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 عَيراق -كوردستان  ثةرلةمانيني لة بآلوكراوةكا
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 ثةرلةماني(ي 2019)كتَيب: ثرؤتؤكؤلةكاني ساَلي ناوي

 عَيراق -كوردستان 
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 2021ضاثي يةكةم: 
 250ترياذ: 

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

 ، شيالن مالعباس، رةجندةر رقيب.كمال
 ذمارةي سثاردني بة كتَيبخانةي نيشتمانيي هةرَيمي كوردستان: 
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 (9ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 12/2019/ 10 رَيكةوتي شةممةسَي 

 -ثةرلةماني كوردستان   10/12/2019رَيكةوتي  رؤذي سَي شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري عَيراق بة سةرؤكايةتي بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري سةرؤك 

 ( ي خؤي بةست.2019ساَلي )ثَينجةمي (ي ئاسايي خولي 9ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )

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

لةةةمان بِر – مةةارة )عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةر شةةتين ذ كةةاري داني مةةةي  يةةدا بةرنا سةةاَلي 9يار سةةايي  (ي ئا
تةةذمَير ) لةةة كا سةةتان  سةةَي 11يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كورد يةةوةِرؤ رؤذي  ثةةَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:10/12/2019شةممة رَيكةوتي )
لةةة يةَةى  يةكةم/ خوَيندنةوةى دووةمى ثَيشنيازى ياساى ريكالمى بازرطانى  بةةة ث عةةرياق  سةةتان ـ  هةةةرَيمى كورد

 لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان. (89و  88و  87) حوكمى ماددةكانى
نةةة  ةرمي نةةى بؤ يةةارى ِرؤذا شةةنيازة بِر كةةةمى ثَي نةةةوةى ية يةَةى يةةدووةم/ خوَيند بةةة ث مةةان  تةةةوةى تورك ةكانى نة

 كوردستان.ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى ( 82و  80و  79) حوكمى ماددةكانى
سةةةر  (48) بة ثَيى حوكمى بِرطةى ضوارةمى ماددةى عةةرياق لة سةةتان ـ  لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كورد

يةةادكردنى  بةةة ز يةةارى دا  لةةةمان بِر سةةةرؤكايةتى ثةر سةةتةى  لةةةمان دة نةةدامانى ثةر سةةايي ئة مةةارةى يا داواى ذ
مةةارة ) شةةتنى ذ كةةارى داني مةةةى  بةةؤ بةرنا سةةَييةم  نةةدى  بةةة ِرَيزبة يةةةك  شةةةممة 9بِرطة سةةَى  سةةايي رؤذى  (ى ئا

 بةم شَيوةيةى خوارةوة بَيت: 10/12/2019ِرَيككةوتى 
لةةةم  سةةووتةمةنى  نةةى  بةةةى كرد شةةتمانى و  دا بةةاى ني سَييةم/ قسة كردن و تاوتوَى كردنى ثرسى كَيشةى كارة

 وةرزى سةرمايةدا بةسةر هاووآلتيان.
 بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 وى خواى بةخشندةى ميهرةبان.بةنا
مةةارة )بةناوى طةىل كوردستان،  سةةايي 9دانيشتنةكةمان دةست ثَى دةكةين، بةِرَيزان ذمارةى دانيشتنى ذ (ى ئا

سةةةرؤكى  بةةةِرَيز  سةةتان،  لةةةمانى كورد نةةةكانى ثةر جةةةمى هةَلبذارد خةةوىل ثَين كةةةمى  سةةاَلى ية مةةى  وةرزى دووة
( 19) بؤ شارى هةَلةجبة نةيتوانى بةشدار بَى، بة ثَيى بِرطةىثةرلةمان بة هؤى ئيلتزامى وةكو سةردانَيكى 

كةةةين و ثةةَى دة سةةت  شةةتنة دة ئةةةم داني نةةاوخؤ  ثةةةيِرةوى  لةةةمانى  ،ى  سةةكرتَيرى ثةر بةةةِرَيز  لةةة  سةةتاى داوا  ئَي
لةةةمان و  شةةتنى ثةر لةةة داني نةةةبووان  نةةاوى ئامادة شةةووتر و  شةةتنى ثَي لةةة داني يةةةك  كةةةين، ثوختة سةةتان دة كورد

 ةكان بة مؤَلةت و بَى مؤَلةت لةطةَل بةرنامةى كار خبوَينَيتةوة،  ةرموو.كؤبوونةوةى ليذن
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 بةِرَيز منى نيب قهوةضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 :بةرنامةى كار
مةةاددةى (5) بة ثَيى حوكمى ماددة لةةة  كةةةم و دووةم  طةةةكانى ية مةةاددةى (16) و بِر لةةة  سةةَييةم  طةةةكانى   و بِر

مةةاددةىو بِر( 18) لةةة  جةةةم  ضةةوارةم و ثَين كةةانى(20) طةكانى يةكةم و دووةم و سَييةم و  و 48و47) و ماددة
سةةةةرؤكايةتى  (57و 56و 55و 54و 52 سةةةتةى  عةةةرياق دة سةةةتان ـ  لةةةةمانى كورد نةةةاوخؤى ثةر ثةةةةيِرةوى  لة

مةةارة ) شةةتنى ذ لةةة 9ثةرلةمان بِريارى دا بةرنامةى كارى داني كةةةم  سةةاَلى ية ثةةاييزةى  خةةوىل  سةةايي  خةةوىل (ى ئا
تةةةذمَير ) لةةةة كا لةةةةمان  بةةةذاردنى ثةر جةةةةمى هةَل كةةةةوتى 11ثَين شةةةةممة ِرَيك سةةةَى  شةةةنيوةِرؤى ِرؤذى  (ى ثَي

 بةم شَيوةيةى بَيت: 10/12/2019
يةَةى  بةةة ث عةةرياق  سةةتان ـ  هةةةرَيمى كورد لةةة  يةكةم/ خوَيندنةوةى دووةمى ثَيشنيازى ياساى ريكالمى بازرطانى 

 ةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.لة ثةيِر (89و  88و  87) حوكمى ماددةكانى
نةةة  ةرمي نةةى بؤ يةةارى ِرؤذا شةةنيازة بِر كةةةمى ثَي نةةةوةى ية يةَةى يةةدووةم/ خوَيند بةةة ث مةةان  تةةةوةى تورك ةكانى نة

 ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.(82و 80و79) حوكمى ماددةكانى
سةةةر لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةم( 48) بة ثَيى حوكمى بِرطةى ضوارةمى ماددةى عةةرياق لة سةةتان ـ  انى كورد

يةةادكردنى  بةةة ز يةةارى دا  لةةةمان بِر سةةةرؤكايةتى ثةر سةةتةى  لةةةمان دة نةةدامانى ثةر سةةايي ئة مةةارةى يا داواى ذ
مةةارة ) شةةتنى ذ كةةارى داني مةةةى  بةةؤ بةرنا سةةَييةم  نةةدى  بةةة ِرَيزبة يةةةك  شةةةممة 9بِرطة سةةَى  سةةايي رؤذى  (ى ئا

 بةم شَيوةيةى خوارةوة بَيت: 10/12/2019ِرَيككةوتى 
لةةةم س سةةووتةمةنى  نةةى  بةةةى كرد َييةم/  قسة كردن و تاوتوَى كردنى ثرسى كَيشةى كارةباى نيشتمانى و  دا

 وةرزى سةرمايةدا بةسةر هاووآلتيان.
بةم شَيوةيةى خوارةوة  4/12/2019(ى ئاسايي رؤذى ضوارشةممة ِرَيككةوتى 8ثوختةى دانيشتنى ذمارة )

 بوو:
 ز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان.دةستثَيكردنى دانيشنت لةاليةن بةِرَي -1

شةةتنى  -2 نةةدامانى داني نةةةبوونى ئة نةةاوى ئامادة شةةنت و  تةةةى داني كةةار و ثوخ مةةةى  نةةةوةى بةرنا خوَيند
نةةةة   نةةةةوةى ليذ لةةةة كؤبوو نةةةدامانى  نةةةةبوونى ئة نةةةاوى ئامادة لةةَةةت،  بةةةَى مؤ لةةَةةت و  بةةةة مؤ شةةةوو  ثَي

 لةمان.هةميشةييةكان بة مؤَلةت و بَى مؤَلةت لةاليةن بةِرَيز سكرتَيرى ثةر

 دةست ثَى كردنى بِرطةكانى بةرنامةى كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. -3

مةةارة ) -4 سةةاى ذ سةةاَلى 3دةنطدان لةسةر ثَيداضوونةوةى ضةند ماددة و بِرطةيةكى يا سةةاى  2019(ى  يا
شةةارةوانييبةخاوةن كردنى ئةو زةو هةةةرَيمى ييانةى زيادةرؤييان لةسةر كراوة لة سنوورى  لةةة  ةكان 

مةةارة )كوردست يةةارى ذ بةةة بِر هةةةرَيب  سةةاَلى 4ان ـ عرياق دواى طةِرانةوةى لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى  (ى 
 سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان. 2019
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هةةةرَيمى يخوَيندنةوةى يةكةم بؤ ثَيشنيازى ياساى ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكةرة عةقَلي -5 لةةة  ةكان 
 كوردستان ـ عرياق.

بةةة خستنةِرووى خوَيندنةوةى بريؤكة -6 سةةةبارةت  ى ثةرلةمانتار بةِرَيز )لةجنة ابراهيب عبدالرمحن( 
 بةرز ِراطرتنى رؤذى جيهانى قوربانيانى جينؤسايد.

كةةةةوتى  -7 شةةةةممةى ِرَيك سةةةَى  بةةةؤ رؤذى  لةةةةمان  سةةةةرؤكى ثةر بةةةةِرَيز  يةةةةن  شةةةنت لةال سةةةتنى داني دواخ
10/12/2019. 

يةَةدراون لةَةةت ث نةةةى مؤ ئةةةو ئةنداما نةةاوى  لةةةمان  سةةةرؤكى ثةر بةةؤ  بةةةِرَيز  نةةةبوون  لةَةةت ئامادة بةةَى مؤ بةةة  يةةان 
 بةياني: 4/12/2019ى ئاسايي خوىل ثاييزة لةبةروارى (8) دانيشتنى ذمارة

 ابوبكر عمر عبداهلل/ مؤَلةت -1

 جالا حممد عبداهلل/ مؤَلةت -2

 جيهاد جبار حممد/ مؤَلةت -3

 زانا خالد مسايل/ مؤلةت -4

 سةروان حممد على/ مؤَلةت -5

 شنؤ ئةشقى عبداهلل/ مؤَلةت -6

 ن امني عبددالعزيز/ مؤَلةتشريي -7

 شَيركؤ جودت مستة ا/ مؤَلةت -8

 على مسايل/ مؤَلةت عثمان -9

 طلستان باقى سليمان/ مؤَلةت -10

 هاورَى بنْا  حممد/ مؤَلةت -11

 هةلز امحد حممد/ مؤَلةت -12

مةةارة ) شةةتنى ذ بةةؤ داني نةةةبوون  لةَةةت ئامادة بةةَى مؤ بةةة  نةةةى  ئةةةو ئةنداما لةةة 8نةةاوى  ثةةاييزة  خةةوىل  سةةايي  (ى ئا
 ئَيوارة، لة دانيشتنى دووةم: 4/12/2019بةروارى 

 ئازاد اكرم بهرم/ مؤَلةت -1

 باثري كامةال سلَيمان/ مؤَلةت -2

 سعيد مستة ا ترتخان/ مؤَلةت -3

 عبدالستار جميد قادر/ مؤَلةت -4

 حممد سعدالدين انور/ مؤَلةت -5

 هيمداد صباح بالل/ مؤَلةت -6

لةةة ك لةَةةت  بةةَى مؤ بةةة  يةةان  يةَةدروان  لةَةةت ث كةةة مؤ نةةةى  شةةةييةكانى ناوى ئةو ئةنداما نةةةى هةمي نةةةوةى ليذ ؤبوو
 ثةرلةمان ئامادةنةبوون:
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 : 8/12/2019ليذنةى داكؤكى كردن لة ما ى ئا رةت لة 
 ئاشنا عبداهلل قادر/ مؤَلةت بة كارى ليذنة.

 جالل حممد عبداهلل/ مؤَلةت.
 بدرية امساعيل سعيد/ مؤَلةت.

 : 9/12/2019ليذنةى ثةيوةنديةكانى رةوةندى كوردستانى لة 
 روان عبدالرمحن/ مؤَلةتكا

 امحد/ مؤَلةت طاهرذيان 
 شريين يونس عبداهلل/ مؤَلةت
 حممد سعدالدين انور/ مؤَلةت

 : 9/12/2019ليذنةى رؤشنبريى و كؤمةَلطةى مةدةنى و وةرزى و الوان لة 
 جالل حممد عبداهلل/ مؤَلةت
  يصل عباس عوال/ مؤَلةت

 : 9/12/2019بةكاربةر لة ليذنةى كاروبارى تةندروستى و ذينطة و ما ى 
 مسلب عبداهلل رسول/ مؤَلةت لة ليذنةى تر كؤبوونةوةى هةبوو.
 جالل حممد امني/ مؤَلةت لة ليذنةى تر كؤبوونةوةى هةبوو.
 لقمان محد حاجى/ مؤَلةت لة ليذنةى تر كؤبوونةوةى هةبوو.

 : 9/12/2019ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان و سكاآل لة 
 ةتشايان كاكةصاحل/ مؤَل

 راهى رةهبةر ابراهيب/ ئامادةنةبوو.
 سةروان حممد على/ ئامادةنةبوو.

 زؤر سوثاس.
 بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

بةةةناوى  كةةةين  شةةتنةكةمان ب طةةةكانى داني بةةة بِر سةةت  زؤر سوثاس بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان، ثَيش ئةوةى دة
لةةة سةةةرجةم ثةر سةةةرؤكايةتى و  سةةتةى  يةةرى دة بةةةِرَيز وةز بةةةخَيرهاتنى  طةةةرمى  بةةة  بةةةِرَيزةكان زؤر  مانتارة 

سةةتا ة  لةةةمان و  بةةارى ثةر بةةؤ كارو هةةةرَيب  يةةرى  بةةةِرَيز وةز سةةتان و  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  شةةنبريى حكو رؤ
بةةةِرَيزان دواى  نةةةوة  سةةت ئاطاداربكةي بةةةِرَيز و خؤشةوي يةَةوةى  نةةةوَى ئ هةةةروةها دةما كةةةين،  بةةةِرَيزةكانيان دة

كةةة د طةةةئةةةوةى   حةةوكمى بِر يةَةى  بةةة ث نةةَى  مةةاددةى( 4) وَي مةةةى ( 48) ى  بةةؤ كارنا كةةرد  يةةةكمان ئيزا ةةة  بِرطة
بةِرَيز وةزيرى كارةباى ( 53) ؤى دانيشتنى ثةرلةمانى كوردستان، بة سوثاسةوة دوَينَى بةثَيى ماددةىئةمِر

شةةدا شةةتنة بة لةةة حكومةتى هةرَيمى كوردستان خؤى داواى كرد كة لة بِرطةى سَييةم لةم داني شةةاهلل  بةةَى و ان ر 
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كةةار  مةةةى  طةةةكانى بةرنا نةةى بِر بةةةجَى كرد جةةب  بةةة  سةةت  سةةتاى دة طةةةَلمان، ئَي بةةَى لة شةةدار دة بِرطةى سَييةم بة
 دةكةين، نوقتة نيزام هةية؟ كاك  ةرموو بيكة.

 بةِرَيز ازاد اكرم بهرام:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةة نةةةكانى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان، لةبةرنامةى  خةةاَلى دووةم بؤ سةةتان،  لةةةمانى كورد ارى ثةر
هةةةولَير يتوركماني لةةة  مةةانى  نةةدنى تورك نةةةى رؤذى خوَي نةةةى  17/11/1993ة، بؤ كةةردووة و بؤ ثةةَى  سةةتى  دة

 رؤذنامةطةرى توركمانى كة يةكةم........ .
 بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 مان بَلَى؟ بةِرَيزم.كاك ازاد نوقتة نيزامةكة ضيية ثَي
 بةِرَيز ازاد اكرم بهرام:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
تةةةى نيزام يةةة، نوق مةةزاى ييةك دةقيقة يةةةكَيكيان ئي لةةة  يةةة و  مةةزا هة يةةةكَيكيان ئي لةةة  كةةار  مةةةى  كةةة لةبةرنا ية

 يية؟.سةرؤكى ثةرلةمان نيية، لؤيية دةمةوَى ئةوة ِروونكردنةوةى هةبَى، ئَي دةمانةوَى بزانني سةبةبى ض
 بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 ة جمال نادةم، سارا خان  ةرموو.ينا كاك ئازاد نوقتة نيزام ني
 بةِرَيز سارا دَلشاد بكر:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
طةةةى دووةم بكرَينكارى لة ِريزبةندى بةرنامةى كارسارا ضاوشلى، داوا دةكةين طؤِرا يةَةت، بِر طةةةى دا بكر تةةة بِر

كةةةين، ييةكةم، بؤنة  ةرمي ةكانى توركمان بكرَيتة بِرطةى يةكةم، سيفةتى بةثةلةى بدرَيتَى بؤ ئةوة داوا دة
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

َيشنيارةى بةِرَيز سارا نا ئةو بِرطةية لة ئاَلوطؤر كردن سيفةتى بة ثةلة نيية، ماددةيةكى ترة، بةِرَيزم، ئةو ث
مةةاددةى يةَةى  بةةة ث كةةات  شةةتطريى ب كةةةس ث سةةَى  ئةةةبَى  كةةات،  شةةتطريى دة كةةةس ث ضةةةند  ئةةةوةى  (48) خةةان  بةةؤ 

يةَةى  بةةة ث بةةةِرَيزان  كةةار،  مةةةى  طةةةكانى بةرنا ئةةاَلوطؤِرى بِر سةةةر  بةةدات لة سةةةر  طةةى لة سةةتان دةن لةةةمانى كورد ثةر
طةةةى (48) مةةاددةى بةةةِرَي( 3) بِر يةةةن  يةةة لةال شةةنيارَيه هة لةةةمانتارى ثَي سةةَى ثةر سةةارا( و  لةةةمانتار ) ز ثةر

ئةةاَلوطؤِرة  ئةةةم  يةةة  طةةةَل ئةوة كةةةس لة ضةةةند  كةةار،  مةةةى  ئةةاَلوطؤِرى بةرنا سةةةر  كةةردووة لة بةِرَيزيش ثشتطرييان 
نةةةوةى  طةةةى دووةم خوَيند يةةة بِر كةةة ئةوة بةةةِرَيزان ئاَلوطؤِرة تةةةوة؟  بةةةرز بكا سةةت  كةةات؟ دة كةةار ب مةةةى  لةبةرنا

سةةةى يِرؤذانى بؤنة  ةرميةكةمى ثَيشنيازة بِريارى  كةةةم دا ق يةكان لة جياتى بِرطةى دووةم بَى لة بِرطةى ية
يةةة،  بةةةِرَيزان تكا نةةاكرَى  طةةؤ  طةةدان طفتو لةسةر بكرَى، ضةند كةس لةطةَلة با دةست بةرز بكاتةوة؟ لةكاتى دةن
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ا بةِرَيزان دةست بة ثةرلةمانتارى بةِرَيز ئاَلوطؤِر لةو بِرطةيةى بةرنامةى كار دةكةين، ئَيست( 58) بة دةنطى
 ة بَى زةمحةت.يي........   ةرموو كاك على ئةطةر نوقتة نيزام

 بةِرَيز على محة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةووتةمةنيش  شةةةى  بةةا و كَي طةةةئَيستا كَيشةى كارة ضةةونكة ِرةن كةةة،  لةةة بِرطة شةةَيكة  يةَةذ  بة تةةة در ئةةةم دوو بابة

ئةةةمِر شةةتنى  مةةن ؤ بكَيشَيتةوة و  رياى داني يةةة  يةةة، بؤ بةةةتَيكى ئاني ئةةةوة با سةةتان  خةةةَلكى كورد بةةؤ  كةةةوين،  نة
بةةا  يةةرى كارة طةةةر وةز كةةةم، ئة خةةاَلى ية تةةة  سةةَييةم بكرَي خةةاَلى  كةةةم،  خةةاَلى ية تةةة  ئةةةوة بكرَي كةةةم  شةةنيار دة ثَي

 ئامادةية.
 بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

سةةتا ( 58) ة دةنطدان و بة دةنطىبةِرَيز كاك على، ئَيمة ئةو بابةتةمان خست يةةة ئَي نةةاوة، بؤ ثةرلةمانتارى هَي
مةةادةبوونى  شةةتنى ئا يةةن، داني ثةةَى دةدة بةةةردةواميان  طةةرنطن  شةةتنةكان  نةةى داني ئَيمة دةست بة جَى بةجَى كرد

بةةة يبةِرَيز وةزيرى كارةبا لةسةر داواى خؤيةتى بؤ خستنةِرووى ئةو داتا و زانياري انةى كة وةزارةت اليةتى 
شةةت( 53) ى ماددةىثَي شةةدارى داني يةةان بة سةةةر داواى خؤ تةةوانن لة يةةران دة مةةةنى وةز ةكانى نئةندامانى ئةجنو

شةةتنى وثةرلةمانى كوردستان بكةن و طفت كةةارى داني مةةةى  نةةى بةرنا بةةةجب كرد طؤ بكةن، ئَيستا دةست بةجب 
نةةة ؤ دةكةين، بِرطةى دووةم دةبَيتة بِرطةى يةكةم، داوا لة بةِرَيز ليذنةى ياسائةمِر كةةةين  ةةةرموون بَي يي دة

 شوَينى خؤيان، بةَلَى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، كاك بذار  ةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
نةةة  ةرمي نةةى بؤ يةةارى ِرؤذا شةةنيازة بِر نةةدامانى يةةثَي سةةايي ئة مةةارةى يا يةةةن ذ كةةة لةال مةةان  تةةةوةى تورك ةكانى نة

ضةةوواندن، ثةرلةمانةوة ثَيشكة يةةةكانى دةر طةةةَل هؤ ى كراوة، ئةم ثَيشنيازة بِريارة لة سَى ماددة ثَيكهاتووة لة
 ناوى ئةندامانى ثةرلةمان، ئةوانةى كة واذوويان كردووة ئةمانةن:

 حممد سعدالدين انور -1

 همداد صباح بالل -2

 ازاد اكرم بهرام -3

 جنان جبار بؤيا -4

 رؤبينا اومله -5

 رؤميؤ هةكارى -6

 سارا دَلشاد بكر -7

 يدار امحد سليمانهَيظ -8

 بهمن كاك عبداهلل امحد -9
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 باثري كامال سليمان -10

 ئومَيد عبدالرمحن حسن -11

 خضر طهياسني  -12

 د.حمى الدين حسن يوسف -13

  يصل عباس عوال -14

 على محةصاحل -15

 منى نبى قهوةضى -16

 بذار خالد كؤضةر -17

بةةةِرَيزتان لةةة  لةةةمان داوا  سةةايي ثةر بةةارى يا نةةةى كارو لةةة ليذ مةةة  لةةةمان، ئَي ثةةةر  سةةةرؤكى  ئةةةم  بةِرَيز  كةةةين  دة
 ثَيشنيازة بِريارة ئاراستةى ليذنة ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمان بكرَى، سوثاس.

 بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

كةةاك  هةةةبوو،  تةةان  تةةة نيزامي سةةؤران نوق كةةاك  بةةوبكر،  كةةاك ا سةةايي،  بةَلَى سوثاس بؤ بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى يا
 ابوبكر  ةرموو.

 بوبكر عمر عبداهلل:بةِرَيز ا

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةةةمِر كةةة  سةةاييةى  تةةى ئةو ثَيشنيازة يا بةةة وةزارة شةةَيكى  نةةدارة بة يةةة ثةيوة كةةرَى، ثَيموا سةةةر دة طةةؤى لة ؤ طفتو

يةةرى  شةةنبريى و وةز يةةرى رؤ شةةَيوةى وةز طةةانيش هاو يةةرى بازر بةةةِرَيز وةز يةةة  ئةةةوة دةبووا يةةةوة، لةبةر بازرطاني
 رة ئامادةبووناية، زؤر سوثاس.شارةوانى و طةشتوطوزار لَي

 بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
ثةةؤرتى  مةةادةكردنى ِرا سةةت، ئا بةةةِرَيز و خؤشةوي يةَةوةى  يةةارى ئ بةةؤ زان هةةةر  بةةةِرَيزان  بةةوبكر،  كةةاك ا بةةؤ  سةةوثاس 

لةةة  هاوبةى لةسةر ثَيشنيازة ياساى ريكالمى بازرطانى بة ئامادةبوونى خودى بةِرَيز وةزيرى بةةووة  بازرطانى 
بةةةِرَيز وةضةند رؤذى ثَيشووتر، ئَيستاى نوَينةرى وةزارة يةةة،  طةةانى لَيرة بةةارى يةةزتةةى بازر بةةؤ كارو هةةةرَيب  رى 

 ةت هةبَى، كاك سؤران  ةرموو.ارةكى وةزيثةرلةمانيش هةر ِراو سةرنج و تَيبيني

 :سعيد بةِرَيز سؤران عمر

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةةة  مةةة  سةةتا ان لةةة د 17/9ئَي لةةةمانى كورد نةةاوخؤى ثةر ثةةةيِرةوى  هةةةموارى  لةةةمان  سةةايي ثةر شةةتنَيكى ئا اني

كةةةم،  نةةةوة دة يةةة داواى ِروونكرد سةةتة، بؤ شةةمان لةبةردة ضةةاثى نوَي نةةة  مةةة  قةةائين بينيو لةةة وة نةةة  تةةا  كةةردووة، 
 س.ةكان نيية، زؤر سوثايثَيويستيشمان ثَييةتى، ضونكة ناوى ليذنةكانيش طؤِراوة و لَيرة طؤِرانكاري
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 بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

تةةة نيزامي كةةة و نوق بةةةَلَى تَيبينية سةةؤران  كةةاك  خةةؤى  سةةت  سةةكرتَيرى يدة بةةةِرَيز  لةةة  سةةةندة، داوا  كةةةت ثة ة
بةةةةو  ثةةةةيِرةو  كةةةةن،  سةةةةر ب تةةةة ضارة ئةةةةم بابة كةةةةين  لةةةةمان دة بةةةارى ثةر يةةةةتى كارو لةةةةمان و بةِرَيوبةرا ثةر

يةة كةةة هة نةةةى  طةةتةعديالتا مةةةم ئة كةةاك  تةةةوة،  يةةش بكرَي تةةةوة و بآلو ضةةاب بكرَي سةةةر  ةرة  مةةة لة تةةة نيزا نوق
 مةم تكاية؟  ةرموو.كاك بِرطةكانى بةرنامةى كار 

 :قانن برهان حممد بةِرَيز مةم
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةر  بةةا لة شةةةى كارة بةةة كَي خةةوازى دجةنابت تةوزحيَيكت دا و وتت دانيشتنى بِرطةى سَييةم كة ثةيوةندارة  ا
 .وةزيرى كارةبا بووة، ...

 بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

مةةاددةى يةَةى  بةةة ث مةةة و ةةان  يةةة ئَي مةةةم تكا سةةةر ( 48) نةخَير من وام نةوت، نةخَير كاك  ضةةوارةم لة طةةةى  بِر
كةةرَى كةةرا ئيزا ةةة ب كةةار داواى ذمارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمانى بةِرَيز بابةتَيه داوا  مةةةى  ، دواى بةةؤ بةرنا

مةةاددةى ئةوةى كة ِراطةيةنرا يةَةى  بةةة ث  بةياننامةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بآلوكرايةوة بةِرَيز وةزيرى كارةبا 
سةةتان (53) لةةةمانى كورد شةةتنى ثةر  ،خؤى داواى  كرد لةسةر داواى خؤى بَيت بةشدار بَى لةو بِرطةيةى داني

كارةبا لةسةر كةمى كارةبا بؤ ِراى طشتى و ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان ةكانى وةزارةتى يبؤ ئةوةى داتا و زانياري
 ِروون بكاتةوة، كاك مةم  ةرموو.

 :قانن بةِرَيز مةم برهان حممد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةةو لةةةمانيش ( 12) كةواتة دةستثَيشخةريةكة  سةةةرؤكى ثةر شةةتنةكة و  كةةة داني بةةووة  بةةةِرَيزة  لةةةمانتارة  ثةر
 كردووة. ئيشارةتى ثَيى

 بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 نوقتة نيزامة؟ مذدة خان  ةرموو.
 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةؤ  بةةةر  تةةة  يةَةه طرياوة هةةي  ِرَيكار كةةة  كةةرد  لةةةمان  سةةةرؤكايةتى ثةر سةةتةى  دانيشتنى ِرابردوو ثرسيارَيكب ئارا
مةةةت بةةة حكو كةةة  بةةؤ  ئةوةى  نةةةكراوة  يةةارى  كةةة د يةةةى  ئةةةو  ةةةترة زةمةني ضةةووانى بةةوترَى  نةةدنى دةر دامةزرا

.......... 
 بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةِرَيز مذدة خان ئةوة نوقتة نيزام نيية،  ةرموو.
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 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ةبةرئةوةى ثرسيارتان ئاراستة ......... .من ثَيويستيب بة وةآلمة ل
 بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

نةةة  ةرمي سةةاى بؤ شةةنيازة يا ئةةةو ثَي سةةتا  سةةايي، ئَي نةةةى يا بةةؤ ليذ سةةوثاس  سةةتةى يةةبةِرَيزان  مةةان ئارا ةكانى تورك
ثؤرتى لةسةر ئامادةبكةن، ئةو بؤ ئةوةى ِرا ،ليذنةى ياسايي دةكةين و طشت ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان

لةةةمانى  نةةدامانى ثةر سةةةرجةم ئة شةةنبريى و  نةةةى رؤ ثرؤذة ثَيشنيازة ياسايية ئاراستةى ليذنةى ياسايى و ليذ
 كوردستان دةكةين، كاك ئازاد  ةرموو.

 بةِرَيز ازاد اكرام بهرام:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةةكانى لةبةرئةوةى هةر بيست رؤذةك ماوة خوىل ثاييزة خالس  سةةتعجال بؤ سةةيفةكى ئي كةةةين  يةَةت، داوا دة ب
 توركمانى بكرَيت، سوثاستان دةكةين.

 بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

شةةينى ( 92) بةِرَيزان بة ثَيى ماددةى (،92) مةبةستت لةسةر ئامادةكردنى ِراثؤرتة بة ثَيى ماددةى بؤ بةخ
شةةنيارة خةسَلةتى بة ثةلة بة ئامادةكردن ئةةةم ثَي سةةاية  ى ِراثؤرت لةماوةى هة تةيةك لةسةر ئةم ثَيشنيازة يا

طةةى ،هةية بةةة دةن تةةةوة؟  بةةةرز بكا سةةت  بةةدرَيت دة ثةةَى  لةةةى  بةةة ثة سةةَلةتة  ئةةةم خة لةَةة  ( 55) ضةند كةس لةطة
طةةةى  نةةى بِر بةةةجَى كرد جةةَى  ثةرلةمانتار سيفةتى بة ثةلة دةدةينة ئامادةكردنى ِراثؤرت، ئَيستاى دةست بة 

 م دةكةين، نوقتة نيزامة كاك كاروان لةسةر ض خاَلَيه؟  ةرموو.دووة
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
شةةةى  يةةا كَي يةةةك دن بةةةآلم  نةةةكان،  بةةرا توركما شةةه و  شةةتمانى خو بةةؤ ِرؤذى ني مةةى زؤرم  مةةن ئيىرتا بةةةت  هةَل

 طةورةترمان هةية لة ثةرلةمانة كة .... .
 من امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز هَي

بةةة  تةةةن  ئةةةم وآل سةةيَلى  يةةةكى ئة مةةان ثَيكهاتة كاك كاروان نوقتة نيزام نيية، ِرَيطةت ثَي نايةم، ثَيكهاتةى تورك
يةَةى يثَيى ياسا و بنةما دةستوري بةةة ث كةةةين  ثةةةيِرةوى دة يةةةكى  ةكان ما ةكانيان ثارَيزراوة، بؤية ئَيمة مامةَلة

بةةةجَى ( 92) ماددةى جةةَى  سةةةر  ثَيشنيارَيه كراوة خةسَلةتي بة ثةلة بدرَى و دةنطى هَيناوة، ئَيستا دةضينة 
 كردنى بِرطةى دووةم، كاك سؤران  ةرموو.
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 :سعيد بةِرَيز سؤران عمر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةارى تاي( 92) ماددةى ثةةرؤذة و بِر تةةة  لةةة دةِروانَي بةةة ثة سةةَلةتى  بةةة خة لةةةمان  لةَةَى )ثةر جةةة و دة بةةة بود بةةةت 
 ئيعتماداتى زَيدةطى و ذمَيرة كؤتايي(، ئةمة هي  ثةيوةندى بة ئةمةوة نيية،... .

 بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

بةةداتهةروةها دةتوانَى بِريار لةسة لةةة  تةةرى بةثة بةةةتَيكى  يةةة، ر هةر با كةةة هة لةةة بِرطة ئةةةوةى  سةةؤران  كةةاك   ،
  ةرموو.

 :سعيد ان عمربةِرَيز سؤر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئَيمة ثَيشرت ضى بابةتى بةثةلةمان بِريار داوة، هة تةى داهاتوو ثرؤذةى ضاكسازى دَيت.
 بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

كةةة خوَي طةةةى دووةم   نةةى بِر بةةةجَى كرد جةةَى  نةةةوةى كاك سؤران تةواو نوقتة نيزامى نةبوو، دةضينة سةر  ند
سةةتةى  دووةمى ثرؤذة ياساي ريكطالمى بازرطانيية، بؤية داوا لة بةِرَيزان لة ليذنةى ياسايي دةكةين تةنها دة
نةةدامانى  بةةةِرَيزان ئة لةةة  يةةان، داوا  شةةوَينى خؤ بةةةِرَيز ب ةةنةوة  تةةرى  نةةدامانى  نةةَى ئة يةَةرة ىَي سةةةرؤكايةتيان ل

شةةا يةةان، ثةرلةمان لة دةستةى سةرؤكايةتى ليذنةى رؤشنبريى و  شةةوَينى خؤ نةةة  ئةةةوانيش بَي كةةةين  رةوانى دة
بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان، ئَيستا دةست بة جَى بةجَى كردنى بِرطةى دووةم لةبةرنامةى كار 
لةةة  طةةادارن  هةةةروةك ئا بةةةِرَيزان  يةةة،  مةةى بازرطاني سةةاي ريكال شةةنيازة يا مةةى ثَي نةةةوةى دووة كةةة خوَيند كةةةين  دة

لةةة رؤذى ى  (6) دانيشتنى ذمارة كةةة  بةةؤ  30/10ئاسايي و وةرزى دووةم  كةةةم  نةةةوةى ية ضةةوو خوَيند بةِرَيوة
نةةة  سةةَى ليذ هةةةر  سةةتةى  بةةوو، ئارا عةةرياق كرا سةةتان ـ  هةةةرَيمى كورد لةةة  طةةانى  مةةى بازر سةةاى ريكال شةةنيازة يا ثَي

بةة بةةوو، لة نةةدامان كرا كةةِراى ئة شةةارةوانى و تَي نةةةى  شةةنبريى و ليذ نةةةى رؤ سةةايي و ليذ ةر بةِرَيزةكةى ليذنةى يا
شةةتنى  لةةة داني مةةة  سةةتان ئَي لةةةمانى كورد لةةة ثةر بةةةِرَيزان  طرنطى و بايةخى ئةم ثَيشنيازة و لةسةر ثَيشنيازى 

شةةةيية توطؤ لةسةر خوَيندنةوةى دووةممان دواخست بؤ دانيشتنى ئةمِرفثَيشووتر ط ؤ، ئةم سَى ليذنة هةمي
َيز وةزيرى بازرطانى، ئَيستا داوا لة ليذنةى بةِرَيزة ِراثؤرتى خؤيان لةسةر ئامادةكردووة بة ئامادةبوونى بةِر

كةةة بِرطةى يةكةم و دووةم د( 87) تايبة ةند دةكةين بة ثَيى حوكمى ماددةى سةةايةى  شةةنيازة يا ةقى ئةو ثَي
ثةةَيش لة كةةة  ئةةةوةى  كةةة  سةةَلى دةقة تةةة ئة بةةوو، وا شةةكةى كرا بةةةِرَيز ثَي لةةةمانتارانى  سةةايي ثةر يةَةذةى يا يةةةن ِر ال

بةةؤ  ،وةِروو ثَيشكةى كرابوو ئةوة خبوَيننةوةخوَيندنةوةى يةكةم خرابو دواتر داوا لة ليذنةكانى تر دةكةين 
ئةةةوةى  ،ئةوةى دةقى ِراثؤرتةكةشيان خبوَيننةوة دواتر دةخيةينة بةردةستى ئَيوةى بةِرَيز و خؤشةويست بؤ 

مةةاددةى بةةؤ طف( 87) بةةةثَيى  نةةةما  تةةة ب يةةان ببَي بةةدةن كام يةةار  يةَةوة بِر كةةةم و دووةم ئ طةةةى ية طةةؤكردن، بِر تو
  ةرموو.  ةرموون بةِرَيز ليذنةى تايبة ةند،
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 :سلما  اتح تؤ يقبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةةم يبةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، ئةو ثَيشنيازة ياسا ئةسَلي بةةوو  ةكةى كة ئاراستةى ليذنةى رؤشنبريى كرا
 ثرؤذةيةية كة بؤتانى دةخوَينمةوة.

 المى بازرطانى لة هةرَيمى كوردستانثَيشنيازة ياساى ريك
 

 بةشى يةكةم
 يةكانيبِرطة طشت

 1ماددةى/
 مةبةستى ئةم دةستةواذة و زاراوانة لةم ياسايةدا هاتوون ماناكانى لةبةرامبةريان دا نووسراوة:

 هةرَيب: هةرَيمى كوردستان ـ عرياق -1

 حكومةت: حكومةتى هةرَيمى كوردستان -2

 ى حكومةتى هةرَيمى كوردستانوةزير: وةزيرى رؤشنبريى و الوان -3

 وةزارةت: وةزارةتى رؤشنبريى و الوانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان -4

 حكومةتة خؤجيَيةكان: يةكة كارطَيِرى ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان ـ عرياق -5

ضةةاالك -6 طةةانى:  مةةى بازر يةةةكانى يريكال نةةدن و هؤ لةَةةكانى راطةيا بةةةكارهَينانى كةنا طةةةى  كةةة لةِرَي يةكة 
نةةد يةةان خزمةتطوزاريثةيوة كةةاآل  بةةة  بةةرةودان  مةةاجنى  بةةة ئا كةةردن  نةةدانى يةةى  سةةتى ها بةةؤ مةبة ةك 

 بةكاربةر بؤ كِرينى يان بةكارهَينانى.

نةةةوةى  -7 بةةةرز كرد سةةتى  بةةؤ مةبة داخوازيكارى ريكالم: كةسَيه يان اليةنَيكة كة داواكارى ريكالمةكة 
 .ئاستى  رؤشتنى بةرهةمةكانى

خةةوازى بةرهةمهَينى ريكالم: كةسَيكة يان  -8 يةَةى دا بةةة ث يةَةت  هةةةم دةهَين كةةالم  بةر كؤمثانيايةكة كة ري
 .كارى ريكالم دةبَى بؤ مةبةستى بآلوكردنةوةى جةماوةرى

بةةؤ  -9 تةةةوة  جةةةماوةرى بآلودةكا شةةَيوةيةكى  كةةالم بة كةةة ري بآلوكةرةوةى ريكالم: كةسَيه يان اليةنَيكة 
 .يان هؤيةكانى ثةيوةندى كردنوكردنةوةيةى ثةنا دةباتة بةر كةناَلةكانى ِراطةياندن ئةم باَل

ثةةةرة ئةليكرتؤني -10 يةةؤ، ماَل لةةة زيؤن، ِراد تةةا تة نةةدن: وا لةَةةكانى ِراطةيا كةةةرةوة يةةكةنا ةكان و بآلو
 .ة ضاثكراوةكانيخولةكي

نةةةى  -11 ئةةةو ثرؤطراما لةةة ون و  تةةةرنَيت و تة كةةانى ئين تةةا تؤرة كةةردن: وا نةةدى  هؤيةكانى ثةيوة
 .دى كردنةوة ئةجنام دةدرَيتثةيوةندى كردن كة لة ِرَيطةى مؤبايل و ثةيوةن

شةةةمةندة ةر و  -12 سةةكيل و  مةةاتؤر و ثا ثةةاس و  هؤيةكانى طواستنةوة: جؤرةكانى ئؤتؤمبيل و 
 . رؤكة دةطرَيتةوة
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شةةتوكاَلي -13 سةةةرةتايي يكاآل: بةرهةمَيكى ثيشةسازيي يان ك مةةاددةى  يةةان  طةةوَيزةرةوة  يةةاخود  ة 
 بؤ بكرَيت.يان هةر بةرهةمَيه كة بكَيشرَيت يان بثَيورَيت و ريكالمى 

 2ماددةى/
 مةوداى بةكارهَينانى ئةم ياساية

سةةةتان دا  هةةةةرَيمى كورد كةةةراوة لة يةةةان بآلو خةةةراو  هةةةةمهَينراو ِرَيك كةةةى بةر هةةةةر ريكالمَي بةةةؤ  سةةةاية  ئةةةةم يا
 بةكاردةهَيندرَيت.

 بةشى دووةم
 ثَيداويستى و ِرَيطةثَي نةدراوةكان

 :3ماددةى/
 :وكردنةوةى ريكالمةكان بؤ بةرهةمهَينان و بآليثَيداويستية طشتي

 دةبَى ريكالم راستطؤيانة قابيلى تَيطةيشنت و ِروون و ِرةوان بَيت -1

لةَةةتى داوة و  -2 نةةةى مؤ ئةةةو الية نةةاوى  بةةَى  يةةة دة لةَةةت هة بةةة مؤ سةةتيان  ضةةاثكراوانة ثَيوي مةةة  ئةةةو ريكال
 .هةروةها ذمارةى مؤَلةتةكةشى لةطةَل دابَيت

مةةةك -3 مةةارى و ئةجنا يةةارى ئا بةةةكارهَينانى زان كةةاتى  ضةةاوة لةةة  ضةةاوى سةر بةةَى ِرة نةةةوةدا دة انى توَيذي
 .طوجناوةكان ثةيوةست بكرَين

بةةة تايبة ةند -4 مةةاذة  سةةيدارة ئا يةةان مةتر طةةرتن  ئةةاطر  قةةابيلى  يةةةى  ئةةةو كاآل ئةةةو يلةريكالمى  يةةةكانى 
 .كاآلية بكرَيت

 :4ماددةى/
 ن.كيانةى خوارةوة لةبةرهةمهَينان و بآلوكردنةوةى ريكالمدا ِرَيطةثَي نةدراوئةم ضااَل

 .انةى كة ثَيويستيان بة مؤَلةتة، بةآلم مؤَلةتيان وةرنةطرتووةيكيريكالمى ئةو ضاَل -1

شةةنة  -2 ئةةايينى و هةرضة طةةاى  يةةان جَي ئةةايينى  سةةى،  ئةم ياساية ناضَيت بؤ هةر ضةشنة ريكالمَيكى سيا
ضةةااَل يةةان يكيهةواَل و زانيارى يان ِراطةيانكراوَيه، جطة لةو  طةةانى  بةةة بازر نةةديان  كةةة ثةيوة بةةة انةى 

 .بازاِركردنةوة هةية بةكاربهَيندرَيت

 .ةكانيئةطةر ناكؤك بَيت لةطةَل ثرةنسيثةكانى ثةمياننامة نَيودةوَلةتي -3

بةةؤ  -4 نةةةدراون  طةةةثَي  يةةة و رَي مةةةت قةدة يةةةكانى حكو سةةا و رَينماي ريكالمى ئةو بةرهةمةى بة ثَيى يا
 .نةوةبةرهةمهَينان و بازرطانى كردنيان هاوردةكردنيان لةِرَيطةى سنوورةكا

بةةةراوردى  -5 طةةةى  يةةان لةِرَي كةةات  شةةَيل ب يةَةذَيه ثَي يةةان تو تةةاك  شةةةيي  بةةانطى ثي ضةةاكة ناو ئةةابِروو و 
 .نادروستةوة لة نرخى بةرهةمةكانى خةَلكانى تر كةم بكاتةوة

جةةؤرَيتى  -6 سةةتانداردى  كةةانى  ضةةاوى ثَيوةرة سةةتة ِرة كةةة ثَيوي سةةةنَينراوانةى  مةةة نة ئةةةو بةرهة كةةالم  ري
 .ياسا و رَينماييةكانى هةرَيمى كوردستان تةندروستى بَى بة طوَيرةى
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 .ببَيتة هؤى سةرهةَلدانى كردةيةك يان كؤمةَلة كردةيةك كة لة دذى ياسا و ِرَينماييةكانى هةرَيب -7

طةةةة -8 سةةةةر ذين يةةةان لة طةةةةرى خراث نةةةةى كاري ئةةةةو ثرؤذا مةةةى  سةةةا و  ريكال طةةةةَل يا نةةةاكؤكن لة يةةةة و  هة
 .رَينماييةكانى ذينطةثارَيزى لة هةرَيب دا

سةةت  هاندةر -9 سةةى درو هةةؤى مةتر تةةة  يةةان دةبَي بَى بؤ توندوتيذى و ثؤرنؤ طرا ى و ئيستغالىل جنسى 
 .كردن بؤ سةر ذيان و تةندروستى و ئاسايشى كؤمةَلطا

كةةورد و  -10 نةةةكانى  كةةورد و ئايي يةةةكانى  شةةتمانى و نةتةوةي سةةرودة ني بةكارهَينانى سومبول و 
 .كةسايةتيية ئايينيةكان

 .طاى كوردستان تَيه بداتيةكِريزى ثَيكهاتةكانى كؤمةَل -11

 .ةكانى هةرَيب بكاتيسوكايةتى بة بةرهةمة هونةرى و مَيذوويي و نةتةوايةتى و كلتوري -12

تةةورى و  -13 بةةةهاى كل كةةة دذى  بةةَى  يةةذ  يةةان توندوت يةَةدابَيت  نةةةى واى ت شةةياو وَي سةةتةواذةى نة دة
 .كؤمةآليةتى و ثةروةردةيي ئايينةكانى هةرَيب بَيت

 .خاوةندارى  كرى بكات ثَيشَيلى ياساكانى تايبةت بة -14

 .بانطةشة بؤ جياكارى ِرةطةزى جَيندةرى بكات -15

 .بةرهةمى ناوخؤى بةخراب و بَى كةَله ناوببات -16

هةةؤى ِرة -17 تةةة  سةةتجنببَي خةةاوةن ثَيداوي نةةى  ئةةازاردانى دةروو نةةدن و  ئةةةو يةةية تايبةتييا ةكان و 
 .كةسانةى تووشى نةخؤشى دةطمةن بوون

كةةةةو ) -18 سةةةةتةواذة وة نةةةةدَيه دة تةةةةى،100هة تةةةةاترين و 100 % طرةن بةةةةَى هاو سةةةةوود(  % بة
 .هاوشَيوةكانيان بةكارهَينرا بَى

ئةةةوةى  -19 ناوهَينانى ناوةندَيه يان دةزطايةكى زانستى بؤ يةكالكردنةوةى باشى كاآلكة بةبَى 
 .لةاليةن سةرضاوةيةك باوةِرثَيكراوة يةكاليي كرابَيتةوة

 .ت بؤ ئازاردانى ئاذةَلنووسني و وَينةى واى تَيدابَيت كة ناوةِرؤكةكانى ئاماذة بَي -20

بةسووك تةماشاكردنى ئايينةكان و دابونةريتةكانى نةتةوةو ثَيكهاتةكان و شَيوازةكانى لة  -21
 .هةرَيب

 خوارةوة ِرَيطةثَينةدراوة: الم بؤ ئةو كاآليانةىريك -22

يةةةةة.                      1 شةةةةبةريان هة مةةةةاددةى هؤ طةةةةةرى  هةةةةةمان كاري نةةةةةى  ئةةةةةو ماددا يةةةةان  شةةةةبةر  مةةةةاددةى هؤ /                              
نةةةدا 2 /قومار و طرةو تةرخان كردنى خةآلت و ِراكَيشانى تريوثشه لة ريكالمةكان دا تةنها لةو كاتا

تةةةواوةتى ِروون و  كة ِرَيطةثَيدراوة بةشَيوازَيه هةلومةرجى سوودمةند بوونى طشتيان تَيدابَيت بة 
 واو بدرَيت.ئاشكرا بَيت لة جَى بةجَى كردن و دَلنيايي تة

تةةى و نيم ةةة ِرو3 بةةة ِروو سةةتةى ذن  سةةتى و/ثؤرن و كارى لةشفرؤشى و نيشاندانى جة بةةؤ مةبة تةةى 
 سةرنج ِراكَيشان و ِرةواج ثةيداكردن.
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 ةكان.ي/خواردنةوة كهولي4
 /ضةك و تةقةمةنى و يارى ئاطري.5
 /توتن و جطةرة.6

 ريكالم قةدةية كراو لة بوارى تةندروستى دا: -23

 ةرمانَيه ليستى تؤمارى دانةبَيت.يةك/ ريكالمى د
 ةكةيةوة.يدوو/ ريكالمى دةرمان بة ناوى بازرطاني

 سَى/ريكالمى كارطةكان بةرهةمهَينانى دةرمان كة مؤَلةتى حكومةتيان نيية.
يةةان  سةةةركردنى  ضوار/ريكالم بؤ رَيكخراوى تةندورستى بَى مؤَلةت و ثسثؤرى ِرَيطةثَينةدراو و شَيوازى ضارة

 نةضةسثاو و نةسةنَينراو. خزمةتطوزارى
سةةراوى  نةةدى نوو يةةة و رةزامة شةةه و دةروون هة سةةةر مَي طةةةريان لة نةةةى كاري ئةةةو دةرمانا بةةؤ  كةةالم  يةَةنج/ ري ث

 ثزيشكى و ثسثؤرى لةو بوارة بؤ وةرنةطرياوة.
يةةان  شةى/ ئةو ريكالمانةى تايبةتن بة دةرمان و كةرةستةى ثزيشكى و ئةكتةرى ريكالمكارةكان ثزيشكَيه 

 ى دةرمانساز نةبن.ثسثؤر

 ِرَيطةثَينةدراوةكان لة ريكالمى مناآلن دا: -24

 /بَي ِرَيزى كردن دايه و باوك سةرثةرشتيارانى مناَل.1
لةةةك 2 يةَةنج خو ثةةَيش و ث لةةةك  /نيشاندانى ريكالم لة ماوةى بةرنامةى مناآلندا، هةروةها لة ماوةى ثَينج خو

 دواى ماوةى مناآلن.
سةةانى /ثَيشنياز كردنى شَيوةى ِراستة3 يةةان كة وخؤ يان كاريطةرى دانان لةسةر مناَل بؤ ئةوةى دايه و باوك 

 تر ِرازى بكةن تا كاآلى ريكالم بؤ كراويان بؤ بةدةستبهَينن.
تةةر 4 لةَةانى  لةةة منا كةةة  كةةات  يةةان ىَل دة يةةة وا ئةةةو كاآل يةةان  نةةاَل  نةةدارَيتى م كةةة خاوة نةةاَل  شةةانى م سةةةرنج ِراكَي  /

 وونى ئةو كاآلية ئةوان لة ئاستى مناآلنى تر دوا دةخات.ثَيشكةوتوو تر بن، يان بؤ ئةوةى نةب
لةةة 5 نةةداَل  بةةؤ م سةةت  كةةردةوةى ثَيوي ئةةةزموون و  / بة كةم نيشاندان يان بة زؤر نيشاندانى ئاستى زانيارى و 

 كاتى بةكارهَينانى كاآليةك دا.
نةةاَل بةكا6 كةةة م يةةةك  يةةان خزمةتطوزاري كةةاآل  يةةارى /بةكارهَينانى منداَل لةريكالم كردندا بؤ  يةةان كِر نةةةر  رهَي

 نني.
 /نيشاندانى منداَل لة جَيطةيةكدا كة لةطةَل تةمةنى ئةو دا ناطوجنَيت.7

 ريكالم بؤ بازرطانى كردن بةو ئاذةآلنةى دةطمةنن و مةترسى لةناوضوونيان لةسةرة. -25

كةةى  -26 طةةى ِرووة يةةان ِرةن ريكالم كردن بؤ كِرين و  رؤشتنى ئةندامانى جةستةى ئاذةَلى كَيوى 
يةةان  مةةةت نا يةةارى حكو يةَةى بِر بةةة ث كةةراو  يةةارى  يةةةكى د بةةؤ ماوة نةةةوةيان  كةةردن و لَيكرد كةةة ِراو يةةان 

 ِرَيطةثَينةدراوة.
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 :5ماددةى/
لةةة  ثابةند كردنى كةناَلةكانى ِراطةياندن بة بآلوكردنةوةى ريكالمى هؤشيارى ذينطةيي بَى بةرامبةر و نابَى 

 و ِرؤذَيه دا.كاتذمَيرى شةو ( 24) دوو خولةكيش كةمرت بَى لة ماوةى
 بةشى سَييةم

 ثَيداويستى و ِرَيطة ثَينةدراوةكان
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 داوا دةكةم ئةطةر جةنابتان ِرازى بن بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى شارةوانى بيخوَينَيـتةوة سوثاستان دةكةم.
 بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك لقمان  ةرموو.
 ز لقمان محد حاجى:بةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةشى سَييةم

 ةكان و ِرَيطة ثَيدراوةكان و ما ةكانيثَيداويستي
 :6ماددةى/

 بآلوكردنةوةى ريكالم لةسةر هؤيةكانى طواستنةوة: 
يةَةت،  -1 ئةةةجنام دةدر سةةتنةوة  يةةةكانى طوا سةةةر هؤ كةةالم لة كةةراون، ري جطة لةو حاَلةتانةى لة ياسا ديارى 

بَيت ثَيشرت َثكهاتن كرابَى لةطةَل خاوةنى هؤيةكانى طواستنةوة يان نوَينةرى خاوةنى خؤى بةآلم دة
 طواستنةوةكة.

يةةةكانى  -2 نةةى هؤ ضةةاو طرت بةةة لةبةر حكومةتة خؤجَييةكان ثاَلثشت بة ياسا و ِرَينماييةكانى حكومةت 
سةةت سةةةالمةتى ثَيداوي ضةةؤ،  يةةةكانىيسةةةالمةتى هاتو نةةةوةى هؤ سةةتاندارةكان، بآلوكرد سةةتنةوة  ية  طوا

  ةراهةم دةكةن.

 :7ماددةى/
 ةكان دا:يريكالم لة شوَينة طشتي

شةةتي -1 شةةوَينى ط لةةة  كةةالم  نةةانى ري نةةةوةو دا نةةة ناحكومييبآلوكرد سةةةر باَلةخا شةةةقام يةةدا لة لةةة  ةكان 
سةةتة ضةةوارِر كةةةرةوة و كةرة نةةاك  لةَةؤثى ِروو سةةتوون، ط سةةةر  سةةتةر لة نةةانى ثؤ بةةة دا طةةةورةكان دا  يانة 

 طة ثَيدةدرَيت بة مةرجى وةرطرتنى ِرةزامةندى حكومةتى خؤجَيى.نةطةِرؤكةكانى تر ِرَي

سةةتي -2 سةةةالمةتى ثَيداوي بةةَى  مةةةت دة يةةةكانى حكو سةةا و ِرَينماي ة يحكومةتة خؤجَييةكان ثاَلثشت بة يا
 يةكاندا دةست نيشان بكةن.يستاندارةكانى بآلوكردنةوةى ريكالم لة شوَينة طشت

طةَل نيشانةكانى هاتووضؤ دا هاوشَيوة بن و ببنة بةربةست ةكان دا لةينابَى ريكالم لة شوَينة طشتي -3
 بؤيان و زيان بة سةالمةتى هاتوضؤ بطةيةنن.
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 ريكالم لةو شوَينانةدا قةدةيةية: -4

 /مزطةوت و كةنيسة و ثةرستطا و شوَينةوارة دَيرينةكان و ديواربةندةكانيان.1

 ى دةوَلةتن./ دامودةزطاكانى دةوَلةت و ئةو جَيطا و بينايانةى كة موَلك2
 يةكان و ديواربةندةكانيان.ي/ مؤنؤمَينت و باخ ة طشت3
 / هةر جَيطايةكى  ديكة كة حكومةتة خؤجَييةكان ديارى دةكةن.4
تةةوانن   -5 يةةةكان دة سةةا و ِرَينماي بةةة يا شةةت  يةةةكان ثاَلث تةةة خؤجَي لةةة 20حكومة سةةتهاتوو  هةةاتى بةدة % دا

 اى كردنى ِرَيطاوبانةكان بةكاربهَينن.يةكان دا بؤ مةبةستى بيدانانى ريكالم لة شوَينة طشت

ريكالمى هةَلمةتى هةَلبذاردن و سةالمةتى ديارى كردنى سزاى  حكومةتة خؤجَييةكان بؤ  البردنى -6
 يةكان دا دواى تةواوبوونى وادةى ياسايي ديارى كراوى هةية.يالنةبردن و ريكالم لة شوَينة طشت

 ةكان دا:يلة شوَينة طشتيمةرجةكانى ِرَيطاثَيدان بؤ هةَلواسينى ريكالم  -7
ثةةَيش 1 /ماوةى مؤَلةتى دانانى ريكالم تةنها دوو ساَل دةبَيت و قابيلى نوَى كردنةوة دةبَى و داواكار مانطَيه 

 كؤتايي هاتنى مؤَلةتةكةى داواى نوَى كردنةوة بكات.
 ةبَيت./لة ماوةى مؤَلةتى ريكالمة كاتييةكان دا بةِرَيككةوتن لةطةَل حكومةتة خؤجَييةكان د2
 ثَينج/ نابَى لة كاتى رؤذدا ِرادةى تيشكى ِروناكى سةر شاشةكانى ريكالمى ئةليكرتؤنى سةر شةقامةكان لة 3

 (زياتر بَى. 2(تَيثةِر بَى و لة شةوانيش دا نابَى لة )لوكس لومز م 2هةزار )لوكس لومز م
 :8ماددةى/

 ى كردنةوة:بآلوكردنةوةى ريكالم لةِرَيطةى تةلة ون و تؤرةكانى ثةيوةند
ئةةةو زانياري -1 نةةدنى  مةةةتطوزارى يثةةاى ِراطةيا يةَةى خز لةةة ِر كةةالم  بةةَى ري كةةات دة شةةكدار داواى دة نةةةى ث ا

 تةلة ونى و تؤرةكانى ثةيوةندى كردن ثَيشكةى بكرَيت.

مةةةةرجَيه  -2 سةةتةبةرة بة كةةالم دة كةةارى ري خةةوازى  بةةةؤ دا كةةالم  مةةةتطوزارى ري نةةى خز شةةكةى كرد ثَي
رة كة هةردووال لةسةرى ِرَيه دةكةون بة ثَيى ياساى ديارى كراو لةبةرامبةر ريكالمةكة دا بِرَيه ثا

 بداتة كؤمثانياكانى تةلة ون يان تؤرةكانى ثةيوةندى كردن.

بةةةر  -3 يةةةنى بةرام كةةرد و ال بةةةجَى  جةةَى  مةةى  سةةاييةكانى ريكال جةةة يا ئةطةر داخوازى كارى ريكالم مةر
سةة سةةكاآلى يا يةةة  بةةؤى هة تةةةوة  بةةؤ بآلوبكا كةةةى  نةةةبوو ريكالمة كةةا و داواى ئامادة مةةار ب لةةةدذى تؤ ايي 

 قةرةبووبكات.
 :9ماددةى/

 بآلوكردنةوةى ريكالم لةِرَيطةى راديؤ و تةلة زيؤنةوة:
لةةة  -1 سةةتى  يةةؤيي و ثَيوي شةةانؤيي و ِراد يةةان  تةةةرى  يةَةوان  ةةيلب، دؤكيؤمَين لةةة ن نةةاوبِر  ريكالم كردن وةك 

 مؤَلةتى دانةرى ئةو بةرهةمانةية يان هةَلطرى ما ى كؤثى ِرايتة.



 22 

بةةؤ لةةةم -2 كةةة  نةةةوة  نةةة بآلوبكرَي ئةةةو ريكالما تةةةنها  يةَةت  نةةداآلن دا دةب مةةةكانى م شةةى بةرنا اوةى ثةخ
 منداآلنن.

كةةة  -3 نةةةوة  نةةة بآلوبكرَي ئةةةو ريكالمانا تةةةنها  بةةَى  ثةةةروةردةيي دا دة مةةةى  شةةى بةرنا لةةةماوةى ثةخ
 ثةيوةنديدارن بة ثةروةردة.

 :10ماددةى/
 بآلوكردنةوةى ريكالم لةِرَيطةى ئةنتةرنَيتةوة:

لةةة ب -1 كةةة  يةةةكى دي كةةةس و دامةزراوة هةةةر  يةةان  آلوكردنةوةى ريكالم ِرَيطاى ثَي نادرَى ريكالمى خؤى 
تةةر  يةةةنى  كةةةس و ال بةةة  طؤشةيةكى ماَلثةرةكةى دابنَى ئةطةر ثَيشرت مؤَلةتى ريكالم لةو جَيطةية دا 

 درابَى.

مةةاددةى ) -2 و  6و  5و  4و  3هةموو ئةو مةرج و ثَيداويستيانةى لة بآلوكردنةوةى ريكالم دا كة لة 
 (ى ئةم ياسايةدا هاتوون لة بآلوكردنةوةى ريكالم دا لة ئينتةرنَيت جَى بةجَى دةكرَى.9و 8و 7

 بةشى ضوارةم
 ماف و رَيكخسنت و سزاكان

 :11ماددةى/ 
 ما ةكان
يةةار  -1 نةةدن بِر لةَةةكانى ِراطةيا كةةةمى كةنا سثؤنسةر بؤى هةية بة ِرَيككةوتن لةطةَل خاوةن يان كةسى ية

 دةست نيشان كردنى وادة و شوَينى ريكالم بدات.لةسةر 

طةةةى  -2 كةةةن بةَل كةةالم ب شةةكدارى ري لةةة ث يةةة داوا  ئةةةوةيان هة مةةا ى  كةةالم  بةرهةمهَين و بآلوكةرةوةى ري
 متمانة ثَيكراوى زانيارييةكانى و هةروةها مؤَلةتى كاآلى ريكالم بؤ كراو ِرادةست بكات.

هةةةمهَين و بآل -3 بةةارةى بةر يةةارى دةر سةةةى زان سةةتة ئةةةو كة نةةاوة ثَيوي سةةت هَي كةةالم بةدة كةةةرةوةى ري و
 نهَينيةكانى ئةو اليةنة بثارَيزَى.

طةةةكانى  -4 مةةةكانى وةزارةت و  ةرمان لةةة ريكال بةةن  سةةوودمةند  يةةة  يةةان هة نةةدن ما  لةَةةكانى ِراطةيا كةنا
حكومةت و ثةرلةمان و دةسةآلتى دادوةرى و دةبَيت ما ى ضوون يةكيان لةبآلوكردنةوةدا بؤ زامن 

 بكرَى.

سةةة لة  -5 نةةةوةى ق يةةان طَيِرا حاَلةتى نيشاندانى تاك ناوةكةى، ناوبانطى، ذيانى، سامانى، كارى هونةرى، 
ثةةةَيش  سةةةتة  كةةةالم دا ثَيوي لةةةة ري شةةةاندان  تةةةرى ني شةةةَيوازةكانى  بةةةةكارهَينانى  يةةةاخود  تةةةةكانى  و طو

 بةرهةمهَينانى ريكالمةكة مؤَلةتى ئةو كةسة يان مرياتطرةكانى بةدةست هَينابَيت.

طةةةر بةر -6 سةةةنطاندنى ئة يةةان هةَلة يةةار  بةةة بِر كةةالم  كةةارى ري خةةوازى  يةةاخود دا كةةةرةوة  يةةان بآلو نةةةر  هَي
 وةزارةت ِرازى نةبن بؤيان هةية سكاآل لةدذى وةزارةت تؤمار بكةن.

 :12ماددةى/
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 رَيكخسنت
كةةالم بةِرَيوبةرايةت -1 سةةتنى ري ضةةاودَيرى يبةةؤ رَيكخ يةةةتى  نةةاوى بةِرَيوبةرا بةةة  نةةاو وةزارةت دا  لةةة  يةةةك 

 يكالم دروست دةكرَيت.كردنى ر

 بةِرَيوبةرايةتى ضاودَيرى كردنى ريكالم ئةم ئةركانةى دةبَيت: -2

 /ضاودَيرى كردنى جَى بةجَى كردنى ئةم ياساية ثاَلثشت بة ِرَينماييةكانى وةزارةت.1
 / طرتنةبةرى ِرَيوشوَينى ياسايي و كارطَيِرى لة حاَلةتى ثَيشَيلكردنى ئةم ياسايةدا.2
خةةوازى / بة ثَيى حوكم3 كةةالم دا هةةةمهَينى ري نةةدى بةر مةةاف و بةرذةوة لةةة  كةةات  ةكانى ئةم ياساية بةرطرى دة

 كارى ريكالم، كةناَلةكانى راطةياندن و وةرطر لة بآلوكراوةى ريكالم دا.
 /ِراطرتنى بآلوكردنةوةى ريكالمَيه كة ثَيشَيلكارى ياسايي تَيدا بَيت.4
 طة و بةرزكردنةوةى ِراثؤرت بؤ وةزارةت./ تؤماركردنى سةرثَي يةكان و كؤكردنةوةى بةَل5

 :13ماددةى/
 سزاكان
كةةالم،  -1 كةةارى  ري خةةوازى  ئةةةوا دا ئةطةر ريكالمَيه بآلوكرايةوة ثَي ةوانةى بِرطةكانى ئةم ياساية بوو 

يةةؤن  يةَةنج مل لةةة ث بةرهةمهَينى ريكالم بآلوكةرةوةى ريكالم سزا دةدرَين بة يةرامةكردنى بِرَيه كة 
 مليؤن دينار زياتر نةبَى.( 25) و لةدينار كةمرت نةبَى 

يةةاد  -2 نةةدة ز سةةزاكة دووهَي يةةة  لةحاَلةتى دووبارةبوونةوةى ثَيشَيلكاريةكانى بِرطةى يةكةمى ئةم ماددة
 دةكرَى و بةرهةمهَينى ريكالم بؤ ماوةى سَى مانط مؤَلةتةكةى هةَلدةثةسَيردرَيت.

يةةاخ -3 نةةدن  يةةان دِرا نةةةةوةى  بةةة كرد سةةَى  سةةت هةَل بةةة مةبة سةةَيه  كةةةى هةركة شةةَيواندنى ريكالمَي ود 
هةةةروةها  نةةةبَى و  ِرَيطةثَيدراو سزا دةدةرَى بة زيندانى كردن بؤ ماوةيةك كة لة شةى مانط زياتر 

لةةة كةةةمرت و  نةةار  نةةار ( 25) قةرةبووكردنةوةى كةسى زيان ىَل كةوتوو كة لة دوو مليؤن دي يةةؤن دي مل
 زياتر نةبَى.

يةةدار بة -4 يةةةنى ثةيوةند نةةةوةى ال تةةةوة دواى ئاطاداركرد يةةةن وةزارة كةةة لةال يةَةه  نةةةوةى ريكالم بآلوكرد
كةةة  يةةةنَيكى دي كةةةس و ال هةةةر  يةةان  شةةتى  كةةارى ط يةةةن داوا يةةان لةال لةةة دذي سةةكاآل  بةهؤى تؤماركردنى 
كةةردن و  ثةةةخش  لةةة  سةةكاآلكة  تةةايي  ئةةةجنامى كؤ كةةةوتنى  تةةا دةر كةةة  سةةتةوخؤ ريكالمة سةةتة ِرا ثَيوي

بةةارة بةةة ثَي ةةةوانةوة دوو سةةتَينرَى،  نةةةوة بوة كةةة دواى بالوكرد نةةةوةى ريكالمة بةةارة بآلوكرد ضةةةند   ،
كةةالم  كةةةرةوةى ري بةةآلو  يةةةنى  بةةووةوة، ال سةةاو  سةةةر  شةةَيلكارييةكةى لة بةرزكردنةوةى سكاآل ئةطةر ثَي

 سزادةدرَيت بة يةرامةكردن كة لة ثانزة مليؤن دينار كةمرت و لة ثةجنا مليؤن دينار زياتر نةبَى.

 م ثَي ةوانةى ئةم ياساية كاريان كرد ئةوا:ئةطةر كؤمثانياكانى بةرهةمهَينانى ريكال -5

 /وةزارةت بة نووسراوى  ةرمى ئاطاداريان دةكاتةوة.1
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نةةار 2 يةةؤن دي لةةة دة مل كةةة  يةَةه  بةةة بِر / ئةطةر دواى ئاطاداركردنةوة هةر بةردةوام بوون يةرامةيةك دةكرَين 
 كةمرت و لة ثةجنا مليؤن دينار زياتر نةبَيت.

 ؤَلةتى كؤمثانياكةى ىَل وةردةطريَيتةوة./ ئةطةر هةر بةردةوام بوو م3
 :14ماددةى/ 

 ثَيويستة لةسةر وةزارةت ِرَينمايي ثَيويست بؤ ئاسانكارى جَى بةجَى كردنى ئةم ياساية دةربكات.
 :15ماددةى/

بةةةجَى  جةةَى  بةةوارى  ضةةَيتة  سةةتان دا دة قةةائيعى كورد مةةةى  ةةةرمى وة سةةاية لةِرؤذنا ئةةةم يا نةةةوةى  دواى بآلوكرد
 كردنةوة.

 ةكانى دةرضوواندنى ئةم ياسايةهؤي
مةةةتطوزارى  نةةى خز شةةكةى كرد لةبةرطرنطى ريكالم بؤ خزمةتكردنى بةكاربةر و طةشةثَيدانى ئابوورى و ثَي
نةةة  باشرت بة هاووآلتيان و دروست كردنى كَيرِبكَيى دروست بؤ بة بازاِر كردن و هةروةها كةم كردنةوةى الية

 ياساية دةرضووَينرا.خراثةكان و زيان بةخشةكانى ريكالم ئةم 
 سوثاس.

 بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
بةةةِرَيزان  كةةةين،  سةةتان دة هةةةرَيمى كورد مةةةتى  بةةاى حكو يةةرى كارة بةةةِرَيز وةز سوثاس، بةطةرمى بةخَيرهاتنى 

كةة بةةوو  سةةاية  شةةنيازة يا ئةةةو ثَي قةةى  نةةد دة نةةةى تايبة ة يةةةن ليذ يةةةوة لةال كةةة خوَينرا ئةةةوةى  يةةارة  لةةة د ة 
كةةة  بةةوو  خوَيندنةوةى يةكةم دا لةاليةن ذمارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستانى لةسةرى ئيمزا كرا
شةةيان  ثةةؤرتَيكى هاوبة بةةةِرَيزةى  ِرا نةةدة  نةةة تايبة ة سةةَى ليذ لة دانيشتنى ثَيشووتر خرابووة ِروو، ديارة ئةم 

نةةةةوة، بؤية داوايان ىَل دةكةين ِراثؤرتة هاوبةشةك ،ئامادةكردووة سةةت خبوَين ةيان بؤ ئَيوةى بةِرَيز و خؤشةوي
  ةرموو.

 بةِرَيز عباس  تاح صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 .بةناوى خواى طةورة
 بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان

 بابةت/ ِراثؤرتى هاوبةى
مةةةدةنى و وةرزى و الوان، ل مةةةَلطاى  شةةنبريى و كؤ نةةةى رؤ سةةايي، ليذ شةةارةوانى و ليذنةى كاروبارى يا نةةةى  يذ

كؤبوونةوةى  12كاتذمَير  8/12/2019طواستنةوةو  طةياندن و طةشتوطوزار، ِرؤذى يةك شةممة ِرَيكةوتى 
بةةة  هاوبةشيان ئةجنام دا بة مةبةستى نووسينى ِراثؤرتى هاوبةى سةبارةت بة خوَيندنةوةى دووةم تايبةت 

تةةاوتوَى ثَيشنيازى ياساى ِرَيكخستنى ريكالمى بازرطانى لة هةرَي كةةردن و  طةةؤ  مى كوردستان ـ عرياق، دوا طفتو
 كردن ليذنةكان طةيشتنة ئةم ئةجنامانةى خوارةوة:
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 ثَيشنيازى ياساي ِرَيكخستنى ريكالمى بازرطانى لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق

 :1ماددةى/
 زاراوةكان

 سراوة:مةبةست لةم زاراوانة لةم ياسايةدا هاتوون ماناكانيان لةبةرامبةريان دا نوو
 هةرَيب: هةرَيمى كوردستان ـ عرياق -1
 حكومةت: حكومةتى هةرَيمى كوردستان ـ عرياق -2

 وةزير: وةزيرى رؤشنبريى و الوانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان ـ عرياق -3

 وةزارةت: وةزارةتى رؤشنبريى و الوانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان ـ عرياق -4

تةةةؤِر -5 يةةةؤ،  لةةةة زيؤن، راد يةةةديا: تة كةةةانى م ثةةةةرة ئةليكرتؤنئامرازة ظةةةار و يو ماَل مةةةة و طؤ يةةةةكان، رؤذنا
 ضاثكراوى ديكة.

تةةؤرة كؤمةآليةت -6 كةةةى يئامرازةكانى ثةيوةندى كردن: هيَلةكانى تةلة ؤن و  كةةانى دي يةةةكان و ئامرازة
 ثةيوةندى كردن دةطرَيتةوة.

 يةكةى كارطَيرى: ثارَيزطا، قةزا، ناحية. -7

طةةانى: خزمةتطوزاري -8 مةةى بازر لةةةِرَيطايريكال كةةة  كةةانى ة يةةديا و ئامرازة كةةانى م بةةةكارهَينانى ئامرازة ى 
يةةان  كةةاآل  بةةة  مةةاجنى ِرةواج دان  بةةة ئا نةةدن،  شةةَيوازةكانى ِراطةيا لةةة  شةةَيوازَيه  هةةةر  ثةيوةندى كردن و 

 خزمةتطوزارى يا بةرهةم بؤ مةبةستى هاندان بةكاربةر بؤ كِرينى يان بةكارهَينانى.

سةةتى داخوازيكارى ريكالم: كةسَيكى سروشتى يان مة -9 بةةؤ مةبة كةةات  عنةويية، كة داواكارى ريكالم دة
 بةرز كردنةوةى ئاستى  رؤشتنى بةرهةمةكانى

يةَةى  -10 بةةة ث يةَةت  هةةةم دةهَين كةةالم  بةر كةةة ري بةرهةمهَينانى ريكالم: كةسَيه يان كؤمثانيايةك 
 داوا و داخوازى كارى ريكالم دةبَى بؤ مةبةستى بآلوكردنةوةى جةماوةرى

ئةةةم بآلوكةرةوةى ريكالم: كةسَي -11 بةةؤ  تةةةوة  كى سروشتى يان مةعنةويية كة ريكالم بآلودةكا
 بالوكردنةوةيةى ثةنا دةباتة بةر ئامرازةكانى ميديا يان ئامرازةكانى ثةيوةندى كردن

مسةةةانى  -12 ئةةةاوى و ئا نةةةى و  سةةةتنةوةى زةمي يةةةةكانى طوا تةةةةواوى هؤ سةةةتنةوة:  يةةةةكانى طوا هؤ
 دةطرَيتةوة

 بة مةرجَيه قةدةيةكراو نةبَى. كاآل: بةرهةمَيكة بكَيشرَيت يان بثَيورَيت -13

 ديواربةند: ئةو ديوارةية كة ريكالمى ثَيدا هةَلدةواسرَى. -14

 :2ماددةى/
 ةكانيمةرجة طشتي

 مةرجة طشتيةكان بؤ بةرهةمهَينانى بآلوكردنةوةى ريكالم
 ثَيويستة هةموو ريكالمَيه مؤَلةتى اليةنى ثةيوةندارى هةبَيت، ثَيش بآلوكردنةوةى ريكالم. -1
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 كالم راستطؤيانة و ِروون و ِرةوان بَى.دةبَى ري -2

سةةت يلةكاتى بةكارهَينانى زانياري -3 كةةان ثةيوة ضةةاوة طوجناوة يةَةت سةر نةةةوةدا دةب ة ئةجنامةكانى توَيذي
 بكرَى.

يةَةت  -4 ئةةةجنام دةدر سةةتنةوة  يةةةكانى طوا سةةةر هؤ كةةالم لة كةةراون ري يةةارى  سةةادا د لةةة يا تةةة  لةةةو حاَلة طةةة  ج
 اوةنى هؤيةكانى طواستنةوة.بةِرةزامةندى خاوةنةكةى يان نوَينةرى خ

يةةةكانى  -5 ضةةاوطرتنى هؤ بةةة لةبةر مةةةت و  يةةةكانى حكو سةةا و ِرَينماي بةةة يا شةةت  كةةارطَيرى ثاَلث كةةةى  ية
سةةتي سةةةالمةتى ثَيداوي ضةةؤ  سةةتنةوة يسةةةالمةتى هاتو يةةةكانى طوا نةةةوةى هؤ سةةتاندارةكانى بآلوكرد ة 

 دابني دةكةن.

ثةة -6 نةةدى بآلوكردنةوة و دانانى ريكالم لة شوَينى طشتى ِرَيطا  نةةى ِرةزامة مةةةرجى وةرطرت بةةة  َي دةدرَى 
 يةكةى كارطَيِرى.

نةةةوةى  -7 سةةتاندارةكانى بآلوكرد سةةتيية  سةةةالمةتى ثَيداوي يةَةت  سةةا دةب بةةة يا شةةت  كةةارطَيِرى ثاَلث كةةةى  ية
 ريكالم لة شوَينة طشتى و تايبةتيةكان دا دةست نيشان بكةن.

نةةانى %50دةبَيت يةكةى كارطَيرى ثاَلثشت بة ياسا و ِرَينماييةكان  -8 ى لة داهاتى بةدةست هاتوو لة دا
 ريكالم لة شوَينة طشيت بؤ مةبةستى باشرت كردنى خزمةتطوزارى طشتى بةكاربهَينرَيت.

 ماوةى مؤَلةتى بآلوكردنةوة ودانا ريكالم تةنها يةك ساَل دةبَى و دةكرَى نوَى بكرَيتةوة. -9

 ارطَيرى دةبَيت.ماوةى مؤَلةتى ريكالم كاتييةكان بةِرَيككةوتن لةطةَل يةكةى ك -10

لةةة  -11 لةةةِرؤذدا  شةةةقامةكان  سةةةر  ِرادةى تيشكى رووناكى سةر شاشةكانى ريكالمى ئةليكرتؤنى 
لةةة  2هةزار لوكس لومز م ثَينج لةةومز م دووزياتر نةبَيت و لة شةوانيش دا  لةةوكس  يةةاتر  2هةةةزار  ز
 بَى.

ضةةؤ دةبَيت ئامرازةكانى ميديا ريكالمى هؤشيارى نيشتمانى، ذينطةيي، تةندروستى  -12 و هاتو
 بة بَى بةرامبةر بآلوبكةنةوة.

 :3ماددةى/
 ِرَيطةثَينةدراوةكان

 ئةم ِريكالمانةى خوارةوة ِرَيطة ثَينةدراون:
نةةةى  -1 لةةةو ريكالما طةةة  سةةى، ج ئةةايينى، سيا كةةى  هةةةر ريكالمَي بةةؤ  نةةدرَى  سةةاية بةكاربهَي ئةةةم يا يةَةت  ناب

 ثةيوةنديان بة بازرطانييةوة هةية لة ضوارضَيوةى ئةم ياسايةدا.

نةةاوخؤيي و  -2 سةةا  لةةة يا كةةة  مةةرؤظ دا  سةةتنى ما ةةةكانى  سةةيثةكانى ثارا طةةةَل ثرةن يةَةت لة نةةاكؤك ب طةةةر  ئة
 ِرَيككةوتنى نَيودةوَلةتى ثةسةندكراوةكان دا ئاماذةيان بؤ كراوة.

هةةةمهَينان و  -3 بةةؤ بةر نةةةدراون  طةةةثَي  مةةةت رَي يةةةكانى حكو سةةا و رَينماي يةَةى يا بةةة ث نةةةى  ئةةةو بةرهةما
 اوردةكردنيان لةِرَيطةى سنوورةكانةوة.بازرطانى ثَى كردن يان ه
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خةةى  -4 لةةة نر سةةتةوة  بةةةراوردى نادرو ئابِروو و ناوبانطى ثيشةيي تاك، توَيذَيه بزِرَينَيت يان لةِرَيطةى 
 بةرهةمةكانى خةَلكى تر كةم بكاتةوة.

جةةةؤرى  -5 سةةةتانداردى  كةةةانى  ضةةةاوى ثَيوةرة سةةةتة ِرة سةةةةنَينراوانةى ثَيوي مةةةة نة ئةةةةو بةرهة مةةةى  ريكال
 بة طوَيرةى ياسا و رَينماييةكانى هةرَيمى كوردستان بكةن.تةندروستى 

 ببَيتة هؤى ِروودانى كردةيةك يان كؤمةَلَيه كردة لة دذى ياسا و ِرَينماييةكانى هةرَيب. -6

يةةةكانى  -7 سةةا و رَينماي طةةةَل يا نةةاكؤكن لة يةةة و  سةةةر ذينطةهة يةةان لة طةةةرى خراث نةةةى كاري ئةةةو ثرؤذا
 دةستةى ذينطةثارَيزى لة هةرَيب دا.

سةةتى و  -8 يةةان و تةندرو سةةةر ذ بةةؤ  كةةردن  سةةت  هاندةر بَى بؤ توندوتيذى يان ببَيتة هؤى مةترسى درو
 ئاسايشى كؤمةَلطا.

 بةكارهَينانى سومبول و سرودة نيشتمانييةكان. -9

 تَيكدانى ئاشتةوايي لة نَيوان ثَيكهاتةكانى هةرَيمدا. -10

 سوكايةتى بَى بؤ ئةدةب و هونةر و نةتةوةيى لة هةرَيب. -11

يةةةتى و دةستةواذ -12 تةةورى و كؤمةآل بةةةها كل كةةة دذى  ةى وَينة و جوَلةى نةشياو واى تَيدابَيت 
 ثةروةردةيي و ئايينةكانى هةرَيب بَيت.

 ثَيشَيلى ما ى خاوةندارَيتى و داهَينان و هزرى بكات. -13

 بانطةشة بؤ جياكارى ِرةطةزى جَيندةرى بكات. -14

 بةرهةمى ناوخؤى بةخراب و بَى كةَله ناوببات. -15

برينداركردن و ئازاردانى دةروونى بة طشتى و بة تايبةتى خاوةن ثَيداويستية  ببَيتة هؤى -16
 تايبةتيةكان و ئةو كةسانةى تووشى نةخؤشى دةطمةن بوون.

ئةةةوةى  -17 ناوهَينانى ناوةندَيه يان دةزطايةكى زانستى بؤ يةكالكردنةوةى باشى كاآلكة بةبَى 
 مةندى ناوةندةكةيش وةرطريابَيت.لةاليةن سةرضاوةيةكى  ةرمى ثشتطريى كرابَى، وة رازا

 نووسني و وَينةى واى تَيدابَيت كة ناوةِرؤكةكانى ئاماذة بكات بة ئازاردانى ئاذةَلان. -18

 بةكارهَينانى مرؤظ وةك كاآل لة ريكالم دا. -19

 ريكالم كردن بؤ ئةم بةرهةم و بوارانةى خوارةوة ِرَيطة ثَينةردراون: -20

هةةةةةما1 نةةةةةى  ئةةةةةو ماددا يةةةةان  شةةةةبةر  مةةةةاددةى هؤ يةةةةة.                                                    / شةةةةبةريان هة مةةةةاددةى هؤ طةةةةةرى  ن كاري
نةةةدا 2 /قومار و طرةو تةرخان كردنى خةآلت و ِراكَيشانى تريوثشه لة ريكالمةكان دا تةنها لةو كاتا

تةةةواوةتى ِر بةةة  يةةان  شةةتى لَي بةةوونى ط سةةوودمةند  مةةةرجى  شةةَيوازَيه هةلو يةَةدراوة بة وون و كةةة ِرَيطةث
 ئاشكرا بَيت لة جَى بةجَى كردن و دَلنيايي تةواو بدرَيت و مؤَلةتيان هةبَى.    

 ثؤرنؤ و كاري لةشفرؤشي و نيشانداني جةستة بة مةبةسيت ورووذاندن. /3
 ضةك و تةقةمةني و ياري ئاطرين. /4
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 ِريكالم بؤ بازرطاني كردن بة ئةندامةكاني جةستةي مرؤظ. -21
 َينانةدا ِرَيطة ثَينةدراون:ِريكالم لةم شو-22

 يةكةم/ شوَينة ئاينييةكان و ناوضة شوَينةواري و كةلةثووري و ديواربةندييةكانيان.
 دووةم/ دام و دةزطاي دةوَلةت و ئةو جَيطايانةي موَلكي طشتني.
 سَييةم/ مؤنؤمَينت، باخ ة طشتييةكان، ثةيكةر و سيمبولةكان.

 ةي كارطَيري دياري دةكات.ضوارةم/ هةر جَيطايةكي ديكةي كة يةك
 ِريكالم بؤ بازرطاني كردن بؤ ئةو ئاذةآلنةي دةطمةنن و مةترسي لة ناوضوونيان لةسةرة.-23
 نيشانداني دميةني ترسناك و تؤقَينةر يان بة كارهَيناني دةستةواذةي نةشياو.-24
ن و ببنة بةربةست بؤيان و نابَيت ِريكالمي شوَينة طشتييةكان لةطةَل نيشانةكاني هاتوضؤدا هاوشَيوةب-25

 زيان بة سةالمةتي هاتوضؤ بطةيةنَيت.
 ريكالمة رَيطةثَينةدراوةكان لة بواري تةندروسيت:-26
 ريكالمي دةرمانَيه كة لة ليسيت تؤماري حكومةت دا نةبَيت. -1
 ريكالمي دةرمان بة ناوة بازرطانييةكةيةوة.-2
 ة.يؤَلةتي حكومةتيان نيريكالمي كارطةكاني بةرهةمهَيناني دةرمان كة م-3
 ريكالم بؤ ِرَيكخراوي تةندروسيت ِرَيطةثَينةدراو.-4
 ريكالم بؤ ثسثؤِري تةندروسيت ِرَيطةثَينةدراو.-5
ئةو ريكالمانةي تايبةتن بة دةرمان و كةرةستةي ثزيشكي ئةكتةري ريكالمةكان ثزيشه يان ثسثؤِري -6

 دةرمانسازي نةبن.
 يكالمي منداآلن:ِرَيطةثَينةدراوةكان لة ِر -27

 يةكةم/ بَي ِرَيزي بةرامبةر سةرثةرشتياراني منداآلن.
دووةم/ ثَيشنيازكردن بة شَيوةي ِراستةخؤ يان كاريطةري دانان لةسةر منداَل بؤ ئةوةي دايه و باوك يان 

 كةساني تر ِرازي بكةن تا كاآلي ريكالمكراو بةدةست بهَينن.
 هَيناني كاآليةك كة واي لَي دةكات لة منداَلي تر ثَيشكةوتووتر ببَيت.سَي/ سةرنج ِراكَيشاني منداَل بؤ بةكار

ضوار/ بة كةم نيشاندان يان بة زياد نيشانداني ئاسيت زانياري ئةزموون كردةوةي ثَيويست بؤ منداَل لة 
 كاتي بة كارهَيناني كاآليةك دا.

ي منداَل لة جَيطايةك دا لةطةَل تةمةني دا ثَينج/بةكارهَيناني منداَل لة ِريكالمكردندا بؤ كاآل يان نيشاندان
 نةطوجنَيت.
  :(4ماددةي )
 سزاكان
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يةكةم/ ئةطةر ِريكالمَيه بآلوكرايةوة ثَيشَيلي مةرج و ِرَيكةثَينةدراوةكاني ماددةكاني دووةم و سَييةمي ئةم 
 ياساية بوو دةبَيت:

 ِراستةخؤ ِريكالمةكة لة ثةخشكردن ِرابطريَيت.-1
يكالم بةرهةمهَيين ِريكالم و بآلكراوةي ِريكالم سزا دةدرَيت بة يةرامةكردن بة بِرَيه كة داخوازيكاري ِر-2

 ( ثازدة مليؤن زياتر نةبَيت.15000000( ثَينج سةد هةزار دينار كةمرت نةبَيت و لة )500000لة )
 ندة زياد دةكرَيت.لة حاَلةتي دووبارةبوونةوةي ثَيشَيلكارييةكاني بِرطةكاني ئةم ماددةية سزاكة دوو هَي-3

دووةم/ هةر كةسَيه بة مةبةست ِريكالمَيه لي  بكاتةوة و يان بيدِرَينَيت ياخود بيشَيوَينَيت سزا دةدرَيت 
 بة: 
 قةرةبووكردنةوةي زيان لَي كةوتوو. -1
 ثابةند كردن بة ضاككردنةوة و داناني ِريكالمةكة وةك خؤي.-2

 :(5ماددةي )
وندتر بؤ ئةم كردارة تاوانكارييانة لة ياسا كارثَيكراوةكان دا هةبوو ئةو سزا لة كاتَيه دا ئةطةر سزايةكي ت

 توندةكة جَيبةجَي دةكرَيت.
  :(6ماددةي )

ثَيويستة لةسةر وةزارةتي ِرؤشنبريي و الوان بة هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي شارةواني و طةشت و طوزار و 
ديدارةكان ِرَينمايي ثَيويست بؤ ئاسانكاري ئةم ياساية وةزارةتي ثيشةسازي و بازرطاني و وةزارةتة ثةيوةن

 دةربكةن.
 :(7ماددةي )

(ي ئةم ياساية كار بة هي  دةقَيكي ياسايي ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم 5بةدةر لة حوكمي ماددةي )
 ياسايةدا ناكؤك بَيت.

 :(8ماددةي )
  ةرمي )وةقائين( دا جَيبةجَي دةكرَيت. ( ِرؤذ لة بآلوبوونةوةي لة ِرؤذنامةي60ئةم ياساية دواي )

 هؤيةكاني دةرضوواندن:
لةبةر طرنطي ِرَيكخستين ِريكالم بؤ خزمةتكردني بةكاربةر و طةشةثَيداني ئابووري و ثَيشكةى كردني 
خزمةتطوزاري باشرت بة هاووآلتيان و دروستكردني كَيرِبكَي بؤ بة بازاِركردن و هةروةها كةم كردنةوةي 

 ب و زيانبةخشةكاني ِريكالم ئةم ياساية دةرضووَيندرا.اليةنة خرا
 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ ليذنةي تايبة ةند، بةِرَيزان ئةوةي كة خوَيندرايةوة، نوقتة نيزامة؟  ةرموو.
 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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رهاتين بةِرَيزان وةزيري ِرؤشنبريي، وةزيري كارةبا، وةزيري هةرَيب، بريكاري وةزارةتي وَيِراي بةخَي
( 48شارةواني، دواي خوَيندنةوةي ئةو ثرؤذة ياساية ياخود ِراثؤرتي هاوبةى بة ثَيي حوكمي ماددةي )

طةيةكي دي طفتوطؤي بِرطةي )دووةم( كة دةَلَي )تا طفتوطؤ لةسةر بِرطةيةكي بةرنامةي كار تةواو نةبَيت بِر
لةسةر ناكرَي(، ثرسي كارةباى بابةتَيكي طرنطي ئةمِرؤي كوردستانة تا ئَيستا طفتوطؤمان لةسةر ِريكالمي 

بةآلم ئةطةر طفتوطؤ دةست ثَي  ،بازرطاني دةست ثَي نةكردووة، ِراستة ِراثؤرتي هاوبةى خوَيندراوةتةوة
ية بؤ طرنطي ئةو بابةتة داواكارين تا طفتوطؤ دةسيت ثَي بكات بة دَلنياييةوة ئةمِرؤ زؤر دةخايَينَيت، بؤ

( بِرطةي )دووةم( ثَيش و ثاى يةك خبرَيت و بِرطةي )سَييةم( 48نةكردووة بة ثَيي ئةو ماددةية ماددةي )
 خبرَيتة جَيطاي بِرطةي )دووةم(، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 اس، كاك سؤران نوقتةي نيزامة؟  ةرموو، كاك سريوان،  ةرموو.بةَلَي سوث
 بةِرَيز سريوان  رج حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديسانةوة بةخَيرهاتين بةِرَيزان وةزيران دةكةم، بؤ ثشتطريي لةو داوا حةقةي كة كاك ئومَيد ثشتطريي 

 دةكةم، منيش دةنطي خؤم دةخةمة ثاَل ئةو ثَيشنيازة، سوثاس.
 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس كاك سريوان، كاك سؤران،  ةرموو.
 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةر ثَيشنيازَيه دةبَي سَي ئةندامي ثةرلةمان ثشتطريي بكات بؤ ئاَلوطؤِر لةو بةرنامة، بة هؤي ئةوةي كة 
سيت ثَي نةكردووة و ثرسي كارةبا ئاني ترة، ئيجازة دةخوازين لة بةِرَيزتان، لة ِرَيي هَيشتا طفتوطؤ دة

 بةِرَيزتانةوة لة وةزيري ِرؤشنبريي و وةزيري هةرَيب ئةم بِرطةية ثَيش خبرَي، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

  ةرموو. بةَلَي، كاك مةم
 برهان حممد قانن: بةِرَيز مةم

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
(دا هاتووة، من هةر ثَيشنياز دةكةم طفتوطؤكردن لةسةر 48ثاَلثشت بةو بؤضوونةي بةوةي كة لة ماددةي )

ثَيشنيازة ياساي ِرَيكخستين ِريكالم هةَلثةسَيردرَي ئةطةر بتواني سبةييَن دانيشتنَيكي تايبةتي بؤ بكرَي، 
 تر بؤ ئةهميةتدان بة ثرسي كارةبا.هةَلثةساردني و دوا

 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

  ةرموو. سوثاس كاك مةم، كاك علي
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 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةم  ئَيمةى وةكو ليذنةي ثيشةسازي و وزة و سامانة سروشتييةكان كة كارةبا الي ليذنةكةي ئَيمةية، من

 ةرسةتةشدا كة ضوومة دةرةوة هةم لة ئةجنومةني وةزيران و وةزارةتي دارايي بةدواداضوومن كردووة بؤ 
 حةلي كَيشةي نةوت، بابةتةكة ئانية و بؤية لةسةرةتاي جةلسةى داوام كرد، هيوادارين خبرَيتة خاَلي يةك.

 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( بِرطةي )دووةم( لةبةر ئةوةي طفتوطؤ دةسيت ثَي نةكردووة لةسةر 48زان ئَيستا بة ثَيي ماددةي )بةِرَي
ِراثؤرتي هاوبةشي ليذنة تايبة ةندةكان، ئةطةر طفتوطؤ دةسيت ثَي بكرداية نةماندةتواني ئةو داواية 

بةآلم لةبةر ئةوةي طفتوطؤ  وةرطرين بة ثَيي خاَلي ثةيِرةوي دةبواية ىاخنستاية بؤ دانيشتين دواي ئةوة،
دةسيت ثَي نةكردووة، ئةو ثَيشنيازةى هةية لةاليةن ذمارةي ياسايي ثةرلةمانتاراني بةِرَيز بؤ ئةوةي 
بِرطةي )سَييةم( لةبةر ئةهميةتي بابةتةكة و ثرسي كارةبا و ثرسي دابني نةكردني نةوتي سثي بؤ 

رلةماني بةِرَيزةوة داوا كراوة، دةخةينة دةنطدان، ئةطةر هاووآلتيان كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثة
زؤرينةي دةنطي ثةرلةماني بةدةست هَينا ئةوا دةست دةكةين بة جَيبةجَي كردني ئةو بِرطةي كارنامةي 
ثةرلةمان، تكاية ضةند كةس لةطةَل ئةو بِرطةية بهَينرَيتة ثَيش؟ بة كؤي دةنط، ثريؤزباييتان لَي دةكةين، 

بَي، بابةتَيكي نيشتيماني هاووآلتياني كوردستانة، بؤية ئةم كؤي دةنطة دةاللةتي ثةرؤشي  دةستتان خؤى
سةرجةم ثةرلةمانتاراني كوردستانة، ئَيستاى بةِرَيزان دةست بة جَيبةجَي كردني بِرطةي، داوا لة ليذنة 

جَيبةجَي كردني هةميشةييةكان دةكةين ب نةوة جَيي خؤتان بَي زةمحةت، بةِرَيزان ئَيستاى دةست بة 
( 48خاَلَيكي تري بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةين، بة ثَيي حوكمي بِرطة )ضوارةم( ماددةي )

لة ثةيِرةو داواي ذمارةي ياسايي ئةندامان دةستةي سةرؤكايةتي دوَييَن بِرياري دا بةزيادكردني بِرطةيةك 
بابةتي طفتوطؤكردن، واتا قسةكردن و تاوتوَي كردن  بؤ كارنامةي ئةمِرؤي دانيشتنةكةمان كة برييت ية لة

بةِرَيزان، بؤ ئةوةي ِروون بَي التان، قسةكردن و تاوتوَي كردنة، واتا ثرسيار كردن و بابةتي تر نية، 
قسةكردن و تاوتوَي كردني بابةتي ثرسي كَيشةي كةمي كارةباي نيشتيماني و دابةى نةكردني سوتةمةني 

سةر هاووآلتيان، جارَيكي تريش بةخَيرهاتين بةِرَيز وةزيري كارةبا دةكةين، كة بة لة وةرزي سةرمايةدا بة
ِرووي داتا و زانيارييةكاني، بةِرَيزان ةمِرؤ لَيرة ئامادة بوو بؤ خستنة( لةسةر داواي خؤي ئ43ثَيي ماددةي )

ثَيشكةشي ثةرلةماني بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ئةو بةِرَيزانةي كة ئةو داوايةيان 
كوردستان كردووة و ئيمزايان كردووة بؤ ئةوةي قسة لةسةر ئةو بابةتة بكةن يةكةم جار دةر ةت بةو 
بةِرَيزانة دةدةين بة ثَيي ئةو ِريزبةندةي كة ناوةكانيان نووسيوة، بةآلم تكاتان لَي دةكةين ئةو بةِرَيزانةي 

ضَيوةي بابةتي كةمي كارةبا و دابةى نةكردني كة طفتوطؤ دةكةن قسةكان دووبارة نةبن، لةضوار
 سووتةمةني زياتر تَينةثةِرن،  ةرموو كاك علي.

 بةِرَيز علي حةمة صاحل:
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة خولي ثَيشووشدا عور َيه هةبووة كة بؤ بابةتي مةعين ليذنةي مةعين ئةولةويةتي ثَي دةدرَي بؤ قسة 
 تان دةكةم.كردن لةسةر ئةو بابةتة، سوثاس

 
 

 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ية كاك علي دةست ثَي دةكةين، بةِرَيز كاك دياري أنور حةمة رحيب،  ةرموو، بةس تكاية ثابةندي ئاسايي
 كات و ناوةِرؤكي قسةكان بن.

 بةِرَيز دياري أنور حةمة رحيب: 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
َيرهاتين هةر يةك لة بةِرَيزان وةزيري كارةبا، وةزيري ِرؤشنبريي، وةزيري هةرَيب بؤ كاروباري وَيِراي بةخ

ثةرلةمان، كَيشةي كارةبا يةكَيكة لة كَيشة بةردةوام و ئانييةمان لة هةرَيمي كوردستان دا، ئةو كَيشةية 
بؤية ئَيمة كة ئةو ثَيشنيازةكان  يةكَيكة لةو كَيشانةي كة بةردةوام زيندووة، بةردةوام لةطةَلمان دا دةذي،

كرد بؤ ئةوةي كة بزانني كَيشةي كارةبا لة ئَيستادا كة جةنابي بةِرَيز وةزيري كارةبا خؤي لَيرةية، ئةم 
 .( ساَل بةردةوام دةبَي؟29كَيشةية تا كةي بةم جؤرة با بَلَيني دواي )

 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:+-

، ئةوة ثرسيارة، لةبةر ئةوةي دوَييَن ئَيوة كة ئةو داواتان وة ثرسيارة، كاك دياري تكا دةكةمك دياري ئةكا
جَيبةجَي كرد نةتاندةزاني كة وةزيري كارةبا دَيت، بؤية بابةتةكةتان بؤ قسة كردنة نةك بؤ ثرسيار، تكات 

 لَي دةكةم كاك دياري بؤ ئةوةي قةتعت نةكةم.
 حةمة رحيب:  بةِرَيز دياري أنور

( مَيطاوات بةرهةم دةهَينَيت و بةرزترين 3580باى، وةزارةتي كارةبا دةَلَيت لة ئَيستادا وةزارةتي كارةبا )
( كاتذمَير بؤ 9( مَيطاواتة، بةآلم لة ئَيستادا لة هةرَيمي كوردستان )6000داواكاري هاووآلتيان بؤ كارةبا )

( مَيطاوات دةبَي 3580ئةطةر هةر سةيري ذمارةكان بكةين ) ( كاتذمَير كارةباي نيشتيماني دةدرَيت،11)
( كاتذمَير كارةباي نيشتيماني 15( و )12( كاتذمَير سةروو )15بةثَيي زماني ذمارة بَيت، دةبَيت نزيكي )

هةبَي لة هةرَيمي كوردستان دا، ئةوة يةكَيه لةو خاآلنة، خالَيكي ديكة بةردةوام لة كاتي هاتين وةرزي 
اتين وةرزي طةرما كَيشةي كارةبا جارَيكي ديكة سةر هةَلدةداتةوة و بةرؤكي هاووآلتياني هةرَيمي سةرما و ه

كوردستان دةطرَي لة كاتَيكدا بؤ  ونة بة تايبةت لة وةرزي سةرمادا وةكو ئةوةي كة كارةباي نيشتيماني بة 
بةسةر هاووآلتيان دا دابةى  ة، زؤر زؤر كةمة، سووتةمةنيشيية و نةك وةكو ثَيويست نييثَيي ثَيويست ن

ناكرَي بؤ ئةوةي بتوانن ماَلةكانيان طةرم بكةنةوة، بؤية من داوا دةكةم ئةمِرؤ لة ثةرلةماني كوردستان، 
بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، لةطةَل هاوِرَيكامن لة ثةرلةماني كوردستان كة ئَيستا بة كؤي دةنط بِريارمان دا 
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ِرؤ تةنها بة قسة لةم ثةرلةماني كوردستانة با بَلَيني دانيشتنةكة كؤتايي ئةم بِرطةية بَيتة ثَيشةوة، ئةم
نةهَينني، بةَلكو لَيرة بِرياري طرنط بدةين، هةوَل بدةين ثَيكةوة كة وةزيري كارةبا لَيرةية كَيشةي كارةبا 

ة قةت ئةوة بة جؤرَيه لة جؤرةكان ِرَيطة ضارةيةكي بؤ بدؤزينةوة، هي  نةبَيت جؤرَيه ضاكي بكةين كة ب
( دوو سةد و ثةجنا هةزار 250000ان بَيت، بة  ونة هةرَيمي كوردستان ِرؤذي )يبَيت ثَيداويسيت هاووآلتي

بةرميل نةوت هةناردة دةكات، من ثَيمواية ئةطةر ثالنَيكمان هةبَيت بؤ ضارةسةركردني ئةم ثرسة لة 
نج هةزار بةرميل نةوت ثارةكةي دابنَيني بؤ ( ثَي5000ماوةي ضةند ساَلَيكي كةم دا ئةطةر ِرؤذانة ثارةي )

 ضاكردني كةرتي كارةبا ثَيمواية سوودي زؤر باشي دةبَي و دةتوانني كةرتي كارةبا ضاك بكةين.
 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس كاك دياري، كاك سؤران عمر،  ةرموو.
 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي

 2003تا ساَلي  1991سةبارةت بة طر يت كارةبا من ضةند خاَلَيكي سةرةكي دةخةمة ِروو، ئَيمة لة ساَلي 
( 400( بوو لة دوو بةنداو كة دةربةندخيان و دوكان بوو، دوكان )كهرومائيبةرهةمهَيناني كارةبامان )

طاوات، ئةم وَيستطانة بة داخةوة زؤر ئيهمالكراون، لة ( مَي250مَيطاواتي بةرهةم دةهَينا و دةربةندخيانيش )
( مَيطاوات كارةباي بدات سَي ساَلة يةكَيه لة 80ثَينج تؤربايينةكةي دوكان كة هةر يةكةيان دةبَي )

( تا ئَيستا يةك جار  ئةو كؤمثانيايةي كة تةكنؤكرؤمي روسية 1991تؤربايينةكان وةستاون، لة ساَلي )
وسي لة ساَلي و( ساَل جارَيه ئةو وَيستطانة كة هةر تةكنؤكرؤمي ر15دووة، كة )صيانةيةكي سةحتي كر

( ساَل جارَيه دةبَي صيانةيةكي كولي 15( تةواوي كردووة وَيستطةي كارةباي بةنداوي دوكان، )1980)
( مَيطاوات 650بكات كة يةك صيانةي سةحتي كراوة، حكومةتي هةرَيمي كوردستان بةداخةوة ئةم )

%(ي بة ئاو ئيش دةكات و خؤشبةختانة سوثاس بؤ خوا كة كَيشةي ئاومان 60كارةبايةي كة لة ) بةرهةمة
( مةتر كةمي كردووة، ئينشالآل ئةمساَل 12لةو بةنداوانة ضارةسةر بوو و بَيل ماوسةكةي دوكان ئَيستا )

( مَيطاواتي لَي 65( تا )60( مَيطاوات بدات )80ثِردةبَيتةوة، صيانةي ئةو تؤِربايينانةي كة ئَيستا دةبَي )
( 83وةربطرة تووشي ئيهتيزاز دةبَي، سَي تؤِربايينةكةي دةربةندخيانيش كة دةبَي هةر يةكةيان نزيه بة  )

مَيطاوات بن، ئةوانيش ناتوانن ئةوة بدةن، بؤية ثَيويستة ئاور لةو دوو وَيستطة كةهرؤئاويية بدرَيتةوة، 
َيكي طشيت ئَيستا كة ئَيمة خواسيت كارةبامان زيادي كردووة و ئةو )كهرومائي(ية، ئيهمال نةكرَي، بةنيسبةت

وَيستطة تازانةي كارةبا كة دروست بوون بة ياز و طاوزايل ئيشيان كردووة، طازوايل كولفةيةكي زؤري 
هةبووة، بةآلم طر تَيكي سةرةكي ئَيمة ئةوةية حكومةتي هةرَيب عةقدي لةطةَل ئةم كؤمثانيانة هةية بؤ 

 كارةباكةيان، ماوةيةكي زؤر ذمارة ضؤتة سةر حيسابيان بة بَي ئةوةي حكومةت كارةباكةيان لَي لَيكِريين
بكرَي، ئةوة ثَيويسيت بة موراجةعة هةية، جطة لةوة كَيشةي سووتةمةني بؤ وَيستطةكان، حكومةتي 

طر تَيكي  هةرَيمي كوردستان بة هؤي قةيراني داراييةوة دةعمي ناوخؤي سووتةمةني بِريوة، كة ئةوة
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بؤية نةوتي سثي كة ئَيستا طر تة نادرَي بة هاووآلتيان، هؤكارةكةي ئةوةية  ،سةرةكي دروست كردووة
حكومةتي هةرَيب يةك بةرميل نةوت نادات بة ثاآلوطةي بازيان و كةَلةك تاكو موشتةقاتةكاني بةنزيين لَي 

ماآلن، حكومةتي عَيراقي ئَيستا ئةم دوو  دروست بكرَي  و طازوايلي لَي بةرهةم بَي و تةصفيةكةي بدرَي بة
ثاآلوطةيةي هةرَيب بةكار دَييَن بةنزينةكةي، نةوتةكةي، طازوايلةكةي دةباتةوة هةرَيمي كوردستان لة 

ة، با قسةم لةسةر مةسةلةي ثارةي كارةباية كة ديارة تا ئَيستا ناتوانرَي وةزارةتي كارةبا يناوخؤدا هي ي ني
بكاتةوة، ئةوةشي كة بِرَيه تةحديد كراوة بؤ ماآلن، بؤ بازرطاني، بؤ ثيشةسازي،  وةك ثَيويست ثارةكةي كؤ

 %( صةرف دةكرَي بؤ؟ كولفةي زؤرة، زؤر سوثاس.8تةماشا بكة لة بازرطاني لة )
 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

رمحان، ئةطةر قسة هةية، بةِرَيز سةركؤ ئازاد  كاك سؤران كاتةكةت تةواو زؤر سوثاس، بةِرَيز ِروثاك أمحد
ة، ضوار كةمسان خوَيندةوة لةوانةي ئيمزايان كردبوو، بة ثَيي عور ةكةى بَي داوا لة يطةآلَلي، لَيرة ني

 بةِرَيز ليذنةي تايبة ةند دةكةين، سةرؤكي ليذنةي تايبة ةنديش قسة بكات،  ةرموو.
 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 .ي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك
ئَيمة لة ليذنةي تايبة ةند لة ماوةي ِرابردوودا هةم لةطةَل بةِرَيز وةزيري كارةبا و لةطةَل وةزارةتي 
سامانة سروشتييةكان، وةزارةتي دارايي موختةصاني بواري كارةبا لةسةر طر تةكاني بةدواداضوو ان 

ية، داواكارم دةر ة ان ثَي بدةي ير هي خؤم نكردووة، داواكارم ئةم بةدواداضوونةي هاوِرَيكاني تريشمة هة
بؤ ئةوةي قسةي لةسةر بكةين، لة ئَيستادا خواسيت بةرهةمي كارةبا شةى هةزار بؤ سةرةوةية و ئاسيت 
بةرهةمهَينان سَي هةزار و ثَينج سةدة، ساَل بة ساَل ئةم خواستة زياد دةكات، بَيطومان ئةوةى هؤكاري 

ستة ئةوةية كة تا ئَيستا سياسةتَيكي تةندروست دانةِرَيذراوةتةوة بؤ ئةوةي هةية، هؤكاري سةرةكي ئةم خوا
سووتةمةني لة بري كارةبا بةكار بهَينرَيت، بِرياري ئةجنومةني وةزيراني ثةرلةماني كوردستان هةية كة 

كوردستان  ( مليؤن ليرت ثَيويستة بؤ ئةوةي بؤ كؤي ماَلةكاني258هةر ماَلَيه بةرميلَي نةوتي ثَي بدرَيت، )
( مليؤنة 50( مليؤني تةرخان كردووة تاوةكو ئَيستا نيوةي ئةو )50تةرخان بكرَيت، حكومةتي عرياق )
( مليؤن ليرتي 58( مليؤن ليرتة، تةنيا ناوضة شاخاوييةكان )230هاتووة، كةواتة نيسبةي عيجز )

اخاوييةكاني ثَيويستة، بةِرَيزان بؤ ثَيويستة، لة ئَيستادا دةزانني شارةكان شيَت كةمرت نةبَيت وةكو ناوضة ش
ئةوةي هةر ماَلَيه بةرميلَيه نةوت وةرطرَيت، ئَيمة نزيكةي تةبعةن بة نرخي مةدعوم ثَيي بدرَيت 

( مليؤن دؤالرة ئَيستا ئَيمة لةطةَل ئةجنومةني وةزيران دا 30( مليؤن دؤالرمان ثَيويستة، ئةم )30نزيكةي )
ثَي وةرطرتووة، بةآلم ثرؤسَيسةكة ثرؤسَيسةكي زؤر خاوة، ئةطةر لة قسةمان كردووة دةَلَين قةرارمان 

ئَيستادا ئةم قةرارة ئيش ثَي نةكرَيت و نةكرَيتة تةندةرين و نةوت دابةى نةكرَيت، دواجار خةَلكي 
كوردستان سوود لةوة نابينَيت، بةشَيكي تر لة طر تةكاني كارةبا ئةوةية كة سَي هؤكار هةن كة دةتوانني 

%( ئةو كارةباي كة بةرهةم دَيت ناطاتة هاووآلتياني كوردستان، ئةم سَي هؤكارة ثَيويسيت بة 35 لة )بَلَيني
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%(ي ناطات بة هؤي 13( لَي وونةوة نزيكةي لة )losesضارةسةر كردنة، كة يةكةميان ئةوةية بة هؤي )
%(ي ناطات، جا ئةطةر ئةم 15ئةوةي كة ثَيي دةَلَيني دزين و لة ثشتةوةي سةعات و ِراكَيشان نزيكةي لة )

داتانة دواتر بةِرَيز وةزيري كارةبا دواتر ِرَيكي بكاتةوة، ئةوةكةي تري كارةباي بةردةوامة كة لة هةولَير 
( 70( مَيطاوات لة دهؤك )160( مَيطاوات كارةباي بةردةوام هةية بؤ كؤمةَلَيه شوَين، لة سلَيماني )300)

هةية، لة كاتَيكدا زؤربةي ئةو شوَينانة ض ماَلي بةرثرس بَيت، ض ( مَيطاوات كارةباي بةردةوام 80بؤ )
بارةطاي حيزبي بَيت نابَي لةسةر حيسابي هاووآلتيان كارةباي بةردةواميان هةبَيت، با خؤيان موةليدة 
دانَين، ئةم سَي خاَلة دةبَي ضارةسةر بكرَيت، خاَليكي تر كة بووة بة جَي ثرسيار الي خةَلكي كوردستان  و 

ي ئَيمةى هيوادارين وةزارةتي كارةبا ِروونكردنةوةي زياتر بدات، هي  ماَليه لة هةولَير زياتر لة ماَليكي ال
ية، با  ؤرمي ناوضةطةري دروست نةكرَي، هي  ماَلَيكي دهؤك لة ماَلَيكي هةَلةجبة زياتر يسلَيماني كارةباي ن

%( بؤ 42سلَيماني و هةَلةجبة و طةرميان لة ) %(ي بةرهةمي كارةبا دةطا بة33.5ة، بةآلم لة )يكارةباي ني
ة ئةو ي%( بؤ دهؤكة، لة كاتَيكدا دانيشتوواني سلَيماني زياترة، ئةمة هؤكارةكةي ضي24.4هةولَيرة، لة )

لؤدةية، بؤ؟ وةكو ضارةسةر ئَيمة دواي قسةكردن لةسةر ثسثؤراني بواري كارةبا، ضونكة ضارةسةرَيكي 
ان هةية، درَيذخاية ان هةية، تةنيا ضارةسةرةكان دةَلَيب كؤتايي بةقسةكامن خَيرامان هةية، مام ناوةندمي

دَينب، يةكةم/ وةزارةتي سامانة سروشتييةكان ثةلة بكات يا ئيشةكاني جيدديرت بكات لةسةر بةرهةم 
َيه دا هَيناني يازي سروشيت كة ئَيستا بةشَيكي زؤري وَيستطةكاني بةرهةمهَيناني كارةبا كار ناكةن، لة كات

ئيلتيزامي ماليان لةسةرة، دةبَي ثارةكة بدةن، دووةم/ خَيراكردني ثرؤسةي ثَيوةري زيرةك، ضونكة تا 
( بةسرتاوة، دةبَي ثَيوةري زيرةك خَيرا بكرَي، 67000( نزيكةي )1570000ئَيستا ثَيمواية لة )

ي تر كة طرنطة تا ئَيستا لة خَيراكردني ثرؤسةي دابةشكردني نةوت بةسةر ماآلني كوردستان دا، ئةم خاَلة
ة لةطةَل وةطةرخستين يكوردستان دا بريو و ثالنَيكي جيددي بؤ بةرهةمهَيناني كارةباي دؤسيت ذينطة ني

 ثاآلوطةكان....
 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ووة هةر بةِرَيزَيكي تر دةيةوَي سوثاس كاك علي دةست خؤى، بةِرَيزان جطة لةو ناوانةي كة ئيمزايان كرد
قسة بكات با ناوةكةي لةالي بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةماني كوردستان بنووسَي، با ناوةكان بنووسَي، تا ناوةكان 
دةنووسَي بؤ ئةوةي ئيستيفادة لة وةخت بكةين، كاك طؤران عمر علي ئةطةر قسةيةكت هةية بؤ وتن، 

  ةرموو.
 بةِرَيز طؤران عمر علي:

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

بةداخةوة لةم عةصري تةكنةلؤذياية كة تا ئَيستا وآلتي ئَيمة كَيشةي كارةباي هةية، ئَيمةى وةكو 
نوَينةراني خةَلكي كوردستان داوا دةكةين كَيشةي كارةبامان بؤ ضارةسةر بكةن كة ب ووكرتين 
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ؤران عمر و كاك علي حةمة صاحل خزمةتطوزاريية، هةروةها ثشتيواني لة قسةكاني كاك دياري و كاك س
 دةكةم.

 بةِرَيز بةهمةن كاك عبداهلل أمحد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بة كَيشةي كارةبا كَيشةيةكي زؤر بنةِرةتي ية، يةكَيكة لة كَيشة بنةِرةتييةكاني خةَلكي كوردستان، 
ةكراوة، ساآلنة بِرَيكي يةكجار زؤريش ( ساَلي ِرابردوودا بةداخةوة ئةم كَيشةية ضارةسةر ن29لة ماوةي )

لةوةدا بَيشوومار خةرج كراوة، هةندَي داتاي نا ةرمي ثَيمان دةَلَين لة سةروو ضةند مليار دؤالريكةوة 
ةتي يساآلنة تةنيا بؤ مةسةلةي طازوايل و كارةبا صةرف كراوة، بةآلم ئيشكاليةك لةوةدا هةية لة ضؤني

ني سرتاتيجي لةم ثرسةدا، من ضةند خاَلَيه دةخةمةِروو ئةوةي كة ثالني سرتاتيجي و لة نةبووني ثال
ثةيوةنديدارة بة كَيشةي هةم كارةبا و هةم كَيشةي دابةى نةكردني سووتةمةني، بةداخةوة لة وةرزي 
سةرما و سؤَلةداين بةتايبةتي ناوضة دوورة دةستة شاخاوييةكان، تا ئَيستا نةوتيان بؤ دابةى نةكراوة، 

زةرانَيكي زؤر مةترسيداردان ذيانيان، لة شارةكانيش دا بة هةمان شَيوة ئةوة دابةى نةكراوة، خةَله لة طو
ئةوةي كة ثةيوةنديدارة بة مةسةلةي كارةبا ئةو داتايةي كة كؤنرِتؤَلي كارةبا دوَييَن بآلوي كردؤتةوة 

بتوانني كارةبا ضارةسةر  ( مَيطاوات لة هةرَيمي كوردستان دا بةرهةم دةهَينرَي، خواسيت كارةبا كة3580)
 ( كاتذمَير..24بكةين )

 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل )هةورامي( / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

كاك مةم بةشَيكي قسةكانت دووبارةكردنةوةي هةندَيه زانياري هاوِرَيكاني ترتة، تكاتان لَي دةكةين 
 قسةكان با دووبارة نةبَيت بؤ ئةوةي ثَيتان نةبِرم.

 َيز بةهمةن كاك عبداهلل أمحد:بةِر

من دةمةوَي ب مة سةر نوقتة جةوهةرييةكة كة ثةيوةنديدارة بة شتَيه، ئَيمة لة هةرَيمي كوردستان تا 
ة بؤ ي( ساَلي ِرابردوودا ثَيمان دةَلَي ثالن ني29ىانةوَي بكةينة ئةوةي ئايا ثالن لة ض ئاستَيكداية لة )

ية لة دابةشكردني كارةبادا، ئةم كَيشةية ثةيوةندي بةوةية يالةت نمةسةلةي ضارةسةركردني كارةبا و عةد
( كاتذمَير كارةباي هةية، سةرةِراي ئةوةي 24لة ماوةي ِرابردوودا بينيومانة زؤر بارةطاي حيزبي هةية )

ثَيويستة نةخؤشخانةكان و دامةزراوة خزمةتطوزارييةكان كارةبايان هةبَي، ئةوةيان واجيبة، بةآلم مةقةري 
ودجة ويزبي نابَي كارةباي بةردةوامي هةبَيت، دابني كردني مةسةلةي بودجةى تا ئَيستا كة دةبوو بح

من ثَيشنيازم هةية بؤ ئةوةي كة بودجة دَيتة هةرَيمي كوردستان سَيكتةري  ،بهاتايةتة هةرَيمي كوردستان
ي بةرهةمهَيناني كارةبا كارةبا زؤرترين بودجةي بؤ تةرخان بكرَي بؤ ضارةسةركردني، ئةطةر ديقةت بدة

لة ِرَيي طازوايلةوة ثارةيةكي بَيشوماري تَيدا صةرف دةكرَي، لةو وآلتة تازة ثَيطةيشتووةكاني جيهان دا زؤر 
دوور نةِرؤين، وآلتة تازة ثَيطةيشتوةكاني جيهان تةماشا دةكةين تةبعةن خواسيت كارةبا دة بةرابةر زيادي 

ي مؤدَيرني ثَيشكةوتووي وةكو كؤرياي باشوور تةماشا دةكةين خواسيت كردووة لةاليةن هاووآلتيان وآلتَيك
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كارةبا كاتَي كة ثَيش دةكةوَي بة ثَيي ثالنة سرتاتيجييةكانيان بؤ ثَيشخستين ئةو وآلتة يةكَيه لة 
 سَيكتةرةكانيان كارةباية، هيوادارم بة هةند وةربطريَي.

 لةمان:جَيطري سةرؤكي ثةر /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل

 سوثاس كاك بةهمةن، كاك جالل حممد أمني،  ةرموو.
 
 

 بةِرَيز جالل حممد أمني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة  2019(ي ساَلي 2و  1بة ثَيي خشتةي داهاتي كارةباي هةولَير، سلَيماني، دهؤك، طةرميان بؤ مانطي )

يةك مليؤن و ثَينج سةد و ضل و  دوو  (1542119دةزانرَيت كة ذمارةي هاوبةى بؤ وةزارةتي كارةبا )
( مليار دينار ثارةي قةرز واتا 965هةزار و سةد و نؤزدة بةشداربوويان هةية، لةم بِرة بةشداربووة )

حكومةت قةرزي الي هاووآلتي و الي  يئةكاني تري حكومةتة، بةقةرزي كؤن ناوزةند دةكرَي و قيمةتي 
( مليار 681ئةوةي جَيي تَيبيين ية الي ئَيمة قةرزي هاووآلتيان )( مليار دينارة، 120 رؤشنت لةو كاتةدا )

( ملياري لة قةرز ماوةتةوة، 911( مليار دينارة، كؤي طشيت قةرزةكان )230دينارة، قةرزي حكومةت )
( مليار دينار لةو ثارةية 45كةواتة وةزارةتي كارةبا و حكومةتي هةرَيمي كوردستان تةنها توانيويةتي )

 بةِراسيت ثرسياري من ئةوةية بؤ لةم بِرة زؤرةي هاوبةى و لةم... وةربطريَي،
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل

 ة.يثرسيارةكةت بؤ كَيية كاك جالل؟ ضونكة دانيشتين ثرسيار ني
 بةِرَيز جالل حممد أمني:

 يةعين ثرسيارَيكة بؤ ِراي طشيت.
  / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل

 ئَي، ئاخر تةحديدي بكة بَلَي بؤ ِراي طشتيية.
 بةِرَيز جالل حممد أمني:

( مليار دينار تةنها توانيبَييت 965ثرسيار بؤ ِراي طشيت ئةوةية كة ضؤن دةكرَيت وةزارةتي كارةبا لة كؤي )
ئةوة حةقي بةدواداضووني جيددي هةية، ( مليار دينار وةربطرَيتةوة، ما باقي لة قةرزدا مابَيتةوة، 45)

 سوثاس بؤ بةِرَيزتان.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل

 ة؟ بةِرَيز كاك دابان،  ةرموو.يسوثاس كاك جالل، بةِرَيز كاك هاوِرَي مةال ستار، كاك هاوِرَي؟ لَيرة ني
 بةِرَيز دابان حممد حسني:
 ن.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما
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بةخَيرهاتين بةِرَيزان وةزيران دةكةين لة وةزارةتة جياوازةكانةوة بةتايبةتي وةزيري كارةبا، بةداخةوة 
ثرسي كارةبا لة كابينة جياوازةكان دا نةبووة بة ثرسَيكي نيشتيماني بووة بة خةمَيكي نيشتيماني لة 

 .... كابينة لة دوا يةكةكان دا ئَيمة بينيومانة لة ماوةي ِرابردوودا ضي
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل

بةآلم  ،تكات لَي دةكةين قسة لةسةر بابةتي ئَيستا بَي، كة نةبؤتة خةمَيكي نيشتيماني بةَلطةكان خبةِروو
 ِروو. تكات لَي دةكةم ثابةندي ناوةِرؤكي ئةو ثَيشنيارة بن كة خستووتانةتة

 بةِرَيز دابان حممد حسني:

 ِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.بة
بةَلطةي ناوَي، هةر ئةوةندةي ئَيستا خةَله كة موعاناتي هةية بةدةست كَيشةي كارةباوة هةشت كاتذمَير 

 كارةبا...
 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك دابان ب ؤ ناوةِرؤكي بابةتةكة تكاية.
 بةِرَيز دابان حممد حسني:

ةوة ضةندين كؤمثانياي بياني، ضةندين خةَلكي بياني 2006ديارة لة ماوةي ِرابردوودا لة ساَلي بةَلَي، 
هاتوونةتة هةرَيمي كوردستان بؤ ئةوةي لةسةر ئةو يازةي لة هةرَيمي كوردستان لة طةرميان و لة 

ِرَيطةيان ثَي  ضةم ةماَل و لةشوَينةكاني تر هةية كَيَلطةي ياخود وَيستطةي كارةبا دروست بكةن، بةآلم
نةدراوة و هاوكارا ان لة ماوةي ِرابردوودا سةيرَيكي كَيَلطةكاني طةرميا ان كردووة، كَيَلطةي يازي لةسةر 

بؤ ئةوةي كة وَيستطةي كارةبا دروست بكات تاوةكو ئَيستا هي   ،قةآل و كؤمثانياى هةية ئامادةيي دةربِريوة
ةري زيرةك، ئةم ثَيوةرانة بة ض ئاليةتَيه دادةنرَي تاكو ئَيستا بةدةمةوة ضوونَيه نةبووة، سةبارةت بة ثَيو

ِروون نية ئايا وةكو ثَيوةرةكاني تر دراوة بة كؤمثانيايةكي كةرتي تايبةت يان ئةمةى الي وةزارةتي كارةبا 
ا ثرؤسةيةكي طشتطرية، ببوورة لة شَيوةي ثرسياردا قسةكامن دةردةكةوَي، دةزامن كاك هَيمن، بةآلم ئةوة ب

لةبار نةبرَي، ئةطةر ضارةسةرَيه بؤ كارةبا دةدؤزرَيتةوة با ئةم ثرؤسةيةى لةبار نةرَي وةكو ثرؤسةكاني 
تر، يةعين بةرضاوِرووني هةبَي خةَلكي كوردستان، سةبارةت بة داهاتي ثارةي كارةبا، داوا دةكةين لة 

 زؤر زؤر سوثاس. ضوارضَيوةي ثرؤذةيةكدا ثارةي كارةباى خبرَيتة سةر ثاشةكةوتي مووضة،
 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيزان لةو بةِرَيزانةي كة ئيمزايان كردووة و داواكةيان ثَيشكةى كردووة تةنها سَي بةِرَيز ماون، بةآلم 
ن دةخوَينمةوة، بؤ ئةو ثةرلةمانتارة بةِرَيزانةى ناوةكانيان تؤمار كراوة بؤ ئةوةي طفتوطؤ بكةن، ناوةكانيا

ئةوةي هةر كةسَيه ناوي نةنووسرابَي بينووسني و دةر ةت بةوانيش بدرَي، بةِرَيز د.شَيركؤ جودت، ئاشنا 
، كاك شاخةوان، كاك نزار، كاك سيثان، كاك بةَلَين كاك ثَيشةوا، كاك كاظمخان، كاك هَيظيدار، بةِرَيز كاك د.

، كاك ضيا، كاك باآلنبو، كاك د.ِرَيبوار، كاك عثمانخان، كاك سريوان، كاك هةورامان، كاك بةهمةن، موذدة 



 39 

كاروان، كاك سةروان، كاك لقمان، كاك بهجت، طوليزار خان، كاك شوان، كاك حاجي سفني، كاك حمسن، كةس 
 هةية ناوي نةنووسرابَي؟ تا بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان ئةو ناوانة دةنووسَيت، كاك أبوبكر،  ةرموو.

 بكر عمر عبداهلل )هةَلةدني(:بةِرَيز أبو
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةرضةندة طفتوطؤ دةسيت ثَي كردووة، ثَيشخستين ئةم بابةتة بة كؤي دةنط نةبوو، سةيري ئةم التان 
نةكرد، من دةنطب نةدايَي، ضونكة ثَيمواية خوَيندنةوةي ثَيشنيازي ياسا و ِراثؤرتي هاوبةى بةشَيكة لة 

ةوةرةي ثَيشوومان تةواو كردبا، بةآلم بة هةر حاَل ئَيستا هاتووينةتة سةر ئةوة، بةِراي طفتوطؤ، دةبواية ت
من ئةم طر تة موزمينة دوو سةرةية، بةشَيكي ثةيوةندي بة هاووآلتياني كوردستانةوة هةية لة هؤشياري 

ةكاني حكومةت، بةكارهَيناني كارةبا، بةشةكةي تريشي ثةيوةنديدارة بة حكومةت و وةزارةتة ثةيوةنديدار
ئةم كَيشةية بةشَيكي ثةيوةندي بة شَيوازةكاني بةرهةمهَيناني كارةباوة هةية، كة ئةم شَيوازةي ئَيستا 
دواكةوتووترين و تةقليديرتين شَيوازي بةرهةمهَيناني كارةباية لة ِرَيطةي سووتةمةنييةوة، بةَلكو ئةو 

لة كوردستان دا سوودي لَي نةبينراوة، وةزارةتي  شَيوازانةي تر كة وزةي خؤر، هةروةها ئةوانة بةداخةوة
كارةبا لة ِرابردووى دا هي  ثالنَيكي نةبووة بؤ ئةوةي سوود لةو دوو بوارة وةربطرَي كة ذينطةي كوردستان 
و جوطرا ياي كوردستانيش يارمةتيدةرة بؤ ئةوة، دووةم/ ئةوةي كة ثةيوةندي بة هاووآلتياني 

ة نةمب كَيشةي بةرهةمهَيناني كارةبا لة هةرَيمي كوردستان بةقةدةر وآلتَيكي كوردستانةوة هةية ئةطةر هةَل
وةكو ئةردةنة، ئةطةر زياتريش نةبَي، بةآلم بةداخةوة كة حكومةتيش خؤي يارمةتيدةرة تؤ حاَلي 

رة بةآلم لة سنوورةكانةوة بؤ بةرذةوةندي كؤمةَلَي كؤمثانيا و بازرطان، ئةم هةموو ئامَي ،كارةباكةت ئاواية
كارةبايية هاوردةي ناو هةرَيمي كوردستان دةكرَي ِرؤذانة، كة ئةوةى بةِراسيت بة رِيؤداني كارةباي زياد 
كردووة، سَيهةم/ بةشَيه لةوانةي كة زيادةِرؤكارن لة بةكارهَيناني كارةبا كةساني خاوةن نفوز و دةست 

ِرَيكاري لة دذ دةطريَيتةبةر، بةآلم كةساني ِرؤيشتوون، هاووآلتييةكي ئاسايي ئيجرائاتي لةطةَل دا دةكرَي، 
خاوةن دةست ِرؤيشتوو كة كارطةي طةورة هةية لةم هةرَيمةدا بةقدةر دانيشتوواني يةك قةزا كارةبا سةرق 
دةكات بةآلم هي  ِرَيكارَيكي لة دذ نةطرياوةبةر، بؤية ئةوةى دةبَي بةِراسيت بة يةكساني ياسا بةرامبةر بة 

كرَي، ئةوة ئةركي وةزارةتي كارةباية، من خؤم بة وةزيري كارةباي ثَيشووتر كارطةم هاووآلتيان ثيادة ب
بردووة كة ثَينج سةد مليؤن ديناري نةداوة، هي  ئيجرائاتي لةطةَل دا نةكردووة، بةآلم ئامادةن كارةبايةكي 

مةت خؤي ية نةيداوة، بةشَيكي تريش ئةوةية كة حكويماآلن برِبن كة ضةند مانطَيكة ئةم هاووآلت
يارمةتيدةر بووة، ئةو ثاشةكةوتي مووضةي  ةرمانبةران ئةطةر حكومةت بةشَيكي بِري ثارةي كارةباي 

 لةوة وةرطرتايةتةوة، هاووآلتيان لةوة ثارةكةيان بداية، ثَيموابوو مامةَلةي هاووآلتياني كوردستانيش ......
 ةرلةمان:بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل )هةورامي( / جَيطري سةرؤكي ث

 سوثاس كاك أبوبكر، دةستخؤى، كاك ِرزطار حممد حممود، كاك ِرزطار ببوورة يةك دةقة، كاك باثري،  ةرموو.
 بةِرَيز باثري كامال سليمان:
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 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكي
رت من ثَيمواية باشرت واية كة بةِرَيز وةزيري كارةبا ثَيشرت ِروونكردنةوةمان بداتَي، ثرسيارةكا ان كورت

دةبَيتةوة و وةآلمةكا ان لةوانةية بةشَيه لةو ِروونكردنةوة دةبَي، بؤية من ثَيشنيار دةكةم طوَي لةو 
 بطرين، كاتةكةمان كورترت دةكةينةوة، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل

 سوثاس كاك باثري،  ةرموو.
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 ةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.ب
حةقي خؤيةتي كة لة ثةيِرةوي ناوخؤ ئاماذةي ثَيكراوة قسةكردن يان بة حرويف ئةجبةدي بَيت، يانيش 
ئةوةية وةكو عور َيه كة لة ناو ثةرلةمان وجودي هةية بةم شَيوةية بِرؤين يان بةو شَيوةية بَيينةوة، ئةوة 

انتاران نيطةرانييةكاني خةَله بطةيةنن بة بةِرَيز وةزيري يةكةم، دووةم/ تكاية ِرَيطة بدةن كة ثةرلةم
كارةبا كة ئَيستا لَيرة ئامادةية بةسوثاسةوة، بؤية تكاية با دانيشتنةكة بةو شَيوةية نةبَيت وةزير خؤي 
قسةبكات و دوايي ئَيمة طوَيطر بني، ِرَيطة بدةن نيطةرانييةكان بطةيةنن، دوايي بةِرَيزيان تةواوي 

 كانيان خبةنةِروو، سوثاس.وردةكاريية
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل

( داوا كراوة ئةم بِرطةية ئيزا ة بكرَي بؤ قسةكردن و 48كاك كاروان، ثةيِرةو زؤر وازحة، لة ماددةي )
بكرَي، ئيزا ةي ( هةية، دةتوانن طفتوطؤي كراوة لة نَيوان ثةرلةمان و حكومةت 66تاوتوَي كردن، ماددةي )

 هةر وةزيرَيه كة ثَيويست بكات ئةو كاتة طفتوطؤي لةسةر بكرَي، كاك ئومَيد،  ةرموو.
 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن )خؤشناو(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( كة داواي ياداشيت ئةنداماني ثةرلةمان جَيي كراوةتةوة و بِرطةكة داخيل 48ِراستة بة ثَيي ماددةي )

( 53ة لة بةرنامةي كار و بةِرَيز وةزيري كارةباى وةكو بةِرَيزتان ئيشارةتتان ثَي دةدا بة ماددةي )كراو
هاتووة، بؤية منيش ثشتطريي داواكةي كاك باثري دةكةم، ئةو ِروونكردنةوانةي كة بةِرَيز وةزيري كارةبا 

ةى هةبَيت، وةآلمدانةوةى بيخاتةِروو، دواي ئةوة هةر سةرنج و تَيبينييةكيش هةبَيت، ئيزا ةي ديك
 هةبَيت بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان دةخيةنةِروو، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل

ئَيستا بةِرَيزان ئةم دوو بةِرَيزة ئةو ثَيشنيارةيان هةية، كة بةِرَيز وةزيري كارةبا ِروونكردنةوةكةي خؤي 
ةنها دوو بةِرَيز لةوانةي كة داواكةيان ئيمزاكردووة بةِرَيزان، ئَيمة ثابةندي ئةوةين با خباتةِروو، بةس ت

 داواكاني ئةوان تةواو بَيت، دواتر ئةو بابةتة طفتوطؤي زياتري لةسةر دةكرَيت، كاك ِرزطار،  ةرموو.
 بةِرَيز ِرزطار حممد حممود:
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزةكان و بريكار و ستايف وةزارةت دةكةم، بؤ ضارةسةركردني كَيشةي كارةبا  سةرةتا بةخَيرهاتين وةزيرة
ثَيشنيار دةكةم ئةو بلؤكة نةوتييانةي كة لة ناوضةكان هةن و بةبةرضاومانةوة يازةكةي دةبَي بة دووكةَل 

روست بكرَيت و ذينطةي ناوضةكة ثيس دةكات، بتوانن ئيستيفادةي لَي بكةن و بتوانن بةشَيه كارةباي لَي د
و بةشَيه لة كةمي كارةبا ضارةسةر بكات، لة كؤتا قسةم دا ثشتيواني لة قسةكاني كاك علي حةمة صاحل 

 دةكةم، سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل

 سوثاس، بةِرَيز طوَلستان خان،  ةرموو.
 بةِرَيز طوَلستان طوَلستان سعيد محد:

 ؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز سةر
سةرةتا بةخَيرهاتين وةزيرة بةِرَيزةكان دةكةم، ديارة خةَلكي هةرَيمي كوردستان ئَيمةي بة نوَينةر قبوَل 
كردووة، ئَيمةي ناردؤتة ئةم ثةرلةمانة كة داكؤكيكار لة ما ةكاني ئةوان، هيوادارم ئةم حكومةتي هةرَيمة 

 رت نائومَيد نةكات،....كة ضاكسازي كردؤتة درومشي سةرةكي خؤي، خةَله ضي
 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيز طوَلستان خان، تكا دةكةم ثابةندي ئةو ثَيشنيارةي خؤتان بن كة قسةكردنة لةسةر كةمي كارةبا و 
لةسةر دابةى نةكردني سووتةمةني، بابةتي ضاكسازي و بابةتي تر بابةتَيكي ترة، كاتَيكي تر قسةي 

 دةكرَي، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز طوَلستان سعيد محد:

بةَلَي، مةبةستب ئةوةية كة خةَله نائومَيد نةكةين لة ثَيشكةى كردني خزمةتطوزارييةكان، بةِراسيت 
يةعين لة هةرَيمي كوردستان دا بةرهةم زؤرة بةآلم، ناِرَيكني لة دابةشكردنةكةي، يةعين دةكرَي ضارةسةري 

كرَيتة ضارةسةرَيكي ئةوةليين كارةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان، ضونكة بةِراسيت طر يت كارةبا ب
خةَله يةعين  شارَيكي زؤري لةسةر ئَيمةيشة، بؤية ئَيمة ئةو داواكاريةمان ثَيشكةى كردووة بة 

 بةرثرسيارَيتةوة، زؤر سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /ن أمحد حةمة صاحلبةِرَيز هَيم

 اك هيمداد،  ةرموو.سوثاس، ك
 بةِرَيز هيمداد صباح بالل:

من ثشتطريي بةِرَيز باثري كاك مةال دةكةم، يةكةجمار جةنابي وةزير، وةزيري كارةبا ِروونكردنةوةيةكي 
 هةبَي.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل
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هةموويان دةر ةتيان ثَيدرا و قسةي خؤيان كرد،  بةِرَيزان، ئةو بةِرَيزانةي كة داواكةيان ثَيشكةى كردبوو،
ذمارةيةك ثةرلةمانتاري بةِرَيزي تريش داوايان كردووة دةر ةتيان ثَي بدرَي و قسة بكرَي، بؤية ئةو 
ثَيشنيارةى هةية، سَي ثةرلةمانتاري بةِرَيزيش ثشتطرييان كردووة كة بةِرَيز وةزيري كارةبا داتا و 

وو، بةآلم ثَيش ئةوةي ئةو بابةتة، من وةكو ثَيشنيارَيه بؤ خؤتان، ثَيمان باشة زانيارييةكاني خؤي خباتةِر
بةشَيه لةو بةِرَيزانةي تريش كة داوايان كردووة قسة بكةن، ئةطةر قسةكان دووبارة نةبن دةر ةتيان 

بةِرَيز كاك بدةييَن بؤ ئةوةي دوا دةر ةت بدةينة بةِرَيز وةزيري كارةبا داتا و زانيارييةكاني خباتةِروو، 
 بةهمةن،  ةرموو.

 همةن كاك عبداهلل أمحد:بةِرَيز ب

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةطةَل بةخَيرهاتين وةزيرة بةِرَيزةكان، لة ِراسيت خاَلَيكي زؤر طرنط هةية، ئةو داتايةي بآلوبؤتةوة 

هةزار مَيطاوا ان ( شةى 6000( مَيطاوات كارةبا لة كوردستان بةرهةم دَي و وةزارةت وتوَييت )3580)
ثَيويستة، ئةوة لةسةر ض بنةمايةك، لة كاتَيه دا وآلتي زؤر لة ئَيمة طةورةتر و ذمارةي دانيشتوواني زؤر لة 

( مَيطاوات كايف دةبَي، ئايا ئةوة هؤكارةكةي ئةو بَي 3000( مَيطاوات و )4000ئَيمة طةورةتر هةية بة )
كارةبا بةكار دَي و خةَله كارةبا بة  ريؤ دةدا، لة دام و سةرو و بةرييةية كة لة كوردستان دا هةية و 

دةزطاكان، لة هةندَيه جَيطة دةدزرَي، تا كةي بةِراسيت وةزارةتي كارةبا و وةزارةتي ناوخؤ دةزطاي ئاسايش 
هاوكاريان نابن بؤ البردني ئةو زيادةِرةويانة و ِراطرتين و بة  رِيؤنةضووني ئةو ذمارة زؤرةي مَيطاواتي 

ةبا، كة ئَيمة من ثَيمواية ئةوةي كة ئَيستا هةية بةشي كايف كوردستان دةكات، بةآلم ئةطةر تةنزيب بكرَي كار
و ِرَيه و ثَيه بكرَي، ئةو دزي و زيادةِرةويانةي لةسةر البربَي، ثَيوةري كارةبا دةبَي دابنرَي، ئَيمة وآلتَيكني 

وزةي ِرؤذ نةبينني و وزةي خؤر نةبينني بؤ  زؤرترين مانطةكاني ساَلمان ِرؤذي هةية، بؤضي سوود لة
كارةبا، لة كاتَيه دا ئةو كةمرت ذينطة ثيس دةكات و بةرهةمَيكي باشي دةبَي، ئةطةر حكومةتيش لةبةر 
قةيراني دارايي نيةتي، دةكرَي كارطةكان لة كوردستان دا و هةندَيه دام و دةزطا ناضار بكرَين كة خؤيان 

ن و بؤ خؤيان بةكاري بهَينن، خاَلَيكي تر كة زؤر طرنطة بةالمةوة جةنابي كارةباي لة ِرؤذ دروست بكة
سةرؤكي ثةرلةمان، تةبعةن هةموو ئاوةكاني عرياق بةشي زؤري لة كوردستانةوة دةضَي، بةتايبةتي هةردوو 

جةي (ةوة بود2014بةنداوي دوكان و دةربةندخيان كة لة ذَير كؤنرِتؤَلي ئَيمةداية، باشة بؤضي بةيدا لة )
( دوو سةد و ثةجنا هةزار بةرميل يةك دينار 250000(يشةوة بة بيانووي )2017ئَيمة دةبِرَي و لة )

 بودجة بؤ ئةو وآلتة نانَيرَي..
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل

 سوثاس، كاتةكةت تةواو بوو.
 بةِرَيز بةهمةن كاك عبداهلل أمحد:
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اك هَيمن، كامت ماوة، بؤية ئةو ئاوةي ئَيمة بةدةستمانةوةية بةكاري بهَينني بةرامبةر كامت تةواو نةبووة ك
(يشي 25( مليؤن ليرت نةوتي سثي دةنَيرين هةتا ئَيستا )50بة نةوتي سثي، لة كاتَيكدا عرياق وتوَييت )

رةبا دة رؤشَيتة ناردووة، ئةخري خاَلب ئةوةية لة وآلتَيكي وةكو ئَيران كة زؤرترين كارةباي هةية و كا
ضةندن وآلتي دةوروبةري، لة هةموو ئَيران دا بةقةدةر هةوَلَير سثلييت تَيدا نية، بؤضي وةزارةتي كارةبا 

 ئةم ئامَيرانة...
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل

 سوثاس كاك بةهمةن كاتةكةت تةواو، كاك ثَيشةوا،  ةرموو.

 
 :اهر مصطفىطبةِرَيز ثَيشةوا 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةخَيرهاتين وةزيرة بةِرَيزةكان دةكةين، بةتايبةت وةزيري كارةبا كة ئةوةي ئَيستا قسةي لةسةر دةكةين 
ثةيوةندي بةبةِرَيزيان هةية، ثاَلثشيت قسةكاني براي بةِرَيزم كاك علي حةمة صاحل دةكةم كة لة ليذنةي 

واداضوو ان هةبووة، ثَيشرت تَيبيين خؤمان طةياندووة لةسةر ئةو بابةتة، سامانة سروشتييةكان ئَيمة بةد
ضارةسةريشمان خستؤتةِروو، بةآلم نازامن بؤضي ئَيمة زستان بريمان دةكةوَيتةوة كة دةبَي نةوت دابني 
 بكةين؟ كَيشةكة ئةوةية، هاوينةكة دةزانيت كة زستانت لة ثَيشة و خةَله نةوتي ثَيويستة، زستان بريت
دةكةوَيتةوة، دةزاني كَيشةي كارةبات دَيتةِرَيت زستان بريت دةكةوَيتةوة، كوردةواري دةَلَي )من لة دواي 
باران  ةرةجنيب بؤ ضية؟(، ئَيستا ناوضة شاخاوييةكان هةموو بة ربارين تيايدا دةسيت ثَيكردووة، اليةني 

ثَيويستة، هةر بةرميلَيه لةم نةوتة لة  كةم هةر ماَلَيه لة ناوضةيةكي شاخاوي نزيكةي سَي بةرميل نةوتي
( سةد و شةست هةزار دابني دةكرَيت، تؤ حسَييب بكة 160000( سةدو و ضل هةزار بؤ )140000نَيوان )

( ضوار سةد هةزار بداتة نةوت، 400000لة ماوةي مانطَيه دا ئةم زةختة خبةيتة سةر ماَلَيه كة نزيكةي )
ةمةوَي بَلَيب ئَيمة لة بةرهةمهَيناني كارةبا كَيشةمان نية، كَيشةي يةعين  شارَيكي طةورةية، هةروةها د

ئيدارةدا ان هةية، هةموو هؤكارةكان ئاشكران، هةموويان ِروون، ضةند ساَلة قسةيان لةسةر دةكةين، 
ا دووبارةيان دةكةينةوة، ئةوةندة دةدزرَي، ئةوةندة دةدرَيتة مةعمةل، ئةوةندة نازامن ضي لَي دَيت، بةآلم ت

ئَيستا ئَيمة ضارةسةرَيكي بنةِرةتي بةدي ناكةين، مادام كة هؤكار ديارة بؤضي، يةعين ئةطةر دةردةكةت 
دياري كردووة بؤ دةرمانةكة نادؤزيتةوة، دواخستين دابةى كردني نةوت زيانةكان تةنها بؤ طري اني خةَله 

( ساَل هةية كة ببَيتة 100 بة )نية، زيان بة ذينطةي كوردستان دةطةيةنَيت، يةك دار سنؤبةر ثَيويسيت
دارَيكي تةواو، بةآلم بة دوو ِرؤذ لة ناوضة شاخاوييةكان دا خةَله ناضار دةبَيت دارةكان برِبَيتةوة و ذينطةي 
كوردستان وَيران بَيت، ذينطةكة تَيه ب َيت، تؤ مةبةريرَيكيشت ثَي نية بَلَيي مةيكة، يةعين تؤ بة ض 

( سب لة هةندَيه ناوضة بة ر دةبارَيت، ضؤن ثَيي دةَلَي تؤ مةيرِبةرةوة، دةَلَي 60( )50هؤكارَيه دةَلَييت، )
وةرة ثارةم بدَي با نةيرِبمةوة، جطة لةوةي كة هؤشياري بةكار هَينان برادةران قسةيان لةسةري كرد، من 
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ئةوةي كة  نامةوَي ئةوة دووبارة بكةمةوة، لةبةر ئةوةي كة ئةوةى بةشَيكي ب ووكي هؤكارةكةية، بةآلم
ثَيويستة مادام هةمووكان وازح  و ِروونن، تكاية يةعين با لَيرة ضووينة دةرةوة كَيشةكة وةكو خؤي نةبَيت، 
هةمووي وازح و ديارة، ثرسيار ئاراستةي بةِرَيز وةزير ناكةين، بةآلم هةمووي دةبيسَيت، ئةوانةيش كة 

ا بةدواي ضارةسةرَيه دا بطةِرَيني، ئةوةي كة تايبة ةندن بةم بابةتة هةموو دةيبيسن، دةزانن، كاكة ب
( مليؤن دؤالر بووة بؤ ناوضة شاخاوييةكان، با هي  نةبَي جارَي وةكو 30خراوةتةِروو نزيكةي )

ضارةسةرَيكي سةرةتايي ئةوة خبرَيتةِروو، ناوضة شاخاوييةكان ضارةسةر بكرَين بؤ ئةوةي زيان بةر ذينطةي 
 كان و شوَينةكاني ديكةى هةوَليان بؤ بدرَيت، سوثاس.كوردستان نةكةوَيت، دوايي شارة

 
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل

 سوثاس، كاك باآلنبو،  ةرموو.
 بةِرَيز باآلنبو حممد علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ان دةكةم، ديارة سوثاس جةنابي جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان، من دةستخؤشي لة كاك أبوبكر و كاك سؤر

ئةوان هةندَيه لة قسةكاني منيان كرد، بةس ئةوةي من لَيرة دةيبينب لة كَيشةي كارةبا و سووتةمةني 
نةبووني ثالنَيكي درَيذ خايةنة، بةداخةوة ئَيمة نةك هةر تةنها بَلَيني وةزارةتي كارةبا، بةَلكو 

 ان ثالني كورت خايةن بووة، بؤية من حكومةتةكةمشان ثالنَيكي درَيذخايةني نةبووة، هةموو ثالنةكا
ثَيب خؤشة ئةطةر جةنابي وةزيري كارةبا ثالنَيكي درَيذخايةني هةية، ضونكة ناكرَي ئَيمة هةموو ساَلَيه 
دابنيشني، هةموو وةرزَيكي سةرما، هةموو وةرزَيكي طةرما دابنيشني لةسةر كَيشةي كارةبا قسة بكةين، 

َيه دادةنرَي ثالنَيكي درَيذخايةن بَي، باس لة طواستنةوةي نةوت و ياز و بؤية باشرت واية ئةطةر هةر ثالن
ئةوانة دةكرَي، ئَيمة وآلتَيكني وآلتَيكي بةرهةمهَينةري يازي شلني، ثَيمواية ئةطةر وةزارةتي سامانة 

وي سرؤشتييةكان ثالنَيكي هةبَي بؤ ئةوةي بةرهةمي ياز لة جَيي نةوتي سثي بةكاربهَينرَي، هةم لة ِرو
ذينطةييةوة شتَيكي باى دةبَي، هةم لةِرووي تَي ووشةوة شتَيكي باى دةبَي، ديارة هاووآلتيان تا ئَيستا 
مولزةم نني بة داني ثارةي بِري بةكار هاتووي كارةبا، وةزارةتيش نةيتوانيوة بة هةمان شَيوة شة اف بَي 

ية؟ ية؟ صةريف كارةباى ضيَيناني كارةبا ضيلةطةَل هاووآلتيان دا و بؤيان ِروون بكاتةوة، تَي ووي بةرهةمه
ئةم كارةباية ضؤن بةرهةم دَيت؟ بؤية باشرت واية وةزارةتي كارةبا ثالنيشي هةبَي بؤ ئاطاداركردنةوةي 

 بةشداربوواني خؤي، ضؤن كارةبا.....
 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل )هةورامي( / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 رةن كاك باآلنبوو، ئةطةر ضِري بكةنةوة.بةشَيه لة قسةكان دووبا
 بةِرَيز باآلنبو حممد علي:
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سوثاس، من ئةوة قسةكامن بوو، بةآلم وةكو دةَلَيب باشرتين شت ثالني درَيذ خايةنة، لة ثالني كورت خايةن 
 هي  ئيستيفادةيةكي نابَي لة صةرف كردني داهاتي..

 لةمان:جَيطري سةرؤكي ثةر /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل

 ثالني درَيذ خايةن، بةَلَي سوثاس، د.شَيركؤ جودت،  ةرموو.
 :مصطفىبةِرَيز د.شَيركؤ جودت 

 بة ناوي خواي طةورة و ميهرةبان.
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيشةكي بةخَيرهاتين بةِرَيزان وةزيراني ِرؤشنبريي و وةزيري كارةبا و ستايف ياوةري دةكةم، من داوا لة 
ةم بة حوكمي ئةندامَيتيب لة ليذنةي وزة و سامانة سروشتييةكان و بة حوكمي ئةوةي كة جةنابت دةك

ثرؤذةيةكي موتةكاميلمان ئامادة كردووة، كة زؤر ثَيوةي ماندوو بووين، تةنانةت تةسليمي بةِرَيز وةزيري 
ام ئةطةر يةك تؤز كارةبامشان كردووة بؤ ئةوةي كة بة داتا و بة رةقةم حلول تةرح بكةين، بؤية من لَيرةد

ثشوو درَيذتر بني، حةلةكان تةرح دةكةم و دواتر ِرةئي وةزيري كارةبا لةسةري، ِرةئي لةسةر بدات، نةك 
ئةوةي كة ثرسياري ئاراستة بكةم، بة كورتي لة كاتي خؤشب دا تةواو دةمب، بةس هيوادارم يةك تؤز بوارم 

( مليار دؤالري خةرج كردووة بؤ كةرتي 8ر لة )ثَي بدةن، تا ئَيستا حكومةتي هةرَيمي كوردستان زيات
( ساَلي ِرابردوودا كة ئةوة يةكَيه لة ِرَيكخراوة نَيودةوَلةتييةكان كة عةرزي بؤ عرياق 25كارةبا لة ماوةي )

و هةرَيمي كوردستانيش تةقديب كردووة بة يةك مليار دؤالر لة ماوةي دوو ساَل دا دةتوانَي كارةباي هةرَيب 
%( لة 16( سةعات، لة ِرَيذةي زيادبووني بةكارهَيناني كارةبا ساآلنة تةقدير دةكرَي بة لة )24بكات بة )

هةرَيمي كوردستان، كة كَيشةكاني سةرةكي لة بواري ستاف و ميكانيزم و ياسا و ِرَينماييةكان دةبينَيتةوة، 
خاَلةدا تيشه دةخةينة سةر بؤ  ونة لة بواري ستاف و ثةيكةر و ِرَيكخستين ياسا و ِرَينماييةكان، لةم 

ضةند كَيشةيةكي سةرةكي كة برييت ية لة تَيكةَلي لة دةسةآلتةكان بةتايبةتي لة نَيوان ديواني وةزارةتي 
كارةبا و بةِرَيوةبةرايةتيية طشتييةكاني ثارَيزطاكان و نةبووني ياساي ثَيويست و سياسةتي شة اف بؤ وزةو 

 قيعي هةرَيمي كوردستان، ميكانيزمةكان:ِرَينماييةكان كة بطوجنَيت لةطةَل وا
ة لةسةر سثاردني ئةركي بةرثرسيارَييت لة ثةيكةري ِرَيكخستين وةزارةتي كارةبا يِراي وةزارةتي كارةبا ضي-1

لة طشت جومطةكاني بةِرَيوةبردن بة كةساني ثسثؤر و شارةزا كة ئَيستا تَيبيين زؤر هةية لةسةر ئةو ثؤست 
 زؤرَيكي دا موحاصةصةي حيزبي دةوري تَيدا بينيوة.و ئةو مةوقيعانة كة لة 

(، ئايا ثَيتانوانية زةروور بَي وةك 2006(ي ساَلي )5هةمواركردني ياساي وةزارةتي كارةبا ذمارة )-2
 طوجناندني...

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل
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(، 63وةي ثرسيار، ثرسياريش بة ثَيي ماددةي )كاكد.شَيركؤ جودت، تكات لَي دةكةم، ئةوانة ضووة شَي
ثرسيارة كاك شَيركؤ، ئاخر بة شَيوةي ثرسيار تةرح دةكةي، ثرسياري زارةكي يان ثرسياري نووسراو شوَيين 

 تايبةتي خؤي هةية.
 :مصطفىبةِرَيز د.شَيركؤ جودت 

ي ئيستيفهامي لة دواية، نةخَير جةنابي سةرؤك، من مةعلومةم داوة، ثرسيارم نةكردووة، ثرسيار عةالمةت
ة لةسةر يمةعلومةم داوة دةمةوَي ئيستيفادة لة حزووري وةزيري كارةبا بكةم، بؤ ئةوةي بزانني ِرةئي ضي

 ئةو حةالنة.

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
  ةرموو.

 
 

 
 :مصطفىبةرَيز شريكو جودت 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( وة طوجناندنى 2006(ى ساَلى )5ؤر طرينطة هةموار بكرَيتةوة ياساى وةزارةتى كارةبا ذمارة )ئةم ياساية ز

لةطةَل بارودؤخى كارةباى هةرَيمى كوردستان بةجؤرَيه بةشدارى ثَيكردنى كةرتى تايبةت بةرذةوةندى 
ة نوَيكان لة ياساى حكومةت و هاواَلتيان سةرثَي ى و زَيدةرؤى لةسةر سيستةم هاندان و بةكار هَينانى ووز

وةزترةتى كارةبا ئاسايا بوونى نيية هةموار بكرَيتةوة بزانني وةزارةت رةئى ضيية، هةَلوةشاندنةوةى 
بةِرَيوةبةرايةتى طشتى لة ديوانى وةزارةتى كارةبا و هةستاون بة ئةركةكانى بةِريوةبةرايةتى طشتى 

هةرَيمى كوردستان ئينَيرجى ثؤليسى نيية  ثارَيزطاكان دانانى سياسةتى ووزةى هةرَيب كة تا ئَيستا
سياسةتى ووزة  ةرايَيكى طةورةية ئةبَى بة روونى خبرَيتة روو، طرتنة بةرى هؤكارةكانى كةم كردنةوةى 
بة ريؤضوون كة بيَلدينط كؤدى ثَيئةوترَى جةنابى وةزير خؤى كةسَيكى ثسثؤر و بو ئةزموومة  لة بوارى 

ية، بوارى بةكارهَينان و  رؤشتنى كارةبا ئةم بوارة طرينطرتين بوارى كارةبايا ئةزانَى مةبةستمان ضي
ثَيويستة دواى دانانى ياسا و رَينماييةكان  ،ضارةسةر كردنى طر تى نةبوونى كارةباية كَيشةى راستةقينةية

ريزبةندى كارةكان ثلةى يةكةم وةربطرَى، لَيرةوة ئابوورى واَلت زةرةرمةند دةبَيت وة طر تى زؤر بؤ 
سيستةمى كارةبا وة لة دواييدا نةبوونى كارةباى لَيدةكةوَيتةوة، ئةوةى شايةنى باسة تَي ووى كارةبا لةسةر 

( سةد و شةى دينارى عرياقى حيساب كراوة بة ثَيى داتاكانى وزارةتى كارةباى عرياق بؤ 106حكومةت )
ةزارةتى كارةبا، بؤية ثةلةكردن (ى و2016( بة ثَيى دَيكيؤمَينتى تةقريرى ئيىصائى ساَلى )2016ساَلى )

بةاَلم طةيشتووة  ،لة تةواوكردنى ثَيوةرى زيرةك كة وةزارةتى كارةبا دةستى ثَيكردووة بة دةست خؤشييةوة
واتا ئيش ثَيكردن خزمةتطوزارى سيانة كؤكردنةوةى  ،بة كوَى  رؤشتنى ووةزة بة تةواوى بةشةكانييةوة
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ةِرَيوةبردنى سيستةمى ثَيوةرى زيرةك ئةمانة هةمووى ثَيويستة ثارةى كارةبا ضارةسةر كردنى ئؤظةرلؤد ب
 بكرَى.

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 كاك )شَيركؤ( دوو دةقةمان زياتر داويةتَى.

 :مصطفىركو جودت بةرَيز شَي
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ماندوو بووين وةقتى زياترمان، ئةم كؤبوونةوةية  ثَيوى م ئةو ثرؤذة متةكاملةى شةى مانطمن هيوادار
هةشت مليار دؤالر  ، ضونكة  كَيشة سةرةكييةكان لةوةى كةبةراستى ئةبواية ئةم ثرؤذى مناقةشة كردباية

كة حكومةت سةر ى ئةكا ناطا بة نةتيجة لة كةرتى كارةبا لَيرةداية، هيوادارم جةبابى وةزيرى كارةبا رةئى 
ر ئةو تةرحانةى كة ثَيشرت وةكو  راكسيؤنى يةكطرتوو دامان وةك مةشروعَيكى وةزارةت بَلَى لةسة

 موتةكامل. 

 
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك )سروان(،  ةرموو.
 بةرَيز سروان حممد على:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةتى ثةرلةمان لة وةزيرة بةِرَيزةكان و لة هةموو من ثرسيارم هةية بةراستى لة هةموومان لة سةرؤكا
ان لةطةَل ئةوةين كة وهةمو ،ثةرلةمانتارةكان هةموومان لةطةَل ئةوةين كة ثرسى كارةبا ضارةسةر بكرَيت

هةموومان كةسى ديارين لة دةنطدان و لة طوتارو لةوة، بةاَلم نازامن  ،نةوت بةسةر هاواَلتيان دابةى بكرَيت
حةزى  ،يةعنى تواناى ضارةكرد انا هةية ،كا هةر خؤمانني نازامن هؤكار ضييةئةوةى كة ناشى 

بةاَلم ضارة نيية هةتا ئَيستا ئةوة خوىل ثَينجةمى ثةرلةمانى  ،ضارةكرد ان هةية بة طةتار و بة طوتن
، ئَيمة كوردستانة من واى دةبينب هؤكار لة يةك شتة ئةوة من تَيبينيب كردبَيت لة بوونة ثةرلةمانتارى من

هؤكار ئةوةية بةراستى لة دانيشتنى ثةرلةمانى كوردستان من طلةيى ئةوةم هةية  ،ناطرينِرَيز لة كات 
 ....هةموو جار كة دادةنيشني ضل و ثَينج دةقة دواى ئةو كاتةى

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 دابةى نةكردنى سووتةمةنى قسة بكةى تكاية! لةسةر بابةتى كةمى كارةبا و كاك )سروان( ئةطةر
 بةرَيز سروان حممد على:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ضونكة ئَيرة  ،ئةوة ثةيوةندة بة ئةوةوة ئَيمة ئةطةر رَيز لة كات بطرين رَيز لة هةموو شت دةطرين
انني ثرسى خةَله و ئَيمة ناياسايى بكةين ضؤن دةتو ،دةزطايةكى بةراستى ثةرلةمان شوَينى ياسا دانانة
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ضارةى خةَله بكةين ئةوة يةك، دوو بة نسبةت ثرسى كارةبا ديسان دَيمةوة سةرى ئةوةية كة ئةو 
شوَينانةى دام و دةزطا حزبى و بَلَين باخ ةكان مةزرةعةكان و هةتا كؤمثانياكانيش ئةوان سةعاتيان نيية 

 نيية. بةاَلم خةَلكى داماو سةعاتى هةية كارةباى ،كارةبايان هةية
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس قسةكةت دووبارة بوو هاورَيكانت باسيان كرد.

 بةرَيز سروان حممد على:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةوةى ئةوة دةَلَيت من دةستى ماض دةكةم، ،بةس مةجال بدة تةلةبى من ضيية دووبارةية دةستيان خؤى 
اَلتى وانةى بَى سةعاتن وة ئةو شوَينانةى بة سةعاتن كارةباكة ب َيت بؤ بة سةعاتةكان كة هاوئةو شوَين

 رةى و رووتى ئةو واَلتةية.
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك )كاروان(،  ةرموو.
 بةرَيز كاروان عبدالرمحن عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ى طةورةو ميهرةبان، تكا دةكةم ثَيب نةبِرى.بةناوى خوا

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 ئةطةر ثابةند بى خاَلى ثةيرةوى بي ثَيت نابِرم،  ةرموو.

 بةرَيز كاروان عبدالرمحن عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ؤكانى خؤم دةكةم ثرسياريش ئاراستة ناكةم، لة ( طفتوط49دَلنيابة ثابةند دةمب بة طوَيرةى ماددةى )
نةدانى سووتةمةنيية بة دوو ثاَلَيوطةى  كارةبا هةرَيمى كوردستانئَيستادا يةكَيه لة كَيشة طةورةكانى 

ئَيمة طرَيبةستَيكمان هةية لةطةَل هةردوو ثاَلَيوطةكة كة ماوةى سَى ساَلى  ،طةورة كة لة هةرَيمدا هةمانة
تا هي  كةسَيه باس لةم طرَيبةستانة ناكات كة ثاَلَيوطوة قةيوان و ثاَلَيوطةى كارن، ئةم دوو تاوةكو ئَيس ،ماوة

بةاَلم هةموو ئةو  ،ثاَلَيوطةية بة دانثَيدانانى حكومةت خؤى سةد و ثةجنا هةزار ليرت نةوت دةثاَلَيون
بِرَيه سووتةمةنى كة  نةوتةى كة دةيثاَلَيون دةينَيرنةوة بؤ بةيداو حكومةتى هةرَيمى كوردستان هي 

حةل كردن ئةمة دانى سووتةمةنى بة دوو ثاَلَيوطةكة  ،دابني ناكات كة ئةمة خؤى كَيشةَيكى طةورةية
بةاَلم بةشَيكى كَيشةكة ضارةسةر دةكات، بةرهةم  ،حة ةن موودةى كاركردنيان بة ياسايى كةمى ماوة

 سةدا ،ن سةدو هةشتا و دوو يازى سروشتييةهَينانى كارةبا ئةمة سةرضاوةكانى بةرهةم هَينانى كارةبا
 ،ر رةقةمةكان ئةبدةيت ننيةشةى و ثؤينت شتَيكى طازوايلة ئةط حةوتى نةوتى رةشة تةقريبةن سةدا

هيوادارم جةنابى وةزيرى كارةبا راست بكاتةوة بةشَيكيشى هايدرؤثاوةرة كة سةدا ثَينج و ثؤينت ثَينج 
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زؤر زياتر بووة  ،طةى كارؤ  ئاوى طرينطمان هةيةسترَيذةية دوو وَي ديارى كراوة كة بةداخةوة دةبواية ئةو
بةاَلم  ،لةمة كَيشةى طةرة ئةوةية ئةو حمةتانةى كة هةمان دةبواية بة طاز ئيشيان ثَى بكرَين نةك ياز

كردووة كة لة عةقدةكة بةرامبةر ثارةَيه  وو( عةقدَيكى واذ2007حكومةتى هةرَيمى كوردستان ساَلى )
بؤية لة بةرامبةر ئةوةدا طاز نادات بة  ،بؤ هةر ليرتَيه هةزار و دوو سةد و ثةجنا دينار بووةدابووة 

حمةتةكان بةَله و يازيان ثَى دةدات وة هةبوونى ئةو ثاَلَيوطانةى سثيكردنةوةى رووى رةشى ئةم عةقدة 
كارَيكى زؤر خراب دةكةن ةية كة كراوة سةد و نةوةد و شةى ثاَلَيوطةمان هةية كة بةشَيكى بة داخةوة تاَل

بةاَلم واقيعةكة بةو شَيوةية كة دةيبينني، ئَيمة دوو  ،هي  مةرجَيكى تةندروستى و ذينطةييان تَيدا نيية
طةى كارؤ ئاوى دوكان و دةربةندخيان وةكو  براى ئةزيزم كاك ستطةى كارؤ ئاوى طرنطمان هةية كة وَيستوَي

مَيطاوات كارةبا بةرهةم دَينن، وَيستطةى كارؤ ئاوى دَيرةلوك و )سؤران( ئاماذةى ثَيكرد شةى سةد و ثةجنا 
بةاَلم حكومةتى هةرَيب بة هي  شَيوةَيه  ،بَيخاَليشمان هةية كة تةقريبةت سةدا سى و حةوت بةرهةم دَينن

جطة لةوةى كة بَيني وَيستطةى كارؤ ئاوى تازة بكةينةوة وة ئةم دوو  ،طرينطييةكى بةمانة نةداوة هي 
دوو ئةوةندةى  ،ةى كة هةمانة ئةطةر هايدرؤثاوةرةكان ئةم تؤرباينانة كة بَين دةستكارى بكةينطستوَي

طةى كارؤ ئاو لة هايدرؤثاوةرةوة لة شةى سةد و ثةجنا ستبكةين رةنطة رَيذةى بةهةم هَينانى كارةبا لة وَي
ردنةوةى زياترى لةسةر بطاتة هةشت سةد و ثةجنا بؤ نؤهةتيش وة داواكارم كة بةِرَيزيان دوايى روونك

بدةن، يةكَيه لة كَيشة طةورةكان ئةوةى كة باس كرا كَيشةى دابينكردن من ثَيب ناخؤشة وةزارةتى كارةبا 
ضونكة سَى هةزار و ثَينج سةد بة بةردةوامى  ،بةداخةوة سَى هةزار وثَينج سةدى لة خؤى كردة ماَل
اَلتيان وو ثَينج سةد بةرهةم دَينَى وة خواستى هاوبةرهةم ناهَينَى سَى هةزار و دوو سةد بؤ سَى هةزار 

( بة دانثَيدانانى وةزارةتى كارةبا خؤى سةدا سى ئةو رَيذةية 15/11زياتر لة حةوت هةزارة بةتايبةت لة )
ضونكة ئَيمة كَيشةى تةوليدمان نيية كَيشةى دابةشكرد ان هةية زياتر، ئةو ثرؤذةى  ،بة هةدةر دةدرَيت
ةِرَيزيان هيوادارم بؤ خةَلكى كوردستان روونكردنةوةى زؤر لةسةر بدات حكومةتى مسار يتةرة كة ب

هةرَيمى كوردستان سَى سةد و ثةجنا مليؤن دؤالرى بؤ تةرخان كردووة وة مودةى ثرؤذةكة لة بةهارى ساَلى 
نياكان كة (ةوة كؤتايى ثَى هاتووة تا ئَيستاى ئةم مودةية درَيذ دةكرَيتةوة بةثَيى خواستى كؤمثا2018)

ةودا قسةم كردووة تكاية بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان لة ثةيِر ،شةى بؤ حةوت كؤمثانياية كارى لةسةر دةكةن
( تةواو بووة بة 2018ئةطةر رَيطةم بدةى، سَى سةد و ثةجنا مليؤن دؤالرى بؤ تةرخان كراوة لة بةهارى )

دةبواية مانطى  ،يرةكان ثرؤذةكة درَيذ دةكرَيتةوةانكارى وةزارةتةكان وةزويستى كؤمثانياكان وة لة نَيو طؤِر
بةداخةوة من نازامن ئةمة ضؤن كراوة  ،( ساَلى رابِردوو تةواو بَى درَيذ كراوةتةوة بؤ ساَل و نيوَيكى تر3)

 هيوادارم كة بةِرَيزيان روونكردنةوةى زياتر بدةن.
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 تةواو بوو. كاتةكةت
 بةرَيز كاروان عبدالرمحن عبداللة:
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ةكامن تكات ىَل دةكةم رَيطةم بدة.تكا دةكةم كاتى زؤر دراوة بة برادةر

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 تؤزَيه زوو،  ةرموو.

 بةرَيز كاروان عبدالرمحن عبداللة:
 ى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك
دابينكردنى ووزة نوَيبووةكانة بة تايبةتى وينتةر باين  ،سبةت ضارةسةرى سةرةكى ريشةى كارةبايبة ن

هايدرؤثاوةر وة تاقةى شةمسى كة لة كوردستان زؤر لةبارة وة ئَيمة ثرؤذة ياسايةكمان تةقديب كردووة كة 
نةيكردووة، بؤ نةوتى سثى وةكو براى  تهيواخوازبووم كة سةرؤكايةتى ثةرلةمان خوَيندنةوةى بؤ بكا

بةِرَيزم كاك )على( ئاماذةى ثَيكرد ئَيمة ليذنةكة بة داوداضوو ان كرد دوو سةد و ثةجنا و هةشت مليؤن 
( ية ثاشى 12بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان لة ئَيستادا مانطى ) ،نةو ان بؤ هاتووة ثازة مليؤن ليرت هاتووة

 ( ئيرت ثَيويستمان بة نةوت نامَينَى.15/1ردة وردة كةم دةبَى لة )ثازدة رؤذى تر ئيرت سةرماكة و
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك )هيظيدار(،  ةرموو.
 بةرَيز هيظيدار امحد سلمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
هؤك دةكةين  ئَيستا بةثَيلى ئةو داتايانةى ثرسيارةكامن لةسةر كةرتى كارةباية زياتريش باسى ثارَيزطارى د

ةتا ضل و ثَينج لةسةد ئةو ثةرى كارةبا دةطاتة هسى و حةوت  وةزارةتى كارةبا ئيعالنى كردووة رؤذانة
ئةم زياتر كاركردنى  ،بةاَلم لَيرة كارةباى مؤليدة هةية زياتر ئيش دةكاتن، خةلكى هةرَيمى كوردستان

ان طرانرت دةكات و مانطانة دةبَى ثارةى زياتر بدةن خةَله وة خةَلكيش دةىَل مؤليدةكان بارى خةَلكى كوردست
مؤليدة بوونةتة حكومةت و لة حكومةتيش بةهَيزتريان لَيهاتوون، ئَيمة باسى دهؤك دةكةين جةنابى 

يةكَيه لة هؤكارة سةرةكييةكانى ئةمةى حالةتى سةرةتان  ،سةرؤكى ثةرلةمان حالةتى سةرةتان زياد بووة
وكةَلى مؤليدةكانة كة لة يةك رؤذا لة ثارَيزطاى دهؤك مليؤنةك وثَينج سةد هةزار لرت واد بووة دزي

طازوايلى زؤر ثيس بةكار دَينَينت لةو مؤليدانة، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان بةثَيى ئةو بةرنامةى حكومةت 
كى زؤرى لَيهةية لة بوارى دهؤك يةدرَي ،دايناوة تةنها بيست و ضوار لة سةد كارةبا ثشكى دهؤك داناوة

كارةبا يوبنى لَيية بةِرَيز وةزيرى كارةبا بةِرَيوةبةرى طشتى بووة لةو ثارَيزطاية لة دهؤك ئاوارةَيكى يةكجار 
لةوَى كارةبا لة ثشكى دهؤك بؤ ئاوارةكان دةضَيت، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان بةرةكانى  ،زؤر هةية

ى كوردستان لة دهؤكة لةسةر حيسابى خةَلكى دهؤكة كارةبا بؤ بةرطرميان هةية لة دهؤك كارةباى بةرطر
ئةوَى دضَينت و ثشكى كارةباى دهؤك هةتا ئَيستاى زياد نةبووة تةنها بيست و ضوار لة سةدة ئةمة 
ديسانةوة ثَيى ئةَلَين يةدرة لة دهؤك دةكرَينت، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان بةثَيى ئةو بةرنامةى كار كة 
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ةزارةت كارةبا ئيعالنى كردووة لة سَى هةزار و ثَينج سةد مَيطاوات كارةبا بيست و حةوت حكومةت ياخود و
لة سةد كارةبا نامَينَى سَيزدة لة سةد دةدزرَيت نامَينَى كة ثَيى دةَلَين خةلةىل تةكنيكى ضاردة لة سةد 

طاواتى كارةبا سَى دةمَينَى ئةو ضاردة لةسةدة  ى سَي هةزار و ثَينج سةد دكا رؤذانة ثَينج سةد مَي
كَى ئةم كارةباية دةباتن ئةوةى كة دةوَلةمةندة و بةرثرسيارة لة  ،دةمذمَيرى كارةبا بؤ خةَلى مة زياد دةبَى

جةنابى  ،ئةبَى كارةباشى ببَينت ئةبَى عيالجَيه لةو مةزعانة بكرَينت ،هةموو شتَيه بةخشراون سوودمةنن
شتى وةزارةتى كارةبا و حكومةت بكةين ئيجرائاتى توند سةرؤكى ثةرلةمان ئَيمة وةك ثةرلةمان ثاَلث

بةرامبةر ئةو خةَلكانة بطرَيتة بةر كة وادةكاتن كارةباى ئَيمةى زياد بَينت، ثَيشنيارَيكيشب هةية جةنابة 
يةك حالةتى دزين  ،سةرؤكة ثةرلةمان لَيرة بؤ بةِرَيز وةزيرى كارةبا دوو رَيطا ئةتوانني بطرينة بةر

ن وة وةزارةتى كارةبا حكومةت ئةَلَينت ثارةى ئَيمة خةلََه ناداتن كارمةندمان نيية بؤ ضارةسةر بكةي
وةرطرتنى ثارة ئةتوو خةَلكَيكى يةكجار زؤر خوَيندةوار و دةرضووى زانكؤ هةية ئةتوانى ئةو خةَلكة وةك 

و ثارة بدةية ئةو يان بى هةر لة رَيذةى ئةو ثارة كَى زياترين ثارةى هَينا نسبةكى لةطرَيبةست لةطةَل
 هةم خةَله بة ئيش دةكةوَينت هةم ثارةى بة حكومةت دةطةرَيتةوة، زؤر سوثاس. ،خةَلكة

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 (،  ةرموو.د.كاظمسوثاس، بةِرَيز )

  اروق نامق: كاظم بةرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةبان بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ديارة من قسةكامن بةوة دةست ثَيدةكةم بةناوى خواى بةخشندةى ميهر
هاواَلتييةك تةلة ؤنى بؤ كردم وتى سَى رؤذة كةمينب داناوة بؤ كارةبا و بؤ ئاوى طةرم بؤ ئةوةى خؤم 

ى سَى رؤذ ئاوى طةرمب دةست كةوت خؤمى ثَيبشؤم، بةراستى ئَيمة ئةطةر ئةو اباى بوو شوكر لة دو ،بشؤم
واَلتى تر هةية يان زؤرينةى خةَلكى هةرَيمى كوردستان واَلتيية ثةيوةندى ثَيوة كردووين ضةندين هاوهاو

( لة شارة سلَيكانى سَيسةد و 11لة مانطى ) ،بة داخةوة لةو دؤخة سةرمايةية بةم دؤخةيا تَيدةثةرَيت
( سةعات لة شةو و 16يكةى )اَلتيان وة كؤى مانطةكة دةكاتة نزونةوت كاتذمَير بة معةدةىل دراوة بة هاو

( ئةم كاتذمَيرانةى كارةبا زؤر كةمرت بؤتةوة ضةندين وَيستطةى كارةبا هةية كة 12رؤذَيكا، لة مانطى )
يةوة يان هةمووى يان بةشَيكى وَيستطةكة كة كارناكات وة بةرهةمى كارةباى يبةهؤى ثَينةدانى سووتةمةن

ن رابردووا يةك ئةمثَير كارةباى نةداوة بة هةرَيمى جطة لةوة حمةتةى كارةبا هةية لة سااَل ،نييية
بةاَلم ضةندين دؤالرى لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان وةرطرتووة ئةمانة ئةو نةقسانةن كة  ،كوردستان

( 20( ئةمثَيرى )16دؤخى كارةبا لة هةرَيمى كوردستان طةياندووة بةمِرؤ، سةبارةت بة دانانى جؤزى )
بة داخةوة دةركةوت كة  ،ةك و ئةوانة وةكو ئةوةى كة لة سةيد سادق جَيبةجَيكرائةمثَيرى و ثَيوةرى زير

ئَيستا  ،( ئةمثَيرى كَيشةى كةمى كارةبا لةو ناوضانة ضارةسةر بكا16( ئةمثَيرى و )20نةيتوانى جؤزى )
ست هةندَيه لة قةزاى سةيد سادق ثةيوةندييان ثَيوة كردووم كة كاتذمَيرةكانى كارةبا كةمرتة لة بي
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كاتذمَير، سةبارةت بة سووتةمةنى ئَيستا ئَيمة لة ناوةراستى وةرزى سةرماياين لة زؤربةى ناوضةكانى 
 ،كوردستان بة ر دةبارَى باران دةبارَى سةرمايةكى زؤر سةخت هةية وة هةندَيه شوَين وةكو ثَينجوَين

لةبةر  ،و وة لةبةر سةرما و سؤَلة ى خؤثيشاندانن لةبةر كةمى كارةباكاَلتيان لةسةر شةقام خةريوئَيستا هاو
اَلتيانة و دةبَى بة زووترين وثَينةدانى سوتةمةنى وكة ئةمة كَيشةَيكى طةورةية وة طر تَيكى طةورةى هاو

كات ضارةسةر بكرَى، هةندَى لةو ضارةسةرانةى كة طرينطة بكرَى ئةوةية كة حكومةتى هةرَيمى كوردستان 
طةى نوَيى ستدةست بكا بة زووترين كات بة دامةزراندنى هةندَى وَيوة بةتايبةت ئةم كابينةيةى ئَيستا 

طانةى كة بة طازى سروشتى كار دةكةن  وة سوود وةربطريَى لةو بة ر و ستكارةبا كة بةتايبةت ئةو وَيز
بةنداوى نوَى دروست بكرَى كة بة داخةوة ئةو بةنداوانةى لة  ،بارانة زؤرةى كة هةرَيب كوردستان هةيةتى

بةنداوَيكى وةك و بَيخمة تةنها ئامَيرةكانى  ،دروست كردنى بةرهةمى كارةباية نةك دروست نةكراوةئاستى 
بران و تةلةف كران و ئَيستا هةر وجووديشى نةماوة، هةروةها ئَيستا سووتةمةنى دابني بكرَيت بؤ ئةو 

ان خبرَيتةوة كار طةكستطانةى كارةبا كة وجووديان هةية بؤ ئةوةى سةرجةم حمةتةكانى ناو وَيستوَي
سةرجةم تؤرباينةكان خبرَيتةوة كار وة رَيذةى بةرهةم هَينانى كارةبا زياد بكرَى، ئاخر قسةم ئةوةية لة 

انى لة هةرَيمى كوردستانا دؤخى كارةبا بةم ( ساَل حوكمِر28( ساَل هةرَيمى كوردستان لة دواى )28دواى )
( ساَل بؤ 28واَلتى ضى بكات لة دواى )وضيية وة هاشَيوازةية بةراستى طرينطة بزانني ثالنى حكومةت 
 ئةوةى لةو دؤخة ناهةموارة رزطارى ببَيت، سوثاس.
 :بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان

وة ودئةو بةِرَيزانةى كة ئمزايان كر ،تبةِرَيزان هةر بؤ روونكردنةوةيةك بؤ ئةوةى لةبةرضاوتان روون بَي
يان كردووة هةمان رَيذةشيان لة ثةرلةمانتارى بةِرَيز بةشدار بوون لة طفتوطؤ كان وة ئةو هةموويان قسة

ثَيشنيارةى هةبوو لةاليةن بةِرَيز كاك )اوميد(ةوة كة دةر ةتة بة بةِرَيز وةزيرى كارةبا بدرَيت وة سَى 
شةى راثؤرتى هاوبةشى ثةرلةمانتارى بةِرَيزيش ثشتطرييان كردووة وة كاتةكةى لةبةر ئةوةى ئَيمة مناقة

( ئةندامى بةِرَيزى ثةرلةمان ماون لةوانةى 12( تا )10ليذنة هةميشةييةكانى تريشمان هةية رَيزذةَيه )
بةاَلم بؤ ئَيمةى و بؤ ئةو بةِرَيزانةشى طفتةطؤيان  ،كة ناويان تؤمار كردوون و لةسةر ئةم بابةتة قسة كةن

انني راى وةزيرى تايبة ةند كةلةسةر داواى خؤى هاتؤتة كردووة تا ئَيستا و بؤ راى طشتيش طرينطة بز
ئَيمة ثَيمان باشة  ،( لةسةر داواى خؤى هاتؤتة ئَيرة53ئَيرة وةكو رَيزطرتنَيكى ثةرلةمان بةثَيى ماددةى )

دةخيةينة بةردةستى ئَيوةى بةِرَيز و خؤشةويست بؤ ئةوةى دةر ةت بة بةِرَيز وةزيرى كارةبا بدرَى 
بؤية ئةم ثَيشنيارة كة بةِرَيز كاك )اوميد( وة سَى ثةرلةمانتارى  ،ثَيويستى خؤى خباتة رووروونكردنةوةى 

ئةطةر لةطةَل ئةوةن دةر ةت بدرَي بة بةِرَيز وةزيرى  ،بةِرَيزيش ثشتيوانيان كردووة ئةخيةينة دةنطدان
ة، ضةند كةس لةطةَلة كارةبا بؤ روونكردنةوةى ثَيويست و داتاكان و وةاَلمى ئَيوةى بةِرَيزيش بداتةو

وان، ئَيستا بةِرَيز وةزيرى و( ئةندامى ثةرلةمان لة كؤى ذمارة بةشدارب55بةِرَيزان؟ بةِرَيزان بة دةنطى )
كارةبا كاك )كمال( داواى ىَل ئةكةين بفةرموَيت بؤ ثَيشكةى كردنى داتا و سةرجنةكان و ئةو بؤضوونانةى 
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ن و بؤ راى طشتيش، با بفةرمووَى، ببورة ئةطةر ثَيويستت بة كة هةيةتى بؤ ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستا
 داتا شؤ و  شوَينى تر هةية دةتوانى بَييتة سةر ثؤديؤمةكة لَيرة قسة بكةى.

 وةزيرى كارةبا: حممد صاحل/كمال  بةرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةنديدار ب مةشاكلَيت كارةبَى ظة  بةِرَيزان سةبارةت رةوشا كارةبَى ل هةرَيمَى راستى وةك وةزارةتا ثةيو
وةزارةتا كارةبَيية، بةس ضةندين وةزارةتَيت ديرتَى و دةزطةهَيت ديرتَى ئةطةرَيت باشكرن يان ئةظ خزمةتة 
كو باشرت بَيتة ثَيشكةى كرن بؤ هاوواَلتيان ثةيوةندييةكا موباشِريا ثَيظة هةى ئةو ذى يا ئَيه وةزارةتا 

دارايي، وةزارةتا كشتوكاَل وة ضةندين وةزارةتَين ديرتَى ذى، ضَيدبيت هةريةك سامانَيت سروشتى، وةزارةتا 
ذوان دةظ طةلةكا يا ديار نةبيت كانَى مةبةست ذ ظا وةزارةتَيت ديرتَى ضنة؟ ئةطةر ئةم بَيني بةحسَى 

ؤ ضةند وةزارةتا سامانَيت سروشتى نوكة مة ل وةزارتا كارةبَى ذَيرخانا كارةبَى مة ضةند هةية، ضونكى خب
( حمةتانتَيت بةرهةمهينانا كارةبَى يَيت هةين ل 13رةقةمةك دَى ديار كةن كا كَيشة ل كَيرَيية، مة )

( مَيطاواتَيت كارةبَى د شيانَيت مةدانة ئةظرؤ ئةطةر سؤتةمةنى يا 6737( حمةتاتا )13كوردستانَى، ذ ظا )
تةمةنيَي ئةم شَيني بةرهةمهينانا كارةبَى ثَيويست هةبيت يان ذى بودجا ثَيويست هةبيت بؤ دابينكرنا سو

( مَيطاواتانن، 6000( هةتا )5500ل كوردستانَى بكةين، نوكة ثَيتظيَين كوردستانَى دظى وةرزى دا )
تةبعةن ئةظ خواستة يا زَيدة بووى ب رَيذةيةكا نةيا بةرضاظ ئةو ذى بؤضى؟ ضونكى دةذمَيرَيت هةبوونا 

ئةو سَى سةعاتَيت كارةبَى تَين ئَيكسةر هاوواَلتى هةمى ئامَيرَيت خؤ بكار  كارةبَى كَيب بووين لةوما وةختَى
( 4500( هةتا )4000تينيت لةوما ئةظ خواستة هندة يَي زَيدة بووى، خةكة حالةتَى تةبيعى باوةر بكة )

َى؟ يا مَيطاواتَيت كارةبَى خواست زَيدة نةدبوو، ئةرَى ئةم وةك وةزارةت بةرهةمهينانا مة طةهشتيية ضةند
مة ضةند هةية؟ ئةظة ذ دوهى وةرة تةقريبةن بةرزترين بةرهةمهينان ل ناظ تؤِرَين هةرَيما كوردستانَى 

( 3600( هةتا )3400( مَيطاواتا ذى يَيت ضؤين، بةس ئةم بَيذين ناظبةينا )3650يَيت هاتني هةتا )
( 11كارةبَى بدةينة خةلكَى خؤ؟ ) (ة ئةم شياينة ضةند3600مَيطاواتَيت كارةبَى بةرهةم يَيت تَين، ئةظ )

( مَيطاوات 3145سةعات و ضةند دةقةقةيةك موعةدةىَل ظا ضةند رؤذا، ل موعةدةىَل ئةظ ساَلة هةميَي مة )
( سةعات ئو سَى دةقة بووينة، ئايا 17( رؤذا مة يَي تةوزين كرين، )8( هةيظا طةل ظا )11موعةدةل يَي )

( مَيطاوات ذ ظا بؤ 2506تَينة بةاَلظ كرن بؤ هاوواَلتيان؟ نةخَير، )(ة ئةظَى ئةم بَيذين هةمى 3145ئةظ )
( مَيطاواتَيت 300( مَيطاواتَيت ضؤين، بؤ موسل )231هاوواَلتيا يَيت ضؤين، يَيت دى ترَى بؤ معامال )

(، ضَي 3145( مَيطاوات يَيت ضؤين، لظَيرَي سةرجةمَى ئةظ رةقةمَى مة طؤتني )104ضؤين، بؤ كةركوك )
ثرسيار ئةو بيت ئايا ئةم خبؤ يَيت د وةختةكى دا موحتاجى كارةبَينة ئةرَى ئةم بؤضى دةينة موسل و  بَيت

%( 20كةركوك؟ ثرسيارَى ظَى ضيية؟ ئةظ حمةتاتَيت مة تةبعةن ئيلتزاما وان هةر ئَيكَى نيسبةيةك )
( مَيطاواتَيت 1000ئيلتزامة ل سةر مة يةعنى بؤ  ونة ئةطةر ئةم بةحسَى حمةتَى خورمةلة بكةين )

( مَيطاواتَيت وى يَيت 400( مةعنا وَى ضةند مان؟ )600%( ذ وَى ئيلتزامة سةر مة يةعنى )60كارةبَينة )
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( مَيطاوات مة بظَيت 300%( ئيلتزامة سةر مة يةعنى )60( مَيطاوات )500ماين، قةيوان نة سى حاَلةتة )
( ئةظ هةر دوو شةريكة هي  مانن نينة بَيذن هن ذ 200نةظَيت ئةز دَى حةقَى وَى دةم ضةند ما لوَيرَي؟ )

مة بكِرن ئةز دَى كارةبَى دةمة هةوة، بةس وةختَى ئةز ذَى نةكِرم ئو ئةز رَيكَى ذى نةدةمَى تةبعةن ظَى 
طاظَى ئةظى حالةتى ضَى دبيت حالةتةكَى نة يَي تةبيعى ئيزةن ئةظ كارةبة كيشكة؟ ئةوة ئةوا نة ئيلتيزاما 

وَى ذ دةظ مة نة ض سؤتةمةنيا وَى بةلكى موسل سؤتةمةنيا وَى و ثارَى وَى بؤ خؤ تةئمني  مة نة ض ثارَى
كةت ئو كةركوك يَي ظَى كارةبَى دكِرين، بةس نة ئةو حسا مةية، بةِرَيزان نوكة مة ضةند تاقة ماية يا كو 

( ل 2هةظلَير، ) ( ل2( ل دهؤك، )6( مَيطاوات )125( وةحدة مة يَيت هةين )12نةهاتية بكارئينان، )
(ى )دهؤك، هةظلَير، سلَيمانى( كو هةر يةك ذ وان 29( ل حمةتَى خورمةلة، هةروةسا سَى )2سلَيمانيَي ئو )

( وةحدة ل دوكان، ئةظة ئةون ئةوَيت 3( وةحدة ل دةربةندخيان ئو )2( مَيطاوات ئو )87( بيتة )29)
( مَيطاواتَيت كارةبَى نوكة ظَى 2313ةوليدا وان )نةدكاريدا يةعنى ئةو وةحداتَيت حازر ئةوَيت نةدكاريدا ت

( وةحدة ب نيظ بار ل 2(ة ئةم ب ض بكار تينن؟ تنَى )400(ة يان )3500طاظَى د كارى دا نينة، ئةظ )
دهؤك ئةمَيت ب طازَى بكار تينن يَي ديرتَى ئةوة ئةو يازا مة هةي ئيعتمادا مة يا سةرةكى يا ل سةر يازَى، 

( سةنت كةظن بةس ئةطةر 13.13ونكى بةرهةمهينانا هةر كيلؤواتةكَى ب ديزىل )بؤضى ل سةر يازى؟ ض
(ة، 7.2( يان نة تا رةى )Heavy fuel oil( بيت كو دبَيذنَى )HFO(ة ئةطةر ب )6.2ب يازَى بيت )

لةوما ئيعتمادا مة يا سةرةكى ئةمَيت سةر يازَى بكار تينني، تنَى ئةو وةحدا كو دوو نيظ وةحدة ل دهؤكَى 
ئةوة دبيتة ئَيه وةحدة ئةو تَى نةبيت ئةوذى ذبةر مةوزوعَى ظؤَلتيَي ئةطةر ئةم نةدةينة شؤَلى ظؤَلت ذ 
درؤب دَى ضَى بيت ثِرؤذَيت ئاظَى دَى ل دهؤك راوةسنت، خةستةخانة ذى دَى راوةسنت ئةعنى تةئسريكا دَى 

سةر دكةين تةبعةن دوو حةلن يان لظَيرَي بيت، لظَيرَى ثرسيار ئةوة ئةرَى هةتا ئةم ظَى كَيشَى ضارة
سووتةمةنى مة هةبيت يان بودجا ثَيتظى كو سووتةمةنيَي دابني بكةت، سووتةمةنى ياز مة لظَيرَى يا هةي 
بةس جهَى دخلؤشيَي ية كو ئةظة دوو رؤذة كةميةكا يازَى ل خورمةلة بةرظ زَيدة بوونة ئو ئةم تةوةقن 

( مَيطاواتَيت كارةبَى زَيدة كةين، نوكة 180كو دَيشَيني ) ( مةترَيت موكةعةب50دكةين دَي يت هةتا )
هندةكا هاتية ناظ شةبةكَى دا ئةو ئَيه ذ ئةسبابا بوو زائيدةن حمةتَى خةبات كو ل دوو وةحدا ثَيه هاتيية 

( مَيطاواتَيت كارةبَى ذ خةبات بؤ مة 175( مَيطاواتا نوكة )300( مَيطاواتَيت كارةبَيية )150هةر يةك )
نة ناظ شةبةكَى، ئةظ زَيدةييا مَيطاواتا ئةوا هاتيية ناظ شةبةكَى يا ظان هةر دوو سةبةبا بووة، ئةم هاتي

( 1000( مَيطاواتَيت ديرتَى هةر ض نةبيت بَينة ناظ شةبةكَى دا، ئةرَى ئةظَى )1000ظَيطاظَى موحتاجَى )
( مَيطاواتى ئةم كةينة شؤىل دا 125)( وةحدَيت 8مَيطاواتا دَى تةكليفا وَى ض بيت ل سةر مة؟ ئَيه ظَيت )

×  863( سةعةتا دظَيت، يةعنى ئةطةر ئةم بَيذين )24( ليرتَيت طازَى بؤ )863000بؤ هةر وةحدةيةكَى )
( سةد و بيست و ضار 124000000( رؤذا ئو ئةطةر ب نيظ دؤالرى ذى بيت دَى )30( ئو ليرت بؤ )8

( 1000( وةحدا كو سةرجةم دَى )8ضةند وةحدا؟ بؤ ) مليؤن دؤالر كةظن ئةظة بةس بؤ سووتةمةنيَي بؤ
( مَيطاواتا تةبعةن ئةم دَى ثارَى موستةمسةري ذى دَيدةينَى الزم 1000مَيطاواتَيت كارةبَى دةتة مة، ئةظا )
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( بيست و سَى مليؤن دؤالر، يةعنى هةتا ئةم 23000000( ئةو ذى وةك عةقد ئةو ذى دَيبنة )3.2)
( سةد و ضل و حة ت 147000000ىل بيننة ناظ شةبةكَى دا ئةم موحتاجى )( مَيطاواتا ب ديز1000)

( كؤمبوونا ئةجنومةنى وةزيران ئةظ داتاية هةمى خوزى داتاشؤ هةبا دا ئةم 4/12مليؤن دؤالرانة، ل )
شياباين وةكى بَيذن مة بؤ هةوة عةرز كربانة، مة ئةظ ثرسيارة يا كرى كو ئايا مة ئيمكانيات هةنة؟ مادام 

( سةد و ضل و حة ت مليؤن دؤالرا بؤ ئةظَى 147000000م سووتةمةنيا ياز نينة الزم ثارة هةية )ئة
تةئمني كةن؟ ظَيجا وةكى بَيذن ئةظة هةمى ئةجنومةن وة جةنابَى وةزيرى ذى حازرة ئةظا ئةز بَيذم مة 

ت ئةم خؤ ذ طازندَيت لوَيرَى ذى ئةظا طؤتى وة جارةكا ديرتَى وةكى هون نوَينةرَيت خةلكينة، يةعنى دظَي
خةلكى عاجز نةكةين حةقةكَى سةر مة ئةظ خةلكة ئةون ئوَيت مة ئيناينة ظارا الزم ئةم خزمةتا خةلكى 
بكةين ئو راستطؤ ذى بني طةل ظى خةلكى، كَيشا مة ئةز بَيذم مة ب رةقةم ديار كر سووتةمةنية يان بودجا 

ادا تةبعةن ضةندين شؤَل الزم بَينة كرن ضةندين ثَيتظى بؤ كرينا سووتةمةنيَي، هةروةسا كَيشا ختوت
حمةتات مة يَيت هةين ل سلَيمانى و هةظلَير و دهؤك حمةتات يَيت خةالس بوون ئةظة بةرى ضةند ساَلة 

( هةتا نوكة هَيلَين ثَيتظى بؤ نةهاتينة طرَيدان ذ وانا ل سلَيمانيَي حمةتَى 2014و  2013يةعنى ل سااَل )
َيست و سَى مليؤن دؤالرَيت ىَل ضؤين بةس هةتا نوكة خةت بؤ نةهاتينة، ل ناظ ( ش63000000بازيان )

هةظلَير حمةتَى روناكيية، حمةتَى ئازاديية، حمةتَى كةسنةزانة، ل زاخؤ حمةتَى تلكةبةرَى ئةظة ضةندين 
ى دا نينة، كَيشا ساَلة، ئةظة ذى ئةو كَيشا ختوتا، كَيشا سةرةكى يا كارةبَى د تةوليلَى دا نينة ئو د نةقلَى ذ

سةرةكى يا كارةبَى و ضارةسةرييا كَيشا كارةبَى يا د سةكتةرَى دابةشكرنَى دا، دوو سيستةمَيت هةين داون 
بؤ تؤب يان تؤب بؤ داون يةعنى هةتا تو ل قاعيدَى كؤنرتؤَل نةكةى ل سةرى هةتا تو مَيطاواتا زَيدة بكةى 

ةظيا داخاز كرى ئو ب كتابَيت  ةرمى ذى ئَيه هةوةكا راكرنا ئةز بَيذم  ايدةيةكَى وةسا نابيت، لةوما مة ئ
سةرثَي يا ل سةرانسةرَى هةرَيمَى دةستثَيكةت ئوهةيظةك يا داناى ئو ئةز بَيذم ل دةزطةهَيت راطةهاندنَى 
 ذى هةوة هةميا طو ىَل بوو جةنابَى ثارَيزطارَى سلَيمانيَي يَي هةظلَير يَي دهؤك و هةلةجبة هةميا يَي خؤ ىَل
كرية خودان ئو نوكة حةملةيةكا باى تَيتة كرن و خةله خبؤ يَي ظا سةرثَي يا رادكةت، هةروةسا رَيذةيةكا 

( مَيطاواتَيت كارةبَى ئةظا بةردةوام ل سلَيمانيَي ل هةظلَير ل طةرميان ل دهؤك ئو 500كارةبَى كو دؤرَيت )
( ل طةرميان 25( ل دهؤك )70ةظلَير )( ل ه300( ل سلَيمانيَي تةقريبةن )160رةقةم ذى ئةز بَيذم )

ئةظة ذى سةبةبةكة و مة يَيت كرينة نووسراو، تنَى بؤ حة ت جها كارةبا بةردةوام دمينيت ئةو ذى 
كيشكن؟ خةستةخانَيت حكومى، طرتيخانة، ثِرؤذَيت ئاظَى، مةتارات، خالَيت سنوورى وةكى ئيرباهيب خةليل 

تَيت نيشتيمانى،تنَى ئةظ حالةتة دمينن ئةوَيت ديرتَى الزم و حاجى عومران، بانكا مةركةزى، جهَى كار
ثارَيزطارَيت مة طةل تيمَيت مة يَيت تةكنيكى ئةظَى كارةبَى هةر ض نةبيت وةرزَى زظستانَى ئةظا راكةت، 
هةروةسا ئالياتةك بَيتة دانان بؤ ئةظ قةرَيت كارةبَى ل سرة هاوواَلتيان، ضونكى يَي بووية رةقةمةك 

و سةد و حة ت مليار دينار ظَى طاظَى قةرَيت وةزارةتا كارةبَى يَي ل دةظ هاوواَلتيان طةل يَيت ترليؤنةك 
حكومةتَى، ثاَلثشتى كرنا دانانا ثِرؤذَى ثيظةرَى زيرةك ضونكى ثِرؤذَى ثيظةرَى زيرةك ئةز حةز كةم هون 
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ةيةكى نيشتيمانى ئةم هةمى ذى ب قةنةواتَيت خؤ ثشتةظانيا مة هةميا ثَيكظة ئةظ ثِرؤذةى بكةينة ثِرؤذ
( 8خؤ ىَل بكةينة خودان، ثِرؤذَى دانانا ثيظةرَى زيرةك كَيشا كارةبَى ئةو دَى ضارةسةر كةت ئو هةتا هةيظا )

( ب جديةت ئو ئةز ب خؤ 8ذى ئةظ ثِرؤذة يَي مرى بوو ثشتى دةست بكاربوونا ظَى كابينَى ل هةيظا )
( وةرة 8( ثيظةر ئةظة ذ هةيظا )80000ةظى ثِرؤذةي ذى نوكة )سةرةِراي شؤىَل خؤ بوومية رةئيس ليذنَى ئ

مة يَيت داناين، بةس ئايا ثِرؤَي ثيظةرَى زيرةك ضَيدبيت دةظ طةلةكا يَي ديار نةبيت ضيية؟ و دَى ض كةت؟ 
و مةبةست ذَى ضيية؟ ئَيه ئةظ ثِرؤذَى زيرةك ناهَيليت زَيدةطاظى ل سةر كارةبَى بَيتة كرن، ضونكى ئةطةر 

دةطاظى هاتبيتة كرن ذى د بؤردَى كارةبَى دا يَي هاتيية كرن ظَيجا ض بؤ حةمامة ض بؤ سثلَيتة، ئةم دَى زَي
ئةظى ثيظةرى ب عةمودى ظةكةين نة دناظ ماىَل دا وى وةختى هةمى مةزاختيَيت وى دَى د رَيكا ثيظةرى 

ضونكى ميتةرَى سةر حماويلَى ذى  راضن ئةظة ئَيه، ئةظ ثيظةرَى زيرةك ناهَيليت حماويلَيت طةِرةكا بسوذن،
%( دَى ئيعازى دةتة موشتةركَى سةر حماويلَى نَيتشنى ثَيكةت كو تةحديدةكَى 95%،90وةختَى طةهشتة )

بكةت ئةمثَيري بينتة خارَى، هةروةسا ناهَيليت زَيدةطاظى ل سةر خةتَى نةقلَى بيت ئو هةروةسا يَي حمةتَى 
رتَى ض عةداد ناهَيتة مااَل ب يت خبينيت ظَيجا ئةطةر ب خةلةتى ظة خاند كارةبَى ذى بيت،  ايدَى وَى يَي دي

ئةطةر وةكى بَيذن شاشييةك تَيدا ضَي بوو ئةو دوماييا هةيظَى كليكةكة دَيبَيذيية كؤمثيوتةرى دَى ثسوال 
لةك هةميا تةبن كةت ئةظة ئةوخةلةتى ذى نامينن، باشييا دى ئةوة تةحديدا تَيدا ئةم كةيفا خؤ نوكة طة

بةحسَى جؤزَى شازدة ئةمثَير سلَيمانى يان  الن جهى ئةظة ئةم شَيني بكةينة دوو ئةمثَير، ئةم شَيني 
بكةينة شازدة ئةمثَير، ئةم شَيني بكةينة ثَينجى ئةمثَير ئيعازة تو دَى ب كةيفا خؤ دةيَي، ئةم دَى 

سيتى سَى هزار ماَلَيت تَيدا دة  طةِرةكةكَى دَى بؤ خؤ دةستنيشان كةين مةسةلةن ئةم دَى بَيذين ئةظرؤ
مَيطاواتَيت كارةبَى بؤ دضن نوكة ئةم دَى بَيذين دة مَيطاواتَيت كارةبَى يَي دبةت ئةظا ئيعازةكَى دةيَي نةكو 
يَي ظةكرى بيت مةسةلةن ض ماَل ل ضل ئةمثَيرا زَيدةتر نةبةت وى حاَلةتى ئةظ سةعاتة دَى زَيدة بةت ئةم 

( سةعاتا كارةبَى د 24ثي ةك كَيمرت لَي كةين كة يايةتا مة ل ظى ثِرؤذةى ئةوة ئةم )دَى ديسا ئةمثَيري ىَل 
ناظ شةبةكى ثَيلني يةعنى ذ بابةتَى مؤليدا هةتا حةدةكَى ذَى كَيب ظةكةين، لةوما ئةظ ثِرؤذة طةلةكَى 

( دانَيى، Postpaid( يان )Prepaidسةركةتى، يا دووَى ذى ئةظ ثيظةرة هةمى دوو ئؤثشَينن تة دظَيت )
(Prepaid( ،كيشكة؟ ئةوَى ثارَى خؤ موقةدمية دانَيى )Postpaid وةكى ئةظ حالةتَى نوكة يَي تةبيعى )

( ثارَى خؤ دا دَى كارةب Prepaidهةمى ثشكدارَيت مة ئةوَيت ظيال و سةرَى ضيا و  الن و ئةو دَيبنة )
( ئةوة ئةظا تةعريفا مة ظَى طاظَى Postpaidهةبيت نةدا كارةب نابيت ئيزةن ئةظة ذى  ايدةيةكَى دةترَى،)

ئةم كار ثَى دكةين، ئةظة ذى سَى هةيظا ئةطةر ثشكدارَى مة حةقَى خؤ يَي كارةبَى نةدا كارةبا وى ناهَيتة 
بِرين و كَيبَل بَيتة ذَى ظةكرن دَى كَيب بيت ضَيدبيت ثَينج ئةمثَير بؤ ىينن سَى ئةمثَير بؤ ىينن ئةو ذى 

ةك ذ مة ئةوَيت حازر ضَيدبيت ماَلَيت مة ل جهةكى دى بيت ل سلَيمانيَي، ل هةظلَير، ل بؤضى؟ ضونكى طةل
هةلةجبة تة تشتَيت د جمةميدَى دا هةي دسةالجَى دا هةى باشة مة كارةب ذ تة بِرى ضَيدبيت ئةو 

ةميدة مةسرة َى تة كرى هةمى ضؤ، لةوما ئةم دَى ضةند ئةمثَيرةكا هَيلني كو بةس تنَى سةالجة ئو موج
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يان رؤناهيةكا بةسيت بؤ ىينيت هةتا خودانَى ماَلَى موراجعا دائريَى بكةت ثارَى خؤ ئةدا كةت، يةعنى ئةظ 
ثِرؤذة ئةز شَيب بَيذمة تة ثِرؤذةيةكة كَيشا كارةبَى ب دروستى حةل كةت، يا ذظَى هةمى ذى  ةرتر ئةوة 

( ئةم سَى ثايلؤتا ضَيكةين ل هةر 4/12ل ) كةرتَى دابةشكرنَى مة ئةظة يَي داخاز كرى ذى ل ئةجنومةنى
ثارَيزطةهةكَى ناظبةينا ثَينجى هةتا سةد هزارا كو بدةنةظ كةرتَى تايبةت تةوزيعَى بتنَى، ضونكى كَيشا مة 
يا د دابةشكرنَى دا كَيشا مة د ظةطوهاستنَى و تةوليدَى دا نينة ئو رازى بوونا ئةجنومةنى ذى سةر هاتية 

ون ذى وةك ثةرلةمانتارَين كوردستانَى ثشتةظانيا ظَى بكةن، شةى هةيظا ئةم كرن ئةم حةز كةين ه
موراقةبا ئةظى ثايلؤتى بكةين ئايا نةجاحةتا وى ض بوو؟  ايدَى وى ض بوو؟ خوسارةتيا وى ض بوو؟ ئو ئةم 

( مليؤنةك و ثَينج سةد 1574000دَى ديراسة كةين ئةطةر ئةم سةركةتى بووين ضونكى مة تةقريبةن  )
حة تَى و ضار هةزار موشتةركَيت هةين بالنَى ئةم وةكى بَيذن سةد و ثَينجى هزارا دوو سةد هزارا ئةم  و

عةمةليَي ل سةر بكةين، بةِرَيزان طةلةكا بةحسَى لؤستَيت كارةبَى كر تةبعةن لؤستَيت كارةبَى مة نةطؤتن 
سةبةب كو مة لؤستَى ضَيكةين هندةك  نينن، لؤستَيت كارةبَى هندةك ذوان رَينمايَيت مة خبؤنة ئةم بووينة

( ل عالةمَى هةميَي ئةظة يَي 12( هةتا )8ذى  ةنينة تةكنيكاَلن نان تةكنيكاَلن، ئةوَيت  ةنى ناظبةرا )
( ئةظة 13، 12(، بةس تو حساب بكة )6.8هةى، باشرتين دةولةت سةر عةردى كؤرياية يَي طةهانديية )

سةرثَي ى ثَيه هاتية ضَيكرن ظَيجا ض دكان بيت، ض بريا ئاظَى لَي دا تةكنيكالة يَيت ديرتَى ئةون ئةوَيت ب 
بيت، ض خانى بيت ئو كارةبا برى، بةس ئَيه ذ شروتَيت مة هةتا تو بكةية ثشكدارَى خؤ دَيبَيذيَي تاثؤيا 

و ( ب سوثاسانةظة مة ب رازي بوونا ئةجنومةنى 14/11خؤ بينة تاثؤ نينة دابَيذنَى مة نةتَيالن ئةظة ل )
ضار وةزارةتَيت مةعنى وةزارةتا داد، وةزرةتا كشتوكاَل، وةزارةتا سامانَيت سروشتى موا قة هاتة كرن ئو 

( الزم ئةظ ثشكدارة بَين ثيظةرا طرَيدةن ئةطةر نة دَى ئيجرائات طةل 2/1ماوةيةك مة يَي بؤ داناى هةتا )
كر ئو كشتوكاَل ذى ضةند زَيدةطاظى سةر  هَينة كرن، تةبعةن ئةظ ثرسيارة مة ذ جةنابَى وةزيرَى شارةوانى

%( بةس بؤ وان ذى 13موَلكَى وة هةنة؟ باوةر بكة هندةك رةقةم طؤتن يةعنى ديظ حساباتا تةقريبةن )
%( ئةون ئةوَيت رَينمايا رَى نةدانة مة ذ 13%( يَيت تةكنيكاَلن )12يَي دضيت، لةوما ئةطةر ئةم بَيذين )

ت ديرتَى تةقريبةن دوازدة سَيزدةيةك دمينن ئةوذى ثِرؤذَى ثيظةرَى نيكا ئةمَيت شؤىل سةردكةين يَي
 ضارةسةريا وَى ذى دَي هَيتة كرن...زيرةك 

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 ضونكة وةختمان زؤر زؤر كةمة. ،كاك كةمال ئةطةر تؤزَيه ضِرى كةيتةوة
 ا:وةزيرى كارةبحممد صاحل/ كمال  بةرَيز

( 2014بلَى، بةِرَيزان وةزارةتا كارةبَى ثِرؤذَيت وَى هةمى ئةون ئةوَيت بودجة ثَيتظَين بةرى نوكة هةتا )
دجة ل بةر دةستَى وةزارةتا كارةبَى هةبوون، بودجا ئاسايى بوو، داهاتَى كارةبَى بوو، طةشةثَيدانا وثَينج بو

ارةتَى بوو نوكة ذظا تنَى بودجا ئاسايي يا مايي ئةو ذى كارةبَى بوو، ثرِتؤدؤالر بوو، بودجا وةبةرهَينانا وةز
%( تةبعةن ب ئةظَى بودجا بةردةست ئةظ كارة ناهَيتة كرن، بةِرَيزان ئةو حمةتَيت 8نيظةك داهاتَى كارةبَى )
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مة طوتني ل كَيرَينة دا هندةك نةبَيذن وةالهى تةوليد هةمى يا ل دهؤك، هةظلَير، سلَيمانيَي، نةخَير 
( مَيطاوات ذى يَي ل 2729( مَيطاوات يَي ل هةظلَير، )2829َيطاواتَيت كارةبَى يَي ل دهؤك، )( م1179)

( مَيطاواتَيت كارةبَى مة تنى حة ت 2969( )11سلَيمانيَي هةين، ئةظ جةدوةىَل ديرتَى ئةظة يَي ل هةيظا )
و ئَيه سةعاتا كارةب مة سةعات و ثازدة دةقة كارةبا هاتبوو بِرين ئو هةتا ثازدةى هةيظَى سةرو بيست 

يَيت داينة خةلكى، ئايا بؤذى ثشتى ثازدةى هةيظَى ئةظ رَيذة كَيب بووة؟ ئةظ سةعاتة ذ بيست و ئَيكا هاتية 
ثازدة سةعاتا؟ مةعنا وَى خواستا زَيدة بووى، خواست ذ كيظة تَيت؟ ذهاوواَلتى تَيت، يةعنى سةر يات سةر 

( مَيطاواتَيت كارةبَى يَي بةرهةم ئيناى مة 3203ؤذَيت ديرتَى مة )كارةبَى يَيت زَيدة بووى، ل ظا هةشت ر
يَي شيايى يازدة سةعات و سَيزدة دةقا كارةبَى معةدةل بدةينة هةرَيمَى ئو ثارَيزطا ثارَيزطا ذى ئةطةر 
 ثَيتظَيت ئةم دَيبَيذين دهؤك دوازدة سةعات و ثَينجى وضار دةقا بوون، هةولَير دة سةعات ضل و دوو دةقة
بوون، طةرميان شةى سةعات و شازدة دةقة بوون ئو سلَيمانيَي ضاردة سةعات و ضةنددةقةيةك بوون، ئةظة 
بؤضى مَيطاواتَيت زَيدة بووى سةعاتَيت كَيب بووى؟ ضونكى خواست سةر كارةبَى يَي زَيدةتر ىَل هاتى، لظى 

وينة و ضةند ذحمةتاتَيت مة جةدوةىَل دى ديسان مة يَي ديار كرى كو ل هةيظانة ئةظ ساَلة ضةند بو
( مَيطاوات ئةو بوون دوكان، 499بةرهةمهَينانا مة ضةند ذ حمةتاتَيت حكومةتَى هاتينة؟ تةقريبةن )

( مَيطاواتَي تةسلوجة طةل خةبات، يَيت ديرتَى يَيت موستةمسةرا بوون ئةظة يَيت هاتني 51دةربةندخيان، )
كى، لظى جةدوةىل ديسان ئةو مَيطاوات ب سةعات هةر  ئةو مَيطاوات ذى مة ديار كرن كانَى مة داينة

( يا وةرطرتى يةعنى رَيذا خؤ بدرستى و 4.9( هةتا نوكة )4.7ثارَيطايةكَى رَيذا خؤ يَيت هةين طةرميان )
( يا وةرطرتى، 41.9( ية )42( يا وةرطرتى ذرَيذا خؤ ئو هةولَير )30.2( )28.8هندةك زَيدةتر، سلَيمانى )

%( يا وةرطرتى، يةعنى دهؤك بتنَى رَيذا يَي كَيمرت بووية ئةو ذى ذبةر ئةو خةتَى كو 23( )5/24دهؤك )
تَيتة ئةجنامدان نوكة ئةم تةوةقن دكةين هةتا بيست و ثَينجَى هةيظَى تةمام بيت و دهؤك ذى رَيذا خؤ 

دى ددةت،  وةربطريت، بةس ئةظة جواب بؤ ئةوان ئةوَيت كو دبَيذن ثارَيزطةهةك زَيدةتر ذ ثارَيطةها
هةروةسا هةتا مة ظى رةقةمى ب درستى ذى نةهَيتة طؤتن ل سةعرا مؤليدَى دا ديار دبينت سةعرا مؤليدَى 

( 8500هةتا  8000( بووينة ل هةولَير )8250هةتا  8000( بووينة ل سلَيمانيَي )9500ل دهؤك )
ى ل جهةكَى دى ديار بيت كو ( بووية ئةو خبؤ رةقةمى تو ض دانَي5500هةتا  5000بووية ئو ل طةرميان )

ئةو رةقةمَى تَيتة طؤتن ضَيدبيت وةكى بَيذن موبالةية تَيدا هةبيت، بةِرَيزان هةوة بةحسَى داهاتى كر 
( 472.004.000.000( مة )1/11تةبعةن داهاتَى مة ب طةلةك رةقةم و شكال هاتة طؤتن ئةظة هةتا )

ةرطرتى نة ضل و ثَينجة نة ئةوَى ديرتَيية، داهاتَى مة ضار سةد و حة تَى و دوو مليار ثؤينت ضار مة يَي و
( ضار سةد و حة تَى و ثَينج 475.005.000.000( مة )1/11( يةعنى هةتا )3.1يَي جؤراوجؤر ذى )

مليار ثؤينت ثَينج مة يَيت وةرطرتني ئةو رةقةمَيت كو دبَيذنئةظ ثارة تنَى سةك بووينة ثارَى كاى بووينة 
%( 83ك بووية ئةون ئةوَيت دةوائري ثارةى ب سةكى ددةن هةروةسا يَي مايي ذى )%( ئةظى ثارةى سة13)

( دوو 289.000.000.000( )2018ثارَى كاى مة يَي وةرطرتى، موقارةنا ئةظا رةقةما طةل يَي ثار ل )
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( ضار سةد و حة تَى و ثَينج مليار، 475.000.000.000سةد و هةشتَى نؤ مليار بوون ظَى طاظَى بووية )
ةِرَيزان ئةظ ثارة ئةوَى مايي ل كَيرَيية؟ ئةو قةردَيت مة ل كَيرَينة و ضةندة؟ قةردَى ترليؤنةك و سةد و ب

( حة ت سةد و هةشتَى و هةشت مليار يَيت 788.000.000.000حة ت مليار قةردَيت كارةبَينة )
نة ئةظة هةمى ئو هاوواَلتيان، تةبعةن هاوواَلتيان وةكى ئةز بَيذم جتاريية، ثيشةسازيية، مااَل

( سَي سةد و نؤزدة مليار ذى ئةوة يَي حكومةتَى، ئايا ئةظ قةردة ثرت ل كَيرَينة؟ ل 319.000.000.000)
%( يَي ل دهؤك، 18.5%( يَي سلَيمانيَي، )38.9%( يَي ل هةظلَير، )40دهؤكن؟ ل هةظلَيرن؟ ل سلَيمانيَينة؟ )

 نة كةرتةكة كو ب ظا ئةسعارا  ايدةيةكَى تَيدا، ضونكى %( يَي ل طةرميان، بةِرَيزان كةرتَى كارةبَى2.6)
%( ذ قيمةتا كيلؤواتَيية، يةعنى هاوواَلتى ئةطةر 79بلؤكَى ئَيكَى كو ذ ئَيه كيلؤوات هةتا هةزار كيلؤواتا )

%( دةعما حكومةتَيية بؤ بلؤكَى دوويَي 79%( ددةت )21%( ثارَى خؤ ل بةر دةرَى ماَلَى بدةت )100)
%(، هةروةسا ئةو ئارةبا تَيتة تةوزين كرن ئايا ئةظة هةمى 16اَلتى ددةت ئو بؤ بلؤكَى سَييَي )%( هاوو47)

%( بؤ تيجارى دضيت، 5.4%( بؤ مااَل دضيت، )61.1بؤ مااَل دضيت؟ بؤ معامال دضيت؟ بؤ كى جها دضيت؟)
ر ئةظةنة ئةز بَيذم، %( بؤ مريى دضيت، وةاَلهى داتا هة5.8%( بؤ كشتوكاَل، )2%( بؤ ثيشةسازى، )24.7)

 سوثاس.
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

بةِرَيزان ئَيمة لة  ،، بةِرَيزان زؤر زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز وةزيرى كارةبا دةست خؤشى لَيئةكةينسوثاس
بة ذيانى تَيكراى دةستةى سةرؤكايةتى ثَيمان باشة لةبةر ئةوةى ئةم بابةتة بابةتةكى هةستيارة و طرينطى 

هاواَلتيانى خةَلكى كوردستان هةية وة سةرجةم ثةرلةمانتارانى بةِرَيزيش ثَيويستة وردةكارى ئةم 
بؤية ئَيمة وةكو  ،بؤ ئةوةى بتوانني بةدواداضوونى بؤ بكةين ،راثؤرتةى بةِرَيز جةنابى وةزير ئاطادار بن

وى ئةو راثؤرتة لة رَيطةى ئةجنومةنى وةزيران بؤ ةى لَيئةكةين بة رَيكارى ثةيِراوادةستةى سةرؤكايةتى د
ثةرلةمانى كوردستان بنَيرَى تا ئاراستةى ليذنةى تايبة ةندى بكةيت، هةر ثةرلةمانتارَيكة بةِرَيزيش 
دواتر حةتا داواشى لَيدةكةين بةثَيى كاتةكانى خؤتان ليذنةى بَيت لة كؤبوونةوةَيكى ليذنة بةشدار بَيت 

و راثؤرتةى كة هةيةتى وة ئةو كات هةر بةِرَيزَيه هةر ثةرلةمانتارَيه هةر ثرسيارَيى بؤ روونكردنةوةى ئة
ةوى ئةتوانَى لة كؤبوونةوةى ليذنة ئاراستةى بةِرَيزى بكات يان دواتر بة رَيكارة هةية بة رَيكارى ثةيِر

كاتى خؤيانا وةاَلمى ئةو ةوى لة رَيى ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثرسيارةكانى بَينَى داواتان لَيدةكةين لة ثةيِر
ثرسيارانةى بدةنةوة، بةِرَيزان ئَيمة لةبةر ئةوةى دانيشتنةكةمان درَيذة ئةكَيشَى لةبةر ئةوةى طفتوطؤ 
لةسةر راثؤرتى هاوبةى هةية وة نزيكةى ثانزة شانزة ثةرلةمانتارى بةِرَيزيش ناويان نووسيبوو دواى ئةو 

مة داوى لَيئةكةين ئةو راثؤرتةمان بؤ بنَيرَى وة لة دةر ةتَيكى ئَي ،روونكردنةوانةى بةِرَيز وزيرى كارةبا
بؤية داواى لَيبووردن لة تَيكراى ئةو  ،طوجناويشدا بةشدارى لة كؤبوونةوةى ليذنةى تايبة ةنديشدا بكات

ى ثةرلةمانتارة بةِرَيزانة دةكةين كة ناتوانني وةريطرين، دانيشتنةكة هةَلدةطرين بؤ ماوةى نيو سةعات دوا
 دةست ثَيدةكةينةوة بة طفتوطؤ كردن لةسةر ئةو بِرطانةى كة ماون.
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 ثاى ثشوو

 
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

مةةارة ) كةةةمي 9دانيشتنةكةمان بةردةوامة، دانيشتين ذ سةةاَلي ية كةةةمي  خةةولي ية مةةي  سةةايي وةرزي دووة ( ي ئا
كةةار خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كو مةةةي  نةةي بةرنا بةةةجَي كرد جةةَي  بةةة  سةةت  سةةتاى دة ردستان، ئَي

لةةة  يةةة داوا  نةةدن، بؤ نةةةي تايبةمة سةةَي ليذ شةةي هةر ثةةؤرتي هاوبة سةةتنةرووي را لةةة خ ئةكةين، ئةويش بريتيية 
 ليذنةي تابة ةند ئةكةين بَينة شوَيين خؤيان،  ةرموو كاك رَيبوار نوقتةي نيزامي.

 
 
 

 :بةرَيز رَيبوار عبدالرحيب عبداهلل
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةةةر بِر( لة ثةيِر54بةثَيي ماددةي ) سةةةر  سةةتة ةوي ناوخؤي ثةرلةمان كاتَي طفتوطؤ ئةكرَي لة يةةةك ثَيوي طة
بةةا،  طةةر يت كارة سةةةر  كةةةين لة سةةة ب ئةةةوةي ق بةةؤ  سةةرا  مةةان نوو مةةةى ناو بةةَي، ئَي تةةةواو  كةةان  ئةةةوة طفتوطؤ دواي 

هةةات ثةةَي  تةةايي  كةةة كؤ نةةةدرا و برطة طةةة  كةةةينبةداخةوة رَي سةةة ب مةةةى ق بةةوو ئَي لةةَي  حةةةزمان  ئةةةوةي  ،،  بةةةر  لة
 ئَيمةى زانيارميان لةسةر ئةو بابةتة هةية، ئةمانويست بؤضووني خؤمان خبةينة روو.

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
يةةريش وا  سوثاس، طفتوطؤي ثَيويست كرا، ثَيشمان وتن لةبةر ئةهميةتي ئةو بابةتة، ئَيمة لةطةَل بةرَيز وةز

بةةؤ  نةةةوة  مةةةمي وةزيرا يةَةي ئةجنو لةةة ر كةةراوة،  يةةاد  كةةاري ز يةةةوة وردة تةةةي خوَيند ئةةةو راثؤر قةةي  كةةةوتني، دة رَي
لةةةمانتاراني  هةةةموو ثةر بةةؤ  كةةةين،  ثةرلةماني كوردستاني بنَيرَي، ئَيمةى ئاراستةي ليذنةي تايبة ةندي ئة

بةةةر  ،بةرَيزيش كراوة يةةان لة يةةاري زياتر هةةةبَي بؤ ئةوةي زان ضةةوونَيكيش  سةةيار و بةدوادا هةةةر ثر بةةَي،  سةةت  دة
مةةاددةي ) حةةوكمي  بةةةثَيي  بةةةرَيزان  كةةةن،  ئةةةتوانن بي ثةةةيرةوي  بةةؤ 87بةةةثَيي  كةةةم و دووةم  طةةةي ية ( بر

شةةنيازة  ئةةةو ثَي خوَيندنةوةي دووةمي ثَيشنيازة ياساي رَيكالمي بازرطاني لةاليةن ليذنةي تايبة ةند ئةسَلي 
تةةر ياساية خوَيندرايةوة كة  بةةوو، دوا شةةكةى كرا سةةتان ثَي لةةةماني كورد لةاليةن رَيذةي ياسايي  ئةنداماني ثةر

مةةاددةي  لةةة  كةةةم و دووةم  طةةةي ية بةةةثَيي بر لةاليةن ليذنةي تايبتةوة راثؤرتي هاوبةى خوَيندرايةوة، بؤية 
سةة87) قةةي ئة يةةة دة كةةردن، بؤ طةةؤ  بةةؤ طفتو نةةةما  ئةةةو ( ئةبَي بريار بدةين وةكو ثةرلةمان كاميان بكرَيتة ب لي 

طةةةَل  كةةةس لة ضةةةند  ثَيشنيازة ياساية يةكةجمار ئةخةينة دةنطدان ئايا ئةوة بكرَيتة بنةماي طفتوطؤ يان نا، 
طةةؤ؟ ) نةةةماي طفتو تةةة ب طةةاني بكرَي ضةةةند 2ئةوةية دةقة ئةسليةكةي ثَيشنيازي ياساي رَيكالمي بازر كةةةس،   )

نةةد طةةؤ؟ ) كةس لةطةَل ئةوةية راثؤرتي هاوبةشي هةرسَي ليذنةي تايبة ة نةةةماي طفتو تةةة ب كةةةس 56بكرَي  )
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بةةة  سةةت  كةةةين دة بةةةت ئة نةةةي تاي لةةة ليذ سةةتا داوا  كةةردن، ئَي طةةؤ  بةةؤ طفتو نةةةما  تةةة ب ئةةةوة ئةكرَي لةَةة،  لةطة
 خوَيندنةوةي ماددة بة ماددةي راثؤرتي هاوبةشيان بكةن،  ةرموو لة ناونيشانةوة دةست ثَي بكةين.

 سةنا  اتح تو يق: بةرَيز
 مان.بةرَيز سةرؤكي ثةرلة

 ناونيشاني ثَيشنيازة ياساكة:
 عَيراق.-رَيكخستين رَيكالمي بازرطاني لة هةرَيمي كوردستان

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 كَي قسةي هةية؟  ةرموو دكتؤر.

 
 
 

 :طه بةرَيز د.امساعيل علي
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةةة تةةة  زمانَي  ةرميَي ياسايَي يان كورد كةةوردي ببي تةةة  طةةةر ببي نةةة، ئة مةةيش هةردووكاني يةةة، رَيكال يةةان عةرةب
 بانطهةشة باشرتة، ئةظة ئينطليزية جهَي وَي ثةيظةكة كوردي بيت ببيتة بانطهةشة.

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
  ةرموو ليذنةي تايبة ةند ئةطةر سةرجنَيكتان هةية.

 :عبداهلل بةرَيز بذار خالد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (.17دةستةواذةي رَيكالم لة ياساي زمانة  ةرميةكان هاتووة لة ماددةي )
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 كَي تر هةية،  ةرموو كاك رؤميؤ.
 :نيسان بةرَيز رؤميؤ حزيران

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةةتان ثَيب واية ناونيشانةكة هةةةرَيمي كورد لةةة  طةةاني  يةَةراق، -بةو شَيوةية بَي، ثَيشنيازي ياساي رَيكالمي بازر ع

 ضونكي وتت ياساي رَيكالم، هةم رَيكخستنةوة هةم تةنزيب كردنة.
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

  ةرموو ماددةي يةكةم.
 بةرَيز سةنا  اتح تو يق:

 ةمان.بةرَيز سةرؤكي ثةرل



 62 

 ماددةي يةكةم:
 زاراوةكان:

 مةبةست لةو زاراوانة لةم ياساية هاتووة ماناكانيان لة بةرامبةريان نووسراوة:
 عَيراق-هةرَيمي كوردستان -هةرَيب  1
 عَيراق-حكومةتي هةرَيمي كوردستان  -حكومةت  -2
 عَيراق -وةزيري رؤشنبريي و الواني حكومةتي هةرَيمي كوردستان -وةزير -3
 عَيراق -وةزارةتي رؤشنريي و الواني حكومةتي هةرَيمي كوردستان -وةزارةت  -4
 تةلفزيؤن، راديؤ، تؤر ، ماثةرة ئةليكرتؤنيةكان و رؤذنامة و طؤظار و ئةواني تر. -ئامرازةكاني ميديا -5
تةةري ث -6 نةةدي ئامرازةكاني ثةيوةندي كردن– هَيلةكاني تةلة ؤن، تؤرة كؤمةاَليةتيةكان و ئامرازةكاتي  ةيوة

 كردن ئةطرَيتةوة.
 ثارَيزطا، قةزا، ناحية. -يةكةي كارطَيري -7
نةةدي  -8 ئةةامرازي ثةيوة رَيكالمي بازرطاني– خزمةتطوزارييةكة لة رَيي بةكارهَيناني ئامرازةكاني ميدياوة و 

مةةةتطوزاري  يةةان خز كةةااَل  بةةة  جةةدان  مةةاجني رةوا بةةة ئا نةةدن  شةةَيوازةكاني راطةيا لةةة  شةةَيوازَيه  هةةةر  يةةان كردن و 
 بةرهةم بؤ مةبةسيت هانداني بةكاربةر بؤ كريين يان بةكارهَيناني.

بةةةرز  -9 سةةيت  بةةؤ مةبة ئةةةكات  كةةالم  كةةاري رَي داخوازيكاري رَيكالم– كةسَيكي سروشيت يان مةعنةوية كة داوا
 كردنةوةي ئاسيت  رؤشتين بةرهةمةكاني.

هةة -10 كةةالم بةر يةةةك رَي يةةان كؤمثانيا سةةَيه  كةةاري بةرهةمهَيين رَيكالم– كة بةةةثَيي داواي داخوازي ئةةةهَييَن  ةم 
 رَيكالم ئةبَي بؤ مةبةسيت باَلوكردنةوةي جةماوةري.

كةةالم -11 كةةةرةوةي رَي بةةاَلو  -باَلو ئةةةو  بةةؤ  تةةةوة،  بةةاَلو ئةكا كةةالم  كةةة رَي يةةة  يةةان مةعنةو شةةيت  سةةَيكي سرو كة
 كردنةوةيةى ثةنا ئةبات بؤ ئامرازي ميديا يان ثةيوةندي كردن.

 تةواوي هؤيةكاني طواستنةوةي زةميين و ئامساني ئةطرَيتةوة. -نةوةهؤيةكاني طواست -12
 كااَل، بةرهةمَيكة بكَيشرَيت يان بثَيورَيت بة مةرجَي قةدةية كراو نةبَي. -13
 ئةو ديوارةية كة رَيكاَلمي ثَي هةَلدةواسرَي. -ديواربةند -14

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ 
 كَي قسةي هةية؟  ةرموو كاك رَيبوار نوقتةي نيزامي.سوثاس، 

 :عبداهلل بةرَيز رَيبوار عبدالرحيب
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةةر  ،( برطة لة خؤ ئةطرَي14لةبةر ئةوةي ماددةي يةكةم ) كةةةين لة بةةةنا ب يةةةكي  ئةةةوةي طفتوطؤ رةنطة بؤ 
 ؤي ماددةكة.طة ثَيب باشة برطة بة برطة خبرَيتة طفتوطؤ نةك كبرطة بة بِر

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
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بةةوو  ،سوثاس، بةاَلم لة دةستةي سةرؤكايةتي بة مشاوةر لةطةَل سةرؤكايةتي  راكسيؤنةكان بةةاى  ثةةَي  مةةان  وا
كةةاك  يةةل،  كةةاك امساع لةةدين،  حمةةي ا ماددة بة ماددة خبرَيتة طفتوطؤ، ئةو كةسانةي ئةيانةوَي قسة بكةن )كاك 

طةةوليزار ا بةةوار،  بو بةكر، شادي خان، كاك ارشد، كاك ئامانج، خةدجية خان، دكتؤر زَيدان، كاك صباح، كاك ريََ
 خان، دكتؤرة طةالوَيذ، كاك عومسان، كاك هاورَي، كاك كاروان(،  ةرموو كاك كاروان.

 :عبداهلل بةرَيز كاروان عبدالرمحن
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نةة3،4،6،14رطةي )لةسةر ماددةي يةكةم و ب لةةة )( تَيبي يةةة،  ئةةةكرَي3يب هة لةةةوة  بةةاس  يةةري  (  يةةر، وةز وةز
رؤشنبريي و الواني حكومةتي هةرَيمي كوردستاني عَيراق، ثَيب وابة ئةبَي وةزيري شارةوانيش ئيزا ة بكرَي 

لةةة ) سةةة،  بةةةو ثر نةةدن  مةة - ( وةزارةت4بةو ثَييةي بةرَيزيان تايبة ة نةةي حكو شةةنريي و الوا تةةي رؤ ةتي وةزارة
ريي و الواني حكومةتي هةرَيمي بوةزارةتي رؤشن -عَيراق، دابرَيذرَيتةوة بةوةي وةزارةت -هةرَيمي كوردستان

طةة -كوردستان شةةت و  هةةةردووكيان، بِروعَيراق زائيدةن وةزيري شارةواني طة بةةة  سةةتة  ضةةونكة ثةيوة طةةةي زار، 
تةةؤرة كؤم لةةة ؤن،  لةةةكاني تة كةةردن– هَي نةةدي  كةةاني ثةيوة شةةةم، ئامرازة تةةري يةاَليةتشة كةةاتي  يةةةكان و ئامرازة

يةةان يثةيوةندي كردن ئةطرَيتةوة، لة بةشي دووةمي تؤرة كؤمةاَليةتي ةكان و ئامرازةكاني ديكة، ئةم ديكةية 
ئةةةبَي  يةةان  بةةدات،  سةةةر  نةةةوةي لة سةةايي روون كرد نةةةي يا ئةبَي لة ياسايةكي تر تةعريف كرابَي، هيوادارم ليذ

لةةة )ثَيشرت تةعريف كرابَي، ضونكة ئام سةةَينراوة،  تةةة نا نةةد -( 14رازي بزوَين و كةي ثَيوةية، وا ئةةةو  -ديواربة
ديوارةية كة رَيكاَلمي ثَي هةَلدةواسرَي، ئةثرسب ديوار بةند ئةو ديوارةية رَيكالمي ثَي هةَلئةواسرَي؟ ئَيستا 

كةةالم شَيوازةكاني رَيكالم كردن ثَيشكةوتوون تةنيا بة ديوارةوة هةَلناوةسرَي، ميكانيزمي تري بةةؤ رَي ش هةية 
جةةةي يكردن، ئايا ئةوة تةنيا شةرع ضةةؤن موعالة يةةان  سةةرَي،  يةةوارةوة هةَلوا بةةة د كةةالم  ئةةةوةي رَي يةت دانة بؤ 

 ئةوة ئةكةن، سوثاس.
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

  ةرموو دكتؤر سةباح.
 :حممد بةرَيز صباح حممود

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كةةة يةةَةي ية ئةةةةبَي بَل يةةةة،  شةةةارةداريةوة هة بةةةة  قةةةة  يةةةة، عيال قةةةةزا و ناح طةةةا و  سةةةراوة ثارَيز كةةةارطَيري نوو ةي 

 شارةداريةكاني ثارَيزطا و قةزا و ناحية، سوثاس.
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

  ةرموو كاك ئةبو بةكر.
 بةرَيز ابو بكر عمر عبداهلل:

 ان.بةرَيز سةرؤكي ثةرلةم
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كةةةم بِر شةةنيار ئة يةةان ثَي بةةيين  نةةةي ورد نةةاوي ليذ بةةة  يةةةك  نةةي ليذنة سةةت كرد بةةؤ درو كةةرَي  يةةاد ب يةةةك ز طة
تةةةوة  كةةة بيطرَي هةةاتووة رَيكالمة سةةاية  ريَثثَيدانيان مؤَلةت، بؤ ئةوةي ئةو مةرجانةي لة ماددةي دووي ئةو يا

ئةةةويكة لة ئةسلي ثَيشنيازي ياساكة بةرَيوةبةرايةتي بةةؤ  ئةةةبَي،  بةةؤ ةك دروست  تةةري  يةةةكي  تةةر ماددة ةي دووا
 ئيزا ة بكةين.

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
  ةرموو خةدجية خان.

 :طه بةرَيز خدجية عمر
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تةةؤزَي  ئةةةبينني  كةةةين  سةةةيري ب طةةةر  سةةاكة، ئة سةةتين يا بةةة رَيكخ يةةة  نةةدي هة يةةاتر ثةيوة يةةة ز يةةةكب هة تَيبينة
ضةةوار تَيكةَل بةةة  شةةَيه،  ضةةةند بة نةةة  سةةاية بكةي ي هةية، بؤ ئةوةي ئةو ياساية مة هوم تر بَي ئةتوانني ئةو يا

جةةةكان كةةان و مةر سةةةي زاراوة تةةة ثَينا كةةان و  ،بةى، بةشي يةكةم ببَي سةةةي زاراوة كةةةم ثَينا مةةاددةي ية جةةا  ئين
ئةةةطرَي ماددةي دووةم بكرَيتة مةرجةكان، بةشي دووةم ببَيتة رَيطا ثَينةدراوةكان كة  خةةؤ  ماددةي سَييةم لة 

ضةةةند بِر ضةةوارةم و  مةةاددةي  ئةةةويش  بةةَي،  سةةزاكان  سةةَييةم  شةةي  يةةة، بة شةةي كة ضةند برطةشي هة يةةةك، بة طة
شةةَيوازة  بةةةو  ئةةةطرَي،  ضوارةم حوكمةكاني كؤتايي ئةبَي كة ئةويش ماددةي شةى و حةوت و هةشت لة خؤ 

كةةة روون تر ئةبَي، لة برطةي  نؤيةم كة باسي داخازي كاري ر َيكالم ئةكات ئةلَي كةسَيكة يان دامةزراوةيةك 
ئةةةو  ضةةونكة  كةةةين،  يةةاد ب داواكاري رَيكالمي بازرطاني، لَيرة وشةي بازرطاني زياد بكةين، وشةي ناساندنيش ز
شةةةى  ئةةةو و كةةات،  يةةاد ب شةةتين ز جةةا  رؤ كةسةي رَيكالم ئةكات مةبةسيت ئةوةية بةرهةمي خؤي بناسَييَن ئين

 زياد بكرَي، سوثاس.
 ِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بة

  ةرموو كاك هاورَي.
 :  حممدبةرَيز هاورَي بنْا

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةةآلطةيةك زياد بكرَي لة ماددةي يةكةم بؤ رَيثيَيشنيار ئةكةم بِر كةةردن، كؤ سةةةر  لةةة كخستنةوةي سثؤن نَيه 

مشةةةكي ةكيكوردستان بة داخةوة لة تؤرةكؤمةاَليةتي كةةااَلو   بةةؤ  كةةردن  كةةالم  ان دياردةيةك بووة بة باو كة رَي
ئةةؤنالين و  نةةي  كةةاتي داواكرد لةةة  ضةةي  بَي ئةندازة خراب بة ثَيهةَلداني ناراست سةرجني خةَلكي رائةكَيشَي، كة

ة، ئةوة طر تَيكة ئاماذةي ثَي نةكراوة، دةيان يطةيشتين ئةو مشةكة كة كريارةكان وةريئةطرن بةو شَيوازة ني
ضةةةند كؤمثانياي ئةةةبيين  تةةةوة،  سةةي يةةطر ت و كَيشةي كؤمةاَليةتي لَي ئةكةوَي كةةي باالن نةةاوخؤيي و دةرة ةكي 

سةةاختة سةةتاطرامي  سةةاختة و ئين ثةةةجيي  طةةة  ،بزنس كارت و ماستةر كارتانة ئة رؤشن، لة ذَير ناونيشاني  رةن
كةةةم بِر شةةنيار ئة تةةةوة، ثَي نةةة بينة بةةةرووي ئةوا بةةةمان روو كةةرَيزؤر يةةاد ب يةةةك ز ئةةةو طة كةةات  ثةةَي ب مةةاذةي   ئا
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سةةتَيه  بةةة ض مةبة كةسانةي ئةو ماستةر كارت و بزنس كارتة ناوخؤيي و دةرةكيانة بةكاردَينن دياري بكرَي 
 ئةيكرن و بةكاري دَينن.

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس،  ةرموو كاك حمي الدين.

 :يوسف بةرَيز حمي الدين حسن
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةرَيز

يةةاد، 4، 3ثَيب واية لة ماددةي يةكةم ) يةَةه ز بةةة وةزارةت ( ئةركي رَيكخستين رَيكالمي بازرطاني ثةيوةنديدارة 
طةة تةةؤِروبةتايبةتي وةزارةتي شارةواني و طةشت و  ضةةونكة  نةةدنيش،  تةةي طةيا كةةة و ية كؤمةاَليةتيزار و وةزارة ة

هةةب ئةةةوة داِر ة كؤمةاَليةتي ثةيوةندي، ثَيب واية ئةبَيتؤِر شةةارةواني و  تةةي  هةةةم وةزارة تةةةوة،  بةةؤ بكرَي شةةتين 
يةَة نةةدنيش ت سةةتنةوة و طةيا تةةي طوا طةةةي دوةزارة بةةة بر سةةةبارةت  شةةدارن،  سةةتنةوة و دا بة يةةةكاني طوا نةةزة هؤ وا

نةةة دواي بِر نةةة خبرَي نةةد ئةوا كةةردن و  ،(ن6، 5طةةةي )ديواربة نةةدي  ئةةامرازي ثةيوة يةةديا و  ئةةامرازي م ضةةونكة 
هةةةر  ،ة لة دواي يةكرتي بَينهؤيةكاني طواستنةو نةك وةكو  ثَيناسة كردني داخوازي كاري رَيكالم و ئةوانة، 

ثَيب واية بكرَيتة ئامرازةكاني طواستنةوة، دووبارة كرايتةوة، تةواوي  ،( هؤيةكاني طواستنةوة12لة برطةي )
سةةتنةوة، هؤيةكاني طواستنةوة، هؤيةكاني طواستنةوة يةعين ئةسباب، بةاَلم ئةمرازةكان ئةك ات وةسائيلي طوا

 سوثاس.
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

  ةرموو كاك بةهمةن.
 بةرَيز بهمن كاك عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مسةةي  مةةاني رة بةةة ز مةةاذة  ئةةةويش ئا سةرةراي ثشتطرييب بؤ كاك سةباح، ئةم ياساية شتَيكي طةورةي نوقسانة، 
نةةدوو يوانياوة كة ثَيب واية خةَلكي كوردستان ضاوةِررَيكالم نةكر ان لةو ثرؤذة ياساية ئةوة زماني كوردي زي

مةةاني  مةةةكان ز بكرَيتةوة، ضةندين بةرنامة كراوة، خةَلكي رؤذانة طلةيي ئةوة ئةكات لة زؤربةي كايَف و رَيكال
كةةان كوردي بؤتة زمانَيكي الوةكي و هي  كةسَي هةست ناكات لة كوردستانة، تةنا شةةتخانة و كا َي لةةة ضَي نةةةت 

ئةةةبَي  هةموو زمانةكان بةكارهاتووة جطة لة زماني كوردي، بؤية بة ماددةيةكي تايبةت ئيلزام بكرَي رَيكالم 
بة زماني كوردي بَي، لةو ياساية باسي زمان نةكراوة، داواكارم ئيزا ة بكرَي، دوو، لة مةسةلةي رَيكالم كردن 

ضةةي شةةيت  يةةة يمةةايف ط لةةةو ثرؤذة قةةةرةي )ة  لةةة  ة مةةاددةي دوو  لةةة  ضةةةند  ئةةةبَي 12هةر كةةة  كةةراوة  بةةاس   )
 ئامرازةكاني ميديا رَيكيالمي هؤشياري نيشتيماني بؤ ذينطةو........

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 كاك بةهةمةن ئةطةر لةسةر ئةو ماددةية تكاية.

 بةرَيز بهمن كاك عبداهلل:
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كةةة يسةر ماددةكاني تر ن........... لة ية، داواكارم ئةوة بكرَيتة ماددةيةكي سةرةكي لة جياتي ئةوةي برطةية
لة ماددةي دوو بكرَيتة ماددةيةكي سةرةكي كة ئيلزامي دةزطاكاني راطةياندن بكرَي بؤ هؤشياري نيشتيماني 

سةةتين  ،رَيكالم بكةن كةةو ثارا بةةةتي وة بةةة تاي كةةراو  يةةاري  يةةةكي د كةةاري دةزطا ئةةاو و بَي داوا شةةتيماني  سةةاماني ني
 كارةبا كة لة هةموو واَلتان تيظيةكان لة كاتة طرنطةكان رَيكالم ئةكةن.

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
  ةرموو شادي خان.

 :وةهاب بةرَيز شادي نوزاد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دكتؤر حمي الدين ئةكةم، ثَيب واية ئةم ياساية ثةيوةندي ب هةية، يةكةم ثشتطريي لة كاك كاروان و دوو خاَل
لةةة ) تةةر،  خةةاَلي  كةةرَي،  ثةةَي ب يةةان  تةةةكان ئاماذة هةةةموو وةزارة سةةتة  لةةة 14بة زياتر لة وةزارةتَيه هةية، ثَيوي  )

يةةةي بةو هةَلدةواسرَي، ثَي رَيكالمي ديوارةية ئةو ثَيناسةي ديوار بةند سةةا ثَي  روون و بةةَي قةةةتعي زؤر ئةةةبَي يا

يةةة كةةورتي خاَلة ئةو واية ثَيب بؤية سثي، يان رةى يان هةبَي تةواوي دنةوةيكر  بةةةو ئةةةبَي شةةتنةوةيداِر و هة

كةةالم كةةاتي لةةة ضةةونكة بةةَي، شةةَيوةية نةةةي ئةةةو تةةةنيا كةةردن رَي ضةةي نةةةكراوة تةةةعريف بةةةكاردَي ديواربةندا  كة

يةَةدا المَيرَيك ديوارةية )ئةو بَي شَيوة بةو ئةبَي بؤية بةكاردَي، ديواربةندَيه سةةرَيهةَلئةو ث شةةيت مةةوَلكي لةةة ا  ط

كةةالم هةَلواسيين ثَيدا بؤ تايبةتةكانيش موَلكة ضونكة ،(تايبةت يان ئةةةهَينرَي رَي يةةةك هةةي  و بةكار  بةةؤ زةريبة

 بيَب. تَيثةر ياساية ئةو رَيككاري بة ثَيويستة رَيكالم بؤ بةكاردَي تايبةت موَلكي كاتَي ناطةرَيتةوة، حكومةت
 من امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز هَي

 تايبة ةند. ليذنةي  ةرموو
 بةرَيز رزطار عيسي سوار:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شةةتان و كةةردووة ثةةَي دةستمان يةك ماددةي لة ئَيمة ، بكرَي زياد ماددةيةك وتيان ثَيشنيارةكان بة سةبارةت  هَي

 هةبَي............ ثَيشنيارَيه هةر دووةم دةيماد لة ئَينجا دووةم، ماددةي نةطةيشتينة
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

  ةرموو. ئةرشةد كاك دايةوة، جواب ئةوةمان
 :حممد بةرَيز ارشد حسني

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شةةنيار كةةةم ثَي طةةةي ئة تةةة (6 ،5) بر طةةة يةةةك بكرَي كةة بةةَي شةةَيوةية بةةةو و بر نةةدي اني)ئامرازة  و كةةردن ثةيوة

يةةؤ و تلة ؤن لة بريتية راطةياندن مةةة و راد ظةةار و رؤذنا تةةةرنَيت و ضةةاثةمةني و طؤ لةةةكاني و ئين لةةة ؤن هَي  و تة
يةةةكان كةةاني و تؤرةكؤمةاَلت كةةةي ئامرازة نةةدن(، دي شةةتيش طةةةيبِر طةيا مةةي شةةَيوةية بةةةو هة طةةاني )رَيكاَل  بازر

مةةةتطوزاري بةةةرة خز يةةي لةةة بةرام كةةاني بةةةكارهَيناني رَي نةةدن ئامرازة نةةدي و راطةيا سةةيت بةةة كةةردن ثةيوة  مةبة
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كةةالم )داخوازيكاري نؤيةم طةيبِر كريين(، بؤ بةكاربةر هانداني بؤ ةكيخزمةتطوزاري يان كااَل بة رةواجدان  رَي

كةةالم داواكاري كة يةيمةعنةو يان سروشيت كةسَيكي سةةيت بةةؤ ئةةةكات رَي نةةةوة مةبة سةةيت و بةرزكرد شةةنت ئا   رؤ

 سوثاس. البرَي، (14 ،13) برطةي بةرهةمةكان(،  رؤشتين و اندنناس بكرَيتة
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 زَيدان. دكتؤر  ةرموو سوثاس،
 :خان اودل بةرَيز زَيدان رشيد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تةة كةةة موتة يقب ئةو لةطةَل كاروان كاك هاوكارم (3،4) خاَلي لة يةةريو شةةارةواني يوةزارة  ئيزا ةةة شةةارةواني ةز

كةةرَي، طةةةَل (7) خةةاَلي لةةة ب تةةؤر بةةةرَيز لة تةةي صةةةباح دك تةةة و طةةةي ب(، )ا، طةةةبِر دوو بكرَي كةةةم بر كةةة ية  ية

طةةا، ،قةزايةكان شارةواني شارةواني– ب() طةيبِر ناحية، قةزا، ثارَيزطا، ةكان،يكارطَيري يةةة قةةةزا، ثارَيز  بةةَي، ناح

مةةاني بةةة كة امهاوِر بةهةمن كاك لةطةَل تر خاَلي لة بةةنريَي، كةةوردي ز يةةة ثةةَيب بةةةاَلم دا مةةاني لةةة وا  لةةة كةةوردي ز

 بَي. كوردي بة رَيكالم كة بكرَي زياد مةرجةكان لة دووةم ماددةي
 

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
شةةنيار كةةة ثةرلةمان ئةندامَيكي هةر تايبة ةندة ليذنة سةةي سةةَي شةةتطرييث و ئةةةكات ثَي يةةة كة طةةرن هة  و وةريب

مةةاري كةةةن، تؤ سةةتا ب يةةري بةةةرَيز لةةة داوا ئَي نةةد وةز كةةةين تايبة ة طةةةر ئة مةةةت راي ئة سةةةر بةةارةوة لةةةو حكو  لة

 ماونةتةوة. بةرَيزانةي ئةو دوايي روو خبةنة وةزارةتةكان
 :والوان وةزيري رؤشنبريي حممد سعيد علي/ بةرَيز

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
طةةةر هةية، ثرؤذةكة كؤي ةسةرل سةرجنب كةةرَي ئة شةةة شةةَيوة بةةةو ثةةرؤذة ئةةةو ب  طةةةبِر بةةة طةةةبِر ئةةةكرَي موناقة

يةَةردرَي دواجار ئةوة بةاَلم بكرَي، ؤئةمِر نةةةكان بةةؤ بن يةةان ليذ كةةرَي بةةانط بةةوارة لةةةو خةةةبري خةةةَلكي و خؤ  بةةؤ ب

نةةةواني رووي لةةة ضةةونكة تنةوة،خسرَيك يةةةوة و زما سةةاني ئةدةب يةةة، زؤري نوق  وةزارةت لةةة ئةةةوةي ايسةةةرةِر هة

لةةةوةي ئَيمة بةراي ثرؤذةية، لةو بكرَيتةوة جَيطةيان ثَيويستة كة سةرةكي خاَلي وةكو هةية خاَلمان (12)  بةر

سةةايي شةةَيوةيةكي بة داد وةزارةتي ئةبوو كراية تةنزيب يةةة ئةةةو يا كةةات تةةةنزيب ثرؤذة شةةدار يةةان ب  لةةة بةةووان بة

 سوثاس. كردني، تةنزيب
 :ن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَيز هَيم

 تايبة ةند. ليذنةي  ةرموو
 لقمان محد حاجي: بةرَيز

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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كةةة بازرطاني رَيكالمي ياساي ثرؤذة بَيطومان نةةةي لةةةو يةكَي تةةرين ثرؤذا طةةؤي زؤر سةةةر طفتو  رؤذي لةةة كةةراوة، لة

نةةةري كرا، بؤ وَلةتينَيودة هةولَيري هؤتَيلي لة وركشؤثَيكي (12-11) تةةي نوَي شةةنبريي وةزارة  و شةةارةواني و رؤ
سةةةتنةوة نةةةدن و طوا طةةةاني و طةيا شةةةووتر بازر يةةةةن ثَي سةةةتةي لةال نةةةةوة سةةةةرؤكايةتي دة  واذووي بةةةة ثةرلةما

بةةةري شةةيت بةرَيوة يةةواني ط لةةةمان د بةةوون، بةةانط ثةر سةةايي بةةواري لةةة شةةارةزايان كرا نةةةري كةةران، بةةانط يا  نوَي

سةةتان انيرؤذنامةنووس سةنديكاي سةةتاياني و كورد كةةؤ مامؤ مةةي بةةواري لةةة شةةارةزا (48) سةةةرجةمي و زان  رَيكال

يةةة كةةردووة، بةشداريان بازرطاني سةةةور بؤ كةةةم تة شةةنيارة ئةةةو ئة سةةايية ثَي طةةة ،يا نةةة تةةر جةةارَيكي لةةةوةي ج  ليذ

طةةانيش وةزيري بةرَيز و شارةواني و رؤشنبريي ليذنةي تايبة ةندةكاني نةةةوةمان بازر طةةةَل كؤبوو  كةةردووة، لة

يةةةكانيان و سةةةرنج طةةرياوة، تَيبين يةةة وةر تةةرين بؤ ضةةوونةوة زؤر بةةة كةةراوة ثَيدا بةةةر ب  و سةةةرنج طةةرتين ضةةاو لة
سةةينةوة كةةاتَي هاوبةى ليذنةي دووةمي راثؤرتي لة ئةتوانني رؤشنبرييش وةزيري بةرَيز تَيبينيةكاني  ئةينوو

 بطرين. ضاوي لةبةر
 رؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سة

 كردنةوة. روون ياسايي ليذنةي  ةرموو
 
 

 :عبداهلل بةرَيز بذار خالد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةةة ئةةةو ثرؤذةية، ئةو كردني تةقسيب يان نووسيين بة سةبارةت يةك هةية، كردنةوةم روون دوو  خةةؤي ثرؤذة

سةةا ثَيشنيازة ناو لة سيايةوة و شكلي رووي لة جوانة ئةوكات بةى ثَيكهاتووة، ماددة (8) لة خؤي لة  لةةة يةةان يا

طةةرَي، خةةؤ لة ماددةكان زؤري عةدةدَيكي جا هةبَي، ياسا ناو يةةة، (8) ب يةةة، حةةوكب مةةاددةى (5 ،4) ماددة  خيتام

 ةوة،يشةةكلي رووي لةةة يةةةين جوان هةر دووةم، ماددةي دووةم بةشي يةكةم، ماددةي يةكةم بةشي بنووسني نابَي

شةةارةت كةةة نةةةبوو قانوونيمان  ةرايَيكي هي  ثرؤذةية، لة  ةرمي زماني بة سةبارةت سةةايةك بةةدةين، ثةةَي ئي  يا

مةةارة كوردستان لة هةية سةةاي (2014) سةةاَلي ي (6) ذ نةةة يا سةةتان، هةةةرَيمي لةةة ةكانيةة ةرمي زما  مةةاددةي كورد

 كوردستان ميهةرَي لة بازرطاني و كار ئاطاداري و بانطةشة و رَيكالم جؤرة هةموو )ثَيويستة شَيوةية، بةو (17)

 ةكانيةة ةرمي زمانة بة تايبةتة ياساية ئةم كةواية ،(بةكاربَيت تر زماني لةطةَلي ئةكرَي و بَي كوردي زماني بة

 سوثاس. بَي، زمانيش يةيري ئةكرَي ة،يكوردي زماني ئةلَي ئةكات رَيكالم باسي كة ئةكات، رَيكالم باسي خؤ
 ثةرلةمان: بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى

 هةرَيب. وةزيري وةكو ظاال دكتؤرة ثاشان رَيبوار دكتؤر  ةرموو
 :عبداهلل بةرَيز رَيبوار عبدالرحيب
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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كةةان كردنةوةي راست لةسةر بةشَيكي قسانةم ئةو هةية، قسةم (11 ،10 ،9 ،8) طةيبِر بة سةبارةت  بةةؤ زاراوة

سةةتةلةحي بة سةبارةت كردوومة، ئيزا اتةوة بة تازة شتةيداِر شَيكيشيبة هةبَي، ةكةييزانستي مانا ئةوةي  مو

 و بازرطاني زانسيت و ئةدةبيات لة بدرَين ثَي ةكةييثَيويستي موستةلةحَيه هةموو موستةلةحة، خؤي رَيكالم،
مةةاذةي هةةاتووة لَيرة ئةوةي خزمةتطوزاري، بة نةك ،هاتووة نةشات بة رَيكالم موستةلةحي يساديتئيق  بةةةوة ئا

شةةاتي كة هاتووة وا ةكانيئابووري زانستة ئةدةبياتي لة كةضي خزمةتطوزارييةن رَيكالم كة كردووة جةةاري نة  تي

يةةةن مةةي (8) طةةةيبِر بةةؤ كةةردووة تةةازةم شةةتينداِر ئةةةوةي بةةؤ ،ئيعالم طةةاني )رَيكال يةةة بازر  ضةةااَلكيةكي لةةة بريت

سةةيت بةةة بةكاردَي خزمةتطوزارييةكان يان بةرهةم و شتوومةك و كااَل بة رةواجدان بؤ ميديايي بازرطاني  مةبة

طةةةي بةةة سةةةبارةت بةةةكارهَيناني(، و كةةرين بؤ بةكاربةر هانداني يةةةم بر شةةتووة خةةوارةوة  شةةَيوةي بةةةو نؤ  دامر

سةةي يةةان سروشيت كةسي لة بريتية رَيكالم )خوازياري نةةةوي كة كةةالم داواي كةةة مةع كةةةي بةةؤ كةةردن رَي  يةةان كاَلا

 بة سةبارةت  رؤشنت، ئاسيت كردنةوةي بةرز ثَيدان رةواج مةبةسيت بة ئةكات نيخزمةتطوزارييةكا و بةرهةم

تةةة بةةَي، مةعنةوي كةسايةتيةكي ئةبَي رَيكالم بةرهةمهَينةري واية ثَيب دةيةم برطةي يةةةك ئةةةبَي وا  دامةزراوة

 بؤية بَي، كةسي ةكرَيئ رَيكالم خوازياري بةاَلم بَي، كةسي رَيكالم بةرهةمهَينةري ناكرَي بَي، كؤمثانيايةك يان

يةةة، ضةةونكة ،البرَي ئةبَي كةسَيه وشةي سةةَي هةَلة نةةةري نةةاتوانَي كة كةةالم بةرهةمَي يةةا ئةةةبَي بةةَي، رَي  يةةان كؤمثان

مةةاذة ئةةةوةي بةةري لة (11) طةيبِر بة سةبارةت ،بَين دامةزراوةيةك ضةةؤ ئةةامرازي بةةة ئا كةةات هاتوو سةةراوة ب  نوو

كةةةم ثَيشنيار بؤية ،هؤيةكانة ئةوةي ةبةرل ئامرازة، ئةساسدا لة هاتووضؤ، هؤيةكاني شةةةي ئة كةةان و  لةةة ئامرازة

 سوثاس. بكرَي، جَيطري هؤيةكان بري
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:امحد محة صاحل/ بةرَيز هَيمن 
 ظااَل. دكتؤرة  ةرموو
 بؤ كاروباري ثةرلةمان: وةزيري هةرَيبابراهيب/  ريدبةرَيز د.ظااَل  

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةة ةوةيئةة سةةاييةوةية، رووي لةةة تةةةنيا روو ئةخية يةةوادرام يا نةةةي ه سةةايي ليذ نةةدي بةةة يا طةةرن، هة  كةةاتي لةةة وةر

كةةةم ماددةي وةرطرن، موالحةزانة ئةو لةسةري دةنطدان كةةان، ية كةةةي بةةؤ زاراوة تةةةن ديباجة  شةةَيوةية بةةةو عادة

 بةرامبةريانة، ماناكاني خوارةوة يزاراوانة و دةستةواذة لةم مةبةست ياساية ئةو مةبةستةكاني بؤ دائةرَيذرَي

سةةا لة عادةتةن كرا، وةزارةت و وةزير لة زؤر باس طةةةر سةةياية و يا يةةاتر ئة يةَةه لةةة ز يةةدا وةزارةت شةةدار تَي  بةةوو بة

شةةةرين نةةاني لةةة ئةةةثارَيزَي خةةؤي مو مةةةت نةةاوي وةزارةت، ناوهَي مةةةت، ئةةةلَي و ئةةةهَييَن حكو مةةةتي حكو  حكو

سةةتان، هةةةرَيمي تةةامي اميئةةةحك لةةة بةةةاَلم كورد شةةةرين عةةادةت خي يةةاتر مو كةةي لةةة ز  نةةاو لةةةو هةةةبوو وةزارةتَي

تةةامي ئةةةحكامي سةةتة ئةةةلَي خي سةةةر ثَيوي تةةةكاني لة شةةنبريي وةزارة سةةتنةوة و شةةارةواني و رؤ نةةدن و طوا  و طةيا
نةةي بةةةجَي جةةَي ئاسان بؤ دةربكةن تةعليمات هةماهةنطي بة ناوخؤ سةةاية، ئةةةو كرد يةةة يا  سةةيايةي رووي لةةة بؤ

سةةاييةوة سةةتة يا شةةةي ثَيوي يةةر و سةةتةلةحي و وةز بةةةر هةةةرَلطريَي هةةةردووكي وةزارةت مو  كةةارة ئةةةو ئةةةوةي لة

يةَةه، لة زياتر ئيشي بة ثةيوةستة عةةةن وةزارةت طةةتين دواي تةب نةةدي وةر طةةؤ رةزامة طةةةَل كةةردمن طفتو يةةري لة  وةز
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كةةةي حةوتةم، خاَلي ئامادةية، لَيرة خؤي رؤشنبريي وةزيري كة تايبة ةند طةةا ةكةة كةةارطَيري ية  و قةةةزا و ثارَيز
سةةت تةةةناقوز ضةةونكة هةةةَلطريَي، ثَيويستة حةوتةميش برطةي ناحيةية، يةَةواني لةةة ئةةةبَي درو سةةايانةي ئةةةو ن  يا

سةةايةكي ةوة (64) لةةة دةرئةضَين ئَيستا ياسايةي لةو و كوردستان لة كردية حوكميان و هةية ثَيشرت بةةةت يا  تاي

 و شارَيه هةر لة شارةوانيةكان، ئةداتة هةمووي ئيعالنات و ةكاتئ ئيعالم بابةتي تةنزميي دةرئةضَي عَيراق لة
يةةةك و قةةةزار سةةة شةةارةواني ناحية شةةي ئةةيعالن، لةةة بةرثر تةةي بةةؤ داهاتي  تةةةرخان لةةةوَيش و شةةارةوانية وةزارة

تةةةوة، جةةا ئةكرَي سةةتان هةةةرَيمي لةةة (63) سةةاَلي دواي ئين يةةاري دوو كورد مةةةني بر يةةران ئةجنوو ضةةَي، وةز  دةرئة

يةَةه كةةي كةةة (2016) لةةة (18) مةةارةذ بريار سةةتووة رَي نةةات خ سةةووماتي و ضةةؤنة ئيعال  خةةةرج ضةةؤن و ضةةؤنة ر

ضةةووة (2017) ي (162) ذمارة برياري ئةكرَينةوة، بةةارة دةر مةةةني دوو يةةران ئةجنوو كةةي وةز سةةتؤتةوة رَي  و خ
كةةةى هةةةردوو قةةائيعي لةةة بريارة سةةتان وة تةةةوة، بةةاَلو كورد يةةة كراوة سةةتةثَي بؤ  خةةاَلي ،هةةةَلطريَي (7) خةةاَلي وي

يةَةرة كةةردووة، تةعريف بازرطاني رَيكالمي هةشتةم كةةة ل سةةتين ئةةةلَي عينوانة مةةي رَيكخ طةةاني، رَيكال  يةةةعين بازر

طةةا لة رَيكالم هةم ميديايي، رَيكالمي هةم وةرطرتووة، عام شَيوةيةكي بة بازرطاني رَيكالمي  و لةةةوح و بةةان و رَي
 خستووة، رَيكيان تايبةت بة واَلتان زؤربةي بابةتَيكة ميديا لة رَيكالم جياية، دووبابةتي كة شاشةكان، و سكني

 سةةةر هاتؤتة كة كؤكردؤتةوة، جؤري هةردوو عينوانةكة لة رَيكخراوة، تر ياسايةكي بة بانيش و رَيطا رَيكالمي

كةةة بازرطاني رَيكالمي ئةلَي تةعريف طةةةي لةةة خزمةتطوزاريية كةةاني بةةةكارهَيناني رَي يةةديا ئامرازة  ئةةامرازي و م

كةةاني لةةة شةةَيوازَيه هةر و ثةيوةندي نةةدن، ئَيوازة يةةي راطةيا يةةةكاني لةةة بةةاس (12) خةةاَلي لةةة دوا سةةتنةوة هؤ  طوا

 ديوار لة باس (14) خاَلي دَيتة دوايي ئامساني، و ئاوي و زةميين طواستنةوةي هؤيةكاني تةواوي ئةلَي و ئةكات

نةةدي يةةة ئةةةو ئةةةكات بة مةةي كةةة ديوارة سةةرَي، ثةةَي رَيكال سةةتة يةةةبؤ هةَلئةوا مةةي تةةةعريفي ثَيوي طةةاني رَيكال  بازر

تةةةةوة سةةةتا شةةةَيوةي بةةةةو رَيكبخرَي مةةةة ئَي نةةةةي بةةةةرَيزان بةةةؤ روو ئةخية سةةةايي ليذ مةةةي يا طةةةاني )رَيكال  بازر

كةةة طةةةي لةةة خزمةتطوزارية كةةاني بةةةكارهَيناني رَي يةةديا ئامرازة كةةاني و م نةةدي ئامرازة كةةاني و ثةيوة  ئامرازة

 ثَيويستة تر، هي و سكرين و لةوحة رَيطةي لة و ئامساني و ئاوي و ينزةمي طواستنةوةي هؤيةكاني و راطةياندن

يةةة بابةتانة، ئةو تةتةورداية لة ئةزانن ضونكة ئةيذمَيرن، ئةوانةي نةبَي قةتعي ئةوةي بؤ دابنرَي هيرت  بةةة بؤ

سةةيت بؤ بةرهةمهَينان يان خزمةتطوزاري كااَلي بة رةواجدان ئاماجني نةةداني مةبة بةةةر ها  يةةان ينكةةري بةةؤ بةكار

طةةةي  بازرطانية رَيكالمي تةعريفي كة (8) برطةي لة هةَلئةطريَي، (14 ،12) برطةي كةواية بةكارهَيناني،  جَي

 سوثاس. ئةكرَيتةوة،
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 امساعيل. دكتؤر  ةرموو سوثاس،
 :طه بةرَيز امساعيل علي

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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كةةةم، بةةةكر ئةةةبو كاك ثشتطرييا ئةز بةس نةكات، خؤ جهَي بةلكي هاتن هةمي ثشيت مة اخفاتيَنئ يةةةكي د  مادد

نةةا بةةؤ بةتيتا جهةتَيكي دةستة، بؤ كرن زَيدة بَيتة لةَةةتي دا يةةا ظةةان بةةؤ مؤ لةَةةتي دَي كةةي كؤمثان تةةة مؤ  كةةو ظةةان دا

 كرن. تةوزيح هاتية دَي نوقيَت كرنَي، رَيكالم كؤمثانيَيت
 ز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَي

 خان. طولزار  ةرموو
 :حاجي ليزار رشيدطبةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةةايةك هةةةموو هةية، تَيبينب هةندَي بةس ظاَلا، دكتؤرة لةطةَل هاورام منيش مةةاجنَيكي يا يةةة، ئا ضةةةندة هة  هةر

يةَةرة ئامانج بةس نية، تَيدا قانووني خةلةلي هي  ويشئة نةهاتؤتة، ئاماجنةكة ياساية ثَيشنيازي لةو يةةة ل  ئةوة

يةةد ياسايي موخالة ةتي حاَلةتي لة مونتيجة، مةسئولةيةتي كردني ديار سةةئوليةتي ئةةةكرَي تةحد  مةةونتيج مة

 ضةةونكة نةةاكرَي تةحديد شَيوازةكاني من رةئي بة رةطةياندن ئامرازي لَيرة راطةياندنة، ئامرازةكاني لة ئةويش

شةةة وريتةةة لةةة نةةة، طة سةةةم شةةكلة بةةةو مةةن كرد هةةةموو كةةردووة ثَينا يةةةك )  لةةة شةةَيوازَيه هةةةر بةةة باَلوكةرةوة

بةةةر هانداني مةبةسيت بؤ خزمةتطوزاري يان كااَل دةربارة زانياري كة راطةياندن شَيوازةكاني  كةةريين بةةؤ بةركار

قةةةرةي لةةة بةةةكارهَيناني(، يةةان شةةتطريي (7)  ة سةةةكاني ث تةةؤر ق كةةةم صةةةباح دك سةةاية ئةةةو ، ئة سةةتة يا  بةةة ثةيوة

يةةة خزمةتطوزاري ،ديواربةند ئةبواية نةكراية ناسةثيََ خزمةتطوزاري نؤيةم، خاَلي لة شارةواني، سةةة ئةبوا  ثَينا

 كراية.
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 كردنةوة. روون ياسايي ليذنةي  ةرموو
 :عبداهلل بةرَيز بذار خالد

 رؤكي ثةرلةمان.بةرَيز سة
نةةدَي هةموومانة، دةسيت لةبةر تايبة ةند ليذنةي راثؤرتي ئةوة بكةم، شيتَيه بة ئاماذة ئةكةم حةز  جةةار هة

 تةةةرحي هةندَي لَيرة كردووة، ئيمزاشي و ليذنة لةو ئةندامة ثةرلةمان ئةندامي ئةبَي، تيكراريش حاَلةتة ئةو

نةةدام ئةو ئيمزاي بة نا؟ يان كؤبوونةوة لة بووة بةشدار كؤبوونةوة كاتي كة نازامن هةية، نوَي يةةة ئة  ثةرلةمانة

يةةاتي لة تر كةسي يان  نا؟  يان مةةزاي ج طةةةر يةةان كةةردووة؟ ئي يةةة شةةيت ئة نةةةوةي نةةاو لةةة بةةؤ ثَي بةةةى، كؤبوو  هاو

يةةري بةرَيز قسةكاني لةسةر سةةتة هةةةرَيب، وةز سةةا را يةةة يا سةةالي هة مةةة بةةةاَلم (،64) لة سةةتمان ئَي يةةة دة  لةةة كراوة

طةةةل ئةةةبَي سيفاتانة و ثَيويسيت لةو يةكَي دَينن، نوَي ثَيشنياري ثةرلةمان ئةندامي و كوردستان مانيثةرلة  لة

شةةارةتي بطوجنَي، كؤمةَلطا ثَيشكةوتين و تةتةور يةَةدةدةين ئي سةةا (64) سةةاَلي لةةة ث كةةةوتووة، يا يةةا دةر  سةةاَلي لةةة ئا

كةةو ئَيستا و ئةوكات تةتةوةراتي (64) كةةة؟ وة يةةة ية سةةاية تةبيع سةةتان بةةؤ نةةوَي كييا  ئةةةو بةةةثَيي دةرب ةةَي كورد

 هةية. كوردستان لة ئَيستا ثَيشكةوتنةي
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
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 خان. بةدرية  ةرموو سوثاس،
 :حممود بةرَيز بدرية امساعيل

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثَيناسة بة بكرَي و بطؤردرَي دةستةواذةية ئةو واية ثَيب هةشتةم و شةشةم برطةي يةكةم ماددةي بة سةبارةت

يةةل بةةة ئيشارةت ثَيويستة شةشةم طةيبِر لة دابنرَين بؤ سةربةخؤي برطةيةكي ثاشان زاراوةكان، و  بةةدرَي مؤبا

سةةةيةكي بوترَي ثَيويستة هةشتب طةيبِر لة بهَينرَي، ناوي جيا بة ثَيويستة بةكارهَيناني  راواني هؤي بة  ثرؤ

 سوثاس. زاريية،خزمةتطو
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 عومسان. كاك  ةرموو
 كريب سوارة: عثمانبةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 نةدا........... مةجالتان بةداخةوة كردبوو ئامادة بابةتَيكمان كة ثَيشوو جةلسةي لة  رةخنة وَيراي

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:/ بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل
 بوو؟ بابةتَيه ذ
 كريب سوارة: عثمانبةرَيز 

 كارةبا. مةسةلةي ئةوةي
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ 

 يةعين؟ ضؤن
 كريب سوارة: عثمانبةرَيز 

 ئامادة زؤربامشان بابةتي و هةية باشرتمان تَيكةالوي دووكان بةنداوي لة و دووكانة لة ماَلب ئةوةي حوكمي بة

 نةتوانرا.......... بةاَلم كردبوو،
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 تكاية. ةويثةيِر خاَلي سةر برؤ
 كريب سوارة: عثمانبةرَيز 

 بةةدرَي شةةيَت بة ئيشارةت ثَيهةلدةواسرَي، رَيكالمي ديوارةية ئةو بةند ديوار ضواردة طةيبِر نيسبةتي بة .......

شةةة كةةاتي لة هةبووة جار زؤر بَي، خاوةنةكةي رةزامةندي بة هاوواَلتي خانووي ثَيويستة باشة،  بةةةياني بانطشة

 بطريَي. ضاو لةبةر حاَلةتة ئةو بانطةشةية، خانووةكةي ديواري ئةكات سةير هةَلساوة
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 طةالوَيذ. رةدكتؤ  ةرموو
 عثمان: بةرَيز طةالوَيذ عبيد
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 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 سوثاس. كرا، قسةكامن

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 رزطار. كاك   ةرموو

 بةرَيز رزطار عيسي سوار:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 دوو مةةاددةي لة كردن، رَيكالم بؤ مؤَلةت ثَيداني بؤ نةكراوة كدةستةية هي  دامةزراندني لة باس ياساية ثَيشنيازة لةو
نةةةوةي بةةاَلو بةةؤ هةبَيت ثةيوةنديدار اليةني مؤَلةتي رَيكالمَيه هةموو ثَيويستة ثَيدراوة ئيشارةت كةةالم، كرد يةةة رَي  كةوا
 كردن. رَيكالم يدانان بؤ بداتن مؤَلةت هةية وةزارةتةوة بةو ثةيوةندي بابةتةي بة بةثرسن وةزارةتةكان هةموو

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 حيكمةت. كاك  ةرموو

 :عبو زيد بةرَيز حكمت حممد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةَةت يةك ماددةي لة يةةةك ظةةي ظ يةَةت برطة يةةاد  ب كةةالم لةةة كةةرن، ز تةةيين ثةةييت رَي تةةة ال سةةني، دَي  ب مةةة خةةةلكَي نظي
يةةزي شةةَيوازَيت يةَةت سةةيت،دنظي ئينطل كةةةم داخاز كةةي د تةةيين وة تةةة ال سةةني دَي كةةو نظي يةةةكي وة سةةةن كورد تةةة رة  بَي

 سوثاس. دكةم، صةباح دكتؤر و بةهةمةن كاك لة ثشتطريي نظيسني،
 

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 حمسن. كاك  ةرموو

 :مصطفى بةرَيز حمسن حسني
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةةان خةةانووي دا بةوة ئيشارةتي نعومسا كاك شةةان هاوواَلت كةةرَي، دةستني مةةي ئةةةوة ب يةةة، رَيكال شةةة بازرطاني  بانطة

 ة.يبازرطاني تةنيا ناطرَيتةوة،
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 عبدالستار. كاك  ةرموو
 :قادر بةرَيز عبدالستار جميد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نةةةي ئةةةو شةةة،وو هةندَي و ثَيناسة و ناونيشانة  و ناو وبة سةبارةت سةةاييةي ليذ يةةة يا  ئةةةو شةةتنةوةيداِر بةةؤ هة

سةةايانةي ثرؤذة سةةتيان تةةةدَي يا يةةةكي هةةةر يةةان بةردة تةةر تةةر، ليذنة  ئةةةو ضةةيرت ئةةةوةي بةةؤ ئةةةكرَي سةةيايةي دوا

 بةةؤ كةةوردي يةةان رديكةةو بؤ ئينطليزي شةيوو كردني تةرجوومة و سازي شةوو بة طرنطة ئةركي كة ثةرلةمانة

سةةة خةَله ئةكةين طلةيي واية جاري ئةكةم هةست نةبَي، خةريه ئينطليزي سةةةر ق نةةة ئةةةو لة  ئةةةكات، ثةرلةما
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مةةار ئةبينة واية جاري سةةةمان خةةةَله هؤ سةةةر ق كةةات،  لة سةةت ب كةةةين هة لةةة (6 ،5) ئة يةةة موداخة  سةةةبارةت هة

يةةدا موختةس ليذنةيةكي واية ثَيب بَي، ئةوة و نةبَي ئةوة وشة ئةو بةوةي كةةرَي ثة سةةا ثةةرؤذة كةةاتَي ب لةَةة يا  طةاَل

 بلَين و نةنرَي لَي ناومان بكةن بؤ كوردي جواني سيايةي و بكةن ضاكي زمانيةوة رووي لة كةسانة ئةو ئةكرَي

 ينة............طؤِر وشة كاري ثةرلةمانتار
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 ماددةية. ئةو لةسةر تكاية
 :قادر بةرَيز عبدالستار جميد

 سوثاس. طؤرينة، وشة خةريكي ثةرلةمان بةرضاو نَيتة ئةوة با ماددةية، ئةو لةسةر .........
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 موختةس. ليذنةي  ةرموو
 :تؤ يق  اتح ابةرَيز سلم

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نةةةةوةي وبةةةاَل ئةةةةزانني كةةةالم كرد يةةةدان و رَي كةةةالم بةةةة طرنط سةةةتان لةةةة رَي يةةةا و كورد طةةةةَي لةةةة دون يةةةديا رَي  و م

نةةةي لةةة كةةردووة، واذووم لةوانةي يةكَيكب شتنةوةداِر سةرةتاي لة ئةبَي، راطةياندنةكانةوة نةةديش ليذ  تايبة ة

تةةة مةةة، الي هاتؤ مةةان ئَي يةةة ثَي نةةي ضةةاودَيري وا كةةاني كرد نةةدن دةزطا شةةيت شةةَيوازي بةةة راطةيا تةةي كةةاري ط  وةزارة

شةةنبريي نةةة، و رؤ سةةةر بةةؤ الوا نةةي ضارة نةةةي ئةةةو كرد نةةدةكان سةةةر رَيكالما تةةي شةةةقامةكانة و ديواربة  وةزارة

 هةةةر بةةة دان مؤَلةت بؤ رَينماييةكان، دةركردني بؤ ئةبن شةشةم ماددةي لة ياساية ثرؤذة ئةو ناو لة شارةواني

يةةةنَيكي وةكو ناو بة ثيشةسازيش وةزارةتي نا نيا هةية مؤَلةتي بزانني رَيكالم بؤ بةرهةمَيه  مةةايف سةةةرةكي ال

 رَيكالم بةطشيت هةية، رَيكالمي بةرهةمةكانيان وةزارةتانةى ئةو سةرجةم و رَينماييةكان دةركردني لة هةية

 كراوة، الوان و رؤشنبريي وةزارةتي باسي هةية راطةياندنةوة دةزطاكاني بة ثةيوةندي راستةوخؤ ئةوةي لةبةر

 سوثاس.
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

نةةدامَيه هةر ئةكةينةوة ئةكيد تايبة ةندةكان ليذنة شةةنيارَيكي ئة شةةتطريي و كةةردووة ثَي  تةةري هةةاورَيي سةةَي ث

 شةةتنةوةيداِر ئةتوانن نوَي شتنةوةيةكيداِر لة كردمان هةموارةي ئةو بةثَيي دواتر بكةن، تؤماري بووة لةطةل

 دووةم. ماددةي سةر ئةضينة سةرجةميان، بؤ بكةنةوة نوَي
 سةنا  اتح تؤ يق: بةرَيز

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 دووةم: ماددةي
 ةكان.يطشتي مةرجة
 رَيكالم: باَلوكردنةوةي و رَيكالم بةرهةمهَيناني بؤ طشتيةكان مةرجة
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 رَيكالم. كردنةوةي باَلو ثَيش بَيهة ثةيوةنديداري اليةني مؤَلةتي رَيكالمَيه هةموو ثَيويستة 1
 بَي. رةوان و روون و راستطؤيانة رَيكالم ئةبَي -2
 بكرَين. ثةيوةست طوجناوةكان سةرضاوة ئةبَي توَيذينةوة ئةجنامةكاني زانياري بةكارهَيناني كاتي لة -3
 رةزامةندي بة ئةدرَي امئةجن طواستنةوة هؤيةكاني لةسةر رَيكالم كراون دياري ياسا لة حاَلةتانةي لةو جطة -4

 طواستنةوة. هؤيةكاني خاوةني نوَينةري يان خاوةنةكةي
كةةةي -5 شةةت و كةةارطَيري ية سةةا بةةة ثاَلث مةةايي و يا مةةةت رَين بةةةر بةةة حكو يةةةكاني طةةرتين ضةةاو لة  سةةةالمةتي هؤ

 ئةكةن. دابني طواستنةوة هؤيةكاني بَلاوكردنةوةي ستانداردةكاني ثَيداويستية سةالمي هاتووضؤ
 كارطَيري. يةكةي رةزامةندي مةرجي بة ئةدرَي ثَي رَيطةي طشيت شوَيين لة رَيكالم داناني و وكردنةوةباَل -6
كةةالم كردنةوةي باَلو ستانداردي ثَيداويسيت سةالمةتي ئةبَي ياسا بة ثاَلثشت كارطَيري يةكةي -7  شةةوَينة لةةة رَي

 بكةن. دةستنيشان تايبة ةندةكان و طشيت
نةةاني لة هاتوو بةدةست داهاتي لة %(50) لة رَينماييةكان و ياسا بة ثاَلشت َيريكارط يةكةي ئةبَي -8 كةةالم دا  رَي

 بةكاربهَييَن. طشيت طوزاري خزمةت كردني باشرت مةبةسيت بؤ طشيت شوَينة لة
 بكرَيتةوة. نوَي ئةكرَي و ئةبَي ساَل يةك تةنيا رَيكالم داناني و باَلوكردنةوة  مؤَلةتي ماوةي -9
 بَي. كارطَيري يةكةي رَينمايي بة ئةبَي كاتيةكان رَيكالمة مؤَلةتي ةيماو -10
شةةكي رادةي -11 نةةاكي تي شةةةكاني سةةةر روو مةةي شا  (5000) لةةة رؤذدا لةةة شةةةقامةكان سةةةر ئةةةليكرتؤني رَيكال

 بَيت. زياتر دووجا مةتر لؤكؤسلؤمس (2000) لة شةوانيش لة و نةبَي زياتر دووجا مةتر لؤكؤسلؤمس
 باَلوبكاتةوة. بةرامبةر بَي هاتوضؤ و ذينطةيي و نيشتيماني هؤشياري رَيكالمي ميديا ئةمرازةكاني ئةبَي -12

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
يةةة دياري، )كاك تكاية، ناكرَي ئيزا ة ناوَيه هي  ئةوة دواي بكةنةوة بةرز دةست ئَيستا هةية؟ قسةي كَي  بةدر

ثةةاك  كاروان، كاك خان، شنؤ خان، ئةشنا بةكر، ئةبو كاك خان، شادي اعيل،امس كاك خان، طةةار، كةةاك خةةان، رؤ  رز

 حمي دكتؤر خان، ليزا وةيسي، كاك صةباح، دكتؤر كاك خان، سةوسةن سةروان، كاك رَيبوار، كاك بةهمةن، كاك

نةةي باشة ثَيمان ماددةية ئةو بؤ بةلَين(، كاك موسليب، كاك الدين، نةةدتايب وةزيرا ئةةي ة ة يةةان رة نةةة خؤ  روو خبة

 ئَيوة. دواتر
 حممد سعيد علي:بةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 :ئةزانني باشي بة دوو لةماددةي

 بكرَي. بؤ رَيكالمي ئينجا هةبَي كؤنرتؤلي كوالَييت رةزامةندي ئةبَي كراون هاوردة مةوادانةي كااَلو ئةو 1  
 بكرَي. نَيرطةلة و توتن و ةجطةر و ت مةشروبا بؤ رَيكالم نابَي -2
 بكاتةوة. جيا بةرنامةكة لة رَيكالم ئةوةي بؤ هةبَي ئاطاداري ئةبَي رَيكالم ثيشانداني ثَيش -3

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
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 ثةرلةمان. كاروباري بؤ هةرَيب وةزيري  ةرموو
 بؤ كاروباري ثةرلةمان:وةزيري هةرَيب بةرَيز د.ظااَل  ريد ابراهيب/ 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نةةةي و سةةةرنج ئةةةو بةةيين و سةةةرنج ئةةةدةين تَيبينيا سةةايينة، تَي نةةةوَي يا سةةايانةي ئةةةو ناما ضةةن كةةة يا  بةةة دةرئة

نةةةي ئةكةين تكا ثَيداضوونةوة، بؤ هةرَيب سةرؤكي بةرَيز لةاليةن بطةرَينةوة دةرضن، كوموكورتي سةةايي ليذ  يا

 ثالثشتية نةبَي، ياسايي خةلةلي ئةوةي بؤ وةرطرن هةند بة ئةيلَيني كة ياساييانةي والحةزةم ئةو ئةندامان و

يةَةرة ئةوان كردني دذايةتي بؤ و ئةوان خزمةتكردني بؤ لَيرةين ثةرلةمان، و ياسايي ليذنةي بؤ  وةاَلم تةةا نةةني ل

تةةة تةةا كراوة دياري كة طشتيانةي مةرجة ئةو طشتيةكان، مةرجة دووةم ماددةي تكاية، بدرَيينةوة طةةةي ئةطا  بر

 و ان هةَلطرتوو حةو ان برطةي يةكةم ماددةي لة ضؤن ثَينج برطةي طةيشتة كة نية، لةسةر كَيشةمان ثَينج

 ،7 ،6 ،5) برطةي لَيرة شَيوة بةهةمان ثارَيزطاكان، لة شارةوانية ئيشي بةَلكو نية، كارطَيري يةكةي ئيشي ئةوة
يةَةي و ئةةةكات بةجَيي جَي شارةواني ياسايةي لةو ئةوةي  لةبةر هةلطَيرَي (10 ،9 ،8 يةةدات قةةانوون ئةةةلَين ث  وار

سةةاية دوو ئةةةو بةةةيين لةةة ئةبَي دروست تةناقوز كوردستان هةرَيمي لة بةركارة ياساكة ئَيستا كة بةلةدييان  و يا
سةةتا قةةدةكان ئَي قةةدَيه ضةةةند كةةراون، عة قةةدَيه ضةةةند و بةةةركارة عة يةةةتي عة تةةي كردوو شةة وةزارة  و نبرييرؤ

سةةت و شةةَيوةية بةةةو ياسا دةركردني و ئةكرَين عةقدانة ئةو شارةواني، نةةي درو كةةةي بةةةيين لةةة تةةةناقوز كرد  ية

طةةةر هةةةَلطريَين، برطانة ئةو ئةبَي بؤية ياساييةوة، رووي لة ئةكات دروست كَيشة شارةواني و كارطَيري طةةة ئة  رَي

تةةة ئةو لةسةر خبوَينينةوة شارةواني وةزيري بةرَيز راثرؤتي مو ةسةليش شَيوةيةكي بة بدةن  ئةةةوةي بةةؤ بابة

سةةةي ئةوةي كار، بةرنامةي ناو ب َيتة يةةة ق طةةةي لةةة هة يةَةنج بر سةةايي تةةةناقوزي ئةةةوةي بةةؤ هةةةَلطريَي دة تةةا ث  يا

شةةيت شةةَيوةي بةةة شارةوانية، وةزيري بةرَيز رةئي روو ئةخيمة ئةوةي نةبَي، دروست بةةةتي ط نةةاني با كةةاَلم دا  و ري
سةةتين يةَةي بةةة شةةار رَيكخ سةةاي ث مةةارة شةةارةوانيةكان بةةةرَيوةبردني يا سةةتةاَلتي و ئةةةرك لةةة (1993) ي (6) ذ  دة

سةةاي بة رَيكخراوة كة رَيكالمة روومساتي داهاتي شارةواني داهاتةكاني لة يةكَي ، داية ثةيوةنديدار شارةواني  يا

هةةاتي مةةارة شةةارةوانيةكان دا سةةوومات بةةري (،1964) (130) ذ  سةةةرؤكايةتي يةةاريبر بةةة كةةردن هةةةموار و ر

مةةةني يةةران ئةجنو مةةارة وةز تةةةوة هةةةموار ةوة (2016) (ي80) ذ سةةاية لةةةو (2017) لةةة كراوة مةةاذة يا  دراوة ئا

شةةيت خزمةتطوزاري بؤ ئةكرَي، خةرج شارةواني بؤ راستةوخؤ شارةواني رسووماتي داهاتي كةةةي بةةؤ نةةةك  ط  ية

يةةداري، بةةةر ئ طةةة ئةةةبَي هةةاودذ (10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5) ئةةةوة لة سةةاي َللة هةةاتي يا طةةةر شةةارةوانيةكان، دا  ئةةةو ئة

شةةةي شةةارةواني بة نةدرَي دةستةاَلتة سةةاي كَي بةةورن تةةةقاعودي يا سةةاي ب سةةت شةةارةوانيةكان يا بةةةر ئةةةبَي درو  لة

شةةتي شةةوَينة لة رَيكالم داناني بؤ كؤمثانياكان لةطةَل كراوة واذوو طرَيبةست دةيان ئةوةي يةَةي بةةة ةكانيط  ئةةةو ث

نةةةي نةةاوة نيشةةارةوا رَينماييا يةةةن و داي نةةةي لةال نةةدي ليذ تةةةكان ئةةةكرَين، ضةةاودرَيري شةةارةواني تايبة ة  داها

سةةيت بةةةثَيي و تايبة ةند كؤمثانياي لةاليةن سةةايي طرَيبة تةةةوة كةةؤ يا  تةةر، خةةالي شةةارةواني، سةةوودي بةةؤ ئةكرَي

نةةاني و شوَين كردني دياري مةةي دا يةةدار شةةارةواني رَيكال يةةاري ثةيوةند كةةةي نةةةك ئةةةكات د  مةةاوةي رطَيري،كةةا ية

يةةدار شةةارةواني جؤراوجؤرة، رَيكالم داناني و كردنةوة باَلو مؤَلةتي سةةتةكة بةةةثَيي ثةيوةند شةةت طرَيبة  بةةة ثاَلث
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كةةةين ثَيشنيار ئةكات، دياري كات كردني دياري مةرجةكاني طرَيبةستةكان كردني بةجَي جَي رَينماييةكاني  ئة

 سوثاس. بكرَي، لةسةر طفتوطؤي طؤزار و طةشت و شارةواني وةزارةتي لةطةَل ياساية ئةو
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

  ةرموو. ياسايي ليذنةي
 
 الل حممد امني:بةرَيز ج

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نةةيب يةةة تَيبي سةةةر هة سةةةكاني لة يةةري بةةةرَيز ق سةةتة هةةةرَيب، وةز يةَةه را سةةت دذ لةةة جؤر يةَةرة بةةةاَلم ئةةةبَي، درو  ل

سةةاية ئةةةم ي (5) ماددةي حوكمةكاني لة بةدةر وتوومانة (7) ماددةي لة كردووة رةسةرمانضا  هةةي  بةةة كةةار يا

 ئةةةوةي بةةؤ و ثرؤذة كراوةتة ياساية ئةو بؤية بَي، ناكؤك ياساية ئةو حوكمةكاني لةطةَل ناكرَي ياسايي دةقَيكي

 ةكانيشارةواني داهاتي لة كة هةية قانوونةي لةو كردووة زؤر  ةرايَيكي بة هةستمان درةضووَينرَي ياسا ببَيتة

كةةالم شةةَيوازي بةةةوةي سةةةبارةت يةةةن بةةَي ضةةؤن رَي يةةة شةةارةوانيةكانةوة، لةال طةةة ئةةةو بؤ نةةة و بر نةةةوةي بابةتا  ما

بةةةر ةوة،يقانووني رووي لة ناكات دروست تةزاروب كراوة موعاجةى لَيرة زةروورة،  (7) مةةاددةي لةةة ئةةةوةي لة
 سوثاس. كراوة، موعالةجة

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 خان. شنؤ  ةرموو

 :عبداهلل  بةرَيز شنؤ اشقي
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بكرَي زياد برطةيةك ئةكةم ثَيشنيار وةرطرياون، ترةوة زماني لة كة نةكراوة رَيكالمانة لةو باس دووةم ماددةي

سةةاية ئةةةو بنةماكاني لةطةَل ثَيوستة ،طريوانوةر تر والتاني لة ريكَلامانةي )ئةو نةةةرييت و يا يةةةتي دابوو  كؤمةَلا

 بطوجنَي(. كوردستان هةرَيمي
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 خان. ليزا  ةرموو
 :صابر بةرَيز ليزا  له الدين

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ض بة كة ،بكرَي نيشان دةست ةكانيطشتي مةرجة لة بكرَي زياد خاَلَيه ئةكةم ثَيشنيار يةكيان هةية، بخاَل دوو

مةةاني مةةةرج يةكةم بنووسرَين، هةم خبوَيندرَينةوة هةم رَيكالم زمانَيه طةةاري بةةؤ بةةَي كةةوردي ز  لةةة كةةردن ثارَيز

 لةةة كةضون نةبَي، دروست عَيراق دةستووري لةطةَل تةناقوز ئةوةي بؤ بَي عةرةبي دووةم زماني كوردي، زماني

يةةة  ةرمي زماني دوو عَيراق دةستووري يةةة، و عةةةرةبي هة مةةاني كوردي يةةزي سةةَييةم ز بةةةر بةةَي، ئينطل  ئةةةوةي لة

سةةتان هةةةرَيمي لةةة هةن بياني كؤمثانياي كؤمةَلَيه طةةة هةةةن كورد يةةزي رةن مةةاني ئينطل  بةةةاَلم نةةةبَي، رةمسيةةان ز
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 تةةر زماني بة و لَيرةن بكةين كؤمثانيايانة ئةو هةموو كؤنرتؤلي ئةتوانني رَيكالمةكان لة بَينني بةكاري ئةطةر

نةةرَي، مةرج وةكو ئينطليزي عةرةبي، كوردي، زماني كةواية ئةكةن، قسة طةةةي تةةر، خةةالي داب نةةزة بر  ئةةةزانن دوا

يةةة ثةةَيب كردن بةرَي ئا رةتا ان دذي توندوتيذي بوونةوةي بةرةنطار هةَلمةتي ئةمساَليش كةةو وا تةةاني وة  ئا رة

مةةةت هةةؤي ئةبَيتة و ئةكرَي بؤ خوَيندنةوةي و ئةكرَي ثةرلةمان ئاراستةي ياسايةك ةثرؤذ هةر ثةرلةمان  خز

طةةرين طةةرنط لة ئا رةت ثرؤسي بة طةياندن سةةي و وةريب سةةانةوة خبةةةين، تةةَي ئةةا رةتي ثر طةةةي ئةةةتوانني دي  بر

يةةاد بةةؤ خةةالَيكي شَيوةية بةو دووةم ماددةي لة ةزدوان كةةةين ز ئةةةبَي ب كةةاني ) يةةديا ئامرازة مةةيرَي م شةةياري كال  هؤ

بةةةت رَيكالمَيه هةر و هاتوضؤ و تةندروسيت و ذنطةيي و نيشتيماني مةةةتي بةةة بةةَي تاي نةةةوةي بةةةرنطار هةَل  بوو

 بكةنةوة. باَلو بةرامبةر بَي بة ئا رةتان دذي توندوتيذي
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةلَين. كاك  ةرموو
 :حاجي ابراهيب يلبةرَيز بةلَين امساع

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةةتية ظااَل دكتؤرة بةرَيز كة ووب طانةبِر ئةو لةسةر من تَيبيين نةةي لةةة رووخ طةةةي ئةةةو البرد  لةةة (،10 تةةا 5) بر

 نةبَي زياتر دوجا مةتر هةزار (5000) لة رؤذدا لة شاشةكان لةسةر رووناكي تيشكي رادةي َيئةَل يانزة برطةي

 نابَيت. بلَيي ئةبَي بَيت، زياتر (2000) لة رؤذ لة و
 

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 خان. ثاكورو  ةرموو ضاثة، هةَلةيةكي

 :رمحان بةرَيز روثاك امحد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

جةةة لةةة شةةتيةكان مةر شةةة ثةةَيب ط يةَةه با يةةاد خال كةةرَي، ز شةةة ثةةَيب ئةةةكات مةةةرج لةةة بةةاس ضةةونكة ب  ةرجيمةة با

مةةي باَلوكةرةوةي و رَيكالم بةرهةمهَيين يةةاد بةةؤ رَيكال كةةرَي، ز شةةان ب يةَةه بةةة ثا شةةيت كةةةرتي خاَل شةةيت ئةةةركي ط  ط

بةةيَن، بةةؤ مةةةرجيان ئةةةوةي بةةؤ ضةةية؟ ئةركي يةةةكاني لةةة يةةان جةةا دا ضةةوواندن هؤ يةَةرة يةةان دةر يةَةه بةةة ل يةةا خاَل  ج

 سوثاس. بكرَيتةوة،
 ى ثةرلةمان:بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤك

 خان. سةوسةن  ةرموو
 :مريخان بةرَيز سوسن حممد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يةةة ثةةَيب جةة لةةة وا شةةتي ةمةر كةةالم ئةةةبَي ئةةةلَي ،دووةم طةةةيبِر دواي ةكانيط سةةتطؤيانة رَي  بةةَي، رةوان و روون و را

سةةتانكور هةةةرَيمي لةةة ضةةونكة ،نبكةي ئيزا ة كوردي زماني و بكةين زياد طةيةكبِر ئةتوانني يةَةز د مةةاني لةةة ر  ز
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 لة ئةتوانني كورديشة، و ئينطليزي و عةرةبي زماني بة زؤرجار بازرطاني رَيكالمي لةوةي جطة بطرين، خؤمان

نةةة كوردستان هةرَيمي شةةتواني ضةةري عةةةنكاوة  وو سةةيى بةةرة لةةة داني كةةدَي يةكانيمة مةةاني بةةة ئةةةوانيش ،ثَي  ز

نةةي بة ئةبَي بةاَلم بكةن، رَيكالم خؤيان سةةتان هةةةرَيمي لةةة ضةةونكة سةةرَي،بنوو روو نةةدَي كورد  ئةةةبينني جةةار هة

يةَةز ئةةةوةي بؤ شَيواوة، زؤر كوردي زماني مةةاني لةةة ر مةةان ز طةةرين خؤ سةةتة ،ب كةةي بةةة ثَيوي سةةرَي، رَي  سةةوثاس، بنوو

 ئةكةم. تريش باردةراني و خان ليزا ثشتطريي
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 ن؟كَي تر برادةراني
 :مريخان بةرَيز سوسن حممد

  ثَيشةوة؟ ئةوي بوو كَي و خان ليزا
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 دياري. كاك  ةرموو سوثاس،
 :محة رحيب بةرَيز دياري انور

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةةراوة دووةم مةةاددةي بةةة سةةةبارةت جةةة نوو شةةتي مةر سةةراوة تةةر َيكيجةةار ئةةةوة دواي ةكان،يط جةةة نوو  مةر

كةةالم باَلوكردنةوةي و وةبةرهَينان ةكانييطشتي شةةنياز ،رَي كةةةم ثَي سةةتةوخؤ دووةم مةةاددةي ئة كةةرَي لةةَي واي را  ب

 ثَيويستة دووةم يخاَل دَير(، يةك بة بكرَي واتة رَيكالم باَلوكردنةوةي و بةرهةمهَينان بؤ يةكانيطشت )مةرجة

سةةة ئةم رَيكالم باَلوكردنةوةي شثَي ثةيوةنديداري اليةني مؤَلةتي طةةرتين بةةؤ ثرؤ لةَةةت وةر يةةةك و مؤ  كؤمثانيا

كةةرَي ئةكرَي (7 ،5) خاَلي وةرطرَي، مؤَلةت ب َي ةيني بةوة ثَيويسيت واية ثَيب ،بكات رَيكالم بَيت كةسَيه يان  ب

شةةتةم خةةالي لةةة ثَينجةم، يخاَل بكرَيتة ئةكرَي ئةضَي، دووبارة لة جؤرَيه ئةوةي لةبةر خاَل، يةك بة  ئةةةلَي هة

سةةت داهاتي %(50) لة رَينماييةكان و ياسا بة ثاَلثشت كارطَيري يةكةي ئةبَي نةةاني لةةة هةةاتوو بةدة كةةالم دا  لةةة رَي

هةةات بةةؤ ئةةةكرَي زؤرة، ثارةيةكي داهاتي لةوانةي يةكَيكة تيظي و ميديا رَيكالمي بةاَلم ةكان،يطشتي شوَينة  و دا
كةةالم لة هاتوو بةدةست كة ئةكةم ثَيشنيار كرَي،ب لَي ئيستيفادةي طشيت خزمةتطوزاري نةةان لةةة رَي  شةةوَينة لةةة دا

يةةةم لةةة بةةةكاربَيت، طشيت خزمةتطوزاري كردني باشرت مةبةسيت بؤ تر رَيكالمةكاني سةرجةم و ةكانيطشتي  نؤ

تةةةوة نةةوَي ئةةةكرَي و ئةةةبَي سةةاَل يةك تةنيا رَيكالم داناني و بالوكردنةوة مؤَلةتي ماوةي َيئةَل يةةة ثةةَيب ،بكرَي  وا

نةةرَي، كات ناكرَي ة،يني خاَلة بةو ثَيويسيت بةةةر داب يةةةك ئةةةوةي لة سةةَيه يةةان كؤمثانيا كةةالم كةةاتَي شةخ كةةات رَي  ب

مةةةت لةطةَل عةقدَيه ثَيي لة رَيكبكةون يان باى ثارةكي ئةطةر يةةا ،حكو سةةت يةةان سةةاَل دة يةةان سةةاَلَيكة بةةؤ ئا  بي

سةةيت و ذينطةيي و نيشتيماني هؤشياري رَيكالمي ميديا زيئامرا ئةبَي دوانزة، لة ئاسايية، كةواية ساَل،  تةندرو

سةةتين، و مةةةكاني يةةةعين ثارا سةةتين رَيكال شةةياري و ئةةاو سةةاماني ثارا بةةا، بةةةكارهَيناني هؤ ضةةؤ كارة  بةةةبَي و هاتوو

 سوثاس. بكةنةوة، بالو بةرامبةر
 :ة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَيز هَيمن امحد مح
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 وَيذ.طةال دكتؤرة  ةرموو
 :عثمانعبيد بةرَيز طةالوَيذ 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةةةم ضوارةم طةيبِر لةسةر دوو ماددةي يةةة، ق طةةة هة نةةةي لةةةو ج سةةا لةةة حاَلةتا يةةاري يا كةةالم ،كةةراوة د سةةةر رَي  لة

يةةةكاني خاوةني نوَينةري يان ،خاوةنةكةي رةزامةندي بة ئةدرَي ئةجنام طواستنةوة هؤيةكاني سةةتنةوة، هؤ  طوا

نةةةوة روون ئةةةبَي رةى، جام بةديلي ببَيتة يان دابنرَي سةيارة جامي ثَيشي لة رَيكالمة ئةو نابَي خاَلة لةو  كرد

شةةراو نةةاوةوةي يةةةعين ،بدرَي سةيارة جامي لة رَيكالم كة بدرَي نةةزةم لةةة ئةةةبَي، داثؤ يةةديا ئةةامرازي ئةةةبَي دوا  م

 ية،ين جوان وشةيةكي ئةبَي بكةنةوة، باَلو مبةربةرا بَي هاتووضؤ و نيشتيماني و ذينطةيي هؤشياري رَيكالمي

 هؤشياري رَيكالمي ميديا، ئامرازي بةس نةك باَلوكردنةوة رَيكالم هؤيةكي هةر و ميديا ئامرازةكاني ثَيويستة

 سوثاس. بكرَي، زياد رؤشنبريي شةيوو ثَيويستة هاتووضؤ، رؤشنبريي و تةندروسيت رؤشنبريي و نيشتيماني
 د محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز هَيمن امح

 نيزام. نوقتةي رؤميؤ كاك  ةرموو
 :نيسان بةرَيز رؤميؤ حزيران

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةاني لةةة بةةاس بةةدةم، ةيةةتَيبيني ئةو ئةكةم حةز بةاَلم موناقةشة، لة بوون بةشدار بؤ نةنووسيبوو خؤم ناوي  ز

كةةرَي بةةو خةريه تريش زماني باسي و طليزيئين و عةرةبي و كوردي زماني ئةكرَي  ةرمي سةةي بةةةاَلم ،ب  دوو با

 ئةةةكرَي، زةق تر ئةوةي ئةكرَي بري لة هةندَي ئةكةين، بةشي بةى هةية شت زؤر ئَيمة لة هةندَي نةكرا، زمان

 بةةةركارةكان، ياسا لة هةم و هةرَيب دةستووري رةشنووسي لة هةم  ةرمني توركماني و سرياني زماني واية ثَيب

 سوثاس. زؤرينةن، شوَينانةي لةو تايبةتي ةب بكرَي رَيكالم بةوانيش كرَيئة
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 بذار. كاك  ةرموو
 :عبداهلل بةرَيز بذار خالد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةارة هةةةرَيب يةةةكانيي ةرم زمانة ياساي لة هةر رؤميؤ، كاك قسةكاني لةسةر  مةةاددةي (2014) سةةاَلي ي (6) ذ

سةةةتاني لةةةة هةةةاتووة (3) يةةَةراق كورد مةةةاني ،ع تةةةةكاني ز مةةةان ثَيكها مةةةةن و سةةةرياني و تورك كةةةةي لةةةة ئةر  ية

ضةةَيوةي لةةة  ةرمني، كوردي زماني ثاَل لة ثَيويست كاتي لة و خؤيان بةرَيوةبةرايةتي يةةة ئةةةو ضوار  هةةي  ماددة

 ثَيكهاتةكان. زماني لةسةر يةين رَيطري
 هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز 

 موسليب. كاك  ةرموو
 :رسول بةرَيز مسلب عبداهلل
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 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 دووةم طةةةيبِر لةةة دةستةواذةكة دووةم، دابنرَي، زمانةواني  ةرهةنطي باشة ثَيب يةكةمن هةية، خاَلَيكب ضةند

كةةرَي، لةةَي شَيوةي بةو راستطؤيانة بَي، رةوان و روون و راست رَيكالم بكرَي، لَي شَيوةي بةو لةَةة ئةةةو سةةَييةم، ب  خا

سةةاني بةةة هةةاوواَلتي و خةَله بَي، رةوان و روون ئةبَي ياسا مةرجةكاني لة يةكَي ة،يني روون زؤر من الي يةَةي ئا  ل

مةةداني كاتي لة تَيبطةن، نةةةوة ئةجنا ضةةاوة توَيذي كةةان سةر سةةت ئةةةبَي طوجناوة كةةرَين، ثةيوة  روون رتجةةوان ئةةةوة ب

 ئةبَي واية ثَيب ئةدرَي، ثَي رَيطةي طشيت شوَيين لة رَيكالم داناني كردنةوةي باَلو شةشةم طةيبِر لة بكرَيتةوة،

 لةطةَل هةية جياوازي  رؤكةخانة ة؟يضي طشيت شوَيين بكرَي، تةعريف طشيت شوَيين يان البرَين خاَلة ئةو يان

كةةان لة كؤمثانيايةك رَيكالمي درَيب ثَي رَيطةي رَيكالم حكومةت،  ةرمانطةكاني نةةرَي، شةةوَينة لةةةو كؤمثانيا  داب

شةةتةم طةةةيبِر لةةة سةةي هة هةةاتي با كةةة دا مةةي %(50) لةةة كةةة ئةةةكات رَيكالمة سةةت رَيكال  شةةوَينة لةةة هةةاتوو بةدة

يةةة ثةةَيب بةةةكاربَي، خزمةتطوزاري مةبةسيت بؤ يةكانيطشت يةةاتر وا تةةةوة روون ز تةةةوة كةةَي بةةؤ بكرَي  ئةةةو ئةطةرَي

 نةكراوة. دياري تر جَيهةتَيكي هةر بؤ يان دارايي وةزارةتي بؤ داهاتة؟
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 تايبة ةند. ليذنةي  ةرموو سوثاس،
 
 
 

 :تؤ يق بةرَيز سلمة  اتح
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةياري مسلب كاك سَي طةيبِر بة سةبارةت يةةاري انيبةةةكارهَين كةةاتي لةةة كةةرد ثر نةةةوة ئةةةجنامي زان  ئةةةبَي توَيذي

كةةاني لةةة رَيكالمانةي لةو هةندَي بكرَين، ثةيوةست طرنطةكان سةرضاوة نةةدن دةزطا نةةةوة بةةاَلو راطةيا  بةةؤ ئةكرَي

يةَةي بة ئةليََ يان كرد بامسان كة طرةنتية %100 ئةلَي خةَله راكَيشاني سةرنج نةةةوةكان ث  لةةة ئةةةنانيا لةةة توَيذي

 ئةةةوةي بةةؤ راكَيشان سةرنج زياتر و خةَله هةَلخةَلةتاندني لة كردن رَيطري بؤ هةبَي، هي  ئةوةي بَي  ةرةنسا

 سوثاس. ية،ني واى و واية
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز هَيمن هةوارمي

 سةروان. كاك  ةرموو
 :علي بةرَيز سةروان حممد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
  ةةةيس ئةكةم شةرم شةهيدان طؤريين بة ليذنةيةك، كردني دروست بؤ عبدالستارم كاك ثَيشنياري ايهاوِر من

 لةةة سوود ثوَيستة تريش ئةوةي نةبَيتةوة، دووبارة با ئةوانة، و سيما و هَيما شَيوةزاري لةسةر بكةينةوة بووك

مةةان  ةرهةنطي و كةلتوور شةرقني، كؤمةَلطايةكي لة نةكةين لةبري بةاَلم ،وةرطرينن ثَيشكةوتووةكان واَلتة  خؤ
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 سةةَييةم برطةي دووةم ماددةي لة ،تر ئةوةي نةك خؤمان ئةوةي سةر بطةرَيتةوة رَيكالمةكان لة نةكةين، لةبري

شةةةو هةةةر بةةَي، رةوان و روون و راستطؤيانة رَيكالم ئةبَي مةةَيكب ئةو ظةةي لةةة بةةيين رَيكال شةةخانة لةةة تي  بةةوو، نةخؤ

يةةة؟ رةواني و راست ض ئةوة تةوة،ببَي ضاك ئةوةي بؤ ئةدا ثَي برجنيان تةمةن بة ثياوَيكي كةةالم تَيدا  لةةَي واي رَي

 سوثاس. بَي، طوتن و ثَيشاندان ثَي ةوانةي نةك ثَيداوة، ئاماذةي كة بَي
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 امساعيل. كاك  ةرموو
 :طه بةرَيز امساعيل علي

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةةكي هةةةر ئةطةر خةَلكي بؤ مةزنة زةمحةتةكا من تةسةورا ب ةميةك ئَيكَي خاَلا تةةةك رَيكال  هةةةبيت، بةةؤ مؤَلة

مةةَي كؤمثانيايةت مة بداتَي، مؤَلةتي ثةيوةنديدار اليةني بكات رَيكالم خؤ سةالجةيَي يةكَي يةعين  هةةةي رَيكال

يةَةذم ئةةةز ناكات، ويستثَي دي ئةوةي هةبيت، مؤلةتي ثَيويستة رَيكالمَي كؤمثانيَيت هةي، رَيكالمَي و يةَةذيت ب  ب

 ياساية. ئةو لةطةَل نةبن سةرثَي  رَيكالمي هةمواري ثَيويستة
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 رزطار. كاك  ةرموو
 
 

 حممد حممود:بةرَيز رزطار 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةةة ئةةةوةي ،بكةنةوة راست ئةوة تكاية ئةكرَين، انطهَيشتب ثةرلةمان سةرؤك جَيطري وةك بةرَيزتان جارة سَي

سةةرنةوة كراوة باس جَيطري كةةو و ب لةةةمان سةةةرؤكي وة شةةت ثةر كةةرَين، بانطهَي سةةت ئةةةلَي ئةةةوةي دوو، ب  رةواو و را

طةةةر بةةَي روون جنةةي ئة يةةاوَيكي بةةة بر سةةت ئةةةوة داوا ث بةةةر ة،يةةني رةوان و را سةةت ئةةةوة لة تةةةوة را طةةة و بكرَي  رَي

 يان تيظيةكان لة كة كااَلية ئةو كوالَييت و راسيت بؤ ئةطةرَيتةوة ئةوةى بدرَي؟ ئةبَي مؤَلةت بؤضي ثَينةدراوة،

مةةي ميديا مةةيش ئةةةكرَي، بةةؤ رَيكال يةَةه بةةؤ يةةان بةةَي ثةةةرتووكَيه بةةؤ ة،يةةني كةةااَل بةةؤ بةةةس رَيكال  هةةةر بةةَي، رؤمان

 راسيت بؤ وةرطرَي مؤَلةت ثةيوةنديدار ارةتيوةز لة ئةبَي رَيكالمَيه هةموو ئةبَي ئةوة لةبةر بَي، تر بابةتَيكي

 سوثاس. بابةتة، يان كاَلا ئةم دروسيت و
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 الدين. حمي كاك  ةرموو
 :يوسف بةرَيز حمي الدين حسن

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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نةةةكان رت بةشَيكي وتي، ظااَل دكتؤرة بةشَيكي هةبوو، تَيبينب مةةاني بةةة سةةةبارةت  ،ليذ تةةؤر ئةةةوةي كةةوردي، ز  دك

يةةة ثَيب ،رَيكالم مؤَلةتي بة سةبارةت امساعيليش يةةاي ئةةةبَي وا كةةالم كؤمثان لةَةةت رَي طةةرَي مؤ نةةةي نةةةك ،وةر  ئةوا

 سوثاس. خؤيان، شتَيكي بؤ رَيكالم انةوةَيئةي
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةهمةن. كاك  ةرموو
 بةرَيز بهمن كاك عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نةةزة طةةةيبِر و دووةم مةةاددةي بةةة سةةةبارةت ئةةةبَي دوا يةةديا ئةةةمرازةكاني ) مةةي م شةةياري رَيكال شةةتيماني هؤ  و ني
طةةةيي بةةةر بةةَي ضةةؤوهاتو و ذين تةةةوة(، بةرام تةةي ئةةةبَي شةةَيوةية بةةةو ئةةةوة باَلوبكا شةةنبريي وةزارة مةةي رؤ  رَيكال

سةةيت هةةي تةندورسيت ذينطة، هي ذينطة وةزارةتي بنَيرَين يشتيمانين هؤشياري يةَةرَي، تةندرو مةةي بن يةَةدا ئيلزا  ت

يةةة بةةَي، ثةةَيب ئةةةبَي واى و ن لةةزام ئةةةبَي وا كةةرَي ئي سةةتة بةةووترَي و ب كةةاني ثَيوي نةةدن دامودةزطا نةةةي راطةيا  ئةوا

كةةالم، لة ئةبن سوودمةند و ياساية لةو ئةبن سوودمةند مةةي رَي شةةنبري رَيكال نةةة يرؤ يةةةك ضةةةند رؤذا  يةةان دةقة

 ذينطة لةطةَل نيشتيمانيةكان ساماني ثاراستين و نيشتيماني هؤشياري رَيكالمي بؤ بكةن تةرخان ثةرةطرا َيه

لةةزام شةةَيوةية بةو بكرَي، ئيزا ة بؤ تري ئةواني و نةةَين بةةؤ كةةاتي ئةةةبن ئي تةةي و داب يةةان مةةةعنيش وةزارة لةةَي ثَي  ب

تةةؤر كةةاك و خان ليزا لة زمان ئةوةي تطرييثش تر، خالي ئةكةن، بؤضي رَيكالم لةةدين حمةةي دك كةةةم، ئةةةوان و ا  ئة

يةَةذة، زؤر شةةَيفة ئةةةو ئةلَي ، بَينب ناوةكي نامةوَي هةية رَيكالمَيه طرنطة، زؤر مرؤظ شكؤي ثاراستين  يةةةعين ط

طةةة بةةرنج، طةورةكردني بؤ ئةشكَييَن مرؤظ شكؤي ئةوة كردووة، طةورتر شَيفةكة لة برجنةكةي  لةةةو كَييةةة طرن

شةةنياري بةلَينيش كاك و ظاَلا دكتؤرة ئةوةي تر، خالي بكرَي، ئيزا ة مةرجانة شةةتطريي كةةرد ثَي شةةنياري لةةة ث  ثَي

 سوثاس. (،10 تا 5) ماددةي هةَلطرتين كة ئةكةم بةلَين كاك
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 خان. شادي  ةرموو
 :وهاب بةرَيز شادي نوزاد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كةةةم خةةؤم ب سةةةكانى  كةةة ق ئةةةوةى  ثةةَيش  شةةنيازَيه  سةةوثاس ثَي تةةايي  ،زؤر  لةةة كؤ يةةةكا  طةةةَل هةرمادة ئةةةكرَي لة

نةةة كةةة هةما ئةةةوةى  ،قسةكانى ئَيمة راي ليذنةى تايبة ةند وةر بطريَي بؤ ئيستفادةكردن لةو كاتةى  طةةةَل  لة
هةةةموو ظةةااَل  سةةةرجنةكامن د. نةةةى  كةةركةةة زؤري كةةورت  نةةةى  نةةى خاَلةكا طةةةر  ،دةوة البرد لةَةةتَيكا ئة لةةة حا بةةةاَلم 

سةرجنى يةكةمب بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ماددةى  ،خاَلةكان ال نةبرَين من سةرجنةكانى خؤم دةخةمة روو
شةةرتكردنى  سةةتى با بةةة مةبة بةةؤ  نةةدرَيت  كةةالم دا ب لةةة ري هةةاتوو  سةةت  هةةاتى بةدة ثةةةجناى دا سةةةدا  لةةة  شةةتةم  هة

مةةةمن ثَيب وا ،خزمةتطوزارى ثةةةجنا زؤر كة سةةةدا  لةةة  كةةرَي  تةةةرخان ب كةةة  يةةة  ئةةةم رَيذة شةةوةخت  ،ية  مةةة ثَي ئَي
لةةة  يةةةتى  كةةة هة تةةةى  ئةةةو داها سةةتة  كةةة ثَيوي سةةةدة  سةةةدا  لةةة  بةةزامن  بةةةرزترة وا هةمانة كة رَيذةكة زؤر لةوة 
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ئةةةو رَي ،ةكان بةكارى دَينةوةيشارةواني ،ةكانةييةكانة لة بةرذةوةندى شارةوانييشارةوان لةةة لةبةر ئةوة  يةةة  ذة
لةَةةتَيكا  ،ةيسةدا ثةجناية زؤر كةمة مةعقوليش ني لةبةر ئةوةى ثَيويستة ئةم رَيذةية دةستكارى بكرَي لة حا

يةةةك  ،وةوببورة سةرؤكى ثةرلةمان هَيشتا خاَلةكامن تةواو نةكرد ،خاَلةكة ىَينَيتةوة خاَلى نؤهةم ئةو تةنها 
مةةاوة ثةةَيب ،ساَلة من بة ثَي ةوانةى راى برادةرةكا ةةةوة يةةة  كةةردن زؤر زؤرةوا كةةالم  سةةاَل ري يةةةك  ضةةونكة  ،ى 

كةةات ئةةيفالس دة مةةانط  كةةات ودواى  دوو   ،ئَيمة مانةوةى هةموو ريكالمَيه طرميان شةريكةيةك ريكالمَيه دة
ثةةيس  مةةةياو  ئةةةو ريكال نةةةوةى  لةةة هةَلطرت نةةةوة  ئةةةو نةةةضؤن ضؤنى ئَيمة دَلنيا بي هةةةموو  بةةة  طةةة  كردنى ذين

ثةةَيب  ،ةكان هةمانةيئَيستا لةسةر شةقةمامةكان هةمانة لة شوَينة طشتيثامشاوةى ريكالمانةى كة  مةةن  يةةة  بؤ
ثشتطريى لة رائيةكةى  ،واية كة دةبَيت ئةو مؤَلةتةى دةدرَيت بة ريكالم كردن لة شةى مانط زياتر نةبَي و

ئةةةو ريكالما ،هةردوو هاوكارم ليزا خان و كاك ديارى دةكةم هةةةن لة خاَلى دوانزةهةم دا هؤيةكانى  كةةة  نةةةى 
شةةيارى وئةو ريكالمانةى تايبةتن بة بةرةنطاربو تةةةكانى هؤ نةوةى توندو تيذى دذى ذنان ثَيويستة لة هةَلمة

كةةرد  سةةى  يةةارى با كةةاك د نةةةى  ئةةةو بابةتا نةةةى  ئةةةو خااَل جَيي بكرَيتةوة هؤشيارى نيشتمانى لةطةَل ئةوةى كة 
يةةان  بةةةر ريكالم بةةةبَي بةرام نةةةوة  جةةَي بكرَي يةةهةمووى ثَيويستة  كةةرَي و هؤ نةةةوة، زؤر بةةؤ ب لةةة ميدياكا ةكانى 

 سوثاس.
 :محد محة صاحل /جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز هيمن ا

 .زؤر سوثاس كاك د.صباح  ةرموو
 
 

 :بةرَيز د.صباح حممود حممد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسونةكانى بةراستى من ثاَل ثشتى لة قسةكانى خوشكة ليزا و د.طةالوَيذ دةكةم بؤ بؤجو
 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

  ةرموو ئاشنا خان.

 :بةرَيز ئاشنا عبداللة قادر
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

  .......بةاَلم زؤر زؤر بة سةريعى ،ى كة من دامنابوو ئاماذةى ثَيكراةندة زؤرى خاَلةكانضبةَلَي هةر
 طري سةرؤكى ثةرلةمان:امحد محة صاحل /جَيبةرَيز هيمن 

 .م ئاماذةى ثَيكراوة ثَيويست ناكابةاَل ،بارة نةبَي سوثاستان دةكةين لةبةر كاتوئةطةر دو
 :بةرَيز ئاشنا عبداللة قادر
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 
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كةةاك  ،شتنةوةكة ئةخةمة رووضونكة سيايةى داِر ،يةدووبارة ني كةةة  شةةوَينةيا  بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان لةو 
ثَيشنيارى من ئةوةية بِرطةيةك  ،َين باسى كرد ئةو هةَلة تايثة راست بكرَيتةوة ئةوة ثَيشرت ئاماذةى ثَيدابةَل

 ،بة ريزبةندى سَيزدةهةم زياد بكرَي لةسةر ئةو ثَيشنيارةى لةسةر زمانى كوردى كرا بةم شَيوةية دابِرَيذرَي
كةةة بنوو هةر ري سرابَيتودةبَيت ريكالم بة زمانى كوردى ثاراو نو مةةانى دي بةةة ز لةةة كالمَيه  يةَةت  سةةرَيت دةب و

 سوثاس. ،نى كوردى هةمان دةق وةرطَيرابَيتامتةنيشتيدا بة ز
 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

 كاك وةيسي  ةرموو.
 :بةرَيز ويسى سعيد ويسى
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

مةةةاددةى ) سةةةر  طةةةى )2لة يةةَةت ئامرا12( بِر مةةةى و( دةب يةةديا ريكال كةةةانى م طةةةةى وزة شةةةتمانى ذين شةةيارى ني
ضةةؤ سةةتى هاتوو شةةة بةتةندرو ثةةَيب با مةةن  سةةتى و،  يةَةدابَيتشةةورا شةةى  ت كةةةوة ذياني هةةةرَيمى  ،يارى ثَي ضةةونكة 

لةةة ِر ،كوردستان كؤمةَلَيه ثَيكهاتةى تَيداية يةةووضةةاو بؤهةروةها ثشتطريى  بةةةرَيزم ل شةةكى  خةةان زنةكانى خو ا 
 .، زؤر سوثاسونةوةى دذى ئا رةتان بَي بةرامبةر دةبَيت ووبؤ بةرةنطارب دةكةين كة هةر هةَلمةتَيه
 سةرؤكى ثةرلةمان:جَيطري  بةرَيز هيمن امحد محة صاحل /

 سوثاس، كاك رَيبوار  ةرموو.
 
 
 

 : َيز د.رَيبوار عبدالرحيب عبداللةبةر
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

يةَةتدة ،سةبارةت بة بِرطةى دووةم ئاماذة بةوة دةكات سةةتطؤيانةو روون و رةوا ب كةةالم را ئةةةو هة ،بةةَي ري بةةةت  َل
وةى كة مةعناى تةواوةكة ببةخشَيت من ئة بؤ ،بةاَلم مةعناى تةواوةكة نابةخشَيت ،بِرطة بِرطةيةكى طرنطة

شةةتنشتثَيشنيار دةكةم ئةو داِر ،كى ترم هةيةنَيدارشت ئةةةو دار طةةةى  مةةن جَي مةةنةي  طةةةى دووة لةةة بِر كةةة  ا دةى 
تةة شةةتنشةةتداِر ،ةوةهةةاتوة بطرَي كةةالم طوزار سةةتة ري شةةَيوةيةية )ثَيوي بةةةو  سةةتي ةكةى  لةةة را يةَةت  ثةةةيامى يب ةك 

يةَةه  (تطؤيي هةبَيت و روون و رةوا بَيتراس نةةانى ريكالم كةةات دا لةةةوة دة بةةاس  كةةة  سةبارةت بة بِرطةى نؤيةم 
يةَةت ثةةَي دةدر سةةاَلى  يةةةك  لةةة بن ،ماوةى  يةةة  يةةةكى هةَلة يةةة بِرطة ئةةةم بِرطة يةةة  نةةانى  ، ةةينة داثةةَيب وا ضةةونكة دا

ثةةَي ،ةند هؤكارَيهضماوةيةك بؤ ئةوةى كة مؤَلةتى ثَيبدرَي ريكالم بكرَي لةبةر  ئةةةبَي من  يةةة  يةةة ئيزا ة ب وا
سةةةلة وبؤ  البربَي،  نةةةك مة ونة هةندَيه ماددةى خؤراكى هةية لةبةر مةسةلةى ئيكسثاير و ئةوانة رةنطة 

كةةرَيةند رؤذَيه ماوةى ئيكسثايرةكضساَلَيه ئيىتمالة بة بةة ،ةى ديارى ب يةةة  كةةالم وبؤ سةةاَلَيه و ري مةةاوةى  ونى 
قةةانو سةةةنةدَيكى  كةةة  سةةاَلَيه  يةةةك  بةةؤ وبكات لة ماوةى ئةو ماوةى  شةةةية  يةةدا هةرة لةةة خؤ خةةؤى  يةةة وة  نى هة
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ئةةةو  هةةةموو  مةةرؤظ  خةةؤراكى  شةةى  ئةةةكرَيسةرئاساي بةةؤ  مةةى  كةةة ريكال نةةةى  لةةة  ،كااَليا يةةةكَيه  كةةارى دووةم  هؤ
يةةان نو واندنى ئةمومةبةستةكانى دةرض سةةاية  سةةاية بريتويا ثةةرؤذة يا ئةةةم  يةةسةةينةوةى  كةةالم ي كةةة ري لةةةوةى  ة 

يةةارى  ،داميةن بازارى بازرطاني و و منا سةى بازرطانى طةرم دةكات سةةاَلَيه د مةةاوةى  كةةة  يةةة  ئةةةم بِرطة بةةوونى 
 .ةكو مؤَلةت من ثَيب واية منا سة، زؤر سوثاسدةكات بؤ دانانى ريكالم و

 :جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانصاحل /  بةرَيز هيمن امحد محة

 كاك ابوبكر  ةرموو.
 بكر عمر عبداللة: بةرَيز ابو

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

يةةوَيكى  ،كاروبارى ثةرلةمان ئاماذةى ثَيدامنيش هةمان سةرجنب هةبوو ئةوةى كة بةرَيز وةزيرى  بةاَلم بة د
نةةني لةةة مة ،ترا ئةمة مةرجى طشتى  نةةؤ  شةةت و  حةةةوت و هة شةةةى و  طةةةكانى  شةةتيبِر جةةة ط طةةةى ير ةكانة جَي

مةةاددةى دوودوو،  .تبؤية دةبَيت ال بربَي ،نابرَيتةوة  بةةؤ ،ثيًََب واية بةشَيه لة ماددةى سَي ئةبَيت بهَيندرَيتة 
ئةوةى كة ثةيوةندى بةو ريكالمة رَيطة ثَينةدراوةكانةوة  ،ةكانةوةيَيتة ضوارضَيوةى مةرجة طشتي وةى بئة

ةكان يناو زراندن بة كارهَينانى سومبوَل و ئااَلو رةمزة نيشتيماني ،تةئشريهةية كة ثةيوةنديدارة بة بابةتى 
هةةةرَيمى  لةةة  ئةةاينى  يةةةتى و  يةةانى نةتةوا كةةةوة ذ سةةايش و ثَي كةةدانى ئا كةةارى و تَي كةةانى جيا هةةةموو جؤرة و 

شةةتىثَي ،كوردستان مةةاددةى  ،ويستة ئةمانة بكرَينة مةرجى ط لةةة  كةةة  كةةات  سةةيلة نا بةةةو تة ا سةةت  ضةةونكة ثَيوي
 .، زؤر سوثاسا هاتوةسَيد

 :مانسةرؤكى ثةرلةجَيطري  بةرَيز هيمن امحد محة صاحل /

 كاك كاروان  ةرموو.
 بةرَيز كاروان عبدالرمحان عبداللة:

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

طةةةى دووةم  ،تران دووبارةيان ناكةمةوةوئةمانةى كة و تةنها جةند تَيبينيةكب هةية لة ماددةى دووةم لة بِر
يةَةتدةبَيت ري يةَةركالم راستطؤيانةو روون و رةوا ب كةةالم   تةةا  ةةةرمان ني ،ةيةةني ، ري يةَةتيةةوا تةةا دةورى وا ببين  ،ة 

كةةات مةةاذةى ثَيب يةةة ئا شةةرت وا سةةت و  ،دةبَي ئةو كةسةى كةوا ريكالم دةكات با كةةالم را ثةةةيامى ري يةَةت  لةَةَيني دةب ب
مةةةعنا  ضونكة ،ثَيشنياز دةكةم دابِرَيذرَيتةوة روون و رةوان بَيت بةو شَيوةية نةةةبَيت  كة ثةيامةكةى لةطةَل 

شةةَيت كةةا ،نابةخ سةةةكانى  شةةتيوانى ق سةةَييةم ث لةةة  سةةتى  كةةة زؤر نابةرا كةةةم بِرطة سةةليب دة مةةن وروك مو نةةة 
بةةةكار  ،اليةن ليذنةى ياساييةوةيوادارم كة ئةوة ثةسةند بكرَي لةة هوشتنةوةيةكب كردوداِر كةةاتى  سَييةم لة 

ضونكة  ،راوةكان ئةكادميى ثشرتاستكراوةبنستة سةرضاوة بةكار هَيندةكان ثَيوييهَينانى توَيذينةوةى زانستي
بؤ ئةوةى كة  ،ثَيويستة ئةكادميى بن ثشرتاستكراوةبن ،ان ئةوانةى كة بةكار دةهَيندرَينيثَيب واية مةبةستي

طةةرينوبتوانني س كةةارط ،وديان لَي وةرب كةةةى  جةةةم ية طةةةى ثَين يةةةلةةة بِر سةةتاو رَينماي بةةة يا شةةت  ثةةاَل ث ى كانَيرى 
يةةةكانى طوا ،ضؤو طرتنى هؤيةكانى سةالمةتى هاتووضاحكومةت و بة لةبةر سةةتنةوة باشرت لَيرة بوةستني هؤ
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كومةت بَيت و يةكة ، لَيرة ئةطةر حتى توَل ئةمة وردةكارى يةكجار زؤرى هةيةةضونكة سةيف ،دابني دةكات
كةةاتدوو ،من ثَيب واية بوعدةيةكى ماليشى هةية ،ةكان بطرنة ئةستؤيكارطَيري سةةت دة بةةؤ درو  ،بارة كَيشةمان 

كةةارطَي سةةابِرطةى حةوتةم يةكةى  كةةام يا بةةة  سةةا،  بةةة يا شةةت  ثةةاَل ث هةةات ؟رى  كةةوَي  لةةة  سةةاكة  ثةةَي  ،وةويا مةةاذةى  ئا
بةةةَلَين ضينبكرَيتةوة كة ئةمة و؟ من ثَيب باشة كة رو، ئةم ياساية ضيةبكرَيت كةةاك  ية؟ لة ماددةى هةشتةم 

بةةوار  ،يةيَيكى زمانةوانيةكان يةَلةتيئاماذةى ثَيكرد كة طشت كةةاك د.رَي سةةةكانى  شةةتيوانى ق يةةةم ث لة بِرطةى نؤ
لةةة ر كةةات  سةةت دة شةةى دةكةم و شادية خانيش ئةم بِرطةية تةقريبةن كَيشةمان بؤ درو مةةةنى ئاساي ووى ئةجنو

ئةةةم  خةةؤراكى، يةَةت و  سةةاَلة البرب ئةةةم  سةةة  يةةة ثَيوي شةةتى، بؤ شةةكَلَيكى  ط بةةة  مةةةكانيش  طةةةى ريكال تةةة  )رَي دةكرَي
كةةات و  ،( ال بربَيت بكرَي بة دةبَيتارةئختي ضونكة ئةطةر بةو شَيوةية نةبَيت رةنطة كَيشةمان بؤ دروست دة

كةةةم يةَةذ دة سةةةكانى د.طةالو شةةتيوانى ق شةةت ث بةةةر  ،ئةةاخري  لةةة بةران بةةؤ  سةةيلةيةك  تةةة وة كةةالم ببَي نةةاكرَي ري
 .، زؤر سوثاستاريككردنى جامى ئؤتؤمبَيلةكا ان كة ئةمة كارَيكى زؤر خراثة

 :محد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز هيمن ا

 خاتوو طليزار  ةرموو.
 :بةرَيز طليزار رشيد حاجى
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

شةةوَينى  ،ماددةى دووةم بةشى ثَينجةم خاَلى ثَينجةم تَيبينيب هةية سةةى  يةَةدا با حةوتةم و هةشتةم ثَينجةم ت
نوسراوة رةزامةندى يةكةى كارطَيرى ئةى خاوةن! خاوةنيش دةبَيت يةعنى خاوةن لَيرةدا  ،طشتى و تايبةتدا

يةَةدا  ،ةيرةزامةندى تَيدا هةبَيت واني نةةيب ت سةةةد تَيبي هةروةها لة حةوتةم باسى مةبلةيةكة ئةكات ثةجنا لة 
بةةدْة  ) ،هةية يةةة مة شةةتَيكمان هة نةةا  لةةة قانو مةةة  ضةةؤن ئَي كةةة  ئةةةى خاوةنة قدد  هةروةها هةشتةم يةك ساَلى  الع

هةةةردو ،تَيدا ديار دةكرَيمودةتةكة لةوَيدا تةمةن  (املتعاق ينشريعة  خةةاوةن ووبةينى  بةةةينى  جةةا  ،كيان  ئين
كةةرد تةةان  يةَةولَيرةدا ئةطةر ئَيوة دياري تةةةزاروب دةروة ل ئةةةوةرةدا  سةةةر  كةةةوَي لة نةةدى  ،دة يةةةعنى رةزامة مةةة  ئَي

كةةةينشتةيا دةبَي ئةوةمان نةخستؤتة روو ئي ساحَيبى بَلَيني خاوةنةكة لةم دوو ئةةةوة ب ضةةونكة  ،ت رةضاوى 
يةةة بةةةت كَي سةةتان تاي يةَةرةدا مةبة ئةةاخر ل يةَةرةدا  نةةة ؟ل طةةةَل  ،خاوة كةةات لة فةةاق دة خةةؤى ئيت ئةةةبَي  خةةاوةن  شةةة  با

ؤرة طةالوَيذو هةروةها ثشتطريى دكت ،وةولَيرةى ئَيوة ديارتان كرد ،لةسةر مودةتةكة ،شةريكةكة لةسةر ثارة
 ليزا خانيش دةكةم، سوثاس.

 امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان: بةرَيز هيمن

 كاك جالل  ةرموو.
 بةرَيز جالل حممد عبداللة:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

تازة تَيبينيةكةم بَلَيب و نةلَيب ئيستفادةى نامَييَن لةبةر ئةوةى بةرَيز وةزيرى هةرَيب دةَلَي ثَينجةم شةشةم 
كةةات لة سةةت دة تةةةناقوز درو لةَةَي حةوتةم هةشتةم هةموى  سةةايي دة نةةةى يا يةةاردةرى ليذ نةةاطوجنَي بِر سةةا  طةةةَل يا
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كةةة  سةةتا عيالجة شةةتني ئَي شةةتوة تَينةطةي كةةةين كا ةةان كو شةةة دة عيالمجان كردوة ئَيمةى يةك سةعاتة مناقة
 جؤنة و هةروةها تةناقوزةكة ضؤنة زؤر سوثاس .

 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن
 .ن ئةدةين سةرجنى خؤتان خبةنة روودوايي ليذنةى تايبة ةند رَيطةتا ،بةدرية خان  ةرموو

 بةرَيز بدرية امساعيل حممود:
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

شةةتي ،راةندة قسةكانى من زؤربةى كضهةر جةةة ط لةةة مةر مةةاددةى دوو  لةةة  سةةةر يبةةةاَلم  مةةة  شةةه ئةخة ةكان تي
هةةةم  ،بِرطةى دووةم و بِرطةى نؤيةم يةةدا بةر بةةؤ ريكالم بةدوا نةةدى  كةةدا ريزبة بةةةدواى ية كةةراوة  نةةان و باَلو هَي

شةةتطريى ، نؤيةم ثشتطريى لة قسةكانى خاتوبكرَيت و كةرتى طشتى لةو بوارةدا باسبكرَي كةةةم و ث شةةادية ئة و 
كةةات سةةثايربون دة سةةيانةى ئيك لةةةو مةتر بةةاس  كةةة  كةةةم  بةةوار دة تةةؤر رَي مةةة روزة  ،لة قسةكانى كاك دك كةةالم  ري

مةةان شةةةى  نةةةبَي ومؤَلةت ثَيدانى لة  يةةاتر  يةةزا ،ط ز خةةاتو ل سةةةكانى  لةةة ق شةةتطريى  كةةةم ث شةةكؤ ،دة سةةتة  ى ثَيوي
 زؤر سوثاس . ،ضَيوةى ريكالمدائا رةت و بةهاى ئا رةت لة ضوار

 جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان: /بةرَيز هيمن امحد محة صاحل 

 كاك رزطار  ةرموو.
 بةرَيز رزطار عيسى سوار:
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

شةةارةوانىلةبةر ئةوةى ئ تةةى  طةةةَل وةزارة سةةتةوخؤ لة مةةة را بةةةجَية بةةة جَي سةةةبارةت  كةةار ،  سةةاية  ئةةةم يا كردنى 
نةةةة هةةةتى تةنفيزي ئةةةةوان ج كةةةن و  شةةةنيارةكان و  ،دة كةةةةم ثَي ظةةااَل دة تةةةؤرة  بةةةرَيز دك لةةةة  ئةةةةوة داوا  بةةةر  لة

لةةة كؤبو ،تَيبينيةكانى وةزارةتى شارةوانى بداتة ليذنةى ياسايي و ليذنةى ئَيمة ئةةةوةى  هةةات و نةةةوبؤ  وةى دا
 .، زؤر سوثاسئيشى لةسةر بكةين
 :صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز هيمن امحد محة 

نةةة ِر ئةةةوةى ب ،ووئَيستا ليذنةى تايبة ةند ئةطةر لةماوةيةكى زؤر كورت راو سةرجنى خؤتان خبة ينة  ةةبةةؤ 
 .ماددةى سَييةم كاك لقمان  ةرموو سةر

 :بةرَيز لقمان محد حاجى
 .رؤكى ثةرلةمانبةرَيز سة

يةةة كةةة ئةوة كةةالم ئاماجنة مةةاوةى ري يةةاريكردنى  مةةاوةى د بةةة  كةةات  ،سةبارةت  يةَةه دة سةةَيه ريكالم كةةة كة يةَةه  كات
سةةرَيت ،لةسةر شاشةيةك جَيطري دةكات سةةتةر هةَلدةوا شةةَيوةى ثؤ لةةة  ئةةةبَي  ،ياخود لة شوَينَيكى طشتى  مةةة  ئة

ئةةةوةى  ،ةيمةبةست لة ريكالمى تر ني ،مودةيةكى زيادى بؤ ديارى بكرَي بةةؤ  نةةراوة  سةةاَل دا يةةةك  مةةة  بؤية ئة
تةسةور دةكةم ئةطةر لة مودةيةكى كةمرت بَيت طر تمان بؤ دروست  ،ريكالمةكان لة شوَينةكان هةَلدةواسرَي
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يةَةدراوة وسةبارةت بة جياكارى جَيندةرى لة ماددةى سَييةم لة رَيطة ثَينةدراوةكان ئاماذةى بة ر ،دةبَي نةةى ث و
 .، زؤر سوثاسى رةطةزي و جَيندةرى رَيطة ثَينةدراوةجياكار ،كة بانطةشة

 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

 . ةرموون كاك جاللبةرَيزان ليذنةى ياسايي 
 :بةرَيز جالل حممد أمني

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
مةةانى ِر ئةوةى كة من يةك خاَلَيه دةمةوَي بيخةمة ،بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان بةةة ز وو ئةويش سةبارةت 
نةةدرَيت بةةةكار بهَي كةةة  ئةةةوة ،كةةوردى  شةةنيارة  لةةةو  ثَي يةَةرة  سةةت ل طةةةر مةبة يةةارة ئة يةَةرة د لةةة ر ل كةةة  يةَةت  وى وب

سةةتووواية دةستو ثَيب ،وبَيت بؤ زمانى كوردىوةتةوة بييةتمائةه لةةة دة رى ور لة سةرجةم ياساكان بااَلترة و 
مةةانَيكى  ةةة بةةة ز كةةوردى  هةةاتوعَيراقدا زمانى  ئةةةو ورمى  نةةى   نةةدنى ئيلزامكرد يةَةي طوجنا مةةاجنى ل طةةةر ئا ة و ئة

نةةة  ةرم سةةاى زما لةةة يا يةَةدا  مةةاذةى ث بةةذار ئا كةةاك  لةةة يكةسانة بَي كة ريكالم دةكةن وةكو براى بةرَيزم  يةةةكان 
سةةاَلى ) مةةاددةى )2014ياساى ذمارة شةشى  لةةة  سةةةركراوة و17( عةةة ضارة ئةةةو مةوزو يةَةى  ،(  مةةانج ل طةةةر ئا ئة

كةةورد ،بَي خةَله تَيطةيشتنى كةةالم خةةةَلكى  لةةة ري نةةدنى  ،بةةَي  نةةدن و طةيا بةةؤ تَيطةيا سةةا  لةةة ئةسا كةةالم  خةةؤى ري
 .، سوثاسى ئَيمة زمانى كوردى ئيزا ة بكرَيية بة رِايكةواتة ثَيويستى بةوة ن ،ة بة خةَلهيزانياري

 :صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز هيمن امحد محة 

بةةيين بةةةرَيزان ِر سةةةاو تَي يةَةى داِرو  بةةة ث نةةدةكان  نةةة تايبة ة طةةريان و ليذ يةَةى رجنةكانتان وةر بةةة ث شةةتنةوةى 
شةةتةيةكى  كةةران دار كةةة  شةةنيارانةى  ئةةةو ثَي كةةؤى  لةةة  سةةتان  هةموارى نوَيى ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كورد

بةةةرَيزان ،بكةن و هاوبةى دةتوانن ئامادة نةةى ح راو تَيبينى  نةةد وةزيرا نةةى تايبة ة هةةةرَيموةزيرا مةةةتى  ى كو
بةةةجَيكار يةةةنى جَي كةةو ال طةةريَي وة ضةةاو ب بةةةر  سةةتان لة سةةتا ئة ،كورد نةةةى ضةةئَي سةةَييةم ليذ مةةاددةى  سةةةر  ينة 

 .سَييةم تكاية خبوَينةوة  ةرموون تايبة ةند ماددةى
 :رَيز لقمان محد حاجىبة

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
  :راونماددةى سَي رَيطة ثَي نةدراوةكان ئةم ريكالمانةى خوارةوة رَيطا ثَينةد

ئةةاينابَيت ئةم ياس-1 كةةى  هةةةر ريكالمَي سةةىياية بةكاربَيت بؤ  بةةة  ،نى سيا نةةديان  نةةةى ثةيوة لةةةو ريكالما طةةة  ج
 .داضَيوةى ئةم ياسايةيةوة هةية لة ضواربازرطاني

خؤي و رَيكةوتننامةى ما ةكانى مرؤظدا كة لة ياسا ناو ئةطةر ناكؤك بَيت لةطةَل ثرةنسيثةكانى ثاراستنى-2
 .ةندكراوةكاندا ئاماذةيان بؤكراونةكانى ثةسييةتنَيو دةوَل

طةةانى يةكانى حئةو بةرهةمانةى بة ثَيى ياساى و رَينماي-3 هةةةمهَينان و بازر بةةؤ بةر نةةةدراون  طةةا ثَي كومةت رَي
 .ورةكانةوةان لة رَيطاى سنويثَيكردن يا هاوردةكردني
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خةةى نطى ثيشةيي تاك توَيذَيه بزرَينَيت يان لة راناوبوئابِروو ناو -4 لةةة نر سةةتةوة  َيطاى بةراوردى نا تةندرو
 .ةمةكانى خةَلكانى تر كةم بكاتةوةبةره

سةةتى جريكالمى ئةو بةرهةمة نةسةنَينداوانةى ثَيويستة رةضاوى ثَيوةرةكانى ستانداردو -5 يةةةتى تةندرو ؤر
 .يةكانى هةرَيمى كوردستان بكةنبة طوَيرةى ياساو رَينماي

 .ة دذى ياساو رَينماييةكانى هةرَيبكؤمةَلَيه كردة لدانى كردةيةك يا وببَيتة هؤى رو-6
نطة ةكانى دةستةى ذييئةو ثرؤذانةى كاريطةرى خراثيان لةسةر ذينطة هةيةو ناكؤكن لةطةَل ياساو رَينماي-7

 .ثارَيزى لة هةرَيب
يةة بَيت بؤ توندو هاندةر-8 سةةةر ذ بةةؤ  سةةتكرد  سةةى درو هةةؤى مةتر تةةة  يةةا ببَي شةةى تيذى  سةةتى ئاساي ان و تةندرو

 .كؤمةَلطة
 .يةكانودة نيشتيمانيوبةكارهَينانى سومبل و سر-9

 .لة نَيوان ثَيكهاتةكانى هةرَيمداتَيكدانى ئاشتةوايي -10
 .نةرو نةتةوةيي لة هةرَيبسوكايةتى بَيت بؤ ئةدةب و هو-11
يةةةتي-12 تةةوري و كؤمةاَل ثةةةروةر دةستةواذةو وَينةى جوَلةو نةشياوى واى تَيدابَي كة دذى بةها كل دةيي و و 

 .يةكانى هةرَيب بَيئايني
 .ةنداريةتى داهَيناني و هزرى بكاتثَيشَيلى ما ة خاو-13
 .ةزى جَيندةرى بكاتبانطةشة بَيت بؤ جياكاري و رةطةزى جَيندةرى جياكارى رةط-14
 .ؤيي بة خراب و بَي كةَله ناوبباتبةرهةمى ناوخ -15
تةةةكان و يتايبةت خاوةن ثَيداويستيطشيت و بة وونى بةببَيتة هؤى برينداركردن و ئازاردانى دةر-16 ة تايبة
 .كةسانةى توشى نةخؤشى دةطمةن بوون ئةو
نةةةو-17 بةةاَلو كرد بةةؤ  سةةتى  يةةةكى زان يةةا دةزطا ئةةةوةى لةناو هَينانى ناوةندَيه  بةةَي  بةةة  كةةة  شةةى كااَل يةةةن ةى با ال

 .رةزامةندى ناوةندةكةى وةرطريابَيسةرضاوةيةكى  ةرمى ثشتطريى كرابَي و 
 .ماذة بكات بة ئازاردانى ئاذةاَلنؤكةكانى ئاو وَينةى واى تَيدابَي ناوةِر سنينو-18
 .نانى مرؤظ وةك كااَل لة ريكالمدابةكار هَي-19
 .ارانةى خوارةوة رَيطا ثَينةدراونريكالم كردن بؤ ئةم بةرهةم و بو-20

 .ةيةكاريطةرى ماددةى هؤشبةريان ه يةكةم: ماددةى هؤشبةر يا ئةو ماددانةى هةمان
طةةة  نةةةدا رَي لةةةو كاتا دووةم :قومارو طرةو تةرخانكردنى خةاَلت و راكَيشانى تريو ثشه لة ريكالمةكاندا تةنها 

سةةو مةةةرجى  هةةةلو  لةةة وبةة دمةندوثَيدراوة بة شَيوازَيه  شةةكرابَيت و  تةةةواوةتى روون و ئا بةةة  يةةان  شةةتى لَي ون ط
 .تةواو بدرَيت و مؤَلةتيان هةبَيتجَيبةجَيكردنى دا دَلنيايي 

 .ندانى جةستة بة مةبةستى ورووذاندنكارى لةشفرؤشي و نيشا :سَييةم
 .ضةك و تةقةمةنى يارى ئاطرين :ضوارةم
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 .ةكانى جةستةى مرؤظريكالم بؤ بازرطانى كردن بة ئةندام-21
 .لةم شوَينانةدا رَيطا ثَينةدراوةريكالم -22

 .اربةندةكانيانو كةلةثوريى و ديو ة  شوَينةوارىضين و ناويشوَينة ئاي :يةكةم
 .نيدةزطاكانى دةوَلةت و ئةو جَيطاو بينايانةى موَلكى طشتيدامو :دووةم
 .بولةكانةكان و ثةيكةرو سوميةى طشت : مؤنؤمَينت و باخسَييةم
 .ة كة يةكةى كارطَيرى ديارى دةكاتهةرجَيطايةكى ديك :ضوارةم

 .وونيان لةسةرةضى لةناواذةاَلنةى دةطمةن و مةترسريكالم بؤ بازرطانى كردن بؤ ئةو ئ-23
 .بةكارهَينانى دةستةواذةى نةشياو نيشاندانى دميةنى ترسناك و تؤقَينةر يان-24
ست بؤيان و ضؤدا هاوشَيوةبن و ببنة بةربةيةكان لةطةَل نيشانةكانى هاتوونابَيت ريكالمى شوَينة طشتي-25

 .زيان بةسةالمةتى هاتووضؤ بطةيةنَيت
 كان لة بوارى تةندروستيدا.ريكالمة رَيطة ثَينةدراوة-26
 ريكالمى دةرمانَيه كة لة ليستى تؤمارَيه حكومةت دا نةبَيت.-1
 .يةكةيةوةدةرمان ريكالمى دةرمان بةناوة بازرطاني-2
 .هةم هَينانى دةرمان كة مؤَلةتى حكومةتيان  نييةريكالم لة كارطةكانى بةر-3
 ريكالم بؤ رَيكخراوى تةندروستى رَيطة ثَينةدراو .-4
 .سثؤرى تةندروستى رَيطة ثَينةدراوريكالم بؤ ث-5
مةةةكان -6 تةةةرى ريكال شةةكى ئةك سةةتةى ثزي مةةان و كةر بةةة دةر بةةةتن  نةةةى تاي سةةثؤرى ئةةةو ريكالما يةةا ث شةةه  ثزي

 .دةرمانسازى نةبن
 .ةدراوةكان لة ريكالمى مندااَلندارَيطا ثَين-27
 .رامبةر بة سةرثةرشتيارانى منداَلبَي رَيزى بة-1
شةةنيازكرد-2 يةةان ثَي بةةاوك  يةةه و  ئةةةوةى دا بةةؤ  نةةداَل  سةةةر م نةةان لة طةةةرى دا يةةان كاري سةةتةوخؤ  شةةَيوةى را بةةة  ن 

 كةسانى ترى رازى بكات تا كااَل ريكالم كراوةكان بة دةست بهَينن.
 .لة مندااَلنى تر ثَيشكةوتوتربَي هَينانى كااَليةك كة واى لَي دةكاتسةرنج راكَيشانى منداَل بؤ بةكار-3
نةةدااَلن ويان بة زياد نيشاندانى ئاستى زانيارى ئةزمبةكةم نيشاندان -4 بةةؤ م سةةت  كةةردةوةى ثَيوي ون وكردةى 

 .نى كااَليةكلةكاتى بةكارهَينا
نةةد-5 طةةةبةةةكارهَينانى م كةةة لة كةةدا  لةةة جَيطاية نةةدااَلن  شةةاندانى م يةةان ني كةةااَل  مةةدا بؤ لةةة ريكال مةةةنيان اَل  َل تة

 .ناطوجنَيت زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانامحد محة صاحل /  بةرَيز هيمن

كةةةن  ،سوثاس بؤ ليذنةى تايبة ةند سةةة ب نةةةوَيت ق نةةةى دةيا ئةةةو بةرَيزا نةةةوة  بةرَيزان ديسان تةئكيد دةكةي
هةةيج  بةةة  نةةادةين  مةةةجال  نةةةوة دواى  تةةةواو خوَيندرا كةةان  كةةة ناوة ئةةةوةى  نةةةوة دواى  سةةت بةرزبكة سةةتا دة ئَي
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ندرَيتةوة بةرَيز وةزيرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمان راو ئَيستا تا ناوةكان دةخوَي ،بةرَيزَيكى تر قسة بكات
خةةت  ،سةرجنى خؤيان خبةنة روو لةسةر ئةو بابةتةو تا ناوةكان بنوسرَي  ةرموو لةةة وة سةةتفادة  بؤ ئةوةى ئي

 .بكةين
 :يرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمانظااَل  ريد ابراهيب /وةز. بةرَيز د

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
شةةني دة ،بِرطة ذمَيردراوة (27لةذَير ناونيشانى ريطا ثَينةدراوةكان ) (3ماددةى ) سةةتا داني طةةةر ئَي قةةةى  ئة دة

سةةيايةى ئايا ،، ئةوةى رَيطاى ثَينةدراوةبِرطةى تريش دةذمَيرين هةر كؤتايشى نايات (27ترمان بدةنَي )  لة 
بةةرد يةةةك  بةةؤ ض ماددة ثةةةناى  تةةةن  جةةؤ ،وةوتةشريعى موشةرين عادة بةةؤ ض  بةةردثةةةناى  سةةيايةيةك  بةةؤ ورة  وة 

شةةة تةةة كَي قةةةزائى دةبَي سةةوَلتةى  بةةؤ  بةةةيانى  كةةة  يةةة  ،ئةوةى خؤى بثارَيزَي لة ذماردنى ئةو حاَلةتانةى  لةوانة
ئةةةمنى  ،( حاَلةتة27ةبَي لة نَيوان ئةو )حاكب حاَلةتَيه بَيتة ثَيشَي ذماردراو ن بةاَلم حاَلةتةكة ثَي ةةةوانةى 

طةةة ئةى باشة ضؤن ئةو حا ، ةوانةى نيزامى عامةثَي ،ثَي ةوانى ئادابى عامة ،عامة َلةتة وا لَيبكاتن كة بةرَي
نةةدرَي ئةةةو  ،نةةةدراو داب شةةتنى  يةةة دار شةةَيوةية عةلةبؤ بةةةو  يةةة  لةةة رماددة سةةر  شةةريعةوة وسةةةبيلل حة وى تة

شةةريعيش ني ثةةَيش  ،ةيةةموشةريعةكان خؤى لَي دةثارَيزن و سابيقةى تة سةةايي  نةةةى يا بةةؤ ليذ كةةةم  شةةنيار دة ثَي
تةةةوة بئةوةى  شةةَيوةية دابِرَيذرَي بةةةو  لةةة  ،َيتة طفتوطؤى بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئةو خاَلة  ئةةةوةى  بةةؤ 

هةةةمحالةتى ذماردن هةم خؤى نةجاتدا موشةرع تةةة ،  شةةكةوتنَيه دَي بةةَينت ج ثَي شةةَيوةيةك  كةةة بة يش حاَلةتة
لةةة حثَيشَي و ض حاَلةتَيكى نةشياو زياد دةبَي مةةد، قازى دةست وااَلبَينت  سةةةرىكو بةةةو  ،ان لة كةةةم  شةةنياز دة ثَي

انةى كة ثَي ةوانةى نيزامى عام و ئادابى يشَيوةية ئةو ماددةية دابرَيذرَيتةوة )هةموو ئةو ريكالمة بازرطاني
سةةتان  هةةةرَيمى كورد لةةة  نةةةدراون  شةةةرين  .عةةرياق(–عام و ئاسايشى نةتةوةيي و ما ةكانى مرؤظن رَيطة ثَي مو

يةةة  ،نانى ئةو موستةليىاتة مةتاتيانةعادةتةن ثةنا دةبات بؤ بةكارهَي نةةةى هة ئةةةو بابةتا بؤ ئةوةى هةرجى 
بةةَي ثَي بةةار  ،ةوانةى ئةو ضوار خاَلةن هةر هةمووى قازى بتوانَي تَييدا دةست وااَل نةةةزةرى ئيعت بةةة  يةةوادارم  ه

 .، زؤر سوثاسوةرى بطرن و ئةو خاَلة كؤتايي ثَي بَي
 :ثةرلةمان امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى بةرَيز هيمن

سةةوثاس نةةة روو ،زؤر  تةةان خبة يةةةكى خؤ يةَةوةى را طةةةر ئ سةةتة ئة يةةةكى درو نةةد را نةةةى تايبة ة  ،بةةةرَيزان ليذ
نةةة ،يةك لةحزة تا مشاوةرةى خؤتان دةكةن ،كاك عباس ، ةرموون كاك جالل ئةةةو ناوا بةةةرز  ئَيمة  سةةتيان  دة
 .كردؤتةوة بةرَيزان
 :بةرَيز عباس  تاح صاحل
 .نبةرَيز سةرؤكى ثةرلةما

لةةةمان بةةارى ثةر بةةؤ كارو هةةةرَيب  يةةرى  ئةةةو  ،من ئةو ثَيشنيارةى جةنابى وةز شةةى  كةةاتى خؤ مةةن  سةةتة  ثةةَيب درو
كةةراوةوةكان زؤر لةوة زياتر بيبةاَلم خاَلبةندي ،ومناقةشةيةمان هةبو نةةدةى لَي حةةاَلى  ،ون ئةوة بةةة  بةةةى  مةةن 
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ئةةةو تةةوانَي  يةةش دة تةةةوةو و دادوةر هةةةمووى دةطرَي مةةة  يةةة ئة ثةةَيب وا لةةة ك خؤم من  نةةوَيرت  بةةةتَيكى  هةةةر با تةةة  ا
 .، زؤر سوثاسدةرةوةى ئةمةى بَيتة دةرَي دةتوانَي قسةى لةسةر بكاو حوكمى خؤى بدات

 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

 . ةرموو تؤى قسة بكة
 بةرَيز سلمة  اتح تؤ يق:
 .بةرَي سةرؤكى ثةرلةمان

كةةةينسوثاسى بةرَيز دكتؤرة ظااَل وةزي شةةيَب ،رى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمان دة سةةتى خؤ كةةو  ،دة مةةةى وة ئَي
طةةةَل رائي شةةارةوانى لة نةةةى  كةةو ليذ شةةيَبيليذنةى رؤشنبريى هةم وة سةةتى خؤ جةةةنابيانني دة كةةةى  شةةنيار  ،ة ثَي

 .، سوثاسدةكةين ثَيشنيارةكةى جةنابيان طفتوطؤى لةسةر بكرَي
 :ثةرلةمانامحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى  بةرَيز هيمن

يةَةى د نةةوَيِراكةواتة ئةم ثَيشنيارة هةية بة ث هةةةموارى ثةيِر ،شةةتنةوةى  لةةة  شةةنيارة و  هةةاتئةةةم ثَي شةةدا  وة وةوي
سةةَييةم و 3ئةطةر ثشتطريى ) نةةةوةى  بةةؤ خوَيند ثةةؤرتى  بةةؤ را سةةينةوةى  (ثةرلةمانتارى لةسةر بوو دواى لة نو

بةةة ،دانطدان ئةوة ئةخرَيتة دةنطدان يةةةي  نةةدةككَي ثشتطريى ئةو را نةةة تايبة ة سةةتيان رَيز ليذ كةةات بادة ان دة
ئةندامى  (70تكا ئةكةم لة كاتى دةنطدان بةرَيزان تكاية كاتى دةنطدانة بةرَيزان بة دةنطى ) ؟بةرز بكةنةوة

بؤية بةرَيزان بؤ ئةو  ،كةواتة ئةم ثَيشنيازة ئَيمة ئيشى لةسةر دةكةين ،ثةرلةمان ئةم ثَيشنيازة ثةسةندكرا
ئَيستا  ،خاَلةو ماددةى سَييةم قسة بكةن ثَيويست ناكا (27دةستيان بةرزكردةوة لةسةر ئةو ) بةرَيزانةى كة

 .وقتة نيزام  ةرموو كاك عبدالستار(م ن4ينة سةر ماددةى )ضئةطةر رَيطة بدةن دة ،قسةى لةسةر بكرَي
 
 

 :بةرَيز عبدالستار جميد قادر
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةةةر يةةة لة ثةةَيب وا مةةن  لةةة  كةةةين وال سةةة ب يةَةه ق يةةة تؤز ئةةةو  ،ئةةةو ماددة كةةةوتني  يةَةه  سةةةرى ر سةةتا لة ئةةةوةى ئَي
شةةة ،ثَيشنيارة تازةية جنةةاوة زؤر با شةةتى  ،بةَلَي ئةمنيش ثَيب ثَيشنيارةكى طو يةةةك  كةةة تةةةنها  كةةرَي  يةةاد ب بةةؤ ز
ئةةاين نةةةماكانى  سةةتو ،ب نةةن دة تةةان دةزا ئةةةوةى خؤ هةةاتوضةةونكة  قةةيش دا  مةةاددةى )ورى عريا يةَةى  بةةة ث (ى 2وة 

شةةتىضتورى عَيراقى هةردةس عةةام ةندة رةنطة بة ثَيى ئادابى ط مةةى  تةةةوة نيزا يةةة بيطرَي طةةةر  ،لةوانة بةةةاَلم ئة
ثةةَيب ب بكرَي ئةطةر ئةمة تة سريبَي بةشَيه بةراستى ئةمةى بؤ زياد ،رونرتبَي ثَيب باشرتة عةةام  َي لة نيزامى 
 واية باشة، سوثاس.

 :رلةمانامحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثة بةرَيز هيمن

 .كاك جالل  ةرموو
 :بةرَيز جالل حممد امني
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 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةَةةوة و  نةةاو ثرؤتؤكؤ تةةة  ئةةةوةى جبَي بةةؤ  واللة من ثَيشنيار دةكةم ئةو ثَيشنيارةى بةرَيز وةزير خبوَيندرَيتةوة 

 دواتر ئةندامانى ثةرلةمانيش بيزانن بؤية .
 :ثةرلةمان امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى بةرَيز هيمن

 .وسني التان بَي كاك زانا  ةرمووبةس با بةنو ،دةنطدانى لةسةركرا كاك جالل ثَيويست ناكات
 :بةرَيز زانا خالد مسايل

 .رؤكى ثةرلةمانبةرَيز سة
تةةةوةرَيكى  ،بة ئيزا ة لةسةر ثَيشنيارةكةى بةرَيز وةزيرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمان تةوةرَيه هةية كة 

كةةراوة  ،ةكان و دةرمانيريكالم بؤ كةلوثةلة تةندروستي ،يةيةرى تةندروستزؤر طرنطة تةو لَيرةدا ئاماذةى ثَي
تةةةوة بةةؤ بكرَي طةةاى  يةَةدا جَي بةةؤ ،بة روونى و ئةطةر بكرَيت لةو كةةالم  شةةَيوةيةك ري هةةيج  بةةة  نةةةكرَيت  مةةان   ،دةر

ئةةؤنالين ضونكة دةرمان لة هي  شوَينَيكى دونيا ريكالمى بؤ ناكرَيت و باس لة كرين و  رؤش شةةَيوةى  نت بة 
يةَةت طةةذوطيا بكر مةةان و  سةةتى و دةر لةةةكانى تةندرو لةةةو  ،بةةؤ كةلوثة كةةة  سةةةردةمةو يةكَي بةةازارى  سةةتا  كةةة ئَي

 ،هةرةشانةى دونيا ئَيستا كة  لةسةر ثرسي دةرمان كة هةية مةسةلةى  رؤشتنى دةرمانة بةشَيوةى ئؤنالين
ئةةةوَيت، كوَيداية و ريكالمى بؤ دةكر نازانرَي سةرضاوةكانى لة تةةر  بةةؤ  ،ةخاَلَيكى  بةةورن  كةةةم ب سةةى دة يةةة با بؤ

طةةا  ،ئةوة نةةةكرَيت و رَي مةةان  مةةى دةر كةةة ريكال لةةةوةى  يةَةت  طةةا ناطر ضونكة ئةو ياسا بةركارانةى ئَيستا هةية رَي
شةةريى  ،ناطرَيت لةوةى كة ثزيشكَيكى بةرَيز ريكالم بؤ شريى مندااَلن دةكات بةةؤ  كةةالم  شةةكَيه ري ئَيستا كة ثزي

تةةر مندااَلن دة شةةَيوةيةكى  بةةة  طةةة  شةةدا رةن لةةة نةتيجة كات خةَلكى ئَيمة مةجبورة بة قسةى ثزيشكةكة بكات 
 .و ئةم ريكالمةى كردبَي زؤر سوثاسهاتيَب ئةمة 

 
 :امحد محة صاحل /جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

  ،تَيداية يا ئةو بابةتةلةو دارشتنة نوَييةى كة ئةمرؤ  ثَيشكةشكرا و دةنطى لةسةر در ،زؤر سوثاس كاك زانا
 .ك مةم نوقتة نيزامت هةبوو  ةرمووكا

 :بةرَيز مةم برهان حممد قانن
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةةمانوَيراي سوثاس بؤ بةرَيز وةز بةةارى ثةر كةةو  ،يرى هةرَيب بؤ كارو يةةة وة جةةةنابتان هة لةةة  سةةيارم  بةةةاَلم ثر
سةةرَيتةوة و دوو  (27سةرؤكى ثةرلةمان ثاَلثشت بة ج دةقَيكى ثةيرةوى ) يةةةك ئة ئةوةندة بِرطةى ناو ماددة

ئةةةنرَيت و طةةةى دا  لةةة جَي ئةةةكرَي و  يةَةر ئيزا ةةة  شةةةكردن  ،د بةةة موناقة يةةدارة  كةةة ثةيوةند شةةتنى دووةم  داني
ئةةةكرَي سةةب  سةةةالنة حة ئةةةو مة سةةَييةمة  شةةتنى  لةةة داني نةةادرَي  يةةا  طةةدانى ت ئةةةوة ، دةن جةةةنابتان  كةةةم  حةزدة

يةَةهور ئةةةوة خاَل سةةتيكخةةا ،ونكرَيتةوة  كةةة ال بةةةو جةم نةةدى  كةةة ثةيوة ئةةةوةى  تةةر  شةةةى يَلَيكى  يةةة كَي يانةوة هة
ضةةةمكة  طةةةرى  سةةاى رؤذنامة يةةارى يا بةشَيكى هةرة زؤرى ياساكانى ثةرلةمان لة ياساى ما ى دةستكةوتنى زان
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كةةؤى ضئةم  ،الستيكيةكانة ةند ئادابى طشتيى و سيستةمى طشتى و دابو نةريت ئةم ضةمكة الستيكيانةى لة 
لةةةم  ،نكردؤتةوةوددانة هةموو ئةمانةى روئةم ما لةَةةتَيكى  هةةةر حا لةةة  سةةادانةر دادوةر  تةةة يا ئةةةم كا يةةة  ثَيب وا

كةةو دةر ةةةت  ضةةاوى وة لةةة بةر بةةَي  جؤرة دةطةرَيتةوة بؤ بِرطةى ذمارة ئةوةندة لة ماددةى ئةوةندة ئاسانرت دة
 ثاس .زؤر سو ،انيبؤ ئةوةى مةجاىل تةئويل هةبَي بؤ دياريكردني ،بدةينة دادوةر

 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

كةةةو  ،ايندبةرَيز ئَيمة لة خوَيندنةوةى دووةم كةةؤى ماددة سةةةر  طةةدان لة سةةَييةم دةن نةةةوةى  بةةؤ خوَيند شةةتا  هَي
يةةةبة ماددة ثَيشنيارة جياواز ماددة ئةةةو قؤنا سةةةر  تةةة  كةةان نةهاتوينة نةةدةكا ان  ،ة نةةة تايبة ة مةةة راى ليذ ئَي
ئةةةم ثَيوتةةوةرطر كةةة  بةةةرَيزةكان  لةةةمانتارة  لةةة ثةر شةةَيكى زؤرى  طةةةَل راى بة هةةةر وة لة يةةاتى  لةةة ج شةةنيارة 

كةةة27) لةةة  ،(خاَلة بةةوو  سةةةر كرد يةةان لة يةةان طفتوطؤ نةةاو خؤ لةةة  شةةرتيش  نةةدةكانيش ثَي نةةة تايبة ة ضةةونكة ليذ
بةةؤوة يةةان كرد تةةريش كورت شةةتبو ،كؤمةَلَيه ثَيشنيارى  شةةنيارةوطةي ئةةةم ثَي سةةةر  مةةةتى  ونيشوقةةان ،نة  بةةؤ خز

نةةة  ،انةية و بؤ خزمةتكردنى هاواَلتييطشتي طةةةَل ليذ يةَةذ لة بةةة راو سةةةرؤكايةتى  بةر بةبناى ئةوةى دةستةى 
تةةةو لةةةةمانتارا ان وةرطر نةةةةى ثةر نةةةدةكان راى زؤري تةةةة وتايبة ة يةةَةت بكرَي يةةةة بتوانر قةةةة نوَي ئةةةةو دة كةةةة  ة 

طةةةر ر ،ا دةنطى لةسةر بدرَيدبنةمايةكى طفتوطؤو لة خوَيندنةوةى سَييةم تةةان وبةةةرَيزان ئة نةةةوةى تر ونكرد
 .(م سةرضنار خان  ةرموو4ماددةى ) نة سةر داوا لة ليذنةى تايبة ةند دةكةين ب ،يةين

 :بةرَيز سةرضنار امحد حممود
 .كى ثةرلةمانبةرَيز سةرؤ

بةةؤ كابةراستى من هاوِر م،هةر لةسةر ئةم ماددةى سَيية هةةةرَيب  يةةرى  بةةةرَيز وةز سةةةكانى  طةةةَل ق بةةارى ام لة رو
ئةةةى  ةةؤر يثةرلةمان كة خؤى لة دةوَلةتى دميوكراسيا راستى هةموو ئةو رَيطة ثَينةدراوانة ئاسايي ني سةةَي  ة 

ئةمة جطة لةوةى دةق تا دوورودرَيذبَي مو ةسةَلى مةجاىل تة سريى قةزائي و ئيشتيهاى قةزا  ،(خاَل27بة )
مةةةورةدناس شةةتها  لةةة ئي ئةةةوة ثَي ،بةر تةسه دةبَيتةوة  بةةةر  قةةةتعى لة يةَةذرَين  كةةة دادةر سةةةكة  ئةةةكا نة سةةت  وي

يةَةت سةةابت بطوجنَين صةةى  يةةةير نصو عةةى موتة قةةازى واق تةةا  نةةةبن  لةةةت  نةةة  ،دةال ئةةةم دةقا كةةرَي  ئةةةوة دة بةةةر  لة
قةةان كةةو  مةةن وة بةةة راى  نةةدَيكوهةندَيكيان  هةةةر )ونى هة نةةةك  نةةةوة  كةةؤ بكرَي كةةة27يان  مةةن  ،( ئةةةوةتا  ضةةونكة 

مةةةوة وبابى نيزامى عام هةندَيكيشى ئةكةوة زؤربةى ئةكةوَيتة وهةمويب تةحديد كرد ئةةادابى عا بةةابى  تةةة  َي
جيةةوز و ان هةية لةسةر ئةو بابة هةندَيوونكة قانض ،وونهةندَيكيشى هةر بة حوكمى قان مةةة )ال  كيشيان ئة

ئةةادابى وبؤ  (، ئيست قانونالكب تعامل حب مةةةو  مةةى عا لةةة نيزا يةةةم  يةةةم و دوانزة يةةةم و يازدة ونة نؤيةم و دة
شةةوَينَيكةوة  ،ضواردةيةم نةسَيكى تازةيةو جَيي نابَيتةوة سبة ،ئةبَيتةوة عامة جَيي لةةة  يةعنى ئادابى عامة 

يةةة يةةاوازى هة مةةة ج ئةةادابى عا تةةر  يةةةكى  بةةؤ ثارَيزطا كةةةوة  لةةة ثارَيزطاية سةةتان  لةةة كورد هةةةر  تةةر   ،بؤ شوَينَيكى 
م و يانزةيةم و دوانزةيةم و ئةكرَي زؤربةيان ئةوانةى لة حدودى نيزامى عامةيان وةكو طومت نؤيةم و دةية

كةةردو سةةاييوئةمانةى تريشى كة من هةمويب وردةكاريب  نةةةى يا بةةة ليذ يةةدةم  ئةةةتوامن ب لةةةو  ،ة  كةةة  نةةةى  ئةوا
 .ناو نةسةكةةوة لة َيتضوار ضَيوةن كؤ بكرَينةوة ئةوانةى كة تازةن ىَين
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 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

يةةةبةرَيز ليذنةى تاي سةةةرجنَيكتان هة بةةؤ كارو ،بة ةند ئةطةر راو   هةةةرَيب  يةةرى  لةةةمان يةةانيش وةز بةةارى ثةر
 . ةرموون كاك عةباس

 :بةرَيز عباس  ةتاح صاحل
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ردةكارية وسةبارةت بةم و ،هةم دةنطمان لةسةر داوة ،بارةت بةم بابةتة ئَيمة هةم ثَيشنيارةكة قةبوَلكراوسة
تةةةوةةند وةزارةض بةةةم بابة ئةةةو ر ،تَيه ثةيوةنديدارة  سةةةريانة  نةةة لة بةةاس ئةةةم وةزارةتا يةَةرة  كةةة ل نةةةى  َينمايا

سةةايةكة دةرو ئةو وةزيرة بةرَيزانةى كة لَيرةن يان ل دةكرَي كةةة يا نةةني  مةةادة  بةةةت ضةةدةيةَةرة ئا مةةايي تاي َي رَين
بةةارودؤ  ر ،وسنوردةكاريةى تَيدا بنوئةم و ،دةركةن طةةةَل  تةةوانني لة ئةةةوةى ب طةةوجنَيننيةةَينمايبةةؤ  ، ةكانيش بي

 .زؤر سوثاس
 سةرؤكى ثةرلةمان:جَيطري  بةرَيز هيمن امحد محة صاحل /

 .مان ئةطةر سةرجنَيكت هةية  ةرمووبةرَيز وةزيرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلة
 :يرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمانظااَل  ريد ابراهيب /وةز. بةرَيز د

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
هةةةر )ئةو با يةَةرة  كةةة (27بةتانةى كة باسكراون لة ناو ئ مةةا دة ،خاَلة عةةامضةةئي مةةى  نةةاو نيزا ئةةادابى  ،َيتة  مةةا  ئي
كةةةمشان  ،ئيما ما ةكانى مرؤظة و ئيما سةحةى عامةية ،ئيما ئاسايشى نةتةوةيي و ،عامة يةَةنج حاَلةتة هةةةر ث

 .وومانة بؤ وان و زؤر سوثاسكة سياية كردؤتةوة نارد
 
 

 :محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانامحد  بةرَيز هيمن

(لة 4( داوا لة ليذنةى تايبة ةند دةكةين ماددةى )4ينة سةر طفتوطؤكردن لة ماددةى )ضبةرَيزان ئَيستا دة
 .خبوَينةوة  ةرموونراثؤرتى هاوبةشى هةرسَي ليذنةى تايبة ةند 

 :بةرَيز جالل حممد امني

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :سزايةكان

مةةةرجئةطةر ريكالمَيه باَلو :يةكةم شةةَيلى  يةةةوة ثَي كةةانى دوو كرا نةةةدراوةكانى ماددة طةةة ثيًَ سةةَييةمى و رَي ةم و 
 .ئةم ياساية دةبَيت

 .يكالمةكة لة ثةخشكردن را بطريَيتراستةوخؤ ر-1
يةَةه -2 بةةة بِر داخوازيكارى ريكالم بةرهةم هَينى ريكالم و باَلوكةرةوةى ريكالم سزا دةدرَين بة يةرامةكردن 

 .(ملوَين دينار زياتر نةبَيت15ة )( هةزار دينار كةمرت نةبَيت و ل500لة )
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شةةَيَلكاريولة حاَلةتى دووبارةب :سَييةم نةةدةيونةوةى ثَي سةةزاكة دوو هَي يةةةدا  ئةةةم ماددة كةةةمى  طةةةى ية  ةكانى بِر
 زياد دةكرَي.

  :َيت سزا دةدرَيت بةبيشَيوَين دهةركةسَيه بة مةبةست ريكالم لَيبكاتةوة يا بيدرَينَيت ياخو :دووةم
 .قةرةبوكردنةوةى زيان لَيكةوتوو-1
 .نةوةو دانانى ريكالمةكة وةكو خؤىردكثابةندكردن بة ضاك-2

 :حل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز هيمن امحد محة صا

 .ا هةر بةرَيزَيه  ةرموو كاك جاللزؤر سوثاس ئَيست
 :بةرَيز جالل حممد امني

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
تةةةوة تةةةنيا دووةم دةمَينَي بةةة   ،ئؤتؤماتيكى لةبةر ئةوةى رَيطا ثَينةدراوةكانى ماددةى دووةم و سَييةم سَييةم 

 .، سوثاسلةبةر ئةوةى سَييةم لةوَي موعالةجةكراوة لةطةَل ئادابى عام و نيزامى عامة
 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

تةةةوة4لةسةر ماددةى )هةر بةرَيزَيه ئةيةوَيت  بةةةرز بكا سةةت  سةةتا دة مةةار  ،(قسة بكات ئَي نةةاوى تؤ ئةةةوةى  بةةؤ 
نةةاوى  نةةاكرَيبكةين دواى تؤماركردنى ناوةكان و خوَيندنةوةيان  تةةر ئيزا ةةة  بةةةرَيزَيكى  ئةةةو هةةي   بةةةرَيزان   ،

خةةان، ؤيانيان تؤماركردوة )سةرضنار خان، كاك دكتؤر رَيبوار، كاك ديارى، شادى خان، بةناوانة ناوى خ درية 
كةةاك  خةةان،  ثةةاك  لةةدين، رو حمةةي ا تةةؤر  كاك حكمةت، كاك دكتؤر ئيسماعيل، كاك سريوان، كاك هيمداد، كاك دك

يةةسل ،دكتؤرة طةالوَيذ ،رؤميؤ، ئاشنا خان، كاك رزطار، كاك نزار، كاك بةلني، كاك كاروان كةةاك ادر خةةان،  ، يةةزا 
 .سوثاس تةواو بةرَيزان هاورَي مال ستار(

 
 اعيل عبوى بةرَيز ادريس امس

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
كةةراوةيةك و دوو ما ى كؤمثانيا( سزاكان لة بِرطةى دووةم ذمارة4لة ماددةى )  ،ن يان خاوةنى ريكالم ديارى 

مةةا ى هاول ،اَلتيان ديارى نةكراوةوبةاَلم ما ى هاو بةةة  يةَةت  يةةةك زيادبكر كةةةم بِرطة شةةنيار دة كةةة ومةةن ثَي يةةان  َات
ببَيتة هؤى لة  ،ى بكرَيت لة كاتى كةوتنى تابلؤيةك بةهؤى باو باران يان هؤيةكى ترَاتيان طرةنتوما ى هاول

نةةداركردنيان يةةان بري مةةاَل ،دةستدانى كةسَيه  يةةةنن  لةَةه هاول يةةان زةرةر بطة يةةانوو مو يةةا  ،َات سةةتة كؤمثان ثَيوي
 .، سوثاسكردنةوةيان بكاتوتةحةموىل قةرةبو
 :ى ثةرلةمانصاحل / جَيطري سةرؤكبةرَيز هيمن امحد محة 

 رووثاك خان  ةرموو.
 :وثاك امحد رمحانروبةِرَيز 

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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كةةارى يثَيويستة بكرَيتة حوكمة سزاي ،(م كة بة ناونيشانى سزاكانة4ماددةى ) خةةوازى  لةةة دا ةكان و هةروةها 
بةةة كةرةوةى ريكالم سزا دةدرَيات بةرهةم هَينى ريكالم لة باَلوريكالم كة باس لةوة دةك كةةردن  ن بة يةرامة 

نةةةبَيت15هةزار دينار كةمرت نةبَيت و هةروةها لة ) (500بِرَيه لة ) يةةاتر  نةةار ز شةةة  ،(مليؤن دي ثةةَيب با مةةن 
 .، زؤر سوثاسمليؤن (5مليؤنة كةم بكرَيتةوة بؤ ) (15ئةو )
 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

 كاك بةَلَين  ةرموو.
 :ن امساعيل حاجى ابراهيبز بةَلَيبةرَي

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
نةةةداوةكان طةةة ثَي يةَةت رَي يةَةي دةوتر كةةة ث ئةةةوةى  كةةرد  سةةتكارى  سةةَييةمان دة مةةاددةى   ،ديارة ئَيمة لةبةر ئةوةى 

تةةةوة4لةبةر ئةوةى ماددةى يةكةمى بِرطةى يةكةم لة ماددةى ) تةةر دابِرَيذرَي طةةةر  ،(م بة شَيوازَيكى  ئةةةَلَي ئة
يةةاَيشَيلى مةرجةكانى ماددةى دووهةمباَلو كرايةوة ثريكالمَيه  بةةة ج بةةةس  ،، ماددةى سَييةم  ئةةةبَي  يةةةعنى 
تةةةوة نةةةطرت ،ىَينَي تةةةواوةتى هةَل بةةة  سةةَييةمان  مةةاددةى  مةةة  ئةةةوةى ئَي بةةةر  تةةةوة  ،وةلة تةةةنزميان كردؤ بةةةاَلم 

دنةوةى ريكالم سزا دةدرَين بة كردوو داخوازى ريكالم باَلو ،، ئةوة ىَييَن وةكو تَيبينيةكرَيكمان خستؤتةوة
لةةة ) يةَةه  بةةة بِر نةةةبَيت و )500يةرامة كردن  كةةةمرت  نةةار  هةةةزار دي نةةةبَيت15(  يةةاتر  يةةؤن ز سةةتي ،(مل ا دلةةة را

يةةة جةةار  ،قازاجنى ريكالم و ئَيستا بةشَيكى زؤرى بازرطانى ريكالم قازاجنَيكى زؤرى هة نةةدَيه  ئةةةوة هة بةةةر  لة
لةةة بِر بةةدةن  طةةةر ال  شةةكيلة هةندَيه كؤمثانيا ئة نةةةوة مو جةةار بةاليا نةةدَي  يةةة هة سةةايةى لةوانة ئةةةم يا طةةةكان 

كةةات ،نةبَي تةةر دة قةةازاجنَيكى زؤر بةةةرا  مةةن  ،ئةطةر مليؤنَي دوو مليؤنيش يةرامة بكرَي لة بةران ئةةةوة  بةةةر  لة
س زؤر سوثا ،ن دينار زياتر نةبَييؤمل (30نَيه دينار كةمرت نةبَي و لة )يؤثَيب باشة بِرةكة زياد بكرَي لة مل

. 
 امحد محة صاحل /جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز هيمن 

 كاك حكمةت  ةرموو.
 :بةرَيز حكمةت حممد عبو زيد

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
مةةاددةى )ضةةهةر بةةةس  مسةةانكرد  شةةرتيش با سةةزايةكانة4ةندة ثَي مةةاددةى  تةةة  ،(  يةةةك بَي كةةةم بِرطة شةةنيار دة ثَي

يةةة وييَت التينى يةَلةت هاتينة نووسني ثوزيادكردن و ئةودةمَي ريكالم بَيتة ن سني بَيتة سزادان و ئةو تابلؤ
سةةني ،هةين بة شَيوازَي زمانةكى دى نةةة  ،يان هةر زمانةكى دى كورديا بَيتة نظي نةةى  كةةى التي نةةى وة ثةةَي التي تي

 زؤر سوثاس . ،تَيدابن بَيتة دروست كردن
 :امحد محة صاحل /جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

  ةرموو.كاك رزطار 
 بةرَيز رزطار حممد حممود:
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 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان .
يةةدرَينَيت2( بِرطةى )4ماددةى ) يةةاخود  ،( كة كة دةلَي هةركةسَيه بة مةبةست ريكالمَيه لَي بكاتةوة يان ب

نةةانى ضدوو ثابةندكردن بة  ،وويةك  قةرةبوكردنةوةى زيان لَي كةوت ،بيشَيوَينَيت سزا بدرَيت اكردنةوةى دا
لةبةر ئةوةى ئةو ريكالمة كة ئةدرَيندرَيت  ،بةراستى ئةمة حةقة حة زيشى تَيدا ديارى بكرَيت ،كالمةكةري

ةكى ترةوة كة دذبَي خةَله ياليةن كؤمثانياي، رةنطة لةاكى بكاتةوةضوة كة بؤى ديارى كراوة  وةكو خؤى تَي
سةةةر نةةةبَي لة قةةورس  نةةدة  طةة ي،بنَيرَي بؤ دراندنى بؤ ضاكردنةوةى ئةوة نةةةبَي ئة يةةا  حةةة زى ت نةةةبَي  ةر واى 

 .، زؤر سوثاسيةرامةكةى بكرَيت بة سَي ئةوةندة
 :امحد محة صاحل /جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

 كاك نزار  ةرموو.
 :بةرَيز نزار مال عبدالغفار
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 قسةكامن كرا زؤر سوثاس .
 :ى ثةرلةمانصاحل / جَيطري سةرؤكبةرَيز هيمن امحد محة 

  ةرموو دكتؤر حمي الدين.
 :بةرَيز د. حمي الدين حسن يوسف

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
يةَةت4ماددةى ) شةةكردن را دةطري لةةة ثةخ تةةةنها  ،(بِرطةى يةكةم راستةوخؤ ريكالمةكة  كةةالم  نةةةوةى ري بالوكرد

يةةة ،ديوار بةندمان هةية ،نوسينمان هةية ،ةيثةخشكردن ني سةةتةواذةية  ثةةَيب ،هةَلواسينمان هة ئةةةو دة يةةة  وا
اك بكرَي ئةوى تريان بِرطةى دووةم ئةوةى ثةيوةندى بة سزاكانةوة هةية لةسةر ض بنةمايةك ئةو سزاية ض

من ثَيب واية ئاماذة بةوة بكرَي ئةوةى دةقةكةى دكتؤرة ظااَل ثَيشكةشى كرد كة ئةطةر هاتوو  ،ديارى دةكرَي
بةةةجَيى بةة ،انةى ئةوان بةو سزاية سزا دةدرَيةو ثَي كةةَي جَي كةةات و  يةةارى دة سةةزاية د ئةةةو  بةةِرى  كةةَي  يةةة  ةاَلم ئا

 .، و زؤر سوثاسدةكات ئةو سزاية دةبَيت جيهةتَيه هةبَي ئةو سزاية جَيبةجَي بكات
 :امحد محة صاحل /جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

 كاك كاروان  ةرموو.
 :لةبةرَيز كاروان عبدالرمحان عبدال

 .ةمانبةرَيز سةرؤكى ثةرل
طةةةى  ،قسةكامن كرا دووبارةيان ناكةمةوة بةةؤ بِر كةةةم  لةةدين دة حمةةي ا تةةؤر  تةنها ثشتيوانى لة قسةكانى كاك دك

يةَةذ ،ووثاك خان دةكةمبؤ بِرطةى دووةميش ثشتيوانى لة ر ،يةكةم ئةةةو ر ى ةضونكة ئةم ثارةية يةكجار زؤرة 
 .ن، زؤر سوثاسمليؤ (5واية بكرَيتة ) كة ديارى كراوة باشرت

 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان ز هيمنبةرَي
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 دكتور امساعيل  ةرموو.
 ه:طبةرَيز د.امساعيل على 

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
كةةَيريكالمَيه باَلوكراوة ثَيشَيلى  ئةطةر بَيذينت ،سَي تَيبينيب هةية كةةرد  يةةان موخالة ةةةى  طةةةر  ،مةةةرج و  ئة

كةةالم يةعنى ياندةخوازَي  شةريكةى يان ريكالمَي بةةيبضةة ئةوَي دةخوازَي ري تةةةجاوز  ،اك  هةةةتَي  ئةةةو جي يةةان 
 . زيؤنَي نا ديارَيكردنا ئةوة يةكدةكات وةكو تةلة

تَيبينيا من بَيذم داخوازيكارى ريكالم بةرهةم هَينةرى ريكالم و باَلوكةر وةكو يةك دَينة عقوبة كردن  :دوو
فةةة نى سةرثَييةع ،مليؤن دينار هةريةكَي عقوبة (15هةزار تا ) (500) نةةة  ،ى ئةوانة موختةل مةةةعقول ني

مةةة  سةرثَي طةةةل هةندَي ئةةةز  ئةةةخريَي  يةةة  بةةينت تَيبين يةةةك  نةةا وةك  هةةةتا عقوباوا بةةَي  ى هةرسَيكا يةك ئاست 
كةةردن رةدع  سةةالح  كةةردن و ئي قةةةرةبو  يةةة  بةةؤ رةدعَي يةةة  بةةؤ هةندَي بةةة  تةةة ييضةةعقو سةةةر دةبَي تةةة  ة ئيزا ةةة بي

كردن وكَي دةيةوَي تةحديدا قةرةبو ،ةرةبوكردنيش بَيتة ديارى كردنعقوبةى ئةسلى زائيدةن تةبةعى وة ق
 .، سوثاسبكات ليذنا تايبةتى

 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

  ةرموو ليزا خان.
 :بةرَيز ليزا  له الدين صابر

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
طةةةى ) مةةاددةى )2لةةة بِر خةةاَل4(م  كةةةم  شةةنياز دة يةَةت(م ثَي كةةرَي البرب شةةَيه ب كةةةم و دووةم تَيهةَلكَي بةةةر  ،ى ية لة
سةةزا  ،كةسةى كة بة مةبةستَيه ريكالمَيه لَي دةكاتةوة ئةوةى ئةو جةةار  بةةَي دوو يةةة  ئةطةر بة ثَيى ئةم بِرطة

كةةراوة بةةارة بنو ،دةدرَيت دوو خاَلي بؤ ديارى  شةةَيوةية دوو بةةةم  كةةرَي  طةةةر ب يةَةذرَيتوئة يةةاخود دابر  ،سةةرَيتةوة 
سةةَي بةةة هةركة يةَةت  سةةزا دةدر شةةَيوَينَيت  يةةاخود بي يةةدرَينَيت  يةةان ب تةةةوة  لةةَي بكا يةَةه  سةةت ريكالم ه بةمةبة

نةةاضيان ثابةندكردنى بة  ،كردنةوةى زيان لَيكةوتوو بة بِرى خةملَيندراوى زيانةكةوقةرةبو نى اكردنةوةو دا
 .ريكالمةكة وةكو خؤى، زؤر سوثاس

 :لةمانامحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةر بةرَيز هيمن

 سةرضنار خان  ةرموو.
 :ةرضنار امحد حممودبةرَيز س

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةةاي سةةةرجنَيكى يا يةةةيمةةن  ئةةةم ماددة سةةةر  يةةة لة طةةةى دوو ،ب هة نةةا بِر يةةةك  طةةةى  نةةاوة  ،بِر خةةاَلى دا دوو 

كةةةوتوقةرةب يةةان لَي نةةةوةى ز بةةة ووكرد نةةدكردنى  طةةةَل ثابة خةةؤىضةةو لة كةةةو وةك  نةةانى ريكالمة  ،اكردنةوةو دا
مةةاددةى )يكردنةوة ما َيكى مةدةنوقةرةبو ،ةيوكردنةوة بة ثَيى ياسا عقوبة نيوقةرةب مةةة  و  95و  85ية ئَي
ضواريش تةداويل  ةقةرةى  ،و تةكميلمان هةية و تةبيعي عقوبةى ئةسلي ،ونى عقوبا ان هةيةو( قان100



 101 

قةةةرةبوئيعرتازميان هةية، يةك،  ئةةةوةى  كةةولةبةر  مةةة وة كةةةوتوو ئة يةةان لَي بةةة نيى ز نةةد  ،ةيةةو و ةةان عقو ثابة
ناكرَي عقوبةيةكى تةبةعى بة تةنيا بَي عقوبةى ئةسَلي  ،اكردنةوةى وةك عقوبةيةكى تةبةعيةضكردن بة 

تةةةوةولةبةر ئةوة ئةبَي ئةو دو ،لةطةاَل نةبَي خةةؤى ىَينَي كةةو  نةةرَي  ،انة وة سةةَلى داب يةةةكى ئة شةةيا عقوبة لةطةَلي
 .، زؤر سوثاسةونى لة عقوباتا هاتووقانو (100و  95و  85وةك ئةوةى لة ماددةى )

 :احل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز هيمن امحد محة ص

 كاك دياري  ةرموو.
 :بةرَيز ديارى انور محة رحيب

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ن لةبةر ئةوةى زؤر درةنط دَييتة ئَيرة ثشتطريى دكتؤر حمي الدي ،بةشَيكى زؤرى سةرجنةكامن وتران ،كةمةي

وكردنةوة (م سزاكان خاَلى يةكةم راستةوخؤ ريكالمةكة لة ثةخشكردن و باَل4دةكةم لةوةى كة لة ماددةى )
هةةةم يةَةتو جؤرةكانوبةةة  يةةةوة رابطري شةةكردن ني ،ي تةةةنيا ثةخ بةةةَلَين يةةضةةونكة  كةةاك  شةةتطريى  خةةاَلى دووةم ث ة، 

مةةةكردنى كةرةوةى ريكم بةرهةم هَينةكانى ريكالم باَلوةكانى ريكاليدةكةم داخوازي الم سزا دةدرَين بة يةرا
نةةةك ) يةَةه  لةةةو وبةةؤ   ،هةةةزار (500بِر شةةَيه  نةةراون بة كةةة دا نةةةى  ئةةةو مةرجا شةةَيَلكردنى  طةةةر ثَي نةةة ئة و

طةةة ) كةةة رةن كةةةن  يةةؤن و  (5كؤمثانيايانةى كة ريكالم دةكةن عةستةم بايي برَيكى ئةوةندة زؤر ريكالم دة مل
لةبةر ئةوة ئةوة رَيطايان دةدات  ،ؤر زؤر كةم بَيت ثَيشَيَلكردنمليؤن دينارة بؤ ئةوان ز (15مليؤن و ) (10)

لةةة ) ،زؤر بة ئاسان ثَيشَيَلبكرَي يةَةه  بةةة بِر كةةرَين  مةةة ب كةةة يةرا كةةةم  شةةنياز دة كةةةمرت  (15بؤية من ثَي يةةؤن  مل
خةةةَلونةبَيت و بةسيرتين ريكالم بؤ   ه ونة هةر يةك لةم كؤمثانيايانة هةر بؤ ئةوةى بزانن بؤ زانياريتان 

كةةات ،(هةزار دؤالر300بايي ) ،( هةزار دؤالر200بايي ) ،( هةزار دؤالر100هةية بايي )  ،يةكجار ريكالم دة
نةةدة كةةات بةوة قةةد دة جةةا ) ،يةةةك عة يةةا )5ئين يةةؤن  هةةةم10( مل بةةة  سةةانةوة  بةةدات زؤر ئا يةةؤن  يةَةه و( مل و جؤر

 .، سوثاسهينيش دةكات
 :نامحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةما بةرَيز هيمن

 دكتؤر رَيبوار  ةرموو.
 :َيز د.رَيبوار عبدالرحيب عبداللةبةر

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةةتةوةكان لة خاَلى يةكةمدا هاتيسةبارةت بة سزاي يةةةكَيه ووة دةَلَي را بةةةر خؤ  تةةة  كةةة طرياوة شةةَيوانةى  لةةةو 

كةةرَيبةةة سةةت ب نةةا تةندرو سةةةلةن  كةةى مة كةةة ريكالمَي ئةةةوةى  سةةزادانى  بةةؤ  يةةةك  سةةتةو، ثَيى بِرطة خؤ ئةةةلَي را
بةةة  ،ريكالمةكة لة ثةخشكردن رابطريَيت نةةد  يةةانى طةيا شةةكراو ز سةةت ثةخ نةةا تةندرو ئينجا ئةطةر ريكالمَيكى 

سةةتةهدةف طةةريَي ئةةةو ،شةةةرحيةى مو شةةةكة راب تةةة ثةخ سةةوو را كا يةةةنةةةطريَيت ض  شةةنيار  ،ودى هة مةةن ثَي يةةة  بؤ
لةة يةَةه  هةةةموو ريكالم كةةة  كةةرَي  يةةة ئيزا ةةة ب ئةةةو  ةقةرة كةةرَية وةزاردةكةم  تةةةر ب شةةنبريى  ل تةةى رؤ ضةةونكة  ،ة

ساية دةطوجنَي هةموو ريكالمَيه لة وةزارةتى رؤشنبريى  لتةر بكرَي كة كام ريكالم لةطةَل بنةماكانى ئةم يا
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سةةاية  ،كامةيان ناطوجنَيت ئةةةم يا ضونكة ئةطةر ريكالمَيه نا تةندروست بوو زيانى طةياند بة ثَيى بِرطةكانى 
يةةةك زيانةكةى زؤرترة ،تة كة زيانى طةياندئةو كا ،نةطوجنا و ثةخشكرا ئةةةوة  شةةةكةية  لةةة ثةخ كةةة   ،لةةةوةى 

بةةَي (15( هةزار دينارو )500وة )وسةبارةت بةوةى كة هات :دوو كةةةى دة نةةار يةرامة يةةؤن دي يةةار  ،مل سةةتى د را
بةةة )يني كةةااَل  مةةة  كةةالم و كا مةةة ري كةةة كا بةةة )500ة  مةةةيان  كةةرَي و و كا مةةة ب نةةار يةرا هةةةزار دي يةةؤن 15(  ( مل
كةةرَي ،رامة بكرَي و كَي ديارى دةكات لةسةر ض ثَيوةرَيكةية لةَةة ب سةةَي خا ئةةةو  كةةة بؤية رةضاوى  يةةةك ثَيوةرة  ،

ئةةةو دامةديار بكرَي شةةوَينة  ئةةةو  يةةا  سةةة  ئةةةو كة كةةات، دوو  يةةارى دة كةةة د كةةة يةرامة يةةة  جةةؤرى  ،زراوة سةةَييةم 
هةةاتوة ( مليؤنى ب15(هةزارى بةر دةكةوَي و ئةوةشى كة )500ريكالمةكة ئةوةى كة ) تةةر  ةركةوَي خاَلَيكى 

ئةةةَلَي قةرةب طةةةى دووةم  لةةة بِر لةَةَي  قةةةرةبودة ضةةؤن  كةةةوتوو  يةةان لَي نةةةوةى ز سةةتيدا روون ووكرد تةةةوة را و بكرَي
تةةر ئيزا ةةة  ،بكرَيتةوة ونيَب كة ضؤن قةرةبوو؟ ئةبَي دياربَي رويةني خةةاَلَيكى  يةةان  تةةر  يةةةكى  مةةن بِرطة يةةة  بؤ

كةةةدةكةم بؤ بِرطةى دووةم ئةويش ئةوةية ك نةةانى ريكالمة بةةةهاى دا بةةة  نةةى  مةةة كرد كةةة  ،ة يةرا ئةةةوةى  تةةا  وا
 .، سوثاسريكالمَيه لَي دةكاتةوة ئةو كةسة بة بةهاى ريكالمةكة بةهاى ريكالمةكة يةرامة بكرَي

 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

 كاك رؤميؤ  ةرموو.
 :بةرَيز رؤميؤ حزيران نيسان

 .ةرلةمانبةرَيز سةرؤكى ث
بةاَلم داوا لة جةنابى سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةم هةندَيه جار بؤ ئةوةى ئةو الية  ،قسةكانى من زؤرى كران

  ......و جار لةواليةوة دةست بة نوسينى ناوةكان بكة بؤ ئةوةى ئةوانيشونةَلَي قسةكانى من كران هةم
 

 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

يةةةكى  ني،بةرَيز كاك رؤميؤ ئَيمة كة ناوةكان دةنوس نا هةةةر ال سةةةر  سةةان لة شةةَيوازَيكى يةك بةةة  يةةن  هةوَل دةدة
 .َيه الوَي يان لةوالى وةر بطريَيثةرلةمانتار ،ثةرلةمان هةر جارةى نة ةرَيه يان بةرَيزَيه

 :بةرَيز رؤميؤ حزيران نيسان

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
كةةةرةوة2ذمارة )بةاَلم لة بِرطةى دووةم  هةةةروةها باَلو هةةَين و   ،( كة يةرامةكان لةسةر داخوازيكارو بةرهةم 

لةةة ) كةةةى  بةةؤ ) (500من ثَيب واية نابَي هةرسَيكيان لةسةر يةك ئاست بن و جؤرى وعقوبة  (15هةةةزارةوة 
 (مليؤنةكة، سوثاس.15كةمرت بكرَيتةوة لة )بؤية من ثَيب باشة  ،ةكةى زؤرةيمليؤن وابزامن بؤشياي

 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

  ةرموو شادي خان.
 :بةرَيز شادى نوزاد وهاب
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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يةةةدا4ماددةى ) لةةةم ماددة طةةرنط  هةةةرة  يةَةه يةةنى نيوبةةو ،(م لة سزاكان خاَلَيكى زؤر  كةةة كات يةةة  ئةةةو حاَلةتة ة 
يةةاريكراودة مةنده بينةرَيه ياخود بيسةرَيه زةرةركةسَي كةةى د لةةة ريكالمَي يةَةت  يةةا ،ب لةةةم  ئا سةةزادان  حةةوكمى 

ضةةؤني ضةةؤن  تةةةيا  بةةةِريحاَلة ئةةةم ة؟  بةةؤ  يةةاريكراو  قةةةرةى د يةةةك  ة نةةدةكان  نةةة تايبة ة سةةتة ليذ مةةن ثَيوي اى 
سةةةنَييَن و ئةو كةسانةى زةرةربؤ  ،سزايانة زياد بكةن شةةتوانَي بي يةةاريكراو و ئة كةةى د لةةة ريكالمَي بةةن  نةةد دة مة
وة ومةند بتوانيويةتى بيسةنَييَن كة زةرةران هةية لةسةر شتى لةم جؤرة كة موستةهليه قةزاى عالةميشم

نةةةداوة سةةتى ثَي سةةةد را تةةة  ،لةوةى ريكالمةكة لة سةدا  جةةؤرة حاَلة ئةةةم  طةةةى  سةةتة جَي سةةزاكانة ثَيوي لةةة  يةةة  بؤ
كةةراوة ) ،بكرَيتةوة يةةارى  كةةة د كةةةمرت500خاَلي دووةم لة بِرطةى يةكةم ئةو سزايةى  هةةةزار  تةةرين ( ين و زؤر

لةةةو  (15) يةةارى  كةةاد د بةةةَلَين  كةةاك  هةةاوراى  نةةار  يةةؤن دي يةةة زؤر مل بةةِرة ثارة ئةةةم  كةةة  لةَةةدا  مةةةخا  ،زؤر كة
كةةةوَيت سةةت دة مةةا دة لةةة ريكال كةةة  تةةةى  لةةة  ،موقارةنةتةن بةو داها طةةةى دووةم  كةةاك لةةة بِر هةةاوراى  لةَةةكانى  خا

يةَةدابَي، سةرضنار خامن كرزطارو سةر شةةى ت خةةة ثَيويستة حة زي بةةة وضةةنار  كةةردوان زؤر  سةةى  شةةتى با  ،ردو در
لةةة  ،واللة زياتر دةقةيةك زياتر رؤى تاوةكو ناوى بةرَيزت بَينب بةةدةم  مةةاذةى ثَي خاَلَيكى تر هةية ثَيويستة ئا

بةةؤ  ةقةرةى دووةم بةو ثَييةى كة ئَيمة دةنطمان لةسةر ئةوة دا  ةقةرةكة ال بب مةةان  سةةيايةيةكى نوَي ةين و 
سةةتانا بةاَلم يةكَيه لةو خ ،دانا هةةةرَيمى كورد لةةة  هةةةن  كةةة  نةةة  هةةةرة طرنطا نةةاكرَي اَلة  كةةارى ثَي سةةتا  تةةاوةكو ئَي

مةةة  ،هَينانى ريكالمةكان لة نَيوةندى شارةكانةبةكار كةةة ئة سةةتنةوة  كةةةوة دةبة بةةة ية ئةو رَيطايانةى شارةكان 
مةةاددةى بؤية دةكرَي  ،ريكالم لةو نَيوةندانة نةمَييَن ،يةكَيكة لةو خااَلنةى كة دةبَي البربَي لةةة  كةةرَي  مةةة دة ئَي

نةةةوة 2) ( جَيى ئةوة بكةينةوة لة بِرطةى شةشةم جطة لة رَيطةكانى نَيوان شارةكان ئةو  ةقةرةية جَي بكةي
 .، زؤر سوثاسم بةو شَيوةى لَيهاتيةبةاَلم ماددةى سَي ،لة ماددةى سَيهةم ثَيشنيازى بكةمبوو  من دامنا

 
 :ؤكى ثةرلةمانامحد محة صاحل / جَيطري سةر بةرَيز هيمن

 .زؤر سوثاس  ةرموو كاك سريوان
 :بةرَيز سريوان  رج حممد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

  .يدا دوورة تا سةرة دةطاتة ئَيمة زؤر دوورةةوا ديارة هةذار تا ثياوى  ةقري دةطاتة ب
 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

سةةةرجن طةةةر راو  سةةريوان ئة كةةاك  يةةة  لةَةَيتكا خةةؤت ب كةةةى  يةةة راية كةةة هة سةةةر ماددة ئةةةو  ،بةةةلَي  ةةةرموو ،َيه لة
 .بت دةستيان بةرز كردؤتةوة  ةرمووبةرَيزانةى تريش ثةرلةمانتارن وةك جةنا

 :بةرَيز سريوان  رج حممد
 .ثةرلةمان بةرَيز سةرؤكى

بةةان مولَي ئةطةر تةحةضبةاَلم من تةنها وابزامن دة  سانيةم ثَي ئة ،زؤرينةى قسةكامن وترا كةةةيت قور لةةة  ،ب
من  ،يةتىيبِرطةى يةكةما كة ئةَلَي ريكالم باَلو كرايةوة ثَيشَيلى مةرج و رَيطا ثَينةدراوةكانى ئةوة سزايةكان
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سةةزاى كةةةم داواى  نةةة دة ئةةةو هاورَييا شةةتطريى  يةَةرة ث لةةةوة ل كةةةن  تةةر دة طةةةى  ،زؤر لةةة رَي هةةات و  طةةةر  ضةةونكة ئة
بةة شةةتيمانة  ئةةةم ني يةةةكى  كةةةوة ثريؤز خةةةَلكا وؤ  وريكالمَي نةةى  لةةة زةي خةةؤ  كةةةداركرا دواى  شةةتَيه لة هةةةر  نةةة 

لَيرة من  ،تةنها بري لة ثارة كراوةتةوة ،مةعنةوى بة ثارة ناكرَيتةوة ،و بة ثارة كردنةوةوناسرَيتةوة و قةرةب
ثةةريؤز  شةةتى  بةةؤ  بةةةرن  لةطةَل ئةوةيام كة بري لة شتَيكى تريش بكرَيتةوة بؤ ئةوةى خةَلكانَيه نةيةن دةست 

نةةدة  ،ى ياسايةك هةبَي رةدعيان بكاتةوةيةعن، ى كةلتورىشت يةةة ئةوة ضونكة ئَيمة ئةزانني هةندَيه شت هة
جةةا  ئةةةدةمضةةثارة قازانج ئةكات دةجار دووبارةى دةكاتةوة  يةةؤن  ئةةةدةم ،ية دة مل يةةؤن  سةةت مل يةةؤن  ،بي سةةي مل

شةةتطريى رائي ،ئةدةم يةَةرةوة ث ئةةةوة ل بةةةر  ئةةةويةةلة هةةةموو  كةةةم و  يةةارى دة كةةاك د كةةة داواى  ةكانى  نةةةى  هاورَييا
 .، سوثاسةورةتكردنى زياتريان كردو

 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز هيمن 

 .رمووكاك هيمداد  ة ،دةست خؤى كاك سريوان ،سانية( 51) سانيةت كرد دروستة ئةوة داواى دة
 بةرَيز هيمداد صباح بالل:
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

مةةة ،ر خاَلى سَييب هةيةمن تَيبينيب لةسة ئةةةم ريكال شةةَيَلكارى  ةند ضةةيةةةعنى  ،لة حاَلةتى دوباركردنةوةى ثَي
جةةار ،جار ثَيشَيَلكارى دوو جار تةةةوة ،سَي  يةةار بكرَي بةةة د نةةةى  ئةةةم حاَلةتا سةةزاى  يةَةت  ئةةةوة دةب بةةةر  يةةاتر لة ، ز

بةةَي رونكردنةوة لةسةرى بدرَيت، مةةيش دة شةةكردنى ريكال ثةةَيش ثةخ لةةة ،دووةمني  ئةةةوةى  لةةةم  بةةؤ  تةةةرَيه   ل
 .، سوثاسبوارةوة ثشتطريى دكتؤر رَيبوار دةكةم

 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

 طةالوَيذ خان  ةرموو,
 :عثمانبةرَيز د.طةالوَيذ عبيد 

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

جةةارَيك ،ونكردنةوة دراو(م سزاكان لة خاَلى يةكةم ر4ماددةى ) كةةات  سةةت نا تةةر رثَيوي بةةدةينى  نةةةوة   ،وونكرد
بةاَلم لة خاَلى دووةم لَيرة داخوازى كارى ريكالم بةرهةم هَينى ريكالم و باَلو كةرةوةى ريكالم نوسراية سزا 

كةةة ) يةَةه  هةةةزار500دةدرَين بة يةرامةيةك بة بِر يةَةرة رو ،(  شةةكرا نييةةن نيول يةةاةيةةة ئا ئةةةو  ، ئا سةةَيكيان  هةر
يةةةكَيكيان 500) هةةةزارة دةدةن500ئةةةو )( هةزارة دةدةن يان  يةةارى  ،(  كةةة د يةَةرة بِرة شةةة ل ثةةَيب با مةةن  يةةة  بؤ

 .، زؤر سوثاسنةكرَي بة ثَيى حةمجى خراثى ريكالمةكة قازى بِريار بداو ئةوكات سزاى بداتن
 :محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن امحد

  ةرموو بدرية خان.
 :بةرَيز بدرية امساعيل حممود

 .ثةرلةمان بةرَيز سةرؤكى
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مةةة ونيشان ثشتطريى لة قسةكانى رو( ناو4بة نسبةت ماددةى ) بةةةو حوك ثاك خان دةكةم لةسةر ئةوة بكرَي 
كةةة  ،(4سزايةكان و لة ماددةى ) كةةالم  من ثَيب باشة ماددةيةكى سةربةخؤ زياد بكرَي ياساى نوسينطةكانى ري

 .، سوثاسلة هةرَيب بةركارة هةَلدةوةشَيتةوة
 :د محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانامحبةرَيز هيمن 

 كاك هاورَي  ةرموو.
 :بةرَيز هاورَي بنْا  حممد

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةةةرى  ،طرنطى ماددةكانى تر كةم ناكةمةوةلة ئةهةميةت و  سةةزاكان جةو ضةةوارةم  مةةاددةى  يةةة  ثةةَيب وا بةةةاَلم 
لةة ،ثرؤذة ياساكةية كةةة مةب ئةةةوةى  خةةاَلى دووةم  كةةةم  طةةةى ية كةةردلة بِر يةةارى  بةةؤ 500وة )وةيَيكى د هةةةزار   )

نةةةارلم (15) شةةةتى  ،يةةةؤن دي هةةةةبوو ثاَلث شةةةنياريان  نةةةدَيه ثَي بةةةرادةران هة بةةةةى  كةةةة زؤر ئةةةةوةى  سةةةةرةراى 
نةةةكرَين و  ،ان دةكةم و ناوةكانيشيان دةَلَيبثَيشنيارةكةي سةةتكراوة  نةةدن دة لةَةةكانى راطةيا بةاَلم بؤ ئةوةى كةنا

لةةة د خةةؤى  يةةةتى  سةةاكة جةوهةر نةةةداتثةةرؤذة يا سةةت  تةةة  ،ة لةةة وةزارة بةةةى  يةةةكى هاو كةةةم ليذنة شةةنيار دة ثَي
تةةةرى  ،ثةيوةنديدارةكان بةم ثرؤذة ياساية دروست بكرَي لةةة  ل يةَةت  هةةةم د يةَةه بةر هةةةر ريكالم بؤ ئةوةى كة 

بةةوار ،بؤية ثشتطريى كاك دكتؤر حمي الدين ،َي دواتر باَلو بكرَيتةوة ئةو ليذنةية دةر ب كةةاك رَي  ،كاك بةلَين 
 ، خاتوو سةرضنار دةكةم، سوثاس.يارىكاك د
 امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز هيمن 

 ئاشنا خان  ةرموو.
 
 

 :بةرَيز ئاشنا عبداللة قادر
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كةةراوة د( سزاكان لة بِرطةى دووةم4تَيبينيةكةى منيش هةر لةسةر ماددةى ) يةةارى  كةةة د يةةةى  ا لةو بِرة ثارة
يةةةكى زؤر زؤر ،يةرامة وةكو يةةة ثارة بةةِرة ثارة ئةةةم  كةةالم بةراستى  كةةو ري سةةةلةيةكى وة بةةؤ مة مةةة  ضةةونكة  ،كة

يةَةه ئةيريكالم بابةتَيكة بة ساني كةةرَي كات طةةةَل دا دة لةَةةى لة بةةة  ةةرَيب مامة لةةة زيؤنى ضةةة  كةةةناَلَيكى تة بةةؤ  ى 
سةةانية بةةة  ةةرَيب و  ئةةةكات  طةةةَل  يةةة ،ريكالمَيكى ئةدةييَت قسةت لة ئةةةوة  بةةةر  مةةة لة ئةةةو ريكال طةةةر  جةةار ئة ك 

ئةةةكاتوات رةنطة بة مليؤنان دينار قازانج ئةكات يةك جار بِروبِر لةةَي  خةةؤى  تةةةواوى  نةةة  ،ات قازاجنى  بةةؤ  و
ئةةةكات لةةَي  بةةِرة  ،ريكالم دةكات بؤ ضايةكى زةعيفى بة  ونة بة مليؤنان دينار قازاجنى  ئةةةو  سةةتة  يةةة ثَيوي بؤ

نةةةة هةةةةتا تةنا سةةةتى  كةةةرَي بةرا يةةةاد ب يةةةة ز نةةةدن و ثارة لةةَةةكانى راطةيا لةةَةةتى كةنا شةةةاندنةوةى مؤ تةةةا هةَلوة ت 
بةةابَلني  كةةة  شةةوَينانةى  ئةةةو  يةةا  يةةة  ئةةةو كؤمثانيا سةةزاى  سةةعودية  لةةة  كؤمثانياكانى ريكالميش بِروات بؤ  ونة 
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ئةةةبَي  ،هةزار رياَل ديارى كراوة (100هةزار رياَل بؤ ) (500ى ئةكةن بة ) سةرثَي مةةن  عةةةتى  بؤية بة قةنا
 .مليؤن دينار، سوثاس (25) مليؤنةوة بؤ (5لة )زياد بكرَي 

 بةرَيز هيمن امحد محة صاحل / جَيطري سسةرؤكى ثةرلةمان:

يةةة ئ مةةاددةى سوثاس ئاشنا خان بةرَيزان ليذنةى تايبة ةن ئةطةرا راو سةرجنَيكتان هة سةةةر  نةةة  نةةا جب طةةةر  ة
 .ثَينجةم

 :بةرَيز بذار خالد عبداللة
 .ةرَيز سةرؤكى ثةرلةمانب

ئةةةوة نزؤر ب كةةة ية كورتى ئيشارةت بة هةندَيه خاَل دةدةم هةندَي حاَلةت باسكران لَيرة لةسةر سزاكان  يةةة 
مةةة  يةَةت ئَي قةةابي كردب لةةةكاني عي هةةةموو مةجا تةةةزميى  هةةاتوة  سةةزايةكان  ئةم ياساية يان ئةم ماددةية حوكمة 

( ياساى قانون 1984َلى )( سا30( ياساي مةدةنى ياساى ذمارة )1951مان هةية ساَلى ) (40ياساى ذمارة )
كةةةو  نةةوان و مار شةةكاندنى عي كةةردن و  شةةتانة و ريكالم ئةةةو  كةةةو  جةةارةو مار نةةةى تي ئةةةو مةوزوعا يةةة  تيجارة

سةةاية شةةنيازة يا ئةةةم ثَي بةةؤ  سةةيةتةكة  ئةةةوة خسو كةةراوة  نةةاوة  ،هةمويان تةنزيب  يةةة داي ئةةةم ماددة ئةةةوة  بةةةر  لة
حةةةثس و  ئةوةى تر لةسةر ثرسيارَيكى تر دائيمةن زةرةرى ئةدةبي و هونةرى بة تةعويزةوة يةرامةية بة 

ئةةةتوانَيت  يةةة  قةةديرى هة سةةَلتةى تة سجن نية دادطا تةبعةن جيهةتى مةعنية بة ثَيى ئةم ماددةيةى دادوةر 
 .حةدى ئةعال ديارى بكات زؤر، سوثاسلة نَيوان ئةم بِرة ثارةية 
 :لةمانسةرؤكى ثةرجَيطري بةرَيز هيمن امحد محة صاحل /

كةةةين سوثاس  بةرَي نةةد دة نةةةى تايبة ة لةةة ليذ سةةتا داوا  زان بؤ ئةو تَيبيين و سةرجنانةى كة خستانة روو ئَي
 .ةكان  ةرموونجبنة سةر خوَيندنةوةى ماددةى ثَينجةم لة راثؤرتى هاوبةشى ليذنة تايبة ةند

 
 

 :بةرَيز شايان كاكة صاحل حممد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

طةة كةةدا ئة نةةدا ماددةى ثَينجةم : لةكاتَي سةةا كارثَيكراوةكا لةةة يا يةةة  كةةردارة تاوانكار ئةةةم  بةةؤ  نةةدتر  سةةزايةكى تو ةر 
 هةبوو ئةوا سزا توندةكة جَيبةجَي دةكرَيت .

 :جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز هيمن امحد محة صاحل /

وة تكاية ئَيستا دةست بةرز بكاتة ،بكات زؤر سوثاس هةر بةرَيزَيه ئةيةوَيت لةسةر ماددةى ثَينجةم طفتوطؤ
 .نها كاك دكتؤر حمي الدين  ةرمووتة

 :بةرَيز حمى الدين حسن يوسف
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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نةةازامنتةنها لةس يةةة  كةةردارة تاوانكاريةكة ميةةة ني ،ةر  لةَةَيني ويةةضةةونكة جةر بةةا ب نةةازامن  كةةو ووة   ،شةةةوشةةةكة وة
 .طؤرانكارى بةسةر دابَيتوشةية بؤية داوا دةكةم ئةو و ،ةيضونكة ثَيشَلكارى ياساية ئةوة تاوانكارى ني

 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

يةةة بةرَيزان وةزيرانى رؤشنبريى و وةزيرى كاروبارى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمان سةةةرجنَيكتان هة طةةةر  ، ئة
 . ةرموون

 :وةزيرى رؤشنبريى /حممد سعيد علي بةرَيز
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كةةةين ،ةرلةمانئةندامانى ث لةةَي ئة شةةيتان  سةةةرنج و تَيبيني ،ليذنة بةرَيزةكان دةستخؤ يةةارة  يةَةى يةةد لةةة ج ةكان 
بةةوو يةةا  شةةي ،خؤ طةةةى دةستخؤ كةةرد جَي تةةةنزميى  سةةيكرد و  ظةةااَل با تةةؤرة  ئةةةوةى دك يةةان  بةةةى زؤر ة و راى يزؤر

بةة سةةةر  شةةى لة شةةنبري ،وةوئَيمة تةةى رؤ سةةَي وةزارة نةةةكان هةر لةةة ليذ كةةارم  شةةارةواني و  يمةةن داوا تةةى و  وةزارة
دارى شةةلة دوا دانيشتندا ئةو بةرَيزانةى كة ثَيويست دةكات كة بة ،ناوخؤى ثةيوةندى بة بابةتةكةوة هةية

وى جوملة بةندي و ئةدةبيات و زمانةواني و ودوا قسةم سيايةو رَيكخستنةوةى ثرؤذة ياساكةية لة ر ،بكةن
ا دةكرَي ئةوانةى بة تايبةت تةرجومة كراون ا زؤربةى زؤرى ياساكان كة تةماشدلة راستي ،دةستةواذةكانةوة

سةةايةى دا وةرطرياون تةرجومةى حةر ى كراون تَيطةيشتنيان نارةحةتة يان هةَلةى تيدلة عةرةبي اية ئةم يا
لةةة روثَيويست دةكات ر بةةَي  سةةتةواذةكانةوةوون و راست و رةوان  ئةةةدةبيات و دة نةةدي و  لةةة بة يةةة وى جوم ، بؤ
كةةوردى ذوانةى كة ثةيوةنديان بة ليزانَيه يان ئةثَيويستة زمانة مةةانى  نةةةواني و ز بةةة زما نةكانا ثةيوةنديان 

هةية دةوريان هةبَيت لة رَيكخستنةوةو تةنزيب كردنى ثرؤذة ياساكةو بة شَيوةيةكى روون و رةوان دووبارة 
 .لة هةمو اليةكتان دةكةم و سوثاس دةستخؤشى

 :مانامحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلة بةرَيز هيمن

 .يةكتان هةية  ةرموو كاك جاللبةرَيزان ليذنةى تايبة ةند ئةطةر رةئي
 

 :بةرَيز جالل حممد امني
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

يةةةكى تاوانكار تةةةعريفى  ،ةيةةةكى تاوانكارييةةبةةةلَي كردةوةي ،يةةةيسةبارةت بةوةى ئةوة كردةوة ئةةةوةى  بةةةر  لة
يةةاريكردكردنى كارَيكة يان نةكردنى كارَي ؟يةضيتاوان  بةةؤ د سةةزاى  كةةالم  ،وةوه كة ياسا  ئةةةوةى ري حة ةةةن 

 .، سوثاسزةندى بكةى، كةواتة ئةكرَي بة تاوان ناوكردنى كارَيكة و سزاشى بؤ دياريكراوة
 :د محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز هيمن امح

سةةوثاس بةةة خوَي ،زؤر  سةةت  كةةةين دة نةةد دة نةةةى تايبة ة لةةة ليذ سةةتا داوا  مةةاددةى )بةةةرَيزان ئَي نةةةوةى  (ى 6ند
 .ةرسَي تايبة ةند دةكةين  ةرموونراثؤرتى هاوبةشى  ه

 :بةرَيز شايان كاكة صاحل حممد
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 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةةةر6مةةاددةى ) سةةتة لة بةةة هةم ( ثَيوي شةةنبريي و الوان  تةةى رؤ شةةاراوةزارة تةةى  طةةةَل وةزارة ةوانى هةةةنطى لة
سةةانكارى و وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان رَينمايي ثَيويست سازى و بازرطانى طةشتوطوزارو وةزارةتى ثيشة بةةؤ ئا

 .ئةم ياساية دةربكات
 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

تةةةوة هةر بةرَيزَيه دةيةوَيت طفتوطؤ سةةكرتَيرى  ؟بكات لةسةر ئةم ماددةية با دةستى خؤى بةرز بكا بةةةرَيز 
وةزيرى هةرَيب بؤ كاروبارى  ،سرَيت بةرَيزان وةزيرى رؤشنبريىوةكان دةنوتا ناو ،سنوثةرلةمان ناوةكان بنو

 . و سةرجنَيكتان هةية بيخةنة رووثةرلةمان ئةطةر تَيبيين
 :يرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمانظااَل  ريد ابراهيب / وةز بةرَيز د.

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةةو ،داوة لةبةر ئةوةى لة ماددةى يةك رةئى خؤمان كةةؤك  ئةةةوة  سةةةر  يةةر لة نةةاوى  ،ينوهةردوو وةز سةةتة  ثَيوي
هةةةَلبطريَيت يةةرو وةزارةت  يةةدارن  ،وةز نةةةى ثةيوةند ئةةةو وةزارةتا كةةة  كةةردةوة  ئةةةوة  سةةةر  يةةدمان لة تةةا تةئك وا

هةةةمو سةةتة  كةةةنوثَيوي مةةايي دةرب كةةةوة رَين شةةَيو ،يان ثَي بةةةو   كةةةين  شةةنيار دة يةةة ثَي شةةةم بؤ مةةاددةى شة ةية 
 دابرَيذرَيتةوة:

سازي و واني و طةشتوطوزار وةزارةتى ثيشةة لةسةر وةزارةتةكانى رؤشنبريي و الوان و وةزارةتى شارةثَيويست
 .بؤ ئاسان جَيبةجَيكردنى ئةم ياساية دةربكةنبازرطاني و اليةنة ثةيوةنديدارةكانى تر رَينمايي ثَيويست 

 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

ئةةةوةى ئةو بةرَيزانةى دةستيان بةرز ،يرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمانوةز سوثاس بؤ بةرَيز كردؤتةوة بؤ 
سةةريوانناويان تؤماربكةين )كاك زانا ،كاك بةَلَين، كاك دكتؤر رَيبوا كةةاك  خةةان،  خةةان،  ،ر، سةوسةن  ضةةنار  سةر

 .كاك شاخةوان  ةرموو (كاك شاخةوان
 

 :ىرؤوف مصطفبةرَيز شاخةوان 
 .ةرلةمانبةرَيز سةرؤكى ث

تةةى ا( ئةَلَي ثَيويستة لةسةر وةزارةتى رؤشنبريي و الوان و بة هةم6ديارة لة ماددةى ) طةةةَل وةزارة هةةةنطى لة
شةةتوطوزارو وةز تةةى ثيشةشةةارةواني و طة تةةى ارة سةةى وةزارة كةةة با يةةة  يةَةه هة يةَةرة خاَل مةةن ل طةةانى و  سةةازي و بازر

نةةةكراوة و زةرورة  يةَةتنةةاوخؤ  يةَةرة ب نةةاوى ل نةةاوخؤى  تةةى  نةة ،وةزارة شةةةكةى ثةيوة لةةة ئي شةةَيه  ى دضةةونكة بة
اندنى ثؤستةرو با بلَيني ئةوةى بابةتى ريكالم بةوةوة هةية هةندَي ئيجرائات هةية لة كاتى لَيكردنةوةو دِر

لةةةوةبَيثَيويس ،و ئةوانةية نةةاوى  نةةاوخؤى  تةةا  ،تة وةزارةتى  كةةة  لةَةَيني ئيجرائاتة بةةا ب طةةرتن و  يةةةعنى  ضةةونكة 
 .، زؤر سوثاسوةزارةتى ناوخؤ هةية رادةيةكى زؤر ثةيوةنديشى بة

 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن
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 سوسن خان  ةرموو.
 :بةرَيز سوسن حممد مري خان

 .نبةرَيز سةرؤكى ثةرلةما

بةةة ي(مدا لة بِرطةى كؤتاي6ثَيب واية لة ماددةى ) شةةنبريي و الوان  تةةى رؤ سةةةر وةزارة سةةتة لة لةَةَي ثَيوي دا كة دة
تةةةة اهةم طةةانى وةزارة سةةةازي و بازر شةةة  تةةةى ثي شةةتوطوزارو وةزارة شةةةارةوانى و طة تةةى  طةةةةَل وةزارة هةةةنطى لة

يةَةت سةةاية دةربكر ئةةةم يا سةةانكارى  بةةؤ ئا سةةت  مةةايي ثَيوي يةةدارةكان رَين يةَةرةدا  ،ثةيوةند يةةة ل ثةةَيب وا ةند ضةةمةةن 
ئةةةو ب ،رستةيةك زياد بكرَي بةةؤ  تةةريش  بةةةرَيزةكانى  لةةةمانتارة  ئةةةو ثةر يةةان ِرهةروةها هةروةكو  بةةاس  يةةة  طة

سةةثؤر هةروةها ليذنةيةكى تايبة  ،بةاَلم من ثَيب وا دةبي ئةو رستةية زياد بكرَي ،ئاماذةيةكيان ثَيدا ةندو ث
نةةةةوانى لة سةةةثؤرى زما كةةةانى ث يةةةدياو ئامرازة كةةةانى م طةةةةَل ئامرازة يةةةدارةكان لة تةةةة ثةيوةند يةةةةن وةزارة ال

المةكان بة كورديةكى زؤر رةوان بنوسرَيت و رَيطا ثةيوةنديكردن ثَيكبهَيندرَي و هةوَلى جدى بدةن كة ريك
ئةةةم  ،نةدرَيت كة بة رَيطاى ريكالمةوة زمانى كوردى زياتر بشَيوَيندرَيت سةةتةيةو  سةةتةية زؤر ضةةئةةةم ر ةند ر

بةةدةن  ،، يةعنى ئاماذةى ثَي بكرَيثَيويستة لةوةدا ضونكة وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان دةبَي زؤر طرنطى بةوة 
يةةاربَيكاتةى ك كة ئةو يةَةى د ، زؤر ة ريكالمى بازرطانى موا ةقةتى لةسةر كرا ئةو ليذنةية حزورة هةبَي و ج
 .سوثاس
 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

 كاك بةَلَين  ةرموو.
 :ةلَين امساعيل حاجى ابراهيببةرَيز ب

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ظةةااَل  ،كاك شاخةوانة بؤ يثَيشنيازةكةى منيش بة ثشتطريي تةةؤرة  بةةةرَيز دك كةةة  صةةةى  ئةةةو نة هةةةمان  يةةةعنى 
كةةرد ،وةزارةتى ناوخؤى بؤ ئيزا ة بكرَيروو زائيدةن يةخستي سةةةر وضونكة لة ثَيشرتا باسى ئةوانةمان  وة لة

بةةة بةرَي نةةدى  كةةة ثةيوة نةةةن  يةةةتى هاتووةجادةو شؤستةكان بة تايبةت ئةو هَيمايا يةةةوبةرا بةةةر  ،ضةةؤوة هة لة
 .، زؤر سوثاسرةتى ناوخؤى زةروريةتة لَيرةيا هةبَيتئةوة وةزا

 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

  ةرموو كاك زانا.
 :بةرَيز زانا خالد مسايل

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة رةنطة ى لة دواى يةكةوة بة زجنرية نةيةت و ئةوةى ئاماذةى ثَيكراوولةبةر ئةوةى ناوى وةزارةتةكان هةمو
يةَةدابَي لةةةمان  ،نةقسى ت بةةارى ثةر بةةؤ كارو هةةةرَيب  يةةرى  بةةةرَيز وةز كةةةى  لةةة راية شةةتطريى  يةةة ث بةةةو بؤ كةةةين  دة

 .شَيوةية تةسبيت بكرَي
 :محد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز هيمن ا
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 كاك سريوان  ةرموو.
 :بةرَيز سريوان  رج حممد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ، ثشتطريى لَي ئةكةم و سوثاس.يةن بةرَيز دكتؤرة ظااَلوة كراالقسةكانى من لة
 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز هيمن 

 دكتؤر رَيبوار  ةرموو.
 :َيز د.رَيبوار عبدالرحيب عبداللةبةر

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

قةةةكانى  ةةرة  سةةاية دة ثةةرؤذة يا ئةةةو  سةةثؤري و  ةةضلةبةر ئةوةى  شةةن و  ةةرة ث فةةةنة بةةة  ،رة وةزي نةةدارن  ثةيوة
فةةةى  كةةةوةضةةوةزي يةَةتةند وةزارةتَي تةةى  ، ناكر شةةارةوانى وةزارة طةةةل  كةةةوة لة فةةةى وةزارةتَي لةةة وةزي تةةةنها 

تةةةوة قةةةتيز بكرَي شةةنبريى  تةةى  ،رؤ سةةتى و وةزارة تةةى تةندرو كةةةم وةزارة شةةنيار دة شةةة ثَي ثةةَيب با مةةن  يةةة  بؤ
 .، سوثاسبازرطانيشى بؤ ئيزا ة بكرَي و

 :محد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانا بةرَيز هيمن

 سةرضنار خان  ةرموو.
 :بةرَيز سةرضنار امحد حممود

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كةةرد سةةةى وةزارة ةةان  يةةةك دا ثَينا مةةاددةى  لةةة  مةةة  نةةى حوةوئَي شةةنبريو الوا تةةى رؤ هةةةرَيمى ، وةزارة مةةةتى  كو
َيني ثَيويستة  يةعنى بَل ،سةر وةزارةتى مةيهَينةرةوةكوردستان لة بِرطةى ضوارةم لَيرة كة ئةَلَيى ثَيويستة لة

هةةةنطى الةسةر وةزارةت نةك وةزارةتى رؤشنبريي و الوان ئةو دوو كةليمةية البربَي لة ناو نةصةكة بة هةم
شةةارةواني و ط تةةى  طةةةَل وةزارة سةةالة تةةى ثيشة طةةةَل وةزارة شةةتوطوزارو لة ئةةةو وةزة طةةاني و  تةةةة زى و بازر ارة

و وئةطةر وةزارةتَيكى تر ب ،ضونكة ثَيويست ناكات هةر ئةو وةزارةتانة مةعنني ،بربَيتثةيوةنديدارانةى ال 
 .وشةيةى بؤ زياد بكةنجَيكردنى ئةم ياساية دةركرا ئةو ونماي ثَيويست بؤ ئاسانكارى جَيبةناوى بَي رَي

 :نسةرؤكى ثةرلةماجَيطري  بةرَيز هيمن امحد محة صاحل /

ئةطةر نا دةست بة خوَيندنةوةى  ،نووايبة ةند ئةطةر رايةكتان هةية  ةرمليذنةى ت ،زؤر سوثاس بةرَيزان
 .( بكةن تكاية7َيندنةوةى ماددةى )( بكةن تةواو دةست بة خو7ماددة )

 بةرَيز سةنة  اتح تؤ يق:

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
سايي ناكرَيت كة لةطةَل (ى ئةم ياساية كار بة هيج دةقَيكى يا5( بة دةر لة حوكمةكانى ماددةى )7ماددةى )

 .وكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤك بَيح
 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن
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يةةةوَيت وَيت( بكات با بفةرم7هةر بةرَيزَيه دةيةوَي طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةى ) بةةةرَيزَيه نا هةةيج  تةةةواو   ،
 .ةست بة خوَيندنةوةى بكةن  ةرموون( ليذنةى تايبة ةند تكاية د8طفتووطؤ بكات ماددةى )

 :بةرَيز سةنة  اتح تؤ يق
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

مةةةى  ةةةرمى وة( رؤذ لة دواى باَلو60اية دواى )( ئةم ياس8ماددةى ) سةةتاندا كردنةوةى لة رؤذنا قةةائعى كورد
 .جَيبةجَي دةكرَي

 :محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن امحد

مةةت ( با دةست بةرز بكاتةوة8بكات لةسةر ماددةى ) زان هةركةسَيه دةيةوَيت طفتوطؤتكاية بةرَي كةةاك حك ؟ 
 . ةرموو

 :بةرَيز حكمت حممد عبو زيد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .، بكرَيتة يةك مانط باشرت دةبَيترؤذ زؤرة (60من ثَيب واية )
 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

 .،  ةرموو كاك لقمانيةكتان هةيةيَي ثَيشنيارى يةك مانطةكةى ليذنةى تايبة ةند هيج رةئبةَل
 :بةرَيز لقمان محد حاجى
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كةةؤكن (60كاتَيه ) يةةة  نةةاطوجنَي رؤذ دياريكراوة بؤ ئةوةى ئةو ريكالمانةى لةطةَل حوكمةكانى ئةم ماددة ن و 
يةةا مودةيةك بدرَيتة ئةو ،كاريان لةسةر كراوةو ثَيشرت  نةةة الكةسانةى كؤمثان ئةةةو ريكالما ئةةةوةى  بةةؤ  بةةات،   ،ب

 .، زؤر سوثاسرؤذ دياريكراوة (60بؤية )
 

 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز هيمن 

 .ئةطةر دةست بة خوَيندنةوةى بكةن بةرَيزان ليذنةى تايبة ةند ،واندنضوبةرَيزان هؤيةكانى دةر
 :سةنة  اتح تؤ يق بةرَيز 

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةةابهؤيةكانى دةرضواندن شةةةثَيدانى  بةةةرو طة ورى و: لةبةر طرنطى رَيكخستنى ريكالم بؤ خزمةتكردنى بةكار
بةةة هاول شةةرت  مةةةتطوزارى با شةةكردنى خز سةةتوو ثَيشكة كةةَي درو سةةتكردنى كَيرِب يةةان و درو بةةازاركردن و  ،َات بةةة 

 .ى ريكالم ئةم ياساية دةرضوَيندراخراب و زيان بةخشةكانهةروةها كةمكردنةوةى اليةنة 
 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن
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 ؟بةلَي بةرَيزان هةر ئةندامَيكى بةرَيزى ثةرلةمان دةيةوَيت طفتوطؤى لة سةر  بكات با دةست بةرز بكاتةوة
كةةاروان ، د.امساعيلد.حمي الدين ،اربكةن )د.رَيبو ئَيستا ئةم بةرَيزانة دةيانةوَيت طفتوطؤ ، كاك كاروان( كاك 

 . ةرموو
 :ةرَيز كاروان عبدالرمحان عبداللةب

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كةةردضمن ثَيب واية هؤيةكانى دةر شةةةمان  مةةة موناقة كةةة ئَي  ،واندن تةعبري لة ناوةرؤكى ثرؤذة ياساكة ناكات 
بةةةر و وة بةو شَيوةية لوشتنةوةيةكب كردبؤية من داِر ةبةر طرنطى كارى ريكالمكردن و خزمةتكردنى بةكار

بةةازاركردن  بةةة   بةةؤ  كةةَي  سةةتكردنى كَيرِب مةةدا درو بةةوارى ريكال لةةة  يةَةذةكانى  نةةو تو هةةاواَلتى و جي ثاراستنى ما ى 
 .ضوَيندراوكةمكردنةوةى اليةنة خراب و زيان بةخشةكانى ريكالم ئةم ياساية دةر

 ةرلةمانى كوردستان :بةرَيز هيمن امحد محة صاحل /سةرؤكى ث

 دكتؤر حمي الدين  ةرموو.
 :بةرَيز د.حمى الدين حسن يوسف

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةةةر ني ،لةبةر طرنطى رَيكخستنى ريكالم بؤ خزمةتكردنى بةكاربةر نةةةريش يةةئةوة تةنها بةكار هةةةم هَي ة بةر
كةةات يةةة بة ،ئةوةى بةرهةميش بةرهةم دَييَن مونتةجيش ريكالمى دة كةةاتثةةَيب وا كةةالم دة نةةيش ري هةةةم هَي   ،ر

 .، زؤر سوثاسبةرهةم هَينيش ئيزا ة بكرَي و ناو ئةو دةستةواذةية
 :امحد محة صاحل /سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

 دكتؤر حمي الدين  ةرموو.
 :َيز د.رَيبوار عبدالرحيب عبداللةبةر

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةةَي ارشت لة ناوةِرهةَلبةت هةموو ثرؤذة ياسايةك ثَيويستة طوز سةةايةم  ثةةرؤذة يا ئةةةو  يةَةى  بةةة ث كةةا  كةةةى ب ؤكة
خاَلى سةرةكى هةية كة ثَيويستة طوزارشتى لَيبكات كة نايكات يةكةم رَيكخستنة، دووةم طةرم كردنى بازارى 

شةةتةكة  ،كب هةيةنَيشتمن داِر ،ةياَلتيوشيارى هاووبازرطانى ،سَييةم و طةةةى دار شةةنياربَي جَي ئةةةوة ثَي هيوادارم 
ارةسةركردنى بَيسةروبةرى كارى ريكالم و وةطةركردنى ضرَيتةوة كة لة ثرؤذةكة دا هاتوة بؤ رَيكخسنت و بط

سةةتكردنى  بةةةكارهَينان و درو كةةااَلو  سةةينى  جولةى بازرطاني و بةرزكردنةوةى ئاستى هؤشيارى بةكاربةر لة نا
نةةةوةى ال ،كَيرِبكَي سايلةم بوة بة بازاركردن و نةةةهةةةروةها كةمكرد نةةة  كةةالم ية شةةيةكانى ري يةةان بةخ رَيين و ز

 .ئةم ياساية دةرضوَيندرا
 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن

  ةرموو. امساعيلدكتؤر 
 :هطد.امساعيل على  بةرَيز
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 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
قةةانو كةةةوتنا  جنةةا دةر تةةةعبرييش ئارما ثةةرت  بةةينت  يةَةدة ب كةةةتنبةس ثَيشنيار دةكةم ئةظ رستةية ز بةةةر ، لةنَي ب

ئةةابو يةَةدانى  شةةة ث بةةةرو طة مةةةتكردنى بةركار طةةانى وطرنطى رَيكخستنى ريكالم بؤ خز نةةا بازر ضةةاالك كرد ري و 
 .، سوثاسضاالك كردنا بازرطانى ئةوةى ئيزا ة ببى

 :امحد محة صاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان َيز هيمنبةِر

يةةة بةرَيزان ليذنةى تايبة ةند ئةطةر سةرجنو يةةةتَيبين لةةة ي؟ نكتان هة مةةة داوا  سةةوثاس ئَي بةةةرَيزان زؤر  يةةة 
نةةد دة نةةةى تايبة ة سةةةرنج ليذ شةةنيارو  ئةةةو ثَي سةةةرجةم  سةةَي يو تَيبينكةةةين  لةةة  يةةاتر  شةةتطريى ز كةةة ث نةةةى  يا

طةةرن وة  بةةار وةرب نةةةزةرى ئيعت بةةة  نةةد  يةةرى تايبة ة سةةةرجنةكانى وةز طةةةَل راو  هةةةبوو لة لةةةمانتاريان  ثةر
سةةَييةمبؤ ئةوةى  ،ئامادةكارى بكةن نةةةوةى  بةةة  ،ئةو ثَيشنيازة ياساية ئامادة بكرَي بؤ خوَيند تةةايي  يةَةرةدا كؤ ل

 .، زؤر سوثاسؤمان دَيننيدانيشتنةكةى ئةمِر
 
 
 
 

       د. رَيواز  ايق حسَين                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             
 ماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةمانيسكرتَيري ثةرلة  

 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي10ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019–12–16رَيكةوتي  ةشةممدوو

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 

 
 
 
 
 
 

 (10ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 116/12/2019 رَيكةوتي شةممةدوو

 -ثةرلةماني كوردستان   16/12/2019رَيكةوتي  رؤذي دوو شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  ةمان و، بة ئامادةبوونيعَيراق بة سةرؤكايةتي د. رَيواز  ايق حسَين سةرؤكي ثةرل
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(ي ئاسايي خولي 10جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2019ساَلي )ثَينجةمي 

 بةرنامةي كار:
ثةرلةماني كوردستان  ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

مةةارة ) – شةةتين ذ كةةاري داني سةةاَلي 10عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي  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:16/12/2019دووشةممة رَيكةوتي )
شةةينى ية لةَةة و بةخ ضةةة و دةرما شةةينى موو لةةة خانةن سةةازى  سةةاى ضاك ثةةرؤذة يا كةةةمى  نةةةوةى ية كةةةم/ خوَيند

طةةةى حةةوكمى بِر يةَةى  بةةة ث تةةر  تةةةكانى  مةةاددةى( 4 ) ئيمتيازا مةةاددةى( 80) ى  كةةةم و ( 81) و  طةةةى ية و بِر
 لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.( 83) ماددةى

حةةوكمى دووةم/ دةنطدان لةسةر ثَيشنيازة ي يةَةى  بةةة ث عةةرياق  سةةتان ـ  اساى ريكالمى بازرطانى لة هةرَيمى كورد
 لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.( 97و 96و 93و 91و 90) ماددةكانى

هةةةرَيمى  لةةة  يةةةكان  كةةةرة عةقَل شةةبةرةكان و كارتَي مةةاددة هؤ سةةاى  ثةةرؤذة يا مةةى  نةةةوةى دووة سةةَييةم/ خوَيند
حةةوكمى  يةةَةى  بةةة ث عةةرياق  سةةتان ـ  كةةانىكورد لةةةةمانى ( 89و  88و  87) ماددة نةةاوخؤى ثةر ثةةةيِرةوى  لةةةة 

 كوردستان.
مةةارة ) شةةتنى ذ تةةةى داني سةةايي رؤذى 9ثوخ كةةةوتى سةةَي (ى ئا شةةَيوةيةى  10/12/2019شةةةممة ِرَيك بةةةم 

 خوارةوة بوو:
 دةسثَيكردنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان. -1

كةةار  -2 مةةةى  نةةةوةى بةرنا شةةتنى خوَيند نةةدامانى داني نةةةبوون و ئة نةةاوى ئامادة شةةنت و  تةةةى داني و ثوخ
نةةةى  نةةةوةى ليذ لةةة كؤبوو مةةةكان  نةةةبوونى ئةندا نةةاوى ئامادة لةَةةت،  بةةَى مؤ لةَةةت و  بةةة مؤ شةةوو  ثَي

 هةميشةييةكانى بة مؤَلةت و بَى مؤَلةت لةاليةن بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان.

 بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان.دةستثَيكردنى بِرطةكانى بةرنامةى كار لةاليةن  -3

 ثةرلةمانتار.( 58) ئاَلوطؤِركردنى بِرطةى يةكةم و دووةمى بةرنامةى كار بة دةنطى -4

يةَةدانى  -5 خوَيندنةوةى يةكةم بؤ ثَيشنيازة بِريارى ِرؤذانة بؤ بؤنة  ةرميةكانى نةتةوةي توركمان و ث
 ثةرلةمانتار. (55) خةسَلةتى بة ثةلة بؤ ثرؤذة بِريارى ناوبراو بة دةنطى

 ئاَلوطؤِركردنى بِرطةى دووةم و سَييةمى بةرنامةى كار بة كؤى دةنطى ثةرلةمانتاران. -6

لةةةم  -7 سةةووتةمةنى  شةةكردنى  طفتوطؤ كردن و تاوتوَى كردنى ثرسى كَيشةى كارةبا و نيشتمانى و دابة
سةةى وةرزى سةرمايةدا بةسةر هاووآلتيان بة ئامادةبوونى وةزيرى كارةبا، خوَيندنةوةى ِرا ثةةؤرتى ثر

 كارةبا لة اليةن بةِرَيزيان.
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سةةتان ـ  -8 هةةةرَيمى كورد لةةة  خوَيندنةوةى دووةم و طفتوطؤ كردنى ثَيشنيازى ياساى ريكالمى بازرطانى 
 عرياق بة ئامادةبوونى بةِرَيز وةزيرى رؤشنبريى و الوان و وةزيرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمان.

 َيطرى سةرؤكى ثةرلةمان.كؤتايي هاتنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز ج -9

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز  ايق حس
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

مةةارة )، بةناوى طةىل كوردستان جةةةمى 10دانيشتنى ذ خةةوىل ثَين كةةةم،  سةةاَلى ية بةةذاردن،  مةةى هةَل ( وةرزى دووة
سةةكرتَيرى ثةر بةةةِرَيز  لةةة  سةةتاى داوا  كةةةين، ئَي ثةةَى دة سةةت  تةةةى هةَلبذاردن دة سةةى ثوخ كةةةين كؤنوو لةةةمان دة

نةةةكان و  كؤبوونةوةى ثَيشوو و ناوى ئامادةبووان و ئامادةنةبووانى دانيشتنى ثةرلةمان وكؤبوونةوةكانى ليذ
 هةروةها كارنامةى ئةم كؤبوونةوةيةى خبوَينَيتةوة،  ةرموو.

 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ةى كاربةرنام
مةةاددةى لةةة  طةةةى (16)  بةثَيى حوكمى ماددةى ثَينج و بِرطةكانى يةكةم و دووةم  مةةاددةى (3) بِر ( 18) لةةة 
مةةاددةى لةةة  جةةةم  ضةةوارةم و ثَين كةةانى(20) بِرطةكانى يةكةم و دووةم و سَييةم و  و  52و  48و  47) ، ماددة

عةةةري( 57و  56و  55و  54 سةةةتان ـ  لةةةةمانى كورد نةةةاوخؤى ثةر ثةةةةيِرةوى  سةةةةرؤكايةتى لةةةة  سةةةتةى  اق، دة
خةةوىل 10ثةرلةمان بِريارى دا بةرنامةى كارى دانيشتنى ذمارة ) لةةة  كةةةم  سةةاَلى ية ثةةاييزةى  ( ى ئاسايي خوىل 
تةةةةذمَير لةةةةة كا لةةةةةمان  بةةةةذاردنى ثةر جةةةةةمى هةَل كةةةةةوتى  (11) ثَين شةةةةةممة ِرَيك شةةةةنَيوةرؤ، رؤذى دوو ى ثَي

 بةم شَيوةية بَيت: 16/12/2019
نةةةوةى ية كةةةم/ خوَيند شةةينى ية لةَةة و بةخ ضةةة و دةرما شةةينى موو لةةة خانةن سةةازى  سةةاى ضاك ثةةرؤذة يا كةةةمى 

 و بِرطةى يةكةم و ماددةى( 81) و ماددةى( 80) ى ماددةى (4) ئيمتيازاتةكانى تر بة ثَيى حوكمى بِرطةى
 لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان. (83)

حةةوكمى دووةم/ دةنطدان لةسةر ثَيشنيازة ياساى ريكالمى بازرطان يةَةى  بةةة ث عةةرياق  سةةتان ـ  ى لة هةرَيمى كورد
 لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.( 97و  96و  93و  91و  90) ماددةكانى

هةةةرَيمى  لةةة  يةةةكان  كةةةرة عةقَل شةةبةرةكان و كارتَي مةةاددة هؤ سةةاى  ثةةرؤذة يا مةةى  نةةةوةى دووة سةةَييةم/ خوَيند
كةةانى حةةوكمى ماددة يةةَةى  بةةة ث عةةرياق  سةةتان ـ  لةةةةمانى  (89و  88و  87) كورد نةةاوخؤى ثةر ثةةةيِرةوى  لةةةة 

 كوردستان.
مةةارة ) شةةتنى ذ تةةةى داني كةةةوتى 9ثوخ شةةةممة ِرَيك سةةَى  سةةايي رؤذى  شةةَيوةيةى  10/12/2019(ى ئا بةةةم 

 خوارةوة بوو:
 دةسثَيكردنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان. -10
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شةةنت -11 تةةةى داني كةةار و ثوخ مةةةى  نةةةوةى بةرنا نةةدامانى  خوَيند نةةةبوون و ئة نةةاوى ئامادة و 
دانيشتنى ثَيشوو بة مؤَلةت و بَى مؤَلةت، ناوى ئامادةنةبوونى ئةندامةكان لة كؤبوونةوةى ليذنةى 

 هةميشةييةكانى بة مؤَلةت و بَى مؤَلةت لةاليةن بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان.

 ةرؤكى ثةرلةمان.دةستثَيكردنى بِرطةكانى بةرنامةى كار لةاليةن بةِرَيز جَيطرى س -12

 ثةرلةمانتار. (58) ئاَلوطؤِركردنى بِرطةى يةكةم و دووةمى بةرنامةى كار بة دةنطى -13

مةةان  -14 تةةةوةي تورك خوَيندنةوةى يةكةم بؤ ثَيشنيازة بِريارى ِرؤذانة بؤ بؤنة  ةرميةكانى نة
 ثةرلةمانتار.( 55) و ثَيدانى خةسَلةتى بة ثةلة بؤ ثرؤذة بِريارى ناوبراو بة دةنطى

 َلوطؤِركردنى بِرطةى دووةم و سَييةمى بةرنامةى كار بة كؤى دةنطى ثةرلةمانتاران.ئا -15

شةةةكردنى  -16 شةةةتمانى و دابة بةةةا و ني شةةةةى كارة سةةةى كَي نةةةى ثر تةةةاوتوَى كرد كةةةردن و  طةةةؤ  طفتو
سووتةمةنى لةم وةرزى سةرمايةدا بةسةر هاووآلتيان بة ئامادةبوونى وةزيرى كارةبا، خوَيندنةوةى 

 ا لة اليةن بةِرَيزيان.ِراثؤرتى ثرسى كارةب

هةةةرَيمى  -17 لةةة  طةةانى  مةةى بازر سةةاى ريكال شةةنيازى يا نةةى ثَي طةةؤ كرد خوَيندنةوةى دووةم و طفتو
كوردستان ـ عرياق بة ئامادةبوونى بةِرَيز وةزيرى رؤشنبريى و الوان و وةزيرى هةرَيب بؤ كاروبارى 

 ثةرلةمان.

 لةمان.كؤتايي هاتنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةر -18
مةةارة ) شةةتنى ذ بةةؤ داني نةةةبوون  لةَةةت ئامادة بةةَى مؤ بةةة  يةةان  يةَةدراو  سةةايي 9ناوى ئةو ئةندامانةى مؤَلةت ث (ى ئا

 بةيانيةكةى، هةموويان مؤَلةتن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان: 10/12/2019خوىل ثاييزة لةبةروارى 
 يل،  ريد يعقوب ايليا.زكرى امحد مسايل، رؤذان حممد كريب، سةركؤ ئازاد حسني، عومسان على مسا

بةةةبَىناوى ئةو ئة يةةان  لةَةةت  لةةةمان  ندامانةى كة بة مؤ شةةةييةكانى ثةر نةةة هةمي نةةةوةى ليذ لةةة كؤبوو لةَةةت  مؤ
 ئامادةنةبوون:

 : 11/12/2019/ ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنى خؤجَييةكان 1
 هاوِرَى بةنا حممد صامل/ مؤَلةت

 : 11/12/2019 /ليذنةى داكؤكى كردن لة ما ى ئا رةت2
 ئاشنا عبداهلل قادر، سلمة  اتح تؤ يق/ مؤَلةت

 :11/12/2019/ليذنةى كاروبارى  ثَيشمةرطة 3
 مجال حويز مستة ا، سةروان حممد على/ مؤَلةت، سعيد مستة ا تةتةرخان/ مؤَلةت

 : 11/12/2019/ليذنةى كاروبارى شةهيدان و جينؤسايد و زيندانيانى سياسى 4
 ئامادةنةبوو /هةورامان محةشريف

 : 11/12/2019/ليذنةى دارايي و كاروبارى ئابوورى 5
 ارشد حسني حممد/ مؤَلةت



 118 

 : 11/12/2019/ليذنةى رؤشنبريى و كؤمةَلطةى مةدةنى و وةرزى و الوان 6
 جالل حممد عبداهلل،  يصل عباس عوال/ مؤَلةت

 : 11/12/2019/ليذنةى كاروبارى تةندروستى و ذينطة و ما ى بةكاربةر 7
  اروق نامق/ مؤَلةت كاظم

 : 11/12/2019/ليذنةى كشتوكاَل و ئاودَيرى لة 8
 سيثان سامل حسن/ ئامادةنةبوو

 زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:

هةةةموو  بةةةدواوة  لةةةمرؤ  كةةة  كةةةين  سةةتان دة لةةةمانى كورد سةةكرتَيرى ثةر بةةةِرَيز  سةةوثاس، داوا لة بةةةَلَى زؤر 
سةةايتى ئامادةنةب لةةة  نةةةكان  وونةكان بة مؤَلةت و بَى مؤَلةت دانيشتنةكانى ثةرلةمان لةطةَل كؤبوونةوةى ليذ

لةةة  لةةةمانتارَيه  هةةةر ثةر  ةرمى ثةرلةمان بآلوبكرَيتةوة، ئةمة يةك، دوو/ هاوكات داواى ىَل دةكةين مؤَلةتى 
ئةةةويش بآلودةكرَي كةةات،  يةةة ليذنة و لة كؤبوونةوةكانى ثةرلةمان بؤمان ديارى ب مةةة ثَيمانوا ضةةونكة ئَي تةةةوة، 

سةةت  سةةتا دة لةةةمان، ئَي مؤَلةتةكان زؤر زؤر بوون لة حاَلةتى ئاسايي ضوونةتة دةرةوة، بةِرَيزان ئةندامانى ثةر
 بةجَى بةجَى كردنى بةرنامةى كارى كؤبوونةوةكةمان دةكةين، كاك مةم  ةرموو.

 :بورهان حممد قاننبةِرَيز مةم  
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةةمان،  بةةةِرَيزى ثةر نةةدامانى  بةةةِرَيزتان و ئة سةةتى  مةةة بةردة من دوو خاَلى ثةيِرةويب هةية حةز دةكةم بيخة
مةةاددةى بةةة  شةةت  كةةةم/ ثاَلث طةةةى( 89) ية سةةةرؤكايةتى ( 1) بِر بةةؤ  شةةتَيكمان  مةةة يادا نةةاوخؤ ئَي ثةةةيِرةوى  لةةة 

سةةةرؤك سةةييانيان  كةةة  لةةةمانتار  نةةزة ثةر مةةزاى دوا بةةة ئي كةةردةوة،  بةةةرز  طةةةرانيمان ثةرلةمان  سةةؤينة، ني ى  راك
لةسةر ئةوةى لة  10/12/2019ى ئاسايي رؤذى سَى شةممةى رابردوو 9نيشان دا لةسةر دانيشتنى ذمارة 

دانيشتنى ذمارةى رابردوو كة دانيشتنى خوَيندنةوةى دووةمة بؤ ياسايةك، ثَيشنيازَيه خراية دةنطدانةوة و 
يةةةكراوةكان بةةة قةدة نةةدى  كةةة ثةيوة كةةات، يةكال كرايةوة  كةةالم دة سةةتنى ري سةةاى ِرَيكخ نةةةدراوةكانى يا ، ِرَيطةثَي

نةةدار  شةةنبريى و ثةيوة نةةةى رؤ شةةى ليذ نةةةى هاوبة كةةةى ليذ لةةةناو ِراثؤرتة ئةمة خراية دةنطدانةوة، هةرضةند 
ئةةةوةى  بةو مةسةلةية وةكو ثَيشنيازَيه ئةمة وةرطرياوة، ئةمة باتَل كراوةتةوة دةنطدانةكة، بةآلم ديسانةوة 

ئةةةوةى  كة بة ثَيى حةةوكمى  بةةة  يةةةك  ثةيِرةوى ناوخؤ دةبَى لة دانيشتنى دووةم دا موناقةشة بكرَى بؤ ماددة
سةةةلةية  بؤية ،ئةوة يةكالكرايةوة و موناقةشة نةكرا بؤ ئةو ماددةيةى بِرطةى دووةم ئةةةم مة من داوا دةكةم 

ئةةةوة تةةةوة  يةةةى بكرَي ئةةةم ماددة بةةة موعالةجةيةكى قانونى بؤ بكرَي و ئةبَى موناقةشةى  نةةدارة  كةةة ثةيوة ى 
كةةةم،  خةةاَلى ية ئةةةوة  ياساى ِرَيكخستنى ريكالم، ضونكة رؤحى ياساكةى كة ثةيوةندارة بة ِرَيطا ثَينةدراوةكان، 

كةةانى بةةة ماددة شةةت  كةةةم ثاَلث  59و 58) خاَلى دووةم/ ئةوةى كة ثَيشَيلكارى ثةيِرةوة من داوا لة بةِرَيزتان دة
يةةرى كة ثةيوةندارة بة ئاراستةكردنى ث( 60و نةةدار، وةز سةةى ثةيوة بةةؤ كة رسيار بؤ سةرؤكى ئةجنومةنى يان 
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مةةاوةى( 3) بِرطةى( 60) ثةيوةندار، ثاَلثشت بة ماددةى لةةة  يةةران  مةةةنى وةز رؤذ ( 7) دةبَيت سةرؤكى ئةجنو
كةةةى 2/9رؤذ وةآلم بدرَيتةوة، من لة ( 21) ئةوثةِرى بةةةر نزي مةةانط لةمةو سةةَى  مةةانط و ( 3) واتا زياتر لة 

نةةةوةى نيو ثرسيارَي سةةةلةى طةِراند بةةارةى مة كةةردووة دةر يةةران  مةةةنى وةز كب ئاراستةى بةِرَيز سةرؤكى ئةجنو
كةةرد  ضةةاوةِروا ان دة تةةةوة  سةةتا وةآلم نةدراوة تةةا ئَي سةةتان،  ثاشةكةوتى مووضةى مووضةخؤرانى هةرَيمى كورد

 ان دةكةم.لةناو ياساى ثةيوةندار بة مةسةلةى ضاكسازى  دا ئةم مةسةلةية جَيطري كراية و سوثاست
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

سوثاس خؤى خاَلى ثةيِرةوى  نابَى لة يةك دةقيقة زياتر بَى بةِرَيزتان دةزانن، سةبارةت بة خاَلى ثةيِرةوى 
نةةةوةى  سةةةرؤكايةتى كؤبوو يةكةمتان دةر ةت دةدةينة بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان، ضونكة جةنابيان 

نةةةوةمان ثَيشوو ى ثةرلةمانى كوردستانى كردووة، سةبارةت بة خاَلى دووةمتان ئَيمة نووسراوى جةخت كرد
تةةريش و ةةان  شةةتنةكةى  تةةريش و داني جةةارَيكى  تةةةوة،  ئةةةوةى وةآلم نادا مةةةت دواى  طةةةر حكو نةةاردووة، ئة

سةةةى ث كةةة ثرؤ ضةةاودَيرى  سةةةى  مةةى ثرؤ نةةايى دووة سةةاندنة، ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمان دةتوانن ب نة قؤ ر
 سوثاس،   ةرموون.

 بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةةبوو،  ثةةةيِرةوى  خةةاَلى  كةةةى  يةةة خاَلة مةةة ثَيمانوا بةةةآلم ئَي يةةة،  ئةةةو تَيبين بةةؤ  مةةةم  كةةاك  بةةةِرَيز  بةةؤ  سةةوثاس 
مةةاددةى سةةةيرى  طةةةر ورد  شةةووتر ئة شةةتنى ثَي لةةة داني ئةةةوةى  لةةة  (59) لةبةر كةةرَى  كةةةم و دووةم ب طةةةى ية بِر

كةةؤى  بةةؤ  تةةة  نةةادرَى، وا كةةة  بةةؤ ثرؤذة يةةان  نةةادرَى  سةةايةكة  دانيشتنى خوَيندنةوةى دووةم دةنط بؤ ثَيشنيازة يا
مةةاددةى طةةةر ( 91) ثرؤذةكة نادرَى، ئَيمة  ةرايَيكى ثةيِرةوميان هةية بةِرَيزان بة ثَيى  شةةنيارَيه ئة هةةةر ثَي

كةةة ِراى سَى ثةرلةمانتارى لةطة هةةةرَيب  يةةرى  بةةةِرَيز وةز يةةة ِراى  طةةدان، بؤ بةةؤ دةن كةةرَى  خةةل دة جةةا دا بةةوو ئين َل 
ئةةةو حةةةز ى  ئةةةوةى  بةةةبَى  سةةتؤتةِروو  شةةنيازَيكى خ نةةة ثَي بةةةجَى كرد جةةَى  سةةةآلتى  نةةدامى دة طةةة ( 27) ئة ِرَي

مةةاددةى يةَةى  ( 90) ثَينةدراوةى كة جةنابت باسى دةكةى و ئَيستاى لة راثؤرتة هاوبةشةكة هةية، بؤية بة ث
شةةتنى يهةم ئةو ِرايةى كة بةِرَيز وةزيرى هةرَيب خستي لةةة داني كةةة  ةِروو لةطةَل ئةوةى كة لة ئةسَلى ِراثؤرتة

لةةةوةى  شةةكن  يةَةوة سةرث ثَيشووتر هاتبوو هةردووكى لةناو ِراثؤرتى ئَيستا هةية، بؤية بة ثَيى ثةيِرةو ئَيستا ئ
سةةتيةِر هةةةرَيب خ يةةرى  بةةةِرَيز وةز كةةرد، دةنط بةو ِراية دةدةن كة  سةةةنديان  نةةدةكان ثة نةةة تايبةتةمة وو و ليذ

يةةة  ئةةةو  ةرا بةةوو  بةةاى  مةةان  كةةة ثَي شةةة  عةةور َيكى ثةرلةماني ثةةةيِرةوييمان و  ئةةةوةى  ةةةرايَيكى  بةةةآلم لةبةر
شةةكالة  ئةةةو ئة شةةى  ئةةةوةى توو بةةؤ  طةةريَى  يةةر وةرب شةةنيازى ِراى وةز ئةةةو ثَي ثةيِرةويية بة دةنطى ثةرلةمانتاران 

يةةة،  نةبني، ئةطةر ِراى وةزيرمان نةةةكا ان نةكردا يةةة و ِراى ليذ وةرطرتاية و دةنطى ثةرلةمانتارا ان نةزانييا
لةةةمانتاران  ئةةةوةى ِراى ثةر بةةَى  بةةة  ئَيستا ثَيتان ئةوتني بة ثَيى كام خاَلى ثةيِرةوى ِراى وةزيرَيه وةردةطرن 

نةةةى تاي يةةة و ليذ يةةا ني تةةوانن وةربطرن، زؤر سوثاس و لةبةرئةوةى هي  خاَلَيكى ناثةيِرةوى ت نةةديش دة بة ة
 وةآلمتان بدةنةوة.
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَى سوثاس، سةرضنار خان  ةرموو.
 بةِرَيز سةرضنار امحد حممود:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يةعنى  18/9/2019بِرطةى يةكةم، خاَلى دوو لةثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان، من  (49) ئاماذة بة ماددةى

مةةةنى  نةةانى ئةجنو بؤ سَى مانط دةضَى، بريؤكةيةكب خستؤتةِروو بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمان تايبةت بة ثَيكهَي
تةةا  بةةةآلم  سةةتؤتةِروو،  شةةب خ شةةنياز و ضارةسةري ثارَيزطاى هةَلةجبة كة ثَيمواية كَيشةيةكى طشتيية و تَييدا ثَي

سةةةرؤكايةتى  (48) ئَيستا نةخراوةتة بةرنامةى كارةوة كة دةبوواية دواى بةةؤ  سةعات لة طةياندنى ثرؤذةكة 
 خبرايةتة بةرنامةى كار، داواكارم ِروونكردنةوةمان بدةنَى، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

مةةان دا  سةةةرؤكايةتى بِريار يةةةكى  لةةة كؤبوونةوة مةةة  بةةوو، ئَي شةةكةى كرد ئةةةوةتان ثَي جةةةنابتان  سوثاس، ِراستة 
مةةان  ،لة ثةرلةمانتارانى شارى هةَلةجبة دروست بكةين ليذنةيةك كةةات و ِراثؤرتَيك ضةةوون ب ئةةةوةى بةدوادا بةةؤ 

بؤ ئةوةى بِرؤن ئةو سةردانة  ،ة ِرايان دةسثَيرين بةناومبؤ بَينَيتةوة و سةردانى اليةنة سياسيةكان بكات ئَي
بةةةجَى جةةَى  كةةةمان  كةةارى كؤوبونةوة مةةةى  كةةةمى بةرنا طةةةى ية سةةوثاس، بِر كةةةن،  لةةة  ب يةةة  كةةة بريت كةةةين  دة

شةةةينى مو لةةةة خانةني سةةةازى  سةةةاى ضاك ثةةةرؤذة يا كةةةةمى  نةةةةوةى ية شةةةني و وخوَيند لةةَةة و بةخ ضةةةة و دةرما
طةةةى حةةوكمى بِر يةَةى  بةةة ث تةةر  تةةةكانى  مةةاددةى( 81و  80) مةةاددةى( 4) ئيمتيازا كةةةمى  طةةةى ية ( 83) و بِر

سةةتان لةةةمانى كورد بةةةِرَي ،لةثةيِرةوى ناوخؤى ثةر سةةتة داوا لة ئةةةو مةبة كةةةين بةةؤ  سةةايي دة نةةةى يا لةةة ليذ زان 
 بفةرموون بؤ شوَينى خؤيان،  ةرموو.

 :ابراهيب علي وثاكربةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاوةى( 84) بة ثَيى ماددةى لةةة  نةةد  نةةةى تايبة ة يةَةت ليذ كةةةم دةب خةةؤى ( 21) لة بِرطةى ية ثةةؤرتى  رؤذدا ِرا
كةةان ئاما سةةا و بِريارة شةةنيازة يا يةةان ثَي ثةةرؤذة  سةةةر  شةةةيي لة سةةت هةمي بةةةرانى طرَيبة سةةةر  ةرمان كةةات، لة دةب

سةةةرؤكايةتى  سةةايي  نةةةى يا بةةةآلم ليذ كردنى  ةرمانبةرانى طرَيبةست، ديارة ئاراستةى ليذنةى ياسايي كراوة، 
طةةادارى  بةةؤ ئا تةةةنها  نةةةكراوة  كةةةمان  سةةتةى ليذنة سةةني ئارا ثةةؤرت نوو بةةؤ ِرا دةَلَى هي  نووسراوَيه بة  ةةةرمى 

كةة سةةتة  يةَةى نووسراومان ئارا بةةة ث ثةةةيِرةويب  تةةرى  خةةاَلَيكى  هةةةروةها  كةةةم،  نةةةوة دة يةةة داواى ِروونكرد راوة، بؤ
كةةة  (37) ماددةى بةةووةوة  سةةةرؤكايةتى ِروون  لةثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، ئةطةر بؤ دةستةى 

بةةوو خةةةم  كةةانى كةمتةر نةةدنى كارة شةةةييةكان لةِراثةرا نةةة هةمي لةةة ليذ سةةت ،يةةةكَيه  لةَةةكانى دة ةى ئةةةوا هةو
سةةتةى  سةةةر دة نةةةيتوانى لة طةةةر  بةةةآلم ئة كةةة،  كةةاراكردنى ليذنة بةةؤ  طةةةِر  لةَةةكانى دةخاتة سةةةرؤكايةتى هةو
هةةاتوون،  ثةةةيِرةوةدا  لةةةم  نةةةى  ئةةةو ِرَيكارا يةَةى  سةرؤكايةتى ثَيويستة ئةندامى نوَى بؤ ليذنةكة بثاَلَيوَيت بة ث
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هةةاتوون طرت ثةةةيِرةودا  نةةةى لة ئةةةو ِرَيكارا نةةةى ئايا دةستةى سةرؤكايةتى  سةةتى ليذ ضةةونكة بةِرا بةةةر؟  تةةة  ووية
 هةميشةيي ثةرلةمانى هةية وةكو خؤتان ئاماذةتان ثَيى كرد.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيَيواز  ايق حسبةِرَيز د.ِر

جةةةنابت قانو سةةتوسوثاس طةيشت ئةبَى يةك دةقيقة بَى  مةةة ِرا يةةت، ئَي نةةةوةى ةن يةةةك رؤذ دواى خوَيند وخؤ 
شةةةيةى يةكةمى ثرؤذة ثَيشنيازة بِريارة ئةةةو كَلَي هةةةمان  كة ئاراستةى بةِرَيزان ليذنةى ياساييمان كردووة بة 

تةةا  كةةةين، وا نةةد دة نةةةى تايبة ة كة هةموو ثَيشنيازة ياسا و بِريارةكان ترى ثةرلةمانى بووة بؤ ئاراستةى ليذ
هةةةموو بةةؤ  لةةةِراتان،  نةةةوةمان  طةةادار كرد كةةردن و ئا سةةةت  بةةؤ ديرا لةَةَى  كةةراوة، دة يةةارى  شةةةيةكى د هةةةمان كَلَي ى 

سةةتةى  شةةة ئارا هةةةمان كَلَي سةةتيش بة بةةةرانى طرَيبة نةةدنى  ةرمان يةةارى دامةزرا شةةنيازة بِر يةةة، ثَي شةةةمان هة كَلَي
بةِرَيزان لة ليذنةى ياسايي كراوة و بةِرَيزت ئةندامى ليذنةى ياساييت دةتوانى داواى كؤبوونةوة لة دةستةى 

كةةة لي نةةد  نةةةى تايبة ة كةةةىسةةةرؤكايةتى ليذ سةةايية ب نةةةى يا طةةةر ، دةر ةةةتت دةدةذ مةةان ئة م، دووةم/ بَيطو
طةةوَيرةى  بةةة  يةةة  ئةةةوةى هة سةةةآلتى  سةةتان دة لةةةمانى كورد سةةةرؤكى ثةر طةةرى  بةةةِرَيز جَي ثةةةِرَي  وةختةكة تَى ب
ئةةات و  هةةةمان ئيجرا يةةوادارم  بةةةآلم ه كةةات،  طةةةَل ب يةةان لة تةةةوةو ئيجرائات نةةةكان ئاطاداربكا نةةاوخؤ ليذ ثةيِرةوى 

هةةةةم بةةةؤ  هةةةةبَى  شةةةيتان  نةةةة هةةةةمان ثةرؤ شةةةى ليذ كةةةة ثَيشكة تةةةر  نةةةةى  سةةةا و بِريارا شةةةنيازة يا ئةةةةو ثَي وو 
كةةة يةةة  كةةرداون و تياياندا لةةةمان  نةةدةكانى ثةر بةةؤ( 85) تايبة ة ثةةةِريوة، ( 90) رؤذ  تةةَى  سةةةردا  ِرؤذى بة

نةةةى  طةةةر ليذ يةَةرة ئة مةةة ل كةةةن، ئَي بةةةجَى ب جةةَى  سةةتة  ئةركةكانى خؤتان وةكو ئةوةى كة لةناو ليذنةكان ثَيوي
يةةان  ياسايى ثَييان بةةةِرةمسى ثَي يةَةرة  سةةن، ل ثةةؤرت بنوو بةةَى ِرا ئةةةوان دة كةةة  واية ئةوة سيفةتى ئةوةى تيا نيية 

 ِرادةطةيةنني كة ئةوان دةتوانن ِراثؤرت بنووسن، سوثاس، بةَلَى كاك بذار  ةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةدةك  كةةةم هة سةةايي حةزد نةةةى يا سةةةرؤكى ليذ كةةو  نةةاوخؤى وة ثةةةيِرةوى  لةةديظ  يةةةك/  بةةدةم،  نةةةوة  ِروونكرد
نةةا  شةةةيي كر سةةا هةمي شةةنيازا يا نةةة ب ثَي نةةد ني يةةذنا تايبة ة سةةايي ل نةةةى يا جةةارَى ليذ سةةتانَى،  ثةرلةمانَى كورد
شةةتى  كةةةنطى؟ ث بةةةس  سةةا  شةةنيازَيت يا  ةرمانبةرَيت طرَيبةست، ِراستة ئةم ليذنا تايبة ةندن لسةر هةمى ثَي

مةعنى ِراثؤرتا خؤ ئامادة دكات وى وةختى ليذنا ياسايي ذى ليذنا تايبة ةندة ذ ِرايي  ليذنا تايبة ةند يان
خةةازا ذ  يةةةك، دوو/ دا ظةةة  سةةة، ئة يةةذنا موختة نةةة ل تةةةس  يةةذنا موخ كةةو ل سةةايي وة يةةذنا يا جةةارَى ل ظةةة،  سةةايي  يا

يةةر بةةةت سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَى كوردستانَى دكةم يان نةزظرن بؤ ِرةئى وةرطرتنا ئةجنومةنَى وةز سةةةر با ان ل
ئةةةم  ثةةةيِرةوى ذى  يةةظ  و لسةر ثَيشنيازَيت ياسايي، يان ئةطةر ِرةئى ئةجنومةنى وةزيران وةرطرت ثَيتظيا ذ د
يةةذنا  كةةو ل يةةة وة مةةة هات لةةةمانى بؤ ثةةةر  سةةةرؤكاتيا  ِرَيزَى ل ِرةئيا ئةجنومةنَى وةزيران وةربطرين، نووسراو ذ 

يةةذنا ئ نةةد ل يةةذنا تايبة ة ئةةةم  ل ضةةةند  يةةة ل ياسايى، هةر سةةراو هات نةةة، نوو نةةة نيي كةةةم ليذ سةةراوا  1/12َي نوو
شةةة  ئةةَى با نةةة،  مةةةنى وةزيرا سةةراوى ئةجنو ئةةةوة نوو تةةان  بةةؤ ئاطاداري فةةةرموون  يةَةذَيت ب يةةة دب سةةةرؤكاتيا هات
نةةةبووة،  نووسراوَى ئةجنومةنى وةزيران هاوثَي ة، حكومةت ئةجنومةنى وةزيرانى دبَيذت مةوقفةكى سلبى 
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تةةةواو مةوقفَى وى ئيجابية، دب كةةةى  َيذَيت مة دةست ب كؤكرنا مةعلوماتا كرى بِرَيطا بةِرَيز وةزيرى مالية، 
لةةة  لةةةمان  سةةةرؤكى ثةر يةةة  سةةايي،  1/12بوو ئةو كات ئةوة نووسراوة لةالى من هة نةةةى يا كةةو ليذ هةةاتووة وة
 ئةطةر حةز دةكةى دةقى نووسراوةكة هةمووى دةخوَينب، ......... .

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

سةةةتةوخؤ دواى  يةةةةك ِرؤذ ِرا بةةةةِرةمسى  سةةةراوَيكمان  مةةةة نوو بةةةةِرَيتان ئَي سةةةايي،  نةةةةى يا سةةةةرؤكى ليذ بةةةةِرَيز 
نةةد  نةةةى تايبة ة بةةؤ ليذ نةةةناردووة  خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذة ثَيشنيازة بِريارى  ةرمانبةرانى طرَيبةست 

فةةةرموون دةَلَيني بةو كَلَيشةيةى كة هةموو ثَيشنيازة بِري لةَةَيني ب يةَةرين و دة بةةؤ دةن سةةاكانتان  ار و ثَيشنيازة يا
 بؤ ئاطاداريتان و ديراسةت كردنى و ئاطاداركردنةوةمان لةِراتان؟ بةَلَى ناردوومانة؟  ةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( وة نووسراوا ئةجنومةنى وةزيران بؤض 1658ذمارة )ك/ 1/12ئةو نووسراويا هاتى نووسراوةكا دذيا هاتى 
بؤ ليذنا ياساي  رى كريية، دظَيت ئةظ مةرةمَى بزامن، ما نة لديظ ثةيِرةوَى ناوخؤى ثةرلةمانى ثَيتظيا هةر 
طةةرن،  مةةةتَى وةرب يةةران و حكو مةةةنى وةز ثَيشنيازة ياسايةك كو بارطرانيا دارايي دروست كات ئةم ِرةئيا ئةجنو

لةةديظ كةواتة نووسراوا ئةجنوم لةةةمانَى  سةةةرؤكاتيا ثةر لةةةمانَى،  ةنَى وةزيران ب ِرةمسى هاتية سةرؤكاتيا ثةر
ظةةَى  ظَى نووسراوا من ئاماذة ثَيكرى يا بؤ ليذنا ياسايي هاتى موقفَى ئةجنومةنَى وةزيران سلبى نةبووة لسةر 

نةةةطرين ن يةةران  مةةةنَى وةز طةةةر ثَيشنيازة ياسايي، كةواتة ياان ثَيتظيا ئةم ِرَيزَى ل ئةجنو يةةان ئة سةةراوا وى،  وو
يةةران  مةةةنى وةز بةةؤ ئةجنو ثةةةناى  بةةؤ  كةةةين  يةةران نة مةةةنى وةز مةةةوقفَى ئةجنو سةةراو و  يةةَي نوو هةةةر ثَيطر ئةةةم 

 بةين؟.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

سةةايي نةةةى يا بةةؤ ليذ نةةاردووة  سةةراومان  مةةة دوو نوو لةةةمان، ئَي نةةدامانى ثةر بةةةِرَيزان ئة ان يةةةكَيكي ،سةةوثاس، 
سةةت،  بةةةرانى طرَيبة نةةدنى  ةرمان يةةارى دامةزرا ِراستةوخؤ يةك ِرؤذ دواى خوَيندنةوةى يةكةمى ثَيشنيازة بِر
كةةة  مةةةى  ثةةؤرت، ئة سةةينى ِرا بةو كَلَيشةيةى كة هةموو ثَيشنيازة بِريار و ياسايةكى تريان بؤ دةنَيرين بؤ نوو

بةةذار  1/12 كةةاك  كةةات  سةةى دة سةةايي با نةةةى يا سةةةرؤكى ليذ مةةةنى كة جةنابيان  مةةى ئةجنو مةةى دووة ئةةةوة وةآل
نةةةوةى  لةةة كؤبوو ئةةةوةى  مةةة لةبةر كةةةم، دووةم/ ئَي مةةة ية يةةان، ئة بةةؤ ئاطادار يةةان  نةةة بؤ نةةة ناردووما وةزيرا
نةةة  يةةةك ليذ خوَيندنةوةى يةكةم ثَيشنيازة بِريارى دامةزراندنى  ةرمانبةرانى طرَيبةستمان تةنها ئاراستةى 

نةةةى كردبوو كة ليذنةى ياسايي بوو، هةر كاتَي سةةتةى ليذ تةةةنها ئارا بةةة  سةةايةك  يةةان يا يةَةه  شةةنيازى بِريار ه ثَي
ياسايي بكرَيت كة حاَلةتى وامان زؤر هةبووة، مةسةلةن ثَيشنيازة بِريارى ياساى كاراكردنةوةى سةرؤكايةتى 
نةةةى  خةةؤى ليذ يةةة  ئةةةو ليذنة بةةوو،  سةةايي  نةةةى يا كةةة ليذ بةةوو  نةةة كرا يةةةك ليذ سةةتةى  تةةةنها ئارا بةةة  هةةةرَيب، 

بةةؤ  تايبة ةند سةةايي  نةةةى يا و ليذنةى ياساييشة، هةردوو ئةركةكة بةجَى دةطةيةنَى، بةآلم ئةطةر هاتوو ليذ
بةةةتى  لةةة با هةةةبَى  ئةةى  بةةَى ِرة تةةريش دة يةةةكى  بةةوو ليذنة يةةان وا بةةوو ِرةئ يةةان وا كةةرد و ثَي خؤيان كؤبوونةوةيان 
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يةَةدراون و ثةةةيِرةو ِرَيطةث طةةوَيرةى  بةةة  ئةةةوان  سةةت  بةةةرانى طرَيبة يةةة  دامةزراندنى  ةمان طةةر ني شةةتَيه ِرَي هةةي  
لةةةمانى  لةوةى كة دةستةى سةرؤكايةتى ئاطادار بكةنةوة و داواى  ىَل بكةن كة دةيانةوَى ليذنةيةكى ترى ثةر

 كوردستان ِراى هةبَى لةسةر ئةو ثَيشنيازة ياساية يان ئةو ثَيشنيازة بِريارة، كاك عباس  ةرموو.
 بةِرَيز عباس  تاح صاحل:

 مان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرلة
سةةةةتى طفتوطؤي سةةةةاية بةِرا ثةةةةرؤذة يا بةةةةةم  مةةةةةوَى يةةةةسةةةةةبارةت  مةةةةن دة سةةةةتةيةك دةِروات  بةةةةةرةو ئارا ةكان 

لةةة سةةتةكان  سةةراوى طرَيبة بةةة نوو سةةةبارةت  بةةدةم،  لةةة ( 17) ِروونكردنةوةيةك  سةةتا داوا  تةةوانن ئَي مةةانط دة ى 
كةة سةةايي  نةةةى يا مةةادةكردنى شوَينى ثةيوةندار بة دةركردنى نووسراو بكةن، نووسراو ئاراستةى ليذ بةةؤ ئا راوة 

لةةةمانتارانتان  سةةتةى ثةر جةةةنابتان ئارا نووسني، ئَيمة تةنها دوو هة تة ئيىرتامةن بؤ ئةوةى لةم ثةرلةمانة 
بةةة دةرةوةى  لةةةمانتاران و  كرد ئَيمةى بةشَيه لةم ثةرلةمانتارانة بؤ ضاوةِروانى حكومةت بةَلَينمان بة ثةر

كةةة ثةرلةمانتاران ئةو خةَلكانةى كة ضاوةِروا لةةة ليذنة مةةن  سةةتاوين،  يةةة وة ئةةةم دوو هة تة نى ئةم ثرؤذةيةن 
مةةة  هةةاتووة ئَي ئةةةوةمان  كةةاتى  مةةة  سةةتا ئَي مةةة ئَي طةةةَلمن وتوو نةةةى لة براى بةِرَيزم كاك بذار و هةموو ئةو برايا
مةةزاى  نووسراوةكة ئاراستةى سةرؤكايةتى بكةينةوة، ِراستة دوو نووسراومان بؤ هاتووة، نووسراوَيكيان بة ئي

هةةاتووة ( 12) ى مانطة، نووسراوَيكيان لة( 17) ؤكى ثةرلةمان لةسةر بةةؤ  مةةة ان  كةةةى حكو ى مانط وةآلمة
بةةةردةمى  يةَةرة لة قةةة ل تةةة حة ئةةةم بابة سةةتى  كة ئةمة ِرايانة بةواذووى جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانة، بؤية بةِرا

سةة مةةة ِراب هةةةبَى ئَي سةةراوة  ئةةةم نوو بةةؤ ئةندامانى ثةرلةمان يةكالبكرَيتةوة، ئةطةر  تةةر  جةةارَيكى  ثَيردرَيينةوة 
تةةر،  ئةةةوانى  نةةةكرَى وةك  بةةةدةرخؤ  سةةتى ديزة يةةةى بةِرا ئةةةم ثرؤذة مةةةوزوعى  سةةة و  تةةة ق ئةوةى ئةمة نةبَي
شةةة  ئةةةم ئي يةةة  يةةي ني بةةارطرانى دارا تةةوانني  لةَةَى دة كةةة دة تةةةوة  مةةى داوينة لةبةرئةوةى حكومةت بةِرةمسى وةآل

مةةار  طةةةر بكةين، بةآلم ثَيويستى بة هةندَى ئةحساو ئا يةَةه دا ئة مةةاوةى مانط لةةة  تةةوانني  كةةةى دة بةةووة، ئامارة
 نةتوانن ئامادةى بكةن من ثَيمواية تةنها بؤ ضاوبةستةكى بَى، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 سوثاس، كاك سؤران  ةرموو.
 :سعيد بةِرَيز سؤران عمر

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةةِرَيز من ثَيشنيار دةكةم ئة و ثرؤذة بِريارةى طرَيبةستةكان ئاراستةى ليذنةى داراييش بكرَى، ضونكة وةك 

سةةة ئةةةو ثر يةةة  سةةايي ني نةةةى يا نةةدى ليذ لةةة تايبة ة تةةةنها  كةةرد  ثةةَى  مةةاذةى  يةةة  ،سةرؤكى ليذنةى ياسايي ئا بؤ
 ةكة هةر لةسةر ئةوان نةبَى ئاراستةى ليذنةى داراييش بكرَى، زؤر سوثاس.يداواكارم بارطراني
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يةةان  يةةةكى خؤ كةةةن، كؤبوونةوة يةةي ب نةةةى دارا سةةتةى ليذ كةةةن و ئارا يةةان ب يةةةكى خؤ زؤر سوثاس، با كؤبوونةوة
تةةة  ،بكةن و داواى ئةوة بكةن كة دةيانةوَى ِراى ليذنةى دارايي هةبَى ئةةةو كا نةةة  كةةو ليذ يةةان دا وة ئةطةر بِريار

سةةتة تةةوانني ئارا بةةذار دة كةةاك  كةةةين،  كةةار دة مةةةى  كةةةمى بةرنا طةةةى ية بةةة بِر سةةت  كةةةين، دة شةةى ب ى جةنابتاني
  ةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةةةرَيمى  لةةة  كةةة  تةةةكانى دي ثرؤذة ياساى ضاكسازى لة خانةنشينى و مووضة و دةرماَلة و بةخشني و ئيمتيازا
بةةة  يسةرؤكايةتكوردستان ـ عرياق، كة لةاليةن  شةةكةى  ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان ـ عرياق ثَي

لةةة ضةةوواندن،  (19) ثةرلةمانى كوردستان كراوة، ئةم ثرؤذة ياساية  يةةةكانى دةر طةةةَل هؤ هةةاتووة لة مةةاددة ثَيك
 .داوا لةبةِرَيزتان دةكةين ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةى ليذنة ثةيوةندارةكانى ثةرلةمان بكرَيت، سوثاس

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

يةةي و  سةةايي و دارا بةةارو يا نةةاوخؤ كارو بةَلَى زؤر سوثاس، ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةى ليذنةكانى ثَيشمةرطة و 
جةةالل  كةةاك  طةةةى دووةم،  سةةوثاس، بِر لةةةمان، زؤر  بةةةِرَيزى ثةر نةةدامانى  سةةةرجةم ئة شةهيدان دةكرَى، لةطةَل 

  ةرموو.
 جالل حممد امني:بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يةةة و زؤر  (84) ثاَلثشت بة ماددةى طةةى هة يةةةتَيكى طرن سةةاية ئةهم بِرطةى دووةم وةك دةزانرَى ئةم ثرؤذة يا

شةةووى  تةةة ث يةةةك دةكةوَي مةةانطى  لةةة  شةةزانرَى  ضةةاوةِروانى دان و دة لةةة  شةةتمانيان  يةةان و هاوني كةةة هاووآلت دةمَي
بةةدرَى، ياسادانانةوة، بؤية داوا لة سةةاية  ثةةرؤذة يا بةةةم  لةةة  سةةيفةتى بةثة سةةتعجال،  بةِرَيزتان دةكةم سيفةتى ئي

 سوثاستان دةكةين.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيحس بةِرَيز د.ِرَيواز  ايق

 بةَلَى زؤر سوثاس، كاك بةهمةن  ةرموو.
 بةِرَيز بهمن كاك عبداهلل امحد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةةةو سةةازى لةبةر سةةاى ضاك خةةوىل ثةةرؤذة يا لةةة  كةةات و  ضةةاوةِرَيى دة سةةتان  خةةةَلكى كورد يةةةكى زؤرة  ةى ماوة

خةةةَله  عةةدمان بة هةةةموومانيش وة ثَيشووشةوة تا ئَيستا خةَله ضاوةِرَيي دةكات و ثرؤذة ياسايةكى طرنطة و 
مةةاددةى لةةة ( 92) داوة كة ئةو ثرؤذةية تَيثةِرَينني، بؤية بةثَيى  سةةيفةتى بةثة كةةارم  نةةاوخؤ داوا ثةةةيِرةوى  لة

 تة ئةو ثرؤذةية و بؤ ئةوةى نةطةينة ثشووى ثةرلةمانى ثرؤذةكة تَيثةِرَينني، زؤرسوثاس.بدرَي
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 سوثاس، كاك زانا  ةرموو.
 بةِرَيز زانا خالد مسايل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةاك  جةةالل و  كةةاك  بةةةِرَيزان  لةةة ثشتطريى لة ِرايةكةى هةردوو  بةةة ثة سةةَلةتى  ئةةةوةى خة بةةؤ  كةةةم  مةةةن دة بةه

 بدرَيتة ثرؤذة ياساى ضاكسازى، زؤر سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

يةةةوَى  بةةةِرَيزةى دة ثَيدانى خةسَلةتى بةثةلة بة ثرؤذة ياساى ضاكسازى دةخةينة دةنطدانةوة،  ةرموون ئةو 
بةةةِرَي فةةةرموَيت؟  بةةا ب بةةدات  ثةةَى  طةةى  بةةةدةنطىدةن سةةازى  سةةاى ضاك ثةةرؤذة يا سةةوثاس،  نةةدامى ( 85) زان زؤر  ئة

جةةَى  بةةؤ  كةةار  ةةةرموون  مةةةى  مةةى بةرنا بةِرَيزى ثةرلةمان سيفةتى بةثةلةى ثَيدرا، زؤر سوثاس، بِرطةى دووة
مةةى  سةةاى ريكال شةةنيازة يا سةةةر ثَي طةةدان لة لةةة دةن يةةة  كةةة بيت كةةار  مةةةى  مةةى بةرنا طةةةى دووة نةةى بِر بةةةجَى كرد

هةةةةرَي لةةةة  طةةةانى  كةةةانىبازر حةةةوكمى ماددة بةةةةثَيى  عةةةرياق  سةةةتان ـ  ( 97و  96و  93و  91و  90) مى كورد
كةةةين  لةثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، داوا لة سةرؤكايةتى ليذنةكانى شارةوانى و رؤشنبرييش دة

 بفةرموون بَينة شوَينى خؤيان، بةَلَى كاك على  ةرموو.
 بةِرَيز على محةصاحل:
 ةمان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرل

 هي  ثةرلةمانتارَيه ئةو ِراثؤرتةى لةبةردةستدا نيية كة ئَيستا دةنطى ثَى ئةدرَى، يةعنى ضؤن دةنط بةم؟.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيد.ِرَيواز  ايق حس بةِرَيز

كةةةى جةةةنابتان ب سةةتى  كةةةى بةردة سةةةيرى ثةيِرةوة طةةةر  لةةةمان  ،بةَلَى بةِرَيز كاك على ئة نةةدامى ثةر ئةةةبَى ئة
كةةات، خؤى لة ماوة خةةؤى داواى ب طةةدان  طةةدان و رؤذى دةن ثةةؤرتى دةن يةةان را ى نَيوان نووسينى ِراثؤرتى سَييةم 

يةةان  حةةازرة بؤ ئةةةوةى  يةةة،  حةةازر هة نةةدَيكى  سةةتا هة بةةزامن ئَي هةر بةِرَيزَيكتان خؤى داواى بكات بةسةرضاو، وا
تةة بةةارين بؤ مةةة ئيج سةةَييةم بَينن، دةبَى خؤتان داواى بكةن، ِراثؤرتى خوَيندنةوةى دووةم ئَي بةةةآلم  نةةَيني،  ان دا

ثةةؤرتى  بةةورن ِرا كةةةن، ب لةةةمان داوا دة سةةةرؤكى ثةر طةةرى  ئيجبار نني لةِراستى دا، با ضؤن دانراوة لةبةِرَيز جَي
 سَييةم لة سكرتَير داوا دةكرَى، نةك لة جَيطرى سةرؤك، كاك بذار  ةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 اثؤرتى ليذنةى هاوبةشة:ئةمة دةقى ِر
 بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان

 بابةت/ ِراثؤرتى هاوبةى
شةةنبريى و  نةةةى رؤ ليذنةى كاروبارى ياسايي و ليذنةى شارةوانى و طواستنةوةو طةياندن و طةشتوطوزار و ليذ

كةةةوتى  شةةةممة ِرَيك يةةةك  مةةةدةنى و وةرزى و الوان، ِرؤذى  طةةةى  تةةذمَير  15/12/2019كؤمةَل ى ( 11)كا
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يةةةن  كةةة لةال ثَيشنيوةِرؤ كؤبوونةوةى هاوبةشيان ئةجنامدا بؤ تاوتوَى كردن و داِرشتنةوةى ئةو ثَيشنيارانةى 
لةةة  طةةانى  مةةى بازر سةةتنى ريكال سةةاى ِرَيكخ شةةنيازى يا بةةة ثَي ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةى كراون، سةبارةت 

مدا، دواى طفتوطؤ كردن ليذنةكان طةيشتنة ئةم هةرَيمى كوردستان ـ عرياق، لة دانيشتنى خوَيندنةوةى دووة
 ئةجنامانةى خوارةوة:

خةةؤى  بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، سةبارةت بة ناونيشانى ثَيشنيازى ياسا، هي  ثَيشنيارَيه نيية، كةواتة وةك 
 ِرَيكخستنى ريكالمى بازرطانى لةهةرَيمى كوردستان ـ عرياق.

 رلةمان:/ سةرؤكى ثةنيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

بةةرييت  سةةاية  ئةةةم يا شةةانى  كةةة ناوني بةَلَى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، بفةرموون هةر بةِرَيزَيه ِرةزامةندة 
سةةوثاس،  تةةةوة؟ زؤر  بةةةرز بكا سةةت  بةةا دة عةةرياق  سةةتان ـ  هةةةرَيمى كورد بَى لة ِرَيكخستنى ريكالمى بازرطانى لة

 َيزى ثةرلةمان ثةسةند كرا، كاك بذار  ةرموو.ئةندامى بةِر(  84 ) ناونيشانةكة بةو شَيوةية بةدةنطى
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 سةبارةت بة ماددةى يةك، ثَينج ثَيشنيار هةية، ....... .
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

سةةت ني كةةةتان لةبةردة بةةني و بةيةيةةبةِرَيزان ِراثؤرتة نةةط  بةةَي دة بةةا  سةةةرؤكى ة،  بةةزانني  طةةرين و  طةةوَى ب كةةةوة 
 ليذنةى ياسايي ضيمان بؤ دةخوَينَيتةوة، كاك بذار  ةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددةى بةةة  طةةةى( 1) سةةةبارةت  تةةةنيا لةبِر خةةؤى  كةةةم/ وةك  شةةنيارى ية يةةة، ثَي شةةنيار هة يةَةنج ثَي دا ( 8) ث
كةةة  خةةؤى دةستةواذةى خزمةتطوزاريية شةةنيارى دووةم/ وةك  يةةديايى، ثَي طةةانى م ضةةاالكيةكى بازر بةةؤ  يةَةت  بطؤِر

يةةةكان(، ( 7) تةنيا بِرطةى قةةةزا و ناح طةةا و  شةةارةوانيةكانى ثارَيز كةةارطَيِرى  كةةةى  يةَةت )ية شةةَيوةية ىَل بكر بةةةم 
طةةةةكانى تةةةةنيا لةبِر خةةةؤى  سةةةَييةم/ وةك  شةةةنيارى  شةةةارةوانى و ( 4و  3) ثَي تةةةى  يةةةر و وةزارة نةةةاوى وةز دا 

شةة مةةاددةى/طة خةةؤى،  ضةةوارةم/ وةك  شةةنيارى  يةَةت، ثَي يةةاد بكر سةةةرؤك  1توطوزار ز جةةةنابى  كةةان......   زاراوة
 .ست دةكات خبوَينب ماددةى يةك؟ثَيوي

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَى ثَيويست نيية، كاك بذار  ةرموو.
 
 

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 ان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةم
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مةةاددةى سةةةآلتانةى  ئةةةو دة يةَةى  بةةة ث شةةة،  نةةةى هاوبة شةةنيارى ليذ جةةةم/ ثَي شةةنيارى ثَين طةةةى( 91) ثَي ( 4) بِر
لةةة  مةةة  نةةد  دراوة، ئَي نةةةى تايبة ة سةةايي و ليذ نةةةى يا بةةة ليذ كةةة  سةةتان  لةةةمانى كورد لةثةيِرةوى ناوخؤى ثةر

نةةةوةى دووةم  كؤبةندى ئةو بذاردانةى ثَيشنيار كراون لةاليةن ئةندامانى ثةرلةمانةوة شةةتنى خوَيند لةةة داني
 دا ئةم ثَيشنيارة دةخةينةِروو و داوا دةكةين خبرَيتة دةنطدان:

بةةة ( 14و  12و 8) البدرَيت و بِرطةكانى( 7) وةك خؤى تةنيا بِرطةى 1ماددةى/ هةةةر  طةةة،  يةةةك بِر بكرَيتة 
طةةانى خزمةتطوزا (8) زجنريةى بِرطةى مةةى بازر يةَةت )ريكال بةةةكارهَينانى و بةم شَيوةية ىَل بكر لةةةِرَيى  كةةة  ريية

يةةةكانى  نةةدن و هؤ شةةَيوازةكانى ِراطةيا لةةة  شةةَيوازَيه  ئامرازةكانى ميديا و ئامرازةكانى ثةيوةندى كردن و هةر 
طواستنةوةى زةمينى و ئاوى و ئامسانى و لةِرَيطةى تابلؤ و ديوار و سكرين بة ئاماجنى رةواج دان بة كاآل يان 

 ةبةستى هاندانى بةكاربةر بؤ كِرينى يان بةكارهَينانى(.خزمةتطوزارى يان بةرهةم بؤ م
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

ئةةةو  مةةة  يةةةك ئَي يةةةك  سةةتا  نةةاوخؤ ئَي ثةةةيِرةوى  طةةوَيرةى  بةَلَى زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان بة 
شوو ثَيشنيازيان كردووة لةطةَل ماددةكة وةكو ثَيشنيازانةى كة بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان لة دانيشتنى ثَي

نةةا  طةةى هَي تةةرين دةن كةةةيان زؤر طةةدان هةرية نةةة دةن يةةةكَيه دةخةي بةةةى  خؤى و لةطةَل ثَيشنيازى ليذنةى هاو
سةةايي  نةةةى يا سةةةرؤكى ليذ بةةةِرَيز  كةةةم  ةةةرموو  شةةنيازى ية بةةةِرَيزان ثَي نةةرَى،  كةةراو دادة سةةةند  بةةة ثة ئةةةوة 

  ةرموو.بيخوَينةرةوة، يةكةم كاك بذار 
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ضةةاالكيةكى ( 8) ثَيشنيارى يةكةم/ وةك خؤى تةنيا لةبِرطةى دا دةستةواذةى خزمةتطوزارييةكة بطؤِرَيت بؤ 
 بازرطانى ميديايى.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

بةةةرز بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هةر ئةن سةةت  بةةا دة مةةة  شةةنيازى يةكة دامَيكى بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ثَي
 بكاتةوة؟ بةَلَى زؤر سوثاس يةك كةسي لةطةَلة، ثَيشنيازى دووةم كاك بذار  ةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

طةةةى يةَةت( 7) ثَيشنيارى دووةم/ وةك خؤى تةنيا بِر شةةَيوةية ىَل بكر شةةارةواني بةةةم  كةةارطَيِرى  كةةةى  ةكانى ي)ية
 ثارَيزطا و قةزا و ناحيةكان(.

 
 

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس
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بةةةرز  سةةت  بةةا دة مةةة  شةةنيازى دووة بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هةر ئةندامَيكى بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ثَي
 بذار  ةرموو. بكاتةوة؟ كةسى لةطةَل نيية، ثَيشنيازى سَييةم كاك

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةتوطوزار ( 4و3) ثَيشنيارى سَييةم/ وةك خؤى تةنيا لةبِرطةكانى شةةارةوانى و طة دا ناوى وةزير و وةزارةتى 
 زياد بكرَيت.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

نةةدامانى ثةر بةةةِرَيزان ئة سةةَييةم زؤر سوثاس،  شةةنيازى  طةةةَل ثَي لةةةمان لة بةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكى  هةةةر ئة لةةةمان 
شةةنيازى  لةَةة، ثَي سةةي لةطة يةةةك كة سةةوثاس  بةةةَلَى زؤر  تةةةوة؟  بةةةرز بكا سةةت  بةةا دة سةةايةكة  يةةةكى يا تةةة ماددة ببَي

 ضوارةم كاك بذار  ةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 1ى، ماددةى/ثَيشنيارى ضوارةم/ وةك خؤ
 زاراوةكان

 مةبةست لةم زاراوانة لةم ياسايةدا هاتوون ماناكانيان لةبةرامبةريان دا نووسراوة:
 هةرَيب: هةرَيمى كوردستان ـ عرياق -15
 حكومةت: حكومةتى هةرَيمى كوردستان ـ عرياق -16

 وةزير: وةزيرى رؤشنبريى و الوانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان ـ عرياق -17

 رؤشنبريى و الوانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان ـ عرياق وةزارةت: وةزارةتى -18

ظةةار و  -19 مةةة و طؤ يةةةكان، رؤذنا ئامرازةكانى ميديا: تةلة زيؤن، راديؤ، تؤِرو ماَلثةرة ئةليكرتؤن
 ضاثكراوى ديكة.

كةةانى  -20 يةةةكان و ئامرازة تةةؤرة كؤمةآليةت ئامرازةكانى ثةيوةندى كردن: هيَلةكانى تةلة ؤن و 
 طرَيتةوة.ديكةى ثةيوةندى كردن دة

 يةكةى كارطَيرى: ثارَيزطا، قةزا، ناحية. -21

يةةةديا و  -22 كةةةانى م بةةةةكارهَينانى ئامرازة لةةةةِرَيطاى  كةةةة  طةةةانى: خزمةتطوزارية مةةةى بازر ريكال
بةةة  مةةاجنى ِرةواج دان  ئامرازةكانى ثةيوةندى كردن و هةر شَيوازَيه لة شَيوازةكانى ِراطةياندن، بة ئا

 ةستى هاندان بةكاربةر بؤ كِرينى يان بةكارهَينانى.كاآل يان خزمةتطوزارى يا بةرهةم بؤ مةب

بةةؤ  -23 كةةات  كةةالم دة كةةارى ري داخوازيكارى ريكالم: كةسَيكى سروشتى يان مةعنةويية،  كة داوا
 مةبةستى بةرز كردنةوةى ئاستى  رؤشتنى بةرهةمةكانى.
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يةَة -24 بةةة ث يةَةت  هةةةم دةهَين كةةالم  بةر كةةة ري ى بةرهةمهَينانى ريكالم: كةسَيه يان كؤمثانيايةك 
 داواى داخوازى كارى ريكالم دةبَى بؤ مةبةستى بآلوكردنةوةى جةماوةرى

ئةةةم  -25 بةةؤ  تةةةوة  بآلوكةرةوةى ريكالم: كةسَيكى سروشتى يان مةعنةويية كة ريكالم بآلودةكا
 بالوكردنةوةيةى ثةنا دةباتة بةر ئامرازةكانى ميديا يان ئامرازةكانى ثةيوةندى كردن

يةةةة -26 تةةةةواوى هؤ سةةةتنةوة:  يةةةةكانى طوا مسةةةانى هؤ ئةةةاوى و ئا نةةةى و  سةةةتنةوةى زةمي كانى طوا
 دةطرَيتةوة

 كاآل: بةرهةمَيكة بكَيشرَيت يان بثَيورَيتبة مةرجَيه قةدةيةكراو نةبَى. -27

 ديواربةند: ئةو ديوارةية كة ريكالمى ثَيدا هةَلدةواسرَى. -28

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

ندامَيكى بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ماددةكة بةو شَيوةية ثةسةند بكرَى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هةر ئة
سةةي  يةةةك كة سةةوثاس  بةةةَلَى زؤر  تةةةوة؟  بةةةرز بكا سةةت  بةةا دة يةةةوة  سةةايي خوَيند نةةةى يا سةةةرؤكى ليذ كة بةِرَيز 

 لةطةَل نيية، ئةم ثَيشنيازانة لة كوَيوة هاتوون؟ وةك خؤى، ثَيشنيازى ثَينجةم كاك بذار  ةرموو.

 بذار خالد عبداهلل: بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثَيشنيارى ثَينجةم/ ثَيشنيارى ليذنةى هاوبةشة.

بةةة ( 14و  12و 8) البدرَيت و بِرطةكانى( 7) وةك خؤى تةنيا بِرطةى 1ماددةى/ هةةةر  طةةة،  يةةةك بِر بكرَيتة 
طةةانى خزمةتطوزار( 8) زجنريةى بِرطةى مةةى بازر يةَةت )ريكال بةةةكارهَينانى و بةم شَيوةية ىَل بكر لةةةِرَيى  كةةة  يية

يةةةكانى  نةةدن و هؤ شةةَيوازةكانى ِراطةيا لةةة  شةةَيوازَيه  ئامرازةكانى ميديا و ئامرازةكانى ثةيوةندى كردن و هةر 
طواستنةوةى زةمينى و ئاوى و ئامسانى و لةِرَيطةى تابلؤ و ديوار و سكرين بة ئاماجنى رةواج دان بة كاآل يان 

 بةستى هاندانى بةكاربةر بؤ كِرينى يان بةكارهَينانى(.خزمةتطوزارى يان بةرهةم بؤ مة
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

بةةةو  كةةةم  مةةاددةى ية كةةة  يةةة  طةةةَل ئةوة لةةةمان لة بةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكى  هةةةر ئة لةةةمان  بةِرَيزان ئةندامانى ثةر
مةةة شَيوةية ثةسةندى بكرَى كة بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي خوَيندية وة با دةست بةرز بكاتةوة؟ بةَلَى ئَي

طةةدان  ضةةوويتة دةن كةةة  لةَةَى  ثةةةيِرةو دة ئةةاخر  نةةةوة،  نةةايى دةنطدا ضةةووينةتة قؤ مةةة  خةةؤى ئَي يةةن،  لة دةنطدان دا
طةةى بةةة دةن سةةوثاس  بةةدةم،  نةةاتوامن دةر ةةةتت  طةةرياوة  سةةتب  نةةيش دة مةةةم، م كةةاك  يةةة  يةةا ني سةةةكردنى ت ( 69) ق

 را، كاك مةم.ئةندامى ثةرلةمان ماددةى يةكةم ثةسةند ك
 :بورهان حممد قانن بةِرَيز مةم

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةةة  ضةةوارةمى دا  ثةةةِرةى  بةةدةن لةال قةةةت  طةةةر دي سةةتمانداية ئة كةةة لةبةردة نةةة  شةةةى ليذ ثةةؤرتى هاوبة ئةةةو ِرا

 .(....4) بِرطةى (91) خوارةوة نووسراوة ثَيشنيازى ليذنةى هاوبةى، بة ثَيى ئةو دةسةآلتةى لة ماددةى
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيِرَيز د.ِرَيواز  ايق حسبة

 كاك مةم قسةكةت ضيية؟  ةرموو.
 بةِرَيز مةم بورهان حممد قانن:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةاددةى  طةةةى( 91) بةةةَلَى  مةةاددةى( 4) بِر ثةةةيِرةودا  طةةةى (91) لة شةةكاليةكة  (4) بِر جةةا ئي يةةة،  ى تَيداني

رابردوو دا كة كاك سؤران باسى كرد ثَيويستمانة نوسخةى تازة خبرَيتة لةوةداية تا ئَيستاكة وةكو دانيشتنى 
 بةردةستمان.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

  ةرموو. ازة لة تةبعة، كاكتةعديلمان كرد كاك مةم، بةَلَى نوسخةى ت
 بةِرَيز سةنا  اتح تؤ يق:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

  2ماددةى/
شةةَيوةية: ضةةوار ثَي بةةةم  كةةرَى  يةةاد ب يةةةك ز تةةةنها بِرطة خةةؤى  كةةو  كةةة وة كةةةم/ ماددة شةةنيارى ية يةةة، ثَي شةةنيار هة

شةةنيارى  نةةةوةى، ثَي ثةةَيش بآلوكرد ثةةةِرَيت  ثَيويستة هةموو ريكالمَيه بة  لتةرى وةزارةتى رؤشنبريى دا تَى ب
كةةالم بةم شَيوةيةى ىَل بكرَيت )ماوةى مؤَلةتى بآل( 9) دووةم/ وةك خؤى تةنها بِرطةى وكردنةوة و دانانى ري

بةةؤ  شةةتيةكان  جةةة ط خةةؤى مةر كةةو  سةةَييةم/ وة شةةنيارى  تةةةوة، ثَي نةةوَى ناكرَي يةَةت و  مةةانط دةب شةةةى  تةةةنها 
بةرهةمهَينان و بآلوكردنةوةى ريكالمة، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان هةمووى خبوَينمةوة يان ب مة ثَيشنيارى 

شةةنيا لةةةمان، ثَي سةةةرؤكى ثةر بةةةِرَيز  بةةةَلَى  تةةر؟  ئةةةو دوا بةةةثَيى  شةةة  نةةةى هاوبة شةةنيارى ليذ ضةةوارةم/ ثَي رى 
 ةثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ......... .( 4) ى بِرطةى( 91) دةسةآلتةى كة ماددةى

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان هةمووى خبوَينمةوة يان ب مة ثَيشنيارى دواتر؟ 
 ثَيشنيارى ضوارةم:

(ى بِرطةى ضوارةم لة ثةيرةوى ناوخؤى 91دةسةاَلتةى كة ماددةى )ثَيشنيارى ليذنةى هاوبةشة بةثَيى ئةو 
كةةة  نةةةى  ئةةةو بذاردا نةةدى  لةةة كؤربة مةةة  نةةد دراوة ئَي سةةايي و تايبة ة نةةةى يا بةةة ليذ كةةة  ثةرلةمانى كوردستان 
نةةة  شةةنيارة دةخةي ئةةةو ثَي مةةدا  نةةةوةى دووة شةةتنى خوَيند ثَيشنيار كراون لةاليةن ئةندامانى ثةرلةمان لة داني

 روو: 
وةك خؤى لةطةَل ئةو طؤرانكاريانةدا بِرطةكانى ثَينجةم و شةشةم و حةوتةم و هةشتةم و نؤيةم و دةيةم -2

 البربَيت.
بِرطةى سَييةم بةم شَيوةيةى لَيبكرَيت، لةكاتى بةكارهَينانى توَيذينةوة زانستييةكاندا ثَيويستة سةرضاوة  -2

 بةكارهَينراوةكان ئةكادميى و ثشرتاستكراوة بن.



 131 

شةةتمانى ەازدطةةةى دوبِر-3 شةةيارى ني مةةى هؤ يةةديا رَيكال كةةانى م يةَةت ئامرازة يةَةت دةب شةةَيوةيةى لَيبكر بةةةم  يةةةم 
نةةان  مةةرؤظ و ذ سةةتنى ما ةةةكانى  بةةة ثارا بةةةتن  كةةة تاي نةةةى  ئةةةو رَيكالما ضةةؤ و  رؤشنبريى و تةندروستى و هاتو

لة ماوةى بيست و ضوار  بَيبةرامبةر باَلوبكرَيتةوة و وة بؤ تةلة زيؤنةكان لة يةك خولةك بؤ ضوار خولةك
 كاتذمَيرى ثةخش، وة بؤ ضاثكراوةكانيش بةثَيى رَينماييةكانى وةزارةت. 

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز ريواز  ائق حس
 ( ثَيشنيار ثَيشنيار خبوَينةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدان،  ةرموون.2زؤر سوثاس، ئَيستا ماددةى )

 : اتح تؤ يق بةرَيز سةنا
 سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز 

 (:2ماددةى )
 ثَيشنيارى يةكةم: ماددةكة وةكو خؤى تةنها بِرطةيةك زياد بكرَيت بةم شَيوةية:

 ثَيويستة هةموو رَيكالمَيه بة  لتةرى وةزارةتى رؤشنبرييدا تَيثةرَيت ثَيش باَلوكردنةوةى.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 

كى بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ثَيشنيارى يةكةم وةك ئةوى سةرؤكى ليذنةى بةِرَيزان هةر ئةندامَي
  ةرموون. ة( كةس. دكتؤر1رؤشنبريى خوَيندييةوة با دةست بةرز كاتةوة؟ )

 :عثمانطالويذ عبيد د. بةرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةاَلم لَيرة لة راثؤرتةكةدا نيية. ،ردبوولَيرة جَيطاى نةكراوةتةوة كةضى ضوار ثةرلةمانتار ثاَلثشتى ك
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى كاك )بذار( دكتؤرة ثَيشنيارَيكى هةبووة لةطةَل ضوار ثةرلةمانتار،  ةرموون.
 :محد حاجي بةرَيز لقمان

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةةة  ةى كة بةِرَيز )د.طالويذ( باسى كرد كة ئاماذةدان بووسةبارةت بةو ثَيشنياز نةةابَى  كةةالم  كةةة ري ئةةةوةى  بةةؤ 
طةةدانى  ،جامى سةيارةكان بدرَى ئةةةمرؤ دةن كةةة  سةةاية  شةةنيازة يا ئةةةم ثَي كةةرَى  سةةةيارةكان رةى ب جةةامى  ياخود 

طةةا مةةى بازر ضةةَيوةى رَيكال ضةةَيتة ضوار مةةة نا كةةردن ئة طةةانى  مةةى بازر كةةردنلةسةر دةكرَى تايبةتة بة ريكال  ،نى 
 بؤية نةخرا ثَيش، سوثاس. 

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 
  ةرموون.
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 :عثمانبةرَيز طالويذ عبيد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةر  كةةالم لة كةةراون رَي يةةارى  سةةادا د لةةة يا كةةة  نةةةى  لةةةو حالةتا طةةة  ضةةوارةم ج هةةى  بةةوو  ئَيمة ثَيشنيارةكةمان وا
سةةتنةوة هؤيةكانى طواستنةوة  يةةةكانى طوا خةةاوةن هؤ ئةجنام دةدرَيت بةرةزامةندى خاوةنةكةى يان نوَينةرى 

 بةاَلم نابَيت لة ثَيشى جامى سةيارة بَيت يان ببَيتة بةديل جام رةى، ئاوا بوو ثَيشنيارةكة.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 

 كاك )بذار( وةالمَيكى هةية دكتؤرة،  ةرموون.
 ز بذار خالد عبداللة:بةرَي

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يةَةت  مةةَى  ب جام كةةو رَيكال يةَةرَى  نةةة ل ظ سةةت ني كةةةت مةبة سةةتنةوة د يةةةكانى طوا سةةَى هؤ تةةَى بةح يةَةرَى وةخ ل ظ
سةةَى  توِرومَيلَى ظةبيت جاما توِرومَيلَى ناهَيتة تارى كرن ل ديظ رَينمايَيت وةزارةتا ناظخؤ ئةظة ل ظَيرَى بةح

سةةةر هندةك سةيارا  يةَةرَى ل  كةةةن ل ظ مةةةواددى د نةةةقال  ئةةةوَيت  مةةةزن  يةَةت  هةةةلطر ي دةكةت ئةظ سةيارَيت بار
نةةاظخؤ ذى و  تةةا  يةَةت وةزارة يةةظ رَينماي هةةةر ل د سةةةيارَى  هةيكةىَل سةيارَى رَيكالم دروستة، بةاَلم ل سةر جاما 

عةةاددى رَينمايَيت هاتووضؤيَي ذى ناطوجنَيت، ذبةر هندَى ل ظَيرَى مةست ذَى سةيارةيَيت خ ةلكى هاواَلتيَيت 
سةةةر  خةةؤ ل  مةةا  كةةو رَيكال جةةارى  يةَةت تي شةةةريكا ت ئةةةظَيت  مةةةزنن  سةةةيارَيت  لةَةة و  تةةةن تِرَي سةةةيارةكا دوو  نينة 

 دنظيسن.  
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز  

 دكتؤرة طيان نابَيت بةبَى ئةوةى من ئيزنت بدةم تؤ قسة بكةى، كاك )ديارى(،  ةرموون.
 ةرَيز ديارى انور محة رحيب:ب

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةةةمانى  نةةاوخؤى ثةر ثةةةيرةوى  بةةةثَيى  سةةايى  نةةةى يا سةةةرؤكى ليذ نةةد و  نةةةى تايبة ة هةةةردوو ليذ مةةى  وةاَل
سةةتان  لةةةمانى كورد كوردستان وةاَلمَيكى ثةيرةوى و موقنين كةر  لةبةر ئةوةى بةثَيى ثةيرةوى ناوخؤى ثةر

كةة سةةَى  شةةنيازَيه  يةةة هةةةر ثَي نةةةوة بؤ تةةة دةنطدا يةَةت خبرَي سةةَييةمدا دةب نةةةوةى  لةةة خوَيند كةةات  شةةتطريى ب ةس ث
 ثَيويستة ئةو ثَيشنيازة خبرَيتة دةنطدانةوة و وةاَلمةكةيان نة ثةيرةويية و نة موقنين كةرة، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 
 كاك )جةالل(،  ةرموون. 

 :الل حممد امنيبةرَيز ج
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ديارة هةمووتان ئةزانن ئةطةر ثَيشنيارَيه سَى كةس يان ضوار كةس تةنانةت زياتريش ثشتوانى بكات بةاَلم 
شةةَيوةيةك  لةطةَل مةباديئى عام وة لةطةَل قانوونة بةركارةكانى هةرَيمى كوردستان نةطوجنَيت بؤية بة هي  
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ضةةؤن نابَيت داخل جةلسةى دةنطدان بكرَيت  نةةا  طةةى هَي ضونكة بؤخؤت دةزانى قانوون طرميانةية طرميان دةن
دةبَيت بِرطةَيه هةبَيت خمالة ةى بِرطةَيكة تر ياخود ياساَيكى ترى بةركارى هةرَيمى كوردستان، بؤية ئَيمة 
نةةدةى و بةةؤ ئاي سةةتاى وة  ا لة ليذنةى ياسايى ئةطةر لةم ثَيشنيار ضةندين ثَينشيارى تر لة رابردوو وة لة ئَي

ئةةة قانووني طةةةَل مةبادي هةةةرَيمى يةةدةبَيت كة نةطوجنَى لة بةةةركارةكانى  نةةة  طةةةَل قانوو نةةةطوجنَيت لة كةةة  ةكان 
نةةى  ،كوردستان ضةةاو طرت بؤية ناضار دةبني ئة بِرطةية ئيزا ة نةكةين وة داواكارم ثةرلةمانتارانيش بة لةبةر

 ثَيشنيارةكانيان بكةن، سوثاس.هةر بِرطةيةك بة طوجناندن وة شياوى لةطةَل قانوونة بةركارةكان 
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى قسةَيكتان هةية،  ةرموون.
 بةرَيز بذار خالد عبداللة: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةني وَى ثَي شةةتطريييا نظي ئةةةم دَى وان ث ثةةةيِرةوى  يةةظ  سةةتة ل د كةةرن را يةةد  بةةؤ تةئك سةةني د هةةةر  شةةنيارَي نظي

سةةَى  سةةايَيدا بةح شةةنيارة يا ظةةَى ثَي يةَةرَي د  بةةةىَل ل ظ يةةت،  شةةتطريى كرب نةةداما ث سةةَى ئة طةةةر  خةةؤدا ئة تةةا  راثؤر
نةةة  يةَةت  كؤمثانيا سةةةيارةنة ي نةةدةك  ظةةة ه مةةةدةنى ئة خةةةلكَى  نةةة  خةةةلكى ني يةَةت ب  بةةةت ت يةَةت تاي توِرومبَيل

مَى ل سةر بنظيسن مة نةظَيت ناظى بينني هةكة سةيارَيت مةزنن ل ديظ رَينماييا تَينة دةستريدان كو رَيكال
سةةا و  هةةةموو يا سةةا  شةةةريكا، هةروة خةةودانَى وان  كةةو  مةةةوادَيت  شةةةريكاتا و وان  يةَةت  لةةةك زؤرن ي نةةة طة  وو
يةةذنا  شةةنيارا ل هةةةر ل ثَي كةةةينَى  سةةةح  ئةةةم  طةةةر  يةَةرَى ئة رَينماييةكانى هاتووضؤ بةشَيكن لة نيزام عام كو ل ظ

فةةة ل 3اددة )هاوبةى ذى مة يا هةى ل م يةةةن موخال يةَةرَى ذى ئؤتؤماتيكي هةةةر ل ظ نةةةدراوة  طةةة ثَي ( مادام رَي
 طةل ياسا و رَينماييةكةكانى هاتووضؤ. 

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، كاك )سةركؤ(،  ةرموون.

 بةرَيز سةركؤ ازاد حسني: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةات بةطوَيرةى ثةيرةو دةبَي شةةتطريى دة لةةةمانتار ث سةةَى ثةر يةةان  ضةةوار  ت ئةو ماددةيةى كة ثةرلةمانتارَيه و 
نةةةى  ئةةةم ليذ يةةةك  مةةاددة و بِرطة سةةا و  بةةةكام يا نةةة  يةةاردةرى ليذ بةةةِرَيز بِر خبرَيتة دةنطدانةوة، دووةميش بؤ 

شةةتيوا نةةةماكان، ث طةةةَل ب سةةاكان لة طةةةَل يا تةةةناقووزة لة مةةة  يةَةت ئة كةةة دةوتر يةةةعنى  سةةتة  سةةايية را لةةة يا نى 
 بؤضوونةكةى كاك )ديارى( دةكةم، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، قسةَيكتان هةية؟ ثَيشنيارى دووةم خبوَيننةوة،  ةرموون.
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 : اتح تؤ يق بةرَيز سةنا 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثةرلةمان. ثَيشنيارى دووةم دةخةينة بةر دةستى بةِرَيزت و ئةندامانى
 ثَيشنيارى دووةم: وةك خؤى تةنها بِرطةى نؤيةم بةك شَيوةيةى لَيبكرَيت:

 بِرطةى نؤيةم: ماوةى مؤَلةتى باَلوكردنةوةى دانانى رَيكالم تةنها شةى مانط دةبَيت و نوَى ناكرَيتةوة.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د. رَيواز  ائق حس

شةةنبريى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هةر  نةةةى رؤ سةةةرؤكى ليذ بةةةِرَيز  كةسَيكتان لةطةَل ثَيشنيارى دووةمة 
 ( كةس. ثَيشنيارى سَييةم،  ةرموون.1خوَيندييةوة با دةست بةرز كاتةوة؟ )

 بةرَيز سةنا  اتح تؤ يق:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ة رَيكالم:ثَيشنيارى سَييةم: وةكو خؤى مةرجة طشتييةكان بؤ بةرهةم هَينان  باَلوكردنةو
ثةةةةةَيش -1 هةةةةةةبَيت  كةةةةةةى  يةةةةةدارى بةرهةمة يةةةةةةنى ثةيوةند لةةةةَةةتى ال يةةةةَةه مؤ هةةةةةةموو رَيكالم سةةةةةتة  ثَيوي

 باَلوكردنةوى رَيكالم 
 دةبَيت ثةيامى رَيكالم راستطؤيانة و روون و رةوان بَيت -2
كةةةةةان -3 ضةةةةةاوة طوجناوة نةةةةةةوةدادةبَيت سةر مةةةةةةكانى توَيذي يةةةةةارى ئةجنا نةةةةةانى زان بةةةةةةكار هَي كةةةةةانى  لةةةةةة 

 ت بكرَيت.ثةيوةس
ئةةةةجنام  -4 سةةةتنةوة  يةةةةكانى طوا سةةةةر هؤ كةةةالم لة كةةةراون رَي يةةةارى  سةةةادا د لةةةة يا كةةةة  نةةةةى  لةةةةو حاَلةتا طةةةة  ج

 دةدرَيت بة رةزامةندى خاوةنةكةى يان نوَينةرى خاوةنى هؤيةكانى طواستنةوة.
يةةةةكانى  -5 نةةةى هؤ ضةةةاو طرت بةةةة لةبةر مةةةةت  يةةةةكانى حوك سةةةا و رَينماي بةةةة يا شةةةت  كةةةارطَيرى ثاَلث كةةةةى  ية

 مةتى هاتوضؤ سةالمةتى ثَيداويستى ستانداردةكانى هؤيةكانى طواستنةوة دابني دةكةن.سةال
نةةةةى -6 مةةةةةرجى وةرطرت بةةةةة  يةةةَةدةدرَى  طةةةةاى ث شةةةةتى  رَي شةةةةوَينى ط لةةةةة  كةةةةالم  نةةةةانى رَي نةةةةةوة دا باَلوكرد

 رةزامةندى يةكةى كارطَيرى.
سةةةتانداردةك -7 سةةةتى  سةةةةالمةتى ثَيداوي يةةَةت  سةةةا دةب بةةةة يا شةةةت  كةةةارطَيرى ثاَلث كةةةةى  نةةةةوةى ية انى باَلوكرد

 رَيكالم لة شوَينة طشتى و تايبةتيةكاندا دةستنيشان بكةن.
لةةة ) -8 يةةةكان  سةةا و رَينماي بةةة يا شةةت  كةةارطَيرى ثاَلث كةةةى  يةَةت ية لةةة 50دةب هةةاتوو   سةةت  هةةاتى بةدة %( دا

بةةةةكار  شةةةتى  مةةةةتطوزارى ط نةةةى خز شةةةرت كرد سةةةتى با بةةةؤ مةبة شةةةتييةكان  شةةةوَينة ط لةةةة  كةةةالم  نةةةانى رَي دا
 بهَينَيت.

 ماوة مؤَلةتى باَلوكردنةوةى دانانى رَيكالم تةنها يةك ساَل دةبَيت و دةكرَيت نوَى بكرَيتةوة. -9
 ماوةى مؤَلةتى رَيكالمة كاتييةكان بة رَيكةوتن لةطةَل يةكةى كارطَيرى دةبَيت. -10
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لةةةة رؤذدا  -11 شةةةةقامةكان  سةةةةر  ئةةةةليكرتؤنى لة مةةةى  شةةةةكانى رَيكال سةةةةر شا نةةةاكى لة شةةةكى روو رادةى تي
لةةؤمس لةةة  لةةؤكس  هةةةزار  لةةة دوو  شةةدا  لةةة شةواني نةةةبَيت  يةةاتر  جةةا ز مةةةتر دوو لةةؤمس  لةةؤكس  هةةةزار  يةَةنج  ث

 مةتر دووجا زياتر نةبَيت.
ضةةةؤ  -12 سةةةتى و هاتو طةةةةيى و تةندرو شةةةتمانى ذين شةةةيارى ني مةةةى هؤ يةةةديا رَيكال كةةةانى م يةةَةت ئامرازة دةب

 بَيبةرامبةر باَلو بكاتةوة.
 رلةمان:/ سةرؤكى ثةنيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 

مةةاددةى ) يةةة  بةةةِرَيز 2بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هةر بةِرَيزَيه لةطةَل  ئةوة ئةةةوةى  يةَةت  شةةَيوةية ب بةةةم   )
 ( كةس. دواتر،  ةرموون.1سةرؤكى ليذنةى رؤشنبريى خوَيندييةوة با دةست بةرز كاتةوة؟ )

 : اتح تؤ يق بةرَيز سةنا
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( بِرطةى ضوارةم لة 91: ثَيشنيارى ليذنةى هاوبةشة بةثَيى ئةو دةسةاَلتانةى لة ماددةى )ثَيشنيارى ضوارةم
ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان كة بة ليذنةى ياسا و تايبة ةندةكان دراوة ئَيمة لة كؤربةندى ئةو 

ووةم ئةو ثَيشنيازة دةخةينة بذاردانة ثَيشنياز كراوة لةاليةن ئةندامانى ثةرلةمان لة دانيشتنى خوَيندنةوةى د
 بةردةست بةِرَيزتان:

 وةكو خؤى بَيت بةم طؤرانكاريانةوة:
 بِرطةكانى ثَينجةم و شةشةم و حةوتةم و هةشتةم و نؤيةم و دةيةم البربَيت.-1
 بِرطةى سَييةم بةم شَيوةى لَيبكرَيت: -2

بةةةةةكار ضةةةةاوة  سةةةةتة سةر سةةةةتييكان ثَيوي نةةةةةوة زان بةةةةةكارهَينانى توَيذي ئةةةةةكادميى و لةةةةةكاتى  هَينراوةكان 
 ثشرتاستكراوة بن.

 بِرطةى دوازدةيةم بةم شَيوةيةى لَيبكرَيت: -3
ئةةةةو  ضةةةؤ و  سةةةتى هاتو شةةةنبريى تةندرو شةةةتمانى رؤ شةةةيارى ني مةةةى هؤ يةةةديا رَيكال كةةةانى م يةةَةت ئامرازة دةب
بةةةةؤ  تةةةةةوة  بةةةةةر باَلوبكرَي بةةةةَى بةرام نةةةةان  مةةةةرؤظ و ذ مةةةةا ى  سةةةةتنى  بةةةةة ثارا بةةةةةتن  كةةةةة تاي نةةةةةى  رَيكالما

بةةؤ تةلة ي ثةةةخش،  تةةذمَيرى  ضةةوار كا سةةت و  مةةاوةى بي لةةة  لةةوك  ضةةوار خو بةةؤ  لةةةك  يةةةك خو لةةة  نةةةكان  زيؤ
 ضاثكراوةكان بةثَيى رَينماييةكانى وةزارةت.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيحس واز  ائقرَيد. بةِرَيز 
تةةةوة؟  بةةةرز كا طةةى  بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هةر بةِرَيزَيكتان لةطةَل  ئةم ثَيشنيارةية با دةست  بةةة دةن

 (،  ةرموون.3(ى ياساكة ثةسةند كرا.ماددةى )2( ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان ماددةى )65)
 بةرَيز سةنا  اتح تؤ يق:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 (:3ماددةى )
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 دوو ثَيشنيار هةية:
 ثَيشنيارى يةكةم: وةكو خؤى ئةم رَيكالمانةى لة خوارةوة ِرَيطة ثَينةدراون.

شةةةنيارى  مةةةاددةى )ثَي لةةةة  كةةةة  سةةةةاَلتانةى  ئةةةةو دة ثةةةةثَيى  شةةةة  نةةةةى هاوبة شةةةنيارى ليذ (ى 91دووةم: ثَي
نةةةة  سةةةايى و ليذ نةةةةى يا بةةةة ليذ كةةةة دراوة  سةةةتان  لةةةةمانى كورد نةةةاوخؤى ثةر ثةةةةيرةوى  ضةةةوارى  طةةةةى  بِر
شةةةَيوةيةى  بةةةةم  كةةةة  نةةةة روو ماددة كةةةراون دةخةي كةةةة  شةةةنيارانةى  ئةةةةو ثَي نةةةدى  لةةةة كؤربة نةةةدةكان  تايبة ة

 لَيبكرَيت:
مةةة بازرطانيهةةةم ئةةةو رَيكال شةةتى و يةةوو  شةةى ط شةةتى و ئاساي ئةةادابى ط شةةتى  مةةى ط كةةة ثَي ةةةوانةى نيزا ةى 

 عرياق.-تةندروستى طشتى و ما ةكانى مرؤظن رَيطة ثَينةدراون لة هةرَيمى كوردستان
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 

 رلةمان وةكو خؤى،  ةرموون.ثَيشنيارى يةكةم خبوَينةوة بؤ بةِرَيزان ئةندامانى ثة
  اتح تو يق: بةرَيز سلما

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ثَيشنيارى يةكةم: وةكو خؤى ئةو رَيكالمانةى كة لة خوارةوة رَيطة ثَينةدراون:

نةةةةى -1 لةةةةو رَيكالما طةةةة  سةةةى ج ئةةةاينى و سيا كةةةى  هةةةةر رَيكالمَي بةةةؤ  يةةَةت  بةةةةكار بهَينر سةةةاية  ئةةةةو يا يةةَةت  ناب
 رطانييةوة لة ضوارضَيوةى ئةم ياسايةدا هةية.ثةيوةندييان بة باز

نةةةةاوخؤى و  -2 سةةةةا  كةةةةة يا مةةةةرؤظ  ظةةةةةكانى  سةةةةتنى ما سةةةةيثةكانى ثارا طةةةةةَل ثران يةةةَةت لة نةةةةاكؤك ب طةةةةةر  ئة
 رَيكةوتنة نَيودةوَلةتييةكان ثةسةند كراوة و ئاماذةيان بؤ كراوة.

نةةةةدراون -3 طةةةة ثَي مةةةةت ِرَي يةةةةكانى حكو سةةةا و رَينماي بةةةةثَيى يا نةةةةى  نةةةان و  ئةةةةو بةرهةما هةةةةم هَي بةةةؤ بةر
 بازرطانى ثَيكردنيان يان هاوردةكردنيان لة رَيطةى سنوورةكانةوة.

لةةةة  -4 سةةةتةوة  بةةةةراوردى نادرو طةةةةى  لةةةة رَي يةةةان  يةةَةت   يةةَةذَيه بزرَين تةةةاكو تو شةةةةيى  بةةةانطى ثي ئةةةابرؤ و ناو
 نرخى بةرهةمى خةَلكانى تر كةم بكاتةوة.

سةةةةة -5 سةةةةةةنَينراوانةى ثَيوي مةةةةةة نة ئةةةةةةو بةرهة مةةةةةى  سةةةةةتاندارد و رَيكال مةةةةةةكانى  ضةةةةةاوى بةرهة تة رة
 جؤريةتى دروستى بةثَيى ياسا و رَينماييةكانى هةرَيمى كوردستان بكةن.

 ببَيتة هؤى روودانى كردةيةك يان كؤمةلَة كردةيةك كة دذى ياسا و ِرَينماييةكانى هةرَيب. -6
سةة -7 طةةةَل يا نةةاكؤكن لة يةةة  طةةة هة سةةةر ذين يةةان لة طةةةرى خراث كةةة كاري نةةةى  يةةةكانى ئةةةو ثرؤذا ا و رَينماي

 دةستةى ذينطة ثارَيزى لة هةرَيب.
يةةةةان و  -8 سةةةةةر ذ بةةةةؤ  سةةةةتكردن  سةةةةى درو هةةةةؤى مةتر تةةةةة  يةةةةان ببَي يةةةةذى  نةةةةد و ت بةةةةؤ تو يةةةَةت  نةةةةدةر ب ها

 تةندروستى ئاسايشى كؤمةَلطا.
 بةكار هَينانى سونبوول و سروودة نيشتمانييةكان.-9
 تَيكدانى ئاشتةوايى لةنَيوان ثَيكهاتةكانى هةرَيمدا.-10
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 سوكايةتى بَيت بؤ ئةدةب و هونةر و نةتةوةيى و بؤ هةرَيب. -11
يةةةةتى و  -12 كةةةةلتور و كؤمةاَل بةةةةها و  كةةةة دذى  يةةَةدابَيت  شةةةواى واى ت جةةةواَلوى نة نةةةة و  سةةةتةواذةى وَي دة

 ثةروةردة و ئاينةكانى هةرَيب بَيت.
 ثَيشَيلى ما ى خاوةنداريةتى داهَينان و هزرى بكات. -13
 ى رةطةزى جةندةرى بكات.بانطةشة بؤ جياكار -14
 بةرهةمى ناوخؤيى بة خراب و بَيكةَله ناو ببات. -15
سةةةتى  -16 خةةةاوةن ثَيداوي بةةةةتى  شةةةتى و تاي بةةةة ط نةةةى و  نةةةى دةروو ئةةةازار دا كةةةردن و  نةةةدار  هةةةؤى بري تةةةة  ببَي

 تايبةتيةكان و ئةو كةسانةى تووشى نةخؤشى دةطمةن بوون.
سةةةتى  -17 يةةةةكى زان يةةةان دةزطا نةةةدَيه  نةةةانى ناوة بةةةةبَى ناوهَي كةةةة  شةةةى كااَل نةةةةوةى با يةةةةكاليى كرد بةةةؤ 

كةةةةةى  نةةةةدى ناوةندة بةةةةة رةزامة يةةةَةت  كةةةةراو ب شةةةةتطري  ضةةةةاوةَيكى  ةةةةةرمى ث يةةةةةن سةر كةةةةة لةال ئةةةةةوةى 
 وةرطريابَيت.

 نووسني و وَينةى واى تَيدابَيت ناوةرؤكةكانيان ئاماذة بَيت بؤ ئازار دانى ئاذةاَلن. -18
 مدا.بةكار هَينانى مرؤظ وةكو كااَل لة رَيكال -19
 رَيكالم كردن بؤ ئةم بوارانةى خوارةوة رَيطة ثَينةدراون: -20
 ماددةى هؤشبةرى يان ئةو ماددانةى هةمان كاريطةرى ماددةى هؤشبةريان هةية.-1
لةةةةو  -2 تةةةةنها  مةةةةكان   لةةةة رَيكال شةةةه  تةةةري و ث شةةةانى  خةةةةاَلت و راكَي نةةةى  تةةةةرخان كرد طةةةرةو و  مةةةار و  قو

شةةَيوازَي بةةة  يةَةدراون  طةةة ث نةةةى رَي بةةة كاتا يةَةت  شةةتيان ىَل ب بةةوونى ط نةةدبوونى  سةةوود مة مةةةرجى  هةةةل و  ه 
 تةواوةتى روون و ئاشكرا بَيت لة جَيبةجَيكردنى دَلنيا تةواو بدرَيت و مؤَلةتيشيان هةبَيت.

 ثؤرنؤ كارى لةشفرؤشى ثيشاندانى جةستة بة مةبةستى وروذاندن. -3
 ضةك و تةقةمةنى يارى ئاطرين. -4
 كردن بة ئةندامانى جةستةى مرؤظ.رَيكالم بؤ بازرطانى  -21
 رَيكالم لةم شوَينانةدا رَيطة ثَينةدراوة: -22
 شوَينة ئاينييةكان و ناوضةى شوَينةوارى و  كةلةثوورى و ديوار بةندةكانيان.-1

 دام و دةزطاكانى دةوَلةت و ئةو جَيطاو بينايانةى و موَلكى طشتني . -2

 و سونبوولةكان.مؤنؤمَينت و باخ ة طشتييةكان و ثةيكةر -3

 هةرجَيطةَيكى ديكة كى يةكةى كارطَيرى ديارى دةكات. -4

 رَيكالم بؤ بازرطانيكردن بةو ئاذةالنةى دةطمةن و مةترسى لةناو ضوونيان لةسةرة. -23
 نيشاندانى دميةنى ترسناك و تؤقَينةر يان بةكار هَينانى دةستةواذةى نةشياو. -24
شةةةةتيية -25 شةةةةوَينة ط مةةةةى  يةةةَةت رَيكال نةةةةة ناب بةةةةن و بب شةةةةَيوة  ضةةةةؤ هاو شةةةةانةكانى هاتو طةةةةةَل ني كان لة

 بةربةست بؤيان زيان بة سةالمةتى هاتوضؤ بطةينن.
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 رَيكالمة رَيطة ثَينةدراوةكان لةبوارى تةندروستيدا: -26
 رَيكالمة دةرمانَيه كة لة ليستى تؤمارى حكومةتدا نةبَيت-1
 رَيكالمى دةرمان بةناوة بازرطانييةكةيةوة.-2
 مى كارطةكانى بةرهةم هَينانى دةرمان كة مؤَلةتى حكومةتيان نيية.رَيكال -3

 رَيكالم بؤ رَيكخراوى تةندروستى رَيطة ثَينةدراو.-4

 رَيكالم بؤ ثسثؤرى تةندروستى رَيطة ثَينةرداو. -5

شةةةه -6  مةةةةكان ثزي تةةةةرى رَيكال شةةةكى و ئةك سةةةتةى ثزي مةةةان و كةرة بةةةة دةر بةةةةتن  نةةةةى تاي ئةةةةو رَيكالما
 رمانساز نةبن.يان ثسثؤرى دة

 رَيطة ثَينةدراوةكان لة رَيكالمى مندااَلندا: -27
 بَيرَيزى بةرامبةر بة سةثةرشتيارانى منداَل.-1
بةةاوك  -2 يةةه و  ئةةةوةى دا بةةؤ  نةةداَل  سةةةر م نةةان لة طةةةرى دا يةةان كاري سةةتةوخؤ  شةةَيوةى را كةةردن بة شةةنياز  ثَي

 يان كةسانى تر رازى بكةن تا كااَلى رَيكالمكراو بةدةست بَينن.
تةةةةر -3 نةةةةدااَلنى  لةةةةة م كةةةةة  يةةةَةدةكات  كةةةةة واى ل يةةةةةك  بةةةةةكارهَينانى كااَل بةةةةؤ  نةةةةداَل  شةةةةانى م سةةةةةرنج راكَي

 ثَيشكةوتووتر بَيت.
نةةداَل -1 بةةؤ م سةةت  كةةردةوةى ثَيوي ئةةةزموون  يةةارى  سةةتى زان شةةاندان ئا يةةاد ني بةةة ز يةةان  شةةاندان  كةةةم ني بةةة 

 لة كاتى بةكار هَينانى كااَليةكدا. 

لةةةة رَيكال-5 نةةةداَل  طةةةةَل بةةةةكارهَينانى م كةةةدا لة لةةةة جَيطةية نةةةداَل  نةةةى م شةةةان دا يةةةان ني يةةةةى  ئةةةةو كااَل مةةةدا 
 تةمةنى دا ناطوجنَيت.

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ئةمة ماددةكة بوو وةكو خؤى.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 

بةةةةِريز كةةةة  خةةةؤى  كةةةو  يةةةة وة بةةةوو ماددةكة تةةةان لَي ئةةةةوةى طوَي لةةةةمان  نةةةدامانى ثةر سةةةةرؤكى  بةةةةِرَيزان ئة
سةةةند  خةةؤى ثة كةةو  يةةة وة ئةةةو ماددة يةةة  طةةةَل ئةوة بةةةِريزَيكتان لة هةةةر  يةةةوة  شةةنبريى خوَيندي نةةةى رؤ ليذ

 ( كةس، ثَيشنيارى دووةم،  ةرموون.4بكرَيت با دةست بةرز كاتةوة؟ )
  اتح تو يق: ابةرَيز سلم

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ثَيشنيارى دووةم:

 ة بةم شَيوةية بَيت:ثَيشنيارى ليذنةى هاوبةشة، ماددةك
شةةتى و  شةةى ط شةةتى و ئاساي ئةةادابى ط شةةتى و  مةةى ط كةةة ثَي ةةةوانةى نيزا نةةةى  مةةة بازرطانيا ئةةةو رَيكال هةةةموو 

 عرياق.-تةندروستى طشتى و ما ةكانى مرؤظن رَيطة ثَينةدراون لة هةرَيمى كوردستان
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د. رَيواز  ائق حس

نةةدامانى ثةر بةةةم بةةةِرَيزان ئة يةةة  ئةةةم ماددة كةةة  يةةة  طةةةَل ئةوة لةةةمان لة بةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكى  هةةةر ئة لةةةمان 
شةةتى يشَيوةية ثةسةند بكرَيت هةموو ئةو رَيكالمة بازرطاني ئةةادابى ط شةةتى و  انةى كة ثَي ةوانةى سيستمى ط

سةةتان  هةةةرَيمى كورد لةةة  نةةةدراون  طةةة ثَي  ق،عةةريا–و ئاسايشى طشتى تةندروستى طشتى و ما ةكانى مرؤظن رَي
لةةةم بةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكى  سةةت هةر ئة بةةا دة يةَةت  سةةةند بكر شةةَيوةية ثة بةةةم  يةةة  ئةةةو ماددة يةةة  طةةةَل ئةوة ان لة

 (.  4( ئةندامى بةِرَيزى ثةرلةمان ثةسةند كرا.  ةرموون، ماددةى )74بةرزكاتةوة؟ ئةو ماددةية بة دةنطى )
 بةرَيز لقمان محد حاجي:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( ثَينج ثَيشنياز هةية:4ددةى )سةبارةت بة ما
خةةةوارةوةى  شةةةَيوةيةى  بةةةةم  سةةةزاكة  خةةةاَلى دوو  كةةةةم  طةةةةى ية تةةةةنها بِر خةةةؤى  كةةةو  كةةةةم: وة شةةةنيازى ية ثَي

 لَيبكرَيت:
 يةرامةكردن لة ثَينج سةد هةزار دينار كةمرت نةبَيت و لة ثَينج مليؤن دينار زياتر نةبَيت.

 َلى دوو بةم شَيوةيةى لَيبكرَيت:ثَيشنيازى دووةم: وةك خؤى تةنها بِرطةى يةكةم خا
 يةرامةكة لة يةك مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة سى مليؤن دينار زياتر نةبَيت.   
 ثَيشنيازى سَييةم: وةك خؤى تةنها بِرطةى يةكةم خاَلى دوو بةم شَيوةى لَيبكرَيت:

 نار زياتر نةبَيت.يةرامةكة لة ثَينج مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة بيست و ثَينج مليؤن دي
 ثَيشنيازى ضوارةم: وةك خؤى كة لة ماددةى ضوارى حوكمةكانى سزاكة هاتووة.

مةةةاددةى ) سةةةةاَلتانةى  ئةةةةو دة بةةةةثَيى  شةةةة،  نةةةةى هاوبة شةةةنيازى ليذ جةةةةم: ثَي شةةةنيازى ثَين مةةةاددةى 91ثَي (ى 
نةةةةى تايبة  سةةةايى و ليذ نةةةةى يا بةةةة ليذ كةةةة  سةةةتان  لةةةةمانى كورد نةةةاوخؤى ثةر ثةةةةيرةوى  لةةةة  نةةةد ضةةةوارةم  ة

شةةةتنى  لةةة داني لةةةةمن  نةةدامانى ثةر يةةةةن ئة شةةنيازكراوانةى لةال بةةةذاردة ثَي ئةةةو  نةةةدى  لةةة كؤربة مةةة  دراوة ئَي
خةةةؤى  طةةةدان، وةك  تةةةة دةن كةةةةين خبرَي نةةةة روو وة داوادة شةةةنيازة دةخةي ئةةةةم ثَي مةةةدا  نةةةةوةى دووة خوَيند

 بةم شَيوةى لَيبكرَيت:
 رَيت.لة بِرطةى يةكةم خاَلى يةك دةستةواذةى )ثةخش كردن( البد-1
 بِرطةى دووةم بةم شيوةيةى لَيبكرَيت: -2

 هةر كةسَيه بةمةبةست رَيكالمَيه لَيبكاتةوة يا بيدرَينَى ياخود بيشَيوَينَى سزا دةدرَيت بة:
يةةةاتر -أ نةةةار ز يةةةؤن دي يةةةةك مل لةةةة  نةةةةبَيت و  كةةةةمرت  نةةةار  هةةةةزار دي ثةةةةجنا  سةةةةدو  لةةةة دوو  كةةةة  مةةةةَيه  يةرا

 نةبَيت.
 و دانانى رَيكالمةكة وةكو خؤى.ثابةند كردن بة ضاككردنةوة  -ب
 قةرةبوو كردنةوةى زيان لَيكةوتوو. -ج
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 
 زؤر سوثاس، ئَيستا يةك يةك ثَيشنيارةكان خبوَيننةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدان،  ةرموون.

 :لقمان محد حاجي بةرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:4ماددةى )
خةةةوارةوةى  شةةةَيوةيةى  بةةةةم  سةةةزاكة  خةةةاَلى دوو  كةةةةم  طةةةةى ية تةةةةنها بِر خةةةؤى  كةةةو  كةةةةم:  وة شةةةنيازى ية ثَي

 لَيبكرَيت:
 يةرامةكردن لة ثَينج سةد هةزار دينار كةمرت نةبَيت و لة ثَينج مليؤن دينار زياتر نةبَيت.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز ريواز  ائق حس
يةَةت 4بةِرَيزَيكتان لةطةَل ئةوةية كة ماددةى ) بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هةر سةةةند بكر شةةَيوةية ثة بةةةو  )

 كة لة ثَيشنيارى يةكةمدا هاتووة با دةست بةرز كاتةوة؟ كةسى لةطةَل نيية. ثَيشنيارى دووةم،  ةرموو.
 بةرَيز لقمان محد حاجي:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 اَلى دوو بةم شَيوةيةى لَيبكرَيت:ثَيشنيازى دووةم: وةك خؤى تةنها بِرطةى يةكةم خ
 يةرامةكة لة يةك مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة سى مليؤن دينار زياتر نةبَيت.   

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 
بةةةِرَيز  كةةة  سةةةند  شةةَيوةية ثة بةةةو  كةةة  يةةة  طةةةَل ئةوة بةةةِرَيزَيكتان لة هةةةر  لةةةمان  نةةدامانى ثةر بةةةِرَيزان ئة

 ( كةس، سوثاس. دواى ئةوة.3ى ليذنةى شارةوانى خوَيندييةوة با دةست بةرز كاتةوة؟ )سةرؤك
 بةرَيز لقمان محد حاجي:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثَيشنيازى سَييةم: وةك خؤى تةنها بِرطةى يةكةم خاَلى دوو بةم شَيوةى لَيبكرَيت:
 و ثَينج مليؤن دينار زياتر نةبَيت.يةرامةكة لة ثَينج مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة بيست 

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 
سةةةةند  كةةةة ثة شةةةَيوةية ماددة بةةةةو  يةةةة  طةةةةَل ئةوة بةةةةِرَيزَيكتان لة هةةةةر  لةةةةمان  نةةةدامانى ثةر بةةةةِرَيزان ئة

 بكرَيت كة بةِرَيزيان خوَيندييةوة با دةست بةرز كاتةوة؟ كةسى لةطةَل نيية،  ةرموون.
 لقمان محد حاجي:بةرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ثَيشنيازى ضوارةم: وةك خؤى كة لة ماددةى ضوارى حوكمةكانى سزاييةكان.

ئةةةةم  سةةةَييةمى  مةةةاددةى دووةم و  يةةَةدراوةكانى  طةةةا ث مةةةةرج و رَي شةةةَيلى  يةةةةوة و ثَي يةةَةه باَلوكرا طةةةةر رَيكالم ئة
 ياساية بوو دةبَيت:
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 وكردنةوة رابطريَيت.راستةوخؤ رَيكالمةكة لة ثةخش و باَل-1
بةةةة  -2 مةةةةكردن  بةةةة يةرا يةةَةن  سةةةزا دةدر كةةةالم  كةةةراوةى رَي كةةةالم باَلو نةةةى ريََ هةةةةم هَي كةةةالم بةر خةةةوازى رَي دا

 بِرَيه كة لة ثَينج سةد هةزار دينار كةمرت نةبَيت و لة ثازدة مليؤن دينار زياتر نةبَيت.
كةةةةم  -3 طةةةةى ية شةةةَيلكارييةكانى بِر نةةةةوةى ثَي لةةَةةتى دووبارةبوو سةةةزاكة لةةةة حا يةةةةدا  ئةةةةو ماددة مةةةى  و دووة

 دوو هَيندة زياد دةكرَيت.
 قةرةبوو كردنةوةى زيان لَيكةوتوو.-1

 ثابةنكردنى بة ضاككردنةوة و دانانى رَيكالمةكة وةكو خؤى.-2

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 
كةةةةة  يةةةةة  طةةةةةَل ئةوة بةةةةةِرَيزَيكتان لة هةةةةةر  لةةةةةمان  نةةةةدامانى ثةر شةةةةَيوةية 4مةةةةاددةى )بةةةةةِرَيزان ئة بةةةةةم   )

تةةةةوة؟ ) بةةةةرز كا سةةةت  بةةةا دة يةةةةوة  شةةةارةوانى خوَيندي نةةةةى  سةةةةرؤكى ليذ بةةةةِرَيز  كةةةة  يةةَةت  سةةةةند بكر ( 2ثة
 كةس.  ةرموون.

 بةرَيز لقمان محد حاجي:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةةاددةى ) سةةةةاَلتانةى  ئةةةةو دة بةةةةثَيى  شةةةة،  نةةةةى هاوبة شةةةنيازى ليذ جةةةةم: ثَي شةةةنيازى ثَين طةةة91ثَي ةى (ى بِر
نةةةد  نةةةةى تايبة ة سةةةايى و ليذ نةةةةى يا بةةةة ليذ كةةةة  سةةةتان  لةةةةمانى كورد نةةةاوخؤى ثةر ثةةةةيرةوى  لةةةة  ضةةةوارةم 
شةةةتنى  لةةةة داني لةةةةمان  نةةةدامانى ثةر يةةةةن ئة شةةةنيازكراوانةى لةال بةةةذاردة ثَي ئةةةةو  نةةةدى  لةةةة كؤبة مةةةة  دراوة ئَي

طةةةدان، وة تةةةة دةن كةةةةين خبرَي نةةةة روو وة داوادة شةةةنيازة دةخةي ئةةةةم ثَي مةةةدا  نةةةةوةى دووة خةةةؤى خوَيند ك 
 بةم شَيوةى لَيبكرَيت:

 لة بِرطةى يةكةم خاَلى يةك دةستةواذةى )ثةخش كردن( البدرَيت.-1
 بِرطةى دووةم بةم شيوةيةى لَيبكرَيت: -2

 هةر كةسَيه بةمةبةست رَيكالمَيه لَيبكاتةوة يا بيدرَينَى ياخود بيشَيوَينَى سزا دةدرَيت بة:
هةةةةزار -أ ثةةةةجنا  سةةةةدو  لةةةة دوو  كةةةة  مةةةةَيه  يةةةاتر يةرا نةةةار ز يةةةؤن دي يةةةةك مل لةةةة  نةةةةبَيت و  كةةةةمرت  نةةةار  دي

 نةبَيت.
 ثابةند كردن بة ضاككردنةوة و دانانى رَيكالمةكة وةكو خؤى. -ب
 قةرةبوو كردنةوةى زيان لَيكةوتوو. -ج
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 

 نوقتةى نيزامى )ئاشنا( خان،  ةرموون.
 

 ر:بةرَيز ئاشنا عبداللة قاد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
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يةةة شةةنيارَيه نةكرا هةةي  ثَي يةةةعنى  نةةازامن  يةَةذةى  ،ئةوةندةى من بريم بَيت لة قاعةيا  بةةةرزترين ر ئةةةوةى  بةةؤ 
 من هي ى وام لة قاعةيا طوَى لَينةبووة. ،يةرامة يان سزادان مليؤنَيه بَيت

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د. رَيواز  ائق حس
 ةرموون.كاك )بةَلَين(،  

 بةرَيز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيب:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةة  عةةة  لةةةناو قا كةةراوة  شةةنياز  مةةةَلَيه ثَي سةةتييا كؤ سةبارةت بةم خاَلةى وةكو )ئاشنا( خان باسى كرد كة لة را
يةةة تةةةوة ،راثؤرتى ليذنة هاوبةشةكة هة طةةةى كراوة كةةة جَي لةَةةتَيكى زؤر  ،بةةةاَلم يةرامة مةةة حا شةةةبةةؤ ئَي  ،ناخؤ

بةةووين  تةةة يق  هةةاتووة مو شةةةكة  ثةةؤرتى هاوبة لةةة را سةةتا  مةةةى ئَي كةةرد ئة شةةنيازمان  كةةة ثَي خةةؤى  كةةاتى  مةةة  ئَي
سةةةرى نةةةكردووة ،لة شةةنيازةى  ئةةةم ثَي عةةة  لةةةناو قا بةةةِرَيز  نةةدامَيكى  هةةي  ئة لةةة  سةةتى  كةةة بةرا يةةةنى  ،يةرامة

َيكى ترى بؤ زياد كراوة كة لة راستيا ثَيشنياز ،كؤمةَلَيه لة ثَيشنيازةكان ئةندامانى ثةرلةمان نووسراوةتةوة
 لة ئةهميةتى قانوونةكة زؤر زؤر كةم دةكاتةوة.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د. رَيواز  ائق حس
 كاك )بذار(،  ةرموون.

 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةة بةةة نووو كةةرد  سةةةى  خةةان ق ضةةنار(  مةةة )سةر بةةة يةرا عةةةلييق  بةةةثَيى ئةةةوةى موتة سةةايى داوة،  بةةة يا ينيش 
بةةوو  مةةةعقوول  شةةنيارى زؤر  طةةرين ثَي نةةد وةردة بةةة هة ئةةةو  شةةنيارى  ثةيرةويش هةر ئةندامَيه قسة بكات ثَي

بةةةثَيى هاوبةى ثَيكةوة قبوونان بوو زؤ وةكو ليذنةى ر بة طرينطمان زانى كة ئةو يةرامةى هةبَى ئةويش 
كةةانى ) سةةى عق103، 100، 90، 85ماددة كةةة با بةةات(  مةةارة و قةةانوونى ذ نةةى  لةةة زم كةةات  سةةاَلى 111) دة  )

 باتى عرياقى، لةبةر ئةوة هةم بة نووسينيش ئاراستةى ليذنةى هاوبةى كراوة.( قانوونى عقو1969)
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نياز  ائق حسورَيد. بةِرَيز 

يةةةو شةةارةوانى خوَيندي نةةةى  سةةةرؤكى ليذ بةةةِرَيز  كةةة  شةةَيوةيةى  بةةةم  طةةدان  نةةة دةن كةةة دةخةي هةةةر  ،ةماددة
تةةةوة؟  بةةةرز كا سةةت  بةةا دة ئةندامَيكى بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية ماددةكة بةم شَيوةية ثةسةند بكرَيت 

 (،  ةرموون. 5( ئةندامى بةِرَيزى ثةرلةمان ماددةكة ثةسةند كرا. ماددةى )67بة دةنطة )
 :لقمان محد حاجي بةرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 (:5ماددةى )
ئةةةم 5بة ماددةى )سةبارةت  بةةؤ  نةةدتر  سةةزاَيكى توو طةةةر  كةةدا ئة لةةة كطاتَي خةةؤى  يةةة وةك  ( هي  ثَيشنيازةك ني

 كردارة تاوانكاريانة سزا لة ياسا كارثَيكراوةكاندا هةبوو ئةوا سزا تووندةكة جَيبةجَيدةكرَى.



 143 

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د. رَيواز  ائق حس
كةةة 5َيزَيكتان لةطةَل ئةوةية ماددةى )بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هةر بةِر يةَةت  ( بةو شَيوةية ثةسةند بكر

طةةى )  بةةة دةن سةةوثاس  بةةدات؟ زؤر  نةةط  فةةةرموَيت دة يةةةوة ب شةةارةوانى خوَيندي نةةةى  سةةةرؤكى ليذ ( 72بةةةِرَيز 
 (،  ةرموون. 6ئةندامى ثةرلةمان ثةسةند كرا. ماددةى )

 بةرَيز لقمان محد حاجي:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:6ةى )مادد
هةةةنطى بةةة هةما شةةنبريى و الوان  تةةى رؤ سةةةر وةزارة سةةتة لة خةةؤى، ثَيوي كةةو  يةةة وة شةةنيازَيه ني طةةةَل  هةةي  ثَي لة

شةة شةةارةوانى و طة تةةى  مةةايى وتوةزارة يةةدارةكان رَين تةةة ثةيوةند طةةانى وةزارة سةةازى و بازر تةةى ثيشة طوزار وةزارة
 ثَيويست بؤ ئاسانكارى و جَيبةجَيكردنى ئةم ياساية دةربكةن.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. ز بةِرَي
كةةة 6بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هةر بةِرَيزَيكتان لةطةَل ئةوةية ماددةى ) يةَةت  ( بةو شَيوةية ثةسةند بكر

طةةى )  بةةة دةن سةةوثاس  بةةدات؟ زؤر  نةةط  فةةةرموَيت دة يةةةوة ب شةةارةوانى خوَيندي نةةةى  سةةةرؤكى ليذ ( 75بةةةِرَيز 
 (،  ةرموون. 7را. ماددةى )ئةندامى ثةرلةمان ثةسةند ك

 :لقمان محد حاجي بةرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:7ماددةى )
(ى ئةم ياساية 5( هي  ثَيشنيازَيه نيية وةكو خؤى، بةدةر لة حوكمةكانى ماددةى )7سةبارةت بة ماددةى )

 كار بة هي  دةقَيكى ياسايى ناكرَيت لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك بَيت.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. ةِرَيز ب

كةةة 7بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هةر بةِرَيزَيكتان لةطةَل ئةوةية ماددةى ) يةَةت  ( بةو شَيوةية ثةسةند بكر
طةةى )  بةةة دةن سةةوثاس  بةةدات؟ زؤر  نةةط  فةةةرموَيت دة يةةةوة ب شةةارةوانى خوَيندي نةةةى  سةةةرؤكى ليذ ( 80بةةةِرَيز 

 (،  ةرموون. 8ند كرا. ماددةى )ئةندامى ثةرلةمان ثةسة
 :لقمان محد حاجي بةرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 (:8ماددةى )

مةةاددةى )  لةةة دواى )8سةبارةت بة  سةةاية  ئةةةم يا خةةؤى،  كةةو  تةةة وة يةةة كةوا شةةنيازَيه ني هةةي  ثَي لةةة 60(  ( رؤذ 
 باَلوبوونةوةى لة رؤذنامةى  ةرمى وةقايعى كوردستان دا جَيبةجَيدةكرَيت.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيز د. رَيواز  ائق حسبةِرَي
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كةةة 8بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هةر بةِرَيزَيكتان لةطةَل ئةوةية ماددةى ) يةَةت  ( بةو شَيوةية ثةسةند بكر
طةةى )  بةةة دةن سةةوثاس  بةةدات؟ زؤر  نةةط  فةةةرموَيت دة يةةةوة ب شةةارةوانى خوَيندي نةةةى  سةةةرؤكى ليذ ( 79بةةةِرَيز 

 را. هؤيةكانى دةرضواندن،  ةرموون. ئةندامى ثةرلةمان ثةسةند ك
 بةرَيز لقمان محد حاجي:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 هؤيةكانى دةرضواندن
  .سةبارةت بة هؤيةكانى دةرضواندن هي  ثَيشنيازَيه نيية وةكو خؤى

 هؤيةكانى دةرضواندن
ئةةابوور شةةةثَيدانى  بةةةر و طة مةةةتكردنى بةكار نةةى لةبةر طرينطى رَيكخستنى رَيكالم بؤ خز شةةكةى كرد ى و ثَي

كةةةم  هةةةروةها  بةةازاركردن و  بةةة  بةةؤ  سةةت  كةةى درو سةةتكردنى كَيرِبكَي يةةان و درو بةةة هاواَلت شةةرت  مةةةتطوزارى با خز
 كردنةوةى اليةن  خراب و زيان بةخشةكانى رَيكالم ئةم ياساية دةرضوَينرا.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د. رَيواز  ائق حس
 ،  ةرموون.سةبارةت بةم ماددةية كاك )بهمن(

 بةرَيز بهمن كاك عبداللة امحد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةةكانى  ،من بؤية تا هؤيةكانى دةرضواندن موداخةلة نةكرد نوقتة نيزامب وةرنةطرت ضاوةروان بووم لة هؤ
كةةرَى دووى 1دةرضواندن تياى بَى، ئَيمة لة ماددةى ) مةةاذةى ثَيب كةةة ئا كةةرد  كةةورديب  مةةانى  شةةنيارى ز ( من ثَي

نةةا 2شتيوانيشى بة دةست هَينا، لة ماددةى )ث سةةت هَي بةةة دة ( )ليزا( خان ثَيشنيارى كردوو سَى ثشتيوانيشى 
يةةرى  ،ئاماذةى ثَينةكراوة نةةد وةز يةةرى تايبة ة لةَةَين وةز سةةايى دة نةةةى يا ئةوةى من بيستوومة برادةران لة ليذ

م لة ياسايةكى تر ئاماذة بة زمان كراوة رؤشنبريى وتوويةتى ئةوة رَينمايية و ئَيمة جَيبةجَيى دةكةين، بةاَل
سةةتان  ،عةلةساس شةةارةكانى كورد لةةة  شةةا  لةةة كوردستاني يةةة و  سةةاية هة بةاَلم جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان ئةو يا

كةةراوة،  لةةةبري  تةةةواوى  بةةة  كةةوردى  مةةانى  شةةتخانةكانيش ز يةةوى ضَي تابلؤى دوكانةكان رَيكالمةكان تةنانةت مين
بةاَلم لة لة ياسايةكى ئوا   ،وشةيةك ئةطؤرين ئةَلَين ئةمة مانا نادات ئةمة يةعنى ناكرَى ئَيمة لة ثةرلةمانا
ضةةواندن  ايا رَيكالم بة ض زمانَيه ئةكرَى؟ئ ،طرينطة ئاماذة بة زمان نةكرَى يةةةكانى دةر لةةة هؤ بةراستى ئةبَى 

لةةة رَي سةةثاندنى  بةةةهَيزكردنى وة ضة كةةرددوة  كةةوردى  مةةانى  سةةتنةوةى ز بةةؤ رَيكخ كةةرَى  بةةةوة ب مةةاذة  مةةى ئا كال
 كوردستانا زمانى كوردى ئيزا ة بكرَى، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د. رَيواز  ائق حس
 سوثاس، كاك )د. ريبوار(،  ةرموون.

 
 بةرَيز رَيبوار عبدالرحيب عبداللة:
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
شةةنيارَيه هةةي  ثَي كةةة  ئةةةكا  بةةةوة  مةةاذة  بةةةى ئا ضةةواندن،  من ثَيب سةيرة ليذنةى هاو يةةةكانى دةر بةةؤ هؤ يةةة  ني

يةةة ،نةخَير بة ثَي ةوانة هةةةبوو وة  ،ئَيستاى دارشتةى ثَيشنيارةكةم هة شةةنيارم  كةةة ثَي بةةوو  كةةةس  تةةةنها  مةةن 
ضةةو ،ثشتوانيشى لَيكرا بةةةِرَيزبؤية داوا ئةكةم روونكردنةوة بدةن،  مةةة  سةةراويش دا بةةة نوو مةةن  سةةةرؤكى  نكة 

شةةنيارةكةى قسةكامن دةكا روونكردنةوةيةكمان بدةنَى ليذنةى شارةوانى كة ئَيستا ثشتيوانى لة  كة بؤضى ثَي
 ؤيةكانى دةرضواندن دارشتةَيكب نوسيبوو ثشتيوانيشى لَيكرا لة ليذنةى هاوبةشا نيية.من كة بؤ ه

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، كاك )جةالل حممد امني(،  ةرموون.

 ة:بةرَيز بذار خالد عبدالل
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةةةبوو شةةنيارَيكة  سةةتة ثَي يةةارة را بةةوار( د كةةاك )د.ري شةةنيارةكةى  نةةة  ،وةاَل سةبارةت بة ثَي لةةة لييذ مةةة  بةةةاَلم ئَي
نةةابوو مةةان  ،تايبة ةندةكان كؤبووينةوة لة هؤكارةكانى دةرضوون وشةى )بَى سةرووبةرى( بةكار هَي يةةة ثَي بؤ

نةةةوة وا بوو ئةو وشةية شياو نيية بؤ ه نةةاو دةنطدا تةةة  كةةرَى خبرَي خةةل ب ؤيةكانى دةرضواندن وة شياو نيية دا
كةةار 91ئةوة خاَلى يةك، خاَلى دوو بةثَيى ماددةى ) هةةةر هؤ ئةةةوة  سةةانةوة  نةةةبوو دي ( بِرطةى سَى نيسابيشى 

ئةةةطريَين  كةةةم و دووةم وةر بةةة ية بةةوو  لةةةيان كرد كةةةس موداخة تةةةنها دوو  ئةةةوةى  بةةةر  بوو بؤ ئةوةى ئَيمة لة
بؤ ئةوةى وةك موقتةرةحَيه  ،لةبةر ئةو دوو هؤكارة نةمان ئةتوانى داخلى بكةين ،بة كؤتا وةربطريَين نةك

 مامةَلةى لةطةَل بكرَى، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيحس واز  ائقرَيد. بةِرَيز 

 سوثاس، كاك )د. امساعيل(،  ةرموون.
 :طهبةرَيز امساعيل على 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يةةة مةةةاددَى )ل د سةةةَييا 91ظ  كةةةوو  هةةةةر وة طةةةرتن  تةةةة وةر شةةةنيار تَي ئةةةةو ثَي كةةةرن  تةةةة  شةةةنيار بَي ئةةةاخر ثَي  )

سةةتةيا  كةةر ر شةةنيار  مةةن ثَي ئةةو  بةةووم  ئةةةز  مةةاددةدا  لةةةو  كةةرى  سةةة  كةةةس ق ئةةاخر  كةةرى و  بةةؤ  شةةتةظانى  ث
بةةةا  بةةةا دان وةرطرت سةةةةر هات نةةةط ل  بةةةا و دة سةةةتا لَيرة مةةةة روزة ئَي يةةةت  طةةةانى ئيزا ةةةة بب شةةةةكرنا بازر طة

نةةةطرتب بةةا، وةر سةةابت  سةةتا  مةةة روزة ئَي حةةة  مةةاددةى واز لةةة  ئةةةخريم و  مةةن  مةةادام  بةةةس  يةةة،  شةةكيلة ني ا مو
 سوثاس. 

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز  
 سوثاس، كاك )د. ريبوار(،  ةرموون.

 
 بوار عبدالرحيب عبداللة:بةرَيز رَي
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةةكان  مود تةنها وةاَلمَيه بةةةِرَيزبةةؤ ق لةةةكانى  شةةةكان  اخة كةةة و مةةة  بةةةت ئَي سةةايى هةَل نةةةى يا يةةاردةرى ليذ بِر

شةةَيوةبةكار دَينني هةوَل دةدةين كة تَيكةاَل ئةةةدةبياتى  لةةة  سةةؤرانىوييةك هةبَيت  مةةاجنى  مةةن  ،زارى كر يةةة  بؤ
شةةةيةوشةى )بَيسةروو بورى(م بةكار هَينا  مةةة و بةةة زارى ك،ئة سةةتة  لةةة كة ثةيوة كةةةى  لةةة مقابلة كةةة  مةةاجنى  ر

شةةَيوة كىواتة نارَيه خسنت ئةم وشةية وشةية ،زارى سؤرانىشَيوة ئةةةدةبياتى  مةةاجنى زؤر ئاسايية لة  زارى كر
كةةرد ،هةية ئةمة هي  عةيبةى تَيدانيية ئةمة يةك، دوو يةةان  شةةيان داوا مةةن  لةبةر ئةوةى كة خؤ كةةة  يةَةه  كات

شةةنيارثَيشنيارةكةم خستة ئةةةم ثَي بةةووم  سةةتروو وة من تاكة ئةندام ثةرلةمانيش  سةةةرؤكى  ،رووةةم خ بةةةِرَيز 
ئةةةوةى ،ليذنةى شارةوانى خؤى داواى لَيكردم كة بينب بؤ ئةوةى بنووسن شةةا  بؤ  نةةةى هاوبة ثةةؤرتى ليذ لةةة را

بةةةرى ،هةبوو سةةةر و  شةةةى بَي سةةةر و بةةوو لة شةةة  ئَيستا من تَيناطةم خؤيان داوايان كرد و ثَييان طرينط  كةةة و
 ئاسايية.زارى كرماجنى زؤر َيكة لة ئةدةبياتى شَيوة

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، سةرؤكى ليذنةى ياسايى قسةى ئةخري بؤ ئةوة،  ةرموون.

 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةارة ت ل سةر زمانَى كوردى ئةز دَى ئاخظب من نةظَيت ئاخفنت ئيعادة بن مة ل جةلسا خاندنا دووَى ذى ئي
هةةةرَيما شا زمانى و تةحديد كرنا زمانى بؤثَيدا مة  ةرايا قانوونى نيينة سةر كَي ضى؟ مة ياسايةكا هةى ل 

مةةارة ) سةةااَل )6كوردستانَى و ل ظى ثةرلةمانى يا ثةسند بووى ياسايا ذ يةةا  يةَةت  ةةةرمى ل 2014(  سةةا زمان ( يا
مةةَى ( تةنزميا ظى كر17هةرَيما كوردستانَى د ظَى ياسايَي دا ماددة ) مةةانَى رَيكال يةةة ز يةةة نةهَيال ئةةةظ  ةرا يية 

( ثَيويستة هةموو جؤرة رَيكالم و بانطةشة وة ئاطادارييةكى كاروبارى 17ديار كريية ب ظى شَيوةى ماددةى )
ئةةةو  ةةةرايى  بازرطانى لة هةرَيب بة زمانى كوردى بَيت وة دةكرَيت لةطةليدا زمانى ديكةى بةكار بهَينرَيت 

 ئةوة.   قانوونى نيية لةبةر
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 

زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان دةبَى بةدواداضوون بكةن بؤضى ئةو ياساية جَيبةجَى ناكرَيت وة 
تةةر  جةةارَيكى  كةةا  سةةت نا ماددةيةك هةية باس لة ئةوة دةكات رَيكالمى بازرطانى دةبَي بة كوردى بَى هي  ثَيوي

 باسى بكةينةوة. كاك )لقمان(،  ةرموون. لَيرة
 بةرَيز لقمان محد حاجى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةرد  سةبارةت بة ثَيشنيازةكةى كاك )د.امساعيل( راستة وشةى )ثَيشكةوتنى بازرطانى( بةكارهَينا ثَيشنيازى 
شةةةثَيدان ئا مةةة طة نةةةوة ئَي بةةة وردى خبوَيني طةةةر  ضةةوون ئة يةةةكانى دةر لةةة هؤ بةةةكارهَيناوة بةةةاَلم  ميةةان  بوور
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طةشةثَيدانى ئابوورى مةنتقى تر بوو لة ثَيشكةوتنى بازرطانى وة دواجار يةك مة اهمي دةطةياند بؤية ئةم 
 ثَيشنيازة نةخرا ئةم ضواضَيوةية، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 
ضةةواندن دةخة  يةةةكانى دةر سةةتا هؤ بةةةِرَيزان ئَي نةةةى سةةوثاس،  سةةةرؤكى ليذ بةةةِرَيز  ئةةةوةى  طةةدان وةك  نةةة دةن ي

كةةرَى   سةةةند ب شةةَيوةية ثة بةةةو  يةةة  شارةوانى بؤى خوَيندينةوة هةر ئةندامَيكى بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةوة
مةةى 77با دةنط بدا؟  بة دةنطى ) سةةتنى  رَيكال سةةاى رَيكخ كةةؤى يا سةةتا  كةةرا. ئَي سةةةند  لةةةمان ثة ( ئةندامى ثةر

كةةؤى -كوردستانبازرطانى لة هةرَيمى  طةةةَل  لةةةمان لة بةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكى  هةةةر ئة عرياق دةخةينة دةنطدان، 
طةةانى 82ياساكةية با دةست بةرز كاتةوة؟ بة دةنطى ) مةةى بازر سةةتنى  رَيكال ( ئةندامى ثةرلةمان ياساى رَيكخ

 عرياق ثةسةند كرا.-لة هةرَيمى كوردستان
طةةةى ثَيرؤزبايى لة طةىل كوردستان دةكةين بة بؤنةى دة سةةةر بِر ضةةينة  سةةوثاس، دة رضوونى ئةم ياساية زؤر 

 سَييةمى بةرنامةى كار.
مةةا ى  لةةة  كةةؤكيكردن  بةِرَيزان دةستةى سةرؤكايةتى ليذنةكانى كاروبارى ياسايى و كاروبارى كؤمةاَليةتى و دا

كةةةم  مرؤظ كاروبارى تةندروستى و ذينطة و ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَييةكان، بة اليةنى
 لة هةر ليذنةَيه دوو كةس.....    

كةةاك  كةةةين،  كةةار دة مةةةى  سةةَييةمى بةرنا طةةةى  بةةةجَيكردنى بِر بةةة جَي سةةت  لةةةمان دة نةةدامانى ثةر بةةةِرَيزان ئة
 )جةالل(،  ةرموون.

 الل حممد امني:بةرَيزج 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةة  ،ةتَيكى هةستيارةوةك دةزانرَى بابةتى ماددة هؤشبةرةكان كارتَيكرة ئةقلييةكان باب طدد بابةتَي بةةؤ خ رةى 
شةةى  ،ناو كؤمةَلطا هةية لةةة ثةخ تةةة  ئةةةم بابة سةةايى  نةةةى يا نةةد وة ليذ نةةةى تايبة ة كةةو ليذ ثَيشنيار دةكةين وة

 ثاس بؤ بةرَيزتان.نَيو كؤمةَلطا سوبؤ ئةوةى زيان و ئاسةوارى خراثى نةبَيت بؤ ، راستةوخؤ ثةخش نةكرَى
 سةرؤكى ثةرلةمان: /نيبةرَيز د.رَيواز  ائق حس

ئةةةوةى كؤب بةةؤ  يةةة  ئةةةم وبةلَي زؤر سوثاس بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان داواكاريةك هة بةةة  بةةةت  نةةةوةى تاي و
سةةتان يموناقةشةكردنى ثرؤذة ياساى ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكارة عةقل هةةةرَيمى كورد لةةة  عةةرياق –يةكان 

نةةط ةَل ئةوةية ئةو كؤبونةوهةر ئةندامَيكى بةرَيزى ثةرلةمان لةط ،بكرَيتة نهَينى بةةا دة نةةى  تةةة نهَي ةية بكرَي
بةةةلَي ؟ ثةخشي راستةوخؤ بوةسيَت بؤ ئةوةى لة ثرؤتؤكؤَلدا وةاَلمبدات تةةةوة  زؤر زؤر  ،و مناقةشةكان ىَينَي

ئةةةم كؤب62سوثاس بة دةنطى ) سةةتةوخؤى  شةةى را يةةة رو( ئةندامى ثةرلةمان ثةخ سةةيَتونةوة لةةة  ،ادةوة بةةةاَلم 
ئَيستاى بة طةرمى بةخَيرهاتنى بةرَيز وةزيرى هةرَيب  ،رَي و طفتوطؤكان تؤمار دةكرَيتئةنصات تؤمار دةك

لةةة كؤبووبةةؤ كارو كةةة  كةةةين  لةةةمان دة يةةةوبةةارى ثةر كةةةمان ئامادة يةةرى  ،نةوة مةةان و وةز نةةط زاني بةةورن درة ب
 .تةندروستيش بِريارة بَيت  ةرموون
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 :داللةبةرَيز بذار خالد عب
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

مةةا ى باب لةةة  كةةردن  كةةؤكى  يةةةتى و دا بةةارى كؤمةاَل نةةةى كارو ةت راثؤرتى ليذنة ليذنةى كاروبارى ياسايي و ليذ
مةةةةرؤظ مةةةةا ى  طةةةةةو  سةةةةتى و ذين بةةةةارى تةندرو نةةةةةى كارو سةةةةايش و ليذ ،مةةةةرؤظ  و ليذ نةةةةاوخؤي و ئا نةةةةةى 

بةةئةجنومةنة مةةاددة  بةةة ئا يةةةكان  سةةتاوخؤجَي هةةةرَيمى كورد يةةرى  بةةراهيب وةز يةةد ا ظةةااَل  ر تةةؤرة  بةةؤ ونى دك ن 
كةةةوتى ) شةةةمة رَي يةَةنج  لةةةمان رؤذى ث بةةارى ثةر تةةذمَير2019-12-12كارو يةةو كؤبو10) ( كا نةةةوةى و(و ن

بةةة  ،سينى راثؤرتى هاوبةىوهاوبةشيان ئةجنامدا بة مةبةستى نو سةبارةت بة خوَيندنةوةى دووةم تايبةت 
كةةارة عةقلي هةةةرَيمى كورديةةثَيشنيازى ياساى ماددة هؤشبةرةكان و كارتَي لةةة  كةةة لة–سةةتان ةكان  يةةةن عةةرياق  ال
كةةةم –سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان  نةةةوةى ية عرياق وة ثَيشكةشكراوة دواى خوَيند

مةةارة ) كةةةوتى )8يةكةمى لة دانيشتنى ذ شةةةمة رَي سةةايي رؤذى ضوار نةةةكان 2019-12-4(ى يا نةةةى ليذ ( رةوا
 .ة ئةم ئةجنامانةى خوارةوةطةيشتن كراوة دواى طفتوطؤكردن و تاوتوَيكردن ليذنةكان

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 

ا يةعنى ئَيست ،بةرَيزان لةبةر ئةوةى زؤر زؤرة ماددةكانى ماددة ماددة دةخيوَينينةوة دةخيةينة موناقةشةوة
نةةةوة  ةةةرموون لةةة عينوا تةةةنها  مةةاددةى ) ،بةةة  طةةوَيرةى  بةةة  لةةةمان  نةةدامانى ثةر لةةة 87بةةةرَيزان ئة ثةةةيرةوى (

ثةةِرؤذة قةةى  نةةةوةى دة بةةة خوَيند  ،ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان بِرطةى يةكةم لة خوَيندنةوةى دووةما ئةبَي 
كةةو يان ثَيشنيازةكة دةست ثَي بكا دواتر راثؤرتى ليذنةى تايبة ةن دةخرَيتة روو وات قةةة وة ئةةةم دة طةةةر  ا ئة

بةرَيزان ليذنةى  ،وةواساكة لة حوكمةتةوة هاتئَيستا دةبَي كؤى ياساكة كؤى ثرؤذة ي ،جَي بكةينخؤى جَيبة
سةةتؤتةوة  يةةان خ يةةان رَيك كةةة خؤ ئةةةوةى  مةةاددة  بةةة  مةةاددة  تةةريش  نةةةوة دوا تايبة ةندو ليذنةى ياسايي بيخوَي

طةةؤ نةةةماى طفتو بةةة ب كةةةين  يةةان ب بةةدةين كام مةةة بِريار يةَةوة  ،بيخوَينةوة و دواى خوَيندنةوةى هةردووكيان ئَي ئ
شةةةمةوة دةزامن وثَيشرت لةبةر دةست بو بةرَيزتان ثرؤذة ياساكةتان لةةة رؤذى  سةةايش  نةةةى يا ثةةؤرتى ليذ ة و را

ئةةةوةى  شةمة دةوام نةبوة لة رؤذى شةمةوة لة ناو سندوقةكانتانة ئةطةر ثَيتان باشيَب راستةوخؤ ئَيستا بَي 
كةةى زؤر بةةةاَلم  ،وةكو خؤى جَيبة جَي بكةينةوة دةبَي ئةو كارة بكةين دةزانني كارَيكة لة رووى ثةيِر وةختَي

سةةاية ئَي تةةان ئا طةةةر ثَي يةةةنَيت ئة يةةاتر خبا سةةةعات ز طةةة دوو  بةةات رةن طةةدانزؤر دة نةةة دةن سةةةر ئةخيةي  ،مةةة يةك
نةةةى ييضونكة طؤرانكاري كةةةى ليذ يةَةوان راثؤرتة لةةة ن ئةةةوتؤ  كةةة لةةكى  سةةاكة  ثةةرؤذة يا خةةودى  سةةايي و  يةةةن ا ال

بةةدةين بؤ ئةوةى يةكَيكيان بكةينة بنةماى  ،حوكمةتةوة هاتوة نةكراوة طفتوطؤ و ئةوكات رَيطة بة بةرَيزان 
كةةةين ،ماددة ماددة بيخوَينةوة مةةة  ،بؤ ئةوةى طفتوطؤى لةبارةوة ب سةةةر ئة ئةةيعرتازى لة سةةَيه  هةةي  كة طةةةر  ئة

ثةةرؤذة  ،ة ئَيمة ئةو ثرؤسةية بةو شَيوةية بةرَيوة دةبةينيني قةةى  طةةةَل دة كةةة لة بةلَي بةرَيزان ئَيستا راثؤرتة
بةةة ة لةضةند رؤذَيكياساكة كة  كةةةين  يةةان ب التانة هةردووكى لةبةر دةستى بةرَيزتانة دةخيةينة دةنطدان كام

طةةؤكردن نةةةماى طفتو بةةو ،ب سةةاكة ب ثةةرؤذة يا سةةاكة  قةةى يا ئةةةوةن دة طةةةَل  كةةة لة نةةةى  ئةةةو بةرَيزا فةةةرموون  رن ب
شةةة ؟خبرَيتة دةنطدان با دةنط بدةن تةةة  كانئةو بةرَيزانةتان كة لةطةَل ئةوةن كة راثؤرتى ليذنة هاوبة خبرَي
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يةةة 66؟ بةرَيزان زؤر سوثاس )طفتوطؤ با دةنط بدةن طةةةَل ئةوة سةةتان لة ( ئةندامى بةرَيزى ثةرلةمانى كورد
ةك هةية كاك دكتؤر كاك بذار وابزامن نوقتة نيزامي .َيتة بنةماى طفتووطؤكردن  ةرموونكة راثؤرتةكة بكر

 .ريبوار  ةرمون
 بةرَيز د.رَيبوار عبدالرحيب عبداللة:

 سةرؤكى ثةرلةمان. بةرَيز

شةةرين 77من نوقتة نيزاميةكةم لةسةر ماددةى ) ( ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمان كة ئاماذةى بة شَيوةكانى تة
بةةؤ  ،دةكات هةةةبَي  سةةايةك  يان ياسا دانان ديارة هةموومان ثَيداطريين و موكرين لةسةر ئةوةى كة ثَيويستة يا

لةَةَين يةَةى دة كةةة ث نةةةى  ئةةةو ماددا كةةارة عةقلي ماددة هؤشبةرةكان و  سةةايةةكان و قوربانييةةكارتَي ئةةةم يا  ،يةةةكانى 
مةةارة )وبةاَلم لة هةمانكاتيشدا ثرسيارةكة ئةوةية كة ئةم ثرؤذة ياساية كة هاتو سةةاى ذ يةةة يا ثةةَيب وا (ى 50ة 

سةةخة كوردي ،(ية2017ساَلى ) بةةة نو كةةةىيبةاَلم  يةةةة سةةيارةكة ئةوة يةةة ثر يةَةوةى  ؟، بؤ لةةة ئ تةةةوزحييش  داواى 
يةةةكى  ،وة بؤ ياسا ياسايةكى  يدراَلىوئةمة بة عينوانى ئينفاز هات كة ئايابةرَيزيش دةكةم  مةةة ثِرؤذة يان ئة

 .(77ماددة ) خؤية لةبةر ئةوةى كة خؤتان ئةزانن بة ثَيى
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 

 .َي نوقتةى ثةيرةوى يةك نوقتة بَيدةب

 بةرَيز د.رَيبوار عبدالرحيب عبداللة:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
نةةة( ئَيستا ئَيمة نازانني ئةم ثرؤذة77بة ثَيى ماددةى ) سةةاى ية ياساية ثرؤذة ياسايةكى خؤما قةةى يا يةةان دة ؟ 

 .(ى ياساى  يدراَليية2017ى ساَلى )(50ذمارة )
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 

يةةة لةةةة ال شةةةكراوة  سةةةايةكى ثَيشكة مةةةة ثرؤذةيا سةةةتانية سةةةوثاس ئة سةةةتان كورد هةةةةرَيمى كورد مةةةةتى  ةن حوكو
لةةة  ،ييةبةركاركردنى ياسا  يدراليةكة ن بةاَلم هةندَيه ياسا هةن لة عرياق و هةر واَلتَيكى تر مصر و رةنطة 

ئوردن و رةنطة لة قةتةرو رةنطة لة زؤربةى واَلت هةندة تةخةصوسني هةند ثسثؤرى تَيدا بةكار هَيندراوة 
بةةة  ،رةنطة تةنها لة هةندَيه سياياتا  ةرقى هةبَي ،نضماددةكانى لة يةك دةلة هةر شوَينَيكيَب  ئةةةوة  لةبةر 

سةةتكاريةوةو يدةست خؤشي نةةدَيه دة بةةة هة كةةوردى  ةوة ئةطةر راستةوخؤ ئةوةى  يدراليش بَيت و كرابَي بة 
يةةةدراَل لةةَةةتى   مةةةةزراوةكانى دةو مةةةةزى حدا بةةةة دا كةةةرابن  يةةةدراَلى  مةةةةتى   هةةةةرَيمى كوردكو سةةةتان راوةكانى 

بةةة لةةةوةى بونجَي نةةة  مةةان داوما مةةة بؤخؤ كةةة ئَي كةةة  مةةان يجَيكردنى بِريارَي سةةتانى بؤخؤ شةةريعى كورد يةةةكى تة
كةةةين سةةت ب سةةا  يدراَلي ،درو بةةةركاركردنى يا سةةةى  لةةة ثرؤ مةةة  كةةرَي ئَي نةةدةى دة نةةةوة و يةةوةهَي ةكان دوربكةوي

يةةارى ويان بؤ ئَيمة ناردبريارى ئةجنومةنى وةزيرانيشة و بةربةبناى ئةو بِريارةى خؤيان ئةو ثرؤذة وة و بِر
كةةةين كةةار ب سةةتةية  شةةانى  ،ئَيمةشة لة ثةرلةمانى كوردستان كة دةمانةوَي بةو ئارا نةةاو ني بةةذار  كةةاك   ةةةرموو 

 .َينةوةو بؤ ئةوةى خبةينة طفتووطؤثرؤذة ياساكةمان بؤ خبو
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 بةرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 .عرياق–ةكان لة هةرَيمى كوردستان يكان و كارتَيكارة عةقليثرؤذة ياساى ماددة هؤشبةرة

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 

سةةةر ن يةةةوَيت لة بةةةرَيزَيه دة لةةةمان ض  نةةدامانى ثةر بةةةرَيزان ئة كةةاتبةةةلَي  سةةة ب سةةاكة ق ثةةِرؤذة يا شةةانى   ؟اوني
 .خان( كاك مةم  ةرموونبةراَيزان )كاك مةم، حسيبة خان، د.طةالوَيذ، نةجات خان، ليزا 

 :برهان حممد قاننبةرَيز مةم 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةةة يثَيب واية مةرج ن ،ة لة حةوتةميشا وويةكان لة ثَيناسةكانا هاتويلةبةر ئةوةى كارتَيكارة عةقل ية ئةوةى 
شةةَيوةية ن، ثَيشنيازى من ئةوةية ناووة هةموويان لة ناو نيشانا زةق بكرَيتةوةوثَيناسةكانا هات بةةةم  شةةانةكة  ي

 .اسعراق زؤر سوث–بَيت بة تةنيا ثرؤذة ياساى ماددة هؤشبةرةكان لة هةرَيمى كوردستان 
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 

 سوثاس، حسيبة خان  ةرموو.

 :بةرَيز حسيبة سعيد ابراهيب
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ظةةةوة نيضونكة ماددة هؤشبةرةكان تةنها كاريط سةةتةوخؤ  ،ةيةةةرى لةسةر عةقلى مرؤ شةةَيوةيةكى را بةةة  طةةرة  ب
يةةة ظةةةوة هة شةةكى مرؤ سةةةر مَي هةةةم لة سةةتةو  هةةةم جة كةةةى  ،كاريطةرى لةسةر  كةةةم عينوانة شةةنيار دة يةةة ثَي بؤ

 .عرياق–ةكان لة هةرَيمى كوردستان يتَيكارة عةقلي و جةستةيت ياساى ماددة هؤشبةرةكان و كاربطؤردرَي
 :ثةرلةمان  /سةرؤكىنيئق حسبةرَيز د.ريواز  ا

 دكتؤرة طةالوَيذ  ةرموو.

 :عثمانبةرَيز د.طالوَيذ عبيد 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كةةا سةةاكة ب نةةاوةرؤكى يا لةةة  تةةةعبري  شةةةى بةرنطاربؤ ئةوةى ناونيشانى ثرؤذة ياساكة  شةةة و ثةةَيب با نةةةوةى وبو، 
شةةبةرةكانى سةةاى بةرنطارب ،مةةاددة هؤ ثةةرؤذة يا تةةة  نةةةوةىيةةةعنى ببَي شةةبةرةكان و كار وو كةةارة مةةاددة هؤ تَي

 .عرياق–ةكان لة هةرَيمى كوردستان يعةقلي
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 

 خةدجية خان  ةرموو.
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 :هطبةرَيز خدجية عمر 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كةةة و سةةتة  يةَةرةدا ثَيوي كةةة ل يةةة  ثةةَيب وا نةةيش  سةةتى م يةةادوشةةةى بةرنطاربورا نةةةوة ز كةة و سةةاى  ،ةينب ثةةرؤذة يا
شةةبةرةكانوبةرنطارب مةةاددة هؤ نةةةوةى  بةةةر ،و يةةة روو بةةةو ثرؤذة نةةةوَيت  كةةة دةما ئةةةوةى  بةةةر  سةةةكى ولة وى ثر

ئةةةو بةرنطارب ،مةترسيدار ببينةوة كة ئةوةى سةةتة  يةةة ثَيوي كةةرَيوبؤ يةةاد ب يةةةى ز يةةة ،ونةوة لةةة  بؤ شةةتطريى  ث
 .دكتؤرة طالويذ دةكةم

 ةرلةمان:/ سةرؤكى ثنيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 
 ليزا خان  ةرموو.

 :بةرَيز ليزا  له الدين صابر
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

تةةةوة كتةو لة حمةوكان لةوة كرد كة ئةم ثرؤذةية ئى حجةنابتان باست ،سةرةتا نوقتة نيزاميةكب هةية ومة
لةةة حبةاَلم بة ثَيى ثةي ،هاتوة بةةَي رةوى ناوخؤ هةر ثرؤذةيةك كة  تةةةوة  نةةكومة سةةا  ثةةرؤذة يا يةَةتبةةة  ، او دةبر

  .....بةاَلم لَيرة بة ثَيشنيازة ياسا ناوبراوة الى ئَيمة واية ثَيشنيازة ياساى ماددة هؤشبةرةكان
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 

 لة راثؤرت راستة دروستة.
 بةرَيز ليزا  له الدين صابر:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

خةةاَلَي شةةنيازى ئةوة وةك نوقتة نيزامى  شةةَيوةية ثَي بةةةم  مةةة  يةَةت و ئَي طةةةر ب كةةة ئة كةةةم  شةةنياز دة تةةريش ثَي كى 
ئةةةوة  ،ياساى ماددة هؤشبةرةكان بةةدةين  سةةةر  طةةى لة ياخود ثرؤذة ياساى ماددة هؤشبةرةكان بةم شَيوةية دةن

شةةةبةرةكان مةةةاددة هؤ بةةةؤ  يةةَةنني  سةةةايةك دةر د شةةةَيوةية ناو ،يا بةةةةم  كةةةةم  شةةةنياز دة هةةةةبَيت ثَي شةةةانةكةى  ني
سةةتان يتَيكارة عةقلخراب بةكارهَينانى ماددة هؤشبةرةكان و كار ونةوةىوببةرةنطار هةةةرَيمى كورد لةةة  يةةةكان 

 .عرياق –
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 

 كاك ئومَيد  ةرموو.

 :بةرَيز ئوميد عبدالرمحن حسن
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كةةراناليةن هةر ضوار خاتون حسيبة خاقسةكانى من لة كةةرَي  ،ن طةالويذ خان و خدجية خان و ليزا خان  دة
سةةتانبوشةةةى بةرةنطاربووو يةةان دذ وة يةةادوونةةةوة  كةةرَي نةوة ز ئةةةو ،ب بةةؤ ضةةونكة  كةةةين  سةةا دةرب نةةاكرَي يا ة 

مةةاددة  ،ونةوة يا وةستانةوةى تيا نةبَينتويان ياسايةك كة هيج بةرنطارب ،هَينانبةكار سةةاى  نةةاوى يا بةةة  تةنها 
 .ؤر سوثاسزهؤشبةرةكان بَيت 
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 

سةةتى ةييية؟ لَيرة نيبةرَيز وةزيرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمان قسةيةكتان ن نةةايبينب بةرا ! ضؤتة دةرةوة 
 .وثاس ماددةى دواى ئةوة خبوَينةوةس

 :بةرَيز بذار خالد عبداللة

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 : يةكةم ماددةى

 .ى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانةمةبةستةكانى ئةم ياساية مةبةست لةم دةستةواذةو زاراوانة بؤ
 عرياق. –هةرَيب هةرَيمى كوردستان -1
 .ةت وةزارةتى تةندروستى لة هةرَيبوةزار-2
 .ةزير وةزيرى تةندروستى لة هةرَيبو-3
 سةنديكاى دةرمانسازان سةنديكاى دةرمانسازان لة هةرَيب.-4
 .شكان سةنديكاى ثزيشكان لة هةرَيبةنديكاى ثزيس-5
كةةةم و دووةم -6 شةةتةكانى ية ماددة هؤشبةرةكان هةر ماددةيةكى سروشتى يان ثَيكهَينراو لةو ماددانةى لة خ

 .ةمى هاوثَيجى ئةم ياسايةدا هاتوونسَييةم و ضوار
نةة-7 لةةةو ماددا نةةراو  يةةان ثَيكهَي شةةتى  جةةةم و كارتَيكارة عةقليةكان هةر ماددةيةكى سرو شةةتةكانى ثَين لةةة خ ةى 

 .ى هاو ثَيجى ئةم ياساية دا هاتوونشةشةم و حةوتةم و هةشتةم
شةةكى -8 مةةانى ثزي سةةتكردنى دةر نةةاو درو نةةة  نةةةى دةج تةةة كيميايا يةةان ثَيكها خةةوم  ئةةةو تو يةةةكان  شةةينة كيميا ثَي

يةةةم  شةةتةى نؤ هةةةردوو خ لةةة  يةةةكانى  نةةةى وردةكار نةةى ئةوا طةةةرى دةرو سةةاخةةاوةن كاري ئةةةم يا يةةةمى  ية دا و دة
 .هاتوون

نةةة ب-9 نةةان و طرت سةةتكردن دةرهَي نةةان و درو هةةةم هَي كةةردن بةر طةةانى ثَي شةةكردن و بازر بةةوون ثَيشكة سةةت  ةردة
يةَةت خستنة سةةيفةتَيه ب هةةةر  بةةة  سةةتكردن  شةةنت و رادة كةةرين و  رؤ روو بؤ  رؤشنت و ثَيدان و دابةشكردن و 

هةةاو سةةتنةوةو  يةَةت و طوا نةةدطريى دةاَلىل كردن ناردن و ثَيدا رؤيشنت بة ترانز هةةةناردةكردن و نَيوة ردةكردن و 
 .ةو ثرؤسانة لةم بِرطةيا باسكراونكردن لة نَيوان دوو اليةن يةكَيه ل

بةةة -10 كةةردن  ثةةَي  طةةانى  يةةان بازر يةةان  كةةردن ثَي طةةانى  يةةان بازر شةةبةرةكان  مةةاددة هؤ ضةةاندنى  نةةاِرةوا  بازرطانى 
 .وكمةكانى ئةم ياسايةةوانةى ح ثَيةكان بة يكارتَيكارة عةقليةكان يان ثَيشينة كيمياي

هةةةرَيمى -11 نةةاو  بةةؤ  هاوردةكردن هَينانى ماددة هؤشةرةكان و كار تَيكارة عةقليةكان و ثَيشينة كيميايةكان 
 .عرياق–كوردستان 

كةةارة عةقلي-12 شةةينة يةةهةناردةكردن بردنة دةرةوةى يان طواستنةوةى ماددةهؤشبةرةكان و كار تَي ةكان و ثَي
بةةة –ردستان ةكان لة هةرَيمى كويكيمياي كةةة  تةةانى دي بةةؤ واَل عرياق بؤ دةرةوةى هةرَيب لة ناوةوةى عرياق يان 
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هةةةناردةكردن د سةةتةواذةى  يةَةت دة شةةنت ترانز يةَةدا رؤي طةةةى ث طةةةر ورَي تةةةوة مة هةةةناردةكردنيش دةطرَي بةةارة  و
 .ةرينة هةبَيت لةسةر ثَي ةوانةكةىبةَلطينةيةك ق

كةةارة عةقلدةست ثَيداطرتن و بةردةست بوون دةست دانان لة-13 يةةةكان و يسةر ماددة هؤشبةرةكان و كار تَي
 .َيه بَيت و بؤ هةر مةبةستَيه بَيةكان بة هةر سيفةتيثَيشينة كيمياي

كةةارة عةقلي-14 كةةار تَي يةةان  شةةبةرةكان  مةةاددةى هؤ سةةانةى  ئةةةو ثرؤ شةةت  سةةتكردن ط شةةينة يةةدرو ةكان و ثَي
طةةؤرينى  كةةردن و  تةةةر  مةةةى  ل كةةةوَيت ئة سةةت دة ثةةَي دة يةةةكانيان  كةةارة كيميا كةةار تَي يةةان  شةةبةرةكان  مةةاددة هؤ

طةةؤرين و بنةيةةةكان لة شَيوةيةك بؤ شَيوةيةكى ديكة دةطرَيتةوة و ثرؤسةى طؤرين بريتييعةقلي لةةة  ةى ضةةة 
 .ةمى دروستكردنى لة شَيوةى دووةمىماددةكة لة شَيوةى يةك

لةةة شينة كيةكان و ثَييبةرهةم هَينان جياكردنةوةى ماددة هؤشبةرةكان يان كارتَيكارة عةقل-15 يةةةكان  يمياي
 .بنةجةى روةكى خؤيان

لةةة -16 ئةةةوةى  يةَةى  بةةة ث طةةرَي  خةةؤ ب لةةة  شةةبةر  يةةةكى هؤ طرياوة هةر تَيكةَلةيةكى رةق يان شل يان طازى ماددة
 .ماددةى يةك و دوو و سَي باسكراوةةكان ياسا لة  خشتة هاوثَي

سةةتكارى ولةر ةكة خؤرسكانةىوروةكى هؤشبةرى هةمواركراو لة روى جيناتةوة ئةو رو-17 تةةةوة دة وى جينا
 هةموار دةكرَين بة مةبةستى دةستكةوتنى ماددة هؤشبةرةكان لَييان.

بةةة -18 مةةةى  كةةةم بروانا بةةةالى  بةةةركار  شةةكانى  سةةةنديكاى ثزي سةةاى  يةَةى يا بةةة ث تةةدارو  شةةكى مؤلة شةةه ثزي ثزي
 .ةستى هَينابَيتكالؤريؤسى لة ثزيشكى لة زانكؤيةكى عَيراقى يان ئةوةى هاوتايةتى بة د

كةةةم -19 بةةةالى  كةةة  بةةةركار  سةةازانى  سةةةنديكاى دةرمان سةةاى  يةَةى يا بةةة ث تةةدراو  سةةازى مؤلة سةةاز دةرمان دةرمان
 .ئةوةى هاوتاية بة دةستى هَينابَيبروانامةى بة كالؤريؤسى لة دةرمانسازى لة زانكؤيةكى عرياقى يان 

يةةان ط-20 نةةارةوا  بةةوارى  ثةةةربونى  بةةة تَي طةةة دان  كةةراو رَي ضةةاودَيرى  سةةتكردنى  مةةاددة رادة لةةة  كةةراو  مةةان لَي و
لةَةةتَيكى يةيةكان يان ثَيشينة كيمياييهؤشبةرةكان يان كار تَيكارة عةقل بةةةرةو دةو لةَةةت  خةةاكى دةو كان بة ناو 

ديكة بة ئاطادارى دةسةاَلتة تايبة ةندةكانى لة ذَير ضاودَيريان بة مةبةستى زانينى كؤتا شوَينى مةبةستى 
ية لة و ئاشكراكردنى ناسنامةى ئةجنامدةران و ئةو كةسانةى دةستيان هةئةم بارةو بةدوا طَيران لة تاوانةكة

 .لةو كارةو دةستطري كردنيان
بةةة -21 نةةراو  يةةةكان ثَيكهَي ليذنةى بااَل ليذنةى بااَلى بةرةنطاربونةوةى ماددة هؤشبةرةكان و كار تَيكارة عةقل

 .وكمةكانى ئةم ياساية لة هةرَيمداثَيى ح
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيحسواز  ائق رَيد. بةِرَيز 

مةةاددةى  بةةة  سةةةبارةت  كةةات  يةةةوَيت طفتوطؤب بةةةرَيزَيه دة هةةةر  لةةةمان  نةةدامانى ثةر بةةةرَيزان ئة سةةوثاس  زؤر 
 يةكةمى ثرؤذة ياساكة با بفةرموَيت با دةست بةرز بكاتةوة؟ 
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 :جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز هيمن امحد محةصاحل / 
بةةةرَيز  بةرَيزانة داوايان كردوة طفتووطؤ بةرَيزان ئةندامان ئةم ثةرلةمانتارة كةةة  مةةاددةى  ئةةةو  سةةةر  بكةن لة

يةةارىسةرؤكى ليذنةى ياسايي خوَيندي كةةاك د يةةل، ،يةةةوة ) كةةاروان د.امساع خةةان ،كةةاك  شةةنا  مةةةم ،ئا كةةاك  ،كةةاك 
نةةا ،سريوان خةةان ،كةةاك زا ضةةنار  شةةَيركؤ، سةر خةةان، د. طةةوليزار  خةةان،  جيةةة  سةةى  (خةد خةةان كة شةةنا  هةةةي؟ ئا تةةر 
 . ةرموو

 رَيز ئاشنا عبداللة قادر:بة
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةةو دوا  قةةةراربَيت لة طةةةر  نةةازامن ئة يةةة  شةةةى زؤر زؤرى تيا يةةةوة كَي لةةة روى زمانةوان شةةتى  شةةَيوةيةكى ط بةةة 
ثسثؤرةكانى زمان ثَيداضونةوةى ثَيدا بكةن بؤية ئَيمة لة قاعةى ثةرلةماندا ئةوةندة تةركيز نةكةينة سةر 

نةةدة طؤرينى وشةكان ئة شةةَيت ئةوة يةَةذة نةكَي نةةدة در لةةةمانيش ئةوة نةةاو ثةر شةةةكانى  جةةَي مناقة لةةةوة دة وكاتة 
شةةانة  ئةةةو و سةةى  تةركيزةشى لةسةرمان هةبو لةسةر طؤرينى وشةكان الجبَي بؤية بة شَيوةيةكى طشتى من با

طةة بةةةاَلم ئة سةةتى ئةوانة ناكةم ئةطةر بِريارة لة ئايندةدا ثسثؤرةكانى زمان ثَيداجونةوةى ثَيبكةن ، نةةا بةرا ةر 
طةةؤراون هةر ،ياية كة ثَيويستة لةسةرى بوةستنيهةندَيه وشةى ت تةةةواوةتى  مةةن ضةةضونكة ماناكان بة  ةندة 

طةةةى وبةاَلم لة رو ،يعى ئاماذة بة هةندَيه ووشة دةكةمزؤر بة سةر سةةةر بِر يةةة لة نةةيب هة ى ناوةرؤكةوة تَيبي
وسراوة بازرطانى وةم دانةيةكيان لة بِرطةى نؤيةم نلة بِرطةى نؤيةم و لة بِرطةى دةي ،نؤيةم و بِرطةى دةيةم

لةةةمان ،وسراوة بازرطانى نارةواودةيةميش ن ،ثَيكردن سةةةرؤكى ثةر بةةةرَيز  كةةةين   ،ئَيمة كة باسى بازرطانى دة
كةةارة عةقليى دةكةين بة ماددةى هؤشبةر و كارئةندامة بةرَيزةكانى ثةرلةمان باسى بازرطان ئةةةو يةةتَي ةكان و 

نةةةرةكانيانمادانةى كة تةئ بةةةكار هَي سةةةر  يةةة لة شةةبةريان هة يةةة  ،سري لة سةر با بَلني تةئسريى ماددةى هؤ بؤ
يةةة  ،بازرطانى ثَيكردنى بازرطانى نارةواية طةةانى ئةمة كةةة بازر ئيرت ثَيويست ناكا ئَيمة بَيني باسى ئةوة بكةين 

نةةان شةيةكة بةرَيز سةرؤكى ثويةك تَيبينى تر لةسةر و ،بازرطانى ثَيكردن نارةواية نةةازامن ةرلةمان دةست دا
و بِرطةى شانزةهةمى ئةلَي طرياوة شت كة طرياوة بوو يا هةر ماددةيةك كة  ؟مةبةست لة دةست دانان ضيية

كةةات ،طرياوةبوو سةةت دة شةةل درو يةةةكى  بةةوو  ،يةةةعنى ماددة كةةة طرياوة يةةةكى رةق  لةةَي تَيكةَلة هةةةر دة ئةةةم  بةةةس 
  سوثاستان دةكةم.ةوة جاك بكرَيرةقةكة نازامن ض مانايةكى دةدات ئ

 :امحد محةصاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز هيمن
 كاك سريوان  ةرموو.

 :بةرَيز سريوان  رج حممد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كةةرَيي( من ثَيب باشة كة باس لةو توخب و يان ثَيكهاتة كيمياي8بِرطةى ) كةةو  ،انة دةكات دَيرَيكى بؤ زياد ب وة
بةةَي  ،ووشدا هةر ماددةيةكى تر دؤزرايةوةةطةر لة داهاتئَيستا باسى دةكةم ئ مةةادة  لةةة  نةةني  مةةة دةزا ضةةونكة ئَي

سةةامني  ،هؤشبةراكانة دروستكردنى ئةم شتة بةردةوام دةبَي سةةا ثي سةةةلةن مي يةةا مة لةةة كؤلؤمب سةةتا  يةةةعنى ئَي
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ئةةةو ئةةةهَييَن دةدؤزنةوة  بةةةكارى  يةةةكَي  نةةةماوة  يةةا  لةةةو ماددة تةةة  كةةة وةك  ،كا مةةة ية سةةاكانى ئة طةةةى )يا ( 8بِر
تةة طةةةر ثَي مةةَيئة تةةان دة سةةني دة بةةة نو بةةوو  بةةاى  طةةةى ) ،ان  هةةاوردةكردن و 9لةةة بِر ئةةةلَي  يةَةر  تةةا د ( دا كؤ

يةةاتريش  ،هةناردةكردنى نَيوةندطريى لة نَيوان دوو اليةن هةةةروةها ز يةةةن و  سةةرَيت دوو ال شةةة بنو ثةةَيب با من 
ضةةواركة ،يةعنى ئةطةر دوو كةس بوون ماددةكة ئةيانطرَيتةوة تةةةوة ئةطةر  يةةان طرَي بةةوون نا بةةؤ س  يةةاترى  ،ز

 .( وةكو ئاشنا خان ئيشارةتى ثَيدا13بِرطةى ) ،بكرَي
 بةرَيز هيمن امحد محةصاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان:

 .( سانية سوثاس  ةرموو كاك زانا30( سانية نةك )37يةك دةقةو )
 بةرَيز زانا خالد مسايل:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

طةةةى )6نةوة دةست ثَي دةكةم لة بِرطةى )من لة ثَيناسةكا لةةة بِر (م 7(م ماددة هؤشبةرةكان ثَيناسة كراوة و 
لةةة  دا كارتَيكارة عةقليةكان من دةمةوَيت ئاماذة بةوة بكةم كة ئةطةر بة ثَيى تةعريفى مةوادى موخةدةبَي 

يةَةى ضاو روونى يةكيان ئةو تبؤ بةر ،روانطة زانستيةكةيةوة ئَيمة دوو تةعريفمان هةية بةةة ث كةةة  يةةة  ةعريفة
سةةناعى و وطرتوكثةميان نامةكانى نةتةوة ية سةةف  ةكان دةيكا كة ثَيكدَيت لة مةوادى موخةدرةى تةبيعى و ن

سةةىwhoسناعى وة ئةوةى ) تةةةعريفى ئةسا سةةَي  خةةةدر  ،( دةيكات تةوزين دةبَيت بةسةر  مةةةواد مو يةةةكيان 
خةةةديرةكان who(دا )2019تةبيعية وة يةكيان سناعية و يةكَيكى ديكةيان كة لة ) ( رايطةياند مةوادى مو

تةةةَلن قةةةمى دجيي مةةةوادى رة لةةةو  ،ئيدمانة ثَيى دةوترَيت  نةةدَيه  نةةة هة نةةةى هيتفؤ بةةةكان ئةوا نةةةى ئةلعا ئةوا
نةة يةةةبابةتا ئةةةو تةعريفة نةةاو  سةةتويانةتة  تةةةوة ،ةى خ يةَةه خبرَي سةةةية ر ئةةةم ثَينا شةةرتة  يةةة وا با يةةة  ،بؤ مةةة ئا ئَي

سةةةرؤكى whoوةكانى يان )وطرتكنةتةوة ية ئيعتماد دةكةينة سةر تةعريفى ( و لة هةرسَي خشتةدا بةرَيز 
نةةة لةةة كؤبو بةةورة  كةةةم ب سةةى ب ئةةةوة زةرورة با لةةةمان  شةةرتثةر مسةةانكردبوو ثَي نةةةدا با لةةة  ،وةى ليذ يةةارة  بةةةاَلم د

مةةةجبور ،ونةوةى هاوبةشى دةستةى سةرؤكايةتى ليذنةكان تةزبيت نةكراوةوكؤب يةةة  سةةى وبةة بؤ يةَةرةدا با وم ل
كةةرَيمن داوادةكةم ثَيدا ،ةيخشتةكان وةكو ثَيويست ني ،بكةم شةةتةكاندا ب مةةاذة  ،ضوونةوة بة خ كةةة ئا ضةةونكة 

ى هةردوو تةعريفدا زؤر بة خشتةى يةكةم و دووةم و سَييةم و ضوارةم دةكرَي كة تَيكةاَلوى تَيداية لة بةين
 .زؤر سوثاس

 جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان: /بةرَيز هيمن امحد محةصاحل
 و كاك شَيركؤ. ةرمو

 :ىمصطفبةرَيز د.شريكؤ جودت 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثةةةرَي تةةَي ئة سةةانى  بةةة ئا يةةة زؤر  كةةارى لويةو بةةةعزَيكى وردة يةةةكامن  بةةان تَيبين طةةةورةو مهرة خةةواى   ،بة ناوى 
مةةاددةى ) طةةةكانا  نةةاوةرؤكى بِر تةةرى   طةةةى )1ئةةةوةى  لةةةويا 9( بِر ثةةةرَييَن و  كةةردن را ئة طةةانى  ئةةةلَي بازر (م 

سةةانةو   ،يةتنةوة وةى تيا نيطر لةةةو ثرؤ يةةةكَيه  يةةةن  يةَةوان دوو ال ئةةةَلَي ن كةةة  ئةةةخريا  كةةة بةاَلم لة  دوو اليةنة
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طةةةى ) ،بكةين بة اليةنةكان لةةة بِر كةةة  تةةر  بةةؤ 12ضونكة جةند اليةنَيه ئةطرَيتةوة تَيبينيةكى  ئةةةلَي  كةةة  (م 
بةةةرَيز ئينجا  ،دةرةوةى هةرَيب ناوةوةى عَيراق بَيت ئةبَيتَيكى نوقستانة نةةةى  لةةة ليذ كةةةم  تةةةوزحيَيه داوا ئة

هةةةبَيت  ،ناردةكردنيش دةطرَيتةوةةكة دةستةواذةى هةناردةكردن دووبارة بة ه مةطةر بةَلطينةيةك قةرينة 
بةةدةنلةسةر ثَي ةوانةكة بةةؤ  تةةةوزحيى  مةةان   طةةةى )يضةةونكة وازح  ن ،ى ئةم دَيرة (م 14يةةة ثَي ةةةوانةكةى بِر

كةةة  طةةةى )طشت ئةو ثرؤسانة دةطرَيتةوة  سةةانة بِر تةةةوة نوق هةةةر زمانةواني17ئةةةو دةطرَي ئةةةويش  كةةة يةة(م  ة 
كةةانى18ة لة زانكؤكانا لة بِرطةى )يدةَلَي جيناتى دةسكارى و هةمواركردنةكةى تيا ني يةةا  (م زانكؤ هةةةرَيمى ت

عةةرياق هةةةر  نةةةك  يةَةت  ئةةةوة  ،ب بةةةر  نةةةكراوة لة سةةةند  عةةرياق ثة لةةة  يةةةو  هةةةرَيب هة لةةة  كةةؤ  بةةةعزة زان ضةةونكة 
طةةةى ) ،دة لة هةرَيبموعتةمة لةةة بِر كةةةين  مةةةوز19بؤية هةرَيمى تَيب شةةَيوة  هةةةمان  بةةة  هةةةر  ئةةاخري  وعى (م 

 .زانكؤكانى هةرَيمى مةوجودبَي
 :جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز هيمن امحد محةصاحل / 

سةةتمان هةةةر وي بةةةرَيزان  نةةدةكان  نةةة تايبة ة لةةة ليذ تةةةنها داوا  بةةدةم  ئةةةوةى دةر ةةةت  شةةى  تةةةنها ثَي  سةةوثاس 
كةةة كةةة و بابةتة سةةةرؤكايةتي و راثؤرتة سةةتةى  نةةةوة دة تةةان بكةي يةَةذة و  ،ئاطادار ئةةةوةى زؤر دوورو در بةةةر  لة

بةةار وةر  نةةةزةرى ئيعت بةةة  بابةتَيكى  راوانة رةنطة هةندَيه يةَلةتى ئيماليي يان يةَلةتى ضاثى تيا بَي ئةوة 
شةةتَي طةةةر  يةةةبطرن لةكاتى موناقةشةكانتانا بةرَيز ليذنةى تايبة ةند ئة تةةةوزحييكى  ،كتان هة ضةةونكة داواى 

 .لَيكردن كاك دكتؤر شَيركؤ  ةرموو
 بةرَيز د.شايان كاكة صاحل حممد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةةاليةن ئاشنا خان و دكتؤر شَيركؤ باسكسةبارةت بة بازرطانى ثَيكردن لة نةةى رةواى هة  ،را بازرطانى ثَيكرد
كةةارة عةقلبةلَي لةبةر ئةوةى كة لة ماددةى هؤشبة هةةةروةها كارتَي لةةة ير بةكار دَي بؤ  هةةةردووكى  يةةةكانيش 

سةةاية ،ى تةندروستيةوة بةكاردَيورو مةةة ئا بةةَي  ،بؤية دةتوانى بة رةوايي بازرطانى ثَيبكةى ئة ئةةةوة دة بةةةر  لة
كةةاك  ،جيا بكرَيتةوة بازرطانى ثَيكردن لةطةَل بازرطانى رةوا يةةة  تةةر هة شةةتى  يةةةك  بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 

كةةة 49وان باسى كرد دةَلَي ئةطةر لة داهاتووشدا ئةوا لة ماددةى )سري كةةردوة  مةةاذةى ثَي طةةةى دووةم ئا ( لة بِر
تةةةوة واتا  ،خؤ بطرَيتخشتةكانى هاوثَي  بةم ياساية لة دووةم بةيانَيه هةمواركردنى بةةدَيت بكرَي يةَةت ئة دةب

 .خشتةكة
 بةرَيز هيمن امحد محةصاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان:

 موو كاك ديار. ةر

 بةرَيز ديارى انور محة رحيب:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

دةست (م بازرطانى ثَيكردن بةرهةم هَينان و دروستكردن دةرهَينان و طرتنةوةو بةر9(م بِرطةى )1ماددةى )
سةةتنة شةةكردن و خ شةةنت بةةوون و ثَيشكة كةةرين و  رؤ شةةكردن و  يةَةدان و دابة جةةى ث شةةنت و رةوا بةةة  رؤ روو 
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سةةتكردن سةةتنةوة رادة يةَةت و طوا بةةة ترانز شةةنت  يةَةدا رؤي نةةاردن و ث كةةردن و  بةةَي و دةاَلىل  سةةيفةتَيه  يةَةرةدا  ،بةةا  ل
هةةاتو يةةةدا  لةةةم بِرطة كةةة  سةةتةواذةية  ئةةةم دوو دة سةةيفةتَيكيَب  هةةةر  بةةة  بةةة وزائيدةن رادةستكردن  سةةتى  ة ثَيوي

يةة بةةردن  يةةان ال سةةةركردن  بةةؤ ضارة يةةاترة،  نةةاوةرؤكى وز لةةوو  طةةان ديتَي يةَةت ئة نةةة ناكر طةةادار  و سةةَيه ئا ةر كة
بةةؤ يةةةوة  تةةةوة ئؤتؤمبَيلةكة بةةةوبَيت كرابَي سةةةلةن روو  نة يةةان مة سةةةنَيندرَيت  مةةة نة طةةةر ئة نةةة ئة ن وو

نةةة وبةةؤ   ،ونة را دةستكردن بة هةر سيفةتَيه بَي ئةكرَيت هةموو رادةستكردنةكانونةكرَيتةوة يان بؤ   و
(م لة 20طةى )خاَلةكان، بِرهةبَيت ئةمة يةكَيه لة ةوة هةمان هينيان هةبَيت هةمان سزايان يلة روى ياساي

طةةةى ) سةةنامةى 20بِر شةةوَين نا بةةة  طةةةران  بةةة دوا  بةةاروو  ئةةةم  سةةتى  شةةوَينى مةبة تةةا  يةَةت  ئةةاخريدا دةَل لةةة  مةةدا  )
كةةرَي  يةةاد ب ئةجنامدةرانى ئةوكةسانةى دةستيان هةية لةم كارةو دةستطريكردنيان و لة ناوبردنى ئةوةى بؤ ز

كةة نةةى ماددة نةةاو برد ئةةةولةةة  بةةارةوةن ان  ئةةةو  بةةة دواى  كةةة  سةةانةى  لةةة  ،كة يةةةك  هةةةر  نةةةرى  سةةتة نوَي ثَيوي
 .ةنديدارةكانى تَيدابَي زؤر سوثاسوةزارةتةكانى ناوخؤو وةزارةتى تةندروستى و وةزارةتة ثةيو

 :جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستانبةرَيز هيمن امحد محةصاحل / 
  ةرموو كاك كاروان.

 :ان عبداللةةرَيز كاروان عبدالرمحب
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

نةةانى  ،هرةبانيبة ناوى خواى طةورةو م نةةاو هَي لةةة  كةةةم و دووةم  طةةةكانى ية لةةة بِر كةةةم  مةةاددةى ية سةةبةت  بة ن
يةَةه  بةةوو وةزيرةكان دووبارة من تَيبينيب وةكو ثَيشرتيش تَيبينيب لةسةر ئةوانة هةبوو و حةق نةةاوى وةزير

تةةة من ثَيب  ،بة تةنيا بهَيندرَيت ئةةةوةى وةزارة طةةةى دواى  لةةة بِر واية بكرَي بة وةزيرة ثةيوةنديدارةوكان و 
تةةةوة ،ضونكة من ثَيب واية ئةمة وةزارةتى ناوخؤى دةطرَيتةوة ،ييدارةكانثةيوةند تةةيش بطرَي  ،رةنطة وةزارة

شةة يةةةم ث طةةةى نؤ بةةؤ بِر تةةةوة ، نةةى بكا لةةةمان رو بةةارى ثةر بةةؤ كارو هةةةرَيب   تيوانىداواكارم دواتر بةرَيز وةزيرى 
نةةةوةى  ،قسةكانى تةواوى كاك ديارى دةكةم يةَةت جياكرد لةةةوة دةكر بةةاس  كةةة  يةَةه  هةةةم كات طةةةى ثانزة بةةؤ بِر و 

مةةة وةى رضةةةكان لةسةر بنةيةكان ثَيشينة كيمياييتَيكارة عةقليهؤشبةرةكان يان كار ماددة يةةان ئة كةةى خؤ وة
شةةحةقة ئةمةى بؤ زيادبكرَي ،ةيكا ى ني يةة، ثَي بةةؤ ز شةةى  كةةةم ئةمة يةةةكى نياز دة هةةةر ماددة يةةان و  ادبكرَي خؤ

كةةري ةكة بنوة رويضونكة تةنها هةموى ئةوة ني ديكة كة لَييان دروست دةكرَيت، نةةة َ،ينةكة دروست ب  هةما
 .، زؤر سوثاسبؤية ثَيشنياز دةكةم ئيزا ةى بؤ بكرَي ،لة ماددةى تر دروست دةكرَي

 بةرَيز هيمن امحد محةصاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان:

 .َيكتان هةبَيت  ةرموونز وةزيرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمان ئةطةر تَيبيين و سةرجنبةرَي
 بةرَيز د.ظااَل  ريد ابراهيب /وةزيرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمان:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 .ينة بدةن بةمة زؤر سوثاستان دةكةكؤتا قس ،ئَيمة ثَيمان باشة هةموو ثةرلةمانتارةكان قسة بكةن
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 بةرَيز هيمن امحد محةصاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان:

 .باشة بةسةر ضاو  ةرموو خدجية خانبةلَي 
 طه:بةرَيز خدجية عمر 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 .قسةكانى من كران زؤر سوثاس
 بةرَيز هيمن امحد محةصاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان:

  ةرموو كاك مسلب.

 :سولبةرَيز مسلب عبداللة ر
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

شةةتيوامنئيزا ةتةن بؤ ماددةى يةكةم كة بةشَيكى قسةكامن بةرَيز ك هةةاو ث نةةيش  كةةردى م يةةارى  ضةةونكة  ،اك د
ضةةؤني لةةة  مةةةعنني  ئةةةوان  كةةرَي  يةةاد ب نةةاوخؤ ز تةةى  سةةتة وةزارة سةةايةيثَيوي ئةةةم يا كةةاركردنى  لةةة  لةةة  ،ةتى  هةةةر 

ثةةؤليس و  سةةايش و  كةةانى ئا نةةاوخؤو هَيزة كةةانى  سةةنوريهَيزة لةَةة  لةةة خا يةةان  شةةتيوانى يةكان، هاوكارةكان يةةة ث بؤ
 .، زؤر سوثاسبِرطةى دوةم لة وتةكانى كاك ديارى دةكةم

 بةرَيز هيمن امحد محةصاحل / سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان :
 طليزار خان  ةرموو.

 بةرَيز طليزار رشيد حاجى:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةبةرهمن رةخنةيةكب هةية ماددةى يةكةم نة مةةاددة هؤ مةةاددة بةةة ،اتة ثَيناسة كردنَي  ضةةةند  شةةتةكى  اَلم خ
شةةيَت و هةر هؤشبةري ظةةَي خ خةةؤدا  حةةوكمى  بةةَينت  نةةد  ةندة ضةةتَيدا ديارى كرديا ئةظة وا لي دةكات دادطا ثابة

خةةةدةراتى  قةةانونَي ممكا ةةةحاتَي مو دزانني مادَي هؤشبةر بةرةو طةشةكردنَي داية هةندَيه مادَي هؤشبةرَي 
كةةى 65يا سااَل )عرياقى  سةةليىكردنَي وة تةةة تة خةةيَت دَي سةةتاليا اوةى وة مةةاددة كري مةةاددة  نةةةهاتبى  ( يا مةلغى 

كةةةين  ،بَيذم بة بالظ بيا لة كؤمةَلطهامةدا ئةز ثيشنيارَي دةكةم ئةم ثَيناسةكى بكةين ئةظ ثَيناسةكى حةز دة
 .كةمةروةها ثشتيوانى كاك زاناى دةئةز بؤوة خبوينني يا بنوسب باشة سوثاس ه

 بةرَيز هيمن امحد محةصاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان:

 .بؤ بةرَيزتان  ةرموو سةرضنار خانسوثاس  ،سني بؤ ليذنةى تايبة ةند بنَيرةوئةطةر دةتوانى بة نو
 :بةرَيز سةرضنار امحد حممود

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

نى بارى نارةوا يان طومان لَيكراو وبة تَيثةربو بِرطةى بيستةم كة ئةلَي رادةستكردنى ضاودَيريكراو رَيطة دان
طةةةلة ماددة هؤشبةرةكان يان كارتَيكارة عةقلي يةةةتى رَي طةةةدان هَيناو يةَةرى يةكان و لةسةر ئةوة بة رَي لةةة د دان 

نةةدةكان سةةةاَلتة تايبة ة طةةادارى دة بةةة ئا نةةةكرد ،سَيميشا دةلَي  يةةد  سةةةاَلتةكةى تةحد مةةة  ،وةوكةةة دة جةةا ئة ئين
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تةة ،خةتةرةبِرطةيةكى زؤر  طةةانى ئةكا طةةاى بازر مةةة دةر سةةةاَلتةضونكة ئة ئةةةو دة نةةدانى  لةةة كارمة ضةةونكة  ،ةوة 
ئةةارةزو بةةة  يةةةعنى  سةةةاَلتة  ئةةةو دة لةةَي  تةةرودة كةةى  بةةؤ واَلتَي كةةةوة  لةةةو واَلتَي بةةَين  يةةان  سةةةاَلتةكةى د ،ى خؤ ة

كةةا ،تةحديدى بكات هةةةمان  لةةة  يةَةت و  شةةتيش ناهَيل طةةةَل ئةمة جطة لةوةى رةقابةى دادطاو داواكارى ط تيش لة
يةةةكى ،قانونى عقوباتيش لةطةَل ئوسوَلى تةحقيقيشدا ئةمة موخاليفةو  ثَيويستة ضارةسةر بكرَي و وردةكار

 .يا بكةن ليذنةى ياسايي زؤر سوثاست
 بةرَيز هيمن امحد محةصاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان:

 دكتؤر امساعيل  ةرموو.

 :هطبةرَيز د.امساعيل على 
 .ةمانبةرَيز سةرؤكى ثةرل

 .نؤو ديسا هةظدَيو هةذدةدا سوثاس ئةز ثشتطرييا دكتؤر شَيركؤ دكةم بؤجونى ويدا لةسةر نوقتا
 بةرَيز هيمن امحد محةصاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان:

 شادي خان  ةرموو.
 بةرَيز شادى نوزاد وهاب:
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

تةةراانةى كة من هةمبوو هةيبؤ ئةو ماددةية ئةو تَيبيني سةةريوان ،موى و كةةاك  سةةةكانى  لةةة ق شةةتطريى  يةةة ث  ،بؤ
 .، سوثاسسةرضنار خان دةكةم ،دكتؤر شَيركؤ ،كاك زانا

 :جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانىبةرَيز هيمن امحد محةصاحل / 
 كاك مةم  ةرموو.

 :بةرَيز مةم برهان حممد قانن
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

جةةةنا بةةؤ  يةةة  يةةةكب هة مةةن رونكردنةوة جةةار  كةةةم  مةةاددةى )ية يةَةى  بةةة ث طةةةى )54بتان  كةةةم 4( بِر خةةاَلى ية  )
وةميان ئةوةى سةرجنى منة لةو بوارةيةوة ود ،ثةرلةمانتار سَي دةقيقةى هةية قسة بكات نةك يةك دةقيقة

سةةتان هةةةرَيمى كورد لةةة  مةةاددة  ،تةبعةن دةزطايةك هةية ناوى دةزطاى ئاسايش  شةةيت و  يةةةكى ط بةرَيوةبةرايةت
يةةة يازم هةية  لةبةر ئةوةى دةزطاى ئاسايش كة ثةيوةندى بة ئاسايشى طشتيمن ثَيشني ،هؤشبةرةكان ةوة هة

ئةةةَلَي  يةةان  طةةةى دووةم يةَةت و بِر هةةني ب طةةةر  سةةايش ئة طةةاى ئا نةةاوى دةز بةةة  كةةرَي  هؤشبةر ثَيناسةيةك ئيزا ة ب
هةةةرَيما ني لةةة  سةةتى  تةةى تةندرو سةةتان يةةوةزارة هةةةرَيمى كورد سةةتى  تةةى تةندرو يةةة–ة وةزارة مةةان هة  ،عراق

سةةتان سَيي هةةةرَيمى كورد لةةة  سةةتى  يةةر تةندرو شةةيان وةز سةةةنديكايةك ني–ةمي نةةاوى يةةعةةرياق و  هةةةرَيب  لةةة  ة 
هةةةرَيمى  سةةازانى  سةةةنديكاى دةرمان نةةاوى  بةةة  يةةة  سةةةنديكايةك هة بةةَي  هةةةرَيب  لةةة  سةةازان  سةةةنديكاى دةرمان

هةةةرَيب لةةة  شةةكان  نةةةك ثزي يةةة  سةةتا ان هة ئةةةم ، كوردستانة و سةنديكاى ثزيشكانى كورد يةةوادارم  ضةةةمكانة ه
نةةارةوا  ،سةنديكايانة وةكو خؤى لة ناو ثَيناسةكان بَيت دةيةم ئةوةى كة ئيشكاليةتَيكى تيا ئةبينب بازرطانى 
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ةكان ثَيشينة يتةبعةن ضاندنى ماددة هؤشبةرةكان بازرطانى كردن ثَييان بازرطانى كردن بة كارتَيكارة عةقلي
سةةايةيةةكيمياي ئةةةم يا مةةةكانى  بةةة ثَي ةةةوانةى حوك ئةةةم بازرطان ،ةكان  عةةةن  بةةة يتةب شةةتة  يةةة ثاَلث يةةة نارةوا

سةةاية ئةةةم يا مةةةكانى  يةَةى حوك بةةة ث بةةةوة  كةةردن  طةةانى  سةةاية بازر بةةة  ،حوكمةكانى ئةم يا يةةاتى  لةةة ج يةةة  ثةةَيب وا
 .سوثاس ،ثَي ةوانةوة

 :جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان /بةرَيز هيمن امحد محةصاحل

بةةة ى ثةرلةمان ثَيشرت ئةوةى خستةرؤكنكردنةوةيةك ئَيمة لة بةرَيز سةوبةرَيزان تةنها رو روو ئةطةر ئَيمة 
كةةرداي مةةان ب ثةةةيرةو كار يةَةى  كةةةى دوو ،ث كةةة نزي تةةةوة  خةةؤى خبوَينداية كةةو  كةةةمان وة قةةى ثرؤذة يةةة دة ة ئةبوا

تةةةوة ،سةعاتى ثَي ئةضوو يةةة ىاخن ،دةقى راثؤرتى ليذنة هاوبةشةكا ان خبوَينداية جةةا دوا طةةدان ئين سةةتبا دةن
طةةؤ بةةا طفتو لةةةوة بةةة ،كةةامى بكرا سةةود  كةةات  نةةةوةى  بةةة طةرا نةةدا  بةةةرَيز دةنطتا يةَةوةى  طةةى ئ نةةةى دةن بةةة زؤري اَلم 

كةةات ،وةربطرين سةةة ب قةةة ق يةةةك دة تةةةنها  بةةدةين  طةةةى ثَي لةةةمانتار رَي طةةةر ثةر سةةاية ئة يةةة زؤر ئا ئةةةوةى  ،بؤ بؤ
كةةةينئَيس ،بطرينود لة كات وةرطفتوطؤكان ضر بكرَيتةوة سو هةةةرَيب دة يةةرى  لةةة وةز هةةةم ،تا داوا  وو ضةةونكة 

يةةان  ئةةى خؤ سةةيبوو رة يةةان نو كةةة ناو تةةوةوثةرلةمانتارة بةرَيزةكان  تةةةوزحيَيه  ،و نةةد  نةةةى تايبة ة طةةةر ليذ ئة
 .ب بؤ كاروبارى ثةرلةمان  ةرموونبدةنة دكتؤر شَيركؤ ئينجا بةرَيز وةزيرى هةرَي

 :بةرَيز جالل حممد امني
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كةةارة عةقلي(هةناردةكردن بردنة د12ديارة بِرطةى ) ةكان يةةةرةوة يان طواستنةوةى ماددة هؤشبةرةكان كارتَي
بةةؤ دةرةوةى –ةكان لة هةرَيمى كوردستان يثَيشينة كيمياي عرياق بؤ دةرةوةى هةرَيب لة ناوةوةى عَيراق يان 
كةةة تةةانى دي سةةتةواذةى  ،واَل يةَةرة دة يةَةت ل سةةتنةوةو ترانز يةةاخود طوا نةةى  خةةؤت دةزا مةةة بؤ ئةةةوةى ئَي بةةةر  لة

تةةةوةهةةةناردةكر بةةارة بؤ تةةةوة ،دن دو هةةةناردةكردن دةطرَي سةةتةواذةى  يةةة دة لةةة ئةوة سةةت  طةةةر  ،تةةةنها مةبة ئة
بةةارة  ،بةَلطينة قةرينة هةبَيت لةسةر ثَي ةوانةكةى سةةتةواذةى دوو يةعنى دوووبارة بة هةناردةكردنةوةى دة

سةةتى ئ ،مةطةر بةَلطينة قةرينة هةبَيت لةسةر ثَي ةةةوانةكةى ،بة هةناردةكردنى دةطرَيتةوة يةَةرة مةبة مةةة ل ة
يةةدى  جةةةزائى تةحد كةةةماتى  سةةوَلى حما يةةةوة ئو لةةة روى قانون نةةى  لة جية قةرينة هةبَيت ئةطةر بؤخؤت دةزا

كةةردو نةةةى  يةةةكيش وبةَلطةى كردوةى و تةحديدى قةري بةةة بةَلطة كةةة  كةةات  طةةة دة يةةةك بةَل نةةة  سةةَي قةري بةةة  ة 
كةةات بؤ ئةوةى كة كةسَيه ثَيى بسةنَييَن كة ئةم بابةتةى ثَي ،كا ية ثةةَي دة سةةتنةوةى  يةةاخود طوا سةةةلةن  ى مة

 .، سوثاسة بؤ ئةو بابةتةيونى كا يووة يةكَيه لةمانة كةواتة تةنها بوياخود كرد
 :جَيطري سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز هيمن امحد محةصاحل / 

 . ةرموو ئةطةر شتَيكى زياتر هةية دكتؤرة شايان
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 بةرَيز د.شايان كاكة صاحل حممد:
 ثةرلةمان. بةرَيز سةرؤكى

يةةة لةَةةى تَيدا شةةتةكان هة كةةة خ كةةرا  لةةةوة  بةةاس  ،باس  نةةةى و  كةةو ليذ مةةة وة شةةتةكان ئَي يةةة خ لةَةةى تَيدا بةةةَلَي هة
نةوةم دانا وةكو وبةاَلم من دوَييَن كؤبو ،لةوةكرا كة طواية ليذنةى هاوبةى ئاماذةى ثَينةدا ئاماذةمان ثَيداوة

شةةتةكان ،دنليذنةى تةندروستى ذينطةو ما ى بةكاربةر بؤ قسةكر بةةَي زؤر  ،تةنها لةسةر خ ئةةةوةى دة بةةةر  لة
 .س خؤم و راوَيذكارةكان بوو، سوثاسبة ،ووردى كارى لةسةر بكرَي بةداخةوة كةس ئامادة نةبوبةو

 بةرَيز هيمن امحد محةصاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان:

 .َيب بؤكاروبارى ثةرلةمان  ةرموونبةرَيز وةزيرى هةر
 ابراهيب /وةزيرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمان:بةرَيز د.ظااَل  ريد 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةتان لةةةمانى كورد بةةةرَيزى ثةر نةةدامانى  سةةاى حد ،ئة ثةةرؤذة يا سةةاكة  ثةةرؤذة يا طةةى وكيةةارة  بةةةر طرن تةةة و لة مة

كةةردن وخؤتان دةزانن و باَلو ب ،تةئسرياتى ماددة هؤشبةرةكان طةةانى ثَي نةةارةواو بازر شةةَيوةيةكى  و ونةوةى بة 
سةةي سةةةيمةتر مةةةدا حةكانى لة مةةةَلطاى ئَي لةةة كؤ طةةةجنان  بةةة وكر  سةةاية  ثةةرؤذة يا ئةةةم  يةةوة  طةةى زان بةةة طرن مةةةت 
سةةتان زوترين لةةةمانى كورد بةةؤ ثةر يةَةت  تةةةوة و بينَير يةَةه خبا ثةةرؤذة  ،كةةات ر ئةةةو  ئةةةخريى  ئةةةوةلو  سةةدةرى  مة

قةةة2017(ساَلى )50ياساية ياساى ذمارة ) سةةة ،(ية عريا كةةة سيا يةةة  سةةةت وا كةةة بةةةاَلم سيا يةةة  شةةريعى وا تى تة
سةةتؤتةوةو  ،ثَيويستة لةشَيوةى ثرؤذة ياساى هةرَيمى كوردستان رَيكبخرَيتةوة و بؤية بةو شَيوةية رَيكمان خ

سةةتةلةحانةى ثَيوناردو ئةةةو مو نةةة و  نةةةو طوجناندوما طةةؤردراوةما يةةدا  طةةؤردرَي تَي سةةتة ب تةةان  ،وي بةةةاَلم دَلنيا
يةةوة و دةكةينةوة كة مةجلسي شوراو ثرؤذة ياسايةي بي سةةايةى بين ثةةرؤذة يا ئةةةو  تةةةس  خةةةَلكى موخ يةةوة و  ن

ثرؤذة ياساكةى  ، موباشر بة ثرؤذة ياساكةهةبَيت بة شَيوةيةكى موباشرو يري هةر وةزارةتَيه كة ثةيوةندى
خةةؤى داوةووة و خوَيندنةوةى بؤ كردووبينيوة و ليذنةى بؤ دروستكرد طةةةَل  ،ة و تَيبينيةكانى  مةةن لة بةةةلَي 

ثةةرؤذة كةةة  قةةةدة ئةوةم  سةةايةكى موعة ثةةرؤذة يا سةةاكة  ئةةةو  ،يا يةةة و  سةةةر ى هة مةةى  سةةَيكى عيل ضةةونكة ئيختسا
هةةاتو بةةةكار  سةةاكة  ثةةرؤذة يا نةةاو  لةةة  كةةة  سةةتةلةحانةى  بةةؤ  ،نومو بةةَينت  جةةار  كةةةم  يةةة ية جةةار لةوانة زؤر 

بةةة  بةةَي  سةةتةلةحانة  ئةةةو مو سةةتى  كةةات طوَيبي ثةرلةمانتاران و بؤ خةَلكَيكى زؤريش كة لة بوارى ياسا ئيش دة
نةةةبتا سةةان  كةةارَيكى ئا شةةى  يةةة تةرجومةكردني كةةوردى بؤ مةةانى  بةةة ز بةةةتى  و و ويبةتى بة زمانى كوردى بة تاي

كةةردوةدَلنياشتان دةكةينةوة كة خةَلكى م شةةى  سةةا تةرجومةكة لةةة  ،وختةس لة يا شةةى  بةةةاَلم دةوَلةمةندكردني
تةةراليةن ثةرلةمانتارانةوة كارَيكى باى دةبَي بؤمان يةكةميان لة سةر زيادكردنى و تةةةكانى  تةةى  ،ةزارة وةزارة

نةةةوة  بةةؤ بةرةنطاربو كةةة  يةةةى  ئةةةو ليذنة كةةات  ئةةةو دة سةةيةكة  شةةة رةئي يةةة و ئي تةةى مةعن تةندروسيت و وةزارة
جةةار  يةةدارن دوا  كةةة ثةيوةند تةةر  تةةةكانى  هةةةموو وةزارة سةةتى   دروست دةكرَي بةسةرؤكايةتى وةزيرى تةندرو

خةةراوة سةةاكة رَيك ثةةرؤذة يا يةةة ب ،ئيشوكارةكانيان لة ناو  شةةبةرو بؤ مةةاددة هؤ تةةةوة  خةةؤى ىَينَي يةةة وةك  شةةرت وا ا
سةةاية  ،ةكان بة هيج شَيوةيةك تةعريف نةكراونييةكان و ثَيشينة كيمياوييكارتَيكارة عةقل لةةةو يا هةةةر  نةك 
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نةةةكراون تةةةعريف  مةةةمى  ،لة ياساى واَلتانى تريش  لةةة ئو كةةة  شةةتانةى  بةةةو خ شةةارةت دةدرَي  تةةةنها ئي كةةة  بةَل
مةةاددةى دا دَي ض ماددةيةك ماددةنة طؤرانكارى بةسةردةجَينت سااَلموتةحيدة دةر  ى هؤشبةرة ض ماددةيةك 

كةةةارة عةقليكار يةةةةيتَي شةةةينةوى كيمياو يةةةةكيش ثَي نةةةة و ض ماددة طةةةةر  ،ةكا هةةةةتا ئة نةةةة  ئةةةةو جةدوةال يةةةة  بؤ
كةة كةةا   ةموسادةقةى بكرَين لة اليةن ثةرلةمانةوة ئةو جةدوةالنة سااَلنة ثَيويستة مواكةبةى ئةو تةتةوةرة ب

لةةة  بةةةتى  بةةة تاي ئةةةويش  سةةتةواى دةوىل روو دةدات،  سةةةر م مةةةعنىلة نةةةزةماتى  يةةةن مو يةةة ،ا تةةةعريف  بؤ
نةةني كةةةموكورتى  يةةان  ،نةةةكردنيان  شةةبةر  مةةاددةى هؤ بةةة  كةةة  نةةةى  بةةةو ماددا شةةارةت دةدا  تةةةنها ئي بةةةَلكو 

نةةرَي يةةاوى دادة شةةينةى كيم طةةةى ) ،كارتَيكةرى عةقلى يان ثَي سةةت دة13بِر نةةان مةبة سةةت دا سةةةر (م دة سةةت بة
(دةست بةسةر  ي  امل اد املخ يرةال ضعوداطرتنة مةبةستى دةست بةسةر داطرتنة لة عةرةبيكة ثَيى دةَلَين )

شةةةيةكى ني هةةيج كَي ئةةةو طرو ،ةيةةداطرتنة  يةةانيش  نةةة  طةةانى كرد ئةةةو بازر كةةة  كةةرا  سةةةر  سةةةى لة سةةتب ق ثةةة وبي
ثةةَي دةدات يةةان  سةةاية رَيطا ئةةةو يا سةةا  يةَةى يا ضةةاودَيرى و ،رَيطايان ثَيدةدرَي بة ث يةَةر  لةةة ذ سةةةاَلتة وبةةةاَلم  ردى دة

سةةةرى نةةة  يةةة دَيي كةةة دوا بةةن  كةةة  ،تايبة ةندةكان دة نةةد ض وةزارةتَي سةةةاَلتى تايبة ة شةةة كةةَي دة طةةاى ئاساي دةز
هةةةم ،وةزارةتى ناوخؤية لةةة  ئةةةو  نةةاكرَينوبةةةاَلم  شةةاف  سةةانى ئيكت بةةة ئا نةةة  ئةةةو باندا سةةايةك  سةةانى  ،و يا بةةة ئا

بةةدرَي بؤية ياسا ،كةشف ناكرَين يةةان ثَي خةةةَلكانَيه رَيطا كان رَيطا دةدةن كة ئةوانةى لة ناو بازرطانى كردنن و 
سةةةى دةوَيتة ناو ئةو طر ب مةةةعلومات ثَينا نةةى  كةةةو وةرطرت نةةى باندة شةةكرا كرد سةةتى ئا بةةة مةبة نةةة  طةةاى زوثا

مةةارة ) سةةاى ذ لةةة يا سةةايش  سةةاَلى )5ئا كةةراوة2011(ى  سةةتان دةر هةةةرَيمى كورد نةةة  ،(ى  يةةة لَيرا يف تةةةعربؤ
ثةةةرَيمةت داواكارين لة ثةرلةمانى كوردسوكنةكراوةتةوة ئَيمة وةكو ح خةةؤى تَي كةةو  يةةة  ،تان كة ياساكة وة بؤ

لةةة ر سةةتةلةحات  نةةدَيه مو نةةى هة سةةكارى كرد شةةة دة مةةان با مةةاددة ثَي سةةيةةوى زمانةوانيوئةةةو  بةةةاَلم  ،ايةةوة ئا
كةةةو زؤر وةكو خؤثَيمان باشة  ،ةوة كارَيكى قورس دةبَينتيوى علميودةستكاريكردنى لة ر ى تَيثةرَي و ماددة

 .سوثاس
 بةرَيز هيمن امحد محةصاحل / جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان:

بةةَي  بةةةردةوام دة ئةةةوة  سةةةر  طةةؤ لة مةةة طفتو زؤر سوثاس بؤ وةزيرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمان بةرَيزان ئَي
تةةةذم بةةةؤ كا لةةَةدةطرين  شةةةتنةكة هة سةةةةرؤكايةتى داني سةةةتةى  نةةةدا وةك دة يةةةة بِريارما قةةةة و  2:45َير بؤ دة

 .ة ماددةى دووةوة دةست ثَي دةكةينطفتوطؤكردن ل
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 ثاى ثشوو
 

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس
ثةةرؤذة  تةةرى  كةةانى  سةةةر ماددة كةةةين لة طةةؤ دة بةةة طفتو سةةت  شةةن، دة تةةان داني شةةوَينى خؤ لةةة  بةِرَيزان  ةةةرموون 

ئةةةم دا نةةاوخؤ  ثةةةيِرةوى  طةةوَيرةى  بةةة  سةةايةكة،  تةةوانني يا ئةةةوة دة يةةة، لةبةر صةةاب ني بةةة ني سةةتى  شةةتنة ثَيوي ني
نةةةى  نةةاوخؤ و ليذ ِراستةوخؤ دةست ثَى بكةين، بةِرَيزان لة ليذنةى ياسايي و ليذنةى تةندروستى و ليذنةى 
كاروبارى كؤمةآليةتى  ةرموون وةرنة شوَينةكانى خؤتان، ثةخشى ِراستةوخؤ ِرادةطريَى، لةبةرئةوةى ثَيشرت 

 خبوَينةوة بَى زةمحةت.( 2) رى دابوو،  ةرموون، كاك شاخةوان ماددةىدةنطمان لةسة
 رؤوف مصطفى:بةِرَيز شاخوان 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 2ماددة/

 ئاماجنةكانى ئةم ياساية بريتية لة مانةى خوارةوة:
خةةراب يةةةكان،  كةةةرة عةقَل يةةان كارتَي شةةبةرةكان  مةةاددة هؤ بةةةكارهَينان  يةكةم/ خؤ ثاراسنت لة ئاَلودةبوون بة 

 وضارةسةر كردنى، كةسانى ئالودة بوو بة هةر يةكَيه لة نةخؤشيةكانى ئامادةسازكراو.
كةةردن  ثةةَى  طةةانى  نةةةوةى بازر بةةة بةِرةنطاربوو نةةدارن  نةةةى ثةيوة هةةةرَيب ئةوا كةةانى  يةَةدانى دةزطا دووةم/ ثةرةث

 ةكان يان خراب بةكارهَينان.ييةكان، ثَيشينة كيميايناِرةواية بة ماددة هؤشبةرةكان يان كارتَيكارة عةقَلي
مةةاددة  نةةاِرةواى  نةةى  ئةةاَلوطؤِر كرد كةةردن و  طةةانى ثَي سَييةم/ ضِركردنةوةى ِرَيكارةكانى بةِرةنطار بوونةوةى بازر

 ةكان و سنووردار كردنى بآلوبوونةوةيان.يةكان يان ثَيشينة كيمياييهؤشبةرةكان يان كارتَيكارة عةقَلي
بةةةجَى جةةَى  نةةى  سةةؤطةر كرد مةةة نَيودةوَلةتي ضةةوارةم/ م كةةاراى ثةمياننا نةةى  مةةاددة يةةكرد بةةة  نةةدار  ةكان ثةيوة

ةكان و ثَيشنينة كيمياييةكان ئةوانةى كؤمارى عَيراق ثةسةندى كردوون و يهؤشبةرةكان و كارتَيكارة عةقَلي
 يان تياياندا ئةندامة لة هةرَيمى كوردستان.

مةةاددةى بةةة  كةةردن  لةَةة  سةةةالمةتى مامة نةةى  سةةتةبةر كرد يةةةكان و  ثَينجةم/ دة كةةارة عةقَل شةةبةرةكان و كارتَي هؤ
 ثَيشينة كيمياييةكان بؤ مةبةستةكانى ثزيشكى و زانستى و ثيشةسازى.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

بةةارى  بةةؤ كارو هةةةرَيب  يةةرى  ظةةاآل وةز بةَلى زؤر سوثاس، بةخَيرهاتنى د.سامان وةزيرى تةندروستى و بةِرَيز د.
بةةوو ثةرلةمان دةك يةةةك  بةةة ِروونكردنةوة سةةتمان  طةةةر ثَيوي ئةةةوةى ئة ةين، جةنابيان حازر دةبن لةطةَلمان بؤ 

مةةاددة سةةةر  طةةؤ لة يةةةوَى طفتو بةةةِرَيزَيه دة هةةةر  خةةؤى ( 2)  ةةةرموون  نةةاوى  بةةا  كةةات  سةةاية ب ثةةرؤذة يا ئةةةم  ى 
نةة كةةاك زا خةةان،  شةةنا  خةةان، ئا جنةةة  خةةان، لة سةةةن  كةةاروان، سةو يةةل بنووسَى، بةِرَيزان د.امساعيل، كاك  ا، د.امساع

  ةرموون.
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 :طهبةِرَيز امساعيل على 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةة  كةةردن  طةةرى  ئةةاوايي ِرَي ظةةَى  شةةةم،  تةةة شة يةةت، ببي يةةاد بب جنةةةكا دى ز كةةا دى ئارمة كةةةم ئَي شةةنيار د ئةةةز ثَي
نةةدةرَيه ية نةرَينييكاريطةري شةةكيان وةك ها هةةزر و مَي سةةةر  شةةبةرةكان لة مةةاددة هؤ بةةة  بةةؤ ةكانى ئاَلودةبوون 

يةةةعنى  سةةتةكان،  كةةو تريؤر نةةة وة يةةن و تاوا كةةردن و دز قةةة  شةةنت و ال لةةة كو كةةان  ئةجنامدانى تاوانة جؤراوجؤرة
 ئةمةى ئيزا ة ببى بؤ ماددة هؤشبةرةكان، ضونكة ئةمة تةئسرياتى ئةوة.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 اى دةبَى، كاك كاروان  ةرموون.بةَلَى دةقةكة بطةيةنيتة ليذنة تايبة ةندةكان زؤر ب
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةن دوو  يةةة  شةةتى، بؤ شةةَيوةيةكى ط سةةايةكة بة ثةةرؤذة يا تةبعةن ماددةى دووةم يةكَيكة لة ماددة موهيمةكانى 

كةةرَى م( 3) تَيبينيب هةية لةسةرى، تَيبينى يةكةم لة بِرطةى بةةةجب كاتَيه باس لةوة دة جةةَى  سةةؤطةركردنى 
مةةة نَيودةوَلةتي كةةةرة عةقَلييةةكردنى كاراى بةياننا شةةبةرةكان و كارتَي مةةاددة هؤ بةةة  نةةدار  ةكان و يةةةكانى ثةيوة

هةةةرَيمى  لةةة  مةةة  نةةدا ئةندا يةةان تيايا كةةردوون  سةةةندى  عةةرياق ثة مةةارى  نةةةى كؤ يةةةكان ئةوا شةةينة كيمياي ثَي
لةةة  كةةة   ضةةونكة ماددةية مةةة  كةةةم ئة ئةةةم كوردستان، ثَيشنياز دة نةةى  بةةةجَى كرد جةةَى  مةةة  سةةاس دا زؤر موهي ئة

بةةةجَى  جةةَى  كارانة و ثَيشرتيش بةِرَيز وةزيرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمان ئاماذةى بةوة كرد كة بةشَيكى 
كةةةم  مةةة، داوا دة شةةة ئة عةةور َيكى دنيايي كردنى ئةم ثرؤذة ياساية لةسةر كارنامةى نَيودةوَلةتيية و بؤ خؤى 

لةةة لة ِرَيطةى دامةزراند كةةرَى  مةةة دة كةةة ئة كةةرَى  يةةاد ب شةةبةرةكان ز مةةاددة هؤ بةةؤ  ضةةوون  نى  ةرمانطةى بةدوادا
يةةاخود  سةةة  كةةة ئةسا نةةرَى  مةةة داب بةةةت بة يةةةكى تاي تةةا  ةرمانطة تةةر، وا تةةةوة دوا طةةةى بكرَي فةةةكانيش جَي تةعري

كةةرد ضواربةشَيه يان هةر شتَيه موهيب موعالةجة بكات، لةبِرطةى  لةَةة  ن دةستةبةر كردنى سةالمةتى مامة
سةةتى و يبة ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكةرة عةقَلي شةةكى و زان سةةتى ثزي ةكان و ثَيشينة كيمياييةكان بؤ مةبة

مةةة  يةةةعنى ئة مةةةزرَينرَين،  سةةاية دادة ئةةةم يا ثيشةسازى لةذَير ضاودَيرى ليذنةى باآل كة بة ثَيى حوكمةكانى 
كةةة ئةطةر دروست بكرَيت دةستةبةرى سةالمةتى ضؤن دةكرَى، كَى ضاودَير ى دةكات؟ كَى زامنى ئةوة دةكات 

شةةكة  بةةؤ ثزي سةةةتةن  بةةةكاردَين خا كةةة  نةةةى  كةةرَى ئةوا شةةبةرةكان دة مةةاددة هؤ سةةةالمةتية  سةةتةبةرى  ئةةةم دة
بةةاس  ئةةاَلودةبوون  لةةة  سةةنت  هةةاتووة خؤثارا كةةةم  طةةةى ية لةةة بِر بةِرَيزةكان، يةك شتى تر كة بةالمةوة موهيمة 

سةة شةةخانةكانى ئامادة يةةة لةوة دةكات خةلةل لة نةخؤ شةةخانةمان هة مةةة نةخؤ كةةردن، ئَي سةةةرى  بةةؤ ضارة ازكراو 
بةةةِرَيز  سةةتةى  سةةيارةم ئارا ئةةةم ثر شةةبةر؟،  مةةاددة هؤ ئامادةكراو بَى لة هةرَيمى كوردستان بؤ ضارةسةركردنى 

 وةزيرى تةندروستى هةية يان دادةمةزرَى لة ثرؤذة ياسايةكة؟ زؤر سوثاس.
 :/ سةرؤكى ثةرلةماننيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَى سوثاس، سوسن خان  ةرموو.
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 بةِرَيز سوسن حممد مريخان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةةاَلو لةةة  سةةنت  بةةة خؤثارا سةةةبارةت  يةةة،  نةةيب هة مةةاددةى دووةم تَيبي كةةةمى  طةةةى ية مةةن ومنيش لة بِر دةبوون، 

شةةرتة، وثَيمواية لة شوَينى ئاَل سةةني با تةةايي ودةبوون ئةطةر طريؤدةبوون ياخود تووى بوون بنوو طةةةى كؤ لةبِر
يةةة  مةةن ثَيموا يةةة  جنةةاو ني شةةةيةكى طو مةةة و سةةازكراو، ئة كة دةَلَيت بة هةر يةكَيكيان لة نةخؤشخانةكان ئامادة
مةةاددة  بةةة  بةةووان  لةةة طريؤدة سةةنت  كةةةين خؤثارا شةةَيوازةى ىَل ب بةةةم  ئةمة لة جياتى ئامادةسازكراو ئةطةر ئَيمة 

كةةةرة عةقَلي يةةان كارتَي شةةبةرةكان  بةةةيةةهؤ خةةراب  بةةووى ةكان و  سةةانى طريؤدة سةةةركردني كة كارهَينانيان ضارة
كةةارة  يةةان كارتَي شةةبةرةكان  مةةاددة هؤ بةةة  نةةدار  شةةخانةكانى ثةيوة ياخود تووى بوو بة هةر يةكَيكيان لة نةخؤ

 ةكان بؤ ضارةسةركردنى تووشبووةكان ياخود طريؤدةكات، زؤر سوثاس.يعةقَلي
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 سوثاس، لةجنة خان  ةرموون.زؤر 
 بةِرَيز لنجة ابراهيب عبدالرمحن:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
خةةاَلى  لةةة  سةةاية  ئةةةم يا يةَةدانى  دوو،لة ماددةى دووةم لة ئاماجنةكانى  كةةة ثةرةث كةةةم  شةةنيار دة شةةة و ثَي ثةةَيب با

كةةرَى يةَةرة دةزطاكانى هةرَيب ئةوانةى ثةيوةندارن بة بةرةنطاربوونةوة و سزاى بؤ زياد ب سةةت ل ضةةونكة مةبة  ،
لةةة  كةةةن،  تةةةوة دة بةةةو بابة طةةانى  كةةة بازر نةةةى  تةنها بةرةنطاربوونةوة نيية، بةَلكو دةبَى سزاى هةبَى بؤ ئةوا
خاَلى سَييةم كة باس لة كارتَيكارة عةقَليةكان يان ثَيشينة كيمياييةكان و سنووداركردنى بآلوبوونةوةيان لة 

 دن لة بآلوبوونةوةيان بةكاربَي، سوثاس.جياتى سنووردار كردن وشةى ِرَيطرى كر
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 زؤر سوثاس، ئاشنا خان  ةرموو.
 بةِرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةةر شةةةى  هةندَيه لة تَيبينيةكان وترا، بةآلم بة ديارى كراوى لةسةر بِرطةى يةكةم هى ماددةى دووةم لة و

لةةةوة  مةةادةكراو  كةةةوتووة، ئا ئامادةسازكراو، بةِراستى ئةو وشةية وشةيةكى نامؤية و نازامن هةر بةر طوَيب نة
 دةضَى كا ى بَى، نةخؤشخانةى ئامادةكراو بؤ مةبةستى ضارةسةر كردن، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 زؤر سوثاس، كاك زانا  ةرموو.
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 بةِرَيز زانا خالد مسايل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةةةم  طةةةى  سةةةر دوو بِر بةةِرى لة كةةة دةرى  نةةةى  ئةةةم ِرايا بةةؤ  كةةةم  كةةاروان دة كةةاك  بةةةِرَيز  يةةةكانى  ثشتطريى لة ِرا
تةةة  ئةةةم بابة سةةةر  حةةةزةيان لة ماددةية، لةسةر بِرطةى يةكةم من ثَيب باشة ديارة هةر هاوِرَيكانى تريش موال

نةةاوى خةةؤى  هةبوو كة  شةةخانة  يةةة و نةخؤ يةَةرة ئامادة سةةتيش ل يةةرى تةندرو بةةةِرَيز وةز يةَةنني  شةةخانة دةه نةخؤ
تايثى خؤى هةية ِرةنطة سثَيشةَلتى بى، ِرةنطة تةخةسوسى بَى يان عام بَى، ئةمة دةمان باتة ناو جةدةلَيكى 

ئةةا سةةانى  سةةةركردنى كة بةةؤ ضارة طةةؤِرين،  شةةَيوةية ب بةةةم  تةةايي  يةَةرى كؤ هةةةر ديكة، بؤية واباشرتة د بةةة  َلودةبوو 
بةةة  سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  يةكَيكيان لة سةنتةرةكانى ضارةسةرى كة لةاليةن وةزارةتى تةندروستى حكو
سةةتادا  لةةة ئَي يةةة  سةةةنتةرةكا ان ني ضةةونكة  تةةةوة،  يةةةتى دةكرَي بةةارى كؤمةآل كةةارو كارو تةةى  هةةةنطى وةزارة هةما

طةةةى كةةرَى، لةبِر سةةبيت ب كةةرد( 4) ثَيويستة لَيرة تة سةةؤطةر  جةةَى دا م مةةة  ضةةونكة ئَي بةةؤى،  يةةادة  شةةةيةكى ز ن و
تةةةةوة  لةةةة نة نةةةةى   نةةةةى ض ئةوا ئةةةةو ثةميانناما يةةةةكان،  مةةةة نَيودةوَلةت مةةةة و ثةمياننا نةةةى كارنا بةةةةجَى كرد

سةةاَلى  يةةةكانى  كةةةرة عةقَل بةةة كارتَي بةةةت  يةةة تاي خةةةديرةى  1971يةةةكطرتووةكان هة مةةوادة مو و  1961و 
يةةة  هةردووكيان ئَيمة دةبَى مولزةم بني ثَييانةو ة، ضونكة كؤمارى عرياقى  يدراَل واذووى لةسةر كردووة، بؤ

 ئةمة تةنها لة جَى بةجَى كردنى ئةوة دةست ثَى بكات، زؤر زؤر سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 زؤر سوثاس، بةِرَيز وةزيرى تةندروستى قسةيةكتان هةية؟  ةرموون.
 :ي/ وةزيري تةندروسيتحسني بةرزجن بةِرَيز د.سامان

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةة  شةةتب  نةةط طةي طةةة درة يةةة، ِرةن يةةةكى ب ةةووك هة ضةةةند تَيبين سةةتان،  لةةةمانى كورد نةةدامانى ثةر بةةةِرَيزان ئة

طةةرى ( 2) خوَيندنةوةكة، ماددةى طةةةى ِرَي لةةة بِر كةةات  بةِرَيز د.امساعيل باسى ِرَيطةى كاريطةرى ئاَلودةبوون دة
نةةة، طرتن، تةبعةن خاَل طةةرى كرد ى ثَينجةم لة ثرؤذة ياسايةكة هةر خؤى خؤثاراسنت لة ئاَلودةبوون ماناى ِرَي

هةةةموو  يةةة  ئةةةو ليذنة يةةة،  بةةاآل هة نةةةى  واتا )وقْا (، دامةزراندنى  ةرمانطةى بةدواداضوون بؤ ئةم بابةتة ليذ
لةةة  ةرمانطة ثةيوةندارةكانى تَيداية، بةآلم ئةطةر  ةرمانطةيةكى تايبةت داىةزرَيت  بةةَى  بةةةدةر دة كةةات  ئةو 

نةةدارةكانى  هةةةموو ثةيوة ئةةةوةى  شةةرتة لةبةر كةةة با نةةةى باآلية مةةن ليذ بةةِرواى  بةةة  نةةدارةكان  طةةة ثةيوة  ةرمان
وةزارةتةكان و  اليةنة ثةيوةندارةكانى تَيداية، لةذَير ضاودَيرى ليذنةى باآل بة تاكيد لة خاَلى ضوارةم باسى 

مةةاددةى  دةستةبةركردنى سةالمةتى مامةَلة كردن لة بةةاآل،  كؤتاييةكةى باس دةكات لةذَير ضاودَيرى ليذنةى 
لةةةذَير  نةةة  ئةةةو ِرَيكارا هةةةموو  كةةردن و  سةةتةبةر  ئةةةو دة تايبةتى هةية لةم ياساية، طومان لةوة دانيية هةموو 
كةةة  سةةةر كوردية سةةريى لة بةةزامن زؤر تا نةةةنانى وا نةةان و دة يةةة دا بةةَى، بؤ بةةاآل دة نةةةى  ِراسثاردة و بِريارةكانى ليذ

بةةةآلم نا سةةتان،  هةةةرَيمى كورد لةةة  يةةة  ئةةاَلودةبوون ني بةةة  بةةةت  شةةخانةى تاي يةةة، نةخؤ شةةخانة هة كات، ئايا نةخؤ
شةةانة  ئةةةو نةخؤ بةةؤ  يةةةك  يةةةكان ض قةرةوَيلة شةةخانة دةروني لةةة نةخؤ ئةوةى هةية تا ئَيستا بةشَيكى ب ةةووكة 
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نةةةوة دابن سةةى دابني كراوة، بةآلم لةبةرنامة داية سةنتةرى ئاَلودةبوون و ِراهَينا خةةان با سةةن  بةةةِرَيز سو يةَةت،  ر
بةةؤ  بةةوون  تةةووى  بةةةكاردَيت،  يةةاتر  تووى بوون دةكات، تووى بوون، ئاَلوودةبوون لة بؤ ماددة هؤشبةرةكان ز
يةةة  مةةان(، بؤ تةةا ) د ئةةاَلودةبوون وا بةةةآلم  يةةة،  نةةةطوازراوةكان هة كةةان و  شةةية طوزارةوة تةةر، نةخؤ شةةيةكانى  نةخؤ

تةةة ئاَلودةبوونةكة ثَيب شياوترة، لة ئةسَلى  كةةات، بكرَي سةةنوورداركردن دة سةةى  خةةان با ياسايةكةدا نيية، لةجنة 
يةةة  كةةةى، بؤ نةةدَيه مانا كةةردن هة سةةنووردار  سةةنوورداركردن،  يةَةى  لةةة ج ِرَيطة طرتن، دةكرَيت ِرَيطة طرتن بَيت، 

بةةؤ يةَةرة  يةةارة ل يةةة، د سةةازى ني شةةةى ئامادة سةةايةكةدا و سةةَلى يا ى ِرَيطةطرتنةكة  راوانرتة، ئامادةسازى لَيرة لة ئة
ئةةةوةى سةةازى لةبةر يةَةرة ئامادة شةةة   زياد  كراوة، بةآلم ل ثةةَيب با كةةراوة  يةةاد  نةةةبووة و ز سةةايةكةدا  سةةَلى يا لةةة ئة

( واتا ِراى بهَينيةوة Rihabiltationبكرَيتة ِراهَينانةوة، ضونكة )تأهيل( بة كوردى ِراهَينانةوةية، دةكاتة )
نةةةك ئامادة سةةايي،  كةةى ئا تةةة ئاماوةكو مرؤظَي كةةة دةكا كةةة سةةازى  كةةرد  ئةةةوةى  سةةى  نةةا با كةةاك زا بةةةِرَيز  كةةارى،  دة

ضةةونكة  كةةرَى،  بةةاس ب بةةةآلم  يةةة،  يةةاوازى ني سةةةنتةر ج يةةان  شةةخانة  سةةي نةخؤ كةةة با مةةة  طةةةَل ئةوة ئةةةمنيش لة
بةةةم  ئةةاَلودةبوون  نةةةى  نةةةوةى ئةوا نةخؤشخانة بَى يان سةنتةر بَى تةنسيب دةبَى بة ضارةسةركردن و ِراهَينا

كةةرا ماددة هؤشبةرانة، سَييةم/ مسؤط بةةةجَى  جةةَى  كةةة  ضةةونكة  هةةةَلبطريدرَيت،  ةركردن ئاسايية مسؤطةركردن 
 وتا خؤى مسؤطةركردن، بؤية ئاسايية ئةطةر هةَلبطريدرَيت، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 ليذنة  ةرموون كةرةمكةن، هةر بةِرَيزَيكتان بَى  ةرموو. (3) زؤر سوثاس، ماددةى
 ::رؤوف مصطفىاخوان بةِرَيز ش

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
  :بةشى دووةم

 ليذنةى باآلى بةرةنطاربوونةوةى ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكةرة عةقَليةكان.
  3ماددةى/

يةةةكان  لة وةزارةت ليذنةيةك بةناوى ليذنةى باآلى بةِرةنطاربوونةوةى ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكةرة عةقَل
 دادةمةزرَى.

 نةى باآل ثَيه دَيت بة سةرؤكايةتى وةزير و جَيطرايةتى جَيطرى ئاسايشى هةرَيب./ ليذ2
 /ليذنةى باآل لة ئةندامَيتى ئةمانةى خوارةوة ثَيه دَيت:3

 بةِرَيوبةرى طشتى  ةرمانطةى كاروبارة تةكنيكيةكان لة وةزارةت. -1

 بةِرَيوبةرى ضاودَيرى تةندروستى دةروونى. -2

 شكى دادى.بةِرَيوةبةرى ثةميانطاى ثزي -3

 بةِرَيوبةرى دةستةى طومرطةكان. -4

 بةِرَيوبةرى ثؤليسى طومرط. -5

 نوَينةرَيكى ئةم اليةن و وةزارةتانةى خوارةوة كة ثلةكةى لة بةِرَيوبةرى طشتى كةمرت نةبَى: -6
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بةةارى  تةةى كارو ئةةابوورى، وةزارة يةةي و  تةةى دارا تةةى داد، وةزارة يةةران، وةزارة مةةةنى وةز يةةوانى ئةجنو أ/د
يةةةتى و وةز سةةايش، كؤمةآل طةةاى ئا نةةاوخؤ و دةز تةةى  يةةةكان، وةزارة ضةةاوة ئاوي شةةتوكاَل و سةر تةةى ك ارة

بةةةرَيكى  يةةر  ةرمان ضةةوارةم/ وةز سةةازان،  شةةكان و دةرمان سةةةنديكاى ثزي لةةة  يةةةك  هةةةر  نةةةرَيكى  نوَي
بةةؤى  بةةاآل  نةةةى  سةةةرؤكى ليذ جةةةم/  كةةات، ثَين شةةان دة سةةت ني بةةاآل دة وةزارةت وةك بِرياردةرى ليذنةى 

لةةة شةةةارةزايةك  هةةةةر  يةةةة  مةةةاددة هة بةةةة  نةةةاِرةوا  نةةةى  ثةةةَي كرد طةةةانى  نةةةةوةى  بازر ةبوارى بةرةنطاربوو
هؤشبةرةكان يان كارتَيكارة عةقَليةكان بانطهَيشت بكات بؤ وةرطرتنى بؤضوونى بة بَى ئةوةى ما ى 

 دةنطدانى هةبَى، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

خةةؤى سوثاس، هةر ئةندامَيكى بةِرَيزى ثةرلة نةةاوى  كةةات  ةةةرموو  مان دةيةوَى طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةية ب
تؤمار بكات، بةِرَيزان كاك كاروان و د.شَيركؤ و د. امساعيل و كاك زانا و كاك حممد و د.طالوَيذ طوليزار خان 
كةةةين،  ثةةَى دة سةةت  سةةى دة كةةاك وي لةةة  سةةى،  كةةاك وي بةةةَلَين و  كةةاك  سةةتار و  و كاك نزار و كاك مةم و كاك عبدال

 موو. ةر
 بةِرَيز ويسى سعيد ويسى:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
طةةةى( 3) من ثَيشنيار دةكةم لة ماددةى كةةة ( 6) لةةة بِر خةةوارةوة  نةةةى  يةةةن و وةزارةتا ئةةةم ال نةةةرَيكى  كةةة نوَي

يةةةوة  بةةة دَلنييا ضةةونكة  يةَةت،  يةَةدا ب ئةةايينى ت بةةارى  ئةةةوقاف و كارو تةةى  نةةةرى وةزارة كةةراون نوَي شةةان  سةةت ني دة
لةةة مز نةةة  يةةةنى هة تا طةةة ال ضةةَى، زؤر طرن يةةة بةِرَيوةدة تةةارى هةيين كةةة و جةةةماوةرى  نةةةوةى  تةةةكان كؤبوو طةو

لةةةم  ئةةةوقا يش  تةةى  نةةةرى وةزارة كةةةم نوَي شةةنيار دة يةةة ثَي كةةرَى، بؤ ضةةاو ب يةةانيش ِرة شةةياركردنةوةى هاووآلت و
 بِرطةية زياد بكرَى و زؤر سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 ؤر سوثاس، كاك بةَلَين  ةرموون.بةَلَى ز
 بةِرَيز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيب:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يةَةت  (3) سةبارةت بة ماددةى ثَيشنياز دةكةم بِرطةى دووةم و سَييةم بكرَيتة يةك بِرطة، ليذنةى باآل  ثَيه د

يةةر د جةةةنابى وةز بةةةِرَيز  كةةة  سةةةرؤكى ليذنة خةةوارةوة:  نةةةى  شةةةى لةةةم ئةنداما كةةة و يةَةرةدا  نةةازامن ل مةةن  بةةَى،  ة
شةةى  طةةرى ئاساي طةةةَل جَي تةةرة؟ لة يةَةى  يةةان ك يةةرة  طةةرى وةز جَيطرايةتى هاتووة بةِراستى ِروون نيية، يةعنى جَي
بةةة  كةةة  تةةةوة: ليذنة شةةَيوازة دابِرَيذرَي بةةةو  مةةاددة و  يةةةك  بةةة  كةةرَى  سةةَييةم ب هةرَيب؟ يةعنى ماددةى دووةم و 

كةةانى و  يةةر و جَيطرة طةةةى سةةةرؤكايةتى وةز شةةتى  ةرمان بةةةرى ط هةةةرَيب و بةِرَيو شةةى  طةةرى ئاساي طةةةَل جَي لة
مةةةنى 5كاروبارة تةكنيكيةكان تا خاَلى  لةةة ئةجنو كةةة  يةةوانى هةرية بةةةرى د بةةة بةِرَيو يةَةت  شةةةم بكر خةةاَلى شة  ،

تةةى   يةةةتى و وةزارة بةةارى كؤمةآل تةةى كارو ئةةابوورى و وةزارة يةةي و  تةةى دارا تةةى داد و وةزارة يةةران و وةزارة وةز
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شةةتوكاَل  لةةة ك بةةربَى  ئةةةو )أ و ب و ج( ال يةةةعنى  سةةايش،  طةةاى ئا نةةاوخؤ و دةز تةةى  ئةةاو و وةزارة ضةةاوةكانى  و سةر
 قةوسَيه دا بةِرَيوبةرى ديوانى هةر يةك لةم وةزارةتانة، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيحس بةِرَيز د.ِرَيواز  ايق

 بةَلَى زؤر سوثاس، د.شَيركؤ  ةرموون.
 :طفىمصبةِرَيز د.شَيركؤ جودت 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
طةةةى( 1) تةبعةن بِرطةى( 3و 2و  1) بِرطةى( 3) سةبارةت بة ماددةى لةةة بِر يةةة،  ( 3و2) تةشكيلى ليذنةكة

دةمج بكرَى يان هةر سَيكى يةكةم و  (3و2) دا ثَيكهاتةى ليذنةيةكة، بؤية ثَيشنيارى ئةوة دةكةم كة بِرطةى
طةةرى دووةم و سَييةم دةمج بكرَى بة ببَيت لةَةَي جَي كةةة دة طةةةى دووةم دا  ة تةشكيل و ثَيكهاتة، بؤ  وونة لة بِر

ضةةونكة  هةةةرَيب،  شةةى  سةةةرؤكى ئاساي طةةرى  يةَةى جَي بةةَى بَل هةةةرَيب؟ دة شةةى  ضةةى ئاساي طةةرى  هةةةرَيب، جَي شةةى  ئاساي
وَى؟ موئةسةسةكة واية، لةبِرطةى سَييةم دا كة دةَلَى بةِرَيوبةرى ضاودَيرى تةندروستى دةروونى دةبَى بَلَى ك

كةةرَى،  يةةاد ب بةةؤ ز تةحديدى نةكردووة، بؤية دةبَى بَلَي لة وةزارةت، بؤ سَييةم هةر بة هةمان شَيوة وةزارةتى 
ضوار/ جياوازة بةِرَيوبةرى دةستةى طومرطةكان ئةمةيان لة وةزارةتى دارايي و ئابوورية، ثَينج/ بةِرَيوبةرى 

يةةاردةرى ثؤليسى طومرط لة وةزارةتى ناوخؤ، لة بِرطةى ضوارةم د ةىَل وةزير  ةرمانبةرَيكى وةزارةت وةك بِر
ئةةةوة  ليذنةى باآل دةست نيشان بكات،  ةرمانبةرَيكى وةزارةت ناكرَى هةر  ةرمانبةرَيه بَى، بؤية ثَيشنيارى 
دةكةم بوترَى كة لة ئاستى بةِرَيوبةر كةمرت نةبَى، ضونكة ئةم ثَيكهاتةكةى بةِرَيوبةرى طشتى و بةِرَيوبةرن، 

 ناكرَى هةر  ةرمانبةرَيه بِرياردةر بَى لةو ليذنةية، دةبَى لة بةِرَيوبةر كةمرت نةبَى، زؤر سوثاس.بؤية 
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 زؤر سوثاس بؤ جةنابت، طوليزار خان  ةرموو.
 ليزار رشيد حاجى:طبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ضةةونكة من ثَيشنيار دةكةم لة خا َلى شةشةم نوَينةرى وةزارةتى ثةروةردة و وةزارةتى رؤشنبرييشى تَيدا بَى، 

شةةنبريى  بةةن، رؤ تةةووى دة نةةة  بةةة و ئةوا ئةمة ثةيوةستة بة زياتر بة خةَلكةوة و زياتر بة تةربية بَلَيني تةلة
 هةر ئةوةية بؤ ِراطةياندن، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 سوثاس، كاك عبدالستار  ةرموون.زؤر 
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 :قادر بةِرَيز عبددالستار جميد

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةات،  (3) منيش ِرةئيب واية بؤ ماددةى سَييةم بِرطةى لة خاَلى شةشةم كة باس لة نوَينةرى وةزارةتةكان دة

يةةة، و نو تةةةوة هة بةةةو بابة نةةدى  كةةة ثةيوة بةةةتى نوَينةرى وةزارةتةكانى ثالندانان و  بةةة تاي تةةى  نةةةرى وةزارة َي
 بازرطانى كة ثةيوةندى زؤر بة ليذنةى باآلى بةِرةنطاربوونةوة هةية زياد بكرَى.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةِرَيزان،  كاك نزار  ةرموو.
 بةِرَيز نزار مال عبدالغفار:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةةة( 3) ماددةى لةَةَى  خةةةدةراتى  يةكةم دة قةةانونى مو لةةة  خةةؤى  بةةؤ  بةةاآل  نةةةى  نةةاوى ليذ بةةة  يةةةك  وةزارةت ليذنة

خةةاَلى  يةةةك،  مةةةيان  تةةةوة، ئة ئةةة ىَينَي بةةة هةي تةةةوة  شةةة ب ةةووك نةكرَي ثةةَيب با عرياقى هةيئةية، ليذنة نيية، 
بةةة(  تةةة ) يةَةت ببَي كةةة البردر يةةةتى )و(ة يةةر و جَيطرا سةةةرؤكايةتى وةز بةةة  يةَةت  يةَةه د بةةاآل  ث نةةةى  دووةم ليذ

 َيطرايةتى ) اريزةكة( هةَلطريَى و ببَيـتة جَيطرى ئاسايشى هةرَيب، سوثاس.بةج
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 زؤر سوثاس،  كاك حممد  ةرموو.
 دالدين انور:بةِرَيز حممد سع

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةةة  يةَةت،  يةَةه د يةةةك ث لةةة وةزارةت ليذنة سةةراية  يةةةك نوو طةةةى  نةةةرانى لةةة بِر سةةراية ثَيكهَي طةةةى دووةم نوو بِر

سةةتة  يةةة ثَيوي يةةة، بؤ بةةة وةزارةت ني سةةةر  سةةايش  هةةةرَيب، ئا شةةى  طةةرى ئاساي سةةراية جَي كةةة نوو وةزارةت ليذنة
بنووسرَى ليذنةيةك بة ناوى ليذنةى باآل داىةزرَيت، نةنووسن لة وةزارةت ليذنةيةك، ضونكة ئاسايش سةر 

نةةةرى  4بِرطةى  بة وةزارةتى ناوخؤ نيية، سةبارةت بة هةةةروةها ثَيكهَي كةةةين،  ثاَلثشتى قسةكانى د.شريكؤ دة
ثةةةروةردة و  تةةى  سةةتة وةزارة بةةةوةى ثَيوي سةةةبارةت  كةةةم  خةةان دة طةةوليزار  سةةةكانى  شةةتى ق كةةة ثاَلث نةةةى باآل ليذ

 وةزارةتى رؤشنبريى و الوان هةردووكيان مةعنينة بةم مةبةستة نوَينةريان هةبَى سوثاستان دةكةين.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيِرَيواز  ايق حسبةِرَيز د.

 بةَلَى سوثاس بؤ جةنابت، كاك كاروان  ةرموو.
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يةَةت  يةَةه ب لةةة وةزارةت ث يةةةك  كةةرَى ليذنة لةةة وةزارةت دة بةةاس  كةةة  لة ماددةى سَييةم لة بِرطةى يةكةم، كاتَيه 

خةةةَلكى حةقة ئةم ليذنةية ِراست تةةةكان  بةةةى وةزارة لةةة زؤر ضةةونكة  بةةَى،  ةوخؤ سةر بة ئةجنومةنى وة زيران 
بةةَى  سةةتى  تةةى تةندرو بةةة وةزارة سةةةر  مةةة  يةةة ئة حةةةق ني يةةة،  تَيداية، زؤربةشيان ثلةى بةِرَيوبةرى طشتيان هة
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طةةة  حةق واية سةر بة ئةجنومةنى وةزيران بَى و  وونةمشان هةية، وةكو دةستةى دةستثاكى و دةستةى ذين
يةةرانن،  مةةةنى وةز بةةة ئةجنو سةةةر  سةةتةوخؤى  تةةةوة و ِرا طةةاى كراوة و كؤمةَلَيه دةستةى تريش كة بة ياسا جَي
يةَةه  ضةةوارةم كات هةتا ئةطةر لة وةزارةتَيكى مةعنيشةوة كةسَيه بةِرَيوةى ببات، ئةمة بِرطةى يةكةم، بِرطةى 

قةة كةةرَى حة بةةةر دة يةَةت، دةتوانني قسةكانى كاك د.شَيركؤ دةكةم كة باسى  ةرمان بةةؤ بكر فةةى  تةةةعريفى وةزي ة 
بةةة  بةةَى  يةَةت و ب سةةايي ب بةةةرَيكى زؤر ئا يةَةرة  ةرمان بةةن و ل شةةتى  بةةةرى ط هةةةموويان بةِرَيو لةةةوَى  ضونكة ناكرَى 

طةةةى لةةة بِر يةَةت،  يةةارى بكر فةةى د تةةةعريفى وةزي يةةةتى  حةةةقى خؤ سةةةرؤكى  (5) ياريدةدةرى ليذنة،  لةَةَى  كةةة دة
بةةةآلم  ليذنةى باآل  بؤى هةية، حةق نيية هةر سةرؤكى ليذنةى باآل بؤى هةبَى، ئةمة حةق ثَيدانَيكى باشة، 

نةةة ) نةةدامانى ليذ سةةَيى ئة هةةةموو 2/3سةرؤكى ليذنةى باآل زائيدةن دوولةسةر  بةةةم  شةةى  نةةة خؤ قةةة ليذ (، حة
بةةَى  شةةارةزا  نةةب  ئةةةوةى بتوا ثَيكهاتة باشةيةوة ئةم هةيكةلية باشة ما ى ئةوةى هةبَى كةسَيه بانط بكات بؤ 

 ةى كة دراوة بة سةرؤكى ليذنة، زؤر سوثاس.ياخود ئةو ما 
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَى زؤر سوثاس، كاك زانا  ةرموو.

 بةِرَيز زانا خالد مسايل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةتانةى ئةطةر سةيرى ئةم ماددةية بكةين دةبينني  راوانيةكى زؤرى ثَيوة ديارة نوَينةرى هةموو ئةو  وةزارةت و دة
بةةَى،  مةةرؤظ زةرور  مةةا ى  سةةتةى  طةةة دة كة زةرورن لةم ثرسة كة وةكو ئا اتى سةردةم ناودةبرَيت تَييدا بةشدار بن، ِرةن
شةةنيارَيكى  مةةن ثَي لةةة  لةةةم جةدة وةزارةتى ثةروةردة و وةزارةتى خوَيندنى باآل، وةزارةتى رؤشنبريى بؤ دةرباز بوو ان 

شةةَيوةية بةةةم  كةةة  يةةة  يةَةت:تةةازةم هة طةةرى  ى ىَل بكر يةةةتى جَي يةةر و جَيطرا سةةةرؤكايةتى وةز بةةة  يةَةت  يةَةه د بةةاآل ث نةةةى  ليذ
لةةة  مةةةرجَيه ث بةةة  نةةدارةكان  نةةة ثةيوة تةةر و الية تةةةكانى  نةةةرى وةزارة نةةدامَيتى نوَي بةةة ئة هةةةرَيب و  شةةى  سةرؤكى ئاساي

سةةةيةكى وةزيفيةكانيان لة بةِرَيوبةرى طشتى كةمرت نةبَى، ِرةنطة ئَيمة ساَلَيكى تر دوو ساَل ى تر ئيستىداسي موئةسة
يةةةكان  هةةةموو جَيطا قةةانون دا  لةةة  مةةة  سةةتا ئَي هةةةبَى، ئةطةرئَي شةةبةرةكانةوة  تر بكةين لةم وآلتة، رةبتيشى بة ماددة هؤ
نةةة  بةةة ليذ تةةةوة  سةةةآلتة بدرَي ئةةةم دة يةةة  كةةةين، بؤ عةةديل ب بةةؤ تة سةةاى  بةةَيني يا مةةة  بةةَى ئَي تةشخيس بكةين، ئةو كات دة

 رورن و ثةيوندارن لةوَى دا دةبَى نوَينةرايةتى بكةن، زؤر سوثاس.باآليةكة ئةوانةى كة زة
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَى زؤر سوثاس، كاك د.امساعيل  ةرموو.

 :طهبةِرَيز امساعيل على 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةت من ئةوةلةن ئةز ثشتطرييا د.شَيركؤ دكةم د بؤضوونا وى دا، ئيزا نةةة ب نةةة ليذ كةةةم  شةةنيار د ئةةةز ثَي  ةتةن 
سةةتةيةكا  نةةاينى، دة سةةتةيي  دةستةيةكا تايبةت بى بؤ ِرَيطرتنَى لة هؤشبةريي، ليذنةيةت دةورى خؤ وةكو دة

 موستةقل بيت، وةكو هةيئة، زؤر سوثاس.
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيد.ِرَيواز  ايق حس بةِرَيز

 بةَلَى زؤر سوثاس، د.طةالوَيذ  ةرموو.

 :عثمانَيز طالوَيذ عبيد بةِر

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةةاآلى  نةةةةى  بةةةةناوى ليذ يةةةةك  لةةةة وةزارةت ليذنة يةةَةت  يةةَةه د بةةةاآل ث نةةةةى  سةةةَييةم/ دووةم/ ليذ مةةةاددةى 
كةةةرة عةقَلي شةةبةرةكان و كارتَي مةةاددة هؤ نةةابَى، يةةبةرةنطاربوونةوةى  مةةةزرَيت  شةةةى دادة مةةةزرَيت، و ةكان دادة

ت، دانامةزرَيت، ئةو موالحةزةية، وةكو نوَينةرى وةزارةتةكان ثَيب باشة وةزارة ضونكة ليذنة ثَيه دة هَينرَي
نةةاو  لةةة  كةةة  نةةة  كةةالم كرد تى ثةروةدة و خوَيندنى باآل نوَينةرى هةبَى، ضونكة ئةو بآلوبوونةوةى ئا ةةات و ري

دنى دةكةوَيتة بآلوبوونةوةى ماددة هؤشبةرةكان لةناو قوتابيان و زانكؤكان دا بآلوبؤتةوة حةملى مكا ىةكر
ئةةةويش  سةر ئةو دوو وةزارةتة، بؤية ثَيب باشة نوَينةريان هةبَى، نوَينةرى ِراطةياندن و رؤشنبرييش هةبَى، 
خةةان  طةةوليزار  باشة، ضونكة لةِرووى ئيعالمةوة بؤ هؤشياركردنةوة باشة ئةو نوَينةرانةى تَيدا بَى، ثشتطريى 

 دةكةم كة ثَيشنيارةكانى ثَيشكةى كرد، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

ئةةةو ( 88) بةَلَى زؤر سوثاس، بةِرَيزان وةزيرة بةِرَيزةكان بة طوَيرةى ماددةى قةةةيا  دةتوانن لة ماوةى دوو دة
 شتانةى كة ثَيتان واية جؤرَيكة لة طؤِرانكارى لة ثرؤذة ياسايةكة تةنها وةالمى ئةوانة بدةنةوة،   ةرموو.

 بةرزجنى/ وةزيرى تةندروستى: حسني د.سامانبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددةى بةةؤ ( 3) سةبارةت بة تَيبينيةكان  نةةدارةكان، وةزارةت زؤرة  تةةة ثةيوة كةةة وةزارة كةةرا  ئةةةوة  سةةى  زؤر با
شةةنبريى و  بةةاآل و رؤ نةةدنى  ثةةةروةردة و خوَي ئةةايينى،  بةةارى  ئةةةوقاف و كارو كةةو  كةةرَى، وة سةةةر ب كةةارى لة ئةوةى 

شةةارةوانى و راط كةةو  يةَةت وة يةَةى ب شةةمان ث بةةةت ئي كةةارى تاي نةةدَى  تةةريش هة تةةى  نةةدو وةزارة ةياندن، لةوانةية هة
ضةةونكة  يةَةه،  هةةةر كار بةةؤ  كةةة  نةةازانني  سةةتى  بةةة ثَيوي يةةة  كةةرَى، بؤ نةةدَى وةزارةت دة لةةة هة كؤمةَلَيه ِرَيكارى تر 

كةةات  ليذنةى باآل بؤ كارى ثةيوةندارة،شةرت نيية هةموو جارَيه لة ليذنةى باآل ئامادةبن، كة  ئةةةو  دةتوانَي 
تةةر  بةةةِرَيزى  سةةَى  بِريار بدات بة ئامادةبوون، بة ثَيى بِرطة ياساييةكان، بةِرَيز كاك بةَلَين باسى وابزامن دوو، 
تةةة  كةةة بكرَي باسى ماددةى دووةم و سَييةم دةكرَيت دةمج بكرَى تةنانةت لةطةَل يةكةميش، جَيطرايةتى )و(ة

يةَةرة جَيطرا سةةت ل هةةةرَيب، )ب( مةبة شةةى  طةةرى ئاساي لةَةَى جَي لةةةثاى وى دة كةةات  يةةةتى دة سةةفى جَيطرا يةةةتى وة
بةةة  يةةوان  شةةتى د بةةةرى ط كةةات بةِرَيو سةةى دة بةةةَلَين با دةزطاى ئاسايشى هةرَيب، باسى خاَلى شةشةم، بةِرَيز كاك 
سةةتؤى  لةةة ئة يةةة  شةةةرت ني سةةتؤى  تةةة ئة كةةة دةكةوَي كةةارةى  ئةةةو  يةَةه  هةةةموو وةزارةت لةةة  ضةةونكة  ثَي ةةةوانةوة، 

بةةارى بة نةةاوى كارو شةةوَين  نةةدَى  لةةة هة ِرَيوبةرى طشتى ديوان بَى، ضونكة زياتر كاروبارى هونةرى دةبَى، بؤية 
نةةدارى  طةةوَيرةى ثةيوة بةةة  كةةة  هونةرية و لة هةندىَ  شوَين بة ثَيى وةزارةتةكة دةطؤِردرَيت، دةكرَى وةزارةتة

جمةةةى كةسةكة بِريار بدات، بةآلم لة بةِرَيوبةرى طشتى كةمرت نةبَى ثلة ئةةةم دة سةةى  شةةَيركؤ با بةةةِرَيز د. كةى، 
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بةةةَلَى  يةةة،  يةةران ني مةةةنى وةز كرد، باسى ئةوة دةكرَى كة لة وةزارةت نةبَى، ضونكة ئةمة ليذنةى باآلى ئةجنو
لةةةوةنزا  كةةو ئةنف شةةيةك وة ليذنةى باآلتر هةبووة ثَيشرت بؤ بابةتى تر بؤ  وونة بآلوبوونةوةى ضةند نةخؤ

بةةووة، لة ساآلنى ثَيشوو ليذنةى ب مةةةن  بةةاآلى ئةجنو اآل هةبووة، وةزيرةكان ئةندام بوونة تَييدا، بؤية ليذنةى 
ئةةةو  مةةادةبوونى  بةةة ئا سةةتى  تةةى تةندرو لةةة وةزارة يةةة  نةةةى باآل ليذنةى باآلى حكومةت نةبووة، بةآلم ئةوة ليذ

يةةةكا لةةة ِرَينماي بةةاآل  نةةةى  يةةان ليذ ثةةةيِرةودا  لةةة  تةةر  بةةدات بةِرَيزانة،  ةرمانبةر دةكرَى ثلةكةى دوا يةةار  ن دا بِر
سةةى  سةةان با خةةان دي كةسى ثةيوةندار لة سكرتاريةت يان بِرياردةرى ئةو ليذنةية خاسيةتَيكى هةبَى، طوليزار 

كةةات ) ئةةةو  بةةَى  ئةةةوة دة سةةةر  نةةة  طةةةر بَيي يةةة ئة تةةر هة يةةةنى  ئةةيعالم و زؤر وةزارةت و ال يةةة و  ( NGOتةرب
اليةنى تر هةية ِرؤَلى دةبَيت، بةآلم بة ثَيويستى يةكانيش باس بكةين، باسى يةكَيتى زانايانى ئايينى و زؤر 

نةةزار  كةةاك  شةةَيوةية،  نازانني باس بكرَى لة ياسايةكة، كاك عبدالستار باسى ثالندانان و بازرطانى و بة هةمان 
كةةرَى  بةةةَلَى دة باسى ئةوةى كرد )و(ةكة بكرَيتة )ب(، كاك حممد ليذنةيةك ثَيه بهَينرَيت، باسى ئةوةى كرد 

كةةرد، و د.طةالوَي مةةةتى  بةةاآلى حكو نةةةى  ذيش باسى ئةوةى كرد بكرَيتة ثَيكهَينان، بةِرَيز د.امساعيل باسى ليذ
سةةى  2/3ئاسايية دةكرَى ما ى  2/3جوامب داوة، ليذنةى ما ى  نةةا با كةةاك زا بةةَى  شةةدار  كةةَى بة بةةدات،  ى بِريار 

ة باشرتة، ئاخر بةِرَيز كاك د. ئةوةى كرد كة ثَيب باى نيية ليذنةكة زؤر كراوة بَى، تةحديد بكرَى لة ياساك
كةةرد،  مسةةان  جنةةةكان با سةةةكان و ئاما لةةة ثَينا كةةةميش  طةةةى ية لةةة بِر مةةة  هةةةبَى، ئَي بةةةت  عثمان دةستةيةكى تاي

 باشرتة ليذنةى باآل بَى، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسبةِرَيز د.ِرَيواز  اي 

 ل  ةرموو.بةَلَى زؤر سوثاس، ليذنةى ياسايي قسةيةكتان هةية؟ كاك جال

 بةِرَيز جالل حممد امني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةدنى  ثةةةروةدة وخوَي نةةةرى  سةةكرا نوَي كةةة با ئةةةوةى  يةةارة  ديسانةوة هةر سةبارةت بة  راوانكردنى ليذنةكان د
نةةة  لةةةو بةِرَيزا يةةةك  يةةةتى هةر مةةةوة نوَينةرا نةةى بكة باآلى تَيدابَيت، تةنيا بة ثَيويستى دةزامن بؤ ئةوةى ِروو

ئةةةهلى ئة يةةة  بةةاآل ثَيموا نةةدنى  نةةةرى خوَي يةَةه دا نوَي لةةة كات يةةة،  سةةودَيكى ني هةةي   نةةةبن  طةر ئةهلى ئيختساس 
يةةة  ئيختساس نني، بؤية ئةطةر لةناويشيدا هةبن، تةنها ضؤن دةَلَيى قةرةباَلغ كردن و كؤكردنةوةى بابةتةكة

لةةة و تؤزَيه مةهامة رةئيسيةكةيان لةسةر الدةضَى، سةبارةت بةوةى كةوا نوَي نةرى ئةوقا ى  تَيدا بَى، ئَيمة 
تةةة  7ماددةى  بةةَى، كةوا لةَةى دة ئةةايينى رؤ كةةةرى  كةةةوا ِرَينوَيني بةةوو،  ثةةةِر  ئاماذةى ثَيدراوة لةم ياساية ئةطةر تَي

ئةةةو  ثَيويست نيية ليذنةكة لةوةى كة هةية  راوانرت بَى بؤ ئةوةى بتوانني مةهامى خؤيان بثَيكن، ليذنةكة 
نةةراوة  بةةؤى دا نةةةوةكو عةةةدةدةى  تةةرة،  سةةت  شةةَيوازة درو بةةةو  يةةة  شةةَيوازةية، ثَيمانوا بةةةو  هةةةر  قةةيش  لةةة عريا

 نوَينةرايةتى بؤ زياد بكرَى، ياخود هى كةسى تر ئيزا ة بكرَى بؤ ليذنة، سوثاس.
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 بةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:

نةةةوة  نةةاتوانى ِروون كرد نةةا  يةةة؟  تةةة نيزام سةةوثاس، نوق ظةةاآل بةةةَلَى زؤر زؤر  بةةدةى، د. نةةةوة  سةةةر ِروون كرد لة
  ةرموو.

 :وةزيري هةرَيب بؤ كاروباري ثةرلةمان /بةِرَيز د.ظاآل  ريد ابراهيب

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةرؤكى  طةةرى  يةةةتى جَي يةةرة و جَيطرا سةةةرؤكايةتى وةز بةةة  لةسةر بِرطةى دووةم، ِراست كردنةوةيةك بكرَى، 
نةةى  دةزطاى ئاسايشى هةرَيب، لةبةرئةوةى جيهازى ئاسايشة، دةزطاى ئاسايشى هةرَيب، لةسةر بابةتى زياد كرد

يةةاد  كةةة ز هةةاوِراين  نةةد  يةةرى تايبة ة طةةةَل وةز كةةو لة يةَةدرا وة مودير عامةكانى وةزارةتةكانى تر كة ئيشارةتى ث
نةةة سةةةرؤكى ليذ كةةات،   نةكرَيت بؤ ئةو بابةتة، لة بابةتى سَييةم كة سةرؤكى ليذنة بؤى هةبَى خةَله بانط ب
سةةَيى  سةةةر  كةةة دوو لة يةةن  مةةة ِراز كةةرد، ئَي شةةنيارى  هةةاوِرَى ثَي كةةاك  كةةة  ئةةةوةى  نةةدامان  سةةَيى ئة سةةةر  و دوو لة
ئةندامانيش حةقى ئةوةيان هةبَى خةَلكى بانطهَيشت بكةن بؤ ليذنةكة، لةسةر ئةوةى ليذنة ببَى بة دةستة 

سةة يةةي لة بةةارطرانى دارا تةةة  كةةة ببَي يةَةه  هةةةموو كار لةةة  ثةةارَيزَى  مةةان حكومةت خؤى ب سةةتة خؤ لةةة دة يةةة  ةرى، بؤ
 ثاراستووة، بابةتةكةمان كرد بة ليذنةيةكى باآلى  سةر بة وةزارةتى تةندروستى، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَى زؤر سوثاس، ببورة،  ةرموو، كاك مةم  ةرموو.

 قانن: حممد بةِرَيز مةم برهان

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

طةةةى( 5) ةو سؤنطةيةوة كة لة ماددةىل سةةايةكةدا بِر نةةانى  (12) ى يا كةةة ثَيكهَي كةةردووة،  يةةارى  كةةةكانى د ئةر
ئةةةم  تةةوانَى  بةةةت دة نةةةى تاي تةةا ليذ شةةبةرةكان، وا مةةاددة هؤ بةةارى  ليذنةى تايبة ةند لةهةر كاروبارَيه لة كارو

ئةةةم  شةةتى و  بةةةرة ط هةةةموو بةِرَيو ئةةةم  ئةةةم ئةجنومةنة ثَيكبهَينَى، بةِراستى  كةةات،  سةةت نا نةةة ثَيوي نةةة  راوا ليذ
خةةةَلكانى ( 17) ئةندامى هةية بة سةرؤك و جَيطرةوة، (17) ليذنةية عةةوةتى  لةةةوةى دة ئةندامى هةية، بَى 

مةةة  يةةة ئة ثسثؤر دةكةن بؤ ئةوةى لة موناقةشات دا بةشدار بن، دةورَيكى ئيستشارى دةبينن ئةو كةسانة، بؤ
اى من، من ئَيستا ثَيشنيازةكامن لةمبارةيةوة دةخةمةِروو، لةبةرئةوةى قةرةباَلغايةكى زؤرة ئةم ليذنةية بةِر

لةةةن  بةةَى،  ع لةةة وةزارةت  نةةابَى  ليذنةى تايبة ةند دةتوانن لةبوارى جياجيادا ثَيه بَينن، مةسةلةن ليذنةكة 
يةةةك ثَيكبهَي كةةرد، ليذنة سةةيان  بةةةناوى  وةكو هةندَى لة هاوِرَييان ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان هةندَيكيان با نةةرَى 

نةةةوةك ئاسا طةةةم  شةةى ئةوة، جَيطرَيه بؤ ئةوة ئةو ئيزا ةية دةبَى جَيطرى ئاسايشى طشتى هةرَيمة وا تَى ئة ي
يةةاي  هةرَيب، ثَيشنيازى من ئةوةية لة بةِرَيوبةرى طشتى  ةرمانطةى كاروبارة تةكنيكيةكان حيكمةت ضيية ت

يةَة نةةةى  ةةةرعيمان ث طةةةر ليذ يةةة؟، ئة ئةةةم ليذنة لةةةناو  لةةةناو بةةَى  تةةوانى  تةةؤ دة تةةةكنيكى  سةةثؤرَيكى  نةةا ث ه هَي
مةةة  سةةتى ئة ضةةاودَيرى تةندرو بةةةرى  سةةثَيرَى، بةِرَيو يةَةى ب حةةةدةد ث ئةةةركَيكى مو بةةؤ  يةةةكى  ةةةرعى  ليذنة
سةةتى  بةِرَيوبةرى ضاودَيرى طشتيمان نيية، حاَلةتى ماددة هؤشبةرةكان بةشَيكى ثةيوةنديان بة بارى تةندرو
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بةةة طشتييةوة هةية، بوعدَيكى، الية يةةةت دراوة  يةةة ئةولةو يةةة، بؤ يةةةوة هة نَيكى ثةيوةندى  بة اليةنى دةروني
نةةة دةرووني شةةتيالية سةةتية ط نةةة تةندرو كةةة، الية شةةتى و ية يةةةنى ط يةةة ال يةةة ثَيموا كةةراوة، بؤ يةكة  ةةةرامؤى 

نةةة  لةةةناو ليذ طةةريدرَى  نةةد وةرب بةةة هة نةةيش  يةةةكان دا دةروو تةندروستى طشتى ِرةضاو بكرَى لةناو ليذنة  ةرع
شةةتانة  ةرعي ئةةةو  ةكان دا بةِرَيوبةرى ثةميانطاى ثزيشكى دادى كة ثةيوةندى بة مردوو و  ةحسى مردوو و 

ئةةةم  بةةَى،  ئةةةوة  عةةةدىل  تةةوب  لةةة  كةةات  سةةتت نا عةةةدىل ثَيوي تةةوب  لةةة  بةةوَى  تةةا و  تةةؤ دا طةةةر  يةةة ئة يةةة ثَيموا هة
مةةادد بةةةرى  نةةة، بةِرَيو لةةةم هي يةةة  مةةةت ني كةةةم حيك سةةت دة ثةةةميانطاى دادى هة يةةةتى  سةةتةى نوَينةرا ام دة

سةةت  كةةة ثَيوي تةةةوة  سةةاو ببَي يةةةكَيكيان  كةةات  سةةت نا طةةومرطيش ثَيوي سةةى  بةةةرى ثؤلي طومرطةكان هةية و بةِرَيو
خةةاَلَيكى  ضةةاودَيرى،  دةكات ئةو بَيت، نوقتةيةكى ديكة هةية، بة زيادةى دةزامن نوَينةرى ئةجنومةنى ديوانى 

كةةة ثةي ئةةةوةى  سةةتى،  مةةة بةِرا طةةة ئة بةةةن، طرن طةةةم  طةةةر ِرَي شةةتوكاَلى و تةةر ئة تةةى ك بةةةوةى وةزارة نةةدارة  وة
مةةة  يةةة، ئة بةةوارى زراعةتةوة مسةةى  لةَةةتى ِرة بةةة مؤ نةةدى  شةةتوكاَل ثةيوة سةرضاوةكانى ئاو نوَينةرايةتى ئةبَى، ك
 ئةطةر زةراعةت بَى لة كوردستان دا شتى ناقاضاية، ثةيوةندى بة ئاسايشةوة هةية نةك كشتوكاَل، سوثاس.

 ةرؤكى ثةرلةمان:/ سنيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 خبوَيننةوة  ةرموو.( 4) بةَلَى زؤر سوثاس، ماددةى

 :رؤوف مصطفىبةِرَيز شاخوان 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 4ماددةى/ 
سةةةرؤكةكةى  سةةةرؤكةكةى،  شةةتى  سةةةر بانطهَي تةةةوة لة يةَةه كؤدةبَي مةةانطى جار يةكةم/ ليذنةى باآل بةالى كةم 

 كاتَيه ثَيويست بَى. بؤى هةية بانطهَيشتى كؤبوونةوة بكات هةر
( ئةندامانى تةواو دةبَيت 2/3دووةم/ ذمارةى ياسايي كؤبوونةوةى ليذنة بة ئامادةبوونى دوو لةسةر سَيى )

 و لة حاَلةتى ئامادةنةبوونى سةرؤك ئةوا جَيطرةكةى سةرؤكايةتى كردنى كؤبوونةوةكة لةئةستؤ دةطرَيت.
طةةةى دة بةةاآل لةِرَي نةةةى  كةةانى ليذ طةةدةر سةةَييةم/ بِريارة مةةادةبووانى دةن يةةان ئا نةةةى ذمارة بةةة زؤري طةةدان و  ن

 وةردةطريَى، ئةطةر دةنطةكان يةكسان بوون ئةوا ئةو اليةنة ثَيش دةخرَى كة سةرؤك دةنطى لةطةَل دةدات.
 سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

خةةان،  ضواربةَلَى زؤر سوثاس، هةر بةِرَيزَيه كةدةيةوَى لةبارةى ماددةى  سةةيبة  بةةةِرَيزان ح قسة بكات؟ بةَلَى 
 د.شَيركؤ، د.امساعيل، روثاك خان، كاك بةَلَين، كاك كاروان، كاك هاوِرَى، حسيبة خان، روثاك خان   ةرموو.

 وثاك امحد رمحان:وبةِرَيز ر

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةَى ( 3) دةىباسى كؤمةَلَيه ئةركى سةرؤك كراوة، بةآلم لة ماد ضوارلة ماددةى  يةةا  باسى سةرؤك نةكراوة ئا
 دةبَى، كَى هةَلى دةبذَيرَى؟ ديارى نةكراوة ئايا سةرؤك كَيية؟ سوثاس.
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَى زؤر سوثاس، كاك هاورَى  ةرموو.

 حممد: بةِرَيز هاورَى بنْا  

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

طةةةى ية( ماددةى شةةتى بِر سةةةر بانطهَي تةةةوة لة يةةةكجار كؤدةبَي مةةانطى  كةةةم  يةةةنى  بةةاآل بةال نةةةى  لةَةَى ليذ كةةةم، دة
بةةة  يةَةت  كةةةم بَل طةةةى ية لةةة بِر ئةةةبوو  يةةة،  مةةاددةى دووةم ثَي ةةةوانةيةكى تيا طةةةَل  تةةة لة سةةةرؤكةكةى، هةَلبة

لةةة بِر طةةةى دووةم دا هةماهةنطى لةطةَل جَيطرةكةى بانطهَيشتى ئةندامان دةكات بؤ كؤبوونةوة، لةبةرئةوةى 
 ئةَلب ئةطةر سةرؤك لةوَى نةبوو جَيطرةكةى سةرثةرشتى كؤبوونةوةكة دةكات، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَى زؤر سوثاس، د.امساعيل  ةرموو.

 :طهبةِرَيز امساعيل على 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ى  2/3دبينب خاآل دويَى ذمارا ياسايي كؤبوونةوةى ليذنة ئامادةبوونى من دوو تَيبينى هةبوون، يةك/ ئةز 
تةةة  كةةةم ببي ئةةيقرتاح د ئةةةز  نةةةبن،  حةةازر  سةةَى  سةةةر  نةةة دوو لة عةةوق، مومكي سةةتةنط م يةَةـتة ئا مةةة دةب  1+50ئة

كةةة  زؤرينة، ئةوة خاَلى يةكةم، خاَلى دووةم/ نوقتا سَي سةترا ئةخريى ِرَيزا ئةخريى دبَيذينت ثَيش دةخرَى 
بةةَى سة رؤك دةنطى لةطةَل دةدات، باشة ئةطةر جَيطرةكةى ريئاسةتى جةلسةكة بكات ئةو كات دةبَيت ئيزا ة 

 كة سةرؤك يان جَيطرةكةى.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَى زؤر سوثاس، حسيبة خان  ةرموو.

 بةِرَيز حسيبة سعيد ابراهيب:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةَةت، من ل شةةَيوةيةى ىَل ب بةةةم  كةةة  شةةتنى بِرطة شةةَيوازى داِر سةةةر  كةةةم لة شةةنيار دة تةةةنها ثَي ةسةر بِرطةى يةكةم 
بةةةو  شةةة  لةبةرئةوةى لَيرة ئاماذة بةوة كراوة كة ليذنةى باآل بةالي كةم مانطى يةك جار كؤدةبَيتةوة، ثَيب با

دةدات لةسةر بانطهَيشتى سةرؤكى ليذنة و  شَيوةية داى بِرَيذينةوة، ليذنةى باآل مانطانة كؤبوونةوةى ئةجنام
 سةرؤك ليذنةى بؤى هةية داواى كؤبوونةوة بكات هةر كاتَيه ثَيويست بَى، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَى زؤر سوثاس، كاك بةَلَين  ةرموو.
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 بةِرَيز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيب:

 ى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك

ثَيشنياز دةكةم بةم شَيوازة دابِرَيذرَيتةوة: ليذنةى باآل  بة اليةنى كةم ( 1) بِرطةى( 4) سةبارةت بة ماددةى
كةةات  هةةةر  نةةة،  نةةدامانى ليذ سةةَيى ئة سةةةر  يةةان دوو لة سةةةرؤك  شةةتى  سةةةر بانطهَي تةةةوة لة مانطى يةكجار كؤدةبَي

تةةوا ثَيويست بكات سةرؤك دةتوانب بَيجطة لةو كؤبوونةوة  سةةةرؤك دة كةةة،  نَى رةمسية ئةوةى كة مانطى جارَي
سةةَييةم بانطهَيشتى  طةةةى  بةةة بِر سةةةبارةت  سةةت،  لةةةكاتى ثَيوي تةةر  يةةةكى  هةموو ئةندامان بكات هةر كؤبوونةوة

نةةدامانى  نةةةك ئة نةةة  نةةدامانى ليذ نةةةى ئة طةةى زؤري بةةة دةن طةةدان و  طةةةى دةن لةةة رَي بةةااَل  نةةةى  كةةانى ليذ بِريارة
يةَةت، ئامادةنةبوو لةكاتى يةكسا سةةةندكراو دادةنر نى دةورةكاندا ئةو اليةنةى دةنطى سةرؤكى لةطةَلداية بةثة

 سوثاس.    
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 

 زؤر سوثاس، كاك )د.شَيركؤ(،  ةرموون.
 :مصطفىبةرَيز شريكؤ جودت 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 يل( دةكةم لةبرى من قسةكانى كرد، زؤر سوثاس.من ثشتوانى لةهةردوو بؤضوونةكةى )د.امساع

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 
 زؤر سوثاس، كاك )كاروان(،  ةرموون.

 بةرَيز كاروان عبدالرمحن عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةةَلَين(  كةةاك ) شةةتيوانى  يةةل( و ث هةةاورَى( و )د.امساع كةةاك ) ئةةةوةى دوو قسةكانى من كرا ثشتوانى  بةةؤ  كةةةم  دة
 ونةوةشيان هةية، سوثاس. ولةسةر سَى ى ليذنةى ما ى بانطكردنى كؤب

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 
 زؤر سوثاس، بةِرَيزان وةزيرةكان، ئةطةر قسةَيكتان هةية،  ةرموون.

 :ةرَيزد. سامان حسني بةرزجني/ وةزيرى تةندروسيتب
 ةمان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرل

يةةد ى ثَيشوو باسكرا كَيية ثَيناسة كتَيِروانينمان لةسةر تَيبينييةكان سةرؤك وابزامن لة ماددة راية،  بة تةئك
كةة يةةد ةبة هةماهةنطى دةبَيت، سةرؤك ئةطةر لَيرة نةبوو جَيطر رؤَلى سةرؤك دةبينَى لة دةنطدانة ثةةةجنا زا  ،

بؤية لَيرةى هةر دوو لةسةر سَييةكة  ،ةسةر سَى بَيتئةطةر دوو ل ،يةك ئَيمة لة ماددةى ثَيشوو بامسان كرد
يةَةه  مةةانطى جار كةةةم  يةةةنى  لةَةَى بةال رةنطة ثةسةند تر بيت باشرت بيت، مانطَى يةك جار هةر كاتَيه كاتَيه دة

يةَةت كةةراوة دةب تةةة  كةةةم وا يةةةنى  بةةةاَلم بةال تةةني،   نةةة  ،رؤ نةةدامانى ليذ كةةات، ئة سةةت ب ضةةةند ثَيوي هةةةر  طةةةر  ئة
 وو لةسةر كؤبوونةوةكة ئةندامانى ئامادةبوو دةنط دةدةن، ؤر سوثاس.ئةندامانى ئامادة ب
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز  
 (،  ةرموون5ماددةى )

 :حممد بةرَيزد. شايان كاكة صاحل
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددةى ) لةةةمان  سةةةرؤكى ثةر بةةةِرَيز  طةةةورة  خةةواى  بةةااَل ئةما5بةةةناوى  نةةةى  سةةتؤ ( ليذ لةةة ئة خةةوارةوة  نةةةى 
 دةطرَى:

يةةةكان و -1 كةةارة ئةقلي شةةبةرةكان و كارتَي مةةاددة هؤ جةةؤرَيكى  هةةةر  هةةاوردةكردنى  بةةؤ  شةةتى  دانانى سياسةتى ط
ثَيشينة كيماييةكان و هةناردةكرن و طواستنةوة و بةرهةم هَينان و دروستكردن و طريانةوة و شيكردنةوة و 

دةست بةسةر داطرتن و بازرطانى ثَيكردن و كرين و  رؤشنت و ضاندن و بة خاوةن بوون و بةردةستبوون و 
نةةةوةى  رادةستكردن و وةرطرتن و نووسينى بة راضَيتةى ثزيشكى سةرف كردنى لةرووى دةرمانسازى و هَينا
يةةان  سةةتى  يةةان زان شةةكى  سةةتةكانى ثزي بةةؤ مةبة سةةانة  بة هةر رَيطةيةكيان نَيوةندطريى لة هةر يةكَيه لةم ثرؤ

 رجةى بةثَيى مؤَلةت بَيت كة وةزير دةرى دةكان لة ضوارضَيوةى سياسةتى طشتى هةرَيب.ثيشةسازى بةم مة
مةةاددة  -2 بةةارى  لةةة كارو نةةد  كةةةى تايبة ة نةةةكانى دي طةةةَل وةزارةت و الية كةةارى لة كةةردن و هاري هةةةنطى  هةما

 هؤشبةرةكان و كارتَيكارة ئةقلييةكان لة هةرَيب بؤ هَينانةدى ئاماجنةكانى ئةم ياساية.
بةةؤ ه-3 شةةةوة  تةةى تةندروستي بةةة وةزارة ىةةادى  مةةةتى ئيتي نةةدةكانى حوك نةةة تايبة ة طةةةَل الية هةةةنطى لة ةما

 هَينانةدى ئاماجنةكانى ئةم ياساية.
مةةاددة  -4 نةةاِرةوا ى  نةةى  طةةانى ثَيكرد نةةةوةى بازر بةةؤ بةرةنطاربوو شةةتطري  شةةتمانى ط سةةرتاتيذيةتى ني نةةانى  دا

كةةارة ئةق بةةةكارهَينانى كارتَي خةةراب  ثةةالن و هؤشبةرةكان و  مةةادةكردنى  يةةةكان و ئا شةةينة كيمياي يةةةكان و ثَي لي
 ثرؤطرام بؤ جَيبةجَى كردنيان لة هةرَيب.

خةةراب  -5 شةةبةرةكان  مةةاددة هؤ بةةةكارهَينانى  يةةاردةى  نةةةوةى د طرتنة بةرى رَيكارى ثَيويست بؤ بةرةنطار بوو
 ركردنى كةسانى ئاَلودة بوو.بةكار هَينانى كارتَيكارة ئةقلييةكان بةثَيى ميتوةدى زانستى ضاكسازى ضارةسة

هةةاوردة  -6 يةَةت  نةةةى دةكر شةةينة كيمياييا ئةةةقلى و ثَي كةةةرة  بةةةرو كارتَي سااَلنة دياريكردنى بِرى ئةو ماددة هؤ
سةةتى و  سةةتةكانى زان بةةؤ مةبة يةةان ب ةةَينرَين  نةةرَين  هةةةم بهَي بكرَين يا هةناردة بكرَين يا بطوازرَينةوة يان بةر

 ثزيشكى.
طةةةرتن -7 سةةةوود وةر مةةةاجنى  سةةةااَلنة  بةةةة ئا شةةةبةرةكان  مةةةادة هؤ نةةةةوةى  بةةةةرةنطار بوو هةةةانى  لةةةة رؤذى جي

طةةانى  يةةاتن بازر شةةبةرةكان  مةةاددة هؤ بةةةكارهَينانى  سةةييةكانى  بةةارةى تر شةةتى دةر شةةيارى ط نةةةوةى هؤ باَلوكرد
 ثَيكردنى نارةوا يان خراب بةكارهَينانى ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكارة ئةقلييةكان و ثَيشينة كيمياييةكان.

طةةانى  -8 نةةةوةى بازر بةةةرةنطار بوو كةةانى  هةةا بوارة لةةة جؤرة سةةتييةكان  نةةةوة زان نةةةوة و توَيذي نةةدانى لَيكؤَلي ها
مةةةدانى  بةةةةكارهَينانيان، ئةجنا خةةةراب  يةةةةكان و  كةةةارة ئةقلي شةةةبةرةكان كارتَي مةةةاددة هؤ بةةةة  نةةةاِرةوا  نةةةى  ثَيكرد

 تينة ببةخشرَى بة كةسانى براوة.ثَيشنِركَييةكى سااَلنة كة تيايدا ثاداشتى ماددى و هاندةر و خةاَلتى نةخ
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سةةانى  -9 سةةةركردنى كة بةةة ضارة ثَيشنياز كردنى دامةزراندن و ثةرةثَيدانى دامةزراوةى تةندروستى تايبةت 
سةةةتيةة  سةةةةركردنى ثَيداوي سةةةت بة يةةةةكان و دة كةةةارة ئةقلي شةةةبةرةكان و كارتَي مةةةاددة هؤ بةةةة  بةةةوو  ئةةةاَلودة 

 يية لةطةَل ئامَير و كطةرةستةى ثَيويست.بنةرةتييةكانى لة ميالكى هاتوو بؤ ئةو ضارةسةر
طةةانى  -10 نةةةوةى بازر بةةةرةنطار بوو سةةةكانى  بةةة ثر يةةدار  مةةةدةنى ثةيوةند هاندانى رَيكخراوةكانى طؤمةَلطاى 

هةةةروةها  بةةةكارهَينانيان  خةةالاض  يةةان  يةةةكان  كةةارة ئةقلي شةةبةرةكان و كارتَي مةةاددة هؤ بةةة  نةةاِرةوا  نةةى  ثَيكرد
 مةعنةوييةوة.كؤمةككردنيان لةرووى ماددةى و 

يةةان  -11 طةةرتن لَي سةةوود وةر بةةؤ  كةةة  سةةتى و ثراكتي هةةاتووى زان خةةاوةن لَي شةةارةزايانى  طةةةَل  كةةردن لة طرَيبةست 
 لةهةر بوارَيه لةو بورارانةى بةشدار دةبَيت لة هَينانة كايةى ئاماجنانى ئةم ياساية.

مةةاد 12 كةةانى  لةةة كاروبارة يةَةه  هةةةر كاروبار نةةد لة نةةةى تايبة ة نةةانى ليذ كةةارة ثَيكهَي شةةبةرةكان وة كارتَي دة هؤ
 ئةقلييةكان.

بةةة  -13 نةةدارن  نةةةى ثةيوة لةةةو دامةزراوا كةةردن  كةةار  بةةؤ  يةةةكان  شةةكييةكان و كؤمةاَليةتي كةةاديرة ثزي نةةدانى  ها
مةةاددة  بةةة  بةةوو  ئةةاَلودة  نةةى  سةةةر كرد يةةةكان و ضارة كةةارة ئةقلي بةرةنطار بوونةوةى ماددة هؤشبةرةكان و كارتَي

 هؤشبةرةكان.
لةةة )نوَيكردنةوة -14 سةةايةن  بةةؤ )1ى ئةو خشتانةى هاوثَي ى ئةم يا يةَةه 11(  جنةةاوة و ر شةةَيوةيةى طو بةةةم   )

ثةةةيِرةو  كةةراون و  لةَةةوة واذوو  قةةى  يدرا مةةارى عريا يةةةن كؤ نةةةى لةال نةةة نيودةوَلةتيا دةبَيت لةطةَل ئةو رَيكةوت
 كراون.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسي اواز رَيد. بةِرَيز 
ةسَيه دةيةوَى لةسةر ئةم بابةتة طفتوطؤ بكات با ناوى خؤى تؤمار بكا، زؤر سوثاس، بةِرَيزان هةر ك

كاك كاروان، روثاك خان، كاك دابان، ، ، كاك زانا، كاك عبدالستارظاهربةِرَيزان ناوةكان ئةخوَينينةوة، كاك 
، ظاهر، كاك بدرية خان، كاك د. امساعيل، د.طالويذ، كاك د.شريكؤ ،ين خان، كاك رزطارشريكاك بةَلَين، 

  ةرموون.
 حممد على:ظاهر بةرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
هةةةنطى 2،3بةناوى خواى طةورة، ثَيشنياز دةكةم هةردوو بِرطةى ) شةةَيوةية )هةما بةةةم  طةةة  ( بكرَيتة يةك بِر

شةةبةرةكان  كردن و هاريكارى كردن لةطةَل وةزارةت و اليةنة ثةيوةنديدارة تايبةتةكان لة كاروبارى ماددة هؤ
شةةةوة،  و تةةى تةندروستي بةةة وةزارة نةةد  ىةةادى تايبة ة يةةةنى ئيت طةةةَل ال هةةةرَيب لة لةةة  يةةةكان  كةةارة ئةقلي كارتَي

 رَيكخراوة كؤمةَلطاى مةدةنى تايبة ةند بؤ بةديهَينانى ئاماجنى ئةم ياساية(.
  
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 زؤر سوثاس، )بدرية(خان،  ةرموون.
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 رية امساعيل حممود:بةرَيز بد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةَيوةية  بةةةم  يةَةت  يةةاد بكر يةةة ز ئةةةم بِرطة جةةةم  مةةاددةى ثَين بةةؤ  سةةتة  بةةان، ثَيوي بةناوى خواى بةخشندةى مرية
مةة سةةااَلنة ئةجنا كةةى  بةةة ثالنَي تةةةوة ) بةةةرى داخبوَينرَي يةةدياكان و ميم طةةة م لةةة ِرَي مةةةَلطايى  شةةيارى كؤ نى هؤ

سةةةر مزطةوتةكان و ناوةندةكانى  ثةةةكانى لة طةةةرة خرا نةةة و كاري ئةةةم ماددا سةةى  خوَيندن و بؤ ناساندنى مةتر
 تاك و كؤمةَلطا(، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز  
 زؤر سوثاس، كاك )دابان(،  ةرموون.

 بةرَيز دابان حممد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةم هة كةةةم ق طةةةى ية سةةةر بِر ئةةةلة يةَةذةيةةة  يةةة زؤر دوور و در ئةةةم بِرطة يةةة  هةةي   ،ويش ئةوة بةةة  نةةدى  خاَلبة
يةةا ني هةةةر  ،ةيةةشةةَيوةية ت هةةاوردةكردن  بةةؤ  شةةتى  سةةةتى ط نةةانى سيا يةةت وة دووةم دا يةَةر دةب هةةةى د بةةؤ  حةةةوت 

جةةؤرة مادد ،ماددةيةكى هؤشبةر هةةةموو  يةةا  كةةة ئا كةةةم  يةةةكى ةداواى روونكردنةوة لة وةزيرى تةندروستى دة
نةةرَىهؤشبةر لة بوارى ثز بةةةكار دةهَي سةةازيا  شةةكى و ثيشة جةةؤرة  ،ي هةةةموو  يةَةرة  نةةةكراوة ل سةةنا  ضةةونكة ئيستي

هةةاتووة نةةةيا  ئةةةم هي يةةا  ،ماددةيةكى هؤشبةرى هَيناوةتةوة، ئةطةر ليستى ئةو دةرمانانة يا ماددةكان لةناو  ئا
كا هَينانى هةموو طؤرانكارى بةسةر دادَيت؟ تاكو ئةو صةالحياتة  بدا بة بةِرَيز وةزيرى تةندروستى لة كاتَي

سةةتى، زؤر  يةةرى تةندرو بةةة وةز كةةةى دراوة  هةةاتووة مؤَلةتة جؤرة ماددةيةكى هؤشبةر هةموو بةبَى ئيستيسنا 
 سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 
 زؤر سوثاس، )شريين( خان،  ةرموون.

 :بةرَيز شريين امني عبدالعزيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددةى ) بةةةناوى لةةة  تةةةم  طةةةى حةو بةةة بِر سةةةبارةت  هةةانى 5خةةوا،  نةةى رؤذى جي لةةة وةرطرت سةةوود  سةةااَلنة   )
 ،بةرةنطار بوونةوةى ماددةى هؤشبةرةكان بة ئاماجنى باَلوكردنةوةى هؤشيارة لةبوارى سيمينار وؤرك شؤب

ضةةَيوةى بايةخدان بة ئاستى رؤشنبريى و ئةقلى و  كرى طةجنان بة باَلوكردنةوةى ناميلكةى سااَل نة لة ضوار
 خؤثاراستنى و مةترسييةكانى ئاَلودة بوون، زؤر سوثلس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 
 زؤر سوثاس، كاك )زانا(،  ةرموون.
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 بةرَيز زانا خالد مسايل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

جةةةسايداواى روونكردنةوةى زياتر لة بِرطةى يةكةم دةكةم لة ليذنة يا يةَةرى ثَين لةةة د كةةة ى تايبة ةندةكان  م 
كةةةين  ؟دةَلَى )هَينانةوةى بةهةر رَيطا نَيوةنطريى لةهةر يةكَيه لةم ثرؤسانة(، ئةمة مةبةست ضيية حةز دة

نةة مةةة دةزا تةةةم ئَي طةةةى حةو نةةةوة  نيروون كردنةوةيةك ئاماذة ثَيبكةن، لة بِر بةةةرةنطار بوو تةةةى  سةةااَلنة حة 
ضةةاالكييةكان(  ،ادةنرَى( رؤذ د14دادةنرَي يان ) مةةاوةى  سةةااَلنة  لةَةَين ) نةةةوة ب حةقة لةم ياسايةدا جَيطاى بكةي

هةةانى بةرةنطارئةمةى بؤ زياد بكرَيت بة سوود  لةةة رؤذى جي يةةارى وةرطرتن  شةةبةرةكان د مةةاددة هؤ نةةةوةى  بوو
مةةةَلطا ،دةكرَيت كةةانى كؤ نةةدانى ريكخراوة يةةةم ها طةةةى دة طةةةَلى، بِر يةَةت لة مةةةدةنى ئةوةى ديكة تةكميلة بكر ى 

كةةار ثةيوةنديدا بة ثرسةكانى بةرةنطار شةةبةرةكان و كاتَي مةةاددة هؤ بةةة  نةةاِرةوا  نةةى  طةةانى ثَيكرد نةةةوةى بازر بوو
بةةةكارهَينانيان خةةراب  مةةةككرد ،ئةقلييةكان يان  يةةةوةهةةةروةها كؤ مةةاددةى مةعنةوي لةةة رووى  لةةنيان  رووى ة، 

ئةم  ،لةطةَل رَيكخراوةكانى طؤمةَلطاى مةدةنىماددى ثَيب واية زيادة دةرطايةكى ديكة بكاتةوة بةرةو روومان 
ئةة كةةات  شةةكييةكان دة ةم وشةية لة رووى ماددى زيادة البربَيت، بِرطةى سَيزدةيةم باس لة هاندانى كاديرة ثزي

شةةكييةكان(بِرطةية بةم شَيوةيةى لَيبكر كةةاديرة ثزي كةةاى  بةةة توانا يةَةدان  نةةدانى و ثةرةث مةةة  ،َيت )ها يةةةعنى ئَي
نةةة ئةطةر لةرَيطاى راه ئةةةم دامةزراوا نةةةتوانرَى  طةةة  بةةدةين رةن يةةان  َينانى بةردةوام نةتوانني ثةرة بة تواناكان

كةةات  شةةتةكان دة نةةةوةى خ لةةة نوَيكرد سةركةوتوو بن  كة دةكرَينةوة لة ئايندةدا، بِرطةى ضواردةيةم كة باس 
هةر طؤرانكارييةك لةاليةن كة ئةم دةسةاَلتة بة ليذنةى بااَل دةدرَيت لة كؤتاييةكةى دَيرَيه زياد بكرَيت وة 

هةةانى  ضونكة ،رَيكخراوى تةندروستى جيهانى سااَلنة لة خشتةكان ديارى دةكرَيت سةةتى جي رَيكخراوى تةندرو
 مةعنيية بةم بابةتة سااَلنة ئيعالنى خؤى دةكا كة ض ماددةيةك مةوادى خمةدرة، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 
 )د.طالويذ(،  ةرموون.زؤر سوثاس، 
 :عثمانبةرَيز طالويذ عبيد 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثةةَيب 5ماددةى ) يةَةرة  ( بِرطةى هةشتةم هاندانى لَيكؤلينةوة و توَيذينةوة زانستييةكان لةجؤرةها بوارةكانى ل

دة هؤشبةرةكان و بوونةوةى و بازرطانى ثَيكردنى نارةوا بة ماد )لةبوارة جياوازةكانى بةرةنطارباشة بنوسرَى
يةةة  كاتَيكةرة ئةقلييةكان و خراب بةكارهَينانى و ئةجنامادنى ثَيشربكَييةكى سااَلنة(، لَيرة نووسينةكةى هةَلة

يةةةكان شةةكييةكان و كؤمةاَليةتي كةةاديرة ثزي نةةدانى  سةةَيزدةم ها طةةةى  ضةةابكرَى، بِر نةةدان و  ،بةةةس  شةةة ها ثةةَيب با
شةةبةرةكان ثةرةثَيدانيان كاديرة بزيشكييةكان و كؤمةاَلي مةةاددة هؤ ةتييةكان بؤكاركردن، بةرةنطار بوونةوةى 

 كارتَيكةر لَيرة بةهةَلة نووسراوة ضاكبكرَيتةوة )كارتَيكةرة ئةقلييةكان(، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 

 زؤر سوثاس، مامؤستا )عبدالستار(،  ةرموون.
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 بةرَيز عبدالستار جميد قادر:
 سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز 

 من ثشتطريى ثَيشنيارةكةى )بدرية( خان دةكةم، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 

 زؤر سوثاس، كاك )بةَلَين(،  ةرموون.
 بةرَيز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيب:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 اس.وانى لة قسةكانى )شريين( خان دةكةم، زؤر سوثيثشت

 سةرؤكى ثةرلةمان: /ق حسنييواز  ارَيد. بةِرَيز  
  ةرموون. زؤر سوثاس، كاك )د.شريكؤ(

 :مصطفىبةرَيز شريكؤ جودت 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةة مةةةَلطا لة شةةياركردنةوةى كؤ بةةة هؤ سةةةبارةت  ر ثشتيوانى لة قسةكان )بدرية( خان و )شريين( خان دةكةم 
كةةةم 5ة ماددةى )ماددة هؤشبةرةكان وة هةروةها ل ( لة بِرطةى يةكةم ثَيشنيارى زيادكردنى دوو سَى وشة دة

مةةاددة  جةةؤرَيكى  هةةةر  هةةاوردةكردنى  بةةؤ  شةةتى  سةةةتى ط نةةانى سيا لةةة دا بةةاس  مةةة  طةةةى يةكة ئةةةم بِر يةةارة  كةةة د
ئةةةَلَى  ،هؤشبةرةكان و كارتَيكارة ئةقلييةكان دةكات شةةا  ئيرت بةهةموو شَيوازةكانى مامةَلة كردنى وة لة كؤتاي

هةةةرَيب شةةتى  سةةةتى ط سةةى  ،بةو مةرجةى بةثَيى مؤَلةتَيه كة وةزير دةرى دةكات لةضوارضَيوةى سيا بةةةاَلم با
شةةيكار و  بةةؤ  يةةل و  بةةؤ حتال سةةتييةية  عةةة زان ئةةةو مةرجة كةةؤنرتؤَل  كةةواليتى  يةةة،  يةةا ني كةةؤنرتؤَلى ت كةةوالَيتى 

كةة كةةةم  ئةةةوة ئة شةةنيارى  مةةن ثَي يةةة  ضةةيية، بؤ يةةة  ئةةةو ماددة كةةة  ئةةةوةى  نةةةتكردنى  يةَةى زةما ئةةةبَى ج مةةة  ة ئة
رتؤَلى جؤرى كة سةر بة نبكرَيتةوة لة مؤَلةت ثَيدانى وةزير دواى ثةسةند كردنى بةِرَيوةبةرايةتى طشتى كؤ

لةَةةتى  كةةة مؤ ئةةةوةى  سةةةر  ئةةةكا لة يةةر  كةةةى وةز شةةى بِريارة وةزارةتى ثالن دانانة، ضونكة ئةوة هاوكارييةكى با
 لةكان ئةكا لةناو حوكمةتا بؤ ئةم جؤرة حاَلةتانة، سوثاس.ضونكة ئةو موئةسةسةية كة تةحالي ،ثَيدا يان نا

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيبةِرَيز ريواز  ا 
 زؤر سوثاس، كاك )كاروان(،  ةرموون.

 بةرَيز كاروان عبدالرمحن عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةةى ( بِرطةى دووةم زيادةية خؤى لة ئةساسدا ليذنةى بااَل وجو5لة ماددةى ) ئةةةو رَيبةرا ودى هةية هةموو 
لةةة  ،واتة ئؤتؤماتيكييةن ليذنةى بااَل ثابةند ئةكا ،كة بةذدارن لة وةزارةت جيا جياكانةوة هاتوون بؤ ئةوةى 

يةةةكى  كةةو بِرطة تةةةوة وة طةةةى بكرَي مةةة جَي يةَةت ئة حةةةق ب سةةتادا  لةةة ئَي يةةة  ثةةَيب وا ني كةةا،  مةةة ب تةةةكان ئة وةزارة
نةةة  حةقة ئةمة البربَيت داوا ،سةربةخؤ سةةت ناروو كةةارى ثَيوي بةةةرى رَي نةةة  ئةكةم البربَى، بِرطةى ثَينجةم طرت
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نةةةوةمان  كةةة روونكرد كةةةم  سةةايش دة نةةةى يا سةةةرؤكى لي لةةة  هةةةم  سةةتى وة  يةةرى تةندرو لةةة وةز هةةةم  مةةن داوا 
يةةةكى  ،ثَيبدات تةةة ماددة تةةةوة بكرَي يةةا بكرَي من ثَيشنياز ئةكةم ئةطةر روونكردنةوةى بدرَيت ئةم بِرطةية ج

يةةةكى  ،سةربةخؤ بةةة ماددة كةةرَى  يةةة ب نةةةوة، بؤ بةةةرةنطار بوو بةةؤ  مةةة  سةةتييةكان مهي كةةارة ثَيوي ضونكة خؤى رَي
لةةة  كةةةم،  نةةا( دة سةربةخؤ بة تةواوى روون دةكرَيتةوة، بِرطةى حةوتةم تةواو ثشتيوانى لة قسةكانى كاك )زا

بةةةردة يةةن  تةةةوردا دةذ كةةة متة لةةة جيهانَي مةةة  مةةة ئَي مةةة ئة كةةة زؤر مهي ضةةواردةيةم  طةةةى  مةةاددة بِر ئةةةم  وام 
نةةوَى  بة بةردةوام طؤرانكارييان بةسةر دادَيت ،هؤشبةرانة زياد دةكةن دةبَى موودةكة ديارى بكرَيت كة كةى 

سةةتيية يةةرى تةندرو صةةى وةز طةةة اختصا مةةة رةن شةةتةية، ئة ئةةةو خ مةةن  ،دةكرَيتةوة  تةةةوة  ئةةةو وةاَلم بدا طةةة  رةن
 ة خشتةكة، زؤر سوثاس.( ساَل دةكةم كة نوَى بكرَيتةو1( مانط بؤ )6ثَيشنيازى )

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز  
 زؤر سوثاس، كاك )د.امساعيل(،  ةرموون.

 :طهبةرَيز امساعيل على 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 من ثشتطرييا )د.شريكؤ( دكةم، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيبةِرَيز ريواز  ا

 رموون.زؤر سوثاس، )روثاك( خان،  ة
 ن:بةرَيز روثاك امحد رمح

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةةم،  نةةا( دة كةةاك )زا ثشتطريى لة قسةكانى )بدرية( خان دةكةم، وة لة خاَلى ضواردةيةم ثشتطريى لة قسةكان 

يةةةن  ،لة بِرطةى نؤيةم كة دةَلَى ثَيشنيار كردنى دامةزراندن و ثةرةثَيدانى دامةزراوةى تةندروستى تةةا لةال وا
بةةة  ئةو بةةةت  نةةى تاي شةةخانةى دةرو شةةووتر نةخؤ كةةانى ثَي لةةة ماددة شةةووتر  طةةةكانى ثَي لةةة بِر طةةةر  ليذنةيةوة ئة

 ئاية ئةم ماددةية ضى لَيدَيت؟ سوثاس. ؟ودة بوون داىةزرَينوضارةسةرى ئاَل
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

بةةة بةِرَيز ليذنةى ياسايى دوو ثرسيارتان ئار زؤر سوثاس، نةةدى  طةةةر ثةيوة نةةةوة، ئة يةةان بدة استة كراوة وةاَلم
 بةِرَيزتان نيية ئةوة دةر ةت دةدةين بة وةزيرةكان،  ةرموون.

 بةرَيزجالل حممد امني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةارة  يةةةك د هةةةر رَيطا بةةة  ئةةةوةى  سةةةر  نةةةوةى لة كةةرد هَينا نةةةوةى  سةبارةت بةوةى كاك )زانا( داواى روونكرد
سةةتى  ،سياسةتى طشتى هَينانى ئةو دةرمانانةيةمةبةست لة  تةةى تةندرو بةةؤ وةزارة كةةة  با بَلَين ئةو ماددانةية 

بةةة  ،دَيت بة هةر رَيطايةك بَى يةةان  بةةَى  ئيرت ئةو رَيطاية وةكو دكتؤر ئاماذةى ثَيدا بةرَيطاى كوالَيتى كؤنرتؤَل 
يةةةك كة هات بة نَيوةندطريى بَيت يان بة ئةوةى لة عري ،هةر رَيطايةك بَى هةةةر جَيطا اقةوة بؤمان دَى يان لة 
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بةةةكار دَى شةةكى  سةةتةكانى ثزي بةةؤ مةبة يةةةكَيه  لةةة  مةةان دَى وة  سةةت ،كةةة بؤ بةةة ةتةةةنيا مةبة يةةة  كة لةوةندة
طةةةكان  ،هةرَيطايةك  يان هةر دةرمانَيه بؤ بوارى ثزيشكى بةكاردَى داخل دةبَيت لةةة رَي يةةةك  هةةةر رَيطة لَيرة 

 ةوةية لةهةر رَيطايةك لة رَيطةكان، سوثاس.بةستى ئتى ثزيشكى لَيرة تةنها مةبؤ مةبةس
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز  

 ، دكتؤرة،  ةرموون.ة تايبة ةندةكان قسةَيكتان هةيةزؤر سوثاس، ليذن
 :حممد بةرَيزد. شايان كاكة صاحل
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةايةن   سةبارةت بة يةكَيه لة ثَيشنيارةكان بِرطةى ئةةةو يا شةةتانة هاوثَي ةةى  ضواردةيةم نوَيكردنةوةى ئةم خ
كةةةم ،(11( بؤ )1لة ) شةةتينة  ،ئةطةر دةر ةت هةية دةمةوَى تؤزةك قسة لةسةر خشتةكان ب كةةة طةي نةةا  طةةةر 

 خشتةكان لةوَى روونكردنةوة دةدةم لةسةرى.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيز  اوارَيد. بةِرَيز  

 زان وةزيرةكا ان،  ةرموون.لةوَى دةتوانى، بةِرَي
 بةرزجنى/ وةزيرى تةندروسيت: حسني بةرَيزد. سامان

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يةةةك تةةة  سةةَييةم بكرَي مةةاددةى دووةم و  كةةردن  هةةةنطى  بةةة هةما سةةَييةم، دووةم  ،سةةةبارةت  يةةاوازة دووةم و  ج

هةةةنطى كوردستان،  مةبةستى هةماهةنطى كردنة لةطةل اليةنة ثةيوةندييدارةكانى ناو هةرَيمى سَييةم هةما
طةةةَل ح نةةة لة ىةةادىوككرد سةةاكانى ،مةةةتى ئيت ئةةةوةى يا بةةةر  بةةة ح لة سةةتة  شةةبةرةكان ثةيوة مةةةتى وكمةةاددة هؤ

خةةراوى ) سةةةر رَيك بةةةتيش لة قةةى وة بةتاي عةةرياق INCBعريا لةَةةتى  طةةةَل دةو تةةةعامول لة كةةة  لةَةةتى  ( نَيودةو
بةةةكاردَيت  بؤية دوو ماددةى جياوازن ناكرَيت بكرَيتة يةك ،دةكات شةةبةر  يةةةكى هؤ هةةةموو ماددة مةةن،  بةراى 

كةةردن سةةةر  بةةؤ ضارة سةةتةوخؤ  ،راستةوخؤ يان ناراستةوخؤ راستةوخؤ وةكو دةرمانَيه بةكاردَيت  يةةانيش نارا
سةةتى  مةةان و ثَيداوي وةكو مةوادى خام وةكو ترياك بؤ دروستكردنى دةرمانى تر بةتايبةتى لة كارطةكانى دةر

مةةان دةطؤ سةةتى دةر ضةةَيت ثزيشكى، لي نةةوَى دةردة مةةانَيكى  كةةة دةر مةةان  سةةتى دةر يةَةت لي يةةد دةطؤر بةةة تةئك يةَةت  ر
كةةرد ) ئةةةوةى  سةةى  يةةة6بةِرَيزَيه با يةةار ني ئةةةوة د كةةةن  يةةارى ب سةةاَلَيه د مةةانط تا يةةة ،(  نةةاتوانني  ،سةةنووردار ني

يةةة مةةوقري هة نةةةى  كةةرَى ليج قةةرار ب عةةرياق ئي لةةة  نةةوَى  مةةانَيكى  تةةر دةر نةةة  ،ضونكة رةنطة هة تةيَيكى  ئةةةو ليذ
يةةان ئ يقرارى ثةسةند كردنى دةرمانى دا يان هةندَيه جاريش دةرمان زؤر لةمَيذة دةرضووة بةاَلم لة عرياق 

هةةةر  نةةة  ئةةةو دةرما يةةة  مةةان بؤ نةةى دةر سةةةند كرد بةةااَلى ثة نةةةى  لةةة ليذ لة هةرَيمى كوردستان ئيقرارا نةكراوة 
اليةنَيكى تر  ةية كة لة اليةنَيه بداخلى ليستةكان ناكرَى، باسى نَيوةندطريى كرد نَيوةندطريى مةبةس ئةوة

تةةةوة شةةبةرة دةطوازرَي مةةاددة هؤ لةةة  ،ئةةةو  بةةَى  نةةدطريى دة بةةااَل نَيوة نةةةى  سةةتى ليذ تةةى تةندرو سةةتى وةزارة مةبة
بؤ ئةوةى  قالبى  ةرمى خؤى وةربطرَى، سااَلنة ماوةى ضاالكييةكان  ،كردنى نوسراوة وةكو وةسيتةك دةبَيت

يةةا يةَةتمةبةست لَيرة ئةوةية دةكرَيت د ئةةةو رؤذة  ،رى بكر نةةةوة  لةةةو رؤذةدا كؤنةكةي ضةةاالكييان  تةةةنها  بةةةاَلم 
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مةةةَلطا بةةؤ كؤ سةةتان  يةةار بةدة بةةؤ بِر يةةة  طةةة بابةتةكة هةةةموو ،تةنها بؤ بةبريهَينانةوةى طرين نةةا  طةةةر  يةَةه  ئة رؤذ
نةةا( ضاالكييةكان بؤ بةرةنطار كةةاك )زا بةةةِرَيز  يةةةى  ئةةةو را طةةةَل  سةةةد لة سةةى بوونةوة دةكرَى، هاندان سةد لة  با

طةةة يةةةكى  تةةةوةوماددةى كرد دةرطا كةةةين ،رةمان ىَل دةكا مةةاددى ب نةةدانى  سةةى ها طةةةر با كةةارى  ،ئة ئةةةوة  ضةةونكة 
سةةت وككومةت دةبَيت دةكرَيت لة رَيطة حح يةَةرة مةبة مةتةوة كارةكان بكةن، هاندانى كاديرة بزيشكييةكان ل

شةةةكان ،ئةوة نيية تةنها توانا بةرز كردنةوة طةة يضونكة لة بة لةةة بِر سةةت تةةر  نةةةوة و ئا سةةى توَيذي تةةر با ةكانى 
لةةة  ،بةرز كردنةوة و تونا زانستييةكان كراوة نةةةى  نةةد و ئةوا شةةكى كارمة كةةاديرى ثزي يةةة  سةةت ئةوة لَيرة مةبة

تةةر يضونكة لةرووى دةرووني ،سةنتةرةكة ئةطةر دروستكرا بؤ هاندانَيه شةةَيكى  ضةةةند بة ةوة ئةستةمة وةك 
لةةةرووى  يةةة  كةةا، بؤ ئةةيش ب يةَةدا  نةةد ت هةةةبَيت، كةةة كارمة حةةةوا زَيه  كةةةوة  هةةةر رووَي يةةان لة لةَةة  نةةدانى دةرما ها

تةةةواوم  يةةةكى  ئةةةمن تَيبين يةَةت،  شةةتةكان دةكر نةةةوة خ يةةد نوَيكرد بةةة تةئك مةةان  شةةتةكانى دةر نةةةوةى خ نوَيكرد
لةةة  سةةراوَيه  هةةةر نوو كةةرا  لةسةر ئةو بابةتةية بةتايبةتى لةاليةن دوو سَى ئةندامى بةِرَيزى ثةرلةمان باس 

تةةى تةند لةةة وةزارة شةةَيكة  كةةؤنرتؤَل بة كةةوالَيتى  ضةةووة،  كةةؤنرتؤَل دا  كةةوالَيتى  تةةةرى  بةةة  ل يةةد  بةةة تةئك سةةتى  رو
نةةة  ،ثرؤسةى دةرمان ضونكة هةَلطرتنى كؤطا كردنى بة كام دةروازةدا دَيت ئةمانة هةموو بةشة، ئةطةر هاتي

ضةةؤني سةةى  بةةني با ضةةار  بةةى نا كةةؤنرتؤَل دة كةةوالَيتى  نةةاوى  صةةيلى  كةةة و يسةةةر تة  كةةام ةتى هةَلطرتنة بةةة  طةةاو  كؤ
بةةة  يةَةدةدات  طةةة ث سةةتى رَي يةةرى تةندرو كةةات وةز دةروازة دَيتة ذوورةوة، بؤية بة بِرواى من مادةم باس لةوة دة
سةةابة  كةةة حي كةةؤنرتؤَل دةرمانة كةةوالَيتى  بةةةبَى  تةئكيد ئةوة بة  لتةرى كوالَيتى كؤنرتؤَلدا تَيدةثةرَيت قابيلة 

كةة ،قاضايى بؤ دةكرَيت بةةؤى ب لةةة ئةطةر هةتا وةزيريش  مةةن  بةةِرواى  بةةة  جةةةم  خةةاَلى ثَين سةةةربةخؤ  مةةاددةى  ا، 
لةةة  هةةةم  ماددةكانى دواتر سزاكان وازحة طرتنة بةرى رَيكارى ثَيويست بؤ بةرةنطار بوونةوة هةم لة سزاكان 
كةةرَى  كةةةى دة سةةتةكة  هةةاتوو، لي كةةانى دا لةةة ماددة رووى رَيكارةكانى ئيجرائات بؤ بةرةنطار بوونةوة، بؤية وازة 

مةةة كةةةرد، دا سةةةب  سةةةةنتةر و با يةةةةعنى  صةةةىية  سةةةاتى  سةةةتى مةئةسة بةةةةِرَيزان مةبة سةةةتى  ةزراوةى تةندرو
 ودةبووان، زؤر سوثاس.ونةخؤشخانةكةية بؤ ئاَل

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيبةِرَيز ريواز  ا
 (،  ةرموون.6سوثاس، ماددة )

 :حممد بةِريزد. شايان كاكة صاحل 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةتؤ  ( لة دةزطاى6ماددةى ) لةةة ئة خةةوارةوة  نةةةى  شةةبةر ئةما شةةتنى هؤ شةةتى نةهَي يةةةتى ط ئاسايش بةِرَيوةبةرا
 -دةطرَيت:

 بةرةنطار بوونةوةى ئةو تاوانانةى ئةم ياسايى سزاى لةسةر داناوة و دةزطري بكردنى ئةجنامدةراننيان.-1
بةةؤ طرتنى ئةو ماددة هؤشبةرانة و كارتَيكارة ئةقَليانةى ثَيشينة كيميايانةى بة شَي -2 وةيةكى سةرثَي ةةيكار 

 حوكمةكانى ئةم ياساية بازرطانييان ثَى دةكرَيت.
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بةةة  -3 نةةدن  نةةةى تايبة ة عةةرياق ئةوا مةةارى  هةةةرَيب و كؤ لةةة  هاوكارى كردن لةطةَل اليةنة ثةيوةندييدارةكان 
 كاروبارى ماددة هؤشبةرةكان كارتَيكارة ئةقلييةكان بة هةماهةنطةى كردن لةطةَل ليذنةى بااَل.

نةةى دؤ -4 طةةانى ثَيكرد تةةاوانى بازر سةةةر  نةةةى لة قةةى و بيانييا سةةة عريا بةةةو كة بةةةت  تةةاى تاي يةةؤمَينتكردنى دا ك
حةةةوكب دراون و  يةةةةكان  شةةةينة كيميياي يةةةةكان و ثيََ كةةةارة ئةقلي شةةةبةرةكان و كارتَيط مةةةاددة هؤ بةةةة  نةةةارةوزان 

نةةوَى و بةدواداضوونى ضاالكييةكانى ئَيستايان بؤ خؤثاراسنت لة دووبارة طةرانةوةيان بؤ ئةجن تةةاوانى  امدانى 
 طرتنة بةرى رَيوشوَينى ياسايى ثَيويست بوو ئةم خؤثاراستنة.

يةةان  -5 هةةةناردةكردن  ضاودَيرى كردنى ئةو كةسانةى بةثَيى ئةم ياساية مؤَلةت دراون بة هاوردة كردن يان 
بةةؤ د ئةةةقلى  لةةة طواستنةوة يان دروستكردن يان بةردةست بوونى ماددةى هؤشبةر يان كارتَيكارى  بةةوون  يةةا  َلن

سةةايى  كةةارى يا بةةةرى رَي نةةة  كةةراون و طرت يةةارى  نةةة د لةةةو مؤَلةتا سةةازيانةى  ئةةةو رَيك سةةنوورى  ثابةندبوونيان لة 
بةةة  كةةراوة  سةةةر  قةةى لة يةةة دة دةرهةق بة كةسانةى سةرثَي يكار وة ئةو ثرؤسةى يسةرثَي يكردنةى لةم بِرطة

 نسازان ئةجنام بدرَيت.هةماهةنطى بةشدار بوون لةنَيوان وةزارةت و سةنديكاى دةرما
سةةتنةوة  -6 كةةانى طوا نةةةهيََنانى ئامرازة بةةةكار  نةةى  سةةؤطةر كرد ضاودَيرى كردنى نَيوةندةكانى طواستنةوة بؤ م

 ئةم تاوانةى بةثَيى ئةم ياساية سزادراون و بة هةماهةنطى لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكان.
يةة -7 نةةة ثةيوةند طةةةَل الية يةةةكان لة نةةى زانياري نةةة ئةةاَلوطؤر كرد سةةَيكان و الية تةةة دراو عةةرياق و واَل لةةة  دارةكان 

كةةانى  نةةى تؤرة بةةؤ زانني شةةبةرةكان  مةةاددة هؤ بةةةكاروبارى  يةةدارةكان  يةةةكان و ثةيوةند عةةةرةبى و نَيودةوَلةتي
 بازرطانى ثَيكردن بة ماددة هؤشبةرةكان كارتَيكارة ئةقلييةكان.

سةةتطري -8 نةةةكانى دة يةةةكان و  ةرما مةةة دادطةري بةةةجَيكردنى حوك يةةةكان جَي نةةة عرياقي كةةراو لةالية كردنى دةر
 ئةوانةى لةرووى ياساييةوة بة تةمخيل كراون دةرهةق بةو تؤمةتبار و حوكب دراوانةى لة هةرَيمن.

لةةة  -9 بةةاران  سةةتكردنى تاوان جَيبةجَيكردنى رَيكةوتن نامةكانى هاوكارى ياسايى و دادوةرى و ئاسايشى و رادة
لةةةوةى كةةة  تةةانى دي عةةرياق و واَل لةةة  نَيوان  نةةة  قةةى ئةوا يةةةيرة عريا نةةى  حةةوكب دراوا مةةةتباران و  بةةة تؤ تةةة  تايبة

يةةةكان  كةةارة ئةقلي شةةبةرةكان و كارتَي مةةاددة هؤ هةرَيب دةستطري كراون لةسةر ثرسةكانى بازرطانى ثَيكردن بة 
طةةةَل  هةةةنطى لة بةةة هةما بةةارةوة  لةةةم  كةةراون  يان خراب بةكارهَينانيان ئةويش بةثَيى ئةو رَيسايانةى ثةيرةو 

 يةنة ئيتيىادى و ثةيوةندارةكان.ال
نةةةوةى  -10 بةةةرةنطار بوو هاوكارى كردن لةطةَل وةزارةت لة ضوارضَيوةى سرتاتيذيةتى نيشتمانى طشتطري بؤ 

شةةى  كةةى ئاساي بةةؤ ميال نةةان  خةةوىل راهَي سةةتنى  ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكارة ئةقلييةكان لة وةزارةت بؤ رَيكخ
لةةة  ئةم بةِرَيوةبةرايةتيية طشتيية بةو يةَةدةدات  شةةة ث ئةةةزموونيان طة يةَةدةدات و  هةةاتوون ثةرةث شَيوةيةى لَيى 

 بوراى بةرةنطار بوونةوةى بازرطانى ثَيكردنى نارةوا يان خراب بةكارهَينانى كارتَيكارة ئةقلييةكان.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

بةةةِرَيز كةةاك زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هةر  كةةات،  سةةة ب يةةة ق ئةةةم ماددة سةةةر  يةةةوَيت لة َيه دة
 )بةَلَين(، )شنؤ( خان، كاك )زانا(، )ئاشنا( خان، )شنؤ( خان،  ةرموون.
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 بةِريز شنو اشقى عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لة لة ماددةى شةشةم ئةو خاَلةى باسكراوة ئةركةكانى بةِرَيوةبةرايةتى طشتى  نةهَيشتنى ماددةى هؤشبةرة 
يةَةذرَي  ،دةزطاى ئاسايش شةةَيوةية دابر بةةةم  كةةةم  شةةنيار دة مةةن ثَي نةةةدراوة،  مةةاذةى ثَي شةةةكييةكةى ئا بةاَلم لة ثَي

سةةةبارةت  يةَةت(،  سةةتؤ دةطر )بةِرَيوةبةرايةتى طشتى نةهَيشتنى ماددةى هؤشبةر ئةم ئةركانةى خوارةوة لة ئة
شةةَيوةيةكى بة بِرطةى دووةمى طرتنى ئةو ماددة هؤشبةرانة و كارتَيكارة ئةق بةةة  لييانة ثَيشينة كيمياييانةى 

تةةةةة  يةةةةة بكرَي شةةةةرت وا طةةةةرتن با يةةةَةدةكرَيت،  يةةةةان ث سةةةةاية بازرطاني ئةةةةةم يا مةةةةةكانى  بةةةةؤ حوك سةرثَي ةةةةيكار 
 )دةستبةسةراطرتن( نةك )طرتن(، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز  
 زؤر سوثاس، )ئاشنا( خان،  ةرموون.

 اللة قادر:بةِريز ئاشنا عبد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةر و6ماددةى ) مةةة و( بِرطةى هةشتةم جارَيكى تر لة بةةةجَيكردنى حوك ئةةةلَي )جَي يةةة  شةةةمان هة شةةةكان كَي
بةةة  سةةاييةوة  دادطةرييةكان و  ةرمانةكانى دةستطري كردنى دةركراو اليةنة عرياقييةكان ئةوانةى لة رووى يا

كةةراون دةر تةةةخويل تةحويل كراون بة تةخويل  بةةة  هةةةرَيمن(،  لةةة  نةةةى  حةةوكب دراوا مةةةتبار و  بةةةو تؤ حةةةق 
يةةة جنةةاو ني يةةا طو يةَةدا  ،كراون بطؤرَيت بة )راسثَيردراون( طوجناوة و ئةو وشةية لَيرة مةةاذةم ث شةةرتيش ئا مةةن ثَي

بةراستى ثَيويستة ئةم ياساية لةرَيطةى ثسثؤرةكانى زمانةوانييةوة وردبينييةكى  ،بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ئينجا باَلوبكرَيتةوة لة رؤذنامةى وةقاين، زؤر سوثاس. ،شى بؤ بكرَيتبا
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 زؤر سوثاس، كاك )زانا(،  ةرموون.
 بةِريز زانا خالد مسايل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةاتئةم ماددة زياتر تةعريف و مةهامةكانى ئةو بةِرَيوةبةرايةتيية طشتي لةةة  ،ية ديارى دة يةةة  سةةتا هة كةةة ئَي

مةةارة ) سةةاى ذ بةةة يا كةةة  سةةتان  هةةةرَيمى كورد شةةى  طةةاى ئاساي لةةةناو دةز سةةتان  سةةاَلى )5هةةةرَيمى كورد  )2011 )
يةَةرة  هةةةرَيميش ل يةةرى  بةةةِرَيز وةز سةةايى وة  نةةةى يا بةةؤ ليذ سةةيارة  تةنزيب كراوة، ئايا ثَيتان وا نيية كة ئةم ثر

قةةانوونَيكى ئةطةر ئَيمة باس لة مةها ،ئامادةية عةةديلى  يةةة تة مةكانى ئةو موديرية عامة دةكةين ثَيتان وا ني
مةةارة ) سةةاى ذ سةةاَلى )5ديكةمان ثَيويستة كة يا ئةةةو مو2011(  مةةةكانى  يةَةدا مةها كةةة لةو يةةة  يةةة د( يةةة عامة ير

نةةةكراوة يةةارى  حةةةى  ،د مةةةى موكا ة يةةة عا سةةةية مودير ئةةةو موئةسة لةةةناو  كةةة  كةةات  لةةةوة دة بةةاس  تةةةنها 
شةةةكي خةةةةدةرات تة طةةةةى )مو مةةةاددة بِر هةةةةمان  لةةةة  كةةةرَى،  بةةةةجَيكردنى 9ل دة كةةةة جَي كةةةات  لةةةةوة دة بةةةاس   )

عةةرياق و  لةةةنَيوان  لةَةَى ) بةةاران دة رَيكةوتنامةكانى هاوكارى ياسايى و دادوةرى و ئاسايشى و رادةستكردنى تاوان
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كةةة تةةانى دي ىةةادى و واَل مةةةتى ئيت هةةةرَيب و حكو لةةةنَيوان  كةةةين ) شةةرتة واى لَيب كةةة( وابا لةةة واَلتانى دي طةةة  ( رةن
 تةرجةمةى عةرةبييةكةوة نوسرابى راست بكرَيتةوة، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
 زؤر سوثاس، كاك )بةَلَين(،  ةرموون.

 بةِريز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيب:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةراوةديارة بةِرَيوةبةرايةتى طشتى نةهَيشتنى هؤشبةر  يةةارى  بةةؤى د نةةةى  هةةةنط  ،ئةو ئةركا ئةةةوةى هةما بةةؤ 
مةةاددةى ) ،بَيت لةطةَل ليذنةى بااَلكة سةةايش 6ثَيشنياز دةكةم يان لَيرة لة  طةةاى ئا لةةة دةز تةةةوة، ) ( وا دابرَيذرَي

مةةاددةى  بةِرَيوةبةرى طشتى نةهَيشتنى هؤشبةر كة ئةندامة لة ليذنةى بااَل( يان بِرطةى )ز( خاَلى شةشةمى 
بةةةرى  سَييةم بةةة بةِرَيوة كةةرَى  لةةةوَى ب هةةةر  سةةايش  طةةاى ئا نةةةرى دةز لةوَى دةستكارى بكرَيت كة نووسراوة نوَي

طشتى نةهَيشتنى هؤشبةر، يةعنى بؤ ئةوةى هةماهةنطييةك لةنَيوان ئةم بةِرَيوةبةرايةتى لةطةَل ليذنةكةيا 
كةةة، بَيت يان بةِرَيوةبةرى طشتى ماددةى هؤشبةر نةهَيشتنى ماددةى هؤشبةر ببَي نةةةى بااَل لةةة ليذ نةةدام  تة ئة

 زؤر سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 زؤر سوثاس، بةِرَيز )ظاال(،  ةرموون، سةبارةت بة ثرسيارةكةى كاك )زانا( وةاَلمَيكتان هةية.
 :وةزيري هةرَيب بؤ كاروباري ثةرلةمان /ظاال  ريد ابراهيبد. بةِريز 

 ةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكى ث
لةَةَين 2011(ى ساَلى )5بةثَيى ياساى ذمارة ) يةَةى دة يةةة ث ( لة دةزطاى ئاسايش بةِرَيوةبةرايةتييةكى طشتى هة

تةةووة  نةةةمان طو شةةارة ان داوة  سةةةر ئي يةَةرة يةك مةةة ل يةةة ئَي شةةبةر، بؤ شةةتنى هؤ شةةتى نةهَي يةةةتى ط بةِرَيوةبةرا
طةةاى ئا لةةة دةز نةةة  سةةةر طوتوما مةةةزرَى يةك يةةةك دادة شةةتنى بةرَيوبةريةتي شةةتى نةهَي يةةةتى ط سةةايش بةِرَيوةبةرا

كةةةى  هؤشبةر ئةمانةى خوارةوة لة ئةستؤ دةطرَيت، نةمان طوتووة دادةمةزرَيتةوة لةبةر ئةوةى دامةزراندنة
بةةة 2011بةاَلم لةبةر ئةوةى لة ياساى تايبة ةند ياساى ساَلى ) ،لة ياسايةكى ديكة ئيشارةتى ثَيدراوة يةةة   )

يةةد هي  شَيوةيةك ئيختصاصى ئ بةةة تةحد سةةتة  يةةاتر ثةيوة سةةاية ز ئةةةو يا نةةةكردووة وة  ةو ليذنةيةى ديار ى 
لةةة  ،كردنى هةم ليذنةى بااَل شةةبةرة  مةةاددةى هؤ شةةتنى  يةةةتى نةهَي كةةة بةِرَيوةبةرا يةةاريكراويش  هةم ليذنةى د

 ئاسايشى هةرَيب، بؤية بة طرينطى دةزاننني كة ئةو ماددةية وةكو خؤى ىَينَيتةوة، زءر سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. ز بةِرَي

 زؤر سوثاس بؤ جةنابتان، ليذنة تايبة ةندةكان،  ةرموون.
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 بةِريزجالل حممد امني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ديارة هةر لةسةر قسةى كاك )زانا( بؤ ئةو بِرطةية ثَيشووتر لة قانوونةكة بابَلَيني لةوة بةيدا كة وةرطرياوة 
هةةةبوو ،نى بةِرَيوةبةرايةتييةك بوودامةزراند يةةةمان  ئةةةو بةِرَيوةبةرايةتي مةةان  ،بةاَلم ئَيمة  بةةة زةروور يةةة  بؤ

يةةةتى،  ،نةزانى تةةةنها ئةركةكان كةةراوة  يةعنى داىةزرَى ئةم بةِرَيوةبةرايةتيية هةية، ئةوةى كة بؤى ئيزا ةةة 
بةةةم ئةركيش كاتَيه بؤ بةِرَيوةبةرايةتييةك كاتَيه وجوودى هةية ئةركى بؤ  ئيزا ة دةكةين ئيعتياديية كة 

عةةديل و  ،ووة ئةركةكانىدقانوونة بؤى ئيزا ة دةكةين لة قانوونة ئةسَلةكة تةحديدى نةكر تةةة تة يةةة نابَي بؤ
لةةةوَى  هةةةرَيميش  يةةرى  بةةةِرَيز وةز نةةد وة  نةةةى تايبة ة يةةةن ليذ نةةرا لةال طةةرينط زا بةةة  لةَةة و  شةةتَيكى نؤرمة

 ثاس.ئامادةبوو بة شَيوازة هَيشتمانةوة، سو
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

زؤر سوثاس، كاك )د.سامان( سةبارةت بةوةى كاك )بةَلَين( داوا ئةكا كة بةِرَيوةبةرى طشتى ماددةى هؤشبةر 
تةةان  هةةةنطى رةئي سةةانكردنى هةما بةةؤ ئا بةةااَل  نةةةى  لةةة ليذ يةَةت  نةةدام ب خةةؤى ئة سةةتةوخؤ  سةةايش را طةةاى ئا لةةة دةز

 ن.بَيزةمحةت،  ةرموو
 وةزيرى تةندروسيت: /حسني بةرزجني بةِريز د.سامان

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 جَيطرى ئاسايشى طشتى هةرَيب ئةندامة دةزطاى بة ثلةَيكى بةرزتر، سوثاس.  

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
 َين(،  ةرموون.زؤر سوثاس، ماددةى دواتر بةِرَيزان ليذنة تايبة ةندةكان، كاك )بةَل

 بةِريز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيب:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

طةةةى  ،زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز وةزيرى تةندروستى لةةة بِر شةةةم  خةةاَلى شة لةةة  بةةوو  سةةتب  مةةن مةبة يةةاتر  ئةوةى ز
بةةا ،سَييةم ئيشارةتى داوة بة نوَينةرى دةزطاى ئاسايش نةةةى  لةةة ليذ كةةة  كةةة  لةةة جَيطرة بةةَي يةعنى بَيجطة  اَل دة

يةةةكاليى  شةةةكة  طةةاى ئاساي نةةةرى دةز بةةوو نوَي ئةةةوة  سةةتب  سةةايش، مةبة طةةاى ئا نةةةرى دةز بةةة نوَي ئيشارةتى داوة 
 كةينةوة كة بةِرَيوةبةرى طشتى ماددةى هؤشبةرة بَى، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
 زؤر سوثاس، كاك )د.سامان( رةئيتان،  ةرموون.

 وةزيرى تةندروسيت: /حسني بةرزجني سامان بةِريز د.
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةايية يةةة ئا خةةؤى  ،ديارة هةر لةو ليذنةى بااَليةكة بةِرَيوةبةرى طشتى ئةندامة و نوَينةريشى هة هةةةر  يةةة  بؤ
 هةية.
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، موقنيعى كاك )بةَلَين(،  ةرموون.

 يز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيب:بةِر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةرَى ،يةك قسة ئةكةى يةةد ب يةةة تةحد سةةتب ئةوة شةةتنة مةبة مةةاددةى  ،بةةةاَلم لَيكتَينةطةي شةةتى  بةةةرى ط بةِرَيوة
بةس ناوى نةهَينراوة، يةعنى لة خاَلى شةشةم  )ز( كة  ،هؤشبةر ببَيتة ئةندامى ليذنةكة هةر شوَينى هةية

يةةى نوَينةرا تةةى داد، دارا يةةران، وةزارة مةةةنى وةز يةةوانى ئةجنو ئةةى د كةةردووة  شةةان  شةةوَينانةى دةستني ئةةةو  يةةةتى 
كةةة  كةةةين  يةةد  يةَةرة تةحد شةةةكة ل طةةاى ئاساي سةةايش دةز طةةاى ئا هةةةمووى، دةز يةةةتى  بةةارى كؤمةاَل ئةةابوورى، كارو

 بةِرَيوةبةرى طشتى ماددةى هؤشبةرة، يةعنى بةس ئةوة تةحديد بكةى.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسي اواز رَيد. بةِرَيز 

 بةِرَيز جةنابى وةزير،  ةرموون.سوثاس، 
 وةزيرى تةندروسيت: /حسني بةرزجني بةِريز د.سامان

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ضونكة ئةو ماددةية تَيثةرى، سوثاس. ،بِرواى من بؤ ليذنةى بةجَيبَيَلني ةب
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

طةةةى )10وثاس، راستى بِرطةى )س يةةر بِر جةةةنابى وةز بةةةِرَيز  هةةةر 10( من خؤم ثرسيارم هةية  جةةةنابتان   )
 كامتان ئةتوانن تَيى ناطةم ئةو بِرطةية ماناى ضيية،  ةرموون.

 وةزيرى تةندروسيت: /حسني بةرزجني بةِريزد. سامان
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةتى  مةبةست لة هاوكارى كردنى ئةو بِرطةية يةةةتى ط سةةايش و بةِرَيوةبةرا طةةاى ئا هةموو بِرطةكان باسى دةز
يةةة 10نةهَيشتنى ماددة هؤشبةرةكان دةكات لة دةزطاى ئاسايش، كة كارى ض دةبَيت، لة بِرطةى ) ئةةةو دةزطا  )

سةةتى تةةى تةندرو طةةةَل وةزارة يةَةت لة كةةار ب هةةةنط و هاو لةةة  ،هةما لةةةوةزارةت  يةةة وةزارةت  يةَةرة ئةوة سةةت ل مةبة
لةةة يذيةتى نيشتمانى كار بؤ بةرةنطارسرتات ضوارضَيوةى بوونةوةى ماددة هؤشبةرةكان كارتَيكارة ئةقلييةكان 

بةةؤ  ،وةزارةت شةةَيوةية،  بةةةم  شةةتيية  بؤ رَيكخستنى خوىل راهَينان بؤ ميالكى ئاسايش ئةم بةِرَيوةبةرايةتيية ط
بةةؤ  يةَةت  سةةت بكر كةةرد درو نةةدمان  سةةةنتةرى تايبة ة شةةخانة و  سةةى نةخؤ نةةة زؤر با تةةاوةك و  و ئةةاَلودةبووان 

بةةة  ،ئةوةى كة بازرطانى ثَيوة دةكرَيت ئةوةى ئاَلودة بووة بةكارى هَيناوة لَيه جيا بكرَيتةوة، لَيرة ثَيويستى 
سةةايش  طةةاى ئا يةَةوان دةز لةةة ن تةةةواو  يةةةكى  كةةارى هةماهةنطي خةةاَلى ) وهاو بةةَى،  سةةتى دة تةةى تةندرو ( 10وةزارة

 ئةوةية، زؤر سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 (،  ةرموون.7زؤر سوثاس، ماددةى )
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 :حممد بةِريزد. شايان كاكة صاحل
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:7ماددةى )
مةةاددة -1 بةةةكارهَينانى  ئةةاَلودةبوو  سةةانى  شةةياندنى كة سةةةنتةرى  يةةةتى  بةةارى كؤمةاَل كةةار و كارو تةةى  لةةة وةزارة

يةةارَيكى  هؤشبةرةكان يان كارتَيكارة ئةقلييةكان بةةة بِر يةَةت  يةةان دةدر دادةمةزرَيت، ئةوانةى بِريارى ئازاد كردن
تةةايى  كةةة كؤ كةةرَين  ئةةازاد دة جةةةوانان  سةةازي نةو طةةةى ضاك يةةان  ةرمان سةةازى  طةةةى ضاك لةةة  ةرمان يةةان  دادوةرى 
طةةةى  بةةؤ نؤر شةةؤكردنيان  ثَيهاتى ماوةى حوكمةكانى يان هَينانة دةرةوةيان لة نةخؤشخانة يان راطريتنى هامو

بةةؤ دةرو ضةةكردنيان دةدةن  يةةارى ملكة يةةان بِر بةةة بارةكان نةةدارن  نةةةى ثةيوة ئةةةو ليذنا يةةةتى و  نةةى و كؤمةاَل و
بةةةثَيى  كةةان  لةةة ثارَيزطا كةةة  سةةةنتةرى دي نةةةوةى  طةةةَل وةزارةت و كرد هةةةنطى لة بةةة هةما ثرؤطرامَيكى شياندن 

 ثَيويست.
كةةراوة هةَل -2 سةةةر  قةةى لة يةةة دة ئةةةو ماددة كةةةمى  طةةةى ية نةةى ئةو سةنتةرةى كة بِر سةةتؤ طرت بةةة لةئة سةةتَى  دة

يةةان  هةةاتوو  طةةةَلى  كةةة لة يةَةربن  يةةاركراو   شةةةَيكى د يةةازن ثي بةةة ن نةةةى  شةةياندنى ئةوا بةةؤ  جنةةاو  كةةى طو ثرؤطرامَي
كةةةات  سةةةتةبةر دة بةةةؤ دة يةةةان  هةةةاتَيكى طوجناو ضةةةاوةى دا شةةةَيوةيةى سةر بةةةة  خبةةةةن  بةةةةكاريان  يةةَةت وة  بطوجن

 دواترى بِرياردرا بؤيان.بةدواداضوونى جَيبةجَيكردنى ثرؤطرامةكانى ضادَيرى كردنى 
نةةى و  -3 سةةثؤرى دةرو بةةة ث سةةتَى  شةةت ببة مةةةكى ث هةةةر ثرؤطرا بةةةجَيكردنى  بةةؤ جَي يةةة  بةةؤى هة سةةةنتةر 

شةةبةرةكان  مةةاددة هؤ بةةة  بةةوو  ئةةاَلودة  سةةانى  كؤمةاَليةتى و رَينوَينيكارى ئاينى لَيهاتوو بؤ ضارةسةر كردنى كة
 يان كارتَيكار ئةقلييةكان.

كةةا سةنتةر لة ئاستى بةِرَي -4 سةةةرؤكايةتى دة وةبةرايةتى دةبَيت و  ةرمانبةرَيكى خاوةن شارةزايى ثسثؤرى 
 ( ساَل كةمرت نةبَيت.10كة راذةكةى لة )

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
بةة سةةت  بةةا دة كةةات  يةةةوة ب ئةةةو ماددة بةةارةى  يةةة( سوثاس، هةر بةِرَيزَيه دةيةوَيت طفتوطؤ لة  تةةةوة، )بدر ةرز كا

كةةاك  خةةان،  خان، )سةرضنار( خان، )روثاك( خان، مامؤستا )عبدالستار(، كاك )ديارى(، كاك )زانا(، )حسيبة( 
 )ويسى(، )سةرضنار( خان،  ةرموون. 

 بةِريز سةرضنار امحد حممود:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةتى بةِر لةةة ئا سةةةنتةر  خةةاوةن من لة خاَلى ضوارةما تَيبينَيكب هةية  بةةةرَيكى  يةَةت و  ةرمان يةةةتى دةب َيوةبةرا
لةبةر  ،( ساَل كةمرت نةبَيت و ئةم ما ةي بؤ بكرَي10شارةزاى و ثسثؤرى سةرؤكايةتى دةكا كة راذةكةى لة )

 ئةوةي كارةكةي حةساسة، بروانامةكةي كةمرت لة بةكالؤريؤس كةمرت نةبَي لة زانسيت كؤمةاَليةتي، سوثاس.
 
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسي اواز رَيد. بةِرَيز 
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  ةرموو كاك دياري.
 بةرَيز دياري انور محة:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
جةةؤرةي روداوا ئةكةم لة د ست كردني ئةو سةنتةرة كات دياري نةكراوة، ثَيشنياز ئةكةم ماددةي يةكةم بةو 

هةةةم حكو سةةةنتةرةكان  نةةةوةي  كةةرَي )كرد يةةاد ب سةةتان و لَي بكرَي لة كؤتايي ئةوةي بؤ ز هةةةرَيمي كورد مةةةتي 
سةةةنتةرةكان(، 6وةزارةتي ثةيوةنديدار لة ماوةي ) نةةةوةي  بةةة كرد ( مانط سةنتةرةكان بكاتةوة و ثابةند بن 

لةةة  مةةةي  سةةة بروانا خاَلي ضوارةميش هاورام لةطةَل سةرضنار خان هةمان سةرجني مين هةبوو، ئةبَي ئةو كة
شةةكي ( ساَل كةمرت نةبَي و بروانامةي لة بةكالؤر10) يةةان ثزي يؤس كةمرت نةبَي و شارةزايي يان كؤمةاَليةتي 

 تةندروستيش طرنطة، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 سوثاس،  ةرموو حةسيبة خان.
 :ابراهيب بةرَيز حسيبة سعيد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةةاَلودة  ،يةتيياَلزارةتي كار و كاروباري كؤمةة( برطةي يةكةم لة و7ماددةي ) سةةاني  سةنتةرَيكي شياندني كة

بةةةو  شةةة  ئةةةو بة شةةة  ثةةَيب با مةةةزرَي،  يةةةكان دائة كةةةرة ئاقل يةةان كارتَي شةةبةرةكان  بوو بة بةكارهَيناني ماددة هؤ
سةةيت  تةةي تةندرو طةةةَل وةزارة هةةةنطي لة بةةة هةما يةةةتي  بةةاري كؤمةاَل كةةار و كارو تةةي  لةةة وةزارة بةةَي )  لةةَي  شَيوةي 

بةةؤ شةةياندن  مةةةزرَي(،  سةةةنتةرَيكي  يةةةكان دادة كةةةرة ئةقل شةةبةرةكان و كارتَي مةةاددة هؤ بةةة  ئةةاَلودةبوو  سةةاني  كة
 ضونكة ثةيوةندي هةية لة نَيوان هةردوو وةزارةت، ئةبَي وةزارةتي تةندروستيش ئيشةكة بكات، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
 سوثاس،  ةرموو مامؤستا.

 :قادر دبةرَيز عبدالستار جمي
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةار و  تةةي  بةةة وةزارة نةةدي  ضةةةندة ثةيوة تةةة  ئةةةو بابة كةةرد،  ثةةَي  مةةاذةي  خةةان ئا سةةيبة  مةةة حة شةةنيارةكةي ئَي ثَي
بةةة يكاروباري كؤمةاَليةتي نةةدي  نةةدةى ثةيوة ةوة هةية لة دروست كردني ئةو سةنتةرة دوو هَيندة و سَي هة

ئةةةب يةةان  يةةة  يةةة، بؤ سةةتيةوة هة تةةي تةندرو بةةة وةزارة يةةان  بةةَي،  سةةيت  تةةي تةندرو شةةرايف وةزارة يةَةر ئي لةةة ذ َي 
 هةماهةنطي هةردوو وةزارةت بَي، ثشتطريي ثَيشنياري سةرضنار خانيش ئةكةم.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
  ةرموو كاك زانا.

 
 بةرَيز زانا خالد مسايل:
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 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثَيويستة بة هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي تةندروسيت بَي. ،ئةكةمثشتطريي راكةي حةسيبة خان 

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
 سوثاس،  ةرموو بةدرية خان.

 :حممود بةرَيز بةدرية امساعيل
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةةة ب7لة ماددةي ) مةةاددةي ( برطةي يةكةم ثشتطريي قسةكاني مامؤستا عبدالستار ئةكةم،  لةةة  سةةَييةم  طةةةي  ر
 ضارةسةري تووى بووان زياد بكرَي، سوثاس. ( ثَيويستة ثسثؤري ثزيشكي ورد لة7)
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

  ةرموو كاك وةيسي.
 بةرَيز ويسي سعيد ويسي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةار و  ( برطةي يةكةم ثشتطريي ثَيشنياري حةسيبة7لة ماددةي ) تةةي  لةةة وةزارة خان ئةكةم، ثَيشنيار ئةكةم 
كةةةرة  يةةان كارتَي شةةبةرةكان  مةةاددة هؤ بةةة  بةةوو  ئةةاَلودة  سةةاني  شةةياندني كة سةةةنتةرَيكي  يةةةتي  بةةاري كةمةاَل كارو
خةةان  ضةةنار  شةةنياري سةر شةةتطريي ثَي ضةةوارةميش ث طةةةي  لةةة بر ئةقليةكان لةسةر ئاسيت ثارَيزطاكان داىةزرَي، 

يةةان  ئةكةم كة طرنطة ئةو كةسةي يةةةتي  بةةواري كؤمةاَل لةةة  هةةةبَي و  مةةةي  ئةةةبات بروانا بةةةرَيوة  ئةو سةنتةرة 
بؤ ئةوةي لو ماددانة دووركةونةوة،  ،ضونكة ئةويش وةكو جؤرة راهَينانَيكة ،دةروونزاني يان كؤمةَلناسي بَي

 سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 سوثاس،  ةرموو روثاك خان.
 ن:وثاك امحد رمحبةرَيز ر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةاددةي ) لةةة  هةةةر  كةةةم،  خةةان ئة سةةيبة  سةةتار و حة كةةاك عبدال سةةةكاني  شةةتطريي ق مةةاددةي ث بةةةو  ( 7سةبارةت 

 برطةي ضوارةم ثشتطريي قسةكاني سةرضنار خان ئةكةم.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 دكتؤر زَيدان.
 
 
 

 خان: بةرَيز زَيدان رشيد
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 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كةةةم يةةاري ئة كةةاك د خةةان و  ضةةنار  خةةان و سةر سةةيبة  سةةةكاني حة سةةثؤريانةي  ،ثشتطريي ق ئةةةو ث سةةتة  كةةة ثَيوي

بةةواري  بةةؤ  تةةرة  ئةةةو وردة بةةَي  نةةزان  ئةةةبَي دةروو كةةرد  ثةةَي  مةةاذة  شةةي ئا مةةةال وةيس بةةةرَيز  ئةةةكرَين  شةةان  دةستني
شةةانة زؤر  كؤمةَلناسي بؤ ئةو حاَلةتانةي تووى ئةبن، بةاَلم ئةةةو بة لةوانةية كَيشةى دروست بَي دةرضووي 

لةةةو  سةةوود  ئةةةتوانرَي  كةمن بةتايبةت لةو ضةند ساَلةي رابردوو دةرضوو لةوانةية دامةزراو نةبن، لةو كاتة 
سةةةرؤك كةةو  نةةةبَي وة مةةةرج  طةةةر  كةةانن، ئة بةةةاَلم  ،كةسانة وةرطريَي كة ثَيشرت هةمان ثسثؤريان هةية لة زانكؤ

 سثؤرية لة ناو ليذنةكة هةبَي.ئةندامي ئةو ث
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 ليذنةي ياسايي  ةرموو.
 :طهبةرَيز رؤذان ابراهيب علي 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةةح 7سةبارةت بة ماددةي ) ئةةةم  يةةارة  ( هةظالَيت ثةرلةمانتار طوتي بة هةماهةنطي لةطةَل وةزارةت بيت، د
بةةة كةةةين وةزارة يةةة  كةةةم هة طةةةي ية تةةايي بر لةةة كؤ شةةياندني  سةةةنتةرَيكي  يةةةتي  بةةاري كؤمةَلا كةةار و كارو تةةي 

 هةماهةنطي لةطةَل وةزارةت.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 كاك بذار قسةيةكتان هةية؟ 
 :عبداهلل بةرَيز بذار خالد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
طةةةَل وةزارةت،  قسةيةكب هةية لةسةر قسةي رؤذان هةةةنطي لة بةةة هةما خان، وةزارةت لَيرة هاتووة لة كؤتايي 

تةةةي  كةةةة وةزارة كةةةراوة  تةةةةعريفي وةزارةت  سةةةةكان  لةةةة ثَينا ضةةةونكة  بةةةؤ؟  هةةةاتووة،  تةةةةك  تةةةةنيا وةزارة يةةَةرة  ل
 تةندروستية.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
  ةرموو وةزيري تةندروسيت.

 وةزيري تةندورسيت: / بةرزجنيحسني بةرَيز د. سامان
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةؤ  نةةان  تةنيا يةك كؤمَينت سةبارةت بة سةنتةرةكان، ئةوة سةنتةرَيكي كؤمةَلايةتيش شياندنةوةية بؤ راهَي
هةةةنطي  سةةراوة هةما خةةوارةوة نوو لةةة  كةةردن،  سةةةر  سةةةرنتةري ضاسةرة لةةة  يةةاوازة  سةر ثيشةيي خؤي، بؤية ج

كةةات، لةطةَل وةزارةت، ثشت سةةةنتةرة ب ئةةةو  يةةةتي  سةةي و بةرَيوةبةرا سةةي و دةروونا طريي ئةوة ئةكةين كؤمةَلنا
نةةني  ئةكيد لة قةزار و ناحيةكانيش ئةطةر ئيمكانيةت ئةبَي ثيَويستة، سوثاسن بةاَلم لةطةَل شةى مانطةكة 

 ضونكة بارطراني دارايي لةسةر حكومةتة، بؤية بة كراوةيي جَي بَيَلني، سوثاس.
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَي د.بةِرَيز 
 ماددةي دواتر.

 :جالل حممد امني امحدبةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةشي سَييةم:
 مؤَلةتداني هاوردة كردن و هةناردة كردن و طواستنةوة و مةرجةكاني بةخشيين مؤَلةت:

 (:8ماددةي )
يةةان و يةكان و ثيشينة كيميايييهاوردة كردني ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكةرة ئةقل 1 ةكان و هةناردة كردن

نةةةةة  نةةةةدي الية طةةةةرتين رةزامة ئةةةةةبَي ، دواي وةر يةةةةر  نةةةةدي وةز بةةةةة رةزامة لةةةَةةتيان  بةةةةة مؤ سةةةةتنةوةيان  طوا
 ةكاني ئاسايش.يتايبة ةندي

هةةةموو 31مؤَلةت بؤ ماوةي يةك سالي شياو بؤ نوَي كردنةوة ئةبةخشرَيت و لة ) -2 ( ي كانووني يةكةمي 
 كؤتايي ثَي دَي بة كارثَيكردني. ساَلَيه

شةةينة  -3 يةةان ثَي يةةة  كةةةرة ئةقل يةةان كارتَي شةةبةرة  مةةاددةي هؤ ئةةةو  كةةراوي  يةةاري  بةةري د لةَةةت  شةةيين مؤ لةةة بةخ
ئةةةو  سةةتنةوةيان  يةةان طوا يةةان  كيميايانة رةضاو ئةكرَي كة ليذنةي بااَل بة رةزامةندي داوا لةسةر هاوردة كردن

 ساَلةي مؤَلةتةكةي تَيدا بةخشراوة.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. ةِرَيز ب

كةةاك  نةةا،  كةةاك زا بةةان،  كةةاك دا كةةاروان،  كَي قسةي هةية؟ )كاك سريوان، شادية خان، كاك مةم، كاك دياري، كاك 
 زَيدان، بةدرية خان، دكتؤر حمي الدين، كاك مسليب، كاك ياسني(،  ةرموو كاك ياسني.

 خضر طه:بةرَيز ياسني 
 رلةمان.بةرَيز سةرؤكي ثة

كةةردن و  هةةاوردة  ئةةةلَي  سةةتا  طةةةي ئَي ئةةةو بر سةةةر  بةةةاَلم لة كةةةم،  سةةة ئة كةةةم ق نةةدامب  كةةة ئة مةةن تا بةةزامن  وا
شةةنيار  سةةتان، ثَي نةةة كورد سةةتا دَي نةةةي ئَي ئةةةو ماددا يةةة  ثةةَيب وا لةَةةت،  شةةيين مؤ جةةةكاني بةخ طواستنةوةي و مةر

طةةان، ل نةةةك بازر بةةَييَن،  خةةؤي  بةةؤ  نةةة  ئةةةو ماددا هةةةرَيب  هةةةر ئةكةم بؤ حكومةتي  نةةة  ئةةةو ماددا ئةةةوةي  بةةةر  ة
هةمووي بة وةرةقةي سةيدةليةكان دَينة كوردستان، تراماَلة، ظاليؤمة، حةز ئةكةي هةمووي ئةخوَينمةوة و 
بةةؤ  سةةتة  يةَةيَن، را نةةة د ئةةةو دةرما يةَةه  كةةة بازرطان نةةة  سةةتا هة بة جةنابي وةزيريش ئةَلَيمن ئةو دةرماخنانةي ئَي

يةَةرة  يةَةن ل بةةةاَلم د شةةة،  سةةةري نةخؤ تةةي ضارة هةةةرَيب و وةزارة مةةةتي  كةةةم حكو شةةنيار ئة كةةةم، ثَي سةةيت ئة درو
لةةة  سةةيارة  ئةةةو ثر نةةةيهَييَن،  كةةةس  هةةَييَن،  خةةؤي بي بةةؤ  تةندورسيت ئةو ماددةي ئةو شتانة لَي دروست ئةكرَي 

( كارتؤن ترماَل لة بازرطانَيه بطريَي لة سةيدةليةيةك  و دوايي لة وةرةقةي 800بةرَيز وةزير ئةكةم، ئايا )
نةةةبَي، سةيدة لية ئةلَي ئةوة بؤ ئةو هاتووة، كوردستان ئةو هةموو تراماَلةي بؤ ضية ئةطةر بؤ ئةو دةرمانة 
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تةةةنيا  ئةةةكرَي  سةةت  لةةَي دور بؤية ثيشنيار ئةكةم و دوا ئةكةم ثشتطرييب بكةن كة ئةو ماددانةي ئةو شتانةي 
 سوثاس. حكومةتي هةرَيب بيهَييَن كةس بؤي نةبَي بيهَييَن بة بَي هي  ثاساوَيه،

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيز  اوارَيد. بةِرَيز 
 ب.كاك مسلسوثاس،  ةرموو 

 :رسول ب عبداهللبةرَيز مسل
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةةاو يةةة  بةةةو ماددة كةةةرة ئةقَليوسةةةبارةت  شةةبةرةكان و كارتَي مةةاددة هؤ نةةي  يةةارة يةةردة كرد تةةايي د تةةا كؤ ةكان 
شةةيش،  ،ر ئةبَيمؤَلةتةكة نووسراوة بة رةزامةندي وةزي يةةةكاني ئاساي نةةة تايبة ةند طةةرتين الية لةةة دواي وةر

نةةدي  بةةة رةزامة سةةراوة  يةةارة نوو تةةة د شةةيين مؤَلة هةةةمان بةخ كةةة  ثَيب واية ئةو برطةية لةطةَل برطةي سَييةم 
تةةةوة،  كةةرَي و رَيكبخرَي هةةةَلكَيش ب يةةة تَيك ثةةَيب وا يةةة  لةَةا، بؤ نةةةي با نةةدي ليذ بةةة رةزامة سةةراوة  يةةي نو يةةر، دوا وةز

هةةةر دوو بةةؤ  نةةة  ئةةةو ماددا نةةي  هةةاودرة كرد بةةؤ  سةةاَلَيه  ةميش كة ماوةي ساَلَيه دياري كراوة، ثَيب واية ماوةي 
 كؤمثانيايةك يان هةر جيهةتَيه زؤرةن شةى مانط كا ية، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
 سوثاس،  ةرموو كاك حمي الدين.

 بةرَيز حمي الدين حسن يوسف:
 رَيز سةرؤكي ثةرلةمان.بة

يةكان و يردة كردني ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكةرة ئةقلودوو ثرسيارم هةية، بةتايبةت ئةوةي يةكةم، هاو
لةَة بةةة مؤ سةةتنةوةيان  يةةان و طوا هةةةناردة كردن ئةةةبَيثيشينة كيميايةكان و  يةةر  نةةدي وةز بةةة رةزامة ، دواي ةتيان 

يةةة  وةرطرتين رةزامةندي اليةنة تايبة ةنديةكاني سةةةرؤكي ليذنةكة سةةيت  ئاسايش، ئةزانني وةزيري تةندرو
ضةة مةةةت  نةةازامن حكو بةةدات  لةَةةت  ئةةةو مؤ نةةدي يكةةة  كةةاني تايبة ة لةةة دةزطا سةةةتة  طةةرتين روخ كةةة دواي وةر ية 

لةةة ) ( ي 31ئاسايش، ئةوةي تر دووةمة، مؤَلةت بؤ ماوةي يةك سالي شياو بؤ نوَي كردنةوة ئةبةخشرَيت و 
سةةا شةةةمي كانووني يةكةمي هةموو  يةةوةي شة لةةة ن سةةَي  طةةةر كة ئةةةي ئة كةةارثَيكردني،  بةةة  ثةةَي دَي  تةةايي  َلَيه كؤ

مانطي يةكةم وةريطرت، مادام بؤ يةك ساَل وةرئةطرَي لةو رؤذةي وةريطرتووة لةو رؤذة كؤتايي ثَي بَي، نةك 
 ( كؤتايي ساَل كؤتايي ثَي دَي، سوثاس.31خةَله لة مانطي شةشة يان نؤ وةرئةطرَي دواتر لة )

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. ِرَيز بة
 سوثاس،  ةرموو دكتؤر زَيدان.

 
 
 

 بةرَيز زَيدان رشيد خان:
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 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةةيب  ثشتطريي لة ثَيشنياري كاك ياسني و دكتؤر حمي الدين ئةكةم، سةبارةت بؤ مؤَلةتي يةك ساَل هةمان رة

( كؤتايي ثَيبَيين؟ 31( مؤَلةت بدةي بة كةسَي ضؤن ئةتواني لة )10( يان مانطي )11هةية، ئايا لة مانطي )
يةةاري  سةةاَلةكة د نةةةك  سةةاَلَيه،  بؤية واباشرتة لةو برطةية بَلَيني مؤَلةت بؤ خودي هاوردةكة ئةدةين بؤ ماوةي 

 بكرَي، ئةو ماددةية هاوردةكةي دَي بؤ ماوةي ساَلَيه بَي مؤَلةتةكة.
 ةرؤكى ثةرلةمان:/ سنيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

  ةرموو كاك سريوان.
 بةرَيز سريوان  رج حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان,
مةةةاددةي ) مةةةان  كةةةردن و 8بَيطو هةةةاوردة  ضةةةونكة  بةةةَي،  طةةةرنطرت  تةةةةر و  كةةةان خة هةةةةموو ماددة لةةةة  طةةةة  ( رةن

ة مؤَلةت مؤَلةتةكةيةتي، ئةو كةسانةي ئةوة ئة رؤشن بة ناياسايي بابول  ةرةج بَي، نووسراوة طواستنةوة ب
كةةةس  كةةة  ئةةةبَي تا يان بة رةزامةندي وةزير بَي دواي وةرطرتين رةزامةندي ئةوة زؤر زؤر زيادةية، ثَيب واية 
لةَةَيب  ئةةةوةى ب بةةا  يةةة  سةةتةوخؤ ن شةةيش را مةةادام ثةخ نةةةبَي،  تةةر  سةةي  بؤ ئةو شتة بةرثرسيار بَي وةزير بَي، كة

سةةتان ئَي سةةنوورةكاني كورد لةةة  كةةةس ئةطةر بة موزايةدةى حسَيب بَي،  مةةزاي  اَلن بةةة ئي كةةة  بةةةقي هَيَل سةةتا تة
لةَةةت  سةةةي مؤ ئةةةو كة يةةة  ثةةَيب وا يةةةت،  مةةة نة دَيتةوة بة ثارة، ئةو بةاَليةي بةسةر ميللةتان هاتووة بةسةر ئَي
نةةةبَي،  يةَةدا  تةةري ت هةةةتَيكي  هةةيج جي سةةياريةتني  لةةة بةرثر بةةَي  ئةةةو  ئةةةوةي  بةةؤ  بةةَي  ئةدات تةنيا بةرَيز وةزير 

 ني كاك ياسني ئةكةم، سوثاس.ديسانةوة ثشتطريي لة قسةكا
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 سوثاس،  ةرموو كاك دابان.
 بةرَيز دابان حممد حسن:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

خةةاوةن  ئةةةوانيش  ئةةةدرَي،  ثةةَي  لةَةةتيان  كةةة مؤ كةةردووة  يةةاري  ديارة لة دوو ماددةي دواي ئةوة ئةو اليةنانةي د
يةةاد كارطة و كؤمةَلَي بةةؤ ز يةةةكي  كةةةم برطة سةةتا داوا ئة مةةاددةي ئَي لةةةو   شوَيين ترن كة ئةشَي مؤَلةت وةرطرن، 

ئةةةزمووتي  بةةردوو  مةةاوةي را لةةة  مةةة  ضةةونكة ئَي لةَةةت،  بةةة مؤ شةةتنة  كةةرين و  رؤ نةةي  بكرَي ئةويش قةدةية كرد
تةةر، داوا ئة يةةةني  بةةة ال شةةنةوة  ئةةةطرن و ئةيفرؤ لةَةةت وةر نةةةي مؤ ئةةةو اليةنا سةةةر  يةةة لة مثةةان هة كةةةم خرا

شةةتطريي  نةةةكرَي، ث لةَةةت  شةةتين مؤ كةةرين و  ر لةَةةي  نةةي مامة يةةة كرد ئةةةويش قةدة كةةرَي  ماددةيةكي  بؤ زياد ب
 قسةكاني كاك ياسني ئةكةم.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
  ةرموو كاك كاروان.
 :عبداهلل بةرَيز كاروان عبدالرمحن
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 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةاددةي ) هةةةبَي، ( ث8لة  مةةايف  سةةيت  يةةري تةندرو تةةةنيا وةز تةةة  ئةةةو مؤَلة قةةة  كةةةم، حة مةةامن ئة شةةتيواني هاورَي

مةةاددةي  ضونكة لة دوايي كَيشةي طةورة دروست ئةكات، ثشتيواني قسةكاني كاك ياسني ئةكةم هةرضةند لة 
هةةاتووة، ب30) تةةريش  كةةاني  لةةة مادةة كةةةين  شةةةي ب يةةاتر موناقة طةةةي ِر( ئةو ثرسة هاتووة كة ئةكرَي لةوَي ز

ئةةةو بِر يةةة  شةةيين سَييةم، ثَيب وا كةةات بةخ سةةت نا مةةة، ثَيوي مةةاددةي ثَينجة شةةةمي  طةةةي شة بةةارةي بر يةةة دوو طة
سةةتةاَلتي مؤَلةت بَلَيي دياري كراوة، ضونكة ئةو بِر بةةااَل دة نةةةي  كةةاتَي ليذ ئةةةكات،  يةةاري  بةةااَل د نةةةي  ة خؤي ليذ

 ثَي بكرَيتةوة، سوثاس.ة دووبارة لَيرة ئاماذة يئةوةية كة برةكة دياري بكات حةق ني
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 سوثاس،  ةرموو كاك زانا.
 :مسايل بةرَيز زانا خالد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةةةر لةةة بِر بةةؤ  سةةتة  لةَةةت ثَيوي كةةةم، مؤ يةَةدان ئة تةةؤر ز لةةدين و دك حمةةي ا كةةاك  كةةةي  شةةتطريي را طةةةي دووةم ث

كةةراوة هاوردةيةك بؤ ماوةي ساَلَيه  شةةان  خيةةةي دةستني ئةةةو تار كةةات،  نةةةوة ب نةبَي، بؤي هةبَي داواي نوَي كرد
مةةاددةي البرَي، برطةي سَييةم باس لة بةخشيين مؤَلةت ئةكات، لة بةخشيين مؤَلةت بِر ي دياري كراوي ئةو 

بةةة رةزاميهؤشبةرة يان كارتَيكةرة ئةقلي بةةااَل  نةةةي  كةةة ليذ نةةدي داوا ة يان ثَيشينة كيميايانة رةضاو ئةكرَي  ة
كةةةين ولةسةر هاو بةةؤ ب يةةةكي  ردة كردنيان يان طواستنةوةيان ئةو ساَلةي مؤَلةتةكةي تَيدا بةخشراوة، ئيزا ة

كةةة  بة ثشت بةسنت بة حوكمي برطةي شةشةم لة ماددةي ثَينجةمي ئةو ياسةية، ضونكة لةوَي دياري كراوة 
 هاوردة كردني. ليذنةي بااَل سااَلنة ئةو برانة دياري ئةكات كة ثَيويسنت بؤ

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيز  اوارَيد. بةِرَيز 
 سوثاس،  ةرموو كاك دياري.

 َيز دياري انور محة:رةب
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةكان يةةلة برطةي يةكةم ثَيشنيار ئةكةم بةو جؤرة بَي، هاوردة كردني ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكةرة ئةقلي
ئةةةبَي دواي و ثَيشينة كيميايةكان و هة يةةر  نةةدي وةز ناردة كردنيان و طواستنةوةيان بة مؤَلةت يان بة رةزامة

نةةدةكاني  نةةة تايبة ة نةةدي الية طةةةَل رةزامة ئةةةبَي لة يةةر  نةةدي وةز بةةة رةزامة نةةة  ئةةةو دواي وةرطرت طةةرتين،  وةر
ةرة ةةةت ئاسايش و ئةجنومةني بااَلي ماددة هؤشبةرةكان، لةبةر ئةوةي ئةوة بابةتَيكي طشتطرية، بؤ ئةوةي د

بةةَي و  طةةادار  نةةة ئا ئةةةو ئةجنومة سةةتة  يةةة ثَيوي تةةر، بؤ دروست نةكات بؤ قؤر  كاري يان بؤ  وونة هةرشتَيكي 
يةةان  يةةر  خةةودي وةز بةةةس  نةةةك  بةةَي  طةةادار  كةةة ئا شةةيت ئةجنومةنة بةةة ط تةةة  اليةني ثةيوةنديدار و وةزيريش، وا

تةةؤ يةَةدان و دك تةةؤر ز كةةاك دك سةةةكاني  كةةةم، اليةنَيه، لة خاَلي دووةم ثشتطريي ق بةةان ئة كةةاك دا لةةدين و  حمةةي ا ر 
نةةةوة  نةةوَي كرد بةةؤ  شةةياو  سةةالي  يةةةك  مةةاوةي  بةةؤ  لةَةةت  كةةرَي )مؤ لةةَي ب جةةؤرة  بةةةو  خةةاَلي دووةم  ثَيشنيار ئةكةم 
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ئةةةبَي دةر ةةةتي 31ئةبةخشرَيت و لة ) ( ي كانووني يةكةمي هةموو ساَلَيه كؤتايي ثَي دَي بة كارثَيكردني، 
يةةةك و يةكسان بؤ هةموو خوازياران وةكو يةك  ضةةةند كؤمثانيا يةةان  نةةةكرَيت،  كةةاري  وابَيت، واتة لةوة قؤرخ

 ضةند دةرماخنانةيةك ئةو مؤَلةتة وةرطرن، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

  ةرموو كاك مةم.
 :قانن بةرَيز مةم برهان حممد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةةة  يةَةه  سةةَييةم جؤر طةةةي  كةةةم و بر طةةةي ية هةةابر كةةة  كةةةميان  مةةةوة، ية يةةةك ئةبين مةةاددةي دروودذ  نةةي  ة كرد

شةةنيارَيه  يةةة ثَي يةةة، بؤ نةةةي بااَل سةةتةاَلتي ليذ لةةة دة سةةَييةم  طةةةي  لةةة بر يةةرة،  سةةتةاَلتي وةز لةةة دة شةةبةرةكان  هؤ
شةةَيوةي  ئةخةمة روو بؤ دارشتنةوةي ئةو دوو برطةية و لَيه طرَيداني ئةو دوو برطةية ثَيكةوة، يةكةم بةو 

لةة كةةرَي ) شةةينة لَي ب يةةةكان و ثَي كةةةرة ئةقل شةةبةرةكان و كارتَي مةةاددة هؤ نةةي  هةةاوردة كرد لةَةةت و  شةةيين مؤ ة بةخ
كيميايةكان و هةناردة كردنيان و طواستنةوةيان بة مؤَلةت يان بة رةزامةندي وةزير ئةبَي دواي رةزامةندي 

ئةةةبَي ئ نةةاوة  مةةان ثَيكهَي يةةةكي بااَل مةةة ليذنة بةةااَل، ئَي نةةةي  نةةداماني ليذ نةةةي ئة ئةةي زؤري كةةةين، رة ثةةَي ب عةةتريايف  ي
كةةة ) كةةةم  نةةة ئة كةةانوون 31زؤرينةي ليذنةكة يةكاليي ئةكرَيتةوة، بؤ دووةميش ثشتيواني ئةو هاورَييا ( ي 

 ( كؤتايي دَي، سوثاس.31( مؤَلت بدةي بلَيي لة )11البرَي، مةنتق نية لة مانطي )
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 ةدرية خان.سوثاس،  ةرموو ب
 :حممود درية امساعيلبةرَيز ب

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
اي ئاسايش؟ ؤشبةر بة رةزامةندي وةزير و دةزطبرطةي يةكةم بؤضي رَيطا دراوة بؤ هاوردة كردني ماددةي ه

 ، سوثاس.ةوانةي يةكن( ثَي 9و  8لة كاتَيكدا لة هةردوو ماددةي )
 ةرلةمان:/ سةرؤكى ثنيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

  ةرموو ليذنةي ياسايي و ليذنةي تايبة ةند ئةطةر قسةيةكتان هةية.
 :حممد بةرَيز د. شايان كاكة صاحل
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 وةاَلمي بةدرية خان، بؤضي مؤلًََةت ئةبَي بة ماددةي هؤشبةر؟ لةبةر ثَيداويسيت ثزيشكي و زانسيت.
 ةرلةمان:/ سةرؤكى ثنيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

  ةرموو وةزيري تةندروسيت.
 

 /وةزيري تةندروسيت: حسني بةرزجني بةرَيز د.سامان
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 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شةةبةرةكان و  مةةاددة هؤ نةةي  هةةاوردة كرد كةةةم،  طةةةي ية بةةة بر سةةةبارةت  يةةةك،  لةةة  نةةزيكن  سةةيارةكان  زؤربةي ثر

واستنةوةيان بة مؤَلةتيان بة رةزامةندي كارتَيكةرة ئةقليةكان و ثيشينة كيميايةكان و هةناردة كردنيان و ط
ئةةةوةي  ئةةةكات،  لةَةةت  سةةي مؤ سةةايش، با يةةةكاني ئا وةزير ئةبَي ، دواي وةرطرتين رةزامةندي اليةنة تايبة ةند
ئةةةوةي  يةةر و  نةةدي وةز بةةة رةزامة يةةة  مؤَلةتي هاوردة كردني هةية يان بة رةزامةندي وةزير، مةبةست لةوة ن

يةةر ن نةةدي وةز ئةةةلَي يةةة، مةيتر بة رةزامة كةةة  ئةةةخريييت  سةةتةواذةي  طةةةَل دة يةةة لة لةَةةت هة يةةة حا سةةت ئةوة بة
لةةة  تةةةنيا  نةةةك  شةةارةكانيش  نةةاو  لةةة  شةةبةر  مةةاددةي هؤ سةةتنةوةي  سةةاي طوا بةةةثَيي يا ضةةونكة  سةةتنةوةيان،  طوا
مةةاني  يةةان دةر شةةبةر  مةةاددةي هؤ نةةدَي  يةَةت و هة سةةازَيه ب طةةةر دةرمان نةةةت ئة تةةة ذةورةوة تةنا كةةان بَي دةروازة

بةةَي  يةَةرة سركردني ثَي  ئةةةدرَي، ل لةَةةم  لةةة قة بةةار  بةةة تاوان سةةا  بةةةثَيي يا نةةةبَي  ثةةَي  مسةةي  سةةراوَيكي رة طةةةر نوو ئة
سةةي  سةةاَلَيه، با مةةاوةي  طةةةي  لةةة بر رةزامةندي وةزير مةبةسيت لة طواستنةوةية كة حاَلاتي تايبة ةند هةية، 

ثةةَي ( ي كانووني يةكةم كرا، راي خؤشب واية وةك بةرَيز كاك زانا باسي كرد هةر هاورد31) لةَةةتي  يةةةك مؤ ة
هةةةر  سةةتا  كةةو ئَي كةةات، وة يةةاتر ب كةةردن ز سةةةروب  سةةبةي تة طةةة ن ئةةةوةي رةن بةةةر  كةةةين، لة سةةاَل نة سةةي  بدرَين با
ئةةةكات  ئةةةوة  سةةي  لةَةةت با شةةيين مؤ لةةة بةخ سةةَييةم  خةةاَلي  ئةةاخري  هاوردةيةك مؤَلةتي ثَي ئةدرَي، سةبارةت بة 

وة بري دياري كراو مةبةسيت تةقدير حاجةية لة ليذنةي بااَل رةزامةندي داوا ئةوة مةبةسيت لة ليذنةي بااَل
بةةةرَيزَيه  طةةة،  لةَةة طرن قةةدير حا ضةةونكة تة تةةةوة،  ئةةايتب دةطرَي كةرتي تايبةت و كةرتي طشيت ضةند دةرمان و 
ئةةةو  باسي ئةوةي كرد حكومةت خؤي هةلسَي، كة حكومةت رَيطة ثَيدان و هاوردة كردن نةدات خؤي نايةت 

يةةاري ماددةية، بؤية كؤمثانيا هَين كةةردن د هةةاوردة  انةكةي بةس وةسيلةيةكي طواستنةوة بَي، ضونكة لة بري 
جةةي  نةةة ) نةةان بؤ وو بةةةر هَي طةةةي وة ضةةونكة كار بةةةكاردَي،  ضةةةندي  ئةكرَي بؤ كام نةخؤشخانةية و بةضي و 

ة و ئيس كةي( لة واَلتي بةريتانيا ئةسَلةن نايداتة كؤمثانيا ئةطةر شوَيين دياري كراوي ديلظةريةكة لة كوَيي
 بؤ ئةوَي نةبَي، بؤية كؤمثانيا بةس دةوري طواستنةوةي ئةبَي، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
 سوثاس،  ةرموو دكتؤرة شايان.

 :حممد بةرَيز شايان كاكة صاحل
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةةة شةةرَيتةوة،  لةَةةت بفرؤ نةةابَي مؤ كةةرد  مةةاددةي )يةك لة ئةندامان باسي ئةوةي  لةةة  سةةَييةم و ( بِر15وة  طةةةي 
 ضوارةم ئاماذةي ثَي دراوة، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
  ةرموو.

 
 بةرَيز شادى نوزاد وهاب:
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 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يةةة بِر ئةةةوةي هة كةةةم،  نةةا ب تةةة تةنيا ويستب ثشتطريي راي هاوكارم كاك زا كةةة دَي كةةراو  يةةاري  كةةي د بةةؤ َي نةةاوةوة 

مةبةستَيكي دياري كراو مؤَلةت ثَي بدرَي، نةك ئةوةي مؤَلةت بؤ ساَلَيه بَي، ضونكة ئةطةر بؤ ساَلَيه بَي بؤ 
بةةرة  بةةةو  بةةيَب،  تةةر  هةر كؤمثانيا و اليةنَيكي دياري كراو كة ماددة بَينن ئةطةري ئةوة زؤرة كة تيجارةت زؤر

لةةَي بكةو تةةري  هةةاوِرديارة كراوةي دَي ئةطةر هةية شيت  ئةةةوة  بةةةر  تةةةوة، لة ئةةةو َي نةةةم  ئةةةو بةرَيزا هةةةموو  اي 
 رايةيان هةبوو، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، ماددةي نؤ.

 بةرَيز رؤميؤ حزيران نيسان: 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:9ماددةي )
يةةان نابَي ماددةي هؤشبةر يان كارتَيكةري عةقلي يان ثَيشينةي  كةةرَي  هةةةناردة ب يةةان  كةةرَي  كيميايي هاوردة ب

بةةةكاربهَينرَي  ،بطوازرَيتةوة يان بثَيندرَيت يان بةرهةم بهَيندرَي يان دروست بكرَي يان بة خاوةن بكرَي يان 
 َي يان دةست بةسةر داطرتين بكرَي، سوثاس.يان بةردةست بكر

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 . ةرموو كاك ديارى
 بةرَيز ديارى انور محة رحيب:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
(م ثَيشنياز دةكةم دةَلَي وةزير بة بِريارَيكى هؤدار بؤي هةية بةخشينى ئةو 2ماددةى دةيةم بِرطةى )

ثَيشنياز دةكةم  ،ئةطةر ئةو مةرجانةى لةم ياسايةدا دةقيان لةسةر كراوة نةيةتة دى ،مؤَلةتة رةتبكاتةوة
بةَلكو وةزيرو ئةو ئةجنومةنة بااَليةى ماددةى هؤشبةر هةردووكيان  ،بةتةنها دةسةاَلتى وةزير نةبَيم ئة

 .، زؤر سوثاسكةواتة وةزيرو ئةجنومةنى بااَل ،ثَيكةوة
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 بةَلَي سوثاس بةدرية خان  ةرموو.
 بةرَيز بدرية امساعيل حممود:

 سةرؤكى ثةرلةمان. بةرَيز
  :ضونكة ثَي ةوانةى ئةو خاَلةية ،(البربَيت10ن ثَيب باشة ماددةى )م

(ى دةستورى كؤمارى عَيراق بؤ ئةوةى كة 2نادةستوريةو تَيه دةطريَيت لةطةَل ماددةى ): يةكةم
 .ما نةطؤرةكانى ئاينى ئيسالمثَي ةوانةية لةطةَل بنة

 .ئاداب ئاسايش و ئاشتى كؤمةاليةتىنيزامى ئام و تَيه دةطريَيت لةطةَل ثرةنسيثى  :دووةم



 202 

 .ئيستغالل بوةستَينَيت، زؤر سوثاس : كردنةوةى دةرطاى بازرطانى سنوردار هةرطيز ناتوانَي كةسَييةم
 :سةرؤكى ثةرلةمان /نيق حسيواز  ابةرَيز د.رَي

 زؤر سوثاس كاك بةَلَين  ةرموو.
 ز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيب:بةرَي

 سةرؤكى ثةرلةمان. بةرَيز

ةكان ناوةندى توَيذينةوةى زانستى ية ئةَلَي  ةرمانطةكانى هةرَيب و ثةميانطا زانستيولة خاَلى يةكةمدا هاتو
بَيجطة لة  ةرمانطةكانى هةرَيب دةتوانَي ئةو ثةميانطا  ،شةيةكى بؤ زياد بكةينوهةروةها و ،دان ثَينراو

يةكانى ضونكة ئةمانة ئةهليشن و ئةوانةى ثسثؤري ،ةت ثَيدراوَيذينةوةى زانستى مؤَلزانستيةى ناوةندى تو
ةكان ئةخوازَي ثرسيارَي ئةكةم لة دواى كةليمةى يتَيكةرة ئةقَليَينانى ماددةى هؤشبةرةكان يا كارهبةكار

و بؤ ثةميانطا  دواى ئةوانة بؤ  ةرمانطةكانووة بةب زشةكانى كة رَيوة ووئةوانة ئةو دَيرةى كة هاتو
 .، زؤر سوثاسيشةزانستيةكان

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
 .سةرضنار خان  ةرموو
 بةرَيز سةرضنار امحد حممود:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 .قسةكةى من كرا زؤر سوثاس
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 .د.امساعيل  ةرموو
 :هطبةرَيز د.امساعيل على 

 رؤكى ثةرلةمان.بةرَيز سة

دةرمان راطةياندن ية؟ نوسينطةكانى راطةياندنى داومن بةس ثرسيارا ظى ئةز بزامن مةقسةد ظَي كةليمة ضي
 .حةتا تةسثيت بيت مؤَلةتى ثَيبدةنة؟يمةبةست ضي

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 .بةرَيز وةزيرى تةندروستى  ةرموو زؤر سوثاس
 :ن حسني برزجنى/وةزيرى تةندروستىابةرَيز د.سام

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان باسى مؤَلةت وةزير نةبَي و ليذنةى بااَل  ،زؤر سوثاس سةرؤكى ثةرلةمان

بؤية لة دةسةاَلتى وةزيرة  ،بةاَلم  مؤَلتى رؤذانةو كاروبارى رؤذانة ،ت و رَينمايي بة دواداضوون دةكاتسياسة
مؤَلةتى باسى ئةوةيانكرد كة ئةوانةى مؤَلةتيان  ،بطرَيت كة باسكراوةت بدات يان بةخشينةكة وةرة مؤَلةك

واتا مؤَلةتى هةية لة حكومةتى  ،وسراوة دانثَينراو دانثَينراوو ةرمانطةكان يان ثةميانطةكان وابزامن ن ،هةية
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مانطةكان ثةميانطةكان ثةميانطاكانى هةرَيب باسى ئةوانةى دةكات ئةوانة بة سيفةتى ئةوانةى ثَيشةوةية  ةر
َيويستة ئةو ئةو ماددةية  ث ناوةندةكانى توَيذينةوة  ةرمانطةكانى هةرَيميش مةبةستى هةمو ئةوانةية كة

طةر ثسثؤرى ، واتا ئةةكانيان لة بةكارهَينانى لةماددة هؤشبةرةكانةيكةواتة ثسثؤري ،ماددةية بةكار بَينى
، مةكتةب ئيعالمى مةبةستى مةدخةل و ثَيويست ناكا رَيطاى ثَي بدرَينةبوبةكارهَينانى ماددةى هؤشبةرى 

و  مثانيابةاَلم ثَيشنيار دةكةم لَيرة كؤ ،ريكاتى دةرمانة بة عام باس دةكاتعنى كؤطاى دةرمان و شةةو ي
ضونكة  ،ةينة دةرمان و ثَيداويستى ثزيشكىنوسينطةكانى داودةرمان باس بكةين وشةى داودةرمانيش بك

ةندة مةكتةب ئيعالم ئَيستة ضهةر ،مثانياكان ناونيشانيان واية كؤمثانياي دةرمان و ثَيداويستى ثزيشكىكؤ
شةى كؤمثانياى خبةينة ثَيشى وبؤية باشرتة و ،يدا هةيةةلة هةرَيمى كوردستان كارى ثَي ناكرَي بةس لة ب

 .، زؤر سوثاسكؤمثانياو نوسينطةكانى راطةياندن مةكتةب ئيعالمى
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. ز بةِرَي

بةراستى من خؤشب تَيناطةم  ،بةرَيز جةنابى وةزير نوسينطةكانى راطةياندنى داو دةرمانى مؤَلةت دراو
 ؟ ييةمةبةست ض

 :ان حسني برزجنى/ وةزيرى تةندروستىبةرَيز د.سام

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كؤمثانيا داو دةرمان و ثَيداويستى  ،كؤمثانيا هةية ،مان هةيةكؤطاى دةر ،لة عَيراقدا صةيدةليةمان هةية

ئامَير دةهَييَن  ،هةندةك كؤمثانيا هةية بةس ئامَيرى ثزيشكية ،ةكةىيثزيشكى دَييَن بة طوَيرةوى ثسثؤري
واتا ئةوانةى كة  ،هةندةك كؤمثانيا هةية بةس ثَيداويستى ثزيشكى ،هةندَيه كؤمثانيا هةية بةس دةرمانة

ئةوة كؤمثانيا  ،ةيهةندَي كؤمثانيا هةية دةرمان و ثَيداويستى ثزيشكي ،ر بةكاردَيت و  رَي دةدرَيتيةك جا
ئةوةى لة ناو  بازارة لة نَيو ئةوانةدا كؤطا وةسيتَيكة لة بةينيان كة زؤر  ،دةى هَينَيت صيدةلية دةيفرؤشَيت

نى  سيستةمى تةندروستى ثَييان زيادة راى جياوازى هةية هةندَيه لة رايةكان ضاكسازى كردنيان لة ضاكرد
جارَيكى تر  ،هةية لة كؤمثانيا دةكرَيت مةبةستب مةدخةلة ئةو مةدخةالنةى كة لة بازاردا ،كؤطا

مةكتةب  ،مةدخةل نةما ،يدا كاتي خؤى بة بِريارَيه كؤطا نةماةةكان لة بيدةيفرؤشَيتةوة صيدةلي
ئَيستاى  ،مةكتةب ئيعالمى ئيشى مةدخةل دةكات ،واية ئيعالميان دانا بة ناوى مةكتةب ئيعالمى ناوةكةى

، زؤر ةيلةوَي مةدخةل هةيةو مةكتةب ئيعالمى هةية لة هةرَيمى كوردستان تا ئَيستا مةكتةب ئيعالمى ني
 .سوثاس

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 .ان ئَيستا الى بدةين ئةو بِرطةيةثَيشنيارى جةنابت
 
 
 :ان حسني برزجنى/ وةزيرى تةندروستىسامبةرَيز د.
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 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كؤمثانياو مةكتةب ئيعالمى نةوةك لة داهاتودا بكرَيتةوة كارى ثَي  ،باشرتة كؤمثانيا ئَيستا ئيشةكة دةكات

بكرَي، ضونكة دووراى جياواز هةية لة سةنديكاى دةرمانسازان لة وةزارةتى تةندروستى لة ضاككردنى 
يان كؤطاكان مةدخةل هةبَي لة كاتى ئَيستادا داخستنى  ،ى تةندروستى مةكتةبى ئيعالمى هةبَيتسيستةم
ا كؤطا نةمَينَيت ودوبؤية رةنطة لة داهات ،مةدخةلةكان خةَلكَيكى زؤر بَي كار دةبَي نان بِراو دةبَي هةموو

سيلسيلةى كةمرت  ، دةبَيتضونكة نرخةكةى هةرزانرت راوةدةستَيت كؤنرتؤَلكردنى ئاسانرت ،ثَيويست ناكا
بةاَلم لةكاتى ئَيستادا تةنها كةرتى طشتى نةخؤشخانةكان و  ،اشر صةيدةلية لة كؤمثانيا بكِرَيدةكاتةوة موب

بؤية ، وةزارةتى تةندروستى حكومةتى هةرَيب لةطةَل كؤمثانيا تةحةمول دةكات لةطةَل مةدخةل نايكات
كات حكومةتى هةرَيب دةتوانَي  ى كوردستان ئةومةكتةب ئيعالمى ئةطةر بكرَيتةوة لة هةرَيم

يا زيادبكةين لة ثَيشى زؤر بؤية ثَيب باشة كةليمةى كؤمثان ،نةخؤشخانةكان لةطةَل مةكتةب ئيعالمى
 .سوثاس

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
نني لةناو ئةو ياساية ئَيمة ئةتوا ،وجودى نةبَيت يةك شتَيه ئَيستابةرَيز د.ظااَل بةراى جةنابتان وةك قانوني

 ؟داى بنَيني

 :يرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمانوةز /بةرَيز د.ظااَل  ريد ابراهيب
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ورة شتَيه دةبَينت لة ئةطةر بونى زةر ،يةي هةية دادةمةزرَي ئةو دةزطايةبةَلَي دةتوانني بة ثَيى ئةو ياسا
 .مة لةطةَل ئةوةين كة ىَينَيتةوةئَي ،رى تةندروستىسازى لة بوابابةتى ضاك

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

رؤكى ليذنةى ياسايي قسةيةكى بةرَيز سة ،( خبوَينةوة قسةيةكتان هةية11بةَلَي زؤر سوثاس ماددةى )
 .هةية

 :بةرَيز بذار خالد عبداللة
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

استةى ليذنةى ياسايي كرا بةو شَيوةية كة دةركردنى ئةم ياساية يان ئةم ماددةية تةعاروزة ثرسيارَيه ئار
ئةم ياساية بؤ ئةوة ثةسةند ناكرَيت كة بةكارهَينان و خواردنى ماددة  ،( دةستورى عَيراق2لةطةَل ماددة )

(ى 2ةَل ماددة )بةو ئةندازةية كة تةعاروز دروست بكا لةط ،هؤشبةرةكان موباح بكرَي لةناو خةَله
يةعنى هةرشتَيه بؤ مةسلةحةتى عاميش بَي لة  ،دةستورى عَيراق ئةمة لة شةريعةى ئيسالميشدا

ضوارضَيوةى تايبة ةندى بؤ مةسَلةحتى عام و داودةرمان بةكاربَين تةعاروز لةطةَل شةريعةى ئيسالميش 
 .يةةو لةطةَل دةستورى عَيراقيش نييني
 سةرؤكى ثةرلةمان: /نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
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 .موون كاك بةَلَين نوقتةى نيزامية؟  ةرمو كاك بةلَينسوثاس ماددةى دواى ئةوة  ةر
 :ز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيببةرَي

 .ؤكى ثةرلةمانبةرَيز سةر
ديارة ئةوةى كة هةردوو بةرَيزان جةنابى وةزيرو وةزيرى  ،ونكردنةوةكانى جةنابى وةزيرلةسةر رو

ئَيمة ئاسان جَيبةجَيكردنى ئةمةى ئةو  ،وةزيرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمان باسيان كرد تةندروستى و
 راستة ئةوانةى يةك شوَين َ،بةراستى واباشرتة كةمرتين شوَين مؤَلةت وةربطري ،وةودةقانةى لةم ماددةيا هات

ئَيستا نةبَي و جةنابى وةزير ئَيمة ئةو مةكتةبى ئيعالمى داودةرمانة كة  ،هةبَي بؤ ئةوةى مؤَلةت وةربطرَي
نى ئةو وبةاَلم ئَيمة بؤضى رَيطة بدةين بة دروستكردنى لة كاتَيكا هةبو ،باسيكرد كة ئةتوانَي دروست بكرَي

مادام كؤمثانياكان  ،ية ئاَلؤزكردنةيئةوة كار ئاسانكارى ن ،ة هي  لة هؤكارةكان ناطؤرَييمةكتةب ئيعالمي
بةراستى يةعنى ئةمة مةجال ئةكاتةوة  ،ةم بةينةيا ئةم وةسيتة بؤ هةبَيةكان ليئةتوانن بيدةن بة صيدةلي

ثَيب واية بؤ جَيبةجَيكردنى ئةحكامةكانى  ،بؤ زؤر شوَين كة مؤَلةتى ثَيبدرَي ماددةى هؤشبةر بةكاربَييَن و
 .زؤر سوثاسئةم ياساية قورسرت ئةبَي و 

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 ؟جةنابى وةزير قسةيةكتان هةية َيزبةر
 :ان حسني برزجنى/ وةزيرى تةندروستىبةرَيز د.سام

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 .نةخَير زؤر سوثاس

  /سةرؤكى ثةِرلةمانى كوردستان:نيق حسيبةرَيز د.ريواز  ا

 .ماددةى دواى ئةوة خبوَينةوة
 :بةرَيز رؤذان ابراهيب على
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 (.11) ماددةى
ردةكردنى يان هةناردةكردن يان طواستنةوةى ماددةى وثَيويستة لةسةر ئةو كةسةى مؤَلةت دراوة بة هاو-1

كاريةك ثَيشكةى بكات بؤ وةزارةت تيايدا ناو نةى كيميايي يان داواهؤشبةر يان كارتَيكراوى ئةقلى يان ثَيشي
روو كة بة نيازة هاوردةيان يانة خباتةرة عةقليتَيكاناوى ئةو ماددة هؤشبةرة يان كار ناونيشانى كارةكةى و

ردةكردنيان هةناردةكردنيان ويان بيانطوازَيتةوة لةطةَل سروشت و بِرةكانيان و ئةو مؤَلةتى هاو ،بكات
وردة كراواو ئةو هؤيانةى دةبنة ثاساو بؤ وطواستنةوةى ثَيى بةخشراوة لة حكومةتى ئةو واَلتةى لَي ها

 .تايانةى وةزارةت لَيى داوا دةكاتشَيوةى نزيكةى لةطةَل طشت ئةو دا كارةكةى رَيكةوتنةكةى بة
ا ديارى كراوة كةم بكاتةوة وةزير بؤى هةية داواكاريةكة قبوَلبكات يان رةت بكاتةوة يان ئةو بِرةى تيايد-2
 .سايةدا دةقيان لةسةر كراوة سوثاسطةَل رةضاوكردنى ئةو مةبةست و حالةت و مةرجانةى لةم يالة
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. َيز بةِر

( با دةستى 11هةر ئةندامَيكى بةرَيزى ثةرلةمان دةيةوَي قسةبكات لةسةر ماددةى ) ،بةَلَي زؤر سوثاس
 ، كاك هاورَي ( شادية خان  ةرموو.ناوةكان تؤمار بكةين )كاك ديارى، شادية خان بةرز بكاتةوة تا

 :بةرَيز شادي نوزاد وهاب
 .سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز 

 (دا خاَلَيه زيادبكرَي بةم نةسةى خوارةوة:11من ثَيب باشة لة ماددةى )
نى ثشكنني لة دامةزراندنى داتابةيسَيه بؤ ثشرتاستكردنةوةى مؤَلةت و بِرى رَيطة ثَيدراو بؤ خاَلةكا

كى ديارى كراو ياخود بة ضونكة كاتَيه كة بة ئةوراق مؤَلةت ثَيدان ئةدرَيت بة اليةنَي ،هةرَيمى كوردستاندا
ئةطةرى هةية كة ئةو  ،كؤمثانيايةك بؤ طواستنةوةى برَيكى ثَيويست ماددةى هؤشبةر يا كارتَيكةرى ئةقَلى

واتا  ،ونى مؤَلةتوبتوانرَي بةكاربهَينرَي بة بَي ب ،ئةو شَيوازى نوسينة تةزويرى تَيدا بكرَي دكَلَيشةية ياخو
بؤية ثَيويستة لة  ،زةيةف بكرَي بؤ بازرطانى ثَيكردنةكى دياريكراو مويمؤَلةتَيكى ئةوَي رةمسى كؤمثانياي

ةت ثَيدانة راستة وى تةتةورى كؤمةَلطاكةمشان و هةرَيمى كوردستانيش وا ثَيويست ئةكا ئَيمة ئةم مؤَلور
اتةوة وةى مؤَلةتةكة ثشرتاستبكئة بةاَلم بة داتا ثةيسيش هةبَي لة خاَلةكانى ثشكنينا بؤ ،بةوةرةقة هةبَي

كة جةنابى وةزير ياخود كةسى اليةنى ثةيوةنديدار مؤَلةتى ثَيداوة و بةر بطرَي بةوةى كة تةزويرة تا 
 .، سوثاسرَيذةيةكى كةم كةم بكاتةوة

 

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
 كاك هاورَي  ةرموو.

 بةرَيز هاوري بنْا  حممد:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةكة قةبوَل بكات يان رةت بكاتةوة يان ئةو بِرةى ي( بِرطةى دووةم وةزير بؤى هةية داواكاري11)ماددةى 
لةطةَل رةضاوكردنى ئةو مةبةست و حاَلةت و مةرجانةى لةم ياسايةدا  ،تيايدا دياريكراوة كةم بكاتةوة

 ،يدار دةسةاَلتيان هةبَيتراستيةكةى من ثَيشنياز دةكةم وةزير لةطةَل ليذنةى ثةيوةند ،دةقيان لةسةر كراوة
ية؟ يلةبةر ئةوةى ئةو ليذنةية لة كؤتايدا ئيشيان ض ،ئةو داواكاريانةى قبوَل بكةن يان رةت بكةنةوة

ئةبَي ئةو ليذنةية رةضاو بكرَي كة لةكاتى  ،ةكةى زؤربةى زؤرى ئةو دةسةاَلتانة الى وةزيرةيراستي
 .، زؤر سوثاسبِرياردانة بِريارةكان هاوبةى بَيت

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. ةِرَيز ب
 كاك دياري  ةرموو.

 

 :بةِرَيز ديارى انور محة رحيب
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
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(ثَيشنياز دةكةم ئةو كؤمثانيايانةى كة ئةو داواكارية دةنَيرن لةطةَل ئةوةى دةلَيت كة تَييدا 11ماددةى )
روو كة بة نيازة هاوردةيان يان كارتَيكارة ئةقَليانة خباتة ناونيشانى كارةكةى ناوى ئةو ماددة هؤشبةرة

هَينان و ية ئةو كةسةى هةَلدةستَيت بةلةطةَل ئةوةدا ناوى ئةو كارمةندةى ئةو كؤمثانياي ،بكات
 .نة خاَلى يةكةمردةكردنى ئةو مادداوهاو

ورَيش ئاماذةى ثَيكرد : هةمان ئةو سةرجنةى كة لة خاَلى ماددةى ثَيشوترا ومت وةك كاك هاخاَلى دووةم
ثَيشرت ثَيب وتى كة ئةتوامن ثرسيار لة وةزير بكةمةوة دواى  ،ثَيشرت ثَيب وتيت بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةبةر ئةوةى وةزير ئةو دةسةاَلتة  ،وةاَلمةكة وةاَلمَيكى موقنةعكةر نةبوو ،دةر ةتت نةدا لةسةر وةاَلمةكة
شى كَيشةو طر تمان ووةك هةرَيمى كوردستاندا رةنطة زؤر جار تو رةهاية بؤ وةزير بة تايبةت لة واَلتَيكى

ثرسيارةكة لةوةية بؤية ثَيشنياز دةكةم كة ئةم ليذنة بااَلية ماددةى هؤشبةر لةطةَل وةزيرا  ،بكاتةوة
وةى ئة بؤ ،يا ئةم بابةتة بدةن يان ئةو مؤَلةتة بدةن يان بِرة بدةن ،ثَيكةوة بتوانن بِريارى لَيسةندنةوة

ئةو بابةتة يةعنى ثةيوةندى بةوة هةية ئةطةر رؤذَيه لة رؤذان وةزير  ،وردةى بكات يان هةناردةى بكاتها
سةر بة ثارتَيكى سياسى بَيت يان سةر بةاليةنَيكى سياسى بَيت هةمان كؤمثانياياى بؤ  ونة داواكار سةر بة 

 ،كاليةت دروست بكات بؤ ئةم دةرمانانةثارتَيكى سياسية يان سةر زؤنَيكى دي سياسي بَيت و لةم كاتةيا ئةش
 .، سوثاسبؤية ثَيشنياز دةكةين كة ليذنةكةو وةزير ثَيكةوة ئةم دةسةاَلتةيان هةبَيت

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

ونة و رايي ضوبؤ ،َينةكانى ثةرلةمان دةيَلوونانةى جةنابى وةزير لة كؤبوضوبةلَي سوثاس دواجار ئةو بؤ
جا ئةوة موقنيعة  ،راى حكومةتى هةرَيمى كوردستانة و بِريارى كؤتايي بؤ ثةرلةمانى كوردستانة ،وةزارةتة

رةئى بةاَلم ئةوة ئيرت  ،ةنابتان دواتر حوكمى لةسةر دةدةنئةوة ج ،يةيقسةكانى جةنابى وةزير يا موقنين ن
 .خؤى دةلَي  ةرموون كاك جالل

 جالل حممد أمني:بةرَيز 
 ؤكى ثةرلةمان.بةرَيز سةر

لة  (24ديارة لة ماددةى ) ،خان كة ئةلَي داتا ثةيسَيه دروست بكرَي سةبارةت بة قسةكانى بةرَيز شادي
 وة داتا ثةيسَيه دروست ئةكرَي بؤ ئةووبِرطةى يةكةم ئةطةر ديقةت بدةين بزةبت باسى ئةوةى كرد

، وةونةك ئةو شوَينةى ثَيشنيارى كرد (ة24بؤية شوَينى خؤى ماددةى ) ،بابةتانةى كة بةرَيزيان باسيكرد
 .سوثاس

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 .نوبكات بةرَيز جةنابى وةزير  ةرموليذنة تايبة ةندةكان كَيى تر هةية قسة 
 

 :ان حسني برزجنى/ وةزيرى تةندروستىبةرَيز د.سام
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
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كة لة شوَينَيه باسى داتا ثةيس  ،ؤنى بةرَيز ليذنةى ياسايي جوابى داوةسةبارةت بة سيستةمى ئةليكرت
دةكرَيت وة جطة لةوةى من نازامن باسب كرد يان نا رَيكخراوَيكةى نَيو دةوَلةتى ئاي ئَين سي بي هةية كة 

ا موتابةعةى تاندلة هةموو واَلتاندا بة شَيوةى داتا ثةيس لةطةَل كارطةكانى بةرهةم هَينان لةسةر ئاستى واَل
بؤية  ،ئةوةى كة رَيطةى ثَيدةدرَيت ئةوةى كة دة رؤشرَيت ،حةرةكةيةكى ماددة هؤشبةرةكان دةكات وهةمو

عَيراق هةوَلدةدات وةزارةتى  ،ونة ئةوة كَيشةيةكة لةو كَيشانةى كة ئَيستا لة عَيراقداوئاشكراو ر
بةاَلم ئَيمة لة هةرَيمى كوردستان  ،ثَيدان بداترَيطا بَيت بؤ ئةوةى  رَيطة  تةندروستى عَيراقى  يدرال تةنها

ئةوةى كَيشةيةكة سةبارةت بة قةرار الى وةزير بَي يان الى ليذنةى بااَل بَيت  ،تا ئَيستا رَيطة ثَيدراو بوو
( دةسةاَلت 14وى ياساييةوة هةر لةم ياساية )ووةك و باسب كرد ديارة من واقيعةكة باس دةكةم و لة ر

 .دةطرَي لة هاوردةكردنى لة ثَيدانثَينجةم كة وةزير  تاكة بةر ثرسياريةتى هةَلدراوة لة ماددةى 
 ،ةر زؤر كؤبَيتةوة مانطَي جارَيكةضونكة ليذنةكة رةنطة مانطَي جارَيه ئةط ،لة كارى رؤذانةو رؤتيندا-2

بؤية  ،تبةاَلم ئةوة كارى رؤذانةية كة نةخؤشخانةيةك كةسَيه داوا دةكات و مامةَلةكةى رايي دةكرَي
وسراو لة كؤتايدا هةر وو هةموو هاوردةكانى تر رَيطة ثَيدان و ن، بؤية وةكبةرثرسياريةتةكة لة الى وةزيرة

 .، زؤر سوثاسدةكات وووسراوةكة واذووةزير ن
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 .سوثاس  ةرموو وةزيرى هةرَيب

 :ى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمانيروةز /بةرَيز د.ظااَل  ريد ابراهيب
داوا دةكةن كة بابةتى مؤَلةتدان و  ،بؤ ئةو تةوزيعةى بةرثرسيارييةتيةكة بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان

بة ئةندامانى تر لة ليذنة بااَلكةى كة  بدرَي بة وةزيرويان  نة تةوزين بكرَي لة بةيين وةزيروئةوا
يز دةكاتة سةر ئةو شةخسة زياتر بةر ثرسياريةتى دةداتة بةو عادةتةن ثةرلةمان تةرك ،ثَيكهَيندراوة

ندامانى ةئةطةر بطةرَينةوة بؤ ليذنةكة ئةوانةى كة لة ئ ،ثرسةسةى كة لة بةرانبةر ثةرلةمان بةرشةخ
، بةرثرس نني بة شَيوةيةكى راستةوخؤ لةبةردةمى ثةرلةمان ئةوةى كة بةرَيوةبةرى طشتني ،ليذنةن

بؤ ئةوةى بتوانَي  ،ة لة وةزيرى تايبة ةنديمى ثةرلةمان بريتيةدراستةوخؤ لةبةر بةرثرسة بة شَيوةيةكى
شةخسى ياسايي ، هةموو رَيطا ثَيدانى نالةسةر هةموو مؤَلةتَيه ،ثةرلةمانى كوردستان لةسةر هةموو كارَيه

نة هةمووى بَي كة ئةو مؤَلةتا دةبَي تةركيزى لةسةر ئةوة ،ثرس بانط بكات بؤ ثةرلةمانى كوردستانبةر
دةم ثةرلةمانى كوردستان و ضونكة وةزيرى تايبة ةند بةرثرسة لةبةر ،لةاليةن وةزيرى تايبة ةندةوة

، ثرسياريةتانة تةوزين مةكةنئةو بةر بؤية تكاية يةعنى دستان لَي ثَي ينةوة لةطةَل دةكا،ثةرلةمانى كور
 .ر سوثاس، زؤثرس نني لة بةرانبةر ثةرلةمانمةيدةن بةو كةسانةى كة بةر

 
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 ( خبوَينةوة 12ماددةى )
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 :بةرَيز رؤذان ابراهيب على
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ( 12ماددةى )
انةى دةطةنة هةر يانةى يان ثَيشينة كيميايي: نابَيت ئةو ماددة هؤشبةرانةى يان كارتَيكارة عةقلييةكةم

تةنها بة مؤَلةتى راكَيشانى نةبَيت كة وةزير يان ئةوةى راي  ،رطى رادةست بكرَين ةرمانطةيةيةكى طوم
 .ا ثَيويستييةكان لةسةر نوسراوبَيتدةسثَيرَيت دةرى دةكات و طشت دات

خانةكان لة حالةتةكانى ةكان و  رؤكةيوري: ثَيويستة لةسةر  ةرمانطةكانى طومرط لة دةروازة سنودووةم
مؤَلةتى هاوردةكردن يان  ،كردن يان طواستنةوة بة ثَيدا رؤيشنت ترانزَيتهاوردةكردن يان هةناردة

بطرن و رةوانةى وةزارةتى بكةنةوة وَينةيةك لةم تنةوة لة كةسانى ثةيوةنديدار وةرهةناردةكردن يان طواس
خانةو كةسى ثةيوةنديدار بةو مةرجةى ى  ةرمانطةكانى طومرط يان  رؤكةمؤَلةتة بثارَيزرَيت لة ال

 .ردةكراو بة ثاسةوانى طومرطى بَيتنانةوةى بؤ اليةنى هاوهَي
ونى كارى و(رؤذ لة رَيكةوتى دةرض90شاو دادةنرَيت ئةطةر لة ماوةى )سَييةم: مؤَلةتةكة بة هةَلوة

لة كاتى ثَيويستى بؤ ماوةيةك ثَينةكرَيت و وةزير يان ئةوةى رادةسثَيرَيت بؤى هةية ئةو ماوةية دواتر 
 .كاتةوةهاوشَيوة درَيذ ب

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيسق حيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 .ك دكتؤربا ناوى خؤى تؤمار بكات  ةرموو كا ،هةر بةرَيزَيه دةيةوَيت طفتوطؤبكات لةبارةى ئةم ماددةيةوة
 بةرَيز د.ريبوار عبدالرحيب عبداللة:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةت راكَيشانى دةبَيت  كة وةزير يان ئةوةى راى دةسثَيرَيت لة ة دةَلَي لة كاتى مؤَلولة هةردوو بِرطة دا هاتو
ئةوةى راى دةسثَيرَيت ثَيويستة لَيرة ئاماذةى ثَيبكرَيت ئةو كةسة كَيية سةرؤكى  ،ةوهةردوو حاَلةت دا هاتو

ة كة ية يان كةسَيكى ديكةية لة دواى وةزير يان بةرَيوةبةرَيكى طشتييئةو ليذنةية دةبَيت كة مةعني
 .ومرطة بؤ  ونة ئاماذةى ثَيبكرَيلَيرة دا هةية يان بةرثرسى يةكةمة ط ،ةيمةعني

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
 كاك زانا  ةرموو.

 بةرَيز زانا خالد مسايل:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةوانةى مؤَلةت وةر ضونكة ئ ،طةية دةبَيت جَيطاى بكرَيتةوة بةهةر شَيوةيةك( ئةم بِر12لة ماددةى )
 ، ئايايان لة مةرجةكان ال دةدةن ،ارى كارى نا ياسايي دةبنةوةضدةطرن بؤ هَينان رةنطة هةندَيه جار دوو

ضونكة لَيرة ئاماذةى ثَيكراوة لة حاَلةتَيكدا  ،دادطا دةكرَيتئةم ماوةيةيةى كة كَيسةكةى هةواَلةى رةوانةى 
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ثَي ، يةعنى كاريستة لةم ماوةية مؤَلةتةكةى هةَلثةسَيردرَيتثَيو ،كة كَيسةكةى رةوانةى دادطا دةكرَيت
 .دطا يةكالى دةكرَيتةوة، زؤر سوثاساليةن دا، تاوةكو كَيسةكةى لةنةكات هي  مةوادَيكى ديكة داخيل نةكات

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
 .ليذنةى تايبة ةند، ليذنةى ياسايي

 :بةرَيز جالل حممد امني
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةك لةوةيا ئةوةى كاك  ،دياربوو ئةو بابةتةى كاك زانا باسى ئةكات لة ليذنة موناقةشةمان لةسةرى كرد
ئةو كةسة كة رةوانةى دادطا كرا بؤ تةحقيق تا تةحقيق تةواو  ، ئايازانا مةبةستيةتى مةرحةلةى تةحقيق

عقوباتيش  ونومؤَلةتةكةى رابطريَي ديارة ئةو دةسةاَلت لة قان ؟ةكال دةبَيتةوة تاوانبارة يان نادةبَيت و ي
ئةطةر ثَيى وابَي  ،قازيةكان بؤخؤيان لةو  ةترة زر ى قةزيةكة ئةكات ،زيةكانزؤربةى كات دراوةتة قا

بريارَيكيش ئةدات بة  ،باررةى كة داويةتى بة راطرتنى تؤمةتثَيويستة مؤَلةتةكةى راطريَي لة ثاَل ئةو بِريا
بؤية ئةو سوَلتةية سوَلتةى قازية و ئةطةر لَيرة جَيى  ،ةستانى مؤَلةتةكةى تاوةكو يةكالى دةبَيتةوةراو

دةكات  جَيشى نةكرَيتةوة قازى بؤخؤى هةر وةكو قانونى عقوبات مامةَلةى لةطةَل ،بكرَيتةوة تةبيعية
 .، سوثاسةيطر تى ني

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 ز وةزيرى تةندروستى  ةرموو.بةرَي 
 :وةزيرى تةندروستى بةرَيز د.سامان حسني برزجنى/

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

رةنطة بةرَيوةبةرى طشتى  ،وباروئةوة دةوةستَيتة سةر هةندَيه كار ،سةبارةت بةوةى كَي رادةسثَيرَيت
لة كاتى ثَيويستدا هةندَيه  ،زطاكانيانيش بةرَيوةبةرى طشتى ثارَي ،كاروبارى تةندروستى لة ديوانى وةزارةت

كاتَي ئةو كؤمثانياية مؤَلةتى هةيةو مةوادةكةى هَيناية لة مةتارة يان لة  ،دةسةاَلتيان ثَي راسثَيردرَيت
 .رَيطةى ثَيبدرَيت بة ثَيى بةكارهَينان داخيلى بكات كانةيةوريودةروازة سن

ونى داواكارى ووة بة ئامادةبوستا لَيكؤلينةوةى لةسةر بدةطريَيت ئَيمة كؤمثانيا هةية ئَيدوو: باسى مؤَلت را
تا دؤسيةى  ،دةطريَيت، كة مؤَلةتةكة نةك رادةطريَيت ،بةَلكو كاروضاالكى كؤمثانياكة راطشتى راسثَيردراوة

 .، سوثاسلَيكؤلينةوة تةواو دةبَيت
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 (.13ماددةى ) مادةةى دواى ئةوة خبوَينةوة
 
 

 :بةرَيز بااَلنبو حممد على
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 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( :13ماددةى )
: نابَيت ماددةى هؤشبةر يان كارتَيكةرى عةقلى يان ثَيشينةى كيميايي هاوردة بكرَيت تةنها ئةطةر يةكةم

ؤ ونى بوشياو بردةكردنةكةو وونى مؤَلةتى هاووتؤماركرابَيت لة تؤمارةكانى وةزارةت لة رَيكةوتى دةرض
هَينراو ضةسثَيندراوبَيت و وةكو يةك بَيت لةطةَل ئةو ئاطادار و داتاى هات و لة مؤَلةتى هاوردةكردن بةكار

 .طةكانى ضاودَيرى كردنى داودةرمانبة ثَيى راثؤرتَيكى تاقي
وةزير دةرى ن وةك يةكي و رَينمايي رَيه دةخات كة وون لة شياو بوو: وةزارةت رَيكارةكانى دَلنيا بدووةم
 .دةكات

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيز  اوارَيد. بةِرَيز 
 .( د.حمى لدين، كاك زانا بةَلَي د. حمى الدين13ن لة سةر ماددةى )بةلَي بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةما

 :بةرَيز د.حمى الدين حسن يوسف
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ،دةَلَي وةك يةك بَيت لةطةَل ئاكارو داتاى هات و ئاكار شةيةكب هةية ئةويش لة دَيرى سَييةمومن تةنها و
وى وبؤية داواكارم لة ر ،ى لة عةرةبيةكةية مواسة ات هاتيةثَيب واية مةعناى ئةخالق دةطةيةنَيت هةرج

 .، زؤر سوثاسشةى مواسة اتوشةى ئاكارة بطؤرَي يةكانطريبَي لةطةَل ووةوة ئةو ويزماني
 سةرؤكى ثةرلةمان: /نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 .كاك زانا  ةرموو
 :بةرَيز زانا خالد مسايل

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بؤية داوا دةكةم ئةطةر ليذنةى تايبة ةند  ،ةوشةيةي باسى دةكةم لة هةندةك ماددةى تريش هاتووئةم و
مان ىَينَيتةوة بة دةر ،دةرمانيية لة تةرجةمةدا داوضونكة داو ن ،باشبَيت ليذنةى ياسايي اليبةرن ثَييان

 .تةنيا ضاكرتة
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

من بة شةخسى يةك وشة  ،شةيةك ئةطؤرن ئةبَي لة ليذنةكان بيطؤرنوزؤر باشة هةر و ،يةيثةخش ن ئَيستا
رنطة نامانةوَي نة كة دةبَي بة قانوون زؤر زؤر طوئةم ثرؤذة قانو ،ناخةمة دةنطدانةوة ئةوة بؤ ئاطاداريتان

هةض طؤرانكاريةك ئةكةن و قةناعةتان ثَيية لة  ،شةيةكولة ئةهةميةتةكةى كةم بكرَيتةوة لةبةر و
ةَل شةيةتان داناوة لةطوشةيةو ئةو وونةوةى ثةرلةمان كةس نةلَي ئةو وودواى لة كؤبو ،ليذنةكان بيطؤرن

 مة دةنطدانةوة  ةرموو كاك بذار.شة ناخةوضونكة بؤ دَلنيايتان و ،ليذنةكان بؤخؤتان رَيه بكةون
 

 :بةرَيز بذار خالد عبداللة
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 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ى هةرَيب طؤريومانة لة زؤر ونى جةنابى وةزيروونةوةى ليذنةى هاوبةشةكان بة ئامادةبوثَيشرت لة كؤب

كردبَي وا ست نةوويان دروبةاَلم لةبةر ئةوة ياسايةكى زؤر نوسينى تَيدايةى موحتمالة لة تةبن هةم ،جَيطا
 .ة هةموو جَيطايةك دةرمان هَيناوةحساب بكةن ل

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 .ةنابى وةزيرى تةندروستى بفةرموونبةرَيز ج ،زؤر سوثاس
 :وةزيرى تةندروستى بةرَيز د.سامان حسني برزجنى/

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
نةتيجةى  ،مةبةستى لَيرة  ةحسى موتابةعةو كوالَيتى كؤنرتؤَلة ،ونوياو بو يةكخستنى شسةبارةت بة ئاكار

ئةوةى كة بةرَيز د. شَيركؤ لة ماددةكانى ثَيشوو ئيشارةتى ثَيدا ئةوة  ، ةحسى دةرمانة كوالَيتى كؤنرتؤَل
 .لَيرةية باسى كوالَيتى كؤنرتؤَلة

 ،، نةك تةنها دةرمانثَيداويستى ثزيشكىداودةرمان منيش تَيبينيب هةبوو كة بكرَي بة دةرمان و  دوو:
ثَيداويستى ثزيشكى  ،وشةيةكى  راوانرتة دةرمان و ثَيداويستى ثزيشكىو ضونكة ثَيداويستى ثزيشكى

 .،  زؤر سوثاستاقيطةى هةَلدةطرَيت ئةو بابةتانةى كة بةكاريش دَين دةرمان و ثَيداويستى ثزيشكني
 لةمان:/ سةرؤكى ثةرنيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 .، سةنا خان نوقتةى نيزاميت هةية؟  ةرمووزؤر سوثاس
 :بةرَيز سلمة  اتيح تو يق
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

وشى مةلةل وثَيب واية ئةطةر هةستى ثَي بكةى ت ،( ماددةية51ئةم ثرؤذة ياساية ثرؤذة ياسايةكى طرنطة )
 .ضييةيرت نوقتة نيزامية نازامن ئ ،ئةطةر بكرَي جةلسةكة هةَلبطرى زؤر سوثاست ئةكةين ،بوين

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 .(  ةرموون بيخوَينةوة14ماددة ) ( دواى ئةوة15با بطةينة ماددةى )
 :بةرَيز بااَلنبو حممد على

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يان  ،يان هةناردة بكرَيت ،ة بكرَيتتَيكةرى ئةقَلى ثَيشينةى كيمياوى هاوردنابَيت مادددةى هؤشبةر يان كار

بطوازرَيتةوة لة ناو ثاكي َيه كة مادةى ديكةى تَيدابَيت و ثَيويستى بة ناردنى هةتا ئةطةر  ونةشبَيت لة 
ثَيويستة بة تةواوةتى ناوى ماددةى هؤشبةرةكة يان  ،نى لةسةر كراوةوناو ئةو ثاكي انة بَيت كة دَلنيا بو

بَيت لةطةَل سروشت و بِرو رَيذةو رَيكةوت و بةرهةم هَينان و  وسراووة لةسةرى نيةكان كيكارتَيكةرة عةقَل
 .تى تةمةنى و نةمانى كاريطةريةكةىرَيكةو

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
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سةى نيية؟ ببورة  ةرموو ( كةس ق14بةَلَي بةرَيزان هةر بةرَيزَيه دةيةوَيت قسة بكات لةسةر ماددةى )
 .ك ياسنيكا

 :هخضر طبةرَيز ياسني 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئاخر ماددةى هؤشبةر كامة  ،وتان دةَلَين ماددةى هؤشبةرونطة هةر هةميالى من زؤر طريةك وشة لة
 .هةر هةموو دةَلَين ماددةى هؤشبةربةس ثَيب بَلَين ئاخر  ،ماددةية

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 .ؤذة ياساية دةيان ماددة ناونراونشى ئةخري لة ثاشكؤكانى ئةم ثرلة بة
 :هخضر طبةرَيز ياسني 

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ية؟ ئَيوة بةس يكريستاَلة ئاخر يةعنى ض ،ترياكة ،ئايا حةشيشة ؟ييةماددةى هؤشبةر دةبَي ديارى بكرَي ض

زان ئةندامانى ثةرلةمان برواتان هةبَي لة ماددةى هؤشبةر ثياوى ضاك بن بةرَي ،دةَلَين ماددةى هؤشبةر
كورة ثياوى ضاكنب ئةمن دةزامن لة ض  ،ةو( ثةرلةمان هةية لةو ياساية طرنطرت نةهاتو1992ساَلى )

وة هةموو وبسجنةكا ان ثِر ،ونوثَيمةكةنن بةوانة ثَيبكةنن كة رؤذانة لةسةر جادة كةوت ،ئازارَيكى دام
جةنابى وةزير يان  ،ئةمن يةك تةعريفةى ماددةى هؤشبةرم بؤ بكةن بةس ،ونوطةجنةكا ان هةال هةالب

 .ماددةى هؤشبةر كامانة دةطرَيتةوةليذنةى ثةيوةنديدار 
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 .ن قسةى خؤتان بكةن لةو بوارةيةوةبةرَيز وةزيرى تةندروستى  ةرموو
 :تةندروستىان حسني برزجنى/ وةزيرى بةرَيز د.سام

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَيناسةكان لة ماددةى يةكةم ماددة هؤشبةرةكان هةرماددةيةكى سروشتى يان ثَيكهَيندراو لة ماددةى يةكةم 
خاَلى شةشةم بِرطةى شةشةم هةر ماددةيةكى سروشتى يان ثَيكهَيندراو لةو ماددانةى لة خشتةى يةكةم و 

خشتةكانى ثَينجةم و شةشةم و  ،ةكانيوة كار تَيكراوة عةقليوَيج هاتدووةم و سَييةم و ضوارةم لة هاوث
 .، زؤر سوثاسةكانيش نؤيةم  و دةيةمةيحة تةم و هةشتةمة ثَيشينة كيمياوي

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 .( خبوَينةوة  ةرموون15ماددةى )
 
 
 

 :نبو حممد علىبةرَيز بااَل
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 مان.بةرَيز سةرؤكى ثةرلة
 :(15ماددةى )

وة ببةخشرَيتةوة ئةمانةى نابَيت ئةو مؤَلةتةى لة ماددةى هةشتى ئةم ياساية دةقى لةسةر كرا :يةكةم
 .خوارةوة

 .ى جينايةت يان كةتنَيكى ئابرووبةرئةوةى حوكب دراوة لةسةر تاوان-أ
 .اوةلةم ياسايةدا دةقيان لةسةر كرئةوةى حوكب دراوة بة تاوانَيه لةو تاوانانةى -ب

مؤَلةت بة هةَلوةشاوة دادةنرَيت ئةطةر حوكمى بنرِب لةسةر خاوةنةكةى دةرب َيت بة يةكَيه لةو  :دووةم
 .ئةم ماددةية دةقيان لةسةر كراوة تاوانانةى يان سزايانةى لة بِرطةى يةكةمى

نةكانيان يةكان و ثَيشيي: مؤَلةتى بازرطانى ثَيكردن بة ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكةرة عةقلسَييةم
سازى مؤَلةت دراو نةبَيت يان دروستكارى دةرمانبَيت يان بؤ ئةو ةخشرَيت تةنها بة كةسَيكى دةرمانناب

 .ى ئةم ياساية دةقيان لةسةر كراوة(10اليةنانةى لة ماددةى )
 خاوةنى ئةو شوَينانةى مؤَلةت دراون بة بازرطانى ثَيكردن بة ماددة هؤشبةرةكان يان كارتَيكةرة :ضوارةم
ة شوَينةكانيان بؤ ئةو ماددانة تياياندا بفرؤشن يان يني نةكان بؤيايةكان يان ثَيشينة كيمياوييعةقَلي

(ى 10رادةستى بكةن يان دةستى لَي هةَلبطرن تةنها بؤ ئةو اليةنة نةبَي كة لة بِرطةى يةكةمى ماددةى )
ازرطانى ثَيكردن بةو ماددانةى بة ئةم ياساية دةقى لةسةر كراوة يان بؤ ئةو كةسانةى مؤَلةت دراون بة ب

( يان هةر ياسايةكى 1979(ى ساَلى )40ثَيى ياساى ثيادةكردنى ثَيشينةى دةرمانسازى بةركار ذمارة )
جَيطةى بطرَيتةوة بةو مةرجةى اليةنى ثةيوةنديدار لةوةزارةت لةو بارةيةوة ئاطادار بكرَيتةوةو ئةو 

 .ولةم مامةَلة بةذدارن خبرَينة رواليةنانةى 
دى كة نةى ثَيويسنت لةو شوَينةى بهَينةوةزير رَينمايي دةردةكات بؤ ديارى كردنى ئةو مةرجا :ثَينجةم

ةقَلييةكان و ثَيشينة مؤَلةت دةدرَي بؤ بازرطانى ثَيكردن بة ماددةى هؤشبةرةكان و كارتَيكةرة ع
 .كيمياوييةكان

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

( طفتوطؤ بكات  ةرموون )كاك زانا، كاك 15اددةى )بةرَيزى ثةرلةمان دةيةوَيت لةسةر م مَيكىهةر ئةندا
 (مةم، د.حمى الدي، د.شَيركؤ، كاك شَيخ زاهر

 :مسايلبةرَيز زانا خالد 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةكان يَيكارة عةقليلة بِرطةى سَييةمى ئةم ماددةية مؤَلةتى بازرطانى ثَيكردن بة ماددة هؤشبةرةكان و كارت
ن سازى مؤَلةت ثَيدراو يان ثَيشنيار دةكةم كةسَيكى دةرمانتةنها بة م ،ةكان نابةخشرَييو ثَيشينة كيمياوي

ضونكة ئةو ثرسة بة ياسا رَيكخراوة ئةوةى دةرمانسازةكارو وةزيفةى  ،دروستكراوى داودةرمان البدرَيت
ة واى لَيبكرَي تةنها بةو اليةنانةى كة ية هؤشبةرةكان نيئةو بابةتة كارى ئةو مادد ،وةوة لة ياساى هاتيضي
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بطرن و باس لة بِرطةى ، تةنها ئةو اليةنانة مؤَلةت وةر(ى ئةم ياساية دةقيان لةسةر كراوة10لة ماددةى )
راستة  ،(دةكات1970(ى ساَلى )40ضوارةم ئاماذة بة ياساى ثيادةكردنى ثيشةى دةرمانسازى بةركار ذمارة )

ة لةطةَل ئى دةرَي هةر ياسايةك جَيطةى بطرَيتةوة وا باشرتة ئَيمة دوو ياسامان هةية ئاماذةى تةواو كراو
كوردستان ساَلى لةطةَل ياساى سةنديكاى دةرمانسازانى  ،(1970(ى ساَلى )40ثَيبكرَي ياساى ذمارة )

 .( زؤر سوثاس1999)
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 .اس بؤ جةنابت د.مى الدين  ةرمووثبةلَي زؤر سو
 :بةرَيز د.حمى الدين حسن يوسف

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
(ى ئةم ياساية دةقى لةسةركراوة، يةعنى ئةوانة نابَي مؤَلةتيان 8ماددةى يةكةم نابَيت ئةو مؤَلةتةى لة ماددةى )

ةميان بِرطةى دووةميان مؤَلةتةكة بة هةَلوةشاوة ثَي بدرَي، بِرطةى يةكةميان الف و بْا  كَيشةمان نيية، بةاَلم ئى دوو
دادةنرَيت، حوكمَيكى بنرِب لةسةر خاوةنةكةى دةرجبَيت بة يةكَيه لةو تاوانانةى يان سزايانةى بِرطةى يةكةم ئةم 

َييَت ماددةية دةقيان لةسةر دراوة، ثَيشنيار دةكةم وابَي، ضونكة ئةمة مؤَلةتةكةى هةَلدةوةشَيندرَيتةوة مؤَلةتى نادر
بةوانة وا دارشتنةوةشى بؤ دةكةين، خاوةن مؤَلةت ثَيدراو ئةطةر حوكمى بنرِبى لةسةر دةرضوو مؤَلةتةكةى بة 
هةَلوةشاوة بؤ هةذمار دةكرَيت، بِرطةى سَييةم مؤَلةتى بازرطانى كردن بة ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكةرة 

ة كةسَيكى دةرمانساز مؤَلةت دراو نةبَيت يان دروست كراوى عةقلييةكان ثَيشينة كيمياوييةكان نابةخشرَيتة تةنها ب
( هاتون، ئَيمة دةَلَيني مؤَلةت نادرَيتة ئةوانة لة ماددةكانى 10داو دةرمان نةبَيت، يان بؤ ئةو ثالنانةى لة ماددةى )

سازن، ئةوانةى رابردوو ثَيشرت باسى ئةوةمانكردووة تةنها ئةوانةى مؤَلةتيان ثَي دةبةخشرَي كة ئةوانةى دةرمان
دةرمان دةهَينن، بؤية ئةو بِرطةية ثَيب وابَي زيادة لة ناو ئةوة هاتوة، ضونكة مؤَلةتةكان نابةخشينة ئةوانة، بةاَلم 

 لَيرة دةَلَيني دةبةخشرَيتة دةرمانسازةكان، كةواتة زيادةية لة ناو ئَيرة هاتووة، زؤر سوثاس.
 ان:/ سةرؤكى ثةرلةمنيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 .كاك مةم  ةرموو
 :بةرَيز مةم برهان حممد قانن

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ية دةَلَي ي(يا كة ثةسةندكرا كةسى تيا ن10ئةطةر ديقةت بدةين لة ماددةى ) ،من تةنيا دوو تَيبينيب هةية
مدا كة ئةَلَي ئةو بؤية ثَيشنياز دةكةم لة بِرطةى ضوارة ،دةدرَيتة اليةن ،مؤَلةت دةدرَيتة اليةن نادرَيتة كةس

، بةنسبةت بِرطةى ئةلف لة بِرطةى يةكةم َيتة ئةو اليةنانةى مؤَلةت دراونكةسانةى مؤَلةت دراون بكر
ئةوةى حوكب دراوة لةسةر تاوانى جينايةت يان كةتنَيكى ئابِروبةر تاوان هةر تاوانة جينايةتة يا بوترَيت و 

خةَلكَيه هةية  ،ئةنقةستيش هةية كة حوكب دةدرَي تاوانى نا ،تاوانيش هةية تاوانى ئةنقةستيش هةية
 ،يةيبةاَلم ئةنقةست ن ،، وةكو تاوان حوكميش دةدرَيتَيت مناَلَيه ئةكوذَيتضدةلةيةك لة دةستى دةرطول
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ثَيب واية ئةم مةسةلةى مؤَلةتة بةم شَيوةيةى  لَيبكرَي ئةوةى حوكب دراوة لةسةر تاوانَيكى بة ئةنقةست 
 .، زؤر سوثاسبةريان كةتنَيكى ئابرو

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيحس قيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 .ثاس بؤ جةنابتان، د.شَيركؤ  ةرمووزؤر سو
 :مصطفىبةرَيز د.شَيركؤ جودت 

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثَيشنيارى ئةوة ئةكةم كة تةنها حكومةتى هةرَيب بؤى هةبَي  ،سةبارةت بة مؤَلةتى بازرطانى ثَيكردن

وشةى ولةطةَل ئةوةشا ثشتيوانى لة بةرَيز كاك زانا دةكةم كة  ،ى بكا بة ئةم ماددة هؤشبةرانة وبازرطان
 .، زؤر سوثاسوى تَيطةيشتنةوةودةرمانسازى لةطةَل دروستكارى داودةرمان يةك شتة لة ر

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 . ةرموو ظاهركاك شَيخ 
 :حممد علىظاهر بةرَيز 

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثَيشنياز دةكةم بِرطةيةك زياد بكرَي كة بازرطانى كردن لة ماددة هؤشبةرةكان بة  ،بة ناوى خواى طةورة

 .ة هؤشبةرةكان دةكةنبؤ ئةوةى ببتة رةدع بؤ بازرطانان كة بازرطانى بة مادد ،تاوانى ئابِروبةر
 ن:/ سةرؤكى ثةرلةمانيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 .يي ئةطةر قسةيةكتان هةية  ةرموونبةرَيز ليذنةى ياسا
 :بةرَيز بذار خالد عبداللة
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةسةر بِرطةى يةكةم ئةلف ئةوةى حوكب دراوة لةسةر تاوانى جينايات يان  كةتنَيكى ئابِروبةر، لَيرة باس لةسةر 
ى نةبَي  جينايات تاوانَيكى طةورةية كة هةرة طةورةكانة ئةوةكرا كة جينايات بَي يان جنح بَي، ئةطةر بة عةمد

ئةوة دةبَيت هةبَي، ئةوى تر جنح جنىى ئابِروبةر مةسةلةن موخلف بشةرةف ئةمة عةمدي و نا عةمدى تَيدا 
نيية، لةبةر ئةوة ئةمة لة هةموو جارَي لة هةموو ياساكاندا كة باس دةكرَي موخلف بشةرف استسنا دةكرَي، يةعنى 

نيية جنىيكا ئةوة لَيرة تةحديد كردووة جنح موخلف بشةرف، يةعنى ئةوة تةحديد كراوة، ئةطةر بة تةنيا ئةوة 
 نوسرابا جنح ئةوكات قسة زؤر مةعقول بوو، بةاَلم لَيرة تةحديد كراوة جنح موخلف بشةرف، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 . ةرموون بةرَيز وةزيرى تةندروستى
 :ان حسني برزجنى/ وةزيرى تةندروستىبةرَيز د.سام

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةبارةت بة بِرطةى يةكةم لةبةر خاَلى ئةلف و بْا  وةاَلمى ثرسيارَيكى ثَيشرت دةداتةوة كة بريمان وو جواببدةينةوة، 
وةى بةراعةى ئةمنى دةوَيت ئةو كةسةى باس دةكرا بؤضى ئاسايش رَيطة بدا ثَيش ئةوةى بِريارى وةزير، لةبةر ئة
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لة بةرَيوةبةرايةتى طشتى تاوان ثَيشرت سةوابقى هةبَيت تاوةكو رَيطةى ثَينةدرَيت، ،سةبارةت بة خاَلى سَييةم لة لةم 
ماددةية تةنها بة كةسَيكى دةرمانسازى مؤَلت ثَيدراو نةبَي يان دروستكارى داو دةرمانيَب دروستكار دةكرَي 

يان داى نةنَيني يان ئةطةر داماننا بَلَيني كارطةى بةرهةم هَينى مؤَلةت ثَيدراو، واتا ئةو مةعمةالنةى  هةَلبطريَي،
دةرمان دروست دةكةن لة هةرَيمى كوردستان كةسى دةرمانساز ىَييَن يان نةمَييَن خؤى كؤمثانيا بةناوى دةرمانسازة 

 ر دةرمانساز بةرثرسياريةتةكة هةَلبطرَي، زؤر سوثاس.لَيرة، بؤية حةسرى كردؤتةوة تاوةكو نةكةوَيتة دةستى ت
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 .ب  ةرموون ئةطةر قسةيةكتان هةيةبةرَيز وةزيرى هةرَي ،زؤر سوثاس بؤ جةنابتان
 :يرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمانوةز بةرَيز د.ظااَل  ريد ابراهيب /

 .انبةرَيز سةرؤكى ثةرلةم
 .قسةكانى وةزيرى تايبة ةند دةكةمثشتيوانى لة 

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 
( 25ةينة ماددةى )بةاَلم هاوكارماننب بط ،زؤر سوثاس بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان دةزامن زؤر ماندوون

 .دةست بكةوَيتوَيت زياتر وةاَلمى ،  كاك د.سامان كاك د.شَيركؤ دةيةزؤر باى دةبَيت
 :وةزيرى تةندروستى بةرَيز د.سامان حسني برزجنى/

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 رَيطة ثَيدانى حكومةت دةكرَي. ضيية بةس تةنها حكومةت؟خؤى بةمةبةست 
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

 ؟ت كاك د.شَيركؤ وا دةلَي دةكرَيكاك د.سامان مةبةستى ئةوةية كة تةنها حكومةت ئةو مةوادانة بَينَي
 :ان حسني برزجنى/وةزيرى تةندروستىبةرَيز د.سام

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةسيستةمى ئَيستةى دةرمان ثَيداويستى ثزيشكيدا حكومةت كؤمثانياى حكومى بؤ داودةرمان و ثَيداويستى 
 .ية لة كاتى ئَيستاداثزيشكى ني

 ةرؤكى ثةرلةمان:/ سنيق حسيواز  ارَيد. بةِرَيز 

نطدانى ( زؤر باى دةبَي نا دة25بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئةطةر دةتوانن هاوكارماننب بطةينة ماددة )
ة ممضوارشة ،( ئةم دانيشتنة بة كراوةيى دةبَي10ة سةعات )مم، باشة ضوارشةناوَي هةندَيكى تر دةرؤين

بؤ ئةوةى سبةييَن  ،م لة وةختى خؤيا ئامادةبنب( داواتان لَي ئةكة11( دةبَي  نةك سةعات )10سةعات )
نةوةى هةرسَي سةرؤكايةتي هةية بةم شَيوةية دانيشتنةكةمان هةَلدةطرين بؤ وناتوانني لةبةر ئةوةى كؤبو

 ( زؤر سوثاس ...10ة سةعات )ممضوارشة
       د. رَيواز  ايق حسَين                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (11ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 18/12/2019 رَيكةوتي شةممةضوار

 -ثةرلةماني كوردستان   18/12/2019رَيكةوتي  رؤذي ضوارشةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 10كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  ق بة سةرؤكايةتي د. رَيواز  ايق حسَين سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونيعَيرا

(ي ئاسايي خولي 11جَيطري 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 )16م(ي ماددةي )بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكة

مةةارة ) – شةةتين ذ كةةاري داني سةةاَلي 11عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي  سةةايي  (ي ئا
ضةةوا10يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان لة كاتذمَير ) يةةوةِرؤ رؤذي  ثةةَيش ن ر (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:18/12/2019شةممة رَيكةوتي )
كةةةرة  شةةبةرةكان و كارتَي مةةاددة هؤ سةةاى  ثةةرؤذة يا مةةى  نةةةوةى دووة سةةةر خوَيند بةةوون لة بةةةردةوام  كةةةم:  ية

كةةانى حةةوكمى ماددة يةَةى  بةةة ث عةةرياق،  سةةتان ـ  هةةةرَيمى كورد لةةة  يةةةكان  ثةةةيِرةوى  (89و  88و  87) عةقَل لةةة 
 ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.

مةةارةثو شةةتنى ذ تةةةى داني كةةةوتى (10) خ شةةةممة رَيك سةةايي رؤذى دوو  شةةَيوةيةى   16/12/2019ى ئا بةةةم 
 خوارةوة بوو:

 / دةست ثَى كردنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان.1
بةةة / خوَيندنةوةى بةرنامةى كار و ثوختةى دانيشنت و ناوى ئامادةنةبووانى ئةندامانى دانيشتنى ثَيسو2 و 

لةَةةت  بةةَى مؤ لةَةةت و  بةةة مؤ شةةةييةكان  مؤَلةت و بَى مؤَلةت و ناوى ئامادةنةبووني لة كؤبوونةوةى ليذنة هةمي
 لةاليةن بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان.

 / دةست ثَى كردنى بِرطةكانى بةرنامةى كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.3
لةة4 سةةازى  سةةاى ضاك ثةةرؤذة يا بةةؤ  كةةةم  نةةةوةى ية شةةني و / خوَيند لةَةة و بةخ ضةةة و دةرما شةةني و مووو ة خانةن

طةةى بةةة دةن لةةة   سةةَلةتى بةثة يةَةدانى خة نةةدار و ث نةةة ثةيوة بةةؤ ليذ نةةى  سةةتة كرد تةةر، ئارا كةةانى  ( 85) ئيمتيازة
 ثةرلةمانتار.

 / دةنطدان و ثةسةند كردنى ياساى رَيكالمى بازرطانى لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق.5
سةةتان ياى ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكةرة عةقَلي/ خوَيندنةوةى دووةمى ثرؤذة ياس6 ةكان لة هةرَيمى كورد

 ـ عرياق بة ئامادةبوونى وةزيرى تةندروستى و وةزيرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمان.
 لةاليةن سةرؤكى ثةرلةمان. 18/12/2019/ دواخستنى دانيشتنى ثةرلةمان بؤ رؤذى ضوارشةممة رَيككةوتى 7
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 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسايبةِرَيز د.رَيواز  
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

كةةةين،  ثةةَى ب بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان،  ةرموون لة شوَينةكانى خؤتان بؤ ئةوةى دانيشتنةكةمان دةست 
مةةة ( 10) بِريار بوو ئةمرؤ سةعات بةةؤ ئَي كةةة  كةةةن  كؤببينةوة، بةآلم بةِرَيزتان هي  ئيلتزامَيه بةو كاتانة نا

 ؤ كاتى كؤبوونةوةى دادةنَيني هيوادارين لةو ِرووةوة خؤتان ِرَيه خبةنةوة.ب
سةةتان، بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان طةةةىل كورد مةةارة )، بةناوى  شةةتنى ذ سةةاَلى 11داني (ى وةرزى دووةم 

سةةكرتَيرى  بةةةِرَيز  لةةة  سةةةرةتاى داوا  كةةةين،  ثةةَى دة سةةت  سةةتان دة لةةةمانى كورد جةةةمى ثةر خةةوىل ثَين كةةةم،  ية
لةمان دةكةين كة بةرنامةى كارى دانيشنت، ثوختةى كؤنووسى كؤبوونةوةى ثَيشوو، ناوى ئامادةنةبووان ثةر

طةةةةرمى  بةةةة  ئةةةةوة زؤر  ثةةةَيش  تةةةةِروو،  سةةةتييةتى بيخا طةةةةر لةبةردة نةةةةكان ئة لةةةةمان و ليذ شةةةتنى ثةر و داني
 بةخَيرهاتنى بةِرَيز وةزيرى تةندروستى دةكةين بؤ دانيشتنةكة،  ةرموو.

 ى نبى قهوةضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:بةِرَيز من
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةرنامةى كار
طةةةى( 16) و بِرطةكانى يةكةم و دووةم لة ماددةى( 5) بة ثَيى حوكمى ماددةى مةةاددةى( 3) بِر و ( 18) لةةة 

مةةاددةى لةةة  جةةةم  ضةةوارةم و ثَين سةةَييةم و  كةةةم و دووةم و  طةةةكانى ية كةةانى (20) بِر  و52و 48و 47) ، ماددة
لةةةمان ( 57و 56و 55و 54 سةةةرؤكايةتى ثةر سةةتةى  لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عرياق، دة

جةةةمى  (11) بِريارى دا بةرنامةى كارى دانيشتنى ذمارة خةةوىل ثَين لةةة  كةةةم  ى ئاسايي خوىل ثاييزةى ساَلى ية
كةةةوتى ى ثَيشنَيوةرؤ، رؤذى ضوارشةممة ِر( 10) هةَلبذاردنى ثةرلةمان لة كاتذمَير بةةةم  18/12/2019َيك

 شَيوةية بَيت:
كةةةرة  شةةبةرةكان و كارتَي مةةاددة هؤ سةةاى  ثةةرؤذة يا مةةى  نةةةوةى دووة سةةةر خوَيند بةةوون لة بةةةردةوام  كةةةم:  ية

كةةانى حةةوكمى ماددة يةَةى  بةةة ث عةةرياق،  سةةتان ـ  هةةةرَيمى كورد لةةة  يةةةكان  ثةةةيِرةوى ( 89و  88و  87) عةقَل لةةة 
 ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.

مةةارةثوختةى داني كةةةوتى ( 10) شةةتنى ذ شةةةممة رَيك سةةايي رؤذى دوو  شةةَيوةيةى   16/12/2019ى ئا بةةةم 
 خوارةوة بوو:

 / دةست ثَى كردنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان.1
بةةة 2 / خوَيندنةوةى بةرنامةى كار و ثوختةى دانيشنت و ناوى ئامادةنةبووانى ئةندامانى دانيشتنى ثَيسوو 

لةَةةت مؤَل بةةَى مؤ لةَةةت و  بةةة مؤ شةةةييةكان  ةت و بَى مؤَلةت و ناوى ئامادةنةبووني لة كؤبوونةوةى ليذنة هةمي
 لةاليةن بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان.

 / دةست ثَى كردنى بِرطةكانى بةرنامةى كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.3
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شةة4 لةةة خانةن سةةازى  سةةاى ضاك ثةةرؤذة يا بةةؤ  كةةةم  نةةةوةى ية شةةني و / خوَيند لةَةة و بةخ ضةةة و دةرما ني و مووو
طةةى  بةةة دةن لةةة   سةةَلةتى بةثة يةَةدانى خة نةةدار و ث نةةة ثةيوة بةةؤ ليذ نةةى  سةةتة كرد تةةر، ئارا كةةانى   85ئيمتيازة

 ثةرلةمانتار.
 / دةنطدان و ثةسةند كردنى ياساى رَيكالمى بازرطانى لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق.5
سةةتان ـ / خوَيندنةوةى دووةمى ثرؤذة ياساى ماددة ه6 ؤشبةرةكان و كارتَيكةرة عةقَليةكان لة هةرَيمى كورد

 عرياق بة ئامادةبوونى وةزيرى تةندروستى و وةزيرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمان.
كةةةوتى 7 شةةةممة رَيك بةةؤ رؤذى ضوار لةةةمان  شةةتنى ثةر سةةتنى داني سةةةرؤكى  18/12/2019/ دواخ يةةةن  لةال

 ثةرلةمان.
ى ئاسايي خوىل  10دراو يان بةبَى مؤَلةت ئامادةنةبوون بؤ دانيشتنى ذمارة ناوى ئةو ئةندامانةى مؤَلةت ثَي

 ى بةيانى : 16/12/2019ثاييزة لةبةروارى 
نةةةبوو،  سةةن/ ئامادة سةةامل ح سةةيثان  لةَةةت،  مددانرؤذان حممد كريب/ مؤ لةَةةت،  عث يةةل/ مؤ لةةى مسا مددانع كةةريب  عث

مةةوذدة حممةةود حممةةد/  اروق نامق/ ئامادةنةبوو، كاوة عبدالقا كاظمسوارة، مؤَلةت،  نةةةبوو،  در حسن/ ئامادة
 ئامادةنةبوو، هدية موراد/ مؤَلةت، هيظيدار امحد سليمان/ مؤَلةت.

مةةارة  شةةتنى ذ بةةؤ داني نةةةبوون  لةَةةت ئامادة بةةَى مؤ بةةة  يةةان  سةةايي  10ناوى ئةو ئةندامانةى مؤَلةت ثَيدراو  ى ئا
 ئَيوارةكةى: 16/12/2019خوىل ثاييزةى لة بةروارى 

بةةار حممةةد/ بةهمةن كاك ع يةةاد ج لةَةةت، ز بداهلل/ مؤَلةت، جالل حممد عبداهلل/ مؤَلةت، رزطار عيسى سوار/ مؤ
سةةعيد  نةةةبوو،  صددطفىئامادةنةبوو، سةروان حممد على/ ئامادة كةةريب حممةةد/  م شةةوانال  لةَةةت،  تةةةرخان/ مؤ تة

 مؤَلةت، هيمداد صباح بالل/مؤَلةت.
لةَةةت بةةة مؤ يةةان  لةَةةت  بةةةبَى مؤ كةةة  لةةةمان  ناوى ئةو ئةندامانةى  شةةةييةكان ثةر نةةة هةمي نةةةوةى ليذ لةةة كؤبوو

 ئامادةنةبوون:
 : 17/12/2019ليذنةى ئاوةدان كردنةوة و وةبةرهَينان 

 على مسايل/ مؤَلةت. عثمان
 :17/12/2019ليذنةى ووزة و سامانة سروشتييةكان و ثيشةسازى و بازرطانى 
 ةت.جهاد حسن ابراهيب/ مؤَلةت، ِرَيبوار عبدالرحيب عبداهلل/ مؤَل
 :17/12/2019ليذنةى كاروبارى شةهيدان و جينؤسايد و زيندانيانى سياسى 

 هةورامان محة شريف محدرشيد/ ئامادةنةبوو.
 زؤر سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس
 زؤر سوثاس، كاك سةروان  ةرموو.
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 بةِرَيز سةروان حممد على:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةةاآل  16/12/2019من لة  شةةةهيدانى ِرؤذى  مؤَلةت بوم، مؤَلةمت لة جةنابتان وةرطرت، لةبةرئةوةى ِرؤذى 

شةةةهيد  بوو، هةر لَيرةشةوة ِرَيز و سالو بؤ خانةوادةى سةربةرزى شةهيدان دةنَيرم، لةبةرئةوةى ساَل يادى 
 ةبوو هةذماركراوم.بوونى مغديدى برام بوو، بؤية مؤَلةمت لة جةنابتان وةرطرت، ئَيستاى ئامادةن

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس
 ِراست دةكات مؤَلةتى لة من وةرطرت، كاك مجال  ةرموو.

 :مصطفىبةِرَيز مجال حويز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئةو ِرؤذةى من نامةم بؤ منى خان نارد، مؤَلةتى كاك زياد ثاى نيوةرؤيةكةى.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيحس يقبةِرَيز د.ِرَيواز  ا

  ةرموو. كاظمبة كاروبار دةَلَيني ثياى ب َيتةوة بةسةرضاو، كاك د.
  اروق نامق: كاظمبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

طةةادار  لةةةمامن ئا سةةكرتَيرى ثةر بةةةِرَيز  مسةةى  مةةةى رة بةةة نا هةةةم  نةةةوة،  نةةدى تةلة و يةَةى ثةيوة لةةة ِر مةةةى  ئَي
بةةايكؤتى دان كةةة  تةةةوة،  مةةارة )كردووة شةةتنى ذ نةةدامى 10ي ضةةوار ئة هةةةر  شةةوو،  شةةتنى ثَي بةةوو داني مةةان كرد  )

  راكسيؤنةكةمان، اليةنى كةم ئةندام دةتوانَى بة تةنيا بايكؤت بكات و دةشتوانى بة  راكسيؤن.
 / سةرؤكى ثةرلةمان: نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

مةةارة ) نةةةوةى ذ لةةة كؤبوو نةةدبوو؟  نةة10يةعنى راتان طةيا تةةان طةيا بةةايكؤت ( را سةةتَيه  بةةةر هةَلوَي كةةة لة بةةوو  د 
 دةكةن؟ لةناو كؤبوونةوة؟.

  اروق نامق:كاظم بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةَلَى ئَيمة يةعنى لة كوَى ِراى بطةيةنني؟ خؤ بايكؤت دةتوانى نةيةيةتة ذوورةوة و دةتوانى بَييتة ذوورةوة 
 ب ى لة دةرةوة بايكؤتى بكةى.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:ني ايق حسز بةِرَيز د.ِرَيوا
 ئاخر دةبَى ِراى بطةيةنى كاك دكتؤر.

  اروق نامق: كاظم بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةةِرَيى  هةةةميش  نةةةوة و  يةَةى تةلة و لةةة ِر هةةةم  تةةةوة،  طةةادار كردووة لةةةما ان ئا سةةكرتَيرى ثةر واحلاصل بةِرَيز 
 نووسراوى  ةرمييةوة.
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيسبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق ح
  ةرموو بةِرَيزى سكرتَيرى ثةرلةمان ِروون كردنةوة بدة.

 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بة تةلة ون ثةيوةندى كرد، دواتر من داوام كرد نووسراوَيه ئاراستةى دةستةى سةرؤكايةتى  كاظمدوَينَى د.
بةةةآلم كؤبو كةةات،  سةةيؤن ب كةةو  راك سةةةرؤكايةتى وة سةةتةى  كةةو دة مةةة وة يةَةرةدا ئَي بةةوو، و ل ئةةةجنام درا كةةة  ونةوة

بةةايكؤت  بةةة  سةةت  يةَةرةدا را نةةاتوانني ل مةةة  مةةادةبوو، ئَي نةةدام ئا ضةةوار ئة سةةيؤنةكةتان  كةةة  راك تةعامول دةكةين، 
لةةة يةةوادارم  يةةة ه مةةادةبوون، بؤ نةةوَى ئا نةةةوةى  شةةتنى  هةذمارى بكةين، لةبةرئةوةى بةشَيه لة ئةندامانى  داني

كةةؤدةنطى  بةةة  يةةاخود  تةةة  ئةةةوة بايكؤ داهاتوو ئةوةى يةك اليي بكةنةوة لة نَيوان خؤتان، تاوةكو ئَيمة بزانني 
 ئامادةبوونة لةناو دانيشتنةكانى ثةرلةمان.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس
سةةيؤ23( لة ماددةى )7خؤى بةِرَيزان بِرطةى ) يةَةه  راك ئةةةَلَى كات تةةوانَى (  نةةداميش دة تةةا ئة نةةدام، وا يةةان ئة ن 

نةةاوى  بةةة  شةةوو  نةةةوةى ثَي لةةة كؤبوو شةةتَيه  هةةي   ئةةةوة  كةةات، لةبةر شةةنت ب بةةايكؤتى داني سةةتَيه  بةةةر هةَلوَي لة
ثةةَيش  يةةان  كةةة  كةةاتى كؤبوونةوة لةةة  سةةةرؤكايةتى،  سةةتةى  سةةتى دة تةةة بةردة سةةت نةهاتؤ نةةدنى هةَلوَي ِراطةيا

راطةيةنرابَى ...... ببورن ئَيمة لة ِرووى ثةيِرةوييةوة دةبَى  كؤبوونةوةكة هةر شتَيه لة دواى كؤبوونةوةكة
 بة يياب هةذمار بكرَين، بدرية خان  ةرموو.

 بةِرَيز بدرية امساعيل حممود:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةة 2( بِرطةى )83بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان، بةثَيى ماددةى ) شةةنيار  سةةايةك ثَي ثةةرؤذة يا طةةةر  ( ئة
يةةار تايبة  سةةايي بِر نةةةى يا طةةةَل ليذ هةةةنطى لة بةةة هةما ةندى زياتر لةيةك ليذنة بوو، دةستةى سةرؤكايةتى 

سةةةر  تةةةنيا لة نةةة  نةةد، ليذ نةةةى تايبة ة بةةؤ ليذ شةةة  دةدات بة بةى كردنى ثرؤذة يان ثَيشنياز ناردنى هةر بة
يةَة لةةة كات لةةةمان  سةةةرؤكى ثةر بةةةِرَيز  كةةراوة،  نةةةى ئةوة ِراثؤرت ئامادة دةكات كة ئاراستة  كةةو ليذ مةةة وة ه دا ئَي

سةةتةى  سةةازى ئارا سةةاى ضاك ثةةرؤذة يا كةةة  كةةرد  بةةةِرَيزت  كاروبارى كؤمةآليةتى و داكؤكى لة ما ى مرؤظ داوا لة 
مةةا ى  8ليذنةكةمان بكرَى كة ماددةى  لةةة  كةةردن  كةةؤكى  يةةةتى و دا بةةارى كؤمةآل نةةةى كارو بةةة ليذ بةةوو  تايبةت 

سةةازى مرؤظ ثَيويست بوو كة ئَيمةى ِراثؤر ان ئامادة  بكرداية، بؤية داوا لة بةِرَيزت دةكةم كة ثرؤذةى ضاك
بةةةِرَيزتان  لةةة  ئاراستةى ليذنةكةمان بكةى و لة هةمان كاتدا لة كؤبوونةوةيةكى رةمسى ثةرلةمان دا داوامان 

 كرد ثرؤذة ياساى ئةرك و ما ى نةخؤى ئاراستةى ليذنةكةمان بكرَى، زؤر سوثاس.
 ةرؤكى ثةرلةمان:/ سنيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

بةَلَى زؤر سوثاس، لةِراستيدا يةكَيه لةو ليذنانةى كة دةبوو ئَيمة ثرؤذةى ضاكسازى ئاراستة بكةين ليذنةى 
يةةةعنى  بةةوو،  لةةةمان كرا بةةارى ثةر كاروبارى كؤمةآليةتى بوو، ئَيمة كة نووسى بوومان كاروبار، ئاراستةى كارو
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كةةاك طةةةَل  نةةَيش لة يةةداوة دوَي لةةةويا ِروو كةةة  كةةة  هةَلة لةةةوةى  يةةة  طةةر ني شةةتَيه ِرَي هةةي   كةةرد،  سةةةمان  يةةؤ ق رؤم
سةةتةى  تةةان ئارا نةةى خؤ ليذنةكةتان كؤببَيتةوةو لةو ماددانةى كة ثةيوةستة بةكار ليذنةكةتان ِراثؤرت و تَيبي

 ليذنةى ياسايي بكةن، سوثاس، كاك رؤميؤ  ةرموو.
 بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةوثاس، تةةريش الى  زؤر  سةةايةكة و دوا شةةةكردنى يا كةةاتى موناقة لةةة  هةةةر  جةةار  بةةزامن دوو نةةَى وا لةةةن دوَي  ع

سةةتة،  ئةةةم مةبة بةةؤ  جةنابتان بامسان كرد، بةآلم خاَلى دووةم، من ثشتطريى لة ِراى بةِرَيز بدرية خان دةكةم 
 زؤر سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 ةرموو.زؤر سوثاس، سارا خان  
 بةِرَيز سارا دَلشاد بكر:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاوةى ) لةةة  كةةة  يةةةكان  نةةة  ةرمي يةةارى بؤ ثةةرؤذة بِر بةةة  يةةان 7سةةةبارةت  بةةةى راثؤرت نةةةى هاو بةةووا ليذ ( دة
 بنووسنَى، بةآلم نةنووسراوةتةوة، داواى ِروون كردنةوة لة بةِرَيزت دةكةين، زؤر سوثاس.

 سةرؤكى ثةرلةمان: /نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس
فةةةرمووَى وةآلم  بةةا ب كةةرَى،  لةةةمان دة سةةةرؤكى ثةر طةةرى  بةةةِرَيز جَي سةةتةى  نةةةكان ئارا ثةةؤرتى ليذ سةةتى دا را لةِرا

 بداتةوة.
 بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةر مةةة نوو ئةةةمرؤ ئَي سةةتان،  لةةةمانى كورد نةةدامانى ثةر سةةت بةةةِرَيزان ئة شةةنبريييمان بةدة نةةةى رؤ اوَيكى ليذ
مةةادةكردنى  بةةؤ ئا كةةةن  حةةةوت رؤذى دة لةَةةتى  نةةةوةى مؤ كةةة داواى درَيذكرد بةةارةوة  يةَةى كاروو لةةة ِر شةةتووة  طةي

مةةاددةى ) يةَةى  بةةة ث بةةةآلم  كةةةيان،  يةةان 84ِراثؤرتة سةةايةك  ثةةرؤذة يا هةةةر  كةةة  تةةةوة  ممةةان داونة سةةراو وةآل ( نوو
كةةات، ثَيشنيازَيه خةسَلةتى بة ثةلةى ثَيدراب مةةادة ب ثةةؤرت ئا نةةد ِرا نةةةى تايبة ة يةةةك ليذ مةةاوةى هة تة لةةة  َى 

مةةاوةى ) لةةة  ( رؤذدا 4ئةطةر نةيتوانى لةاليةن جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانةوة ئاطادار دةكرَينةوة دواتر دةبَى 
يةةان ىَل  تةةةوة داوا ئةةةمرؤ كراوة شةةنبريى  نةةةى رؤ سةةتةى ليذ يةةة ئارا ِراثؤرتى هؤدار بنَيرن، ئةو نووسراوة  ةرمي

لةةةمان 4دةكةين لَيرةوة لة ماوةى ) ( رؤذ لة طةيشتنى نووسراوةكة ِراثؤرتى هؤدار بدةنةوة سةرؤكايةتى ثةر
 و دواتر بِريارى دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِريارى يةكالكةرةوةى دةبَى لةسةر ئةو راثؤرتة.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس
 ان  ةرموو.زؤر سوثاس، بةَلَى سوسن خ
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 بةِرَيز سوسن حممد مريخان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةةى  دواى ئةوةى كة ضوار ليذنةى نوَيى ثةرلةمان ثَيكهات هةندَيه طؤِرانكارى لة ليذنةكانى تريش كرا، ليذ
سةةتةى  بةةة دة سةةتقالةى داوة  كةةة ئي يةةةى  بةةةو ثَي هةةةورامان  مةةةال  بةةةِرَيز  نةةة  بةةة ئةوا بةةوو  مشةةول  شةةةهيدانيش 

نةةةوةكانى سةرؤك لةةة كؤبوو سةةتا  تةةا ئَي ضةةونكة  ايةتى ثةرلةمان داوا دةكات كة ئةمة خبرَيتة بةرنامةى كارةوة، 
كةةة  كةةةم  لةةةمان دة سةةةرؤكايةتى ثةر سةةتةى  لةةة دة نةةةوة  ليذنةى شةهيدان ئامادةنابَى، بؤية من داواى ِروونكرد

 بةِرَيزيان، زؤر سوثاس.ئايا ئَيمة بة مؤَلةت بؤى حساب بكةين ياخود وةكو ئامادةبوو هةذمار بكرَى 
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

بةةةِرَيز  نةةرَى  شةةوَينى دادة لةةة  تةةر  تا ئةو كاتةى كة بة تةواوةتى لة ثةرلةمان دةنطى لةسةر دةدرَى و كةسَيكى 
كةةرَى بةةَى مةال هةورامان دةبَى ثابةند بَى بة كؤبوونةوةكانى ليذنة ئةطينا بة ئامادةنةبوو هةذمار دة يةةان دة  ،

 مؤَلةت وةربطرَى، طولستان خان  ةرموو.
 بةِرَيز طلستان باقى سليمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةعات  لةَةَيني لة كةةةرةتَيه دة هةةةموو  مةةة  سةةتيةكةى ئَي واهلل من رةخنةيةكب هةية ئةطةر لَيمى قبوَل بكةن، ِرا
كار دةست ثَى بكات، يةعنى هيوادارم ئةمة ( ئاماذة درا بةوةى كة بةرنامةى 10( و ئةمرؤ لة سةعات )11)

ئةةةركَيكى  ضةةونكة  نةةةبن،  يةةدا ئامادة سةةاتى خؤ كةةات و  لةةة  لةةةمانتاران  كةةة ثةر بةةَى  كةةةرةت  دوا كؤبوونةوة و دوا 
سةةتة  يةةة، زؤر ثَيوي مةةةتى ئَيمة لةةة هي ضةةاوى  سةةتان  خةةةَلكى كورد مَيذوويى و نيشتمانى طةورةمان لة ئةستؤية 

مةةادةبني يةةدا ئا سةةت لَيرةوة لة كاتى خؤ مةةن زؤر سوثا نةةةوة،  نةةط برؤي يةةةكى درة كةةة ئَيوارة ئةةةوةى  يةةاتى  لةةة ج  
 دةكةم.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس
بةةَى و 10ئَيمة بؤية كؤبوونةةوى رؤذى ضوارشةممةمان كردة سةعات ) مةةان ب شةةةية رزطار لةةةو كَي ( بؤ ئةوةى 

شةةمان و ةةان داوا  سةةةرةتاى قسةكاني مةةادةبنب، لة كةةاتى زوو ئا لةةة  كةةةين  لةةةمان دة نةةدامانى ثةر بةةةِرَيزان ئة لةةة 
نةةةوةى ) لةةة كؤبوو كةةة  نةةةى  ئةةةو دةنطدا مةةةبناى  بةةةر  مةةادةبن،  يةةان ئا شةةى 10خؤ بةةَى ثةخ نةةة، دة ( كردووما

بةةةَلَى  يةةةكان،  كةةةرة عةقَل كةةار تَي شةةبةرةكان و  راستةوخؤ ِرابطريَى بؤ موناقةشة كردنى ثرؤذة ياساى ماددة هؤ
 يبةتةكان دةكةم بفةرموون بؤ سةر مةنةسةكة، بةَلَى شريين خان.ئَيستاى داوا لة ليذنة تا

 امني عبدالعزيز: بةِرَيز شريين
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةتثاكييةوة،  نةةةى دة بةةة ليذ بةةَى  سةةت  طةةة ثةيوة سةةازى ِرةن لة ديدى ئةندامانى ليذنةى دةستثاكى ثرؤذةى ضاك
سةةت بؤية داوا لة بةِرَيزتان دةكةين هةر ثرسَيه هةر مادد نةةةى دة ةيةكى نَيو ئةو ثرؤذةية ثةيوةستة بة ليذ

 ثاكييةوة ئاراستةى ليذنةى دة ستثاكى بكرَيت.
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس
 بةَلَى شايان خان  ةرموو.

 بةِرَيز د.شايان كريب حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةة  كةةةم، دةبووا تةةذمَير )ثشتطريى قسةكانى طلستان خان دة لةةة كا هةةةموومان  بةةة 10ئةةةمرؤ  بةةاين،  ( ئامادةبوو
بةةوو  شةةرت وا يةةة، با صةةاب ني بةةة ني سةةتى  بةةةِرَيزت ثَيوي كةةة  بةةةوة دا  مةةاذة  شةةوو ئا شةةتنى ثَي لةةة داني كةةة  بةةةتى  تاي

يةةة، 10ؤ سةعات )سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئةمِر نةةد بوونا لةةةمانتارانيش ثابة ئةةةوةى ثةر بةةؤ  يةةة،  حةةازر بوونا  )
 زؤر سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ايق حس.ِرَيبةِرَيز د
بةةةآلم  د.شايان خان، بؤ ئينعقاد ثَيويستى بة نيصابة، بؤ ئةوةى ئَيمة جةلسة بكةينةوة دةبَى نيصاب هةبَى، 
ئةةةوة  لة دواى ئةوةى كة ئينعقاد دةبَى يةعنى جةلسة ثَيه دَيت ئةو كات نياصابيش نةمَينَى ئاسايية، لةبةر

بةةةآلم ( 56هةتاوةكو هؤَلةكة ) نةةةوة،  سةةة بكةي نةةاتوانني جةل مةةة  نةةةبَى ئَي يةَةدا  لةةةمانى ت بةةةِرَيزى ثةر ئةندامى 
مةةاددةى ) لةةة  نةةةبَى،  صةةاب  كةةرَى ني نةةةوةى دووةم دة لةةة خوَيند نةةةى 16دواى كردنةوةى جةلسة  بةةووين، ليذ  )

 ياسايي  ةرموون.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةتى ( خبوينني16بةرى ماددا ) ظةةة بةردة مةةاهيكى دا ئة  حةز دكةم تَيبينيةكى ئاماذة ثَى بدةم، د ِراثؤرتا دو
مةةاددا )19( و ماددا )16ئةندامَى ثةرلةمانَيت هةى، ماددا ) طةةةَل  يةةة لة مةةاددا )16( دووبارة بوو ئةةةظ   )19 )

يةةة د لةةةمانا هات نةةدام ثةر هةةةمى ئة هةةَى  ئةةةظرؤ ج شةةتنا  سةةتثَيكرنا داني بةةةرى دة قةةَى  بةةةر لسةر ظَى وةرة نةةان و ل ا
مةةوهيب ) عةةة و  طةةرتن،  تةةة وةر ضةةاظ بَي بةةةر  يةةة ل ئةةةظ تَيبين كةةةم  سةةتَى 19دةستة، حةز د بةةةديلَى وي، لبةردة  )

 هةميا هةى.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلى زؤر سوثاس  ةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةشى ضوارةم
سةةينى كةةةرة  نوو يةةان كارتَي شةةبةرةكان و  مةةاددة هؤ بةةؤ  سةةازان  نةةى دةرمان سةةةرف كرد شةةكى و  ضةةَيتةى ثزي ِرا
 عةقَليةكان
 16ماددةى/
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بةةة  تةةةنها  سةةرَى  شةةَيه بنوو هةةي  نةخؤ بةةؤ  عةةةقَلى  يةكةم/ ثزيشه بؤى نيية ماددةى هؤشبةر يان كارتَيكارى 
مةةايي و ِرَي ئةةةو ِرَين يةَةى  بةةة ث نةةةبَى و  شةةكى  سةةةركردنى ثزي يةةةوة مةبةستى ضارة لةةةم بارة سةةازيانةى وةزارةت  ك

 دةريان دةكات.
سةةَى يدووةم/ قةدةيةية ثزيشه هي  بِرَيه لة ماددة هؤشبةرةكان يان كارتَيكةرة عةقَل خةةؤى بنوو بةةؤ  يةةةكان 

 بؤ بةكارهَينانى تايبةت.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

بةة هةةةر  كةةات زؤر سوثاس، ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمان،  يةةةوة ب ئةةةو ماددة لةةةبارةى  طةةؤ  يةةةوَى طفتو ةِرَيزَيه دة
 بفةرموون ناوى خؤى تؤمار بكات، كاك كاروان، كاك زانا، حسيبة خان، د.زيدان، بةِرَيز د.زيدان  ةرموو.

 بةِرَيز زيدان رشيد خان اودل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

خةةاَل  هةةةر دوو كةةة  شةةتيية  بةةة ط يةةة  يةةة تَيبينى من لةسةر ئةو ماددة بةةؤى ني شةةه  لةَةَى ثزي كةةاتَى دة تةةةوة،  دةطرَي
يةَةرة  تةةوانني ل سةةَيت، دة يةةان بنوو بةةةكاربَينَى  شةةَيه  هةةي  نةخؤ بةةؤ  عةةةقَلى  كةةةرى  يةةان كارتَي شةةبةر  مةةاددةى هؤ
لةةة دةرةوةى  يةةة  بةةةتى هة يةةادةى تاي يةةة ع شةةكمان هة جةةار ثزي نةةدَى  يةةة هة كةةةين، لةوانة يةةد ب شةةوَينةكة تةحد

بةةَى شةةوَينانة  لةةةو  يةةة  شةةخانةكانة، بؤ ئةةةو نةخؤ يةةان  يةةة  شةةخانةى حكومي لةةة نةخؤ ضةةاودَيرى دان  لةةةذَير   كة
 نةخؤشخانانةى كة ثَيويسنت ئةو ضارةسةرييانةى ىَل وةربطريدرَيت.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس
 سوثاس، كاك كاروان  ةرموو.
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( بِرطةى يةكةمى حةساسرتين بِرطةي ئةم ثرؤذة ياساييةية، 16اى طةورة و ميهرةبان، ماددةى )بةناوى خود
لةةة  مةةة  سةةَى، ئة ضةةَيتةكةى بنوو كاتَيه كةباس لةوة دةكات ثزيشه بؤى نيية ماددةى هؤشبةر يان كارتَيكةر ِرا

كراوة، ئةطةر ثزيشكَيه  ( باس لة سزاكانى30ئةساسدا خؤى دَلنيايي دانى موهيمة، بةَلَى ئةمة لة ماددةى )
جةةةى  نةةاتوانرَى موعالة كةةة  بةةةجؤرَيكن  سةةزاكان  بةةةآلم  بةةَى،  ضةةى دة سةةزاكةى  سةةَى  بة ثَي ةوانةى ياساوة بينوو

سةةةكانى 30بكةين، لة ماددةى ) ( تَيبينيمان دةبَى، بةآلم وةك كاك د.زيدان ئاماذةى ثَيى كرد ثشتيوانى لة ق
ئةةةوةى  دةكةم لةوةى كة دةبَى لةذَير تةدقيق دابَى، بةةؤ  بةةَى  مسةةى  لةذَير ضاودَيريةك دابَى كة لة شوَينَيكى ِرة

 كة ثزيشه نةتوانب هي  كاتَيه لة ياسا البدات، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس
 كاك زانا  ةرموو.
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 :مسايل بةِرَيز زانا خالد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ناِروونييةك هةية، ضونكة وازحة كة ثزيشه ضارةسةر دةنووسَى تةنها بؤ ( 16لة بِرطةى يةكةمى ماددةى )
تةةر  شةةَيوةيةكى  مةبةستى ضارةسةرى ثزيشكية، بؤية لَيرةدا ئةم )بؤى نيية( دةكرَى سيايةى ئةم بِرطةية بة
سةةثؤرى  شةةه ث كةةةين ثزي كةةاروان، واى ىَل ب كةةاك  يةةدان و  كةةاك د.ز شةةنيارةكةى  بكةينةوة كة ثاَلثشت دةبَى بؤ ثَي

ايبتمةند، ضونكة هةموو ثزيشكَيه ناتوانَيت ئةم ضارةسةريية بنووسَى، ثزيشكى ثسثؤرى تايبة ةند بؤى ت
هةية ماددةى هؤشبةر يان كارتَيكارى عةقَلى بؤ نةخؤى بنووسَى بة مةبةستى ضارةسةرى ثزيشكى و تةنها 

 لةناو نةخؤشخانةكان دا، زؤر سوثاس.
 ثةرلةمان: / سةرؤكىنيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

لةةة  يةةةتى  زؤر سوثاس، بةآلم ئةوة هةية، ئةمة ئةو حاَلةتةية كة بؤى نيية، ئةو حاَلةتةى كة ِرَى ثَيدراوة تيا
بةةؤى  كةةةى  ناو هةموارةكانى تردا ئةمة بةس بؤ حاَلةتى ِرَي ثَينةدانة، ئةبَى سيايةى بكةينةوة بؤ حاَلةتَيه 

 نيية، بةَلَى حسيبة خان  ةرموون.
 ة سعيد ابراهيب:بةِرَيز حسيب

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددةى 16ماددةى ) ( بِرطةى يةكةم، من تَيبينيةكى ترم لةسةرى هةية، ئةوةى كة دةَلَى ثزيشه بؤى نيية 
هؤشبةر يان كارتَيكةرى عةقَلى، لَيرة مو رةدى كردةوة، لَيرةى ثَيب باشة زيادةيةك بكرَى بةوةى ثزيشه و 

دةدةرةكانيش دةبينني زؤرجار الى خؤيانةوة كة دةرمان بؤ نةخؤشةكان دةنووسن ياريدةدةرى ثزيشكى ياري
كةةةرة  يةةان كارتَي شةةبةر  مةةاددةى هؤ يةةة  يةةان ني شةةكى بؤ يةةدةدةرى ثزي شةةه و يار يةَةت، ثزي طةةةَل ب شةةيان لة ئةواني

يةَةت يةكان بؤ هي  نةخؤشَيه بنووسن بؤ مةبةستى ضارةسةرى، لة دووةم لةبِريعةقَل يةةة بكر ى شوَينى قةدة
 ِرَيطةثَيدراو نيية، زؤر سوثاس. بة

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس
شةةبةرةكان  مةةاددة هؤ زؤر سوثاس، خؤى لةِراستى دا لةناو ئةم ثرؤذة ياساية لةهةر شوَينَيه كة هاتووة دةَلَى 

جةةةمن  و كارتَيكةرة عةقَليةكان دةبَى ضاك بكرَى، دةبَى بوترَى ماددة هؤشبةر و كارتَيكةرة يةةةكان دوو  عةقَل
بةدواى يةك دا نايةن، دةبَى لة هةر شوَينَيه كة ئةمة هةية لة هةمووى ضاك بكرَى نةك تةنها لةويا، شادى 

 خان  ةرموو.
 بةِرَيز شادى نوزاد وهاب:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةوَينى هاوِراى هةر يةك لة د.زيدان و كاك كاروان و كاك زانام لةسةر ئةوةى كة ثزيشه بؤ ئةةةو  ى نةبَى لة 
شةةوَينة  تةةةنيا  سةةَى،  عةةةقَلى بنوو كةةةرى  شةةبةر و كارتَي مةةاددةى هؤ يةةنني دا  نةةةخؤى ب كةةاتى  لةةة  خةةؤى  تايبةتى 
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مةةاددة  رةمسيةكان و نةخؤشخانةكان نةبَى، ثَيويست نيية ثزيشه لة دةرةوة بتوانَى كارتَيكةرة عةقَليةكان و 
 هؤشبةرةكان بنووسَى، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:ني ايق حس بةِرَيز د.ِرَيواز
 زؤر سوثاس، بةِرَيزان لة ليذنة تايبة ةندةكان قسةيةكتان هةية؟ دكتؤرة  ةرموو.

 :كاكة صاحل حممدبةِرَيز د.شايان 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 سةبارةت بةوةى كة ئايا ثزيشه بؤ مةبةستى ديكة ماددةى هؤشبةر دةنووسَى بةَلَى هةندَيه لة ثزيشكةكان
بةةن،  يةةدمان دة بؤ مةبةستى ديكةى دةينووسن بة تايبةتى نةخؤشيةكانى با بَلَيني هةندَيه نةخؤى هةية ئ
سةةت  ضةةةندَيكى وي هةةةر  سةةَيه  هةةةر كة يةةةعنى  نةةاكرَى  يةةة  طةةرَى، بؤ لةةةوة ب بةةَى ِرَى  لةسةر ئةوانة، دكتؤرةكة دة

 بنووسَى، بؤية بؤى نيية ثزيشه بةو شَيوةية بينووسَى، تةواو، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ايق حسز د.ِرَيبةِرَي

 زؤر سوثاس، بةِرَيز د.سامان  ةرموو.
 بةِرَيز د.سامان حسني بةرزجني/ وةزيرى تةندروستى:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةةِرووى  يةَةت،  شةةخانة ب لةةة نةخؤ تةةةنها  يةةة  بةِرَيزان ئامادةبووان بةيانيتان باى، سةبارةت بةو تَيبينيانةى هة
كةةراوة  ثراكتيكى ثةةؤلني  ضةةونكة  جةةؤرة،  خةةراوة ض  بةةةِرَينمايي ِرَيك بةةةآلم  نةةاكرَى،  شةةةوة  و ضارةسةرى و زانستي

لةةة  كةةرَى  مةةةيان دة شةةخانةية و كا لةةة نةخؤ مةةةيان  كةةة كا ماددة هؤشبةرةكان يان ماددة دةرمانةكانى سِركردن، 
شةةخانةى، نةةاو نةخؤ لةةة  نةةةت  يةَةت، تةنا ثةةؤَلني دةكر شةةخانةيةكى  كلينيه، ئةوة دواتر لة ِرَينمايي  لةةةناو نةخؤ

تةةة  سةةِركردن نادرَي مةةانَيكى  هةةي  دةر نةةة  بةةؤ  وو شةةَيه،  هةةةموو بة تةةة  يةَةه نادرَي جةةؤرة دةرمان طشتيش هةموو 
مةةايي زؤر ورد و  بةةةكاردَيت و ِرَين شةةتةرطةرى  قاوشةكان، بةآلم لة بةشةكانى ضاودَيرى ضِر و لة هؤَلةكانى نة

سةةتالم و تايبة ةند  هةية بؤ وةرطرتنةوةى شوشةى بةتاَل كةةردن و ئي سةةفية  ى دةرزيةكة و وةرطرتنةوة و تة
لةةة  يةةة  بةةؤى ني لةَةَيني  سةةايةكةدا ب لةةة يا يةةة  مةةةىل ني بةةةآل م عة يةَةت،  يةَةه دةخر مةةايي ِر بةةة ِرَين تةسليب، بؤية ئةوة 
كةةةى  بةةةكاردَيت، كلينيكة كلينيكى تايبةت، ضونكة هةندَى ماددة هؤشبةرةكان لة كلينيكيش وةكو ضارةسةر 

بةةة كلينيكَيكى لةِر بةةازاريش  لةةةناو  لةةةوَى  يةَةت،  بةةؤ دةكر شةةخانةى  ووى ياساييةوة ِرَيطةثَيدراوة و حسابى نةخؤ
شةةه، دوا  ضةةَيتةى ثزي بةةَى ِرا بةةة  كةةات  سةةةرف ب نةةةى  ثَيى ياسا دةرمانسازيش نابَى لة دةرماخنانةكةى ئةو ماددا

بةةةخؤى ِرَي هةةةر  شةةكى  يةةدةدةرى ثزي شةةكية، يار يةةدةدةرى ثزي يةةادكردنى يار سةةةر ز نةةيب لة بةةؤ تَيبي نةةادرَى  طةةة 
لةةة  طةةة  بةةة ثَي ةةةوانةوةى ج تةةا  كةةةين وا شةةكى ب يةةدةدةرى ثزي سةةى يار يةَةرة با نووسينى ضارةسةر، بؤية ئةطةر ل
ضةةونكة  شةةكى،  يةةدةدةرى ثزي ماددة هؤشبةرةكان دةتوانَى دةرمان و شتى تر بنووسَى، بؤية ثَيويست ناكات يار

 تةنها ثزيشه دةرمان و ضارةسةر دةنووسَى زؤر سوثاس.
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيز  ايق حسز د.ِرَيوابةِرَي
 قسةتان هةية؟ كاك جالل  ةرموو.

 بةِرَيز جالل حممد امني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةةم  سةةتى  كةةة بةِرا يةةة  نةةة ئةوة نةةد هةما ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمان، ئةوةى كة ئَيمة وةكو ليذنةى تايبة ة
سةةا نةةدو ثرؤذةية ياساية بةخؤتان دةزانن ثرؤذة يا طةةة هة طةةرياوة، ِرةن يةةة و وةر ثةةةجنا ماددة لةةة  يةةاد  كةةة ز يةكة 

سةةةى  تةةوانن دواى جةل يةَةوة دة كةةةين ئ لةةةمان دة بةةةِرَيزى ثةر هةَلةى لويةوى تَيدابَى، بؤية داوا لة ئةندامانى 
كةةةين،  ضةةاكى دة كةةةين  يةَةدا دة كةةارى ت مةةة طؤِران شةةتطريى ئَي بةةَى ث بةةة  مةةة  نةةة ئَي ئةوةى كة هةَلةى لويةوية بيدة

سةةةلةن دةمانةو نةةةبَى مة ئةةةوة  سةةةر  يةةةكانتان لة يةةاتر تَيبين َى ضاك بكرَى، بؤية سوود لة كاتةكة ببينرَى و ز
كةةة  هةةةرى بابةتة سةةةر جةو طةةةر لة ئةم وشة لةو شوَينةدا دووجار هاتووة، لةسةر جةوهةرى بابةتةكة بَى، ئة

نةةة بةةؤ ليذ سةةةى  تةةوانن دواى جةل يةَةوة دة بةةَى ئ شةةة  سةةةر و طةةةر لة بةةةس ئة يةةة،  نةةدةكان  بةةَى طر ةةت ني تايبة ة
لةةة  كةةة  طةةةر طر تة نةةةوة، ئة سةةيايةى  دةكةي يةَةه  كةةةين كات ضةةاكى ب هةةةر  بةةَى  مةةة دة يةَةرن ئَي يةةةكانتان بن تَيبين
يةةةكانتان  تةةةنها تَيبين كةةةين  يةةنني وا ب كةةة بب لةةة كاتة وشةسازى بوو، بؤية سوثاستان دةكةين بؤ ئةوةى سوود 

مةةاددةى ) سةةةر  سةةتا لة نةةةك ئَي بةةَى  كةةة  هةةةرى بابةتة سةةةر جةو هةةاتووة، 17لة تةةةنها  شةةةى  شةةوَيندا و لةةة دوو   )
لةَةَى  مةةان ب تةةريش ثَي هةةاتووة، حة ةةةن دوا جةةار  يةَةرة دوو  ئةةةوة ل مةسةلةن ئةندامَيكى بةِرَيزى ثةرلةمان دةَلَى 

 ئَيمة ضاكى دةكةينةوة، يةعنى ثَيويستى بةوة نيية لَيرة سوود لة كاتةكة ببينني سوثاستان دةكةين.
 سةرؤكى ثةرلةمان: /نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 زؤر سوثاس، ماددةى دواى ئةوة كاك د.بذار  ةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 17ماددةى/
عةةةقَلى  كةةارى  شةةبةر و كارتَي تاكة كةسةكان بؤيان هةية ضارةسةرى ثزيشكى تايبةت بة خؤيان كة ماددةى هؤ

يةةان لةخؤ دةطرَيت و بةردةست بكةن تةنها لة شةةه دة نةةةى ثزي ئةةةو بِرا سةةنوورى  بةر هؤكارى تةندروستى، لة 
 نووسَى نابَى دةستى ىَل هةَلبطرن بؤ كةسانى ديكة، لةبةر هةر هؤيةك بَى.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس
نةةا،  كةةاروان، د.زا سةةن سوثاس، هةر بةِرَيزَيه دةيةوَى طفتوطؤ بكات لةبارةى ئةو ماددةيةوة؟ كاك  بةةوار، سو دِرَي

 خان، كاك د.رَيبوار  ةرموو.
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 بةِرَيز رَيبوار عبدالرحيب عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةة  سةةانةى  ئةةةو كة لةَةَيني  هةلبةت سةبارةت بة وشةى تاكة كةس ثَيمواية لةبرى ئاماذةدان بة تاكةكةسةكان ب
كةةردوو يةَةدا  يةةان ت شةةبةرةكان كار مةةاددة هؤ عةةةقَلى و  كةةارة  سةةَيه كارتَي هةةةموو كة كةةةس  كةةة  شةةةى تا ضةةونكة و ة، 

يةةةك،  مةةة لةال نةةةبووة، ئة ئةةاَلودة  كةةة  شةةى  شةةبةرةكان، ئةوة مةةاددة هؤ بةةة  بةةووة  ئةةاَلودة  كةةة  ئةةةوةى  تةةةوة،  دةطرَي
سةةت 17لةاليةكى تريش هةست دةكةم نةسى ماددةى ) لةةة دة ( كةمَيه تةقديب و تاخريى هةية، بةِرةئى من 

لةةة  ثَيكةكةى ئاوا بنووسرَى كة ثزيشه بؤى كةةة  ئةةةوةى  لةةةبرى  سةةَى  شةةة بنوو ئةةةو نةخؤ هةية ضارةسةرى بؤ 
ئةةةو  سةةرَى ) سةةةكان بنوو كةةة كة لةةةبرى تا كةةة  كةةةم  شةةنيار دة دةستثَيه دابَيت تاكة كةسةكان بؤى هةية، من ثَي

 كةسانةى كة كارتَيكارة عةقَلى(، يةعنى ديار بَى تةشخيص بكرَى، سوثاس.
 مان:/ سةرؤكى ثةرلةنيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَى سوثاس، كاك سريوان  ةرموو.
 بةِرَيز سريوان  رج حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةن 17كؤتا خاَلى ماددةى ) بةةةِراى  يةَةه،  هةةةر هؤكار كةةة بة سةةانى دي بةةؤ كة ( كة دةَلَى نابَى دةستى ىَل هةَلبطرن 
سةةَيه بةةؤ كة نةةة  ئةةةو مةوادا بةةَى  سةةتى  ئةوة زؤر ناِروونة، ئةطةر مةبةست لَيرة ئةوة  بةةؤ مةبة سةةرَى  كةةة دةنوو

يةةان  سةةى دووةم  بةةة كة بةةدرَى  ضارةسةرية دةبَى سيايةيةكى وابكرَيت كة نابَى مامةَلة و سةوداى ثَى بكرَى و 
 بة كةسى سَييةم، جا لَيرة بةِراى من ناِروونة، ئةطةر سياية بكرَيتةوة شتَيكى باشة، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس
 ةَلَى دةستتان خؤى بَى، كاك كاروان  ةرموو.ب

 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

تةةى 17ماددةى )  ( لة بةشى كؤتايى نابَى دةستى ىَل هةَلبطرَى بؤ كةسانى ديكة، ئةمة بةهي  شَيوةيةك طرةن
هةةة شةةى ىَل  طةةرَى، دةستي تةةوانَى وةرى ب يةةة تَيدا نيية، واتا نةخؤى دة تةةةدقيقيش ني تةةى و  هةةي  طرةن َلبطرَى و 

يةةة ئيزا ةةة  ئةةةو ماددة بةةؤ  كةةة  لةوةى كة ئايا بةِراستى دةيكا يان نا، بؤية من ثَيشنياز دةكةم كة بِرطةيةكى دي
مةةاددةى ) سةةةر 31بكرَى، باس لةوة بكرَى لة كاتى ثابةند نةبوونى نةخؤى حوكمةكانى  سةةاية بة ئةةةم يا ( ى 

بةةة 31حوكمةكانى ماددةى )دا جَى بةجَى دةكرَى، ضونكة  طةةانى  ( باس لةوة دةكات سزاكانى كةسَيه كة بازر
ئةةةم  كةةة  كةةةم  شةةنياز دة مةةن ثَي يةَةت،  ضةةؤن دةب كةةانى  ضةةؤنة و وردةكارة سةةزاكانى  كةةة  كةةات  ماددةى هؤشبةرةوة ب
سةةى  بةةَى تر شةةكيش  سةةتى ثزي بِرطةية ئيزا ة بكرَى بؤ ئةوةى ئةو كةسةى كة وةريشى دةطرَى ئةطةر بة مةبة

 بَى كة نةتوانَى بة ئاسانى دةستى هةَلبطرَى بؤ كةسانى ديكة، سوثاس.ئةوةى هة
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس
 زؤر سوثاس، كاك زانا  ةرموو.

 بةِرَيز زانا خالد مسايل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

خةةؤى يةةة  ئةةةم ماددة ضةةونكة  يةةادة،  سةةةرلةبةرى ز هةةةر  نةةة  من ثَيمواية ئةم ماددةية  يةةةن ليذ مةةايي لةال بةةة ِرَين
كةةة  لةةةوةى  بةةدةى  نةةةتَيه  هةةي  زةما نةةاتوانى  تةةؤ  خةةرَى،  يةَةه دة سةةتيةوة ِر باآلكةوة و لةاليةن وةزارةتى تةندرو
نةةاتى  ئةةةوة زةما كةةة،  سةةَيكى دي كةسَيه عالجةكة وةردةطرى لةماَلةوة نةيداتة  هاوِرَييةكى خؤى، نةيداتة  كة

ئةةةم تَيدا نيية ئةوة، بؤية لة ياسادا شتَي يةةة  هةةةبَى، بؤ ه ئةطةر ئَيمة تةسبيتى دةكةين دةبَى زةمانةتى تَيدا 
سةةةرى،  بةةؤ ضارة سةةَى  بةةِر دةنوو ضةةةند  ثرسة بةِراى من بة ِرَينماييةكانى وةزارةت ِرَيه دةخرَى، ئةو ثزيشكة 
سةةتارةكة  خةةؤى ثةر شةةخانة  لةةةناو نةخؤ كةةة  يةةة  شةةَيكيان ئةوة بةةةى بة تةةة دوو  لةوَيدا ئايا ضارةسةريةكان دةبَي
بةةؤ  نةةاداتَى  تةةَى، دووى  حةةةبى دةدا كةةة  يةةةك دةن خةةواردن دا  كةةى  هةةةر ذةمَي لةةة  نةةة  بةةؤ  وو دةيدات بة نةخؤى 
تةةة،  نةةة موهةدئا بةةؤ  وو يةةان  عةةةقلني  كةةةرى  كةةة كارتَي نةةةى  كةةة ئةوا شةةةكةى دي نةةَى، بة بةةةكارى بَي ئةوةى زياد 

بةةة يةةة مونةوماتة ئةوانة دةيداتَى كة لة ماَلةوة بةكارى بهَينَى، كة لة ماَلةوة  نةةةتَيه ني هةةي  زةما نةةا  كارى هَي
مةةة  كةةةين، ئة لةوةى كة دةيداتة كَى، بؤية ئةم بابةتة  ثَيويست بةوة ناكات لة ماددةيةك دا ئَيمة تةسبيتى ب

 بةِرَينماييى لةاليةن وةزارةتى موختةسةوة ِرَيه دةخرَيتةوة، زؤر سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

  ةرموو. كاظمد.زؤر سوثاس، 
  اروق نامق: كاظمبةِرَيز د.

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

تةةةنها وتَيبينيةكةى من زؤر كورتة، تةنها بةستنةوةى دوو و شةية ثَيكةوة ئةويش باسى ئةوة كراوة تةنها و 
تةةة   بةةةكاربَينَى كةوا سةةةرَيه  سةةتى ضارة كةةارَيكى تةندرو بةةةر هؤ سةةةى لة ئةةةو كة سةةتى،  كةةارى تةندرو بةةةر هؤ لة

ئةةةوة ط ر تى تةندروستى هةية، كةسَيكيش كة طر تى تةندروستى هةبَى ماناى واية نةخؤشة ناساية، لةبةر
تاكة كةس ئةطةر بطؤردرَى بة وشةى نةخؤى يان كةسى ناساو ثَيمواية زياتر ماناكة ئةبةخشَى وةك لةوةى 

ئةةةو  كة تاكة كةس هةموو كةسَيكى ساو و نةخؤى دةطرَيتةوة، بةآلم كة كرا بة نةخؤى سةةاو  سةةى نا يةةان كة
 كاتة مةبةستةكة ِروونة، دةست خؤى.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس
 بةَلَى زؤر سوثاس، سوسن خان  ةرموو.
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 بةِرَيز سوسن حممد مريخان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةة ثَي سةةتى ناِروو يةةة بةِرا ئةةةم ماددة كةةة  كةةةم،  بةةؤ منيش ثشتيوانى كاك سريوان دة نةةوَيى  سةةيايةيةكى  سةةتة  وي
 دةكةم، زؤر سوثاس. كاظمدابِرَيذرَيتةوة، هةروةها لةسةر تاكة كةسةكان ثشتيوانى د.ِرَيبوار و د.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَى زؤر سوثاس، ليذنةى تايبة ةند قسةيةكتان هةية؟ كاك د.سامان  ةرموو.
 ةرزجني/ وةزيرى تةندروستى:بةِرَيز د.سامان حسني ب

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

طةةريَى  هةةةَليش ب طةةةر  يةةة ئة تةةةوة، بؤ كةةرار بؤ كةةةى تي سةةزاكان زؤر جةوهةرة شةةى  وابزامن ئةو ماددةية لةناو بة
كةةة  هةةةرى ماددة ئةةةوةى جةو يةةادة لةبةر سةةَلةن ز يةةة ئة ئةةةو ماددة كةةة  كةةرد  بةِراى من ئاسايية، بةِرَيزَيه باسى 

 تيكرار بؤتةوة، ئةطةر كةسَيه بيدات بة كةسَيكى تر سزا هةية، سوثاس.لةناو سزاكان زؤر 
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَى زؤر سوثاس، ماددةى دواى ئةوة كاك بذار  ةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 18ماددةى/ 
بةةة  يةكةم/ كةسى دةرمانساز بؤى نيية تةةةنها  كةةات،  سةةةرف ب يةةةكان  كةةارة عةقَل يةةان كارتَي شةةبةرةكان  ماددة هؤ

كةةراو  لةَةةتى دةر سةةولةى مؤ يةَةى ث بةةة ث يةةان  نةةةبَيت،  شةةكَيكةوة  يةةةن ثزي ثَيى ِراضَيتةيةكى بنةمايي نووسراو لةال
 لةاليةن وةزارةت كةماددة هؤشبةرةكة و كارتَيكارة عةقَليةكة و بِرةكانيان ديار دةكات.

سةةوالنةى دووةم/ وةزير  ئةةةو ث كةةةوتنى  سةةت  بةةؤ بةدة نةةة دى  بةيانَيه دةردةكات بةو مةرجانةى ثَيويستة بهَي
ئةةةو  هةةةبن و سةةتة  نةةةى ثَيوي ئةةةو داتايا طةةةَل  كةةراوة، لة مؤَلةت كةلة بِرطةى يةكةمى ئةم ماددة دةقيان لةسةر 

سةرف بكرَى بؤ خاوةنى اليةنة كاريطةرةى تايبة ةند دةبَى بة دةركردنى و ئةو بِرانةى نابَيت زياتر لَييان 
 ثسولةكة.

 سَييةم/ نابَى ثسولةى مؤَلةت ببةخشرَيتة هي  كةسَيه جطة لةمانةى خوارةوة:
 ثزيشه -1

ئةو ثزيشكانةى كة نةخؤشخانة و بنكة تةندروستييةكان ناويان دةهَينن، ئةوانةى كةدةرمانسازيان  -2
 ىَل نيية.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

يةةارى، د.بةَلَى كةةاك د سةةريوان،  كةةاك  كةةات؟  سةةة ب يةةة ق ئةةةو ماددة سةةةر  يةةةوَى لة كةةاك كدداظم زؤر سوثاس، كَى دة  ،
 ياسني، د.ِرَيبوار، كاك زانا، د.زيدان،  كةسى تر هةية؟ كاك ياسني  ةرموو.
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 :خضر طهبةِرَيز ياسني 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددةى ئةو ماددانةى كة باس دةكرَين كة ماددةى هؤشبةرن، كة  سةةاس دا  لة خةستةخانةكان دةدرَين، لة ئة
تةةؤ  كةةة  نةةة  هؤشبةر نني، ئةو ماددانة دروست دةكرَين، يةعنى دروست دةكرَين، كَيشةكة لةوة داية ئةو ماددا
يةةة  شةةةكة لةوةيدا بةةةآلم كَي يةَةدابَى،  تةةؤزَيكى ت خةةؤين  ئَيستا كة لةوانةية زؤر كةمسان كة حةبَيكى ثاراستؤَل دة

طةةةَلن دروست دةكرَين، ئ مةةان لة َيمة دةبَى ِرَى لة بازرطانييةكةى بطرين، دةنا ئةو نةخؤشةى كة ضةند دكتؤر
كةةى  سةةت دةن يةةان بي طةةرى  حةةةبَيه وةرى دة كةةة  يةَةت دةن كةةة وةرى دةطر سةةةى  ئةةةو كة نةةن  يةةان دةزا بةةؤ خؤ كةةة 

يةَة سةةت دةكر كةةة درو يةةة  شةةةكة لةوةدا يةةة كَي شةةة ني ئةةةوة كَي مةةة،  ت، وةردةطرَى دكتؤر بؤى دةنووسَى بة سَى جة
هةةي   بةةة  خةةؤم  عةةةتى  بةةة قةنا شةةَيوةيةكى  بةةةهي   لةَةَيب  مةةن دة يةةة  يةةة، بؤ كةةةى دا سةةت كردنة لةةة درو شةةةكة  كَي
شَيوةيةكى هي  صيدليةك بؤى نةبَى بيفرؤشَى تةنها حكومةت بؤ خؤى سةرثةرشتى بكات، لةبةرئةوةى بة 

طةةوَيب ىَل يةك ثارضة هي  نابَى، بةآلم ئةوانةى لة مةدخةلةكان دَين ثرسيارم بؤ جةنابى وةز كةةى  يةةة،  يةةر هة
يةةة،  بووة دةَلَين دوو هةزار قصور صيدلية لة كوردستان هةية، دةَلَين بة هةمووى هةزار صيدلية مؤَلةتى ني
ثرسيارَيكى ديكة لة ليذنةى ياسايي ئةوة دةرمان  رؤى يان دةرمانساز، ساز يةعنى دروستى دةكات،  ةةرؤى 

سةةاز،  لةَةَين دةرمان هةةةموو دة سةةتى يةعهنى دة رؤشَى،  بةةني واهلل ِرا نةةة  ئةةةو كارطا خةةاوةنى  طةةةر  مةةة ئة تةةة ئَي كةوا
 باشرتين دةوَلةتني كة دةرمانى دروست بكةين، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَى زؤر سوثاس، كاك ديارى  ةرموو.
 بةِرَيز ديارى انور محة رحيب:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يةةةكان ( بِرط18ماددةى ) كةةةرة عةقَلي يةةان كارتَي شةةبةرةكان  مةةاددة هؤ يةةة  بةةؤى ني ةى يةكةم، كةسى دةرمانساز 

مةةةوَى  يةَةرةدا دة نةةةبَيت، ل شةةكَيكةوة  يةةةن ثزي سةةراو لةال نةةةمايي نوو ضةةةتةى ب يةَةى رة بةةة ث تةةةنها  كةةات  سةةةرف ب
نةةا نةةة  يةةةعنى ثَيشنيازى ئةوة بكةم و ئةوةى بؤ ئيزا ة بكرَى لةاليةن ثزيشكى تايبة ةندةوة، بؤ  وو كرَى، 

كةةةرة  يةةان كارتَي شةةبةرانة  نةةة هؤ ئةةةم دةرما يةةان  سةةَى  مةةة رَي ةةةتة بنو نةةة ئة بةةؤ  وو نةةابَى  شةةكَيه  هةةةموو ثزي
نةةة  بةةؤ  وو تةةؤرَيكى  يةةان دك سةةَى،  مةةة بنوو تةةؤرة ئة ئةةةوةى دك هةةةر لةبةر عةقَليانة، دكتؤرَيكى جوانكارى نابَى 

سةةولةى  مةجالةكانى ديكة، بؤية ثَيويستة لَيرة دا ديار بكرَى لةالي يةَةى ث بةةة ث يةةان  نةةدةوة  ةن دكتؤرى تايبة ة
شةةه،  مؤَلةت دةركراو لةاليةن وةزارةتةوة، خاَلى يةكةم بة هةمان شَيوة لة خاَلى سَييةم دا دةَلَى، يةكةم/ ثزي
سةةازيان ىَل  كةةة دةرمان نةةةى  يةَةنن ئةوا يةةان به سةةتيةكان ناو دووةم/ ئةو ثزيشكانةى  نةخؤشخانة و بنكة تةندرو

ثةةَى نيية، ئةو ثزيش مةةاذةى  كانةى كة تايبة ةندن، يةعنى دةبَى لَيرةدا جارَيكى ديكة تةخسيس بكرَيت و ئا
 بكرَى، زؤر سوثاس.
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

  ةرموو. كاظمبةَلَى زؤر سوثاس، د.
  اروق ناميق:كاظم بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددةى )ديارة تَيبينى من لةسةر ئ يةَةرى دووةم دا 18ةوةية كة ئةو ثسولةيةى كة لة  لةةة د كةةةم  طةةةى ية ( بِر
كةةة  يةةة  باسى ئةوة دةكات و دةَلَى يان بة ثَيى ثسولةى مؤَلةتى دةركراو لةاليةن وةزارةت، ثَيشنيازى من ئةوة

بَى كة لة نؤرينطة لةاليةن وةزارةتةوة هةر هةمان ئةو ثسولةية دة ى ثسولة مؤَلةتة ِرَيطة ثَيدراوةئةو مؤَلةت
خةةؤى  و كلينيه و لة عيادة ثزيشكيةكان دا بةكاردةهَينرَى، ثزيشه نةتوانَى لةسةر ِراضَيتةى تايبة ةند بة 
نةةةبَى  سةةةر  مةةاددى لة ماددةى هؤشبةر بنووسَى، بةَلكو لةسةر ثسولة بينوسَى، بةآلم ثسوَلةكة بَلَيني قيمةتى 

تةةى يان ثارةى لةسةر نةبَى و سةر بة وةزارةتى  يةةةن وةزارة بةةَى لةال نةةد  دارايي بَى بةَلكو ثسوَلةيةكى تايبة ة
ةكان بَى، كةواتة بة كورتى ئةوةية كة يتةندروستيةوة كة بؤ نووسينى دةرمانى هؤشبةر و كارتَيكةرة عةقَلي

ةكان لة نةخؤشخانة و نؤرينطةكان موةحةد بَى، بؤ يثسولةى نووسينى دةرمانة هؤشبةر و كارتَيكةرة عةقَلي
سةةتان ئ ةوةى هي  كةس نةتوانَى لةسةر ثسوَلةيةكى ئاسايي يان وةرةقةيةك ئةو دةرمانانة بنووسَيت و سوثا

 دةكةم.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَى سوثاس، كاك د.ِرَيبوار  ةرموو.
 بةِرَيز د.رَيبوار عبدالرحيب عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

طةةة ) مةةاددةى )2لةةة بِر ئةةةدةبياتى 18( ى  بةةةثَيى  هةةاتووة،  بةةةيان  شةةةى  مددى( و سةةةرؤك و  نظ تةةةنها  سةةية  سيا
نةةةى  طةةةر ليذ سةةكةرى، ئة سةةةى عة وةزيرى بةرطرى دةتوانَى بةيان دةربكات، بةيانى ريئاسى و بةيان موئةسة

كةةةم سةةت دة يةةةك، دوو/ هة ئةةةوة  بةةدات،  بةةةيان  شةةةى  كةةة  تايبة ةند يان جةنابى وةزير تةوزحيةك لةسةر و
حةةةر ى  مةةةى  سةةتةوة، تةرجو بةةة دة نةةادات  بةِراستى ئةم تةرجومة كوردييةى كة كراوة زؤر رةكيكة، مة هوم 
بةةدات  كراوة، بؤية ئةطةر ثَيداضوونةوةك بة دةقى ئةم ماددانة بكرَى لةِرووى لويةويةوة بؤ ئةوةى مة هوم 

 بة دةستةوة نةك تةرجومةى حةر ى بكرَى، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نييق حسبةِرَيز د.ِرَيواز  ا

 بةَلَى زؤر سوثاس، كاك سريوان  ةرموو.
 بةِرَيز سريوان  رج حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددةى  طةةرن 18لةةة  سةةولةكة وةردة كةةة ث سةةانةى  ئةةةو كة كةةةم/  لةَةَى ية كةةة دة سةةَييةم  شةةه، 1/  ئةةةو 2/ثزي  /
يةةةع كةةردووة ثزيشكانةى كة نةخؤشخانة و بنكة تةندروستيةكان .... هتد،  شةةانى  لةةة دووةم دةستني يةَةرة  نى ل
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تةةت  كةةة و خةةؤى  شةةه،  يةةةتى ثزي كةةةم دا وتوو لةةة ية يةةيش  سةةتييانةدان دوا ئةو ثزيشكانةى كة لةو بنكة تةندرو
شةةكى  لةةة ثزي بةةاس  ثزيشه هةموو ثزيشكَيه دةطرَيتةوة، يةعنى من ثَيمواية يةكةم زيادةية، طشتطريية ئَيمة 

خةةؤى تايبة ةند دةكةين، يةعنى ثزيشكى ئاسا مةةى  سةةَيكى خز بةةؤ كة كةةة  سةةَى  يي دةتوانَى دةرمانَيكى وا بنوو
يةةة،  يةةان دووةم زيادة يةةة  كةةةم زيادة يةةان ية سةةةرى  كةةورت و موختة بةةة  يةةة  مةةن ثَيموا يان يةكَيكى خؤى كةواتة 

 سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَى زؤر سوثاس، كاك زانا  ةرموو.
 ايل:بةِرَيز زانا خالد مس

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثَيمواية ئةم ماددةية لة زؤربةى ماددة كانى ديكة طرنطرتة، ضونكة ئَيمة لَيرةدا دةتوانني كؤنرتؤَلى ئةوة 
كةةاك د. سةةةكانى  ئةةةم  كدداظمبكةين كَى دةرمان وةردةطرى، بَرطةى يةكةم/ تةواو ثشتطريى ق نةةابَى  كةةة  كةةةم  دة

يةَة بةةَى ل بةةة )يان(ةى تَيدا بَيت، دة صةةيدلية  سةةَى و  مةةان دةنوو كةةَى دةر كةةة  نةةةوة  يةةةكاليي بكةي بةةَى  مةةة دة رةدا ئَي
كةةةرة  شةةبةرة و كارتَيك مةةاددةى هؤ مةةانى  كةةات، دةر سةةةرف دة مةةان  سةةولةيةك دةر سةةةر ض ث كةةَى و لة ضةةَيتةى  ِرا
يةةةكان  كةةارة عةقَل يةةان كارتَي شةةبةرةكان  مةةاددة هؤ يةةة  بةةؤى ني عةقَليةكان، سيغةكة واى ىَل بَى كةسى دةرمانساز 
بةةة  يةَةدراو،  نةةدى ِرَيطةث شةةكى تايبة ة يةةةن ثزي سةرف بكات، تةنها بة ثَيى ِراضَيتةيةكى بنةمايي نووسراو لةال
ثَيى ثسولةى مؤَلةتى دةركراو لةاليةن وةزارةت، كةواتة ئةم ثزيشكة دةبَى ٍرَيطةثَيدراو بَى لة بيدايةتيش لة 

كةةة ِرَيطة يةةة  شةةه ئةوة كةةة ثزي كةةردووة  مسةةان  شةةه با فةةةى ثزي سةةةنديكاى تةعري سةةةنديكا،  يةةةن  يةَةدراوة لةال ث
لةةة  شةةتطريى  كةةرَى، ث سةةف دة كةةةم وة مةةاددةى ية لةةة  ضةةونكة  يةةادة،  يةةةدا ز لةةةم ماددة سةةَييةم  تايبة ةند، بِرطةى 

شةةه  سَيِرايةكةى كاك سريوان دةكةم، بِرطةى  كةةة ثزي كةةات  بة تةواوى هةَلبطريَى، ضونكة لة خاَلى )أ( باس دة
ئةةةم دةر خةةاَلى )ب( دا  لةةة  يةةة،  نةةدَيه كَي ضةةونكة هة نةةةوة،  يةةة نةكةي ئةةةم دةرطا طةةةى )ب(  نةةةوة، بِر يةةة نةكةي طا

سةةتى  كةةةى تةندرو نةةدَيه بن يةةة هة يةَةرة ئامادة بنكةى تةندروستيمان هةية كة جةنابى وةزيرى تة ندروستى ل
بةةة  مةةن  بةةةِراى  يةةة  نةةةوة، بؤ كةةة دةكةي يةةةكى دي مةةة دةرطا تةةة ئَي كة ثزيشكى ىَل نيية، دةرمانسازى ىَل نيية، كةوا

 هةَلبطريدَيت، ضونكة لة بِرطةى يةكةم دا تةعريفةكة ِروونرتة، زؤر سوثاس. سَياوةتى بِرطةى تةو
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَى زؤر سوثاس، كاك د.زيدان  ةرموو.

 بةِرَيز زيدان رشيد خان اودل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةةآلم كاظم ى هةريةك لة بةِرَيزان كاك د.لةسةرةتادا من ثشتطريى لة قسةكان و د.زانا و كاك سريوان دةكةم، 
شةةة  كةةان كَي هةةةموو ماددة سةةتة،  كةةةم لةبةردة هةموو كَيشةكان بؤ ئةوة دةطةرَينمةوة كة دةقى ماددة عةرةبية

ةبيةكة لةسةر ئةوةية لةسةر شَيوازى وةرطَيِرانةكةية كة بةِرَيز كاك جالل باسى كرد، ئَيمة لَيرة ئةطةر عةر
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ثةةَي  دةقاو دةق خبوَينينةوة كَيشة لةسةر ئةو ماددةية نابَى بة تايبةت لة بِرطةى يةكةم دا، بؤية ئَيمة وامان 
شةةتنَيكى  كةةةن و داِر باشة لة كاتى ثَيداضوونةوةى ليذنة تايبة ةندةكان دةقى عةرةبيةكة ئيعتمادى لةسةر ب

لةَةَى )جوانى بؤ بكةن لة كوردى دا، رَيه بَى، ضونكة ئةطةر  بةةَى دة صددي ف  ددرف بةثَيى عةرةبيةكة  جيدد ل لي ال
يددب( مددن طب يددة اال دد لية  سةةت  م اد خم رة أو مأثرات عقيية اال مب جب و فة الطب شةةة درو يةَةرة كَي تةةة ل كةوا

يةَةدراو،  شةةكى ِرَيطةث لةَةَيني ثزي بةةَى ب نةةةوة دة طةةةر بيخوَيني كةةةى ئة لةةة كوردية نيية لة عةرةبيةكة تةواوة، بةآلم 
يةةوادارم وةكو هاوكارامن ئ اماذةيان ثَى كرد، بؤية لة هةموو ماددةكانى تر ئةو كَيشةيةمان بؤ دروست دةبَى ه

 ئيعتماد لةسةر عةرةبيةكة بكرَى، ئينجا ثَيداضوونةوةى بةسةر دابكرَيت.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 جالل  ةرموو.بةَلَى زؤر سوثاس، ليذنة تايبة ةندةكان قسةيةكتان هةية؟ كاك 

 بةِرَيز جالل حممد امني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةنديكاى  سةةاى  سةبارةت بةوةى ثرسيارَيكمان ئاراستة كرا وشةى دةرمانساز بةكارنةهَينرَيت، ديارة ئةمة يا
سةةتكارى 1999( ى ساَلى 8دةرمانسازان ذمارة ) يةَةرة دة نةةاتوانني ل  بةو شَيوازة تةعريفى كردووة، بؤية ئَيمة 

 بكةين، لةبةرئةوةى ئةوة بةقانون ِرَيكخراوة سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَى زؤر سوثاس، كاك د.سامان  ةرموو.

 بةِرَيز د.سامان حسني بةرزجنى/ وةزيرى تةندروستى:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةة ع يةةادة  ضةةَيتة بة بِرواى من باسى ئةوة كرا كة )يان(ةكة ز يةةان را يةةة  سةةتى ئةوة حةةى، مةبة كةةةى واز ةرةبية
كةةان  ثةةؤَلينى ماددة تةةر  كةةرَى دوا كةةة دة نةةد  ئاساييةكةى خؤى ثزيشه بةكارى بهَينَى يان ِراضَيتةيةكى تايبة ة
ئةةةو  سةةه و  سةةوور و زةرد و كة طةةةكانى  بةةة ِرةن كةةراوة  بكرَى، هةندَى ماددةى زؤر كة لة عةرةبيةكةى ثؤَلني 

شةةيان ماددانة جياوازن لة با كةةرَى و كامة سةةةرف ب سةةايي  بةتَيه بؤ بابةتَيكى تر، دةكرَى كاميان بة ثسولةى ئا
طةةةر  نةةةت ئة ثسولةى تايبة ةندى بؤ بكرَيت بؤ  وونة ئَيستا بوتَلى  خوَين لة نةخؤشخانة ئةهليةكان تةنا

خةةوَين  يةةةوة  لةةة خؤ نةةاتوانَى  كةةةس  نةةةبَى  سةةولةية  طةةرَى، ثسولةيةكى تايبة ةندى موةحةد هةية  بةو ث وةرب
تةةني الى  ئةةةوةى ِرؤ شةةرتة، لةبةر نةةَى با كةةة ىَي بةةةآلم )يان(ة بةةدةينَى،  سةةيَلى  يةةاتر تة  مةةايي ز بؤية دةكرَى لة ِرَين

يةةة يةَةه دا لةوانة لةةة كات ضةةَيتة و  شةةكةكة،  (5، 4) هاووآلتى زياتر دةبَى، ببَيتة يةك ِرا سةةَى ثزي ئةةايتمى بؤبنوو
ئةةةوةى ناكرَى لةسةر ثسولةيةكيان ئايتب بنووسَى ثسولة سةةَى لةبةر بةةؤ بنوو ئةةايتمى  يةةةك  يةكى تريش هةبَى 

مةوادى تةخديرى تياية، بة بِرواى من ئةوة بةجَى بهَيَلني باشرتة، باسى ثزيشكى تايبة ةند بَلَيني ثزيشكى 
يةَةت  ثسثؤر باشرتة، جطة لة ثزيشكى ثسثؤر ثزيشكى طشتى يان شارةزاى طشتى يان ثزيشكى نيشتةجَى ناتوان

ة تايبة ةنديةكان ثسثؤر بَى باشرتة، باسى دكتؤرى جوانكارى ناتوانني ئيختساسةكان لَيرة لة بينووسَى، بؤي
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بةةةكاردةهَينَى،  خةةدير  مةةةوادى تة قانون تةحديد بكةين، لةبةرئةوةى ثزيشكى جوانكارى لة سوتان زؤرترين 
مةةاَل و تةنانةت لة دواى  هؤَلةكانى نةشتةرطةريش ثزيشكى ثسثؤر ئةوةندةى ئةوان مؤَلفني و ثَيسدين و ترا

ئةةازارى زؤرة  يةةانى  ئةةةوةى ط نةةاهَينَى، لةبةر بةةةكارى  سةةايي  شةةتةرطةرى ئا شةةكَيكى نة بةةةكاردَينن ثزي نةةة  ئةوا
مةةايي  مةةايي، ِرَين نةخؤى، بةيانةكة وازحة لَيرة مةبةستى بةيان  ةحتة بؤ كردنةوةى بةو شروتانة وةكو ِرَين

نةةاطرَى، ثَى دةرب َى، هةروةها باسى بنكةى تةندروستى زؤر  نةةة وةر ئةةةو بابةتا سةةتى  كةةةى تةندرو دةكرَيت، بن
سةةةرةكى  شةةَيوةيةكى  بةةة  لَيرة وةكو سيغةى نووسينةكة دةنووسرَى نةخؤشخانة و بنكةى تةندروستى، بةآلم 
ئةو شوَينانةى ثزيشكى ىلَ نيية ئةسَلةن ئةو بابةتانةيان لة تةَلةبيةى دةرمان ناياندرَيتَى، ضونكة تةَلةبيةى 

 وَينَيه بؤ شوَينَيكى تر دةطؤِرَى و جياوازة، زؤر سوثاس.دةرمان لة ش
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَى زؤر سوثاس، ماددةى دواى ئةوة،  ةرموو.

 :حممد بةِرَيزد. شايان كاكة صاحل

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 19ماددةى/
ضةةَيتةى وةزير ِرَينمايي دةردةكات بؤ ديارى كردنى ئةو  سةةينى ِرا لةةة نوو داتا و مةرجانةى ثَيويستة بهَينةدى 

سةةةرف  نةةةكان  لةةة دةرماخنا عةةةقَلى  كةةارى  ثزيشكى و ثسولةكانى مؤَلةت كة بة ثَيى ماددةى هؤشبةر يان كارتَي
سةةةرف  يةةان  يةةاتر لَي يةةار دةكرَى، بؤى هةية ئةو ماددة و بِرانةى نابَيت مانطانة ز شةةَيه د هةةةر نةخؤ بةةؤ  كةةرَى  ب

 اس.سوثبكات، 
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نييق حسبةِرَيز د.ِرَيواز  ا

نةةا،  سةةيايةكةى  سةةةر  بةةةآلم لة كةةات،  سةةة ب يةةة ق ئةةةو ماددة سةةةر  يةةةوَى لة بةةةِرَيزَيه دة هةةةر  سةةوثاس،  بةَلَى زؤر 
سةةةر ناوةِر كةةاك ضونكة زؤر زؤر خراثة سيايةكةى، ئةطةر لة نةةا،  كةةاك زا يةةدان،  يةةة؟ د.ز سةةةيةك هة كةةةى ق ؤكة

 ةروان، كاك سةروان  ةرموو.ديارى، كاك مةم، كاك س

 بةِرَيز سةروان حممد على:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( خوَينرايةوة تازة.20( ئةوةى لةسةر نةكرا، ماددةى )19ئَيستا ماددةى )
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 ئةوة خةلةلَيه هةية، ماددةكة دووبارة بوو،  ةرموو.

 مد على:بةِرَيز سةروان حم

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( تَيبينيب لةسةر ماددةكة هةية، ماددةكاني تريش بةِراسيت، ضونكة ئةوانةي ثَيشرت 19ئةوةي ماددةي )
خوَيندراينةوة، لة زؤربةي ماددةكان نووسراوة تاكة كةسةكان، كةضي لة ماددةي يةكةم ئاماذة بة هةموو 
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مووي بة دروسيت كراوة، بةآلم تاكة كةس ئةوةي كة نةخؤشة، ناوةكان كراون كة وةزير، ثزيشه يان هة
( ئَيستا خوَيندوومةتةوة، هةر تاكة كةس 19يةعين ئاماذةي ثَي نةكراوة، لة ماددةي يةكةم تا ماددةي )

ناويان هاتووة، تووشبووي نةخؤى، يان نةخؤشي تووشبوو بة ماددةي هؤشبةر، نةك تاكة كةس بة طشيت، 
 سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيَيواز  ابةِرَيز د.ِر
 زؤر زؤر سوثاس بؤ جةنابت، كاك مةم،  ةرموو.

 بةِرَيز مةم برهان حممد قانن:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بِرطةي دووةم ئاماذة بةوة كراوة 18( البربَيت، لةبةر ئةوةي لة ماددةي )19من ثَيشنيازم هةية ماددةي )
تةبعةن ئيشي وةزير نيية بةيان دةربكات، بةياننامة دةركردن نيية ئةم  كة وةزير بةيانَيه دةردةكات،

( هةَلبطرين اليبةين، 19مةسةلةية ِرَينمايي دةركردنة، ثَيشنيازم هةية بةم شَيوةي لَي بكرَيت ماددةي )
َي ( بِرطةي دووةم دا هاتووة دواتر دةَلَيي ِرَينمايي ثَيويست دةردةكات، يان نةَل18ضونكة لة ماددةي )

بةياننامة، بَلَي ِرَينمايي ثَيويست دةردةكات، لة ناو ِرَينماييةكان دا تةحديدي ئةو مانطة بكات بَلَي ئةو 
مانطة ئةو نةخؤشة بؤي نية جارَيكي تر دووبارة بَيتةوة، دةَلَي بة ثَيي ثَيويستة لة ناو ِرَينماييةكة، ئةو 

واية باشرتة و ثَيويست دةكات تؤزَيه خؤمان لة درَيذدادِري كاتة لة ناو ِرَينماييةكةوة ِروون بكرَيتةوة، ثَيم
 ماددةكان بثارَيزين، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيبةِرَيز د.ِرَيواز  ا

 بةَلَي، زؤر سوثاس، كاك زانا،  ةرموو.
 بةِرَيز زانا خالد مسايل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
(دا باس دةكرَي لة ماددةي 18ماددةية زيادة، جطة لةوةي لة ماددةي ) هاوِرام لةطةَل ِرايةكةي كاك مةم، ئةم

(ي ئةم ياسايةى باس دةكات كة وةزير ِرَينمايي بؤ ئاسان جَيبةجَيكردني حوكمةكاني ئةم ياساية 49)
 دةردةكات، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيبةِرَيز د.ِرَيواز  ا

 موو.بةَلَي، زؤر سوثاس ، كاك دياري،  ةر
 بةِرَيز دياري أنور حةمة رحيب:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي ثَيشنيازي هةر يةك لة هاوِرَييان كاك مةم  و كاك زانا دةكةم، ثَيمواية ئةم ماددةية ثَيويست نيية، 

 ( ئاماذةي ثَيكراوة، بةآلم ثَيشنياز دةكةم لةوَيش بةم18لة ماددةي يان لة بِرطةي دووةم لة ماددةي )
جؤرةي لَي بكرَي دةسةآلت بؤ وةزير بؤ  وونة ثَيشنياز دةكةم كة واي لَي بكرَي )ليذنةي باآلي 
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بةرةنطاربوونةوةي ماددة هؤشبةرةكان لةطةَل وةزارةتي تةندروسيت بةسةرثةرشيت وةزير( بؤ ئةوةي 
ؤي تَيدا نةدرَي،  رةِرةنطي و  رة بِرياري تَيدا دروست بَيت و هي  قؤرخكارييةك يان بِريارَيكي ئةوت

 سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيةِرَيز د.ِرَيواز  اب

  ةرموو. د.زيدان ،بةَلَي، سوثاس

 بةِرَيز زيدان رشيد خان اودل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 منيش هاوِرام لةطةَل ئةو يةكة لة بةِرَيزان كاك مةم و د. زانا و كاك دياري، بؤية وا ثَيويستة ئةحكامةكاني
كة دةسةآلت و ِرَينمايي وةزارةتن، يان خودي جةنابي وةزيرن لة يةك ماددةدا كؤبكرَيتةوة و بةطشيت ئاماذة 

 بة هةموو ئةو خاآلنة بكرَي كة لة يةكة يةكةي ماددةكان هاتووة.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيبةِرَيز د.ِرَيواز  ا

 سةر ئةوةي دةَلَين البربَي؟  ةرموو.ة لةي، بةِرَيز د.سامان، ِرةئيت ضيبةَلَي، زؤر سوثاس

 بةِرَيز د.سامان حسني بةرزجني/ وةزيري تةندروسيت:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئاسايي ية البربَيت، ضونكة لة ثَيشةوة باسي بةيان دةكات، ئةوة بةيان  ةحتة، ئةو بةيان مةبةسيت بةيان 
  ةحتة، دةكرَي بكرَيتة ِرَينماييش، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيِرَيواز  ابةِرَيز د.

 ضي دةكةن عادةتةن كاك دكتؤر لةو حاَلةتانة؟  خؤتان

 بةِرَيز د.سامان حسني بةرزجني/ وةزيري تةندروسيت:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ِرَينمايي هةية و بةيان هةية، بةيان  ةتح بؤ شوَينَيه كة بةياني ثَي دةردةضَيت لة ِرووي هةيكةلييةوة 
ةتوانَي ئةو كارة بكات، ضونكة زؤر جار وةزارةتي دارايي ئةطةر بةيان  ةحتي ناردة ئةو شوَينة، كاري د

لةطةَل ناكات و تةبعةن وةكو ئيجازةيةكة، بؤ  ونة شوَينَيه بةياني ثَي دةردةكةي كة ئةو شوَينة بتوانَيت 
ان  ةتح، هةر ناوةكةشي بة بةيان هؤبةي نةخؤشيةكاني ئا رةتان ببييَن بؤ  ونة، ثَيي  دةَلَيني بةي

دةنووسن لة ئةمرة وةزاريةكةى نانووسرَي  ةرمان وةزاري دةنووسرَي بةيان، ئةوة مةبةسيت بةياننامة نية 
 بةياننامةي ِراطةيةندراوي، دةشكرَي وةكو ِرَينماييش بَيت، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيبةِرَيز د.ِرَيواز  ا

 رهاتين بةِرَيز وةزيري هةرَيب د. ظاآل دةكةين، ماددةي دواي ئةوة،  ةرموو.، بةخَيبةَلَي، سوثاس
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 :حممد بةِرَيزد. شايان كاكة صاحل
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 :(20ماددةي )
كةرة عةقلييةكان لة بة بةيانَيه كة وةزير دةريدةكات لة ِرَيطةي ئاَلوطؤِركردني ماددة هؤشبةرةكان و كارتَي

كان بنكة تةندروستييةكان و ئةو يةكانةي سةر بةوانن لة كةرتي طشيت و تَيكةآلوة تايبةتيية نةخؤشخانة و
خزمةتطوزاريي و ضاودَيري تةندروسيت دةبةخشَيتة نةخؤشةكان ديار بؤ ِرَيكخراوَيكي ناحكومي كة 

 دةكرَيت، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيبةِرَيز د.ِرَيواز  ا

، كاك شَيخ ماددةية، كاك سريوان و كاك زانا ِرَيزَيه دةيةوَي قسة بكات لةسةر ئةو، هةر بةبةَلَي، سوثاس
 ،  ةرموون.ظاهر

 حممد علي: ظاهربةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيشنياز دةكةم بِرطةيةك  يان ماددةيةك زياد بكرَيت، بؤ ئةوةي دكتؤرةكان ئيلزام بكرَين لة كاتي نووسيين 
ري نوسسينةكةيان بة تةبن بَيت، زؤر جار ئةو ئيشكالة دروست دةبَيت مةسةلةن عيالج يان ضارةسة

عيالجةك نووسراية ضةندين صةيدةليية دةكةي نازاني خةتةكةي ناخوَيندرَيتةوة، ئةوة لة عرياقيش ئةو 
بابةتة، بِريارة دةرضووة، بؤية داوا دةكةم بِرطةيةك يان ماددةيةك زياد بكرَيت دكتؤرةكان ئيلزام بكات بةو 

 زؤر سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيَيز د.ِرَيواز  ايق حسبةِر

 بةَلَي، زؤر سوثاس، كاك سريوان،  ةرموو.

 بةِرَيز سريوان  رج حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(دا يان جَيي كراوةتةوة يان جَيي بكرَيتةوة، لَيرة 18( هةمان لة ماددةي )20من ثَيمواية ئةم ماددةي )
قارسيان كردووة، جا لةبةر ئةوةي موشةرين كة ياسايةك دادةنَي بؤ ئةوةي ئةوانةي ثاى خؤي كة  تؤزَيه

( هةر بة هةمان شَيوة 18( و )17دةخيوَيننةوة لَيي تَيبطةن، ئةوةندة نةطةِرَينةوة سةر ياساي ماددةي )
ةوةى بكرَيتةوة تؤزَيه ( بِرطةي دووةم نووسراوة )وةزير بةيانَيه دةردةكات( جَيي ئ18ضؤن لة ماددةي )

 واقيعي تر دةبَيت، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَي، سوثاس ، كاك زانا،  ةرموو.
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 بةِرَيز زانا خالد مسايل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةعريف كراية لة بةيانَيه كة وةزيري تةندروسيت، )تةندروستييةكة( ثَيويستة البربَيت، ضونكة وةزير ت
 ماددةي يةكةمي ئةم ياساية، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

د قسةيةكتان هةية؟ بةَلَي بةَلَي، تَيدا نيية )بةيانَيه كة وةزير دةريدةكات(، سوثاس، ليذنةي تايبة ةن
 ،  ةرموو.دكتؤرة

 :حممد بةِرَيز د. شايان كاكة صاحل
 ةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكي ث

( بة بةيانَيه كة وةزير دةريدةكات، تةندروسيت لةطةَل نيية، سةبارةت بةوةي كة 20سةبارةت بة ماددةي )
كؤنووس كراوة، وةزارةتي تةندروسيت بة هةماهةنطي لةطةَل  2012بة كؤمثيوتةر بنووسرَيتةوة، لة ساَلي 

ابةند بن بة نووسيين ِراضَيتة بة سةنديكا ثزيشكييةكان ِرَينمايي دةركراوة كة دةبَيت ثزيشكان ث
 كؤمثيوتةر، بةآلم لةوة دةضَي جَيبةجَي نةكرابَيت، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَي، سوثاس ، بةِرَيز وةزيري تةندروسيت،  ةرموو.

 بةِرَيز د.سامان حسني بةرزجني/ وةزيري تةندروسيت:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

زؤر سوثاس، سةبارةت بة ثرَينت كردني بة تةبن كردني ِراضَيتةكان بةبِرواي من ثَيويست ناكات لَيرة باسي 
بكةين، ضونكة بؤ هةموو دةرمانَيه بِرياري سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران هةية كة ثارساَل دةرضووة، 

َيكردووة، سةرةتايةك هةية، جةخت دةبَيت ِراضَيتة هةمووي ببَيتة ثرَينت، ئَيستا ئةم ثرؤسةية دةسيت ث
دةكةينةوة لة ئايندةيةكي نزيه كة هةموو عيادةكان ِراضَيتةكانيان بة كؤمثيوتةر و الثتؤب بنووسنةوة، 

 بؤية بة بِرواي من نةك تةنها بؤ ماددةي هؤشبةر بةَلكو بؤ  هةموو دةرمانَيه، زؤر سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز ِرَيواز  ايق حس

 َلَي، سوثاس، د.ظاآل قسةيةكتان هةية؟  ةرموو.بة

 بةِرَيز د.ظاآل  ريد  براهيب/ وةزيري هةرَيب:
 زؤر سوثاس بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ائق حس

 بةَلَي، سوثاس، ماددةي دواتر،  ةرموو.
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 : حممد بةِرَيز د. شايان كاكة صاحل
 ي ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك

 بةشي ثَينجةم:
دروست كردني ئةو طرياوة ثزيشكييانةي ماددةي هؤشبةر و كارتَيكاري عةقلي يان ثَيشينةي كيميايي لة خؤ 

 دةطرَيت.
 (21ماددةي )

كارطةكاني دةرمان بؤيان نيية ئةو طرياوة ثزيشكيانة دروست بكةن كة ماددةي هؤشبةري يان كارتَيكاري -1
كيميايي دةضَيتة ناو ثَيكهاتةكةي تةنها لة دواي وةرطرتين ئةو مؤَلةتة نةبَيت كة لة  عةقلي، يان ثَيشينةي

 (ي ئةم ياساية دةقي لةسةر داوة.8ماددةي )
كارطةكاني داو و دةرمان بؤيان نيية ماددةي هؤشبةر يان كارتَيكاري عةقلي يان ثَيشينةي كيميايي كة بة -2

ة دروستكردني طرياوةي ثزيشكي نةبَيت بة ثَيي ِرَينمايي كة وةزير دةستيان كةوتووة بةكاري بهَينن تةنها ل
 دةريدةكات.

 سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

بةَلَي، زؤر سوثاس، هةر بةِرَيزَيه دةيةوَي لةسةر ئةو ماددةية قسة بكات كاك مةم و كاك طؤران، كاك 
 طؤران،  ةرموو.

 :بةِرَيز طؤران عمر علي
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بة نيسبةت بةشي ثَينجةم كة باسي ماددة طرياوةكان دةكات، من ثَيشنيارَيكب هةية بؤ بةِرَيز وةزيري 
تةندروسيت، كةوا ليذنةيةكي تايبةت و كارا دروست بكرَيت بؤ ثشكنيين ئةو كا رتيايانةي كة نةرطةلةي 

ددةي هؤشبةر تَيكةَلي توتين نَيرطةلة دةكةن بؤ ئةوةي ئاَلودة تَيدا دةكَيشن، لةبةر ئةوة هةندَيه لةوانة ما
 بن و بةردوام سةرداني ئةو كا رتيايانة بكةنةوة، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَي، زؤر سوثاس ، كاك مةم،  ةرموو.

 بةِرَيز مةم برهان حممد قانن:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شنيازي من ئةوةية بؤ ئةم بةشة هةر بةشي ثَينجةم البربَيت )دروست كردني ئةو طرياوة ثزيشكييانةي ثَي
( بةم شَيوةي لَي بكرَيت )بِرطةي يةكةم/ تةنيا دروست 21ماددةي هؤشبةر و كارتَيكاري عةقلي(، ماددةي )

دووةم البربَيت، ضونكة ديسان بكةن و بةكاري بهَينن( )بةكاري بهَينن( ئيزا ة بكرَيت، بؤ ئةوةي بِرطةي 
دروست بكةن و بةكاري بَينن( بةس تةنها وشةي   رطةكاني دةرمان وة وة وة وة وة.هةمان شتة ) كا
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)بةكاري بَينن( بِرطةي يةكةم و دووةم بةس تةنيا وشةي )بةكاري بَينن( لة بِرطةي يةكةم دا بَلَيي كارطةي 
دروست بكةن و بةكاري بَينن كة ئةوةندة ئةوةندة باسي  دةرمان بؤيان نيية ماددةي طرياوة ثزيشكيانة

دةكات، ئةوة يةك، دوو/ ثَيشنياز دةكةم ماددةي دووةميش هةَلبوةشَيتةوة ئةوةي سةرةوة بيَب بة بِرطةيةك 
لةوة، ماددةي دووةم كة بةيانَيه دةردةكات وةزير، بيَب بة بِرطةي دووةم، بِرطةي دووةم الدةبرَيت، ئةوةي 

 خرَيتة خوارةوة، زؤر سوثاس.سةرةوة دة
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 سوثاس، بةَلَي، بةِرَيز وةزيري تةندروسيت،  ةرموو.

 بةِرَيز د.سامان حسني بةرزجني/ وةزيري تةندروسيت:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ا بة ثةيِرة و ِرَينمايي لة ياساي ديارة تَيبيين د.ظاآلى هةر لةسةر ئةوةي كا رتيايةكة بوو، كا رتي
تةندروسيت طشيت ِرَيكخراوة، واتا ثَيويست ناكات لَيرة باسي كا رتيا بكةين، ئةوة لة ِرووي ثشكنيين ياساي 

 ضاودَيري طشيت تةندروسيت هةية، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ائق حس

 واي ئةوة،  ةرموو.زؤر سوثاس، ليذنة تايبة ةندةكان ماددةي د

 بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةشي شةشةم: ئةو ِرووةكانةي ضاندنيان قةدةيةية.
 (:21ماددةي )

ضاندن يان هاوردةكردني يان هةناردةكردن يان بة خاوةنبوون يان دةستثَيداطرتن يان بةردةستبوون يان 
ن ِرادةستكردن يان طؤِرينةوة، يان دةست لَي هةَلطرتين ئةو ِرووةكانة كِرين يان  رؤشنت يان طواستنةوة يا

قةدةيةية كة ماددةي هؤشبةر يان كارتَيكاري عةقلي دةقنووس كراو لة خشتةي يةكةمي هاوثَي ي ئةم 
ياساية دَينَيتة بةرهةم لة طشت قؤنايةكاني طةشةكردن، هةروةها تؤيةكانيشي يان طؤِرينةوة ثَييان يان 

دطريي هةر شتَيكي لةم بابةتة تةنها بؤ مةبةستةكاني ثزيشكي يان زانسيت نةبَيت و لةو حاَلةت و نَيوةن
مةرجانةي لةم ياسايةدا دةقيان لةسةر كراوة، لةوانةى خةشخاى و ئة يون  و رووةكي طوى )قنب( و 

ِرووي جيناتةوة  دةوةنة كؤكا )جنبة الكوكة( و قات و ئةو رووةكانةي ئةوانة لة خؤ دةطرن و ئةوانةي لة
 هةمواركراون كة كاريطةري هةمان ماددة هؤشبةرةكةيان هةية، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

زؤر سوثاس، هةر بةِرَيزَيه دةيةوَي قسة بكات لةسةر ئةو ماددةية، كاك كاروان، ئاشنا خان، كاك مةم، كاك 
 وَيذ،  ةرموو.زانا، د.طةالوَيذ، كاك دياري، د.طةال
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 :عثمانبةِرَيز طةالوَيذ عبيد 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بة نيسبةت ئةو ِرووةكانةي كة دةضيندرَين يان هاوردةكردني يان هةناردةكردن يان طؤِرينةوة يان 

ة من تؤوةكانيان بةكاردةهَيندرَين، لة زؤربةي شوَينةكان ئةو ِرووةكانة ناسراو نيية لة نَيوان خةَلكي، بؤي
خؤم لة باخ ةي كؤليذَيه ئةسَلةن ديومة ئةو ِرووةكة خةشخاى كة ضَيندراوة، بؤية ثَيويستة كة 
ِرووةكةكان دةدةنرَين لة جةدوةلةكة ثَيب باشة وَينةي ِرووةكةكانيش دابنرَي، ئةو ِرووةكانة، تاكو شارةزا 

 هةبي و خةَلكةكة شارةزاييان لةسةري هةبَي، زؤر سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيَيواز  ايق حسبةِرَيز د.ِر

 بةَلَي، زؤر سوثاس، كاك كاروان،  ةرموو.

 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( لة كؤتايي دَيِري سَييةم و تا كؤتايي دَيِري ضوارةم ئيشكانان بؤ دروست دةكات دواتر، باس 22ماددةي )

ةدةيةية كة ماددةي هؤشبةري يان كارتَيكاري عةقلي دةقنووس كراو لة لةوة دةكات ئةو ِرووةكانة ق
خشتةي يةكةمي هاوثَي ي ئةم ياسايةدا دَيتة بةرهةم لة طشت قؤنايةكاني طةشةكردن، وةكو هةموومان 
دةزانني كة بةِرَيز وةزيري تةندروستيش ثَيشرت لة جةلسةي ثَيشوو ئاماذةي بةوة كرد كة ئةم ِرووةكانة 

لة طةشةكردندان، بؤية من ثَيشنياز دةكةم ئةوة البربَيت واتا كؤتايي دَيِري سَييةم تا كؤتايي دَيِري  بةردةوام
ضوارةم، لة بري ئةوة جَيي بكرَيتةوة، هةر ِرووةكَيه  كة ماددةي هؤشبةر يان كارتَيكاري عةقلي لَي بةرهةم 

دةبَيت، هةر ِرووةكَيكي تازةى بةرهةم  بهَينرَيت، دواي ئةوة تةواو بكرَيت، ضونكة بةو شَيوةية مةتاتي
بهَينرَيت دةتوانني ِرَيطةي لَي بطرين و ثَيويست بة ماددةي تازة  و هةمواركردني ياسا ناكات، ضونكة ياسا 

 بؤ ِرؤذَيه و دوو ِرؤذ نيية، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَي، زؤر سوثاس، ئاشنا خان،  ةرموو.

 بةِرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تَيبينييةكةي منيش نزيكة لة تَيبيين كاك كاروانةوة، ناوهَيناني ئةو ِرووةكانة، ضونكة ئةو ِرووةكانة 
بةردةوام لة طةشةكردندان و جؤرةكانيشيان زياد دةكات، ِرةنطة ثَيويسيت بة هةمواركردنةوة هةبَي بة 

بؤ ئةو ليستانةي لة دواوةية و ئةو ماددانةي تَيداية كة ماددةي هؤشبةر و كارتَيكةري زيادكردني بَي 
 عةقلني، بؤية ئةو  ونانة البربَيت باشرتة، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَي، زؤر سوثاس، كاك زانا،  ةرموو.
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 بةِرَيز زانا خالد مسايل:

 ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكي 
منيش هةمان تَيبينيب هةية، ثشتطريي لة ِرايةكةي ئاشنا خان و كاك كاروان دةكةم، لة هةمان كات دا بةِراي 
من ئةم ماددةية دةرطايةكي ديكةمان لَي دةكاتةوة كة خةَلكانَيه بة ياسايي لةمةودا ئةم ِرووةكانة ب َينن، 

ةنها بؤ مةبةستةكاني ثزيشكي يان زانسيت نةبَي، ضونكة ئاماذة بةوة دةكات لة دَيِري ثَينجةمي دا ت
خةَلكَيه دةي َييَن دةَلَي بة مةبةسيت زانسيت ية، ثرسيار لَيرةدا ئةوةية، ئَيمة لَيرة لة هةموو كوردستان 
كارطةي دةرما ان هةية، هةتا وةكو ئَيستا ئايتمةكاني ئةو دوو كارطةية كة بةرهةمي دةهَينن ِرةنطة 

ن ثَيويستيان بةو ِرووةكانة هةبَي، بؤية ئَيمة بة ياسا ِرَيطا نةدةين بة خةَلكَيه ضونكة بةشَيكي زؤر كةميا
تاوةكو ئَيستا موخالة ةي قانون بووة، كةس بؤي نةبووة بي َيين ئةم رووةكة بة ياسا ِرَيطاي ثَي دةدةين، 

طة خةَلكَيه بيانةوَي بة بيانووي بؤية بةِراي من ئةم دَيرة هةَلبطريَي، ضونكة دةرطايةكمان لَي دةكاتةوة، ِرةن
 ئةوةي بؤ مةبةسيت زانسيت و ثزيشكي ئةم ِرووةكانة ب َينني، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيبةِرَيز د.ِرَيواز  ا

 زؤر زؤر سوثاس، كاك دياري،  ةرموو.

 بةِرَيز دياري أنور حةمة رحيب:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
هاوِرَييانةم هةبوو، ثَيشنيازي هةر يةك لة كاك كاروان و كاك زانا و ئاشنا خان منيش هةمان ثَيشنيازي ئةو 

دةكةم، لةو خاَلةى دا كة باسي دةكات تةنها بؤ مةبةسيت زانسيت نةبَيت، ئةطةر داندرا هةرضةند من 
طةر بة ياسا ثشتيواني ئةو ثَيشنيازةي كاك زانا دةكةم كة نابَيت ئةمةى بة ياسا ِرَيطاي ثَي بدرَي، بةآلم ئة

ِرَيطةي ثَي درا دةبَيت ئةوةي بؤ زياد بكرَيت بؤ  ونة )لةاليةن وةزارةتي تةندروستييةوة( بة مؤَلةتي 
 وةزارةتي كشتوكاَل بؤ  ونة، يان بة هةماهةنطي لة نَيوان وةزارةتةكان، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 رموو.بةَلَي، سوثاس، كاك مةم،  ة

 بةِرَيز مةم برهان حممد قانن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتيواني لة ِراي ئةو ثةرلةمانتارة بةِرَيزانةي هاوِرَيب دةكةم كة ثَيويست ناكات دةستنيشاني ئةو ناوانة 
بكرَيت، هةر بَلَي ئةوانةي بة ثَيي ليسيت هاوثَي  قةدةيةكراوةكان، ئةوة يةك، دوو/ ئةم هةموو )يان(ة 
زيادة بةِراسيت، يان يان ياني ناوَي، هةر  اريزة دابنرَي حةل دةكرَي، ئةطةر وةآلمب درايةوة دوايي ثَيت 

 دةَلَيب بؤضي  اريزة جَيطاي يان دةطرَيتةوة.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ائق حس

 ئَي ئَيستا بيَلَي.
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 بةِرَيز مةم برهان حممد قانن:

ةوةي بَلَي من دةضب بؤ بازاِر، من يان كامةران يان  آلن يان  آلن دةضني بؤ مةسةلةي )يان( وةكو ئ
كؤبوونةوةيةك لة بازاِر مةسةلةن، كة ومت من، سريوان، كامةران،  تاح، عمر، ئةوة دةضني بؤ ئةو 

ة ِرووي كؤبوونةوةية بؤ بازاِر، ئةم  اريزانة لة ِرووي زمانةوانييةوة وةزيفةي جَيطةي يان دةطرَيتةوة، هةر ل
 زمانةوانييةوة ئةو ِرَيه خبرَيتةوة، باشرتة، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ائق حس

 بةَلَي، زؤر سوثاس، كاك جالل،  ةرموو.

 بةِرَيز جالل حممد أمني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شي دَي ئة زةَلرتة لةوةي كة لة دواي تةنها بؤ وةآلمي كاك مةم، لة ِرووي قانوني )يان( ئةو ناوةي كة لة ثَي
دَي، ئةطةر )،(  اريزة جَيطاي )و( دةطرَيتةوة، يةعين من و كاك مةم و كاك كَي هةر سَيكمان لة يةك ئاسيت 
ئةوةداين، بؤ  ونة كاتَي بِريارَيه دةردةكرَي بة تايبةت لة بِريارة سةربازييةكان دةووترَي  آلن كةس 

يان لة حاَلةتي ياييب ئةوة ئةو دَي، كةواتة بؤ حوكمةكان ئة زةَلييةت بؤ ناوي قيادةي ئةم جَيطةية دةكات 
يةكةمة، دواتر كة )يان( دةَلَي ئةوجا ناوي دووةم و ئةوجا ناوي سَييةم، ئةو كاتة ئةو )يان(ةي ئاخري 

ن، بةآلم )،( زةعيفرتة لة )يان(ي يةكةم، بؤية وشةي )و( لة هةموو ئةو ناوانةي كة دةيهَييَن لة يةك ئاستدا
  اريزة شوَيين )و( دةطرَيتةوة، بةآلم بؤ )يان(  اريزة شوَيين ناطرَيتةوة، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 زؤر سوثاس، بةِرَيز د.شايان،  ةرموو.

 بةِرَيز شايان كاكة صاحل حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
(دا، ئةوة وةكو  ونة 22ة يون و واتا ناوي ِرووةكةكان لة ماددةي )سةبارةت بةالبردني خةشخاى و ئ

هَيناويتييةوة دةَلَي لةوانةى، كةواتة ئةوة بةشَيكة لة زؤر ِرووةكيديكة، هةروةها لة موعاهةدة 
 نَيودةوَلةتييةكانيش زؤر بة ِرووني باسي ئةو ضةند  ونةية دةكات، بؤية وا باشرتة ىَينَيتةوة.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيَيواز  ايق حسبةِرَيز د.ِر

 بةَلَي، سوثاس، كاك د.سامان،  ةرموو.

 بةِرَيز د.سامان حسني بةرزجني/ وةزيري تةندروسيت:

سوثاس زؤر ثةيوةندي بة وةزارةتي تةندروسيت نيية، ِراي وةزارةتي كشتوكاَل وةرطرياوة، بةِرَيز د.ظاآل 
 دةتوانَي قسةي لةسةر بكات.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيز  ايق حسبةِرَيز د.ِرَيوا

 دكتؤرة،  ةرموو.
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 :وةزيري هةرَيب بؤ كاروباري ثةرلةمان /بةِرَيز د.ظاآل  ريد  براهيب

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.

 ديارة ئةو بابةتةي ثةيوةستة بة ضاندن و هاوردةكردن و هةناردةكردن بة تايبةتي ضاندن، هةمووي بة
ِراثؤرتَيه ِراي وةزارةتي كشتوكاَل وةرطرياوة و وةزارةتي كشتوكاَل ثةسندي كردووة كة ئةو ماددةية وةكو 
خؤي ىَينَيتةوة، ئةوةي كة ناوهَيناني هةندَيه ماددة هةية و هةندَيه ماددةي تر نية، ئةو ماددانةي كة 

وانة دةبن بة ماددةي هؤشبةر و ماددةي ناوي هاتووة لَيرانة سةوابنت، طؤِرانطاريان بةسةردا نايَيت، ئة
ةك، ئةوانةي تريش طؤِرانكارييةكان لة جةدوةلةكان يهؤشبةريان لَي دروست دةكرَي، بة بَي هي  تَيكةآلوي

دةكرَي هي  كَيشةي ئيزا ةتان نةبَي هةر ماددةيةك بة نوَي ئيستيىداس دةكرَي و ماددةي هؤشبةري لَي 
ي عالةمي ساآلنة خشتةكاني خؤي نوَي دةكاتةوة، كة نوَيي دةكاتةوة دروست دةكرَي ئةوة مونةزةمةي صىة

ئَيمة لة ماددةي دووةم ثةسندمان كرد ئةو ماددةية تَيثةِري و موناقةشة كة ليذنةي باآل ساآلنة ثَيويستة 
( بكاتةوة بة ثَيي ئةو طؤِرانكارييانةي كة لةسةر مستةواي دوةلي ِروو دةدةن، بؤية updateخشتةكان )

ش تةئيدي ِرايةكةي د.شايان دةكةم كة ئةوانة هةر وةكو  ونة هاتوونة بةوةي كة سةوابنت، بؤية مني
هةبوون و نةبوونيان وةكو يةكة، بةآلم هةبَيت باشرتة، ِرَيطاشي داوة كة هةموو ئةو ماددانةي كة نوَي 

لةسةر ئةو بابةتانة ( بكرَيتةوة، وةزيري كشتوكاَليش ِرةئي خؤي updateئيستيىداس دةكةن كة هةموو )
داوة، دواييش دَيني كة كَي بةرثرسة لة ضاندني ئةوانة؟ و ضؤن قةلعي ئةو زراعةتانة دةكرَي كة ئةو 
ماددانةي تَيدا زةرع دةكرَي؟ ئةويش هةر حةقةكة دراوة بة وةزارةتي كشتوكاَل لة ماددةكاني دواي ئةوة 

 ثةسند كراوة، زؤر سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 سوثاس، ماددةي دواي ئةوة،  ةرموو.

 بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.   
 بةشي حةوتةم:

تؤماركردني ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكارة عةقلييةكان و ثَيشينة كيمياييةكان و ضاودَيري كردن و 
 ثشكنينيان.
 :(23ماددةي )

ثرساني دةرماخنانةكان و ئةو شوَينانةي مؤَلةت دراون بة هاوردةكردني ماددة ثَيويستة لةسةر بةر
هؤشبةرةكان يان كارتَيكارة عةقلييةكان يان ثَيشينة كيمياييةكان يان بةكارهَينانيان لة خشتةيةكي 

ن واذووكراو بة وردةكارييةوة بؤ ئةو اليةنة كة وةزارةت دياري دةكات بنَيرن، بةو ماددة هؤشبةرانة يا
كارتَيكارة عةقلييانةي وةريان طرتووة و سةر يان كردووة ئةوةي ماوةتةوة لة ماوةي حةوت ِرؤذ لة 
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(ي ئةم ياسايةدا دةقي لةسةر كراوة 12( ِرؤذةي لة بِرطةي سَييةمي ماددةي )90بةسةرضووني وادةي ئةو )
مةزراوة تةندروستية حكومي بة ثَيي ئةو  ونانةي وةزارةت بؤ ئةم مةبةستة ئامادةيان دةكات و بةسةر دا

 و ناحكومييةكان و نؤِرينطةكاني ثزيشكانيش ثيادة دةكرَي.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيبةِرَيز د.ِرَيواز  ا

زؤر سوثاس، هةر بةِرَيزَيه دةيةوَي لةسةر ئةو ماددةية قسة بكات، كاك زانا، كاك موسليب، كاك موسليب، 
  ةرموو.

 بةِرَيز مسلب عبداهلل رسول:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
( لة بةشَيكي دا باس لةوة دةكات ئةو بِرةي كة دةمَينَيتةوة لة دةرماخنانةكان بة ثَيي 23ديارة لة ماددةي )

( ِرؤذة تَيثةِري دةتواندرَي ماوةكةي 90( كة باس لةوة دةكات ئةطةر ئةو )12بِرطة سَيي ماددةي )
ِرَيكي زياتر بدرَي بة دةرماخنانةكان، من ثَيمواية لَيرة ئيشارةت درَيذبكرَيتةوة كة هاوردة بكرَيت ياخود ب

بةوة بدرَي ئةطةر هاتو بِرَيكي زؤر يان بِرَيه مابوويةوة لة دةرماخنانةكة نةتواندرَي بِري زياتري ثَي 
 بدرَي، ضونكة ئةو كاتة ثَيمواية دةر ةتَيه دةِرةخسَي بةوةي بةشَيكي زؤر لة بِري ماددة هؤشبةرةكان و

 كارتَيكارة عةقلييةكان لة دةرماخنانةكان دابنرَي بؤ اليةني تر سوودي لَي ببينرَيت، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَي، زؤر سوثاس، كاك زانا،  ةرموو.

 بةِرَيز زانا خالد مسايل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
َينمايي ِرَيه خبرَي، بةِرَيز وةزيري تةندروستيش لَيرة ئامادةية، بابةتي ئةم ماددةي من ثَيمواية دةكرَي بة ِر

( دةكات كة ئةوانةي مؤَلةتيان ثَيدراوة، بؤ  ونة ضةند 12ماددة هؤشبةرةكان ئةوة باس لة ماددةي )
، كؤمثانيايةك كة ئَيمة ناتوانني باسي ضةند كؤمثانياي دةرمان بكةين، ضونكة ئةوة ثةرلةماني كوردستانة

ن ِرَيكنةخراوة لة كوردستان، ضونكة ئَيمة ناَلَيني كؤمثانياي ودةبَي بزانني كؤمثانياي دةرمان بة قانو
وني تيجارة كؤمثانياكاني عام يةعين بازرطاني طشيت مؤَلةتيان ومؤَلةت ثَيدراو، كؤمثانياي دةرمان بة قان

وةزارةت يان ليذنة باآليةكةي كة وةرطرتووة، بؤية ئةوانةي كة ئةو ماددانة هاوردة دةكةن دةكرَي 
(َيه دابنَيت ضةند ماددة هاوردة دةكةن؟ بِري databaseتةشكيلمان كردية لة ماددةكاني ئةم ياساية )

(دا databaseضةند هاوردة دةكةن؟ و تةوزيعي كَيي دةكةن؟ تةوزيعي ضةند دةرماخنانةي دةكةن؟ لةو )
(ةكة لة رةصيدةكةي دَيتة خوارَي، كةواتة database) هةر بِرَيه لةو ماددةية سةرف  دةكرَي ئةوة لة

كؤنرِتؤَلي ماددة هؤشبةرةكان و سةرف كردن تةنها بة سيستةمَيكي داتا بةيس دةكرَي كة ليذنة باآلكة يان 
وني دا جَيطاي ووةزارةت دايبيَن و خؤيان ضاودَيري بكةن، ئةطةر نا لَيرةدا ئَيمة لة ماددةيةكي قان
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( ِرؤذيش دابنَيني كؤنرِتؤَلكردن و موتابةعةكردني بؤ تيمةكاني وةزارةت 180( ِرؤذ، )90بكةينةوة، نةك )
 قورس دةبَي لةو بابةتةدا، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 زؤر سوثاس، بةِرَيز وةزيري تةندروسيت،  ةرموو.

 بةِرَيز د.سامان حسني بةرزجني/ وةزيري تةندروسيت:

وثاس، بة تةئكيد ثشتطريي ِرايةكةي كاك زانا دةكةم كة بة داتابةيس، بة ثَيويسيت نازامن لة ياساكة س
( 90( ِرؤَلي سةرةكي دةبينَيت، لة ماوةي ئةو )databaseداتابةيس بكةين، بةآلم لة ثةيِرةودا دةكرَيت، )

(ة databaseةَلكة دةكرَيت لةو )ِرؤذةى باس لةوة دةكات نةك تةنها مةبةست ئَيكسثايةر و مانةوة بَيت، ب
موناقةلة بكرَيت، واتا لة شوَينَيه ثَيويستة بة  ةرمي موناقةلة بكرَي لةوَي زيادة، لة نةخؤشخانةيةك بؤ 
نةخؤشخانةيةكي تر، لة ثارَيزطايةك بؤ ثايَرزطايةكي تر، هةر وةك ئةوةي ئَيستا ِرؤذانة لة هةموو عرياق دا 

 رَيت، سوثاس.ثرؤسةي موناقةلة ثةيِرةو دةك
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَي، ليذنةي تايبة ةند،  ةرموو دكتؤرة،  ةرموو.

 بةِرَيز د. شايان كاكة صاحل حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ت (َيه ِرَيه دةخرَيت تايبةdatabase( بِرطةي يةكةم لة وةزارةت )24سةبارةت بة داتابةيس ماددةي )
بةو كةس و دةستانةي مؤَلةت دراون بةهاوردةكردن و هةناردةكردن و طواستنةوة و دروست كردني ماددة 
هؤشبةرةكان و كارتَيكارة عةقلييةكان و ثَيشينة كيمياييةكان، خشتةي ماددةي هؤشبةركان بة ثَيي ثَيوةرة 

 نَيودةوَلةتييةكان تيادا جَيطري بكرَيت، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيئق حسبةِرَيز د.ِرَيواز  ا

 زؤر سوثاس، كاك دكتؤر،  ةرموو.

 بةِرَيز د. زانا مةال خالد مسايل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.   
ببوورن ئةوة ثةخشي ِراستةوخؤ نيية، بؤية هةندَيه جار بؤ مةصلةحةتي ياساكة قسةي ديكة دةكةين، 

باس لة داتا بةيسي ئةوة ناكةين كة خشتةكاني تَيدا سةبارةت بةم ِروونكردنةوةي ليذنةي تايبة ةند ئَيمة 
بَي ئةوانةي كة مؤَلةت دراون، ئَيمة باس لة داتا بةسَيه دةكةين كة رةصيدةكان دياري بكات، ضةند ماددةي 
هيناية؟ ضةندي سةرف كردية؟ ئةوة دةبَيت بة ِرَينمايي ِرَيه خبرَيت، بؤية لة ياسادا ئةطةر جَيطاشي 

 ليذنةكةية ليذنةي باآل كة تةشكيل دةبَي، زؤر زؤر سوثاس. نةكرَيتةوة ئةركي
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيَيواز  ائق حسبةِرَيز د.ِر

 زؤر سوثاس، ماددةي دواي ئةوة،  ةرموو.
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 بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( 24ماددةي )

ةو دةست و كةسانةي مؤَلةتدراو بة هاوردةكردن و يةكةم/ لة وةزارةت داتابةيسَيه ِرَيه دةخرَيت تايبةت ب
هةناردةكردن و طواستنةوة و دروستكردني ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكارة عةقلييةكان و ثَيشينة 

 كيمياييةكان و خشتةي ماددة هؤشبةرةكان و بة ثَيي ثَيوةرة نَيودةوَلةتييةكان تيايدا جَيطري بكرَيت.
ةي )يةكةم(ي ئةم ماددةية دةقيان لةسةر كراوة بؤ ماوةي بيست ساَل لة دووةم/ ئةو داتايانةي لة بِرط

 ِرَيككةوتي دوايني ئةو نووسينةي تيايدا ئةجنام دراوة دةثارَيزرَين.
(ي ئةم ياساية دةقيان لةسةر كراوة بؤ ماوةي 18سَييةم/ ئةو نووسيين ِراضَيتة ثزيشكييانةي لة ماددةي )

 ضةسثاوة بثارَيزرَين، سوثاس. ( ساَل لةو ِرَيككةوتي لةسةري5)
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 ضنار خان، شادي خان،  ةرموو سةرضنار خان.بةَلَي، هةلةز خان، سةر

 بةِرَيز سةرضنار أمحد حممود:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
تابةيسة يةعين نازامن ئةو كةليماتة بِرطةي يةكةم دةَلَي )لة وةزارةت داتابةيسَيه ِرَيه دةخرَيت( ئةو دا

 ئينطليزيانة ضية دةهَيندرَيتة ئةم ياسايانةوة؟ 
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةديلةكةي؟

 بةِرَيز سةرضنار أمحد حممود:

لة بِرطةي  بانكَيكي زانياري، يةعين بؤ )داتابةيس(؟ ئةوة خاَلَيه، خاَلَيكي تر بِرطةي دووةم ئةو داتايانةي
يةكةمي ئةم ماددةية دةقيان لةسةر كراوة بؤ ماوةي بيست ساَل، هةدةف ضية لةوةي بؤ ماوةي بيست ساَل؟ 
يةعين ئةم ماوةية لةسةر ض ئةساسَيه دانراوة؟ دواي بيست ساَلةكة يةعين تةواو ئةم بانكي زانياري ية 

ت؟ بِرطةي سَييةميش بة هةمان شَيوة ئةم كؤتايي ثَي دةهَينرَي؟ هةر دةتوانَي تا ئةم ماوةية خةزن بكا
 ثَينج ساَلة لةسةر ض ئةساسَيكي زانسيت دانراوة؟ زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ائق حس

 بةَلَي، هةلةز خان،  ةرموو.

 بةِرَيز هلز أمحد حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
 ةرضنارَي طؤتن، مةمنون.ئةو تَيبينيَيت من دظيان بَيذم مامؤستا س
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 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ائق حس

 بةَلَي، شادي خان،  ةرموو.

 بةِرَيز شادي نوزاد وهاب:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
من لة خاَلةكاني ثَيشوودا ئاماذةم بةم خاَلةي خؤم كرد و ليذنةي تايبة ةند ئاطاداريان كردمةوة كة لة 

ا لة مةسةلةي داتابةيسي تَيدا جَيطة كراوةتةوة، ثشتطريي ِرايةكةي سةرضنار خان دةكةم كة (د24ماددةي )
ناوةكةي بطؤِرَيت بؤ بانكي زانياري، هةروةها ئةو تَيبينييةي من هةمة ئةم بانكي زانياري ية لةطةَل 

مؤَلةتي ثَيدراوة ( بكرَي ياخود ئاراستةي ئةوانيش بكرَي و هةر اليةنَيه كة shareخاَلةكاني ثشكنني )
مؤَلةتةكةي ئةو بِرةي كة لة ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكارة عةقلييةكان دةتواني بيهَينَيتة ناو هةرَيب و 
دةتوانَي لة شوَينَيكةوة بيطوازَيتةوة بؤ شوَينَيكي ديكة هةمووي خاَلةكاني ثشكنني بة ثَيي داتابةيس 

يان بَيت، نةك بة ئةوراق، ضونكة لةو كاتةى ئاماذةم ثَيكرد لةاليان بَيت، ياخود دةبَي بانكي زانياري لةال
لةو خاَلةى ئاماذةم ثَيكرد ئةوراق مةسةالتي تةزوير كردني تَيدا ِرةنطة ئاسانرت بَي لة داتابةيس و بانكي 
زانياري، بؤية دةكرَي ئةم بانكة زانياري ية لة خاَلةكاني ثشكنينيش هةبَي و بةثَيي ئةوة مؤَلةتةكان الي 

 خاَلةكاني ثشكنني ِروون ببَيتةوة، نةك بة مةسةلةي ئةوراق، زؤر سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 سوثاس بةِرَيز وةزيري تةندروسيت،  ةرموو.

 بةِرَيز د.سامان حسني بةرزجني/ وةزيري تةندروسيت:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

 ِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.ة بةيسوثاس هي  تَيبينييةكب ني
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةِرَيز د.ظاآل،  ةرموو.

 :وةزيري هةرَيب بؤ كاروباري ثةرلةمان /بةِرَيز د.ظاآل  ريد  براهيب

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
ينةوة بة زماني كوردي لة لة عةرةبيةكةي )قاعدة بيانات( هاتيية، دةبَي ئةوة كةليمةيةكي ديكةي بؤ بدؤز

جياتي داتابةيس، ئةوة دوايي لةطةَل ليذنة تايبة ةندةكان كاتَي كة ثرؤذةي دةنطدان ئامادة دةكةن، ئةو 
 كاتي هينيان لةطةَل دةكةين، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَي، سوثاس ماددةيةكي تر.
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 بةِرَيز هلز أمحد حممد:

كتؤرة، عة وو من تةَلةبا تةوزحيةكي كردبوو سةر ئةو ثَينج ساَلة يةعين لةسةر ض بنةما و بيست ساَل د
 لةسةر ض بنةما هاتينة دةستنيشان كرن؟

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 و ثَينج ساَلة.كاك د. سامان، ئةو ثرسيارةي سةرضنار خان و هةلةز خان كردبوويان، ئةو بيست ساَلة و ئة

 بةِرَيز د.سامان حسني بةرزجني/ وةزيري تةندروسيت:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
مةبةست لَيرة ئةوةلياتي ئةوراقة لة  ةرمانطة حكومييةكانيش مودةيةك دياري كراوة ثاى ئةو مودةية 

رَيت، بؤ ونة ئةوراقي ِرَيطة ثَيدراوة بة ليذنةيةكي لَيكؤَلينةوة تةحقيقي بِريار لةسةر  ةوتاندني دةد
ئيزبارةي بيست ساَل سي ساَل ثَيش ئَيستا ئةوانةي كة زيادن ِرَيطة دةطرن بة  ةرمي لة  ةرمانطةكان 
دة ةوتَيندرَيت، بؤية تا ماوةي بيست ساَل داندراوة دة ةوتَيندرَيت، بؤ  ونة دواي دة ساَلي تر 

دادطا داواي ئةوراق و ئةوةليات دةكات لةسةر  لةبةسةرضووني ئةوة قةزييةيةك لة مةحكةمة دةكرَيتةوة،
ثزيشكَيه، لةسةر نةخؤشَيه، ئةو كاتة ئةطةر موددةيةكي بيست ساَلي نةبَيت نامَينَيتةوة، بةآلم لة بيست 

 ساَل زياتر وابزامن بيستيش زؤرة، زؤر سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ائق حس

 بةَلَي، نوقتةي نيزامي.

 َيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:بةِر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
هةرضةند من هيين قسةكردمن وةرنةطرت بةآلم ئةطةر دةر ةمت بدةييَت لةسةر بيست ساَلةكة يةك شيت 
بةسيت دةَلَيب، عور َيكي نَيودةوَلةتي هةية لةسةر ثاراستين ئةو دؤكيومَينتانةي ئاسايشي ئةمين قةومني و 

ساَل تَيثةِر ناكات، يةعين بيست ساَلةكةى هةر زؤرة، ئةم ثازدة ساَلة لةوة  15ِراسيت دا لة  ئةم عور ة لة
 هاتووة ثَيمواية، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ائق حس

 بةَلَي سوثاس، مةبةسيت ئةوةية خؤي ثازدةية، بيستةكةى زؤرة، ماددةي دواي ئةوة.

 :طفىرؤوف مصبةِرَيز شاخةوان 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
 (25ماددةي )

يةكةم/ وةزارةت ثابةند دةبَي بة ئاطادار كردنةوةي اليةني تايبة ةند لة دةروازة سنوورييةكان و 
دةسةآلتةكاني طومرطي لة هةرَيمي كوردستان دةربارةي سروشت و جؤر و بِري ئةو ماددة هؤشبةرانةي 

اسثاردةكاني كةسَيكي دةرمانساز لة هةر دةروازةيةكي سنووري بؤ دةويسرتَين هاوردة بكرَين لةطةَل ِر
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ثشكنيين ئةو ماددانةي دةويسرتَين هاوردةبكرَين و وةك يةككردنيان لةطةَل مؤَلةتي هاوردة كردن و 
ئامادةكردني كؤنووسَيه لةم بارةيةوة كة وَينةيةكي ِرادةسيت هةر يةك لةاليةني تايبة ةند لة دةروازةكان 

 آلتةكاني طومرطي لة هةرَيب وَيِراي وةزارةت.و دةسة
دووةم/ ئةو ماددة هؤشبةرانةي بة ثَيي ئةو ِرَيكارانةي لة بِرطةي يةكةمي ئةو ماددةية دةقيان لةسةر 

ادةسيت اليةنة هاوردةكان كراوة وةرطرياون ِرةوانة دةكرَين بؤ كؤطاكاني دةرماني سةر بة وةزارةت و ئينجا ِر
 سوثاس.دةكرَيت. 

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيِرَيز د.ِرَيواز  ايق حسبة

الدين، كاك زانا،  حمي( قسةي هةية، د.25زؤر سوثاس، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةسةر ماددةي )
 الدين،  ةرموو. حميد.طةالوَيذ، د.

 بةِرَيز د.حمي الدين حسن يوسف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
باس لة دةروازة سنوورييةكان و دةسةآلتةكاني طومرطي دةكات، ئَيمة ِرةنطة  ( بِرطةي يةكةم25لة ماددةي )

لة ئةوةي بة تايبةتي ئةوةي ثةيوةندي بة عرياقةوة هةية نة دةروازةي سنوورميان هةية، نة دةسةآلتي 
َي طومرطيمان هةية، زؤرجار ئةو ماددانة هاوردةي هةرَيب دةكرَين، نازامن ضؤن موعالةجةي ئةو خاَلة دةكر

كة لةبةيين ئَيمة و ناوةند دا هةية، خاَلي دووةم ئةوةية لة دَيري سَييةم نووسراية لةطةَل ِراسثاردةكاني 
كةسَيكي دةرمانساز، ثَيمواية تةرجومةكةي هةَلةية ضونكة لة عةرةبيةكةي نوسراية تكليف، نةك 

كي دةرمانساز دةكرَي لة دةروازة ِراسثاردةكاني كة بة ماناي تةوصية، بة ماناي ئةوة دَي كة تةكليفي كةسَي
 سنوورييةكان ثشكنني بؤ ئةو دةرمانانة بكات، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَي، سوثاس، د.طةالوَيذ،  ةرموو.

 :عثمان بةِرَيز د.طةالوَيذ عبيد

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
ةي كة هةمواركرانةوة لةبارةي جينات، ِروونكردنةوةيةك بدةم لةاليةن من دةمةوَيت لة بارةي ئةو ِرووةكان

زؤربةي هةظاآل ان لةوانةية ناسراو نةبَيت، ئةو ِرووةكانةي كة موحةسةنة جينيان لة موختةبةرات ئامادة 
دةكرَي بة هؤي طؤِريين جينةكةيان كة ئةو نةباتة ثَيشرت ماددةيةكي موخةدير نية، بةآلم كة جينةكي بؤ 

( وةزارةتي تةندروسيت 25ئيزا ة دةكةن ئي ئةو ماددةية دةبَيتة ماددةيةكي موخةدير، لَيرة لة ماددةي )
ثابةند دةبَي بة ئاطاداركردنةوةي اليةني ثةيوةنديدار و دةروازةكان سةبارةت بةوة هي  بِرطةيةكي تَيدا 

دةيةوَي تةيريي جيين لَي بكرَيت، ِرَيطري  نية بَلَي ئةو ثَيكهاتانة يان ئةو جيناتانةي كة بؤ ئةو نةباتانة كة
لَي بكرَيت لة دةروازة سنوورييةكان، ضونكة ئةوة طرنطة، ئةو ماددانةى زياتر لة دةرةوة دَيت، ضونكة ئةو 

( بؤية plant tissue culture( ئامادة دةكرَيت، تاقيطةي )plant tissue cultureِرووةكانة لة )



 255 

دستان لة سةنتةرةكاني لَيكؤَلينةوةي ثزيشكي كة لة زانكؤي دهؤك تاقيطةمان هةية لة هةرَيمي كور
(plant tissue culture مان هةية، نةباتات ئامادة دةكرَي جينةكانيشيان دةطؤردرَيت، بةآلم ثَيويستة لة)

 دةروازة سنوورييةكان ئةوانةى ناسراو بَيت، زؤر سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 ؤر سوثاس بؤ جةنابت، كاك زانا،  ةرموو.ز

 بةِرَيز زانا خالد مسايل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
(ي ئةم ياسايةدا هاتووة كة كارةكاني 5( بةِراي من بةشَيكي زؤري لة ماددةي )25بِرطةي يةكةمي ماددةي )

ناوةِرؤكة دةكات، ثَيمواية ليذنةي باآل ئةمانةي خوارةوة لة ئةستؤ دةطرَي كة زؤربةي بِرطةكان باس لةم 
دووبارةية بِرطةي يةكةم، ئةسَلي ماددةكة بة بِرطةي دووةم ىَينَيتةوة كة ئةوانةي ماددةكان هاوردة دةكةن 
بؤ كؤطاكاني دةرماني وةزارةت بطوازرَينةوة ثاشان دابةى بكرَيت، كةواتة بة ِراي من تةنها بِرطةي دووةم 

 ثاس.لةم ماددةيةدا ىَينَيتةوة، زؤرسو
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 زؤر سوثاس بةِرَيز وةزيري تةندروسيت،  ةرموو.

 بةِرَيز د.سامان حسني بةرزجني/ وةزيري تةندروسيت:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
 زؤر سوثاس جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ائق حس

ةنابتان داواتان كردووة لة بةشي هةشتةمةوة دةتانةوَي دةر ةت وةرطرن، ضونكة زياتر سوثاس ج
 ثةيوةندي بة مةسةلةي سزاكانةوة هةية، سوثاست دةكةين بؤ ئامادةبوونت. 

 بةِرَيز د.سامان حسني بةرزجني/ وةزيري تةندروسيت:

 زؤر سوثاس بةِرَيزان.

 ان:/ سةرؤكي ثةرلةمنيبةِرَيز د.ِرَيواز  ائق حس

 سوثاس بؤ ئامادةبوونت، ماددةي دواي ئةوة.

 :رؤوف مصطفىبةِرَيز شاخةوان 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
 بةشي هةشتةم/ سزاكان

 (26ماددةي )
هةر كةسَيه يةكَيه لةم كردارانةي خوارةوة ئةجنام بدات ئةوا بة لة سَيدارةدان يان زينداني كردني هةتا 

 هةتايي سزا دةدرَيت:
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هؤشبةر يان كارتَيكاري عةقلي يان ثَيشينةي كيميايي هاوردة كردبَيت يان هَينابَييت يان ماددةي -1
 هةناردةي كردبَيت بة مةبةسيت بازرطاني ثَيكردني لة دةرةوةي ئةو حاَلةتانةي ياسا مؤَلةتي داوة.

 بازرطاني ماددةي هؤشبةر يان كارتَيكاري عةقلي بةرهةم هَينابَيت يان دروسيت كردبَيت بة مةبةسيت-2
 ثَيكردن لة دةرةوةي ئةو حاَلةتانةي ياسا مؤَلةتي داوة.

ِرووةكَيكي ضاندبَيت كة ماددةي هؤشبةر يان كارتَيكاري عةقلي ثَي بةرهةم بَيت يان ِرووةكَيكي لةو -3
ِرووةكانة لة هةر قؤنايَيه لة قؤنايةكاني طةشةكردني هاوردةكردبَيت يان هةناردةكربَيت بة مةبةسيت 

 طاني ثَي كردن بة تؤيةكاني لة دةرةوةي ئةو حاَلةتانةي ياسا مؤَلةتي داوة.بازر
 سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

بةَلَي، زؤر سوثاس  ةرموون ئةو بةِرَيزانةي دةيانةوَي قسة بكةن، شادي خان، سةرضنار خان، كاك مةم، 
، حسيبة خان، مامؤستا ظاهرروان، كاك ِرزطار، كاك شَيخ مامؤستا عبدالستار، ِرووثاك خان، كاك كا

 عبدالستار،  ةرموو.

 بةِرَيز عبدالستار جميد قادر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
سةبارةت بةو ماددةية بة طشيت ئةو ماددةية زؤر تةماشام كردووة بةِراسيت سةرجنب بؤ دروست بووة، لةو 

ديان ثَيموةكردووة لةوانةي كة كةس و كاري هةية طرياوة لةسةر ِرؤذانةى بةِراسيت هةندَي خةَله ثيوةن
ماددةي هؤشبةر، جا بةشَيكي نايشارمةوة، ئَيمة مرؤظني دةكةوينة ذَير كاريطةري عاتيفة و شت، 
بةشَيكيشي لة ِرووي واقيعيشةوة تةماشا دةكةم هةندَيه زوَلب دةكرَي لة هةندَيه خةَله، مةسةلةن 

( ساَلة لة 17اَلة، هةذدة ساَلة ئَيستا ئةوةي ثةيوةنديان ثَيوة كردم يةكَيكيان )طةجنَيط طرياوة بيست س
( ساَل واتا هةموو ذياني سجن بووة كة كةمَيكي ثَي طرياوة، 40( ساَل بةرةو )37سجنة، وا تةمةني دةبَيت )

و بازرطاني طةورة بةآلم بة قسةي خؤيان من نازامن يةعين، دةَلَين بةخوا تاجري نةبووة و بازرطان نةبووة 
ديارة كَي بووة، جاري يةكةم بةِراسيت من ثَيب طوناحة زؤر ثَي تَيك ووم، ئةوة ثةخشي ِراستةوخؤى نيية، 
يةعين ثَيب طوناحة دوو طةجني ئةم وآلتة  ةقريةي يةعين بيست ساَل، بيست و ثَينج ساَل لةوانةية سةد 

ة بازرطانة ئةسلييةكة ِرةنطة ديار بَي، بةآلم دةسةآلت يرام يان كةمرت يان زياتر ثَيوة طرياوة من ثَيمواي
نةبَي كة بيطرن، مةسةلةن خؤي بةشيوةيةك لة شَيوةيةك لة شَيوةكان دةرضوواندووة، ئَيمة بةِراسيت 
شتَيكي وا بكةين، ئةوة ثَيمواية عيالجي لَي بكةين، من لَيرة ثرسيارم ئاراستةي د.ظاآل يان كاك د.بذار، كة 

حةز دةكةم ىانطةيةننة قةناعةت كة ضؤن كةسة ئةسلييةكة بدؤزرَيتةوة و ئةو  ةقري و بةِراسيت من 
هةذارةي كة هةَلخةَلةتاون، منداَلَيه هةَلخةَلةتاوة ئاوا سزا نةدرَي، ئةوة يةك، دوو/ باسي سَيدارةي تَيداية، 

ة ئةطةر جةنابي بةِراسيت من بة قةناعةتي خؤم دةيَلَيب يةعين شتَيكيش لة شةرع دةزامن هةرضةند
 بةِرَيزت ئيجازة نةشفةرمووي مامؤستا ثَيب خؤى نيية هةر كات بةسة كفايةتة.
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 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةسةرضاو.

 بةِرَيز عبدالستار جميد قادر:
َلةت دا ضاوت خؤى بَي ياخوا، ئةوةي كة من تَيطةيشتبب لة قورئان، بةِراسيت قورئان تةنها لة يةك حا

كوشتنةوةي داناوة، لة يةك حاَلةت، قةناعتيشب ثَييةتي بةِراسيت باقييةكةي كوشتنةوة نية، يةعين كوشنت 
..( ئةوة، و من يقتل مؤمنًا متعم ًا إالنية كةسَيه بيين بيكوذي لةسةر هي  شتَيكي تر يةيري ئةوةي كة )

ة وو نةكرَي، ئةطةر خوَيين وةرنةطريَي يةعين كةسَيه كةسَيكي زؤر بة ناحةق كوشتيَب ئةويش ئةطةر ع
تةبعةن، بؤية بةِراسيت من ثَيمواية ئةو حوكمةى لَيرة لة سَيدارةدان بةِراسيت من بة زيادي دةزامن ثَيمواية 

 حوكمةكة توندة، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 بةَلَي، بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي،  ةرموو.

 َيز بذار خالد عبداهلل:بةِر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
سةر ئاخا تنَيت كاك عبدالستاري، يةكَي ذ طرنطيا ثةسةند كردني ظَي ياسايَي ئةوة وي ياسا نوكة بةركارة 

 ةرقي ئةو ياساية دطةل ظَي ثرؤذة ياساي كو لةبةر  1965(ة ساآل 68لة هةرَيما كوردستاني ياسا ذمارة )
ةمة دةبينن طرنطي بؤ هةرَيما كوردستاني لة ض داية؟ ئةظ ثرؤذة ئةوةي كة لةبةر دةسيت دةسيت مةية و ئ

مة  ةرقيا كري ناظبةرا ئةو كةسةي بازرطانيايَيت ماددةي هؤشبةر دكا ئةو كةسةي ئيدمان بوو يان بة 
ايةكي ( بةحسَي بازرطانيَي و هةندَيه حاَلةت دةكات و سز26كارهيناني شةخصي بوو، لَيرة ماددةي )

(ي هةي يان  ةرق كردني ئةو كةسةي كة بؤ خؤي بةكاري هيناي 31توندي بؤ داناي بة ديظدا لة ماددة )
عقوبةي طةلةك سووكرتة، ذبةرهةندَي طرنطيا ظي ثرؤذة ياسايَي لة هةندَي داية كو كةسَي تاجر تيجارةتي 

 ثَي دةكات لةطةَل كةسَيه تووشبووي عقوبةيا جوودا كري، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيز د.ِرَيواز  ايق حسبةِرَي

 بةَلَي سوثاس، ِرووثاك خان،  ةرموو.

 بةِرَيز ِرووثاك أمحد رمحان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
ثَيب باشة دوو خاَل زياد بكرَي بؤ ئةو ماددةية يةكةميان/ هةر كةسَيه كة مؤَلةتي دروستكردني ماددةي 

اوانَيكي ثَي ئةجنام بدات ياخود بازرطاني ثَيوة بكات، ضونكة ئةو هؤشبةري هةية ئةطةر  علَيه يان ت
كةسةي كة مؤَلةتي هةية ئاسانرت دةتوانَي تاواني ثَي ئةجنام بدات، ئةوة دةبَيتة ضوارةم، ثَينجةميان/ ئةو 
 ةرمانبةرانةي كةوا بة كاري موكا ةحةكردني ماددةي هؤشبةر هةَلدةسنت ئةطةر ئيستيغاللي 

 ن كرد بؤ خؤيان، واتا بؤ خؤيان بةكاريان هَينا و ئيستيغالليان كرد، سوثاس.بارودؤخةكةيا
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 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيبةِرَيز د.ِرَيواز  ا

 سوثاس ، كاك ِرزطار،  ةرموو.

 بةِرَيز ِرزطارعيسى سوار:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
كراوة لة ِرووي تةندروستييةوة بؤ خاَلي  بة تةئكيد طرنطي ئةو ثرؤذة ياساية بَيجطة لةوةي كة ثَيشرت باس

( تةنها بة يةكةم و دووةم و سَييةم باس 26سزاكان خاَلي هةرة طرنط و هةستيارة كة ئَيستا لة ماددةي )
كراوة، بة ِراي من ئةوة زؤر زؤر موختةسةرة، ثَيويستة زياتر بة تة اصيل و وردتر باس بكرَيتةوة، 

طرتة دةمج بكرَيت ئةطةر ئيمكانة لة ِرووي ياساييةوة، ئَيستا لَيرةى ( طرن27( و )26ثَيمباشة ماددةي )
( باسي لة سَيدارةدان و هةتا هةتايي كرا، ثَيويستة ئةوة زؤر زؤر بة 26باسي لة بِرطةي يةكةم لة ماددةي )

ِروونرت باس بكرَي، ضونكة ئةوة ثةيوةندي بة ذيان و مردن و هةم بة تاك و هةم بة خَيزان و هةم بة 
كؤمةَلطةوة هةية، بةِراي من زؤر زؤر موختةسةرة ئةطةر تة اصيلي زياتري لَي باس بكرَي ماددةي 

( دةمج بكرَيت و لةطةَل باسكردني لةطةَل ماددةي يةكةم تة اصيليشي 26(يشي هةر لةطةَل ماددةي )27)
يازة ياساية دةكات، زؤر بة وردي بة دةقيقي يةك لة دواي يةك بينت، بةِراي من خزمةتي زياتر بةو ثَيشن

 زؤر سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 سوثاس بؤ جةنابت، سةرضنار خان،  ةرموو.

 بةِرَيز سةرضنار أمحد حممود:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
اسي كرد ( خاَلي يةكةم ماددةي هؤشبةر يان كارتَيكةرة عةقليةكاني يان ئةوة كة ب26سةبارةت بة ماددةي )

و هَيناوَييت، بة مةبةسيت بازرطاني كردن يةعين بة قةناعةتي من ئةم بازرطاني كردنة وةكو لة بِرطةي 
ية، يةعين ئةوةندةي من كارم لة دادطا كردووة ي(ي ياساكة ثَيناسة طراوة، هةر مةتات1(ي ماددةي )10)

تَي كة ئةو بازرطانية بَلَيني ئةوة كَيشةيةكي زؤري بؤ دادوةرةكان دروست كردووة لةسةر ئةوةي كا
جةرميةيةك كة كةسَيه لة حيازةي ماددةيةكي هؤشبةر بوو دةيانويست بيكةن بة بازرطاني، نةياندةزاني 

( 10ئةوة ضةند يرام لة حيازةي ئةم تؤمةتبارة بَيت بة بازرطاني حيسابة، ئايا دوو يرام، سَي يرام، )
( 10ت، ِراستة كؤين و  رؤشتين ثَي دةكرَي بةآلم هةية )يرام، مةسةلةن كيلؤيةك، دةبَي تةحديد بكرَي

يرامي ثَي دةطريَي تؤ ناكرَي بَلَيي ئةوة بازرطاني ثَيكردووة عقووبةي ئيعدامي بؤ دابنَيي كة عقوبةيةكي 
توندة، يان سجنَيكي موئةبةدي بؤ دابنَيني، لةبةر ئةوة تةحديد بكرَيت لة ياساي قانوني موخةدةراتي 

ئةمة خاَلَيه، بؤ ة ئةو كةميةتة تةحديد بكرَيت، ةي تيا نةبوو هي عرياقي، ثَيب باشة لَيرثَيشوودا ئةو
ئةوةى دادوةرانيش بزانن بةرضاو روون بن لةوة ضونكة ئةوة طلةيى ئةوانيش بووة، خاَلى سَييةم من ثَيب 

كى ضاندبَى لة قانوونى واية هةر لَيرة هةَلبطريَى يان ثَيناسةَيكى ترى بؤ بكرَيت، ضونكة دةَلَى رووةكَي
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يةعنى تؤ كَيلطةَيكة خمةدةراتت هةبَيت بةس تؤ رووةكَيكت  ،خمةدةراتى ثَيشوو باسى مةزرةعة دةكا
هَينابَيت ضاندبَيتت مةعقول نيية بة موقابياى ئةوةى عقووبةيةكى ئيعدام بَيت يةعنى ناكرَيت ئةوة ئةبَى 

قة بؤتان باس ئةكةم ئَيمة كاتى خؤى دوو تةحديد بكرَيت، هةروةك  ونةيةك بؤ ماوةى نيو دة
تؤمةتبارمان هةبوو مةزرةعةَيكيان هةبوو كؤتريان بةخَيو ئةكرد ئةو دانةوَيَلةى كة وةكو كؤترةكة 
بةكاريان ئةهَينا دوايى ئاسايش دةستى بةسةردا طرت وتيان ئةمة ماددةى خمةدرى تياية، ضةند مانط 

ن ئةوة بووبَيت كة بازرطانى ثَيوة بكةن، بةاَلم بةثَيى ماددةى طريان لةسةر ئةوةى بةبَى ئةوةى هةدة يا
ضواردةى خمةدةراتى قانوونى عرياقى ثَيشوو ئةكرا ئةوان ئيىالةى جينايات بكرَين لةبةر ئةوة ئةمانة 

 مةتاتني عقووبةكةشى ئيعدام ئةبَى و ئةبَى ووردةكارى زياترى تيا بكرَيت، سوثاس.
 سةرؤكى ثةرلةمان: /نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 سوثاس، كاك )كاروان(،  ةرموون.
 بةِريز كاروان عبدالرمحن عبداللة: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
طةةةى 26لةسةرةتا ثشتيوانى تةواوى لة قسةكانى )سةرضنار( خان و كا )عبدالستار( دةكةم، بؤ ماددةى ) ( بِر

مشةةان يةكةمى، ثَيب واية كَيشة دروست دةكا تةنها باس لة بازر طانى دةستى يةك دةكات بازرطانى دةستى دوو
بةةةاَلم  هةية ئةو بازرطانييةى تةنها هةناردة و هاوردةى دةكةن كيفايةت نني كة ئةو حوكمانة بيانطرَيتةوة، 
شةةنياز  كةةة، ثَي جةةارَيكى دي كةةات  يةَةوة دة طةةانى ث ئةشكالة طةورةكة ئةو بازرطانةية كة لَيرة وةرى دةطرَيت و بازر

يةَةت دةكةم لة بِرطة يةَةوة كردب بةةازرطنى ث سةةتان  هةةةرَيمى كورد لةةةناوخؤى  يةةان  يةَةت  يةةات بكر ئةةةوة ز مةةدا  ى يةكة
لةناوةراستى دَيرى دووةم ئةم ئيزا ةى بؤ بكرَيت كة بازرطانى دةستى دوو لَيرة كاريطةرى زياترة لةوةى كة 

 تةنها هةناردة و هاوردةى دةكات، سوثاس.
 ةمان:/ سةرؤكى ثةرلنيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 (،  ةرموون.ظاهرسوثاس، كاك )شَيخ 
 حممد على: ظاهربةِريز  

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةة 26بةناوى خوارى طةورة، ماددةى ) ئةةةوة  بةةدات،  ئةةةجنام  خةةوارةوة  نةةةى  لةةةم كردارا سةةَيه  هةةةر كة لةَةَى  ( دة

كةةردو بةةاس  لةةةت  سةةَى حا كةةة  سةةزا دةدرَى،  هةةةتايى  بةةةر لةسَيدارةدان يان زيندانى كردنى هةتا  سةةتى لة وة بةرا
كةةام  عةةل  كةةام   كةةرَى  يةةد ب شةةة تةحد سةةَيدارةدان، وا با سةةتى لة نةةدة بةرا بةةةَيكى زؤر توو كةةة عقوو ئةوةى عقووبة
لةةةو  كةةة  شةةتى  بةةة ط يةَةت ب،  بةةةد دادةنر سةةجنى موئة بةةة  شةةيان  يةَةت، كامي عةةدام دادةنر بةةةى ئي بةةة عقوو جةرمية 

مةةة  ةقةرةيةى ديارى نةكرديية، كةواتة وا ثَيويستة وورد بكرَيتةو كةةةى ئيعدا لةَةةتَيه عقوبة ة ماددةكة ض حا
لة ض حالةتَيه سجنى موئةبةدة، لَينةطةرَى مةسةلةن تةقديرى قازى قازى مةةسةلن برَى  الن ئةو تاوانةت 
طةةةر  سةةتى ئة عةةداميش بةرا بةةةى ئي طةةةَل عقوو ئةةةوة لة كرديية ئةوة عقوبةى ئيعدامة ئةوة سجنى موئةبةدة، 
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مةةاد طةةانى  جةةار بازر يةةةك  يةَةه  سةةجنى بازرطان يةةت زؤرة  ثةةَيب واب عةةدام  بةةةى ئي يةَةت عقوو شةةبةرةكانى كردب دة هؤ
بةةةى  تةةة عقوو كةةاتى بكرَي ئةةةو  كةةةى  سةةةر تاوانة موئةبةد بيت، ئةطةر جارى دووةم دووبارةى كردووة طةراوة 

 ئيعدام، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 سوثاس، شادى خان،  ةرموون.
 وهاب: بةِريز شادى نوزاد 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
طةةوَيب  بةِرَيز ئةندامة بةرَيزةكانى ثةرلةمان هاوكارامن من ئةمةى كة باسى ئةكةم تكا ئةكةم زؤر بة ووردى 
ىَل بطرن تكا ئةكةم، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ثَيب مةبرة ضونكة زؤر طرينطة طرينطيةكى خؤشى هةية، من 

بةةة تةنيا لةسة رعقوبةى لةسَيدارةد يةةة  مةةان لةوة ان قسة ئةكةم ئَيمة هةموومان ئاطادارين وة هةموومان ئاطا
لةةة 1998تةقريبى لة ساَلة ) عةةدام  بةةةى ئي نةةةبَى عقو يةةاريكراو  لةَةةتَيكى د ضةةةند حا سةةتان  هةةةرَيمى كورد لةةة   )

كةةة  مةةة خاَلَي نةةةكراوة ئة تةةةنفيز  نةةةكردووة وة  مةةزاى  هةةةرَيب ئي هةرَيمى كوردستانا تةنفيز نةكراوة سةرؤكى 
هةةةدةى وةك  ثَيويستة لةبةرضاوى بطرين، خاَلى دووةم راستة  حكومةتى  يدراَل و عرياق ئيمزاى لةسةر معا
كةةو  ئةةةوة وة نةةى  مةةزا كرد بةةةثَيى ئي يةةادا  لةةة دون هةةةرَيممان زؤرة  بةةةاَلم واَلتا ةةان زؤرن وة  نةةةكردووة،  عةةدام  ئي

لةةةو ئيعدامى كردووة لة قانوونا ئيعدامى هةَلطرتووة ياساى سَيدرةى هةَل شةةَيه  طرتووة، بؤ  ونة روسيا و بة
لةةة  طةةةورة  خةةواى  يةةةوة  لةةة رووى ديني يةةة  مةةان هة شةةتَيكى تر مةةة  يةةة، ئَي ئةةة ريقيا هة واَلتانةى ك لة باشوورى 
مةةا ى  كةةة  بةةدةين  قورئانى ثريؤزدا دة ةرموَيت )ان اعلمونا ال تعلمون( ئَيمة هي  كات ناتوانني قةرارى ئةوة 

سةةَيدارة ذيان لة ئينسانَيكا بؤ ئينسان بةةةى  يةةة عقو َى بسَينينةوة، ما ى ئينسان ما ى مرؤظَيكة بة يةكسانى بؤ
يةةان  يةةا دةر سةةةرى دونيا نةةةوةكان لةسةتا هةةةروةها لَيكؤَلي سةةة،  سةةايةدا زؤر زؤر قور لةةةم يا ياخود سزاى سَيدارة 

بةة تةةةوة  كةةةم نابَي تةةةيا  ة ثَي ةةةوانةوة خستووة ئةو واَلتانةى ياساكانيان سزاى سَيدارةى تياية جةرمية لةو واَل
بةرز ئةبَيتةوة ِرَيذةى تاوان كردن لةو واَلتانةدا بةرز دةبَيتةوة نزيكرتين واَلت لَيمانةوة جتارةتى خمادةراتى 
تةةةنفيزيش  ئةةةدرَى و  تَيدا بةِرَيذةَيكى زؤر بةرضاو هةية ئَيرانة لة ئَيران تاجرى خمةدةرات حوكمى ئيعدام 

نةةةوة، دةكرَى، بةاَلم رؤذ بة رؤذ تيجارةت كر كةةان دانابةز يةةة و داتا بةةةرز بوونةوة لةةة  دن بة خمةدةراتةوة روو 
ضةةةند  بةةة  سةةةر زةوى و بوو تةةة  خةةودا كةو سةةتى  لةةة دة بةةوو  يةةةك  مةوالنة جةاللةدين دةَلَى )حةقيقةت ئاوَينة
شةةتيية،  قةةةت ط هةةايى حةقي بةةة رة يةةة  ثارضةَيه و هةرهؤزَيه ثارضةَيكة بةركةوت، حةقيقةت الى كةمسان ني

ةم ما ى ذيان ئَيمة بةو ثَييةى كة روومان لةروومان لةوةية كة ياسايى سَيدارة تةنفيز نةكةين بؤية تكا دةك
بةةةى  بةةا عقوو سةةايةدا  لةةةم يا كةةةم  تةةان لَيدة نةةةمانبَيت تكا سةةاكا انا  لةةة يا سةةثتَيكا  با ئةم هةنطاوة لة ئَيمةوة دة

بةةؤ ئَي بةةرِبَى سَيدارة هةَلبطرين با نةمَينَى لةم ياسايةدا يةكةم هةنطاو بَيت  مةةة  بةةة ئَي سةةةروةريية  ئةةةمى  مةةة، 
 بةرامبةر ما ةكانى مرؤظ بةرامبةر حةقى ذيان بؤ هةموو كةسَيه بة يةكسانى، زؤر سوثاستان دةكةم.
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس
 سوثاس بؤ تؤى، حسيبة خان،  ةرموون.

 بةِريز حسيبة سعيد ابراهيب: 
 ن.بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةما

لةةة  شةةتنةى،  ئةةةم داني شةةرتوو  شةةتنى ثَي لةةة داني هةةةبووة  يةةان  بةةةِرَيز ئامادةبوون يةةرى  ئَيمة بينيمان كة دوو وةز
سةةةر  مةةن لة كةةة  ئةةةوةى  بةةةثَيى  بةةَى،  مةةادة  يةَةرةدا ئا بةةةت ل كةةى تاي كةةة وةزيرَي بةةوو  سةةت  سةةزاكانيش ثَيوي شةةى  بة

مةةادد سةةى  كةةردووة مةتر لةةَيب سزايةكان ثةيوةنديب لةطةَل ضةند بنكةَيكى ضاكسازى  تةةوامن ب شةةبةرةكام دة ة هؤ
كةةة  ئةةةوةى  بةةةثَيى  يةةاترة  كةةردن ز تةةريؤر  سةةى  لةةة مةتر يةةة  سةةتى مندا بةةةر دة كةةة لة نةةةوةى  ئةةةو ليكؤَلي بةةةثَيى 

هةةةزار و 1304( وةرم طرتيية كة دةَلَيت )لة كؤى )2019( تاوةكى )1/3/2018دميؤطرا يايى تاوان لة )  )
( شةسةد و شةست و حةوت كةس 667بؤ ساَلى يةكةم )سَي سةد و ضوار بةندكراو يةكَيه لةو ضاكسازيانة 

نةةاوة، 167بة تاوانى تريؤر دةستبةسةرداطرياون، ) بةةةكار هَي ( كةس ئةوانة بووينة كة ماددة هؤشبةرةكانيان 
لةةة )2019بةاَلم لة دوا ئامار بؤ ساَلى ) كةةةس )1317(  ظةةدة  سةةةد و حة سةةَي  هةةةزارو  سةةةد و 416(  ضةةوار   )
تةةوانني 367رةكان و )شانزة كةس بة ماددة هؤشبة ( سَي سةد و شةست و حةوت كةسة بة تريؤر، كةواتة دة

سةةاَلى ) بةةؤ  شةةبةرةكان  مةةاددة هؤ سةةى  لةَةَيني مةتر لةةة 2019ب يةةةكَيه  لةةة  تةةةوة  كةةةمى طرتؤ نةةدى ية ( ريزبة
بةةةهؤى  سةةانَيه  ضاكسازييةكانى هةرَيمى كوردستاندا، من لةطةل ئةوةدام كة كاتَيه ئَيمة بازرطانان ياخود كة

شةةَيوةيةكى تَيوة سةةزادراوان بة نةةةوةى  يةةن ثؤلينكرد سةةةردا دةطري سةةت بة شةةبةرةكانةوة دة مةةاددة هؤ طالنيان بة 
مةةةيان  كةةرَي، ئة ضةةاو ب مةةةنيان رة سةةزا و تة مةةاوةى  تةةاوان  تةندروست بكرَيت بةوةى مةترسى كةسةكة جؤرى 

سةةةكا هةةةموو كة كةةة  كةةةم  ئةةةوة دة شةةنيارى  تةةة لةاليةك لةاليةكى تريش لةناو ضاكسازييةكاندا ثَي كةةة بوونة ن 
كةةارى  يةةة جيا بازرطان و هاتوونةتة دةرَى ئةوانة بوونة كة لةناو سةنتةرةكانى ضاكسازى يةكرتيان ناسيية، بؤ
بةةة  سةةتا  كةةة ئَي سةةانةى  ئةةةو كة طةةةل  تةةووة لة يةةان وةرطر يةةةكى زؤرة حوكم كةةة ماوة هةبَيت لةنَيو ئةو كةسانةى 

كةةرَين سةةتطري دة مةةاددةى )بازرطاني كردن ياخود بة ئالودة بوونةوة دة بةةة  سةةةبارةت  ئةةةَلَيت 26،  شةةة  ثةةَيب با  )
هةةةتايى  نةةدانى  بةةة زي يةةان  سةةَيدارةدانن  )هةركةسَيه يةكَيه لةم كردالرانةى خوارةوة ئةجنام بدات ئةوا بة لة
نةةى  نةةدانى كرد كةةة زي ئةةةوةى  بةةؤ  تةةةوة،  سةةت بكرَي شةةة را ثةةَيب با نةةايَى  نةةدان  سزا دةدرَيت، سَيدارةدان بةر لة زي

 ان ، سَيدارةدان دةضَيتة دوا بِرطة، سوثاس.هةتايى يا لةسَيدارةد
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 سوثاس، كاك )مب(،  ةرموون.
 بةِريز مب برهان حممد قانن:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 

سةةتار(  كةةاك )عبدال ضةةوونةكانى  شةةَيكى بؤ خةةان و بة ضةةنار(  ضةةوونةكةى )سةر لةةة بؤ شةةتيوانى  ئةةةوةى ث كةةةم سةرةراى  دة
سةةاى  نةةةبوونى يا كةةةن  يةَةوة دة شةةانازى ث لةسةر سزاكة، دةمةوَى ئةوة بَلَيب يةكَيه لةو خااَلنةى واَلتة دميوكراسييةكان 
لةةةمانتارة  ئةةةم ثةر سزاى لةسَيدارةدانة، هةَلبةتة دوو راى جياواز هةية مةسةلةى سزاى لةسَيدارةدان و هةتا هةتايى، 
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بةةة بةِرَيزانة ثَيب واية دَلرةقى لةكةسي يةَةت  هةةةبَين ناب قةةى  لةةة دَل رة يةَةه  طةةةر جؤر انا نابينب بؤية مةسةلةى ياساية ئة
ئةةةوة  سةةتةى  كةةة شاي طةةةلَيكن  يةةة وة حاَلةت يةةةكى زؤر طةورة سةةَيدارةدان دَلرةقي شانازى بؤ واَلتةكة، مةسةلةى سزاى لة 

مةةاددةى  ضةةاندنى  يةَةوة نني تةنانةت بازرطانيشيان كردووة، ئَيمة لة تةداعيات و مةترسيةكانى  طةةانى ث شةةبةروو بازر هؤ
كةةة  خةةاَلَيكى دي يةَةه،  مةةة خاَل كردن باى تَيئةطةين، بةاَلم سزاى كوشنت وة كؤتاية هَينان بة ذيان سزايةكى دل رةقة ئة
بةةِروام  شةةَيكى زؤر  بةةِرواى بة مةةن  يةةة،  ئةةةم ماددة من ثَيشنيازم ئةوةية دارشتنةوةى ئةم ياساية بةم شَيوةيةى لَيبكرَيت 

يةَةذدادرى، بة تة كيكيةت هةية  بةةةرى در نةةةوة روو كةةةم كرد كةةان و  لةةةناو ماددة شةةَيكى زؤرى  شةةانةى بة بِروام بة هةَلوة
ئةةةكرَى  يةةة  سةةايةكى زؤر زؤر طةورة دةستوورى ئةمريكى حة ت من ضةند جارَيه باسب كردووة ئةم ياسايةى ئَيمة يا

ئةةةم كورت بكرَيتةوة، لةناو ئةو ماددةيا من ثَيب باشة بِرطةى دووةم و سَييةم البرب شةةتةوةكة  نةةةمَينَى وة دار َيت هةر 
سةةَييةم  طةةةى دووةم و  ئةةةوةى بِر بةةةر  ضةةونكة لة بةةدةن  قةةةت  ثَيشنيازة دةكةم ، هيوادارم ليذنةى ياسايى و هاورَييان دي
طةةةى  طةةةدا جَي يةةةك بِر باس لة بازرطانى دةكا بِرطةى سَييةم باس لة بةرهةم هَينان دةكات، ئةمانة لةناو يةك وشةدا  

نةةةوة و مةةاددةى )بكةي بةةة  بةةَى  تةةةوة ب تةةةنيا ىَينَي بةةة  كةةةم  طةةةى ية تةةة بِر مةةاددةى 26ا يةَةت،  شةةى البرب ( وة ثَيشةكييةكة
نةةى  نةةدانى كرد ئةةةوا زي شةةَيوةية  لةةةم  شةةَيوةيةك  يةةةعنى بة كةةات  كةةارة ب هؤشبةر يان كارتَيكةرى ئةقلى هةركةسَيه ئةم 

هةة ئةةةقلى بةر كةةةرى  يةةان كارتَي طةةانى هةتا هةتايى ئةكرَى ئةطةر ماددةى هؤشبةر  يةةاخود بازر كةةا،  سةةت ب نةةَى، درو ةم بهَي
خةةان  شةةادى(  لةةة ) شةةتطريى  هةةةتايى، ث هةةةتا  نةةى  نةةدانى كرد ثَيوة بكات ياخود هاوردة كردبَيت، ئةوا بِريار دةدرَى بة زي

 ئةكةم، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 سوثاس، كاك د.حمى الدين،  ةرموون.
 يوسف:بةِريز حمى الدين حسن 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةة  نةةةهَيَلن و، ئَي سةةاكانيان  لةةة يا سةةَيدارةدان  حةةوكمى لة كةةة  سةةتةية دةرؤن  بةةةم ئارا سةةتا  لةَةةتان ئَي بةةةى دةو زؤر
مةةوةى  لةةة ا سةةتان  لةةة كورد ئةةةوةى  دةزانني طر تى ماددةى هؤشبةرةكان كَيشةيةكى نَيودةوَلةتيية ئاخري ئامار 

مةةانطى )رابردوو باَلو كرايةوة، لة سةرةت كةةةى )11ا ساَلةوة تا كؤتايى  يةةاتر نزي لةةة 900( ز كةةةس  سةةةد  نةةؤ   )
( يازدة هةزار كةس تووشبووينة، من بؤخؤم لةطةَل 11000كوردستان طرياو بة ماددةى هؤشبةر، نزيكةى )

كةةة  سةةةى  ئةةةو كة مةةةرجَيه  بةةةاَلم بة كةةرَى  هةةةتايى ب حوكمى لةسَيدارةدا نيب، لةطةَل ئةوةم كة زيندانى هةتا 
هةتا هةتايى دةيطرَيتةوة نة لَيبووردنى طشتى وة نة لَيبووردنى تايبةتى بيانطرَيتةوة، كةواتة دةبَى  حوكمة

كةةة،  سةةةر بةندخيانة هةموو حوكمةكانى خؤى ئةو ماوةيةى كة حوكب دةدرَى بة حوكمى هةتا هةتايى بباتة 
 زؤرسوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس
خةةؤى عا نةةة سةةوثاس،  نةةا، ئةوا شةةكلى قانوو لةةة  سةةتانةوة  لةةةمانى كورد لةةة ثةر ضةةَيت  عةةة وو دةردة كةةة  تةةةن  دة

ئةةةخري  جةةارة  ئةةةم  بةدةرةكرَين بازرطانى بة موخةدةرات بةدةردةكرَين، ثَيشرت بةكارهَينانةريش بةدةرئةكرا 
 ئةوا ان لَيبةدةر نةكرد، كاك سروان،  ةرموون.
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 بةِريز سروان حممد على:
 ةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكى ث

يةةة  لةةةبَيكب هة ئةةةمن تة من ثشتطريى ثَيشنيارةكةى )شادى( خان و )سةرضنار( خان و كاك )عبدالستار( دةكةم، بةاَلم 
سةةَيدارةدانى  طةةةَل لة مةةة لة سةةتى ئة صةةةكان بةرا تةةة موختة لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان هةموو ثةرلةمانتارةكان و وةزارة

نةةدانى نيب وةكو )سةروان( ضونكة هاورام لةطةَل برايا بةةةاَلم زي سةةتَينني،  مةةة روح ب نةةةك ئَي من خودا روح دةسَينَيتةوة 
بةةوو  نةةدان  كردنى هةتا هةتايى خؤى هةموو رؤذ دةمرَيت، بةاَلم كة تؤ لةسَيدارةت دا ئيرت تةواو مرد، بةاَلم كة لة زي

يةَة هةةي  واَلت لةةة  سةةتا  سةةى ئةو كات هةموو رؤذ دةمرَيت ئةوة ئةو، بة نسبةت هؤكارةكانى تووشبون ئَي نةةةمبينيوة كة ه 
كةةة  تةةةكانى  هةةةموو واَل لةةة  نةةة  لةةةمانتارن لَيرة يةكةمى كة جتارةتى ماددةى هؤشةبةر دةكات طريابَيت، ئةوا هةموو ثةر
ضةةوارةم و  سةةَييةم و  سةةى دووةم و  نةةةطرياوة كة كةةةم  ذمارةى تووشبوون لةوىَل زؤرة يةعنى بةراستى تا ئَيستا كةسى ية

يةةة  سةدةم دةطريَى بةاَلم كةسى يةكةم يةةة، بؤ سةةةاَلتى هة نةةا و دة نةةدة توا ئةةةوان ئةوة ئةةةوةى  بةةةر  كةس نازانَى كَيية، لة
يةَةران  سةةةر ئ نةةة لة يةَةت؟  و تةةووى دةب بةةؤ  خةةةَله  نةةةوة  كةةانى ببين لةَةَيب، هؤكارة سةةانيش دة نةةيب دي لةطةَل لة سَيدارةدان 

شةةب مةةاددةى هؤ بةةة  جةةارةت  كةةة تي نةةةى  بةةؤ ئةوا سةةَيدارة دةدات  كةةارى هاتةوة راستة ئَيران خةَله لة بةةةاَلم هؤ كةةات،  ةر دة
كةةو  مةةة وة توشبوونى ئةو واَلتة زياد بوونى رَيذةى ئةو كةسانةى ئاَلوودةى ماددةى هؤشبةر دةبن هؤكارةكان ضني؟ ئَي
كةةة  نةةةك  نةةةكات  شةةبةر  مةةاددة هؤ لةةة  خةةةَله روو  ئةةةوةى  بةةؤ  ثةرلةمان و وةكو حكومةت رَيطرى لة هؤكارةكان بكةين 

كةةارى تووى بوو لةسَيدارةى بدةى، ديسا يةةانن و  نةةةرم و ن كةةة  كةةةين  نةةة ب لةةةو والتا ضةةاولَيكةرى  ن هاوراى هةظااَلمن كة 
ئةةةويش  يةةة  شةةيت  بةةووردنى ط سةةةر لَي لةَةيب لة مةةةوَى ب شةةت دة ئةةاخري  مةةن  نةةة،  نةةدرةوى و ئةوا باى لةوَى دةكرَى نةك توو

لةَةَيب، ضونكة ئةو باسة كراو و ماددةكة لةسَيدارةدان باس دةكرَيت بؤية موختةصة ثَيوةى ئةطةر رَي طة بدةى شتَيه ب
 سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس
خةةةوة   تةةةوة، بةدا عةةةكس دةبَي جةةار  مةةةكانى زؤر  بةةةاَلم دةرئةجنا ضةةَى،  شةةتى دةدر لَيرة جار جار لَيبووردنى ط

ضةةةند دواى ئةوةى ئةخري جار ثةرلةمانى كوردستان لَيبوردنى طشتى دةركرد وة خةَلكَيه بةربوون زيات ر لة
تةةاوانى  ئةةةوة  بةةةربوون، دواى  شةةتى  بةةوردنى ط بةةةهؤى لَي نةةة  كةةةوتيان ئةما نةةى  مشةةان بي تةةةكى زؤر ناخؤ حاَلة

 طةورةتريان كرد ئةمة هى ئةم مةجليسة نيية، كاك )باالنبو(،  ةرموون.
 بةِريز بااَلنبو حممد على:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

َيمة كرابوو، ئَيمة لة ليذنةكةى خؤمان وتووَيذَيكى زؤر زؤرمان لةسةر دواى ئةوة ئةو ماددةية ئاراستةى ليذنةكةى ئ
مةةة  يةةارة ئة خةةان، د ضةةنار(  كرد من وَيِراى ثشتطريى كردمن بؤ كاك )عبدستار( و )شادى( خان و كاك )كاروان( و )سةر

سةةَي سةةزاى لة لةةة  بةةاس  كةةة  تةةة  ئةةةكا وة بابةتَيكى طرينطة ئةبَى زؤر بة ورياييةوة كارى لةسةر بكةين، ئةم بابة دارةدان 
يةةان  يةَةت  هةةاوردة كردب يةةاوى  شةةينةى كيم يةةان ث بِرطةكانى بةهةمان شَيوة ئةَلَى ماددةى هؤشبةر يان كارتَيكةرى ئةقَلى 
سةةةك  تةةة مستةم لةةةم حالة شةةايةت  يةةة وة  سةةةك هة بةةة موستةم سةةتى  سةةا ثَيوي تةةة يا هَينابى، كردبَيت بؤ رابردووة، كةوا

ئةةةبَى بةدةستةوة نيية وة هاوردةكردن ئةكةوَي ئةةةيَلَيب  خةةةوة  بةةة دا نةةني  مةةان دةزا مةةة خؤ سةةزادان، ئَي تة سةر شايةد و 
سةةتاى 100سةيرى بكةين ئةم ياساية بؤ واَلتَيه دةبَيت كة عةدالةت ) تةةا ئَي نةةني  مةةة دةزا يةَةت، ئَي يةةادة كراب %( تَييدا ث
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بةةةم سةةى  شةةةى سيا سةةةر كَي خةةةَله لة يةَةت،  كَيشةى سياسى لةناو حيزبةكانا هةية بةئاسانى ئةتوانرَى  سةةايةوة بطلَينر يا
مةةةنموس  لةبةر ئةوة بة وردى ئةطةر ديراسةَيكى باشى بكةين زؤر زؤر باشرتة و رةت نةكرَى لةوة ثَيويستة بةَلطةى 
سةةةيتةرةكانى  مةةةى،  ئةةةيَلَيب ئة خةةةوة  سةةتاى بةدا ئةةةزانني ئيًَ هةةةموومان  هةبَى نةك بة سزادان نةك بة تووشكردن، 

 ى ئةِرؤى سةيتةرةكانى ثارتى سةير ئةكةن يةكَيتيت يان ثارتيت كة ئةرؤى.ئاسايش كة لَيرةوة بةرة سلَيمان
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيز د.ِرَيواز  ايق حسبةِرَي

 ة. تةواو.ينا واني
 بةِريز بااَلنبو حممد على:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةةةموو كة بةةؤ  يةةة  تةةرس هة بةةة وردى واية، كة لةوَيشةوة دَيى بةهةمان شَيوة، لةم حاَلةتانة  شةةرت واي  سةةَيه با
يةَةت  سةةتى كردب يةةان درو نةةابَى  بريى لَيبكرَيتةوة، بِرطةى دووةم ماددةى هؤشبةر كارتَيكةرى ئةقَلى بةرهةم هَي
بةةةر  كةةا، لة سةةت ب نةةة درو بةمةبةستى بازرطانى كردن و ئةمة كةسى شارةزاو خةبري نةبَيت ناتوانَى ئةن ماددا

لةةة  ئةوة ثَيب واية ثَيويستة ئةطةر لة دادطاى بةةري  ئةةةطريدرَى  شةةتَيكى واوة  بري لةوة بكرَيتةوة كة كةسَيه بة 
نةةة  ئةةةو ماددا يةةة  ئةةةوةى هة نةةاى  سةةة توا ئةةةم كة يةةا  يةَةت، ئا سةةة بكر ئةةةو كة يةةارى  ئاستى رؤشنبريى و ئاستى زان
بةةاس  شةةَيوة  هةةةمان  ئةةةكرَى،  بة ئةةيش  يةَةوة   شةةى ث كةةردووة ئةوي دروست بكات يان ئةمة كةسَيكى كة دروستى 

طةةوَل  ضاندنى رووةك تةةؤوى  كةةة  سةةتكردووة  طةةةرةى درو ئةكا تةكنةلؤذيا ئةمرؤ طةيشتَوتة ئةو ئاستة يابان ج
ئةةةو  بةةِرى  سةةتة  ئةةةبَى، ثَيوي سةةةوز  لةَةةك  كةةة طو يةَةى جطةرة لةةة ج ئةةةدرَى  لةناو  لتةرةكةيايةتى كاتَيه كة  رَى 

هةموو خةَله خاوةنى  ؤرووةكانةى ئةَلَى ضاندرابَى ديارى بكرَيت زؤر زؤر ئاسايية هةموومان ئةزانني ئةمِر
يةةةكى  لةةة جَيطا يةةان  يةَةرةن  كةةة ل لةَةيني   ئةةةتوانني ب مةزرةعةية وة خاوةنى خانوو وة زؤربةى ثةرلةمانتارةكان 
نةةه  بةةِرؤم دوو دة مةةن  بةةَى  ضةةؤَل  كةةةى  طةةةر ماَلة ديكة هةزاران خةَلكى كةى كاسبى وةكو ئَيمة، لة حاَلةتَيكا ئة

مةةاَلى  ةةاَلن تؤوى يةكَيه لةو رووةكانة  رَيبدةمة حةوشةكة لةةة  يى و سبةى خؤم برؤم موخبريى بكةم بَلَيب 
ئةةةو  بةةِرى  يةةة  شةةرت وا كةةةين، با شةةى ئة مةةاددة توو كةسا ئةوة سةوز بووة ئةم كابراية ئَيمة ئةهَينني بةهةمان  
رووةكانة ديارى بكرَى، ئايا ئةم رووةك لة رووى نةزانييةوة سةوز بووة؟ ئايا ئةم رووةكة بة خؤِرسه سةوز 

 ن ئايا ئةم رووةكة رَيذةكةى ئةوةندية بؤ ئةوة بةكار هاتووة كة بازرطانى ثَيوة بكرَيت، سوثاس.  بووة؟ يا
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 سوثاس، بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى دةيةوَى قسةَيه بكات،  ةرموون.
 بةِريز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةز كةم هندةك تَيبينييا ديار كةم سةر ئاخفتنَيت ئةندام ثةرلةمانا سةر سزاي، تةبعةن مة ل ياسا ح
تقسيم جرائمني ( يا هةى بَيذيت )23(، مة ل ظَيرَى ماددة )1969( يا سااَل )111سزادانا عَيراقى ذمارة )

و ختورة و ئةوَيت تاوانا  ( ل ظَيرَى قانوونا عقوباتَى يا بةركار نوكة جةسامةت و مةزنىحيث جسامتها
جناية، جنحة، بكةرَي دكةت دناظ ئةوى كؤمةَلطةهى دا يَيت ذَيه جودا كرين ئو يَيت تةقسيب كرين بؤ )
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(، لَيرة مة مةرةم ثَي ئةوة كو ئةز ئيشارةت ثَي بدةم دةمَى تاوانةك ل جينايات بيت ختورةيةكا خمالفة
 مةزن بيت سةر حةقَى يةيرى، سةر كؤمةَلطةهى، سةر مةزن هةبيت يان ئةسةرَى وَى تاوانَى ئةسةرةكَى

شةخسةكى لَيرة قانوونَى مةرةم ذَى ئةوة يا داناي كو جيناية ب عقوبةيةكا توند بَيتة ئةذماردن و ل 
هى شنقا ( يَي هةي ذهةر هةمان ياسايَي تةعريفا عقوبةت ئَيعدام يا كرى بَيذيت )86قةلةمدان، مة ماددة )

( راستة ئةظ نةسة يَي هةيي و مةوجودة، بةىَل ئةطةر ئةم سةح كةينَى  تحمك مة عييه حتى امل
ئيلتيزاماتَيت كو ئةم بةشةكني ذ دةولةتا عَيراقَى وعَيراق ذى ئةسةرَيت دةوىل و مةعاهيداتَيت دةوىل سةر 

لةت نةبن، خؤ يَي ثةيدا كرينة كو ئةظ ياساييا عقوبة ئَيعدامة ناضيتة بوارَى جَيبةجَى كرنَى ئيال كَيب حا
د ناحيا ديتنا قانوونى ظة  ةرق د ناظبةرا موشةرةعَى قانوونَى ل رؤذهةاَلتا ناظةِراست طةل يا رؤذئاظا 
ضيية؟ موشةرةعَى ل رؤذهةاَلتا ناظةِراست ثرت عاتفيية د دةمَى دانانا قاعيدَى قانوونى يان تةحديد كرنا 

ى يا هةى ئو ئَيلغا نةبووية بةىَل ل هندةك حالةتَيت سزايى بؤ تاوانةكَى، ئَيعدام ل وواَلتَين ثَيشكة تى ذ
كَيب هندةك ل وان حالةتا ئةوَين ختورة هةى، ئةرَى ثرسيار لظَيرَى ئةوة كةسةك تيجارةتَى ب ماددَيت 
موخةدةراتى بكةت ئةظة لظَيرَى ئةطةر عقوبا وى ئَيعدام نةبيت هةذى ضيية؟ ضونكى ئةو بظَى  يعلَى بظَى 

مةَلطةهى دكوذيت ئةظة مةسرتة ذ قةتلَى، ئو  ةرق ضيية د ناظبةرا قانوونَى دا،  وونة مة تيجارةتَى يَي كؤ
أ( كو نييةتا سلوكى ئيجرامى نةبووية، قتل خطجةرمية ب قةتال هةي عقوبا وَى يا ديارة جةرميةيا هةى )

ةواتا لظَيرَى لظَيرَى  ةرق طةلةك يا هةي د ناظبةرا هةر دوو عقوبادا هةر دوو حالةتَيت قةتلَى، ك
جةرميةيةكا مةزنة تةهديدة ل سةر كومةَلطةهى ئو ئيشارةت دان سةر هندةك ئيتفاقياتَيت دةوىل سةر 

( يَي سااَل عه  ال وف اخلا ة ليحق ق امل نى و السياسيةمستةوايَيت دوةىل ذى موحلةقَى ئيختيارى يَي )
تفاقياتَيت دةوىل ذى يَيت هةين كو راستة ( هةر وةسا ئيتفاقيا ئةمريكى يا هةي، مةمجوعةيةكا ئي1966)

دذى ئَيعدام كرنَينة بةىَل هندةك حالةت ذى يَيت هَيالين بؤ هندَى ببتة رادع ئةظ دياردة يا ئةظ تاوانَيت 
هندَيت مةزن يَيت خةتةر ىينن و بطةهنة سزايَيت خؤ، ضونكى خةتةرةكا مةزنة سةر كؤمةَلطةهى، زؤر 

 سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيائق حسبةِرَيز د. رَيواز  

 سوثاس، كاك جةالل،  ةرموون.
 الل حممد امني:بةِريز ج

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
جةةةدةلَيه،  ئةندامانى بةِريزى ثةرلةمان ديارة بابةتى لةسَيدارةدان و لةسَيدارة نةدان ئةمة تةقريبةن بؤتة 

تةةا بةةةى واَل لةةة زؤر نةةة  سةةت بوو طةةروب درو لةَةَيني دوو  طةةةَل ئةةةتوانني ب شةةَيه لة نةةةوة بة طةةةَل ما شةةَيه لة ن بة
مةةاذةى  بةةذار( ئا كةةاك ) بةةةِرَيز  بةةراى  نةمانةوةية، بةاَلم من بة تةحديدى قسة لةسةر ئةو ياساية بكةين وةكو 
ئةةةكرَى  كةةارى ثَي يةةةزال  بةةان ال قةةانوونى عقوو يةةة  بةةات هة قةةانوونى عقو ثَيدا، لةبةر ئةوةى سزاى ئيعدام لةناو 

قةةانوونى ئَيمة كارى ثَيئةكةين، ئَيم لةةة  قةةابال  لةةة م هةةةَلطرين، وة  نةةة  سةةَيدارة دا ئةةةم لة سةةاية  لةةةم يا ة هةستني 
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لةةة  بةةات  قةةانوونى عقو بةةةثَيى  ئةةةزانن  تةةان  بةةؤ خؤ كةةرَى  طةةايى دة سةةانةى داد ئةةةو كة عقوبات هةبَى كة زؤربةى 
ئةةة يةةة  ثةةَيب وا مةةن  ئةةةكا وة  سةةت  تةةةناقوزَيه درو مةةة  يةةة ئة ثةةَيب وا ئةةةكرَى  م مةحكةمةكان ئيجرائاتيان لةطةَل 

لةةة  كةةوىل  شةةَيوازَيكى  بايةتة هةَلبطرين بؤ دواى ئةم ثرؤذةية كة ئاية ثرؤذةيةكى جيا هةبَي سزاى ئيعدام بة 
يةةة و  تةةةرَيكى طةورة سةةايةى خة ئةةةم يا ضةةونكة  هةةةبَى  سةةايةى  ئةةةم يا لةةةناو  نةةةبَى،  كوردستان هةبَيت ياخود 

تةةر  هةةةبَيت دوا كةةةوةو هي ى لة عقوبةكانى قانوونى عقوبات كةمرت نيية وجوودى  لةةةمانتاران ثَي طةةةر ثةر ئة
بةةة  سةةتان  لةةة كورد كةةةين  هاورا بوون بؤ ئةوةى سزاى لةسَيدارةدان نةبَى ئةو كاتة بة ثرؤذةَيكى جياواز كار ب

 شَيوازَيكى كوىل سزاى ئيعدام نةبَى، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

 سوثاس، )  ( خان،  ةرموون.
 راهيب علي:بةِريز رؤذان اب

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ذبةر طرنطييا ياسايا ماددَيت هؤشبةر ئو ل سةر را و بؤضوونَيت هةظاال كو ياسا عقوبا ل سَيدارةدانَى 
هةبيت يان نةبيت، لظَيرَى بةحسَى بازرطانى ثَيكردن يَي كردى د ظَى ياسايَي دا مة ثَيناسا بازرطانى ثَيكردن 

ددا نؤيةم بةرهةمهَينان و دروست كردن و دةرهَينان و طرتنةوة و بةردةست بوون يا كرى يةعنى يا هةى ما
ئو ثةرلةمانتارةكَي ذى بةحسَى ناظ هةرَيمَى كر ئةطةر نَيوةندطريى ذى يا هاتى ظَيجا بِروونى تةعريفا 

ةِرَيز ( ب2018بازرطانيَي ثَي كردن، ئةطةر ب هوورتر خبينن ئو ذبةر خةتةرييا ظَى ياسايَي ل سااَل )
سةرؤكى ثةرلةمان نزيكي دة هزار كةسا ئالودةى ظى ماددةى بوون ل دهؤك و ثارَيزطةها دهؤكَى، نزيكةى 
ضارسةد كيلؤيا يَيت طرتني ل سنوورى ئو نزيكةى دووسةد شةدَيت حةبا يَي طرتني، بةحس كر طوتى 

انى ثَيكردنة يةعنى ب ئةطةر رووةكةك ناظ هةمى مةزرةعا وى هات ضاندنَى ئةظة نة مةبةست بؤ بازرط
 رووةكةكَى بازرطانى ثَي ناكةت، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ائق حسرَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، )د.ظاال(،  ةرموون.

 :وةزيري هةرَيب بؤ كاروباري ثةرلةمان /ظاال  ريد ابراهيبد. بةِريز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددةى ) جةةةى  لةةةن ديب لةَة62ئةوة حةةة دة بةةة ( واز ئةةةوة  بةةدات،  ئةةةجنام  خةةوارةوة  نةةةى  لةةةو كردارا سةةَيه  َى )هةركة
خةةوارةوة  نةةةى  ئةةةو حالةتا لةَةَى ) لةسَيدارةدان يان زيندانى هةتا هةتايى سزا دةدرَيت( يةعنى لةناو ياساكةدا نةهاتوو ب

هةةة كةةة  بةةةى دووةم   بةةؤ عقو يةةة، تةنها سزاى لةسَيدارةدانيان هةية و حاكب يان قازى ئة تؤ بؤت نيية  ب ةةى  تا هةتاتي
نةةةةزةرى  قةةازى بة صةةى  بةةة شةخ نةةدانى دان دراوة  سةةَيداردان و زي بةةةينى لة بةةذاردنى لة حةةةقى هةَل نةةة  يةةةعنى لَيرا

نةةة خط تةماشاكردنى  نةةة، نيما كةةةم نيما لةَةةتى ية ئةةةوة حا كةةردووة،  رةتى ئةو جةرمية و ئةو كةسةى كة جةرميةكةى 
كةسة كةسَيكى بازرطانة لة هةرسَى حاَلةت مةبةستةكة ديار يةعنى ئيال بةلةسَيدارةدان حوكب بدرَى، دووةميان ئةو 

شةةبةرى  مةةاددةى هؤ لةَةَى ) طةةانى( دووةم دة سةةتى بازر بةةة مةبة بةةَى  هةةاوردة كرد شةةبةر  مةةاددةى هؤ لةَةَى ) كراوة يةكةميان دة
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ئةةةرَى ئ يةةا دروست كرد بةمةبةستى بازرطانى( سَيةميان بةهةمان شَيوة دةَلَى )ضاندوويةتى بة مةبةستى بازرطانى(،  ا
كةةةَيه  سةةونفة  بةةة  يةةان  كةةردن،  طةةانى  سةةتى بازر بةةة مةبة نةةَى دةِروَى  نةةةَيكى دا لةةةناو ئينجا كةةردن  بةمةبةستى بازرطانى 
قةةازى  هةةةمووى  نةةة  ئةةةو حاَلةتا يةةت  سةةت دةب تةةؤدا درو قةةةى  لةةة حةدي شةةةى تؤدا نةةاو حةو تةةة  تَيدةثةرَى تؤيةكة  رَيدةدا

صةةدى لةسةرى دادةنيشَى جةرمية هةمووى ديارة  ةعلى ديارة رووك كةةة قة يةةارة  نةةةوى د نةةى مةع يةةارة روك نى ماددى د
صةةوَلتةى  بةةؤ  شةةرتَى  بةةةجَى دةهَي نةةة  ئةةةو وردةكاريا سةةا  لةةة يا مةةةن  كةةرَى، دائي كةةة دة سةةةى حاَلةتة جيائيية هةمووى ديرا
نةةةى  بةةؤ ئةوا قةزائى، لَيرانة لةسَيدارةدان كة دراوة بؤ وةكو رادعَيه داندراو بؤ ئةوةى ترسَيه بَى بؤ ئةوةى ترسَيه 

شةةارةتى  كة تةةؤرة ئي صةةائى دك بازرطانى ثَيوة دةكةن، كةسى بازرطان ئةو كةسانةى كة بازرطانى ثَيوة دةكةن ئاخري ئيى
لةةةمانى 11000( كةس كرياوة بةاَلم )900ثَيدا دةَلَيت ) شةةورع ثةر كةةو مو مةةة وة بةةووة، ئَي تةةووى  ( يازدة هةزار كةس 

كةةو حك سةةتان وة مةةةت )كوردستان وةكو موشةرع حكومةتى هةرَيمى كورد كةةا 11000و قةةاز ب سةةة ئين هةةةزار كة يةةازدة   )
قةةةتعى  بةةة  سةةَيدارةدانةكة  بةةةى لة عةةةلعلب عقو يةَةدةكات، مة طةةانى ث كةةة بازر يةَةت  سةةة ب ضةةةند كة ئةةةو  فةةاعى  يةةانيش دي
هةةةتا  بةةةينى  يةةَى لة يةةارت دا حةةةقى ئيخت طةةةر  ثةةارَيزَى ئة سةةَيدارةدان دة بةةةى لة نةهاتووة، قازى عادةتةن خؤى لة عقوو

لةَةةت هةتايى و لةبةينى ئي نةةدَيه حا عدام عادةتةن خؤى لة ئيعدامةكة دةثارَيزَيت و بؤ هةتا هةتاييةكة دَى، بةاَلم هَي
كةةة  هةن بةراستى يةعنى هةندَيه شةخص هةن ختوةتيان دروست كردووة لةسةر ئةو موجتةمةعةى، ياساى ثَيشرت 

هةةةر نة مةةةن  سةةتةكان بةدةط سةةاَلى شَي بةةووة  لةةة ياساى بةركارة ياساى ساَلى شَيستةكا  خةةةدر  مةةاددةى مو لةَةَين  سةةرتا ب دةبي
سةةاَلى ) سةةتان 2019سنوورةكان عرياق داخل دةكرَى زؤر بةكةمةى بةاَلم ئَيستا ئَيمة لة  لةةة كورد هةةرية  بةةة زا بةةووة  (ى 

جةةا  كةةراوة، ئين كةةة  لةةةوةى  نةةةوة  سةةانة بطةرَي بةِرَيزان، ئةم بايةتة دةبَى عقوباتى رادعى بؤ دابنرينت بؤ ئةوةى ئةو كة
بةةة عقوبةكةى لَي كةةة زؤر  ئةةةوةى  كةةرد،  سةةيارةيان  ئةةةو ثر كةةة  نةةةى  بةةؤ ئةوا ئةةةوة  رةدا بةشَيوةيةكى قةتعى دانةنراوة 

كةةة 38( هةتا دةطةية ماددةى )26كورتى سزاكان هاتووة هةر لة ماددةى ) سةةةى  ئةةةو كة يةةا  سةةزاية ئا هةةةمووى  ( هةر 
يةةاتر مؤَلةتى ثَيدراوة و بازرطانى ثَيوة دةكات دواى مؤَلةت دانى دَيينة سةر عق بةةةن ز ضةةونكة تةقري وبةدانى، ئةويش 

كةةردن  نةةدانى  سةةَيدارةدان زي نةةةدا لة يةةة لَيرا ثةةَيب وا مةةن  يةةة  كةةا، بؤ سةةة دة سةةزاكان ق بةةةتى  سةةةر با لة دة ماددةية تةنها لة
سةةةكردنى  بةةة ديرا يةَةت و  كةةةم ب خةةؤى حة قةةازى  لةةةوَى  قةةازى  بةةة  بةةدرَينت  كةةة  حةةةقى ئيختيارة تةةةوة  هةةةردووكى ىينَي

 كة كراوة ختورةتى ئةو سةخصة لةسةر موجتةمةع، زؤر سوثاس. ختورةتى ئةو جةرميةيةى
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.ِرَيواز  ايق حس

  ةرموون. شاخةوانسوثاس، كاك 
 :رؤوف مصطفىبةِريز شاخةوان 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 (:27ماددةى )

يةةان يةكةم: هةر كةسَيه يةكَيه لةم كردارانةى خوارةوة ئةجنام بدات ئةو ا بة زيندانى كردنى هةتا هةتايى 
لةةة 10,000،000كاتى بة ثَيبذاردنَيكى كةمرت نةبَيت لة ) نةةةبَيت  يةةاتر  نةةةبَيت ز كةةةمرت  نةةار  يةةؤن دي ( دة مل

 ( سى مليؤن دينار سزا دةدرَيت:30,000,000)
سةةاية (ى 1ماددةى هؤشبةر يان كارتَيكارى ئةقلى يان ثَيشينةى كيميايى هاتووة لة خشتةى ذمارة )-1 ئةةةم يا

سةةتى  يان رووةكَيه لةم رووةكانةى ماددةى هؤبةرى كارتَيكارى ئةقلى ىَل بةرهةم دَى بةردةست بووبَى يان دة
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يةَةت  يةةان وةرى طرتب يةَةت  سةةتى كردب يةةان رادة ثَيداطرتبَيت يان كريبَيت يان  رؤشتبَيت يان بة خاوةنى بوبَيت 
يان طؤرينةوةى تَيدا كردبَيت يان سةر ى كردبَيت بة  يان طواستنةوةى بؤ كردبَيت يان دةستى لَيهةَلطرتبَيت

نةةى  طةةانى ثَيكرد سةةتى بازر نةةة بةمةبة شةةتَيه لةما هةةةر  لةةة  يةَةت  بةةؤ كردب نةةدطريى  يةةان نَيوة هةر سيفةتَيه بَيت 
 بةهةر شَيوةيةك بَيت ئةويش لة دةرةوةى ئةو حاَلةتةى ياسا مؤَلةتى داوة.

يةةان ماددةى هؤشبةر يان كارتَيكارى ئةقلى ثَيشكة -2 يةَةت  شةةدار بووب بةةؤ بة يةةان  بةةةكارهَينان  بةةؤ  يةَةت  ى كردب
 هاندةر بووبَيت لةسةر بةكار هَينان لةدةرةوةى ئةو حاَلةتانةى ياسا مؤَلةتى داوة.

لةةة  -3 هةةاتووة  مؤَلةتدراو بة بةردةست بوونى ماددةى هؤشبةر يان كارتَيكارى ئةقَلى يان ثَيشينةى كيمياوى 
مةةارة ) هةةا3(، )2(، )1خشتةى ذ بةةةاَلم (ى  يةةاريكراو  سةةتَيكى د بةةؤ مةبة بةةةكارهَينان  بةةؤ  سةةاية  ئةةةم يا بةةؤ  وثَي  

 بةثَي ةوانةى ئةم مةبةستة رة تارى ثَى كردبَيت.
مةةاددةى  -4 يةةان ئا بةةردووة  بةةةِرَيوة  يةةةكان  كةةارة ئةقلي شوَينَيكى بؤ بةكارهَينانى ماددة هؤشبةرةكان يان كارتَي

 كردووة يان رةخساندووة.
شةةبةرةكان نةوجةوانَيكى طومر -5 مةةاددة هؤ بةةةكارعَينانى  ا كردووة يان هةر كةسَيكى ديكةى هانداوة لةسةر 

 يان كارتَيكارة ئةقلييةكان.
( ثَينج مليؤن 5,000,000دووةم: سزا دةدرَيت بةبةند كردنى تووندر و ثَيبذاردنَيه كة كةمرت نةبَيت لة )

 سَيه.( دة مليؤن دينار هةر كة10,000,00دينار و زياتر نةبَيت لة )
مةةةارة -1 شةةةتةى ذ لةةةة خ هةةةاتووة  يةةةاوى  شةةةينةى كيم يةةةان ثَي يةةةةكان  كةةةارة ئةقلي يةةةان كارتَي شةةةبةر  مةةةاددةى هؤ
(ى ئةم ياساية بةردةست كردبَيت يان كِرى بَيت يان  رؤشتبَيت يان رادةستى كردبَيت يان وةرى 2،3،4،5)

ئةةاَلوطؤ يةةان  هةةةَلطرتبَيت  سةةتى لَي يةةان دة يةَةت  سةةةر ى طرتبَيت يان طواستنةوةى بؤ كردب يةةان  يةَةت  يةَةدا كردب رى ت
بةةة  نةةى  طةةانى ثَيكرد سةةتى بازر نةةة بةمةبة شةةتَيه لةما لةةة  يةَةت  كردبيت بةهةر سيفةتَيه يان نَيوةندطريى كردب

 هةر شَيوةيةك بَيت لة دةرةوى ئةو حاَلةتانةى ياسا مؤَلةتى داوة.
سةةَيه ما -2 هةةةر كة سةةزا دةدرَى  يةةة  يةةان بةهةمان سزا هاتووة لة بِرطةى دووةم ئةم ماددة شةةبةر  يةةةكى هؤ ددة

يةةان  شةةبةر  مةةاددةى هؤ كةةةكانى  لةةة رووة يةَةه  يةةان رووةك هةةاتووة  يةةاوى  شةةينةَيكى كيم يةةان ثَي ئةةةقلى  كةةارتَيكرى 
شةةتبَيت  يةةان  رؤ يةةت  كارتَيكارى ئةقَلى ىَل بةرهةم دَيت بةردةست بووبَيت يان دةستى ثَيدا طرتبَيت يان كِريب

يان وةرى طرتبَيت يان طواستنةوةى بؤ كردَيت يان دةستى يان بة خاوةنى بوونى بَيت يان رادةستى كردبَيت 
لَيهةَلطرتبَيت يان ئاَلوطؤرى تَيدا كردبَيت يان سةر ى كردبَيت بة هةر سيفةتَيه بَى نَيوةندطريى كردبَيت لة 
سةةا  تةةةى يا ئةةةو حاَلة لةةةدةرةوةى  يةَةت  شةةَيوةَيه ب هةةةر  نةةى بة طةةانى ثَيكرد سةةتى بازر نةةة بةمةبة هةر شتَيه لةما

 (ى هاوثَي ى ئةم ياساية هاتوون.4،5،6،7،8،9،10داوة بؤ ئةو ماددانةى لة خشتةكانى ذمارة ) مؤَلةتى
 بةِريز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

بةةؤ  تةةةوة،  سوثاس، بةرَيزان هةر ثةرلةمانتارَيكى بةِرَيز دةيةوَى طفتوطؤ لةسةر ئةو ماددةية بكات، با دةست بةرز بكا
يةةان ئةوةى ناوةك نةةة ناو ئةةةم بةِرَيزا كةةات،  سةةةر ب طةةؤى لة تةةر طفتو بةةةِرَيزَيكى  ان تؤمار بكةين، دوايى رَيطة نادةين هي  
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تؤمار كراوة، كاك )شوان(، )طوليزار( خان، كاك )اوميد(، )خدجية( خان، كاك )كاروان(، )حسيبة( خان، كاك )مجال(، 
 كاك )ياسني(، كاك )مب(، كاك )مجال(،  ةرموون.

 مصطفى:حويز  بةِريز مجال
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( يةكةم ئو سزايانةم ثَى كةم ضونكة دوو بةشيش لةوانة ئةوةى ماددةكة بةكار دةهَينَى ئةوةى 27ماددةى )
بةةدَين،  سةةرت  سةةزاى قور قةةة  مةةة حة يةةؤن زؤر كة سةةى مل يةةؤن و  سةةتى  دة مل بارزطانى ثَي دةكا، بؤ بازرطانةكان را

 سوثاس.
 صاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِريز هَيمن امحد محة

 هي  ثَيشنيارى حمدد هةية كاك )مجال(.
 :مصطفىبةِريز مجال حويز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 نوسراية لة دة مليؤن سى مليؤن بؤ بازرطان ئةمة زؤر كةمة. 

 بةِريز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 كاك )مب(،  ةرموون.

 ر مب:بةِريز مب اسكند
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةوثاس،  نةةةوةى دا  هةةةرَيب روونكرد تَيبينني هةبوو لةسةر سزادان و زيندانى هةتا هةتايى جةنابى وةزيرى 
 هةرضةندة مة كو وةك ثةرلةمانتارةكى ليذنةى كاروبارى كؤمةاَليةتى.

 بةِريز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 بينييةكة لةسةر ئةو ماددةية هةية، طفتوطؤمان لةسةر ئةوةى تر كؤتايى ثَيهَينا.كاك )مب( ئةطةر تَي

 بةِريز مب اسكندر مب:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

تةةةة  لةةةة واَل ئةةةةوةى  لةةةةمان  سةةةةرؤكى ثةر بةةةةرَيز  ضةةةونكة  كةةةةم،  جةةةةالل( دة كةةةاك ) سةةةةكانى  لةةةة ق شةةةتطريى  ث
لةة مةةرؤظ ثَيشكةوتووةكان كةخةلكىهةرَيب ئيلتيزامى سةد لة سةد  مةةا ى  لةةة  ئةةازادى  سةةيثةكانى  لةةة ثران سةةا  ة يا

نةةدى  سةةزاى توو ضةةونكة  يةةة،  بةةةر ئةوة تةةرن لة مةةرؤظ  تةةر و   شةةكةوتوو  مةبةست لةوة نيية لة ئَيمة باشرت و ثَي
كةةات،  شةةبةر ب مةةاددةى هؤ بةةة  طةةانى  كةةة بازر نةةةبينت  هةةةر ض  يةةؤنيش  سةةةد مل هةية، بؤية بؤ بازرطانةك رةنطة 

 بكرَينت، سوثاس.ثَيشنيار دةكةم سَى ئةوةندةى لَي
 بةِريز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك )اميد(،  ةرموون.
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 بةِريز ئوميد عبدالرمحن حسن:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةر  يةةد لة نةةيش تةئك وَيراى ثشتيوانى كردمن لةسةر هةردوو بؤضوونى بةِرَيزان كاك )مجال( و كاك )مب( م
جياوازييةكة و  اصيلةكة زؤرة لةنيوان ئةوةى كة لة بةندكردنى هةتا هةتايى بؤ دة مليؤن  ئةوة دةكةمةوة

بةةة  كةةةن  دينار، دة مليؤن دينار بؤ ئةو طروب و بؤ ئةو ما يا و بؤ ئةوم  كةسانةى كة ئةو كارة قَيزةوةنة دة
ضةةونك يةَةت،  هةةةر البر بةةذاردن  بةةِرى ثَي كةةةم  يةةرى هي  جؤرَيه طوجناو نيية، من ثَيشنيار دة بةةةرَيز وةز كةةو  ة وة

يةةان  سةةَيدارة  يةةدا لة كةةة ب بةةة  لةةةنَيوان دوو عقوو بةةَى  سةرؤكى هةرَيب باسى كرد لة ثَيشوودا قازى موخةيةر دة
هةةةتا  نةةى  نةةد كرد طةةةَل بة بةةذاردن و لة لةةةنَيوان ثَي كةةة  يةَةت  يةةةر دةب هةتا هةتايى، لَيرةشدا ديسان قازى مويخة

هةةةمان هةتايى واتة يان  البدرَى يان مةبلةيةكةى ئةو سةةان  مةةيش دي كةةةم و دووة خةةاَلى ية ةندة زؤر بَيت كة 
 مةبلةيى كةم دووبارة بوويتةوة يان البربَى يان مةبلةيةكةى زياد بكرَى، زؤر سوثاس.

 بةِريز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك )كاروان(،  ةرموون.

 بةِريز كاروان عبدالرمحن عبداللة:
 كى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤ

يةةرى  بةةةِرَيز وةز لةةة  يةةة  وَيراى ثشتيوانيب بؤ قسةكانى كاك )مجال( و كاك )اميد( و برادةران، ثرسيارَيكب هة
مةةاددةى ) لةةة  لةةةمان،  بةةارى ثةر بةةؤ كارو لةةة 27هةةةرَيب  يةَةت  لةةةوة دةكر بةةاس  كةةة  يةَةه  كةةةم كات طةةةى ية لةةة بِر  )

نةةة هةةةموو يا كةةة ئةحكامةكان هؤشبةر كاتَيكةرى ئةقلى هةتا داويى  كةةراوة  يةةار  كةةة د مةةةى  ئةةةم دوو حوك كان، 
دةستبةسةر كردنى هةتا هةتايى بؤ ئةم يةرامةيةى كة بة ماددى ديارى كراوة حوكمةكانى بةسةر كام يةك 

بةةة  تةطبيقلةمانة  كةةةمان  ضةةونكة حوكمة سةةتنةوة،  كةةردن طوا يةَةوة  طةةانى ث طةةرتن بازر سةةةر دا دةبن؟ دةست بة
 زؤر سوثاس.تةواوةتى بةسةر كاميان دادةسةثَينرَى، 

 
 بةِريز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، )طليزار( خان،  ةرموون.
 بةِريز كليزار رشيد حاجى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

جةةةوانى 27من تَيبينيب هةية لة ماددةى ) سةةى نةو جةةةم با ( بِرطةى يةكةم و دووةم بِرطةى يةكةم خاَلى ثَين
بةةَى ح ث  ( ايوائى2017( ئى )50ةى تةرجومة كراوة لة قانوونى عرياقى ذمارة )كردووة، تةبعةن ئةم دة

ئينجا بة رةئى من ئةطةر ئيغوائى  مطيق جيزى عيى اطالق(لَيرةدا ئَيمة مةبدةئَيكى قانونيمان هةية دةَلَى )
يةَةر شةةة ل ئةةةم و نةةةوة  لةَةني كةم ئةقلةكى بكا دةبَيت ئةويشى تَيدار لَيرة ديار بكةين جار بة راى م بةةدرَيت ب ة ال

 )هةر كةسَيه( ئةوة كيفايةتة، سوثاس.
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 بةِريز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك )ياسني(،  ةرموون.

 خضر طه:بةِريز ياسني 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةب( بةناوى خوا، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان لَيرة يةكةم جار ثشتطريى كاك )مجال( و كاك ) كةةاك ) ئوميد( و 
يةةان  يةةؤن  سةةى مل و هةموو ئةو برادةرانة دةكةم، بةاَلم ئةوانةى ماددة هؤشبةر دةينن دة رؤشن يةعنى نةك 
بةةةِرَيز  بةةدةم،  يةةةك  مةةةوَى روونكردنةوة مةةن دة بةةةاَلم  يةةاترة،  لةةةوةى ز كةةرد زؤر  سةةى  مجةةال( با دة مليؤن كاك )

تةةةير يةةان  كةةة  كةةة طوَلَي شةةبةر  مةةاددةى هؤ لةةةمان  بةةؤ سةةةرؤكى ثةر شةةوَينَيه  لةةة  لةَةدةطرَى  كةةةى هة َيه ك تؤية
بةةةس  شةةبةرة  مةةاددةى هؤ نةةاوة  مةةااَلن دات لةةة  يةةة  شوَينَيكى تر ئةوة نابَيت بة ماددةى هؤشبةر، سةدان طوَل هة
دةبَى دروست بكرَى، بؤ  ونة وةكو شةراب لة ترَى دروست دةكرَى خؤ ترَى حةاَللة بةاَلم شةرابى لَيدروست 

شةةرتين دةكرَى، من ثَيب باشة  سةةزايةك با نةةةمَينَى  ثةةارة  ئةةةوةى  بةةةر  كةةةى، لة ئةةى ثارة ئةو ماددةية هةر الضَى 
 رَيطاية بؤ ئةوةى هي  كةسَيه نةتوانَى مةعامةلةى ثَيوة بكا، سوثاس.

 بةِريز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك )شوان(،  ةرموون.

 شوان كريب حممد: َيزبةِر
 ى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك

كةةة  يةةان ثارة كةةة  من ثشتطريى كاك )ئوميد( و كاك )جةالل( و كاك )مب( دةكةم  بؤ ئةو بِرطةى سزادانى ثارة
بةةذاردن 100-30البدرَى يان بِرَيه لة ماددة هؤشبةرةكة مةسةلةن لة ) تةةةوة، وةك ثَي مةةة دةيطرَي يةةب يةرا  )

 ان سَى قات، سوثاس.ئةويش ئةو بِرةى ديار كراوة زؤر زياتر بكرَى بة دووقات ي
 بةِريز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، خدجية خان،  ةرموون.
 :طهبةِريز خدجية عمر 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةةةم  مةةى  طةةةى دووة لةةة بِر هةةاتوو  سةةزاى  هةةةمان  بةةة  لةَةَينت  لة بِرطةى دووةمدا كة باس كراوة لة خاىل دووةم دة

يةَة سةةزا دةدر يةةة  جةةةى ماددة لةةة ديبا ئةةةوةى  ئةةةوة  بةةةر  بةةةين، لة كةةة اليب شةةرتة  مةةة لَيرةدابا سةةَيه ئة هةةةر كة ت 
يةَةرةى  يةةة ل سةةتى ثَيكردي شةةبةر دة مةةاددةى هؤ بةةة  كةةةم  خةةاىل ية لةةة  ضةةؤن  كةةو  يةةة وة كةةراوة كا ي بِرطةكةدا باس 
هةةةروةه كةةات،  سةةت ثَيب لةةةوَى دة ا عةينةن لة ماددةى هؤشبةر دةست ثَيبكا ماددةيةكى هؤشبةر يا كارتَيكارى 

لةةة  نةةةبيت  كةةةمرت  دةكرَيت سيايةكةشى رَيكرت بكةين بةم شَيوةية، بة بةند كردنى تووند و بة ثَيبذاردنَيه 
هةةةر 10,000,000( ثَينج مليؤن دينار و زياتنر نةبى لة )5,000,000) بةةدرَيت  سةةزا  نةةار  يةةؤن دي ( دة مل

 كةسَيه، بةم شَيوةية، سوثاس.
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 ى ثةرلةمان:بةِريز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤك
 سوثاس، حسيبة خان،  ةرموون.

 بةِريز حسيبة سعيد ابراهيب:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةَى  طةةةر  شةةبةرةكانن ئة مةةاددة هؤ ئةةاَلودةى  سةبارةت بة سزا كانى ئةو كةسة بازرطانانة يان ئةو كةسانةى كة 
بةةة سةير كةين لة رووى كاريطةريةوة تاوانَيكة بؤ تَيكدان و روخاندنى كؤمةلََ يةةة  كةةةوة بؤ هةةةموو رووَي طا لة 

كةةة  كةةةم  يةةد( دة كةةاك )ئوم بةةةِرَيز  شةةتطريى راى  كةةةم ث طةةةى ية ثَيويستى دةزامن لة ماددةى  بيست حةوتةم بِر
يةةةكال  بةةؤ  هةةةتاييان  نةةدانى  سةةَيدارةدان زي سةةزاى  شةةوو  مةةاددةى ثَي لةةة  شةةرت  ثَيبذاردن نةمَينَى، لةبةر ئةوةى ثَي

سةةز يةَةرة بوويتةوة، لة خاَلى دووةميش هةمان  بةةوون ل ئةةاَلودة  سةةانةى  ئةةةو كة بةةؤ  سةةزايةكان  تةةوانني  يةَةردا دة ا ل
( 30,000,000( ثازدة مليؤن و زياتر نةبَيت )15,000,000ثَيبذاردنةكة زياد بكةين كةمرت نةبَيت لة )

نةةني  نةةاوخؤيى  طةةانى  تةةةنها بازر نةةةكان  سى مليؤن، لَيرةدا ئةطةر سةيرى هةمان خاَلى يةكةم بكةينةوة بازرطا
طةةرة ئ لةةة ب كةةراون  سةةةريش  كةةة دةستبة نةةةى  كةةةن ئةوا يةَةوة دة طةةانى ث شةةبةرةكان بازر مةةاددة هؤ كةةة  نةةةى  ةوا

مةةاددة  بةةة  طةةانى  كةةة بازر نةةةى  سةةتة ئةوا ضاكسازييةكاندا و خةلكى دةرةوةى كوردستانن زؤربةيان، بؤية ثَيوي
ئةةةدة هةةةوَل  كةةة  يةةانني  يةةاخود ب سةةتانن  هةةةرَيمى كورد سةةنوورى  خةةةلكى دةرةوةى  ئةةةو هؤشبةرةكان دةكةن  ن 

خةةل  يةةاخود دا يةَةت  سةةَيدارةدان ب سةةزاى لة كةةة  بةةدرَين  سةةزا  سةةزايةك  ماددة هؤشبةرانة بيننة ناو كوردستان بة 
 بوونةوةى ناو كوردستانيان ىَل قةدةية بكرَيت، سوثاس.

 بةِريز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 ون.سوثاس بةِرَيز وةزيرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمان،  ةرمو

 :وةزيري هةرَيب بؤ كاروباري ثةرلةمان /ظاال  ريد ابراهيبد. بةِريز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةة  ئةةةوا  بةةدات  ئةةةجنام  خةةوارةوة  نةةةى  لةةةم كردارا ئةطةر بِرطةى يةكةم ديباجةكةى خبوَينينةوة )هةر كةسَيه يةكَيه 
كةةةم كةةة  بةةذاردنَيه  بةةة ثَي كةةاتى وة  يةةان  هةةةتايى  مةةة و زيندانى كردنى هةتا  بةةةينى يةرا لةةة  كةةة  يةةةعنى يانة نةةةبَى(  رت 

مةةا  سةةجنةكة ئي بةةى  سةةجن دة ئةةةتؤ  تةةدا   هةةةموو حاَلة لةةة  كةةة  قةةةت ثَيبذاردنة بةةةد و موة عقوبةى سجن نيية سجنى مئة
بةةةثَيى  نةةَى  قةةازى دةزا ئةةةوة  تةةة  مةةا موةقة بةةةدة ئي ئةةةو خددطموئة سةةجنةكة  طةةةَل  بةةى لة سةةجن دة كةةة،  تةةى حاَلةتة ورة

بةةةى يةرامةشت هةية يةعنى يانةكة  لة بةينى عقوبة و بةندكردن و عقوبةى يةرامة نيية ئةوة واو لة بةينى عقو
هةةةتا  يةةان  سةةجنةكة  ئةةةتؤ  بةةةاَلم  بةةى  سةةجن دة ئةةةتؤ  كةةدا  هةةةموو حاَلتَي لةةة  يةةةعنى  كةةة،  بةند كردن و لة بةينى يةرامة

بةة حةةوكب  هةةةتايى هةتايية يان وةقةت كة ئةو قازى بِريارى لَيدةدا ئةوة ئيشى ئَيمة نيية، بة موئةبةد  هةةةتا  بةةة  درى 
مةةةى  ئةةةو يةرا حوكب بدرَى لة هةردوو حاَلةتدا  بة موةقةت لة هةردوو حاَلةت ئةو ثَيبذاردنة ئةو ثَيبذاردنة هةية 
نةةة  يةةة لَيرا نةةَينت، بؤ كةةات و دايب شةةنيار ب بةةةِرَيز ثَي لةةةمانى  ئةةةوا ثةر كةةرَى  يةةاد ب كةةة ز طةةةر يةرامة جةةا ئة ثَيويستة بدرَى 

قةةةت و يانةكة لة بةينى يةرامة و  بةةؤ موة سةةجنة  لة بةينى هني نيية  تةئكيد دةكةينةوة كة يانةكة لة بةينى تةنها 
جةةا  يةَةوةردةطريَى،  شةةى ل يةةة ثارة ئةةةو مةبلة بؤ موئةبةد لة هةموو حاَلةتَيكدا ئةو كةسة دةطريَى، بةاَلم لةثاَل طرتنةكة 
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ئةةةو  كةةةن ئةطةر ثَيتان كةمة ئةو هي  دةطريَيت لةاليةنى قازييةوة ثَيتان كةمة  يةةادى ب نةةةدا ز تةةوانن لَيرا يةةة دة مةبلة
 كة بطريَى و مةبلةيَيكى زياتريش بدات، زؤر سوثاس.

 بةِريز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 (،  ةرموون.28زؤر سوثاس، ليذنةى تايبة ةند ماددةى )

 :جالل حممد امني بةِريز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:28ماددةى )
كةةردن هاتنة كا نةةد  بةةارودؤخى توو بةةة  نةةرَى  كةةردن داد نةةد  يةى يةكَيه لةم حاَلةتانةى خوارةوة بارودؤخى توو

 (ى ئةم ياسايةدا دةقيان لةسةر كراوة:27( و )26دادةنرَى بؤ ئةو سزايانةى لة هةردوو ماددةى )
شةةتما طةةةرى ني مةةة داد نةةة يةكةم: طةرانةوة بؤ تاوان لة سةناندى طةرانةوة بؤ تاوان طشت ئةو حوك نى و بيانيا

 رةضاو دةكرَين كة تاوان باركردنى تَييدا بةو تاوانانةى لةم ياساية دةقيان لةسةر دراوة.
بةةةرةنطار  ئةةةوا  دووةم: ئةطةر كةسَى بكةر  ةرمانبةرَيه بَيت يان كةسَيكى راسثَيردراو بَيت بة راذةى طشتى 

مةةاددة يةةان  بوونةوةى بازرطانى ثَيكردنى يان بةكارهَينانى نارةوا بة  يةةةكان  كةةةرة ئةقلي شةةبةرةكان و كارتَي هؤ
 ئاَلوطؤر كردنى يان بةردةست بوونى ثَى سثَيردراوة.

طةةةَل  بةةَى لة كةةات  كةةةى هاو يةةان هؤكارة لةةةتى  نةةدَيكى نَيودةو لةةة با بةةووبَى  شةةدار  كةةةر بة سةةى ب طةةةر كة سَييةم: ئة
 تاوانَيكى ثَيشَيلكار بؤ ئاسايشى ناوخؤيى يان دةرةكى دةوَلةت.

 كةسى توند و تيذى يان ضةك لة ئةجنام دانى تاوانةكةى بةكار بهَينرَي. ضوارةم: ئةطةر
يةةان  كةةارى  يةةةكى  َير لةةة دامةزراوة يةةان  سةةتى  خةةوا ثةر شةةوَينَيكى  لةةة  يةَةت  ثَينجةم: ئةطةر تاوانةكة ئةجنام دراب
يةةان جةةةوانانى  سةةازى نَيو يةةان ضاك نةةى  سةةتطري كرد شةةوَينَيكى دة  سةربازى يان مةدةنى يا ضاكسازى )سجن( يان 
شةةى  نةةةَيكى وةرز يةةان يا هةةةتيوان  نةةى  ضةةاودَيرى كرد النةَيكى لةخؤطرتنى كةسانى بَيالنة و دةرؤزةكار يان بؤ 

 يان دامةزراوةَيكى كؤمةَلطاى مةدةنى.
 بةِريز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

ئةة سةةةر  طةةؤ لة يةةةوَيت طفتو بةةةِرَيز دة لةةةمانتارَيكى  سةةتا زؤر سوثاس، بةِرَيزان هةر ثةر بةةا ئَي كةةات  يةةة ب ةو ماددة
مةةاددةى ) سةةةر  طةةؤ لة نةةةوَى طفتو نةةة دةيا كةةةن، 28دةست بةرز كاتةوة تا ناوةكان تؤمار بكةين، ئةم بةرَِِيزا ( ب

 )كليزار( خان،كاك )رَيظنط(،كاك )سةروان(،كاك )اميد(، )خدجية( خان. كاك )ريظنط(،  ةرموون.         
 بةِريز رَيظنط حممد حممد:

 كى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤ
( دا هاتيية ئةطةر تاوانةكة ئةجنام بدرَيت لة شوَينَيكى خواثةرستى يان 5( د خااَل )28براستى ل ماددا )

دامةزراوةيةكى  َيركارى سةربازى، مة ثَي باشة دظَيرَيدا ئةظ  َيركاريا سةربازى نوكة زاراظةيا لةشكرى يَي 
ين كو  َيركارينة، ذبةر هندَى جهَين ديرتَى ثةيوةنديدار كوردستانَى مة تنَى ئةو جهَيت ئةكادمى يَيت هة
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نابن ثَيظة، باى بينني ئةطةر تاوانةكة ئةجنام بدرَيت لة شوَينَيكى خواثةرستى يان دامةزراوةيةكى 
 سةربازى و ئةمنييةكان يان مةدةنى، يةعنى ئةو  َيركاريية ذَى بيتة راكرن، سوثاس.

 ي سةرؤكي ثةرلةمان:صاحل/ جَيطرمحة د بةرَيز هَيمن امح
  ةرموو كاك ئومَيد.

 بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةَي 28وَيراي ثشتيواني كردن لة قسةكاني كاك رظَينط ئةكيد لةسةر ئةكةمةوة لة ماددةي ) ( برطةي دووةم هةر كة
ثةة شةةيت،  بةةة راذةي ط سةةيش بكةري  ةرمانبةر بَي يان كةسَيكي راسثَيردراو بَي  سةةايش و ثؤلي كةةاني ئا كةةة هَيزة شةةة  َيب با

سةةثَيردراوة،  ثةةَي  يةةان  سةةت بوون ئيزا ة بكرَي، راستة لة دَيري دواتري كة ئةَلَي بة ضاودَيري ئالؤطؤر كردني يان بةردة
ئةةةوان  كةةة  كةةرَي  خةةل ب ثةةؤليس دا سةةايش و  كةةاني ئا نةةداني هَيزة سةةتة كارمة واتة تةحسيل حاصلة، بة تةحديديش ثَيوي

نةةة سةةةروكاريان لة ئةةةو دةزطايا نةةدةكاني  بةةة كارمة سةةتوور  شةةت ئة جةةار ث يةةة، زؤر نةةة هة لةةة تاوا كةةردن  ئةةةت  طةةةَل ئيجرا
سةةتة  ئةةةكات ثَيوي شةةتييةكان  شةةوَينة ط يةةان  سةةجن  سةةي  كةةاتَي با لةةة  جةةةم  طةةةي ثَين لةوانةية كاري لةو جؤرة بكرَي، بؤ بر

مةةةزراوةي   سةةي دا لةةةوَي با سةةتة  كةةرَين را يةةاد ب كةةاريش ز يةةد قوتاخبانة و ناوةندي  َير بةةة تةحد بةةةاَلم  ئةةةكات،  كةةاري  َير
ضةةةند  نةةدي  يةةةكاني دواناوة لةةة قؤنا بةةةتي  بةةة تاي قوتاخبانةكان كة ئَيستا لة ناوةندةكاني خوَيندن ئةو حاَلة هةبوونة 
 حاَلةتَيه بووة، بة تةحديد باسي ئةوَي بكرَي تا رَيطري بكرَي لة ئةجنامدةر يان تاوانبار سزاكةي توند بَي، سوثاس.

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان.محةمن امحد بةرَيز هَي
 سوثاس،  ةرموو طوليزار خان.

 بةرَيز طوليزار رشيد حاجي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

قةةي 28تَيبينب هةية لة ماددةي ) قةةانووني عَيرا هةةي  كةةراوة  مةةة  تةةاوان تةرجوو بةةؤ  نةةةوة  ( برطةي يةكةم طةرا
ئةةةو 140-139لة ماددةي ) )العود(، وشةي )العود( نةماوة لة قانووني عقوبات كةةةين  حةةةز ئة كةةراوة،  غةةا  ( ئل

 وشةية ال بدةن.
 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح

  ةرموو كاك سةروان.
 بةرَيز سةروان حممد علي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةةم بةةةرَيزتان ئة لةةة  بةةةاَلم داواى  ظةةنطب،  كةةاك رَي كةةو  هاوراي ثَيشنياري كاك ئومَيد و  ظةةااَل وة تةةؤرة  طةةةر دك ئة
شةةيكردنةوةي  نةةةوة  كةةان ئةخوَيندرَي كةةة ماددة بةةدرَي،  ئةةةو  بةةة  جةةار رَي  كةةةم  لةةةمان ية بةةاري ثةر وةزيري كارو

ظةةااَل 26دروست وةرطرين لةسةري، بؤ  وونة ماددةي ) تةةؤرة  كةةة دك يةةة  شةةيكردنةوةية بوا ( ئةطةر طوَيب لةو 
مةةة ئةيكرد لةسةر ئةو ماددةية، رةنطة ئاماذةي من بة لةةة ئَي يةةاتر  ئةةةو ز يةةة  مةةدا، بؤ و شَيوةية نةبوواية كة ئة
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طةةةَل  بةةدرَي لة بةةةو  كةةةجمار دةر ةةةت  بةةووة، ية يةةةى  ئةةةو ثرؤذة شارةزاية و لةطةَل ليذنةكة بووة و دارَيذةري 
 خوَيندنةوةي ماددةكان شي كردنةوة لةسةر ئةو ماددةي بكرَي ئينجا راي ثةرلةمانتار وةرطريَي، سوثاس.

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد محبةرَيز هَيمن ا
بةةاس  خةةؤي  لةةةمانتار راي  بةةوو ثةر لة جةلسةي ثَيشوو وامان كرد، لةسةر داواي بةرَيزيان بوو كة ثَيي خؤى 

  ةرموو خةدجية خان.ن ئةندامان بداتةوة، بكات، ئينجا وةاَلمي كؤي طشيت بةرَيزا
 :طه بةرَيز خةدجية عمر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نةةدَيكي ثَي لةةة با بةةووبَي  بةةةذدار  كةةةر  سةةي ب طةةةر كة كةةةين، ئة ب واية لة برطةي سَييةم ئةطةر بكرَي ئةوة زياد ب

سةةت  نةةد درو ئةةةتوانن با نةةاوخؤى  نَيوخؤيي يان باندَيكي نَيودةوَلةتي، ثَيب واية كةسانَيه هةن لةسةر ئاسيت 
لةةة بكةن بة شَيوةيةكي رَيكخراو ئةو تاوانة ئةجنام بدةن و مةترسيشي طةور يةةة  ةية، زياتر لة بازرطان لةوانة

تةةة  ئةةةو واَل سةةنووري  لةةة  نةةد  تةةة با طةةةر ببي بةةةس ئة بةةدةن،  ئةةةجنامي  تةةةنيا  بةةة  كةةراو  يةةاري  سنووري شارَيكي د
 هةمووي ئةيكةن، ئةوةى عةيين مةترسية ئةطةر باندي نَيوخؤيش زياد بكرَي باشرتة.

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةبةرَيز هَيمن امحد 
 (  ةرموو.29ةي )مادد

 بةرَيز جالل حممد امني: 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:29ماددةي )
هةر كةسَي دةست درَيذي بكاتة سةر  ةرمانبةرَيه يان راسثَيردراوَيه بة راذةي طشيت لةوانةي هةَلئةسيَت  1

ضةك لة كاتي جَي  بة جَي بةجَي كردني ياسا يان روو بةروويان بوويةوة بة هَيز يان بة توندوتيذي يان بة
 بةجَي كردني وةزيفة يان بةهؤيةوة بَي ئةوة بة حةبس كردني كاتي سزا ئةدرَي.

ئةةةو  -2 طةةةر  لة كاتَي هاتنة دي يةكَي لةو حاَلةتانةي خوارةوة ئةوة ئةبَيتة زينداني كردني هةتا هةتايي، ئة
تنَيكي هةميشةيي ال دروست دةستدرَيذي كردنةي لة برطةي يةكةمي ئةو ماددةي دةقي لةسةر كراوة ثةكةو

 بَي.
شةةتيان  -2 شةةي ط سةةتين ئاساي يةةان ثارا ئةطةر جَي بةجَي كةر لةو  ةرمانبةرانة بَي ئةوانةي بة نهَيشتين تاوان 

 ثَي سثَيدرابَي.
تةةاوانلَيكراو  -3 ئةطةر ئةو دةسرتَيذية لة برطةي يةكةمي ئةو ماددةية دةقي لةسةر كراوة بووة هؤي مردني 

 تة لة سَيدارةدان.ئةوة سزاكة ئةبَي
 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان.حةمةبةرَيز هَيمن امحد 

 كَي قسةي هةية؟ جوان خان، كاك ئومَيد،  ةرموو جوان خان.
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 بةرَيز جوان يونس حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةة كؤ شةةة  ثةةَيب با تةةة،  ئةةةو بابة سةةةر  مةةة  ئةةةوةي بَي ثةةَيش  يةةة  شةةنيارَيكب هة بةةدةن ثَي طةةة  طةةةر رَي نةةةوةي ئة بوو
كةةردووة و  مةةزا  يةةان ئي بةةةيان ناو ضةةونكة زؤر بةةَي،  ثةرلةمان ئةكرَي لة كؤتايي وةرةقةي ئيمزا كردني ناوةكان 

مةةاددةي ) سةةةر  كةةراون، لة سةةاب  لةةةمان حي سةةةي ثةر نةةاو جةل لةةة  بةةووى  مةةادة  بةةة ئا ( 29ضةةونةتة دةرةوة و 
 مةبةست لَيرة ئةطةر كةسةكة........

 ري سةرؤكي ثةرلةمان:صاحل/ جَيطحةمةد بةرَيز هَيمن امح
شةةة  سةةايانة ئاساي ثةةرؤذة يا ئةةةو  بةةؤ  شةةن  يةَةذة ئةكَي نةةةوةكان در ئةةةوةي كؤبوو بةةةر  نةةةوة، لة بةةؤ روون كرد بةةةس 
تةةايي  لةةة كؤ بةةةرَيزةكان  لةةةمانتارة  ئةةةوةين ثةر ثةرلةمانتار بؤ كارَي يان ثَيويسيت ب نة دةرةوة، بةاَلم لةطةَل 

 ئاماذة ثَي بدرَي كَي لَيرة بووة،  ةرموو.
 رَيز جوان يونس حممد:بة

نةةةي  يةةة ليذ سةةيت ئةوة كةةات ، مةبة يةَةذي ب ....... لَيرة باس لةوة كراوة ئةطةر ماددةي هؤشبةر بةكاربَينَيت و دةست در
لةةة  سةةتدرَيذية، دوو،  سةةي دة بةةةس با يةةان  كةةات؟  سةةتدرَيذي ب هةةةم دة خةةواردبَي و  ياسايي يةعين هةم ماددةي هؤشبةري 

كةةةوتنَيكي  برطةي دووةم خالي يةكةن ئةطةر ئةو كةةراوة ثة سةةةر  دةستدرَيذيةي لة برطةي يةكي ئةو ماددةي دةقي لة
كةةةوتنَيكي  يةةا ثة ئةةةكرَي ئا سةةةر  شةةي لة طةةةر دةستدرَيذي ئةةةبَي، ئة هةةةتايي  سةةزاي هةتا ئةةةوة  بةةَي  سةةت  هةميشةيي ال درو

 دةروونيشي ال دروست نابَي؟ ئةوةى لة دةروونةوة ثةكةوتة نابَي؟ خؤ بةس لة جةستة نيية، سوثاس.
 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمة د بةرَيز هَيمن امح

  ةرموو كاك ئومَيد.
 بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةةي 29ثشتيواني بؤضووني جوان خان، ثَيب واية ماددةي ) بةةةت با ( ثَيويست بة برطةي يةكةم ناكات، بة تاي

جةةة ئةوة ئةكات زينداني كردني كاتي، زيندان لةةة نةتي كةةة و  يةةة تةوقيفَي ي كردني كاتي الي خةَله وا وَينا كرا
تةةة  سةةتدرَيذي بكا خة يفة، بةاَلم ثَيويستة برطةي يةكةم البرَي، تةنيا لةو خاَلة دةست ثَي بكا هةر كةسَي دة
جةةؤرة  بةةةو  سةةا  نةةي يا بةةةجَي كرد سةر  ةرمانبةرَيه يان راسثَيدراوي راذةي طشيت ئةوانةي هةلةسنت بة جَي 

 كسةر بَيينة سةر برطةي دووةم بةو ماددانة سزا ئةدرَي، تا ئةكاتة كؤتايني سوثاس.ية
 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمة د بةرَيز هَيمن امح

  ةرموو ليذنةي ياسايي.
 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةةةر   ( ذ قانوونا عقوباتَي85حةز كةم تةوزحيةكي بدةم، ماددَي ) كةةري،  يةةد  سةةلي تةحد بةةات ئة قةةي عقو عَيرا
كةةةمرت ) نةةة  حةةوكمي وَي  كةةاتي  يةةان  قةةةت  نةةا موة نةةداني كر حةةةتا )5عقوبةكي سزاي بؤ داناي، زي سةةاَلة   )15 )
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لةةة  ساَلة، ذ بةر هةندَي ئةظة عقوبةكا ئةسلية و ضي ةكا طرانة، وةكو ليذنةي ياسايي ثَيشنيار ئةكةم ئةطةر 
سي بكةر لةو  ةرمانبةرانة بَي ئةوانةي نةهَيشتين تاواني ثاراستين ئاسايشيش برطة دوخاَلا دووَي ئةطةر كة

مةةاددةي ) لةةة  ئةةةوة  مةةاددةي )28طشتيان ثَي راسثَيدرابَي  لةةة  يةةة،  يةةة، دووبارة نةةة 28( هة نةةة دَي ئةوا لةةة هات  )
شةةةجةد ئةبَيتة يةكَي لة حاَلةتي توند كردن، ئةطةر مةحتاج بكات لَيرة نةهَيلن، ئيشارةت ثَي بدةم زر وف م

ضةةية و يضية، قانوونا عقوباتة عَيراقي ل هةندةك ماددة بةحسي كري زروف مشةدةدة ض ية، عقوبا ئةسلي 
بةةنب،  كةةةم  سةةلي  ئةطةر وابي عوقبا زَيرت دةبن، عةكسي وي زرويَف موخة ةف، ئةو زرو ة ثةيدا بنب عوقبا ئة

ندةك برطة و خاَل تيكرارن، دشَيت ( حةز دكةم هةندةك دةستكاري بكةن، هة29-28ذبةر هةندَي ماددةي )
 باشرت رَيكبَيخني، سوثاس.

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح
  ةرموو كاك جةالل.

 الل حممد امني:بةرَيز ج
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ئةطةر 28ة ماددةي )ئةوةي كاك بذار وتي ثشتيواني بةشَيكي زؤري ئةكةم، لة يةك خاَل جياوازة ئةويش ئةوةية ل
كةسي  ةرمانبةر يان ئةو كةسةي رارسثَيدراوة بة راذةي طشيت بؤخؤي موشتةرةك بَي لة تاوانةكة، بةاَلم لة ماددةي 

لةَةةت 29) هةةةردوو حا يةةة  لةَةةت، كةوا بةةةري دةو يةةان  ةرمان سةةثَيدراو  سةةي را ( ئةطةر موتةهةم دةسرتَيذي بكةنة سةر كة
مةةاددةي )جياوازة و ئةبَي ىَييَن، سةبارة لةةة  طةةةر  ئةةةلَي ئة يةَةد  كةةاك ئوم سةةياري  بةةة ثر كةةةم زةروورة 29ت  طةةةي ية ( بر

بةةةاَلم  هةبَي، ئةطةر دةستدرَيذي كراية سةر  ةرمانبةر يان راسَثدراوي دةوَلةت، لَيرة سزاكةي زينداني كردني كاتية، 
شةة طةةةر زلةيةكي كةةةم ئة طةةةي ية لةةة بر طةةة  نةةة رةن سةةرتَيذي كرد ئةةةو دة كةةةر  طةةةي دووةم ئة بةةة لةةة بر هةةةر  بةةدات  لةةَي  ي 

جةةةي  لةةة نةتي طةةة  كةةةوتين، رةن هةةؤي ثة تةةة  سةةتدرَيذي ببَي طةةةر دة دةسرتَيذي هةذمار ئةكرَي، بةاَلم لة برطةي دووةم ئة
لةَةةتي  بةةؤ حا هةةةتايي،  تةةة تا تةةة ئةبَي لةةةو كا كةةةوَي  ثةةةك ب تةقة كردن يان لَيدانَيكي قورس بةسةري بةشَيكي جةستةي 

طةةرياوة يةكةم دةستدرَيذي بةسيت بَي ببَيتة ه يةَةراق وةر لةةةوةي ع ةتاهةتايي ثَيب واية قورسة و ديسانةوة ئةو ياساية 
 هةردوو برطةكة شوَينةكةي طوجناوة و ىَينَيتةوة، سوثاس.

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح
 (.30 ةرموو ماددةي )

 الل حممد امني:بةرَيز ج
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:30ماددةي )
عةةةقلي  كةةةري  يةةان كارتَي شةةبةر  مةةاددةي هؤ نةةي  سةةةرف كرد بةةؤ  هةر ثزيشكَيه راضَيتةيةكي ثزيشكي بنووسَي 
سةةزا  ئةةةو  كةةارة  بةةةو  يةَةزانيين  طةةةَل ث شةةكي لة سةةةري ثزي سةةتةكاتي ضارة لةةة مةبة )بؤ( يةك زيادةية لَيرة، جطة 

كةةةمرت 3) ئةدرَي بة بةند كردن بؤ ماوةيةك لة شةى مانط كةمرت نةبَي و ثَي بذاردنَيه لة نةةار  يةةؤن دي ( مل
بةةؤ 5نةبَي و ) شةةةكةي  ( مليؤن زياتر نةبَي يان يةكَي لةو دوو سزاية لةطةَل قةدةية كردني ثيادة كردني ثي
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شةةكي  ضةةيتةيةكي ثزي بةةَي را بةةة  مةةاددة  ئةةةو  نةةي  سةةةرف كرد بةةة  سةةيت  سةةازَيه هةَلب مةةان  ماوةي ساَلَيه، هةر دةر
 ئةدرَي.بةثَيي حوكمةكاني ئةو ياساية بة هةمان سزا سزا 

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح
سةةوثاس،  طةةرن،  كَي قسةي هةية؟ بةرَيزان ئةطةر لة كاتي طفتوطؤ تةلة ؤنتان بؤ هات ئةتوانن لة دةرةوة وةر
خةةان(،  )كاك دياري، كاك سةروان، كاك كاروان، كاك جةالَل، كاك ئومَيد، حةسيبة خان، كاك بةختيار، شادية 

 موو كاك بةختيار. ةر
 بةرَيز بةختيار شكري سليمان:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةة، ) تةةة )5نيسبةتي ئةو ثزيشكة ئةو راضَيتة بنظيسي سزاوَي كَي يةةؤن ببي سةةا 40تةةا  20( مل يةةؤن، هةرو ( مل

 برطةك ئيزا ة بكرَي، ئةطةر ئةو ثزيشكة ئةو هةَلةية دووبارة بكات، سوثاس.
 حل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:صاحةمةد بةرَيز هَيمن امح

  ةرموو كاك جةالل.
 بةرَيز جالل حممد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتطريي قسةكاني كاك بةختيار ئةكةم، لة هةمان كات دكتؤر و خاوةن سةيدةلي ثةيوةنديان نةبَي ضؤن بؤ 
طةةةر مة ضةةونكة ئة بةةَي،  يةةاتر  سةةةكة ز بةةا حةب سةةَي؟ دوو،  سةةةيدةلية ئةنوو مةةان خاوةن  بةةَي بَيطو مةةة  سةةةلة يةرا

سةةوودي 400( طرام بة )3تا  2ئةزانني ) ضةةةند  ئةةةبَي  شةةي  يةةةرامي بفرؤ هةةةزار  ( هةزارة، ئةطةر كابرايةك 
 ( ساَل بَي ئةوكاتة ناتوانَي ئةو كارة بكات، سوثاس.3هةبَي، ئةطةر حةبسةكة زياتر بَي، )

 د صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز هَيمن امح
 اك دياري. ةرموو ك

 
 بةرَيز دياري انور حةمة رحيب:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شةةة  ثشتطريي كاك جةالل و كاك بذار ئةكةم، ئةو سزايةي دانراوة كةمة بؤ بنرِب كردني ئةو دياردةية، ثَيب با

كردن بؤ بةو جؤرة بَي لة دَيري دووةم )لةطةَل ثَيزانيين بةو كارة بؤ جاري يةكةم ئةوا سزا ئةدرَي بة بةند 
( 5( مانط كةمرت نةبَي و هيوادارم سةقفة زةمةني يةعين كؤتايي بؤ دابنرَي، بؤ  وونة لة )6ماوةيةك لة )

لةةة ) نةةةبَي، 2ساَل زياتر نةبَي، لة جاري دووةم دووبارة كرايةوة لة ساَل ونيوَيه كةمرت نةبَي و  يةةاتر  سةةال ز  )
 ثَيشنيار ئةكةم بري يةرامةكةى زياد بكرَي، سوثاس.

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح
 سوثاس،  ةرموو.
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 بةِرَيزكاروان عبدالرمحن عبداهلل: 
شةةةكة  مةةة، كَي مةةانط زؤر كة شةةةى  بةةةتي  بةةة تاي كةةةم  يةةاري ئة كةةاك د ثشتيواني كاك بةختيار و كاك جةالل و 

سةةت سةةاَلي لَيرةوة دةست ثَي ئةكات كة ثزيشكَيه راضَيتةكة بةكاردَييَن بؤ مةبة لةةة  كةةةم  شةةنيار ئة تةةرن ثَي َيكي 
 كةمرت نةبَي.
 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح

 سوثاس،  ةرموو كاك حيكمةت.
 بةرَيز حكمت حممد عبوزيد:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتطريي كاك بةختيار و كاك جةالل ئةكةم، ئةو سزاية كةمة، هةم ثارة و هةم بةند كردن.

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد رَيز هَيمن امحبة
 سوثاسـ،  ةرموو شرين خان.

 بةرَيز شرين امني عبدالعزيز:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( 2هةمان بؤضوومن هةية، ثَيويستة رَيكاري سزاكان قورس بن، ثَيشنيار ئةكةم سزاي بةند كردن بؤ ماوةي )
 ( مليؤن زياتر نةبَي.10( مليؤن كةمرت نةبَي و لة )5ساَل كةمرت نةبَي، سزاي ماددي لة )

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح
  ةرموو كاك ئومَيد.

 بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةةد خةةان، ئةك شةةريين  مةةةت و  كةةاك حيك يةةاري و  كةةاك د جةةةالل و  سةةةر  وَيراي ثشتطريي كاك بةختيار و كاك  لة
شةةتين  سةةلي تَيطةي بةةة ئة ئةوة ئةكةمةوة ئةو كةسةي ئةو تاوانة ئةكات كَيية؟ ثزيشه و دةرمانسازن، كةواية 
مةةة  بةةَي، يةرا يةةاتر  خؤي ئةبَي سزادانةكةشي ئةبَي بة قةد ئةوة قورس بَي، شةى مانط زؤر كةمة، ئةكرَي ز

نةةة، كةمة، ئةكرَي بةرز بكرَيتةوة، قةدةية كردني لة ثيادة كردني ثيش يةَةدا برد ةكةي كة خيانةتَيكة و بةالر
ئةةةدات،  سةةت  لةةة دة سةةيقةي  كةةة  تةةةوة  شةةةكةي دوور خبرَي لةةة ثي سةةة  ساَلَيه كةمة الي كةم ضةند ساَلَي، ئةو كة

 سوثاس.
 َيطري سةرؤكي ثةرلةمان:صاحل/ جحةمة بةرَيز هَيمن امحد 

  ةرموو شادي خان.
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 بةرَيز شادي نوزاد وهاب:
 ن.بةرَيز سةرؤكي ثةرلةما

كةةاك  خةةان و  شةةريين  كةةاروان و  كةةاك  يةةاري و  هةموو ئةو تَيبينيانةي هةمبوو كاك بذار و كاك جةالل و كاك د
 ئومَيد وتيان ثشتطرييان ئةكةم، سوثاس.

 ثةرلةمان:صاحل/ جَيطري سةرؤكي حةمة بةرَيز هَيمن امحد 
  ةرموو كاك وةيسي.
 بةرَيز ويسي سعيد ويسي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شةةةى هاورا لةةة  كةةردن  نةةد  نةةة بة بةةؤ  وو م لةطةَل برادةران، بةاَلم ثَيشنيار ئةكةم سزاييةكان دووقات بكرَين، 
لةةة ) شةةةى،  تةةة  يةةؤن بكرَي سةةَي مل لةةة  تةةة )20مانط بكرَيتة ساَلَي، يةرامة  يةةؤن بكرَي طةةةر 40( مل يةةؤن، ئة ( مل

لةَةةت كةةةم حا لةَةةتي دووبارةشي كردةوة سزاكةي زياتر بَي، لةطةَل ئةوةى ثَيسنيار ئة نةةةوةي مؤ بةةارة كرد ي دوو
 كاركردني لَي بسةندرَيتةوة، سوثاس.

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح
  ةرموو كاك سةروان.
 بةرَيز سةروان حممد علي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةبةت بةةؤ ني بةةةاَلم  قةةاتيش  ثشتطريي ثَيشنياري كاك بةختيار و كاك جةالل و هةموويان ئةكةم،  سةةزاكان دوو
ئةةةتوانَي ) شةةكَيه  يةةان ثزي ئةةةكات  بةةة 5تةةا  3كةمة، ئةوةي تيجارةت بةو شتة  طةةةر  شةةكَيه ئة بةةؤ ثزي يةةؤن  ( مل

بةةَي، ) سةةاَل  شةةةى  مةةة  مةةانط كة شةةةى  ضةةونكة 3هةَلة بكات دروستة، بةاَلم بة ئةنقةست بيكات  نةةا،  يةةؤن  ( مل
يةة30( مليؤن بدات تا خؤي لَي دةرباز بكات، )3ئةتوانَي ) نةةي ( مل لةةة كرد بةةن  قةةورس  سةةزاكان  طةةةر  بةةَي، ئة ؤن 

كةةةن، 5( مليؤن و )3كاري قَيزةوةن خؤمان ئةثارَيزين، بةاَلم ئةطةر ) ( مليؤن بن رةنطة زؤرية شوَينةكان بي
بةةا ) كةةاري 10ضونكة لة سزاكةي ناترسن، ئةوةي تريش ئةطةر جاري يةكةم كردي ساَلَيه نا  نةةةهَيلن  سةةاَل   )

 ئةطةر دووةم جار بوو تا هةية كاري ثزيشكي نةكات، سوثاس. ثزيشكي يان سةيدةلية بكات،
 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح

  ةرموو حةسيبة خان.
 بةرَيز حسيبة سعيد ابراهيب:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةةةوة بةةةر  يةةةكي ب ةةووك، لة تةةةنيا تَيبين كةةرد،  سةةةيان  مةةن ق ثةةَيش  تةةة ثشتطريي هاوريَيامن ئةكةم  ئةةةو حاَلة ي 

شةةكَيه  هةةةر ثزي سةةيين  لةةة نوو بةةةاَلم  بةةن،  قةةورس  سةةزاكان  شةةة  ثةةَيب با ظةةةوة  بةةة مرؤ طةةاني  قةةاليب بازر ضةةَيتة  ئة
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شةةبةر  مةةاددةي هؤ راضَيتةيةكي ثزيشكي بنووسَي ثَيب باشة بنووسرَي هةر ثزيشكَيكي دةرمانساز يان تايبةت 
 د بكرَي، سوثاس.بَي ثَيويسيت بدةن بة نةخؤى ئةضَيتة قاليب بازرطاني بؤ زيا

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح
  ةرموو كاك شوان.
 بةرَيز شوان كةريب حممد:
 بةرَيز سةرؤيكي ثةرلةمان.

ثشتطريي هةظاَلامن ئةكةم، ثَيب واية موراعاتي ثزيشه كراوة، ثَيشنيار ئةكةم سزاكة لة سَي ساَل كةمرت نةبَي 
 ( مليؤن، سوثاس.3( مليؤن كةمرت نةبَي بؤ )15و ثَيش بذاردن لة )

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح
  ةرموو وةزيري هةرَيب بؤ كاروباري ثةرلةمان  ةرموو.

 بةرَيز د.ظاَلا  ةريد ابراهيب/ وةزيري هةرَيب بؤ كاروباري ثةرلةمان و حكومةت:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةابي لةطةل ئةوةين م نةةاو  ضةةَيتة  كةةراوة و نا يةةاري  كةةة د ئةةةوةي حاَلةتة بةةةر  تةةةوة، لة خةةؤي ىَينَي اددةكة وةكو 
بازرطاني، نووسيين راضَيتة كاري بازرطاني نية لةبةر ئةوةي بازرطاني ثَي كردن شروتي خؤي هةية لة ياسا، 

بةةةكان  يةةة، عقو سةةةحةمشان وةرطرت تةةي  ئةةي وةزارة ضةةونكة رة ئةةةوان لةطةل ئةوةشني كة دكتؤرةكان،  سةةلةن  ئة
تةةوبي،  سةةفةي  يةَةداني وة لةةة ث نةةةطريي  سةةتيان  ئةةةوةي دة بةةؤ  بةةوون،  لةطةَل زياتر لةو حاَلةتة لةطةَل هةَلطرتين 
كةةاتي  لةةة  بةةدةن  سةةوَيندة ال لةةةو  سةةتةحيلة  يةةة و مو سةةاييان خوارد سةةوَيندني يا ئةوان وا خؤيان هني ئةكةن كة 

ئةةةوةي  ئةجنامداني كارةكانيانن بؤية كة تةماشاي تةشريعاتي دوةلي بةةؤ  بةةةكان،  مةةةن عقو تريش ئةكةي دائي
ثةةَي  جةةارةتي  دةست و ثَييان نةبةسرتَي بتوانن ئةركي خؤيان بكةن عقوبةكةيان ئةخة رتة لةو كةسةي كة تي

 ئةكات يان لةو كةسةي دروسيت ئةكات، سوثاس.
 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةبةرَيز هَيمن امحد 

  ةرموو ليذنةي تايبة ةند.
 :رؤوف مصطفىز شاخةوان بةريََ

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 رةئي ئَيمة واية وةكو ليذنةي تايبة ةند بةند كردنةكة زياتر بكرَي و ثَيبذاردنيش زياد بكرَي، سوثاس.

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح
 .(،  ةرموو31ماددةي )
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 بةرَيز شنؤ اشقى عبداهلل:
بةةؤ ديارة زؤرب لةةدراوة  ئةةةوة جيهَي بةةةاَلم  كةةرَي،  يةةاتر ب كةةة ز كةةة عقوبة كةةرد  ئةةةوة  ةي ئةندامان قسةيان لةسةر 

يةةاد  ئةةةتوانَي ز سةةاَل  دادوةر، ئةلَي لة شةى مانط كةمرت نةبَي، كةواية لة سةرووي شةى مانطةوة هةتا ثَينج 
 بكرَي.

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح
 رموو.(  ة31ماددةي )

 رؤذان ابراهيب علي:  بةرَيز
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:31ماددةي )
هةةةمي  يةةان بةر كةةات  هةةاوردة ب هةركةسَيه ماددةيةكي هؤشبةر يان كارتَيكةري عةقلي يان ثَيشينةي كيميايي 

لةةةو روةك يةَةه  نةةةي بهَييَن يان دروسيت بكات يان بةردسةسيت بكات يان دةسيت ثَي بطرَي يان بكرَي يان روةك ا
يةةان  طةةرتين  ماددةي هؤشبةري يان كارتَيكةري عةقلي لَي بةرهةم دَي ب ينَيت يان بيكرَيتة بة مةبةسيت وةر
سةةال  سةةَي  لةةة  نةةةبَي و  كةةةمرت  سةةاَل  يةةةك  بةكارهَيناني كةسي ئةوة سزا ئةدرَي بة بةند كردن بؤ ماوةيةك لة 

 ( مليؤن زياتر نةبَي.10)( مليؤن كةمرت نةبَي و لة 5زياتر نةبَي و بةثَي بذاردنَيه لة )
 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح

كةةاك  يةةاري،  كةةاك د شةةةوا،  كةةاك ثَي يةَةذ،  تةةؤرة طةالو عةةةلي، دك كةةاك  سةةةروان،  كَي قسةي هةية؟ )جوان خان، كاك 
 سيثان، كاك طؤران(،  ةرموو كاك ثَيشةوا.

 :طاهر مصطفىبةرَيز ثَيشةوا 
 ن.بةرَيز سةرؤكي ثةرلةما

سةةيت 31لة ماددةي ) يةةان دة ( باسي سزاي ئةو كةسة ئةكات كة ماددةكة بةرهةم دَييَن، يان بةردةست ئةكات 
ئةةةو  مةةار  سةةةري  يةةان  كةةة  كةةةرةوةي ذةهةرة خةةؤي باَلو بةةؤ  بةةَييَن  هةةةم  يةةة بةر ثَي بطرَي يان روةكَيه لةو ماددة

ئةةةكا ئةةةو كةسةي كة ئةو ئيشانة ئةكات، ئةو كةسة ئةو ماددةية ثةرى و بَلاو  شةةه و  ئةةةو ثزي هةةةموو  بةةؤ  ت 
مةةة، ) نةةةبَي كة يةةاتر  سةةاَل ز سةةَي  تةةا  5كةسانةي بةكاري دَينن، بؤية سزاي ئةوانيش كةمة، يةك ساَل كةمرت و 

تةةةوة، )10 بةةةرزتر بكرَي كةةةم  شةةنيار ئة مةةة، ثَي نةةةى كة تةةة )5( مليؤ يةةؤن بكرَي تةةر 50( مل ئةةةوةي  يةةؤن و  ( مل
 ( ساَل زياتر نةبَي.15ساَل كةمرت نةبَي و لة )( 10( مليؤن، سزاكةشي كةمة لة )100بكرَيتة )

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح
  ةرموو كاك سيثان.
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 بةرَيز سيثان سامل حسن:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةة  ثةةارة يةرا سةةا  تةةة ثشتطريي قسةكاني كاك ثَيشةوا ئةكةم كة ماوةي سزاداني وي بَيتة زَيدة كرن، هةر و بَي
 ( مليؤن، سوثاس.100)

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح
 سوثاس،  ةرموو كاك عةلي.

 بةرَيز علي محة صاحل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شةةة،  نةةةر نةخؤ نةةةرةت بةكارهَي لةةة ب نةةةر،  ثيَيب واية ئةو ماددةي تَيكاَلوي دروست ئةكات لة بةيين بازرطان و بةكارهَي
ئةةةكات و ئةب تةةاجي  يةةة ئين بةةؤ ئةوة مةةونتيج  نةةة،  رَيتة نةخؤشخانة و عيالج ئةكرَي، سيفةتي ئةوةي هاوردة بؤ بازرطا

ثةةَي  سةةيت  كةةات و دة سةةيت ب بةكاري دَييَن، ضونكة ئةلَي هاوردة بكات يان بةرهةمي بهَييَن، يان دروسيت بكات يان بةردة
هةةةم  دابطرَي هةر نازامن مةعناي ضية؟ يان بكرَي يان روةكَيه كةةةري بةر يةةان كارتَي شةةبةر  مةةاددةي هؤ نةةةي  لةةةو روةكا

بةةؤ  نةةني،  سةةي  طةةرتين كة بةةؤ وةر مةةةلي هي ةةي  لةةة عة سةةيفةتانة  ئةةةو  سةةي،  طةةرتين كة سةةيت وةر ب َي يان بيكرَي بة مةبة
نةةة  يةةةكَي ئةوا ئةةةكرَي  نةةةر،  لةةةحوكمي بةكارهَي سةةة  جةةارةت زؤر زؤر قور حةةوكمي تو كةةةن،  ثةةَي ئة جةةارةتي  نةةةي تو ئةوا

نةةةر  هةمووي بكات كة بةةةلَي بةكارهَي مةةةن  حةةوكمي كة سةةيةن  ئةيطري بَلَي لة قانوونةكة هةية ئةوة بةكارهَينةري كة
نةةة  تةةةوة، ئةوا يةةا بكرَي شةةة ج ثةةَيب با يةةة  مةةة، بؤ حةةوكمي كة شةةوَين  نةةدَي  لةةة هة يةةة،  حةةوكمي ني كةسي لة زؤر دونيا هةر 

يةةة سيفةتي توجارن يان مونتيجن ، ثَيب واية نةخؤشة بةكارهَينةر، كةسَي ثَيويس يت بة عيالجة، بؤية ئةو دوو برطة
 جيا بكرَيتةوة و واتاكةي روون بكرَيتةوة.

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح
  ةرموو دكتؤرة طةالوَيذ.

 :عثمانبةرَيز طةالوَيذ عبيد 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

خةةوارةوةي  ( يةكةم27هةمان تَيبيين كاك عةليب هةية، بةاَلم ماددةي ) نةةةي  لةةةو كردارا يةةةكَي  سةةَي  هةةةر كة
كةةةميش  سةةزاكةي  يةَةرة  بةةارة ل ئةجنام دابَي لة برطةي يةكةم، يةكةم، ئةو حاَلةتةي باس كردووة، ئةوة بة دوو

مةةاددةي ) لةةة  هةةةموو  كةةردن،  يةَةوةنطريي  شةةت، ن يةَةداطرتن،  رؤ سةةت ث شةةتة، دة سةةي  تةةةوة، نة  كةةةم 27كردؤ ( ية
 هاتووة.

 حل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:صاحةمةد بةرَيز هَيمن امح
  ةرموو طؤران.
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 بةرَيز طؤران عمر علي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تةةريش 31ثشتطريي قسةكاني بةرَيز  كاك عةلي ئةكةم، لةطةَل ئةوةى لة ماددةي ) ( و سةرجةم ماددةكاني 
( كةمرت نةبَي، بةاَلم لة هي 5( زياتر زياتر نةبَي و لة )3سةقفة زةمةنيةكة دياري كراوة بؤ سزاكان كة لة )

يةةاتر 30ثزيشكان لة ماددةي ) ضةةةند ز لةةة  كةةرَي  يةةاري ب تةةي، د خةةانيش و كةةو رؤذان  نةةةكراوة وة ثةةَي  مةةاذةي  ( ئا
 نةبَي.

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح
  ةرموو كاك سةروان.
 بةرَيز سةروان حممد علي:
 بةرَيز سةرؤكيي ثةرلةمان.

طةةة ثَيشنيار ئ سةةووكن رةن نةةدة  سةةزاكان ئةوة ئةةةوةي  بةةةر  نةةدن، لة ةكةم ئةو ثرؤذة ياساية هةر نةدرَيتة راطةيا
سةةاَل،  يةةةك  يةةان  ئةوانةي تيجارةت بة ماددةي هؤشبةر ئةكةن زياد بيَب، ئةطةر ئةوة سزا بَي زياد ئةكات، طوت

يةةات سةةال ز سةةَي  لةةة  سةةاَل شةى مانط كةمرت نةبَي، لَيرة ئةلَي يةك ساَل كةمةتر نةبَي و  سةةَي  يةةةعين  نةةةبَي،  ر 
بةةَي،  سةةت طريا بةةة دة شةةبةري  مةةاددةى هؤ كةةة  كةةةي  نةةد ب زياتر نةبَي، سَي ساَل و يةك رؤذيش ناتواني كةسَي بة

طةةةر ) بةةة )5ئةطةر واي لَي بَي رةنطة روو لة زياد بوون بكات، هاوراي كاك ثَيشةوام ئة كةةرَي  نةةة ب ( 50( مليؤ
 (.100( مليؤنيشة بكرَي بة )10ئةطةر )

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد ز هَيمن امحبةرَي
  ةرموو كاك دياري.

 بةرَيز دياري انور حةمة رحيب:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةاري  بةةؤ كارو هةةةرَيب  يةةري  كةةةم وةز شةةنيار ئة كةةةم، ثَي سةةةروان ئة كةةاك  عةةةلي و  كةةاك  ثشتطريي كاك ثَيشةوا و 
طةةاني ثةرلةمان لةطةَل ليذنةكان وةاَلم بدةنةوة، ثَيشن كةةة بازر يار ئةكةم ريزبةندي دابنرَي بؤ ئةو كةسانةي 

سةةزا  ضةةةنَي  نةةدة  بةةؤ ئةوة ئةكةن يان بةرهةمي دَينن، بؤ  وونة ئةطةر كةسَي ض رَيذةيةكي ثَي طريا ئةوةندة 
مةةاددةي  نةةاني  طةةةر بازرطا بدرَي و يةرامةكةي ضةند بَين بؤ  وونة ناكرَي ئةطةر كاك سةروان تةواو وتي ئة

( 5( كيلؤ ماددةي هؤشبةر بهَييَن بايي ثارةيةكي خةيالية سةير ئةكةي سزاكةي )10انن كةسَي )هؤشبةر بز
يةةة  ئةةةوة، بؤ بةةةر  كةةرن لة خةةةله ب نةةدَي  طةةة هة يةةة، رةن يةةاتر ني سةةاَل ز سةةَي  لةةة  سةةاَلَيكة و  كةةةي  مليؤنة و عقوبة

ثةةَي نةةي،  ثةةَي كرد قةةانووني ثَيشنيار ئةكةم بةثَيي كةمية و جؤري بةرهةمهَينان و جؤري بازرطاني  لةةة  بةةَي  ب وا
كةةرَي،  يةةاري ب كةةة د مةةة و زيندانية كةةة يةرا بةةةثَيي رَيذة نةةرَي و  عقوباتَي عَيراقي هةية، ئةوانة رَيذةيان بؤ داب

 سوثاس.
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 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةصاحل/ د بةرَيز هَيمن امح
  ةرموو جوان خان.
 بةرَيز جوان يونس حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةةي زؤر ئةو قانوونة  عَيراقيةي ئَيستا لةبةر دةستمانة و تةرجوومةي كوردي كراوة سةرةراي ئةو تةرجوو
مةةاني  يةَةذكاراني رَيز سةةايي و راو نةةةي يا يةةةن ليذ كةةرَي لةال خةلةلي رَيزماني هةية، داوا ئةكةين ثَيداضوونةوة ب

ن ياسا كؤثي بكةينةوة و كوردي كة بة جواني بينووسنةوة و تَيطةيشتين باشرتي هةبَي، ناتوانني بَيني هةما
يةةة  سةةزاية هة نةةدَي  يةةة هة هةر ض قسةيكمان هةبَي لةسةري، بةاَلم ئَيمة كة ئةو ياساية هاتؤتة ثةرلةمان كةوا
ئةةةو   كةةردوة  لةةةوة  شةةتطريي  كةةة ث كة ئةبَي قورسرتي بكةين، بؤية رام لةطةَل كاك ثَيشةوا و هةر هةظاَلَيكي تر 

 سزاية زياتر بكرَي.
 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح

  ةرموو وةزيري هةرَيب.
 بةرَيز د.ظااَل  ةريد ابراهيب:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
( ي تايبةت بة 65ئةو طلةييةي ئَيستا لة ضاكسازييةكان ئةكرَي ئةوةية لة قانووني عقوبات و ياساي ساَلي )

وة، ئةوةي تيجارةتي ثَي ئةكات و ئةوةي وةري ئةطرَي موخةدةرات هي  حاَلةتَيكي لة يةكرت جودا نةكردؤتة
حةةوكب دراوة، 20و نةخؤى، بؤية طلةيي هةية ئةَلَي كةميةكي زؤر كةم بة دةست كةسَيكةوة طرياوة ) سةةاَل   )

طةةةَل  نةةد لة تةةة با تةةة دةرَي ئةبَي كةةة دَي يةةةك ذوورن  لةةة  ئةو كةسة تةنيا خؤي بةكاريهَيناوة لةطةَل بازرطانةكة 
تةةةوة،  ئةو بازرطانة، جةةودا كردؤ ئةو ياساية يةكَي لةخاسلةتة باشةكاني ئةوةية هةموو حاَلةتةكاني لة يةكرت 

ئةةةوة  ئةةةبَي  حةةاكب  ئةةةرَي  سةةية،  سةةيت شةخ نةةة مةبة هةةاوردة كرد ئةةةو  كةةةهاتووة  لَيرة مةبةسيت هاوردة كردن 
ئةة يةةة،  بةةة كيلؤ كةةردن  بةةة لةيةكرت نةكاتةوة كة بؤ مةبةسيت شةخسي ضةند يةرامَيه و بؤ هاوردة  سةةة  ةو كة

يةَةرة  بةةدات، ل نةةة ال لةةةو حاَلةتا نةةاتوانَي  بةةةكاردَييَن،  سةةي  ئةةةيرازي شةخ بةةؤ  لةةَي  حةةاكب ب كيلؤ لة دةسيت بيطريَي 
تةةؤ  كةةة  سةةية،  سةةيت شةخ بةةؤ مةبة يةَةرة  يةةة، ل ئةةةيرازي تيجارة دياري كراوة ، لة حاَلةتي يةكةم بامسان كرد كة 

سةة سةةةكة  يةةارن، ديرا تةةةكان د سةةي حاَلة سةةيت شةخ سةةةر مةبة يةةة  هةةي  دَي بةةةاَلم  ئةةةكات،  يةةاري  قةةةزائي د ولتةي 
تةةؤ  لةَةَي  نةةةكردوة ب يةةاري  يةةةي د تةةَي كةم هةةي  واَل ياسايةكب نةخوَيندؤتةوة بة ديراسة و موقارةنة، ثةرلةماني 
ئةوندة كةميةت لة دةست طريا بة بةكارهَينةري شةخسي دائةنرَي، ئةوةي جَي هَيشتووة بؤ سولتةي قةزائي 

يةةة )و ئةويش بة ديراسة كردني خةل ئةةةو دةقة ( 2فيةتي بابةتةكة، زؤر جار تاجريَيكي زؤر طةورةية، بةاَلم 
تةةاجريَيكي زؤر  سةةة  ئةةةو كة تةةةوة  بةةؤي روون ئةبَي قةةةزا  لةةة  تةةةحقيق  بةةة  يةةي  بةةةاَلم دوا طةةريَي،  لةةَي دة يةةةرامي 
مةةة  تةةة تةرجو كةةوردي زؤر زةمحة بةةة  عةةةرةبني و  سةةتةلةحةتانة  ئةةةو مو طةورةية و ئةوةي لة دةسيت طرياوة، 

نةة يةةة كرد بةةاو ني كةةة  كةةوردي  سةةتةلةحَيكي  هةةةر مو شةةت  لةةة تةني سةةايي  نةةةي يا كةةةم ليذ شةةنيار ئة يةةة ثَي ي، بؤ
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سةةانةي  ئةةةو كة بةةؤ  هةةةم  يةَةت  مةةة هوم ب ئةةةوةي  بةةؤ  بةةيَن  قةةةوس دا نةةاو  لةةة  عةةةرةبي  بةكارهَيناني موستةلةحي 
يةةة تةتبيقي ئةكةن و هةم بؤ ثةرلةمان، بةاَلم بةكارهَيناني كةسي دواجار بؤ ثةرلةمانة ئايا تة يةةدي كةم حد

ضةةونكة  ئةكات يان نا، بةاَلم دياري كردني كةمية رائةطةينب ئةبَيتة هؤي بازرطاني زؤر طةورة نةجاتَي بيَب، 
مةةن  لةةة  ئةةةوةي  كةةردووة،  يةةاري  ئةوكات بازرطان ديفاع لة خؤي ئةكات، موحامي ديفاع ئةكات، ئةلَي قانوون د

 يةك ساَل هني ناكرَيب، سوثاس.( تةنيا 31( يةرامة، كةواية بةثَي ماددةي )5طرياوة )
 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح

  ةرموو كاك عةلي نوقتةي نيزامي.
 بةرَيز علي محة صاحل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةةةمي  ئةةةلَي بةر نةةةر،  بةةة بةكارهَي مونتيج مونتيجة، مونتيج لة بازرطانيش حوكمي قورسرتة، مونتيج ئةبَي 

 ، بةرهةمهَينةر يةعين مونتيج.بَييَن
 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح

 سوثاس،  ةرموو ليذنةي تايبة ةند.
 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةاددا ) كةةو ل  كةةرن،  تةةة  سةةايي ها نةةةي يا سةةتةي ليذ سةةيار ئارا ئةةةعال د30ثر حةةةدَي  نةةةبيت  كةةةمرت  مةةةنطا  شةةةى  يةةار ( 
نةةد 85نةبووية، وةكو ديارة لة ماددَي ) ( َي قانوونا عقوباتَي عَيراقَي جةرميَيت تةسلية ديار كري، ل ظَيرَي كةليما بة

كةةَيمرت  هةةةيظَي  شةةةى  سةةيت  يةَةرَي نظي ضةةةندة؟ ظ نةةزم  ئةةةعال و  حةةةدَي  حةةةبس  يةةت  يةةار ب كردن يةعين حةبس، ضاوا د
يةةار شةةةديدة، د حةةةبس  نةةة،  سةةيت ني حةةةبس بة مةةاددَي ) نةبيت، كةواية  نةةا  سةةيت ذ )85كر سةةا بة يةَةذَيت حةب ( 24( دب

ئةةةدنا 5( هةيظا ثرت بيت و )3( هةيظة، حةبسا شةديد )3سةعاتا حةتا ) حةةةدَي  مةةادام  يةةة  نةةةبيت، كةوا ( ساَلة زياتر 
هةةةبيت، ذ  يةَةت  ظةةَي ثرؤذ سةةيايي  كةةةموكورتي  لةةةك  سةةتة طة دياري ئةكرَي شةى هةيظة بةمةعناي حةبس شةديدة، را

ثةةرؤذة ب بةر هندَي ثةر قةةانووني و  شةةنيازَيت  سةةَيت ثَي بةةوو، دوون  كةةر  مةةة  سةةتةي  سةةتيعجال ئارا سةةيفةت ئي لةماني ب 
قةةانووني ل  سيفةت ئيستيعجال، هةروسا ذ بةر كو ئةظ ثرؤذة ل ئةجنوومةنا وةزيران هات، طةلةك  لتةرَين ياسايي و 

بةةةر  ئةجنوومةنا وةزيران دةرباز بووية، مةجليس شووراى ثَيداضوونا ل سةر كري، مةةة ذي، ذ  كاتَي دَيتة بةردةسيت 
 هةندَي طةر ئةظ خةلةلة هةبن ببوورن، سوثاس.

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح
  ةرموو كاك شاخةوان.

 :رؤوف مصطفىبةرَيز شاخةوان 
 بةرَيزسةرؤكي ثةرلةمان.

 و ثَي بذاردنيش زياد بكرَي، سوثاس.( رةئي ئَيمة واية سزاي بةند كراو زياد بكرَي 31لة ماددةي )
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 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح
 ( دوايي ثشوويةك وةرئةطرين.32 ةرموو ماددةي )

 بةرَيز رؤذان ابراهيب علي: 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( :32ماددةي )
ثةةَي  سزا ئةدرَي بة بةند كردن بؤ ماوةيةك لة شةى مانط كةمرت نةبَي 1 بةةة  نةةةبَي و  يةةاتر  سةةاَل ز و لة دوو 

تةةر 5( مليؤن دينار كةمرت نةبَي و لة )3بذاردنَيه لة ) سةةاني  بةةة كة طةةة ل سةةَي رَي هةةةر كة ( مليؤن زياتر نةبَي 
بةةةريش  بةةةبَي بةرام طةةةر  هةةةتا ئة خةةؤي  شةةوَيين  لةةة  بدات ماددةي هؤشبةر يان كارتَيكةري عةقلي بةكاربَييَن 

 بوو.
شةةوَييَن -2 هةةةر  لةةة  يةَةت  يةةان بطري شةةبةر  مةةاددةي هؤ بةةةكارهَيناني  بةةؤ  سةةَيندرابَي  يةةان رةخ بةةَي  مةةادة كرا كةةة ئا  

نةةاكرَي  يةةادة  يةةة ث ئةةةو برطة مةةةكاني  كارتَيكةري عةقلي تَيدا بةكارئةهَينران لةطةَل ثَيزانيين بةو كارة و حوك
يةةان بةةَي  مةةادة كرد كةةردووة ئا سةةت  شةةوَينةي درو ئةةةو  سةةةي  يةةان ئةوكة ضةةة  يةةان بنة يةةان ذن  يةَةرد  سةةةر م  بة
سةةزاكان  سةةاي  مةةةكاني يا نةةي حوك ضةةاو كرد طةةةَل رة شةةتةجَيية لة يةةدا ني ئةةةوةي تَي يةةان  بةةَي  بةةؤ كرد سةةاندني  رةخ

 دةربارةي بةشداري ثَي كردن و هةواَل نةدان لةسةر تاوانةكان.
هةةةر 5( مليؤن دينار كةمرت نةبَي و لة )2سزا ئةدرَي بة ثَي بذاردنَيه لة ) 1 -2 نةةةبَي  ( مليؤن دينار زياتر 

سةةةكاني كةسَي  لةةة  ةةرةي ثرؤ ئةةةجنامن  بةةرةي دةر لةةةو  يةةاد  بةةةبري ز عةةةقلي  كةةةري  ماددةي هؤشبةر يان كارتَي
نةةةي  يةةةكان لةوا جةةةي جياواز بةةةو مةر يةَةداطرتيَب  سةةيت ث يةةان دة كةةات  سةةت ب كَيش كردن يان كةمرت لَيني بةردة

 خوارةوة زياتر نةبَي:
 % برانةي لة يةك طرام زياتر نني.10أ 
لةةة  25طرام زياترن هتا  % لةو برانةي لة يةك5 -ب يةَةدارو  طةةة ث يةةاتر  25طرام بةو مةرجةي رَي طةةرام ز لةةي  م

 نةبَي.
 طرام زياترن. 25% لةو برانةي لة 2 -ج

 % لة ماددةي هؤشبةر يان كارتَيكةري عةقلي جا برةكةي هةرضةند بَي. 5د– 
بةةذاردنَي -2 ثةةَي  بةةة  كةةردن و  نةةد  تةةة بة لةةة )لة حاَلةتي طةرانةوة بؤ ئةوان سزايةكة ئةبَي نةةار  59ه  يةةؤن دي مل

 ( مليؤن دينار زياتر نةبَي يان بة يةكَي لةو دوو سزاية.10كةمرت نةبَي و لة )
شةةوَيين  -3 لةةة  كةةة  هةركةسَي بزانَي بة بووني ئةو رووةكة هؤشبةرانة لةو ياساية دةقيان لةسةر كراوة 

ةوا سزا ئةدرَي بةو ضاندرابن بؤ مةبةسيت ناِرةوا و دةست ثَيشخةري نةكات بؤ هةوَلدان لةسةري، ئ
 سزايةي لة خاَلي يةكةمي برطةي دووةمي ئةو ماددةية دةقي لةسةر كراوة.
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 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح
كَي قسةي هةية؟ )كاك سةروان، كاك جيهاد، طوليزار خان، كاك جةالل، كاك دياري، سةرضنار خان، حةسبية 

 ةرموو سةرضنار خان.خان، دكتؤر طةالوَيذ(،  
 بةرَيز سةرضنار امحد حممود:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةةابَيكي  بةةات  قةةانووني عقو ضةةونكة  ئةةةزامن،  يةةادة  يةةةكي ز قسةم لةسةر برطةي سَييةمي ئةو ماددةية، بة برطة

نةةراوة، بةةؤ دا لةةة  هةية باسي )احلجام عن االخبار( ئةكات ئةو هةواَلدةرانةي كة ئةخبار نادةن، خؤي عقوبةي 
كةةرَي،  سةةزادان ب سةةاي  لةَةدان يا لةةة هةوا ضةةاوي  هةمان ماددةي يةكةمي ئةو ياساية لة برطةي دووةميش ئةلَي رة

 ئةوة هةر البرَي ئاسايية، ضونكة لة ياسايةكي تر هاتووة، سوثاس.
 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةبةرَيز هَيمن امحد 

  ةرموو كاك جيهاد:
 بةرَيز جهاد حسن ابراهيب:

 رَيز سةرؤكي ثةرلةمان.بة
خةةؤ  كةةو  ثيََشنيارا من ل سةر ظان سزاية وةكي ديار كو ئةظ كةسانَيت شؤلَي موخةدةراتَيت كةن،ذ بؤ هةندية 
خةةةدةري  هةةةذار مو بطةهنينة وان كةسَيت دةولةمةند كو كارَيت وان بينة دةرَي، هةطةر ئيىتيمالة  ةةةقري و 

ئةةةظَي  ناكَيشن، ئيال ناديرةن ئَيه تووى ببينت، ئةظ كةةو  نةةد  سةةَي دةوَلةمة بةةؤ كة كةةَيمن  سةةيت  هةةةن را سةةزايةت 
 دياردة هةن، ئةز دطةل هةندَيمة كو ئةظ سزاية زيادة بينت، سوثاس.

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةبةرَيز هَيمن امحد 
  ةرموو كاك جالل.

 الل حممد امني:بةرَيز ج
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةكةم، سوثاس. ثشتطريي قسةكاني كاك جيهاد
 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةبةرَيز هَيمن امحد 

  ةرموو حةسيبة خان.
 بةرَيز حسيبة سعيد ابراهيب:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةةة 32ماددةي ) يةةةك  بةةؤ ماوة كةةردن  نةةد  بةةة بة ئةةةدرَي  سةةزا  ( كةسةكة ديار نيية سزا ئةدرَي، ض سزا ئةدرَي؟ 

كةسةكة كةسي ئالودةبووة شةى مانط كةمة، ثَيويستة بةالي كةم ساَلَيه و  شةى مانطـ، ئةطةر مةبةست لة
ضةةاودَيري، دووةم،  يةَةر  لةةة ذ يةةة  لةةةو ماددة تةةةوة  ثةةاك بَي سةةتةي  سةةيت جة بةةة درو ئةةةوةي  بةةؤ  بةةَي،  مةةانط  شةةةى 
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نةةراوة  مةةاوةيش دا ئةةةو  نةةراون و  نةةةي دا ثةةَي بذاردنا ئةةةو  سةةزاكان  نةةدي  كةةؤي بة سةبارةت بة سزاكان لة هةموو 
 ؤية ثشتطريي مامؤستا جيهاد دةكةم، سوثاس.كةمة، ب

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: حةمةصاحل/بةرَيز هَيمن امحد 
  ةرموو كاك دياري.

 بةرَيز دياري انور محة رحيب:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةةاري  كةةةم د طةةةي ية كةةةم و بر مةةاددةي ية ثشتيواني سةرضنار خان و حةسيبة خان و مامؤستا جيهاد ئةكةم، 
بةةؤ نةكر سةةا  نةةي يا لةةة دةركرد يةةربةت  سةةووكن، ع سةةان و زؤر  سةةزايانة زؤر ئا ئةةةو  كةةةم  كةةا ئة اوة كَيية؟ دووةم، ت

بةةؤ  كةةة و ةةان  بةةؤ دكتؤرة ئةوةية ئةو دياردةية كةم بكرَيتةوة يان بنرِب بكرَي ئةبَي سزاي قورسي بؤ دابنرَي، 
كةةةن و كاروباري خؤيان، بةاَلم بةراسيت بؤ بةكارهَينةر تاحةدَيه، بةاَلم بؤ  هةةاوردةي ئة نةةةي  طةةان و ئةوا بازر

 ئةوانةى بةرهةمي دَينن زؤر زؤر كةمن، سوثاس.
 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح

 سوثاس،  ةرموو كاك سةروان.
 بةرَيز سةروان حممد علي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ضةةونكة 32لة ماددةي ) هاوِراي ثَيشنياري مامؤستا جيهاد و هاوِرَييامن، بةاَلم سةةووكن،  سةةزاكان زؤر  ( هةموو 
( ئةطةر سةيري بكةي ئةرز و ئامساني  ةرقة، لةوال لة سَيدارة ئةدرَي، لَيرة 26( و ماددةي )32لة ماددةي )

هةةةمو  سةةاَلةكان و  هةةةم  بة سَي يان ثَينج مليؤن زياتر نةبَي، ديسان ئةلَيب ئةطةر سزاكان ئةوةندة سووك بن 
تةةة 11راسيت روو لةزياد بوون ئةكات، ئةطةر ئَيستا )مةبلةيةكان بة يةةام ئةبَي يةةة دَلن بةةوو هة تةةووى  هةةةزار   )

 (، بؤية هةندي قورس بَي بؤ ئةوةي لَيي برتسي، هةم لة مامةَلة كردن هةم تووى بوون.110000)
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان. صاحل/حةمةبةرَيز هَيمن امحد 

  ةرموو طليزار خان.
 يد حاجي:بةرَيز طليزار رش

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةةارة  شةةةي دوو طةةةر و مةةن ئة بةةة راي  نةةةوة  ماددةي دووةم، خاَلي دووةم نة سي تَيبينب هةية، لة حاَلةتي طةِرا

 كردن بنووسني باشرتة، سوثاس.
 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح

  ةرموو دكتؤرة شايان.
 

 مد:بةرَيز شايان كاكة صاحل حم



 290 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةةةر 32ماددةي ) قةةي لة سةةاية دة لةةةو يا ( برطةي سَييةم، هةر كةس بزانَي بة بووني ئةو رووةكة هؤشبةرانة 

نةةةي  كراوة كة لة شوَيين ضاندرابَي بؤ مةبةسيت نارةوا، ثَيشنيار ئةكةم بة بووني بةرهةمهَيناني ئةو رووةكا
بةةؤ بةر كةةراوة  هةةةموار  لةةةكاني  بةةؤ هَي كةةة كةةة  كةةة  نةةةي  ئةةةو رووةكا ضةةونكة  شةةبةر،  مةةاددةي هؤ هةةةمهَيناني 

سةةزاكان  لةةة  هةةي   هةةاتووة،  كةةان  يةةة كراوة لةةة قةدة بةةةس  شةةبةر  مةةاددةي هؤ بةةؤ  كةةراوة  هةةةموار  لةةةكاني  بؤهَي
 نةمبينيوة، سوثاس.

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح
  ةرموو وةزيري هةرَيب.

 هيب/ وةزيري هةرَيب بؤ كاروباري ثةرلةمان:بةرَيز د.ظااَل  ةريد ابرا
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةةة  نةةة،  كةةراون كَي يةةاري  سةةةكانيش د ىةةَييَن، كة خةةؤي  كةةو  ئةةةوةين وة طةةةَل  مةةة لة نةةة، ئَي هةموو حاَلةتةكان جيا
 ماددةكاني تريش كةسةكان كَين عقوبة ئةدرَين.

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح
 رموو ليذنةي تايبة ةند. ة

 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةتة  مةةة، را بةةة يةرا سةةةبارةت  يةةارة،  كةةة د سةبارةت بة برطةي يةكةم ديارة كَي سزا ئةدرَي، لة كؤتايي جوملة
كةةو ثَي جةةةنابي عقوبةيةكي ئةسلية بةثَيي قانووني عقوباتي عَيراقي، بةاَلم عقوبةيةكي ئيزايف لَيرة، وة شةةرت 

بةةةي  طةةةَل عقو يةةة لة يةةةكي ئيزا  وةزير باسي كرد، ئةوة نيية بس عقوبةكةي يةرامةية كةمة يان نا، عقوبة
 تر كة بةند كردنة يان زينداني كردنة،  سوثاس.

 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:حةمةد بةرَيز هَيمن امح
  ةرموو كاك بااَلنبؤ.
 بةرَيز بااَلنبؤ حممد علي:

يةةاوازي ئَيمة وةك بةةةس ج كةةرَي،  قةةورس ب سةةزاكان  ئةةةوةين  و ليذنةي ئاسايش و بةرطري وَيراي ئةوةي لةطةَل 
مةةاددةي ) يةَةواني  مةةاددةي )32( و )26ن يةةة  يةَةوة 26( ئةوة طةةاني ث ئةةةهَينن و بازر سةةانةية بةكار ئةةةو كة بةةؤ   )
 نن، سوثاس.( بؤ ئةو كةسانةية رَيطة خؤشكةرن بؤ كةسانَيه ئةو ماددةية بةكاردَي32ئةكةن، ماددةي )

 ان:صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمحةمةبةرَيز هَيمن امحد 
مةةادة 2-45سوثاس، ئةطةر سةرجني تر هةية، دانيشتنةكة هةَلئةطرين بؤ سةعات ) خةةؤي ئا كةةاتي  لةةة  ( تكاية 

 ( ةوة دةست ثَي بكةينةوة.33بن بؤ ئةوةي لة ماددةي )
 بةشى دووةم



 291 

 ةمان:/ سةرؤكي ثةرلنيحس بةِرَيز د. رَيواز  ايق
( خبوَينةوة نيسابى ناوَى جةلسةى 33دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةينةوة،  ةرموو كاك رؤميؤ ماددةى )

 طفتوطؤ بةس بؤ ئينعيقاد ثَيويستة  ةرموو.
 بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 :33ماددةى

ةوةى ئةو ماية طوَيزراو و نةطوَيزراوانة بدات بؤ يةكةم: ثَيويستة لة سةر دادطاى تايبة ةند بِريارى طلدان
(ى ئةم ياساية دةقيان 27( و )26هةر كةسَيه يةكَيه لةم تاوانانةى ئةجنامدا بَيت كة لة هةردوو ماددةى )

 لةسةر دراوة.
 دووةم:
ثَيويستة لة سةر دادطا دَلنيابَيتةوة لة سةرضاوةى راستةقينةى ئةو مايانةى لة بِرطةى يةكةمى  -1

ماددةية دةقيان لة سةر كراوة لَيكؤَلينةوةى مايةكانى طوَيزراو و نةطوَيزراوانةى مَيرد و ذن و ئةو 
 منداآلكانيان يان جطة لةوان كة لة ناوةوة يان دةرةوةى هةرَيب دةطرَيتةوة.

دادطا بِريارى دةست بةسةر داطرتنى مايةكانى تؤمةتبار و هاوسةر و مندااَلكانى يان جطة لةوان  -2
( و 26ةطةر بؤى سةنَينرا كة دةرئةجنامن بؤ يةكَيه لةو تاوانانةى لة هةردوو ماددةى )دةدات ئ

 (ى ئةم ياساية دةقيان لةسةر دراوة.27)

بانكة عَيراقييةكان يان بيانييةكان ئةوانةى لة هةرَيب كار دةكةن ثابةند دةبن بةوةى طشت  -3
ن لةالية لة رةسيد و هةَلطرياوة سثاردة و داتاياكان بدةنة دادطاى تايبة ةند بؤ ئةوةى بزانَي ضييا

ثشه و سةنةد و هةر مايةكي ديكة كة خاوةندارَييت دةكا دةطةرَيتةوة بؤ ئةو كةسانةى 
لَيكؤَلينةوةيان لةطةَلدا دةكرَى لة سةر ئةو تاوانانةى لةم ياسايةى دةقيان لة سةر كراوة لةطةَل 

 ان دةست بةسةر داطرتنيان.جَيبةجَي كردني بِريارةكانى دادطا بة طلدانةوة ي

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي
 ( قسة بكا؟  ةرموو طوليزارخان.33)وَى لة ماددةى ةكَي ئةي

 
 
 

 بةِرَيز طليزار رشيد حاجي:
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كةمةى موختةسة، ( يةكةم ثَيويستة لة سةر دادطاى تايبة ةند تةبعةن ئةمة تةرجةمةى مةح33ماددةى )

بة رةئي من تايبة ةند لَيرة وشةيةكى قانونى نيية، بة رةئيمن بنووسني لة سةر دادوةر لة لَيكؤَلينةوة، 
 يةعين قانوني تر دةبَي، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي
  ةرموو كاك سروان،
 بةِرَيز سروان حممد علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ببورة لة هةموو ماددةكان ئةوةى ئةو ثِرؤذةى بَلَيني راثؤرتى هاوبةى و ئةوانة ئةوةى كة مةحكةمةكة 
دةكات دادوةرةكة تا ئَيستا ئاماذةى ثَي نةكراوة، ئةدى ئةطةر بؤ  وونة من دادوةر مب، بةآلم بِريارَيكى 

رَى زؤر باى دةبَي سزاى ئةو كةسةى ميزاجيب دا بَلَيني سزاى دادوةرةكة ضي دةبَي؟ لةوة ئةطةر ئيزا ة بك
 كة بةهةَلة مةحكةمةكة دةكات، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي
  ةرموو كاك كاروان.

 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ان يان بانكة بيانييةكان ئةوانةى كة ( لة بِرطةى سَييةم باس لةوة دةكات، بانكة عَيراقييةك33لة ماددةى )
لة هةرَيب كار دةكةن ثابةند بن بةوةى كة رةسيدةكانيان ئاشكرا بكةن، كةشفي حيسابي كةسي لَيكؤَلةوةر 
بكةن، ئةو كةسةى كة لَيكؤَلينةوةى لةطةَل دةكرَيت، بةآلم لة ئةساسدا ثَيب واية ئةوا لةطةَل ياساي )ثايظةر 

، ئايا ئةو بانكانة كة لَير كار دةكةن بة ياساكانى خؤيان ئةوةى كة من عيلمب بانكينط( تةناقوزات دةكات
ثَي هةبَيت زانيارى نادةن، داوا لة بةِرَيزتان ياخود لة ليذنةى ياسايي وابزامن كةسيان لَيرة نيية ئةطةر 

 روونكردنةوة بدةن لة سةر ئةو بابةتة، سوثاس.
 ةمان:/ سةرؤكي ثةرلنيحس بةِرَيز د. رَيواز  ايق

  ةرموو شادى خان.
 بةِرَيز شادى نوزاد وةهاب:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وشةى ماية لةم ماددةيةدا لة هةموو بِرطةكاندا دووبارة بؤتةوة، كة بةعةرةبييةكةى ئةموال مةنقولةية، 
ستة ئةوة ئةموال مةنقولة ماية ناكات وشةيةكى تر دةكات لة كورديدا كة ئةويش موَلكى طوازراوةية، ثَيوي

 بطؤِرَيت، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي
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ليذنة تايبة ةندةكان جةواب دةدةنةوة، دةتةوَى قسة بكةى يان دةتةوَى جةواب بدةيتةوة وةكو ليذنةى تايبة ةند 
ةر مينةسة ئةطةر ويستان نا قسة نابَيت، ضونكة ناوت نةنووسيوة بةِرَيزان ئةندامانى ليذنة تايبة ةندةكان لةس

قسة بكةن، دةبَي لةطةَل ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمان دةست بةرز بكةنةوة، دةر ةتى جواب دانةوة دةر ةتَيكى 
مومةييةزة، بةآلم دةتوانن ئيستيفادةى لَي بكةن، بةآلم بؤ قسةكردن دةبَي دةست بةرزبكةنةوة وةكو هةر 

قوبةى دادوةر، لة راستيدا دادوةر ئةركى خؤى جَيبةجَي نةكات لة بوارى ئةندامَيكي ترى ثةرلةمان، سةبارةت بة ع
دادبيين ياساي تايبة ةند بة خؤيانيان هةية، ثَيويست ناكات لةم ياساية قسةى لة بارةيةوة بكةين، ئةوةى كة سِرى 

َيكدا موعامةلة دةكةن لة ناو ( با بَلَيني ئةو كةسانةى كة لة بانقَيه يان لة بانقعمالءمةسرةيف يان نهَيين ثاراستين )
قةوانينى عَيراقيدا موعتةرة ة بانقةكة حكومى بَي يان بانقي تايبةتي بَي، سِريةى مةسرةيف ثارَيزراوة يةكَيكة لةو 
مةباديئانةى كة ئيشى لة سةر دةكرَى، ئيال مةحكةمة دةتوانَي وا بكا كة رةسيدى يةكَيه ئاشكرا بكا، يان با بَلَيني 

 دوةر دةتوانَي ئةوة بكا، ليذنةكان هي  قسةيةكتان نيية، ماددةى دواى ئةوة،  ةرموو باآلنبؤ،قةرارَيكى دا
 بةِرَيز باآلنبؤ حممد علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 34ماددةى/ 
يةكةم: لة طشت حاَلةتةكان حوكب دةدرَيت بة دةست بةسةرداطرتنى ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكةرة 

نة كيمياييةكان و ئةو رووةكانةى ماددةى هؤشبةر، يان كارتَيكةرى عةقلي بةرهةم عةقلييةكان و ثَيشي
دةهَينن، لةطةَل ئةو كةرةستةو ئامَيرو كةلوثةل ولةخؤطرتةى بةكارهاتووة و بؤ ئامرازى طواستنةوةى طرياو 

 ثاك.كة لة ئةجنامى تاوانةكة بةكارهاتوون ئةويش بة ثَيشيل كردنى ما ةكانى كةسانى ديكةى نياز 
دووةم: طشت ئةو ماددة هؤشبةر و كارتَيكةرة عةقلي و ثَيشينة كيمياوييانةى طرياون راستةوخؤ بؤ ئةو 

 اليةنانةى تايبة ةندن بة ثاراستنيان دةنَيردرَيت.
سَييةم: حوكب دةدرَيت بة داخستنى هةر شوَينَيكى مؤَلةتدراو بة هاوردةكردن يان هةناردةكردن يان 

ؤشبةرةكان يان كارتَيكةرة عةقلييةكان، يان ثَيشينة كيمياييةكان يان بةردةست طواستنةوةى ماددة ه
ى ئةم ياساية بؤ ماوةيةك لة يةك مانط كةمرت نةبَيت و لة هةشتبوونيان ثاَلثشت بة حوكمةكانى ماددةى 

يةك ساَل زياتر نةبَيت داخستنةكةى دةبَيت مايةى قةدةيةكردنى خودى كاركردنةكة يان بازرطانى 
كردني يان دروستكردنى لة هةمان شوَين ض بةهؤى كةسَيه حوكب دراوةوة بَيت يان يةكَيه لة تاكةكانى ثَي

خَيزانةكةى يان هةر كةسَيكى ديكة كةسي حوكب دراو شوَينةكةى بةكرَى ثَيدابَيت يان دةسيت لَي 
ةر كةسَيه مايف هةَلطرتبَيت بؤى دواى رووداني تاوانةكة و قةدةيةكردنةكةى خاوةن شوَينةكة يان ه

 عةيين بةسةردا هةبَيت ناطرَيتةوة، ئةطةر ثةيوةندى بةتاوانةكةوة نةبَيت.
ضوارةم: ثَيويستة لة سةر دادطا سةربارى ئةو سزايانةى لةم ياسايةدا دةقيان لةسةر كراوة حوكب بدات بة 

ياتر نةبَيت و ئةطةر ثَيشكةى كردني كةسي حوكب دراو لة ثيادةكردنيدا كارةكة بؤ ماوةيةك لة يةك ساَل ز
طةِراوة بؤ هةمان تاوان لة ماوةى ئةو ثَينج ساَلة دةكةوَيتة دواى دةرضوونى حوكمى كؤتايي 
قةدةيةكردنةكةى ئةوة دادطا بؤى هةية  ةرمان بكات بة قةدةيةكردن بؤ ماوةى سَي ساَل زياتر نةبَيت و 
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كةى يان كؤتايي هاتنى لةبةر هةر قةدةيةكردنةكةى لة رَيكةوتى كؤتا هاتنى جَيبةجَيكردني سزاية
 هؤيةك بَيت دةست ثَي دةكات.

ثَينجةم:/ دةستكردن )شروع( بة ئاماجنى هةر تاوانَيه لةو تاوانانةى كة لةم ياسا سزادراون ئةوا بة سزاى 
تاوانى تةواو سزا دةدرَيت هةروةها بةشدارى كردن لة تاوان بةهاندان بَيت يان رَيكةوتن يارمةتيدان يان 

 شوَينَيكى ديكةى بةشدارى كردن ئةوا بة سزاى بكةرى تاوان سزا دةدرَيت. هةر
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي

( قسة بكات با دةست بةرزكاتةوة؟  ةرموو د.حمى 34هةر ئةندامَيكى ثةرلةمان دةيةوَى لة سةر ماددةى )
 الدين.

 بةِرَيز حمى الدين حسن يوسف:
 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكي

ثَيشنيارى ئةوة دةكةم بِرطةيةك بؤ ئةو ماددةية زياد بكرَى، كة بؤ دادطا هةبَيت بِريار بدات بة 
بآلوكردنةوةى ياخود نةشركردني ثوختةى حوكمة يةكالكةرةوةكة كة دةرهةق بة تاوانبار دةدرَينت، ئينجا 

يةدا هاتووة لة رؤذنامةيةكى  ةرميدا، بة سجن كردن بَي يان بة حةبسكردن كة لةو جةرميانةى كة لةو ياسا
 سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي
  ةرموو سةرضنار خان.
 بةِرَيز سةرضنار امحد حممود:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ثَيناسةى شروعي كردووة، 31بِرطةى ثَينجةم كة باسي )شروع( دةكا و لة قانونى عوقاباتدا ماددةى )

كرَى عقوبةى شروع و عقوبةى جةرميةى تام هةمان شت بَي، يةعين ئةوا موخالة ةى مةبادئي عامةية، نا
 سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي
 كاك بذار تةركيزت هةبوو لة سةر ئةوةى سةرضنار خان يةعين بة عةزةر بن،  ةرموو حةسيبة خان.

 بةِرَيز حةسيبة سعيد ابراهيب:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة دانيشتين دوَينَيدا بِريارى ئةوة درا كة ئةو دانيشتنة بة شَيوةيةكى داخراو بَيت و نةطواسرتَيتةوة لةبةر 
مةترسييةكانى ئةو بابةتة لة سةر كؤمةَلطا، بةآلم ئةوةى ئَيرة ئةوةى من لة سزاكان بةدى دةكةم لةبةر 

و ياساية زؤر نةرم مامةَلةى كردووة لةطةَل ئةو كةسانةى كة تاوانبارن، ئاسانى سزاياكان باشرتة، يةعين ئة
ثَيب باشرتة كؤى طشيت سزايةكان قورسرت بكرَين لة سةر ئةو كةسانةى تايبةتةن كة بازطانى ماددة 
هؤشبةرةكان دةكةن، بةنيسبةت خاَلي دووةم دةَلَي طشت ئةو ماددة هؤشبةر و كار تَيكةرة عةقلي و ثَيشينة 
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ياوييانةى طرياون راستةوخؤ بؤ ئةو اليةنانةى تايبة ةندن بة ثاراستنيان دةنَيردرَيت، ئايا ئَيمة كاتَيه كيم
كة ماددةيةكى هؤشبةر دةست بةسةر دادةطرين، بؤ ئةوةية كة بثارَيزرَى ياخود لَيرةدا ثَيويستة وشةيةكى 

 رَين، ثَيويستة كؤتايي ثَي بَي، سوثاس.ديكةى زياد بكرَى تايبة ةندن بة ثاراستنيان تاوةكو لة ناو دةب
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي

  ةرموو كاك شَيخ.
 حممد علي: ظاهر بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةناوى خوداى طةورة، بِرطةى دووةم طشت ئةو ماددة هؤشبةر و كارتَيكةرة عةقلي و ثَيشينة كيمياوييانةى 

ةوخؤ بؤ ئةو اليةنانةى تايبة ةندن بة ثاراستنيان دةنَيردرَيت، ثَيشنياز دةكةم لة ذَير طرياون راست
ضاودَيرى ليذنةيةكى تايبة ةند لة ناو بربَين و بةشَيوةيةكي ئاشكرا و بةذدارى هؤكارةكانى راطةياندن و 

 ثشتطريى حةسيبة خانيش دةكةم، سوثاس.
 لةمان:/ سةرؤكي ثةرني ايق حسبةِرَيز د. رَيواز 

  ةرموو شادى خان.
 بةِرَيز شادى نوزاد وةهاب:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بِرطةى دووةم طشت ئةو ماددة هؤشبةر و كار تَيكةرة عةقلي و ثَيشينة كيمياوييانةى طرياون، 34ماددةى )
دني يان ثَيشنيار دةكةم لة دواى ئةمة ئةم بةشةى بؤ زياد بكرَى هةموو ئةو كةلوثةالنةى لة دروستكر

بةرهةم هَينانى ماددةى هؤشبةر ياخود كارتَيكارة عةقلييةكان بةكارهَينراون لة مةوقعي جةرميةكة 
ئةوانيش دةسيت بةسةر دابطريَى ثشتطريى رايةكةى بةِرَيزيان دةكةم بؤ لة ناوبردني بة شَيوةيةكى ئاشكرا 

 لةبةرضاوى هةموو هاوآلتيان، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان. /نيبةِرَيز د. رَيواز  ايق حس

 كاك بذار قسةيةكتان هةية  ةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة سةر شروع ئةذى د طةل هندَيمة كو شروع عقوبا وى ث ةكى سوكرت لَي بَي وةكو تَيبيين كو زانني شروع 
هةي روكنى ماددى تةحقيق بوى، بةآلم  ضيية؟ شروع ئةوة ئةو كةَسَيت تاواني دكةت حةزا تاوانَى ل دةظ

نةتيجة تةحقيق نةبووة، ب سةبةبَي زرو ةكي خارجي نةكو ئرِيادا ئةو كةسَيت تاوانَيت كةت ذ بةر هةندَى 
مادام نةتيجة تةحقيق نةبووية ثَيتيظيية  ةرقَيت هةبَيت ناظبةرة بكةرَى ئةسَليدا و حاَلةتَى شروعَيدا 

اقي مةوقفي سةر هةى ئةطةر ئيعدام دَى تةخفيف بت بؤ سجن مئةبةد ديارة ذى قانون عقوباتَي عَير
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ئةطةر سجن كوئةبةد بوو دةبَيتة سجن موئةقةت و حةبسَي و حةتا دوماهيكَي  ئةذَى وةكو ليذنا ياسايي 
 من ذى ثَي باشة  ةرقي بكةن ناظبةرة بكرَى ئةسَلي و حاَلةتَى شروعَي وةخيَت ثةيدا دبت، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي
نوقتةى نيزاميية؟ وةآلمت هةبَي، لة سةر ضاوان يةعين جةوابي ثةرلةمانتاران دةدةيةوة لة رووى 

ياساييةوة، ئيعتياديية لةوَيش بَي، بةآلم نابَي قسةى خؤت بَي، دةبَيت جةوابَي ئةوان بدةيتةوة لة رووى 
 قانوونييةوة،  ةرموو.

 طه:ر بةِرَيز خدجية عم
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة  1969( ى ساَلي 111ئةوةى كة مةسةلةى شروعة باس دةكرَينت راستة كة لة قانوني عقوباتى عَيراقي ذمارة )
( باسي ئةوة دةكات كة هةر تاوانَيه ئةطةر شروعي تَيدا بكرَينت، واتة روكين مادديةكة 32و  31ماددةى )

كةى كةمرت دةبَي لة جةرميةى تامة، بةآلم لةم ياسايةدا كة باسي جةرميةى بةتةواوى نةهَيتةدى، ئةوة عقوبة
موخةدةرات دةكات بة ئيعتيبارى ئةوةى كة جرائيب داواى دةكرَيت جةرائيب زةرةر و جةرئيب خةتةر، ئةوجا ئةو 

ب واية لَيرةدا جؤرة تاوانة تاوانى موخةدارةت و تاوانَيكى خةتةرة كة تةهديدى موجتةمةع دةكاتة هةموو، بؤية ثَي
هي  جياوازى نةكرديية لة نَيوان شروعةكةى و ئةوةى كة بةشَيوةيةكى تام ئةجنام دةدرَيت، يةعين لةبةر ئةوةية 

 كة شروع و تامةكة بةيةك جؤر سزا دةدرَيت، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي

 كاك زاهري نوقتةى نيزامة؟  ةرموو.
 حممد علي: ظاهر بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
الشروع ه  ب ء بالتنفيذ الفعل بالقص  ارتكاب راسيت شروع ثَيناسةكراوة لة قانونى عقوباتى عَيراقي )

( كةواتة عقوبةى شروع نيوةى عقوبةى جناية أو جنحة وق  خاب اثره لألسباب ال دخل ألراد اجلان
 ئةسَلةكةية، مةبدةئة عامةكةية، سوثاس. 

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسةِرَيز د. رَيب
  ةرموو رؤذان خان،
 بةِرَيز رؤذان ابراهيب علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( دووةم ئةو اليةنانةى تايبة ةندن بة ثاراستنيان، ئةوة ماددة 34بةس بؤ روونكردنةوةكي ل سةر ماددة )
وة ئةو ليذنةيةى بِرطةى يةكةمى ئةو ماددةيةى دةقي ( حوكمى طشتييةكان و كؤتاييةكان، دووةم هاتو41)

لة سةر كراوة هةَلدةستَيت بة لة ئةستؤ طرتنى ئةركى بةدواداضوون و سةرثةرشيت كردني طرتن و ثشكنني 
 و ثاراستين عةمباركردن و لة ناو بردني ماددة هؤشبةرةكان، سوثاس.
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 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د. رَيواز  ايق حس
 دواى ئةو  ةرموو باآلنبؤ. ماددةى

 بةِرَيز باآلنبؤ حممد علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 35ماددةى/ 
( ى ئةم ياساية دةقيان 30و 28و 27يةكةم: نابَيت ئةوانةى تؤمةتبارن بةو تاوانانةى لةو ماددةكانى )

 لةسةر كراوة دةستةبةرى ئازاد بكرَين، تاوةكو دةعواكةى يةك اليي بكرَيتةوة.
ةم: ئةو تاوانةى لةم ياسايةدا دةقيان لة سةر كراوة لةو تاوانانة دادةنرَين كة ثَيويستة بؤ دوو

 راستكردنةوةى تاوانباران بةثَيي ياسا.
( ى ئةم ياساية دةقيان لة سةر كراوة بة تاوانى 27و 26سَييةم: ئةو تاوانانةى لة هةردوو ماددةى )

 ئابروبةر دادةنرَين.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسواز  ايبةِرَيز د. رَي

 ( هةر بةِرَيزَيه قسةيةكى هةية؟  ةرموو رووثاك خان،35ماددةى )
 بةِرَيز رووثاك امحد رمحان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من تةنها لة رووى سيايةكردنةوة ثَيب باشة بةو جؤرة بَي، لة دواى دةستةبةر، بة دةستةبةرى ئازاد بكرَين 

 دةربارةى داواكة دةردةضَيت، سوثاس.تاوةكو بِريارى دادطا 
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي

  ةرموو كاك كاروان،
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( لة بِرطةى يةكةم بؤ بِرطةى سَييةم، لة كاتَيكدا لة بِرطة يةكدا باس لةوة دةكرَيت ئةو 35لة ماددةى )

ؤمةتبارانة ناكرَيت بة كة الةت ئازاد بكرَين، خؤى لة ئةساسدا بؤضى هةر ئاماذة بة ماددةكانى ت
( بؤضي ئاماذةى ثَي نةكراوة، داوا دةكةم لة بةِرَيز سةرؤكي 31( ى كراوة، ئةى ماددةى )30و28و27)

( لة 35ة ماددةى )ليذنةى ياسايي كة وةآلم بداتةوة، من ثَيشنياز دةكةم كة ئةوةشي بؤ زياد بكرَى و ل
( بة تاوانى ئابِرووبةر دادةنرَين، خؤى ئةوةى لة 27و26بِرطةى سَييةم كاتَيه دةَلَيي كة تةنها ماددةكان )

ئةساسدا ئةوةى ثزيشه دةيكا لة هةمووى ئابِرووبةرانةترة، ضونكة ثزيشه كةسَيكي موختةسة لةم بوارة 
 بِرطةى يةكةم و سَييةم زياد بكرَى، سوثاس.  ( يش بؤ31و30حةقة ئةوةى ئيزا ة بكرَى ماددةكانى )

 / سةرؤكي ثةرلةمان.نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي
  ةرموو كاك بذار.
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 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةطةر بةس كاك كاروان ئيعادة بكات.
 / سةرؤكي ثةرلةمان.نيبةِرَيز د. رَيواز  ايق حس

  ةرموو كاك كاروان.
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( 30و28و 27( باس لةوة دةكات نابَيت ئةوانةى تؤمةتبارن بةو تاوانانةى لةو ماددةكانى )35لة ماددةى )

ى ئةم ياساية دةقيان لةسةر كراوة دةستةبةرى ئازاد بكرَين، تاوةكو دةعواكةى يةك اليي بكرَيتةوة، ئةى 
( ئاماذةى ثَيكراوة، ئةى ئةمانةى كة ثزيشكن كة ئاماذةى ثَيكراوة، لة 31ةى كة كة لة ماددةى )ئةمان

( ى ئةم ياساية دةقيان 27و26بِرطةى سَييةميش بة هةمان شَيوة دةَلَي ئةو تاوانانةى لة هةردوو ماددةى )
كةسةى كة ثزيشكة ثَي ةوانةى  لة سةر كراوة بة تاوانى ئابرووبةر دادةنرَين، من لة راستيدا ثَيب واية ئةو

ياسا كار دةكات و ماددةى هؤشبةر بة ثَي ةوانةوة دةنووسرَيت كة لة رةضةتةيدا لةبةردةست دةتوانَي 
بينووسَيت بةكارى بهَينَيت، بؤ ئةمةى حةقة ئاماذةى ثَي بدرَيت كة تاوانَيكى ئابرووبةرانةية و ئيزا ة 

 كةم و سَييةم زياد بكرَى، سوثاس. ( يش بؤ بِرطةى ية31و30بكرَى ماددةكانى )
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي

  ةرموو كاك بذار.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ى ئةظ ماددة عقوبا وا ثرتة و موحتةمةلة وةكى 30و28و27( بِرطةى يةكةم ماددةكانى )35ماددةى )
قانوون عقوباتا دا وةكو حالةتَيت َيت خةتةر و مةترسيدار ثرت دَينة سةير كرن  طةلَيه مةجالي دى دا

موحتةمةلة ئةظ كةسة بهَيتة بةردان يان ب كة الةت بت، يان موهيب رةظت يةعين حاَلةتَى رةظييَن ثةيدا 
هةردوو بت ذ بةر هندَى ئةظ بِرطة ظى شَيوةى هاتية دانان، سةبارةت بِرطة سَيي ذى ئةو تاوانانةى لة 

بالشرف(، ئةطةر ثَيشنيارةك هةبت  خمية( ى ئةم ياساية دةقيان لة سةر كراوة بة تاوانى )27و26ماددةى )
بالشرف( ئةظ دى ئيزا ةت كةين بةلَي خمية كو ماددةيةكى دى ئيزا ة ببت ئةو ذى ببتة زمنى ببَيتة )

عين تةحديد كرى ئةم نةشَيي هةر بالشرف( تةحديد كريا ب هةندَى جةرائيمادا، ية خميةقانوون عقوبات )
 تاوانةكة هةبت بيخنة ل ضارضوظَى )خملة بالشرف(دا ل ديظ نةسَي قانوون عقوبات، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي
  ةرموو كاك باآلنبؤ.
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 بةِرَيز باآلنبؤ حممد علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

اساية رووبةروبوونةوةى ماددة هؤشبةر و كارتَيكردنة عةقلييةكانة، تَيبيين ديارة ئَيمة مةبةستمان لةو ي
من ئةوةية لة سةر ئةم ياساية ئةوةية ئَيمة ئةوةندةى طرنطيمان داوة بة سزاكان، ئةوةندة طرنطيمان 

شة انةداوة بة رووبةروبوونةوة، لةبةرئةوة رووبةروبوونةوة ئةركَيكة لة ثَيش سزادان، بؤية من ثَيب ب
( دادوةرى تايبةت و بَي اليةن لةم كةيسانةدا 27و26ستب دةكةمةوة لة سةر ماددةى )جةخت لة سةر هةَلوَي
 ديارى بكرَى، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي 
 ماددةى دواى ئةوة،  ةرموو كاك باآلنبؤ.

 بةِرَيز باآلنبؤ حممد علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 36ى/ ماددة
يةكةم: هةر كةسَيه لة نَيو تاوانبارةكان دةستثَيشخةرى بكات بؤ هةوَلدان بة دةسةآلتة طشتييةكان لة سةر 
تاوانةكة بةر لة ئةجنامداني تاوانةكة و ثَيش هةَلسانى دةسةآلتةكان بة دوا طةِرانى ئةجنامدةرانى زانينى 

لة سةر دراوة دةبووردرَيتـ، بةآلم ئةطةر  بكةرةكانى ديكة، ئةوة لةو سزايانةى لةم ياسايةدة دةقيان
هةوَلدانةكة لة دواى هةَلسانى دةسةآلتةكان بَيت بةمة ئةوة لة سزاكان نابووردرَيت تةنها ئةطةر 

 هةوَلدانةكة طرتين ئةو تاوانبارةى ئاسان كردبَيت.
تةوة هةر هةوَل دووةم: بة ثاساوَيكي سووككار دادةنرَيت بؤ ئةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية دةيانطرَي

دانَيه بة دةسةآلتة طشتييةكان لة سةر تاوانةكة لة كاتى لَيكؤَلينةوة يان دادطايي كردن، ئةطةر هةوَلدانةكة 
ببَيتة مايةى طرتنى تاوانبار يان ئاشكرا كردني كةسانَيه بةشداريان كردبَيت لة تاوانةكة و ثةيوةندييان 

 َيو دةوَلةتييةوة.هةبَيت بةباندى تاوانكارى نَيو خؤيي يان ن
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي

  ةرموو كاك كاروان،
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كة لة بِرطةى يةكةم دا هاتووة يةكجار مةتاتيية، يةعنى ئةطةر كةسَيه تاوانَيكى طةورةى كردبَي بؤ جارى  

هةواَل بدات ئؤتؤماتيكي تؤ لَيي خؤى بَي، ئةمة ض جؤرة سزايةكة رةنطة تاوانةكة  ضوارةم خؤى بِروا
 ئةوةندة سووك بكات كةسي تاوانبار زؤر بة ئاساني بتوانَي دةست بؤ ئةم قةزيانة بةرَى، سوثاس.
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 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي
َيه هةية ثَي دةوترَى دووبارة طةِرانةوة سةر تاوان كة خؤى مةبدةئى عام هةية لة قانووني عقوباتدا، شت

دووبارة طةِرايتةوة سةر تاوان لَيخؤشبوونى تَيدا نيية، عقوبةى جارى ثَيشووى دةيطرَيتةوة،  ةرموو كاك 
 كاروان.

 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طةر كةسَيه سَي جار تاوانَيكى كردبَي، بةآلم ئاشكرا نة بووبَي ئةمة ئةكيد واية علمب ثَيي هةية، بةآلم ئة
باس لةو حاَلةتة دةكةم ئاشكرا نةبووة بؤ جارى ضوارةم ثارةيةكى زؤر زؤرى قازانج كردووة، ضونكة بة 
ماددةى هؤشبةر ثارةيةكى زؤر زؤر قازانج دةكات جارى ضوارةم هةواَل دةدات و ئةطةر بزانَى كة ئاشكرا 

واَل دةدات و هي  شتَيكى لة سةر ئيسثات نابَي ئةو كاتة حكومةكةى بةردانة، نازامن ئةمة ضؤن دةبَيت هة
 سزاكةى هةَلدةوةشَينيةوة،

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي
  ةرموو كاك مةم.

 بةِرَيز مةم بورهان حممد قانن:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

است لةوة كرد كة موالحةزةى زمانةوانى ناخةيتة دةنطدان مةشروعة لة جةلسةى رابوردوو جةنابت ب
ئةوةى جةنابت باست كرد، بؤية داوا لة بةِرَيزان ليذنةى ياسايي و ليذنةى ثةيوةنديدار دةكةم كؤى ئةم 
ياساية بةم شَيوةية بِروا عةيبة بؤ ئَيمة، بؤ ثةرلةمان، بةِراسيت زؤر زؤر خراثة تةرجةمةكةى من نوسخة 

بيةكةم لةبةردةم داية بةراورد دةكةم شتَيكي ديكةية، بةراسيت يةعين باى نيية، داوا دةكةم لةو عةرة
برادةرانة حة تةى داهاتوو دةنط دةدرَى لة سةر ئةم ياساية مةسةلةن دةستثَيشخةرى بكات بة هةواَلدان بة 

بة دةسةآلت ئيخبار بة دةسةآلتئةمة زؤر هينة، مةسةلةن دةست ثَيشخةر بَيت بؤ ثَيداني زانيارى بي 
مةعناي ثَيدانى بةخشيين زانياريية جا ئةو شتانة لة رووى زمانةوانييةوة هيوادارم لة دواى جةلسةكة 

 بدرَى بة ليذنةيةكى ثسثؤر، بؤ ئةوةى بةو شَيوةية تَيثةرَينرَى، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي

بةشي دووةمى جةلسةكة ناردوومان بؤ زمانةوان، بؤ ئةوةى تا يةكشةممة بَيتةوة  ئَيمة ثَيش ئةوةى بَيينةوة بؤ
هةموومان بةرثرسني لةوةى ئةم ياساية بة باشرتين شَيوة بِروا هاوكات ثَيشنيار دةكةم لة بةِرَيزان لة ليذنةى 

دادوةرى،  بؤ ئةوةى تا  ( بنَيرن بؤ ئةجنوومةنى37تا26ياسايي هةر ئةمِرؤ نووسراوَيه ئامادة بكةن ماددةكانى )
دووشةممة وةآلممان بدةنةوة ئةم سزايانةى كة لة ناو ئةو ثِرؤذة ياسايةدا هاتووة، ئايا لةطةَل مةبادئى عامة 
ضةندى دةطوجنَي؟ ضةندى  ناطوجنَى؟ و موالحةزاتيان ضيية ئةم ياساية زؤر زؤر طرنطة، طرنطة ثةسةندى بكةين، 

بكةين كة ضووة ناو خةَله لة روومان دَى بَلَيني ئةوة ياساي ئَيمةية، لَيتان بةآلم دةبَي بةشَيوةيةك ثةسةندى 
ناشارمةوة ئةمة هي  بةس نيية هي  ئةوة نيية تا كةس طؤَيي لَي بَي، بةآلم من كة ئةخيوَينمةوة نازامن مةبةسيت 
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امن ئةوة لة ناو قانووندا ضيية، يةعين سزا هةية لَيرة دةخيوَينمةوة نازامن باسي ضي دةكات، ئةى خوَينمةوة ناز
هةية يان نيية؟ ئةحكامةكانى ضني يا ضي نني؟ لةبةرئةوةى بؤ ئةوةى وازح تر بَي ئَيمة ئةو هةنطاوة دةطرينةبةر 

  ةرموو ئاشنا خان،
 بةِرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نى و ئةوانة ثَيشنيارَيكب هةية ئةطةر لَيب ببورة سةرؤكي ثةرلةمان. هةر لة سةر ئةو داِرشتنةوةى زمانةوا
وةربطرن سوثاستان دةكةم بؤ ئةوةى جارَيكى تر تووشي حاَلةتي هاو شَيوة نةبني، بةراسيت ئةو قانوونانةى 
كة عةرةبني وةردةطَيردرَين ثَيش ئةوةى كة خوَيندنةوةى دووةميان بؤ بكرَيت، ثَيش ئةوةى كة بيهَينة ناو 

تةسسة يا بابَليني ئةو ثسثؤرة زمانةوانييانة بة تةواوةتى رَيه و ثَيكي بكةن، قاعةوة ئةو ليذنة موخ
ئةوجا بيهَينة ناو قاعة موناقةشةى بكةين، هةروةكو بةِرَيزت ئاماذةت ثَي دا يةعين ئَيستا ئةوةندة رةكيكة 

رضاومان تَيبيين كوردييةكةى ئةسَلةن هةر نازانى باسي ضي دةكات، ئَيمة لةوة ئةضَى ئةطةر رةوان بَي لةبة
زؤر جدى دروست بيَب لة سةر هةموو ياساكةى ثَي دةوَلةمةند بكةم، بةآلم وةختَيه من تَييناطةم تَيبيين لة 
سةر ض شتَيه بدةم، بؤية زةروورة كامل بكرَى ئةو ثَيداضوونةوةى زمانةوانى بؤ بكرَى، ئينجا بيهَينرَيتة 

 اس.ناو قاعة و خوَيندنةوةى دووةمى بؤ بكرَى، سوث
 ثةرلةمان:/ سةرؤكي نيرَيواز  ايق حسبةِرَيز د. 

 يةكى بوَى ضاكي دةكةين  ةرموو.حةوت رؤذمان لةبةر دةستة تاوةكو خوَيندنةوةى سَييةم هةر ثَيويستي
 عثمان:طةالوَيذ عبيد  بةِرَيز د.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( دةكات، بةآلم هي  111من باسي )حوكمةكاني سزاكان هةمووى تةواو بوو ماددةى ئةخريى ماوة دةزا

سزايةك بؤ ئةو كةسانة دانةنراوة كة ئةو رووةكانة بةرهةم دةهَينن كة بؤ رووةكانيان هةموار كراوة، من 
ثَيشنيار دةكةم جينات بة كوردييةكةى ثَيي دةَلَين بؤهَيل بؤ ليذنةى ياسايي ئةطةر ضاكي بكةنةوة لة 

كة بؤهَيلةكانيان هةموار كراوة بؤ ماددةى هؤشبةر بة مةبةسيت  هةمووى نووسراوة جينات ئةو رووةكانةى
( ئةطةر بكرَيت نباتات مع ل جنيني بغرض انتاج م اد خم ربةرهةم هَينانى ماددةى هؤشبةر )

 ثَيداضوونةوة بة سزاكان ئةوانيشي تَي بكرَى، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي

 ةرموو كاك باآلنبؤ.ماددةى دواى ئةوة  
 بةِرَيز باآلنبؤ حممد علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 37ماددةى/ 
ى هةمواركراو، يان هةر ياسايةكي ديكة 1969( ى ساَلي 111حوكمةكانى ياساي سزاكانى بةركار ذمارة )

 دا نةهاتووة.جَيطةى بكرَيتةوة ثيادة دةكرَيت بةسةر هةر تاوانَيه، يان هةر سةرثَي ييةك كة لةم ياساية
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 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيسبةِرَيز د. رَيواز  ايق ح
 كَي لةسةر ئةو ماددةية قسةى هةية؟  ةرموو سةرضنار خان.

 بةِرَيز سةرضنار امحد حممود:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سايةدا ئةم ماددةية بة راى من لة رووى قانوونييةوة شتَيكى زيادة، ضونكة ئةطةر هةر تاوانَيه كة لةم يا 
نةهاتبَيت تةحسيل حاسلة و ئةسَل واية بطةِرَيتةوة بؤ قانوونى عقوبات يان قانوونة عيقابيةكانى تر، ئيرت 

 ض ثَيويست دةكات بَيت هةر ال بربَيت تةبيعيية، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي

  ةرموو كاك حيكمت
 بةِرَيز حكمت حممد عبو زيد:

 سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز 
ثشتطريى سةرضنارخان دةكةم، بة راى منيش واية ئةم ماددةية زيادة و شتَيكي كةم و كوِرة بؤ ثةرلةمانى 

 كوردستان كة بَلَينت لة ماددةيةك ئةطةر نةبَينت، ئةطةر نةبَينت با ضاكي بكةين، بكةينة تَيداية، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي

  ةرموو طولزار خان،
 بةِرَيز طليزار رشيد حاجي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(  يعلةن القان ن منزه عن اليغ منيش هاوِرام لةطةَل سةرضنار خان، مةبدةئى قانوونيمان هةية دةَلَيت )
 (، سوثاس.الزيادة كالنقصانئةمة زيادةية )

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي
 نة تايبة ةندةكان قسةيةكتان هةية؟ نيتانة، ماددةى دواى ئةوة،  ةرموو طولستان خان،ليذ

 بةِرَيز طولستان سعيد محد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةشي نؤيةم: رَى و شوَينةكانى ضارةسةركردني كةسانى ئالودةبوون:
 38ماددةى/ 

ى ئةم ياساية دةقي لة سةر كراوة بؤى (32) يةكةم: دادطا لة جياتي سةثاندني ئةو سزايةى لة ماددةى
 هةية بِريار بدات بةوةى طوجناوة لةمانةى خوارةوة:

دانانى ئةو كةسةى دةسةنَينرَيت ئالودةى ماددةى هؤشبةرة يان كارتَيكارى عةقليية لة يةكَي لةو  -1
ت دامةزراوة تةندروستيانةى بؤ ئةم مةبةستة دروست دةكرَين بؤ ئةوةى تَيدا ضارةسةر بكرَي

تاوةكو ليذنةى تايبة ةند بة لَيكؤَلينةوةى حاَلةتى ئةو كةسةى لةوَى دانراوة راثؤرتَيه دةربارةى 
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حاَلةتةكةى بؤ دادطا بةرز دةكاتةوةو بؤ ئةوةى بِريارى ئازادكردني بدات يان درَيذة بدات بةو 
 مانةوةي بؤ ماوةيةك يان ضةند ماوةيةكي ديكة.

شبةر يان كارتَيكارة عةقلييةكان بةكاردةهَينَيت ثابةند بكات ئةوةى دةسةنَينرَيت ماددةى هؤ -2
بةسةردانيكردني نؤرينطةى دةرووني – كؤمةآليةتى كة بؤ ئةم مةبةستة دروست دةكرَين 
حة تانة يةك جار يان دوو جار بؤ يارمةتيداني لة سةر دةرباز بوون لة بةكارهَينانى تاوةكو 

رتَيه دةربارةى حاَلةتةكةى بؤ دادطا بةرز دةكاتةوة و بؤ ثزيشكي راسثَيراو بة يارمةتيداني راثؤ
ئةوةى بِريار بدات بة راطرتنى سةرداني كردني يان درَيذة ثَيداني بؤ ماوةيةك يان ضةند ماوةى 

( رؤذ دوا بكةوَيت لة رَيكةوتى دةستكردني 90ديكة نابَيت بةرزكردنةوةى ئةو راثؤرتة لة )
 طةية.نةخؤى بة سةردانيكردني ئةم نؤرين

ثابةندكردني ئةوةى بِريارى ئازادكردني دةردةضَيت لة دامةزراوةى تةندروسيت كة سةرداني  -3
 نؤرينطةيةكى دةرووني – كؤمةآليةتى بكات.

دووةم: لة وةزارةت ليذنةى ثزيشكي ثسثؤر ثَيه دةهَينرَيت بؤ كاركردن لة سةر جَيبةجَيكردني ئةم 
دةقيان لة سةر كراوة و ئةركى ئةم ليذنانة بة رَينمايي ديارى  رَيكارانةى لة بِرطةى يةكةمى ئةم ماددةية

 دةكرَيت كة وةزير دةري دةكات.
سَييةم: ئةطةر كةسي حوكب دراو ئةو ضارةسةريةى لةم ماددةيةى بؤى بِريار دراوة رةت بكاتةوة ئةوة دادطا 

م ياساية دةقي لة سةر ى ئة( 32) بؤى هةية لة شوَيين بةندكردن دايبنَيت بؤ ئةو ماوةيةى كة ماددةى
 كراوة.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي

 هةر ئةندامَيكى بةِرَيز دةيةوَى طفتوطؤ لةو ماددةية بكات با دةست بةرزبكاتةوة؟   ةرموو كاك نزار،
 بةِرَيز نزار مال عبدالغفار:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ِرطةى يةكةم دةَلَيت دانانى ئةو كةسةى دةسةنَينرَيت ئالودةى ( ب38سةبارةت بة بةشي نؤيةم ماددةى )
ماددةى هؤشبةرة يان كارتَيكارى عةقليية لة يةكَي لةو دامةزراوة تةندروستيانةى بؤ ئةم مةبةستة دروست 
دةكرَين، بؤ ئةوةى تَيدا ضارةسةر بكرَيت تاوةكو ليذنةى تايبة ةند، مةبةست لة ليذنةى تايبة ةند 

 رَى ناوةِرؤكةكةى ديارى بكةن ليذنةى تايبة ةند كَيية؟ سوثاس.ئةطةر بك
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي

  ةرموو كاك زانا،
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 بةِرَيز زانا خالد مسايل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

اددةى يةكةمى لة بِرطةى يةكةم، خاَلي يةكةم ثشتطريى لة رايةكةى كاك نزار دةكةم، ليذنةى تايبة ةند م
لة ثَيناسةكان، ثَيناسة بكرَى و باشرتين ثَيناسةى بة راى من بؤ ليذنةى تايبة ةند ئةوةية كة ليذنةى 
ثزيشكي ثسثؤرية لةاليةن وةزير ثَيه دةهَينرَى و ساآلنة طؤِرانكاريان تيادا دةكرَى، ضونكة ئةطةر ئةم 

سةالحياتيان يةكجار زؤرة ئةم ليذنة ثزيشكيية  ليذنةية لة دةقي بِرطةكانى ديكة وازحة كة ئةم ليذنةية
دةتوانَيت كةسَيه ئازاد بكات، بؤية دةبَيت ئةمة ساآلنة طؤِرانكارى لةم ليذنةيةدا بكرَيت بؤ ئةوةى مةجالي 
هي  كارَيكي ديكةى نا ياسايي تَيدا نةمَينَيت، لة بِرطةى دووةمدا باس لةوة دةكات كة بؤى ئةوةى 

هؤشبةر يان كارتَيكارة عةقلييةكان بةكاردةهَينَيت ثابةند بكات بةسةردانيكردني  دةسةنَينرَيت ماددةى
نؤرينطةيةك، ئَيمة لة ياساي وةزارةتى تةندروستيدا  كةرتي يايبة ان نيية كةواتة بة ياسا ئةم ثرسة يةك 

ى ثَيشرت كة نةخراوة بؤية لة جياتي نؤرينطةيةك دةكرَى بكرَيتة سةنتةرَيه، ضونكة لة ماددةكانى ديكة
موناقةشةمان لة سةرى كرد ئةمة ناوى سةنتةرة بؤ ئةوةى ئةو كةسة ئيجبار نةكرَيت ب َيتة عيادةيةكى 
ثزيشكي لة دةرةوة ئيىالةى ثزيشكى ثسثؤر بكا و ئاماذةى ثَي بكرَى بة سةردانيكردني سةنرتَيكى دةرووني 

سامان نيية، لة دَيِرى دواى ئةوة هة تانة كؤمةآليةتى لة كةرتي طشيت، ضونكة و ان لة كةرتي تايبةت يا
يةك جار يان دووجار ئةمة دةبَي سةنتةرةكة ديارى بكات نةك بةثَيي ياسا ديارى بكرَيت، بؤية لة جياتي 
ئةوة بَلَيي هة تانة يةك جار يان دووجار دةنووسني بةثَيي خشتةى دياريكراو لةاليةن سةنتةرةكة، لة 

اريكردني نؤرينطة بطؤِرَيت بؤ سةنتةر كة لة خاَلي دوودا بامسان كرد لة خاَلي سَيدا بةهةمان شَيوة دي
بِرطةى دووةمى هةمان ماددة لة تةعريفة كة باسي لة ليذنةى تايبة ةند كرد دةبَيت يان لَيرة بؤى ئيزا ة 

 اس.بكةين يان لة تةعريفةى ليذنةى تايبة ةند باس لةوة بكةين كة ماوةى ليذنةكة دياريكراو بَي، سوث

 ةرؤكي ثةرلةمان:/ سنيةِرَيز د. رَيواز  ايق حسب
  ةرموو رؤذان خان،
 بةِرَيز رؤذان ابراهيب علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةس بؤ روونكردنةوةكى جبت هةظالة مة هةر نوقتة بَيذم، سةبارةت وَى ليذنَى ليذنا تايبة ةند بِرطة دوو 
ي ثسثؤر ثَيه دةهَينَيت بؤ كاركردن لة سةر جَيبةجَيكردني نة سي ماددا طووتي وةزارةت ليذنةى ثزيشك

ئةو رَيكارانةى لة بةندى يةكةمى ئةو ماددةية دةقيان لة سةر دراوة ئةركي ئةو ليذنانة بة رَينمايي ديار 
 دةكرَين كة وةزير دةري دةكات، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي
  ةرموو كاك سروان.
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 ِرَيز سروان حممد علي:بة
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوة دووةم جارة ئةو ثَيشنيارة دةكةم، حةز دةكةم بةراسيت بةهةند وةربطريَى، بةر لةوةى ئَيمة تةوزيح 
بدةين و شيكردنةوةى لة سةر بكةين كةسي موختةس بةِرَيز وةزيرى كاروبارى ثةرلةمانة كة ماددةيةك 

وةى يةكةم با ئةو بدرَيت شيكردنةوة بكات كَي ناَلَي ئَيمة بة هةَلة لة رستةكة دةخوَيندرَيتةوة شيكردنة
دةطةين يان لة نووسينةكة دةطةين، ئةطةر يةكةم شيكردنةوة بة ئةو بدرَيت ئينجا ئَيمة ئةوةى لَي بكةين، 

 سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي

وا نيية ئَيمةى ثابةندي ثةيِرةو دةبني، جةنابتان قسة دةكةن دوايي سوثاس، بةآلم بةطوَيرةى ثةيِرةو 
 دةر ةتى دةدةييَن وةآلمى هةر هةمووتان دةداتةوة،  ةرموو كاك كاروان.

 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ى دةسةنَينرَيت ماددةى هؤشبةر يان ( لة بِرطةى يةكةم لة خاَلي دووةم، ئاماذة بةوة كراوة ئةوة8لة ماددةى )
كارتَيكارة عةقلييةكان بةكاردةهَينَيت ثابةند بكات بةسةردانيكردني نؤرينطةى دةرووني – كؤمةآليةتى، كة بؤ ئةم 
مةبةستة دروست دةكرَين خؤى ئةمة لة ئةساسدا ئةمة كَيشةيةكمان بؤ دروست دةكات، ضونكة تا ئَيستا 

، وةكو براى بةِرَيزم كاك زانا ئاماذةى ثَيكرد، ئَيمة لة ماددةكانى ثَيشووى بامسان نورينطةيةكى موختةمسان نيية
لةوة كردووة كة نةخؤى بنَيردرَيتة ئةو نةخؤشخانانةى كة تايبةتن بة ضارةسةركردنى ئةو كةسانةى كة تووى 

و شَيوةيةمان نيية، ئةم بوون بة ماددة هؤشبةرةكان، بةآلم لة هةرَيمي كوردستاندا هي  جؤرة نةخئشخانةيةكى لة
ياساية حكومةتى هةرَيمى كوردستان مولزةم دةكات بؤ ئةوةى كة زوو بة زوو دةست بكات بةو نةخؤشخانة و 
نؤرينطانة، بؤية تكا دةكةم ئةطةر ثَيويست دةكات حكومةت دةست بكات بة دروستكردنى نؤرينطة و نةخؤشخانةى 

ةدا ئاماذةى ثَي بكرَى حكومةت مولزةم بكرَى بة موددةيةكى دياريكراو ثَيويست، ثَيويستمان بةوة هةية كة لة ياساك
بؤ دروستكردني و لة هةمان بِرطةى لة خاَلي سَييةم ثابةندكردني بِريارى ئازادكردني دةردةضَيت ئةمة خؤى لة 

انيكردني نؤرينطة لة ئةساسدا رَينمايية، ثَيب واية لة ئَيستادا ثَيويست ناكات ئةمة ئاماذةى ثَي بكرَيت، ضونكة سةرد
دةسةآلتى ليذنة داية ثَيشرت باس لة ليذنةى تايبة ةند كراوة ئةطةر ئةمان بِريار بدةن بة سةردانيكردني بؤ 
نؤرينطةيةكى تايبةت ثَيب واية لة ياسا ئيزا ةية، داوا دةكةم لة بةِرَيز وةزيرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمان 

 وةآلمى ئةوة بداتةوة، سوثاس.
 ثةرلةمان: / سةرؤكينيز د. رَيواز  ايق حسَيبةِر

  ةرموو روثاك خان.
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 ثاك امحد رمحان:وبةِرَيز ر
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بِرطةى يةكةم لة خاَلي يةكةم لة دَيِرى كؤتايي كة دةَلَي بِريارى ئازادكردني بدات يان درَيذة 38لة ماددة )
ماوةيةكي ديكة، لَيرة ماوة ديارى نةكراوة ماوةكة ديار نيية، ئايا  بدات بةو مانةوةي بؤ ماوةيةك، يان ضةند

ضةند دةمينَيتةوة، بؤية ثَيويستة ماوةكة ديارى بكرَى و، هةروةها بؤ بِرطة دووةم ثشتطريى لة قسةكانى 
 كاك زانا دةكةم و ثشتطريى لة قسةكانى كاك كاروان دةكةم، سوثاس. 

 ي ثةرلةمان:/ سةرؤكنيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي
  ةرموو كاك باآلنبؤ.
 بةِرَيز باآلنبؤ حممد علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( رؤذ لة بآلوكردنةوةى لة 90وَيِراى ثشتطرييب بؤ وتةكانى كاك كاروان، ديارة ئةم ياساية دةَلَي لة دواى )
َلي يةكةم ئاماذةمان داوة ( بِرطةى يةكةم خا38وةقائيعي كوردستان جَيبةجَي دةكرَيت،  ئَيمة لة ماددةى )

بةو دامةزراوة تةندروستيانةى بؤ ئةم مةبةستة دروست دةكرَين، ئَيمة ئاماذةمان بة شتَيه داوة كة بوونى 
نيية و ناشزانني كةى دةبَيت، لةبةر ئةوة باشرت واية ئةم ماددةية يان ال بربَيت يان لةطةَل حكومةت قسة 

 ةبَيت بؤ دروستكردني ئةم دامةزراوة تةندروستييانة، سوثاس.بكرَيت، بؤ ئةوةى كاتَيكي دياريكراو ه
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي

  ةرموو كاك رزطار.
 بةِرَيز رزطار حممد حممود:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دراوة  ( بِرطةى سَييةم ئةطةر كةسي حوكب دراو ئةو ضارةسةريةى لةم ماددةيةى بؤى بِريار38ماددةى )
رةت بكاتةوة، ئةوة دادطا بؤى هةية لة شوَيين بةندكردن دايبنَيت، ئَيمة ثرسيار دةكةين ئةو بةندخيانةية 
كة كةسي تووى بووى لَي دادةنرَى، هةر هةمان بةندخيانةية كة ئَيستا خةَلكى بة تَيكةَلي تَيداية، 

خةَلكانةى تريش كة خةَلكى تريش لةبةرئةوةى ئَيستاكة ئةو كةسانةى كة تووى بوون ئةضنة ناو ئةو 
تووى دةكةن، ضونكة خةَلكمان بينيوة ثَيش ئةوةى كة ب َيتة بةندخيانة تووى بوو نةبووة، بةآلم ئَيستا 
بة لؤدَيكي تر دةبينرَى، بؤية ثَيويستة ئةو كةسانة طرتووخانةى تايبةتيان بؤ بكرَى و ئةو كاتة كة 

 اتة باشرت ضارةسةريان دةبَي، سوثاس.ضارةسةرى ثزيشكيشيان بؤ دةكرَيت و ئةو ك
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةِرَيز د. رَي

  ةرموو طوليزار خان.
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 بةِرَيز طليزار رشيد حاجي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ووشةي نؤِرينطة هاتووة لَيرة، دةبواية ئَيمة ثَيناسةي نؤِرَينطة 2(  ةقةرة )1( بِرطةي )38ماددةي )
لة ماددةيةك لة تةعريفةكان، من لَيرة تةعريفَيكب نووسيوة ) هةر نؤِرينطةيةك دةرووني بكةين 

 كؤمةآليةتي دادةمةزرَيت بة ثَيي ئةم ياساية بةمةبةسيت ضارةسةر كردني ئاَلوودة بوونةكان(، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د. رَيواز  ايق حس

 سوثاس، حةسيبة خان  ةرموو.
 يبة سعيد ابراهيب:بةِرَيز حس

هةموومان دةزانني مةبةست لة سزادان بؤ تؤَلة سةندنةوة نيية، بةَلكو ئامانج تَييدا ضاكردنةوةي رة تاري 
( لة خاَلي يةكةم ثشتطريي لة كاك نزار دةكةم لة بِرطةي يةكةميش ثشتطريي 38كةسةكانة، بؤ ماددةي )

ووةميش كة دةَلَيت ئةوةي دةسةنَيندرَيت ماددة كاك زانا دةكةم، بةنسيبةت خاَلي دووةمي و بِرطةي د
هؤشبةرةكانيان كارتَيكةرةكان بةكار دةهَينرَيت بةسةردانيكردن بؤ نؤِرينطةيةكي دةرووني، كؤمةآليةتي، 
ئَيمة نؤِرينطةي ثزيشكيمان هةية، بةآلم نؤِرينطةي كؤمةآليةتي نيية، سةنتةري كؤمةآليةتيية، لة ماددةي 

كراية كة بة مةحكةمة هةماهةنطي وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتي، هةروةها (يش ئاماذة بةوة 7)
وةزارةتي تةندروسيت سةنتةرَيه دادةمةزرَينرَيت، بؤية ئةطةر هةموو ئةو ووشانة يةك خبرَينةوة باى 

زراوةي دةبَيت، لة خاَلي )ج( بِرطةي سَييةم ثابةند كردني ئةوةي بِرياري ئازاد كردني دةردةضَيت لة دامة
تةندروسيت كةسةرداني سةنتةرةكان ديسان، لَيرةشدا نابَيت بة راي من ثاى ئةوةي كة من لة 
ضاكسازييةكانةوة بة راثؤرتي دةقيقةوة باس دةكةم، ئةو كةسانةي كة دووبارة بة هؤي ئاَلوودة بووني بة 

وةي ياسايي خؤيان تةواو ماددة هؤشبةرةكانةوة، جاري دووةم دَينةوة سجنةكاني ضاكسازي، ئةوانةن كة ما
نةكردية، هةر كةسَيه كة ئاَلوودةي ماددةي هؤشبةر بوو بؤ ئةوةي كة لة ذَير ضاودَيريدا بَيت و لة نوَيوة 
دروست بكرَيت، ثَيويسيت بة ساَلَيه و شةى مانط هةية، بةشَيوةيةك ئةَلَي كة سَي مانط ئةو كةسة 

نزيكةكان ببييَن، سَي مانطي دووةم ئةطةر ثَيويست بوو بةتةنيا رَيطةي بدرَي كة سَي مانط نابَي كةسة 
كةساني دووةم، دواي نؤ مانطيش ثزيشه ئةتوانَي كة بِريار لةسةر ئازادكردني ياخود مانةوةي كةسةكان 

 بدات، بؤية با ماوةي طَيِرانةوةي كةسةكة تةحديد بكرَي، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د. رَيواز  ايق حس

 رؤذان خان. بةَلَي
 بةِريًََز رؤذان ابراهيب علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( بةس روونكردنةوةك سةبارةت بة ماوة هةبوو كة بةحس كر، هةطةر هةم سةح 38بةنيسبةت ماددة )

( يةكةم با ئةوةي دةسةنَييَن ماددةي هؤشبةري يان كارتَيكاري عةقلي بةكاردةهَينرَي 38كرنَي ماددة )
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بة سةرداني كردني نؤِرينطةيةكي دةرووني كؤمةآليةتي كة بؤ ئةم مةبةستة دروست دةكرَيت،  ثابةند بكات
 هة تانة يةك جار يان دووجار، ياهفتانة يا راثؤرتا حازر كريا، ئةز بيذم وازحية باسكرني، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د. رَيواز  ايق حس
 زؤر سوثاس،  ةرموو د. ظاال.

 :وةزيري هةرَيب بؤ كاروباري ثةرلةمان /. ظاال  ريد ابراهيببةِرَيز د
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( تةنيا باس لةو كةسانة 31( باسكراية، ماددةي )31ماددةكة زؤر وازحية، تةنيا بؤ ئةو كةسانةية كة لةماددةي )
واتا ئةو كةسةي كة بةكاري  دةكات كة بؤ خؤي ماددةكةي وةرطرتووة، ضي كِريبييت و ضي بةرهةمي هَينا بَيت،

دَييَن، لةو حاَلةتانة دةتوانرَي بةشَيوةيةك موعالةجة بكرَي، ثَيشرتيش لةطةَل وةزيري تايبة ةند وةآلمي داوةتةوة 
كة نؤِرينطة و نةخؤشخانةمان هةية، بةآلم بةو مستةواية كة ئَيستا لةو قانوونة باس كراوة، لةو ياساية هةموو 

كة ئةو نؤِرينطانة ئةو شوَينة موختةصانة ئيشيان ضيية و ئةركيان ضية بةرامبةر بة كةسي  شوَينةكان باس كراوة
ئاَلوودة بوو و مةبةسيت ضارةسةركردنة، ئةوة حاَلةتي يةكةم، حاَلةتي دووةم بةِرَيزان هةندَيه موستةحل 

ةم كة لة ثرؤتؤكؤل بيسِرنةوة كاتَيه بةكاردةهَينرَيت لةاليةن بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، داوا لة بةِرَيزتان دةك
دةَلَين وةزيري هةرَيب بؤ كارووباري ثةرلةمان وةآلممان بداتةوة، ئَيمة لَيرة لة جةلسةيةكي ئيستيجوابي نيية، لَيرة 
ئةركي ئَيمة تةنيا روونكردنةوةية، بةشداريكرد ان تةنيا بؤ ثَيداني روونكردنةوة بؤ بةِرَيزان ئةنداماني 

ؤ ئةوةي بةرضاويان روون بَي، لةاليةك و لةاليةكي تريشةوة بؤ ئةوةي بةشَيوةيةكي ئةوتؤ ياساكان ثةرلةمان، ب
دةرضن، كةمرتين صةخرات و بؤشايي تَيدا بَي، بؤ ئةوةي نةطةِرَيندرَينةوة، بؤية تكا دةكةم لة بةِرَيزتان كة 

ةي ئَيمة لة جةلسةي ئيستجواب نني، زؤر هةندَيه موستةحل هةية داوا بكةن كة لة ثرؤتؤكؤل هةَلبطريَي، بؤ ئةو
 سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د. رَيواز  ايق حس
 بؤ لةمةودوا بةكاري مةهَينن، بَلَين داواي روونكردنةوة دةكةين، شتَيكي تر بَلَين، دةمانةوَي روونرت بَي،

 هةية  ةرموو .ماددةى دواى ئةوة بةرَيزان وةاَلمت قسةكةي جةنابت لةو رووة دروستة، 
 بةرَيز رؤذان حممد كريب:
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

طةةة )55مةةاددةى ) لةةةمانى بِر نةةاوخؤى ثةر ثةةةيرةوى  بةةؤ 2(  بةةينت  يةةةك  هةةةر داخواز لةةةمانى  سةةةرؤكى ثةر  )
يةةارى  ظةةاالى بر نةةا د. سةةةر ئاخاوت جةةارةكى دى  طةةةر  بةةدةن ئة سةةةر  يةةارى لة مةةة بِر سرينةوةى هةر كةليمةك، الز

 ثاس. لةسةر بدات زؤر سو
 سةرؤكى ثةرلةمان: /نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

تةةؤرة  نةةني و، دك مةةة دةزا يةةة ئة يةةان ني ئةةةوان نَيتَيك ئَي ئةوة بِريارماندا لةمةودوا ثةرلةمانتار بةكارى ناهَييَن، 
سةةيارو وةاَلم،  شةةَيوةى ثر لةةة  يةةاترة  نةةةوةى ز سةةتيان روونكرد يةةة مةبة يةةان ني ئةةةوان نَيتَيك نةةن  جةنابيشيان دةزا

 مةكةن لة شَيوةى رونكردنةوةيا داواى بكةن ماددةى دواى ئةوة بةرَيزان.داواى 
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 بةرَيز طلوستان سعيد محة:
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ( 39ماددةى )
ضةةارة -1 بةةؤ  ثةةَيش  تةةة  يةةةوة دَي لةةة خؤ كةةة  يةَةت  ئةوكةسةى ماددةى هؤشبةر يان كارتَيكارى ئةقلى بةكار دةهَين

سةةةر سةركردن لة نةخؤشخانةى تايبةت بة ض كةةارى لة عةةواى تاوان ئةةةوا دة ئةةاَلوودةبوو  ارةسةركردنى كةسانى 
 ئةجنام نادرَي.

 بِرطةى دووةم: 
لةةة -1 يةَةت  ئةو نةخؤشةى حوكمةكانى بِرطةى يةكةمى ئةم ماددةية دةيطرَيتةوة لة ذَير تَيبينى كردن دادةنر

 (رؤذ زياتر نةبَيت.30دامةزراوةى تةندروستى بؤ ماوةيةك لة )
ئةةةوا ئةطةر بؤ دام-2 يةةة  سةةةر هة بةةة ضارة سةةتى  وزراوةى تةندروستى سةنَينرا كة نةخؤشةكة ئاَلودةيةو ثَيوي

 ( رؤذ زياتر نةبَيت بيهَيَلنةوة.90بؤى هةية بؤ ماوةيةك لة )
( رؤذ درَيذ دةكاتةوة ئةطةر بؤى 180دامةزراوةى تةندروستى ماوةى مانةوةى نةخؤى تيايدا بؤ ماوةى )-3

 ةسةركردنى ئةمة ثَيويست دةكات.دةركةوت ثَيويستى بة ضار
مةةةزراوةى  لةةة دا ضةةواندنيان  يةةارى دةر ئةةةوةى بِر يةةة  بةةؤى هة نةةد  شةةكى تايبة ة نةةةى ثزي سةةَيهةم: ليذ طةةةى  بِر
شةةكى  تةندروستى دةدرَيت ثابةند بكات بةسةردانى كردنى نؤرينطةى دةرونى كؤمةاَليةتى بةو مةرجةى ثزي

تةةةوة بةةةرز بكا نةةة  بةةؤ ليذ نةةى  ضارةسةركراو راثؤرتةكةى  سةةةردانى كرد نةةى  بةةة راطرت بةةدات  يةةار  ئةةةوةى بر بةةؤ 
 نؤرينطةى باسكراو يا بةردةوام بوني.

بِرطةى ضوارةم: لةكاتى ثابةند نةبونى نةخؤى بة ثرؤطرامى ضارةسةرى لة اليةن دامةزراوةى تةندروستى 
لةةةو بوارة بةةةت  طةةاى تاي كةةة داد طةةوَيرةى حاَلةتة بةةة  طةةة  يةةان نؤرين سةةتى  مةةةزراوةى تةندرو طةةادار ئةوا دا يةةةوة ئا

 (ى ئةم ياساية.32دةكاتةوة بؤ طرتنة بةرى رَيطاى ياسايي دةرهةقى بة ثَيى ماددةى )
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

طةةؤى  يةةةوَيت طفتو يةةة وة دة ئةةةو ماددة سةةةر  يةةة لة نةةى هة زؤر سوثاس هةر ئةندامَيكى بةرَيزى ثةرلةمان تَيبي
كةةات  ةةةرموو ناوةك هةةر، لةبارةيةوة ب شةةَيخ زا يةَةذ،  نةةا، د.طةالو كةةاك زا خةةان،  جةةوان  بةةةرَيزان ) كةةةن  تةةان تؤمارب ان

 روثاك خان، شريين خان، د.كازم، سةر ضنار خان (  ةرموو شريين خان.
 بةرَيز شريين امني عبدالعزيز:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يةة39ماددةى ) يةةاخود ماوة كةةات  لةَةَيني  بةةا ب سةةى ( بِرطةى دووةم خاَلى يةكةم و دووةم  بةةؤ كة كةةراوة  يةةارى  ةك د

تةةةى  تةةا ئةوكا ئةةاَلودةبوو  ئالودةبوو بؤ ضارةسةر كردن، من ثَيشنياز دةكةم ماوةو كات ديارى نةكرَيت، كةسى 
سةةةركر  سةةى ضارة بةةؤ كة نةةةكرَيت  حةةدود  ثَيويستى بة ضارةسةركردن ئةبَيت دةر ةتى هةبَيت واتا كاتةكة مة

 ياخود ئاَلودةبوو، زؤر سوثاس.
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:ني ايق حس بةرَيز د.رَيواز

  ةرموو.كاظم زؤر سوثاس د.
  اروق نامق: كاظمبةرَيز د.

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةةةم  سةةتى  بةةةس بةرا ئةو تَيبينيةى كة من هةمة ديارة بةرَيزان ثَيش ئَيمةى يةك دووجار باسيان كردووة، 

كةةة كةةةم  طةةةى ية ئةةةويش بِر نةةةوة،  جةةةختى لَيبكةي طةةة  يةةا زؤر طرن بةةؤ  ماددة ثةةَيش  تةةة  يةةةوة دَي يةَةت لةخؤ دةَل
ئةةةهلى  شةةخانةى  نةةاى نةخؤ بةةةت ماع شةةخانةى تاي سةةتى نةخؤ بةةةت، بةرا شةةخانةى تاي لةةة نةخؤ سةةةركردن  ضارة
سةةةر  يةةةكى  يةَةي دامةزراوة ئةةةبَي بَل يةةا  سةةةنتةر  يةَةى  ئةةةبَي بل يةةا  نةةد  يةَةي تايبة ة ئةةةبَيت بَل يةةا  دةطرَيتةوة، لَيرة 

شتى تيا بَيت، بؤ ئةوةى وازح بَيت كة كةرتَيكى طشتييةو سةر بة بةوةزارةت و، من ثَيب باشة كة كةليمةى ط
 وةزارةتة و لة ذَير ضاودَيرى وةزارةتداية.

نةةة  بةةؤ  وو سةةراوة  سةبارةت بة بِرطةى دووةم لة خاَلةكانى ئةلف و با و ئةوانةية رؤذةكةيان ديارى كراوة نو
لةةةوةى ( رؤذ زياتر نةبَيت، لة راستيا من 30بِرطةى )أ(نوسراوة لة ) تةةرة  كةةة زةروور ثَيب واية كةمرت نةبَيتة 

تةةوانَي  شةةه ب زياتر نةبَيت، ضونكة هةركاتَيه نةخؤشةكة يان ئةو كةسةى ئاَلودةبووة طةيشتة ئةوةى كة ثزي
ئةةةبَي  كةةةم  نةةى  بةةةاَلم ال نةةى دةدات،  خةةؤى ئيز ئةةةوا  ئيزنى بدات و سةردانى كردنةوةى ناو بة ناوى بؤ دانَيت 

سةةايش و مودةيةك هةبَيت بزيشكةك شةةى ئا تةةرا وةك و بة كةةانى  طةةةَل داموودةزطا يةَةت لة سةةةنتةرةكة بتوان يةةا  ة 
ثؤليسةى لة نةخؤشخانةكةيا كار دةكةن بتوانَيت ئةو كةسة بهَيلَيَيتةوة لة نةخؤشخانةكة، كةواتة النى كةم 

مةةن ( رؤذ زياتر نةبَيت، بةاَلم لة ضةند كةمرت نةبَيت؟ ئةو دوو  30حةدى ئةدناى بؤ دابنرَي لة ) خاَلة الى 
 طرنط بون زؤر سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيرَيز د.رَيواز  ايق حسبة

 زؤر سوثاس  ةرموو كاك شَيخ زاهر.
 على: حممد ظاهربةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةة نةةةكراوة  سةةَيه  سةةى كة بةةَي با ثةةَيب وا يةةةكان،  كةةراوة ئةقلي كةةار تَي خةةةدةرو  مةةاددةى مو بةةة  تةةة  ة ديارة ئةو ياساية تايبة
بةةةنج  شةةَيه  يةَةه نةخؤ خةةدير كات تةةؤرى تة خةةةدير، دك تةةؤرى مو ئةةةويش دك خةةةدرة  مةةاددةى مو رؤذانة تةعاموىل لةطةَل 
تةةةوة،  خةةؤى نةها هةةؤى  بةةة  جنةةةوة  بةةةهؤى بة كةةةس  دةداتة نةخؤشةكان زؤر لةو حالةتانةمان ديتية كة دةَلَين  النة 

بةةةس ئايا ض سزايةك دادةنرَيت بؤ نةخؤشى موخةدير و وةكو دةزانني لة  تةةؤر  كةةات دك قانون هاتووة كة باس لةوة دة
ضةةؤن  سةةةكة  سةةةلةن كة يةَةت مة كةةة دةب تةةةمجيلى  دةبَي عيناية بكات، نةك عيناية رةجلو ئيعتاد، تةنها لة عةمةليلتى 
ئةطةر كةثوى عةمةليات بكات دةبَي كةثوى ضؤن بوَي دةبَي ئاواى بؤ دةر جبوَييَن، بؤية داوا دةكةم عقوبةى دكتؤرى 

يةةا موخةدير د كةةات؟ ئا يةةةكان دة كةةةرة عةقل لةةة كارتَي يارى بكرَيت، ثرسيارَيكيشب بؤ ليذنةى ثزيشكى ئةوةية ئايا باس 
 مةشروباتى كهوىل ناضَيتة بوارى كار تَيكراوى عةقلى؟
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيد.رَيواز  ايق حسبةرَيز 

  ةرموو سةرضنار خان.
 بةرَيز سةرضنار امحد حممود:

 مان.بةرَيز سةرؤكى ثةرلة

ئةةةو  بةةؤ  ئةةةوة  عةةةن  يةةة، تةب من تَيبينيب لةسةر خاَلى دووةم هةية، كة ئةويش رةبتى بة خاَلى يةكةمةوة هة
بةةة  سةةتيان  يةةان ثَيوي ئةةاَلودةن  كةةةن و  ئةةةخبارى دة يةةان  يةةان  يةَةت و خؤ سةةةر ناكر يةةان لة كةةة دةعوا سةةانةية  كة

طةةا ضارةسةرة، جارى وا هةية ئَيمة حاَلةتَيه دروست دةكات كةسةكة كة زانى م يةةا داد يةةوة  يةَةى زان مةةة ث ةحكة
جةةةزائى  عةةوةى  ئةةةوةى دة بةةؤ  سةةةرة،  بةةة ضارة ثَيى زانيوة دَيتة ئةو بنكة تةندروستييةوة دةَلَي من ثَيويستب 

 لةسةر نةكرَيت ئةمة خاَلَيه.
ئةةةو 30خاَلى دووةم: ئةو ) كةةة  يةةاتر نةبَيتة نةةازامن ز شةةرت  يةةة وةك و ثَي ثةةَيب وا نةةةبَيت،  يةةاتر  ( رؤذةية زياتر ز

بةةوو مودة  سةةةر  بةةة ضارة سةةتى  طةةةر ثَيوي يةةة، ئة تةحديد نةكرَيت، ضونكة ئةوة رةبتى بة خاَلى دووةمةوة هة
بةةة )90ئةَلَي بؤ ) خةةاَل و  يةةةك  بةةة  يةَةت  كةةةم و دووةم بكر ( 90( رؤذ  ئةتوانَي تَيهةَلكَيشى لة بةينى خاَلى ية
 رؤذةكة.

تةةةيا 180خاَلى سَييةم: ئةطةر لة ) بةةؤ ( رؤذدا عيالج نةكرا لةو حاَلة ئةةةعالى  حةةةدى  ضةةونكة  ئةةةبَيت؟  جةةى 
نةةةكردبَيت، 180داناوة ) مةةان  يةةة هيج ئةةةوة وا يةةةعنى وةك  نةةةبوو؟  ( رؤذ زياتر نةبَي، ئةى ئةطةر ضارةسةر 

ئةةةبَي، زؤر  سةةةر  تةةا ضارة كةةةى  تةةةوة كاتة حةةةدةدى نةمينَي بةةة مو ئةةاوا  هةةةر  يةةةعنى  ئةةةوةى  بةةةر  تةةة لة ئةوكا
 سوثاس.

 ةرلةمان:/ سةرؤكى ثنيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 جوان خان  ةرموو.
 بةرَيز جوان يونس حممد:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةَيوةية  بةةةو  بةةةَلكو  نةةةكرَيت،  يةةد  نةةة تةحد ئةةةو رؤذا شةةة  ثةةَيب با هةةةبوو،  بةةرادةرامن  نةةى  هةةةمان تَيبي نةةيش  م
شةةةكة ب بةةوونى نةخؤ بةةاى  لةةة  يةةادةبن  يةَةت و دَلن سةةةر نامَين يةةة بنوسرَيتةوة تا ئةو كاتةى ثَيويستى بة ضارة ؤ

 ثشتطريى لة هةظااَلمن )شرين خان و د.كازم و سةر ضنار دةكةم( زؤر سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 كاك زانا  ةرموو.
 بةرَيز زانا خالد مسايل:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةخ بةةة نةخؤ بةةةت  شةةخانةى تاي كةةة نةخؤ كةةةم  كةةازم (دة لةةة )د. يةَةت لة بِرطةى يةكةمدا ثشتطريى  خةةاس د انةى 
 بطؤردرَيت دةبَيت بكرَيتة نةخؤشخانةى تايبة ةند كةواتة تةخةسوسى.
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ئةةةو  طةةةَل  خةةاَل، لة يةةةك  تةةة  وة لة بِرطةى دووةمدا هةرسَي خاَل يةك، دوو، سَي رةبتة بة يةكرت دةكرَي، بكرَي
لةَةَي  كةةراوة دة مةةاذةى ثَي كةةةم ئا خةةاَلى ية لةةة  مةةة  كةةة ئة يةةدا  كةةؤَلى عيالج كةةة رايةم كة لة ثرؤتؤ شةةةى  ئةةةو نةخؤ

نةةةتى  كةةةس زةما تةةةوة  ضةةاك دةبَي كةةةى  نةةاكرَي  يةةارى  سةةةقف د يةةدا  كةةؤَلى عيالج بِريارت دا نةخؤشة لة ثرؤتؤ
ئةةاَلودةبون  كةةةى  ئةةةوة دة نةةةتى  ئةوةى ناكات رةنطة ئةمة نةتوانني زةمانةتى ئةنفلؤزايةك بكةين، ضؤن زةما

ئةةةو بة هةةةموو  كةةة بة ماوةى ضةند ضاك دةبَيتةوة بؤية ثشتطريى لة  ئةةةوةن ماوة طةةةَل  كةةة لة كةةةم  نةةة دة رَيزا
 ديارى نةكرَيت.

كةةةرتى  لة بِرطةى سَييةمدا: ديسان وةك ثَيشنيارةكةى ثَيشرت ووشةى نؤرينطة بكرَيتةوة سةنتةر و ئيزا ةى 
شةةةى  شةةَيوة وو هةةةمان  بةةة  شةةدا  طةةةى ضوارةمي لةةة بِر بةةةت،  كةةةرتى تاي تةةة  ئةةةوةى نةجَي بةةؤ  يةَةت،  بةةؤ بكر طشتى 

 ةوَيشدا بطؤردرَيت بة سةنتةرى كةرتى طشتى زؤر سوثاس.نؤرينطة هاتؤتةوة ل
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 روثاك خان  ةرموو.
 بةرَيز روثاك امحد رمحان:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( بِرطةى يةكةم ثشتطريى قسةكانى د.كازم دةكةم، كة بكرَيت بة نةخؤشخانةى تايبة ةند.39ماددة )
يةةارى لة ب نةةةكرَيت، د ئةةةعال  حةةةدى  لةةة  بةةاس  ِرطةى دووةم: )أ ، ب ، ج( منيش ثشتطريى هاوِرَييامن دةكةم كة 

 نةكرَي هةتا ضارةسةر نةكرَي، واتا ئةو ووشةيةي بؤ زياد بكرَي كاتى ضارةسةر بوونى سوثاس.
 سةرؤكى ثةرلةمان: /نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 زؤر سوثاس د.طةالويذ  ةرموو.
 :عبي  عثماند.طةالوَيذ بةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةخانةى 39ماددةى ) تةةة نةخؤ يةةة  بكرَي بةةةت ني شةةخانةى تاي كةةة نةخؤ كةةةم  ( يةكةم ثاَلثشتى لة هاوكارامن دة
ضةةونكة 30تايبة ةند، بةاَلم لة خاَلى دووةم يةكةم ئةو ) بةةَي،  ( رؤذة دانراوة ئةو كةسة لة ذَير ضاودَيرى دة

عةةيالج 30نت لةوانةية لة كاتى ئةو )ئةو كةسة ناطريَي خةةؤم  ئةةةمن  مةةةوَي  ئةةةمن دة لةَةَي  ضةةووة دة ( رؤذةى كة 
يةةة ) تةةةوة، بؤ شةةبةر بةكاربَينَي مةةاددةى هؤ تةةر  جةةارَيكى  يةةة  كةةردن، 30بكةم، لةوانة نةةة  يةَةر تَيبي لةةة ذ لةةة  ( رؤذ 

اوةى تةندروستى و تَيبينة كردن دةبَي بطؤردرَي ضاودَيرى كردنة، بكرَيتة ضاودَيرى كردن باشرتة لة دامةزر
( رؤذةى جارَيكى تر بةكارة نةهَينَيتةوة ئةو ماددة هؤشبةرة و، بؤ نؤرينطةى 30( رؤذ لةو )30بؤ ماوةى )

نةةةخؤى  نةةةوةى  مةةاوةى ما سةةتى  مةةةزراوةى تةندرو ثاَل ثشتى لة )كاك زانا دةكةم ( و لَيرة لة خاَلى سَييةم دا
سةةتى  ( رؤذ درَيذ دةكاتةوة ئةطةر180تيايدا بؤ ماوةى ) شةةة ثَيوي بؤى دةركةوت ضارةسةر كردنى ئةو نةخؤ

يةَةه  يةةةعنى تؤز بةو ماوةيةية نةك بؤى دةركةوت ثَيويستى بة ضارةسةركردنى ئةمة، ثَيويست دةكات ئةمة 



 313 

سةةتى  رةكيكة دارشتنةوةكةى ثَيويستى بةوةية رؤذ درَيذدةكاتةوة ئةطةر بؤى دةركةوت ضارةسةركردنى ثَيوي
 بةو ماوةيةية زؤر سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 ليذنةى تايبة ةند ليذنةكان قسةتان هةية  ةرموو رؤذان خان.
 بةرَيز رؤذان ابراهيب على:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةكى  سةةثؤرى ثزي هةةةموو ث بةةؤ  يةَةت و  خةةةدريش د ئةو ليذنةى تايبة ةند سةبارةت ثزيشكان، ثزيشكان بؤ مو
بةة مةةاددة )دَيت، سةبارةت  هةةةمان  كةةةمرتين  كةةاتى 39ةوةى  لةةة  ئةةةوذى  بةةينت  كةةةمرت  طةةوتى  طةةةر  ضةةوارةم، ئة  )

تةةا  نةةةكردبَينت وا تةةةوا  ثابةندبونى نةخؤى بة ثرؤطرامى ضارةسةرى، واتا رؤذَيبَيت يان دوو رؤذبَيت موهب 
هةةدا سةةةر مع سةةتة  ظةةة لي تَي دوةىل كةمرتينة سةبارةت بةحسى مةشروباتَي كرن ليستا كار تَيكراوَي عةقليدا ئة

 ( ليستا ئةوساَلة هاتى زؤر سوثاس.1971هاتية سااَلنةى )
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 بةرَيز وةزيرى هةرَيب روونكردنةوةتان هةية؟
 بةرَيز د.ظااَل  ريد ابراهيب /وةزيرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمان:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

عةةةرةبى ) سةةخةى  صددةلةةة نو شددفايات املخت كةةةين  املست كةةازم دة بةةةرَيز د. يةةدى  يةةة تةئ سةةة، بؤ يةةة موختة صةةة ني تةةا خا ( وا
كةةة  بةةووة  تةةة راى وان وا لةةةو بابة طةةرياوة  سةةثؤران وةر يةةارة راى ث كةةان د سةةةر موودة بةةةاَلم لة تةةةة،  تةةة موخ ئةوةيان ببَي

بةةة )30حاَلةت هةية بة ) سةةتى  يةةة ثَيوي لةَةةت هة كةةرَي، حا عةةيالج دة لةةة 90( رؤذ  جةةى ( رؤذة  كةةدا عيال هةةةموو حاَلةتَي
لةةة ) سةةتةمة  كةةة زؤر ئا يةةان وا داوة  ئةةاَلودةبوون را سةةى  كةةرَينت، 180كة عةةيالج دة كةةة  سةةةى  ئةةةو كة ثةةةرَيت و  ( رؤذ تَيب

لةةة  خةةؤى  ضةَةتة دةرَي بؤ كةةة نا لةةة نؤرينطة سةةَل  ضةةونكة ئة تةةةوة،  تةةة دةرةوة وةرى بطرَي يةةة جبَي ئةةةوةى ني دةر ةةةتى 
عيالج دةكرَي و راثؤرت دةنوسرَيت ئةو كةسة عيالجكراوة و تةئسرياتى لةسةر موستةشفا تايبةتةكة دةمينَيتةوة تا 

 نةماوة ئينجا ئازاد دةكرَينت زؤر سوثاس .
 ن/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 نوقتةى نيزامى كاك شَيخ زاهر  ةرموو.
 حممد على: ظاهربةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةؤ ئةمن ثرسيارةكب كرد ئا ضةةن  يا ئةو ماددةية دةضنة ضوارضَيوةى كارتَيكةرة عةقليةكان يان نا؟ ئةطةر دة

 داخيل ناكرَي ئةطةر ناش ن بَلَين ناضن.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 بةس وةاَلمى دايتةوة رؤذان خان  ةرموو دكتؤرة.
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 بةرَيز د.شايان كاكة صاحل حممد: 
 ن.بةرَيز سةرؤكى ثةرلةما

يةةةكان  كةةارة عةقل وةاَلمةكةى من هةمان وةاَلمى رؤذان خانة، لؤخؤى لة خشتةى ثَينجةمةوة، خشتةى كار تَي
لةةة  كةةة  سةةانؤَلة  هةةول ئي سةةى ك نةةةرى، ئةسا يةةةكان و ثَيكهَي يةَةو دةوَلةتي هةةةدة ن سةةةب موعا نةخَير تَييدا نيية حة

هةة يةةةم  يةَةو ثَيشينة كيمياوييةكان لة دوو خشتةى كؤتايي، واتا نؤيةم و دة هةةةدة ن تةةا مةوعا يةةة، وا يةةدا ني ةر تَي
يةةةكان  يةَةو دةوَلةتي شةةتة ن سةةةر خ شةةتانة لة ئةةةو خ بةةَى  نةةة دة دةوَلةتييةكان تَييان نةكردية، ئةمة ئةو جةدوةال

 بِرؤين، لةبةر ئةوة تَييدا نيية دةست خؤى.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 كاك زانا  ةرموو نوقتةى نيزام؟
 نا خالد مسايل:بةرَيز زا

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ئةطةر روخسةت بدةى روونكردنةوةيةك لةو بابةتة بدةم ئةطةر روخسةتة. 

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 جةنابت لة ليذنةى تةندروستى  ةرموو.
 بةرَيز زانا خالد مسايل:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
هةةةداتى بةلَي لة ليذنةى تةندروستي لةةة موعا ب، لةطةَل ثشتطريى كردنى هةردوو بةرَيزان رؤذان خان، راستة 

بةةَي  بةةةاَلم دة يةةة،  يةةدا ني يةةةك تَي هةةة تاو  يةةةك و  سةةت و  ضةةى شة يةةةكطرتووةكان هةر تةةةوة  لةَةةتى نة يةَةو دةو ن
نةةةك بطةرَيينةوة سةر ئةوةى بةلَي كارتَيكةرة عةقلييةكان ماددة كهوليةكانيش دةطرَيتةوة بة ثَيى زانستى، 

نةةاوةو WHOبة ثَيى ئةوةى ضى واذووى لةسةركراوة، بةَلَي موئةسةراتى ئةقلية و ) سةةتيية دا ( دانى بةو را
سةةةرؤكى  بةةةرَيز  هةةةتا  سةةوثاس و  نةةة زؤر  كةةةرة عةقليبةكا نةةى كارتَي لةةة زم بةةةكان  نةةةوة كهولي بةةةلَي خوارد

شةةةكان ئ ئةةةوةى ووزة بةخ شةةيتةكانة  يةةة مونة مةةان هة مةةاددةى تر نةةدَيه  بةةةثَيى ثةرلةمان هة ئةةةوانيش  سةةتا  َي
(WHO.دَيتة زومنى كار تَيكةرة عةقلييةكان ) 

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس
د.كازم جةنابيشت ئةندامى ليذنةى تةندروستى  ةرموو، بةرَيزان دةر ةت دةدةين بة د.كازم دكتؤرة با  

 قسةيةك بكات لةو بوارةيةوة.
  اروق نامق:كاظم بةرَيز د.

 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةر
دةست خؤشي لة هةرسَي بةرَيزان )رؤذان خان و د. شايان و كاك زانا( دةكةم كة هةرسَيكيان ئةندامانى 
ليذنةى تةندروستني، بة دَلنيايةوة ماددة كىولييةكان وةك كاك زانا باسى لَيوةكرد ماددةى هؤشبةرن و كار 
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و لةم خشتةدا نني، لةبةر ئةوةى عالةميةن جؤرَيه لة دةكةنة سةر هؤى و هةست و تواناى ئيدراكى مرؤظ 
ئيستسناى بؤ دروستكراوة لةبةر ئةوةى تازة بةو شَيوازة هاتوة ئةطةر نا بةلَي ماددةى هؤشبةرن و ئةتوامن 
بلَيب هيجيان كةمرت نيية جؤرَيه لةو ماددانةى كة لةم خشتانةدا هةن و كاريطةريان هةية لةسةر رة تارو 

ردنةوةو برياردانى مرؤظةكان، بةدَلنيايةوة كاريطةرى ئةبَي لة سةر رة تارو ضؤنيةتى ئيدراك و بريك
كاريطةريشيان لةسةر موجتةمةع، بةاَلم ئيستسناى بؤ كراوة تازة لة جةدوةلةكان نيية، ئةكرَيت بيخةينة 

 ناوى، ئةشكرَيت هةروةك و ضؤن هاتووة وازى لَيبهَيندرَيت، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيحس بةرَيز د.رَيواز  ايق

 ( بةرَيزان  ةرموون.40ماددةى دواى ئةوة بةرَيزان ماددةى )
 تةتةرخان: مصطفىبةرَيز سعيد 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( نهَينى ئةو كةسانةى لة حاَلةتى ئاَلودةبوون بة ماددة هؤشبةرةكان يان كارتَيكارة عةقلييةكان 40ماددةى )
 رَيت.ضارةسةر دةكرَين دةثارَيز

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

سةةةر  سةةريوان،  كةةاك  مةةان،  كةةاك لق كةةات ) مةةار ب خةةؤى تؤ نةةاوى  بةةا  كةةات  سةةة ب يةةةوة ق لةةةم بارة يةةة  كةةَي هة بةرَيزان 
 ضنارخان، رؤبينا خان، كاك ديارى (بةرَيزان كاك لقمان  ةرمون.

 بةرَيز لقمان محد حاجى:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( تةرجةمةى حةر ى كراوة لةرووى زمانةوانييةوة تةسةور دةكةم ثَيشنياز دةكةم 40ة ماددةى )سةبارةت ب
شةةبةرةكان و  بةةة ماددةهؤ ئةةاَلودةبوون  سةةانةى  ئةةةو كة سةةةركردنى  لةَةةتى ضارة لةةة حا يةَةت،  واى لَيبكرَي جوانرت ب

 كارتَيكةرة عةقلييةكان دةبَيت نهَينى كةسيان ثارَيزراو بَيت زؤر سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:ني.رَيواز  ايق حسبةرَيز د

  ةرموو رؤبينا خان.
 بةرَيز رؤبينة اوميله عزيز:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئةطةر هات و كةسةكة نهَينى ئاشكراكرد، ئايا هيج سزايةك هةية؟
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 موو.بةلَي ئةوة خؤى قانونى خؤيان هةية، كاك ياسني  ةر
 خضر طه:بةرَيز ياسني 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 من ثشتطريى لة رايةكةى كاك لقمان دةكةم.
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 سةرضنار خان  ةرموو.
 بةرَيز سةرضنار امحد حممود:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

تةةة يةةةعنى  ئةم ماددةية خؤى واجبى هةموو  ةرمانبةرَيكة لة حوكمة ثةةارَيزَي،  كةةةى ب نةةى كارة كةةات نهَي كةةار ب
مةةاددة  لةةة  ئةةاَلودةبوون  لةَةةتى  لةةة حا سةةانةى  ئةةةو كة نةةى  ئةةةلَي نهَي نةةةهاتووة  مةةى  سةةَيكى ئيلزا هةةي  نة يةَةرة  ل
تةةة  سةةتة خبرَي شةةةى ثَيوي ئةةةبَي و يةَةت  كةةرَين دةثارَيزر سةةةر دة بةةةكان ضارة كةةةرة عةقلي هؤشبةرةكان، يان كار تَي

 كَيوة لةاليةن ئةو دامودةزطايانة كة كار لةو كةيسانة ئةكان. ثَيشةوة بثارَيزرَي لةاليةن
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 كاك ديارى  ةرموو.
 بةرَيز ديارى انور محة رحيب:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 قسةكامن كرا ثشتطريى سةرضنار خان دةكةم.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 كاك سريوان  ةرموو.
 بةرَيز سريوان  رج حممد:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةة  كةةؤمثلَيتى  بةةة  بَيطومان هةموو حاَلةتى نةخؤشيةك  ةرزة و، ثَيويستة لةسةرضارةسةركار نهَينيةكانى بثارَيزرَيت 
سةةتةواذةى  يةةةك دة ئةةةبَي  تةةة  لةةةم حاَلة يةةة  ثةةَيب وا مةةن  بةةةاَلم  كةةرا،  سةةةكا ان زؤرى  ئةةةوة ق بةةة دواى  كةةرَي  يةةاد ب بةةؤ ز

بةةةرَيز  سةةيتى  بةةة بة يةةةك  عةةةن  ثةةارَيزَي تةب كةةةى نا كةةة نهَينية بةةدرَي  نةةة  سةةزاى ئةوا ثَي ةوانةوة ئةبَي بة ثَيى ياساكان 
هةةةر  ئةةةبَي  نةةةك  ئةةةيزانن  ضةةواردةورةكةى  مةةةوة  بةةةالنى كة شةةة  بةةة و ئي بةةن  سةرؤكى ثةرلةمان ئةوانةى كة ئاَلودة دة

يةةة نهَينيةكةى بثارَيزرَيت، بةَلكة هيج  هةةةموو دنيا لةةة  خةةؤى  داتايةك نةدرَي بة كةسى يةكةميشى بة بَي رةزامةندى 
لةةة ) شةةى  شةةى و باوكي يةَةت دايكي خةةؤى ناتوانر نةةدى  بةةَي رةزامة بةةة  سةةاَل 18عورف ئاواية قانونيش لة هةموو ياساكان   )

قةةودرة خةةؤى  طةةةر  نةةةبَيت ئة لةَةةتَيكا  لةةة حا ئةةيال  ئةةةطرَي  يةةةك وةر نةةةبَيت زياتر بوو داتا وةربطرَي ض  ماددة ئةةةوةى  تى 
ئةةةو  كةةار  شةةتى  قةةةيب سةرثةر لةَةَين  ذيانى خؤى بةرجةستة بكات، يةكَيكى بؤ دانَين، وابزامن لَيرة لة مةحكةمة ثَيى دة

 سةرثةرشتى كارة مةسئول و قةزيةى خراثةكارةكان ئةكاتةوة زؤر سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 دكتؤرة.ليذنة تايبة ةندةكان بةلَي 
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 بةرَيز د.شايان كاكة صاحل حممد: 
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةابة،  نةةةخؤى حي بةةة  شةةبةر  مةةاددةى هؤ بةةة  بةةى  ئةةاَلوودة دة كةةة  سوثاس بؤ هةموو سةرجنةكان، خؤى ئةوةى 
ئةةةوة  بةةةر  يةَةت، لة نةخؤشيش ثزيشه هةر كة تةخةروج دةكات سوَيندى دةخوات كة نهَينى نةخؤى بثارَيزر

 ثزيشكيدا هةية كة لة سوَيند خواردنةكا اندا هةية سوثاس.لة ياساكانى 
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 د.ظااَل  ةرموو ئةطةر تَيبينيةكتان هةية.
 بةرَيز د.ظااَل  ريد ابراهيب/ وةزيرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمان:

 سوثاس بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان تَيبينيمان نيية.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيد.رَيواز  ايق حس بةرَيز

 بةشى دةيةم  ةرموون.
 بةرَيز طلوستان سعيد محة: 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةرؤكايةتى 41حوكمة طشتييةكان و كؤتاييةكان ماددةى ) بةةة  يةَةت  يةَةه دةهَينر ( بِرطةى يةكةم ليذنةيةك ث
هةةة لةةة  يةةةتى دادوةرَيكى ثؤلَينكراوى يةكةم كة ئةجنومةنى دادوةرى  طةةةَل ئةندام كةةات لة شةةانى دة رَيب دةستني

 نوَينةرى ئةم اليةنانةى خوارةوة.
 ديوانى ئةجنومةنى وةزيران.-1
 بةرَيوةبةرايةتى طشتى بةرةنطاربونةوةى ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكارة ئةقلييةكان.-2
 بةرَيوةبةرايةتى طومرطةكان.-3
 ثةميانطاى ثزيشكى دادى لة هةرَيب.-4
 اَل.ليذنةى با-5
 ئاذانسى ثاراسنت و زانيارى.-6

سةةتؤ  بِرطةى دووةم: ئةو ليذنةيةي لة بِرطةى يةكةمى ئةم ماددةية دةقى لةسةر كراوة هةَلدةستَيت بة لة ئة
عةةةةمباركردن و  سةةةنت و  شةةةكنني و ثارا طةةةرتن و ث نةةةى  شةةةتى كرد ضةةةوون و سةرثةر بةةةة دوادا ئةةةةركى  نةةةى  طرت

كةةارة يةةان كارتَي شةةبةرةكانى  مةةاددة هؤ طةةةى  لةةةناوبردنى  لةةة  ةرمان يةةةكان  شةةينة كيمياي يةةان ثَي يةةةكان  عةقلي
 ثزيشكى دادى ئةوانةى حوكمى دةست بةسةر داطرتنيان دراوة.

يةَةه  مةةاى ر بةةة رَين كةةراوة  سةةةر  قةةى لة يةةة دة ئةةةم ماددة بِرطةى سَييةم: كارى ئةو ليذنةيةي لة بِرطةى يةكةمى 
 دةخرَين كة سةرؤكى ليذنةى بااَل دةرى دةكات سوثاس.
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيد.رَيواز  ايق حسبةرَيز 

مةةاددةى ) كةةات،  سةةة ب يةةة ق ئةةةم ماددة سةةةر  يةةةوَيت لة لةةةمان دة بةةةرَيزى ثةر نةةدامَيكى  سةةت 41هةةةر ئة بةةا دة  )
 بةرزبكاتةوة )سةرضنارخان، كاك مةم، كاك بااَلنبؤ، كاك ياسني، كاك زانا، رؤبينا خان( كاك مةم  ةرموو.

 بةرَيز مةم برهان حممد قانن:
 ز سةرؤكى ثةرلةمان.بةرَي

مةةةنى  نةةةرى ئةجنو يةةة نوَي نةةةى بااَل نةةاو ليذ لةةة  يةةة،  مةةان هة ئَيمة لة ثَيناسةى يةكةمدا ماددةى ليذنةيةكى بااَل
ئةةةو  هةةةر  يةةة  شةةنيازم وا مةةن ثَي يةةة  جةةا بؤ يةةة،  نةةةى تَيدا هةةةموو ئةوا وةزيرانى تَيداية، وةزارةتى دادى تَيداية، 

ئةةة بةةااَل  نةةةى  لةةَي ليذ يةةةك ب سةةانةوة ليذنةية بة ماددة كةةا دي سةةت نا يةةةعنى ثَيوي ئةةةطرَي،  سةةتؤ  لةةة ئة مةةة  ركى ئة
يةةارى  سةةنت و زان سةةى ثارا ئةةةَلَي ئاذان كةةة  ليذنةيةكى ديكة دروست بكةينةوة، من ثَيشب واية خاَلى شةشةميان 
يةةةتى  شةةتى نوَينةرا شةةى ط طةةاى ئاساي يةةاوازة دةز سةةايش ج طةةاى ئا يةةة، دةز يةةارى و مةعلوماتي ئةوة دةزطايةكى زان

 ةلةية وةك لةو شوَينة، من ثَيب واية زيادةشة زؤر سوثاس.ئةبَي لةو مةس
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

  ةرموو كاكا ياسني.
 :خضر طهبةرَيز ياسني 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةةةو لي كةةةم  شةةنيار دة مةةن ثَي خةةوارةوة،  ضةةوار لة ماددةى يةكةمدا كة دةَلَيت ليذنةيةك ثَيكدةهَينرَيت لةوانةى  يةةة  ذنة

نةةةمَييَن،  سةةةريةوة  مةةووى بة هةةةتا  بةةَي  ساَل جارَيه بطؤردرَيت، نةك بة درَيذايي تةمةنى كابرا ئةندامى ئةو ليذنةية 
مةةاددةى  ئةةةو  بةةَي  بةةةرَيزان دة لةةَيب  لة ماددةى دووةميشدا لة ناو بردن و عةمباركردنى بة راستى من يةك شتتان ثَي ب

بةةوو، 7بة يرامة من  وونةيةكتان بؤ دةطَيرمةوة كةسَيه ) لة دةست ئةو كابراية دةطريَيت تةبعةن لةةَي طريا لةةؤى  ( كي
حةةاكمى )4كاتَيه كة ضووة الى حاكب، حاكب طوتى كاكة تؤ ) جةةةنابى  طةةوتى  بةةوة؟  كةةوَي  لةةة  ( 4( كيلؤ ئةو ماددةيةت 

لةةة )7نةبوو ) يةَةت  يةَةه د نةةاتوانَي4( بوو، بؤ ئةوةى كة ئةطةر ئةو ليذنةى ث نةةةبَي  يةةاتر  سةةاَل ز هةةةتا ) (  سةةةلةن  ( 4مة
يةةةوة 4ساَلى بةس تةحةموىل ئةوةى دةكات دواى ) كةةات لةوال ( ساَل لةوانةية دةست لةطةَل باندَيكى بازرطانى تَيكةَل ب
( ساَل زياتر نةبَي و بة ئاشكراى بة بةرضاوى هةموو خةَلكى كوردستان 4ثةناى بدات، بؤية من ثَيشنيار دةكةم لة )

 نرَيت، نةك بة ناوى خةستةخانةى وةزارةتى تةندروستى زؤر سوثاس.ئةوشتة لة ناو بربَيو بسوتَي
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 كاك زانا  ةرموو.
 بةرَيز زانا خالد مسايل:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
خةةةاَلى ) لةةةة  كةةةات  كةةةة دة تةةةةى ليذنة لةةةة ثَيكها بةةةاس  كةةةة  كةةةةم  طةةةةى ية شةةةتى 2لةةةة بِر يةةةةتى ط ( بةرَيوةبةرا

بةةة بة كةةرَي  تةةةوة ب سةةت بكرَي مةةة را يةةةكان، ئة كةةارة عةقلي شةةبةرةكان و كارتَي مةةاددة هؤ لةةة  نةةةوةى  رنطاربوو
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مةةارة ) سةةاى ذ بةةة يا كةةة  شةةبةر  شةةتنى هؤ شةةتى نةهَي يةةةتى ط سةةاَلى )5بةرَيوةبةرا كةةراوة 2011(ى  تةةةنزيب   )
 عينوانةكةى بةم شَيوةيةية.

شةةكنني طةةرتن و ث كةةرد  لةةة لة بِرطةى دووةمدا ئةوةى كاك ياسني باسى  نةةة  عةةةمباركردني و ئةوا سةةتنى   و ثارا
سةةةردا  سةةتيان بة يةَةن دة هةةةَل دةطري لةةةوَي  يةةةعنى  شةةكى دادى  طةةةى ثزي لةةة  ةرمان دةَلَي يا ثَيشينة كيميايةكان 
يةةة،  ميةةان هة شةةكى داد ثةةةميانطاى ثزي دةطريَيت  ةرمانطةى ثزيشكى دادى ضيية؟ ئةمة لة كوردستان ئَيستا لة 

خةةؤى  ةرمانطةمان نيية، كةواتة تةع هةةةَليطرة،  لةةةوَي  لةَةَيني  شةةى دة يةةة ثَي ريفمان نييةو موئةسةسةكةمان ني
جَييةكة نيية، جا لة كوَي هةَليطرى، لةوَي ثةميانطاى ثزيشكى داديش ئةو وةزيفةيةى نيية ئةطةر مةبةست 

 ثةميانطاى ثزيشكى داديية وةزيفةيةكى ديكةى هةية زؤر جياوازة لةوة زؤر سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسبةرَيز د.رَيواز  اي

 كاك بااَلنبؤ  ةرموو.
 بةرَيز بااَلنبؤ حممد على:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةةراوة 41مةةةاددةى ) سةةةةر  قةةةى لة يةةةة دة ئةةةةم ماددة كةةةةمى  طةةةةى ية لةةةة بِر يةةةةى  ئةةةةو ليذنة طةةةةى ددوةم  ( بِر
سةة قةةى لة يةةة دة ئةةةم ماددة كةةةمى  طةةةى ية لةةة بِر يةةةي  ئةةةو ليذنة شةةة  ثةةَيب با مةةن  سةةتَيت،  كةةراوة دواى هةَلدة ةر 

ئةةةم  وةرطرتنى رةزامةندى دادوةر هةَلدةستَيت بة لة ئةستؤطرتنى، ئةطةر رةزامةندى دادوةرى لةطةَل نةبَي 
ليذنةية ئةتوانن لةسةر جادة سةيارة بوةستَينن و بَلَين ئَيمة بة دواى مةوادى موخةدرا ئةطةرَيني، ئةتوانن 

مةوادى موخةدرا ئةطةرَين، ئةتوانَي برواتة باخى خةَلكةوة بلَي بدةن بةسةر ماَلى خةَلكا بَلَي ئَيمة بة دواى 
كةةةن  جةةَي ب بةةة  كةةةيان جَي يةةة ئةركة ئةةةم ليذنة ئةةةوةى  ثةةَيش  سةةتة  طةةةرَيب، ثَيوي خةةةدرا ئة مةةةوادى مو بة دواى 

 رةزامةندى دادوةر وةر بطرن زؤر سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 رؤبينة خان  ةرموو.
 ز رؤبينة اوميله عزيز:بةرَي

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئةظ ليذنة ضةند نوَينةر، ضةند ثَيكهاتةيةك ئةطةر هاتوو نوَينةرَيه لة ثةرلةمان تَيدابينت  خراب نيية.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 ئَيمة ضاودَيريان دةكةين، نابينة ئةندام لة طةَليان.
 د حممود:بةرَيز سةرضنار امح

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةةَلَي  هةةاتووة  يةةا  ثشتطريى لة وتةكانى كاك مةم ئةكةم، لةطةَل ئيزا ةى ئةوةى كة لة ماددةى يةكى ئةم مادة
كةةة  يةةة  ئةةةم ليذنة يةةةعنى  يةةةك،  ليذنةيةك ثَيه دةهَيندرَي بة سةرؤكايةتى دادوةرَيكى ثؤلَينكراوى دةرةجة 
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سةةايش  دروست دةبَي بة شةى دانة بةدةر بةةةَلكو ئا يةَةدابَي،  لةوةى ئاذانس و ثاراسنت و زانيارييةكان نابَي لةو
يةةةكا  نةةاو ليذنة لةةة  يةةةك  كارةكان ئةكات ليذنةيةكى بااَل يةكَيكة لة ئةندامةكان، يةعنى وةك ئةوة واية ليذنة

سةةَييةم دروست بكةين كة ئةمة ئةكرَيت بكرَي بة كارى ئيختساسى لة ليذنةى بااَل لة هةمانكاتدا لة بِر طةةةى 
كةةة  يةَةت  يةَةه دةخر مةةاى ر بةةة رَين كةةراوة  سةةةر  قةةى لة ئةلَي كارى ئةو ليذنةية لة بِرطةى يةكةمى ئةم مادةية دة
لةةةوالوة  سةرؤكى ليذنةى بااَل دةرى دةكات، يةعنى رَينمايةكة سةرؤكى ليذنةى بااَل دةرى ئةكات، سةرؤكيش 

سةةت كةةةى درو لةةة يةكة هةةةمان  دادوةرَيكى ثلة يةكة، يةعنى دادوةرة ث لةةة  يةةة،  هةةامَيكى هة سةةاس م بةةَي ض ئيخت
 كاتدا نةتوانَي رَينمايي دةربكات بةَلكو سةرؤكى ليذنةى بااَل دةرى بكات.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

سةةةر  يةةة لة سةةةيةكتان هة هةةةرَيب ق بةرَيزان ليذنةى تايبة ةندةكان قسةيةكتان هةية؟ نيية، بةرَيز وةزيرى 
 لةمانتاران.قسةى ثةر

 بةرَيز د.ظااَل  ريد ابراهيب/ وةزيرى هةرَيب بؤ كاروبارى ثةرلةمان:

يةةرة،  سةةةرؤكةكةى وةز بةةااَل  نةةةى  ئَيمة تةئيدى ماددةكة دةكةين وةكو خؤى، كارى هةردوو ليذنةكة ديارة ليذ
 بؤية وةزير دةتوانَي رَينمايي دةربكات، زؤر زؤر سوثاس.

 كى ثةرلةمان:/ سةرؤنيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

يةةة  تةةةوة، طوا شةةوَين باَلوبؤ نةةدَيه  لةةة هة ئةةةَلَي  نةةاردبووين  بةةؤ  يةةةكى  زؤر سوثاس بؤ جةنابت، كاك كاوة تَيبين
بةةةس  تةةةواوة  نةةةوة  ئَيمة ئةم ئااَلى كوردستان كة بة طوَل دامان ناوة ثَي ةوانةية تةبعةن بة نسبةت جةنابتا

ئةةةو بة نسبةت ئَيمةوة وا نيية و، ئةطةر رووى بكةيتة ئ َيرة سورةكة بكةوَيتة الى ئَيمةوة عةكس دةبَيتةوة 
سةةةر  سةةةى لة ئةةةتوانى ق تةةة د.حميةةدين  كاتة بة نسبةت ئَيمةوة مةزبووتة، بة نسبةت جةنابتانةوة رووي كةي
لةةة  كةةرد رووى  مةةان  ئةةةو ئيختيارة مةةة  ئةةةوةى ئَي بةةةر  تةةوانى، لة هةةةر دة نةةةى  ئةةةم بةرَيزا بكةى، رووى بكةيتة 

بةةةرَيزان زؤرينةكة بَي و هيج ئ ئةةةوة  مةةاددةى دواى  كةةة،  بةةؤ تَيبينية يشكالَيكيشى بِروا ناكةم تيا بَي، سوثاس 
 (.42ليذنةى تايبة ةندةكان ماددةى )

 بةرَيز طلوستان سعيد محة:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

دنى بِرطةى يةكةم هةر يةكَيه لةمانةى خوارةوة بة ئةندامى بةرزة تكردنى دادطةرى دادةنرَيت بؤ ثيادةكر
ئةةةو  نةةةوةى  طةةةَل كؤكرد نةةراوة لة بةةؤ دا سةةزايان  سةةايةدا  لةةةم يا نةةةى  لةةةو تاوانا طةةةران  سةةةاَلتةكانى بةدوادا دة

 بةَلطانةى ثةيوةنديدارن ثَييانةوة.
 ئة سةران و كارمةندانى هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ.-1
 ئة سةران و كارمةندانى ثاسةوانى سنورةكان.-2
 و بازارة ئازادةكان و ثؤست. ةرمانبةرانى طومرط و  رؤكةخانة-3
  ةرمانبةرانى وةزارةتى كشتوكاَل ئةوانةى تةخويل كراون.-4
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نةةى -5 ضةةاودَيرى كرد  ةرمانبةرانى وةزارةت لةوانةى خاوةن ثيشةى ثزيشكني و ئةوانةى ديكة كة وةزير بؤ 
 جَيبة جَيكردنى ئةم ياساية دايان دةنَيت.

بةةة بِرطةى دووةم: هةر يةكَيه لةوانةى  لة بِرط ةى يةكةمى ئةم ماددةية دةقيان لةسةركراوة ثابةند دةبَيت 
 (.1971(ى ساَلى )23ثيادةكردنى حوكمةكانى ياساى بنةماكانى دادطةريية تاوانكارييةكانى ذمارة )

تةةة  ئةةةوةى تايبة بِرطةى سَييةم:  ةرمانبةرانى وةزارةتى كشتوكاَل ئةوانةى راسثَيردراون بة جَيبة جَيكردنى 
يةَةى بةةة وةزارةتة بةةة ث يةةة  ضةةَيندراوانةى قةدةية ئةةةو  نةةدنى  بةةة هةَلكة يةَةن  ثةةَي دةدر طةةة  سةةاية رَي لةةةم يا كةةةيان 

تةةى  حوكمةكانى و كؤكردنةوةيان لةطةَل ثةله و رةطةكانيان لةسةر تَي وى خاوةنةكانيان لة كؤطاكانى وةزارة
طةة يةةةكالى كشتووكاَل دةثارَيزرَين تا ئةو كاتةى بةشَيوةيةكى كاتى دةعوايةكة لة اليةن داد نةةدةوة  اى تايبة ة

 دةكرَيتةوة لةطةَل لةبةر ضاوطرتنى ئةمانةى خوارةوة.
طةةةرى -1 تةةةكردنى داد ئةو رَيكارةى  ةرمانبةرانى وةزارةتى كشتوكاَل ثَيى هةَلدةسنت وةك دةزطاكانى بةرزة 

 بة ئاطاداربونى اليةنة دادوةرى تايبة ةندةكانةوة بَيت.
يةةةكر-2 ضةةَيندراوة قةدة بةةارى هةَلكةندنى  شةةتى كارو يةةةتى ط طةةةَل بةرَيوةبةرا يةَةت لة هةةةنطى ب بةةة هةما اوةكان 

نةةةى  تةةة ليذ نةةةوة بدا شةةكنني و لَيكؤلي سةةةكانى ث هةةةروةها كؤنو يةةةكان،  كةةارة عةقل شةةبةرةكان و كارتَي ماددة هؤ
مةةاددةى ) يةَةى  بةةة ث نةةراو  ئةةةم 41ثَيكهَي بةةؤ  كةةة  تةةؤَليَب  نةةدو  لةةة ذورى تو كةةةى  سةةاية عةمباركردنة ئةةةم يا (ى 

سةةتة ئ ئةةاو دةرى مةبة ضةةاوةكانى  شةةتوكاَل و سةر يةةرى ك كةةة وةز مةةاى  يةَةى رَين بةةة ث نةةى  لةةةناو برد يةةا  مةةادةكراوة  ا
 دةكات، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

سةةتى  بةةا دة يةةةوة  ئةةةو ماددة لةةةبارةى  كةةات  زؤر سوثاس هةر ئةندامَيكى بةرَيزى ثةرلةمان دةيةوَيت طفتوطؤ ب
شةةادى خؤى بةرز بكاتةوة ناو نةةا،  كةةاك زا خةةان،  طةةوليزار  هةةر،  شةةَيخ زا ى خؤى تؤمار بكات )طولستان خان، كاك 

مةةاركردوة  يةةان تؤ نةةاوى خؤ نةةة  ئةةةم ناوا خان، د.حميدين، كاك مب، كاك ياسني، د.كازم، خدجية خان( بةرَيزان 
 طولستان خان  ةرموون.

 بةرَيز طلستان باقى سليمان:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ى لةسةر مةشروباتَين كهوىل هةية، ئةز بَيذم يان نا لةسةر مةشروباتَين كهوىل.من روونكردنةوةك
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 ثةيوةندى بةو ماددةيةوة ضية؟

 بةرَيز طلستان باقى سليمان: 
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثةيوةندى زانستى ئةز بيذم دكتؤرة.
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

شةةةكا ان  تازة ئةو ماددةيةمان تةواوكرد، ببورة سوثاس بةرَيزان دةبَي ئيلتيزام بة ثةيرةو بكةين ئةطينا ئي
 ناروا  ةرموو خدجية خان.

 :طهبةرَيز خدجية عمر 
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

طةةةر  سةةيار ئة طةةاى ثر تةةة جَي بةةدات من تَيبينيةكب هةية لةسةر ئةو ماددةية، بؤم بؤ يةةةك  ظةةااَل روونكردنةوة د.
قةةانونى ) لةةة  ئددىبةخؤشتان دةزانن كة  مددات جزا مةةاددة )ا دد ل حماك لةةة  قةةةزائى 39(  تةةى  ئةةةعزاى زةب سةةى  ( با

كةةرَينت  بةةاس دة يةَةرة  نةةة ل كةةة ئةوا يةةا  مةةاردن، ئا دةكاتن بة ذماردن باس دةكات، يةعنى لَيرةدا كراوة مادام بة ذ
مةةاددة ئةةةو  طةةةَل  قةةانونى )39ى )ئةوا نابَيتة تةناقوزَيه لة لةةة  مددات(  سةةتان ا دد ل حماك يةَةرةدا مةبة يةةان ل (؟ و 

ئةوةية كة تةنها ئةوانةى كة دةست نيشان كراون، تةنها بؤ مةبةستةكانى ئةم ياسايةية، ضونكة وا تَيدةكةم 
بةةؤ  يةَةت  طةةةرى دادةنر نةةى داد بةةةرزة ت كرد نةةدامانى  بةةة ئة خةةوارةوة  نةةةى  يةةةك لةما هةةةر  كةةةم  لةَةَينت ية دة

اَلتةكانى بةدوا طةران لةو تاوانانةى كة لةم ياسايةدا سزايان دانراوة، يةعنى كةواتا بؤ ئةم ثيادةكردنى دةسة
طةةةَل  ناق ضياسايةية يان بابةتَيكى ترة، ضونكة ئةطةر وا نةبى ئةوا تة بةةَي لة تةةةعاروز دة كةةات مو دروست دة

 (.ا  ل حماكمات( لةقانونى )39ماددةى )
 ةرلةمان:/ سةرؤكى ثنيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

  ةرموو دكتؤر كازم.

  اروق نامق:كاظم بةرَيز د.

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةاددةى ) بةةةرانى 42تَيبينيةكةى من زؤر كورتة  ئةةةكات  ةرمان ئةةةوة  سةةى  قةةةرةى )ى( با كةةةم  ة طةةةى ية ( بِر

سةةة  شةةكني ثَينا شةةةى ثزي خةةاوةن ثي نةةةى  شةةكى ئةوا شةةةى ثزي شةةكني، ثي شةةةى ثزي خةةاوةن ثي نةةةى  وةزارةت لةوا
شةةكني، ن خةةاوةن ثزي ةكراوة، زؤريش روون نيية بزانني كَينة ئةوانة يةعنى مةودايةكى زؤر  راوان ئةوانةى 

سةةر  شةةتةكة حة ئةطةر بكرَيت يان ثَيناسة بكرَين يان ئةم وشةية بطؤردرَيت ئةوانةى كة ثزيشكن، بؤ ئةوةى 
 بَيت دةست خؤى.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

   ةرموو.كاك ياسني
 خضر طه:بةرَيز ياسني 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةاددةى ) مةةن  كةةةم  شةةتطريى دة بةةةاَلم ث نةةا،  بةةةرانى 3نازامن لةطةَل كاك دكتؤر هاوِرامة يان  لةَةَي  ةرمان كةةة دة  )

مةةاددةى  لةةة  وةزارةتى كشتوكاَل هةموو  ةرمانبةران دةطرَيتةوة، دةبَي موختةس بكرَي بةو  ةرمانبةرةى كة 
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يةةاو يةةةعنى كيم يةةة،  بةةةرى تَيدا ئةةةنواع  ةرمان كةةة  شةةتوكاَل وةزارةتَي تةةى ك ئةةةوةى وةزارة بةةةر  نةةَي، لة ى دةزا
  ةرمانبةرى تَيداية حماسيبة، بةاَلم تَييداية دكتؤرة. 

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 ئاخر بةس ئةَلَي ئةوانةى تةخويلكراون ئةوانةى رَيثَيدراون ديارى كردووة.
 :خضر طهَيز ياسني بةر

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ( دةَلَي  ةرمانبةرى وةزارةتى كشتوكاَل. 3نا بةس دةَلَي  ةرمانبةر لة ماددةى )

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

ئةةةلَي  يةةة  ثةةؤرتى ليذنة مةةة را سةةتى ئَي بةةةر دة مةةةى  بةةَي، ئة كةةةم  سةةخةكةى ية ئاخر ئةوةى جةنابت لةوانةية نو
 مانبةرانى وةزارةتى كشتوكاَل ئةوانةى تةخويل كراون يةعنى رَيثَيدراون. ةر

 خضر طه:بةرَيز ياسني 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
عةةةمباركردنى  دةَلَي راسثَيردراون، ئينجا دةبَي كةسى موختةس ديارى بكرَي هةمو كةس نازانَي لة بةشى دوةم دةَلَي 

نةةدراوة هةَل شةةتوكاَل مةسةلةن ئةو ماددةيةى هةَلكة تةةى ك لةةة وةزارة يةةةكراوة  ضةةَيندراوة، قةدة يةَةدةَلَين  جةةى ث شةةراوة  كَي
يةةة  تةةةى هة ئةةةو ئةمنية وةزارةتى كشتوكاَل وةزارةتَيكى خزمةتطوزارية خزمةتى جوتياران دةكات، ئايا ئةو ثؤليس و 

ثةةا يةةةتى  بةةَي و عةمةل بةةةت  شةةوَينَيكى تاي لةةة  مةةاددة  لةةة ئةو ماددانة لةوَي دانَي، بؤية وا ضاكة ئةو  ئةةةوجا  بةةَي،  رَيزراو 
طةةا  بةةِرؤ دةر شةةةو  ئاسايش بَي وةزارةتى تةندروستى بَي نةك لة وةزارةتةكى كشتوكاَل كة دةجى حةز دةكةى دوانزةى 

 كراوةتةوة يةك ثؤليسى بةسيتى لةسةرة سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

ثةةارَي خةةؤى دةي مةةةت بؤ مةةةت، حكو يةةةكى حكو تةةى هةةةر دامةزراوة بةةةينى وةزارة لةةة  ضةةيية  يةةةعنى  ةةةرق  زَي، 
 تةندروستى و وةزارةتى كشتوكاَل.

 خضر طه:بةرَيز ياسني 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
تةةى  نا  ةرقى هةية، ضؤن وةزارةتى تةندروستى لةطةَل وةزارةتى كشتوكاَل عةرزوو ئامسانى  ةرقة لة وةزارة

 زارةتى كشتوكاَل يةك كةس حةرةسة سوثاس.تةندروستى بنكةى ثؤليسى تَيداية، بةاَلم لة وة
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيرَيز د.رَيواز  ايق حسبة

 سةرضنار خان  ةرموو.
 بةرَيز سةرضنار امحد حممود:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

جددةلائى( ئَيمة ئةعزاى زةبتى قةزائى )ئص ف حماكماتى جزائىلة قانونى ) كةةراوة ئص ف حماكماتى  يةةارى  ( د
لةةَي ئةمانةى  نةةراوة دة لةةةوةى هَي بة حةسر هَيناوة ثَيويستى نةدةكرد ئةكرا رجوع بكةينةوة، بؤ ئةوة بةدةر 
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يةةةعنى  ئةةةبَي  نةةة  سةةزايةكان ئةما يةةة  نةةةما دادطةري ياساى بنةماى دادطةرى تاوانكاريةكان شتى وا هةر نيية، ب
شةةبةرةكان  هةر بةو شَيوازة، لة خاَلَيكى تريشا لة خاَلى دووهةم بةرَيوةبةرايةتى طشتى مةةاددة هؤ بةةارى  كاروو

مةةاددة  شةةتى  يةةةتى ط نةةةوةى بةرَيبةرا طةةةر بةرةنطاربو يةعنى ضى؟ كارووبارى ماددةى هؤشبةر من تَيناطةم ئة
نةةة  ئةةةبَي ئةما يةةةعنى  شةةبةر،  مةةاددةى هؤ بةةارى  يةةة كاروو يةةةكمان هة يةةا بةرَيوةبةرايةتي بةةةس ئا شةةبةرةكان  هؤ

 رَيكبخرَينةوة زؤر سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسبةرَيز د.رَيواز  اي

 كاك حمي الدين  ةرموو.
 بةرَيز حمى الدين حسن يوسف:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددة ) سةةةوانى 42لةةة  مةةة ثا سةةنوور ئَي سةةةوانى  نةةدانى ثا سةةةران و كارمة خةةاَلى دووةم، ئة  كةةةم،  طةةةى ية ( بِر
يةةة،  سنوورمان نيية، ئةوةى هةمانة هَيزى ثَيشمةرطةية، بؤية ثَيب واية هةر تةرجومة تةرجومةكةى عَيراق

نةةد  كةةراوة ثابة بِرطةى دووةم خاَلى دووةم هةر يةك لة بِرطةى يةكةمى ئةم ماددةى ئةم خاَلة دةقيان لةسةر 
 دةبَيت، ضونكة جةمعة ئةوانة كؤنة تاك نينة تا ثابةند ببَيت.

بةةة  لة سَييةميان خاَلى ضوارةم، لة كؤطاكانى وةزارةتى كشتوكاَلدا دةثارَيزن تا كةةاتى  ئةوكاتةى بة شَيوةيةكى 
ضةةاك  ئةةةوةى  يةةة  شَيوةى كؤتايي، ضونكة لة عةرةبييةكةى )بشكل نيهائى ( لَيرة نوسراوة كاتى، بؤية ثَيب وا

 بكرَيتةوة.
ئةةةم   بةةؤ  تةةؤَل،  نةةدوو  لةةة ذوورى تو عةةةمباركردنى  كةةة  نةةدن و  خةةاَلى هةَلكة ئةةةوةى دووةم،  تةةايي  طةةةى كؤ بِر

مةةاددة مةبةستة ئامادةكراوة يان لةنا و بردنى بة ثَيى رَينمايي وةزيرى كشتوكاَل سةرضاوةكانى ئاو، ئَيمة لة 
( باس لة ئةركةكانى 41(دا هةر ماددة )2( بِرطةى )2( باسى ثَيه هَينانى لَيذنةكةى دةكات، لة ماددة )41)

سةةتا ئَي يةةةتى، ئَي ئةةةو ئةو لَيذنةية دةكات، ئةركيان ثشكنيني و دةست بة سةرداطرتن و لة ناو بردن يةَةني  مةةة د
سةةةاَلتةكة دراوة 2(دا لة بِرطةى )41دةسةاَلتة دةدةينة وةزارةتى كشتوكاَل، مةعةلعلب ئَيمة لة ماددةى ) ( دة

 بةو لَيذنةيةى كة سةر ثةرشتى طرتن و دةست بةسةراطرتنى لة ناو بردنى دةكات و زؤر سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 و.شادي خان  ةرمو
 بةرَيز شادى نوزاد وهاب:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةةم 42لة ماددةى ) نةةةى  لةةةو تاوا طةةةِران  بةةة دوا سةةةاَلتى  يةَةى دة بةةة ث سةةةاَلتانةى دراوة  ( بِرطةى يةكةم ئةو دة
بةةة  طةةةِران  سةةةاَلتى بةدوا ياسايةدا سزايان بؤ دانراوة، كؤمةَلَيه اليةنى زؤر جياواز ديارى كراون بؤ ئةوةى دة

تةةةس دواطة ِرانيان هةبَيت، من بة راستى بؤم سةيرة، ضونكة لة هةموو دنيادا بةم شَيوةية جَيطةيةكى  موخ
بةةة  يةةدارن  كةةة ثةيوةند نةةةى  ئةةةو باندا يةةان بة نةةدن  كةةة ثةيوة نةةةى  ئةةةو جةرميا هةية، بؤ بة دواطةِران بةدواى 
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شةةتَيكيان ماددةى هؤشبةرةوة، ئةكرَي هةماهةنطيان لةطةَل بكةن، ئةكرَي هةواَليان ثَي ب طةةةر  دةن، ئةكرَي ئة
كةةانى  نةةدانى هَيزة سةةةران و كارمة نةةاكرَي ئة  بةةةاَلم  لةو بوارةوة بيستيَب اليةنى ثةيوةنديدار ئاطاداربكةنةوة، 
بةةازاركردن و  نةةةو  كةةة خا طةةوو  رؤ ئاسايش ئاسايشى ناوخؤ ئة سةرو ثاسةوانى سنورةكان  ةرمانبةرانى طومر

مةةة  ئيال ئاخريهى هةموو خاَلةكان هةموويان طةةةرَين، ئة شةةبةردا ب مةةاددةى هؤ تواناى ئةوةيان هةبَي بة دواى 
بةةة  سةةتى  مةةة ثَيوي كةةةم ئة كةةا دة ئةةةوة ت بةةةر  بةةَي، لة كةةراو  يةةارى  هةةةتَيكى د بةةَي جي تةةةس  يةةةنَيكى موخ ئةةةبَي ال
ثَيداضونةوة هةية، ثَيويستى بة طؤرانكارى هةية، ناكرَي ئةم هةموو دةسةاَلتة تواناى طةِرانى هةبَي بة دواى 

 دةى هؤشبةردا سوثاس.ماد
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيحس بةرَيز د.رَيواز  ايق

 كاك زانا  ةرموو.
 بةرَيز زانا خالد مسايل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( لة خاَلى سَييةم،  ةرمانبةرانى طومرط و  رؤكةخانةكانى بازارة ئازادةكان 42لة بِرطةى يةكةمى ماددةى )
طةةةةر روون ضةةةيية؟ ئة سةةةت  سةةةت ثؤ طةةةةر و ثؤ جةةةا ئة سةةةراوة،  سةةةت نو يةةةةن ثؤ لةةةة ال هةةةةبَي  يةةةةك  كردنةوة

تةةةنها  مةةةزرةكان  روونكردنةوةيةك هةبَي باشرتة و  ةرمانبةرانى طومرط و مةرزةكان ئيزا ة بكرَي، ضونكة 
خةةاَلى ) لةةة  ضةةاودَيربن،  ئةةةوانيش  كةةةى 5 ةرمانبةرانى دائريةى طومرطى لَي نيية، بؤية  طةةةَل راية هةةاوِرام لة  )

كةةازم( ل بةةةس وا كاك )د. طةةؤرين،  يةةان بي كةةةين  تةةةعريفى ب يةةان  بةةَي  شةةكني، دة سةةتى ثزي خةةاوةن ثَيداوي نةةةى  ةوا
نةةني  مةةة دةزا يةةان، ئَي يةةةكرت ج نةةاى لة ضةةونكة دوو ما سةةتى،  شةةةى تةندرو خةةاوةن ثي بةةة  طةةؤرين  مةةة بي ضاكرتة ئَي

كةةة ئةةةو لةسةر سنوورةكان لةو جَييانةى لة بنكة تةندروستييةكان كة ضاودَيرى تةندروستى بازارةكان دة ن، 
لةَةَيني  طةةةر ب يةةة ئة ستا ةى كة لةوَين ستا ى زياترو ليقايةي تةندروستني، ئةوانةى ضاودَيرى بازار دةكةن، بؤ
طةةة  سةةتى، رةن سةةتا ى تةندرو لةَةَيني  طةةةر ب بةةةاَلم ئة تةةةوة،  سةةازس دةطرَي شةةه و دةرمان ستا ى ثزيشكى تةنها ثزي

نةةةى كيميايش بطرَيتةوة و ياريدةدةرى دةرمانسازو ضاودَيرانى باز ار بة بوارى تةندروستى بطرَيتةوة و، ئةوا
 لة ناو كارطةكانى دةرمانيشدا كار دةكةن ديسان هةر بة ستا ى تةندروستى ناو دةهَينرَين زؤر سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 طليزار خان  ةرموو.
 بةرَيز طليزار رشيد حاجى:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددةى )مةةن تَيبي لةةة  يةةة  يةةةكب هة ضةةنارخانة، 42ن خةةان و سةر جيةةة  نةةى خةد هةةةمان تَيبي كةةةم  طةةةى ية ( بِر
نةةاى )ا يددةبةةةرزة تكردن مع مددات جزائ ضددائى   ا دد ل حماك ضددبط الق ضدداء ال سةةريةن، ع كةةراوة ح عةةدادى  ( تة

سةةةب  ) خةةؤى حة نةةة  طةةومرط و  رؤكةخا بةةةرةكانى  مدداتهةروةها لة خاَلى سَييةم  ةرمان سةةى ا دد ل حماك ( با
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رى  رؤكةخانة دةكات و، موديرى طومرط، نةك  ةرمانبةران بةشَيوةى طشتى، جا ئةو روونكردةوةمان مودي
 دةوَي لة د.ظااَل، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 كاك مةم  ةرموو.
 بةرَيز مةم برهان حممد قانن:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةةكى تةبعةن دةست خؤشى لة اليةنى ثةيو مةةةوة زؤر ثرؤذة جةةةخت دةكة ةنديدار دةكةم كة ثرؤذةكةى كردووة، من 
تةةا  نةةازامن  شةةتووة،  يةةة رؤ ئةةةم ثرؤذة سةةايي  نةةةى يا نةةاو ليذ لةةة  سةةتى  دووروودرَيذوو وةرزكةرة، وَيراى دةست خؤشى بةرا

كةةةين عة شةةا ئة خةةاَل دواى تةما سةةَي  كةةةم،  بةةاس دة تةةة  بةةؤ ضةند موالحةزةى هةندَى شتيان كرد، تةنيا سَي نوق يةةة  يبة
عةةةن  بةةةران تةب ئَيمة ئةم ياساية بةم شَيوةية لة ثةرلةمان دةرضَي، تةنيا سَي خاَل باس ئةكةم، يةعنى ئةوةى  ةرمان
نةةا  كةةاك زا ئةةةوةى  سةةت،  كةةان ثؤ بةةازار ئازادة نةةةو   طةةومرط و  رؤكةخا بةةةانى  سةةَييةم،  ةرمان خةةاَلى  كةةةم  مةةاددةى ية لةةة 

كةةة  طةةةم  مةةن تَيئة يةةد ئاماذةى ثَيكرد ثرسيارى كرد  ئةةريةى بةر نةةة، دا سةةتةو طةياند سةةةبة، ثؤ سةةت مةن سةةت، ثؤ ئةةةَلَي ثؤ
نةةةوانى ض  لةَةةى زما بةةزانن هة يةةة  ثؤستةية، ثؤست يةعنى مةنصةب، مةنتق نيية  ةرمانبةرى ثؤستمان نيية، ئَيمة بؤ

كةةة  خمةةةوةل  بةةةرانى  سةةةلةية  ةرمان ئةةةم مة لةةة كارةساتَيه دروست دةكات بؤ ياساكا ان، ضوارةميان ثَيويست ئةكات 
شةةككراوة  كةةرَي سةرث شةةه دة سةةةر ث يةَةت  كةةراو ب تةةةخويل  نةةابَي  عةرةبييةكةى لةبةردستمانباية، عةيبة وشةى خمةوةل 
يةَةي  نةةةك بَل شةةتوكاَل  تةةى ك بةةؤ وةزارة  ةرمانبةرانى سةر ثشككراو لة وةزارةتى كشتوكاَل عنوانةكة دوايي دَيتة ثَيشةوة 

لةةة لة وةزارةتى كشتوكاَلةوة تةخويل كراون ثَينجةم خاَل جةةةميان )ى(  جةةةنابتان ثَين شةةنى  ، ئةمة بةس بؤ بةرضاو رَو
لدد لير ناو نوسخة ئةسَلييةكة دةَلَي) ندد ن ا مددن ال ليريعي م ظفني ولارة من دول مهن طبية من غريمن الذين يعاون ن 

قددان ن  هددذا ال بددة  ئةةةو لرقا لةَةَي  بةةَي ب شةةكيية، دة مةةة ثزي يةةة ئة يةَةت  ةةةرقي هة سةةيت ب نةةابَي تةندرو سةةةلةية  ئةةةم مة  )
بةةؤ   كةةةى  نةةةى دي يةةة ئةوا شةةكييان هة شةةةى ثزي كةةة ثي نةةةى وةزارةت  ئةةةو  ةرمانبةرا يةَةرة  نةةةى موعةرة ةةة ل ةرمانبةرا

يةةة  سةةاكةدا هة كةةؤى يا لةةة  وةزير بؤ ضاودَيرى جَيبةجَيكردنى ئةم ياساية دايان دةنَين مةبةستب لةم جوملة رةكيكانة 
شةةني يةةوادارم ثَي تةةةوة ه بةةآلو دةبَي جةةار  شةةتانة دوا ئةةةم  سةةيت وة نةةة بةرا لةةة ليذ يةةةكَيكن  ئةةةزيز  يةةانى  بةةؤ هاوِر ازةكةم 

سةةاية  ئةةةم يا كةةةم  شةةنياز دة بةةةآلم ثَي نةةةيان  ئةةةم ماندووبو شةةيية  يةَةي دةستخو سةةيت ج سةةايي بةرا نةةةى يا نةةدووةكان ليذ ما
 ئَيمةى ئةتوانني هاوكاريان بني بؤ ئةوةى ئةو ثِرؤذة ياسايانة بؤ ئةوةى موتةكاملرت بَيتة بةردةستمان ، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيرَيواز  ايق حسبةرَيز د.

  ةرموو. ظاهركاك 
 علي: ظاهرحمم  بةرَيز

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( ضةند كةسَيه 39مادة ) 71(ى ساَلي 23لةبةر ئةوةى لة قانونى ئسول مةحاكةماتى جةزائي ذمارة )
كةسن هةر يةكة بةثَيي ( ثَينج اعظاء ظبط القظائيديارى كراون وةك ئةندامي بةرزة تكردني دادوةرى )

لة قانونى ئسول مةحاكةماتى ئةو كةسانة بؤيان هةية  41ئيختيساس و مةكانةتى خؤيان و بةثَيي ماددةى 
لة كة شةكوايان ثَي دةطات يان جةرميةيةك روودةدات ئاطادارى قازى يان ئيدعاى عام بكةن طوى 
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دانراون يةك لةوانة موختارى طةرةك يان ( اعظاء ظبط القظائيشةكوايةكان بطرن و لةو كةسانةى كة بة )
بؤية داوا دةكةم  ،موختارى طوند بةراسيت موختار طرنطييةكى زؤرى هةية زانيارى زؤر لةالى موختارة

  .( لةو ياسايةدا هاتووناعظاء ظبط القظائيموختار ئيزا ة بكرَى لةو كةسانى كة )

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيبةِرَيز د. رَيواز  ا
 زؤر سوثاس،  ةرموو روذان خان ليذنة تايبة ةندةكان.بةىَل 

 بةِرَيز روذان ابراهيب علي:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان:

( داخاز ذ جةنابَى تة بكةم كو وشةى عةيبة كة ثةرلةمانتارةكى ب كار 2( بِرطةى )55سةبارةت ماددا )
 ئيناى البربَيت لة ثرؤتؤكؤل، و زؤر سوثاس.

 :/ سةرؤكي ثةرلةماننيق حسيبةِرَيز د. رَيواز  ا
 ليذنة تايبة ةندةكان قةستان نيية؟  ةرموو كاك بذار.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

دظَيت تةئكيد كةمةظة عةدةدةكَى زؤرَى كؤمبوونا مة كر ئو زائيدةن جةلسَيت ثةرلةمانى بةردةوام بوون 
 رة و طةلةكَي شاملة ئةم هند ظَيِرا طةهشتني وةكو سيايةكا قانونى ئةظ ثرؤذة ب خؤ ئَيه ذ  ثرؤذَيت بةر

تةماشا بكةين نوكة ذى ئةز تةئكيد كةمةظة ليذنا ياسايى نة ليذنا زمانةظانية، ئةز ذى ثَيشنيار دكةم بؤ 
ى سةرؤكايةتيا ثةرلةمانى  ئةظ حالةتة طةلةك جارا تيكرار بيت و هةمى جةلسادا  ئةندام تَيبينيَيت وانا ذ

مةعقولن ليذنةيةك هةبيت وةكو  لتةرةك بةرى بؤ ليذنا ياسايى بَيتة ئيىالة كرن ذ ناحيا لويةوةظة 
ضونكى سؤرانيا مةيا تةواو نينة حتا ذ بلى هندَى خةلكَى سليمانى و هةولَيرَى مةعنا هندَى نية سؤرانيَي 

ظانى هةى ذ بةر هندَى ئةظَى سةر هةمى دزانن ذ ناحيا لويةوى ثَيتظى ب شارةزايَين ئةكادميى يَيت زمانة
ليذنا ياسايى حساب نةكةن، وة حةزدكةم سةر كؤيا ثرؤذَى بةِرَيز وةزيرة ئةطةر روونكردنةكَى بدةت 

 ضونكة ب راستى ئةظة هةمى شوىَل ليذنا ياسايى نينة، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيبةِرَيز د. رَيواز  ا 

زمانةكةيان زؤر دةوَلةمةندة هي   ةرقى نيية لة راستى دا نةك  ةرقى بةَلى سوثاس، كرماجنى ذووروى رَي
نيية لة رووى رَيزمانى و لة زؤر رووةوة زؤر دةوَلةمةند و بةهَيزة بةاَلم ئيرت ئةوة زمانى نووسني و زمانى 

بؤ رةمسيات سؤرانى ية ئَيمة واجبمانة وةكو سةرؤكايةتى ثةرلةمان هاوكارى ليذنة تايبة ةندةكان بني 
ئةوةى لة رووى زمانةوانيةوة لةم دارشتةية باشرت ئامادة بكةين ئَيمة حةوت رؤذمان لة بةر دةستة رَيكى 

 دةخةينةوة، بةَلَى دكتؤرة ظاال قسةيةكتان هةية.
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 :وةزيري هةرَيب بؤ كاروباري ثةرلةمان /بةِرَيز د. ظاال  ريد ابراهيب
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 
( كة لة قانونى ئوسوىل مةحاكةمةى جةزائى اعضاء ضبط القضائىدرا بة نيسبةت قانونى )ئةوةى ئيشارةتى ثَي

( تةحديد بكات اعضاء ضبط القضائىهاتووة مةعناى ئةوة نيية ناتوانَيت لة قانونَيكى تر ضةند كةسَيه كة وةكو )
لة ئوسوىل مةحاكةماتى جةزائى  ئةو كةسانةى لرية ديارى كراون ماناى ئةوة نيية جَيطاى ئةو كةسانة دةطرنةوة  كة

دا هاتوون ئةوان كارى خؤيان دةكةن و ئةوانةى لَيرة كارى خؤيان دةكةن، ئةركى وان تةنها جَى بةجَيكردنى ئةو 
ماددة سزاييانةية كة لةناو ئةو قانوونةدا هاتووة، بؤية هي  تةناقوزَيه لة بةينى ئوسول مةحاكةمةى جةزائى و لة 

نادات، بؤية هةريةكةيان ئةركةكانيان ديارى كراوة، ئة سةران و كارمةندان و ثاسةوانى بةينى ئةو ياساية روو
سنورةكان، ثاسةوانى سنور لَيرة يةعنى )حرس حدود( مان هةية جياوازة لةطةَل )حرس اقليب( دةستورى عَيراقى 

لَيه نيية، بةِرَيوةبةرايةتيَيه ثَيشمةرطةى بة )حرس اقليب( ناوهَيناوة لة ناو دةستورةكةيدا، بؤية لَيرة هي  خةلة
هةية لة كوردستان بة ناوى بةِرَيوةبةرايةتى نةهَيشتنى ماددةى هؤشبةر، بةَلَى بةِرَيوةبةرايةتييةكى طشتيية سةر 
بةدةزطاى ئاسايشة لة هةرَيمى كوردستان تةئيدى دكتؤر كازم و كاك زانا دةكةم لةوةى لة ثيشةى ثزيشكى 

( واتا تةندروستى راسرتة،  من ذوى املهنة طبيةوستى، لةبةر ئةوةى لريةدا هاتووة )بطؤِردرَيت بؤ ثيشةى تةندر
( وةكو خؤى ثةسند بكرَيت لة بةر ئةوةى هي  42خاَلةكانى تر لةطةَل ئةوةين بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ماددةى )

 خةلةلَيكى ياسايى تَيدا نيية، زؤر سوثاس.  
 ي ثةرلةمان:/ سةرؤكنيبةِرَيز د. رَيواز  ائق حس 

 بةَلَى زؤر سوثاس، دكتؤرة طةالوَيذ روونكردنةوةت هةية وةكو ئةندامى ليذنةى موختةس،  ةرموو.
 :عثمانبةِرَيز طةالوَيذ عبيد 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( دووةم لة كؤتاييةكةى لة عةرةبيةكة نوسراوة وةزير رَينمايى دةردةكات، لَيرة نوسراوة 42لة ماددةى )

من ثَيمواية وةزير مةبةستى وةزيرى تةندروستيية كة رَينمايى دةردةكات لَيرة ئةوة بة  ،كشتوكاَلوةزيرى 
ضونكة اليةنى لةناوبردنى ماددةى هؤشبةر لة اليةنى تةندروستى دةبَى وةزيرى  ،هةَلة نوسراوة

 تةندروستى رَينمايى دةربكات، سوثاس. 
 :/ سةرؤكي ثةرلةماننيق حسيبةِرَيز د. رَيواز  ا

 (.43ماددةى )، بةىَل سوثاس
 بةِرَيز رؤذان ابراهيب علي:

 :(43ماددةى )
يةكةم: ئةو اليةنةى ماددةى هؤشبةرةكانى طرتؤتةوة بِرى يةك مليؤن دينارى ثَي دةبةخشرَيت بةرامبةر 

 بة هةر كيلؤ طرامَيكى دةست بة سةر داطرياو.
ية دةقى لة سةركراوة دو هَيندة دةكرَيت لة دووةم: ئةو بِرة ثارةيةى كة لة بِرطةى يةكةمى ئةم ماددة

 حاَلةتي دةستطريكردنى ئةو تؤمةتبارة قاضاخ يةى كة ماددةى هؤشبةرةكانيشى بةردةستة.
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%( بةهاى ئةو ثاداشتانةى لة هةردوو بِرطةى يةكةم و دووةمى ئةم 40سَييةم: ثاداشتَيه بة رَيذةى )
ةسانةى هةواَل دةدةن لة سةر تاوانةكانى بازرطانى ثَى ماددةيةى دةقيان لة سةركراوة دةبةخشرَيتة ئةو ك

كردن بة ماددة هؤشبةرةكان ئةطةر هةواَل دانةكة بووة هؤى ئاشكرا كردنى تاوانةكة و دةستطريكردنى 
 تاوانباران.
 ضوارةم:  

نة ئةو ثاداشتةى لة بِرطةى يةكةم و دووةم و سَييةمى ئةم ماددةية دةقى لة سةركراوة رادةستى ئةو كةسا
دةكرَيت كة دةيانطرَيتةوة لة رَيطاى دةزطاى ئاسايش و ميكانيزمى خةرجكردنيشى بة رَينمايى ديارى 

 دةكرَيت كة بةِرَيز وةزيرى دارايى دةرى دةكات، سوثاس.
 :/ سةرؤكي ثةرلةماننيق حسيبةِرَيز رَيواز  ا

بكةين، )كاك زانا، حةسيبة خان، ناقةشة وزؤر سوثاس، ئةو بةِرَيزانة ناويان نووسيوة بؤ ئةوةى دةست بة م
 كاك سريوان، شريين خان، كاك شاخةوان(، شريين خان  ةرموو.

 بةِرَيز شريين امني عبدالعزيز:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةطةر كيلؤيةك  ،( بِرطةى يةكةم كة باس لة ثاداشت دةكات لة بةرامبةر كةسَيه43سةبارةت بة ماددةى )
رةنطة هاندانَيكى هَيندة ثَيويست  ،ات، بةاَلم ئةو بِرة ثارةيةى لَيرة ديارى كراوةماددةى هؤشبةر رادةست بك

نةبَيت كة خةَلكَيه هان بدةين لة جَيطا و شوَينَيه و بة هةر شَيوازَيه يا هةر بِرَيه ماددةى هؤشبةر بةدى 
رةدا من ثَيشنياز بكات رادةستى بكات بؤ  وح و ئاماجنى شةخسى و مةبةستى خؤى بةكارى نةهَينَيت، لَي

( دينار بكرَيت وة بة ثَيى جؤرى ماددةى 10000000( بؤ )5000000دةكةم كة بِرى ئةو ثارةية لة )
 هؤشبةرةكةى ديارى بكرَيت، سوثاس.

 :/ سةرؤكي ثةرلةماننيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز  
 بةَلَى سوثاس، كاك سريوان  ةرموو.

 بةِرَيز سريوان  رج حممد:
 ى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك

( دينار و تا 1000000( دا نيب و تةسةور ناكةم البربَيت، بةاَلم ئةم )43من بة تَيكِرا لةطةَل ماددةى )
شاالى خواى لة سةر بىَ  ئةو دةوَلةتةى ئَيمة هةزار ساَل تةمةنى بَيت رةنطة لة دة ساَلى نخوارةوة رةنطة ئي

رةنطة زؤر زؤريش بَيت، من ثَيشنياز دةكةم لة  ،كاتداهاتوودا ئةو يةك مليؤن دينارة كؤكا كؤاليةك نة
دونيا عورف واية ئةطةر هاتوو ثاداشيت كةسَيه بكةيت لة كةشفكردنى شتَيه بِروانايةك دةهَينَيت كةوا 
ئينسانَيكى باشة لة ثَيشخستنى كؤمةَلطاكةى و لة تاوانبارانى كةشف كردووة قةلةمَيه يا ميداليايَيه 

ةوة بة يِرَيكى باى ئةطةر مليؤنَيه دينار بوو ميداليايَيكى ئاَلتون بكةن بة شانيبةاَلم بة ب ،دةهَينى
يةخةيةوة، ئةمة هةم ناحية مةعنةوييةكة زؤر زؤر طةورةترة لة ثارةكة، دوو بؤ خؤى و كةس و كارةكةى 
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اَلتةكاندا دةمَينَيتةوة لة كؤمةَلطايةكى وةكو كوردستان بةشدارى كردووة يا هةماهةنط بووة لة طةَل دةسة
شااَلى خواى لة سةر بَيت ئَيمةى وا بكةين لة هةموو دونيادا هةية ننة دةَلَيب ئيوبؤ ئةم ئيشة باشة بؤ  و
ئينجا لة هةموو هةرَيمَيه ئينجا دةوَلةتَيه كةسى باى هةَلدةبذَيرن ئةوكةسة  ،سااَلنة لة هةموو شارَيه

ئينجا كةسايةتى ساَل لة  ،ة كةسايةتى ساَل لة شارباشةى كة ئيشَيكى خَيرى كردووة دةستنيشانى دةكةن ب
هةرَيمةكةدا و ئينجا لة واَلتةكةدا جا من ثَيشنيار دةكةم زؤر بة كورتى دةَلَيب ئةو كةسة شايستةى ئةوةية 
بِرَيه لة سةروو ئةو ماددةية و بؤى زياد بكرَيت كة نيشانةيةكى ئازايةتى بدةنَى، لة خاَلى ضوارةميش لة 

اى ئاسايش ئةو ثاداشتة دةدرَيت ئةمة هةَلةيةكى زؤر طةورةية، ضونكة دةزطاى ئاسايش رَيطاى دةزط
شوَينَيه نيية ثاداشتى خةَله بكات بةدةر لةوةى كة رةئى خةَله و ثةرلةمانتار ضؤنة، ئةوة لة رَيطاى 

 س.  وةزارةتَيكى مةعنى يا وةزارةتى كؤمةاَليةتى بَيت يا لة ليذنةيةكى بؤ دابنرَيت، زؤر سوثا
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيَيواز  ارد. بةِرَيز   

 بةَلَى سوثاس، كاك زانا  ةرموو.
 بةِرَيز زانا خالد مسايل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
من مواَلحةزةم لة سةر ئةم ماددةية هةية، هاوِرام لةطةَل كاك سريوان بةراستى ديارى كردنى ئةو مةبلةيانة 

لَيرة باسى بكةين، ئةمة هؤَلى ثةرلةمانة و طواستنةوةى راستةوخؤى نيية، بؤية  مةترسيةك هةية، ثَيويستة
هةندَى قسة هةية دةبَى بيكةين لة ئَيستادا كة ئةو ياساية نةبوو ثَيشرت خةَلكانَيه هةبوون توى دةكران بةوةى كة 

ددةى هؤشبةر خراوةتة جةنتاى، ماددةى هؤشبةريان لةالية، ئا رةت هةبووة لة ئارايشتطاكان كة توشكراون بِرَيه ما
بؤ ئةوةى توى بكرَيت و ناضار بيت كارى تر لة طةَل ئةم ئارايشتطاية بكات، ئةطةر لَيرة ئَيمة بة ياسا رَيه خبةين 
ثاداشت بدةينة ئةو خةَلكةى هةواَل دةدات دَلنياين ئةم حاَلةتان زؤر زياتر دةبن، بؤية دةبَى ئَيمة رَيطرى بكةين 

ية ئةوةية رَيطرى لةم حاَلةتانة بكةين نةك رَيطا خؤى بكةين، بةيانى دوو طةنج شةِر و هةدةف لةو ياسا
دةمةقاَلَييان دةبيت بِرَيه ماددةى هؤشبةر دةخاتة طري انينةوة هي يشى ثَى نيية بؤ ئةو مليؤن دينارة هةواَليشى 

ية بة راى من رَيطايةكى تر بدؤزينةوة لة سةر دةدات، كةواتة ئَيمة بة ياسا دةرطامان بؤ ئةو حاَلةتة كردةوة، بؤ
وةك ئةوةى كاك سريوان باسى كرد بِروانايةك رَيزلَينانَيه ثاداشتى بكةين مةراسيمى بؤ بكةين هةرضى بؤى 

 دةكةين، بةاَلم ثارةى ىل دةربَينني، زؤر سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيَيواز  ارد. بةِرَيز   

 .زؤر سوثاس، كاك شاخةوان  ةرموو
 :رؤوف مصطفىبةِرَيز شاخوان 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( بةشى زؤرى هاوِرَييان باسى ئةوةيان كرد كة بري لةوة بكرَيت ميكانيزمَيه بدؤزرَيتةوة لة 43لة ماددةى )

كةسَيه ئةطةر بِريار بَيت ثاداشتة بدةيتَى  ،ضونكة راستة ئةو قسة  قسةيةكى حسابيية ،برى ثاداشتةكة
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بةاَلم حةق واية ميكانيزمَيه  ،دةبَيتة بةشَيه لة مةشاكيل و سةرئَيشةى طةورة بؤ خةَله ثاداشتةكة
 بدؤزرَيتةوة لة برى ثاداشتةكة شتَيكى كةى بؤ بكرَيت و من ثشتيوانى راى هاوِرَييان دةكةم، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز   
 زؤر سوثاس، حسيبة خان  ةرموو.

 َيز حسيبة سعيد ابراهيب:بةِر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتطريى راى كاك زانا و كاك سريوان دةكةم، هةرضةندة سزاكان قورسرت بن ئَيمة دةتوانني رَيطرى بكةين 
لةوةى كة كةسةكان ئالودةى ماددة هؤشبةرةكان نةبن و بازرطانى ثَيكردنى كةمرت بَيتةو، بةاَلم لةهةمان 

بؤ ئةوةى كارةكة زياتر  راوان  ،تةكان زياتر بكةين دةرطا لة بةردةم خةَلكةكة دةكةينةوةكات ئةطةر ثاداش
 بَيت، زؤر سوثاس.  

 / سةرؤكي ثةرلةمان.نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 
سوثاس بؤ بةِرَيزت، ليذنة تايبة ةندةكان قسةيةكتان هةية؟ سَى كةس داوا دةكات ثاداشتةكان البرَبت الى 

 يلى بكةن، بةَلَى كاك بذار. خؤتان تةسج
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ب راستى من ذى قةناعةت ب ثَيشنيارا ظان ئةندام ثةرلةمانا هةبوو حسيبة خان و كاك زانا و كاك سريوان، 
ةذى هندَيية راستة دةمَى موشةرةع قاعيدَى قانونى رسب دكةت ثَيتظية دوورتر هزر بكةت  علةن ئةظة ه

كو ئةم هةمى لظَيرَى موشةرةعَيت ظَى ياسايَينة هزر ت  هندَى دا بكةين كو ئةم دةرطةهةكى ظةكةين 
 تةشجيعَى دكةين كو خةَلكةكى عةمدةن توى كةنَى و ئيىتمالة خةَلكةكى بَى طونةى ذى بيت، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 
 (44ماددةى )

 :عثمانز طةالوَيذ عبيد بةِرَي
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (44ماددةى )
جَيطرى سةرؤكى دةزطاى ئاسايش بة هةماهةنطى لةطةَل وةزيرى تةندروستى و وةزيرى دارايى بؤى هةية 
ثاَلثشت بة مؤَلةتى دادوةرى لَيكؤَلينةوة شَيوازى رادةست كردنى ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكةرة ئةقليةكان 

شينة كيمياييةكان بةكار بهَينَيت بة مةبةستى ئاشكراكردنى باندةكانى تاوانكارى ئةوانةى مامةَلة بةم و ثَي
 ماددانة دةكةن، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 
 سيايةى ئةم ماددةية باى بوو. ،بةَلَى زؤر سوثاس، كَى هةية لةبارةى ئةو ماددةية قسة بكات
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 زانا خالد مسايل:بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

َي، بةاَلم ثرسيارةكةى من لةوةية روونكردنةوةمان بدةن ، يعلةن ئَيمةى تةئيد دةكةين سيايةى زؤر باشة
ئايا دةزطاكة بؤى هةية يا ئيال ئةو كةسة، ئةطةر جَيطرى دةزطا ئةو كاتة  ،مةبةست ضيية لة جَيطرى دةزطا

 بؤى نيية ئةو كارة بكات؟ زؤر سوثاس. كارَيكى هةبوو ئايا كةس
 / سةرؤكي ثةرلةمان.نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 

لة سيايةى ئةم ماددةية ئةسل ئيشة ئةساسيةكة هى جَيطرى دةزطاى ئاسايشة هةماهةنطى دةكات لةطةَل 
م ماددةية، وةزيرةكان وةزيرى تةندروستى و وةزيرى دارايى، لة ئةسلدا ئيشى ئةوة بة طوَيرةى سيايةى ئة

  ةرموو. كاظبئةوة روونكرنةوةكةية، كاك دكتؤر 
  اروق نامق: كاظمبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.   
( من ثَيمواية هةر وةكو ضؤن بةكارهَينانى ئةم ماددانة مةمنوعة و قةدةيةكراوة و بة 44سةبارةت بة ماددةى )

رؤشنت و دةستاودةست ثَى كردنيان كردارَيكى ئابِروبةرانةية، ياساى دةردةضَيت وة بازرطانى كردن و طواستنةوة و  
بة هةمان شَيوة رَيطة نادرَيت بةكاربهَينرَيت بؤ هةر رَيكارَيكى تر وة لة توب شتَيه هةية ثَيى دةطوترَيت 

(Placebo) ى، ضى واتا دةرمانَيكى ساختة، واتا تؤ لة شَيوازى ساختةدا دةتوانى لة شَيوةى حةب طةضى لة ناو دةنَي
لة ناو دةنَيى دةتوانى دروستى بكةيت و ناوى بنَييت دةرمانى هؤشبةر، بةاَلم دةرمانة هؤشبةرةكة نةبَيت دةكرَى 
ماددةيةك بَى هي  كاريطةرى سلبى و ئيجابى نةبَيت لة سةر جةستةى ئةو مرؤظة ئةوة بةكار بهَينيت، نةك ماددة 

كى ثَى بطريت يا باندى ثَى بدؤزيتةوة، واتا دةكرَيت ئةطةر ئةمة هؤشبةرة ئةساسيةكة بكاربهَينيت، بؤ ئةوةى خةَل
مةبةستيانة ئةم ماددةية ىَينَيتةوة، بة راستى من هي  لةطةَل ئةوةدا نيب ماددةكة خؤى بةكار بهَينيت، بةَلكو 

وة بةكار ( ئةPlaceboدةكرَى شيتى دةرمانى ساختة كة لة واَلتانيش بةكاردةهَينرَيت ئةوةى ثَيى دةطوترَيت )
بهَينرَيت بؤ ئةو رَيكارة ياساييةى كة لةم ماددةية بةكار هَينراوة، ئةطينا بةكارهَينانى ماددةكة خودى ماددةكة بؤ 

 دةستطري كردنى خةَله ئةوة ثاساوَيكى بة راستى ئةقالنى نيية، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيرَيواز  ائق حسد. بةِرَيز 

ةندةكان قسةيةكتان هةية؟ ئةو ماددةية لة دةقة عةرةبيةكةدا هةية؟ دةقة بةَلَى سوثاس، ليذنة تايبة 
 عةرةبيةكة الى كَى هةية؟ كاك جالل وةكو ليذنةى ياسايى قسةمان بؤ بكة.

 بةِرَيز جالل حممد امني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

َيه دةَلَى بةكار دةهَينَيرَيت لة ذَير ديارة ئَيمة لة عةمةىل بينيومانة كاتكاظم، سةبارةت بة قسةكان بةِرَيز دكتؤر 
ضاودَيرى بةِرَيز دادوةرى لَيكؤَلينةوة دادوةريش بة خؤت دةزانى جَيطرى دةزطاى ئاسايشي سةربةخؤ ئةم كارة ناكات 
بة مؤَلةتى بةِرَيز دادوةرى لَيكؤَلينةوة ئةو كارة دةكات وة هاوكات شَيوازى بةكارهَينانةكةى، ئةمة لَيرة مةتنة بةو 

َيوازةية مةسةلةن جَيطرى ئاسايش هةندَيه لةم ماددةية بة ضاودَيرى بةِرَيز دادوةرى لَيكؤَلينةوة دةينَيرَيت لة ش
رَيطاى موخبريى يا ئةو كةسةى بؤ ئةو كةسانةى تةَلةبى كِرينى دةكةن يا تةَلةبى  رؤشتنى دةكةن ئةو كات كة 
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دة وردة باندةكة كةشف دةكات و دةستطريى دةكات، بؤية ئةطةر دةبينى لَيى دةكِرَى دةزانَى ئةو كةسة كِريارة وة ور
تؤ ماددةيةكى تةزويرى بدةيتَى ئةو كةسة خؤى خةبرية وة بةكارى دةهَينَى وة لةطةَل بةكارهَينانى يةكةم نة ةسى 

ةسةوِر دةزانَيت ئةمة ئةو ماددةية نيية، بؤية موخبريةكةى الى سووك دبَيت و كارى لة طةَل ناكات و، بؤية من ت
 دةكةم بةم شَيوازةية و مانةوةى زةِروورة، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 
 بةَلَى سوثاس.

  اروق نامق: كاظمبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ؤ ئةطةر ئةو كةسة ماددةكةى بةكارهَينا و بةو ماددةية طيانى لة دةست دا حجةت ضيية بؤ ئةمة؟ ئةطةر ت
ئةو ماددة هؤشبةرة هةموومان دةزانني طر تى تةندروستى  ،وةكت دانا و ماددةكةت دا بةو كةسةكةمينَي

هةر لةويةوة تووشى طر تَيكى تةندروستى كرد دَلى وةستا حاَلةتَيكى  بة سةر هات و مرد  ،دروست دةكات
نَينَى نابيتة هؤكارى مردن يا حجةت ضيية بؤ ئةوة؟ بةاَلم ئةطةر شتَيه بدةيتَى و لة رووى علميةوة بيسة

واتا هةر شتَيكى بة سةر بَيت دةزطاى ئةمنى و ئةو ليذنة هي  طر تَيكى  ،طر تى تةندروستى بؤ ئةو كةسة
 ياساييان لة سةر نيية، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 
 ماددةى دواى ئةوة.

 حزيران نيسان: رؤميؤ بةِرَيز
 رؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز سة

 :45ماددةى 
( ى ئةم ياساية 38( و بِرطةى دووةمى ماددةى )41ثاداشتى ئةو لَيذنةية لة بِرطةى يةكةمى ماددةى )

 دةقيان لة سةركراوة بة رَينمايى رَيه دةخرَيت كة وةزير دةرى دةكات، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 

ية لة سةر ئةو ماددةية؟ سةرضنار خان، كام مب، كاك زانا، سوثاس بؤ ئةوانةى كة تا بةِرَيزان كَى قسةى هة
 ئَيستاى تاقةتى مناقةشةيان ماوة،  ةرموو سةرضنارخان.

 بةِرَيز سةرضنار امحد حممود:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 

ة واتا ثةيوةندى بة ( وة هةي41( ئةطةر ثاداشتى ئةو ليذنةية لة بِرطةى يةكةمى ماددةى )45ماددةيى )
( وة هةية ثرسيارى 38( وة ثةيوةندى بة ماددةى )38( وة هةية و بِرطةى دووةمى ماددةى )41ماددةى )

( وة هةية 38و  41( هاتووة ئةطةر ثةيوةندى بة ماددةى )45من لَيرةدا ئةوةية بؤ ئةمة لة ماددةى )
َلَيكى تر ثاداشتى ئةو ليذنةية دوو ليذنة ( هاتبواية ئةمة خاَلَيه خا42ئةسل واية دةبَى لة ماددةى )

( هةردووكيان كارى قانونى و وةزيفى 41( و يةكيان لة ماددةى )38تةحديد كراوة يةكيان لة ماددةى )
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خؤيان دةكةن ض ثَيويستيان بة ثاداشتة ئةسلةن ئةم ثاداشتة هةر نةمَينَيت و ئةم ماددةية البربَيت و زؤر 
 سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان: نيق حسيَيواز  ارد. بةِرَيز 
 بةَلَى سوثاس، بةِرَيز كاك لقمان  ةرموو.

 بةِرَيز لقمان محد حاجى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( دا 43( من ثَيب باشة ئةو ثاداشتة تةنها ئةو كةسانة بطرَيتةوة كة لة ماددةى )45سةبارةت بة ماددةى )
ئةركيان ثَيكهَينانى سةرثةرشتى ليذنةكة دةكةن بةاَلم لة  ( ئةوانة41هاتوون لة راستى دا نةك لة ماددةى )
ةكان تةنها بؤ ماددة هؤشبةرةكان نا بةَلكو بؤ ئةو كةل و ثةالنةى كة يهةموو حاَلةتَيه دا لة خاَلة طومرطي

بة قاضاخيش داخيل دةبن لة خاَلة سنورييةكان ثاداشتَيه دياريكراوة لة بةرامبةردا دةدرَيتة  ئةو 
( كارَيكى ثَيويستة و 43ست بة قاضاخةكان دا دةطرن بؤية مانةوةى ثاداشت لة ماددةى )كةسانةى دة

 زةروورة، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان.نيق حسيبةِرَيز رَيواز  ا

 بةَلَى سوثاس، كاك زانا  ةرموو.
 بةِرَيز زانا خالد مسايل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
هةموويان ثؤستيان  ،( دا ناويان هاتووة41ن ئةوانةى لة ماددةى )من هاوِرام لة طةَل رايةكةى سةرضنار خا
ى دادية ( ديوانى ئةجنومةنى وةزيران ثةميانطةى ثزيشك41هةية ئةطةر بطةِرَييةوة ماددةى )

ذمارةيةك لةو بةِرَيزانة هةموويان ثؤستيان هةية لة ضوارضَيوةى ئةركةكةى  ،انةبةِرَيوةبةرايةتى طومرط
بؤية ثَيويست بة  ،ةكةن وة موضةيةكى باشيشيان هةية وة ثلة تايبةتن زؤربةيانخؤيان ئةم ئةركة د

بةاَلم هى ئةوان  ،ثاداشت ناكات ئةوةيان نةبَيتة عةتف بةرامبةر بة زةميلةكا ان لة ليذنة ثزيشكييةكان
َى بيزانن ضونكة واقعَيه هةية بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان دةب ،(38حةقى خؤيانة ئةوانةى لة ماددةى )

ضونكة ئةوةشيان هةر وازحة تاوةكو  ،ثزيشكة ثسثؤِرييةكان ناضنة ناو ئةو ليذنانةى كة مةترسيان هةية
 ،ئَيستا لة كوردستان ئَيمة ياساى ثاراستنى ما ى ثزيشكا ان نيية وة ئةو ليذنانةى ليذنةى مةترسيدارن

بؤية ئةوانةى لة ماددةى  ،اضنة ناو ئةو ليذنانةبؤية ئةطةر ثاداشت نةكرَين يا دةرماَلةيةكيان ثَى نةدرَيت ن
 ( ى ئةم ياساية دةقيان لة سةر كراوة تةنها ئةوان ثاداشت بكرَين، سوثاس.38)
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيَيواز  ارد. بةِرَيز 

 سوثاس بؤ جةنابت، كاك مب  ةرموو.
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  حممد قانن: بةِرَيز مب بورهان
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةرةِراى ئةوةى ثشتيوانى لة تةواوى بؤضوونةكانى سةرضنار خان دةكةم بة هةَلوةشانةوةى ئةو من س
تةنانةت كؤى ئةو ثاداشتانةى لة ناو ئةو ياساية هةَلبوةشَيتةوة  و  ،تاماددةية و هةر نةمَينَيت ثَيويست ناك

كا ية ئَيمة دةسةاَل ان داوة  ،وثاداشت ثَيويست ناكات وة لة حاَلةتَيكيش ئةطةر حاَلةتَيكى لةو شَيوةية بو
بة وةزير رَينمايى دةربكات لة ناو رَينماييةكةدا دواتر ئةجنومةنَيكى بااَلية و ئةو هةموو  ثؤستى بااَلى 
تَيداية لة ناوياندا ثاداشت كردن بودجةيةكى لة بةر دةمى دابَيت، بؤية ناوهَينانى ثاداشت لة ناو ئةو 

 موو شَيوةيةك بسِرَيتةوة هةية، سوثاس.ياساية بة باى نازامن و بة هة
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 

 بةَلَى سوثاس،  ةرموو كاك سريوان.
 بةِرَيز سريوان  رج حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 
مة ئَيمة لة هةموو شوَينَيه باسى ئةوة دةكةين خؤشةويسيت خاك و نيشتمان و بةرثاكردني عةدالةت، ئَي

هةموو  ةرمانبةرَيكي ئةم ووآلتة بة ئاسايش و بة  ةرمانبةرَيكي ئاساييةوة هةتا دةطاتة وةزير، ئيشةكةي 
ئةوةية كة يةكةم شت خؤشةويست بَيت بؤ خاك و نيشتمانةكة و ئيشةكةي خؤي بكات، ئَي ئةو 

ثَي نةدةم، بزةبت  مووضةيةك وةردةطرَي، لة ثاي مووضةكةي خؤي ئيش دةكات، من هةر بؤ ئةوةي درَيذةي
لةطةَل سةرجنةكة و راكةي سةرضنار خامن و ثشتطريي لَي دةكةم و، كاك لوقمانيش كة دةَلَي ئةطةر كةسَيه 

( كة من ئاماذةم ثَيكردووة، 43شايستةي ثاداشت بَيت لةم ياساية، تةنها ئةوانةي كة لةناو بِرطةي )
ثارة دةروات و دةيدا بةشتَيه و دةخيوا، ثارةي  دووبارةي دةكةمةوة، ثاداشت ثارة نيية بيدةيتة خةَله،

سةيارةيةكةي ثَي دةطؤِرَي و تةواو، بةآلم دووبارةي دةكةمةوة ئةو ثاداشتة دةبَي بدرَيت، بؤ  وونة 
 كيلؤيةك لةو ماددةية،........

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 
(، 46دووبارةي بكةيتةوة، ثةيامةكة طةيشت سوثاس، ماددةي ) نابَي ئةو لةناو ثةيِرةو نيية،ببورة، بةآلم 

 كاك بذار  ةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دواي طفتوطؤ كردن لةطةَل سةرؤكي ليذنة تايبة ةندةكان، ئَيمةى ثَيشنيار دةكةين و طةيشتينة ئةو 
 لة ثرؤذةكةدا، سوثاس. ( هةر نةمَينَيت45( و )43قةناعةتة ماددةي )
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 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 
(دا هاتوون، بِروامان بةوة هةبَي 41و  38بةِرَيزان ئَيمة ئةطةر ثاداشتةكان ياني ليذنةكاني كة لة ماددةي )

مان وابَي ( ىَينَيتةوة، ضونكة ئةبَي تةنزيب بكرَي، وئةطةر بِروا45ثاداشت وةربطرن، ئةبَي ماددةي )
( نةمَييَن، باشرتة ئَيوة ديراسةيةكي زياتري بكةن، ئةطةر 45ثاداشت هةر نةمَييَن، ئةو كاتة دةبَي ماددةي )

قةرارتان دا ئةو دوو ماددةية، واتا قةناعةتتان وابوو كة ئةو دووانةي تريش زةرور نيية، ئينجا واي لَي 
 وور نيية، باشة رؤذان خان  ةرموو.بكةن، تةواو وازحية ياني ئَيوة ثَيتان واية كة زةر

 :ابراهيب علي بةِرَيز رؤذان
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ضونكا بة ، ( 38( بة حس كرا كو ثَيشرت بةحسا كر، ماددا )41( و )38سةبارةت بة بةحس كري ماددا ) 
خستيَن بكرَي، باشرتة حوكما طشيت تةبيعي د بةحسَي كرَي باشرتة ديراسةتي بَيتة كرنَي، نةك الدانَي، و رَيك

( كرد، ئةظة 43ثاداشت هةبَينت كو تةشجيعةكي بؤ ئةوانا ببنة ئةندامَي ظان ليذنةدا، سةبارةت بةحسَي )
( بةحسَي ليذنةيا كري، ظةري ناظَي ليذنا نةينادي، 38و  41( نةكريا، ضونكا )43ظَيري بؤضي باسي )

 ( بةحسَي اليةكيا، نةبةحسَي ليذنانة، سوثاس.43)
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. َيز بةِر

 (  ةرموو.46زؤر سوثاس، ماددةي )
 :رؤوف مصطفىبةِرَيز شاخةوان 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
(: رسوماتي ئةو مؤَلةتانةي لةم ياسايةدا دةقيان لةسةر كراوة، بةثَيي خشتةكاني رسوماتي 46ماددةي )
 ( كة هاوثَي ي ئةم ياسايةن.11ذمارة )

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 
 بةَلَي لةسةر ئةم ماددةية،  ةرموو.

 :ي انور محة رحيببةِرَيز ديار
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةلَي، يةكةم جار خشتةكة خبوَينَيتةوة، دووةم روونكردنةوة بدةن، تكا دةكةم لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيسق حيرَيواز  اد. بةِرَيز 

 ئَي ئةوة لةبةردةستانداية كاك ديار.
 :ي انور محة رحيببةِرَيز ديار

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 خشتةكة روون نيية، ئةو خشتة ضؤنة و كَي وةريدةطرَيت و لة كوَي وةردةطرَيت؟ سوثاس.
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 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 
 تر قسةي هةية، سةرضنار، كاك مةم، كاك زانا، كاك زانا  ةرموو. بةَلَي، وازحة، كَيي
 بةِرَيز زانا خالد مسايل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( هي  روونييةكي تَيدا نيية، ضونكة ئةو بِرانةي بة سةدا يةك و دووسةدو ثةجنا هةزار 11خشتةي ذمارة )

خةَله دةدات ب ي ب ينَيت، ياني لة خاَلي ضوارةمدا   دينار وهةتا لة خاَلي ثَينجةمدا هةر بةرةمسي رَيطا بة
( خاَلي ضوار، ثَينج سةد هةزاري خؤي بدا و ب ي ب ينيت، هي  11لة خشتةكةدا، خشتةي ذمارة )

موشكيلةي نيية، كةواتة ئَيمة ياسا بؤ دةردةكةين، بؤية داواي روونكردنةوةي تة اصيل دةكةين لة ليذنةي 
 سوثاس.ياسايي لةسةر ئةو بابةتة، 

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 
 سوثاس، دةر ةتيان دةدةين، سةرضنار خان  ةرموو.

 بةِرَيز سةرضنار امحد حممود:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ي ئةم 11رسوماتي ئةو مؤَلةتةي لةو ياسايةدا دةقيان لةسةر كراوة، بةثَيي خشتةكاني رسوماتي ذمارة )
ني ماناكةي ناتةواوة، ئةم ياساية كة دَيت رَيه دةخرَيت، ئةوةي بؤ ئيزا ة بكرَيت، بؤ ئةوةي ياساية، يا

 مة هومةكةي جوان بكات، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 

 سوثاس، كاك مةم  ةرموو.
 :قانن بةِرَيز مةم بورهان حممد
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ني سةرضنار خان دةكةم، سوثاس.من ثشتطريي قسةكا

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 
( داواي روونكردنةوة 11بةِرَيزان ليذنة تايبة ةندةكان قسةتان هةية، نيية، سةبارةت بة خشتةي ذمارة )

 دةكةن، رؤذان خان  ةرموو.
 :ابراهيب علي بةِرَيز رؤذان

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كردنةوةيةكي بو ثةرلةمانتاران، ئةظ خشتةت هةنَي هةميت هاتة راسثاردنَيت هةردوو ليذنا بةس روون

 تةندروسيَت و ليذنا ياسايي كو ثَيداضوونةكي ظان جةدوةلة باى بكةن، سوثاس.
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 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 
( ياني ضي؟ 46اسيت من نازامن ماددةي )ياني ثَيداضوونةوةي ثَيدا بكةن، بةَلَي زؤر باشة، هةر بةر

 (.47حوكمةكةي كوا؟ باشة ماددةي )
 حممد علي: بةِرَيز باآلنبو

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:47ماددةي )
 لةماوةي دوو ساَل لة رَيكةوتي بةركار بووني ئةم ياساية وةزارةت هةَلدةستَيت بةمانةي خوارةوة:-يةكةم: 

يةكةي ضارةسةريي تايبةت بة ضارةسةركردني كةساني ئاَلوودة بوو بة  دامةزراندن و ثةرةثَيداني-1
 ماددةي هؤشبةرةكان و كارتَيكارة عةقَلييةكان لة ضوارضَيوةي دامةزراوة تةندروستيةكان.

كؤمةآليةتي بؤ ضارةسةركردني كةساني بةكارهَينةر بؤ ماددة  –دابينكردني نؤِرينطةي دةرووني -2
 عةقَليةكان و ئةوانةي ئاَلوودةيانن. هؤشبةرةكان و كارتَيكارة

شياندن و راهَينان ميالك لةوانةي ثزيشه و دةرمانساز و  ةرمانبةران و هاندانيان لة رووي ماددي و -3
مةعنةوةييةوة بؤ ضارةسةركردني كةساني ئاَلوودةبووي ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكارة عةقَلييةكان و 

ي تةواوي شياوي تةندروسيت خؤيان لةرووي جةستة و عةقَل و ئةوانةي بةكاريان دةهَينن، بؤ ئةوة
 كؤمةآليةتييةوة بةدةست بهَيننةوة.

دووةم: وةزارةت بة هاوكاري لةطةَل وةزارةتة ثةيوةنديدرةكان و رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني 
خةَلكي دةربارةي  هةَلدةستَيت بة  دانان و جَيبةجَي كردني ثالن و ثرؤطرامي ثَيويست بؤ هؤشياركردنةوي

مةترسيةكاني بازرطاني ثَيكردن يان خراب بةكارهَيناني ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكارة عةقَلييةكان بة 
ثَي ةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية لةسةر تةندروسيت تاكة كةسةكان و ئاسايشي كؤمةَلطة و لةسةر 

ار بؤ ئاهةنطَيِراني ساآلنة لةرؤذي جيهاني ما ةكاني مرؤظ و ئازادية بنةِرةتييةكاني و طرتنةبةري رَيك
 بةرةنطاربوونةوةي ماددة هؤشبةرةكان.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 
ئةوانةي دةيانةوَي قسة بكةن، كاك كاوة، سةرضنار خان، كاك ديار، كاك سريوان، شادي خان، كاك مسلب، كاك 

 ، كاك كاوة  ةرموو.لقمان، كاك زانا، حسيبة خان، كاك ياسني
 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةرضةندة لة ماددةي يةكةمدا تةعريفي وةزارةت كراوة كة وةزارةتي تةندروستيية، بةآلم لَيرة دووجار 

دارةكان، ناوي وةزارةت هاتووة، و لة بِرطةي دووةم كة دةَلَي وةزارةت بةهاوكاري لةطةَل وةزارةتة ثةيوةندي
بؤية بؤ ئةوةي ماددةكة وازحرت بَي، باشرتة لَيرة لة هةردوو جارةكة ناوي وةزارةتةكة بَلَي و بَلَي وةزارةتي 
 تةندورسيت، بةهاوكاري لةطةَل وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان، واتة تةندورستيشي بؤ زياد بكرَي و زؤرسوثاس.
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 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 
 ةَلَي زؤر سوثاس، كاك دياري  ةرموو.ب

 :انور محة رحيب بةِرَيز دياري
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بِرطةي يةكةم: لةماوةي دوو ساَل لة رَيكةوتي بةركار بووني ئةم ياساية وةزارةت هةَلدةستَيت 47ماددةي )
ؤر زؤرة، و بةثَيي هةَلبذاردن بةمانةي خوارةوة، ماوةي دوو ساَل بؤ بةركاربووني ئةو ياساية ماوةيةكي ز

بَيت، بةثَيي بابَلَيني خولي ثةرلةماني بَيت، نزيكي ساَلَيه لة تةمةني حكومةت رؤيشتووة، دواي دةرضووني 
ئةو ياساية و بةركاربووني ئةو ياساية دوو ساَل بؤ ئةو تةمةنة، واتة بةجؤرَيه لة جؤرةكاني زةمةنَيكي 

بينةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان، رةنطة ئيشةكان وةكو ثَيويست زؤر كةمببَيتةوة لة تةمةني ئةو كا
نةكرَيت و يان ئةو موئةسةسات و دةستة و ئةو ليذنانةي كة ثَيويسنت ثَيه نةهَينرَين، بؤية من ثَيب واية 
ئةو ماوةية زؤر زؤرة، رَيكارةكان ئةطةر هةم بارطراني دارايي بَي و هةر رَيكارَيكي ديكة بَي حكومةت 

ي ئةو ثرؤذةي هَيناوة، ثرؤذةي خؤيةتي، بؤية هي  ثَيويست ناكات ماوةي دوو ساَلي بؤ دابنرَي، ومن بةخؤ
ثَيشنياز دةكةم كة دواي بةركاربووني ياساكة ياني دواي ئةوةي لة وةقايعي  ةرمي بآلودةبَيتةوة بة نةوةت 

، يان بةرزترين كات لة ماوةي رؤذ دةست بكرَيت بة دروست كردني ئةم ليذنانة، وةزارةت ئةم شتانة بكات
( لة كؤتاييدا دةَلَيت: 47( رؤذدا، ئةمة خاَلي يةكةم، با بَلَيني بِرطةي دووةمي ماددةكة، ماددةي )120)

لةسةر ما ةكاني مرؤظ و ئازادية بنةِرةتييةكاني و طرتنةبةري رَيكار بؤ ئاهةنطَيِراني ساآلنة لةرؤذي 
رةكان، ياني من تَي ناطةم ئاهةنط بؤ؟ كَيشةيةك هةية، جيهاني بةرةنطاربوونةوةي ماددة هؤشبة

كةلتوورَيه هةية، بؤ  وونة ساآلنة ساَليادي هينةكان ئاهةنط دةطَيرَيت، ياني ئايا ئةمة بنرِب كراوة؟ ئايا 
شتَيكي و ا كراوة، بؤية ثَيويستة لة بِري ئاهةنط طَيران، مسينار بكرَي و رَيكاري ثَيويست بطرَيتة بةر، 

 ويست بة ئاهةنط طَيِران ناكات، سوثاس.وثَي
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 

 سوثاس، كاك مسلب  ةرموو.
 بةِرَيز مسلب عبداهلل رسول:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( لة بِرطةي دووةمدا، كة باس لة وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان دةكات 47وةهلل من ئيزا ةتةن لةسةر خاَلي )
ةطةَل رَيكخراوة كؤمةَلطة مةدةنييةكاني، كة هةَلسن بة جَيبةجَيكردني ثالن و ثرؤطرامي ثَيويست بؤ ل

ووشياركردنةوةي خةَله، من ثَيب واية يةك شت ئيزا ةتةن بؤ ئةوةي كة لَيرة ئيشارةي ثَي نةدراوة، 
َيكي طرنط و بةرضاو راطةياندنة، ياني ثةخشي راطةياندن بةشَيوةيةكي طشيت ئيعالم، كةبةراسيت رؤَل

دةبينن لة ووشياركردنةوةي خةَله، بتواندرَي لةرَيطةي ئةو خاَلةوة ئيزا ة بكرَي و، بؤ ئةوةي كة بتواندرَي 
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ةكان و ضؤنيةتي جَيبةجَيكردني ئةو يهةموو كؤمةَلطةي لَيوة ئاطادار بكرَيتةوة، و ئاطاداري كاروضاالكي
 ثرؤطرامة بن، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 
 سوثاس بؤ جةنابت، كاك زانا  ةرموو.

 بةِرَيز زانا خالد مسايل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( برطةي يةكةم، هاوِرام لةطةَل ثَيشنيارةكةي كاك دياري، ماوةي دوو ساَل زؤر زؤرة، ضونكة رةوشي 47لة ماددةي )
ي زؤر خراب دان، ئةوةندة ذمارةي بةندكراواني تَيدا هةية كة ضاكسازييةكان لةهةرَيمي كوردستان لة رةوشَيك

جَيطايان نابَيتةوة ئَيستا، بارقورسيةكي زؤر لةسةر ضاكسازييةكان لة سنووري ثارَيزطاكان هةية، بؤية دةبَيت 
ط وةزارةتي تايبة ةند بةزوويي ئةو كارة جَيبةجَي بكات، ثَيب واية كة شةى مانط باشة، ماوةيةك لةشةى مان

زياتر نةبَيت، ئةم سةنتةرانة بكرَينةوة، ضونكة هي  موبةريرَيه نيية، لة ئَيستادا ذمارةي  ةرمانبةران و 
ثزيشكاني وةزارةتي تةندروسيت زياتر لة ثةجنا هةزارة ميالكيان، و طرَيبةستيان هةية، ذمارةيةك خؤبةخش 

حكومةتة كة ئةو موئةسةساتة بة زوويي  هةرضةندة ياسايي نني، دةزطاكان بةرَيوة دةبةن، بؤية ئةو ئةركي
بكاتةوة، هةر لة بِرطةي يةكةم خاَلي سَي، شياندن و راهَينان، لةوانةية ثزيشه و دةرمانساز و وشةي ثةرستار زياد 
بكرَي، ضونكة رؤَلَيكي يةكجار كاريطةر، ثةرستار لةم سةنتةرانة كة دةكرَينةوة دةيبينن، لة بِرطةي دووةم وةزارةت 

ري لةطةَل وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان و رَيكخراوة جيهانيةكان خبرَيتة ثَيش رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي بةهاوكا
مةدةني، ضونكة ذمارةيةك رَيكخراوي جيهاني هةيةكة كار لةسةر ماددة هؤشبةرةكان دةكةن، بةهاوكاري ئةوان بَيت 

هاوِرام لةطةَل كاك موسلب كة دةزطاكاني و هةموويان نووسينطة و ئؤ يسيان هةية لة هةرَيمي كوردستان، و 
 راطةياندن ئيزا ة بكرَيت، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 
 سوثاس، كاك ياسني  ةرموو.

 :خضر طهبةِرَيز ياسني 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(ي كرد 46باسي ماددةي )ثشتطري لة ِراي بةِرَيزان كاك زانا و كاك مسلب دةكةم، بةآلم كاتَيه كة 
( زؤر خةتةرة، ئينجا هيوادارم يان 11(، خشتةي )11روونكردنةوةيان نةدا لةسةر خشتةي )

( 11( هةر البدرَي، لةبةر ئةوةي لة خشتةي )46ثَيداضوونةوةي ثَيدا بكرَي و يان هةر البربَي، ماددةي )
 دةَلَي كابرا ثَينج سةد هةزاري داو رؤخةكةي ب َييَن، ......

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 
 (ين.47كاك ياسني ئَيمة لة ماددةي )
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 :هخضر طبةِرَيز ياسني 
بةآلم نةتبيين، ئينجا هيوادارم ئةو بةِرَيزانةي كةوا ئةو ليذنة هاوبةشة  ،دةستب بةرزكردةوة دةزامن

 (دا بكةن، سوثاس.46ثَيداضوونةوةيةكي بة ماددةي )
 ا ثَينج سةد هةزاري داو رؤخةكةي ب َييَن، ......دةَلَي كابر

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسيرَيواز  اد. بةِرَيز 
بةِرَيزان سةبارةت بةو رسوماتانةي كة وةردةطريَي، لة عةرةبيةكة بة وازحي هةية، ئَيمة لةناو مةشروعةكة 

سة بؤ ئةوةي مةواد بَين و ب َي، و  اَلن موئةسةوةزارةت مؤَلةت دةدات بة ثزيشه وتومانة ولةزؤر شوَين 
لة بةرامبةر هةر مؤَلةت ثَيدانَيه رةمسي مؤَلةت هةية، ئةو حاَلةتانةي لة ناو ثرؤذة ياساكة هاتووة و ئةبَي 
بة ياسا و تَييدا ئيقرار ئةكرَي، حكومةت مؤَلةت ئةدات بةو دامةزراوانة لة خشتةكة هاتووة، ئةلَي بؤ 

يقراري ئةوة بكةين حكومةت بؤي هةية مؤَلةت بدات ئةبَي ئيقراريش ئةوة سةيدةالني ضؤن ئةبَي، ئةطةر ئ
بكةين لة بةرامبةر حكومةت ثارة وةرئةطرَي، جا برةكةي زؤرة يان كةم  و ئةتانةوَي مةرج هةبَي بابةتَيكي 

( نوقستاني طةورة دروست ئةكات، ضونكة حكومةت مؤلةتي 46ترةن، بةاَلم البردني تةواوي ماددةي )
نَيه نادات ضؤن مؤلةتي هَيناني دةرمان ئةدات، لةبةر ئةوة ليذنة تايبة ةندةكان و ليذنةي ياسايي دوكا

بةرمةبناي ئةو قسانةي ئةنداماني ثةرلةمان كرديان سةيري خشتةكة بكةنةوة، بةاَلم البردني بؤشايي 
 دروست ئةكات،  ةرموو.
 بةرَيز دياري انور محة رحيب:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يةةةك  هةةي  ماددة سةةةر  طةةؤ لة شةةة و طفتو سةةَييةم موناقة نةةةوةي  لةةة خوَيند بةثَيي ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةمان 
كةةات  يةةان  لةَةةت  كةةرد، مؤ نةةةوةمان  ناكرَي، بؤية ثَيشنيار ئةكةم ليذنة ثةيوةنديدارةكان، بؤية داواي روون كرد

سةةَييةم روو نةةةوةي  طةةدان و خوَيند ئةةةوةي ئةدةن ثَيش ئةوةي ئةو ماددةية ب ةةَيتة دةن بةةؤ  بةةدةن  نةةةوة  ن كرد
 طفتوطؤي لةسةر بكةين.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:ني ايق حسبةرَيز د.رَيواز 
بةةة  كةةةين،  لةةة ب نةةابَي ثة سةةاية  ثةةرؤذة يا ئةةةو  نةةدني  لةةة تَيثةرا كةةردووة  يةَةذَيكمان  شةةارينةوة راو بةرَيزان لَيتان نا

مةةاددةي ) بةةدةنَي، 37تةةا  26رةمسي داوامان لة ئةجنومةني دادوةري كردووة سةبارةت بة  ئةةي خؤيا ةةان  ( رة
ئةةةدرَي،  سةةَيدارة  لةةة  ضونكة ماددةي سزايني، ثةيوةندي بة سزاداني خةَلكةوة هةية، خةَله ئةكرَيتة سجن و 
شةةتنةوةية،  بةةارة دار ضةةاورووني و دوو بةةة بةر سةةمان  سةةيايةوة ثَيوي لةةة رووي  ثَيويستمان بة بةرضاو روونيية، 

سةةايةك كةةاتَي يا كةةةن  حةةةز ئة شةةرتين  دَلنيام هةمووتان  بةةة با نةةةوَي  يةةةكتان ئةتا سةةةردةمي هةر لةةة  ضةةَي  دةرئة
هةةةول  نةةةبَي،  كوالَييت دةرضَي، كةس ثَيي خؤى نيية، ياسايةك لة ثةرلةمان دةرضَي كوالَييت لة ئاسيت  وح 

مةةاوةي 7ئةدةين ثةلة نةكةين، راستة تةنيا ) لةةة  ئةةةدةين  هةةةول  سةةتة،  بةةةر دة ( رؤذ لة رووي قانوونييةوة لة
بةةن و  ( رؤذة7ئةو ) كةةار  ئةةةتوانن هاو يةَةوةى  كةةةين ئ ئةةةكرَي ب ثةةَي  ضةةيمان  خؤمان تةرخان بكةين، بؤ ئةوةي 
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نةةد  نةةةي تايبة ة بةةةرَيزاني ليذ بةةة  يةةدةن  ئةةةتوانن ب هةر موقتةرةحَيه هةبَي بؤ دةستكاري كردني خشتةكة 
 يان تةندروسيت و كاروباري كؤمةاليةتي و ياسايي، بؤ ئةوةي هاوكار بن،  ةرموو شادي خان.

 ةرَيز شادي نوزاد وةهاب:ب
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةةةو روون  ئةةةوةي  بةةؤ  هةةةلطرين،  يةةي  بةةة كراوة شةةتين دووةم  سةةتة داني كةةرد، ثَيوي لةو حالةتةي بةرَيزت باست 
ثةةةري و  سةةاكة تَي شةةةي يا جةةا موناقة بةةني،  طةةاداري  سةةتان ئ شةةتة دة كردنةوانةي بةرَيزتان داوتان كردووة و طةي

ئةةةو  ئينجا دانيشتين سَييةمي مةةي  لةسةر بكةين، بؤية ثَيشنيار ئةكةم دانيشتين دوو يان خوَيندنةوةي دووة
مةةةى  نةةةوة الي ئَي سةةتتان و روون كرد ياساية بة كراوةيي هةَلطريَي تا ئةو رَينمايي داواتان كردووة ئةطاتة دة

 هةبَي و موناقةشة بكةين و ئينجا ب ينة خوَيندنةوةي سَييةم.
 سةرؤكى ثةرلةمان: /نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

بةةةو 55وابزامن ئةو ثرؤذة ياساية الي شةى ليذنةية، ) ( ئةندامي ثةرلةمان دةر ةتيان ئةبَي ثَيداضوونةوة 
سةةةي  روون كردنةوانة بكةن، كة ئةجنومةني دادوةري ئةينَيرَي، هةر ئةندامَيكي تري ثةرلةمانيش ويسيت ق

 موو سةرضنار خان.هةبَي ئةتواني داوا لة سةرؤك ليذنةكان بكات،  ةر
 بةرَيز سةرضنار امحد حممود:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ئةويش 51( ساَلةية، ئةطةر بيهَيين لةطةل ماددةي )2( قسةم لةسةر ئةو )47لة خالي يةكةم لة ماددةي )

ئةكرَي  ( ساَل،2( رؤذ لة باَلوبوونةوةي لة وةقائين، ياني دوو ساَل و سَي مانط ئةكات نةك )90ئةلَي دواي )
طةةةل  يةةاريش، لة كةةاك د كةةةم،  لةةَي ئة كورتي بكةينةوة لة ساَلَيه زياتر نةبَي، كاك زانا ئيشارةتي ثَيدا ثشتطريي 
بةةاس  شةةبةرة و  ئةو ئاهةنط طَيِرانةى نيب، لةطةل ئةو ياساية نايةتةوة، باسي بةرةنطاربوونةوةي ماددةي هؤ

 لة ئاهةنط طَيران نةكرَي، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيحس بةرَيز د.رَيواز  ايق

  ةرموو حةسيبة خان.
 بةرَيز حسيبة سعيد ابراهيب:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
خةةالي )47ماددةي ) لةةة  كةةةم،  ضةةنار ئة خةةاتوو سةر يةةاري و  ( 3( برطةي يةكةم، ثشتطريي لة كاك زانا و كاك د

سةةاز شياندن و راهَينان و ميالك لةوانةي ثزيشه و، ئةوةي تريش دكتؤر ئاماذةي ثي َيدا ثةرستاران و دةرمان
لةَةة  نةةةي مامة بةةن، ئةوا سةةي  يةةةتي و دةروونا و  ةرمانبةران،  ةرمانبةران ئةبَي موختةس بن توَيذةري كؤمةاَل
بةةؤ  مةةان  خةةولي ز نةةةوةي  بةةةوةي كرد كةةرَي،  يةةاد ب بةةؤ ز ضةةواري  خةةاَلي  شةةة  لةطةل ضاكسازييةكان ئةكةن، ثَيب با

جةةار  ةرمانبةران و بةتايبةتي توَيذةران، ضونكة ر كةةة زؤر كةةةن  سةةزادراوان ئة طةةةَل  استةوخؤ ضاوثَيكةوتن لة
 سزادراو كةسي بيانيية.
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس
  ةرموو كاك لوقمان.
 بةرَيز لقمان محد حاجي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

خةةان و47سةبارةت بة ماددةي ) ضةةنار  نةةا و سةر كةةاك زا سةةيبة  ( ثشتيواني لة كاك دياري و  سةةلب و حة كةةاك م
بةةةوةدا ) يةةان  كةةة ئاماذة كةةةم،  كةةارة 2خةةانيش ئة لةةة  كةةة  سةةةري يةكَي كةةةي ضارة نةةدني ية سةةاَل زؤرة، دامةزرا  )

بةةؤ 2( ساَل، سةبارةت بة خالي )1طرنطةكاني ئةو ياساية، بؤية بكرَيتة ) ( دابني كردني نؤِرينطةي دةرووني 
شةةبةر مةةاددة هؤ بةةؤ  نةةةر  سةةاني بةكارهَي نةةي كة سةةةر كرد كةةةم ضارة شةةنيار ئة يةةةكان، ثَي كةةةرة عةقل ةكان و كارتَي

كةةا  بةكارهَينةر البربَي، ضونكة يةكَيه لة ئاماجنةكاني ئةو نؤِرينطةية ئةوةية كةساني ئالؤدة بوو ضارةسةر ب
تةةة  سةةااَلنة بكرَي هةةةنطي  سةةازداني ئا بةةة  نةك بةكارهَينةر، دةرطايةك ئةكاتةوة خةَله بةكاري بَييَن، سةبارةت 

 ياري سااَلنة.هةَلمةتي هؤش
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

  ةرموو شادي خان.
 بةرَيز شادي نوزاد وةهاب:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةةمي )47مةةاددةي ) طةةةي ية خةةان و 2( بر ضةةنار  يةةاري و سةر كةةاك د نةةا و  كةةاك زا شةةتطريي راي  سةةاَل زؤرة، ث  )
خةةاَلي ) كةةةم  طةةةي ية كةةةم، بِر خةةان ئة شةة3حةسيبة  ئةةةبَي ( ث سةةتار  سةةتة ثةر كةةةم، ثَيوي نةةا ئة كةةاك زا تطريي راي 

طةةةي ) لةةة بِر كةةرَي،  بةةؤ ب نةةاني  مةةةتي 2راهَي تةةة هةَل كةةةم بكرَي مةةان ئة كةةاك لوق شةةتطريي راي  هةةةنطَيِران، ث ( ئا
 هؤشياري،  ثشتطريي سةرضنار خانيش دةكةم، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس
  ةرموو كاك سريوان.

 ز سريوان  رج حممد: بةرَي
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طةةةر 2ماوةي ) يةةة، ئة سةةةر كردا شةةيان لة يةةة ئي هةةةبووة، ئةبوا تةةر  ( ساَل زؤرة، ثَيش ئةوة كابينةية حكومةتي 
تةةة  سةةةروةتَيكي ئةكةوَي سةةَيه  يةةان قاضاخ ةةيةك و كة نةةدَيه  هةةةر با طةةرتين  بودجة نةبووة، مةعلومة لة ثاي 

حةةوكب دةسيت، رةنطة لة ياساية عيال ئةةةكرَي و  سةةتطري  كةةة دة سةةَي  هةةةر كة بةةَي،  ج نةكرابَي و لة شوَيين تر كرا
ئةكرَي لةسةر ئةوةي تيجارةتي كردووة بة ماددةي هؤشبةر و كارتَيكةري عةقلي هةر شتَيكي لة رابردوو لة 

نةةة خَي لةةةو ثارا ئةةةكرَي  مةةةت،  ضةةَيتة الي حكو يةةي سةروةت و ساماني بةو ثارةية هاتووة، داطري ئةكرَي و ئة را
مةةاددةي ) لةةة  نةةةي  خةةةَلكي دةرةوةن و 47بكرَي، بةكاربَيتةوة بؤ ئةو خااَل نةةة  نةةدَي لةوا ئةةةزانن هة هةةاتووة،   )

هةةةموو  لةةة  زماني تر ئةزانن، ثَيويستيان بة موتةرجيب و موحامية، ئةو مةسرو انة لة ض شوَينَيه ئةكرَي؟ 
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لةةةو دونيا مةسروف لة خؤيانة، ثشتطريي لة بةرَيز دياري و كاك مسل نةةةي  ب وكاك زانا و هةموو ئةو هاوِرَييا
 ماددةي باسي ئةوةيان كردووة  ماوةكة ئةبَي كةمرت بَي، و ئةو ئاهةطَيرانةى البرَي، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس
 (  ةرموو،  ةرموو رؤذان خان.48ماددةي )

 بةرَيز رؤذان ابراهيب علي:
 ن.بةرَيز سةرؤكي ثةرلةما

سةةةريَي، 2سةبارةت ) كةةةكا ضارة هةةةر ية نةةدنا  بةةؤ دامةزرا ( ساَل راستة زؤرة، بةس بارطراني دارايي ضَي دكات 
 ثشتطريي دكةم وةك خؤ ىينَيت، سةبارةت رسومات ئةطةر ب وردي قسة بكةين......

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس
 ( قسة بكة.47ي )رسومات تةواو بووة رؤذان خان، لةسةر ماددة

 بةرَيز رؤذان ابراهيب علي:
 تةواو سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيد.رَيواز  ايق حس بةرَيز
 .48 ةرموو ماددةي

 :عثمانعبيد  بةرَيز د. طةالوَيذ
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 :48ماددةي 
سةةاي 1 لةةةو يا نةةةي  لةةةو ثَيبذاردنا كةةراوة سةندوقَيه دائةمةزرَي بؤ ئةوةي ئةو بِرة ثارةي  سةةةر  يةةان لة ةدا دةق

 لةطةل  رؤشتين ئةو مايانةي بةثَيي ئةو ياساية دةستيان بةسةر دا ئةطريَي تَييادا سثاردة بكرَي.
نةةي  -2 ثةةارةدار كرد بةةؤ  ئةةةكرَي  تةةةرخان  ئةو سةندوقةي لة برطةي يةكةمي ئةو ماددةية دةقي لةسةر كراوة 

 ةو ياساية دةقيان لةسةر كراوة.ئ 38) ويل( ئةو دامةزراوة تةندروستيانةي لة ماددةي 
 ليذنةي بااَل بةرَيوةبردني سةندوق لة ئةستؤ ئةطرَي. -3
 وةزير بة هاوبةشي لةطةل وةزيري دارايي رَينمايي تايبةت بة بةرَيوةبردني ئةو سةندوقة دةرئةكات. -4

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس
  ةرموو كاك وةيسي.

 وةيسي:بةرَيز ويسي سعيد 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةاددةي ) بةةؤ 48لةةة  تةةةوة  كةةؤ ئةكرَي تةةةي  لةةةو داها شةةَيه  كةةرَي و بة يةةاد ب تةةر ز يةةةكي  كةةةم بِرطة شةةنيار ئة ( ثَي
 توشبواني ماددةي هؤشبةر خةرج بكرَي، سوثاس.
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس
  ةرموو شريين خان.

 عبدالعزيز: بةرَيز شرين امني
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةاددةي ) بةةة  طةةةي )48سةبارةت  بةةة 4( بر بةةةت  مةةايي تاي يةةي رَين يةةري دارا طةةةَل وةز شةةي لة بةةة هاوبة يةةر  ( وةز
نةةي  سةةةر كرد بةةة ضارة كةةرَي  بةةةت ب كةةة تاي كةةةم داهاتة شةةنيار ئة ئةةةكات،  ثَي سةةةندوقة دةر ئةةةو  بةةةرَيوةبردني 

 ةند، ثشتطريي راي بةرَيز كاك ويسي ئةكةم.ئاَلودةبووان ض لة ضارةسةر بَي يان نةخؤشخانةي تايبة 
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيحسبةرَيز د.رَيواز  ايق 

  ةرموو كاك مةم.
 بةرَيز مةم برهان حممد قانن:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةةةندوق  كةةات  نةةاس ب سةةةندوقة ثيََ لةبةر ئةوةي باسي سةندوقَيه ئةكةين، ثَيب باشة لة ثَيناسةكاني سةرةتا 

سةةتؤ 4و  3وة و ئةوة، بؤ ئةوةي لة برطةي )ضيية؟ ئة لةةة ئة سةةةندوق  بةةةرَيوةبردني  ( كة ئةَلَي ليذنةي بااَل 
ئةةةطرَيت 5( ي ماددةي )15ئةطرَي، ئةوةى خبرَيتةوة ناو بِرطةي ) ( ليذنةي بااَل ئةو سةندوقةى لة ئةستؤ 

مةةاددةي )15ة بِرطةي )( لَيه بدرَي و بكرَيت4و  3و ئةركةكانيشي بةو شَيوةية بَيت، واتة بِرطةي ) لةةة   )5 )
بةةاس  كة ئةركةكاني ئةجنومةني بااَلية، ثَيويست ناكات لَيرة ديسان ئةركي ئةجنومةني بااَل باس بكةي ثَيشرت 

 كراوة، ثَيناسةي سةندوقيش هةست ئةكةم نوقسانة، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

  ةرموو شادي خان.
 اد وةهاب:بةرَيز شادي نوز

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةةةو  بةةؤ  تةةةوة  نةةةي ئةطةرَي ئةةةو ئةمواال هةةةموو  هةمان ئةو خاَلةي كاك سريوان لة ماددةي ثَيشوو باسي كرد، 
ئةةةو  هةةةموو  سةةةندوقة و  ئةةةو  كةسانةي تيجارةت بة ماددةي هؤشبةر و كارتَيكةري عةقلي ئةكةن، ب َيتةوة 

يةةاد خةرجييانةي ئةكةوَيتة ئةستؤي ئةو ياس مةةاددةي ز اية جَي بةجَي بكرَي، ثَيشنيار ئةكةم خاَلَيه بؤ ئةو 
 بكرَي و جَيطةي بكرَيتةوة، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس
  ةرموو طوليزار خان.
 بةرَيز طليزار رشيد حاجي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( بَي.47َلةية ئةبَي )( هة38( بِرطةي دوو بة راي من ماددةي )48ماددةي )
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس
 كاك بذار ئةطةر ئةكيد بكةنةوة،  ةرموو كاك دياري.

 بةرَيز دياري انور محة رحيب:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةرَي و يةك48ثَيشنيار ئةكة ماددةي ) سةةَييةم ال طةةةي  سةةةندوقَيه ( بِرطةي يةكةمي بةو جؤرةي لَي بَي، واتة بِر سةةةر 
ئةةةو  شةةتين  طةةةل  رؤ كةةراوة، لة سةةةر  قةةي لة سةةاية دة لةةةو يا نةةةي  لةةةو ثيَبذاردنا ثةةارةي  بةةِرة  ئةةةو  ئةةةوةي  دائةمةزرَي، بؤ 
سةةةندوقة  ئةةةو  بةةةرَيوةبردني  مايانةي بةثَيي ئةو ياساية دةسيت بةسةر دادةطرييَ، تَييدا سثاردة بكرَي و ليذنةي بااَل 

شةةي لةخؤ ئةطرَي، واتة راستةوخؤ خبرَي بةةة هاوبة يةةر  ئةةةلَي وةز ضةةوارةم  خةةاَلي  لةةة  سةةةندوقةكة، دوو،  تة سةر ثَيناسي 
بةةؤ  تةةةنيا  سةةةندوقة  ئةةةو  ثةةارةي  ئةةةكات و  سةةةندوقة دةر لةطةل وةزيري دارايي رَينمايي تايبةت بة بةرَيوةبردني ئةو 

شةةتَي هةةي   بةةؤ  تةةة  ئةةةكرَي، وا خةةةرج  شةةبةرةكان  مةةاددة هؤ شةةبواني  نةةةكرَي، ئةو دامةزراوة تةندروستيانة و توو تةةر  كي 
مةةةزراوة  ئةةةو دا نةةي  تةةةمويل كرد بةةؤ  ئةةةكرَي  تةةةرخان  سةةة  ئةةةو يا كةةةمي  مةةاددةي ية لةةة  سةةةندوقةي  ئةةةو  طةةةي دوو،  بر

تةةي 38تةندروستيانةي لة ماددةي ) هةةةبوو وةزارة ( ئةو ياساية دةقي لةسةر كراوة و هةر كورتهَينان و كةموكوريشي 
 ارايي يان كةمي ثَي بذاردن ئةو دامةزراوة دروست نةكرَي، سوثاس.دارايي ثِري بكاتةوة، نةك بة بيانوي بارطراني د

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيةرَيز د.رَيواز  ايق حسب
  ةرموو كاك بذار.
 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةاددةي ) يةةة )48لةسةر قسةكاي طوليزار خان، بِرطةي دوو  سةةني 38( وا ئةةةتوانني بنوو بةةةاَلم  (، 47و38)(، 
 ضنكي ل هةردوو ماددة باسي ئةو دامةزراوة تةندروستية كراوة.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس
  ةرموو كاك سريوان.
 بةرَيز سريوان  رج حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 هةر ئَيستا كاك بذار ئيشارةتي ثَيدا، سوثاس.
 رلةمان:/ سةرؤكى ثةنيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس
  ةرموو كاك زانا.
 بةرَيز زانا خالد مسايل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةةت  داواي روون كردنةوة ئةكةم لة بِرطةي يةكةم و دَيري دووةم، ئةلَي لةطةَل  رؤشتين ئةو مايانةي، مةبة

 ضيية لةوة؟ ئةطةر بةتةماين ئةوةي ئةيطريين بيفرؤشينةوة ئةوة خراثة.
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيحس بةرَيز د.رَيواز  ايق
  ةرموو كاك بذار.
 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تةةاوان  هةةةمَي ل  مةةاددة و بةر لةةة و  كةةةل و ثة ديارة لَيرة زؤر باس كراية، قانووني بةركاريش هةية، لَيرة ئةو 
ةرهَيخيت ضؤنيةتيا  رؤتيَن بةحس ديَينة طرتن  دةستةالتَي هةي بَينة  رؤتن، ل ديظ رَينمايي وةزارةتَي د

 نةكرية و ناكات، ل ديظ رَينمايي دبيت.
 سةرؤكى ثةرلةمان: /نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

بةةَيين،  بةةةكاري  بؤ  وونة بةشَي لةو مةوادانةي دَينن ثَيشينةي كيمياين، ئةتواني لة دروست كردني دةرمان 
نةةي ئةو كةسةي هَيناويةتي بَي مؤَلةتة، دةسيت بةسةر  سةةت كرد مةةةلي درو بةةة مةع شةةرَي  بطريَي ئاسايية بفرؤ

بةةؤ  لةةة  ئةةةكرَي قابي جةةز  سةةةيارةي حي ئةةةو  سةةةلن  شةةةكة، مة يةةان بةخ دةرمان، هي  رَيطري نيية، شةرت نيية ز
  رؤشنت،  ةرموو.
 بةرَيز زانا خالد مسايل:

ئةطةر مةواد بَي كارَيكي ....... من لةطةل ئةموالةكان نيب، سةيارةية، خانووة، بةاَلم باس لة  رؤشتين ماية، 
كةةة  شةةينةي كيمياية طةةة ثَي هةةاتووة، رةن ضةةاو  بةةة قا ئةةةنَيني  يةةة دان  ئةةةطريَي كةوا كةةة  يةةدا  خةتةرة، خؤي لة خؤ
شةةرتة،  نةةةوة با تةةة دوور كةوي لةةةو بابة ئةسلي ئةو ماددة نةبَي، ثَيويستة لة كارطةكاني دةرمان بةكاربَي، بؤية 

 ئةو وشة هةَلطريَي باشرتة.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نياز  ايق حسبةرَيز د.رَيو

ضةةاو  بةةة قا سةةَي  ئةوةي زيان بةخش بَي لةناو ئةبرَي، زؤرجار مةواد ئةطريَي بة موزايةدة ئة رؤشرَيتةوة، كة
شةةنت،  ةةةرموو  بةةؤ  رؤ لةةة  نةةةي قابي حةةوكمي ئيدا ثةةاى  بةةةاَلم  هَيناويةتي و كوالَييت عةييب نيية، وةرئةطريَي، 

 دكتؤر كازم.
 مق: اروق نا كاظمبةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةةايية  ئةةةكرَي ئا سةةادةرة  جةةار مو نةةدَي  نةةةي هة سةةتة ئةوا يةةةك، را بةةةس روون كردنةوة سةةيبوو  شةةيب نةنوو ناوي
يةَةراق  سةةتان و ع بفرؤشرَي، بةاَلم هةر ماددةيةك ب َيتة جسمي مرؤظةوة بة شَيوةي قاضاو هَينرابَي بؤ كورد

ئةةازار و بة شَيوازَيكي زانسيت نةطواسرتابَيتةوة و  حةةةبي  طةةةر  ئةةةدا، ئة نةقل نةكرابَي سوودي خؤي لة دةست 
ئةةةو  تةةةواوي  ئةةةوةم  طةةةل  شةةيتةوة، لة يةةة بيفرؤ ئةةةوة ني هةةي  نةةةبوو  ئةةةمني  سةةتَيكي  لةةة دة شكَينيش بَي مادام 
شةةَيوةيةك  هةةي   بةةة  حةةةبن  مةةان و  طةةةر دةر بةةن ئة ماددانةي دةسيت بةسةر ئةطريَي ئةطةر ثَيشينةي كيميايي 

 نة رؤشرَي.
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيد.رَيواز  ايق حسبةرَيز 
  ةرموو كاك لوقمان.
 بةِرَيز لقمان محد حاجي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةِرة 48سةبارةت بة ماددةي ) ئةةةو  ( و خاَلي يةكةم، ثَيشنيار ئةكةم واي لَي بكرَي، سةندوقَيه داىةزرَي بؤ 
لةةة ثارةي لةو ثَيبذاردنة لةو ياساية دةقي لةسةر كراوة، ل ئةةةوةي  بةةؤ  نةةةي  لةَةه و مااَل ئةةةو مو شةةتين  ةطةَل  رؤ

تةةريش  ئةةةوةي  هةةاتووة،  ئةةةموال  يةةة  ثةةَيب وا كةةةى  قةةة عةرةبية لةةة دة ضةةونكة  وشةي ئةو مايانة رزطارمان بَي، 
 ثشتيواني لة كاك مةم ئةكةم ئةو دوو  ةقةرةية بؤ ئةو ماددةية بطوازرَيتةوة، سوثاس.

 مان:/ سةرؤكى ثةرلةنيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس
  ةرموو حةسيبة خان.
 بةرَيز حسيبة سعيد ابراهيب:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةةة  خةةؤ  بةةووبَي  ئةةةمالك  لةَةه و  نةةة مو لةةةو مايا سةةت  طةةةر مةبة يةةة، ئة سةةت بوو تَيبييين بةرَيز كاك زانام ال درو

شةةنينةي كيمي2(  ةقةرةي )34ماددةي ) عةةةقلي و ثَي كةةةرة  شةةبةر و كارتَي نةةةي ( ئةَلَي طشت ئةو ماددة هؤ ايا
طرياوان راستةوخؤ بؤ ئةو اليةنانةي تايبةمةندن بة ثاراستنيان ئةنَيدرَين، كةواية يامزة ئايا ئةو ماددانةي 
لةةة  يةةان  تةةةوة  بةةارة بةكاربَي ئةةةوةي دوو بةةؤ  ئةةةثارَيزرَين،  يةةةنَيه  هةةةر ال يةةةن  طةةريَي لةال سةةةر دادة سةةيت بة دة

ئةَلَي ليذنةي بااَل سةندوق لة ئةستؤ ئةطرَي ثَيب باشة ناوئةبرَين، ثَيويستة روونرت بَي، لة خالَي سَيييةم كة 
ئةةاَلودةي  كةةة  بةةَي  سةةانة  هةر لَيرة ئةو داهاتة هةمان ثَيشنياري كاك مةال وةيسي كة ئةَلَي داهاتةكة بؤ ئةو كة

 ماددة هؤشبةرةكانن يان لة نؤرينطةكان ضارةسةر ئةكرَين.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 و ماددةي دواتر. ةرمو
 بةرَيز طلوستان سعيد حةمة: 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 :49ماددةي 

 وةزير بؤي هةية ئةمانةي خوارةوة دةربكات:
 رَينمايي بؤ ئاسان جَي بةجَي كردني حوكمةكاني ئةو ياساية. 1
شةةتةي -2 بةةةت 11) بةيانَيه كة هةموار كردني خشتةكاني هاوثَي  بةو ياساية لة خؤ بطرَي جطة لة خ ( تاي

شةةَيوةي  بةةةو  يةةان دا  هةةاتوو تَي يةَةذةكاني  طةةؤريين ر يةةان  كةةردن  يةَةدة  يةةان ز نةةةوة  ئةةةويش رةى كرد سةةومات  بةةة ر
و هةموارةكاني و 1961ئةطوجنَي، لةطةَل هةموار كردني خشتةكاني هاوثَي  بة رَيكةوتنامةي تاكانةي ساَلي 

اني و رَيكةوتنامةي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ و هةموارةك1971رَيكةوتنامةي كارتَيكةرة عةقليةكاني ساَلي 
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كةةةرة عةقلي شةةبةرةكان و كارتَي مةةادةة هؤ بةةة  نةةاِرةوا  نةةي  ثةةَي كرد طةةاني  نةةةوةي بازر سةةاَلي يةةبةرةنطار بوو ةكاني 
يةةان 1981 نةةةوةي وةزارةت ثَي ئةةةو لَيكؤلي جنةةامي  طةةةل دةرة ئةةةطوجني لة شةةَيوةي  بةةةو  يةةان  هةةةموارةكاني و  و 

يةةان ئةك يةةان باَلو سةةيَت  جةةةي هةَلدة بةةةو مةر يةةةكان  كةةةرة عةقل يةةان كارتَي شةةبةرةكان  مةةاددة هؤ سةةةر  تةةةوة لة ا
 بةيانةكة لة رؤذنامةي  ةرمي وةقائيعي كوردستان باَلو بكرَيتةوة.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس
 كَي قسةي هةية؟  ةرموو كاك زانا.

 بةرَيز زانا خالد مسايل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةةر ئاماذ تةةر وةز ةيةكي زؤر باى دراوة بة هةموو اليةنةكان، بةاَلم ئةساس لَيرةية، رةنطة لة ماوةي مانطَيكي 
عةةبيةوَي تةعديلي خشتةكة ب يةةة كات، وةزير لةسةر ئةو ئةساسة تة طةةرنط هة يةةةنَيكي  بةةةاَلم ال ئةةةكات،  ديلي 

( كة w.h.oوسيت جيهانية )باس نةكراية ثَيشرتيش لة ليذنةي تةندورسيت بامشان كرد رَيكخراويش تةندر
ئةةةبَي  يةةة  ئةةةكات، بؤ ئةةيعالن  سةةتةكان  يةَةه لي مةةانط جار شةةةى  هةةةم  رَيكخراوَيكي موعتةرة ة و هةم سااَلنة و 

 رةضاوي بكرَي.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

  ةرموو ليذنة تايبةمةندةكان،  ةرموو دكتؤر كازم.
  اروق نامق: كاظمبةرَيز 

 ؤكي ثةرلةمان.بةرَيز سةر
خةةودي  يةَةنن،  يةَةه د سةةاية ث ئةةةو يا سةةي  شةةتةكان ئةسا طةةؤِرَي، خ شةةتة ب نةةةبَي خ ثَيب واية وةزير ئةو دةسةاَلتةي 
بةةة  طةةةر  ئةةةكرَي ئة خشتةكان ئةو ماددانةيان دياري كردووة كة حوكمةكاني ئةو ياسايةي بةسةر جَي بةجَي 

تةةوانَي كةسَيكةوة طريا يان بازرطاني ثَيوة بكرَي يان بةكاري هَين بةةَي ب سةةيت كراوة نةةدة دة يةةر ئةوة طةةةر وةز ا، ئة
نةةةمَييَن  يةَةدا  تةةؤي ت ئةةةو  خشتةكان بطؤرَي رةنطة لة ماوةيةكي كورت و ضةند ساليََكي كةم واي لَي بَي هي ي 
كةةات،  سةةتكاري ب نةةةبَي دة لةو ياساية هاتووة، لةبةر ئةوة خؤي ئةوة ياساية دةرئةضَي، وةزير ئةو دةسةاَلتةي 

جيهةتةي ئةو ياسايةي دةركردووة ئاسيت لة رووي تةشريعيةوة بةرزترة، وةزير بؤي نةبَي  ثةرلةمان و ئةو
شةةتةكاني  كةةات خ كةةات و داوا ب لةةةمان ب سةةتةي ثةر سةةراوَيه ئارا تةةة نوو بةةةَلكو ببَي كةةات،  نةةاوةرؤك ب سةةتكاري  دة

 دةستكاري بكات.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

شةةتةكان بةاَلم ثةرلةمان تةخويلي  ثةةدةييت خ ئةكات بؤ ئثتدةيت، كوا ئيختيساسي ئةوةمان هةية دانيشني ئة
 بكةين.
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  اروق نامق: كاظمبةرَيز 
قةةي مادام خشتةكان لة ناو دةقي ياساكة هاتووة، كةواية هةر طؤِر لةةة دة يةةة  كةةو ئةوة انكاري لة خشتة بكرَي وة
 لةمان و لَيرة هةمواري بكرَي.ياساكة ئةكرَي، ئةكرَي وةزير ثَيشنياري خؤي بنَيرَي بؤ ثةر

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس
  ةرموو.

 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةاددةي ) ثِرةقانوونَيكي جةزائية  70لةبةر ئةوةي ئةو ثرؤذة ياساية % كةةي )39تةةا 27لة  مةةاددة 12( نزي  )
لةةى سزاي تَيداية، كةواية لة ئةحكام  سةةري ع قةةانون ال ت ضددي ( خيتامي مةبدةئَيكي عام لة قانوون هةية )ال ما

شةةرت  تةنيا ئةطةر لة ساليىي موتةهةم بَي، ثَيويستة ماددةيةك هةبَي ئيشارةت بةوة بكات كة ئةو كةسةي ثَي
حةةوكمي  1965بة ياساي سالي  عةةي  سةةةر رةج بةةة ئة هةةةبَي  صةةَيه  ئةةةبَي نة يةةة  حوكب بووة و حوكمي وةرطرت

 تة دان و ئةو ياساية لةسةر وان جَي بةجَي بَي.ئةوان بَي
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نييق حسبةرَيز د.رَيواز  ا

 .50 ةرموو ماددةي 
 بةرَيز طلوستان سعيد حةمة:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 :50ماددةي 

مةةارة ) شةةبةرةكاني ذ مةةاددة هؤ سةةاي  سةةالي 68يا مةةايي  1965( ي  ثةةةيِرة و رَين ئةةةو  نةةاكرَي و  ثةةَي  و كةةاري 
مةةةكاني  طةةةَل حوك نةةةبَي لة نةةاكؤك  بةياناتةي بةثَيي ئةو ياساية دةرضووة بة بةركاري ئةمَينةوة بةو شَيوةي 

 ئةو ياساية تاكو هةَلوةشَينرَينةوة يان دةرضووني ئةوةي جَيطايان ئةطرَيتةوة.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

نةةة 1965( ي سالي 68ياساي بةركار ئَيستا ياساي ) ضةةووة، ئةوا ثةةَي دةر مةةايي  يةةزام و رَين يةةةك ن ة، مةمجوعة
يةةة؟  سةةةي هة كةةَي ق ئةةةكرَي،  نةةوَي دةر شةةتَيكي  تةةا  ئةهَينةوة بة مةرجَي دذ نةبن لةطةل ناوةرؤكي ئةو ياساية 

يةةران و 51كةس نيية، ثَيش ماددةي ) مةةةني وةز سةةةر ئةجنو يةةة، لة كةةةين ثرؤتؤكؤل يةةاد ب يةةةك ز ( ئةبَي ماددة
و ئةجنومةني دادوةري و دامةزراوة ثةيوةنديدارةكان، ثَيويستة حوكمةكاني ئةو ياساية  ئةجنومةني ئاسايش

سةةايي  نةةةي يا هةةاتووة،  ةةةرموو ليذ جَي بةجَي بكةن، ضونكة هةموو ئةو موئةسةساتانة لة ناو ياساكة ناويان 
مةةةني ئا يةةة؟ ئةجنو ئةةةو ماددة بةةة ثَيت واية ثَيويستة؟ كَي موالحةزةي هةية لةسةر زياد كردني  سةةةر  سةةايش 

مةةةكان  ئةةةبَي حاك يةةش  مةةةني دادوةر يةةة، ئةجنو تةةةكاني ال يةةران وةزارة مةةةني وةز مةةة، ئةجنو سةةةرؤكايةتي هةرَي
 (.52) دابيَن، ماددةي
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 بةرَيز طلوستان سعيد حةمة:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 :52ماددةي 
مةةاوةي ) ضةةووني  لةةة دواي بةسةر سةةاية  نةةةوةي90ئةةةو يا كةةةوتي باَلوكرد لةةة رَي مةةةي  ةةةرمي  ( رؤذ  لةةة رؤذنا

 وةقائيعي كوردستان جَي بةجَي ئةكرَي.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةرَيز د.رَي

 كَي قسةي هةية؟  ةرموو كاك لوقمان.
 بةرَيز لقمان محد حاجي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( رؤذ، نةوت هةر خؤي نيية.90ثَيشنيار ئةكةم ئةو نةوتة بكرَي بة )
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نياز  ايق حسبةرَيز د.رَيو

يةةةكاني 90خوا رةمحي كردووة ثةخش نيية، ئةطينا ئةيانوت ثةرلةمان نةوتي كرد بة ) سةةوثاس، هؤ ( رؤذ، 
 دةرضوواندن.

 بةرَيز طلوستان سعيد حةمة:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 هؤيةكاي دةرضوواندن:
لةَةةتي بة لةبةر ضاو طرتين ثةسند كردني كؤماري  يدرال و ئةندا مةةةي نَيودةو ضةةةندين ثةمياننا م بووني لة 

نةةةةوةي  بةةةةروو بوو سةةةيت روو بةةةة مةبة يةةةةكان و  كةةةةرة عةقل شةةةبةرةكان و كارتَي مةةةاددة هؤ بةةةة  يةةةدار  ثةيوةند
هةةةرَيمي  لةةة  يةةةكان  كةةةرة عةقلي شةةبةرةكان و كارتَي مةةاددة هؤ بةةة  نةةاِرةوا  نةةي  طةةاني ثَيكرد نةةةوةي بازر باَلوبوو

ندةكاني تاوانكاري ئةوانةي كار ئةكةن لةسةر طومرا كردني هةندَي ضيين كوردستان لة ثَيناو لةناوبردني با
سةةيت  سةةةر تةندرو سةةناكة لة شةةةيةكي تر ئةةةوةى هةرة كةةة  نةةة  طةل و هاندانيان لةسةر بةكارهَيناني ئةو ماددا
لةةة  شةةت  مرؤظ و خؤشطوزةرانيان و زيان دةطةيةنَي بة بنةماكاني ئابووري و كؤمةاَليةتي و رؤذشنبريي و رةو

مةةاددة كؤم ةَلطا بة مةبةسيت ثةيِرةو كردني رَيساي زانستيانة لة ضارةسةر كردني ئةو كةسانةي ئاَلودةبووي 
سةةيت  بةةة مةبة بةةوارة،  لةةةو  لةةةتي  كةةاري نَيودةو نةةي هاو تةةةو كرد بةةؤ ث يةةةكانن  كةةةرة عةقل شةةبةرةكان و كارتَي هؤ

عةةةقل كةةةرة  نةةةي كارتَي ئةةةو رووةكا يةةان  شةةبةرةكان  مةةاددة هؤ ضةةاندني  يةةان رَيطةنةدان بة ئةةةهَينرَي  لةةَي دةر يان 
شةةتطري  سةةزاي ث سنووداركردنيان وةك ئا اتَيكي مةترسيدار كة هةرةشة لة قةوارةي كؤمةَلطة ئةكات و داناني 

 )ردع( بؤ ئةو كةسانةي ئةيان َينن يان بازرطاني ثَيوة ئةكةن ئةو ياساية دةرضووَينرا.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

 ئةزانني دارشتنةكةي زؤر خراثة، لةبةر ئةوة ئةطةر قسة لةسةر دارشتنةكة هةية،  ةرموو.بةرَيزانن 
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 بةرَيز مةم بورهان حممد قانن:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةاددةي  سةةةلةي  سةةةندني مة لةةة تةشةنة نةةة  كةةةم بةرطرت شةةتة، ية هؤي دةرضوواندني ئةو ياساية ضيية؟ دوو 
ئةةالودة نةةي  سةةةر كرد شةةبةر، دوو، ضارة لةةة  هؤ بةةةرطرتن  سةةيت  لةةَييَب )بةمةبة كةةةم وا  شةةنيار ئة نةةة، ثَي بووةكا

 تةشةنةسةندني ماددةكاني هؤشبةر و ضارةسةر  كردني ئالوودةبووان ئةم ياساية دةرضووَينرا، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

  ةرموو كاك دياري.
 بةرَيز دياري انور حةمة رحيب:

 رلةمان.بةرَيز سةرؤكي ثة
يةةة،  واذووي ئةنداماني ليذنةي ياسايي، ئةمة كؤبوونةوةي هاوبةشي ليذنةي هاوبةشة هي سةرؤكةكاني ثَيوة
بةةووة؟  طةةةَلي  سةةايي لة نةةةي يا بةاَلم ثرؤذة ياسايةكة ضؤتة ليذنةي ياسايي و هاتؤتةوة كوا ضةند ئةندامي ليذ

 ضةند كةس لةطةَل بووة كوا واذووةكانيان، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيواز  ايق حسبةرَيز د.رَي

  ةرموو كاك بذار.
 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةبوعةك 55كات كةم لةبةر دةست بوو، ) مةةاوةي ئ لةةة  يةَةذكار  ( ليذنةي تايبة ةند بوو، لةطةل ذمارةيةك راو
ظَي براسيت زةمحةتة، ل دةستةيا ( مرؤظ هةر يةك كةليمةك بها60نةشيان ضةند ماددةك ذبورين، بؤضي؟ )

تةةة اهوم  شةةَين  ئةةةم  تةةا  يةةت  بةةةذدار ب سةةةرؤكايةتيا  سةةتةيا  ثةةؤرتي دة سةرؤكايةتيا ليذنة بريار دا ل سةر ظَي را
 كةين.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس
بةةَي يةَةوة  كةةان ث هةةةموو ئيمزا نةةةوةي  بةرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي، لة رووي ثةيِرةوةيةوة ئةبوو  بةةؤ خوَيند

ثةةةيِرةو 55دةنطدان ئةبَي هةر ) طةةوَيرةي  بةةة  ئةةةزامن  لةةَين،  يةةان ب ( كةسةكة قةبووليانة يان نا ئةبَي رةئي خؤ
شةةَيوةي  بةةةو  كةةةين  شةةي ب تةةوانني با تةةة ب لةةةو هة  تةةوانني  يةةوادارم ب بةةةاَلم ه بةةَي،  تةةةواو  يةةةك  بةةة هة تة ئةةةبَي 

سةةت  ةةوحي ئةمانةوَي، ئةطةر نةمانتواني ئةتوانني دةرة ةتي زيا لةةة ئا بةةَي  سةةايةك  ئةةةوةي يا بةةؤ  بةةدةين،  تر 
 هةمووان بَي،  ةرموو طوليزار خان.

 بةرَيز طليزار رشيد حاجي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 كؤماري  يدرالي بةثَي دةستووري  يدرالي ئيتيىادية نةك  يدرالي.
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس
 اديةكان ئةكةن بة  يدرالي،  ةرموو دكتؤر حمي الدين.لَيرة وابةكاردَي، ئيتيى

 بةرَيز حمي الدين حسن يوسف:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةاري  سةةراوة كؤ كةةرَي، نوو بةةؤ ب شةةتنةوةي  ئةةةبَي دار ضةةوواندن  برَيزت ئاماذةت ثي دا ثَيب واية، هؤيةكاني دةر
نةةي طةةومرا كرد يةَةذة،  خةةؤي تو ضةةني،  سةةراوة  ضةةووة، نوو يةَةراق ال يةةدرال، ع بةةة    سةةيت  تةةر ثَيوي نةةة، زؤري  توَيذةكا

 ضاكردنة، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيحس بةرَيز د.رَيواز  ايق

  ةرموو جوان خان.
 بةرَيز جوان يونس حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةَةة  طةةدان هة تةةة دةن ئةةةوةي خبرَي ثةةَيش  كةةةم  شةةنيار ئة يةةة، ثَي يةةنب هة شةةنت دوو تَيب سةةةر دار هةةةر لة بةةورة  ب
خةةةَله رَيزمانيية ئةةةدرَي و  سةةةر  طةةي لة كان ضاك بكرَينةوة، بةياني يةك دوو وشةية ضاكي ئةكةينةوة و دةن

 قسةي لةسةر ئةكات لةسةر دوو شيت واية، سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

سةةيت لةو بابةتة ثةلة ناكةين، لةبةر ئةوةي  ئةو ياساية بةو شَيوةي ئَيستا خبرَيتة دةنطدان و  بةةةر دة ب َيتة 
 خةَله كارةساتة، سوثاس، بةو شَيوةية دانيشتنةكان هةلطرين.........

 بةرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةي خشتةكان، ئَيستا من تَيبينيب هةية لةسةري، لة جةلسةي دةنطدان ناتوانني موناقةشةي بكةين.
 ةرلةمان:/ سةرؤكى ثنيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

شةةنا  سةةاس،  ةةةرموو ئا ئةةةهلي ئيختي يةةة،  حةةةزةي هة كةةةس موال بةرَيزان خشتةي يةكةم تةواو زانستيية، هةر 
 خان.

 بةرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةَييةم  طةةةل  من ئةهلي ئيختيساس نيب، بةاَلم بةو ثَييةي بة عام سةيري خشتةكامن كرد، خشتةي يةكةم لة
تةةريش زؤر دووب شةةتةيةكي  لةةة خ بةةؤ  تةةةواو  يةةة  طةةةر قةدةية بةةارةن، ئة بةةؤ دوو ضةةن،  يةةةكرت ئة ارةي تَيداية، لة 

 دووبارة بَيتةوة.
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 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس
هةةةبَي،  شةةي  شةةينةي كيمياي لةبةر ئةوةي هةندَي مةواد هةية هؤشبةريشة و كارتَيكةري عةقليشة و ئةشَي ثَي

  ةرموو كاك زانا.
 بةرَسز زانا خالد مسايل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةةاي  لةةة يا سةةتة  يةةة، را كةةوِري زؤري تَيدا كةةرد، كومو مسةةان  خشتةكان بة طشيت لة كؤبوونةوةي ليذنةي تةندروستيش با

سةةاي  لةةة يا يةَةراقيش  لةةةماني ع ئةةةوةي ثةر كةةةي  2007ثةرلةماني عَيراقي وةرطرياوة، بةاَلم شتَيكي تر هةية  ي مةملة
يةَةوان  بةحرةين يةةاوازي ن لةةة ج يةةة  سةةال هة وةرطرياوة، هةمان خشتةكان كؤثي كراينةوة و هاتينة ناو ئةو خشتةية، مي

بةةةر  سةةال لة كةةراوة، مي مةةاذةي ثَي سةةناعي ئا بةةة  تةةةبيعي  بةةة  شةةة  نةةاونراوة، هة تةةةبيعي  بةةة  سةةناعية  يةةة و  شةةتةكان هة خ
نةةي ليذ طةةةل برادةرا شةةرت لة يةةة، ثَي كةةةموكري تَيدا شةةتةكان  يةةة خ شةةايانيش دةستمة، كةوا تةةؤرة  كةةرد، دك مسةةان  نةةة زؤر با

لةةة  مةةان  سةةثؤر، داوا يةةةكي ث هةندَي ئيشي لةسةر ئةو بابةتة كردووة، ثَيب باشة ئةو بابةتة يةكاليي بكينةوة بة ليذنة
نةةة  لةةةو ثةرلةما شةةتانة  ئةةةو خ وةزارةتيش كردووة ثَيداضوونةوة بة خشتةكان بكرَي، ناكرَي ئةم ياساية بة هاوثَي ةةي 

تةةةواو دةرب َي، ثَيوي بةةةتَيكي  كةةان، با هةةةتا طرياوة ستمان بة كات هةية بؤ دةسن نيشان كردني ئايتمةكان يةك بة يةك 
 زانستية.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس
لةةة  نةةاتوانني  بةةةاَلم  بةرَيزان ثَيشنيارَيه هةية هي كاك زاناية، شتةكان بةتةواوي بنَيرين بؤ كةساني ثسثؤر، 

كةةاك 7ماوةي ئةو ) نةةةوة،  ةةةرموو  نةةة دةنطدا ( رؤذة دةنطي لةسةر بدةين كة لة ئةو ثةيِرةوة هاتووة، ئةخةي
 زانا.

 بةرَيز زانا خالد مسايل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةةةتي و  ماددام ثَينشارةكة ئةخةنة دةنطدان، ثَيب باشة ئةو ليذنةية ضونكة ئةو ثرؤذة هي حكومةتة ناردوو
ئةةةو راي وةزارةتي تةندروستي لةةةمان  يةةارَيكي ثةر ة، ئينجا هاتووة، ئةو ليذنة ثسثؤريةي باسي ئةكةين بة بر

بةةؤ  كةةةين،  لةةة دةرةوة ب سةةثؤر  ليذنةية لة كةساني شارةزا لة ناو ثةرلةمان دروست بكرَي و راوَيذ بة خةَلكي ث
لةةة  وونة لة زانكؤكاني هةرَيب يان ئةوانةي موختةسن لة دةرمانسازي، لَيرة لة ليذنةي تةندرو يةةار  سةةيت بر

 خشتةكة بدرَي، ب َيتةوة حكومةت بة هةمان خشتة دَيـتةوة.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيز د.رَيواز  ايق حسبةرَي

  ةرموو دكتؤرة شايان.
 :حممد بةرَيز شايان كاكة صاحل

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةةة ئةةةةوة  يةةةةتي،  جةةةَي خؤ لةةةة  خةةةانيش  شةةةنا  سةةةةرجنةكةي ئا نةةةام،  كةةةاك زا شةةةنياري  هةةةةدة هةةةاوراي ثَي ة موعا

طةةةرترن،  يةةاتر كاري نةةة ز ئةةةو ماددا ئةةةوةي  بةةةر  تةةةوة لة بةةارة نةكراي بةةؤ دوو نَيودةولةتييةكان وةرطرياوة، بةاَلم 



 355 

تةةةكنيكي  سةةيت و  لةةةي زان كةةراوة هة بةةارة  شةةتةية دوو رَينمايي توندتريان لةسةر ئةسةثَي، بة مةبةست ئةو خ
 نيية........

 ن:/ سةرؤكى ثةرلةمانيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس
 راتان ضيية بدةين بة ليذنةي ثسثؤر؟

 :حممد بةرَيز شايان كاكة صاحل
بةةةاَلم زؤر  كةةردووة،  سةةةر  كةةار لة تةةةوة  سةةت بكرَي شةةتةكة را ...... خؤي من مب دكتؤرة ظااَل باسي ئةوةي كرد خ
سةةرتاكتةرةكي  ئةةةوةي  بةةةر  ئةةةوَي، لة ضةةوونةوةي وردي  كةةات، ثَيدا سةةةر ب كةةاري لة تةةةس  نةةةي موخ سةةايية ليذ ئا

طةةةر كيميا نةةة، ئة سةةكراكتةري دةرمانةكا ئةةةوة  كةةةين  سةةةير ب طةةةر  وي كة لَيرة ناوي كيمياوي ئاكار هاتووة، ئة
 داشَيه يان حةر َيه يان ذمارةيةك بطؤِرَي ئةو ناوة ئةطؤِرَي، باشرتة ضاك بكرَيتةوة نةك ئاوا بِروا.

 / سةرؤكى ثةرلةمان: نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس
سةةيت نةةةي تةندرو بةةة  بةرَيزان ليذ نةةدي  يةةةك ثةيوة مةةاوةي هة تة لةةة  ئةةةوةي  بةةؤ  سةةثَيرين،  لةةةمان رائة لةةة ثةر

يةةي  بةةة كراوة هةةةر  نةةةوةي دووةم  شةةتين خوَيند شةةتةكة و داني سةةتاندني خ كةساني ثسثؤر بكات بةمةبةسيت را
 ئةمَينَيتةوة تا راستاندنةكة،  ةرموو كاك دياري.

 بةرَيز دياري انور محة رحيب: 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( كاتذمَيرة.24كةي كراوة؟ بةثَيي ثةيِرةو )تا
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس

سةةةي  سةةتا جةل بةةَي، ئَي بةةةكراوةيي  سةةةعات  نةةة  لةَةَي ئةوة ثةةةيِرةو ب لةةة  يةةة  شةةيَت ني هةةي   ئةةةبن،  مةةادة  تا ئةوان ئا
يةةارة خوَيندنةوةي دووةم داخبةين ناتوانني جارَيكي تر موناقةشةي ئةو خشتةية بكةين، ب ة دةنطدان ئةو بر

يةةة  تةةر هة سةةةرَيكي  ئةةةدةين، ض ضارة سةةةر  يةةاري لة طةةدان بر بةةة دةن هةةةبوو  سةةايي  شةةاييةكي يا هةةةر بؤ ئةةةدةين، 
  ةرموو.

 بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةة نةةةك  كةةات،  شةةتةكان ب ضةةوونةوةي خ لةةةمان ثَيدا لةةة ثةر سةةثَيردرَي  يةةي ئةطةر ليذنةي ثةيوةنديدار را ة كراوة
كةةي  ئةةةبَي؟ طر تَي يةَةه  نةةة ض طر ت ئةةةو بابةتا هةةةموو  سةةةر  كةةةوَي لة يةَةه ئة سةةةر ر نةةةي لة ئةةةو ليذ هةةَيلني،  جَيب
مةةة  كةةاري ئَي كةةة  يةَةه  سةةةر مو رةد كةةةين لة تةةر ب سةةةيةكي  مةةادةين جةل لةةةمانتار ئا ثةيِرةوي هةية؟ ئَيمةي ثةر

نةةةي ثةيوة سةةتةي ليذ طةةا ئارا شةةرتين رَي سةةية، با كةةارَيكي ئيختيسا يةةة؟  سةةةر ني ئةةةوانيش لة كةةةين و  يةةداري ب ند
 خشتةكة رَيكةون و خوَيندنةوةي سَييةم بكرَي هيذ طفتوطؤي لةسةر نةكرَي، سوثاس.
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 / سةرؤكى ثةرلةمان: نيبةرَيز د.رَيواز  ايق حس
مةةاوةي  لةةة  كةةةن  تةةةخويل ب نةةد  نةةةي تايبة ة بةةدرَي، ليذ ئةةةوة  سةةةر  نةةط لة تةةرة، دة يةةةكي  ئةةةوة  كرة بةةةرَيزان 

نةةاو هة تةيةك ثَيدا نةةة  جةةةنابيان ئةخية ئةةةوةي  شةةتةية،  ئةةةو خ سةةةر  ضوونةوة بكات بة يارمةتي ثسثؤران لة
شةةَيوةية؟  بةةةو  لةَةة  راثؤرتي كؤتايي ثةسند كراوي ثةرلةماني كوردستان بَي بؤ خوَيندنةوةي سَييةم، كَي لةطة

لةةة هة تة62) يةةةك  لةةة ماوة ئةةةوةي  بةةؤ  سةةثَيدريَ،  نةةد را نةةةي تايبة ة يةةة ليذ ثةةةر ( كةس لةطةَل ئةوة يةةةك تَي
سةةيت  نةةةي تةندرو كةةراوي ليذ سةةند  ثةةؤرتي ثة كةةات و را مةةادة ب شةةتةكان ئا بةةة خ سةةةبارةت  نةكات راثؤرتي خؤي 

 ئةخرَيتة ناو راثؤرتي خوَيندنةوةي سَييةم بؤ دةنطدان، دانيشنت كؤتايي هات.
 
 
 
 

 
 
       د. رَيواز  ايق حسَين                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي12ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019–10–24رَيكةوتي  شةممةسَي 

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (12ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 12/2019/ 24 رَيكةوتي شةممةسَي 

 -ثةرلةماني كوردستان   24/12/2019رَيكةوتي  ةرؤذي سَي شةمم(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
عَيراق بة سةرؤكايةتي بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري 

 ( ي خؤي بةست.2019ساَلي )ثَينجةمي (ي ئاسايي خولي 12ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )

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

مةةارة ) – شةةتين ذ كةةاري داني مةةةي  يةةدا بةرنا لةةةمان بِريار سةةاَلي 1عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةر سةةايي  (ي ئا
تةةذمَير ) لةةة كا سةةتان  سةةَي 11يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كورد يةةوةِرؤ رؤذي  ثةةَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:24/12/2019رَيكةوتي )شةممة 
يةكةم: خوَيندنةوةي دووةمي ثَيشنيازي بِرياري ِرؤذاني بؤنة  ةرمييةكاني نةتةوةي توركمان بة ثَيي 

 ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.89( و )88( و )87حوكمي ماددةكاني )
ولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان دووةم: درَيذكردنةوةى خولي ثايزةي ساَلي يةكةم لة خ

 (ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.7بةثَيي حوكمي بِرطةي ضوارةم لة ماددةي )
سَييةم: دانان و دةست لة كاركَيشانةوةي ئةو ئةندامة بةِرَيزانة لة ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةماني 

 ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.34)( و 28كوردستان بة ثَيي حوكمي ماددةكاني )
لة ليذنةي ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهَينان و زيادكردني  علي مسايل عثماندةست لة كاركَيشانةوةي بةِرَيز -1

 بؤ سةر ليذنةي شةهيدان و جينؤسايدي زيندانياني سياسي.
ي شةهيدان و جينؤسايد و زيندانياني دةست لة كاركَيشانةوةي بةِرَيز د.هةورامان حةمة شريف لة ليذنة-2

 سياسي و زيادكردني بؤ سةر ليذنةي ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهَينان.
ضوارةم: خستنةِرووي بريؤكةي بةِرَيز مةم برهان قانن ثةيوةست بة سياسةتي بةطةرخستين داهاتةكان بة 

 ي ثةرلةماني كوردستان.(ي ثةيِرةوي ناوخؤ49(ي بِرطةي )يةكةم( لة ماددةي )2ثَيي حوكمي خاَلي )
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل هةورامي

 بة ناوي خواي بةخشندةي ميهرةبان.
(ي ئاسايي وةرزي ثايزةي 12دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةين، دانيشتين ذمارة ) ،بة ناوي طةلي كوردستان

اني كوردستان، ئَيستاى داوا لة بةِرَيز سكرتَيري ساَلي يةكةمي خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةم
ثةرلةماني كوردستان دةكةين ثوختةيةك لة دانيشتين ثَيشووتر لةطةَل ناوي ئامادةنةبووان بة مؤَلةت و بَي 

 مؤَلةت خبوَينَيتةوة.
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 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةرنامةي كار
( و بِرطةي )سَييةم( لة ماددةي 16( و بِرطةي )يةكةم و دووةم( لة ماددةي )5ثَيي حوكمي ماددةي ) بة
( و 47( و ماددةكاني )20( و بِرطةي )يةكةم و دووةم و سَييةم و ضوارةم و ثَينجةم( لة ماددةي )18)
عرياق  –ستان ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كورد57( و )56( و )55( و )54( و )52( و )48)

(ي ئاسايي ساَلي يةكةم لة 12دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة )
(ي ثَيش نيوةِرؤ ِرؤذي سَيشةممة ِرَيكةوتي 11خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة كاتذمَير )

 ( بةم شَيوةية بَيت:24/12/2019)
ثَيشنيازي بِرياري ِرؤذاني بؤنة  ةرمييةكاني نةتةوةي توركمان بة ثَيي يةكةم: خوَيندنةوةي دووةمي 

 ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.89( و )88( و )87حوكمي ماددةكاني )
دووةم: درَيذكردنةوةى خولي ثايزةي ساَلي يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان 

 (ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.7ارةم لة ماددةي )بةثَيي حوكمي بِرطةي ضو
سَييةم: دانان و دةست لة كاركَيشانةوةي ئةو ئةندامة بةِرَيزانة لة ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةماني 

 ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.34( و )28كوردستان بة ثَيي حوكمي ماددةكاني )
لة ليذنةي ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهَينان و زيادكردني  علي مسايل عثماني بةِرَيز دةست لة كاركَيشانةوة-1

 بؤ سةر ليذنةي شةهيدان و جينؤسايدي زيندانياني سياسي.
دةست لة كاركَيشانةوةي بةِرَيز د.هةورامان حةمة شريف لة ليذنةي شةهيدان و جينؤسايد و زيندانياني -2

 ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهَينان.سياسي و زيادكردني بؤ سةر ليذنةي 
ضوارةم: خستنةِرووي بريؤكةي بةِرَيز مةم برهان قانن ثةيوةست بة سياسةتي بةطةرخستين داهاتةكان بة 

 (ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.49(ي بِرطةي )يةكةم( لة ماددةي )2ثَيي حوكمي خاَلي )
بةم شَيوةيةي  18/12/2019شةممة ِرَيكةوتي (ي ئاسايي ِرؤذي دوو11ثوختةي دانيشتين ذمارة )

 خوارةوة بوو:
 دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان.-1
خوَيندنةوةي بةرنامةي كار و ثوختةي دانيشنت و ناوي ئامادةنةبووني ئةنداماني دانيشتين ثَيشوو بة -2

ةندامان لة كؤبوونةوةي ليذنة هةميشةييةكان بة مؤَلةت و بَي مؤَلةت و بَي مؤَلةت و ناوي ئامادةنةبووني ئ
 مؤَلةت لةاليةن بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان.

 دةستثَيكردني بِرطةكاني بةرنامةي كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان.-3
ةقلييةكان لة هةرَيمي خوَيندنةوةي دووةم و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي ماددة هؤشبةرةكان و كاتَيكارة ع-4

 عرياق بة ئامادةبووني بةِرَيز وةزيري تةندروسيت و وةزيري هةرَيب بؤ كاروباري ثةرلةمان. –كوردستان 
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دةنطدان و ثةسةندكردني ليسيت ماددةي هؤشبةرةكان و كارتَيكةرة عةقلييةكان بؤ بةدواداضوون لةاليةن -5
 لةمان و دانيشتين طفتوطؤكردن لةسةري.  ليذنةي تةندروسيت بة طةِراندنةوةي بؤ هؤَلي ثةر

 كؤتايي هاتين دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.-6
(ي ئاسايي 11ناوي ئةو ئةندامانةي مؤَلةت ثَيدراون يان بةبَي مؤَلةت ئامادة نةبووبن بؤ دانيشتين ذمارة )

 ( بةيانييةكةي.18/12/2019خولي ثايزةي لة بةرواري )
 ثةرلةمان هةموويان مؤَلةت ثَيدراون: بةِرَيز سةرؤكي

 أرشد حسني حممد  -1

 بهجت علي  براهيب  -2

 بةَلَين  مساعيل حاجي  براهيب -3

 راهي راهرب  براهيب  -4

 زياد جبار حممد -5

 سةركؤ ئازاد حسني -6

 سؤران عمر سعيد  -7

 شةمؤل اشني صابر -8

 صباح حممود حممد  -9

 عباس  تاح صاحل -10

 علي مسايل عثمان -11

 كريب سوارة عثمان -12

 الدين أنورحممد سعد -13

 موذدة حممود حممد -14

 جناة شعبان عبداهلل -15

 هدية مراد حيدر -16

 هيمداد صباح بالل -17

 هَيظيدار أمحد سلمان -18

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ليذنةي دارايي بة ثَيي ئةوةي كة لة ثةيِرةوي ناوخؤدا هاتبوو كة طو ان ئةوان مؤَلةتيان ثَيدرابوو ئةوان 

 ؤبوونةوةكةيان.لة ناو ليذنةي بةردةوام بوون لة ك
(ي ئاسايي 11ناوي ئةو ئةندامانةي مؤَلةت ثَيدراون يان بة بَي مؤَلةت ئامادة نةبوون بؤ دانيشتين ذمارة )

 ( ئَيوارةكةي:18/12/2019خولي ثايزة لة بةرواري )
 ئازاد أكرم بهرم. -1
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 مؤَلةت دابان حممد حسني  -2

 مؤَلةت  ِرزطار عيسى سوار -3

 مؤَلةتسةنا  اتح تو يق  -4

 مؤَلةت ن أمحد حسنهةذا -5

ناوي ئةو ئةندامانةي كة مؤَلةت يان بة بَي مؤَلةت لة كؤبوونةوةي ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةمان ئامادة 
 نةبوون:

 (:19/12/2019ليذنةي كاروباري شةهيدان و جينؤسايد و زيندانياني سياسي لة )-
 ئامادةنةبوو هةورامان حةمة شريف -1
 ةتمؤَل  ِرؤذان حممد كريب  -2
 (:22/12/2019ليذنةي ِرؤشنبريي و كؤمةَلطاي مةدةني و وةرزى و الوان )-
 مؤَلةت  سةنا  اتح تو يق  -1
   مؤَلةت مةم برهان قانن حممد -2
 مؤَلةت  ِرووثاك أمحد رمحان-3
 (:22/12/2019ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري )-
 مؤَلةت  سؤران عمر سعيد   -1
 ةتمؤَل   سةركؤ ئازاد -2
 (:23/12/2019ليذنةي كاروباري ثَيشمةرطة )-
 مؤَلةت  كريب سوارة عثمان -1
 مؤَلةت  مصطفىمجال حويز -2
 مؤَلةت  باآلنبو حممد علي-3
 (:23/12/2019ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري )-
 مؤَلةت  زياد جبار حممد    -1
 (:23/12/2019ليذنةي كشتوكاَل و ئاودَيري )-
 مؤَلةت  ب سوارةعثمان كري-1
 مؤَلةت  هَيرى حسن حممد -2
 (:23/12/2019ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ئا رةتان )-
 مؤَلةت  ئاشنا عبداهلل قادر-1
 مؤَلةت  سةنا  اتح تو يق -2
 مؤَلةت  جالل حممد عبداهلل-3
 (:23/12/2019ليذنةي ثةروةردة و خوَيندني باآل و توَيذينةوةي زانسيت )-
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 مؤَلةت  رب  براهيب راهي راه-1
 ( :23/12/2019ليذنةي ثةيوةندييةكاني ِرةوةندي كوردستاني )-
 مؤَلةت  شريين يونس عبداهلل-1
 (:23/12/2019ليذنةي كاروباري ياسايي )-
 مؤَلةت  بةَلَين  مساعيل حاجي-1
 مؤَلةت  حممد سعدالدين أنور -2
 مؤَلةت  عباس  تاح صاحل -3
 تمؤَلة  ِرؤذان حممد كريب-4

 سوثاس بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

( 12زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئَيستا دةست بة جَيبةجَي كردني خاَلةكاني بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة )
ِرؤذاني بؤنة  ةرمييةكاني دةكةين، كة بِرطةي يةكةم برييت ية لة خوَيندنةوةي دووةمي ثَيشنيازة بِرياري 

( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني 89( و )88( و )87نةتةوةي توركمان بة ثَيي حوكمي ماددةكاني )
كوردستان، بؤية ئَيستاى لة دةستةي سةرؤكايةتي داوا لة بةِرَيزان ليذنةي ياسايي لةطةَل ليذنةي ِرؤشنبريي 

هةردوو ليذنةكة ضةند ئةندامَيكي بةِرَيزي تريش بةشدار  دةكةين بفةرموون بؤ شوَيين خؤيان، دةكرَيت لة
بن،  ةرموون، بة ناوي ثةرلةماني كوردستان زؤر بة طةرمي بةخَيرهاتين زؤر بةِرَيز كاك ئايدن معروف 

 وةزيري هةرَيب بؤ كاروباري ثَيكهاتةكان دةكةين، بةِرَيز ليذنةي ياسايي  ةرموون، كاك حمسن،  ةرموو.
 مصطفى:ني بةِرَيز حمسن حس

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثَيشنيازي بِرياري ِرؤذاني بؤنة  ةرمييةكاني نةتةوةي توركمان:

 يةكةم/ ئةو بؤنانةي الي خوارةوة بة بؤنةي  ةرمي دادةنرَيت بؤ نةتةوةي توركمان:
 (ي تشريين دووةمي هةر ساَلَيه بة ِرؤذي زمان و كةلتووري توركماني دادةنرَيت.17) -أ

 باتي هةر ساَلَيه بة ِرؤذي ِرؤذنامةطةري توركماني دادةنرَيت.(ي شو24) -ب
 دووةم/ دةبَي ئةجنومةني وةزيران و اليةني ثةيوةنديدار ئةم بِريارة جَيبةجَي بكةن.

سَييةم/ ئةم بِريارة لة ِرؤذي دةرضوونييةوة جَيبةجَي دةكرَيت و لة ِرؤذنامةي  ةرمي وةقائيعي كوردستان 
 بآلو دةكرَيتةوة.

 ةكاني دةرضوواندن:هؤي
بؤ زيندوو كردنةوةي بؤنة نةتةوةيي و كةلتووري ثَيكهاتةي توركمان و ثتةوكردني دةولةمةندي و  رة 

 كةلتووري لة هةرَيمي كوردستان ئةم بِريارة دةرضووَيندرا.
 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل )هةورامي(/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
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ئةوةي خوَيندرايةوة دةقي ئةو ثَيشنيازة ياساية بوو كة لةاليةن ذمارةي ياسايي بةَلَي زؤر سوثاس، بةِرَيزان 
ئةنداماني ثةرلةماني كوردستانةوة ثَيشكةى كرا و خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كرابوو، ئَيستا داوا لة بةِرَيزان 

 لة ليذنةي تايبة ةند دةكةين ِراثؤرتي ليذنة هاوبةشةكانيش خبوَيننةوة.
 خالد عبداهلل:بةِرَيز بذار 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةوة دةقي ِراثؤرتي ليذنةي هاوبةشة:

 بؤ/ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان
 بابةت/ ِراثؤرتي هاوبةى

ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي ِرؤشنبريي و كؤمةَلطاي مةدةني و وةرزى و الوان ِرؤذي دووشةممة 
(ي ثَيش نيوةِرؤ كؤبوونةوةي هاوبةشيان ئةجنام دا بة مةبةسيت 10( كاتذمَير )23/12/2019ِرَيكةوتي )

نووسيين ِراثؤرتي هاوبةى سةبارةت بة ثَيشنيازي بِرياري ِرؤذاني بؤنة  ةرمييةكاني ثَيكهاتةي توركمان لة 
عرياق بؤ خوَيندنةوةي دووةم، كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة  –هةرَيمي كوردستان 

(ي ئاسايي لة ِرؤذي سَيشةممة ِرَيكةوتي 9شنياز كراوة، دواي خوَيندنةوةي يةكةم لة دانيشتين ذمارة )ثَي
( ِرةوانةي ليذنةكا ان كرا دواي طفتوطؤ كردن و تاوتوَي كردن ليذنةكان طةيشتنة ئةم 10/12/2019)

 ئةجنامانةي خوارةوة:
 عرياق: –ي توركمان لة هةرَيمي كوردستان ثَيشنيازي بِرياري ِرؤذاني بؤنة  ةرمييةكاني ثَيكهاتة

 يةكةم/ ئةو بؤنانةي الي خوارةوة بة بؤنةي  ةرمي دادةنرَيت بؤ ثَيكهاتةي توركمان:
 (ي هةموو ساَلَيه بة ِرؤذي زمان و كةلتووري ثَيكهاتةي توركمان دادةنرَيت.11(ي مانطي )17) -1
 ثَيكهاتةي توركمان دادةنرَيت.(ي هةموو ساَلَيه بة ِرؤذي ِرؤذنامةطةري 2(ي مانطي )25) -2

 دووةم/ ثَيويستة ئةجنومةني وةزيران و اليةني ثةيوةنديدار ئةم بِريارة جَيبةجَي بكةن.

سَييةم/ ئةم بِريارة لة ِرؤذي دةرضوونييةوة جَيبةجَي دةكرَيت و لة ِرؤذنامةي  ةرمي وةقائيعي كوردستان 
 بآلو دةكرَيتةوة.

 هؤكارةكاني دةرضوواندن:
ةرمي كردني بؤنة نةتةوةيي و كةلتووري ثَيكهاتةي توركمان و ثتةوكردني دةوَلةمةندي و  رة بؤ بة  

 كةلتووري لة هةرَيمي كوردستان ئةم بِريارة دةرضووَيندرا.
 سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 
تَيبينيتان كرد دةقي ثَيشنيازة ياساكة لةطةَل زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان، وةك 

دةقي ئةو ِراثؤرتة هاوبةشةي كة لةاليةن ليذنةي تايبة ةند ئامادة كراوة، ديارة هةندَيه داِرشتين نوَيي 
( ئَيستا ئَيوةي بةِرَيز لةسةر ئةسَلي ثَيشنيازة 87تَيداية، بؤية بة ثَيي حوكمي بِرطةي دووةم لة ماددةي )
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اثؤرتي ليذنة هاوبةشةكة دةنط بدةين بؤ ئةوةي يةكَيكيان بكةينة بنةماي طفتوطؤ، بؤية ياساكة يان ِر
ئَيستا بةِرَيزان دةقي داِرشتين يةكةم، با بَلَيني ثَيشنيازة ياساكة ئةوةي لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني 

ي كة دةقي ثَيشنيازة ثةرلةمان ثَيشنيار كرابوو وةك خؤي دةخيةينة دةنطدان، ضةند كةس لةطةَل ئةوة
ياساكة وةكو خؤي بكرَيتة بابةتي طفتوطؤ دةست بةرز بكاتةوة؟ كةس لةطةَلي نية، ضةند كةس لةطةَل 

( ثةرلةمانتار 72ئةوةي دةقي ِراثؤرتي هاوبةشي ليذنةي تايبة ةند بكرَيتة بنةما بؤ طفتوطؤ؟ بة دةنطي )
ةِرَيزان ليذنةي تايبة ةند بفةرموون بة ِراثؤرتي ليذنةي هاوبةى دةكةينة بنةما بؤ طفتوطؤ، ب

 خوَيندنةوةي دةقي لة ناونيشاني ثَيشنيازة ياساكةوة دةست ثَي بكةن،  ةرموون.
 بةِرَيز سارا دلشاد بكر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 عرياق. –ثَيشنيازي بِرياري ِرؤذاني بؤنة  ةرمييةكاني ثَيكهاتةي توركمان لة هةرَيمي كوردستان 

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /ز هَيمن أمحد حةمة صاحل بةِرَي

بةَلَي بةِرَيزان لة ناونيشان دةست ثَي دةكةين، هةر بةِرَيزَيه دةيةوَيت طفتوطؤ لةسةر ناونيشاني ئةم 
ثَيشنيازة ياساية بكات با بفةرموَيت، ئةو بةِرَيزانةي دةيانةوَي طفتوطؤ لةسةر ناونيشاني ئةم ثَيشنيازة 

ن بريتني لة بةِرَيزن كاك حممد، كاك د.حمي الدين، كاك د.ِرَيبوار، كاك مةم برهان، كاك رؤميؤ، ياساية بكة
 ، كاك حممد  ةرموو.عثمانمامؤستا 

 بةِرَيز حممد سعدالدين أنور:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وردستان ئةو ثَيشةكي حةز دةكةم ئةوةي بَلَيب بة بةراورد لةطةَل عرياق و ناوضةكاني ديكة هةرَيمي ك

قةوارةيةية كة ناسراوة بة ثَيكةوة ذيان و دابني كردني مايف ثَيكهاتة نةتةوةيي و ئاينييةكان، هةم لة 
 ِرَيككةوتنة نَيودةوَلةتييةكان و لةو بةياننامانةي....

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

 لةسةر ناونيشانةكة تكاية.
 دالدين أنور:بةِرَيز حممد سع

( 2015(ي )5باسي ناونيشانةكة دةكةم، لة بةياننامةكاني نةتةوة يةكطرتووةكان هةم لة ياساي ذمارة )
ئاماذةي بةوة كردووة كة ثشووةكان و بؤ هةندَيه بؤنةي نةتةوةكان بة  ةرمي بكرَين، بؤية ئةو ناونيشانة 

كوردستان( وةك خؤي ىَينَيت باشة، هةم بة  )ِرؤذاني بؤنة  ةرمييةكاني ثَيكهاتةي توركمان لة هةرَيمي
وازحي ديارة كة بؤنة  ةرمييةكان بؤ توركمان بة ةرمي كراوة، هةم ئيلتيزام وةكو مةسئوليةتي هةرَيمي 

 كوردستان بة بةرامبةر بة ثَيكهاتةكان، سوثاستان دةكةم.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

 وثاس، كاك د.حمي الدين،  ةرموو.بةَلَي، زؤر س
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 بةِرَيز د.حمي الدين حسن يوسف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من وةكو ئةوة لةطةَليدام، بةآلم ثَيمواية ثَيكهاتةي توركمان ثَيكهاتة بطؤِرين بؤ نةتةوةي توركمان، ضونكة 

نات( دةكات، نةتةوةي توركمان ئَيمة با تووشي ئةو دةستةواذة و كَيشمة كَيشمة نةبني لة عرياق باسي )مكو
و كريستيانةكانيش و بة كلدان و سريان و ئاشوور و ئةوانةشةوة نةتةوةي ِرةسةني ئةم نيشتيمانةن، بؤية 

 ثَيمواية )ثَيكهاتة(كة بكرَيتة نةتةوةي توركمان، زؤر سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

 اك د.ِرَيبوار،  ةرموو.بةَلَي، زؤر سوثاس، ك
 بةِرَيز د.ِرَيبوار عبدالرحيب عبداهلل: 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة ئةو ثلؤراليزمة و ثَيكةوة ذيانةي كة هةية لة هةرَيمي كوردستان حاَلةتَيكي  وزةجية، ِرةنطة لة 

ن بةى بة حاَلي خؤم بةم ِرؤذهةآلتي ناظني ئةم جؤرة حاَلةتة نةبَي ئةم ثَيكةوة ذيان و ثلؤراليزمة، م
شَيوةية ثَيشنيار دةكةم سةبارةت بة ناونيشاني ثَيشنيازة بِريارةكة )ثَيشنيازي بِرياري دياري كردني ئةو 

 ِرؤذانةي خوارةوة وةك بؤنة  ةرمييةكان بؤ ثَيكهاتةي توركمان لة هةرَيمي كوردستان( دياري بكرَي.
 كي ثةرلةمان:جَيطري سةرؤ /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

 بةَلَي، زؤر سوثاس، كاك مةم برهان،  ةرموو.
 بةِرَيز مةم برهان حممد قانن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثَيش ئةوةي قسة لةسةر ناونيشانةكة بكةم بة ثَيويسيت دةزامن كة ِروونكردنةوةيةكي كورت بدةم، 

( 17نتاري بةِرَيز ثَيشكةى كراوة، ئةم )( ثةرلةما17هةَلبةتة ئةم ثَيشنيازة بِريارة كة بة ئيمزاي )
ثةرلةمانتارة بةشَيكي لةسةر داواي خوشه و برا، لةسةر نوَينةراني خوشه و برا توركمانةكان بووة، بؤية 

بؤ ئةوةي  ،من هةر بؤ خؤشيان بؤ ئةو هاوِرَييانة من ثَيشنياز دةكةم ئةو ناونيشانة بةو شَيوةي لَي بكرَي
ن زامن كرابَي، ئةم ثَيشنيازة ياساية بؤ كلدان و ئاشوور و سريان و هةموو ثَيكهاتةكاني تريش ما يا

ئةوانةى وا بكةين ئيزا ةي بكةين، بؤية ثَيشنياز دةكةم بةو شَيوةي لَي بكرَي )ثَيشنيازي بِرياري ِرؤذاني 
 زؤر سوثاس. بؤنة  ةرمييةكاني ثَيكهاتةكان لة هةرَيمي كوردستان(، كؤي ثَيكهاتةكاني تَيدا كؤبكرَيتةوة،

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

كاك مةم، ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ِروونة بؤ ئيزا ةكردن يان هةر بابةتَيكي تر دةبَي ِرَيذةي 
ةير ياسايي ذمارةي ثةرلةمانتاران ثَيشنيازي ياساي خؤيان ثَيشكةى بكةن، ثَيشكةى بكرَي و دواتريش س

دةكرَي ئينجا دةخرَيتة بةرنامةي كار، ئةوةي كة ئَيستا ثَيشكةى كراوة و خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة، 
ئيىالةي ليذنة تايبة ةندةكان كراوة، ئةم ثَيشنيازة ياساية تايبةتة بة بؤنة  ةرمييةكاني ثَيكهاتة يان 



 367 

ثَيكهاتةكاني تر بة ثَيشنيازة ياسايةكي نةتةوةي توركمان، بؤية ئةو بابةتةي تر دةكرَي بةِرَيزان لة 
 تايبةترت داواي بكةن، زؤر سوثاس، كاك رؤميؤ،  ةرموو.

 بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان: 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وةَلال قسةي من سَيبارةية، ئةوة تةقريبةن هةندَيكي جةنابت وةآلمي ئةو قسانةي منت داوة، ثَيش ئةوةي 

( ناساندني بة جينؤسايدي ئَيزيدييةكان، دواتر وةكو 3/8دوو دةر ةت دا لة ِرؤذي ) من قسة بكةم، من لة
سةرؤكي ليذنةي مايف مرؤظ ِراثؤرتَيكي هةبوو لةسةر مةسةلةي جينؤسايدي كورد، من لة هةر دوو ئةو 

 بؤنةية.....
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

 زةت لةسةر ناونيشانةكةية، تكاية تؤ دةبَي بة ثَيي ثةيِرةو ثابةندبني بةوة.كاك رؤميؤ ئةطةر موالحة
 بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان: 

بةَلَي قسةم لةسةر ناونيشانةكةية، ثشتطريي لة براي بةِرَيزم كاك مةم دةكةم، بةِراسيت ئَيمة دوَييَن هةر 
يشتبووين وةكو  راكسيؤني هاوثةمياني يةكَييت لةو كؤبوونةوةي كة ثةيوةستة بةم ثرؤذة بِريارة، ئَيمة دان

نةتةوةيي، هةمان ئةو قسانةمان كرد دوَييَن لة كؤبوونةوةكةشدا، بؤية من ثَيمواية بؤ ئةوةي ثةرلةمان 
زياتر كاتةكة نةيبا، بؤ ئةوةي كاتةكةي باشرت بَي، هةروةها بؤ ئةوةي زؤر شيت تريش من ثَيمواية ناكرَي 

ي ثَيكهاتةيةك، ضونكة ثَيكهاتة زؤرن، ئَيستا دواي ثَيكهاتةي نةتةوةي توركمان و هةر ِرؤذَي بة بؤنةيةك
كلدؤئاشوورييةكان مةسةلةي ثَيكهاتة ئاينييةكان دَي، كة ِريزبةندَي زؤرة، لة كؤتاييدا من بة تةئكيد 

 ثشتيواني لةم ثرؤذة بِريارة دةكةم، سوثاس.
 ثةرلةمان: جَيطري سةرؤكي /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

 ،  ةرموو.عثمانسوثاس كاك رؤميؤ، مامؤستا 
 كريب سوارة: عثمانبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمة زياتر قسةي لةسةر  ،من بةِراسيت ثَيشنيار دةكةم كة توركمان نةك هةر لة عرياق تةنها كوردستان

بةِراسيت، دابني كردني ِرؤذَيه بؤ  دةكةين، با بة نامؤ كردني و يةريب كردني براياني توركمان نةبَي
براياني توركمان ثَيمواية كةم كردنةوةي شةئين توركمانانة، بؤ زانياري هةموو ئةنداماني بةِرَيز ثَيكهاتةي 
توركمان لة هةولَيرَي بةتايبةت بةِراسيت زؤرينةن، كةمينة نني، بؤية داوا دةكةم ِرؤذَيه نةبَي، نةوةك وةكو 

ةر بكات بَلَين ِرؤذَيكيان دابني كردووة بؤ جلي كوردي، كة بةِراسيت ئةوةى بَي خةَله قسةيةكمان لةس
ِرَيزييةك بوو بؤ جلي كوردي، ئَيمة داوا دةكةين كة نةتةوةي سةرةكي لة هةولَير بةتايبةت براي توركمانن، 

 سوثاس.
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 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

 تا، بةِرَيز وةزيري هةرَيب بؤ ثَيكهاتةكان، ئةطةر تَيبيين و سةرجنَيه هةية،  ةرموو.بةَلَي، سوثاس مامؤس
 بةِرَيز ئايدن معروف/ وةزيري هةرَيب بؤ كاروباري ثثَيكهاتةكان:

 بةِرَيز سةرؤكايةتي ثةرلةمان.
ثةرلةمان بةِرَيزان ثَيشةكي من زؤر سوثاسي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و هةروةها  راكسيؤنةكان كة لة ناو 

بةتايبةتيش بؤنة  ةرمييةكان بؤ ثَيكهاتةي توركمان، من لة ناونيشانةكة  كرد، لةم هةنطاوة، انثشتيواني
تةئيدي د.حمي الدين دةكةم كة )ثَيكهاتة( بكرَيتة )نةتةوة( زياتر باشرت و موالئيمرتة، لةبةر ئةوةي لة 

رنط لة هةرَيب وةكو نةتةوةي توركمان و دةستوري عرياق و لة دةستورةكاني ئَيرةى كة دوو نةتةوةي ط
كلدؤئاشووري، ئةوانةي تر كة ديارة وةكو ثَيكهاتة تةعريف كراوة، من ئةوةندة موالحةزةم هةية، زؤر 

 سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

دستان ِروونكردنةوةيةكي ب ووكي سوثاس، بةِرَيزان ديارة بةِرَيز منى خان وةكو ئةندامي ثةرلةماني كور
 هةية،  ةرموو.

 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 منى قةهوةضي وةكو ئةندامَيكي ثةرلةماني كوردستان لة ثَيكهاتةي توركمان.
َيكهاتةي توركمان وةك خؤي بة ثَيويست دةزامن ئةو ثَيشنيازة بِريارة كة ِرؤذاني بؤنة  ةرمييةكاني ث

ىَينَيتةوة، بؤ ئةوةي لة ناوةِرؤكي ئةم ثرؤذةية تةنها ثةيوةستة بة ثَيكهاتةي توركمان، بؤ دياريكردني 
ِرؤذَيه كة كردنةوةي قوتاخبانةي توركمانة لةطةَل ِرؤذنامةطةري توركمانة، واتا هي  رةبتَيه نابَي لةطةَل 

 َينَيتةوة بؤ ئةوةي بؤ ثَيطةكةشي بةو شَيوازة باشرتة، زؤر سوثاس.ثَيكهاتةكاني تر، بؤية وةكو خؤي ى
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:/بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

 زؤر سوثاس، بةِرَيزان لة ليذنةي تايبة ةند ئةطةر ِروونكردنةوة هةية،  ةرموو كاك بذار.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ارةت بة )ثَيكهاتة( و )نةتةوة(، ليظ دةستووري عرياقيذي هةر ديباجة لة دةستوورَي عرياقي دا و لة سةب

ضةند ماددةيةكيش دا لة ماددةي دةستووري عرياقي )مكونات( )ثَيكهاتة( بة كار هاتية ثرت )قومية(، 
ياسا )ثاراستنا ما َيت  2015( ساَلي 5هةروةسا مة ياسايةك هةية لة هةرَيمَي كوردستانَي ياساي ذمارا )

( جار )ثَيكهاتة( هاتية بةكارهَينان، هةروةسا لة 23ثَيكهاتة لة هةرَيما كوردستانَي(، بةس لةو ياسايةدا )
( ظي شَيوة ثَيناسةي ثَيكهاتة كري تةقسيب كري سةر دوو 2(يش دا ذ ظَي ياسايَي زاراظةدا بِرطا )1ماددا )

ت ئايين، يةعين لة ظَيرَيشي دظيا ساَل هةرَيمي ذي هةي ياسا ذمارة كؤمةَلة، كؤمةَلة نةتةوةيي و كؤمةَلَي
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ثَيكهاتة هاتي بة كارهَينان، ذ بةهةندَي مةظي ثَي باشة ثَيكهاتة لة ظَي ىينَيت، زؤر  2015( ساآل 5)
 سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

ةر ماددةي يةكةمي ئةم ثَيشنيازة بِريارة، ئَيستا داوا لة بةِرَيزان لة بةَلَي بةِرَيزان بؤ طفتوطؤكردن لةس
 ليذنةي تايبة ةند دةكةين بفةرموون بة خوَيندنةوةي تةواوي ماددةي يةكةم.

 بةِرَيز سارا دلشاد بكر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 :ئةو بؤنانةي الي خوارةوة بة بؤنةي  ةرمي دادةنرَيت بؤ ثَيكهاتةي توركمان

 (ي هةموو ساَلَيه بة ِرؤذي زمان و كةلتووري ثَيكهاتةي توركمان دادةنرَيت.11(ي مانطي )17) -1
 (ي هةموو ساَلَيه بة ِرؤذي ِرؤذنامةطةري ثَيكهاتةي توركمان دادةنرَيت.2(ي مانطي )25) -2

 زؤر سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

طفتوطؤ كردن لةسةر خاَلي يةكةمي ئةم ثَيشنيازة بِريارة هةر بةِرَيزَيه دةيةوَي  بةَلَي بةِرَيزان، بؤ
طفتوطؤي لةسةر بكات دةست بةرز بكاتةوة، ئةو بةِرَيزانةي كة دةيانةوَيت طفتوطؤ لةسةر خاَلي يةكةمي 

ي، كاك د.ِرَيبوار، ئةم ثَيشنيازة بِريارة بكةن بريتني لة بةِرَيزان كاك مةم برهان، كاك حممد، كاك مةال وةيس
 كاك سةروان، كاك رؤميؤ، ِروثاك خان، كاك ئومَيد، كاك رؤميؤ،  ةرموو.

 بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان: 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
زؤر سوثاس، كة لة خاَلي يةكةم ئةو بؤنانةي الي خوارةوة بة بؤنةي  ةرمي دادةنرَيت بؤ ثَيكهاتةي 

وو جؤرة، بؤنةي  ةرمي يادةكة دةكرَيتةوة، هةندَيه جاريش ثشووشي توركمان، خؤي بؤنةي  ةرمي د
لةطةَلة، ئَيمة وةكو كلدؤئاشوورييةكان هةندَيه بؤنةي  ةرميمان هةية بةآلم بؤ خةَلكي ئَيمة ثشووة، نازامن 

 لَيرة شةرح نةكراوة كة ثشووشي لةطةَلداية ياخود نا، زؤر سوثاس.
 طري سةرؤكي ثةرلةمان:جَي /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

بةَلَي، ئةو تَيبيين و سةرجنانة بنووسن بؤ ليذنةي تايبة ةند لةطةَل بةِرَيز وةزيري هةرَيب، كاك حممد، 
  ةرموو.

 بةِرَيز حممد سعدالدين أنور:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وردستان، ثَيكهاتةكان قؤنايَيكي نوَي دةسيت ثَي كرد لة هةرَيمي ك 1991ثاى ِراثةِريين بةهاري ساَلي 

دةستيان كرد بة ثةيِرةوكردن و جَيبةجَي كردني مايف نةتةوةيي و كلتووري و سياسي خؤيان، لة ذَي ئةو 
سيستةمة دميوكراسيةي كة لة هةرَيمي كوردستان دا دةسيت ثَيكرد، بؤية حةز دةكةم بَلَيب ئةو 
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اوة لة هةرَيمي كوردستان لة هةولَير و ( يةكةم قوتاخبانةي توركماني كر17/11/1993(ية، لة )17/11)
لة كفري، ثَيكهاتةي توركمان بة زماني دايه دةستيان كرد بة خوَيندني خؤيان، بؤية ئَيمة كردنةوةي 
يةكةم قوتاخبانةي توركماني لة هةرَيمي كوردستان وةك بؤنةيةكي  ةرمي هةموو ساَل ياد دةكرَيتةوة و 

(ي شوباتيش دةرضووني يةكةم ِرؤذنامةي 25لتووري توركماني، )دةمانةوَي بكرَي بة ِرؤذي زمان و كة
توركماني ية لة كةركووك، خؤتان دةزانن لة عرياق و هةرَيمي كوردستان توركمانةكان ضةندةها بؤنةيان 
هةية بةآلم ئةو دوو بؤنةية لةبةر ئةوةي لةسةري موتة يقن و هةموو ساَل لةاليةن توركمانةكان ياد 

اشب زاني كة ثةرلةماني كوردستان ثاى هةموو ئةو ما ة نةتةوةيي و كةلتووريية كة بة دةكرَيتةوة، بة ب
توركمانةكان دراوة، ئةم ما ةى بة ئَيمة بدرَيت، ئةم دوو بؤنةية بة  ةرمي بكرَيت سوثاستان دةكةين و 

 هيوادارين  راكسيؤنةكانيش ثاَلثشتيمان بكةن.
 رؤكي ثةرلةمان:جَيطري سة /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

 بةَلَي زؤر سوثاس، ِرووثاك خان،  ةرموو.
 ن:َيز ِروثاك أمحد رمحبةِر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 وةَلال من بةس داواي ِروونكردنةوةم دةكرد، بةآلم كاك حممد ِروونكردنةوةكةي باس كرد، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:/بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

 ؤر سوثاس، كاك د.ِرَيبوار،  ةرموو.بةَلَي، ز
 بةِرَيز د.ِرَيبوار عبدالرحيب عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة بِرطةي يةكةم منيش هةر بة هةمان شَيوة داوا لة بةِرَيز وةزيري هةرَيب بؤ كاروباري 

بؤ ِرؤذي زمان، دةمانةوَي  (ي هةموو ساَلَيه11(ي مانطي )17ثَيكهاتةكان ِروونكردنةوةيةكمان بداتَي )
ثاشخانةيةكي لةبارةوة بزانني، سةبارةت بة بِرطةي دووةم من ثَيمواية زيادة، بؤنة نةتةوةييةكان لةطةَل 
بؤنة ثيشةييةكان دةبَي جياواز بَي، ئةوةي لة بِرطةي يةكةم هاتووة ِرَيه لةطةَل ئةوةم كة بؤنةيةكي 

ز وةزيري هةرَيب ئةو بةرضاوِروونيةمان بداتَي، بةآلم لة بِرطةي نةتةوةيي توركمانة، دواي ئةوةي كة بةِرَي
دووةم ثَيمواية بؤنةيةكي ثيشةيي ية، ميهةني ية نةك بؤنةيةكي با بَلَيني ثةيوةستة بة سةنديكاكانةوة، بة 
بواري ِرؤذنامةطةري، من ثَيمواية ئةوةي دووةم زيادة، لةطةَل ئةوةى دا من ثشتطريي قسةكاني كاك رؤميؤ 
دةكةم، كة دةَلَين بة بؤنة كردني ِرؤذةكة دياري بكةن، ئةم بؤنةية ثشووي لةطةَلة، لةطةَلي نية، تةوزحيَيه 

 بدةن لةسةر ئةو بابةتة، سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:/بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

 سوثاس، كاك ئومَيد،  ةرموو.
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 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:

 كي ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤ
ئةو ثَيشنيازة بِريارةي كة خراوةتةِروو بة دَلنياييةوة خواسيت ثَيكهاتةي توركمانة لة ناو ثةرلةماني 
كوردستان كة نوَينةرايةتيان هةية بة ثَينج كورسي ثةرلةماني، ئةوان ثَيشكةشيان كردووة لةاليةن 

( ئةندامي ثةرلةمان ثشتطريي 17َي كراوة، )ئةنداماني ثةرلةمان لة نةتةوةكاني ديكةي جياواز، ثشتيواني ل
لَي كردووة، ئةو ثةرلةمانة بةِرَيزة زادةي بةيةكةوة ذياني كوردستانة، بؤية من ثَيشنياري ئةوة دةكةم كة 
ئةوة خواسيت ئةوانة، ئةوان ِرؤذةكاني خؤيان دياري كردووة و ثشتيواني لَي كراوة، بؤ ئةو ثةرلةمانة 

َيت كةمرتين طفتوطؤ لة ضوارضَيوةي ئةو بةيةكةوة ذيانةي كة هةموومان شانازي بةِرَيزة زؤر جوانرت دةب
ثَيوة دةكةين، كةمرتين طفتوطؤي لةسةر بكةين، بة دَلنياييشةوة لة خوَيندنةوةي سَييةميش دا زؤرترين 
ة ثشتيواني لة ثرؤذةكة كة هةموو ثَيكهاتةكاني ديكة دةيكةين، ديسان تةئكيد دةكةمةوة ئةو ثةرلةمان

بةِرَيزة زادةي بةيةكةوة ذياني كوردستانة، ثشتيواني لة خواسيت خوشه و براياني بةِرَيزمان لة ثَيكهاتةي 
 توركمان دةكةين و هيوادارين كةمرتين طفتوطؤ لةسةر خواستةكةي ئةوان بكرَي، زؤر سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

 كاك سةروان،  ةرموو. بةَلَي، زؤر سوثاس،
 بةِرَيز سروان حممد علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 زؤر سوثاس، دروست هاوِراي كاك ئومَيدم، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

 سوثاس، كاك مةم برهان،  ةرموو.
 بةِرَيز مةم برهان حممد قانن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةسةر خاَلي يةكةمي ماددةي يةكةم هي  تَيبينيب نية، بةآلم بة نيسبةت خاَلي دووةم بؤ ئةو هاوِرَييانة  من

( دةرضووة بة 1869و خوشه و برا توركمانةكان و نوَينةرةكانيان، لة عرياق دا يةكةم ِرؤذنامة لة ساَلي )
ني بووة، ضوار الثةِرةي عةرةبي بووة، ناوي )زةورا(، زةورا هةشت الثةِرة بووة، ضوار الثةرةي بة توركما

( ساَل ثَيش ئةوةية ئةو 42( دةردةضَي لة كةركووك تةئرخيي ئةوة )احل ادث( )911يةعين بؤ خؤيان )
(ي مَيذووي 1869ِرؤذنامةية، من ثَيب باى بوو يةكةميان ئةطةر ئةم حاَلةتة بكرَيت بؤ تةئرخيي )

لة كوردستان دا ئَيستا يادي ِرؤذي ِرؤذنامةطةري دةكرَيتةوة  /ِرؤذنامةطةري لة عرياق، ئةوة يةك، دووةميان
( كة ِرؤذنامةي كوردستان لة قاهرية دةرضووة، بِريارَيه نية بَلَي ئةو ِرؤذة ِرؤذي 1898/نيسان/22)

ِرؤذنامةطةري كوردية، ض ثَيويست دةكات ئَيستا بَلَيي ِرؤذي ِرؤذنامةطةريية، بؤية من ثَيمواية وةكو هةندَي 
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هاوِرَييان باسيان كرد تةنها بؤنة نيشتيمانييةكة ىَييَن طرنطة، بؤ مةسةلةي بؤنةي ِرؤذنامةطةرييةكة  لة
(cancel.بكرَيتةوة، سوثاس ) 

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

 سوثاس، كاك مةال وةيسي،  ةرموو.
 بةِرَيز ويسي سعيد ويسي:
 ن.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما

منيش هةمان تَيبيين مامؤستا )رؤميؤ هةكاري(م هةبوو، ثَيب باشة يةكةمةكة بةم شَيوةي لَي بَيت )ئةو 
بؤنانةي الي خوارةوة وةك بؤنة دادةنرَين بؤ ثَيكهاتةي توركمان بة مةرجَيه ئةطةر ئةو ِرؤذة نةكرَيتة 

لتووري ثَيكهاتةي توركما ان دانا، لة ثشوو(، ئةوةي تريش ثَيشنيارَيكب هةبوو مادام ئَيمة ِرؤذي زمان و ك
هةمان كات دا ِرؤذي ِرؤذنامةطةري ثَيكهاتةي توركما ان دانا، بةدَلنياييشةوة برا توركمانةكان لة 
بزووتنةوةي ِرزطارخيوازي خةَلكي كوردستان ِرؤَلي دياريان هةبووة، ثَيشنيار دةكةم ِرؤذي شةهيدي 

 توركمانيش دياري بكرَيت، زؤر سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

 بةَلَي، سوثاس، بةِرَيز وةزيري هةرَيب بؤ كاروباري ثَيكهاتةكان،  ةرموو ئةطةر تَيبينيةكت هةية.
 بةِرَيز ئايدن معروف/ وةزيري هةرَيب بؤ كاروباري ثثَيكهاتةكان:

 بةِرَيز سةرؤكايةتي ثةرلةمان.
 زةكان.ثةرلةمانتارة بةِرَي

ئةوة هةنطاوَيكي زؤر زؤر طرنطة، لةبةر ئةوة ئَيمة تاكو ئَيستا لة ثةرلةماني عرياق بِريارَيه يان 
ثرؤذةيةكي تايبةت نية بة ثَيكهاتةكان، لَيرةدا كة لة ثةرلةماني كوردستان كة قريائةي دووةم دةكرَي 

(ى ثةرلةمانتار 17/11ر زؤر طرنطة، )تايبةت بة بؤنة  ةرمييةكان تايبةت بة ثَيكهاتةي توركمان، ئةوة زؤ
دا لة شاري هةولَير و كفري دا 1993براي بةِرَيزم كاك حممديش باسي كرد كة ئةوة لةم ِرؤذةدا لة ساَلي 

يةكةم قوتاخبانةي توركماني كة ئيستيىداس لةوة كراوة، ئةوة زؤر طرنط بوو بؤ ثشتيواني كردني لة 
( دةستنيشان كردني بة ِرؤذي كةلتوور و 17/11ب دا، كة لَيرة )ثةروةردة و خوَيندني توركمان لة هةرَي

زماني توركماني ئةوة خةتوةيةكي باشة و ئَيمة وةكو وةزيري هةرَيب بؤ كاروباري ثَيكهاتةكان ثشتيوانيان 
لَي دةكةين، لةطةَل ئةوةداين كة ئةو بؤنة  ةرمييانة كة لة ثةرلةمان دا ثشتيواني بكرَيت و دةعب بكرَيت، 

 ر سوثاس.زؤ
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

 سوثاس، بةِرَيزان ليذنةي تايبة ةند ئةطةر ِرا و سةرجنَيكتان هةية،  ةرموو كاك جالل.
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 بةِرَيز جالل حممد أمني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةي ئايا ئةو ِرؤذة بة ثشوو دادةنرَيت يان ديارة ئةوةي كة زؤربةي ثةرلةمانتاران ثرسياريان كرد لةسةر ئةو

نا، ِروونكردنةوةيان بدةييَن، ديارة بؤ دروستكردني واقيعةيةكي قانوني ئيلال دةبَي نةة هةبَي، مادام لَيرة 
باس نةكراوة ثشوو هةية يان نية، كةواتة بة ثشوو ئةذمار ناكرَي، تةنها ويستب ئةو ِروونكردنةوة بدةم كة 

 اكرَي.بة ثشوو ئةذمار ن
 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةَلَي، زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئَيستا دةضينة سةر طفتوطؤ لةسةر خاَلي دووةم، بةِرَيزان  ةرموون ليذنةي 
 تايبة ةند خاَلي دووةم خبوَيننةوة لة ثَيشنيازة بِريارةكة.

 بةِرَيز سارا دلشاد بكر:

 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكي
 دووةم/ ثَيويستة ئةجنومةني وةزيران و اليةني ثةيوةنديدار ئةم بِريارة جَيبةجَي بكةن.

 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 .ظاهرهةر بةِرَيزَيه دةيةوَي لةسةر خاَلي )دووةم( طفتوطؤ بكات دةست بةرز بكاتةوة،  ةرموو كاك شَيخ 
 حممد علي: ظاهربةِرَيز 

 بة ناوي خواي طةورة.
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة دووةم هاتووة ثَيويستة ئةجنومةني وةزيران و اليةني ثةيوةنديدار ئةم بِريارة جَيبةجَي بكات، ثَيشنياز 
دةكةم )لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان ثَيويستة ئةم بِريارة جَيبةجَي بكةن( بةو 

 ةيةي لَي بكرَي.شَيو
 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةَلَي، يةعين ئيزا ة كردني كةليمةي )لةسةر(، بةَلَي سوثاس، بةِرَيزان ليذنةي تايبة ةند  ةرموون خاَلي 
 سَييةم لة ثَيشنيازة بِريارةكة خبوَيننةوة.

 بةِرَيز سارا دلشاد بكر:

 ةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرل
سَييةم/ ئةم بِريارة لة ِرؤذي دةرضوونييةوة جَيبةجَي دةكرَيت و لة ِرؤذنامةي  ةرمي وةقائيعي كوردستان 

 بآلو دةكرَيتةوة.
 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 خان،  ةرموو. بةِرَيزان هةر بةِرَيزَيه دةيةوَيت بفةرموَيت طفتوطؤ لةسةر ئةو بابةتة بكات، ِروثاك
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيب باشة وابَي )ئةم بِريارة لة ِرؤذي بآلوبوونةوةي لة ِرؤذنامةي  ةرمي وةقائيعي كوردستان جَيبةجَي 

 دةكرَيت(.
 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ،  ةرموو.اهرظبةَلَي، زؤر سوثاس، كاك شَيخ 
 حممد علي: ظاهربةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيشنياز دةكةم ئةو بِريارة لة ِرؤذي بآلوكردنةوةي لة وةقائيعي كوردستان جَيبةجَي دةكرَيت، نةك لة 
ِرؤذي دةرضوونيةوة، ضونكة عوريف تةشريعي واية، ثاى بآلوبوونةوةي لة وةقائيعي كوردستان ئةو كات 

 دةكرَيت نةك لة ِرؤذي دةرضوونييةوة، زؤر سوثاس.جَيبةجَي 
 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي، زؤر سوثاس، ليذنةي تايبة ةند هي  ِرا و سةرجنَيكتان هةية، كاك حمسن  ةرموو.
 : مصطفى بةِرَيز حمسن حسني

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ماني كوردي دا دوو جؤرة ِرستةمان هةية، ِرستةي ِراطةياندن و ِرستةي داناني، كة ئةوةي دووةم ئَيمة لة ز

ِرستةي داناني بَيت دةبَيت كاري هاريكار لة ثَيشةوةي ِرستة بَيت، )ثَيويستة( دةبَيت لةسةرةتاي ِرستة بَيت، 
 سوثاس.

 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

َيزان ليذنةي تايبة ةند دةضينة سةر طفتوطؤكردني هؤكارةكاني دةرضوواندن،  ةرموون زؤر سوثاس، بةِر
 خبوَيننةوة.

 بةِرَيز سارا دلشاد بكر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 هؤكارةكاني دةرضوواندن:

بؤ بة  ةرمي كردني بؤنة نةتةوةيي و كةلتووري ثَيكهاتةي توركمان و ثتةوكردني دةوَلةمةندي و  رة 
 تووري لة هةرَيمي كوردستان ئةم بِريارة دةرضووَيندرا.كةل

 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةَلَي، زؤر سوثاس، هةر بةِرَيزَيه دةويةوَي طفتوطؤ لةسةر ئةم بابةتة بكات، ئةم سَي بةِرَيزة دةيانةوَي 
 ذ، خدجية خان  ةرموو.طفتوطؤ بكةن، كاك د.ِرَيبوار، خدجية خان، د.طةالوَي
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة هؤكارةكاني دةرضوواندن ثَيب باشة كة لَيرة وشةي بةرز ِراطرتنيش زياد بكرَيت، بؤ بةرز 
ِراطرتن و بة  ةرمي كردني بؤنة نةتةوةيي و ئةويديش هةتا ئةخريي وةك خؤي، تةنها وشةي بةرز راطرتن 

 ياد بكرَيت.ز
 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي، كاك د.ِرَيبوار،  ةرموو.
 بةِرَيز د.ِرَيبوار عبدالرحيب عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة ئةو ثَيشنيازة بِريارة بةَلطةية لةسةر ئةوةي كة لة هةرَيمي كوردستان دوو خاصيةتي زؤر طرنط 

ةية، يةكَيكيان ثلؤراليزمة ثَيكةوة ذيان، ئةوي تر يةكرت قبوَل كردنة، بؤ ئةوةي كة ئةو دوو خاصيةتة ه
ِرةنط بداتةوة لة هؤكارةكاني دةرضوواندن من داِرشتةيةكب هةية ثَيشنياز دةكةم ئةم داِرشتنة شوَيين 

 داِرشتين هؤكارةكاني دةرضوواندن بطرَيتةوة كة بةو شَيوةيةي خوارةوةية:
بؤ بة  ةرمي كردني بؤنة نةتةوةيي و كةلتووري ثَيكهاتةي توركمان و ثتةوكردني يةكرت قبوَل كردن و 

 ثَيكةوة ذيان و  رة كةلتووري لة هةرَيمي كوردستان ئةم بِريارة دةرضووَيندرا.
 سوثاس.

 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 وةزيري هةرَيب،  ةرموو.بةَلَي، زؤر سوثاس، بةِرَيز 
 بةِرَيز ئايدن معروف/ وةزيري هةرَيب بؤ كاروباري ثَيكهاتةكان:

 بةِرَيز سةرؤكايةتي ثةرلةمان.
 ة، زؤر سوثاس.يمن هي  تَيبينيب ني

 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

هةية؟ زؤر سوثاس بةِرَيزان، د.طةالوَيذ  ةرموو،  بةَلَي، بةِرَيزان ليذنةي تايبة ةند هي  ِراو سةرجنَيكتان
 ببوورة.

 :عثمانبةِرَيز د.طةالوَيذ عبيد 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هؤيةكاني دةرضوواندن )بؤ ئةوةي هةموو ضني و توَيذةكان شارةزاي كةلتووري ثَيكهاتةي توركمان بن و بؤ 

ستان ئةم بِريارة دةضووَيندرا( ثَيب باشة صيايةكة بتةوكردني دةوَلةمةندي  رة كةلتووري لة هةرَيمي كورد
 ئاواي لَي بكرَي  و جوانرت دةبَيت، سوثاس.
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بةَلَي، زؤر سوثاس، بةِرَيزان طفتوطؤمان لةسةر بِرطةي يةكةمي دانيشتين ئةمِرؤ كؤتايي ثَي هَينا، ئَيستا دةست بة 
بةجَي كردني خاَلي دووةي بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةين،  ةرموو ليذنةي تايبة ةند ب نةوة جَي

شوَيين خؤتان، بةِرَيز وةزيري هةرَيب جةنابت دةتواني بةشدار بي، يان مؤَلةتيش وةربطري ئاسايية بؤ بِرطةكاني 
ةي كاري دانيشتنةكةي ئةمِرؤمان دةكةين، بةِرَيزان تر، بةِرَيزان دةست بةجَيبةجَي كردني خاَلي دووةمي بةرنام

( كؤتايي ثَي دَي، بة ثَيي حوكمةكاني 12هةر وةك ئاطادارن خولي ثايزةي ساَلي يةكةم لة كؤتايي ئةم مانطي )
ثةيِرةوي ناوخؤ ئَيمة لة ثةرلةماني كوردستان كؤمةَلَيه ئةركمان لةسةر شان ماوة بؤ ئةوةي تةواويان بكةين و 

َييان بكةين، بةتايبةتي ئامادة كردني ِراثؤرت لةسةر ثرؤذة ياساي ضاكسازي، دةنطدان لةسةر ثرؤذة ياساي جَيبةج
مادة هؤشبةرةكان، كاتَيكةرة عةقلييةكان و هةروةها ئَيمة لة سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان لةسةر بنةماي 

ئاراستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران ِرَيذةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان دوو نووسراومان 
كردووة بؤ ئةوةي دانيشتنَيكي تايبةتي طفتوطؤ لة نَيوان ثةرلةماني كوردستان و حكومةتي هةرَيمي كوردستان 
بكرَي لةسةر خاَلة سنوورييةكاني هةرَيمي كوردستان، هةروةها نووسراوَيكي ديكةمشان كردووة لةسةر داواي 

ة داوايان كردووة دانيشتنَيكي تايبةت لة نَيوان ثةرلةماني كوردستان و شاندي ذمارةيةك ثةرلةمانتار ك
دانوستانكاري حكومةتي هةرَيمي كوردستان بكرَي لةسةر ِرةوشي طفتوطؤكاني نَيوان حكومةتي هةرَيمي كوردستان و 

ئَيمة بةِرَيزان بة حوكمي بةيدا لةسةر مةسةلةي بودجة، هةندَيه لةو بابةتانةي تريش كة ِرةنطة بَينة ثَيش، بؤية 
( لة ثةيِرةوي ناوخؤ سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان داوا دةكات وةرزي دووةم واتا وةرزي 7( لة ماددةي )4بِرطة )

( ِرؤذ درَيذ بكةينةوة، جا 30ثايزةي ساَلي يةكةمي خولي هةَلبذاردني ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان بؤ ماوةي )
لةطةَل ئةوةية خولي ثايزةي ساَلي )يةكةم(ي خولي )ثَينجةم(ي هةَلبذاردنةكاني بؤية بةِرَيزان هةر كةسَيه 

( ِرؤذ درَيذ بكرَيتةوة بؤ جَيبةجَي كردني ئةو ئةركانةي لةسةر شاني 30ثةرلةماني كوردستان بؤ ماوةي )
رلةماني ( ئةندامي ثة77ثةرلةماني كوردستان ماون، دةست بةرز بكاتةوة، بةَلَي، زؤر سوثاس، بة دةنطي )

( ِرؤذ 30كوردستان خولي ثايزةي ساَلي )يةكةم(ي خولي )ثَينجةم(ي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان بؤ ماوةي )
 درَيذ دةكرَيتةوة، نوقتة نيزامة؟  ةرموو.

  اروق نامق: كاظمبةِرَيز د.
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وة، يةعين هةرَيمي كوردستان نزيكةي شةى بةِراسيت ئَيمة لة ضةند دانيشتنَيكي ثَيشووى بامسان كردو
( ِرؤذيش 60( ِرؤذ )30ساَلة ثرؤذة ياساي بودجةي نةبووة، ئةم درَيذكردنةوةي ثةرلةمانيش ئَيمة نةك )

بَي ئَيمة لةطةَليداين و دةنطيشي ثَي دةدةين و لةطةَليداين، بةآلم تكاية وةكو سةرؤكايةتي ثةرلةمان داواتان 
سةر حكومةت با ثرؤذة ياساي بودجة بَيت، ضونكة ئةم وآلتة بة بَي بودجة بةِرَيوة  لَي دةكةين  شار خبةنة

ية خؤي ناو نابَي وآلت و ثةرلةمانيشي هةبَي و بودجةشي نةبَي، يناضَي، يةعين بةِراسيت هي  وآلتَيه ن
رؤذة ياساي لةبةر ئةوة با ئةو درَيذكردنةوة الني كةم سوودَيكي هةبَي بؤ خةَلكي هةرَيمي كوردستان، ث

بودجةي تايبةت بَيتة ناو ئةو ثةرلةمانة و موناقةشةي لةسةر بكةين، اليةني كةم دةستكةوتَيكمان هةبَي 
 لة ناو خةَله دا شانازي ثَيوة بكةين كة بودجة لة هةرَيمي كوردستان دا بة شة ايف دةِروات، زؤر سوثاس.
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، ئَيمةى ئاماذةمان بةوة كردووة بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان كاظمبةَلَي، زؤر سوثاس، بةِرَيز د.
نووسراوي  ةرمي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان بة ئيمزاي بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان ئاراستةي حكومةتي 

سةر ئةوةي كة بؤ بودجةي هةرَيمي كوردستان ئامادة هةرَيمي كوردستان كراوة، داواي ِروونكردنةوة كراوة لة
نةكراوة و بةشَيه لة وةآلمةكان ثةيوةندي بةو دانوستانانة هةية كة لة نَيوان حكومةتي هةرَيمي كوردستان و 
بةيدا هةية، ضونكة جةنابتان ئاطادارن بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان، بودجة لةسةر بنةماي داهات و 

دادةنرَيت، داهاتي هةرَيمي كوردستانيش ثةيوةندي بة ِرَيككةوتن و جَيبةجَي كردني ئةم ِرَيككةوتنة خةرجي 
(ي عرياق دا بؤ هةرَيمي 2020لةطةَل حكومةتي عرياق هةية لةسةر ئةو بةشة بودجةية لة بودجةي ساَلي )

انوستانكاري هةرَيمي كوردستان و كوردستان ثةسةند دةكرَي، ِرَيكةوتنَيكي سةرةتايي كراوة لة نَيوان شاندي د
حكومةتي عرياق، بةآلم بةهؤي ئاَلؤزييةكاني عرياق و دةست لة كاركَيشانةوةي بةِرَيز سةرؤك وةزيران نةتواندراوة 

( لةاليةن حكومةتي عرياق بؤ ثةرلةمان بنَيردرَي، تا 2020ئةو ِرَيككةوتنة لة ضوارضَيوةي ثرؤذة ياساي بودجةي )
ي لةسةر بدرَي بؤ ئةوةي هةرَيمي كوردستان بزانَيت دروست داهاتةكةي لةو ِرَيككةوتنة لةطةَل لة ثةرلةمان دةنط

حكومةتي عرياق ضةند دةبَيت، بةآلم ئَيمة ئةم درَيذكردنةوةية حة ةن ئةم بابةتةى بة نةزةري ئيعتيبار 
ة هاتنة ئَيرة دةتوانن ئةم وةردةطرين، داواي ئيعادةشيان لَي دةكةينةوة و شاندي دانوستانكاري هةرَيميش ك

ثرسيارةيان ئاراستة بكرَي و كاري لةسةر بكرَي، نووسراوي جةخت كردنةوةمشان كردووة، بةِرَيزان بةس تةنها 
ويستمان لةسةر هةر دوو وةرزي طرَيداني ساَلي يةكةم، واتا وةرزي بةهارة و وةرزي ثايزة، لة هةندَيه حاَلةت 

ةرضاوتان ِروون بَي، ئَيمة ئةوةي تَيبينيمان كردووة بةِرَيزان ئامارَيكمان الية ئَيستا ئاطادارتان بكةينةوة بؤ ئةوةي ب
لةسةر ِريذةي ئامادةبووني ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةماني كوردستان لة دانيشتنةكاني ثةرلةماني كوردستان لةطةَل 

ةبةر ئةوةي ئةم وةرزةمان درَيذ كردةوة، دانيشتين ليذنةكان، ئةم ئامارةي ئَيمة دواي ئةوةي كة ئامادة دةكرَيت ل
دوايي بة نووسراوَيكي  ةرمي ئاراستةي تةواوي  راكسيؤنة بةِرَيزةكاني دةكةين و تةواوي ئةو ثةرلةمانتارة 
بةِرَيزانةى كة ِرَيذةي ئامادةبوون لة ناو دانيشتنةكاني ثةرلةماني كوردستان بؤ هةر ثةرلةمانتارَيكي بةِرَيز ضةند 

ذةي مؤَلةت وةرطرتن و يائيب بوون و مؤَلةت وةرنةطرتنيشيان ضةند بووة، بة ثَيي خاَلةكاني ماددةي بووة، ِرَي
(ي ثةيِرةويش حوكمةكاني دانيشنت و ئامادةبوون لة ليذنةكان هةمان ئةو حوكمانةن كة لة دانيشتين 33)

( 10بةآلم ئةندامي ثةرلةمان هةية لة )ثةرلةماني كوردستان دا دةكرَي، ئَيمة ئَيستا لَيرة ناضينة وردةكارييةكان، 
( دانيشنت كة ئَيمة لة هةردوو وةرزي طرَيداني يةكةم و 26دانيشتين ثةرلةماني كوردستان بةشدار نةبووة لة كؤي )

( دانيشنت بةشدار نةبووة، 8( دانيشنت بةشدار نةبووة، لة )7دووةم دا هةمانبووة، ثةرلةمانتاري بةِرَيز هةية لة )
دا بة ثَيي ثةيِرةو ئةطةر لة سَي دانيشتين يةك لةدواي يةك ئامادة نةبَي، يان لة ثَينج دانيشتين ث ِر ث ِر لة كاتَيه 

لة يةك وةرزدا ئامادة نةبَي خاَلي ثةيِرةوي وازجة كة ضؤن مامةَلة لةطةَل ئةو حاَلةتانة دةكرَي، جا بؤية بةِرَيزان 
لة ناو دانيشتنةكان خوَيندراوةتةوة، يان مؤَلةت نةبوون لة بة ثَيي ئةو نووسراوي مؤَلةتانةي هةتانبووة و 

دانيشتين ثةرلةمان خوَيندراوةتةوة داوامان لة بةِرَيوةبةرايةتي كاروباري ثةرلةمان كردووة ليستَيكي وردةكارييان 
اذة ثَيدا، بةآلم ئامادة كردووة، ئَيمة ئةوانة دوايي ئاراستةي  راكسيؤنة بةِرَيزةكانتان دةكةين، ئةوةمشان بؤية ئام

( ئةندامةكة لة تةواوي 111( ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمان لة كؤي )20بةِرَيزان ئاماذة بةوةى بكةين نزيكةي )
( ئةندام لة تةواوي دانيشتنةكان بةشداربوون، لة تةواوي 20دانيشتنةكاني ثةرلةماني كوردستان بةشدار بووة، )
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رةيةك ثةرلةمانتار لة تةواوي دانيشتين ليذنةكان و لةتةواوي دانيشتنةكان دا بووة، ئةوةمشان هةية ذما
( كةسة، دواي ناوةكانتان و ليستةكانتان بؤ 4دانيشتنةكاني ثةرلةماني كوردستان دا بةشدار بوون كة ذمارةيان )

ي لةسةر دةنَيرين، لةطةَل ئةوانةشي كة زؤر داوايان كردووة، بؤية بةِرَيزان ئَيمة لة دةستةي سةرؤكايةتي بةجيدد
ئةو بابةتة ِرادةوةستني، ئةو خاَلة ثةيِرةويةي كة مولزةمي ثةرلةمانتار دةكات لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان، لة 
دانيشتين ليذنةكان بةشدار بَي، هةر ئيجرائَيكي ثةيِرةوي بةرامبةر ثَيويست بكات ض بة بآلوكردنةوةي بَي لة ساييت 

نةكةي، يان خودي ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكة، ئَيمة وةكو دةستةي ثةرلةمان، ض بة ئاطاداركردنةوةي  راكسيؤ
سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان لة وةرزي ئايندةوة ئةوة جَيبةجَي دةكةين، بةآلم بة ثَيويستمان زاني لةبةر 

دةست ئةوةي ئَيمة ئةوة كؤتايي ئةو وةرزةية ئاراستةي ئَيوةي بةِرَيز و ِراي طشيت بكةين، بةِرَيزان ئَيستا 
 بةجَيبةجَي كردني خاَلي سَييةمي بةرنامةي،  ةرموو، نوقتةي نيزام.

 رؤميؤ حزيران نيسان:بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وةَلال ثرسيار ئةوةية ئةطةر هي هةموو  راكسيؤنةكان بدرَي بة  ونة نةك هةر  راكسيؤنَيه كة دةدرَي 
 َيت، زؤر سوثاس.يياباتةكاني خؤي ثَي بدرَي، هي هةمووان بدر

 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةَلَي، زؤر سوثاس، ئَيمة لة دةستةي سةرؤكايةتي بِريار دةدةين، كؤبوونةوةيةك لةطةَل سةرؤكي سةرجةم 
  راكسيؤنةكان دةكةين، ئةو كاتة لةسةر ئةو بابةتة طفتوطؤ دةكةين، كاك ئومَيد،  ةرموو.

 ئومَيد عبدالرمحن حسن:بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( تايبةت بة ليذنة هةميشةييةكان و ئةنداماني ليذنة هةميشةييةكان بةر لة جَيبةجَي 28بةثَيي ماددةي )
كردني بِرطةي سَييةمي بةرنامةي كار، من ثَيمواية خاَلَيكي ناثةيِرةوي دةبَيت، لةبةر ئةوةي دياريكراوة لة 

اَلي دووةم )هةر ليذنةيةكي هةميشةيي لة ذمارةيةك ئةندام ثَيه دَيت كة نابَيت لة ثَينج ( خ28ماددةي )
( زياتر بَيت(، ثَيويست دةكات ئةو دوو بةِرَيزة )مامؤستا عثمان( و )د.هةورامان( دةست لة 11كةمرت و لة )

 كاركَيشانةوةيان..
 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 امانناوة كاك ئومَيد، دةستتان خؤى.د
 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:

دة باشة، ئةطةر نا لة بةرنامةي كار وا نةبوو، دةست لة كاربكَيشنةوة  ثاشان دةست بةكار ببنةوة، زؤر 
 سوثاس.

 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

خاَلي سَييةم بةِرَيزان ئَيمةى ئةوةتا المانة لة دةستةي سةرؤكايةتي  دروستة خاَلَيكي ثةيِرةوي تةواوة، لة
( لة ثةيِرةوي ناوخؤ ليذنة بةِرَيزةكان دةبَي 28ِراستة لة بةرنامةي كار وا هاتووة، بةآلم بة ثَيي ماددةي )
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َيزي ( ئةندامي بةِر11( كةس زياتر نةبَي، ئَيستا هةردوو ليذنةكة )11( كةس كةمرت نةبَي و لة )5لة )
تَيداية، بؤية ناكرَي ئَيمة بَلَيني بةِرَيز مامؤستا هةورامان يةكةم جار دةست لة كاربكَيشَيتةوة و ئيزا ةي 

(ية، لةبةر ئةوةي خةرقي ثةيِرةو دةبَي، بؤية 11بكةين بؤ ليذنةيةكي تر كة ليذنةكة ئَيستا بؤ خؤي )
كَيشانةوةي هةردوو بةِرَيز لة ليذنةكانيان ئَيمة ئَيستا دةست بةجَيبةجَي كردني دةكةين، دةست لة كار

دةخةينة دةنطدان، دواتر ئيزا ةكردنيان بؤ ئةو ليذنانةي كة ثَيشنيار كراوة، هةردووكي ئةوةى دةخةينة 
( و 28دةنطدان، بؤ ئةوةي ئةم خاَلةى وةكو خؤي جَيبةجَي بكةين، بةِرَيزان بة ثَيي حوكمي ماددةكاني )

ةرلةماني كوردستان داواكارييةك ئاراستةي دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ث34)
علي مسايل لة ليذنةي ئاوةدانكردنةوة و  عثمانكوردستان كراوة بؤ دةست لة كاركَيشانةوةي بةِرَيز مامؤستا 

بكرَي قبوَل  عثمانوةبةرهَينان، ضةند كةس لةطةَل ئةوةية ئةم دةست لة كاركَيشانةوةي بةِرَيز مامؤستا 
 عثمان( ئةندامي ثةرلةمان دةست لة كاركَيشانةوةي بةِرَيز مامؤستا 77دةست بةرز بكاتةوة؟ بةدةنطي )

ثةسةند كرا، بةِرَيزان دةست لة كاركَيشانةوةي بةِرَيز د.هةورامان حةمة شريف لة ليذنةي شةهيدان و 
ت لة كاركَيشانةوةي بةِرَيز جينؤسايد و زيندانياني سياسي، هةر بةِرَيزَيه ِرةزامةندة لةسةر دةس

( ئةندامي ثةرلةمان كوردستان دةست لة 79د.هةورامان لةو ليذنةية يا دةست بةرز بكاتةوة، بة دةنطي )
كاركَيشانةوةي بةِرَيز د.هةورامان لة ليذنةي شةهيدان ثةسةند كرا، بةِرَيزان داواكارييةك ئاراستةي 

( لة ثةيِرةوي 34( و )28ةي بةثَيي حوكمي ماددةي )سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان كراوة بؤ ئةو
علي مسايل زياد بكرَيت بؤ ليذنةي شةهيدان و جينؤسايد و زيندانياني  عثمانناوخؤ بةِرَيز مامؤستا 

( ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز 74سياسي، هةر بةِرَيزَيه ِرةزامةندة تكاية دةست بةرز بكاتةوة، بة دةنطي )
ايل زياد كرا بؤ سةر ليذنةي شةهيدان و جينؤسايد و زيندانياني سياسي، بةِرَيزان علي مس عثمانمامؤستا 

داواكارييةك ئاراستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان كراوة بؤ زيادكردني بةِرَيز د.هةورامان حةمة 
بكاتةوة  شريف بؤ ليذنةي ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهَينان، هةر بةِرَيزَيه لةطةَل ئةوةية با دةست بةرز

( ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز د.هةورامان زياد كرا بؤ سةر ليذنةي ئاوةدانكردنةوة 71 ةرموون، بة دةنطي )
و وةبةرهَينان، هيواي سةركةوتنيان بؤ دةخوازين، بةِرَيزان ئَيستا دةست بة جَيبةجَي كردني خاَلي 

كةي بةِرَيز مةم برهان قانن ثةيوةست ضوارةمي بةرنامةي كار دةكةين كة برييت ية لة خستنةِرووي بريؤ
(ي 49(ي بِرطةي )يةكةم( لة ماددةي )2بة سياسةتي بةطةرخستين داهاتةكان بة ثَيي حوكمي خاَلي )

( دةقيقةدا ثابةندي بريؤكة نووسراوةكةي 10ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، كة دةبَي لة ماوةي )
 بَيت و بفةرموَيت.
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 ن حممد قانن:بةِرَيز مةم برها
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان.
( خولةكة بؤ من دانراوة هةوَل دةدةم ثابةند مب و كاتذمَيرةكةى 10( ئةو ماوةي )2( خاَلي )49بةثَيي ماددةي )

م بابةتةي من لةسةر ِرادةطرم بؤ ئةوةي لة كاتي ثَيويست دا كؤتايي ثَي بَينب، كات لة جةنابتان ناطرم، تةبعةن ئة
مةسةلةي بةطةِرخستين داهاتةكانة، بةطةِرخستين داهاتةكان لةسةر سَي تةوةر دياريب كردووة، لة تةوةري 
يةكةميان دا بةسةر سَي ئاراستة دابةشب كردووة، دواتر هيوادارم ئةم ِراسثاردانةي كة دةياخنةمةِروو خزمةتي 

خزمةتي ِراي طشيت كوردستانيش بكات لةسةر بةطةِرخستين ثةيوةندي نَيوان حكومةت و ثةرلةمان بكات و 
داهاتةكان، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان، ئةم ِراثؤرتةم خؤي لةوةدا دةبينَيتةوة كة 
 هةرَيمي كوردستان ضي بكات بؤ ئةوةي سوود لة ئةزمووني وآلتَيكي هةذار وةربطرَيت؟ وآلتَيه كة بة هؤي ثالني
ئابووري و سرتاتيجي دروسيت حكومِرانييةوة تواني دواي ضةند دةيةك ببَيتة يةكَيه لة وآلتة ثَيشكةوتووةكاني 

( هَيندة لة ساَلَيه دا بةرز بكاتةوة، كة 690( ساَل بؤ زياتر لة )60جيهان و داهاتي ساآلنةي لة دواي نزيكةي )
ؤكةكةيشب بةجؤرَيكة كة ضؤن بتوانني هاوشَيوةي ئةويش وآلتي كؤرياي باشوورة، ئاراستةي خستنةِرووي بري

كؤرياي باشوور داهاتةكان لة هةرَيمي كوردستان دا بةطةِرخبةين و داهاتي ساآلنةي تاك بةرز بكةينةوة و 
 خؤشطوزةراني بؤ هاونيشتيمانياني هةرَيب  ةراهةم بكةين و بة يةكجاري ماَلئاوايي لة هةذاري بكةين. 

ضَيوة تيؤرييةكةية بةخَيرايي، دوايي كؤتايي هاتين جةنطي خوَيناوي نَيوان هةر دوو تةوةري يةكةم/ لة ضوار
( وآلتي كؤرياي باشوور سياسةتي بةطةِرخستين 65(دا، ئيرت لةو ساَلةوة تاكو ساَلي )53كؤرياية لة ساَلي )

ةت جيهان و داهاتي داهاتةكاني طرتةبةر و بووة يةكَيه لة مؤدَيلة سةركةوتووةكاني كيشوةري ئاسيا و تةنان
دا داهاتي 2015ساآلنةي هاونيشتيمانياني بةِرادةيةك بةرز بووةوة كة بة ثَيي داتاكاني بانكي نَيودةوَلةتي لة ساَلي 

( دؤالر بووة، لة كاتَيه دا لة داهاتي ساآلنةي تاكة كةس لة كؤرياي 34549.2ساآلنةي تاك لة كؤرياي باشوور )
( هَيندةي 23بووة، بةمةيش داهاتي ساآلنةي تاك لة كؤرياي باشوور زياتر لة ) ( دؤالر1500باكوور دا تةنها )

داهاتي ساآلنةي تاكة لة كؤرياي باكووردا، سةرةِراي ئةوةي زؤربةي داهاتةكان لة خاكي كؤرياي باكووردا ية، 
داهاتي ساآلنةي تاكة دانيشتوواني كؤرياي باكووريش لة نيوة كةمرتي دانيشتواني كؤرياي باشوورة، وَيِراي ئةوةي 

(دا واتا دواي شةِري سَي ساَلةي نَيوان كؤرياي باكوور و كؤرياي باشووردا 1953كةس لة كؤرياي باشوور لة ساَلي )
( دؤالر بووة، ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان، سوود وةرطرتن لة ئةزمووني دةوَلةتاني ثَيشكةوتوو لة ِرووي 50تةنها )

زة و توانا مرؤييةكانةوة بؤ بونيادناني ئابووري هةنطاوَيكي ثَيشةنطة، كؤرياي باشوور ضؤنيةتي بةرجةستةكردني و
بةهؤي ئةو ثَيشكةوتنةي بةدةسيت هَيناوة توانيوَييت لة ماوةيةكي كورت دا لة طةشةيةكي ئابووري طةورة بةدي 

 بَينَيت و بؤ ئةوةى ثشيت بة سَي ثرةنسيثي سةرةكي بةستووة:
 َيذي.هةوَلدان و ثشوودر-1
 ثشت بة خؤبةسنت.-2
طياني هاريكاري بة مةبةسيت طةشةثَيداني كؤمةَلطا و هةمةجؤر كردني سةرضاوة و داهاتةكان و ضوونة -3

ناو كؤمةَلي دةوَلةتة ثَيشكةوتووةكانةوة، لة سؤنطةي ئةو سَي ثرةنسيثة سةرةكييةي سةرةوة كؤرياي 
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سرتاتيجية ئابووري ية دوور مةوداية، بؤتة سةر  باشوور دواي ضل ساَل لةم هةَلمةتة طةورةية و ثالنة
( لةسةر ئاسيت جيهان دا طرتووة، سةرةِراي طريؤدةبووني 15مةشق و ثَيشةنطي هَيزة ئابوورييةكان و ثلةي )

بةدةست ضةندين كَيشة و طر يت وةك زؤري ذمارةي دانيشتووان و ب ووكي ِرووبةرةكةي و كةمي سةرضاوة 
شاخاوي و بةردةوامبووني كَيشة و ملمالنَيي سةربازي لةطةَل كؤرياي  سروشتييةكان و زؤري زةوي

 باككووري دراوسَي دا، بةآلم ئَيستا خاوةني طةورةترين سةرضاوةي مرؤيي ية.
تةوةري دووةم/ ئةجنامي منة لةدواي ئةوةي كة ئةو ثَيشةكي ية تيؤريةم خستؤتةِروو، بؤ ئةوةي بطةينة 

زمووني ثالني سرتاتيجي ئابووري كؤرياي باشوور لةبةطةِرخستين ئةجنامَيه بؤ سوود بينني لة ئة
سةرضاوةكاني داهات و بةرزكردنةوةي داهاتي ساآلنةي تاك دا ثَيويستمان بة طرتنةبةري ضةند هةنطاوَيكي 

 بنةِرةتي ية لة حكومِراني كوردي دا لة هةرَيمي كوردستان:
ارَييت هةردوو ليذنةي وةبةرهَينان و دارايي ية لة ئاسيت بةرثرسيارَييت ثةرلةمان و حكومةت، بةرثرسي-1

ثةرلةماني كوردستان بة ثلةي يةكةم بة هةماهةنطي لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردستان دا بةتايبةتي 
وةزارةتةكاني دارايي و ئابووري و ثالندانان كار بكةن بؤ ثَيكهَيناني ئةجنومةني ثالنداناني ئابووري و ثشت 

شارةزا بؤ داِرشتين ثالني ئابووري ضةند ساَلة و قؤنايَيكي جيا جيا و ئةم ضةند بةسنت بة كةساني 
 خاآلنةي خوارةوة لة ثَيشينةي كارةكانيان بَيت:

 زيادكردني داهاتي ناوخؤيي.-1
 زيادكردني سةرمايةطوزاري لة هةرَيمي كوردستان دا.-2
 ردة.زيادكردني هةناردة و كةمكردني بِري خؤراك و كةل و ثةلي هاو-3
كةمكردنةوةي باج، بةتايبةتي لةسةر كةرةستةي خاو بؤ هانداني كةرتي ثيشةسازي لة هةرَيمي -4

 كوردستان دا.
 ئاسيت دووةم لة ئةجنامةكان دا ياسا و ثالندانانة:

ثاَلثشت بة بؤضووني كةساني شارةزا لة بوارة ثةيوةنديدارةكان دا لة ثةرلةماني كوردستانةوة ياسايةك بة 
عرياق دا دةرب َيت، بؤ ئةو مةبةستةى  –اي بةطةِرخستين داهاتةكان لة هةرَيمي كوردستان ناوي ياس

 دةتوانرَيت سوود لةم هَيَلة طشتييانة وةربطريَيت:
ثةيِرةوكردني سياسةتي زيادكردن و بةطةِرخستين داهاتةكان، كة ببَيتة هؤي بووذاندنةوةي بازاِر و -1

 ِرَيذةي بَي كاري.زيادكردني هةلي كار و كةمبوونةوةي 
كؤرياي باشوور لة سياسةتي بةطةِرخستين داهاتةكان دا سيستةمي ثارَيزطاري و سرتاتيجي طرتةبةر بؤ -2

 ثاَلثشيت كردني ثيشةسازييةكاني لة زيادكردني داهات دا.
وةي داِرشتين ثالني ضةند ساَلة و قؤنايبةندي بؤ طةشةثَيداني ذَيرخاني ئابووري كة دةكرَي لة ضوارضَي-3

 ياسايةك دا هَيَلة طشتييةكاني دياري بكرَيت.
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داناني كؤت و بةند لةسةر هاوردةكان بةدةر لةو هاوردانةي تايبةتن بة كةرةستةي خاو و ثَيويست بؤ -4
 ثيشةسازييةكاني بةطةِرخسنت و سياسةتي داهاتةكان.

ة مةبةسيت ثَيشكةى كردني قةرز و ِرَيكخستين بازاِرة داراييةكان و ئاراستةكردني بانكة بازرطانييةكان ب-5
ئاسانكاريية داراييةكان و داناني نرخي سوودي ئاست نزم لةسةر قةرزي مامناوةند و ماوةدرَيذ لة كةرتي 

 تايبةت دا.
دواتر ثسثؤران دةتوانن ئةوانة شي بكةنةوة لة ناو ئةو ياسايةدا ضؤن تيايدا جَيطري بكرَيت، لَيرة ئَيستا من 

 ةوةم نية، بة داواي لَيبووردنةوة.دةر ةتي ِروونكردن
 ئاسيت سَييةم حكومِراني و دامةزراندن:

بؤ ئةوةي حكومِرانييةكي دروستمان هةبَيت  و دامةزراندن ب َيتة خزمةتي طةشةثَيداني ذَيرخاني 
 ئابووري و بةطةِرخستين داهاتةكان و بةرزكردنةوةي داهاتي ساآلنةي تاكةوة، ثَيويستة لة حكومِراني دا ئةم

 هةنطاوانة بطريَينةبةر:
 نةهَيشتين دامةزراندن لة ِرَيطاي واستة و خزم خزمَينةوة.-1
سوودبينني لة توانا و سةليقةي ئةو كةسانةي داوايان ثَيشكةى كردووة بؤ بةدةستهَيناني ثيشةيةكي -2

 حكومي.
ةندي و بِروانامةي جياوازي نةكردن لة نَيوان ئةنداماني ئةو توَيذانةدا كة هةَلطري هةمان تايبة -3

 ئةكادميني.
دامةزراندني ذمارةيةكي زؤر لة كةساني بة توانا و شارةزا لة بواري كاروباري ئابووري دا كة ئامانج لَيي -4

 جَيبةجَي كردني ثالن و سرتاتيجيية ئابوورييةكان بَي.
ن لة بواري ثسثؤرية طةنج كردنةوةي حكومِراني، ئةوةى بة دامةزراندني دةرضوواني زانكؤ و ثةميانطاكا-5

تايبةتةكاني ئابووري و كشتوكاَل و ثيشةسازي و زانسيت دا بة طشيت، سةرةِراي كةمكردنةوةي تةمةني 
 خانةنشيين.

ئاسانكاري كردن بؤ كؤمثانياكاني كةرتي تايبةت و بةخشينيان لة بِرَيه باج لة ثَيناو دامةزراندني -6
 ئةركةكانيان هاوشَيوةي  ةرمانبةراني كةرتي طشيت بَيت.كةساني شارةزا و خاوةن بِروانامة كة ماف و 

ثاككردنةوةي دام و دةزطاكاني حكومةت لةسةرجةم ئةو  ةرمانبةر و لَيثرسراوانةي لة طةندةَلي -7
 تَيوةطالون.

 تةوةري سَييةم و كؤتايي: 
ستادا و لة هةرَيمي كة ِراسثاردةكاني منة كة لَيرةدا ئاماذةي ثَي دةكةم بة خَيرايي بؤ جةنابتان، لة ئَي

 كوردستان دا ضةندين جؤري داهات هةن، لةوانة:
 داهاتي  رؤشتين نةوت.-1
 ئةو ثارةيةي مانطانة بة ثَيي بودجةي ساآلنةي عرياق ثشكي هةرَيمي كوردستاني تَيداية.-2
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 داهاتي خاَلة سنوورييةكان.-3
 ي هاونيشتيمانيان دةكرَيت.داهاتي خزمةتطوزاري طشيت كة لةاليةن كةرتي طشتييةوة ثَيشكةش-4
 داهاتي باج.-5
 هاوكاري و كؤمةكي وآلتان و ِرَيكخراوة خَيؤخوازية جيهانييةكان لة بوارة جياجياكاندا.-6
 داهاتي تر.-7

سةرةِراي ئةو داهاتانة ثَيويستمان بة زيادكردني داهاتي ثيشةسازي و كشتوكاَلي هةية، بؤ دابني كردني 
هةروةها هةناردةكردنيان بؤ ناوضةكاني ديكةي عرياق و تةنانةت وآلتاني  ثَيداويستييةكاني ناوخؤ و

 دةرةوة، بؤية ِراسثاردةكامن بة كورتي خؤيان لةو خاآلنةي خوارةوةدا دةبيننةوة:
يةكخستين كؤي داهاتةكان و ضاودَيري كردني لةاليةن ثةرلةمانةوة بة جؤرَيه كة ليذنةيةكي تايبةت لة -1

 ذنةي ضاودَيري داهات لة  راكسيؤنة جياجياكان ثَيه بهَيندرَيت.ثةرلةمان بة ناوي لي
ثَيكهَيناني سندووقي تايبةت بة داهاتي بةطةِرخراو، جطة لةو داهاتةي كة بؤ مووضة و خزمةتطوزاريي -2

 طشيت سةرف دةكرَيتةوة.
دني ثارةي طةِراندنةوةي متمانة بؤ بانكة حكومييةكان لة هةرَيمي كوردستان و هاندان بؤ زيادكر-3

 ثاشةكةوت بة بةرزكردنةوةي نرخي سوود.
هاندان بؤ بةرزكردنةوةي هةناردةكردن، ئةوةى لة ِرَيي ثاَلثشيت كردني دارايي ِراستةوخؤ، كؤت و بةند -4

 كردني سةر هاوردةكان.
 البردني باج لةسةر كةرةستةي خاو و كاآلي مامناوةندي.-5
َل حكومةتي  يدراَلي و سوودبينني لة بازارةكاني ناوةند و بةهَيزكردني ثةيوةنديةكاني هةرَيب لةطة-6

 باشووري عرياق بؤ ساو كردنةوةي كاآلكاني هةرَيب لة بواري ثيشةسازي و كشتوكاَلي و ثةلةوةري دا.
زامن كردني شة ا يةت لة داهات و كاركردن بة ِراثؤرتةكاني ضاودَيري دارايي و دةستةي دةستثاكي -7

 ستةقينةي ضاودَيريكةر و يةكالييكةرةوةي ثةرلةمان لة كاروبارةكاني بةِرَيوةبردندا.هةرَيب و ِرؤَلي ِرا
بةى بةى كاري بكرَيت لة ثرؤسةي بةِرَيوةبردن دا يان بة كرَيداني يةكةكاني كةرتي طشيت بؤ كةرتي -8

ناوةوةي كةرتي  تايبةت بةجؤرَيه كة بةرذةوةندي طشيت تَيدا ِرةضاو بكرَيت و بوار بِرةخسَينرَيت بؤ هاتنة
تايبةت بؤ ناو ئةو بوارانةي لة كةرتي طشيت دا قةتيس كراون وةك تةندروسيت و خوَيندن و  َيركردن و 

 طواستنةوة و طةياندن.
دةرضوواندني ياسايةك لة ثةرلةمان كة كارئاساني و بةخشني بطرَيتةخؤ و دواتر ببَيتة هؤي ثاَلثشيت كردني -9

وةى كةشَيكي طوجناو دةستةبةر دةكات بؤ طةشةكردني سةرمايةطوزاري ناوخؤيي و سةرمايةطوزاري تايبةتي كة ئة
 هةروةها ِراكَيشاني سةرمايةي بياني بؤ سةرمايةطوزاري لة ئابووري نيشتيماني دا.

ضارةسةركردني كورتهَينان لة بودجةي طشيت دا بةطرتنةبةري كةمكردنةوةي خةرجيية طشتييةكان و -10
 هةرَيب و سةرضاوةطشتيةكان. زيادكردني داهاتةكاني

 زامن كردني ئابووري ئازاد لةسةر بنةماي ئازادي ئابووري بازاِر و كَيرِبكَي كردن.-11
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 جياوازي نةكردن لة هةندَيه لة ناوضةكاني هةرَيمي كوردستان دا لةِرووي ثَيشكةوتن و طةشةثَيدان دا.-12
نرِتؤَل كردني ثَيداني قةرز و هاوكارييةكان بة بةخؤماَلي كردني بانكة بازرطانييةكان لة ثَيناو كؤ-13

 (.إستثنائيهةندَيه ثيشةسازي هةآلوَيردكراو واتا )
ِرَيكخستين بازاِرة داراييةكان و ئاراستةكردني بانكة بازرطانييةكان بة مةبةسيت ثَيشكةى كردني قةرز -14

ي مامناوةند و ماوةدرَيذ لة و ئاسانكاريية داراييةكان بة داناني نرخي سوودي ئاست نزم لةسةر قةرز
 كةرتي تايبةت دا.

ثَيشنخستين ثرؤسةي  َيركردن وةك ضؤن يةكَيه لة هؤيةكاني طةشةكردني ئابووري كؤرياي باشوور بؤ -15
ئةم اليةنة دةطةِريتةوة كة ِرؤذاني خوَيندن لة كؤرياي باشووردا لة هةموو دةوَلةتاني جيهان زياترة و لة 

دةوامي خوَيندن هةية و كاتذمَيرةكاني خوَيندنيش زؤرترن، كة ئةوة اليةنَيكي  ( ِرؤذ296ساَلَيه دا )
ثةرةثَيداني تواناي مرؤيي ية، ئابووري كؤرياي باشووريش لةسةر بنةماي هاوبةشي ِراستةقينة لة نَيوان 

 دامةزراوة  َيركارييةكان و بازاِري كاردا دروست بووة.
نة عرياق و سوددبينني لة ثشكي هةرَيب لةو قةرزانةدا سةرةِراي كةَله وةرطرتن لةو قةرزانةي دةدرَي-16

يارمةتي ية نَيودةوَلةتييةكان بؤ هةرَيب و طؤِريين ئةو كؤمةك و قةرزانة بؤ بةطةرخسنت لة بةرهةمهَينان 
 و بةرزكردنةوةي ئاسيت هةناردةكردن.

بزوَينةري سةرةكي طرنطي دان بة سةرضاوة مرؤييةكان كة سةرضاوةيةكي نةتةوةيي طرنط و -17
 طةشةثَيداني ئابووري ية.

هيوادارم ئةو ئةجنام و ِراسثاردةيةي كة خستمةِروو ببَيتة وةرةقةيةكي كار لة داهاتوودا  لة نَيوان 
ليذنةكاني ثةرلةمان و حكومةت دا بؤ ئةوةي بتوانني ثَيكةوة كاري هاوبةى بكةين و ئةوةي كة ثَيويست 

بكةين، خزمةتَيه بة هاونيشتيمانياني كوردستان بكةين، زؤر سوثاستان  دةكات ثسثؤِران دةوَلةمةندتري
 دةكةم.

 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس كاك مةم، دةستتان خؤى، بةِرَيزان، نوقتة نيزامة؟  ةرموو كاك حمسن.
 :مصطفىبةِرَيز حمسن حسني 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة كاك مةم دةكةم بؤ خستنةِرووي ئةم بريؤكةية و ئةو هةظاآلنةي ثَيشرتيش بريؤكةيان دةستخؤشي 

 خستؤتةِروو، ثَيمان خؤشة بة شَيوةيةك لة شَيوةكان بطاتة دةستمان ئةو بريؤكةية، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةطةر دوايي بة نووسني ئاراستةمان بكةي تا بيدةين بة تةواوي ئةندام بةَلَي، زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك مةم 
ثةرلةمانة بةِرَيزةكان، لةطةَل ئةو بريؤكانةي تريش، بةِرَيزان ثَيش ئةوةي كؤتايي بةو دانيشتنة بَينني تةنها 

كوردستان كة  هةندَيه لةو داتايانةي تريش كة لةبةر دةستمانة لةسةر ساَلي يةكةمي خولي ثَينجةمي ثةرلةماني
ثَيمان باى بوو ئَيوةي بةِرَيز لَيي ئاطاداربن، ئَيمة لة هةردوو وةرزةكة، ئةم وةرزةمان درَيذ كردةوة، بةآلم تا ئَيستا، 
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( دانيشتين نائاسايي، ئةو ياسا و 1( دانيشتين ئاساييمان هةبووة لةطةَل )26(ية )12تا ئةمِرؤ كة دانيشتين ذمارة )
( بِريار هةبوو بةو 16( ياسا لة ثةرلةماني كوردستان دةرضووَيندراوة، )4ني كوردستان )بِريارانةي لة ثةرلةما

بِريارانةى كة لة دةستةي سةرؤكايةتيش هةبوون، ئةو ثَيشنياز و ثرؤذة ياسا و بِريارانةي خوَيندنةوةي يةكةميان 
( ثرسيار 240ا ئةمِرؤ بةِرَيزان )(، ت2( و ذمارةي ثرؤذة ياسا )25بؤ كراوة ذمارةي ثَيشنيازي ياسا و بِريار )

( ثرسيارمان بة دةست طةيشتؤتةوة، 97لةاليةن ثةرلةمانتاراني بةِرَيزةوة ئاراستةكراوة، تا ئةمِرؤ ئَيمة وةآلمي )
لةم خولةى دا جطة لة دروستكردني ليذنةكان و سةرؤكايةتي ليذنةكان و كاراكردنةوةي سةرؤكايةتي هةرَيب و 

ةرؤكي هةرَيب و دةنطدان بة كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان و هةَلبذاردني هةَلبذاردني بةِرَيز س
بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، كؤمةَلَيه لةو ئةركانةي تريش لة ِرووي تةشريعي و رةقابي جَيبةجَي كراون، لةم ساَلي 

رةوة داوايان لَي دةكةين بريؤكةكةيان يةكةم دا ضوار بريؤكة لةاليةن ثةرلةمانتاراني بةِرَيزةوة خراوةتةِروو، لَي
دوايي بة نووسني ئاراستةي ئَيوةي بةِرَيزيش بكةنةوة، كاري ليذنةكانيش لةِرووي تةشريعيةوة بةردةوام بَيت و لة 
ِرووي رةقابيشةوة بةردةوام بوون، بة ثَيي ئةو ئامارةي الي ئَيمةية بةِرَيزان تةنها لة ليذنةكاني ئَيوة لة ليذنةكاني 

( 2704لةماني كوردستان ئةو كارانةي كة كراون بة نووسني ئاراستةي ئَيمة كرابَي و وةآلم درابَيتةوة ئَيمة )ثةر
( دانةيان 2450نووسراو لة كاروباري ليذنةكان ئاراستةي ئَيمة كراوة لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان  و وةآلمي )

زان بؤ ثشووةكاني ثةرلةماني كوردستانيش بة دراوةتةوة، ئةواني تريش كاري ثَيويسيت لةسةر دةكرَي، بةِرَي
( هةتا 24/12ثَيويستمان زاني دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان ئاطادارتان بكةينةوة كة لة ئةمِرؤوة )

( ثشووي ِرؤذاني ثةرلةماني كوردستان دةبن، ئَيمة لَيرةوة داوا لة ليذنةكان دةكةين ليذنة 5/1/2020ِرؤذي )
بةِرَيزان ئةوانةي كة بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ خةسَلةتي بةثةلة دراوةتة ئامادةكردني ِراثؤرت  تايبة ةندةكان

لةسةر ئةو ثَيشنيارة بة تايبةتي ثرؤذة ياساي ضاكسازي، حةوت ِرؤذي كاركردن لةبةرضاو بطرن كة تةقريبةن ِرؤذي 
ذنة تايبة ةندةكان بةشَيكيان ِراثؤرتيان ئامادة ثَينج شةم كؤتايي ثَي دَيت، بؤية لَيرةوة داواتان لَي دةكةين لة لي

كردووة بةدةستمان طةيشتووة و ئيىالةي ليذنةي قانوني كراون، بةآلم ئةو ليذنانةي كة ماون ِراثؤرت لةسةر ياساي 
( دةبَيت، بؤ ئةوةي ئاراستةي ليذنةي 8/1/2020ضاكسازي ئامادة بكةن دوا مؤَلةت بؤيان بة ثَيي ثةيِرةو ِرؤذي )

سايي بكرَي، دواتر ِراثؤرتي هةموو ليذنة هاوبةشةكان حازر بكرَيت و ئةو كات كة طةيشتة دةست سةرؤكايةتي يا
( خوَيندنةوةي دووةم بؤ ثرؤذة ياساي ضاكسازي بكةين لةطةَل ئةو 15/1ثةرلةماني كوردستان هةوَل بدةين ثَيش )

 ةية دَيينة كؤتايي دانيشتين ئةمِرؤمان و سةركةوتووبن.ياسايانةي تر كة لةبةر دةستمان دا ماون، بةِرَيزان بةم شَيو
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