتى ني بةةؤ مةبة يةةة  طةةرينط ئةوة بةةَى  لةةةناويا  تةةة  ئةةةو كا يةةة  مةةةرج ني بةةةكاربهَينرَى،  بةةوون 

يةةة، بةكاربه سةةةر ني خةةانووى لة شةةتا  كةةة هَي نةةدَى زةوى  َيننرَى ئةمة يةك، دوو ئَيمة كة دةرفةمتان داوة كة هة
هةةةبَى  كةةةلَيك  طةةةر هةيل يةةة ئة بةةؤ ئةوة بةاَلم خاوةنةكةى بةَلطةى حيازةى هةية كة بةناو بكرَي، ئةولةويةت 

سةةتيفادة ئَيستا خانوةنةكةى لةناويا نيشتةجَى نةبَى بؤ منوونة بةتةنها سةقفةكةى هة تةةوانَى ئي بَى، بةَلَى دة
ميةةان  لةم قانوونة بكات، حوكمةكانى ئةم ياساية دةيطرَيتةوة، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان بةم شَيوةية كؤتا

 بة دانيشتنةكةمان هَينا، زؤر سوثاس.
 
 
 
 

 
       ند. رَيواز فايق حس                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي7ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019–11–13رَيكةوتي  شةممةضوار

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (7ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 13/11/2019 رَيكةوتي شةممةضوار

 -كوردستان  ثةرلةماني  13/11/2019رَيكةوتي  رؤذي ضوارشةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  ن سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونية سةرؤكايةتي د. رَيواز فايق حسعَيراق ب

(ي ئاسايي خولي 7جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2019ساَلي )ثَينجةمي 

 بةرنامةي كار:
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47( و ماددةي )16ي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )بةثَيي حوكم

مةةارة ) – شةةتين ذ كةةاري داني مةةةي  يةةدا بةرنا لةةةمان بِريار سةةاَلي 1عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةر سةةايي  (ي ئا
يةةو11يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان لة كاتذمَير ) ثةةَيش ن ضةةوار (ي  ةِرؤ رؤذي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:13/11/2019شةممة رَيكةوتي )
حةةةةوكمى  بةةةةةثَيى  خةةةةوارةوة  نةةةةةى  سةةةةا و بِريارا شةةةةنيازة يا ئةةةةةو ثَي بةةةةؤ  كةةةةةم  نةةةةةوةى ية كةةةةةم: خوَيند ية

 ( ثَيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان:82، 80، 75ماددةكانى )
هةةةةةةةرَي-1 لةةةةةةة  يةةةةةةةكان  مةةةةةةة خؤماَلي سةةةةةةتنى بةرهة سةةةةةةاى ثارا شةةةةةةنيازى يا سةةةةةةتانثَي  عةةةةةةرياق. -مى كورد
ثةةةةارةى -2 لةةةةة  نةةةةةرةكان  نةةةةةوت لَيدةرهَي نةةةةى  ضةةةةاغ برد بةةةةة قا نةةةةةوةى  بةةةةةرةنطار بوو سةةةةايى  شةةةةنيازى يا ثَي

 عرياق. -هةرَيمى كوردستان
 عرياق. -ثَيشنيازى ياساى بيمةى كشتوكاَلى لة هةرَيمى كوردستان-3

 عرياق. -ستانثَيشنيازى بريارى دامةزراندنى فةرمانبةرانى طرَيبةست لة هةرَيمى كورد
لةةةةةةمان  شةةةةةةييةكانى ثةر نةةةةةة هةمي لةةةةةة ليذ لةةةةةةمانتار  يةةةةةةك ثةر ئةةةةةاَلوطؤركردنى ذمارة نةةةةةان و  دووةم: دا

كةةةةانى ) بةةةةةثَيى ماددة لةةةةةمان  شةةةةةيى ثةر نةةةةةى هةمي ضةةةةوار ليذ نةةةةانى  يةةةَةرةوى 34، 29، 28ثَيكهَي لةةةةة ث  )
 ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.

خةةةاَل بةةةةثَيى  ثةةةةرةمانتار  ئةةةةم  كةةةةى  سةةةتنةرووى بريؤ مةةةاددةى دووةم: خ لةةةة  كةةةةم  طةةةةى ية مةةةى بِر ى دووة
 عرياق هاتووة. -(ى ثَيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان49)
سةةةى -1 كةةةردن و مةتر تةةةةعريب  بةةةارة  بةةةة دوو سةةةت  بةةةةيانى( ثةيوة يةةةونس رؤذ جةةةوان  بةةةةِرَيز ) كةةةةى  بريؤ

 (ى دةستوورى هةميشةيى عَيراق.140هةمواركردنةوةى ماددةى )
بةةةدالرمح-2 كةةةاروان ع بةةةةِرَيز ) كةةةةى  نةةةى بريؤ شةةةةفاف كرد ضةةةؤنيةتى  سةةةى  بةةةة ثر سةةةت  لةةةة( ثةيوة ن عبدال

 نةوت لة هةرَيمى كوردستان.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

جةةةةمى  خةةةوىل ثَين كةةةةمى  سةةةاَلى ية مةةةى  تةةةةمى وةرزى دووة شةةةتنى حةو سةةةتان، داني طةةةةىل كورد نةةةاوى  بةةةة 
لةةةةمانى كورد بةةةذاردنى ثةر لةةةةمان هةَل سةةةكرتَيرى ثةر بةةةةِرَيز  لةةةة   سةةةتاش داوا  كةةةةين، ئَي سةةةت ثَيدة سةةةتان دة

نةةةاوى  يةةةة  ئةةةةم كؤبوونةوة مةةةةى  طةةةةَل كارنا شةةةوو لة نةةةةوةى ثَي سةةةى كؤبوو تةةةةى كؤنوو كةةةة ثووخ كةةةةم  دة
لةةةةَةةت  بةةةةةَى مؤ لةةةةَةةت و  بةةةةةة مؤ نةةةةةةكان  نةةةةةةوةى ليذ سةةةةةتان و كؤبوو لةةةةةةمانى كورد نةةةةةةبووانى ثةر ئامادة

 خبوَينَيتةوة، فةرموون. 
 ى نبى نادر/ سكرتَيري ثةرلةمان:من بةرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 :بةرنامةى كار

مةةةاددةى ) حةةةوكمى  مةةةاددةى )5بةةةةثَيى  لةةةة  كةةةةم و دووةم  طةةةةى ية مةةةاددةى 16( بِر لةةةة  سةةةَييةم  طةةةةى  ( بِر
مةةةةاددةى )18) لةةةةة  جةةةةةم  ضةةةةوارةم و ثَين سةةةةَييةم و  كةةةةةم و دووةم و  طةةةةةى ية كةةةةانى )20( بِر ، 47( ماددة

سةةةةةةتان57 ،56، 54،55، 52، 48 لةةةةةةةمانى كورد نةةةةةةاوخؤى ثةر يةةةةةَةرةوى  لةةةةةةة ث سةةةةةةتةى  -(  عةةةةةةرياق دة
مةةةارة ) شةةةتنى ذ كةةةارى داني مةةةةى  ىةةةدا بةرنا لةةةةمان بِريار لةةةة 7سةةةةرؤكايةتى ثةر كةةةةم  سةةةاَلى ية سةةةايى  (ى ئا

كةةةاتى ) لةةةة  لةةةةمان  بةةةذاردنى ثةر جةةةةمى هةَل كةةةةوتى 11خةةةوىل ثَين شةةةةم(ة رَي يةةةوةرؤ رؤذى )ضوار ثةةةَيش ن (ى 
 ت:( بةم شَيوةية بَي13/11/2019)

حةةةةوكمى  بةةةةةثَيى  خةةةةوارةوة  نةةةةةى  سةةةةا و بِريارا شةةةةنيازة يا ئةةةةةو ثَي بةةةةؤ  كةةةةةم  نةةةةةوةى ية كةةةةةم: خوَيند ية
 ( ثَيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان:82، 80، 75ماددةكانى )

سةةةةةةتان-1 هةةةةةةةرَيمى كورد لةةةةةةة  يةةةةةةةكان  مةةةةةةة خؤماَلي سةةةةةةتنى بةرهة سةةةةةةاى ثارا شةةةةةةنيازى يا  عةةةةةةرياق. -ثَي
بةةةة-2 نةةةةةوةى  بةةةةةرةنطار بوو سةةةةايى  شةةةةنيازى يا ثةةةةارةى ثَي لةةةةة  نةةةةةرةكان  نةةةةةوت لَيدةرهَي نةةةةى  ضةةةةاغ برد ة قا

 عرياق. -هةرَيمى كوردستان
 عرياق. -ثَيشنيازى ياساى بيمةى كشتوكاَلى لة هةرَيمى كوردستان-3

 عرياق. -ثَيشنيازى بريارى دامةزراندنى فةرمانبةرانى طرَيبةست لة هةرَيمى كوردستان
لةةةةةةما يةةةةةةك ثةر ئةةةةةاَلوطؤركردنى ذمارة نةةةةةان و  لةةةةةةمان دووةم: دا شةةةةةةييةكانى ثةر نةةةةةة هةمي لةةةةةة ليذ نتار 

كةةةةانى ) بةةةةةثَيى ماددة لةةةةةمان  شةةةةةيى ثةر نةةةةةى هةمي ضةةةةوار ليذ نةةةةانى  يةةةَةرةوى 34، 29، 28ثَيكهَي لةةةةة ث  )
 ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.

مةةةاددةى  لةةةة  كةةةةم  طةةةةى ية مةةةى بِر خةةةاَلى دووة بةةةةثَيى  ثةةةةرةمانتار  ئةةةةم  كةةةةى  سةةةتنةرووى بريؤ دووةم: خ
 عرياق هاتووة. -مانى كوردستان(ى ثَيرةوى ناوخؤى ثةرلة49)
سةةةى -1 كةةةردن و مةتر تةةةةعريب  بةةةارة  بةةةة دوو سةةةت  بةةةةيانى( ثةيوة يةةةونس رؤذ جةةةوان  بةةةةِرَيز ) كةةةةى  بريؤ

 (ى دةستوورى هةميشةيى عَيراق.140هةمواركردنةوةى ماددةى )
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نةةةى -2 شةةةةفاف كرد ضةةةؤنيةتى  سةةةى  بةةةة ثر سةةةت  لةةةة( ثةيوة بةةةدالرمحن عبدال كةةةاروان ع بةةةةِرَيز ) كةةةةى  بريؤ
 َيمى كوردستان.نةوت لة هةر

مةةةارة ) شةةةتنى ذ كةةةةوتى )6ثةةةوختى داني شةةةةم رَي سةةةايى رؤذى ضوار شةةةَيوةيةى 30/10/2019(ى ئا بةةةةم   )
 خوارةوة بوو:

 دةستثَيكردنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان.-1
شةةةو-2 نةةةدامانى ثَي نةةةةبوونى ئة نةةةاوى ئامادة شةةةنت و  تةةةةى داني كةةةار و ثووخ مةةةةى  نةةةةوةى بةرنا وى خوَيند

 بة مؤَلةت و بَى مؤَلةت لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمان.
 دةستثَيكردنى بِرطةكانى بةرنامةى كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.-3
سةةتان-4 هةةةرَيمى كورد لةةة  نةةةخؤش  ئةةةركى  مةةاف و  سةةاى  شةةنيازة يا هةةةردوو ثَي بةةؤ  كةةةم  نةةةوةى ية  -خوَيند

 عرياق. -عرياق وة رَيكالمى بازرطانى لة هةرَيمى كوردستان
لةةة -5 كةةراوة  سةةةر  يةةان لة نةةةى زيادةرؤي ئةةةو زةويا نةةى  خةةاوةن كرد بةةة  سةةاى  شةةنيازى يا سةةةر ثَي طةةدان لة دةن

سةةةتان هةةةةرَيمى كورد لةةةة  شةةةارةوانييةكان  بةةةةِرَيز -سةةةنوورى  يةةةةن  شةةةنت لةال هةةةاتنى داني تةةةايى  تةةةا كؤ عةةةرياق 
 سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان.

بةةةةبَى مؤ يةةةان  يةةَةدراو  لةةَةةت ث نةةةةى مؤ ئةةةةو ئةنداما مةةةارة )نةةةاوى  شةةةتنى  ذ بةةةؤ داني نةةةةبوون  (ى 6لةةَةةت ئامادة
 (30/10/2019ئاسايى خوىل ثايزة لة بةروارى )

 ئازاد اكرم بهرام )مؤَلةت(.-1
 جالل حممد أمني )مؤَلةت(.-2
 سالم عبداللة حسن )مؤَلةت(.-3

شةةةةييةكانى  نةةةة هةمي نةةةةوة ليذ لةةةة كؤبوو لةَةةت  بةةةةبَى مؤ بةةةة  يةةةان  لةةَةت  بةةة مؤ كةةةة  نةةةةى  ئةةةةو ئةنداما نةةاوى 
 رلةمانى كوردستان ئامادة نةبوون:ثة
 (:30/10/2019ليذنةى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى هةرَيم )-1

 سفني اغا عمر اغا )مؤَلةت(.-
 (:30/10/2019ليذنةى كاروبارى شةهيدان و جينؤسايد و زيندانيانى سياسى )-2

 سةروان حممد على حاجى )مؤَلةت( لة ليذنةى تر كؤبوونةوةى هةبوو.  -
 عبدالناصر امحد على )مؤَلةت( لة ليذنةى تر كؤبوونةوةى هةبوو. -
 رزطار حممد حممود )مؤَلةت(. -
 هةرامان محة شريف )مؤَلةت(. -
 (:4/12/2019كاروبارى تةندروستى ذينطةى مافى بةكاربةر )-3

 مسلم عبداللة رسول )مؤَلةت(.-
 شنؤ اشقى عبداللة )مؤَلةت( بؤ كارى ليذنة. -
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 حاجى )مؤَلةت(.لقمان محد  -
 (:4/11/2019ليذنةى ووزة و سامانة سروشتييةكان ثيشةسازى و بازرطانى )-4

 جيهاد حسن ابراهيم )مؤَلةت(.-
 (:5/11/2019ليذنةى كاروبارى كؤمةاَليةتى داكؤكى كردن لة مافى مرؤظ ) -5

 جوان يونس حممد )مؤَلةت(.-
 (:11/11/2019ليذنةى دةستثاكى و كاروبارى ثةرلةمان و  سكااَل )-6

 رؤبينؤ اوملك عزيز )مؤَلةت(.-
 ئوميد عبدالرمحن )مؤَلةت(.  -
 ليلى عبداجلبار عدؤ )مؤَلةت(. -
 ويسى سعيد ويسى )مؤَلةت(. -
 دابان حممد حسني )مؤَلةت(. -
 (:11/11/2019ليذنةى ثةيوةندييةكانى رةوةندى كوردستانى )-7

 سلمى فاتح توفيق )مؤَلةت(.-
 د )مؤَلةت(.سريوان فرج حمم -
 عبدالستار جميد قادر )مؤَلةت(. -
 (:11/11/2019ليذنةى كاروبارى ئابوورى )-8

 ارشد حسني حممد )مؤَلةت(.-
 (:11/11/2019ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى بااَل و توَيذينةوة زانستى ) -9

 راهى رهبةر ابراهيم )مؤَلةت(.-
 شادى نوزارد وهاب )مؤَلةت(. -
 (:11/11/2019و كؤمةَلطاى مةدةنى و وةرزش و الوان ) ليذنةى رؤشنبريى-1

 تةتةرخان )مؤَلةت(. مصطفىسعيد -
 روثاك امحد رمحن )مؤَلةت(.

 (:12/11/2019ليذنةى كشتوكاَل و ئاودَيرى )10
 كريم سوارة )مؤَلةت(.  عثمان-
 سيثان سامل حسن )مؤَلةت(. -

 (:123/11/2019كاروبارى شةهيد و جينؤسايد و زيندانيانى سياسى )-11
 بهمةن كاك عبداللة امحد )مؤَلةت(.-
 عبدالناصر امحد على )مؤَلةت( لة ليذنةى تر كؤبوونةوةى هةبوو. -
 سةروان حممد على حاجى )ئامادة نةبوو(. -
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 هةورامان محة شريف )ئامادة نةبوو(.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس

لةةةة نةةةدامانى ثةر بةةةةرَيزان ئة يةةةد(، سةةةوثاس،  كةةةاك )اوم كةةةةين،  كةةةار دة مةةةةى  بةةةة بةرنا سةةةت  سةةةتاش دة مان ئَي
 فةرموو.

 بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةةاددةى ) بةةةة  سةةةت  شةةةت بة طةةةةروة، ث خةةةواى  كةةةار 48بةةةةناوى  مةةةةى  طةةةةكانى بةرنا كةةةةم بِر طةةةةى ية ( بِر
لةةةةبارة يةةةان  هةةةاتووة طفتوطؤ كةةةةدا  لةةةة بةرنامة يةةةةى  ئةةةةو ريزبةندي ثةةةَيش بةةةةثَيى  شةةةان   يةةَةت، ثا وة دةكر

كةةارم  مةةن داوا يةَةت،  لةةةمان دةب نةةدام ثةر سةةَى ئة يةةان  سةةةرؤك  شةةنيارى  سةةةر ثَي يةةةك لة هةةةر بِرطة سةةتنى  خ
سةةةَييةم  تةةةة  كةةةةم ببَي كةةةار ية مةةةةى  كةةةةمى بةرنا خةةةاَلى ية تةةةة  سةةةَييةم ببَي خةةةاَلى  كةةةة  طةةةى بابةتة بةةةةر طرين لة

سةةةةتان  هةةةةةرَيمى كورد شةةةةحاَليةوة  بةةةةة خؤ نةةةةَيش  مةةةةة دوَي حةةةةة ئة سةةةةتا واز بةةةةوو ئَي نةةةةةى طريا ئةةةةةو تانا
ئةةةو  كةةارم  تةةة داوا ئةةةو بابة طةةى  بةةةر طرين بةةردةوة، لة نةةةكانى  لةةة تا نةةا  سةةت هَي بةةة دة شةةى  سةةةركةوتنَيكى با

 ثاش و ثَيش خستنة لةبِرطةى سَييةم بؤ يةكةم بكرَيت، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:رَيواز فايق حسبةِرَيز د.

 سوثاس، كاك مةم فةرموو. 
 مد قانع:بةرَيز مم بورهان حم

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةةانى ) بةةةة ماددة كةةةةم 59، 58بةةةاَلثش  سةةةيارى ية مةةةن ثر سةةةتان  لةةةةمانى كورد نةةةاوخؤى ثةر يةةَةرةوى  لةةةة ث  )
مةةةةزاى 2/9/2011لةةةةة رؤذى ) بةةةةة ئي كةةةةردووة  يةةةةران  مةةةةةنى وةز سةةةةةرؤكى ئةجنو بةةةةةِرَيز  سةةةةتةى  ( ئارا

لةةةة ) لةةةةمان  بةةةؤ كارو10/9سةةةكرتَيرى ثةر يةةةر  يةةَةى وةز لةةةة ر سةةةراوةكة  سةةةتةى ( نوو نةةةةوة ئارا بةةةارى ثةرلةما
سةةةةياريةتى  يةةةةة وة بةرثر يةةةَةى نيطةراني ئةةةةةوةى ج بةةةةةاَلم  كةةةةراوة،  يةةةةران  مةةةةةنى وةز سةةةةةرؤكايةتى ئةجنو
طةةةةى  بةةةةثَيى بِر سةةةنةوة،  نةةةاوخؤ بثر ثةةةةيِرةوى  شةةةَيلكارييةى  سةةةةلةى ثَي لةةةةو مة نةةةة  سةةةةرؤكايةتى ثةرلةما

مةةةاددةى )3) لةةة  سةةةركى ئةجن60(  سةةةةر  سةةةتة لة نةةاوخؤ ثَيوي يةةَةرةوى  لةةة ث مةةةاوةى (  لةةةة  يةةران  مةةةةنى وةز و
مةةةاوةى )7) ثةةةةِرى اة  يةةةامن ئةو تةةةةوة،  سةةةيارمان بدا مةةةى ثر بةةةؤ 21( رؤذدا وةاَل مةةةن  سةةةيارةكةى  ( رؤذدا، ثر

بةةؤ  يةةة  نةةى هة هةةةرَيم ثال مةةةتى  نةةةى حكو ئةةةم كابي يةةا  يةةة ئا نةةة ئةوة مةةةنى وةزيرا سةةةرؤكى ئةجنو بةةةِرَيز 
سةةةةتان، هةةةةةرَيمى كورد خةةةةؤرانى  ضةةةةة  ضةةةةة، موو شةةةةةكةوتى موو نةةةةةوةى ثا ئةةةةةو  طةرا يةةةةةتى   طةةةةةر ن ئة

نةةةةى  كةةةراوة ثال بةةةردوودا  نةةةةةى را لةةةة كابي مةةةةت  تةةةةة الى حكو ضةةةةكة دةكةوَي شةةةةكةوتى موو نةةةةى ثا قةرزا
نةةةةوة، زؤر  بةةةؤ روون بكة سةةةيارةم  ئةةةةو ثر مةةةى  كةةةةم وةاَل بةةةةِرَيزتان دة لةةةة  يةةةة؟ داوا  ئةةةةو كابينة ضةةةيية 

 سوثاستان دةكةم.
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 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس
كةةةاوة( سةةةكرتَيرى ث كةةةاك ) كةةةات،  كةةةة ب كةةةؤى وةاَلمة بةةةؤ  ضةةةوون  ئةةةةوةى بةدوادا بةةةؤ  سةةةثَيرين،  لةةةةمان رادة ةر

 فةرموون.
 بةرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
طةةةكانى  كةةة طرين لةةة ئةر يةةةكَيك  يةةارة  نةةة، د سةةتة كرد سةةيار ئارا سةةةر ثر هةةةر لة ديارة منيش هةر ثرسيارةكةم 

ضةةا ضةةوون و  لةةةمانتار بةدوادا كةةانى ثةر بةةة ماددة شةةت  يةةارة ثاَلث نةةة، د بةةةجَى كرد سةةةاَلتى جَي نةةى دة ودَيرى كرد
تةةا 58،59) كةةراوة،  يةةران  مةةةنى وةز تةةر ئةجنو بةةةت  يةةاخود تاي كةةراوة  مةةةت  ( ذمارةَيك ثرسيار ئاراستةى حكو

سةةيارَيكم  مةةن ثر بةةردوو  تةةةى را لةةة هةف يةةة  سةةةر ئةوة مةةن لة سةةيارى  بةةةاَلم ثر تةةةوة،  ئَيستا وةاَلمةكةى نةدراوة
ئةةةو ئاراست ثةةارةى  بةةِرى  سةةةر  سةةتانةوة لة لةةةمانى كورد سةةكرتَيرى ثةر ةى ئةجنومةنى وةزيران كردوو لة رَيى 

نةةةى  ئةةةو بةَلطا بةةةثَيى  سةةتان،  يةةانى كورد بةةة هاواَلت يةَةت  كةةة دةدر سةةااَلنةى  نةةةوتى  نةوتة سثييةى كة بةرميلة 
طةةاى  سةةنوورى ثارَيز لةةة  ضةةؤمان(  بةةة لةبةر دةستى ئَيمةية لة ناوضةكانى باَلةكايةتى ) تةةة  ئةةةو نةو هةةةولَير(  (

ئةةةو  غةةدا  لةةة بة مةةة  يةةةكانى ئَي بةةةثَيى زانياري ثةجنا و يةك هةزارو ثَينج سةد دينار دابةش كراوة، لة كاتَيكدا 
تةةة ) صةةيل 31نةو مةةةوَيت تةفا جةةا دة يةةاتر، ئين هةةةزارى ز سةةت  يةَةت بي نةةار دةنَيردر هةةةزار دي يةةةك  سةةى و   )

لةةةم سةةكرتَيرى ثةر بةةةِرَيز  يةةة  سةةةر ئةوة ئةةةوة ثرسيارةكةم لة كةةة،  صةةل ب تةةةوة داواى وة سةةيارةكةى ناردؤ ان ثر
كةةات 59مةرجةكانى ماددةى ) لةةةوة نا بةةاس  نةةة  ( مةرجةكانى ثرسيارى نووسراوة لة هيض يةكَيك لةو مةرجا

سةةيارَيكى  وةصل و نازامن بةَلطة و ئةو شتانة لةطةَل نيية، لةهةمان كاتدا  دوو مانط بةر لة ئَيستا هةمان ثر
شةةت ترم ئاراستةى سةرؤكى  سةةيارةكةم نةطةي كةةرد ثر سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  نةةى حكو مةةةنى وةزيرا ئةجنو

سةةيارةكةت  نةةدن ثر كةةانى راطةيا لةةة دةزطا تةةؤ  ئةةةوةى  بةةةر  يةَةت لة مةةن دةَل بةةة  لةةةمان  سةةكرتَيرى ثةر بةةارة  دوو
من  باَلوكردةوة ئَيمة ناينَيرين، لة كاتَيكدا لة هيض شوَينَيك باس لةوة ناكات طةر تؤ ثرسيارَيكت كرد، دواتر

خةةاَلى دووةم  نوَينةرى خةَلكم دةبَي ئةو كارانةى من دةيكةم خةةَلك بزانَى، ئينجا بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 
تةةةوة 14( نزيكةى سَى مانطة زياد لة )18/8لة ) سةةتا وةاَلم نةدراوة هةةةتا ئَي مةةةت  بةةؤ حكو ( ثرؤذة نَيردراوة 

طةةوزةرانى يةةان و  بةةة ذ سةةتةوخؤى  نةةدى را شةةَيكيان ثةيوة عةةةن بة بةةةِرَيز  تةب نةةةش  يةةة وة ئةوا نةةةوة هة هاواَلتيا
لةةةمان  سةةةرؤكى ثةر بةةةِرَيز  نةةى  نةةةهاتووة دةزا سةةتا  تةةا ئَي نةةدكاران  مةةاَلى خوَي نةةة دةِر بةةؤ منو سةرؤكى ثةرلةمان 
مةةةجامل  طةةةر  بةةةس ئة خوَيندكار هةية ئَيستا ناتوانَى بضَيتة ماَلةوة لةبةر ئةوةى ثارةى نيية هاتوضؤ بكات، 

سةةيارةكةم تةواو مةةاددة )بدةى ثر لةةة  شةةرتيش  مةةة ثَي لةةةمان، ئَي سةةةرؤكى ثةر بةةةرَيز  طةةةى )ج( 79كةةةم  لةةة بِر  )
تةةة  لةةةو كا داوامان كرد كةوا دياردةيةك ديارى بكرَى ئةو ثرؤذانةى دةِرؤن بؤ حكومةت، بؤ ئةوةى حكومةت 

كةة خةةؤى ب سةةاكانى  ثةةرؤذة يا ضةةاوةرَيى  سةةتان  لةةةمانى كورد مةةانط ثةر سةةَى  يةَةت  ئةةاخر ناكر ات وةاَلممان بداتةوة، 
ئةةةوة  بةةؤ  تةةةوة  كةةان دةنَيرَي مةةةت ثرؤذة كةةةى حكو يةةة  سةةيارةكة ئةوة كةةان، ثر شةةنيازى ثرؤذة نةطةرَينةوة بؤ ثَي

 بكرَيتة ياسا و خةَلك تَييدا سوودمةند بَيت، زؤر سوثاس.
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 ن / سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس
 كاك )سريوان(، فةرموو.

 بةِرَيز سريوان فرج حممد:
 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكى

مةةةاددةى ) شةةةتنى 51بةةةةثَيى  بةةةة داني يةةَةت  مةةةة دةب شةةةةمة، ئَي شةةةةم و ضوار ضةةةانى سَي سةةةَييةم رؤ طةةةةى  ( بِر
كةةو  يةَةرةوة وة ئةةةم ث سةةتا  هةةةتا ئَي يةةة  مةةن ئةوة سةةيارةكةى  يةَةِرةوة، ثر ئةةةم ث بةةةثَيى  سةةتان  لةةةمانى كورد ثةر

يةةةةو مةةةةةو دوا وة ه بةةةةؤ لة ضةةةةى  كةةةةةم بؤ يةةةةة داواى وةاَلم ئة نةةةةةكراوة، تكا بةةةةةجَى  بةةةةةثَيى خةةةةؤى جَي ادارم 
خةةةؤى  كةةةو  شةةةتنانة وة ئةةةةو داني لةةةةمان  شةةةتنى ثةر بةةةؤ داني كةةةراوة  تةةةةرخان  كةةةة  نةةةة  ئةةةةم رؤذ سةةةت  ثَيوي

 جَيبةجَى بكرَيت كة جَيبةجَى نةكرا، تكاية روونكردنةوةتان هةبَيت، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:رَيواز فايق حسبةِرَيز د.

بةةةةِرَي نةةةدامى  مةةةى دوو ئة ئةةةةوةى وةاَل بةةةؤ  سةةةوثاس،  بةةةةوانى زؤر  فةةةةت  يةةةى دةر يةةةةوة، دوا لةةةةمان بدة زى ثةر
لةةة  قةةةكامن  لةةةمان رةفي سةةةرؤكى ثةر كةةو  مةةن وة كةةةم،  سةةت ثَيدة سةةريوان( ةوة دة كةةاك ) لةةةوةى  تةةر دةدةم، 
كةةةةم  يةةةةنى  كةةةة ال هةةةةموو خةفتة تةةةوانني  كةةةة ب يةةةة  سةةةتمان ئةوة طةةةةورةترين خوا سةةةةرؤكايةتى  سةةةتةى  دة

بةةدةين، ئ ئةةةجنام  نةةةوة  يةةةك كؤبوو هةةةموو هةفتة تةةوانني  كةةةت، ب يةَةر و بةرة كةةةوت خ يةَةك نة هةةةر ر طةةةر  ة
بةةة  كةةردووة وة  بةةؤ  كةةةممان  نةةةوةى ية ثةةرؤذة خوَيند يةةان  مةةة دة لةةةمان ئَي نةةدامانى ثةر بةةةِرَيزان ئة بةةةاَلم 

مةةةاوةى ) يةةَةت  يةةةة دةب بةةةةردةم جةنابتانا كةةةة لة يةةَةرةوةى  ئةةةةم ث نةةةدةكان 21طةةةوَيرةى  نةةةة تايبةمتة ( رؤذ ليذ
هةةةا نةةةةوةى دا مةةةة كؤبوو كةةةةن ئَي مةةةادة ب ثةةةؤرت ئا ئةةةةو را نةةةاوى  سةةةتَيك  بةةةة لي سةةةتان  لةةةةمانى كورد تووى ثةر

نةةدةكان  نةةة تايبةمتة لةةة ليذ سةةتاش  تةةا ئَي كةةردوون و  بةةؤ  كةةةممان  نةةةوةى ية كةةة خوَيند سةةايانةى  ثةةرؤذة يا
بةةةةةردةمى  شةةةةتى  بةةةةةردةمى راى ط نةةةةة  كةةةةةين دةخيةي سةةةةةر ب شةةةةيان لة يةةةةةك كؤبوونةوة نةةةةةبوون  مةةةةادة  ئا

تةةةةكانيان  نةةةدةكان راثؤر نةةةة تايبةمتة بةةةؤ بةةةةِرَيزتان، ليذ سةةةتاندنى  سةةةايى را نةةةةى يا نةةةة ليذ مةةةادةكن بيدة ئا
هةةةةةتا  بةةةةةاَلم  كةةةةةن،  لةةةةةييمان ىَل ب نةةةةة ط مةةةةافى خؤتا ئةةةةةوة  نةةةةةكرد  نةةةةةوةمان  مةةةةة كؤبوو طةةةةةر ئَي كةةةةا ئة ب
لةةة  شةةدارى  مشةةان بة كةةرَى خؤ سةةةر ب لةةةمانى لة يةةةكى ثةر ئةةةوة كؤبوونةوة بةةؤ  كةةةين  مةةادة دة يةَةك ئا راثؤرت

كةةةةين نةةةةوةكان دة شةةةتش  ،كؤبوو بةةةؤ راى ط ئةةةةوة  بةةةةر  لةةةةمنيش لة بةةةةِرَيزى ثةر نةةةدامانى  بةةةؤ ئة سةةةتة  ثَيوي
ثةةرؤذة  ئةةةو  ثةةؤرتى  سةةت را كةةو ثَيوي مةةة وة نةةةكانى ئَي كةةة ليذ نةةةوة  تةةة روون بكةي ئةةةو بابة مةةة  سةةتة ئيََ ثَيوي
تةةايى  لةةةوَيوة كؤ سةةةكة  يةَةت، ثرؤ بةةؤ دةكر كةةةميان  نةةةوةى ية كةةة خوَيند كةةةن  مةةادة نا شةةنيازانة ئا سةةا و ثَي يا

يةةَة كةةةةم دةكر نةةةةوةى ية كةةةة خوَيند يةةَةت  بةةةةِرَيزتان وة كؤبنا سةةةةكانى  بةةةة ق سةةةةبارةت  ئةةةةوة  نةةةةوةى وت،  و
مةةةةة  هةةةةبَيت ئَي يةةةةةك  يةةَةت ماددة كةةةةاريش دةب مةةةةى  هةةةةةبَيت بةرنا كةةةارى  مةةةةةى  يةةَةت بةرنا لةةةةمان دةب ثةر
كةةةة  فةةةةرمووَيت  كةةةاوة( دة كةةةاك ) بةةةةوةى  سةةةةبارةت  نةةةاكرَى.  نةةةةوة  بةةةؤ كَوبوو تةةةةنيا  نةةةةوة  ئةةةةطينا كؤبوو

سةةايانة شةةةنيازة يا لةةةةو ثَي نةةةدَيك  مةةى هة سةةةتان وةاَل هةةةةرَيمى كورد مةةةةتى  بةةؤ حكو مةةةان  مةةةة ناردبوو كةةةة ئَي ى 
ضةةةل و  سةةةد و  هةةةزار و نؤ شةةت  طةةةَل هة شةةت لة سةةةى و هة هةةةزار و  نةةؤ  مةةارة  سةةراويان ذ هةةةردوو نوو بةةة 
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بةةةة  مةةةة  سةةةاية وة ئَي شةةةنيازة يا ئةةةةو ثَي تةةةةوة  مةةةةكانيان ها سةةةايانة وةاَل ثةةةرؤذة يا لةةةةو  شةةةَيك  شةةةت بة هة
نةةةة ت سةةةتةى ليذ نةةةدى ئارا جنةةةري بة بةةةة ز سةةةول  ثةةةؤرتى تةسةل ئةةةةوةى را بةةةؤ  نةةةةوة  نةةةدةكانى دةكةي ايبةمتة

يةةة  سةةتى ئَيمة بةةةر دة كةةةى لة سةةا وةالََمة شةةنيازة يا سةةَيزدة ثَي لةةة دوازدة  يةةاتر  سةةن ز لةةةبارةوة بنوو يةةان  خؤ
سةةةتى  نةةةدةكان بةمةبة نةةة تايبةمتة سةةةتى ليذ بةةةر دة نةةةة  كةةةة بيخةي ئةةةوةى  بةةةؤ  نةةاون  بةةةؤ دا نةةدميان  زجنريبة

يةةةت بةةة با سةةةبارةت  ثةةؤرت،  نةةى را مةةادة كرد بةةة ئا منةةان  بةةةكار بوو سةةت  سةةةرةتاى دة لةةة  مةةة  سةةيار ئَي ى ثر
لةةةةةمانى  سةةةةكرتَيرى ثةر بةةةةِرَيز  بةةةةة  سةةةيارمان دا  نةةةةى ثر سةةةةتة كرد سةةةةاَلتى ئارا فةةةةةرمى دة سةةةراوَيكى  نوو
هةةةةر  تةةةةوة وة  يةةةةكاليى بكا طةةةةَل  سةةةيارةكان لة بةةةوونى ثر ثةةةةيرةوى  بةةةةِرَيزيان  ئةةةةوةى  بةةةؤ  سةةةتان،  كورد

يةةةرى  سةةةتةى وةز سةةةيارةكة ئارا شةةةيان ثر كةةةة بةرَيزي يةةةةتيان  يةةةةك با كةةةا،  لةةةةمان ب بةةةارى ثةر بةةةؤ كارو هةةةةرَيم 
ثةةةَيش  سةةةيارة  نةةةةوةى ثر يةةةةتى باَلوكرد سةةةةرؤكايةتى با سةةةتةى  لةةةة دة هةةةةبووة  يةةةاى  مةةةان ت مةةةةش رؤَل ئَي
مةةةة  يةةةة ئَي جنةةةاو ني يةةةان طو جنةةةاوة  ثةةةةيِرةوةوة طو لةةةة رووى  سةةةيارة  ئةةةةو ثر يةةةا  تةةةةوة ئا يةةةةكاليى ببَي ئةةةةوةى 

يةةةا هةةةةبووة تيا لةةَةم  خةةةؤش رؤ متةةةان بؤ كةةةة وةاَلم  بةةةووين و تةةةةى  ئةةةةو كا لةةةةمان  نةةةدامانى ثةر بةةةةِرَيزان ئة
نةةةةةوة  سةةةةيارةكان باَلوبكة كةةةة ثر نةةةةة  حةةةةقى خؤيا كةةةةرَي  سةةةةتة دة سةةةياركانيان ئارا بةةةةةوةى ثر نةةةةوة  دةدرَي
يةَةرةوى  كةةانى ث يةةةوة  ثَيرةوة لةةةرووى ثَيرةوي سةةيارة  ئةةةو ثر يةةا  بةةدرَيت ئا يةةار  كةةة بِر ئةةةوةى  ثةةَيش  بةةةاَلم 

نةةة هةةةةر ئة يةةةة  يةةَةدا ني يةةةان ت يةةةة  تةةةؤر تَيدا لةةةة  خةةةؤى  كةةةةى  فةةةةيس بووكة لةةةة  لةةةةمان  بةةةةِرَيزى ثةر دامَيكى 
ثةةةَيش  شةةةرتة  بةةةةِرَيزان با ئةةةرتازى  كةةةى  تةةةةنها ئيجرائَي لةةَةَيني  يةةةان ب مةةةة ثَي كةةةردةوة ئَي بةةةاَلوى  يةةةةتى  كؤمةاَل
يةةةة،  يةةَةِرةو ني بةةةة ث نةةةدى  سةةةتيا ثةيوة لةةةة را مةةةة  نةةةةوة ئة بةةةاَلوى نةكة يةةَةوة  نةةةةوة ئ مةةةة وةاَلم بدةي ئةةةةوةى ئَي

بةةةة م نةةةدى  بةةةؤ ئةةةةوة ثةيوة شةةةوَينَيك  يةةَةى و  نةةةانى ر سةةةيار و دا نةةةى ثر سةةةتة كرد يةةةةتى ئارا سةةةةلةى جد ة
بةةةة   فةةةةت دةدةم  يةةةة دةر يةةةاريم ني مةةةن زان سةةةتيا  لةةةة را صةةةلةكة  ئةةةةوةى وة بةةةة  سةةةةبارةت  يةةةة،  سةةةيار هة ثر

 بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان، با وةاَلم بداتةوة، فةرموون.
 :سكرتَيري ثةرلةمان /بةرَيز منى نبى نادر

 ةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكى ث
لةةةة رووى  يةةةة  سةةةتة ثَيرةوي كةةةرد را سةةةتةت  جةةةةنابت ئارا كةةةة  سةةةيارة  ئةةةةو ثر كةةةاوة(  كةةةاك ) بةةةةِرَيز  مةةةى  وةاَل
لةةةة  سةةةراوة  تةةةؤ نو كةةةةين،  يةةةةك ب بةةةة بِرطة يةةةةك  بةةةة ماددة سةةةنت  شةةةت بة يةةَةت ث بةةةةاَلم دةب يةةةةوة،  كوالَيتي

نةةةةاوة ) مةةةةةت داي كةةةةاتَى حكو سةةةةيارةكة دةىَل  هةةةةةزار )31000ثر يةةةةةك  سةةةةى و  يةةةةةك51000(  ثةةةةةجناو   ) 
يةةةةكت  ئةةةةتوو بةَلطة بةةةى  نةةةةوة، دة بةةةاَلو دةكةي يةةَةرين  مةةةةت دةن بةةةؤ حكو كةةةة  مةةةة  طةةةرى، ئَي هةةةةزارى وةردة
كةةة  يةَةردا كا طةةرياوة؟ ل كةةوَى وةر لةةة  طةةرياوة وة  يةةة وةر ئةةةو ثارة يةةةك  بةةة ض بةَلطة سةةنت  شةةت بة يةةا ث هةةةبَى، ئا

هةةةةرة زؤ بةةةةى  يةةةة زؤر لةةةةمانتار هة بةةةةاَلم ثةر يةةَةنم،  لةةةةمانتار ب نةةةاوى ثةر يةةةة  خةةةؤش ني ثةةةَيم  رى مةةةن 
كةةةردووة شةةةيمان ىَل  مةةةة دةستخؤ كةةةورى ئَي كةةةةم و  بةةةةبَى  كةةةردووة  سةةةتة  سةةةيارى ئارا خةةةوودة  ،ثر كةةةو  مةةةن وة

كةةةردووة  نةةةة  سةةةيارةت رةوا ئةةةةو ثر شةةةت  سةةةيارةكان وة جةنابي لةةةة ثر نةةةة  سةةةوودمةند بووي يةةةش  خةةةؤم زؤر
كةةةردةوة بةةةاَلوت  بةةةووكيش  فةةةةيس  لةةةة  كةةةرد وة  سةةةتة  سةةةيارَيكت ئارا كةةةردووة وة ثر شةةةتم  كةةةارى جةنابي  ،هاو
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ئةةةةةو مةةةةن دوو تةةةةةوة  بةةةةارة نارد شةةةةَيوة دوو هةةةةةمان  بةةةةة  طةةةةؤِرى،  بةةةةؤت  سةةةةيارةكةم  شةةةةوَينى ثر بةةةةارة رَى و 
سةةةةتان هةةةةةرَيمى كورد مةةةةةتى  سةةةةةرؤكى حكو بةةةةؤ  سةةةةيارة  نةةةةةخ ،ثر فةةةةت  تةةةةؤ ما تةةةةا  نةةةةاردنى وا بةةةةؤ  وراوة 

سةةيارةكة لةةةمان  ،ثر سةةةرؤكى ثةر طةةرى  لةةةمان جَي سةةةرؤكى ثةر جةةةنابى  كةةة  كةةرد  ئةةةمرى  ئةةةوةى  بةةةاَلم 
كةةةرد،  فةةةةرمانيان دةر مةةةةتكةةةة  نةةةة حكو تةةةة بنَيري ثةةةَيش وةخ سةةةيارة  ئةةةةو ثر شةةةَيوازَيك  هةةةيض  بةةةة  مةةةة   ،ئَي

 نابَي لة تؤرة كؤمةاَليةتييةكان باَلوبكرَيتةوة، ئةوة ئةمرى دةستةى سةرؤكايةتيية، زؤر سوثاس.          
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فايق حسبةِرَيز د.رَي

طةةةريَى، لةةةةبارةوة وةر شةةةوَينى  ئةةةةوةى رَى و  ثةةةَيش  ئةةةةو  سةةةوثاس،  بةةةدرَيت  يةةةار  ئةةةةوةى بِر ثةةةَيش  يةةةةعنى 
يةةةةةكان  تةةةةؤرة كؤمةاَليةتي لةةةةة  كةةةةات  سةةةةت نا يةةةةة، ثَيوي يةةةَةرةوى تيا جةةةةةكانى ث يةةةةة وة مةر سةةةةيارة ثَيرةوي ثر

 باَلوبَيتةوة، كة يةكاليى بؤوة دةتوانى باَلويبكةنةوة. بةِرَيز كاك )حممد(، فةرموون.
 بةرَيز حممد سعدالدين انور:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
طةةى هةة بةةةر طرين كةةةين لة شةةناو( دة يةةد خؤ بةةةِرَيز )ئوم كةةةى  شةةتوانى داواى  كةةار ث مةةةى  بةةارةى بةرنا ةر دةر

نةةةةوت  شةةةةفافيةتى  سةةةتانييةكان و  ضةةةة كورد نةةةى ناو تةةةةعريب كرد بةةةة  سةةةةلةى  بةةةةتى مة بةةةة تاي كةةةة  بابةتة
 دوو مةسةلةى سرتاتيجى طرينطن بؤ هةرَيمى كوردستان.

 ةمان:ن/ سةرؤكى ثةرلبةِرَيز د.رَيواز فايق حس 
 سوثاس، كاك على محة صاحل، فةرموو.

 بةرَيز على محة صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةةةر  كةةةةردووة لة مةةةةادة  يةةةةان ئا لةةةةةمانتار راثؤرت ضةةةةةندين ثةر بةةةةردوودا،  مةةةةانطى را ضةةةةةند  لةةةةةماوةى 
نةةةةةة  نةةةةةةى ليذ يةةةةَةوة رةوا سةةةةةةوة ئ بةةةةةة سووثا بةةةةةةت  مةةةةةةَلَيك با سةةةةةةر كؤ سةةةةةتان، لة يةةةةةةكانى كورد طةندةَل

يةةةةكانتان  شةةةى مةعن كةةةة ئاساي شةةةم  سةةةرتاتيذى رادةكَي طةةةرينط  بةةةةتَيكى  بةةةؤ با سةةةةرجنتان  مةةةن  كةةةردووة، 
سةةةر  كةةارى لة لةةةمان  هةةةى ثةر نةةةى نةزا هةةةم ليذ طةةةورة،  سةةَيكى  بةةةر مةتر تةةة  سةةتان كةوتؤ هةةةرَيمى كورد
نةةاوخؤ  يةَةرةوى  بةةةثَيى ث يةةى،  نةةةى دارا لةةة ليذ نةةَى  هةةةم دوَي صةةةل  ثةةؤرتَيكى موفة كةةردووة، را تةةة  ئةةةو راثؤر

ضةةوون  شةةكنني، بةدوادا بةةةبَى ث يةَةت،  طةةةرى دةكر يةةا  كةةارى ماف سةةنوورييةكانا  لةَةة  لةةة خا كةةةوتووة  كةةراوة دةر
سةةانى  نةةةت بةرثر يةةة، تةنا ضةةى تَيا نةةَى  يةةة بزا بةةؤى ني سةةَيك  هةةيض كة يةَةت  خةةَل دةكر بةةار دا كةةؤنرتؤَل  بةةةبَى 
يةةةة،  مةةةةيا ني سةةةةر ئة سةةةةاَلتى بة مةةةةت دة يةةةان حكو مةةةةعنيا وت نةةةةى  بةةةةر دةم ليذ يةةةى لة تةةةى دارا وةزارة

كةةةةةوت كةةةةة دةر لةةةَةة ثَيِرةوة يةةةةؤنَير، خا بةةةةة مل بةةةةوون  خةةةةةَلك  سةةةةابى  سةةةةةر حي يةةةةاي لة ضةةةةةندين كؤمثان ووة 
يةَةرةو  مةةن زؤر ث عةةةن  يةةة تةب مةةن ئةوة شةةنيارى  هةةات، ثَي ثةةَى  تةةايى  خةةرا كؤ يةَةرة دا سةةة ل ئةةةم كةي يةةة  ئةمة
بةةة  يةةا  مةةةَلَيك كؤمثان كةةة كؤ سةةةملَينَى  تةةةوة ئةي بةةةرز ئةكا ثةةؤرت  نةةة را كةةة ليذ ئةةةوةى  جةةةى  طةةةِرام مةعالة

شةةة مةةةةةَلَيك فرؤ قةةةةانوونني، كؤ هةةةةمووى نا قةةةةدةكان  طةةةرن، عة يةةةةارات دؤالر وةردة نةةةة مل ئةةةةةيفؤر مانطا تنى 
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ئةةةَى  ئةةةةكرَيت،  ضةةةاغى  كةةةارَيكى قا هةةةةموو  خةةةةَلك،  سةةةابى  سةةةةر حي يةةةؤنَيرى دؤالر لة بةةةة مل كةةةران  شةةةةخص 
ئةةةةم  ئةةةيرت  يةةةا  مةةةة، ئا بةةةؤ ئة يةةةة  يةةَةرةوى ني حةةةةىل ث مةةةة  سةةةةملاندى دواى ئة نةةةةش  سةةةرا ليذ شةةةنيار نوو ثَي

يةةَة سةةةان ل نةةةى كةي شةةةت كرد بةةةؤ بانطَي نةةةةوة  مةةةزا كؤكةي مةةةة ئي ئةةةةبَيت ئَي يةةةة  حةةةةل هة يةةةةك  ئةةةةخرَين،  رةدا دا
يةةوادارم  يةةة وة ه نةةة ني ثةةؤرتى ليذ بةةة را يةةة،  ثةةؤرت ني بةةة را سةةيارة  بةةة ثر مةةة  مةةة، ئة بةةؤ ئة سةةةكان  بةرثر

 حةلَيكى ثَيويست بؤ ئةمة بدؤزينةوة.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس

كةةاك )ع يةةان بةةةِرَيز  يةةة  سةةيةيةك هة لةةةمان دؤ نةةدامَيكى ثةر لةةةمان ئة لةةة ثةر بةةةِرَيزان  يةةة،  حةةةىل هة لةةى( 
هةةةةرَيمى  مةةةةتى  لةةةة حكو سةةةيار  سةةةيةَيكةوة، ثر لةةةةبارةى دؤ يةةةة  سةةةةيةكيان هة نةةةدةكان ق نةةةة تايبةمتة ليذ
بةةةةدَليان  كةةةة  طةةةةر وةاَلمة تةةةةوة ئة بةةةؤ دَي يةةةان  طةةةةر وةاَلم يةةَةت؟ ئة سةةةةر ناب ضةةةى ضارة كةةةةن، بؤ سةةةتان دة كورد

يةةَةت بةةةوو رةزام تةةةةواو دةب يةةَةت  شةةةكيلة ناب ئةةةةوة زؤر م كةةةراوة  ئةةةات  بةةةة ئيجرا سةةةت  يةةةان دة بةةةوون، زان نةةةد  ة
نةةاغَيكى  تةةر، قؤ يةةةكى  ضةةنة مةرحةلة تةةوانن ب بةةةَلَى دة يةَةت  سةةةية ناكر ئةةةو ثرؤ يةةان  طةةةر زان سةةيةكة، ئة دؤ
ئةةةو  نةةاو  لةةة  كةةة  شةةوَينانةى  ئةةات و رَيو ئةةةو ئيجرا تةةوانن  سةةاندن وة دة لةةة ثر يةةة  كةةى بريتي ضةةاودَيرى  تةةرى 

شةةةةدا ثَي شةةةةَيوةى ثرسيارَيكي لةةةةة  كةةةةة  نةةةةاوةرؤكى راثؤرتة تةةةةوانن  يةةةَةوة دة سةةةةاندن ئ بةةةةؤ ثر يةةةةة  نةةةةة هة رةوا
شةةَيوة  لةةة  ئةةةجنام دةدةن  سةةاندن  سةةةى ثر ضةةؤن ثرؤ تةةةوة  بةةؤ بكرَي تةةان  ئةةةوةى دةرطا بةةؤ  كةةةن،  سةةتة ب ئاراس
لةةةة رؤذى  كةةةات  ئةةةةوة ب تةةةوانَى  لةةةةمان دة نةةةدامى ثةر نةةةدة، ئة لةةةة رؤذى ئةوة متةةةان  لةةَةَين راثؤر سةةةيارَيكا ب ثر
تةةةان  يةةةان وةاَلم نةةةةدراوة  تةةةان  طةةةةر وةاَلم ئةةةةكرَى، ئة ضةةةى  كةةةراوة وة  ضةةةى  كةةةردوون  سةةةتةمان  نةةةدة ئارا ئةوة

 بةدَل نةبوو برؤنة قؤناغَيكى تر كة قؤناغى ثرساندنة، )روبينة( خان فةرموو.
 بةرَيز روبينة او ميلك عزيز:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ثشتطريى ثَيشنيارى كاك )اومَيد( دةكةم سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس
ئةةةم  كةةارى  مةةةى  جنةةريةى بةرنا سةةتان ز لةةةمانى كورد نةةاوخؤى ثةر يةَةرةى  لةةةمان ث نةةدامانى ثةر بةةةِرَيزان ئة
كةةةةةم،  طةةةةةى ية ضةةةةَيتة بِر سةةةةَييةم ب طةةةةةى  كةةةةة بِر بةةةةةوةى  كةةةةة،  نةةةةى بِرطة ئةةةةاَلوطؤر كرد بةةةةؤ  يةةةةة  كؤبوونةوة

نةةةدامان بةةةةرَيزان ئة فةةةةرموون  طةةةدان  نةةةة دةن لةةةةمان دةخةي بةةةةِرَيزى ثةر نةةةدامَيكى  هةةةةر ئة لةةةةمان،  ى ثةر
نةةدامانى  بةةةرَيزان ئة تةةةوة؟  بةةةرز كا سةةت  بةةا دة كةةةم  طةةةى ية ضةةَيتة بِر سةةَييةم ب طةةةى  كةةة بِر يةةة  طةةةَل ئةوة لة

طةةى ) بةةة دةن كةةرا  سةةةند  كةةار ثة مةةةى  نةةدى بةرنا جنةةري بة لةةة ز ئةةاَلووطؤر  لةةةمان  بةةةرَيزى 71ثةر نةةدامى  ( ئة
بةةة بةر سةةت  سةةتا دة بةةةَلَي ئَي لةةةم  كةةارى كؤبوثةر مةةةى  سةةت ونا كةةةم دة طةةةى ية لةةة بِر كةةةين  كةةةمان دة نةوة

 ثَي دةكةين بةَلَي فةرموو د.شايان.
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 بةرَيز د.شايان كاكة صاحل حممد:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

واللة لةمَيذ بوو دةستم بةرزكردبؤوة، نازامن لة ثشتةوةش لؤية هامتة ثَيشَي وةبى مببينن، ضونكة لة 
شةم هةبوو دةستم بةرز دةكردةوة، بةرَيزت دياربوو ئاطادار نةبووى، سةبارةت بةو ثشتةوةش هةمان كَي

ثرسيارانةى كة ئَيمة دةيكةين، ثةرلةمانتار دةيكا بؤ حكومةت ئةوةى كة من تَيبينيم كردووة دوو ياداشتم 
يةكَيكيان ناوى  بةرز كردؤتةوة، بةاَلم سةرؤكايةتى ثةرلةمان وةاَلمى منيان دايتةوة، ئَيستا لةبةر دةستمة

( كة سةبارةت بة داواكارى بةرَيز د.زانا كاوة نافح 2019-9-17ئةوةكة ناهَينم ئاماذة بة نوسراوتان  لة )
حةوَيزى ثَيتان رادةطةيةنني كة طةِرانةوة بؤ سةركار بة ثَيى رَينمايي حكومةت راطرياوة بفةرموون بؤ 

 اليةن سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئةوة يةكةم. ( وةاَلم دراومةتةوة لة2019-9-23ئاطاداريتان لة )
يةكَيكى ديكةشم هةية عةينةن و، هةروةها وةاَلمى ثرسيارَيكم سةبارةت بة سندووقى شَيرثةجنةم بؤ 
هاتيتةوة ضوار الثةرةية، دكتؤرة بةس وةاَلمى تَيدا نيية، هيوادارم ئةو كَيشانة ضارةسةر بكرَي وةبى 

 نةبَي زؤر سوثاس.ئيشةكامنان بةرةو ثَيش بِروا طري 
 ن/سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فايق حس

 سةبارةت بة خاَلى يةكةم: دةرفةت دةدةم بة بةرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان با روونكردنةوة بدات.
 بةرَيز هَيمن امحد محة صاحل/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ردستان، بنةماى كارى هةماهةنطى لةطةَل دةسةاَلتى جَيبة جَيكردن، بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمانى كو

بنةمايةكى طرنطة لة كارى ثةرلةمانى وةك دةسةاَلتَيكى تةشريعى، ئَيمة لة ضوارضَيوةى ئةو هةماهةنطيية، 
نووسراوى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيرامنان بؤ هاتووة، ثَيشرتيش ضةند داخوازييةك هةبوو بؤ 

ى سةركارى هةندَيك هاوواَلتي و هةندَيك كَيسى تايبةتى، وةاَلمى ئةجنومةنى وةزيران ئةوة طةِراندنةوة
بووة، بِريار لةم كاتة لةبةر زروفى ماىل تواناى طةِراندنةوةيان نيية، بؤية ئةو نووسراوانةى كة لة ليذنةكان 

ِراندنةوة ئةكرَي، بةر بةبناى يا لة ئةندامة بةرَيزةكان ئاراستةى دةستةى سةرؤكايةتى ئةكرَي و داواى طة
ئةو نووسراوانةى ئةجنومةنى وةزيران وةاَلمتان داتةوة، ضونكة ئةطةر بؤ ئةجنومةنيشى بةرز بكةينةوة 

 هةمان وةاَلم ئةدرَينةوة، تةنها لةبةرئةو بابةتة بوو زؤر سوثاس.
 ن/سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فايق حس

 و دةرفةت دةدةين بة سكرتَيرى ثةرلةمان.زؤر سوثاس، بِرطةى دووةمى فةرمو
 بةرَيز منى نبى نادر قهوةضى/سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةبارةت ئةوةى د.شايان وتى وةاَلمدانةوةى سندووقى شَيرثةجنة، من دوَييَن ئاطاداربووم لةو بابةتةو 

 ندة وةاَلمت دةدةينةوة، سوثاس.جةنابيشت نامةم بؤناردى بة دواداضوون دةكةين، هةفتةى ئاي
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 ن/سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فايق حس

 فةرموو طةالوَيذ خان.
 :عثمانبةرَيز د.طةاَلوَيذ عبيد 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَيم باش بوو لةم دانيشتنة روونكردنةوةيةك بدةم، سةبارةت بة دةرماَلةى قوتابيان و وانة بَيذان، ئَيمة 

ثةروةردة و خوَيندنى بااَل لةطةَل وةزيرى مةعنى لة سةر خةتني، بؤ ئةوةى ثرؤذة ياسايةك  وةك ليذنةى
وةك ثرؤذة ثَيشنيازَيك ئامادة بكةين بؤ دةرماَلةى قوتابيان لة كؤلَيذو زانكؤكان و، هةروةها لَيرةش ثَييان 

و خوَيندنى بااَل كة بة  رادةطةيةنني بةوانة بَيذان كة ئَيمة لة سةر خةتني و وةكو ليذنةى ثةروةردة
 دواداضوونيان بؤ بكةين، بؤ ئةوةى بكرَين بة طرَيبةست، زؤر سوثاس.

 ن/سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فايق حس
 فةرموو كاك دابان.

 بةرَيز دابان حممد حسني:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

واية يادةشتةكانيان بؤ سةرؤكايةتى ديارة سةبارةت بة ثرسيارةكانى ثةرلةمانتاران ضاودَيرى كردنيان، 
ئةجنومةنى وةزيران و، وةاَلم نةدانةوةى ئةوان، يان وةاَلمةكانيان بة دةست نةطةيشتووة لة حاَلةتةوة بووة 

(وة ثرسيارم ئاراستة كردووة و لة رَيى سةرؤكى فراكسيؤنةكةمةوة كاك 7بةدياردة و من بؤخؤم لة مانطى )
ةكةش طةراوةتةوة، بةاَلم تاوكو ئيستا بةدةستى ليذنةكة نةطةيشتووة، من على ئيستفسارمان كردووة، جواب

تةمةنا ئةكةم ئَيوة خؤتان ريسَيرضَيكى ئةوة بكةن كة ثةرلةمانتاران لة سةرةتاى كارةكانيانةوة لة رَيي 
ليذنةكان و ضى بة شةخسى ضةند ثرسيارَيكيان ئاراستة كردووة و، ضةند ثرسيار طةيشتؤتةوة دةستى 

 ةكان و ثةرلةمانتاران و زؤر سوثاس.ليذن
 ن/سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فايق حس

بةرَيز سكرتَيرة ثةرلةمان رادةسثَيرين بؤ كؤبوونةوةى داهاتووى ثةرلةمان، ئامارَيك ئامادةبكات ذمارةى 
وةو و ذمارةى ئةو ثرسيارانةى بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئاراستةى حكومةتي هةرَيمى كوردستانيان كرد

ئةو وةاَلمانةى كة طةراوةتةوة بؤ ثةرلةمانى كوردستان، بةرمةبناى ئةو ئامارةى كة بةرَيزيان ئامادةى دةكا، 
ئَيمة بة دواداضوونى تةواو دةكةين، بؤ ئةوةى بزانني ئايا ذمارةكة ذمارةيةكى هَيندة زؤرة كة بووبَيتة 

 دياردة دةست خؤشيت لَي دةكةم زؤر سوثاس.
ان ئةندامانى ثةرلةمان بةرنامةى كارى كؤبونةوةكةمان بةم شَيوةية دةست ثَي دةكةين خستنةِرووى بةرَيز

(ى ثةيرةوى 49( بِرطةى يةكةم لة ماددةى )2بريؤكةى ئةو ثةرلةمانتارانةى خوارةوة بة ثَيى خاَلى )
 عَيراق. –ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان 
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ى ثةيوةست بة دووبارة تةعريب كردن و مةترسى يةكةم: بريؤكةى بةرَيز جوان يونس رؤذبةيان
 (ى دةستورى هةميشةيي عَيراق.140هةمواركردنةوةى ماددةى )

دووةم: بريؤكةى بةرَيز كاروان عبدالرمحان عبداللة ثةيوةست بةثرسى ضؤنيةتى شةفاف كردنى نةوت لة 
بةرَيز جوان يونس هةرَيمى كوردستان، سةرةتا بة بريؤكةى يةكةم دةست ثَي دةكةين كة بريؤكةى 

(ى دةستورى 140رؤذبةيانى ثةيوةست بة دووبارة تةعريب كردن و مةترسى هةواركردنةوةى ماددةى )
هةميشةيي عَيراقة، فةرموون جوان خان وة داوا لة بةرَيزان ليذنةى ناوضةكوردستانيةكانى دةرةوةي 

ةوةى كة ثةرلةمانى كوردستان بؤ هةرَيم دةكةم بفةرموون بؤ ئَيرة لةبةر تايبةمتةندى ئةمرؤ، لةبةر ئ
يةكةم جار لة مَيذووى خؤيا بذاردةى تانة دان لة ياسايةكى ئةجنومةنى نوَينةرانى تاقى كردةوة و 
خؤشبةختانة بة هةوَلى هةموواليةك و بة ثَيداطرى ليذنةى ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى هةرَيمى 

شى بةوةى كة وةكالةت بؤ بةرَيز ثارَيزةرَيكى بةرَيز كوردستان و بةو شةرةفمةنديةى كة بة ئَيمةيان بةخ
بكةينةوة، بؤ ئةوةى بتوانَي داواكة لة دادطاى فيدراَلى تؤمار بكات، بةطةرمى ثريؤزبايي لة بةرَيزتان و 
ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان دةكةين وة ثريؤزبايي لة خةَلكى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى هةرَيم 

ة لة رَيطاى بذاردةى تانةدان لة ياسايةكى ئةجنومةنى نوَينةران، توانيان مافى دةنطدانيان بؤ دةكةين، كة ب
بطةرَيندرَيتةوة و، بةرَيزتان ئاطادار دةكةين كة دواى ئةوةى كة بةرَيز جوان خان بريؤكةكةى دةخوَينَيتةوة 

جةنابت ئةبَي بضَيتة وَي، دواى ئةوةى  بِرياردراوة كة لة مةراسيمَيكى تايبةتا رَيزلَينان بؤ جوان خان بةَلَي
كة جوان خان بريؤكةكةى تةواو دةكا و وةكو سوثاسطوزارى بؤ ئَيمة وسوثاسطوزارى ئَيمة بؤ بةرَيز ثارَيزةر 

 لة دةرةوة لة مةراسيمَيكدا ضةثكة طوَلى دةست خؤشي ثَيشكةش دةكةبن فةرموون جوان خان.
 بةرَيز جوان يونس حممد:

 رلةمان.بةرَيز سةرؤكى ثة
بةرَيزان دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئةندامانى بةرَيزى ثةرلةمانى كوردستان وةكو ئةركَيكى 

(ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان بة ثَيويستمان زانى بة نوَينةرايةتى 49نيشتيمانى و ثاَلثشت بة ماددةى )
 خاَلَيكى طرنط بكةين:ليذنةكةمان ليذنةى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى هةرَيم باسى ضةند 

بِريارى بااَلى ئيتحادى عَيراق لةسةر تانةى ليذنةكةى ئَيمة لةسةر هةموارى يةكةمى ياساى  -1
 هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان.

 (.140مةترسى هةمواركردنةوةى دةستوور لةسةر ماددةى ) -2

 ثرسى تةعريب لة ناوضة كوردستانييةكان. -3

ي يةكةم لةسةر بِريارى دادطاى بااَلى  ئيتحادى عرياق، دةمةوَي بة ناوى سةرةتا ثَيش دةست ثَيكردنى خاَل
ليذنةكةمان زؤر سوثاسى دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بكةم، كة هاوكارمان بوون و ثَيشنيارةكةى 
ئَيمةيان قبوَلكرد، ليذنةكةمان ليذنةى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى هةرَيم سةرةتاى كاركردمنان 
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ان وةك يةك تيم كارةكامنان ئةجنام بدةين، ليذنةكةمان بة ووردى ضاودَيرى ياساو بِريارةكانى توانيم
دةسةاَلتى ئيتحادى دةكات و كة تايبةتن بةو ناوضانة لة ضوارضَيوةشدا ئةجنومةنى نوَينةرانى عَيراق لة 

ارَيزطاكانى ( هةَلسا بة هةمواركردنةوةى يةكةمى ياساى هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ث22-7-2019)
رَيكنةخراو لة هةرَيمَيكدا، ئَيمة لة ليذنةى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى هةرَيم، يةكسةر دواى 
دةرضوونى ياساكة كؤبوونةوةيةكى بة ثةلةمان ئةجنامدا، خوَيندنةوةيةكمان بؤ ناوةِرؤكى ياساكة كرد، 

َيكردنى ئةو هةموارى ياساية بة زيانى بِرطة بة بِرطة ماددةكامنان خوَيندةوة، بؤمان دةركةوت جَيبةج
 ناوضة كوردستانييةكان دةشكَيتةوة.

هةروةها بؤمان دةركةوت كة ئةو ياساية ضةندين ماددةو بِرطةى تَيداية كة ناكؤكة لةطةَل ماددةو  
بِرطةكانى دةستورى عَيراق، دواى دياريكردنى بةشَيكى زؤرى ئةو ماددةو بِرطانة ياساكة كة ناكؤكة بة 

ةكانى دةستور ليذنةكةمان ثَيشنيارى كرد كة ثارَيزةرَيك ديارى بكرَيت، ثَيمخؤشة ئاماذة بةو نوسراوانة دةق
بدةم كة يةك بةيةك رادةستى سةرؤكايةتى ثةرلةمامنان كردووة، لةسةر ئةو بابةتة نوسراوى ثَيشنيارمان 

( ثَيشنيارمان 2019-8-20( دواى كؤبوونةوةى ليذنةكةمان لة )2019-8-23( لة بةروارى )18ذمارة )
كرد كة ثارَيزةرَيك دةست نيشان بكرَيت و تانة لةو ياساية بدرَيت، وةاَلمى دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان 

( كة رةزامةندى خؤيان دةربِرى لة ثَيشنيارةكةى ئَيمة و 2019-9-5لة بةروارى ) 666ذمارة  ك/ 
( تَيدا ئاماذةمان بةوة كردوة كة 2019-9-17) ( لة بةروارى26ثاَلثشتيان كردين نوسراومان ذمارة )

( تانةى لة دادطاى ئيتحادى بااَلى عَيراق تؤماركرد ثارَيزةر سةردار هةركى 2019-9-15ثارَيزةرةكةمان لة )
( دواى ئةوةى كة تانةكةمان تةقدميى 2019-10-20( لة بةروارى )38بة سوثاسةوة نوسراومان ذمارة )

( ئاراستةمان كرا ئةوةش بةرزكراوةتةوة 2019-9-30ئةجنومةنى نوَينةران لة )دادطا كرد ،وةاَلمى تانةى 
بؤ  1179بؤ دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان، وةاَلمى دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان ذمارة ك/

لة بةروارى  39وةآلمدانةوة لةسةر ئةو وةآلمةى ئةجنومةنى نوَينةرانى عَيراق، نووسراومان ذمارة 
يار وابوو كة دادطاى ئيتحادى عَيراق لةطةَل ضةند دانةيةكى تر لةسةر هةمان ياسا بِر 31/10/2019

بَيت، ئةو بِريارةمان ئاراستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان كة يةكةم جار  18/11/2019هةمووى لة رؤذى 
 .......... . 6/11/2019بةروار  41بَيت، نووسراومان ذمارة  18/11بِريار وابوو لة 

 سةرؤكى ثةرلةمان: ن/واز فايق حسبةِرَيز د.رَي
جوان خان هةست ناكةى زؤر لة ناوةرؤكةكة دةضيتة دةرةوة؟ ضونكة رةفيقى تريش هةن و بةرنامةى 

بةالم ئَيمة دةبَى  ،كاريش دوورودرَيذة، يةكسةر بضؤرة سةر ناوةرؤكةكة خامن، دةزامن بابةتةكة زؤر طرنطة
 ثابةندى ثةيِرةو بني.

 
 
 



 352 

 حممد: بةِرَيز جوان يونس
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بابةتةكة زؤر طرنطة، باشة دكتؤرة ئةوةندةى نةماوة، نووسراوى ئةخريمان نووسراوةكة كة بِرياردرا لة 
كة دوَينَى بوو، تانةمان لةم ماددانةى  12/11ببَيتة  18/12دادطاى ئيتحادى عَيراق تانةكةى ئَيمة 
و ماددةى ( 16) و ماددةى (17) ى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان ماددةىخوارةوة دا، لة ياساى يةكةمى هةَلبذاردن

هةموو ئةو خاَلة دةستووريانةمان نووسيوةتةوة كة ئةو ماددانة لةطةَل ئةو خاَلة  (3) و ماددةى( 12)
ى  (140) دةستووريانة ناكؤكن يةك ناطرَيتةوة، جطة لةوةش ئةو هةمواركردنة لةطةَل رؤحى ماددةى

ة تايبةتة بة ضارةسةر كردن و يةكالكردنةوةى ضارةنووسى ناوضة جَى ناكؤكةكان، دةستوور ناكؤكة ك
 12/11/2019ئةجنومةنى نوَينةرانى عَيراق دواى ئةوةى كة جوابى ئَيمةى داوة خؤشبةختانة دوَينَى لة 

ماددة  ،رؤذى دةعواى تانة لَيدانةكةى ثةرلةمان بوو لةبةرذةوةندى ئيمة كةيسةكة يةكالكرايةوة
تووريةكان بة ثَيى ئةو ماددانةى نادةستوورى بوون هةمووى هةَلوةشانةوة لة دادطاى ئيتحادى باآلى دةس

دادوةر يةكيان دذ بووة و هةشتان ثاَلثشتى سكاآل كةى ئَيمة بوون، بةناوى ليذنةكةمان ( 9) عَيراق لة كؤى
 ،دةرةوةى هةرَيم دةكةين ةكانىيتايبةت ناوضة كوردستاني يي لة خةَلكى كوردستان دةكةين بةثريؤزبا

هةروةها لةسةرجةم ثةرلةمانتاران و دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةين بةيةكالبوونةوةى ئةم داواية 
ياسايية سةروةريةكى تر لة مَيذووى كارى ثةرلةمانى تؤماركرا، ثريؤزبايي لة ليذنةكةمان دةكةم كة ئَيمة 

كةوت، لَيرةوة دةمةوَى سوثاسى هةموو ئةندامانى ليذنة بكةم ةوة ثشكى شَيرمان لةو داواية بةريبة شانازي
سوثاسى راوَيذكارانى ليذنة بكةم، فةرمانبةرانى ليذنة و ثارَيزةر سةردار هةركى كة هةموويان ثَيكةوة 

 هيالك بوون لةو بابةتة، سوثاس.
 28/10/2019يشتنى تةوةرى دووةم لةسةر هةموار كردنى دةستوور، ئةجنومةنى نوَينةرانى عَيراق لة دان

ئةندام دةنطى بؤ ثَيكهَينانى ليذنةيةك دا، بة نوَينةرايةتى تةواوى ثَيكهاتةكان، ( 222) بة ئامادةبوونى
ى ( 142) كارى ئةم ليذنةية ئامادةكردنى راسثاردةكانى هةمواركردنى دةستوورة بة طوَيرةى ماددةى

دةركرد، تايبةت بة ثَيكهَينانى ليذنةيةكى  3/11/2019لة  221دةستوور بؤ ئةو مةبةستة بِريارى ذمارة 
ئةندام زياد كرا لة  (27) ئةندام ثَيكهاتبوو دواتر ذمارةى ئةندامانى ليذنةكة بؤ( 18) كاتى كة لة

دةردةكةوَى كة ئةو ليذنةية دةست ( 142) ئةجنومةنى نوَينةران، بة طةِرانةوة بؤ بِرطةكانى دةقى ماددةى
تةواوى حوكمةكانى دةستوور هيض بِرطة و ماددةيةك ثارَيزراو نيية لة  كراوةية بؤ ثَيداضوونةوة بة

ى دةستووريش بربدرَى، ئَيمة ( 140) هةمواركردن بؤية مةترسى هةية دةست بؤ هةمواركردنى ماددةى
بةَلكو طرفت لة جَيبة جَينةكردنى  ،ية( ني140جةخت لةوة دةكةينةوة كة طرفت لة خودى ماددةى )

( ئاماذةى بةوة داوة 2019(ى ساَلى )71ددةيةية دادطاى بااَلى ئيتحادى لة بِريارى ذمارة )بِرطةكانى ئةو ما
(ياساى بةرَيوةبردنى دةوَلةت بؤ قؤناغى 58( مادةى )143كة بة طوَيرةى حوكمةكانى ماددةى )

ةكةى ينى ماوة زةمةنيو(يش سةرةراى تَيثةربو140يةكةى ماوةو ماددةى )يطواستةنةوة بةها دةستور
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بؤية لة حاَلةتى هةمواركردنى ثَيشنيار دةكةين تةنها رَيكةوتى  ،يفةتى ثابةنديةتى لة دةست نةداوةس
( ديارى كراوة 2007-12-31جَيبةجَيكردنى ماددةكة بة هةموو قؤناغةكانى هةموار بكرَيت كة ئَيستا بة )

( راسثاردةى ثَيشنيارى 142ئةمةش بة بونى طةرةنتى نَيو دةوَلةتى، بة طوَيرةى بِرطةى دووةمى ماددةى )
هةمواركردنةكة هةمووى بة يةك ثاكَيض  ثَيشكةش دةكرَيت، هةموى بة يةك ثاكَيض ثَيشكةش بة نوَينةرانى 

نوَينةرانى ئةمةش خؤى لة خؤيدا بؤ نوَينةرانى هةرَيمى كوردستان لة نَيو ئةجنومةنى  ،عَيراق دةكرَيت
يا ئةوةتا دةبَيت تةواوى  ،دةم دوو بذاردة دةبناندا لةبةرضونكة لة كاتى دةنطد ،ئيتحادى عَيراق طرفتة

ئةمةش بة هؤى ئةوةى راسثاردةى ثَيشنيارى  ،يا ئةوةتا هةموو رةت بكةنةوةكةن، هةمواركردنةكة قبوَلب
 ،ناغة برِبَيت كة ئةمةش طرميانةيةئةطةر ئةو قؤ ،دة بة ماددة ناخرَيتة دةنطدانةوةهةمواركردنةكة ماد

ذمارةى نوَينةرانى كورديش ئةو  ،نةى رةهاى ذمارةى ئةندامانى ئةجنومةن ثةسةند دةكرَيتضونكة بة زؤري
بؤية تةنها دوا دةرفةت دةمَينَيتةوة كة لة رَيطةى  ،َيت رَيطرى لة تَيثةربونى بطرَيتة كة بتوانيذمارةية ني

لةمةشدا  ،بكاتةوة ريفراندؤمةوة بؤ طةىل كوردستان بة زؤرينةى دوو لةسةر سَيى سَي ثارَيزطا رةتى
بؤية لَيرةدا جَيى خؤيةتى ئاماذة  لةوانةية كورد تاوانبار بكرَيت بةوةى دذى هةمواركردنةوةى دةستور،

بةوة بكةين دةسكةوتةكانى طةىل كوردستان لة دةستورى عَيراقدا بةرهةمى يةكريزي و يةكيةتى ناوماَلى 
تاكو بتوانني ثارَيزطارى لة  ،يستمان بةو رؤحيةتةيةزياتر ثَيو وة لة ئَيستاشدا لة هةموكاتداوكوردستان ب

ور ونةوةى دةستضونوَينةرانى كورد لة ليذنةى ثَيدا ،كانى تر بكةينمافةكانى طةىل كوردستان و نةتةوة
بؤية ثَيشنيار  ،، ثَيويستة بة هاوكاري و هةماهةنطى هةموواليةكشانئةركَيكى قورسيان خراوةتة سةر

ان ليذنةيةكى ثاَلثشتى لة كةسانى شارةزا و ثسثؤر بؤ ئةو نوَينةرانة دروست دةكةين ثةرلةمانى كوردست
 ةكان تةوةرى كؤتايي ية لؤجستييلةطةَل دةستةبةركردنى هةمووثَيداويستي ،بكات

  .......تةوةرى سَييةم :سةبارةت بة تةعريب 
 :ن /سةرؤكى ثةرلةمانواز فائق حسبةرَيز د.رَي

ضوار دةقةى تريشت  ،شانزة دةقةية قسة دةكةى ،دةقة قسة بكةىجوان خان جةنابت بؤت هةية دة 
 .ضوار دةقةى تردةدةييَن فةرموو تةواوى بكة تةنها 

 بةِرَيز جوان يونس حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
فةرمانى ( بة140ى جَيبةجَيكردنى ماددةى )(ى بةرنامةى حكومةتى عَيراق ليذنة22بة طوَيرةى بِرطةى )

 ،ضوونةكان تارادةيةكى زؤر باش بةرَيوةكار ،ونى ليذنةكةولة سةرةتاى دةست بةكارب ،هَيندراديوانى ثَيك
بةوةى كة خَيزانةكان  ،ةكان سودمةند بوونيةند بِريارَيكياندا كة بِريارةكان بؤ خةَلكى ناوضة كوردستانيض

نيش بطةرَينةوة شوَينى ئةوائةوانة كة جَيطرةوةى ئةوانن  ،ئةطةر ئاوارةن بطةرَينةوة شوَينى خؤيان و
( داوا 2009- 8-28(لة رَيكةوتى )19848سراويان ذمارة )وراق بة نوبةاَلم وةزارةتى بازرطانى عَي ،خؤيان

لة حكومةتى عَيراق كراوة كة ئاوارةى كةمثةكان تةنانةت ئةطةر خَيزانى داعشيش بن ضاوثؤشى لَيبكرَيت 



 354 

نةى كة هَيشتا ناويان تؤمار نةكراوة، تؤمار دةكرَين و ئةوا ،ةكان جَيطريبكرَينيو لة ناوضة كوردستاني
ةكانيش لة ثةرلةمانى عَيراق لة يؤنة كوردستانييئَيستا رؤذانة فراكس ،فؤرمى خؤراكيان بؤ دةطوازرَيتةوة

كة  ،ةووسراوَيكيان ئاراستةى سةرؤكى ئةجنومةنى نوَينةرانى عَيراق كردووئةجنومةنى نوَينةرانى عَيراق ن
بةاَلم تاكو ئَيستا  ،ى كة ئةو ليذنةية كارا بكرَيتةوة(ى ليذنةيةك هةية لةوَي ليذنةيةكى كات140ماددةى )

بؤية داوا لة بةرَيزتان دةكةين هةوَلةكانتان وةك دةستةى سةرؤكايةتى  ،ذنةية كارا نةكراوةتةوةئةو لي
هةنط بني لة طةَليان اني هةمتاكو ئَيمةش بتوان ،لة ثَيناو دووبارة دروستكردنةوةى ئةو ليذنةية طةِرخبةنة

 .( زؤر سوثاس140طاوةكانى ماددةى )لة ثَيناو جَيبةجَيكردنى هةن
 :سةرؤكى ثةرلةمان ن /واز فائق حسبةرَيز د.رَي

ةكان فةرموون بؤ يبةرَيزان ئةندامانى ليذنةى ناوضة كوردستاني ،دةست خؤشيت لَي دةكةم ،زؤر سوثاس
 ةتان كة كاك سةردار هةركى فةرموون دةتوانن لة دةرةوة بةَلَى.ئةوةى رَيز لَينان بدةنة ثارَيزةرةك

دةستتان خؤش بَى و دةستى هةمووتان خؤش بَى، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئَيستاش داوا لة بةِرَيز 
شةفافكردنى بة كاروان عبدراحلمن عبداهلل دةكةين كة بفةرمووَى بريؤكةى خؤى خبوَينَيتةوة سةبارةت 

 رَيمى كوردستان فةرموون.نةوت لة هة
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةناوى خوداى طةورة و ميهرةبان، بةِرَيزان ئةندامانى دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان، بةِرَيزان نوَينةرانى 
بريؤكةيةك  ،لة ثةيِرةوى ناوخؤ لة بِرطةى دووةم( 49) طةىل كوردستان، ثشت بةست بةماددةى

هاوكات  ،ة كة ثةيوةستة بة كَيشةيةكى طشتى لة هةرَيمى كوردستانيدةخةينةِروو كة بريؤكةيةكى طشتي
دواتريش ضارةسةرةكانى دةخةينةِروو، ئةم بريؤكةيةى كة باسى دةكةين  ،ؤكى بريؤكةكة باس دةكةينناوةِر

ئةوةى كة هةموومان بةيةكةوة بؤ  ،مةبةستمة سةرةتا بتوانني كة تةوةرةكانى طفتوطؤ ديارى بكةين
تةركيز بكةين كة لة كوَيوة موناقةشة دةكةين و طفتوطؤكامنان لةسةر ضى دةبَى، لةسةرةتا باس لة 

غدا دواتر باس لة لةخؤطرتنى كَيشةكانى هةولَير بة سياسةتى نةوتى هةرَيمى كوردستان دةكةين و بة
باس لةوة دةكةين كة ضؤن نةوتى هةرَيمى  لة كؤتاييشدا ،داهاتى نةوتى هةرَيمى كوردستان دةكةين

كوردستان دةكرَى بة هةماهةنطى و هاوكارى هةموو اليةك بة شةفافى خبرَيتة بةردةم كؤمةآلنى خةَلكى 
كوردستانةوة، دوو بابةتى طرنط هةية كة لة كوردستان بة طشتى تَيكةَلكراون كة سياسيةتى نةوتى هةرَيمى 

ى كوردستانن، مةبةستمة لةم بريؤكةية بة دةرفةتى دةزامن كة ِروونى كوردستان و داهاتى نةوتى هةرَيم
ةكانى لةطةَل داهاتى نةوتى هةرَيمى كوردستان ضني يبكةمةوة سياسةتى نةوتى هةرَيمى كوردستان جياوازي

ةكان لة كوَيوةن، كاتَى كة باس لة سياسةتى نةوتى هةرَيمى كوردستان دةكةين مةبةستمانة باس يو جياوازي
بةرمةبناى طريبةستى عقوداتى موشارةكة  ،ةكانى بكةين كة دوو دةسكةوتى طرنطى هةية ويردةكاريوولة 

لة هةرَيمى كوردستان دا ئةم سياسةتة داِرَيذراوة، سياسةتى نةوتى هةرَيمى كوردستان لةسةر بنةماى 
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زَيكيان سياسية و عقوداتى موشارةكةية واتة طرَيبةستى هاوبةشة كة دوو ئينجازى طرنطى هةية كة ئينجا
ة، ئينجازى ئابوورى سياسةتى نةوتى هةرَيمى كوردستان ئةطةر هاتوو لة حاَلةتَيك يبةشةكةى ترى ئابووري

ئةطةر حكومةتى هةرَيمى  ،ةكانيدا كة ئَيستا قسة لةسةر ئةوة دةكرَى كة بة طوَيرةى دوايني داتا و زانياري
َينَى و ئةطةر سةرضاوةى نةوت ؤذَيك دا بةرهةم بهكوردستان بتوانَيت ثَينج سةد هةزار بةرميل لة ر

دةتوانني  ،هةمةجؤر بكرَى ،رةهةند بكرَى و سةرضاوةى داهات فرة رةهةند بكرَى لة هةرَيمى كوردستانفرة
كة ئةمة يةكَيكة لة طةورةترين دةستكةوتةكان كة  ،طؤرانكارى لة نرخى ئابوورى نةوتى جيهانى دا بكةين

ة ييةتى شانازى ثَيوة بكات، دةستكةوتى سياسى تاكة دةستكةوتة كة جَيى شانازيطةىل كوردستان حةقى خؤ
و من باسى دةكةم لَيرةوة ئةوةية هةرَيمى كوردستان لة سياسةتى نةوت بةشدارة لة نةخشتةى ئةم نيتاقة 
 كة ئةمانةى شارةزان لة نةوت مةفهومةكةيان ال ِروونة و بةشدار بوون لةسةر سياسةتى نةخشةى ئةمنى

دةتوانَى بة  ،آلتةى كة بةرهةمَيهَينى نةوتة و ئةو هةرَيمةى كة بةرهةم هَينى نةوتةوواتا ئةم و ،تاقة
هةموو شَيوةيةك ثارَيزبةندى بة دةست بهَينَى لةاليةن ئةو وآلتانةى كة بةشدارن، منوويةكى زيندوو كارى 

هات كة بةَلَينى دا ثارَيزطارى لة كة داعش ِرووى هةرَيمى كوردستان  2014سةرؤك ئؤباما بوو كة ساَلى 
بةشَيكى بريتيى  ،هةرَيمى كوردستان بكات بةشَيكى بريتى بوو سةربارى هةبوونى دبلوماسيةتَيكى بةهَيز

 طرنطى نةوت لة هةرَيمى كوردستان. بوو لة هةبوونى سياسةتَيكى

ؤكى طرَيبةستةكان لة ناوةِربريمان نةضَيت ئةمانة دةستكةوتن و كَيشةمشان هةية لة داهاتى نةوت، كَيشة  
دةرفةمت بدةن هةرضةندة طرَيبةستةكان بةردةوام بن لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان، بةآلم  ،خؤيان هةية

دا خؤى دةبينَيتةوة، ةستةكان بكةم كة لة ضةند خاَلَيكدةرفةمت بدةن باس لة ناوةرؤكى طرَيب
شتَيك لة خؤيان دةطرن، رؤياَلتى واتا موَلكانة كة  طرَيبةستةكانى عقوداتى موشارةكة بة شكلَيكى عام ضةند 

% ديارى كراوة، كؤس ريكةظةرى واتا طَيِرانةوةى ثارةى بةرهةمهَينانى نةوت 10لة طرَيبةستةكة بةر  َيذةى 
كة دابةش دةكرَيت، ثرؤفيت ئؤيل كة قازاجنة و دووبارة دابةش دةكرَيتةوة لة بةينى هةردوو تةرةفى 

، تاك سةيشن كة باجة كة حكومةت خؤى ديارى دةكات و بؤنةمشان هةية كة شريينى طرَيبةستى نةوتى دا
 جةدةل و موناقةشات لةخؤ دةطرَيت. نةوتة كة زؤرترين

يةكَيك لة كَيشةكامنان ئةوةية كة ئَيمة تا ئَيستاش المان روون نيية كة ضؤنيةتى وةرطرتنى ثارةى تاك  
ؤ يةكَيك لة ثرؤتؤكؤلةكانى دانيشتنى ثةرلةمانى كوردستان لة سةيشن ياخود باج ضؤن بووة، دةطةرَيمةوة ب

لة وةآلمى يةكَيك لة ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان بةِرَيز وةزيرى سامانة سروشتيةكان كة ئةو كات  2012ساَلى 
ئاماذة بةوة دةكات كة كؤمثانياكان ئيعفا كراون لة وةرطرتنى باج، لة هةموو دنيا كاتَيك كة عقودى 

ة وجودى هةية، كاتَيك كؤمثانيايةك ئيعفا دةكرَى لةبةرامبةر زياد كردن كة ثارة ثيستى بيَلدينطة موشارةك
ياخود زيادكردنى خزمةتطوزارية بؤ ناوضةيةى  كة نةوتى تَيدا بةرهةم دةهَينرَى، بةآلم لة هةرَيمى 

دةكرَى كة بؤ ِراكَيشانى كوردستان نا ِروونة بؤ ضى ئةم باجى ئيعفاية كراوة كة جطة لةوةى كة باس لةوة 
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سةرجنى كؤمثانياكانة، بةشى دووةمى كة شريينى نةوتة كة بة سَى مةرحةلة وةردةطريَيت، مةرحةلةى 
واذوو كردن مةرحةلةى ئينتاج و مةرحةلةى تةتويرى ئينتاج، هةر بِرَيك بة شَيوةيةكى ديارى كراو ديارى 

تان كة ضؤن ئةم شريينى نةوتة ضؤن دابةش كراوة، كراوة كة من دواتر داتاكة دةخةمة بةردةستى بةِرَيز
كَيشةى دووةم كة ثةيوةستة بة هةمان سياسةتى نةوتةوة، ثةيوةستة بة هةبوونى كَيشةكامنان لةطةَل 
 حكومةتى ناوةندى لةسةر بنةماى دةستوورى عَيراقى، دةطةرَيمةوة بؤ دوو ماددةى دةستوورى كة ماددةى

ى دووةمى، هةروةها بةر مةبناى دةستوورى عَيراقى كة هةبوونى ياساى لة بِرطة (112) و ماددةى (111)
و 111) كة ِرَيطة دراوة هةرَيمة خؤجييةكان خاوةنى خؤيان بن، بة ماددةى 2007ى ساَلى  (22) ذمارة
 حكومةتى هةرَيمى كوردستان مولزةم نيية بة ناردنى ئةم نةوتة، يةكَيك لة ماددةكانى ياساى ذمارة( 112

زؤر  2007ى ساَلى ( 22) لة ياساى ذمارة 3بِرطةى/ 5تانى دةخوَينمةوة كة وةك خؤى، ماددةى/بؤ( 22)
شَيوةيةك لةطةَل هةمهَينانى نةوت لة هةرَيم دا بةبة ِروونى ئاماذة بة ئةوة دةكات ديارى كردنى ئاستى بةر

ئةجنومةنى نةوت و  ى دةستوورى عرياقى فيدراىل بطوجنَيت لة دةسةآلتى( 112) بِرطةى دووةمى ماددةى
اجى طازى هةرَيمى كوردستان واتا ئةجنومةنى نةوت و طازى هةرَيمى كوردستان دةتوانآ بِريار لةسةر ئينت

 نةوتى هةرَيمى كوردستان بدات.

كؤمةَلَيك ذمارة  كة الم واية تةركيز بكةن لةطةَلمبةشى دووةم سةرجنتان ِرادةكيشم بؤ داتاكانى داهات  
ةردةستى بةِرَيزتان ، كاتَيك كة باس لة داهات دةكةين من لَيرة باس لة وردةكاريةكانى هةية كة دةخيةمة ب

ناكةم كة ضؤن بووة و ضؤن نةبووة، هةَلبةت بةشَيك لة ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان مةعلوماتةكانيان ِرةنطة 
بةرميل  (945 195) 2003ةكانى لة ساَلى يزؤرى البَى، بةآلم لةبةر كةمى كات دةضمة سةر وردةكاري

 2005( بةرميل نةوت بةرهةمهَينراوة، لة ساَلى 599 160) 2004نةوت بةرهةمهَينراوة، لة ساَلى 
( بةرميل نةوت بةرهةمهَينراوة، لة 506269) 2006( بةرميل نةوت بةهةمهَينراوة، لة ساَلى 367738)

ئةم  2008نةوت، لة ساَلى  ( بةرميل1524211ئةم ِرَيذةية زؤر بةرز دةبَيتةوة دةبَيتة ) 2007ساَلى 
( بةرميل نةوت، لة ساَلى 15689046) 2009( بةرميل نةوت، لة ساَلى 3117172ِرَيذةية دةبَيت بة )

 2012( بةرميل نةوت بووة، ساَلى 68231486) 2011( بةرميل نةوت، لة ساَلى 27483775) 2010
ةوت بووة كة كؤى طشتى لة ( بةرميل ن78463580) 2013( بةرميل نةوت بووة، ساَلى 76706152)

( 92689116( بةرميل نةوت، كة لة كؤى ئةم نةوتة )272546911برييت بووة لة ) 2013بؤ  2003
ثَيش ئةوةش باسم دةكرد بريتيية لة  2007بةرميل نةوت هةناردةى دةرةوة كراوة كة داهاتى ساَلى 

 2017ـ  2014رَيمى كوردستان ( دؤالر، داهاتى حكومةتى هة861هةزار و  331مليؤن و  714مليار 9)
تارادةيةك ناِروونة، ثةيوةستة بة كؤمةَلَيك كَيشةى قةيرانى دارايى بةينى بودجة و بةشَيكيش ناشةفافيةت 

نؤ مليار  2015دوو مليار و  2014كة وجودى هةية لَيرة تةنها رةقةمةكان بةخَيرايي دةخةمة رٍِوو، 
 7نؤ مليار كة  2017ليار كة ثَينج مليار لة نةوتةوة بووة، حةوت م 2016ثَينج مليار لة نةوتةوة بووة، 

،  2007ـ  2003مليارى لة نةوتةوة بووة، واتا نةوتى هةرَيم بة سَى مةحةتة فرؤشراوة، مةرحةلةى ساَلى 
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كة لَيرة بةدواوة داتاكامن وةرنةطرتووة، بةَلكو  2017ـ  2013، مةرحةلةى  2013ـ  2007مةرحةلةى 
داتاكان بةردةسنت، هةرضةند كة  2017مليؤن دهاتَيك كة لة  (272) وو مليار بةئةوةى كة هةية د

ثاالوطةمان هةية كة ( 198) خيتابى ماىل وةكو ثَيويست لةناو ثةرلةمانى كوردستان، لة هةرَيمى كوردستان
اكان كار نارةمسني كة دوو ثاآلوطةى فةرميمان هةية دوو داتامان هةية بؤ ئةو كارمةندانةى كة لة كؤمثاني

يةكان يوةزارةتى سامانة سروشت ،كة داتاكان فةرمني 2014كارمةند نةوتةكةيان تا ساَلى ( 4576) دةكةن،
حةقلى نةوتى هةبووة، ( 57) بريى نةوتى هةبووة،( 125) بآلوى كردووةتةوة لةبةردةستمان بوون

هةزارى بيانية كة دةكاتة ِرَيذةى ( 7) هةزار كارمةند هةية كة( 9) داتايةكى تريشمان لةبةردةستة كة دةَلَى
ةكان لة هةرَيمى كرودستانى تَيداية كة ئةمة سةرجةم حةقلة يي% كة ئةم نةخشةية كة حةقلة نةوت76

انة كة هةمان بوون باس لةوة دةكات كة ضؤن حةقلة نةوتةكامنان هةية و برية نةوتةكانيش ينةوتي
ِراستة لة هةمان كات  2014ى ئةثدةيت نيية تا ساَلى لةسةرى ئاماذةى ثَيكراوة، بةآلم بة طشتى ئةمة داتا

دا باس لةوة بكةين كة طةِراينةوة بؤ ئةم كَيشةيةى كة باسم كرد، كةواتة ئَيمة دوو كَيشةى سةركيمان 
ة لة تةواو جَى بةجآ كردنى طرَيبةست و خستنةِرووى داتاكان كة يهةية لة كوردستان بةشَيكيان ناِرووني

ة بةردةستى منة من تةنها  سةمثَلى عةقدَيكم وةرطرتووة ئةم سةمثَلةى كة ئةم داتايانةى كة ل
لةبةردةستمة ئةمة دةخاتةِروو كة رواَلتى و كؤس كةظةرى ثرؤفيشَيرينط ئةمانة ضؤن دابةش كراون لة 

ة لَيرة باس لةوة دةكات ك 2014هةرَيمى كوردستان و داتاكان ئاماذةى ثَيكراوة و  وةكو باسم كرد تا ساَلى 
مليؤنيش لة شوَينةكانى ( 40) شريينى نةوت بة دوو مليؤن و بة ضوار مليؤن هةندَيك جار طةيشتووةتة

خةرج كردنى  ةتىييةكةش لة هةمان كاتدا ضؤنييتريش بة وازحى ئاماذةى بةوةداوة تةنها كردووة نا ِروون
 ى كوردستان داية....... .داهاتى نةوتى هةرَيم

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 بؤ نارؤيتة سةر ضارةسةر؟.
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
دةرفةمت بدةن دةضمة سةر ضارةسةر، بةشى سَييةم كة ضارةسةر كردنى كَيشةى شةفافيةتى نةوتة لة 

ةزمونى نةرويج و ئةزمونى هةرَيمى كوردستان من دوو ئةزمومن وةرطرتووة كة دوو ئةزمونى بيانني ئ
 2007ى ساَلى ( 22) ئةالسكا و تَيكةَل كَيش كردنيةتى بة ئةزمونَيكى خؤماَلى ثةيوةست بة ياساى ذمارة

كة يةكَيك لة ياسا باشةكانى ثةرلةمانى كوردستان دةرى كردووة، لة وآلتى نةرويج ئَيمة سةندوقى 
بانكى مةركةزيةوة سةرثةرشتى دةكرَى و ئةم  نيشتمانيمان هةية كة ئةم سةندوقى راستةوخؤ لةاليةن

سةندوقة بة هيض شَيوةيةك ناضَيتة ذَير ركَيفى دةوَلةتى نةروجيةوة تةنها لة كاتى ثَيويست ئيقرازى 
دةوَلةت دةكات، بؤ ئةو ثرؤذانةى ثَيويسنت واتا بانق خؤى برَِيار دةدا لةوةى كة ضؤن بيكات و بة ض 

يش سةرفى بكات، هةَلبةت ئةم سةندوقة من ثَيمواية نزيكة لة سةندوقى شَيوةيةك ثارةكة بؤ ض ثرؤذةيةك



 358 

ئاماذةى ثَيكراوة، ثَيم واية  2007ى ساَلى ( 22) نةوت و طازى هةرَيمى كوردستان كة لة ياساى ذمارة
ئةطةر حكومةتى هةرَيمى كوردستان بتوانآ سوود لةم سةندوقة ببينَى دةتوانَى بةشَيكى طرنطى ثرؤسةى 

فاف بكات لة هةرَيمى كوردستان دا، ئةزمونى دووةم كة ئةزمونَيكى طرنطة تةقريبةن لة نةوت شة
ية خؤرهةآلتى ناوةراست ئَيستا باسى لةبارةوة دةكرَى، كة خةَلك هةية و دةوَلةت هةية كة بريى لةم بريؤكة

وسةت كة ئةزمونى شَيك لة بةرنامةى كارى بةشَيك لة دةوَلةتةكانى شرق ئةكردووةتةوة و ِرةنطة بكرَى بة
ئةالسكاية، واتا دابةش كردنى نةوت بة شَيوةى ئةسهام بةسةر دانيشتوان دا وةرطرتنةوةى ئةم بِرة ثارةية 
بةشَيوةى باج بةهةمان ِريذة لة هاووآلتيان ئةمة هةستى بةرثرسياريةتى دروست دةكات لةاليةن هاووآلتيان 

ةنرَى هةر كةسَيك كة بزانَى كة كةموكورتيةك يان كاتَيك كة بينايةك ياخود شوَينَيكى طشتى بنياد د
خةلةلَيك لة دروست كردنى بيناكة دا هةية هةَلبةت ِراستةوخؤ دةتوانَى تةدةخول بكات بةو ثَييةى كة 
باجَيكى زؤرى داوة كة لة ئةساس دا ئةمة ئةسهامى دةوَلةتة، بةشى سَييةم ضاالككردنى سةندوقى نةوت و 

كة ئةمة خؤى لة خؤيدا ئينجازَيكى  2007ى ساَلى ( 22) ثشت بة ياساى ذمارةطازى هةرَيمى كوردستانة 
طةورةية كة طةىل كورد شانازى ثَيوة بكات، كة ئةمة بة دوو شَيواز دةكرَى، ضاالككردنى سةندوقةكةو 
ضاالككردنى ئةجيهيزة رةقابيةكانى دةوَلةت كة بة لة خؤ طرتنى ثةرلةمانى كوردستانة لة هةمان كاتدا 

وانى ضاودَيرى داريية، ئةطةر حكومةتى هةرَيمى كوردستان ئةم سةندوقة و ئةم ياساية وةكو خؤى دي
تةفعيل بكات، ئةم سةندوقة بضَيتة بوارى جَى بةجَى كردنةوة، بة يةكَيك لة فةقةرةكانى ياسايةكة تةواوى 

ردستانةوة، بةم شَيوةية ثرؤسةى نةوتى هةرَيمى كوردستان دةكةوَيتة ذَير رةقابةى ركَيفى ثةرلةمانى كو
ثةرلةمانى كوردستان تةحةكوم بة تةواوى وردةكاريةكانى داهاتى هةرَيمى كوردستانةوة بكات، لة هةمان 
كاتدا حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةكرَيت هاوكار بَى بؤ ضاودَيرى كاراركردنى ضاودَيرى فةرمى و 

زؤر سوثاس بؤ ئَيوة و سوثاس بؤ سةرؤكايةتى  ناوخؤيي و دةرةكى و رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى،
 ثةرلةمانى كوردستان دووبارة.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان دةضينة سةر بِرطةيةكى ترى بةرنامةى كار كة بريتية لة خوَيندنةوةى 

، بةِرَيزان ( 80و79) بة ثَيى حوكمى ماددةكانىيةكةم بؤ ئةو ثَيشنيازة ياسا و بِريارانةى خوارةوة 
ئةويش  ،ئةندامانى ثةرلةمان ديارة ئاَلوطؤرةكةى كة كاك ئومَيد داواى كردووة بِرطةيةكى ترى طؤِريوة

يةكةم دةضَيتة سَييةم، ئَيستا بِرطةى دووةم دةست ثَى دةكةين  ،ئةوةية كة دووةم وةكو خؤى دةمَينَيتةوة
ئاَلوطؤركردنى ذمارةيةك ثةرلةمانتار لة ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان و   ة لة دانان ويكة بريتي

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى 34و  29و  28ثَيكهَينانى ضوار ليذنةى هةميشةيي ثةرلةمان بة ثَيى ماددةى )
كى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان دةرفةت دةدةين بة بةِرَيز جَيطرى سةرؤ

ةتى ثَيكهَينانى ضوار ليذنةكة و دابةش كردنى يثةرلةمان روونكردنةوةيةكمان بداتَى سةبارةت بة ضؤني
 بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان بةسةر ليذنةكان دا، فةرموو.
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 بةِرَيز هيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

دةنط درا لةاليةن ئَيوةى  29/9ى كوردستان، دواى ئةوةى لة دانيشتنى رؤذى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان
بةِرَيزةوة بؤ هةمواركردنى يةكةمى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان و زياد كردنى ضوار ليذنة 

ليذنةى هةميشةيي و ئةو ضوار ليذنة هةميشةيية تازةيةى كة ( 19) ليذنةوة بؤ (15) هةميشةييةكان لة
بريتني لة ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنى خؤجييةكان ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و  ،ت كرادروس

وةبةرهَينان و ليذنةى داكؤكى كردن لة مافى ئافرةت و ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان و سكاآل، دوا بةدواى ئةم 
رطرت كة بة هةمان دانيشتنة ئَيمة لة دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان ئةو بِريارةمان وة

ليذنة هةميشةييةكةى ثَيشووتر هةمان ميكانيزم ( 15) ميكانيزمى دابةشكارى ئةندامانى بةِرَيز بةسةر
ليذنة تازةيةى كة دورست كراون، بةو ثَيية ( 4) بطريَيتة بةر بؤ دابةش كردنى ئةندامان بةسةر ئةو

دواترى فراكسيؤنةكان ئَيمة بؤمان  بةِرَيزان بة ثَيى ئةو موعادةلة حسابييةى كة لة كؤبوونةوةى
ليذنةيةى كة ثةرلةمانى كوردستان ئَيستا هةيةتى فراكسيؤنة بةِرَيزةكان بةم  (19) باسكردوون لةو

( 39) ئةندام، فراكسيؤنى يةكَيتى( 87) ليذنةية، فراكسيؤنى ثارتى( 19) ريزبةندية ئةنداميان دةبَى لةو
( 13) ئةندام، فراكسيؤنى كؤمةَل (15) فراكسيؤنى نةوةى نوَى ئةندام،( 23) ئةندام، فراكسيؤنى طؤِران

( 8) ئةندام، توركمانةكان (12) ئةندام، كلدان سريان ئاشوورى ئةرمةن( 10) ئةندام، فراكسيؤنى يةكطرتوو
ئةندام، ئازادى دةتوانرَى لة دوو ليشنة واتة دوو ئةنداميان هةبَى، دواى ئةوة بةِرَيزان ئَيمة لة دةستةى 

كؤبوونةوةيةكمان لةطةَل تَيكِراى سةرؤك  24/10/2019ؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان لةِرؤذى سةر
ان ثَى ِرابنَيني كة بؤ دابةشكردنى يبؤية ئةجمارة دةستةى سةرؤكايةتي ،فراكسيؤنة بةِرَيزةكان هةبوو

ة طرياوةتة بةر، ئةندامة بةِرَيزةكانيان و ئةم بةركةوتانةيان لةسةر ئةم ضوار ليذنةية ئةم ميكانيزم
دواتريش داوامان لة سةرؤك فراكسيؤنة بةِرَيزةكان كرد كة بة بَى ئامادةبوونى دةستةى سةرؤكايةتى لةناو 
خؤياندا كؤبوونةوةيةك بكةن بؤ هةر رَيككةوتنَيك كة ثَيى ئةطةن ئَيمة وةكو دةستةى سةرؤكايةتى الرميان 

وان فراكسيؤنةكان هةبَيت بؤ ئاَلوطؤِر كردن لة ِرَيذةى نابَى لة جَى بةجَى كردنى ئةو رَيككةوتنةى لة نَي
ئةنداميةتيان يان ئةو هةماهةنطى كردنة بة ثَيى بةركةوتةكانيان لةو ضوار ليذنة تازةيةى كة دروست 

ديسان كؤبوونةوةيةك كة لةاليةن جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان و بةِرَيز سكرتَيرى  10/11كراوة، رؤذى 
بؤ ئةوةى دوا ئامار و دوا راثؤرتى فراكسيؤنة  ،ك فراكسيؤنةكان ئةجنام دراثةرلةمان لةطةَل سةرؤ

بةِرَيزةكان لةسةر ناوى ئةندامة بةِرَيزةكانيان بؤ ئةم ضوار ليذنة هةميشةيية و هةر ئاَلوطؤِرَيكى تر لة 
 كؤبوونةوةيةكى دةستةى 11/11/2019ليذنةكانيان هةبَى كؤبوونةوةكة ئةجنام درا، دوتر لة رؤذى 

سةرؤكايةتى لةطةَل بةِرَيز بةِرَيوبةرايةتى كاروبارى ثةرلةمان و ليذنةكان ئةجنام درا بؤ تاوتوَى كردنى 
نووسراوى تَيكِراى سةرؤك فراكسيؤنة بةِرَيزةكان لةسةر ناوى ئةندامةكانيان و دابةش كردنيان بةسةر ئةو 

كة ليذنةيةك نامَينن و دةضنة ليذنةيةكى  ضوار ليذنةية و نووسراوى ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان بووة ئةوةى
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 12/11/2019تر ئةمانةمشان تاوتوَى كردووة، دوا كؤبوونةوة واتا كؤبوونةوةى ثَينجةم رؤذى 
بةسةرثةرشتى بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ئةندامَيتى جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان و سكرتَيرى ثةرلةمانى 

و ليذنةكان بةِرَيوة ضووة، بؤ بِريارى كؤتايى لةسةر دابةش  كوردستان بةِرَيوبةرايةتى كاروبارى ثةرلةمان
بِرطةى دووةم و ضوارةم و ثَينجةم كة بة  (28) كردنى ئةندامة بةِرَيزةكان بة ثَيى حوكمةكانى ماددةى

ثَيى ِرَيذة و بةركةوتةى سةرجةم فراكسيؤنةكان و نوَينةرايةتيان لة ناو ليذنة هةميشةييةكان و بة ثَيى 
حيةتةى كة دةستةى سةرؤكايةتى هةيةتى كة بة ثَيى توانا و خواست و ثَيويستى ليذنةكان ئةو سةال

ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان بةسةر ئةو ضوار ليذنة هةميشةيية دابةش بكات، خؤشبةختانة دةتوانني بَلَيني كة 
انى ئةو ضوار ليذنة ئةمرؤ ئَيستا وةكو ئةوةى كة لة بةرنامةى كار هةية بةرئةجنامَيكى باش بؤ ثَيكهَين

هةميشةيية هةية، بؤية ئَيستا دةرفةت بة بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان دةدةين كة خاَل بةخاَلى ئةوةى كة 
ثَيى طةيشتووين لةسةر ئةمادةكردنى دةست لةكاركَيشانةوةى ئةو ئةندامة بةِرَيزانةى كة لة ليذنةكان دا 

ة دةضنة ئةو ضوار ليذنة هةميشةيية و لةطةَل ئةو بوون، دواتر دةنطدان بةو ئةندامة بةِرَيزانةى ك
 ئاَلوطؤِرانةى كة لة ئةندامةكان دا كراون، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس

دةستتان خؤش بَى، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئَيمة ليستَيكمان لةبةردةستة داية بةناوى ئةو ئةندامة 
ةمان كة ليذنةكان دةستيان لةكاركَيشاوةتةوة، لةبةرئةوةى سةبارةت بة ضؤنيةتى بةِرَيزانةى ثةرل

قبوَلكردنى دةست لةكاركَيشانةوةى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان لةناو ثةيِرةوى ناوخؤ هيض ماددةيةك 
، ئَيمة نيية، بةآلم بةر مةبناى ئةو مةبدةئةى هةر كةس بة دةنطدان هات بَى دةبَى بة دةنطدانيش بِروات

دةست لةكاركَيشانةوةى سةرجةم ئةو بةِرَيزانة دةخةينة  دةنطدان و دةرفةت دةدةين بة بةرَيز سكرتَيرى 
 ثةرلةمان بؤ ئةوةى ناوةكان خبوَينَيتةوة فةرموو.

 بةِرَيز منى نيب قةهوةضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 اركَيشانةوةيان كردووة لة ليذنة هةميشةييةكان........ .ئةو ثةرلةمانتارانةى كة داواى دةست لةك

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس
ةوة و يبةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان بةر مةبناى ئةو راثؤرتةى بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان خوَيندي

ئةسَل  ،ةستى ئَيمةية بةرهةمى ئيتفاقةبة ِرَيكةوتَيكى باش لة نَيوان فراكسيؤنةكان هةية و ئةوةى بةرد
ئةوةية ئَيمة ئةندام ثةرلةمان ئةندام ثةرلةمان دةبَى بيخةينة دةنطدان بةآلم ئةطةر بةِرَيزتان رةزامةند بن 

بؤ طةِرانةوةى كات سوثاستان دةكةين،  ،ئَيمة بة ليست ئةوةى رَيككةوتنى لةسةر كراوة بيخةينة دةنطدان
َل ئةوةية كة ئَيمة بة ليست ناوةكان خبوَينينةوة و دةست لةكاركَيشانةوةكان و بؤية هةر بةرَيزَيك لةطة

ئةندامى بةِرَيزى ثةرلةمان رةزامةندن ( 73) ئةندامةكانيش با دةست بةرز بكاتةوة، بةِرَيزان زؤر سوثاس
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بؤ  بة ئةوةى كة بة ليست خبوَينرَيتةوة، فةرموون ئَيستا بة ليست ناوى دةست لةكاركَيشاوةكانتان
 دةخوَيندرَيتةوة، فةرموون.

 بةِرَيز منى نيب قةهوةضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ئةو ثةرلةمانتارة بةرَيزانةى داواى دةست لةكاركَيشانةوةيان كردووة لة ليذنة هةميشةييةكان:

 وان.تةتةرخان لة ليذنةى رؤشنبريى و كؤمةلطةى مةدةنى و وةرزش و ال مصطفى/سعيد 1
 /زَيدان رشيد خان ئةودل لة ليذنةى كشتوكاَل و ئاودَيرى.2
 / شوان كريم حممد لة ليذنةى شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و طةشتوطوزار.3
 / بهجت على ابراهيم لة ليذنةى شارةوانى طواستنةوة طةشتوطوزار.4
 ةشتوطوزار./ ظاهر حممد على لة ليذنةى شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و ط5
 / سفني اغا عمر اغا قادر ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى هةرَيم.6
 / سةروان حممد على كاروبارى شةهيدان و جينوسايد و زيندانيانى سياسى.7
 / نزار مةال عبدالغفار عزيز كاروبارى ثَيشمةرطة.8
 / ئةرشةد حسني حممد كاروبارى ياسايى.9

 ى كؤمةآليةتى و داكؤكى كردن لة مافى ئافرةت./ جوان يونس حممد سليم كاروبار10
 / لوقمان حممد حاجى مستةفا رؤشنبريى و كؤمةَلطةى مةدةني و وةرزش و الوان.11
 / هاوِرَى بةنا حممد صاحل شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و طةشتوطوزار.12
 ةت./ سةملا فاتيح توفيق كاروبارى كؤمةآليةتى و داكؤكى كردن لة مافى ئافر13
 / عبداهلل ناصر امحد على ليذنةى شةهيدان و جينوسايد و زيندانيانى سياسى.14
 / ئاشنا عبداهلل قادر ثةيوةنديةكانى رةوةندى كوردستانى.15
 / شادي نةوزاد وةهاب ثةروةردة و خوَيندنى باآل و توَيذينةوةى زانستى.16
 كستوكاَل و ئاودَيرى. طهامساعيل على  17
 ن يوسف/ كشتوكاَل و ئاودَيرى./ حمى الدين حس18
 ئةوقاف  و كاروباري ئايين.   كاوة عبدالقادر حسن علي -19
 كاروباري ثَيشمةرطة.  رؤميؤ حزيران نيسان    -20
 دةسثاكي   روبينا اوميلك عزيز-21
 كشتوكاَل و ئاودَيري    عومسان علي مسايل-22
 دستاني ثةيوةنيةكاني ِرةوةندي كور  عبدالستار جميد قادر -23
 ِرؤشنبريي و كؤمةَلطةي مةدةني و وةرزش و الوان  موسليم عبداهلل رسول-24
 كشتوكاَل و ئاودَيري   صباح حممود حممد-25



 362 

 دارايي و كاروباري ئابووري   علي حةمة صاحل -26
 وزة و سامانة سروشتييةكان و ثيشةسازي و بازرطاني بةَلَين إمساعيل حاجي-27
 كاروباري ثَيشمةرطة   مصطفىشاخةوان رؤوف -28
 كاروباري شةهيداني جينؤسايد و زيندانياني سياسي ِرزطار حممد حممود-29
 كاروباري كؤمةآليةتي   إحسان حممد سليم -30

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان دةدرَيتة دةنطدان.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 ةرموو.بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، بةَلَي ف
 بةِرَيز سةملة فاتيح توفيق:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من دةست لة كار كَيشانةوةم لة ليذنةي رةوةندي كوردستاني و ثةيوةندييةكاني دةرةوة ثَيشكةش كردبوو، 
 بةآلم ئاماذةي ثَي نةكرابوو تةنها ليذنةي كؤمةآليةتي، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

بةَلَي، ئيزافةي دةكةين، بةو ئيزافةيةي كة سةملا خان دةيَلَي، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان ئةو ليستة ئةنداماني 
دةست لة كاركَيشاوةي ليذنةكانن هةر كةسَيك ِرةزامةندة و قبوَليةتي دةست لة كاركَيشانةوةي ئةو بةِرَيزانة با 

( ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمان دةست لة 89رلةمان بة دةنطي )دةسيت بةرز بكاتةوة، بةِرَيزان ئةنداماني ثة
 كاركَيشانةوةي ئةو بةِرَيزانةي كة ناويان خوَيندرايةوة ثةسةند كرا، فةرموون بةردةوام بن.

 :ادر قةهوةضي / سكرتَيري ثةرلةمانبةِرَيزمنى نيب ن
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ان يةك يةك دةخوَينينةوة و دةيدةينة دةنطدان.ئةو ليذنانةي كة جيابؤتةوة ئَيستا ناوةكاني
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 ئَيستا ليذنةكاني نوَي، يةعين ليذنة نوَييةكان ليذنة بة ليذنة دةخوَيندرَيتةوة، فةرموو.
 :ادر قةهوةضي / سكرتَيري ثةرلةمانبةِرَيزمنى نيب ن

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 اوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَيييةكان:ليذنةي ن

 أرشد حسني حممد رشيد. -1

 نزار مةال عبدالغفار عزيز -2

 موسى مصطفىحمسن حسني  -3

 حكمت حممد عبو زياد عيسى -4

 رزطار عيسى سوار عيسي -5

 باآلنبؤ حممد علي أمحد -6
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 عبدالناصر امحد علي كاكة -7

 حممد صاحل فتاح    هاوِرَي بنْا -8

 مريان مصطفىشاخةوان رؤوف  -9

  خضر طهني ياس -10

 كاوة عبدالقادر حسن علي -11

 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس
بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان ِرةزامةندة لةسةر ئةو بةِرَيزانةي كة 

ن با دةست بةرز ناويان خوَيندرايةوة بؤ بة ئةندامي ليذنةي ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَييةكا
 ( ئةندامي ثةرلةمان ثةسةند كرا، فةرموون.92بكاتةوة، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، بة دةنطي )

 :ادر قةهوةضي / سكرتَيري ثةرلةمانبةرَيز منى نيب ن

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ليذنةي ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهَينان:

 سفني ئاغا عمر ئاغا قادر -1

 سن حممدحممد علي ح ظاهر -2

 بةهمةن كاك عبداهلل أمحد علي -3

 مصطفىبهجت علي إبرهيم  -4

 شوان كريم حممد صادق  -5

 حممد صاحل   بنْا هاوررَي -6

 شةمؤل ئاشني صابر مرية -7

 دابان حممد حسني عبداهلل -8

 علي مسايل عثمان -9

 موذدة حممود حممد عبداهلل -10

 سارا دَلشاد بكر مولود -11

 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس
بةِرَيزان هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان ِرةزامةندة ئةو بةِرَيزانةي ناويان خوَيندرايةوة بؤ بة ئةندامي 

( ئةندامي ثةرلةمان 90ليذنةي ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهَينان با دةست بةرز بكاتةوة، بةِرَيزان بة دةنطي )
 ثةسةند كرا، فةرموون.

 :سكرتَيري ثةرلةمان /ادر قةهوةضي بةِرَيز منى نيب ن

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ئافرةت:
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 جالل حممد عبداهلل محد أمني  -1

 لةجنة إبراهيم عبدالرمحن -2

 جوان يونس حممد سليم -3

 حسيبة سعيد إبراهيم لةشكري -4

 سةملا فتاح توفيق حممد  -5

 ئةنداميان دانةناوة -6

 طوَلستان سعيد حممد سعيد -7

  قادرئاشنا عبداهلل -8

 شادي نوزاد وهاب حممد أمني -9

 بدرية إمساعيل حممد سعيد -10

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 بةَلَي، فةرموو.
 :عبدالرمحن حسنبةِرَيز ئومَيد 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ووة، طؤِرانكاري ثَيش خستنة دةنطدان بةِرَيز حسيبة سعيد إبراهيم لة فراكسيؤني ثارتي لة ليستةكة دةرهات

 تَيدا كراوة، ئةطةر ناوي ئةو دةربَينن ئةوجا خبرَيتة دةنطدان لة ليذنةي ئافرةتان، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

( 8بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان كةواتة ئةو ليستةي بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان خوَيندييةوة كة دةكاتة )
ِرَيزي ثةرلةمان هةر ئةندامَيكي بةِرَيز ِرةزامةندة لةسةر ئةندامَييت بةِرَيزيان لةو ليذنةية با ئةندامي بة

دةست بةرز بكاتةوة؟، كاك جالل دوايي قسة دةكةين، دوايي لة خزمةتتام بةيةكةوة قسة دةكةين، بةِرَيزان 
 ي كاروباري ثةرلةمان و سكاآل.( ئةندامي ثةرلةمان ثةسةند كرا، ليذنة91ئةنداماني ثةرلةمان بة دةنطي )

 بةِرَيز سلمة فاتح تؤفيق:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 من لة ليذنةكاني تريش دا ناوم بة هةَلة خوَيندراوةتةوة سلمى فاتح توفيق نةك سلمى فتاح، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 باشة ضاكي دةكةين، فةرموون.
  نادر قةهوةضي / سكرتَيري ثةرلةماني كوردستان:بةِرَيز منى نيب

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ليذنةي كاروباري ثةرلةمان و سكاآل:

 سوسن حممد مريخان سعيد -1
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 ضيا محد شريف موسى -2

 رَيظينط حممد حممد علي حممد  -3

 سةروان حممد علي حاجي -4

 خدجية عمر طي حممد  -5

 راهي رةهبةر إبراهيم سعيد -6

 اهللهةذان حسن أمحد عبد -7

 شايان كاكة صاحل حممد -8

 طهإمساعيل علي  -9

 هيمداد صباح بالل  -10

 فريد يعقوب ئيليا  -11

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمانهةر بةِرَيزَيك ِرةزامةندة  ئةو بةِرَيزانةي ناويان خوَيندرايةوة بؤ بة ئةندامي 
( 93كاآل با دةست بةرز بكاتةوة، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان بة دةنطي )ليذنةي كاروباري ثةرلةمان و س
( ثةرلةمانتار ثةسةند كرا، 93بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان بة دةنطى ) ئةندامي ثةرلةمان ثةسةند كرا،

ان ثَيكردوون، ئَيستا ليستى ناوى ئةو ثةرلةمانتارانة دةخوَيندرَيتةوة كة داواى ئاَلوطؤريان كردووة ئاَلوطؤرم
 فةرموون.
 :قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمانبةرَيزمنى نبى 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ئةو ثةرلةمانتارانة داوا دةكةن لة ليذنةدا دابنرَين.

 لةجنة ابراهيم عبدالرمحن )ليذنةى كاروبارى شةهيدان جينؤسايدى زيندانيانى سياسى(.-1
  و ئاودَيرى(.طلستان باقى سلَيمان ياسني )كشتوكاَل-2
 جنات شعبان عبداللة )ليذنةى شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و طةشتوطوزار(.-3
 طوليزار رشيد حاجى )ليذنةى رؤشنبريى و كؤمةَلطةى مةدةنى و وةرزش و الوان(.-4
 ليلى عبداجلبار حدؤ )ليذنةى كاروبارى كؤمةاَليةتى و داكؤكى كردن لة مافى ئافرةتان(.-5
 رشيد خان اودل )ليذنةى شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و طةشتوطوزار(.زَيدان -6
 هَيظيدار امحد سلمان )ليذنةى دةست ثاكى(.-7
 رؤذان ابراهيم على )ليذنةى كاروبارى ياسايى(.-8
 بذار خالد )ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة(.-9

كوردستانى، كاروبارى كؤمةاَليةتى شريين  يونس عبداللة عزيز )ليذنةى ثةيوةندييةكانى رةوةندى -10
 داكؤكى كردن لة مافى ئافرةت(.
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 لقمان محد حاجى )شارةاونى و طواستنةوة و طةياندن و طةشتوطوزار(.-11
 سةركؤ ئازاد حوسني حممد )ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى(.-12
 افى ئافرةتان(زكرى امحد امساعيل )ليذنةى كاروبارى كؤمةاَليةتى و داكؤكى كردن لة م-13
 سلمى فاتح تؤفيق )ليذنةى رؤشنبريى و كؤمةَلطةى مةدةنى و وةرزش و الوان(-14
 رؤذان حممد كريم )ليذنةى كاروبارى شةهيدان جينؤسايدى زيندانيانى سياسى(.-15
 هيمداد صباح بالل حممد )ليذنةى كاروبارى كؤمةاَليةتى و داكؤكى كردن لة مافى مرؤظ(.-16
 سن يوسف )ليذنةى شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و طةشتوطوزار(.حمي الدين ح-17
 مم برهان حممد قانع )ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى بااَل و توَيذينةوةى زانستى(.-18
 عبدالستار جميد قادر )ليذنةى كشتوكاَل و ئاودَيرى(.-19
 هلز امحد حممد )ليذنةى كشتوكاَل و ئاودَيرى(.-20
 رسول )ليذنةى ثةيوةنديييةكانى رةوةندى كوردستانى(. مسلم عبداللة-21
 فاروق نامق ) ليذنةى ئةوقاف و كاروبارى ئاينى(. كاظم-22
 روبينة اوميلك عزيز )ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى هةرَيم(.-23
 ترتخان )ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة(. مصطفىسعيد -24
 ثَيشمةرطة(.باثري كامال سلَيمان )ليذنةى كاروبارى -25
 جنان جبار بويا )ليذنةى كشتوكاَل و ئاودَيرى(.-26
 ئاشنا عبداللة قادر )داكؤكى كردن لة مافى ئافرةت(.-27
 ابوبكر عمر عبداللة )ثةيوةندييةكانى رةوةندى كوردستانى(.-28
 على محة صاحل )ليذنةى ووزة و سامانة سروشتييةكان و ثيشةسازى و بازرطانى(.-29
 مساعيل حاجى )ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى(.بةَلَين ا-30
 رزطار حممد حممود )ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة(.-31
 )ليذنةى كاروبارى شةهيدان جينؤسايدى زيندانيانى سياسى(. مصطفىشاخةوان رئوف -32
 احسان حممد سليم )ليذنةى كشتوكاَل(.-33

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان لةبةر ئةوةى قبوَل كردنيةتى لة لَيذنةيةك بابةتى سةخصى تايبةتة 
هةرضةندة فراكسيؤنةكان داواشيان كردبَيت بةِرَيز كاك )مم( نوسراويان ناردبَيت بةرَيز كاك )مم( 

كاك )مم( دةخيةينة  نايةوَيت ئةندام بَيت لة )ليذنةى ثةروةردة( ئةطةر ئَيمة خستمانة دةنطدان بةبَى
 دةنطدان، كاك )اومَيد(، فةرموون.
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 :ئومَيد عبدالرمحن حسنبةرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

راستكردنةوةيةم ضةند جارَيك لةاليةن بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان ناوى ليذنة وا هات ليذنةى كاروبارى 
ةو هةموو ناوانة دةبَيت ضا ببَيتةوة ليذنةى كؤمةاَليةتى و مافى مرؤظ و ئافرةت، جياواز بؤوة كةواتة ئ

داكؤكى كردن لة مافى ئافرةت بة تةنيا يا ليذنةى كاروبارى كؤمةاَليةتى و مافى مرؤظ بة تةنياية، زؤر 
 سوثاس.

 
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:ز د. رَيواز فائق حسبةِرَي

 وةرطريا، بةَلَى كاك )عبدالستار(، فةرموو.
 :رعبدالستار جميد قاد بةرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةبارةت بة ليذنةى )ثةروةردة( ديارة ئَيمة كاتى خؤى بةثَيى رَيكةوتنى فراكسيؤنةكان و وة بةثَيى ئةو 
سيستةمةى كة دانرا جَيطرى ليذنةى سةرؤكى ثةروةردة بةاَلم لةبةر ئةوةى كة ئةندامةكانى دوَينَيش قسةم لةطةَل 

( كةس بووة مةجال نةبووة هةر 11ةَل كاك )ئومَيد( و لةطةَل برادةرانى كة كرد )بةِرَيز جَيطرى ثةرلةمان و لةط
نةفةرَيكمان بضَيتة ئةم ليذنةيةش تا ببَيتة جَيطرى سةرؤك وة ئَيستا ئةطةر بةِرَيز كاك )مم( نةضَيتة وَى ئَيمة 

ستا )مسلم( لة جياتى ئةوةى ديارة بةثَيى ئةو سيستةمة بةثَيى ئةو رَيكةوتنةى كاتى خؤى كردوومانة ئَيمة مامؤ
 بضَيتة )ليذنةى ثةيوةندييةكان و رةوةندى كوردستانى( لة )ليذنةى ثةروةردة(ى دادةنَيني، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
ن ئةوة دةبَى لةطةَل سةرؤكى فراكسيؤنى نةوةى نوَى رَيك بكةون ئةطةر رةزامةند بوون ئَيمة هيض ئيشكاملا

 نيية، ئةبَى رَيك كةون.
 :عبدالستار جميد قادر بةرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( كةسن كةس سةحب ناكا، باشة ضؤن جَيطرى )ليذنةى ثةروةردة( بة ئَيمة دةدرَى 11مشكيلةكة ئةوةية )

 بةاَلم ئةطةر ئةندامةكةى بضَيتة ئةوَى، ضؤن دةبَى.
 ان:ن/ سةرؤكى ثةرلةمبةِرَيز ريواز فائق حس 

كاك )كاوة( ئَيوة دةتوانن قسةيةكى تَيدا بكةن، بةَلَى بةرَيزان تا ئةوان قسةى خؤيان دةكةن دةرفةت 
 دةدةين بة كاك )شوان(، فةرموو.

 بةرَيز شوان كريم حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ى كؤى ناوةكان ناوم من لة ليذنةى ئاوةدانكردنةوة وةبةرهَينان لةناو ليستةكة ناوم هةبوو بةاَلم لة لسيست
 نةبوو، هيوادارم زياديكةن.
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 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 ئةوة ئشكال نيية، )حسيبة( خان، فةرموو.

 بةرَيز حسيبة سعيد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةتى مافى مرؤظ( من داواكاريم ثَيشكةش كردوو بؤ ئةوةى ببمة ئةندام لة )ليذنةى كاروبارى كؤمةاَلي
 ناوةكةم نةخوَينرايةوة بؤية ئةطةر زياد بكرَيت سوثاستان دةكةم.

 
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 ئاخر كة ليذنةكة ئيعالن كرا وةكو ليذنةيةكى سةربةخؤ لةوَيش ئيعالن ناوت نةخوَينرايةوة؟
 بةرَيز حسيبة سعيد ابراهيم:

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 لةوَيش نةخوَينرايةوة.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
( ئةندام زياتر بوو، دةرفةت دةبَى دواتر قسةى لةسةر بكةين، ضونكة دواتر دةبَى دَلنيا 11ئةطةر ئاخر )

 ( نيية، بةَلَى كاك )كاوة( فةرموو.11بني كة )
 بةرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 مان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرلة
بةثَيى ئةو دابةشكارييةى كة كراوة ئةندامَيكى )ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى بااَل( هى ئَيمةية وةكو 
فراكسيؤنى )نةوةى نوَى( بةاَلم ئَيمة ئةو ئةندامةى خؤمان دةبةخشينة فراكسيؤنى )كؤمةَلى ئيسالمى 

 كوردستان(.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

س، كةواتة بةَريز كاك )مسلم( لة برى ئةوةى بضَيتة ليذنةى ثةيوةندييةكان دةضَيتة )ليذنةى زؤر سوثا
 ثةروةردة و خوَيندنى بااَل( بةَلَى كاك )ديارى( فةرموون.

 بةرَيز دياري انور محة رحيم: 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةرثرسي كاروباري ليذنةكان لةطةل نزيكةي ضوار بؤ ثَينج مانط ئةبَي بة داواكارييةكي فةرمي لةاليةن ب
هاورَيم كاك سؤران عمر ئةو لة ليذنةي سامانة سورشتيةكان دةست لة كاركَيشانةوةي ثَيشكةش كرد و 

، بةاَلم تا ئَيستا نة وةاَلمي داوةتةوة و ئَيستاش لة ناو بةرنامة نةبوو و ناوةكة ضوومة شوَينةكةي
 نةخوَيدرايةوة.
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 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
ئَيمة بريارمان دابوو هةموو ئةو داوايانةي ثَيشرت و ثَيش دروست بووني ئةو ضوار ليذنةية درابوو كانسلي 
بكةينةوة، ئةطةر داواكاري تازة ثَيشكةش بكةن ثَيوةي ثابةند ئةبني انشاهلل، بةرَيزان ئَيستا ئةو طؤرانكاريية 

 موو كاك ئومَيد.كاك )موسليم( ئةضَيتة ثةروةردة، فةر
 

 بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو داواكارييةي ثةرلةمانتار بةرَيز )حسيبة سعيد( باسي ئةكات دواين طؤرانكاري بوو لةطةَل سكرتَيري 
باري ثةرلةمان  ئةندامَيكي خؤمان كة بةرَيز )مال احسان( بوو ئةو كشاوةتةوة و )حسيبة( خان دَيتة كارو

 ليذنةي كؤمةاَليةتي، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 كةواية بةرَيز )حسيبة( خان ئةضَيتة شوَيين مامؤستا )احسان(، شريين خان فةرموو.
 بةرَيز شريين امني عبدالعزيز:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بووة ثَيشرت، بة حوكمي ئةوةي ضةند ئةندامَيك  ( ئةندام11ليذنةي دةست ثاكي لة ثةرلةماني كوردستان )

لة ليذنةكان رؤيشتوونةتة كابينةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان و بوونةتة بة وةزير، يةكَي لةو وةزيرانة 
 لة ئةندامي ليذنةكةي من بووة، ئَيستاش.....

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 رلةماني كوردستانة.ليذنةي بةرَيزت نية، ليذنةي ثة

 امني عبدالعزيز:بةرَيز شريين 
( ئةندام لة ليذنةي دةستثاكي، 2........يةكَي لة ئةندامي ليذنةي من ديسانةوة، مةبةستم لة ليذنةكةية، )

( ئةندام، ثَيشنياز ئةكةين هةر ئةندامَيك خواسيت هةبَي بَيتة ليذنةي دةستثاكي لة 10بؤية ئةبَي بة )
 تان با بَيت، سوثاس.ثةرلةماني كوردس
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

ئةوة بة طوَيرةي ئيستيحقاقة، بةرَيزان دواتر ئةتوانني طؤرانكاري تر بكةين، نيهايةتي دونيا نية، فةرموو 
 بةدرية خان.
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 بةرَيز بةدرية امساعيل حممود:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

اوم نةخوَيندرايةوة، دووةم، تا ئَيستا ضةندجار بةرَيز سكرتَيري ثةرلةمان ناوي منيش لة ناوة طشتيةكان ن
من لة ئامادة بووةكانيش داية ئامادة نةبووة، هةر بة )بدرية امساعيل حممد( ئةخوَينَيتةوة، بةشكم ئةوة 

 بطؤردرَي، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

ان كرد، )حسيبة( خان ئةضَيتة كاروباري كؤمةَلايةتي، كاك )مسليم( ئةضَيتة بةو طؤرانكاريانةي بامس
( كةس لةكةَليةتي، برطةي دواتر بريتية لة 90ثةروةردة، ئَيستا ئةو ليستة ئةخةينة دةنطدان، فةرموو ، )

ئةو ( بؤ 82-79خوَيندنةوةي يةكةمي ضةند ثَيشنياز و ياسا و بريارَيك بة طوَيرةي حوكمةكاني ماددةي )
مةبةستة داوا لة بةرَيزان ليذنةي ياسايي ئةكةين بفةرموون بؤ شوَيين خؤيان، وةك ثابةند بوونَيك بة 
ثةيرةوي ناوخؤ رؤذي ضوارشةمةي داهاتوو بةرَيز جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان هةَلبذاردن بؤ دةستةي 

ةن كاروباري ثةرلةمانةوة ئاطادار سةرؤكايةتي ئةو ليذنة نوَييانة ئةكات كة ئيعالن كرا، كات  و شوَيين لةالي
 ئةكرَينةوة، فةرموو طولستان خان.

 بةرَيز طولستان سعيد محد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئافرةتان  من تَيبينيم هةية، ديارة لة ئاشكرا كردني ناوي ئةنداماني ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف
و ليذنةية، لة كاتَيكدا كَيشةي ذنان كَيشةيةكي بةرَيزةكان ثَيكةنينان دَي بة ذمارةيةكي زؤر ئةنداماني

كؤمةَلايةتي زؤر طةورةية، كَيشةي سةران سةري تاكي كؤمةَلطاية بة ذن و ثياوةوة، بةاَلم بة داخةوة لةو 
ثةرلةمانة كة باسي مةسةلةي ذن ئةكرَي ئةو ثياوانةي عةزةمةتيان لة دايكةكانيانةوة بؤ هاتووة 

، بؤية من زؤر بة توندي ئيدانةي ئةكةم، ئةبَي داواي لَي بووردن بكةن ثَيكةنينان بةو مةسةلةية دَي
 جارَيكي تر بة هيض قةزةيةكي ذنان ثَيكةنينان نةيةت.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:ق حسبةِرَيز د. رَيواز فائ
بةرَيزان سةرةتا ئةو بةشةي لة قسةكاني طولستان خان كة ثةيوةندي بة ئيدانة كردن و ئةو بابةتة هةية 
ئةسرَيتةوة لة ثرؤتؤكؤل، بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان ثَيكةنينيان بة ليذنةي كاروباري ذنان نةهاتووة، 
بروا ناكةم هيض ئةندامَيكي بةرَيزي ثةرلةمان لَيرة هةبَي برواي بةوة نةبَي ئافرةتان و ذنان لة هةرَيمي 

ئةو نةزرةيةش نابَي سةبارةت بة  كوردستان خاوةني قةزيةيةكي طرنطن، لة هةموو دونياش ئةوة هةية،
بةرَيزان ئةنداماني بةرَيزي ثةرلةماني كوردستان قسةي لة بارةوة بكرَي، بةرَيزيان بةوة ثَينةكةنني، لةطةَل 
كاك جةالل قسةم كرد، رةنطة زياتر بةوة ثَيكةني بن كة جةنابيان داواي كرد قسة بكات، من ثَيم وت دواتر 

اتَيك ئةيوست لة ناو هؤَلةكة قسة بكات، ثَيكةنيكة هيض ثةيوةندي بة بة يةكةوة قسة ئةكةين، لة ك
ية ئةوةندةي ثةيوةندي بة بةيين من كاك جةالل ثةرَيشانةوة هةية، بةَلَى بةردةوام بن باشة، يليذنةكة ن
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فةرموو ليذنةي ياسايي، جوابدانةوة طولستان خانة يان قسةيةكي ترة؟ رَيطا نادةم ئةندامي ثةرلةمان 
مي يةكرت بدةنةوة، ئةطةر وةاَلمي طولستان خان نية فةرموو، هةر بة ثةيرةو دةرفةت نادةم ئةندامي وةاَل

 ثةرلةمان وةاَلمي ئةندامَيكي تري ثةرلةمان بداتةوة، ئةطةر بابةتَيكي ترة فةرموو.
 بةرَيز زانا خالد مسايل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وة ناكرَي بَلَيني دةرفةت نادةين كة قسة بكةن، ضونكة ثةرلةمانتار ئَي ،بةر لةوةي نيةتي ثةرلةمانتار بزانن

 حةقي خؤيةتي بةثَيي ثةيرةوي ناوخؤ خاَلي ثةيرةوي وةرطرَي، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:د. رَيواز فائق حس بةِرَيز

ن خان بدةيتةوة، سوثاس، هةر بة طوَيرةى ثةيِرةو من تَيبينيةكةم ئةوة بوو كة تؤ ِرةنطة وةآلمى طوَلستا
بةَلَى فةرموو سةرؤكى  ،ثةيِرةو رَيطةمان نادات كة ِرَيطة بة جةنابتان بدةين كة وةآلمى يةكرت بدةينةوة

 ليذنةى ياسايى كةرةمكةن.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
عرياق، كةلةاليةن ذمارةى ياسايى ةكان لة هةرَيمى كوردستان ـ يثَيشنيازى ياساى يةكةم، بةرهةمة خؤماَلي

طةَل هؤيةكانى ، لةماددة ثَيكهاتووة( 26) ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، ئةم ثَيشنيازة ياساية لة
 دةرضواندن، ناوى ئةندامانى ثةرلةمان ئةوانةى كة واذوويان كردووة ئةمانةن:

 / هيظيدار امحد سلمان.1
 مةرى./ عبدالسالم عبداهلل حسن/ دؤَلة2
 / عباس فتاح صاحل.3
 مزورى. عمر طه/ خدجية 4
 /بةهمةن كاك عبداهلل امحد على.5
 /بذار خالد كؤضةر.6
 مستةفا. طاهر/ثَيشةوا 7
 / كاروان عبدالرمحن عبداهلل طةزنةيي.8
 / لوقمان حممد حاجى وةردى.9

 / شريين يونس عبداهلل.10
 / ليزا فلك الدين كاكةيي.11
 / زياد جبار حممد.12
 / مجال حةويز.13
 /د.صباح حممود حممد.14
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 / جوان يونس حممد.15
 / حمسن حسني مستةفا.16
 / وةيسى سعيد وةيسي.17
 / رزطار عيسى سوار.18
 / فيصل عباس عوال.19
 / زكرى امحد ساماعيل.20
 / سلمة فاتيح توفيق.21
 / طؤران عمر على.22
 / جالل حممد امني.23

ة لة ليذنةى كاروبارى ياسايى ثةرلةمان، داوا لة بةِرَيزتان دةكةين ئةم بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، ئَيم
 ثَيشنيازة ياساية ئاراستةى ليذنة ثةيوةندارةكانى ثةرلةمان بكةى، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
راستةى ليذنةى وزة و سامانة بةَلَى زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئةم ثَيشنيازة ياساية ئا

سروشتيةكان و ثيشةسازى و بازرطانى و ليذنةى كاروبارى ياسايى و سةرجةم ئةندامانى ثةرلةمان دةكرَى، 
 فةرموون.

 بةِرَيز بذار خالد كؤضةر:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ثَيشنيازى ياساي دووةم لةاليةن جَيطرى سةرؤكى ليذنةى ياسايى دةخوَينرَيتةوة.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:ِرَيز د.ِرَيواز فايق حسبة

 جَيطرى سةرؤكى ليذنةى ياسايى؟ فةرموو. 
 بةِرَيزعباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيشنيازى ياساي دووةم بةناوى بةرةنطاربوونةوةى بة قاضاغ بردنى نةوت و ىَل دةرهَينةرانى لة هةرَيمى 
ماددة و هؤيةكانى دةرضوواندنى، ئةم ئةندام ثةرلةمانة بةِرَيزانة ( 10) كوردستان كة ثَيكهاتووة لة

 واذوويان كردووة:
 / بذار خالد كؤضةر.1
 / عباس فتاح صاحل.2
 /جالل حممد امني.3
 / رؤذان حممد كريم.4
 / سةالم عبداهلل حسن.5



 373 

 / خدجية عمر تةها.6
 / ارشد حسني حممد.7
 /روبينا اومولك عزيز.8
 /سارا دَلشاد بكر.9

 / كاوة عبدالقادر حسن.10
 / روثاك امحد رمحان.11

داوا لة بةِرَيزتان دةكةين وةكو ليذنةى ياسايى ئةم ثَيشنيازة ياساية ئاراستةى ليذنة تايبةمتةندةكان بكةن 
 زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

ةى وزةو  سامانة سروشتيةكان و ثيشةسازى و بةَلَى زؤر سوثاس، ئةم ثَيشنيازة ياساية ئاراستةى ليذن
 بازرطانى و ليذنةى كاروبارى ياسايى و طشت ئةندامانى ثةرلةمان دةكرَى.

 فةرموون. 
 بةِرَيز بذار خالد كؤضةر:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثَيشنيازى سَييةم لةاليةن بِرياردةرى ليذنةى ياسايى دةخوَيندرَيتةوة.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:حس بةِرَيز د.ِرَيواز فايق

بةَلَى بةِريزان ئةندامانى ثةرلةمان، دواى ِراوَيذ ئَيمة ثَيمانواية ئةوةى قةدةغة كردنى بة قاضاغ بردن دةبَى 
 ئاراستةى ليذنةى ناوخؤش بكرَى، كةواتة دةبن بة سَى ليذنة فةرموو. 

 بةِرَيزجالل حممد امني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ة، ثَيشنيازى ياساي سَييةم ثَيشنيازى ياساى بيمةى كشتوكاَلية كة لةاليةن ذمارةى بةناوى خواى طةور
ماددة و هؤيةكانى ( 11) ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانى بةِرَيزةوة ثَيشكةش كراوة كة ثَيكهاتووة لة

 دةرضوواندن، ئةندامانى ثةرلةمانى بةِرَيز:
 / عبدالستار جميد قادر.1
 ى./ روثاك امحد قادر وةرت2
 / بدرية امساعيل حممود.3
 /د.هةورامان محة شريف.4
 / مسلم عبداهلل رسول قةسرَى.5
 /عومسان على امساعيل.6
 / سؤران عمر سعيد.7
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 ن./ كاوة عبدالقادر حس8
 / ديارى انور محة رحيم.9

 / د.كاظم فاروق نامق.10
 / سيثان سامل، سيثان ئامَيدى.11

يازة ياساية ئاراستةى ليذنة تايبةمتةندةكان بكرَى بة مةبةستى كاركردن داوا لة بةِرَيزتان دةكةين ئةم ثَيشن
 لةسةرى سوثاس بؤ بةِرَيزتان.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةَلَى زؤر سوثاس، ئةم ثَيشنيازة ياساية ئاراستةى ليذنةى كشتوكاَل و ليذنةى دارايى و ليذنةى كاروبارى 
 ةندامانى ثةرلةمان دةكرَى، فةرموو. ياسايى وة سةرجةم ئ

 بةِرَيز بذار خالد كؤضةر:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيشنيازة بِريارى ضوارةم، ثَيشنيازة بِريارى دامةزراندنى فةرمانبةرانى طرَيبةست لة هةرَيمى كوردستان، 
 9ئةم ثَيشنيازة بِريارة لة كة لةاليةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة، 

 ماددة ثَيكهاتووة لةطةَل هؤيةكانى دةرضوواندن، ناوى ئةوانةى كة واذوويان كردووة ئةمانةن:
 /د.رَيواز فايق حسني.1
 / شنؤ ئةشقى عبداهلل.2
 / رؤذان حممد كريم.3
 / فيصل عباس عوال.4
 / شةمؤَل ئاشتى صابر.5
 / هَيرش حسن حممد.6
 / عباس فتاح صاحل.7
 / بيطةرد دَلشاد.8
 /هاوِرَى مةال ستار.9

 / لوقمان وةردى.10
 / سةركؤ ئازاد حسني.11
 / عبدالناصر حممد على.12
 / راهى رةهبةر13
 / زياد جبار حممد.14
 / عومسان كريم سوارة.15
 / باآلنبؤ حمكمد.16
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 / هةذان حسن كوَيستانى.17
 / كاروان طةزنةيي.19
 / مجال حويز.19
 / سلمة فاتيح.20
 / زكرى زَيبارى.21

بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، ئَيمة وةكو ليذنةى ياسايى ثةرلةمان داوا لة بةِرَيزتان دةكةين كة ئةم ثَيشنيازة 
 بِريارة ئاراستةى ليذنةى ثةيوةندارةكان بكرَى، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

يازة ياساييةكة ئاراستةى ليذنةى كاروبارى ياسايى و سةرجةم ئةندامانى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ثَيشن
ثةرلةمانى كوردستان دةكةين، بةآلم ئَيمة ِروونكردنةوةيةكمان هةية  سةبارةت بةم ثَيشنيازة ياساية، لة 

ة ثَيشنيازة ياساى ثَيشكةش كراو لة وةرزى يةكةمى ياسادانان لة ثةرلةمانى كوردستان ثَيشكةش كراوة، ل
وةآلميان داوينةتةوة بة  30/10/2019ئاراستةى حكومةتى هةرَيمى كوردستان كراوة، لة  7/8/2019

( كة رةزامةنديان دةربِريوة لةسةر تةحةمول كردنى بارطرانى دارايى ئةو ثرؤذة ياساية 938نووسراويان )
بةآلم ئَيستا بةِرَيزان لة  خستومانةتة بةرنامةى كارةوة، 11/11/2019و ئةم ثَيشنيازة ياساية، ئَيمةش لة 

ةست بةم حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةيانةوَى ِروونكردنةوةى زياترمان سةبارةت بة داتاكانى ثةيو
 ثَيشنيازة ياساية بدةنَى.

لةبةرئةوة ئةو ماوةيةى كة دادةنرَى بؤ ئةوةى ليذنة تايبةمتةندةكان ِراثؤرتى خؤى لةسةر بنووسن كة  
ر رةزامةندى جَيطرى جةبناتان و بؤ ئةوةى ئَيمة بةرضاو ِروونى زياترمان هةبَى بؤ ( رؤذة لةسة21ماوةى )

ماوةيةك كة لة دوو هةفتة تَى ثةِر نةكات بة هاوئاهةنطى لةطةَل حكومةتى هةرَيمى كوردستان ماوةى 
 نووسينى ِراثؤرت دةست ثَى ناكةين.

دستان وةزارةتة ثةيوةندارةكان دةكةين، ئةطةر لةو ماوةية ضاوةِرَيى ِروونكردنةوةى حكومةتى هةرَيمى كور 
لة ماوةى ئةو دوو هةفتةية كةلة ئةمرؤ دةست ثَى دةكات ِروونكردنةوة و تَيبينى ئةوامنان سةبارةت بة 
ثَيشنيازة ثَى نةطةيشت ئةوا دةست بة ئةركةكانى خؤمان لة نووسينى ِراثؤرت و خوَيندنةوةى دووةم 

يي؟ كاك عباس ئَيمة بؤ خؤمشان دةزانني كة ثةيِرةو ئَيمة دةرفةتى دةكةين، كاك عباس سةبارةت بة ض
ية داراييةكةى يةكاليي يئةوتؤمان نيية لةوةى ثَيشنيازة ياسايةك دواى ئةوةى كة قبوَل كراو بارطران

بووةوة ئةم بابةتة حةقى ئةوةمان جارَيكى تر بةناوى ناردنةوة بؤ حكومةتى هةرَيمى كوردستان 
 ويستمان بة ِروونكردنةوةى زياترة.آلم ئَيمة ثَيبينَيرينةوة، بة

سةبارةت بةو فةرمانبةرانةى كة جطة لة مامؤستايان كة مافى ئةوةيان هةية كة دامبةزرَين بة طرَيبةست  
ماوةى خزمةتةكانيان وة ئايا ئةو ماوةيةى كة لة رابردوودا بؤيان ئةذمار بكرَى بة خزمةت يان نا ضؤن 

ةتانة مةسائيلَيكن كة ثَيويستيان بة ِروونكردنةوةى زياترة، ئَيمة كات بة خانةنشني بؤ، ئةم باب
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ِرةزامةندى جةنابتان كات ديارى دةكةين بؤ حكومةتى هةرَيمى كوردستان بؤ ئةوةى انشاهلل لة ماوةى دوو 
امةندى هةفتةى داهاتوو وةآلمى ئةو ِروونكردنةوانةمان ثَي بدات ئةطةر وةآلمى ثَى نةداين هةر لة سةر رةز

جةبتان دةست بة ثرؤسةى نووسينى راثؤرت لةسةر ثَيشنيازة ياسايةكة دةكةين و زؤر سوثاستان دةكةين 
ئةطةر ئةمة بة نةزةرى ئيعتبار وةربطرن، بةَلَى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، بةم شَيوةية كؤتايي بة 

 كؤبوونةوةى ئةمرؤمان دةهَينني، زؤر سوثاس.
 

 
       ند. رَيواز فايق حس                              هَيمن هةورامي                                مين نيب قهوضي     

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –دستان عَيراق                              كور –كوردستان 
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 (ي8ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019–12–4رَيكةوتي  شةممةضوار

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (8ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 12/2019/ 4 رَيكةوتي شةممةضوار

 -ثةرلةماني كوردستان   4/12/2019رَيكةوتي  رؤذي ضوار شةممةةِرؤي (ي ثَيش نيو11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  ن سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونية سةرؤكايةتي د. رَيواز فايق حسعَيراق ب

(ي ئاسايي خولي 8جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2019ساَلي ) ثَينجةمي

 بةرنامةي كار:
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

مةةارة ) – شةةتين ذ كةةاري داني مةةةي  يةةدا بةرنا لةةةمان بِريار سةةاَلي 8عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةر سةةايي  (ي ئا
بةةذ جةةةمي هةَل خةةولي ثَين لةةة  كةةةم  تةةذمَير )ية لةةة كا سةةتان  لةةةماني كورد يةةوةِرؤ رؤذي 11اردني ثةر ثةةَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:4/12/2019ضوارشةممة رَيكةوتي )
كةةاني ) حةةوكمي ماددة ثةةةيِرةوي 29و  28يةكةم: ثَيكهَيناني ليذنةي كاروباري ياسايي ثةرلةمان بةثَيي  لةةة   )

 عَيراق. –ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:از فايق حسبةِرَيز د.رَيو

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
(ى وةرزى دووةمى ساَلى يةكةمى خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردن 8دانيشتنى ذمارة )بةناوى طةىل كوردستان، 

دةست ثَى دةكةين، ئَيستاش داوا لة بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةين كة ثوختةى كؤنووسى كؤبوونةوةى 
و ناوى ئامادةبووان و ئامادةنةبووانى ليذنةكان لةطةَل دانيشتنى ثةرلةمان و هاوكات لةطةَل ثَيشوو 

 بةرنامةى كار بؤ بةِرَيزتان خباتةِروو، فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةرنامةى كار
( 18) لة ماددةى( 3) ، بِرطةى( 16) بِرطةى يةكةم و دووةم لة ماددةى( 5) بة ثَيى حوكمى ماددة

و 54و52و 48و47) و ماددةكانى( 20) بِرطةكانى يةكةم و دووةم و سَييةم و ضوارةم و ثَينجةم لة ماددةى
لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عرياق، دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِريارى ( 57و56و 55

اييزةى ساَلى يةكةم لة خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردنى ئاسايي خوىل ث( 8) دا بةرنامةى كارى دانيشتنى ذمارة
 بةم شَيوةية بَيت: 4/12/2019ى ثَيشنيوةِرؤ ِرؤذى ضوار شةممة ِرَيكةوتى  (11) ثةرلةمان لة كاتذمَير

ى ساَلى ( 3) يةكةم/ خستنةِروو و دةنطدان لةسةر ثَيداضوونةوةى ضةند ماددة و بِرطةيةكى ياساى ذمارة
كردنى ئةو زةويانةى كة لة سنوورى شارةوانيةكان زيادةرؤييان لةسةر كراوة لة ياساى ب خاوةن  2019
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ى سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان  2019ى ساَلى ( 4) هةرَيمى كوردستان ـ عرياق كة بة بِريارى ذمارة
 لةسةر داواى وةزارةتى شارةوانى و طةشتوزار و طةِرَيندراوةتةوة بؤ ثةرلةمان.

يةكةمى ثرؤذة ياساى ماددةى هؤشبةرةكان و كارتَيكةرة عةقليةكان لة هةرَيمى دووةم/ خوَيندنةوةى 
لة ( 83) لة ماددةى (1) و بِرطةى( 81و  80) ماددةى( 4) كوردستان ـ عرياق بة ثَيى حوكمى بِرطةى

 ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.
ت بة بةرز ِراطرتنى ِرؤذى جيهانى /خستنةِرووى بريؤكةى بةِرَيز لةجنة ابراهيم عبدالرمحن ثةيوةس3

ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى ( 49) لة ماددةى( 1) قوربانيانى جينؤسايد بة ثَيى خاَلى دووةم بِرطةى
 كوردستان.

ضوارةم/ خوَيندنةوةى دووةمى ثَيشنيازة ياساى ِرَيكالمى بازرطانى لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق بة ثَيى 
 لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.( 89و  88و  87) حوكمى ماددةكانى

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةم شَيوةيةى  13/11/2019ى ئاسايي رؤذى ضوارشةممة ِرَيككةوتى ( 7) ثوختةى دانيشتنى ذمارة

 خوارةوة بوو:
 / دةست ثَى كردنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان.1
نامةى كار و ثوختةى دانيشنت و ناوى ئامادةبووان و ئامادةنةبوونى ئةندامانى / خوَيندنةوةى بةر2

 دانيشتنى ثَيشوو بة مؤَلةت بة بَى مؤَلةت لةاليةن بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان.
/ ِروونكردنةوةى دةستةى سةرؤكايةتى سةبارةت بة ثرسيار و وةآلمى ئةندامانى ثةرلةمان بةو ثَيشنيازة 3

نةى كة لةاليةن ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان ثَيشكةش كراوة و خوَيندنةوةى يةكةميان بؤ ياسا و بِريارا
 نةكراوة.

 / دةست ثَى كردنى بِرطةكان بةرنامةى كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.4
ن ـ / خوَيندنةوةى يةكةم ئةو ثَيشنيازة ياسايةكانةى ثاراستنى بةرهةمة خؤماَليةكان لة هةرَيمى كوردستا5

عرياق بؤ بةِرةنطاربوونةوةى بة قاضاغ بردنى نةوت و ىَل دةرهَينراوةكان لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق، 
بيمةى كشتوكاَلى لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق لةطةَل ثَيشنيازة بِريار دامةزراندنى فةرمانبةرانى 

 طرَيبةست لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق.
( 4) ى ذمارةيةك ثةرلةمانتار لة ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان بؤ ثَيكهَينانى/ دانان و ئاَلوطؤِركردن6

لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ ( 34و 29و 28) ليذنةى هةميشةيي ثةرلةمان بة ثَيى ماددةى
 عرياق.

و كاروان  /خستنةِروو و خوَيندنةوةى بريؤكةى هةردوو ثةرلةمانتار بةِرَيزان جوان يونس رؤذبةيانى7
 عبدالرمحن عبداهلل.

 /كؤتايي هاتنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان.8



 380 

ى ئاسايي خوىل ( 7) ناوى ئةو ئةندامانةى مؤَلةت ثَيدراون يان بة بَى مؤَلةت ئامادةنةبوون بؤ دانيشتنى
 : 13/11/2019ثاييزة لةبةروارى 

 / زياد حسن ابراهيم/ مؤَلةت.1
 َيبوار رحيم عبداهلل/ مؤَلةت./ ِر2
 / زياد جبار حممد/ مؤَلةت.3
 / سةركؤ ئازاد حسني/ مؤَلةت.4
 فاروق نامق/ مؤَلةت. كاظم/ 5
 / هةورامان محة شريف/ مؤَلةت.6

ناوى ئةو ئةندامانةى كة بة مؤَلةت يان بة بَى مؤَلةت لة كؤبوونةوةى ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان 
 ليذنةكان: ئامادة نةبوون، ناوى

 :19/11/2019/ ليذنةى كاروبارى كؤمةآليةتى و داكؤكى كردن لةمافى ئافرةت لة 1
 همداد صباح بالل/ مؤَلةت.

 :19/11/2019/ ليذنةى دةستثاكى لة 2
 ئومَيد عبدالرمحن حسن، دابان حممد حسني، سةرضنار امحد مولود، ئةو بةِرَيزانة مؤَلةتن.

 :20/11/2019كان و ثيشةسازى و بازرطانى لة / ليذنةى وزة و سامانة سروشتية3
 ، ِرَيبوار عبدالرحيم عبداهلل/ مؤَلةتن.مصطفىشَيركؤ جودت 

 :2019/ 24/11ةوة و طةشتوطوزار لة / ليذنةى شارةوانى و طواستن4
 نةجات شعبان عبداهلل، سةرضنار امحد حممود/ ئةو بةِرَيزانةش مؤَلةتن.

 : 24/11/2019دةنى و وةرزش و الوان / ليذنةى رؤشنبريى و كؤمةَلطةى مة5
 مم ابراهيم قانع/ روثاك امحد رمحن/ ئةم بةِرَيزانةش مؤَلةتن. /طاهر مصطفىثَيشةوا 

 :25/11/2019/ ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهَينان 6
 على مسايل/ ئةو بةِرَيزانةش مؤَلةتن. عثماندابان حممد حسني/ موذدة حممود حممد/ 

 :26/11/2019اكى / ليذنةى دةستث7
 شريين امني عبدالعزيز، ئومَيد عبدالرمحن حسن، سةرضنار امحد حممود/ ئةو بةِرَيزانةش مؤَلةتن.

 :26/11/2019/ ليذنةى كاروبارى تةندروستى 8
 زانا خالد امساعيل/ مؤَلةت.

 / ليذنةى ذينطة و مافى بةكاربةر هيض كؤبوونةوةيةكيان نةكردووة.9
 :26/11/2019كؤمةَلطةى مةدةنى و وةرزش و الوان  / ليذنةى رؤشنبريى و10

سلمة فاتح تؤفيق/ ئامادةنةبوو، جالل حممد عبداهلل/ ئامادةنةبوو، طوليزار رشيد حاجى بدرى/ 
 ئامادةنةبوو، ئازاد اكرم بهرم/ ئامادةنةبوو.
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 :26/11/2019/ ليذنةى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى 1
 فاروق نامق/ مؤَلةت. كاظم

 :27/11/2019كؤمةآليةتى و داكؤكى كردن لة مافى مرؤظ  / ليذنةى2
ليلى عبداجلبار حدؤ/ مؤَلةت بةكارى ليذنة، زانا خالد مسايل، شريين يونس عبداهلل، همداد صباح/ ئةو 

 بةِرَيزانة مؤَلةتن.

 :27/12/2019/ ليذنةى كاروبارى شةهيدان و قوربانيانى جينؤسايد و زيندانيانى سياسى لة 11
 ن محة شريف، فاهيك كمال/ مؤَلةتن.هةوراما

 :27/11/2019/ ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَيييةكان 12
 كاوة عبدالقادر حسن، عبدالناصر امحد، هاوِرَى بنْا  حممد/ مؤَلةتن.

 :27/11/2019/ ليذنةى وزة و سامانة سروشتيةكان و ثيشةسازى و بازرطانى لة 13
 ان عمر/ مؤَلةت، جيهاد حسن/ مؤَلةت، رَيبوار عبدالرحيم/ مؤَلةت.سةركؤ ئازاد/ مؤَلةت، سؤر

 :2/12/2019/ ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة لة 14
 عومسان كريم سوارة، بذار خالد عبداهلل/ مؤَلةتن.

 :2/12/2019ةكان و رةوةندى كوردستانى ي/ليذنةى ثةيوةندي15
 بوو.ادريس امساعيل عبوش، حممد سعدالدين انور/ ئامادةنة

 : 2/12/2019ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان و سكاآل 
 فريد يعقوب ايليا/ مؤَلةت.

 :3/12/2019ةكان ي/ ليذنةى ناوضة كوردستاني16
 شريين امني عبدالعزيز/ مؤَلةت.

 :3/12/2019/ ليذنةى كشتوكاَل و ئاودَيرى لة 17
 ئةم بةِرَيزانة مؤَلةتن.، حممد سليم، هلز امحد حممد/ خضر طهكوردستان باقى سليمان، ياسني 

 :3/12/2019/ ليذنةى كؤمةآليةتى و داكؤكى كردن لة مافى ئافرةت لة 18
 زانا خالد مسايل، مم اسكندر مم، شادى انور/ ئةو بةِرَيزانةش مؤَلةتن.

 سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

ةرفةتى هةموو خاَلة ثةيِرةويةكانتان دةدةين، بةآلم بةَلَى زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان د
لةبةرئةوةى بؤ خؤتان دةزانن سةبارةت بة ياساى بةخاوةن كردنى ئةو زةويانةى لة سنوورى شارةوانيةكان 

دوودَلى و دَلةِراوكَييةكى نا  2019ى ساَلى ( 3) زَيدةِرةويان لةسةر كراوة لة هةرَيمى كوردستان ذمارة
هاووآلتيانة دروست بووة كة ئةطةرى سوودمةند بوونيان لةم ياساية هةية، لة جياتى  ئاسايي لةناو ئةو

ةكانتان  يئةوانيش داواتان ىَل دةكةم دةرفةت بدةن بِرطةى يةكةم تةواو دةكةين ئةطةر خاَلة ثةيِرةوي
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ةتتان ثَى ئةو بِرطةية تةواو دةكةين دواى ئةوة بةَلَين بَى دةرف ،ثةيوةندى بة بةرنامةى كارةوة نيية
ئةدةين هةمووتان قسةكانى خؤتان بكةن، دواى ئةوة دةرفةتتان دةدةين، كة ضووينة سةر بِرطةى يةكةم 
هةر خاَلَيكى ثةيِرةوى لةسةر بِرطةى يةكةم هةبوو دةرفةت دةدرَين، ئَيستا خاَلى ثةيِرةوى ناوَى دوايي ِرَيك 

بِرطةى يةكةم تةواودةكةين لة دواى بِرطةى يةكةم  بة سكرتَيرى ثةرلةمان بَلَى، بةِرَيزان دةرفةمتان بدةن
بةَلَين بَى دةرفةتتان دةدةينَى قسةكانى خؤتان بكةن، ئَيستاش داوا لة بةِرَيزان ليذنةى ياسايي دةكةين بؤ 
جَى بةجَى كردنى بِرطةى يةكةمى بةرنامةى كار بَينة سةر مةنةسةكة، با ئةوان بَين بةسةرضاو، بةِرَيزان 

بِرطةى يةكةمةوة هةية؟ هةر بةِرَيزَيك نوقتة نيزامةكةى ثةيوةندى بة بِرطةى يةكةم هةية  ثةيوةندى بة
 وةرى دةطرين، ئَيستا كاك سيثان هى جةنابتان ثةيوةندى بة بِرطةى يةكةمةوة هةية؟  فةرموو.

 بةِرَيز سيثان سامل حسن:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثةرلةمانَى كوردستانَى، طرنط بوو ثرؤذة ياسا كو دةركةتى و هاتي  ل ثةيِرةوَى ناوخؤيا( 95) لطوِرى ماددَى
بؤ سةرؤكاتيا هةرَيما كوردستانَى كو هاتية ِرةت كرن، ضةند بِرطةيةك بى ئان كوىل هات بيتة رةت كرن، بؤ 

يذنَى ليذنا ثةيوةنديدار هات با ئاراستة كرن وةكو ليذنا شارةوانى، ل ظَيرَى ثرسيارا مة ئةوا بؤضى بؤ ظَى ل
نةهاتة ئاراستةكرن؟، دوهَى كؤمبونا ليذنا مة لسةر كر، ل بتةنَى كؤنبوونةكا شكلى بوو وتوبَيذا لناظ 
ئةندامَين ليذنةيي بووية بةَلكو بال ليذنا ياسايي و راثؤرتا خؤ ئامادةكرن و ئاراستة وة ذى هات بةرنامَى 

ةند نةهاتة ئاراستةكرن كو تَيبينى خؤ جَيطري كار ذى هات بووة دانان، من لظَيرَى بؤضى بؤ ليذنا تايبةمت
بكةين كو مة ضةندى تَيبينى لسةر هةبوون ل بةداخا ماف نةبوو جَيطري بكةين دناظ ئةظرؤ كو دةنط لسةر 

 دان و، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَى، سوثاس، كاك ديارى فةرموو.
 :رحيم حةمة بةِرَيز ديارى انور

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
من بة طشتى  لةسةر يةكةم كارنامةى دانيشتنةكةية، دووةم هةندَى خاَلى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى 

رؤذ لة ئاراستة  (21) لة ثةيرةوى ناوخؤ دةبَى دواى( 84) كوردستان باس دةكةم، يةكةم/ بة ثَيى ماددةى
 .........  .كردنى ثَيشنيازى ياساى .... مببورة....

 
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

كاك ديارى دةرفةتت دةدةم، ئةطةر ثةيوةندى بةم خاَلة هةية و بة بِرطةى يةكةم هةية نوقتة نيزاميةكةت 
قسة بكة، دواتر بةَلَين بَى لة دواى تةواو كردنى ئةمة دةرفةتتان دةدةم هةر قسةيةكتان هةية لةسةر ئةم 

 ةوة، سةرضنار خان فةرموو.ثةيِر
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 امحد حممود: بةِرَيز سةرضنار
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان دةبوواية كة ئةم  ياساية كة لة سةرؤكايةتى ( 95) بة ثَيى ماددةى
اسايي، ئةَلَى هةرَيمةوة طةِرايةوة بطةِرايةتةوة ليذنةى تايبةمتةند، ضونكة بة ثَيى ماددةكة ناَلَى ليذنةى ي

رؤذدا ِراثؤرتى خؤى بداية دةست  (15) ليذنةى تايبةمتةند، ليذنةى تايبةمتةند دةبوواية لة ماوةى
ثةرلةمان و لة دانيشتنى يةكةم عةرزى ئةو ِراثؤرتة بكراية نةك بة ليذنةى ياسايي، ئةم ِراثؤرتةى كة 

كارين ِروون كردنةوة بدةن لةسةر ئةم  ئةمرؤ لةبةردةستمان داية ليذنةى ياسايي ئامادةى كردووة، داوا
 بابةتة و زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 كَيى تر، روثاك خان فةرموو.
 بةِرَيز روثاك امحد رمحن:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

اى بة هةميشةيي كؤبوونةوةى ثةرلةمان ئةجنام دراو خوَيندنةوةى يةكةم بؤ ثَيشنيازى ياس 13/11ديارة 
كردنى فةرمانبةرانى طرَيبةست كرا، ماوةى دوو هةفتة مؤَلةت دراية حكومةت ئةطةر تَيبيين هةبَى، 
تَيبينيةكانى بَلَى، ثاش ئةم دوو هةفتةية ليذنة تايبتمةندارةكان ِراثؤرتى خؤيان بنووسن، بةآلم دةبينني 

 اوة، بؤية داواى ِروونكردنةوة دةكةين؟.ئَيستا لة كارنامةى كؤبوونةوة هيض بِرطةيةك نيية بةو ن
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَى، كَيى تر؟ كاك لوقمان فةرموو.

 بةِرَيز لقمان محد حاجى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

م لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان دةَلَيت ئةطةر سةرؤكايةتى هةرَي( 95) بة ثَيى ماددةى
ى هةموار كراو  2005ى ساَلى ( 1) رؤذةدا بة ثَيى ياساى سةرؤكايةتى هةرَيم ذمارة( 15) لةماوةى ئةم

ياسا يان بِريارةكانى بةشَيوةيةكى كوىل يان بةشَيوةيةكى طشتى يان بةشَيك رةد كردةوة، لةو كاتةدا دةبَى 
اشان لة يةكةمني دانيشتنى دواى رؤذدا ِراثؤرتى خؤى بنووسَى و ث (15) ليذنةى تايبةمتةند لة ماوةى

تةواو كردنى ِراثؤرتةكة دَيتة ناو ثةرلةمان، ئةم ياساية كة ياساى بةخاوةنكردنى ئةو زةويانةى لة سنوورى 
شارةوانيةكان زيادةِرةوى لةسةر كراوة، ليذنةى تايبةمتةند و ليذنةى شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و 

يةك ئةم ياساية دواى طةِرانةوةى لةاليةن سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان طةشتوطوزارة، بةآلم بةهيض شَيوة
ئاراستةى ليذنةى تايبةمتةند نةكراوة، ئَيمة لة ليذنةى شارةوانى و طواستنةوةو طةياندن و طةشتوطوزار 
دوَينَى لة كؤبوونةوةى ئاسايي خؤماندا بة زؤرينةى دةنط ئةم رةخنةيةمان ئاراستةى دةستةى 

ثةرلةمان كرد بة نووسراوى رةمسى، بةآلم وةآلممان نةدراوةتةوة، بؤية من داوا دةكةم لةبةر  سةرؤكايةتى
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ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستانة ئةم طةِرانةوةى ياساية ( 95) ئةوةى ئةمة ثَيضةوانةى ماددةى
 مةى كار، زؤر سوثاس.ئاراستةى ليذنةى تايبةمتةند بكرَى و دواتر لة دانيشتنى دواى ئةوة خبرَيتة بةرنا

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَى كاك سؤران فةرموو.

 :سعيد بةِرَيز سؤران عمر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لة ثةيِرةوى ناوخؤ و بِرطةكانى يةكةم و دووةم و سَييةم خاَلى ثةيِرةوى ديارى كردووة، ( 56) ماددةى
ةتى بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ثابةند بَى بةوةى كة خاَلى ثةيِرةوى هةر كاتَيك هيوادارم دةستةى سةرؤكاي

ثشت بةستوو بوو بة يةكَيك لة ماددةكانى ثةيِرةو وةربطريَى نةك، مةرجى ئةوةى كة بِرطةى يةكةم يان 
 ماوةىلةثةيِرةوى ناوخؤ بِرطةى يةكةم دةبَى ليذنة تايبةمتةندةكان لة ( 84) ضةندةمة، بة ثَيى ماددةى

رؤذ ِراثؤرتى خؤيان لةسةر ثرؤذة ياسا و بِريار و ثَيشنيار ئامادة بكةن، ضةندين ثرؤذة ياسا و بِريار ( 21)
ى ثةيِرةو كة كاتةكةى تَي ثةِرَيوة و هيض نةكراوة، بة ( 84) لة ليذنة هةميشةييةكانن ثَيضةوانةى ماددةى

كراو ليذنة تايبةمتةندةكان راثؤرتيان ئامادة نةكرد ى هةمان ماددة ئةطةر لة ماوةى ديارى ( 4) ثَيى بِرطةى
بةِرَيز جَيطرى يةكةمى سةرؤكى ثةرلةمان ئاطادارى  ،لةسةر ئةو ثَيشنياز و ثرؤذة و بِريارانةى كة هةيانة

ئةو ليذنةية دةكات كة ماوةى ضوار رؤذ لة طةيشتنى ئاطاداريةكةوة دةبَيت ِراثؤرت ئامادة بكرَى، ئةطةر هةر 
ا هؤشداريان دةداتَى و بِريارى سةرؤكايةتى ثةرلةمان لةو بارةوة يةك ال كةرةوة دةبَى ئايا ئةمة نةبوو ئةو

لة ثةيِرةوى ناوخؤ حكومةكانى ضؤن بةسةر ئامادةبوونى ( 33) كراوة يان نةكراوة؟ بة ثَيى ماددةى
 َى كة نةكراوة، ماددةىثةرلةمان جَى بةجَى دةكرَى، دةبَى بة سةر ئامادةبوونى ليذنةكانيش جَى بةجَى بكر

لة ثةيِرةو باس لةوة دةكات ئةطةر بؤ سةرؤكايةتى ِروون بوويةوة يةكَيك لة ليذنة هةميشةييةكان ( 37)
كةمتةرخةمن لة كارةكانى دةتوانَيت لة هؤكارةكةى بكؤَلَيتةوة و هةوَلةكانى خباتةطةِر بؤ كاراكردنى 

دةست نيشان دةكرَى ئايا ئةمة كراوة يان نا؟ ضونكة  ليذنةكة ئةطةر نةيتوانى ئةندامى نوَى بؤ ليذنةكة
ثرؤسةى ياسادانان زؤر سست دةِروات لةم ثةرلةمانة كة ضةندين ثرؤذة و ثَيشنياز خوَيندنةوةى بؤ كراوة 

ناوى ئامادةنةبووان هةر لَيرة ( 1) خاَلى( 3) لة ثةيِرةوى ناوخؤ بِرطةى( 52) بة ثَيى ماددةى
و و ئامادةنةبوو بة مؤَلةت و بَى مؤَلةت دةبَى خبرَيتة سايتى ثةرلةمان و  ناخوَيندرَيتةوة ئامادةبو

 ئةمةمشان بة نووسراو لةطةَل هاوِرَيم كاك ديارى ثَيشكةش كردووة، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

تر؟ ئَيمة سةبارةت بةوةى كة بؤ بةَلَى زؤر سوثاس، وةآلمى هةندَيكيان بدةينةوة ئةوانى تر وةربطرين دوا
نةمان ناردووة بؤ ليذنة تايبةمتةندةكان، ئَيمة سةيرى ئةو حاَلةتانةى ترى ِرةد كردنةوةى ياساكامان 
لةاليةن بةِرَيزان لةسةرؤكايةتى هةرَيم لةاليةن سةرؤكى هةرَيم كرد، ضةند حاَلةتَيك هةية، حاَلةتَيك 

نَيرن، ووردكاريةكة نانَيرن، تةنها باسى ماددةكة دةكةن، ئاماذة بة ئةوةية كة ئةوان خؤيان تةفاسيَلةكة نا
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ماددةكة دةدةن، لةو حاَلةتةدا ضى كراوة، طةِرَينراوةتةوة بؤ ليذنةى تايبةمتةند بؤ ئةوةى ئيعادةى سياغةى 
 بكاتةوة، ئةمة يةك، دوو/ ئةطةر بة طشتى ِرةد كرابَيتةوة خراوةتة دةنطدان ثةرلةمان وةكو ئةوةى لة

ثةيِرةوةكةشدا هاتووة ئةطةر دةنطى لةسةر دابَى وةكو خؤى ئةوا جارَيكر تر وةكو خؤى ياسايةكة ثةسةند 
بووة و ئةوة يةكالكةرةوةية و ناطةِرَيتةوة بؤ سةرؤكايةتى هةرَيم، بةآلم ئةم حاَلةتةى كة ئَيستا 

ماددةيةكى ناو ياسايةكة، وة لةبةردةستى جةنابتانة ِرةدكردنةوةى كوىل نيية، ثَيداضوونةوةية بة ضةند 
بةديارى كراوى تةفاسيَلى داواكاريةكة ضيية داوايان كردووة بة وازحى، بة تةنها ناوى ماددةكةيان 
نةهَيناوة، كة دةَلَى ئةم دةستةواذةية دةطؤِرآ بؤ ئةم دةستةواذةية، هةر بة طوَيرةى ئةم ثةيِرةوةى 

رةكةمان داناوة و نووسيومانة خستنةِروو و دةنطدان، واتا لةبةردةستى بةِرَيزتانداية، ئَيمة بةرنامةى كا
ليذنةى ياساييش حةقى ئةوةيان نةبووة هيض دةستكاريةكى ئةو موقتةرةحاتانة بكةن كة بة ووردكاريةوة 

 ايةتى هةرَيم هاتووة.لةناو ِرةدكردنةوةكةى بةِرَيزان لةسةرؤك
شة، لة ثَيشا وشة ووستةواذة، دةستةواذة، وئَيستا ئَيمة كة دةضينة سةر خستنةدةنطدان يةك يةك دة 

ئينجا ِرةئى لةسةرى دةدرَى، خؤ  ،جةنابتان هةموو ئةندامانى ثةرلةمان بؤتان هةية قسةى لةسةر بكةن
ئةطةر بهاتاية بة تةنها ناوى ماددةكة بهاتاية و بوتراية ئةم ماددةية ثَيداضوونةوةى ثيا بكرَى، ئةوا دَلنيا 

ؤ ليذنةى شارةوانى و دةمان طةِراندةوة بؤ ليذنةى ياسايي و كؤبوونةوةى هاوبةشيان بن دةمان طةِراندةوة ب
دةكرد و ِراثؤرتى هاوبةشيان دةبوو، بةآلم ئَيستا ئةوةى  لةبةردةستى جةنابتان داية و ِراثؤرتى ليذنةى 

َلةية كة ياسايية بة يةك وشةش ِرةئى ليذنةى ياسايي تَيدا نيية، بة تةنها خستنةِرووى ئةو تةفاسي
سةرؤكايةتى هةرَيم لةسةر داواى وةزارةتى شارةوانى داواى دةكات، خؤ ئةطةر جةنابتان قسةيةكتان 

 انن قسةى خؤتان لةوبارةيةوة بكةن.لةسةرى هةية ئةوا لةم هؤَلة دةتو
سةبارةت بةوةى روثاك خان و ئةوةى كاك سؤران عمر، ئةوةى هةر بةِرَيزَيكى ترى ئةندامانى بةِرَيزى  
ةرلةمان قسةى لةسةر دةكةن سةبارةت بة ثرؤسةى ياسادانان لةثةرلةمانى كوردستان، ئَيمة دةمانويست ث

ئةم بابةتة خبةينة دواى ثةسةند كردنى ئةم بِرطةية، بةآلم ئَيستا بؤ ئةوةى كاتى زؤر بةسةر نةضَى و 
دستان ئَيمة دوو وةرزى مادام جةنابتان قسةتان كرد ئَيمةش قسةكانى خؤمان دةكةين، لة ثةرلةمانى كور

ياسادامنان تةقريبةن وةرزى دووةميش خةريكة تةواو دةبَى، وةرزى يةكةم، وةرزى خؤ ِرَيكخستنةوة 
دامةزراوة دةستووريةكانى هةرَيمى كوردستان بووة، بةشَيكى زؤرى ئةو ثرؤذة ياساية و ثَيشنيازة ياسا و 

شى ثةرلةمانيان كردووة ِرةهةندى داراييان هةبووة، بِريارانةى كة بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ثَيشكة
لةبةرئةوة دةستةى سةرؤكايةتى و سةرؤكى ثةرلةمانى ثَيشوو لةطةَل بةِرَيزان جَيطر و سكرتَير 
نةيانتوانيوة ئةوانة خبةنة بةرنامةى كار لةبةرئةوةى دةبوو بينَيرن بؤ حكومةتَيك كة ئةم ثةرلةمانة 

ثرؤذةى ( 31) ةش نةبووة تا ئةوان بؤى بنَيرن، ئَيمة بةر مةبناى ئةمةمتمانةى ثَيدابَى ئةو حكومةت
ثرؤذةى ئةم ( 23) وةرزى ثَيشوو بؤ مابؤوة، ثَيكةوة كة دانيشتووين شةن و كةومان كردووة، ئَيستاش

وةرزةمان هةية، من حةز دةكةم بة تةفسيَلى بؤتان خبوَينمةوة بؤ ئةوةى ئيسثاتى بكةم كة ئةوة دةستةى 
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يةتى نيية كة هؤكارى ثرؤسةى دواخسنت و با بَلَيني بة خواستى دَل نةرؤيشتنى ثرؤسةى سةرؤكا
 ثرؤذة ياسا و ثَيشنيازة ياسا و برٍِِيارى وةرزى بةهارة هةبوو، (31) ياسادانانة، بة رةقةم بؤتان دةخوَينمةوة

ردراوة بؤ حكومةت، ئةمانة نَي( 79) ثَيشنيازة ياسا و بِريار بة ثَيى مادددةى( 22) ى وةرزى ثاييزة،( 23)
كامانةن، سَييان بة تةنها بؤ ثاشةكةوتى مووضة، ثَينج بؤ سلفةى عةقار و قةرزى بضووك، ئةمانة 
هةموويان يةك بابةتن، بةآلم بة ذمارة ذمارةن، دووان بؤ موخةسةساتى قوتابيان و خوَيندكارانى زانكؤكان، 

بابةتيان هةيةكة ئَيمة ناردوومانة بؤ حكومةت دوانزة  ئةمانة لة ذمارةدا زؤرن، بةآلم لة بابةت دا يةك
كردنةوة، هةندَيك دةَلَين ئيستَيك بكةن مةعلومامتان دةوَى، تدانةيان وةآلممان بؤ هاتووة، هةندَيك بة رة

لة ( 90/8) هةندَيك ئيحالةى وةزارةتَيك دةكةن دةَلَين دةبَى عةدةدمان بداتَى، بة طوَيرةى بِريارى ذمارة
ثَيشنيازة ياسا و  (23،  79) ، ئةوانى تر وةآلممان بؤ نةهاتؤتةوة، ئةوة بؤ طوَيرةى ماددةى30/10/2019

بِريار خوَيندنةوةى يةكةمى لةم وةرزة بؤ كراوة، بةِرَيزان ببوورن لةم وةرزة و وةرزى ثَيشوو، ثَينجيان بوو 
رؤذ بةسةريان ( 77) اوة، واتاخوَيندنةوةى يةكةميان بؤ كر 17/9/2019بة ياسا و بِريار، حةوتيان لة 

رؤذ ليذنةكان كؤبوونةوة ( 21) داتَي ثةِريوة الى ليذنةكانة و بة طوَيرةى ئةم ثةيِرةوةش ئةبوو لة دواى
خوَيندنةوةيان بؤ  23/10/2019بكةن راثؤرت بدةنة سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان، شةشيان لة 

رؤذيان  (34) خوَيندنةوةيان بؤ كراوة 30/10/2019ن رؤذيان بةسةردا تَيثةِريوة، دوانيا (42) كراوة
رؤذيان بةسةردا  (22) خوَيندنةوةى يةكةميان بؤ كراوة 13/11/2019بةسةردا تَي ثةِريوة، سيانيان لة 

 تَي ثةِريوة.
ثَينجةم/ ئةمة فةقةرةيةكى ترة، دوو دانةيان ثةيوةنديان بة داواكارى طشتييةوة هةبووة هةردووكيشيان  

رؤكةكةيان دا دةَلَى جياكردنةوةى دامةزراوةى داواكارى طشتى لة دةسةآلتى جَى بةجَى كردن و لة ناوة
لكاندنى بة دةسةآلتى دادوةرى يان ئةجنومةى دادوةرى، ئَيمة موئةسةسةيةكى لة دةسةآلتيك دةكةينةوة بة 

ةى هةردوو دةسةآلتَيكى ترى ئةنوسَينني بة قانون، لةسةر ئةو بنةماية ليذنةى ياسايي ئاراست
بؤ ئةوةى ِراى خؤيانى لة بارةوة بَلَين، ثرؤذةى ثَيشنيازة ياساى مرؤظسازى لةاليةن  ،دةسةآلتةكةيان كردووة

كراوةتةوة، ثاراستنى مامؤستايان و ِرَيبةرة ثةروةردةييةكان دووان بوون، توةزارةتى ثةروةدةوة رة
خبرَينة ناو ياساى ثةروةردةى هةرَيمى هةردووكيان ئيحالة كراون لةسةر داواى ليذنةى تايبةمتةند 

ةيةك و بَيتة كوردستان كة تا ئَيستا نيمانة و وةزارةتى ثةروةردة خةريكى ئامادةكاريية بةوةى ببَيتة ثرؤذ
 ثةرلةمانى كوردستان.

بةرهةمى خؤماَلى لةسةر داواى ليذنةكانى  دةزطاى كؤنرتؤَلى جؤرى و ماف و ئةركى نةخؤش و ثاراستنى 
جارَيكى تر نَيردراونةتةوة بؤ حكومةتى هةرَيمى كوردستان كة كؤى ئةمانةش دةكاتة هةشت ثةرلةمان 

ثرؤذة، يةعنى دةبَى بةِرَيزتان ئةو ِراستيية بزانن، كة هيض ثَيشنيازة ياسا و ثرؤذة ياسايةك ئَيستا 
ستةى لةبةردةستى دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان دا نيية تاوةكو هيض طلةييةك لة دة

 سةرؤكايةتى ثةرلةمان بكرَى، هةمووى لة مةيدانى ليذنةكانى ثةرلةمانة، بةِرَيزان بة طوَيرةى ماددةى
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رؤذ لة تَى ثةِربوونى ( 45) ئةندام يان هةر فراكسيؤنَيكى ثةرلةمانى دواى( 10) لة ثةيِرةوى ناوخؤ (36)
وة لة ليذنة بكةن، دةبوو داوابكرَى، بة خوَيندنةوةى يةكةم بةسةر ثرؤذةيةك دا دةتوانن داواى ِروونكردنة

دةتوانن داوا لة سةرؤكى ثةرلةمان بكةن بؤ ناردنى وةزير بؤ ليذنةكان، ئةطةر ( 42) طوَيرةى ماددةى
ئةشكالتان ئةوةية دةتانةوَى ِرةئى حكومةت بزانن دةبَى داوايةك لة سةرؤكى ثةرلةمان بكةن بؤ ئةوةى داوا 

يران بكات وةزيرةكان بَينة ثةرلةمان بؤ ِروونكردنةوةى زياتر، بة طوَيرةى لة بةِرَيزان لةئةجنومةنى وةز
بةِرَيزان لة ثةيِرةوى ناوخؤ كة ئَيستا لةبةردةستى بةِرَيزتانة ليذنة لة نووسينى ِراثؤرت دا  (84) ماددةى

يانة و ثَيويستى بة دةتوانَى لةطةَل كىَ هاو ئاهةنطى بكات، لةطةَل ئةو دامةزراوانةى دةوَلةت كة ثَيويستى ثَي
ِرةئيانة، ليذنةى تايبةمتةند دةتوانَى بؤ ئامادةكردنى ِراثؤرت لةسةر ثرؤذة، يان ثَيشنيازى ياساو بِريارةكان 

 طى لةطةَل اليةنى ثةيوةندار بكات.هةماهةن
ة ئَيمة بةشَيكى زؤر لةو ثرؤذانة و ثَيشنياز و بِريارو ياسايانةى كة دةينَيرنةوة بؤ حكومةت، ثشت ب 

ِرةهةندى دارايية، ئةسَل ئةوةية بةِرَيزان لة حكومةتى ( 79) دةبةستني لة كاتَيك دا ماددةى( 79) ماددةى
هةرَيمى كوردستان لة سةر داواى ليذنة تايبةمتةندةكان بَينة ناو ليذنةكانى ثةرلةمانى كوردستان، هيض 

ةين بة دةليلى ئةوةى كة ضةند وةزيرَيك وةزيرَيكيش بة ئَيمةى نةوتووة ئَيمة ئةطةر ِراثؤرت بنووسرَى ناي
ةم ِرووةوة خؤمان كة داوايان لَيكراوة بؤ ِراوَيذكارى بؤ ِراثؤرت، هاتوونةتة ليذنةكان، لةبةرئةوة ئَيمة دةبَى ل

 ِرَيك خبةينةوة.
سةبارةت بة ثرسيارةكانى جةنابتان كة هةر ثَيشرت... ، ببورن دةمويست ئيزافةيةك بكةم لةسةر ئةوة كة  
ةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان جةختى لة ليذنةكانى ثةرلةمان كردووةتةوة بؤ نووسينةوةى ِراثؤرت، ب

نووسراوةكة لةبةردةستى بةِرَيزيانة، ئيحتساسى جةنابيان ئةوةية كة موتابةعةى كاروبارى ليذنةكانى 
بؤ ليذنةكانى ثةرلةمان بكات، ئةركةكةى خؤى بةجَى هَيناوة، لةوةى نووسراوى جةخت كردنةوةى 

 (150) ثةرلةمان نووسيوة، بؤ ئامادةكردنى ِراثؤرت لة كاتى خؤيدا، سةبارةت بة ثرسيارةكانتان، بةِرَيزتان
( 21) ثرسيارتان ماوةى ياسايي لةسةر تَى ثةِرَيوة، ثرسيار زياتر ئاراستة كراوة، بةآلم ئةو ثرسيارانةى كة

ز سكرتَيرى ثةرلةمامنان ِراسثارد بوو لةطةَل كاروبارى ثرسيارن بةِرَي( 150) رؤذيان لةسةر تَى ثةِريوة
ثةرلةمان ئامادةكاريةكى زؤر باشيان كردووة، هةمووى لةبةردةستى ئَيمةية ئةطةر ئةندامَيكى بةِرَيزى 

ثرسيار تا ئَيستا وةآلم ( 64) ثرسيار وةآلم دراوةتةوة،( 86) ثةرلةمان بيةوَى دةتوانَى تةفاسيَل وةريبطرَى،
 تةوة، بةِرَيزان، لة جياتى ئةوةى بةِرَيزان لة ئةندامانى ثةرلةمان بَلَين حكومةت وةالممان ناداتةوة،نةدراوة

 ئةطةر سةيرى ئةم ثةيِرةوة بكةين.
ئالةتَيكى تر ميكانيزمَيكى تر هةية بؤ ئةوةى ئةطةر وةآلمى ثرسيارَيكتان لة وةزيرَيكى بةِرَيز لة كاتى  

لةبارةوة بكةن، بةِرَيزتان زؤربةتان ثةيِرةوةكةتان لةبةردةستة سةيرى خؤيدا دةست كةوت قسةى خؤتانى 
بكةن، ئةو مةرجانةى لة ثرساندندا هةن، هةمان ئةو مةرجانةن كة لة ثرسيار دا ئاماذةيان ( 70) ماددةى

ر ثَيدراوة بة ثابةندبوون بة خاَلةكان يةك، دوو، سَى، ئةوةى كة وةآلمى نادرَيتةوة لة كاتى خؤيدا ثرسيا
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قؤناغى يةكةمى ثرؤسةى ضاودَيريية، بةآلم ئةم ثةيِرةوة دةسةآلتى داوة بة سةرجةم ئةندامانى ثةرلةمان 
سكرتَيرى  برؤن بؤ ثرؤسةيةكى تر، سةربارى ئةوةش كة جةنابتان خؤتان ئةوةتان نةكردووة، ئَيمة

 (64) و ذمارةكةيان ثةرلةمامنان راسثاردووة ذمارةى هةموو ئةو ثرسيارانةى كة وةآلم نةدراونةتةوة
ثرسيارة بة نووسراوى جةخت كردنةوة لة هةفتةى ثَيشوو جارَيكى تر بؤ حكومةتى هةرَيمى كوردستانيان 

بؤ ئةوةى ثرؤسةكة بةو شَيوةية بةِرَيوة بضَى كة  ،ناردووةتةوة، ضاوةِروانيمان ئةوةية وةآلممان بدةنةوة
( 21) ثرؤذةمان هةية( 23) خان، ئَيمة وةكو ومت هةموومان خواستمانة، سةبارةت بة ثرسيارةكةى روثاك

، يةكَيك لةوانة ثرؤذةي ياسا يان ثَيشنيازة بِريارى طرَيبةستةكانة، هيض شتَيكى  رؤذى بةسةردا تَي ثةِرَيوة
ئةو بابةتة لةالى دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان نةماوة، لةبةرئةوةى بة نووسراوَيك كة لة 

ئاراستةى ليذنةى ياسايي كراوة، ئَيستا ئةو بابةتة لةالى ليذنةى ياسايية، حكومةت  14/11/2019رؤذى 
وةآلمى داوةتةوة لةو كاتةى خؤيا كة دةبوو لة دوو هةفتةدا وةآلم بداتةوة، ئةطةر ليذنةى ياسايي بةِرَيز 

دةستةى  ئةو وةآلمة قةناعةتيان ثَيى نيية، يان دةيانةوَى بةردةوام بن، هيض ِرَيطريةك لةاليةن
بؤ ئةوةى ليذنةى تايبةمتةند ئةركةكانى خؤى وةكو ثَيويست بة جَى بهَينَى،  ،سةرؤكايةتييةوة نيية

 سوثاستان دةكةين و ئَيستا دةضينة سةر بِرطةى يةكةمى بةرنامةى كار، فةرموون.
 :محة رحيم بةِرَيز ديارى انور

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
وى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان كة بة ثَيى ئةم ماددةية ثرؤذة كرد لة ثةيِرة( 79) باسى ماددةى

ثَيشنيازى بِريارى دامةزراندنى فةرمانبةرانى طرَيبةستتان ناردووةتةوة بؤ حكومةتى هةرَيمى كوردستان، 
 لة ............ .( 79) ماددةى

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 انا وام نةوتووة، فةرموو.كاك ديارى من وام نةوتووة، ن
 :محة رحيم بةِرَيز ديارى انور

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
جةنابتان واتان فةرموو، باشة من ثرسيار دةكةم، بة ض خاَل و بابَلَيني ماددةيةكى ثةيِرةوى ثَيشنيازة 

َيمى كوردستان بِريارى دامةزراندنى فةرمانبةرانى طرَيبةستتان بؤ جارى دووةم ناردووة بؤ حكومةتى هةر
بِرطةى ( 79) لة كاتَيك دا لة نَيو ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان دا تةنها لةيةك بِرطةدا لة ماددةى

)ثَيويستة لة كاتى دةرضوواندنى ئةو ياسا و بِريارانةدا ِرةضاوى  ضوارةم ئاماذةى بةوة كردووة دةَلَى
دا ثَيش خوَيندنةوةى يةكةم، نَيردراوة بؤ حكومةتى  بارطرانى دارايي لةسةر حكومةت بكرَيت( لة كاتَيك

هةرَيمى كوردستان، حكومةتى هةرَيمى كوردستان رةزامةندى دةربِريوة بؤضى دواى خوَيندنةوةى يةكةم لة 
ى مانط ناردووتانة و لة ( 14) كاتَيك دا كة ئَيوة كارى خؤتان كردووةو ناردووتانة بؤ ليذنةى ياسايي، لة

تووةتة دةست ليذنةى ياسايي، بةآلم بؤ ليذنةى ياسايي كاروبارةكانى بابَلَيني ى مانط طةيش(17)
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كؤبوونةوةى لةسةر نةكردووة و ِراثؤرتى ئامادةنةكردووة، بة ض بِرطة و ماددةيةك لة نَيو ثةيِرةوى ناوخؤى 
كة كة دةمةوَى ثةرلةمانى كوردستان ناردووتانة بؤ حكومةتى هةرَيمى كوردستان، ئةمة خاَلَيك، خاَلَيكى دي

لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، ( 50) باسى بكةم بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، بة ثَيى ماددةى
دا دةَلَى، ِرؤذانى سَى شةممة و ضوار شةممة تايبةت دةبَى بة دانيشتنةكانى ( 3) ، لة بِرطةى(51) ببورة

رلةمانى كوردستان تةنها هةشت دانيشتنى ئةجنام ثةرلةمانى كوردستان، بةآلم لةم وةرزى ياسادانان دا ثة
ثَيشنيازة ياسا و  (12) داوة، ثرسيارةكة ئةوةية بؤ ناكرَى، ئةطةر ليذنةكان بةس لةم وةرزى ياسادانانة طةر

بَيت؟ بؤضى ليذنةكان تاوةكو ئَيستا  (19) ثرؤذة ياسا خوَيندنةوةى يةكةميان بؤ كراوة، بؤضى ليذنةكان
نةكردووة و بؤ ئةوةى خوَيندنةوةى دووةمى بؤ بكرَيت؟ بؤ ِرَيكارى ثةيِرةوى ناطردرَيتة  ِراثؤرتيان ئامادة

بةر؟ خاَلَيكى ديكة كة زؤر طرنطة لةالم بيَلَيم بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، هةندَى جار ئَيمة دةمانةوَى باس 
ئةطةر ئازار و معاناتى خةَلك لة لة ئازار و كَيشةى خةَلك بكةين، ئةطةر ئةم ثةيِرةوة ِرَيطرميان ىَل بكات، 

نَيو ئةم ثةرلةمانى كوردستان باس نةكةين، بة منوونة من مزايةدة ناكةم، فةرمانبةرَيكى طرَيبةست 
هةزار فةرمانبةرم، دوو منداَلم هةية و كرَيضيم، تكا ( 175) تةلةفون بؤ من دةكات دةَلَى، من مانطى بة

ة تَى ثةِرَى، ئةطةر من خاَلى ثةيِرةوى لَيرة ِرَيطةم ثَى نةدات ضى دةكةم شتَيكمان بؤ بكةن ئةو ثرؤذة ياساي
بكةم؟ بؤية داوا دةكةم كة ضارةسةرَيكى ياسايي بؤ ئةم بابةتة بدؤزنةوة كة بتوانني ئةو كَيشانةى 

 ثةيوةندى بة خةَلكةوة هةية كَيشةى ......... .
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

ت خؤش طةيشت كاك ديارى، وازحة، لةِراستى دا ناردنةوةى ثَيشنيازة بِريارى دامةزراندنى بةَلَى دةس
طرَيبةستةكان ئةم بابةتة زؤر زؤر ِرووبةِرووى ئَيمة دةكرَيتةوة، بةِرَيزان ئَيوة سةيرى ئةو ثَيشنيازة 

ئةو بابةتة، بةآلم لة  بِريارةتان كردووة؟ ئةوانةى واذوويان كردووة؟ حةز ناكةم هيض شتَيك بَلَيم لةسةر
ئَيوة زياتر ئَيمة لة دةستةى سةرؤكايةتى لة خةمى ئةوةين ئةم كَيشةية ضارةسةر ببَى، بِروا ناكةم لةناو 

ى ئةوةى ئَيستا ئامادةية هيض ئةندامَيكى ثةرلةمان هةبَى يةكَيك لة خواستة ( 111) ئةم هؤَلة بة
ئةو ببَيتة بِريار و فةرمانبةرانى طرَيبةست لةو دوو  ةكانى لةم وةرزى ياسادانان ئةوة نةبَى كةيسةرةكي

ية تَى ثةِرن، ئَيمة لة طةَل حكومةت دةمانةوَى هةم ئاهةنط بني، ثَيكةوة بني، كارى هاوبةش بكةين، بة يدَل
هاوسةنطى ثرؤسةكة بةِرَيوة ببةين، ئةطةر حكومةت تةنها داواى دوو هةفتة بكات، يان حكومةت داواى 

بؤ ئةوةى وةآلمَيكى ئيجابيمان بداتةوة، ئَيمة كة بِريارةكةمان دةركرد ئةوان جَي بةجَى ى ماوةيةك بكات، 
بكةن ئةم كَيشةيةى كة فةرمانبةرَيكى  طرَيبةست ماوةى ضةند ساَلة هةيةتى بة دوو هةفتة ضارةسةر 

ثرسياريةتةكةى ة و بةريدةبَى، ئةو منم تةحةموىل ئةو خاَلةم كرد كة جةنابتان ثَيتان واية ناثةيِرةوي
تةحةمول دةكةم ئةوةتا جةنابتان ثَيمان دةَلَينةوة، بةآلم لة دوَينَيوة ئةو دوو هةفتةية تةواو بووة، لة 
دوَينَيوة ئةو دوو هةفتةية تةواو بووة، ئَيمة ئةطةر دوو هةفتة دوامان خست بَيت خؤ ثرؤسةى 

بووين لةسةر ئةوةى مادام لة بةرنامةى  خوَيندنةوةى يةكةممان دوا نةخستووة، ئَيمة بة يةكةوة موتةفق
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كارةو خوَيندنةوةى يةكةمى دةبَى بؤ بكرَيت، كة خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ كرا، ئيحالة دةكرَى بؤ ليذنة 
رؤذى بةسةرداضووة، ( 77) تايبةمتةندةكان لةطةَل بةِرَيزان لة ئةندامانى ثةرلةمان، دةيان ثرؤذة هةية

ة! ثرؤذةى طرنطيشن ثةيوةنديشيان بة ذيانى خةَلكةوة هةية، هيض ثةجنا رؤذى بةسةرداضووة، وانيي
ئيشكيشيان لةاليةن ليذنةكانةوة لةسةر نةكراوة، كةسيش باسى ناكات، ئَيمة لة ثةرلةمانى كوردستان 

ةك، خاوةن يبةرثرسني لة ذيانى فةرمانبةرانى طرَيبةست، بةرثرسني لة ذيانى كرَيكارَيك، هاووآلتي
ايبةت، وةكو يةك، بةآلم ئَيمة بِريارمان داوة ثةيوةنديةكى هاوسةنطمان لةطةَل حكومةت ةكى تيثَيداويستي

هةبَى، ئةو دوو هةفتةية ثةيوةندى بةو بةَلَينةوة هةية كة ئَيمة لة دةستةى سةرؤكايةتى داومانة 
ئةم بابةتة دةمانةوَى ثةيوةنديةكى تةندروستمان لةطةَل حكومةتى هةرَيمى كوردستان هةبَى، لة ئَيستادا 

لةالى دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان نةماوة، ئةو ماوةيةشى كة بامسان لَيوة كردبوو تةواو 
بووة، فةرموون ئةسثى خؤتان تاو دةن لة ليذنةكانى ثةرلةمانى كوردستان ض بِريارَيكتان دا ضيتان كرد بة 

مان خستةوة بةرنامةى كار ئةو كاتة ئةوانة ِراثؤرت هَيناتان بؤ ئَيمة لة دةستةى سةرؤكايةتى ئةطةر نة
دةتوانن قسةيةكى تر بكةن، دةتوانن شتَيكى تر بَلَين، بةآلم ئةطةر  ِراثؤرت نةيةتة بةردةستى ئَيمة، ئَيمة 
ضى بكةين؟ هيض شتَيك نةهاتؤتة بةردةستى ئَيمة، دوو/ حكومةتيش ئةم بابةتةى رةد نةكردووة، رةفزى 

نيية و ِرةفزى دةكةين، ئَيمة داوامان ىَل كردوون لة كاتى خؤيدا ئةم ئيشة بكرَى، نةكردووة بَلَى قبوَلمان 
ئَيستا وةآلمَيكى ئَيمةيان داوةتةوة، ئَيوة خؤتان ئازادن ضؤن ضؤنى مامةَلة لةطةَل ئةو بابةتة دةكةن، 

بؤ ثةرلةمانى  ثَيشرتيش شةش هةزار دامةزراوة، ئومَيدى ئَيمة ئةوةية حكومةت ئةطةر ئةمةش نانَيرَيتةوة
كوردستان خؤى ئةوانى تريش دامبةزرَينَى بة فةرمانَيكى ئةجنومةنى وةزيران، ئامانج الى ئَيمة لة دةستةى 
سةرؤكايةتى، ئامانج الى ئةندامانى ثةرلةمان خزمةت كردنى خةَلكة، ميكانيزمةكة هيض طرنط نيية، 

م بابةتة لة بابةتَيكى ئةوةى كة وةكو ئيختيار كردنى ميكانيزمةكةش هيض طرنط نيية، داوا دةكةم ئة
ريكالمَيك بةكارى بهَينني، واز لةمة بَينني و بيكةين بة بابةتَيكى نيشتمانى، حكومةتى هةرَيمى كوردستان 
لة كاتى خؤى ئةو وةآلمةى كة ئَيمة دةمانةوَى لة كاتى خؤى نةهاتؤتةوة بَلَى بيكةن، بةآلم نةشى ووتووة 

ى جةنابتانة، برؤينة بِرطةى يةكةمى بةرنامةى كار؟ دةرفةت دةدةمة كاك مةيكةن، ئةركةكة لة ئةستؤ
 د.زيدان فةرموو.

 بةِرَيز زيدان رشيدخان اودل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتطريى لة هةظاآلمن كاك لوقمان و كاك سيثان و سةرضنار خان دةكةم، بةآلم  (95) لة ماددةى
كة لةبةر ئةوةى طةِرانةوةى ياسايةكة كوىل نيية جوزئية، بؤية بؤ  وةآلمدانةوةى بةِرَيتان سةبارةت بةوةى

ليذنةى ياسايي رؤيشتووة، بةآلم لة هةمان ئةو ماددةيةدا بة ثَيى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان دةَلَى كوىل بَي 
ة لَيرة واتا بةشَيكى بَى هةر دةبَى بَيتةوة ليذنةى تايبةمتةند، كةوات ،يان جوزئى بَيت بة طشتى بَيت يان

ئَيمة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستامنان جَى بةجَى نةكردووة بؤ ناردنى ليذنةى تايبةمتةند، 
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ةكان دةبوواية ئةوان لةسةر مةنةسة بن بؤ ئةوةى تاوتوَيى يكةواتة ئَيمة وةكو ليذنة لة ليذنةى شارةواني
بؤ جَى بةجَى كردنى ئةو ماددةية، كة ئةو بابةتة بكةن لةطةَل ئَيوةدا و لةطةَل ئةندامانى ثةرلةمان 

دوَينَيش كؤبوونةوةمان كردووة، ئَيمة تاوتوَيى كؤبوونةوة و راثؤرتى ليذنةى ياساييمان كردووة، ئايا بة 
ثَيى ثةيِرةوى ناوخؤ دةكرَى ليذنةى تايبةمتةند تاوتوَيى ِراثؤرتى ليذنةى ياسايي بكات؟ ئةطةر ئَيمة لة 

ثةيِرةوى ناوخؤى خؤمان نةكةين، ضؤن دةتوانني حكومةتيش مولزةم بكةين  ثةرلةمانى كوردستان كار بة
 كة ياسايةكانى ئَيمة جَى بةجَى بكةن؟.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:َيواز فايق حسبةِرَيز د.ِر

من نةموت ئةطةر جوزئى بوو نابَى بطةِرَيتةوة، ومت ئةطةر تةفاسيَلى تيا نةبوو، حاَلةتةكانى تر ئةطةر 
ةنابتان برؤن بؤ ثرؤتؤكؤَلى دانيشتنةكانى ثةرلةمان و ئةرشيفةكان، دةبينن حاَلةتةكانى سةير بكةن، ج

ِرةدكردنةوة ثَيشرت بة ماددة ناوى هاتووةبة بَى ئةوةى بَلَى ضيم دةوَى لة ماددةكة؟ دةَلَى ماددةى ئةوةندة و 
ةمتةند، بةآلم ئةطةر تةفاسيَلى ئةوةندة ثيا ضوونةوةى ثيا بكرَى، بؤية ئةو كاتة نَيردراوة بؤ ليذنةى تايب

خؤى داوة، سةرؤكايةتى هةرَيم دةَلَى ضيم دةوَى، ئَيمة دةخيةينة بةردةستى ئةندامانى ثةرلةمان بؤ تاوتوَى 
 نةك بة تةنها ليذنةى تايبةمتةند، بةَلَى كاك كاروان فةرموو.

 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةِرَيزت كؤمةَلَيك ِروون كردنةوة لةبارةى ليذنةكان و لة بارةى شَيوازى ثرسياريش دا، بةآلم وا هةَلبةت ب
بِريار بوو لة دانيشتنى ثَيشووى ثةرلةمان بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمانى كوردستان كؤى ثرسيارةكان بة داتا 

وردستانى ِرابطةيةنَى، من بة و بة وردةكارى بآلوبكاتةوة، هةم بؤ ئَيمةش و هةم بؤ كؤمةآلنى خةَلكى ك
ثَيويستى دةزامن ضةند ثرسيارَيك بكةم و  ضةند وردةكاريةك خبةمةِروو، ليذنةمان هةية تا ئَيستا بة 
شَيوةى ياداشت ضةندان جار داوامان لة وةزارةتةكان كردووة كة وةآلم وةربطرين بةهؤى )كتابنا كتابكن( 

وةآلمةكةميان وةرنةطرتووةتةوة، لة هةمان كات دا جار هةبووة  بيست رؤذ نا مانطَيكيشى ثَيضووة تا ئَيستا
لةسةر يةك ثرؤذة ياسا ئَيمة زياتر لة ضوار جار رةئى حكومةمتان وةرطرتووة، من تَى ناطةم بؤضى 
ئةوةندةمان ثَيويستة، بة شةفةهى ِرةئى حكومةمتان وةرطرتووة، ِرةئى سةرؤكايةتى ثةرلةمامنان 

ش وةرمان طرتووة، هَيشتا دةبَى دووبارة بينَيرينةوة بؤ حكومةت و ِرةئى وةرطرتووة، بة نووسراوي
حكومةت وةربطرين، ئايا بةِراستى ئةمة وةكو ثةرلةمانى كوردستان بة كام ماددةى ثةيِرةوى مولزةمني بةو 

ان هةموو ياداشت و ياداشتكارية كة بؤ حكومةتى هةرَيمى كوردستان تا بتوانني ثرؤذة ياسايةك لة ليذنةك
 تَى ثةِرَينني و ئيشى خؤمانى لةسةر بكةين، بة نيسبةت ثرسيارةكانةوة ئةطةر ديقةت بدةين لة ماددةى

لة بِرطةى يةكةم و دووةم و بِرطةى سَييةم زؤر بة وازحى ِروونكراوةتةوة، من بةش بةحاَلى خؤم  (60)
ةوة تا ئَيستاش، بةشَيكى زؤرى ثرسيارم ئاراستة كردووة، وةآلمى دوو ثرسيارم وةرطرتووةت (30) زياتر لة

نةك هةر زؤريان، زؤربةى زؤريان مودةى ياسايي خؤى تَى ثةِراندووة، لة هةمان كات يةكَى لة ثرسيارةكان 
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وةآلمةكةى ئةوة بووة كةئةنةما ثةيوةست نيية بة حكومةتى هةرَيمى كوردستانةوة، ئايا بةِراستى ئيشى 
دةوة و وةكو خؤت فةرمووت كة دةكرَى بضينة مةرحةلةى ئَيمة ئةوةية كة تةنها جةنابت ِروونت كر

دووةمةوة، بةآلم مةرحةلةى يةكةميشت ئةوةية كة وةآلمى ثرسيارةكان وةربطرينةوة، ئةطةر قةرارة كة 
وةآلمى ثرسيار وةرنةطرينةوة بؤضى ئةسَلةن ثرسيار ئاراستة دةكةين، ئةطةر قةرارةكة لة ليذنةكان 

بؤضى ئةسَلةن ياداشت ئامادة دةكةين، بؤية من ثرسيار دةكةم ئايا ئةطةر ناتوانني هيض شتَيك بكةين، 
ليذنةيةك لة مودةى ياسايي خؤى تَى ثةِرى و نةيتوانى ِراثؤرتَيك بداتةوة بة ليذنةى ياسايي كة جطة لة 
 طةنطةشةى ياسايي شتَيكى ترى نامَينَى، ئيجرائاتى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بؤضى ناكرَى، بؤضى ئَيوة كة

وةكو جةنابت خؤت فةرمووت يةك دنيا مةشاكلمان هةية لة ليذنةكان هَيشتاش ئةوةى كة ليذنةكان بؤضى 
 بانط ناكرَين و وردةكاريةكان.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

سةى بؤ ئةوةى ق ،بةَلَى سوثاس، سةبارةت بة ئيجرائات دةرفةت دةدةمة بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان
 خؤى لةو بارةيةوة بكات، كاك هَيمن فةرموو.

 بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان، بةثَيى ثةيِرةو بةدواداضوون و كارى ليذنةكان كة ئَيمة لة 
ين، بةآلم زياتر ئَيمة لةسةر خةتني لةطةَليان، ئَيمة بة ثَيى دةستةى سةرؤكايةتى كارةكان ثَيكةوة دةيكة

ثةيِرةو مامةَلةمان لةطةَل دا كردوون، بؤ هةَلسةنطاندنى تةواوى ليذنةكانيش ئةطةر بة بريتان بَى ضةندين 
كؤبوونةوةتان لةطةَل كراوة لةطةَل دةستةى سةرؤكايةتى ليذنةكان، بؤ ئةوةى لة ميزاج دةرنةضني ثابةندى 

م ثةيِرةوة بني، لةطةَل خؤتان ِرَيككةوتني لةسةر كؤمةَلَيك ثَيوةر بؤ هةَلسةنطاندنى كاروضاالكى ئة
ليذنةكان، ئَيمة لة وةرزى يةكةميش نةتيجةى بة ثَيى ثَيوةر بؤ تةواوى ليذنةكامنان ناردووةتةوة و دوايي 

ةَل سكرتاريةتى ليذنةكانيشتان كة كؤبوونةوةمان لةطةَل خؤتان كردووة، لةطةَل ِراوَيذكارةكانيشتان و لةط
ئايا بةم ثَيوةرانة ِرازين يان ِرةئيتان هةبووة لةسةر ثَيوةرةكان، هةندآ ليذنة بة تايبةتى ليذنةى ياسايي 
داواى طؤِرانكاريان لة ثَيوةرةكان كرد لةبةرئةوةى كاروضاالكيان جياوازترة، ئَيمة بة ثَيى ثةيِرةو مامةَلةمان 

بة ثَيى ثةيِرةويش وةآلمتان دراوةتةوة، وةآلمى نووسراوةكانيشتتان يةك رؤذ نة لة لةطةَل دا كردوون، 
كاروبار و نة لة دةستةى سةرؤكايةتى دوا نةكةوتووة كة ثَيويست بةوةآلم بكات، ئَيمة هةموو 

ئةو ثِرؤذانةي كة بؤتان نَيردراون ئةوانةي كة نووسراوي جةخت يشمان الية يةك بة يةك ئامارةكان
وةتان بؤ هاتووة و ئَيمة بة حوكمي ئةوةي با بة صةراحةترتيش قسة بكةين، ئَيمة ليذنةكان لة دوو كردنة

ليذنةكةي ثةرلةماني كوردستان جَيطري كراوة، هةم دةستةي  (19) سَي هةفتةي ِرابردوودا تةواوي
َيشمانة كة لة ةكاني، هةم بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤش ئةو تةعديلةي كة كراوة، ئَيمة لة ثيسةرؤكايةتي

( ليذنةكة بكةين و ئةو 19هةفتةي ئايندة كؤبوونةوةيةكي تريش بة تةواوي دةستةي سةرؤكايةتي هةر )
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بابةتةش لة بةرنامةي كاري ئَيمة دةبَي كة دةبَي ليذنةكان لة كاتي خؤي دا ِراثؤرتةكانيان حازر بكةن و 
 وةآلمَيكي موقنيعي بؤ دةستةي سةرؤكايةتي هةبَي.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:.ِرَيواز فائق حسبةِرَيز د
 بةَلَي، موذدة خان دةمَيكة، دواي ئةوة د.ِرَيبوار.

 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دواي دوو هةفتةكة وةآلمي حكومةت ئةوةية دةَلَي لة ئَيستادا وةزارةتي دارايي و ئابووري بة نووسراوي 
نةوةي زانيارين لةسةر فةرمانبةراني طرَيبةست، لة كةوانةيةكدا دةَلَي )هةر ( سةرقاَلي كؤكرد533ذمارة )

ةكان تةواو بوو ئاطادارتان دةكةينةوة(، هيض فةترةيةكي زةمةني دياري نةكردووة، ئةوا يكاتَيك زانياري
ةي لة ثَيويستة بةِرَيزتان وةكو سةرؤكايةتي فشار لة حكومةت بكةن فةترةيةكي زةمةني دابيَن، لةبةر ئةو

( هةزار فةرمانبةري طرَيبةست ضاوةِرَيي ثةرلةمانة  كة بتوانرَي ئةو ثَيشنيازة بِريارة بكرَي 30ئَيستادا )
بة بِريار و دامبةزرَين، هةموو جةلسةيةكي ثةرلةمان فةرمانبةراني طرَيبةست ثَييانواية دادةمةزرَين، كة 

بةِرَيزتان بفةرموون بة نووسراوَيك داوا لة حكومةت  ئةوان لة ضاوةِرواني و دَلةِراوكَييةكي زؤردان، تكاية
 بكةن ئةطةر بتوانن فةترةيةكي زةمةني دياري بكرَي زؤر باش دةبَي، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 سوثاس، بةَلَي، د.ِرَيبوار، فةرموو.
 بةِرَيز د.ِرَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:

 و ميهرةبان.بة ناوي خواي طةورة 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بوو لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان، لةبةر ئةوةي كة جةنابت 60من نوقتةي نيزامم لةسةر ماددةي )
بةآلم مادام هاتنة سةر تةفاصيلةكاني با بيخةمةِروو، ثةيوةستة بة ثرساندن، وةك  ،وتت دواي بِرطةكة

ئاماذة بةوة دةكات هةر ثرساندنَيك، هةر ثرسيارَيك كة ئاراستةي ( 3( بِرطة )60ئاشكراية كة لة ماددة )
( ِرؤذ تَيثةِر نةكات، من بةش 21وةزيرَيكي بةِرَيز بكرَي لة ماوةي هةفتةيةكدا يان لة باشرتين حاَلةت دا )

ك ( كؤمةَلَي3/11بة حاَلي خؤم ضةند ثرسيارَيكم ئاراستةي ضةند وةزيرَيكي بةِرَيز كردووة، بؤمنونة لة )
ثرسيارم ئاراستةي وةزيري خوَيندني باآل كردووة تاوةكو ئَيستا مانطةك تَيثةر دةبَي وةآلمةكةم بة دةست 
نةطةيشتووة، ئةطةرضي ئةو ثرسيارانةي كة من كردوومة بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ بووة، تةواوي 

ك تَيثةِر دةبَي تاوةكو (ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني تَيدا بووة، بةآلم مانطَي70مةرجةكاني ماددةي )
ئَيستا وةآلمةكة نةطةيشتووة، جطة لةوةي كة ضةندين ثرسيارم ئاراستةي وةزيري ثةروةدرة و وةزيري 

بةآلم لةبةر ئةوةي كة ئةوةي وةزيري خوَيندني باآل مانطَيك تَيثةِر دةبَي تاوةكو ئَيستا  ،دارايي كردووة
ة، ضونكة دَلنيام بة دَلسؤزييةوة يرؤكايةتي ثةرلةمان نيوةآلمةكة نةطةيشتووة، من طلةييم لة دةستةي سة
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( نووسراويان كردووة و ثرسيارةكةي منيان ئاراستةي بةِرَيز وةزيري خوَيندني 3/11لة كاتي خؤيدا لة )
ة تاوةكو ئَيستا وةآلمةكة نةطةيشتووة، ئةطةر بةِرَيزتان جةخت لةسةر ئةوة يباآل كردووة، بةآلم هؤكار ضي

وةزيرةكان ثابةند بن بة دةقة ثةيِرةوةكاني ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان، ئةوة ئَيمة ناتوانني  نةكةنةوة كة
ثرساندن بكةين و ناتوانني بةدواداضوون بؤ كاري خةَلك بكةين، بؤية داوا لة بةِرَيزت دةكةم كة 

 ِروونكردنةوةيةكي موقنيعمان بدةييَت لةسةر ئةو بابةتة، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ائق حسبةِرَيز د.ِرَيواز ف

لة سةرةتاي قسةكامن دا كاك د.ِرَيبوار طومت، جةنابتان ثرسيارتان كردووة و وةخيت لةسةر تَيثةِريوة، بةِرَيز 
سكرتَيري ثةرلةمامنان ِراسثاردووة بؤ ئةوةي ئامارةكان ئامادة بكات، ئامارةكان ئةوةبوو كة بةِرَيزتامن 

ةنابيشيت تَيدا بَي، جةنابيان نووسراوي جةخت كردنةوةي كردووة بؤ خوَيندةوة ِرةنطة ثرسيارةكةي ج
حكومةتي هةرَيمي كوردستان، لة وةخيت خؤيدا يان دواي تَيثةِربووني ئةو وةختة لة زووترين كات دا 
وةآلممان بدرَيتةوة، كة وةآلممان نةدرايةوة دةتوانن بِرؤن بؤ مةرحةلةيةكي تري ثرساندن و ئةوة 

 ؤ ِرَيطةي ثَيداون، ضي بكةين ئةو ثرؤسةية هةر بةردةوام دةبَي؟ هَيظيدار، فةرموو.ثةيِرةوي ناوخ
 بةِرَيز هَيظيدار أمحد سلمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( كابينةي نؤيةم لَيرة لة 11/6/2019بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ثرسيار هةية لة )

ةي وةرطرت، بةِرَيز سةرؤكي حكومةت كارنامةي حكومةتي ثَيشكةش بةردةم ثةرلةماني كوردستان متمان
كرد، لة خاَلي يةكةم لة كارنامةكةي باسي ضاكسازي كرد و ناردني ثرؤذةي ضاكسازي نوَي بة فؤرمَيكي نوَي 

( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ئةركي ثةرلةمان 2بؤ ثةرلةماني كوردستان، بة ثَيي ماددةي )
ري كردنة لة بةكارنامةي حكومةت، هةتا ئَيستا ثرؤذةي ضاكسازي بؤ نةهاتؤتة ثةرلةمان؟ كة ضاودَي

( نووسراوي 8/10خواسيت هةموو ثةرلةمانتار و خةَلكي كوردستانة، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، لة )
نووسراومان جةخت كردنةوة وةكو ليذنةي دارايي بؤ ئامادةكردني بةِرَيز وةزيري دارايي كة جاري دووةمة 

( هةتا ئةمِرؤ يةك دنيا ِرؤذ دةكات جةنابي وةزير جاري 8/10ناردووة هةتا ئَيستا ئةوة ئةمِرؤ لة )
(  ثاَلثشت بة ِراثؤرتي ديواني ضاودَيري دارايي لةسةر 8/10دووةميشة نايَيتة ثةرلةمان، لة هةمان ِرؤذ )

وَيندني باآل كردوومانة كة وةآلمي ئَيمة ثرؤذةيةكي طةندةَلي لة زانكؤي هةَلةجبة ئاراستةي وةزيري خ
بداتةوة لة هةموو ئيجرائةتةكان، كة ئاشكرا بووة، هةتا ئَيستاش جوابي ئَيمةي نةداوةتةوة، بةِرَيز سةرؤكي 

( بةهؤي قةيراني دارايي ثَيشينةي خانووبةرة، 3/6/2016ثةرلةمان، بة ثَيي بِرياري حكومةت لة )
هةتاوةكو ئةو قةيرانة ضارةسةر ببَيت، قةيرانةكة ضارةسةر بوو خةَلك  سلفةي زةواج هةموويان ِراطريان

مووضةي وةرطرت حكومةت داواي كردووة وةزارةتي دارايي دةبَي ثارةي ئةو هةموو ساآلنة ثَيكةوة بدةي، 
( هةتانووكة بة ثَيي 18/9/2019ئةطةر نةكةي ئةوةندة غةرامةت دةكةين، نووسراومان ناردووة لة )

حكومةت خؤي قةراري داوة كةضي ئَيستا هةر بة ثَيي قةراري حكومةت دةبَي ئةو خةَلكة سزا  قةرارةكاني
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بدرَيت، جوابي ئَيمة نةهاتووة، ئَيمة وةكو ثةرلةماني كوردستان ض هةنطاوةكي ياسايي دةطرينة بةر ئةم 
رلةمانة ياسا دةرضووة داخوازيانةي ثةرلةمان جَيبةجَي بكرَيت، هةروةها، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، لةم ثة

بؤ دامةزراندني دةستةي ديواني ضاودَيري دارايي لة هةرَيمي كوردستان و بة ثَيي قانوني ديواني ضاودَيري 
دارايي دةبَي لة ثارَيزطاكان بةِرَيوةبةرايةتي طشتيمان هةبَي بؤ ضاودَيري كردن، كة يةكَيكة لة هةستيارترين 

ردنةوة بؤ ديواني ضاودَيري دارايي ضووة بؤ كردنةوةي نووسينطة دامةزراوةكان، نووسراومان بؤ جةخت ك
لة هةردوو ثارَيزطاي دهؤك و هةَلةجبة، هةتا ئَيستا هيض جواب نةهاتووة، ديواني ضاودَيري دارايي لة ذَير 

زؤر فةرمانةكاني بة ثَيي ياساي ثةرلةماني كوردستان ئَيمة ناتوانني بةوانيش بَلَيني كاكة بؤ واتان كردووة؟ 
 سوثاس بؤ ئةم دةرفةتة بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

بةَلَي سوثاس، باشة وةرتان دةطرين، بةآلم هيض كةسَيك نابَي شتَيك بَلَي كة دووبارة بَي، كاك عبدالستار، 
 فةرموون.

 بةِرَيز عبدالستار جميد قادر:

 هرةبان.بةناوي خواي بةخشندةي مي
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةو طفتوطؤيةي ثةرلةمانتارةكان و لةطةَل بةِرَيزتان ئةوة ِروون بووةوة كة ثرؤسةي ياسادانان و ضاودَيري 
كردنيش لةم ثةرلةمانة سستة، ئةوةش بؤ دوو هؤكار دةطةِرَيتةوة، ئةوةي كة الي ئَيمةش هةية بةس 

نة بةرز بكةينةوة كة كةي كتامبان كردووة هةندَيكيان هَيشتا جواب ثَيويست ناكات ئَيمة هةموو ئةو كتابا
نةهاتؤتةوة، ئةوة بةشَيكي ثةيوةندي بة حكومةتةوة هةية كة لة وةآلمدانةوةدا بةِراسيت وةآلمي تاخرية و 
سستة، بةشَيكي ديكةي كة ئاماذةي ثَي كرا ثةيوةندي بة ليذنة تايبةمتةندةكانةوة هةية كة ثةيوةندي بة 

بةآلم بة ثَيي  ،( كاك هَيمن تةبعةن تؤزَيكي ِروون كردةوة84دي ثةرلةمانةوة هةية، بة ثَيي ماددةي )خو
( ِرؤذدا ئامادة بكات، ئةطةر بة ثةلة 21ئةم ماددةية ليذنةي تايبةمتةند دةبَيت ِراثؤرتي خؤي لة ماوةي )

تي دياريكراوي خؤيدا ِراثؤرتي خؤي بَيت دةبَي لة ماوةي حةوت ِرؤذ ئامادةي بكات، ئةطةر نةيتواني لة كا
ثَيشكةش و ئامادةي بكات، ضوار ِرؤذي تر مؤَلةتي ثَي دةدرَي بؤ ئةوةي ئامادةي بكات، ئةطةر نا من ثَيمواية 
ثَيويستة بةِراسيت لَيثرسينةوة بكرَي، ضونكة تةماشا دةكةم ئةم ثرؤسةي ياسادانان كة ئةم موئةسةسة 

دواداضوون كة ئةركي ئةو موئةسةسةية بة هؤي ئةوةي كة لةاليةك طةورةية ثَيي هةَلدةستَيت و بة
حكومةت جوابةكان زؤر تاخري دةكات، يان هةر نايداتةوة، يان بة هؤي ئةوةي كة ليذنةكاني خؤمان 
ئيشةكاني خؤيان لة كاتي خؤيدا وةكو ثَيويست نايكةن، من ثَيمواية ثَيويستة ئةو ثةرلةمانة وا لَي بكةين 

 كارا بَي لة ياسادانان، لة بةدواداضوون، با بَيني هةم ئةوةي كة كاك هَيظيدار باسي كرد، كة ئةكتيظ بَي
داخؤ ئَيمة دةبَي ض مامةلةيةك لةطةَل حكومةت بكةين لة وةآلم نةدانةوةى ئةو ثرسيار و ئةم داواكاريانةى 

ي ثةيِرةوي ناوخؤ كة هةية، دوو/ ئةوةى كة بة دةست خؤمشانة من ثَيمواية ليذنةكانى خؤمان بة ثَي
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ئيجرائاتيان لةطةَل بكرَي بؤضي تاخري بَي؟ يةعين خةَلك دةَلَي ئَيوة ياسا دةردةكةن، موتابةعة دةكةن، 
حكومةت بانط دةكةن، لَيثرسينةوةتان هةية، هيوادارم جةنابتان ضاوَيكي جيددي بةم قةزييةدا 

 خبشَيننةوة.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

بةِراسيت ئةوة ئيرت تةواو وةرطرتين خاَلي ثةيِرةوي لةبةرة ئةوةي وةختَيكي زؤر زؤرمان بؤ تةرخان كرد و 
وازحيشة، بةِرَيزتان ثرسيارتان كردووة، بةدواداضوونتان كردووة وةآلم نةدراونةتةوة، ثرساندن هةية، كة 

ئَيمةش ثرساندنةكانتان دةنَيرين بؤ  وةآلم نادرَينةوة و وةزيرةكان نايَين بِرؤن بؤ ثرؤسةي ثرساندن،
 ئةجنومةني وةزيران و ثشتيوانتان دةبني، ببوورن تةواو، وةختَيكي زؤرمان بؤ تةرخان كرد، فةرموو.

 بةِرَيز سريوان فرج حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ي ضةند ثرسيار و بؤ ئةوةي كات نةطرم، جةنابت بةَلَينت دابوو لة جةلسةي ثَيشوودا بة داتا ثَيمان بَلَي

 ضةند ياسا و ضي و ضي و ضي؟ جةنابت لَيرة تةنها بة سةر زارةكي ضةند ذمارةيةكت بؤ خوَيندينةوة.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسب

 ة.يية، ئةوة بة داتاية، لةبةر دةستمة بةِرَيز كاك سريوان، بة سةر زارةكي نييبة سةر زارةكي ن
 فرج حممد:بةِرَيز سريوان 

دةزامن منيش لةبةر دةستمة، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان منيش لةبةر دةستماية، من يةك خاَل دةَلَيم 
(ي جوابي دراوةتةوة و 86( ِرؤذدا، )21( ثرسيار ماوةي ياسايي تَيثةِر بووة لة )150جةنابت دةَلَيي )

وةآلم حسَيب بَي، وةآلم نية،  (ي جواب نةدراوةتةوة، من بؤ خؤم ضةندين ثرسيار ئةطةر ئةوة بة64)
( داوام كردووة 5/11ضةندين ثرسيارم ئاراستةي دةستةي سةرؤكايةتي كردووة، يةكَيك لةوانة ذمارةي )

ية، ية؟ وةآلمةكة الستيكيوتوومة ِرةوانةكردني بودجة بؤ نابَي؟ هةمان قسةي هاوكارم، بةآلم وةآلمةكة ضي
دةَلَي  هةمووي ناخوَينمةوة )ثَيتان ِرادةطةيةنَين بؤ ئةوة  ،ةوةنووسراوة وةآلمةكة لة دةستةي سةرؤكايةتيي

نووسراومان كردووة لة دةرةجنامةكةي ئاطادارتان دةكةينةوة( كةواتة هاوآلتييةكةي بةِرَيزيش لةسةر جاددة 
هةمان ئيشي من دةكات، ئةي من ضي دةكةم لَيرة؟ يةعين ئَيمة ضي دةكةين لَيرة؟ من ثَيمواية جةنابت 

َيي ِرَيككةوتووينة نازامن ضؤن ِرَيككةوتوون لةطةَل حكومةت دا هةماهةنطييةك بكةن، ئةمة هةماهةنطي دةَل
نية، وةلآل دَلدارييةكي يةك اليةنةية، حكومةت تَيطةيشتووة وا دةزانَي لةو نامة و نامةكاريية ئَيمة دَلداري 

 لةطةَل دا دةكةين كة ئةوة زؤر زؤر ناياسيية.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ز فائق حسبةِرَيز د.ِرَيوا

(، ئَيمة بة طوَيرةي ماددةي 98كاك سريوان طيان ئةطةر جةنابتان سةيري ثةيِرةوي ناوخؤ بكةن ماددةي )
( لة ثةيِرةوي ناوخؤ نووسراومان ئاراستةي ئةجنومةني وةزيران كردووة بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني 98)

( بودجةي طشيت هةرَيمي كوردستان بطاتة ثةرلةماني 15/10وةزيران، داوامان لَي كردوون كة دةبوو لة )



 397 

( لة 98(ية تَيثةِريوة، ئَيمة ثابةندين بة طوَيرةي ماددةي )15/10كوردستان، ماوةيةكي زؤر لةسةر ئةو )
ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان جةنابتان ئاطادار بكةينةوة كة دةبَي لة كاتَيكي نزيك دا 

ن، ثرؤذةي بودجةمان بؤ بنَيرن، ئةو وةآلمة ثةيوةندي بةو نووسراوةوة هةية، كاك بودجةكةمان بؤ بنَير
 سؤران.

 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( 21( بِرطةي سَييةم وازحة لةطةَل حكومةت ضؤن مامةَلة دةكرَي، ئةطةر حةفتةكة تَيبثةِرَي )60ماددةي )

ةمان زؤرترين فةرمانبةري هةية، لةبةر ئةوةي زؤرترين كاري ثةرلةمانتار ِرؤذي تري هةية، كاروباري ثةرل
( كارمةندي هةية، ثرسياري من هةية، بة حوكمي 90بؤ سةرؤكايةتي لة ِرووي كارووبارةوةية، نزيك بة )

ئةوةي كة من زؤرترين ثرسيارم ِرةنطة ئاراستة كردبَي و دةستخؤشيم هةية بؤ سكرتَير، زؤرترين ئةركي 
بة جَيهَيناوة و بةِرَيز جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان بة هةمان شَيوة نووسراوةكاني ئاراستة كردووة، خؤي 

بةآلم لةم دوواييانة هةست دةكةم ِرؤتينَيكي زؤر لة ثةرلةمان هةية بؤ ئاراستةكردني نووسراو، نووسراوي 
( ِرؤذ لةم ثةلةمانة 21مة، )( ناردوو4/11( بؤم هاتووة ئاراستة كراوة، )27/11ثرسياري من هةيانة كة )

ثرسيار ئاراستة نةكراوة، ثرسيار بؤ ئةوةي ئاراستةي بكةي يةكةم ِرؤذ ثرسيار دةبرَيتة نووسينطةي بةِرَيز 
( ئاراستة كراوة بؤ 27/11( بؤم بردووة، )4/11سكرتَيري ثةرلةمان، بةآلم بؤ منونة ثرسيارم الية )

ان، ئةطةر حكومةتيش ئةو ِرؤتينياتة بةو جؤرة بَي بة تةئكيد ئةجنومةني وةزيران، ئةوة طلةيي ية لة خؤم
( ثرسيارم لةو وةرزي ياسادانانة لة حكومةت كردووة، تةنها جارَيك ئةويش 131ثرسيارةكان هني دةبَي، )

ئةو مانطةية ئةطةر عوزري سكرتَيريش ئةوة بَي كة نووسينطةكةي طؤِراوة و هةندَيك هني بووة، بةآلم 
ة بؤ ِرؤتينيات هةر لةناو ئةم ثةرلةمانة، بؤ نووسراوي تري ليذنةكانيش ئومَيد دةكةم ( ِرؤذ زؤر21)

 ِرؤتينيات الي خؤمان كةم بكةين، بؤ ئةوةي لة حكومةتيش داوا بكةين ِرؤتينيات كةم بكرَيتةوة، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

ري بووة ماَلتم ئاواكرد، بةَلَي، بةسةرضاو، هةتا عةسر مةجالتان ( ثرسيار يةك دانةيان تةئخ131بةس لة )
 ، فةرموو.كاظمدةدةم بؤ خؤتان قسة بكةن، كاك د.

 فاروق نامق: كاظمبةِرَيز د.

 بة ناوي خواي بةخشندةي ميهرةبان.
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َيموابَي خاَلي ثةيِرةويشة، ديارة قسةكةي من لةسةر بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤي ثةرلةمانة و ث
بةِراسيت ئَيستا من وا دةيبينم يةعين بةوة دةست ثَي دةكةم وا دةيبينم كة ثةرلةمان لة دؤَلَيكة و خةَلك و 

( 36هاووآلتيش لة دؤَلَيكي ترة، يةعين من بةوة دةست ثَي دةكةم، من خؤم ماَلم لة طةِرةكَيكي ئاسايي ية، )
ندا يةك كاتذمَير كارةباي نيشتيماني نةبووة، ئةوة يةكَيكة لة كَيشةكاني سةعات كات تَيثةِريوة بةسةرما
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ئَيستاي ئةو وةرزة سةرماي هاووآلتيان بؤ لة بةرنامةي كاردا وجودي نية؟ من ثَيموابوو ئَيستا جةنابتان، 
ؤتان جةنابتان من بةِراسيت نازامن ئايا لةطةَل فراكسيؤنةكان دا ِرَيك دةكةون بةرنامةي كار دادةنَين؟ ئايا خ

دايدةنَين؟ ئايا حكومةت بؤتان دةنَيرَي دايدةنَين؟ خؤتان؟ يةعين من تَيناطةم ئةم بةرنامةي كارة ضؤن 
دادةنرَي؟ من ثَيموابَي ئَيستا جةنابتان وةزيري دارايي بانط دةكةنة ئَيرة و باسي ئةو سَي مووضةيةي 

انَي، وام ئةزاني ثَيموانوابوو بةرنامةي كار لَيدةكةن و ئةو ثاشةكةوتي مووضةيةي كةس مةصريةكةي ناز
( ساَلة حةل نةكراوة، وامان ئةزاني 28وةزيري كارةبا بانط دةكرَي و باسي ئةو كارةبا خراثة دةكرَي كة )

ئَيستا وةزيري كار و وةزيري ثالندانان بانط دةكرَي و باسي ئةو هةموو بَيكاري و ِرةخساندني هةلي كارة 
ر جادة دةسوِرَيتةوة بة بَي ئيش، وامانزاني جةنابتان بةِرَيز سةرؤكي وةزيران و دةكرَي كة طةنج لةسة

 بةِرَيز جَيطرةكةي بانط دةكةن، بؤ ئةوةي....
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

رة بة قسةكانت بكة، بةس دةرفةتَيك بدة، جةنابتان داواتان كردووة وةزيري دارايي بَيت بؤ ئَي كاظمكاك د.
 نووسراو؟ من ثرسيارت لَي دةكةم.

 فاروق نامق:كاظم بةِرَيز د.

ة وةزير بانط بكةي؟ يةعين جةنابت سةرؤكي يجةنابت سةرؤكي ثةرلةمانيت، جةنابت دةسةآلتت ني
ثةرلةمانيت تؤ متمانةت داوة بة وةزير، ئَيستا ناتواني وةزيرَيك بانط بكةي بؤ ئَيرة؟ دةزاني بةِرَيز 

ية، با قسةكامن تةواو بكةم دواي ئةوة وةآلمم يمان تكاية من حةزم لةو شَيوازي بِرينة نسةرؤكي ثةرلة
(دا بَيتة ثةرلةمان، هةموو ئةو 1/10بدةرةوة، يةعين وامانزاني ئَيستا لةسةر بودجة، بودجة دةبواية لة )

هاتة، كةس نازانَي كَيشانةي كة هةرَيمي كوردستان هةيةتي لة نةبووني بودجةداية، كةس نازانَي ضةند دا
ضؤن صةرف دةكرَي، كةس نازانَي نةوت ضةندة، داهاتي ناوخؤ ضةندة، خاَلة سنوورييةكان ضةندة، ئةطةر 
ئةوانة ِروون بَيت ئةو كاتة هاووآلتيش دةزانَي ئةم ساَل لة ثرؤذة ياساي بودجةدا ضةند هةلي كار و ضةند 

ي كارةبا، بؤ كةرتي ثةروةردة، بؤ كةرتي تةندروسيت، دامةزراندن هةية، ضةند ثارة تةرخان دةكرَي بؤ كةرت
ئةوةتا نةخؤشخانةكان دةرمانيان زؤر بة تةواوةتي كةم بؤتةوة تا حةددي نةمان، يةعين بةِراسيت سةبارةت 
بة ثرؤذةكان كة حكومةت وةآلم ناداتةوة، من ثَيمواية حكومةت هيض ثرؤذةيةكي قبوَل نةكردووة، ئةوةتا 

نابتان خستتانةِروو يةك تاقة ثرؤذة نية كة جةنابتان بؤ حكومةتتان ناردبَي و خؤ داتاكاني كة جة
(ي لةسةر كردبَي و فةرموو ئةو ثرؤذةية خبةنة بةرنامةي كاري خؤتانةوة، okحكومةت وتيب بةَلَي و )

كاتي  دوايي بةِراسيت ئَيوة بةدةسيت خؤتان ثةرلةمانتان بةو شَيوازة كؤت و بةند كردووة، يةعين ئَيمة لة
هةمواركردنةوةي ثةيِرةوي ناوخؤدا هاوارمان كرد طومتان تكاية ضؤن دةبَي ثةرلةمان ِرةزامةندي لة 
حكومةت وةرطرَي بؤ ئةوةي ئيشَيك بكات؟ يةعين مةعقولة ثرؤذةيةك لةبةر ئةوةي ثةرلةمان بتوانَي 

 خوَيندنةوةي بؤ بكات بة حكومةت بَلَي......
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 سةرؤكي ثةرلةمان: ن/بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 دةست خؤش. كاظمكاك د.
 فاروق نامق:كاظم بةِرَيز د.

 ببوورة، با قسةكةم تةواو بكةم زؤرم نةماوة، نازامن بؤ بةس قسةكاني من دةبِرَي ملة ثةرلةمانة.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

براي بةِرَيزم ئازيزي من،  كاظموورن، كاك د.بب تكات لَي دةكةم، بؤ ئةوةي ئَيمة قسةيةكي ِرةفيقانة بكةين،
 دةرفةت بدة بؤ ئةوةي ئَيمة قسة بكةين.

 ق نامق:فارو كاظمبةِرَيز د.

تؤ لة ناوةِراسيت قسةكاني من دا سيلسيلةي ئةفكارم دةثضِرَيين، من كؤمةَلَيك شتم داناوة هي سَي حةفتةية، 
كراوة، هةر حةفتةيةك دةبَي دوو دانيشتين تيابَي، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، سَي حةفتةية دانيشنت نة

ئةطةر لة هةر دانيشتنَيك دا من دوو دةقةم هةبَي، سَي دوويي ئةوا شةش، دوانزة دةقة كامت هةية، بؤ ئَيستا 
انة بةِرَيز سةرؤكي ية؟ بةِراسيت ئةطةر باسي كَيشةي خؤمة هةر باسي ناكةم، باسي كَيشةي هاووآلتييكات ني

 ةك دَيِرم ماوة تكاية با تةواوي بكةم.ثةرلةمان، ي
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 باش، با تةواوي بكات.
 ق نامق:فارو كاظمبةِرَيز د.

يةعين بؤ ئةوةتا عرياق لة تةنيشتمانة فةرموون خؤ ئةوةتا ئَيمة بةشَيكني لة عرياق، عرياق لة 
ر دةبَي خةَلك بَيتة سةر جاددة، خؤثيشاندان بكات، ِراثةرين تةنيشتمانداية خؤثيشاندانة، يةعين بؤ هة

بكات، هةرضي ثةرلةمان و حكومةت و سياسي و ثارتي سياسية هةر هةمووي رةفز بكات، هيضي قبوَل 
نةبَيت، ئينجا هةندَيك ضاكسازي لة هةرَيمي كوردستان دا بكرَيت، بؤ خؤي حكومةت نايَيتة ثَيشةوة ئاوِرَي 

 و ِرووتة بداتةوة كة لة هةرَيمي كوردستان دا بوونيان هةية. لةو هةموو ِرةش
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

، دةستت خؤش بَي، بةس قسةي تؤ نابِرم، كاك دكتؤر ماشةلآل قسةت زؤر كرد، بة قةت كاظمبةَلَي، كاك د.
زاني ضؤنة؟ ئَيرة شوَيين ئةوة نية ثَينج شةش ئةندامي ثةرلةمان دةرفةتت دراوةتَي قسةت كردووة، دة

هةموو ِرؤذَي ئَيمة بَيني قسة بكةين، جةنابت ئةركت هةية و منيش ئةركم هةية، با ئةركةكاني خؤتت ثَي 
(، دكتؤري، دةرفةت بدة بؤ ئةوةي خةَلكي طبيب(ي )طبيببَلَيم، ببوورة، كاك د.كاظم، جةنابت دكتؤري، )

( ئةندام 10بة طوَيرةي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ) تر قسةكاني بكات، بةِرَيزتان دةزانن
دةتوانن داوايةك ثَيشكةشي دةستةي سةرؤكايةتي بكةن بؤ ئةوةي بابةتَيكي طشيت خبرَيتةِروو بؤ طفتوطؤ لة 
نَيوان ثةرلةمان و حكومةت دا، بؤ بةديهَيناني ثةرذةوةندي طشيت، من ثرسيارت لَي دةكةم، ئةوة ماددةي 

( ِرةفيقي ترت لة ثةرلةماني 9لة ثةيِرةوي ناوخؤ، جةنابتان تا ئَيستا ضةند ياداشتتان بة ئيمزاي )( 66)
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كوردستان داوة بة دةستةي سةرؤكايةتي بؤ بانط كردني وةزيري دارايي؟ بؤ بانط كردني وةزيري 
لةو شَيوةية كة  ثالندانان؟ بؤ بانط كردني وةزيري نةوت؟ بؤ بانط كردني وةزيري كارةبا؟ ضةند ياداشيت

( ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمان واذووي لةسةر كردبَي داوتة بة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بؤ ئةوةي 10)
ئةو بةِرَيزانة بَينة ئَيرة؟ ئَيمة ئةوةي لةبةر دةستمانة كة داوا دةكات حكومةت بَي، ياداشتَيك كة براي 

سةر كردووة، داواي هاتين حكومةت دةكات، ئَيمة ئاراستةي بةِرَيزمان كاك مةم برهان قانع يةكةم ئيمزاي لة
بؤ ئةوةي لة دانيشتنَيكي ثةرلةماني كوردستان دا ئامادة بن،  ،حكومةتي هةرَيمي كوردستاني دةكةين

جةنابت دةزاني سةرؤكي ثةرلةمان ئةندامي ثةرلةمانة، تةنها دةتوانَي ئيدارةي جةلسةيةكي ثةرلةمان 
لة كوَيي ثةيِرةوةكةدا؟ لة كوَيي ئةو قانونانةي كة لةو هةرَيمي كوردستانة كاري  بكات، سةرؤكي ثةرلةمان

ثَي دةكرَي، ماددةيةكي قانوني هةية دةسةآلت دةداتة سةرؤكي ثةرلةمان بة فةردي، خؤي بة تاقي تةنها 
ي هةموو ئةو داواي هاتين وةزيرَيك بكات بؤ ثةرلةماني كوردستان ئةو ماددةيةم ثَي بَلَي، من ئةمِرؤ داوا

وةزيرانة دةكةم كة جةنابت دةيَلَيي، ثةرلةمان ئيشي دةستة جةمعية، دةسةآلتةكاني سةرؤكي حكومةت 
فةرقي هةية لةطةَل دةسةآلتةكاني سةرؤكي ثةرلةمان، دةمةوَي هةندَي قسة بكةين قسةي برادةرانة بَي 

ةرنامة بؤ ئَيمة دانانَي، تكاية هةَلمةضؤ بؤ ئةوةي منيش قسةكاني خؤم بكةم، يةكةم/ حكومةت ب
حكومةتي هةرَيمي كوردستان هيض دةسةآلتَيكي بةسةر ثةرلةماني كوردستان دا نية، هيض جؤرة 

ية، دةرفةت بؤ ئةوةي قسةكامنان تةواو بكةين، ئةم يدةسةآلتَيكي بةسةر ثةرلةماني كوردستان دا ن
بؤ دانراوة، ئةنداماني بةِرَيزي ثةيِرةوي ناوخؤية لة خولي ثَيشووي ثةرلةماني كوردستان ليذنةي 

ثةرلةماني كوردستان دةنطيان ثَيدراوة، من ثابةندم بةم ثةيِرةوي ناوخؤية، ئةوة بؤ ئةطةر الدانَيكي 
بضووكي بةسيتيش هةبَي لة بةرذةوةندي خةَلك بَي جةنابتان حةقي خؤتانة بَلَين الدانتان كردووة لة 

ستا لةبةر دةستتداية تا جةلسةكة تةواو دةبَي ئةطةر يةك ماددةي ثةيِرةوي ناوخؤ، لة ناو ئةو ثةيِرةوةي ئَي
تَيدابوو دةرفةتي دا بة من، دةسةآلتي دا بة ئَيمة وةكو سةرؤكي ثةرلةمان خةَلك بانط بكةم، بةِرَيزان 
وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان بانط بكةن بَينة جةلسةيةكي ثةرلةماني كوردستان بؤ ئةوةي قسةي خؤيانيان 

( ئةندامي ثةرلةمان بؤي هةية من بةياني 10و ئَيوة ثرسياريان لَي بكةن، جطة لةو حاَلةتةي كة )هةبَي 
 بانطيان دةكةم.

 فاروق نامق: كاظمبةِرَيز د.

بةس يةك ياسام ثَي بَلَي، ياسايةك دةرضووة بؤ ضارةسةري كَيشةي حيزب، ياسايةك دةرضووة بؤ 
ووة بؤ ضارةسةري كَيشةي خةَلك، موزايةدةي سياسي بؤ ضارةسةري ثارتي سياسي، هيض ياسايةك دةرنةض

ة، يخزمةتي خةَلك بَي هةر زؤر باشة دةيكةين، موزايةدةي سياسي ئةطةر بؤ خزمةتي خةَلك بَي عةييب ني
 خؤ موزايةدةي سياسي هةية خةَلكي تَيدا كوذراوة............
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 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة  كاظم( بِرطةي دووةم داوا دةكةم دوو لة دةربِرينةكاني بةِرَيز كاك 55بة ثَيي حوكمي ماددةي )

ة، ثةرلةمان و ثةرلةمانتاران ية خةَلك لة دؤَلَيكي تر نييثرؤتؤكؤل بسرَيتةوة، يةك/ ثةرلةمان لة دؤَلَيك ني
ة و كةسيش ناتوانَي يزَيك نينوَينةراني طةلي كوردستانن و هةموومان لة يةك دؤَلني، دوو/ هيض هَي

ثةرلةمان كؤت و بةند بكات، ئةطةر هةر ئةندام ثةرلةمانَيك ثَييواية كؤت و بةندة دةتوانَي خؤي ئازاد 
بكات و لةو كؤتة دةربضَي، دوو/ داوا لة بةِرَيزتان دةكةم دةسةآلتي خؤت بةكاربهَيين طفتوطؤي ثةرلةمان و 

( بِرطةي دووةم خاَلي 56ة، هةروةها ماددةي )يؤكايةتي بةو جؤرة نيشَيوازي ئةندام ثةرلةمان لةطةَل سةر
دووةم ئةطةر طفتوطؤكان لة بابةتي دانيشتنةكة دةرضوون ثَيويست دةكاتن بةِرَيزتان ئةركي ياسايي 
ثةيِرةوي خؤتان بة كار بهَينن، تكاية سةعات و نيوَيكة كؤبوونةوةي ثةرلةمان دةسيت ثَيكردووة با بضينة 

 نامةي كار و زؤر سوثاس.سةر بةر
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 بةَلَي دةضينة سةر بةرنامةي كار، فةرموون كاك بذار، بِرطةي يةكةمي بةرنامةي كار، فةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
(ي ساَلي 1اَلي )دووةم( لة ياساي ذمارة )ثشت بةسنت بة حوكمي ماددةي )دةيةم( بِرطةي )يةكةم( خ

(ي ساَلي 1عرياق ذمارة ) –( ياساي هةمواركردني دووةمي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان 2009)
( ِرؤذة ناِرةزايي لةسةر هةموو 15(ي هةمواركراو كة سةرؤكي هةرَيم بؤي هةية لةو ماوةيةدا كة )2005)

دةربرِبَيت و طةِراندنةوةي بؤ ثةرلةماني كوردستان بؤ ضاو  يان هةندَيك لةو ياسا و بِريارانة
(ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 95ثَيخشاندنةوةيان، هةروةها بِرطةي )يةكةم( لة ماددةي )

( بؤ ثةرلةماني كوردستان بة 752(، )د745(، )د738هةروةها نووسراوي سةرؤكايةتي هةرَيم ذمارة )د
(ي ياساي بة خاوةنكردني ئةو زةوييانةي لة 2019(ي ساَلي )3ياساي ذمارة ) مةبةسيت طةِراندنةوةي

عرياق، لةبةر ِرؤشنايي ئةحكامةكاني -سنووري شارةوانيةكان زَيدةِرؤييان لةسةر كراوة لة هةرَيمي كوردستان
ياسايية ئةم ماددة و بِرطانة و نووسراوةكاني سةرؤكايةتي هةرَيم ئةوة دةقي ِراثؤرتي ليذنةي كاروباري 
 دواي ئةجنامداني كؤبوونةوةيةكي تايبةت لةسةر طةِراندنةوةي ئةم ياساية بؤ ثةرلةماني كوردستان:

 بؤ/ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان
 بابةت/ ِراثؤرتي ليذنة

(ي نيوةِرؤ كؤبوونةوةي 12كاتذمَير ) 2/12/2019ليذنةي كاروباري ياسايي ِرؤذي دووشةممة ِرَيككةوتي 
( لة 745م دا بؤ تاوتوَي كردني نووسراوي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ذمارة )دخؤي ئةجنا

( كة ئاراستةي ثةرلةماني كوردستان كراوة، تايبةت بة ِرا و تَيبينيةكاني سةرؤكايةتي 28/11/2019)
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( ياساي بة خاوةن كردني ئةو زةوييانةي لة سنووري 2019(ي ساَلي )3هةرَيم لةسةر ياساي ذمارة )
رةوانييةكان زَيدةِرؤيي لةسةر كراوة، دواي طةِرانةوةي لةاليةن سةرؤكايةتي هةرَيمةوة، دواي شا

 طفتوطؤكردن و تاوتوَي كردن ليذنة طةيشتة ئةم ئةجنامانةي خوارةوة:
( بِرطةي )يةكةم( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان ياساكة وةك خؤي دةخرَيتة 95بة ثَيي ماددةي )-1

طي ثَيويسيت بة دةست هَينايةوة ئةوا ياساكة بة دةرضوو دادةنرَيت و ِراي ثةرلةمان ِرةت دةنطدان ئةطةر دةن
 ناكرَيتةوة.

ئةطةر ثةرلةمان ثَيداطري لةسةر ِراي خؤي نةكات و ياساكة وةك خؤي دةنطي ثَيويسيت بة دةست نةهَينا -2
ة تاوتوَي دةكرَيت و بِرطة بة بِرطة ئةوا داواكارييةكةي سةرؤكي هةرَيم بؤ ثَيداضوونةوة بةو شَيوةي خوارةو

 دةخرَيتة دةنطدان.
 جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان.

 ناوةِرؤكي تَيبينيةكانيش خبوَينني؟ 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 ( لة95ئَيمة يةكةجمار با يةكةم دانة خبةينة دةنطدان، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان بة طوَيرةي ماددةي )
( جزئي( يان )كليثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان كاتَيك كة سةرؤكي هةرَيم ياسايةك بة شَيوةي )

ِرةت بكاتةوة، بةِرَيزان لة ثةرلةماني كوردستان دةسةآلتتان هةية ياساكة وةكو خؤي جارَيكي تر دةنط 
ئةطةر دةنطتان ثَيدا ئةوا بدةنةوة، ئةو بؤضوونانة وةرنةطرن كة لة سةرؤكايةتي هةرَيمةوة هاتووة، 

يةكالكةرةوة دةبَي، ياساكة وةك خؤي دةِروا، ئةطةر دةنطتان ثَي نةدا و دةنطي ثَيويسيت بة دةست نةهَينا 
دةضينة سةر مةرحةلةي دووةم كة يةك يةك تاوتوَي كردني ئةو بِرطانةية كة داواي ثَيداضوونةوةي كراوة، 

ة دةنطدان، ضةند ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية لةبةر ئةوة يةكةم جار ئةو بابةتة دةخةين
ياساكة وةكو خؤي كة لة ثةرلةماني كوردستان دةرضوو بة بَي لةبةرضاوطرتين ئةو ثَيداضوونةوانةي كة 
بةِرَيز سةرؤكي هةرَيم داواي كردوون لةسةر داواي وةزارةتي شارةواني ياساكة وةكو خؤي ثةسةند بكرَي با 

( ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ياساكة وةكو خؤي بَي، دةضينة 8كاتةوة، )دةست بةرز ب
قؤناغي دووةم، قؤناغي ثَيداضوونةوةي ئةم ماددانةية كة بةِرَيز سةرؤكي هةرَيم داواي كردوون 

 ثَيداضوونةوةيان ثَيدا بكرَي، فةرموون يةكةم خبوَيننةوة كاك بذار.
 هلل:بةِرَيز بذار خالد عبدا

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( 1خاَلي )
 ( بِرطةي )يةكةم( وشةي )زَيدةِرؤ( بكرَيت بة )زَيدةِرؤكار(.1ماددةي )

 
 



 403 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

بةَلَي، كَي قسةي هةية لةسةر ئةوة؟ ض ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان قسةي هةية لةسةر ئةو بِرطةية؟ 
( بِرطةي )يةكةم( 1ة دةنطدان، ضةند ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ماددةي )دةخيةين

( 67وشةي )زَيدةِرؤ( بكرَيت بة )زَيدةِرؤكار( با دةست بةرز بكاتةوة، بةَلَي زؤر سوثاس، بة دةنطي )
 ئةندامي ثةرلةمان ثةسةند كرا، دوو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 ةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكي ث

 ( 2خاَلي )
ةكان( ي( بِرطةي )يةك( دةستةواذةي )بة ثَيي ماستةرثالن يان نةخشةي وردةكاري شارةوان2ماددةي )

 يةكان(.يبكرَيت )بةثَيي ماستةثالن و نةخشةي وردةكاري شارةوان
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

سةر ئةو بِرطةية؟ دةخيةينة دةنطدان وةك ئةوةي بةِرَيز ض ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان قسةي هةية لة
سةرؤكي ليذنةي ياسايي خوَيندييةوة، ض ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية با دةنطي ثَي بدات، 

 ( دةنط ثةسةند كرا، سَييةم.70بةَلَي زؤر سوثاس، بة )
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( 3ي )خاَل
( دةستةواذةي )خواست و خستنةِروو الدةبرَيت(، بةآلم سةرؤكي 2( بِرطةي )دووةم( خاَلي )3ماددةي )

 ثةرلةمان ئةطةر لةسةر بنةماش لةطةَل بَي لة ِرووي خوَيندنةوة ِرَيزماني و زمانييةوة باشرت دةبَيت.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

)لةسةر بنةماي خواست و خستنةِروو( الدةبرَيت، ض ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان قسةي  بةَلَي دةستةواذةي
 هةية لةسةر ئةو بابةتة؟ بةَلَي دكتؤرة.

 شايان كاكة صاحل حممد:بةِرَيز 
 بةناوي خواي طةورة.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

و( الدةبرَيت، ئةي دةستةواذةكة ضي لَي هاوِرام لةطةَل بةِرَيز كاك بذار كة )دةستةواذةي خواست و خستنةِرو
 دَيت؟ زؤر ِرةكيك دةبَي لة ِرووي ِرَيزمانييةوة.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:َيواز فائق حسبةِرَيز د.ِر

بةَلَي فةرموو كاك بذار ئةو ماددةية خبوَيننةوة وةكو خؤي بة بَي ئةو دةستةواذةية، ماددةي )سَيهةم( 
 (.2بِرطةي )دووةم( )
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 خالد عبداهلل: بةِرَيز بذار

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةم شَيوةيةية:

ي بةهاي 100بؤ ئةو كةسانةي سوودمةند بوون لة دةوَلةت لةاليةن ليذنةي تايبةمتةندةوة بة نرخي 
 ِراستةقينة دةخةمَلَينرَيت.

لةسةر بنةماي خواست و خستنةِروو حةزف دةبي، مةسح دةبي، بةهاي ِراستةقينةي زةوييةكة 
 َينرَيت.دةخةمَل

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

%ي بةهاي 100بؤ ئةو كةسانةي سوودمةند بوون لة دةوَلةت لةاليةن ليذنةي تايبةمتةندةوة بة نرخي لة 
 ِراستةقينةي زةوييةكة دةخةمَلَينرَيت.

 بةَلَي كاك بةَلَين، فةرموو.
 بةِرَيز بةَلَين إمساعيل حاجي إبراهيم:

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي
ة كَي نرخةكة دياري دةكات؟ كَي نرخة ِراستةقينةكة لةسةر ض بنةمايةك دياري دةكات، يدا ديار نيلَيرة

ئةطةر لةسةر بنةماي خواست و خستنةِروو نةبَي، لةسةر ض بنةمايةك حكومةتي هةرَيم نرخةكة دياري 
 دةكات بؤ ئةوةي كةسةكة هني بكات؟.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسبةِرَيز د.ِرَيواز فائ

نرخي ِراستةقينة يةعين نرخي بازاِر، ئةوة لة ِروونكردنةوةكةدا دةَلَين لةبةر ئةوةي كة خانوويةك هي 
يةكَيك بَي، ئةطةر تةجاوزيشي كردبَي بيشيخةيتة موزايةدةوة هيض كةسَيكي تر نايَي موزايةدة لةسةر 

ر ئةوة دةستةواذةكة زيادةية، ئةوة ِرةئي ئةوانة، بةِرَيزان خانووي كةسَيك بكات كة لة ناوي دانيشتووة، لةبة
هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ئةم دةستةواذةية البدرَيت لةطةَل ئةو ئيزافةية كة 

( ئةندامي 64بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي كاروباري ياسايي بؤي كرد با دةنط بدات، زؤر سوثاس، بة دةنطي )
 ثةرلةمان ثةسةند كرا، دواي ئةوة ضوارةم. بةِرَيزي

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 خاَلي )ضوارةم( 
 ( بِرطةي )سَييةم( بةم شَيوةية دةبَيت:3ماددةي )

لة حاَلةتي ِرووداني زَيدةِرؤيي لةسةر ئةو زةويانةي مولكي دةوَلةتن و مايف ِرةفتاركردني كةساني ديكةيان 
ةسةرة، يان موَلكي تةواون بة ثَيضةوانةي حوكمةكاني ياسا بةركارةكان ئةو كاتة ئةو زةوييانة موَلكايةتيان ل

هةَلدةوةشَيتةوة )حل( بة ناوي شارةوانييةكان تؤمار دةكرَين بة ثَيي ياساي بة خاوةن كردني زةويية 
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كار لة هةرَيم بةآلم لة حاَلةتي (ي بةر1970(ي ساَلي )80مريييةكان ناو سنووري شارةوانيةكان ذمارة )
ِرووداني زَيدةِرؤيي لةسةر بةشَيكي ئةو زةويانةي لةسةرةوة ئاماذةيان ثَيكراوة ئةوا ئةو بةشةي بة 
بيناكردن زَيدةِرؤيي لةسةر كراوة ئيفراز دةكرَيت و بة مةبةسيت بة خاوةن كردني بؤ كةساني زَيدةِرؤكار 

ة ناوي شارةواني ثةيوةنديدار بة ثَيي ئةو ياسايةي لةسةرةوة ئةويش لة دواي تؤماركردني ئةو بةشة ب
 ئاماذةي ثَيكراوة.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ئةم بِرطةية بؤية هاتووة، ئةم طؤِرانكاري ية، ئَيمة لة ياساكةي خؤمان دا 
مةكاني ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة وةزارةتي شارةواني داواي نووسيومانة هةموو ئةو زةويانةي كة حوك

كردووة كة بة شَيوةي لَي بكرَي بطةِرَيننةوة بؤ ئةسَل، ئةوةي كة دياري بكرَي كة ض زةويةك حةل دةكرَي، 
لة ِرووي تةكنيكي و قانونييةوة دروستة، ضونكة بةشَيك لة زةوييةكان لة ئةسَل دا خؤيان موَلكي 

ويستيان بةوة نية حةل بكرَين، ئةو ياسايةي كة ئَيمة دةرمان كردووة بةسةر ئةو زةويانةش شارةوانني، ثَي
جَيبةجَي دةبَي كة موَلكي شارةوانني و بةسةر ئةو زةويانةش جَيبةجَي دةبَي كة لة ئةسَل دا موَلكي 

فيان لةسةرة، ئةوةي شارةواني نني، موَلكي دامةزراوةكاني تري دةوَلةتن ، وةزارةتَيكي ترن و حةقي تةصةرو
بؤ ئةوةي بكرَين بة ناوي  ،حةل دةكرَي ئةوانةن كة لة ئةسَل دا بة ناوي شارةواني نني  و حةل دةكرَين

ةك خؤي لة ئةسَلدا بة ناوي يشارةواني، ئةطةر بة طشيت قسة بكرَي ئةو كاتة تةحصيل حاصلة، يةعين زةوي
ة، ضونكة لة ئةسَل دا هي خؤيانة، بةآلم يني نيشارةواني ية ثَيويسيت بة حةل و بة ناوكردني شارةوا

زةويةكاني تر كة ِرةنطة هي دامةزراوةكاني ترن ثَيويستيان بةوةية حةل بكرَين، هةَلبوةشَينرَينةوة و دواتر 
اني زَيدةِرؤكارةوة بكرَين، هةر يبة ناوي شارةواني تؤمار بكرَي، بؤ ئةوةي بتوانرَي بة ناوي هاووآلتي

 َيزي ثةرلةمانيش قسةي لةسةر ئةم بِرطةية هةية با بفةرموَي، كاك مةم، بةَلَي فةرموو.ئةندامَيكي بةِر
 بةِرَيز مةم برهان حممد قانع:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ة يمن ثرسيارم هةية لةسةر ئةوةي مايف ِرةفتاركردني كةساني ديكة، ِرةفتاركردن ئايا ئةوة شةرعيةتدان ني

ن يةعين لة ضوارضَيوةي قانونَيك دا ئَيمة ئةوة جَيطري بكةين، ِرةفتاركردن يةعين بة داطريكاري؟ ِرةفتاركرد
كةسانَيك هةبوون بة قانوني خاوةني ئةم موَلكة نني بةآلم تةصةروويف ثَيوة دةكةن، حةز دةكةين ئةوة 

بكات، ثَيمواية ِروون بكةينةوة، ثَيمواية بؤ سومعةي ثةرلةمان ئةم دةستةواذةية لة ناو قانونَيك دا جَيطري 
ئةوة لة ِرووي قانونييةوة ِرةنطة ئيشكالَيك هةبَي، دةكرَي هاوِرَيياني ياساييش وةآلميان هةبَيت، بؤية 

 ِرةفتاركردن بة ئيشكاليةتَيكي قانوني دةزامن، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

وة، مايف ِرةفتاركردن ئةو مانايةي نية كة ئَيمة لة كاك مةم، حةقي تةصةروف حةقَيكة بة قانون ِرَيكخرا
كورديدا دةخيوَينينةوة، حةقي تةصةروف حةقَيكي مةحصونة لة ناو قانوني مةدةني دا، ضؤن كةسَيك 
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حةقي هةية موَلكايةتي هةبَي، حةقيشي هةية تةصةرويف لةسةر ئةرزَيك هةبَي، زراعةتي تَيدا دةكات، 
ة، تاوةكو واريد نةبَي و يَيكخراوة، هيض شتَيكي نا قانوني و نا ئسوَلي تَيدا نيباخي تَيدا دةكات، بة قانون ِر

ئَيمة لة ناو ئةو قانونةدا دايبنَيني، ضؤن حةقي مولكية بة قانون ِرَيكخراوة، حةقي تةصةروفيش بة 
 هةمان شَيوة بة قانون ِرَيكخراوة، لةبةر ئةوة ئاسايي و سروشيت ية، بةَلَي.

 
 مة صاحل:بةِرَيز علي حة

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وةَلال من دوو موالحةزةم هةية، يةكةم/ لة خولةكاني ثَيشووشدا زؤر موناقةشةي زمانةواني و خاَلبةندميان 
دةكرد، من نامةوَي بضمة سةر يةك بة يةكي وشةكان، بةآلم بةِراسيت ئةو ثرؤذةية و هةندَيكي تريش 

َيرانة، ئةو ثةرةطرافةي بةردةمت خبوَينةوة لة يةكةمةوة تا ئةخري نة لةِرووي زمانةواني و خاَلبةندي دا و
نوقتةي تَيداية، نة فاريزةي تَيداية، لة كاتَيكدا نوقتة و فاريزة بة تةواوةتي مةعنا دةطؤِرَيت، بة تةواوةتي 

فتاركردنةكة، مةعنا دةطؤِرَيت، بؤية وايكردووة دوو ديِري يةكةم دةخوَينيتةوة زؤر رةكيكة، ئةوةي مايف ِرة
ِراستة، ئةوةي كاك مةم دةقيقة، هةية بة عةقد مايف ِرةفتاركردني لةسةرة، هةية بة ئةمري واقيع، بؤية 
ئةوةشيان ثَيويستة ِروونرت بكرَي، من ثَيمواية نوقتة و فاريزة بِرطةي يةكةميش كَيشةي نوقتة و فاريزةي 

يةك بِرؤينة سةر ئةوةي فاريزة لة كوَي ثَيويستة و هةية، فاريزة دانةنَيي مةعناكة دةطؤِرَيت، بؤية يةك 
 نوقتة لة كوَي ثَيويستة زؤر ئةوَي، بؤية هةموو ئةو ثةِرة بطةِرَي نوقتة و فاريزةي تَيدا نية.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

ئةوة ئةوةية كة بةآلم ئةوةي كة خؤمان كردوومانة لة ناو ياساكةدا نوقتة و فاريزةشي تَيداية، 
ناردوويانةتةوة بؤمان، ئةطينا ئةوةي كة خؤمان كردوومانة دةَلَيني لة حاَلةتي ِرووداني زَيدةِرةوي لةسةر 

ةكان هةَلدةوةشَيتةوة و يانةي حوكمةكاني ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة، سةرةتا موَلكايةتي زةوييئةو زةوي
(ي ساَلي 80ييةكاني ناو سنووري شارةوانييةكان ذمارة )دواتر بة ثَيي ياساي بة خاوةن كردني زةويية مري

ي بةركار لة هةرَيم، بة ناوي شارةوانييةكان تؤمار دةكرَين، بةآلم لة حاَلةتي ِرووداني زَيدةِرةوي 1970
لةسةر بةشَيكي ئةو زةويانةي لةسةرةوة ئاماذةيان ثَيكراوة، ئةوا ئةو بةشةي بة خانوو زَيدةِرةوي لةسةر 

از دةكرَي بة مةبةسيت بة خاوةنكردني بؤ زَيدةِرؤ لة دواي تؤماركردني بة ناوي شارةواني كراوة ئيفر
ثةيوةنديدار لة ضوارضَيوةي هةمان ِرَيكار و بة ثَيي ئةو ياسايةي لةسةرةوة ئاماذةي ثَيكراوة، ئةم ياسايةي 

دوو جار دراوة بة بةِرَيزان  كة لةم وةرزةدا دةرضووة ئيشكاليةتي ِرَينووسي و ِرَيزماني نية، لةبةر ئةوةي
ِراوَيذكاراني بواري ِرَيزماني  و ِرَينووسي لة ثةرلةماني كوردستان، بؤ ئةوةي ثَيداضوونةوةي بؤ بكةن، بةآلم 
ئةم دةستةواذةي جةنابتان باسي دةكةن بةَلَي لة ِرووي ِرَينوسييةوة هةندَيك هةَلةي تَيداية، لة ِرووي 

ي تَيداية، ئَيمة ناوةِرؤكةكةميان قبوَل بَي دواتر دةتوانني لة ِرووي فاريزة و خاَلبةنديشةوة هةندَيك هةَلة
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ئةندامَيكى ترى بةِرَيزى ثةرلةمان قسةى هةية، فةرموون ةندييةوة ضاككاري تَيدا بكةين، نوقتة و خاَلب
 بيخوَيننةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدان، بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى.

 عبداللة:بةرَيز بذار خالد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( بِرطةى سَييةم بةم شَيوةية دةبَيت:3ماددةى ) -4
يانةى مولكى دةولةتن و مافى رةفتاركردنى كةسانى ديكةيان يلة حالةتى روودانى زَيدةرؤيى لةسةر ئةو زةو

انة مولكايةتييان يةويلةسةرة يان مولكى تةواون بة ثَيضةوانةى حوكمةكانى ياسا بةركارةكان ئةو كاتة ئةو ز
يةةة  بةةةخاوةنكردنى زةوي سةةاى  بةةةثَيى يا كةةرَين،  مةةار دة شةةارةوانييةكان تؤ بةةةناوى  حةةةل و  شةةَيتةوة  هةَلدةوة

مةةارة ) شةةارةوانيييةكانى ذ سةةنوورى  لةةةناو  يةةةكان  سةةاَلى )80مريي لةةة 1970(ى  بةةةاَلم  هةةةرَيم،  لةةة  بةةةركار  (ى 
ةسةرةوة ئاماذةيان ثَيكراوة ئةوة ئةو بةشةى بة حالةتى روودانى زيدةرؤيى لةسةر بةشةكى ئةو زةويانةى ل

يةَةدةرؤكار  سةةانى ز بةةؤ كة بةةةخاوةنكردنى  سةةتى  يةَةت و بةمةبة بيناكردن زَيدةرؤييان لةسةر كراوة ئيفراز دةكر
ئةةةوة  سةةةر  سةةايةى لة ئةةةو يا بةةةثَيى  يةةدار  شةةارةوانى ثةيوةند بةةةناوى  شةةة  ئةةةم بة ئةويش لةدواى تؤماركردنى 

 ئاماذةى ثَيكراوة. 
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد.  بةِرَيز

شةةَيوةية  بةةةم  يةةة  ئةةةم بِرطة يةةة  طةةةَل ئةوة بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هةر ئةندامَيكى بةِرَيزى ثةرلةمان لة
ئةةةوة، 72دابنرَيتةوة لة ياساكة با دةست بةرز كاتةوة؟ بة دةنطى ) كةةرا، دواى  سةةةند  ( ئةندامى ثةرلةمان ثة

 فةرموون.
 خالد عبداللة:بةرَيز بذار 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةةةمان 5ماددةى ) -أ -5 سةةةرؤكى ثةر تةةر  خةةاَلى  بةةؤ  مةةةش  يةَةت. ئة سةةتنة روو الدةبر ( دةستةواذى خواست و خ

 ثَيويستة لةسةر بنةماش.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 (، كاك )رزطار(، فةرموون.5بةِرَيزان كَى قسةى هةية لةسةر )

 رَيز رزطار حممد حممود:بة
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةةم ( بِرطةى )ب( كة ئةَلَيت بِرطةية5ماددةى ) مةةةكانى  كةةة حوك ك زياد بكرَيت بةم شَيوةية )ئةو كةسانةى 
ئةةةذمار  سةةوودمةند  سةةانة بة ئةةةو كة ضةةى  نةةرَين( بؤ لةَةةت داب لةةة دةو ياساية دةيانطرَيتةوة بة دةسى سوودمةند 

ئةةةو  ؟بكرَين سةةانة زةويزؤربةى  يةةكة بةةؤ يةةةكانيان كِر يةَةوةردةطريَى  يةةان ل جةةارى دووةم ثارة بةةؤ  سةةتاش  وة وة ئَي
ضةةى  يةةة بؤ مةةةتيان هة سةةاَل خز ثةةازدة  بةةؤ  بةةةرن دة  سةةانة فةرمان بةخاوةنكردنيان، ئةو كةسانة هةندَى لةو كة

 ةكى تةجاوز، سوثاس.يخزمةتةكةيان بكرَيتة قوربانى زةوي
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 ثةرلةمان:ن/ سةرؤكى واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 (، فةرموون.سورانثَينجةم دوو بِرطةية )أ،ب(، كاك )

 بةرَيز سوران عمر سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةةِرَيز5ماددةى ) سةةايى  نةةةى يا لةةة ليذ يةةة  سةةيارَيكم هة مةةن ثر يةَةدةرؤكارة  ،( بِرطةى )ب(  سةةة ز ئةةةو كة طةةةر  ئة
كةةةين سوودمةندبوو تةجاوزَيكيشى كردبوو ئةو يةةان  ؟حاَلةتة ضى لَيب يةَةت،  سةةوودمةند دةب جةةار  يةةةعنى دوو 

 سوثاس وزةكة ضؤن مامةَلةى لةطةَل دةكةى؟تةجا
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

نةةى 5ئةو كةسانةى قسةتان هةية لةسةر ماددةى ) كةةة )أ( البرد نةةة  سةةتى بةِرَيزتا تةةةى لةدة ( لةسةر ئةو راثؤر
شةةَيو5زيادكردنى بِرطةيةكة بؤ ماددةى )خستنةروو(ة، )ب(  دةستةواذةى )خواست و بةةةو  بةةةِرَيز (  كةةة  ةيةى 

لةةة  سةةوودمةند  سةةى  بةةة كة تةةةوة  سةةاية دةيانطرَي ئةةةم يا مةةةكانى  سةةةى حوك ئةةةو كة يةةةوة،  طةةار( خوَيندي كاك )رز
بةةةِرَيزان د نةةرَى،  لةَةةت دادة سةةةيةدةو بةةذار( ق كةةاك ) بةةة  يةةن  فةةةت دةدة يةةة ةر ئةةةو بِرطة كةةة  ئةةةوة  سةةةر  كةةا لة ك ب

 ى ياسايى نيية ئةو هةر قسةَيكى تريشى هةية، فةرموون.ثَيشنيازى ليذنة
 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددةى ) لةةة  خةةاىل )3هةةةر  طةةةى دووةم  لةَة2( بِر لةةة دةو سةةوودمةندبوون  كةةة  سةةانةى  ئةةةو كة بةةؤ  يةةةن (  ةت لةال
شةةرت ليذنةى تايبةمتةندةوة بة نرخى لة سةدى بةهاى راستةقينةى زةوييةكة د مةةاددةى ثَي ةخةملَينرَيت، لة 

ئةةةو  حةةةقيقى  خةةى  سةةةدى نر باسكراوة عيالج كراوة، ئةطةر ئةو كةسة سوودمةند بووبَيت بة رَيذةى سةد لة
 زةويية تاثؤ دةكرَيت، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
خةة كةةاك ئةو بةِرَيزانةى ناويان نووسيوة بؤ ئةوةى قسة بكةن، )سةرضنار(  كةةرى(،  كةةاك )ز بةةاالنبو(،  كةةاك ) ان، 

بةةاس(، عثمان)زياد(، كاك )كاروان(، كاك )سيثان (، كاك ) كةةاك )ع (، كاك )لقمان(، كاك )ريبوار(، كاك )على(، 
 كاك )شاخوان(، كاك )سيثان(، فةرموون.

 بةرَيز سيثان سامل حسن:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةوودمةند وةكردن حلطؤرى برطا )ب( كو دةخاز كرية بَيتة زيد سةةى  بةةة كة تةةةوة  كمةكانى ئةم ياساية دةكرَي
بةةةوةش  مةةاذة  مةةةوَى ئا سةةَييةم دة مةةاددةى  كةةة  بةةة داوة  مةةاذة  تةةريش ئا لة دةولةتدا دةنرَى، لَيرةش لة خاَلَيكى 
كةةة  سةةانةى  ئةةةو كة بةةؤ  هةةاتووة  لةةة دووةم  سةةَييةميش  مةةاددةى  لةةة  بةةدةم،  خةةؤم  نةةةوةى  يةةى روونكرد بةةدةم دوا

لةَة لةةة دةو سةةتةقينةى سةةوودمةندن  بةةةهاى را سةةةد  لةةة  سةةةد  خةةى  بةةة نر نةةدةوة  نةةةى تايبةمتة يةةةن ليذ ةت لةال
زةوييةكة لةسةر بنةماى خواست دةخةملَينرَيت، لَيرة ثرسيارةكةم ئةوية هةيانة فةرمانبةرَيك ثاضة زةوى 
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بةةة نةةةبووة  شةةتَيكى لَي هةةيض  نةةةبووة  خةةةدةماتى  دة  وةرطرتووة ثارضة زةوييةك كة لةشَيوَينى ئاوا بووة هيض 
ئةةةم  شةةدا  لةَةةت لةكاتَيكي لةةة دةو بةةووة  سةةوودمةند  سةةانة  ئةةةو كة شةةَيوةيةك  بةةة ض  طةاَل رؤيشتووة ، ئةدى ئَيستا 

ثةةارةى يثارضة زةوي كةةةش  ضةةة زةويية نةةةوةى ثار تةةاثؤ كرد كةةاتى  ةشى كريوة دواتر خؤى دروستى كردووة لة 
ئةةةكرَى  بةةةران  بةةةر فةرمان كةةة بةرام يةَةرة ناحةقية سةةتى ل ئةةةطرَيت، بةرا لةةة لَيوةر سةةانةى  ئةةةو كة بةةةر  بةرام

يةَةرة  يةةة ل مةةةتن، بؤ كةةةم دةرا هةةةذار و  تةجاوزةكان نيشتةجَين كة ئةوانةى لة تةجاوزةكان نيشتةجَين كةسى 
سةةةد  لةةة  سةةةد  بةةة  بةةوون  سةةوودمةند  شةةرت  كةةة ثَي سةةانةى  بةراستى ئةم خاَلة بة هيض شَيوة رةوا نابينم ئةو كة

 بؤيان تاثؤ بكرَيت، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:ائق حسواز فرَيد. بةِرَيز 

 سوثاس، )سةرضنار( خان، فةرموون.
 بةرَيز سةرضنار امحد حممود:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةة  تةةةوة  سةةاية دةيطرَي ئةةةم يا مةةةكانى  كةةة حوك سةةانةى  ئةةةو كة ئةةةَلَى  كةةة  يةةة  طةةةى )ب( هة من قسةم لةسةر بِر

مةةاددةى )كةسى سوودمةند لة دةوَلةت دادةنرَيت، ئَيمة ماوةيةك ثَيش ئ سةةةر  مةةان لة يةةةك 3َيستا دةنط ( ماوة
مةةاددةى ) سةةةر  نةةط3ثَيش ئَيستا دةنطمان لة كةةؤى دة بةةة  سةةاكةية  طةةةى دووى يا ضةةةند  ،( بِر بةةة  نةةازامن  بةةورة  ب

بةةة  نةةدةوة  نةةةى تايبةمتة يةةةن ليذ لةَةةت لةال لةةة دةو بةةوون  سةةوودمةند  سةةانةى  ئةةةو كة بةةؤ  دةنطَيك بوو كة ئةَلَى 
سةةتةقين ئةةةم نرخى لةسةدا سةدى بةهاى را طةةةر  سةةاييةوة، ئة لةةةرووى يا مةةة  خةةةملَينرَيت ئة كةةة دة ةى زةويية

لةةة  بةةة  بةةووة  سةةوودمةند  ئةةةوةى  لةَةَى  شةةرتيش دة بِرطةية تةسبيت بكريت كة ئةَلَيت بة سوودمةند حيسابة ثَي
يةةان  ،سةدا سةد يةعنى تةعاروز دروست دةبَى بةةَى،  سةةوودمةند  جةةار  يةةةك  سةةَى  بةةَى كة سةةا دة بةةةثَيى يا ضونكة 

يةةة دةبَى دةستكا ئةةةو دذ يةكي ضةةونكة  نةةةبَى،  سةةبيت  يةةة تة ئةةةبَى بِرطة يةةان  رى ئةو ماددةى ثَيش و بكرَيتةوة 
 دروست دةبَى، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، كاك )باالنبو(، فةرموو.

 نبو حممد على:بةرَيز بااَل
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةةكراوة( ب5منيش لةسةر ماددةى ) ضةةاو  يةةا رة سةةانى ت يةةارة يةك يةةة د نةةيم هة ئةةةوةى  ،ِرطةى )ب( تَيبي بةةةر  لة
ؤشتنى يةكةمى ثَيوة رين و فئَيمة ئةو تةجاوزاتانةى كة ئةيبينني لة هةرَيمى كوردستانا كراوة هةمووى كِر

يةةةكى  ،كراوة يةَةت و لةجَيطة تةةةجاوزكار ب سةةى  كةةة ئَيستاش حكومةت دووبارة ثَيى ئةفرؤشَيتةوة، ئةطةر كة دي
بةةِروات ،ةوة هةرزانرت لةسةرى ئةكةوَىِرَيتةك بكيزةوي سةةايةوة  ئةةةم يا  ،وة ثَيشم وا نيية خةَلك زياتر بة ثري 

ئةةةو  ،ضونكة زؤر طران لةسةريان ئةكةوَى يةةة  ئةةةميش ئةوة يةةة  كةةة هة خةةاَلَيكى دي يةَةت،  مةةة البرب باشرت واية ئة
كةةراوة ،كةةراوة تةجاوز هةية لةسةر ضل مةتر ،تةجاوزانة بة يةكسانى نةكراوة مةةةتر  حةةةفتا  سةةةر  يةةة لة  ،هة
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شةةوَينَيكى  ،هةية لةسةر دوو سةد كراوة لةةة  سةةَيك  نةةاكرَى كة يةةة،  فةةةرقى هة وة بةثَيى شوَينةكة نرخةكانيش 
كةةردووة ) يةةةك  سةةةر زةوي نةةةجاوزى لة بةةدرَيت، 2م200باشا  لةَةةم  سةةتةفيد لةقة بةةة مو شةةة  يةةةكى با بةةاى ثارة  )

كةةات، ( كردوويةتى لة ج2م40كةسَيكيش لةسةر ) سةةتفادةيةكى لَينا هةةيض ئي كةةةش  سةةاَلى دي تةةا دة  شةةا  َيطايةكي
يةَةت  نرخَيكى واى لةسةر دانانرَيت بة هةمان شَيوة بةموستةفيد دابنرَيت، بؤية ثَيم واية ئةمة زيادة و البرب

 باشة، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 فةرموو. سوثاس، كاك )شاخوان(
 :رؤوف مصطفى بةرَيز شاخوان

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةَةةت 5ددةى )لة ما لةةة دةو سةةوودمةندبوو  بةةة  ( بِرطة )ب(ئةو كةسانةى كة حوكمى ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة 

يةَةتدادةنرَيت، بة بِر نةةة دةكر شةةووتر  ،واى من ئةمة غةدرَيكى زؤر طةورةية لةو خةَلكا كةةى ثَي ئةةةوة وة بةةةر  لة
سةةيا  يةةان با لةةة هاورَي شةةَيك  كةةةم و بة شةةوَينَيكى  كةةة لة بةةةجؤرَيك  يةةان  كةةةم  يةةةكى  بةةة زةوي كةةابرا  نةةاكرَى  كةةرد 

سةةتةفيد و  لةشوَينيك تا رادةى وةكو ثَيويست بةثَيى خةماَلندنةكة ناكات، ئةمة ئةبَى هةذمار بكرَيت بة مو
 ئةوانة بة بِرواى من ئةوة غةدرَيكى طةورةية و ، زؤر سوثاس. 

 ى ثةرلةمان:ن/ سةرؤكواز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 فةرموو. زؤر سوثاس، كاك )د.ريبوار( 

 بوار عبدالرحيم عبداللة:بةرَيز رَي
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شةيةك و، تةنها ئةوة ئةَلَيم هةر البردنى دةستةواذةيةك يان وزافةَيكم نيية لةسةر ئةو ماددةيةمن هيض ئي
لةةة  ،شتةى كؤتايى خبوَينرَيتةوةثَيويستة داِر ،يان رستةيةك ثَيش ئةوةى خبرَيتة دةنطدان بةةزانني  ئةةةوةى  بؤ 

 وة يان نا، سوثاس. رووى زمانةوانييةوة ئاَلوطؤر كرا
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

كةةاك تى جوابى )سةرضنار( خان دةداتةوةسوثاس، كاك )بذار(، فةرموو، و بةةَى،  ئةةةخري  لةةة  بةةا  ، لة ئةخري بَى؟ 
 )على( فةرموون.

 :على محة صاحل َيزبةر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةة )ويةكةم بةثَيى قانو يةةان  ئةةةوى تر بةةن،  يةةةك  تةةةناقوزى  يةَةى 100ن نابَى لة ياساَيكا دوو ماددة هةبن  %( ث
يةةةكى  ،دةفرؤشيتةوة ئةوة ئةطةر سوودمةند بوو واتة بة سعرى بازار ثَيى دةفرؤشيتةوة، بةاَلم ئايا لة ماددة

وةكو ئةوةى بَي بةرامبةر، ئةوة لة رووى قانوونيةوة ناكرَيت  ،دمةند حيساب ناكرَيت وتردا نةخَير بة سوو
فةةةقريداين خةةةَلكى  تةةةجاوزى  ،ئةمة خاَلى يةكةم، خاَلى دووةم هةموومان لةطةَل  ئةةةوةى  يةةة  مةةةرج ني بةةةاَلم 
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يةةةكَي كةةةين  تةةر نة مةةةنتيقى  سةةيار  بةةؤ ثر ( 2م300ك )كردبَيت هةمووى فةقري بَيت با ئةمة روونكرَيتةوةو، 
شةةة  يةَةت، هة سةةاب ناكر سةةوودمةنديش حي بةةة  كةةةم  سةةعرَيكى  بةةة  سةةةرى  يةَةت لة تةةاثؤش دةكر كةةردووة  تةةةجاوز 
كةةة  تةمةنى شةست ساَلة دةرفةتى تةعني بوونى ثَى نةدراوة عةرزَيكيشى وةرنةطرتووة، ئَى باشة با دةرفةتة

نةةةى زةويبدرَى بة ئةو تر ئةو تةجاوزةكةى لةسةر تاثؤ كرَى ئةوانى تريش هةر كة بةةوون ئةوا ان يةةى تةواو 
 وةرطرتوو ئةوجا دةرفةتَيكى تر بدرَيتةوة بةم، سوثاس. 

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 فةرموو،  سوثاس، كاك )بذار(
 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةةةبَى بؤ وةاَلمى كاك )على( و )سةرضنار( خان، ئةو كات تةعار  خةةاص  صةةى  وز دروست دةبَى ئةطةر دوو نة
صةةَيكى  جةةةم نة مةةاددةى ثَين لة ياساكةدا يان دوو نةصى عام هةبَيت، لَيرة ئةطةر ئةم بِرطةية زياد بكرَيت بؤ 
بةةةو  يةَةت  سةةت ناب تةةةعاروز درو تةةة  صةةة، كةوا صةةَيكى خا خةةاىل دووةم نة طةةةى دووةم  عامة لة ماددةى سَييةم بِر

يةَةت شَيوةية، ئةطةر لةنَيوان د شةةدا ب صةةى عامي وو نةصى خاصدا بَيت تةعاروز دروست دةبَى لة نَيوان دوو نة
 هةر تةعاروز دروست دةبَى، بةاَلم لَيرة عامة لة ماددةى سَييةم نةصَيكى خاصة ئيستننافة، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 فةرموو،  سوثاس، كاك )كاروان(

 محن عبداللة:بةرَيز كاروان عبدالر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

خةةان 5لةسةر ماددةى ) ( بِرطةى دووةم هةمان تَيبينى هةظااَلمن هةية، ثشتيوانى كاك )رزطار( و )سةرضنار( 
ئةةةو زةوي ضةةَى  مةةان نة كةةةم، بري بةةاالنبو( دة كةةاك ) يةَةيو  كةةة ز نةةةى  شةةَيكيان دا طةةة بة كةةراوة رةن سةةةر  ةرؤييان لة

يذةيةكى زؤر كةمة، بةاَلم من داوا دةكةم ئةوانةى طومانيان هةية لةم بابةتة دةستيان بةسةرداطريابَيت كة ر
فةةةقري و  خةةةَلكى زؤر  بةةؤرى  بةةةى  كةةاراوة زؤر سةةةر  يةَةدةرؤييان لة كةةة ز كةةةن  شةةوَينانة ب ئةةةو  با بِرؤن سةردانى 
لةةة كةةة  هةةةن  خةةةَلكانَيك  تةةدا  هةةةمان كا كةةريبَيتم وة لة خةةؤم  يةةةك  هةةةَلناطرَيت زةوي مةةةنتقَيك  هةةيض   هةةةذارة 

مةةة  ئةةةوان ئة طةةةَل  كةةرَيم لة سةةاب ب سةةوودمةند خي بةةة  شةةَيوة  هةةةمان  حكومةتدا سوودمةند بووبَينت منيش بة
كةةة  نةةني  شةةتاندن  عةةامن دوو ط صةةى  هةةةردووكيان دوو نة كةةا  سةةى دة بةةذار( با كةةاك ) خةةاَلى دووةم  كةةةم،  خةةاَلى ية

ئةةةو تةناقو يةَةت  يةةة ناب كةةةين بؤ شةةةى ب كةةةين و مناقة سةةةى ب يةَةـت، بابةتةكة بةطشتى دةبَيت كة ق صةةاتانة هةب
ئةةةو  يةةان  شةةَينينةوة  بةةدةين هةَليوة سةةةر  طةةى لة يةةة دةن ئةةةم ماددة يةةة  خةةامن هة ضةةنار(  ضةةوونى )سةر هةةةمان بؤ

 ماددةية دةستكارى بكرَي وةكو خؤى يان رَيطة نةدةين وةكو خؤى بِروات، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 سوثاس، كاك )لقمان(، فةرموو، 
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 بةرَيز لقمان محة حاجى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةَةدةِرؤكان 5سةبارةت بة ماددةى ) ضةةة ز لةةة ناو ( بِرطةى )ب( ئَيمة هةموومان ئةزانني كة زؤرينةى ئةوانةى 
يةةة  شةةمةرطةن، بؤ سةةن ثَي نةةاوخؤ و ثؤلي كةةانى  لةةة هَيزة مةةةتن  كةةةم دةرا بةةةرن و  شةةتةجَين فةرمان بةةابَلَيني ني

مةةةتى زيادكردنى ئةو بِرطةى  بؤ ئةو كةسانة بة سوودمةند هةذمار بكرَين فةرمانبةرَيك رةنطة تةمةنى خز
يةَةت30) سةةاَل ب يةَةت25يةةان ) ، (  سةةاَل ب نةةةدارى  ،(  بةةة  هةةةذارى  بةةة  طةةة  نةةةطرتووة، رةن سةةتا زةوى وةر تةةاكو ئَي

كة تاثؤى  هةوَلدابَيت كة ثارةى ثارضةَيك عةرز يان خانووى تةجاوز لة كةسَيكى تر بكرَيتةوة لة حالةتَيكدا
سةةوودمةندبوو  بةةة  مةةة  غةةةدرَيكى زؤرة ئة حةةةقى و  يةةة نا بةةؤم وا مةةةت،  تةةة حكو ثةةارةش دةدا دةكات مةبلةغَيك 
ضةةنار(  بةةاالنبو( و )سةر كةةاك ) سةةيثان(  كةةاك ) طةةار( و  كةةاك )رز بةةؤذوونى  لةةة  شةةتوانى  هةذمار بكرَى، بؤية من ث

مةكانى ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة بة خانيش ئةكةم، ئةم بِرطةية البربَيت زياد نةكرَى كةسةكة ئةوانةى حوك
 سوودمةند هةذمار بكرَين، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 فةرموو،  سوثاس، كاك )زياد(

 بةرَيز زياد جبار حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

طةةرين بةةاش و  شةةوَينة  كةةات، داوا ئةكةم ئةو شوَينانةى كة تةجاوزى تيا كراوة لة  يةةةكى زؤر ب كةةة ثارة يةةة  ط ني
ضةةة زةوي كةةة ثار نةةةى  هةةةموو ئةوا كةةة  ثةةارة كِريةةدووهةم دةبَى ئةوةمشان لةبةرضاو بَيت  بةةة  يةةة  نةةة ان هة يويا

ثةةارةى  ئةةةو  شةةوَينانة  ئةةةو  زؤربةى هةر زؤرى، زؤربةى ثارةشى لَيوةردةطريَى، من دَلنيات ئةكةم بةشى زؤرى 
كةةرَى، كة ثَيى كريوة لةطةَل ئةو ثارةى كة دةيد ثةةارة بي بةةةو  هةةةر  ا زةويةكة ئةطةر تاثؤى هةبَى بضَى بيكرَى 

بةةةجَيكردن  بةةةدةم جَي ضةةَى  خةةةَلك نا يةةة  سةةاكةم هة نةةةكردنى يا بةةةجَى  سةةى جَي يةَةرة تر مةةن ل ئةةةوةى  بةةةر  لة
ياساكةيةوة، ئةوةى كة برادةران باسيان كرد كةسَيك دووجار سوودمةند دةبَيت ئةوةى كة ثَيشرت سوودمةند 

ضةةؤن بووة و ئَيست ئةةةوة  كةةرَى،  سةةاب دة سةةوودمةند حي ا بة لة سةدا سةد ئةيكرَيتةوة كةواتة ئةو دووجار بة 
 ضارةسةر دةكرَى، لةبةر ئةوةى من ثَيم باشة ئةو برِ طةية البربَيت، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، كاك )زكرى(، فةرموو، 

 :امحد امساعيل كريزبةرَيز 
 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

وةاَل كاك لوقمانى ب راستى ئةو ئاخفتنَيت من بةحس كرن منيش وا دةزامن  هةر ئةو فةرمانبةرة ئةوَيت 
خةلكَى تةجاوز كرى ديارة جياوازييةكا زؤرا هةى خةلكةكَى زؤر يَي هةي فةرمانبةرة ذ مةجبووريَيت خؤ 

ل هَيزا ناظخؤ فةرمانبةرة، حكومةتا هةرَيما  ئةظة بيست ساَلة فةرمانبةرة لة هةموو وةزارةتةكان



 413 

كوردستانَى ثارضة زةوييةك نةدايَي خةلكةكيش يَي هةي ثارضة زةوي يَي وةرطرتى هةموو ثَيكظة 
 سودمةند بؤ ئةظة حةقَى وى دَى سوزيت ئةز طةل هندَى دا نيمة فةرمانبةر ب سودمةند هةذمار بكرَيت..

 ى ثةرلةمان:ن/ سةرؤكواز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، قسةى رةفيقةكانتان زؤر دووبارة مةكةنةوة، كاك )عباس(، فةرموو، 

 بةرَيز عباس فتاح صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةةكمان  هةةيض طفتوطؤ مةةة  ئةةةوةى ئَي بةةةر  بةةوورن، لة بةةةخؤم دةدةم مب طةةة  يةَةرةوة رَي يةةاتر ل لةسةر ئةم ماددةية ز
سةةةر نةكردووة لة ليذنةى ياسايى راى خؤيا يةَةرة لة كةةةم، ل ن تَيدا، يان لةبةر ئةوةى لَيرة داوات لَيكردم قسة ب

( بِرطةى يةكةميان خواست و خستنة روو نووسراوة ثَيويستة يةكسةر راستى بكةينةوة بيكةينة 5ماددةى )
)بنةماى خواست و خستنة روو( لةبةر ئةوةى لةوانةية لة ماددةكة نةقس دروست دةبَى، مةسةلةى بؤ زياد 

يةةةكمان كرد هةةةموو ال ن ئةم بِرطةى دووة ئةمة بةراستى من ثَيم واية ناعةدالةتى دروست بكا لةبةر ئةوةى 
يةَةدةرؤيان  نةةة ز خةلضكى ئةو واَلتةين لة هةموو شاروشارؤضكةى ئمةم واَلتة واقيعةكةمان بةرضاو بووة ئةما

سةة ،كردووة ئةةةو نةك ضوون ئةرزى دةوَلةت داطري بكةن ضوون ئةرزيان كِريوة لة كة طةةةر  مةةان ئة كةةة بَيطو َيك 
بةةة  شةةَى  كةةة زةوى دةفرؤ سةةةى  ئةةةو كة قةةة  شةةتووة، حة يةةةكانى فرؤ كةةة زةو بةةوو  طةةاى لَي مةةة ئا تةةةى ئَي حكومة
نةةة  يةةة ئةما ثةةَيم وا شةةَيكى زؤرى  ضةةؤنى وة بة بةةة  يةةوة  يةةةى زةوى كِر ئةةةو كابرا نةةةك  بةةَى  سةةاب  سةةوودمةند حي

بةةة يةةة  شةةارةكان هة نةةةوة زؤر لة لةةةثَيش راثةري نةةة  يةةة ئةما يةةان  لةوانة يةَةدةرؤكار،  بةةة ز سةةتكراوة  طةةةرةك درو
شةةوَينةكة  كةةة  يةةوة  ثةةارة كِر بةةة  ضةةووكى  خةةانووَيكى ب ضةةووة  سةةتى  سةةتكورتى لةرا خةلكَيك لةبةر نةبوونى و دة
زَيدةِرؤ بووة ئَيستا دةبَى ئةو تاثؤى بكا لةبةر ئةوةى ئةو خاوةنيةتى، لةبةر ئةوة ضةندين ساَل نةيتوانيوة 

هةةةر سوودمةند بَيت لة دةوَلةت ض بةةة  يةةان  يةَةدةِرؤ   بةةة ز كةةابرا  كةةة  خةةؤى  بةةؤ  يةةوة  ووة خانووَيكى بضووكى كِر
يةةة  تةةة لةوانة ئةةةو حالة يةةة  ثةةَيم وا مةةن  نةةاكرَى،؟  كةةرَى  ئةةةذمار ب سةةوودمةند  بةةة  سةةتا  كةةردووة ئَي تةةر  جةةؤرَيكى 
لةةة  عةةةقارى  سةةولفةَيكى  لةَةةت،  مةسةلةى سولفةى عةقارى الدَييةكانيش بطرَيتةوة كة سوودمةند بووة لة دةو

بةةة ال بةةؤ  شةةى  نةةاتوانَى ئةوة لةةةوَيش  كةةةن  ئةةةذمار دة دَييةك وةرطرتووة ئةمةش حالةتَيكة ثَيم واية سبة بؤى 
مةةن  يةةة  ثةةَيم وا مةةن  خةةاَلى )ب(  سةةتى  يةةة بةرا كةةرَى، بؤ قةةوورس دة سةةةر  كةةةى لة كةةرَى بارة سوودمةند ئةذمار دة

 لةطةَل ئةوةمة رةفزى بكةيةوة لةبةر ئةوة زيادة تَييدابَيت، سوثاس.
 

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 فةرموو،  (عثمانسوثاس، كاك )
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 كريم سوارة: عثمانبةرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةة داوة ئةةةو بِرطة كةةة داوة ،ديارة ئَيمة ئةو كاتة ئةو جةلسةية دةنطمان لةسةر  كةةؤى ثرؤذة سةةةر  جةةةنابى  ،لة
يةةة ئةطةر تةحة ،وةزيرى شارةوانى خؤى لَيرة بووة فوزَيكى هةبوو ئةو كاتة لةسةر هةر رَييةك لةمانة دةبوا

كةةةمرتين  ،هةر ئةو كاتة لَيرة باسى كردباية بيطوتباية تةحةفوزم هةية لةسةر ئةم خااَلنة سةةتيا  لةةة را خؤى 
مةةاددةى ) طةةةى )ب( 5قسةى كرد لةسةر بابةتةكان، بةَلَى لةسةر هةندَى بِرطة راى هةبوو، من ثَيم واية  ( بِر

لةةة ) ،خؤى جةنابى لَيرة بوووةزير  يةةاتر  كةةة ز شةةَيوةيةك 10ئَيمة دةتوانني بطةرَيينةوة بؤ ئةوة  هةةيض  بةةة   )
مةةةنى ) ،هيض زةوييةك تةوزيع نةكراوة لةاليةن حكومةتى هةرَيمى كوردستانةوة سةةاَل 8ئةطةر كةسَيك تة  )

كةةات18بَى وة بة واتا بؤتة ) سةةةرطريى ب هةةةبوو هاو ئةةةوةى  سةةتى  ،( ساَل مافى  شةةوَينَيكى ثَيوي هةةةبووة  بةةةوة 
يةةارة ح نيشتةجَيبوونى هةبا، لةم نةةةبووة د مةةة  ئةةةم وكحاَلةتة كة ئة مةةن  ضةةوونى  بةةة بؤ صةةرية وة  مةةةت موقة

ئةةةم  سةةاية و  ثةةرؤذة يا ئةةةم  مةةى  بةةةر دة طةةةورة لة سةةتَيكى  بةةة بةربة ئةةةبَي  ماددةية ئةطةر طؤرانكارى تَيبكرَيت 
 اس.ثرؤذةياساية لة نةتيجةيا توشى شةلةل ئةبَى، زؤر سوث

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 فةرموو،  (روميوسوثاس، كاك )

 :روميو حزيران نيسانبةرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةدام  ،ئةوةى راستى بَى من هيض قسةم نةبوو بةةةِرَيزةى ئة بةةرا  شةةك و  ئةةةو خو بةاَلم طوَيبيستنى هةرة زؤرى 
تةةةو كةةو  كةةةم وة حةةةز ئة مةةن  نةةةم  تةةةجاوزيان ثةرلةما نةةةى  كةةرَى ئةوا لةةةوة دة بةةاس  يةةدةم،  مةةن ب بةةَي  زحيَيكيش 

زَيدةرؤييان كردووة بةشى زؤريان خةَلكى هةذار و كةم دةرامةتن وة هةروةها باس لةوة دةكرَى كة  ،كردووة
ئةةةعرازى  ،كريويانة لةَةك  سةةةر مو كةةة لة نةةةى  ئةةةو تةجاوزاتا سةةةر  كةةةم لة بةةةراورد دة بةاَلم من ئةو مةسةلةية 
شةةوورييةكانثَيكهاتةك كةةةم  ،ان بة تايبةتى ئَيمة كلد و ئا نةةة  هةةةذارة و  نةةة  كةةة  ئةةةم خةَل يةَةت  سةةتى ب ئةةةوةى را

شةةيان كِر تةةة وة نة شةةَيكى  ،يةةوةدةرامة يةةة بة سةةنت و لةوانة نةةدن و كاربةدة هةةةموويان دةوَلةمة ضةةةوانةوة  بةثَي
 هةر تةنها ويستم ئةم خاَلة روون كةمةوة، سوثاس. ،زؤريشيان بةرثرس بن

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَي. دبةِرَيز 
 فةرموو،  (سوثاس، كاك )بذار

 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةةوة  ،من لة رووى قانوونييةوة باس دةكةم لةةة رووى قانووني مةةاددة  هةةةردوو  جارَيكى تر تةئكيد دةكةمةوة 
لةةةم  هةةةبيتدذ يةكى دروست ناكات وة ئةطةر هةردوو فةقةرةش  سةةايةدا  سةةَيك دوو  ،يا يةةة كة ئةةةوة ني نةةاى  ما

بةةة  ،لة ماددةى سَييةمدا هةية بِرطةى دووةم خاَلى دوو ،جار موستةفيد دةبَى بةةَى  سةةتةفيد  شةةرت مو ئةطةر ثَي



 415 

يةةة،  ،نرخى سةد لة سةدى بةهاى راستةقينةى ئةو زةويية بة حوكمةت دةدات ضةةى تَيدا كةواتة ئيستيفادةى 
نةةابَىلة حكومةت كِرئةو نرخة بة نرخى حةقيقى  يةَةرة  ،يوة دووجار موستةفيد  طةةةش ل هةةةر دوو بِر طةةةر  ئة

 مبينَيت هيض تةعاروزَيكيش نيية، زؤر سوثاس.
   

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
كةةردووة شةةاوةرةَيكمان  مةةة م لةةةمان ئَي نةةدامانى ثةر يةةة ،بةةةِرَيزان ئة ئةةى هة ئةةةَلَى )رةت  ،دوو رة يةةة  يةةةك هة رةئ

سةةةبكر حةةةىل وة نةةة  فةةةت  ،طااى(َيتةوة موقتةرةحةكةى سةرؤكايةتى( رةئيةكيش هةية دةَلَى )بطةي مةةة دةر ئَي
سةةة لةةة وة ئةةةو حة صةةاحل(  محةةة  لةةى  كةةاك )ع نةةة  يااهدةدةي كةةاط عةةةرز  بةةؤ  كةةةوة  ،مةةان  هةةةموومان ثَي ئةةةوةى  بةةؤ 

 تَييبثةرَينني ببَيتة بريؤكة و ثرؤذة هةموومان، فةرموو.
 بةرَيز على محة صاحل:

 سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز 
مةةةترة نةةةماى  سةةةى ) ،دابةشكردنى زةوى بةسةر هاواَلتيانا لةسةر ب ئةةةو كة تةةة  طةةرَى 2م200وا ( زةوى وةردة

تةةة ) ،( وةرطرتووة2م80بةاَلم ئةو كةسةى ) ،سوودمةندة كةةةى كةوا ( 2م120ئةطةر بة سوودمةند حيسابى 
كةواتة بووة بة  ،( هةبوو2م200حةقى خؤى )ثَيمان وابَى يةكَى ئةطةر بة تةجاوز يان بة  ،زةرةرى كردووة

مةةة )سةكةنى خؤى كة ئةتوانَى تَييدا بخاوةنى  يةةة ئَي شةةةرةفمةندانة، بؤ شةةَيوةيةكى  بةةة  سةةابت 2م200ذى   )
لةةة ) ئةةةوةى  نةةةماى 2م200كةةةين  سةةةر ب نةةةكرَى، لة ئةةةذمار  سةةوودمةند  بةةة  كةةردووة  تةةةجاوز  كةةةمرتى   )

لةةة ) ئةةةوةى  خةةةَلكا  ئةةةذمار 2م200تةوزيعاتى زةوى بةسةر  سةةوودمةند  بةةة  كةةردووة  تةةةجاوز  سةةةرةوةى  ( بة
 بكرَى.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:از فائق حسورَيد. بةِرَيز  
تةةة 2م201واتة هةر كةسَى ) ،بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان سةةابة، كةوا سةةوودمةند حي بةةة  ( تةجاوز كردبوو 

ئةةةو كةيس كةةرَى ) يةةاد دة يةةةك ز يةَةدَيت بِرطة شةةَيوةى ل سةةاية اغةى فةقةرةكة بةو  ئةةةم يا مةةةكانى  كةةة حوك سةةةى 
نةةرَى لةَةةت دادة لةةة دةو سةةوودمةند  لةةة ) ،دةيطرَيتةوة بة كةسى  كةةة  يةةة زَيدةرؤ بةةةرى زةوي طةةةر روو ( 2م200ئة

ئةندامانى  ،ى ثةرلةمان لةسةر مةبدةئةكة قسة كراوةن( سوودمةندة، بةِرَيزان ئةنداما2م201زياتر بوو(، )
كةةردووة، ئَي يةةان  سةةةى خؤ لةةةمان ق خةةؤى بةةةِرَيزى ثةر كةةو  سةةاكة وة ئةةةوةى يا شةةَيوةيةية،  بةةةم  سةةياغةكة  سةةتا 

طةةدان، 2م201دةخةينة دةنطدان ) نةةة دةن نةةاكرَى ئةخةي ئةةةذمار  ( دةخةينة دةنطدان ئةوةشى بة سوودمةند 
 نوقتةى نيزاميية؟ فةرموو.

 بةرَيز سوران عمر سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةة نةةةى يا تةةان ليذ سةةيؤنةكانة، ئةو ثَيشنيارةى بةِرَيزتان كرد هةةةموو فراك كةةةوتنى  نةةة رَي كةةردووة  تةةةرحى  ايى 
بةةؤ )2م200) نةةةبَى  سةةتى 201( تةجاوز بَيت سوودمةند  يةةة بةرا بةةَى، بؤ سةةوودمةند  بةةَى و  تةةةجاوز  مةةةتر   )
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شةةارةكان  لةةة  كةةةى  تةةاثؤ ئة سةةةر  ضةةةندى لة نةةاوة  تةجاوز بة مةتر ناثَيورَى ئةمة مةبدةئَيكة تؤ لة ياساكة دات
سةةتى ( لة قةزاكان ض2م200) يةةة بةرا يةَةرة، بؤ تةةةوة ل عةةةكس دةبَي هةةةمووى  ةندة؟ يةعنى ضى ئةم ثَيوةرانة 

بةةَى  سةةوودمةند  ئةمة عةدالةتى تيا ناضةسثَى من ئةزامن خةخمؤرى هةموو ثةرلةمانتاران بؤ ئةوةية خةَلك 
يةةد  مةةةترمان تةحد مةةان  كةةة خؤ ئةةةدةين  كةةة  كةةانى قانوونة تةةرى ماددة مةةةبادئى  نةةدَى  بةاَلم بةمة زةربة لة هة

تةةة )2م391كردووة، بؤية ثَيوةر ضيية من ئةيكةم بة ) بةةا نةطا ( 2م201( دةَلَيم كاكة دوو مةترم بؤ البةن 
 نامةوَى.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 فةرموو. كاك )د.ريبوار(

 بوار عبدالرحيم عبداللة:بةرَيز رَي
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةة  ،نى ئةوةى كة لةسةر بنةماى مةتر بَيتهةَلبةت ديارة ثَيوانةكرد يةةان  سةةوودمةند  بةةة  يةةا  بؤ ئةوةى كة ئا
يةةة لةَةةَيكى تيا يةةة هة بةةَى،  ،سوودمةند ئةذمار نةكرَى، ثَيم وا جةةوطرافى  تةةةوزيعى  نةةةماى  سةةةر ب يةةة لة شةةرت وا با

طةةةر يةةة ئة هةةاتووة، بؤ يةةةكانيش  قةةةزا و ناح نةةةهاتووة  شةةارةكان  نةةاو  تةةةنها  سةةايةكة  يةَةى  لةبريى نةكةن لة يا بَل
كةةة )2م200) يةةةكان  قةةةزا و ناح بةةؤ  ئةةةى  بةةَى  مةةةتر  ( و 2م250( واتة ثَيوةرى ثَيوانةكردنى سوودمةند بة 
ئةةةبَى 2م300) نةةةطرَى  يةةاواز هةَل سةةريى ج كةةةين تةف ( رَيطةى ثَيدراوة، بؤية ثَيويستة بؤ ئةوةى ياسايةك دةر

 زؤر روون و رةوا بَى حيسابى قةزا و ناحيةكان بكةين، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. َيز بةِر 

 كَيى تر ئةيةوَى قسة بكا كاك )مم(، فةرموو.
 بةرَيز مةم برهان حممد قانع:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةةةين لةةةةت ب ضةةةاوى عةدا ئةةةةبَى رة كةةةةين  سةةةا دةرة كةةةاتَى يا مةةةة  لةةةةتا  ،ئَي نةةةى عةدا ضةةةاو كرد لةةةة رة يةةةةعنى 

خةةةَلك  ،ونى و ئةخالقى ثةرلةمانتارةبةرثرسياريةتى ثَيويست ثيشةيى و قانو لةَةَيم  جةةةنابتان ب من ئةوة بة 
يةةةكى ) كةةةس زةوي بةةة دوو  تةةر  شةةارةكانى  ئةةةم 2م160هةية لة سلَيمانى يان لة هةولَير يان لة  تةةووة  ( وةرطر

بةةة ) يةةةكَيك  نةةة  نةةا يةع بةةة )2م90حاَلةتانة هةية لةناو قانو يةةا  لةةة 2م80(  كةةرَى  سةةاب ب سةةتةفيد حي بةةة مو  )
( بة موستةفيد حيساب نةكرَى، بؤية من هةست دةكةم ئيشكاليةتى قانوونى دروست دةكا، 2م200كاتَيكدا )

لةةى(  كةةاك )ع ئةةةوةى  يةةة  لةةة خةخمؤري ئةةةوة  بؤية من ثشتيوانى لة بؤضوونةكةى كاك )سؤران( دةكةم فيعلةن 
لةةة نا يةةاوازة   شةةارةكان ج لةةةناو  تةةةوة  لةةة يةةحيتةرحى كردووة، بؤية داوا ئةكةم ئاليةتَيكى تر بدؤزرَي ةكان وة 

 بؤية ميكانيزمَيكى تر بدؤزرَيتةوة بةم شَيوةية عةدالةت جَيطري نابَيت، سوثاس. ،ناوضة دوورة دةستةكان
 

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
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 فةرموو. )سةرضنار( خان 
 بةرَيز سةرضنار امحد حممود:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يةعنى بةراستى ئةوة ديسانةوة كارَيكى ناياسايية بة  ،مةتر بكرَى بة تاجاوز سةبارةت بةوةى كة تةحديدى

نةةةهاتووة 2م200مةتر تةحديد بكةى تةجاوز لة ) سةةاَيكا  هةةيض يا لةةة  ضةةونكة  يةَةت،  كةةةمرت ب ( زياتر بَيت يان 
بةةَيني با بةةةتَيكى ئةطةر زياتر بوو ئةوة بة تةجاوز حيسابة ئَيمة ئةبَى لةسةر ئةساساى مةبدةئَيكى قانوونى 

تةةةوة،  بةةؤ بدؤزرَي بةةةديلى  سةةةرَيكى  ئةةةبَي ضارة سةةايية  يةةة نايا تر دابنَيني، لةبةر ئةوةى ئةم ضارةسةرة ثَيم وا
 سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 فةرموو. كاك )عباس(  

 بةرَيز عباس فتاح صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةانيش 2م250( و )2م200م بابةتة بدةم ةسةلةى )من دةمةوَى روونكردنةوةيةك لة ( لة قانوونة جياوازة
لةةة ) ،شةةاروانييةكان يةةة زةوى  نةةةك هة كةةرا )2م200يةةةعنى قانوو بةةةش دة كةةاتى 2م200( دا لةةة  يةةاتر  ( ز

لةةة  مةةة  يةةدرايَى ئة قةةةى دة لةةةو حة يةةاتر  دابةشكردن هةر كةسَيك يةك مةترى زياتر وةرطرتاية بة نرخَيكى ز
بةة2م150قانوونَيكى ثَيشرتا هاتبوو ) اليةك، مةسةلةن لة يةةا( كرد لةةةوة ز شةةارةوانييةكان  خةةى  هةةةر  رتووة نر

مةةة  نةةةدا ئة تةةة لَيرا ئةةةم بابة بةةؤ  ضةندَيك بواية دوو سةد سَى سةد مةتر بواية نرخَيكى زياترى لَيوةردةطريا، 
بةةة ) يةَةدةِرؤيى  يةةدى ز يةةة تةحد سةة2م200ني ئةةةم كة نةةى  يةةد كرد مةةة تةحد تةةةيا، ئة لةةةم بابة كةةرَى  كةةة ( ب ةى 

تةةا سةةةر  كةةردووةثخةةانووَيكى لة يةةدى  شةةارةوانى تةحد كةةة  شةةرت  نةةةكانى ثَي هةةةموو قانوو كةةو  كةةةى وة هةةةتا  ،ؤ دة
سةةوودمةندى 2م200) بةةة  كةةةلعادة  يةةة  سةةتان هة ( لةبةر ئةوةي حالةتَيكة حالةتى جيا جيا لة هةرَيمى كورد

نةةاكرَى يةَةى ) ،خةذمار  كةةة دةل خةةؤ  تةةوانيبَيتى  يةةةك  طةةةر كابرا نةةة )( 2م200بةةةاَلم ئة بةةة دةطمة ( 2م201زؤر 
ئكيد نة فةقرية نة زَيدةرؤكارة ئةمة داطريكارة، ( ئةمة بة تة2م500( و )2م400و ) (2م300مةخسةدى )

تةةةوة قةةانوونَيكى تايبة لةةة  نةةةك  هةةاتووة  لةةةوةوة  سةةتى  ،لةبةر ئةوة بةراستى ئةمة  مةةة بةرا يةةوادارم ئة يةةة ه بؤ
كةةة  ،كارئاسانيَيكة بؤ خةَلكى كةةة  سةةة يةةةعنى رَيكةوتنَي ئةةةم ق نةةة  هةةاتووة  هةةةرَيم  سةةةرؤكايةتى  لةةة  نةةة  كةةراوة 

 جياوازانة جَيبةجَى بكرَي، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 فةرموو. كاك )مم(
 
 

 بةرَيز مم اسكندر مم:
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
فتنةكَى بؤ هندَى بشَيني دكةم كو طةلةك زةمحةتة د ظَى رونشتنَى دا ئةم بطةينة رَيكة هةست ثَي

خزمةتةكَى ثَيشكةش ب خةلكَى خؤ بكةين، ئةطةر لظَيرَيرَى بِريارا دوماهَيكَى ذى بَيتة دان رةنطة ئةو 
دادثةروةرييا كو مة دظَيت تَيدا نةبيت، مة هةميا ذى ثَى باشة خزمةتا كةم دةرامةت و هةذارَيت ظى وواَلتى 

 هةوة د ظَى رونشتنَى دا وةك سةرؤكايةتيا ثةرلةمان و ئةندامَيت بكةين، ذبةر هندَى ثرسيار ئةوة جةنابَى
بةِرَيزَيت ثةرلةمانى ئةو دةسةاَلت هةية كو بِرطةيةكَى ذ بِرطَيت بةرنامَى كار يا رونشتنا نوكة ثاش بَيخن 

هةبيت بؤ رونشتنا بهَيت باشرت رَيكةفتنَى ل سةر بكةين و بطةينة تةفاهومةكَى ئةو دةسةاَلت هةية؟ ئةطةر 
ب رةئيا من باشرتة بؤ هندَى بشَيني سيغةيةكَى باشرت و رَيك و ثَيكرت و ثرت دادثةروةرى تَيدا بيت 

 بضةسثينني بؤ هندَى خزمةتا خةلكَى خؤ بكةين، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 فةرموو. )شادى( خان 
 :شادى نوزاد وهاب بةرَيز

 لةمان.بةِرَيز سةرؤكى ثةر
شةةارةكانا ) لةةة  سةةاكة  بةةةثَيى يا مةةة  حةةةقيقى 2م200ئَي خةةى  بةةة نر كةةة  كةةردووة  بةةةوة  مةةان  يةةاتر ئاماذةك ( ز

شةةةرَى يةةَةى دةفرؤ كةةةة  ،ث سةةةانةى  ئةةةةو كة هةةةةموو  ئةةةةكات  كةةةةين وا  يةةةاد ب يةةةة ز ئةةةةو بِرطة مةةةة  يةةَةك ئَي كات
لةةةة ) كةةةردووة  سةةةةر  يةةةان لة كةةةة زيادةرؤي يةةةةكانى  مةةةةوَيت2م200زةو لةةَةَى نا بةةةَي دة يةةةاتر  بةةةة ،( ز ئةةةةوةى لة ر 

هةةةةمان  تةةةر  مةةةةت، دوا لةةةةالى حكو سةةةتةفيد  غةةةةير مو تةةةة  نةةةةكرَى وة ببَي سةةةاب  سةةةوودمةند حي بةةةة  كةةةةمرت 
شةةةى  سةةةتةفيدن بة نةةةةى مو سةةةتان ئةوا هةةةةرَيمى كورد لةةةة  مةةةة  كةةةرد ئَي مةةةاذةى ثَي مةةةم( ئا كةةةاك ) لةةَةةى  ئةةةةو خا

ضةةةةَيك زةوي كةةةةس ثار بةةةة دوو  يةةةان  تةةةووة )يةةةهةةةةرة زؤر ئةةةاخرييهى 2م180( و )2م200ان وةرطر ئةةةيال   )
سةةتا ئ مةةةت وة ئَي لةةة حكو بةةوون  سةةوودمةند  كةةة  نةةةى  لةةةنَيواَن ئةوا كةةا  سةةت دة يةةةكى زؤر درو مةةة جياوازي ة

لةةةة  تةةةوتنن  سةةةانَيكى زؤر ب ئةةةةوةى كة بةةةؤ  تةةةةوة  طةةةا دةكا هةةةةروةها دةر كةةةردووة،  يةةةان  نةةةةى زيادةرؤي ئةوا
لةةةة ) كةةةةمرت  بةةةة  يةةةةكانيان  نةةةاقوونى زةو بةةةة  كةةةة  بةةةن  ئةةةةوةدا  تةةةر 2م200هةةةةوَلى  خبةةةةمَلَينرَى وة دوا  )

لةةةة ئةةة يةةةاخود  كةةةةن  بةةةؤ ب جةةةةى  تةةةر معالة نةةةةى  ضةةةة زةويا ئةةةةو ثار كةةةةن  بةةةؤ ب جةةةةى  تةةةرى معالة ةوةى 
لةةةة ) كةةةةمرت  قةةةانوونى  بةةةة نا كةةةان  كةةةة زيادةرؤ ئةةةةكا  سةةةت  ئةةةةوة درو طةةةةرى  يةةةةكانا كاري ( 2م200رووثَيوي

يةةةة  ثةةةَيم وا مةةةةش  كةةةة ئة كةةةرَين  ئةةةةذمار ب مةةةةت  لةةةة حكو سةةةتةفيد  غةةةةير مو ئةةةةوةى  بةةةؤ  خبةةةةملَينرَى 
 لةوةوة بؤ دروست دةكات كة ضاوةروانى ئةكةين، سوثاس. خةلةلَيكى طةورةترمان

 
 
 

 بذار خالد عبداهلل: بةرَيز
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
من دظَيت وةكو ئةندام ثةرلةمانناخفتنةكَى بكةم، ثَيتظية د دانانا قاعيدَى قانوونى ئةم ضةند موحتاجن 

عةدلن، يةعنى ذبلى عةدالةتَى ئةم موحتاجى كو عةدالةتَى بةرضاظ وةرطرين، ئةم ثرت موحتاجَى مةبدةئَى 
عودلَينة، ئةظ ثارضا عةردى ئةظا كةسةكى يان هاوواَلتييةكى خانييةكَى ب تةجاوز يَي ل سةر ئاظا كرى 
عيربةت د هندَى داية ئةظ خانيية بؤ بَيت تاثؤ كرن وةختَى بؤ هاتة تاثؤ كرن، ئَي باشة ئةظ عةردة عةردَى 

يةعنى دَى جارةكا دى د ثَيشرِبكَييا دا بيت بؤ  ، بوو كةواتا ئةطةر سودمةند نةبووعام بووة عةردَى دةولةتَى
جارةكا دى دَى ثارضة عةردةكَى دى وةرطريت طةل وى خةلكَى كو نةوةرطرتى، وةكو عةدالةتا ئيجتماعى د 

بؤ من تاثؤ كر  ئةطةر ئةز هاوواَلتييةك خ من عةردَى دةولةتَي يَي طرتى من خانيَي ئاظا كرى ،هندَى داية
خالس يةعنى زَيدةتر ذَى ظَى، بؤ ضى ئةز موستةفيد نةخ، ضونكى هؤسا ئةز يَي حةقَى خةلكةكَى دى 
دخؤم، ذبةر هندَى وةكو عةدالةت و عةدل ئةم موحتاجى هندَينة ب ديتنا من ئةو كةسَى خانى بؤ تَيتة 

 تاثؤ كرن موستةفيد حساببيت ثةنايَي بؤ مةترا نةبةين، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. ةِرَيز ب

 فةرموو. كاك )رزطار(
 بةرَيز رزطار عيسى سوار:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
شةةةة سةةةَى راي ثةةةَيم با نةةةةوةيةةةئةةةةو دوو  يةةةة دةنطدا يةةةةك بَيخ بةةةةدواى  يةةةةك  شةةةةى  ،ةكان  ئةةةةوةى كَي بةةةؤ 

ئةةةةوةى )2م200) سةةةةر  يةةةارة لة كةةةة د يةةةت  سةةةةر بب بةةةة2م200( ضارة ئةةةةوة  بةةةينت  سةةةابة  (  سةةةتةفيد حي مو
ئةةةةوةى ) سةةةةر  يةةَةت، لة يةةةةكان دابنرر قةةةةزاو ناح بةةةؤ  يةةَةذةش  هةةةةمان ر كةةةرَى  طةةةةر دة كةةةرَى، ئة (، 2م300دة

 ( بينت بة موستةفيد حيساب بكرَى، زؤر سوثاس.2م400)
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 فةرموو. كاك )عبدالستار(
 بةرَيز عبدالستار جميد قادر:

 ةرؤكى ثةرلةمان. بةِرَيز س
شةةةكيلةكةى  كةةةردووة م تةةةةجاوزى  كةةةة  يةةةة  بةةةؤ ئةوة هةةةةموومان   عةةةةن دةزامن  يةةةة، تةب شةةةنيارَيكم هة مةةةن ثَي

خةةةَل لةةةو  سةةتةقينةى  خةةى را مةةة نر طةةةر ئَي كةةةى، ئة حةةةل  ئةةةمبةةؤ  سةةتةقينةية،  خةةى را طةةرين نر ن ك وةر
نةةةةكرَى هةةةةر  نةةةةبوو  سةةةووندمةن  سةةةوودمةند و  سةةةى  يةةةة با تةةةؤ ث ،رام وا كةةةة  يةةةة  ئةةةةوة وا كةةةو  ضةةةة وة ار

خةةةؤى حةةةةقيقى  خةةةى  بةةةة نر شةةةى  كةةةرَى ،عةةةةرزَيك دةفرؤ سةةةوودمةند ب سةةةى  سةةةى  ؟بةةةؤ با ضةةةى با ئةةةةدى بؤ
ضةةةة  كةةةة ثار يةةةة  تةةةةنها ئةوةندة هةةةاتووى  بةةةووة،  سةةةوودمةند  سةةةة  ئةةةةو كة كةةةة  كةةةرَى  بةةةوو ب سةةةوودمةند 

نةةني هةةةموومان دةزا طةةةرَى  لةةةوةى  كةةراوة  تةةةجاوز  كةةراوة  يةَةك  هةةةر نرخ بةةة  يةةوة  ئةةةو  ،ئةةةرزَيكى كر بةةةاَلم 
كةةةة  خةةةةى  بةةةَىنر سةةةتةقينة  خةةةى را طةةةرين نر يةةَةى وةردة بةةةة  ،ل كةةةةس  هةةةيض  سةةةتى  يةةةة بةرا ئةةةيم وا ئةةةةمن رة
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شةةار و  بةةؤ  نةةاوة  مةةان  كةةة دا يةَةوةرة  بةةةو ث نةةاوة  مةةان  مةةة دا كةةة ئَي يةةةى  بةةةو رَيذة نةةةكرَى  سةةاب  سةةوودمةند حي
قةةةزا و ناحي يةةة يةةبةةؤ  ثةةَيم وا شةةتووة  مةةان فرؤ ضةةونكة ثَي يةَةدَيت،  تةةايى ث شةةة كؤ بةةرؤين و كَي سةةةرى  ةكان لة

 شرتين ضارةسةر بيت، سوثاس.ئةوة با
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 )رؤذان( خان، فةرموو. 
 بةرَيز رؤذان حممد كريم:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 
ئةةةةةكات سةةةةتةقينة  خةةةةى را سةةةةى نر شةةةةوو با طةةةةةى ثَي مةةةةة بِر يةةةةارة ئَي هةةةةاو ،د لةةةةة  سةةةةتةقينة  خةةةةى را اَلتى ونر

يةةَةدةرؤكار كةةةة ز لةةةةوةى  يةةَةت و  سةةةتنة روو  وةربطري سةةةت و خ نةةةةماى خوا ئةةةةوةى ب تةةةر  يةةَةت و دوا وةربطري
كةةرَى ئةةةذمار ب سةةوودمةنديش  بةةة  تةةى و  ثةةارة كريبَي يةَةك  بةةة بِر شةةى  بةةربَى و خؤ يةةة  ،ال ئةةةم بِرطة يةةة  ثةةَيم وا

 هةر زياد نةكرَيت و البربَيت، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

شةةةةوو لةةةةةمان ث نةةةةدامانى ثةر سةةةةةعات )بةةةةةِرَيزان ئة تةةةةة،  ئةةةةةو كا تةةةةا  طةةةةرين  بةةةةة 2:30َيك وةردة سةةةةت  ( دة
 دانيشتنةكةمان دةكةينةوة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثاش ثشوو
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 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

طةةانى  يةةرى بازر بةةةِرَيز وةز بةةةخَيرهاتنى  سةةةرؤكايةتى  سةةتةى  نةةاوى دة بةةة  جةةةنابتان و  بةةةناوى  بةةةِرَيزان 
بةةةةِرَيز وة سةةةازى و  سةةةتا و ثيشة ضةةةاو، ئَي بةةةةخَيربَين سةر كةةةةين  لةةةةمان ئة بةةةارى ثةر بةةةؤ كارو هةةةةرَيم  يةةةرى  ز

طةةةةةةى ) لةةةةةة بِر مةةةةةة  يةةةةةةك 5ئَي يةةةةةةك  بةةةةةوو  يةةةةَةك  ضةةةةةةند موقرتةح بةةةةةوو  شةةةةةةمان كرد بةةةةةووين مناقة  )
فةةةة لةةةةمان  نةةةدامانى ثةر بةةةةِرَيزان ئة طةةةدان  نةةةة دةن حةةةةكان ئةخةي تةةةان موقتةرة شةةةوَينةكانى خؤ لةةةة  رموون 

شةةةن، طةةةةةكا داني تةةةوانني بِر ئةةةةةوةى ب نةةةةة بةةةؤ  كةةةة دةخةي هةةةةةردوو بذاردة بةةةةِرَيزان  طةةةةدان،  نةةةة دةن ن خبةي
بةةةةةِرَيزى  كةةةةة  هةةةةةر ئةندامَي لةةةةةمان  نةةةةدامانى ثةر بةةةةةِرَيزان ئة كةةةةةم  بةةةةذاردةى ية بةةةةذاردةكان،  طةةةةدان  دةن

مةةةةاددةى ) قةةةةى  تةةةةةوة دة خةةةةؤى مبَينَي كةةةةو  سةةةةاكة وة كةةةةة يا يةةةةة  طةةةةةَل ئةوة لةةةةةمان لة خةةةةؤى 5ثةر كةةةةو  ( وة
نةةةةكرَى يةةةاد  بةةةؤ ز طةةةةَيكى  هةةةيض بِر تةةةةوة  ئةةةةم مبَينَي نةةةى  يةةةاد كرد بةةةةِرَيزان ز تةةةةوة؟  بةةةةرز كا سةةةت  بةةةا دة  

مةةاددةى ) لةةةناو  صةةال  لةةة ئة خةةؤى  كةةة  كةةة  يةةة بِرطةَي مةةاددةى )5بِرطة يةةة،  بةةةرة 5(دا ني لةَةَى )روو خةةؤى دة  )
طةةةةى ) لةةةة بِر كةةةراو  مةةةاذة ثَي بةةةةرى ئا لةةةة روو يةةَةدةرؤكان  مةةةاددةى )6ز لةةةة  خةةةى 2(  بةةةة نر سةةةاية  لةةةةم يا  )

سةةةت  نةةةةماى خوا سةةةةر ب بةةةاو لة سةةةتةقينةى  بةةةةرى را جةةةةى روو بةةةةو مةر خةةةةملَينرَيت  سةةةتنة روو دة و خ
لةةةةة ) كةةةةان  لةةةةة ثارَيزطا لةةةَةةتَيكا  هةةةةةموو حا لةةةةة  كةةةةة  قةةةةةزاكان ل )2م300زةوية لةةةةة  لةةةةة 2م400(  ( وة 

لةةةة ) يةةةةكان  ئةةةةم 2م500ناح يةةةة  طةةةةَل ئةوة لةةةةمان لة بةةةةِرَيزى ثةر نةةةدامَيكى  هةةةةر ئة نةةةةكات(  ثةةةةر  ( تَي
فةةةةَي هةةةيض ئيزا بةةةةبَى  تةةةةوة  خةةةؤى مبَينَي كةةةو  تةةةةوة؟ )مةةةاددة وة بةةةةرز كا سةةةت  بةةةا دة نةةةا. 3ك  طةةةى هَي ( دةن

سةةةةاية  ئةةةةم يا مةةةةكانى  كةةةة حوك سةةةةى  ئةةةةو كة لةةةةمان ) نةةةدامانى ثةر بةةةةِرَيزان ئة تةةةر  كةةةةى  موقتةرةحة
يةةاتر  كةةة ز بةةةرى زَيدةرؤيية طةةةر روو كةةرَى ئة ئةةةذمار دة لةَةةت  لةةة دةو سةةوودمةند  سةةى  بةةة كة تةةةوة  دةيطرَي

شةةةمى طةةةى شة لةةة بِر يةةاريكراو  بةةةرى د كةةةمرتين روو لةةة  يةةة 2مةةاددةى ) بةةوو  ئةةةم بِرطة سةةاية(  ئةةةم يا (ى 
مةةةاددةى ) بةةةؤ  يةةَةت  يةةةاد بكر نةةةةماى 5ز سةةةةر ب يةةةا )لة سةةةتنة روو(  سةةةت خ سةةةتةواذةى )خوا هةةةةروةها دة  )

يةةةة  ئةةةةم ماددة يةةةة  طةةةةَل ئةوة لةةةةمان لة بةةةةِرَيزى ثةر نةةةدامَيكى  هةةةةر ئة بةةةدرَى،  سةةةتنة روو( ال سةةةت و خ خوا
بةةةةِرَي تةةةةوة؟  بةةةةرز كا سةةةت  بةةةا دة كةةةرَى  سةةةةند ب شةةةَيوةية ثة مةةةاددةى )بةةةةم  لةةةةمان  نةةةدامانى ثةر ( 5زان ئة

 (.6( ئةندامى ثةرلةمان ثةسةند كرا، فةرموون كاك )بذار( بِرطةى )71بةو شَيوةية بة دةنطى )
 بةرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 
 ( هةردوو بِرطةى دووةم و سَييةمى البدرَيت.8( ماددةى )6خاَلى )

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:حسواز فائق رَيد. بةِرَيز 
لةةةةةمان نةةةةدامانى ثةر ئةةةةةم  ،بةةةةةِرَيزان ئة سةةةةةر  يةةةةة لة سةةةةةى هة لةةةةةمان ق بةةةةةِرَيزى ثةر نةةةةدامَيكى  هةةةةةر ئة

 بِرطةية با بفةرموَى، كاك )سيثان(، فةرموو.  
 سيثان سامل حسن: بةرَيز
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 
م ياساية بة خاوةن كردنى ئةو زةوييانةش ( خااَل دووةم و سَييةم ظى رةنطينة كو حوكمةكانى ئة8ماددَى )

( 13/3/2018دةطرَيتةوة كة دةكةونة نَيوان خانووى دروستكراو لة ناوضةكانى نيشتةجَى بوون ثَيش )
دروستكراون و يان روخَينراون دواي ثابةندبوون بة مةرجةكانى ترى ئةم ياساية، لظَيرَي من دظَيت ئاماذة 

ةوى هةبوونة خةلكى خانى ئاظا كرينة ىَل ذبال ليذنَيت زَيدةطاظى ظة ب وَى ضةندَى بدةم طةلةك ثارضة ز
هاتينة هةِرفاندن يان رَيك ثَي نةهاتية دان دروست بكةن يان ب هيض ئةطةرةكَى واستةيةكَى يان هةر 
تشتةك ل بةر دةست نةبووة بشَينت خانيَي خؤ يَي زَيدةطاظيَي دروست بكةت د دةمةكَى دا ئةظ ثارضة 

كِرى، بؤضى ئةظرؤكة د ماينا دوو خانيَيت تةجاوزدا كو ئةظرؤ هةر دوو خانييا تاثؤ بكةين ىَل  زةظيية يا
دطةل هندَى دا ئةظ ثارضة زةظيية كو خودانَى وَى يَي دةست رؤيشتوو نةبووة يان دةستَى وى درَيذ نةبووة 

بلوك داناينة سةر ئَيك ذ بال كو بطةهيتة واستةكارييةكَى كو بشَينت وى خانيَي تةجاوز ئاظا بكةت يان دوو 
ليذنةيَين زَيدةطاظيَي ظة خانيَي وى هاتيية خراث كرن، بؤضى ئةظرؤكة وى مافى نةدةينة وى كةسى ذى 
ئةو ثارضة زةوى بهَيتة تاثؤ كرن ذبؤ وَى  ئَيكَى ئةو ذى سودمةند ببيت و هةم روويَي وى كةمةَلطةهى ذى 

رت بؤ ناظا وى جهى بَيتة كرن، لةورا ثَيشنيارا وَى ضةندَى دكةم دَى جوانرت بيت دةمَى كو رَيكخستنةكا باش
 كو ئوظ ماددة وةكى خؤ مبينيت، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 كاك )د.امساعيل(، كاك )كاوة(، كاك )سةركؤ(، كاك )د.امساعيل(، فةرموون.

 :طهامساعيل على  بةرَيز
 . بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

نةةة  ثةةرت  بةةارا  عةةةردى  عةةة  ئةةةوَى قت كةةو  بةةةر  كةةرن ذ غةةا  تةةة ئيل يةةت نةهَي مةةاددة مبين ئةةةظ  نةةة  طةةةل هندَيي ئةةةم 
هةةةةةةكَى ب  تةةةةةة ج شةةةةةياية بطةهي سةةةةةةاَلتة و نة بةةةةةَي دة تةةةةةة و  سةةةةةت كور هةةةةةةذار و دة ئةةةةةةو  كةةةةةرى  ظةةةةةا  ئا
ئةةةوى  نةةةئاظا كريية خةةؤ  سةةةاَلتيا  بةةَي دة خةةؤ و  فةةةقرييا  ثةةرت ذ  بةةارا  كةةةت  ظةةا ب خةةؤ ئا بةةؤ  سةةتةكاريةكَى  وا
كةةرَي  ئةةو ذ  ظةةة  ضةةؤبا تَي بةةا و  ظةةا كر خةةؤ ئا بةةؤ  كةةر  حةةةز  ئةةو  كةةِرى  يةةَي  ئةةةوَيت دى  كةةى  كةةة وى ذى وة هة
تةةةة  يةةَةذم نةهَي ئةةةةز ب شةةةياية  سةةةةاَلتيا وى ذى نة بةةةَى دة ئةةةو  شةةةياية  يةةةا وى نة سةةةت كورتي بةةةةس دة كةةةةتبا،  دةر

 مةحروم كرن خاسةتةن ئةطةر وى حيازة هةبيت سةر وَى ثارضة عةردى، سوثاس.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:از فائق حسورَيد. بةِرَيز  

 كاك )كاوة(، فةرموون.
 
 
 

 بةرَيز كاوة عبدالقادر حسن:
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 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نةةي 8منيش لةطةَل مانةوةي برطةي دووةمم لة ماددةي ) خةةاوةن كرد بةةة  سةةاية  ( كة ئةلَي حوكمةكاني ئةو يا

كةةرايئةو زةوي سةةت  خةةانووي درو يةَةوان  نةةة ن خةةانوانةش ئةطرَيتةوة كة ئةكةو نةةاكرَي دوو  يةةةعين  سةةت  وو،  درو
كةةارَي يكرابن بة زَيدةرةوي و ثارضة زةوييةك كةوتبَيتة نَيوانيان كة ئةو ثارضة زةوي هةةةر هؤ ة خاوانةي بة 

ضةةة  خةةاوةني ثار سةةةي  ئةةةو كة بةةؤ  نةةةكرَي؟  تةةاثؤ  نةةاكرَي  كةةات  سةةت ب سةةةر درو خةةانووي لة نةةةيتوانييَب  بةةَي 
ئةةةيةةةكةية، بَيطومان ئةو ثارضة زةوييزةوي تةةةة  سةةت كور هةةةذار و دة سةةَيكي  يةةةتي كة سةةةي خاوةن يةةة  ،و كة بؤ

سةةةكان  لةةة ق شةةتطريي  كةةرَي ، ث تةةاثؤ ب ئةةةويش  ئةةةوةم  طةةةَل  يةةة لة كةةات، بؤ نةيتوانيوة خانووي لةسةر دروست ب
 دكتؤر امساعيل و كاك سثانيش ئةكةم، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 ، يةكةم، كاك هَيظيدار فةرموو.ئَيمة دوو شت ئةخةينة دةنطدان

 :سلمان بةرَيز هيظيدار امحد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةةن،  بةةةناوي ب هةةةبَي  ضةةة زةوي  كةةةس ثار ئَيمة لةطةَل ئةوة نني هةر كةس بؤ خؤي دةوَلةمةند بيَب و هةر 
 ئَيرة ثةرلةمانة، ناكرَي بة عةتف قسة بكةين.

 كى ثةرلةمان:ن/ سةرؤواز فائق حسرَيد. بةرَيز بةِرَيز 
 سوثاس، دكتؤرة فةرموو.

 :ابراهيم ظااَل فةريد بةرَيز د.
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نةةي ئةو بِر مةةةت كرد يةَةي خز سةةت ل سةةاكة  مةبة نةةاو يا طةية كة نَيردراوةتةوة بة مةبةسيت ئةوةي هةَلطريَي لة 
تةةةية، ضونكة زةوييشريازةي كؤمةَلايةتي خةةانووي  يةَةواني دوو  تةةة ن كةةة ئةكةوَي هةةةردوو ةك  سةةتاوة  لةةة ئَي جاوز 

بةةة ئةةةويش  شةةةِر ساحييب خانووي تةجاوز سيالحيان حازر كردووة بيَب  نةةة،  هةةي م ئةةةلَي  ئةةةو  يةةان،  لةةة نَيوان
تةةر  يةةةكي  يةةازةي ئةلَي لة من نزيكرتة هي منة، لةال عةةةقار نيح بةةؤ  لةةة  بةةؤ مةنقو لةةة يةةتةةةنها  سةةَي مةعقو ة، كة

ضةة ئةةةو عةرزَيكي لةبةر دةست نةبَي و لة باخةَلي نةبَي  ئةةةوة؟  هةةي  عةةةرزة  ئةةةو  كةةات  سةةثات ب ئةةةتوانَي ئي ؤن 
مؤبايلة ئةتوامن بلَيم هي منة ضونكة لة دةستمة، مةنقولة، بةاَلم تاثؤت نةبَي ضؤن ئيسثات ئةكةي حيازةي 
يةَةك  يةةةتي ت ئةو عةرزة هي تؤية؟ ئةو عةرزة ئةكةوَيتة نَيواني ئةو دوو خانووة باوةر بكةن شريازةي كؤمةاَل

سةةت ئةضَي، ثةيوةن كةةة درو ئةةةو خةَل يةَةواني  لةةة ن يةةةتي  دي دراوسَييةتي تَيك ئةدات، بؤ ئةوةي كَيشةي كؤمةَلا
 ان بةسةر تاثؤ بكةين، سوثاس.ينةبَي كة ئَيمة بةتةماين خانووةكاني

 
 

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
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طةةة سةةَي بر بةةة هةر لةَةة؟ )ئةخةينة دةنطدان، يةكةم، مانةوةي ماددةكة وةكو خؤي  كةةَي لةطة كةةَي 5وة،  كةةةس،   )
 ( كةس لةطةلة، فةرموو.67( هةردوو برطةي دووةم و سَييةمي البرَي؟ )8لةطةَل ئةوةية ماددةي )

 :عبداهلل بةرَيز بذار خالد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 خاَلي حةوتةم:
 ( بةو شَيوةي لَي ئةكرَي:9ماددةي )

ئةةايين و يانة ناطرَيتيحوكمةكاني ئةو ياساية ئةو زةو تةةة  نةةي ثَيكها ةوة كة مايف خاوةنداريةتي يان رةفتار كرد
لةةة  ئةةةتوانن  كةةة  يةةان  لةةة خؤ طةةة  سةةةر ج تةةة  يةَةدةرةوي كراوة تةةر ز سةةاني  يةةةن كة سةةةرةوة لةال يةةةكاني لة نةتةوة

 حوكمةكاني ئةو ياساية سوودمةند بن.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

ئةةةو زةويبةرَيزان ئةوكاتي ئةو ماددةية  بةةوو،  تةةةكان  لةةة ثَيكها بةةةرَيزان  سةةةر داواي  كةةرا لة سةةند  لةةة يثة نةةةي  ا
يةَةي  يةةة ل يةةان هة يةةان بؤ لةةة خؤ طةةة  سةةاية، ج ئةةةو يا مةةةكاني  لةةة حوك كةةرَين  سةةنا ب نةةة ئيستي هةةي ثَيكهاتةكا ئةساَل 

يةةيسوودمةند بن، بةاَلم لةو بؤضوونةي بؤمان هاتوؤتةوة ثَيمان ئةوترَي كة زؤر روون ن شةةيَت ز ئةةةبوو  اد ية، 
لةةة بكةين بؤ ئةو بِر طةية بؤ ئةوةي زؤر روون بَي كة حوكمةكاني ئةو ياساية جَي بةجَي ئةبَي لةسةر يةكَي 

طةةةر  ،ةوي تَيدابَيِرن كة مةرجةكاني تاثؤ كردني زَيدةثَيكهاتةكا ئةطةر خؤيان كردبوويان، واتة بؤ منوونة ئة
يةةة،  انةكانة زَيدةرةوي لةاليةن كةسَيكةوةيةكة هي كريستييزةوي قةةةدي هة هةةةمان موعتة كةةة  سةةةر  تةةة  كراوة

ي ئايين هةية، حوكمةكاني ئةو ياسايةي بةسةر جَي بةجَي ئةكرَي بة مةرجَي مةرجةكاني هةمان بريوباوةِر
تةةةجاوزي  تةةر  ئةةاينَيكي  لةةة  سةةَي  تري بؤ هةموو كةسَيك لةو ياساية دانراوة لة ئةويش هةبَي، بةاَلم ئةطةر كة

سةةةر زةوي بةةووة  لةةة حويكرد كةةة  تةةةكان ة لةةة ثَيكها بةةةرَيزان  طةةةر  ئةةةكرَي، ئة سةةنا  سةةاية ئيستي ئةةةو يا مةةةكاني  ك
 قسةيةكيان لةو بارةوة هةية فةرموو، دواتريش دةرفةت ئةدةينة ئةنداماني تري ثةرلةمان.

 رؤميؤ حزيران نيسان: بةرَيز
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةاية ئةةةم يا يةةاد من سوثاسي سةرجةم ثةرلةمانتاران ئةكةم كة لة خةمي  بةةؤي ز كةةة  لةَةةش  ئةةةم خا يةةد  ن، ئةك
سةةةر  هةةةبوو لة يةةةكم  بةةةاَلم تَيبين سةةةري،  تةةة  تةةةجاوز نةكرَي نةةة  كراوة ئةكيد لةوة ئةكاتةوة مايف ئةو ثَيكهاتا
ئةةةلَي  مةسةلةي زمانةواني بوو كة بةرَيز كاك مةم لة دانيشتين يةكةم باسي كرد مةسةلةي رةفتار كرد، كة 

شةةوَينة، مايف خاونداريةتي يان رةفتار كر لةةةو  كةةردن  تةةار  لةةة رةف جةةوانرتة  نةةاني  بةةةكار هَي شةةةي  نةةازامن و نةةي،  د
 سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 فةرموو كاك بذار.

 :عبداهلل بةرَيز بذار خالد
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 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كةةردن دة تةةار  سةةيت قانوونيسةةمايف رةف سةةةروف يةةتةواذةيةكي درو حةةةقي تة كةةو  بةةةر  هةةةمي ة، ذ  لةةة  فةةة  مةعرو

 ية ديتنا ليذنَيت ياسايي.يية، بةديلي وي باشرت نيتايبةتي قانوون خاصي بةكارهاتةب ،قانوونا
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 كَي قسةي هةية؟ فةرموو كاك مةم.
 بةرَيز مةم برهان حممد:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
خةةؤم ئةةي  تةةر رة يةةة دوا سةةيارَيكم هة كةةورد  ثر يةةا  لةةدان، ئا سةةرياني و ك يةةة،  مةةان هة تةةةي تورك ئةةةبرم، ثَيكها دةر

يةةة  تةةةي نةتةوةي عةةةرةب ثَيكها ضةةؤن  يةةة، وةك  يةةة وا ثةةَيم وا كةةة  يةةة  طةةةر وا نةةا؟ ئة يةةان  يةةة  تةةةي نةتةوةي ثَيكها
سةةاية  ئةةةو يا مةةةكاني  كةةة حوك ئةةةوةي  بةةَي  ئةةةوة  بةةةثَيي  طةةةر  يةةة ئة سةةية، بؤ يةةةكي فةرةن سةةيش ثَيكهاتة فةرةن

لةةة نايطرَيتةوة كة سةةتان  خةةاكي كورد ئةةةكات،  يةةةتي  واية هةموو ئةوانةشي ثَيكهاتةي نةتةوةي كورد خاوةندار
يةَةراق كةةةي ) ع يةَةراق نزي كةة430كةةة ع هةةةزار  خةةا(  عةةة،  كةةةي )م مورةبة سةةتان نزي كةة72كي كورد هةةةزار  م ( 

كةةة م مورةب( هةزار ك38مي كوردستان نزيكي )مورةبةعة بة ناوضةي جَي ناكؤك، هةرَي ةعة، كؤي ئةمانةي 
كةةوردلة ذَير دةس بةةؤ  شةةَيكي زؤري  سةةتانة بة هةةةرَيكي كورد ئةةةو ) ةاَلتي  يةَةراقيش  لةةة ع كةة32و  هةةةزار  هةةي (  م 

لةةة  سةةت  كةةة مةبة كةةرَي  يةةد ب يةةةكان تةحد تةةةي نةتةوة مةةةفهومي ثَيكها سةةةر  يةةة لة ثةةَيم وا سةةتانة،  خةةاكي كورد
تةةةكان لةةَيني ثَي ،ثَيكها طةةةر ب كةةرَين ئة يةةد ب شةةووري.....( تةحد مةةان، ئا نةةة )تورك تةةةوةيي بةةؤ منوو تةةةي نة كها

سةةاية  ئةةةو يا مةةةكاني  يةةة حوك سةةتان، كةوا خةةاكي كورد تةةةوة،  كةةورديش ئةطرَي كةةة  بةةَي  يةَةدا دة شةةكاليةتي ت ئي
 نايطرَيتةوة، رةنطة هةم ئيشكاليةتي قانووني و زمانةوانيش دروست بكات، سوثاس.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
 فةرموو كاك جةالل.

 مد امني:الل حمبةرَيز ج
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةارة ) بةةة ذ يةةارة  سةةاَلي )9د لةةة  سةةايةك  كةةراوة، 2015( يا سةةة  لةةةوَي ثَينا ضةةووة،  تةةةكان دةر مةةايف ثَيكها بةةؤ   )

يةةة  كةةراوة، بؤ يةةد  سةةاية تةحد لةةةو يا سةةتان  ثَيناسةكة لةوَي ئاماذةي ثَيكراوة كة ثَيكهاتة كَين لة هةرَيمي كورد
 (.2015( ي ساَلي )9ياساي ذمارة )ة لَيرة تةحديد بكرَي، يطرنط ني

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:از فائق حسورَيد. بةِرَيز 
قةةانووني ئةزاني كاك مةم بةرَيزت لة روانطةيةكي ئةدةبي سؤيؤلؤجيةوة قسة ئةك طةةةي  لةةة روان ةي، ئَيمةش 

لةةة س تةةةكان  تةةةعريفي ثَيكها بةةؤ  شةةائيع  سةةتان  هةةةرَيمي كورد هةةةرَيمي رفةوة قسة ئةكةين، ثَيكهاتةكان كة لة 
تةةةي  بةةة ثَيكها بةةةراورد  بةةة  كةةةمرتة  يةةان  كةةة ذمارة تةةةوة  نةةة ئةطرَي ئةةايين و نةتةوةييا تةةة  ئةةةو ثَيكها كوردستان 



 426 

موسَلمان و كورد، تةعريفةكةيان وازحية هةم لة رووي قانوونيةوة، هةم لة ئةدةبياتي سياسي واَلتي ئَيمة لة 
 ، فةرموو كاك دكتؤر.ياساية هةَلبذاردنةكانيش، فةرموو سةرؤكي ليذنةي ياسايي

 بةرَيز نزار مال عبدالغفار:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طةةؤ 90ةوي ناوخؤي ثةرلةمان لة  ماددةي )لة ثةيِر بةةة طفتو طةةدان رَي  شةةتين دةن لةةة داني ( خاَلي سَييةم ئةلَي 
نةةي ثَيشةةيةةان ثَي سةةتثَيكةش كرد لةةة دة نةةة  مةةة كردووما يةةةي ئَي ئةةةو طفتوطؤ يةةة  نةةادرَي، كةوا تةةازة  كي شةةنياري 

 كؤبوونةوة تا ئَيستا بة موخاليفي ئةو ثةيرةوة بووة كة لةبةر دةستة.
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

مةةاددةي ) سةةايةكي 95ئةوة حالةتَيكي تايبةتة، ئةطةر سةيري  ئةةةوةي يا لةةة دواي  يةةارة،  حيةةي د بةةة واز كةةةي  ( ب
هةةةرَيم ئةطة سةةةرؤكايةتي  بةةةرَيزان  يةةةن  كةةراو لةال سةةند  يةةاوازة، ثة كةةانيزمي ج يةةةت و مي تةةةوة ئةل رَيندرَي

يةةاري يتاوتوَيش ئةكرَي و دةنطيشي لةسةر ئةدرَي، خوَيندنةوةي سَييةم ن ية، تةنيا ئةو خوَيندنةوةية كة بر
 ثةرلةمان يةكاليي ئةكاتةوة، فةرموو دكتؤر بذار.

 :عبداهلل بةرَيز بذار خالد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 لَي ئةكرَي: ( بةو شَيوةي9ماددةي )
ئةةايين و يحوكمةكاني ئةو ياساية ئةو زةوي تةةة  نةةي ثَيكها انة ناطرَيتةوة كة مايف خاوةنداريةتي يان رةفتار كرد

لةةة ينةتةوةي ئةةةتوانن  كةةة  يةةان  لةةة خؤ طةةة  سةةةر ج تةةة  يةَةدةرةوي كراوة تةةر ز سةةاني  يةةةن كة سةةةرةوة لةال ةكاني لة
 حوكمةكاني ئةو ياساية سوودمةند بن.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:ائق حسواز فرَيد. بةِرَيز 
كةةةس ني يةةة،  ئةةةو زيادة بةةَي  خةةؤي  كةةو  نةةةوةي وة يةةةكيان ما طةةدان،  نةةة دةن كةةَي يةةبةرَيزان دوو بذاردة ئةخةي ة،  

يةةةوة؟ ) سةةايي خوَيند نةةةي يا سةةةرؤكي ليذ بةةةرَيز  كةةة  كةةرَي  سةةند ب شةةَيوة ثة بةةةو  لةَةة  لةَةة، 87لةطة كةةةس لةطة  )
 فةرموو.

 :عبداهلل بةرَيز بذار خالد
 ي ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤك
 ( :8خاَلي )

 أ لة هؤيةكاني دةرضوواندن وشةي )هَيما( بكرَي بة )سيما(.
 الداني وشةي )بةردةوام بوون(. -ب

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
يةةةة؟ ني سةةةةي هة لةةَةة؟ )يةةةكةةةَي ق كةةةَي لةطة تةةةةوة  خةةةؤي مبَينَي كةةةو  ئةةةةو 7ة، وة يةةةة  طةةةةَل ئةوة كةةةَي لة كةةةةس،   )

سةةتا ي( كةس لةطةَلي60تَيدا بكرَي كة بةرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي خوَينديةوة؟ ) طؤرانكارييانةي ةتي، ئَي
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ضةةوونةوةي  بةةوو ثَيدا كؤي طؤرانكاريةكاني لةسةر داواي بةرَيزان لة سةرؤكايةتي هةرَيم داوا لة ثةرلةمان كرا
يةة طةةةَل ئةوة يةةةوة ثَيدا بكرَي ئةخةينة دةنطدان، هةر ئةندامَيكي بةرَيز ثةرلةمان لة بةةةو طؤرانكاري سةةاكة  ة يا

يةةةوي  كةةَي ئة ئةةةبَي،  جارَيكي تر ثةسند بكرَي كة برياري ثةرلةماني كوردستان لةو رووةوة يةكاليي كةرةوة 
كةةةس لةطةَلي74با دةنط بفةرموو دةنط بدات؟ ) بةةةرَيزتان يةة(  شةةَيوةي  بةةةو  ضةةوونةوةكان  هةةةموو ثَيدا ةتي، 

سةةاي  سةةتاش يا مةةارة )دةنطتان لةسةردا ثةسند كرا، ئَي سةةاَلي )3ذ ئةةةو 2019( ي  نةةي  خةةاوةن كرد بةةة  سةةاي  ( يا
سةةتانيانةي لة سنووري شارةوانييزةوي هةةةرَيمي كورد كةةرا، -ةكان زَيدةرةويان لةسةر كراوة لة  سةةند  يةَةراق ثة ع

بةةةرَيزان يثريؤزبايي لة خؤمان و هةموو ئةو هاوواَلتي بةةن،  سةةوودمةند  سةةاكة  لةةة يا ئةةةتوانن  كةةة  كةةةين  نةةة ئة ا
جنةةة طةي سئَيستا بِر بةةةرَيز )لة كةةةي  َييةمي بةرنامةي كار جَي بةجَي ئةكةين، بريتية لة خستنة رووي بريؤ

خةةاَلي دوو  يةَةي  بةةة ث سةةايد  يةةاني جينؤ ابراهيم عبدالرمحن( ثةيوةست بة بةرز راطرتين رؤذي جيهاني قوربان
مةة49برطةي يةكةم لة ماددةي ) لةةة  كةةةين  ( 10اوةي )( ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان داواي لَي ئة

 دةقة بريؤكةكةي خباتة روو، فةرموو.
 بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 برطةي دووةمي بةرنامةي كار ثازدا.

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 
يةكةمة بؤ ثرؤذة طةي دووةم جَي بةجَي ئةكةين كة خوَيندنةوةي ؤ ماندوو بووين، بِروورن، ئةمِربراستة، ب

كةةةرة عةقَل شةةبةرةكان و كارتَي سةةتانيياساي ماددة هؤ هةةةرَيمي كورد طةةةي -يةةةكان لة حةةوكمي بر بةةةثَيي  يةَةراق  ع
سةةتان، 83( و برطةي يةكةمي ماددةي )81، 80ضوارةمي ماددةي ) لةةةماني كورد نةةاوخؤي ثةر ( لة ثةيرةوي 

 فةرموو سةرؤكي ليذنةي ياسايي.
 :عبداهلل بةرَيز بذار خالد

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر
نةةةوة 2019-11-27( لة رَيكةوتي )1945ئاماذة بة نووسراوي ذمارة )ك( ) ( لةاليةن سةرؤكايةتي ثةرلةما

كةةردووة سةةايي  بةةاري يا نةةةي كارو سةةتةي ليذ ثةةرؤذة  ئارا بةةة  كةةارة سةةةبارةت  شةةبةرةكان و كارتَي مةةاددة هؤ سةةاي  يا
سةةتانيةةعةقلي هةةةرَيمى كورد لةةة  ئةةةم ثِر-ةكان  هةةةروةها  بةةة نعةةرياق  سةةايةى  يةةا يا مةةةنى وؤذة سةةراوى ئةجنو و

نةةةى  ،( ئاراستةى ثةرلةمانى كوردستان كراوة2019-11-25( لة رَيكةوتى )10238وةزيرانيش ) مةةة ليذ ئَي
نةوةى خؤمان ئةجنامدا راثؤرتى ليذنة و( كؤبو2019-11-27كاروبارى ياسايي رؤذى ضوارشةمة رَيكةوتى )

مةةاددةى وتَييدا هاتتى ثةرلةمان كة يةبةرزكراوة بؤ سةرؤكا لةةة  كةةةم  طةةةى ية حةةوكمى بِر بةةة  سةةنت  وة ثشت بة
ثةةةيِر83) كةةرَي(ى  سةةاية ب ئةةةم ثِرؤذةيا بةةؤ  كةةةم  نةةةوةى ية لةةةمان خوَيند نةةاوخؤى ثةر سةةةرؤكى  ،ةوى  بةةةرَيز 

لةةة ) سةةاية  ثةةرؤذة يا ئةةةم  لةةةمان  هةةاتو51ثةر يةَةك  مةةاددة ث ضةةواندن و لةالة و(  يةةةكانى دةر طةةةَل هؤ يةةةن لة
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نةةةوة ث مةةةنى وةزيرا شةةكراوةئةجنو نةةة  ،َيشكة سةةتةى ليذ سةةاية ئارا ثةةِرؤذة يا ئةةةم  كةةةين  بةةةرَيزتان دة لةةة  داوا 
 .ةكانى ثةرلةمان بكرَي زؤر  سوثاسثةيوةنديدار

 ن /سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس

هةةاتو مةةان  سةةتةى وبةلَي زؤر سوثاس ئةم ثرؤذة ياساية كة لة اليةن حكومةتى هةرَيمى كوردستانةوة بؤ ة ئارا
لةطةَل سةرجةم ئةندامانى ثةرلةمانى  ،كاروبارى ياسايي دةكرَي ،تةندروستى ،ةكانى ناوخؤينة هةميشةيليذ

بةرَيزان ليذنةى ياسايي زؤر  ،نةوة شوَينةكانى خؤتانةوةضبةرَيزتان دةتوانن ب ،، بةلَي زؤر سوثاسكوردستان
 .اك ئومَيدنيزاميت هةبوو دوايي ك سوثاستان دةكةين كاك بةَلَين جةنابت نوقتةى

 بةرَيز بةلَين امساعيل حاجى ابراهيم:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثةةةرَينني ،ديارة نوقتة نيزاميةكة ثَيشرتبوو كةةةم تَي دواى  ،جةنابت وتت دةرفةت دةدةم با بةرنامةى كارى ية
نةةدى ،بؤية لةوكاتةيا قسةم نةكرد ،قسة بكةن سةةةر ثةيوة لةةةمان لة كةةارى ثةر يةَةوان  بةراستى لةسةر شَيوازى  ن

كةةرا سةةة دة تةةةكان ق طةةةَل وةزارة سةةتان لة لةةةمانى كورد ئةةةو هةمايةةة ،ثةر مةةة  سةةتةى يهةنطعنى ئَي كةةة دة يةةةى 
لةةةمان كردو سةةت ،يةةةتىوسةةةرؤكايةتى ثةر سةةتى ثَيوي لةةة ئا سةةتة  سةةَيكما نييةةا نيدرا هةةيض كة متةةوحى  لةةة   ،ةيةةة 

بةةِروادة سةةتى  ،مانةوَي ئيشوكارةكان باشرت  كةةة بةرا ئةةةوةى  تةةة  ئةةةوة ناكا سةةتاوة بةةةاَلم  لةةة ئَي مةةة  سةةةنطةرَيك ئَي
تةةَيكمومن نة بطرين لة وةزارةتةكان،  هةةيج وةزارة يةَةذى  تةةة ب كةةةس و هةةيض  مةةى  مةةةت وةاَل يةةاتى حكو لةةة ج نةةة   ،

طةةرى  ،جار لَيرة لةم جةلسةيا ناوى بةرَيز وةزيرى دارايي هات سَي بةاَلم دوو ،ئةدةمةوة بةةةرَيز جَي لة كاتَيكا 
يةةرى ئةةةزانَي وةز خةةؤى  لةةةمان  كةةردو سةرؤكى ثةر خةةؤى داواي يةةي  بةةؤ ودارا يةةدَيك  خةةؤى مؤع لةةةمان  تةةة ثةر ة بَي

نةةةى وزةو ى دارايي لَيرة ئامادةبَيت، دابندرَيت وةزير طةةةَل ليذ هةةةم لة يةةي  نةةةى دارا بؤ ئةوةى هةم لةطةَل ليذ
كةةة  ،ةكان بة هاوكارى د.ئامانج رةحيم ئامادةبَييسامانة سروشتي سةةيارانةى  بؤ ئةوةى لةسةر هةموو ئةو ثر

هةةةم ثةرلةما سةةتا  كةةة ئَي نةةةى  ئةةةو ميكانيزما سةةاو  ئةةةو ثِرؤذةيا هةةةموو  كةةانى نتاران هةيانة لةسةر  بةةؤ طفتوطؤ
لةبةر ئةوة بة تكاوة داواى ئةوة  دةكةم لة  ،وة باس بكرَيومةتى عَيراق هةبوكومةتى هةرَيم و حكنَيوان ح

هةةؤَلى  ئةةةو  نةةاو  لةةة  يةَةرة  يةةا ئَيستاوة ئَيمة نةكةوينة سةنطةرَيكةوة كة مةسةلةن ل يةَةك  نةةاوى وةزير نةةة  ثةرلةما
ئةةةوةى  تةةةرحى  خةةؤى  لةةةمان  تةةة ثةر مةةادةبوبَي بَي خةةؤى ئا كةةة  ضةةةوانةوة  بةةة ثَي نةةدرَي  بةةةرَيز بهَي كةةى  وةزارةتَي

ئةةةو  ،كردبَي لةطةَل رةئيسى مةجليسى وزرا كة بَيتة ثةرلةمان تةرحى هةموو ئةو شتانة بكا جوابى هةموو 
 .ةو، زؤر سوثاسثةرلةمانتاران هةيانثرسيارانة بداتةوة كة 

 :ن /سةرؤكى ثةرلةمانواز فائق حسبةرَيز د.رَي

 اس كاك ئومَيد فةرموون. زؤر سوث
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 بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةةر  ،ئاراستةى لَيذنةى كاروبارى كؤمةاَليةتيش بكرَي ددة هؤشبةرةكان وا ثَيويست دةكاتثِرؤذة ياساى ما لة
ضةةاككاري و  ئةوةى لة ناو سةةةنتةرى  كةةو ضاكياساكة دا  يةةةوة وة بةةة دَلنيا سةةةنتةرانة  ئةةةو  بةةينت  يةَةدا دة سةةازى ت

تةةى كاروضااكسازى ضهةموو دةزطايةكانى ديكةى  بةةة وةزارة سةةةر  كةةةم وككارى  شةةنيار دة يةةةتى ثَي بةةارى كؤمةاَل
 نةى كاروبارى كؤمةاَليةتيش بكرَي، سوثاس.ئاراستةى لَيذ

 :ةرؤكى ثةرلةمانن /سواز فائق حسبةرَيز د.رَي

 .تانبارى كؤمةاَليةتى رةئيوبةلَي سةرؤكى ليذنةى كارو
 :روميو حزيران نيسان هةكاريبةرَيز 

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةَلَي ئَيمةش لةطةَل ئةوةداين

 ن /سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس

شةةكردنى كةواتة ئةو ثِرؤذةياساية ئاراستةى بةرَيزان لة ليذنةى كاروو بارى كؤمةاَليةتيش دةكرَي، بةاَلم دابة
ئةو ماددانةى كة ثةيوةندى بة هةر ليذنةيةكةوة هةية ئةوة لة دةسةاَلتى دةستةى سةرؤكايةتيية، واتا كؤى 
بةةةاَلم  سةةايي،  بةةارى يا نةةةى كارو ضةةَيتة الى ليذ كةةة دة كةةؤى ثِرؤذة نةةةكان،  هةةةموو ليذ ضةةَيتة الى  كةةة نا ثِرؤذة

ضةةَيتة ليذنةكانى تر هةر يةكةي سةةاكة دة ضةةاثتةرةكانى يا سةةاكةوة،  كةةانى يا بةةة ماددة نةةدى  ان بة طوَيرةى ثةيوة
 اليان زؤر سوثاس، بةلَي كاك د.رَيبوار نوقتةى نيزامى بةسةر ضاو.

 بةرَيز د.رَيبوار عبدالرحيم عبداللة:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةبةرةكا مةةاددة هؤ تةةا  سةةاية وا كةةرَي من بة زةرورى دةزامن ئةم ثَيشنيازة يا طةةانيش ب نةةةى بازر سةةتةى ليذ ن ئارا
سةةنوري لةَةة  كةةرَي خا يةَةوة دة طةةانى ث سةةنورييلةبةر ئةوةى كة ئةمة بازر لةَةة  لةةة خا يةَةوة ةكان  طةةانى ث يةكانةوة بازر

 .ازرطانى ئةوانيش قسةى لةسةر بكةنبِرطانةى ثةيوةسنت بة ب وبؤية ئةو ماددانةى كة ثَيوةسنت بة ،دةكرَي
 سةرؤكى ثةرلةمان:ن/ واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 .ةوة مال ويسى، دواى ئةوة كاك كاوةدواى ئ ،فةرموون كاك هَيظيدار
 :بةرَيز هَيظيدار امحد سليمان

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةةةجَيكردن ، ئى زَيدةرؤييئَيستا كة ياساكة ثةسةندكرا بةةوارى جَي تةةة  بةةؤ  ،تةواو لَيرة ثةسةندكرا و كةو يةةان 

 .ونكردنةوةيةسوثاس بؤ ئةم رو ،كى تر ثةسةند دةكرَينتسةرؤكى هةرَيم دةنَيرن جارَي
 
 



 430 

 :ن /سةرؤكى ثةرلةمانواز فائق حسبةرَيز د.رَي

هةةةرَيم ،بِريارى ثةرلةمان يةكالكةرةوةية سةةةرؤكى  بةةؤ  يةَةرين  تةةر دةين تةةةنها بةاَلم ئَيمة جارَيكى  جةةةنابيان   ،
يةَةر، حكومةتواذووى دةكات و دةينَيرَيتةوة بؤ ح بةةؤ كومةت دةين شةةركردنَي  بةةؤ نة عةةةدل  تةةى  بةةةاَلم  ،وةزارة

 .ة يةكالكةرةوة بوو بةلَي فةرموونئةوة بِريارى ئةو ،جارَيكى تر تَيبيين و رةتكردنةوة
 بةرَيز ويسى سعيد ويسى:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةتةى  شةةبةرةكان ئارا مةةاددة هؤ سةةاى  طةةة يا سةةايةكى زؤر طرن ئةةةوةى يا بةةةر  سةةاية لة ئةةةو يا كةةةم  من ثَيشنيار دة
لةةةة ل بةةةَي  يةةةان دة كةةةى ديار يةةةةوة رؤلَي بةةةة دَلنيا ئةةةاينيش  سةةةتايانى  ضةةةونكة مامؤ كةةةرَي ، ئةةةةوقافيش ب نةةةةى  يذ

 وشياركردنةوةى كؤمةَلطا زؤر سوثاس .
 :ن /سةرؤكى ثةرلةمانواز فائق حسبةرَيز د.رَي

 فةرموو كاك كاوة.
 بةرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةةةردستان لة ثاَل ياسادانان ضاوديارة ئةركى ثةرلةمانى كو يةةة جَيكردن و دادوةريدَيرى كردنى دةسةاَلتى جَي
بةةةجَيكار يةعنى ناكرَي ثةرلةمانى كوردستان  ،بؤ جَيبةجَيكردنى ياساكان يةةةنى جَي كةةات و ال سةةا دةرب بةس يا

كةة ،ة جَيبةجَيى نةكاتيياخود دةسةاَلتى دادوةري ،كومةتةكة ح يةةة  سةةامان هة مةةةَلَيك يا سةةااَلنى ئَيمة كؤ لةةة  ة 
بةةردوو دةر سةةتا جَيبة ،نةووضةةرا يةةاخود تةةا ئَي يةةةك  هةةيج بِرطة نةةةكراون و  سةةايانة جَي ئةةةو يا نةةدَيكى  هةةيض بة

نةةةكراون بةةةجَي  يةةارىوبةةؤ من ،جَي يةَةدانى زان سةةاى ث نةةة يا سةةةاَلتى دادوةر ،و سةةتا دة مةةةت تةةا ئَي يةةاخود حكو يةةة  ي
مةةارة )ياساى ئةجنومةنى طشت ،وةوجَيى نةكرددةسةاَلتى تةنفيزية جَيبة سةةاَلى 7ى راذة كة لة بة ياساى ذ (ى 

سةةراوة2011) نةةةكراوة ،( نا بةةةجَي  سةةاية جَي ئةةةم يا نةةةكراوة و  سةةت  نةةة درو ئةةةو ئةجنومة سةةتا  بةةةرَيز  ،تةةا ئَي
نةةةوتي  سةرؤكى ثةرلةمان طرنطرتين ياسا بةالى ئَيمةوة ياساى سندوقى كوردستان بؤ داهاتةكانى بؤ داهاتى 

سةةاية زيةةو طازي ئةةةم يا مةةة  بةةةجَيبكرَيةكان ئة طةةة جَي سةةيار  ،ؤر زؤر طرن سةةةدان ثر سةةتادا  لةةة ئَي ئةةةوةى  بةةةر  لة
نةةةوت ولةسةر نار هةةاتى  نةةازانني دا ةندة و ضةةونى داهاتى نةوت هةية لة هةرَيمى كوردستان و تا ئَيستا ئَيمة 

كةةوَي دة لةةة  ،ضةةَيتضؤن سةرف دةكرَي و بؤ  سةةتان  لةةةمانى كورد سةةةرؤكايةتى ثةر يةَةوة وةك  كةةارين ئ يةةة داوا بؤ
وترين كات ئةم سندوقة دروستبكات وطةى خؤتانةوة داوا لة حوكومةتى هةرَيمى كوردستانةوة بكةن بة زرَي
رَيوة دةبات دروستى بكات بؤ ئةوةى خةَلكى كوردستان بؤ نوَينةرانى ئةو ئةجنومةنةى كة ئةو سندوقة بةو 

نةةةوت خةَلكى كوردستان كة ثةرلةمانى كوردستان نوَينةرانى كوردستانة بزانن داه بةةؤ ضةةاتى  ضةةؤنةو  ةندةو 
 .ضؤن سةرف دةكرَي، زؤر سوثاسوضَي كوَي دة
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 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

كةةةنبةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان بةرَيز كاك كاوة ئةطةر جةنابتان سةيرى ثةيِر لةةةو  ،ةوى ناوخؤ ب يةةةكَيك 
سةةاندنيش ئاراحاَلةتانةى كة ئةندامى بةرَيزى ثةرلةمان بؤيى هةي مةةةتى سةةتةى حة ثرسيارو تةنانةت ثر كو

لةبةر ئةوة ئةوة ئةركى ئةندامانى ثةرلةمانة كة لة  ،هةرَيمى كوردستان بكا ياسا بةركارةكان جَيبةجَي نةكا
سةةتان  ،شَيوةى ثرسيارو ثرساندن سةبارةت بة هؤكارى جَيبةجَينةكردنى ئةو ياسايانةى كة لة هةرَيمى كورد

بةةةركارن ق سةةتا  كةةةنئَي سةةتة ب سةةيار ئارا هةةةبَي و ثر يةةان  سةةتةى  ،سةةةى خؤيان ئةةةركى  دة ئةةةوة  سةةتيا  لةةة را
لةةةمان ني نةةةضةةة هةريةةسةةةرؤكايةتى ثةر لةَةةت كردووما نةةدَيك حا بةةؤ هة مةةان  مةةة خؤ نةةدامى ةندة ئَي كةةو ئة ، وة

نةةاوخؤىبةاَلم داواتان لَي دةكةين خؤتان ئةركةكةى خؤتان جَيبةجَي بكةن بة طوَيرةى ثةيِر ،ثةرلةمان  ةوى 
كةةةى و  ،ثةرلةمانى كوردستان سةةيار ب لةةة ثر كةةةى  لةبةر ئةوةى يةكَيك لةو حاَلةتانةى كة حةقت هةية داوا ب

بةةةتةنانةت ثرساندن بكةى بةةةركار جَي سةةايةكى  نةةةكرَي، ئةوةية يا سةةةاَلتةى  ،جَي  ئةةةو دة تةةوانن  جةةةنابتان دة
 .ة ثةيرةو ثَييداون بةكارى بهَيننخؤتان ك

 بةرَيز كاوة عبدالقادر حسن:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةردو ثرسياريشم ئاراستةى ح من كردوومةو مةةةت  سةةندوكو ئةةةو  سةةتكردنى  سةةةر درو سةةووة لة تةةا ئي تا وقة و 
 .وةاَلم نةدراوةتةوة، زؤر سوثاس

 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 .انسةى ضاودَيرى فةرموون كاك كاروجبؤ بؤ مةرحةلةى دواى ئةوة دواى ئةوةى ثرؤ
 :ن عبداللةبةرَيز كاروان عبدالرمح

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةةةى وهةَلبةت وةكو خؤتان ئاطادارن يةكَيك لة كَيشة طةورةكان لة دنيادا ئَيستا هةب كةةة زؤر شةةة  نى بازارى رة

يةةةكَيوكؤمةَلَيك مةوادى خةتةرن هةبو ،ئةوشتانةى كة تَييدا ئاَلوطؤرى ثَيدةكرَيت ك نى ماددة هؤشبةرةكان 
مةةاددةى  ،لةوانةية سةةاى  ثةةِرؤذة يا كةةرد  مةةاذةى ثَي بةةوار ئا كةةاك رَي بؤية من ثَيشنياز دةكةم وةك و براى بةرَيزم 

كةةةرة عةقلي شةةبةرةكان و كارتَي سةةتان و يةةهؤ هةةةرَيمى كورد لةةة  سةةازي و خةكان  نةةةى ثيشة سةةتةى ليذ يةَةرا ئارا
يةةة و كا شةةى طةورة يةةةبازرطانى بكرَي بةو ثَييةي بةشَيكى بازرطانى ئيشى رة سةةاتَيكى زؤر طةورة سةةتة  ،رة ثَيوي

 .ضونى خؤى  دةربرِبَي و زؤر سوثاسئةم ليذنةية بؤ
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

شةةنيازة ئَيمة ئةزمونَيكمان هةية هةتاوةكبةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئَيوة خؤتان ئةزانن  سةةاو ثَي و ثرؤذةيا
يةةةكى زؤرى لي سةةتةى ذمارة سةةا ئارا كةةرَييا لةةةمان ب نةةةكانى ثةر سةةةى ن ،ذ بةةَي وثرؤ تةةةئخيرت دة ثةةؤرت  سةةينى را و

نةةةى  ،وةوئَيمة ئةو ثرؤذةيةمان ئاراستةى ضوار ليذنة كرد ، ئَيستادرةنطرت رَيك دةكةون ئةطةر ئاراستةى ليذ
سةةةكة زؤر ئاية ثَيتان واني ،ثَينجةميشى بكةين و دابةشى ماددةكان بكةين بةسةر ئةم ثَينج ليذنةية يةةة ثرؤ
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كةةةوَي يةةاتر دوا دة سةةتةى  ؟ز بةةَي ئارا تةةةئخيرت دة سةةةكة  يةةاتربَي ثرؤ نةةةكان ز مةةارةى ليذ هةةةتاوةكو ذ سةةتى  بةرا
شةةبةرةكان بازرطانيضةةهةر ،جةنابيشتان دةكةين مةةاددةى هؤ بةةة  كةةردن  طةةانى  شةةروَ نييةةةندة بازر  ،ةيةةةكى مة

سةةة ،يةيرَيثَيدراو ن عةةةكردنى ثرؤ بةةة موتابة بةةة ليذنةكةى جةنابتان ليذنةيةكى تايبةتة  كةةردن  طةةانى  ى بازر
هةةاتوياساية لةاليةن ح بةاَلم لةبةر ئةوةى ئةم ثرؤذة ،وازى رةواشَي مةةة  ،ةوكومةتى هةرَيمى كوردستانةوة  ئَي

مةةادام  ،ثَيمان واية دةبَي سيفةتى بة ثةلةى بدرَييَت ضةةوَينني  شةةريعية دةرى ب بؤ ئةوةى بتوانني لةم وةرزة تة
ئةةةوةى ئةنداما ،ليذنةكانى ثةرلةمانى كوردستان سةةةر  سةةرن لة نةةدة مو نى بةرَيزى ثةرلةمانى كوردستان ئةوة

كةةا دةر كةةاتَيكى نزي لةةة  نةةةوَي  ئةةةوةن دةيا طةةةَل  بةةَي و لة سةةا  شةةرتين يا نةةةوَي با نةةةوَي زوو ضةةكةةة دةيا َي و ئةتا
لةةة  بةةة ثة راثؤرتةكة بنوسن داواتان لَي دةكةم هةر ئةندامَيكى بةرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة سيفةتى 

ئةندامى بةرَيزى ثةرلةمان سيفةتى بة  (63بةلَي بة دةنطى ) ؟م ثرؤذةياساية دةست بةرز بكاتةوةةبدرَي ب
نةةدةكان  نةةة تايبةمتة كةةراوة ليذ يةةارى  ثةةةيرةو د نةةاو  لةةة  كةةة  يةةة  لةةةو ماوة ثةلة دراية ئةم ثرؤذة ياساية و دةبَي 

 . فةرموو لنجة خانكوردستان بةلَي رؤَلى خؤيان بطَيرن لة ئامادةكردنى راثؤرتةكة بؤ ثةرلةمانى
يةةن  فةةةت دةدة كةةار دةر تةةة رووبِرطةى سَييةمى بةرنامةى  كةةةى خبا خةةان بريؤكة جةةة  خةةان نوق ،بةةة لن تةةة سةةةملا 

 .نيزاميت هةية؟ فةرموو قسة بكة
 :بةرَيز سلمة فاتيح توفيق
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةةةو  ،جارو سَي جار بةوان دةدةىزؤر جار دةرفةت دوو ،ةوانةى ئةو برادةرانةى لةم ريزةى ئةوالوةنضبة ثَي
يةَةذةضني وةى طريؤدةن كةمرت ثرؤذة ياساى ماددة هؤشبةرةكان ئةوةندةى طةجنان و الوانى ئَيمة ثَي كانى و تو

يةةةك ،تر ثَيوةى طريؤدةن يةةة ثةيوةند ثةةَيم وا ئةةةوة  يةةةلةبةر  مةةةوة هة كةةةى ئَي بةةة ليذنة هةةةم  ،ى زؤرى  ضةةونكة 
 .سوثاس ،كردنة لةسةر ئةواندن و كارهةَلمةتى هؤشيارية هةم قسةكر

 :سةرؤكى ثةرلةمان ن /واز فائق حسبةرَيز د.رَي
 ،دواى بةرَيزان بؤ هةموو ئةندامانى ثةرلةمانى دةنَيرين و ئةو حةماس و ئةو ديفاعةى جةنابتان هةتانة

ئَيمة دابةشى  ،يةكى زؤر طةورةيةيبؤ ئةوةى قسةتان هةبَي لةسةر ئةم ثرؤذة ياساية مايةى دَلخؤش
 .يان هةبَي لةسةرى فةرموو لةجنة خانددةكان دةكةين بةسةر ئةو ليذنانةى كة ثَيمان واية حةقة قسةما

 بةرَيز لةجنة ابراهيم عبدالرمحن:
  .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةةةان طةةةةورةو مهرة خةةةواى  نةةةاوى  سةةةتان ،بةةةة  لةةةةمانى كورد سةةةةرؤكايةتى ثةر سةةةتةى  بةةةةرَيزان  ،بةةةةرَيز دة
لةةةمانى  لةةةمانتارانى ثةر سةةتانثةر بةةة  ،كورد سةةنت  شةةت بة بةةة ث بةةاش  تةةان  هةةةموو كاتَيك تةةةو  يةَةزو ئةوكا سةةاَلو ر

سةةتان 2(بِرطةى )49ماددةى ) لةةةمانى كورد نةةاوخؤى ثةر بةةةرز –(ى ثةيرةوى  نةةةوةو  كةةةى يادكرد عةةرياق بريؤ
(ى ساَلى 9بةرَيزان لة مانطى ) ،راطرتنى رؤذى جيهانى قوربانيانى جينؤ سايد بؤ ئَيوةى بةرَيز دةخةمة روو

يةةةطرتوةكانى )2015) تةةةوة  خةةوىل )un( كؤمةَلةى طشتى رَيكخراوى نة لةةة  جةةار 69(  كةةةم  يةةةمينى دا بؤية )



 433 

(وةمى هةمووساَلَيكى بؤ رؤذى جيهانى بؤ يادكردنةوة رَيزطرتن لة قوربانيانى جينؤسايدو 2(ى كانونى )9)
سةة يةةادى  هةةةمان رؤذ  هةةةر  كةةرد  يةةارى  نةةة د ئةةةو تاوا نةةةوةى  سةةاَلى رَيطرى كردن لة دووبارة بو كةةةتنى  ااَلنةى رَي

سةةزادانى 1948) سةةايد و  تةةاوانى جينؤ غةةةكردنى  غةةةكردن و قةدة بةةة قةدة بةةةت  نةةة تاي (ى نةتةوة يةطرتوةكا
يةَةر  لةةة ذ يةَةذوو  يةَةذايي م بةةة در كةةورد  طةةةىل  كةةة وةك  نةةةى  ئةةةو طةال مةةن  كةةة  شةةكراية  هةةةمومان ئا كةةةرانى الى  ب

 بةردةوامى جينؤ سايدو قركردندان.هةرةشةى 
كةةوردو خةةةوة  بةةَي بةدا نةةدةيي و  ثةةةرى در بةةةو  شةةَيوة  نةةدين  بةةة جة جةةارو  نةةدين  سةةتان جة طةةةالنى كورد و 

لةةة )وةوة روو بة رووى تاوانى جينؤ سايد بويويذداني سةةظيلى  (200نةوة لة ئةجنامدا زياتر  خةةةَلكى  هةةةزار 
بةةة زؤ ،( طوند خاثورو وَيرانكران4500بَيتاوان شةهيدبونةو بونةتة قوربانى ) خةةةَلك  هةةةزار  سةةةدان  رة بة 

يةةاواز  شةةَيوازى ج بةةة  نةةة  ئةةةم تاوانا يةةان  بةةاو باثريان يةَةدوو  سةةةر ز نةةةوة لة بةةوون دورخرا بةةةدةر  ملَي ئاوارةو دةر 
سةةةردةمى  تةةا لة ئةةةجنام دةدران  عةةرياق  لةَةةتى  شةةوى دةو كةةانى ثَي مةةة ديكتاتؤرة سةةتى رذَي سةةةر دة بةةةردةوام لة

تةةا  سةةتةم  سةةةدةى بي حةةةفتاكانى  تةةايي  لةةة كؤ سةةاَلى )حوكمرانى رذَيمى بةعسى روخاو  تةةايي  نةةؤ 1988كؤ (جي
لةةة ) يةةاتر  نةةى ز عةةام كرد قةةةتل و  لةةة  يةةةتى  لةةوتكى درندا شةةتة  كةةوردان طي فةةةيلى 10سةةاايدى  كةةوردى  هةةةزار  )

 .هةزار كيميا بارانى هةَلةجبةو (5(هةزار بارزانى )8)
تةةر )  جةةةى  نةةدين ناو بةةارانى جة نةةان و كيميا سةةان و بادي شةةَيخ وة سةةان و  ئةةةنفال 182هةةةروةها بالي هةةةزار   )

و نةهامةتيةى واستنى زؤرة ملَي ثاكتاوى نةذادي و جةندين تاوانى تر لة دواى ئةوانةو لةطةَل ئةو هةمراطو
( كورد بة كردار سةملاندى 1991بةسةر كورد هات و كوردستان هات لة راثةرينة مةزنةكةى بةهارى ساَلى )

خةةؤى دةكا كةةانى  فةةة رةوا بةةري لةما تةةةنها  سةةتة  مةةرؤظ دؤ سةةةربازة كة طةلَيكى ئاشتى خوازة  هةةةموو  كةةاتَي  تةةةوة 
شةةتا  ئةةةوكات هَي بةةةرَيزان  نةةةكردةوة  سةةةندنةوة  لةةة تؤَلة بةةريى  ئةةازادكردوو  ديلةكانى سوثاى عَيراقى ئةوكاتى 

 .ونوقةمتاغةى برينةكانى جينؤسايدى دذ بة طةىل كورد سارَيذ نةبب
لةةةمان  سةةةرؤكى ثةر لةةةمانى  ،بةرَيز  نةةدامانى ثةر سةةةرؤكايةتي و ئة سةةتةى  سةةتانبةةةرَيزان دة بةةةردةوام  ،كورد

مةةادد ( ح2003هةموو جيهان كة لة دواى )لةبةر ضاوى  يةةدراَل ئا كومةتة يةك لة دواى يةكةكانى عَيراقى ف
ن داواى لَيبوردن لة طةىل كورد وةك قوربانيانى ئةو تاوانانةو كةس و كارى سةربةرزيان بكةن بةلَينى ونةبو

هةةةموو ثاراسنت و رَيطرى كردن دووبارة بونةوةى تاوانى  بةةة  كةةة  نةةةوة  قةةةرةبويان بكة لةم جؤرةيان ثَيبدةن 
كةةاري و 2003ياساو رَيسايةكى نَيودةوَلةتى و نَيو خؤيي ئةوانةى دواى ) بةةةجَي  ( دةسةاَلتى تةشريعي و جَي

كةةة  نةةةى  شةةَيوةيةك ئةوا هةةةموو  بةةة  بةةوون  شةةرت  خةةاوى ثَي مةةى رو سةةى رذَي سةةتؤ وار تةةة ئة يةةان طر حةةوكمى عَيراق
سةةتؤى ئ لةةة ئة نةةداببامسانكرد  تةةةميز وةوا طةةاى  نةةةكان داد بةةااَلى تاوا طةةاى  كةةانى داد بةةةتى دواى بِريارة بةةة تاي ون 

سةةايد  بةةة جينؤ كةةران  نةةةكان  كةةورد تاوا طةةةىل  بةةة  كةةة دذ  سةةانة  لةةةو كةي كةةة زؤرى  يةةدراَل  قةةى ف لةةةمانى عَيرا ثةر
ئةةةو تاوانا ،ناساند خةةؤ  مةةة  طةةوت ئَي يةةان  ئةةةجنام بةرَيزان زؤر جار ئةو دةسةاَلتانة طوَيمان لَي دةبوو دة نةةةمان 

بةةو نةةة  لةةةو كاتا يةةدراَل  قةةى ف مةةةتى عَيرا نةةةى حكو سةةةتة هةاَل ئةةةو سيا ئةةةجنامى  لةَةدانى ونةةةداوة دةر  سةةةر هة ة 
 .ونى رَيكخراوى تريؤرستى داعشودروستب
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نةةؤ   يةةدى جي كةةانى ئَيز لةةة برا منةةان  شةةك و براكا شةةَيوة خو نةةدةترين  بةةة در خةةةوة  بةةة دا عةةش  سةةتى دا سةةةر دة لة
سةةةرةتاى تاو هةةةر لة كةةة )سةةايدكران  شةةةهيد )1293انة بةةوون و )360( ئةةاوارة  كةةةس  هةةةزار  كةةةس 6417(  )

طةةؤِر بةةةردةوامى  ة رفَيندران لة خةلكى سفيلى بَي تاوانى كوردانى يةزيدى كة تا ئَيستاش لةطةَل دؤزينةوةى 
 .ى لة زياديةوبة كؤمةَلةكان و هةَلدانةوةى ذمارةى قوربانيان رو

كةةة  ،ئةندامانى بةرَيزى ثةرلةمانى كوردستان  مةةة روو  بةةؤ خبة لَيرةدا دةمةوَي منونةى حكومةتى ئةملانياتان 
مةةزى  بةةة رة بةةوو و  ئةةةَلمانيا  يةَةذكارى  كةةةم راو نةةاوةر ( ية ئةةةدى  نةةدرات  هةةانى دووةم )كؤ جةةةنطى جي لةةة دواى 

بةةو كةةانى داواى لَي سةةتثَيكى كارة لةةة دة هةةةر  نةةرَي  ئةةةملانيا دادة نةةةوةى  كةةرد وبودنيادنا كةةة  طةةةىل جولة لةةة  ردنى 
نةةازى لةبةرانبةر  سةةتى  بةةانى دة تاوانى جينؤ سايدكردنيان لةسةر دةستى نازيةكان كة خؤى خودى خؤى قور

( 1970بوو هةروةها دةستيان كرد بة قةرةبوكردنةوةيان و تا ئَيستةش بةردةوامن ،جطة لةوةش لة ساَلى )
كةةردوو  كةةؤ لضةة)ويلى برانتى (راوَيذكارى ئةوكاتة كةسةردانى واشؤى  نةةؤمَينتى هؤال سةةةر مؤ ئةةةذنؤ وة  سةةةر  ة

تاجة طولينةى لةسةر مؤنؤمَينتى جينؤسايدى جولةكةكان دانا ئةوان لة هةست كردن بة بةرثرسياريةتي و 
 .ئةركى سةر شانيان وايان رةفتاركرد ،هةرجةندة ئةوان تاوانةكةيان ئةجنام نةدابوو

بةةو  يةةننيوبؤيةش ئةملانيا  يةةةو دةيب سةةتا هة سةةتةى ئَي مةةرؤظ دؤ يةَةزةو  بةةة ه تةةة  ئةةةو واَل طةةةر  ة  خةةؤ ئة بةةةرَيزان 
مةةة  لةَةةتى وةك ئَي بةةَي دةو طةةةالنى  بةةة  هةةةق  بةةة زؤرى دةر يةةنني  نةةةوة دةب سةةايد بدةي ئاورَيك لة مَيذووى جينؤ 
هةةاواَلتى  بةةة  لةةى  بةةة فع كراوةو دةكرَي ئةو طةالنةش تا نةبن بة خاوةنى خؤيان نة ذيانيان ثارَيزراو دةبَي نة 

 .ثلة يةك هةذمار دةكرَي
ةى ئةم ثرسة لة رووى مرؤيي و ئاستى نَيو دةوَلةتي يبة هؤى طرنطى هةستياري ،ةمانبة رَيز سةرؤكى ثةرل 

كةةوردوو دؤزى  طةةةىل  بةةة  سةةايد دذ  نةةؤ  قةةةوربانيانى جي سةةةر  كةةة لة و نَيو خؤيةوة سةرةراى كارى طةرى بابةتة
 .رةواى كوردستان

نةةةى ثَي  ئةةةو تاوانا هةةةموو  سةةت  لةةة ئا لةَةةتى  يةَةو دةو مةةةَلطاى ن يةَةدةنطى كؤ لةةةمانى هةةةروةها ب كةةةم ثةر شةةنيار دة
يةةاد 12-9كوردستان لة رَيكةوتى) طةةرَي  بةةةرز راب (ى ئةمساَل ئةو رؤذة رؤذى جيهانى قوربانيانى جينؤ سايد 

تةةى  سةةتان وةزارة هةةةرَيمى كورد مةةةتى  لةةة حكو يةةدار  يةةةنى ثةيوةند مةةادةبونى ال هةةةنطي و ئا مةةة  بكاتةوة بة هة
لةةةم رؤذة ئةةةنفالكراوان هةروةها شةةةهيدان و  بةةارى  لةَةةتى ) كارو طةةةى نَيودةو بةةؤ كؤمةَل هةةةبَي  ( unثةةةيامَيك 

كةةةىل  طةةةىل  بةةة  نةةةكانى دذ  سةةاندنى تاوا يةةدا داواى نا سةةتان تيا هةةةرَيمى كورد لةةة  سةةت  تةةانى دؤ كونسوَلخانةى واَل
طةةرى  لةةة رَي بةةن  شةةت  ثةةاَل ث لةَةةتي و  كوردوو طةالنى كوردستان وةك تاوانى جينؤسايد بكرَي لة ئاستى نَيو دةو

نةوةى تاوانى جينؤ سايد نةك تةنها بةرانبةر بة كورد ،بةلكو بةرامبةر بة هةر نةتةوةو كردن لة دووبارةبو
هةةةوَلى  بةةَي  بةةن دة كةةردن دا مةةةَلكوذى و قر شةةةى كؤ يةَةر هةرة ئاينو مةزهةبَيك يان كؤمةَلَيك لة جيهان كة لة ذ

طةةوزةرى و ط ثةةةروةرى و را نةةى داد ثةةةيرةو كرد يةةان و  نةةةوةى قوربان بةةؤ قةرةبوكرد بةةدرَيت  نةةةوةى جدى  ةراند
تةرمى ثريؤزى قوربانيان بؤ زَيدى باو باثريانيان كة بة داخةوة تا ئَيستا زؤربةيان طؤر بزرن تا ئةو ساتةش 

 .ةيهيج ئاسةواريان بؤ ني
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بةةة 3985لة كؤى هةموو ذمارةى قوربانيان تةنها )  تةةةوة  سةةايد طةراونة نةةؤ  شةةةهيدانى جي ثةةريؤزى  (تةرمى 
سةةاَلى )5اى ذمارة )هؤى ئةوةى كة ئةم بابةتة بة ياس لةةة 2006(ى طؤرى بة كؤمةَلى  عةةرياق  لةةةمانى  (ى ثةر

سةةياريةتى دةزامن بةةة بةرثر ئةةةم رؤذة  نةةى  بةةةرز راطرت بةةةرَيزان  يةةة  سةةتة  ،ئةستؤى حوكومةتى فيدراَل دا ثَيوي
نةةؤ  سةةى جي سةةتان و ثر مةةةتكردنى كورد نةةاو خز ثةرلةمانى كوردستان و هةموو اليةك لة ئةستؤى بطرَي لة ثَي

 .و لة طةَل رَيزدا ى دذ بة طةىل كورد سوثاس بؤ طوَيطرتنتانسايدكردن
 :ن /سةرؤكى ثةرلةمانواز فائق حسبةرَيز د.رَي

 فةرموو  كاك سةركؤ. ؟، جةنابت نوقتةى نيزاميت هةبووثاس كاك عةباسوزؤر س
 بةرَيز سةركؤ أزاد حسني:
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كةةةين نةةة دة لةةةو خاتو لةةة  لةةة و بةةةاَلم  ،دةست خؤشى  يةَةرة ثرؤتؤكؤ ئةةةوةى ل بةةةر  كةةة لة بةةوو  بةةةوة  سةةتمان  ثَيوي
هةزار ئةنفاىل كرد دةبواية  (180شتَيكى مَيذووية دةبَي راستكردنةوةيةك بؤ ئةو ذمارةية بكرَي كة باسى )

سةةى 182بيوتباية ) (هةزار و لةطةَل ئةوةى هةمان هاورَيى عةزيزم كاك عومسان هةمان تَيبيين هةبوو لة با
 زؤر سوثاس داواكارم ئةوة زيادبكرَي لةناو ثرؤتؤكؤال. ،سى دؤَلى جافايةتى و طؤثتةثةى نةكردئةنفاال با

 :ن /سةرؤكى ثةرلةمانواز فائق حسبةرَيز د.رَي

(هةزار و رةنطة 182( دةكرَيتة )180َيتة ناو ثرؤتؤكؤَل راست دةكرَيتةوة )ضسوثاس هةر خؤت كة وتت دة
ضةةوارةمىسوثا ،(هةزار182زياتريش زياتر لة ) طةةةى  سةةتا بِر كةةاك  س فةرموون ئَي فةةةرموون  كةةار  مةةةى  بةرنا

 .رؤميؤ
 :بةرَيز رؤميؤ حزيران نيسان

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

جةةة  بةةةرَيز لن يةةةمن دواى ئةوةى دةست خؤشى لة ثةرلةمانتارى  كةةة جوانة ئةةةو بريؤ بةةؤ  كةةةم  بةةةاَلم  ،خةةان دة
يةةةكانى ئةمة دووةمني جارة لة ثةرلةمانى كوردستان كة نةتةوة سةةكردنى قوربان بةةَي با بةةة  كةةرَي  يةك زةق دة

بةة ،نةتةوةكانى تر تةةةواو  بةةوون  لةةة رؤذى  ،وونراستة هةموو ئةو قسانة قسةى راست  سةةةية  ئةةةو ق مةةن  بةةةاَلم 
شةةتطريى  ،كرا (ى ئابيش كاتى خؤى باسى جينؤسايدى ئَيزديةكان3) شةةتى و ث من دواى ئةوةى تةئكيدوو ثاَلث

سةةةر يروخؤمان وةك نةتةوةى كلدو ئاشو لةةة  بةةدرَي  مةةةش  يةةةكانى ئَي سةةى قوربان بةةوو با حةةةق  يةكان كرد ومت 
سةةاَلى يئاستى دنيا جؤرَيك لة دةوَلةتانى دونيا ئيعرتافيان بة قةتل و عامى ئةرمةن و ئاشوري لةةة  كةةردو  ةكان 

كةةراون1915) شةةوري ،(كة زياتر لة مليؤن و نيوَيك قةتل و عام  عةةامى ئا كةةراوةيقةةةتل و  سةةاَلى ةكان  بةةورة  ، ب
سةةوريا  ( هةزار ئاشورى قةتلو عام كراوة قةتلو5اليةن جةيشى عَيرقى زياتر لة )( لة1933) نةةدى  عةةامى طو

لةةة 200اليةن جةيشى عَيراقى تةهجريكردنى زياتر لة )( لة69ساَلى ) عةةش  ( كةس لة دواى ئَيمة خةَلكى دا
كةةرَي( حةقة شتةكان هةمو2014ناوةراستى ئابي ساَلى ) كةةةين ضةةو ،ويان ثَيكةوة باس ب مةةةش داوا دة نكة ئَي

 .ينؤ سايدى كلدو ئاشورييةكان هةبَيرؤذى ج
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 :بةرَيز د.ريواز فائق حسن /سةرؤكى ثةرلةمان

   .كاك رؤميؤ زؤر سوثاس
 :بةرَيز رؤميؤ حزيران نيسان

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 .سوثاس ،ةكان هةبَييؤذى كلدو ئاشوريضونكة ئَيمةش داوا دةكةين ر

 :رؤكى ثةرلةمانن /سةفائق حسواز بةرَيز د.رَي

كةةوردةوارينان هةقى خؤتانة ئَيوة بةشَيكى داكاك رؤميؤ جةنابت طةةةى  سةةةرةكى كؤمةَل  ،نةبِراو ثَيكهاتةيةكى 
ةندةمني جارة ئةم باسة ضجةنابتان ئةوة  ،ةكان ئازارةكامنان بة يةكةوةيةيبةشَيكن لة نةسيجى كؤمةاَليةتي

سةةةر جينؤبؤ دةكةن ثَيشنيارى دةستةى سةرؤكايةتى  يةةة لة تةةةواوةتى بةةةرَيزتان ئةوة بةةة  كةةة  سةةايدى ثَيكهاتة
بةةةرةوة  هةةةمان ميم لةةة  بةةدةييَن  بريؤكةمان بؤ حازربكةن ثرؤذةمان بؤ حازربكةن و دةتوانني لَيرة دةرفةتان 
سةةةر  نةةة  لةةةمان دةجي نةةدامانى ثةر بةةةرَيزان ئة نةةة روو  تةةة بيخة جةنابتان ض رةئيةكتان هةية لةسةر ئةو بابة

ضةة طةةةى  مةةى بِر نةةةوةى دووة بةةة خوَيند تةةة  كةةة تايبة يةَةد  كةةاك ئوم مةةَي  فةةةتت دةدة كةةار دةر مةةةى  وارةمى بةرنا
مةةاددةى ) مةةةكانى  يةَةى حوك و  88و  87ثَيشنيازة ياساى ريكالمى بازرطانى لة هةرَيمى كوردستان عرياق بة ث

بؤ شوَينى  لة ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان بفةرموون دةستةى سةرؤكايةتى ليذنةى ياسايي (89
هةةةورامان ،خؤتان يةةان  ،ثَيش ئةوة دةرفةت دةدةين بة كاك ئومَيد دواتر بة مامؤستا  سةةةى خؤ ئةةةوةى  ق بةةؤ 

 .ثةيرةوةكانيان خبةنة روو فةرموونلةو بوارةيةوة بكةن و ببورن خاَلى 
 ن حسن:ئوميد عبدالرمحبةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددة ) تةةةم لة20بة ثَيى  يةةةن ( حةو ضةةاثكردن و بةدواداال شةةتى  لةةةمان سةرثةر ئةةةو ضةةوسةةكرتَيرى ثةر ونى 
كةةرَي ولةمان دةنطيان لةسةر دةدرَيت دةرياساو بِريارانةى لة ثةر ضةةاثكردنى دة شةةتى  كةةرَينت سةرثةر مةةن  ،دة

شةةتنى  كةةة داني ئةةةمرؤ  كةةةين  ثرسيارَيك دةكةم رؤذانة لة هةموو دانيشتنةكانى ثةرلةمان باسى ثرؤتؤكؤَل دة
لةةَينت ساَلضَيوة دةثةرلةمان بةر سةةتان  لةةةمانى كورد خةةوىل َيك و مانطَيك كةمرت دوو رؤذ كةمرتة ثةر لةةة  ةم خو

هةةيج ثرؤ ،وةوبثَينجةم دةست بةكار يةةةتا ئَيستا  سةةتان لةال لةةةمانى كورد كةةؤلَيكى ثةر نةةدامانى تؤ بةةةرَيزان ئة ن 
نةةدراوة ضةةي ،ثةرلةمان نةبي كةةارى  كةةةين هؤ ئةةةوة دة سةةيارى  كةةؤيثر سةةتا ثرؤتؤ تةةا ئَي كةةة  ضةةاث َلى ثة؟  لةةةمان  ةر

 .نةكراوة و زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ثةرلةمان ن /واز فائق حسبةرَيز د.رَي

  .دةرفةت دةدةينة سكرتَيرى ثةرلةمان قسةى خؤى بكات
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 :سكرتَيرى ثةرلةمان بةرَيز منى نبى نادر قهوةجى /
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةةتان كةةردبةةةرَيز  ،بة ثَيى ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كورد مةةاذةى ثَي يةَةد ئا لةةة  ،كةةاك ئوم مةةة  سةةتة ئَي زؤر را
ة بؤ ووةك سكرتَيرى ثةرلةمان ئامادةكارى تةواومان كردو ،ثةرلةمانى كوردستان وةكو دةستةى سةرؤكايةتى
سةةيارانةى تئنشااللة بة دةست ،ئامادةكردنى ثِرؤتؤكؤَلةكان لة ئايندةيةكى نزيك بةةةو ثر سةةةبارةت  ان دةطات و 

يةةدارةكان  ،طفتوطؤى لةسةر دةكراةوة يكة لة بةياني تةةة ثةيوةند سةةتةى وةزارة سةةيارةكان ئارا بةةةى ثر كةةةوا زؤر
نةةاداتضياخود بؤ ،ةوتا ئيستا وةاَلميان نةهاتو ،كراوة بةةةرَيزةكان   ،ى وةزارةت وةاَلمى ثرسيارى ثةرلةمانتارة 

كةةة لةئ نةةةى  ئةةةو فةرما سةةتانةوَيمة بة ثَيى  لةةةمانى كورد سةةةرؤكايةتى ثةر سةةتةى  يةةةن دة بةةة نوال سةةينطةى وة 
هةةةرَيمى و( ئَيمة ن2019-11-18سكرتَيرةوة درا كةوا لة ) وسراومان بؤ سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيرانى 

نةةةوةى  بةةؤ وةاَلم دا نةةةوةى  بةةؤ جةختكرد لةةةمان  بةةارى ثةر كوردستامنان كرد لة رَيطاى وةزيرى هةرَيم بؤ كارو
كةةة )ئةو ثرسيارانةى كة ئاراستةى وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان  مةةرؤ  مةةةنى 2019-11-27بكرَي و ئي ( ئةجنو

مةةاذةى  سةةراوى ئا نةةةوةى نو شةةت جةختكرد هةةةمان  لةةةمان  بةةارى ثةر وةزيران لة رَيطاى وةزيرى هةرَيم بؤ كارو
كةةردووكردو مةةادةى  يةَةك ئا كةةو ث شةةَيوةيةكى رَي بةةة   ،ةوة بؤ سةرجةم وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان و ليستةكةشى 

كةةرد شةةيان داواى  لةةوكةةةوا بةرَيزي مةةىوة  كةةات وةاَل تةةرين  بةةة زو يةةدارةكان  تةةة ثةيوةند لةةةمانتارة  ة وةزارة ثةر
 .وخؤ ثَيشَيَل نةكرَيت، زؤر سوثاسيرت ثةيرةوى ناضبؤ ئةوةى  بةرَيزةكان بدرَيت،

 :سةرؤكى ثةرلةمان /نز فائق حسوابةرَيز د.رَي

فةةةتى وةاَلمى ثرسيارةكةى كاك ئومَيدئة مةةَيت؟ باشة بةرَيزان ئَيستا دةر بةةان دةدة طةةاني و   يةةرى بازر ةرَيز وةز
ثةةرؤذةوسازى هاتوثيشة مةةى  لةةة دووة نةةةوةى دووةم  طةةانى  ة بؤ ئَيرة سةبارةت بة خوَيند مةةى بازر سةةاى ريكال يا

كةةا سةةةيةك ب بةةَي ،ق جةةةنابيان دة سةةةى  لةةة ق مةةان  ئةةةوةى طوَي سةةةر  ،دواى  بةةني لة بةةةردةوام  نةةدا  طةةةر بِريارما ئة
ئةطةر بِريارماندا دةرفةت بدرَي بة  ،ش بانط دةكةين وخوَيندنةوةى دووةم ئةوكاتة ليذنة تايبةمتةندةكاني

كةةى  ،جةنابى وةزير لةَةدةطرين و رؤذَي بؤ ئةوةى ئةويش قسةى خؤى هةبَي ئةو كاتة ئَيمة دانيشتنةكةمان هة
سةةةيةكتان  جةةةنابتان ق طةةانى  يةةرى بازر بةةةلَي وةز تةةة ، بةةةم بابة سةةةبارةت  سةةةر  كةةةين لة تر ئةم كؤبونةوةية دة

ئةةى هةية لةسةر ئةو ثرؤذ يةةةوة رة لةةةم بارة كةةةم  طةةانى داوات لَيدة مةةى بازر سةةاية ريكال شةةنيازة يا سةةايةي ثَي ة يا
كةةةي  ،خؤمتان ثَي بَلَيى كةةارى دة تةةا ئامادة بةةدةين  مةةان  يةةارى خؤ بؤية ئَيمة لةسةر بنةماى قسةى جةنابتان بِر

 .ةيةكى نيزامى هةية قسةى خؤى بكاتداوا لة بةرَيز مامؤستا هةورةمان دةكةين نوقت
 :هةورامان محة شريف رَيزبة

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

شةةنيازة  ،بة ناوى خواى بةخشندةى مهرةبان من داوا ئةكةم كة ئةم خاَلى ضوارةمة خوَيندنةوةى دووةمى ثَي
سةةتان هةةةرَيمى كورد سةةةر  ،ياساى ريكالمى بازرطانى لة  سةةةى لة سةةتى ق سةةتان بةرا لةةةمانى كورد لةةة ثةر ئةةةمرؤ 

مةةنةكرَي و خوَيندنةوةى د نةةةكرَيووة بةةؤ  بةةةو  ،ى  كةةةم  مةةن دةي سةةانةى  ئةةةو ق سةةتيدا  ئةةةوة لةرا بةةةر  ضةةى لة بؤ
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نةةةرى  يةةةكمان نوَي ثَييةى كة ئَيمة خةَلكى كوردستان هةموو دةنطى ثَيداوين و نوَينةرى راستةقينةى هةموال
نةةة  كةةةم  كةةة ئةي سةةانةى  ئةةةم ق نةةةوة  يةَةذو ئيحزابةكا جةةني و تو هةةةموو  بةةة  سةةتانني  راستة قينةى خةَلكى كورد

لةةة  ،من تةنها وةك ئةركَيكى سةرشامن باسى ئةكةمةدةية و نة بؤ ريكالميش دةيكةم، ايموز يةةة  ئةةةويش ئةوة
نةةةوة دور ني كةةرد ،ةيةةراستيدا ئَيمة لة دةوَلةتى عَيراقدا ئةذين عَيراق لَيما شةةتيعاىل  بةةةربو ،وةوئي  ،ةوطةةِرى تَي

لةةةم لةةة ثةر كةةرَي  بةةاس دة ئةةةمرؤ  كةةة  تةةةى  لةةةو بابة ئةةةمرؤ كَيشةى طةورةترمان هةية  خةةةَلك  سةةتان  انى كورد
يةةة طةةةورةى هة نةةاتى زؤر  سةةتى موعا ضةةوارةمى  ،بةرا خةةوىل  لةةة  جةةةنابت  مةةن و  لةةةمان  سةةةرؤكى ثةر بةةةرَيز 

يةةةوة ،ثةرلةمانى كوردستان هةردووكمان هةر ئةندامى ثةرلةمان بووين تةةازة كرا سةةاَلَيكيش  كةةة  ، بةو ثَييةى 
سةةاَلةدرَيذكرايةوة لة خوىل ضوارةم بوو بة ثَينج ساَل بؤ ئ شةةةش  مةةة  ،يستةش ئةوة  شةةةش كةلي سةةاَلة  شةةةش 

 سةر داهاتى هةرَيمى كوردستان.لة ،لةسةر بووجةى هةرَيمى كوردستان
ضةةؤنةو  ئَيمة تاكو ئَيستا ،تؤتة ئةم ثةرلةمانةى كوردستانةوةشة نةهاوو شةش  نازانني داهاتى ئةم هةرَيمة 

كةةردىضةة عةةةرزم  كةةو  سةةةية وة ئةةةم ق كةةرَي  سةةةرف دة ضةةؤن  سةة ،يةو  كةةو بةرا سةةَيك وة هةةيج كة شةةة  ثةةَيم خؤ تى 
 .سةيرى نةكات ةوةك و ريكالم و ئةو جؤرة شتان ،موزايةدة

وة تاوةك جارى سَييةم خؤم هةَلنابذَيرمة ،ومومن بِريارم داوة جارَيكى تر دووجارة خؤم هةَلدةبذَيرم دةرض 
ضةةني و تو ،و ريكالم بكةم بةراستى هةةةموو  يةةة بةاَلم بة حةقيقةت ذيان و موعاناتَيكى  ئةةةم ميلةتة يةَةذةكانى 

هةةات 12و 11و 10انطى )خةَلك ثرسيار دةكا ئةَلَي مووضةى م ،ئةبَي باس بكرَي ئةةةَلَي (مان جى لَي خةةةَلك  ؟ 
منةةان ،ةيكارةبامان ني ،ةيئاومان ني ،ةيازمان نيغ ،يةينةومتان ن سةةتاش جادةكا شةةةقامةكامنان  ،خةَلك ئةَلَي ئَي

هةةةموو ذان و لة راستى د ،وةك و تةبةقى هَيلكة واية ا ئَيمة لة كاتَيكدا ميلةتةكةمان و دةنطدةرةكامنان ئةم 
هةةات ،موعاناتةيان هةية كةةةينوئَيمة  طةةانى دة مةةى بازر سةةى ريكال يةَةرة با نةةةكرَي  ،وين ل هةةةر  سةةةكة  سةةتى با بةرا

جةة ،باشرتة ؤرة لةبةر ئةوةى كة باس بكرَي و سبةييَن خةَلكيش قسةمان ثَي بلَي و بلَي ئَيوة نوَينةرَيكى بةو 
خةةؤم  ،ونودةر نةض خةةواى  بةةةردةمى  لةبةر ئةوة من وةكو بةراستى بةو ثَييةى زةمريى خؤم مرتاح بكةم لة 

ئَيمة  ،بة راستى ثَيم خؤشة ئةم بابةتة ئةمرؤ لة ثةرلةمانى كوردستان باس نةكرَي ،و لةبةردةمى خةَلكيشا
سةة ،هةموواليةكمان هيج كةس موزايةدة ناكات هةةةموو فراك يةةةكمان  بةةنييهةموال كةةؤك  بةةا  مةةةَلَيك  ،ؤنةكان  كؤ

سةةتانيش تةةة كورد كةةةين ،بِريار دةركةين كة ئةو ئاطرةى كة ئةمرؤ هةية نةطا يةةار دةر مةةةَلَي بِر يةةةى  كؤ كةةة ما
 .دَلنيا بوونى خةَلك بَي

 :ن / سةرؤكى ثةرلةمانواز فائق حسبةرَيز د.رَي

خةةؤش  ،دةستةكانت خؤشيَبى نوقتةى نيزامى نني و زؤر سوثاس ضواللة ئةمانة هي ،سوثاس مامؤستا دةست 
نةةاو بو لةةة  سةةتان و  هةةةرَيمى كورد لةةة  هةةةبَي  سةةايي  هةةةرَيمى يةةنيوهةموو بابةتَيك كة بؤشايي يا شةةريعى  ةى تة

طةةرنطرتة ،كوردستان بؤشايي بَي هةر بابةتَيك بَي طرنطى خؤى هةية لةةةم  ،بابةتَيك لة بابةتَيك  هةةاتني  مةةة  ئَي
سةةاي شةةنيازة يا بةةة ثَي سةةتانة  بةةردثةرلةمانى كورد لةةة را كةةة  نةةةى  خةةانوو خانوا ئةةةو  هةةةموو  تةةةجاوز وةك  بةةة  وا 
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كةةردو سةةتيان  يةةزانني درو هةةةمومان د لةةة )وخةَلكى فةقريو هةذارو  يةةاتر  بةةؤ )200ة و ز هةةةزار  هةةةزار 250(  )
 .ةوى دروستكردووئينسانى ئةم واَلتة كة بة فةقريى خانو

كةةرد  مةةةت  طةةةَل حكو هةةةنطيمان لة هةةاو ئا مةةة ئةةة ،ئَيمة هةوَلى خؤمامناندا  كةةرد و ئَي شةةةمان دةر سةةا زؤر با م يا
شةةنيازو  ،بوو زياتر ئةزانى مامؤستا قسةى جةنابت تةواو ئةةةو ثَي هةةةمو  يةةة  ئةم ثةرلةمانى كوردستانة ئامادة

نةوةو دانيشتنى وثرؤذةياسايانةى كة ليذنةكانى ثةرلةمانى كوردستان راثؤرتى لةسةر دةنوسن دةخياتة كؤبو
كةةات سةةةر دة يةةات ،لة سةةتا ز مةةة ئَي لةةة )ئَي كةةةمم (23ر  نةةةوةى ية يةةار خوَيند سةةاو بِر شةةنيازة يا كةةردثَي بةةؤ   ،ونوان 

يةةة كةةةوة هة يةةانى خةَل بةةة ذ شةةيان  هةةةَلماَلن ثةيوةندي لةةَي  قةةؤَلى  بةةةرَيزتان  شةةتان  ،فةرموون  هةةةرخؤتان ثَيشكة
 .؟ونوئةطةر طرنط نني بؤ ثَيشكةشتان كرد ،وونكرد

شةةى 23بِريار )يةعنى ئةندامانى بةرَيزى ثةرلةمان ثَيشنيازة ياساو   جةةةنابتان ثَيشكة مةةزاى  بةةة ئي كةةة  (دانة 
بةةؤ  طةةرنطن  نةةة  جةةةنابتان ئةما تةةةقينى  بةةة  بةةؤكراوة  كةةةمى  نةةةوةى ية كةةراوة خوَيند سةةتان  لةةةمانى كورد ثةر

مادةم طرنطن فةرموون قؤَلتانى لَي هةَلماَلن راثؤرتةكامنان بؤ  ،ةى تةشريعى ئَيمةينيوكؤمةَلطةى ئَيمة بؤ بو
بةةو ،ؤيا بيهَيننئامادةبكةن لةكاتى خ يةةان وتاوةكو ئَيمة بيَب بة ياسا ئَيمة نازانني بيدايةتى جةلسةكة لَيرة ى 

نةةةكانى  ،و دطةيانووميان خوَيندةوة و رامانئَيمة هةم ،نا ثةةانى ليذ كةةة طؤرة سةةتا طؤرةثانة يةةة ئَي مةةان وا ئَيمة ثَي
ثةةةيرةو  ثةرلةمانى كوردستانة كة بةرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان بِريارى بةةة  داوة كة مامةَلة 

يةةةوبؤ ئةوةى بة ز ،بكا لةطةَل ليذنةكان كةةة هة شةةنيازانةى  ئةةةو ثَي سةةةر  كةةةن لة ثةةؤرت ئامادةب كةةات را  ،وترين 
شةةتَيكى  هةةةر  كةةو  طةةة وة طةةانيش طرن ثَيمان واية هةموو ئةوانةى كة كراون طرنطن و ثَيويسنت و ريكالمى بازر

كةةةو بيهَي مةةادةى ب جةةةنابت ئا طةةرنطرت  لةةةوة  فةةةرم ،نةةةتةةر  طةةاني و ثيشةبةةةَلَي  يةةرى بازر طةةةر وون وةز سةةازى ئة
 .وان دةدةين بةلَي فةرموونقسةيةكتان هةية دةرفةتى هةمو

 وةزيرى بازرطانى و ثيشةسازى: /كمال مسلمبةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةةو ،ئةو ثرؤذة ياسايةى لةبةر دةست ئَيوةى بةرَيزو ثةرلةمانتارانى بةرَيزداية نةةط لةطةَل  ةش زؤر زؤر درة
بة وتس ئاث بؤيان  ،وسراو بؤمان بَيوئَيمة تةنانةت فرياى ئةوة نةكةوتني كة بة ن ،بة دةست ئَيمة طةيشت

مةةان دوسيومانة بؤ بةرَيزتان هَيشتا رةنطة تَيبينى وروبؤية سةرةراى ئةوةى كة ئةو تَيبينيانةى ن ،ناردين تر
وسني بؤ ئَيوةى بةرَيز ئةطةر بوار بدةن من هةموو ئةوةى كة وهةر ئةوةندة ثَيراطةيشتني ئةوة بن ،هةبَينت

مةةةوةونو بةةةرَيزى خبوَين يةَةوةى  بةةؤ ئ بةة ،سةةيومانة  سةةتا لة يةةة ئَي ثةةَيم وا ئةةةوةش  طةةةَل  يةةة لة سةةتى زؤرتاندا ةر دة
 ؟.بيخوَينمةوة

 :ن /سةرؤكى ثةرلةمانواز فائق حسبةرَيز د.رَي

طةةةةانى يةةةةرى بازر شةةةةاوةرةيةكمان ،بةةةةةرَيز وةز مةةةةة م ئةةةةةو  ،كةةةةرد ئَي يةةةةة  مةةةةان وا سةةةةةرؤكايةتى ثَي سةةةةتةى  دة
لةةة كؤبو شةةرتة  لةةة وةزارةت با جةةةنابتان  شةةرتة  جةةةنابت با نةةةى  شةةةكان وموقتةرةحاتة نةةة هاوبة يةةةكى ليذ نةوة

ئةةةم  ،ببنةوةليذنةى ياسايي رؤذى يةك شةمة كؤ لةطةَل ،لةطةَل ليذنةى ياسايي ليذنة تايبةمتةندةكان مةةة  ئَي
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شةةةمة  ئةةةطرين رؤذى سَي هةةةَل  شةةتنة  سةةاى 11سةةةعات )داني شةةنيازة يا بةةؤ ثَي كةةةين  نةةةوةى دووةم دة ( خوَيند
 .ى لة هةرَيمى كوردستان زؤر سوثاسريكالمى بازرطان

 
 :َيز كمال مسلم/ وةزيرى بازرطانى و ثيشة شازىبةر

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

مةةةوة ن كةةةى ئَي بةةة وةزارةتة نةةدى  تةةةنها ثةيوة ئةةةوةش وة ،يةةةيعةفوةن ئةو بابةتة هةر  طةةةَل  تةةى ئَيلة مةةة زارة
سةةاية لةةةم يا بةةَي  سةةةرةكى  يةةةنى  بةةَي رةئيضةةبةةةاَلم  ،ال يةةة دة تةةريش هة كةةى  يةَةت وةك ةند وةزارةتَي بةةان وةرطري

هةةةر ضونكة ريكالمى رَيطايةكان وةك ،وةزارةتى ناوخؤ نةةةوةش  و ئةوةى اليةنى مرؤي و وةزارةتى ئاوةدانكرد
تةةة بةة ،كَيشةى هةية لةو بابة كةةةن  بةةانط ب ئةةةوانيش  شةةة  ثةةَيم با ئةةةو رؤذةمةةن  ئةةةوةى ر ،ؤ  ئةةةوانيش بةةؤ  ئةةى  ة

 .وةرطريَيت زؤر سوثاس
 

 :ن /سةرؤكى ثةرلةمانق حسواز فائبةرَيز د.رَي

 .س دانيشتنةكةمان كؤتايي ثَيهَينازؤر سوثا
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