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 عَيراق -كوردستان  ثةرلةمانيني لة بآلوكراوةكا
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 ثةرلةماني(ي 2020)كتَيب: ثرؤتؤكؤلةكاني ساَلي ناوي

 عَيراق -كوردستان 
 113بةرطي: 

 2021ضاثي يةكةم: 
 250ترياذ: 

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

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

 5 ل 12/1/2020 شةممةيةك  –هةَلبذاردن  ثَينجةمي خولي (13ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )      

  215 ل 13/1/2020 شةممة دوو –هةَلبذاردن  ثَينجةمي ( خولي14ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )      

 421 ل 16/1/2020 شةممة ثَينج –هةَلبذاردن  ثَينجةمي خولي( 15ة )ذمارثرؤتؤكؤلي دانيشتين      

 461 ل 23/1/2020 شةممةثَينج  –هةَلبذاردن  ثَينجةمي خولي( 16)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين      

 471 ل 30/1/2020 ثَينج شةممة –هةَلبذاردن  ثَينجةمي خولي( 17)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين      
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 (13ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2020/ 12/1 رَيكةوتي شةممةيةك 

 -لةماني كوردستان ثةر  12/1/2020رَيكةوتي  رؤذي يةك شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  عَيراق بة سةرؤكايةتي د. رَيواز فايق حسَين سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني

(ي ئاسايي خولي 13جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2020ساَلي )ثَينجةمي 

 بةرنامةي كار:
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47( و ماددةي )16ثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )بة
مةةارة ) – شةةتين ذ كةةاري داني مةةةي  يةةدا بةرنا لةةةمان بِريار سةةاَلي 1عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةر سةةايي  (ي ئا

تةةذمَير ) يةةةك  (ي11يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان لة كا يةةوةِرؤ رؤذي  ثةةَيش ن
 ( بةم شَيوةية بَيت:12/1/2020شةممة رَيكةوتي )

سةةتان ـ  -1 هةةةرَيمس كورد لةةة  يةةةكان  دةنطدان لةسةر ثرؤذة ياساى ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكةرة عةقَل
لةةةمانس 97و 96و  92و  91ةو  90عرياق بة ثَيس حوكمس ماددةكانس ) نةةاوخؤى ثةر ( لةثةيِرةوى 

 .كوردستان ـ عرياق

حةةوكمس  -2 بةةةثَيس  مةةان  تةةةوةى تورك يةةةكانس نة نةةة فةرم نةةس بؤ يةةارى ِرؤذا شةةنيازة بِر سةةةر ثَي طةةدان لة دةن
 ( لةثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانس كوردستان ـ عرياق.97و  96و  92و  91وة  90ماددةكانس )

شةةينس  -3 لةَةة و بةخ ضةةة و دةرما شةةينس موو لةةة خانةن سةةازى  سةةاى ضاك ثةةرؤذة يا مةةس  نةةةوةى دووة خوَيند
كةةانس )ئيمتيازا حةةوكمس ماددة بةةةثَيس  تةةر  نةةاوخؤى 92و  89و  88ى و 87تةةةكانس  ثةةةيِرةوى  ( لة

 ثةرلةمانس كوردستان ـ عرياق.

 بةِرَيز د.رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

سةةتان مةةارة )، بةناوى طةىل كورد شةةتنس ذ خةةو13داني لةةة  كةةةم  سةةاَلس ية ثةةاييزة،  خةةوىل  سةةايي،  جةةةمس (ى ئا ىل ثَين
كةةةم  لةةةمان دة سةةكرتَيرى ثةر بةةةِرَيز  لةةة  هةَلبذاردنس ثةرلةمانس كوردستان دةست ثَس دةكةين، سةرةتاش داوا 
لةةةمان و  نةةةوةكانس ثةر ثوختةى كؤنووسس كؤبوونةوةى ثَيشوو و بةرنامةى كار لةطةَل ئامادةنةبووانس كؤبوو

 ليذنةكان بة مؤَلةت و بَس مؤَلةت خبوَينَيتةوة، فةرموو.
 بةِرَيز منس نيب قهوةضس/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةر لةمان.
 بةرنامةى كار
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مةةاددةى )3( بِرطةى )16( لة ماددةى )2و  1( و بِرطةكانس )5بةثَيس حوكمس ماددة ) لةةة  طةةةكانس 18(  (، بِر
كةةانس )20( لة ماددةى )5و 4و 3و 2و  1) ثةةةيِرةوى ( 57و  56و  55و  54و  52و  48و  47(، ماددة لة

ناوخؤى ثةرلةمانس كوردستان ـ عرياق، دةستةى سةرؤكايةتس ثةرلةمان بِريارى دا بةرنامةى كارى دانيشتنس 
تةةذمَير 13ذمارة ) لةةة كا لةةةمان  بةةذاردنس ثةر جةةةمس هةَل خةةوىل ثَين لةةة  ( ى ئاسايي، خوىل ثاييزةى ساَلس يةكةم 

 بةم شَيوةية بَيت: 12/1/2010( ى ثَيشنيوةرؤى رؤذى يةك شةممة ِرَيككةوتس 11)
سةةتان ـ  -4 هةةةرَيمس كورد لةةة  يةةةكان  دةنطدان لةسةر ثرؤذة ياساى ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكةرة عةقَل

لةةةمانس 97و 96و  92و  91ةو  90عرياق بة ثَيس حوكمس ماددةكانس ) نةةاوخؤى ثةر ( لةثةيِرةوى 
 كوردستان ـ عرياق.

نةةة ف -5 نةةس بؤ يةةارى ِرؤذا شةةنيازة بِر سةةةر ثَي طةةدان لة حةةوكمس دةن بةةةثَيس  مةةان  تةةةوةى تورك يةةةكانس نة ةرم
 ( لةثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانس كوردستان ـ عرياق.97و  96و  92و  91وة  90ماددةكانس )

شةةينس  -6 لةَةة و بةخ ضةةة و دةرما شةةينس موو لةةة خانةن سةةازى  سةةاى ضاك ثةةرؤذة يا مةةس  نةةةوةى دووة خوَيند
كةةانس ) حةةوكمس ماددة بةةةثَيس  تةةر  تةةةكانس  نةةاوخؤى 92و  89و  88ى و 87ئيمتيازا ثةةةيِرةوى  ( لة

 ثةرلةمانس كوردستان ـ عرياق.

مةةةارة ) شةةةتنس ذ تةةةةى داني لةةةةمان، ثوخ سةةةةرؤكس ثةر كةةةةوتس 12بةةةةِرَيز  شةةةةممة ِرَيك سةةةَس  سةةةايي رؤذى  (ى ئا
 بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو: 24/12/2019

 دةستثَيكردنس دانيشنت لةاليةن بةِرَيز جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمانس كوردستان. -1

نةةدامانس خوَيندنةوة -2 مةةادةبوونس ئة نةةةبوون و ئا نةةاوى ئامادة شةةنت و  ى بةرنامةى كار و ثوختةى داني
 دانيشتنس ثَيشوو بة مؤَلةت و بَس مؤَلةت لةاليةن بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمانس كوردستان.

 دةست ثَس كردنس بِرطةكانس بةرنامةى كار لةاليةن بةِرَيز جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان. -3

 طفتوطؤ و ثَيشنيازى بِريارى رؤذانة بؤنة فةرميةكانس نةتةوةى توركمان.خوَيندنةوةى دووةم  -4

لةةةمانس  -5 بةةذاردنس ثةر خةةوىل هةَل لةةة  كةةةم  سةةاَلس ية ثةةاييزةى  خةةوىل  نةةةوةى  سةةةر درَيذكرد طةةدان لة دةن
 كوردستان ثةسةندكردنس بةزؤرينةى دةنطس ئةندامانس ثةرلةمان.

 مانة بةِرَيزانةى لةم ليذنةى خوارةوة:ثةسةندكردنس دةست لةكاركَيشانةوةى ئةو ئةندام ثةرلة -6

 علس مسايل/ لة ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهَينان. /عثمان1
 /هةورامان محة شريف/ لة ليذنةى شةهيدان وجينؤسايد و زيندانيانس سياسس.2

 ثةسةند كردنس دانانس ئةو ئةندام ثةرلةمانة بةِرَيزانة بؤ ئةم ليذنانةى خوارةوة: -7

 ايل/ بؤ ليذنةى شةهيدان و جينؤسايدى زيندانيانس سياسي.علس مس عثمان/1
 / هةورامان محة شريف بؤ ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهَينان.2

 خستنةِرووى بريؤكةى بةِرَيز )مةم برهان قانع( ثةيوةست بة سياسةتس بةطةِرخستنس داهاتةكان. -8

 مان.كؤتايي هاتنس دانيشنت لةاليةن بةِرَيز جَيطرى سةرؤكس ثةرلة -9
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بةةؤ  نةةةبوون  لةَةةت ئامادة بةةَس مؤ بةةة  يةةان  يةَةدراون  لةَةةت ث نةةةى مؤ ئةةةو ئةنداما نةةاوى  لةةةمان،  سةةةرؤكس ثةر بةةةِرَيز 
 بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو: 24/12/2019(ى ئاسايي خوىل ثاييزة لةبةروارى 12دانيشتنس ذمارة )

 ابوبكر عمر عبداهلل/ مؤَلةت
 ارشد حسني حممد/ مؤَلةت

 اثري كامال سليمان / ئامادةنةبووكؤبوونةوةى ليذنة: ب
 كؤبوونةوةى ليذنة: بهجت علس ابراهيم/ مؤَلةت

 كؤبوونةوةى ليذنة: بةَلَين امساعيل حاجس ابراهيم/ مؤَلةت
 راهس رةهبةر ابراهيم/مؤَلةت/ كارى تايبةت

 ئةوانةى كة بةشدارى كؤنطرةيان كردبوو مؤَلةتيان ثَيدراوة:
 د، سلمة فاتح توفيق، سةركؤ ئازاد حسني، سؤران عمر سعيد/ مؤَلةترؤذان حممد كريم، زياد جبار حمم

 كؤبوونةوةى ليذنة:
 شنؤ اشقس عبداهلل/ مؤَلةت/ كارى تايبةت

 شَيركؤ جودت مستةفا/ مؤَلةت
 كؤبوونةوةى ليذنة: 

 صباح حممود حممد/ ئامادةنةبوو
 عباس فتاح صاحل/ مؤَلةت/ كارى تايبةت

 كريم سوارة/ مؤَلةت عثمان
 را عوديشو يعقوب/ مؤَلةتكال

 لةجنة ابراهيم عبدالرمحن/ مؤَلةت/ لةدةرةوةى وآلت
 لقمان محد حاجس/ مؤَلةت/ كارى تايبةت

 ليزا فلك الدين صابر/ مؤَلةت/ كؤبوونةوةى ليذنة
 ليلي عبداجلبار حدو/ ئامادةنةبوو

 حممد سعدالدين انور/ مؤَلةت/ كؤبوونةوةى ليذنة
 ت/ كؤبوونةوةى ليذنةجنات شعبان عبداهلل/ مؤَلة

 هاوِرَى بنْا  حممد/ مؤَلةت/ كارى تايبةت/ بةشدارى كؤنطرةى كردبوو
لةةةمان  شةةةييةكانس ثةر نةةة هةمي نةةةوةى ليذ لةةة كؤبوو لةَةةت  بةةَس مؤ ناوى ئةو ئةندامانةى كة بة مؤَلةت يان بة 

 ئامادةنةبوون:
 ناوى ليذنة:

 :7/1/2010ليذنةى وزة و سامانة سروشتيةكان و ثيشةسازى لة 
 سةركؤ ئازاد حسني/ مؤَلةت



 9 

 شَيركؤ جودت/ مؤَلةت
 سؤران عمر/ مؤَلةت

 ضنار جبار بؤيان/ مؤَلةت
 فريد يعقوب ايليا/ مؤَلةت

 ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنس باآل و توَيذينةوةى زانستس:
 فريد يعقوب/ مؤَلةت

 ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان و سكاآل:
 هةذان حسن امحد/ مؤَلةت

 علس/ ئامادةنةبوو سةروان حممد
 راهس رةهبةر ابراهيم/ ئامادةنةبوو

 ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة:
 سةروان حممد علس/ مؤَلةت/ بؤ كارى خؤى

 باثري كامال سليمان/ مؤَلةت
 بذار خالد عبداهلل/ مؤَلةت

 ليذنةى كشتوكاَل و ئاودَيرى:
 شوان كريم حممد/ مؤَلةت/ لة دةرةوةى وآلت

 ةت/ بؤ كارى خؤىهةَلز امحد حممد/ مؤَل
 :8/1/2020ليذنةى شارةوانس طواستنةوةو طةياندنس طةشتوطوزار لة 

 جنات شعبان عبداهلل/ مؤَلةت
 كالرة عوديشو يعقوب/ مؤَلةت

 :8/1/2020ليذنةى كاروبارى تةندروستس و ذينطةى مافس بةكاربةر 
 زانا خالد مسايل/ مؤَلةت

 ؤبوونةوةى هةبووجالل حممد امني/ مؤَلةت/ لة ليذنةى ياسايي ك
 :8/1/2020ليذنةى ثةيوةنديةكانس رةوةندى كوردستانس 

 بةَلَين امساعيل حاجس/ مؤَلةت/ لة ليذنةى دارايي كؤبوونةوةى هةبوو
 حممد سعدالدين/ مؤَلةت/ لة ليذنةى دارايي كؤبوونةوةى هةبوو

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

كةةةمان بةَلَس زؤر سوث مةةةى كارة كةةةمس بةرنا طةةةى ية بةةة بِر سةةت  سةةتا دة لةةةمان ئَي نةةدامانس ثةر بةةةِرَيزان ئة اس، 
لةةة  يةةةكان  كةةةرة عةقَل شةةبةرةكان و كارتَي مةةاددة هؤ سةةاى  ثةةرؤذة يا سةةةر  طةةدان لة لةةة دةن يةةة  كةةة بريتي كةةةين  دة
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كةةةانس ) حةةوكمس ماددة بةةةةثَيس  عةةرياق،  سةةةتان ـ  نةةةاوخؤى 90،91،92،96،97هةةةرَيمس كورد ثةةةيِرةوى  ( لة
نةةةى  نةةدةكان و ليذ نةةة تايبةةة طةةرى ليذ ثةرلةمانس كوردستان بؤ ئةو مةبةستة داوا لةبةِرَيزان سةرؤك و جَي
يةَةنن،  تةةان ب ياسايي دةكةين فةرموون بؤ شوَينس خؤيان، ئةطةر جَيطر لَيرة نيية دةتوانن بِرياردةر لةطةَل خؤ

 كاك سؤران فةرموو.
 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 لةمان.بةِرَيز سةرؤكس ثةر
مةةارة ) 16/10/2019لة  سةةراوى ذ سةةتثاكس 219بة نوو سةةتةى دة سةةاى دة هةةةموارى يا سةةتثاكس  سةةتةى دة ( دة

سةةتا  تةةا ئَي ضةةؤن  بةةةنَس  يةةةكمان  كةةارم ِروونكردنةوة كةةردووة، داوا بةةةِرَيز  لةةةمانس  سةةةرؤكايةتس ثةر سةةتةى  ئارا
 نةخراوةتة بةرنامةى كار و ئاراستةى ليذنةى ياسايي نةكراوة؟ زؤرسوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:َيز د.ِرَيواز فايق حسبةِر

 بةَلَس زؤر سوثاس، كاك مةم فةرموو.
 بةِرَيز مم بورهان حممد قانع:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
بةةة  شةةت  يةةة، ثاَلث يةةة ثَيموا نةةةوة هة كةةؤى ثةرلةمانتارا بةةة  ئةمةى كة باسس دةكةن كَيشة و ثرسَيكة ثةيوةندى 

نةةدار 30ة من زياد لة )( ِرةنط 60و  59و  58ماددةكانس )  يةةةنس ثةيوة سةةتةى ال سةةراوم ئارا سةةيار و نوو ( ثر
سةةيارةكان؟ وةآلم  يةةان ثر شةةتوون  سةةراوةكان رؤ تةةةوة، نوو بةةؤ نةهاتؤ مةةةةان  مةةس حكو سةةتا وةآل تةةا ئَي بةةَس،  كرد
كةةردووة  سةةةر  سةةةمان لة نةهاتؤتةوة هيوادارم طِروتينَيكس زياتر بةوة بدرَى لة دانيشتنةكانس ِرابردووش دا ق

 كَيشة ضارةسةر بكرَى، سوثاس.ئةو 
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَس سوثاس، كاك كاروان فةرموو.
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
مةةةاددةى ) طةةةةى )69بةةةةثَيس  نةةةدامَيكس 2( بِر سةةةاندنس ئة كةةةة داواى ثر يةةةة  بةةةؤى هة لةةةةمانتارَيك  هةةةةر ثةر  )

بةةةواذووى )ئةجن مةةة  لةةةمان، ئَي نةةدامانس ثةر شةةس ئة سةةةر شة يةةةك لة بةةةواذووى  كةةات،  يةةران ب مةةةنس وةز ( 21و
لةةة  سةةينةوة،  بةةؤ لَيثر بةةَس  لةةةمان  مةةادةى ثةر يةةي ئا يةةرى دارا بةةةِرَيز وةز كةةة  ئةندامس ثةرلةمان داوامان كردووة 

مةةاددةى ) 9/12 لةةة  طةة70ياداشتةكةمان ئاراستةى سةرؤكايةتس ثةرلةمان كردووة  لةةةوة 3ةى )( لةبِر بةةاس   )
( رؤذ 7دةكات ئةطةرهاتوو نةيتوانس ياخود ثَيويستس بة ِروونكردنةوة يان ثَيويستس بة لَيكؤَلينةوة هةبوو )

كةةارم  نةةةبوون داوا بةةةِرَيزيان ئامادة سةةتا  تةةا ئَي ثةةةِريوة  تةةَس  يةةةش  ئةةةم مودة نةةةوة،  بةةؤ وةآلمدا يةةة  لةَةةتس هة مؤ
 ِروونكردنةوة بدةن، زؤر سوثاس.
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:واز فايق حسبةِرَيز د.ِرَي

سةةؤران  بةَلَس سةبارةت بةوةى جةنابتان نووسراوى جةخت كردنةوة دةكةين، سةبارةت بة ثرسيارةكةى كاك 
ضةةاودَيرى  لةةةذَير  كةةة  سةةتانةى  ئةةةو دة هةةةموو  ئةةةوةى  بةةةآلم لةبةر هةةاتووة،  مةةان  مةةة بؤ يةةة ئَي سةةتس دا وا لةِرا

شةةكاليةتس ب سةةتا ئي سةةتانن، ئَي لةةةوة ثةرلةمانس كورد مةةان  مةةة بري يةةة، ئَي كةةةيان هة كةةة، مودة ضةةوونس ماددة ةسةر
كةةة  تةةةى  ئةةةو كا نةةة  ةةةان ئة ةي نةةدرَيت، و بةةؤ داب يةةان  سةةةرؤكس تازة بةةَس  سةةتانة دة ئةةةو دة هةةةموو  كةةة  كةةردةوة 
كةةاك  حةةازرن،  سةرؤكَيكس تازة دَيت، بؤ ئةوةى كة بتوانني بة ئاسانس مامةَلةى لةطةَل بكةين، ليذنةى ياسايي 

 علس فةرموو.
 ةِرَيز علس محة صاحل:ب

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
سةةةرؤكايةتس  سةةاندنس  طةةةَل ثر يةةن، لة يةَةك دا هةةةموو وةزير سةةاندنس  طةةةَل ثر مةةان لة كةةو خؤ مةةة وة يةةارة ئَي د
سةةيار  يةةة، ثر سةةيار هة سةةاندن، ثر ثةةَيش ثر نةةاوخؤ  ثةةةيِرةوى  بةةةثَيس  هةةةر  بةةةآلم  شةةداين،  مةةةنس وةزيراني ئةجنو

ةآلمةكةت موقنع نيية، واذووى ديارى كراوى ذمارةى ئةندامانس ثةرلةمان دةكةى، وةآلمت بؤ دةطةِرَيتةوة، و
تةةةحقيقاتس  تةةةوة  مةةت وةرنةطرتؤ بةةةتَيك وةآل كؤدةكةيتةوة، ئةطةر نا بؤ منوونة تؤ ثرسيارت هةية لةسةر با

 تيا نةكردووة، لة كوَى بووة يةكسةر بضيتة مةرحةلةى ثرساندن، سوثاس.
 ؤكس ثةرلةمان:ن/ سةربةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

نةةةى  ئةةةو مةرحةال بةةةَلَس  يةةة؟  يةةرى داراي سةةاندنس وةز سةةتت ثر سةةيارة؟ مةبة لةةةو ثر ضةةيية  سةةتت  بةةةَلَس مةبة
نةةدامَيكس  مةةس ئة سةةتةوخؤ وةآل نةةاتوانس ِرا تةةؤ  كةةة  كةةردووة، كا سةةياريان  تَيثةِراندووة، بؤية ناردوومانة ئَيمة، ثر

 ثةرلةمان بةيتةوة، كاك علس فةرموو.
 :بةِرَيز علس محة صاحل

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 من ناوى هيض بةِرَيزَيكم نةهَيناوة، ياداشتةكةم بينيوة، تؤ دايرَيكت، ِراستةوخؤ ِرؤيشتووى بؤ ثرساندن.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

كةةر سةةياريان  ئةةةوان ثر نةةةبِريوة،  يةةان بةَلَس ئةوة سةرؤكايةتس قةرار دةدات ئسوَلس خؤى بِريوة يان  دووة وةآلم
يةةة  تةةةوة، بؤ بةةؤ نةهاتؤ يةةان  وةرطرتووة، وةآلمةكةيان بةدَل نةبووة، جارَيكس تر ثرسياريان كردووةتةوة وةآلم
سةةت  بةةَس، دة يةةا  ثرساندنيان كردووة، كاك كاروان لَيرة ئَيمة دةرفةتس ئةوةمان نيية جواب و جواب دانةوةى ت

سةةةروان بة بةرنامةى كار دةكةين، دةرفةت نيية، تةواو، وةآل مم دايةوة لةجياتس تؤ بةطوَيرةى ثةيِرةو، كاك 
 فةرموو.

 بةِرَيز سروان حممد علس:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 لة كؤبوونةوةى ليذنة، مؤَلةت دراوم، نةك نةهاتووم، ئةطةر ئةوة ضاك بكرَى، سوثاس.
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 يةكةمس بةرنامةى كار؟ كاك بذار فةرموو. بةسةرضاو، فةرموون بِرطةى
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 ئةمة دةقي ِراثؤرتس ليذنةى هاوبةشة:

 بؤ سةرؤكايةتس ثةرلةمانس كوردستان
 بابةت/ ِراثؤرتس هاوبةش

مرؤظ و ليذنةى كاروبارى ليذنةى كاروبارى ياسايي و ليذنةى كاروبارى كؤمةآليةتس و داكؤكس كردن لة مافس 
تةندورستس و ذينطة و مافس مرؤظ، ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش  و ئةجنومةنة خؤجَييةكان، رؤذى سَس شةممة 

ثةةؤرتس  12كاتذمَير  7/1/2020ِرَيككةوتس  سةةينس ِرا سةةتس نوو بةةة مةبة مةةدا،  شةةيان ئةجنا كؤبوونةوةى هاوبة
شةةنيا ئةةةو ثَي شةةتنةوةى  شةةكةش هاوبةش، بؤ تاوتوَى كردن و داِر نةةةوة ثَي نةةدامانس ثةرلةما يةةةن ئة رانةى كةلةال

هةةةرَيمس  لةةة  يةةةكان  كةةةرة عةقَل شةةبةرةكان و كارتَي مةةاددة هؤ سةةاى  ثةةرؤذةى يا شةةنيازة  بةةة ثَي بةةةت  كةةراون تاي
 كوردستان ـ عرياق لة خوَيندنةوةى دووةمدا ليذنةكان طةيشتنة ئةم ئةجنامانةى خوارةوة:

شةةبةرةكان و  سةبارةت بة ناونيشان دوو ثَيشنيار هةية، مةةاددة هؤ ثَيشنيارى يةكةم/ وةك خؤى ثرؤذة ياساى 
 كارتَيكةرة عةقَليةكان لة هةرَيمس كوردستان ـ عرياق.

شةةبةرةكان و  مةةاددة هؤ نةةةوةى  سةةاى بةرةنطاربوو ثةةرؤذة يا شةةة،  نةةةى هاوبة شةةنيارى ليذ شةةنيارى دووةم/ ثَي ثَي
 كارتَيكارة عةقَليةكان لة هةرَيمس كوردستان ـ عرياق.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:ز د.ِرَيواز فايق حسبةِرَي

بةَلَس زؤر سوثاس، ئَيمة ثَيشنيارى يةكةم دةخةينة دةنطدان وةكو خؤى، بةِرَيزان ئةندامانس ثةرلةمان ئَيمة 
كةةةم  شةةنيارى ية شةةةكانة، ثَي دوو ثَيشنيارمان هةية يةكيان وةك خؤى، يةكَيكيان هس ثَيشنيارى ليذنةى هاوبة

شةةانس وةك خؤى ناونيشانس ثر ؤذة ياساكة وةك خؤى هةر ئةندامَيكس بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية ناوني
شةةنيازى  شةةنيارى دووةم ثَي يةةة، ثَي كةةةس ني بةةدات؟  ثةةَس  طةةس  فةةةرمووَيت دةن ثرؤذة ياسايةكة وةكو خؤى بَس با ب

بةةَس  ليذنةى هاوبةشة هةر ئةندامَيكس بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ناونيشانس ثرؤذةكة بةو شةةَيوةية 
كةةرا، 94كة ليذنة هاوبةشةكان ثَيشنياريان كردووة، بةَلَس بةِرَيزان بة دةنطس ) ( ئةندامس ثةرلةمان ثةسةند 

يةةةتس  كةةة وةك خؤ سةةايةكة  بةِرَيزان بةِرَيز سةرؤكس ليذنةى ياسايي فكرةيةكس هةية، ئةو ماددانةى ثرؤذة يا
شةةنيارَيكس ئةسَل ئةوةية كة جةنابتان ِراثؤرتس ليذنةكانتان ل كةةرا، ثَي سةةةر  ةبةردةستة ئةوةى كة طفتوطؤى لة

طةةدان و  تةةة دةن هةية كة مةرج نيية هةمووى خبوَينردَيتةوة، لةبةرئةوةى زؤر زؤرن، تةنها ئيزافاتةكان خبرَي
كةةةم  مةةاددةى ية بةةذار  كةةاك  يةةة؟  ئةةيعزازى هة خبوَيندرَيـتةوة، ئةوةش ثَيشنيارى ئةم ليذنة بةِرَيزانةية، كةس 

 فةرموو.
 



 13 

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

شةةنيارى  شةةنيارى دووةم/ ثَي خةةؤى، ثَي كةةةم/ وةك  شةةنيارى ية سةبارةت بة ماددةى يةك دوو ثَيشنيار هةية، ثَي
مةةاددة ) سةةةآلتانةى  ئةةةو دة بةةةثَيس  شةةة،  نةةةى هاوبة طةةةى )91ليذ لةةةمانس 4( بِر نةةاوخؤى ثةر ثةةةيِرةوى  ( لة

شةةنيار كوردستان كة بةليذنةى  كةةة ثَي نةةةى  ئةةةو بذاردا ياسايي و ليذنة تايبةةةندةكان دراوة، ئَيمة كؤبةندى 
نةةة ِروو و  شةةنيارانة دةخةي ئةةةم ثَي نةةةوةى دووةم دا  شةةتنس خوَيند لةةة داني كراون لةاليةن ئةندامانس ثةرلةمان 

 داوا دةكةين خبرَيـتة دةنطدان:
  1ماددةى/

هةةةمان 22جنريةى )وةك خؤى تةنها ثَيناسةيةك بؤ طةِرانةوة بة ز نةةس  ( زياد بكرَيت، طةِرانةوة، دووبارة كرد
سةةةر  تةةايي لة حةةوكمس كؤ ضةةوونس  كةةراوة، دواى دةر نةةووس  سةةايةدا دةق  لةةةم يا كةةة  يةَةك  لةةة تاوان تاوان يان زياتر 

 تاوانس ثَيشز.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

لةةةمان، نةةدامانس ثةر بةةةِرَيزان ئة سةةوثاس،  خةةؤى،  بةةةَلَس زؤر  يةةةكَيكيان وةك  يةةة،  شةةنيارمان هة مةةة دوو ثَي ئَي
فةةة  سةةةيةكيان ئيزا بةةؤ ثَينا نةةاوة  شةةةكان داييان نةةة هاوبة يةكَيكيشيان وةك خؤى لةطةَل ئةو ئيزافةيةى كة ليذ
تةةةعريفيان  بةةَس،  يةةاتر دة يةةان ز كردووة بؤ طةِرانةوة بؤ تاوان كة لةناو ياسايةكةدا عقوبةكةى بةهَيزتر دةبَس 

طةةةَل كردووةتةوة،  لةةةمان لة بةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكس  هةةةر ئة جةةار  كةةةم  ئَيستا هةردووكس دةخةينة دةنطدان، ية
سةةت  بةةا دة بةةدات  ئةوةية وةك خؤى وةك ئةوةى كة لةِراثؤرتس ليذنة هاوبةشةكان هاتووة، دةنط بة ماددةكة 

يةة خةةؤى ئةوة كةةردووة، وةك  فةةةى  بةةةش ئيزا نةةةى هاو كةةة ليذ ئةةةوةى  لةةة بةرز بكاتةوة؟ وةك خؤى بةبَس  كةةة  ة 
مةةان  شةةةى زؤر مةةة كَي نةةن ئَي ِراثؤرتس ليذنةى هاوبةش، تةبعةن دواى ثياضوونةوةى زمانةوانس، بؤ خؤتان دةزا
عةةة   خةةؤم زؤر قةنا هةبوو لةِرووى زمانةوانس، بةِرَيزان بابيخوَينَيتةوة بةِراستس ئاوا بةو شَيوةية نازامن بؤ 

 اك بذار فةرموو.ثَيس نيية، وةك خؤى خبوَيننةوة لةطةَل ئيزافةكةى، ك
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
سةةاية  ئةةةم يا سةةتةكانس  بةةؤ مةبة خةةؤى،  سةبارةت بة ماددةى يةك دوو ثَيشنيار هةية، ثَيشنيارى يةكةم/ وةك 

 ماناكانس ئةم دةستةواذة و زاراوةكانس بةرامبةريان دا دانراون:
 هةرَيم: هةرَيمس كوردستان ـ عرياق -1

 زارةت: وةزارةتس تةندروستس هةرَيم ـ عرياقوة -2

 وةزير: وةزيرى تةندروستس هةرَيم ـ عرياق -3

 سةنديكاى دةرمانسازان: سةنديكا دةرمانسازانس هةرَيمس كوردستان ـ عرياق -4

 سةنديكاى ثزيشكان: سةنديكاى ثزيشكانس هةرَيمس كوردستان ـ عرياق -5
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يةةان ثَيك -6 شةةتس  يةةةكس سرو هةةةر ماددة شةةبةرةكان:  شةةتةكانس ماددة هؤ لةةة خ كةةة  نةةةى  لةةةو ماددا نةةراو  هَي
 يةكةم و دووةم و سَس يةم و ضوارةمس هاوثَيضس ئةم ياسايةدا هاتوون

شةةتةكانس  -7 لةةة خ نةةةى  لةةةو ماددا نةةراوة  يةةان ثَيكهَي شةةتس  يةةةكس سرو هةةةر ماددة يةةةكان:  كةةارة عةقَل كارتَي
 ثَينجةم و شةشةم و حةوتةم و هةشتةمس هاوثَيضس ئةم ياسايةدا هاتوون

مةةانس  ثَيشينة -8 نةةس دةر سةةت كرد نةةاو درو كيمياييةكان: ئةو توخم يان ثَيكهاتة كيمييانةية كة دةضنة 
ثزيشكس خاوةن كاريطةرى دةروونس وردةكارييةكانس لة هةردوو خشتةى نؤيةم و دةيةمس هاوثَيضس 

 ئةم ياساية دا هاتوون

طةةانس ثَيكرد -9 يةةان بازر طةةانس بازرطانس ثَيكردنس ناِرةوا: ضاندنس ماددة هؤشبةرةكان  يةةاخود بازر نةةة  نيا
سةةايةدا  لةةةم يا ثَيكردن بة كارتَيكارة عةقَلس يان ثَيشينة كيمياييةكانة بةثَيضةوانةى ئةو حوكمانةى 

 هاتوون

نةةاو  -10 بةةؤ  هاوردةكردن: هَينانس ماددةى هؤشبةر و كارتَيكارة عةقَلس و ثَيشينة كيمياييةكانة 
 هةرَيم

هؤشبةر و كار تَيكارة عةقَلس و ثَيشينة هةناردةكردن و بردنةوةى يان طواستنةوةى ماددة  -11
تةةَس  بةةةِرَيطاى  يةةاخود  كةةة،  تةةانس دي كيميياييةكانة بؤ دةرةوةى هةرَيم، ض لةناوةوةى عرياق يان بؤ وآل
تةةةوة،  كةةردنيش دةطرَي هةةةناردة  لةةةنوَى  سةةةر  كةةردن  هةةةناردة  نةةاى زاراوةى  ثةِربوون يان ترانزَيت ما

 سةر ثَيضةوانةكةىتةنها مةطةر بةَلطينةيةك قةرينة هةبَس لة

شةةينة  -12 عةةةقَلي و ثَي كةةارة  شةةبةر و كارتَي دةستدار: حيازة و خاوةندارَيتس دةستدارى ماددة هؤ
 كيميايةكانة، بةهةر سيفةتَيك بَيت و بةهةر مةبةستَيك بَيت

كةةةارة  -13 يةةةان كارتَي شةةةبةر  مةةةاددةى هؤ سةةةتهَينانس  سةةةةكانس بةدة شةةةت ثرؤ نةةةس ط سةةةت كرد درو
تةةةكردن و طؤِر كةةة بةفاَل سةةةى عةقَليةكان  تةةةوة، ثرؤ كةةة دةطرَي شةةَيوةيةكس دي بةةؤ  شةةَيوةيةك  يةةان لة ين

مةةس  شةةَيوةى دووة طؤِرينيش واتا طؤِرينس ماددةيةكة لة شَيوةى يةكةميةوة بؤ دروست كردنيةتس لة 
 دا

شةةةينة  -14 يةةةان ثَي عةةةةقَلس  كةةةارة  يةةةان كارتَي شةةةبةر  مةةةاددة هؤ نةةةةوةى  هةةةةمهَينان: جياكرد بةر
 كيمياييةكانة لةبنةضة ِرووةكيةكانيان

بةةة طري -15 يةَةت  لةةةخؤ بطر شةةبةر  اوة: هةر تَيكةَلةيةكس رةق يان شل ياخود طازى كة ماددةى هؤ
 ى ماددةى يةكس ئةم ياسايةدا هاتووة 8و 7و  6ثَيس ئةوةى لة بِرطةكانس 

سةةتدارى و  -16 نةةةوة و دة نةةان و طرت كةةردن و دةرهَي سةةت  بازرطانس ثَيكردن: بةرهةمهَينان و درو
شةة بةةؤ فرؤ شةةنت و ثَيشكةش كردن و خستنةِرووة  كةةرين و فرؤ كةةردن و  بةةةش  يةَةدان و دا نت و رةواج ث

سةةتنةوة و  بةةةترانزَيت طوا شةةنت و  نةةاردن و ثَيدارؤي كةةردن و  سةةيفةتَيك دةالىل  هةةةر  ِرادةست كردن بة
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لةةةو  يةةةكَيك  لةةة  يةةةن دا كة يةَةوان دوو ال لةةة ن نةةة  نةةدطريى كرد هةةةناردةكردن و نَيوة هةةاوردةكردن و 
 كردانةوةى لةم بِرطةيةدا هاتوون

كس هؤشبةرى هةمواركراو لةِرووى بؤهَيلةوة )جينيا( ئةو ِرووةكة خؤرسكانةن كة بة ِرووة -17
 مةبةستس ىَل دةستكةوتنس ماددة هؤشبةرةكان لةِرووى بؤهَيلةوة هةموار دةكرَين

كةةةم  -18 ثزيشك: ثزيشكس مؤَلةت دراوة بة ثَيس ياساى بةركارى سةنديكاى ثزيشكان كةاليةنس 
 يشكس دا لة زانكؤيةكس عرياقس يان هاوتاكةى بةدةست هَينابَيتبِروانامةى بةكالؤريؤسس لة ثز

سةةازان  -19 سةةةنديكاى دةرمان بةةةركارى  سةةاى  بةةةثَيس يا تةةدراوة  سةةازى مؤَلة سةةاز: دةرمان دةرمان
كةةةى  يةةان هاوتا قةةس  يةةةكس عريا لةةة زانكؤ سةةازى دا  سةةس لةدةرمان مةةةى بةكالؤريؤ كةةةم بِروانا يةةةنس  كةال

 بةدةستهَينابَيت

ى كراو: ِرَيطةدانة بة تَي ثةِربوونس بارى شةحنة ناِرةوا يان طومان ِرادةست كردنس ضاودَير -20
بةةةرةو  مةةةوة  لةةة هةرَي يةةةكان  شةةينة كيمياي يةةان ثَي عةةةقَلس  كةةارة  يةةان كارتَي شةةبةر  مةةاددة هؤ لةةة  لَيكراو 
دةوَلةتَيكس ديكة بة ئاطادارى دةسةآلتة تايبةةةندةكان و لةذَير ضاودَيريياندا بؤ مةبةستس زانينس 

شةةوَي تةةا  نةةس كؤ سةةتطري كرد كةةردن و دة شةةكرا  كةةة و ئا لةةة تاوانة طةةةِران  بةةةدوا  كةةة و  سةةتس بارة نس مةبة
 ناسنامةى ئةجنام دةرانس ئةو كةسانةى دةستيان لةم كارةدا هةية

نةةراو  -21 يةةةكانس ثَيكهَي كةةارة عةقَل شةةبةر و كارتَي مةةاددة هؤ شةةتنس  ليذنةى باآل: ليذنةى باآل نةهَي
 بةثَيس حوكمةكانس ئةم ياساية

 رى دووةم/ ثَيشنيارى ليذنةى هاوبةشثَيشنيا 
مةةاددة   سةةةآلتانةى  ئةةةو دة طةةةى  91بةثَيس  نةةةى  4بِر كةةة بةليذ سةةتان  لةةةمانس كورد نةةاوخؤى ثةر ثةةةيِرةوى  لة

يةةةن  كةةراون لةال شةةنيار  كةةة ثَي نةةةى  ئةةةو بذاردا نةةدى  لةةة كؤبة نةةدةكان دراوة ئَيمة نةةة تايبةةة سةةايي و ليذ يا
نةةة شةةتنس خوَيند لةةة داني لةةةمان  نةةدامانس ثةر كةةةين ئة نةةة ِروو و داوا دة شةةنيارانة دةخةي ئةةةم ثَي وةى دووةم دا 

 خبرَيـتة دةنطدان:

 زياد بكرَيت. 22وةك خؤى تةنها ثَيناسةيةك بؤ طةِرانةوة بة زجنريةى  1ماددةى/
نةةووس   -22 طةِرانةوة، دووبارة كردنس هةمان تاوان يان زياتر لة تاوانَيك كة لةم ياسايةدا دةق 

 كمس كؤتايي لةسةر تاوانس ثَيشز.كراوة، دواى دةرضوونس حو
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

طةةةَل  يةةةتس لة بةَلَس زؤر سوثاس، وةك خؤى بؤ خوَيندنةوة، لةطةَل ثَيشنيارى ليذنة هاوبةشةكان كة وةك خؤ
خةةؤى  كةةةم وةك  طةةةدان، ية نةةة دةن هةةةردووكيان دةخةي سةةةتا  نةةةوة، ئَي سةةةيةك طةِرا فةةةكردنس ثَينا هةةةةر ئيزا

خةةؤى  بةةةش وةك  ئةندامَيكس بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة وةك خؤى ببَيتة ماددة يةك؟ ليذنةى هاو
دايناوةتةوة تةنها يةك ثَيناسةى ئيزافة كردووة كة ثَيس واية زةرورة، ئةمةى ئَيستا دة ةينة دةنطدان وةك 

بةة كةةردووة،  فةةةيان  ئةةةوةى خؤيةتس بةبَس ئةوةى كة ليذنة هاوبةشةكان ئيزا بةةؤ  لةةةمان  نةةدامانس ثةر ةِرَيزان ئة
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لةةة  كةةة  خةةؤى يةكَي مةةة وةك  نةةدةوة، ئة جةةةنابتانس خوَي زياتر تَس بطةين، وةك خؤى ئةوة بوو كة كاك بذار بؤ 
مةةادام  بةةووة  يةةان وا موقتةرةحةكان بةبَس هيض ئيزافةيةك، شتَيكس تر هةية كة ليذنةى ياسايس بة تايبةتس ثَي

سَيك كة ماددةى هؤشبةر بةكاردَينَيت حوكم دةدرَى حوكمةكةى تةواو دةكات، باسس طةِرانةوة دةكات واتا كة
لةةةناو  تةةاوان  هةةةمان  سةةةر  جارَيكس تر دةيفرؤشَس بؤ منوونة موتاجةرةى ثَس دةكات، جارَيكس تر دةطةِرَيتةوة 

تةةاوان د بةةؤ  نةةةوة  يةةة طةِرا يةةان وا سةةايي ثَي نةةةى يا شةةز ياسايةكةدا، لةناو ثرؤذةكةدا سزاكةى زياترة، ليذ بةةَس ثَي ة
كةةةم وةك  شةةنيارين ية بةةةردةم دوو ثَي سةةتا لة مةةة ئَي سةةايةكة، ئَي ثةةرؤذة يا ثَيناسة بكرَى ئينجا باس بكرَى لةناو 
سةةةكردنس زاراوةى  بةةةبَس ثَينا خؤى بةبَس، ثَيناسةكردنس طةِرانةوة، هةركةسَيك لةطةَل ئةوةية كة وةك خؤى 

نةةةى طةِرانةوة ئةو ماددةية ببَيتة ماددةيةكس يةكةم لةن بةةدات، ليذ نةةط  فةةةرموى دة بةةا ب او ئةم ثرؤذة ياساية 
نةةط، 25هاوبةش طةِرانةوةى تَيداية كاك زانا، وةك خؤى بةبَس ئةوةى ليذنةى هاوبةش، بةَلَس بةِرَيزان ) ( دة

فةةةيان  سةةايي ئيزا نةةةى يا نةةدةكان و ليذ نةةة تايبةةة بةةةِرَيز ليذ ئةوةى دووةم وةك خؤى لةطةَل ئةو ئيزافةيةى 
سةةوثاس، ) كرد، ناتوانن فةةةرموون زؤر  بةةةش 68دووجار دةنط بدةن جةنابتان،  نةةةى هاو ئةةةوةى ليذ نةةط  ( دة

 ، فةرموون.دكرا، ماددةى دواترثةسةن
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( هيض ثَيشنيارَيك نيية، كةواتة وةك خؤي بةم شَيوةية:2سةبارةت بة ماددةي )
 ة ئةمانةي خوارةوةية:ئاماجنةكاني ئةم ياساي

خؤ ثاراسنت لة ئاَلوودةبوون بة هةر يةكَيك لة ماددة هؤشبةر يان كارتَيكةرة عةقلييةكان و خارث -1
 بةكارهَينانيان و ضارةسةركردني كةساني ئاَلوودةبوولة نةخؤشخانةكاني تايبةتكراو بة ضارةسةري.

نةهَيشتين بازرطاني ثَيكردني ناِرةوا بة ماددة  ثةرةثَيداني دةزطاكاني هةرَيم ئةوانةي ثةيوةنديدارن بة-2
 هؤشبةر يان كارتَيكارة عةقلي يان ثَيشينة كيمياييةكان ياخود خراث بةكارهَينانيان.

ضِركردنةوةي ِرَيكارةكاني نةهَيشتين بازرطاني ثَيكردن و ئاَلوطؤريكردني ناِرةواي ماددةي هؤشبةر يان  -3
 يمياييةكان و سنووردار كردني بآلوبوونةوةيان.كارتَيكارة عةقلي ياخود ثَيشينة ك

مسؤطةركردني جَيبةجَي كردني كاراي ثةمياننامةي نَيودةوَلةتييةكاني ثةيوةنديدار بةو ماددة هؤشبةر  -4
و كارتَيكارة عةقلي و ثَيشينة كيمياييانةي كؤماري عرياق ثةسةندي كردوون يان تياياندا ئةندامة باوةي لة 

 كراو بن.هةرَيميش دا كارثَي
فةراهةمكردني دروسيت مامةَلة كردن بة ماددة هؤشبةر و كارتَيكارة عةقلي و ثَيشينة كيمياييةكان بؤ -5

 مةبةسيت ثزيشكي و زانسيت و ثيشةسازي.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس
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امَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئةم ماددةية هيض ثَيشنيارَيكي لةسةر نيية، هةر ئةند
ئةوةية ئةم ماددةية وةكو خؤي كة بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي خوَينديةوة ثةسةند بكرَي با بفةرموَي 

 (.3( دةنط ثةسةند كرا، ماددة )98دةنط بدات؟  بةَلَي زؤر سوثاس، بة )
 
 

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( ضوار ثَيشنيار هةية:3بة ماددةي )سةبارةت 

 ثَيشنياري يةكةم: 
 وةك خؤي تةنيا لة بِرطةي )سَييةم(دا نوَينةرَيكي وةزارةتي ئةوقاف بؤ ليذنةي باآل زياد بكرَي.

 ثَيشنياري دووةم: 
ي وةك خؤي تةنيا لة بِرطةي )سَييةم(دا نوَينةرَيكي وةزارةتي ثةروةردة و نوَينةرَيكي وةزارةتي ِرؤشنبري

 زياد بكرَي.
 ثَيشنياري سَييةم:

 وةك خؤي:
يةكةم/ ليذنةيةك لة وةزارةت بة ناوي ليذنةي باآلي نةهَيشتين ماددة هؤشبةر و كارتَيكارة عةقلييةكان 

 ثَيك دةهَينرَيت.
 دووةم/ ليذنةي باآل بة سةرؤكايةتي وةزير دةبَيت و جَيطرةكةشي جَيطري ئاسايشي طشيت هةرَيم دةبَيت.

 ةنداماني ليذنةي باآل لةمانةي خوارةوة ثَيك دَيت:سَييةم/ ئ
 بةِرَيوةبةري طشيت فةرمانطةي كاري هونةري لة وةزارةت. -1

 بةِرَيوةبةري ضاودَيري تةندروسيت دةرووني. -2

 بةِرَيوةبةري ثةميانطاي ثزيشكي دادي. -3

 بةِرَيوةبةري دةستةي طومرطةكان. -4

 بةِرَيوةبةري ثؤليسي طومرط. -5

ةم اليةن و وةزارةتانةي خوارةوة كة ثلةي هيض كاميان لة بةِرَيوةبةري نوَينةرَيكي هةر يةك ل -6
 طشيت كةمز نةبَي:

 ديواني ئةجنومةني وةزيران. -أ

 وةزارةتي داد. -ب

 وةزارةتي دارايي و ئابووري. -ج

 وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي. -د
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 وةزارةتي كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاو. -ه
 وةزارةتي ناوخؤ. -و
 دةزطاي ئاسايش.-ز
 نوَينةرَي هةر يةك لة سةنديكاكاني ثزيشكان و دةرمانسازان. -ح

ضوارةم/ وةزير فةرمانبةرَيكي وةزارةت لة ثلةي وةزيفي لة بةِرَيوةبةر كةمز نةبَيت وةك بِرياردةري 
 ليذنةي باآل دةستنيشان دةكات.

شتين بازرطاني ثَينجةم/ سةرؤكي ليذنةي باآل بؤي هةية بانطهَيشيت هةر شارةزايةك لة بواري نةهَي
ثَيكردني ناِرةوا بة ماددة هؤشبةر يان كار تَيكارة عةقلييةكان بكات بة مةبةسيت وةرطرتين بؤضووني بَي 

 ئةوةي مايف دةنطداني هةبَيت.
 ثَيشنياري ضوارةم: 

 ثَيشنياري ليذنةي هاوبةش وةك خؤي بِرطةي ضوار بةم شَيوةيةي لَي بكرَيت:
ةزارةت كة ثلةي وةزيفي لة بةِرَيوةبةر كةمز نةبَي وةك بِرياردةري ضوارةم/ وةزير فةرمانبةرَيكي و

 ليذنةي باآل دةستنيشان دةكات.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

زؤر سوثاس، لة ضوارةم كاك بذار ضوارةم )وةزير فةرمانبةرَيكي وةزارةت( ئةو ئةها ئةوةي لة )ثلةي 
وة بكوذَيننةوة الي خؤتان، تةنها ئةوة، ضونكة ئةوة لة خوارةوة ثَيشنيار كراوة، بةِرَيوةبةر كةمز نةبَي( ئة

هةَلةيةكي تةبعة، بةِرَيزان ئَيمة ئَيستا لةبةردةمي ضوار ثَيشنيارداين، يةكةم/ وةك خؤي تةنها لة بِرطةي 
َيزي ثةرلةمان لةطةَل سَييةم نوَينةرَيكي وةزارةتي ئةوقاف بؤليذنةي باآل زياد بكرَي، هةر ئةندامَيكي بةِر

( 5ئةوةية كة نوَينةرَيكي وةزراةتي ئةوقاف زياد بكرَي بؤ ليذنةي باآل با بفةرموَيت دةنط بدات، بةَلَي، )
 كةس، بةَلَي ِرؤذان خان، فةرموو، نوقتةي نيزامي؟ ثةيوةندي بةو ماددة هةية؟.

 بةِرَيز ِرؤذان ابراهيم علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 لةسةر كؤي ثرؤذةكة.وةَلالهي 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 با دةنطدان تةواو بكةين.
 بةِرَيز ِرؤذان ابراهيم علي:

سةبارةت بة بِرطةي يةكةميش بةرنامةي كاري سةر دةنطدانا ثرؤذة ياساي ماددة هؤشبةر و كارتَيكارة 
بني، نوكةش دةنطدانة، ئةز دبينم ديسان باشزة عةقلييةكان، وةكي ثَيشز كو ثةخشي ِراستةوخؤ ِراطرت

 بَيتة ِراطرتيَن، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس
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بةَلَي، تةنها بؤ دةنطدان لةسةر ثرؤذة ياساي ماددة هؤشبةر و كارتَيكارة عةقلييةكان، تةنها بؤ بِرطةي 
قانونةكة، بةس بؤ بِرطةي يةكةم، لة بِرطةي دووةم دا يةكةم ثةخش ِرابطرَين تا دةنط دةدةين لةسةر 

ثةخش دةكةينةوة، ضةند ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية تةنها بؤ بِرطةي يةكةم ثةخش 
ِرابطرين؟ ثَيشزيش دةنطمان لةسةر داوة، دروستة تةنها ثةخش، ثرؤتؤكؤَل تةسجيل دةكات، بةِرَيز 

 ا بؤ بِرطةي يةكةم، لة بِرطةي دووةم دا دةكرَيتةوة ثةخشةكة. بةِرَيوةبةري ِراطةياندن تةنه
دووةم بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ثَيشنياري دووةم وةك خؤي تةنها نوَينةرَيكي وةزارةتي ثةروةردة و 
 نوَينةرَيكي وةزارةتي ِرؤشنبريي زياد بكرَي، ضةند ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة نوَينةري

 ( دةنط. 32ئةو دوو وةزارةتة بةِرَيزةش لةوَي بن؟ بةَلَي زؤر سوثاس، )
ثَيشنياري سَييةم وةك خؤي، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية وةك خؤي بَي؟ بةَلَي، كةسي 

 لةطةَل نيية.
ن كة وةزير دواي ئةوة ثَيشنياري ضوارةم ئةوةية كة يةك ئيزافةيان بؤ كردووة ليذنة هاوبةشةكا

فةرمانبةرَيكي وةزارةت كة ثلةي وةزيفي لة بةِرَيوةبةر كةمز نةبَي وةك بِرياردةري ليذنةي باآل 
دةستنيشان دةكات، وةك خؤي لةطةَل ئةو زياد كردنة، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة 

 دةست بةرز بكاتةوة، غةَلةتَيكي تةبعة وةك خؤي لةطةَل ئةو زيادكردنة ماددةكة ثةسةند بكرَي بفةموَي
كاك بةَلَين، اليدا تةواو، وةك خؤي ئيزافةي تَيداية لة ضوارةم دا اليبةن، غةَلةتي تةبعة، زؤر سوثاس، 

 ( دةنط.40ثَيشنياري ليذنةي هاوبةش ثةسةند كرا بة )
 ماددةي دواي ئةوة، فةرموو.

 مريان: رؤوف مصطفىبةِرَيز شاخةوان 

 كي ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤ
 ( دوو ثَيشنيار هةية:4سةبارةت بة ماددةي )

 ثَيشنياري يةكةم:
 (.1% + 50وةك خؤي تةنيا لة بِرطةي دووةم و سَييةمدا ِريذةي ياسايي كؤبوونةوةكان دةنطدان بكرَيتة )

 ثَيشنياري دووةم:
 وةك خؤي:

رؤكةكةي كؤدةبَيتةوة و سةرؤك بؤي يةكةم/ ليذنةي باآل بةاليةني كةم مانطي جارَيك لةسةر بانطهَيشيت سة
 هةية لة هةر كاتَيكي ديكةي ثَيويست دا بانطهَيشت بؤ كؤبوونةوة بكات.

(ي ئةنداماني تةواو دةبَيت و لة 2/3دووةم/ ِرَيذةي ياسايي كؤبوونةوةي ليذنةي باآل بة ئامادةبووني )
 ة دةكات.حاَلةتي ئامادةنةبووني سةرؤك يان جَيطرةكةي سةرؤكايةتي كؤبوونةوةك

سَييةم/ بِريارةكاني ليذنةي باآل لة ِرَيطاي دةنطدان و بة زؤرينةي ذمارةي ئامادةنةبوواني دةنطدةر 
 وةردةطريَيت و ئةطةر دةنطةكان يةكسان بوون ئةو اليةنةي دةنطي سةرؤكي لةطةَل داية ثَيش دةخرَيت.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

( لةبةردةي دوو 4زان ئةم ماددةية هيض ثَيشنيارَيكي لةسةر نيية، ئَيمة بؤ ماددةي )زؤر سوثاس، بةِرَي
 ثَيشنيارين: 

( 1%+50يةكةم/ بِرطةي دووةم و سَييةم وةك خؤيان بن، بةآلم ِرَيذةي ثَيويست بؤ كؤبوونةوة بكرَيتة )
ئةو ثَيشنيارةية با دةنط  يةكةم جار ئةوة دةخةينة دةنطدان هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل

 ( كةس.3بدات، بةَلَي زؤر سوثاس، )
ئةوةي دووةم خؤي هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية ماددةكة وةكو خؤي ثةسةند بكرَي با 

 ( دةنط وةك خؤي ثةسةند كرا، فةرموون.82بفةرموَي دةنط بدات،  بةَلَي زؤر سوثاس، بة )
 مريان: مصطفىرؤوف بةِرَيز شاخةوان 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( سَي ثَيشنيار هةية:5سةبارةت بة ماددةي )

 ثَيشنياري يةكةم:
 وةك خؤي تةنيا بِرطةي )حةوتةم( بةم شَيوةي لَي بكرَيت:

ساآلنة سوود وةرطرتن لة ِرؤذي جيهاني بةرةنطاربوونةوةي ماددة هؤشبةرةكان بة ئاماجني بآلوكردنةوةي 
اري سيمينار و ؤركشؤثي و بايةخدان بة ئاسيت ِرؤشنبريي و عةقلي و فيكري طةجنان و هؤشياري لة بو

 بآلوكردنةوةي ناميلكةي ساآلنة لةضوارضَيوةي خؤثاراسنت لة مةترسييةكاني ئاَلودةبوون.
 ثَيشنياري دووةم:

ِرووي وةك خؤي تةنيا لة هةردوو بِرطةي حةوتةم و دةيةم بكرَيتة يةك بِرطة و دةستةواذةي )لة 
ماددييةوة( لة بِرطةي دةيةم البربَيت و ئةم ِرستةية زياد بكرَيت بؤ بِرطةي )ضواردةيةم( )نوَيكردنةوةي 

( بة جؤرَيك كة بطوجنَيت لةطةَل ئةو 11( تا )1ئةو خشتانةي كة هاوثَيضي ئةم ياسايةن لة خشتةي )
اذوو كراون و ثةيِرةو دةكرَين، هةروةها ِرَيككةوتنة نَيودةوَلةتيانة لةاليةن كؤماري عرياقي فيدراَلةوة و

 سوود وةرطرتن لة ِرَيكخراوي تةندروسيت جيهاني.
 ثَيشنيازي سَييةم:

 وةك خؤي:
 ليذنةي باآل ئةم ئةركانةي خوارةوة لة ئةستؤ دةطرَيت:

يةكةم/ داناني سياسةتي طشيت بؤ هاوردةكردني هةر جؤرَيك لة ماددة هؤشبةر و كارتيكارة عةقلي و 
ة كيمياييةكان و هةناردةكردني طواستنةوة و بةرهةم هَينان و دروستكردن و طرتنةوة و شيكردنةوة ثَيشين

و ضاندن و خاوةنبوون و دةستداري و دةستهَيناني )إحراز( بازرطاني كردن و كِرَين  فرؤشنت و ِرادةستكردن 
يناني بة هةر ِرَيطايةك يان و وةرطرتن و نووسيين بةِراضَيتةي ثزيشكي و ثَيداني لة دةرماخنانةكان و ه
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نَيوةندطريي كردن لة هةر يةكَيك لةم كردانة بة مةبةستةكاني ثزيشكي يان زانسيت ياخود ثيشةسازي بةو 
 مةرجةي بة ثَيي مؤَلةتي وةزير بيت لة ضوارضَيوةي  سياسةتي طشيت هةرَيم دا.

ي تايبةةةند لة كاروباري ماددة دووةم/ هةماهةنطي طرتين هاوكاري لةطةَل وةزارةت و اليةنةكاني ديكة
 هؤشبةر و كارتَيكارة عةقلييةكان لة هةرَيم بؤ بةديهَيناني ئاماجنةكاني ئةم ياساية.

سَييةم/ هةماهةنطي كردن لةطةَل اليةنة تايبةةةندةكاني حكومةتي فيدراَل بؤ هَينانةدي ئاماجنةكاني ئةم 
 ياساية. 

ري بؤ نةهَيشتين بازرطاني كردني ناِرةوا بة ماددة هؤشبةرةكان و ضوارةم/ داناني سزاتيجي نيشتيماني طشتط
خراث بةكارهَيناني كارتَيكارة عةقلي و ثَيشينة كيمياييةكان سةرةِراي ئامادةكردني ثالن و ثرؤطرام بؤ 

 جَيبةجَي كردنيان.
هؤشبةرةكان و ثَينجةم/ طرتنةبةري ِرَي و شوَيين ثَيويست بؤ نةهَيشتين دياردةي بةكارهَيناني ماددة 

خةراث بةكارهَيناني كارتَيكارة عةقلييةكان بة ثَيي ميتؤدَيكي زانسيت ضاكسازي و ضارةسةركاري كةساني 
 ئاَلودة بوو.

شةشةم/ دياريكردني بِري ئةو ماددة هؤشبةر و كارتَيكارة عةقلي و ثَيشينة كيمياييةكان كة دةبَيت ساآلنة 
طوازرَينةوة يان بةرهةم بهَينرَين ياخود بة مةبةستةكاني زانسيت و هاوردة بكرَين يان هةناردةبكرَين يان ب

 ثزيشكي بضينرَين.
حةوتةم/ ساآلنة سوود وةرطرتن لة ِرؤذي جيهاني نةهَيشتين ماددة هؤشبةرةكان بؤ مةبةسيت 
بآلوبوونةوةي هؤشياري طشيت سةبارةت بة مةترسييةكاني بةكارهَيناني ماددة هؤشبةرةكان يان بازرطاني 

 ردني ناِرةوا ثَييان ياخود خراث بةكارهَيناني ماددة هؤشبةر و كارتَيكارة عةقلي و ثَيشينة كيمياييةكان.ك
هةشتةم/ هانداني لَيكؤَلينةوة و توَيذينةوةي زانسيت لة بوارة جياجياكان تايبةت بة نةهَيشتين بازرطاني 

ث بةكارهَينانيان و ئةجنامداني ثَيشرِبكَيي كردني ناِرةوا بة ماددة هؤشبةر و كارتَيكارة عةقلييةكان و خرا
 ساآلنة و بةخشيين ثاداشيت ماددةي و هانداني ثةخشيين خةالتي نةختينة بة سةركةوتووان.

نؤيةم/ ثَيشنيازكردني بؤ دامةزراندن و ثةرةثَيداني دامةزراوة تةندروسيت تايبةت بة ضارةسةركردني 
كارة عةقلييةكان و دةستةبةركردني ثَيداويسيت ية كةساني ئاَلودةبوو بة ماددة هؤشبةر و كارتَي

 بنةِرةتييةكان لة فةرمانبةراني لَيهاتوو بؤ ئةم ضارةسةريية لةطةَل ئامَير و كةرةستةي ثَيويست.
دةيةم/ هانداني ِرَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني ثةيوةنديدار بة ثرسةكاني نةهَيشتين بازرطاني كردني 

ر و كارتَيكارة عةقلييةكان يان خةراث بةكارهَينان و كؤمةك كردنيان لة ِرووي ناِرةوا بة ماددة هؤشبة
 ماددي و مةعنةوييةوة.

يازدةهةم/ طرَيبةست كردني لةطةَل شارةزاياني خاوةن لَيهاتووي زانسيت و ثراكتيكي بؤ سوود وةرطنت لَييان 
 ي ئةم ياساية.لة هةر بوارَيك لةو بوارانة هاوكار دةبَيت لة هينانةدي ئاماجنةكان
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دوازدةهةم/ ثَيكهَيناني ليذنةي تايبةةةند لة هةر كاروبارَيك لة كاروبارةكاني ماددة هؤشبةر و كارتَيكارة 
 عةقلييةكان و ثَيشينة كيمياييةكان.

سَيزدةهةم/ هانداني كاديرة ثزيشكي كؤمةآليةتييةكان بؤ كاركردن لةو دامةزراوانةي ثةيوةنديدارن بة 
 ة هؤشبةر و كارتَيكارة عةقلييةكان و ضارةسةركردني ئاَلودةبووان بة ماددة هؤشبةرةكان.نةهَيشتين مادد

( كة هاوثَيضي ئةو ياسايةن بة 11( تا )1ضواردةيةم/ نوَيكردنةوةي ساآلنةي خشتةكاني ذمارة )
مة هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي تةندروسيت فيدراَل بة جؤرَيك كة بطوجنَيت لةطةَل ئةو ِرَيككةوتنا

 نَيودةوَلةتيانةي لةاليةن كؤماري عرياق ثةسةند كراون.
 سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

( سَي ثَيشنيار هةية، يةكةم ئةوةية كة 5زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، سةبارةت بة ماددةي )
ؤذي جيهاني بةرةنطاربوونةوةي ماددة هؤشبةرةكان بة خوَينديانةوة بةِرَيزيان، )ساآلنة سوود وةرطرتن لة ِر

ئاماجني بآلوكردنةوةي هؤشياري لة بواري سيمينار و وَيركشؤث و بايةخدان بة ئاسيت ِرؤشنبريي و عةقلي 
و فيكري طةجنان و بآلوكردنةوةي ناميلكةي ساآلنة لةضوارضَيوةي خؤثاراسنت و مةترسييةكاني 

دةَلَي وةك خؤي تةنها بِرطةي حةوتةم بةو شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة، هةر ئاَلودةبوون( ثَيشنياري يةكةم 
ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ماددةكة وةكو خؤي لةطةَل داِرشتنةوةي بِرطةي حةوتةم 

 ( دةنط.2بةو شَيوةية كة خوَيندرايةوة با دةنط بدات،  بةَلَي )
بِرطةي حةوتةم و دةيةم بكرَيتة يةك بِرطة و دةستةواذةي )لةِرووي ثَيشنياري دووةم وةكو خؤي هةردوو 

ماددييةوة( لة بِرطةي دةيةم البربَي و ئةم ِرستةية زياد بكرَي بؤ بِرطةي ضوارةم )نوَيكردنةوةي ئةو 
خشتانةي كة هاوثَيشي ئةو ياسايةن لة يةك بؤ دة بة جؤرَيك كة بطوجنَين لةطةَل ئةو ِرَيككةوتنامة 

َلةتييانةي لةاليةن كؤماري عرياقي فيدِرالةوة واذوو كراون و ثةيِرةو دةكرَين و هةروةها سوود نَيودةو
وةرطرتن لة ِرَيكخراوي تةندروسيت جيهاني، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية ماددةكة بةم 

ك خؤي هةر ئةندامَيكي ( دةنط زؤر سوثاس، دواي ئةوة وة84شَيوةية ثةسةند بكرَي با دةنط بدات، )
( دةنط 82بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية وةكو خؤي ماددةكة ثةسةند بكرَي با دةنط بدات، بةَلَي بة )

 ثَيشنياري دووةم ثةسةند كرا.
 (.6فةرموون ماددةي )

 مريان: رؤوف مصطفىبةِرَيز شاخةوان 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ارَيك نيية وةك خؤي:( هيض ثَيشني6سةبارةت بة ماددةي )

 بةِرَيوةبةرايةتي طشيت نةهَيشتين هؤشبةر لة دةزطاي ئاسايش ئةم ئةركانةي لة ئةستؤ دةبَيت:
 بةرةنطاربوونةوةي ئةو تاوانانةي ئةم ياساية سزاي لةسةر داناون و دةستطريكردني ئةجنامدةراني. -1
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اييانةي بة ثَيضةوانةي طرتين زةبت ئةو ماددة هؤشبةر و كارتَيكارة عةقلي و ثَيشينة كيمي -2
 حوكمةكاني ئةم ياساية بازرطانيان ثَيوة دةكرَيت.

هاوكاريكردن لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكان لة هةرَيم و كؤماري عرياق و ئةوانةي تايبةةةندن  -3
 بة كاروباري ماددة هؤشبةر و كارتَيكارة عةقلييةكان بة هةماهةنطي لةطةَل ليذنةي باآل.

داتاي تايبةت بةو كةسة عرياقي و بيانيانةي لةسةر تاواني بازرطاني كردني  دؤكيومَينت كردني -4
ناِرةوا بة ماددة هؤشبةر و كارتَيكارة عةقلي و ثَيشينة كيمياييةكان حوكم دراون و بةدواداضووني 
ضاالكييةكاني ئَيستايان بؤ خؤثاراسنت لة دووبارة طةِرانةوةيان بؤ ئةجنامداني تاواني نوَي و 

 ري ِرَي و شوَيين ياسايي ثَيويست بؤ ئةم خؤثاراستنة.طرتنةبة
ضاودَيري كردني ئةم كةسانةي بة ثَيي ئةو ياساية مؤَلةت دراون بة هاوردةكردن يان هةناردةكردن  -5

يان طواستنةوة يان دروست كردن، ياخود دةستداري ماددةي هؤشبةر يان كارتَيكاري عةقلي بؤ 
وورةكاني ِرَي و شوَينة دياريكراوةكان ئةو مؤَلةتانة و دَلنيابوون بؤ ثابةندبوونيان بة سن

طرتنةبةري ِرَي و شوَيين ياسايي بةرامبةر بة سةرثَيضيكاران ئةجنامداني ئةو ثرؤسةي ضاودَيري 
كردنةش كة لةم بِرطةيةدا دةقنووس كراوة بة هةماهةنطي نَيوان وةزارةت و سةنديكاي 

 دةرمانسازان دةبَيت.

وةندةكاني طواستنةوة بؤ زامن كردني بة كارنةهَيناني ئامرازةكاني طواستنةوة ضاودَيري كردني نَي -6
لة ئةجنامداني تاوانَيك بة ثَيي ئةم ياساية سزاي بؤ دانراوة ئةوةش بة هةماهةنطي لةطةَل اليةنة 

 ثةيوةنديدارةكان دةبَيت.
ي دراوسَي و عةرةبي و ئاَلوطؤركردني زانياري لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكان لة عرياق و وآلتان -7

نيودةوَلةتيية ثةيوةنديدارةكان بة كاروباري ماددة هؤشبةرةكان بؤ بةدةست هَيناني زانياري 
 سةبارةت بة تؤِرةكاني بازرطاني كردن بة ماددة هؤشبةر و كارتَيكارة عةقلييةكان.

نة عرياقي ية جَيبةجَي كردني حوكمة دادوةرييةكان لةطةَل فةرمانةكاني دةستطريكردن كة لةالية -8
 ِرَي ثَيدراوةكان لة ِرووي ياساييةوة دةرضوون وتايبةتن بةو تؤمتبار و حوكم دانةوةي لة هةرَيمن.

جَيبةجَي كردني ِرَيككةوتنامةكاني هاوكاري ياسايي دادوةري و ئةمين و ِرادةستكردني تاوانباران  -9
دراواني ناعرياقي كة لة هةرَيم  لة نَيوان عرياق و وآلتاني ديكةدا سةبارةت بة تؤمةتباران و حوكم

دا لةسةر ثرسةكاني بازرطاني كردن بة ماددة هؤشبةر و كارتَيكارة عةقلييةكان يان خراث 
بةكارهَينانيان دةستطريكراون بة ثَيي ئةو ِرَيسايانةي لةم بارةيةوة ثةيِرةو دةكرَين، بة هةماهةنطي 

 لةطةَل اليةنة فيدراَلية ثةيوةنديدارةكان.

كردن لةطةَل وةزارةت لة ضوارضَيوةي ثرؤطرامةكاني سزاتيجيةتي نيشتيماني هاوكاري  -10
بةرةنطاربوونةوةي ماددة هؤشبةر و كارتَيكارة عةقلييةكان بة مةبةسيت ِرَيكخستين خولي ِراهينان 
بؤ كارمةندةكاني بواري ئاسايشي ئةم بةِرَيوةبةرايةتي ية طشتية لة بواري نةهَيشتين بازركاني 
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ناِرةوا يان خةراث بةكارهَيناني كارتَيكارة عةقلييةكان لة ثَيناوي ثةرةثَيداني لَيوةشاوةي ثَيكردني 
 و طةشةثَيداني ئةزموونيان.

 
 
 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

ةية زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية ئةم مادد
( 91وةكو خؤي ثةسةند بكرَي با دةنط بدات؟ تةنها ئةو ثَيشنيارة هةية، ماددةكة وةك خؤي، بةَلَي بة )

 دةنط ثةسةند كرا، دواي ئةوة فةرموون، بةَلَي كاك بةَلَين.
 بةِرَيز بةَلَين إمساعيل حاجي إبراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كراوة ضؤتة بةردةم ئةنداماني ثةرلةمان، خوَيندنةوةي ئةو ثرؤذة ياساية خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ 

دووةمي بؤ كراوة و موناقةشة ئةوة جةلسةي دةنطدانة، تكا دةكةم لة ثَيناو طَيِرانةوةي كات ئةو ماددانةي 
كة ثَيشنيازي ئيزافةيان نيية وةك خؤيةتي، ثَيويست ناكات خبوَيندرَيتةوة بةِراسيت، يةعين بةس بؤ ئةو 

 وةك خؤيةتي ثَيشنيازي ئيزافةي نية يةكسةر خبرَيتة دةنطدانةوة، زؤر سوثاس.ماددانةي كة 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 بةَلَي كاك شاخةوان، فةرموو.
 مريان:: رؤوف مصطفىبةِرَيز شاخةوان 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( سَي ثَيشنيار هةية:7سةبارةت بة ماددةي )

 ةكةم: ثَيشنياري ي
 وةك خؤي تةنيا بِرطةي ضوارةم بةم شَيوةي لَي بكرَي:

سةنتةرةكة لة ئاسيت بةِرَيوةبةرايةتي دا بَيت و فةرمانبةرَيكي خاوةن شارةزايي و ثسثؤري لة ساآلني 
( ساَل كةمز نةبَيت و هةَلطري بِروانامةي بةكالؤريؤس بَي لة زانسيت كؤمةآليةتي 10خزمةتي لة )

 ت.سةرؤكايةتي دةكا
 ثَيشنياري دووةم وةك خؤي:

يةكةم/ وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي بة هةماهةنطي لةطةَل وةزارةت سةنتةرَيكي شياندنةوةي كةساني 
ئالودةبوو بة بةكارهَيناني ماددة هؤشبةر يان كارتَيكارة عةقلييةكان دادمةزرَينَيت و بة ثَيي ثَيويست 

 .سةنتةري ديكة لة ثارَيزطاكان دةكرَيتةوة
دووةم/ ئةو سةنتةرةي لة بِرطةي يةكةمي ئةم ماددةيةدا دةقنووس كراوة تايبةت دةبَيت بةوانةي بة 
بِرياري دادوةر ئازاد )إفراج( دةكرَين، ياخود لة فةرمانطةي ضاكسازي نةوجةوانان بة كؤتايي هَيناني 
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ردنيان بؤ نؤرينطةي دةرووني حوكمةكانيان ئازاد دةكرَين، لة نةخؤشخانة دةهَينرَينة دةرةوة يان هامشؤ ك
و كؤمةآليةتي ِرادةطريَيت ليذنةكاني ثةيوةنديدار بة بارةكانيان بة هةماهةنطي لةطةَل وةزارةت بِريار 

 لةسةر بارودؤخيان و ثابةندكردنيان بة ثرؤطرامةكاني شياندنةوة دةدةن.
رامَيكي طوجناو بؤ شياندني سَييةم/ )سةنتةري( لة بِرطةي يةكةمي ئةم ماددةيةدا دةقنووس كراوة ثرؤط

ئارةزوومةندان بؤ فَيبووني ثَيشةكييةكي طوجناو لةطةَل لَيوةشاوةييان و خستنةسةر كاريان دادةنَين بة 
جؤرَيك كة داهاتي طوجناويان بؤ مسؤطةر بكات، سةرةِراي بةدواداضووني جَيبةجَي كردني بةرنامةكاني 

 ديكة ضاودَيري بِريارلَيدراويان بؤيان.
ةم/ سةنتةرةكة بؤي هةية بؤ جَيبةجَي كردني ثرؤطرامةكةي ثشت بة ثسثؤري دةرووني و ضوار

 و رَينوَينكارى ئاينس و لَيهاتوو ببةستَس.كؤمةآليةتي 
كةةة  سةةثؤرى  شةةارةزايس ث خةةاوةن  بةةةرَيكس  يةَةت و فةرمان يةةةتس دةب سةةتس بةِريوةبةرا لةةة ئا سةةةنتةرةكة  جةةةم:  ثَين

 ةبَيت سةرؤكايةتس دةكات.( ساَل كةمز ن10سااَلنس خزمةتس لة )
ثَيشنيارى سَييةم ثَيشنيارى ليذنةى هاوبةش، وةك خؤى تةنها بِرطةى يةكةم بكرَيتة دووةم وة بةو شَيوةية 

 جَيبةجَيبكرَيت، بكرَيتة دوو بِرطة. 
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:واز فائق حسبةِرَيز د.رَي

طةةةى ( سَس ثَيشنيار هةية وةكو 7سوثاس، بةِرَيزان بؤ ماددةى ) لةةة بِر يةَةت  فةةة بكر شةةت ئيزا خؤى، تةنها يةك 
سةةااَلنس  كةةة  سةةثؤرى  شةةارةزايس و ث خةةاوةن  بةةةرَيكس  يةةة و فةرمن ضوارةم سةنتةرةكة لة ئاستس بةِرَيوةبةرايةتيا

لةةة ) مةةةتس  يةةةتس 10خز سةةتس كؤمةاَل لةةة زان يةَةت  بةةةكالؤريؤس ب مةةةى  هةةةَلطرى بِروانا نةةةبَيت و  كةةةمز  سةةاَل   )
سةةوثاس، سةرؤكايةتس دةكا، هةر ئةندا بةةدا؟ زؤر  نةةط  بةةا دة شةةنيازةية  ئةةةم ثَي طةةةَل  مَيكس بةرَيزى ثةرلةمان لة

 كةسس لةطةَل نيية. 
 ثَيشنيارى دووةم وةك خؤى هةر ئةندامَيكس بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية وةك خؤى بَي.

نةةدامَيك هةةةر ئة طةةة  بةةة دوو بِر يةَةت  كةةةم بكر طةةةى ية تةةةنها بِر بةةةش  نةةةى هاو شةةنيازى ليذ بةةةِرَيزى سةةَييةم ثَي س 
كةةرا. 75ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية با دةست بةرز كاتةوة؟ سوثاس، بةدةنطس ) سةةةند  لةةةمان ثة نةةدامس ثةر ( ئة

نةةةوانس  لةةة رووى زما كةةارى  بةِرَيزان ئةندامانس ثةرلةمان ئةو طؤرانكاريانةى لة وةك خؤى كراون تةنها طؤران
ئةةةوةَيكما مةةة  ئةةةوةى ئَي بةةةر  نةةدَيك زاراوةوة، لة مةةةى هة كةةة تةرجة لةةةوةى  يةةة  تةةةرةدوودَيكمان هة يةةة  ن هة

بةةة دوو  نةخوَينرَيتةوة ئةطةر رةزامةند بن ئةو طؤرانكاريانةى كردوومانن تةنها بة ئيزنس خؤتان دواومانن 
خةةؤى  لةةة وةك  كةةارى  يةةةوة طؤران لةةة رووى زمانةواني تةةةنها  كةةردووين  كةةارى  يةةش هاو كةةاك )مم( نةةةوان وة  زما

سةةةر  كردووة، لةبةر ئةوةى ئةو ثَيشنيارةى نةةةوة  تةةريش هاتي كاك )بةَلَين( جارَيكس تريش وةان و جارَيكس 
ئةوةى بيخوَينينةوة قةلةقييةكة بؤ ئةوةية دوايس ئةندامَيكس بةِرَيزى ثةرلةمان بَلَس ئةو ماددةية كة ئَيستا 

نةةةوانيي و لةةة رووى زما مةةة  عةةادةى  داتان ناوة وةكو ئةوة نيية كة لة ناو راثؤرتس ليذنة هاوبةشةكاناية، ئَي ئي
كةةةس  ئةةو  يةةة  شةةكيلةمان ني هةةيض مو مةةة  نةةدن ئَي طةةةر رةزامة تةةان، ئة سةةةر دواى خؤ سياغةوة كردوومانةتةوة لة
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لةةة  كةةة  نةةةى  يةةة زمانةوانيا ئةةةو طؤرانكاري بةةةِرَيز  طةةدان  نةةة دةن يةةة؟ ئة ةي ئةةيعزازى هة كةةةس  ئيعزازى نيية، 
لةةة بةةةتس  نةةس با بةةةبَس ئيعادةكردنةوةى سياغة و زاراوةكان بةبَس دةستكارى كرد نةةدن  كةةراوة رةزامة خةةؤى  وةك 

كةةاك  بةةدا.  نةةط  نةةدة دة خوَيندنةوةى وةك خؤيانة ئَيمة ثرؤسةى دةنطدان ببةين بةِرَيوة؟ هةركةسَيك رةزامة
 )اميد(، فةرموون.

 بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن: 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

بةة تةةةوة،  كةةؤل راستة كات دةطةرَيتةوة زؤر ئاسايية لةو بارة كات بطةرَي يةَةك ثرؤتؤ هةةةر دةق نةةةوةى  ةاَلم خوَيند
نةةةزانس  لةةةمان  نةةدامس ثةر كةةة ئة بةةدةين  يةَةك  بةةة دةق نةةط  نةةاكرَى دة يةَةت،  ئةةةوة دةدر تؤمارى دةكا دةنط لةسةر 

 دةنط بة ض دةدات، سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فائق حس

تةة ئةةةم راثؤر سةةس  سةةس دةقيقة، خؤى مشكيلةكة ئةوةية سياغةك لةسةر ئةسا سةةةر ئةسا سةةياغةكة لة نةةاكرَى،  ة 
يةةدم،  مةةن موتةرةد سةةتس  بةةة را نةةةوة،  سةةياغةى دةكة ئةةةوان  نةةةوة و  ئةةةوان دة وَين صةةات  لةةة ان ئةوة دةكرَى كة 

 بيخوَيننةوة، فةرموون.
 مريان: رؤوف مصطفىبةرَيز شاخةوان 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 ( سَس ثَيشنيار هةية:8سةبارةت بة ماددةى )

 (:8ماددةى )
نةةةك  يةَةنن  يةةةكان به ثَيشنيارى يةكةم: وةك خؤى تةنها حكومةت خؤى ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكارة ئةقلي

 بازرطان.
سةةةتنةوة و - هةةةةناردةكرن و طوا كةةةردن و  هةةةاوردة  لةةَةةتس  سةةةَييةم مؤ شةةةس  خةةةؤى، بة شةةةنيارى دووةم: وةك  ثَي

 مةرجةكانس:
سةةتنةوةيان  هاوردةكردنس ماددةى هؤشبةر و كارتَيكارة ئةقلس و ثَيشينة-1 كيمياييةكان و هةناردةكرن و طوا

سةةايش  نةةدةكانس ئا نةةة تايبةةة نةةدى الية ئةةةوةى رةزامة بةةَس دواى  يةةر دة نةةدى وةز بةةة رةزامة يةةان  لةَةةت  بةةة مؤ
 وةردةطريَيت.

(ى كانونس يةكةمس هةموو ساَلَيكيش 31مؤَلةت بؤ ماوةى يةك ساَل دةكرَى نوَى بكرَيتةوة لة رَيكةوتس ) -2
 .كؤتايس ثَيدَيت

يةةةكان  -3 لة ثَيدانس مؤَلةتدا بِرى دياريكراوى ئةو ماددة هؤشبةرة ياخود كارتَيكارة ئةقليانة ثَيشينة كيمياي
لةةة  سةةتنةوةى داوة  رةضاو دةكرَى كة ليذنةى بااَل رةزامةندى لةسةر هاوردةكردنس يان هةناردةكردنس يان طوا

 هةمان ئةو ساَلةدا كة مؤَلةتةكةى تَيدا دةدرَيت.
 ارى سَييةم: ثَيشنيارى ليذنةى هاوبةشة، وةك خؤى تةنها بِرطةى دووةم بةم شَيوةى لَيبكرَيت:ثَيشني-
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 مؤَلةت بؤ ماوةى يةك ساَلة و دةكرَى نوَى بكرَيتةوة. 
 

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فائق حس 
ها حكومةت بؤى هةبَس ماددةى بةِرَيزان ئَيمة لةبةر دةمس سَس ثَيشنيارين، يةكةميان وةك خؤى بَيت بة تةن

قةةس  طةةةَل دة لةةةمان لة بةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكس  هةةةر ئة نةةان،  نةةةك بازرطا نةةَس  يةةةكان بَي هؤشبةر و كارتَيكارة ئةقلي
طةةةَل 11ماددةكةية بةو شَيوةية با دةنطس ثَيبدا؟ ) لةةةمان لة ( دةنط. وةك خؤى هةر ئةندامَيكة بةِرَيزى ثةر

طةةةَل ئةوةية وةك خؤى بَس با دةست بةرز ك هةةاوةش لة نةةةى  اتةوة؟ كةسس لةطةَل نيية. سَييةم ثَيشنيارى ليذ
ئةوةية كة وةك خؤى بَيت تةنها بِرطةى دووةم بةو شَيوةية لَيبكرَيت كة مؤَلةت بؤ يةك ساَلة و دةكرَى نوَى 

بةةة د ،بكرَيتةوة سةةوثاس  تةةةوة؟ زؤر  طةةس هةر ئةندامَيكس بةِرَيزة ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية با دةست بةرز كا ةن
 (، فةرموون.9( ئةندامس ثةرلةمان ثةسةند كرا، ماددةى )65)

 مريان: رؤوف مصطفىبةرَيز شاخةوان 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 ( ثَيشنيارَيك نيية وةك خؤى9سةبارةت بة ماددةى )
 (:9ماددةى )

هةةةنارد يةةان  هةةاوردة  يةةاوى  شةةينةى كيم تةةةوة نابَس ماددةى هؤشبةر يان كارتَيكارى ئةقلس يان ثَي يةةان بطوازرَي ة 
يةةان  يةَةت  يةةةتس بكر يةةاخود خاوةندار كةةرَى  سةةت ب يةةاخود درو يةَةت  هةةةم بهَينر يةةاخود بةر ضةةَينرَيت  يةةاخود ب
يةةان  كةةرَى  يةَةوة ب شةةتنس ث كةةرين و فرؤ يةةان  نةةرَى  سةةت بهَي بةةة دة يةةان  كةةرَى  سةةتبةردار ب يةةاخود دة بةكاربهَينرَيت 

بةةة رادةست بكرَى يان بازرطانس ثَيوة بكرَى يان لة رووى ثزيشكي يةوة سةرف بكرَى يان بة نوسينس رةضةتة 
نوسينس رةضةتةى ثزيشكس بدرَيت ياخود سةوداى ثَيوة بكرَى يان بةهةر سيفةتَيك بَس دةستس ىَل هةَلبطريَى 
سةةتس و  يةةان زان شةةكس  سةةتةكانس ثزي لةةة مةبة طةةة  كةةرَى، بَيج سةةةروة ب نةةةى  يان نَيوةندطريى لة يةكَيك لة و كردا

 و مةرجانةش لةم ياسايةدا دةق نووس كراون.تةنها بةثَيس ئةو حاَلةت 
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فائق حس

بةةا 9ماددةى ) يةةة  ئةةةو ماددة طةةةَل  لةةةمان لة بةةةِرَيزى ثةر ( وةكو خؤى هيض ثَيشنيارَيك نيية، هةر ئةندامَيكس 
 ةوة، فةرموون.( ئةندامس ثةرلةمان ثةسةند كرا ماددةى دواى ئ66بفةرموَيت دةنط بدا؟ بة دةنطس )

 مريان: رؤوف مصطفىبةرَيز شاخةوان 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 ( هيض ثَيشنيارَيك نيية وةك خؤى:10سةبارةت بة ماددةى )
 (:10ماددةى )

مةةاددةى ) خةةوارةوة 8يةكةم: ئةو مؤَلةتةى كة لة  نةةةى  بةةةم اليةنا تةةةنها  كةةراوة  نةةووس  سةةايةدا دةق  ئةةةم يا (ى 
 دةدرَيت:
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طةةةكانس -1 كةةةة فةرمان يةَةدانراو  سةةتس دانث نةةةةوةى زان نةةدةكانس توَيذي سةةتييةكان و ناو ثةةةةميانطا زان هةةةرَيم و 
 ثسثؤرةكانيان ثَيويستس بة بةكارهَينانس ماددة هؤشبةر يان كارتَيكارة ئةقلييةكانة.

يةةان -2 كةةة كارةكان خاوةنس كارطةكانيش شيكردنةوةى كيميايس يا ثيشةسازى يا خؤراكس يا هةر شتَيكس ديكة 
 ستس بة بةكارهَينانس ماددةى هؤشبةر يا كارتَيكارى ئةقليية.ثَيوي
يةةان  -3 شةةبةر  مةةاددةى هؤ نةةةى  ئةةةو دةرمانا سةةتكردنس  بةةة درو لةَةةت دراون  خاوةنس ئةو كارطة و شوَينانةى مؤ

 كارتَيكارى ئةقلس دةخرَيتة ناو ثَيكهاتةكانيانةوة.
 و.نووسينطةكانس راطةياندنس تايبةت بة دةرمانس مؤَلةت ثَيدرا -4

لةةةو  نةةةى  ئةةةو مةرجا طةةةر  تةةةوة ئة لةَةةت رةت بكا شةةينس مؤ يةةة بةخ بةةؤى هة هةةؤدار  يةةارَيس  دووةم: وةزير بة بِر
 ياسايةدا هاتوون دةستةبةر نةببوون.

مةةةنس  بةةةركارى ئةجنو سةةايس  مةةةكانس يا سَييةم: بِريارى وةزير بة رةتكردنةوة شياوى تانة لَيدانة بةثَيس حوك
 ن هةر ياسايةكس ديكة كة جَيطةى دةطرَيتةوة.  عرياق يا-شوراى هةرَيمس كوردستان

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فائق حس 
طةةس 10سوثاس، ماددةى ) ( وةك خؤى هةر ئةندامَيكس بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَليةتس با دةنطس ثَيبدا؟ بة دةن

 (، فةرموون.11( ئةندامس ثةرلةمان ثةسةند كرا، ماددةى )71)
 مريان: رؤوف مصطفى بةرَيز شاخةوان

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 ( دوو ثَيشنيار هةية:11سةبارةت بة ماددةى )

 (:11ماددةى )
 ثَيشنيارى يةكةم: وةك خؤى تةنها بِرطةى دووةم بةم شَيوةى لَيبكرَيت:

رييةكة وةزير بة هةماهةنكس لة طةَل ليذنةى بااَلى بةرةنطار بوونةوةى ماددة هؤشبةرةكان بؤى هةية داواكا
 قبووَل بكات يان رةت بكاتةوة.

 ثَيشنيارى دووةم، وةك خؤى:
يةةان -1 شةةبةر  مةةاددةى هؤ سةةتنةوةى  يةةان طوا هةةةناردةكردن  يةةان  هةةاوردةكردن  لةَةةتس  سةةةى مؤ ئةةةو كة سةةتة  ثَيوي

خةةؤى و  كارتَيكارة ئةقلس يان ثَيشينةى كيمياوى ثَيدراوة داواكارييةك ثَيشكةشس وةزارةت يكات و تَيدا كارى 
هةةاوردةى ناوني يةةازة  بةةة ن كةةة  تةةة روو  يةةة خبا كةةارة ئةقلي شانس كارةكةيس و ناوى ئةو ماددة هؤشبةرة يان كارتَي

هةةةناردة  يةةان  بكات يا بيطوازَيتةوة لةطةَل سروشت و ثَيكهاتة و بِرةكةى، هةروةها ئةو مؤَلةتس هاوردة كردن 
يةَةس دراوة تةةةوة ث ئةةةو واَل مةةةتس  يةةةن حكو كةةة لةال سةةتنةوةى  يةةاخود طوا كةةراوة  كةةردن  هةةاوردة  مةةاددةى ىَل  كةةة 

تةةةواوى  طةةةَل  سةرةراى ئةو هؤكارانةى كة بوونةتة ثاساو بؤ ئةو كارةى هةروةها رَيكةوتةكةى بة نزيكةى لة
 ئةو زانياريانةى كة وةزارت لَيس داوا دةكات.
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كةةر -2 يةةارى  يةةدا د بةةِرةى تَي ئةةةو  يةةاخود  تةةةوة  يةةان رةت بكا كةةةم وةزير بؤى هةية داواكارييةكة قبوَل بكات  او 
 بكاتةوة بة رةضاو كردنس ئةو مةبةست و حاَلةت و مةرجانةى لةم ياسايةدا هاتوون.

 
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فائق حس

يةةاد  مةةة ز سوثاس، بةِرَيزان ئةندامانس ثةرلةمان دوو ثَيشنيارمان هةية، ثَيشنيارى يةكةم وةك خؤى بةاَلم ئة
شةةبةرةكان بكرَى بةم شَيوةيةى لَيبكرَى،   بة هةماهةنكس لة طةَل ليذنةى بااَلى بةرةنطار بوونةوةى ماددة هؤ

كةةة  يةةة  طةةةَل ئةوة بؤى هةية داواكارييةكة قبووَل بكات يان رةت بكاتةوة. هةر ئةندامَيكس بةِرَيز ثةرلةمان لة
 (، فةرموون.12( دةنط. ماددةى )63بةم شَيوةية ثةسةند بكرا بة )

 مريان: رؤوف مصطفىبةرَيز شاخةوان 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 ( هيض ثَيشنيارَيك نيية وةك خؤى:12سةبارةت بة ماددةى )
 (:12ماددةى )

يةةةكس  نةةة فةرمانطة نةةةى دةطة شةةينة كيمياييا يةةاخود ثَي يةةة  كةةارة ئةقلي يةةان كارتَي شةةبةرية  يةكةم ئةم ماددة هؤ
جةةازة  شةةانةى )ا لةَةةتس راكَي بةةةو مؤ تةةةنها  كةةرَين  ئةةةوةى طومرطس نابَيت رادةست ب يةةان  يةةر  نةةةبَيت وةز سةة(ب(  ال

 وةزير راى دةسثَيرَى دةرى دةكا دةبَيت تةواوى زانياريية ثَيويستةكانيشس لةسةر نووسرابَس.
تةةةةكانس  لةةةة حاَلة نةةةةكان  سةةةنوورييةكان و فرؤكةخا لةةةة دةروازة  طةةةومرط  طةةةةكانس  سةةةتة فةرمان دووةم: ثَيوي

ثةةة بةةة تَي سةةتنةوة  يةةاخود طوا كةةردن  هةةةناردة  يةةان  يةةان هةةاوردةكردن  هةةاوردةكردن  لةَةةتس  يةَةت مؤ ربوون ترانز
نةةةَيكيش  نةةةوة وي نةةةى وةزارةت بكة طةةرن رةوا يةةدار وةرب سةةانس ثةيوةند هةناردةكردن ياخود طواستنةوة لة كة
جةةةى  بةةةو مةر يةَةت  يةةدار بثارَيزر سةةانس ثةيوةند لةو مؤَلةتة لة الى فةرمانطةكانس طومرط يان فرؤكةخانة كة

 كار بة ثاسةوانس طومرطس بَيت.هَينانة ناوةوةى بؤ اليةنس هاوردة
شةةاوة 90سَييةم: ئةطةر لة ماوةى ) بةةة هةلوة كةةة  نةةةكرَى مؤَلةتة كةةارى ثَي ( رؤذدا لة رَيكةوتس دةرضوونييةوة 

 دادةنرَى لةكاتس ثَيويستيشدا وةزير بؤى هةية ئةو ماوةية بؤ ماوةيةكس هاوتا درَيذ بكاتةوة.
 سةرؤكس ثةرلةمان: /نحسبةِرَيز د.رَيواز فائق 

سةةوثاس، 12بوِرَيزان هةر كةسَيك لةطةَل ئةوةية ماددةى ) بةةدا؟ زؤر  نةةط  بةةا دة ( بةم شَيوةية ثةسةند بكرَى 
 (، فةرموون.13( ئةندامس ثةرلةمان ثةسةند كرا. ماددةى )76بة دةنطس )

 مريان: رؤوف مصطفىبةرَيز شاخةوان 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 خؤى: ( هيض ثَيشنيارَيك نيية وةك13ماددةى )
 (:13ماددةى )
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لةةة  كةةة  كةةرَى  هةةاوردة دة دووةم: ماددةى هؤشبةر يان كارتَيكةر ئةقلس يان ثَيشينةى كيمياوى تةنها لةو بارةدا 
بةةوونس و  شةةياو  يةَةت و  مةةار كراب تةةدا تؤ كةةة وةزارة لةةة تؤمارنامة رَيكةوتس دةرضوونس مؤَلةتس هاوردةكردنةكةدا 

يةةةَةت  يةةةةةك ب سةةةةةيَينرابَيت و وةك  صةةةةلةت و زانياريبةةةةكارهَينانس  ئةةةةةو خة طةةةةةَل  لةةةَةةتس يلة لةةةةة مؤ نةةةةةى  ا
 هاوردةكردنةكةدا هاتوون بةثَيس راثؤرتس تاقيطةكانس ضاودَيرى كردنس دةرمان.

يةةر  كةةة وةز خةةات  يةَةك دة يةةةك ر بةةة رَينماي يةةةكس  بةةوون و وةك  شةةياو  دووةم: وةزارت رَيكارةكانس دَلنيابوون لة 
 دةرى دةكات.  

 كس ثةرلةمان:ن/ سةرؤبةِرَيز د.رَيواز فائق حس
مةةاددةى ) كةةة  يةةة  طةةةَل ئةوة بةةةِرَيزَيك لة هةةةر  سةةوثاس،  بةةةِرَيزيان 13زؤر  كةةة  كةةرَى  سةةند ب شةةَيوةية ثة بةةةو   )

( ئةندامس ثةرلةمان ثةسةند كرا. ماددةى 74خوَينديانةوة با بفةرموَى دةنط بدا؟ زؤر سوثاس بة دةنطس )
 دواى ئةوة، فةرموون.

 مريان: رؤوف مصطفىبةرَيز شاخةوان 
 ِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.بة

 ( هيض ثَيشنيارَيك نيية وةك خؤى:14سةبارةت بة ماددةى )
 (:14ماددةى )

يةَةدابَيت  كةةةى ت مةةاددةى دي كةةدا  لةةةناو ثاكَيجَي يةةاوى  شةةينةى كيم يةةاخود ثَي نابَيت ماددةى يان كارتَيكارى ئةقلس 
نةةةت ئ نةةاردنس تةنا بةةَس  بةةةَلكو دة تةةةوة،  يةةاخود بطوازرَي هةةةناردة  يةةان  لةةةناو هاوردة  يةَةت  نةةةش ب طةةةر وةك منو ة

سةةةر  كةةةى لة كةةارة ئةقليية ثاكَيجس دَلنيايس لةسةر كراودا بَيت و تَييدا ناوى تةواوى ماددة هؤشبةر يان كارتَي
 نووسرا بَيت سروشت و ثَيكهاتة وبِر و رَيذة و رَيكةوتس بةكار هَينان و بةسةر ضوونيشس لةسةر بَيت.

 ثةرلةمان:ن/ سةرؤكس بةِرَيز د.رَيواز فائق حس
كةةة  كةةرَى  سةةةند ب شةةَيوةية ثة بةةةو  يةةة  ئةةةو ماددة يةةة  طةةةَل ئةوة لةةةمان لة بةِرَيزان هةر ئةندامَيكس بةِرَيزى ثةر

سةةةند 72بةِرَيزيان خوَيندييةوة با بفةرموَيت دةنط بدا؟ زؤر سوثاس، بة دةنطس ) لةةةمان ثة نةةدامس ثةر ( ئة
 كرا. داوى ئةوة، فةرموون.

 ان:مري رؤوف مصطفىبةرَيز شاخةوان  
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 ( هيض ثَيشنيارَيك نيية وةك خؤى:15سةبارةت بة ماددةى )
 (:15ماددةى )

 (ى ئةم ياسايةدا دةقنووس كراوة بة مانةى خوارةوة نادرَى:8يةكةم: ئةو مؤَلةتانةى لة ماددةى )
 ئةوةى لةسةر تاوانَيك يان كةتنَيكس ئابرؤبةر حوكم دراوة. -1
 ةكَس لةو تاوانةى لةم ياسايةدا دةقنووس كراوة حوكم دراوة.ئةوةى بة ي -2
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طةةةر 8دووةم: ئةوةى لةم مؤَلةتةى لة ماددةى ) نةةرَى ئة شةةاوة دادة بةةة هةَلوة كةةراوة  (ى ئةم ياساية دةق نووس 
ئةةةو  كةةةمس  طةةةى ية لةةة بِر سةةزايانةى  ئةةةو  يةةان  نةةةى  لةةةو تاو يةةةكَيكس  يةةا  نةةةبِر  حةةوكمَيكس ب بةةة  كةةةى  خاوةنة

 ن لةسةرى دةربضَيت.ماددةيةدا هاتوو
تةةة  تةةةنها دةدرَي سَييةم: مؤَلةتس بازرطانس كردن بة ماددةى هؤشبةر كارتَيكارة ئةقلس و ثَيشينة كيمياييةكان 

سةةايةدا 10كةسَيكس دةرمانساز مؤَلةتدراو يان كارطةَيكس دةرمان ياخود ئةو اليةنانةى لة ماددةى ) ئةةةم يا (ى 
 دةق نووس كراوة.

ئةةةقلس ضوارةم: خاوةنس ئةو شو كةةارى  َينانةى مؤَلةت دراون بة بازرطانس كردن بة ماددةى هؤشبةر يان كارتَي
سةةتس  يةةان رادة شةةن  نةةدا بفرؤ نةةةى تيايا ئةةةو ماددا يةةان  ياخود ثَيشينةى كيمياوى يان بؤيان نيية شوَينةكانيان 

مةةاد ئةةةم 10دةى )بكةن ياخود بة دةستس بيهَيَلنةوة تةنها بؤ ئةو اليةنانة نةبَيت كة لة بِرطةى يةكةمس  (ى 
مةةارة  بةةةركار ذ سةةازى  شةةةى دةرمان كةةردن ثي ثةةةيرةو  سةةا  ياساية دةق نووس كراوان يان ئةو كةسانةى بةثَيس يا

سةةاَلس )40) بةةةو 1970(ى  كةةةن  طةةانس ب يةَةدراون بازر لةةةت ث تةةةوة مؤ طةةةى دةطرَي كةةة جَي سةةايةك  هةةةر يا يةةا   )
كةةة ماددانةى وة بةو مةرجانةى كة اليةنس ثةيوةنديدار لة وةزارةت ئاط نةةةش  ئةةةو اليةنا ادار بكرَيتةوة و وة 

 لةم مامةالنةدا بةشدارن خبرَينة روو.
مةةاددة  بةةة  كةةردن  طةةانس  بةةؤ بازر كةةة  كةةات  شةةوَينة دةرى دة ئةةةو  سةةت  مةةةرجس ثَيوي مةةايس  ثَينجةم: وةزير بة رَين

 هؤشبةر و كارتَيكارة ئةقَلس و ثَيشينة كيمياييةكان مؤَلةت ثَس دةدرَيت.    
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:ائق حسبةِرَيز د.رَيواز ف

نةةط 15ماددةى )  بةةا دة يةةةتس  لةةةمان لةطةَل بةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكس  هةةةر ئة ( هةر وةك بةِرَيزيان خوَيندييةوة، 
 ( دةنط ثةسةند كرا. ماددةى دواى ئةوة، فةرموون.67بدا؟ زؤر سوثاس، بة )

 مريان: رؤوف مصطفىبةرَيز شاخةوان 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 ( دوو ثَيشنيار هةية:16بة ماددةى ) سةبارةت
 ثَيشنيارى يةكةم: وةك خؤى تةنها بِرطةى يةكةم بةو شَيوةى لَيبكرَيت:

بةةة  سةةَيت و  نةةةخؤش بنوو بةةؤ  يةةةكان  كةةارة ئةقلي شةةبةرةكان كارتَي مةةاددة هؤ يةةة  بةةؤى هة نةةد  شةةكس تايبةةة ثزي
 مةبةستس ضارةسةرى ثزيشكس تةنها لةناو نةخؤشخانةكاندا.

 م: وةك خؤى:ثَيشنيارى دووة
يةةةن  يةةةكان لةال كةةارة ئةقلي شةةبةرةكان و كارتَي مةةاددة هؤ نةةس  سةةةرف كرد شةةكس  ضةةةتةى ثزي ضةةوارةم رة شةةس  بة

 دةرمانسازةوة:
جطة لة مةبةستس ضارةسةر كردنس بزيشكس و تةنها بةثَيس ئةو رَينماييانةى رَي و شوَينانةى كة وةزارةت -1

مةةاددةى يةةة  شةةَيك  لةم بارةيةوة دةريان دةكات بزيش بؤى ني هةةيض نةخؤ بةةؤ  ئةةةقلس  كةةارى  يةةان كارتَي شةةبةر  هؤ
 بنوسَس.
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بةةة  -2 ثزيشك نابَيت هيض بِرَيك لة ماددةى هؤشبةر يان كارتَيكارى ئةقلس بة مةبةستس بةكارهَينان تايبةت 
 خؤى بنوسَيت.   

 
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فائق حس

تةةةنها بِر خةةؤى  كةةو  كةةةم وة شةةنيارى ية سةةوثاس، ثَي بةةةِرَيزيان زؤر  كةةة  يةَةت  شةةَيوةى لَيبكر بةةةو  كةةةم  طةةةى ية
بةةدا؟  نةةط  بةةا دة كةةة  يةَةت ماددة شةةَيوةية ب بةةةو  يةةة  خوَيندييةوة هةر ئةندامَيكس بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةوة

مةةاددةى ) بةةؤ  خةةؤى  شةةنيارى دووةم وةك  يةةة. ثَي طةةةَل ني سةةس لة لةةةمانس 16كة بةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكس  هةةةر ئة  )
 ( ئةندامس ثةرلةمان ثةسةند كرا. دواى ئةوة، فةرموون.71اتةوة؟ بة دةنطس )لةطةَلة با دةست بةرز ك

 مريان: رؤوف مصطفىبةرَيز شاخةوان 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 ( سَس ثَيشنيار هةية:17سةبارةت بة ماددةى )
 ثَيشنيارى يةكةم: وةك خؤى تةنيا وشةى كةسةكان بطوردرَى بؤ وشةى نةخؤشةكان.

شةةبةر و ثَيشنيارى دووة مةةاددةى هؤ شةةكيدا  تةةةواوى ثزي سةةةرى  لةةة ضارة يةةة  يةةان هة سةةةكان بؤ خةةؤى كة م: وةك 
سةةتس  كةةارى تةندرو بةةةر هؤ بةةؤ لة تةةةنيا  بةةة  مةةةش   هةَةنن ئة سةةتس بي كارتَيكارة ئةقلييةكانيان هةبَيت يان بة دة
يةَةت يةَةك ب هةةةر هؤكار بةةةر  شةةبَيت لة سةةَيت  نا شةةك بنو يةَةت ثزي شةةدا دةب ئةةةو ثرسة ضةةَيوةى  لةةة ضوار يةَةت و   دةب

 دةستبةردارى بن بؤ كةسَيكس ديكة.
 (ية.17ثَيشنيارى سَييةم: ثَيشنيارى ليذنةى هاوبةش البردنس ماددةى )

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فائق حس
سةةةكان  شةةةى كة تةةةنيا و خةةؤى  كةةو  كةةةم وة بةِرَيزان ئةندامانس ثةرلةمان ئَيمة لةبةر دةمس سَس ثَيشنيارين، ية

تةةةوة؟ زؤر بطوردرَى بؤ وشةى ن بةةةرز كا سةةت  بةةا دة لةَةة   ةخؤشةكان، هةر ئةندامَيكس بةِرَيزى ثةرلةمانس لةطة
كةةةس 24سوثاس، ) ضةةةند  خةةؤى  بةةةش، وةك  نةةةى هاو ( كةسس لةطةلة. وةك خؤميان هةية لةطةَل ئةوةى ليذ

يةةة؟ ) طةةةَل ئةوة يةَةت؟ )4لة تةةةواوى البرب بةةة  كةةة  كةةة ماددة يةةة  طةةةَل ئةوة كةةةس لة ضةةةند  كةةةس.  نةةدام 41(  ( ئة
 (، فةرموون.18طةَل ئةوةية ماددةكة بة تةواوى البربَيت. ماددةى )لة

 بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

مةةاددةى ) كةةة 91بةةةثَيس  يةةة  عةةورفس وا جَيبةجَيكرا بةةةاَلم  نةةةهاتووة،  شةةدا  لةةة ثةيرةوي نةةس  بةةة روو طةةدان  ( دةن
سةةةر  بةةدا لة نةةط  مةةاددة دة يةةةك  تةةة ئةندام دةتوانَس لةسةر  ئةةةو حاَلة جةةارة  ضةةةند  بةةةاَلم  بةةدا،  نةةط  يةةةك را دة

بةةة  بةةدرَى   لةةةمان  نةةدامانس ثةر بةةة ئة نةةةوة  لةةةمان روونكرد سةةةرؤكايةتس ثةر دووبارة دةبَيتةوة ثَيويست دةكا 
 تةنها دةتوانَس لةسةر يةك را دةنط بدا نةك لةسةر ضةند رايةك، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فائق حس
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يةةة ز بةةدات تكا ياتر لة جارَيك ئةوةمان وتووة هةر ئةندامَيكس ثةرلةمان دةتوانَس لةسةر يةك ثَيشنيار دةنط 
 راستة دروستة، كاك )زانا(، فةرموون.

 
 بةرَيز زانا خالد مسايل:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
َينَيتةوة نازامن ض بةِرَيزَيك لة ئةوةى كة دةيَلَيني زؤر زةرورة و ئةو ماددةية لةناو بِرطةكانس ئةم ياسايةدا مب

ئةةةو  رابردوودا ثَيشنيارى كرديية، تا ضةند ثشتطريى بةدةست هيناية هةتا وةكو ليذنةى هاوبةش بِريار بدا 
يةةة  ئةةةو ماددة سةةةر  نةةةوة لة كةةة روونكرد ماددةية هةَلبطريَى داوا لة ليذنةى ياسايس و ليذنةى هاوبةش دةكةم 

 بدةن، زؤر سوثاس. 

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:َيواز فائق حسبةِرَيز د.ر
نةةةبووبَس داواى  لةةةال  يةةان  طةةةر طومان مةةان ئة شةةةكان بَيطو نةةة هاوبة نةةاكرَى، ليذ طةةدانا  كةةاتس دةن لةةة  شةةة  موناقة
البردنس ماددةكة ناكةن بةِرَيز كاك )بذار( قسةَيكتان هةية لةو بارةيةوة، وةلةو دةنطمان داوة بةاَلم، وةزيرى 

 ش بووة.تةندروستس بؤ خؤى ثَيس با
 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
لةةةو  نةةةبووم  يةَةرة  مةةن ل بةةوو، ك ئةةةو  شةةنيارى  سةةةر ثَي سةةامان( لة كةةاك )د. بةةوو،  سةةتس  يةةرى تةندرو ثَيشنيارى وةز

 جةلةسة نةبووم بةس بة قسةى هاورَييان. 

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فائق حس
 (، فةرموون.18اددة )قسة لة دةنطدان ناكرَى م

 بةرَيز شايان كاكة صاحل حممد:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 ( دوو ثَيشنيار هةية:18بةناوى خواى طةورة، بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان سةبارةت بة ماددةى )
 ثَيشنيارى يةكةم: وةك خؤى تةنيا بِرطةى يةكةم بةم شَيوةى لَيبكرَيت:

سةةوىل دةرمانساز بؤى نيية ماددةى هؤشبة ضةةةتةى ث يةَةس رة بةةة ث ر يان كارتَيكارة ئةقلييةكان سةرف بكا تةنها 
يةةدا  كةةة تَي نةةةبَيت  تةةةوة  يةةةن وةزارة نووسراو لةاليةن ثزيشكَيكةوة يان بةثَيس ثسولةى مؤَلةتس بةخشراو لةال
نةةةة  سةةةتة وةزارةت و الية كةةةات وة ثَيوي يةةةارى دة يةةةان د كةةةة و بِرةكان كةةةارة ئةقليية شةةةبةر و كارتَي مةةةاددة هؤ

كةةومس و ثةي طةةةكانس ح شةةخانة و نؤرين لةةة نةخؤ وةنديدارةكان ثسولة و رةضةتةكان بة يةك شَيوة رَيك خبةن 
 ئةهلس.

 ثَيشنيارى دووةم: وةك خؤى:
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ضةةةتةَيكس -1 يةَةس رة بةةة ث تةةةنها  كةةا  سةةةرف ب يةةةكان  كةةارة ئةقَلي دةرمانساز بؤى نيية ماددةى هؤشبةر يان كارتَي
كةةة ئسوىل نوسراو لةاليةن ثزيشكَيكةوة يان ل نةةةبَيت  تةةةوة  يةةةن وةزارة ةاليةن ثسولةى مؤَلةتس بةخشراو لةال

 تَييدا ماددة هؤشبةر و كارتَيكارة ئةقلييةكة و بِرةكانيان ديارى دةكات.
لةَةةتس دةق  -2 سةةوولةى مؤ وةزير بةيانَيك دةردةكات بةو مةرج و زانياريانةى ثَيويسنت بؤ بةدةست هَينانس ث

ئةةةم م كةةةمس  طةةةى ية يةَةدانس نووسكراو لة بِر يةَةت ث نةةد دةب يةةةى تايبةةة نةةة كارطَيري ئةةةو الية طةةةَل  يةةةدا لة اددة
 ثسوولةى مؤَلةتةكة و ئةو بِرة دياريكراوانةى كة نابَيت لَييان زياتر بؤ خاوةنس ثسوولةكة سةرف بكرَى.

 ثسوولةى مؤَلةت تةنيا بةو كةسانةى خوارةوة دةدرَيت: -3
 ثزيشك.-1
شةةخانة و سةن -2 شةةكانةى نةخؤ سةةت ئةةةو ثزي نةةدا دة سةةاز تَييا نةةةبوونس دةرمان بةةةهؤى  سةةتييةكان  تةرةتةندرو

 نيشانيان دةكةن. 

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فائق حس
بةةةو 18زؤر سوثاس، ئَيمة بؤ ماددةى ) مةةة  طةةةى يةكة شةةتنةوةية بِر كةةةميان داِر يةةة، ية شةةنيارمان هة ( دوو ثَي

كةةو شَيوةيةى كة بةِرَيزيان خوَيندييةوة هةر ئةندا كةةة وة كةةة ماددة يةةة  طةةةَل ئةوة لةةةمان لة بةةةِرَيزى ثةر مَيكس 
خؤى لةطةَل دارشتنةوةى بِرطةى يةكةم وةك ئةوةى بةِرَيز )د.شايان( خوَيندييةوة با بفةرموَيت دةنط بدا؟ 

يةةة 61بة ) ( دةنط ثَيشنيارى يةكةم ثةسةند كرا، وةك خؤى هةر ئةندامَيكس بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةوة
كةةةم 1بَيت با دةنط بدا؟ ) وةكو خؤى طةةةى ية شةةتنةوةى بِر طةةةَل دار خةةؤى لة كةةةم وةك  ( دةنط، ثَيشنيارى ية

 (، فةرموون.19بةو شَيوةيةى كة ثَيشنيار كرا بوو ثةسةند كرا. ماددةى )
 بةرَيز شايان كاكة صاحل حممد:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 ( دوو ثَيشنيار هةية:19سةبارةت بة ماددةى ) 

 ى يةكةم: ئةم ماددةية البربَيت.ثَيشنيار
 ثَيشنيارى دووةم: وةك خؤى:

ضةةةةتة  لةةة رة يةَةت  كةةة دةب كةةةا  نةةة دة يةةاري و مةرجا ئةةةو زان شةةةانس  يةةدا دةستني كةةا تَي مةةايس دةردة يةةر رَين وةز
مةةاددة  صةةفس  سةةووالنةش وة ضةةةتة و ث ئةةةو رة ثزيشكييةكان و ثسوولةكانس مؤَلةتدا دةستةبةر بنب وة بةثَيس 

رة ئةقلييةكان لة دةرماخنانةكان بؤ سةرف بكرَيت و دةستنيشانس ماددةكة و ئةو بِرةش هؤشبةر يان كارتَيكا
 دةكرَى كة نابَيت مانطانة لةوة زياتر بؤ نةخؤش سةرف بكرَيت. 

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فائق حس
لةةةمان بةِرَيزان ئةندامانس ثةرلةمان ثَيشنيارَيك هةية كة ئةو ماددةية البربَيت هةر  ئةندامَيكس بةِرَيزى ثةر

شةةنيارى  بةةربَى. ثَي كةةة ال يةةة ماددة ئةةةوة ني طةةةَل  كةةةس لة لةطةَل ئةوةية كة ئةو ماددةية البربَيت با دةنط بدا؟ 
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مةةاددةى ) لةةةمان  نةةدامانس ثةر بةةةِرَيزان ئة خةةؤى  كةةو  كةةة وة طةةس )19دووةم ماددة بةةة دةن سةةوثاس  ( 64(، زؤر 
 (، فةرموون.20اددةكة وةكو خؤى مبَينَيتةوة. ماددة )ئةندامس ثةرلةمان ثةسةند كرا، ئةوةى كة م

 
 

 بةرَيز شايان كاكة صاحل حممد:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 ( هيض ثَيشنيارَيك نيية وةكو خؤى:20سةبارةت بة ماددةى )
 (:20ماددةى )

كةةارة  شةةبةر و كارتَي مةةاددة هؤ نةةس  ئةةاَلوطؤر ثَيكرد ضةةؤنيةتس  يةةدةكا،  يةةر دةر لةةة بة بةيانَيك كة وةز يةةةكان  ئةقلي
يةةان  بةةةت  كةةةاَلو تاي شةةتس و تَي كةةةرتس ط نةخؤشخانة و بنكة تةندروستييةكان و ئةو يةكانةى سةر بةوانن لة 

 سةر بة رَيكخراوَيكس ناحكومني و خزمةتطوزارى و تةندروستس ثَيشكةشس نةخؤش دةكةن ديارى دةكرَين.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فائق حس

شةةايان( 20دامانس ثةرلةمان بؤ ماددةى )بةِرَيزان ئةن بةةةِرَيز )د. كةةة  شةةتةى  بةةةو دار يةةة  شةةنيارَيك ني ( هيض ثَي
طةةس ) بةةة دةن سةةوثاس،  بةةدا؟ زؤر  نةةط  بةةا دة يةةةت  لةةةمان لةطةَل بةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكس  ( 65خوَيندييةوة هةر ئة

 (، فةرموون.21( ثةسةند كرا. ماددة )20ئةندامس ثةرلةمان ماددةى )
 عبو زيد: بةرَيز حكمت حممد

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 ( دوو ثَيشنيار هةية:21سةبارةت بة ماددةى )

بةةةم  طةةة  يةةةك بِر تةةة  كةةةم و دووةم بكرَي طةةةى ية هةةةردوو بر يةَةت  كةةة البرب شةةانس ماددة كةةةم: ناوني شةةنيارى ية ثَي
 شَيوةية:

مةةاددةى ) لةةة  سةةاي8كارطةكانس دةرمان تةنها دواى وةرطرتنس ئةو مؤَلةتةى كة  ئةةةم يا سةةكراوة (ى  ةدا دةق نوو
يةةاخود  دةتوانن ئةو طرياوة ثزيشكيانة دروست بكةن و بةكار بهَينن كة ماددةى هؤشبةر يا كارتَيكارى ئةقلس 

 ثَيشينةى كيمياوى دةضَيتة ناو ثَيكهاتةكانةوة.
يةةا  ئةةةقَلس و  كةةارة  شةةبةر و كارتَي مةةاددة هؤ يةةاوى  شةةينة كيم طةةرياوة ثَي ئةةةو  سةةتكردنس  شةةنيارى دووةم: درو ثَي

 شينةى كيميايس لة خؤ دةطرن:ثَي
سةةكراوة 8كارطةكانس دةرمان تةنها دواى وةرطرتنس ئةو مؤَلةتةى كة لة ماددةى )-1 (ى ئةم ياسايةدا دةق نوو

شةةينةى  يةةان ثَي ئةةةقلس  كةةارة  يةةان كارتَي شةةبةر  مةةاددةى هؤ كةةة  كةةةن و  سةةت ب دةتوانن ئةو طرياوة ثزيشكيانة درو
 .كيمياوى دةضَيتة نَيو ثَيكهاتةكانيانةوة

سةةت  -2 يةةاوى بةدة كارطةكانس دةرمان بؤيان نيية ماددةى هؤشبةر يا كارتَيكارى عةقلس ياخود ثَيشينةى كيم
 هاتوو بةكاربهَينن تةنها لة دروستكردنس طرياوى ثزيشكيدا نةبَيت بةثَيس رَينمايس وةزارةت.   
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فائق حس
هةةةردوو 21ى )زؤر سوثاس، بةِرَيزان ماددة يةَةت  كةةة البرب شةةانس ماددة كةةة ناوني يةةة  شةةنيارَيك هة ( يةكَيكيان ثَي

بةةةِرَيزى  نةةدامَيكس  هةةةر ئة يةةةوة  بِرطةى يةكةم و دووةم بكرَيتة يةك بِرطة بةو شَيوةى كة بةِرَيزيان خوَيندي
يةةة. دووةم وةك  طةةةَل ني سةةس لةك بةةدا؟ كة هةةةر ثةرلةمان لةطةَل ثَيشنيارى يةكةمة با بفةرموَيت دةنط  خةةؤى 

طةةس ) بةةة دةن سةةوثاس  بةةدا؟ زؤر  نةةط  بةةا دة كةةرَى  سةةةند ب خةةؤى ثة نةةدامس 65بةِرَيزَيك لةطةَل ئةوةية وةك  ( ئة
 (، فةرموون.22ثةرلةمان وةكو خؤى ثةسةند كرا. ماددةى )

 بةرَيز حكمت حممد عبو زيد:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

لةَةَس ، ثَيويست بوو ثَيشةكس هةر برادةرةكس هةر ئةندامةكس بةِرَي خةةؤى ب نةةاوى  تةةةوة  ز كة ماددةكان دةخوَيني
 ( هيض ثَيشنيارَيك نيية وةك خؤى:22سةبارةت بة ماددةى )

 بةشس شةشةم: ئةو رووةكانةى ضاندنيان قةدةغةية 
 (:22ماددةى )

طةةة  سةةاية رَي ئةةةم يا بةةةثَيس  كةةة  نةةةى  ئةةةو حاَلةتا سةةةر  تةةةنها لة سةةتس  يةةان زان شةةكس  سةةتةكانس ثزي لةةة مةبة طةةة  ج
ضةة يةَةدراون  يةةان ث سةةتهَينان  يةةا بةدة كةةردن  نةةدارى  يةةاخود خاوة هةةةناردةكردن  يةةان  يةةان هاوردةكردن اندنيان 

كةةردن ئةةاَلوطؤر  يةةان  سةةتكردن  يةةان رادة سةةتنةوة  يةةان طوا شةةنت  لةةي  يةةاخود ،دةستدارى يان كرين يان فرؤ سةةت  دة
مةةاددةي  كةةة  غةةة  نةة ة قةدة شةةبةر هَيكردن يان نَيوةندي كردن لة هةر طرتيةك لةوانةي سةرةوة ئةو رووةكا هؤ

تةةةواوي  لةةة  يةَةت  هةةةم د بةةةر  يةةان لة سةةاية  ئةةةو يا شةةي  كةةةمي هاوبة يان كارتَيكةرة عةقلي هاتووة لة خشتةي ية
قؤناغةكاني طةشة كردنيان و تؤةكانةوةش خشاش و ئةفؤين و رةوةكي طؤشت و ئةو رووةكانةشي ئةوانة لة 

 دةي هؤشبةريان هةية.خؤ ئةطرن و لة رووي بؤهؤَيلةوة  هةموار كراوةن و كاريطةري هةمان ماد
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.رَيواز فائق حسبةرَيز 

 (.23( كةس لةطةَلداية، ماددةي )65( هيض ثَيشنيارَيك نيية، كَي لةطةل ئةوةية؟ )22بؤ ماددةي )
 بةرَيز حكمت حممد عبو زيد:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 :23ماددةي 

 دوو ثَيشنيار هةية:
شةةَيوةية ) وةكو خؤي تةنيا برطةيةك 1 بةةةو  كةةرَي  يةةاد ب طةةةي دوو ز جنةةريةي بر سةةَيك  -2ز لةةة وةزارةت داتابةي

شةةةينة  يةةةةكان و ثَي كةةةةرة عةقل شةةةبةرةكان و كارتَي مةةةاددة هؤ بةةة ي  بةةةِر و  سةةةيد و  بةةةة رة سةةةةبارةت  خةةةرَي  رَيكب
 كيمياييةكان بؤ رَيكسختين برطةي يةكةمي ئةو ماددةية(

 وةكو خؤي. -2
 بةشي حةوتةم:
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مةةاددةي هؤ نةةي  ضةةاودَيري تؤمار كرد كةةردن و  خةةاوةن  يةةةكان و  شةةينة كيمياي عةةةقلي و ثَي كةةةري  شةةبةر و كارتَي
 كردن و ثشكنينيان.

 :23ماددةي 
شةةبةر و  مةةاددةي هؤ نةةي  هةةاوردة كرد بةةة  ثَيويستة لةسةر بةرثرساني دةرماخنانة و ئةو شوَينانةي مؤَلةتدارن 

سةة بةةةكارهَينان دةرخ يةةان  يةةةكان  شةةينة كيمياي يةةان ثَي عةةةقلي  كةةةري  كةةاري كارتَي بةةة وردة كةةراو  تةيةكي واذوو 
يةةان  شةةبةر  مةةاددة هؤ بةةة  سةةةبارةت  ئةةةكات،  يةةاري  نةةةي وةزارةت د نةةة كارطَيريا ئةةةو اليا بةةؤ  نةةدرَين  يةةةوة بهَي رَي

مةةاوةي ) بةةة  تةةةوة  شةةي ماوة كةةردووة و ئةوة سةةةرفيان  تةةووة و و  يةةان طر نةةةي وةر كةةةرة عةقليا لةةة 7كارتَي ( رؤذ 
( ي ئةو ياساية دةقنووس 12ةي لة برطةي سَييةمي ماددةي )( رؤذ90رَيكةوتي بةسةر ضووني وادةي ئةو )

مةةةزراوة  تةةةواوي دا سةةةر  ئةةةوةش بة ئةةةكات،  مةةادةي  سةةتة ئا كراوة بةثَيي ئةو كلَيشانةي وةزارةت بؤ ئةو مةبة
 تةندروستيية حكومييةكان و ناحكومي و نؤرينطةكاني ثزيشكي ثيادة ئةكرَي.

 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيواز فائق حسبةرَيز د.ر
سوثاس، ثَيشنياري يةكةم داوا ئةكرَي برطةيةك زياد بكرَي بؤ ماددةي دووةم بةو شَيوةي خوَيندرايةوة، كَي 

لةَةة؟ )55لةطةلة؟ ) كةةَي لةطة مةةاددةي 3( كةس، وةكو خؤي  فةةةرموو  كةةرا،  سةةند  كةةةم ثة شةةنياري ية كةةةس، ثَي  )
(24.) 

 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 سَي ثَيشنيار هةية:يةكةم: :24ماددةي 
 وةكي خؤي يان لة برطةي يةكةم داتابةيس بكرَيتة ببانكيي زانياري.

 وةكو خؤي تةنيا برطةيةك بة زجنريةي برطةي ضوارةم زياد بكرَي بةو شَيوةية: دوو:
سةةنووريةكا -4 لةَةة  لةةة خا كةةراوة  مةةاذةي ثَي مةةاددةي ئا ئةةةو  كةةةمي  طةةةي ية لةةة بر يةةةي  ن هةمان ئةو بانكي زانيار

 دابنرَي.
 وةكو خؤي: سَييةم:

بةةة  1 لةةةت دراون  نةةةي مؤ كةةةس و اليةنا بةةةو  ئةةةبَي  بةةةت  ئةةةكرَيت و تاي سةةت  يةةاري درو بةةانكي زان لة وةزارةت 
هاوردة كردن و هةناردةكرن و طواستنةوة و دروست كردني ماددةي هؤشبةر و كارتَيكةري عةقلي و ثَيشينة 

 كيميايةكان.
طةةةي ية -2 لةةة بر نةةةي  مةةاوةي ئةةةو زانياريا بةةؤ  كةةة  كةةراون هةرية نةةووس  مةةاددةي دةق ئةةةو  لةةة  20كةةةمي  سةةاَل 

 رَيكةوتي دواين تؤمارةوة ئةثارَيزرَي.
مةةاددةي  -3 لةةة  شةةكيانةي  ضةةَيتة ثزي مةةاوةي  18ئةةةو رة بةةؤ  كةةراون  نةةووس  سةةاية دةق ئةةةو يا لةةةو  5ي  سةةاَل 

 رَيكةوتةي لةسةريي جَيطري كراوة ئةثارَيزرَي.
 ي ثةرلةمان:ن/ سةرؤكد.رَيواز فائق حسبةرَيز 
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 بةرَيزان سَي ثيََشنيار هةية، يةكةم دتابةيس بكرَيتة بانكي زانياري، فةرموو كاك زانا.
 
 

 بةرَيز زانا خالد مسايل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثَيشنياري يةكةم خؤيان جَي بةجَييان كردووة لة سَييةم، بؤية ئةوةي يةكةم هةر نةخرَيتة دةنطدان.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسد.رَيواز فائبةرَيز 

لةةَةة  لةةةة خا كةةةراوة  مةةةاذةي ثَي كةةةةم ئا طةةةةي ية لةةةة بر يةةةةي  كةةةة زانيار ئةةةةو بان هةةةةمان  شةةةنياري دوو،  سةةةتة، ثَي را
 .25كةس، ثةسند كرا، ماددةي  61كةس، سَييةم وةكو خؤي،  3سنووريةكانيش دابنرَي، كَي لةطةَلة؟ 

 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 دوو ثَيشنيار هةية: :25ةي مادد
 وةكو خؤي تةنيا برطةي يةكةم البرَي. يةكةم:

 دوو: وةكو خؤي:
سةةتةالتي  1 سةةووريةكان و دة لةةة دةروازة  يةةدار  يةةةني ثةيوةند نةةةوةي ال طةةادار كرد بةةة ئا ئةةةبَي  وةزارةت ثابةند 

هةةاور سةةةر  يةةان طومرطي لة هةرَيم سةبارةت بة سروشت و جؤري ئةو ماددة سروشتيانةي خواست لة دة كردن
بةةةراوردنيان  مةةاددة و  ئةةةو  هةية لةطةل راسثاردني دةرمانسازَيك لة هةر دةروازةيةكي سنووري بؤ ثشكنيين 
يةةةني  لةةة ال يةةةك  هةةةر  يةةةكي  لةطةل مؤلةتي هاوردة كردنةكة، ئامادة كردني كؤنووسَيك لة بارةيةوة كة وَينة

 و وةزارةتيش ئةكرَي.ثةيوةنديدار لة دةروازةكان و دةستةالتي طومرطي لة هةرَيم 
نةةةي  طةةرياوة رةوا يةةة وةر ئةةةو ماددة كةةةمي  دوو: ئةو ماددة هؤشبةرانةي بةثَيي ئةو رَيكارانةي لة برطةيةي ية

 كؤطاكاني وةزارةت ئةكرَين و دواتريش رادةسيت اليةنة هاوردةكارةكان ئةكرَين.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.رَيواز فائق حسبةرَيز 

خةةؤي؟ ) دوو ثَيشنيار هةية، يةكةم كةةو  يةةة، وة كةةةس ني لةَةة؟  كةةَي لةطة بةةرَي،  كةةةم ال طةةةي ية ( 64وةكو خؤي بر
 كةس لةطةليةتي ، ثةسند كرا، ماددة سزايةكان.

 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 سَي ثَيشنيار هةية: :26ماددةي 
كةةةم: شةةبةر و كارتَي ية مةةاددةي هؤ بةةؤ  كةةرَي  يةةاري ب يةَةك د تةةةنيا بر خةةؤي  كةةو  شةةنينة وة عةةةقلي و ثَي كةةةرة 

 كيمياييةكان بة مةبةسيت هةذمار كردني وةكو بازرطاني ثَي كردني نارةوا.
 وةكو خؤي تةنيا سزاي لةسَيدارةدان نةمَييَن. دوو:
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 وةكو خؤي. سَي:
 :26ماددةي 

ةتايي هةر كةسَيك يةكَيك لةو كردةوانةي خوارةوة ئةجنام بدات بة لة سَيدارةدان يان زينداني كردني هةتاه
 سزا ئةدرَي:

ضةةي  1 ماددةي هؤشبةر يان كارتَيكةري عةقلي يان ثَيشينةي كيميايي هاتوو لة خشتةي ذمارةي يةكي هاوثَي
سةةيت  بةةة مةبة يةَةت  ئةو ياساية يان روةكَيك لةو روةكانةي ماددةي هؤشبةر و كارتَيكةري عةقلي لَي بةرهةم د

 تي ثَيداون هةناردة يان هاوردة كردبَيت.بازرطاني ثَي كردن بةدةر لةو حاَلةتانةي ياسا مؤلة
سةةيت  -2 يةةان درو هةةةمهَينابَي  كةةردن بةر طةةاني ثَي سةةيت بازر بةةة مةبة عةةةقلي  كةةةري  يةةان كارتَي شةةبةر  ماددةي هؤ

 كردبَي بةدةر لةو حاَلةتانةي ياسا مؤَلةتي ثَيداون.
يةةان كارتَي -3 شةةبةر  مةةاددةي هؤ كةةة  ضةةاندبَيت  كةةي  كةةردن روةكَي طةةاني ثَي سةةيت بازر لةةَي بةمةبة عةةةقلي  كةةةري 

هةةاوردة  يةةان  بةرهةمدَيت يان روةكَيكي لةو روةكانة لة هةر ققؤناغَيك لة قؤناغةكاني طةشة كردني هَينابَي 
 يان هةناردة كردبَي يان بازرطاني بة تؤوةكةي كردبَي بةدةر لةو حاَلةتانةي ياسا مؤَلةتي ثَيدوان.

 ن/سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حسبةرَيز د. رَيواز 
لةَةة؟ سَي ثَي كةةَي  لةطة شنيار هةية، يةكةم، وةكو خؤي، تةنيا برَيك دياري بكرَي بؤ بازرطاني ثَيكردني ناِرةوا، 

( 60( كةس، وةكو خؤي؟ )8كةس نيية، دووةم وةكو خؤي تةنيا سزاي لة سَيدارةدان نةمَييَن، كَي لةطةَلة؟ )
 (.27كةس، ثةسند كرا، ماددةي )

 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَيز 

 سَي ثَيسشنيار هةية: :27ماددةي 
كةةةم: سةةزا ماددي ية تةةةنيا  خةةؤي  كةةو  بةةةو يةةوة كةةرَي  لةةَي ب نةةدةي  سةةَي ئةوة كةةةم و دووةم  طةةةكاني ية لةةة بِر ةكان 

 شَيوةية:
 ( مليؤن دينار.90( مليؤن دينار و زياتر نةبَي لة )30ثَيبذاردن كةمز نةبَي لة ) 1
 ( مليؤن دينار.30( مليؤن دينار و زياتر نةبَي لة )15ثَيبذاردن كةمز نةبَي لة ) -2

 دووةم:
هةر كةسَيك يةكَي لةو كردارانةي خوارةوة ئةجنام بدات بة زينداني كردني هةتاهةتايي يان كاتي و بةثَي  1

 ( مليؤن دينار سزا ئةدرَي.30( مليؤن دينار و زياتر نةبَي لة )10بذاردني برَيك كةمز نةبَي لة )
ضةةي  ماددةي 1 يةةةكي هاوثَي مةةارة  شةةتةي ذ هؤشبةر يان كارتَيكةري عةقلي يان ثَيشينةي كيميايي هاتوو لة خ

يةةان  بةةَي  سةةيت كرد يةةان رادة شةةتبييت  يةةان فرؤ كةةرييَب  ئةو ياسايةي بةدةست هَينابَي يان دةستكاري كردبَي يان 
هةةةر وةريطرتيَب يان طواستبَيتيةوة يان دةسيت لَي هةَلطرتيَب يان ئالوطؤري ثَي كردب بةةة  بةةَي  َي يان سةريف كرد
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شةةَيوةيةك  هةةةر  بةةة  كةةردن  سيفةتَيك يان نَيوةندطريي كردبَي لة يةكَي لةو كردانة بة مةبةسيت بازرطاني ثَي 
 بَي بةدةر لةو حاَلةتانةي ياسا مؤَلةتي ثَيداون.

يةةان -2 بةةَي  كةةة كرد سةةَيكي دي شةةي كة بةةةكارهَينان ثَيشكة بةةؤ  عةةةقلي  شةةدار  ماددةي هؤشبةر يان كارتَيكةري  بة
 بووبَي يان هاندةر بووبَي لةسةر بةكارهَيناني بةدةر لةو حاَلةتانةي ياساي مؤَلةتي ثَيداون.

لةةة  -3 هةةاتوو  يةةايي  شةةينةي كيم يةةان ثَي عةةةقلي  كةةةري  يةةان كارتَي مؤَلةت درابَي بة دةستداري ماددةي هؤشبةر 
ئةةة طةةةل  لةةة خشتةيةك لة خشتةكاني ذمارة يةكةم و دووةم و سَييةمي هاوثَيض لة بةةةكارهَيناني  بةةؤ  سةةاية  و يا

 مةبةستَيكي دياري كراو بةاَلم بة ثَيضةوانةي ئةو مةبةستة رةفتاري كردبَي.
يةةان  -4 شوَينَيكي بؤ بةكارهَيناني ماددةي هؤشبةر يان ارتَيكةري عةقلي بةرَيوةبردبَيت يان ئامادةي كردبَي 

 رةخساندبَيت.
 ابَيت بؤ ماددةي هؤشبةر يان كارتَيكةري عةقلي.ناوجةوانَيكي هةَلنابَيت يان كةسَيكي هاند -5

سةةا  دوو: نةةةي يا لةةةو حاَلةتا بةةةدةر  يةَةت  شةةَيوةيةك ب هةةةر  بةةة  كةةردن  ثةةَي  طةةاني  سةةيت بازر بةةة مةبة هةر كةسَيك 
جةةةم  ضةةوارةم و ثَين مؤَلةتي ثَيداون ماددةي هؤشبةر يان كارتَيكةري عةقلي لة خشتةكاني دووةم و سَييةم و 

نةةةي و شةشةم و حةوتةم و هةش لةةةو روةكا يةَةك  يةةان روةك سةةاية  تةم و نؤيةم و دةيةمي هاوثَيض لةطةل ئةو يا
يةةان  نةةابَي  سةةيت هَي يةةان بةدة بةةووبَي  خةةاوةن  بةةة  يةَةت  هةةةم د كة ماددةي هؤشبةر يان كارتَيكةري عةقلي لَي بةر

سةةتبَيتية يةةان طوا طةةرتيَب  يةةان وةري بةةَي  سةةيت كرد يةةان را شةةتبَييت  يةةان دةستداري كربَي يان كريبَييت يان فرؤ وة 
لةةة  نةةدطريي  يةةان نَيوة بةةَي  دةسيت لَي هةَلطرتيَب يان ئالوطؤري ثَي كردبَي يان سةريف كردبَي بة هةر سيفةتَيك 

لةةة ) نةةةبَي  كةةةمز  ( 5هةر كردةيةك لةوانةي سةرةوة كردبَي بة بةند كردني توند بوون و بة ثَي بذاردنَيك 
 درَي.( مليؤن دينار سزا ئة10مليؤن دينار و زياتر نةبَي لة )

 ثَيشنياري ليذنةي هاوبةشة: سَييةم:
 ( لة برطةي يةكةمي ئةو ماددةية البرَي.5وةكو خؤي تةنيا خاَلي )

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. رَيواز فائق حسبةرَيز 
طةةة 38بةرَيزان سَي ثَيشنيار هةية، يةكةم، ضةند مةبلةغَيك زياد كراوة، كَي لةطةَلة؟ ) خةةؤي  كةةو  كةةةس، وة  )

( كةس، ثَيشنياري يةكةم ثةسند كرا، فةرموو بؤ 27( البرَي؟ )5ثَيشنياري كردووة خاَلي )ليذنةي هاوبةش 
(28.) 
 صباح حممود حممد:بةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 سَي ثَيشنيار هةية: :28ماددةي 

 وةكو خؤي تةنيا لة برطةي سَييةم وشةي باندي ناوخؤي زياد بكرَي. يةكةم:
 وةكو خؤي: دووةم:
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نةة مةةاددةي ئةما هةةةردوو  لةةة  سةةزايانةي  ئةةةو  بةةؤ  كةةردن  نةةد  بةةاري تو بةةة  خةةوارةوة  سةةاية  27و  26ةي  ئةةةو يا
 دةقنووس كراون دائةنرَي.

ئةةةكرَين  1 ضةةاو  نةةة رة شةةتيماني و بيانيا طةِرانةوة بؤ تاوان بؤ سةياندني تاوان طشت ئةو حوكمة دادوةرية ني
 كراوان دةرضوون.كة بة تاوانبار كردن بةو تاوانانةي لةو ياساية دةقنووس 

طةةاني  -2 نةةةوةي بازر يةةة بةرةنطاربوو ئةطةر بكةر فةرمانبةر يان كةسَيكي راسثَيردراو راذةي طشيت بَي لةوانة
ثَيكردن يان بةكارهَيناني نارةوا بة ماددةي هؤشبةر يان كارتَيكةري عةقلي يان ضاودَيري كردني ئالوطؤريان 

 دةستداريان ثَي سثَيردراوة.
كةةةر ب -3 تةةاوانَيكي ئةطةر ب طةةةل  يةَةت لة كةةات ب كةةي هاو يةةان كردارَي لةةةتي  نةةدَيكي نَيودةو لةةة با يةَةت  بةةوو ب شةةدار  ة

 ثَيشَيلكار )خمل( بة ئاسايشي هةرَيم.
 ئةطةر بكةر توندو تيذي يان ضةك لة ئةجنامداني تاوانةكةي بةكاربَييَن. -4
ازي يان مةدةني لة زيندان يان ئةطةر تاوانةكة لة شوَيين خواثةرسيت يان دامةزراوةيةكي فَيركاري سةرب -5

يةةةن و  بةةَي ال سةةاني  طرتووخانة يان شوَيين راطرتن يان ضاكسازي ناوجةوانان يان ثةناطةيةكي لةخؤ طرتن كة
يةةةكي  يةةان دامةزراوة شةةي  يةةةكي وةزر بَي سةرثةرشت يان شوَيين ضاودَيري كردني بَي باوك و دايكان يان يانة

 كؤمةَلطةي مةدةني ئةجنام درابَي.
 ثَيشنياري ليذنةي هاوبةش: م:سَيية

 وةكو خؤي تةنيا برطةي دووةم بةو شَيوةية بَي:
ئةطةر بكةر فةرمانبةر يان كةسَيكي راسثَيردراو بة راذةي طشيت بَي يان ثؤليس يان ئاسايش بَي لةوانةي  -2

كةري عةقلي يان بةرةنطاربوونةوةي بازرطاني ثَيكردن يان بةكارهَيناني نارةوا بة ماددةي هؤشبةر يان كارتَي
بةةرَي،  كةةاري ال شةةةي فَير جةةةميش و طةةةي ثَين لةةة بر سةةثَيردراوة،  ثةةَي  ضاودَيري كردني ئالوطؤر يان دةستداريان 

 قوتاخبانة يان فةرمانطة و دةزطاكاني حكومةت زياد بكرَي بةو شَيوةية.
لةةة ز -5 مةةةدةني  يةةان  سةةةربازي  يةةةكي   يةةان دامةزراوة سةةيت  شةةوَيين خواثةر لةةة  كةةة  طةةةر تاوانة يةةان ئة نةةدان  ي

نةةة و  بةةَي ال سةةاني  طةةرتين كة طرتووخانة يان شوَيين راطرتين ضاكسازيةكي ناوجةوانان يان ثةناطةيةكي لةخؤ 
كةةاني  طةةةي و دةزطا يةةان فةرمان نةةة  بَي سةرثةرشت يان شوَيين ضاودَيري كردني بَي باوك و دايكان يان قوتاخبا

 ي مةدةني ئةجنام درابَي.حكومةت  يان يانةيةكي وةزرشي يان دامةزراوةيةكي كؤمةَلطة
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. رَيواز فائق حسبةرَيز 

كةةَي  كةةرَي،  يةةاد ب نةةاوخؤي ز نةةدي  شةةةي با سةةَييةم وو طةةةي  لةةة بِر تةةةنيا  خةةؤي  كةةو  سَي ثَيشنيار هةية، يةكةم، وة
( كةس لةطةَلة، 69( كةس، دووةم، وةكو خؤي، كةس نيية، سَييةم ثَيشنياري ليذنةي هاوبةشة، )1لةطةلة؟ )

 ثةسند كرا، بةرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي ماددة سزاييةكان بةرَيزت بيخوَينةوة.
 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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 ( هيذ ثَيشنيار نية وةكو خؤي، 29سةبارةت بة ماددةي )
سةةاية هةر كةسَيك دةسزَيذي بكاتة سةر فةرمانبةرَيك يان راسثَيردراوَيك بة راذةي طشيت ل 1 ئةةةو يا ةوانةي 

بةةة  يةةان  فةةة  نةةدني وةزي بةةةجَي طةيا كةةاتي  لةةة  ضةةةك  جَي بةجَي ئةكةن يان بة هَيز يان بة توندوتيذي يان بة 
هؤيةوة بةرنطاري بَيتةوة ئةوة زينداني كردني كاتي سزا ئةدرَي و سزاكة ئةبيَيتة زينداني كردني تاهةتايي 

 لةو حالةتانةي خوارةوة:
لةةَي ئةطةر ئةو دةست درَيذي 1 شةةةيي  ة كة لة برطةي يةكةمي ئةو ماددةي دةقنووس كراوة ثةكةوتةي هةمي

 بكةوَيتةوة.
 ئةطةر بكةر لةو فةرمانبةرانة بَي كة نةهَيشتين تاواني يان ثاراستين ئاسايشيان ثَي سثَيدراوة. -2
هةةؤي مرد -3 بةةووة  كةةراوة  نةةووس  يةةة دا دةق ئةةةو ماددة كةةةمي  طةةةي ية لةةة بر سةةتدرَيذيةي  ئةةةو دة طةةةر  نةةي ئة

 تاوانلَيكراو ئةوا سزاكة ئةبَيتة لة سَيدارةدان.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. رَيواز فائق حسبةرَيز 

 ( كةس لةطةَلة، ثةسند كرا، فةرموو دواتر.64( وةكو خؤي، كَي لةطةَلة؟ )29ماددةي )
 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( ضوار ثَيشنيار هةية:30ماددةي )

لةةة )ية بةةذاردنَيك  كةةةمز 20كةم: وةكو خؤي تةنيا سزا ماددةيةكة بةو شَيوةي لَي دَي، بة ثَي نةةار  يةةؤن دي ( مل
 ( مليؤن دينار زياتر نةبَي.40نةبَي و لة )

 دوو: وةكو خؤي تةنيا سزاي بةند كردنةكة بةو شَيوةية بَي، لة سَي ساَل كةمز نةبَي.
عةةةقلي  سَي: وةكو خؤي، هةر ثزيشكَيك راضَيتةيةكي كةةةري  يةةان كارتَي شةةبةر  مةةاددةي هؤ نةةي  سةةيةرف كرد بؤ 

مةةاوةي ) بةةؤ  كةةردن  نةةد  بةةة بة سةةَي  شةةكي بنوو سةةةري ثزي سةةيت ضارة لةةة مةبة طةةة  نةةةبَي و 6ج كةةةمز  مةةانط   )
سةةزا 5( مليؤن دينار كةمز نةبَي و لة )3ثَيبذاردنَيك لة ) نةةة  لةةةو دووا يةةةكَي  نةةةبَي بة يةةاتر  نةةار ز ( مليؤن دي

ئةةةم 1كردني ثيشةكةي بؤ ماوةي ) ئةدرَي و هاوكات ثيادة سةةازَيكيش  هةةةر دةرمان ( ساَل لَي قةدةغة ئةكرَي، 
 ماددانة بَي راضَيتةي ثزيشكي هاورَيك لةطةَل حومكةكاني ئةو ياساية سةرف بكات هةمان سزا ئةدرَي.
شةةبذاردنَي شةةَيوةية، ثَي بةةةو  كةةة  سةةزا ماددية لةةة  تةةةنيا  خةةؤي  لةةة ضوارةم: ثَيشنياري ليذنةي هاوبةشة، وةكو  ك 

 ( مليؤن دينار زياتر نةبَي.20( مليؤن دينار كةمز نةبَي و )10)
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. رَيواز فائق حسبةرَيز 

( 20بةرَيزان ضوار ثَيشنيار هةية، وةكو خؤي تةنيا سزا ماددةيةكة بةو شَيوةي لَي دَي، بة ثَيبذاردنَيك لة )
نةة40مليؤن دينار كةمز نةبَي و لة ) يةةؤن دي لةةة؟ )( مل كةةَي لةطة نةةةبَي،  يةةاتر  شةةنياري دووةم، 2ار ز كةةةس، ثَي  )

نةةةبَي، ) كةةةمز  كةةو 1وةكو خؤي تةنيا سزاي بةند كردنةكة بةو شَيوةية بَي، لة سَي ساَل  سةةَييةم، وة كةةةس،   )
 ( كةس لةطةلة، ثةسند كرا، فةرموو دواتر.56( كةس، ضوارةم، )2خؤي، )
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 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:

 ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤكي 
 ( دوو ثَيشنيار هةية:31ماددةي )

نةةةبَي 50يةكةم: وةكو خؤي تةنيا سزا مادديةكة بةو شَيوةية بَي، ثَيبذاردنَيك كة لة ) ( مليؤن دينار كةمز 
يةةاتر 15( ساَل كةمز نةبَي و لة )10( مليؤن دينار زياتر نةبَي و سزاي بةند كردن لة )100و لة ) سةةاَل ز  )
 نةبَي.

كةة يةةان دووةم: وة شةةبةر  مةةاددةي هؤ سةةي  بةةةكارهَيناني كة طةةرتن و  سةةيت وةر بةةة مةبة سةةَيك  هةةةر كة خةةؤي،  و 
سةةتداري  كارتَيكةري عةقلي يان ثَيشينةي كيميايي هاودرة بكات يان بةرهةم بهَييَن يان دروسيت بكات يان دة

كةةةكان لةةة رووة شةةبةر بكات يان بةدةسيت بهَييَن يان بة خاوةني بهَييَن يان بيكرَي يان رووةكَيك  مةةاددةي هؤ ي 
لةةة  يةةةك  بةةؤ ماوة كةةردن  نةةد  بةةة بة ئةةةوا  يان كارتَيكةري عةقلي بةرهةم بهَييَن يان بضَييَن يان بةرهةم بهَييَن، 

لةةة )3( ساَل كةمز نةبَي و لة )1) بةةذاردنَيك  لةةة 5( ساَل زياتر نةبَي و بة ثَي نةةةبَي و  كةةةمز  نةةار  يةةؤن دي ( مل
 .( مليؤن دينار زياتر نةبَي سزا ئةدرَي10)

 بةرَيز د. رَيواز فائق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان:
لةَةة؟ ) كةةَي لةطة كةةةم،  خةةؤي، ية كةةو  يةةةكيان وة كةةراوة،  كةةو 4دوو ثَيشنيار هةية، يةكيان سزاكة زياد  كةةةس، وة  )

 (.32( كةس، ثةسند كرا، ماددةي )60خؤي؟ )
 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ةية.دوو ثَيشنيار ه :32ماددةي 
 وةكو خؤي، برطةي سَييةمي ئةو ماددةية بةو شَيوةي لَي ئةكرَي: يةكةم :

لةةة 3 كةةراو  هةةةموار  شةةبةري  – هةر كةسَيك بزانَي ئةو روةكة هؤشبةرانةي لةو ياساية هاتوون يان روةكي هؤ
مةةةز بةةة دا لةَةدان  بةةؤ هةوا نةةةكرا  شةةخةري  سةةت ثَي ضةةَينراون و دة شةةوَينةكة  راوة رووي بؤهَيلةوة بة نارةوايي لة 

ئةةةو  مةةي  طةةةي دووة كةةةمي بر خةةالي ية لةةة  كةةة  ئةةةكرَي  بةةةجَي  جةةَي  سةةةر  ثةيوةنديدارةكان ئةوا ةو سزايةي بة
 ماددةية دةقنووس كراوة.

 وةكو خؤي: دووةم:
لةةة )2( مانط كةمز نةبَي و لة )6بة بةند كردن بؤ ماوةيةك لة ) 1 بةةذاردنَيك  نةةةبَي و ثَي يةةاتر  سةةاَل ز  )3 )

 ( مليؤن دينار زياتر نةبَي سزا ئةدرَي.5و لة )مليؤن دينار كةمز نةبَي 
عةةةقلي  1 كةةةري  يةةان كارتَي شةةبةر  مةةاددةي هؤ بةةدات  كةةة  سةةي دي بةةة كة طةةة  خةةؤي رَي شةةوَيين  لةةة  سةةَيك  هةةةر كة

 بةكاربَينَيت تةنانةت ئةطةر بَي بةرامبةريش بَيت.
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كةةةري  هةر كةسَيك لة شوَينَيكي ئامادة كراو يان رةخسَيندراو بؤ بةكارهَيناني ماددةي -2 هؤشبةر يان كارتَي
 عةقليةكان بطريَيت و بة ئاطاداري ئةو ماددة بةكاربهَيندرَي.

دووةم: حوكمي برطةي يةكةمي بةسةر هاوسةر و بنةضةو لقةكاني ئةو كةسةي ئةو شوَينةي ئاماددة كردوة 
نةةي ح ضةةاو كرد مةةةكاني و رةخساندووة يان ئةوةي لةطةليان نيشتةجَي بووة جَي بةجَي ناكا بة مةرجي رة وك

 ياساي سزادان دةربارةي بةشداري كردن لة هةوالدان لةسةر تاوانةكان.
 سَييةم:

لةةة )2بة ثَيبذاردنَيك لة ) نةةةبَي و  كةةةمز  نةةار  مةةاددةي 5( مليؤن دي كةةةس  هةةةر  نةةةبَي  يةةاتر  نةةار ز يةةؤن دي ( مل
لةةةو بِر جنةةامي هؤشبةر يان كارتَيكةري عةقلي دةستبةر بكات يان بةدةست بَييَن بة بِري زياتر  كةةة دةر نةةةي  ا

 فرةيي ثرؤسةي كَيشانن يان كةمز بَي لةو مةرجة جياوازانةي لةوانةي خوارةوة زياتر نةبن:
لةةة )5( طرام زياتر نني و رَيذةي 1% لةو برانةي لة )10رَيذةي  1 تةةا )1% لةو بِرانةي  يةةاترن  طةةرام ز  )25 )

 بَي.( طرام زياتر نة25طرام بةو مةرجةي برةكة رَيطة ثَيدراوة لة )
كةةار ( طرام 25و بِرانةي كة لة )% لة2رَيذةي  -2 يةةان  شةةبةرانة  مةةاددة هؤ لةةةو  يةَةنج  زياتر نني دال/ لة سةدا ث

يةَةت  تَيكارة عةقلييانة شل جا بِرةكةى هةر ضةندَيك بَيت، دووةم لة حاَلةتس طةرانةوة بؤ تاوان سزايةكة دةب
بةةة  بة بةندكردن و ثَيبذاردنَيك لة ثَينج مليؤن دينار كةمز يةةان  نةةةبَيت  نةبَيت و لة دة مليؤن دينار زياتر 

 يةكَيك لةم دوو سزاية.
ضوارةم: هةركةسَيك بزانَيت ئةو رووةكة هؤشبةرانةى لةم ياسايةدا هاتوون بة ناِرةوا لة شوَينَيك جَيندراون 

ةجَي دةكرَيت دةست ثَيشخةرى نةكات بؤ هةواَلدان بة دامةزراوة ثةيوةنديدارةكان ئةوا سزايي بةسةردا جَيب
 كة لة خاَلس يةكةمس بِرطةى سَييةمس ئةم ماددةيةدا دةق نوسكراوة.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.رَيواز فائق حسبةرَيز 

سةةَييةم 32بةلَي زؤر سوثاس، بةرَيزان ماددةى ) طةةةى  ( دوو ثَيشنيار هةية، يةكةميان داِرشتنَيكس ترى بؤ بِر
مةة نةةةوة، دووة بةةةرَيزيان خوَينديا كةةة  كةةة كردووة  مةةة  شةةنيارى يةكة طةةةَل ثَي بةةةرَيزَيك لة هةةةر  خةةؤى،  يش وةك 

بةةدات؟  نةةط  فةةةرموَيت دة بةةا ب داِرشتنةوةى ماددةى بِرطةى سَييةمس ماددةكةية كة بةو شَيوةية خوَيندرايةوة 
( ئةندامس ثةرلةمان 64بةَلَي كةسس لةطةَل نيية، ثَيشنيارى دووةم وةك خؤى؟ بةَلَي زؤر سوثاس بةدةنطس )

 ( خبوَينةوة.33بةجَيكرا ،ماددةى )وةك خؤى جَي
 بةرَيز جالل حممد امني:

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 ( هيج ثَيشنيارَيك نيية 33سةبارةت بة ماددةى )

سةةَيك -1 هةةةر كة ثَيويستة دادطاى تايبةةةند بِريارى طلدانةوةى مايةى هةموار طوَيزرانةوةو نةطوَيزرانةوةى 
سةةايةدا دةق 27و 26وانةى ئةجنام دابَيت كة لة هةردوو ماددةى )بدات بة ثَيس ياسا يةكَيك لةو تا (ى ئةم يا

 نووسكراون.
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يةةة دةق -2 ئةةةم ماددة كةةةمس  طةةةى ية لةةة بِر نةةةى  ئةةةو مايا سةةتةقينةى  ضةةاوةى را طةةا لةسةر سةةةر داد سةةتة لة ثَيوي
سةة نةةاَل و كة سةةةرو م نةةةطوَيزراوةو هاو طةةوَيزراوةو  كةةة نوسكراون بة لَيكؤلينةوة لَيكؤلينةوةكةش مايةى  انس دي

 جطة لةوانةى لة ناو دةرةوةى هةرَيم دةيان طرَيتةوة.
كةةة -2 سةةانس دي يةةان كة لةَةةكانس  سةةةرو منا هةةةروةها هاو مةةةتبارو  يةةةى تؤ دادطا بِريارى دةست بةسةرداطرتنس ما

هةةةردوو  لةةة  كةةة  جطة لةوان دةدات، ئةطةر بؤى سةيَيندرا ئةو مايانة بةرهةمس  ئةجنامدانس يةكَيك لةوانةن 
 ( ئةم ياسايةدا دةق نووسكراون.27و  26)ماددةى 

طةةا -3 بةةة داد تةةاو  بان كة عَيراقي و بيانيةكان  ئةوانةى لة هةرَيم كار دةكةن ثابةند دةبن بة ثَيدانس طشت دا
كةةة  كةةة  يةةةكس دي هةةةر ما سةةةنةدوو  شةةكو  تايبةةةنديةكان بؤ زانينس بِرى رةسيد و ثاشةكةوت و ثَيسثاردةو ث

نةةةوةيان خاوةنداريةتس دةطةرَيتةوة  سةةكراون لَيكؤَلي سةةاية دةق نو بؤ ئةو كةسانةى لةسةر ئةو تاوانةى لةم يا
 لةطةَلدا دةكرَيت و جَيبةجَيكردنس بِريارةكانس دادطا بة طلدانةوةى يان دةست بةسةرداطرتنيان.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.رَيواز فائق حسبةرَيز 

يةةة ( هيج ثَيشنيارَيك نيية33بةَلَي بةرَيزان بؤ ماددةى ) طةةةَل ئةوة لةةةمان لة بةةةرَيزى ثةر نةةدامَيكس  هةةةر ئة  ،
طةةس ) بةةة دةن سةةوثاس  بةةةلَي زؤر  لةةةمان 65وةك خؤى ثةسةند بكرَي با بفةرمَي دةنط بدات؟  نةةدامس ثةر ( ئة

 ( خبوَينةوة.34ثةسةندكرا، ماددةى )
 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 ر هةية ( سَي ثَيشنيا34سةبارةت بة ماددةى )
 ثَيشنيارى يةكةم: وةك خؤى تةنيا لةبِرطةى دووةمدا لةكؤتايدا دةستةواذةى لة ناو دةبرَيت زياد بكرَي.

مةةاددةى ) تةةاوان وةك  ئةةةجنامس  بةةة  شةةروة  سةةتكردن ال سةةزاى دة سةةزادانس 32و  31ثَيشنيارى دووةم:  سةةاى  ( يا
 ( بَيت.1969(ى ساَلس )111عَيراقس ذمارة )

 خؤى ثَيشنيارى سَييةم: وةك 
شةةينة -1 عةةةقلي و ثَي كةةارة  شةةبةرو كارتَي مةةاددة هؤ سةةةرداطرتنس  سةةت بة بةةة دة كةةوم  كةةدا حو هةةةموو بوارَي لةةة 

ئةةةو  كيمياوييةكان و ئةو رووةكانةى ماددة هؤشبةر يان كارتَيكارة عةقلي لَي بةرهةم دَيت و ئةو كةرةستةو 
لةةة ئةجنا سةةتنةوانةى  ئةةةو طوا سةةتنةوةو  ئةةامرازى طوا ثةةةل و  كةةةل و  هةةاتوون ئةةامَيرو  بةةةكار  كةةة  مةةدانس تاوانة

 دةدرَيت بة بَي ثَيشَيلكردنس مافس كةسانس ديكةى نياز ثاك.
طةةرياون -2 نةةةى  شةةينة كيمياوييا عةةةقلي و ثَي كةةارة  نةةةى هؤ كةةارة عةقلييا شةةبةرو كارتَي مةةاددةو هؤ ئةةةو  شةةت  ط

 راستةوخؤ بؤ ئةو اليةنانةى تايبةةةندن بة ثاراستنيان دةنَيردرَيت.
مةةاددةى )حكومةت بة داخست-3 بةةة 8نس هةر شوَينَيكس مؤَلةت دراو ثاَلثشت بة حوكمةكانس  سةةاية  ئةةةم يا (ى 

عةةةقلس  كةةارة  هاووردةكردن يان بة هةناردةكردن يان طواستنةوةى يان دةستدارى ماددةى هؤشبةر يان كار تَي
يةةا سةةاَل ز يةةةك  لةةة  نةةةبَيت و  كةةةمز  مةةانط  يةةةك  لةةة  يةةةك  بةةؤ ماوة نةةةبَي يان ثَيشينة كيمياوييةكان دةدرَي  تر 
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داخستنةكةش قةدةغةكردنس خودى كارةكةى يان بازرطانيةكةى يان خودى دروستكردنةكة لة هةمان شوَين 
يةةان  كةةةى   كةةةكانس خَيزانة لةةة تا يةةةكَيك  بة دواى خؤيدا دةهَينَيت و ض لة رَيطةى خودى حوكومدراو  يان لة 

شةةوَينة كةةة  نةةس تاوانة لةةة دواى روودا لةةَي هةركةسَيكس ديكة كة حوكوم دراو  سةةتس  يةةان دة يةَةدابَيت  كةةرَي ت كةى ب
يةَةت  سةةةردا هاتب عةةايلس بة مةةافس  سةةَيك  هةةةر كة يةةان  شةةوَينةكة  خةةاوةن  كةةةش  هةةةَلطرتبَيت و قةدةغةكردنة

 ناطرَيتةوةو ئةطةر ثةيوةندى بة تاوانةكةوة نةبَيت.
بةة-4 بةةدات  حةةوكم  سةةكراون  قةةة دادنو سةةايانةدا دة لةةةم يا سةةزايانةى  ئةةةو  سةةةربارى  بةةَي ثَيويستة لةسةر دادطا  ة 

طةةةر  نةةةبَيت، ئة يةةاتر  سةةاَل ز يةةةك  لةةة  يةةةك  بةةؤ ماوة كةةةى  يةةادةكردنس كارة لةةة ث حةةوكم دراو  سةةي  بةشكردنس كة
غةةة  تةةاى قةدة حةةوكمس كؤ ضةةوونس  تةةة دواى دةر سةةاَلةى دةكةوَي يةَةنج  ئةةةو ث طةِرايةوة بؤ هةمان تاوان لة ماوةى 

نةةةبَيت و  كردنةكةى، ئةوا دادطا بؤى هةية فةرمان بكات بة قةدةغةكردنس بؤ ماوةيةك يةةاتر  سةةاَل ز سةةَي  لةةة 
يةَةت  قةدةغةكردنةكةش لة رَيكةوتس كؤتايهَينانس جَيبةجَي كردنس سزاكةى يان كؤتايهاتنس بة هةر هؤيةك ب

 دةست ثَي دةكات.
 ثَينجةم:

نةةراوة -1 بةةؤ دا سةةزايان  سةةايةدا  لةةةم يا بؤ سزاى دةستكردن الشروة بة ئةجنامدانس هةر تاوانَيك لةو تاوانانةى 
 س تةواو جَيبةجَي دةكرَيت.سزاى تاوان

كةةةوتن املساهمةبةذدارى كردن )-2 يةةان رَي يةَةت  نةةدان ب ( لةو تاوانانةى لةم ياسايةدا سزايان بؤ دانراوة ض بة ها
بةةةجَي  سةةةردا جَي كةةةى بة كةةةرى تاوانة سةةزاى ب شةةداريكردن  كةةةى بة شةةَيوةيةكس دي هةةةر  يةةان  يةةدان  يةةان يارمةت

 دةكرَيت.
 ي ثةرلةمان:ن/ سةرؤكد.رَيواز فائق حسبةرَيز 

طةةةى 34زؤر سوثاس، بةرَيزان ماددةى ) لةةة بِر تةةةنها  خةةؤى  كةةو  كةةةم وة ( سَي ثَيشنيارمان هةية، ثَيشنيارى ية
طةةةَل  لةةةمان لة بةةةرَيزى ثةر نةةدامَيكس  هةةةر ئة كةةرَي،  يةةاد ب بةةرَي ز نةةاو دة لةةة  سةةتةواذةى  يةةدا دة دووةمدا لة كؤتاي

 رَيز.( ئةندامي بة51ئةوةية با دةست بةرز بكاتةوة؟ بة دةنطس )
مةةاددةى ) شةةروة وةك  تةةا ال تةةاوان وا ئةةةجنامس  بةةة  سةةتكردن  سةةزاى دة و  31ثَيشنيارى دووةم: وةك خؤى، بةاَلم 

طةةةَل 1969( ساَلس )111( ياساى سزادانس  عرياقس)32 لةةةمان لة بةةةرَيزى ثةر نةةدامَيكس  هةةةر ئة (ى لَي بكرَي 
 ( دةنطس بةدةست هَينا.1ئةوةية با دةست بةرز بكاتةوة؟ )

 َلَي زؤر سوثاس ثَيشنيارى يةكةم ثةسةندكرا فةرموون.وةك خؤى بة
 بةرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 (: دوو ثَيشنيار هةية 35سةبارةت بة ماددةى )

 ثَيشنيارى يةكةم: وةك خؤى تةنها بِرطةكانس يةكةم و سَييةم بةم شَيوةيةى لَيبكرَيت 
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سةةاية 31و  30و 28و 27تبارن بةو تاوانانةى لة ماددةكانس )بِرطةى يةكةم: نابَيت ئةوانةى تؤمة (ى ئةم يا
 دةق نوسكراون دةستةبةرى ئازاد بكرَين تا وةكو دةعواكة يةكاليس دةكرَيتةوة.

كةةانس ) لةةة ماددة ئةةةم 31و  30و  27و  26لة بِرطةى سَييةميشدا بةم شَيوةيةى لَيبكرَيت ئةو تاوانانةى  (ى 
 وانس ئابروبةر دادةنرَين.ياساية دةق نوسكراون بة تا

 ثَيشنيارى دووةم: وةك خؤى 
( ى ئةم ياساية دةق نووسكراون 30و  27و  26نابَيت ئةوانةى تؤمةتبارن بةو تاوانانةى لة ماددةكانس )-1

 بة دةستةبةرى ئازاد بكرَين تا وةكو داواكةى يةكالى دةكرَيتةوة.
بةةة ئةو تاوانانةى لةم ياسايةدا دةق نووسكراون لةو ت-2 اوانانةدا كة ثابةندن بة رادةستكردنةوةى تاوانباران 

 ثَيس ياسا دةيان طرَيتةوة.
كةةانس )-3 هةةةردوو ماددة لةةة  نةةةى  بةةةر 27و  26ئةةةو تاوانا تةةاوانس ئابرو بةةة  سةةكراون  سةةايةدا دةق نو ئةةةم يا (ى 

 دادةنرَين.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.رَيواز فائق حسبةرَيز 

سةةةرؤكس  (35بةرَيزان سةبارةت بة ماددةى ) بةةةرَيز  ئةةةوةى  كةةةم وةك  شةةنيارى ية دوو ثَيشنيارمان هةية، ثَي
تةةةوة؟ زؤر  بةةةرز بكا خةةؤى  سةةتس  ليذنةى ياسايي خوَينديةوة هةر ئةندامَيكس بةرَيزى ثةرلةمان لةطةَلة با دة

 ( كةس. 5سوثاس )
تةةةوة؟ زؤر ثَيشنيارى دووةم وةكو خؤى هةر ئةندامَيكس بةرَيزى ثةرلةمانس لةطةَلة با دةستس خؤى بة رز بكا

 ( خبوَينةوة.36( ئةندامس ثةرلةمان وةك خؤى ثةسةندكرا ،فةرموون ماددة )63سوثاس بةدةنطس )
 بةرَيز جالل حممد امني:

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 ( دوو ثَيشنيار هةية 36ماددةى )

 ثَيشنيارى يةكةم: بِرطةى يةكةم بةم شَيوةيةى لَي بكرَي: 
ئةة-1 سةةزاكانس  يةَةدانس هةر كةس لة  بةةة ث شةةخةربووة  سةةةيَيندرا دةستثَي طةةة  بةةة بةَل طةةةر  يةَةت ئة سةةاية دةبور ةم يا

لةةةو  طةةةِران  طةةةِرَين و  بةةة دواى ب سةةةاَلتةكان  لةةةوةى دة بةةةر  كةةة  سةةةر تاوانة شةةتيةكان لة زانيارى بة دةسةاَلتة ط
 بارةيةوة ئةجنام بدةن.

 ثَيشنيارى دووةم: 
كةةة هةركةسَيك لة نَيو تاوانبارةكان دةست ثَيشخةر-1 سةةةر تاوانة شةةتييةكان لة بَيت بة هةَلدان بة دةسةاَلتة ط

نةةس  مةةدانس زاني طةةةرانس ئةجنا بةةة دوا دا طةةةِران و  بةةة  سةةت  سةةةاَلتةكان دة ئةةةوةى دة ثةةَيش  مةةدان و  لةةة ئةجنا بةر 
لةةة  كةةة  طةةةر هةوَلدانة بةةةاَلم ئة يةَةت،  بكةرةكانس ديكة بكةن لةو سزايانةى لةم ياسايةدا دةقنوسكراون دةبوردر

سةةةتث كةةةة دواى دة يةةَةت  سةةةزاكة دةبوردر لةةةة  تةةةة  تةةةةنها ئةوكا ئةةةةوا  نةةةة  بةةةةو كارا يةةَةت  سةةةةاَلتةكان ب َيكردنس دة
 هةواَلدانةكةى دةستطريكردنس ئةو تؤمةتبارانةى ئاسانكردبَيت.
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كةةة -2 طةةايكردن  يةةان داد هةر هةوَلدانَيك بة دةسةاَلت تا طشتيةكان سةبارةت بة تاوانةكة لة كاتس لَيكؤلينةوة 
نةةس ت يةةةى طرت نةةدييان بَيتة ما كةةةو ثةيوة لةةة تاوانة يةَةت  شةةداريان كردب سةةانَيك بة شةةكراكردنس كة يةةان ئا بةةار  اوان

ئةةةو  ئةةةوةى  بةةؤ  يةَةت  سةةةوكةر دا دةنر سةةاوَيكس  بةةة ثا لةَةةتس  يةَةو دةو هةبَيت بة باندى تاوانكارى نَيو خؤى يان ن
 هةوَلدانةى حوكمةكانس ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة.

 لةمان:ن/ سةرؤكي ثةرد.رَيواز فائق حسبةرَيز 

شةةَيوةيةى 36زؤر سوثاس ماددةى ) بةةةو  كةةةم  طةةةى ية كةةة بِر يةةة  كةةةم ئةوة ( دوو ثَيشنيار هةية، ثَيشنيارى ية
بةةةرز  خةةؤى  سةةتس  بةةا دة لةَةة  لةةةمانس لةطة بةةةرَيزى ثةر نةةدامَيكس  هةةةر ئة يةةةوة،  بةةةرَيزيان خوَيند كةةة  كةةرَي  لَيب

 بكاتةوة؟ بةلَي سوثاس كةسس لةطةَل نيية.
بةةةلَي زؤر زؤر ثَيشنيارى دووةم هةر ئةند تةةةوة؟  بةةةرز بكا امَيكس بةرَيزى ثةرلةمانس لةطةَلة با دةستس خؤى 

 ( خبوَينةوة.37( دةنط وةكو خؤى ثةسةندكرا، فةرموون ماددةى )73سوثاس )
 بةرَيز جالل حممد امني:

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
بةةةر37ماددةى ) سةةزاكانس  سةةاى  مةةةكانس يا مةةارة )(: هيض ثَيشنيارَيك نية وةك خؤى حوك سةةاَلس 111كار ذ (ى 

سةةايةدا 1969) (ى يان هةر ياسايةكس ديكة جَيطةى بطرَيتةوة بةسةر هةر تاوانَيك يا سةرثَيضيةك كة لةم يا
 نة هاتوة جَيبة جَي دةكرَيت.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.رَيواز فائق حسبةرَيز 

بةةةو ( هةر بةرَيزَيك 37بةَلَي بةرَيزان هيج ثَيشنيارَيك نيية بؤ ماددةى ) يةةة  ئةةةو ماددة كةةة  يةةة  طةةةَل ئةوة لة
طةةس ) بةةة دةن سةةوثاس  بةةدات؟ زؤر  نةةط  فةةةرمَي دة بةةا ب يةةةوة  بةةةرَيزيان خوَيند كةةة  ( 71شَيوةية ثةسةند بكرَي 

 ( خبوَينةوة.38ئةندامس ثةرلةمان ثةسةندكرا، فةرموون ماددةى )
 مريان:  رؤوف مصطفىبةرَيز شاخةوان 

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

( هيج ثَيشنيارَيك نيية، وةك خؤى بةشس نؤيةم رَي و شوَينةكانس ضارةسةركردنس 38ةى )سةبارةت بة مادد
 (38كةسس ئاَلوودةبوون ماددةى )

يةةة 31يةكةم: دادطا  لة جياتس سةثاندنس ئةو سزايةى لة ماددةى ) بةةؤى هة كةةراوة  (ى ئةم ياساية دةق نوس 
 بِريار بدات بةوةى بة طوجناو دةزانَي لة مانةى خوارةوة. 

لةةةو -1 يةةةكَيك  دانانس ئةو كةسةى كة دةسةيَيندرَين كة ئاَلوودةى ماددةى هؤشبةر يان كارتَيكارى ئةقلية لة 
تةةاكو  كةةرَين  سةةةر ب يةةدا ضارة ئةةةوةى تَي بةةؤ  كةةرَين،  سةةت دة سةةتة درو ئةةةم مةبة بةةؤ  سةةتييانةى  مةةةزراوة تةندرو دا

بةةةرز لَيذنةى تايبةةةند بة لَيكؤَلينةوة لة بارودؤخس ئةو كةسة راثؤرتَي طةةا  بةةؤ داد كةةةى  ك دةربارةى حاَلةتة
 دةكاتةوة، بؤ ئةوةى بِريارى ئازادكردن يان درَيذة دان بةمانةوةى بؤ ماوةيةكس ديكة بدات.
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هةةَييَن  بةةةكار دة عةةةقلس  كةةارى  يةةان كارتَي شةةبةر  مةةاددةى هؤ سةةةيَيندرَيت  سةةةى دة نةةدكردنس ئةوكة دووةم: ثابة
يةتس بؤ ئةم مةبةستة دروست دةكرَين هةفتانة يةك جار بةسةردانس كردنس نؤرينطةيةكس دةروونس كؤمةاَل

يةةدانس  بةةة يارمةت سةةثَيردراو  شةةكس را كةةة ثزي نةةان  تا بةةةكار هَي لةةة  يان دووجار يارمةتيدانس لةسةر دةربازبوون 
يةةا  كةةردن  سةةةردانس  نةةس  لةةة راطرت يةةار  ئةةةوةى بِر بةةؤ  راثؤرتَيك دةربارةى حاَلةتةكةى بؤ دادطا بةرز دةكاتةوةو 

لةةة )درَيذة ثَيدا لةةة 90نس بؤ ماوةيةكس ديكة بدات ،و نابَيت بةس كردنةوةى ئةم راثؤرتة  يةَةت  يةةاتر ب ( رؤذ ز
 رَيكةوتس دروستكردنس نةخؤش بة سةردانس كردن ئةم نؤرينطةية دوا بكةوَيت.

سةةةةردانس  كةةةة  سةةةتس  مةةةةزراوةى تةندرو لةةةة دا ئةةةازادكردنس  يةةةارى  سةةةةى بِر ئةةةةو كة نةةةدكردنس  سةةةَييةم: ثابة
 نس كؤمةاَليةتس بكات. نؤرينطةيةكس دةروو

دووةم: لة وةزارةت ليذنةيةكس ثزيشكس جَيبةجَيكردنس ئةو رَيكارانةى لة بِرطةى يةكةمس ئةم ماددةية دةق 
 نووس كراوة ثَيك دةهَيندرَيت و ئةركس ئةو ليذنةية بة رَينمايي ديارى دةكرَي كة وةزير ديارى دةكات.

يةةة  ئةطةر كةسس حوكم دراو ئةو ضارةسةرييةى لةو-3 بةةؤى هة طةةا  ئةةةوة داد تةةةوة  ماددةيةى بِرياردراوة رةتكا
 (ى ئةم ياساية دةق نوسكراوة سوثاس.31لة شوَينس بةندكردن دايبنَيت بؤ ماوةيةك لة ماددةى )

 سةرؤكس ثةرلةمان: /نحسبةرَيز د.رَيواز فائق 

بةةةرَيزى ث38زؤر سوثاس ماددةى ) نةةدامَيكس  ئةةةو ( هيج ثَيشنيارَيكس لةسةر نيية، هةر ئة طةةةَل  لةةةمانس لة ةر
بةةة  سةةوثاس  بةةدات؟ زؤر  نةةط  فةةةرموَي دة تةةةوة  بةةةرز بكا ماددةية بةو شَيوةية ثةسةند بكرَي با دةستس خؤى 

 ( خبوَينةوة.39( ئةندامس ثةرلةمان ثةسةندكرا ،فةرموون ماددةى )76دةنطس )
 مريان:  رؤوف مصطفىبةرَيز شاخةوان 

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 ( دوو ثَيشنيار هةية: 39) سةبارةت بة ماددةى

 ثَيشنيارى يةكةم: وةك خؤى: 
بةةؤ -1 ثةةَيش و  تةةة  يةةةوة دَي لةةة خؤ يةَةت و  بةةةكار دةهَين ئةةةقلس  كةةارى  يةةان كارتَي شةةبةر  مةةاددةى هؤ سةةةى  ئةةةو كة

سةةةر  كةةارى لة سةةكااَلى تاوان ئةةاَلودةبوو  سةةانس  سةةةركردنس كة بةةة ضارة بةةةت  شةةخانةى تاي ضارةسةركردن لة نةخؤ
 ناكرَيت.

 دووةم:
مةةةزراوةيي  ئةةةو-1 ضةةاودَيرى دا يةَةر  لةةة ذ تةةةوة  يةةة دةيطرَي ئةةةم ماددة كةةةمس  طةةةى ية حةةوكمس بِر شةةةى  نةخؤ

 ( رؤذ زياتر نةبَيت.30تةندروستس دادةنرَيت بؤ ماوةيةك لة )
بةةؤى -2 يةةة،  ئةطةر بؤ دامةزراوةى تةندروستس سةيَيندرا كة نةخؤشةكة ئالودةيةو ثَيويستس بة ضارةسةر هة

 ( رؤذ زياتر نةبَيت بهَيلرَيتةوة.90هةية بؤ ماوةيةك لة )
مةةاوةى )-3 بةةؤ  يةةدا  نةةةخؤش تيا طةةةر 180دامةزراوةى تةندروستس ماوةى مانةوةى  تةةةوة، ئة يةَةذ دةكا ( رؤذ در

 بؤى دةركةوت ضارةسةركردنس ثَيويست بةو ماوةية هةية.
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ةى تةندروستس لَيذنةى ثزيشكس تايبةةةند بؤى هةية ئةوكةسةى بِريارى دةرضواندنس لة دامةزراو سَييةم:
شةةةكس  جةةةةى ثزي بةةةةو مةر يةةةةتس  نةةةس كؤمةاَل طةةةةى دةروو نةةةس نؤرين سةةةةردانس كرد بةةةة  كةةةا  نةةةد ب يةَةت ثابة دةدر
ضارةسةركراو راثؤرتةكةى بؤ ليذنة بةرز بكاتةوة و بؤ ئةوةى بِريار لة راطرتنس سةردانس كردنس نؤرينطةى 

 باسكراو يا بةردةوام بوونس بدات.
نةةةبوونس  ضوارةم: يةةان لة كاتس ثابةند  سةةتس  مةةةزراوةى تةندرو لةةةالى دا سةةةرى  مةةس ضارة لةةة ثرؤطرا نةةةخؤش 

كةةارى  بةةةرى رَي بةةؤ طرتنة تةةةوة  طةةادار دةكا يةةةوة ئا لةةةم بارة نؤرينطة، بة طوَيرةى حاَلةتةكة دادطاى تايبةةةند 
 (ى ئةم ياساية،31ياسايي بة ثَيس ماددةى )

 ثَيشنيارى دووةم ثَيشنيارى ليذنةى هاوبةش:
 ةواذةى نةخؤشخانةى تايبةت بكرَيتة نةخؤشخانةى تايبةةةند.وةك خؤى تةنها دةست

 ن /سةرؤكس ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس

مةةاددةى ) بةةؤ  لةةةمان  نةةدامانس ثةر بةةةرَيزان ئة كةةةميان وةك 39سوثاس بؤ جةنابت،  يةةة، ية شةةنيار هة ( دوو ثَي
بةةةرَيزى ثة نةةدامَيكس  هةةةر ئة كةةة خؤى، دووةميان ثَيشنيارى ليذنةى هاوبةشة،  يةةة ماددة طةةةَل ئةوة لةةةمان لة ر

يةةة  طةةةَل ئةوة بةةةرَيزَيك لة وةكو خؤى ثةسةند بكرَيت با بفةرموَي دةنطبدات؟ بةلَي كةسس لةطةَل نيية، هةر 
سةةوثاس  بةةةَلَي زؤر  بةةدات؟  نةةط  بةةا دة كةةردووة  يةةان  بةةةش داوا نةةةى هاو كةةة ليذ كةةرَي  سةةةند ب كة بةو شَيوةية ثة

مةةاددةى )( دةنط ثةسةندكرا بةو شَيو76ماددةكة بة ) كةةرووة،  شةةنياريان  بةةةش ثَي ( 40ةيةى كة ليذنةى هاو
 خبوَينةوة فةرموون.

 مريان: رؤوف مصطفى بةرَيز شاخةوان 

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 (:40ماددةى )
مةةاددةى )40مةةاددةى ) خةةؤى  يةةةو وةك  شةةنيارَيك ني هةةيج ثَي بةةة 40(  ئةةاَلودةبوون  سةةانةى  ئةةةو كة سةةتة  ( ثَيوي

يةةان كارتَي شةةبةر  هةةةر مةةاددةى هؤ ضةةةوانةوة  بةةة ثَي يةَةت،  ثةةارَيزراو ب يةةان  كةةرَين نهَين سةةةر دة عةةةقلس ضارة كةةارى 
سةةزا  بةةةركارةكان  سةةا  يةَةس يا بةةة ث كةةا  شةةكرا ب يةةان ئا سةةةرى نهَين بةةة ضارة سةةثَيردراوَيك  نةةدو را بةةةرو كارمة فةرمان

 دةدرَي، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس

هةةةر 40بةَلَي زؤر سوثاس ماددةى ) يةةةوة  ( هيج ثَيشنيارَيك نيية وةك خؤى، وةك ئةوةى بةرَيزيان خوَيندي
طةةس ) بةةة دةن سةةةند 81بةرَيزَيكس لةطةَلة با دةست بةرز بكاتةوة؟ بةلَي زؤر سوثاس  لةةةمان ثة نةةدامس ثةر ( ئة

 ( خبوَينةوة.41كرا، فةرموون ماددةى )
 بةرَيز صباح حممود حممد:
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 (:41ماددةى )
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يةةةكان 41سةبارةت بة ماددةى ) شةةتيةكانس كؤتا مةةة ط يةةةم حوك ( هيج ثَيشنيارَيك نيية وةك خؤى، بةشس ددة
 (. 41ماددةى )

لةةة  مةةةنس دادوةرى  كةةة ئةجنو يةكةم: ليذنةيةك بة سةرؤكايةتس دادوةرَيكس بؤ ثؤلَينكراوى ثَيك دةهَيندرَيت 
 خوارةوةش ئةندامس ليذنةكة دةبن. هةرَيم دةست نيشانس دةكات بة نوَينةرى ئةم اليةنانةى

 ديوانس ئةجنومةنس وةزيران.-1
 بةرَيوةبةرايةتس طشتس نةهَيشتنس ماددةى هؤشبةر.-2
 بةرَيوةبةرايةتس طشتس طومرطةكان.-3
 ثةميانطاى ثزيشكس داد لة هةرَيم.-4
 ليذنةى بااَل.-5
 ليذنةى ثاراسنت و زانيارى.-6

شةةتيكردن دووةم: ئةو ليذنةية لة بِرطةى يةكةم ئ ضةةوون و سةرثةر ةم ماددةية دةق نووسكرا ئةركس بة دوادا
شةةينة  يةةان ثَي عةةةقلس  كةةارة  يةةان كارتَي شةةبةر  مةةاددة هؤ نةةاوبردنس  لةةة  عةةةمباركردن و  سةةنت و  شةةكنني و ثارا و ث

 كيمياييةكان، ئةوانةى حوكمس دةست بةسةر داطرتنيان دراوة لة ئةستؤ دةطرَيت.
كةةة  سَييةم: كارى ئةو ليذنةية لة بِرطةى يةكةمس ئةم ماددةية دةق نووسكراوة بة ثةيِرةوَيك رَيك دةخرَيت 

 سةرؤكس ليذنةى بااَل دةرى دةكات.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس

مةةاددةى ) سةةوثاس  نةةدامَيكس 41بةةةلَي زؤر  هةةةر ئة لةةةمان  نةةدامانس ثةر بةةةرَيزان ئة يةةة،  شةةنيارَيك ني هةةيج ثَي  )
بةةةلَي زؤر بةرَيزى ثةرلةمان لةطةَلي بةةدات؟  طةةس ثَي فةةةرموَي دةن بةةا ب ةتس بةو شَيوةيةى بةرَيزيان خوَينديةوة 

 ( خبوَينةوة.42( ئةندامس ثةرلةمان ثةسةندكرا ،فةرموون ماددةى )72سوثاس بة دةنطس )
 بةرَيز طلوستان سعيد محة:

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 (:42ماددةى )

 ة: ( ضوار ثَيشنيار هةي42سةبارةت بة ماددةى )
ضةةوارهةم  يةَةت،  ثَيشنيارى يةكةم: وةك خؤى تةنها لة بِرطةى يةكةم خاَلس ضوارو ثَينج بةم شَيوةيةى لَي بكر
شةةةى  نةةةى ثي بةةةرانس وةزارةت لةوا جةةةم فةرمان شةةتوكاَل، ثَين تةةس ك لةةة وةزارة شةةككراو  سةةةر ث بةةةرانس  فةرمان

 ردنس ئةم ياساية دايان دةنَيت.ثزيشكيان هةيةو ئةوانةى ديكة كة وةزير بؤ ضاودَيرى كردنس جَيبةجَيك
 ثَيشنيارى دووةم: وةك خؤى تةنها لة بِرطةى يةكةم خاَلَيك بة زجنرية شةش زيادبكرَي؟ شةشةم موختار.

ثَيشنيارى سَييةم: وةك خؤى يةكةم بؤ ثيادةكردنس دةسةاَلتةكانس بةدوا داطةران لةم تاوانانةى لةم ياسايةدا 
بةةة سزايان بؤ دانراوة كؤكردنةوةى ئة خةةوارةوة  نةةةى  يةةةكَيك لةما هةةةر  نةةةوة  يةةدارن ثَييا و بةَلطانةى ثةيوةند

 ئةندامس بةرزةفتس دادوةرى دادةنرَيت:  
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 ئةفسةران و كارمةندانس هَيزةكانس ئاسايشس ناوخؤ.  -1
 دووةم ئةفسةران و كارمةندانس ثاسةوانس سنورةكان. -2

 . فةرمانبةرانس طومرطوو فرؤكة خانة و بازارة ئازادةكان و ثؤستة -3

 فةرمانبةرةنس وةزارةتس كشتوكاَل ئةوانةى رَيثَيدراون.  -4

بةةةؤ  -5 يةةةر  كةةةة وةز كةةةة  نةةةةى دي شةةةكني و ئةوا شةةةةى ثزي خةةةاوةن ثي نةةةةى  بةةةةرانس وةزارةت ئةوا فةرمان
 ضاودَيريكردنس جَيبةجَيكردنس ئةم ياساية دايان دةنَيت.

سةةكراون ثابة يةةة دةق نو ئةةةم ماددة كةةةمس  يةةادةكردنس دووةم: هةر يةكَي لةوانةى لة بِرطةى ية بةةة ث بةةن  نةةد دة
 (.1971(ى ساَلس )23حوكمةكانس ياساى بنةما دادوةرية تاوانكاريةكان ذمارة )

بةةة  تةةة  ئةةةوةى تايبة نةةس  بةةة جَيكرد بةةة جَي سةةثَيردراون  نةةةى را شةةتوكاَل ئةوا تةةس ك سَييةم: فةرمانبةرانس وةزارة
نةةة ئةةةو جَيندراوا نةةدنس  بةةة هةَلكة يةَةدراون  سةةايةدا رَيث لةةةم يا كةةةيان  سةةاكة وةزارةتة مةةةكانس يا يةَةس حوك بةةة ث ى 

كةةاني و  لةةة كؤطا نةةةكانيان و  ضةةوى خاوة سةةةر تَي قةدةغةن و كؤكردنةوةيان لةطةَل ثةلكة طةاَلو رةطةكانيان لة 
نةةدةوة  طةةاى تايبةةة يةةةن داد لةةة ال وةزارةتس كشتوكاَليشدا دةثارَيزرَين تا ئةو كاتةى داواكة بة شَيوةى كؤتايي 

 ر ضاوطرتنس ئةمانةى خوارةوة: يةكاليي دةكرَيتةوة لةطةَل لةبة
بةةةجَيس  -1 بةةةرزةفتس دادوةرى جَي كةةانس  شةةتوكاَل وةك دةزطا تةةس ك بةةةرانس وةزارة نةةةى فةرمان ئةةةو رَيكارا

 دةكةن بة ئاطادارى اليةنة دادوةرية تايبةةةندةكان دةبَيت. 

شةةت -2 يةةةتس ط طةةةَل بةرَيوةبةرا يةَةت لة هةةةنطس دةب بةةة هةمة غةةةكراوةكان  نةةدراوة قةدة نةةدنس جَي س هةَلكة
يةَةس  بةةة ث نةةراو  نةةةى ثَيكهَي سةةتةى ليذ نةةةوة ئارا شةةكنني و لَيكؤلي سةةةكانس ث نةهَيشتنس هؤشبةرو كؤنوو

ئةةةم 41ماددةى ) بةةؤ  (ى ئةم ياساية دةكرَيت و عةمباركردنةكةش لة ذوورى توندو تؤَل دةبَيت كة 
ئةةاو دة ضةةاوةكانس  كةةات مةبةستة ئامادة كراوة، يا بة ثَيس رَينمايي كة وةزيرى كشتوكاَل و سةر رى دة

 لة ناو دةبرَين.

كةةرَي  شةةَيوةيةى لَيب بةةةم  مةةدا  ثَيشنيارى ضوارةم: ثَيشنيارى ليذنةى هاوبةش وةك خؤى تةنيا لة بِرطةى يةكة
 خاَلس سَي البربَيت لة خاَلس ثَينج وشةى ثزيشكس بكرَيتة تةندروستس سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس

مةةاددةى )بةلَي سوثاس طلوستان خ خةةؤى 42ان، بةرَيزان بؤ  كةةةم وةك  شةةنيارى ية يةةة، ثَي شةةنيار هة ضةةوار ثَي  )
تةةان  لةةة بري نةةةكا  تةنها لة بِرطةى يةكةم خاَلس ضوار و ثَيج بةم شَيوةيةى لَي بكرَي، بؤية بؤتان ئةخوَينمةوة 

يةَةنج شةةتوكاَل ث تةةس ك لةةة وةزارة كةةراو  بةةةرانس  ضووبَي، زؤرة ثَيشنيارةكان ضوار فةرمانبةرانس سةرثشك  فةرمان
بةةةجَيكردنس  نةةس جَي ضةةاودَيرى كرد بةةؤ  يةةر  كةةة وةز وةزارةت لةوانةى ثيشةى ثزيشكيان هةيةو ئةوانةى ديكة 
سةةس  بةةةلَي كة بةةدات؟  نةةط  فةةةرموَي دة بةةا ب شةةنيارةية  ئةةةم ثَي طةةةَل  يةَةك لة بةةة رَيز هةةةر  ئةم ياساية دايان ئةنَيت 

 لةطةَل نيية. 
  لةطةَلة؟ بةلَي كةسس لةطةَل نيية. ثَيشنيارى دووةم: موختارى بؤ زياد بكرَي كَي
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 ( دةنط. 29ثَيشنيارى سَييةم: وةك خؤى كَي لةطةَلة؟ زؤر سوثاس )
بةةة  بةةةش  نةةةى هاو ثَيشنيارى ضوارةم: ثَيشنيارى ليذنةى هاوبةشة فةرموون كَي لةطةَلة؟ بةلَي ثَيشنيارى ليذ

 (خبوَينةوة.43( دةنط ثةسةندكرا ،فةرموون ماددةى )36)
 تان سعيد محة:بةرَيز طلوس

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 (: 43ماددةى )

 ( دوو ثَيشنيار هةية: 43سةبارةت بة ماددةى )
سةةَيهةم  طةةةى  لةةة بِر كةةرَي  لةةَي ب شةةَيوةيةى  بةةةم  ثَيشنيارى يةكةم: وةك خؤى تةنها بِرطةكانس سَييةم و ضوارةم 

كةةارو ثاداشتس ماددى ببَيتة ثاداشتَيكس مةعنةوى، لة بِرطةى ضوارةم لة جيا تةةس  سةةيش وةزارة تس دةزطاى ئاسا
 كاروبارى كؤمةاَليةتس يا وةزارةتَيكس تايبةةةند يا ليذنةيةكس تايبةت ئةم ئةركة لة ئةستؤ بطرَيت.

 ثَيشنيارى دووةم: وةك خؤى: 
نةةارى  -1 يةةؤن دي يةةةك مل بةةِرى  يةَةت  جةةؤرَيكس ب هةةةر  لةةة  تةةوة  شةةبةرةكانس طر مةةاددة هؤ لةةة  نةةةى  ئةةةو الية

 لؤ طرامَيكس دةست بةسةركراو ثَي دةبةخشرَي.بةرامبةر بة هةر يةك كي

لةَةةتس  -2 لةةة حا نةةدة  تةةة دوو هَي ئةو بِرة ثارةيةى لة بِرطةى يةكةمس ئةم ماددةية دةق نوسكراوة دةكرَي
 دةستطريكردنس تؤمةتبار لةطةَل ماددة هؤشبةرةكان.

كةةة40ياداشتَيك بة رَيذةى سةدا ) -3 مةةس (ى بة هاى ئةو ثاداشتانةى لة هةردوو بِرطةكانس ية م و دووة
بةةة  طةةانيكردن  نةةةكانس بازر سةةةر تاوا سةةانةى لة ئةةةو كة شةةرَيتة  سةةكراون دةبةخ يةةة دةق نوو ئةةةم ماددة
كةةةةو  شةةةكراكردنس تاوانة هةةةؤى ئا بةةةوة  كةةةة  هةةةةواَل دانة طةةةةر  هةةةةواَل دةدةن ئة شةةةبةرةكان  مةةةاددة هؤ

 دةستطريكردنس تاوانباران.

ئةةةم ماد -4 سةةَييةمس  كةةةم و دووةم و  طةةةكانس ية لةةة بِر طةةاى ئةو ياداشتةى  لةةة رَي سةةكراون  يةةة دةق نوو دة
بةةة  شةةس  كةةانزمس خةرجكردني تةةةوة مي كةةة دةيانطرَي يةَةت  سةةانة دةكر ئةةةو كة دةزطاى ئاسايش رادةستس 

 رَينمايي ديارى دةكرَيت كة وةزيرى دارايي دةرى دةكات سوثاس.

 ن /سةرؤكس ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس
يار هةية، ثَيشنيارى يةكةم ئةوةى بةرَيزان طلوستان خان ( دوو ثَيشن43زؤر سوثاس، بةرَيزان بؤ ماددةى )

( 63خوَيندييةوة هةر ئةندامَيكس بةرَيزى ثةرلةمان لةطةَلة با بفةرموَي دةست بةرز بكاتةوة؟ بةَلَي )
 دةنط. 

( 44( كةس، ثَيشنيارى يةكةم ثةسةندكرا فةرموون ماددةى )2ثَيشنيارى دووةم وةك خؤى كَي لةطةَلة؟ )
 .خبوَينةوة
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 بةرَيز بااَلنبؤ حممد علس:
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 (:44ماددةى )
 ( دوو ثَيشنيار هةية: 44سةبارةت بة ماددةى )

ثَيشنيارى يةكةم: وةك خؤى جَيطرى سةرؤكس دةزطاى ئاسايش بة هةماهةنطس لةطةَل وةزيرى دارايي بؤى 
ئاشكرا كردنس باندةكانس تاوانكارى ئةوانةى  هةية ثاَلثشت بة مؤَلةتس دادوةرى لَيكؤَلينةوة بة مةبةستس

مامةَلة بةم ماددانة دةكةن شَيوازى رادةستكردنيشس ضاودَيريكراوى ماددة هؤشبةرو كارتَيكارة عةقلي و 
 ثَيشينة كيمياوييةكان بةكار بهَينَيت.

 ( ال بدرَيت سوثاس.44ثَيشنيارى دووةم: ثَيشنيارى ليذنةى هاوبةش ماددةى )
 ن /سةرؤكس ثةرلةمان:واز فائق حسبةرَيز د.رَي

( دوو ثَيشنيار هةية، يةكَيكيان وةك خؤى، يةكَيكيشيان ثَيشنيارى ليذنةى 44سوثاس، بةرَيزان بؤ ماددةى )
 (. 28هاوبةشة، سةرتا وةك خؤى كَي لةطةَلة با دةست بةرز بكاتةوة؟ )

ةرَيزَيك لةطةَل ئةوةية ماددةكة البربَي ثَيشنيارى دووةم: ماددةكة البربَي ثَيشنيارى ليذنةى هاوبةشة هةر ب
( كةس لةطةَل 36با دةستس خؤى بةرزبكاتةوة وةك ئةوةى ليذنة هاوبةشةكان ثَيشنياريان كردوة؟ بةَلَي )

( 45( لةطةَل ئةوةبوون ماددةكة الدةدرَي، بةَلَي فةرموون ماددةى )28ئةوةية كة ماددةكة البربَي )
 خبوَينةوة.

 علس: بةرَيز بااَلنبؤ حممد
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 ( دوو ثَيشنيار هةية: 45سةبارةت بة ماددةى )
( و بِرطةي دووةمي 41ثَيشنيارى يةكةم: وةك خؤى ثاداشتس ئةو ليذنةية لة بِرطةي يةكةمي ماددةي )

 (ي ئةم ياسايةدا دةقنووس كراوة، بةِرَينمايي رَيك دةخرَيت كة وةزير دةريدةكات.38ماددةي )
 ( البدرَيت.45ري دووةم: ثَيشنياري ليذنةي هاوبةش ماددةي )ثَيشنيا

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
(، دوو ثَيشنيارمان هةية، 45( بوو كة الدرا، ئَيستا ماددةي )44بةَلَي بةرَيزان ئةوةي ثَيشوو ماددةي )

بدرَي، يةكةجمار وةكو خؤي دةخةينة يةكةميان وةكو خؤي، دووةميان ثَيشنياري ليذنةي هاوبةشة كة ال
( كةس، ثَيشنياري دووةم ماددةكة البدرَي ماددةي 2دةنطدان، كَي لةطةَلة وةكو خؤي مبَينَيتةوة؟ سوثاس )

( ئةندامي ثةرلةمان، ثةسةند كرا، ماددةي 67( ثَيشنياري ليذنةي هاوبةش، كَي لةطةَلة؟ بةدةنطي )45)
 دواي ئةوة فةرموون.
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 ن كاكة صاحل حممد: بةِرَيز شايا
( دوو ثَيشنيار هةية، ثَيشنياري يةكةم وةك خؤي تةنيا دةستةواذةي )رَيك 46سةبارةت بة ماددةي )

دةخرَيت( زياد دةكرَيت، ثَيشنياري دووةم وةكو خؤي رسوماتي ئةو مؤَلةتانةي لةو ياسايةدا دةقنووس 
 َيضي ئةم ياساية.( دةبَيت، كة هاوث11كراون بةثَيي خشتةكاني رسوماتي ذمارة )

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
بةَلَي، بةِرَيزان ثَيشنياري يةكةممان هةية، كَي لةطةَل ثَيشنياري يةكةمة؟ رسوماتي ئةم مؤَلةتةي لةم 

(، رَيك دةخرَيت و كة هاوثَيضي ئةم ياساية، 11ياساية دةقنووس كراون بةثَيي خشتةكاني رسوماتي ذمارة )
( 11ووةم: رسوماتي ئةم مؤَلةتانةي لةم ياساية دةقنووس كراون بة ثَيي خشتةكاني رسوماتي ذمارة )د

 (.47( ثةسةند كرا. ماددةي )66دةبَيت، كة هاوثَيضي ئةم ياساية وةكوخؤي، بة )
 بةِرَيز شايان كاكة صاحل حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ية، ثَيشنياري يةكةم وةك خؤي تةنيا لة بِرطةي يةكةمدا ( سَي ثَيشنيار هة47سةبارةت بة ماددةي )

ماوةكةي كةم بكرَيتةوة، ثَيشنياري دووةم: وةك خؤي تةنيا لة بِرطةي دووةمدا دةزطاكاني راطةياندن 
رابطةيةنرَيت لةدواي كؤمةَلطةي مةدةني، ثَيشنياري سَييةم: وةك خؤي، يةكةم لةماوةي دوو ساَل لة 

 ئةم ياساية وةزارةت ئةمانةي خوارةوة جَيبةجَي دةكات:رَيكةوتي بةركاربووني 
دامةزراندن و ثةرةثَيداني ضارةسةري تايبةت بة ضارةسةركردني كةساني ئاَلوودة بوو بة ماددة هؤشبةرو -1

 كارتَيكارة عةقلييةكان لة ضوارضَيوةي دامةزراوة تةندروستييةكاندا.
بؤ ضارةسةركردني بةكارهَينةراني ماددة هؤشبةرةكان و كؤمةآليةتي  –دابني كردني نؤِرينطةي دةرووني -2

 كارثَيكارة عةقليةكان و ئةوانةي ئاَلوودةيانن.
شياندن و راهَيناني فةرمانبةران و كارمةندان لة ثزيشك و دةرمانساز و ثةرستار و فةرمانبةران و -3

بوو بةكارهَينةري ماددة هاندانيان لةرووي ماددي و مةعنةوييةوة بؤ ضارةسةركردني كةساني ئاَلوودة 
هؤشبةر و كارتَيكارة عةقلييةكان، بؤ ئةوةي تةواويش شياوي تةندروسيت خؤيان لةرووي جةستةيي و 

 عةقلييةوة لة رووي كؤمةآليةتييةوة بةدةست بَيننةوة.
 بِرطةي دووةم: وةزارةت بة هاوكاري لةطةَل وةزارةتة ثةيوةندارةكان و رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني

ثالن و ثرؤطرامي ثَيويست بؤ هؤشياركردنةوةي خةَلك دادةنَيت و جَيبةجَييان دةكات، دةربارةي 
مةترسييةكاني بازرطاني كردن يان خراث بةكارهَيناني ماددة هؤشبةر و كارتَيكارة عةقلييةكان، بة 

كؤمةَلطا و ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية و كاريطةري لةسةر تةندروسيت تاكة كةس و ئاسايشي 
 مافةكاني مرؤظ و ئازاديية بنةِرةتييةكاني.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس
( وةك خؤي تةنيا لة بِرطةي يةكةمدا ماوةكةي 47بةَلَي، سوثاس، سَي ثَيشنيار هةية بؤ ماددةي )

طةي دووةمدا دةزطاكاني كةمبكرَيتةوة، بةآلم دياري نةكراوة ضةند بَي، دووةم وةك خؤي تةنيا لة بِر
راطةياندن دابندرَي لةدواي كؤمةَلطةي مةدةني، ئَيستا يةكةم ئةخةينة دةنطدان وةكو خؤي تةنيا ماوةكةي 

( كةسي لةطةَلة، ثَيشنياري دووةم، دةزطاكاني راطةياندن دابنرَي لةدواي كؤمةَلطةي 2كةمبكرَيتةوة؟ )
 ة ثةسةند كرا، فةرموو.( دةنط، وةك خؤي؟ كةسي لةطةَل نيي66مةدةني؟ )

 بةِرَيز حكمت حممد عبو زيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( دوو ثَيشنيار هةية، ثَيشنياري يةكةم: وةك خؤي تةنها لة بِرطةي يةكةمدا 48سةبارةت بة ماددةي )
َيت بؤ دةستةواذةي مايا بطؤِردرَيت بة موَلك و ماَل، ثَيشنياري دووةم وةك خؤي، يةكةم سندوقةك دادةمةزر

ئةوةي ئةو بِرة ثارانةي لة بذاردنانةي لةم ياسايةدا دةقنووس كراون و ئةوةي لة فرؤشتين ئةو مايانةي بة 
 ثَيي ئةو ياسايانة دةستيان بةسةردا دةطرَيت، تيادا سثاردة بكرَيت.

مةزراوة دووةم: ئةو سندووقةي لة بِرطةي يةكةمي ئةم ماددةية دةقنووس كراو و بؤ ثارةدار كردني ئةو دا
 (ي ئةم ياسايةدا هاتوون تةرخان دةكرَين.38تةندروستيانةي لة ماددةي )

 سَييةم: ليذنةي باآل بةِرَيوةبردني سندووق لة ئةستؤ دةطرَيت.
ضوارةم: وةزير بة هاوبةشي لةطةَل وةزيري دارايي رَينمايي تايبةت بة بةِرَيوةبردني ئةم سندووقة 

 دةردةكات.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةِرَيز د. رَيواز فائق

( تةنها دوو ثَيشنيار هةية، يةكةميان مايا بطؤِرَي بة موَلك و ماَل، هةر 48بةَلَي سوثاس، ماددةي )
ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ثَيشنياري يةكةمة با بفةرموَي دةنط بدات؟ بةَلَي كةسي لةطةَل نيية، 

 ( ئةندامي ثةرلةمان ثةسةند كرا، فةرموو.69طي )دووةم وةك خؤي فةرموون، زؤر سوثاس بةدةن
 :رؤوف مصطفىبةِرَيز شاخةوان 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( سَي ثَيشنيار هةية، ثَيشنياري يةكةم وةك خؤي تةنيا لة بِرطةي دووةم وةزير 49سةبارةت بة ماددةي )

ةمان بؤ هةمواركردني، ثَيشنياري دةسةآلتي هةمواري خشتةكاني ئةبَيت، تةنها ثَيشنيار بنَيرَي بؤ ثةرل
 دووةم وةك خؤي، وةزير بؤي هةية ئةمانةي خوارةوة دةربكات:

 رَينمايي بؤ ئاسان جَيبةجَيكردني حوكمةكاني ئةم ياساية.-1
بةيانَيك كة هةمواركردني خشتةكاني هاوثَيض بةم ياساية لة خؤ بطرَيت جطة لة خشتةي يازدةيةمي -2

ة سِرينةوة يان زياد كردني يان طؤِريين رَيذةكاني هاتوو تياياندا، بةو شَيوةية تايبةت بة رسومات ئةويش ب
و هةموارةكاني و  1961بطوجنَي لةطةَل هةمواركردني خشتةكاني هاوثَيض بة تاكة رَيككةوتنامةي ساَلي 
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طرتووةكان هةموارةكاني و رَيككةوتنامةي نةتةوة يةك 1971رَيككةوتنامةي كارتَيكارة عةقَلييةكاني ساَلي 
و  1988بؤ بةرةنطاربوونةوةي بازرطاني كردني ناِرةوا بة ماددةي هؤشبةرو كارتَيكارة عةقَلييةكاني ساَلي 

هةموارةكاني يان بةو شَيوةيةي لةطةَل دةرةجنامي ئةو لَيكؤَلينةوانةي وةزارةت ئةجناميان دةدات و يان 
ويان دةكات، بطوجنَي بةو مةرجةي بةيانةكة لة بةسةر ماددة هؤشبةر يان كارتَيكارة عةقَلييةكان ثَيِرة

 رؤذنامةي فةرمي وةقايعي كوردستان بآلوبكرَيتةوة.
ثَيشنياري سَييةم: ثَيشنياري ليذنةي هاوبةش وةكو خؤي تةنها لة بِرطةي دووةم ناوي رَيكخراوي 

 تةندروسيت جيهاني زياد بكرَي بةم شَيوةية.
ني هاوثَيض بةم ياساية لةخؤ بطرَيت، جطة لة خشتةكاني دووةم: بةيانَيك كة هةمواركردني خشتةكا

يازدةيةمي تايبةت بة رسومات ئةويش بة سِرينةوةي يان زياد كردني يان بة طؤِريين رَيذةكاني هاتوو 
 1961تياياندا، بةو شَيوةية بطوجنَي لةطةَل هةمواركردني خشتةكاني هاوثَيض بة تاكة رَيككةوتنامةي ساَلي 

هةموارةكاني و رَيككةوتنامةي  1971و رَيككةوتنامةي كارتَيكارة عةقَلييةكاني ساَلي و هةموارةكاني 
نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ بةرةنطاربوونةوةي بازرطاني كردني ناِرةوا بة ماددةي هؤشبةرو كارتَيكارة 

لةطةَل  و هةموارةكاني و رَيكخراوة تةندروسيت و جيهاني يان بةو شَيوةيةي 1988عةقَلييةكاني ساَلي 
دةرةجنامي ئةو لَيكؤَلينةوانةي وةزارةت ئةجناميان دةدات و يان بةسةر ماددة هؤشبةر يان كارتَيكارة 
عةقَلييةكان ثَيِرةويان دةكات، بطوجنَي بةو مةرجةي بةيانةكة لة رؤذنامةي فةرمي وةقايعي كوردستان 

 بآلوبكرَيتةوة.
 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( سَي ثَيشنيار هةية، هةر بةِرَيزَيك لةطةَل ثَيشنياري يةكةمة با بفةرمَي دةنط 49بةَلَي سوثاس، ماددةي )
( كةس، سَييةم 1بدات؟ كةسي لةطةَل نيية، دووةم وةك خؤي كَي لةطةَلة با دةسيت بةرزبكاتةوة؟ )

بةِرَيز ثةسةند كرا، ماددةي ( ئةندامي 65ثَيشنيارةكةي ليذنةي هاوبةش كَي لةطةَلة؟ بةَلَي بةدةنطي )
 ( فةرموو.50)
 :رؤوف مصطفىشاخةوان بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( دوو ثَيشنيار هةية، ثَيشنياري يةكةم وةك خؤي، ياساي ماددة هؤشبةرةكان 50سةبارةت بة ماددةي )

نةي بة ثَيي ئةو ياسايةي كاري ثَي ناكرَيت و ئةو ثةيِرةو رَينمايي و بةيانناما 1965( ساَلي 68ذمارة )
دةرضوون بة بةركاري دةمَيننةوة بةمةرجَيك ناكؤك نةبن لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية تاكو 
هةَلدةوةشَينرَينةوة، يان ئةوانةي جَيطايان دةطرَيتةوة دةردةضوَيندرَين، ثَيشنياري دووةم، ثَيشنياري ليذنةي 

 ةم زياد بكرَي بةم شَيوةية:هاوبةش وةك خؤي تةنيا بِرطةيةك بة زجنريةي دوو
 دووةم: كار بةهيض دةقَيكي ياسايي يان بِريارَيك ناكرَي كة ناكؤك بن لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية.

 



 58 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
لةطةَل  ( دوو ثَيشنيار هةية، ثَيشنياري يةكةم وةك خؤي، هةر ئةندامَيكي بةِرَيز50بةِرَيزان، ماددةي )

( كةس، ثَيشنيارةكةي ليذنةي هاوبةش، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةماني 3ئةوةية وةك خؤي بَي؟ )
 ( ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمان ثةسةند كرا. فةرموو.71لةطةَلة؟ بةدةنطي )

 بةِرَيز حكمت حممد عبو زيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ك نيية وةكو خؤي، ثَيويستة ئةجنوومةني وةزيران و ئةجنومةني ( هيض ثَيشنيارَي51سةبارةت بة ماددةي )
 دادوةري و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
رموَي دةنط بدات؟ ( هيض ثَيشنيارَيك نيية، هةر بةِرَيزَيكي لةطةَلة با بفة51زؤر سوثاس، بةِرَيزان ماددةي )

 فةرموو.
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان /بةِرَيز د. ظاال فريد ابراهيم

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثَيش دةنط بدةن، ئةوة لة ئةصَلي ياساكة نيية، دةبَي ليذنة بَلَي ئَيمة زيادمان كردووة، سوثاس.

 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان:
َي راستة دةبَي وابوترَي، مادام لة ئةصَلي ياساكة نيية كاك بذار زيادتان كردووة، ماددةيةكي بةَل

( ئةندامي بةِرَيزي 72ثرؤتؤكؤليية وةكو ثَيويسيت زياد كراوة، بةَلَي، فةرموون دةنط بدةن؟ بةدةنطي )
 ثةرلةمان زياد كرا، بةَلَي ماددةي دواتر.

 طولستان سعيد محد:بةِرَيز 
 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي

( 90( هيض ثَيشنيارَيك نيية وةكو خؤي، ئةم ياساية لةدواي تَيثةِربووني ماوةي )52سةبارةت بة ماددةي )
 رؤذ لة رَيككةوتين بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي وةقايعي كوردستان جَيبةجَي دةكرَيت.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
( هيض ثَيشنيارَيك نيية، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةماني لةطةَلة با 52َيزان ماددةي )بةَلَي، بةِر

 ( دةنطي ئةنداماني ثةرلةمان ثةسةند كرا، فةرموو كاك بذار.68بفةرموَي دةنط بدات؟ بة )
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةوةي دووةمدا، ليذنة هاوبةشةكان ئةم ثَيشنيارةيان كرد كة ئةم ثَيشنياري ليذنةي هاوبةش كة لة خوَيندن

 ( زياد بكرَي بؤ ئةو ثرؤذةية، بةم شَيوةية:53ماددةية بة زجنريةي ماددةي )
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حوكمةكاني ئةم ياساية لةسةر ئةوانةي ثَيش ثةسةند كردني ئةم ياساية حوكم دراون جَيبةجَي دةبَيت 
 ئةطةر لة بةرذوةندي ئةواندا بَيت.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ِرَيز د. رَيواز فائق حسبة
 بةِرَيزان، كَي لةطةَل زياد كردني ئةو ماددةية كة ليذنة هاوبةشةكان داوايان كردووة.

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان /بةِرَيز د. ظاال فريد ابراهيم
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئي )القانون االصلح للمتهم( بةركارة و ثَيويست ناكات ئةو لة ناو قانووني ئصولي موحاكمات ماددةي جةزا
 ماددةية زياد بكرَي، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
بةَلَي، لةراستيدا ئةوامشان ثَيطوتن، ئةوان بؤ تةئكيد دةيانةوَي زياد بكرَي، ثَيشز ئةو قسةيةمان كردبوو 

 زيادي بكةن، ئةطينا هةية ئةو )قانوني اصلح للمتهم( ساري مةفعولة، بةَلَي لةطةَليان بؤ تةئكيد دةيانةوَي
دة ةينة دةنطدان، فةرموو هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةماني لةطةَلة با بفةرموَي دةنطي ثَي بدات؟ 

ئةوانةي  ئةطةر ئةم قانوونة باشز بوو بؤ يةكَيك كة ئَيستا حوكم دراوة ئةوةيان لةسةر جَيبةجَي دةكرَي،
( كةس 14( كةس، ضةند كةس دذييةتي؟ سوثاس )53لة صاحلي نةبوون هةر بة قانوونة كؤنةكة، بةَلَي )

 دذييةتي، ثةسةند كرا ماددةكة، هؤيةكاني دةرضوواندن.
 :حممد بةِرَيز د. شايان كاكة صاحل
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ة وةك خؤي.سةبارةت بة هؤيةكاني دةرضوواندن هيض ثَيشنيارَيك نيي
 هؤيةكاني دةرضوواندن

بة لةبةر ضاوكردني ثةسةندكردن و ئةندام بووني كؤماري عَيراق لةضةندين ثةمياننامةي نَيو دةوَلةتي 
ثةيوةندار بة ماددة هؤشبةرو كارتَيكارة عةقَلييةكان، بةمةبةسيت رووبةرووبوونةوةي بآلوبوونةوةي 

كارتَيكارة عةقَلييةكان لة هةرَيمي كوردستان، لةثَيناو لةناو بازرطاني كردني ناِرةوا بة ماددة هؤشبةر و 
بردني باندةكاني تاوانكاري، ئةوانةي هاني هاووآلتيان دةدةن بؤ بةكارهَيناني ئةم ماددانة كة هةِرةشةيةكي 
ترسناكة لةسةر تةندروسيت مرؤظ و خؤشطوزةرانيان و زيان دةطةيةنَيت بة بنةماكاني ئابووري و 

و رؤشنبريي و رةوشت لةناو كؤمةَلطةدا و بةمةبةسيت ثةيِرةوكردني رَيساي زانستيانة لة كؤمةآليةتي 
ضارةسةركردني ئةو كةسانةي كة ئاَلوودةي ماددةي هؤشبةر و كارتَيكارة عةقَلييةكانن، بؤ ثتةوكردني 

يان ئةو  هاوكاري نَيو دةوَلةتي لةو بوارة و بة مةبةسيت رَيطة نةدان بة ضاندني ماددة هؤشبةرةكان
رووةكانةي كة كارتَيكاري عةقَلييان لَي دةردةهَينرَيت و يان سنووردار كردنيان وةك ئافاتَيكي مةترسيدار 
كة هةرةشة لة قةوارةي كؤمةَلطة دةكات و داناني سزاي ثَيشطر، بؤ ئةو كةسانةي دةيانضَينن يان بازرطانيان 

 ثَيوة دةكةن ئةم ياساية دةرضوَيندرا.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:واز فائق حسبةِرَيز د. رَي
بةِرَيزان هةر ئةندامَيكي بةِرَيز لةطةَل ئةوةية كة هؤيةكاني دةرضوواندن بةو شَيوةية ثةسةند بكرَي كة 

( بةِرَيزي ثةرلةمان ثةسةند كرا، ثةخش 72بةِرَيز د. شايان خوَينديةوة، بفةرموَي دةنط بدات؟ بةدةنطي )
ئَيمة لة كؤبوونةوةي موناقةشة بةِريزان لة ليذنةي تةندروستيمان بكةنةوة راطةياندن، بةِرَيزان 

راسثاردبوو بؤ حازر كردني راثؤرتَيك سةبارةت بة خشتةكاني تايبةت بة ئةم ثرؤذة ياساية، ئةوان بة 
راثؤرتَيك كة ئيستيعانةيان بة خةَلكي شارةزاي بوارةكة كردووة و راثؤرتَيكيان ئامادة كردووة كة هاوثَيضي 

راثؤرتي ليذنة هاوبةشةكانة بؤ ثةسةند كردني ئةو شتانةي كة لةناو ثرؤذة ياساكةدا هاتوون بةو  ئةم
شَيوةيةي كة ليذنةي تةندروسيت تايبةةةند ثةسةندي كردوون، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةماني 

ةسةند كران، ئَيستا ( ئةندامي ثةرلةمان خشتةكانيش ث78لةطةَلة با بفةرموَي دةنطي ثَي بدا؟ بة دةنطي )
ئَيمة كؤي ثرؤذة ياساكة دةخةينة دةنطدان، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي 
ثةرلةمان لةطةَل ثةسةند كردني كؤي ماددةكاني ثرؤذة ياساي ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكارة عةقَلييةكان 

( ئةندامي ثةرلةمان 88بدات؟ زؤر سوثاس بة دةنطي )عَيراق با بفةرموَي دةنط  –لة هةرَيمي كوردستان 
كؤي ياساكة ثةسةند كرا، ثريؤزبايي لة خؤمان و ثريؤزبايي لة طةلي كوردستان دةكةين، بةهؤي ثةسةند 
كردني ئةم ثرؤذة ياساية، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان ئَيستا دةضينة سةر جَيبةجَيكردني بِرطةي دووةمي 

كة برييت ية لة دةنطدان لةسةر ثَيشنيازة بِرياري رؤذاني بؤنة فةرمييةكاني نةتةوةي  بةرنامةي كارةكةمان
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 97، 96، 92، 91، 90توركمان، بة ثَيي حوكمي ماددةكاني ) 

ذنةي رؤشنبريي عَيراق، سوثاسي ليذنةكان دةكةين، ليذنة تايبةةةندةكان، ليذنةي ياسايي مبَيننةوة، لي –
فةرموون بَينة سةر منةصةكة، بِرطةي دووةمي بةرناكةي كارةكة جَيبةجَي دةكةين كة بريتيية لة دةنطدان 

عَيراق،  –لةسةر ثَيشنيازة بِرياري رؤذاني بؤنة فةرمييةكاني نةتةوةي توركمان لة هةرَيمي كوردستان 
 فةرموون.

 بةِرَيز جالل حممد عبداهلل:
 رلةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثة

 بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان
 بابةت/ راثؤرتي هاوبةش

ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي رؤشنبريي و كؤمةَلطةي مةدةني و وةرزش والوان، رؤذي سَي شةممة 
( سةر لةبةياني كؤبوونةوةي هاوبةشيان ئةجنامدا بؤ تاوتوَي 10،30كاتذمَير ) 7/1/2020رَيككةوتي 

تنةوةي ئةو ثَيشنيارانةي كة لةاليةن ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كرابوون، سةبارةت بة كردن و داِرش
عَيراق، لة  –ثَيشنياري بِرياري رؤذاني بؤنة فةرمييةكاني ثَيكهاتةي توركمان لة هةرَيمي كوردستان 

 امانةي خوارةوة:خوَيندنةوةي دووةمدا، دواي طفتوطؤ كردن و تاوتوَي كردن ليذنةكان طةيشتنة ئةم ئةجن
 سةبارةت بة ناونيشان هيض ثَيشنيارَيك نيية وةك خؤي.
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 عَيراق. –ثَيشنياري رؤذاني بؤنة فةرمييةكاني ثَيكهاتةي توركمان لة هةرَيمي كوردستان 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

ة فةرمييةكاني ثَيكهاتةي توركمان لة بةَلَي سوثاس، ناونيشاني بِريارةكة بةم شَيوةية دةبَي )رؤذاني بؤن
عَيراق(، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ناوونيشانةكة بةم  –هةرَيمي كوردستان 

 ( دةنط ثةسةند كرا، ماددةي يةكةم.71شَيوةية بَيت، بفةرمَي دةنطي ثَي بدات؟ بة )
 بةِرَيز سارا دَلشاد بكر:

 هيض ثَيشنيارَيك نيية وةك خؤي، سةبارةت بة ماددةي يةكةم 
 هةموو ساَل بة رؤذي زمان و كةلتووري ثَيكهاتةي توركمان دادةنرَيت. 1-17/11
 ي هةموو ساَلَيك بة رؤذي رؤذنامةطةري ثَيكهاتةي توركمان دادةنرَيت. 2-25/2

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
بة ماددةي يةكةم بةو شَيوةيةي سارا خان خوَينديةوة، هةر بةَلَي زؤر سوثاس، بةِرَيزان سةبارةت 

 ( دةنط ثةسةند كرا، ماددةي دووةم.70ئةندامَيكي بةِرَيزي لةطةَلة با بفةرمَي دةنطي ثَي بدا؟ بة )
 بةِرَيز ازاد اكرام بهرام:

 سةبارةت بة ماددةي دووةم هيض ثَيشنيارَيك نيية، وةك خؤي.
 مةني وةزيران و اليةني ثةيوةنديدار ئةم بِريارة جَيبةجَي بكةن.ماددةي دووةم: ثَيويستة ئةجنو

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
هةر بةِرَيزَيك لةطةَل ئةوةية دووةم بةو شَيوةية ثةسةند بكرَي كة كاك ئازاد خوَينديةوة با بفةرمَي دةنط 

 ( دةنط ثةسةند كرا، سَييةم.69بدات؟ دووةم بة )
 ز ازاد اكرام بهرام:بةِرَي

 سةبارةت بة ماددةي سَييةم هيض ثَيشنيارَيك نيية وةك خؤي.
ماددةي سَييةم: ئةو بِريارة لة رؤذي دةرضوونييةوة جَيبةجَي دةكرَيت و لة رؤذنامةي فةرمي وةقايعي 

 كوردستاندا بآلودةكرَيتةوة.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:رَيواز فائق حس بةِرَيز د.

َيزَيك لةطةَل ئةوةية سَييةم ثةسةند بكرَي كة بةِرَيزيان خوَينديانةوة با دةنط بدات؟ بة سوثاس، هةر بةِر
 ( دةنط ثةسةند كرا، فةرموو.72)

 بةِرَيز ازاد اكرام بهرام:
 هؤيةكاني دةرضوواندن

بؤ ثتةوكردني طياني يةكز قةبووَل كردن وثَيكةوة ذيان وكةلتووري لة هةرَيمي كوردستان ئةم بِريارة 
 ةرضووَيندرا.د
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 سَي ثَيشنيارة هةر سَيكيان خبوَينةوة.

 بةِرَيز جالل حممد عبداهلل:
ثَيشنياري دووةم: بؤ ئةوةي هةموو ضني و توَيذةكاني شارةزاي كلتووري ثَيكهاتةي توركمان و بن و 

 ِريارة دةرضووَيندرا.ثتةوكردني كلتووري لة هةرَيمي كوردستان ئةم ب
 ثَيشنياري سَييةم: وةك خؤي

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
بةِرَيزان ئَيمة سَي ثَيشنيارمان هةية بؤ هؤكارةكاني دةرضوون، يةكةم بةو شَيوةيةي كة خوَينديةوة، هةر 

؟ كةس، ثَيشنياري دووةم فةرموون ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَليةتي با بفةرموَي دةنطي ثَي بدات
بةِرَيزان، هةر بةِرَيزَيك لةطةَل ثَيشنياري دووةمة با دةنطي خؤي بدات؟ كةسي لةطةَل نيية، ثَيشنياري 

( ئةندامي ثةرلةمان ثةسةند كرا، بةِرَيزان ئَيستا كؤي بِريارةكة دةخةينة 72سَييةم كَي لةطةلة؟ بةدةنطي )
َيزي ثةرلةمان لةطةَل ثةسةند كردني كؤي بِريارةكةية با دةنطي بدات؟ بةَلَي دةنطدان، هةر ئةندامَيكي بةِر

( دةنطي ئةندامي بةِرَيز ثةسةند كرا، ثريؤزبايي لة ثَيكهاتةي توركمان دةكةين لة هةرَيمي 73بة )
كوردستان، بةِرَيزان زؤر سوثاس بؤ ليذنة تايبةةةندةكان بؤ وةرطرتين ثشوويةك ئَيمة ئيسراحةتَيك 

 ( ونيوة كؤبوونةوة دةست ثَي دةكةينةوة.3ةردةطرين، دوايي لةسةعات )و
 

 ثاش ثشوو
 
 

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
بةةةِرَيزان  بةةةخَيرهاتنس  طةةةرمس  بةةة  نةةةوة، زؤر  ثةةَس دةكةي سةةت  شةةتنةكةمان دة بةِرَيزان يارمةتيمان بدةن، داني

سةةكرتَي يةةوان،  بةةارى وةزيرة بةِرَيزةكان و سةكؤى د بةةؤ كارو هةةةرَيم  يةةرى  بةةةِرَيز وةز يةةران،  مةةةنس وةز رى ئةجنو
كةةةين،  بةةةخَيرهاتنيان دة طةةةرمس  بةةة  سةةتافةكانيان  ثةرلةمان، هةموو ئامادةبووانس ئازيز، وةكيل وةزيرةكان، 
لةةة  يةةة  كةةة بريت كةةةمان  مةةةى كارة سةةَييةمس بةرنا طةةةى  نةةس بِر بةةةجَس كرد جةةَس  بةةة  كةةةين  سةةت دة سةةتا دة ئَي

مةةةس نةةةةوةى دووة شةةةني و  خوَيند لةةَةة و بةخ ضةةةة و دةرما شةةةينس و موو لةةةة خانةن سةةةازى  سةةةاي ضاك ثةةةرؤذة يا
تةةرى )  كةةانس  حةةوكمس ماددة يةَةس  بةةة ث تةةر  تةةةكانس  نةةاوخؤى  92و  89و  88و  87ئيمتيازا ثةةةيِرةوى  لةةة   )

ثةرلةمانس كوردستان ـ عرياق، بؤ ئةم مةبةستةش داوا لة بةِرَيزان سةرؤك و جَيطرى ليذنة تايبةةةندةكان 
بةةؤ دةكةين  يةةةت  تةةةوة، ئةولةو يةةان دةبَي كةةة جَيطا نةةدةى  يةةان، ئةوة شةةوَينس خؤ نةةة  سةةةكة و بَي سةةةر مةنة نةةة  بَي

بةةةِرَيزان  بةةةَلَس  شةةن،  سةرؤكةكانة دواتر دةتوانن جَيطرةكان ئةطةر جَيطا بووةوة ئةوانيش كةرةمكةن و دابني
نةةةوةى  87ئاماذة بة ماددةى  سةةتان، خوَيند لةةةمانس كورد نةةاوخؤى ثةر ثةةةيِرةوى  نةةةوةى لة  بةةة خوَيند دووةم 
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فةةةرموون  تةةةِروو،  نةةد دةخرَي نةةةى تايبةةة ثةةؤرتس ليذ تةةر ِرا كةةات، دوا ثةةَس دة سةةت  شةةنيازةكة دة ثةةرؤذة ثَي دةقس 
 بةِرَيزان، دةقس ثرؤذةكة وةك ضؤن لة حكومةتةوة هات بوو بيخوَيننةوة.

 :زياد جبار حممد بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
كةةة ضاك 2019ثرؤذة ياساى ساَلس  تةةةكانس دي سازى لة خانةنشني و مووضة و دةرماَلة و بةخشني لة ئيمتيازا

 لة هةرَيمس كوردستان ـ عرياق
 بةشس يةكةم/

 ئاماجنةكانس ياساكة
 1ماددةى/

بةرجةستة كردنس بنةماكانس يةكسانس و دادثةروةرى و شايستة بوون لة خةرجس، لة خةرج كردنس مووضة  -1
لةةة و دةرماَلة و بةخشني و ئيمتيازا سةةتة  نةةا شاي سةةوودمةندبوونس  شةةتنس  تةكان لة هةرَيمس كوردستان و نةهَي

 بووجةى طشتس و ِرَي طرتن لة بةهةدةردانس سامانس طشتس.

بةةوارى  -2 لةةة  شةةني  كةةانس خانةن كةةة جياجيا طةةة و ية يةةةتس فةرمان سةةتنس بةِرَيوبةرا كةةردن و يةكخ بة دامةزراوةيي 
لةةة نةةاوخؤ  شةةس  كةةانس ئاساي سةةةربازى و هَيزة هةةةرَيمس  شارستانس و  لةةة  شةةتمانس  شةةينس ني سةةتةى خانةن يةةةك دة

 كوردستان.

سةةةةر  -3 يةةةةك لة هةةةةر خةرج لةةةة  طةةةرتن  شةةةني و ِرَي  سةةةةندوقس خانةن يةةةي  نةةةةكردنس دارا كةةةردن و ثَيوا ضةةةاالك 
 سةندوقةكة جطة لةو مةبةستانةى لة ياساى خانةنشينس كارثَيكراو لة هةرَيم ئاماذةيان ثَيكراوة.

مةةة و ِرَيكخستنةوةى خانةنشينس خاوةن وة -4 زيفة باآلكان و ثلة تايبةتةكان لةسةر بنةمايةكس تةمةن و بِروانا
 ساآلنس خزمةت.

 بةشس دووةم
 بوارى خانةنشينس

 2ماددةى/
سةةتيةكانس  -1 مةةةرج و ثَيداوي لةةة ِرووى  يةَةدراوة  يةةان ث خةةوارةوة ئاماذة لةةة  كةةة  نةةةى  شةةينس ئةوا سةةتنس خانةن يةكخ

سةةةر خانةنشني بوون بة هةمان مةرج و ثَيوةرةكانس خانةنش فةةة لة ينس فةرمانبةران لة ثلة طشتيةكانس وةزي
سةةةرؤكس  لةةةمان،  سةةةرؤكس ثةر هةةةرَيم،  سةةةرؤكس  نةةاوخؤ،  شةةس  كةةانس ئاساي سةةةربازى هَيزة سةةتانس  كةةس شار ميال
ئةةةوان و  لةةةى  بةةة ث نةةةى  كةةان و ئةوا لةةةمان و وةزيرة نةةدامانس ثةر يةةان، ئة يةةران، جَيطرةكان مةةةنس وةز ئةجنو

لةةة بريكارةكانس وةزارةت ئةوانةى بة ث خةةاوةن ث لةى ئةوانن، ئةوانةى مووضةى بريكارى وةزير وةردةطرن و 
بةةةرى  ضةةةى بةِرَيو نةةةى موو شةةتس، ئةوا بةةةرى ط تايبةتةكان و بةِرَيوبةرة طشتيةكان و ئةوانةى بة ثلةى بةِرَيو
يةَةس  بةةة ث كةةة  سةةانةى  ئةةةو كة شةةت  طشتس وةردةطرن، سةرؤك و ئةندامانس ئةجنومةنس ثارَيزطاكانس هةرَيم و ط
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طةةرن  خشتةى بةةاآلى )أ وب( وةردة كارثَيكراو مووضة لة هةرَيمس كوردستان، مووضة و دةرماَلةى هةردوو ثلة 
 لة سةر ميالكس شارستانس، سةربازى هَيزةكانس ئاسايشس ناوخؤ.

شةةَيوةيةى  -2 بةةةم  يةةة  ئةةةم ماددة كةةةمس  مووضةى خانةنشينس هةذمار دةكرَيت بؤ هةذمارثَيدراوان لة بِرطةى ية
 خوارةوة:

% 2,5ى لة كؤى طشتس دوا مووضة و دةرماَلةى ئةوانةى لة كاتس خزمةت دا وةرى دةطرن، ِرَيذةى )% 25/ 1
سةةةر  تةةة  طةةرن دةخرَي مةةةت دا وةرى دة كةةاتس خز لةةة  ئةةةوةى  لةَةة  ضةةة دةرما دوو و نيو لة سةد( لة كؤى دوا موو

 مووضةى خانةنشينس بؤ هةر ساَلَيكس خزمةت.
يةَةذ -3 يةَةت لةِر شةةني ناب لةَةة و 70ةى شايستةى مووضةى خانةن ضةةة و دةرما شةةتس دوا موو كةةؤى ط لةةة  ثةةةِرَيت  تةةَس   %

 ئةوةى لة كاتس خزمةت دا وةرى دةطرَيت.
كةةة  3 بةةوون،  مةةةت  بةةةرى حكو شةةز فةرمان ـ ئةوانةى لة بِرطةى يةكةمس ئةم ماددةية ئاماذةيان ثَيدراوة و ثَي

شةةانة لةةة كاركَي سةةت  فةةةكانيان دة سةةةر وةزي بةةؤ  نةةة  بةةة ئارةزوومةندا نةةةوة  شةةَيتةوة و دةطةِرَي وةيان هةَلدةوة
يةةةنس  شةةينس ال نةةةوة و خانةن بةةةرز كرد لةةة  ضةةة و ث سةةةر موو سةةتس  بةةؤ مةبة كةةرَى  هةةةذمار دة بةةؤ  يةةان  ِراذةكان
ضةةةى  لةةةوةرطرتنس موو بةةن  شةةك دة يةةان و سةرث سةةت بؤ لةةةى ثَيوي نةةس ث بةةني كرد بةةة دا بةةَس  ثةيوةندار ثابةند دة

يةةان م يةةة  ئةةةم ماددة مةةس  طةةةى دووة لةةة بِر كةةراو  يةةارى  شةةينس د بةةارة خانةن كةةة دوو شةةووى  فةةةى ثَي ضةةةى وةزي وو
 طةِراوةتةوة سةرى.

نةةةوةى  -4 ضةةة و بةرزكرد سةةةر موو سةةتةكانس  هةةةموو مةبة بةةؤ  لةةةمانس  هةذماركردنس ماوةى خزمةتس خوىل ثةر
 ثلةى خانةنشينس بؤ ئةو ثةرلةمانتارانةى بة ئارةزوومةندانة دةطةِرَينةوة بؤ سةر وةزيفةكانيان.

ئةةةو ث -5 يةةة  ئةةةم ماددة هةةةرَيمس ئةحكامةكانس  لةةة  بةةةركارةكان  سةةا  يةَةس يا بةةة ث كةةة  تةةةوة  نةةة ناطرَي سةةت و وةزيفا ؤ
 كوردستان مافس خانةنشني بوون دةستةبةر ناكةن لةم ثؤستانةدا.

يةَةدراوة  -6 يةةان ث يةةة ئاماذة ئةةةم ماددة ِراستكردنةوةى مووضةى خانةنشينس ئةو كةسانةى كة لة بِرطةى يةكةمس 
شةةني  كة بة ثلةى بةرزتر لة ثلةى وةزيفس شايستةى سةةاية خانةن ئةةةم يا نةةس  بةةةجَس كرد جةةَس  خؤيان لة ثَيش 

 كراون بؤ ئةو مووضةى خانةنشينيةى كة شايستةى دةبن بة ثَيس هاتوو لة بِرطةى دووى ئةم ماددةية.

يةةة  -7 ئةةةم ماددة سةةةرةوةى  كةةةمس  طةةةى ية لةةة بِر كةةة  تةةةوة  سةةانة دةطرَي ئةةةو كة حوكمةكانس ئةم ماددةية هةموو 
طةةةَل ئاماذةيان ثَيدراوة، لة ثَي طةةوجنَينن لة يةةان ب سةةتة خؤ ش بةركاربوونس ئةم ياساية خانةنشني بوون و ثَيوي

شةةتووةتة )  شةةينيان نةطةي مةةةتس خانةن كةةة خز شةةيان  بةةؤ ئةوانة سةةاية،  ئةةةم يا مةةةكانس  ئةةةوا  15ئةحكا سةةاَل   )
 ( ساَل دةخرَيتة سةر خزمةتةكةيان بؤ ئةوةى بطةنة تةمةنس خانةنشينس. 3تاوةكو ) 

 3ماددةى/
لةةة فةرمانب كةةة  شةةةوة  ةر بةو ثَيناسةيةى لة ياساى خانةنشينس يةكطرتووى بةركار لة هةرَيم هاتووة بة وانة

طةةةر  بةةن ئة شةةينس دة ضةةةيةكس خانةن سةةتةى موو بِرطةى يةكةم و دووةمس ئةم ياساية ئاماذةيان ثَيدراوة و شاي
خةةة 15خزمةتس خانةنشينيان لة  تةةاوةكو ساَل كةمز نةبَيت، ئةو مووضةى خانةنشينيةيان بؤ  يةَةت  رج ناكر
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مةةاوةى  45 بةةؤ  شةةينيان  ضةةةيةكس خانةن هةةيض موو لةَةةتَيك دا  هةةةموو حا لةةة  نةةةكردبَس  ساَل لة تةمةنيان تةواو 
يةةان  بةةوونس  شةةةهيد  يةةان  مةةردن  تةةةكانس  لةةة حاَلة طةةة  نةةاكرَى ج خةةةرج  بةةؤ  نةةة  ئةةةم تةمة نةةس  تةةةواو كرد ثةةَيش 

بةةةركار خانةنشني بوون بةهؤكارى تةندروستس، ئةو حاَلةتانةى ديكة بةدةر شةةينس  سةةاى خانةن كردن كة لة يا
 داهاتووة.
 4ماددةى/

هةةةرَيم  ئةةابوورى  يةةس و  تةةس دارا كةةس وةزارة سةةةر ميال شةةينس لة شةةتس خانةن يةةةتس ط شةةاندنةوةى بةِرَيوبةرا هةَلوة
مةةاددةى  لةةة  مةةارة  12هةةاتووة  سةةاى وةزارةت ذ سةةاَلس  5لةةة يا شةةينس  2010ى  سةةتةى خانةن نةةدنس دة دامةزرا

يةةةن نيشتمانس هاتووة لة ياسا ى خانةنشينس يةكطرتووى بةركار لة هةرَيمس كوردستان كة بة ثةيِرةوَيك لةال
نةةاوبراو  شةةاندنةوةى  شةةتس هةَلوة يةةةتس ط ئةجنومةنس وةزيرانس كوردستانةوة ثَيك دَيت، كة جَيطةى بةِرَيوبةرا

 دةطرَيتةوة.
كةةارط2 كةةة  يةةةكس دي هةةةر يةكة طةةة و  يةةةتس و فةرمان ئةةةو بةِرَيوبةرا شةةت  سةةتنةوةى ط ضةةةى / طوا كةةة موو َيِرى 

شةةينس  سةةتةى خانةن بةةؤ دة نةةاوخؤ  شةةس  كةةان ئاساي سةةةربازى، هَيزة سةةتانس،  كةةرَى شار خةةةرج دة شةةينيان ىَل  خانةن
نيشتمانس هاتوو لة بِرطةى يةكةمس سةرةوةى ئةم ماددةية لةطةَل طواستنةوةى طشت ميالك و موَلك و ماَلس 

نةةة و  كةةة كارطَيِريا يةةة و ية ئةةةو بةِرَيوبةرايةت سةةزاوةى  يةةان طوا سةةانة و ئاماذة ئةةةو كة يةةةكانس  سةةية و بةراي دؤ
 ثَيدراوة.
 5ماددةى/

هةةةر  شةةتس  بةةةرى ط يةَةذكار و بةِرَيو كةةارى وةزارةت و ِراو يةةر و بري لةةةى وةز بةةة ث شةةينس  شةةاندنةوةى خانةن هةَلوة
ثةةَيش  بةةوون و  ثلةيةكس ترى تايبةت بؤ ئةو ثَيشمةرطانةى كة لة ِريزى بزووتنةوةى رزطار وازى كوردستان 

ئةةةوة   1991/ 5/3كةةةوتنس ِرَيك لةةةبرى  يةَةدراوة  نةةة ث بةةةو ثال شةةينيان  ضةةةى خانةن يةَةك موو يةَةز لَينان وةك ِر
نةةةوةى  لةةة ثاككرد نةةس  نةةس كرد سةةتيةكان و ووردبي مةةةرج و ثَيداوي هةةةبوونس  لةةة  يةةابوون  لةةةدواى دَلن سةةتة  ثَيوي

بةةةر ليستس ناوى ئةو ثَيشمةرطانة ناوى كةسانس ناشايستة ئيمتيازَيكس دارايس شايستةيان  كةةرَى لة بةةني ب بةةؤ دا
مةةارة ) سةةاى ذ شةةنايي يا سةةاَلس 33رؤ سةةاى  2007( ى  سةةاَلس  34و يا مةةارة ) 2007ى  سةةاى ذ سةةاَلس 38و يا ( ى 

 بة ثَيس تايبةةةندى. 2007
 6ماددةى/

ِراستكردنةوةى مووضةى خانةنشينس سةرجةم ئةو كةسانةى  كة بة شَيوةى نا ياسايي يان بة ثلةى بةرز تر 
مةةةتس لة ثلةى شايستةى خ سةةاآلنةى خز سةةايي  نةةا يا ئةةةذماركردنس  ؤيان خانةنشني كراون يان لةسةر بنةماى 

سةةا  يةَةس يا بةةة ث ضةةةيةى  ئةةةو موو بةةؤ  شةةينيان  ضةةةى خانةن سةةتكردنةوةى موو كةةراون، ِرا شةةني  فةةس خانةن وةزي
 كارثَيكراوةكان شايستةى دةبن وةك لة ياسا ئاماذةى ثَيكراوةن.

 بةشس سَييةم
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مةةةاف و ئيمتيا سةةةتنةوةى  نةةةدانيان و ِرَيكخ ئةةةةنفالكراوان و زي شةةةةهيدان و  سةةةوكارى  نةةةس كة كةةةانس مرياتطرا زة
 ِراطرياوانس سياسس.

 7ماددةى/
مةةارة ) سةةاَلس 9يةكةم/ ِراطرتنس كؤكردنةوة لة نَيوان ئيمتيازاتس هةر دوو ياساي ذ كةةراو  2007( ى  هةةةموار 

سةةاى ذ ئةةةنفالكراوان و يا شةةةهيدان و  سةةوكارى  يةةازاتس كة مةةاف و ئيمت سةةاَلس 11مةةارة )تايبةت بة   2011( ى 
لةةة  بةةةدةر  سةةتان  هةةةرَيمس كورد لةةة  سةةي  نةةس سيا نةةدانيان و ِراطرياوا يةةازاتس زي بةةة ئيمت بةةةت  هةةةمواركراوى تاي
كةسوكارى ثلة يةكس شايستة كة زياتر لة يةك شةهيد يان ئةنفاليان هةية، بةِرةضاوكردنس شايستة بوونيان 

 بة طوَيرةى ياساى خانةنشينس بةركار.
سةةس دووةم/ يةك نةةس سيا نةةدانيان و ِراطرياوا ئةةةنفالكراوان و زي شةةةهيدان  خستنس ماف و ئيمتيازاتس كةسوكارى 

 لةسةرتاسةرى هةرَيمس كوردستان لةبةر ِرؤشنايي  ياسا بةركارةكان.
يةةانس  ئةةةنفالكراوان و قوربان سَييةم/ لة كاتس مردن يان بِرينس مافس دارايي سةرجةم مرياتطرانس شةهيدان و 

ئةةةوا  جينؤسايد كة بؤ لةمةودوا بة طوَيرةى ياساي خانةنشينس بةركار ئةو مرياتطرانة دةست نيشان دةكرَى، 
سةةاي  يةَةس يا بةةة ث سةةوودمةندان  لةةة  طةةة  كةةة، ج سةةانس دي ئةو مافة دارايية كؤتايي ثَس دَيت و ناطوازرَيتةوة بؤ كة

 رَيمس كوردستان ـ عرياق.ى ياساى ماف و ئيمتيازاتس تاقانةكانس جينؤسايد لة هة 2015( ى ساَلس 9ذمارة )
كةةرَى  بةةةجَس دة جةةَس  سةةس  ضوارةم/ بِرطةى سَييةمس ئةم ماددةية بةسةر مرياتطرانس زيندانس و ِراطرياوانس سيا

 بة ثيادةكردنس ياساي خانةنشينس بةركار لة هةرَيمس كوردستان.
ثةةةروةردة ثَينجةم/ ثَيوستة لةسةر وةزارةتةكانس دارايس وئابوورى و خوَيندنس باآل و توَيذين ةوةى زانستس و 

بةةة  كةةةن  مةةايي دةرب ئةةةنفالكراوان ِرَين شةةةهيدان و  بةةارى  تةةس كارو طةةةَل وةزارة هةةةنطس لة و تةندروستس بة هةما
كةةوِر و  مةبةستس ِرَيكخستنةوة و لةئةستؤ طرتنس حكومةت بؤ خةرجس و ضارةسةرى تةندروستس خوَيندنس 

لةةة كض و هاوسةرى شةهيد كة هاوسةرطريى نةكردبَس، لة قوت اخبانة و ثةميانطا و زانكؤ حكومس و ئةهليةكان 
سةةاى 7ناو هةرَيم دا و دةست نيشان كردنس شايستة بوون لةبةر رؤشنايي بِرطةى دووةم لة ماددةى )  لةةة يا  )

 .2007( ى ساَلس 9ذمارة )
لةةةة  بةةةةدةر  كةةةة  سةةةانةى  ئةةةةو كة طةةةرى  يةةةازاتس مريات مةةةاف و ئيمت شةةةانةوةى  نةةةةوة و هةَلوة شةةةةم/ ثاككرد شة

مةةارة )ئةحكا سةةاى ذ سةةاَلس 9مةةةكانس يا سةةوكارى  2007( ى  يةةازاتس كة مةةاف و ئيمت سةةاى  كةةراو يا هةةةموار  ى 
 شةهيدان و ئةنفالكراوان سوودمةند بوون.

نةةدانس و  بةةةناوى زي سةةي و  نةةس سيا نةةدانيانس ِراطرياوا يةةازاتس زي شةةانةوةى ئيمت نةةةوة و هةَلوة تةةةم/ ثاككرد حةو
مةةةةكانس  ضةةةةوانةى ئةحكا بةةةة ثَي سةةةس  طةةةرياوى سيا مةةةارة )ِرا سةةةاى ذ سةةةاَلس 11يا كةةةراو  2011( ى  هةةةةموار  ى 

 سوودمةند بوون.
 بةشس ضوارةم

 نةهَيشتنس سوودمةند بوون لة جارَيك زياتر لة بوودجةى طشتس.
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 8ماددةى/
ئةةةو  بةةؤ  كةةرَين  خةةةرج دة كةةة  نةةةى  تةةة داراييا شةةني و ئيمتيازا ئةةةو بةخ سةةةرجةم  شةةاندنةوةى  كةةةم/ هةَلوة ية

بةةةت و كةسانةى كة بةناوى سوودمةندى تةر سةةتس تاي خان كراوةكانس ضاودَيرى كؤمةآليةتس و خاوةن ثَيداوي
ئةةةو  سةةتكردنةوةى  كةةان، ِرا يةةة كارثَيكراوة سةةا و ِرَينماي لةةة يا بةةةدةر  مةةاركردووة،  يةةان تؤ نةةدامان خؤ كةةةم ئة
يةةذةى  شةةان دا ِر لةةة ناوني نةةةى  شةةني و ئيمتيازاتا لةةةو بةخ طةةرتن  سةةوود وةر كةةانس  سوودمةنديية بة ثَيس ثَيوةرة

 ةيي و بة ثَيس ِراثؤرتس ليذنةى ثزيشكس ِراستَينراون.ثةككةوت
نةةس  لةةة وةرطرت بةةوون  سةةوودمةند  بةةة  طةةة دةدةن  كةةة ِرَي دووةم/ كار لةسةرجةم ئةو ِرَيسا و ِرَينماييانة ناكرَيت 
سةةةآلتس  زياتر لة يةك مووضة و بةخشني و هةر ئيمتيازَيكس دارايي تر لة بودجةى طشتس لةناو هةرَيم و دة

بةة يةةدِراَلس  نةةاوخؤ و ف شةةس  كةةانس ئاساي سةةةربازى، هَيزة سةةتانس،  كةةانس شار لةةة بوارة سةةوودمةندان  سةةةرجةم  ؤ 
سةةس و  نةةس سيا نةةدانيان و ِراطرياوا يةةازاتس زي يةةةتس و ئيمت ضةةاودَيرى كؤمةآل كةةانس  تةةةرخان كراوة سةةوودمةندانس 

شةةةهي سةةوكارى  طةةران و كة يةةةكانس مريات تةةة داراي لةةة ئيمتيازا طةةة  كةةانس و ج هةةةموو جؤرة شةةينس بة دان و خانةن
 ئةنفالكراوان بة ِرةضاوكردنس حوكمةكانس ياساى خانةنشينس بةركار.

سةةا و  يةَةس يا بةةة ث تةةةوة،  يةةة دةيانطرَي ئةةةم ماددة مةةس  طةةةى دووة كةةة بِر سةةانةى  ئةةةو كة سَييةم/ سةرثشك كردنس 
شةةتس  ثةةارةى ط لةةة  تةةر  يةةي  يةةازاتس دارا ِرَينماييةكان، سةرةِراى مووضة سوودمةندن لة وةرطرتنس مين(ة و ئيمت

نةةة لةة (ةةة و ئيمتيازاتا ضةةانة و مين لةةةو موو يةةةك  لةةة  تةةةنها  بةةَس  كةةة دة يةةدراَلس  سةةةآلتس ف لةةة دة هةةةرَيم و  ةناو 
 سوودمةند بن.

لةةة  شةةينةى  ئةةةو بةخ يةةاتس  لةةة ج بةةةر  ضوارةم/ كةم ئةندامان و خاوةن ثَيداويستس تايبةت لة كةسانس فةرمان
تةة لةةةبرى ثةككةو لةةة تةرخان كراوةكانس ضاودَيرى كؤمةآليةتس دةرماَلة  كةةة  يةةةك  بةةة ِرَيذة يةَةدةدرَى  يةةان ث ةيي 

ضةةاوكردنس  مووضةى بنةِرةتيان كة ئةو ِرَيذةية لةاليةن ئةجنومةنس وةزيرانةوة دةست نيشان دةكرَى و بةِرة
 ِرَيذةى ثةككةوتةيي لةاليةن ليذنةيةكس ثزيشكس ثسثؤرةوة.

فةةة، سةرث بةةؤ وةزي كةةراو  شةةني  بةةةرى خانةن نةةةوةى فةرمان كةةاتس طةِرا لةةة  جةةةم/  نةةس ثَين لةةة وةرطرت كةةرَى  شةةك دة
نةةابَس  يةَةك دا  هةةيض كات لةةة  تةةةوة  يةَةس دامةزراوة كةةة ث يةةةى  ئةةةو وةزيفة مووضةى خانةنشينيةكةى يان مووضةى 

 سوودمةند بَس لة دوو مووضة.
 بةشس ثَينجةم

 بوارى ثَيشمةرطة و هَيزةكانس ئاسايش و ثؤليسس ناوخؤ.
 9ماددةى/

سةةتان يةكةم/ يةك خسنت و ِرَيكخستنةوةى يةكةكانس ذم َيريارى لة طشت يةكةكانس هَيزى ثَيشمةرطةى كورد
كةةةى  يةةةك ية لةةة  شةةمةرطة  بةةارى ثَي تةةس كارو يةةةتس وةزارة ضةةَيوةى هةيكةل لةةة ضوار نةةةخراو  خةةراو و ِرَيك و ِرَيك
بةةارى  تةةس كارو بةةة وةزارة ذمَيريارى كة بةِرَيوبةرايةتس طشتس بوودجة و بةرنامةكان ذمَيريارى سةربازى سةر 

 س كوردستانة.ثَيشمةرطةى هةرَيم
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سةةتان و  هةةةرَيمس كورد يةةي  ضةةاودَيرى دارا يةةوانس  نةةس د لةةةذَير وردبي سةةتة  يةةارى ثَيوي كةةةكانس ذمَير دووةم/ ية
مةةارة )3فةرمانطةى ضاودَيرى دارايي هاتوو لة ماددةى ) سةةاى ذ سةةاَلس 19( لة يا تةةس  2007( ى  سةةاى وةزارة يا

 َيكخراوةكانس سةر بة وةزارةتس ناوبراو بَيت.كاروبارى ثَيشمةرطة لة هةرَيمس كوردستان، هاوشَيوةى هَيزة ِر
طةةةى  تةةة فةرمان بةةةركارةكان بدا سةةا  سَييةم/ ثَيويستة وةزيرى كاروبارى ثَيشمةرطة دةسةآلتس تةواو بة ثَيس يا
سةةت  شةةمةرطة و درو سةةتس ثَي نةةس لي نةةس كرد بةةؤ وردبي شةةمةرطة  بةةارى ثَي ضاودَيرى دارايي سةر بة وةزارةتس كارو

َيداويستية ياساييةكانيةوة و ثَيداضوونةوة بة خزمةتس ثَيشمةرطايةتس لة طشت كردنس دؤسيةى كةسس بة ث
تةةس  يةةةتس وةزارة ضةةَيوةى هةيكةل لةةة ضوار نةةةخراو  يةَةك  خةةراو ِر سةةتان ِرَيك شةةمةرطةى كورد يةَةزى ثَي كةةةكانس ه ية

شةةتس بو يةةةتس ط جةةة كاروبارى ثَيشمةرطة بة هةماهةنطس لةطةَل بةِرَيوبةرايةتس ميالكس سةر بة بةِرَيوبةرا ود
 لة وةزارةتس دارايي و ئابوورى.

هةةةروةها  يةةةكان و  مةةةزراوة حزب طةةا و دا بةةؤ بارة سةةةوانان  مةةارةى ثا نةةس ذ شةةان كرد سةةت ني ضوارةم/ ثَيويستة دة
يةَةت  يةَةك خبر ثةةةيِرةوَيك ِر يةَةس  بةةة ث ثاسةوانس ثارَيزطارى خاوةن وةزيفة باآلكان و بةرثرسانس ئاسايشس ناوخؤ 

لةةة كة لةاليةن ئةجنومةنس وةزيرانةو ثةةةيِرةوة  لةةةو  كةةراو  يةةارى  مةةارةى د لةةة ذ ة دةردةضَس ئةوانةى زياد دةبن 
يةَةك  يةةان ِر يةةان ِراذة بةةوونس خؤ سةةتة  يةَةس شاي ضوارضَيوةى ميالكس سةربازى و هَيزةكانس ئاسايشس ناوخؤ و بة ث

 دةخرَيتةوة.
رةتس ناوخؤ بة ثَينجةم/ طواستنةوةى طشت ثاسةوانةكان بؤ سةر ميالكس هَيزةكانس يةكةى ثاسةوانس لة وةزا

نةةاوخؤ  شةةس  كةةانس ئاساي يةةان هَيزة سةةةربازى  هيض جؤرَيك نابَس ثاسةوان لةسةر ميالكس هيض يةكةيةكةى ترى 
يةةةن  تةةةنها لةال سةةةوانس  بَيت جطة لة يةكةى ثاسةوانس سةر بة وةزارةتس ناوخؤ و خةرج كردنس مووضةى ثا

 اكردن و يةكخستنيان.بةِرَيوبةرايةتس ذمَيريارى وةزارةتس ناوخؤوة دةبَس دواى هاوت
شةةمةرطة  نةةدامانس ثَي كةةةم ئة شةةينس و  سةةوودمةندانس خانةن سةةتس  سةةتنةوةى لي ضةةوونةوة و رَيكخ شةةةم/ ثَيدا شة

مةةارة ) سةةاى ذ شةةنايي يا بةةةر رؤ سةةاَلس 34لة بةةة 2007( ى  سةةانةى  ئةةةو كة شةةينس  شةةاندنةوةى خانةن ، هةَلوة
 ثَيضةوانةى ياساي ناوبراو خانةنشني كراون.

 بةشس شةشةم
 اندةرماَلةك

  10ماددةى/ 
ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنس وةزيرانس كوردستان دةرماَلةكان لةسةرجةم دامةزراوة دةستووريةكانس هةرَيمس 

 كوردستان ـ عرياق لةبةر رؤشنايي ياسا بةركارةكان لة هةرَيم دا بةشَيوةيةكس دادثةروةرانة ِرَيك خباتةوة.
 بةشس حةوتةم

 ِرَيكخستنةوةى هةذماركردنس خزمةت
 11اددةى/م
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هةةةرَيم  يةكةم/ ثَيداضوونةوةو ِرَيكخستنةوةو ثلة و ناونيشان و مووضةى وةزيفس سةرجةم مووضة خؤرانس 
ثةةةيِرةو و  سةةا و  يةَةس يا بةةة ث نةةاوخؤ  شةةس  كةةانس ئاساي شةةمةرطايةتس هَيزة سةةتانس ثَي مةةةتس شار كةةانس خز لةةة بوارة

سةةاآلنس ِرَينمايية كارثَيكراوةكان، ِرَيكخستنةوةيان لة ضوارضَيوةى وةزيف ةى طشتس لةسةر بنةماى بِروانامة  و
لةةة  سةةايي  بةةة نايا كةةة  خزمةتس فعلس و خزمةتس هةذماركراوى ياسايي، بة ثَيس هةذماركردنس ئةو خزمةتةى 

 دةرةوةى ياسا كارثَيكراوةكان بؤ مووضة خؤر هةذمار كراوة.
يةَةس حو بةةة ث كةةس دووةم/ يةكخستنس ناونيشان و ثلةى وةزيفس لةطةَل مووضةى وةزيفس  سةةاى ميال مةةةكانس يا ك

ئةةةم  1968ى ساَلس  25ذمارة  طةةةى  كةةة جَي تةةر  سةةايةكس  هةةةر يا يةةان  هةةةرَيم  لةةة  كةةارثَيكراو  ى هةمواركراوى 
 ياساية دةطرَيتةوة، هةَلوةشاندنةوةى ئةو ناونيشان و ثلة وةزيفيانةى كة هاودذن لةطةَل ياساى ناوبراو.

يةَةد بةةةى ز لةةة و مةرتة شةةت ث شةةاندنةوةى ط بةةة سةةَييةم/ هةَلوة كةةان دراوة  سةةا كارثَيكراوة لةةة يا بةةةدةر  كةةة  ةكس 
 مووضةخؤران، ض لة رؤذى يةكةمس دامةزراندنيان يان لة دواى دامةزراندنيان.

يةةةان  سةةةتانس  فةةةس شار مةةةةتس وةزي بةةةؤ خز هةةةةذماركراو  مةةةةتس  سةةةاآلنةى خز شةةةاندنةوةى  ضةةةوارةم/ هةَلوة
يةةةك ثَيشمةرطايةتس يان هَيزةكانس ئاسايشس ناوخؤ بؤ ئةو ماوانةى كة ل ةطةَل ماوةى خوَيندنس مووضةخؤر 

خةةوار  لةةة  تةةة  ئةةةو كا  16دةطرنةوة جطة لة حاَلةتةكانس مؤَلةتس خوَيندن يان خوَيندنس ئَيواران يان تةمةنس 
 ساَل بَيت، جطة لة زيندان و ِراطرياوانس سياسس.

كةةارطَيِرى  سةةةر ثَينجةم/ هةر ثَيطةيةكس ياسايي بوراى ِرادةى طشتس ثشت بةسنت بة بِريارى  تةةة دى لة هاتووة
شةةينيان  بةةوردنس خانةن بودجةى طشتس مووضةيان وةرطرتووة ئةوا ئةو ثَيطانة ثارَيزراو دةبن لة مةرجَيك لَي
ضةةةى  فةةس و موو شةةانس وةزي لةةة و ناوني بدةن و ثشت بةسنت بة بِريارَيكس كارطَيرى دامةزراندنيان، ثَيويستة ث

ثةةةيِرةو طةةوجنَينن  شايستةيي داراييان لة ضوارضَيوةى ياسا و  يةةان ب تةةةوة و خؤ يةَةك خبرَي بةةةركار ِر يةةة  و ِرَينماي
 لةطةَل ئةحكامةكانس ئةم ياساية.

 بةشس هةشتةم
 حوكمةكانس كؤتايي

 12ماددةى/ 
بةةةرى  بةةة وةزارةت و فةرمان سةةزاوة  يةةةنس نةبة يةةدارى ال يةكةم/ دةبَس وةزيرى ثةيوةندار و سةرؤكس ثةيوةند

  بكةن.تايبةت حوكمةكانس ئةم ياساية جَس بةجَس
كةةةردن و  نةةس  شةةةكنني و وردبي بةةة ث بةةَس  نةةةد دة سةةتان ثابة هةةةرَيمس كورد يةةةي  ضةةاودَيرى دارا يةةوانس  دووةم/ د
مةةادةكردنس  تةةر و ئا يةةدارةكانس  سةةا ثةيوةند سةةاية و يا ئةةةم يا بةدواداضوون و جَس بةجَس كردنس ئةحكامةكانس 

سةةتان هةةةرَيمس كورد يةةي  ضةةاودَيرى دارا يةةوانس  سةةاى د شةةنايي يا بةةةر رؤ ثةةؤرت لة مةةارة ) ِرا عةةرياق ذ سةةاَلس 2ـ  ( ى 
2008. 
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نةةدى و  يةَةس تايبةةة بةةة ث عةةرياق  سةةتان ـ  هةةةرَيمس كورد لةةة  شةةتس  كةةارى ط ثةةاكس و داوا سةةت  سةةتةى دة سَييةم/ دة
كةةة  سةةَيك  نةةد و بةرثر هةةةر كارمة بةةةر  سةةتة بةرام سةةايي، ثَيوي كةةارى يا مةةايي  نةةس ِرَين بةةة وةرطرت بةةوون  نةةد  ثابة

  بةجَس كردنس ئةحكامةكانس ئةم ياساية.بةربةست و ئاستةنط دروست بكات لةبةردةم جَس
 13ماددةى/ى 

سةةَس  هةةةر  لةةة  سةةةرووتر  يةَةذكار و  شةةتس و ِراو بةةةرى ط بةةاآل بةِرَيو لةةة  يةةةكس ث هةةةر وةزيفة يةكةم/ دامةزراندن لة
لةةةى  تةةةى ث لةةةو كا تةةةنها  طةةةر  يةَةت مة تةةةكان ِرادةطري سةرؤكايةتيةكة وةزارةتةكان اليةنس نةبةسزاو بة وةزارة

 ضؤَل هةبَيت.
لةةة د يةةارى  تةةةى د كةةة ثَيكها سةةةرووتر   شةةتس و  بةةةرى ط لةةةى بةِرَيوة بةةة ث بةةةر   ووةم/ خانةنشني كردنس فةرمان

سةةَيس  مةةاددةى دوو و  هةةةردوو  مةةةكانس  يةَةس ئةحكا ئاستس بةِرَيوبةرايةتس طشتس و سةرووتر بةِرَيوة نابات بة ث
هةةةبوونس كةةاتس  طةةةَل  ئةم ياساية دةبَيت يان دةطوازرَيـتةوة بؤ شوَينَيكس تر لة  كةةة لة بةةةتاَل  فةةس  شةةوَينس وةزي

 ناونيشانس وةزيفس شايستةى خؤى دةطوجنَيت و بةِرازى بوونس ئةو شوَينةى بؤى دةطوازرَيتةوة.
قةةام و  قةةايم  طةةار،  يةةةكانيش ثارَيز كةةة ئيداري سةةةرؤكس ية يةةة،  ئةةةم ماددة مةةس  سَييةم/ حوكمةكانس بِرطةى دووة

 ئيدارى بةِرَيوة نابةن. بةِرَيوبةرى ناحية دةطرَيتةوة، كة هيض يةكةيةكس
جةةةكانس  لةةة مةر طةةة  بةةةرةو ذوور ج شةةتس و  بةةةرى ط لةةةى بةِرَيو بةةة ث نةةدن،  جةةةكانس دامةزرا ضةةوارةم/ مةر
نةةةوة  مةةةنس وةزيرا يةةةن ئةجنو كةةة لةال يةَةت  شةةان دةكر سةةت ني ثةةةيِرةوَيك دة بةةة  فةرمانبةرَيتس وةزيفةى طشتس 

 ى خزمةت و شارةزايي و لَيهاتووى بكرَيت.دةردةضَيت كة تَييدا ِرةضاوى بِروانامة و ثسثؤرى و ساآلنة
 14ماددةى/

بةةؤ  تةةةوة و  يةةي و دادوةرى ىَل ناكةوَي سةةةوارى دارا سةةاية ئا ئةةةم يا مةةةكانس  نةةس حوك بةةةجَس كرد جةةَس  كةةةم/  ية
 حاَلةتةكانس ثَيش كةوتنة بوارى جَس بةجَس كردنس ياسايةكة لةسةر ئةو كةسانةى كة دةيانطرَيتةوة.

سةةاى دووةم/ ئةوانةى حوكمةكانس  مةةةكانس يا يةَةس حوك بةةة ث يةةة  ئةةةوةيان هة مةةافس  يةَةـتةوة،  ئةم ياساية دةيانطر
 بةركار تانةى ياسايي بدةن.

 15ماددةى/ 
ثةةَس  شةةانَيك دا  سةةاوو ناوني نابَس هيض كةسَيك  خانةنشني بكرَيت يان ئيمتيازَيكس ديكةى دارايي لةذَير هيض ثا

كةةراو بدرَى ئةطةر ثَيشز بة شايستة بوونس ياسايي لة تؤمار ثةةةيِرةو  ةكانس داتابةيس و سيستمس بايؤمةترى 
بةةؤ  شةةينس  ضةةةى خانةن نةةةبَيت، موو بةةةرايي  نةةةكرابَس و  مةةار  سةةتانةوة تؤ هةةةرَيمس كورد مةةةتس  يةةةن حكو لةال

 مرياتطرى ياسايي، موستةحةق خةرج ناكرَى تاوةكو تؤمار نةكرَيت لة داتا بةيسس سيستمس بايؤمةترى.
 16ماددةى/

سةةتة يةكةم/ ئةحكامةكانس ئ تةةةوة، ثَيوي ةم ياساية هةموو حاَلةتةكانس ثَيش بةركار بوونس ئةم ياساية دةطرَي
 خؤيان بطوجنَينن لةطةَل ئةم ياساية.
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يةةَةت و  سةةةاية ناكر ئةةةةم يا مةةةةكانس  طةةةةَل حوك نةةةاكؤك لة يةةةارَيكس  سةةةايس، بِر كةةةس يا هةةةيض دةقَي بةةةة  كةةةار  دووةم/ 
كةةان فةةة باآل مةةارة )هةَلوةشاندنةوةى ياسايي خانةنشني و خاوةن وةزي عةةرياق ذ سةةتان ـ  هةةةرَيمس كورد ( ى 36س 

 .2004ساَلس 
 17ماددةى/

ئةةةم   مةةةكانس  نةةس حوك بةةةجَس كرد جةةَس  سةةانكارى  بةةؤ ئا كةةات  ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنس وةزيران ثةيِرةو دةرب
 ( رؤذ تَي ثةِر نةكات لة رؤذى جَس بةجَس كردنس ئةم ياساية. 60ياساية، لة ماوةيةك كة لة )

 18ماددةى/ 
 يستة ئةجنومةنس وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكان حوكمةكانس ئةم ياساية جَس بةجَس بكةن.ثَيو

 19ماددةى/ 
ثةةةِربوونس ) لةةة 90ئةم ياساية لة رؤذنامةى فةرمس وةقائيعس كوردستان بآلودةكرَيتةوة و لة دواى تَي  ( رؤذ 

مةةاددةى ) لةةة  هةةاتووة  ثةةةيِرةوة  سةة17ِرَيككةوتس دةرضوونس ئةم  ئةةةم يا بةةةجَس ( ى  جةةَس  بةةوارى  تةةة  اية دةكةوَي
 كردنةوة.

 هؤيةكانس دةرضوواندن
سةةةتانس و  كةةانس شار سةةةرجةم بوارة شةةةينس لة شةةتس و خانةن فةةةى ط بةةةوارى وةزي سةةتنةوة و  نةةاوى ِرَيكخ لةةة ثَي
يةةةةتس و  ضةةةاودَيرى كؤمةآل كةةةانس  تةةةةرخان كراوة هةةةةروةها  نةةةاوخؤ و  شةةةس  كةةةانس ئاساي شةةةمةرطايةتس هَيزة ثَي

يةةة  بةرثاكردنس دادثةروةرى و تةةة داراي شةةني و ئيمتيازا لةَةة و بةخ ضةةة و دةرما نةةس موو يةكسانس لة خةرج كرد
لةةة  شةةتس  جةةةى ط طشتيةكان و ِرَيطرى كردن لة سوود وةرطرتنس ناِرةواو نا ياسايي لة تةرخان كراوةكانس بوود
سةةاية  ئةةةم يا سةةتة  يةةةتس شاي ضةةاودَيرى كؤمةآل سةةوودمةندى  شةةني و  ضةةةخؤر و خانةن ثَيناوى زامن كردنس موو

 ةرضووَينرا.د
 زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
يةةةتس،  يةةران كردوو مةةةنس وةز كةةة ئةجنو بةَلَس زؤر سوثاس، بةِرَيزان هةموارَيك هةية لةناو ئةو ثرؤذة ياساية 

 ئَيستا دةقةكةميان لةالية، با بفةرموون ئةو دةقةيةمان بؤ خبوَيننةوة، كاك هَيظيدار فةرموو.
 ِرَيز هَيظيدار امحد سلمان:بة

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
طةةةَل  يةةي لة نةةةى دارا لةةة ليذ بةةووة  شةةة  كةةة دواى  موناقة هةةاتووة هةموارة كةةة  مةةاددةى  ئةةةو  بةةةِرَيز،  نةةدامانس  ئة

بةةةِرَيز 14ئةجنومةنس وةزيران، ماددةى ) كةةة  ( ئةجنومةنس وةزيران ناردوويةتس كة هاوثَيضة لةطةَل ئةمةى 
 دارايي خوَيندييةوة.سةرؤكس ليذنةى 

 14ماددةى/
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ئةةةليكزؤنس  يةكةم/ وةزارةتس دارايس و ئابوورى لة ضوارضَيوةى ِرَيكخستنةوةى بوارى بانكس لة هةرَيم و بة 
لةةة  سةةوودمةندَيك  خةةؤر و  ضةةة  هةةةر موو بةةؤ  كردنس خزمةت طوزارية بانكيةكان ئةذمارَيكس تايبةت دةكاتةوة 

كةةردن و ث مةةن  نةةاو زا لةةة ثَي شةةتس  خةةةرج بوودجةى ط يةةة  سةةتة داراي بةةة شاي يةةةكان  سةةتة داراي شةةت شاي سةةتنس ط ارا
 نةكراوةكانيشةوة.

بةةة  كةةة  لةةة ئةذمارة سةةوودمةند  ضةةةخؤر و  نةةس موو سةةوود وةرطرت ئةةةذمارة  ئةةةو  نةةةوةى  ضةةؤنيةتس كرد دووةم/ 
شةةنايي  بةةةر رؤ يةَةت لة يةةةوة دةردةكر يةةي و ئابووري ِرَينماييةكس دارايي ِرَيك دةخرَيت كة لةاليةن وةزارةتس دارا

 بِرطةى يةكةمس ئةم ماددةية.
بةةةجَس  جةةَس  ئةةةجنامس  لةةة  تةةةوة  دووةم/ لةبةر رؤشنايي ئةو بِرة ثارةيةى كة بة فعلس لة خةرجيةكان دةطةرَي
ضةةةى  كةةةمزين موو بةةة  ضةةوونةوة  بةةة ثَيدا بةةدات  يةةةت  كردنس ئةم ياساية دةبَيت ئةجنومةنس وةزيران ئةولةو

كةةردن و يةةاد  سةةتةى ز بةةة ئارا هةةةرَيم  لةةة  شةةينس  كةةة  خانةن سةةانةى  ئةةةو كة طةةوزةرانس  بةةذَيوى  ضةةاوكردنس  بةِرة
 كةمزين مووضةى خانةنشينس وةردةطرن.

 تَيبينس/ زجنريةى ماددةكانس ثرؤذة ياساكة ِرَيك دةخرَيتةوة بة ثَيس زياد كردنس ئةم ماددةية، سوثاس.
 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسني/ سةرؤكس ثةرلةمان:

 فةرموون بيخوَيننةوة، كاك بذار فةرموو. زؤر سوثاس، ِراثؤرتس ليذنةى هاوبةش
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 ئةمة دةقس ِراثؤرتس هةر شةش ليذنةية هاوبةشة.

 بؤ سةرؤكايةتس ثةرلةمانس كوردستان
 بابةت/ ِراثؤرتس هاوبةش

نةةة ئةةابوورى و ليذ بةةارى  يةةس و كارو نةةةى دارا سةةايي و ليذ سةةكاآل و ليذنةى كاروبارى يا لةةةمان و  بةةارى ثةر ى كارو
بةةارى  نةةةى كارو يةةةكان و ليذ نةةة خؤجَي سةةايش و ئةجنومة نةةاوخؤ و ئا نةةةى  شةةمةرطة و ليذ بةةارى ثَي ليذنةى كارو

كةةةوتس  شةةةممة ِرَيك يةَةنج  سةةس، ِرؤذى ث نةةدانيانس سيا تةةذمَير ) 9/1/2020شةهيدان و جينؤسايد و زي ( 11كا
سةةتس ن بةةة مةبة ئةةةجنام دا،  شةةيان  نةةةوةى هاوبة نةةةوةى كؤبوو بةةة خوَيند بةةةت  بةةةش تاي ثةةؤرتس هاو سةةينس ِرا وو

لةةة  كةةة  تةةةكانس دي شةةني و ئيمتيازا لةَةة و بةخ دووةمس ثرؤذة ياساي ضاكسازى لة خانةنشينس و مووضة و دةرما
سةةتان  نةةةى -هةةةرَيمس كورد ئةةةم ئةجناما شةةتنة  نةةةكان طةي كةةردن، ليذ تةةاوتوَى  كةةردن و  طةةؤ  عةةرياق، دواى طفتو

 خوارةوة:
 ناونيشان

سةةا هةةةرَيمس ثةةرؤذة يا لةةة  شةةينس  تةةةكان و خانةن شةةني و ئيمتيازا لةَةة و بةخ ضةةة و دةرما لةةة موو سةةازى  ي ضاك
 كوردستان ـ عرياق

 بةشس يةكةم
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 ئاماجنةكانس ياساكة/
 1ماددةى/

بةرجةستة كردنس بنةماكانس يةكسانس و دادثةروةرى و شايستة بوون لة خةرج كردنس مووضة و دةرماَلة و  -1
سةةتةيي و ِرَي  بةخشني و ئيمتيازاتةكانس ديكة نةةا شاي سةةوودمةندبوونس  شةةتنس  سةةتان و نةهَي لة هةرَيمس كورد

 طرتن لة بةهةدةردانس بوودجةى طشتس.
لةةة  -2 شةةيين  كةةانس خانةن كةةة جياجيا طةةة و ية يةةةتس و فةرمان سةةتنس بةِرَيوبةرا كةةردن و يةكخ مةةةزراوةيي  بةةة دا

وبةرايةتس خانةنشينس  نيشتمانس بوارةكانس شارستانس و سةربازى و هَيزةكانس ئاسايشس ناوخؤ لة يةك بةِرَي
 لة هةرَيمس كوردستان.

سةةةر  -3 يةةةك لة هةةةر خةرج لةةة  طةةرتن  شةةني و ِرَي  سةةةندوقس خانةن يةةي  نةةس دارا شةةتيوانس كرد كةةردن و ث كةةارا 
مةةارة  كةةارثَيكراو ذ شةةينس  سةةاَلس  27سةندوقةكة جطة لةو مةبةستانةى لة ياساى خانةن هةةةرَيم  2006ى  لةةة 

 ئاماذةيان ثَيكراوة.

 ةوةى خانةنشينس خاوةن وةزيفة باآلكان و ثلة تايبةتةكان.ِرَيكخستن -4
 بةشس دووةم

كةةراو و  نةةدانس  ئةةةنفالكراوان و زي شةةةهيدان و  سةةوكارى  نةةس كة تةةةكانس مرياتطرا ِرَيكخستنةوةى ماف و ئيمتيازا
 طرياوانس سياسس

 2ماددةى/
مةةارة ) كةةراو  2007سةةاَلس  ( ى9يةكةم/ ِراطرتنس كؤكردنةوة لة نَيوان ئيمتيازاتس هةر دوو ياساي ذ هةةةموار 

مةةارة ) سةةاى ذ ئةةةنفالكراوان و يا شةةةهيدان و  سةةوكارى  يةةازاتس كة مةةاف و ئيمت سةةاَلس 11تايبةت بة   2011( ى 
لةةة  سةةوكارى ث لةةة كة بةةةدةر  سةةتانس  سةةي كورد طةةرياوى سيا هةمواركراوى تايبةت بة ئيمتيازاتس زينداني كراو و 

طةةوَيرةى يةكس شايستة كة زياتر لة يةك شةهيد يان ئةنفاليان  بةةة  يةةان  سةةتة بوون ضةةاوكردنس شاي يةةة، بةِرة هة
 ياساى خانةنشينس بةركار.

سةةس  طةةرياوى سيا دووةم/ يةكخستنس ماف و ئيمتيازاتس كةسوكارى شةهيدان ئةنفالكراوان و زينداني كراو و ِر
 لة هةرَيمس كوردستان لةبةر ِرؤشنايي  ياسا بةركارةكان.

يةةانس سَييةم/ لة كاتس مردن يان بِرينس مافس د ئةةةنفالكراوان و قوربان ارايي سةرجةم مرياتطرانس شةهيدان و 
كةةرَين،  شةةان دة سةةت ني نةةة دة ئةةةو مرياتطرا بةةةركار  شةةينس  سةةاي خانةن جينؤسايد كة بؤ لةمةودوا بة طوَيرةى يا
يةَةس  بةةة ث سةةوودمةندان  لةةة  طةةة  كةةة، ج سةةانس دي بةةؤ كة تةةةوة  يةَةت و ناطوازرَي ثةةَس د ئةوا ئةو مافة دارايية كؤتايي 

سةةتان ـ  2015( ى ساَلس 9مارة )ياساي ذ ى ياساى ماف و ئيمتيازاتس تاقانةكانس جينؤسايد لة هةرَيمس كورد
 عرياق.

ضوارةم/ بِرطةى سَييةمس ئةم ماددةية بةسةر مرياتطرانس زيندانس كراو و طرياوى سياسس جَس بةجَس دةكرَى 
 بة ثيادةكردنس ياساي خانةنشينس بةركار لة هةرَيمس كوردستان.
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ثةةةروةردة ثَينج ةم/ ثَيوستة لةسةر وةزارةتةكانس دارايس وئابوورى و خوَيندنس باآل و توَيذينةوةى زانستس و 
سةةتس  بةةة مةبة و تةندروستس بة هةماهةنطس وةزارةتس كاروبارى شةهيدان و ئةنفالكراوان ِرَينمايي دةربكةن 

سةةتس  سةةةرى تةندرو خةةةرجس و ضارة بةةؤ  مةةةت  كةةض و ِرَيكخستنةوةى  لةئةستؤ طرتنس حكو كةةوِر و  نةةدنس  خوَي
لةةة  يةةةكان  كةةومس و ئةهل كةةؤ ح ثةةةميانطا و زان نةةة و  هاوسةرى شةهيد كة هاوسةرطريى نةكردؤتةوة، لة قوتاخبا
مةةاددةى  لةةة  طةةةى دووةم  شةةنايي بِر بةةةر رؤ بةةوون لة ناو هةرَيم دا و دةست نيشان كردنس مةرجةكانس شايستة 

 .2007( ى ساَلس 9( لة ياساى ذمارة )7)
نةوة و هةَلوةشاندنةوةى ماف و ئيمتيازاتس مرياتطرى ئةو كةسةى كة بةدةر لة حوكمةكانس شةشةم/ ثاككرد
مةةةارة ) سةةاى ذ سةةةاَلس 9يا شةةةةهيدان و  2007( ى  سةةةوكارى  يةةةازاتس كة مةةاف و ئيمت سةةةاى  كةةةراو يا هةةةموار  ى 

ئةةةنفاكراوةكان شةةةهيدان و  يةةرى  شةةتس وةز كةةةوة بةسةرثةر يةةةن ليذنةية بةةوون، لةال سةةوودمةند   ئةنفالكراوان 
 ئةجنام دةدرَيت.

نةةدانس  بةةةناوى زي كةةة  سةةي و  طةةرياوى سيا كةةراو و  حةوتةم/ ثاككردنةوة و هةَلوةشانةوةى ئيمتيازاتس زيندانس 
مةةارة ) سةةاى ذ مةةةكانس يا ضةةةوانةى حوك بةةة ثَي سةةس  طةةرياوى سيا سةةاَلس 11كةةراو  كةةراو  2011( ى  هةةةموار  ى 

 ان و ئةنفالكراوةكان ئةجنام دةدرَيت.سوودمةند بوون، لةاليةن ليذنةيةكةوة بةسةرثةرشتس وةزيرى شةهيد
 بةشس سَييةم

 نةهَيشتنس سوودمةند بوون لة جارَيك زياتر لة بوودجةى طشتس.
 3ماددةى/
 يةكةم/ 
ئةةةو  -1 بةةؤ  كةةرَين  خةةةرج دة كةةة  نةةةى  تةةة داراييا شةةني و ئيمتيازا ئةةةو بةخ سةةةرجةم  شةةاندنةوةى  هةَلوة

ضةةاودَيرى سةةتس  كةسانةى كة بةناوى سوودمةندى تةرخان كراوةكانس  خةةاوةن ثَيداوي يةةةتس و  كؤمةآل
كةةةان،  يةةةة كارثَيكراوة سةةةا و ِرَينماي لةةةة يا بةةةةدةر  مةةةاركردووة،  يةةةان تؤ نةةةدامان خؤ كةةةةم ئة بةةةةت و  تاي
ِراستكردنةوةى ئةو سوودمةنديية بة ثَيس ثَيوةرةكانس سوود وةرطرتن لةو بةخشني و ئيمتيازاتانة 

 ليذنةى ثزيشكس ِراستَينراون. لة ناويشيان دا ِرَيذةى ثةككةوتةيي و بة ثَيس ِراثؤرتس

لةةة  -2 شةةينةى  ئةةةو بةخ يةةاتس  لةةة ج بةةةر  سةةانس فةرمان كةم ئةندامان و خاوةن ثَيداويستس تايبةت لة كة
يةةةك  بةةة ِرَيذة يةَةدةدرَى  تةةةييان ث تةرخان كراوةكانس ضاودَيرى كؤمةآليةتس دةرماَلةى لةبرى ثةككةو

مةنس وةزيرانةوة دةست نيشان دةكرَى و كة لة موووضةى بنةِرةتيان كة ئةو ِرَيذةية لةاليةن ئةجنو
 بةِرةضاوكردنس ِرَيذةى ثةككةوتن لةاليةن ليذنةيةكس ثزيشكس ثسثؤرةوة.

لةةة  بةةوون  سةةوودمةند  بةةة  طةةة دةدةن  كةةة ِرَي يةَةت  نةةة ناكر ثةةةيِرةو و ِرَينماييا يةةار و  سةةا و بِر دووةم/كار بة ئةو يا
دارايي تر لة بودجةى طشتس لةناو هةرَيم و  وةرطرتنس زياتر لة يةك مووضة و بةخشني و هةر ئيمتيازَيكس

دةسةآلتس فيدِراَلس بؤ سةرجةم سوودمةندان لة بوارةكانس شارستانس، سةربازى، هَيزةكانس ئاسايشس ناوخؤ و 
سةةس و  نةةس سيا كةةرا و طرياوا نةةدانس  يةةازاتس زي يةةةتس و ئيمت ضةةاودَيرى كؤمةآل كةةانس  سوودمةندانس تةرخان كراوة
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كةةا هةةةموو جؤرة شةةينس بة شةةةهيدان و خانةن سةةوكارى  طةةران و كة يةةةكانس مريات تةةة داراي لةةة ئيمتيازا طةةة  نس و ج
 ئةنفالكراوان بة ِرةضاوكردنس حوكمةكانس ياساى خانةنشينس بةركار.

سةةا و  يةَةس يا بةةة ث كةةة  تةةةوة،  سَييةم/ سةرثشك كردنس ئةو كةسانةى كة بِرطةى دووةمس ئةم ماددةية دةيانطرَي
سةةوو ضةةة  جةةةى ِرَينماييةكان، سةرةِراى موو لةةة بوود تةةر  يةةي  يةةازاتس دارا (ةةة و ئيمت نةةس مين لةةة وةرطرت دمةندن 

نةةة  (ةةة و ئيمتيازاتا ضةةانة و مين لةةةو موو طشتس لةناو هةرَيم و لة دةسةآلتس ئيت(ادى كة دةبَس تةنها لة يةك 
 سوودمةند بن.

نةة لةةة وةرطرت كةةرَى  شةةك دة فةةة، سةرث بةةؤ وةزي كةةراو  شةةني  بةةةرى خانةن نةةةوةى فةرمان كةةاتس طةِرا لةةة  س ضةةوارةم/ 
نةةابَس  يةَةك دا  هةةيض كات لةةة  تةةةوة  يةَةس دامةزراوة كةةة ث يةةةى  ئةةةو وةزيفة مووضةى خانةنشينيةكةى يان مووضةى 

 سوودمةند بَس لة دوو مووضة.
 بةشس ضوارةم

 بوارى ثَيشمةرطة و هَيزةكانس ئاسايش و ثؤليسس ناوخؤ
 4ماددةى/

سةةتان يةكةم/ يةك خسنت و ِرَيكخستنةوةى يةكةكانس ذمَيريارى لة طشت يةكةكان س هَيزى ثَيشمةرطةى كورد
كةةةى  يةةةك ية لةةة  شةةمةرطة  بةةارى ثَي تةةس كارو يةةةتس وةزارة ضةةَيوةى هةيكةل لةةة ضوار نةةةخراو  خةةراو و ِرَيك و ِرَيك
بةةارى  تةةس كارو بةةة وةزارة ذمَيريارى كة بةِرَيوبةرايةتس طشتس بوودجة و بةرنامةكان ذمَيريارى سةربازى سةر 

 ثَيشمةرطةى هةرَيمس كوردستانة.
سةةتان و دووةم/ ية هةةةرَيمس كورد يةةي  ضةةاودَيرى دارا يةةوانس  نةةس د لةةةذَير وردبي سةةتة  يةةارى ثَيوي كةةةكانس ذمَير

مةةارة )3فةرمانطةى ضاودَيرى دارايي هاتوو لة ماددةى ) سةةاى ذ سةةاَلس 19( لة يا تةةس  2007( ى  سةةاى وةزارة يا
 ةزارةتس ناوبراو بَيت.كاروبارى ثَيشمةرطة لة هةرَيمس كوردستان، هاوشَيوةى هَيزة ِرَيكخراوةكانس سةر بة و

طةةةى  تةةة فةرمان بةةةركارةكان بدا سةةا  سَييةم/ ثَيويستة وةزيرى كاروبارى ثَيشمةرطة دةسةآلتس تةواو بة ثَيس يا
سةةت  شةةمةرطة و درو سةةتس ثَي نةةس لي نةةس كرد ضاودَيرى دارايي سةر بة وةزارةتس كارووبارى ثَيشمةرطة بؤ وردبي

سةةاييةكا سةةتيية يا لةةة كردنس دؤسيةى كةسس بة ثَيداوي شةةمةرطايةتس  مةةةتس ثَي بةةة خز ضةةوونةوة  نييةوة و ثَيدا
تةةس  يةةةتس وةزارة طشت يةكةكانس هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستان ِرَيكخراو ِرَيك نةخراو لة ضوارضَيوةى هةيكةل
جةةة  شةةتس بوود يةةةتس ط كاروبارى ثَيشمةرطة بة هةماهةنطس لةطةَل بةِرَيوبةرايةتس ميالكس سةر بة بةِرَيوبةرا

 رايي و ئابوورى.لة وةزارةتس دا
هةةةروةها  يةةةكان و  مةةةزراوة حزب طةةا و دا بةةؤ بارة سةةةوانان  مةةارةى ثا نةةس ذ شةةان كرد سةةت ني ضوارةم/ ثَيويستة دة
ثاسةوانس ثارَيزطارى لة خاوةن وةزيفة باآلكان و بةرثرسانس سةربازى و ئاسايشس ناوخؤ و بة هةماهةنطس و 

س وةزيرانةوة دةردةضَس ئةوانةى زياد دةبن لة ذمارةى بة ثَيس ثةيِرةوَيك ِرَيك خبرَيت كة لةاليةن ئةجنومةن
سةةتة  يةَةس شاي بةةة ث نةةاوخؤ و  شةةس  ديارى كراو لةو ثةيِرةوة لة ضوارضَيوةى ميالكس سةربازى و هَيزةكانس ئاساي

 بوونس خؤيان ِراذةيان ِرَيك دةخرَيتةوة.
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انس لة وةزارةتس ناوخؤ بة ثَينجةم/ طواستنةوةى طشت ثاسةوانةكان بؤ سةر ميالكس هَيزةكانس يةكةى ثاسةو
نةةاوخؤ  شةةس  كةةانس ئاساي يةةان هَيزة سةةةربازى  هيض جؤرَيك نابَس ثاسةوان لةسةر ميالكس هيض يةكةيةكةى ترى 
يةةةن  تةةةنها لةال سةةةوانس  بَيت جطة لة يةكةى ثاسةوانس سةر بة وةزارةتس ناوخؤ و خةرج كردنس مووضةى ثا

  دواى هاوتاكردن و يةكخستنيان.بةِرَيوبةرايةتس ذمَيريارى وةزارةتس ناوخؤوة دةبَس
شةةمةرطة  نةةدامانس ثَي كةةةم ئة شةةينس و  سةةوودمةندانس خانةن سةةتس  سةةتنةوةى لي ضةةوونةوة و رَيكخ شةةةم/ ثَيدا شة

مةةارة ) سةةاى ذ شةةنايي يا سةةاَلس 34لةبةر رؤ بةةة 2007( ى  كةةة  سةةانةى  ئةةةو كة شةةينس  شةةاندنةوةى خانةن ، هةَلوة
 ثَيضةوانةى ياساي ناوبراو خانةنشني كراون.

 َينجةمبةشس ث
 دةرماَلةكان

  5ماددةى/ 
يةَةك  نةةة ِر شةةَيوةيةكس دادثةروةرا بةةةركارةكان بة سةةا  شةةنايي يا بةةةر رؤ لةَةةكان لة شةةت دةرما ئةجنومةنس وةزيران ط

 خباتةوة.
 بةشس شةشةم

 ِرَيكخستنةوةى هةذماركردنس خزمةت
 6ماددةى/

هةةةرَيم يةكةم/ ثَيداضوونةوةو ِرَيكخستنةوةو ثلة و ناونيشان و مووضةى وةزيفس سةرج ةم مووضة خؤرانس 
ثةةةيِرةو و  سةةا و  يةَةس يا بةةة ث نةةاوخؤ  شةةس  كةةانس ئاساي شةةمةرطايةتس هَيزة سةةتانس ثَي مةةةتس شار كةةانس خز لةةة بوارة
سةةاآلنس  ِرَينمايية كارثَيكراوةكان، ِرَيكخستنةوةيان لة ضوارضَيوةى وةزيفةى طشتس لةسةر بنةماى بِروانامة  و

خةةؤر خزمةتس فعلس و خزمةتس هةذماركراوى ياسايي ضةةة  بةةؤ موو كةةة  ، بة بَس هةذماركردنس ئةو خزمةتةى 
 هةذمار كراون.

كةةس  سةةاى ميال مةةةكانس يا يةَةس حوك بةةة ث دووةم/ يةكخستنس ناونيشان و ثلةى وةزيفس لةطةَل مووضةى وةزيفس 
ئةةةم  1960( ى ساَلس 25ذمارة ) طةةاى  ى هةمواركراوى كارثَيكراو لة هةرَيم دا، يان هةر ياسايةكس تر كة جَي

 ة دةطرَيتةوة، هةَلوةشاندنةوةى ئةو ناونيشان و ثلة وةزيفيانةى كة هاودذن لةطةَل ياساى ناوبراو.ياساي
بةةة  كةةان دراوة  سةةا كارثَيكراوة لةةة يا بةةةدةر  كةةة  يةَةدةكس  بةةةى ز لةةة و مةرتة شةةت ث شةةاندنةوةى ط سةةَييةم/ هةَلوة

 مووضةخؤران، ض لة رؤذى يةكةمس دامةزراندنيان يان لة دواى دامةزراندنيان.
يةةةان ضةةةو سةةةتانس  فةةةس شار مةةةةتس وةزي بةةةؤ خز هةةةةذماركراو  مةةةةتس  سةةةاآلنةى خز شةةةاندنةوةى  ارةم/ هةَلوة

يةةةك  ثَيشمةرطايةتس يان هَيزةكانس ئاسايشس ناوخؤ بؤ ئةو ماوانةى كة لةطةَل ماوةى خوَيندنس مووضةخؤر 
لةةةو  مةةةنس  يةةان تة يةَةواران  نةةدنس ئ يةةان خوَي نةةدن  خةةوار دةطرَيتةوة جطة لة حاَلةتةكانس مؤَلةتس خوَي لةةة  تةةة  كا

 ( ساَل بَيت، جطة لة زيندان و ِراطرياوانس سياسس.16)
 ثَينجةم/ 
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سةةةر  -1 تةةة دى لة كةةارطَيِرى هاتوونة هةر ثَيطةيةكس ياسايي بوراى ِراذةى طشتس ثشت بةست بة بِريارى 
نةةس  مةةةرجَيك لَيربي بةةة  بةةن  ثةةارَيزراو دة نةةة  ئةةةو ثَيطا ئةةةوا  تةةووة  ضةةةيان وةرطر شةةتس موو جةةةى ط بود

شةةانس  خانةنشينيان لةةة و ناوني سةةتة ث بدةن و ثشت بةسنت بة بِرياري كارطَيرى دامةزراندنيان، ثَيوي
وةزيفس و مووضةى شايستةيي داراييان لة ضوارضَيوةى ياسا و ثةيِرةو و ِرَينمايية بةركارةكان ِرَيك 

 خبرَيتةوة و خؤيان بطوجنَينن لةطةَل ئةحكامةكانس ئةم ياساية.

ئةةةم ئ 5ى بِرطةى  1حوكمس خاَلس  -2 ةم ماددةية تةنيا ئةو كةسانة دةطرَيتةوة كة تا ثةسةند كردنس 
 ياساية مووضةيان وةرطرتووة.

 بةشس حةوتةم
 بوارى خانةنشينس

 7ماددةى/
سةةتيةكانس  -1 مةةةرج و ثَيداوي لةةة ِرووى  يةَةدراوة  يةةان ث خةةوارةوة ئاماذة لةةة  كةةة  نةةةى  شةةينس ئةوا سةةتنس خانةن يةكخ

مةةةرج و ثَيوةر هةةةمان  بةةة  بةةوون و  فةةة خانةنشني  شةةتيةكانس وةزي لةةة ط لةةة ث بةةةران  شةةينس فةرمان كةةانس خانةن ة
لةةةمان،  سةةةرؤكس ثةر هةةةرَيم،  سةةةرؤكس  نةةاوخؤ ) شةةس  كةةانس ئاساي سةةةربازى هَيزة سةةتانس  كةةس شار سةةةر ميال لة
ئةةةوانن و  لةةةى  بةةة ث سةرؤكس ئةجنومةنس وةزيران، جَيطرةكانيان، ئةندامانس ثةرلةمان، وةزيرةكان، ئةوانةى 

خةةاوةن  بريكارةكانس وةزارةت و طةةرن و  يةةر وةردة كةةارى وةز ضةةةى بري نةةةى موو ئةوانةى بة ثلةى ئةوانن، ئةوا
ضةةةى  نةةةى موو شةةتس، ئةوا بةةةرى ط لةةةى بةِرَيو بةةة ث نةةةى  شةةتيةكان و ئةوا بةةةرة ط تةةةكان و بةِرَيو لةةة تايبة ث
بةِرَيوبةرى طشتس وةردةطرن، سةرؤك و ئةندامانس ئةجنومةنس ثارَيزطاكانس هةرَيم و طشت ئةو كةسانةى كة 
بةةاآلى )أ و ب(  لةةة  هةةةردوو ث بة ثَيس خشتةى كارثَيكراوى مووضة لة هةرَيمس كوردستان، مووضة و دةرماَلةى 

 وةردةطرن لة سةر ميالكس شارستانس و سةربازى هَيزةكانس ئاسايشس ناوخؤ(.
شةةَيوةيةى -2 بةةةم  يةةة  ئةةةم ماددة كةةةمس  طةةةى ية لةةة بِر  مووضةى خانةنشينس هةذمار دةكرَيت بؤ ئاماذةثَيدراوان 

 خوارةوة:

 % ى لة كؤى طشتس دوا مووضة و دةرماَلة ئةوةى لة كاتس خزمةت دا وةرى دةطرَيت.25/  ِرَيذةى 1
% دوو و نيو لة سةد( لة كؤى طشتس دوا مووضة و دةرماَلة ئةوةى لة كاتس خزمةت دا وةرى 2,5/ ِرَيذةى )2

 دةطرَيت دةخرَيتة سةر مووضةى خانةنشينس بؤ هةر ساَلَيكس خزمةت.

لةَةة و 70/ شايستةى مووضةى خانةنشني نابَيت لةِرَيذةى 3  ضةةة و دةرما % تَس ثةِرَيت لة كؤى طشتس دوا موو
 ئةوةى لة كاتس خزمةت دا وةرى دةطرَيت.

هةذماركردنس ماوةى خزمةتس خوىل ثةرلةمانس بؤ هةموو مةبةستةكانس سةر مووضة و بةرزكردنةوةى ثلة  -3
 بة ئارةزوومةندانة دةطةِرَينةوة بؤ سةر وةزيفةكانيان. و خانةنشينس بؤ ئةو ثةرلةمانتارانةى

يةةة  -4 ئةةةم ماددة سةةةرةوةى  كةةةمس  طةةةى ية لةةة بِر كةةة  تةةةوة  سةةانة دةطرَي ئةةةو كة حوكمةكانس ئةم ماددةية هةموو 
طةةةَل  طةةوجنَينن لة يةةان ب سةةتة خؤ ئاماذةيان ثَيدراوة، لة ثَيش بةركاربوونس ئةم ياساية خانةنشني بوون و ثَيوي
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ساَل ئةوا تاوةكو   (15م ياساية، بؤ ئةوانةشيان كة خزمةتس خانةنشينيان نةطةيشتووةتة )ئةحكامةكانس ئة
شةةينس 3) ( ساَل دةخرَيتة سةر خزمةتةكةيان بؤ ئةوةى بطةنة تةمةنس خانةنشينس بة مةرجَيك بِرى خانةن

 ئةو ماوةية بدات.

 8ماددةى/

كةةة فةرمانبةر بةو ثَيناسةيةى لة ياساى خانةنشينس يةكطرتووى بة شةةةوة  بةةة وانة هةةاتووة  ركار لة هةرَيم دا 
( ى ئةم ياساية ئاماذةيان ثَيدراوة و شايستةى مووضةيةكس خانةنشينس دةبن 7لة بِرطةى يةكةمس ماددةى )

( ساَل لة تةمةنيان تةواو نةكردبَيت، جطة لة 45( ساَل كةمز نةبَيت و )15ئةطةر خزمةتس وةزيفةيان لة )
كةةة حاَلةتةكانس مردن يان شةه نةةةى دي ئةةةو حاَلةتا سةةتس،  بةةةهؤكارى تةندرو بةةوون  شةةني  يةةان خانةن يد بوونس 

 بةدةركردن كة لة ياساى خانةنشينس بةركار داهاتووة.
طةةةى )2 لةةة بِر سةةثَيردراون  شةةتس ِرا مةةةتس ط مةةاددةى )1/ ئةوانةى بة خز مةةةرجس 7( ى  كةةراوة  يةةان ثَي ( ئاماذة

كةةرَين % 40يةكةمس ئةم ماددةية نايانطرَيتةوة، بةِرَيذةى  لة كؤى طشتس دوا مووضة و دةرماَلة خانةنشني دة
 تاوةكو خؤ طوجناندنيان لةطةَل بِرطةى يةكةمس ئةم ماددةية.

 9ماددةى/
مةةاددةى ) كةةةمس  طةةةى ية لةةة بِر نةةةى  كةةة 7ئةوا بةةوون،  مةةةت  بةةةرى حكو شةةز فةرمان يةَةدراوة و ثَي يةةان ث ( ئاماذة

فةةةكانيان سةةةر وةزي بةةؤ  نةةة  بةةة ئارةزوومةندا نةةةوة  شةةَيتةوة و  دةطةِرَي شةةانةوةيان هةَلدةوة لةةة كاركَي سةةت  دة
يةةةنس  شةةينس ال نةةةوة و خانةن بةةةرز كرد لةةة  ضةةة و ث سةةةر موو سةةتس  بةةؤ مةبة كةةرَى  هةةةذمار دة بةةؤ  كةةةيان  ِراذة
ضةةةى  لةةةوةرطرتنس موو بةةن  شةةك دة يةةان و سةرث سةةت بؤ لةةةى ثَيوي نةةس ث بةةني كرد بةةة دا بةةَس  ثةيوةندار ثابةند دة

مةةس طةةةى دووة لةةة بِر كةةراو  يةةارى  شةةينس د طةةةى )7مةةاددةى ) خانةن مةةاددةى )2( و بِر لةةة  ضةةةى 8(  يةةان موو  )
 وةزيفةى ثَيشووى كة دووبارة طةِراوةتةوة بؤى.

 10ماددةى/ 
مةةارة )12هةمواركردنس ماددةى ) سةةاَلس 5( لة ياساى وةزارةتس دارايي و ئابوورى ذ شةةَيوةية  2010( ى  بةةةم 

 دةبَيت:
سةةتان بةِرَيوبةرايةتس طشتس خانةنشينس لةسةر ميالكس وةزار ةتس دارايس و ئابوورى حكومةتس هةرَيمي كورد

كةةارطَيِرى  كةةة  ـ عرياق هاتووة دةبَيت طواستنةوةى طشت ئةو بةِرَيوبةرايةتس و فةرمانطة و هةر يةكةيةكس دي
نةةاوخؤ و  شةةس  كةةانس ئاساي سةةةربازى، هَيزة سةةتانس،  كةةرَى شار خةةةرج دة شةةينيان ىَل  ضةةةى خانةن و دارايس كة موو

ئةةةو يةكة رَيك نةخراوةكان س هَيزةكانس ثَيشمةرطة و  طواستنةوةى طشت ميالك و موَلك و ماَلس طواسزاوةى 
ئةةةو  سةةةر  بةةؤ  يةَةدراوة  بةِرَيوبةرايةتية و يةكة كارطَيِريانة و دؤسية و بةراييةكانس ئةو كةسانة و ئاماذةيان ث

يةةةوة بةِرَيوبةرايةتيية هةيكةل بةنديةكس تازة بؤ بةِرَيوبةرايةتس طشتس خانةنشينس لةال يةن وةزارةتس داراي
 ئامادة دةكرَيت و لةاليةن ئةجنومةنس وةزيران ثةسةند دةكرَيت.

 11ماددةى/
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هةةةر  شةةتس  بةةةرى ط يةَةذكار و بةِرَيو كةةارى وةزارةت و ِراو يةةر و بري لةةةى وةز بةةة ث شةةينس  شةةاندنةوةى خانةن هةَلوة
ثةةَيش ثلةيةكس ترى تايبةت بؤ ئةو ثَيشمةرطانةى كة لة ِريزى بزووتنةوةى رزطار و بةةوون و  ازى كوردستان 

كةةةوتنس  ئةةةوة   1991/ 5/3ِرَيك لةةةبرى  يةَةدراوة  نةةة ث بةةةو ثال شةةينيان  ضةةةى خانةن يةَةك موو يةَةز لَينان وةك ِر
سةةتس  نةةةوةى لي ثَيويستة لةدواى دَلنيابوون لة هةبوونس مةرج و ثَيداويستيةكان و ووردبينس كردن و ثاككرد

سةةتة سةةانس ناشاي نةةاو كة لةةة  شةةمةرطانة  ئةةةو ثَي بةةةر  نةةاوى  كةةرَى لة بةةني ب بةةؤ دا سةةتةيان  يةةس شاي يةةازَيكس دارا ئيمت
سةةتان ـ  2007( ى ساَلس 33رؤشنايي ياساى ذمارة ) هةةةرَيمس كورد ظةةانس  شةةمةرطة زَيرة و ياساى ِرَيزلَينانس ثَي

سةةاَلس 34عرياق، يان ياساى ذمارة ) ظةةانس  2007( ى  شةةمةرطة زَيرة نةةدامانس ثَي كةةةم ئة شةةينس  سةةاى خانةن و يا
مةةارة )هةرَيمس كوردست سةةاى ذ يةةان يا عةةرياق  سةةاَلس 38ان ـ  شةةمةرطة  2007( ى  شةةينس ثَي سةةاى ِراذة و خانةن يا

 زَيرةظانس هةرَيمس كوردستان ـ عرياق بة ثَيس تايبةةةندى.
 12ماددةى/

ِراستكردنةوةى مووضةى خانةنشينس سةرجةم ئةو كةسانةى  كة بة شَيوةى نا ياسايي يان بة ثلةى بةرز تر 
مةةةتس لة ثلةى شايستةيس  سةةاآلنس خز سةةايي  نةةا يا ئةةةذماركردنس  نةةةماى  خؤيان خانةنشني كراون يان لةسةر ب

سةةا  يةَةس يا بةةة ث ضةةةيةى  ئةةةو موو بةةؤ  شةةينيان  ضةةةى خانةن سةةتكردنةوةى موو كةةراون، ِرا شةةني  فةةس خانةن وةزي
 كارثَيكراوةكان شايستةى دةبن وةك لةم ياسايةدا ئاماذةى ثَيكراوة.

 بةشس هةشتةم
 حوكمةكانس كؤتايي

 13ى/ ماددة
بةةةرى  بةةة وةزارةت و فةرمان سةةزاو  يةةةنس نةبة يةكةم/ دةبَيت وةزيرى ثةيوةندار و سةرؤكس ثةيوةنديدارى ال

 تايبةةةند حوكمةكانس ئةم ياساية جَس بةجَس بكةن.
ضةةوون و  دووةم/ ديوانس ضاودَيرى دارايي هةرَيمس كوردستان ثابةندة لة ثشكنني و وردبينس كردن و بةدوادا

بةةةر جَس بةجَس كر ثةةؤرت لة مةةادةكردنس ِرا تةةر و ئا يةةدارةكانس  سةةا ثةيوةند سةةاية و يا ئةةةم يا مةةةكانس  دنس ئةحكا
 .2008( ى ساَلس 2رؤشنايي ياساى ديوانس ضاودَيرى دارايي هةرَيمس كوردستان ـ عرياق ذمارة )

نةةدى يةَةس تايبةةة بةةة ث عةةرياق  سةةتان ـ  هةةةرَيمس كورد لةةة  شةةتس  كةةارى ط ثةةاكس و داوا سةةت  سةةتةى دة و  سَييةم/ دة
 ثابةندن بة وةرطرتنس ِرَيكارى ياسايي ثَيويست بؤجَس بةجَس كردنس ئةحكامةكانس ئةم ياساية.

 14ماددةى/ 
سةةَس  هةةةر  لةةة  سةةةرووتر  يةَةذكار و  شةةتس و ِراو بةةةرى ط بةةاآل بةِرَيو لةةة  يةةةكس ث هةةةر وةزيفة يةكةم/ دامةزراندن لة

ضةةؤَل سةرؤكايةتييةكة وةزارةتةكان اليةنس نةبةسزاو بة وةزارةت ِرادةط لةةةى  ريَيت مةطةر تةنها لةو كاتةى ث
 هةبَيت.

لةةة  يةةدارى  تةةةى ئ كةةة ثَيكها سةةةرووتر   شةةتس و  بةةةرى ط لةةةى بةِرَيوة دووةم/ خانةنشني كردنس فةرمانبةر  بة ث
تةةةم و  مةةاددةى حةو هةةةردوو  مةةةكانس  يةَةس ئةحكا بةةة ث ئاستس بةِرَيوبةرايةتس طشتس و سةرووتر بةِرَيوة نابات 
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َيت يان دةطوازرَيـتةوة بؤ شوَينَيكس تر لة كاتس هةبوونس شوَينس وةزيفس بةتاَل كة هةشتةمس ئةم ياساية دةب
 لةطةَل ناونيشانس وةزيفس شايستةى خؤيان دةطوجنَيت و بةِرازى بوونس ئةو شوَينةى بؤى دةطوازرَيتةوة.

طةةار،  يةةةكانيش ثارَيز كةةة ئيداري سةةةرؤكس ية يةةة،  ئةةةم ماددة مةةس  طةةةى دووة مةةةكانس بِر قةةام و سةةَييةم/ حوك قامي
 بةِرَيوبةرى ناحية دةطرَيتةوة، كة هيض يةكةيةكس ئيدارى بةِرَيوة نابات.

جةةةكانس  لةةة مةر طةةة  بةةةرةو ذوور ج شةةتس و  بةةةرى ط لةةةى بةِرَيو بةةة ث نةةدن،  جةةةكانس دامةزرا ضةةوارةم/ مةر
نةةةوة  مةةةنس وةزيرا يةةةن ئةجنو كةةة لةال يةَةت  شةةان دةكر سةةت ني ثةةةيِرةوَيك دة بةةة  فةرمانبةرَيتس وةزيفةى طشتس 

 دةردةضَيت كة تَييدا ِرةضاوى بِروانامة و ثسثؤرى و ساآلنةى خزمةت و شارةزايي و لَيهاتووى بكرَيت.
 15ماددةى/

ئةةةليكزؤنس  بةةة  هةةةرَيم و  لةةة  بةةانكس  بةةوارى  سةةتنةوةى  يةكةم/ وةزارةتس دارايس و ئابوورى لة ضوارضَيوةى خ
لةةة كردنس خزمةتطوزاريية بانكييةكان هةذمارَيكس تايبةت دةكاتةوة  سةةوودمةندَيك  خةةؤر و  ضةةة  بؤ هةر موو

خةةةرج  يةةة  سةةتة داراي بةةة شاي يةةةكانيان  سةةتة داراي شةةت شاي سةةتنس ط كةةردن، ثارا مةةن  نةةاو زا لةةة ثَي شةةتس  بودجةى ط
 نةكراوةكانيشةوة.

بةةة  كةةة  لةةة ئةذمارة سةةوودمةند  ضةةةخؤر و  سةةوودوةرطرتنس موو ئةةةذمارة،  ئةةةو  نةةةوةى  ضةةؤنيةتس كرد دووةم/ 
شةةنايي ِرَينماييةكس دارايي ِرَيك دةخ بةةةر رؤ ضةةَيت لة يةةةوة دةردة يةةي و ئابووري تةةس دارا رَيت كة لةاليةن وةزارة

 بِرطةى يةكةم، خاَلس يةكةمس ئةم ماددةية.
جةةَس  ئةةةجنامس  لةةة دةر تةةةوة  يةةةكان دةطةرَي لةةة خةرج لةةس  بةةة فع كةةة  يةةةى  بةةِرة ثارة دووةم/ لةبةر رؤشنايس ئةو 

يةةران ئةولةو مةةةنس وةز يةَةت ئةجنو سةةاية دةب ئةةةم يا نةةس  كةةةمزين بةجَس كرد بةةة  ضةةوونةوة  بةةة ثَيدا بةةدات  يةةةت 
سةةانةى  ئةةةو كة مووضةى خانةنشينس لة هةرَيم بة ئاراستةى زيادكردن و بةِرةضاوكردنس بذَيوى و طوزةرانس 

 كة كةمزين مووضةى خانةنشينس وةردةطرن.
 16ماددةى/ 

يةةي و دادوةرى ىَل ناك سةةةوارى دارا سةةاية ئا ئةةةم يا مةةةكانس  نةةس حوك بةةةجَس كرد جةةَس  كةةةم/  بةةؤ ية تةةةوة و  ةوَي
 حاَلةتةكانس ثَيش كةوتنة بوارى جَس بةجَس كردنس ياسايةكة لةسةر ئةو كةسانةى كة دةيانطرَيتةوة.

سةةاى  مةةةكانس يا يةَةس حوك بةةة ث يةةة  ئةةةوةيان هة مةةافس  يةَةـتةوة،  دووةم/ ئةوانةى حوكمةكانس ئةم ياساية دةيانطر
 بةركار تانةى ياسايي بدةن.

 17ماددةى/ 
شةةانَيك دا نابَس هيض كةسَيك  خا نةنشني بكرَيت يان هةر ئيمتيازَيكس ديكةى دارايي لةذَير هيض ثاساوو ناوني

ثةةةيِرةو  مةةةترى  سةةتمس بايؤ سةةس سي كةةانس داتابةي لةةة تؤمارة سةةايي  ثَس بدرَى ئةطةر ثَيشز بة شايستة بوونس يا
ضةةةى خانة نةةةبَيت، موو بةةةرايي  نةةةكرابَس و  مةةار  سةةتان تؤ هةةةرَيمس كورد مةةةتس  يةةةن حكو بةةؤ كراو لةال شةةينس  ن

 مرياتطرى ياسايي، )ايست(ق( خةرج ناكرَى تاوةكو تؤمار نةكرَيت لة داتا بةيسس سيستمس بايؤمةترى.
 18ماددةى/
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تةةةوة،  سةةايةش دةطرَي ئةةةم يا بةةوونس  بةةةركار  ثةةَيش  تةةةكانس  هةةةموو حاَلة سةةاية  ئةةةم يا مةةةكانس  كةةةم/ ئةحكا ية
 ثَيويستة خؤيان بطوجنَينن لةطةَل ئةم ياساية.

سةةاي دووةم/ كار  بة هيض دةقَيكس ياسايس، يان بِريارَيكس ناكؤك لةطةَل حوكمةكانس ئةم ياسايةدا ناكرَيت و يا
 هةَلدةوةشَيتةوة. 2004( ى ساَلس 36خانةنشينس و خاوةن وةزيفة باآلكانس هةرَيمس كوردستان ذمارة )

 19ماددةى/
جةةَس سةةانكارى  بةةؤ ئا كةةات  ئةةةم  ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنس وةزيران ثةيِرةو دةرب مةةةكانس  نةةس حوك بةةةجَس كرد  

 ( رؤذ تَي ثةِر نةكات لة رؤذى دةرضواندنس ئةم ياساية. 60ياساية، لة ماوةيةك كة لة )
 20ماددةى/ 

 ثَيويستة ئةجنومةنس وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكان حوكمةكانس ئةم ياساية جَس بةجَس بكةن.
 21ماددةى/ 

ثةةةِربوونس ) ئةم ياساية لة رؤذنامةى فةرمس وةقائيعس لةةة 90كوردستان بآلودةكرَيتةوة و لة دواى تَي  ( رؤذ 
مةةاددةى )  لةةة  هةةاتوو  ثةةةيِرةوى  ضةةوونس  كةةةوتس دةر بةةةجَس 19ِرَيك جةةَس  بةةوارى  تةةة  سةةاية دةكةوَي ئةةةم يا ( ى 

 كردنةوة.
 هؤيةكانس دةرضوواندن

كةةةانس ش سةةةةرجةم بوارة شةةةينس لة شةةةتس و خانةن فةةةةى ط بةةةوارى وةزي سةةةتنةوة و  نةةةاو ِرَيكخ سةةةتانس و لةةةة ثَي ار
يةةةةتس و  ضةةةاودَيرى كؤمةآل كةةةانس  تةةةةرخان كراوة هةةةةروةها  نةةةاوخؤ و  شةةةس  كةةةانس ئاساي شةةةمةرطايةتس هَيزة ثَي
يةةة  تةةة داراي شةةني و ئيمتيازا لةَةة و بةخ ضةةة و دةرما نةةس موو بةرثاكردنس دادثةروةرى و يةكسانس لة خةرج كرد

تةةةرخان  لةةة  سةةايي  نةةا يا نةةاِرةواو  نةةس  سةةوود وةرطرت لةةة  طةةرتن  لةةة طشتيةكان و ِرَي شةةتس  جةةةى ط كةةانس بوود كراوة
ئةةةم  سةةتة  يةةةتس شاي ثَيناوى زامن كردنس مووضةى مووضةخؤر و خانةنشني و سوودمةندى ضاودَيرى كؤمةآل

 ياساية دةرضووَينرا.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

مةةاددةى ) بةةة  مةةاذة  لةةةمانس كورد87زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئا نةةاوخؤى ثةر ثةةةيِرةوى  لةةة  ئةةةوةى (  سةةتان، لةبةر
ئةةةوةى  بةةؤ  سةةتا  كةةة ئَي سةةَلس ثرؤذة لةةة ئة لةةةوةى  كةةردووة  كةةارى  نةةدَى طؤِران شةةةكان هة را ثؤرتةكةى ليذنة هاوبة
ثةةؤرتس  بكرَيـتة بنةماى طفتوطؤ دةبَس بيخةينة دةنطدان، ضةند ئةندامس بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية ِرا

بةةذار خوَي شةةتنة؟  زؤر ليذنةى هاوبةش كة ئَيستا بةِرَيز كاك  ئةةةم داني بةةؤ  طةةؤ  نةةةماى طفتو تةةة ب يةةةوة بكرَي ند
كةةاك ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية  ( ئةندامس97سوثاس، ) بةةةَلَي  نةةةما،  تةةة ب بةةةش بكرَي نةةةي هاو ثةةؤرتي ليذ كةةة ِرا

 سؤران نوقتةي نيزامي، فةرموو.
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  بةِرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةكةم( دةسةآلتي جَيبةجَي كردن ثرؤذة ياسا ثَيشكةش دةكات لة ِراثؤرتي ( بِرطةي )78بة ثَيي ماددةي )
 هاوبةش خوَيندنةوةي دووةم بة ثَيشنيازي ياسا هاتووة هيوادارم ئةوة ضاك بكرَي.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

ةَلَي بفةرموون، ليذنةي بةَلَي دروستة، بة ثرؤذة خوَيندوويةتييةوة لة وةرةقةكةيان ضاكي دةكةن، ب
هاوبةش دةست بة ناونيشاني ثرؤةذة ياساكة، فةرموون دةست بة طفتوطؤ دةكةين، ناونيشان خبوَيننةوة، 

 فةرموون، وةكو ئةوةي لة ِراثؤرتي ليذنةي هاوبةش دا هاتووة.
  بةِرَيز هَيظيدار أمحد سلمان:

 .بة ناوي خودا
 ناونيشاني ثرؤذى ياساكة ئاوهاي لَي دَيت:

 عرياق(. –)ضاكسازي لة مووضة و دةرماَلة و بةخشني و ئيمتيازاتةكان و خانةنشيين لة هةرَيمي كوردستان 
 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةَلَي زؤر سوثاس، كَي دةيةوَي لة بارةي ئةو ناونيشانةوة طفتوطؤ بكات؟ بةِرَيزان ئةو بةِرَيزانة ناويان 
بوار، كاك سروان، د. كازم، د. حمي الدين، بدرية خان، كاك بةَلَين، كاك كاروان، كاك سؤران، )د. رَي نووسيوة:

( لة ثةيِرةوي ناوخؤ ئةو ئةندامةي 88بةِرَيزان ئاماذة بة ماددةي )روثاك خان، كاك دابان، كاك ياسني(، 
بَي لة دوو خولةك تَيثةِر ناوي تؤمار دةكرَيت دةتوانَي لةسةر هةر ماددةيةك تةنيا يةك جار بدوَي و نا

بكات و هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان كة قسة دةكات ناوي سياني خؤتان بَلَين، لةبةر ئةوةي لة 
 .كاظمئةنسات دةيانةوَي تؤماري بكةن بة ناوي سيانيتان و دةضَيتة ناو ثرؤتؤكؤَلةوة، فةرموون كاك د.

 فاروق نامق: كاظمبةِرَيز 

 .ةي ميهرةبانبة ناوي خواي بةخشند
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة مةعلومة كة ناونيشان دةبَي تةعبري بكات لة ناوةِرؤكي ثرؤذةكة يان ثَيشنيازة ياساكة، ئةوةندةي كة 
هةردوو ِراثؤرتةكة خوَيندرايةوة لة ناوةِرؤكةكةش دا دةردةكةوَي كة ئةوة ِرَيكخستنةوةيية، ضاكسازي نيية، 

ةي ضاكسازي لة ناو ِراثؤرتةكة نةوتراوة، لة هؤيةكاني دةرضوواندنيش دا باس تةنانةت يةكجاريش وش
نةكراوة، لةبةر ئةوة باسي ئَيمة ِرَيكخستنةوةي دةرماَلة و مووضة و ئةو بابةتانةية، بؤية ئَيمة ثَيشنياز 

تي دةكةين كة وشةي ضاكسازي البربَيت، ضونكة ضاكسازي بوعدَيكي طةورةتري هةية، ضاكسازي لة كةر
نةوت دا هةية، لة داهات دا هةية، لة صةرف دا هةية، لة بودجةدا لة كؤمةَلَي كةرت دا هةية، لة كةرتي 
ثَيشمةرطةدا هةية، ئةوة تةنها ِرَيكخستنةوةي دةرماَلةكانة، لةبةر ئةوة بةِراسيت ئَيمة تةنها ِرَيكخستنةوةية 

 بطؤِردرَي بؤ ِرَيكخستنةوة.ضاكسازي نية، بؤية ثَيشنياز دةكةين ئةو وشةي ضاكسازي ية 
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 بةَلَي سوثاس، كاك د.حمي الدين، فةرموو.
 بةِرَيز حمي الدين حسن يوسف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
اَلة من ثَيشنيار دةكةم كة ثرؤذة ياساكة بكرَيتة ثرؤذة ياساي هةمواركردن لة خانةنشيين و مووضة و دةرم

 و بةخشني و ئيمتيازةكان، لةبةر دوو هؤكار:
يةكةم/ ياساي ئةم بوارة بة ثَيي طؤِريين بار و ئاسيت طوزةراني ذيان بةردةوام لة ئةطةري طؤِرانكاريداية و 

 لة كاتي هةمواركردني ئةو ياساية ناشَي بطوترَي ياساي ضاكسازي هةمواردةكةين.
ةنيا بواري خانةنشيين و مووضة ناطرَيتةوة، بةَلكو ثرؤذةيةكي دووةم/  خودي ضاكسازي يةك ثرؤذة نية ت

طشتطرية دةبَي هةموو بوارةكان بطرَيتةوة، بؤية طرنطة ئةو ثرؤذةيةي لةبةر دةستمانة بةشَيك بَيت لة 
ثرؤسةيةك بة ناوي ثرؤذةي ضاكسازي و طةشةثَيدان كة دةكرَي لةو كابينةية و كابينةكاني دواي ئةوةش 

 و زؤر سوثاس. بةردةوام بَي
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 بةَلَي زؤر سوثاس، بدرية خان فةرموون.
 بةِرَيز بدرية إمساعيل حممود:

 بة ناوي خواي بةخشندةي ميهرةبان
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ونيشاني تةشريعةكة هةبوو لةسةر ناونيشاني ثرؤذة ياساكة، نا كاظمممنيش هةر هةمان ثَيشنياري كاك د.
تةبعةن ضاكسازي ية لة زؤربةي ماددةكان دا بة ِرَيكخستنةوة هاتووة، بؤية من ثَيم باشة بكرَيت بة 

 ( زؤر سوثاس.2020ِرَيكخستنةوة، ثاشان ذمارة و بةرواري ساَل بؤ تةشريعةكة ِراست بكرَيتةوة بؤ ساَلي )
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 س، كاك كاروان فةرموون.سوثا
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 بة ناوي خوداي طةورة و ميهرةبان
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةَلبةت من هةمان بؤضوومن هةية لةوةي كة ئةم ناونيشانة بة هيض شَيوةيةك تةعبري لة ناوةِرؤك و بة 
ضونكة ئةوة زياتر باس لة ِرَيكخستنةوة دةكات و  تايبةت لة هؤيةكاني دةرضوواندني ثرؤذة ياساكة ناكات،

لة هةمان كاتيش دا باس لة ِرَيكخستنةوةيية مووضة و دةرماَلة ناكات، ضونكة ئةوةي كة ئةم بِرطةيةي كة 
باس لة دةرماَلة دةكات تةفويز كردن ئةجنومةني وةزيرانة و ثَيكهَيناني ليذنةيةك، بؤ ئةوةي كة بتوانَيت 



 84 

ةكان ِرَيك خباتةوة، بؤية من ثَيشنياز دةكةم سةرباري البردني مووضة  و وشةي مووضة و ئةو كاتة دةرماَل
 دةرماَلة بةم شَيوةي لَي بكرَيت:

 ِرَيكخستنةوة لة خةرجي و بةخشني و ئيمتيازاتةكاني خانةنشيين لة هةرَيمي كوردستاني عرياق، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 ، زؤر سوثاس، كاك بةَلَين، فةرموون.بةلَي
 بةِرَيز بةَلَين إمساعيل حاجي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة بةشَيك لة هاوِرَيكانيشم باسيان كرد دةبَي ناونيشان تةعبري بكات لة ناوةِرؤكي ثرؤذة ياساكة، بؤية 

سةلةي وشةي ضاكسازي لة ئَيمة تَيبيين جيدميان هةبوو لةسةر ئةوةي لة ليذنةش باس كرا لةسةر مة
ناونيشاني ياساكة، بةآلم لةبةر ئةوةي تةوةقوعاتي جةماوةر و خؤمشامنان وا بةرز كردؤتةوة كة ئةوة 
هةنطاوي يةكةمة لة ثرؤسةيةكي ضاكسازي، ئةوة كَيشةيةك نابَي، بةآلم مةسةلةي دةرماَلةكان ئةوةي ئَيستا 

ة دةسةآلةان داوة بة ئةجنومةني وةزيران خؤي ِرَيكي كاك كاروانيش باسي كرد، لةبةر ئةوة بة يةك مادد
خباتةوة، بؤية ثَيشبيين دةكةم بةو تةخةوفةش كة لةالي خةَلك هةية لةسةر بِريين دةرماَلة نةمَييَن، 

 ناونيشاني ياساكة وشةي دةرماَلةي لَي دةربهَيندرَي، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 زؤر سوثاس، كاك د.ِرَيبوار فةرموون. بةلَي،

 بةِرَيز ِرَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةَلبةت ئةوة خؤي لةخؤيدا ثرؤذةيةكة ناوي لَينراوة ضاكسازي، ِرَيك واية كة ئةوة ثرؤذةيةكي ضاكسازي 

ةآلم لةبةر ئةوةي ئَيمة ديقةت ية، ئةطةرضي لَيرةدا ووشةي ضاكسازي بة تةعبريَيكي مةجازي هاتووة، ب
بدةين زؤر لَيي وردبينةوة لة دةق و بِرطةكاني ئةو ثرؤذة ياساية هاتووة كة بةشَيك لة طةندةَلي لة 
هةندَيك بواردا هةبووة، لة بواري خانةنشيين، لة بواري ثَيداني زياتر لة يةك مووضة، ئةوانة هةموو 

ة لة طةندةَلي، كةواتة ئةطةر ووشةي طةندةَلي هةبَي و ناياسايي دةكرَي بَلَيني كة بة ناياسايي ية و جؤرَيك
هةبَي ناِرةوايي هةبَي دةبَي لة بةرامبةر ئةوة ووشةي ضاكسازي هةبَي، بةآلم من لةطةَل ئةوةدا ثاِرالَيل 
 لةطةَل ئةوةدا من ثَيشنيار دةكةم ووشةي ِرَيكخستنيش زَيدة بكرَي لةطةَل ضاكسازي، بةو شَيوةي خوارةوةي

 لَي بكرَي:
ثرؤذة ياساي ضاكسازي و ِرَيكخستنةوةي مووضة و دةرماَلة و بةخشني و ئيمتيازاتةكان و خانةنشيين لة 

 عرياق. –هةرَيمي كوردستان 
 سوثاس.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حسبةِرَيز د.ِرَيواز 

 زؤر سوثاس، كاك سةروان، فةرموون.
 بةِرَيز سروان حممد علي:

 ةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكي ث
 من بؤ ثرؤذة ياساكة ثَيشنيار دةكةم كة بةو شَيوةيةي لَي بكرَيت:

ضاكسازي لة مووضة و دةرماَلة و بةخشني و ئيمتيازاتةكان و خانةنشيين ثلة باآلكان لة هةرَيمي كوردستان 
 عرياق. –

 لةبةر ئةوةي ئةو ثرؤذة ياسايةش مشولي فةرمانبةري ئاسايي ناكات، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.ِرَيواز فائق حس بةِرَيز

 بةلَي، زؤر سوثاس، كاك سؤران، قسةت نية؟ ِرووثاك خان، فةرموون.

 بةِرَيز ِرووثاك أمحد رمحان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش هاوشَيوةي خوشك و براكامن ناونيشاني ثرؤذةكة بة ناوي ضاكسازية، بةآلم ناوةِرؤكةكةي 

ية دةبَي ناونيشان و ناوةِرؤك هاوتا بكرَي و هةروةها بةرواري تةشريعةكةش، ضونكة ِرَيكخستنةوةيية، بؤ
، بؤية ئةوةش ِراست بكرَيتةوة، زؤر 2020هاتووة، بةآلم ئَيستا كةوتووينة  2019ثرؤذةكة لة ساَلي 

 سوثاس.
 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .سوثاس بؤ جةنابت، كاك دابان، فةرموون
 بةِرَيز دابان حممد حسني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةوةي كة لة ناوةِرؤكي ثرؤذة ياساكةدا هاتووة ِراست كردنةوةي كؤمةَلَي بِرياري كارطَيري ية لة ماوةي 
ِرابردوودا، بةثَيضةوانةي ياسا بةركارةكاني هةرَيمي كوردستان كراوة و ئةوةي لةم ثرؤذة ياسايةدا هاتووة 

ي وةزيران خؤي ياخود وةزارةتي دارايي دةيتواني بة بِريار و ِرَينمايي ضاكي بكات و يان ئةوةي ئةجنومةن
كة ثَيويسيت بة ياسا يان هةمواري ياسا هةبوو تايبةةةند بوو بة ثةرلةماني كوردستان ثةرلةمان دةيتواني 

ةكان لة هةرَيمي كوردستان بة ئةوة بكات، من تَيبينيم لةسةر دةرماَلةكان هةية، بةتايبةتي خودي دةرماَل
ي حكومةتي عرياقية، تاوةكو ئَيستا ئةو قانونة لة 2008(ي ساَلي 22ثَيي قانوني رةواتيب دةولةي ذمارة )

(دا بة يةك فةقةرة ئاماذةي ثَيكراوة كة 5ثةرلةماني كوردستان ئينفاز نةكراوة، لة ماددةي )
ماَلةكان بكات، بؤية من لةطةَل ئةوةدام كة ووشةي صةآلحياتةكاني بؤ خودي حكومةت لةوَي دةستكاري دةر

( بة تايبةت ياسا بؤ دةقَيكي عام و 5دةرماَلةكان هةَلبطريَي لةطةَل خودي ماددةكةدا كة ماددةي ذمارة )
 موجةرةدة، سوثاس.
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 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةلَي، زؤر سوثاس كاك دابان، كاك ياسني فةرموون.
 :خضر طهِرَيز ياسني بة

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتطريي كاك داباني دةكةم، قسةكاني من هةمووي كرا، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةلَي، زؤر سوثاس، بةِرَيز وةزيرةكان، قسةيةكتان هةية لةو بارةيةوة؟ 
 يري ناوخؤ:بةِرَيز رَيبةر امحد/ وةز

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.

ئةو بابةتةي كة ئاماذةي ثَيكرا لة ناوةِرؤكي ثرؤذةكة باس لة ضاكسازي دةكرَيت، باس لة ِرَيكخستنةوةش 
نيار دةكرَيت، لة بةرنامةي يةكَيك لة خاَلة سةرةكييةكاني كابينةي نوَي ضاكسازي ية، ئةوةي كة لَيرة ثَيش

كراوة هةندَيك لة ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان ئاماذةيان ثَيكرد كة جؤرَيك لةالدان لة ياسا و لة ثةيِرةو و 
لة ِرَينماييةكاني دامةزراندن و بةخشيين مووضة و ئيمتيازات بة هةندَيك خةَلك لة ساآلني ِرابردوو كراوة، 

نواية كة ناونيشانةكة وةكو خؤي تَيبثةِرَيت و سوثاستان بؤية ثَيويستة كة ضاكسازي بكرَيت لةو بوارة، ثَيما
 دةكةين.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 بةلَي، زؤر سوثاس بؤ جةنابت، فةرموون ماددةي يةكةم ئاماجني ياساكة.

 بةِرَيز هَيظيدار أمحد سلمان:

 بةشي يةكةم: ئاماجنةكاني ياساكة
 ماددةي يةكةم: 

جةستةكردني بنةماكاني يةكساني و دادثةروةري و شايستةبوون لة خةرج كردني مووضة و يةكةم/ بةر
دةرماَلة و بةخشني و ئيمتيازاتةكاني ديكة لة هةرَيمي كوردستان و نةهَيشتين سوودمةندبووني 

 ناشايستةيي و ِرَيطةطرتن لة بةهةدةرداني بودجةي طشيت.
َيوةبةرايةتي و فةرمانطة و يةكة جياجياكاني خانةنشيين لة دووةم/ بةدامةزراوةيي كردن و يةكخستين بةِر

بوارةكاني شارستاني و سةربازي و هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ لة يةك بةِرَيوةبةرايةتي خانةنشيين 
 نيشتيماني لة هةرَيمي كوردستان.

رجييةك لةسةر سَييةم/ كاراكردن و ثشتيواني كردني دارايي سندووقي خانةنشيين و ِرَيطةطرتن لة هةر خة
لة هةرَيم  2006(ي ساَلي 27سندووقةكة جطة لةو مةبةستانةي لة ياساي خانةنشيين كارثَيكراو ذمارة )

 دا ئاماذةيان ثَيكراوة.
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 ضوارةم/ ِرَيكخستنةوةي خانةنشيين خاوةن وةزيفة باآلكان و ثلة تايبةتةكان.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 ، فةرموو نوقتة نيزامي.ظاهروثاس، هةر بةِرَيزَيك دةيةوَي لةو بارةيةوة قسة بكات، كاك شَيخ بةلَي، زؤر س
 حممد علي حسن: ظاهربةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
عوريف تةشريعي واية كاتَي كة ياسايةك دةردةضووَيندرَي لة سةرةتاي ياساكة ثَيناسةي زاراوةكان دةكرَي، 

لة بةرامبةري واتاكةي دةنووسرَي، ئةو ياساية دةبواية لة سةرةتاكةي ثَيناسةي واتا هةر زاراوةيةك 
زاراوةكان بكراية، بؤمنونة باس لةوةي دةكات كةس و كاري سةر بةرزي شةهيدان، كَين كةس و كاري 
سةربةرزي شةهيدان؟ باس لةوة دةكات خانةنشيين، خانةنشيين كَيية؟ كةواتة دةبَي لة سةرةتاي ياساكة 

ناسةي زاراوةكان بكرَي بؤ ئةوةي ئةو واتايانةي لة ناو ياساكةدا هةية بةِرووني دياري بكرَيت و تةفسري و ثَي
 تةحليلي جيا جيا هةَلنةطرَي، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

و كاري شةهيدان لة  بةلَي، زؤر سوثاس، لةبةر ئةوةي موتةقاعيد خؤي تةعريف كراوة، لةبةر ئةوةي كةس
قانوني خؤيان تةعريف كراوة، ِرةنطة زؤر زاراوة بةكار نةهاتيَب لة ناو ئةو ثرؤذةية كة ثَيويسيت بة 
ثَيناسةكردن بَي، يان زؤر زاراوة بةكار نةهاتيَب كة لة قانونَيكي تر تةعريف نةكرابَي، ئةوةي لة قانونَيكي 

و ئةوةية لَيرةش تةعريف كرابَي، لةبةر ئةوة تةصةور تر تةعريف كرابَي ئةوة هيض جياوازي نةي وةك
دةكةم هةر لةبةر ئةوة بَي، دةرفةتيش دةدةين بة حكومةت لةو بارةيةوة قسة بكات، بةِرَيز وةزيري هةرَيم 

 قسةيةكتان هةية لةو بارةيةوة؟ 
 :بؤ كاروباري ثةرلةمان بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ وةزيري هةرَيم

 ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكي 
ئةو موستةلةحانةي كة لة ناو ئةو ياسايةدا هاتووة لةبةر ئةوةي ضاكسازي ية لة مووضة و دةرماَلة و 
بةخشني و ئيمتيازاتةكان و خانةنشيين لة هةرَيمي كوردستاني عرياق، هةر هةموويان ياساي تايبةةةنديان 

ن، بؤية ثَيويستيان بة تةعريف كردن هةية، هةموو موستةلةحةكان لة ياساي تايبةةةنددا تةعريف كراو
نيية، لةسةر عينواني ياساكةش ئَيمة تةئكيد دةكةينةوة لةسةر ئةوةي كة ئةو ثرؤذة ياساية ثرؤذة ياساي 
ضاكسازي ية، بة ِرَيكخستنةوة و بة هةَلوةشاندنةوة و بة ثاككردنةوةي ليستةكان، زؤر سوثاس بةِرَيز 

 سةرؤكي ثةرلةمان.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

) د. شَيركؤ، د. امساعيل، كاك سريوان،  سوثاس بؤ جةنابت،  بةِرَيزان ئةم ناوانة ناوي خؤيانيان نووسيوة:
كاك كاوة، كاك ابوبكر، كاك سؤران، هلز خان، سةرضنار خان، كاك مةم، موذدة خان، د. كازم، د, هةورامان، 

، كاك كاروان، كاك زانا، د. رَيبوار، كاك ثَيشةوا، شريين خان، كاك كاك سيثان، كاك سةركؤ، كاك عومسان
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ذيان خان، كاك بةهمةن، خدجية خان، كاك ئومَيد، كاك ياسني، كاك هاورَين روثاك خان، د. عبدالستار، 
 بةَلَي بةِرَيزان لَيرةوة دةست ثَيعومسان، د. شايان، كاك علي، رؤذان خان، طوليزار خان، طوَلستان خان(، 

 دةكةين، كاك بةهمةن، فةرموو.
 بةِرَيز بةهمةن كاكة عبداهلل:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةبةر ئةوةي ئةم بةشة بةشي ئاماجنةكاني ئةم ياسايةية، تةبعةن ئاماذة بةوة دراوة كة بة دامةزراوةيي 

م ئاماذة بةوة كردن و يةكخستنةوةي بةِرَيوةبةرايةتي و فةرمانطة و يةكة جياجياكاني خانةنشيين، بةآل
نةكراوة كة من ثَيشنيار دةكةم خاَلَيكي تري بؤ زياد بكرَي يةكخستنةوةي هةموو بةِرَيوةبةرايةتي و يةكة 

 كارطَيري و سةربازيةكان ئةوانةي كة هةتاكو ئَيستا لة هةرَيمي كوردستان دا يةك نني،  زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيزد.ِرَيواز

 .زؤر سوثاس، كاكثَيشةوا،فةرمووبةَلَي 

 :طاهر مصطفىبةِرَيز ثَيشةوا 
 بةِرَيزسةرؤكي ثةرلةمان.

لة ئاماجنةكاني ياساكة كة لة بةشي يةكةم دا هاتووة، يةعين ئةطةر لةطةَل هؤيةكاني دةرضوواندن دا 
يت باس سةيري بكةي هةست دةكةي لة يةكضوونَيك هةية، يةعين نازامن بؤضي ئاماجني ياسا هةندَيك ش

كردووة لة هؤيةكاني دةرضوواندنيش دا هةية بةتايبةت لة ماددةي يةكةم خاَلي يةكةم و دووةمي زؤر بة 
وازحي ئةوة دةردةكةوَيت، حةز دةكةم ِروون كردنةوة هةبَيت، ئايا ثَيويست بوو ئةوة يان نةبوو لة 

لة هؤيةكاني دةرضوواندن دا هؤيةكاني دةرضووان دا؟ ئةطةر نةقصَيكيش هةية يان زيادةيةك هةية هةر 
 جَيطةي بكرايةتةوة ثَيمواية يةعين كَيشةيةكي ئةوتؤي نةبوو، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيزد.ِرَيواز

 .سَيدةري،فةرموو عثمانبةَلَي زؤر سوثاس بؤ جةنابت، كاك

 كريم سوارة: عثمانبةِرَيز 
 بةِرَيزسةرؤكي ثةرلةمان.

دووةمي بةدامةزراوةيي كردن و يةكخستين بةِرَيوبةرايةتي و فةرمانطة و يةكة يةكة  ماددةي يةكةم بِرطةي
جياكاني خانةنشيين لة بوارةكاني شارستاني و سةربازي و هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ لة يةك 
بةِرَيوةبةرايةتي خانةنشيين نيشتيماني لة هةرَيمي كوردستان بكرَيت ب يةك دةستة، دةستةي خانةنشيين 

شتيماني لة هةرَيمي كوردستان باشزة لةبةر ئةوةي خؤي ضةندين بةِرَيوةبةرايةتي هةية ئَيستا ني
بةِرَيوةبةرايةتي طشيت لة هةموو بوارةكان دا هةية هي خانةنشيين، بؤية هةموو بكرَي بة يةك دةستة 

 باشزة، زؤر سوثاس.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيزد.ِرَيواز

 .فةرموو عثمانكاك د. بةَلَي سوثاس،

 علي مسايل: عثمانبةِرَيز 
 بةِرَيزسةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوةي ِراسيت بَي خةَلكي كوردستان ضاوةِرواني هةر ئةوة نيية حكومةت ثارة و مووضة لة خةَلك 
بطَيِرَيتةوة، ضاةِرواني ئةوةي دةكرد شايستة داراييةكاني فةرمانبةران و خةَلك بة ثَيي هؤكارةكاني 

وني ئةو ياساية بَي بةِراسيت تةنها وةرطرتن و سةندنةوةي ماف و مووضةي خةَلك و هاووآلتياني دةرضو
 كوردستانة، نةك زياتر ثَيدان و ثَيداضوونةوةي مايف موةزةفةكان، سوثاستان دةكةم.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيزد.ِرَيواز

 .بةَلَي زؤر سوثاس، شريين خان فةرموو

 ن يونس عبداهلل:بةِرَيز شريي

 بةِرَيزسةرؤكي ثةرلةمان.
كارثَيكراوة كة ئاماذةي ثَيدراوة لة هةرَيمي  2006(ي ساَلي 7( ياساي ذمارة )3( بِرطةي )1ماددةي )

( ياساي خانةنشيين هةية، لة كاتَيك دا ئةو ياسايةي ئَيستا كاري ثَي دةكرَي بؤ خانةنشيين 12كوردستان )
لة هةرَيم بةركار نةكراوة لة عرياقيش هةَلوةشاوةتةوة، ثَيشنيار دةكةم  2006(ي ساَلي 27ياساي ذمارة )

ياساي خانةنشينييةكي يةكطرتووي هةرَيمي كوردستان لة ثةرلةمان دةربكرَيت كَيشةي سةرجةم 
 خانةنشينان ضارةسةر دةكات، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيزد.ِرَيواز

 .ن عمر فةرمووبةَلَي زؤر سوثاس، كاك سؤرا

 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيزسةرؤكي ثةرلةمان.
من ثشتيواني شريين خان دةكةمن لة هةرَيمي كوردستان خانةنشينان بة ياسايةك خانةنشني دةكرَين كة 
ئينفاز نةكراوة لةعرياقيش هةَلوةشاوةتةوة، ئةوة ناوَيكي ضي بؤ بدؤزينةوة كة خةَلك لة هةرَيمي 

ي هةَلوةشاوة لة عرياق و بةركارنةكراوة لة هةرَيم 2006(ي ساَلي 27اساي ذمارة )كوردستان بة ي
خانةنشني دةكرَي؟ بؤية ئةوة كةم و كوِرييةكي زؤر طةورةي تةشريعي ية و كاريشي ثَي دةكرَي، سندووقي 

م و خانةشينيش كة تا ئَيستا دروست نةكراوة جارَيكي تر هةر بةو ياساية دروست دةكرَي ديسانةوة كة
كوِريية، بِرطةي ضوارةم ِرَيكخستنةوةي خانةنشيين وةزيفة باآلكان، ثَيويستة وةكو ئةوةي ثرؤذةكةي 

 حكومةتي لَي بكرَيتةوة و لةسةر بنةماي تةمةن و ساآلني خزمةت و بِروانامة هةذمار بكرَي، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيزد.ِرَيواز

 .ؤستا أبوبكر فةرمووبةَلَي زؤر سوثاس، مام
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 بةِرَيز أبوبكر عمر عبداهلل:

 بةِرَيزسةرؤكي ثةرلةمان.
خاَلي يةكةم وشةي )يةكساني( البربَي، هةر بؤ بنةماي دادثةروةري و شايستةبوون كايف ية، يةعين شتَيك 

نَي ثارةي نية بة ناوي يةكساني ئَيمة تاوةكو ئَيستا لة هةرَيم دا سندووقي خانةنشينيمان نيية و كةس نازا
( ساَلي ِرابردوو كة وةردةطريَي لة فةرمانبةران بؤ كوَي ِرؤيشتووة؟ بؤية بكرَيت بة دامةزراندن و 28)

ثشتيواني كردني سندووقي خانةنشيين، بة هةمان شَيوة ثشتيواني لة كاك سؤران دةكةم لة بِرطةي ضوارةم 
ي دياريكراو بؤ خانةنشيين و ساآلني ئةوةي بؤ زياد بكرَي )لةسةر بنةماي طةيشنت بة تةمةني ياساي

 خزمةت(، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيزد.ِرَيواز

 .بةَلَي زؤر سوثاس، كاك كاوة فةرموو

 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان.
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يازة ياسايةكة لة بِرطةي يةكةم دةَلَي بةرجةستةكردني سةبارةت بة ماددةي يةكةم ئاماجنةكاني ثَيشن
بنةماكاني يةكساني و دادثةروةري، بةآلم لة ضوارةم دةَلَي ِرَيكخستنةوةي خانةنشيين و خاوةن وةزيفة 
باآلكان و ثلة تايبةتةكان، ئَيمة ثَيمانواية لة هةرَيمي كوردستان ناعةدالةتييةكي زؤر زؤر طةورة هةية، 

نشيين ثلة باآل و تايبةت لةطةَل خانةنشيين ئاسايي مةدةنني، بؤية من ثَيشنيار دةكةم بِرطةي لةنَيوان خانة
ضوارةم كة دةَلَي ِرَيكخستنةوةي خانةنشيين خاوةن وةزيفة باآلكان و ثلة تايبةتةكان بكرَيتة 

نةنشيين وةزيفة هةَلوةشاندنةوةي خانةنشيين خاوةن وةزيفة باآلكان و ثلة تايبةتةكان، ضونكة بةِراسيت خا
باآلكان و ثلة تايبةتةكان لة ئَيستادا بة هيض شَيوةيةك لةطةَل بةرجةستةكردني بنةماكاني يةكساني و 
دادثةروةري ناطوجنَي، بؤية ناكرَيت وةزيرَيك يان ثةرلةمانتارَيك يان ثلة باآليةك بة ثَينج تا شةش مليؤن 

( ساَل خزمةت دةكات 30( هةزار دينار كة )220خانةنشني بكرَي، بةآلم خانةنشينَيكي مةدةني بة )
خانةنشني بكرَيت، من ِرةتي دةكةمةوة و ثَيمواية ئةوة دةبَي بطؤِرَي و خانةنشيين ثلة باآل نةمَييَن زائيدةن 
لة بِرطةي دووةم كة باس لة بةدامةزراوةيي كردني يةكخستين بةِرَيوةبةرايةتي و فةرمانطة و يةكة 

ة بوارةكاني شارستاني و سةربازي و هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ لة يةك جياجياكاني خانةنشيين ل
بةِريوةبةرايةتي خانةنشيين نيشتيماني لة هةرَيمي كوردستان دةكرَي، لَيرة ثَيشز بة ثَيي ئةو ياسايةي 
كةوا بة ثَيي ئةو ثرؤذة ياسايةي لة ئةجنومةني وةزيران هاتووة ثَيشز دةستةي سةربةخؤي خانةنشيين 

تيماني بوو لة هةرَيمي كوردستان ، تَيناطةم بؤضي طؤِرانكاري بةسةردا هات، بؤية من ثَيشنيار دةكةم نيش
ئةوة وةكو خؤي لَي بكرَيتةوة و بكرَيتة دةستةي سةربةخؤي خانةنشيين نيشتيماني لة هةرَيمي كوردستان، 

 زؤر سوثاس.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيزد.ِرَيواز

 .وثاس، كاك زانا،فةرمووبةَلَي زؤر س

 بةِرَيز زانا مةال خالد إمساعيل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة بِرطةي دووةم لة ماددةي يةكةم، باس لة دامةزراندني بةِرَيوةبةرايةتي خانةنيشيين نيشتيماني دةكات، 

زارةتي دارايي ( هةمان ياسادا ئاماذة بةوة دةكات كة هةيكةلبةنييةكي تازة لةاليةن وة10لة ماددةي )
حكومةتي هةرَيمي كوردستان دادةندرَيت بؤ بةِرَيوةبةرايةتي طشيت خانةنشيين هةرَيم، بؤ ئةوةي ئَيمة 
دووضاري طرفتَيكي ئيداري نةبينةوة، ثَيويستة لَيرةدا ِراسيت بكةينةوة بيكةينة بةِرَيوبةرايةتي طشيت 

( تووشي هةمان طرفت نةبينةوة، زؤر 10)خانةنشيين نيشتيماني، بؤ ئةوةي لة دوايي دا لة ماددةي 
 سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 .بةَلَي زؤر سوثاس، خدجية خان فةرموو

 :طهبةِرَيزخدجية عمر 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةشَيك لة قسةكاني من كرا و هةروةها ثشتطريي لة كاك زاناش دةكةم، بؤ ئةوةي كة لَيرةدا 

َيوةبةرايةتي طشيت يةعين وشةي )طشيت( بؤ زياد بكةين، لةبةر ئةوةي كة هةموو يةكةكان، هةموو بةِر
 بةِرَيوةبةرايةتييةكان سةر بةو بةِرَيوةبةرايةتيية دةبن و دةبَيتة بةِرَيوةبةرايةتييةكي طشيت، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيزد.ِرَيواز

 .عبدالستار فةرمووبةَلَي زؤر سوثاس، مامؤستا 

 بةِرَيز عبدالستار جميد قادر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةشي يةكةم كة باسي مةرجةكاني ياساكة دةكات مادام باسي ئامانج دةكات، ئَيمة بةِراي من دةبَي يةكَيك لة 

است كردنةوةي ئاماجنةكامنان كة تَيبطةين لةم ثرؤذة ياساية ئةوة بَي لة دةستكاري كردني و ِرَيكخسنت و ِر
خانةنشيين ناياسايي يان هةر ئيمتيازاتَيكي تري ناياسايي بِرة ثارةيةك دةطةِرَيتةوة بؤ خةزَينةي 
حكومةتي هةرَيمي كوردستان، بؤية من ثَيم باشة ئاماجنَيكي ديكةش زياد بكةين، بؤ ئةوةي كة بتوانني لة 

بدةين و ئةم قسانةي خؤمان بكةين تَيدا هةبَي و،  نَيوان ماددة و بِرطةكاني ئةم ياسايةدا ئَيمة ئةم هةوَلة
بنووسني يةكَي لة ئاماجنةكاني ديكةش ئةوةية كة باشز كردني ذيان طوزةراني مووضةخؤران و 
خانةنشيناني هةرَيمي كوردستان، يان لة ماددةي يةكةم لة بِرطةي يةكةم دا جَيي بكرَيتةوة كة 

ا جَيي بكرَيتةوة، يان ئةوةتا بِرطةيةكي سةربةخؤ بَي و بةرجةستةكردني بنةماكاني يةكساني لةوَيد
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ثشتطريي ئةو ثَيشنيارةي شريين خان و كاك سؤرانيش دةكةم كة فيعلةن مادام ئةم ياساية لَيرة بةركار نية 
 بة ض ياسايةك تؤ ئةوة جَيبةجَي دةكةيت؟ سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيزد.ِرَيواز

 .طوَلستان خان فةرموو بةَلَي زؤر سوثاس،

 بةِرَيز طوَلستان سعيد حممد:

 بةِرَيزسةرؤكي ثةرلةمان.
( ِرَيكخستنةوةي خانةنشيين خاوةن وةزيفة باآلكانة، ثلة تايبةتةكان واي لَي 4من ثَيم باشة لة بِرطةي)

بة ثَيي بكرَيت )ِرَيكخستنةوةي خانةنشيين خاوةن وةزيفة باآلكان و ضاكسازي لة مووضة و دةرماَلةيان 
ساآلني خزمةت و تةمةن و بِروانامةيان( و، ثشتيواني لة قسةكاني بةِرَيز كاك بةهمةن دةكةم بة 
يةكخستين يةكةي كارطَيري و حيسابي هَيزة سةربازييةكان لة هةرَيمي كوردستان و ثشتيواني لة كاك 

 عبدالستار دةكةم بة باشزكردني بذَيوي و ذياني مووضةخؤران، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس ز د.ِرَيوازبةِرَي

 .بةَلَي زؤر سوثاس، ِرؤذان خان فةرموو

 بةِرَيز ِرؤذان إبراهيم علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( بةحسي 10( بةحسي بةِرَيوةبةرايةتي خانةنشيين نيشتيماني دَي هاتي هةمان ماددة )2( بِرطا )1ماددة )

هاتي كرنَي كو هاودذيت ببيت، دطةل جا ثَيشنيار دكةم ئةوسا بَيتة بةِرَيوةبةرايةتي طشيت خانةنشيين 
دارشتيَن بة دامةزراوةيي كردن و يةكخستين بةِرَيوةبةرايةتي و فةرمانطة و يةكة جيا جياكاني خانةنشيين 
لة بوارةكاني شارستاني و سةربازي و هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ لة بةِرَيوةبةرايةتي طشيت خانةنشيين و 

 تطرييا ئاخافتنَيت كاك زاناش دكةم، زؤر سوثاس.ثش
 بةِرَيزد.ِرَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .بةَلَي زؤر سوثاس، كاك سةركؤ فةرموو

 بةِرَيز سةركؤ ئازاد حسني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تايبةتةكان بؤي ماددةي يةكةم بِرطةي )ضوارةم( ِرَيكخستنةوةي خانةنشيين خاوةن وةزيفة باآلكان و ثلة 

زياد بكرَي بةم شَيوازة، زيادكردني كةمزين مووضةي خانةنشيين، ضونكة لة حوكمةكاني كؤتايي ماددةي 
( بِرطةي )دووةم( دةَلَي لةبةر ِرؤشنايي ئةو بِرة ثارةيةي كة بة فيعلي لة خةرجييةكان دةطةِرَيتةوة، لة 15)

ومةني وةزيران ئةولةويةت بدات بة ثَيداضوونةوة بة دةرةجنامي جَيبةجَي كردني ئةم ياساية دةبَيت ئةجن
كةمزين مووضةي خانةنشيين لة هةرَيم بة ئاراستةي زياد كردني و بةرضاوطرتين بذَيوي طوزةراني ئةو 
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كةسانةي كةمزين مووضةي خانةنشني وةردةطرن لةطةَل ئةوةشدا بؤ ماددةي يةكةم بةشي )دووةم( 
 ريين خان دةكةم، زؤر سوثاس.ثشتيواني قسةكاني كاك سؤران و ش

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 .بةَلَي زؤر سوثاس، كاك مةم فةرموو

 بةِرَيز مةم برهان حممد قانع:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دةربارةي ماددةي يةكةمي ئةم ثرؤذة ياساية و بِرطةي يةكةمي، من ثَيشنيازم هةية لة دَيري يةكةم دا كة 
دةَلَي بةرجةستة كردني بنةماكاني يةكساني و دادثةروةري لة كؤي ئةم ياسايةدا بةداخةوة نة يةكساني 
فةراهةم دةبَي، نة دادثةروةري، دادثةروةريش بؤ خؤي ضةمكَيكي الستيكيية هةر يةكة لةديدةكي خؤيةوة 

ةكات دةبَي حكومةت خوَيندنةوةي بؤ دةكات، هةرضةندة لة ماددةيةكيش دا هةية باسي دادثةروةري د
جَيبةجَيي بكات، دواتر قسةي لةسةر ئةو مةسةلةية دةكةين، كة ثَيويستة بة ياسا دةرضَي، بؤية من 

 ثَيشنيازم هةية، يةكةميان بِرطةي يةكةم بةم شَيوةي لَي بكرَيت:
 بةرجةستةكردني بنةماي ياساي و شايستة بوون لة خةرجي و مووضةدا.

 ذةية البربَي، ئةوة يةك، ضونكة تياي نيية لة كؤي ياساكةدا.يةعين واتا ئةو دوو دةستةوا
( ي ياساكةدا ئةو هةذمارة 15ثَيشنيازيش دةكةم بِرطةيةكي تر بؤ ئةوة زياد بكرَيت وةكو لة ماددةي )

حيسابي ية كة دةكرَيتةوة بؤ فةرمانبةران كة ثةيوةنديدارة بة ثاشةكةوتي مووضةكةيان لة كابينةي 
 بِراوة، من ثَيشنيار دةكةم لة ئامانج دا جَيطري بكرَيت، ئةويش بةم شَيوةيةي خوارةوة:ثَيشوودا لَييان 

طةِراندنةوةي مايف خوراوي مووضةخؤران كة بة بِرياري ثاشةكةوت كردني مووضة بةشَيك لة مووضةكانيان 
اتر ضؤنيةتي سةرف لة كابينةي ثَيشووي حكومةتي هةرَيمي كوردستان دا لَي بِراوة، ئةوة جَيطري بكرَي و دو

كردني هةذمارةكة، ضؤن مامةَلةي لةطةَل بكرَي؟ سةرةِراي ئةوة ثشتطريي لة ثَيشنيازةكاني طوَلستان خان 
دةكةم ئةوةي كة ثةيوةنديدارة بة بِرطةي ضوارةم ثشتطريي لة ثَيشنيازي كاك أبوبكر دةكةم بؤ بِرطةي 

زافةركردني كةمزين مووضةكة دةبَي بةرز سَييةم، ثشتطريي لة ثَيشنيازي كاك سةركؤ دةكةم بؤ ئي
 بكرَيتةوة لة ناويدا، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 .بةَلَي زؤر سوثاس، د.شَيركؤ فةرموو

 :جودت مصطفىبةِرَيز شَيركؤ 

 بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان.
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ي شريين خان و كاك سؤران و مامؤستا أبوبكر هةَلةدني دةكةم، بة بووني من ثشتيواني لة بؤضوونةكة
ياساي خانةنشيين يةكطرتووي هةرَيم، هةروةها بؤ بِرطةي سَيهةم كة بووترَي دامةزراندن و كاراكردن و 
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ثشتيواني كردني دارايي سندووقي خانةنشيين، هةروةها بؤ بِرطةي ضوارةم كة بَلَيني ِرَيكخستنةوة و 
ستين خانةنشيين خاوةن وةزيفة باآل و ثلة تايبةتةكان و فةرمانبةراني ئاسايي، بؤ ئةوةي كة بة يةك يةكخ

سيستةم ِرَيكبخرَيتةوة، ناكرَي ثَيوةرةكاني ثلة باآلكان لةطةَل ثَيوةرةكاني فةرمانبةري ئاسايي بؤ 
تةمةن و ساآلني خزمةت(،  خانةنشيين جياواز بن، ئةوةي بؤ ئيزافة بكرَي )بة ِرةضاوكردني بِروانامة و

 زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيزد.ِرَيواز

 .بةَلَي زؤر سوثاس، كاك سريوان فةرموو

 بةِرَيز سريوان فرج حممد:

 بة ناوي خواي طةورة و ميهرةبان.
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ؤكني لةسةر ئةوةي كة ئاماجني ئةو لة بةشي يةكةم ئاماجنةكاني ياساكة، من ثَيمواية هةموو اليةك ك
ضاكسازي ناونرَي يان ثاكسازي ناونرَي هةر شتَيكي ناونرَي، ئاماجنةكةي ئةوةية خزمةت بة هاووآلتيان 
بكات، لةبةر ئةوة من ثَيشنياز دةكةم بِرطةيةكي تري بؤ زياد بكرَيت لة دواي ضوارةم و ثَينجةم كة مةرجي 

خستنةوةي خانةنشيين خاوةن وةزيفة باآلكان و ثلة تايبةتةكان بة مةرجي ئةم نةهَيشتين بؤ منوونة لة ِرَيك
ئةوةي خبرَيتة سةر مووضة و خانةنشيين كةساني تر و دياري بكرَيت بةاليةني كةمةوة وةكو هاوشَيوةي 

( هةزار بَيت، لة بِرطةي ضوارةميش دا من ثَيمواية مادام دةَلَي 500عرياق بةاليةني كةمةوة )
ةي خانةنشيين، كةواتة نادادثةروةرييةك و طةندةَلييةك هةبووة لةمةوثَيش كةسانَيك هةبوون ِرَيكخستنةو

بةداخةوة لةم وآلتةدا بة بَي ئةوةي ِرؤذَيك لة ِرؤذان وةزير بووبَيت بة ثلةي وةزيري خانةنشني كراون، 
لة ثَيشنيازي كاك  كةواتة هةَلوةشانةوةي ئةو سيستةمة بة كؤمثلييت ضارةسةر دةكات، هةروةها ثشتطريي

 سؤران و كاك مةم و كاك كاوة دةكةم، سوثاس.
 بةِرَيزد.ِرَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .بةَلَي زؤر سوثاس، كاك ياسني فةرموو

 :خضر طهبةِرَيز ياسني 

 بةِرَيزسةرؤكي ثةرلةمان.
تة لة خةرجييةكاني ماددةي يةكةم )يةكةم( بةرجةستةكردني بنةماكاني ياساكان و دادثةروةري شايس 

مووضة و دةرماَلة و بةخشني، بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئَيمة هةتا ئَيستا ضوار وةزير لَيرةنة هيضمان ئةو 
ثرسيارةمان لَي نةكردوون، يةكةميان لة وةزيري ناوخؤ ضةند ثؤليس و ئاسايشت هةية؟ دووةميان لة 

 وةزيري ثَيشمةرطة ضةند ثَيشمةرطةت هةية؟.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

كاك ياسني دةرفةت دَي ئةو ثرسيارانةي لَي بكةي، لةسةر ئاماجنةكان ضيت هةية؟ بؤية هاتووة بؤ ئةوةي 
 لَيي بثرسي.

 :خضر طهبةِرَيز ياسني 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كيان بة بِريارن، ئةو ماددانةي لةو لة هةموو دونيادا وآلت بة دوو شت بةِرَيوة دةضَي، يةكيان بة ياسا، ية
ثرؤذة ياسايةدان ئةو بةِرَيزانة هةموويان دةتوانن بة يةك بِريار هةمووي جَيبةجَي بكةن، خؤ ئةوة بة 
ياسا نةكراوة كة دوو خانةنشيين هةبَي، يان دوو هَيزي ثَيشمةرطة هةبَي، بة ياسا نةكراوة، بة بِريار كراوة 

لة ئةجنامي شةِري نةطريسةي ناوخؤدا ئةو دوو هَيزة دروست بووة، ئَيستا  دوو هَيزي ثَيشمةرطة هةبَي،
وةزيري ثَيشمةرطة دةتوانَي بة يةك بِريار هَيزي ثَيشمةرطة بكاتةوة يةك، وةزيري ناوخؤش دةتوانَي بة 

ةجَي يةك بِرياري هةموو ئاسايش و ثؤليس بكاتةوة يةك، بؤية من ثَيشنيار دةكةم بة بِريار ئةو شتانة جَيب
بكرَين نةك بة ياسا، بؤ ماددةي ضوارةميش ِرَيكخستنةوةي خانةنشيين خاوةن وةزيفة ثلة باآلكان و 

( هةزار كةمز نةبَي، بةرزترين 500تايبةتةكان، من ثَيشنيار دةكةم كةمزين مووضة لة كوردستان لة )
 مووضةش لة دوو مليؤن و نيو زياتر نةبَي، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس فائق بةِرَيز د.ِرَيواز

 .بةَلَي زؤر سوثاس، كاك هاوِرَي فةرموو

 حممد: بناءبةِرَيز هاوِرَي 

 بة ناوي خواي طةورة و ميهرةبان.
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

( كاراكردن و ثشتيواني كردني دارايي سندووقي خانةنشيين و ِرَيطرتن لة هةر 3ماددةي يةكةم بِرطةي )
(ي 27وقةكة جطة لةو مةبةستانةي كة لة ياساي خانةنشيين كارثَيكراو ذمارة )خةرجييةك لةسةر سندو

لة هةرَيم ئاماذةيان ثَيكراوة، ثَيشنيار دةكةم ياساي خانةنشيين يةكطرتووي هةرَيمي  2006ساَلي 
كوردستان لة ثةرلةمان دةربكرَين ثشتيواني بةِرَيزان شريين خان، كاك سؤران، كاك بةهمةن، كاك سةركؤ 

 كةم، زؤر سوثاس.دة
 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .بةَلَي زؤر سوثاس، طوليزار خان فةرموو

 بةِرَيز طوليزار رشيد حاجي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 من هيض تَيبينيم نيية، دةستم بةرز نةكردؤتةوة.
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 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. ظاهرخ بةَلَي، كاك شَي

 حممد علي: ظاهربةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 قسةكامن كرا، سوثاس.

 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، بةَلَي كاك دابان فةرموو.

 بةِرَيز دابان حممد حسني:
 بةِرَيزسةرؤكي ثةرلةمان.

زراوةيي كردني يةكخستين بةِرَيوةبةرايةتي و فةرمانطة سةبارةت بة ماددةي يةكةم بِرطةي )دووةم( بة دامة
و يةكة جياجياكاني خانةنشيين بوارةكاني شارستاني، ديارة خانةنشيين بوارةكاني شارستاني ياساي 

ي حكومةتي عرياقي ئينفاز نةكراوة كةم و كوِريةكي ياسايي و 2006(ي ساَلي 27خانةنشيين ذمارة )
طشتاندنَيكي بؤ كراوة لةاليةن ئةجنومةني  2007ان، تةنيا لة ساَلي دةستوري ية لة هةرَيمي كوردست

وةزيرانةوةن ئةوةي تايبةتة بة هَيزةكاني سةربازي و هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ ئةوة كارَيكي زؤر باشة، 
يا ( بةِرَيوةبةرايةتي ج10ضونكة لة ئَيستادا تةنيا لة ناو وةزارةتي ثَيشمةرطةدا مامةَلةي خانةنشيين لة )

دةكرَي، بةآلم يةك ثرسيار داواي ِروونكردنةوة لة بةِرَيزان ئةجنومةني وةزيران دةكةم، ئةويش ئةوةية ئايا 
بةِرَيزان لة ئةجنومةني باآلي دادوةري و دةسةآلتي دادوةري و فةرمانبةراني زانكؤ و راذة و خانةنشيين لة 

 2007(ي ساَلي 38و ياساي ) 2008ساَلي  (ي23و )  2007(ي ساَلي 23ثَيشمةرطة كة ئةوانة بة ياساي )
خانةنشني دةبن، لة ناو ئةم ِرَيكخستنةوة دةيانطرَيتةوة يان نا؟ ئةطةر نايانطرَيتةوة بؤضي وا؟ ئةطةر 
دةيانطرَيتةوة بؤضي لة ناو ياساكةدا باس لة ئةوانة نةكراوة و باس لة دةستكاري كردني مووضةي 

 بةِرَيزتان. خانةنشيين ئةوانة نةكراوة، سوثاس بؤ 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 .بةَلَي زؤر سوثاس، كاك د.إمساعيل فةرموو

 :طه بةِرَيز إمساعيل علي
 بسم اهلل الرمحن الرحيم.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 و كاك كاوة دكةم، كو ببيتة دةستة نة عثمانمن سَي تَيبينيَيت هةين، يا يةكي ثشتطرييا كاك 

( كاراكردن و 3بةِرَيوةبةرايةتي بيت، دةستةيةكا تايبةت بينت، تَيبينيا يةكَي، تَيبينيا دووَي لة خاال )
ئةوة ضواردة ساَلة   2006ثشتيواني كردن ئةز لةطةل هةندَيمة بَيتة جَيبةجَي كردن ضونكي موقابيليش 

ةئسيس كرن، ضاوا هاتة كارةكرن ( مليار نةزانني كَيظة ضووينة نةهاتية ت20( مليار هةتا )15نزيكي )
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دظَيت بَيتة تةئسيس كرن ئةز لةطةلََ هةندَيمة ببَيتة جَيبةجَي كردن دواي وي ببَيتة جَيبةجَي كردن و 
ثاشي كاراكردن، ثشتيواني كردن و ديسان بوظَيية سةر ثشتطرييا د.شَيركؤ و كاك أبوبكر و كاك سؤراني 

ية ئةز لةطةَل هةندَيمة ببَيتة ِرَيكخستنةوةي خانةنشيين خاوةن ( تَيبينيا من لةسةر هةندَي4دكةم، خاال )
وةزيفة باآلكان و ثلة تايبةتةكان و طشت ثلةكان وةكو عرياق فةرقي نةبي لة ما بةينا تةقاعودا خانةنشينا 
ثلةي تايبةت و ثلةي نزم، هةمي وةكي يةك بن، جارةكا دي سيستةمي عرياقَي سةر وي ئةساسَي رةواتب 

فةرق و جودايي نةبيت دةظةرا ثلة بةرز و ثلة بلند و ديسان لةطةل هةندَيمة ئيزافة ظي هةر  دةركةون
بَيتة كرن لةسةر بنةماي تةمةن و بِروانامة و ساآلني خزمةت، ئةظة دةبَينت لةسةر هةر ئةساسَي مووضةي 

 خانةنشيين دةركةوينت، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 َي سوثاس، هةَلةز خان فةرموو.بةَل
 بةِرَيز هلز أمحد حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ناظَي خودَي مةزن و دلؤظان
 بةِرَيز سةرؤكا ثةرلةماني.

( ثشتطريا مامؤستا أبوبكر و د.شَيركؤ و د.إمساعيل و سؤران عمر دةكةم، 1( لة ماددا )4سةبارةت خاال )
 زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ئق حسفا بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي سوثاس، كاك د.هةورامان فةرموو.
 بةِرَيز هةورامان حةمة شريف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةِراسيت لة ماددةي يةكةم لة ئاماجنةكاني ياساكة ماددةي يةكةم بِرطةي يةكةم، ئَيمة دَلخؤشني كة باسي 

تةكردني دادثةروةري كة ئةم ياساية دةيةوَي بةشَيكي ئةو دادثةروةري دةكرَيت، بةآلم لة ِراستيدا بةرجةس
دادثةروةريية لة كوردستان دا جَيبةجَي بكات، من ثَيمواية لَيرة ئةوةي كة طرنط بَي ئةوةية كة 
ميللةتةكةمان ئةم دادثةروةريية لة دواي جَيبةجَي كردني ئةم ياساية بة ضاوي خؤي ئةطةر بةشَيكي 

( باسي ئةوة كراوة ئةو ثارةيةي كة بة هؤي جَيبةجَي 15بةختانة لة ماددةي )كةميش بَيت بيبينَيت، خؤش
كردني ئةم ياساية دةطةِرَيتةوة ضؤني لَي دةكرَي؟ بةِراسيت زؤر زؤر مةتاتية، زؤر ِروون نيية، زةمانةتي 

ي كةميش تَيدا نيية، دةتوامن بة دةستةواذةيةكي تر بيَلَيم ئةم ياساية باسي ئةوة دةكات كة ئةندازةيةك
بَيت لة طريفاني ئةوانةي كة بة ناياسايي خانةنشني كراون يان ثلة باآلكان، يان ئةواني ديكة باس كراوة كة 
لةشكرَيكي طةورةية لة كوردستان دا، باسي طريفاني ئةوانة كراوة كة ئةندازةيةك لةم ثارةيةي لَي 

طريفاني كَيوة؟ ئةم ياساية دةبَي زؤر بة ِرووني دةبهَينرَيت، بةآلم باسي طريفاني دووةم نةكراوة كة دةخرَيتة 
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تَييدا بَي، دوو شيت بضووكي تَيدابَي، بةِراسيت خةَلك دَلي ثَي خؤش دةبَي، يةكةم ئةو بة ناو ثاشةكةوتةي 
مووضة دةبَي بة هةر جؤرَيك بَي لةو ثارةي كة دةطَيِردرَيتةوة لة دواي جَيبةجَي كردني ئةو ياساية شتَيك 

بنرَي، ئةوةي كة بة ناوي ثاشةكةوتي مووضةوة كراوة لة كوردستان دا، هةروها كةمزيين بؤ ئةوان دا
خانةنشيين، بةِراسيت بة مةتاتي هاتووة، دةبَي كةمزيين خانةنشيين لَيرة دياري بكرَي دةقي لةسةر بكرَي، 

كي ال يكون دولة بني )ئةطةر ئةوة كرا ئةو كاتة بةِراسيت بةشَيك لةو بنضينةي كة خواي طةورة فةرموَييت: 
( بؤ ئةوةي ثارة و سةروةت و ساماني وآلت تةنها لة بةيين دةوَلةمةندةكان دا وةرنةسوورَي و األغنياء منكم

( تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهمنةيَي و نةِروات و ئةوةي كة ثَيغةمبةري ئيسالم )ص(  فةرمووَييت )
ة خبرَيتة طريفاني فةقريةكانيان بةِراسيت، ئةطةر تؤ تةنها لة دةبَي لة دةوَلةمةندةكانيان وةربطريَيتةو

طريفاني دةوَلةمةندةكان و ثلة باآلكان وةريطريتةوة و دووبارة بيخةيتة ناو تونَيلَيكي مةجهول ئةو سةري 
( لة كاتي خؤي دا ئةو 15ديار بَي و ئةو سةري ديار نةبَي بةِراسيت سوودَيكي نابَي، بةو هيوايةي ماددةي )

 بابةتة ضارةسةر بكات، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي سوثاس، كاك علي حةمة صاحل فةرموو.

 بةِرَيز علي حةمة صاحل: 

 بة ناوي خواي طةورة.
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كان موناقةشةي ماددةكاني تر من نامةوَي بضمةوة ناو ناوةِرؤكي ماددةكاني تر، ضونكة زؤرَيك لة موناقةشة
من ثَيمواية دةقيق ئةوةية بنووسن  2008(ي ساَلي 27بوون، ئةوةي كة دةَلَي ياساي خانةنشيين ذمارة )

ياساي بةركار، ضونكة ئي(تيمالي بةهَيز ئةوةية، هةموومان كار بؤ ئةوةي دةكةين قانونَيكي موةحةد لة 
ةحةدةكةمان دةركرد نابَي ئاماذة بةم ياساية بكةين كة هةرَيمي كوردستان دا دةربكةين، كة قانونة مو

ئينفاز نةكراوة، دةقيق ئةوةية بنووسني ياساي بةركار لة هةرَيمي كوردستان دا، خاَلي ضوارةم بنووسني 
ثَيداضوونةوة بة سيستةمي خانةنشيين، ضونكة ئَيمة لة ماددةكاني ئايندة دةمانةوَيت ثَيداضوونةوةيةكي 

ثلة باآلكان بكةين، لة ماددةيةكي تريش دا جَيطريي دةكةين كة ئةوانةي مووضةيان نزمة  دادثةروةرانة بة
لة خانةنشيين لةم ثارة دةطةِرَيتةوة مووضةكةيان بةرز بكةينةوة، كةواتة ئةوة ثَيي دةووترَيت 

دي ئَيمة ِرَيكخستنةوة ياخود ثَيداضوونةوة بة سيستةمي خانةنشيين، خاَلي ثَينجةم ئيزافة بكرَيت بة دي
من بة تَيبيين خؤم ئةوة طرنطزين بابةتي ياساكةية بؤية دةبَي ِرةنطدانةوةي هةبَي، تَيبيين دووةميش 
ئةوةي ثَيداضوونةوة بة سيستةمي ثاسةواني كة طرفيت طةورةي ئةم وآلتةية لةطةَل ِرَيكخستنةوةي 

 ديواني رةقابةي مالي، سوثاس. سةرجةم يةكة ذمَيرياري هَيزةكاني ئةمين و سةربازي و خازيع بووني بؤ
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 فةرموو. كاظمبةَلَي سوثاس، بينووسن جةنابتان بؤ ليذنةكة ئةو ئيزافةية، د.
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 ق نامق:فاروكاظم بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة تَيبيين من لةسةر ئةم ماددةية لة سةرةتا ثشتطريي لة قسةكاني بةِرَيز كاك  كاوة عبدالقادر دةكةم، 

ضةند خاَلَيك دا زؤر بة كورتي عةرزي جةنابتاني دةكةم، يةكةميان بةِراسيت سندووق لة هةرَيمي 
كوردستان دا بة شَيوةيةكي طشيت سومعةي زؤر باش نيية، يةعين موالحةزة بفةرموون ئةو سندووقي 

( مليار ديناري تَيدابووة حكومةت دةري هَينا كة من 110كؤمةكي تووشبوواني شَيرثةجنة كة زياتر لة )
هيوادارم بةِرَيزان بةِرَيوةبةري ديوان و سكرتَير كة ئَيستا لَيرة وجوديان هةية وةآلمَيكمان بدةنةوة كة ئةو 
ثارةية ضي لَيهات؟ بؤ كوَي ِرؤيي؟ كة هي تووشبواني شَيرثةجنةية، ئةوة ئةو سندووقة، سندووقَيكي تر لة 

( دا بة ناوي سندووقي كوردستان بؤ داهاتة نةوت و طازيةكان لةم ثةرلةمانةوة بة ياسا 10/5/2015)
دةرضووَيندرا تا ئَيستاش دروست نةكراوة، لةبةر ئةوة بةِراسيت لة خاَلي سَييةم دا كة باسي سندووقي 

ر ئةوة دةبَي خانةنشيين دةكرَي هةر لة ئَيستاوة  مةترسييةك كة ئةم سندووقة ضؤن دةردةضَي؟ لةبة
بةِراسيت زامن بكرَيت، ضونكة تا ئَيستا هةر فةرمانبةرَيك لة هةرَيمي كوردستان دا مانطانة مووضة 

%ي مووضةكةي دةبِردرَيت بؤ خانةنشيين و تا ئَيستا ئةو ثارةية نازانني لة كوَي ية؟ 7وةردةطرَي بِري لة 
مان بَلَي كة لةم كابينةيةش و لة كابينةكاني يةعين هيوادارم جةنابي بةِرَيز وةزيري دارايي لَيرة ثَي

ثَيشوودا ئةو ثارةية كة لة فةرمانبةران بردراوة ثارةكةي ضةندة و لة كوَي ية؟ بؤ ئةوةي ِراستةخؤ لة دواي 
دةرضوواندني ئةو ياساية بيكةينة ناو ئةو سندووقةوة، ئةوة نوقتةي يةكةم، نوقتةي دووةميان وةكو 

َيز كاك كاوة دةكةم لةوةي كة بؤ ئةوةي جياوازي ضينايةتي لة هةرَيمي عةرزم كردن ثشتطريي بةِر
كوردستان دا نةمَييَن و تةبةقة و تةبةقةكاري نةمَييَن و تةبةقةيةك خؤي بةبةرزتر و تةبةقةيةك خؤي 
بة نزمز نةبييَن، شتَيك نةمَييَن بة ناوي ثلة باآل و تايبةت و ئةوانة، هةمووي يةك خبرَي، هةر هةموو 

ةرمانبةران لة سةرؤكي هةرَيم و سةرؤكي حكومةت و جَيطرةكانيان، وةزيرة بةِرَيزةكان، ثةرلةمانتارة ف
بةِرَيزةكان و مودير عام و ِراوَيذكار و فةرمانبةراني ئاسايي هةر هةمووي بة يةك ياساي موةحةدي 

كةيدا باس كراوة لة ماددةي نيشتيماني خانةنشني بكرَين، خاَلي كؤتاييم ئةوةية كة وةكو ضؤن لة ناوةِرؤكة
(دا، لَيرةدا وةكو ئاماجنَيك بنووسرَي كة بة مةبةسيت زامن كردني ئةو بِرة ثارةيةي كة لة ساآلني 15)

ِرابردوودا لة مووضة خؤران و خانةنشينان بِردراوة بة زؤرةملَي لة ذَير ناوي ثاشةكةوتي مووضةدا بؤ 
 وة بة ميكانيزمَيك بؤيان بطَيردرَيتةوة، زؤر سوثاس.ئةوةي ثارةكةيان زامن بكرَي و لةو ِرَيطةية

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي سوثاس، هيوادارم هةمووتان ثابةندي دوو دةقةكة بن، سةرضنار خان، فةرموو.
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 بةِرَيز سةرضنار أمحد حممود:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ر لةسةر خاَلي سَيهةمي كاراكردن و ثشتيواني كردني دارايي سندووقي لةسةر ئاماجني ياساكة، منيش هة

خانةنشيين، بةِراسيت ئةم سندوقة لةسةري منيش وترا ئيزافةيةك بؤ ئةو قسانة، ئةو ياساية ياسايةكي 
( ساَل هةموو 14( ساَل دةكات، )10تةبعةن ) 2020تا ئَيستا  2006(ي ساَلي 27بةركارة ذمارة )
%( زياتر و كةمزي وةكو خانةنشيين لَي بِراوة و خراوةتة سةر ئةو مووضةية ناو ئةو 7) فةرمانبةرَيك لة

سندووقةوة كة نزيكةي دةيان و سةدان مليار دينارة كة تا ئَيستا ثرؤذةكة ثرؤذةي حكومةتة، بةداخةوة لة 
ةسيت طرتووة حكومةت ئاماجنةكان دا هَيناويتيةوة جارَيكي تر دةَلَي كاراكردن و ثشتيواني كردن ئَي كَي د

( ساَلة ثارةي ئةم سندووقةي ضي لَي كردووة؟ بؤ ديار نية؟ ئةسَل واية بة ثَيي ئةو ياسايةش هةر 14)
مووضةي خانةنشيين لةو سندووقة بدرَيت، نةك ئَيستا بري لةوة بكرَيتةوة بكرَيتة ئامانج لة ياساكة 

كة لة ئةداي حكومةت دا، لة بواري جَيبةجَي كاراكردن و دامةزراندني سندووقةكة، ئةوة كةم و كورتيية
نةكردني ئةو ياساية لة ئاماجنَيكيش بيهَينني بؤ ياساي ضاكسازي دايبنَين، خاَلي ضوارةم ِرَيكخستنةوةي 
خانةنشيين ئةوةي خاوةن وةزيفة و ثلة تايبةت و ثلة باآل و ئةوانة، ئةطةر ئةو ثلة بااَل مادام ثَيشز هاتووة 

بة دةقَيك هةَلدةوةشَيتةوة، بةآلم ئةوة لةسةر بنةماي تةمةن بَي، لةسةر بنةماي بِروانامة و ثلة باآل دوايي 
 ساآلني خزمةت بَي، يةعين ئةو ئيزافةيةي بؤ بكرَي، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

بَلَين ثشتطريي فآلن دةكةم، سوثاس، هيوادارم ئةطةر قسةي دووبارة دةكةن هةر بة طوَيرةي ثةيِرةو بةسة 
ئيز ئةوان نووسيويانة بةِرَيزان ليذنة تايبةةةندةكان، بؤ طةِرانةوةي وةخت لة ناو ثةيِرةودا بة وازحي 
هةية دووبارة كردنةوة نابَي، يةعين ئةو تةحليالتانةي ناوَي، هةر كةسَيك قسةيةك دةكات ثشتطريي 

وبةريراتي ئةو كةسة دووبارة بكاتةوة، كاك د.ِرَيبوار ئةطةر كةسَيكي تر دةكات، ثَيويست ناكات عةينةن م
 قسةكةت نوقتة نيزامية، فةرموو.

 بةِرَيز ِرَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان هاتووة كة كاتَيك ماددةيةك خوَيندنةوةي دووةمي بؤ بكرَي دةبَي 
ارضَيوةي ناوةِرؤكي ئةو ماددةية بن، بةشَيك بةو طفتوطؤيانة لة دةرةوةي ئةو ماددةن، تكا طفتوطؤكان لة ضو

 دةكةم بة هيض شَيوةيةك ِرَيطة نةدرَي هيض بةِرَيزَيك لة دةرةوةي ماددةكة طفتوطؤ بكات، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

زان ثةرلةمانتاران هةموويان دةطرَيتةوة، بةِرَيزيان ئيلتيزام دةكةن، بةَلَي سوثاس، ئةوة ئاماجنةكانة بةِرَي
 جةنابت سِرةي قسةشتة، بؤ هةر قسةش ناكةي؟.
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 بةِرَيز ِرَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ل و اهليكليةمن حيث الشكديارة كاتَيك كة هةر ثرؤذة ياسايةك بَي بة دوو بةشة بةشي يةكةم ثَيي دةَلَين )

( واتا لة ِرووي شَيوة و لة ِرووي ناوةِرؤكةوة، ئةوةي كة من حيث احملتوىو بةشي دووةمي ثَيي دةَلَين )
ئَيستا هاتووة سةبارةت بة ماددةي يةكةم لة ِرووي شَيوةية، ئةطةر لَي وردبوونةوةيةكي لَي بكةين لةطةَل 

اني دةرضوواندن بة كورتي هاتووة، لَيرة بة هؤكارةكاني دةرضوواندن يةك شتة، بةآلم لة هؤكارةك
 موفةصةلي هاتووة، بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة ئةو ماددةية البدرَيت، سةبارةت بة بِرطةي ضوارةم.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 ماددةي ئاماجنةكان هةمووي؟
 بةِرَيز ِرَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:

هؤيةكاني دةرضوواندن هاتووة، دائيمةن لة هةموو ثرؤذة ياسايةكيش ئةوة كاريطةري بةَلَي، ضونكة لة 
ناكاتة سةر ناوةِرؤك، ناوةِرؤك كاريطةري دةكاتة سةر بة شَيوةيةكي ثَيضةوانةوة، سةبارةت بة بِرطةي 

اآلكان، ضوارةم ئةطةر طرميان مايةوة ئةو ماددةية، نووسراوة ِرَيكخستنةوةي خانةنشيين خاوةن وةزيفة ب
بةآلم نةنووسراوة لةسةر ض بنةمايةك، بؤية ثَيشنيار دةكةم بنةماكان و ثَيوةرةكانيش دياري بكرَي، 

( هةزار و ئةو ي تريش بكات 500سةبارةت بةوةي كة ئايا حكومةت دةتوانَي كةمزين مووضة بكات بة )
نةوةيةكمان بداتَي ئايا كة حكومةت بة دوو مليؤن و نيو وةزيري دارايي لَيرةية، داوا دةكةين كة ِروون كرد

 دةتوانَي يان نا؟ زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:سبةِرَيز د.ِرَيواز فائق ح

 بةَلَي زؤر سوثاس، كاك كاروان فةرموو.
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 بة ناوي خواي طةورة و ميهرةبان.
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ِرَيبوار دةكةم كة ئةم ماددةية خؤي لة ئةساس دا زيادة البربَيت لةبةر ضةند ثشتيواني قسةكاني كاك د.
هؤكارَيك، يةكةم ئةوة تةبعي قانوني قةدمية خؤي لة ئةساسدا لة قانوني ئَيستادا بة هيض شَيوةيةك باس لة 

ؤي ئاماجنةكان ناكرَيت و ياسا خؤي دةبَي تةعريفي خؤي بكات كة ئةو ثرؤذة ياساية خؤي تةعريفي خ
كردووة، هةر يةكَيك لةو بِرطانةي كة لة ئاماجنةكان هاتوون لة ِراسيت دا فةصلَيكي تايبةتي بؤ تةرخان 
كراوة،  بؤ ئةوةي كة موناقةشة بكرَيت و ئةو موناقةشةي كة رةفيقةكامنان كرديان دةكرَي لة فةصلةكان 

طفتوطؤي ناو قانونةكةن، بؤية ثَيشنياز دووبارة طوَيمان لَي بَيتةوة، لة كؤتاييش دا ئةوانة نوقتةي طةرمي 
( بِرطةي 91دةكةم تةواوي بِرطةكة تةواوي ماددةكة البربَيت و ئةطةر بة طوَيرةي ثةيِرةوي ناوخؤ ماددةي )

 ( ئةطةر ئةخري كةي مب ثَيمواية خؤي ثَيويست بة ثشتيواني ناكات، زؤر سوثاس.3)
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 خري كةس نيت، د.شايان فةرموو.ئة
 بةِرَيز شايان كاكة صاحل حممد:

 بة ناوي خواي طةورة.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي كاك مةم دةكةم سةبارةت بة ئاماذةدان بة طةِراندنةوةي مووضةي مووضةخؤران، لة بِرطةي 

 ضوارةم ثشتطريي طوَلستان خان دةكةم، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس فائق بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي زؤر سوثاس، ِرووثاك خان فةرموو.
 بةِرَيز رووثاك أمحد رمحن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة ماددةي يةكةم بِرطةي يةكةم ثشتطريي مامؤستا أبوبكر هةَلةدني دةكةم لةسةر وشةي )يةكساني( البربَيت 
كرد ياساي خانةنشيين ئيتي(ادي لَيرة بةركار نيية و لة و، لة بِرطةي سَييةم كة زؤربةي هاوكارامن باسيان 

بةغداش ئيلغا بؤتةوة، ثشتطريي ئةو بةِرَيزانة دةكةم كة باسيان كردووة، بِرطةيةك بؤ ئاماجنةكان زياد 
بكرَي ئةوةش بة باشز كردني بار و طوزةراني خةَلك و زيادكردني كةمزين مووضةي خانةنشيين، بؤ 

ةكاني مامؤستا عبدالستار و كاك سةركؤ دةكةم، هةوةها لة ضوارةم بِرطةش ئةوةش ثشتطريي لة قس
ِرَيكخستنةوةي خانةنشيين خاوةن وةزيفة باآلكان و ثلة تايبةتةكان ثشتطريي قسةكاني د.شَيركؤ دةكةم كة 

 ثاس.وةزيفة تايبةتةكان و ثلة بااَلكان هةروةها فةرمانبةران خؤي جياوازي تةبةقة و ضينايةتي نةبَي و سو
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي سوثاس، موذدة خان فةرموو.
 بةِرَيز مذدة حممود حممد:

 بة ناوي خواي طةورة.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 وتةكاني من وتران، ثشتيواني لة قسةكاني بةِرَيز كاك عبدالقادر دةكةم، سوثاس.
 رؤكي ثةرلةمان:ن/ سةفائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 باشة، كاك سيثان فةرموو.
 بةِرَيز سيثان سامل حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
طوتين من دظيا يكةم هاتنة طوتن لةاليةن زؤربةي هةظاال مة، ثشتطريي كاك سؤران و عمر و كاك عبالقادر و 

 د.إمساعيل دةكةم، زؤر سوثاس.
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 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانفائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

بةَلَي زؤر سوثاس، بةِرَيزان وةزيرةكان قسةيةكتان هةية لةسةر قسةي ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان؟ جوان 
 خان، فةرموو، ثَيش ئةوة ببوورن جوان خان نوقتة نيزامي هةية.

 بةِرَيز جوان يونس حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ئةطةر هةر ثةرلةمانتارَيك ثَيشنيارَيكي 91دةي )( لة ماد3بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان بِرطة )
كرد دةبَي سَي ثةرلةمانتار ثشتطريي لَي بكات ئينجا ئةو ثَيشنيارة دةدرَيتة ليذنةي ياسايي و دواتر دةنطي 
لةسةر دةدرَي، ئةو ثَيشنيارةي كة تازة كرا و جةنابت داوات كرد هيض ثشتطريييةكي نةبوو و داوات كرد 

 ياسايي، سوثاس.بدرَيتة ليذنةي 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

بةَلَي، تةنها و  بينووسة ئةطةر خؤيان دواتر قةناعةتيان ثَي بوو، يةعين ئةوةي بِرطةيةكي ئيزافة كردووة 
نةك هةر ئةوةي كاك علي، هةر كةسَيكي تر داواي زياد كردني بِرطةيةك دةكات بؤيان بنووسَي، ئةطةر 

قةناعةتيان ثَيي هةبوو وةكو خؤيان بِرياري لة بارةيةوة دةدةن دواتر نةك وةكو موقتةرةحَيك  خؤيان
 بيخةنة دةنطدان، كاك ئومَيد ماوة؟ بريم ضووة ناوةكةي خبوَينمةوة، فةرموو كاك ئومَيد.

 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ِرَيز مامؤستا هةَلةدني لة بابةتي البردني وشةي )يةكساني( دةكرَي لة سةرةتا ثشتيواني لة بؤضوونةكةي بة

بةرجةستةكردني دادثةروةريش دا ببَيتة ضةسثاندني دادثةروةري نةك بةرجةستةكردني دادثةروةري، 
برطةي دووةم سةبارةت بةو دامةزراوانةي كة يةكخستين بةِرَيوةبةرايةتي و فةرمانةطةكان و يةكة 

نشيين ئةوانة خؤيان دامةزراوةن، ناكرَي بة دامةزراوةيي كردن دةكرَي وشةي جياجياكاني خانة
)بةدامةزراوةيي كردنةكة( البدرَي ضاككردن و يةكخستين بةِرَيوةبةرايةتي و فةرمانطة و يةكةكان تا 
 كؤتايي دَيرةكةي، لة بةشي ضوارةم ثشتيواني لة بؤضوونةكةي د.ِرَيبوار دةكةم، ئةطةريش هةر ئةو خاَلة

مايةوة بةو جؤرةي لَي بكرَي )ِرَيكخستنةوةي خانةنشيين خاوةن وةزيفة باآلكان و ثلة تايبةتةكان و بة 
ئارةزوومةند كردني خانةنشني بووني ثلة باآل و تايبةتةكان، ضونكة لةم ثةرلةمانة  بةِرَيزة دَلنياين لةوةي 

ؤذي ئةوةية ئةوة بة ياساوة ِرَيك خبةين، ببَيتة لة ماددة و بِرطة و بة ماددةكاني داهاتوودا، دةكرَي ئَيستا ِر
ئارةزوومةندانة فؤرمَيك ثِر بكرَيتةوة، هةر بةِرَيزَيك بيةوَي خانةنشني نةبَيت ناكرَيت زةميلةكةي خؤي 

 بشكَينَيت، با خؤي ئيعالني ئةوة بكات ئةوجا قسة لةسةر ئةو بابةتة بكات، زؤر سوثاس.
 كي ثةرلةمان:ن/ سةرؤفائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي سوثاس، بةِرَيزان وةزيرة بةِرَيزةكان فةرموون.
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 اوات شيخ جناب/ وةزيري دارايي و ئابووري:بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.
من سةرةتا لةوةوة دةست ثَي دةكةم كة ئاماجني هاتين ئَيمة وةكو نوَينةراني حكومةت تةنها بؤ 
ِروونكردنةوةي ئةو ثرؤذة ياسايةية كة لة حكومةتي هةرَيم هاتووة، مايف زياد كردن و كةم كردني مايف 
ثةرلةماني بةِرَيزة، ئَيمة هاتووين تةنها ِروونكردنةوة بدةين بة ئَيوةي بةِرَيز، ثَيش ئةوةي بضمة ئةوةي كة 

ة ماددة موناقةشةكان لَيرة جةنابتان خانةنشيين جواب بدةمةوة، ثَيشنياري ئةوةش دةكةم ئَيمة ماددة ب
بيكةن بة موحةدةدي بؤ ئةوةي ئَيمة لة كاتي خؤيدا بة موحةدةد جوابتان بدةينةوة، ئةوةي كة بةِرَيزتان 
باستان كردووة لة ئاماجنةكاني ياساكةدا هةبووة ئةوةي كة باستان كردووة ئَيستا وةآلمتان دةدةمةوة، 

هةَلي دةطرَين بؤ ئةو كاتةي ماددةكة دَيتة ثَيشةوة لةو وةختة بةِرَيزةوة  ئةوةي كة لة باقي ماددةكاني تردا
ئةوةي لة توانامان دا بَي ثَيشكةشتاني دةكةين، بة نيسبةتي سندووقي خانةنشيين بة ثَيي ياساي ذمارة 

ئةم سندووقة بِرياري ياساي دةرضوونةكةي دةرضووة، وةكو ياسا هةية، تةفعيل  2006( لة ساَلي 27)
كراوة، ئامانج لةم ياسايةش كة باسي دةكةن لة ئاماجني ئةو ياسايةدا باسي تةفعيلي ئةو ماددةية دةكةن، نة

باسي ئةوةتان كرد كة هيين تةقاعودي بؤ كوَي ضووة، ثارةكاني بؤ تةقاعودي بؤ كوَي ضووة؟ ضةند ساَلي 
سياسي لةطةَل بِريين  ئةزمةي ئيقتيصادي لَيرة هةبووة بؤ ئةوةي مةشاكيلي ناوخؤي ئيقتيصادي و

بودجةي هةرَيم لةاليةن عرياقةوة ئةو نةقصانة بووة كة جةنابتان بة ئةنواعي ضارةكة مووضة و نيوة 
مووضة و ثاشةكةوت بيستووتانة، بةشَيكي زؤري ئةوة ثارةي بنوك لةطةَل ثارةي خةَلكي موقاويليش دا 

زؤري ضووة بؤ مووضة، اليزاليش ئةوةي كة ضووة بؤ مووضة ئةوةي كة لة خانةنشينيش دا بووة بةشَيكي 
وةردةطريَي تةعويزي ئةو نةقصي بودجةي ثَي دةكرَي كة ئَيستا هةية، هةموو ئةوانةش مةحفوزة، بة ناوي 
تةوقيفاتي تةقاعودييةوة لة وةزارةتي مالية تةسبيت كراوة وةكو ئةوانة دانراوة، لة طةجنينةي حكومةت 

بؤ دةعمي مووضة ئَيمة ئةو فةترةية بةكار هاتووة، لة ئاماجني ئةم  تؤمار كراوة، وةكو عةرزيشم كردن
ياسايةش كة دامانناوة باسي دروست كردن و ثارَيزطاري ئةو ئيستي(قاقاتانةي كة خانةنشينان هةيانة لة 
مةودوا دةستكاري سندووقي خانةنشني و ئةو ئيداعاتانةي كة لة ناو سندووقي خانةنشني دةكرَي نابَي 

بكرَي، تةعليقَيكيشم لةسةر ئةوة هةبوو باسي ئةوة دةكةن ئةوة ثَيويسيت بة ياسا نية،  دةستكاري
موزاعةفاتي ئةو طلةيي و طازندةيةي كة ئَيوة لةسةر ئاسيت مووضة لةسةر دةرماَلة لةسةر ثلة باآل، خوارتر، 

، لةبةر ئةوة خؤتان خانةنشيين هةتانة، بةشَيكي زؤري بة ياسا هةر لةم ثةرلةمانة موحتةرةمةوة دةرضووة
دةزانن ياسا بة ياسا دةطؤِرَي، ياسا تةعديل دةكرَي، لة دةرةجنام دا دروستكردني يان دةركردني قانوني 
تةقاعود موةحةدة لة كوردستان دا كة باقي هةموو ئةو ياسانةي كة بامسان كرد كة لةالي ئَيمة بة ثَيي 

ية ئةكسةريةتي لةم ثةرلةمانة بةِرَيزةوة دةرضووة، ( ياساي خانةنشيين دةرضووة، ثَيشموا9زانياري من )
ئةوة موختةسةري ئةو هينة بَي ئةوةي كة من تةئكيدي دةكةمةوة لةسةر ئيستي(قاقي تةقاعودي يان 
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غةيري تةقاعودي بة مووضة و ثاشةكةوتي مووضةشةوة ئةو رةقةم حيسابيانةي كة دةردةضَي بؤ دَلنياي 
تةسبيت بكرَي، لةبةر ئةوة لةو بارةيةوة هةموو خةَلك دةتوانَي دَلنيا بَي و هاووآلتيان هةموو ئةوانةي تَيدا 

ثةرلةماني بةِرَيزيش دَلنيا بَي، ئومَيدةوارم لةطةَل دةرضووني ئةو قانونةدا ئةم دؤخة ناهةموارةي كة 
 لةمةو ثَيش ديتمان هةمووي تَيثةِرَي، زؤر سوثاس.

 ان:ن/ سةرؤكي ثةرلةمفائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي سوثاس بؤ جةنابت، فةرموون.
 رَيبةر  امحد/ وةزيري ناوخؤ:بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةِرَيزان ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان.
ئةةةو  سةةتنس  يةةةكانس دةرخ سةبارةت بة هةبوونس يان نةبوونس ماددةيةك بة ناوى ئاماجنةكان وة هةبوونس هؤ

شةةَيك ثرؤذة ياساية، بة راى ئَيمة  ضةةوون بة يةةةكانس دةر يةةة هؤ مةةان وا بِريار بؤ جةنابتان دةطةرَيتةوة ئَيمة ثَي
كةةس  طةةس و ئيلتيزامَي سةةاكة طرين نةةاوةرؤكس يا يةَةرة  سةةتوومانة ل نةةن، وة وي جةةةنابتان دةزا هةةةروةكو  نينة لة ياسا 

ئةةةو يا نةةس  لةةة دةركرد مةةانج  كةةة ئا سةةاية زياتر بؤ حكومةت دروست بكةين كة ماددةيةك تايبةت بَينت بةوةى 
تةةةَيكس  بةةةتس دة بةةدةين با ثةةَس  شةةارةتس  طةةة ئي كةةة طرين ضيية، بؤية طرينطة بةراى ئَيمة مبَينَيتةوة، بايةتس تر 
يةةة،  شةةتس هة خانةنشينس نيشتماني ئَيستا لة زؤربةى وةزارةت لة ضةندين دامةزراوةى تر بةِرَيوةبةرايةتس ط

ئةةةو بةِرَيوةبةراية هةةةموو  نةةةوَى  هةةةموو بةِرَيوةبةرايةتس هةية، دةما نةةةوة وةو  كةةؤ بكةي شةةوَينَيك  لةةة  نةةة  تييا
مومتةلةكات و ئةو خةَلكةى كة سةبارةت بةو بةِرَيوةبةرايةتييانة بضَيتةوة سةر دةستةى خانةنشينس، بؤية 
هةةاتووة،  مةةةت  ثةةرؤذةى حكو كةةة  ئةةةوةى  زؤر طرينطة كة دةستةى خانةنشينس نيشتمانس زياد بكرَيتةوة وةكو 

ضةة طةةةى  لةةة بِر سةةتنةوةى بابةتَيكس تر كة  كةةة رَيكخ كةةردووة  شةةارةتس ثَي مةةةت ئي كةةةم حكو مةةاددةى ية لةةة  وارةم 
نةةةماى  سةةةر ب كةةة لة كةةردووة  بةةةوة  مةةان  مةةة ئاماذة تةةةكان، ئَي لةةة تايبة كةةان و ث فةةة بااَل خةةاوةن وةزي خانةنشينس 
هةةةر  تةةر  ئةةةوةى  كةةات  سةةت نا نةةةبَينت ثَيوي يةَةدا  مةةةى ت طةةةر ئة يةَةت، ئة مةةةت ب سةةااَلنس خز مةةة و  تةمةن و بِروانا

شةةار يةَةك ئي بةةةتس ر ئةةةو با يةةةك  سةةةر ض بنةما يةةة لة سةةايةكة ئةوة مةةاجس يا خةةوودى ئا ضةةونكة  يةَةت،  ةتس ثَيبكر
جةةةنابيان  يةةةى  ئةةةو را شةةتطريى  كةةرد ث شةةارةتس  ثَي شةةَيركؤ( ئي ئةةةوةى )د. بةةزامن  يةةةكان وا تةةةوة، بنةما دةخرَي

(ى 27ساى ذمارة )دةدةين، ئةو بابةتة وةكو خؤى لةسةر بنةماكان ئيشارةتس ثَيبكرَيت، ئةوةى تر بابةتس يا
ئةةةوة 2006ساَلس ) ( دةكرَيت ئةوة وةكو كاك )علس( ئيشارةتس ثَيكرد ياساى )بةركار( بكرَيتة )بنةما(، هةر 

يةةة 2006دةطرَيتةوة كة ياساى ) سةةازى ني (ة كة ئاماذةيان ثَيكراوة، خاَلَيكس تر كة ئةكة هةموو ثرؤذةى ضاك
ضةةةندين ئةمة هةنطاوَيكة لةسةر رَيطاى ثرؤذةى ضاكسازى ك يةةاتر  نةةة ز يةَةذة بةرفراوا ة هةنطاوَيكس دوور و در

ثةةرؤذة  سَيكتةرى تر دةطرَيتةوة، بةاَلم بؤ ضاكسازى ريشةيس لة هةموو بوارى خانةنشينس حكومةتس هةرَيم 
عةةرياق  لةةة  كةةة  ئةةةوةى  شةةَيوةى  ياسايةكس لةبةر دةستة، بؤ ئةوةى ثرؤذة ياسايةكس خانةنشينس يةكطرتوو هاو
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كةةةين، هةية شتَيك كة بؤ  سةةتانس دة لةةةمانس كورد شةةس ثةر كةةدا ثَيشكة نةةدةَيكس نزي لةةة ئاي كوردستان بطوجنَينت 
 زؤر سوثاس.   

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
كةةاك  سةةتس  وةزيرة بةِرَيزةكان قسةى تريان نيية بؤ ئةوةى ليذنةكانيش قسةى خؤيان بكةن، ثرسيارَيك بةرا

نةةدامانس ثة بةةةى ئة ئةةةوان )زياد( زؤر كةةة  خةةؤى  بةةؤ  مةةةت  كةةةى حكو لةةة ثرؤذة كةةرد  لةةةبارةوة  سةةةيان  لةةةمان ق ر
بةةة  نةةة  بةةؤ كردووتا تةةةكان  نةةة تايبة لةةة ليذ يةَةوة  يةَةت، ئ سةةتة ب كةةةن دة لةةةو رووة وة داوا دة يةةة،  يةةان هة خيربةَيك

 بةِرَيوةبةرايةتس، فةرموون.
 بةرَيز زياد جبار حممد: 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
ةتت ثَيكرد ثرؤذةكةى حكومةت بة دةستة هاتووة، بةاَلم ئةمة دواى طفتوطؤيةكس ديارة ئةوة جةنابت ئيشار

مةةاددةى ) كةةة  شةةةَيكس زؤر  ضةةَيوة 10زؤر موناقة لةةة ضوار كةةة  بةةووة  بةةاش  مةةان  مةةة، ثَي كةةراوة الى ئَي سةةبيت  ( تة
تةةةوة  سةةتةية كراوة ئةةةو دة جنةةةكانس  لةةة ئاما يةَةرةش  هةةةر ل يةَةت،  يةةك خبر مةةة ر بةةة بةِرَيوةبةرايةتيَيكس طشتيا ئة

 بةِرَيوةبةرايةتس طشتس، دووةم روونكردنةوة.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د. رَيواز

 كاك )زياد( موبةريرَيكس زياد ضس بووة؟ لةبةر ضس ئةوةتان كردووة ثَيتان باش بوو؟
 بةرَيز زياد جبار حممد:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
هةةاتووة، سةةتة  كةةردن  ديارة لة ثرؤذةكةى حكومةت بة دة طةةؤ  شةةتووينةتة طفتو مةةة طةي كةةة ئَي كةةا  لةةة كاتَي بةةةاَلم 

مةةة  شةةتس ئة يةةةتس ط ضةةس بةِرَيوةبةرا كةةة بؤ هةةةبووة  ئةةةوة  يةةانووى  لةسةر دواى موناقةشةَيكس زؤر كراوة، كة ب
مةةاددةى ) لةةة  ئةةةوةمان 10رَيك خبرَيت، بؤية  شةةا  لةةة ئاماجنةكاني يةةة  هةةاتووة، بؤ شةةتس  يةةةتس ط بةةة بةِرَيوةبةرا  )

مةةةت طؤِريوة كردووم بةةؤ حكو يةةةك  كةةة بارطراني بةةووة  ئةةةوة  كةةة  انة بة بةراَيوةبةرايةتس طشتس، زياتر بيانووة
يةةةتس  بةةووة بةِرَيوةبةرا بةةاش  دروست نةكةين، دةستةيةك كة لةئاست وةزارةت و ئةوانةوة بَيت، بةاَلم ثَيمان 

مةةان ( بةو 10طشتس بَيت سةربة وةزارةتس دارايس و ئابوورى، ئةوة لة ثَيشنيارى ماددةى ) مةةة رَيك شةةَيوةية ئَي
خستووة، دووةم ئَيمة ديارة ئةركس ثةرلةمان بَيجطة لة دةرضواندنس ياسا بريتيية لة ضاودَيرى كردن، ئَيمة 
كةةانس  ئةةيش و كارة ضةةاودَيرى  هةةةرَيم و  مةةةتس  لةةة حكو ضةةن  سةةايانةى دةردة ئةةةو يا لةوة تَيئةطةين كة هةرضس 

نةةةوةى حكومةت لةاليةن ثةرلةمانةوة ئةركس سةرةكس خؤمان ئةةةو كؤبوو مةةة  نةةةوة ئَي ة، بةاَلم بؤ تةئكيد كرد
مةةة  كةةرد، ئَي نةةةوةمان  بةةةِرَيزةكانا كؤبوو يةةرة  كةةةى وةز مةةةت و جَيطرة سةةةرؤكس حكو جةةةنابس  طةةةَل  كةةة لة
كةةرد  مةةةت  لةةة حكو مةةان  سةةاية، داوا تةئكيدمان كردةوة بؤ جدى بوونس ضاودَيريكردنس جَيبةجَيكردنس ئةم يا

يةَةك ج مةةانط جار سةةَس  لةةةمانس لةو كاتةيا  بةةدات ثةر يةَةك  يةَةك راثؤرت مةةانط جار سةةَس  سةةاية  ئةةةم يا بةةةجَيكردنس  َي
قةةانوونس  سةةس  سةةَييةم با كةةةين،  سةةاية ب ئةةةم يا بةةةجَيكردنس  كوردستان، بؤ ئةوةى  بتوانني باشز ضاودَيرى جَي
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بةةؤ  ئةةةوةمان  شةةنيارى  مةةة ثَي هةةةمان رؤذ ئَي خانةنشينس موةحةدى يةكطرتوو كرا لة هةرَيمس كوردستان، هةر 
ئةةةو حكو مةةادةكردنس  مةت بةِرَيزانس حكومةت كرد كة ئةوان ئاطاداريان كردينةوة نارد كة ئَيستا خةريكس ئا

مةةادة  كةةدا ئا هةةاتووَيكس نزي لةةة دا كةةة  سةةتان  هةةةرَيمس كورد ثرؤذة ياسايةن بؤ قانوونس خانةنشينس يةكطرتووى 
 دةبَيت، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 وثاس بؤ بةِرَيزتان، كاك )هَيظيدار( فةرموون.زؤر س

 بةرَيز هَيظيدار امحد سلمان:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

شةةتوينةتة  كةةة طةي كةةردووة، دواى  تةةة  ئَيمة وةكو ليذنةى دارايس ووشة بة ووشة خوَيندنةوةمان بؤ ئةو راثؤر
يةةس، مةةةت  قةناعةت دوايس ئةو راثؤرتة هاوبةشة نووسراوة لةطةَل ليذنةى دارا طةةةَل حكو كةةردووة لة سةةةمان  ق

لةةةمان  لةةس ثةر بةةة م يةَةك  نةةة قانوون بةِرَيز حكومةت خؤتان ئةم هةموو شتة ناياساييةتان كردووة، ئَيستا دةكة
دادةهَيننةوة، حكومةت وتس وةختس خؤى ئةو حوكمانةى كة بةشدار بوون لة حكومةتدا هةندَيك شتيان بؤ 

بةةةوة لةةة  كةةراوة ث ئةةةو  خةةاترى  بةةؤ  ئةةةم و  بةةة  خةةاترى  طةةة  بةةةكان رَي نةةاتوانني حز سةةتا  بةةةم دراوة، ئَي لةةة  دراوة ث
يةَةك  حكومةت نادةن بة قووةت كار بكةن، ئَيمة داوا لة ثةرلةمانس بةِرَيز دةكةين ئةم قانوونة دةربكةن قوةت
نةةة  بداتة حكومةت ئةو شتانةى كة بة ناقانوونس كراوة بة رَيطةى ثرؤذةى ضاكسازى بكةين، بؤية ئةم قانوو

نةةةى لة ثةرل سةةةرؤكس ليذ جةةةنابس  طةةةر  ةمانةو ئَيمةش ثشتطريى حكومةت دةكةين ئةو ضاكسازيية بكات، ئة
دارايس رَيطة بدات لةسةر دوو دةستة الدراوة كراوةتةوة بةِرَيوبةرايةتس طشتس ئَيمة خؤمان وتومانة قانوونس 

يةة يةَةت، ضاكسازيية لةطةَل ئةوة نني زؤر خةرجس بكرَيت زؤر ثؤستس تر بدرَيت و هةيكةل سةةت بب تةةر درو ةتس 
يةةةك  تةةة بةِرَيوةبةرايةتي شةةس ببَي شةةينس سندوقةكة ئةةس خانةن يةةة  خةةؤى هة ثةلة بكرَينت بةِرَيوةبةرايةتييةكة 
كةةات،  شةةرافس ب كةةات، ئي يةةةتس ب سةر بة بةِرَيوةبةرايةتس طشتس وةزارةتس دارايس ضاودَيرى بكات وة بةِرَيوةبةرا

كةةة ث يةَةت كارة سةةت بب كةةةوزَيت و ئةم بةِرَيوةبةرايةتيية درو نةةط دة يةَةت درة سةةندوق ب طةةةر  يةَةت، ئة تةةر دةب لةةة  ة
بةةؤ  كةةة  كةةرد  مةةةت  لةةة حكو شةةمان  رةنطة طومانيش هةبَيت نةكرَى ئةسلةن، ئةو روونكردنةوةمان هةبوو طلةي

حةةازرة 12) كةةة  شةةتوون قانوونة يةَةرة داني نةةةى ل كةةة ئةوا بةةةِرَيزيان  سةةتان،  لةةة كورد ( قانوونس تةقاعودى هةية 
 وونةش دَيتة ثةرلةمانس كوردستان، سوثاس بؤ ئةم دةرفةتة.لةدواى ضاكسازى ئةو قان

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
نةةةى   لةةةمان متما لةةة ثةر كةةة  سوثاس، )د. ئامانج( دةيةوَيت قسة بكات راستة )د. ئامانج( لةو وةزيرانة نيية 

بةةة يةةة، لة كةةس هة سةةاية خيربةَي ثةةرؤذة يا ئةةةم  لةةةناو  بةةةاَلم  يةَةدراوة،  كةةات، ث سةةة ب يةَةدةدةين ق فةةةتس ث ئةةةوة دةر ر 
 فةرموون.
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 :رحيمئامانج د. بةرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

يةةس ) ( 1تةنها يةك تةوزيح لةسةر ئةو قسانةى بةِرَيز كاك )رَيبةر( باسس كرد بةثَيس قانوونس وةزارةتس دارا
شةةينس ( بةِرَيوةبةرايةتييةكس طشتس هةية ثَيس دةَلَي2010(ى سَلس )5مارة ) شةةتس خانةن ن بةِرَيوةبةرايةتس ط

طةةةورةتر  ضةةاالكييةكانس  ئةةةرك و  شةةينيية  شةةتس خانةن ئَيستا بةثَيس ئةم ثرؤذة ياساية ئةم بةِرَيوةبةرايةتس ط
سةةس  تةةةوة با مةةن خوَيندومة شةةتووين  مةةة تَيطةي ئةةةوة ئَي كةةو  يةةة وة سةةتا هة كةةة ئَي دةبَيت فراوانز دةبَيت لةوةى 

يةَةت، بةِرَيوةبةرايةتس دةكرَيت، بةاَل سةةت بكر م حكومةت داوى كردووة كة دةستةى خانةنشينس نيشتمانس درو
كةةوَي  لةةة  شةةتيمانيية  شةةينيية ني سةةتةى خانةن ئةةةو دة ضونكة ئةرك و ضاالكييةكانس طةورةتر دةبَيت بة خؤى 

ئةةة 2006(ى ساَلس )27هاتووة لة قانوونس ذمارة ) ئةةةم هةي ( هاتووة، بؤية لَيرة تةفصيلةكةى باس نةكراوة 
شةةتيية سةر  يةةة ط ئةةةو بةِرَيوةبةرايةتي ضةةونكة  نةةاكرَى،  يةَةك  هةةيض زيادة ئةةةبَس وة  ئةةابووريي  بة وزارةتس دارايس 

ئةةةم  بةةؤ  ئةةةبَيت  نةةةقل  كةةس  مةةةوقول و ميال غةةةير  مةةةوقول و  لةةةكاتس  بةةؤ مومتة يةةة  خانةنشينييةى ئَيستا هة
سةةاب ( باسس كرد سندوق فةرقس كاظمهةةيئةية، بة نسبةت سندوقةكةوة كة بةِرَيز كاك)د. ضيية لةطةَل حي

سةةندوقةكة  لةةة  تةةةوة  تةةةودير ئةبَي تةةةكانس  يةةةعنس واريدا يةَةت،  تةةايس ثَينا يةةس كؤ سندوق بة ئينتيهاى ساَلس دارا
يةَةت 13/12ئةثارَيزرَي بةثَيس قةوانينس مةوازةنة   سااَلنة لة ) يةَةت دةب يةةس د تةةايس دارا (ى هةر ساَلَيك كة  كؤ

تةةةعاقودى داهات هةمووى تةدوير نابَيتةوة بؤ ساَلَيك  تةةةوقيفاتس  ئةةةوةى  بةةةر  دةضَيتةوة طةجنينة، بةاَلم لة
بةةؤ  تةةةوة  تةةةدوير ناكرَي كةةة  يةةةعنس داهاتة يةَةت،  خةةؤى دةب ئةخرَيتةوة ئةو سندوقة ئةو سندووقة بةردةوامس 
يةةس  تةةس دارا لةةة وةزارة خةزَينة لة كؤتايس ساَلس دارايس ئةمة فةرقس بةينس حيسابَيكس كة قةيدى تَيدا دةكرَى 

سةةن يةةة )يةةاخود  صةةيلَيكس زؤر زؤرى هة سةةندووقة تةفا ئةةةو  يةَةت،  تةةةقاعوودى 6دوق دةب قةةانوونس  مةةاددة   )
سةةاَلس) حةةةدى  نةةةرى وةزارةت  2006موة كةةة نوَي يةةدارة دةدا  سةةةكةى ئ كةةردووة مةجلي سةةس  صةةيل با بةةة تةف  )

يةةةى تَيدا ضةةونكة ثَيشمةرطةى تَيداية، نوَينةرى وةزارةتس ثالن دانانس تَيداية، نوَينةررى وةزارةتس داخيل يةةة، 
بةةة  تةةةنها  كةةراوة،  ئَيستا بةِرَيوةبةرايةتيية طشتييةى كة لة وةزارةتس دارايية ئةرك و ضاالكييةكةى تةحديد 
كةةة  طةةة و ية ضةةةندين فةرمان شةةمةرطة  لةةة ثَي هةةةر  كةةرد  سةةتان  زياتر بؤ مؤزةفس مةدةنس ئَيستا وةكو خؤتان با

سةةةربةخؤيانة تةقاعوودية شةةمةرطة  تةةس ثَي لةةةناو وةزارة كةةة  يةةة  كةةاهة مةةةزراوة  ،كةةة دة نةةة دا ئةةةوةى ئةوا بةةؤ 
بةةَس  سةةةربازى  لةةة  بكرَينةوة لة يةك سندوق كؤ بكرَينةوة، يةعنس هةر كةسَيك كة تةوقيفاتس تةقاعوى دةدا 

 هَيزةكانس ئاسايشس مةدةنس بَيت دةضَيتةوة ناو ئةم سندوقة، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس 

هةةةمووتان سوثاس بؤ جةنا نةةاوى  سةةني،  جةةةنابتان دةنوو نةةاوى  مةةة  كةةة ئَي سةةيبوو  نةةاوت نوو بت، كاك )سروان( 
 ئةخوَينينةوة ئةَلَيني كةمسان لةبري نةضووة، فةرموون.

 
 



 109 

 بةرَيز سروان حممد علس:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

يةة ئةةةو مادة طةةةر  كةةةم، ئة مةةاددةى ية نةةس  بةةؤ البرد بةةوار(م  بةةةِرَيز )د.رَي هةةاوراى  سةةت  تةةةواوى مةةن درو بةةة  ةش 
طةةةى  النةبردرا، من بةراستس وشةةى يةكسانس دادثةروةرى لة بِرطةى يةكةمدا دةمةوَيت البدرَيت ضونكة بِر
نةةةماكانس  سةةتةكردنس ب خةةؤى بةرجة يةةا  يةةةك مادة لةةة  يةةةكزن  ضةةةوانةى  خةةؤى ثَي ضةةوارةم  طةةةى  كةةةم و بِر ية

سةةتنة ضةةوارةم رَيكخ طةةةى  لةةة بِر ضةةس  كةةةين كة ثةةةروةرى داوادة سةةانس داد فةةة يةك خةةاوةن وةزي شةةينس  وةى خانةن
بااَلكان، خؤمان كؤمةَلطامان كردؤتة دوو بةش، ثلة بااَل و ثلة نزم، بؤية يةكسانس و دادثةروةرى البدرَيت وة 
هةةةموو  كةةة  كةةرد  ئةةةوةى  كةةة داواى  شةةناوم  يةةد( خؤ كةةاك )اوم يةك، ئةوةى تريش دروست هاراى براى بةِرَيزم 

 ز ئَيمة.ثةرلةمانتاران ئةوانةى بؤ شكاندنس يةك
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس 

 ئَيستا شوَينس ئةم ماددةية نيية.
 بةرَيز سروان حممد علس:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
مةةن  يةةة،  ئةةةو ثريؤزي يةةة و  ئةةةو جواني يةَةذووة و  ئةةةو م يةك شت ئةطةر رَيطة بدةن، ضونكة ثَيم خؤشة ئةورؤ 

 مار بكةم ئةطةر روخسةت بدةن.وةكو ثَيشمةرطةَيك بؤ خؤمس تؤ
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 فةرموو.
 بةرَيز سروان حممد علس:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
مةةادةبوونس  بةةة ئا هةةةمووتان و  هةةةر  ضةةاوى  لةةةثَيش  يةةك و  من سوثاسس خوا دةكةم كة يةكةم كةسم لةسةر ما

مةةةو كةةة نا شةةمةرطةيةم  ئةةةو ثَي هةةةمووتان  شةةني هةةةر  طةةةَل خانةن كةةرَيم لة شةةني ب لةةةمانتار خانةن كةةو ثةر َيت وة
 كردنس ثَيشمةرطة نيم، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس بؤ جةنابت، بةَلَس زؤر سوثاس دةضينة سةر ماددةى دووةم، فةرموون.

 بةرَيز سوسن حممد مريخان:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

ئةةةنفالكراوان و بةشس دوو شةةةهيدان و  كةةارى  كةةةس و  نةةس  تةةةكانس مرياتطرا ةم: رَيكخستنةوةى ماف و ئيمتيازا
 زيندانس كراو و طرياوانس سياسس.

 (:2ماددةى )
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مةةارة ) سةةا ذ هةةةردوو يا يةةازاتس  لةةةنَيوان ئيمت نةةةوة  سةةاَلس )9يةكةم: راطرتنس كؤكرد كةةراو 2007(  هةةةموار  (ى 
سةةاَلس )1رى شةهيدان و ئةنفالكراوان و ياساى ذمارة )تايبةت بة ماف و ئيمتيازاتس كةس و كا (ى 2011(ى 

لةةةَيكس  كةةارى ث هةمواركراو تايبةت بة ئيمتيازاتس زيندانس كراو طرياوى سياسس كوردستانس بةدةر لة كةس و 
سةةاى  طةةوَيرةى يا بةةة  شايستة كة زياتر لة يةك شةهيد يان ئةنفاليان هةية بة رةضاو كردنس شايستة بوونيان 

 ينس بةركار.خانةنش
سةةس  طةةرياوى سيا نةةدانيان و  دووةم: يةكخستنس مافس ئيمتيازاتس كةس و كارى شةهيدان و ئةنفال كراوان و زي

 لة هةرَيمس كوردستان لةبةر رؤشنايس ياسا بةركارةكان.
يةةانس  ئةةةنفالكراوان و قوربان شةةةهيدان و  نةةس  سةةةرجةم مرياتطرا يةةس  مةةافس دارا يةةان  مةةردن  كةةاتس  لةةة  سةةَييةم: 

ئةةةوة  جينؤسايد كةةرَين  شةةان دة كة بؤ لةمةودوا بة طوَيرةى ياساى خانةنشينس بةركار ئةو مرياتطرانة دةستني
مةةارة  سةةاى ذ بةةةثَيس يا سةةوودمةندان  ئةو مافة دارايية كؤتايس ثَيدَيت و ناطوازَيتةوة بؤ كةسانس ديكة جطة لة 

 عرياق.-مس كوردستان( ياساى ماف و ئيمتيازاتس تاقانةكانس جينؤسايد لة هةرَي2015(ى ساَلس )9)
ضوارةم: بِرطةى سَييةمس ئةو ماددةية بةر مرياتطرانس زيندانيانس كراو طرياوى سياسس جَيبةجَس دةكرَيت بة 

 ثيادةكردني ياساى خانةنشينس بةركار لة هةرَيمس كوردستان.
نةةةوة بةةااَل و توَيذي نةةدنس  ئةةابوورى و خوَي يةةس و  تةةةكانس دارا سةةةر وةزارة سةةتة لة جةةةم: ثَيوي سةةتس و ثَين ى زان

ثةروةردة و تةندروستس بة هةماهةنطس وةزارةتس كاروبارى شةهيدان و ئةنفال كراوان رَينمايس دةربكةن بة 
مةبةستس رَيكخستنةوةى لة ئةستؤ طرتنس حكومةت بؤ خةرجس ضارةسةرى تةندروستس و خوَيندنس كوِر و 

ةميانطا و زانكؤ حكومس و ئةهلييةكان كض و هاوسةرى شةهيد كة هاوسةرطريى نةكردؤتةوة لة قوتاخبانة و ث
مةةاددةى  لةةة  طةةةى دووةم  شةةنايس بِر بةةةر رؤ بةةوون لة سةةتة  لةناو هةرَيمدا و دةستنيشان كردنس مةرجةكانس شاي

 (.2007( ساَلس )9( وة ياساى ذمارة )7)
مةةةكا لةةة حوك نس شةشةم: ثاككردنةوة و هةَلوةشانةوة و ماف و ئيمتيازاتس مرياتطرى ئةو كةسانةى كة بةدةر 

ئةةةنفال 2007(ى ساَلس )9ياساى ذمارة ) (ى هةمواركراو ياساى ماف و ئيمتيازاتس كةس و كارى شةهيدان و 
ئةةةجنام  ئةةةنفالكراوان  شةةةهيدان و  يةةرى  شةةتس وةز بةةة سةرثةر كراوان و سوودمةند بوون لةاليةن ليذنةَيكةوة 

 دةدرَيت.
نةةدانس حةوتةم: ثاككردنةوةى و هةَلوةشاندنةوةى ئيمتيازاتس زيندانس ك بةةةناوى زي كةةة  سةةس  طةةرياوى سيا را و 

مةةةارة ) سةةةاى ذ مةةةةكانس يا ضةةةةوانةى حوك سةةةس بةثَي طةةةرياوى سيا سةةةاَلس )11كةةةرا و  هةةةةمواركراو 2011(ى  (ى 
ئةةةجنام  ئةةةنفالكراوةكان  شةةةهيدان و  يةةرى  شةةتس وةز بةةة سةرثةر كةةةوة  يةةةن ليذنةَي بةةوون و لةال سةةوودمةند 

 دةدرَيت.
 ؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز هيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةر

كةةا،  يةةة ب ئةةةو ماددة بةِرَيزان ئَيستا هةر بةِرَيزَيك دةيةوَيت ناوى خؤى تؤمار بكات، بؤ ئةوةى طفتوطؤ لةسةر 
يةةةوَى  ئةةةوةى ئة كةةةين  تةةان ىَل ئة سةةرَى، تكا لةةةمان بنو سةةكرتَيرى ثةر بةةةِرَيز  يةةةن  با دةست بةرز كاتةوة تا لةال
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سةةت كةةات دة مةةار ب خةةؤى تؤ نةةاوى  سةةتا  كةةات ئَي طةةؤ ب بةةةِرَيزان طفتو بةةةِرَيزان،  سةةَس  كةةان دةنو تةةا ناوة نةةةنَس  يش دا
كةةةن،  يةةة ب ئةةةو ماددة ئةندامانس ثةرلةمانس كوردستان ئةم بةِرَيزانة ناويان تؤمار كردووة تا  طفتوطؤ لةسةر 
كةةاك  لةَةَين،  مةةان ب سةةرابوو ثَي نةةاو نةنوو طةةةر  تةةر ئة نةةةوة دوا تكاتان ىَل ئةكةين هةر بةِرَيزَيك ناوةكةى ئةخوَيني

خةةان، )علس( شةةنا(  سةةؤران(، )ئا ، كاك )عبدالستار(، كاك )د.حمس الدين(، كاك )د.شَيركؤ(، )بدرية( خان، كاك )
كةةاك ) خةةان،  ثةةاك(  بةةةَلَين(، )رو كةةاك ) خةةان،  مااان)شنؤ( خان،)شريين(  كةةاك  عث صةةر(،  مةةال نا كةةاك ) سةةَيدةرى(، 

خةةان شةةريين(  طةةؤران(، ) كةةاك ) شةةايان(  شةةاخةوان(، )د. كةةاك ) كةةاك )هَيرش(، كاك )سةركؤ(،  خةةان،  سةةتان(  ، )طلو
كةةاك  شةةةوا(  كةةاك )ثَي مةةن(،  كةةاك )به خةةان،  هةةةذان(خان، )رؤذان(  خةةان، ) شةةنؤ(  هةةاورَى(، ) كةةاك ) كةةاروان،  (
نةةزار(،  كةةاك ) نةةا(،  كةةاك )زا يةةدان(،  )د.رَيبوار(، كاك )د.سعيد(، كاك )سةروان(، كاك )حاجس سفني(، كاك )د. ز

هةةس(، كاك )هيمداد(، كاك )رزطار(، كاك )جالل(، كاك )رزطا ر عيسا(، كاك )عبدالسالم(، )سلمس( خان، كاك )را
 )كلستان باقس(، كاك )مسلم(، كاك )رزطار( نوقتة نيزامة، فةرموون.         

 :عيسي سوار بةرَيز رزطار
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

يةةتنازامن ض عورفةكة مؤلةتس قسة كردن وةك سةعات واية، لةوبةرةوة دةست ثَيدةكات لَيرةوة خالص   ،دةب
 ئةطةر بكرَينت يةك ناو لةوبةر يةك ناو لةم بةر، سوثاس.

 بةِرَيز هيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:
نةةدامَيكس 88تةنزميس ئةكةين، بةِرَيزان بةثَيس ماددةى ) هةةةر ئة (ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانس كوردستان 

سةةتا  ( دةقة طفتوطؤ لةسةر2بةِرَيزى ثةرلةمان بؤى هةية ) ئةو بابةتة بكات بابةتس طفتوطؤ كردنة، بؤية ئَي
 كات ئةطرينةوة رَيطة نادةين لة دوو دةقة زياتر بَيت، تكاية ثابةند بن ثَيوةى، كاك )بهمن( فةرموو.

 بةرَيز بهمن كاك عبداللة امحد: 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

هةةةم شةةةهيدان  نةةة تةبعةن الى ئَيمة ئاشكراية خانةوادةى سةربةرزى  تةةة وة ئةوا لةةةم واَل قةةةرزاريانني  وومان 
يةَةت،  بةةؤ بكر سةةنايان  لةَةةتس ئستي خةَلكس بةناز و رَيز لَيطرياوى ئةم واَلتةن وة دةبَي لة هةموو شتَيكا ئةوان حا
ئةةةوان  شةةةهيدان  نةةةى  نةةة ليذ كةةةى هات طةةةَل جَيطرة شةةةهيدان لة يةةرى  خةةؤى وةز كةةاتس  كةةة  يةةة  سةةةَيك هة ق

مةةة،  بةةة ئَي نةةةوةَيكيان دا  كةةاك روونكرد بةةةِرَيز  يةةان  كةةرد وت سةةةمان  يةةس ق نةةةى دارا طةةةَل ليذ مةةة لة كةةة ئَي يةةس  دوا
هةةاتووة  سةةَييةما  خةةاَلس  لةةة  كةةة  يةةة  )ئامانج رةحيم( و برادةرى وةزارةتس دارايس وتووياانة ئةو رَينمايية وا ني
سةةةر  ضةةَيتة  تةةر دة سةةيكس  سةةةر وار بةةؤ  سةةتنةوةى  شةةةهيد طوا كةةةمس  سةةس ية يةةةعنس وار نةةس وارس،  كةةاتس مرد

( و ذمارة 9ى دةبِرَى، ئةطةر واية داواكارين ئةوة نةبِرَى بؤ وارسس يةكةم كة بةثَيس ياساى ذمارة )تةقاعوود
يةةس و 11) تةةةكانس دارا ئةةةَلَس )وةزارة هةةاتووة  جةةةما  خةةاَلس ثَين لةةة  يةَةرة  طةةة ل ( ديارى كراوة، خاَلَيكس تر كة طرين

بةةارى  خوَيندنس بااَل و توَيذينةوةى زانستس و ثةروةردة و تةندروستس بة تةةس كارو طةةةَل وةزراة هةةةنطس لة هةما
ئةةةم  يةةة  ثةةَيم وا مةةةت(  نةةس حكو سةةتؤ طرت لةةة ئة سةةتنةوة و  سةةتس رَيكخ بةةة مةبة كةةةن  مةةايس دةردة شةةةهيدان رَين
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جوملةية تةواو نيية لة ئةستؤ طرتنس حورمةت ضيية، خؤيان حكومةتن بابنووسرَى )لة ئةستؤ طرتنس ئةو 
يةةة هةةةر  شةةةهيدان  كةةارى  كةةةس و  سةةتيانةى  مةةة ثَيداوي يةةةوة( ئَي كةةةى خؤ تةةة تايبةةةندة يةةةن وةزارة كَيك لةال

تةةس  كةةة وةزارة بةةوو  طةةريى خوارد تةةةوة  ئةةةو طرف سةةت  شةةةهيدان بةدة تةةس  بةةردووا وةزارة سةةااَلنس را لةةة  نةةني  دةزا
سةةتس  تةةس تةندرو يةَةدةكرد، وةزارة ثةةارةى ل بةةااَل داواى  نةةدنس  يةَةدةكرد، وةزا داواىخوَي كةةة ثةةارةى ل تةةر  تةةةكانس  رة

تةةة  قةةةرزَيكس زؤر دةها بةةوو  شةةةهيدان  تةةس  لةةة وةزارة يةةان  بةةوون داواكار سةةوودمةند دة لةةةوَى  شةةةهيد  لةَةة  مندا
سةريان، بؤية دةكرَى ئَيستا لةم ياساية ئةوان لة ئةستؤى بطرن راستةوخؤ وةزارةتةكانس دارايس و ثةروةردة 

لةةة و خوَيندنس بااَل و تةندروستس، خاَلَيكس تر كة داواكا كةةة  رم ئيزافة بكرَى لةطةَل خاَلس شةشةم و حةوتةم 
مةةوودة  سةةس  نةةدانيانس سيا سةةتس زي شةةةهيدان و لي سةةتس  نةةس لي تةةاو كرد بةةؤ ثاك هةردووكس ليذنة دروست دةكرىََ 

يةَةت )120( رؤذ ديارى كراوة بؤية ثَيشنيار دةكةم )60ديارى بكرَى خؤى ياساكة ) بةةؤ 60( رؤذ ديارى بكر  )
تةةاو 60)جَيبةجَيكردنس ياساكة  بةةؤ ثاك كةةرَى  سةةت ب لةةة درو يةةة بةثة ئةةةو دوو ليذنة يةَةت  يةةارى بكر ( رؤذى تر د

 كردنس ليستس شةهيدان، سوثاس.
 بةِرَيز هيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:

 سَيدةرى( فةرموو.عثمان كاك )
 كريم سوارة: عثمانبةرَيز  

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
سةةَي2ديارة ماددةى ) شةةةهيدان و ( بِرطةى  نةةس  سةةةرجةم مرياتطرا يةةس  مةةافس دارا نةةس  يةةا بِري مةةردن  لةةةكاتس  يةم 

ئةةةو  بةةةركار   شةةينس  سةةاى خانةن بةةةطوَيرةى يا مةةةو دوا  بةةؤ لة كةةة  سةةايد  يةةانس جينؤ كةةراوان و قوربان ئةةةنفال 
فةةة  ئةةةو ما ئةةةوة  سةةيويةتس  يةَةرة نوو كةةرَين ل شةةان دة سةةيويةتس دةستني كةةة نوو كةةرَى،  شةةان دة مرياتطرانة دةستني

مةةارة )داراييي سةةاى ذ بةةةثَيس يا سةةوودمةندان  لةةة  (ى 9ة كؤتايس ثَيدَيت و ناطوَيزرَيتةوة بؤ كةسانس ديكة جطة 
يةَةرة 2015ساَلس ) سةةتة ل يةةة ثَيوي سةةتان، بؤ ( ياساى ماف و ئيمتيازاتس تاقانةكانس جينؤسايد لة هةرَيمس كورد

و واريسانة بة روونز ئيشارةتس ئيشارةت بةوة بدرَيت كة كض و كوِر دايك و باوك خوشك و برا بطرَيتةوة ئة
شةةكردنس  نةةس با ضةةاو طرت بةةةر  لةةة لة هةةةروةها  يةةة،  سةةتةواذةكةيا هة لةةة دة يةةةك  ئةةةوة نارووني بةةةر  بةةدرَيت، لة ثَي
خةةةَلك  يةةة  جةةار هة مووضةكانيان وة هةروةها بة لةبةرضاو طرتنس يةكسانس لة ماف و ئيمنيازاتةكانيش زؤر 

شةةدا خانووى بؤ كردراوة هةر شةهيدة خةَلك هةية م هةةةمان كاتي لةةة  ووضةكةى زؤر زياتر لة شةهيدَيكس تر 
 ناوى ثريؤزى شةهيد هةر شةهيدة و ئةنفال هةر ئةنفالة، سوثاس.

 بةِرَيز هيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: 
 سوثاس، كاك )علس محة صاحل( فةرموو.
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 بةرَيز علس محة صاحل: 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

سةةَي شةةةهيدان و مةةاددةى  كةةارى  كةةةس و  يةةةكس الى  بةةةركار قةلةقي شةةينس  سةةاى خانةن يةَةت يا كةةة دةَل ئةةةوة  يةم 
كةةةى  تةةةوة، فيكرة ئةنفالكراوان دروست كردووة كة ئةمة ئةوةى كة بةتةمةنة لة كةيةوة ئةيطرَيتةوة نايطرَي

ئةةةوتري يةَةس  كةةة ث شةةةهيدان ئَيمة ئةوةية ووة زؤر بةروونس ثَيويستة لَيرة وةاَلم وةربطرين، ئةوةى  سةةس  ت وار
كةةو  تةةا وة طةةرن  ضةةة وةردة عيبارةتة لة بةِرَيزان دايك باوك كوِر خوشك برا و كض و كوِر، ئةوةى كة ئَيستا موو
يةةة،  لةةةوة هة نةةةى ئةنفا لة ذيانا مابن بة هيض شَيوةَيك مووضةكانيان نابِردرَيت، ئةوةى كة ثةيوةندى بة تاقا

ئةةةوة د يةةة  يةةة، بؤ خةةؤى هة بةةةتس  سةةايةكس تاي نةةةمَينَس، ئةةةوة يا يةةةش  ئةةةو قةلةقي تةةةوة وة  يةَةت روون كرَي ةب
لةةة  يةَةت  نةةةقل بب نةةةوة  بةةؤ  شةةةهيدان  شةةس  كةةة معا يةةة  سةةتيا هة لةةة را يةةا  قةلةقييةك هةية من ثرسيار ئةكةم ئا

طةةرَى ) يةةة؟ 70ئَيستا، بؤ منونة معاشس باثريى وةر يةةان ني يةةة  شةةتس واهة بةةووبَي،  شةةةهيد  سةةتا  ثةةَيش ئَي سةةاَل   )
خةةاَلَي نةةةوة،  بةةةكار بؤمان روون كة نةةةوة  شةةةى ثاككرد شةةوَينَيك و ضةةةند  لةةة  يةَةت  بةةاس بكر طةةة  كةةة طرين كةةة  كس 

لةَةس  لةةة خ تةةةواو،  شةةانةوة(  لةَةَس )هةَلوة كةةة دة يةةادة  هةةةر ز كةةة  هاتووة، جارَى لة خاَلس شةشةم وشةى ثاككردنةوة
عةةةن حةوتةميشا ثاككردنةوةكة بكرَيت )ثَيداضوونةوة(، ثرسيارَيكس تريش لة بةِرَيز وةزيرى شةهيدان، تةي

يةةا  لةةةكاتس دز بةةؤ دزى  ضةةووة  يةةة  خةةةَلك هة نةةدَيك  سةةتةحةق هة ئةمة زؤر طرينطة بة دةرهَينانس خةَلكس نامو
شةةةهيدى  حةةةقيقس و  شةةةهيدى  كةةة  كةةردووة  يةةارى  تةةان د يةةة، ميكانيزميك شةةةهيد هة بةةة  كوذراو ئَيستا كراوة 

سةة ئةةةم كة تةةةنها  مةةة  يةةان ئَي يةةة  يةَةك هة يةةةعنس ميكانيزم نةةةوة،  يةةا ئةكة يةةةك ج لةةة  خةةةين، ساختة  يةَةك دة انة ر
مةةة  كةةة ئة سةةاية  ئةةةم يا طةةةكانس  لةَةة طرين لةةة خا يةةةكَيك  يةةة وة  ئةةةركَيكس زؤر طةورة ضونكة ئةوة من ثَيم واية 

 خواستس شةهيدان و ئةنفالكراوانس فعليشة، سوثاس.   
 بةِرَيز هيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك )د.شريكؤ( فةرموو.
 :مصطفىودت بةرَيز شريكو ج 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
من تَيبينيةكم لةسةر ماددةى دوو، باس لة بِرطةى دووةما بَيطومان تاوانةكة دةوَلةتس عرياق كردوويةتس وة 
ئةةةبَيت  مةةرؤظ  مةةاف و  شةةَيلكارى  سةةايد و ثَي بةةةتس جينؤ بةةة تاي كةةا  تةةاوان دة كةةة  لةَةةت  يةةا دةو هةةةموو دونيا لةةة 

كةةةم  دةوَلةتيش تةعويزةكة بداتةوة وة ئةةةوة ب فةةةى  مةةةوَى ئيزا دةوَلةتيش حةقةكة دابني بكات، بؤية من ئة
مةةاف و  سةةتنس  ئةةةَلَيت رَيكخ كةةة  مةةا دواى  طةةةى دووة لةةة بِر كةةرَى  فةةة ب ئةةةوة ئيزا كةةة  كةةةم  ئةةةوة ب شةةنيارى  يان ثَي
لةةة  سةةس  نةةدانيانس سيا كةةةوتووةكان و زي يةةان لَي ئةةةنفالكراوةكطان و ز شةةةهيدان و  كةةارى  كةةةس و  يةةازاتس  ئيمت

بةةة  هةةةرَيمس نةةس  سةةت كرد يةَةت ثةيوة فةةة بكر يةَةرةوة ئيزا بةةةركارةكان و ل سةةا  شةةنايس يا بةةةر رؤ سةةتان، لة كورد
كةةة  يةةاترة  سيستةمس بةخشس عرياقس بؤ لةبةر ئةو بوو  بيست و ثَينج ساَلس تر درَيذ كراوةتةوة برة كةشس ز

هةةةزارة حةوت سةد و ثةجنا هةزارة، لةكاتَيكا ئةوةى هةرَيم تا ساَل و شتَيكس ماوة وة بِرةك سةةةد  يةَةنج  ةشس ث
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بةةة  كةةة  ئةةةوةى  نةةةك  يةةة  بةثَيس قانوونس دةوليش بَس تاوانبار دةبَيت تةعويزةكة بداتةوة كة دةوَلةتس عرياقي
 شَيوازَيكس تر ضارةسةرى بؤ بدؤزرَيتةوة، سوثاس.   
 بةِرَيز هيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك )هيمداد( فةرموو.
 يمداد صباح بالل:بةرَيز ه 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
لةةةمانتارَيك  ضةةةند ثةر يةةةن  مةةن لةال نةةةوةى  كةةةم روونكرد بةةةِرَيزةكان دة يةةرة  هةةاتنس وةز بةةةخَير  شةةةكس  ثَي

كةةاك ) مااانطفتوطؤى لةبارةوة كرا، دةمةوَيت ثشتطريى لة كاك )بهمن( كاك )علس محة صاحل( و  سةةَيدةرى(  عث
 بكةم، زؤر سوثاس.

 امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز هيمن 
 سوثاس، كاك )سعيد( فةرموو.

 تةتةرخان:مصطفى بةرَيز سعيد  
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

كةةرَينت  سةةتس دة ثةةةروةردةيس تةندرو من تَيبيين لةسةر بِرطةى ثَينجةم هةية كة باس لة خؤطرتنس خةرجس 
شةةة ضةةس  كةةوِر و ك كةةة  شةةةهيد دةراوة  سةةس  بةةةاَلم ئيشارةت بة وار تةةةوة،  شةةووى نةكردبَي طةةةر  سةةةرى ئة هيد هاو

شةةةهيدى  سةةس  وارسس شةرعس شةهيد دايك و بابيشة خاستةن لة مةجاىل تةندروستس حةقة ئيشارةت بة وار
 دايك و باوكيش بدرَينت، سوثاس.

 بةِرَيز هيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك )شاخوان( فةرموو.

 :رؤوف مصطفى بةرَيز شاخةوان
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

ئةةةنفال 2من لةسةر ماددةى دوو وة بِرطةكانس ماددةى ) شةةةهيد   نةةاوى  ( تَيبينيم زؤر بةتايبةتس ئةوةى كة 
ئةةةو  نةةةوةى  بةةة ثاككرد يةةان  سةةازى  بكرَيتة ناو ليستَيكةوة كة مناقةشةَيكس زؤر دةكرَى، لَيرةيا بة ليستس ضاك

ئةةةكرَى ليستة ناو ئةهَينرَيت، لة  ئةةةنفال  شةةةيد و  كةةارى  كةةةس و  لةةة  راستيا ئةتومن بَلَيم غةدرَيكس طةورةية 
بةةةر  دوو كةس و كارى شةهيد ناكرَى بةثَيس ياساى خانةنشينس بةركار تةعامووىل لةطةَل بكرَى وةكو قةرمان

يةةة سةير بكرَى لة كاتَيكا بة خوَينس خؤى ئةوةى كردووة سَس لةبةينس فةرمانبةر و حكومةتدا عةقدَي ك هة
سةةتيا  نةةةبووة ، لةرا قةةدَيكس  هةةيض عة شةةمةرطة  بةةةاَلم ثَي ئةةةكرَى،  طةةةَل  تةةةعاموىل لة شةةينس  سةةاى خانةن بةةةثَيس يا

مةةاددةى ) لةةة  سةةَس  طةةةى  يةةةعنس 2هةَلطرتن و البردنس بِر يةةة،  طةةةَيكس مةتاتي سةةيت بِر طةةة لةرا ئةةةو بِر ضةةونكة   )
نةةس دةكرَى ئةم بِرطةية البربَيت، ضونكة لة مةصلةحةتس شةهيد و ئةن بةةة البرد فال نيية وة ثَيشنيار ئةكةم 

شةةةهيد  صةةلةحةتس  ياساى خانةنشينس بةركار، ضونكة ياساى خانةنشينس بةركار ئةوةش ئةتوامن بَلَيم لة مة
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يةةان  جةةدى  سةةةى  يةةران ق مةةةنس وةز هةةةم ئةجنو لةةةمان و  هةةةم ثةر كةةةم  كةةا ئة مةةن ت سةةتا  يةةة وة ئَي ئةةةنفال ني و 
مةةاددةى )وةزارةتس شةهيدان لةسةر ئةم بابةتة بكرَي لةةة  طةةةورة 2ت، ضونكة بة بِرواى ئَيمة  يةةةكس  ( ناحةقي

 ئةكرَى بةرامبةر بة كةس و كارى شةهيدان و ئةنفال، سوثاس.
 بةِرَيز هيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك )د. حمس الدين( فةرموو.
 بةرَيز حمس الدين حسن يوسف: 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
سةةةردارنس  ئَيمة سةةس  نةةدانيانس سيا ئةةةنفال و زي كةةارى  كةةةس و  شةةاندى  يةةان  دةزانني هةموومان حاىل حازرا دة

طةةاى  فراكسيؤنةكان و ثةرلةمانيتان كردووة، ئَيستا لة دلة راوكَييةكس طةورةدان وة يةكَيك لة بِريارةكانس داد
سةةايدةكانة، د هةةةرَيمس تاوانس عرياقس قةرةبوو كردنةوةى كةس و كارى ئةنفال و جينؤ مةةةتس  شةةت حكو ووةم 

طةةةَل  كةةرد لة كوردستان لة كابينةى هةشت و لة كابينةى نؤيةميش ئةو شاندانةى كة دةستيان بة وتووَيذ دة
نةةدانيانس  شةةةهيد و زي لةةةو  شةةَيك  كةةة بة نةةةى  بةغدا بؤ ئةوة بوو بة تايبةتس لةطةَل وةزيرى شةهيدان و ئةوا

لةَةةتس سياسس و كةس و كارى قوربانيانس ئةنفالةكان موو سةةةر دةو تةةة  يةةةكانيان خبرَي سةةتة داراي ضةةةكانيان شاي
كةةارى  كةةةس و  يةةازاتس  ضةةة و ئيمت ئةةةو موو مةةة  يةَةت و ئَي طةةةر ب عرياقس، بؤية لة حاىل حازردا لةو وةختةيدا ئة
هةةةبيت دوو  شةةةهيدَيك  كةةارى  كةةةس و  طةةة  شةهيدان و ئةنفال و جينؤسايد برِبين، ياخود كةم بكرَيتةوة رةن

يةةة يان سَس زياتر وةربط ثةةَيم وا سةةتان  رَي، ثَيم واية لة حاىل حازر ئةو هةوَلة لةبار دةبات وة بارودؤخس كورد
ئةةةو  تةةةى  ئةةةو كا تةةا  تةةةوة  يةةة مبينَي كةةةين، بؤ نةةة ب لةبار نية لةو كاتةيدا كة ئَيشستا بَين ئَيمة دةستكاري ئةوا

 كَيشةية لةطةَل بةغداى يةكال دةكرَيتةوة، زؤر سوثاس.
 صاحل/ جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز هيمن امحد محة  

 سوثاس، كاك نزار فةرموو.
 بةرَيز نزار مال عبدالغفار: 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
كةةارى  كةةةس و  نةةس  تةةةكانس مرياتطرا مةةاف و ئيمتيازا سةةتنةوةى  شةةس دووةم رَيكخ نةةاوةرؤكس بة بةةة  سةةةبارةت 

سةةس، ئَي يةةان شةهيدان و ئةنفالكراوةكان و زيندانيكراوان و طرياوانس سيا لةَةة خاَلَيك مةةان دوو خا يةَةرة ئاماجن مةةة ل
رَيكخستنةوةى ئةم بةشةية، خاَلس دووةم دةمانةوَى خؤشطوزةرانس بؤ بنةماَلةى سةربةرزى شةهيدان هةبَس، 
مةةاف و  نةةس  شةةز كرد سةةتنةوة و  با بةةَي )رَيكخ شةةَيوةي  بةةةم  كةةة  بةةة ناوةرؤكة سةةةبارةت  شةةة  ثةةَيم با مةةن  يةةة  بؤ

كةةةس و نةةس  تةةةكانس مرياتطرا نةةس  ئيمتيازا كةةراوان و طرياوا نةةدانيانس  ئةةةنفالكراوةكان و زي شةةةهيدان و  كةةارى 
 سياسس( بَيم باشة باشز كردنس لة نَيوان رَيكخستنةوة و مافة كة دابنرَيت، زؤرسوثاس. 

 بةِرَيز هيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك )ثَيشةوا( فةرموو.
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 طاهر مصطفى:بةرَيز ثَيشةوا  
 َيز سةرؤكس ثةرلةمان.بةِر

يةَةت  سةةتيارة دةب بةةةتَيكس زؤر هة شةةةهيدان با يةةةتس  كةةة با بةتايبةتس ئاراستةى ثةيامم بؤ وةزيرى شةهيدانة، 
هةةؤى  تةةة  كةةة ببَي كةةةين  شةةتَيك نة كةةةين،  سةةة ب ئةةةم ثر طةةةَل  لةةةى لة سةةتارييةوة مامة بةةة هة هةةةموومان زؤر 

ئةةة تةةةوة،  ئةةةوانس لَيبكةوَي لةةة حاجزكردنس دَلس ئةوان نارةزايس  سةةتان  لةةةمانس كورد نةةة ثةر نةةةريان هات وان نوَي
ماوةى رابردوودا ئَيمة لةطةَلياندا دانيشتني بةبَس دووبارةكردنةوةى قسةكانس ثاَلثشتس لة براى بةِرَيزم كاك 

 )بهمن( دةكةم، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز هيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:

 سوثاس، )سلمة( خان فةرموو.
 سلمة فاتح توفيق: بةرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
شةةينس  سةةاى خانةن بةةة يا لة ماددةى دووةمدا لة بِرطةى يةكةم، هةروةها لة بِرطةى سَييةمس ماددةكةدا ئاماذة 
سةةاى  بةركار دةكا ثيشز هةظااَلمنان ئاماذةيان بةوة كرد كة ئةم ياساية هةَلوةشاوةتةوة، ئةطةر مةبةست لة يا

مةةةارة ) سةةةا27ذ سةةةاية 2006َلس )( ى  ئةةةةم يا هةةةةم  سةةةتان  لةةةة كورد يةةةة  بةةةةركار ني هةةةةم  يةةَةت،  عةةةرياق ب (ى 
بةةةطوَيرةى  هةَلوةشاوةتةوة، لةبةر ئةوة ثشتيوانس لة كاك شاخةوان دةكةم ئةوة البربَيت وة لةبرى ئةوة بَلَس 

يةةةكس زؤ2007(ى ساَلس )9ياساى ذمار ) شةةةهيدان وة قةلةقي كةةارى  كةةةس و  يةةازاتس  مةةاف و ئيمت ر (ى ياساى 
ئةةةوةىمن  سةةةرةراى  هةةةبن  سةةازى  هةية، نازامن بةداخةوة نةدةكرا كةس و كارى شةهيدان لةناو ثرؤذةى ضاك
سةةةربةرزى  كةةارى  كةةةس و  خةةةوة  بةةةاَلم بةدا طةةةن،  نةةةوعَيك تَيب سةةتة  كةةةم خوانةخوا هةةني نا سةةةى  نةةدَى ق هة

لةةة سةةةازى  كةةات ضاك سةةةت دة كةةةدا ثَيوي يةَةت، لةكاتَي سةةةازيا دادةنر ثةةرؤذةى ضاك لةةةةناو  لةةةة  شةةةهيدان  هةةةات و  دا
بةةؤ  كةةةم  مةةن( دة خةرجييةكاندا بكرَيت، هةروةها لة بِرطةى ثَينجةمدا ثشتيوانس لة قسةكانس بةِرَيز كاك )به
سةةانةوة  مةةةش دي ضةةونكة ئة طةةرن،  سةةتؤى ب لةةة ئة كةةة  تةةوانن ئةركة يةةان ب سةةةر خؤ نةةةى يةك ئةةةو وةزارةتا ئةوةى 

نةةدكاران نةةدنس خوَي بةةةِرَيز كَيشةَيكس زؤر دروست دةكات لة كاتس خةرجس خوَي شةةدا  لةةة تةندروستي هةةةروةها   ،
ئةةةم  يةةة  ئةةةم ماددة سةةتا  سةرؤكس ثةرلةمان ثرسيارةكة ئااستةى بةِرَيز وةزيرى شةهيدان دةكةم لةوةى كة ئَي
سةةةرى  بِرطةية وا لةناو كةس و كارى شةهيدانا هةية، ئةطةر ئَيستاكة زؤربةى وارسس شةهيدةكة با بَلني هاو

يةةة شةهيدةكةية وة دةًَََين لةدواى ك ؤضس دوايس هاوسورى شةهيدةكة كة دةكاتة دايكس منداَلةكان وة ئةم وتة
يةةة  طةةةر وا يةةا، ئة نةةدَيك ماددة بةةةينس هة لةةة  نةةازانني  سةةتا  ناطةرَيتةوة بؤ كوردةكانس وة بؤ كضةكانس ئَيمة تا ئَي

 ئةمة خةتةرَيكس طةورةية وة دةست بردن بؤ قوتس كةس و كارى شةهيدان شتَيكس مةترسيدارة، سوثاس. 
 بةِرَيز هيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك )سوران( فةرموو.
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 بةرَيز سوران عمر سعيد: 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

ئةةةكرَى وة  هةةذمار  هةةةذماركراو  كةةو  ضةةة وة بةةة دوو موو سةةس  ماددةى دوو بِرطةى يةك ئيمتيازاتس زيندانس سيا
سةةةد و راى ئةطرَى، ئةطةر هاتوو لةطةَل ئيم هةةةزار و دوو  يةَةنج  كةةا ث لةةة كاتَي تيازاتس شةهيد و ئةنفاال كؤبؤوة 

سةةس و 1/7حةفتاو ثَينج زيندانس سياسس لة ) سةةةد و  يةَةنج  هةةةزار و ث ( ئةم ساَل كؤتايس بة مين(ةكةيان دَى 
نةةدانس 4/11/2021شةش راطرياو سياسس كة لة شةش مانط كةمزن لة ) هةةةزار زي هةةةذدة  ( كؤتايس دَى وة 

تةةؤ سياسس  نةةةطرتووة  تريش شةش ساَلة دؤسيةكانيان تةواو بووة تا ئَيستا هيض مين(ة و ئيمتيازاتَيكيان وةر
ئةةةو  كةةة   بةةاتَس  ميةةان  شةةةهيدان دَلنيا يةةرى  بةةةِريز وةز كةةةم  ئةةةطرى داوا ئة يةةة را ئةةةم كؤكردنةوة كة لَيرة ئةمة 

هةةةزارةوة  يةَةنج  ئةةةم ث شةةوَينس  نةةة  يةَةدَيت دَي هةةةزارةى هةذدة هةزارةش ضارةنووسيان ضس ل يةَةنج  ئةةةم ث طةةةر  ئة
كةةةى 1/7(ى ساَلس داهاتوو لة )11زيندانس سياسس لة مانطلس ) ضةةس كؤكردنةوة بةةؤ  (ى ئةم ساَل كؤتايس دَيت 

ضةةيتةوة  طةةران دة سةةةرجةم مريات يةةس  رائةطرى، سةبارةت بة بِرطةى سَييةم لةكاتس مردن يان بِرينس مافس دارا
يةةةكس  سةر خانةنشينس بةركار داوا ئةكةم ئةم بِرطةية البربَيت ضونكة بةراستس خانةوادةى شةهيدان قةلةق

شةةينس  سةةاى خانةن نةةس يا لةةةكاتس مرد يةةان  كةةةوة  لةةة مرياتطرَي كةةة  سةةتنةوةى ئيمتيازة لةةةكاتس طوا يةةة  يةةان هة زؤر
يةةة  يةةة بؤ بةةاش ني كةةارَيكس  شةةةهيد  سةةنامةى  بةركار كؤتايس ثَيدَينَس ئةمة بؤ سرينةوةى كؤتايس ثَيهَينان بة نا

كةة ضةةواريش  طةةةى  يةةرى بِر بةةةِرَيز وةز يةَةت،  كةةةم البرب شةةَيوة داوا ئة هةةةمان  سةةيية بة نةةدانس سيا طةةرى زي ة مريات
لةةة  كةةةن  سةةةر ئة (ةةةى ضارة كةةرد داواى مين سةةتان  بةةةِرَيزتان با كةةو  يةةة وة تةةر هة شةهيدان هةشت هةزار كةسس 

 بةركةوتوانس ضةكس كيمياوى.
 بةِرَيز هيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:

 سروان( فةرموو.سوثاس، كاك )
 بةرَيز سروان حممد علس: 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
سةةتس،  شةةةهيدان بةرا سةةةربةرزى  من دروست هاوراى براى بةِرَيزم كاك )بهمن(م بؤ نةهَيشاندنس خانةوادةى 
ئةةةوة  جةةةم  طةةة ثَين مةةاددةى دووةم بِر سةةبةت  ئةةةوانن وة بةن يةةةكان و  ثةةارَيزةرى ثريؤزي نةةةر و  ضةةونكة بةديهَي

سةةيار ئةةةوةى  ثر ضةةونكة  نةةا،  شةةمةرطة  كةةةم ثَي شةةمةرطة دة سةةس و ثَي نةةدانس سيا شةةةهيدان و زي تةةس  لةةة وةزارة
صةةل  كةةض، وةحلا يةةان دوو  كةةور  ضةةوار  لةَةدا  يةةة لةما لةةة وانة سةةني  شةهيديش هةتانة، بةاَلم ئةوانةى زيندانس سيا

يةةة يةةة  بةةؤى هة كةةةس  يةةةك  تةةةنها  ئةةةوان  كةةةس ضةند كةسَيك بن لة ماَلةوة بؤ طرتنس خةرجس خوَيندنس  ك 
طةةةر  سةةني، ئة نةةدانس سيا كةةةكانيان زي كةةة باو سةةانةية  ئةةةو كة تةةةى  ئةةةوا طو ئةةةركس وةزارةت  سةةةر  يةَةت لة خبوَين
يةةةك  بةةاوكس  يةةة  نةةداَلس ني يةةةك م سةةس  ثَيداضوونةوة لةسةر ئةوة بكرَيت زؤر باشة، لةبةر ئةوةى زيندانس سيا

شةةمةرطة  شةةةهيدان و ثَي يةةرى  لةةة وةز يةةة  شةةم هة يةةةك ثرسياري ئةةةوة  بةةؤ كةسيش نيية  كةةة  كةةؤى ماددة سةةةر  لة
ضةةووة  تةةس  ئةوةش دروست هاوراى براى بةِرَيزم كاك )علس محة صاحل(م، ضونكة هةبووة ديسان دةَلَين ئةو و
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شةةتانة  ئةةةو  طةةةر  سةةس ئة بؤ دزى كوضراوة كراوةتة شةهيد بةاَلم هةشة لةسةر دزى طرياوة كراوة زيندانس سيا
تةة ئةةةوةى  مةةة،  بةةؤ ئَي يةَةت  بةةاش دةب تةةةوة زؤر  يةَةك بكرَي كةةةة ل كةةةم  شةةنيار دة تةةةم ثَي طةةةى حةو لةةة بِر ريش 

نةةةرن  ئةةةوان بةديهَي سةةني  نةةدانس سيا نةةةى زي ضةةونكة ئةوا هةَلوةشاندنةوة البدرَيت، ثاككردنةوة بهَيَلدرَيتةوة، 
 ديسان دةَليمةوة، بؤية هةَلوةشاندنةوة البدرَيت تةنها ثاككردنةوة بَيت، زؤر سوثاس. 

 رؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز هيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سة
 سوثاس، كاك )عبدالسالم( فةرموو.

 بةرَيز سالم عبداللة حسن: 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

مةةاددةى ) لةةة  كةةةم  شةةنيار دة هةةةرَيمس 2مةةن ثَي مةةةتس  يةةدا حكو يةَةت تَي يةةاد بكر طةةةَيك ز سةةايةكة بِر ثةةرؤذة يا (ى 
كةةة كوردستان مولزةم بكرَيت، بؤ ئةوةى بة زووترين كات خزمةتطوزارى بطةَينري َيتة ئةو ثارضة زةوييانةى 

لةةة ض  نةةازانن  شةةيان  كةةة خؤ تَييدا وةزارةتس تايبةةةند بؤ خانةوادةى سةربةرزى ئةنفالةكان دياريان كردووة 
كةةة  هةسارةَيكة، دواتريش بِرى ثارةَيكيان ديار كردبوو بؤ دروست كردنس خانوو لةسةر ئةو ثارضة زةوييانة 

ئَيستا ضةند خانةوادةَيكس كةم ئةو بِرة ثارةيان وةرطرتووة ئةوانةى  بريتس بوو لة بيست و حةوت مليؤن تا
مةةس  مةةاددةى دووة لةةة  جةةةم  طةةةى ثَين بةةةثَيس بِر ديكة وةريان طرتووة، داوا كارين ئةوةش لَيرة جيس بكرَيتةوة، 
مةةةت  بةةةوةى حكو كةةراوة  يةةةج  شةةةهيد موقة سةةةرى  راثؤرتس هاوبةشس ليذنةكان هاتووة كةوا كض و كوِر و هاو

شةةنيار خةرج يةَةرةدا ثَي يةَةت، ل سةةتؤ دةطر لةةة ئة مةةدا  لةةةناوةوةى هةرَي تةةةنها  نةةدن  س ضارةسةرى تةندروستس خوَي
بةةااَل و  نةةدنس  ئةةابوورى و خوَي يةةس و  تةةةكانس دارا سةةةر وةزارة دةكةم كة بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة )ثَيويستة لة

هةةةنطىوةزارةتس كارو بةةة هةما ئةةةنفالكراوان توَيذينةوةى زانستس ثةروةردة و تةندروستس  شةةةهيدان و  بةةارى 
سةةةرى  خةةةرجس ضارة بةةؤ  مةةةت  نةةس حكو سةةتؤ طرت لةةة ئة سةةتنةوةى  سةةتس رَيكخ بةةة مةبة كةةةن  مةةايس دةرب رَين
نةةة و  لةةة قوتاخبا تةةةوة  سةةةرطريى نةكردؤ كةةة هاو شةةةهيد  سةةةرى  ضةةس هاو كةةور و ك نةةدنس  سةةتس خوَي تةندرو

لةةة دةر هةةةرَيم و  لةةةناوةوةى  يةةةكان  كةةومس و ئةهلي كةةؤ ح شةةان ثةةةميانطاكان و زان شةةدا وة دةستني ةوةى هةرَيمي
سةةاَلس 9( لة ياساى ذمارة )7كردنس مةرجةكانس شايستة بوون لةبةر رؤشنايس بِرطةى دووةم لة ماددةى ) (ى 

لةةة 2007) بةةااَل  نةةدنس  بةةةتس خوَي بةةةتس بةتاي بةةة تاي نةةديش  سةةتس وة خوَي (( واتة خةرجس ضارةسةرى تةندرو
 دةرةوةى واَلتيش لة ئةستؤ بطرن بؤ خانةوادةى.

 بةِرَيز هيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:
 سوثاس، )شنؤ( خان فةرموو.

 بةرَيز شنؤ اشقس عبداللة: 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

بةةةر  يةَةت، لة ضةةوارةم البرب سةةَييةم و  كةةةم و  سةبارةت بة ماددةى دووةم، ثَيشنيار دةكةم هةريةك لة بِرطةى ية
لةةة  ئةوةى ئةم بِرطانة خزمةت بة كةس ئةةةوةى  كةةات  كةةراوان نا ئةةةنفال  كةةراون وم  و كارى شةهيد و زيندانس 
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فةةة  كةةةمزين ما ناوةرؤكس ئةو ماددانة هاتووة، تةنها بةخشينة كة حكومةت ضاوى لةوةيةتس بيرِبَيت ئةمانة 
بةةةر  نةةابَس، لة سةةتيان هي سةةس بةدة نةةدانيانس سيا كةةراوان و يز ئةةةنفال  شةةةهيد و  كةةارى  كة تاوةكو ئَيستا كةس و 

بةِرواىس من ئةوة هةوَلَيكة بؤ سِرينةوةى ئاسةوارى شةهيد و زيندانيانس سياسس، سةبارةت بة بِرطةى  ئةوة
سةةةرى  كةةض و هاو ثَينجةم لة ئةستؤ طرتنس حكومةت بؤ خةرجس ضارةسةرى تةندروستس خوَيندن بؤ كوِر و 

مةةةدى و  كةةؤ حكو ثةةةميانطا و زان نةةة و  لةةة قوتاخبا تةةةوة  سةةورطريى نةكردؤ كةةة هاو لةةةناو شةةةهيد  يةةةكان  ئةهلي
لةةةوَيش  ضةةَيت  مةةان نة ئةةةوةى بري بةةةر  يةَةت، لة يةةاد بكر مةةدا ز هةرَيمدا و وة ناوضةكانس دةرةوةى ئيدارةى هةرَي
سةةروان(،  كةةاك ) سةةةكانس  شةةتيوانس ق يةةة وة ث سةةس هة نةةدانس سيا شةهيدمان هةية و كةس و كارمان هةية وة زي

   )سلمس( خان، كاك )شاخةوان( و كاك )سؤران( دةكةم، سوثاس.  
 بةِرَيز هيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:

 سوثاس، )بدرية( خان فةرموو.
 بةرَيز بدرية امساعيل حممود: 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
نةةة  ئةةةو بةِرَيزا شةةتطريى  مةةةوَيت ث بةةةاَلم دة كةةرا،  مةةن  سةةةكانس  بةةةى ق بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان، زؤر

شةة ثةةَيم با طةةةى دووةم  شةةريعييةوة بكةم، بِر لةةةرووى تة ئةةةوة  بةةةر  يةَةت، لة كةةةم خبر طةةةى ية ثةةَيش بِر تةةة  ة بكرَي
مةةاف و  سةةةر  كةةةم لة شةةاخةوان( دة كةةاك ) بةةةِرَيز  سةةةكانس  لةةة ق شةةتطريى  طةةة وة ث سةةة و طرين يةةةخَيكس سةربا با
صةةاحل(  محةةة  لةةس  كةةاك )ع بةةةِرَيز  لةةة  شةةتطريى  سةةس وة ث نةةدانيانس سيا ئةةةنفاكراوان و زي ئيمتيازاتس شةهيدان و 

نةةةوة  دةكةم لة شةةةى ثاككرد شةةة و مةةان با مةةة ثَي كةةات، ئَي نةةةوةى دة لةةة ثاككرد بةةاس  كةةة  بِرطةى شةش و حةوت 
البدرَيت هةَلوةشانةوة مبَينَيتةوة، لةبةر ئةوةى لةطةَل شكؤ و كةسايةتس ثَيشمةرطةيا ناطوجنَيت، ئةم وشةية  

شةةَيو هةةةمان  تةةةميش بة طةةةى حةو نةةةهَينرَيت، بِر بةةةكار  شةةَيتةوة و  سةةتة هةَلوة سةةةكانس ثَيوي لةةة ق شةةتطريى  ة ث
 هاوكارامن دةكةم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز هيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك )حاجس سفني( فةرموو.

 بةرَيز سفني اغا عمر اغا: 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

لةةةمان  بةناوى خوداى طةرةو ميهرةبان، ثَيشةكس بةخَيرهاتنس ميوانة بةِرَيزةكان دةكةم سةةةرؤكس ثةر بةِرَيز 
(ى هةمواركراو تايبةت بة ئيمتيازاتس زيندانس 2011( ساَلس )11بِرطةى يةكةم ياساى ذمارة ) 29ماددةى )

نةةس  نةةدانس كراوا ئةةةوةى زي بةةةر  سياسس طرياوى كوردستانس، لَيرة ثَيم باشة طرياوى سياسس طرياو هةَلبطريَى، لة
نةةدانيكراوانس سياسس كوردستانس لَيرة ئةو ياساية زيند تةةة )زي شةةة بكرَي ثةةَيم با انيية زؤر زيندانس دةطرتةوة، 

 سياسس كوردستانس( وة ثشتطريى كاك )بهمن( و كاك )علس محة صاحل( دةكةم، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز هيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: 
 سوثاس، كاك )راهس( فةرموو.

 بةرَيز راهس راهرب ابراهيم: 
 سةرؤكس ثةرلةمان.بةِرَيز 

طةةةى  سةةةر بِر بةةةت لة كةةران بةتاي بةناوى خواى طةورةو مهرةبان، تَيبينيةكامن زؤر بوون، بةاَلم بةشس زؤريان 
بةةؤ  طةةةَينم  خةةؤم رادة شةةتس  يةةة ثاَلث مةةاددةى دووةم، بؤ شةةةمس  طةةةى شة هةةةروةها بِر سَييةمس ماددةى دووةم وة 

 ( و كاك )سؤران(، سوثاس.  عثمانة هةروةها كاك ))شنؤ( خان و )سلمة( خان و )رؤذان( خان و كاك )علس( و
 بةِرَيز هيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك )مسلم( فةرموو.
 بةرَيز مسلم عبداللة رسول: 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
مةةا سةةةر  مةةن لة سةةةكةى  نةةني ق ئةةةو دةزا هةةةموومان  ( 2ددةى )كةس و كارى شةهيدان جَيطاى رَيز و تةقديرن 

تةةس  يةَةدرا وةزارة شةةارةت ث كةةة ئي يةةةكان  تةةة مةعني بِرطةى ثَينجةمة كة ديارة هةماهةنطس هةية لةنَيوان وةزارة
بةةؤ  هةةةم  سةةتس،  سةةةرى تةندرو بةةؤ ضارة هةةةم  خةةةرجس،  بةةة  سةةةبارةت  ئةةةنفالكراوان  شةةةهيدان و  بةةارى  كارو

سةةااَلنة ضارةسةرى خوَيندنس كوِر و كضس شةهيد و هاوسةرى شةهيد لة قوتاخبانةو خو يةةةكان،  نةةدنطا ئةهلي َي
يةَةذةَيكس  سةةتس ر كةةة بةرا نةةة  بةةاس كرد يةَةس  ئةةةوةى ج بِرَيكس زؤر ثارة لةم بوارةوا تةرخان كراو سةرف دةكرَى، 
يةَةذةَيكس زؤر  شةةدا ر طةةةَل ئةوة بةةةاَلم لة كةةارة،  لةةةم رَي سةةوودمةند  سةةااَلنة  شةةةهيد و  كةةارى  كةةةس و  لةةة  زؤرى 

يةةان  سةةايس  يةةان ىَل خةَلكيش هةن كة بةراستس بة نايا خةةةرجَيكس زؤر سةةتانة  ئةةةم لي لةةةناو  هةةةن  نةةني  سةةتة  شاي
شةةارةتس  سةةاية ئي سةرف دةكرَى بوونةتة بارطرانس، بؤية ثَيويستة لة رَيطةى ئةو رَينمايي و مةرجانةى لةم يا
ئةةةم  يةَةدابَيت  سةةاييان ت مةةةرجس يا كةةة  ثَيدراوة ئةم ليستانة ثاك بكرَينةوة كةسانَيك دابنرَينةوة لةو شوَينانة 

يةَةك ليست هةةةر وةزارةت سةةتة  كةةة ثَيوي كةةةم  ة دووبارة رَيك خبرَيتةوة، ثشتطريى لة براى بةِرَيزم كاك )بهمن( دة
خةرجس كةس و كارى شةهيدان لة وةزارةتةكةى خؤى مامةَلكة رايس بكات كة زؤر جارجار بةراستس كَيشةى 

كةةور بةةؤ  لةَةةكان  نةةس مامة يةةس كرد ضةةؤنيةتس را لةةة  كةةة  زؤر هةية لةنَيوان وةزارةتةكان  شةةةهيد  سةةس  كةةض و وار و 
تةةةكان ا يةَةوان وةزارة سةةايس ن لةَةةى يا شاااء طرفت بؤ ئةو كةسانة دروست دةبَيت كة لة ضؤنيةتس مامة بةةةو ن لةةة  ال

 جؤرة طرفتةكة ضارةسةر دةبَيت، سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 سوثاس، كاك )د.زيدان( فةرموو.
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 ودل:بةرَيز زيدان رشيد خان ا 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

تةةةوة،  بةةارة بؤ يةَةدا دوو شةةةَيكيان ت ضةةةند و سةةاية  ئةةةم يا بةةؤ  شةةتيية  بةةة ط من دوو تَيبينيم هةية تيبينييةكيان 
يةةان   ضةةوونةوة  نةةةوة ثَيدا سةةتنةوة  ثاككرد شةةَيوى رَيكخ لةةة  ئةةةويش  بةتايبةت لة سةرةتاى زؤربةى بِرطةكاندا 

هةةةموو يةكخسنت يان هةلوةشانةوة ئةم هةموو وش سةةاكةمان  شةةانس يا طةةةَل ناوني كةةةين لة انة دةتوانني هاوتا ب
لةةة  يةَةت  ئةو وشانة بكةينة ضاكسازى، بؤ ئةوةى لةطةَل ناونيشانةكة رَيك بكةوَيت وة وشةكانيش طوجناو تر ب
كةةة  سةةةرةتا  شةةةى  سةةتة و جةةةم ثَيوي بةكارهَينانيان، تَيبينس دووةميشم لةسةر بِرطةى ثَينجةمة لة بِرطةى ثَين

نةةةوةى نوسر بةةااَل و توَيذي نةةدنس  ئةةابوورى و خوَي اوة، ثَيويستة البدرَى بةَلك و بكةينة وةزارةتةكانس دارايس و 
مةةايس  ئةةةنفالكراوان رَين شةةةهيدان و  ىةةس  طةةةَل وةزارةت هةةةنطس لة بةةة هةما سةةتس  ثةةةروةردة و تةندرو زانستس و 

كةةةس تة بةةةت دةربكةن بة مةبةستس بةخشينس ضارةسةرى تةندالوستس لةنَيوان دوو  شةةتس و تاي سةةتس ط ندرو
واتة نةخؤشخانة تايبةتس و طشتييةكان وة خوَيندنس بةرايس و بااَل ئيزافة بكرَيت، لَيرة مةبةستمان  لةوةية 
كةةوِر زو  كةةض و  بةةؤ  تةةةوة  تةةؤراش بطرَي سةةتةر و دك بةةااَلى ما نةةدنس  ئةو خوَيندنانةى قوتاخبانةكانن زانكؤ و خوَي

سةةة سةةةةرةى هاو ئةةةةو هاو شةةةةهيد و وة  سةةةةرى  كةةةؤ هاو ثةةةةميانطا و زان نةةةة و  لةةةة قوتاخبا تةةةةوة  ةرطريى نةكردؤ
لةةة  بةةن  سةةوودمةةد  تةةوانن  ئةةةوةى ب بةةؤ  كةةرَى،  فةةة ب يةَةرة ئيزا هةةةرَيميش ل حكوميةكان لةناو هةرَيم و دةرةوةى 

 ِرَينمايية، زؤر سوثاس.    
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:واز فائق حسرَيد. بةِرَيز 

 سوثاس، مامؤستا )عبدالستار( فةرموو.
 ز عبدالستار جميد قادر:بةرَي 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
لةةةن  وةاَل من وَيراى ئةوةى ثشتطريى ئةو بةِرَيزانة دةكةم كة باسس البردنس ووشةى ثاككردنةوةيان كرد، فيع
لةةَةَيني  شةةانةوة دة يةةَةت هةَلوة ئةةةوةى دةكر بةةةاش  يةَةت،  يةةةة دةكر جنةةاو ني شةةةةي طو ئةةةو و بةةةوو  ثةةَيم وا  نةةيش  م

شةةاندنةوة و رَيكخ يةةة هةَلوة سةةةرجنَيكم هة يةةس،  تةةا دوا سةةة  ئةةةو كة طةةرى  مةةريات  يةةازاتس  مةةاف و ئيمت سةةتنةوةى 
سةةس  بةةةِرَيز با لةةةمانتارانس  نةةدَيك ثةر يةَةرة هة نةةةى ئ لةةةو بةِرَيزا نةةدَيك  مةةة هة يةةةك ئَي هةةةموو ال بةةؤ  سةةتس  بةرا

كةةات يةةة  ثةةَيم وا مةةن  كةةرا،  شةةينس  س خانةنشينس ثلة بااَلكان و باسس ثاشةكةوتس مووضة و باسس كةمزين خانةن
ضةةؤن  خةةؤى  كةةة  لةةةوةى  ئةةازادة  سةةَيك  هةةةر كة هةةات  خةةؤى  كةةاتس  هةةةركاتَيك  بةةا  كةةةين  لةةة نة مةةة ثة خةةؤى دَى ئَي
خةةؤى  كةةةى  شةةينس ثلة تةةوانَس خانةن هةةةر دة نةةةك  كةةات،  قةناعةتس خؤى دةخاتة روو ضؤن ناخس خؤى باس دة

خةة هةةةذار و  فةةةقري و  بةةة  شةةَس  شةةس ببةخ مةةاَلس خؤ لةَةك و  تةةوانَس مو تةةةوة دة خةةؤى رةت كا شةةينس  اوةن خانةن
سةةةمان  مةةة ق سةةتا ئَي كةةة ئَي يةَةت  يةةدا ب لةةةكاتس خؤ بةةا  بةةةاَلم  يةةة،  ثَيداويستس تايبةتس ئةم واَلتة با بَلَيس ئيعتيادي
لةةة  مةةان  مةةة رَيز سةةتس ئَي كةةة بةرا يةةة  نةةاى ئةوة يةةة، ما ثةةَس ني سةةةمان  مةةة ق كةةة ئَي يةةة  ئةةةوة ني نةةاى  نةةةكردووة، ما

مةة تةةووة وةرَيز نةةة طر ئةةةم ثةرلةما ضةةوونس  بةةةِرَيوة  كةةانس  لةةة رَيكارة مةةان  تةةووة رَيز كةةةى طر لةةة تةعليماتة ان 
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كةةةش  ئةةةوى دي كةةا و  سةةة ب بةةَس ق خةةؤى  ثةيرةوةى ناوخؤ طرتووة، ئةطةر واى ىَل بَس هةر كةسة و بة ئارةزووى 
ضةةاك  شةةتَيكس  دابنيشَس وا بَيتة بةرضاو لة راطةياندنةكانا لَيرة ئةو ثاَلةوانة و ئةوةى تر شتس ثَس نيية ئةوة 

 نيية، سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:واز فائق حسرَي د.بةِرَيز 

 سوثاس، كاك )لقمان( فةرموو.
 بةرَيز لقمان محة حاجس: 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
سةةووتةمةنس   طةةةورةترين  هةموومان دةزانني شةهيدان شكؤى نيشتمان و كةس و كاريشيان خانةوادةكانيان 

شةةةوة بةةة ئَيستا شةةتمانس  كةةانس ني غةةة جياجيا يةةدان و قونا ضةةاوةروانن و قوبان شةةةهيدان  كةةارى  كةةةس و  يةةة  ، بؤ
مةةاف و  ئةةةو  نةةس  بةةةزؤر زاني نةةةوةك  كةةات  سةةتةبةر ب بةةؤ دة يةةان  يةةازاتس زياتر شةةت و ئيمت حكومةتس خؤمان ثادا
سةةتان  هةةةرَيمس كورد مةةةتس  بةةةركارةكانس حكو سةةا  مةةايي و يا ضةةَيوةى رَين لةةة ضوار شةةووتر  كةةة ثَي نةةةى  ئيمتيازاتا

(ى ئةم ياساية بَيت كةس و كارى شةهيدان 2ةجيكردنس ماددةى )بؤيان دةستةبةر كراوة ئةطةر بةثَيس جَيب
نةةدا،  شةةتس بةري بةشَيكس زؤريان زةرةرمةند دةبن، ئةمةش دةبَيت ئازادانس رؤحس نةمرى شةيدامنان لة بةهة
شةةةهيدان و  بةةة  تةةة  بؤية من ثَيشنياز دةكةم بة البردنس بِرطةى سَييةم و ضوارةم لة ماددةى دووةم كة تايبة

هةةةذمار وة ئةوةى  نةةدوو  شةةةهيدانس زي بةةة  سةةيش  تريشيان تايبةتة بة زيندانيانس سياسس كة زيندانيانس سيا
لةةة  بةةةاَلم  سةةاَلة،  يةَةنج  دةكرَين وة بةتايبةت ثاداشتَيكس كاتيان ثَيدةدرَيت كة لة حكومةتس فيدراَلس بيست و ث

هةةةردوو  كةةةم  شةةنياز دة يةةة ثَي شةةنياز هةرَيمس خؤمان دة ساَلة وة ثاداشتةكةش كةمة،  بؤ بةةربَين وة ثَي طةةة ال بِر
شةةةهيد  ضةةمارةَيكس زؤر  نةةني  هةةةموومان دةزا كةةرَى  دةكةم وة بة ثَيويستس دةزامن ثاكسازى ليستس شةهيدان ب
يةةان  شةةةهيدان نا سةةةى  هةن شةهيدى فيعلس نني لة ليستس شةهيدان تؤمار كراون دةكرَى هةموو ئةوانة ثَينا

شةةةهيدا كةةانس  سةةا كارثَيكراوة بةةةثَيس يا تةةةوة  نةةرَين وة طرَي شةةةهيدان دةردةهَي سةةتس  لةةة لي نةةة  هةةةموو ئةوا ن 
يةةةتس  بةةارى كؤمةاَل تةةس كارو ضةةَيوةى وةزارة لةةة ضوار يةَةت  مووضةيان بة رَيذةَيك لة مووضةكانيان بؤ ديارى بكر
سةةتان  نةك مووضةكانيان برِبدرَيت بطوازرَينةوة، لةم حاَلةتةدا بِرَيكس زؤر داهات بؤ حكومةتس هةرَيمس كورد

نةةدن دةطةرَيتةوة خةةةرجس خوَي كةةراوةن  ، ضونكة حكومةت كة ئةمان لة ضوارضَيوةى ليستس شةهيدان تؤمار 
يةَةدةدرَى  يةةان ث يةةازاتس تر مةةاف و ئيمت مةةةَلَيك  يةَةدانس زةوى و كؤ خةةةرجس ث هةةةروةها  سةةةرى وة  خةةةرجس ضارة

بةةارى كؤمةاَل تةةس كارو ضةةَيوةى وةزارة لةةة ضوار مةةةش  يةةةتس ئةمانة ئةمانة هةموو بؤ حكومةت دةطةرَينةوة، ئة
شةةنؤ(  شةةاخةوان(، ) كةةاك ) خةةان،  سةةلمة(  رَيك خبرَينةوة، هةروةها ثشتيوانس لة كاك )سؤران( و كا )سعيد( و )

 خان و كاك )مسلم( دةكةم، سوثاس. 
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس  
بةةة وة بةةدةين  فةةةتَيك  مةةة دةر ضةةؤن ئَي مةةان سوثاس بؤ جةنابت، )كلستان(، فةرموو، ثَيتان  شةةةهيدان بؤ يةةرى  ز

روونكاتةوة بزانني، ئايا شتَيك هةية بةناوى بِرين لةناو ئيمتيازاتس شةهيدان دواتر ئةو بةِرَيزانةى قسةتان 
 نةكردووة قسة بكةن ثَيتان باشة ئةوة؟ با تةواو بَيت ئةوانة، )كلستان( خان فةرموون.

 بةرَيز طلوستان سعيد محد: 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

مةةان(،  منيش كةةاك )لق شةةاخةوان(  كةةاك ) يةَةت،  شةةة البرب هاوراى ئةو هاورَييانةم بِرطةى سَييةم و ضوارةمم ثَيبا
طةةةى  طةةةَل بِر شةةةم لة طةةةى شة كةةةم بِر لةةةوة ئة شةةتيوانس  هةةةروةها ث )سلمس( خان، ) شنؤ( خان، كاك )علس( وة 

بةةة يةَةت وة  سةةتانة ب ئةةةو لي نةةةوةى  تةةةنها ثاككرد يةَةت  شةةانةوةكة البرب تةةةم هةَلوة مةةاف و حةو بةةوونس  ردةوام 
لةةة  كةةراوة  حةةازر  مةةةَيك  ضةةةند قائي سةةتا  كةةة ئَي بةةةتس  هةةةبَيت بةتاي ئيمتيازاتس زيندانس كراو و طرياوى سياسس 
كةةةوا  تةةر  ضاوةروانس ئةوةدان موودةى ئةوانةى كة ئَيستا وةرى ئةطرن تةواو بَين ئةوان خبرَينة برى ئةوانس 

 تةواو دةبن، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:ق حسبةِرَيز د. رَيواز فائ

 سوثاس بؤ جةنابت، كاك )طؤران( فةرموو.
 بةرَيز طؤران عمر علس: 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
كةةةم وة 2بؤ مافةكانس شةهيد و ئةنفال لة ماددوة ) مةةن( دة كةةاك )به شةةاخةوان(،  كةةاك ) ( ثشتيوانس لة بةِرَيز 

شةةَيركؤ( هةروةها لة بِرطةى دووةم ثشتيوانس لة بةِرَيز كاك )سؤ ران( بؤ راطرياوانس سياسس و وة هةروةها )د.
 دةكةم، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس، )هةذان( خان فةرموو.

 بةرَيز هةذان حسن امحد: 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

شةةنؤ لةةة ) شةةتطريى  بةةةس ث تةةةنها  مةةن  يةةان وت،  شةةنيارةكانس من يةةارة ثَي كةةاك هةةةظااَلمن د خةةان،  سةةلمة(  خةةان، )  )
 )سؤران(، كاك )شاخةوان(، كاك )لقمان(، دةكةم.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:سبةِرَيز د. رَيواز فائق ح 
 سوثاس، كاك )د.ريبوار( فةرموو.
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 بةرَيز ريبوار عبدالرحيم عبداللة: 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

ئةةةَلَيت ) يةةة  نااا وتةَيك هة عاان ال شااهءاء ا كةةذوى ال تةةة  بةةةر (، وا سةةن، لة عةةةزيزترين كة شةةةهيدان  كةةارى  ةس و 
ئةوةى عةزيز ترين كةسن، ضونكة عةزيز ترين كةسيان لةدةست داوة لةم سؤنطةيةوة من ثرسيارَيكم هةية 

( ثرسيارةكةم ئةوةية دايكة 2( لة ماددة )5لة بةِرَيز وةزيرى شةهيدان موداخةلةَيكم هةية لةسةر بِرطةى )
بةةارزان  ظةةةرى  لةةة دة شةةةهيدانة شةةةهيدَيك  ضةةةى  شةةةهيد موو كةةة  كةةو داي مةةن وة تةةس  كةةردم و يةَةوة  نةةدى ث ثةيوة

ضةةةية  بةةةو موو مةةن  سةةتا  بةةِراوة ئَي كةةة  وةردةطرم، مين(ةَيكيشم هةبوو لة كاروبارى كؤمةاَليةتس، بةاَلم مين(ة
يةةةكمان  كةةةم روونكردنةوة شةةةهيدان دة يةةرى  بةةةِرَيز وةز لةةة  يةةة داوا  كةةةم، بؤ بةةةخَيو ب خةةؤم  نةةةوةكانس  ناتوامن 

يةَةنج بداتَس طةةة ث طةةة دوو بِر بةةة بِر سةةت  كةةةم ثةيوة  كة ئايا بؤضس ئةو مين(ةية بِراوة؟ سةبارةت بة موداخةلة
( هاتووة كة دةَلَس )حكومةت خةرجس خوَيندن لة زانكؤية ئةهلييةكان و حكومييةكان لة ئةستؤ 2ماددةى )

شةةهان ئة لةةة نةخؤ يةةةكان ئةطرَى (، بةاَلم نةهاتووة كة بلَي حكومةت خةرجس تةندروستس  يةةةكان و حكوم هلي
ئةةةوةى روون  بةةؤ  يةَةت،  فةةة بكر لة ئةستؤ ئةطرَى، ئةوة ثَيويستة دةستةواذةى نةخؤشخانة ئةهلييةكانيش ئيزا

 بَيت تةفسريى جياواز هةَلنةطرَى، سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس 

 سوثاس، )كلستان(، فةرموو.
 بةرَيز طلستان باقس سليمان: 

 َيز سةرؤكس ثةرلةمان.بةِر
كةةةس  نةةدةك  يةَةرة، هة يةةة لظ مة رَيزةك مةزان بؤ خانةوادةى شةهيدا هةية، بةس روونكردنةكا بضيك من هة
ظةةة  هةةةر ئة نةةة  يةةدا بوو نةةدا زارؤك ثة لةةة زي يةةة  ئةةافرةت هة ئةةو  شةةكةجنةدان  نةةة ئة هةنة ل زيندانا طةلةك هاتي

كةةرن، لظ تةةة  بةةاش بَي كةةةس ناشايستةى، لةبةر هةندَى هاريكاريةكا  نةةدةك  نةةدَى هة بةةةر هة يةَةذم ل ئةةةز دةب يةَةرَى 
ضةةة  سةةتا موو هةبوونة كض و كورَين هاتنة طرتن وشةهيد كرن نووكة ذَى ناظَس وان دطةل زيندانَين سياسس ئَي
سةةانا  نةةاظَس وان كة نةةدَى  وةردطرن، مادةم دَى ضاكسازى دَيتة كردن دظَيت ديظضوونةكا جدى بَيتة كردن بؤ هة

بةةرادةرَى  دةربينن ئو هاوركاريةكا لةةة  شةةتطريى  باش بؤ ظان بكةن، بؤ ئةوةى حةقس وانا بةرزةف نةبينت ئة ث
 خوة كاك )عبدالسالم( دكةم، سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس، كاك )جةالل( فةرموو.

 الل حممد عبداللة:بةرَيز ج 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

نةةدانيانس زؤر باسس كرَى خوَيندن و ب نةةني زي هةةةموومان دةزا كةةرا،  شةةةهيدان  كةةارى  اسس موعالةجةى كةس و 
يةةان  تةةةوة دة لةةةوة كردؤ بةةريى  كةةةس  كةةا،  مشةةوىل دة نةةداَل  يةةةك م سياسس لة عائيلةَيك كاك )سروان( باسس كرد 
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وة، خَيزان دةناسم كاتَيك ئافرةتةكةى ئةنفال كراية، ئافرةتةكة منداَلس لة زطس بووة ئةو كاتة ئةو منداَل بو
نةةةتوانني  مةةة  لةبةر هةر هؤيةك بَيت ئةو كات نةيتوانيوة خوَيندن تةواو بكات، زوَلمَيكس طةورةية ئةطةر ئَي
سةةةم  صةةس ق بةةة شةخ شةةةهيدان،  يةةرى  طةةةر وةز شةةتينة لة بةةةِرَيزةكان داني يةةرة  يةَةرة وةز مةةةت ل كةةو حكو يةَةرة وة ل

مةةةت  كةةرَى حكو تةةةوة، كردووة لَيرةية لةطةَل وةزيرى ثةروةردة قسةم كردووة دة ئةةةو دوو وةزارة طةةةى  لةةة ِرَي
سةةةر  كةةة لة يةةةكان  كةةرَى، ئةهلي بةةني ب بةةؤ دا سةةييةكيان  تةةوانَس كور تةةة دة هةةس حكومة كةةان  طةةةر زانكؤ بةراستس ئة
فةةةرز  سةةةريان  نةةان دؤالر لة سةةاحَيبس مليؤ نةةة  حيسابس ئةم واَلتة لةسةر حيسابس خوَينس ئةم شةهيدانة بووي

تةة سةةاوايان  ضةةةى  لةةة باخ نةةة  يةةةك لةوا هةةةرة  نةةةوةى كرَى  يةةان  نةةة  نةةةوةى ئةنفاال لةةةو  يةةةكَيك  كةةؤ،  تةةة زان ا دةطا
شةهيدةكان هةَلبطريَى ببَيتة ئةمرَيكس رةمسس دةشكرَى بةخاوى، ئَيمة هةموو كوِرى ئةو واَلتةين ئةوان زؤر 
سةةاَلة  يةَةنج  كةةرد ث سةةس  سةةالم( با كةةاك )عبدال كةةة  ئةةةنفالكراوان  بةةة زةوى  موستةفيد بوونة، ئةوى تر سةبارةت 

بةةةناويان وةريان طرت بةةةس  يةَةت  ووة كاك )عبدالسالم( باسس خزمةت طوزارى دةكات كاكة خزمةتطوزاريان ناو
بةةةر  يةةة بةرام ئةةةوة وةفاداري يةةةعنس  يةةة،  شةةس لةكوَي نةةازانَس عةردةكة كةةةس  هةةةر  مةةة  سةةتا رةقة هةةةتا ئَي كةةةن،  ب

 ثاس.خوَينس ئةنفالكراوان ئةو هةموو قوربانييةيان داوة ئَيستا ئةو كارةيان بؤ نةكرَيت، سو
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس 

 سوثاس، )رؤذان( خان فةرموو.
 بةرَيز رؤذان حممد كريم: 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
هةةةموومان  بةةةاَلم  نةةةهَينرَى،  ديارة لةطةَل ئةوةى باشز وا بوو ناوى شةهيد و ئةنفال لة ثرؤذةى ضاكسازيدا 

كةةرَى، ئةزانني ليستس شةهيدان و ئةنفا سةةازى ب كةةرَي و ثاك يةةا ب لكراوان ثَيويستس بةوةية كة ثَيداضوونةوةى ت
مةةاددةى ) كةةةمس  طةةةى  ية بةةة بِر مةةاف و 2سةةةبارةت  هةةةردوو  يةَةوان  لةةة ن كةةات  نةةةوة دة نةةس كؤكرد سةةس راطرت ( با

سةةاَلس )11( و ذمارى )2007( ساَلس )9ئيمنياواتةكانس ياساى ذمارة ) يةةاكراوة 2011(  سةةنايةكس ت ( وة ئيست
مةةةن داواى كةةةة ئة بةةةةاَلم  تةةةةوة،  نةةةة ناطرَي يةةةة ئةوا ئةةةةنفالَيكيان هة يةةةان  شةةةةهيدَيك  لةةةة  يةةةاتر  كةةةة ز نةةةةى  وا

شةةةهيدى  كةةة  سةةيانةى  روونكردنةوةيةك لة بةِرَيز وةزيرى شةهيدان دةكةم، ئةى سةبارةت بةو زيندانس سيا
كةةارم  تةةةوة؟ وة داوا بةةةدةر دةرةجة يةكيان هةية و خؤشيان زيندانس سياسني ئايا ئةمانةش دةطرَي نةةةش  ئةوا

سةةَييةم  بكرَين، ضونكة ئةوانيش هةر وةكو ئةوان كةسس دةرةجة يةكيان شةهيد بووة، سةبارةت بة بِرطةى  
ثةيوةندى نَيوان فةرمانبةران و حكومةت ثةيوةندييةكس تةنزمييية، بةاَلم شةهيدان و ئةنفالكراوان ئةمانة 

ن طيانس خؤيان بةخشيوة لةثَيناوى ئازاديا وة ئةو طيانس خؤيان بةخشيوة وة سونبووىل رزطارين بؤ كوردستا
سةةَييةم  طةةةى  كةةةم بِر بِرة ثارةى كةس و كارةكانيان وةرى ئةطرن ئةوا ثاداشتة نةك مووضة، بؤية ثَيشنيار دة
شةةان  يةةان دةستني يةةان مرياتطرةكان كةةةس و كارةكان بةةةركار  شةةينس  سةةاى خانةن البربَيت نا بَس شةهيدان بةثَيس يا

كةةر طةةةر ب كةةرَين ئة مةةارة )ب سةةاى ذ بةةةثَيس يا سةةتة  سةةاى ثَيوي بةةةثَيس يا سةةاَلس )9َى  طةةرى 2007(ى  كةةة مريات  )
بةةة  سةةةبارةت  نةةةبَس،  شةهيدان دةستنيشان بكرَى، بؤ ئةوةى هيض مرياتطرَيكس دةرةجة يةكس شةهيد بَيبةش 
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كةةةم ضةةوارةميش داوا ئة طةةةى  بةةة بِر سةةةبارةت  كةةةم،  بةةوار( دة كةةاك )د.ري سةةةى  لةةة ق شةةتيوانس  يةَةنج ث طةةةى ث  بِر
 هةردوو ئةو بِرطةية بِرطةى سَييةم و ضوارةم البربَيت، سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس 
 سوثاس، )شريين( خان، فةرموو.

 :امني عبدالعزيزبةرَيز شريين  
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

طةةةورةترين قور تةةن و  شةةكؤي وال شةةةهيدان  كةةراوان و  ئةةةنفال  كةةاري  كةةةس و  نةةاوي واَلت و ديارة  لةةة ثَي يةةان  بان
مةةارة ) سةةاي ذ كةةة يا يةةة  ئةةةنفال هة كةةاري  كةةةس و  بةةة  بةةةت  ( ي 9نيشتيمان داوة، بة حوكمي ئةوةي ياساي تاي

لةةة 2007ساَلي ) نةةةك  ( ة، ئةكرا هةر ثرسَيك ثةيوةست بة بواري ئةنفال ئةو ثرؤذة ياساية هةموار بكراية 
لةةةو  نَيوةندي ثرؤذةيةك يان ثرؤذة ياساي ضاكسازي كةس يةةة،  تةةا كرا ئةةةنفال هاو و كاري ئةنفال يان ثرؤسي 

يةةان 20روانطةش نوَينةري ) يةةةتي خؤ لةةةمان و نارةزا تةةة ثةر شةةةهيدان هاتوونة ئةةةنفال و  ( رَيكخراوي بواري 
ئةةةنفا  كةةاري  كةةةس و  يةةازاتي  مةةاف و ئيمت طةةة  سةةاكة رةن ثةةرؤذة يا طةةةي  لةسةر ئةو ماددةية دةربِريووة، لة روان

سةةك بكرَي بةةةر تة سةةتانة كراوان  لةةةماني كورد سةةيت ثةر لةةة دة ضةةاويان  ئةةةنفال  شةةةهيد و  كةةاري  كةةةس و  تةةةوة، 
كةةةين  تةةةمانا ئة يةةة  بةةووة، بؤ سةةت  كةبااَلترين دةسةاَلتي تةشريعية بة خوَيين شةهيدان و ئةنفال كراوان درو
كةةراوان  ئةةةنفال  شةةةهيدان  كةةاري  كةةةس و  قةةوتي  بةةؤ  سةةت  نةةةدات دة ثةرلةماني كوردستان ئةو حةقة بة خؤي 

لةةة بةةربَي شةةَيك ض  ئةةةنفال و جا كةةاري  كةةةس و  يةَةوان  لةةة ن كةةرَي  بةةةراورد ب سةةتاش  طةةةر ئَي ئةةةلَيم ئة خةةةوة  ، بةدا
شةةارانة دراوة،  روانطةي ماددي و مةعنةوي و ثؤستةوة بة دةيان قات و زؤرترين ئيمتياز لةو جاش و موستة

بةةرَي ضةةوارةم ال سةةَييةم و يةةةك و  سةةاية لةو روانطةوة ثَيشنيار ئةكةم ماددةي دووةم برطةي  ئةةةو يا يةَةي  بةةة ث  و 
شةةك و  كةةور و خؤ كةةض و  بةةاوك و  يةةك و  يةَةرد و دا واريسي ئةنفال يان مرياتطراني ئةنفال كة بريتية لة ذن و م
عةةةلي و  كةةاك  بةةةرَيزان  لةةة  شةةتطريي  نةةةبرَي، ث برا بةهيض شَيوةيةك مووضة و مين(ةي كةس و كاري ئةنفال 

 خانيش. كاك شاخةوان و كاك سؤران و كاك لوقمان ئةكةم و شنؤ
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز  فائق حس

 فةرموو كاك زانا.
 بةرَيز زانا خالد مسايل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يةةازاتي  يةَةربيين ئيمت بةةة ل بةةةت  يةةة، تاي يةةةك هة نةةا رووني ضةةوارةم  سةةَييةم و  طةةةي  ديارة لة ماددةي دووةم لة بر

نةةدا شةةةنفال و زي شةةةهيدان و  سةةةربةرزي  نةةةوادةي  يةةة خا لةةةودا ني مةةان  بةةَي طو طةةةر وا يةةة ئة سةةي، بؤ نياني سيا
بةةدرَي  طةةة  سةةا رَي بةةة يا تةةةوة  طةةةي بكرَي نةةاكرَي جَي كةةة  يةةة بابةتَي شةةمان وا نةةني، ثَي تةةة  ئةةةو بابة طةةةَل  كةةةمسان لة
بةةةرَيز  لةةة  يةةة داوا  نةةة، بؤ لةةةو ثةرلةما بةةدرَي  نةةةوة  ئةةةبَي روون كرد يةةة  طةةةر وا ني بةةربدرَي، ئة يةةان  ئيمتيازات

مةة نةةي سةةكرتَيري ئةجنوو مةةادة كرد كةةاري ئا طةةاداري وردة تةةان ئا بةةةرَيزتان وت يةةةي  بةةةو ثَي كةةةم  يةةران ئة ةني وةز
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لةةة  يةةارة  مةةم، د بةةيين دووة كةةات، تَي شةةكةش ب تةةة ثَي ئةةةو بابة سةةةر  سةةت لة نةةةوةي ثَيوي يةةة، روون كرد راثؤرتةكة
يةة ئةةةو ثارة بةةري  بةةؤ هةرَيمي كوردستان كض و كوري شةهيد و ئةنفال لة زانكؤ ئةهليةكان و قوتاخبانةكان  ان 

ئةةةو  شةةتيةكان  شةةخانة ط لةةة نةخؤ سةةتيش  سةةةري تةندرو سةةي ضارة لةةة ثر يةةدةن،  سةةتة ب كةةة ثَيوي ئةةةكرَي  سةرف 
كةةراوة،  سةةتة دةر ئةةةو مةبة بةةؤ  مةةايي  هةةةرَيم رَين ئيشكاليةتة نيية، لة رَيطةي وةزارةتي تةندروسيت حكومةتي 

كةة يةةان  شةةةهيد  كةةة  شةةةهيد و باو كةةة  نةةة، داي شةةخانة تايبةتةكا ضةةاري ئةوةي طرفت هةية نةخؤ ضةةي دوو ور  و ك
ئةةةبينني  شةةَيكي زؤر  نةخؤشيةك ئةبَيتةوة ضارةسةري تةنيا لة نةخؤشخانة تايبةتةكان ئةبَي بة داخةوة بة
يةةةتي  لةةة جد منةةان  يةةة، طوما يةةةتي ني ظةةي و ئيمكان شةةةي تي سةةةر شا تةةة  شةةةهيد دَي ضةةَيكي  كةةور و ك لة ميدياكان 

ة لة برطةي ثَينجةم لة ماددةي دووةم بابةتي حكومةتي هةرَيم نيية، دلسؤزي حكومةتي هةرَيم، بؤية واباش
 نةخؤشخانة تايبةتةكان ئيزافة بكرَي، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس
 فةرموو كاك مةال ناسر.

 بةرَيز عبدالناصر امحد علي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شةةن يةةة ثَي كةةرد، بؤ سةةيان  هةةةظااَلن با سةةَي  طةةةي  مةةاددةي دوو بِر ئةةةنفال لةةة  شةةةهيدان و  نةةي  كةةةم مرياتطرا يار ئة
مةةارة ) كةةراوان ذ ئةةةنفال  شةةةهيدان و  سةةاني  يةةازاتي كة مةةاف و ئيمت بةةة  بةةةت  سةةاي تاي ( ي 9ثَيويستة بة ثَيي يا

كةةاري 2007) ( دياري بكرَي، ناكرَي خبرَيتة ضوارضَيوةي ياساي خانةنشيين، ضونكة ئةو برة ثارةي كةس و 
شتة نةك مووشة، بؤية داوا ئةكةم ئةو ضاكسازية لة خانةنشيين كةس و شةهيدان و ئةنفال وةريئةطرن ثادا

شةةانة  كةةارة نةخؤ كاري شةهيد ئةكرَي ئةو برة ثارةية بؤ كةس و كاري شةهيدان بة تايبةتي بؤ ئةو كةس و 
خةةان و  شةةتيواني رؤذان  يةةةك و ث سةةَي و  طةةةي  لةةة بر سةرف بكرَي كة لة نةخؤشاخانة تايبةتةكانة، ثشتيواني 

نةةدانياني كاك لوقم سةةيت زي بةةؤ مةبة كةةةم  سةةؤران ئة كةةاك  سةةةكاني  لةةة ق شةةتيواني  ان و سةيا خان و برادةران، ث
كةةةس 5سياسني ثَيويستة لة رووي زيندانياني سياسي ذمارةيةكي زؤر تا ئَيستا مووضة وةرناطرن، ) هةةةزار   )

ئةةةطرَي ) ضةةة وةر يةةر18موو لةةة وةز كةةةين  ئةةةبَي و داوا ئة نةةاطرَي،  ضةةة وةر كةةةس موو هةةةزار  شةةةهيدان و (  ي 
سةةةر  تةةة  ضةةةيان خبرَي سةةي موو نةةداني سيا بةةوو زي يةةار  شةةز بر ئةنفال روون كردنةوة لةو بارةوة بدةن، بؤية ثَي
سةةتةمري  سةةي مو نةةداني سيا ئةةةنفال و زي شةةةهيدان و  كةةاري  كةةةس و  يةةة،  يةَةك ن هةةيض وةاَلم سةةتا  تةةا ئَي يةَةراق،  ع

 ثةيوةندي ئةكةن.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فائق حس

 فةرموو كاك هاورَي.
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 بةرَيز هاورَي بنْا  حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تةةايي 2021بةةؤ  2020لة ماددةي دوو برطةي يةكةم زيندانياني سياسي مين(ةكةيان لة ) سةةاَل كؤ كةةة ئةم  )
نةةداني 10( بؤ ماوةي ) 2011دَي، لة ) مةةوودةي زي هةةةم  غةةدا  لةةة بة كةةراوة،  يةةاري  بةةؤ د (ةةةيان  ( ساَل ئةو مين

اسي بؤ ئةو مين(ةية زيادة و هةم ئةو بوودجةي تةخسيس كراوة بؤ ئةوان زياتر، لة مووضةيان مانطانة سي
( ساَل، بؤية ثَيشنيار ئةكةم 25( ساَل لةوَي )10( هةزار، لَيرة )500( هةزارة لة هةرَيمي كوردستان )750)

نةةة  برطةي سَي و برطةي ضوار الدرَي بؤ ئةوةي زيندانياني سياسي بة شَيوةي بةةدرَين، نةب لةَةةم  لةةة قة زيندوو 
لةةَي دَي 18قورباني ئةوثرؤذة ياساية، ثرسيار لة وةزير ئايا ضارةنووسي ئةو ) ( هةزار زينداني سياسية ضي 

شةةتطريي  ئةطةر ئةوانة كؤتايي هات كة هةموويان مامةلََةيان تةواو كردووة، تةنانةت هةويةشيان بؤ كراوة، ث
هةةةذان لة كاك لوقمان و رؤذان خان و ك سةةليم و  اك سؤران و سةيا خان و كاك شاخةوان و شنؤ خان و كاك م

 خان و شرين خان ئةكةم.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فائق حس

 فةرموو شادية خان نوقتةي نيزامي.
 بةرَيز شادي نوزاد وهاب:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
رَيككاري ثرساندن دياري كراوة، بؤية ثَيشنيار ئةكةم زياد ( ي ثةيِرةو  و ماددةكاني دواتري 68لة ماددةي )

ضةةيان  بةةةرَيزةكان هي يةةرة  يةةةوة، وةز بةةارة كرا لة جارَي ووشةي ثرسيار ئةكةم لة وةزيري تايبةةةند لَيرة دوو
لةةة  كةةةم  شةةنيار ئة يةةة ثَي يةَةرةن، بؤ نةةةوة ل كةةردن و روون كرد شةةكةش  بةةؤ ثَي نةةني،  يةَةرة  سةةاندن ل سةةيت ثر بة مةبة

 َيتةوة يان بطؤردرَي بة داوا كردن و روون كردنةوة، سوثاس.ثرؤتؤكؤل بسر
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فائق حس

 فةرموو كاك بةلَين.
 بةرَيز بةلَين امساعيل حاجي ابراهيم:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةةةردة نةةةي لة لةةةو لةمثةرا كةةرد  سةةاكة ئَيمة لة ليذنةي دارايي لة ثةرلةمان زؤر بامسان لةوة  نةةدني يا م تَيثةرا

كةةاري  كةةةس و  بةةة  نةةدة  نةةةي ثةيوة طةةة و ماددا ئةةةو بر بةةة وردي  ئةةةوة زؤر  دروست ئةبَي هةَليان طرين، لةبةر 
شةةةهيدان  كةةاري  شةهيدان تاوتوَي كرا لةطةَل بةرَيز وةزيري شةهيدان، ئَيمة ئةو تةوافوقةي لةسةر كةس و 

بةةةرَيزةكانيش مةةة  يةةي و ئةندا نةةةي دارا لةةةالي ليذ كةةةَل  هةبوو  شةةةكة تَي ئةةةوةي ئي بةةؤ  لةةَيم  مةةةوَي ب هةةةبوو، ئة
كةةةس و  يةةة  نةةةوَي ئةوة يةةدان ئةيا نةكةين لةو ماددة و برطانةي لةو ياساية هاتووة، ئةوةي كةس و كاري ئةه
لةةة  يةةي،  نةةةي دارا بةةة ليذ يةةةي دا  ئةةةو دَلنياي مةةةتيش  بةةَي، حكو ثةةارَيزراو  يةةةكانيان  سةةتة داراي شةةةهيد شاي كاري 

بةةؤ كؤتاييةكاني نووسيين ر يةَةذين  شةةة وادايرب مةةان با ضةةؤن ثَي كةةة  نةةارد  سةةجَيكي  اثؤرتةكة حكومةتي هةرَيم مة
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مةةايف  يةَةذرَي ) شةةَيوازة دابر ئةوةي ئةو ترسة نةمَييَن، بؤية ثَيشنيار ئةكةم برطةي سَييةم لة ماددةي دوو بةو 
سةةةرجةم ئةةةوة  دارايي سةرجةم شةهيدان و ئةنفال كراوان ثارَيزراو ئةبَي، بةاَلم لة كاتي مردني  طةةران  مريات

سةةاي  طةةوَيرةي يا بةةة  تةةر  نةةةوةكاني  تةةة  كةةة( وا سةةاني دي بةةؤ كة تةةةوة  ئةو مافة دارايية كؤتايي ثَي دَي و ناطوازرَي
مةةارة ) سةةاي ذ بةةةثَيي يا سةةوودمةندان  لةةة  طةةة  ئةةةكرَي ج طةةةل  لةَةةي لة بةةةركار مامة شةةيين  سةةاَلي 19خانةن ( ي 

سةةي ( ياساي ماف و ئيمتيزات و جينؤسايد لة هةرَيمي كور2015) سةةؤان با كةةاك  دستان، خاَلي دووةم ئةوةي 
لةةة ) ئةةةطرن  كةةة وةر سةةتا مين(ة كةةة ئَي سةةيانةي  ( 2020-11-4كرد ثشتيواني ئةكةم، بةشَي لةو زيندانية سيا

مةةاون  شةةتان  كةةة هَي كؤتاييان ثَي دَي، هَيشتان بةرضاومان روون نيية، ئايا بة دةرضووني ئةو ياساية ئةوانةي 
َي، ئةوانةي ئَيستا ماون ئايا مين(ةكانيان ئةبرَي يان نا؟ ثشتيواني لة كاك نةك ئةو رةقةمةي تر باس ئةكر

 رَيبوار ئةكةم بؤ زياد كردني نةخؤشخانةي تايبةت بؤ بِرطةي ثَينجةمي ئةو ماددةية، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس

 فةرموو كاك هَيرش.
 بةرَيز هَيرش حسن محد:

 رلةمان.بةرَيز سةرؤكي ثة
لةةة دواي  كةةةم  شةةنيار ئة تةةةوة، ثَي يةةة ناطوازرَي فةةة داراي ئةةةو ما نةةةمانيان  لةةة دواي  سةةَييةم  طةةةي  بةةة بِر سةبارةت 
شةةةهيدانةي  ئةةةو  نةةاوي  بةةة  كةةرَي  سةةت ب سةةةندوقَيك درو يةةةت،  ثةةَي نة تةةايي  يةةة كؤ فةةة داراي ئةةةو ما نةةةمانيان 

ثةة لةةة مرياتطرانيان لة ذيان ماون، لة هةر بةرَيوةبةراتيةك بؤ ئةوةي لة  كةةرَي  خةةةرج ب مةةةتطوزاري  رؤذةي خز
نةةدن  داهاتوو، سةبارةت بة برطةي ثَينجةم لة دواي لة ئةستؤ طرتين خةرجي ضارةسةري تةندروسيت و خوَي
سةةتة  جةةةكاني  شاي بةةاوك، مةر يةةك و  كةةور و دا طةةةَل  نةةةكردووة لة سةةةرطريي  بؤ كض و هاوسةري شةهيد كة هاو

سةةت بوون البرَي، لةبةر ئةوةي مةرجي شايستة بوون  يةةة ثَيوي تةنيا ئةوةية كةس و كاري شةهيدة، ثَيم واني
بَي، ثشتيواني لة كاك عومسان و كاك سؤران و كام ناصر  و كاك لوقمان و سةيان خان و شنؤ خان و هةموو 

 ئةو هةظااَلنةي تَيبينيان هةبوو.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس

 فةرموو ئاشنا خان.
 داهلل قادر:بةرَيز ئاشنا عب

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةةؤ  بةةةاَلم  كةةرد،  سةةيان  جةةواني با بةةة  يةةان  سةةَييةمة، هاورَي طةةةي  مةةاددةي دوو بِر سةةةر  نةةيش لة يةةةي م ئةةةو تَيبين
شةةةَيوة  بةةةةو  ئةةةةكرَي  يةةةة  ئةةةةنافال هة نةةةدانيان و  شةةةةهيد و زي كةةةاري  سةةةو  طةةةةراني الي كة نةةةةوةي و ني رةواند

ثةةارَيزراو  دابرَيذرَيتةوة )ماف و ئيمتيازات و مين(ةي مرياتطراني قوربانياني ئةنفال و شةهيد و جينؤسايد 
 ئةبَي بؤ هةر يةك لة دايك و باوك و هاوسةر و كور و كض و خوشك و براي قورباني( دواتر ماددةي سَييةم.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس
 فةرموو روثاك خان.
 بةرَيز روثاك امحد رمحان:

 ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤكي 
بةةؤ  يةةان  يةةةتي كار سةةةر ئال كةةةم لة شةةةهيدان ئة يةةري  لةةة وةز بةهةمان شَيوةي كاك عةلي داواي روون كردنةوة 

كةةة ) كةةرد  سةةي  نةةداني سيا لةةة زي سةةيان  كةةارامن با تةةةوة؟ هاو يةةا ئةكرَي ضةةؤن ج حةةةقيقي  هةةةزار 18شةةةهيدي   )
( 18ي سوودمةند بوون ئايا ئةو )( هةزارة5زينداني سياسي ماوة، ئايا كة ئةو ياساي كؤتايي ثَي دَي و ئةو )

كةةةم،  طةةةي ية كةةةم بر مةةاددةي ية بةةؤ  كةةةم  خةةان ئة شةةريين  سةةةكاني  لةةة ق شةةتطريي  هةزارة ئةخرَيتة شوَينيان؟ ث
بةةؤ  نةةةوة  ثةةاك كرد شةةةي  شةةةم و طةةةي شة بةةؤ بر سةةَييةم،  طةةةي  بةةؤ بر كةةةم  خةةان ئة ثشتطريي لة قسةكاني رؤذان 

 اندنةوة بةسة، سوثاس.بنةماَلةي شةهيدان لة ئاست ئةوان جوان نية، هةَلوةش
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس

 فةرموو شايان خان.
 بةِرَيز شايان كاكة صاحل حممد:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 قسةكاني من كران، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس
 فةرموو شرين خان.

 بةرَيز شريين يونس عبداهلل:
 رؤكي ثةرلةمان.بةرَيز سة

مةةان  قسةكاني من كرا، ثشتطريي رؤذان خان و كاك سؤران و سةيا خان و شنؤ خان و كاك موسليم و كاك لوق
 وشريين خان و كاك هاورَي ئةكةم.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس
 فةرموو كاك كاروان.

 بةرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:
 ن.بةرَيز سةرؤكي ثةرلةما

(ن لة برطةي سَييةم زؤر بة وازحيي هاتووة ئةندامان 54ثَيش ئةوة نوقتةي نيزاميم هةية لةسةر ماددةي )
مةةاددةي ) بةةة  سةةَلة 54ضؤن شَيوازي ئاخاوتنيان ضؤنة، هيوام واية ثابةند بن  لةةةو فة شةةي دووةم  مةةةر بة (، لة

كةةة شةةةهيدان  كةةو  شةةةرحيةية وة ئةةةو  ئةةةكات،  طةةرنط  شةةةرحيةي زؤر  ضةةوار  لةةة  شةةتيماني و  بةةاس  شةةكؤي ني
نةةةدةبوو  يةةة  نةةدوون، بؤ شةةةهيدي زي ئةةةنفاليش  كةةاري  كةةةس و  خةةؤراطري و  زيندانياني سياسي كة قةاَليةكي 
هةةةموو  ئةوة لة ياساي ضاكسازي هةبوواية، ئةبواية بة شَيوازي تر بوواية كة ضةند تةرحَيكم لةسةر هةية، 
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كةةةم و دو طةةةي ية كةةرد بر ئةةةوةيان  شةةنياري  نةةةي ثَي لةةة ئةو برادةرا كةةةم،  شةةتيوانيان ئة بةةرَي، ث سةةَييةم ال وةم و 
هةةةرَيمي  لةةة  هةمان كات ئةوانةي كاك سؤران ئاماذةي ثَي كرد كة خاَلَيكي زؤر طرنطة، خةَلكي زؤرمان هةية 
بةةري  لةةة  كةةةم  شةةنيار ئة بةةوون، ثَي سةةي  طةةرياوي سيا يةةان را سةةي  طةةرياوي سيا كوردستان تا ئَيستا حيساب نةكراوة 

يةة تةةر ز نةةداني برطةي سَييةم برطةي  سةةانةي زَي ئةةةو كة بةةؤ  كةةردن  نةةداني  سةةااَلني زي نةةي  هةةةذمار كرد كةةرَين  اد ب
سةةتوورييةي  مةةاددة دة ئةةةو  سياسي بوون و سوودمةند نني لة  هيض شتَيكي دةوَلةت، داوا ئةكةم ضةسثاندني 
سةةاية  لةةةو يا قةةي  سةةتووري عَيرا لةةة دة ئةةةكات  شةةةهيدان  ئةةةنفال و  كة باس لة قةرةبوو كردنةوةي كةس كاري 

َيندرَي، بؤ ئةوةي بتوانن قةرةبووي ئةوة بكرَيتةوة، لةو خاَلةش باس لة ثاكسازي لةليسيت شةهيدان بضةسث
نةةةبَي  شةةةهيدي  سةةةي  كةةةس ثَينا هةةةَلناطرَي، هةر شةةةي زؤر  بكرَي، ثَيم واية ئةو تةعريفة مةعروفة، موناقة

 نةيطرَيتةوة، ئةتوانني الي بدةين، سوثاس.
 ي ثةرلةمان:ن/ سةرؤكبةرَيز د.رَيواز فائق حس

 فةرموو كاك رزطار.
 بةرَيز رزطار حممد حممود:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةرَي،  بةةةجَي ب جةةَي  ئةوةي باس لة مرياتطراني شةهيدان و زيندانياني سياسي، ئةطةر ئةو برطانةي لة دواية 
ئةةةبرَي ئةةةوةي بة دَلنياييةوة زؤربةي واريسي شةهيد و زيندانياني سياسي و ئةنفال مووضةكانيان  بةةةر  ن، لة

نةةداني  شةةي زي يةةة، خؤ خةةؤي مين(ة ئةةةطرَي،  بةةاوكي وةر يةةك و  بةةرا و دا شةةك و  ئَيستا خةَلك هةية مووضةي خو
بةةة  ئةةةوة  يةَةرة  طةةةر ل ئةةةطرَي، ئة بةةاوك وةر يةةاك و  بةةرا و د شةةك و  ئةةةنفال خو كةةاري  كةةةس و  سياسية، مووضةي 

بةةا يةةك و  خةةوَيين دا يةةان  خةةؤي  يةَةرة مين(ة حيساب بكرَي يةكيان وةرئةطرَي، يان  يةةة ل بةةرا، بؤ شةةك و  وك و خو
ئةةةكات  سةةي  نةةداني سيا ئةةةنفال و زي شةةةهيد و  طةةريي  لةةة مريات ثَيشنيار ئةكةم ماددةي دوو ئةو برطانةي باسي 

 هةَلطريَي، ثشتطريي لة كاك شاخةوان و كاك لوقمان ئةكةم، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فائق حس

 ، فةرموو كاك باثري.فةرموو سوسن خان وةزيري شةهيدان
 بةرَيز باثري كامال سليمان:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةاددة و  ئةةةو  سةةتيارييةوة  بةةة هة ئةةةبَي  يةةة،  ئةو بةشة طرنطة كة ضوار توَيذي طرنطة و مافيان لةسةرمان هة
ضةةاو رو طةةةي دووةم بةر مةةاددةي دووةم بر بةةارةي  ون برطانةي ثةيوةندة بةوان تةعاموليان لةطةَل بكةين، دةر

طةةرياوي  كةةراو و  نةةداني  كةةراوان و زي ئةةةنفال  شةةةهيدان و  كةةاري  كةةةس و  يةةازاتي  مةةاف و ئيمت نيية، يةكخستين 
هةةةولَير و  يةةدارةي  سةةةتي ئ سياسي لة هةرَيمي كوردستان لةبةر رؤشنايي ياساي بةركار، ئايا يةكخستين مةبة

بةةة سلَيماني كة هةبووة ئةو يةكخستنةية؟ يان يةكخسنت و هاوتا كردنيةتي لةط هةةةموويان  يةةان  غةةدا؟  ةل بة
سةةَييةم و  طةةةي  بةةارةي بِر يةةة، دةر سةةتنة زؤر روون ني يةك شَيوة بَي ثلة يان ثلةكان رَيكئةخرَيتةوة، ئةو يةكخ
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نةةاوي  مةةة  سةةيت، ئَي سةةةري تةندرو خةةةرجي و ضارة بةةؤ  ئةةةكات  لةةةوة  بةةاس  جةةةم  طةةةي ثَين كةةرا، بر سةةة  ضةةوارةم ق
نةةداني وةزارةتي خوَيندني بااَل و ثةروةردة بَينني كة  بيطرَيتة ئةستؤ، لةبةر ئةوةي كور و كجي ئةنفال و زي

سياسي هةية كة ثارةيان نادرَي، زؤرجار هةية كاتي تاقي كردنةوة كَيشةيان بؤ دروست ئةبَي، بؤ ئةوةي ئةو 
ئةةةو  بةةةثَيي  يةَةن  خةرجيةش نةكةوَيتة سةر حكومةت زانكؤي حكومي لة ئةستؤي بطرَيت و بَي قةيد وةرطري

ئةةةكات بوارةي لَي د سةةةرطريي  كةةة هاو تةةةوة،  سةةةرطريي نةكردؤ ئةةةَلَي هاو ةرضوون، مةسةلةي هاوسةرطريي كة 
طةةةي  بةةرَي، بر لةةَي ال شةةةي  ئةةةو وو يةةة  بَيطومان طرَيبةسيت هاوسةرطريي ئةكات، راستةوخؤ مرياتطر نامَييَن، بؤ

 وثاس.شةشةم و حةوتةميش ثَيم باشة ثَيداضوونةوة هةَلوةشانةوة بَيت لة جياتي ثاكردنةوة، س
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس

 فةرموو كاك جةالل.
 الل حممد امني:بةرَيز ج

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةةةربةرزي  كةةاري  كةةةس و  بةةؤ  نةةدامان  سةةيؤنةكان و ئة سةةةرجةم فراك شةةي  جةةةي ثةرؤ لةةة نةتي ئةةةبينني  يةةارة  د

سةةت  شةهيدان، بةو ثَييةي ئَيمةش بةشَيكني لة ئازار و كَيشةكاني نةةةوة هة لةةةوة ئةكةي بةةري  يةةد  ئةوانني، ئةك
شةةةهيدان  يةةري  ئةكةين لة ماددةي دوو برطةي سَييةم ناروونييةك هةية و ثَيمان واية ئةطةرضي بةرَيز وةز
شةةةهيدان و  كةةاري  كةةةس و  لةَةي  بةةةجؤرَيك د ئةةةوةي  هةةؤي  تةةة  يةةة ئةبَي يةةةك هة بةةةاَلم نارووني تةةةوة،  وةاَلم ئةدا

ثةةَيم ب يةةة  كةةات، بؤ يةةازاتي ئةنفال زوير ب مةةاف و ئيمت لةةة  طةةاري  مةةاددةي دوو ثارَيز لةةة  سةةَييةم  طةةةي  لةةة بر شةةة  ا
سةةةر و  لةةة هاو كةةة  هةةةر ية بةةؤ  ئةةةكرَي،  مرياتطراني كةس و كاري شةهيدان و قوربانياني ئةنفال و جينؤسايد 
كةةاك  هةةاورَي و  كةةاك  عةةةلي و  كةةاك  كض و كور و خوشك و برا ئةوة ئيزافة بكرَيتة سةرين ثشتطريي قسةكاني 

 الم دؤَلةمةري و كاك زانا و ئاشنا خان و شنؤ خان و رؤذان خان ئةكةم، سوثاس.عبدالس
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فائق حس
 فةرموو كاك بذار.

 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةار هةةةرَيمي ل سةر ماددا ئَيك و دوو بةحس هاتة كرن كو ياسايةكي ل عَيراقَي نةماية و  لةةة  نةةاكرَي،  ثةةَي  ي 
يةةة  مةةان ن بةةَينت، طو قةةي  سةةاية عَيرا نةةا يا ثةةَي كر كةةار  كةةو  كةةةم  كار ثَي كرية، ئةز ديفاة لة حكومةتَي هةرَيمَي نا
لةةة  يةَةراقيش  جيهةت و ئاليةت و قانووني و قةرارة تةشريعي و قةرارا ثةرلةمانَي كوردستانَي و دةستوورَي ع

ردن و دةركردنا ياسايان، هةر وسا ئينفازا قانونَيت ئيتي(ادين بةس ثةرلةماني كوردستانَيشة جهَي ثةسند ك
يةةة،  قةةانووني ني يةَةت  ظةةة قيود كةةةين ئة ثةةَي ب كةةار  يةةت  يةَةرَي ناب ئةةةم ل ظ يةةت  ئةطةر قانوونةك ل عَيراقَي ئيلغا ب

ي ( ي سااَل68منوونة ل برطا دووَي دانيشتنا ئةظرؤ قانوونا تايبةت بة ماددَيت هؤشبةر، ئةظ قانوونا ذمارة )
لةةةماني 1965) كةةة ثةر تةةا نو كةةري،  نةةوَي دةر سةةايةكا  نةةاكرَي و يا ثةةَي  كةةاري  قةةَي  سةةاَلة ل عَيرا بةةةري دوو ( ة، 
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كةةو  غةةدا  قةةي ل بة نةةةكا عَيرا طةةةر قانوو نةةة ئة قةةانووني ني يةَةت  كةةري، ض قيود سةةند  سةةاية ثة ئةةةظ يا سةةتانَي  كورد
 قانوونةكا دي دةركةت الزمة ل ظَيرَي بهَيتة طؤرين، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:واز فائق حسبةرَيز د.رَي
 فةرموو سوسن خان.

 بةرَيز سوسن حممد مريخان:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةةةمانتاران و  طةةةراني الي ثةر تةةرين ني مةةاددةي دووةم زؤر سةةةر  لةةة  نةةدين  نةةةي تايبةةة ئةةةوةي ليذ بةةةثَيي 
مةةةش و زؤ نةةةي ئَي كةةو رَيكخراوةكاني تايبةت بةو مةسةلةية، تةنانةت هاتوونة ليذ مةةة وة نةةة، ئَي لةةةق بوو ر قة

نةةةي  ليذنةي شةهيدان ضةندين جار لةطةَليان و لةطةَل وةزارةتي شةهيدان دانيشتووين و خؤمشان وةكو ليذ
كةةةم  سةةي  نةةدانياني سيا شةةةهيدان و زي كةةاري  كةةةس و  يةةازاتي  مةةاف و ئيمت كةةةين  ئةةةوة نا شةهيدان تةقةبوولي 

سةةتا ) بكرَيتةوة، بةاَلم ئةم ضاكسازية زؤر ثَيويستة، لة طةةرتين 18ئَي ضةةاوةرَيي وةر سةةي  نةةداني سيا هةةةزار زي  )
ثةةَي  مين(ةي خؤيانن، زينداني سياسي هةية هاتووة ئةلَي زينداني سياسي حةقيقم تا ئَيستا ئةو مين(ةيةم 
ئةةةبَي  يةةة  ئةةةطرَي، بؤ يةةة وةر ئةةةو مين(ة مةةن  ضةةاوي  حةةةقيقي بةبةر سةةي نا نةةداني سيا بةةةاَلم زي نةةةبووة،  رةوا 

بةةوَل ثشتيواني ئةوة بني ثَي مةةةش ق كةةرَي، ئَي شةةةهيدان ب سةةيت  سةةي و لي نةةدانياني سيا سةةيت زي داضوونةوة بة لي
 ناكةين مافيان كةم بكرَيتةوة، هةندَيكيان ثرسياريان ئاراستة كرد، ثَيم باشة وةاَلم بدةمةوة............

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس
 ةي ليذنةي كراوة.ئةطةر وةزير وةاَلم بداتةوة، ئةطةر ئاراست

 :مريخان بةرَيز سوسن حممد
سةةت  نةةةوةي ثَيوي يةةدار روون كرد تةةي ثةيوةند شةةة وةزارة مةةان با شةةةهيدان ثَي نةةةي  ............ ئَيمةش وةكو ليذ
كةةاري  كةةةس و  شةةةهيدين  نةةةي  لةةة ليذ نةةةش  بةةةي ئةوا شةةةهيدين، زؤر كةةاري  كةةةس و  مةةةش  ضةةونكة ئَي بةةدات، 

 مافيان كةم بكرَيتةوة، سوثاس.شةهيدن، ئَيمةش تةقةبولي ئةوة ناكةين 
 سةرؤكي ثةرلةمان: /بةرَيز د.رَيواز فائق حسن

 فةرموو بةرَيز وةزيري شةهيدان.
 عبداهلل حممود حممد/ وةزيري شةهيدان و ئةنفال: بةرَيز

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةةة روون  فةةةت  كةةرا، دةر هةةةم داوا ئةكةم لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان بةو حوكمي ئةوةي قسة زؤر  نةةةوة و  كرد

نةةي  ضةةاو روو طةةة بةر نةةةطرن رةن جةةواب وةر طةةةر  مةةن ئة سةةةوري  ثرسياريان كرد لة دةرةوةي ثرؤتؤكؤَلة، بة تة
شةةةهيد و  نةبَي، سوثاسي ثةرلةمانتاران ئةكةم كة بة جؤشةوة ئةكسةريةتيان خةَلكي شؤرش طَير و خاوةن 

شةةريعي و  كةس و كاري زيندياني سياسي و لة قؤناغي رزطاري رؤلي بةرضاويان هةةةم تة يةةةكاني  هةةةبووة، ثة
ئةةةو  سةةتانة،  طةةةلي كورد خةةةباتي  جنةةي  بةةةري رة قةزائي و تةنفيزي بة خوَيين شةهيدان و زينداني سياسي و 
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ضةةونكة  تةةان،  بةةَي ال سةةنت و روون  سةةي وا رابوة سةةةلةيةكي حةسا سةةةر مة يةةةتي لة دلسؤزي بةرَيزتان حةقي خؤ
بةةؤ  ضةةيان  سةةي هةر نةةداني سيا شةةةهيد و زي كةةاري  يةةايي، كةةةس و  تةةةي كيم نةةة، بةركةو حةةةقي خؤيا كةةرَي  ب

كةةةي و  يةةران و جَيطرة مةةةني وةز سةةةرؤكي ئةجنو خةةودي  يةةران  مةةةني وةز نةةةوةي ئةجنوو لةةة كؤبوو نايشارمةوة 
شةةةهيد و  كةةاري  كةةةس و  مةةةتكردني  لةةة خز تةةةوة  جةةةخيت كردؤ سةةان  هةةةرَيمي كورد مةةةتي  نةةوَيي حكو سةةتايف 

يةَة بةةؤ ئ بةةَي  سةةت  ئةةةوةي را بةةةاَلم  سةةي،  نةةدانياني سيا شةةةي زي ئةةةو رةو هةةةرَيم  لةةة  يةةي  قةةةيراني دارا هةةؤي  بةةة  وة 
تةةي  بةةوو، وةزارة سةةت  بةةردوو درو نةةةي را سياسيةي لة كابينية ثَيشوو هاتة ثَيش، بارطراني طةورة بؤ سةر كابي
شةةتيماني  طةةاري ني خةةةباتي رز لةةةقؤناغي  شةةانةي  ئةةةو بة بةةةتي  بةةة تاي كةةةوت  طةةةورةي بةر شةهيدانيش ثشكي 

شةةة، خةباتيان كردووة حةق و مافني ث كةةة  راستي كةةرد  ثةةَي  يةةان  لةةةمانتارانيش ئاماذة َي نةدراوة، زؤربةي ثةر
بةةةَلَي  بةاَلم شتَيكي تر هةية كة طرفت هةية يان نيية؟ زوربةي ثةرلةمانتارة بةرَيزةكان ئاماذةيان ثَي كرد، 

ئةةةوة هةية، ئةبَي دةرضةيةك بدؤزينةوة بؤ ئةوةي راست و ناراست لَيك جيا بكةينةوة، كاتي خؤي بة ياس ا 
ئةةةبَي  بةةةاَلم  كةةراوة،  سةةا  بةةة يا بةةَي،  سةةا كرا لةةة دةرةوةي يا شةةةهيدان  تةةي  لةةة وةزارة يةةة  شةةتَيي ن هةةيض  رَيكخراوة، 
خةةؤيي و  سةةةر  بةةة وردي و لة يةةة  ئةةةو عةمةل ئةةةبَي  بةةوو،  ضةةؤن  ئةةةزانن  جارَيكي تر واقيعي كوردستان خؤتان 

ثةةَي يةةايي دوور لة وةي قةناعةةان ثَي هةية كاري لةسةر ئةكةين، لَيرةوة  كةةة دَلن نةةاو ثرؤذة ضةةمة  ئةةةوةي ب ش 
نةةة  بةةِريين  سةةي  شةةوَينَيكيش با هةةيض  لةةة  ئةدةمة كةس و كاري شةهيدان و زينداني سياسي نة لة ثرؤذةكة نة 
ئةةةوة  سةةةر  كةةؤكني لة مين(ة كراوة نة مووضة كراوة، تةنيا تةنزيم كردنة، دادثةروةرية، ئةوةش هةموومان 

كةةرد، تةنيزم بكرَي، ئةو ثرؤسيارانةي كرديان  سةةياريان  يةةايي ثر لة دةرةوةي، يةكةم بةركةوتووي ضةكي كيم
كةةي ) بةةةرَيزتان نزي نةةي  ضةةاو روو بةةؤ بةر يةةايي  ضةةةكي كيم تةةةي  نةةاوة بةركةو يةةةكمان دا كةةةس 800ليذنة  )

كةةةين و 8مين(ةيان هةية، ) ضةةوونةوة ب مةةة ثَيدا كةةةن ئَي مةةة، داوا ئة لةةةفيان الي ئَي ( هةزار كةسيش ئَيستا مة
حةةةقي ئيشيان بؤ بكةين، حة قةةة  قيقةتي ئةو هةرَيمة ئةزانني و ئةبَي بايي ئةوة خةخمؤر بني و ئةوةي حة

سةةت  يةةةكمان درو سةةيت ليذنة تةةي تةندرو طةةةَل وةزارة كةةات، لة مشةةولي نا بدرَييَت و ئةوةي حةقي نية ثَيي بلَيني 
ي و كردووة بة كةساني ثسثؤر و خةبري لة بواري تةشخيس كردن و دياري كردني بةركةوتةي ضةكي كيمياي

خؤشبةختانة ئةجنومةني وةزيران فةرماني دةركردووة و ليذنةكةمشان دياري كردووة لةاليةن هةردووالوة، 
( هةزارة، يةهين بؤي هةية ئةطةر 8( كةسة، هةم بةدواداضوون ئةكةين بؤ ئةو )800هةم ئةضينةوة بةو )

خةةان8يةك كةسيش لةو ) سةةولفةي  يةةةتي،  مةةايف خؤ حةةةقي  بةةَي  خةةؤي  حةةةقي  هةةةزارة  سةةتة، (  خةةؤكرد، را ووي 
فةةرؤش و  بةهؤي قةيراني داراييةوة راوةستاوة، نيوةي وةريطرتووة و نيوةي ماوة، نيوةشي قةرزارباي شيش 
دوكاندارة، بة هؤي قةيراني داراييةوة بوو، سولفةي زةواجيش بةهةمان شَيوة، زينداني سياسي، بةثَيي  ئةو 

كةةةين، 2011)  (ي11ياسايةي لة ثةرلةمانةوة دةىرضووة بة ذمارة ) سةةي ئة نةةداني سيا طةةةَل زي لةَةة لة ( مامة
-1( هةزار قسور مين(ةي هةية، بة سةراحةت بة ئَيوةش رائةطةيةمن مينةحةكة كؤتايي ثَي هاتووة لة )5)
لةةة )7-2019 سةةاي 2020(،  يةةة، يا لةةةمامنان هة هةةةرَيم و ثةر مةةةتي  ثةةَي دَي، حكو يةةان  ئةةةوانيش كؤتاي يةةش   )

بةةةني خؤمشان هةية، وةزارةتةكان مام ةَلة لةطةَل ئةو ياسايانة ئةكةن كة لة ثةرلةمانةوة دةرئةضن و يان تة
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( ساَلة 3، 5، 4، 6( هةزارةكةش نايشارمةوة هةيانة )18ياسا كارثَيكراوةكان ئةكةن كة لة ناوةندةوة دَيت، )
مةةةتطوزاري  نةةة خز سةةتا  كةةور و هةويةي بؤ كراوة و ثشزاست كراوةتةوة، كراوة بة زينداني سياسي، تا ئَي بةةؤ 

نةةدو و  ئةةةو بة سةةازيية  سةةاي ضاك كضي ئةكرَي، نة خؤشي مين(ةي هةية، جا ئةوة طرفتَيكي زؤرة، بؤية لةو يا
حةةةقي  شةةي  تةةةواو، ئةوة خاَلانةمان هَيناوة بؤ ئةوةي دةست كراوة بني، ئةوةي بةثَيي ياساكة كؤتايي هاتووة 

يةَةراق18خؤيةتي لةو ) سةةةلةي ع بةةدرَي، مة ثةةَي  خةةؤي  حةةةقي  هةةةزارة  سةةيت دا  (  لةةة را سةةتان  هةةةرَيمي كورد و 
نةةة  كةةراوة، دوو كابي نةةةوةي زؤر  يةةران كؤبوو مةةةني وةز سةةتايف ئةجنو شةةةهيدان و  تةةي  ثةةَيش و وةزارة فةةدي  وة
لةةة  طةةو  نةةة ج سةةتا روو تةةا ئَي ئةةةوةي  قةةي،  مةةةتي عَيرا طةةةَل حكو كةةراوة لة نةةةوة  ضةةةندين كؤبوو ضةةوون و  بةدوادا

شةة تةةي  يةةي و وةزارة شةةةهيد و حكومةتي هةرَيم و وةزارةتي دارا كةةاري  كةةةس و  بةةؤ  يةةةك  هةةيض هاوكاري ةهيدان 
مةةيش  ئةةاخري وةاَل لةةة  نةةةهاتووة،  مةةة  بةةؤ ئَي يةةةوة  مةةةتي عَيراق يةةةن حكو لةةة ال (ةةةكان  سةةي و مين نةةداني سيا زي
تةةان  تةةةوة، ال شةةرييين دراوة كةةؤليش و نا لةةة ثرؤتؤ جةةوابَيكي دوور  يةةر  هةفتةيةك دواي ئةوةي من بووم بة وةز

هةةيض هاو جةةة  لةةة بود طةةة  بةةَي ج هةةاتووش روون  لةةة دا نةةةيناردووة،  سةةتا  تةةا ئَي شةةةهيدان  تةةي  بةةؤ وةزارة يةةةك  كار
ناينَيرَي، تؤماري زؤري نوَيمان الية هةرضةند بةثَيي ياسا موخاليفني، بةاَلم بة حوكمي ئةوةي تازة بووم و 

بةةةن ) سةةتاش تةقري لةةة 12بةةؤ  10بة حوكمي قةيراني داراييش تا ئَي سةةتا  شةةةهيد ئَي نةةوَيي  مةةاري  هةةةزار تؤ  )
شةةةهيداني وةز لةةة  بةةةدةر  شةةة،  يةةة نةكَي شةةةر هة نةةة  سةةتا  لةةة ئَي ئةةةطرَي،  ارةتي شةهيدانة، ئةوة خؤي قسة هةَل

تةةي  سةةةر وةزارة لةةة  هةةةر  لةةةفيان  كةةة مة يةةة  حةةزووري هة شةةمةرطة  يةةري ثَي بةةةرَيز وةز كةةة  عةةش  شةةةري دا
لةة بةةةدةر  نةةةبووة،  ، 10ةوة )ثَيشمةرطةية، وةكو خؤي مووضةيان سةرف ئةكرَي وةكو ثَيشوو، تةحويلي ئَيمة 

( هةزار مةلةف هةية الي ئَيمة تؤماريان بكةين، ئةطةر ليذنةيةكي تازة دروست نةكرَي و ثَيداضوونةوة 12
حةةةقي  بةةَي  حةةةق  بةةَي  شةةةهيد  طةةةر  خةةؤ ئة لةةةوة،  ئةةةو فاي نةكرَي ئةو حكومةتة ناتوانَي بضَيتة ذَير بارطراني 

ئةةةو بةةؤ  بةةني  كةةؤك  ئةةةبَي  ئةةةوَي و  ضةةوونةوةي  بةةةاَلم ثَيدا يةةةتي،  سةةةلةي خؤ ئةةاراوة، مة تةةة  ثةةةروةري بَي ةي داد
نةةداني  ضةةي زي كةةور و ك نةةدن،  مةةةتطوزاري خوَي لةةة خز نةةةكردووة،  نةخؤشي بةراسيت حكومةتي هةرَيم درَيخي 
سياسي، بؤ نةخؤشخانة حكوميةكان، لة كابينةكاني ثَيشوو بة هؤي قةيراني دارايي ئَيستا حكومةتي هةرَيم 

تةةة وةزا ثةةارةي زؤر ئةدا يةَةك  نةةة بر سةةلَيماني و مانطا يةةةكاني  تةةةحويلي بةرَيوةبةرايةت مةةة  شةةةهيدان، ئَي تةةي  رة
قةةةرزةكاني ) كةةاري 2016، 2015، 2014هةولَير و دهؤكي ئةكةين و  كةةةس و  نةةةخؤش و  هةةي  تةةةوة  ( ئةدا

شةةةتيواني  شةةةتطريي و ث بةةةة ث يةةةةكان  شةةةخانة حكوم سةةةتا نةخؤ لةةةةوة ئَي بةةةةدةر  سةةةي،  نةةةداني سيا شةةةةهيد و زي
شةةةهيد بةرَيوةبةرايةتيةكاني وةزارةت كةةاري  كةةةس و  سةةةري  بةةةالش ضارة كةةةن و بة سةةاني ئة ي شةهيدان كارئا

كةةةم  سةةةور ئة ئةةةوَي، تة يةةةكي زؤري  ئةةةزانن ثارة ئةةةهلي  سةةةلةي  بةةؤ مة بةةةاَلم  هةةةبَي،  ئةكةن، ئةوةي لة توانا 
شةةةهيد و  كةةاري  كةةةس و ضةةاوي  يةةة، رة شةةي لَي مةةةتطوزاري با يةةة، خز شةةي لَي تةةؤري زؤر با يةةةكانيش دك حكوم

ئةكرَي لة داهاتوو ئةطةر باري دارايي هةرَيم باش بوو خبرَيتة بةرنامةوة، زةوي، وتوومة ئةنفاليش ئةكةن، 
سةةي  نةةداني سيا شةةةهيد و زي لةةةيف  دواي ئةوةي وةزارةتي شةهيدان دةست بةكار بوو دةست بةجَي هةرضي مة

مةةا خةةانووي تؤ ئةةةوةي  نةةةكراوة و  نةةةكراوة هةية دةرم كردووة لة خانوويان و زةويان و ئةوةي زةوي تؤمار  ر 
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طةةي  بةةة دةن هةةاتن  كةةةم زوو  سةةيان ئة نةةاوة و سوثا مةةةمان دا شةةارةواني و بةرنا يةةري  يةةري داد و وةز طةةةَل وةز لة
بةةؤ  شةةةي  يةةةكيش كَي هةةةر زةو كةةةن،  ثَيشنياري ئَيمةوة و ئَيستا ضؤتة بواري جَي بةجَي كردن، خانوو تاثؤ ئة

فةةر لةةة ئي يةةة  شةةكيلة هة نةةدَي مو نةةراوة، هة بةةؤ دا نةةةي  ثةةَيش ليذ بةةةوةزارةتي هاتبَيتة  يةةدارة  ازي زةوي ثةيوةند
سةةتان  هةةةرَيمي كورد لةةة  مةةة  نةةدني ئَي نةةدن، خوَي ئةةةوَي، خوَي خةةيت  كةةرَي، وة بةةؤ ب سةةرينةوةي  ئةةةبَي  عةةةوة،  زرا
بةةؤ  كةةردووة  يةةاري  يةةةكي د كةةةين رَيذة بةةااَلش ئة نةةدني  سةةي خوَي شةةةهيدان و سوثا ثشتطريي كردووة، وةزارةتي 

لةةة  كةةة  مةةايي  لةةة رَين بةةةدةر  شةةةهيد  كةةاري  نةةدني دةرةوة كةةةس و  بةةؤ خوَي مةةة  كةةةنن ئَي كةةَي ئة يةةان كَيرب ناوخؤ
نةةةما،  قةةةيران  طةةةر  ئةةةكرَي ئة ئةةةكات،  سةةت  يةةي درو بةةارطراني دارا نةةةيتوانيوة و  سةةتا  تةةا ئَي هةةةرَيم  مةةةتي  حكو

 ئةضمة سةر ئةسلي ثرؤذةكة.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس

بةة يةةة،  قةةةتان هة يةةةك دوو دة هةةةر ماددة بةةؤ  فةةةتي بةةةرَيزتان  كةةردووة دةر سةةياريان زؤر  ئةةةوةي ثر بةةةر  ةاَلم لة
 زياترت ئةدةييَن.

 عبداهلل حممود حممد/ وةزيري شةهيدان و ئةنفال: بةرَيز
........... ماددةي دووةم لة هةموو برطةكان ثرسياريان كردووة، ماددةي يةكةم ئةلَي راطرتين كؤكردنةوة لة 

سياسي و هةم ياساي شةهيدان، يةعين راطرتين كؤكردنةوةي نَيوان هةردوو ياساكة، هةم ياساي زينداني 
هةردوو ئيمتياز لة نَيوان هةردوو ياساكة بةدةر لة كةس و كاري شةهيد، ماددةي دووةم برطةي دووةم كاك 

( هةزاريةوة 250باثري بة وردي قسةي لةسةر كرد، ئَيمة تةسنيفي شةهيدمان هةية، لة عَيراق وا نية، لة )
( مليؤن، داواشم كردووة لة هةردوو ليذنةي دارايي و ليذنةي شةهيدان ثشتيوانيمان 6تا )تةسنيف كراوة 

بكةن بةثَيي ئةو خةمَلاندنةي ئَيستا ناتوانني بَيني، ضونكة دواي ئةو ضاكسازية ئةبَي وةزارةتي دارايي 
و جياوازية هةَلسةنطاندن بكات بؤ خؤي و حكومةتي هةرَيم بةطشيت و وةزارةتي شةهيدان ثَيكةوة ئة

( مليؤني تَيداية، ئةم جياوازية، 6( هةزار بؤ )250نةهَيلني، خؤم لةطةَل ئةوةم ئةو جياوازية نةمَييَن، لة )
شةهيد هةر شةهيدة، لة هةر ئاستَيك بَي فةرقي نيية، ثلة و مةسئوليات مبَينَيتةوة، بةاَلم مين(ة سابيت 

ريار سابييت بكات شةهيد لة هةرَيم شةهيدانةي بكرَي لةو ثةرلةمانة يان ئةجنومةني وةزيران بة ب
ئةوةندةية بَي فةرق و جياوازي، بةاَلم دةرفةتَيكمان ئةوَي دواي ئةوة برطةي شةش و حةوت كة ثاكتاوي 
هةردوو زينداني سياسي و هةم شةهيدانة، ضونكة ئةطةر ئةوة نةكةين ناتوانني وةك ثَيويست كارةكان 

اتي مردني بريين مايف دارايي، مايف دارايي تةعيناتة، يان تةواو كردني بكةين، برطةي سَييةم ئةلَي لةك
خوَيندنة، لة ئَيستا دَلينايي ئةدةم باسي بريين نة شةهيدان و نة مين(ة و هيضي تَيدا نية، ئةوةي وتراوة 

ر واريسي لَيك تَينةطةيشنت هةية، ئةو ياساية بؤ ئَيستا بةدواوةية، دواي ئةوةي هةر طؤرانكاريةك هات بةسة
شةهيد لة ياساي خانةنشيين بةركار مامةَلةي لةطةَل ئةكرَي، نةئيستاية، سوثاس بؤ خوا ئَيمة ثَيشبيين 
بكةين هةمووي ئةمرَي، هةَلسانطاندنةكة بة خراث تةفسري كراوة، ئةم ياساية باسي بِرين و سرينةوة كةس 

ياساية هةر طؤرانكاريةك هات بةثَيي ياساي و كاري شةهيدي تَيدا نيية، لة ئَيستا بة دواوة لة دواي ئةو 
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خانةنشيين بةركار مامةَلةي لةطةَل ئةكرَي، ياساي خانةنشيين بةركاريش ئةتوانن سةير بكةن ئةو دةق و 
بةشانةي ثةيوةندي هةية بة بةشةكةي خؤمان وازحية، ئةوةي وتراوة رةتي ئةكةينةوة، باسي بِرين 

م بؤ واريس لة دواي ئةو ياساية هةر طؤرانكاريةك بكرَي بةسةر نةكراوة، هيض كةسَي حةقي نابرَي، بةاَل
واريسي شةهيدان ئيشي ثَي ئةكرَي، يةعين دواي ياساكةش نيية، بؤ طؤرانكاريية لة واريسةكة لة دواي ئةوة 
ئةويش بةثَيي ياساي خانةنشيين بةركار مشول ئةكات هةر مشولي بكاتةوة، ئةطوازرَيتةوة بؤ يةكي تر، 

 ئةويش مةرجي خؤي هةية، ياساي خانةنشيين بةركار وازحية.........بةاَلم 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس

 با بةرَيز وةزير قسةكاني بكات، ئةطةر روون نةبوو درةفةتي تر ئةدةين، بؤ ئةوةي زياتر روون بَي.
 عبداهلل حممود حممد/ وةزيري شةهيدان و ئةنفال: بةرَيز

طةي ضوارةم، برطةي سَييةم ئةم ماددةيةش بةسةر مرياتطراني زينداني سياسيش، زينداني سياسي ...... بر
ئةوةي مين(ةي نية ثاكتاو كراوة و ليذنةمان دروست كردووة و حةقي خؤي وةرئةطرَي و بةثَيي ياسا ئةو 

رسيار كرا بؤ دوو حةقةي هةية ئةيدرَييَت، خزمةتطوزاريةكانيش بةردةوام ئةبَي، بةاَلم بة ثَيي ياسا ث
منالي تَيدا نية، بةثَيي ياسا زينداني سياسي يان خؤي يان يةكَي لة مناَلةكاني، ناتوانني لة دةرةوةي ياسا 
مامةَلةي لةطةَل بكةين، خاَلي ثَينجةم وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان طرفتمان هةية لةسةر خزمةتطوزاري، لة 

كةس و كاري شةهيدان طلةيي ئةكةن كة كةس و كاري  هةندَي شوَين خزمةتطوزاري وةكو خؤي ناِروا،
شةهيدان لة هةندَي لة نةخؤشخانةكان كار ئاسانيان بؤ ناكرَي، ئةكيد ئةكةينةوة لة خزمةتطوزارييةكان 
ئةو وةزارةتانة كؤ ئةبينةوة و رَينمايي تازة دةرئةكةين لةطةَل واقيعي ئةمرؤي كوردستان بطوجنَي و 

ئاساني باشز  ض خوَيندن و ض نةخؤشي و ض ئةوانةي ثةيوةندي بةو  خزمةتطوزاري باشز و كار
وةزارةتانةوة هةية كة ناويان هاتووة، خزمةتطوزاري باشز و بةردةوام بوونيان، مةسةلةي ماددةي شةشةم 
 هةَلوةشاندنةوة، ئةطةر هةَلينةوةشَينيتةوة نا ئاسايية، ثاكي نةكةيتةوة نائاسايية ضؤن هةَليبوةشَينيتةوة؟

ئةطةر ئَيمة ثاكي نةكينةوة ناتوانني هةَليوةشَينينةوة، بة حوكمي ئةوةي كاتي خؤي نةمويست وةزيري 
شةهيدان لة ناو ئةو مةلةفة بَي خؤمان ئامادةي بكةين، وةزارةتي شةهيدان و خؤشم وةزيرم برياري لَي 

ان كرد لةطةَل ليذنةي بدةم رةنطة لة رووي دادثةروةريةوة قسة بَيتة سةر ئةو مةسةلةية، ثَيشنيارم
موختةس هةم ليذنةي دارايي و شةهيدانيش ثَيشنياري ئَيمة بةو شيوة بوو، ئةندامَيكي ئةجنومةني 
وةزيران، ئةندامَيكي ليذنةي دارايي، ئةندامَيكي وةزارةتي شةهيدان، ئةندامَيكي وةزارةتي ثَيشمةرطة، 

ماني كوردستان، دواجار بريارةكة وةزيري سةرؤكايةتي دادوةرَيك، بةضاودَيري دارايي طشيت و ثةرلة
شةهيدان بيدات، ئةوة ئيختيساسية، ئةو هةموو مةلةف و فايلة وةزيري شةهيدان ناكرَي بةسةرئةو فايلة 
بضَيتةوة، دواجار تةحويلي منيش بكةن هةرئةبَي ليذنةيةك دابنَيم، ضونكة هةندَيكي ئيختيساسية، 

مةلةيف زؤري زينداني سياسي و شةهيد لة هةرَيمي كوردستانة،  هةندَيكي قانوونيية، ئينجا بةرباَلون،
ئةطةر ليذنةيةكي موختةس نةبَي دواجار وةزارةتي شةهيدان و وةزيري شةهيدان برياري لَي نةدات كؤتايي 
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نايةن، بؤية وةزيري شةهيدامن لةناو ئةو مةلةفة دةركرد خؤمان ئامادةي بكةين و ئيمزاشي لةسةر بكةين 
 دادثةروةريةوة قسةمان بَيتة سةر، جا بؤية زينداني سياسيش بةهةمان شَيوةية، سوثاس. هةر لة رووي

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةرَيز د.رَيواز
وةزيرة بةرَيزةكان و كاك دكتؤر ئامانج، ثرسياري ثةرلةمانتاران ئةوةية كة باسي راطرتين كؤكردنةوة 

 هيدان و زينداني سياسي، بؤ منوونة وةكو ضي؟ ئةكات لة نَيوان ئيمتيازاتي كةس و كاري شة
 عبداهلل حممود حممد/ وةزيري شةهيدان و ئةنفال: بةرَيز

دوو مين(ةن لة نَيواني زينداني  سياسي و شةهيدان يةكيان هةَلئةبذَيرَي، زينداني سياسي بةدةر لة كةس 
 و كاري شةهيد.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس
 ري شةهيدي ثلةيةكي شايستة زياتر لة يةك شةهيديان هةية.كةس و كا

 عبداهلل حممود حممد/ وةزيري شةهيدان و ئةنفال: بةرَيز
 بؤ منوونة زينداني سياسي ئيعدام كراوة.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس
 يةعين مرياتطريي شةهيد.

 فال:عبداهلل حممود حممد/ وةزيري شةهيدان و ئةن بةرَيز
( ي 9زينداني سياسي كة ئيعدام كراوة، زياتر ئةوة ئةطرَيتةوة، ئةلَي لة نَيواني هةردوو ياساكة ذمارة )

( يةك ئيمتياز وةرئةطرَي، بةدةر لة كةسوكاري شةهيد لة يةك شةهيد زياتر، ئيز شةهيد 2011ساَلي )
 بةدةرة لةوة، بةس بؤ زينداني سياسي.

 رؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حسن/ سة
 روون كردنةوةتان هةية كاك دكتؤر ئامانج.

 عبداهلل حممود حممد/ وةزيري شةهيدان و ئةنفال:بةرَيز 
يةك تيبيين تر ماوة، بؤ بةرضاو رووني، ئةوةي مين(ةي خؤي وةرئةطرَي لةدواي تةواو بووني مين(ة 

 ئيختياري يةكيان هةَلئةبذَيرَي.
 كي ثةرلةمان:ن/ سةرؤبةرَيز د.رَيواز فائق حس

 فةرموو كاك عةلي نوقتةي نيزامي.
 بةرَيز عةلي محة صاحل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
زؤر بة رووني ئةو تةوزحية طرنطة، وترا بؤ منوونة دايك واريسي شةهيدة، ئةمرَيت و مناَل ئةمَينَيتةوة، 

و واريسة تا لة ذيان بن ئةم مناَل وةريئةطرَي يان نا واريسي مَيردةكةيةتي، بة رووني بيَلَي، ئايا ئة
 مووضةيان ئةمَييَن بة خوشك و براشةوة، زؤر بة رووني بيلَي، سوثاس.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس
 ئةطةر وةاَلمَيك هةية، ئةزامن برسياري ئةواني تريش هةمان شتة، فةرموو كاك دكتؤر.

 بةرَيز د.ئامانج رحيم:
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةم بةشة بةشي سَييةم زؤر حةساسة، هاوِراتامن كة ناوي شةهيد و كيمياباران و تاقانةي جينؤسايدو 
زينداني سياسي دَي بةراسيت لة ئاسيت ئةبَي بة وريايي سةير بكرَي، ثَيش ئةوةي باس لةوة بكةم بةراسيت 

ايستةي كةس و كاري شةهيد و ئةو بابةتة ئةكرَي بة دوو بةش، يةكيان بريتية لة بابةتي ئيستي(قاق و ش
ئةنفال و جينؤسايد و كيميا  باران، هيض كةس بةثَيي ئةو مةشروعة قانوونة يةك دينار كةم ناكاتةوة، 

( هةزار وةرئةطرَي، زينداني سياسي 0500( وةرئةطرَي، الي ئَيمة 1200000واريسي شةهيدَيك لة بةغدا )
َيي طرياوي سياسي و ساَلاني زؤر كةمز وةرئةطرَي، لةوَي ( هةزار وةرئةطرَي الي ئَيمة بةث750لة بةغدا )

( ساَلة، ئةبَي حكومةتي هةرَيم و ئةجنومةني وةزيران، ئةو ثرؤذة ياساية راستة تيمي 10( ساَلة لَيرة )25)
من و كاك دكتؤر ئومَيد، بةاَلم هةر وةزيرَيكي بةرَيز بةرثرسة لة ضاثتةرةكةي خؤي، ئةوة بابةتَيكة 

ي ئيشي براي بةرَيزمان كاك عبداهلل ية كة وةزيري كاروباري شةهيدانة زؤر بة ووردي لةسةر تايبةةةند
بابةتةكان قسةي كرد، من بةرثرسي كابينةي ثَيشوو دؤسيةي هاوتايي كردني شايستةي دارايي كةس و 

َيشووتري كاري شةهيد و ئةنفال و زينداني سياسي بووين لةطةل بةغدا، ئةطةر بة بريتان بَي لة خولي ث
(، بة دةست خؤشي لة ئةو برا 2018( ي ساَلي )6ئةجنومةني وةزيران برياري نيابي دةرضوو  ذمارة )

بةرَيزانة لة فراكسيؤني كوردستاني بة يةك دةنط توانيان ئةو بِريارة دةربكةن، ئةَلَي ضي، هاوتا كردتي 
( 2005ردستان لةطةَل بةغدا، لة )شايستةي دارايي زينداني سياسي و كةس و كاري شةهيداني هةرَيمي كو

( شايستةي دارايي زينداني سياسي و كةسوكاري شةهيداني بةغدايان ئةخستة ناو جةدوةلي 2020ةوة تا )
%( ةي راتيب شةهيدي عَيراقي داوة، راتيب 17( ةوة لة )2005نوقاتي سيادي، واتة هةرَيمي كوردستان لة )

تيمة بةرَيزةي لة بةغدا بووين توانيمان موستةنةدةن، ماددةي زينداني سياسي داوة، ئةمساَل لةطةَل ئةو 
( ي دةستوور زؤر وازحية وةكو كاك دكتؤر شَيركؤ زؤر جوان باسي كرد، كاك سؤران و كاك لوقمان و 132)

شنؤ خان باسيان كرد لة دةستوور هاتووة حكومةتي ئيتي(ادي بةرثرسة لة ريعايةت كردني كةس و كاري 
ي سياسي، ئَيمة بةم مةبدةئة دةستوورية تونيمان موناقةشة بكةين، بةاَلم ئةمساَل بؤ شةهيدان و زيندان

( هةستان تةخسيساتي زينداني سياسي و شةهيدانيان لة ناو جةدوةلي سيادي 2020يةكةجمار لة )
ي سيادي دةرهَينا، بة ئَيمةيان وت ئةمساَل مادام ئَيوة ئةو قةرارة نيابيةتان هةية بةداخةوة لة ناو جةدوةل

دةريانهَينا، بؤية هةم رةئي شةخسي خؤم و بةرَيز وةزير و كابينةكة هةمووي لةطةَل ئةوة بووة نابَي 
دينارَيك لة موستةحةقات و شايستةي دارايي شةهيدان و زينداني سياسي كةم بكرَيتةوة، لَيرةشةوة دلَينايي 

كرَيتةوة، بةَلكو كار ئةكةين لةسةر ئةدةمة كةس و كاري شةهيد و زينداني سياسي هيضيان لَي كةم نا
ئةساسي ئةو مةبدةئي مساوةتةي لة دةستوور هاتووة بتوانني شايستةي دارايي زينداني سياسي و شةهيدان 
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هاوتاي بةغدا بكرَي، ضونكة شةهيد لة عَيراق هةمان شةهيدةلة هةرَيم ، بةاَلم شةهيدي شايستةية، 
خزَيندراوةتة ناو خشتةي كةس و كاري شايستةي شةهيدان و  هةموومام كؤكني خةَلكَيكي زؤر ناوةكانيان

( ي 9ئةبَي و ئةبَي رَيكبخرَيتةوة، بةشي دووةم قانوونَيك هةية حيمايةي حةقي شةهيد ئةكات ذمارة )
(، بةو دوو قانوونة حيمايةي شايستةي 2011( ي ساَلي )11(، هي زينداني سياسي ذمارة )2007ساَلي )

و كةس و كاري شةهيد ئةكرَي، شةهيدَيك ئةمرؤ شةهيد بَي واريسةكاني لةسةر دارايي زينداني سياسي 
( ئةبَي نةك تةقاعودي، ئةم قانوونة هةَلنةوةشاوةتةوة، مةسةلةي واريس هةر بة 2007ئةساسي قانووني )

( دةستنيشان ئةكرَي كة وةكو سةيري بكةي باس لةوة كراوة بطؤردرَي؟ نةخَير، ئةوةي 2007قانووني )
كراوة و وةزارةتي شةهيدان هيناويةتية كؤبوونةوةي ئةجنوومةتي وةزيران ئةوةية كة واريسي وارس، باس 

لَيرة زؤر تايبةتة، تا ئَيرةي باسم كرد روونة، كة دَيتة سةر واريسي وارس ئةو ثرسيارةي كاك عةلي كردي 
( يش 2007جا لة ياساي )كةسَي دايكي وةفات ئةكات، مناَلةكة واريسة، ضي ئةبري؟ حةقي ئةمَييَن، ئين

مةرجةكاني دةستنيشان كراوة، بةاَلم رةئي شةخسي خؤم ئةوةية بؤ ئةوةي ئةو طومان و رارايية نةمَييَن، 
ئةطةر سةرؤكي ثةرلةمان ثَيي باش بَي ليذنةكةي حكومةت كة وةزير دةست نيشاني ئةكات و كاك بةلَين 

ؤتان لة ثةرلةمان، ئةطةر نا رووني هةية باسي كرد ئةخري جار ئةوةم وت ئةوة مةبدةئةكانة بؤخ
دةسةاَلتان هةبَي ئيعادةي سياغةي بكةنةوة، دواتر سةرؤكي ليذنةي مالي و سةرؤكي ليذنةي شةهيدان 

 لةطةَل حكومةت دابنيشني، بؤ ئةوةي ئةو وزوحيةتةي هةية لة ناو سياغةكةي، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس

 ك كاروان نوقتةي نيزام.فةرموو كا
 بةرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( برطةي دووةم، ثَيم واية تةناقوزي زؤر هةية لةطةَل ئةوةي بةرَيز وةزيري شةهيدان 56بةثَيي ماددةي )

ؤر ئامانج باسي ئةيَلَي و ئةوةي لة ماددةي دووةم برطةي يةكةم هاتووة، ئةطةر بةو شَيوةية بَي كاك دكت
كرد ئةوةي لة ياساكة هاتووة زؤر جياوازن، خاَلي دووةم، موناقةشةيةكي باتَلمان كرد لةسةر ئةو ماددةية، 
بؤية ئةطةر بةرَيز وةزير مةبةسيت لةو دةربرينة بوو كة هةيبوو ئةو ماددةية ئةوة نالَي و ثَيويسيت بة 

ئةطةر ئةوة نيية ماددةكة زؤر ئالؤزة و دووةميش  سياغة كردنةوة هةية، هاورام لةطةَل دكتؤر ئامانج،
 برطةي سَييةم دووبارة روون نيبة، سوثاس.

 بةرَيز د.رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك ثَيشةوا.
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 طاهر مصطفى:بةرَيز ثَيشةوا 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ن، بةاَلم بري ئةخةمةوة وانةزاني بةسةرمان رَيزم بؤ روون كردنةوةي دكتؤر ئامانج، ئةزانني طرنط بوو
(ي ثةيِرةوة، كةسَي كة 53تَيثةريووة، ئةوةي كردت ثَيضةوانةي ثةيِرةو بوو، دووجار ثَيضةوانةي ماددةي )

ئةنداماني ئةجنوومةني وةزيران ئةتوانن فةرمانبةراني وةزارةتةكانيان بؤ دانيشتنةكاني ثةرلةمان بنَيرن 
ئةوةي مايف قسة كردنيان هةبَي، لةبةر ئةوةش سةرةتا قسةم نةكرد، ضونكة  بة مةبةسيت راوَيذ بَي

 ئةمزاني روون كردنةوةكاني ثَيويسنت، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس

خؤمان ئةو ئي(تياتةم كرد، ئَيمة لة ثةرلةمان دةنطمان ثَي نةداوة وةكو وةزير، بةاَلم بريمة لة خولي 
قسةكةت تةواوة، فةرموو لةبةر ئةوةي سكرتَيري ئةجنومةني وةزيرانة، دةرفةةان دا قسة بكات، ثَيشووش 

 دكتؤر رَيبوار.
 :رَيبةر امحد/ وةزيري ناوخؤبةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةموو ئةوانةي لَيرةن بة دةعوةتي ثةرلةماني كوردستان هاتوونة، رَيز لة ثةيِرةوي ناوخؤش ئةطرين، 

بةاَلم ثرسيارَيكم هةية ئَيمة رَيزمان هةية بؤ ئةو ثةيِرةوة، داواي خودي ثةرلةمان بووة قسة بكرَي،  لةسةر
 ةنة دةنطدان، راثؤرتي اَلم ئةم ثرؤذةية هي ئَيوةية كة ئَيوة ئَيستا دةرةنطة لة ثرؤتؤكؤل جائيز نةبَي، بة

يية بؤ ضارةسةر كردني ئةو كَيشةية؟ هاوبةشة، دةقي ئةو شتةي هةية هاتؤتة خوار، ثَيشنياري ئَيوة ض
 ئةوة ثرسياري جةوهةرية، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس
ئةطةر هةر ثةيوةندي بةو بابةتة هةية تَيطةيشتني شتَيكة و ئةوةي خؤمشان تَيطةيشتبووين شتَيكي ترة، 

 رموو كاك رَيبوار.بؤ زياتر روون كردنةوة ئةتوانني سوود لة يةكز ببينني، فة
 بةرَيز رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةو بةرَيزانة ميوانن لة ثةرلةمان، هةَلبةت ئةندامن لة كابينةي ويزاري و نوَينةري حكومةتي هةرَيمن، 

انج وتي بة ثَيويستة راو سةرجنيان، راي حكومةت بَي، نةك راي شةخسي بَين يةك، دوو جار كاك دكتؤر ئام
 راي شةخسي خؤم، ئةوة ثرؤتؤكؤلي نيية، ثَيويستة راي حكومةت بَي، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس
 فةرموو كاك رزطار.
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 بةرَيز رزطار حممد حممود:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ر ئةوةي ئايا كةسَي واريسي داوا لة بةرَيز وةزيري شةهيدان ئةكةم بةرضاو رووني زياتر بدات لةسة
شةهيدة، بةاَلم خؤشي زينداني سياسية، خؤي مووضةي هةية وةكو زينداني سياسي، مووضةي شةهيديش 
وةرئةطرَي، يان خوشكَيك زينداني سياسية مووضةي برا شةهيدةكةي وةرئةطرَي، هاوسةرطرييشي كردووة، 

 ئايا مووضةي ئةبرَي يان ئةمَييَن؟ سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:واز فائق حسبةرَيز د.رَي

 بةرَيزان طفتوطؤ لةسةر ئةو ماددةي تةواو، فةرموو ليذنةي تايبةةةند ئةطةر قسةتان هةية.
 :رؤوف مصطفىبةرَيز شاخةوان 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 من لةسةر ماددةي دوو برطةي سَي موالحةزةم هةية، ئةوةي بةرَيز وةزير باسي كردن بِرطةي سَي ئةلَي

( ساَل، ئةوة مةتاتية، لة دواي 18مرياتطريي شةهيد باوك و دايك و كض و كوري شةهيد، لة دواي تةمةني )
( ساَلي كض و كوري شةهيد مووضةكةيان ئةبِرَي، ئةوةي بةرَيزتان باستان كرد كاك دكتؤر ئامانج باسي 18)

( ئةندامي ثةرلةمان ثَيشنياري 15ة )كرد، ثَيويستة سياغةيةكي باش يان هةَلطرتين ماددةكة ئَيستا زياد ل
هةَلطرتين برطةكةيان كردووة، ئةطةر برطةي سَي ئةوةندة طوماني لةسةرة بؤ هةَليناطرن، بؤ النابرَي؟ 

 ئةطةر لةمةسلةحةتي كةس و كاري شةهيدة البرَي، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.رَيواز فائق حس

 رَيز وةزير.ئةِرؤينة سةر ماددةي سَي، فةرموو بة
 :عبداهلل حممود حممد/ وةزيري شةهيدان و ئةنفال بةرَيز

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 وةكو وةزارةتي شةهيدان لةطةَل ثرؤذةكةي حكومةتي هةرَيمي كوردستانني كة هاتووة بؤ ثةرلةمان.

 بةرَيز د.رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك ئومَيد نوقتةي نيزامي.

 ز ئومَيد عبدالرمحن حسن:بةرَي
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

داواي لَيبوردن دةكةم، نوقتةي نيزامي نيية، فراكسيؤني ثارتي هةم ثرسياريان ئاراستةي وةزير كرد و 
بةرَيزانيش لة ضوارضَيوةي ثةيرةو قسةيان كرد، ئَيمة روون كردنةوةيةك ئةدةين وةكو فراسكيؤني ثارتي، 

يشة دكتؤر ئامانج يةكَي لة ئةندامة كاراكاني ناو ئةجنوومةني وةزيران بووة لة لةخولي رابردووش هةم
ليذنة ثةيوةنديدارةكان سوودمان لَي بينيوة، لة كؤبوونةوةي ثةرلةمانيش سوودمان لَي بينيوة، تكاية بة 

سينَيكيشم جؤرَي وةرنةطريَي كة ئةندامَيكي فراكسيؤني ثارتي بة جؤرَيك ئةو دةربِرينةي هةبووة، من نوو
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نووسيبوو، هةميشة حةز ئةكةين وةكو فراكسيؤني ثارتي روون كردنةوةي هةبَي، ضونكة يةكَيكة بة 
 ئاطايةكاني ئةجنوومةني وةزيرانة، سوثاس.

 بةرَيز د.رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو سةيا خان.
 بةرَيز سةيي فاتح توفيق:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تةي نيزامي نيية، هةر بؤ قسةكاني كاك ئومَيد خؤشناو كة ئاراستةي بةِريز دكتؤر ئامانج كردبوو، واهلل نوق
 جوابي دايةوة، سوثاس.

 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي كاك ئاوات فةرموو.

 بةِرَيز اوات شَيخ جةناب/ وةزيري دارايي و ئابووري:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةة و  كةةرد، الي ئَي سةةبيت  شةةةيةكي زؤر تة ثةةاش موناقة يةةران  مةةةني وةز لةةة ئةجنو يةةةمان  كاتَي ئَيمة ئةو ماددة
كةةاري  كةةةس و بةةة  نةةدي  ئةةةوةي ثةيوة كةةة  بةةوو،  مةةة زؤر وازح  نةةةبَي، الي ئَي جةةةنابتان زؤر وازح  لةةةالي  طةةةر  ئة

يةةةكي  عةةة طؤِرانكاري هةةيض نةو يةةةكي  يةةاني شةهيدان و ئةنفال و ئةوانةوة هةية، دةرةجة  ئةةةهات،  سةةةردا نا بة
لةةةدواي  نةةة  ئةةةم قانوو ضةةة،  طةةةر ك كةةوِرة، ئة طةةةر  يةةة، ئة طةةةر برا ئةطةر باوكة، ئةطةر دايكة، ئةطةر خوشكة، ئة
كةةي  هةةيض هينَي يةةة  ئةةةوة تكا بةةةر  يةةاني لة تةةر،  كةةةي  زازاكانةوة دةست ثَيدةكات، دواي ئةوة دةضَيتة سةر ماددة

قةةان سةةةر  ضةةَيتة  كةةة موعةقدي تَيدا نيية، تةنها كة دة ضةةَي  تةةةوة دة لةةةو وةخ بةةابَلَيم  مةةةدةني  تةةةقاعودي  وني 
سةةتافةكةي  زازاكاني كوِر دةست ثَيدةكات، بؤ ئةوةي التان وازح بَي لةهةموو ئةجنومةني وةزيراندا بةهةموو 
سةةي،  سةةجين سيا ئةةةنفال و  شةةةهيد و  كةةاري  كةةةس و مةجليسي وةزةرا، يةك كةس نةبووة لة غةيري ديفاة لة 

قةةةدةر زياتر كةس نةبووة غةي بةةة  يةةة  صةةرفة، تكا صةةرف  فةةةني  جةةانبَيكي  ري ئةوة شتَيكي تر بكات، ئةوةش 
حةةةق و  هةةةموو  بةةن  يةةا  هةةةموو دَلن شةةةهيدان  كةةاري  كةةةس و ئةةةوةي  بةةؤ  بةةةنَي،  هةةيين  خةةؤي  حةةة ي  خؤي و 

 حقوقيان وةكو جاران و باشزيش لة جاران، و مةحفوز دةبَي بةياسا، سوثاس.
 ثةرلةمان: ن/ سةرؤكيبةِرَيز د. رَيواز فائق حس 

لةةة  نةةة  مةةاددةي ئةوة بةةةثَيي  لةَةَيني  ئةةةبَي ب زؤر سوثاس، با بضينة سةر ماددةيةكي تر، بةثَيي نوقتةي نيزامي 
كةةاك  فةةةرموو  كةةةي،  سةةة ب يةةةَلم ق ئةةةطينا نا نةةاوخؤ،  فاَلن قانوون، يان ئاماذة بة ماددةي ئةوةنة لة ثةيِرةوةي 

 هاوِرَي.
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 بةِرَيز هاوِرَي بنْا  حممد:
 ةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز س

هةَلبةتة قسةكاني من رد فعل نيية، هةموو ئةو وةزيرانةي لَيرةن، لة كابينةي حكومةتي ئَيمةن، و ئَيمة لة 
يةَةي  نةةاوخؤ بَل ثةةةيِرةوةي  بةةةثَيي  فراكسيؤنَيكني بةتايبةتي بةشداري حكومةتني، بةآلم بؤ ئةو ثرؤذة ياساية 

كةةة  يةَةن،  تةةةوة د يةةةن حكومة كةةة لةال مةةاذةي ئةو ثرؤذانةي  نةةاوخؤ ئا ثةةةيِرةوي  لةةة  يةةة،  يةةان هة نةةدي داراي رةهة
نةةدي 81ثَيدراوة، بةثَيي ماددةي ) طةةةر رةهة ( كة ثرؤذة ياسايةك لة ثةرلةماني كوردستان ئامادة بكرَيت، ئة

ئةةةم  تةةي  بةةةوةدا و مةةاذةي  نةةاوخؤ ئا يةةري  دارايي هةبوو، ئةنَيردرَيت بؤ حكومةت، بةآلم بةِرَيز كاك رَيبةر وةز
كةةة  ثرؤذة ياساية مةةة،  بةةؤ ئَي شةةانازيية  يةَةي  سةةاية ج ثةةرؤذة يا ئةةةم  هي ئَيوةية، وةكو روونكردنةوةيةك، راستة 

كؤمةَلة ضاكسازيةكي تَيداية، بؤ بةرضاوو رووني بؤ هاووآلتياني هةرَيمي كوردستان، بؤ ئةوةي لةوة تَيبطةن 
 كة ئةم ثرؤذةية ثرؤذةي حكومةتة، و ناردوويةتي بؤ ثةرلةمان، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. رَيواز فائق حسبةِرَيز 
نةةة و  هةةي ليذ شةةة،  بةةؤ موناقة زؤر سوثاس، مةبةسيت كاك رَيبةر ئةو راثؤرتةي كة ئَيمة كردوومانة بة بنةما 

 بةشةكاني ثةرلةماني كوردستانة، كاك رزطار نوقتةي نيزامية، فةرموو.
 بةِرَيز رزطار حممد حممود:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مة لة ماددةي دووةمني، لةبةر ئةوةي ئةوةندة درَيذةي خاياند، ضونكة ئةمة ثابةندي ئةم راثؤرتة ئَيستا ئَي
طةةةر  تةةةوة، ئة يةةةكاليي بؤ مةةة  يةَةدا، ئة شةةارةي ث نةةاوخؤش ئي يةةري  جةةةنابي وةز بةةةِرَيز  هةةةروةك  هاوبةشة نني، 

يةَة شةةة ب تةةة هاوبة ئةةةو راثؤر قةةي  نةةي دة نةةد كرد تةةة دةوَلةمة هةةةبَيت، دةبَي شةةةيةكيش  سةةرَيت و موناقة ت و بنوو
بةةةِرَيزتان  لةةة  شةةَيت و داوا  دوايي خبرَيتة دةنطدان، ئةطةر بةم شَيوازة بةردةوام بني بةراسيت زؤر درَيذة دةكَي

 دةكةم ثابةندي دةقي راثؤرتي هاوبةش بن، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 سوثاس، ماددةي سَي، فةرموو.
 ر امحد سلمان:بةِرَيز هَيظيدا

 بةشي سَييةم
 نةهَيشتين سوودمةند بوون لة جارَيك زياتر لة بودجةي طشيت

 (:3ماددةي )
 يةكةم: 

كةةة -1 هةَلوةشاندنةوةي سةرجةم ئةو بةخشني و ئيمتيازاتة داراييانةي كة خةرج دةكرَين بؤ ئةو كةسانةي 
نةةدامان بةناوي سوودمةندي تةرخانكراوةكاني ضاودَيري كؤمةآليةتي و خاوةن  بةةةت و كةمئة سةةيت تاي ثَيداوي

بةةةثَيي  خؤيان تؤمار كردووة بةدةر لة ياسا و رَينمايية كارثَيكراوةكان، و راستكردنةوةي ئةو سوودمةنديية 
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ثةةؤرتي  بةةةثَيي را تةةةيي  يةَةذةي ثةككةو شةةياندا ر ثَيوةرةكانيسوودوةرطرتن لةو بةخشني و ئمتيازاتانة و لة ناوي
 ليذنةي ثزيشكي راستَينراو.

لةةةة -2 شةةةينةي  ئةةةةو بةخ يةةةاتي  لةةةة ج بةةةةر  سةةةاني فةرمان لةةةة كة بةةةةت  سةةةيت تاي خةةةاوةن ثَيداوي نةةةدام و  كةمئة
لةةة  يةةةك  بةةة رَيذة يةَةت  ثةةَي دةدر تةةةيي(يان  لةةةبري ثةككةو لةَةةي ) يةةةتي، دةرما تةرانكراوةكاني ضاودَيري كؤمةآل

يةَةت، شةةان دةكر نةةةوة دةستين مةةةني وةزيرا ضةةاوكردني  مووضةي بنةِرةتيان كة ئةو رَيذةية لةاليةن ئةجنو بةرة
 رَيذةي ثةككةوتن لةاليةن ليذنةيةكي ثزيشكي ثسثؤرةوة.

لةةة  سةةوودمةندبوون  بةةة  طةةة دةدةن  كةةة رَي يةَةت  نةةة ناكر ثةةةيِرةو رَينماييا يةةار و  سةةا و بِر ئةةةو يا بةةة  كةةار  دووةم: 
هةةةرَيم و  وةرطرتين زياتر لة يةك مووضة و بةخشني و هةر ئيمتيازَيكي دارايي تر لة بودجةي طشيت لةناو 
نةةاوخؤ،  شةةي  كةةاني ئاساي سةةةربازي، هَيزة دةسةآلتي فيدراَلي بؤ سةرجةم سوودمةندان لةبوارةكاني شارستاني، 
سةةي و  طةةرياوي سيا نةةدانيكراو و  يةةازاتي زي يةةةتي و ئيمت ضةةاودَيري كؤمةآل تةةةرخانكراوةكاني  سةةوودمةنداني 

سةة نةةي كة يةةةكاني مرياتطرا تةةة داراي لةةة ئيمتيازا طةةة  كةةاني ج هةةةموو جؤرة شةةيين بة شةةةهيدان و خانةن وكاري 
 ئةنفالكراوان بة رةضاوكرادني حوكمةكاني ياساي خانةنشيين بةركار.

سةةا و  بةةةثَيي يا كةةة  تةةةوة  يةةة دةيانطرَي ئةةةم ماددة طةةةي )دووةم(ي  كةةة بِر سَييةم: سةرثشككردني ئةو كةسانةي 
لةةة بو شةةيت رَينماييةكان سةرةِراي مووضة سوودمةندن لة وةرطرتين مين(ة و ئيمتيازاتي دارايي تر  جةةةي ط د

نةةة  (ةةة و ئيمتيازاتا ضةةة و مين لةةةو موو يةةةكَيك  تةةةنها لة يةَةت  كةةة دةب (ةةادي،  سةةةآلتي ئيت هةةةرَيم و دة نةةاو  لةةة 
 سوودمةند بن.

طةةرتين  لةةة وةر يةَةت  شةةك دةكر فةةة، سةرث بةةؤ وةزي شةةينكراو  بةةةري خانةن نةةةوةي فةرمان لةةةكاتي طةرا ضةةوارةم: 
يةَةي دا كةةة ث فةةةي  ئةةةو وةزي ضةةةي  يةَةت مووضةي خانةنشينيةكةي يان موو كةةدا ناب لةةةهيض كاتَي تةةةوة، و  مةزراوة

 سوودمةند بَيت لة دوو مووضة.
كةةو  يةةة وة لةةَي هة مةةاني  شةةت طو بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، بؤ ئةوةي وةكو بةشي دووةم برادةران كة هةندَيك 
ئةةةم  ضةةيية  مةةة  كةةة ئة بةةدةن،  ئةةةوة  سةةةر  نةةةوة لة يةةةكان روونكرد يةةرة مةعني ثَيشنيار بؤ بةِرَيزتان ئةطةر وةز

 تة دةقةكةي، ئينجا برادةران دةتوانن ثرسيار ئاراستةي بةِرَيزتان بكةن، سوثاس.بابة
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

بةةدا  ئةو ثَيشنيارةتان ثَي ضؤنة؟ ئةوةي كة كاك هَيظيدار دةيَلَي؟ وةزيري تايبةةةند يةكةم جار تةوزحيَيك 
 و دواتر.

 بداهلل:رَيبوار عبدالرحيم ع بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

خةةةالت  بةةَي مودا مةةة دة يةةة، ئَي بةةؤ ئَيمة يةةةت  يةةة ئةولةو هةةاتووة ئةوة ثةةةيِرةودا  ئةوة ثةيِرةوي نيية، ئةوةي لة 
 بكةين، دواي ئةوة سةرنج و ِراي وةزيرة بةِرَيزةكان وةربطرين.
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 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يةةة قةةةبوول ني يةةاني  شةةة  مةةاددةي )با سةةةر  نةةةوَي لة نةةةي دةيا ئةةةو بةرََِيزا نةةة 3،  ئةةةو ناوا بةةةَلَي  كةةةن،  سةةة ب ( ق

شةةةوا،  كةةاك ثَي لةةي،  دةخوَينمةوة، هةر بةرَيزَيك ناوةكةي تَيدا نةبوو، ئَيستا بَلَي ناوةكةمي تَيدا نيية، )كاك ع
هةَلز خان، سةرضنار  دكتؤر حمي الدين، دكتؤر شَيركؤ، كاك سيثان، دكتؤر امساعيل، بدرية خان، مذدة خان،

بةةةَلَين،  كةةاك  هةةاوِرَي،  كةةاك  كةةاروان،  كةةاك  خان، كاك مةم، كاك سؤران، كاك ابوبكر، كاك عبدالستار، شنؤ خان، 
كاك دابان، دكتؤركازم، رووثاك خان، شادي خان، رؤذان خان، كاك ياسني، كاك شوان، كاك زانا، دكتؤر رَيبوار، 

كةةاك بةةةَلَين  كاك هيمداد، كاك رؤميؤ، كاك كاوة،  كةةاك  ئةةةوة،  يةةة دواي  فةةة ني ئةةيز ئيزا سةةريوان(،  كةةاك  سةةلم،  م
 فةرموو.

 بةِرَيز بةَلَين امساعيل حاجي ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةاددةي ) لةةة  كةةةم  طةةةي ية لةةة بِر ئةةةوة 3ئةوةي كة من تَيبينيم لةسةري هةية، خاَلي دووةم  سةةي  يةَةك با (، كات
لةةة  دةكات دةَلَي )كةمئةندام و خاوةن شةةينةي  ئةةةو بةخ يةةاتي  لةةة ج ثَيداويسيت تايبةت لة كةساني فةرمانبةر 

لةةة  يةةةك  يةَةت بةرَيذة ثةةَي دةدر تةةةيي(يان  بةةِري ثةككةو لةةة ) تةرخانكراوةكاني ضاودَيري كؤمةآليةتي دةرماَلةي 
نةةي  ضةةاو كرد بةةة رة مووضةي بنةِرةتيان كة ئةو رَيذةية لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة دةستنيشان دةكرَيت 

بةةؤ روون ر ئةةةوةمان  مةةةوَي  نةةة، ئة يةَةك ناروو سةةثؤريةوة، تؤز شةةكي ث يةةةكي ثزي يةةةن ليذنة كةةةوتن لةال َيذةي ثةك
ضةةةي  سةةةر موو كةةةي لة يةَةذةي كةمئةنداميية شةةة، ر بةةةآلم فةرمانبةري مةةة،  كةةة كةمئةندا سةةَيك  تةةةوة، كة ببَي

يةةان  يةةدةكات،  كةةة ديار كةةة ليذنة يةَةت،  شةةان دةكر بةةؤ دةستني كةةةي  نةةةِرةتي فةرمانبةريةتيية ضةةةي ب لةةةثاَل موو
نةةةِرةتي  سةةي ب سةةةر ئةسا يةةة لة ئةةةو مين(ة فةرمانبةريةتييةكةي مين(ةيةكي وةكو كةمئةندام ثَيي دةدرَيت، 

 دةستنيشان دةكرَيت، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 سوثاس، كاك كاروان فةرموو.
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 ةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرل
نةةةدةبوو  بةةارة  شةةيت، دوو جةةةي ط لةةة بود يةةاتر  يةَةك ز لةةة جار بةةوون  سةةوودمةند  شةةتين  سةةَييةم نةهَي شةةي  بة
طةةةر  كةةة ئة مةةة،  نةةدة كة ضةةةكةيان ئةوة سةةدا موو خةةؤي لةئةسا بةةؤ  تةةةوة،  بةةؤ بكرَي يةةان  يةَةرة جَيطا كةمئةندامان ل

يةةةكم ه ضةةةند تَيبين كةةة بشرِبدرَيت هيض بؤ خةزينةي دةوَلةت ناطةِرَيتةوة، بةآلم من  بةةةوةي  سةةةبارةت  يةةة  ة
لةةة  بةةةت  سةةيت تاي خةةاوةن ثَيداوي نةةدام و  لةَةَي كةمئة يةَةك دة طةةةي دووةم كات لةةة بِر تةةةوة،  ئةطةر وةكو خؤي مبَينَي
لةةةبري  لةَةةي ) يةةةتي، دةرما كةساني فةرمانبةر لة جياتي ئةو بةخشينةي لة تةرانكراوةكاني ضاودَيري كؤمةآل

لةةة م يةةةك  بةةة رَيذة يةَةت  مةةةني ثةككةوتةيي(يان ثَي دةدر يةةةن ئةجنو يةةة لةال ئةةةو رَيذة كةةة  نةةةِرةتيان  ضةةةي ب وو
سةةثؤرةوة.  شةةكي ث وةزيرانةوة دةستينشان دةكرَيت، بةرةضاوكردني رَيذةي ثةككةوتن لةاليةن ليذنةيةكي ثزي



 147 

سةةةدا  سةةةرووي  كةةةيان لة كةةة رَيذة سةةتيانةي  خةةاوةن ثَيداوي لةةةو  طةةة  يةَةت ) ج يةةاد بكر بةةؤ ز مةةةي  ئةم بِرطةية ئة
طةةةي 70ر كةسَيك لة سةرووي حةفتاية(، ضونكة ئةطة % بَيت حةق نيية برِبدرَيت، و ثَيشنياز دةكةم دوو بِر

نةةدامي و  سةةيت كةمئة لةةة لي سةةتنةوة  ضةةوونةوة و رَيكخ يةةةك ثَيدا شةةَيوةية )بِرطة بةةةو  يةَةت  يةةاد بكر بةةؤ ز تةةري 
نةةدامَيكي  مةةة كةمئة شةةيت(، ئَي لةةة راذةي ط نةةني  سةةوودمةند  سةةايةك  بةةةهيض يا سةةانةي  ئةةةو كة نةةاوي  زيادكردني 
ضةةة  هةةةبن دوو موو خةةةَلكانَيك  طةةةر  نةةةكراوة، ئة يةكجار زؤرمان هةية لةهةرَيمي كوردستان، تا ئَيستا تؤمار 
وةربطرن و قةرار بَي كة برِبدرَين، با ئةو خةَلكانة تؤمار بكةين كة تا ئَيستا دةرفةتي سوودمةند بوونيان لة 

سةةاية راذةي طشيت نةبووة، و ثَيشنياز دةكةم كة حوكمةكاني ئةم ياسا ئةةةم يا ية ئةو بِرطةية زياد بكرَيت، كة 
هةةةبَي 70ئةو كةمئةندامانة نةطرَيتةوة كة رَيذةي كةمئةنداميان لةسةرووي  سةةَيك  % ية، دووبارة ئةطةر كة

سةةةرووي  نةةدامي لة يةَةذةي كةمئة بةةةآلم ر يةَةت،  ضةةةش وةربطر كةةةة 70دوو موو شةةي دةزامن  يةَةت، بةبا يةةة ب  %
 وا دووبارة بؤ خةزَينةي دةوَلةت ناطَيرَيتةوة، سوثاس. نةبِردرَيت، بؤئةوةي ثَيم وابَي شيت

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ز فائق حسبةِرَيز د. رَيوا
 سوثاس، كاك ثَيشةوا فةرموو.

 :طاهر مصطفىبةِرَيز ثَيشةوا 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شةة شةةيت، لةناوني جةةةي ط لةةة بود يةةاتر  يةَةك ز لةةة جار بةةوون  سةةوودمةند  شةةتين  سةةَييةم نةهَي شةةي  مةةن لةبة انةكةي 
بةةؤ  ئةةةوةي  هةةةبَي،  تَيبينيةكم هةية، داوا دةكةم لة بةِرَيزان لة ليذنةي ياسايي و هةروةها ئةطةر ثاَلثشتيش 
زياد بكرَيت لة بودجةي طشيت بة ناياسايي، ضونكة ئةكرَيت مةسةلةن ئةطةر كةسَيك كورة شةهيدَيك بَيت، 

يةَة سةةتاش ب طةةرَي، مووضةي شةهيدانةي باوكي وةربطرَيت، بةآلم مامؤ ضةةةكة وةرب هةةةردوو موو بةةَي  يةةاني دة ت، 
يةَةت،  يةةاد بكر سةةايية ز ئةةةو نايا تةةةنها  يةةة،  ئةبَيتة دووجار، بةآلم لَيرة نووسراوة زياتر لة جارَيك قبووَلكراو ني
ثَيم واية ئةوة حةلي ئةو مةوزوعة دةكات، ئةوي تريش لةمةسةلةي كةمئةندامان، ياني وازحية الي هةموو 

لةةةناو خةَلك كة مووضةي كةم هةةةبَي  ضةةةيان  كةةةمزين موو كةةة  يةةة  مةةة، لةوانة ضةةةيةكي زؤر كة ئةندامان موو
طةةرن و  نةةدامي وةردة ضةةةي كةمئة سةةايي موو بةةة نايا نةةةي  يةةة ئةوا يةةة، بؤ كةةةي كؤمةَلطا تةةةكاني دي هةةةموو ثَيكها
كةةة  نةةةي  سةةةر ئةوا تةةة  بةةِردرا خبرَي لةةةوان  كةةة  طةةةر ثارة طةةرن، ئة نةةدامي وةردة ضةةةي كةمئة سةةاييش موو بةنايا

ضةةةةك تةةةوانن موو تةةةةوة و ب نةةةدا بَي سةةةةيةك ثَيا كةةةةمَيك هةنا نةةةةبَي  هةةةيض  تةةةوانن  ئةةةةوةي ب بةةةؤ  مةةةة،  ةيان كة
 ثَيداويستيةكاني ذياني رؤذانةيان دابني بكةن، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس، كاك شوان فةرموو.
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 بةِرَيز شوان كريم حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةةة بة ث نةةدامان  ضةةةي كةمئة َيويسيت دةزامن ئةوةي ماددةي سَييةم ثةيوةستة بة كةمئةندامان، زؤرترين موو
لةةة 150هةرَيمي كوردستان ) يةةا،  هةةةموو دن ( هةزار دينارة، بةراسيت بةرةواذيية لةطةَل ياسا و رَينماييةكاني 

يةةاني يةةاترة،  لةةةمانتارَيك ز (ةةةي ثةر لةةة مين نةةدامَيك  يةةازي كةمئة يةَةدا  ئةةةوروثا ئيمت ضةةاوي ث يةةة  حةةةق وا
نةةدامان،  ضةةةي كةمئة سةةةر موو تةةة  تةةةوة و خبرَي شةةتَيك كةمبكرَي كةةانيش  لةةة باآل لةةة ث طةةةر  شةةَينرَيتةوة، ئة خب
نةةدام  كةةابراي كةمئة طةةرن،  ضةةةيةكي زؤر وةردة كةةان موو لةةة باآل ئةةةوةي ث بةةةر  يةةةتي، لة طةةاي خؤ سةةيت جَي بةرا

كةةا لةةة بازاِرة يةةنني  بةةةر لةوانةية تووشي دةرؤزة دةبَي، زؤرمان دةب كةةات، لة تةةن و دةرؤزة دة لةَةة دةِروا بةةة طاطؤ ن 
 ئةوةي هيض كارَيكي ثَي ناكرَي، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس بؤ جةنابت، كاك رؤميؤ فةرموو.

 بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةرد، منيش تةئكيد لةسةر كةمي مووضةي كةمئةندامان  سةةي  شةةوان با كةةاك  دةكةمةوة، ئةوةي براي بةِرَيزم 
مةةايف  لةةة  كةةردن  كةةؤكي  يةةةتي و دا بةةاري كؤمةآل نةةةي كارو كةةو ليذ بةآلم ئَيمة تَيبينيةكمان هةبوو، كاتي خؤي وة
سةةيت  مرؤظ ، بةشي هةرة زؤري ئةوانةي كة ثةيوةست بوون بة رَيكخراوةكاني كةمئةندامان و خاوةن ثَيداوي

سةةي تايبةت، طلةييةكي ز كةةرد و با يةةةكيان دة لةةة ليذنة يةةاتر  سةةي ز شةةكيةكانةوة، با نةةة ثزي لةةة ليذ هةةةبوو  ؤريان 
بةةةت  يةةةكي تاي يةةةك رَيذة هةةةر ليذنة بةةؤ  كةةة  يةةةك  لةةة ليذنة يةةاتر  يةةارة ز زياتر لة رَيذةيةكيان دةكرد، كةواتة د

هةةةبَيت و بة ئةةةو بةخؤي دانابوو بؤ رَيذةي ثةككةوتةيي، بؤية داوا دةكةين كة ليذنةيةكي يةكطرتوو  تةةةنها 
هةبَيت، هةروةها ئةم ليذنةية رَيذةي ثةككةوتةيي دياري بكات، ئةمةش لة داهاتوودا ئَيمة وا تَيطةيشتووين 
خةةاَلي  تةةايي  كة ديارة ليذنةكانيش هةندَي جاريش بة مةزاجي كاري خؤيان كردووة، و لة خاَلي يةكةم لة كؤ

بةة تةةايي يةكةم دةَلَي ليذنةي ثزيشكي راسثَيردراوة و مةبةسيت،  لةةة كؤ نةةةهاتووة، و  تةةةواوي  بةةة  شةةةكة  ةآلم وو
بةةة  يةةان  سةةثؤر  بةةة ث خاَلي دووةمي هةمان بِرطةي ليذنةيةكي ثزيشكي ثسثؤر، ئينجا هةردووكيان يان بكرَين 

 تايبةت، يان ليذنةي ثزيشكي راسثَيردراو، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 ن فةرموو.سوثاس بؤ جةنابت، طوليزار خا
 بةِرَيز طوليزار رشيد حاجي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كةةاك  ضةةووني  هةةةمان بؤ نةةيش  شةةيت، م جةةةي ط لةةة بود يةةاتر  يةَةك ز بةشي سَييةم نةهَيشتين سوودمةندي لة جار
يةةان  شوامن هةية، رَيذةي كةمئةندامان كة رَيذةكةيان زؤر كةمة و ثَيويستيان ثَي هةية، ئَيمة زياتر ئيهتيمام
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سةةَييةم ثَي دة دةين، ثَيويستيان بة موعالةجةت هةية، ثَيويستيان بة ثشكنني هةية، هةروةها من لة ماددةي 
نةةةوةم  يةَةرةدا داواي روونكرد فةةة، ل بةةؤ وةزي شةةينكراو  بةةةراني خانةن نةةةوةي فةرمان بِرطةي ضوارةم، لةكاتي طةِرا

 كةي خؤي؟ سوثاس.دةوَي، ئايا ضؤن ئةو كةسةي كة خانةنشينكراوة ديسان دةطةِرَيتةوة وةزيفة
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

يةةةكي  يةةاني ماددة تةةةوة،  ئةةةتوانَي بطةِرَي سةةَيك  هةةةموو كة قةةانوون،  لةةةناو  كةةة  خةةؤي ماددةية تةةةعيني  عةةادةي  ئي
 قانونيية، سوثاس، كاك باآلنبو فةرموو.

 بةِرَيز بااَلنبو حممد علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةادد سةةةر  طةةةي )3ةي )مةةن لة يةةة بِر نةةيم هة بةةؤ 4( تَيب شةةينكراو  بةةةري خانةن نةةةوةي فةرمان لةةةكاتي طةِرا  ،)
يةَةي  كةةة ث فةةةي  ئةةةو وةزي ضةةةي  يةةان موو شةةينيةكةي  ضةةةي خانةن وةزيفة، سةرثشك دةكرَيت لة وةرطرتين موو

يةة لةةة رووي ئيدار مةةة  يةةارة ئة ضةةة. د لةةة دوو موو يةَةت  ةوة دامةزراوةتةوة، و لةهيض كاتَيكدا نابَيت سوودمةند ب
يةةدا  يةةةكي حكوم لةةة دام و دةزطا يةَةت  شةةيين وةربطر هةَلةيةكي طةورةي تَيداية، ئةطةر كةسَيك مووضةي خانةن
يةةة  ئةةةو كابرا ئيش بكات، ضؤن ئةتوانرَي سزا بدرَي، لَيثرسراوي ئةو دةزطاية ضؤن دةتوانَي سزايةكي دارايي 

ئةةةوة  بةةةر  يةةة، و بدات كة خانةنشينة و لةدةزطاكةي ئةويش دا كاردةكات، لة يةةةوة هةَلة لةةة رووي داراي مةةة  ئة
لةةة  من ثَيشنيار دةكةم ئةوةي بة مووضةي ثلة باآل خانةنشني دةكرَي، بةهيض شَيوةيةك رَيطةي ثَي نةدرَيت 
هةةةلي  نةةةك  نةةةوة،  خةةةَلك بدؤزي كةرتي تايبةتيش ئيش بكات، لةبةر ئةوةي هةوَل بدةين ئَيمة هةلي كار بؤ 

خةةةَلك هةةةزارةها  كةةة  كةةةين  قةةؤرة ب ئةةةو  كةةار  بةةِرؤن  نةةة  بةةةرزة، ئةوا بةةةرز  شةةةهادةي  خةةاوةني  نةةدا،  لةةة بوارةكا
كةةان  لةةة باآل لةةة ث نةةدا و  تةةة تايبةتةكا لةةة كةر كةةة  تةةةوة  سةةانةش بطرَي ئةةةو كة هةةةروةها  نةةةوة،  ثةةِر بكة نةةة  جَيطايا

 خانةنشني بوون و لة كةرتة تايبةتةكاندا ئيش دةكةن، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس 

 زؤر سوثاس، كاك ياسني فةرموو، لَيرة نيية، كاك موسلم فةرموو.
 بةِرَيز مسلم عبداهلل رسول:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةةة 1( بِرطةي )3بةراسيت قسةكامن لةسةر ماددةي ) بةةةدةر  سةةوودمةندي  (، هةَلوةشاندنةوةو راستكردنةوةي 
يةةاري ئةجن سةةاَلة بِر ضةةةندين  مةةة  يةةةكان، ئة سةةا و رَينماي بةةةآلم يا سةةتة،  ئةةةم مةبة بةةؤ  يةةة،  يةةران هة مةةةني وةز و

لةةة  نةةدامي و  ناحةقي دةرحةق بة سوودمةنداني ضاودَيري كؤمةآليةتي كرا، لةبةرز كردنةوةي رَيذةي كةمئة
بةةةت  سةةيت تاي مةةاري ثَيداوي سةةيت تؤ بِريين مووضةي تؤِري كؤمةآليةتي، بةراسيت هةميشة لة رابردوودا ئةم لي

خةةة يةةةن كة كَيشةي دروست كردووة،  يةةاريكراوة لةال كةةة د نةةة  يةةاتر بوو يةةةش ز لةةةو رَيذة كةةة  نةةة  َلكانَيك هةبوو
ليذنة تايبةةةندةكةوة، بةآلم بةداخةوة ناويان نةخراوةتة ناو ليسيت تؤمارةكة، بةثَيي رَينمايي ئةو ليسيت 

كةةرَين سةةوودمةند ب مةةةودوا  نةةةكراون، لة خةةل  سةةتا دا تةةا ئَي سةةتةن  كةةة شاي شةةي  لةةةو تؤمارة رَيكبخرَيتةوة، ئةوة  ،
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بةةِريين  هةةؤي  تةةة  بةخشني و ئيمتيازاتانة هةرضةندة بِري ثارةكةشيان زؤر كةمة، ثَيويستة ئةو بِرطةية نةبَي
كةةةي ) كةةة نزي يةَةزان،  تةةؤري خ سةةوودمةندي  كةةاري  يةةةكانيان و هاو صةةةرف 80هاوكاري يةةان  سةةة بؤ هةةةزار كة  )

 بكرَيتةوة، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 سوثاس، كاك سؤران فةرموو.زؤر 
 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
طةةةي )3مةةاددةي ) مةةارة )1( بِر يةةران ذ مةةةني وةز يةةاري ئةجنو مةةة بِر سةةيت ئة لةةة15(، بةرا كةةة   )5/4 /2016 

لةةةماوةي ) كةةة  يةةةتي،  تةةؤِري 60داو سةةوودمةنداني  مةةاري  سةةيت تؤ لةةة لي كةةرَي  ضةةوونةوة ب كةةارا ثَيدا ( رؤذي 
تةةي كؤمةآل كةةرَي، وةزارة خةةل ب نةةوَي دا سةةوودمةندي  نةةوَي و  مةةاري  يةتي و كةمئةندامان، لة بِرطةي دووةمدا تؤ

بةةةو 15دارايي لة ) ( رؤذ رَينماييةكان دةربكات، يةكةميان كة ثَيداضوونةوة بة سَي ساَل كرا، كةمئةندامَيك 
طةةةور نةةاتَيكي  سةةيت موعا بةةةرةوة، بةرا شةةكي و بي نةةةي ثزي بةةؤ ليذ نةةة  خةةةوة بيهَي ئةةةوةي دؤ شةةتووة،  ةيان ضَي

مةةةني  كةةةي ئةجنو نةةةكراوة بِريارة سةةاَلة  ضةةوار  دووةميان كة تؤماري سوودمةندي نوَي ضوار ساَلة، نةكراوة و 
مةةة  كةةرَي، ئة كةةةم ب وةزيران، بؤية بةراسيت جَيبةجَي كردني ئةم ياساية جارَي شتَيكي زؤر قورسة، ئومَيد دة

نةةة مةةة  سةةاَلة ئة ضةةوار  يةةةك  لةةة يةك بِرطةية لة ماددة نةةدام  كةةدا كةمئة سةةت  2018و  2017كراوة، لةكاتَي شة
ضةةةي  2019هةزار ديناري دراوةتَي مانطانة، لة ساَلي  ئةةةوان موو ضةةةند دةدرَي  مةةانطي  ضةةةي  سةةتا موو كة ئَي

تةةؤِري 2019مانطي دووي ساَلي  يان وةرطرتووة، مووضة نيية هاوكاريية، ثَيشنيار دةكةم هاوكاري ضاودَيري 
طةةة  كؤمةآليةتي كة هةشتا كةةة لةكؤمةَل نةةةن  هةةةموو ئةوا سةةزادراو و  طةةرياو  سةةةرو را بةةَي هاو بةةاوك و  هةزار بَي 

ضةةوونةوة  تةةةوة و ثَيدا عةةادةي دةكةي يةَةي ئي سةةتا د تةةؤ ئَي بةةِراوة،  كةةةيان  سةةاَلة ثارة ضةةوار  بةةوون،  شةةي دةرؤزة  توو
نةةةدراوةتَي، ب يةةان  سةةاَلة ثارة ضةةوار  شةةنيار دةكةيت و ناسوودمةند دةردةكةي تؤ، هةشتا هةزاريان هةر  يةةة ثَي ؤ

لةةة ) شةةيان  ( 150دةكةم هاوكارييةكاني ضاودَيري كؤمةآليةتي تؤِري خَيزان دةست ثَي بكاتةوة و هاوكاريةكة
( هةزار ئينسانن، دة مليار دينار زياد 200( هةزار دينار، كة بؤ هةر هةموويان )200هةزارةوة بكرَيتة بة )

كةةةرةوة و دةكات، ئةطةر يةكي ثةجنا هةزاريان بؤ زياد بكةين،  ثةةاكي  بةةني  و ناكرَي ئَيمة هةر خةريكي ئةوة 
يةَةي  تةةؤ د كةةة  سةةتا  بةةِردراوة، ئَي هةةةر  بةةِردراوة،  كةةةيان  بةةةآلم هاوكاريية كةةةوةو،  بيهَينةرةوة و ليذنةي بةسةردا ب
شةةةوا  كةةاك ثَي شةةوان زراري و  كةةاك  سوودمةندي راستةقينةي لَي دةستنيشان دةكةي، ثشتيواني كاك موسلم و 

 زؤر سوثاس.هةورامي دةكةم، 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 سوثاس، كاك سيثان فةرموو.
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 بةِرَيز سيثان سامل حسن:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ئَيكةم و دووةم هاظكاتَي لطةل ضةندي كو ئةظرؤكة ذمارةكا ئةندام خوداثَيدظَي تايبةت 3دةربارةي ماددَي )
خةةاال لةبةردةم ثةرلةمانَي كور بةةةتيا  خةةاال تاي دستانَي خرظةبوون و ضةند داواكاريت و هةم دظَيت لةناظا ظان 

يةكَي و خاال دووَيدا، ئةوان داواكاري ئةظرؤكة ثَيشكةشي مة كردينة، ئةمانةت بني و جهَي وان بكةين و ظَي 
ظةة شةةينةك و  نةةةوَي بةخ تةةة ديا يةَةت  ثةةارةكي وان د بةةةت وي  يةَةدةظي تاي خةةودا ث تةةة دان، وَي خاالدا ضونكي  ان بَي

كةةو  بةةي وة طةةني  يةةةكَي دوَي رةن خةةاال  لةةةو را  كةةةن،  بةةني ب سةةةريَي دا بةةو ضارة كةةي ذ خةةوين رؤذة يةَةدةظَي  شةةَين ث نة
نةةةي  تةةة داراييا شةةني و ئيمتيازا ئةةةو بةخ دوماهيا بي رةنطي لسةر بَيتة زَيدةكرن، هةَلوةشاندنةوةي سةرجةم 

تةةة سةةوودمةندي  بةةةناوي  كةةة  سةةانةي  يةةةتي و كة خةرج دةكرَيت بؤ ئةو كة ضةةاودَيري كؤمةآل رخانكراوةكان و 
سةةا و  لةةة يا بةةةدةر  كةةردووة  مةةار  يةةان تؤ كةةردووة خؤ خاوةن ثَيداويسيت تايبةت و كةمئةندامةكان بؤيان تؤمار 
لةةةو  سةةوودوةرطرتن  كةةاني  بةةةثَيي ثَيوةرة سةةوودمةنديية  ئةةةو  سةةتكردنةوةي  كةةان، و را يةةة كارثَيكراوة رَينماي

بةةة بةخشني و ئمتيازاتانة و لة ناويشيا ندا رَيذةي ثةككةوتةيي بةثَيي راثؤرتي ليذنةي ثزيشكي راسثَينراو. 
ئةةةو 300مةرجَيك لة ) ( هةزار دنياري عَيراقي كةمز نةبَيت، كةواتة ئةوانةي فةرمانبةري حكومةت نني، 

لةةة ) ئةةةدرَي  يةةان  شةةينة ثَي مةةاددةي )300بةخ لةةة  خةةاَلي دووةم  نةةةبَيت،  كةةةمز  نةةار  هةةةزار دي كةةةم: 3(  ( ية
نةةة لةةةة كةمئة شةةةينةي  ئةةةةو بةخ لةةةةجياتي  بةةةةر  سةةةاني فةرمان لةةةة كة بةةةةت  سةةةيت تاي خةةةاوةن ثَيداوي دام و 

لةةة  يةةةك  يةَةت بةرَيذة ثةةَي دةدر تةةةيان  بةةِري ثةككةو لةةة  لةَةةي  يةةةتي دةرما ضةةاودَيري كؤمةآل تةةةرخانكراوةكاني 
ضةةاوك ردني مووضةي بنةِرةتييةكة و ئةو رَيذةية لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة دةست نيشان دةكرَي، بةرة

نةةةبَيت، 150رَيذةي ثةككةوتن لةاليةن ثزيشكي ثسثؤرةوة بةمةرجَيك لة ) كةةةمز  قةةي  ( هةزار ديناري عَيرا
لةةة  يةَةت  نةةةوة دياردةكر مةةةني وةزيرا يةةةن ئةجنو كةةة لةال يةَةذةي  ئةةةو ر مةةةتن  كةواتة ئةوانةي فةرمانبةري حكو

ثةةار150) لةةةو  شةةَيك  بةةة بة يةَةت  تةةوانن بب ئةةةوةي ب بةةؤ  نةةةبَيت،  كةةةمز  هةةةزار  خةةاوةن (  سةةةر  ضةةَيتة  كةةة ب ةي 
مةةةوة،  يةةان بكة شةةوَينة جَي لةةةو  ثَيداويستية تايبةتةكان، كة ئةوةش داواكاري فةرمي ئةوان بوو، بؤية ويستم 

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

 زؤر سوثاس، شادي خان فةرموو.
 بةِرَيز شادي نوزاد وةهاب:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةةؤ م كةةاك روم سةةؤران و  كةةاك  سةةلم و  كةةاك م شةةتطريي  سةةةرةتا ث مةةةوة،  كةةورت بكة يةةةكامن  ن هةوَل دةدةم تَيبين
يةةدا  دةكةم، بؤ ئةو خاآلنةي كة باسيان كرد، و لةطةَل كاك ثَيشةوا، لة ماددةي سَييةم، يةكةم لة خاَلي دووةم

بةةةةآل يةةةاريكردووة،  يةةةان د يةةةران بؤ مةةةةني وةز لةةةة ئةجنو كةةةة  تةةةةيي  بةةةِري ثةككةو كةةةةري لةةةة  مةةةة بةخَيو م ئَي
كةمئةنداميشمان هةية، بؤية من ثَيم باشة كاك سؤران وتةني تةنيا بِرين و بِرين و ثاككردنةوة و ثاكسازي 
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يةةاخود  بةةن  مةةوزةف  بةةاوك و  يةةك و  كةةة دا تةةة  كةةةري ثةككةو بةةؤ بةخَيو كةةةين  يةةاد ب نةبَيت، ئَيمة دةرماَلةيةك ز
بةةةخَيو مووضةيةكيان هةبَي لة حكومةتةوة، بِرَيك دةرماَلة كةةةيان  كةةة مناَلة يان هةبَيت، لة موقابيلي ئةوةي 

خةةاوةن  كةةة  يةةة  نةةةمان هة لةةةو فؤرما مةةة  كةةي زؤر زؤر، ئَي سةةتا بِرَي تةةاكو ئَي لةَةةوةو  يةةة لةما كةةةن، و ثةككةوتة دة
ثةةَي  يةةان  هةةيض هاوكار بةةةآلم  كةةردووة،  تةةةواو  مةةةالتيان  تةةةوة و موعا يةةان كردؤ يةةةكان ثِر سةةتية تايبةت ثَيداوي

لةَةة  نةطةيشتووة، بؤية نةةي دةرما بةةني كرد يةَةت )دا يةةاد بكر يةةةك ز خةةاَلي دووةم فةقةرة لةةة  كةةةم  شةةنياز دة مةةن ثَي
طةةةر  كةةرد، ئة بةناوي بةخَيوكةري ثةككةوتة(، هةروةها لة خاَلي سَييةمدا ئةوةي كة كاك ثَيشةوا باسي لَيوة 

ضةةةية ناكر ئةةةو موو يةةا  تةةة، ئا خةةؤري حكومة ضةةة  سةةتا موو بةةووة و ئَي سةةي  نةةداني سيا خةةؤي زي سةةَيك  يةَةت كة
 دةرماَلةيةك وةكو لة بِري ثةككةوتيةكة دةرماَلةيةك بةناونيشاني .............

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 ئةوة ض ثةيوةندي بةو ماددةوة هةية.

 بةِرَيز شادي نوزاد وةهاب:
مووضةي هةبَيت و يةكَيكيان با، ئةطةر كةسَيك موزةف بَيت، ثَيشز خؤي زينداني سياسي بَيت و ئَيستا دوو 

كةةةي  لةَةة بِرة تةةة دةرما ئةةةو بكرَي ئيختيار بكرَي و برِبَي، ئةمة ثةيوةندي بةو ماددةوة هةية بةِرَيزم، ئةكرَيت 
سةةي  نةةداني سيا كةةة زي سةةةي  ئةةةو كة يةةةتي  حةةةقي خؤ كةمبكرَيتةوة و بكرَيتة سةر مووضةكةي خؤي، ضونكة 

يةةاخود  بةةةو بووبَي ياخود تووشي ئةشكةجنة بووبَي،  يةةةكي  كةةة دةرماَلة يةةةتي  حةةةقي خؤ بةةيَب،  طةةرياو  طةةرياو را
 ناوةوة هةبَيت و بضَيتة سةر مووضةكةي خؤي، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس بؤ تؤش، رؤذان خان فةرموو.

 بةِرَيز رؤذان ابراهيم علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةةة  وةكي ديارة ثرؤذةي ياساي شةةيين  تةةةكان و خانةن شةةني و ئيمتيازا لةَةة و بةخ ضةةة و دةرما لةةة موو سةةازي  ضاك
نةةةبن  طةةرفيَت  ظةةَي  شةةَي  تةةةوة، دام تو (ةةة هاتؤ شةةةي مين جةةارا وو ضةةةند  سةةَيدا  هةرَيمي كوردستاندا، و لة ماددا 

سةةانة ئةةةو كة نةةي  شةةك كرد شةةتيَن ) سةرث ي ديسان وةكي كةليمة بطؤرن هةر ئَيستا ثَيشنيار دكةم وةصا بَي دار
ضةةةي  سةةةرةِراي موو يةةةكان و  سةةا و رَينماي بةةةثَيي يا كةةة  تةةةوة  يةةة دةيانطرَي ئةةةم ماددة مةةي  طةةةي دووة كةةة بِر
سةةةآلتي  هةةةرَيم و دة سوودمةندن لة وةرطرتين بةخشني و ئيمتيازاتي دارايي تر لة بودجةي طشيت( لةاليةن 

 مةند بن، سوثاس.ئيت(ادي كة دةبَيت تةنها يةكَيك لةو مووضة و بةخشني و ئيمتيازاتانة سوود
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 سوثاس، كاك علي محة صاحل فةرموو.
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 بةِرَيز علي محة صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طةةة  يةةة، خؤز يةةةك هة يةةة، غامز يةةةك هة سةبارةت بة خاَلي دووةم كة ثةيوةندي بة كةمئةندامانةوة هةية، َلَيَل
لةَةة، وةزيري كار و كاروب بةةة دةرما تةةةوة  بةةِر دةكرَي هةةةمان  اري كؤمةآليةتي لَيرة بواية، رةبيت بةوة هةية، ئايا 

ضةةةندة  كةةرَي، هةر حةةةفتاي دة كةةرَي،  كةةرَي، دةي دة سةةيت دة هةةةزارة بي سةةةد  لةةةم  يةةة،  مةةةجالَيكي تَيدا ضةةونكة 
بةة هةةةمان  يةةةتي  يةةة و وتو سةةيارةمان لَيكرد مةةة ثر يةةة، ئَي يةَةرة ني يةةةتي ل كةةة وةزيري كاروباري كؤمةآل ئةةةوةي  ِر، 

فةةة،  سةةتاية، موزة سةةي مامؤ ثةيوةندي بة زينداني سياسي هةية كة فةرمانبةرة، بؤ منوونة كة زيندانَيكي سيا
كةةو  مةةة وة بةةرِبَي، ئة بةةؤ  يةةاني  مةةاوة،  سةةاَلَيكي  ئةمة حةقي ئةو كاتةييت كة زينداني سياسي بووة، و هةمووشي 

ئةةة ضةةوارةم شةهيدانةكة واية، طرميان حةقي خؤيةتي، من ثَيم واية  خةةاَلي  يةَةت،  بةةةردةوام ب تةةريش  سةةاَلةي  و 
بةةةري  نةةةوةي فةرمان كةةاتي طةرا لةةة  ئةةةَلَيي  كةةة  يةةة،  ثَيويسيت بة روونكردنةوة و تةوزحيات و ضاككردنيش هة
خةةؤي،  كةةةي  بةةؤ وةزيفة خانةنشينكراو بؤ وةزيفة، لة قانون فةرمانبةري خانةنشني كراو ناتوانَي بطةِرَيتةوة 

سةةتان ئةطةر واية ئَيستا هةرضي  هةةةرَيمي كورد ثؤليس و ئاسايشي هةية، ئةطةر دةرفةت هةية لة حكومةتي 
سةةتةكة  ئةةةوة مةبة يةةة  ثةةَيم وا مةةن  فةةة،  سةةةر وةزي بةةؤ  نةةةوة  بةةا بطةرَيي ئةةةَلَين  رؤذانة هةزار ثؤليس و ئاسايش 

يةةةكَيكيا ضةةةكة  يةَةوان دوو موو لةةة ن فةةة  سةةةر وةزي بةةؤ  نةةةوة  نةةةوَي بطةِرَي كةةة ئةيا نةةةي  لةةة باآليا ئةةةو ث ن لةوةية 
نةةة  بةةؤ منوو نةةادات،  يةَةك  يةةداري ت سةةتةمي ئ ئةةةو سي هةَلبذَيرن بةويسيت خؤيان، بةآلم ثرسيارةكة لَيرة ئةوةية 
ئةةاتي  ضةةي ئيجرا بةةة  نةةةكرد  مةةي  طةةةر دةوا كةةؤ، ئة سةةتاي زان يةكَيك خانةنشينة بة ثةرلةمانتاري ئةبَي بة مامؤ

تةةةوة، لةطةَل دةكةي؟ كة سيستةمي مووضةكةت لةدةسيت بَي كوانَي، بةراسيت دةب يةَةك خبرَي طةةةش ر ئةةةم بِر َي 
 زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس، كاك لقمان فةرموو.

 بةِرَيز لقمان محد حاجي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةةر  سةةاني فةرمان لةةة كة سةبارةت بة ماددةي سَييةم، بِرطةي دووةم، كةمئةندام و خاوةن ثَيداويسيت تايبةت 
تةةةيي(يان  لةةةبري ثةككةو لة جياتي ئةو بةخشينةي لة تةرخانكراوةكاني ضاودَيري كؤمةآليةتي، دةرماَلةي )
هةةةزار  سةةةد  يةَةت  بةةةر بووب سةةَيك فةرمان كةةة كة شةةووتر  نةةةِرةتيان، ثَي ضةةةي ب لةةة موو يةةةك  بةةة رَيذة ثَي دةدرَيت 

و كةمئةندامان كة لةو ضوارضَيوةي ديناري بؤ بِراوةتةوة لة ضوارضَيوةي بابَلَيني خاوةن ثَيداويسيت تايبةت 
ئةةةوة  نةةةِرةتي،  ضةةةي ب سةةةر موو تؤمار كراوة، ثَيويستة هةمان بِر، ئاماذة بةوة بكرَيت كة هةمان بِر خبرَيتة 
نةةدامان  يةك، خاَلي دووةم ئةوةية هةموو ئةو ثارانةي كة لة ضوارضَيوةي ئةو فةقةرةية ئةطةِرَينةوة، كةمئة

ئةةةم  و خاوةن ثَيداويسيت تايبةت و جنةةةكاني  ضةةَيوةي ئاما كة توَيذَيكي هةرة هةذارن لة كؤمةَلطادا، و لة ضوار
شةةي  لةةة ثَي ئةةةبَي  كةةةين،  يةةادة ب ثةةةروةري ث نةةةوَي داد ياساية باس لة دادثةروةري دةكات، ئةطةر بة دروسيت مبا
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لةةة ض كةةة  يةَةت  يةةاد بكر ضةةَيوةي ثَيشةوة مووضةي خاوةن ثَيداويسيت تايبةت وئةو كةمئةندامانة با بَلَيني ز وار
تؤِري كؤمةآليةتي و وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي تؤمار كراون، بؤية من ثَيشنياز دةكةم ئةو ثارةيةي كة 
لة ضوارضَيوةي ئةم ماددةية زياد دةكرَيت، مووضةي خاوةن ثَيداويسيت و كةمئةنداماني ثَي زياد بكرَيت كة 

سةةلم و هيض سةرضاوةو بذَيوي تريان نيية و بؤ ئةو مةبةستة ث كةةاك مو شتيواني لة بؤضووني كاك كاروان و 
 كاك ثَيشةوا و كاك شوان و كاك سؤران و كاك سيثان و رؤذان خان دةكةم، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس، كك زانا فةرموو.

 بةِرَيز زانا خالد مسايل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

صةةَلي 3ي )ئةم ماددةية ماددة لةةة ئة يةةة  ثةةَيم وا مةةن  ( كة باس دةكات يةكسةر دَيتة سةر يةكةم و ئينجا يةك، 
لةَةَي  ثرؤذةكةي حكومةت كة هاتؤتة ثةرلةمان، زؤر رَيك بوو، ياني خاَل بةخاَل ئاماذةي ثَيدابوو، ئةمة كة دة

طةةة لةةةوةدا، بِر يةةة  يةةةك هة سةةةر دووةم، ناروون ضةةَيتةوة  سةةان دة كةةةم يةكةم و يةك، ئينجا دوو دي كةةةم، ية ي ية
كةةةرَي  لةةةَي ب شةةةَيوةيةي  بةةةةو  كةةةةم  يةةةةك و دوو، ية خةةةاَلي  سةةةةر  ضةةةينة  جةةةا ب كةةةةين و ئين تةةةةعريفي ب يةةَةت  دةب
سةةيت  خةةاوةن ثَيداوي يةةةتي و  ضةةاودَيري كؤمةآل يةةةكاني  تةةة داراي شةةني و ئيمتيازا )رَيكخستنةوةي سةرجةم بةخ

يةةةك تايبةت و كةمئةندامان بةو شَيوةيةي خوارةوة(، ئينجا بضينة سةر يةك  و دوو، دواي يةك و دوو بِرطة
كةةاري  كةةة هاو نةةةي  يةةان ئةوا خةةؤران  ضةةة  بةةةت و موو سةةيت تاي خةةاوةن ثَيداوي مةةايف  مةةين  زياد بكرَي بؤ ئةوةي زا
ضاودَيري خَيزانيان وةردةطرن و كةمئةندامن، يان ئةو كةمئةندامة ئازيزانة كة فةرمانبةرن لةسةر ميالكي 

كةةة  حكومةت، خاَلَيك بؤبِرطةي سَييةم زياد ثةةةيِرةوَيك  يةَةي  بةةة ث يةةران  مةةةني وةز شةةَيوةية )ئةجنو بكرَيت بةم 
دةريدةكات بؤ ثَيداضوونةوة و دياري كردني بِري هاوكاري ضاودَيري خَيزاني و خاوةن ثَيداويسيت تايبةت و 
بةةذَيوي  ضةةاوكردني  يةَةت و بةرة سةةتان بطوجن هةةةرَيمي كورد يةةي  بةةاري دارا طةةةَل  كةمئةندامان بةشَيوةيةك كة لة

يةةان ذيان هةةةزار دينار سةةةد  يان(، لةم بِرطةيةدا لةم خاَلةدا ئَيمة دةتوانني زامين مايف ئةو بةِرَيزانة بكةين كة 
لةَةةكاني  كةةو دةرما يةَةدا وة جةةةم لةو مةةاددةي ثَين سةةةر  هةبووة لة بِري ثةككةوتةيي، ئةو كات ئَيمة ناطةِرَيينةوة 

كةةاتي تري مووضةخؤراني هةرَيمي كوردستان حكومةت بَيت، دةرماَلة  بؤ كةمئةندامان دابنرَيت، رةنطة ئةو 
سةةايةك  سةةايةش يا ئةةةم يا يةَةرةدا  يةةة ل نةةار، بؤ هةةةزار دي بةثَيي رةضاوكردني رَيذةي ثةككةوتةيي نةطاتةوة سةد 
مةةةني  نةةةوة ئةجنو سةةةآلتة بيدةي ئةةةم دة يةةة  بةةَي، بؤ بةةةردةوامي دة بةةَي  سةةايةك دة سةةاَلة، يا ئةةةم  بةةؤ  نابَيت تةنها 

بةةةثَي كةةة  شةةزة  يةةران، وابا مةةةتي وةز يةةةتي حكو لةةة جد شةةمان  كةةات، و طوماني يةةةكان دةرب ثةةةيِرةوَيك رَينماي ي 
 هةرَيمي كوردستان و ئةو كابينة نيية بؤ خزمةت كردني خاوةن ثَيداويستيية تايبةتةكان، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس، دكتؤرة طةالوَيذ فةرموو.
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 :عثمانعبيد بةِرَيز د. طةالوَيذ 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةَةرة  بةةةر، ل سةةاني فةرمان ماددةي سَييةم، بِرطةي يةكةم، دووةم كةمئةندام و خاوةن ثَيداويسيت تايبةت لة كة
كةةة  بةةةثَيي بِريارَي يةةة  ئةةةو رَيذة دةَلي ئةو رَيذةيةي لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة دةستنيشان دةكرَيت، ئايا 

لةةة 15ية، بؤ خؤي جَيطاي خؤش(اَلية بِرياري ذمارة )يان بة ثَيي رَينماي مةةةني  27/11/2019(  كةةة ئةجنو
وةزيران داواي لة وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي و بةهةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي تةندروسيت كردووة، كة 

كةةاتي رَيكخستنةوة بؤ شايستة داراييةكاني كةمئةنداماني دابنرَيت، رةضاوي رَيذةي كةمئةنداميان ب لةةة  كات، 
دةستنيشان كردني ئةو هاوكاريية، بؤية من ثَيم باشة، ئَيستا هةموو كةمئةنداماني يةك مووضة وةردةطرن 

ئةةةو 150كة ) سةةيت  يةةة، بةرا سةةةدا ثةجنا ئةةةوةي  يةةة،  سةةةدا حةفتا ئةةةوةي  سةةةدة،  ئةةةوةي سةدا ( هةزار دينارة، 
يةةارة دةدات بِريارةي ئةجنومةني وةزيران جَيطاي خؤش(اَلية، و لَيرةش كة  ئةةةو بِر كةةة  يةةران  مةةةني وةز ئةجنو

كةةةي  شةةة كةمزينة مةةان با يةةدةكرَيت، ثَي شةةكييةوة ديار يان بة رَينمايي، رَيذةي ثةككةوتة لةاليةن ليذنةي ثزي
 ( هةزار دينار بَيت وبةثَيي رَيذةي كةمئةنداميان زياد بكرَيت، سوثاس.150)

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 س، كاك هيمداد فةرموو.سوثا

 بةِرَيز هيمداد صباح بالل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةر  من دوو تَيبينيم هةبوو، ئةويش لةاليةن دوو ئةندام ثةرلةمان طوترا، بة ثشتيواني بةِرَيز كاك سؤران ع
 و بةِرَيز كاك رؤميؤ هةكاري دةكةم، زؤر سوثاس.

 مان:ن/ سةرؤكي ثةرلةبةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس بؤ جةنابت، كاك مةم فةرموو.

 بةِرَيز مةم بورهان قانع:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

عةةةن  مةةة تةب كةةةم، ئَي شةةنياز دة مةةن ثَي مةةةوة  خةةاَلي يةكة دةربارةي ماددةي سَيي ئةم ثرؤذة ياساية، بةنيسبةت 
جةةة نةةةبَي  محةةةت  لةَةَيني زة نةةني، ب سةةياركردندا  هةةةتي ثر لةةة جي مةةة  نةةَيني، ئَي يةةة، ياسا دادة حةةةلتان هة نابتان ض 

مةةن  سةةةري  كةةةم و ضارة بزانني حةلي ئَيمة ضيية، ضارةسةري ئَيمة ضيية بؤ ئةم مةسةلةية، من ثَيشنياز دة
كةةرَي و  كةةة ب شةةاني رَيذة يةةة، دةستني مةةةوة ئةوة طةةةي يةكة كةةةمي بِر خةةاَلي ية سةةبةت  سةةةلةية بةني ئةةةو مة بةةؤ 

يةة نةةدام،  تةةة كةمئة كةةة ئةدرَي طةةةر دةستنيشاني ئةو ثارةية بكرَي  بةةةتن، ئة سةةيت تاي خةةاوةن ثَيداوي نةةةي  ان ئةوا
لةةة )60رَيذةكةي  ضةةةكةي  كةةةي، موو يةَةذةي كةمئةندامية بةةوو ر يةةاتر  نةةةبَيت، 300% ز كةةةمز  نةةار  هةةةزار دي  )

لةةة  لةةة )40ئةطةر  بةةوو  يةةاتر  كةةة 250% ز يةَةت،  جةةَيطري بكر شةةَيوةية  بةةةم  تةةة  نةةةبَيت، وا كةةةمز  نةةار  هةةةزار دي  )
كةةة  بِرةكةي دياري بكرَيت، بةنيسبةت يةةة  بةةةوة هة نةةدي  ئةةةوةي ثةيوة يةةان  خةةاَلي دووةم خاَلي يةكةمةوة، بؤ 
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تةةة  كةةة ئةخرَي تةةةيي  لةَةةي ثةككةو ئةةةو دةرما ئةةةبَي  يةةة،  بةةةري مري يةكيان خاوةن ثَيداويسيت تايبةتة و فةرمان
مةةةت،  بةةة حكو نةةةدرَي  يةةة  ئةةةم ئازاد كةةرَي،  شةةان ب كةةةي دةستني ئةةةبَي رَيذة بةةَي  شةةَيوةيةك  ضةةةكةي بة سةةةر موو

ي وةزيران دةستنيشاني بكات، دةبَيت لةناو ياساكة ئةمة جَيطري بكرَيت، بةشَيوةيةك من ثَيشنيازم ئةجنومةن
يةةة، 40هةية ثَيويستة بؤ منوونة  % مووضة بنةِرةتيةكةي، خاوةن ثَيداويسيت تايبةت هةية فةرمانبةري مري

طةةةر 180مووضة بنةِرةتيةكةي ) هةةةزارة، ئة يةَةت، )10(  سةةة18% ب ضةةَيتة  هةةةزار دة طةةةر (  يةَةت 20ري، ئة % ب
نةةة 36) بةةؤ منوو يةَةت،  شةةان بكر يةةة دةستني مةةة، بؤ كةةة كة يةةاني ثارة سةةةري،  ضةةَيتة  هةةةزار دة ضةةةي 40(  % موو

سةةةرووي  لةةة  يةَةذةي 50بنةِرةتيةكةي بؤ زياد بكرَيت، ئةطةر رَيذةي كةمئةنداميةكةي  بةةوو و ر شةةي، %30  %ي
شةةَيوةية 40ميةتي لةسةرووي مووضةي بنةِرةتيةكةي بؤ زياد دةكرَيت، ئةطةر رَيذةي كةمئةندا % بَيت، بةم 

يةةن و  بةةةري مري نةةةي فةرمان يةةةكان، ض ئةوا سةةتية تايبةت خةةاوةن ثَيداوي بةةؤ  كةةةين  ثَيم واية حةلَيكي طوجناو دة
 كةمئةندامن، ض ئةوانةي تر كة فةرمانبةري مريي نني، بؤ ئةوةي مووضةكةيان بةرزبكرَيتةوة، سوثاس.

 ي ثةرلةمان:ن/ سةرؤكبةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس، موذدة خان فةرموو.

 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةرةتا ثشتطريي كاك سيثان و كاك سؤران و كاك مسلم و هةموو ئةو ئةندامة بةِرَيزانة دةكةم كة ثشتطريي 
نةةدامان  يةةازَيكي كةمئة (ةةة و ئيمت هةةيض مين كةةةم  شةةنياز دة مةةن ثَي كةةةن،  نةةدامان دة ضةةونكة كةمئة نةةةبِرَيت، 

ئةةةوان ) كةةةميان  نةةاي 150ية يةةان توا كةةراوة، دووةم ضةةةكةيان  لةةة موو شةةةكةوت  ضةةةيانة و ثا هةةةزار موو  )
سةةيت  شةةن، ثَيداوي نةةةيان نةخؤ شةةَيكي زؤري كةةة بة يةةة،  سةةتيان ني مةةةي تةندرو كاركردنيان نيية، خاَلي سَييةم بي

لةةة ثَي شةةَيك  شةةةق و بة نةةة و دار كةةو عةرةبا يةةة كةمئةندام بوونيان هةية وة جنةةاو ني كةةة طو تةةر،  سةةتيةكاني  داوي
نةةازدار  ناويان بهَينني، هةروةها ئةم خاوةن ثَيداويستية تايبةتيانةي و كةمئةندامانة لة وآلتان وةكو منداَلي 

ضةةونكة ) شةةتَيك 150بةخَيو دةكرَين، وةكو طوَل بةخَيو دةكرَين لةاليةن حكومةتةوة،  هةةيض  شةةي  هةةةزار بة  )
يةةة ناكات، ئةمة يةك دووةميان، ها ثةةَيم وا كةةة  يةَةت،  يةَةك خبر سةةا ر بةةة يا وكاري ضاودَيري كؤمةآليةتي ثَيويستة 

يةةة  شةةي هة ئةو ضاودَيري كؤمةآليةتية نةماوة، خامن هةية خوَيندني تةواو كردووة و دايك و باوكَيكي نةخؤ
كةةة ضاودَيريان دةكةن، نة تةعني دةبَي و نةدةتوانَي كار بكات، ئةطةر كار بكات ناتوانَي ضاودَيري داي ك و باو

ئةةةوة  تةةةنها  بةةة  يةةة  يةَةزان هة يةةاني خ بةةدرَيت،  ثةةَي  تةةةيان  ئةةةو ئيمتيازا سةةا  بةةة يا سةةتة  نةخؤشةكةي بكات، ثَيوي
شةةنيازي  سةةةرؤكايةتي ثَي بذَيوةي ذياني بووة، خاَلَيكي تر ئةطةر رَيطةم ثَي بدةن ثَيشنيازم هةية بؤ دةستةي 

سةةةرجةم ياساي مايف ئيمتيازاتي كةمئةندامان هةية، هيوادارم بة  كةةارةوة،  مةةةي  تةةة بةرنا زووترين كات خبرَي
بةةة  ضةةاومان  نةةة دةرةوة،  سةةتا بِرؤي مةةان ئَي هةةةر كامَيك ئةةةوةي  ئةندامة بةِرَيزةكان ثشتطريم بن بؤ ئةوة، لةبةر 

يةةة، 111كةمئةندامَيك بكةوَي هةر ) عةةةرزي واقيعةكة ئةةةوة  ( مان دةَلَيني بةهةموو جؤرَيك ثشتيوانتانني، 
ن كات ئةم ياساية خبرَيتة بةرنامةي كارةوة و بتوانني ثشتيوانيان بني، دكتؤرة وةزارةت ثَيويستة بة زووتري
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تةةؤز  يةةةك  طةةةر  يةةاوة، ئة يةةا ج بةةةناوي ج تةةة،  لةةةو وةزارة يةةة  ضةةةي هة شةةت موو شةةةخو هة كةةة  يةةةك تا يةةة  هة
هةةةم  كةةرَي و  ضةةاك ب ثةةَي  نةةدامي  يةةاني كةمئة هةةةم ذ تةةوانرَي  يةةة دة ثةةَيم وا كةةرَي،  تةةةدا ب لةةةو وةزارة سةةازي  ضاك

 ةتوانرَي هاوكاري ضاودَيري كؤمةآليةتي ثَي خبرَيتةوة طةِر، زؤر سوثاس.د
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 زؤر سوثاس، كاك دكتؤر حمي الدين فةرموو.
 بةِرَيز د.حمي الدين حسن يوسف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بة رَيطةطرتن بة كةسانَيك كة سوودمةند دةبن هةم  سةبارةت بة بِرطةي سَي و بِرطةي ضوار ئةوةي تايبةتة

يةةازاتي  مةةاف و ئيمت سةةةر  كةةةين لة شةةتومِر دة مةةة م كةةة ئَي قةةدا، دةمَي نةةاوةوةي عَيرا لةناوةوةي هةرَيم و هةم لة 
يةَةذكار  فةةدي وتو نةةؤش، و وة نةةةي  شةةت و كابي نةةةي هة شةةاني كابي هةةةوَل و تَيكؤ سةةايد و  ئةنفالكراوةكان و جينؤ

هةةةَلكرَينني، لةطةَل بةغدا، و جةختك غةةدا  لةةة بة ردنةوة لةسةر دةقة دةستوريةكان، بةآلم نةمانتواني شتَيك 
لةةة  سةةنامةكةيان  مةةاري نا كةةة تؤ ئةةةوةي  بةةةهؤي  يةةاخود  يةةان،  شةةتةجَي بوون شةةوَيين ني بةةةهؤي  ئةطةر كةسانَيك 
لةةة شةةةنطالن،  لةةة  مةةةلورن،  لةةة  سةةَلن،  لةةة مو نةةةي  بةةةتي ئةوا سةةتان، بةتاي هةةةرَيمي كورد  شةةارةكاني دةرةوةي 

غةةدا  لةةة بة شةةةهيدَيكة،  يةةان  سةةية  نةةداني سيا طةةةر زي تةةرن، ئة شةةوَينةكاني  لةةة  نةةةقينن،  لةةة خا كةةةركووكن، 
يةةةكَيك  كةةة   كةةةين  لةةَي ب ئةةةوةي  مةةة داواي  كةةة ئَي يةةة  ثةةاي ئةوة طةةرَي، ض  يةةةك وةردة يةةان مين(ة ضةةةيةك  موو

نةةداني بةةةآلم زي سةةتاندا،  لةةة كورد يةَةت  بةةةر ب طةةة فةرمان ضةةةية، رةن ئةةةو موو طةةةَل  بةةذَيري لة بةةَي،  هةَل سةةي  سيا
يةةان  نةةابَي، دووةم مامةَلةكةي لة بةغدا كردبَي، ئةو ثارةيةي كة لة بةغدا بربدرَي هيض بؤ كوردستان سوودي 
لةةة  كةةةي  سةةةر وةزيفة تةةةوة  كةةة دةطةرَي سةةَيك  شةةكردني كة يةةة، سةرث ضةةوارةوة هة ئةوةي ثةيوةندي بة بِرطةي 

يةةدةطري، كةةة وةر ضةةةيةي  ئةةةو موو طةةةَل  شةةيين لة ضةةةي خانةن يةَةوان موو سةةاييةوة  ن لةةةرووي يا كةةرَي  سةةتة دة را
ضةةةي  يةةةن موو بةةةآلم ئؤتؤماتيك تةةةوة،  بةةوو بطةِرَي ثةةَي  سةةيت  كةةة ثَيوي طةةةر وةزيفة شةةينة ئة سةةَيك خانةني كة
كةةرد،  يةةان ثَي بةةاالنبو ئاماذة كةةاك  صةةاحل و محةةة  لةةي  كةةاك ع شةةم   كةةو هاوِرَيياني يةَةت، وة شةةينيةكةي دةبِردر خانةني

ك سزا بدرَي كة هيض ئيلتيزامَيكي دارايي لةطةَل وةزيفةكةي نيية، لةرووي كارطَيِري و دارايية ناتوانَي كةسَي
 سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس، دكتؤر امساعيل فةرموو. كاك رَيبوار نوقتةي نيزاميت هةية فةرموو.

 بةِرَيز رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةا راستة ئَيمة ل بةةةآلم ت قةةؤآليي،  ةطةرمة طةرمي و وطةنطةشة كردني يةك بةيةكي ماددةكان ضووينةتة نَيو 
دةكةم جةنابتان ئاطاتان لةو وشة و لةو طوزارشتانة بَي كة لةثرؤتؤكؤلي نَيو وشةي )ضةوسانةوة( وشةيةكي 

 شياو نيية، تكا دةكةم كة بسرَيتةوة لة ثرؤتؤكؤل، سوثاس.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حسبةِرَيز د. رَيواز فائق 
 بةَلَي كاك مةال وةيسي فةرموو.

 بةِرَيز وةيسي سعيد وةيسي:
 بةرََِيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةةيض  نةةدام و  مةةةت كةمئة شةةَيوةيةك حكو بةةةهيض  هةةةبوو،  بةةوارم  منيش هةمان ئةو تَيبنيةي بةِرَيز دكتؤر رَي
 بسرَيتةوة، سوثاس. كةسَيك ناضةوسَينَيتةوة، بؤية ثَيويستة ئةو ووشةية لة ثرؤتؤكؤل

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 بةَلَي دةسرَيتةوة ئةو وشةية، فةرموو كاك دكتؤر.

 طه:بةِرَيز د. امساعيل علي 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شةةيت،  خةةةرجي ط هةةات و  شةةيت دا طةةؤرين وطه تةةة  مةةة بَي ئةةةظ كةلي يةةنم  ئةةةز ب يةةةكَي  هةةةين،  من سَي موالحةزةكا 
فةةة ضونك نةةة،  يةةة مواز نةةة، نةهات نةةة ذني ي هةتا ضةن ساال بودجةيا ديارة موستةلي(ةكا كو موازةنةية، وموازة

يةةا  ظةةَي هاريكار كيشا موازنة بودجةي طشيت ببَيتة داهات و خةرجي طشيت، دوو ئةز ثشتظانيا وانا ظَيت بَيذن 
شةةْا اهلل  سةةاية ان  ئةةةظ يا صةةةتةن  بةةينت، خا بةةةرز ب تةةة خودان بَيتةظيا بةتايبةت  مةةةتَي بكةوَي بةةؤ حكو شةةتةك  ض

كةةاك  شةةوان و  حةةاجي  دةسيت واندا، ئةولةويةتا بدةنة هةندَي كة بَيتة هَيدي كرن و ثشتةظانيا كاك سيثان و 
لةةدين  حمةةي ا تةةؤر  شةةتةظانيا دك ئةةةز ث سةةَي  طةةوتن،  يةةدي  روميو و كاك سؤران و كاك موسلم و ئةو برايانةي ئةو

نةةةيف دكةم فعلةن مة طةلَي كورد تةين نةيف كردبوو سةةي  قةةةزايا سيا سةةةر  يةَةرَي و ل بةةوون لظ ن جلنوبي، موزةف 
ضةةونكة وي  طةةري،  يةةةك وةرب سةةتةحةقة مين(ة يةَةرَي مو تةةة ظ بةةوي، ها تةةةقاعود  كرينة لظَيرَي، لةوَيري موزةفا 
نةيف كري لسةر كوردايةتَي، ظَيطةظيا بَيذي ناواهلل يةكَي ئيختيار كرية يان ظَيري يان وَيري، ئةز بَيذم طةلةك 

  ئةظ طةال وانا نةيةتة كرن نا حةقية ئةز بَيذم، سوثاس.هةندَي
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:َيز د. رَيواز فائق حسبةِر

 سوثاس، سةرضنار خان فةرموو.
 بةِرَيز سةرضنار امحد حممود:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةةةر ناو كةةةم، لة يةةل دة تةةؤر امساع بةةةِرَيز دك سةةةكاني  لةةة ق شةةتطريي  سةةةكامندا ث شةةَيكي ق طةةؤرَِاني لةبة شةةاني  ني

مةةاددةي ) بةةةثَيي  ئةةةوةي  بةةةر  شةةيت، لة هةةاتي ط بةةؤ دا شةةيت  جةةةي ط لةةةماني 98بود نةةاوخؤي ثةر ثةةةيِرةوي  لةةة   )
يةَةنج  لةةةمان، ث تةةة ثةر جةةة بنَيرَي سةةاي بود ثةةرؤذة يا سةةاَلَيكدا  هةةةموو  كوردستان ئةبَي حكومةت لة مانطي دةي 

كةةرَي ساَلة نةنَيردراوة، و هيض زةمانيةتَيكيش نيية كة ئةمساَليش  شةةتية ب جةةة ط بنَيرَي، لةبةر ئةوة ئةو بود
نةةدام  كةةات كةمئة سةةي دة بة داهاتي طشيت، ئةمة خاَلَيك خاَلي دووةم، كةمئةندامان ئةوةي لة خاَلي دووةندا با
لةةة  يةةةك  بةةة رَيذة ثةةَي دةدةرَي  و خاوةن ثَيداويسيت تايبةت، لة خاَلي سَييةمدا ئةَلَي ) لة بِري ثةككةوتةييان 
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نةةةِرةت ضةةةي ب بةةؤ موو يةةةم  ئةةةو موالحةزة شةةتنةكة،  لةةة داِر يةةة  سةةةيةك هة يةةة ق يةةة( لةوانة ئةةةو رَيذة كةةة  يان 
مةةن  بةةَي،  كةةةمز  يةةان  جةنابتان، لة مووضةي بنةِرةتيان هاتؤتةوة سةر ئةو رَيذةية، ياني ديار نيية زياتر بَي 

بةةة سةةازي، لة سةةاي ضاك شةةتةرطةري يا بةةةر نة يةةة  ئةةةو ثَيشنيار دةكةم ئةبواية كةمئةندامان نةخراتانا ئةةةوةي  ر 
ئةةةوة  بةةةر  مين(ة و مووضةيةي كة وةريدةطرن ئةوةندة نيية باي ئةوةندة نيية كة ضاكسازي تَيدا بكرَي، لة
كةةة،  ئةبَي ئةطةر مين(ةكةشيان لةبةر ئةم ماددةية بكرَي بة دةرماَلة، ئةطةر مين(ةكة زياتر بوو لة دةرماَلة

ضةةَيتة ثَي يةةةك ب ئةةةوةي مةرتةبة بةةؤ  لةَةة،  بةةة دةرما كةةرَي  طةةةر ب بةةةآلم ئة يةةة،  ثةةَيش مين(ةوة لةةة  لةَةة  شةةةوة دةرما
 دةرماَلةكة كةمز بوو لة مين(ةكة ئةوا مين(ةكةيان بؤ بكرَي بة دةرماَلة، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس، دكتؤر كازم فةرموو.

 وق نامق:فار كاظمبةِرَيز د. 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

خةةاَلي ديارة من ب هةةةردوو  بةةة  حةةةق  كةةةم، دةر يةَةدي دة سةةيثان ئام كةةاك  بةةةِرَيز  ة كورتي ثشتطريي لة قسةكاني 
يةةةي  بةةِرة هاوكاري ئةةةو  يةةان  ضةةةي  كةةةمزين موو كةةة  يةكةم و دووةم لة بِرطةي يةكةم، لة ماددةي سَي بةوةي 

مةة300دةدرَيت بة خاوةن ثَيداويستيةكي تايبةت لة ) كةةة ئة نةةةبَيت و  كةةةمز  نةةار  هةةةزار دي يةةةك (  ة داواكاري
ئةةةو  شةةي  كةةرد و ثَيشكة لةةةمانيان  بةةة ثةر شةةكةش  لةةةمان و ثَي بةةةردةم ثةر نةةة  يةةان هات شةةتَيك خؤ بوو، بووة يادا
ئةةةو  فراكسبؤنانةيان كرد كة ضوونة اليان، دووةميان بؤ ئةو خاوةن ثَيداويستة تايبةتانةي كة فةرمانبةرن، 

يةةان ( هةزار 150دةرماَلةي كة دةخرَيتة سةر مووضةكةيان لة ) يةةان داوا بةةارة خؤ دينار كةمز نةبَيت كة دوو
ضةةةي  تةةةكان موو سةةتية تايبة خةةاوةن ثَيداوي سةةتا  ئةةةوةي ئَي سةةةر  نةةةوة لة جةةةختيش دةكةي سةةيت  كةةردووة، بةرا

لةَةَيم )120مانطي دووي ثارساَل وةردةطرن، كة مووضةكة ) يةَةرةوة دة مةةن ل كةةة  نةةارة،  هةةةزار دي هةةةزار 120(   )
سةةَيكم هةةةر كة سةةت  نةةة دة نةةار بيدةي يةَةرةن، دي بةةةِرَيزةكانيش ل لةةةوةزيرة  شةةَيك  يةَةرةين و بة مةةان ل مةةة خؤ ان، ئَي

 ناتوانني ئيدارةي حةفتةيةكي ماَلي خاوةن ثَيداويسيت تايبةتي بكةين، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 مامؤستا عبدالستار فةرموو.
 بةِرَيز عبدالستار جميد قادر:

 مان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلة
سةةتيان  نةةةوايي و ثَيوي بةةة دَل ئَيمة هةموومان دةزانني كة كةمئةندام و خاوةن ثَيداويسيت تايبةت ثَيويستيان 
شةةتوون و  لةةةوَي داني لةةةمان،  بةةةردةرطاي ثةر نةةة  مةةةَلَي هاتوو سةةةرماية كؤ بةةةم  ئةةةمِرؤ  يةةة،  نةةةوة هة بةةة دَلدا

ثةةَيم يادداشتيان ثَيشكةش كردووة، داواكاري خؤيان كرد و قسةي خؤيان  كردووة تةبعةن، ئةم ضني و توَيذة 
سةةةلةن  واية كة دةيبينن ئَيستا رةنطة ئةوانيش تةماشاي كةناَلةكان بكةن، كة دةبينن باسي كةمئةندام و مة
ثةةَي  تةةةيي  بةةِري ثةككةو لةةة  كةةةي  يةةةتي، دةرماَلة ضةةاودَيري كؤمةآل لةةة  تةةةرخانكراوة  ئةو بةخشينةي كة هةية 
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سةةتيانة، دةدرَيت، بة رَيذةيةك دوايي ئةجن سةةةر دة يةةان لة سةةتا دَل ومةني وةزيران دياريدةكات، من ثَيم واية ئَي
ئةةةو  يةةة  كةةة هة شةةينةي  ئةةةو بةخ لةَةَيني ) سةةني و ب لةَةة بنوو ئةةةو خا بةةةرووني  مةةة زؤر  كةةةم ئَي بؤية بةراي من ية
طةةةر  ضةةةندة، ئة ضةةونكة  ضةةةكةي(  سةةةر موو تةةة  بةةؤي خبرَي نةةةكرَي و  سةةاب  ضةةة ح بةةة موو يةةة  كةةة هة (ةةةي  مين

( هةزاري ثَي دةدرَيت، خؤي مووضةكةي زؤر نيية بةراسيت، بؤ ئاوا 100ضةندي ثَي دةدرَيت، )فةرمانبةرة 
سةةةر ) كةةةين لة قةةةت، 100دوو دَليان بكةين و ئةو هةموو كَيشةو بةراييةيان بؤ دروست ب بةةة حةقي هةةةزار   )

يةةة كةم مةةن رام وا تةةر  ئةةةوةي  عةةةي،  كةةةي ئَيمة ثَيم واية هةر سَي و دووي لَي نةكةين لةو مةوزو نةةدام ثارة ئة
لةةة ) كةةةي  كةةرد ثارة يةَةذةي 150يةكَي لةو بةِرَيزانة بوو باسي  يةَةي ر بةةة ث تةةر  بةةةآلم دوا نةةةبَي،  كةةةمز  هةةةزار   )

مةةاوة  جةةودة  هةةةر مو كةةة  مةةانج  تةةؤر ئا كةةاك دك سةةاَلي  ئةةةو  تةةريش  كةمئةنداميةكةي با بؤي زياد بكرَي، ئةوةي 
بِريار درا كة ثَيداضوونةوةيةك  2016لة ساَلي لةوَي كاك دةروون و كاك رابةريش هةر مةوجود بوو، ئَيمة 

يةةة  نةةةكرا، بؤ ضةةوونةوة  ئةةةو ثَيدا بةةةآلم  طةةريا،  لةةَي را كةةةيان  سةةيت ثارة يةةار درا بةرا كةةرَي، بِر نةةدامان ب بةةة كةمئة
يةَةي  بةةة ث بةةةآلم  بةةدرَي،  ثَيويستة بةراسيت لَيرة ئاماذة بةوة بكةين كة ثَيويستة ئةو ثارةي كة راطرياوة ثَييان 

مةةةكاني  ئةحكامةكاني بةةةر ئةحكا نةةة  ئةةةوانيش بكةو كةةرَي،  سةةند دة كةةة ثة ئةو ثرؤذة ياساية، سبةييَن ئةوةي 
لةةي  كةةاك ع ئةم ثرؤذة ياساية، بؤ خاَلةكاني تريش من ثشتطريي لة كاك شوان و لةكاك سؤران و كاك مسلم و 

 و كاك سيثان دةكةم، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 ان خان فةرموو.سوثاس، رؤذ
 بةِرَيز رؤذان حةمة رةش:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةةةكاني 3سةبارةت بة بِرطةي دووةمي ماددةي ) تةةة داراي لةةة ئيمتيازا ( بةشي كؤتايي، ئةو بِرطةية دةَلَي جطة 
بةةةركار،  شةةيين  سةةاي خانةن مةةةكاني يا ضةةاوكردني حوك مرياتطراني كةس وكاري شةهيدان و ئةنفالكراوان، بةرة

ضةةاوكردني ثَي بةةة رة سةةرَي  بةةربَي و بنو بةةةركار ال شةةيين  شنيار دةكةم بةرةضاوكردني حوكمةكاني ياساي خانةن
مةةارة ) سةةاي ذ مةةةكاني يا سةةاَلي 9حوك كةةراوي  هةةةموار  كةةاتي 2007( ي  لةةة  ضةةوارةم  طةةةي  بةةة بِر سةةةبارةت   ،

شةةيين و طةرانةوةي فةرمانبةري خانةنشينكراو بؤ وةزيفة سةرثشك دةكرَي لةو وةرطرتين مووضةي خ انةني
يان مووضةي ئةو وةزيفةيةي كة ثَيي دامةزراوةتةوة و لة هيض كاتَيكدا نابَي سوودمةند بي لة دوو مووضة، 
تةةريش  طةةةكاني  بةةؤ بِر شةةزة،  شةةيين با مةةةني خانةن شةةتبَيتة تة مةةةني نةطةي كةةة تة بةةةوة  بةةدةي  مةةاذة  طةةةر ئا ئة

 كاك لقمان دةكةم، سوثاس.ثشتيواني لة بةِرَيزان كاك سؤران و كاك كاروان و كاك مسلم و 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 زؤر سوثاس، كاك ياسني فةرموو.
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 :خضر طهبةِرَيز ياسني 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةَةَيني  نةةا ب من بةدةر لة ئةندام ثةرلةمانةكان باسي شتَيكي ديكة دةكةم، ئةوةي من ثَيشنيارة، ياني وةكو وان 
ئةوة وئةو دةكةم، من دةَلَيم بؤ ئةو كةمئةندامانة لةو ياسايةدا جَيطا بكرَيتةوة هةر كؤمثانيايةك  ثشتطريي

يةَةي  سةةايةي ج ثةةرؤذة يا لةةةو  يةةةي  ئةةةو كؤمثانيا يةةة،  يةةا هة كة لة كوردستان هةبَيت، ئينجا ضةند هةزار كؤمثان
هةةة يةَةت،  خةةؤي بطر لةةة  مةةةت بكرَيتةوة، هةموو كؤمثانيايةك بتوانَيت كةمئةندامَيك  سةةةر حكو بةةارطراني لة م 

بةةةخَيو  نةةدامَيكي  بةةَي كةمئة نةةا دة يةةات دةرهَي نامَييَن و هةم ئةو كؤمثانيايةش ثابةند بكرَي كة ئةطةر كؤمثان
شةةمةرطة  تةةي ثَي بةةؤ وةزارة بكةي، ئةوة ثَيشنيارَيك، ثَيشنيارَيكي كةم ئةوةية بؤ هةر نةخؤشخانةيةكي ئةهلي 

نةةةاوخؤ، تةةةي  شةةةةهيدان و وةزارة تةةةي  ضةةةةند  و وةزارة نةةةة  ئةةةةهلي مانطا سةةةتةخانةيةكي  هةةةةموو خة يةةةاني 
ثَيشمةرطةيةك يان ضةند ئاسايشَيك يان ضةند ثؤليسَيك بة بةالش ضارةسةر بكرَين، لةبةر ئةوةي لةسايةي 
سةةيش  سةةايش و ثؤلي سةةةري ئا سةةايةي  كةةةين، و لة سةةان دة سةري ئةو ثَيشمةرطانة ئَيمة ئَيستا لةو ثةرلةمانة ق

عةةةمليات، من شةوَي لة ماَلي خؤم د يةَةنج  نةةة ث بةةا مانطا كةةات،  ئةةيش دة ةخةوم، ئةو كابرايةي كة لة كوردستان 
يةةي  شةش عمليات بكات، من ثَيشنيار دةكةم ئةوة جَي بكرَيتةوة لةو ياساية، ثرسيارَيكي ترم لة وةزيري دارا

جةةةناب يةةا   كةةا، ئا يةةاد ب ئةةةوةي ز يةةري هةية، ئَيمة هةموومان دةَلَيني مةعاشي ئةوةي كةم بكة، مةعاشي  ي وةز
لةةة  شةةتطريي  كةةةين، ث يةةةي دة ئةةةو ثارة شةةاني  دارايي بودجةي حكومةتي هةرَيم ضةندة؟ ئَيمة تةخشان و بةخ

 كاك علي محة ساحل و كاك لقمان دةكةم، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 زؤر سوثاس، دكتؤر شَيركؤ فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيز شَيركؤ جودت 

 رؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز سة
تةةؤر  سةةةكاني دك بةةةِرَيزان ق لةةة  شةةتيواني  مةةن ث شةةيت،  هةةاتي ط بةةة دا طةةؤِردرَي  كةةة ب شةةيت  جةةةي ط سةبارةت بة بود
هةةةرَيمي  لةةة  يةةة  جةةة ني سةةاَلة بود يةَةنج  نةةةوة ث سةةت نةكةي مةةة را طةةةر ئة كةةةم، ئة خةةان دة ضةةنار  يةةل و سةر امساع

نةةا، يةةان  سةةتاندا  هةةةرَيمي كورد لةةة  ئةةةبَي  جةةة  ئةةةم  كوردستان و ناشزانني بود نةةةوة  سةةت نةكةي مةةة را طةةةر ئة ئة
كةةة  ئيصالحة قفل دةبَيت، ضونكة بة نةص دةَلَيني بودجةي طشيت، بودجةش مةعلومة كة ئةو تةلينةية 
ئةةةبَي  نةةةبوو  مةةة  كةةة ئة كةةات،  قةةراري دة كةةات و ئي شةةةي دة لةةةمان موناقة لةةةمان، ثةر بةةؤ ثةر حكومةت دةينرَي 

ئةة بةةؤ  شةةيت،  خةةةرجي ط هةةات و  بةةة دا كةةةين  ضةةةندة مةجبور بني بي عةةة، هةر لةةةو مةوزو يةَةت  نةةةجاةان ب ةوةي 
هةةات و  بةةة دا طةةؤرين  شةةتيةكة ب جةةة ط ضةةارين بود ئةةةوة نا بةةةر  سةةايية، لة فةةةي يا خةةؤي موخالة نةةةناردن  بودجة 
شةةيت  جةةةي ط شةةوَينَيكدا بود هةةةر  لةةة  سةةايةدا  ئةةةو يا هةةةموو  خةرجي طشيت، بؤية ثشتيواني لةوة دةكةم، و لة 

بةةؤ  هةبووبَي بيطؤرين و بيكةين بة داهاتي تةةر  خةةاَلَيكي  طشيت، لةبةر ئةو عيللةتة، داهات و خةرجي طشيت، 
يةةان  لةَةَي بؤ كةةات دة لةةةوة دة بةةاس  كةةة  كةةةم، دووةم،  طةةةي ية مةسةلةي كةمئةندامان، كةمئةنداامان لَيرةدا لة بِر
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يةَةرة  يةةة، ل جةةا مين(ة يةةة و ئين جةةا دةرماَلة بةةة ئين مةةة رةوات سةةةرفيات، ئة سةةولةمي  كةةة  يةةارة  بكرَي بة دةرماَلة، د
كةةة ئ ئةةةوةي  مةةة  سةةتةفيدة لة كةةَي مو لةَةة،  بةةة دةرما كةةةين  كةةةين و بي ثةةَي ب تةةةرفيعي  (ةةةوة  لةةة مين نةةةوَي  ةما

(ةةةةي  تةةةة مين ئةةةةو كا شةةةة،  شةةةةو فةرمانبةري نةةةداني سياسي كةةةة زي يةةةة  ئةةةةو كةمئةندامة مةةةة  سةةةتةفيدة لة مو
ضةةةةي  ضةةةونكة موو طةةةرَي  تةةةوانَي وةرب شةةةي دة نةةةداني سياسيةكة لةةَةة، زي بةةةة دةرما بةةةَي  كةةةةي دة كةمئةندامية

بةةة فة كةةةين  عةةيالج ب مةةة  ضةةؤن ئة بةةَي،  سةةتةفيد دة سةةَي الوة مو لةةة دوو  ئةةةوة  بةةةر  طةةرَي، لة بةةةريش وةردة رمان
ضةةةي  لةةة موو يةةةك  بةةة رَيذة ئيزافةي ئةوةي دوو كةليمة ئيزافة بكةين بؤ ئةوةي كة دةَلَي يان ثَيي دةدرَيت  

بةةوو،150بنةِرةتيان كةمز نةبَي، ياني ئةطةر مووضةي بنةِرةتيةكةي ) طةةةر ) ( هةزار  بةةوو 200ئة هةةةزار   )
ئةةةتوانن 200) نةةة  لةةةو كةمئةنداما يةةة  يةةان هة (ةةةي تر كةةة مين نةةةي  ( هةزاري بؤ بضَيتة سةر، وةكو و  ئةوا

لةةة دوو الوة  يةةة  تةةةوة، بؤ بةةةرز دةبَي شةةَيوةية  بةةةو  شةةيان  كةةة و مووضةكة طةةرتين مين(ة لةةة وةر بةةن  سوودمةند 
 ةية، سوثاس.كةمئةندام موستةفيد دةبَي لةبةرزبوونةوةي ئةو دةرماَل

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 زؤر سوثاس، كاك سريوان فةرموو.

 بةِرَيز سريوان فرج حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةةان  كةةةين  ثةةَي ئة يةةان  ئةةةزانني خَير كةةةوا  بةةةوةي  نةةدامان،  لةةة كةمئة كةةرد  طةةةورةمان  غةةةدرَيكي  من ثَيم واية 
شةةدا قوربانيان لةدةسيت ئةو كؤمة هةةةموو دنيا َلطاية، بةَلكو كةمئةندام توَيذَيكي ضاالكي ئةم ميللةتةية و لة 

كةمئةندام قيمةتَيكي زؤر زؤر تايبةتي هةية، دوو سَي منوونةي بةسيتتان لؤ دةهَينمةوة، لة ئةَلمانيا ئةطةر 
طةةرَي ) ثةةةتي وةرب مةةةتي كؤمةآل شةةيال يار لةَةَين سؤ يةَةي دة كةةة ث شةةتةي  ئةةةو  بةةَي  كةةار  بةةَي  سةةَيك  يةةؤرؤ 350كة  )

كةةةي ) يةَةي رَيذة سةةايي، 1000هةةةتا  500وةردطرَي، كةمئةندام بة ث سةةَيكي ئا لةةة كة يةةاني  طةةرَي،  يةةؤرؤ وةردة  )
ئاسايي تر و باشزة، منوونةيةكتان بدةمَي ئَيمة كةسَيكمان لة هةَلةجبة ناوي وشيار كةمئةندام نيية بة قةد 

مةةة يةةان ئَي مةةة  تةةةي ئَي ئةةةو حكومة يةةاني  كةةات،  ئةةيش دة لةَةةدا  سةد كةس  كةةةين، بةهة ثةةَي دة يةةان  بةةزانني خَير وا
كةةة  هةةاتووة  طةةةي دوو  ضووين، كةمئةندام دةبَي ثشتطريي بكرَي، ثاَلثشت بِروا و ئيش بدؤزَيتةوة، لَيرة لة بِر
كةةردووة  فةةامم  تةةةي  يةةامن وة لةةة ذ من زؤر بة ئيهانةي دةزامن، خؤم قاضَيكم نيية كةمئةندامم يةك رؤذ نيية 

شةةتنامةيان ئيشم كردووة، ئامادةشم  هةةاتبوون و ياددا ئةةةمِرؤ  كةةة  نةةةي  ئةةةو هاورَييا كةةةم،  ئةةيش ب شةةة  تةةا هةمي
ئةةةو  خةةاتري  بةةةر  يةَةوة، لة خةةاتري ئ هَينا، نيوةيان ثَيشمةرطةي سةنطةر بوون و قاض و دةست و ضاويان لةبةر 

خةةاوةن ثَيدا100خاكة بةخشيوة، باسي ) نةةدام و  لةَةَي )كةمئة سةةيت ( هةزار بكةين، لةم ماددةيةدا هاتووة دة وي
بةةةر و  بةةة فةرمان تايبةت لة كةساني فةرمانبةر( ياني كةمئةندامَيك لةسةنطةردا قاضي داناوة، هاتووة ئةبَي 
بضي هَيشتا نوقرضي لَي بطري، نةخَير ئةبَي دوو ئةوةندة مووضةكةي بدةييَت، و دةشيَب بيدةييَت، ئةمِرؤ نا 

تةةةما سةةتة  سبةييَن، ئةم ديباجةي ثارةمان نيية و، خؤ ئَيمة بة خةةوا نةخوا بةةَي  تةةووش  مةةان  شةةةرَيكي تر نةةني 
لةَةةيان  نةةةو بنةما سةةتا ب هةةةتا ئَي شةةةهيديان داوة،  يةةؤن  تةةةي مل جةةةزائري لةوة لةةة  سةد هةزار شةهيد بدةينةوة، 
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ضةةةندةوة و  سةةت و  لةةة شة نةةازامن  يةةة  لةةة قةبردا بةةاثريي  سةةتا  بةةووة و ئَي شةةةهيد  يةةان  وةضانَيكيان هةية و باثري
حةةالًََ ئَيستاش مووضةيان بؤ دةبِرن ةوة، ئَيستا هاتووين باسي سةد هةزار دةكةين، واهلل شةرمة بؤمان، بةهةر 

شةةةريكة  يةةة و  طةةة هة كةةرد، فةرمان شةةم دة بةةووم ئي من ثَيشنيازَيكي تر دةكةم كة من وةخيت خؤي لة ئةَلمانيا 
بةةة كةةةرتَيكي تاي هةةةموو  يةةةك و  هةةةموو دائرية يةةةك و  ت هةية، لةسةر قسةكةي كاك ياسني، هةموو فةرمانطة

% كةساني خاوةن ثَيداويسيت تايبةت و خاوةن ئةو 10ئةبَي بةاليةني كةمةوة بةياساوة وا نةكةي بة رَيذةي 
سةةتيفادة  نةةة ئي هةةةم دوو الية بةةن و  كةسانةي كة دةرةجةي رَيذةيان هةية تةعيين بكةن، لة زةريبة خؤش دة

يةَة بةةةو خ سةةتيان  طةةة ثَيوي نةةاو كؤمةَل نةةةوة  ضةةاالكانة دَي سةةانة  ئةةةو كة هةةةم دةكةن،  يةةة،  مةةة ني تةةةي ئَي رو بةرةكة
 كةسانَيك دةبن كة بةخشندة دةبن و لة كؤمةَلطة دةبن بة كةساني ضاالك، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس
 سوثاس بؤ جةنابت، دكتؤر رَيبوار فةرموو.

 بةِرَيز رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

سةةتان هةَلبة ت وةك ثرةنسيب من لة كانطاى دَلمةوة لةطةَل ئةوةم كة  ئةو شةرحيةية طرنطس كؤمةَلطاى كورد
سةةتس  كة بة هؤى  تايبةةةندى فيزيكس و جةستةيي  لة ئَيستادا كة ثَيس دةَلَين كةم ئةندام و خاوةن ثَيداوي

بةةا كةةرَي و  سةةند دة سةةاية ثة ثةةِرؤذة يا ئةةةو  ئةةةوةى  ئةةةوةم دواى  هةةةرَيمس تايبةت، لةطةَل  مةةةتس  يةةس حكو رى دارا
هةةةرَيمس  مةةةتس  طةةةر حكو كوردستان باشز دةبَس مووضةية يان من(ةية بؤيان زياد بكرَيت و، من دَلنياشم ئة
نةةة،  شةةنيارىَ  م مةةة ثَي كةةات،  ئة ئةةةوة دة شةةيةوة  سةةؤزى و ثةرؤ ثةةةِرى دَل بةةةو  كوردستان لة شيانس دارايس دابَيت 

يةةازاتَيكس 3بة بِرطةى يةكةمس ماددة )روونكردنةوة و تةوزحيَيكم هةية سةبارةت  شةةني و ئيمت ( هةموو بةخ
ئةةةو  يةةا  سةةايانة  ئةةةو يا شةةاندةوةى  لةَةَيني هةَلوة يةةة ب سةةَل وا دارايس بة رَينمايس رَيكخراوة يا بة ياسا رَيكخراوة ئة

خةةود شةةانةوةى  نةةةك هَلوة يةةة  ى رَينماييانةى كة بوونة هؤى ثَيدانس ئةم بةخشينة دارايية يا ئيمتيازاتة داراي
مةةةت  كةةة حكو هةةاتووة  تةةةيس  بةةِرى ثةككةو لةةة  ئيمتيازاتة داراييةكة و، سةبارةت بة خاَلس دووةم دةستةواذةى 

 دوايس ئةوةى رَيذةيةك ديارى بكا ثَيمواية ئةطةر ئةو رَيذةية ديارى بكرَيت باشزة، سوثاستان دةكةم.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس

 ستا ابوبكر فةرموو.سوثاس بؤ جةنابت، مامؤ
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

يةةة 3من تةنها لة ماددة ) يةةة، ثَيموا تةةر ني كةةةى  سةةَس بِرطة ( تَيبينيم لة سةر بِرطةى يةكةمة تَيبينيم لة سةر 
هةة شةةتس  جةةةى ط لةةة بود يةَةك  لةةة جار سةةودمةندبوون  شةةتنس  نةةاو نةهَي تةةة  نةةدامان هاتؤ سةةس كةمئة لةَةة با يض بة هة

بةةةِرَيز  نةةازامن  مةةن  كةةة  يةةةتس  بةةارى كؤمةاَل تةةس كارو تةةة وةزارة ئةةةم وةزارة يةةة  ثةيوةنديةكس بةم ناونيشانةوة ني
 وةزيرى كؤمةاَليةتس بؤ لَيرة نيية؟ 
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس
 خةتاي ئَيمةية بانطمان نةكردووة.

 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 رلةمان.بةِرَيز سةرؤكس ثة

ضةةانس 2015( مليار دينار مةعاشةكةيةتس لة )14هةموو وةزارةتةكة ) ( هةشت فيئة كة ثري و ثةككةوتة، ك
لةةة  قةيرة، ئافرةتانس بَس هاوسةر، نةخؤشس شَيرثةجنة، نةخؤشس تةالسيما ثَينج ساَلة مووضةكانيان بِراوة و 

هةةةردوو  لةةة  بةةةش  نةةةى هاو سةةتان ليذ لةةةمانس كورد شةةووي ثةر تةةس خةةوَلس ثَي سةةتس و وةزارة تةةس تةندرو وةزارة
لةةة ) كةةة  بةةوون  خةةةريك  سةةاَل  سةةودمةند )114000كؤمةاَليةتس ثَيكهَينرا دوو  بةةةردةم 12000(  نةةة  ( نةهات

سةةاَلة  نةةة  يةَةنج دا خةةةوة ث بةةووة و بةدا تةةةواو  ثشكنينةكان كة با بَلَيني خةَلكانس ناشايستة بوون ئةم ثِرؤسةية 
نةةدانس سي كةةو زي نةةوَى وة سةةوودمةندَيكس  هةةةر هةةيض  يةةة  ئةةةو بِرطة ئةةةوةدام  طةةةَل  مةةن لة نةةةكراوة،  مةةار  سةةس تؤ ا

هةةةموارى  لةةة  يةَةت  مةةة دةب يةةة و ئَي سةةايةوة ني بةةةم يا يةةةكس  هةةيض ثةيوةندي هةةةَلطريَيت  كةةةم  هةَلطريَيت، خاَلس ية
يةةةك  طةةةر  كةةةين، ئة تةةةكانيان ب ياسايس كاروبارى كؤمةاَليةتي دا باس لةم شةرحيةية بكةين و ماف و ئيمتيازا

بةةاس ب طةةة  خةةاوةن بِر كةةردووة  مةةةدةنيمان  شةةينس  سةةس خانةن ضةةؤن با كةةة  يةةة  ئةةةم ماددة ئةةةخريى  لةةة  كةةةين 
ئةةةجنامس  لةةة  كةةة  تةةةى  لةةةم داها بةةن  سةةوودمةند  كةةة  نةةة  لةةةم توَيذا بةةن  يةةةكَيك  بةةةتيش  سةةتيانس تاي ثَيداوي

 جَيبةجَيكردنس ئةم ياساية دةطةِرَيتةوة، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:ز فايق حسبةِرَيز د.رَيوا

 اس بؤ جةنابت، شنؤ خان فةرموو.سوث
 بةِرَيز شنؤ اشقس عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
شةةَيوةى  شةةتس هاو جةةةى ط لةةة بود يةةاتر  يةَةك ز لةةة جار سةةوودمةندبوون  شةةتنس  سةةَييةم نةهَي شةةس  بةةة بة سةةةبارةت 

ثةة لةةةم  هةةةم  شةةة و  لةةةم بة بةةةت  سةةتس تاي خةةاوةن ثَيداوي نةةاوى  ِرؤذة بةشَيك لة هاوثيشةكامن، ثيمواية نةدةبوو 
سةةَييةم  مةةاددةى  ياسايةدا هةبَس، بةاَلم كة هاتووة ضةند سةرجنَيكم هةية لة سةر ناوةِرؤكةكةى، سةبارةت بة 
ئةةةو  يةةاتس  لةةة ج بةةةر   بِرطةى يةكةم خاَلس دووةم كةم ئةندام و خاوةن ثَيداويستس تايبةت لة كةسانس فةرمان

بةةة بةخشينةى لة تةرخانكراوةكانس ضاودَيرى كؤمةاَليةتس دةرماَل يةَةت  يةةان دةدر تةةةيس ثَي بةةرى ثةككةو ةى لة 
يةَةرةدا  يةَةت، ل يةةارى دةكر يةةران د مةةةنس وةز يةةةن ئةجنو يةةة لةال ئةةةو رَيذة كةةة  نةةةِرةتيان  ضةةةى ب لةةة موو يةةةك  رَيذة
نةةة  ئةةةوانيش هةيا كةةة  شةةينةى  ئةةةو بةخ ئةةةوةى  بةةؤ  هةةةبَيت،  شةةةرعس  يةةةكس  طةةة حيلة يةةة رةن يةةةك هة نارووني

ئةةةنفالكراو شةةةهيد و  ئةةةوةى هاوشَيوةى كةسوكارى  بةةةر  يةَةت، لة يةةان برِب ئةةةوانيش لَي سةةس  نةةدانيانس سيا ان و زي
خةةرابز  خةةود  يةةا  روون نيية، ئايا ئةو طؤِرانكاريية دةبَيتة هؤى بذَيوى ذيانيان و بارى داراييان باشز دةبَيت 

طةةة كةةة رَي يةَةت  نةةة ناكر ثةةةيِرةو و رَينماييا يةةارو  دةدةن دةبَيت؟ و سةبارةت بة بِرطةى دووةم كار بةو ياسا و بِر
لةةة  تةةر  يةةس  يةةازَيكس دارا هةةةر ئيمت شةةني و  ضةةة و بةخ يةةةك موو لةةة  بةةوون  سةةوودمةند  لةةة   يةةاتر  بةةةوةرطرتنس ز
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سةةتانس و  كةةانس  شار لةةة بوارة سةةوودمةندان  سةةةرجةم  بةةؤ  يةةدراَلس  سةةةاَلتس ف بودجةى طشتس لة ناو هةرَيم و دة
ضةةاو تةةةرخانكراوةكانس  سةةوودمةندانس  هةةةتا سةربازى و هَيزةكانس ئاسايش و ناوةخؤ و  يةةةتس و  دَيرى كؤمةاَل

خةةاوةن  بةةارة  يةَةس دوو سةةت ل كةةة مةبة يةةةتس  ضةةاودَيرى كؤمةاَل تةةةرخانكراوةكانس  سةةوودمةندانس  يةَةرةدا  يةةس، ل دوا
نةةة  ثَيداويستس تايبةتة ثَيشنياردةكةم ئةمةش لَيس دةربهَيندرَيت و ئةو مووضةو و ئةو هاوكارييةى كة هةيا

نة رَيك خبرَيتةوة، بةَلكو دةبا هةوَل بدرَيت ئةو ضاكسازيةى كة بةشس ئةوة ناكات نة ضاكسازى تَيدا بكرَيت 
سةةتة  خةةاوةن ثَيداوي ضةةةى  يةَةدا موو يةةان ث كةةامن ئاماذة لةةة هاوِرَي شةةَيك  كةةو بة كةةرَى وة نةةة دة لةَةة بااَلكا لة موضةى ث
كةةاك  مةةان و  كةةاك لق كةةاروان و  كةةاك  لةَةةكامن  شةةتطريى هةظا تةةةوة، ث نةةةك رَيكبخرَي يةةةوة  بةةةرز بكرا ثةةَس  بةةةتس  تاي

بةةاآلنبؤ ثَي كةةاك  كةةةم و  سةةلم دة كةةاك مو شةوا و رؤذان سلَيظانةيس و رؤذان شةهيد حةمة رةش و كاك لقمان و 
 دةكةم، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس
 بةَلَس زؤر سوثاس، كاك هاوِرَى فةرموو.

 بةِرَيز هاوِرَى بناء حممد:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

كةةاك لة بةر هةَلكة كةةامن  وتةى رَيزبةندى ناوةكةم كةوتؤتة ثشتةوة زؤربةى قسةكامن كران و ثشتطريى هاوَرَي
كاروان و كاك ثَيشةوا هةورامس و كاك سؤران عمر كاك لقمان و كاك زانا مةال خاليد و سةرضنار خان و كاك 

 كةم، سوثاس.عبدالسالم و كاك عبدالستار و كاك ابوبكر و كاك سريوان و هة ردوو  رؤذان خان دة
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس

 بةَلَس سوثاس، كاك دابان فةرموو.
 بةِرَيز دابان حممد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

مةةاددةى ) سةةةر  لةةة  ضةةووك  تةةةوزحيس ب ( 3ديارة بةشَيكس قسةكان هاوِرَييانس خؤشةويستم كرديان، بةاَلم يةك 
لةةةمانس بِرطةى يةك خاَلس دووةم ئ خةةوىل ثةر ئةةةوان دوو  تةةة،  سةةتس تايبة خةةاوةن ثَيداوي بةةة  تةةة  ةوةى كة تايبة

لةةة  بةةوون  شةةاهَيد  تةةان  يةَةوة خؤ كةةةن، ئ كوردستانة، ياسايةكيان هةية ضاوةِرَيس هةمواركرنةوةى ئةو  ياساية دة
نةةةو ضةةاوةِروانس هةمواركرد شةةوون  خةةوىل ثَي هةةس  شةةَيكيان  ئةةةم خوىل ثَيشوودا ئةو بةِرَيزانةش كة لَيرةن بة ةى 

لةةةمانس  تةةة ثةر ياساية دةكةن، ديارة ئةمة هةوار نةكرايةوة، لةم ماوةى ضةند مانطس  ثَيشوودا ثرؤذةيةك ها
خةةرا  كةةان  تةةة باال كةةة كور ئةةةوة  كوردستان كة خوَيندنةوةى يةكةمس بؤ كرا تةنيا طؤِرانكارى كة لةو ثِرؤذةية 

بةةةوة رازى بوونة ناو ثِرؤذةكة، ئةمة لة ئاستس ةوحس ئةوان دا نةبوو  يةةةتيش  و وةزارةتس كاروبارى كؤمةاَل
تةةس  يةةةى وةزارة ئةةةو ثِرؤذة نةبوو ئةوان خؤيان وتيان ئَيمة خؤمان ثِرؤذةيةك حازر دةكةين، قسةكة ئةوةية 
نةةدامان  يةةةى كةمئة ئةةةو هاوكار نةةة  كاروبارى كؤمةاَليةتس حازرى دةكات، ئايا ئةو رَيذةية ديارى دةكات بؤ منو

يةةاخو يةَةت،  يةةان دةدر يةةةتس ثَي بةةارى كؤمةاَل يةةرى كارو يةةا وةز كةةة بر نةةةكراوة  يةةارى  لةةةوَى د طةةةر  نةةةخَير، ئة د 
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يةةة  شةةت بكردرا مةةةَلَيك  يةَةذة و كؤ مةةارة و ر لَيرةبواية، بؤ ئةوةى كؤمةَلَيك ثرسيار لة سةر زةرب و تةقسيمس ذ
كةةةوا نةةة  شةةَيكس زؤرى ثةرلةمانتارا فةةاعَيكس  ئةطةر لةوَى نةكراوة لَيرة لة ماددةى هةشت دا كة خواسيت بة دي

بةةووة  سةةبيت  جدديان لة كةمئةندامان كرد جَس بكةينةوة بة تايبةتس ئةوةى كة ثاشةكةوتس فةرمانبةران تة
كةةات  يةةارى دة شةةينس د بةةؤ خانةن سةةةقفَيك  تةةةوة  سةةاية دةطةِرَي لةوَى بةتايبةتس ئةوةى كة ثارةيةكس زؤر لةم يا

 ( دا، سوثاس.8ديارى بكرَيت لة ماددةى ) لةوَيش سةقفَيك بؤ ئةو هاوكاريةى كة دةدرَيت بة كةمئةندامان
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس

 بةَلَس زؤر سوثاس، روثاك خان فةرموو.
 بةِرَيز رووثاك امحد رمحان:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
دواى ياسا و ( يةكةم هةَلوةشانةوةى سةرجةم ئةو بةخشني و ئيمتيازاتانةى تةواوى ناكةم، لة 3لة ماددةى )

سةةتا  تةةا ئَي كةةة  نةةةى  رَينمايية كارثَيكراوةكان ثَيم باشة ئةوةى بؤ زياد بكرَيت لة جَيس دانانس ئةو كةمئةنداما
طةةة ) هةةةروةها بِر يةةة، و  ضةةةيان ني نةةدامان 2مو سةةةلةى كةمئة يةةادة، مة هةةةر ز يةةة  ئةةةو بِرطة يةةة  ( دووةم ثَيموا

نةةاو و ثا هةةيض  يةَةر  لةةة ذ بةةؤ نةخرَيتة ناو ياساى ضاكسازى من  يةَةت  سةةت بربدر كةةة د نةةيم  ئةةةوة  طةةةَل  لةةة  سةةاوَيك 
بةةةجَس  خةةؤى جَي ئةةةركس  مووضةى كةمئةندامان، ضونكة كةمئةندام كة فةرمانبةرة لة سةر ئةركس خؤى كة 
يةةة  بةةؤى هة فةةةش  ئةةةو ما نةةدام  كةةو كةمئة يةةةتس وة فةةةى كةهة ئةةةو ما يةَةت و  ضةةةيةك وةردةطر كةةات موو دة

كةةاك مووضةيةكس كةمئةندامس وةرطرَيت و هةروةها ثشت سةةتار و  سةةتا عبدال طريى لة رةئس كاك سؤران و مامؤ
 كاروان دةكةم، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس
 بةَلَس سوثاس بؤ جةنابت، بدرية خان فةرموو.

 بةِرَيز بدرية امساعيل حممود:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

طةةةى  لةةة  بِر بةةان،  شةةندةى ميهرة خةةواى بةخ مةةاددةى )بةةةناوى  لةةة  سةةتا 3يةةةك  بةةةِرَيزان مامؤ لةةة  شةةتطريى  ( ث
هةةةردوو رؤذان و  خةةان وة  ثةةاك  مةةان و رو كةةاك لوق خةةان و  مةةوذدة  سةةليم و  عبدالستار كاك سؤران عمر كاك مو
كاك سريوان دةكةم، منيش زؤر ثَيم خؤش بوو بةِرَيز وةزيرى كارو كاروبارى كؤمةاَليةتس لَيرة ئامادة بواية، 

لةةة بةنيسبةت بِرطةى ية يةةةتس زؤر  ضةةاودَيرى كؤمةاَل ضةةَيوةى  لةةة ضوار ك بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان بةراستس 
كةةة  سةةةران  بةةَس هاو قةةوتس  تةةة  بَس هاوسةران ضاوةِرَيس ئةو رؤذة بوون ضوار ثَينج ساَلة بةراستس دةست خراوة

سةة نةةاوةِرؤكس يا ضةةَيوةى  لةةة ضوار نةةةدراوة  ثةةَي  شةةارةتس  هةةيض ضاوةِرَيس ثِرؤذةى ضاكسازين بةداخةوة ئي بةةة  اكة 
سةةوودمةندان  نةةةوةى  ثةةاش ثاككرد يةةةتس  ضةةاودَيرى كؤمةاَل تةةؤرى  سةةوودمةندانس  ماددةيةك من لَيرةوة دةَلَيم 
هاوكاريةكةيان بؤ بطَيِردرَيتةوة كة ئةمة قوتَيكس كةمة، بةراستس مافَيكس سةرةتايس خؤيانة كة زؤر دةمَيكة 

ثةةِرؤذة ( وة مووضةكةيان بؤ سةرف 2014ضاوةِرَيس ئةمةن كة لة ) ئةةةم  سةةةر  لةةة  يةةان  يةةواى زؤر نةكراوة و ه
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خةةاَلس ) سةةبةت  بةةة ني ضةةنيوة،  سةةاية هةَل مةةاددةى )2يا لةةة  بةةؤ 3(  يةَةس  سةةاكة ج لةةةناو يا سةةتة  يةةة ثَيوي ئةةةو رَيذة  )
طةةاى  بكرَيتةوة بؤ منوونة ئةو رَيذةيةى ديارى كراوة بة غامزى نةمَينَيتةوة رَيك رَيذةكة لة ناو ياساكةدا جَي

طةة مةةاددةى )3ةى )بؤ بكرَيتةوة، بِر لةةة  سةةَيك 3(  يةَةت كة ضةةؤن دةب يةةا  سةةتة؟ ئا قةةة درو ئةةةم دة يةةا  سةةني، ئا ( دةثر
ثةةَي  بةةذاردنس  مةةافس هةَل يةَةت؟ و  شةةني بكر يةَةت خانةن ضةةؤن دةب يةَةت؟  بةةةردةوام ب فةةة و  سةةةر وةزي بطةِرَيتةوة بؤ 

 بدرَيت بؤ كامةيان كة زؤرترة؟ سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:از فايق حسبةِرَيز د.رَيو
مةةاددةى بةَلَس  بةةؤ  زؤر سوثاس، كاك كاوة و هلز خامنان بري ضوو بوو، هلز خان فةرموو، تكاية دووبارة نةبَس 

 ضوار دلنيابن دووبارة رَيطا ثَي نادةين، ضونكة زؤربةى قسةكان دووبارةن و خؤشتان دةزانن دووبارةن.
 بةِرَيز هلز امحد حممد:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
كةةةم 3ت بةشَس )سةبارةت ب ناظ و نيشانَي خةةانَس د ضةةنار  يةةل و سةر تةةؤر امساع شةةَيركؤ و دك ( ثشتطرييا دكتؤر 

 ( يةكةم ثشتطرييا مامؤستا ابوبكر هةلةدةنس دكةم، زؤر سوثاس.3سةبارةت ماددا )
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس

 بةَلَس زؤر سوثاس بؤ جةنابت، كاك كاوة فةرموو.
 ر حسن:بةِرَيز كاوة عبدالقاد

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
نةةدامان،  سةةةلةى كةمئة سةةةر مة مةةود لة مةةوذدة حم وَيِراى ثشتطريى كردنس بةِرَيز كاك سيثان ئامَيدى و خاتوو 
سةةت  يةةةك دة هةةةر بيانؤ بةةة  خةةود  منيش ثَيمواية ناكرَيت بة هةر بيانؤيةك بَيت، ئينجا بة ناوى ضاكسازى يا 

ضةةينَيكس بؤ مووضة و ئيمتيازاتس كةمئةندامان برب سةةت و  ضةةينَيكس ثَيوي نةةدامان  درَيت، لة بةر ئةوةى كةمئة
بةةؤ  يةةان  شةةوورى زياتر سةةازيية م لةةةم ضاك سةةتة  يةَةت وة ثَيوي يةةان ىَل بطري سةةتة رَيز ماف خوراوى كؤمةَلطةن، ثَيوي

ئةةةو 3خبؤين و مووضةكانيان باشز بكرَيت، لَيرة لة ماددةى ) بةةة  كةةار  يةَةت  كةةة دةَل يةَةك  طةةةى دووةم كات ( لة بِر
ضةةة و يا يةةةك موو لةةة  يةةاتر  بةةوون ز سةةوودمةند  بةةة  طةةا دةدةن  كةةة رَي يةَةت  سا و بِريار و ثةيِرةو رَينماييانة ناكر

لةةة  يةةارة  شةةتيية د جةةةى ط سةةةر بود بةخشني هةر ئيميازاتَيكس دارايس تر لة بودجةى طشتس، موالحةزةكةم لة 
حةة خةةةوة  سةةتان بةدا هةةةرَيمس كورد شةةتَيك ضةند شوَينَيك بودجةى طشتس هاتووة ديارة لة  سةةاَلة  شةةت  ةوت هة

 نيية... 
 سةرؤكس ثةرلةمان: /بةِرَيز د.رَيواز فايق حسن

 ئةوة دووبارةية كاك سريوان وتس كاك شَيركؤ وتس كاك ابوبوكر وتس.
 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

لةةةم  مةةن  طةةادارى  ببورة من موالحةزةى خؤم هةية لة سةر بودجةى طشتس كة جياوازة لة هي ئةوان، خؤت ئا
مةةانطي )ث لةةة  نةةة  مةةاددة )10ةرلةما يةَةس  بةةة ث نةةاوخؤ  ثةةةيِرةوى   يةَةس  بةةة ث سةةةرؤكايةتس 98(  كةةة  كةةرد  ( داوام 
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سةةتان  لةةةمانس كورد ثةرلةمانس كوردستان داوا لة حكومةت بكات كة بة زووترين كات بودجة بنَيريت بؤ ثةر
بةةةِرَيز بةِرَيزيشتان داواتان كرد، بؤية ئَيستا بةِرَيزان ستافس ئةجنومةنس وةزيران ل َيرةن بةِرَيز وةزيرةكان و 

جةةة  نةةةهَينانس بود سةرؤكس ديوانس ئةجنومةنس وةزيران لَيرةن ئةوةى ئَيستا دةكرَيت لة هةرَيمس كوردستان 
 بؤ ثةرلةمان و نةكرانس بة ياسا ثَيشَيلكارى ياسايية بة تايبةتس لة ئَيستا ...

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:َيواز فايق حسبةِرَيز د.ر
نةةدى  بةِرَيز هةةيض ثةيوة كةةةيت  سةةس دة جةنابت ثياوَيكس قانوونس سوور سوور دةزانس ئةوةى ئَيستا جةنابت با

 بةم ماددةيةوة نيية.
 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 من يةك رستةم ماوة ئةطةر بةهانةكة ئةوة بووة بودجة لة بةغدا ثةسند نةكراوة، خؤ ئَيستا بة ثَيس  
 ةرؤكس ثةرلةمان:ن/ سبةِرَيز د.رَيواز فايق حس

هةةةر  لةةةمانتاران،  نةةس ثةر سةةةر تَيبي لةةة  يةةة  سةةةيةكتان هة طةةةر ق بةةةِرَيزةكان ئة يةةرة  بةةةِرَيزان وةز بةةةَلَس  تةةةواو، 
سةةوورَيكة  مةةة ق يةةة ئة بةةانط بكردا يةةةتيمان  بةةارى كؤمةاَل ضةندة بةِرَيزتان دةزانن دةبواية بةِرَيز وةزيرى كارو

بةةةِرَيز لةاليةن ئَيمةوة ئةو بةشةى كة ثةيوةندى بة جة بةةة  نةةدى  شةةَيكة ثةيوة ئةةةو بة نةةةك  يةةة  نةةةوة هة نابتا
بةةة  يةةن  فةةةت دةدة يةةس دةر يةةةوة دوا لةةةو بارة وةزيرى كاروبارى كؤمةاَليةتيةوة هةية، ئةطةر قسةيةكتان هةية 

 ليذنة ثةيوةنديدارةكان، فةرموو.
 بةِرَيز ئاوات شَيخ جةناب/ وةزيرى دارايس و ئابوورى.

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
لةةة بةِر  سةةتاش  كةةرد ئَي سةةةم  شةةووش ق جةةارى ثَي َيزان ئةندامانس ثةرلةمان، خوشك و برايانس بةِرَيز، من وةكو 

لةةةو  تةةةوة  يةَةس دةخوَيندرَي سةةاكةى ث ثةةِرؤذة يا كةةة  سةةولةى  بةةةو تةسةل مةةة  نةةةى ئَي ئةةةو ثابةندبوو ضةةَيوةى  ضوار
خةةؤى، ضوارضَيوةية جواب دةدةمةوة، ئةوةى كة ثةيوةندى بة ماددةكانس ترةوة بَيت هةَل كةةاتس  بةةؤ  طةةرم  س دة

يةةة،  مةةادة بوا يةَةرة ئا يةةةتس ل بةةارى كؤمةاَل كةةارو كارو يةةرى  خةةان وةز تةبعةن خؤزطة خوشكس بةِرَيزمان كوَيستان 
سةةيالتةكة  ضةةونكة تةف بةةورن،  مةةن ب لةةة  لةَةَيم  تةةان ب بؤية ئةطةر جوابةكانس من زؤر دةقيق نةبن لة ئَيستاوة ثَي

كةةرارة  زياتر لة الى جةنابيانةوة هةية، ئةوةى كة من يةةا تي بةةةردةوامس  حةزم كرد بيزامن ماددةى يةكةم كة 
لةةة  ضةةؤن  كةةو  تةةةكان وة لةةة تايبة ضةةؤن ث كةةو  نةةةزةرة وة عةةادةى  كةةة ئي تةةرة  كةةانس  بةةاقس ماددة يا تةئكيدة لة سةر 
كةةة  نةةةى  ئةةةو ئيمتيازاتا بةةؤ  شةهيدانة لة زيندانس سياسي هةية لةم بةشةش عةينس شت تةئكيدَيكس تَيداية 

اون وة حاشا لة رووى ئَيوة و ئةو بةِرَيزانةى مةسئوولبوون و بة ناياسايس ئةو ئيشانةيان بة ناياسايس وةرطري
خةةةوة  عةةة، بةدا ئةةةو مةوزوو سةةراوة  كةةة نوو لةةة ماددة كةةو  شةةس وة سةةتكردنةوةية، خؤ كةةردووة و را بةةةجَس  بؤ جَي

هةةي بةةة  مةةاددةى دووةم  تةةةوة  طةةة نةياخنوَيندبَي قةةةت رةن شةةَيوةيةك هةندَيك لةو رةفيقانةى جةنابتان بة دي ض 
تةةةوة،  سةةةنطةر ناطرَي نةةدامانس  شةةَيوةيةك كةمئة هةةيض  بةةة  يةةة  سةةةنطةروة ني نةةدامانس  بةةة كةمئة نةةدى  ثةيوة

مةةارة ) مةةاددةى ذ ئةةةوة  يةةة،  شةةةهيدى 34كةمئةندامس سةنطةر ياسايةكس تايبةت بة خؤى هة بةةة  نةةةت  (  تةنا
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بةةةثَيس  ث سةةولةمي  سةةوىل  يةَةس تةسةل بةةة ث بةةةثَيس زيندووش ناوى بردوون ئيمتيازاتيشيان  يةةت،  كةةةى خؤيانب لة
ئةةةم  يةةة،  بةةةو مةعنا نةةةبووة  لةةةيس  لةةة ط طةةوَيم  ئةمة ئيمتيازاتيان ثَس دةدرَيت،  من خؤم شةخسس وةك ئاوات 
بةةة  يةَةرة  نةةاوى ل يةةة  يةةةتس هة يةَةذَيكس كؤمةاَل مةةةتس تو كةةة حكو نةةةوةى  لةةةم بريكرد يةةا  يةةة  لةةةو نةزرة مةةة  خاَلة ئَي

ئةةةوةى كةمئةندام و خاوةن ثَيداويستس تايبةت هاتووة ح بةةؤ  تةةة  ةسرة لة سةر ئةوة ئاوردانةوةيةكس حكومة
لةةة  يةَةرةوة  تةةة ئ يةةة هاتؤ هةةةر بؤ زرووفيان بة ثَيس ئةو ئيمكانيةتةى لة بةر دةستية بة ثَيس ئةوة ضاك بكات، 
بةةة  نةةة  سةةتية تايبةتا خةةاوةن ثَيداوي ئةةةم  يةةا  نةةة  ئةةةم كةمئةنداما خةةةوة  بةةة دا نةةن  فةترةى ثَيشوودا خؤتان دةزا

كةةدا  يةَةدا ضةةةند قؤناغَي نةةةزةرى ت عةةادةى  طةةرياون، ئي تةةووة، را ضةةةيان وةرطر يةةدكراون، موو شةةتوون وة قة رؤي
تةةة  كراوةةتةوة بةعزَيكيان دةرضوون و ذمارةيةكس طةورةيان كة ماوةتةوة لةم ضةند مانطةى ئَيمة هاتووينة
لةةة خةةؤي  عةةدةكانس  طةةةَل وة لةةة  سةةتطؤيس  بةةة را مةةةت  تةةةوة و حكو نةةةزةرى ثَيداكراوة عةةادةى  مةةةت ئي  نةةاو حكو

ضةةةى 12000بةرنامةكةيدا كة ئيعادةى نةزةرى ثَيداكردؤتةوة لة حدودى ) عةةادةى موو كةةة ئي نةةدام  ( كةمئة
كةةةةش ) جةةةارَيكس دي تةةةةوة وة  يةةةة 350بةةةؤ كراوة ئةةةيش و ثَيموا تةةةةوة  ضةةةاككراوة و كةوتؤ كةةةةش  سةةةس دي ( كة

ئةةةوة بةةؤ  يةةةك،  هةةةر مةحافةزة لةةة  كةةردووة  مشةةان  مةةة  وا نةةةزةر بةردةوا عةةادةى  بةةؤ ئي قةةةتس ليذانةكامنان  ى دي
لةةة  باشزى تَيدا بكرَيت خةلكس مةحافةزةكة نةضووة بؤ تةدقيق و تا رادةيةكس باشيش بة خَيرايس دةِروات، 
لةةة دوو  كةةةس  هةةاتووة  شةةةوة  لةةة ثَي كةةو  سةر مةوزووعس ئيمتيازات لرية نووسراوة يةك مووضة و بةخشني وة

سةةوودمةند ئيمتيازات سوودمةند نابَيت لَيرة تةئكيدة لة سةر ئةوة هيض كةسَي يةةاتر  يةةازات ز لةةة دوو  ئيمت ك 
تةةة و  يةةان ثةككةو مةةة  لةةةم كةمئةندا نابَيت لة سةر ئةوةى ئةو رَيذةيةى دةخرَيتة سةر مووضةكةى هةريةك 
يةَةس  بةةة ث خاوةن ثَيداويستس تايبةتيانة فةرمانبةريشن حكومةت واى بري لَيكردؤتةوة، بؤ ئةوةى هةول بدات 

بةةةرز  يةةة  ئةةةو رَيذة بةةوون  يةةةت  يةَةذةى ئيمكان يةةة ر قةةابيلس ئةوة يةَةت  ضةةةكةى ب سةةةر موو لةةة  طةةةر  تةةةوة، ئة بكا
سةةتا ) طةةةر ئَي نةةة ئة بةةؤ منوو يةَةت،  بةةةرزتر ب كةةةى  يةةا )120000وةرطرتنة طةةةر 80000(  كةةدا ئة لةةة كاتَي  )

( يا 80000( بوو لة )150000( بوو بة ميسال، ئةطةر رَيذةى كةمئةنداميةكةى )300000مووضةكةى )
يةةةك ( زياتر وةردةطرَي120000لة ) ئةةةوان،  يةةانس  بةةارودؤخس ذ ضةةاككردنس  بةةؤ  يةةة  سةةس فكرةكة ت ئةوة ئةسا

سةةئووليةتس  نوقتةى تر كة طرنطة كة هةميشة جةنابتان ئةو جيهةتةن و بةشَيكن لةو موئةسةسةية  كة مة
مةةة  كةةة ئَي طةةةن  ئةةةوة تَيب بةةَس  بةِرَيوةبردنس واَلتس لة ئةستؤية لةطةَل باقس سةرؤكايةتيةكانس تر كة هةية، دة

نةةارازين دةج يةَةس  يةةن، ل شةةة، راز مةةان ناخؤ شةةة، ثَي وَلَيينةوة لة ضوارضَيوةى ئيمكانيةتةى كة هةمانة ثَيمان خؤ
ئةمةية كة ئَيستا مةوجوودة ئةوةى كة مةوجوودة، ئَيمة لة سةر ئةوة دةجوَلَيينةوة، فةقةرةيةكس تر باسس 

يةةة، ئةوةتان كردووة يةكَيك بطةِرَيتةوة بؤ وةزيفة مةقسةد لة كَس؟ مةقسة د لةوةية بؤ منوونة يةكَيكمان هة
يةةة  ئةطةر كةمئةندامة ئةطةر غةيرى كةمئةندامة ئةطةر خاوةن ثَيداويستس تايبةتة كةفائةتَيكس بةرزى هة
ضةةؤن  كةةة  يةةة   كةةة تايبةتانة ئةةةو خةَل بةةؤ  يةَةت  طةةةَل دةكر لةةةى لة ضةةؤن موعامة مةةةت  بةةؤ حكو تةةةوة  ئةطةِرَي

مةةوةزةفَي بةةووة تةعاموليان لةطةَل بكرَيت ئةوة بؤ  عةةد  خةةؤى تةقا كةةة  قةةةى  بةةةو تةري كةةة  يةةة  يةةادى ني كس ئيعت
قةةانونَيكس  فةةة  بةةؤ وةزي بةةوون  عةةادة  هةةةتا ئي كةةردووة  تةةةنزميس  قةةانونيش  جةةا  تةةةوة ئين عةةادة دةبَي جارَيكس تر ئي
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تةةان زؤرة و  بةةن ذمارة يةَةذن  مةةةن در يةةة تة سةةةلةيةك هة تايبةت بة خؤى هةية كة تةنزميس كردووة، ضةند مة
هةةةمووتامن تةدةخولةكانيشتان يةكج ئةةةوةى  بةةؤ  كةةةم  يةةةك ب ار زؤر بوو، ئةطةر فرسةتَيكم بدةنَي موراجةعة

يةةة  هةةةمان ئةوعةتفة مةةةة   بري نةضَي بؤتان دووبارة دةكةمةوة حكومةت عةتفس لة سةر ئةم فيئةى موجتة
ضةةاككردنس  بةةؤ  ثةةَيش  لةةةوةو  كةةة  نةةةى  بةةةو خةتةواتا كةةردووة  قةةدامس  شةةة ئي كة جةنابتان هةتانة لة بةر ئةوة

يةةرى 350(هةزارة و ئينجا ئةو )12000س ئةو )زرووف يةةرانيش وةز مةةةنس وةز نةةةوةى ئةجنو (، ئةخري كؤبوو
نةةة  سةةتس تايبةتيا خةةاوةن ثَيداوي نةةدام و  لةةةم كةمئة تةةازة  خةةةَلكس  سةةجيلس  بةةؤ تة يةةةتس  بةةارى كؤمةاَل كةةارو كارو

لةةة ضوا كةةةين و  سةةةى ب عةةادةى ديرا بةةَين ئي مةةة  كةةة ئَي كةةرا  بةةوَل  كةةةى ق ثةةَيش نيارة كةةرد و  ضةةَيوةكةى تةةةرحس  ر
بةةؤ  نةةة  عةةس ئةوا ضةةاككردنس وةز بةةؤ  نةةة  ئةةةم داخلكرد كةةة  مةةةوة  شةةت دةكة يةةةك  سةةةر  بسووِرَينةوة، تةئكيد لة 

 دروست كردنس شانسَيكس ترة بؤ ذمارةيةكس زياتر لة رَيطاى ئةم قانونةوة سودمةنبَيت وة سوثاستان دةكةم.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:ز فايق حسبةِرَيز د.رَيوا   

 ثاس، ليذنة تايبةةةندةكان.بةَلَس زؤر سو
 بةِرَيز هيظيدار امحد سلَيمان:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
ضةةةى  سةةةر موو لةةة  كةةرد  مةةان  شةةةيةكس زؤر تةةة موناق ئةةةو بابة سةةةر  لةةة  كةةة   يةةس  نةةةى دارا كةةو ليذ مةةة وة ئَي

ةندامانس كةمئةندامان كاتَيك بةِرَيز وةزيرى دارايس هاتة ليذنةى ئَيمة طةيشتنة ئةو قةناعةتة كة هةموو ئ
مةةاددةى  بةةةت  بةةة تاي تةةة  ئةةةو بابة سةةةر  لةةة  ليذنة لةوَى كة روونكردنةوةكة دروست طةيشت، ضونكة ئةوةندة 
نةةةى  بةةةِرَيزى ليذ نةةدامانس  يةكةم و دووةم كة بِرطةيةكس تايبةت بوو ضوارةم هَيناومانةتة ئَيرة لة بريمة  ئة

مةةادةم  دارايس كة بةِرَيزيشيان لَيرة حزووريان هةية بةِرَيز دكتؤر تةةس  خةةان و يةةزا  سةةؤران ل شَيركؤ بةِرَيز كاك 
يةةادكردني  كةةة داواى ز سةةانةى  ئةةةم ق هةةةتا  كةةةين  مةةةش داوا دة سةةَلةحةتيانة، ئَي لةةة مة بةو شَيويةية ديارة زؤر 

مةةاددةى ) يةَةس  كةةةيت 79مووضة دةكةن بة ث ثةةارة دة يةَةك داواى  يةةة كات لةةةمانس ئةوة كةةارى ثةر طةةةى دووةم  ( بِر
لة سةر هةبَيت ئَيمةش داواى يةك مليؤن دؤالر دةكةين بؤ هةر كةمئةندامَيك، دةبَيت حكومةت رةزامةندى 

يةةس  نةةةى دارا كةةو ليذ مةةة وة مةةان داوة ئَي كةةة بِريار بةاَلم ئةوة حكومةت قةرار دةدات، لة سةر ناو نيشانس بابةتة
ضةةة هةةةموو موو يةَةت  طةةةر واب مةةان ئة مةةةتس خؤ لةةة حكو نةةني  مةةان  بةةة طو و  سةرؤكايةتس لَيرةنة و ئةندامانيش 

ئيمتيازات لة بودجة دةبَي بَيت كة تؤ بودجةت نيية حكومةت دبَس مووضة و ئيمتيازاتةكانس هةموو خةَلك 
لةةةو  كةةرد  شةةارمان  نةةدة طو يةَةس داوة، ئةوة نةةةمان ث يةَةرة متما تةةةى ل لةةةو حكومة نةةني  مةةان  بةةة طو مةةة  يةَةت، ئَي برِب

نةةدام ضةةةى كةمئة يةةادكردنس موو سةةةر ز لةةة  شةةتبوون  يةَةرة داني كةةة ل كةةةم بةِرَيزانةى  ضةةةيان  نةةةى موو ان و ئةوا
يةةاد  يةةة ز ثةةارة ني زةختةكة ئةوةندة زؤر بوو طةيشتة ئةوة بةِرَيز وةزيرى دارايس كة وتس بة طؤِرى شةهيدان 

 بكةين، زؤر سوثاس بؤ ئةم دةرفةتة.
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس
ضةةوارةم و دوا مةةاددةى  سةةةر  نةةة  سةةتا دةِرؤي سةةوثاس، ئَي يةةت  بةةةَلَس  مةةاددة دةب شةةةو دوا  ئةةةم  بةةؤ  يةَةت  مةةاددة دةب

 سبةينَس سةعات دةو نيو دةست ثَي دةكةينةوة، بةردةوام دةبني ماددةى ضوار بيخوَيننةوة فةرموون.
 بةِرَيز ريظينط حممد حممد:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
  بناظَس خودَى بةشس ضوارةم بوارى ثَيشمةرطة و هَيزةكانس ئاسايش و ثؤليسس ناوخؤ

 ماددةى ضوارةم:
سةةتان  يةكةم:   شةةمةرطةى كورد يةَةزى ثَي كةةةكانس ه شةةت ية لةةة ط يةةارى  كةةةكانس ذمَير سةةتنس ية يةكخسنت و رَيكخ

كةةةى  يةةةك ية بةةة  شةةمةرطة  بةةارى ثَي تةةس كارو يةةةتس وةزارة ضةةَيوةى هةيكةل لةةة ضوار نةةةخراو  خةةراو و رَيك رَيك
يةة مةةةكانس ذمَير جةةة و بةرنا تةةس ذمَيريارى كة بةِرَيوةبةرايةتس طشتس بود شةةتس وةزارة سةةةربازى و سةرثةر ارى 

 كاروبارى ثَيشمةرطةى هةرَيمس كوردستانة.
سةةتان و  دووةم: هةةةرَيمس كورد يةةس  ضةةاودَيرى دارا يةةوانس  نةةس د يةَةر وردبي لةةة ذ سةةتة  يةةارى ثَيوي كةةةكانس ذمَير ية

مةةاددةى ) لةةة  هةةاتووة و  يةةس  ضةةاودَيرى دارا مةةارة )3فةرمانطةى  سةةايس ذ لةةة يا سةةاَلس )19(  سةةايس2007( ى   ( يا
تةةس  بةةة وةزارة سةةةر  كةةانس  يةَةزة رَيكخراوة شةةَيوةى ه سةةتان هاو هةةةرَيمس كورد لةةة  شةةمةرطة  بةةارى ثَي وةزارةتس كارو

 ناوبراو بَيت.
بةةة  سةةَييةم: بةةدات  بةةةركارةكان  سةةا  بةةةثَيس يا تةةةواوى  سةةةالتس  شةةمةرطة دة بةةارى ثَي يةةرى كارو سةةتة وةز ثَيوي

شةةمةرطة و فةرمانطةى ضاودَيرى دارايس سةر بة وةزارةتس كاروبارى ثَيشمة سةةتس ثَي نةةس لي رطة بؤ وردبني كرد
شةةمةرطايةتس  دروست كردنس دؤسيةى كةسس بة ثَيداويستيية ياساييةكانةوة و ثَيداضوونةوة بة خزمةتس ثَي
يةةةتس  ضةةَيوةى هةيكةل لةةة ضوار نةةةخراو  خةةراو و رَيك سةةتان رَيك شةةمةرطةى كورد يةَةزى ثَي كةةةكانس ه شةةت ية لةةة ط

يةةةتس وةزارةتس كاروبارى  ثَيشمةرطة  بة هةم بةةة بةِرَيوةبةرا سةةةر  كةةس  يةةةتس ميال طةةةَل بةِرَيوةبةرا هةةةنطس لة ا
 طشتس بودجة لة وةزارةتس دارايس و ئابوورى.

هةةةروةها  ضةةوارةم: يةةةكان و  مةةةزراوة حزب كةةان و دا بةةؤ بارةطا سةةةوانان  مةةارةى ثا شةةانكردنس ذ سةةتة دةستني ثَيوي
بةةة ثاسةوانس ثارَيزطارى لة خاوةن وةزيفة بااَلكان و بةرثرسانس سةر هةةةنطس  بازى و ئاسايشس ناوخؤ بة هةما

مةةارةى  لةةة ذ بةةن  يةةاد دة ثَيس ثةيِرةوَيك رَيكبخرَيت كة لة اليةن ئةجنومةنس وةزيرانةوة دةردةضَيت ئةوانةى ز
سةةتة  يةَةس شاي بةةة ث نةةاوخؤ  شةةس  كةةانس ئاساي سةةةربازى و هَيزة كةةس  ضةةَيوةى ميال ديارى كراو لةو ثةيِرةوة لة ضوار

 خرَيت.بوونس خؤيان راذةيان رَيك دة
طواستنةوةى طشت ثاسةوانةكان بؤ سةر ميالكس هَيزةكانس يةكةى ثاسةوانس لة وةزارةتس ناوخؤ بة  ثَينجةم:

نةةاوخؤ  شةةس  كةةانس ئاساي هيض جؤرَيك نابَيت ثاسةوان لة سةر ميالكس هيض يةكةيةكس ترى سةربازى يان هَيزة
نةةس  خةةةرج كرد نةةاوخؤ  يةةةن بَيت جطة لة يةكةى ثاسةوانس سةر بة وةزارةتس  تةةةنها لةال سةةةوانس  ضةةةى ثا موو

 بةِرَيوةبةرايةتس ذمَيريارى وةزارةتس ناوخؤ دةبَيت دوايس هاوتاكردن و بة يةكخستنيان.
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لةةة  شةشةم: شةةمةرطة   نةةدامانس ثَي كةةةم ئة شةةينس  سةةوودمةندانس خانةن سةةتس  ثَيداضوونةوة و رَيكخستنةوةى لي
مةةارة ) سةةايس ذ شةةنايس يا سةةاَلس )34بةةةر رؤ شةة2007(ى  بةةة ( و هةَلوة كةةة  سةةانة  ئةةةو كة شةةينس  اندنةوةى خانةن

 ثَيضةوانةى ياسايس ناوبراو خانةنشني كراون.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس

سةةتا  لةَةَس، مامؤ مةةان ب ضةةووبوو ثَي لةةةبريمان  يةةةكيان  طةةةر  كةةردووة ئة بةِرَيزان، ئةم بةِرَيزانة ناوى خويان تومار 
كةة كةةاك عبدالستار، كاك باثري، كاك زانا،  هةةاورَى،  كةةاك  كةةاروان،  كةةاك  بةةوار،  تةةؤر رَي سةةس، دك طةةار عي ماااناك رز  عث

كةةاك  تةةر،  سَيدةرى، كاك سةركؤ ، كاك بةَلَين، شريين خان، كاك باالنبؤ، كاك ياسني، كاك لقمان، شريين خانس 
كةةاك  يةَةذ،  تةةؤرة طةالو خةةان، دك جيةةة  يةةو، خد كةةاك رَوم كةةازم،  تةةؤر  سةةيثان، دك كةةاك  مةةةم،  كةةاك  خةةان،  مةةذدة  كاوة، 

كةةةس ش كةةةم  ةمول، كاك ئةبوبةكر، كاك دابان، كاك رؤميو فةرموو: ئَيوةش ماوة، كاك سةروان ئةَلَيت من ية
طةةوليزار  ضةةاو،  بووم، ئةوة مونا خان بريى ئةضَي، كاك شاخةوان، سةَلما خان، كاك كاوة، دكتؤر زَيدان بةسةر 

 خان، كاك طوران، طوَلستان خانس تر، كاك رؤميو فةرموو:
 و حزيران نيسان هةكارى:بةرَيز رؤمي

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
سةةةر  هةةاتوون لة ئةةةوة  من دواى ئةوةى ثشتطريى لة سةرجةم بِرطةكانس ئةم ماددةية دةكةم كة هةموويان بؤ 
سةةةرجةم  بةةؤ  يةةارى  يةةةنس ذمَير سةةتنس ال يةكخسنت و رَيكخسنتء تةنزيم كردنس ئيش و كار و، هةروةها يةكخ

تةةس يةكةكانس هَيزى ثَيشمةرطة،  لةةة دةرةوةى وةزارة نةةةى  شةةمةرطةنء ئةوا تةةس ثَي بةةة وةزارة سةةةر  كةةة  ئةوانةى 
ثَيشمةرطةشن، بةآلم من دوو ثِرسيارم ال طةآللة بووة لة برطةى يةكةم يةكخسنتء رَيكخستنةكانس يةكةكانس 
ضةةَيوةى  لةةة ضوار نةةةكخراو  خةةراوء رَيك سةةتان، رَيك شةةمةرطةى كورد يةَةزي ثَي كةةةكانس ه شةةت ية لةةة ط يةةارى  ذمَير

هةةةموو هةي لةةة  شةةيت و   بةةةرة ط كةةة بةِرَيوة يةةارى  كةليةتس وةزارةتس كاروبارى ثَيشمةرطة لة يةك يةكةى ذمَير
سةةتين  يةةةك نةخ سةةتا  تةةا ئَي يةَةت  شوَينَيك لة هةموو دونيا دةبَيت يةكةكان يةكةم جار بَي سةرةِراى ئةوةى دةب

كةةةكان  بةةَي ية خةةؤى دة بةةةآلم  سةةتان دةزامن،  شةةمةرطةى كورد تةةةوة هةموو يةكةكانس ثَي يةَةك خبرَي جةةار ر كةةةم  ية
شةةم  يةةة هيواداري سةةيارَيكم هة مةةن ثِر خةةرَينت، دووةم  يةَةك دة دواتر يةكة ذمَيركاريةكانس هةر ئؤتؤماتيكييةن ر
طةةاء دامء  بةةؤ بارة سةةةوان  مةةارةى ثا شةةانكردنس ذ سةةتة دةستني ضةةوارةم ثَيوي طةةةى  وةآلمةكةى وةربطرمةوة لة بِر

طةةا سةةةوانس ثارَيز هةةةروةها ثا يةةةكانء  طةةا حزبي سةةةربازىء دةز سةةانس  كةةان و بةرثر فةةة باآل خةةاوةن وةزي لةةة  رى 
يةةان  سةةةوانانس خؤ لةةةوَى ثا تةةوانن  ئاسايشء ناوخؤ هةندَيك بةرثرسانس سةربازىء ناوخؤ هةندَيك يةكةن دة
ئةةةم  كةةراون  كةةةآلو  ضةةي تَي هةية ئةوانة جياوازن بة راى من لة بارةطا حزبييةكان و شوَينةكانس تر، نازامن بؤ

 ساليةنانة. زؤر سوثا
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس

 كاك سةروان فةرموو.
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 :بةِرَيز سروان حممد علي
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

من ثرسيارَيكء ثَيشنيارَيكم هةية سةبارةت بة ماددةى ضوارةم، ثرسيارةكةى من لة ئةجنومةن وةزيرانة بة 
يةةارى طشتس، بةآلم بة تايبةت وةزراتس ثَيشمةرطة، ضونك كةةرا بِر ة لة خوىل ثةرلةمانس كوردستان بِريارَيك دةر

( كة مووضةى ثَيشمةرطة هاوتاى مووضةى ئاسايشء ئةوانةى لَيبكرَيت، كة ضس تا ئَيستا جَس بة 19ذمارة )
بةةةجَيكردني  ضةةاوةرَيس جَي سةةاَلة  جَس نةكراوة، دةمةوَيت هؤكارةكة بزامن بةِراستس، ضونكة ثَيشمةرطة ضةند 

يةةةك، ئةو بِريار ئةةةوة  شةةمةرطةية  هةةةبوونس  ثَي كةةار  يةةة هؤ مةةةت هة لةةةمانء حكو نةةني ثةر مشةةان دةزا يةةةء خؤ ة
ئةةةويش  يةَةت  يةةاد بكر يةةةك ز ضةةوارةم بِرطة ئةوةى تريش بة نيسبةت ثَيشنيار، من ثَيشنيار دةكةم بؤ ماددةى 

شةةمة خةةؤن، ثَي شةةمةرطة دة حةةةقس ثَي نةةةى  بةةؤ ئةوا ضةةس  بةةؤ  يةَةت  يةةذدانس ب سةةانسء و يةةةكس ئين نةةانس ليذنة رطة دا
طةةةر  كةةؤرتس، ئة بةةة  كةةان  بةةن ديوارة ئةةةوةى  ثريوزىء سةروةريية ئةوةى كة بة ناحةق كراوةتة ثَيشمةرطة، بؤ 
يةةة  كةةان لةوانة بةةن ديوارة ئةم ليذنةية دابنرَيت كة ويذدانسء ئينسانس بَيت، ثَيشمةرطةكان جيا بكرَينةوة لة 

سةةا تةةةرة ئةوةى كة لة بن ديوارةكان دةبِردرَيت بؤ يةعنس ببَيتة بار ئا لةةةو فيل طةةةر  مةةةت ئة بةةؤ حكو نيةكيش 
سةةةر  تةةة  يةةوارة بَي بةةن د كةةة  يةَةت  ئةةةوةى دةبِر ضةةة  ويذدانية بدرَيت دةبَيتة كار ئاسانيةك بؤ حكومةت كة موو

 مووضةى ثَيشمةرطة كة دروست ثَيشمةرطةيةء دروست ثَيشمةرطايةتس خؤى دةكاتء زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:ز د.رَيواز فايق حسبةِرَي

 رموو كاك باثري.فة
 بةِرَيز باثري كامال سلَيمان:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

نةةةخراو،  خةةراو رَيك يةَةزى رَيك لةةة ه بةةدةنَي  نةةس  ضةةاو روو كةةةم بةر مةةن داوا دة ضةةوارةم  مةةاددةى  ضةةوارةم  شةةس  بة
سةةيتان  لةةةوة، مةبة هةةةبَي  مةةان  ضةةاو رووني مةةة بةر بةةا ئَي تةةةوة  بةةارة بؤ يةَةك دوو مةبةستيان ضيية؟ ء ضةند جار

يةَةت، ليوا يةةار ب نةةةخراو ناد يةةة رَيك تةةر هة كةةس  يةةان هَيزَي كةةانن  نةةةى دةرةوةى ليوا يةةان ئةوا خةةراوة  كانن كة رَيك 
دووةم دةربارةى بِرطةى ثَيداضوونةوةى خانةنشينيس كةمئةندامانس ثَيشمةرطة لةبةر روشنايس ياساي ذمارة 

نةةةاوبر34) سةةةا  ضةةةةوانةى يا كةةةة ثَي سةةةانةى  ئةةةةو كة شةةةيين  شةةةاندنةوةى خانةن بةةةةس ( هةَلوة سةةةتس  اوة، مةبة
يةَةس راذةى  بةةة ث كةةة  نةةةى  شةةتس ئةوا شةةَيوةى ط بةةة  شةةمةرطة  شةةيين ثَي كةمئةندامس خانةنشينيية يان هس خانةن
شةةَيوةيةكس  بةةة  خزمةتيان هاتوون خانةنشني بوون ئةوةش زؤر روون نيية لةوةيدا تيكِرارة، خاَلةكي تر كة 

نةةاوخؤء ه تةةس  بةةة وةزارة نةةدى  كةةة ثةيوة كةةةم  سةةس ب مةةةوَيت با ئةةةركء تةةر دة كةةاتس  لةةة  شةةمةرطةوةية،  يةَةزى ثَي
لةةةم  مةةة  وةزيفةدا ثَيشمةرطة مةغدوورة لة كاتس خانةنشينيدا هَيزةكانس ناوخؤ مةغدوورن، ئايا دةتوانني ئَي

طةةةى )19ياسايةدا ضارةسةرى بكةين؟ يان ثةنا بةرينة بة بِريارى ذمارةى ) لةةة بِر ( 17(ى خوىل ضوارةم كة 
تةةا ح بةةووة دا بةداخةوة هات كة دةبَي  ضةةاكز  مةةةت  بةةارودؤخس حكو يةةا  يةَةت، ئا بةةاش دةب يةةس  بةةارى دارا مةةةت  كو

بتوانني هاوتاى مووضةكانيان بكةين لة ئةركدا و لة خانةنشيندا هاوتا بن هةم هَيزةكانس ناوخؤ، بؤ ئةوةى 
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ان وةكو ياساكة هاتووة كة بنةماى لةسةر دادثةروةرى ثةيرةو بكةين، ياخود دادثةروةرى بهَينينة دى لة نَيو
بةةارى  يةَةك  يةةة تؤز ثةةَيم وا ئةو دوو هَيزة كة ثارَيزةرى والتةكةمانن، لةهةمان كاتيشدا باسس ئةوةى دةكةن كة 
مةةةى  لةةة مةنزوو شةةَيكة  كةةة بة يةَةت  سةةيادى ب جةةةى  طةةةر بود يةةةك ئة دارايس بة تايبةتس ثَيشمةرطة باشز بووة، 

ى ضةند ساَلَيكة بةشة بودجةيةك ديفاعي عَيراقي كة هةموو دةبَيت سوودمةند بَيت ئةوةى تريش كة ماوة
بةةة ) يةَةت  قةةدير دةكر كةةة تة يةةان )25كة تةرخانكراوة لةاليةن هَيزى هاوثةميانان  نةةار  يةةار دي يةةؤن 25( مل ( مَل

ئةةةو  يةةِراى  نةةةوة و ثةةَي ثِربكةي نةةةى  ئةةةو كةلَينا تةةوانني  يةَةك ب تةةة هؤكار ئةةةوة دةبَي ضةةةندة،  دؤالر نازامن بزةبت 
 ضاكسازييانةى كة دةكرَيت، سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:ةِرَيز د.رَيواز فايق حسب
 فةرموو كاك رزطار.
 بةِرَيز رزطار عيسس سوار:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
لةةة  تةةةنيا  كةةةم  يةةو دة كةةاك رؤم شةةتطريى  هةةةروةها ث كةةةم و  نةةدةكان دة شةةي تايبةةة ثةةؤرتي هاوبة شةةتطريَس را ثي

يةَةت ث شةةانكردنس بِرطةى ضوارةم حةز دةكةم يةك شت زياد بكةم ئةطةر بكر سةةتة دةستني كةةةم ثَيوي شةةنياز دة َي
كةةانء  فةةة باآل خةةاوةن وةزي لةةة  طةةارى  هةةةروةها ثارَيز يةةةكانء  مةةةزراوة حزب طةةا و دا بةةؤ بارة ذمارةى ثاسةوانةكان 
سةةةر  تةةر لة بةرثرسانس سةربازىء ئاسايشس ناوخؤ يان هةر كةسَيكس تر ئةمة زياد بكرَيت يان هةر كةسَيكس 

 ئةساسي مةترسس، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:َيز د.رَيواز فايق حسبةِر

 فةرموو كاك سةركؤ.
 بةِرَيز سةركؤ ازاد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

كةةاتي  لةةة  مةةن  هةةةبوو  بةةيين  كةةرد تَي يةةان  نةةدةى ئيمزا منةةان ئةوة طةةةو هاورَييا يةةس لة ئَيمة لة كؤتايس ليذنةى دارا
نةةيم لة كةةة نووسينةوةى كؤتا ِراثؤرتس ليذنةى دارايس تَيبي سةةةر ِراثؤرتة سةةيومة لة هةةةبوو نوو خةةاو  سةةةر دوو 

سةةيومانة،  كةةة نوو لةةة راثؤرتة ئةةةوة  تةةةوةو  نةةزم بكرَي ضةةةيان  سةةتس موو كةةان ئا لةةة باآل كةةة ث بةةوو  ئةةةوة  يةةةكيان 
دووةميش ثةيوةستة بة ماددةى ضوارةم، دةَلَين: يةكخسنتء رَيكخستنس ذمَيريارى لة طشت يةكةكانس هَيزى 

شةةمةرطة ثَيشمةرطةى كوردستان رَيكخ بةةارى ثَي تةةس كارو يةةةتس وةزارة راو و رَيكنةخراو لة ضوارضَيوةى هةيكةل
سةةةةر  سةةةربازى  يةةةارى و  مةةةكان ذمَير جةةةة و بةرنا شةةيت بود يةةةةتس ط لةةة بةِرَيوةبةرا يةةةارى  يةةةكَيكس ذمَير لةةة 

بةةة ر بةوةزارةتس كاروبارى ثَيشمةرطةى هةرَيمس كوردستانة، ثَيويستة لَيرة بِرطةيةك زياد بكرَيت بؤى كة لة
يةةةك ء  تةةوانني رَينماي كةةة ب نةةداتَس  يةةةك مبا هةةةم روونكردنةوة يةةةء  خةةؤى لَيرة شةةمةرطة  يةةرى ثَي ئةةةوةى وةز
تةةس  كةةة وةزارة يةَةت  سةالحيةتس وةزارةتس ثَيشمةرطة بَيتء ئةو خةمانةء كَيشانةى كة لةناو ياساكة توش دةب

يةةة كةةةين بِرطة شةةنياز دة ئةةةوةى ثَيشمةرطة بة خؤيان دةزانن ضؤن ضارةسةر بكرَيتء، ثَي بةةؤ  يةَةت  يةةاد بكر ك ز
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نةةاو  لةةة  شةةانةى  ئةةةو كَي سةةيت  طةةة بةرا كةةة طرن وةزيرى ثَيشمةرطة رَينماييةك دةربكات بؤ ئةو خاَلة، خاَلَيكس دي
هَيزى ثَيشمةرطة هةيةء ئةم ثِرؤذةية ناونراوة ثرؤذةى ضاكسازى كة ئَيمة ئةفسةرمان هةية لة كاتس شةِرى 

بةةةرز  داعشدا لة شةِردا بووة لة جةبهةدا بووةء لةةةكانيان  كاتس ثلة بةرزكردنةوة هةبووة، بةآلم تاكو ئَيستا ث
سةةتس  نةكراوة، ئةطةر ئَيمة مبانةوَيت هَيزةكانس ثَيشمةرطة رَيكس بكةين ء بيكةين بة رَيكخراوى بكةين بةِرا
كةةة  يةَةت  نةةاوخؤ ب تةةس  شةةَيوةى وةزارة هةةةمان  بةةة  نةةدان  ثَيويستس بة ثلة بةرزكردنةوة هةية، ئةفسةرانء كارمة
ئَيمة لة حكومةتَيك داين دوو وةزارةتس هةبووة يةك لة رابردوو يةك وةزيرى هةبووةء ثلة بةرزكردنةوةى 
يةةدا  لةةةكاتس خؤ نةةاوةخؤ  وةزارةتس ناوخؤ لة كاتس خؤيدا نةكراوة، بةآلم لة كاتي ثلةبةرزكردنةوةى وةزارةتس 

يةةة طةةة بِرطة نةةةكراوة، طرن يةةدا  كةةاتس خؤ لةةة  شةةمةرطةش  تةةس ثَي هةةي وةزارة تةةس كةةراو  كةةة وةزارة يةَةت  يةةاد بكر ك ز
شةةمةرطة  يةَةزى ثَي سةةتنةوةى ه ضةةَيوةى رَيكخ لةةة ضوار يةَةت  شةةَيوازة ب بةةةو  كةةة  بةةةوةى  ثَيشمةرطة مولزةم بكرَيت 
يةَةت،  نةةدا ب كةةاتس وةرزى خويا لةةة  شةةمةرطة  يةةزى ثَي نةةدانس ه ثَيويستة بة ثلة بةرزكردنةوةى ئةفسةرانء كارمة

سةةةوانةكان، طو شةةت ثا سةةتنةوةى ط كةةةى خاَلس ثَينجةم طوا كةةس ية سةةةر ميال بةةؤ  سةةةوانةكان  شةةت ثا سةةتنةوةى ط ا
يةةة   ئةوانةى لة وةزارةتس ناوخؤ ئةمة ثرسيارة لة جةنابس وةزير كة وةآلممان بداتةوة ضةةة هة جياوازى موو

سةةان  يةةة دي لةةةم طورانكاري سةةتة  يةةة ثَيوي ثةةؤليس، بؤ نةةاوخؤ و  سةةةوانةكانء  شةةمةرطةء ثا كةةانس ثَي لة نَيوان هَيزة
بةةة جياوازىء مةحسوبيةت و  سةةتادا  لةةة ئَي شةةمةرطايةتس  لةةة ثَي مةنسوبيةت ناكرَيت بؤ طواستنةوةى ئةوانةى 

 ياسا رَيكخراوة كة طواستنةوة نةكرَى لة ناو هَيزى ثَيشمةرطةء ناوخؤدا، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس 

 سَيدةرى، عثمانفةرموو كاك 
 :كريم سوارة عثمانبةِرَيز 
 سةرؤكس ثةرلةمان. بةِرَيز

ديارة ماددةى ضوار بِرطةى ثَينج و بِرطةى شةشة من تةحةفوزم لةسةر ئةو دووانة هةية، كاك سةركؤ باسس 
لةةةوَى  هةةةمووى  نةةاوخؤ  كةةانس  سةةةوانانس هَيزة شةةمةرطةء ثا يةَةزى ثَي سةةةوانانس ه كةةة ثا كةةرد  جةةةمس  طةةةى ثَين بِر

يةَةنج رَيكدةخرَينةوة، بةآلم ئايا لة رووى مووضةوة يةكسانء ه ضةةةكةى ث اوتا بكرَيت ناكرَيت ثاسةوانَيك موو
شةةةم  طةةةى شة لةةة بِر هةةةروةها  سةد هةزار بَيتء ئةوى تر يةك مليؤن بَيت ئةوة بؤ جةنابس وةزيرى ناوخؤء 
شةةنايس  بةةةر رؤ شةةمةرطة لة نةةدامانس ثَي شةةيين كةمئة سةةوودمةندانس خانةن ثَيداضوونةوة رَيكخستنةوةى ليستس 

سةةاَلس 38ياساى ذمارة ) سةةاى 2007(  ضةةةوانةى يا بةةة ثَي كةةة  سةةانةى  ئةةةو كة شةةيين  شةةاندنةوةى خانةن ء هةَلوة
يةةوا و  لةةة ل شةةز  نةةة ثَي ناوبراو خانةنشني كراون، ئةمة لَيرة روونء ئاشكراية، بةآلم هةندَيك لةم كةم ئةنداما
سةةتة  يةَةت، ثَيوي يةةان وةردةطري فةةة لَي ئةةةم ما يةَةرة  سةةةر ئ نةةة  طةةةر هاتوو بةةوون، ئة نةةدا  لةةة دةوام كرد جةةةكان  فةو
هةةةروةها  بةةدرَيتء،  ثةةَس  فةةةيان  بطةرَينةةوة سةر يةكةى سةربازييةكانس ثَيشووتريانء لَيرة بة روونس ئةو ما
يةةةوة  قةةةيرانس داراي هةةؤى  بةةة  سةةتا  تةةا ئَي خةةةوة  بةةةآلم بةدا سةةةنطةرن،  نةةدامس  كةةة كةمئة ئةو كةم ئةندامانةش 
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يةَةت ئةةةوانيش رةوا ب بةةؤ  يةَةت  هةةةم بكر يةةان فةرا فةةةيان بؤ ئةةةذمار  نةيان توانيوة ئةم ما بةةةدواوة  سةةتا  لةةة ئَي كةةة 
 بكرَين وةك كةمئةندامس سةنطةر و ئةو مافانةيان ثَي بدرَيت، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس
 بةَلَس سوثاس بؤ جةنابت، شريين خان فةرموو.

 بةرَيز شريين امني عبدالعزيز: 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
مةةارةى بةشس ضوارةم سةبار شةةانكردنس ذ سةةتة دةستني لةَةَس ثَيوي ةت لة بِرطةى ضوارةم لة ماددةى ضوارةم كة دة

هةةةرَيمس  لةةة  خةةةوة  ثاسةوانان بؤ بارةطا و دامةزراوة حزبيةكان ياخود بؤ خاوةن ثلة و وةزيفة بااَلكان، بة دا
سةةةر يةةةكس  يةةان ثلة يةةةك  خةةاوةن وةزيفة يةةان  سةةيةك  تةةةبس سيا نةةدامس مةك يةَةت ئة سةةتان دةبينر بةةة كورد بازى 

بةةؤ )300) ئةةةو 500(  يةَةو  لةةة ن يةَةت  بةةةدى دةكر مةةس  يةةةكس زؤر وةه لةةة وة رَيذة بةةةدةر  يةةة وة  سةةةوانس هة ( ثا
بةةؤ  ريزبةندة لةو ثاسةوانانة، بؤية من ثَيم باشة يا خود تَيبينس ئةوم هةية سةبارةت بة ذمارةى ثاسةوانان 

فةةة ب خةةاوةن وةزي سةةةوانس  هةةةروةها ثا يةةةكان  مةةةزراوة حزبي طةةا و دا بةةة بارة سةةةربازى  سةةانس  كةةان وة بةرثر ااَل
مةةةزراوةكانس  هةةةموو دا نةةدى  لةةة نَيوة ضةةؤن  كةةو  يةَةت وة يةةارى بكر ثةةةِرَينرَيت وة د سةةايةدا تَينة لةةةم يا غةةامزى 
سةةت  يةةة ثَيوي سةةةوانةكان، بؤ مةةارةى ثا بةةؤ ذ خةةراوة  سةةا رَيك بةةة يا حكومةتس هةرَيمس كوردستان تةنها ثةرلةمان 

يد بكرَيت و روون بَيت، وة بؤ بةِرَيز وةزيرى ثَيشمةرطة داواى دوو دةكات لَيرةدا ذمارةى ثاسةوانةكان تةحد
بةةداتَس وة  يةةةكم  يةَةت روونكردنةوة روونكردنةوةى ىَل دةكةم سةبارةت بةوةى بة ليستس ثَيشمةرطة ئةطةر بكر
ئةةةوةى  هةةؤى  بةةة  سةةزادةدرَين  شةةمةرطةكاندا  نةةدى ثَي هةروةها ئَيستاش بةداخةوة ئةمة بةدى دةكرَيت لة نَيوة

ةند نابن ياخود بة هؤى ثَيدانس ئابوونةى حيزبس بة داخةوة ئةوة بةدى دةكرَيت، داوا لة بةِرَيز وةزيرى ثاب
 ثَيشمةرطة دةكةم روونكردنةوةمان بداتَس، سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس
 بةَلَس سوثاس، فةرموو كاك كاوة.

 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:
 ؤكس ثةرلةمان.بةرَيز سةر

سةةتس  كةةراوة، بةرا نةةةخراو  خةةراو و رَيك سةةتان رَيك شةةمةرطةى كورد يةَةزى ثَي سةةي ه ضةةوار با ديارة لَيرة لة ماددةى 
يةةةن  شةةن و لةال كةةةوا هاوبة نةةةى  ئةةةو ليوا يةةارة  يةَةرة د خةةراوة، ل دةبَيت لَيرة ديارى بكرَيت تةحديد بكرَيت رَيك

شةةت يةَةت و سةرثةر ثةةَي دةكر شةةقيان  شةةمةرطة مة تةةس ثَي هةةةموومان وةزارة مةةة  نةةةخراو ئَي بةةةاَلم رَيك كةةرَين،  س دة
حةةزب  حةةزبني و  يةَةزى  سةةتاش دوو ه تةةاوةكو ئَي كةةة  خةةةوة  بةةة دا شةةتا  حةةةفتا و هة يةَةزى  يةَةزن ه نةةني دوو ه دةزا
فةةةرمانس  يةَةر  لةةة ذ نةةني و  شةةمةرطة  تةةس ثَي سةرثةرشتيان دةكةن و بة هيض شَيوةيةك لة ذَير هةميةنةى وةزارة

حةةةفتا و وةزارةتس ثَيشمةرطة نني، بؤية م ن ثَيشنيار دةكةم بة راستس من حةز دةكةم بة تةحديدى يةكةى 
بؤ ئةوةى لة دواى ثةسند كردنس ئةم  ،هةشتا بة فاسيلةيةك لة تةنيشتس رَيكخراو و رَيكنةخراو بنووسرَيت
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سةةةر  تةةةوة  يةَةزة خبا ئةةةم دوو ه كةةات  تةةرين  بةةة زوو كةةة  بةةةوةى  يةَةت  مةةولزةم بكر شةةمةرطة  ثرؤذةية وةزارةتس ثَي
لةةة وةزار ةتس ثَيشمةرطة و لة ذَير دةستس حزب دةربَيت، خاَلس دووةم ثَيشنيار دةكةم ماددةيةك زياد بكرَيت 

كةةانس  شةةَيوةى هَيزة دواى ماددةى ثَينجةم كة بَلَيت ثَيويستة خانةنشينكردنس هَيزةكانس ناوخؤ و ئاسايش هاو
بةةة سةةةبارةت  يةَةراق  لةةة ع نةةاوخؤ  وةزاتس ناوخؤى عَيراق بَيت، واتا ئةو ياسايةى  كةةانس  شةةينكردنس هَيزة خانةن

سةةتا دا  لةةة ئَي يةةارة  كةةو د ضةةونكة وة جَيبةجَس دةكرَيت هةمان ياساش لة هةرَيمس كوردستان جَيبةجَس بكرَيت، 
 كةمزين مووضةى خانةنشينس هَيزةكانس ناوخؤ و ئاسايشن، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس 
 ان فةرموو.بةَلَس سوثاس، رؤذان خ

 بةريز رؤذان حممد كريم:
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

شةةمةرطة و  بةةوارى ثَي لةَةَس  يةةة دة يةةةكم هة مةةن تَيبين شةةانةكة  سةةةر ناوني لةةة  هةةةر  ضةةوارةم  شةةس  بةةة بة سةةةبارةت 
جةةؤرةى  هَيزةكانس ئاسايش ثؤليس و ناوخؤ، بةاَلم لة ناوةِرؤكةكةدا باسس هَيزةكانس ئاسايشس تَيدا نيية بةو 

كةةةم كةةة ثَيوي شةةنيار دة تةةةوة، ثَي ضةةة دةطرَي لةَةة و موو شةةينس و دةرما سةةازيية و خانةن سةةاى ضاك مةةة يا سةةتة و ئة
كةةانس  شةةينكردنس هَيزة بةةة خانةن يةَةت  يةةاد بكر يةةةك ز يةةان بِرطة يةَةت  هَيزةكانس ئاسايش كة ناونيشانةكة دةربكر

شةةنيارَيكس ئاسايشس ناوخؤ وةك ئةوةى كاك كاوة ثَيشنيارى كرد و ثشتيوانس ثَيشنيارةكةى ئةو دة كةةةم وة ثَي
كةةردن و  نةةس  يةةس وردبي شةةمةرطة دوا ضةةةى ثَي بةةة موو سةةةبارةت  يةَةت،  يةةاد بكر تةةر ز يةةةكس  كةةة بِرطة يةةة  ترم ئةوة
سةةةاييةكانةوة  سةةةتيية يا بةةةة ثَيداوي سةةةس  سةةةيةى كة سةةةتكردنس دؤ شةةةمةرطة و درو سةةةتس ثَي سةةةتنةوةى لي رَيكخ

لةَةةى نةةداَليان  مووضةكانيان هاوتا بكرَيت بة هَيزةكانس ئاسايشس ناوخؤ و دةرما سةةةرطريي و م مةةة و هاو بِروانا
 بؤ ئةذمار بكرَيت، سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس
 بةَلَس سوثاس، طوَلستان خان فةرموو.

 بةِرَيز طوَلستان سعيد محد:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

كةةةم طةةةى ية ضةةوار بِر لةةة  من دوو ثَيشنيارم هةية يةكةم، سةبارةت بة ماددةى  كةةةكان  تةةةنيا ية سةةتنةوة  رَيكخ
يةكةيةكس ذمَيريارى نةبَيت، بةَلكو بؤ مةسةلةى كارطَيريش بَيت كة ئةو هَيزة رَيكخراو و رَيكنةخراوانة لة 
شةةمةرطةدابَيت  تةةس ثَي سةةتةى وةزارة يةَةر ئاِرا رووى كارطَيِرى و ذمَيرياريةوة يةك يةكةى تايبةتيان هةبَيت لة ذ

سةةتيةكةى زؤ تةةرم را ضةةة خةةاَلَيكس  تةةاكردنس موو سةةنت و هاو سةةةلةى يةكخ نةةدا مة كةةامن ئاماذةيا لةةة هاوِرَي يةَةك  ر
يةةةكس زؤر  وخانةنشينس و ئيمتيازاتس ثَيشمةرطة و هَيزةكانس ناوخؤ و ثؤليس و ئاسايش بَيت كة نابةرانبةر
لةةة  كةةة  يةةة   مةةة هة يةةش لة يةةةكس زؤر شةةينكردنيان داواكاري لةةة رووى خانةن يةةش  ضةةةوة، دوا لةةة رووى موو هةية 

 مان ئةمة رَيك خباتةوة، هيوادارم ئةمة ثةسند بكرَيت، زؤر سوثاس.ثةرلة
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس
 بةَلَس سوثاس، كاك ياسني فةرموو.

 خضر طه:بةِرَيز ياسني 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

ضةةةند ثَي بةةةاَلم  يةَةزى من ئةم ياساية بة ضاك دةزامن و دةست خؤشيشيان ىَل دةكةم،  يةةةك ه يةةة  شةةنيارَيكم هة
ثَيشمةرطة بكرَيتة هَيزَيكس نيشتيمانس هَيزى حزبس نةمَينَيت هيض حزبَيك لة كوردستان بؤى نةبَيت هَيزى 
ثَيشمةرطةى هةبَيت حةفتا و هةشتا يةعنس ضس؟ با ببَيتة هَيزي ثَيشمةرطةى نيشتيمانس، دوو هيض كةسَيك 

تةةة حيزبي بؤى نةبَيت فةوجس هةبَيت فةوجي فال سةةَيك دةبَي هةةةر كة بةةووة،  ن كةسي يةعين بةراسيت بَيتام 
تةةان  كةةةم زؤر سةةةيةى دة ئةةةو ق سةةتا  ئامَير ليوا ضةند مَيكزةمينس لة دواى دةِرؤن ئاسايش و ثؤليس يةعين ئَي
طةةس  سةةةوز و زةرد رةن ضةةةى  هةةس ناو شةةمةرطةى  طةةةَل ثَي ثةةؤليس لة سةةايش و  جةةددى ئا بةةة  بةةةآلم  سةةيتة،  ثةةَي بة

هةةةبَيت جلةكانيشيان جياية ئا بةةةرط  جةةل و  جةةؤرة  يةةةك  يةَةت  نةةاوةخؤ دةب سايشس كوردستانة بةِرَيز وةزيرى 
هةةيض  بةةة  كةةةم  شةةنيار دة ضةةي، ثَي يةَةك دة يةَةي ت يةةاو ل بةةَي ث تةةر  نةةةوعَيكي  تةةر  ئةةةوى  يةَةت  عةةةك ب ئةةةو نةو يةَةت  ناكر

بةةذارد كةةاتس هةَل لةةة  يةةةنَيك دةدات  ن شَيوةيةك سزاى سياسس نةمَينَيت كاتَيك ثؤليس يان ئاسايش دةنط بة ال
لةةة ) يةةاتر  طةةؤِران ز نةةةوةى  مةةة وةك بزووت ( 350بةرثرسةكان بةكاريان دَينن لةبةر سزاى سياسي ئَيستاش ئَي

تةةةوة،  يةَةي بكرَي سةةايةدا ج لةةةو يا بةةَي  ئةةةوة دة مبةةَييَن  نةةابَي  سةةيت  يةةةعين بةرا كةمسان هةية كة نان بِراو كراوة، 
نةةا يةةرى  لةةة وةز ثةةريؤزة داوا  شةةمةرطة زؤر  شةةرينة ثَي تةةر زؤر نا سةةةرؤكس شتَيكي  شةةمةرطة و  يةةرى ثَي وخؤ و وةز

يةةةيان  كةةردووة حيما حكومةتس هةرَيمس كوردستان دةكةم بةهيض شَيوةيةك جاش و موستةشار كة ئةنفاليان 
كةةاك  سةةةركؤ و  لةةةكاك  شةةتطريى  بةةن، ث شةةارةكان  نةبَس بة ناوى ثَيشمةرطة ئةوة نابَي حيمايةى جاش و موستة

 وثاس.عومسان و كاك كاوة و طولستان خانس دةكةم، س
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس

 بةَلَس سوثاس، خةدجية خان فةرموو.
 :طهبةِرَيز خدجية عمر 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
برطةي شةشةم ثَيم واية بويتة جَيي نيطةراني ذمارةيةكس زؤر لة ثَيشمةرطة بةرَيزةكان بؤ منوونة 

َل خزمةتي ثَيشمةرطايةتي هةية، ثَيشزيش بريندار بووة وةك ثَيشمةرطةمان هةية كة ضل بؤ ثةجنا سا
% 60كةمئةندامي سةنطةر خانةنشني بووة، ثَيشز لة راثؤرتي ثزيشكس دةرضووة بةرَيذةي بؤ منوونة لة 

%، بةاَلم دووبارة ثَيش فةترةيةك ليذنةي ثزيشكي ثَيكهَينراوة لة وةزارةتي ثَيشمةرطة بة هؤي 70يان 
ت، بِرينةكةي وةكو خؤي نةماوة ئةوةش تةئسريي لَيكردية، وةي لَيكردية كة ئةو رَيذةية تَيثةربووني كا

% ئةمةش بوويتة هؤي ئةوةى كاريطةريةكي زؤر خراث لَي بكات 50كةمببيتةوة ببَيتة خارَي لة 
 مووضةكةي بة رَيذةيةكي زؤر بَيتة خارَي و، هةية نةطةيشتَوتة ئةوة بة نسبةت ئةوانةي كة خزمةتيان
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زؤرة وتةمةنيان ئةوةية خانةنشني بوون، بةاَلم هةندَيكيش هةية بة هؤي كةمئةندامي خانةنشني بووينة 
ئةوانةش تةئسرييان لَيكردووة واي كردووة كة طةيشتوونة خوار رَيذةي ثةجنا داوايان لَيكراوة بطةرَينةوة 

لةوَي دةوام بكةن، بؤية  2007َلي (ي سا34سةر دةوامي خؤيان و لة وةحدات سابيتة بة ثَيي ياساي ذمارة )
ثَيم باشة ئةطةر جةنابي وةزيري ثَيشمةرطة روونكردنةوةيةك لةسةر ئةم حاَلةتةدا بكات، كة ئايا ئةو 
راثؤرتة ثزيشكانة كة بةم شَيوازة تةئسري لةو ثَيشمةرطة بريندارانة كردية؟ ئايا بة نةزةري ئيعتيبار 

 بووني كات بةو شَيوازة تةئسرييات لَي كرديية؟ زؤر سوثاس.وةردةطرَيت ئةو بابةتة يان  بة تَيثةر
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس
 كاك زانا فةرموو.

 بةرَيز زانا مةال خالد مسايل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

سةةتان   شةةمةرطةي كورد كةةاني ثَي بةةة هَيزة بةةةت  كةةةين تاي سةةي ب كةةة با يةةة  سةةيمان هة طةةرفيت ئةسا مةةة دوو  و ئَي
شةةمةرطة  كةةاني ثَي كةةةكاني هَيزة لةةة ية شةةَيك  كةةة بة يةةة  كةةةمييان ئةوة نةةاوخؤ، ية سةةي  هَيزةكاني ئاسايشي و ثؤلي
سةةتين  سةةنت و رَيكخ بةةاس يةكخ كةةة  مةةدا  طةةةي يةكة مووضةكانيان هاوتا نيية تاكو ئَيستا، بؤية ثَيم باشة لة بر

كةةةين سةةتان دة شةةمةرطةي كورد يةَةزى ثَي كةةةكاني ه شةةت ية لةةة  يةكةكاني ذمَيرياري لةط نةةةخراو  خةةراو و رَيك ريك
لةةة  كةةةدا  يةَةوان دوو ية لةةة ن يةَةت  ضةةونكة ناكر دواي ئةمة وشةيةك ئيزافة بكرَيت و هاوتاكردني مووضةكانيان، 
تةةا  نةةني و هاو يةةةك  سةةتان وةك  شةةمةرطةي كورد كةةاني ثَي نَيوان دةزطاي ثَيشمةرطةدا تاكو ئَيستا مووضةى هيزة

كةةة نةكراون و، لةطةل هةمان برطةدا دَيِرَيك زيا ضةةوارةم  مةةاددةي  لةةة  كةةةم  طةةةي ية د بكرَيت لةطةل هةمان بر
دةَلَيت بودجة وبةرنامةكان ذمَيرياري سةربازي سةر بة وةزارةتي كاروباري ثَيشمةرطةي هةرَيمي كوردستان 
تةةر  خةةالَيكي  يةَةت و،  فةةة بكر كة بة ثَيي ثةيِرةوَيك لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة دياري دةكرَيت ئةمة ئيزا

تةة لةةةم كةةة طرف طةةةر  مةةة ئة نةةاوخؤ ئة سةةي  سةةاييش و ثؤلي كةةاني ئا لةةة هَيزة شةةينية  سةةي خانةن سةةتا ثر تةةاكو ئَي ة 
نةةة  لةةةم ثةرلةما ياسايةشدا ئَيمة ناتوانني جَيطاي بكةين، ئةوا جَيطاي خؤيةتي كة بة ياسايةكي تايبةت لَيرة 

مةةةتكردن 15)بةرَيزةوة دةربضَيت، ضونكة ناكرَيت كارمةندَيكي ئاسايشي ناوخؤ يان ثؤليس دواي  ( ساَل خز
بةةة ) يةَةت  شةةني بكر تةةةوة خانةن تةةر بطةرَي مةةة 250جارَيكي  كةةة ئة يةةةتي  طةةاي خؤ مةةة جَي كةةة ئة نةةار  هةةةزار دي  )

طةةةي  لةةة بر كةةة  سةةانةي  طةةا و كة لةةةم دةز موعالةجة بكةين، لَيرة برطةيةك زياد بكرَيت بؤ ئةم ماددةية، جطة 
ضةةوارةمدا ضوارةمي ئةم ماددةيةدا هاتووة هيض كةسَيكي تر بؤي نيية  طةةةي  ثاسةواني هةبَيت، ضونكة لة بر

هةةةروةها  يةةةكان و  مةةةزراوة حزب طةةاو دا بةةؤ بارة سةةةوانان  مةةارة ثا شةةانكردني ذ سةةتة دةستني كةةة ثَيوي سةةكراوة  با
كةةة  يةةةي  ئةةةو برطة ثاسةواني ثارَيزطاري لة خاوةن وةزيفة ثلة بااَلكان و بةرثرساني ئاسايشي ناوخؤ تا ئَيرة 

يةَةك مةبةستمة زيادبكرَيت جطة  لةمانةي كة ناويان هاتووة و هيض كةسَيكي تر بة بيانؤي ئةوةي بة هةر ناو
 ناوي لَيدةنَيي ذمارةيةك ثاسةواني هةية، ثَيويستة ثاسةواني لَيوةربطريَيت، زؤر زؤر سوثاس. 
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس
 سوثاس بؤ جةنابت. مامؤستا عبدالستار فةرموو،

 َيز عبدالستار جميد قادر: بةِر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

تةةا  كةةة  سةةةوانةكان  كةةةي ثا ضةةةي ية تةةاكردني موو سةةنت و هاو لةةة يةكخ بةةةتي  واهلل من دةستخؤشي دةكةم بة تاي
ئةةةوان،  بةةؤ  شةةية  ضةةةكانيان دبؤ تةةاكردني موو هةةةم هاو ئَيستا جياوازيةكي زؤر هةبووة، هةم رَيك دةخرَين و 

سةةتا بةاَلم لة هةمان كاتد تةةا ئَي كةةة  كةةةوَيت  سةةةوان دةردة ا ديارة ئَيمة لةو رَيكخسنت و يةكخستنة كؤمةلَيك ثا
هةةةبَيت  دةوامييان نةكردووة، با بةو تةعبريةي بيلَيم و لةوانةية بةرثرسَيك سوثاَييك ثاسةوان و حيمايةي 

مةةن ثَي سةةيت  بةةة را نةةةوة،  نةةة دةطةرين كةةات ئةوا كةةةي ثَيب ظةةَيال و باخة يةةة خزمةتي خؤي و دار و  شةةنياريكم هة
طةةةكاني 64ثَيشنيارةكةم ئةوةية كة لةم واَلتةي ئَيمة ئَيستا ) سةةتين كَيل بةةؤ ثارا ( كؤمثانياي سكيورييت هةية 

نةوت بؤ مؤلةكان، ئةطةر ئَيمة بَيني ئةم ثاسةوانانة رَيكخةين لةم بةرثرسانة و لة شوَينةكاني كة بَي كةَلك 
يةةانهَي يةةةتي ب مةةاَلي خؤ لةةة  يةةان  سةةةلةن  يةةة مة مةةةت هة بةةؤ حكو بةةاش  هةةاتَيكي  كةةةين دا يةةان ثَيب ئةةةم كارة نني و 

دةطةرَيتةوة دةضَيتة خةزينةي حكومةت دةتوانني بؤ شتَيكي ديكة بةكاري بينني ئةمة يةك ووردةكاريةكة 
هةةةموومان  كةةراوة،  با دواي باس بكرَيت، دوو ئَيمة لَيرةدا باس كرا باسي هَيزي رَيكخراو وهَيزي رَيكنةخراو 

يةةةع نةةني  سةةا دةزا مةةة يا نةةازامن ئَي سةةيت  بةةة درو مةةن  سةةيت  بةةة را نةةةخراو،  يةَةزي رَيك خةةراو ه يةَةزي رَيك ضةةي ه ين 
سةةا  ئةةةوة يا يةةاتي  لةةة ج يةَةرة  مةةة ل يةةة ئَي يةةة، بؤ نةةةخراودا هة يةَةزي رَيك كةةة ه دةردةكةين لَيرةدا دان بةوة بدةين 

شةةةرعيةتي دةردةكةين كة ئيجباريان بكةين كة ثَيويستة ئةم هَيزة رَيكبخرَيت نةك ئَيمة تةكريسي  كةةةين  ب
ثَي بدةين، نةك بلَين ئةم هَيزة با رَيك خبرَيت، بةراسيت ئةمن لةطةَل هةندَيك لة سةرجنةكاني كاك ياسينم 
كةةةم  شةةنيارةش دة ئةةةم ثَي شةةتطريي  يةَةت، ث ئةةةوة بكر مةةة  سةةتة ئة كةةة ثَيوي كةةرد  و لةطةل برادةرةكاني تر باسيان 

ثةةؤليس و رةنطة موزاعةفاتي دارايي هةبَيت، بةاَلم ئةوة داوا سةةايش و  شةةمةرطةو ئا كةةاني ثَي كاري هةموو هَيزة
يةَةت يةَةت  ،ناوخؤية كة خانةنشني وةك عرياق لَيبكر قةةي لَيبكر كةةة وةك عريا كةةةم  شةةينيار دة ئةةةمن ثَي سةةيت  بةرا

 مووضة و خانةنيشينيان.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس

 بةلَي زؤر سوثاس فةرموو كاك لقمان.
 محد حاجي: بةرَيز لقمان 

 بةِرَيزسةرؤكي ثةرلةمان.
شةةي و   كةةاني ئاساي شةةمةرطة و هَيزة كةةاني ثَي سةةتنةوةي هَيزة سةةتنةوة و رَيكخ ضةةوار يةكخ مةةاددةي  بةةة  سةبارةت 

منةةان  نةةةدا برادةرا ئةةةو هَيزا ناوخؤ كارَيكي دروستة و هةنطاوَيكة جَيطاي دةستخؤشيية، بةاَلم لة ضوارضَيوةي 
كةةاني )لة ثَيشز ئاماذةيان بة دوو وة نةةدةي هَيزة كةةاني )70حدة دا كة فةرما نةةدةي هَيزة حةةةز 80( و فةرما  )

غةةةكاني  ئةكةم بؤ هةموو اليةك روون بَيت كة ئةم هَيزانة هَيزي نيشتمانني و ئةطةر بطةرَيينينةوة بؤ قؤنا
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نةةدةي  كةةاني فةرما شةري داعش زؤرترين شةهيدةكاني ثاراستين خاكي هةرَيمي كوردستان لة ريزةكانس هَيزة
بةةي 80و 70) يةَةزي حيز كةةةم ه شةةنياز دو ( بوون، بؤية ناكرَيت لَيرة وةك دوو هَيزي حزبي ناوبنرَين بؤية ثَي

لةةة  شةةمةرطة  كةةاني ثَي سةةتنةوةى هَيزة شةةمةرطة دواى يةكخ بةةة ثَي سةةةبارةت  سةةرَيتةوة، دوو  كةةؤل ب لةةة ثرؤتؤ
لةةة ضوار سةةتادا  لةةة ئَي كةةةم  شةةنياز دة شةةمةرطة ثَي بةةاري ثَي تةةي كارو ضةةَيوةي وةزارة نةةدةيي ضوار ضةةَيوةي فةرما

سةةزَيت، 80و 70هَيزةكانس ) بةةؤ نابة سةةةرطريي  مةةاَلي هاو شةةمةرطة دةر لةةة زةوي، ثَي شةةة  بةةَي بة ( دا ثَيشمةرطة 
تةةي  يةةة وةزارة يةَةت، بؤ سةةاب ناكر بةةؤ ح مةةةي  ثَيشمةرطة دةرماَلةي منداَلةكاني بؤ نابةسزَيت، ثَيشمةرطة بروانا

ضةةَيوةي دواي  كةةة لةضوار يةَةت  مةةولزةم بكر شةةمةرطة  خةةات، ثَي بةةؤ رَيكب نةةةي  ئةةةو ئيميازاتا هةةةموو  سةةتنيان  يةكخ
يةَةت  هةروةها ثَيشمةرطة ئةو هَيزةية كة زؤرترين خةتةري لةسةرة، بةاَلم دةرماَلةي مةترسي بؤ سةرف ناكر
سةةيان  منةةان با ئةمة بةراسيت ناحةقييةكي طةورةية بةرامبةر بة ثَيشمةرطة ئةكرَيت سةرةِراي ئةوةي برادةرا

نةةاو كةةانس  طةةةر )كةةرد هَيزة سةةَيك ئة غةةدوورن، ثؤلي شةةينييةوة زؤر مة لةةة روي خانة مةةةتي 30خؤش  سةةاَل خز  )
( هةزار خانةنشني دةكرَيت كة ئةمة غةدرَيكي طةورةية، ئومَيدةوارم راست بكرَيتةوة، بؤ 230هةبَيت بة  )

ان خان ئةم مةبةستة ثشتيواني لة بؤضووني هةظاَلةكامنان كاك سةركؤ طةاَللي كاك عومسان سَيدةري و  رؤذ
 و كاك زانا مةال خاليد دةكةم و زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق حس
 سوثاس كاك شةمؤل فةرموو.

 بةِرَيز شةمؤل اشني صابر:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةة4سةبارةت بة ماددة ) يةةةش ثةيوة ئةةةو ماددة تة ( مادام ناونيشاني ثرؤذةكة ووشةي خانةنشيين تَيداية و، 
يةَةت،  سةةةر بكر بة هَيزةكاني ئاسايش و ناوخؤ، بة ثَيويسيت دةزامن ياساي خانةنشيين ثؤليس و ئاسايش ضارة

بةةة ) جةةا  مةةةت ئين سةةةرةوة 240ضونكة ثؤليس و ئاسايشمان هةية لة دواي ضةندين ساَل خز بةةةرةو  هةةةزار   )
بةةةرطري خانةنشني دةكرَين و، جطة لةوانةش هاوتا كردني مووضةكاني هَيزةكانس ثَيشم كةةاني  ةرطة بة هَيزة

نةةةش  طةةة لةوا سةةيت و، ج نةةدن و تةندرو كةةةرتي خوَي لةةة  يةَةرين  شةةمةرطةي د ضةةي ثَي كةةور و ك شةةيين  يةَةراق بةخ ع
مةةان  كةةاك لوق نةةا  كةةاك زا خةةان،  سةةَيدةري، رؤذان  مسةةان  ثشتيواني لة وتةكاني كاك سةروان كاك سةركؤ كاك عو

 دةكةم.    
 ن:ن/ سةرؤكس ثةرلةمابةِرَيز د.رَيواز فايق حس

 بةلَي زؤر سوثاس.
 بةرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

حةةةد و،   يةةاري موة يةةةكي ذمَير سةةتكردني يةكة كةةةميان درو يةةة، ية نةةدي هة سةةَي رةهة سةةيت  يةةة بةرا ئةةةم ماددة
يةكةيةكي ثاسةواني موةحةد هةنطاوَيكي زؤر باشة، بةشي دووةم ئَيمة باسي ضاكسازي دةكةين ضاكسازي لة 
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يةةدي بوا مةةةت تةحد يةةا حكو مةةة ئا ري ثَيشمةرطة وئاسايش دوو رةهةندي طرنط ئةطرَيتةوة، يةكةم دةبَيت ئَي
كةةةين،  هةةةمووة ب ذمارةى ثَيشمةرطة و هَيزةكانس مةنزومةي سةربازي طشيت بة ئاسايش و بةدذة تريؤر و بة 

سةةةي وة مةةن ق كةةة  يةةة؟  يةةة هة لةةةم ذمارة كةةةس  ضةةةند  سةةيت بة سةةتان ثَيوي هةةةرَيمي كورد يةةا  بةةةرَيز ئا كةةي  زيرَي
ئةطَيرمةوة كة ئَيستا لَيرة ئامادةية ناوةكةي ناهَينم كة ذمارةي هَيزي ضةكدار لة كوردستان لة قواتي بةري 
بةةة  يةَةت  كةةرَين و دةب شةةةيي ب بةةة ثي ئةةةبَيت  شةةارينةوة  مةةان نة يةَةت خؤ نةةة دةب ئةةةم هَيزا يةةاترة، دووةم  عةةرياق ز

شةةتما بةةة ني كةةرَين  مةةةزراوةيي ب كةةرَين و بةدا شةةتماني ب سةةةربازي ني مةةةي  شةةمةرطة مةنزو يةَةزي ثَي نةةي ه ني كرد
( مةرج هةية دةبَيت ئةم هَيزانة لة ملمالنَي و ركابةري حيزبي وسياسي 5( بؤ )4اليةني كةم ثَيويسيت بة )

طةةاي  يةَةت دةر نةةةكان، دةب بةةؤ هةَلبذارد كةةةن  شةةيح نة يةةان تةر نةةدةكانيان خؤ يةَةت فةرما نةةةهَينرين، دةب بةةةكار 
بةةةردةم ر ثةةؤليس  يةةذةكاني  سةةوبيةت و كؤل نةةةماي مةح سةةةر ب سةةتا لة نةةةك ئَي بةةن،  كةةراوة  شةةتمان  لةةةكاني ني ؤ

نةةاوخؤ  شةةي  كةةاني ئاساي شةةمةرطة و هَيزة يةَةت ثَي ضةةوارةم دةب يةَةن،  سةةةرةكانيان وةردةطري بةةي ئةف يةةةي حيز وتةزك
بةةة  سةةتيان  تةةةوة و ثَيوي ثةةةروةردة بكرَي تةةر  جةةارَيكي  سةةتاني  شةةتيمانس كورد يةةةكي ني غةةةي عةقيدة سةةةر بنا لة

شةةيين ثةروةردة كرد سةةي خانة ن هةية، بة داخةوة ئةم ياساية باسي ئةو دوو رةهةندة طرنطةي نةكردووة، با
مةةارة ) سةةاي ذ سةةي يا بةةةاَلم با كةةردووة،  سةةةنطةري  نةةدامي  مةةارة )33كةمئة سةةاي ذ كةةة 38( و يا نةةةكردووة   )

بينيية دةرضوون، دةبواية لَيرةش باسي كردباية ض ثَيوةرَيك هةية كة ئةم وورد 2007هةردووكيان لةسالي 
نةةاو  تةةة  نةةراون هاتونة يةَةي خزَي كةةة ت دةكرَيت كة ثَيشمةرطةي راستةقينة وةك كاك ياسني باسي كرد ئةوانةى 
مةةن  يةةة،  سةةةوانس هة كةةةى ثا بةةة ية نةةدى  ئةو هَيزانة ثاككردنةوةيةكس راستةقينة رووبدات و ئةوةى كة ثةيوة

ضةةس  500ا ) هةر قسةي وةزيرَيك ئةكةم حيزبي سياسي هةية لةم هةرَيمة لة قةزايكد نةةاوة كة طةةي هَي ( دةن
هةةةم 180) يةَةت  يةةة دةب شةةتوون، بؤ يةَةرة داني نةةةي ل يةةرة بةرَيزا لةةة وةز يةةةك  هةةةر  كةةراوة  تةةاعني  بةةؤ  ( ثاسةواني 

طةةرياون، زؤر  سةةاآلنَيكة را مووضةكانيان رَيك خبرَيت و ثلة بةزر كردنةوةكةشيان بؤ ئةجنام بدريت كة ضةند 
 سوثاس. 

 رؤكس ثةرلةمان:ن/ سةبةِرَيز د.رَيواز فايق حس 
 بةلَي زؤر سوثاس، فةرموو كاك بةَلَين.

 بةرَيز بةَلَين امساعيل حاجي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةةةرة  يةةة  لةةةو ماددة كةةة  يةةة يةكَي ئةةةم ماددة بةةةاَلم  يةةة،  خةةؤى هة طةةس  كةةان طرن هةةةموو ماددة ديارة ئةو ماددةية 
شةةمةرطة و يةةرى ثي لةةة وةز لةةة  طرنطةكانس ئةم ثرؤةذة ياساية، دةستخؤشس  بةةةت  كةةةم بةتاي نةةاوخؤ دة يةةرى  وةز

سةةيت دا، وةزيرى ناوخؤ كة لة ليذنة ئامادةبو نةةةوةى زؤر ثَيوي طةةةو و روونكرد سةةةر بِر هةةةبوو لة بةةيين  زؤر تَي
فةةةتت دا  بةةةِرَيزت دةر يةةة  ئةةةم ماددة بةةوو،  ضةةاومان ِروون  يةةةعنس بةر نةةةوةكامنان  بةةةاَلم روونكرد كةةان،  ماددة

هةةيض  بؤئةوةى كة ئةطةر هةندَيك قسة كراوة كةةةدا  بةِراستس ثةيوةندى بةو ماددةوة نةبوو، ضونكة لة ماددة
كةةة  نةةةى  ئةةةو تَيبينيا مةةةجبوورين  مةةةش  سةةكرا ئَي شتَيك نابينم دةربارةى مووضةو ئةوانة، بةاَلم هةروةكو با
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يةةة،  يةةةوة ني ئةةةو ماددة نةةاوةرؤكس  بةةة  نةةدى  كةةرد ثةيوة سةةس  نةةاش با هةية بيَلَيني، ئةويش ئةوةية وةكو كاك زا
نةةاوخؤ بةاَلم  تةةس  لةةة وةزارة سةةةربازى  نةةدانس  مةةةدةنس و كارمة نةةدانس  ضةةةى كارمة تةةاكردنس موو سةةةلةن هاو مة

شةةمةرطةو  ضةةةى ثَي تةةاكردنس موو نةةاوخؤ، هاو شةةس  كةةانس ئاساي شةةينس هَيزة ضةةةى خانةن نةةةوةى موو بةرزكرد
كةة كةةةن رَي مةةة دة لةةة ئَي خبةةةين، هَيزةكانس ناوخؤ، ئةمة هةمووى داواكارى خةَلكة هي ئةو هَيزانةية كة داوا  س 

شةةَيكس  بةةةاَلم بة بةاَلم بةِراستس زؤر تةركيزمان نةخستبووة سةر، لةبةرئةوةى ثةيوةندى بةو ماددةية نيية، 
زؤر هاورَييان باسيان كرد، بؤية ويستم تةركيزى خبةمة سةر، ماددةى ضوارةم كة ئةمن كاتي خؤشس لةطةَل 

كة لة ئةجنومةنس وةزيران دةردةضَيت، بةس بؤ بةِرَيز وةزيرى ناوخؤ بامسان كرد مةسةلةى ئةو ثةيِرةوةى 
شةةان  سةةت ني يةَةداوة دة شةةارةتس ث يةَةرة ئي كةةة ل مةةة  نةةة ئة طةةة حيزبيا بري خستنةوة باسس ئةوة دةكةم كة ئةو بارة
كةةؤاَلنس  ضةةةو  يةةةعنس كو كردنس ذمارةى ثاسةوان بؤ بارةطة حيزبيةكان، لةِراستس ثَيويستة تةحديد بكرَيت، 

شةةارة سةةَي  بةةس  هيض شارَيك، لة هةر طةةاى حيز يةةان بارة لةةة دة كةةراون  يةةةكان ثِر قةةةزا و ناح لةةة  طةةة  كةةة بَيج طةورة
هةةةموو  بةناوى جياجياوة، كة ئةوة كولفةيةكس زؤر زؤرى حكومةت دةبات بؤ دابني كردنس ثاسةوان بؤ ئةو 
نةةةوة  مةةةنس وةزيرا لةةة ئةجنو كةةة  ثةةةيِرةوةى  لةةةو  كةةةم  ئةةةوة دة شةةنيارى  مةةن ثَي ئةةةوة  نةةة، لةبةر طةةا حيزبيا بارة

طةةةي دةرد يةَةت. بِر ةضَيت هةر حيزبةو  بةثَيس قورسايي و سةنطس خؤى، ذمارةي ثاسةوانةكاني بؤ دياري بكر
خةةاَلي  هةةاتووة  كةةة  لةةة بِرطة كةةة  ئةةةوةي  كةةةمي  خةةاَلي ية شةةَيكي  بةةةش بة تةةة دوو  كةةةم بكرَي شةةنياز ئة ثَينجةم ثَي

لةو ِرَيكخستنةوةيةي  دووةمي بؤ زياد بكرَيت ئةويش دامةزراندني كؤمثانيايةكي سكيورتي بؤ حكومةت كة
ئةةةوةي  بةةؤ  نةةدرَيت،  ئةةةوة بةكاربهَي تةةةوة  سةةةوان دةطةِرَي لةةة ثا كة ئةيكات بَيطومان بةشَيكي زؤرى لة ميالكات 
لةةة  يةةةكَيك  سةةيت  بةةة ِرا ئةةةوةي  بةةةر  مبةةةزرَيت لة سةةكيورتي دا بةةؤ  مةةةت  بةةة حكو سةةةر  بةةةت  يةةةكي تاي كؤمثانيا

نةةة  طةندةَليية طةورةكان كة ئَيستا لة هةرَيمي كوردستان كةةة ئةوا سةةكيورتييةكانة  يةةا  هةية مةسةلةي كؤمثان
بةةة  بةةوون  نةةدةَلي  ضةةاوةي طة بةةة سةر بةةوون  نةةةك  سةةةكانن  كةةوِرة بةرثر هةةي  يةةان  يةةان  سةةئولن  ئةةَي مة سةةيت  بة را
نةةاوَيكي  يةَةر  لةةة ذ سةةتَينن  خةةةَلك دة لةةة  سةرضاوةي نائيستيقراري ئةمين و هةِرةشة لة خةَلك ئةكةن، سةرانة 

مةة كةةة دة خةةاَل  تةةا  سةةاييدا. كؤ شةةمةرطةي يا يةَةزي ثَي ئةةةزانني ه هةةةموومان  مةةة  كةةة ئَي يةةة  كةةةم ئةوة سةةي  ةوَيت با
كةةي  نةةة هَيزَي كةةةين ئةما ئةةةوة ئة سةةةر  عةةترياف لة هةةةموومان ئي يةةةوة  كوردستان بة ِرَيكخراو و بة ِرَيكنةخراوي

( ش، من كوِري ثياوَيكم كاك شؤرش كة جةنابي وةزيري ثَيشمةرطة 80و70نيشتيمان ثةروةرن هَيزةكاني )
يةَةت )ئةةةز يةةة دةزان سةةَيدةريش لَيرة مسةةان  كةةاك عو يةةة، 40يةةان  30انَيت،  شةةمةرطايةتي هة خةةةباتي ثَي سةةاَلة   )

كةةاني ) نةةَيني هَيزة يةَةدا ب نةةي ث يةَةزي 80و 70فةرماندة بووة لة شاة، بةاَلم ِراستييةك هةية ئةبَي دا سةةتة ه ( ِرا
عةةترياف ن هةةةتا ئي يةةزبني،  يةَةزي ح ضةةَي ه مةةان نة بةةةاَلم بري ثةةةروةرن،  شةةتيمان  يةَةزي ني ئةةةوةي ه سةةةر  كةةةين لة ة

ثةةةروةرن،  شةةتيمان  كةةي ني سةةاِرَيذكةين هَيزَي كةةة  حيزبني و ئةمانة لة ثرؤتؤكؤل بسِرَيتةوة ناتواندرَيت برينة
ئةةةم  بةاَلم لة ذَير فةرماندةي حيزبةكانن وةكو مامؤستا ئةبوبةكر هةَلةدنس ِرووني كردةوة، ثَيويست دةكات 

 هةنطاوَيكي طرنطة بؤ ئةو مةسةلةيةو دةستان خؤش بَيت.ئيعتريافة بكةين، ئةم ماددةية لَيرة 
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس بؤ جةنابت. كاك ثَيشةوا فةرموو.

 :طاهر مصطفىبةِرَيز ثَيشةوا 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةةةبَيت ئَيمة لةوانةية خؤمان بة دَلسؤزتر ناَلَيني دةزانني، بةاَلم هاوِرَيكا  بةةةاَلم  نيشمان وةكو ئَيمة دَلسؤزن، 
لة هةَلبذاردني ووشةكان كةمَيك بة حةزةر و بة ورياييةوة مامةَلة بكرَيت، يةكةم ناوهَيناني يةكةي حةفتا 
نةةةكانيان زةرد  شةةتا كف ئةةةوان هَي شةةةهيدةكاني  يةةة،  بةةوَل ني قةةابيلي ق مةةة  سةةيت الي ئَي بةةة ِرا و هةشتا بةم جؤرة 

ئةوةي كة كاتَيك باسي ثَيشمةرطة ئةكرَيت با نةوترَيت هَيزي نانيشتيماني، ثَيشمةرطة  نةبووة، ئةمَينَيتةوة
قةةة  كةةردن فةر مةةةزراوةيي  يةَةت، دا مةةةزراوةيي بكر هةمووي نيشتيمانيية، بةاَلم ئةكرَيت بَلَيني ئةم هَيزة بة دا

كةة كةةؤل  لةةة ثرؤتؤ سةةِريتةوة  شةةانة ب ئةةةو وو بةةةرَيزت  لةةة  كةةارم  بةةوون داوا شةةتيماني  طةةةَل ني بةةة لة شةةمةرطة  ة ثَي
 نانيشتيماني ناو بنرَيت، ضونكة بة هيض جؤرَيك قبوَلي ناكةين ئةمة قابيلي قبوَل نيية.

 ن/ بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس بؤ جةنابت. كاك ثَيشةوا فةرموو.

طةةوَي لة هةر شوَينَيك وشةي نانيشتيماني بةكارهاتبَيت بَيطومان دةيسِرينةوة،  شةةتيمانيمان  بةاَلم وشةي ناني
 لَي نةبووة. 

 : طاهر مصطفىبةِرَيز ثَيشةوا 
 ئةطةر سةيري بكةنةوة بة كارهاتووة. 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 بَيطومان تةماشاى دةكةينةوة، ئةطةر بةكارهاتبوو دةيسِرينةوة، سوثاس بؤ جةنابت، كاك سيثان فةرموو.

 سيثان سامل حسن: بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 ثشتطريى قسةكانس كاك كاوة عبدالقادر دةكةم، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 فةرموو. كاظمدكتؤر 
 فاروق نامق: كاظمبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 ةم، سوثاس.منيش ثشتطريى لة قسةكانس كاك كاوة عبدالقادر دةك

 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكس ثةرلةمان.
كةةاك كاظمدواى دكتؤر  ، فةرموو نوقتةى نيزاميتان هةية؟ دوو كةس لَيرةوة وةردةطرين، فةرموو قسة بكة، 

 كاروان.
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 بةِريز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

شةةةهيد  بةةةخوَينس  كةةة  لةةةمانَيك  لةةة ثةر سةةتان بةةةداخم  شةةمةرطةى كورد يةَةزى ثَي بةةازى ه يةةان  بةةازو ط ان و 
يةَةزى ) يةَةت، ه نةةةخراو دةكر خةةراو رَيك يةَةزى رَيك سةةتةقينةو ه يةَةزى را لةةة ه ئةةةو 80( و )70دةثارَيزرَيت، باس   )

سةةتان  خةةاكس كورد تةةوانس  كةةة  بةةوو  يةَةزة  ئةةةم ه شةةيش  لةةةكاتس داع كةةةو،  ئةةةم خا هَيزة بوون كة قوربانيان دا بؤ 
تةةةوة، بثارَيزَيت، وجودى ئةو ث خةةؤى مبَينَي كةةو  يةَةت وة كةةةين بتوان يةَةدا دة سةةةى ت مةةة ق سةةتا ئَي ةرلةمانةى كة ئَي

طةةةل  سةةةرؤكس  بؤية تكاية هةموو وشةكان لة ثرؤتؤكؤل بسِرنةوة، تكا دةكةم وةكو سةرؤكس ثةرلةمان، وةكو 
كةة شةةمةرطةكامنان ب شةةةهيدان و ثَي خةةوَينس  بةةة  مةةة لَيرة رَيطا بةوة نةدةي كة كةسانَيك هةبن موزايةدة  ةن، ئة

ئةةةى  كةةة في يةةة،  يةةان هة سةةتان وجود هةةةرَيمس كورد لةةة  طةةرينط  ئةةةى زؤر  خةةاَلس دووةم دووفي كةةةم،  خةةاَلس ية
قةةةى  لةةة مةنتي يةةن،  يةةةك دةذ لةةة مةنتيقة مةةة  كةةدا ئَي نةةاوخؤن، لةحالةتَي شةةس  يةَةزى ئاساي ئةةةى ه ثَيشمةرطة و في

بةةة  يةَةزة  ئةةةم دوو ه شةةة  كةةةوتوون، خؤرهةاَلتس ناوةِراستة كة مةنتيقةيةكس طةرمة، هةمي كةةورد  طةةةىل  يةةاى  فر
يةةدة  يةَةت ناد يةةة ناكر كةةردووة، بؤ سةةتانيان  خةةةَلكس كورد سةةتان و  هةةةرَيمس كورد كةةانس  قةةة جيا طةةارى مةنتي ثارَيز
يةةرى  طةةاى وةز لةةة ِرَي يةَةت  كةةار بكر بطريَين، من ثَيشنيار دةكةم وةكو براية بةِرَيزةكامن ثَيشز ئاماذةيان ثَيكرد، 

هةةة مةةةتس  مةةس وةزارى حكو مةةارة )ثَيشمةرطةو تي يةةارى ذ نةةس بِر بةةةجَي كرد بةةؤ جَي سةةتان  سةةاَلس 9رَيمس كورد (ى 
خةةاَلَيكس زؤر  2019 مةةة  كةةة ئة نةةدى،  مةةةتس ناوة طةةةَل حكو شةةمةرطة لة كةةانس ثَي بؤ هاوتاكردنس مووضةى هَيزة

طرينط و وةرضةرخان دةبَيت بؤ ذيانس ثَيشمةرطة، دووةم ثَيشنيار دةكةم بِرطةيةك زياد بكرَيت، كة زؤر بة 
يةَةت ثَيويستس  فةةة بكر يةةة ئيزا دةزامن كة ذيان و طوزةرانس ثَيشمةرطة لة حالةتَيكس زؤر خراث داية، ئةم بِرطة

سةةازيةكس  بؤ ماددةى ضوار، رَيكخستنةوةو زيادكردنس مووضةى ثَيشمةرطةى كوردستان، لة ئةجنامس هةر ضاك
هةةةرَيم مةةةتس  يةةةتس حكو لةةة ئةولةو شةةتس  يةَةت، طشتس طةِراندةوةى هةر بِرَيك بؤ خةزَينةى ط سةةتان دةب س كورد

شةةَيوةية  يةَةت بةم شةةتس، ناكر يةةة بةط كةةانس ناوخؤ سةةايش و هَيزة ئةةةى ئا سةربارى ئةمانةش فيئةى دووةم كة في
بةةةاَلم 5مووضةكانيان بةوشَيوةية بَيت، كاتَيك كة خانةنشني دةكرَين ثلة بااَليةك ) يةَةت،  ضةةةى ب ( مليؤن موو

مةةاوةى ) نةةاوخؤ  شةةس  مةةةت 30ئةندامَيكس ئاساي سةةاَل خز ضةةةى )(  ئةةةم 250كةةردن موو قةةة  يةَةت، حة هةةةزار ب  )
ثةةرؤذة  بةةؤ  نةةةوة  يةةانيش بطةِرَي تةةةوة  طةةاى بكرَي لةةس جَي بةةة فيع سةةاية  ناعةدالةتية كؤتايي ثَي بهَيندرَيت، لةم يا
نةةاوخؤ و  كةةانس  شةةس هَيزة ضةةاككردنس ئاساي ياسايةى كة لةاليةن ثةرلةمانتارانةوة واذووى فيعلس بؤ كراوة، بؤ 

 سوثاس. خانةنشني كردنيان، زؤر
 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن / سةرؤكس ثةرلةمان:

 كاك باالنبؤ فةرموو.
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 بةِرَيز بااَلنبؤ حممد علي:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

شةةمةرطةو   بةةوارى ثَي سةةكراوة،  سةةةرةوة با نةةدةى لة ثَيشةكس ئةمةوَيت باس لةسةر ئةوة بكةم، ئةم بابةتة ئةوة
تةةةوةيي هَيزى ئاسايش و ثؤليس و ناوخؤ، ئ بةةوارى نة بةةة  ةوةندةى طرينطس بة بوارى دارايي دراوة، ئةوةندة 

كةةةكانس  سةةتنس ية سةةنت و رَيكخ يةَةت، يةكخ لةةَي ب شةةَيوةيةى  نةدراوة، بؤية من ثَيشنياردةكةم ماددةى يةكةم بةم
شةةمةرطةمان  ذمَيريارى لة طشت يةكةكانس هَيزة ضةكدارةكانس كوردستان، يةَةزى ثَي تةةةنها ه مةةة  لةبةرئةوةى ئَي

مةةة ن شةةة ئَي مةةة، با سةةةرؤكايةتس هةرَي بةةة  سةةةر  يةةة  شةةمان هة مةةةنس ئاساي مةةة ئةجنو نةةةطرتووة، ئَي يية كة يةكس 
كةةةوتنمان  بةةةرطرى فريا يةةة،  سةةةوانيمان هة سةةس ثا مةةة ثؤلي نةةة، ئَي ئاسايشمان هةية سةر بة ئةجنومةنس وةزيرا

بةةة  هةية، زَيرةظانيمان هةية، ئةوانة هةتا ئَيستا يةكالنةبوونةتةوة ئايا سةر بة سةةةر  وةزارةتس ناوخؤن يان 
يةةةك  ضةةةكدارةكان  يةَةزة  سةةةرجةم ه كةةة  بةةةوةى  يةَةت  نةةد بكر يةةة دةوَلةمة شةةز وا وةزارةتس ثَيشمةرطةن، بؤية با
سةةت  سةةتة دة ضةةوارةميش ثَيوي خةةاَلس  بةةؤ  سةةةربازى،  كةةةى  لةةةِرووى ية هةةةم  خبرَينةوة، هةم لةِرووى ذمَيريارى، 

ئةةةم نيشانكردنس ذمارةى ثاسةوان بؤ بارةطا و ئةوان ة، ديارة ئَيمة نابَيت ئةوةمان لةبري بضَيت، ئةم ئازاديةو 
خةةوَينس  هةةةمس  نةةة، بةر شةةةرة دَيرينةكا هةةةمس تَيكؤ شةةتووين بةر يةَةدا داني مةةةى ت ثةرلةمانةى كوردستان، كة ئَي
شةةةى  سةةةر كَي لةَةَيم لة كةةة دةي خةةةوة  يةةة بةدا خةةةلكمان هة مةةة  شةةةهيدانة، ئَي خةةوَينس  هةةةمس  كةمئةندامانة، بةر

سةةتا حيزبايةتس  هةةاتو ئَي طةةةر  هةةاتوودا ئة لةةة دا كةةة  يةةة  تووشس كَيشةى حيزبس بووة، ئةمِرؤ هيض زةمانةتَيك ن
شةةَيوةيةك  كةةة بة ثاسةوانس لةالية سبةييَن لَيس سةندرايةوة، تووشس كوشتنةوة نابَي، يان تووشس ئةوة نابَيت 

ثةةَي شةةَيوةكان زةرةرى  تةة لةةة  يةةةكس  هةةةر روو يةةان  بةةَي  نةةةوى  لةةةِرووى مةع نةةدرَيت  مةةن بطةية يةةة  رةوة، بؤ
ثَيشنياردةكةم لَيرة ئةوة زياد بكرَيت، بؤ ئةو تَيكؤشةرة دَيرينانةى كة بةهؤى شؤرشة يةك لة دوايةكةكانس 
يةَةت،  يةةاد بكر يةَةرةدا ز كوردستانةوة تووشس كَيشة بوون، ثاسةوانيان بؤ دابندرَيت، ثَيشنياريش دةكةم خاَلَيك ل

يةَة سةةةرجةم ه سةةتنةوةى  نةةةك هَيزة ضةكدارةكان، رَيكخ سةةةربازى  كةةةىل  مةةيالك و هةي بةةةثَيس  ضةةةكدارةكان  زة 
سةةةةرجةم  سةةةتنةوةى  يةةَةت طوا كةةةة دةَل يةةَةرة  لةةةةمان، ل سةةةةرؤكس ثةر بةةةةِرَيز  بةةةورة  يةةَةت، ب يةةةاريش ب تةةةةنها ذمَير
ئةةةوانيش  سةةكيوريتيةكان  يةةا  خةةةوة كؤمثان سةةتا بةدا ثاسةوانةكان، من ثشتطريى كاك بةَلَين دةكةم، تةبعةن ئَي

سةةةوانس كةةةى ثا بةةة ية يةةاى  بةةوون  ئةةةوة كؤمثان سةةةوانس،  كةةةى ثا نةةة ية تةةردا ، ئةوا شةةانَيكس  لةةةذَير ناوني بةةةس 
يةةة،  سكيوريتس نني، ئَيمة ثؤليسس نةوت و غازمان هةية، ثؤليسس كارةبامان هةية، ثؤليسس ثارَيزطاكامنان هة

يةةا ب ئةةةم كؤمثان بةةَي  كةةة كة ئةم ثؤليسانة هةبوون، ئايا ئةو كؤمثانيا سكيوريتانة ئيشيان ضية، بؤ دة نةةة  يانيا
 دَين لةالى ئةوانةوة، سوثاس.

 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن / سةرؤكس ثةرلةمان:
 تةواو ئاخري نوقتة بوو، كاك د. ِرَيبوار فةرموو.
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 بةِرَيز ِرَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

سةةتان يةةداني كورد سةةان و عةط لةةة مَيرخا بةةاس  ضةةاثتةرة  لةةةو  مةةة  يةةارة ئَي لةةةحزةش  د ئةةةو  هةةةتا  كةةة  كةةةين،  دة
لَينةطةِراون كوردستان بكةوَيتة بةر هيض مةترسييةك، كوردستانيان ثاراستووة لة هةموو مةترسيةك، بؤية 
بةةَي  يةَةت، دة مبةةان طر شةةةرم  بةةَي  يةةة دة يةَةزة طةورة زؤر بةِراشكاوانة دةَلَيم ئَيمة لة هةمبةر قورباينةكانس ئةو ه

بةةةكارهَينانس وو لةةة  بةةني  يةةا  يةَةزى )زؤر ور سةةتان، ه شةةمةرطةى كور يةَةزى ثَي تةةة ه ( و 70( و )80شةةةكان، هةَلبة
يةةةكس  لةةة بِرطة بةةةت  يةَةت، هةَل هَيزى نيشتمانني، بةاَلم ئةو ثرؤذة ياسايةش بؤ ئةوةية كة بةدامةزراوةيي بكر
سةةابيةكان و  حةةدة حي كةةة وة سةةتنةوةى ية بةةؤ رَيكخ يةةة  كةةة ئاماذة يةةة  طةةس تَيدا خةةاَلَيكس طرين سةةاية  ثةةرؤذة يا ئةم 

يةَةزى )ميال هةةةردوو ه كةةس 80( و )70كةةاتس  سةةت ثَيكَي هةةةنطاوَيك و دة مةةة  كةةة ئة بةةةوةى  يةةة  ئةةةوةش ئاماذة  ،)
شةةمةرطةى  يةَةزى ثَي نةةس ه مةةةزراوةيي كرد بةةة دا تةةا  يةةة، وا يةَةزة طةورة ئةةةم دوو ه سةةتنةوةى  بةةؤ يةكخ طةةة  طرين

ئةةةو نا يةةة،  يةةةى هة ئةةةو ناِرَيك سةةتيدا  كةةة لةِرا كةةةم  شةةنيار دة مةةن ثَي يةةة كوردستان لةثاَل ئةوة،  يةةةى هة عةدالةت
لةنَيوان مووضةكانس هَيزى ثَيشمةرطة يةك خبرَيتةوة هةوَل بدرَيت مووضةى هَيزى ثَيشمةرطة زياد بكرَيت، 
نةةة  يةةدايي توانيويا يةةان ف بةةة ط ئةةةوانيش  نةةاوخؤ  شةةس  يةَةزى ئاساي نةةدةكانس ه شةةدا كارمة لةةةثاَل ئةمة بةةةت  هةَل

ئةوانيش ثَيويستة ثَيداضوونةوة بة مووضةكانيان كوردستان بثارَيزن لةناوخؤى هةرَيمس كوردستان، بؤية بؤ
سةةةلةى  بةةؤ مة كةةة  سةةةرئةوةى  بكرَيت، ضونكة زؤر زؤر طرينطة، هةَلبةت سةبارةت بة بِرطةى يةكةم دَيمةوة 
دةرضوواندنس بَلَين ِرَينمايي ضؤنيةتس بؤ رَيكخستنس وةحداتس حيسابس لةِرووى هةيكةليةوة لة نَيوان هَيزى 

مةةن ثَي80( و )70) لةةة (،  ثةةةيِرةوَيك  بةةةثَيس  كةةة  كةةةم،  نةةا دة كةةاك زا سةةةكانس  لةةة ق شةةتس  شةةنياردةكةم ثاَلث
لةةةثاَل  كةةةم،  كةةاروان دة كةةاك  بةةةِرَيزم  بةةراى  سةةةكانس  لةةة ق شةةتس  تةةةوة، ثاَلث ئةجنومةنس وةزيران ئةوة رَيك خبرَي
نةةي  طةةةل  سةةةرؤكس  لةةةمانس،  سةةةرؤكس ثةر جةةةنابت  يةةة،  سةةةية هة ئةةةو ق ئةوةشدا رةخنةيةكيشم هةية لةسةر 

 ئةوة ثرؤتؤكؤىل نيية، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن / سةرؤكس ثةرلةمان:

 كاك نزار فةرموو.
 بةرَيز نزار مال عبدالغفار:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

مةةةوَي   يةةة دة يةةةكانني، بؤ نةةة خؤجَي سةةايش و ئةجنومة نةةاوخؤ و ئا نةةةى  نةةدامس ليذ ئَيمة بة حوكمس ئةوةى ئة
بةةةو تؤزَيك باس لة مادد سةةةبارةت  ثةةؤليس،  سةةايش و  ةى بةشس ضوارةم بكةم بوارى ثَيشمةرطةو هَيزةكانس ئا

كةةةمان،  نةةة ليذنة ثةةؤليس دةطة سةةايش و  شةةمةرطةو ئا كةةانس ثَي يةةةن هَيزة نةةة لةال كةةة ِرؤذا نةةةى  سةةكااَلو داواكاريا
نةةةوةى ه لةةة بةرزكرد بةةة ث سةةةبارةت  بةةدةين،  سةةةريان  نةةةوة لة يةَةك ِروونكرد يةَةرة تؤز مةةة ل كةةانس ثَيويستة ئَي َيزة

يةةةرى  جةةةنابس وةز بةةةِرَيز  سةةتةى  سةةيارةم ئاِرا ئةةةةم ثر يةةة  سةةتاوة، بؤ لةةةكانيان ِراوة كةةة ث شةةمةرطة، ماوةية ثَي
بةةةرز  لةةةكانيان  سةةتَيت ث سةةةرةكان ِرادةوة يةةاخود ئةف شةةمةرطانة  يةةةى ثَي ئةةةم ثلة كةةةى  تةةاكو  شةةمةرطةية،  ثَي
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يةةة ناكرَيتةوة، ثرسيارَيكس تريشم ئةوةية سةبارةت بة ثَيشمةرطة كةمئةندا شةةمةرطةمان هة مةةة ثَي مةةةكان، ئَي
شةةمةرطة  كةةانس ثَي ضةةةى هَيزة سةةتا موو تةةاكو ئَي عةةش  شةةةِرى دا لةةة  كةةةوتووة  لةَةةوة  لةةة ما مةةة  سةةتا كةمئةندا ئَي
شةةمةرطة  وةردةطرَيت، بةو بِرة مووضةيةى ناتوانَيت بذَيوى ذيانس دابني بكات، بؤية ثَيويستة ئاوِرَيك لةو ثَي

كةةةوتووة بريندارانة بدرَيـتةوة بةتايبةتس م سةةتا ثةك سةةنوورة ئَي لةةةو  ن لة سنوورَيكم كة زؤر خةَلكمان هةية 
شةةينس  بةةة خانةن سةةةبارةت  شةةمةرطايةتس،  ضةةةى ثَي بةةة موو يةةة  لةسةر جَيطا كةوتووة، تواناى بذَيوى ذيانيان ني

يةةة نةةة ال كةةرَين بطةيةني مةةة دة لةةة ئَي كةةة  نس هَيزةكانس ناوخؤش ثَيم باشة بةِراستس ئةو سكااَل و داواكارييانةى 
بةةؤ  كةةةن  شةةكةش دة كةةارى ثَي سةةايش داوا ثةةؤليس و ئا نةةة  كةةة رؤذا نةةاوخؤ،  ثةيوةنديدار ياخود جةنابس وةزيرى 
كةةارين  بةةةلكو داوا شةةمةرطة  هةةةر ثَي نةةةك  شةةينس  تةةاى خانةن شةةينيان هاو كةةةن خانةن كةةة داوا دة مةةة،  يةةةنس ئَي ال

ثَيم باشة جةنابيان لةطةلًََ  مووضةكان و ياخود خانةنشينيةكانس هاوتاى هَيزةكانس عرياقس لَي بكرَيت، بؤية
قةةس  كةةانس عريا شةةينس هَيزة كةةو خانةن حكومةتس عرياق لةسةر خةت بن، بؤئةوةى بتوانن خانةنشينةكانيان وة
كةةةم، زؤر  خةةان دة جيةةة  بةةوار، خد تةةؤر ِرَي نةةا، دك كةةاك زا بةةةِرَيزم  بةةراى  شةةتطريى  شةةدا ث هةةةمان كاتي لَي بكرَيت، لة

 سوثاس.
 س ثةرلةمان:سةرؤك َيز د. رَيواز فائق حسن/بةِر

 كاك مةم فةرموو.
 بةِرَيز مةم برهان حممد قانع:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
مةةاددةى )  لةةة  سةةَييةم  طةةةى  كةةات بِر سةةت دة كةةردووة، ثَيوي سةةم  تةةريش با جةةارَيكس  ضةةةند  سةةِرَيتةوة، 54مةةن  ( ب

سةةكرتَير بةةةِرَيز  سةةولةى  ئةةةو تةسةل بةةةثَيس  مةةة  يةَةت، ئَي ثةةةيِرةو دةكر شةةةَلي  ئةةةوةى زؤر ثَي لةةةمانس لةبةر ى ثةر
 كوردستان دةينووسَي، ِرَيزى ئةو تةسةلسولة ناطريَيت بةداخةوة.

 ن / سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
كةةان  كةةة ناوة لةةةمان  سةةكرتَيرى ثةر بةةةِرَيز  كةةةين،  سةةابس نا ثَيش ئةوةى قسةكةت بكرَيت لةسةر وةقتةكةت حي

نةةاو كةةات،  يةَةوة دة سةةةيرى ئ كةةةجمار  سةةَيت ية ثةةس بةةؤمن دةنوو تةةة طرو جةةا دَي سةةَيت، ئين هةةةمووتان دةنوو هةةةر  ي 
سةةيًََ هةةةموويان دةنوو يةَةـتة ناوةِراست هةر  سةةولةكة د بةةة تةسةل كةةة  نةةةى  هةةةموو ئةوا كةةةجمار  مةةن ية طةةةر  ت، ئة

جةةا  ئةةةوَي، ئن جةةا  بةةةر، ئن جةةا دواى ئةو كةةات، ئين سةةة دة بةةةر ق خوارةوة هةر هةمووى خبوَينمةوة، هةمووى ئةو 
سةةَييةكيش ئَيرة، ئةوةش هيض عةدالةتَيك بةةذَيرين، دوو  يةَةرة هةَلدة كةةةس ل سةةَي  ئةةةوة دوو  يةةة، لةبةر س تَيدا ني

هةةةمووتان  نةةاتوامن  طةةات،  كةةةى دة يةةة فكرة طةةرينط ئةوة كةةات،  سةةةى دة كةةةى ق لَيرةوة، طرينطيش نيية ئينسان 
 بةيةكةوة وةرطرم.
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 بةِرَيز مةم برهان حممد قانع:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

يةةة،  ئةةةو بِرطة سةةتم  سةةَي مةبة يةةةك،  ئةةةوة  نةةةمَينَيت  بةةا  يةةة  ئةةةو بِرطة طةةرين،  ثةةةيِرةو ب مةةس  يةةةعنس ئي(زا
شةةمةرطة و  نةةس ثَي يةةي و وةزيرا نةةس دارا شةةة وةزيرا طةةةدام با دةقيقةمشان هةية بؤى هةية، ضونكة لة هةمان بِر
ئةةةوةى بةةدةم  يةةةك  يةَةك ِروونكردنةوة مةةةوَي جار  كاروبارى ثَيشمةرطة و وةزيرى ناوخؤ لَيرةن، تةبعةن من دة

كة ثةيوةنديدارة بة مةسةلةى ثَيشمةرطة، من رةخنة لة دؤخس ئَيستاى ثَيشمةرطة دةطرم، بةاَلم ماناى ئةوة 
كةةةمان  يةةوةى خَيزانة شةةمةرطة ن تةةة ثَي شةةتاية دةبَي نيية كة من ثَيشمةرطة سووكايةتس ثَي دةكةم، باوكم لة هة

بةةان كةةراوة قور سةةادةرة  مةةان مو سةةني، ماَل نةةدانس سيا كةةرَين زي نةةدانس دة بةةةو زي نةةدارم  مةةن بري بةةةاَلم  سةةني،  س سيا
دؤخةى ئَيستاى ثَيشمةرطة، ئةوةى كة ئَيستا دةيبينني دؤخس ئَيستاى ثَيشمةرطة بةداخةوةى تةماشس بكةن 
بةةة  بةةدةين  شةةةرعيةت  نةةةخراو  كةةس رَيك لةَةَيني هَيزَي كةةة دةي مةةة  يةةةعنس ئَي كةةةم  طةةةى ية ضةةوار بِر مةةاددةى  لةناو 

ذمَيريارى نابَيت، دةبَيت يةكةيةكس ذمَيريارى بؤ هَيزى رَيكخراو لةناو هَيزَيكس رَيكنةخراو لةناو يةكةيةكس 
يةَةزة  بةةَي ه نةةَيني دة مةةةنس داب سةةةقفةكس زة بةةدةين  سةةةتَيك  يةَةت، فر خةةراو ب يةَةزى رَيك يةةارى ه كةةةكيش ذمَير ية
كةةة  تةةر،  نةةةى  ئةةةو هَيزا لةةةناو  طةةرين  نةةة دة مةةة رةخ كةةة ئَي نةةةى  يةةةعنس ئةوا نةةةوة،  يةَةك خبرَي نةةةخراوةكان ر رَيك

نةة كةةةوا دةزا بةةن  نةةدار دة بةةةالًَم بري يةةان داوة،  خةةةلكانَيكن قوربان شةةةرن،  خةةةلكانَيكس تَيكؤ شةةمةرطةكان  ني ثَي
تةةةوة  هةذموونس حيزبس بةسةر ثَيشمةرطة زاَل بَيت، كاراكتةرى حيزبس ئاِراستةيان بكات ئةوة يةك، دةمَينَي

يةةان بكر ضةةَيوةية جَيطا لةةةو ضوار ضةةوارةميان سةر ئةوة كة لةو مةسةلةية رَيكنةخراو بن  طةةةى  بةةؤ بِر تةةةوة،  َي
يةَةزى  سةةتنةوةى ه سةةةر رَيكخ يةةة لة نةةةمان هة شةةت كابي ئةةةزموونس هة يةةان  يةةة هاوِرَي ئةةةزموومنان هة مةةة  ئَي
يةةدةين  يةَةت ب ثَيشمةرطة ئةوةى كة ثةيوةنديدارة بة هَيزى ثَيشمةرطة، بؤية من ثَيم باشة ئةو مةسةلةية ناب

يةةةعنس بة ثةيِرةوَيك ئةجنومةنس وةزيران دايبيَن بؤ ئ يةَةت،  ةو مةسةلةية دةبَيت بة ياسايةك ئةوة رَيك خبر
بةةارى  يةةرى كارو كةةةم وةز حةةةز دة سةةتاكة  يةةةعنس ئَي يةةةكان  مةةةزراوة حيزب بةةؤ دا طةةةكان و  بةةؤ بارة سةةةوانان  ثا
مةةةتس  لةةة خز فةةةوج  ضةةةند  يةةوا،   ضةةةند ل شةةمةرطة،  هةةةزار ثَي ضةةةند  تةةةوة،  ئةةةوةمان بدا مةةس  شةةمةرطة وةاَل ثَي

يزبيةكانة، حةزدةكةين بة داتا ئةوانةمان بة سةراحةت بؤ ِروون بكاتةوة، لةناو ئةجَينداى هَيزة سياسية ح
ضةةةيان  شةةتس موو داهاتس طشتيدا وةزيرى دارايي لَيرة دانيشتووة وةاَلممان بداتةوة ضةنديان لةسةر داهاتس ط

لةةةناو با سةةةوان  تةةة ثا يةَةت بكرَي يةَةت ناب نةةدار دةكر ئةةةم دةدرَييَت، بةداخةوة ثَيشمةرطة شكؤى كة بري نةةدا،  خةكا
ئةةةوة  نةةدا  لةةة واَلتةكةما يةَةت  نةةدار دةكر شةةمةرطة بري شةةكؤى ثَي يةةنم  كةةة دةب نةةدار دةمب  مةةن بري يةَةت  شةةانة دةب كَي
طةةةى  نةةاو بِر لةةة  مةةدا  طةةةى ثَينجة خةةاَلس بِر نوقتةيةك، نوقتةيةكس تر كة ثةيوةنديدارة بةوةى كة ئَيمة لةناو 

سةةةر ثَينجةمدا دةبَيت ئةوة بة تةحديد ئةو ماددةية ئيزافة ب بةةي لة كرَيت نابَيت ثاسةوانس بةرثرسانس حيز
 ميالكس طشتس بن، سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 كاك دابان فةرموو.



 190 

 بةِرَيز دابان حممد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

سةةتنس  بةةة يةكخ سةةتة  كةةة ثةيوة ئةةةوةى  عةةةن  كةةةم، تةب كةةورتس ب بةةة  سةةةكامن زؤر  كةةانس  هةةةوَل دةدةم ق هَيزة
نةةةطرَيت،  ثَيشمةرطة و بة دامةزراوةيي كردنيان، تةمةننا دةكةم هيض كةسَيك ئةو ثرسة بة حةساسيةت وةر
سةةتادا  لةةة ئَي نةةةبووة،  سةةةركةوتوو  بةةوو  ئةةةوة  بةةؤ  هةةةرَيم  سةةةرؤكايةتس  يةةارى  بةةردوو بِر لةةةماوةى ِرا ضةةونكة 

يةَةزة ناوهَينانس هَيزةكانس ثَيشمةرطة بؤئةوةى كة ذمَيرى سةربازيةكان س يةك خبرَيـتةوة  بؤئةوةى كة ئةو ه
تةةر  جةةارَيكس  سةةانةوة  خةةؤى دي شةةمةرطة،  تةةس ثَي لةةةناو وةزارة كةةان  بة دامةزاراوةيي نةكراوة، بؤية تةشكيلس ليوا
يةةة  نةةةخراوةو، بؤ شةةتا رَيك تةةر هَي مةةةَلَيكس  بةةةاَلم كؤ تةةةوة،  يةةوا رَيكخراوة مةةةَلَيك ل ئيعزاف كردنة بةوةى كة كؤ

كةةة تةمةننا دةكةم هيض كةس ئةةةوةى  يةةة بؤ َيك بة حةساسيةتةوة وةري نةطرَيت، ئةطةر ئريادةيةكس جدى هة
مةةارةى  ئةم هَيزانة رَيك خبرَيتةوة، سةبارةت بة بةشس ضوارةم خاَلس ضوارةم ثَيويستة دةست نيشان كردنس ذ

مةةةزراوة حيزب طةةاو دا سةةانةوة بارة يةَةرة دي خةةةوة ل يةةةكان، بةدا مةةةزراوة حيزب طةةا و دا بةةؤ بارة سةةةوانان  يةةةكان ثا
بةةةتن  كةةة تاي نةةةى  ئةةةو وةزيفا خراوةتة ثَيش ثاسةوانس ثارَيزطارى لة خاوةن وةزيفة و  ثلة بااَلكان و يةعنس 
بةةةوةى  كةةةم  بة حكومةت، ِرةنطة لةضوارضَيوةى قسةكامن ضةند ثرسيارَيك ئاِراستةى بةِرَيز وةزيرى ناوخؤ ب

مةةارةى  كةةة ذ كةةراوة  لةةةوة  لةةة )كة لة ماوةكانس سااَلنس رابردوو باس  تةةةوة  يةةك دةبَي سةةةوانس نز كةةةى ثا ( 64ية
تةةةواوى  يةةة  يةةزب هة سةةتان ح هةةةرَيمس كورد لةةة  بةةةاَلم  نةةا؟  يةةان  سةةتة  عةةةدةدة ِرا ئةةةو  يةةا  كةةة ئا سةةةوان  هةةةزار ثا
يةَةذراوة زؤر  كةةة داِر يةةة  ئةةةم فةقةرة هةةةروةها  نةةاوخؤ،  تةةس  لةةة وةزارة سةةةوانية  كةةةى ثا بةةة ية سةةةر  كةةةى  هَيزة

يةةةكان دةَلةمةية، يةعنس زؤر جةخت كردنةوةى  مةةةزراوة حيزب طةةاو دا تَيدا نيية كة باس لةوة دةكات بؤ بارة
تةةر،  ئةةةوانس  ئةةةى  نةةاوخؤ،  شةةس  ثاسةوانس ثارَيزطارى لة خاوةن وةزيفة  بااَلكان و بةرثرسانس سةربازانس ئاساي
بةةؤ  ئةةةى  يةةةكان،  مةةةزراوة بيان نةةة دا ئةى بؤ منوونة كةسايةتيةكان، ئةى بؤ منوونة كؤمثانياكان، ئةى بؤ منوو

نةةة من كةةة ئةوا ئةةةوةى  ضةةؤنة بؤ تةةةكان  سةةيغةو ئالية يةةا  يةةة، ئا تةةر هة شةةتس  مةةةَلَيك  بةةاة و كؤ يةةة و  نةةة تةك وو
وةربطريَيتةوة، لة هةرَيمس كوردستاندا ئةوةى كة شانازى ثَيوة دةكرَيت و ئةوةى كة هةموومان شانازى ثَيوة 

ئةةةو ) يةةةعنس  سةةتاندا  هةةةرَيمس كورد لةةةو  تةةة  كةةةين ئةمنية بةةاس64دة كةةة  هةةةزارةى  سةةتا  (  كةةة ئَي يةَةت  دةكر
بةةؤ  نةةةوة  نةةة هات كةةدا ئةوا ثةةارَيزى، لةكاتَي ثةةَي ب عةدةدةكةى زؤر زياترة، دةتوانَيت سنوورى واَلتَيك و واَلتَيكس 
بةةةَلَين  كةةاك  ضةةوونةى  ئةةةو بؤ شةةتيوانس  مةةن ث ئةةةوة  سةر وةزارةتس  ناوخؤ، ئيزافةكانيان ضي لَي دةكرَيت، بؤ 

يةَةك دةكةم، كؤمثانيا نا، ضونكة كؤمثانيا نابَي ئةةةوة ر ضةةَيوةيةك  لةةة ضوار يةَةت  يةَةت، دةب مةةةت ب بةةة حكو ت سةر 
 خبرَيتةوة، هةروةها ثشتيوانس قسةكانس بةِرَيز كاك ئةبوبكر هةَلةدنس و كاك عبدالستاريش دةكةم، سوثاس.

 ن / سةرؤكس ثةرلةمان:فائق حسبةِرَيز د. رَيواز 
 كاك هاوِرَي فةرموو.
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 بةِرَيز هاوِرَي بنْا  حممد:
 ز سةرؤكس ثةرلةمان.بةِرَي

كةةة  ئةةةوةى  بةةؤ  بة ِراستس ثشتطريى قسةكانس كاك مةم دةكةم بؤ ئةو دابةشكاريةى لة خوَيندنةوةى ناوةكان، 
خةةؤم  بةةؤ  مةةن  جةةار  تةةرين  ئةةةوةى زؤر بتوانني ثةيامةكامنان بطةيةنني ثشتطريى و ئةو قسانةى هةمانة، لةبةر

بةةو مةةان طومامن لة شوَينةكة كردووة، قةناعةتَيكم بؤ دروست  يةةدا ناو لةةة كؤتا شةةة  طةةؤِرم، هةمي شةةوَينةكةم ب وة 
ئةةةو  خةةةلك،  فةةةى  شةةانس عاتي بةةؤ راكَي نةةني  يةَةك  سةةانةم هؤكار ئةةةو ق دَيت، من نامةوَى عاتيفةى كةس ِرابكَيشم 

يةَةزى ) كةةة ه ئةةةوةى  سةةةر  سةةتا لة نةةني ئَي لةةةمان  هةةؤَلس ثةر لةةة  كةةة  سةةانةى  يةَةزى )70كة بةةة ض 80( و ه سةةةر   )
ئةةةو حيزبَيكس سياسني يان نا، بةاَل بةةووين،  شةةمةرطة  م يةك حةقيقةت هةية زؤربةى زؤرمان ئةوانةى كة ثَي

بةةوون،  نةةدار  سةةتداوة بري سةةتةيان لةدة شةةَيكس جة يةةان بة بةةوون،  برادةرانةمان كة شةهيد بوون يان كةمئةندام 
شةةتوون  مةةةيان رؤي يةةةكان، ئة لةةة رةب نةةةبووة  ثةةَي  يةةان  كةةس تر هةةةر رة نطَي كةسيان ئااَليةكس زةرد يان سةوز يان 

يةةاد ب يةةةك ز شةةنياردةكةم بِرطة مةةن ثي سةةتيةكةى  ؤئةوةى داكؤكس لة خاكس هةرَيمس كوردستان بكةن، دووةم ِرا
لةةة  كةةانس  2016بكرَيت، دواتر داواى ِروونكردنةوة لة بةِرَيز وةزيرى ثَيشمةرطة دةكةم، ِراستيةكةى  لةةة ماوة

بةةو لةةةثَيشوو هةموو ئةو ئةفسةرانةى كة روتبةكانيان مةرسومةكانيان تاخري  لةةة  2018و  2017ون،  ئةةةوة 
داين ئَيستا، هةتا ئَيستا تةرقيةى روتبةيان بؤ نةكراوة، ئايا سةبةب ضية و ضس دةكرَيت بؤيان ئةوة  2020

هةةةتا  كةةةوة  نةةدى ئةوةلية لةةة ج تةةةوة  لةةةكانيان بةرزكراوة كةةة ث يةك؟ دووةم زؤربةى زؤرى ئةو ثَيشمةرطانةى 
تةةس د يةةب زاب يةةان دةست ثَي دةكات هةتا دةطاتة نائ سةةتةحةقس خؤ بةةة مو كةةة  نةةة  هةةةموو ئةوا تةةاز،  جةةة موم ةرة

كةةان  هةةةموو هَيزة ثلةكانيان بةرز كراوةتةوة مووضةكيان بؤ سةرف ناكرَيت، هةَلبةتة زؤرن ئةو منوونانة لة 
يةةارَيكس  سةةتيةكةى بِر يةَةت، ِرا فةةة بكر يةةةك ئيزا بةةة بِرطة يةَةت  طةةةر دةكر تةةةوة ئة هةن، بؤية داوا دةكةم وةاَلم بدا

لةةة 19بِريارى ذمارة ) 2014ن هةية لة ساَلي ثةرلةمانيما جةةار  طةةةكان زؤر يةةارة طرين لةةة بِر ( كة يةكَيك بوو 
يةَةت  شةةةِر ب كةةةم  مةةةننا دة يةةوت تة شةةة دة كةةة هةمي ئةةةوةى  هزرى ثَيشمةرطة طومانَيك دروست ببوو كة لةسةر 

سةةتانني،  هةةةرَيمس كورد سةةيةكانس  طةةا ئةسا لةةةمان و دام و دةز مةةةت و ثةر يةةارة بةس نيية لة بريى حكو ئةةةو بِر
بةةدات،  سةةةرى  نةةةوةمان لة شةةمةرطة ِروونكر يةةرى ثَي بةةةِرَيز وةز سةبةب ضية جَيبةجَي ناكرَيت، داوا دةكةم كة 

 سوثاسس دةكةين، يةك دَيرى ترم ماوة بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:د. رَيواز فائق حس بةِرَيز

 سلمة خان فةرموو.
 بةِرَيز سلمة فاتح توفيق:

 َيز سةرؤكس ثةرلةمان.بةِر
يةةرى  كةةات وةز سةةت دة كةةة ثَيوي سةةةركؤ  كةةاك  بةةةتس  كةةةين، بةتاي نةةةمان دة ئةةةو هاوِرَييا تةةةى  لةةة و شةةتيوانس  ث
كةةةم،  طةةةى ية ضةةوارةم بِر مةةاددةى  نةةس  ثَيشمةرطة ِرَينمايي ثَيويست و ئاسان دةربكات، بؤ ئاسان جَيبةجَي كرد

نةةةى هةروةها هاوتا كردنس مووضةى هَيزةكانس ناوخؤ و ئاسا يش لةطةَل ثَيشمةرطة يةكَيكة لةو خاَلة طرينطا
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سةةةرؤكس  بةةةِرَيز  كةةةن،  كة هَيزى ثَيشمةرطة بة ئةمةلَيكس طةورةوة ضاوةِرَيس جَيبةجَي كردنس ئةم ياساية دة
ضةةية  ثةرلةمان دوو بابةتس زؤر زؤر طرينط هةية كة لةم ياساية ئاماذةى ثَي نةكراوة، ئايا نيةتس حكومةت 

ئةةةو دوو  سةةةر  نةةة لة لةةةو بابةتا يةةةكَيك  نةةةوة،  يةَةي بكةي سةةاية ج ثةةرؤذة يا ئةةةو  لةةةناو  تةةوانني  يةةاخود دة تةةة  بابة
يةةة  بةةةت هة كةةرد، دوو با سةةيان  يةةامن با لةةة هاوِرَي كةةة زؤر  شةةة  نةةاوخؤ و ئاساي ضاككردنس خانةنشينس هَيزةكانس 

بةة لةةة بةرام كةةان  لةةة بااَل نةةس ث شةةني كرد كةةةم خانةن يةَةت، ية سةةةر دةكر نةةة لةناو خةَلك زؤر طفتوطؤى لة ةردا منوو
يةةا  كةةةين، ئا سةةةر ب كةةان ضارة لةةة بااَل ئةةةوةى ث بةهَيزةكانس ناوخؤ دةهَيندرَيتةوة، ئَيمة لة ماددةكانس داهاتوودا 
ضةةةى  تةةاكردنس موو نةةةوة، هاو بةةؤ بدؤزي سةةةرَيكيان  شةةيش ضارة ناكرَيت ئَيمة بتوانني هَيزةكانس ناوخؤو ئاساي

يةةةكس فةرمانبةرانس ناو وةزارةتس ناوخؤ، كة يةك وةزيرن ي بةةةاَلم جياواز تةةن،  يةةةك وةزارة ةك حكومةتن ناو 
كةةةن  مةةةدةنس دة بةةارى  نةةدَي كارو زؤر زؤر هةية، هةندَيك ئةو كةسانةشس كة كةسس سةربازين عةسكةرين هة
ضةةةكةيان  كةةةن، موو ئةةةرك دة يةةةك  كةةارو  يةةةك  لةناو فةرمانطةكاندا، بةاَلم لةطةَل فةرمانبةرى هاورَيكةى كة 

سةةةر زؤر زؤر فةرقة، ثرسيارةكة تةةة ضارة ئةةةو بابة تةةوانن  طةةةر دة ئةةةوةى ئة يةةة، بؤ يةةرى ناوخؤ م بؤ بةِرَيز وةز
كةةاك  كةةةم  نةةة دة بكةن يان هيض ثَيشنيارَيك هةية لةسةر ئةو بابةتة، بةشَيوازَيكس طشتس ثشتطريى لةو بةِرَيزا

سةةةرك كةةاك  هةةاوِرَي و  كةةاك  طةةةَل سةروان كاك لقمان رؤذان خان كاك شةمؤل كاك كاروان و كاك بااَلنبؤ و  ؤ لة
طةةرى  كاك زاناى مةال خاليد، يةك داواكاري ترم هةية لة كؤتاييدا قسةكةم دةكةم، داوا لة بةِرَيزتان دةكةم ِرَي
يةةنني  سةةتس وةك دةب ضةةونكة بةِرا يةَةت،  سةةيةكان دةكر نةةة سيا يةَةزو الية بةةة ه كةةة  نةةةى  شةةهري كردنا لةةةو تة كةةةن  ب

بةةةت نةةدَيك با لةةة هة يةةان  نةةةوة  جةةواب نادةي كةةة  بةةةآلم  طةةةرانن،  مةةس  ني بةةةر ئي(زا هةةةم لة طةةرين،  مةةان ِرادة خؤ
 جةنابتانةوة، هةم ئةو ثةرلةمانة بةِرَيزةية، هيوادارم ِرَيطرى لةو تةشهريانة بكرَيت، سوثاس.

 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسني/ سةرؤكس ثةرلةمان:
 دكتؤرة طةالوَيذ فةرموو.

 :عثمانبةِرَيز طةالوَيذ عبيد 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

لَيرة ِريزةكةمان ئاخرية لة قسةكردنيش ئاخري دةبني، ثَيشمةرطةى كوردستان ئةفسانةى تَيكشكاندنس  ئَيمة 
بةةةة  ضةةةوونةوة  يةةَةت و ثَيدا بةةؤ دةكر ضةةةوونةوةيان  سةةةازية ثَيدا لةةةةو ضاك شةة(اَلية  طةةةاى خؤ شةةةة، جَي شةةةِرى داع

ةم، بوارى ثَيشمةرطة ثَيم مووضةكانيان دةكرَيت بَو هاوتا كردنيان، من لَيرة لةناونيشانةكةوة دةست ثَي دةك
نةةاوخؤ و  سةةس  سةةايش و ثؤلي كةةانس ئا شةةمةرطة و هَيزة يةَةزى ثَي سةةتنةوةى ه تةةة رَيكخ شةةة بكرَي ثةةَيم با باش نيية، 
لةةَي  شةةانةكةى واي  ضةةوارةم ناوني شةةس  يةكةى ثاسةوانس، ضونكة باسس يةكةى ثاسةوانيش دةكات، ثَيم باشة بة

مةةةنس بكرَيت، ماددةى ضوارةم يةكةم ثَيم باشة كة ِرَي يةةةن ئةجنو ثةةةيرةوَيك لةال بةةةثَيس  نماييةك دةربكرَيت 
سةةس  يةَةرة با ضةةوارةم ل مةةاددةى  لةةة  شةةمةرطة،  يةَةزى ثَي يةةارى ه كةةةى ذمَير سةةتنس ية وةزيران رَيكس خباتن، بؤ يةكخ
سةةتس  يةَةت مةبة يةةاري بكر سةةَيك د لةةةناو قةو شةةة  ثةةَيم با يةةة،  ثاسةوانس ثارَيزطارى لة خاوةن وةزيفة بااَلكان كرا

 بااَلكان؟ سوثاس. كَيية وةزيفة
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 شريين خان فةرموو.

 بةِرَيز شريين يونس عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

يةَةزى   سةةس ه خةةةوة با سةةازيدا بةدا سةةاى ضاك لةةة يا كةةة  كةةرد،  سةةيان  يةةان با بةةرادةران و هاوِرَي بةةةى  هةرضةندة زؤر
بةةةزووترين ئاسايش و ناوخؤ نةكراوة، هيواد ارين ثرؤذة ياساى كة هةية تايبةت بة هَيزى ناوخؤ و ئاسايشة 

نةةةة  بةةةةردةوام ِرؤذا مةةةةعاناتيان زؤر زؤرة،  ئةةةةوةى  يةةَةت، لةبةر سةةةازى بيهَين سةةةاى ضاك مةةةةت دواى يا كةةةات حكو
 ثةيوةندميان ثَيوة دةكةن و بزانن ضيان لَيهاتووة لة خانةنشينةكةيان، ثرسياريشم بؤ بةِرَيز وةزيرى ناوخؤ

مةةةعقول  هةةيض  ئةوةية هَيزى ناوخؤ تا ئَيستا يةعنس جل و بةرطةكةى خؤى لةسةر حيسابي خؤى دةكِرَيت، 
كةةرد،  نيية ئةوة، ثَيويستة جل و بةرطيان بؤ دابني بكرَيت، برادةرانيش هةندَيك باسي هَيزى ثَيشمةرطةيان 

ئةةةوا نةةة  يةةك بوو لةةة دا يةَةزة زوو  ئةةةو دوو ه كةةردووة  خةةوا واى  كةةةين  بةةة داواى يةعنس ضس ب نةةة،  تةةاخري بووي ن 
خةةان و  مسةةان و رؤذان  كةةاك عو نةةاو  كةةاك زا لَيبوردنيشةوة كة وا دةَلَيم، ثشتيوانس لة قسةكانس  كاك سةركؤ و 

 طولستان خان دةكةم، بة تةواوى تةفسريةكةيان باس كردووة، سوثاس.
 ن / سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 مذدة خان فةرموو.
 دة حممود حممد:بةِرَيز مذ

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
سةةاَلَيكس  هةةةر  يةَةت،  عةةش كردب شةةةِرى دا لةةة  شةةدارى  كةةة بة شةةمةرطةيةك  هةةةر ثَي يةةة  ثةةَيم وا يةةة  شةةنيارَيكم هة ثَي
مةةةتيان  ثةةةرين خز ثةةَيش را لةةة  كةةة  خزمةتس بؤ بة دوو ساَل ئةذمار بكرَيت، وةكو ئةو ثَيشمةرطة بةِرَيزانةى 

نةةةى هةبووة، هةر ساَلَيكس خزمةتيا شةةمةرطة بةِرَيزا ئةةةو ثَي كةةة  كةةةم  ن بة دوو ساَل حيساب بووة، ثَيشنيار دة
ئةةةذمار  سةةاَل  بةةة دوو  بةةؤ  سةةاَلَيكيان  هةةةر  تةةةوة،  تةةة بيانطرَي ئةةةم خزمة كة لةشةِرى داعش بةشداريان كردووة 

يةةةك، ب ئةةةوة بِرطة يةةةكس بكرَيت، لةبةرئةوةى بة طريفان بةتاَل، بة زؤرترين قوربانس ئَيمةيان ثاراستووة  ِرطة
ئةةةةوانيش  سةةةتة  كةةةة ثَيوي نةةةاوخؤ،  سةةةس  سةةةايش و ثؤلي نةةةدانس ئا شةةةينس كارمة بةةةة خانةن شةةةاندنةوة  تةةةر ضاوخ
لةةة  شةةتطريى  نةةةكرَين، ث شةةني  مةةة خانةن بةةِرة كة بةةةو  يةَةت،  بةةؤ بكر شةةاندنةوةى  ضةةاو ثَيداخ شةةينةكةيان  خانةن

لةةة وتةكانس كاك كاوة كاك بةَلَين كاك ياسني كاك ئةبوبةكر هةَلةدنس كاك سةركؤ لةو  لةةة ث بةةاس  كةةة  بِرطةى 
لةةة  مةةن  هةةةبوو،  ئةةاوات  كةةاك  بةةةِرَيز  بةةةِرَيزت و  بةةؤ  شةةم  يةةةك ثرسياري كةةات،  شةةمةرطة دة نةةةوةى ثَي بةرزكرد
مةةةت  لةةة حكو سةةت، داوا  جةلسةكانس ثَيشووتر ثَيشنيارَيكم بؤ بةِرَيزتان كرد، كة لةسةر فةرمانبةرانس طرَيبة

يةةارى، بكةن كة فةترةيةكس زةمةنس دياري بكات، وةاَلمس حكو نةةةوةى زان يةةانووى كؤكرد بةةة ب بةةوو  ئةةةوة  مةت 
هةموو فةرمانبةرَيكس طرَيبةست هةموو مانطَيك زانيارى لَيوةردةطرَيت لة فةرمانطةكةيةوة، زائيدةن هةموو 

ئةةةو ) يةَةت  طةةةر بكر ئةةاوات ئة كةةاك  لةةة  بةةةِرَيزتان ض  لةةة  يةَةت، ض  يةةارى لَيوةردةطري هةةةزار 30سةةاَلَيكيش زان  )
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لةةةو فةرمانبةرى طرَيبةستة  ئةةةوانيش  ئةةةوةى  لة ضاوةِروانس دان، تكاية فةترةيةكس زةمةنيمان ثَي بَلَين، بؤ 
 قةلةقية نةمَينن.

 ن / سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 نوقتةى نيزاميت هةية؟ طوليزار خان فةرموو، ببورة طوليزارخان فةرموو؟

 بةِرَيز طوليزار رشيد حاجي:
 ن.بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةما

كةةةم،   طةةار دة كةةاك ِرز سةةةروان و  كةةاك  نةةا و  كةةاك زا يةَةذ و   تةةؤرة طةالو شةةتطريى دك هةةةروةها ث كةةرا،  قسةكانس من 
 سوثاس.

 ن / سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 كاك علس حةمة صاحل فةرموو.

 بةِرَيز علس حةمة صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

نةةةكرَيت بةناوى خوداى طةورة، ئةم بةشة طري نطزين و حةساس ترين بةشس ئةو ياسايةن، تكاية با واي لَي 
ئةةةم  خةةةمس  لةةة  كةةةين،  شةةمةرطة دة خةةس ثَي نةةس دؤ شةةز كرد سةةتنةوةو با سةةنت و يةكخ سةةس رَيكخ نةةدةمان با ئةوة

يةةة ) مةةان هة ثةةة، هاوِرَي مةةة زؤر خرا لةةة 19نيشتمانةمان بةدةر نةبني، بةشَيك شؤرشطَيِر بوو بَيت، ئة سةةاَلي   )
عةة بةةؤ ذوورى ئي سةةؤزية  طةةرين دَل شةةمةرطة دة عةةس ثَي لةةة واقي نةةة  كةةة رةخ يةَةك  يةةة كات يةةةوة، بؤ تةةة دةر دام هاتووة

نيشتمان، دَلسؤزية بؤ ثَيشمةرطة، بؤية دةبَيتة بةو نةزِرةوة وةري بطرن، واقيعةكة هةية دةبَي ئيعزافس ثَي 
خةةراو  يةَةزى رَيك ئةةةو بكةين بؤئةوةى ضاكس بكةين، ئةوةى كة خؤى هةر حكومةت دةَلَي ه يةةة  نةةةخراو هة رَيك

ئيعزافَيكس باشة، ئةوةى كة هةية ئَيمة ثَيشنيار دةكةين بكرَيتة طشت هَيزة ئةمنس و سةربازيةكان، ضونكة 
ئةةةوةى  شةةَيكس  لةِرووى واقيعيةوة من لةوةزيرى ناوخؤ و وةزيرةكانس تر دةثرسم، جارَي ئةوة دوو بةشة، بة

بةةةى بةةؤ ريقا عةةة  سةةتنةوة خاز كةةة يةكخ يةةةتس  لةةة  ماليةكة كةةة  يةةةتس  ئةةةوةى تةنزميةكة تةةرى  شةةَيكس  مةةالي، بة
نةةةوة  ضوارضَيوةى موئةسةساتس دةوَلةتة يةك دةخرَيـتةوة، طشت يةكةكانس هَيزي ثَيشمةرطةكة يةك دةخرَي
سةةايش  مةةةنس ئا نةةة ئة و بةةؤ منوو كةةانس  سةةاباتس هَيزة يةةا حي يةةة ئا مةةن ئةوة سةةيارةكةى  يةةةكان، ثر يةَةزة ئةمن ه

ضةةونكة ثاراستنة، زانيارية، دذة تريؤ مةةاىل،  رة، بةرطرى و فرياكةوتنة، زَيرةظانية هةمووى خاسة بؤ ريقابةى 
يةةة،  مةةان وا مةةة ثَي كةةةى ئَي شةةة ذمَيريارية ئةةةوة بة ضةةؤنة  نةةني  كةةة دةزا مةةان واقيعة مةةة خؤ هةموو ئةو هَينانة ئَي
سةةاتس  ضةةَيوةى موئةسة لةةة ضوار سةةةربازيةكان  يةَةزة  كةةؤى ه بةشةكةى ترى بةراستس واقيعيةك هةية كة دةبَي 
دةوَلةت رَيك خبرَينةوة بة فيعلس نةك بة شكلس، بؤ منوونة لة وةزارةتس ناوخؤ ئَيمة هَيزى بةرطرى و هَيزى 
يةةَةك  بةةةةاَلم ر كةةةة،  كةةةو ية فةةةةيان وة يةةةةك وةزي يةةةة، تاِرادة شةةةمان هة يةةَةزى زَيرةظاني يةةةة، ه كةةةةوتنمان هة فريا

يةَةت  سةةتة دةكر كةةةوة ئاِرا لةةة جيهةتَي كةةة  هةةةر ية نةةني،  بةةَي نةخراونةتةوة، تةنزيم  يةةة، دة ئةةيز واقيعةكة ئةةةوة 
بةةة  سةةايش،  بةةة ئا كةةات  بةةؤ ب سةةَيكم  بةةس كة يةةةى حز بةةةبَي تةزك يةَةت  سةةَيك دةتوان هةةيض كة كةةةين،  ثةةَي ب فةةس  ئيعزا
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سةةةوانس  بةةةتي ثا ضةةَييةوة، با دَلنياييةوة نةخَير، بؤية تةنزيم كردن رَيكخستنةوة ئةركَيكي طرنطة لةم ضوار 
يةَةك بابةتَيكس ووردة و ووردةكارى زؤرتريش دةوَى سةةا ر بةةة يا ثةةةيِرةو  بةةة  لةَةَي  ئةةةوةى دة كةةةم  ، من ثَيشنياز دة

سةةا  بةةة يا كةةانيش  بةةا بارةطا يةةة  سةةةوانس هة سةةا ثا بةةة يا لةةةمانتار  ضةةؤن ثةر خبرَيت، لةبةر ئةوةى قوةتس زياترة، 
طةةة  شةةةش مان طةةة  ثاسةوانيان هةبَيت بةرثرسانيش بة ياسا ثاسةوانيان هةبَيت، ئةجنومةنس وةزيران سَي مان

لةةة ضةنديان ث كةةةن  يةةارى ب بةةةكانيش د كةةانس حيز مةةارةى بارةطا تةةر ذ خةةاَلَيكس  َيويستة ياساكةمان بؤ بنَيرن و، 
بةةؤ 5( بارةطاى هةبوو هةر بارةطايةكيش )50شارةكاندا خؤتؤ حيزبَيك بؤ منوونة لة شارَيكدا ) سةةةوانس  ( ثا

شةةارة ) ئةةةم  هةةةر  ئةةةوا  يةَةي  تةة250دابن كةةةى  كةةات ئةوة يةةاتر دة مةةة ز سةةت و ئة سةةةوانس وي تةةاكردني ( ثا رى هاو
يةةان ) كةةة ذمارة مةةةدةني  مةةن 5000هَيزةكانس ناوةخؤى مووضةى ناوخؤ و  طةةة  بةةةتَيكس طرن سةةة با هةةةزار كة  )

سةةتا  كةةرد ئَي مسةةان  كةةة با يةةة  طةةرنطز ئةوة هةةةمووى  لةةة  ئةةةوةى  كةةات،  ئاطام لَيية وةزارةتس ناوخؤ ئيشس تَيدا دة
بةةن سةير بكا لة واقيعدا مووضةكانس هَيزى ثَيشمةرطة كةمزة لة ه شةةني دة َيزةكانس ناوةخؤ، بةآلم كة خانةن

ضةةَيوةى  لةةة ضوار يةةة  تةةةنزمياتَيك هة بةةة  سةةيت  ثَيشمةرطة زياترة لة هَيزةكانس ئاسايش و ناوةخؤ و ئةمة ثَيوي
يةةة شةةنيازم هة نةةدَى ثَي يةةةوة،  تةنزمياتس خانةنشيين طرنطزين بابةت ئةوةى ثاسةوانيية من هة لةةةرووى واقع

سةةةلةن كة ئةلَيس رَيكخستنةوةى سةر لةةةمان، مة سةةةرؤكس ثةر بةةةرَيز  نةةاوخؤ،  تةةس  جةم ثاسةوانةكان لة وةزارة
بةةةكاردَيت  سةةةوانييةكة  بةةؤ ثا بةةةس  يةةة  ئةةةو هَيزة فةوجَيكس هةية لة هَيزَيكس دياريكراوا ئةم فةوجة لةسةر 

يةَةزى ) لةةة ه نةةة  بةةؤ منوو يةةة،  سةةةوانس ني كةةةى ثا يةَةزى )70بةةةناوى ية يةةا ه لةةة 80(  كةةةوتن  بةةةرطرى و فريا ( لة
ةظانس، بةاَلم فةوجَيكس ئةو وةزارةتة يا ليوايةك بؤ ثاسةوانس خؤى بةكار ئةهَينَيت و لة رووى واقعيةوة زَير

بةةؤ  مةةةى  سةةابات ئة بةةة ح مةةن  نةةاوخؤ  يةةرى  بةةةرَيز وةز يةةوادارم  طةةرنطز ه هةةةمووى  لةةة  تةةر  خةةاَلكس  ئةمة هةية، 
يةةةك  ئةسةيَينم فكرةى ئةم ياساية ئةوةية ثارة بطةرَيتةوة بؤ دةوَلةت، وانيية نةةس دامةزراوة سةةت كرد بة درو

تةةة،  كةةانس نةو كةةة كؤمثانيا ئةةةوةى  سةةةوانس  بةةؤ ثا ئةةةكرَيت  كةةة  نةةةى  بةةةو زيادا بةةةت  نةةاوخؤ تاي تةةس  لةةة وةزارة
مةةانطس ) بةةة  ضةةيية، دَلنيا سةةكيوريتية  بةةؤت 30شةةةريكةى  نةةةوة  شةةة ئةطةِرَيني بةةةم بة مةةة  يةةؤن دؤالر ئَي ( مل

 ئةسةيَينم، بؤت ئةسةيَينم. 
 سةرؤكس ثةرلةمان: /فايق حسنبةِرَيز د.ِرَيواز 

 بةِرَيز كاك علس وةختةكةت تةواو بووة.
 بةِرَيز علي محة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
بةةارى  بةةة ئيج سةةن  مةةةَلَيك بةرثر سةةةوانس كؤ يارمةتيم بدة ئاخري كةس بووم، بؤ منوونة كَيَلطة نةوتييةكان ثا

ثةةارَيزَى % موازنةى ئةم وآلتة بؤ هَيزى ئةمنس و 48سكيوريتس  يةةةكان ب طةةة نةوت ناوخؤية، بةاَلم نةتوانس كَيَل
يةةا  ئةةةم كؤمثان بدا بةوة كؤمثانيا هةية بةزةبرى هَيزى ئةمنس ئةِروا  لة بازطةكان و هينةكان سؤنةر دائةنَس 
مةةاذةى  سةةتاريش ئا كةةاك عبدال ئةةةوةى  سكيوريتيانةن، بؤية بة دَلنياييةوةش شةريكةيةكس سكيوريتس دانَيني، 

 ( مليؤن دؤالر مانطانة بطةِرَينينةوة بؤ خةزَينةى دةوَلةت، سوثاس.30انني  نزيكةى )ثَيدا ئةتو
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 فةرموو كاك طؤران.

 بةِرَيز طؤران عمر علي:
 بة ناوى خواى طةورةو ميهرةبان.

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
مةةاددةى )  سةةتس  يةةةكس ز4ئةةَس بةرا نةةة ( ماددة سةةتس هةمووما ضةةونكة خوا يةةةك،  هةةةموو ال بةةؤ  شةةكةرة  ؤر دَلخؤ

محةةة  لةةس  كةةاك ع شةةم  لةةة قسةكاني بةراستس كة بة نيشتيمان كردنس هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستانة و بة شَيك 
بةةةتس  سةةةوانس تاي كةةةوا ثا نةةةى  سةةة حيزبيا ساَلح كردى، بةاَلم لةناو ئةوانةيا ثَيشنيازَيكم هةية بؤ ئةو ثةربر

نةةديوار و، خؤيان هةية،   نةةس ب بةةؤ بنرِبكرد سةةةوانس  كةةةى ثا سةةةر ية تةةة  سةةةوانانةيان خبرَي ئةةةو ثا نةةاوى  طةةةر  ئة
هةروةها روون كردنةوةيةكيش لة بةرَيز وةزيرى ناوخؤ داوا ئةكةم كة ليواكانس هَيزى ثشتيوانس كةلة سةر 

شةةمةرطةى كورد كةةانس ثَي طةةةَل هَيزة ئةةةوان لة بةةة وةزارةتس ناوخؤية ضؤن رَيك ئةخرَيت، ضونكة  شةةان  سةةتاندا 
يةَةك  شانس ئةوان لةسةنطةرةكاندا شةريان كردووة و وةزيفةيان ضس ئةبَيت لةناو وةزارةتس ناوخؤيا و ضؤن ر

 ئةخرَي و، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 فةرموو كاك بهمن.
 بةِرَيز بهمن كاك عبداهلل:
 . بةِرَيزسةرؤكس ثةرلةمان

مةةن سةةتيدا  هةةةموومان  لةرا كةةة  ضةةينةية  ئةةةو  شةةمةرطة،  شةةةهيدان وثَي سةةةربةرزى  نةةةوادةى  يةةة دواى خا ثَيموا
كةةة  لةةةخؤمان  كةةةين  شةةةرم دة ئةةةبينني  قةرزاريانني و بةراستيش هةموومان كة رؤذَيك لة رؤذان ثَيشمةرطة 

هةةة شةةيا  شةةةرو ناخؤ كةةاتس  لةةة  موومان ئةوان هةميشة يةخةى ئَيمة ئةطرن كوا ذيامنان طوزةرامنان ضس لَيهات 
كةةرد داوا  شةةنيارى  نةةزار ثَي كةةاك  بةةةريزم  بةةراى  ئةةةوةى  عةةةن  شةةت تةب كةةةم  دةلَيني هةموومان ثَيشمةرطةين، ية

غةةةدا،   لةةةم قؤنا يةَةت  بةةةجَس بكر جةةَس  لةوةزيرى ثيشمةرطة ئةكةم هيض نةبيت ثلة بةرزكردنةوةى ثيشمةرطة 
شةةةرى لةةة  شةةمةرطانةى  ئةةةو ثَي يةةان، دوو  يةةة بؤ نةةدَيك دَلنةواي نةةةبَيت هة بةةدا  هةةيض  كةةاتس واج لةةة  شةةدا  داع

سةةةر  تةةة  عةةش نةخراونة طةِراونةتةوة بة حاديسةى سةيار تياضوون، تا ئَيستا من ئةزامن شةهيدانس شةرى دا
وةزارةتس شةهيدان لة داهاتوودا هةوَل بدرَيت ئةوانةش بة شةهيد حيساب بكرَين، ضونكة لة كاتس واجب و 

كةةاتس لة كاتس شةرى داعشيشدا لةسةيارة وةرطةراون ذمار ةيةكس لةوانةمان هةية، سَييةم: ثَيشنيارَيكم هةية 
شةةمةرطةو  يةةرى ثَي بةةةرَيزان وةز خؤى لة ئيعالم زؤر وتوومة لة سؤشيال ميدياش باَلومكردؤتةوة بؤ هةردوو 
عةةدى و  لةةة تةقا سةةتا  يةةةت، ئَي شةةاخس لَينَي كةةؤن و شةةمةرطةكانس  كةةو ثَي وةزيرى ناوخؤ، ئةو كةسانةى تكاية با وة

سةةت  ثَيشمةرطةى شاة سةةتَيك درو شةةمةرطةكة لي و كةمئةندامس سةنطةر دونيايةك طةندةَلس خزاوةتة ناوى ثَي
لةةة  مةةة  سةةتا ئَي نةةةبَيت ئَي هةةيض  شةةكاند  شةةيان تَيك سةةتوِرةى داع شةةدا ئو شةةةرى داع كةةة لة سةةةربازانةى  ئةةةو  كةةةن  ب
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ا ئةوا دةتوانني قةيرانس دارايني ئةتوانني لة داهاتوو كؤمةَلَيك شتيان بؤ بكةين، ئةطةر قةيرانس دارايس نةم
شةةارةوانس  تةةس  طةةةَل وةزارة نةةةبَيت لة هةةيض  ئةةةتوانني  غةةة  لةةةم قؤنا لة رووى داراييةوة هاوكاريان بكةين، بةاَلم 
تةةوانني  ئةةةوان دوو دة بةةؤ  يةةة  طةةةورةترين هةدية خةةؤى  شةةارةكةى  لةةة  بةةدةينَس  يةةان  ضةةةيةك زةوي سةةةرو ثار

يةةةك منداَلةكانيان وةك منداَلة شةهيد ئيمتيازيان ثَي بدرَيت لة  سةةَس دةرةجة ضةةن دوو  ثؤىل شةش كة دةرئة
كةةورة  يةةا  شةةمةرطةيةك  ضةةة ثَي كةةة ك كةةات  شةةانازى ب بةةة  سةةت  كةةةى هة ئةةةوةى منداَلة بةةؤ  بةةدرَيت  يةةان ثَي ئيمتياز
نةةة  ئةةةم ئيمتيازا ثَيشمةرطةيةك لة قوتاخبانةكةيان، سَس دةتوانَيت هةندَيك ئيمتيازاتس بضوكزيان بدةنَس كة 

لةةس  ثارةيان تَيناضَس لة زانكؤكانا شةةمةرطةى فيع لةَةة ثَي بةةؤ مندا خةةاس  سةةاباتس  نةةدَيك ح يةةةكانا هة لة زانكؤ ئةهل
سةةةلةى  نةةاوى مة تةةة  كةةة خزاونة نةةةى  نةةةك ئةوا نةةة  عةةش بوو شةةةرى دا شةةمةرطةى  بكرَيت ئةوانةى بةفيعلس ثَي
نةةدامانس  مةةة ئة مشةةان ووتو لةَةةكانس خؤ سةةاية الى هةظا ئةةةم يا يةةة  ئةةيم وا ثاسةوانةكان تةبعةن من هةمان من رة

نس بةرَيز ئةطةر ئةم ياساية بةس بريتس بواية لةم بةشة ئةوة هةر ياسايةكس زؤر طةورةو بة مةعنا ثةرلةما
كةةةارى  يةةةة هؤ ثةةةَيم وا مةةةن  كةةةة  سةةةتان  شةةةمةرطةى كورد يةةَةزى ثَي سةةةتنةوةى ه سةةةتس يةكخ ضةةةونكة بةِرا بةةةوو، 

كةةان هةةاتووة دوو هَيزة سةةايةدا  لةةةم يا كةةة  كةةة يةكنةخستنةوةى هةتا ئَيستا ئةو يةكة ذمَيريارية بوو  نةةاوخؤ  س 
مةةة زؤر  يةةة ئة سةةةوانيةكاندا هة كةةةى ثا نةةدةَلس لةية طةةةورةترين طة يةكةى ثاسةوانس يةك خبرَيتةوة، ثَيمواية 

 طرنطة ئةطةر ئيجازةم دةى ئاخر خاَل.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

هةةةموار ئاماد لةةةمان  نةةدامانس ثةر جةةةنابتان ئة ئةةةتوانن  شةةةهيدان، نا كاتةكةت تةواو بوو،  سةةاى  بةةؤ يا كةةةن  ةب
طةةةورةيان  كةةس  نةةاكرَين زوَلمَي ئةةةذمار  شةةةهيد  بةةة  ئةةةبن  شةةةهيد  جةةب  كةةاتس وا لةةة  نةةةى  سةةتس ئةوا ضونكة بة را
يةَةت  سةةةر ب شةةةيةمان ضارة ئةةةم كَي ئةةةوةى  لَيدةكةين، بة قانوون حةقس خؤيةتس هةموارَيك ئامادة بكةين، بؤ 

 ئَس نوقتةى نيزامس؟ فةرموو رؤذان خان.

 ان ابراهيم علي:بةِرَيز رؤذ
 بةِرَيزسةرؤكس ثةرلةمان.

نةةدَي 5( ثةيِروى ناظخؤ برطة )54ديظ ماددة ) بةةةر ه نةةَس  يةَةت كر نةةةك ب ( دةسةاَلتس جةنابيتةنة هةر ئاخافت
كةةؤىل 2( بِرطة )55سةياخانس ئاماذة ثَيكر كو ل ديظ ماددا ) شةةة ل ثروتو ئةةةو و بةةدةى  سةةةر  يةةارى ل  تةةو بر  )

شةةة بهيتة سرينَس ئةم نابينن ئةو  بةةةس وو بةةورة  جنابتة بِريار ل سةر دا ئةم بزانن ئةو وشة هات سرينَس، ب
ئةةةم  بةةورن  بةةداتن، ب سةةةر  يةةار ل  جةةةنابت بِر سةرؤكايةتس هةريم سةركةوتوو نةبوو هات طووتيَن مة نةديت، 
جةةةنابت  كةةةم  حةةةز د ئةةةم  سةةتووريية  يةةةكس دة كةةس دةزطا ضةةونكة وة طةةرن،  ثةةةيرةوى وةر مةجبوور بوين خاىل 

 (، زَور سوثاس 2( برطة ) 55ةر بدةن ديظ ماددة ) بِريار ل س
 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسني/ سةرؤكس ثةرلةمان:

 فةرموو كاك شاخةوان.
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 :رؤوف مصطفىبةِرَيز شاخةوان 
 بةريز سةرؤكس ثةرلةمان.

حةةوك  بةةة  مةةة  كةةرد وة ئَي شةةيان  نةةاوخؤ و ئاساي كةةانس  شةةينس هَيزة سةةس خانةن نةةة با مس ديارة بةشَيك لةو هاورَييا
يةةةعنس  خةةوازى،  تةةرين دا ئةوةى لة ليذنةى ناوخؤ وئاسايشني، هاورَييان باسيان كرد زؤرترين تةلةفؤن و زؤر

( 4خواستيان هةية بؤ مةسةلةى خانةنشينس هَيزةكانس ناوخؤ ئاسايش، من لَيرة ثَيشنيار ئةكةم لة مادةى )
لةةة بِرطةيةك زياد بكرَى بؤ خانةنشني كردنس هَيزةكانس ناوخؤ ئاسايش،  شةةةرحيةيةكن  نةةة  ئةةةوةى ئةوا لةبةر

كةةرَين و،  شةةني ب نةةدا خانةن بةةةن مامناو مةةةنَيكس تةقري لةةة تة كةةة  يةةة  راستيدا زؤر ماندوون وة ثَيويستيان بةوة
لةةة  ضونكة لةم ثرؤذة ياسايةى كة  هاتووة  باسس خانةنشينس هَيزةكانس ناوخؤو ئاسايش ناكات، ئةوانةى كة 

كةةةهاتووة  4َيدةكات تاكو ثلةى عميد و ئةوانة زياتر لة مادةى )ثلةى كارمةندَيك با بَلَيني دةست ث ئةةةوةى   )
هةةاتووة،  كةةة  لةةة ثرؤذة تةةةوة  سةةازييةكة ئةيطرَي سةةاى ضاك يةةةعنس يا سةةةرةوة،  بةةؤ  يةةوا  بةةة ل يةةة  نةةدى هة ثةيوة

نةةاوخؤو 4لةبةرئةوة ثَيشنيار ئةكةم لة مادةى ) كةةانس  نةةس هَيزة شةةني كرد بةةؤ خانةن يةَةت  يةةاد بكر يةةةك ز ( بِرطة
 ئةوة طرنطة زَور سوثاس بؤ هةموو اليةك دةستان خؤش بَيت. ئاسايش،

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 فةرموو كاك رَيظينط.
 بةِرَيز رَيظينط حممد حممد:

 بناظَس خودَى.
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

شمةرطا كرو دلسؤزيا خو راستس بومن ئةظ بابةتة طةلةكس خوش بوو سوثاس بؤ هةميا كو ئةوة ثةسندة ثَي 
يةةرى  نةةاظخؤ وةز يةةرى  بةةةرَيز وةز مةةة  هةةةظاَلني  سةةةريَين  ئةةةز دةردة ضةةةندة  هةةةر  كةةر،  يةةار  شةةمةرطا د بةةؤ ثي
بةةزانني  هةةةمس  ئةةةم  طةةةر  كةةةم  بةةاوةر د ئةةةز  بةةةىل  نةةة،  يةَةت وان ذ هة لةةةك معانات كةةو طة شةةمةرطةش د زامن  ثَي

خةةؤ دةردَى ثَي شةةمةرطة  نةةدى ثي مةةة هة كةةةس  غةةدوورة  ضةةةند مة شةةمةرطة  كةةة ثي حةةةتا نوو نةةزانينت  شةةمةرطا 
هةةةين  شةةمةرطةت  لةةةك ثَي يةةة طة ضةةَي بوو شةةمةرطةيَيدا  سةةتةمَس ثَي هةظاالن بَس داديةكة طةلةك مةزن ل ناظ سي
يةَةت  شةةتا زَيرةظان شةةمةرطا هَي لةةةك ذ وان ثَي لةةة طة نةةة ئي(تيما بةةس رووتبة ثَيشمةرطَيت شاخن بةىل حةتا نووكة 

ثةةاروةك كةةَس  كةةو رؤذة سةةةيدايةكن  طةةةهَس  بةةال بةر دةر كةةةم  يةَةت  يةَةرَى داخاز بةةةر ظ يةةة ذ  نةةانَس رةق ذى نةخوار س 
ظةةةكا  يةةارى هةنطا كةةةى ذمَير بةةؤ ية كةةةم  هةةةنطاوا ية هَيزَيت ثَيشمةرطة بَينة ناظ ظَس رَيكخستنَيدا يا تَيتة كرن 
شةةكؤيا  ئةةةم  بةةال  سةةان  بةةةىل دي شةةمةرطة ذدا  تةةا ثي نةةاظ وةزارة ضةةيتة  سةةازيَس د بةةةرةو ضاك طةلةكا باش بوو ثرؤذة 

شةةمةر نةةت ثَي نةةة مي بةةَينت   طةةة  شةةمةر  يةَةت ثَي ئةةةوى ناظ بةةال  نةةة  شةةمةرطة ما لةةةك ثَي شةةتا طة ثةةارَيزين هَي طاتيَس ب
سةةنوورَى  باخضةظان بةر دةرَى كةسةكس ثَيشمةرطة بيت بتةنس تفةنطا ل ملس بَيت بؤ ثاراستنا كوردستانس و 

كةةة دَي بةةن نوو شةةني  عةةدبن ياخانةن ئةةةظَيت دَى تةقا هةةةينَس  ئةةةظَيت  لةةةك  سةةتانَس طة تةةا كورد سةةةر وةزارة نةةة  ي
نةةة  كةةَس  هةةيض رؤذة كةةةس  سةةةدان  ثَيشمةرطةظة رجا دكةم بال بؤوى ناظةكس ترى بؤ بهيتة دانانَس، ضوونكس ب 
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نةةاظَس  يةةة ب سةةةرمايس ديت نةةة  يةةة  نةةانس ذ رةق خوار يةةةكس  نةةة ثار بةةوين  شةةمةرطة  نةةة ثَي يةةة  فةةةنط هةَلطرت ت
شةةكؤيا ثَيشمةرطةش هاتية خانة نشينكرن، بال ظانا ناظةكس ديزى بؤ به بةةةس  بةةدةنَس  بةةال  َيتة دانان ض دةنَس 

هةةوكَس ) تةةا د هةةةولَيرَى  لةةة  ضةةس  طةةةدا د مةةرؤظ بري كةةةذى  سةةنت نوو تةةة ثارا شةةمةرطا 100ثَيشمةرطةى بال بَي ( ثَي
نةةة  سةةةريةكا مةز ظةةة دةردة سةةيت ئة سةةيةك ب را يةةا تةك نةةة ل هَيظ فةةةنطَيت وان ل مليظة نةةة ت سةةةر جادَي يةةنن  دب

تنةك بؤ ثَيشمةرطا بَيتة كرن، ضوونكس ثَيشمةرطة رؤذانة طلةَييت وان داخازَيت كةين وةختةكَس زؤر رَيكخس
ئةةةو 80و 70بؤمة تَين هةم مة بةحسَين يةكةَين ) يةَةذَيت  مةةرؤظ ب طةةةر  ( كر ب راستس شتةكس باش نينة، ئة

طةةةر  مةةةزراوةكرن، ئة نةةة دا بةةةلكس نةهات خةةؤ  هةةةظالَيت  طةةةَل  مةةذيت  د طةةَس  شةةتمانية دةن شةةمةرطةكَس ني نةةة ثَي
كةةةيَين ) قوربانيا نةةاو ية طةةاظَيش ل  ظةةَس  حةةةتا  نةةة  مةةةزن وا سةةيالح و 80و  70هةرة  شةةمةرطا ب  بةةةى ثَي ( زؤر

سةةتينة  بةةةينس وادا نةرَيكخ نةةا  يةةة  كةةَس وان هة ضةكَين خؤنة زؤر بةيَس وان ب جلكَس خؤية طةلةكَس رةنطَس جل
فةةةق خةةةلكَس  ئةةةم  هةةةميَس  يةةنن  بةةةرزيَيت وان ن لةةة  كةةةمزة ث سةةةكَس  نةةة مةعاشس وان ذى هةر كة يةةت بووي رين 

سةةةرؤكَس  ثَيشمةرطة ذ هةمس كةسةكس ذ مةغدوورترن ذ بةر هةنديَ ذى داخازى دكةين وةزارةتا ثَيشمةرطة 
سةةتنا  بةةؤ رَيكخ كةةةن  لةةةزةكس ب خبةةؤن  مةةةكَس ىَل  شةةتيية خة سةةتانَس ط هةرَيمَس كو سةرؤكس هَيزَين لةشكرَى كورد

لةةة شةةينيةظة ذالَي ث نةةة ن يةةَس خا شةةمةرطة  ثَيشمةرطة ذاليَس مووضةي ذال سةةتس ذى ثَي ضةةوونكس ب را ظةةة،  بةرزية
بةةةناظَس  نةةة  لةةس ني لةةة م ضةةةك  نةةةبت  شةةمةرطة  ئةةةوى ثَي يةةذم  بةةارة ب ئةةةز دوو غةةدوورة و  لةةةكَس مة لةةة طة طة
تةةةكَس ل  مةةة وةخ ثةةارَيزين  شةةمةرطاتيا ب شةةكؤيا ثَي سةةتس   ثَيشمةرطاتيا نةهَيتة خانة نشني كرن، ضوونكَس ب را

بةةة ثَيشيا مةو ئةمس ذ واَلتةكَس دا دذين  سةةتس  مةةة ثَيوي يةَةدا  ظةةي وةالت يةةن ل  شةةةكا دذ ئةةةم ذ شؤر هَيشتا بةلكَس 
 ثةثَيشمةرطةى هةية، طةلةك سوثاس بؤ هةميا ذى.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 كاك هَيظيدار ئةطةر ثرسيارةكةت بكةى. 

 بةِرَيز هَيظيدار امحد سلمان:
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

ئةةةو )ئَيمة وةكو لي  ئةةةوةبوو  ( 220ذنةى دارايس لةطةل حوكمةت طفتووطؤمان كردبوو، هةموو شةرةكةمان 
طةةووت ) مةةان، 80هةزارةى هَيزى ئاسايش و ناوخؤ مةدةنس بَيت بة ئَيمةيان  تةةة طو سةةتا كةوتوونة هةةةزار، ئَي  )

تةةةة يةةةان  تةةةةوة؟  نةةةاوخؤش دةطرَي سةةةايش و  يةةَةزى ئا مةةةة ه يةةةا ئة كةةةةين ئا يةةةس دة لةةةةوةزيرى دارا يةةةة داوا  نيا بؤ
نةةدا   مةدةنيةكانة؟ داوا لةبةرَيز وةزيرى ناوخؤش دةكةين ئةو روون كردنةوانةى  لةسةر ثاسةوان بؤ ئَيمةيا
ئةةةم  بةةؤ  سةةوثاس  كةةةن،  سةةةر دة تةةة ضارة ئةةةم بابة ضةةيية،  يةةان  كةةة روئيا تةةةوة  يةَةرة روون كا يةةس ل لة ليذنةى دارا

 دةرفةتة. 
 ن/ سةرؤكس ثةر لةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

كةةة بةةةرَي  نةةةوة،  يةةس ئة وَيني سةةني دوا كةةان ئةنوو كةةة ناوة مةةة  نةةاوخؤ ئَي يةةرى  شةةمةرطةو وةز يةةرى ثَي زان وةز
 خوَيندمةوة بؤ قسةت نةكرد، فةرموو د. زَيدان.
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 بةِرَيزد. زَيدان رشيد خان اودل:
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

سةةةكردن، تَي  شةةَيوازى ق سةةةر  يةةة لة شةةةم ني كةةةس مب كَي ئةةاخري  لةةةو داوا دةكةم هةمووكات  نةةيش  يةةةكانس م بين
هةةةموومان  مةةةش  كةةرد، ئَي شةةةيان  ئةةةو بة سةةس  ثةةوختس با بةةة  كةةارامن  بةةةى هاو سةةتس زؤر يةةة بةرا شةةة طرنطة بة
كةةورت  يةةةكامن زؤر  مةةن تَيبين نةةاوخؤ،  سةةس  سةةايش و ثؤلي كةةانس ئا شةةمةرطةو هَيزة مةةافس ثَي لةةة  كةةارين  داكؤكي

مةةاذة دةكةمةوة، ضونكة بةشس هةرةزؤرى ئاماذةى ثَيكراوة، يةك لة تَيبيني ضةةوارةم ئا ةكامن ئةوةية كة خاَلس 
بةوة كراوة ثَيويستة دةستنيشان كردنس ذمارةى ثاسةوانان بؤ بارةطاو دامةزراوة حيزبيةكان، ئةوةى كة زؤر 
طةةةورةو  هةةةرة  طةةاى  طرنطة لَيرة كة ذمارةى بارةطاكان و حة س بارةطاكانيش جياوازى هةبَيت لة نَيوان بارة

يةَةت و، تا دةطاتة بارةطاى خوارةوة شةةان بكر سةةت ني ، ذمارةى ثاسةوانةكان ديارى بكرَيت وة شوَينةكانيشيان دة
نةةاوخؤ  شةةس  سةةةربازى و ئاساي سةةانس  كةةان و بةرثر هةروةها ذمارةى ثاسةوانس ثارَيزطارى لة خاوةن وةزيفة بااَل

سةةة سةةَس  هةةةر  رؤكايةتييةكة لَيرة زؤر طرينطة، ئَيمة لةنَيوان دوو كةوانة ئةو بةرثرسة بااَليانة بنووسني كة 
كةةان،  شةةمةرطة و دادوةرة نةةاوخؤ و ثَي تةةةكانس  مةةةنس وةزارة يةةران و ئةجنوو كةةارى وةز كةةان، بري يةةدةن وةزيرة زائ
ضةةينة  ئةةةو  بةةؤ  كةةة  يةَةت  مةةاذةى ثَيبكر يةَةرة ئا سةةتة ل طةةة، ثَيوي ئةطةر هةر اليةنَيكس تريش هةبَيت كة زؤر طرين

طةةةى دووةم ثاسةوانس تايبةت دابني بكرَيت و، خاَليكس تر كة ئَيجطار ط تةةة بِر رينطة بةراستس ثَيمخؤشة بكرَي
بةةةناوى  تةةةكان،  لةم خاَلةدا ئةويش طةرَِانةوةى سةرجةم ئةو ثَيشمةرطةو ثؤليسانةى كة دراوة بةكةسة تايبة
شةةمةرطةو  ئةةةو ثَي سةةتة  يةةة ثَيوي يةَةنن، بؤ كةةارى دةه بةةة  بةةةت  مةةةتكردنس تاي بةةؤ خز يةةةتس  يةةةكس كؤمةاَل هةةةر ثا

بةة كةةس ثؤليسانة بةكارهَينانيان  سةةةر ميال نةةةوة  بةةةتس و بطةرَي مةةةتس تاي بةةؤ خز نةةةك  يةَةت  شةةتس ب مةةةتس ط ؤ خز
يةكةى ثاسةوانس، ضونكة ئَيمة دةبينني لة دةيان شوَين و لةدةيان كةسايةتس ضةندين ثاسةوانس بَس ذماريان 
يةةة وا  يةةة، بؤ شةةيان ني يةةةتس و سياسي شةةةيةكس كؤمةاَل هةةيض كَي يةةان و  بةةةتس خؤ نةةدى تاي بةةؤ بةرذةوة يةَةدراوة  ث

لةةة ثَي شةةتطريى  يةَةرةدا ث سةةةوانس، ل كةةةى ثا سةةةر ية نةةةوة  شةةمةرطانة بطةرَي سةةةوانانةو ثَي ئةةةو ثا ويستة سةرجةم 
هةةةموو  لةةة  ثةةؤليس  شةةمةرطةو  بةةةرطس ثَي قسةى كاك ياسني دةكةم سةبارةت بة جل و بةرط، ثَيويستة جل و 

كةةاك ثَي مةةان و  كةةاك لق نةةاو  كةةاك زا هةةةظااَلمن  لةةة  شةةتطريى  كةةاك كوردستاندا رَيك خبرَيت و ث نةةزارو  كةةاك  شةةةواو 
 كاروان سةيا خان و دكتؤرة طةالوَيذ دةكةم، سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 وةزيرى ثَيشمةرطة و وةزيرى ناوخؤ كةرةم كةن. 

 ثَيشمةرطة: كاروباري وةزيرى /امساعيل عبداهللبةِرَيز شؤرش 
 بةناوى خواى بةخشندةو ميهرةبان. 

 رؤكس ثةرلةمان.بةرَيز سة
ئةةةو  بةةؤ  سةةؤزيتان  شةةس دل يةَةت، ثةرؤ سةةا  ب شةةتان  ئةةةزامن لة نةةدوون  هةةةموو ما بةةاش،  شةةةوتان  ئَيوارةتان باش يا 
مةةن  قةةديرة،  مداخةلةو ثَيشنيارة جوانانةى بؤ هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستان و هَيزةكانس ناوخؤ كرا جَيس تة
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كةةة ئةمةوَى لةوةوة دةست ثَيبكةم ئةم بةشس ضوارةم، يةعنس جو سةةازى  نةةس ضاك يةةةكس فراوا لةةة ثرؤذة كةةة  زئَي
سةةةرؤكايةتس  سةةتان،  هةةةرَيمس كورد مةةةتس  لةوةزارةتس ثَيشمةرطة بة هاوكارى و هةماهةنطس و ثشتيوانس حكو
هةةةنطاوى  ضةةَيت وة  بةةةرَيوة ئة تةةووة  خةةؤى طر لةةة  هةرَيمس كوردستان و دؤستةكامنان كة ضوارضَيوةى فراوانس 

شةةةوة  ضةةؤتة ثَي مةةةيا  لةةةو بةرنا لةةةمادةى جةةديش  مةةدا  خةةاَلس يةكة لةةة  كةةراوة  بةةاس  يةَةرة  كةةة ل شةةس  ئةةةو خااَلنة
يةَةزى  سةةةلةى ه كةةة مة سةةان  يةةة ئين عةةةيب ني هةةيض  نةةةخرابَس،  يةةا رَيك بةةَس  شةةتَيك رَيكخرا سةةةلةى  مةةدا، مة يةكة
ئةةةو  يةةة  شةةتيمانس نةياتوانيبا رَيكنةخراو شتَيكس عةيبة نيية، عةيبة ئةوةبوو كة ئةو هَيزانة وةكو هَيزى ني

ثةةريؤز كةةة  نةةاغَيكس زؤر ئةر لةةة قؤ شةةتا  حةةةفتاو هة كةةانس  كةةةن، هَيزة بةةةجَس ى ب جةةَس  شةةانييانة  سةةةر  كةةة لة ةى 
شةةتيوانةكان و  شةةمةرطة وة ث كةةانس ثَي لةةة هَيزة يةةان  نةةةو هاورَيكان سةةةختدا ئةوا نةةاغَيكس زؤر  لةةة قؤ سةةناكا،  تر

شةةاناز يةةا  كةةةن وة دن مةةار ب سةةتان تؤ خةةةَلكس كورد بةةؤ  شةةانازى  طةةةورةترين  يةَةوة خؤبةخشةكان توانيوويانة  يان ث
يةةةتس  لةةةكَؤَل مرؤظا طةةةورةيان  سةةية  ئةةةو مةتر بكات وة لة جياتس دنياش شةرى تريؤرستانس داعش كردووةو، 
سةةيان  مةةس زؤرةوة با قةةديرو ئي(زا بةةة تة ئةةةبَس  ئةةةكرَيت  نةةة  كردؤتةوة وة لة هةر شوَينَيك كة باسس ئةو هَيزا

كةةورى،  بكرَيت، بةاَلم بَس طومان ئةو هَيزةشس ئةركس قورسس لةسةر شان كةةةم و  نةةةو  بوو بةدةر نيية لة رةخ
سةةتانيمان  يةةةكطرتووى كورد كةةس  بةةةين هَيزَي هةةةوَل  مةةة  كةةة ئَي يةةة  بةةؤ ئةوة سةةازية  ثةةرؤذةى ضاك لةبةرئةوة ئةم 
لةةة  سةةتان  كةةة كورد لةةةوةى  شةةَيكة  سةةازيية بة هةبَيت، ضونكة ئَيمة هةميشة بامسان كردووةو و ئةم ثرؤذة ضاك

طةةةورةتر يةةةكَيتس  لةةة  طةةةورةترة،  يةةزب  طةةةورةترة، ح كةةة  كةةانس  هةةةموو هَيزة لةةة  طةةةورةترة،  ثةةارتس  لةةة  ة، 
نةةة  بةةةَلكو ئةوا يةةا،  شةةت نا بةةة كو خةةؤى  كةةدا،  نةةاوى حيزبَي لةةة ثَي ئةةةدا  شةةت  بةةة كو خةةؤى  كةةة  شةةمةرطةيةك  ثي
كوردستانيان ال ثريؤز بووة، ثارَيزطاريان لَيكردوةو طيانيان بةخشيوة، ئةوانة كةرامةتس تاكس كورديان بةالوة 

ضةةَيوةية موهيم بووة، ث لةةةو ضوار مةةة  ئةةةبَس ئَي يةةة  شةةيوة، بؤ يةةان بةخ بةةووة طيان تةةاكس كورد اراستنس كةرامةتس 
مةةايس،  بةةة رَين ئةةةبَس  مةةة  كةةة ئة باسي ئةم هَيزانة بكرَى، ئةوى ترى كة وةكو و  ئةمة يةكةم هةنطاوة لةوةيا 

سةة بةةةرَيزتان ق بةةة ئةبَس بة ياسايةك بكرَى، هاتؤتة ناو ئةم ضوارضَيوة ياساية و، ئَيوة  جةةوانس و  بةةة  ةتان زؤر 
فراوانس و بة قوَلس لةسةر كرد، ئةو خااَلنةى ترى كة باستان كرد مةسةلةى من ئةمةوَى ثَيتان بلَيم لَيرةوة 
نةةةدراوة،  يةةان ثَي حةةةقس خؤ كةةراوة وة  بةةةر  بة هةموو ثَيشمةرطةى كوردستان بَلَيم كة فيعلةن ناهةقيان بةرام

حةةةتييان زؤرة، ثَيو شةةةيان زؤرة نارة يةةةكس كَي يةَةت، ئريادة سةةةر بكر شةةةكانيان ضارة كةةة كَي يةةة  بةةةوة هة سةةتيان  ي
نةةةى  ئةةةو كؤبوونةوا هةةةرَيم،  سةةةرؤكايةتس  لةةة  بةهَيزيش هةية،  هةم لة حكومةتس هةرَيمس كوردستان، هةم 
نةةس  سةةةر كرد كةةة ضارة ئةةةكرَى  سةةت  بةةةهَيزة هة ئةةريادة  ئةةةو  نةةة  شةةمةرطة كردووما تةةس ثَي مةةة وةك وةزارة كةةة ئَي

لةةة  شةةةكانيان  لةةة كَي بةةةرطيان،  جةةل و  لةةة  ضةةةكيان،  لةةة  شةةقيان،  شةةوَينس مة كةةةو  لةةة بن نةةةوةيان  طةةاى حةوا جَي
ثةةَس  ميزانيةيان، هةموو ئةوانة خراوةتة ضوارضَيوةى ئةو ثرؤذانةوة كة تؤ هَيزَيك بيةوَى ئةركَيكس قورسس 

ئةةةو  سةةاش   سةةتة بةيا كةةة ثَيوي يةةة  شةةس هة مةةان مافي بةةَس طو سةةتانة،  خةةاكس كورد نةةةى بسثَيرى كة ثاراستنس  مافا
ضةةةى  مةةةودا موو نةةةكراوة، لة بةةةجَس  جةةَس  سةةاية  بةةةو يا شةةمةرطة  ضةةةى ثَي ضةةس موو سةةةلةى بؤ يةَةت، مة رَيكخر

مةةةادةى ) لةةةة  سةةةاية  ثةةةرؤذة يا ئةةةةم  شةةةةمس  شةةةس شة لةةةة بة شةةةبةختانة  كةةةة خؤ يةةَةت  تةةةا بكر شةةةمةرطة هاو ( 6ثَي
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هةةةر خةةؤرانس  ضةةة  سةةةرجةم موو فةةس  ضةةةى وةزي شةةان و موو لةةةو ناوني سةةتنةوةى ث ضةةوونةوةو رَيكخ لةةة ثَيدا َيم 
يةةة  ثةةةيِرةو رَينماي سةةا  يةَةس يا بةةة ث نةةاوخؤ  شةةس  كةةانس ئاساي شةةمةرطايةتس هَيزة سةةتانس ثَي بوارةكانس خزمةتس شار
خةةؤ  كةةة  تةةةوة،  كارثَيكراوةكان رَيكخستنةوةى لة ضوارضَيوةى وةزيفةى طشتيدا، يةعنس لةمةشدا تاكيد كراوة

سةةتان  ضةةونكة كورد شةةة،  نةةس كَي بةةرو رَيكخستنةوة بةشَيكة لة ضارةسةر كرد نةةةو زة يةَةزة فراوا بةةةم ه سةةتس  ثَيوي
يةَةزى  كةةة ه شةةوودا  نةةةى ثَي لةةة كابي يةةة  زةبةنطةى ثَيشمةرطة نيية، بِريارَيكس حكومةتس هةرَيمس كوردستان هة
سةةتنة  خةةؤ رَيكخ ئةةةم  يةةة  يةةةعنس بؤ كةةردووة،  يةةارى  سةةتانس د شةةمةرطةى كورد يةَةزى ثَي سةةتة، ه شةةمةرطةو ثَيوي ثَي

يةَةزةى د ئةةةو ه ضةةَيتة  كةةة ئة لةةةوةى  شةةَيكة  ضةةةند بة سةةتان،  يةةاى كورد سةةتس جوطراف يةَةس ثَيوي بةةة ث كةةراوة  يةةارى 
كةةرا،  بةةاس  كةةة  يةةة  ثَيشمةرطةى ثَيويستة بةو شَيوةية رَيك ئةخرَيتةوانَس وة بةو شَيوةية ئةوى ترى كة زيادة
كةةة  طةةرياوة  شةةمةرطة  لةةة ثَي كةةس زؤر  سةةايةيا رَيزَي ثةةرؤذة يا لةةةم  يةةةعنس  شةةمةرطةية،  يةَةزى ثَي سةةةر ه سةةةوان لة ثا

يةةا سةةةوان ج يةةةى  ثا ئةةةو ثريؤز يةةة  يةةة، بؤ شةةمةرطة زؤر زؤر جيا ئةةةركس ثَي سةةةوان لة ئةةةركس ثا تةةةوة  ئةكرَي
قةةةرَيكس  كةةة م يةةةتس  كةةة ئةرك ثَيشمةرطة كة ئةركس ثاراستنس خاكس كوردستان جيا كراوةتةوة لةطةَل ئةوةى 

سةةتا خ نةةة ئَي ئةةةكا، ئةوا بةةااَل  لةةة  سةةايةتيةكس ث لةةة كة هةةةمان حيزبس يان مقةرَيكس ئةمنس يان ثارَيزطارى  يةةان  ؤ
هةةةموو  سةةةوان و وة  ئةةةبَس ثا يةةة  سةةةوانة، بؤ وةزيفة ئةكةن بة ناوى ثَيشمةرطةوة هةر ثَيشمةرطةية، بةاَلم ثا
تةةةوة،  يةةا ئةكرَي شةةمةرطة ج لةةة ثَي شةةمةرطة  يةَةزى ثَي شةةمةرطة و ه ئةوانةى كة ئةرك خراوةتة سةر وةزارةتس ثي

اوة، دَلنيايان ئةكةم  سةرؤكايةتس حكومةت تا ئَيستا نةكر 2017ئةوةى كة تةرقية من ئةوانةى راستة هي 
سةةةلةى  سةةةر مة كةةرا لة بةةاس  كةةة  يةَةك  تةةةوة، خاَل بةةؤ ئةطةرَي لةةةكانيان  يةةة ث لةةةم حةفتة كةةة  يةَةداوين  بةةةلَينيان ث
يةةةكس  مةةان فةترة ئةةةطريَيت، بَيطو شةةمةرطة وةر ئابوونةى حيزبس خؤشةويستان بيست، سس ساَلة ئابوونة لة ثَي

سةةايش ئةوَيت ئَيمة كة دةست بةكاربوو ضةةَيوةيةكس يا كةةات ضوار بةةس ب نةةةى حيز ئةةةوةى ئابوو ين بريارمانداوة 
طةةةَل  ديارى كراوة كة سزا ئةدرَي و ئةيدةين بة دادطاى سةربازى، لةبةرئةوة يةعنس ئةبَس ثشوو درَيذ بني لة
مةةة  كةةة ئة كةةردووة  مةةان  مةةة ئينزار بةةةاَلم ئَي كةةةين،  عةةدامس نا ئةمةيا خؤ يةكس كة ئابوونةى حيزبس وةرطت ئي

يةَةت ئ بةةوَل ناكر قةةةن ق سةةس موتلة سةةزادانس سيا سةةتاندا وة  ةبَيت كؤتايس ثَيبَيت لة ناو هَيزى ثَيشمةرطةى كورد
نةش بووة، ضةند حاَلةتَيك بووة نةمانهَيشتوة ئةوة ببَس ضارةسةرمان كردووة، لةبةر ئةوة ئةركةكة قورسة 

ئةة سةةؤزانس  هةةةموو دل بةةة  لةةةمان كَيشةكانيش زؤر بووة كةَلةكة بووة ثَيويستمان  بةةة ثةر يةةة،  شةةتيمانة هة ةم ني
لةةة  هةية، بةهةموو موئةسةساتس تر هةية كة هاوكارمان بن، بؤ ئةوةى بتوانني ئةو هَيزة كوردستانيةى كة 
بةةة  يةَةت  سةةتان داب ئةةةمِرؤى كورد سةةتيةكانس  ئةةةرك و ثَيوي سةةتس  لةةة ئا سةةتان و  خةةةَلكس كورد خةةوازى  سةةتس دا ئا

بدةين دوور لة ئيستيفزاز، دوور لةوةى كة هَيزةكانس تر وا  هةموومان ثَيكةوة وة بةشَيوةيةك هةوَلس جدى
يةَةت  يةةةكطرتوو ب لَيبكةين ئةو ضوارضَيوة ياساييةى كة دائةنرَيت، بؤ ئةوةى هَيزَيكس كوردستانيمان هةبَيت، 
شةةس  يةةان بةخ سةةتانا ط ثةةريؤزى كورد خةةاكس  نةةاوى  لةةة ثَي سةةيةكةى  مشةةة ئةسا وة ئةو هَيزة وة ثَيشزيش و  درو

ئةةةو كةةات،   تةةس ب ضةةَيوةى وةزارة لةةة ضوار خةةراون  سةةتا رَيك كةةة ئَي نةةةى  ئةةةو هَيزا هةةةموو  طةةةَل  مةةة لة تةةرى ئَي ى 
سةةازيةدا،  ثةةرؤذة ضاك ئةةةو  نةةاو  لةةة  ضةةوكن  جةةوزئس ب هةةةموو  ثَيشمةرطةدا، ئةوةى كة كاك بكريش باسس كرد كة
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وةكو ووةان  بَيطومان ئةو عةقيدةية ئةبَس دروست بكرَي و بةردةوام ثةرةمان ثَيداوة كة ثَيشمةرطة يةعنس
شةةمةرطةدا  تةةس ثَي ضةةَيوةى وةزارة لةةة ضوار شةةمةرطةش  سةةتان ثَي خةةةَلكس كورد حيزب ميكانيزمَيكة بؤ خزمةتس 
يةةة،  شةةوَينَيكس كة لةةة  شةةمةرطة  ئةةةركس ثَي يةةة،  شةةوَينَيكس كة لةةة  يةةزب  يةةةعنس ح فةةراوانزة،  ئةركةكةى قورسزو 

خةةةَلكس  تةةاكس  شةةياركردنةوةى  تةةاك و و ثةةةروةردةكردنس  كةةةى  يةةزب ئةركة شةةمةرطةى ح بةةةاَلم ثَي سةةتانة،  كورد
مةةةتَيكس  سةةةاَلتس حكو يةَةر دة لةةة ذ يةَةت وة  يةَةك خبر شةةمةرطةدا ر تةةس ثَي ضةةَيوةى وةزارة لةةة ضوار ئةةةبَس  سةةتان  كورد
ئةةةم  مةدةنس دميوكراتس دابَيت، بؤ ئةوةى هيض كاتَيك ياساكانيش هاوتا بكرَين بةخزمةت بكرَين، بؤ ئةوةى 

طةةة هَيزة لة هيض ملمالنَيكس سياسس لة ناو يةَةت رةن خؤدا نةتوانرَيت ئاسان بةكاربهَينرَيت و بةشدارى ثَس بكر
يةةابن  كةةةم دَلن سةةس نة طةةةر با شةةتيك ئة ثَيم واية بةشس زؤرى خاَلةكان من باسم كردووة، يةعنس رةنطة ئةطةر 
شةةتيوانس  كةةارو ث يةةةوة هاو شةةوو درَيذ بةةة ث شةةةو و رؤذ  ئةوانةى كة هةموو ئةوةى ئةو ئةركةى طرتؤتة ئةستؤ 

يةةة زؤريشم سةةتاندا هة تةةاكَيكس كورد هةةةموو  ان هةية، ئةوة لة دَل و دةروونس هةمومانداية لة دَل و دةروونس 
كة هَيزَيكس مةشق ثَيكراوى ثر ضةكس يةكطرتووى كوردستانس بتوانَس، بَس طومان ئةو هَيزانةى ثَيشووتريش 

سةةتانيان ث خةةاكس كورد لةةةوةى  كةةةوتووة  نةةةوَى شانازى طةورةيان فيداكارى طةورةيان بةر مةةة ئةما سةةتووة، ئَي ارا
بةةة ) هةةةزار )200ئةوةى كة  بةةة 300(  لةةةوة  كةةةمز  مةةةودوا بة ثةةارَيزراوة، لة سةةتان  شةةمةرطة كورد هةةةزار ثَي  )

هةةةموو  سةةتؤ وة  تةةة ئة شةةتيمانيية بطرَي هَيزَيكس مةشق ثَيكراوى بة تواناى ثر ضةككراو بتوانَس ئةو ئةركة ني
ئةوةى كة شةهادةي هةية، راستة قسةيةك كرا كة ثَيشمةرطة ئةو مووضةو هاوتاكردنس مووضة و دةرماَلة و 

كةةة  كةةرَى،  سةةاب دة بةةؤ ح لةَةةى  يةةان دةرما لة كاتَيكدا كة خانةنشني ئةكرَين رةنطة شةهادةى بؤ حساب دةكرَى، 
ئةمة بةراستس ثَيضةوانةى هةموو ياساو رَيسايةكة، نازامن حيكمةت و عيربةت ضيية لةوةى لة ئَيستايا خؤى 

سةةتا ثَيويستس ثَي بةةؤ ئَي ضةةس  يةةةعنس بؤ سةةتس،  يةتس، مناَلس ثَيويستس ثَييةتس بؤ بةهَيز كردنس هَيزةكةت ثَيوي
شةةةرى  نةةةك  كةةة  يةَةت  بؤى سةرف ناكرَيت؟ كة تؤ ثَيويستة ئةم هَيزةت هَيزَيكس ئةمةنة بةهَيزو يةكطرتوو ب

مةترسيةكامنا ىَل دوورخاتةوة،  ثَيبكةى، ئَيمة نامانةوَى ئةو هَيزة يةكطرتوو بؤ شةِر، بةَلكو دةمانةوَى شةِرو
سةةيةكانت ىَل  يةَةت مةتر ضةةةك ب ضةةةند ثر يةَةت،  بةةةهَيز ب ضةةةند  يةَةت،  يةةةكطرتوو ب ضةةةند  يةَةزة  ئةةةم ه ضةةونكة 
نةةة  ئةةةبَس ئةما يةةة  كةةا، بؤ طةةةورةو ب سةةس  شةةس مةتر طةةة توو يةَةت رةن شةةَيوةية ب بةةةم  ضةةةند  بةةةاَلم  دووردةخاتةوة، 

ئةةةو نارةحة هةةةموو  يةَةت وة  سةةةر بكر سةةا ضارة ئةةةناَلَينَس،  هةةةمووى بةيا سةةتييةوة  شةةمةرطة بةدة نةةةى ثَي تييا
ئريادةى بةهَيز هةبَيت، بؤ ئةوةى ضارةسةر بكرَيت، كيشةى زؤرى تر هةية كة  2020ئومَيدم واية لة ساَلس 

تةةس  لةةة وةزارة كةةة  يةةةى  ئةةةوة ثِرؤذة من نامةوَى باسي بكةم، دةستان خؤش بَيت ئَيوة زؤرتان باس كرد، بةآلم 
لةةة  (39ثَيشمةرطة هةية ) كةةة  يةةارى يةكَي يةةةكطرتوى ذمَير يةةةكس  نةةس يةكة سةةت كرد ثرؤذةية، يةعنس ئةم درو

يةةةكس  نةةس يةكة سةةت كرد ئةةةوا درو نةةةكرَيت،  تةةةواو  مةةة  شةةانس ئة بةةة  شةةان  كةةة  طةةةر ئةواني ثرؤذةكان، يةعنس ئة
كةةات،  سةةةر ب شةةة ضارة نةةدَيك كَي طةةة هة حيسابس سي(رَيك نيية بةمة هَيزَيكس تؤكمةى نازامن ضس هةبَيت، رةن

يةةة بةاَل كةةا، بؤ سةةةر نا سةةتانس ضارة نةةدةى كورد كةةس ئاي سةةتان و هَيزَي شةةمةرطةى كورد يةَةزى ثَي م كؤى كَيشةكانس ه
 جارَيكس كة سوثاس تان ئةكةم و دةستان خؤش.
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان: بةرَيز د.رَيواز فائق حس
ئةة كةةةتان  سةةةوانس ئاليةتة بةةاس فةرموو وةزيرى ناوخؤ، بة دياريكراوى لة يةكخستين يةكةكانس ثا بةةؤ  ةوةمان 

 بكةى سةرةتا ببورة.
 وةزيرى ناوخؤ:  /امحد خالد بةِرَيز رَيبةر

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
ضةةوارةم  شةةس  سةةةر بة سةةَيك لة هةةةر كة سةةتان،  لةةةمانس كورد بةةةرَيزى ثةر ئةو كاتةتان باش، بةرَيزان ئةندامانس 

درَيكة لة مَيذوو، ناوى ثَيشمةرطة قسة بكات ئةطةر باس لة ثَيشمةرطة نةكاتن مافس خؤى ثَينةدات، ئةوة غة
بةةارانني،  دةكا، ئَيمة هةموومان يان كورى ثَيشمةرطةين يان كض و كورى شةهيدو ئةنفال و جينؤسايدو كيميا
مةةةتس  لةةة حكو يةةن وة  يةةةك را كةس لةسةر كةس شتَيك زياد ناكات، ئةوانةى لةو هؤَلة دانيشتوون هةموومان 

يةَةك يةةةكس ر بةةة ثِرؤذة سةةتان  تةةيم  هةةةرَيمس كورد يةةةك  كةةو  ئةةةوةى وة بةةؤ  يةَةوة،  مةةةت ئ تةةة خز يةَةك هاتوينة و ث
بةةةرزمان  هةةةمومان  كةةة  كةةات  نةةة ب ئةةةو دروومشا مةةةتس  كةةة خز ضةةوَينني  يةَةك دةر هةردووالمان شتَيكس رَيك و ث
سةةؤزى  نةةدووبوون و دَل خةةةبات و ما سةةايةى  لةةة  مةةة  كةةة ئَي كردؤتةوة وة خزمةتس ئةو ضني و توَيذانةش بكات 

يةَةزو  ئةوان ئةمِرو بة ئازادى يةةة ر كةةةين، بؤ مةةان دة كةةةكانس خؤ لَيرة دانيشتووين، كة موومارةسةى ماف و ئةر
بةةؤ  يةةةك  سةةؤزى هةموال كةةران وة دل بةةاس  يةَةرة  ئةةةمِرؤ ل كةةة  ضةةوونانةى  ئةةةو بؤ هةةةموو  بةةؤ  يةةة  قةةديرمان هة تة
هةةةموومان  سةةس،  نةةدانيانس سيا سةةايدو زي تةةةو جينؤ شةةةهيدان و ثةككةو لةَةةى  شةةمةرطةو بنةما بةةة ثَي بةةةر  بةرام

يةةةك بةةة  لة سةةةبارت  كةةةين،  يةةاتر ب مةةةتَيكس ز كةةة خز ئةةةوةى  بةةؤ  كةةةين،  ئةةيش دة سةةتة  يةةةك ئاِرا نةةةين وة بة خا
بةةاش  نةةاغس  غةةداش قؤ طةةةَل بة بابةتَيك كاك شؤرش رةنطة لةبريى ضوبَينت ئَيمة لة سةر بابةتس ثَيشمةرطة لة

ضةةة يةَةراق، هةر يةةةى ع سةةةر ميزان شةةةكردن لة بةةؤ موناقة بةةوو  ضةةوو  كةةة  شةةاندةى  ئةةةو  ثةةَيش و لةةة ضةةووينة  ندة 
سةةاَلس 68) 2019ميزانييةى لة  ئةةةم   2020( مليار دينار ضةسثَيندرا بوو، بةاَلم هيضيان خةرج نةكرد بؤ 

تةةوانراوة ) شةةبةختانة  يةةةكان 76خؤ يةةوادارين ثةيوةندي يةَةت و، ه سةةبيت بكر كةةة تة لةةة ميزانيية نةةار  يةةار دي ( مل
شةةمةرطة  لةطةَل بةغدا لة ئاستَيكس وادابن و بارودؤة طوجناو بَيت، بؤ ئةوةى يةةانس ثَي يةةةكان برا سةةتة داراي شاي

ئةةيش  بةةةت  ئةةةو با سةةةر  جةةدى لة كةةة بة لةةةوةى  لة كاتس خؤى بطات وة حكومةتس هةرَيمس كوردستان ثابةندة 
بةةةتس  هةةةموو با مةةة  نةةة، ئَي سةةةيةكس بةرفراوا سةةازى ثرؤ سةةةى ضاك بةةةرَيزان ثرؤ كةةات،  بةةؤ ب كةةارى  كةةات وة  ب

طةةة تةةةوة، ئة ضةةوارةم كؤنةكردؤ شةةس  لةةة بة سةةازميان  لةةةبوارى ضاك كةةةين، ض  شةةمةرطة ب بةةوارى ثَي لةةة  بةةاس ض  ر 
تةةس  لةةة وةزارة سةةتا  كةةة ئَي يةةةى  ئةةةو ثرؤذة لةةةوة  فةةراوانزة  بةةةر  سةةةكة  كةةةين، ثِرؤ نةةاوخؤ ب شةةس  هَيزةكانس ئاساي

سةةتنةو سةةي يةكخ تةةةنها با يةَةرة  كةةراوة، ل ةى ثَيشمةرطة هةية لة سةرضاكسازى طةورةترة لةوةى كة تةنها باسي 
بةةوارى ة، يةكة ذمَيركارييةكان كراو هةةةركاتيك  كة هؤكارى سةرةكس ضاكسازيية لة ناو هَيزةكانس ثَيشمةرطة، 

هةةةرَيمس  ذمَيريارى يةك خرايةوة، سةرضاوةى داهاتس ثَيشمةرطة و ثَيشمةرطة تةرةف بوو لةطةَل حكومةتس 
يةةةتس كوردستان لة وةرطرتن لة ئةرك و فةرمان، ئةو كاتة ضاكسازى بنةرةتس دروست دةبَينت و جَيطايس خؤ

لةةة  طةةة  نةةةخراون، بَيج كةةة رَيك كة دةست خؤشس لة هةموو ئةو يةكانةى حةفتاو هةشتا هةموو ئةو هَيزانةى 
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لةةة  يةةان  سةةتس خؤ بةةة ئا بةةوون  شةةدار  هةةةموويان بة نةةةخراون و  يةةة رَيك تةةريش هة يةكةى حةفتاو هةشتا هَيزى 
يةةةن  سةةةثَيندراو لةال سةةس  شةةةرى نةطري لةةة  سةةتان  هةةةرَيمس كورد لةةة  كةةردن  طةةارى  سةةتس، ثارَيز ثةةةكانس تريؤر طرو

مةةة  ئةةةو ئةندا يةةس و  نةةةى دارا طةةةل ليذ كةةرد لة مةةان  طةةؤى زؤر نةةاوخؤ طفتو تةةس  بةةة وةزارة نةةدة  كةةة ثةيوة بابةتس 
سةةيار  كةةة ثر ضةةاوة  بةرَيزانةى كة لةوَي بوون ثرسيارةكانس كة ئَيستا دووبارة ورووذَيندرانةوة لة هةمان سةر

هةةةر طاى خؤيةتس و نيدةكرَينت نيطةرانس ئَيوة كة لة جَي سةةتان  هةةةرَيمس كورد مةةةتس  طةرانس ئَيمةش لة حكو
هةةةرَيمس  لةةة  سةةةوانس  بةةوارى ثا سةةتنةوةى  بةةؤ رَيكخ كةةرد  تةةان ثَي بةةةرَيزتان ئاماذة كةةة  يةةة  ئةةةم هؤكارانة بةةةر  لة
مةةس  نةةةتوانني وةاَل مةةة  كةةرَينت ئَي مةةة ب كةةرَينت ئَي كوردستان، بةحةقيقةت رةنطة ئَيستا ثرسيار لة هةريةكَيك ب

سةةت و  ،ند ثاسةوان لة هةرَيمس كوردستان هةيةئةوة بدةينةوة كة ضة سةةس شة يةكَيك لة ئةندامانس بةرَيز با
سةةت  ضوار هةزارى كرد من نازامن ئةو ذمارةييةى لة كوَى هَيناوة، بةالم ئَيمة ناتوانني ئَيستا ذمارةيةكس درو

ئةةةر ضةةونكة  يةةة،  سةةةوانيةتس و بة ئَيوة بدةين كة بة خةَلكس كوردستان بلَيني كة ئةوةندة ثاسةوانة هة كس ثا
لةةة  يةةة  ثَيشمةرطةيايةتس كرَيكارى و خزمةتكارى تَيكةالو كراوة مةبةستس ئَيمة لة ثَيشكةشكردنس ئةو  بِرطة
سةةةوانس و  شةةمةرطاييةتس و ثا ئةةةركس ثَي كةةة  يةةة  بةةؤ ئةوة سةةتان  هةةةرَيمس كورد ثرؤذةى لة ضاكسازى حكومةتس 

شكؤى ثاسةوانيش ئَيمة خةلكَيكس زؤرمان هةية  لةطةل خزمةتكار لَيك جيا بكةينةوة وة شكؤى ثَيشمةرطةو
سةةةوان  خةةةلكَيكس زؤرى ثا سةةتان  شةةةرى دذى تريؤر بةةةرةكانس  لةةة  بةةووة  شةةةهيد  شةةةِر  بةةةرةكانس  لةةة  سةةةوانة  ثا
جةةةةرةد  شةةةمةرطةية مو نةةةة ثَي سةةةةوانة،  نةةةة ثا بةةةووة،  شةةةةهيد  بةةةةخش  خةةةةَلكَيكس زؤرى خؤ بةةةووة،  شةةةةهيد 

هةةاتووين  هاواَلتييةكس ئةو كوردستانةية بة ئةركس خؤى يةَةرة  مةةة ل زانيوة بةشدارى ئةو شةرة بكات، بؤية ئَي
لةةَين  تةةان دة مةةة ثَي ئةو بوارة رَيك خبةينةوة وة جياوازى خبةينةو نَيوان هةموو ئةو ئةركانة وة بة تةئكيد ئَي
يةَةوة  يةةةكانس ئ لةةة نيطةراني سةةتان  لةةةمانس كورد ئةركَيكس قورسة و ثَيويستيمان بة ثشتطريى ئَيوة هةية لة ثةر

سةةةوانانس تَي كةةة ثا ئةةةوةى  كةةو  دةطةين كة بة شَيك لة هةظااَلن لة برادةران باسس ئةوةيان كرد كة ياسايةك وة
طةةة  ئةةةوة رةن بةةوارة  ئةةةو  ضةةينة  مةةة ب طةةةر ئَي يةَةت، ئة يةَةك خبر سةةايةك ر بةةة يا ثةرلةمانتاران بة ياسا رَيك خراوة 

َيشنيارمان كردووة بة ثةيرةوَيك لة كاتَيكس زؤرى بوَينت ئَيمة لة حكومةتس هةرَيمس كوردستان جديني كة ث
سةةايةك  مةةة يا شةةتا ئَي يةَةت، هَي سةةت ثَيبكر ئةجنوومةنس وةزيران رَيك خبرَيت، دةمانةوَيت بة ثةلة ئةو بوارة دة
ضةةؤن  مةةة  نةةةبَينت ئَي سةةت  تةةاى درو يةةارى و دا سةةتس زان يةةةكس درو سةةةر بنةماي كةةة لة سةةايةك  هةةةر يا رَيك خبةين 

ضةةةند  بتوانيني ئةو ياساية رَيكبخةين، كةس دةتوانَيت ثَيم بلَيت ضةند بارةطاى حيزبس، ضةند كةسايةتس، 
لةةةو  شةةوَين  ضةةةند  لةةَينت  ثةةَيم ب شوَينس رةمسس نارمسس لةو والتة ثَيويستس بة ثاسةوانس هةية، كةس دةتوانس 
لةةة  هةةةر ث كةةة  كةةةين  لةةةبري ب ئةةةوة  يةَةت  مةةة ناب يةةة، ئَي سةةةوان هة واَلتة ضةند هاوالتس لةو واَلتة ثَيويستس بة ثا
مةةةتس  ئةةةركس حكو ئةةةوة  يةَةت،  ثةةارَيزراو ب ئةةةبَيت  ضةةَيت،  بةةؤ دةردة يةةارى  بااَلكانن خةلكَيك هةية لة دادطاوة بر
خةةزمني  هةرَيمس كوردستانة ثاسةوانس بؤ دابني بكات، ناكرَينت تؤ بيدةيتة دةستس عشايريو طروث و خزم و 

كةةانس واى لَيبينت بؤ بة كارهَينانس ضةكس خؤيان و تَيكدانس بارودؤخس ناو  يةةان توانا لةةة خؤ سةةنت  بةةؤ ثارا شار 
يةةة  سةةتان، بؤ هةةةرَيمس كورد مةةةتس  تةةرى حكو كةةةكانس  لةةة ئةر كةةة  مةةةش يةكَي يةَةنن، ئة شةخصس خؤيان بةكار به
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نةةةتوانيني  طةةة  سةةةوانس رةن سةةتنس ثا بةةؤ ريكخ سةةايةك  ثةةرؤذة يا بةةؤ  ضةةوون  قةةةت  بةةة حةقي بةبَس هةبوونس داتا 
مةةةنس ئاماجنةكة بثَيكني، بؤية ئَيمة داواتان ىَل دةك لةةة ئةجنوو ةين ثشتطريميان بكةن لةوةي كة ئةو ثةيِرةوة 

كةةاتَيكس  وةزيران دةربضَيت دواتر هةروةك لة ليذنةى دارايس كة ئَيمة بامسان كرد بةَلَينمان داوة كة ئَيمة لة 
يةَةت و  سةةوكز دةب مةةةتيش  ئةةةركس حكو ضةةونكة  يةَةت،  نزيكدا بؤ ئَيمة خؤشزة هةموو شتَيك بة ياسا رَيك خبر

هةةةموو ئي(را طةةةَل  لةةة لة سةةا مامة بةةة يا هةةةرَيم  مةةةتس  كةةو حكو جيش بةرامبةر خةلكيش بؤ ئَيمة ئاسانزة وة
مةةةنس  لةةة ئةجنو شتَيك بكةين، بةاَلم كاتيكس زؤرى دةوَيت ئَيمةش دةمانهةوَيت بة حةقيقةت رَيكس خبةين و 

تةةر جةةارَيكس  لةةةمان  مةةةت و ثةر بةةةينس حكو لةةة  كةةرا  نةةةوةكان  ئةةةوةى كؤبو يةةرانيش دواى  يةةني  وةز لةةة دوا
كؤبوونةوةى ئةجنوومةن، ئَيمة بامسانكردةوة وة تةواوى ئةندامانس كابينة ثشتطرييس ئةو بابةتةيان كردووة 
لةةةمان و  نةةة ثةر سةةايةك دَيي بةةة يا كة لة كاتَيكس نزيك و طوجناودا ئةو بةَلَينةى كة خؤمان دةبةينة سةرو كة 

كةةا ئةةةوة دة سةةس  يةةؤ با كةةاك رؤم نةةاوخؤ و بؤ رَيكخستنس ئةو بابةتة،  شةةس  سةةةربازى و ئاساي سةةان و  كةةة بةرثر ت 
ثاسةوان  لة يةكةكانس خؤيان رَيكبخةن، حةقيقةت ئَيمة ئَيستا نازانني كَي لة كوَي؟ ضةند ثاسةوانس هةية؟ 
مةةة  تةةر ئَي يةةة دوا يةةة؟ بؤ سةةةوانس هة ضةةةند ثا كةةوَى؟  لةةة  كةةَس؟  بةةزانني  ئةةةوةى  ئَيمة بؤية دةلَين ثةيِرةوةكة بؤ 

تةةا تةحديدى بكةين ضي ىَل نةةاوخؤ هاو شةةس  كةةانس ئاساي شةةس هَيزة شةةمةرطةو ئاساي ضةةةى ثَي  بكةين؟ بابةتس موو
شةةانس  سةةةر  تةةة  قةةورس خبا يةةس  ئةةةركَيكس دارا طةةة  ئةةةوة رةن بكرَيت، حةقيقةت وةزيرى دارايي لَيرة دانيشتووة 

يةةة ك وةزارةتس دارايس و حكومةتس هةرَيمس كوردستان، هةموومان تةمةنناى ئةوة دةكةين كة ئةو مووضانة 
خبرَين، هةظاالن نةك تةنها لة بةينس ثَيشمةرطةو هَيزةكانس ئاسايش و ناوخؤ لة ناو وةزارةتس ثَيشمةرطة لة 
ضةةةى  لةةةوةى موو طةةة  يةةاوازة، بَيج تةةر ج كةةةى  ئةةةو ية طةةةل  لةةة  يةةة  ئةةةم يةكة ضةةةى  نةةاوخؤ موو تةةس  نةةاو وةزارة

بةةاس كةةة  مةةة  يةةة ئَي يةةاوازة، بؤ لةةة  فةرمانبةرى شارستانس لة طةل مووضةى سةربازى ج كةةةين  سةةازى دة لةةة ضاك
ثةةَيش  نةةةوة  يةَةس بكةي يةَةرة ج سةةت ل مةةة نةمانوي بوارى خانةنشينس و مووضةى  هَيزةكانس ئاسايش و ناوخؤ، ئَي
مةةارة  سةةاى ذ يةَةس يا بةةة ث هةموو شتَيك دةمان هةوَيت كة بةرَيزتان ئاطاداربن كة كة هَيزةكانس ئاسايشس ناوخؤ 

سةةاىل 15رَيمس كوردستان ذمارة )ى عَيراق وة بةكارخراو لة هة2011( ى ساىل 18) شةةني  2011( ى  خانةن
شةةتَيك  دةكرَين، واتا بة ثَيس ياسايةك كة لة عَيراق دةرضووة بةم شَيوةية خانةنشني دةكرَين ياسايةك هةية 

سةةاىل  لةةة  بةةؤ 2019و  2014نيية كة نةى بَيت، بةاَلم دواتر لة عَيراق ياسايكس تر دةرضوو  عةةديالتس  ش تة
بةةة  كرايةوة، هةمووتان ضةةوو  يةَةراق دةر لةةة ع شةةينس  يةةةكطرتويس خانةن سةةايكس  كةةة يا بةةةوةيس  ئةةةوةن  ئاطادارى 

يةةةك  كةةة جياوازي يةةة  سةةتةوة ئةلَيرة يةةةك خ هةةةمووى  شارستانس بة سةربازى و بة هَيزةكانس ئاسايشس ناوخؤ 
يةة كةةة ميزاني ئةةةوةى  يةةاوازيس  بةةة ج غةةداد  ةى دروست دةبَيت لة نَيوان هَيزةكانس ناوخؤ وة لةطةل ئةوانةى بة

كةةة  كةةةن  لةةةوة دة بةةاس  عرياق  لة ض حاَلَيك داية، كَيشةكانس دارايس ئَيمةش لة ض حالَيكداية، هةموو بةرَيزان 
مةةة  بةةةردةرطاتان، ئَي نةةة  كةةةن دَي هَيزةكانس ئاسايشس ناوخؤ كة ثةييوةنديتان ثَيوة دةكةن تةلةفؤنتان ثَيوة دة

لةةةفؤنَيك يةَةوة تة لةةةفؤن  دةزانيني ئةطةر بؤ ئَيوة هةريةكَيك لة ئ بةةةدةيان تة طةةة  نةةة رةن مةةن رؤذا طةةة  يةَةت رةن ب
ثةييوةنديم ثَيوة دةكرَي، سكاال ئؤنالينمان هةية، لةوةزارةتس ناوخؤ داواكارييم بؤ دَينت ئةفسةرة بااَلكان تا 
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سةةةدو  كةةة دوو  يةةة  هةةةر ئةوةني كةةة  بةةةاَلم طلةيية يةةة،  لةةةييان هة ئةةةو ط ثؤليسس سةر ثيادةى شةقام هةموويان 
يةَةت، بيست هةزار وةرد ضةةةند وةردةطر يةةدة  ةطرَيت، ئةوةى كة ثلةى نةقيبة ضةند وةردةطرَيت ئةوةى كة عق

سةةةرَي و  ئةةةوةى  تةةةنها  مةةة  يةةةعنس ئَي يةةس،  نةةةى دارا لةةة ليذ بةةةبرادةران  شةةتةيةكم دا  يةةس خ من لة ليذنةى دارا
شةة بةةوارى خانةن لةةة  يةةة  كةةردن، خوارَى دةبينني، بةالم ناوةراستةكة نابينني ئةوانيش كَيشةى طةورةيان هة ني 

ضةةةى  نةةاوخؤو موو شةةس  شةةينس ئاساي يةةةوة خانةن يةةس  سةةايس دارا لةةة رووى بارقور تةةوانني  مةةة ب طةةةر ئَي يةةة ئة بؤ
ثَيشمةرطة لة يةك بطؤرينةوة رةنطة كَيشةيةكس طةورةمان لة كؤَل دةبَيتةوة، بةاَلم ئةوة موتةئةكيد بن لةم 

ميةةان  بةةاريس دارا لةةة ساَلة ناتوانني بيكةين تةنها لة كاتَيك ئةطةر  تةةةنها  سةةازيش  مةةة ضاك يةةة ئَي يةَةت، بؤ شةةز ب با
بةةوارى  لةةة  مةةة  تةةةنها ئَي كةةة  كةةةين  سةةةير دة نةةوَى  نةةةى  لةةة كابي كةةرد  ئةةيش  مووضة نابينينةوة كة دةستمان بة 
ئةةةو  هةةةموو  مووضةدا نيية، لة بوراى هةيكةليةتيشةوة لة بوارى دامةزراندنةوة لة بوارى ثلة بةرزكردنةوة 

لةَةَين بابةتانةى كة لَيرة باسس لَيو كةةة دة مةةة  ة كراوة لة هَيزةكانس ئاسايشس ناوخؤ رةنطس داوةتةوة، تةبعةن ئَي
طةةاى  بةةة دةز شةةةوة،  بةةة ئاساي سةةةوة،  بةةة ثؤلي تةةةوة،  يةةةكان دةطرَي هَيزةكانس ئاسايشس ناوخؤ هةموو دةزطا ئةمن

هةةةموويان  بةةة  يةةةوة،  شةةس ناوخؤ غةةةدرَيكس ثاراسنت و زانياريشةوة، بة دذة تريؤرةوة، بة هةرضس هَيزى ئاساي
نةةدام  سةةااَلنيكس زؤر ئة مةةة و  شةةدار بوو طةورةيان ىَل دةكرَيت، من بؤ خؤم كة يةكَيك بوومة لةو هَيزانة وة بة
لةةة  طةةةين و  كةةة تَيدة ئةةةو خةل نةةاتس  كةةردووة مووعا بوومة لة ئةجنوومةنس ئاسايشس هةرَيمس كوردستان ئيشم 

خةةوىل  لةةة  بةةوون،  نةةدام  كةةرد و خوىل ثَيشزى ثةرلةمانيش ئةوانةى كة ئة شةةكةش  سةةايكمان ثَي ثةةرؤذة يا شةةز  ثَي
ضةةونكة  يةَةت،  يةَةك خبر نةةاوخؤ ر شةةس  كةةانس ئاساي شةةينس هَيزة ئةةةوةى خانةن بةةؤ  خوَيندنةوةى يةكةميشس بؤ كرا، 
هةةةموو  بةراستس كة سانَيك هةنة لة شؤرش و لة راثةرين و دواتريش لة دةزطا ئةمنيةكانس ئاسايشس ناوخؤ 

سةةةر ذيانس خؤيان كردؤتة قوربانس ئةم وال كةةة  يةةة  يةةان ن يةةازَيكس وا هةةيض ئيمت بةةن  شةةني دة تة، بةاَلم كة خانةن
بةرزبن بة رامبةر خَيزان و مندالةكانيان ئةوة كَيشةيةكس طةورةية بؤية ئَيمة هةموو ثرؤسة ضاكسازييةكة 
لة مووضة نابينينةوة ضاكسازييةكة لةهةيكةليةت و لة ئيدارةو لة دامةزراندن و لة دابةش كردنس ئةرك و 

سةةنوورى فةر لةةة  يةةة  يةةاواز هة يةَةزى ج بةةةىَل ه كةةرد  مةةاذةى ثَي لةةس ئا كةةاك ع كةةة  ئةةةوةى  نةةةوة،  نةةةكانيش دةبيني ما
مةةن  بةةةاَلم  وةزارةتس ناوخؤ مووضةيان جياوازة، شكلياتيان جياوازة، ئةرك و فةرمانيان تا رادةيةك جياوازة، 

ردةطرن بة زيرةظانس و بةرطريس دةمةوَيت ثَيتان بليم كة هةموو ئةو هَيزانة فةرمان لة وةزارةتس ناوخؤ وة
تةةس  ضةةييةكس وةزارة يةةداراتيان هةر فةةةرمانيان ئ بةةةاَلم  يةةة،  تةةر هة كةةس  نةةدَيك لين و فرياكةوتنيشةوة، راستة هة
بةةةرطريس و  ظةةانس و نةةاوخؤ زيرة بةةةوةزارةتس  سةةةر  كةةانس  كةةةن وة هيزة بةةةجَس ى دة ناوخؤ داوايان لَيبكات جَس 

هةةةم شةةتاو  حةةةفتا و هة شةةانس  بةةة  شةةان  بةةة فرياكةوتن  شةةةرى دذ  لةةة  سةةتان  هةةةرَيمس كورد تةةرى  كةةانس  وو هَيزة
نةةداريان داوة،  شةةةهيديان داوة، بري يةةةكجار زؤر  مةةارةيكس  نةةة وة ذ شةةةوة بوو هةةةرة ثَي يةَةزى  لةةة ر سةةتان  تريؤر
ضةككةوتةشيان داوة، بؤية جَيطاى خؤيةتس كة دةست خؤشس لة هةموو ئةو قارةمانانة بكةين و سةرى ريز 

دان دابنوَينني، كاك رزطار عيسا سوار باسس ئةوةى كرد كة كة لةبِرطةى ضوارةم و نةوازيش بؤ هةموو شةهي
ئةةةو  هةةةولَير  لةةة  مةةة  ضةةونكة ئَي تةةر،  شةةوَينس  كةةةس و  هةةةر  مةةة  طةةةر ئةوة هةر كةسَيكس تر زياد بكرَيت، من لة
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كةةانس ئا يةةة هَيزة تةةس ناوخؤ ئةةةركس وةزارة شةةس هةموو قونسوَلخانةمان هةية نوَينةراييةتس واَلتامنان هةية  ساي
ناوخؤية ثاراستنس، ئةوة لَيرة هيض باسس لَي نةكراوة زؤر شت و شوَين و كةسايةتر هةية كة ثَيويستة ئَيمة 
لة داهاتوودا ثاسةوانس بؤ دابني بكةين، بؤية ئةطةر ئةو بِرطةية زياد بكرَيت شتَيكس باشة، باس لةوةكرا كة 

َيزان ئةوة لةبةرذةوةندى هةموو ئةو خةَلكةية كة ضؤن ئةوة رَيك دةخرَيت، هاوتا كردنس مووضةكانيان بةر
سةةتة  ضةةةو شاي يةَةت موو كةةة دةب كةةراوة  مةةاذةيس ثَي يةةةك ئا لةةة بِرطة بةةةروونس  كةةات، زؤر  سةةةوانس دة شةةس ثا ئي
ضةةةترى  يةَةر  نةةة ذ كةةة بَي نةةةى  هةةةموو ئةوا نةةاوخؤ  لةةةوةزارةتس  طةةة  عةةةن رةن يةَةت، تةب تةةا بكر يةةةكانيان هاو داري

كةةة وةزارةتس ناوخؤ مووضةو شايستة دار كةةرَين  بةةذاردة ب يةَةت وة  ئةةةوة بكر طةةةر  يةَةت، ئة يةةاد دةركر يةةةكانيان ز ا
تةةس  سةةتةالتس وةزارة يةَةر دة ضةند ثاسةوامنان دةوَيت و لة كوَي ثَيويستيمان ثَيية ئةوةى كة زيادة خبرَيتةوة ذ

هةة كةةات  ةم ثَيشمةرطة، يان ئةو ئؤرطانانةيس ترى حكومةتس هةرَيمس كوردستان كة ثَيويستيان ثَي هةية، ئةو 
شةةز  شةةَيكس با تةةوانن ئي تةةةوة دة لةةة رووى ئةمنيية بارودؤخس ثاسةوانةكان باشز دةبَيت لة رووى دارايس، هةم 
لةةةو  سةةةية و  بكةن، يةكَيك لة بةرَيزان وتس دياريس كردنس ذمارةيس ثاسةوانان، بة حةقيقةت ئَيمة  لةو جةل

ضةةونكة ثرؤذةية ناتوانني ذمارةى ثاسةوان نةبؤ ئةحزاب ديارى بكةين، نة  كةةان،  لةةة باآل بؤ حكومةت، نة بؤ ث
ئةةيم  لةةةمان دا شةةتطريى ثةر يةَةذبن و ث شةةوو در يةَةت ث يةةة، دةب سةةان ني نةةدة ئا ئةةالؤزة ئةوة بةةةتَيكس زؤر  وةكو و  با
نةةاوخؤ،  تةةس  لةةة وةزارة سةةةربازى  سةةتانس  بةةةرانس شار كةةة فةرمان بةةةتس  عةةة، با لةةةو مةوزوو يةَةت  مةةة ب طةةةل ئَي لة

لةَةة دا  2014يان  2013ك جيابووين لة حةقيقةت ئَيمة لة عَيراق كاتي خؤى لَي بةةة هة مةةانج  ئةطةر كاك ئا
نةضوومب بؤم راست بكةيةوة لةو سااَلنة لة عَيراق  شتَيك ثَيشكةشس ثةرلةمان كرا فةرمانبةرانس شارستانس 
هةةةرَيمس  لةةة  مةةة  يةَةدار، ئَي يةةان ث شةةس ناوخؤ كةةانس ئاساي يةةازاتس  هَيزة مةةاف و ئيمت هةةةمان  نةةاوخؤ  تةةس  لةةة وةزارة

ان هةمان شتمان ئامادة كردووة و ناردوومانةتة بؤ ئةجنوومةنس وةزيرانيش ضاوةريس ئةوة دةكةين كوردست
شةةة  نةةة كَي كةةة هةما يةةس  تةةة دارا هةةةموو بابة يةةس و  تةةس دارا طةةةَل وةزارة تةةوانني لة كةةرَينت ب شةةز ب سةةةيةكس با ديرا

ضارةسةريان بؤ بكةين،  دارييةكان ئةطةر بتوانني ثَينج هةزار و هةشت سةدو شتَيك نةفةرة ئةطةر بتوانني
يةَةت  كةةَي دةب كةةةين  بةاَلم ئَيمة لة خودى ئةو ثرؤذة ضاكسازيية يةكَيك لة بِرطةكان ئةوةية تةعريفس ئةوة دة
شةةمةرطةييةك  كةةو ثَي هةةةَلطرت  وة ضةةةكس  كةةة  سةةَيك  هةةةموو كة طةةة  يةَةت، رةن سةةي وةربطر شايستةى دارايس مةتر

سةةَيكس ئة كةةو ثؤلي يةةان وة ضةةةنطة  بةةةرةكانس  ئةةةو نةبَيت كة لة شةةةقامة  سةةةر  كةةة لة نةةةبَيت  ثةةؤليس  سةةةرَيكس  ف
شةةَيت،  تةةر دا ئةني يةةةكس  كةةة لةدائرية سةةةى  ئةةةو ثؤلي طةةةل  هةةةتا لة يةةاوازة  شةةةقامة زؤر ج سةةةر  ثؤليسةى كة لة
ثةةرؤذة  لةةةو  مةةة  يةةة ئَي شةةَيت، بؤ يةةك دادةني شةةت مَيز لةةةوةى كةلةث يةةاترة  سةةس ز شةةةقامة مةتر سةةةر  ئةةةوةى كةلة

سةةتة ياسايةى بةردةستان خةريكني تةعريفس  ئةةةو شاي ثَيناسةَيكس مةترسس دةكةينةوة كَس دةبَيت لةو واَلتة 
طةةة  داراييةيان بؤ حيساب بكرَيت،  بؤية رةنطة لة هةموو فةرمانبةرانس مةدةنس ئةطةر برياريش بدرَيت ِرةن
تةةة  بةةةتس ثةككةو لةةة با كةةة  ئةةةوةى  كةةو  مشوليان نةكرَيت، ضونكة ئةمة هةندَيك شتس مةترسي ية ناكرَينت وة

لةةة باسس  سةةتس  ضةةاوو دة هةةةردوو  يةةةكَيك  دةركرَيت، ثةككةوتة رَيذةي هةية يةكَيك دةستَيكس لة دةست داوة، 
دةست داوة، ناكرَيت ثةككةوتةيةك دةستَيكس لة دةست دابَيت ئةوةش هةردوو ضاووى لة دةست دابَيت وةكو 
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ئةةا شةةَيخ  كةةة يةك ئيمتيازى ثَيبدرَيت، من نةم ويست كة ئةوةى بةشدارى بكةم، بةاَلم  كةةرد  شةةارةتس ثَي وات ئي
سةةيةوة  لةةة رووى مةتر مةةةش  مةةةيس ئَي تةةةوة، ئة يةةةكاليس دةكرَي نةةة  ئةةةو بابةتا شةةكس  ئةوةى كة بة ليذنةى ثزي
يةَةت،  سةةةر بكر شةةس لة سةةييةوة ئي لةةةرووى مةتر يةَةت  كةةَس دةب ليذنةيةكس تايبةت دادةندرَيت بؤ ئةوةى بزانيني 

مةةان هةةةموو  ئَيمة لة سةرؤكايةتس ئةجنوومةنس وةزيران كة داوا شةةتؤتة  لةةةيي طةي ئةةةوةى ط سةةةر  كةةة لة كةةرا  لَي
مةةةنس  لةةة ئةجنوو شةةتانة  ئةةةو  هةةةموو  بةةؤ  مةةاَل و  نةةاو  اليةك ثاسةوان بؤ كارى تر بةكاردَيت بؤ مةزرةعةو بؤ 
نةةاوخؤ و  تةةس  بةةة وةزارة وةزيرانةوة داوامان لَي كراوة كة طشتاندنَيكمان كردووة بؤ هةموو ئؤرطانةكانس سةر 

نةةا شةةس  كةةانس ئاساي سةةةوانس هَيزة شةةس ثا غةةةيرى ئي بةةؤ  سةةةوان  بةةدات ثا طةةا  يةَةت رَي سةةَيك ناب هةةيض كة كةةة  وخؤ 
بةكاربهَيندرَيت و لَيرةشةوة بة هةموو خةلكس كوردستان رادةطةيينني ئةطةر بابةتَيكس لةم شَيوةية هةبَيت 

تةةا ئَي يةَةت، وا سةةتمان ئَيمة سكاال ئؤنالينمان هةية دةكرَيت ثةيوةندميان ثَيو بكاتن ئةو بوارة رَيك دةكر مةةة دة
كةةانس  كةةانس  هَيزة سةةس ليوا بةةةرَيزان با لةةة  يةةةك  سةةازيية،  سةةةي ضاك ئةةةو ثرؤ نةةس  بةةةجَس كرد ثَي كردووة بةجَي 
لةةة  شةةمةرطةن  وة  تةةس ثَي بةةة وةزارة سةةةر  شةةتيوانس  كةةانس ث جةةةنابتان هَيزة طةةادارى  بةةؤ ئا هةةةر  كةةرد  شةةتيوانس  ث

بةةة وةزا نةةدى  خةةراون ثةيوة شةةتا رَيك حةةةفتا و هة كةةةكانس  ضةةَيوةيس ية كةةة ضوار بةةةتَيك  يةةة، با نةةاوخؤ ني تةةس  رة
ضةةةوونةوةو  شةةةةم ثَيدا طةةةةى شة سةةةةر بِر كةةةةم لة ثةةةَي ب مةةةاذةي  سةةةت ئا كةةةة دةموي كةةةرا  مةةةاذةي ثَي قةةةةت ئا حةقي
طةةةيكس  يةةة بِر ئةةةو بِرطة ِرَيكخستنةوةى ليستس سوودمةندانس خانةنشينس كةمئةندامانس ثَيشمةرطة بةرَيزان 

تان هةبَيت لة شةرى بة ناو دووبنةمالة بريندار بووة زؤر هةستيارة خةلكَيكس زؤر بةناوى كةمئةندام باوةر
يةةا  كةةارى ج بةةة هؤ بةةةاَلم  هةةاتووة،  لةةَي  ضةةس  لة سااَلنس رابردوو، من نالَيم لة ض شةرَيك ضس لَي هاتووة لة كوَي 
يةَةذةى  بةةووة و ر نةةدار  يةةة بري شةةان ني بةةة تَيكؤ خةةةبات و  بةةة  شةةمةرطايةتس و  بةةة ثَي نةةدى  هةةيض ثةيوة كةةة  يةةا  ج

يةةة ثةككةوتةى لةوة زي ئةةةم بِرطة بةةووة،  نةةدار  شةةمةرطايةتس بري لةةة ثَي بةةةفيعلس  كةةة  لةةةوةى  اتر بؤ نووسراوةو 
بةةة  ئةةةوةى  مةبةستس ئةوةية مةبةستس رَيكخستنةوة و طةِراندنةوةى شكؤى كةمئةندامانس ثَيشمةرطةية، بؤ 

ئةةة بةةة  تةةة  هةةةمووى خزمة طةةةن  يةةة تَينة لةةة بِرطة لةَةة  بةةة هة شةةمةرطةو  يةةانس ثَي طةةةن وة برا تةةَي نة لةَةة  و هة
سةةتان  كةمئةندامانةى ثةككةوتانانةى بةراستس لةسةر شؤرش و كورداييةتس و بؤ ثارَيزطارى كردنس لة كورد

 تووشس ئةو نةهامةتيانة بوون زؤر سوثاستان دةكةم.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 قسةيةكتان هةية؟ ، كاك رَيبةربةَلس بةرَيز وةزيرى دارايس
 : ر امحد خالد/ وةزيري ناوخؤرَيبةبةِرَيز 

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
عةةةن ) سةةيبووم تةب شةةوَينَيك نو لةةة  سةةيبووم  سةةكيوريتس نو بةةةتس  سةةةر با مةةن لة مةةة،  يةةاى 66بةةةَلس هة ( كؤمثان

تةةر  ضةةس  مةةانطرتووة،  مةةةت را سةةةرؤكس حكو فةةةرمانس  بةةة  تةةووة  مةةان طر مةةة را يةةة، ئَي سكيوريتس لةو واَلتةدا هة
لةةةمان مؤَلةت بة كؤمثانياى سكيو لةةة ثةر نةةاوخؤ  نةةةى  بةةةرَيزى ليذ نةةدامانس  ريتس نادةين وة من داواشم لة ئة

بةةريو  كةةة  نةةاوخؤ  تةةس  لةةة وةزارة نةةس  يةةةكزمان بي بةةوو  فةةةرمس  يةةان نا فةةةرمس  سةةةردانَيكس  نةةازامن  بةةوو،  كرد
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كةةرد  بةةاس  بؤضوونةكانس خؤمان ثَي بدةن، ئةطةر كاك شاخةوان بؤم راست بكاتةوة، وابزامن بابةتَيكس وامان 
ئةةةو كةة نةةةوة و،  سةةكيوريتس بكةي بةةةتس  بةةؤ با ضةةوونةوة  هةةةوَيت ثَيدا هةةةبَيت دةمان ضةةوونَيك  بةةريو بؤ طةةةر  ة ئة

ئةةةو  نةةادةين  طةةا  مةةة رَي شةةَيوةيةك ئَي بةةةهيض  سةةس و  يةَةزى شةخ تةةة ه كؤمثانيايانة حةقيقةت واى لَيهاتووة بونة
كةةردووة وخؤ نةةاوخؤ كؤمثانيايانة كة بةو شَيوةييةى هةية بةردةوام بن وة دةستمان ثَي  تةةس  لةةة وةزارة مشةةان 

ثةةةيرةوَيكمان  مةةة  سةةتا ئَي هةةةتا ئَي سةةاييةك،  بةةة يا ئةةةويش  كةةات  سةةت ب طةةة ثَيوي خةريكس رَيكخستنةوةين و، رةن
هةية، رَينماييمان هةية، لة وةزارةتس ناوخؤ،  ثَيم باشة لة ئايندةيةكس نزيكدا بةيةكةوة ئيش لة سةر ئةوة 

لةةة بكةين كة بة ياساييةك ئةركس كة بة ئةو ياس كةةة  كةةرد  لةةةوة  سةةتان  يةَةوة با اية رَيكبخةينةوة، هةندَيك لة ئ
نةةةوةان  سةةس  نةةاوخؤ ثؤلي تةةس  سةةنوورى وةزارة لةةة  كَيلطةكانس نةوت و كؤمثانياكانس نةوت، ئَيمة لة كوردستان 
ئةةةو  سةةتنةوةى  خةةؤ رَيكخ خةةةريكس  سةةتا  يةةة ئَي مةةان هة يةةة، دوو ليوا هةية نةوت و دامةزراوةكانس نةوتيمان هة

لةةة ليوايانةشني  نةةةداتن،  نةةةوت  يةةاى  بةةة كؤمثان طةةاش  طةةة رَي سةةكيوريتس رةن يةةاى  شةةوَين كؤمثان نةةدَيك  لةةة هة و، 
نةةةوتني  هةندَيك شوَين كَيشةش دروست بووة لةسةر ئةو بابةتة وة ئَيستا خةريكس رَيكخستنةوةى ليواكانس 

بةةة نةةدى  بةةةتس ثةيوة ضةةس با نةةةوت و  و كابينة سةرؤكس حكومةت زؤر جديية لةو مةوزووعة كة دةبَيت هةر
سةةكيوريتس  كةةانس  بةةةتس كؤمثانيا كؤمثانياى نةوتة ئةبَيت رادةستس ثؤليسس نةوت بكرَيت، بؤية ئةو بابةتة با
سةةانةمان  ئةةةو  ثرؤ مةةة  طةةةر ئَي بةةةاَلم ئة نةةني،  ئةةةوة  ناكرَينت ئَيمةى حكومةت ببينة خاوةنس كؤمثانيا لةطةَل 

يةَةت كةةاتَيكس زؤرى دةو مةةة  سةةةورى ئَي كةةة بةتة يةَةنت و  هةموو رَيكخستةوة  خةةةخمؤرى زؤرى دةو شةةتطريى و  و ث
خةةةلكس  هةةةموو  كةةارى  قةةةت هاو بةةة حةقي مةةةت  لةةةمان و حكو هةةةر ثةر نةةةك  يةَةت  يةةةكس دةو هاوكارى هةموو ال
نةةدَيك  نةةدى هة لةةة بةرذةوة سةةتا  كوردستانس ثَيويستة ئةو  ثرؤسةية ضونكة ثرؤسةيةكة رةنطة لة قؤناغس ئَي

مةةةوداو  نةةاغس دوور  لةةة قو سةةتانة زؤر خةلك بدرَيت، بةاَلم  يةةانس كورد هةةةموو هاواَلت مةةةتس  لةةة خز سةةزاتيجس 
 سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 زؤر سوباس كاك ئاوات بةرَيزتان قسةتان هةية. 

 : وئابووري وةزيرى دارايي بةِرَيز ئاوات شَيخ جةناب /
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

كةةةم من بيدايةت بةوة دةست ثَي دةكةم ك  كةةةم، ية جةةةنابتان ب عةةةرزى  سةةيت  ة ضةند روونكردنةوةيةكس بة
ئةةةم  سةةةر  يةةة؟  لة ضةةس واي كةةرا بؤ ئةةةوة  سةةةر  سةةيار لة كةةرا، ثر نةةاوخؤ  سةةايش و  كةةانس ئا تةةةقاعودى هَيزة سةةس  با
بةةؤ  تةةةراكوميان  جةةازاتس  نةةا ئين عةةد بوو كةةاتس تقا لةةة  ئةةَس  يةَةت،  لةَةدا دةكر لةةة طة لةةةيان  ئةةةوان مامة يةةة  قاعيدة

هةةةمان كؤدةكرَيتةوة لة دائ ريةكةى خؤيان وةرى دةطرن نزيكةى شةش مانطيان بؤ حساب دةكرَيت، ئينجا لة 
بةةة  تةةة  ئةةةو دووبابة مةةانط  نةةزة  مةةاوةى دوا يةَةت  خةةةرج دةكر بةةؤ  شةةيان  يةةة ئةوي شةةينيان هة شةةتس خانةن كات ثادا

مةةارة ) لةةة ذ ضةةووة  نةةة دةر لةةةو ثةرلةما سةةاىل 11قةةانوون  مةةارةى 2011( ى  كةةرد ذ سةةيارى  يةةدار ثر كةةاك هيظ  ،
سةةيار خانةن شينةكان ضةندة؟ خانةنشينس مةدةنس ئاسايش نزيكة هةشتا هةزار كةمسان هةية ئَي هةندَى ثر
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طةةةل  كةةة لة كرا مووضةى ثَيشمةرطة بؤضس كةمة، لة خيالىل ئةمة جوابس رةفيقَيكس تر ئةدةمةوة كة دةَلَيت 
مةةةى كردوو كةةة ئة قةةس  مةةةتس عَيرا سةةت حكومةت ناتوانيني هيضس ىَل هةلكرَينيني لةطةل حكو سةةت بي نةةة بي ما

بةةةو  وةكو كاك رَيبةرو ئةو كاكانة باسيان كرد سةر بطرَيت قابيلس ئةوةية طؤرينَيك دروست بكات، ئةطةر نا 
بةةؤ  2019تةريقةييةى ئَيستا لة  قةةةت  هةةةموومانطَيك فة يةةارة  سةةَس مل سةةةدو  ضةةوار  يةَةت  ئَيمة ئةوةى بؤمان د

نةةانَيرن مووضةى فةرمانبةرانة، ئَيمة هةموو مانطَيك لة عَيراقة وة نةقو كة ئيست(قاقس خؤمان كة بؤمان 
هةةةموو  بة سةريعس بيتان دةَلَيم رةنطة رةقةمةكة دةقيق نةبَيت ضوار سةدو سس و يةك مليارو دينار عرياق 
يةةةك  قةةةت  مةةة  كةةرد  ئَي نةةزدةى  سةةةر دوا يةةةك لة سةةس  كةةة با تةةةى  ئةةةو زا مانطَيك لة ئَيمة دةبرَيت، لةبةر ئةوة 

بةةؤ ناي ئةةةوة لةسةر دوانزدةمان  جةةة،  قةةدميس بود نةةزدة تة سةةةر دوا يةةةك لة يةةدةى  سةةةر قاع ئةةةوة لة يةةةت، لةبةر
ثةةةجنا و  يةعنس بةداخةوة وا ئةلَيم، يةعنس وةكو دالغةيةكس خؤش واية بة تاقس تةنها لةسةر   ضوار سةدو 
مةةة ضةةؤنة، ئَي تةةر  شةةاكيلةكانس  بةةاقس مة نةةن  تةةان دةزا  سس و يةك مليارو دينار ميزانية دروست ناكرَيت، بة خؤ

يةةةت  بةةؤ ناي ضةةس  قةةةوة هي لةةة عَيرا ئةةةوةي  بةةةر  مةةة لة شةةمةرطة كة ضةةةى ثَي يةةة موو طةةرينط ئةوة سةةةلةيكس  مة
تةةَي  كةةةتيان  ئةةو بةرة هةرضييةكيش وةردةرطرَيت بةو ئمكيانةتة متةوازعةى ئةم مةملةكةتة وةرى دةطرَيت 

كةةةى،  ماشاءاهلل،بكةوَيت زؤر زؤريشن  يةةةتس لةبةر ئةوة لةوة زياتر ناتوانس زياتريان بؤ ب لةةة نيها مةةن  ئةةةوةى 
جةةة  يةةةك ثاكَي سةةاية  ثةةرؤذة يا ئةةةم  مةةةت  كةةو حكو قسةكامنا عةرزى ئةو برادةرانةى بكةم  ئَيمة لةالى ئَيمة وة
يةةةكانس  مةةةردوودى ئيجاب ضةةونكة  كةةةن،  لةَةدا نة هةمووى بةيةكةوة، من تكام واية ئينتيقائس موعامةلةى لةطة

يةةةى  هةمووى لةسةر بةندةية فةقةرةكانس ناو ئةو ماددةية ئةةةو دوو فةقةري يةَةت  سةةةريةك دةكر سةةريى لة تةئ
كةةة  بة موشتةرةكس زيادمان كردووة لة وةحس ئةو دينامةكيةية كةلةناو بةندةكانس ئةم ثرؤذة ياساية هةية 
سةةةر  شةةةتان لة سةةاتة موناقة لةبةر ئةوة كة تةعامولتان لة طةَلدا كرد وةكو ضؤن موناقةشةتان لةسةر تا ئةم 

هةةةمووى بةندو فةقةرةكانس تر ك هةةةروةها  كةةةن وة  شةةتدا ب هةةةمان  سةةةر  ردووة دةبَيت لةسةر باقيةكةشس لة
هةةةَلبطرى  سةةت  طةةرى دة سةةت داب لةةةويان زؤر دة كةةةى  يةةاد ب يةةان ز لةةة م بةيةك ثاكَيج سةير بكةن بة ئينتيقائس 

لةويان دةستت سوك بكةى، نابيت بة عةينةن عةقليةت بة عينةن مةنتق تةعامول لةطةَل هةمويان بكرَيت  
نةةة ئَي ئةةةم قانوو ثةةةربوونس  ضةةاوةروانس تَي يةَةدةوة  بةةة ئوم عةةةرزمكردن زؤر  كةةو  مة لة ناو حكومةتس هةرَيم وة

تةةة  لةةةم واَل كةةة  سةةازى  مةةوهيمس ضاك طةةةورةو  سةةةيكس  سةةةر ثرؤ كةةةم لة هةةةنطاوى ية يةةة  شةةمان وا كةةةين وة ثي دة
بةةةر  كةةاك را سةةوثاس.  يةَةت  سةةةركةوت و ب خةةوا  شةةتيوانس  بةةة ث يةَةوة،  شةةتيوانس ئ بةةة ث يةةة  شةةة بةرَيوةي يةَةي خؤ ث

مةةةوة  بةةارة بكة بةةؤ دوو يةةةتان  ئةةةو دوو فةقةرة مةةةزمووني  مةةن  شةةة  يةَةي خؤ ئةةةوة ث بةةة زؤرى الى  مةةةكان  رةقة
ئةةةم  هةةةموو  مةزموونةكةى ئةوةية مةردوودى ئيجابي جَيبةجَيكردني ئةم قانوونة ئينعيكاس دةخاتة سةر 

جةةةكانني، ثِرؤذةية بة طشيت وةكو من عةرزم كردن لةم ثاكَيجة و ئَيمة زؤر بة تةفا ضةةاوةِرواني نةتي لةةةوة  ئو
 سوثاس.
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
لةةةو  كةةة  بةَلس زؤر سوثاس كاك ئاوات، بةديارى كراوى ئةو بِرطةييةى كة لة نةتيجةى تةعديلةكة نَيردرا بَو 

يةة لةةة خةرج بةةةفيعلس  كةةة  يةةةى  بةةِرة ثارةي ئةةةو  شةةنيايس  بةةةر رؤ لةةة برطةيةيةى كة دةلَيت لة تةةةوة  ةكان دةطةرَي
يةةان  نةةاوخؤ  شةةس  كةةان ئاساي دةرئةجنامس جَي بةجَي كردنس ئةم ياساية ئيالئاخرييهس ئةوة بؤ مةبةستان هَيزة

 بة تةنها خزمةتس شارستاني. 
 بةِرَيز ئاوات شَيخ جةناب /وةزيرى دارايي: 

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
هةةات  سةةاية  ئةةةو يا نةةاو  لةةة  نةةةى  ئةةةو تةمسيا هةةةموو  نةةة بةةةىَل  هةةةموو ئةوا هةةاتووة  سةةاية دا  ثةةرؤذة يا ئةةةو  ووة، 

 دةطرَيتةوة، سوثاس .
 بةِرَيز د.رَيواز فايق حسن/ سةرؤكس ثةرلةمان:

 بةلَي كاك زياد قسةيةكتان هةية؟ 
 بةِرَيز زياد جبار حممد:

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
مةةاددة  بةةة  سةةةبارةت  ئةةةوةى  ضةةوار  مةةاددةى  يةةس،  نةةةى دارا سةةةرؤكس ليذ بةةةالى زياد جبار  كةةة  ئةةةوةى  ضةةوار  ى 

تةةوانس  نةةةمان  مةةةش  نةةة ئَي بةةوو  يةةا  كةةةهات ت مةةةت  كةةةى حكو لةةة ثرؤذة نةةة  خةةةوة  كةةة بةدا ئَيمةوة طرينط بوو 
كةةة  نةةاوخؤ  شةةي  كةةانس ئاساي شةةينس هَيزة لةةة خانةن بةةوو  تةةس  كةةة بري نةةةوة  يةَةس بكةي نةةةوة ج كةةةى خؤما لةراثؤرتة

جةةةناب كةةة  مةةن بةرَيزان بة وردى باسيان كرد، بة داخةوة ئةو رؤذةش  يةةس  نةةةى دارا لةةة ليذ نةةاوخو  يةةرى  س وةز
بةةري  نةةةمانتوانس  سةةاية  ئةةةو يا لةوى ئامادة نةبووم نةمتوانس ئامادةمب، ئةوةى كة ئةمن دةمةوَيت باسس بكةم 
بةةة  لةوة بكةينةوة كة لةداهاتوو جارَيكس تر قسةمان لةسةر ئةوة كرد طرينطة بةالمانةوة ياسايةكس تايبةت 

تةةس  خانةنشينس هَيزةكانس ئاسايشس لةةة وةزارة هةةةم  ناوخؤ، ئةمن باسس موعادةالتَيكس ريازياتي دةكةم، ئَيستا 
ثَيشمةرطة، هةم لة وةزارةتس ناوخؤش ذمارةيةكس زؤر لة ثلة بااَل سةربازييةكان هةية كة ئةمان لة راستيدا 

لةة بةةة راستة لةوةزارةتس ناوخؤ كة خانةنشني دةبَيت مووضةيةكس كةم وةردةطرَيت، بةاَلم ئَيستا كة  يةةة  ة كارا
يةةةكس زؤرن  نةةة ذمارةي سةةةربازيانة ئةما بةةااَل  لةةة  ئةةةو ث يةةة،  يةةان هة ضةةةيةكس زياد شةةكردنداية موو لةةة ئي لةةس  فيع
سةةاية  ئةةةم يا تةةوانني  ئةطةر بكريت من باسس ئةو موعادةالتة ريازياتية دةكةمةم كة ئةطةر بكريت ئَيمة كة ب

كةة لةةةوةى  لةةة دةربكةين ئةمانة خانةنشني بنب بة ثارةييةكس باشز  ئةةةو ث يةةدا  لةةة دوا ئةةةكرَى  يةةة،  سةةتا هة ة ئَي
ثةةَس  بةةة  ئةةيز  مةةة  كةةراوة ئة نةةاوخؤش  لةةةوةزارةتس  هةةةم  شةةمةرطة،  تةةس ثَي لةةة وةزارة هةةةم  نةةةوة زؤرةى  بةرزكرد
شةةمةرطة  تةةس ثَي لةةة وةزارة فةةةريقيش  طةةات  تةةا دة ميالكات بة ثَي ى بوونس ثاية لة رووتبةكانس عةميد و ليواو 

بةةارطرانَيكس زؤر هةية تا دةطاتة ئةمانة بة ثَيس ث يةةةوة  ايةكان ثلةكان بةرز بكرَيتةوة، ثَيم واية لة روى مالي
نةةة  طةةةر ئةما نةةة زؤرن ئة مةةارةيس ئةما سةةتا ذ تةةةوة ئَي يةَةك خبرَي مةةة ر طةةةر ئة كةةات، ئة سةةت نا مةةةت درو بةةؤ حكو
يةةةكانيان، يةَةس ثا بةةة ث طةةرن  مةةة راب تةةوانن ئة شةةمةرطة ب  خانةنشني بَين دواى هةم وةزارةتس ناوخؤ وةزارةتس ثَي
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ثةةَس ى  بةةة  يةَةت  شةةني ب سةةا خانةن فةةةريق ئةو لةةةى  ئيز دواتر ثلة بةرز بكةنةوة مةرج نيية خةَلك هةر بطاتة ث
نةةةتواني  كةةةى  كةةرَين ثلة شةةني ب هةةاتووا خانةن لةةة دا يةةديش  لةةة عةم يةةة  لةةةى عةقيدا لةةة ث ثايةكان رةنطة خةَلك 

 بةرزبكرَيتةوة، زؤر سوثاس. 
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

شةةتنةكةمان  ئةةةوةى داني سةةة، دواى  ئةةاخري كة تةةةعقيبَيكس  يةةس  نةةةى دارا نةةداميكس ليذ كةةو ئة شةةةد وة كةةاك ئةر
 هةَلةطرين بؤ سبةينَس سةعات دةو نيو فةرمو كاك ئةرشةد. 

 بةِرَيز ارشد حسني حممد:
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

كةةراو  بةةةوة  مةةاذة  يةةةكان ئا مةةة كؤتاي لةةة حوك نةةؤزدة  لةةةماددةى  ئةةةوةى  بةةةر  يةةران لة مةةةنس وةز كةةة ئةجنوو ة 
مةةاى  يةةة رَين سةةاية، بؤ ئةةةم يا مةةةكانس  نةةس حوك بةةةجَس كرد جةةَس  كةةردن و  سةةان  بةةؤ ئا يةةة  كةةات، بؤ ثةةةيِرةوَيك دةرب
مةةةنس  تةةة ئةجنوو نةةةوة نةدراوة سةةوثاس رونكرد نةةةوة، زؤر  بةةؤ روونكرد هةةةر  شةةمةرطة  يةةرى ثَي تةةة وةز نةدراوة

 وةزيران تا قوةي قانوني زياتر بَيت، زؤر سوثاس.
 

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:َيز د.ِرَيواز فايق حسبةِر
 ( دةو نيو.10:30بةَلَس زؤر سوثاس بةرَيزان ئَيستا دانيشتنةكةمان هةلةدةطرين تا سبةينَس سةعات )

     
 
   
  

 
 
 
       سند. رَيواز فايق ح                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 2020–1–13رَيكةوتي  شةممةدوو

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (14ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 1/2020/ 13 رَيكةوتي شةممةدوو

 -ثةرلةماني كوردستان   13/1/2020رَيكةوتي  رؤذي دوو شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  راق بة سةرؤكايةتي د. رَيواز فايق حسن سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونيعَي

(ي ئاسايي خولي 14جَيطري 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 )16ةم(ي ماددةي )بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةك

مةةارة ) – شةةتين ذ كةةاري داني سةةاَلي 14عَيراق، 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:13/1/2020وشةممة رَيكةوتي )دو
لةَةة و  1 ضةةة و دةرما شةةين موو بةردةوام بوون لةسةر خوَيندنةوةي دووةمي ثرؤذة ياساي ضاكسازي لة خانةني

( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني 92، 89، 88، 87بةخشيين و ئيمتيازاتي تر بةثَيي حوكمي ماددةكاني )
 كوردستان–عَيراق.

 د.رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز 
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

لةةة 14بةرَيزان دةست بةدانيشتنةكةمان ئةكةين، دانيشتين ذمارة ) كةةةم  سةةاَلي ية ثةةايزةي  خةةولي  ( ي ئاسايي 
خولي ثَينجةمي هةَلبذاردن دةست ثَي ئةكةين، دوا لة بةرَيز سكرتَيري ثةرلةمان ئةكةم ثوختةي كؤنووسي 

 كؤبوونةوةي ثَيشوو و بةرنامةي كار لةطةَل ئامادة نةبووان خبوَينَيتةوة.
 بةرَيز منس نيب قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
، 2، 1( برطةي )18( و ماددةي )16( لة ماددةي )2، 1( برطةي )5بةرنامةي كار، بةثَيي حوكمي ماددةي )

مةةةاددةي )5، 4، 3 لةةةة  كةةةاني )( و ما20(  نةةةاوخؤي  579، 56، 55، 54، 52، 48، 47ددة ثةةةةيرةوي  لةةةة 
مةةارة  شةةتين ذ كةةاري داني مةةةي  يةةدا بةرنا لةةةمان بريار سةةةرؤكايةتي ثةر سةةتةي  ثةرلةماني كوردستان–عَيراق دة

تةةذمَير )14) ( 10-30(ي ئاسايي خولي ثايزةي ساَلي يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة كا
 ( لةو شَيوةية بَيت:2020–1-13شةمة رَيكةوتي )بةياني رؤذي دوو

لةَةة و  1 ضةةة و دةرما شةةين موو بةردةوام بوون لةسةر خوَيندنةوةي دووةمي ثرؤذة ياساي ضاكسازي لة خانةني
( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني 92، 89، 88، 87بةخشيين و ئيمتيازاتي تر بةثَيي حوكمي ماددةكاني )

 كوردستان–عَيراق.
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( بةو شَيوةي خوارةوة 2020-1–12( ي ئاسايي رؤذي يةكشةم لة رَيكةوتي )13يشتين ذمارة )ثوختةي دان
 بوو:

 دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة. -1
خوَيندنةوةي بةرنامةي كار و ثوختةي دانيشنت و ناو ئامادة نةبوواني دانيشتين ثَيشوو بة مؤَلةت و بَي  -2

بةةةرَيز مؤَلةت و ناوي ئاما يةةةن  لةَةةت لةال دة نةبووان لة كؤبوونةوةي ليذنة هةميشةيةكان بة مؤَلةت و بَي مؤ
 سكرتَيري ثةرلةمان.

 دةست ثَيكردني برطةكاني بةرنامةي كار لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. -3
هةةةرَي -4 لةةة  يةةةكان  كةةةرة عةقل شةةبةرةكان و كارتَي مةةاددة هؤ سةةاي  ثةةرؤذة يا نةةي  سةةند كرد طةةدان و ثة مي دةن

 كوردستان.
 دةنطدان و ثةسند كردني ثَيشنيارة برياري بؤنة فةرميةكاني نةتةوةي توركمان. -5
ضةةة و  -6 شةةيين و موو لةةة خانةن سةةازي  ثةسند كردني راثؤرتي ليذنةي هاوبةش تايبةت بة ثرؤذة ياساي ضاك

سةةاي ثةرلةمنتار بؤ بنةماي طفتوطؤ كر 979دةرماَلة و بةخشني و ئيمتيازاتي تر بة دةنطي ) ثةةرؤذة يا نةةي  د
 ناوبراو.

 طفتوطؤ كردن و خوَيندنةوةي دووةمي ثرؤذة ياساي ضاكسازي. -7
 دواخستين دانيشنت لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. -8

مةةارة ) شةةتين ذ بةةؤ داني نةةةبوون  مةةادة  لةَةةت ئا بةةَي مؤ يةةان  لةَةةت دراون  سةةايي  139ناوي ئةو ئةندامانةي مؤ ي ئا
 (:202-1-12خولي ثايزة لة رَيكةوتي )

 مؤَلةت -بهجت علي ابراهيم 1
 مؤَلةت –دياري انور محة  -2
 مؤَلةت -عباس فتاح صاحل -3
 مؤَلةت -فيصل عباس عوال -4

لةَةةتي  بةةةاَلم مؤ ئةةةكرَي،  ئةةةذمار  نةةةبوو  مةةادة  مةةود ئا صةةباح حم بةةةرَيز  كةةراوة  مةةار  كةةؤل تؤ لةةة ثرؤتؤ يةَةيَن  دو
 وةرطرتبوو.

 مان:ن/ سةرؤكي ثةرلةحس بةرَيز د. رَيواز فائق
لةةة يسوثاس، بةرنامةي كار بريتي سةةازي  سةةاي ضاك ة لة بةردةوام بوون لةسةر خوَيندنةوةي دووةمي ثرؤذة يا

نةةة  كةةةين بَي نةةدةكان ئة نةةة تايبةةة لةةة ليذ خانةنشيين و مووضة و دةرماَلة و بةخشني و ئيمتيازاتي تر، داوا 
 شوَيين خؤيان، فةرموو دكتؤر.
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 هلل:رَيبوار عبدالرحيم عبدابةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةاني ) بةةة ماددة شةةت  طةةة 60، 59، 58ثاَلث طةةة رةن سةةتان دوو مان لةةةماني كورد نةةاوخؤي ثةر ثةةةيرةوي  لةةة   )
لةةة  تةةةوة، داوا  مةةي نةهاتؤ سةةتا وةاَل تةةا ئَي كةةردووة،  يةةي  يةةري دارا بةةةرَيز وةز سةةتةي  زياتريش ثرساندنَيكمان ئارا

يةةر روون كرد بةةةرَيز وةز يةةان  كةةةين  ضةةي وةاَلم بةةةرَيزتان ئة سةةتا بؤ تةةا ئَي بةةدات،  تةةة  ئةةةو بابة سةةةر  نةةةوة لة
 نةهاتؤتةوة؟

 بةرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ثرسيارة يان ثرساندنة؟ 

  رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل: بةرَيز
 (.60، 59، 58ضةند ثرسيارَيكمان ئاراستة كردووة بةثَيي ماددةي )

 كي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤ
داوا لة سكرتَيري ثةرلةمان ئةكةين جةخت كردنةوة بكات لةسةر وةاَلمدانةوةي ثرسياري بةرَيزت، فةرموو 

 ليذنةي تايبةةةند ماددةي ثَينج.
 رؤذان ابراهيم علي: بةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةشي ثَينجةم:

 دةرماَلةكان.
 ماددةي ثَينج:

شةةةت دة يةةةران ط مةةةةني وةز نةةةة ئةجنو شةةةَيوةي دادثةروةرا بةةةة  بةةةةركارةكان  سةةةا  شةةةنايي يا بةةةةر رؤ لةةَةةكان لة رما
 رَيكبخاتةوة.

 بةرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كَي قسةي هةية؟ فةرموو كاك ئومَيد.

 :حسن بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةتاني لة بةرنامةي كار و خاَلي ثةيرةوي لة ضةند رؤذي رابر دوو حةسةن نةسروال ثةالماري هةرَيمي كورد
لةةةماني  كةةةين ثةر كةةردووة، داوا ئة مةةة  سةةةركردةكاني ئَي سةةتان و  ئةةةزمووني كورد بةةؤ  نةةدنَيكي  نةةاو زرا داوة و 
شةةةكارية  ئةةةو ضةوا مةةي  كوردستان وةكو نوَينةري طةلي كوردستان لةو بابةتة هةَلوَيسيت فةرمي هةبَي و وةاَل

 ةزمووني كوردستان و خةَلكي كورد كراوة.بداتةوة كة دةرهةق بةئ
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 بةرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يةةل،  تةةؤر امساع ياداشتَيك بنووسن، ناوةكان ئةخوَينينةوة )بةدرية خان، دكتؤر شَيركؤ، دكتؤر حمي الدين، دك

شةةنا كاك مةم، كاك عةلي، شريين خان، دكتؤر هةورامان، دكتؤر كازم، كاك سريوان، ئةب كةةاوة، ئا كةةاك  بةةةكر،  و 
تةةؤر  مةةةن ، دك كةةاك بةه خان، كاك راهي، كاك سةركؤ، كاك عومسان، كاك كاروان، دكتؤرة شايان، كاك ثَيشةوا، 

 رَيبوار، كاك سةعيد، دكتؤر سةروان، كاك جةالل(، فةرموو نوقتةي نيزام.
 ضيا محيد شريف: بةرَيز

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةةاتبوو تَيبينيةك هةبوو ل سةر ش تةةة  ئةةةظ راثؤر كةةة  بةةرادةران  هةةةموو  َيوازَي كؤم بوونَي ئةظرؤكة بؤ زانينا 

هةةةبيت، 66( ليذنَيت تايبةةةند، نزيكي )6حةواَلة كرن بؤ ) يةَةت  ظةةَي راثؤرت شةةداري  لةةةمان بة نةةدام ثةر ( ئة
يةةنم ئةةةز دب كةةري،  مةةادة  تةةة ئا ئةةةظ راثؤر كةةو  بةس خمابن ئةظ كةسَيت موداخةلَيت كةن هةمان ئةو كةسن كة 
هةةةر ) نةةا  مةةادة بوو ( 66موداخةلة وان كةسا هةمان كةس بوون بةشداري كؤم بوونَي كرن، ئةظ راثرؤتة ب ئا

يةةا داي،  بةةوون راثرؤت كةةةس  ئةةةظ  هةةةمان  يةةة  لةةة كر سةةَي موداخة ئةةةظ كة يةةنم  ئةةةز دب ئةندام ثةرلةمانَي بووية، 
 باوةري ب ظَي راثؤرتَي نينة؟ 

 ةمان: ن/ سةرؤكي ثةرلحس بةرَيز د. رَيواز فائق
بةةوو  شةةةيان بيني ئةةةو بة لةبةر ئةوةي ثرؤذةكةمان بةش، بةش كردبوون، بؤ منوونة ليذنةي شةهيدان بةس 
شةةمةرطة  بةةة ثَي نةةدي  يةةووة ثةيوة شةةةي بين كة ثةيوةندي بة شةهيدان هةية، ليذنةي ثَيشمةرطة بةس ئةو بة

بةةدات، قةةة  ئةةةو حة يةةة  ثةةةيرةو ني سةةةر  هةية، بؤية دةرفةت ئةدةين، هيض خاَلَيكيش لة  يةةةكَي لة طةةةر  لةةَي ئة ب
ثةةةيرةو  طةةوَيرةي  لةةة  يةةة  راثؤرتَيك ئيمزاي كردبوو بؤي نيية قسة بكات، بؤية هةموومان حةقي ئةوةيان هة

 قسةي خؤيان بكةن، فةرموو بةدرية خان.
 بةرَيز بدرية امساعيل حممود:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةةةش يةةةك  لةةة  مةةاددة  يةةةك  يةةا  يةةة، ئا يةةةك ماددة جةةةم  تةةةواوي  بةشي ثَين كةةو  لةَةةكان وة ضةةي دةرما سةةتة؟ بؤ درو

مووضة و خانةنشيين لة بودجةي طشيت بة ضةند برطة و ماددةيةك رَيكنةخراوة و ئةو ثرسة لة ثةرلةمان 
 سةندراوةتةوة بؤ ئةجنوومةني وةزيران؟

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فائق
 فةرموو كاك راهي.

 بةرَيز راهي راهرب ابراهيم:
 رَيز سةرؤكي ثةرلةمان.بة

مةةارة ) بةةةركارةكان ذ سةةا  لةةة يا سةةت  طةةةر مةبة كةةراوة، ئة بةةةركارةكان  سةةا  بةةة يا مةةاذة  يةَةنج ئا مةةاددةي ث (ي 22لة 
بةةةَلكو 2018) نةةةكراوة و،  فةةاز  ( ية كة ثةيوةندي بة راتيب موةزةف هةية و لة ثةرلةماني كوردستانةوة ئين
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هةةةةما كةةةردووة، بة فةةةازي  هةةةةرَيم ئين مةةةةتي  سةةةتةوخؤ حكو مةةةارة )را يةةَةيَن ذ لةةةةلي دو ( 2006( ي )27ن خة
ئةةةبَي  مةةة، دوو  بةةواري ئَي لةةة  تةةرة  لةةةلَيكي  ئةةةوةش خة شةةاوةتةوة،  كةةة هةَلوة قةةي  يةةةكطرتووي عَيرا خانةنشيين 
شةةانةي  ئةةةو كَي يةَةدابَي،  مةةةرجي ت ئةةةبَي  بةةةاَلم  نةةة،  سةةتة روو يةَةنج را مةةاددةي ث بةةة  سةةةبارةت  كةةرَين  سةةةر ب ضارة

بةةارةي دة سةةتان دةر كةةة )روويداوة لة كورد لةَةة  سةةاي )42رما سةةةي يا بةةة ثَينا لةَةة  جةةؤر دةرما ( 2008( ي )22( 
يةةاري  سةةيةك د ئةةةبَي ثَينا يةةة  كةةراوة، بؤ يةةاد  ئةةةوةوة ز نةةةي  بةةة بؤ تةةة،  لةَةةي تايبة كؤمةَلَي دةرماَلة يةكيان دةرما
تةةر  شةةَيوازَيكي  بةةة  مةةن  بةةَي،  جةةؤر  ضةةةندين  نةةةك  بةةَي  جةةؤر  يةةةك  ئةةةوةي  بةةؤ  بةةةت  لةَةةي تاي بةةؤ دةرما كةةةين  ب

يةةران  دامِرشتووة بؤ ئةوةي مةرج لة خؤ بطرَي، روونة بةاَلم ئةبَي كاملز بَي، وام دارشتووة )ئةجنوومةني وز
نةةةي  ئةةةو مةرجا تةةةوة و  ثةةةروةري رَيكدةخا شةةَيوةي داد بةةة  بةةةركارةكان  طشت دةرماَلةكاني ذَير رؤشنايي ياسا 

 خوارةوة لة خؤي ئةطرَي:
 (ة.44%( ة مووضة )56ةرماَلة )دةرماَلة زياتر نةبَي لة مووضةي طشيت، ئَيستا د 1
كةةة  -2 تةةةوة  نةةة ئةكا ئةةةو فةرمانبةرا شةةيت  كةةار و ثادا كةةة هاو لةَةة  دةرماَلةي تايبةت بريتية لة يةك جؤر دةرما

 كاري تريان ئةجنامداوة.
 بة هيض شَيوةيةك مووضةي فةرمانبةر كةم نةكرَيتةوة، واتة مووضةي طشيت. -3

 ةمان:ن/ سةرؤكي ثةرلحس بةرَيز د. رَيواز فائق
 فةرموو دكتؤرة شايان.

 صاحل حممد:  ةبةرَيز شايان كاك
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي ثَينج:
ئةجنومةني وةزيران طشت دةرماَلةكان لةبةر رؤشنايي ياسا بةركارةكان بة شَيوةي دادثةروةرانة رَيكبخاتةوة، 

نةةةو يةةران روون كرد مةةةني وةز نةةةري ئةجنوو كةةةم نوَي يةةة، داوا ئة لةَةةكان روون ني لةةة دةرما سةةت  بةةدات، مةبة ة 
 كامانةن، لةبةر رؤشنايي ياسا بةركار، كامانةن؟ ثشتطريي كاك راهي ئةكةم.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فائق
 فةرموو كاك سةعيد.

 تةتةرخان: مصطفىبةرَيز سعيد 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةَةك، هةموو اليةك هةست ئةكةين ناعةدالةتي زؤر لة د ةرماَلةي فةرمانبةران هةية لة وةزارةتَيك بؤ وةزارةت
قةةانووني  شةةَيوةي  بةةة  هةةةبَي و  مةةةني  سةةةقفي زة ئةةةبَي  يةةة  ثةةَيم وا يةةة،  كةةراوة مةتات ئةو ماددةي دةست نيشان 
مةةةت  سةةةر حكو سةةتة لة شةةةي ثَيوي نةةة و بةةؤ منوو كةةات،  حكومةت مولزةم بكرَي بة زووترين كات جَي بةجَيي ب

 زياد بكرَي، سوثاس.
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فائق
 فةرموو كاك بةهمةن.

 بةرَيز بهمن كاك عبداهلل امحد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مبةةَييَن و، خةةؤي  كةةو  سةةتة وة سةة ئةو خاَلة زؤر ثَيوي لةةة ئةةةو دة مةةةت  مةةةرجَي حكو بةةة  مةةةت،  نةةة حكو ةاَلتة بدةي
طةةةورة داهاتوو ض رَينمايي ض بة ياسا ئةو دةرماَلانة رَي ك ئةخات، ثةرلةمان ئاطار بكاتةوة، ئَيستا ناعةدالةتي 

ئةةةبَين  تةةوورة  شةةي خ ئةةةبَي و توو نةةدوو  سةةَي زؤر ما يةةة، كة تةةيش هة لة دةرماَلة هةية، هةتا لة ناو يةك وةزارة
كةسَيكيش لة شوَيين خؤيةتي وةكو يةك دةرماَلة وةرئةطرن، يان هةندَي وةزارةت هةية دةرماَلةكانيان فولة 

لةةةنَيو و وةزا تةةةكانيش  يةَةو وةزارة لةةة ن يةةان و  لةةة نَيوان ثةةةروةي  يةةوادارين داد يةةة، ه ئةةةو ني تةةر وةك  تةةي  رة
 فةرمانبةران هةبَي، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فائق
 فةرموو كاك عةلي.

 بةرَيز علي محة صاحل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةقيقي نيية، ضونكة ئةطةر هيض دياري نةكراوة دةرماَلةيةك بة ديدي من واية ئةو ماددةية هيض وةزيفةي د
كةةةي،  سةةتكاري ب مةةايي دة بةةة رَين ئةةةبَي  قانوون بَي تا بة قانوون تةعديلي بكةين، ئةطةر بة رَينمايش دانرابَي 
نةةة  بةةؤ منوو ئةةةوَي،  ئةةاتي  نةةاوَي ئيجرا شةةي  ئةةةوة رَينماي ئةطةر دةرماَلةيةكيش تةنفيزي رَينماييةكة خراث بَي 

بةةوون، درة سةةوودمةند  يةَةي  تةةر ل ئةةةي  شةةةش في بةةةري  لةةة دةورو بةةةاَلم  نةةراوة ،  يةةةك دا بةةؤ فيئة ماَلةي مةترسي 
كةواية ئيجرائاتي ئةوَي، ئةم برطةية ئةطةر ئةمَينَيتةوة بةرَيزان لة ئةجنوومةني وةزيران تةوزحيات بدةن، 

كةةؤ  سةةتاي زان قةةة، مامؤ سةةيت قةلة نةةدي تةندرو قةةة، كارمة سةةتا قةلة نةةة مامؤ طةةةَل بةةؤ منوو مةةة لة قةةة، ئَي قةلة
سةةاَلي 10رَيكخستنةوةي درةماَلةين، بؤ منوونة ذمَيركارَيك ) لةةة و  ( ساَل خزمةتي وةزيفي هةبَي بة هةمان ث

خزمةت لة سةرؤكايةتي هةرَيم بؤ وةزارةتي خوَيندني بااَل تا وةزارةتَيكي وةكو كار لةوانةية مةعاشيان دوو 
مةةةت  كةةدا خز لةةة كاتَي كةةو قات و سَي قات بَي،  شةةةهادةيان وة كةةة،  كةةو ية نةةداَليان وة كةةة، م كةةو ية مةةةنيان وة و تة

يةةة   فيةكة، ئةبَي رَيكبخرَيتةوة، ئةوةي ئيسعا نةةي هة طةةةري مرد ئةةةبَي و ئة سةةة  شةةي حادي ئةةةخورَي و توو لةةَي 
سةةيار  بةةةاَلم ثر بةةَي،  يةةةك  كةةو  نةةابَي وة يةةةوة  بةةة دَلنيا لةطةَل ئةوةي واريدة و ساديرة ئةكات لة كةرتي صةحة 

يةةة  لةةة )ئةوة ضةةونكة  يةةة؟  مةةين 56بةةؤ كَي لةةةقن،  بةةةران قة هةةةموو فةرمان سةةتا  يةةة ئَي ضةةة دةرماَلة ( ي موو
 بةرئةكةوَي؟ بؤية هيوادارين ئةو بابةتة روون بكرَيتةوة، سوثاس.

 بةرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك هةورامان.
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 بةرَيز هةورامان محة شريف:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيم واية كة ماددةي ثَينج، ئةجنوومةتي وةزيران دةست واَلا ئةكات بة شَيوةي ياسايي، ضونكة لة ثةرلةمانة 
( ي مووضةي فةرمانبةران بكات، ئةوةش مةخاليفي دروست 65و سةربةخؤية بتوانَي دةستكاري لة )

هةمان ثاشةكةوتي كردووة، حوكم نادةين، بةس مةترسي دروست كردووة الي مووضة خؤران بةوةي كة 
مووضةن بةاَلم ئةجمارة بة شَيوةي ياسايي، يةعين بةرطي ياسايي لةبةر بكةي، ئةوةش مةخاليفي دروست 
كردووة، ثَيشنيار ئةكةم ئةو ماددةية البرَي، ئةجنومةني وةزيران ئةتوانَي ثرؤذة برياري تر ثَيشنيار بكات 

َيك دةربضَي بؤ دةرماَلةكان دوايش ئةجنومةني  لة ثةرلةمان كؤمةَلي قةواعيد و بنضينةي زؤر رَيك و
وةزيران ئةتوانَي بة رَينمايي تةكميلةي بكات، ئةوة بةو جؤرة مبَينَيتةوة و دةست واَلا كردني ئةجنومةني 

 %( مووضة بكات، سوثاس.56وةزيرانة بتوانَي هةركات بيةوَي دةستكاري )
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فائق

 وو سةرضنار خان.فةرم
 بةرَيز سةرضنار امحد حممود:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةي ثَينج، طشت دةرماَلةكاني هَيناون، ئَيمة دوو جؤر دةرماَلةمان هةية كة بة شَيوةي ياسايي دانراوة و 

يان ئةبرَي ئةو دةرماَلةش هةية بة ناياسايي، بؤ ئةوةي ئةو دَلة راوكَيية نةبَي الي فةرمانبةران كة دةرماَلة
دادثةروةرانة وشةيةكي مةتاتية، ناتواني طرةنيت بدةي بةوةي ضؤن تةنيزم ئةكرَي، ئةو دةقةي بؤ زياد 
بكرَي بة شَيوةيةك ئةو دةرماَلانةي ياساين دةستكاري نةكرَي و ثاكسازي بكرَي لة دةرماَلة ناياساييةكان، 

 سوثاس.
 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانحس بةرَيز د. رَيواز فائق

 سوثاس، فةرموو دكتؤر كازم.
 فاروق نامق:كاظم بةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مةبةستم لة فةرمانبةري  ،سةرجني من ئةوةية ئَيستا خةَلكي زؤر ترسيان هةية مووضةيان كةم بكرَيتةوة

وست ية بنديوارن، خؤي لة خؤي ئةو بابةتة جؤرَي ترسي لة بازار دريحةقيقية، مةبةستم لةو كةسانة ن
لةبةر ئةوة ئةو ماددةية ببَيتة هؤي ئةوةي كة داهاتي فةرمانبةر  ة و هةندَي بازاري سارد كردؤتةوة،كردوو

كةم ببَيتةوة ئةوةندةي تر تارمايي قةيراني دارايي بةسةر بازارةكان ئةبَي، داهاتي تاك ئةوةندة كةم 
وَينَيوة ثَيمان كراوة لةاليةن ئةبَيتةوة خةَلك ترسي ئةبَي لة ذياني خؤي، لةو ثةيوةنديةي لة د

فةرمانبةرانةوة بة تايبةتي و هاوواَلتيان بةطشيت داوا ئةكةن ئةو ماددةية نةبَيتة هؤي ئةوةي مووضةيان 
كةم بَيتةوة، ئةوةي طرنطة ئةوةية ئةو ثرؤذةية بتوانَي ئةو مووضانةي ناحةقن و ناياساين و بنديوارن 
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راسيت لة فةرمانطةكان دةوام ئةكةن مووضةي خؤيان وةرطرن، ثيشنيار  بيربَي، بةاَلم ئةو فةرمانبةرانةي بة
ئةكةين دَيرَيك زياد بكرَي بة مةرجَي لة هيض حاَلةتَيك نةبَيتة هؤي كةمبوونةوةي مووضةي مووضة 

 خؤراني حةقيقي لة فةرمانطةكاني هةرَيمي كوردستان، سوثاس.
 بةرَيز د. رَيواز فائق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 موو دكتؤر حمي الدين.فةر
 بةرَيز حمي الدين حسن يوسف:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةوة دةستةاَلتدانة بة ئةجنوومةني وةزيران بةو ئارةزووي خؤي ضاوخشانةوة بة دةرماَلةكان بكات، ئةزانني 

ةرماَلةكان دةرماَلةكان بة ياسا رَيك ئةخرَي، بؤية باشزة ئةجنومةني وةزيران ئةطةر بيةوَي دةستكاري د
بكات ئةبَي بة ثرؤذة ياسايةك ئاراستةي ثةرلةماني بكات و لة ثةرلةمان برياري لةسةر بدرَي، ئةطةر 
ثةيوةندي بةو درةماَلانةوة هةية لة سااَلني رابردوو بة رَينمايي و بريار دراوة بة كؤمةَلة كةسانَيك ئةوة 

ربَي، ضونكة جؤرَي لة ترس الي مووضة خؤران ئةجنومةني وةزيران ئةتوانَي بة بريار ئةو دةرمااَلنة ب
هةية بةوةي مةترسي لةسةر بريين بةشَي لة مووضةيان هةية، وةك برادةران ئاماذةيان ثَي كرد لة هةندَي 
وةزارةت دةرماَلة زؤرة هةمان ثلةي وةزيفي و بروانامةيان هةية، بةاَلم جؤرَيك جياوازي هةية، كةسَي 

ئةكات بةاَلم كةسي تر لة فةرمانطةكة دانيشتووة وةريناطرَي، ثَيم واية ئةوة  مومارةسةي دةرماَلةي مةترسي
 ئةتوانرَي لة رَيطةي بريارةوة جَي بةجَي بكرَي، سوثاس.

 بةرَيز د. رَيواز فائق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كاك لوقمان.

 بةرَيز لقمان محد حاجي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ماددةية روون نيية، بة شَيوةي دادثةروةرانة نازامن جؤرَيك ئةكرَي بة هاوسةنطي بَيتة سةبارةت بةو 
كايةوة، بةاَلم ئةو مةتاتية جؤرَي ترس لة كوردستان دروست ئةكات، ثَيويستة ئةوة بة رووني ئاماذةي ثَي 

ذي فةرمانبةران بدرَي، ضونكة دواي مةترسي كةس و كاري شةهيدان و زينداني سياسي و كةمئةندامان توَي
مةترسيان لةو ثرؤذة ياساية هةية كة دةرمالةيان مةم ئةبَين بؤية ثَيويستة روون تر بَي، بؤ ثشتيواني لة 

 راي كاك راهي و مامؤستا هةورامان ئةكةم، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فائق

 فةرموو طولستان خان.
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 بةرَيز طلستان باقي سليمان:
 رَيز سةرؤكي ثةرلةمان.بة

ثَيويستة بة ثرؤذة ياسايةك دةرماَلة رَيكبخرَيتةوة، ناكرَي بة يةك دَير ئاماذةي ثَي بدرَي، لةكاتَيكدا 
دةستةاَلتي رةهاي داوةتة ئةجنوومةتي وةزيران، ئةزانني لة رابردوو ذمارةيةكي بةرضاو لة فةرمانبةر هةية 

طلةيي زؤر هةية، لة هةندَي فةرمانطة تةسديق كراوة، طلةيي زؤر كة بروانامةيان هَيناوة و حةقيقي نني، 
هةية، خةَلك هةية بروانامةي راستةقينةي هَيناوة، بةاَلم بؤي تةعديل ناكرَي كة ئةوة كاريطةري لةسةر 
جؤري دةرماَلة دروست ئةكات، بؤية ثَيم باشة ئةو ماددةي بكرَي بة ثرؤذة ياسايةك لة ثةرلةمان جؤري 

دياري بكات بة رَيذةيةك كاريطةري دورست نةكات لةسةر مووضةي فةرمانبةران و ئةوةش دةرماَلة 
كاريطةري ئةبَي لةسةر وةزعي بازار، ثشتيواني لة بةرَيز كاك راهي و دكتؤرة شايان و كاك عةلي ئةكةم، 

 سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فائق

 فةرموو كاك كاروان.
 عبدالرمحن عبداهلل:بةرَيز كاروان 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةَلبةت ئةو ماددةية يةكَيكة لة قسةكاني شةقامي كوردستان و هيضي كةمز نيية لةو ماددانةي 
موناقةشةمان كردن، طةرم و طوري زؤري لةسةرةن بةو ثَييةي لةهةرَيمي كوردستان مليؤن و ضوارسةد 

زاري تا ئَيستا لة بايؤ مةتري تؤمار كراوة، مووضةيان نؤسةد فةرمانبةرمان هةية كة مليؤن و دووسةد هة
%( بةرةو سةرةوة دةرماَلةية، ئةطةر دةست بةرين بؤ ئةو شةرحية رةنطة دووضاري طرفيت 50مليار دينارة، )

زؤر طةورة ببينةوة، حكومةتي هةرَيم خؤي بة بريار كردونيةتي، ئةكرا بة بريارَيك الي بدات، ضونكة  لة 
( لة ثةيرةوي ناوخؤ ئاماذة بةوة ئةكات كام بابةت ثَيويسيت بة دةركردني ياسا هةية، ثَيم واية 79)ماددةي 

هةبووني دةرماَلة و البردني و رَيكخستين ثَيويسيت با ياسا نية و ثَيويسيت بة برياري حكومةتي هةرَيمة، 
تةسبيت بكرَي، ثيشنيار ئةكةم بةاَلم ئةطةر ئةو ماددةية مبَينَيتةوة ناكرَي وةكو ئةوةي لة ثرؤذةكة 

برطةيةكي كؤتايي بؤ زياد بكرَي، ئةجنوومةني وزيران طشت دةرماَلةكاني ذَير رؤشنايي ياسا بةركارةكان بة 
شَيوةي دادثةروةري رَيكدةخاتةوة بة رةضاو كردني باري ئابووري هةرَيمي كوردستان و دؤخي ذياني 

خستنةوةي دةرماَلة حكومةتي هةرَيم دةستكاري درةماَلة و قوتي فةرمانبةراني دةوَلةت، ناكرَي لة كاتي رَيك
 خةَلك بة ناوي رَيكخستنةوة بكات، ثشتيواني كاك لوقمان و كاك راعي و كاك حمي الدين ئةكةم، سوثاس.

 بةرَيز د. رَيواز فائق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك ثَيشةوا.

 
 :طاهر مصطفىبةرَيز ثَيشةوا 
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 ي ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤك
بةةؤي بةةةاَلم  ،هاتين ئةو ثرؤذةية ئاماجني ئةوةية عةدالةت بةدي بَيت، بةاَلم لةو ماددةية سةرةراي ثاَلثشتيم 

نةةةوة  خةةةَلك و فةرمانبةرا ثَيويسيت بة روون كردنةوةي زياتر هةية، ئايا ئةو ترس و دَلة راوكَييةي لةاليةن 
سةةت يةَةك دة بةةة جؤر يةةان  يةةةتي  سةةةر دروست بووة لة جَيي خؤ خةةراث لة طةةةري  كةةة كاري ئةةةوان  قةةوتي  بةةؤ  نابرَي 

يةةي  مةةي دارا بةةةرز و نز ضةةةندين  بةةة  سةةتان  هةةةرَيمي كورد كةةة  نةةة  هةةةمووتان روو كةةات، الي  سةةت ب يةةان درو ذيان
يةةاني يرؤيشت، ثَيم واني سةةةر ذ طةةةري لة كةةة كاري يةةةي  ضةةةي بب بةةؤ موو سةةت  طةةرَي دة ئةةةوة ب ة خةَلكي بةرطةي 

يةةان دروست بكات، ئةمانةوَي زةمانَيك بدرَي نةةابَي،  سةةت  يةةان درو يةةاني هاوواَلت سةةةر ذ خةةراث لة طةةةري   كة كاري
سةةتةحةقة  ئةةةزانني مو يةَةت،  لةَةة نابر بةةؤ دةرما سةةت  ضةةؤن دة كةةة  بةةدات  شةةز  تةةةوزحيي با يةةي  بةرَيز وةزيري دارا
شةةةت  يةةةران ط مةةةةني وز ئةةةةوَي، ئةجنوو نةةةةوةمان  بةةةةاَلم روون كرد يةةةة،  مةةةاجني ئةوة يةةةة، ئا سةةةتةحةق هة نامو

سةةليب دةرماَلةكاني ذَير رؤ شنايي ياسا بةركارةكان بة شَيوةي دادثةروةري رَيكدةخاتةوة بة مةرجَي كارطةري 
 نةخاتة سةر طوزةراني فةرمانبةران، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فائق
 فةرموو كاك جةالل.
 بةرَيز جالل حممد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةةودوا  سةرةِراي ثشتيواني، بةاَلم نةةةوة لة داوا ئةكةم لة ئةجنومةني وةزيران تَيكراي فةرمانبةران دَلنيا بكة
هةةةموو  نةةة  بةةؤ منوو يةةة،  يةةان هة سةةةر ذيان سةةي لة نةةةي مةتر دادثةروةري ئةبَي لة ثَيداني دةرماَلة تايبةت ئةوا

تا بةياني لةسةر ئةزانني كوردستان لة رووي كارةباوة ضةند نالةبارة بةو سةرماية، كارمةندَيكي كارةبا شةو 
تةةةوزحيي  عامودي كارةباية، شوفَيرَيكي ئةمبوالنس لةطةَل ستافةكةي مةترسي زياتريان هةية، بؤية ئةكرَي 

 زياتر بدرَي، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فائق

 فةرموو كاك هاورَي.
 بةرَيز هاورَي بنْا  حممد:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كةةة لة ماوةي ثَي شوو ثَيش هاتين ئةو ثرؤذة ياساية، الي كؤي طشيت فةرمانبةران دوو دَلي زؤر دروست ببوو 

نةةةوة  يةةةن ثةرلةمانتارا تةةر لةال لة ثرؤذة ياساكة كةمكردنةوةي دةرماَلةي ئةواني تَيدابَي، سةرةراي ئةوةي دو
سةةاكةي روون كردنةوة درا كة دةست بؤ دةرماَلةي ئةوان نابرَين بةاَلم ئَيستا بة شَي ثةةرؤذة يا لةةة  وةي مةتاتي 

ضةةة  لةَةةي موو طةةةَل دةرما ئةةةكات لة لةَةة  ضةةؤن مامة يةةا  ئةةةوةي ئا سةةةر  لةبةر دةستة حكومةت دةست كراوةبَي لة
كةةةم  لةَةةيان  كةةَين دةرما نةةة  يةةا ئةوا كةةةين ئا مةةةت ئة نةةةري حكو لةةة نوَي نةةةوةي  خؤراني هةرَيم، داواي روون كرد

كةةاك ئةكريتةوة، يان كةس هةية دةرماَلةي زياد بكر بةةةرَيز  شةةتطريي  سةةايي؟ ث يةةان ئا سةةية  َي؟ دةرمالةي مةتر
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ئةةةظااَلن  هةةةموو  كةةاروان و  كةةاك  خةةان و  ضةةنار  مةةان و سةر هةورامان و كاك حمي الدين و كاك راهي و كاك لوق
 ئةكةم، سوثاس.

 بةرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو روثاك خان.
 بةرَيز روثاك امحد رمحن:

 كي ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤ
يةةيم  يةةري دارا سةةتةي وةز بابةتي دةرماَلة وةكو هاورَييان باسيان كرد زؤر مةتاتية، لة ئةجنامي ثرسيارَيك ئارا

يةةة 44كردبوو وةاَلمةكةي بةو جؤرة هاتؤتةوة، لةوانةية لةالي بةشَيكمان روون بَي كة ) %( ي مووضة بنةرت
ثةةَي56و ) بةةة ) %( ي دةرماَلةية، ئةو ياسايةي دةرماَلةي  مةةاذةي  ئةةةكرَي ئا بةةة 7خةةةرج  تةةر  بةةاقي  سةةا داوة  ( يا

سةةايةكي ورد 56فةرمان و بريار بووة، بؤية دةست بردن بؤ ) ( ي مووضةي فةرمانبةران ئةستمة، ئةبَي بةيا
تةةؤر  سةةةكاني دك شةةتيواني ق بكرَي، بة يةك ماددة ثَيم وانية موعالةجة بكات، ثَيم باشة ئةو ماددةي البرَي، ث

 ؤر هةورامان و سةرجةم هاظاَلان ئةكةم ئةو بةشة البرَي، سوثاس.حمي الدين و دكت
 بةرَيز د. رَيواز فائق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو مامؤستا ئةبو بةكر.
 بةرَيز ابو بكر عمر عبداهلل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةَةةي ئيشكالةكة لة هةندَي لة فةرمانبةران و مووضةي بنةِرةتية، بؤية بة دةرماَلة ذ يانيان باش كراوة، دةرما

كةةة  نةةاجَيطري  لةَةةي  بةةةاَلم دةرما نةةاكرَي،  كةةاري  سةةت  ئةةةوة دة يةةة  لةَةة هة يةةة و ئتفا يةةة و زةوج جَيطري كة بِروانامة
ترسناكية بة دَلنيايةوة ناهاوسةنطي تَيداية، منيش ثشتطريي دكتؤر حمي الدين و كاك لوقمان و روثاك خان 

مان و سةرضنار خان و كاك راهي لةطةَل ئةوةم ئةو ماددةية هةَلطريَي، و كاك كازم و كاك عةلي و كاك هةوار
 سوثاس.

 بةرَيز د. رَيواز فائق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو دكتؤر امساعيل.

 :طهبةرَيز امساعيل علي 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةاددة ئةةةظ  يةةنم  ئةةةز دب كةةري،  فةةةك  فيعلةن ئةو ماددةية ترسةكا دلَي فةرمانبةرا ضَي  يةةان ذي ئيزا نةةةميين، 
كةةازم  تةةؤر  خةةان و دك بَيتة كرن كوفيعلةن ئةو موخةسةساتَيت جَيطري دةستكاري ناكرَين ثشتيواني سةرضنار 

 دكةم مةرج هةبينت، ئةم ماددة نةمينيت، يان مةرج بينت دةستكاري دةرمالَيت سابيت نةكرَي.

 
 بةرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 ين خان.فةرموو شر
 بةرَيز شرين يونس عبداهلل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
خةةؤي  مةةةت  ئةةةبَي حكو نةةا؟  يةةان  ئةةةبرَيت  بةةةران  لةةةي فةرمان يةةا دةرما بةةدات ئا ئةبَي حكومةت زةمانةتي ئةوة 
كةةاك  شةةتيواني  مةةاددةي الدرَي، ث تةعامولي ئةوةش بكات كة دةرماَلةكة ئةبردرَي يان نا؟ ثَيشنيار ئةكةم ئةو 

هةةةموو راهي و كا خةةان و  ك عةلي و كاك حمي الدين و دكتؤر هةورامان و سةضنار و كاك لوقمان و طولستان 
 برادةران ئةكةم، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فائق
 فةرموو كاك سةروان.

 بةرَيز سةروان حممد علي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةةةماددةي نازامن ثرؤذةكةمان ناو ناوة ثرؤذةي ضاكس ازي كةضي ئةبينم ترمسان لةو ثرؤذة هةية، حكومةت 
هةةةبَي،  ثةةةروةري  مسةةان لةداد بةةؤ تر خبةةات،  كةةي  نةةة رَي شةةَيوةي دادثةروةرا بةةة  ئةةةبرم،  ثَينج نةيطوتووة دةرماَلة 
كةةو  كةةة وة كةةة  هةموومان داواي ئةوة ئةكةين عةدالةت هةبَي، با لَيطةرَيني حكومةت ئةوة بكات، لةوة هاورام 

يةةة خؤي مبَي سةةازي، بؤ لةةة ضاك نةةة  طةةري كرد خةةؤي رَي هةةةبَي  تةةرس  نَيتةوة، ضونكة هةولي ضاكسازي ئةدةين و 
سةةازيية،  لةطةَل مانةوةي ئةو ماددةيةم، بةاَلم ئةوةي ئةمةوَي ئةبَي دةرفةت بة حكومةت بدةين بؤ ئةو ضاك

كةةةين مةةاددةي ب ئةةةو  نةةةوةي  ئةةةتوانني داواي طةرا بةةيين  لةةةتيمان  نةةارَيكي و ناعةدا لةةة ئةطةر  تةةر داوا  ئةةةوةي   ،
يةةة  شةةانييان هة سةةةر  قةةورس لة ئةةةركي  ضةةونكة  كةةات،  شةةمةرطة ب حكومةت ئةكةم دادثةروةري لة دةرماَلةي ثَي
كةةاري  تةةو  يةَةك خبرَي شةةمةرطة ر لةَةةي ثَي تةةةنيا دةرما لةسةر شاني هيض كةس نية، ئةمرَي بؤ ئةوةي ئَيمة بذين، 

نةةةكرَي م لةةَي  بةةااَلي  لةةة  بةةةاَلم باش بكرَي بؤيان، وةكو مووضةي ث مةةة زؤرة،  بةةؤ ئَي لةَةةش  ضةةةمان زؤرة دةرما وو
بةةرواش يمووضةي ثَيشمةرطة خؤي كةمة، هةشةدةرماَلةشي ن كةةةم  ية هي منداَل و ئةوانة، بةراسيت داواي ئة

 هةية يةكةم ثرؤذة ضاكسازي بَي بؤ ئةو ميللةتة، وةكو خؤي مبَينَيتةوة ئةو ماددةية، سوثاس.
 ي ثةرلةمان:ن/ سةرؤكحس بةرَيز د. رَيواز فائق

 فةرموو كاك هاورَي نوقتةي نيزام.
 حممد: بةرَيز هاورَي بنْا  

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يةةة 54بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ ماددةي ) ئةةةوةي ني مةةايف  لةةةمانَيك  نةةدام ثةر ( برطةي ضوار خالي دوو، هيض ئة

ئةةة نةةةدرَي،  طةةة  كةةةم رَي يةةةتي، تانة و توانج لة قسةي ئةندامي تر بدات، ئومَيد ئة حةةةقي خؤ يةةة  يةةة هة و نادَل
 سوثاس.

 بةرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 فةرموو كاك مةم.
 بةرَيز مةم بورهان حممد قانع: 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةاددةي ) سةةتةاَلت 4دوَييَن شةو لة  يةَةك لةدة يةةبيَن، جؤر يةةران دا مةةةني وةز نةةابَي ئةجنو ثةةةيرةوَيك  كةةرا  بةةاس   )

ئةةةكات ئةدان بةطشيت طةةرنط  تةةةوةري  يةَةنج   كؤي ئةو ثرؤذةية و ماددةي ثَينج ، ئةو ثرؤذة ياساية باس لة ث
لةةة ) شةةيين،  يةةازات ، خانةن شةةني، ئيمت لةَةة، بةخ ضةةةن دةرما يةةران، موو يةةةك 21ئةوةي ئةجنومةني وةز مةةاددة   )

لةَةة )10ماددةي ) كةةدا دةرما ئةةةكات، لةكاتَي ضةةةية،56( وشةيي هاتووة باسي دةرماَلة  شةةي  %( ي موو طةةةَل بة لة
تةةاو  شةةة هاو ثةةَيم با تةةةوة  ئةةةبَي روون بكرَي سةةةلةية  ئةةةو مة كةةةم  شةةنيار ئة زؤر رةئي جياوازم هةية، يةكةم، ثَي
بةةةكاربَي،  تةةر  شةةَيوةي  بةةة  ئةةةكرَي  سةةتيكية،  شةةةيةكي ال نةةة و يةكسان بَي ئةو دادوةريية، مةسةلةي دادثةروةرا

ئةةة ( ز7دواتر ئةضينة ناو موناقةشةي ترةوة، رةنطة ماددةي ) هةةةموو رة بةةَي،  يةَةدا  يةةاوازي ت ئةةَي ج تةةرين رة ؤر
ئةةةتوانَي  كةةةس  جياوازةكان هةر يةك لة ديدي خؤيةوة ثَيي واية ئةوةية دادثةروةري، واتة دادثةروةري هةر
نةةدني  يةةي و خوَي تةةي دارا تةةي داد، وةزارة بة مةزندةي خؤي بيثَيوَي، مةسةلةي هاوتا و يةكسان، يةعين وةزارة

شةةنبريي و بااَل و ثةرةوةردة و نا تةةي رؤ لةةة وةزارة يةةاوازة  بةةةكالؤريؤس ج مةةةي  وخؤ دةرماَلةكاني خاوةن بروانا
بةةة  يةةة  لةَةةيان هة ئةةةو دةرما نةةةي  كةةةن ئةوا لةةةيي ئة كاروباري كؤمةَلايةتي و كشتوكاَل، ئةو مةسةلةية ضةند ط

ضةةي سةةني بؤ لةةؤم و بةكالؤري مةةةي دب خةةاوةن بروانا مةةةش  نةةة،  ديوي تر ئةوانةي لة ناو وةزارةتن ئةلَين ئَي نيما
كةةردن جَي تةةا  بةةرَي هاو ثةةةروةري ال سةةةلةي داد بةةدرَي، مة نةةةوة  ئةةةو روون كرد كةةةم  تةةةوة، حةةةز ئة طةةةي بطرَي

 سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فائق

 كاك سةركؤ فةرموو.
 بةرَيز سةركؤ ازاد حسني:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةةة هاورَي يةةةكَي  شةةووتر  لةةة ثَي لةَةة  سةةي دةرما لةةة با يةةةكَي  مةةةوَي  بةةووم، ئة مةةن  سةةيوة  سةةةري نوو منةةان لة يا
ئةساسيةتةكاني هَيناني دةرماَلة بؤ ناو ئةو ثرؤذةية لة كابينةي ثَيشووتر و ئةو كابينةية بؤ ئةوة داهاتَيك 
ئةةةيوت  بؤ حكومةتي هةرَيم بطةرَيتةوة، ئةوكاتة باسي دةرماَلةي تَيدا بوو بةو شَيوازةي ديار بوو حكومةت 

سةةتا ئةوةندة  يةةة ئَي ئةةةم ثرؤذة سةةينةوةي  لةةة نوو يةةة  ئةةةو دةرماَلة نةةاني  بةةةاَلم دواي دةرهَي تةةةوة،  داهات ئةطةرَي
كةةةن  نةةدي ئة ضةةةخؤران ثةيوة ئةةةوةي موو كةةو  يةةة وة تةةةوة، بؤ حكومةتي هةرَيم نازاني ضةنَي ثارةي بؤ ئةطرَي

شةةت د يةةران ط مةةةني وةز يةَةنج، ئةجنو مةةاددةي ث يةةة،  ئةةةو ثرؤذة بةةؤ  يةةة  سةةةةان ال بةةةر حةةةلَيكي وة لةَةةكان لة ةرما
ضةةةي  شةةيت موو كةةؤي ك شةةَيوةيةك  هةةيض  بةةة  تةةةوة،  نةةة رَيكبخا شةةَيوةي دادثةروةرا رؤشنايي ياسا بةركارةكان بة 

 فةرمانبةران و مامؤستايان و ثؤليس و ئاسايش و ثيََشمةرطة كةم نةكاتةوة لةكاتي ريكخستنةوة.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فائق
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 فةرموو. سوثاس، ئاشنا خان
 بةرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كةةردووة،  يةةان  ئةةةو ماددة نةةي  كةةةم داواي البرد نةةة ئة ئةةةو هاورَييا شةةتطريي  كةةرا، ث سةةةكامن  بةةةي ق سةةيت زؤر را

سةةيت 56بؤرةوانةي ئةو مةترسيةي لةسةر مووضة دروست بووة لة) %( رَيذةيةكي كةم نيية لة مووضة تا دة
 ةين، بؤية البرَي باشزة، سوثاس.حكومةت وااَل بك

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فائق
 سوثاس، فةرموو كاك عومسان.

 : سوارةكريم عثمان بةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةةة ) خةةؤي  كةةة  نةةة  ئةةةو برطا كةةة 40ماددةي ثَينج ناروونة، لةبةر ئةوةي ئةبواية هةموو  تةةةوة  خةةاَل ئةبينَي  )
سةةراية و ثَييان ئةو نةةة نوو كةةةم ئةوا يةةة الي  ترَي دةرماَلةي مةترسي جطة لة دةرماَلةي خَيزان و منداَل ئةبوا

مةةان  نةةي زياتر ضةةاو روو ئةةةوةي بةر بةةؤ  بةرامبةريشيان ئيشارةت بةوة دراية ئةوانة مةترسيان رَيذةي ضةندة 
ضةةةيان هةبوواية، داواكارم ئةوة نةكرَي بة كةمكردنةوةي مووضةي فةرمانبةران كة لة ئَي ضةةاوةرَين موو ستا 

لةةدين و  حمةةي ا كةةاك  مةةان و  زياد بكات، ثشتيواني لة راي كاك راهي و كاك عةلي مامؤستا هةورامان و كاك لوق
 طولستان خان و كاك سةركؤ و كاك سةروان و شريين خان و كاك هاورَي، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فائق
 فةرموو دكتؤر هاورَي.

 حممد: ز هاورَي بنْا  بةرَي
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةَةة  نةةاوي دةرما بةةة  ئةو ماددةية طرنطة، لةبةر ئةوةي جةخت لةسةر داهاتَيكي شةرحيةي مووضةخؤر ئةكات 
كة جياوازي ئةوتؤي نيية بؤ دروست كردني داهات، ئةو سيغةية زؤر روونة، لة كؤبةندي ئةو طفتوطؤيانةي 

شةة كةةرا بة مةةاددة  ئةةةو  شةةَيوةيةك لةسةر  بةةة  يةةان  بةةرَي  كةةة ال بةةري  ئةةةوةيان دةر طةةةراني  لةةةمانتاران ني لةةة ثةر َي 
نةةا  مةتاتية، لَيرةوة ئةلَيم بابةتي بريين تَيدا نية، رَيكخسنت بؤ ئةوةية كة لة هةردةرماَلةيةك كة جؤرَي لة 

سةة سةةتةاَلتي رَيك لةةَيني دة يةةة ب ئةةةوةي هةيةَلة طةةةَل  تةةةوةن لة لةةةوَي رَيكئةخرَي هةةةبَي  لةَةة هاوسةنطي  ختين دةرما
سةةةر  ئةةةبرَي لة نةةدي دةر هةةةم رةزامة سةةتةاَلتة  كةةة دة يةةران تا مةةةني وةز ضةةونكة ئةجنو تةةةكان،  بةةة وةزارة بدرَي 
سةةتين  شةةيت و رَيكخ لةَةةي ط سةةتةواذةي دةرما يةةة دة خبةةات، بؤ كةةي  يةةة رَي ئةةةوةي هة سةةتةالتي  هةةةم دة لةَةة و  دةرما

 وثاس.حةسريةن بؤ ئةجنوومةني وةزيرانة ناكرَي بؤ وةزارةتةكان بَي، س

 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حسبةرَيز د. رَيواز فائق 
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 فةرموو كاك شاخةوان.
 :رؤوف مصطفىبةرَيز شاخةوان 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ضةةة،  نةةةوةي موو هةةؤي كةمكرد ديارة ماددةي ثَينج باس كرا، بة بِرواي من طومان ئةكرَي ئةم ماددةية ببَيتة 

بةةة  كةةةم،  نةةي ئة شةةتيواني البرد ئةةةوة ث بةةةر  سةةةر لة يةةة لة سةةرياتي هة ئةةةكات  و تةئ خةةؤش  نةةة  مةةن زةمي بةةِرواي 
شةةةهيدان و  سةةوكاري  يةةة بةكة نةةدي هة كةةة ثةيوة مةةاددةي دوو  سةةَيي  طةةةي  لةةة بر بةةةتي  مةةاددةي دوو، بةتاي
سةةاي  بةةةثَيي يا كةةة  كةةردووة  ئةةةوةمان  شةةةي  مةةة موناقة سةةَي ئَي طةةةي  مةةاددةي دوو بر ئةنفالةوة، لةبةر ئةوة لة 

ئةةةكات 18يد ئةبرَيت، لة دواي ئةوةي كض و كوري شةهيد )خانةنشيين بةركار مووضةي شةه تةةةواو  سةةاَل   )
بةةة  بةثَيي ياساي خانةنشيين بةركار مووضةي مرياتطري ئةبرَيت، ماددةي ثَينج زةمينة خؤش ئةكات، ئةبَي 
طةةةَل كةةرد لة شةةةمان  يةَةيَن زؤر موناقة كةةرَي، دو  ثشتيوانيةك بؤ ماددةي دوو، لةبةر ئةوة تكا واية ئيعادةيةك ب

هةةةَلطريَي،  سةةَي  طةةةي  لةةة بر مةةاددةي دوو  لةةة  بةةةركار  شةةيين  سةةاي خانةن كةةة يا شةةةهيدان  كاك ئامانج و وةزيري 
يةةة  ئةةةو ماددة ئةةةبَي  كةةةم  لةةةوة ئة يةةد  ئةةةبرَي، ئةك ئةةةنفال  ضونكة بةراسيت مووضةي كةس و كاري شةهيد و 

 هةَلطريَي، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فائق
 ناسر.فةرموو كاك 

 بةرَيز عبدالناصر امحد علي كاكةوال:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةايةك  بةةة يا لةةة دةرماَلةكان نةةدَي  بةةةران هة شةةيت فةرمان نةةدي ط لةةة بةرذةوة كةةةم  شةةنيار ئة يةَةنج ثَي مةةاددةي ث لة 
كةةاتي لةةة  ئةةةوةي   رَيكبخرَيتةوة بؤ ئةوةي كةمبكرَيتةوة، بةاَلم بة مةرجَي مووضةي بنةرةتي زياد بكرَي، بؤ 

كةةي )220خانةنشني بووني فةرمانبةر سوودي لَي ببينني، بؤ ئةوةي لة ) تةةة نزي هةةةزار، 500( هةزار ئةطا  )
 بة ِراي من دةرماَلة كةمكرَيتةوة مووضةي بنةِرةتي زياد بكرَي، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فائق
 فةرموو كاك سريوان.

 بةرَيز سريوان فرج حممد:
 ةرؤكي ثةرلةمان.بةرَيز س

يةةان و 28بةراي من ئةوة دةست واال كردنَيكي ترة، ئةزمووني ) طةةةراني هاووالت خةةةوة ني يةةة بةدا ( ساَلمان هة
سةةتة و  نيطةراني كةساني دلسؤز واي كردووة دائيمة بة ضاوي تر سةيري ئةو كةسانة بكةين ئيمزايان بة دة

مةةاددةي )( مليؤن دؤالر وةرئةطرن، منوونةي ئةوةي لةو كابين010 بةةةثَيي  كةةة،  كةةةم 55ةية هَيل طةةةي ية ( بر
 ( دةقةي خؤم قسة بكةم..........3( دةقة زياتر قسة نةكات، ئةمةوَي )3ئةندام بؤي هةية لة )

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فائق
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مةةاددةي ) كةةةي،  خةةؤت ب سةةةي  ئةةةدةم ق نةة88دةرفةت  ئةةةَلَي خوَيند كةةة،  سةةةيري ب كةةةرةوة،  ثةةةيرةو ب ةوةي ( ي 
نةةد  نةةةي تايبةةة ثةةؤرتي ليذ تةةر را ئةةةكات، دوا دووةم بةخوَيندنةوةي دةقي ثرؤذة يان ثَيشنيارةكة دةست ثَي 
بةةدوَي و  يةةةكجار  ئةخرَيتة روو، دوو، ئةو ئةندامةي ناوي تؤمار كراوة ئةتوانَي لةسةر هةر ماددةيةك تةنيا 

 ( دةقة تَيثةر بكات، فةرموو.2نابَي لة )
 مد:بةرَيز سريوان فرج حم

نةةدةلي زؤرة،  سةةتا طة نةةةي ئَي ............ ئةم ماددةية رَي ئةكاتةوة بؤ ئةوةي طةندةلي بيَب بةداخةوة لةو كابي
تةةر  يةةةكي  نةةابَي و ماوة سةةت وااَل  يةَةرة دة ئةةةلَي ل كةةَي  ئةةةطريَي،  هَيلكة بةئيمزايةك دَي شةندين مليؤن دؤالر وةر

بةةَي يةكي تر طةندةلي تَيدا بكات، لةطةَل ئةوةم ئةو مادد تةةوورة  بةةؤ خ لةَةة  طةةةر دةرما ةية البرَي، بؤ منوونة ئة
مةةة  يةةةي ئَي ثةةؤليس حيما كةةو  كةةةس وة هةةةنَي  هةر ئةو كةسانةي لةسةر عاموودةكانن ختوورةيان لةسةر نية، 
تةةةوة  نةةزم بَي كةةان  ئةكةن ثارةي ئةوةيان نية قةمسةلة بكرن، كَي زامين ئةوة ئةكات دةرماَلةي مووضة خوارة

 تةزويرة زياد بَي،ثشتطريي هةموو ئةوانة ئةكةم داواي البردني ئةو ماددةي ئةكةن. و ئةوانةي شةهادةيان
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فائق

 فةرموو كاك كاوة.
 بةرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نةةة بةةؤ منوو سةةتا  سةبارةت بة ماددةي ثَينج ئةوةي قةلةقي دروست كردووة ئةوةية،  يةةان مامؤ نةةة دة لةةةو رؤذا

سةةازي 150وتوويانة دةرماَلةيان ) بةةةناوي ضاك سةةةيةك  لةةة ثرؤ نةةاكرَي  ئةةةبِردرَي،  ( هةزارة، باس لةوة ئةكةن 
نةةا  يةةان  سةةتة  نةةازانني را سةةتمانة  بةةةر دة نةةةي لة ئةةةو زانياريا بةةةثَيي  بةةربدرَي،  دةرماَلةي ضيين طرنطي مامؤستا 

يةةزران روون  قةةةرزارةن، حةق واية ستايف ئةجنومةني وة بةةةران  تةةةرفيعاتي فةرمان مةةةت  بةةدات، حكو نةةةوة  كرد
لةةة  تةةةوة و  بةةةرز بكا ثَيم واية دوو ثلة قةرزارة، ئةيةوَي لة كاتي رَيكخستنةوة ئةو دوو ثلةيةي فةرمانبةران 
تةةةوة  خةةؤي ئةمَينَي كةةو  ضةةة وة بةةربَي موو لةَةةش  تةةةوة دةرما بةةةرز بكرَي لةةةكان  بةرامبةر دةرماَلة برِبَي، ئةطةر ث

كةةة فةرما يةةةتي  نبةر هةست ناكات مووضةي كةم بووة، بةاَلم لة ئاساس دةرماَلة نامةوة لةكاَيتكدا حةقي خؤ
حمةةي  تةةؤر  بةرز كراوةتةوة، بؤية ثَيمان خؤشة روون كردنةوة وةرطرين، ثشتطريي قسةكاني دكتؤر كازم و دك

 الدين و روثاك خان و برادةراني تر ئةكةم، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فائق

 سوثاس، فةرموو رؤذان خان.

 

 

 

 
 بةرَيز رؤذان ابراهيم علي: 
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 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةاددا ) يةةظ  كةةاتن د شةةياو د نةةةك نة لةةةمانتارةك ئاخافت طةةا )54هةةةرجارةكي ثةر نةةاوخؤ 5( بر ثةةةيرةوي   )

تةةة نةةَي،  دةستةالتَي تةنة وَي ئاخفتنا بةرامبةر دامةزراوةيةكي دةستوورية، جةنابَي يةَةت البرد بةةدةتن ب يةةار  بر
نةةاظ 55ئةظ طةلةك ضافةرَي بووم بةرَيزت ظَي بريار نةدا، ديظ ماددا ) كةةةم  تةةة د خةةازَي جةنابَي طةةا دوو دا ( بر

 ثرؤتؤكؤلَي ئةو وشة طةندةلي بسريت، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فائق

 فةرموو كاك زانا.
 بةرَيز زانا خالد مسايل:

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَي
لةةةمانتارة  ئةةةو ثةر ئةةةبَي  يةةان  بةةربَي،  نةةاوي  نةةدةل  بةةة طة يةةة  ئةةةو كابينة هةمان راي رؤذان خامن هةية، ناكرَي 
سةةرَيتةوة،  كةةؤل ب لةةة ثرؤتؤ شةةة  ئةةةو و ئةةةبَي  كةةرد،  مةةةت  نةةةي حكو شةةهريي بةكابي كةةة تة تةةةوة  مةةان روون بكا بؤ

 ثَيكي ضاكسازية لةو كابينةية، سوثاس.ضونكة نييةتي ئةو كابينة ثرؤذة ياساي ضاكسازيية، دةست
 بةرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كاك سةروان.
 بةرَيز سةروان حممد علي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةمان رةئي خوشكة رؤذان و كاك زانام هةية، حكومةتَيك يةكةم كاري بؤ البردني طةندةلي بَي بةطةندةل 
( ئةبَي ئةو وشةية البرَي، 55ثرؤذةي ضاكسازي بؤ نةماني طةندةلي، بؤية بةثَيي ماددةي ) ناوي بهَيندرَي،

 سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فائق

حكومةت خؤي لَيرةيةن ئةتوانَي ديفاة لة كابينةي خؤي بكات، ئةطةر قسةي ئةوان بسِرمةوة هيض لة ناو 
نة دووبارة ئةبَيتةوة، زؤربةي قسةكانيشي شةخسية، قبومل كردووة، ئةوةي ثرؤتؤكؤل نامَييَن، ضونكة رؤذا

 عيالقةي بةحكومةتيش هةية ئةتوانَي ديفاة لة خؤيان بكةن، فةرموو دكتؤر شَيركؤ، سوثاس.
 :مصطفىبةرَيز شَيركؤ جودت 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
رةية بتوانَي سةرضاوةي مرؤيي باش مةعلومة كة حكومةتي بةهَيز، يةعين ئيدارةي بةهَيز، ئةو ئيدا

بةرَيوة بةرَي، بةرَيوة بردني سةرضاوةي مرؤيش بةندة بة شايستةي داراييةكانيان، نيزامي دةرماَلة 
لةهةرَيمي كوردستان تةشوير بووة، بةمةعناي ئةوةي لة هةر شوَينة بة نةوعَيك جَي بةجَي ئةكرَي، ئةوة 

ةستكاري كردني دةرماَلة شايستةكان ئةوةي بة ياسا هاتووة ثَيويسيت بة تةنزمية، تةخةوف هةية لة د
ترسةكة لةوة هةية، بؤية ئةو نيزامة كة تَيكضووة ثَيويسيت بةوة هةية تةنزيم بكرَيتةوة، بؤية كة دةَلَيت 
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بة شَيوةيةكي دادثةروةرانة رَيكبخاتةوة بة مةعناي ئةوة كة نيزامَيكي موةحةدي دةرماَلة دياري بكات، 
ؤية ئةو تةخةوفة بروَينينةوة كة هيض مةترسييةك نةمَينَيت لة دةستكاريكردني دةرماَلة بة بةاَلم ب

تنظيم و شايستة ئيست(قاقي ياساكان، كةليمةي راستكردنةوة بة مةعناي تةعديل، بؤ ئةوةي ببَيتة )
تة هيض ( نيزامةكة دائةنرَيت و ئةوةي كة لَيي الداوة ئةهَينرَيتةوة سةر نيزامةكة، ئةو كاتعءيل

تةخةوفةك نامينَيت بريين لة دةرماَلس شايستةكان، ضونكة لة ئةصال ئةم ماددة ثَينجة بؤ ضاكسازية، 
ضاكسازي بة مةعناي ئةوةي كة بة خمالةفةي ياسا ئةوةي كة بة مةحسوبيةت و مةنسوبيةت  بة هةر 

تةوة بؤ داهاتي طشيت، بؤية شَيوازَيكي تر بةدةر لة ياسا كراوة ثاك بكرَيتةوة و لَيي دةربكرَيت بطةِرَي
( كة لة دواي ئةوي بة شَيوةيةكي 5ثَيشنياري ئةوة ئةكةم كة يةك كةليمة زياد بكرَيت بؤ ماددةي )

دادثةروةرانة رَيكبخاتةوة و راستبكاتةوة، يةعين تةنزميي بكات و تةعديلي بكات بةم شَيوةية هةموو 
 مةترسييةكان ثَيم واية تَيدةثةرَيت، سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:ز د.ِرَيواز فايق حسبةِرَي
 سوثاس كاك حاجي سةفني.

 بةرَيز سةفني اغا عمر اغا: 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

( دةربارةي دةرماَلةكان، ثَيم باشة وةك خؤي مبَينَيتةوة، دةسةاَلت بدرَيتة ئةجنومةني 5دةربارةي ماددةي ) 
يةَةت وةزيران بؤ رَيكخستنةوةي دةرماَلةكان بةشَي ئةةةوةش بكر وةييةكي دادثةروةرانة رَيكبخاتةوة و زةمانةتي 

دةرماَلةكان نةبرَينت، هةروةها ثشتيواني لة قسةكاني كاك ثَيشةوا و كاك سةروان و وكاك جةالل ثةرَيشان و 
 د.رَيبوار دةكةم، سوثاس.

 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسن/ سةرؤكس ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس بؤ جةنابت خةدجية خان.

 : طهبةِرَيز خدجية عمر 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة راستيدا ئَيمة دةزانني خؤي جياوازييةكي زؤر هةية لة نَيوان ئةو دةرمااَلنةي كة بؤ فةرمانبةران دياري  
كراوة لة سَيكتةرة جياجياكاندا، ثَيويستة حكومةت ئةوة رَيكبخاتةوة، ضونكة ئةوة خؤي داوا لة فةرمانبةر 

ست بة بَي عةدالةتي بكات، فةرمانبةرَيك هةية لة وةزارةتي ثةروةردة ئةو دةرماَلةي نيية كة لة كرديية هة
وةزارةتَيكي تر دةوام دةكات، بؤ منوونة لة وةزارةتي تةندروسيت كار دةكات يان لة وةزارةتي خوَيندني بااَل، 

و دةرمااَلنةي كة دياري كراون لة يةعين بةو شَيوةيية جياوازييةكي يةكجار زؤر هةية لة نَيوان ئةم هةمو
اليةن حكومةت بؤ فةرمانبةران، بؤ ئةوةي كة ئةو دادثةروةريية دةستةبةر بكرَيت، ثَيويستة حكومةت 
يةعين ثيضداضوونةوة بكات ثشتطريي لة دةقي ئةم ماددةية ئةكةم كة وةك خؤي مبَينَيتةوة، بةاَلم ئةم 

ن لة ثَيشةوة بَيت كة بةشَيكي ئةوةية حكمةتةكةي ئةوةية كة دةرماَلةيةش كة دياري كراوة دةبَيت ئةوةما
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بذَيو و طوزةراني ئةو فةرمانبةرة ضاكبكرَينت، بؤية ئةوة بابةتَيكي زؤر هةستيارة، بابةتَيكي طرنطة كة 
حكومةت ثَيداضوونةوة بكات، دةبَيت زؤر بة ووريايي تةعامول لةطةَل ئةم بابةتة بكاتن، ضونكة لة اليةكي 

ةتوانني بلَيني وةك مافَيكي بةدةستهاتووة ئةو فةرمانبةرة، بؤية بة ثَيويسيت دةزامن حةةةن تريش د
دةبَيت حكومةت رَيكيبخاتةوة ثَيداضوونةوة ثَيبكات، بةاَلم زؤر بة ووريايي تةعامول بكات و زؤر ئاطاداري 

و و طوزةراني فةرمانبةران ئةم بابةتة ببيت و بةشَيوةيةكي وا رَيكي خبات تةئسريَيكي سليب لةسةر بذَي
 نةكاتةوة زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسن/ سةرؤكس ثةرلةمان:
 بةلَي زؤر سوثاس بةرَيزان وةزيرةكان كاك جةالل نوقتةيةكي نيزامي هةية فةرموو.

 بةِرَيز جالل حممد امني:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةةة ( من وةك بر3( برطةي )91ثاَلثشت بة ماددةي )  كةةةم  سةةةية ب ئةةةو ق مةةةوَيت  سةةاي ئة نةةةي يا ياردةري ليذ
ئةةةو  سةةايي  نةةةي يا لةةة ليذ مةةة  تةةر ئَي كاتي موناقةشةكردن، ثَيويستة هةر كةسَيك دوو را ثشتيواني لَيبكات، دوا
بةةةرَيزةكان  رةئيية تةسبيت بكةين،  بةاَلم ئةوةي جَيي داخة طرفتة دةبينني ضةند لة ئةندام ثةرلةمانتارة 

يةةةك 7-6رةئيي دةكات ئةم ) (7-6ثشتطريي ) بةةؤ رةئ شةةتيواني  ( رةئيية هةمووي جياوازة خؤي لة ئةصلدا ث
سةةتا  كةةة ئَي كةةردووة  مةةان  ئةةةوةي تَيبين سةةةلةن  بةةيين مة كةةة دة ئةةةوةي  يةَةك  يةَةت كات يةةة ب كة هاوشَيوةي ئةو رةئي

سةة نةةةي يا لةةة ليذ مةةة  بةةؤ ئَي تةةر  فةةت ثشتيواني ضةند كةسَيكي كردووة ئةو كةسانة رةئييان جياوازة، دوا ايي طر
مةةن  يةَةت،  شةةنة ناكر دروستدةكات، لة كاتَيكدا دةلَيت ثشتيوانيم هةية بؤ ئةم قسةية، بةاَلم ثشتيواني بةم جَي
داواكارم جةنابت ثَيش ئةوةي تَيثةرَيت دةقاودةق وةك ئةو قسةيةي كة ئةيةويًَت ثشتيواني ئةو دةقة بكات 

يةةةنني سةةتاوة رايدةطة لةةة ئَي ئةةةو ئةوكات ئَيمة دةتوانني، بؤية  يةَةت  شةةنة ب بةةةو ضة طةةةر  سةةاي ئة نةةةي يا لةةة ليذ  
ثشتيوانيانة ناضاريني بة ثشتيواني هةذمار نةكةين يان نازانني ض رةئيةك تةسبيت بكةين، ضؤن ئَيستا من 
يةةوت  يةةةك ةدة يةَةت،  كةةة البرب يةةوت ماددة يةةةك دة كةةرد  سةةي دة شةةتيواني دوو كة هةةةبوو ث كةةرد  نةةيم  ئةةةوةي تَيبي

 ة، باشة من ئةو ثشتيواني تؤ بةكام هةذمار بكةم، سوثاس.ماددةكة با وةك خؤي مبَينَيتةو
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 شريين خان شريينَيك نووسرابوو خوَيندمةوة ؟ بةَلي فةرموو.
 بةِرَيز شريين امني عبدالعزيز:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ،ين خان ئةخوَينرَيتةوة ناوي باوكماني لةطةَلدا بَيتثَيشنيازَيكم بؤ بةرَيزتان كاتَيك ناوي من يان شري 

 هةتا دَلنيابني ناومان تَيداية وكاميشمان قسة دةكةين.
لة راستيدا ئةم بةشة خةمي ضيين فةرمانبةرانة، ئَيستا زؤرينةي فةرمانبةران سزَيسن بةوةي ضؤن 

َيت بةو رةهاية كة لةثرؤذة ضاكسازةكة دةرماَلةكان رَيكدةخرَيتةوة وكَين دةرماَلةكانيان دةبردرَيت، ناكر
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هاتووة بةششَيوةيةكي غامز كؤي رَيكخشتنةوةي دةِرمالةكان بدرَيتة ئةجنومةني وةزيران،  وجؤري 
دةِرمالةكان ثةيوةست دةكات لة ثرؤذةكةدا تةحديد بكرَيت و ناوي بهَينرَيت، سةبارةت بة بِروانامةي 

بِروانامةي لة ئاسيت بااَل داهةن كة بِروانامةي ساختةو لةهةمان دةِرماَلة  زؤر ناعةدالةتي هةية، دةياها 
كاتيشدا دةرمالةي بِروانامة وةردةطريَيتس، وةكو وةزيفةيةك، بؤية ثَيشنياز دةكةم  لةكاتي رَيكخستنةوةي 

دةرمالةكاندا ووردبينيةكي زؤر ثَيويست لةم دةرمااَلنة، ياخود بِروانامةي دةِرماَلةدا بكرَيت، ئةو  
وانامانةي لة ضوارضَيوةي بِروانامةي ساختةن البدرَيت، و ثشتطريي لة بةرَيزان شايةن خان وطلستان خان بِر

 وسةرضنار خان وشريين خان وكاك هاورَي وكاك راهي وكاك شاخةوان دةكةم، سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان: بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس  

 لةضي ثشتطرييان ئةكةى؟
 ني عبدالعزيز:بةِرَيز شريين ام

يان ئةوةي ئةو ماددةية البدرَيت، يان بةشَيوازَيك ريكبخرَيتةوة كة دَلنياي بدرَيت فةرمانبةر كة  
 بةشَيوازَيكي ياساي دةِرماَلة وةردةطرَيت نةبِردرَيت، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس  
 بةلَي زؤر سوثاس، كاك هَيظيدار فةرموو. 

 َيز هَيظيدار امحد سلمان:بةِر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

لة ليذنةي دارايي كة موناقةشةيان لةسةر ئةو ماددانة كرد، ئَيمة بةثشت بةسنت بةو ياسايانة كة بةياسا 
بةركارةكانن، يةكةم بة ثشنت بةسنت بة هةشت ياساي بةركاري كة لةم ثةرلةمانة بةرَيزة  دةرضووة، 

 2008( ي سالي 22وة بة ثَيي ياسا معامةلة لةطةل دةكرَيت، يةكةم ياساي ذمارة )دةرماَلةيان رَيكخستو
( ي 3، ضوارةم ياساي ذمارة )2015( ي 4، ياساي سَييةم ياساي ذمارة )2008( ي 3دووةم ياساي ذمارة )

، حةوتةم 2008( ي 23، شةشةم ياساي ذمارة )2008( ي ساَلي 27، ثَينجةم ياساي ذمارة )2011ساَلي 
هةموو ثةيوةنديان بة دةرماَلةوة  2007( ي سالي 38، هةشتةم ياساي )2001( ي سالي 18اساي ذمارة )ي

هةية، زوو دةبَيت بة جورئةتةوة ثشتطريي حكومةت بكةين ئةو دةرمااَلنةي كة خةلكي ناشايستة بةردةم 
َيز سةرؤكي ثةرلةمان ياسايانة حكومةت رَيكبخاتن، بؤ ئةوةي ئةو دادثةروةريةي كة لةم بابةتةداية بةر

 هةتا لة ناونيشاني ئةم ثرؤذة ياسايةش ضاكسازي لة مووضة لة دواي مووضة دةرمالةية، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس  

 بةلَي سوثاس بؤ جةنابت بةلَي فةرموو كاك زياد. 
 بةِرَيز زياد جبار حممد:

 بةرَيزسةرؤكي ثةرلةمان. 
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دنةوةي زياتر، لةراستيدا ئَيمة ثَيش ئةوةي ثرؤذةكة بَيتة ثةرلةمان، بريمة مشتومِرَيكي  زؤر بؤ روونكر 
هةبوو لة ثرؤذةي ضاكسازيدا، باسي بِريين دةرماَلة دةكرَيت و، حكومةت دةيةوَيت مناقةشةكان لةسةر ئةوة 

راني هةرَيمي كوردستان % ي مووضةي هةرَيمي كوردستان و فةرمانبة56دةكات كة جارَيكي ديكة ئةوةي لة 
بة دةرماَلة رَيكخراوة، حكومةت دةيةوَيت بةياسا جارَيكي ديكة ثاشةكةوتي مووضة بكات، بةم شَيوة قسة 
ئةكات، كاتَيك كة ثرؤذةكة هات ئةوةي تياية بة دَلنيايةوة هةموو جارَيكيش وتوومانة بةشي زؤري ئةم 

ةمووي بة رَينماي و تةعليماتي حكومةت  لة دةرمااَلنة بةرَينمايي و تةعليماتي حكومةت يان ه
( ياسايةي كة ئَيستا كاك هَيظيدار خوَيندةوة لةبةر رؤشنايي ئةم ياسانة حكومةت بة 8ضوارضَيوةي ئةو )

( جؤر 24رَينماي وتةعليمات ئةمةي رَيكيخستووة، ئَيستا دةيةوةَيت بة ياسا ئةمة بربَيت ديارة دةرماَلة )
كاكا ئةبوبةكر وتي سييانيان دةرمالةي جَيطرن و بيست يةكي نا جَيطرية لةبةر  دةرماَلة هةية وةك ئةوةي

ئةوة ئَيستا  ئةم دةرمااَلنة ئَيمة كاتي خؤي رامان وابووة كة حكومةت ضؤن بة رَينماي و تةعليمات لةبةر 
ةر بريين ئَيمة لةم ياسايةدا قسة لةس ،ياساية ئةم دةرمااَلنةي رَيكخستوون ناكرَيت( 8) رؤشنايي ئةم

ر ئةوة ئَيستاش كة دةَلَيت ةلةب ،ئةو ياساييانة كؤتايي ثَيبَينني لةم ياساية ئةو ترسة هةبوو ،دةرماَلة بكةين
لةبةر رؤشنايي ياسا بةركارةكان ديارة حكومةت لة خؤييةوة نيية ئةو دةسةاَلتانة واي ناداتَي رَينماي و 

 ؤر سوثاس ...ز ،تةعليمات بة ثَيي ئةو  ياساييانة دةر دةكرَيت
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس 

 بةلَي سوثاس بةرَيز وةزيري دارايي.
 :وئابووري بةِرَيز اوات شَيخ جةناب/ وةزيري دارايي

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان، دةستثَيكةكةم هةروةك كاك هيظيدار قسةي كرد وةك عةرةب 
دةلَيت )الكتاب يقرأ من عنوانة( عنواني ئةم ثرؤذة ياسايةي ئَيمة ووشةي دووةمي دةرماَلةية، ثَثم واية كة 
لةدواي ئةوةي طةيشتونةتة ماددةي ثَينجةم طةِرانةوة بؤ مادةي يةك بؤ عينواني ثرؤذةكةمان كارَيكي 

َلةي تَيدا بَيت يان تَيدا نةبَيت ئةمة نةطوجناوة، حةقة لة بيدايةتي موناقةشةكةدا ئةو قسةية بكرابا، دةرما
خاَلي دووةم ئةمةي كة ئَيمة باسي دةكةين مةزوعَيكة عيالقةي بة خةرجييةكاني حكومةتةوة هةية كة 
جةنابتان دةزانن ضاكسازي بةشَيكي طرنطي ضاكسازي لة خةرجييةكانداية خةرجييةكان بة نسبةتي 

والتةكةية ناكرَيت تؤ ثرؤذةيةك بؤ ضاكسازي دةركةي  ي داهاتي56حكومةتةوة لةم فةقةرةيةدا لة سةدا 
ي داهاتي واَلتةكةية بة نةزةري ئيعتيبار وةردةطري و فةرامؤشي بكةي ئةمة خالَيكي تر 56لةسةدا 

نوقتةيةك هةية كة ئساسي رةنطة نوقتةي جةوهةري دروستكردني ئةم ثرؤذةية ياساية بة نيسبةتي 
هةر كةسَيك مايف هةية  (اعطي لكل ذي حقا حقه)فقهية دةَلَيت  حكومةت لةسةر ئةم قاعيدةية وابزامن

مافةكةي خؤي بدَي لةسةر ئةساسي ئَيوة ئَيمة هاتووين لو مووضة بااَلكانةوة بؤ خانةنشيين بؤ ثلة 
تايبةتةكان بؤ ضي ضي هاتوين تا ثَيداويسيت تايبةت ثيا هاتووين خاوةن ثَيداويستة تايبةتكان ثَي هاتووين 
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بؤ  ،يةكان كة من ناوم هيًَنان بة دةربكةينيلة بابي موخةساتة هةموو ضني وتوَيذة كؤمةاَليةتناكرَيت 
منوونة هةندَيك لةو رةفيقانة باسي ئةوةيان كرد ئةوةي قةتع بكة ئةوةي البة ئةم ماددةي ثَينجة  بة 

ضونكة  ،نيية وجهة نةزةري من بةقةدةر هةموو ماددةكاني ثَيش خؤي طرنطيةكةي زياتر نةبَيت كةمز
خةرجييةكاني ئَيمةوة هةية ئةو قسةيةي كة  %56ووبارةي ئةكةمةوة ثةيوةندي بة لةجارَيكي ديكة د

رَيزةوة ئةم خوشك وبرايةنانةي كة ئَيستا بة ئَيمة ،ياساكاني يبة سةرحيي زؤر بة موحةدةدي شارةزا ،كراوة
ض شَيوةيةك مةسي مةسائلي ئةساسي لةطةل ئَيمة حازرن بة دةقيقي تةواو ثَيواويانة كة ئةمة بةهي

رَيك مةسي ئةو ياسايانة دةكات كة جتاوز كراوةتةوة سةر  ،موةزةفني و مووضةخؤرراني حكومةت نةكردووة
بةشَيكي لة خماسةتةكاني ئَيمة جَيطرية كة هيض  ،ئةو قانونانةي كة لة ثةرلةماني كوردستانةوة دةركراوة

ئةم بيست و يةكة ناجَيطرية عنوانةكةي  ،و يةكَيكيان ناجَيطرين نةوعة طؤِرانَيكي بةسةردا ناهَيت بيست
لةبةر ئةوة  ،خؤي بةخؤيةتي قابلي ئةوةية بةثَيي زرويف زمان ومكان ئةمانة طؤراني لةسةردا بَيت

لةبةر رؤشناي ياسابةركارةكان واتا  ،مراجةعةت بةسرداكردن بؤ ئةوةي بة وازحي بة موحةدةدي نووسراوة
حكومةت دةسيت وااَل دةكةيتةوة نةك دةسيت دةطري بة عةكسةوة كة  ،شتين ئةم ماددةيةلةحالةتي نةهَي

ئَيستا  ،تةسةروف بكات وةكو ثَيشك كردوويةتي بيكات ،ئةم ماددةية نةمينَيت حكومةت دةسيت كراوةتةوة
كيد تة ،وةةحكومةت دةيةوَيت بة ئالليةتَيك جارَيكي ديكة اعادةي نةزةر بة هةموو ئةمانةيدا بكات

هيض ياسايةك  ،ناكرَيت استحءاثيةعين هيض ياسايةكي تازة  ،دةكةمةوة لةبةر رؤشناي ياسا بةركارةكان
فةقةت مراجةعة  ،ناكرَيت استحءاثلةمةجالي ئةم خمةساتة جَيطري يان ناجَيطريةكان هيض ياسايةكي ديكة 

لة مةوزوعي ئةم دةرمااَلنة وةكو  هةية كة ثَيويستة جةنابتان بيزانن زؤر جار تهةندَيك حاَلة ،كردنةوةية
يةكَيك لةو رةفيقانةي كة لَيرة دانيشتووة باسي ئةوةي كرد كة  ،معامةلة كراوة (كلمة حق يراد بها باطل)

 ،ئةوةي كة بةحةياتي ناضَيتة سةر عاموديش دةطرَيتةوة ،ضَيتة سةر عامود وا تةعميم بووةةئةوةي د
ان لة هةندَيك دةزطاي ئةمين بة ميسال مة وعي ثارةي مةفروزة ئةم حالةتانة راست بكرَيتةوة ي

خواردنةكةي يةكَيك لةو نةفةرانة لةطةَل ختورةكةي كة بؤي سةرف دةكرَيت مساوية بة مةعاشةكةي 
يان رةفيقَيكي ديكة باسي  ،يةعين مةفروزة ئةمة موراجةعيةكي تيدابكرَيتةوة ،ئةطةر زياتريش نةبَيت

طةل وةزارةتي س بؤ وةزارةتي ص ؤس لةم مةجالي ئةم وةزارةتةدا لةلؤريئةوةي كرد كة بؤ منوونة بةكا
 ،فةرقي هةية ئةو مراجةعاتانةي كة ثَيويستة بكرَيت هةتا لة ئةجنومةني وةزيران لةوَي موخةسات نيية

وةبةرايةتيةكي تابع بة ئةجنومةني وةزيران موخةساتي هةية ئةم حالةت  نةشازانة مةفروزة بةاَلم بةرَي
بةوةش نةبَيت بة سةبغةيةكي قانوني رَيك و ثَيك كة  ،كي بؤ دابنرَيت ئةويش بة ضاكسازي ناكرَيتحةدَي

ئةو ئيشة جَيبةجَي نابَيت يةك  رَيزي كوردستانةوة ثةسةند بكرَيت،ثةسةندكراو لةالي ثةرلةماني بة
ضاالك دةكةين  نوقتةي زؤر طرنط هةية ئَيمة باسي حكوةميت رةشيد يان حكومةتَيكي كارا حكومةتَيكي

بةم تةريقةي كة موخةساةان تةوزيع كردووة مةبدةئي سةواب و عيقاب ضاكة وخراثة  بةهيض شَيوةيةك 
هةموو موةزةفَيك ال علس التعني ئةوةي كة ئيش بكات يان دةوام بكا يان دةوام نةكات  ،ثةيرةو ناكرَيت
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دةنط بوون لةسةري تاسةر نة موخةساتةكاني وةك خؤي رؤشتووة كة ئةمانة هةندَيك شنت كة بَي 
دلسؤزيية بؤ حكومةتي ، ببورن وا دةَلَيم نةنة دَلسؤزيية بؤ كةسوكاري شةهيدان ،دَلسؤزيية بؤ فةرمانبةران

بؤ كةس و كاري شةهيدان بؤ  ،بةاَلم جَيبةجَيكردني عةكسةكةي دَلسؤزيية بؤ حكومةتي هةرَيم ،هةرَيم
سوثاستان دةكةم لة رووي قانونيشةوة  ،وة بؤ هةموو اليةكثَيشمةرطةكان بةخَيرو بةركةتيش دةطةرَيتة

 باس ئةكات.  ظاالهةندَيك تةوزيح هةية دكتؤرة 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةلَي سوثاس كاك علي نوقتةي نيزامي. 
 بةِرَيز علي محة صاحل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نط لةسةر ماددةيةك دةدات، ئةطةر ماددةكة غامز بوو ئةطةرَيتةوة سةر بة ثَيي قانون ثةرلةمانتار كة دة 

نييةتي موشةرة، تا ئَيستا غامزيةك هةية، جةنابي وةزيري دارايي دةبَيت رووني بكاتةوة بةشَيكي دةرماَلة 
قانوني نيية بة رَينمايي دياري كراوة ئَيستا ئَيوة دةتانةوَي رَينماييةكان دةستكاري بكةن يان 

دالةتيةكان البةن يةعين ئةم دووانة جياوازة بؤ ئةوةي كةدةنط ئةدةين نييةتي موشةرة وةك خؤي ناعة
 تةسبيت بكات.

 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةلَي سوثاس، فةرموو.

 بةِرَيز اوات شَيخ جةناب/وةزيري دارايي:
كةي البةين، ضونكة لة ئةساسة بة داثةروةري و كاك عةلي ثرسي، بةلَي ئَيمة دةمانةوَيت ناعةدالةتيية 

 يةكساني دةستمان ثَيكردووة بؤية زياتر لةمة ئيشَيكي ترمان نيية.
 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

لة ثةرلةماني  2002( لة ساَلي 15ثرسيارَيكي دياريكراومان هةية، د.ظااَل قةرارَيكي تةشريعي بة ذمارة )
دةرضووة، دةَلَيت برطةي يةكةمي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان دةسزؤي  كوردستان

ثَيدان و هةمواري دةرماَلةي فةرمانبةران لة فةرمانطاكاني هةرَيم هةية، كار بةهيض دةقَيك ناكرَيت كة 
ثةرلةمان دةرضووة لةطةل حوكمةكاني ئةو بريارة ناكؤك بَيت. واتا بة طوَيرةي ئةم بريارة تةشريعية لة 

دةسةاَلتي ثَيدان وهةمواري دةرمالةكان دراوة بة جةنابيان و وثَيش ئةو كةسةي كة دةبَيتة سةرؤكي 
و 2005حكومةت يان ئَيستا سةرؤكي حكومةتة و بةطوَيالةي دةستووري عرياقي هةموو ئةوانةي ثَيش 

وةية تا ئَيستا ئةم بريارة ئيشي ثَي ثةسةندكردني دةستوورةكة دةرضوون ئيشيان ثَيدةكرَيت ثرسيارةكة ئة
 فةرموون. ،دةكرَيت

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان /ابراهيم بةِرَيز د.ظااَل فريد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 



 239 

ئةو بِريارة بِرياري ثةرلةمانة و ئةجنومةني وةزيران كاتَيك كة كؤبوونةوةي خؤي كردووة لةسةر ثرؤذة  
اري داوة كة بة ثَيي ياسا و دةسةاَلتي رَيكخستنةوةي دةرماَلةكان بدرَيت بة ئةجنومةني ياساي ضاكسازي بري

وةزيران، هةموو ئةجنومةني وةزيران بةشداري بكات بةهةموو ئةو ئةحزابانةي كة وةزيرييان هةية و 
ي وةزيران ثَيكهاتةي حكومةت ثَيكدَينن بةشداربن لة رَيكخستنةوةي دةرماَلةكان، بؤية نييةتي ئةجنومةن

ئةوةية كة بابةتي رَيكخستين دةرماَلةكان بةشَيوةيةكي دادثةروةرانة تةنها سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران 
ئةجنامي نةدا، بةَلكو هةموو ئةجنومةني وةزيران بة هةموو ئةو ثَيكهاتانةي كة هةية ثَيكةوة موناقةشة 

ي ثرسياري جةنابتان بوو دَيينة سةر ئةو بكةن وبةشَيوةيةكي دادثةروةرانة ئةجنامي بداتن، ئةوة وةالم
( لةو ياساي كة 5روونكردنةوانةي كة ثَيويستة بيدةين لةرووي ياساييةوة ثةيوةستة بة ماددةي )

( ئايا لةرووي شكلةوة 5موناقةشةي دةكةيةن ئةوةلةن لة رووي شكلةوة بةشي ثَينجةم دةرماَلةكان ماددةي )
زؤر ئاسايية كة فةصلَيك تةنها لة يةك ماددة ثَيكهاتبَيت  ،بَيتواريدة فةصلَيك لة يةك ماددة ثَيكهات

وماددةكةش تةنها لة دة ووشة ثَيكهاتبَيت هسض كَيشةيةكي نيية لة رووي صياغةي تةشريعييةوة لةرووي 
ئةوةي كة ضي نووقسانة ئَيمةش تةئيدي ئةو رايانة دةكةين ثَيويستة زياد بكرَيت دةرمالةكان ........ 

 ايي ياسا بةركارةكان بةشَيوةيةكي دادثةروةرانة رَيكبخات ئةوةي كة طوترا كة حكومةت دةستلةبةر رؤشن
 حكومةت دةست ،نةصةكة بةهيض شَيوةيةك نةصَيكي مةتاتي نيية ،نةصةكة نةصَيكي متاتية ،وااَل دةبَيت
 ،ض دةرمالةيةك بكاتلةبةر ئةوةي حكومةت ناتوَينَيت لة خارجي ياسا بةركارةكان دةستكاري هي ،وااَل نابَيت

ـ ياسا مووضةي فةرمانبةراني دةولةت ذمارة 1ياسا بةركارةكان كة ثةيوةسنت بة دةرماَلةكان بريتني لة 
ياساي كؤمسيؤني سةربةخؤي   -3 2008(ي ساَلي 3ـياساي ديواني ضاودَيري دارايي ذمارة )2 2008ي 22

ـ ياساي مووضةي 5  2011(ي سالي 3مارة )ـ ياساي دةستةي دةسثاكي ذ4 2015هةلبذاردن و راثرسي ساَل
ـ ياساي راذةي زانكؤي حكومةتي عرياقي 6 2008ي 27دادوةران و ئةنداماني داواكاري طشيت ذمارة 

ي 18ـ ياساي وةزارةتي ناوخؤ ذمارة 7ي بةركار لة هةرَيمي كوردستان. 2008ي سالي 23فيدرالذمارة 
بؤ دلنياي كردنةوة و تاكيد بووني  2007ي ساَلي 38ة ـ ياساي وةزارةتي ثَيشمةرطة ذمار8 2011ساَلي 

ئةنداماني ثةرلةمان كة بةهيض شَيوةيةك حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئةوةي بةو ياسايانة دةرماَلةكان 
لة خارجي ئةو بةاَلم ئةوانةي كة  ،تةسبيت بووة بؤ ئةو خةَلكانةي كة موستةحةقن وةك خؤي دمَينَيتةوة

ئةوانة  ،و ئةركةكةي خؤي جَيبةجَي ناكات كة تةحقيقي عةدالةت ناكاتوةيةك ةن وبةشَيياساي
رَيكدةخرَينةوة و ثَيداضوونةوةي ثَيدةكرَيت ئةطةر ديقةت بدةن نةشوتراوة دةبرَي طوتراوة بةشَيوةييةكي 

بؤ ئةوةي هةموو صاحب حةقَيك حةقي خؤي وةربطرَينت ثَيم واية  ،دادثةروةرانة رَيكدةخرَينةوة
كوردستانيش هةدةفةكةي هةر تةحقيقي عةدالةتة ئَيمة وةكو حكومةت لةطةل مانةوةي ثةرلةماني 

ية و حكومةت يماددةكةين وةك خؤي ودلنيايش دةدةينةوة ثةرلةماني كوردستان كة نةصةكة مةتاتي ن
اوال حكومةت دوو قةيدي لةسةرة يةكةميانئةوة بةثَيي ياسا بةركارةكان لة هةرَيمي  ،ةيني وااَلت دةس

قةيدي  ،ت ناتوانَيت دةستكاري بكاتةممامؤستايان بة هيض شَيوةيةك حكو ردستان  دراوةتة فةرمانبةر وكو
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ئةوة بة ثَيضةوانةي ياسا و بة ثَيضةوانةي مةبدةئي  ،دووةم خمةصةصاتي خؤ وةرطرتوة بةردةوام دةبَيت
تةوة لةاليةن ئةجنومةني ة ئةوا ثَيداضوونةوةي ثَيدةكرَيت و رَيكدةخرَييعةدالةتيش خمصةصاتي وةرطرتي

هةمووي نةك تةنها لةاليةن سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران ئةوةشي كة  ثةيوةنديدار بوو بةو  ،وةزيران
هيض ترسَيكتان نةبَيت بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان و ئَيمة وةكو حكومةت لةطةل ئةوةين  ،ماددةية

يةكي تر ئةوةي ثةيوةندي هةبووة بةوةي كة لة ال ،ئةوة لةاليةك ،ماددةكة وةكو خؤي ثةسةند بكرَيت
، طرفيت خالة لةو تةشهريةي كرا لةاليةن ثةرلةمانتارَيكي بةرَيز ي ديفاة لة خؤي بكاتحكومةت بة خؤ

بالفعل ئةو طرفتة هةية و ئدراكي ثَيكراوة   ،ساَلةية لة هةرَيمي كوردستان( 24) كان طرفتَيكيسنووريية
ثةيرةوي ثةرلةماني كوردستان خؤتان دةزانن لةناو  ةتة دةكات،ي كار لةسةر ئةو بابوحكومةت خؤ

،  بؤ منوونة ضةند ثةرلةمانتارَيك توانيويانة راثؤرتي بنووسن وبينَيرن بؤ حكومةت ،وشوَيين خؤي هةيةرَي
وة لة راثؤرتةكة  و ولةوانة بةرَيز عةلي حةمة صاحل هةموو خورقاتةكاني بة ضاوي خؤي دياري كرد يةك

يتواني بة هةمان شَيوة ئةو خورقاتانة لة رَيطاية ةي بؤ حكومةت و ئةو ثةرلةمانتارة بةرَيزةي دناردوويةت
وحكومةت ئَيستا حاليا وةزيري ناوخؤ و  وة كة رَيطاي ثَيداوة دياري بكات، راثؤرتَيك بينَيرَيتئةو ثرية

زوترين كات نةهَيشتين ئةو وة كة بة ووةزيري دارايي و ديواني سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيراني راسثارد
وةاَلمدانةوة وديفاة  ، تةبعةنبةَلَي حكومةت ئداركي بةوة كردووة ،ةكان رودةدايخروقاتانة لة خالة سنووري

بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان ئاراستةي  ،كردن منيش لَيرانة بؤ ئةو بابةتةم خةرقي بابةتي ثةيرةوي بوو
بةاَلم لةبةر ئةوةي سةرؤكي ثةرلةمان  ،شتنة ديفاة بكةينحكومةتي كرد لةبةر ئةوةي ئَيمة بؤ ئةو داني

دارين كة خروقاتي ثةيرةوي دائما شَيوةية وةاَلم بدةينةوة و هيوا داواي لَيكردين ناضار بووين كة بةو
كَيشةي لَيدةكةوَيتةوة ثابةندبوون بة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان هةم حكومةت وهةم 

بة شَيوةيةكي عيلميانة ئةوتؤ كارةكانيان رايي بكةن كة نةبَيتة هؤي ثَيشَيل كردن و توانن ةثةرلةمانتاران د
 زؤر سوثاس..

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
زؤر سوثاس، من ثَيم وانيية خةرقي ثةيِرةوم كردووة و جةنابتان لَيرةن قسةكة ئاراستةي جةنابتان كراوة، 

م بدةنةوة لة جياتي حكومةت و ئةو بابةتي خاَلة سنوورييةكان ئَيمةش لة دةستةي زؤر ئاسايية ئَيوة وةاَل
سةرؤكايةتي و منيش بة شخصي دةزامن بةَلَي خروقاتي زؤر لة خاَلة سنووريةكان هةية و دةبَيت بة 
ثةيرةو ئيشي لةسةر بكرَيت و ئةوةي لة خالة سنووريةكان دةكرَيت بة ماناي كةليمة ناشريين طةندةلية 

بةِرووي ني ئةم واَلتة روووجؤريكة لة قاضاخي كة دةبَيت حكومةت ثةرلةمان هةموو دامةزراوة فةرمييةكا
 ببنةوة وة رَيطري لَيبكةن، بةَلَي ماددة دواتر ماددةي شةشةم كاك جةالل.

 
 :حممد امني بةرَيز جالل 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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كة ناوةكةم خبوَينرَيتةوة، بؤية نةمتواني قسةكامن بكةم،  ديارة منيش ناوم نوسيبوو، بةاَلم ئةوة نةبوو 
بةالم ئةوةي هةية تةنها ثَثويست بوو يةك روونكردنةوةيةك لة بةرَيز وةزيري دارايي وةرطرم وةك ئةوةي 
دةزانرَيت هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ ثارَيزةري سةرو ماَلي هةموو هاواَلتيان و ئةم ثةرلةماني كوردستانةي 

سةرجةم هاواَلتيياني ئةم هةرَيمةن، بؤية ئةوةي كة ديسان دةضمة سةر ئة و خاَلة دةنطؤيةك هةية ئَيمة و
لةسةر بريين دةرمالةي خواردني هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ و بةرَيز وةزيري دارايي بة جؤرَيك لة 

ئايا دةرماَلةي  جؤرةكان غري مباشر ئاماذةي ثَيدا، بةالم من نةمتواني بةراسيت ورد لَيي تَيبطةم كة
هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ بةتايبةتي دةرماَلةي خواردنيان دةبردرَيت يان نا و ئةطةر بةرنامةيةكي وا 
هةبَيت داواكارين ومن ثَيشم واية وتةوةقع ناكةم، لةبةر ئةوة هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ و هَيزة 

 وثاس.ئةمنيةكان، داواكارم ماف و ئيمتيازاتيان ثارَيزراو بَيت، س
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 بةَلَي بةِرَيز جةنابي وةزير فةرموو.
 بةِرَيز اوات شَيخ جةناب/ وةزيري دارايي:

ئةوةي الي جةماعةت خةياَلة، الي ئَيمة تاَلة، بةراسيت ئةو مةوزوعانة الي ئَيمة وجودي نيية، بةعةكسةوة 
ئةم ياساية و ان شْا اهلل ئةطةر تةصديقتان كرد بيَب بة خَيرو بةرةكةت بؤ ئَيمة دةمانةوَي جَيبةجَي كردني 

هةمووي، ياني ئَيمة طرفتمان لةسةر ئةوة نيية كة ئةمة بضَيتة شوَيين راسيت خؤي، ياني ئةم دةرماآلنة 
ؤ بطاتة شوَيين راسيت خؤي، حةقي خؤي، بةداد ثةروةرةي بةيةكساني ئَيمة، ئيش بؤ ئةوة دةكةين، ئيش ب

عةكسةكةي ناكةين، ياني فةقةت بةنيسبةتي حكومةتةوة جَيبةجَي كردني ئةم قانونة الي ئَيمة، ئةوةندة 
تةحقيقي عةدالةت الي ئَيمة ئةوةنة يةكسانةكة موهيمة الي ئَيمة ئةوةنة اليةنة ماديةكة بةتةئكيد با 

ط نيية، دَلنيا بن لة ثالني ديباجةكي هةبَي بؤ خةَلك و بؤ حكومةت، ئةوةي كةمايتةوة بةالمانةوة طرن
 ئَيمة و ئةصَلةن هةر بريمان لَي نةكردؤتةوة و باسيشمان نةكردووة، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس، كاك شوان فةرموو، نوقتةي نيزامي.

 بةِرَيز شوان كريم حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بة نوقتةي نيزامي داخل بووم، 56خؤم نةنوسيبوو، بؤية بة ثَيي ماددةي ) من لةبةر ئةوةي ثَيشز ناوي
واهلل من ثَيم سةيرة سةرؤكي ثةرلةمان، بةِرَيزان ئةنداماني ئةو فراكسيؤنةي كة بةشدارن لة حكومةت و 

ةنطي نوَينةريان لةناو حكومةت هةية وةكو جةنابي دكتؤرة ظاآل ئاماذةي ثَيدا، ئةو ثرؤذةية بة زؤرينةي د
ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران هاتووةتة ئَيرانة، كةضي نازامن ئَيمة وةكو ئةنداماني ثةرلةمان لة ثرؤذةكة 
ئاطادار نني لة سياسةتي حزبةكاني خؤمان، نازامن بَلَيم ضي، بةشي ثَينجةم يةك ماددةية ئَيمة با دةرفةت 

 ات......بة حكومةت بدةين بة روون ئاشكرايش باس لة دادثةروةري دةك
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 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 (.6كاك شوان نوقتةي نيزامي نةبوو دةرفةتيشم داي، ماددةي )

 رؤذان ابراهيم علي:بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةشي شةشةم
 رَيكخستنةوةي هةذماري كردني خزمةت

 (:6ماددةي )
وناونيشان و مووضةي وةزيفي سةرجةم مووضة خؤراني هةرَيم  يةكةم: ثَيداضوونةوة و رَيكخستنةوةي ثلة

لة بوارةكاني خزمةتي )شارستاني، ثَيشمةرطايةتي، هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ( بة ثَيي ياسا و ثةيِرةو و 
رَينمايية كارثَيكراوةكان، و رَيكخستنةوةيان لة ضوارضَيوةي وةزيفةي طشتيدا لةسةر بنةماي بِروانامة و 

مةتي فيعلي و خزمةتي هةذماركراوي ياسايي، بةثَيي ئةذمار كردني ئةو خزمةتةي كة بة بؤ ساآلني خز
 مووضةخؤر ئةذمار كراون.

دووةم: يةكخستين ناونيشان و ثلةي وةزيفي لةطةَل مووضةي وةزيفي بة ثَيي حوكمةكاني ياساي ميالكي 
ان هةر ياسايةكي تر كة جَيطةي لةم ي هةموار كراوي كارثَيكران لة هةرَيمدا ي1960(ي ساَلي 25ذمارة )

 ياساية دةكرَيتةوة و هةَلوةشاندنةوةي ئةو ناونيشان و ثلة وةزيفيانةي كة هاودذن لةطةَل ياساي ناوبراو.
سَييةم: هةَلوةشاندنةوةي طشت ثلة و مةرتةبةي زَيدةكي كة بةدةر لة ياسا كارثَيكراوةكان دراوة بة 

 راندنيان، يان لةدواي دامةزراندنيان.مووضةخؤران، ض لة رؤذي يةكةم دامةز
ضوارةم: هةَلوةشاندنةوةي ساآلني خزمةتي ئةذماركراو بؤ خزمةتي وةزيفي شارستاني يان ثَيشمةرطايةتي 
يان هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ بؤ ئةو ماوانةي كة لةطةَل ماوةي خوَيندني مووضةخؤر يةكدةطرَيتةوة جطة 

( شازدة ساَل 16يان خوَيندني ئَيواران، يان تةمةني لةو كاتةدا لة خوار )لة حاَلةتةكاني مؤَلةتي خوَيندن، 
 بَيت، جطة لة زينداني و راطرياواني سياسي.

 ثَينجةم:
هةر ثَيطةيةكي ياسايي بواري راذةي طشيت ثشتبةست بة بِرياري كارطَيري هاتوونةتةدي و لة سةر -1

ثارَيزراو دةبن بة مةرجَيك لَيرِبيين خانةنيشان  بودجةي طشيت مووضةيان وةرطرتووة، ئةوا ئةو ثَيطانة
بدةن ثشتبةست بة بِرياري كارطَيري دامةزراندنيان، و ثَيويستة ثلة و ناونيشاني وةزيفي و مووضة و 
شايستةي داراييان لة ضواضَيوةي ياسا ثةيِرةو و رَينمايية بةركارةكان رَيكبخرَيتةوة و خؤيان بطوجنَينن 

 ئةم ياساية.لةطةَل ئةحكامةكاني 
حوكمي خاَلي )يةكي( بِرطةي ثَينجةمي ئةم ماددةية تةنيا ئةو كةسانة دةطرَيتةوة كة تا ثةسةند كردني -2

 ئةم ياساية مووضةيان وةرطرتووة.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس
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ن، سةرضنار خان، دكتؤر ئةو ناوانة ئَيستا دةخوَينينةوة )كاك سؤران، كاك مةم، دكتؤر كازم، كاك سيثا
امساعيل، موذدة خان، كاك مسلم، دكتؤر شَيركؤ، كاك كاوة، كاك علي، كاك عبدالستار، ئاشنا خان، كاك 
باالنبو، رووثاك خان، كاك جالل، كاك سةركؤ، سلمس خان، كاك عومسان، كاك رزطار، دكتؤرة شايان، كاك 

، كاك بةلَين، كاك شاخةوان، كاك بةهجت، كاك سنيكاك كاروان، شنؤ خان، كاك يا هاوِرَي، كاك لوقمان،
حكمت، حسيبة خان، كاك زانا، د. رَيبوار، كاك زاهري، كاك شوان، طولستان خان، د. طةالوَيذ، كاك سةروان،  
كاك مةال ويسي، بةرَيزان لَيرة يةك كةس وةردةطرم و لرية دوو كةس، لَيرةش يةك كةس بةطوَيرةى 

تةبع يةك شتيان لةبري ضووة ليذنةى موختو با ئيزافةكة بكةن ئينجا كاك تةسةلسولةكة، ئةَلَين لة 
 سؤران قسة بكات، كاك هَيظيدار فةرموو؟.

 بةِرَيز هَيظيدار امحد سلمان:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

داواى لَيبوردن دةكةم، ضونكة تةبعةكة هةمووى خؤم نووسيومة ئةو راثؤرتة، ماددةى شةشةم بةشي يةكةم 
كؤتايي )بةبس ئةذماركردنس ئةو خزمةتةى كة بة شَيوةيةكس ناياسايس ئةو وشةية نةنووسراوة )بؤ رَيزى 

مووضةخؤر ئةذمار كراون( ئةطةر ئةو وشة نةبَينت هيض مةعنايةكس نامييَن ماددةى شةشةم بةشي يةكةم 
و وشةية ريزى ضوارةم ئاخريةكةى بةبس ئةذماركردنس ئةو خزمةتةى كة بة شَيوةيةكس ناياسايس ئة

 نةنووسراوة )بؤ مووضةخؤر ئةذمار كراون(، )بة(يةكس نةقصة، سوثاس بؤ ئةم دةرفةتة.
 بةرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةروكي ثةرلةمان: 

 سوثاس بؤ جةنابت، كاك سؤران فةرموو.
 بةِرَيز سؤران عمر سعيد: 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيداضوونةوة و رَيكخستنةوةى ثلة و ناونيشان و مووضةى ئةم ماددةية بِرطةى يةك و دوو و سَي و ضوار 
وةزيفي، لةطةَل رَيكخستنس ناونيشان و ثلةى وةزيفي، ثاشان هةَلوةشاندنةوةى ثلة و مةرتةبةى زَيدةطي وة 
هةَلوةشاندنةوةى سااَلنس خزمةتس ئةذماركراو بؤ هةموو فةرمانبةران و مووضة خؤراني شارستانس و 

( 200وناوةخؤ، واتة ئةم ضوار بِرطةيةى ئةم ماددةية دةست ئةدات لة مليؤنَيك و ) ثَيشمةرطة و ئاسايش
هةزار دؤسيية، بةبَي ئةوةى هيض رَيكار و ميكانيزم و ليذنةيةك ديارى كرابَيت بؤ ثَيداضوونةوة بة 
 رَيكخستنةوة و ثيداضوونةوة و هةَلوةشاندنةوة و بةساَلس خزمةت و ناونيشان و مووضةى مليؤنيك و

( هةزار مووضةخؤر لةكاتَيكا ليستس شةهيدان و ليستس زينداني سياسي بة ليذنة ديارى كرا 200)
ساَلة خةريكس ئةم بَيت ئةوجا  ضواربؤية بةِراستس ئةمة هةموو حكومةت ئةم  ،ثَيداضوونةوةى ثَيدا دةكرَي

واكارى طشيت لة بايؤمةتري لة ناتوانَي ئةمة بكات، بؤية ثَيشنيارى ليذنةيةك دةكةم لة وةزيرى دارايي لة دا
بةِرَيوبةرى طشتس خانةنشينس لة نوَينةرانس وةزارةتس ناوةخؤ و وزارةتس ثَيشمةرطة وةزارةتس شةهيدان و 

( هةزار 200ئةنفالكراوان ناكرَيت تؤ دةست لة مووضة و ثلة و ناونيشان و هةموو شتَيكس مليؤنَيك و )
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ى كرابَيت، من داوا دةكةم حكومةت روونكردنةوةيةكمان مووضةخؤر بدةى بةبَس ئةوةى ليذنةيةك ديار
بداتَي، تؤ دةست لة ثلة ئةدةيت، ضوار ساَلة بة ناياساي ثلةت راطرتووة تا ئَيستا حةقَيكس ياسايية 

رَيك لة ضوار ساَل يةكجار وة دةست ثيكردنةوةى ثلة كة مووضةخؤنةختستؤتةوة بةركار، ثلةت نةداوتة
بةناياسايي و دةضس دةستيش لَيدةدةيتةوة، بؤية زةرورة ئةوةش  ،راتطرتووةثلةيةكس بةرز ئةبَيتةوة 

يةكاليي ببَيتةوة مادةم ئةمة ضاكسازيية، برطةى ثَينجةم بةِرَيزان من داوا ئةكةم البربَيت، ضونكة 
( ماناى ئةم ياسايية 5( و هةموو ئةم ياسايية، بوونس برطةى )4و  3و  2ثَيضةوانةى تةواوى برطةى )

كاتةوة بؤ؟ ضونكة هةر  ثَيطةيةكس ياسايي راذةى طشتس ثشت بةستوو بة برياري كارطَيريي هاتونةتة رةتد
دي لةسةر بودجةى طشتس مووضةيان وةرطرتووة ئةم ثَيطانة ثارَيزراو بن، يةعنس هةرضس برياري 

دةكةى ئةطةر دامةزراندن هةية، هةرضس بريارى مووضة هةية، تؤ دَييت ئةيثارَيزيت، ئةى ضاكسازى لةضي 
واية؟ بؤية هةرضس ناياسايي كراوة بةبريار ئةم برطةية ئةيثارَيزيت و ئة اتة ذَير ئةو ناونيشانة و دَيت 
ئيست(قاقس خانةنشينس لَي دةستَييَن و هةندَي ثلة و دةستكارى ئةكات و ئةيهَيَلَيتةوةت، واتة ئةوةى بة 

 ارَيزى و مانا بؤ ئةم ثرؤذةية نامييَن، سوثاس.ناياساي كراوة بةبريارى كارطَيري كراوة هةمووى ئةث
 ن/ سةروكي ثةرلةمان: ائق حسبةرَيز د. رَيواز ف

 سوثاس بؤ جةنابت، كاك علي فةرموو.
 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةر  كاك سؤران بةشي هةرة زؤرى قسةكانس مين كرد، بةاَلم من تةنيا ثَيشنيازى من بؤ حةىل جياوازة

وةزارةت خؤي فايلس وةزارةتس خؤي ثَيداضوونةوة بكات، بؤمنوونة وة زارةتس تةندروسيت خؤي بيكات، 
دارايي خؤي بيكات، ضونكة دارايي مؤزةفانس خؤي هةية و ئةو موشكيالنةيان هةية، هةر وةزارةتةو 

نةي خاَلي يةكةمة، خاَلس ( زؤر بةتةواوةتي و سةد لة سةد ثَيضةوا5فايلةكانس خؤي ضارةسةر بكات، خاَلس )
( هةر بريارَيك 5( تؤ ئةَلس ئةوةى بة ناياسايي بَيت و ئيست(قاق بَي دةبردرَي لة خاَلس )1( و خاَلس )3)

دةركرابَيت، واتة ياسايي بَيت يان ناياسايي بَيت، لَيرة ئَيمة قاليب ياسايي ثَيدةدةين، واتة خراثزمان كرد، 
بَيني ضاكي بكةين شةرعاندمان و قانووني بؤ دةردةكةين، بؤية منيش ئةوةشي خراث بووة لةبِري ئةوةى 

( البربَيت و ئةوةش ئيزافة بكرَيت هةر وةزارةتَيك خؤي جا ئةتوانَي 5تةئيدى كاك سؤران دةكةم كة خاَلس )
 شؤرشيكاتةوة كة طوتت وةزارةت واتة موديريةتيش خؤي ثَيداضوونةوة بة فايلةكانس خؤي بكات، سوثاس.

 ن/سةروكي ثةرلةمان: ز د. رَيواز فائق حسبةرَي
 سوثاس بؤ جةنابت، م/ عبدالستار فةرموو.

 بةِرَيز عبدالستار جميد قادر:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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قسةكانس منيش هةر ئةوة بوو كاك سؤران و كاك علس كردييان، بةاَلم من رايةكس جياوازم هةية بةنيسبةت 
ةَلكانة دةطرَيتةوة كة ئَيستا مووضةيان ثَيدةدرَي و بةشَيكس ناياسايي (، خؤي ئةوة بةشَيك لةو خ5خاَلس )

تَيداية بةِراستس، بةناوى رَيكخراوةكانةوة، بؤية من ثَيمواية لةم سينفةدا خةَلكَيك هةية بؤخؤي 
 ثَيشمةرطةى دَيرين بووة، وة خةلكَيك هةية ئَيستا دةكرَي بطةِرَيتةوة سةر وةزيفة، بؤية بةراى من دةكرَي

( هي 33( مان هةية، ياساي )34خاَلَيكس بؤ ئيزافة بكرَيت )ئةوانةى كة ثَيشمةرطةى دَيرين بوون ياسايس )
ثةرلةمانس كوردستان بؤ خانةنيشينس ثَيشمةرطةى دَيرين، ئَيستا مووضةى وةردةطرَي ثَيشي  2007

ئةوةى كة خانةنشينس عةيبدار بووة، خةَلكَيكس زؤريشة، ئةوةى كة ئةحكامةكانس ثَيشمةرطةى دَيرين 
سةربازيية، يان خانةنيشينس شارستاني دةيطرَيتةوة، بةثَيس ياسا بةركارةكان بضَيتة سنفي ئةوة، ئةوةى تر 

 عيالج بكرَي بةشَيوةيةكس تر، سوثاس. 
 ن/سةرؤكي ثةرلةمان: بةرَيز د. رَيواز فائق حس

 سوثاس بؤ جةنابت، كاك بهجت فةرموو.
 بةِرَيز بهجت علي ابراهيم:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( من تَيبينيم هةن، من ثَيم باشة ظَي شكلَي وةى لَي بَيتة كرن، بَيذتن 1( خااَل )5( بِرطة )6لةسةر ماددة )
هةر  ثَيطةيةكس ياساي بوارى راذةى طشتس ثشت بةست بة برياري كارطَيرى هاتوونةتة دي سةر بودجةى 

ثارَيزراو دةبن بة مةرجَيك لَيربينس خانةنشينيان بدةن ثشت  طشتس موضةيان وةرطرتووة ئةوا ئةو ثَيطانة
بةست بة برياري كارطَيري دامةزراندنيان وة ثَيويستة ثلة و ناونيشان وةزيفس مووضة و شايستة دارايي لة 
ضوارضَيوةى ياسا و ثةيِرةو و رَينمايية بةركارةكان رَيكبخرَيتةوة، ثَيشنيار دةكةم ئةوهاى لَي بَيت 

َيت و بطوجنرَيت لةطةَل حوكمةكانس ئةو ياساية، واتة ئةحكامةكان بكرَيتة حوكمةكان، بطوجنَين رَيكبخر
 بكرَيتة بطوجنرَين، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس بؤ جةنابت، كاك حكمت فةرموو.

 بةِرَيز حكمت حممد عبو زيد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نت خاَلَيك بَيتة زَيدة كرن يا ثَيشمةرطة كو شةرى تريؤرسنت دذى داعشدا شةرتكرن تةنيشت راستس من دظَي
وان خةلكةك هةبوون خؤبةخشانة ئةوان ذي بةهةمان شَيوة ثَيشمةرطا بام طةلةك وانة شهيديش بوونة، 

َي برينداريش بوونة طةلةكي ذى وانة موزةفيش بوون كةلةكيش ثاشي وين هاتينة تةوزيف كرن بةر
هةندَيت داخازين ئةو موديةت كو لَيرةت ثَيشمةرطة شةرت كرن خزمةت ببَيتة حساب و هةر ساَل و بة 

 دوو ساَلا، وديسا ثشتطرييا هةظال كاك بهجت دكم، زؤر سوثاس. 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةرَيز د. رَيواز فائق حس
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 سوثاس بؤ جةنابت، كاك مةم فةرموو.
 :بةِرَيز مةم برهان حممد قانع

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( س(رى 5( هةَلبوةشَيتةوة، لةبةر ئةوةى برطةى )5بَيطومان ثشتطريى لةو بؤضوونة ئةكةم كة بِرطةى )

ئةو هةَلوةشاندنةوانة ناهَيَلَيت، شةرت نيية هةموو بريارَيكس كارطَيِريش بريارَيكي مةودايةكس قانوني 
برطةيةكس تر بكةم، برطةى شةشةم زياد بكرَيت )لة ساَلس هةبووبَيت، ئةموَيت ثَيشنيازى ئيزافةكردني 

( ةوة بةرزكردنةوةى مووضة نةبسزاوة، ئةوةى ثَي دةطوترَي تةرفيع بؤ فةرمانبةران كة ثَيويست 2015
دةكات لة رووى قانوونييةوة هةمووي ببَيت بةسةرة مووضة، بةاَلم بةرزة مووضة نةبةسزاوة، بؤية 

وةية بؤ ئةندامانس بةِرَيزى ليذنةى ياسايس و ليذنةى دارايي و ليذنةى ثشنيازى من ئةو داِرشتنة
بةرزة  2015ثةيوةنديدار بةوة، )ثلة بةرزكردنةوةى مووضة بؤ هةموو ئةو مووضةخؤرانةى لة ساَلس 

واتة لةطةل جَيبةجَيكردنس ئةم ياساية ئةم ثلة  2015مووضةيان بؤ نةكراوة( كة راطرياوة لة 
 جَيبةجَي بكرَيت، سوثاس. بةرزكردنةوةيان بؤ

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس بؤ جةنابت، كاك  ال فةرموو.

 مصطفى:بةِرَيز  ال حوَيز 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ديارة باس لة رَيكخستنةوةى ثلة و مووضةى وةزيفس و ئةوانة دةكات، ديارة لة 1( برطةى )6ماددةى )
ارةتةكان شَيوازى دياريكردنس مووضة بؤ مووضةخؤران جياوازى زؤرى هةية، ناهاوسةنطة، بة زؤربةى وةز

منوونة من وةزارةتس ثَيشمةرطة و وةزارةتس ناوخؤ دةيهنمةوة، فةرقَيكس ئيجطار زؤر هةية لةبةينس ئةو 
طة بةرزترة لة دوو وةزارةتة، بةاَلم لةكاتس خانةنيشينس دةبينني شتةكة عةكس دةبتةوة، مووضة ثَيشمةر

هَيزةكانس ناوةخؤ، ئةوةش ثرؤذةمان بؤ دياريكردبوو، بةاَلم بة داخةوة تا ئَيستا ديارة حكومةت ئيمكانس 
نيية ئةو ثرؤذةية جَيبةجَي بكات، ثَيشمةرطة تا ئَيستا مووضةى خَيزانس بؤ نابةسزَي، جياوازى هةية 

مةرطة دكرَي، مادةم باس لة رَيكخستنةوةشة ثَيم وةزارةتةكانس تر بؤيان دةبةسزَي، ئةوةش غةدر لة ثَيش
( مانط دةست بة 5باشة شَيوازى دابةشكردنس مووضةش برادةرانس حوكمةت لَيرةن طؤراني لَيبكرَيت لة )

 دابةشكردنس مووضة دةكرَي تا ....
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةرَيز د. رَيواز فايق حس

 ةرموو.كاك  ال ئةوة ثةيوةندي بةم ماددةية نيية، ف
 :مصطفىبةِرَيز  ال حوَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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ئاخري رَيكخستنةوةية، ئَيستا دوو حةفتة ثَيدةضس، بؤ ئةوةى هةموو مووضةخؤران ثَيكةوة مووضة 
 وةربطرن، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةرَيزد. رَيواز فائق حس

 سوثاس بؤ جةنابت، ئاشنا خان فةرموو.
 اهلل قادر:بةِرَيز ئاشنا عبد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تايبةت بة بةشس شةشةمس ئةم ياساية، بةِرَيز وةزيرى دارايس ئَيستا لرية نيية، ئةطةر برادةرانس تر 

ثلة بةرزكردنةوة بة  2015روونكردنةونةيكم لَييان هةية بينووسن و ثَي بًلَين سوثاسيان دةكةم، لة ساَلس 
ة قةيرانس داراي دةستس ثَيكرد بؤية ئَيستا زةرورة بؤمان روونبكرَيتةوة هةموو شَيوةيةك وةستاوة كاتيك ك

كة ئايا بؤضس جارَيكس تر دةست ناكرَيت بة ثلة بةرزكردنةوةى فةرمانبةران دواي ئةوة ى كة قةيرانس 
من ثَيمواية دةبَيت البربَيت، ضونكة بة ئاشكرا ديارة و لة  5دارايس كؤتايي هاتووة، تايبةت بة برطةى 

برطةكة ئةَلَيت هةر ثَيطةيةكس ياسايس بوارى راذةى طشتس ثشت بةست بة بريارى كارطَيري هاتؤتة دي، 
باس لةو فةرمانبةرانة دةكات  لة دةرةوةى  5يةعنس ئةو دامةزراندنانةى كة كراون بة برياركراون، برطةى 

رَيت يان ئةمة ئيزافة بكرَيت ) ياسا، يةعنس هيض بنةمايةكس ياساي نيية بؤية زةرورة ئةم برطةية يان البد
هةر ثَيطةيةكس ياسايس راذةى طشتس ثشت بة بريارى كار طَيري هاتوونةتة دي بنةمايةكس ياسايي هةبَيت( 
يةعنس فةرمانس دامةزراندنيان هةبَيت يان شهادةيان هةبَيت خزمةتيان هةبَيت بةم شَيوةية، وة ئةطةر 

( يةمة و 3و  1، ضونكة بةتةواوي ثَيضةوانةى برطةى )ئةوةش نةكرا با بةتةواوى برطةكة البربَيت
 بةتةواوي ثشتيوانس قسةكانس كاك سؤران و كاك علس دةكةم, سوثاس. 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس بؤ جةنابت، حسيبة خان فةرموو.

 بةِرَيز حسيبة سعيد ابراهيم:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( باس لة رَيكخستنس ثلة و ناونيشانس مووضةى وةزيفي سةرجةم 1( برطةى )6ى )بةنيسبةت ماددة
مووضةخؤرانس هةرَيم لة بوارةكانس شارستانس و ثَيشمةرطة و هَيزةكانس ئاسايش و ناوةخؤ كراوة بةثيس 

س ياسا، من ثَيشنيار دةكةم لةو فةقةرة كاتس بةرزكردنةوة ياخود ثلة ثَيدان ثَيشمةرطة قارةمانةكان لَي
بةدةر بكرَيت و بِروانامةكانيان هةمووى لةكاتس بةرزكردنةوة ثلة هةذمارنةكرَي، هةموومان دةزانني كة 
برا ثيشمةرطة قارةمانةكان خوَينيان بؤ ثاراسنت و شةرف كوردستان رَيشتووة و دةرفةتس ئةوةيان نةبووة 

نت سااَلنس ثَيشوو ثَيداضوونةوةيةكس كة خوَيندن تةواو بكةن، بؤية تا ئةم سااَلنةى دواييش هةذمار دةكرَي
بؤ بكرَيت لة اليةك، لةاليةكس تريش كة باس لة رَيكخستنةوة دةكرَيت هةروةها طةِرانةوةى دادثةروةري 
ئايا باس لةوة كراية كة ئةوانةى كة بةناحةقي ثلةيان ثَيدراوة ثلةكانيان لَيوةردةطريَيتةوة بةطوَيرةى 
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 1961َي، بةاَلم باس لةوة نةكراية ثَيشمةرطةيةكس قارةمان كة لة ساَلس سااَلنس خزمةت ثلةيان ثَي ئةدر
ساَل خزمةتيان هةية ياخود زياتر لةم ساَلانة بة ثلةى موالزم  57ياخود ثَيشمةرطةكانس شؤرشي رابردوون، 

تةنها  تةقاعود كراينة ئايا لةو ياساية خزمةتس ئةوانيش هةذمار دةكرَينت و ثلةكانيان بةرزدةكرَيتةوة يان
 لةوانة دةستَيندر َيتةوة كة ئَيستا ثلةيان بة ناياسايي ثَيدراوة، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس بؤ جةنابت، كاك زانا فةرموو.

 :مسايل بةِرَيز زانا خاليد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةاَلويةكيش هةية، ثَيم واية ثَيويستس بة ( ئةم ماددةيةدا نا روونييةك هةية و تَيك4لة برطةى )
راستكردنةوة هةية، ضونكة خزمةتس شارستانس وة زيفس تَيكةَلكراوة لةطةل ثَيشمةرطايةتس يان هَيزةكانس 
ئاسايش و ناوةخؤ، ضونكة لة  دَيرى كؤتايي باس لة تةمةن دةكات كة دةَلَيت )يان تةمةنس لةو كاتةدا لة 

( ساَلس دةبَي 16ديارة و روونة ثَيضةوانةى قانونس خدمةى  مةدةنيية، )( ساَلس بَيت ئةمة 16خوار )
( ساَل لؤ وةزيفي شارستاني، بؤ ثَيشمةرطايةتس و هَيزةكانس ئاسايش و ناوةخؤ زؤر ئاسايية 18بكرَيتة )

ونس ( بةراستس نارو5( بابةتة دةبَي لَيك جيا بكرَيتةوة، لة برطةى )2( ساَل بَيت بؤية ئةم )16ئةطةر لة )
هةية، دَلنياين لةوةى كة خةَلكانَيك هةن بة ثلةى بااَل خانةنشني كراون لةو والتةدا كة يةك رؤذ وةزيفةيان 
نةديتية، تةقديرمان بؤ خةبات و ماندبوونس هةموو ئةو بةِرَيزانة هةية كة لة ئَيستادا خانةنشينس 

كامةكانس ئةم ياساية نابي بَلني ثَيطةكانيان وةردةطرن، بةاَلم كة دةَلَيني دةبَي خؤيان بطوجنَينن لةطةل ئةح
ثارَيزراو دةبيت، كة ثارَيزراو بوو ئَيمة شةرعيةتيان ثَيدةدةين، لة ماددةكانس دواى ئةوة دَيينة سةر 
خانةنشينس ثلة بااَلكان و وةزيفةكانس ثلةى تايبةت و بااَل، ئةطةر قةرار بدةين خانةنيشينس ثلة بااَلكان كةم 

ةش ثلةى وةزيفس ئة وانة خانةنشينيةكانيان ثارَيزراو دةكةين ئةمة دذ بة يةكة، بؤية دةبَي بكةينةوة، لَير
هةم روونكردنةوة هةم بةهيض شَيوةيةكيش قبول نةكرَيت كة خةلكانَيك يةك رؤذ وةزيفةيان نةديتية و 

طاري خوازى بة ثلةى بااَل خانةنشني بكرَين هةر رةنطة بةدرَيذايي تةمةنيشيان لة دذى بزوتنةوة رز
 ميللةتةكةمان بووبن وئَيستا بة ثلةى بااَل خانةنشني كرابن، سوثاس. 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس بؤ جةنابت، كاك سيثان فةرموو.

 
 
 

 بةِرَيز سيثان سامل حسن:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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كة لة هةرَيما كوردستانَي هةزارةها فةرمانبةر ( ئاخافتنا خؤ دكةم راستس نو5( لةسةر برطة )6بةشس )
هةنة معاشيش حوكما وةردةطرن كو يةك بيتة رؤذ دةوام نةكرن، بةلكو ئةو كةسة لة بارةطا حزبي دةوامي 
دكةن،÷ ئةظةشي بةلطة وي ضةند هةزارةها ئةو ناوة ئةظيت كو لة بارةطايي حزبي دوامت كةن لَي معاشيش 

ة رؤذا هاتنا معاش دةضنة طةجنينة حوكمةتَي معاشت وةردطرن يان لة لة حكومت وةردةطرن بتةنَي ل
( هةزار دينار 600فةرمانطا حوكمةتَي وةردطرن هةر لة ناظا ئةوان ليستادا هةية بَي بةرنامة لة )

( ديتة دياركرن، كو 5مووضةويية بنةرةتيية لة حكومةتَي وةردةطرن، ئةظيش ثَيضةوانةى وي لة خااَل )
رين كارطَيري دَينة سةر بودجة طشتس كةواتة معاشي خؤ وةردةطرن بتين خانةنشينس خؤ بدةن ئةطةر برَيكا

لريةش داخازى وةزيرى دارايس دكةم روونكردنةك لةسةر وةي بدات ئايا ضةن كةسن مووضةخؤري حوكمني 
ةسةر لةسةر بودجة طشتينا، لةيةك خولي حوكمة تدا دةوام نةكريية يان فةرمانبةري حوكمينتة نينة ل

بودجا طشيت و لةسةر داهاتي ئةظي والت لة بارةطاين حزبيا يان لة راطةهاندني حزبيا دةوام دكةتن بؤية 
داخازا روونكردنةوةيةك وةزيرى دارايي دكةم ئايا ئةظ كةسان ضي لَي دَين، ضونكة بارطرانييةكس زؤرة 

ئطةر كادري حزبينة ئاسايية لة لةسةر داهاتي والت و بارطرانييةكس زؤرة لةسةر بودجةى طشتس والتي، 
 حزبَي خؤ معاش وةرطرن نةك لة بارةطاي حزبا دةوام بكةن معاشيش لة حوكمةت وة رطرن، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس بؤ جةنابت، كاك بااَلنبؤ فةرموو.

 بةِرَيز بااَلنبؤ حممد علي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ثشتطريى لة حسيبة خان و كاك زانا 4ةكس من ثشتطريى لة رايةكةى كاك سؤران دكةم و لة برطةى )ثَيش
( هةَلوةشاندنةوةى طشت مرتبةكانة لرية حوكمةت حةقس خؤيةتس كة ئةو مافةى 3دةكةم ديارة لة برطةى )

ى راطرتووة و ساَلة ثلة بةرزكردنةوة 4كة خةَلك بة ناروا لة حوكمةت وةريطرتووة، حوكمةت ماوةى 
خةَلكيش مافس لةالي حوكمةت هةية، ثَيويست واية لَيرة جَيطا بؤ بكرَيتةوة، لةو حاَلةتةى كة حوكمةت 
مافةكةى خؤي لةو كةسانة وةردةطرَيت، كة خاوةنس ماف نيني و مافيش بطةرَينَيتةوة بؤ ئةوانةى كة 

يارة لةطةل خوَيندن ئَيمة هةموومان ( باس لة هةَلوةشاندنةوةى خزمةت دةكات د4خاوةنس مافن، برطةى )
دةزانني لةم ضةند سااَلنةى رابردووة والتةكةمان تووشي قةيران سياسي و دارايي زةغت تَيثةِرى ئةمةش 
واى كرد كة خةلك نةتواني ئةوانةى كة لة ريزةكانس ثَيشةوةى ئاسايش و ناوةخؤ كار دةكةن بتوانن ثةرة 

اجبةكةيانةوة كاتس خوَيندةكةيان طؤرييَب, ئَيستا حةق واية لةجَيس بة خوَيندنس خؤيان بدةن يان بةهؤى و
ثاداشت ئةو مافةشيان لَي زةوت كةين, بؤية من لطةل ئةوةم هَيزى ثَيشمةرطة و هَيزى ناوةخؤ لةو كاتس 

( ساَلة بؤ هيزى ثَيشمةرطة البربَيت لةبةرئةوةى ئةمة 16خوَيندنة ببةخشرَي وة سااَلنس خزمةتيش كة )
ساَل  (15) ني لة شؤرشة يةك لة دواى يةكةكانس كوردستان خةلكانَيك ثَيشمةرطة بوون تةمةنيانئةزان

بووة، ئةمانة بة خؤشي خؤيان نةبوون بة ثَيشمةرطة بطرة لةوانةية زروفس ئةو كاتةى ئةم والتة واى 
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انس سياسس و راطري لَيكردبن، بؤية حق واية ئةمة البربَيت بكرَيت بة لةطةل ئةوةى كة جطة لةوةى زينداني
 ( ضونةتة ريزى ثَيشمةرطةى كوردستانةوة، سوثاس.93اوانس سياسي ئةو كة سانةى كة ثَيش )

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فائق حس
 سوثاس بؤ جةنابت، كاك جالل رموو.

 :بةِرَيز جالل حممد امني
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش هاوِراى بةِرَيزم ئاشنا خان و كاك سؤرامن كة ئةو برطةية زيادة  (5( بِرطةى )6ديارة لةسةر ماددةى )
و البدرَيت و، ثَيويستة لة حاَلةتس النةبردنس ثَيم واية دةبَيت واى ليَََََََََبكرَيت هةر  ثَيطةيةكس ياسايس بوارى 

وةرطرتووة راذةى طشتس ثشت بةست بة بريارى كاركطريى هاتوونةتة دي لةسةر بودجةى طشتس مووضةيان 
ئوة بةثَي ياسا بةركارةكان مامةَلةيان لةطةل دةكرَيت، هةر وةها ثَيم واية وة كو بةشَيك لة هاورييان 

ساَل ترفيعس فةرمانبةران راطرياوة لة هةر َيمس كوردستان  4باسييان كرد  سةبارةت بةوة ى كة ماوةى 
ةسةر حوكمةت كار بكات بؤ ثَيدانةوةى ياخود راطرياوة بؤية برطةيةكس بؤ زياد بكر َيت و تيايدا ثيويستة ل

بَلني كار  بكات بؤ ئةوةى ترفيعس ئةو فةرمانبةرانة راوةستاون بةثيي ياسا بةركارةكان تةرفيعيان بؤ 
 بطةرَيتةوة، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةرَيز د. رَيواز فايق حس
 سوثاس بؤ جةنابت، د. رَيبوار فةرموو.

 حيم عبداهلل:بةِرَيز ريبوار عبدالر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةرةتا من دةست خؤشس لة حوكمةتي هةرَيم دةكةم كة ئةم بابةتة طرنطةيان بةدةر نةكردووة لة ثرؤذة 
ة يةكَيكة لةون كاييانةى كة زؤرى تياية ثيويستة بة ياسا تياساي ضاكسازى، ضونكة لةراستية ئةو كا

هةلبةت جؤرَيك  ،زيفي بابةتَيكس طرنطةوة زيفس ناوةنيشانس وة بكرَين بابةتس ثلةىبةركارةكان ضارةسةر 
لة عشوائيةت و بَيسةروبةرى هةية لة وةى كة جارى وا هة بووة كةسَيك ثسثؤر يةكةى شتَيك بووة، بةالم 
ناونيشانس وةزيفيةكةي شتَيكس تر بوو ئةمة بةراستس ئةم بَي سةروبةيية دةبَيت بة ياسا رَيك خبرَيت و 

كةين ئومَيد دةكةين كة بةم ياساية ضارةسةر بكرَيت كةس وا هة بووة راويذكار بووة لة ضارةسةر ب
لةوَييا نووقسانيةك هةية بَلَيني كةموكورتيةكي تياية كة ةالم ثسثيؤرييةكةى هةونةبووة، بوارَيكس طرنط ب

ةر وةكو كاك هَيظيدار ئةبَي ئةمةي بؤ ئيزافة بكرَي كة كة بة ناياسايي لة دةرةوةي ياسا كارثَيكراوةكان ه
امحد ئاماذةي ثَيكرد منيش ثشتطريي لة ِرايةكةي دةكةم بةنسبةت بِرطةي ثَينجةميشةوة برطةي ثَينجةم 
منيش هةر لةطةَل ئةو ِرايةم كة البربَيت ضونكة لةطةَل بِرطةي سَييةم و ضوارةم نايةتةوة كة ئةوان باسي 

لةبةر ئةوة لة كاك سؤران و كاك مةم و ئاشنا خان  ،اتهةَلوةشانةوة ئةكةن باساي ثشتطريي ثاراسنت ئةك
 بردني ئةم بِرطةية و زؤر سوثاس.ئةكم لةسةر ال
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس
 كاك سةركؤ فةرموو.

 بةرَيز سةركؤ ازاد حسني:
  .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ماددةي يةكةم 
لةةة يةكةم / ثَيداضوونةوةي رَيكخستين ثلةو  هةةةرَيم  ضةةةخؤراني  سةةةرجةم موو ناونيشاني مووضة و وةزيفي 

ثةةةيِرة و  سةةا و  بةةةثَيي يا نةةاوخؤ  سةةايش و  كةةاني ئا شةةمةرطايةت و هَيزة سةةتانييةت و ثَي بوارةكاني خزمةتي شار
بةةَي دواي  يةةا  كةةاري ت يةَةرة طؤران تةةا ئ شةةيت  ِرَينمايية كارثَيكراوةكان و رَيكخستنةوةيان لة ضوارضَيوةي وةزيفي ط

كةةةي ثَيداضو شةةان وةزيفية لةةةو ناوني بةةةرَيك ث هةةةر فةرمان بةةةران  سةةي فةرمان سةةييةي كة ونةوة و وردةكاري دؤ
سةةاَلي  تةةا  يةَةت  يةَةك رابطري هةةةموو جؤر بةةة  نةةةوةي  لةةة بةرزكرد ضةةةو و ث ئةةةوا سةرمو خةةؤي  مةةايف  بةرزتر بوو لة 

مةةي  ثلةيةي ئَيستاي بةو مةرجةي بِروانامةكةي رَيطةي ثَي بدات بؤخزمةتي دةطاتة ئاسيت ئةو  شةةي دووة بة
ئةوةي باسي ئةوا ئةكرَيت كة ثرسيارمان ئةوةمان هةية كة مؤَلةتي خوَيندنيان هةية بَي  ،هةَلوةشاندنةوةي

طةةةي  ،مووضة بوونة ئةوانةي خوَيندنيان هةبووة بَي مووضة ئايا ئةمانة ئةطرَيتةوة طةةةي دووةم وة بر لة بِر
ئةةةهةمووان ِروون بَي ثَينجةم بؤئةوةي داواكةين كة الي كةةة  يةةةكي ت وة دياربَيت كةم برطةية  هةةةر ثَيطة َلَي  

بةة لةةة  سةةايي  يةَةرِبيين يا شةةيت وة ل جةةةي ط سةةةر بوود نةةاو  نةةة  بةةؤ هات يةةة  كةةارطَيري هة يةةاري  شةةيت برَِ واري ِراذةي ط
نةةدنيان كةةارطَيري دامةزرا يةةاري  بةةة بِر سةةنت  شةةت بة يةَةت ث ئةةةمان دةَل ئةةةدةن  شةةيين  يةةاري  ،خانةن نةةة بر ئةما

سةةا دامةزراندني كارطَيرييا ن هةية وة ثلة و ناونيشان وةزيفي مووضةو شايستة داراييةكان لة ضوارضَيوةي يا
 بؤية لةطةَل مانةوةي ئةم بِرطةيةدام، زؤر سوثاس. ،ثةيِرةو و رَينمايية بةركارةكان رَيكدةخرَيتةوة

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس
 كاك بةَلَين فةرموو.

 ل حاجي ابراهيم:بةِرَيز بةَلَين امساعي
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةةاَلؤزة طةةة وة زؤر  سةةاية زؤر طرن ثةةرؤذة يا ئةةةم  شةةةمي  شةةي شة لةةة بة مةةةت  هةةةمواري خز سةةتنةوة   ،ديارة رَيكخ
فةةةي  شةةةاني وةزي لةةةة و ناوني سةةةتين ث ضةةةوونةوة و رَيكخ يةةةةعين ثَيدا يةةةةوة  سةةةبةت جَيبةجَيكردن سةةةيت بةن بةرا

طةةةل هةَلوةشانةوةي طشت ثلة و مةرتةبةي زَيدة تةةةوة لة كةةة يةكبطرتَي مةةةت  سةةااَلني خز يي و هةَلوةشانةوةي 
كةةة  كةةةم  سةةؤران ئة كةةاك  يةةةي  لةةةو رةئ شةةتيواني  مةةن ث سةةيت  نةةة بةرا هةةةموو ئةوا بةةةيانيان  نةةدني  مةةاوةي خوَي
بةةة  يةةران  مةةةني وةز كةةة ئةجنو هةةاتووة  تةةايي  مةةةكاني كؤ ضةةةندة ئةحكا بةةةجَيكردني و هةر ميكانيزمَيك بؤ جَي

سةةةر  ،ئةم ماددةية جَيبةجَي ئةكاثَيِرةوَيك ئةحكامةكاني  بةةني لة ضةةاو رِ وونز قةةة بةر بةاَلم بةراسيت لَيرة حة
سةةتيا  لةةة را كةةة  جةةةم  طةةةي ثَين بةةة بِر ضؤنيةتي ئاليةتي جَيبةجَيكردني ئةو ماددانة وة ئةوةي ديكة ثَيويستة 

طةة مةةة تَيئة خةةةوة وة ئَي سةةاكةي زؤر داوة بةدا مةةاجني يا لةةة ئا سةةاكة زؤر داوة  مةةةهامي يا عةةين لة سةةةر ي ةين لة



 252 

كةةة  كةةرَي  تةةةنزيم ب شةةَيوازَيك  يةةة بة ئةةةم ماددة ئةةةكا  سةةت  بةةةاَلم ثَيوي نةةدراوة،  سةةَيكدا دا ئةساسي لةسةر ض ئةسا
مةةن  يةةة  نةةةدا، بؤ سةةازيية ال  ئاماجنةكاني ياساكة كاَل نةكاتةوة وة لة ئةهدايف ئةساسي خؤي كة مةسةلةي ضاك

بةةواري ثَيشنياز ئةكةم كة ماددةي ثَينجةم خالي يةكةمي بةم شَيوا سةةايي  يةةةكي يا زة دابرَيذرَيتةوة هةر ثَيطة
تةةوووة  ضةةةيان وةرطر شةةيت موو جةةةي ك سةةةر بود نةةة دي لة كةةارطَيري هاتو يةةاري  راذةي طشيت ثشت بةست بة برَِ
يةةة  يةَةِرة و رَينماي سةةا و ث ضةةَيوةي يا يةةان لةضوار سةةتة داراي ضةةة و شاي فةةي موو شةةاني وةزي لةةة و ناوني سةةتة ث ثَيوي

ئةةةيَلَيم بةركارةكان رَيكبخرَيتةوة و  مةةن  كةةة  ئةةةوةي  خؤيان بطوجنَينن لة طةَل ئةحكامةكاني ئةم ياساية واتا 
شةةت  بةةدةن ث شةةني  يةةًَربيين خانةن مةةةرجَيك ل بةةن بة ثةةارَيزراو دة نةةة  ئةةةم ثَيطا ئةم دةقانةن ئةمانة البربَين ئةوا 

بةةربَي ئةةةوة ال  مةةةو  كةةة خوَيند ئةةةوةي  نةةدنيان  كةةارطَيري دامةزرا يةةاري  بةةة بِر سةةت  نةةةي  ،بة طةةةر ليذ قةةانوني ئة
تةةةواوةتي  كةةة بة كةةة برطةية كةةةم مادة يةةة ئة لةةةو را شةةتيوان  مةةن ث نةةةبرَي  ئةةةوة ال  طةةةر  بةةَي و ئة مةةان  ئاطايان لَي

 هةَلبطريي و زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس

 بةَلي زؤر سوثاس، كاك شوان فةرموو.
 بةِرَيز شوان كريم حممد:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
بةةةدةر تَيب شةةمةرطة  كةةاني ثَي كةةةم هَيزة مةةن داوادة تةةةنها  سةةكرا،  نةةاوة با كةةاك زا ينييةكاني من هةمووي لةاليةن 

نةةةبووة وة  نةةدنيان  فةةةتي خوَي شةةمةرطة دةر يةَةزي ثَي نةةةي ه ئةةةوةي زؤري بةةةر  مةةة، لة بكرَين لة هةبووني بِروانا
 ثاَلثشيت كاك زانا دةكةم، سوثاس.

 ةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرل
 بةَلي زؤر سوثاس د. طةالوَيذ، طوَلستان خان.

 : عثمانبةِرَيز د. طةالوَيذ عبيد 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

سةةايةية ثةةرؤذة يا ئةةةو  طةةي  شةةَيكي طرن كةةات بة مةةةتي ميال هةةةذماركردني خز سةةتنةوة و  لةةة  ،رَيكخ مةةن  يةةة  بؤ
كةةةي شةةةم و ثَيكهاتة شةةي شة شةةاني بة كةةة ناوني سةةثَيدةكةم  كةةات ناونيشانةكةوة دة كةةاتيش دة سةةي ميال يةةة  ،با بؤ

يةَةت  مةةةت كراب بةةة خز مةةاذة  كةةة ئا شةةوَينَيك  لةةة هةر كةةات  لةةي و ميال مةةةتي فع هةةةذماركردني خز رَيكخستنةوةي 
يةةةتي داوة ،ثَيويستة بنووسرَيت خزمةتي فيعلي بةةةري كؤمةاَل سةةتة  شةةيين و دة ثةةارةي خانةن سةةبةت  ،واتا  بةن

مةةةكاني ماددةي شةشةم / دووةم يةكخستين ناونيشان و ثلةي  وةزيفي لةطةَل  مووضةي وةزيفي بةثَيي حوك
مةةارة ) كةةاتي ذ سةةاي ميال سةةتةمي يا هةةةمواري بي مةةةكاني  سةةرَي حوك سةةاَلي 25ثَيم باشة لَيرة بنوو ي 1960(ي 

 سوثاس ،ي هةرَيمي كوردستان2018(ي ساَلي 5كارثَيكراوي ذمارة )
 بةرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ل. فةرموو كاك امساعي
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 :طهبةِرَيز د. امساعيل علي 
 باسم اهلل رمحن الرحيم.

 بةرَيز سةرؤكا ثةرلةماني.
ئةةةو  يةَةذن  كةةي دب ضةةارَي وة يةَةزا  شةةَي ر مةةاددةي شة من دوو تَيبينيت هةي، تَيبيين ئَيكَي ماددةي شةشَي يةعين 

شةةكر كةةان دئا سةةاي كارثَيكراوة لةةة دةرةوةي يا سةةايي  بةةة نايا كةةة  كةةرن  تةةة  يةةة بَي كةةة زرور يةةا خزمةتةي  بةةينت دن ا 
دكةم ئةوانة طوت ئة ئةف  رةمسي بوو تَيبينيا دووَي ماددةي ثَينضَي ئةز لطةَل وان برايةما ثشتطريي ئةوانة

نةةةمَينينت  ماددة نةمييَن، ضوونكة بةرةظاذي ئارماجنَي ظَي ثرؤذةينة نةكو ضاكسازية و ئةظ ماددةية يةكجار 
رفيعاتَيت موةزةفا ئةظة ضةنداهاتنا راوةستاندن فةرمانبةر وجهَي وَي مادةكي دي بَيتة داناندن يعين فعلن ت

 سوثاس  ،بؤ ئيتالقاتة تةرفيعاتَين وانة بَينة كرن
 بةرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي، زؤر سوثاس كاك كاروان. 
 :عبدالرمحن عبداهللبةرَيز كاروان 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
كةة ،من ثَيشنياز دةكةم وةكو خؤي مبَينَيتةوة هةَلبةتة ئةو ماددةي طةةةي ية شةةةش بر شةةتيواني ةمةةاددةي  مي ث

يةةةكي  كاك سةركؤ دةكةم، بةاًلم لة بِرطةي ثَينجةم ئةطةر دةرفةت بفةرمووي ِرونكردنةوةي بدةم، موالحةزة
حةةي  بةةة واز جةةةم  طةةةي ثَين لةةةوة قانوني كة بؤضي ئةو برطةية وةك خؤي مبَينَيتةوةـ ثَيمان باشة لة بِر بةةاس 

يةةدا  خةةؤي لةخؤ مةةة  كةةة ئة يةةة  يةةان هة يةةاري كارطَير هةةاتووة بِر يةةان  يةةةدا ناو لةةةم بِرطة كةةة  نةةةي  كةةة ئةما دةكات 
كةواتة خؤيان لةطةَل ئةحكامةكاني  ،ي و خانةنشينيان هةيةيخاَلَيكي طرنطة وةلةهةمان كاتيشدا لَيربين دارا

سةةانكةياساكةدا دةطوجنَينن وة مةر ئةةةم كة يةةة  قةةانوني هة كةةراوة وة زيةتي  يةةان ثَي سةةايةدا ئاماذة لةةةم يا كةةة  ةي 
يةَةت غةةامز ب يةَةك  سةةاكةدا تؤز لةةة يا طةةة  طةةرينط رةن خةةاَلَيكي زؤر  شةةدا  بةةؤ  ،لةهانكاتي يةةان  عةةديلي وةزيف نةةة ت ئةما

صةةيغةي  ،ئينجا لةطةَل ئةحكامةكاندا بة نةتيجة خؤيان دةطوجنَينن ،دةكرَيت شةةتنةي  بؤية ثَيم واية ئةم دار
تةةةوة،  ،َينجةم صيغةيةكي تةواو قانوونيةمادةكة بةطشيت و بِرطةي ث خةةؤي مبَينَي كةةو  بؤية ثَيشنياز دةكةم وة

 بؤ ئةمةش ثشتيواني كاك بةهجةت دةكةم، ئةطةر ئةحكامةكانيش بطؤِرَي بؤ حوكمةكان، زؤر سوثاس.
 بةرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، د. شايان فةرموو.
 
 
 

 :حممد حلبةرَيز شايان كاكة صا
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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ِروونيةك هةية لة بِرطةي ضوارةمي ديارة كَيشةيةك هةية لةويادا نا سةبارةت بة بِرطةي ضوارةم لة ياساكةدا
هةةس ،ااَلني خزمةت هةذمار نةكرَيسماددةكةدا كة  مةةةت  يةةةتي ااَلني خز ئةةةوةي خوَيندو نةةةكرَي  طةةة ةذمار  ج

سةةكراوةورتولةوانةي مؤَلةتي خوَيندنيان وةرط سةةةكةدا با لةةة يا كةةة  ،ة يان بةو مةرجانةي كة  نةةةي  بةةةاَلم ئةوا
ضةةة بةةَي موو لةَةةتي  كةةؤكراوة وة مؤ لةَةةتي  تةةووة خوَيندوويانة مووضةي كؤكراوة وةهةروةها ببورة مؤ يان وةرطر

ةم ، من ثَيشنيار دةكةم  ياساكة بةم شَيوةيةي لَيبكرَيتةوة بِرطةي ضوارةمي ماددةي شةشزةمحةتيان كَيشاوة
يةةان  شةةمةرطايةتي  يةةا ثَي بةم شَيوةيةي لَي بكرَي سااَلني خزمةتي ئةذماركراو بؤ خزمةتي وةزيفي شارستاني 

نةةة ئةةةو ماوا ضةةةهَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ بؤ  نةةدني موو مةةاوةي خوَي طةةةَل  كةةة لة طةةة ي  تةةةوة ج خؤر يةكدةطرَي
بةةلةحالةتةكاني مؤَلةتي خوَيندن يان خوَيندني ئَيواران يان خوَيندني لة ؤ وكاتةدا لة خوار شازدة ساَلي بَيت 

سةةي  لةمةو دوا هةَلدةوةشَيتةوة، جطة سةةزادراواني سيا سةةةبارة  بةةة  هةةةروةها  سةةي وة  لة زينداني و ِراطرياو سيا
جنةةبؤية ثَيشنيار دةكةم بة  ،دةزانني بوونيان هةية لة هةرَيمي كوردستان لةم ماددةيةدا باس نةكراوة ريةي ز

شةةيدا بِرطةي شةشةم بِرطةيةك زي سةةزادراواني سيا سةةةر  يةةة بة ئةةةم ماددة مةةةكاني  شةةَيوةية ئةحكا ادبكرَي بةم 
 جَيبةجَي دةكرَيت، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس
 زؤر سوثاس، طلستان خان فةرموو.

 بةرَيز طلستان باقي سليمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةةم، زؤر زؤر ئةز طلستان باقي، ئاخافتنا ذ هةظاالن  نةةا د كةةاك زا خةةان و  سةةيبة  شةةتطريية حة مةةن ث هاتية كرن 
 سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس
 كاك سةروان فةرموو.

 بةرَيز سةروان حممد علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةاك من دةمةوَي يةكةم جار لة ثشتطريي دةستثَيبكةم بؤ ناو بابةتةكةي خؤم، ئةويش ئةوةية  كة ثشتطريي 
لةةةتي  حيكمةت دةكةم بؤ هةذماركردني خزمةت بؤ ئةو خؤبةخشانةي كة دوَينيش شةرةف و كةرامةتي ميل
بةةؤ  كةةةم  بةةااَلنبؤ دة كةةاك  لةةة  شةةتطريي  عةةش وة ث كةةرد دذي دا سةةتان  كورديان ثاراست، بةرطريان لة كورد و كورد

شةةتطري تةةة ث يةةان الي حكومة ئةةةوةي ماف طةةةي طةِرانةوةي مايف خاوةن ماف كة  بةةؤ بِر كةةةم  نةةاش دة كةةاك زا لةةة  ي 
شةةمةرطة مةةةوة سةرثَي سةةان دةطةرَي  ،ثَينج وة دةمةوَيت لةسةر ماددةي شةش ئةوة بَلَيم كة ثَيشمةرطة هةر دي

سةةان  ،ضونكة بةدَل و بة طيان لةطةَليامن ئةةةوةي دي دةمةوَيت ئةوة بَلَيم ثَيشمةرطة شةري كرد مرد يف سبيلي 
مةةةتيان  ،ةبَيتثةرلةمان و كوردستان و حكومةت ه سةةزَيت خز لةةةيان نابة طةةرياوة ث كةضي ثلةي ثَيشمةرطة ِرا

كةةة  ،بؤ هةذمار نةكراوة طةةرياوة  وةزارةت بؤ وةزارةتَيكي تر لة وةزارةتي ثَيشمةرطة ثلة بةرزكردنةوة نيية ِرا
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خةةؤي دةِروات  تةةر وةك  تةةةكاني  ضةةي وةزارة هةةةبَي كة نةةة  ئةةةو وةزارةتا ئةةةوةي  بةرطريان كردووة ومردوون بؤ 
كةةة  تةةةي  ئةةةو كا يةةان  نةةةي  هةةةذمار نةكرد ئةةةو  بةِرَيوة، لةطةَل ئةوةم كة حكومةت ثَيداضوونةوة بكات لةوة و 
بةةؤ  تةةريش  ئةةةوةي  يةَةت  هةةةذمار بكر بةةؤ  روويشتووة لةسةر ثلةكاني ئةوان ئةي ئةوانيشيان بؤ بطةرَيندَيتةوة 

ئةةةوان ضونكة ئَيستة لةناو هؤَلي ثةرلةمان ِرةنطة زؤر ثَيشمة ،ثَيشمةرطةي شاة يةَةت  طةةةَل ب شةةالان لة رطةي 
شةةت  ،نةيان خوَيندووة يةةان ضة تةةاَلي زؤر بؤئةوة ثةرلةمان و حكومةتي خؤمامنان هةبَيت ساردي و طةرمي و 

ئةةةمرؤن كةةةم  ،بؤ ئةوةي ئةمِرؤمان هةبَيت دروستكةري ئةمرؤن بنياتنةري  شةةنيار دة لةَةَيم ثَي ئةةةمن دة يةةة  بؤ
شةةدا داو لةةةمانتارة بةرَيزةكاني مةةة لةهةموو ثةر بةةة بِروانا ئةةةوان  شةةمةرطايةتي  لةةةوة ثَي بةةن  شةةتطري  كةةة ث كةةة  ادة

هةةان  هةةةموو جي مةةرؤظ و  هةذمار بكرَيت و بةرطري كردني ثَيشمةرطةي ئةمرؤي كة شةري لة جياتي هةموو 
 كرد كة ثَيشمةرطةية ئةويش ئةويش بة بِروانامة هةذمار بكرَيت و زؤر سوثاس.

 مان:ن/ سةرؤكي ثةرلةبةرَيز د. رَيواز فايق حس
 مذدة خان، فةرموو.
 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةةةموو  شةةمةرطة و  بةةةر و ثَي هةةةموو فةرمان سةةايي  ضةند تةرحَيكم هةية، يةكةميان ثلة بةرزكردنةوة مايف يا
نةةةو خةةؤران بةرزكرد ضةةة  لةةةي موو لةةة ث ةي مووضةخؤرَيكة كة بة ناياسايي ِراطرياوة، ثَيويستة ثَيش دةستدان 

سةةَي و  ثلةيان بؤ بكرَيت كة ئةمة مافَيكي شةرعي خؤيانة ئةمة يةك دوهةميشيان لة برطةكاني يةك و دوو 
ضواري ماددةي شةشةم ئةم ياساية دةست دةدات لة ثلة و موضة و ناونيشان و خزمةتي مليؤنَيك و دووسةد 

بةةدةيت،  هةزار مووضةخؤر كة لة بايؤمةتري ئةو ذمارةية تؤمار كراوة ضؤن دةتواني ئةةةجنام  سةةةية  ئةم ثرؤ
هةةةر  بةةة  يةةاخود  تةةةوة  هةروةها هيض ليذنةيةك دياريكراوة كة جؤنيةتي جَيبةجَيكردني ئةم بِرطانة ِروونبكا
سةةَييةم  ميكانيزمَيك بَيت هيوادارم بةرثرساني حكومةت كة لَيرة ئامادةن وةاَلمي ئةوةمان ثَيبدةنةوة خاَلي 

سةةايي ماددةي شةشة برطةي ثَينجةمي هةركةسَي يةةان نايا بةةَي  سةةايي  مةةةرزرابي يا كةةارطَيري دا يةةارَيكي  بةةة بر ك 
كةةا  نةةة دة فةةاة لةوا يةةة دي دةثارَيزرَي بةثَيي ئةم بِرطةية ئةمة ثَيضةوانةي ياساي ضاكسازيية، كةواتة ئةم بِرطة

سةةة لةةة ق شةةتيوان  بةةربَي وة ث كةةةم ال شةةنياز دة كاني كةبةناياسايي دامةزراون ثَيويستة بِرطةي ثَينجةم البربَي ثَي
 كاك سيثان و كاك سؤران دةكةم، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس
 زؤر سوثاس، سةيس خان فةرموو.

 
 

 بةِرَيز سلمي فاتح توفيق:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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سةةةر شةةوترا لة كةةةي ثَي لةةة مدة مةةة  خةةةَلك ئَي ضةةةي  بةةرِ يين موو نةةةك  سةةازيية،  سةةاية ضاك  ئاماجني طرنطي ئةم يا
نةةاكرَي  كةةردووة،  سةةتان  دةرماَلة زؤرترين طفتوطؤ، زؤرترين ثرسيارمان ئاراستةي بةرَيزان لة حكومةتي كورد
ئةةةو  خةةؤي  يةَةي داون و  خةةؤي ث مةةةت  كةةة حوك كةةةس  سةةةدان  ضةةةي  بةةِريين موو بةةؤ  لةئَيستادا ثشتيواني بكةين 

يةةة يةةة، بؤ شةةتيو ئيست(قاقةي ثَيداون وة داميةزراندون و فةرماني كارطَيريان هة سةةةركؤ  انيث كةةاك  سةةةكاني  ق
لةةَي  جةةؤرةي  بةةةم  كةةرَي  ئةةةوة دة دةكةم لة ماددةي يةكةم هةتاوةكو لةضوارضَيوةي وةزيفي طشتيداو ولة دواي 

شةةاني  ،بكرَي لةةة و ناوني بةةةرَيك ث هةةةر فةرمان لةدواي ثَيداضوونةوة و وردبيين دؤسييةي كةسي فةرمانبةران 
يةَةت وةزيفيةكةي بةرزتر بوو لة مايف خؤي ئةوا سةرموو يةَةك ِرادةطري هةةةموو جؤر ضة و ثلة بةرزكردنةوة بة 

بةةدات طةةة ثَي كةةةي رَي جةةةي بِروانامة بةةةو مةر سةةتاي  لةةةو  ،تا ساَلاني خزمةتي دةطاتة ئاسيت ئةو ثلةي ئَي مةةة  ئة
شةةتَيكي  هةةيض  نةةةكردووة وة  نةةدةَلي  كةةة طة خةةؤرة  ضةةة  ئةةةو موو كةةة  ِروانطةيةوة دا ثَيشنيارمان كردووة لةوةي 

خةةؤي  ناياسايي نةكردووة، كةةردووة و  بةةؤي  مةةةت  ئةةةوا حكو هةةةبووبَي  سةةايي  نةةا يا يةةةكي  ئةطةر بَيت و فةقةرة
بةةن ثةةارَيزراو  ئةةةوةي  ،بةرثرسيار نيية لةسةر ئةم بابةتة وة دةكرَي ثلة و ناونيشاني وزيفةكانيان  بةةؤ  بةةةاَلم 

و ناونيشانةي كة رَيكي خبةينةوة راي دةطرين هةتا وةكو ئةوكاتةي كة ثلة و ناونيشاني دةطاتة ئةو ئةو ثلة 
بورة لة بِرطةي ضوارةم ضوارةمي ب حكومةت ثَيي داوة بةو مةرجةي بِروانامةش رَيطةي ثَيبدا وة لة ماددةي

سةةة كةةةة با كةةةادا  شةةةانةوة دة سةةةةلةن  ،ي هةَلوة يةةَةت مة شةةةَيوةز ناكر هةةةةمان  يةةةة بة سةةةانَيكي زؤر هة سةةةيت كة بةرا
طةةاي  يةَةت ئا كةةةي دةخوَين يةةان دائرية كةةةي  بةةةري فةرمانطة كةةردووةبةرَيوة لةةَي  شةةيان  بةةوو و ضاوثؤ مةةن  ،لَي يةةة  بؤ

نةةةوة  ثَيشنيار دةكةم هةَلوةشاندنةكة بكرَيت بة غةرامةيةك، بؤ ئةوةي بتوانني رَيطة ضارةسةرَيك بؤ بدؤزي
ضةةوار  طةةةي  لةةة بر كةةةم  شةةايان دة بةةةرَيز د  سةةةكاني  شةةتيواني ق شةةدا ث طةةةَل ئةو كةةرَي وةلة وة لةمةودوا رَيطري ب

شةةَيو مةةابةهةمان  كةةة لة كةةرَي واةودز  بةةةجَي ب مةةة جَي بةةةر  ،ئة كةةرَي بةرام حةةةقَيكي زؤر دة سةةيت نا ضةةونكة بةرا
نةةدبَييت  ،مؤلةتانة هةية ،بةوانةي كة هةندَي كةس هةية لةوانةي بَي ئاطا لةوةي كة ئةم بابةتانة هةية خوَي

شةةتيوا بةةةَلَي ث مةةة  كةةةناكرَي ئَي كةةرد  مةةدا  طةةةي يةكة لةةة بر سةةةكامن  شةةَيواز ق هةةةمان  مةةدا بة ني لة برطةي ثَينجة
 قسةكاني بةرَيزان كاك بةهجةت كاك سةركؤ و كاك كاروان دةكةم، سوثاس. 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:رَيواز فايق حس بةرَيز د.
 بةَلي كاك رزطار فةرموو.

 حممد حممود:بةِرَيز رزطار 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةةدو حة نةةة  فةةي ِروو لةةةي وةزي سةةتنةوةي ث شةةيين ماددةي شةش باس لةوانة ئةكا كة رَيكخ هةةةزار خانةن ظةةدة 
كةةاتي  نةةة  عةةةن ئةما يةةة، تةب نةةاوخؤ هة تةةي  سةةةر وةزارة لةسةر وةزارةتي ثَيشمةرطة هةية، واتا هةشتا هةزار لة
نةةة  لةةةي ئةما ئةةةتواني ث يةَةك  بةةة ض ميكانيزم خؤي بة ناوي ثَيشمةرطةي دَيرين خانةنشني كراون، ئَيستا لَيرة 

 انةنشني كراون هةَلوةشَينيتةوة زؤربةي ئةمانة بة ثلةي ئةفسةر خ
 بةرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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سةةي  هةذماركردني خزمةت بؤ ،كاك رزطار ئةم ماددةية بةس باسي فةرمانبةر ئةكا ئةةةوة با فةرمانبةر دواي 
ئةةةكا ،خانةنشينية يةةةت  لةةةو  ،ماددةي دواي ئةوة يعين لة هيض شوَينَيكا باسي ئةوة ناكا باسي وةزيف كةةة  يةكَي

 يا.وةزيفا
 حممد حممود:بةِرَيز رزطار 

يةَةك  بةةة ض ميكانيزم يةةا  سةةةرة، ئا كةةة ئةف كةةراوة  بةةؤ  يةعين هةية ئَيستا ساَلي خزمةتي ثَيشمةرطايةتي دَيريين 
خةةاَلي  بةةؤ  كةةةم  مةةر دة سةةؤران ع كةةاك  سةةةكاني  دةتوانيي ئَيستا ئةو روتبةيةي لَي كةم بكةيتةوة ثشتطريي لة ق

هةر وةزارةتَيك ليذنةيةكي موختةسي  ،كةي كاك علي محةصاحل ئةكةمثَينج هةَلطريَي ثشتطريي لة ثَيشنيارة
مةةةرج  ثشتطريي بؤ دياري بكرَيت و تةةة  مةةة نةكرَي كةةةم ثِروانا شةةنيار ئة كةةةم، ثَي خةةان ئة لة قسةكاني حةسيبة 

 بؤئةفسةراني وةزارةتي ثَيشمةرطة، سوثاس. 
 بةرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 اك كاوة فةرموو.بةَلي زؤر سوثاس، ك
 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يةةة،  شةةةيَيكي زؤر هة سةةتاندا كَي هةةةرَيمي كورد لةةة  سةةتادا  مةةةت لةئَي هةةةذماركردني خز ديارة لة رَيكخستنةوة و 
كةةراون تةةةعني  فةةةرمان  يةةةك   ضونكة وكو ئاطادارين لة ساالني رابردوو بة هةزاران كةس بة يةك بريار و بة 

ضةةاوي  يةةة رة يةَةدراوة، بؤ لةةةيان ث نةةدراون وة ث كةةومي و وة دامةزرَي بةةواري ح نةةاو  لة مةسلةكي حزبي خراونةتة 
نةةةوة،  بةةؤ رونبكة ئةةةوةمان  بةةةرَيزان  ضةةوونةوةية  لةةةو ثَيدا شياوي ياخود بِروانامةي بكرَي، بؤية طرنطة لَيرة 

 ئايا ئةوانة ضةند دةطرَيتةوة بةراسيت، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس بةرَيز د. رَيواز

 زؤر سوثاس بؤجةنابت، كاك عومسان فةرموو.
 :سوارةكريم  عثمانبةِرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تةةا  شةةمةرطة وا ضةةةي ثَي ضةةاكردني موو يةةة،  سةةةم هة ديارة من لةسةر ماددةي شةش، برطةي يةكةم و ضوارةم ق

نةةاوخؤ وة كةةاني  ضةةةي هَيزة شةةيين  هاتا بكرَيت بة هَيزةكاني موو ضةةةي خانةن شةةكرني موو ضةةةوانةوةي با بةثَي
حةقيقي كة ئَيستاكانة ئةو هَيزانةي ثَيشمةرطانة دَيرينانةي كةوا ئَيستا ذياني خؤيان لة ثَيناو ميللةتةكةي 
خؤيان ناوة، بةاَلم بةداخةوة ئَيستا مووضةيةكي كةم وة هةروةها ئَيمة ماف و ئمتيازاتَيكي زؤر زؤر كةميان 

 هةية.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. رَيواز فايق حسبةرَيز 
 كاك عومسان لةم ماددةيا بةس ثةيوةندي بة هةذماركردني خزمةت هةية بؤ فةرمانبةران.

 كريم سوارة:  عثمانبةِرَيز 
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كةةاني  بةةة هَيزة شةةمةرطة دراوة  بةةة ثَي شةةارةت  نةةة ئي تةةة لَيروكا ضةةؤن ئؤ هةةاتووة،  نا ئاخر ناوي ثَيشمةرطةش تيا 
شةةمةرط بةةة ثَي ثةةَيش نةةاوخؤ و  نةةةي  شةةةرة دَيرينا ئةةة تَيكؤ هةةةروةها  كةةردووة،  5/3ةش دراوة وة خةةةباتيان  كةةة 

يةةان  ثَيويستة بةشَيوةيةك ئمتيازاتَيكي تايبةتي يان مووضةكانني بؤرَيك خبرَيت كة لة ئاسيت ذيان و طوزةران
شةةةهادة وةكو برادةران ئيشارة ،ن حكومةتةوة شةهادةيةكي رَيزلَينان بدرَيتةبَيت وة هةروةها لةالي تيان بة 

مةةةتي  بةةؤ خز شةةةهادةش  لةةةجيات  مةةة  يةَةت و وة ئة نةةان بكر يةةةكي رَيزلَي نةةان وة مةداليا شةةةهادةيةك رَيزلَي دا 
بةةة  بةةؤ  خانةنشينييان هةذمار بكرَيت وةهةروةها هَيزي بةرطري وة خؤبةخشاني شةري داعش ئةو ماوةيان 

يةَةت سةةاب بكر يةةةك  ،خزمةت ح شةةة  سةةةردةماي شؤر بةةةرطري لة يةَةزي  كةةو ه كةةةكاني ميلوة كةةةمان للةةةدوا ية ةتة
كةةردووة نةةدن  ،خةباتيان كردووة وة ئةوانةش كة خؤبةخشانة شةري داعشيان  سةةةتي دامةزرا كةةا فر لةةة حااَلتَي

شةةكردني  هةةةروةها با يةَةت وة سةةاب بكر مةةةت ح بةةة خز شةةيان  بةةؤ  بةةَي وة  ئةةةوان  بةةؤ  بةةيَب  كةةا  لةةة حااَلتَي طةةةر  ئة
هةزار ديناريان هةية، يةعين مووضةي هَيزي ثَيشمةرطة ( 240خانةنشيين هَيزةكاني ناوخؤ كة لةئَيستادا )

كةةاني  شةةيين هَيزة بةةةاَلم خانةن شةةة،  سةةتان با شةةمةرطة كورد يةَةزي ثَي شةةيين ه خةةةوة خانةن بةةةاَلم بةدا شةةة،  با
 ناوخؤ....... 

 بةرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ختةكةت تةواو بوو، كاك هاورَي قسة بكة. بةَلَي وةختةكةت تةواو بوو، كاك هاورَي فةرموو كاك عومسان وة

 بةِرَيز هاوِرَي بنْا  حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

جةةت  كةةاك به خةةان  سةةةيس  سةةةركؤ  كةةاك  سةةةكاني  شةةتيواني ق كةةةم ث طةةةي ية لةةة بِر بةشي شةشةم ماددةي شةشة 
كةةةزي يةةة مةر يةةة  ئةكةم وة لة بِرطةي ثَينجةم ثشتيواني قسةكاني كاك كاروان ئةكةم، ئةم برطة سةةايي تَيدا يا

 وة لةطةَل ئةحكامةكاني ئةم ياسايةدا خؤي ئةطوجنَييَن لةطةَل مانةوةي ئةو برطةيةم، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس بةرَيز د. رَيواز فايق

 بةَلي سوثاس، كاك موسليم فةرموو.
 بةِرَيز مسلم عبداهلل رسول:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةن  بةراسيت من قسةكةم لةسةر سةةيت  ماددةي شةشةمة لة برطةكاني يةكةم و دووةم وسَييةم و ضوارةم بةرا
بة مادةيةكي زؤر باشي دةزامن وة بةراسيت ئةوة دةسثَيكَيكي باشة بؤ نةهَيشتين و هةَلوةشاندنةوةي زؤرَيك 

سةةايةدا ثةةرؤذة يا لةةةم  كةةراون  سةةايي  كةةة بةنايا نةةةي  سةةتنةوةي  ،لةو كارا يةَةي رَيكخ مةةانج ل هةةةدةف و ئا لةةة و كةةة  ث
كة لةناو ضيين فةرمانبةرانة خةَلكانَيكي زؤر هةن كة  ،ناونيشاني وةزيفية بؤ فةرمانبةران و مووضةخؤران

لةةةو  لةةة ث لةةي  مةةةتي فيع بةةووني خز بةةةبَي  شةةيان وة  سةةاَلي خزمةتي بة نا ياسايي و بةدةر لة حةقيشا تائَيستا و 
سةةةر مةرتةبة و ناونيشانَيكدا داندراون كة ِرةنطة شايستة نةبَي ثَي ي وةهةم بارطراني لَيرةدا دروستكردوة لة

نةةةحكومةت وة لةسةر وةزارةتي دارايي ونادادثةر بةةةران وةرا لةةةنَيوان فةرمان يةةةوة  تةةة كا يةَةد  ،هَيناو يةةة ئؤم بؤ
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بةةة  ،دةكةم بةراسيت لةرَيطةي ئةم ضوار برطةيةوة ئةم نا دادي و طرفتة وةزيفية ضارةسةر بكا يةَةرةدا  بةاَلم ل
كةةانزمَيكي واز بةةؤ مي مةةةت  سةةةر حكو تةةة  قةةوس دةكةوَي ئةةةركَيكي  يةةد  كةةة بةتةئك يةةاريكراو  يةةةكي د بةةة ليذنة ح 

بةةؤبراي  يةَةنجم  طةةةي ث شةةم بر شةةتطريي خؤ يةَةرة ث مةةةوَي ل نةةة وة ئة ضارةسةركردني و جَيبةجَيكردني ئةم ماددا
يةةة و ئةةةم بِرطة سةةت  ،بةرَيزم كاك سؤران و كاك علي دربرِبم بة البردني  شةةة ثَيوي سةةيت زؤر زةروري كةةا  بةرا دة

لةة بةةةران كة نةةةوةي فةرمان لةةة بةرزكرد سةةتَينراوة 2015 ةث سةةتةي  ،ةوة وة حةةةقَيكي شاي كةةة  تةةةوة  بطةرَيندرَي
 زؤر سوثاس. ،فةرمانبةرانة كة ئَيستا نةماوة

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس
 سوثاس، كاك ياسني فةرموو.

 : خضر طهبةِريًََز ياسني 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةثَيبكةم شةةتطريي دة لةةة ث مةةةوَي  بةةةاَلم دة نةةة،   بةناوي خودا والهي من هيضيان بؤمن نةهَيشتووة ئةو برادةرا
مةة ثشتطريي كةةاك  سةةتار،  كةةاك عبدال لةةي،  كةةاك ع كةةةم  سةةؤران دة كةةاك حكةةاك  سةةيثان، ةم،  كةةاك  نةةا،  كةةاك زا مةةت،  ك

كةةة يةةاد ب كةةةم، ز كةةة ب تةةةرحي دي مةةةوَي دوو  مةةن دة بةةةاَلم  خةةان،  ضةةنار  خةةان، سةر سةةيبة  سةةاية حة ئةةةم يا بةةؤ  م 
سةةيارةك  مةةن ثر هةمووشيان ووت ثَيوست ناكا لة ماددةي شةش رَيكخستنةو و هةذماركردني، بةاَلم ئةوانةي 
يةةة،  كةةةيان ني شةةدا خزمةتة لةةة ئةساسي بةةةاَلم  تةةةوة،  مةةةتيان هَيناوة كةةة خز نةةةي  لة وةزيري دارايي دةكةم ئةوا

يةَةنج  يةةا ث مةةةوَي بةالم اليةنيكي سياسي بؤي هَيناونةتة ئةوجة ئا مةةدا دة خةةاَلي دووة لةةة  سةةاَلة  يةةة دة  سةةاَلة هة
كةةي  لةةة وةزارةتَي يةةة  كةةة هة شتَيكي ديكة ثَيشنيار بكةم فةرمانبةرَيك هةية لة وةزارةتَيك و فةرمانبةرَيكي دي
شةةةكة  يةةة معا نةةدني بااَل نةةة خوَي بةةؤ منوو ديكة هةردووكيان شةهادةي سةرةتاييان هةية، بةاَلم لةو وةزارةتةي 

شةةةكةي زؤر زؤر بةرزة، بةاًل شةةنبريي مةعا تةةي رؤ لةةة وةزارة م لة وةزارةتةك كة خانةي رؤشنبرييية منداالنة، 
ضةةةن  يةَةرة  ئةةةو ل نةةني  هةةةموومان دةزا كةةة  شةةمةرطانةي  ئةةةو ثَي كةةةم  شةةنياير ب مةةةوَي ثَي كةةة دة كةمة، شتَيكي دي

هةبووة ثَيش ثَيشمةرطةي كؤني تَيداية ئةو ثَيشمةرطة تاجي سةرة، بةالم بةراسيت قائيمة كة وةخيت خؤي 
يةةة 3ي 5) خةةةَلك هة نةةةك  كةةرَي،  يةةة ب ( ئي هةموو اليةنة سياسييةكان هةق واية معامةلة لةكةل ئةو قائيمة

يةةةعين  كةةراوة،  شةةني  كةةردووة خانةن شةةريين  شةةمةرطةي نا نةةاوي ثَي شةةمةرطةي  بةةةناوي ثَي بةةووة  نةةة  شةةمةرطة  ثَي
بةةاري كؤمةاَل لةةة كارو بةةا  بةةربدرَي  شةةيان  نةةاَليم مةمعا بةةدرَين  نةةةش ال ئةةةو ئةوا بةةةناوي  نةةةك  نةةدرَييَت  يةةةتي بيا

كةةة  شةةتَيكي دي سةةةري،  تةةة  بةةةردان بردووة بةةن  لةةةناو  خةةؤي  يةةاني  سةةامان و ذ ثَيشةرطةي كة هةموو سةروةت و 
لةةةتيش  ثَيشنيار دةكةم بؤ وةزيري دارايي ئةو ثارةيةي كة ثاشةكةوت كراوة هةم بؤ حكومةت باشة هةم ميل

بةةة باشة ئةو فةرمانبةران ضةكيان بؤ بكرَي، بة بةةا و زةري ئةةاو و كارة ثةةارةي  بةةاتي  لةةة  يةةي  اَلم لة وةزارةتي دارا
ضةةي،  يةةةعين  هةةةبَي  هةةةر  بةةا  لَييان وةربطريَي يعين طوَيم لَيبوو وهلل بؤيان كراوةتة ضةك، بةاَلم ئةطةر ضةط 

 سوثاس. 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس
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 سوثاس، كاك لوقمان فةرموو.
 اجي:بةِرَيز لقمان محد ح

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نةةة  كةةة ئةما كةةةم،  سةةةركؤ ئة كةةاك  ضةةوونةكةي  لةةة بؤ شةةتيواني  يةةةك ث طةةةي  لةةة بر شةةةش  مةةاددةي  سةبارةت بة 
سةةتيان  لةةةي بةدة ئةةةو ث سةةيت  تةةة ئا ثلةكانيان رابطريَي سةرمووضةو ئةوانةي بؤ نةبةسزَي تاكو ثلةكةيان ئةطا

كةةة هَيناوة وة سةبارةت بة برطةي ثَينجةم لة ماددةي  ئةةةكا  بةةةوة  مةةاذة  شةشةم ئةم برطةية زؤر روونة كة ئا
طةةوجنَينن  ،ئةمانة ثَيطةي ياساييان هةية وة موولزةميش كراون كة لةطةَل ئةحكامةكاني ئةم ياساية خؤيان ب

بةةربين  خةةةَلك  ضةةةي  لةَةَيني موو بةةا ب بةةَيني  يةةة  ئةةةوة ني مةةان  ئَيمة مادام نوَينةري خةَلكي كوردستانني وة ئاماجن
مةةان ياخود ئاماجن ي ئَيمة لة ثةرلةماني كوردستانوة ئةبَي ثشتيواني لة هةنطاوَيك بكةين بة كة تةنها ئاماجن

سةةاية  مووضة برييين خةَلك بَي، بةاَلم ئاماجنمان ضاكسازية مادام مولزةم كراينة لةطةَل ئةحكامةكاني ئةم يا
سةةةتي  ،بطوجنَينني يةةان فر كةةو كةواتة ئةمانة ئةم كةسانة نني كة دةوام نةكةن  نةةةدرَي وة ثةةَي  يةةان  دةوامكردن

كةةان زؤر  لةةة برادةرة شةةَيك  خةةةوة بة بةشَيك لة برادةرةكان ئاماذةيان ثَيدرا ئةوة نوقتةيةك نوقتةيةكيز بةدا
تةةةن ئةةةم واَل يةةة ،هَيرشَيك ئةكةن بؤ سةر كادري حزبي كاديري حزبيش رؤلةي  كةةارَيكي ناِرةوا، مةةة  يةةة ئة  ،بؤ

خةةان بؤية بؤ مانةوةي برطةي ثَينجةم ثشتي سةةلمس  كةةاروان  كةةاك  وان لة بؤضووني كاك بةهجةت كاك سةركؤ 
 كاك هاورَي و، زؤر سوثاس. 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس
 بةَلي شنؤ خان فةرموو.

 بةِرَيز شنؤ اشقي عبداهلل: 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة هاورَيكامن كاك سةركؤ كاك كاروان سةبارةت بة بةشي شةشةم رَيكخسيت هةذماركردني خزمةت ثشتطريي 
لةةة جكاك به بةةةرَيزان  لةةة  يةةة  سةةيارَيكم هة هةةةروةها ثر كةةةم، وة مةةان ئة كةةاك لوق ت سلمس خان و كاك عومسان و

يةةة،  تسةبارة ،ئةجنومةني وةزيران يةةان هة يةةةك تعريف عةةام  مةةدير  يةَةذكرا و  بة ئةوةي كة ئايا بةثَيي ياسا راو
لةةةنَيوان  يةةة  يةةاوازي هة ضةةي ج مةةةزراوةي بةةةاَلم بؤ لةةة دا يةةرانن و  مةةةني وةز لةةة ئةجنو نةةةي كة ئةةةو راوَيذكارا

ضةةياوازي  يةةازةوة  ضةةة و ئمت لةةةرووي موو هةةةن  نةةدا  لةةة ثةرلةما كةةة  نةةةي  هةةةرَيمن و ئةوراوَيذكارا سةرؤكايةتي 
 هةية.... 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس
 هيض ضياوازيان نيية. 

 بةِرَيز شنؤ اشقي عبداهلل:
 رميان هةية كة جياوازيان هةية، زؤر سوثاس.زانيا

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس
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 هيض جياوازيان نيية، ثةرلةمان من ئةزامن هيض جياوازيان نيية زؤر سوثاس، د شَيركؤ فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيز د. شَيركؤ جودت 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تةةةةرفيع ز عةةةةالوة و  مةةةةوزوعي  يةةةارة  تةةةةوة و د كةةةة بطَيردرَي كةةةةم  لةةةةوة ئة شةةةتطريي  مةةةن ث سةةةكراوة،  ؤر با

جةةؤر  هةةةرَيم دوو  مةةةتي  سةةتا حكو سةةتيا ئَي لةةة را شةةةكةوتا  لةةة ثا تةةرة  جةةؤرَيكي  ئةةةوة  ضةةونكة  سةةتثَيبكاتةوة،  دة
كةةة  يةةان  مةةةي تر ضةةةية ئة شةةةكةوتي موو كةةة ثا تةةوة  كةةة رايطر ئةةةوةي  يةةةكَيكيان  يةةة  سةةتؤ دا لةةة ئة شةةةكةوتي  ثا

عةةة شةةةكةوتي  مةةة ثا ئةةاوا بةردةوا هةةاتوو  بةةؤ دا كةةةي  بةةؤ ب قةةديراتي  طةةةر تة مةةة ئة سةةيت ئة عةةة بةرا الو و تةرفي
كةةةي  تةةة  سةةيَت وا كةةةي ئةوة نةةازانني  كةةة  هةةاتوو  بةةةرةو دا ئةةةبَي  كةةة  ضةةةند كةَل يةةة  بةةرة ثارة ئةةةو  بةةَي  بةةةردةوام 

يةةة ج يةَةي ئةوةسيَت ثَينةداني عةالوة و تةرفيع، بؤية لة مادةي شةشا بِرطةي يةكةم زةروورة كة ئَيرة ثَيم وا
طةةةي  بةةة بِر سةةةبارةت  تةةةوة  تةةةرفيع بكرَي عةةةالوة و  سةةتثَيكردنةوةي  نةةةوة و دة سةةةر كَيرا يةةد لة خؤيةتي تةئك
لةةة  بةةاس  كةةة  يةةةتي  ضةةةوانةي ئاماجنةكان يةَةك ثَي يةةةعين ر سةةايةية،  ئةةةم يا مةةةبادئي  ضةةةوانةي  يةَةك ثَي جةةةم ر ثَين

يةةة دادثةروةري ئةكا بؤ كة لةبةرئةوةي بةَلي ئامانة بِرياري كارطَيريان هة ية، بةاَلم شوَيين دةوامكردنيان ني
كةةاك  كة ئةو خمالةفةي ياساية، لةبةر ئةوة من لةطةَل ئةوةيام ثشتطريي خةةان و  ضةةنار  ضةةوونةكةي سةر لةةة بؤ

 سيثان و كاك سؤران و كاك علي و كاك جالل و د . امساعيل دةكةم بؤ البردني بِرطةي ثَينجةم، سوثاس. 
 ثةرلةمان: ن/ سةرؤكيبةرَيز د. رَيواز فايق حس

 بةَلي زؤر سوثاس، كاك شاخةوان.
 :رؤوف مصطفىبةِرَيز شاخةوان 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شةةمةرطة  كةةاني ثَي بةةةران وة هَيزة يةةي فةرمان قةةةيراني دارا سةةاَلي  ضةةوار  قةةةرةبووي  بةةؤ  كةةةم  شةةنياز ئة مةةن ثَي

يةَةك بدؤزر ،مامؤستايان لةطةَل هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ يةةةك لةرؤذي يعين ميكانيزم يةَةداني ثلة بةةؤ ث تةةةوة  َي
كةةو  تةةةنها وة سةةتا  تةةاكو ئَي كةةة  قةةةرةبووة ماددية كةةة  ئةةةكرَي  وةزيفي يان وةكو قةرةبوويةك، ضونكة باس لةوة 
كةةاني  شةةتيواني هَيزة يةةة ث يةةة، بؤ كةةة هة ئةةةوي  بةةةاَلم  هةةاتوودا،  لةةة دا ئةةةكرَي  ئةةةوة  نةةة  سةةابي و ئةوا شةةتَيكي ح

بةةةران طةةةَل فةرمان بةةؤ ئاسايشي ناوخؤ ثَيشمةرطة و لة يةةا  نةةة  شةةتيواني ئةما سةةتاين بؤث يةةدة مامؤ مةةةدةني زائ ي 
سةةةكاني  شةةتطريي ق فةةي وة ث قةرةبووي ئةمانة وا بكرَي كة ميكانزمَيك بدؤزرَيتةوة بؤ ثَيداني ثلةيةكي وةزي
ضةةوون و  هةةةبَي بؤدوادا كاك علي و كاك سؤران ئةكةم، بؤ لةسةر ئةوةي هةر وةزراةتَيك ليذنةيةكي تايبةتي 

يةةا عةةةكردني  نةةةوة،  متابة بةةة وةزارةتةكانيا يةةة  نةةدي هة كةةة ثةيوة نةةةي  مةةاددة و برطا ئةةةو  نةةي  ضةةاودَيري كرد
 سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس
 دكتؤر كازم بةَلي ئاخري كةسة.

 فاروق نامق:كاظم بةِرَيز 
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 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كةةةم ئةو تَيبينيانةي من هةمبوو لةاليةن ئةم بةرَيزانةوة تة نةةة ئة ئةةةم بةرَيزا رح كرا، لةبةر ئةوة ثشتطريي 

خةةان  هةريةك لة بةرَيز مذدة خان و كاك سيثان و كاك سؤران و كاك دكتؤر شَيركؤ و كاك كاوة و سةرضنار 
 و كاك دكتؤر امساعيل، زؤر سوثاس. 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس
كةةان رووثاك خان ناومان خوَيندةوة لَيرة نةبو بةةةرَيز وةزيرة بةةةَلَي  شةةة،  وة و ئَيستاش لَيرة نيية ئاخري كةسي

 بةرَيزان جةنابيشت لَيرة نةبووي كاك وةيسي.
 بةِرَيز وةيسي سعيد وةيسي: 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
كةةةم عةةةرزتان  مةةن  سةةةري  بةةة موختة يةةة  لةةةم ماددة بةةووبَي  طةةرنط  مةةةوة  سةةبةتي ئَي كةةة بةن لةةةم  ،ئةوةي  هةةةر 

مةةة كةةراوةمةةاددةي يةكة يةةد  كةةةما تةحد مةةاددةي ية لةةة  كةةة  نةةةي  يةةا حالةتا نةةة  ئةةةو خااَل بةةةرةو دوواوة   ،وة 
سةةاَلي  ثَيداضوونةوة و رَيكخستنةوةي ثلةية بؤ منوونةتان بؤ باس بكةم مةسةلةن هةمانة جارَي بةثَيي ياسا 

سةةتثَيئةكرَي سةةاَليةوة دة شةةانزة  لةةة  شةةمةرطة  شةةمةرطايةتي  ،خزمةت بؤنسبةتي ثَي سةةاَلي ثَي يةةة  تةةةوة هة هَيناوة
لةةة ،ساَل بووبَي( 10) رةنطة عمري ئةةاوارةيي  سةةاَلي  بةةؤ  سةةةلةن  نةةة مة كةةرَي  (18) بةةؤ منوو سةةاب دة سةةالةوة ح

هةةةبووبَي ،وةختك كة ئةو هَيناوةتةوة كةةةمي  يةةةكجار  ئةةةو  ،رةنطة عمرَيكي  سةةتكردنةوةي  يةَةرة را سةةت ل مةبة
شااي ا   ، )ةيةكي قانوني هةيةنةوعة حاَلةتانةية ئةمةش كة راستئةكرَيتةوة تةبعةن ئةبَي قاعيد سااتق ل  من ا

شةةي (ق ل اوانه عقب حبرمانه سةةلةكةي معامةلةكة كةةو  ،يعين قاعيدةية ئةبَي بيخةيتة سةر ئة ئةةةبَي وة يةةة  بؤ
هةةاتووة يةةة  ئةةةو قاعيدة سةةةي  ئةةةو ئةسا سةةةر  هةةاتووة لة يةةة  لةةةو ماددة ئةةةوةي  تةةةوة  لةن ةسةةةم ،خةةؤي لَيبكةي

كةةة  يةةادا  لةةةم ماددة يةةة  مةةان هة لةةةتَيكي تر لةةة حا يةةة  سةةَيكمان هة نةةا كة يةةة فرز سةةتيكاتةوة ئةوة يةةةوَي را ئة
بةةة  كةةراوة  ئةةةم  يةَةنج  نةةة ث بةةؤ منوو لةةة  بةةةري ث بةةة فةرمان بةةووبَي  ئةةةبَي  سةةاَل  بةةة دة  نةةة  يةةةكي معةية وةزيفة

بةةة قانوني ،فةرمانبةري ثلة دوو كةةة جان خةةؤي  سةةتي(قاقي  لةةة ئ ضةةؤتة ييعين  يةةاوة  بةةازَيكي  يةةاد  خةةؤي ز كةةةي  ة
يةة ،ثَيشز حةةي قسةكة لةسةر ئةوة بةةة واز نةةة  نةةدن و ئةوا مةةةوزوعي خوَي سةةةر  سةةتكرَيتةوة لة نةةة را كةةة ئةوا ةي 

بةةة  ئةةةكرَي  سةةاب  يةةان ح هةةةبووة بؤ يةةان  لةةة ئيجازة نةةةي  سةةتان ئةوا بةثَيي تةعليماتي حكومةتي هةرَيمي كورد
بةاَلم بةهؤي ئيجازةي خوَيندني نةبووة خؤي رؤيشتووة ئةوانة بؤيان حساب  ،خزمةت بؤيان حساب ئةكرَي

كةةرد ؟بؤضي ناكرَي جةةازةي  كةةة ئي ئةةةوةي  يةةة  لةةةو فةترة سةةتوضونكة  سةةةر ققا(وة ا ضةةةكةي و لة سةةةر موو ي لة
بةةراوة لةةَي  سةةتةمري  بةةة م بةةِراوة  يةَةي  نةةةبراوة ،هةموو شتَيك ل يةَةي  نةةةكردووة ل مةةي  كةةة دةوا ئةةةوةي  بةةة  ،بةةةاَلم 

خةةؤي مةسةلةن حالة ،بة بَي مووضةي كردووة يا اجازةي خوَيندني كردووة بة بَي هني ،ئيجازةي ةان هةية 
ضةةؤن  بةةووة  مةةوةزةف  طةةةر  يةةةكزي ئ كةةةَل  ئةةةكا لة تةةةعاروز  نةةة  ئةةةم دووا كةةردووة  بةةةيانياني  مةةي  موزةفة دةوا
كةةردووة  مةةي  يةَةواران دةوا يةةة ئ سةةلكي ئةميا لةةة  نةةة  بةةؤ منوو كةةةي  طةةةر وةزيفة كةةردووة يائة بةةةيانياني  مةةي  دةوا

كةةةوة ،لةطةَليشيا خوَيندويةتي ئةةةكا بةية تةةةعاروز  سةةاس  ئةةةو ،ئةو دووانة  نةةةكراوة ئة بةةؤ  سةةابي  نةةة ح حاَلةتا
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سةةتبكرَيتةوة بةةَي را سةةايي وةرطريا يةةةك بةنايا هةةةر ثلة يةةة  كةةة ئةوة يةةة  ،فكرة ئةةةو مادة هةةةري  مةةة جةو عةةين ئة ي
يةةةك م عةةةي وبةشَيوةيةكي طشيت ئةوةي ثَيم وابَي لة هةموو وةزارةتَيكيش بِريارَيكمان هةية كة ليذنة راجة

تةنانةت بة هةيكةلي ئيداري هةموو وةزارةتةكاشا ئةكرَي  ،ةر ئةوةهةموو ئةوانة ئةكاتةوة تةنانةت نةك ه
سةةتكراوة بةةؤ درو ئةةةتَيكي  يةةرانيش هةي مةةةني وةز لةةة ئةجنو هةةةم   ،هةيئةتَيكة كة هةم وةزارةتةكان راسثَيرداو 

 لةبةر ئةوة من ثَيمان باشة ئةو ماددةية وةكو خؤي مبَينَيتةوة سوثاس بؤ ئَيوةش 
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نبةرَيز د. رَيواز فايق حس

  .دَيينةوة( 3) بةرَيزان ثشوويةك وةرئةطرين سةعات ،ثاس بؤ جةنابتوس ربةَلَي زؤ
 
 

 ثاش ثشوو
 

 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسن/ سةرؤكس ثةرلةمان:
 بةَلس بةِرَيزان دةست بة دانيشتنةكةمان دةكةين، فةرموون ليذنة تايبةةةندةكان، ماددةى حةوتةم، .

 :جبار حممد دبةِرَيز زيا
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 بةشس حةوتةم 
 بوارى خانةنشينس

 ماددةى حةوت:
ةكانس ييةكةم: يةكخستنس خانةنشينس ئةوانةى لة خوارةوة ئاماذةيان ثَيدراوة، لةِرووى مةرج و ثَيداويستي

نس وةزيفة لةسةر خانةنشني بوون، بة هةمان مةرج و ثَيوةرةكانس خانةنشينس فةرمانبةران لة ثلة طشتيةكا
ميالكس شارستانس سةربازى هَيزةكانس ئاسايشس ناوخؤ، سةرؤكس هةرَيم، سةرؤكس ثةرلةمان، سةرؤكس 
ئةجنومةنس وةزيران، جَيطرةكانيان، ئةندامانس ثةرلةمان، وةزيرةكان، ئةوانةى بة ثلةى ئةوان و بريكارى 

ةكان يثلة تايبةتةكان و بةِرَيوةبةرى طشتيوةزارةت و ئةوانةى مووضةى بريكارى وةزير وةردةطرن و خاوةن 
و، ئةوانةى بة ثلةى بةِرَيوةبةرى طشتس و ئةوانةى مووضةى بةِرَيوةبةرى طشتس وةردةطرن، سةرؤك و 
ئةندامانس ئةجنومةنس ثارَيزطاكانس هةرَيم و طشت ئةو كةسانةى كة بةثَيس خشتةى كارثَيكراوى مووضة لة 

لةى هةردوو ثلةى بااَلى )أ و ب( وةردةطرن، لةسةر ميالكس شارستانس و هةرَيمس كوردستان، مووضة و دةرما
 سةربازى هَيزةكانس ئاسايشس ناوخؤ، دووةم: 

 خانةنشينس هةذمار دةكرَيت بؤ ئاماذة ثَيدراوان لة بِرطةى يةكةمس ئةو ماددةية بةمشَيوةيةى الى خوارةوة، 
 ةى لةكاتس خزمةتدا وةري دةطرين. % لة كؤى دوا مووضة و دةرماَلة، ئةو25ِرَيذةى لة  -1
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% لة كؤى طشتس دوا مووضة و دةرماَلة، ئةوةى لةكاتس خزمةتدا وةردةطريَيت و دةخرَيتة 2,5ِرَيذةى  -2
 سةر مووضةى خانةنشينس بؤ هةر ساَلَيكس خزمةت. 

وةى % لة كؤى طشتيدا دوا مووضةو دةرماَلة ئة70شايستةى مووضةى خانةنشني نابَيت لة ِرَيذةى  -3
 لةكاتس خزمةتدا وةري دةطرَيت. 

سَييةم: هةذماركردنس ماوةو خزمةتس خوىل ثةرلةمانس بؤ هةموو مةبةستةكانس سةر مووضةى 
 بةرزكردنةوةى ثلةو خانةنشينس بؤ ئةو ثةرلةمانتارانةى ئارةزوومةندانة دةطةِرَينةوة سةر وةزيفةكانيان. 

نةش دةطرَيتةوة كة لة بِرطةى يةكس سةرةوةى ئةو ضوارةم: حوكمةكانس ئةو ماددةية هةموو ئةو كةسا
ماددةيةدا ئاماذةيان ثَيدراوة، لةثَيش بةركاربوونس ئةم ياساية، خانةنشني بوون، ثَيويستة بطوجنَين لةطةَل 

 3( ساَل تاوةكو 15ئةحكامةكانس ئةو ياساية، بؤ  ئةوانةشيان كة خزمةتس خانةنشينيان نةطةيشتوةتة )
خزمةتةكةيان، بؤئةوةى بطةنة تةمةنس خانةنشينس، بة مةرجَيك بِرى خانةنشينس ئةو ساَل دةخرَيتة سةر 

 ماوةية بدات، زؤر سوثاس.
 :ؤكس ثةرلةمانن/ سةرواز فايق حسبةِرَيز د. ِرَي

هةر ئةندامَيكس بةِرَيز دةيةوَى لةسةر ئةو ماددةية طفتوطؤ بكات، دةستس هةَلرِبَي، بةَلَس بةِرَيزان، ئةم 
ناويان نووسيوة )د. كازم، د. شَيركؤ، د. حمس الدين، د. امساعيل، كاك سريوان، كاك ابوبكر، كاك  بةِرَيزانة

كاوة، هلز خان، سةرضنار خان، كاك مةم، مذدة خان، كاك سيثان، كاك سؤران، كاك عبدالستار، كاك علس، 
كاك جالل، كاك سةركؤ، سلمس  كاك  ال، د. هةورامان، ئاشنا خان، كاك بااَلمبؤ، كاك عومسان، كاك بةَلَين،

خان، كاك عومسان سَيبةرى، كاك كاروان، كاك دابان، دكتؤرة شايان، طولستان خان، كاك ياسني، شريين خان، 
كاك طؤران، كاك لقمان، كاك ئومَيد، كاك جالل، كاك بهجت، كاك باثري حسيبة خان، د. رَيبوار، كاك زانا، د. 

كاك سروان، كاك حاجس سفني، كاك نزار، جوان خان، كاك شوان، طوَليزار زَيدان، رؤذان خان، كاك ثَيشةوا، 
، كاك ئازاد، كاك يخان، كاك شَيخ زاهري، كاك عبدالسالم، كاك حمسني، كاك هيمداد، كاك مةال وةيس

 شاخةوان(، بةَلس د. كازم فةرموو.
 :فاروق نامقكاظم بةِرَيز د. 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
ةى حةوتةم، ئَيمة ثَيشنيار دةكةين، كة زؤر بةِروونس ثَيشنيار دةكةين، كة ئةو ماددةية سةبارةت بة مادد 

بةم شَيوازةى لَي بكرَيت، كة كؤتايي بَينَيت بة خانةنشينس ثلة بااَلكان، هةر لة ثةرلةمانتار هةتا وةزير و 
ودير عام و هةموو ثلة سةرؤكس ئةجنومةنس وةزيران و سةرؤكس هةرَيم و جَيطرةكانيان و ِراوَيذكار و م

بااَلكان، خانةنشينةكةيان كؤتايي ثَي بهَيندرَيت، يةك خانةنشينس موةحةد هةبَيت بؤ سةرجةم 
فةرمانبةران بة ئةوانةشةوة كة ئَيستا ناو دةبرَين بة ثلة بااَل، كة طةيشتنة تةمةنس خانةنشينس كة ئَيستا 

%  لةكؤى 25بِرطةى دووةمدا باسكراوة ِرَيذةى لة ساَلة، ئةوكاتة خانةنشني بكرَين، ئةوةى كة لة ( 63)
% ِرَيذةيةى كة داندراوة 70% بؤ هةر ساَلَيك و ئةوانة، كة دةطاتة ئةو لة 2,5مووضةو دةرماَلة و ِرَيذةى لة 
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( هةزار دينار، لةبةرئةوةى ئَيمة ثَيمان باشة كؤتايي ثَي 750( مليؤن و )5بؤ ئَيستا دةكاتة نزيكس )
يان ثلة  و بِرطةيةش البربَيت، سةبارةت بة سَييةم: واي لَي بكرَيت كة هةر ثةرلةمانتارَيكبهَيندرَيت، ئة

بااَليةك يان وةزيرَيك يان ئةو فيئانةى كة لة بِرطةى يةكةمدا بة ثلة بااَل ناويان براوة، ئةطةر ثَيشز 
فةرمانبةر بوو بَيـنت بطةِرَينةوة سةر كارةكانس خؤيان، ئةطةر كارَيكس تريان هةبوو بَيت بطةِرَينةوة سةر 

ئةو ماددةية دةكات، كة سيفةى ئةوةى هةبَيت،  كارةكةى خؤيان، ماددةى ضوارةميش كة باسس حوكمةكانس
كة بطةِرَيتةوة بؤ ثَيش خؤشس بة هةمان شَيوة، ئةو ثلة بااَليانةش كة لة سااَلنس رابردوودا، بة هةموو 
فيئةكانةوة، لة ثةرلةمانتار و لة وةزير و لة سةرؤكس هةرَيم و سةرؤكس حكومةت و جَيطرةكانيان و 

انة هةر هةموويان خانةنشينةكةيان هةَلبوةشَيندرَيتةوة بة هةمان ياساى موستةشار و مودير عام و ئةو
خانةنشينس كة فةرمانبةرَيكس ئاسايي، مامؤستايةك، ثَيشمةرطةيةك، ثزيشكَيك، كارمةندَيكس فةرمانطةى 
 كارةبا ئةوانةى ثَي خانةنشني دةكرَين، بة يةك ياسا بؤئةوةى كؤتايي بَينني بة شتَيك بةناوى خانةنشينس

ثلة بااَل و جياوازى ضينايةتس، ضونكة ئَيستا بةثَيس ئةو بِرطةية كة داندراوة، بةثَيس ئةو ماددةية داندراوة، 
( هةزار، بةاَلم خاوةن 700( مليؤن و )5خانةنشينس ثةرلةمانتار و وةزيرَيك بؤ منوونة دةكاتة )

هَيزةكانس ناوخؤ و ئاسايش و  ( هةزار دينار وةردةطرَيت، خانةنشينيةكس120ثَيداويستيةكس تايبةت )
ئةوةندةى  خانةنشينس ئةوانة، ( 16) ( هةزار دينارة، كة نزيكةى220ثؤليس و ئةو ضني و توَيذانة )

 لةبةرئةوةى ثَيمان واية كؤتايي بة خانةنشينس ثلة تايبةت بهَيندرَيت بة هةموو شَيوةيةك، سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فايق حس

 اك عبدالستار فةرموو.ك
 :جميد قادر بةِرَيز عبدالستار

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرمان. 
ديارة بابةتس خانةنشني بوونس ثلة بااَلكان زؤرترين موشتومِرى لةسةرة، لةنَيو كؤمةَلطةى كوردةوارى،  

ثلة بااَلكان و ئةوةش بةِراستس بةشَيكس بؤ ئةوة دةطةِرَيتةوة، كة نادادطةريةكس زؤر هةية لةنَيوان مووضةى 
فةرمانبةرَيكس ئاسايي و خانةنشني بوونس ثلة بااَليةك و فةرمانبةرَيكس ئاسايي، من ثَيم واية بَيجطة لةوة 
كة من ِرةئس خؤمان دةَلَيني، بَيجطة لةوة ثَيويست دةكات، كة ئَيمة ضاو خشاندنةوةيةك بكةين، دواتر لة 

بةِراستس، ضونكة خةَلكَيك ئةطةر وةزة و طوزةران و  ماددةكانيكة بة كةمزين خانةنشينس، بؤئةوةى كة
بذَيوى ذيانس باشز بَيت، لةوانةية ئةويش هةندَيك شت تةحةمول و تةقةبوىل زياتر دةكات، بؤية لةطةَل 

( هةزار كةمز نةبَيت، ئةوةى 500تا  400ئةو كة ئةو بابةتة خانةنشينس ئاسايي هةر فةرمانبةرَيك لة )
هةر ضؤنَيك بَيت ئَيمة لة دواتر كة دَيـتة ثَيشةوة، بةشَيوةيةك لة شَيوةكان  كة ثاشةكةوتس مووضة

حكومةت بضَيتة ذَير بارى ئةوةى كة بطَيردرَيتةوة، بةِراستس بؤ ضةسثاندنس دادطةرى، بةهيض شَيوةيةك 
اين، كة لةطةَل ئةوةين لةو ثرؤذةية هةية، بةمشَيوةيةى ئَيستا ئَيمة كة ِراى خؤمان دةَلَيني لةطةَل د

هَيناندنةوةى دادثةروةرى زياترة، كةم كردنةوةى مووضةى خانةنشينس ثلة بااَلكان بةِرَيذةيةكس زؤر بطاتة 



 266 

ئاستَيك، كة خةَلك ثَيي باش بَيت و مةعقوليش بَيت، مةنتيقيش بَيت، يةكةم: ثلة بااَلكان ئةوانةى كة 
%ى كؤى دوا 15 كةمزة ثَيكةوة بة ساَل( 45) تةمةنيان سااَلنس خزمةتيان هةية يان تةمةنيان لة

بؤ هةر ساَلَيكس خزمةتيان بةثَيس بِروانامةكانيان دةبَيت ئةوة يةك، دوو ئةوانةى تا ( 1,5) مووضةيان
ساَلي خزمةت، نابَيت كؤى ( 15) ساَل و( 45) خوىل ثَينجةمس ثةرلةمان تةمةن و سااَلنس خزمةتيان ناطاتة

اَلس يةكةم ئَيمة لةطةَل ئةوةشداين كة نابَيت ئةم خانةنشني بوونة، % تَيثةِرَيت، خ25خانةنشينيان لة 
% تَيثةرَيت، خاَلي سَييةم نابَيت كؤى خانةنشيين ئةوانةى تةمةنيان 50مووضةى خانةنشينةكةى لة 

%ى كؤى دوا مووضةيان كة ئَيستا باسم 50ساَل يان زياتر خزمةتيان هةية لة ( 15) ساَل( 45) طةيشتوةتة
ِرَيت، بؤية بةمشَيوةية لةطةَل ئةو ثرؤذةيةداين، بةاَلم ئةطةر بةمشَيوةية نةبَيـت ئَيمة لةطةَلس كرد تَيثة

 نني، ثشتطريى ناكةين، سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فايق حس

 د. شَيركؤ فةرموو. 
 :مصطفى بةِرَيز د. شَيركؤ جودت

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
ورة وةقيقةكةي خؤمدا بةكورتس مةوزووعس خانةنشينس باس دةكةم، ضونكة زةرديارة لة دوو د 

تَيطةيشتنمان بؤ مةوزووعس خانةنشينس ِروون بكةينةوة، كة بريتية لة ئيستيقتاعاتس مانطانة، كة 
دةبِردرَيت لة مووضة خؤر، دواتر وةكو دةينَيك كة شروتس خانةنشينس تَيدا  هاتةدى ثَيس دةدرَيتةوة، واتة 

لةبةرئةوةى كة تةمةنس هةية،  ،ساَلة مؤزةفس كردووة دواى ئةوة خانةنشني دةكرَيت( 40) ةوةى كةئ
ساَلةى خزمةتةى، ئةطةر بَيت و ( 40) خزمةتس ثَيويستس هةية، ئةو ئيستقتاعس مانطانةي لَي بِراوة لةو

عوزرَيكةوة لة هةر ساَل خانةنشينس بكةين، بة هةر  (4) ئَيمة خةرقس ئةوة بكةين، كةسَيك بَينني بة
مةرتةبة و مةكانَيك بَيت، وةكو ئةوة واية لة ثارةى ئةومان وةرطرت بَيت، بؤمان بِري بَيت و دابَيتمان بةو 
كةسة، سيستةمس خانةنشينس نيزامَيكس موةحةددة بةِرَيزان، ئَيمة وةكو فراكسيؤنس يةكطرتوو دةمانةوَى بة 

نةكانةوة بيثارَيزين، لة بِرطةيةك لة ماددةى حةوتدا بِرطةى هةموومانةوة بيثارَيزين، بة هةموو فراكسيؤ
يةكةم، مةوزووعس خانةنشينس عرياقس موةحةد، ئَيمة جةخت دةكةينةوة لةسةرئةوةى كة يةك سيستةمس 
خانةنشينس لةنَيوان مؤزةفَيكس ئاسايي و ثلة تايبةتَيكدا هةبَيت، يةعنس ئةو ثَيوةرانةى مؤزةفَيكس ئاسايي 

س خانةنشني دةبَيت، بة هةمان ثَيوةر ثلة تايبةتةكان و ثةرلةمانتار و وةزير و بةرةو ذوور خوارةوة ثَي
خانةنشني بكرَين، لة بِرطةيةك لة ماددةى حةوتدا بِرطةى يةكةم، ثَيمان باشة لة ثلة تايبةتةكاندا بةِرَيزان 

َيت و سةرؤكس حكومةتس تَيدا دادوةران و داواكارانس طشتيشس تَيدا بَيت، ضونكة سةرؤكس هةرَيمس تَيدا ب
بَيت، سةرؤكس ثةرلةمانس تَيدابَيت، وةزيرو ثةرلةمانتارى تَيدا بَيت، تةبعةن لةطةَل ِرَيزمدا بؤ بةِرَيزيان كة 
دادوةران و داواكارنس طشتس، بَيطومان تةقديرى جهوديان دةكرَيت، بةاَلم وةكو هةموو ثلة تايبةتةكانس تر 

ساَل  (3) ساَل دةكات، ديارة (3) ضواردا لة بِرطةى ضوارةمدا كة باس لة ئيزافةى بَينة ناو فةقةرةى )أ(، لة
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 ساَل خزمةتس هةبوو ئةوة (12) ساَلة بة ئيجبارى، ئةطةر (63) بؤ ئةوانةية كة دةطةنة سنس تةقاعودى كة
بربَيت، لةو شوَينةى ساَلس بؤ ئيزافة بكرَيت، ئَيمة لةطةَل ئةو بِرطةيةدا نني، ئةمانةوَي ئةو دوو دَيرة ال( 3)

ساَل، هةتاوةكو ئاخري، كة دةَلَيت بِرى  (15) كة دةَلَيت ئةوانةش كة خزمةتس خانةنشينيان نةطةيشتووةتة
 خانةنشينس ئةو ماوةية بدات، ئةوةش البربَيت، سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس
 كاك علي فةرموو.
 بةِرَيز علس حةمة صاحل:

 َيز سةرؤكس ثةرلةمان.بةِر
ديارة تةقاعودى لة دونيادا هةم سيستةمة، هةم مةباديئة، هةم كؤمةَلَيك ثَيوةرى دياريكراوة، يةكَيك لة  

ديارترين ثَيوةرةكانس تةقاعودى لة دونيادا جياوازية لةنَيوان ثَيوةرى مووضةش تةبعةن نةك تةقاعودى، 
وةى كة لة ِرابردوودا طوزةراوة بؤ منوونة ئةطةر كةمزين مووضة و زؤرترين مووضة، بةداخةوة ئة

هَيندةية، بةدَلنياييةوة ( 24) هةزار فروقاتةكة( 250) مليؤن و كةمزين( 6) شةهيدان وةرطرين زؤرترين
يةوة ئَيمة دةور يهَيندةية، ئَيستا بة خؤش(اَل (40) بؤ بةرزترين تةقاعودى ثلة بااَل و نزمزينس نزيكةى

ئةو فروقاتة تا ئةتوانني كةمس بكةينةوة، واتة ئةوةى كة لة ماددةى ئايندا زيادى بكةين دةبينني، بؤئةوةى 
، ئةوةشس زؤرة، ئةوةشس مةمشولة تةبعةن نةك مةمشول نية، تةمةن و ساَلي خزمةت تا (200) ئةوةى

د، سةربارى ِرادةيةكس بةرضاو كةمس بكةينةوة، بةِرَيز مامؤستا عبدالستار كؤمةَلَيك ثَيوةرى باشس باس كر
تةئيدى بؤضوونةكانس، ئةطةر ئَيمة عامزى بكةين، ئةوة مامؤستا وتس بؤ ثلة بااَلكان بَيت، بؤ كؤى ثلة بااَل 
و تايبةتةكان قانونس ديسان تةئكيد دةكةمةوة ئةو خاَلةى زؤر طرينط بوو، قانونس خدمةى مةدةنس بةسةر 

س خدمةى مةدةني فكرةى ئةوة، ئةوة دوو، سَي هةموويدا جَيبةجَي بكةين بة دادوةرةكانيشةوة، قانون
فكرةية هةموو بطرَيتةوة، ئةطةر لة ئايندة جةنابتان ئامادةى قانونس مةدةنس خدمةى عام، ئةوةى 
مؤزةفَيك و قانونس تةقاعودية عةفو، ئةوى بؤ خدمةى عام ئةوةى خزمةتس طشتس كردووة بؤ مؤزةفَيك و 

ةرمانبةرَيك و خزمةتطوزارَيك، فكرةكةى من ئةوةية ئَيوة خؤتان مامؤستايةكس زانكؤ و مودير عامَيك و ف
وتتان كةوا بكةين قانونَيكس مةمشول بَينني هةمووى بطرَيتةوة، ئةطةر هةمووى بطرَيـتةوة ئةو ئؤتؤماتيكس 

و بكةوَيتةوة زمنس ئةوةوة، ئيزافةتان بؤ خاَلةكانس بةِرَيز مامؤستا عبدالستار ِرةنطة زؤر كةس ثَييان وابو
بَيت نابَيت تةقاعودى بَي لة ض تةمةنَيكدا، ض لةو خولة، ض لة خوىل ثَيشوو، بؤية ثَيمان باشة فؤرمَيكس 
تايبةت ثِر دةكرَيتةوة بؤ هةموو ئةو بةِرَيزانةى دةيانةوَيت بطةِرَينةوة سةر كارى ثَيشوويان، ياخود 

اية، خاَلَيكس تريش كة الى من طرينط دةيانةوَى خانةنشني نةبن، فؤرمةكةش لةطةَل دةرضوواندنس ئةم ياس
و ضارةنووس سازة، ئةطةر لة خووىل سَييةمدا ئةو بكراية ئَيستا موناقةشة نةدةبوو، لة خووىل ضوارةم 
بكراية ئةو موناقةشةية نةدةبوو، لة خووىل ئايندة، لة خوىل شةشةمس ثةرلةماندا تةقاعودى بؤ ئةوانةية 

و ئةو ثَيوةرانةى تَيداية بامسان كرد بؤئةوةى لة ئَيستاكةوة ئةوةى كة مةرجس تةمةن، ساَلس خزمةت، هةمو
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خؤى هةَلدةبذَيرَيت ئاطادار بَيت، ئَيمة بؤ ئةوةمانة خؤمان تةقاعود بني خةَلكس تر تةقاعود نةبَيت، 
ة بةدَلنياييةوة ئَيمة مانان ئةو سيستةمةش باوةِرمان واية بةسةر خؤمانس ئَيستاشدا جَيبةجَيس بكةين، بؤي

دَلنياتان دةكةمةوة فةلسةفةكة ئةوةية كةمزينس بكةينة زؤر، زؤرةكة بةرةو ئةوة بِرؤين مةمشوىل بكةين 
 بة قانونس خدمةى مةدةنس عرياق، سةربارى بؤضوونة باشةكانس بةِرَيز مامؤستا عبدالستار، سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فايق حس
 كاك ئومَيد فةرموو.

 :عبدالرمحن حسن َيز ئومَيدبةِر
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

سةبارةت بة ماددةى حةوت بِرطةى دووةم، ئَيمة ثَيش هةموو شتَيك بِرطةى دووةم بة تةواوةتس رةت  
دةكةينةوة، كة سةرةِراى جوهد و ماندي بوونس ليذنةى دارايي ئةو ثرؤذةيةى كة لة حكومةت هاتووة، 

ةكس تَيدا كراية، بةاَلم بة تةواوةتس بِرطةى دووةم رةت دةكةينةوة بؤ هةموو حيساباتةك و ديراسات
ونس هةردوو بةِرَيزان مامؤستا عبدالستار و كاك ورةتكردنةوةى بِرطةى دووةم، بة تةواوى ثشتيوانس لة بؤض

علس حةمة صاحل دةكةم، كة دةكرَيت لة بؤ بةرجةستة كردنس دادثةروةرى لة بِرطةى دووةمدا ئةو 
نةى بةِرَيزيان باسيان كرد ببنة ئةساس و بنةما، ئةوكات ئَيمة دةتوانني قسة بكةين لةوةى كة ثَيوةرا

%ى مووضةيان خانةنشني دةبن بة ياساكانس بةركار لة هةرَيمس كوردستان، بةاَلم 80ئَيسات ثلة بااَلكان بة 
ئيز لة بؤ بةرجةستة  %،15% خانةنشني دةبن ئةوانةى كة مةرجةكانيشيان تَيداية لة 15لةوكاتيدا لة 

كردنس عةدالةت ئةوكاتس سااَلنس خزمةت هةروةها بِروانامة رةضاو دةكرَينت تةئكيد لةسةر ئةو بؤضوونةى 
دوَينَيشمان دةكةينةوة، كة ئَيستا ئَيمة بةِرَيزان ثةرلةمانس كوردستان، ئةو ثةرلةمانة بةِرَيزةو ئةندامةكانس 

بةِرَيزةى كة ( 111) كس حةياتس ئةو واَلتةية، رةبت نية بةوطفتوطؤ لةسةر ثرؤذةيةك دةكةن ثرؤذةية
ئَيستا لةم هؤلة دانيشتينة، بؤ دووركةتنةوةمان لةوةى كة بةال ِرَيدا بردنس شةقاميش بَيتـة ئارا باشزين 

مليؤن مووضةخؤرى ئةو واَلتة دةكاتن بؤ بةرجةستة  يةكِرَيطا ئةوةية كة ئةو قانونة مشوىل نزيكةى 
ثةروةريش تَييدا با ثةرلةمانتار نةبَيت بة بةشَيك هةم لة شكاندنةكةى، هةميش ئةو هَيرشةى كردنس داد

لةسةرى ، بةخؤشس نةبَيتة بةشَيك دةست لة بؤ مووضة خةَلكس تر ببات ئةو ئازايةتيةى تَيدا هةية، ئَيمة 
تة ياسا هةر ديسان تةئكيد لةسةر بؤضوونس فؤرمَيك دةكةينةوة، لةضوارضَيوةى ئةو ياسايةدا ببَي

ئةندامَيكس ثةرلةمان نايةوَي خانةنشني بَينت ئةو فؤرمة ثِر بكاتةوة، ثشتيوانس لة بؤضوونس هةردوو 
بةِرَيزان كاك عبدالستار و كاك علس حةمة صاحل دةكةين بابةتَيكس ديكةش ئةطةر جَيطاى ئةو ماددةيةش 

حكومةت، بةتايبةت لة بةِرَيز وةزيرى دارايي  نية، بةاَلم ئةمن زياتر داواى ِروون كردنةوة لة بةرَيزان لة
دةكةم، خةَلكس كوردستان و ِراى طشتس ئَيستا ِراهَيندراون لةسةر ئةوةى كة مووضةى ثلة بااَلكن موقارنة 
دةكرَينت بة مووضةيةكس ثلة نزم ئايا حكومةتس هةرَيمس كوردستان ئَيمة دوو خولة لةم ثةرلةمانة بةِرَيزة 

و ثةرلةمانة بةِرَيزة ئةو ثرسيارة دةكةين، لة تواناتان دا هةية مووضةى ثلة نزمةكان دوو ِرؤذيشة هةر لة
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( 600) بةرز بكةنةوة، تا مومكني بَينت بتواندرَينت كةمزين مووضةى هةر خانةنشينَيك لة كوردستان
ِراندنةوةى ئةو هةزار بَينت، بةاَلم دةبَيت زامنس ئةوة بكةين لةو ياسةية ئةو ثارةيةى كة دةطةِرَيتةوة طة

ثارةية ئةفزةليةت بدرَيتة مووضة ئةوانةى كة خانةنشينن بة ثلةى نزم و مووضةكانيان نزمة، دووبارة 
 بةِرَيزان دةكةم، سوثاس.زؤر سوثاس و ثشتيوانس لة بؤضوونس هةردوو 

 ن/سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فايق حس
 كاك  ال فةرموو.

 :مصطفىحوَيز  بةِرَيز  ال
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

ديارة مووضةى خانةنشينس ثةرلةمانتاران بووةتة بابةتس ثرؤذةى هةموو كةنال و ِراى طشتس خةَلك، ديارة  
%ى كؤى دوا مووضةكانيان 80ثَيشز وةكو هةموومان دةزانني بةبَي فةرق و جياوازى هةر هةموويان بة 

ايي دةكةم ِراستس زؤر هيالك بوون، ماندي بووني خانةنشني دةكران من دةست خؤشس لة ليذنةى دار
زؤريان ضةشت، هةتا طةيشتنة سيغةيةك، بةاَلم بؤئةوةى عةدالةت لة كؤى ماددةكان و ثرؤذة ياساكة 
بةرجةستة بكرَيت من ثَيم باشة تةئيدى ِرةئيةكانس براى بةِرَيزم مامؤستا عبدالستار و كاك علس و كاك 

رلةمانانةى كة خوىل ثةرلةمانس تةواو دةكةن وةكو لَيرةش ئاماذةى ثَيدراية ئومَيد دةكةم، ئةو ئةندام ثة
ئةوانة سةرثشكن ئةوانةى دةطةِرَينةوة سةر ثؤستةكانس ثَيشويان يان خانةنشني دةكرَين، بةاَلم بؤ ئةوانةى 

يان ثَي ثِر كة لة ئَيستاوة باسس ئةوة دةكةن دةَلَين ئَيمة لةطةَل خانةنشني كردن نني، ثَيم باشة فؤرمةك
 بكرَيتةوة، بؤئةوةى لةدوايي كة كؤتايي بة خولةكة دَيتة ئةو ِرةئيةيان بةسةردا جَيبةجَي بكرَيت، سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فايق حس
 كاك هيمداد فةرموو.

 :صباح بالل بةِرَيز هيمداد
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

وت خؤى لة خؤيدا ماددةيةكس طرينطة شةقام هةموو ضاوةِروانس ئةوةية تةبعةن ئةو ماددةية ماددةى حة 
كة بة حةقيقةت خانةنشني ضؤن رَيك دةخرَيت دادثةروةرى ضؤن دةضةسثَيت ئَيمة لةطةَل ئةوةدا نني 
يةعنس ببينة تةرةفَيك يةعنس زؤرى كةم بكةين كةمس زؤر بكةين، بةاَلم دةبَيـت ضاكسازيةكيش بكرَينت، 

ةقيقةت تةوازنَيك هةية ئةمِرؤكة لة مووضة و ثلة بةرزان و لة ئةوةى ئاساييدا ئَيمة ضونكة بة ح
ساَل خدمةى هةية، ض لة سلكس ئاسايش و ثؤليس، بةداخةوة ( 25، 20) دةمانةوَي ئةوة بَلَيني هةية

و كاك علس هةزار يان كةمَيك زياتر خانةنشني دةبَينت، بؤية لةبةرئةوة ئَيمة ثاَلثشتس كاك ئومَيد ( 250)
 حةمة صاحل دةكةين، بةاَلم لةطةَل ئةو تَيبينانة لةطةَل ِرَيز و ساَلو، سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فايق حس
 د. حمس الدين فةرموو.
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 :حسن يوسف بةِرَيز د. حمس الدين
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

س باشة حكومةتس هةرَيم هةَلبستَيت بة كارَيك ،من سَي تَيبينيم هةية لة سةر ماددةى حةوت 
يةكخستنةوةى خانةنشينس ئةوانةى كة لة بِرطةى يةكةم ناويان هاتووة، يةكَيك لة ئاماجنةكانس ئةو ثرؤذة 
ياساية بريتية لة بةرجةستة كردنس يةكسانس و دادثةروةرى و شايستة بوون، بةاَلم كت و مت ئةو بِرطةية 

بؤية ئةطةر مبانةوَيت دادثةروةرى و يةكسانس دروست بكةين ثَيم واية  ،ةثَيضةوانةى يةكسانس دادثةروةري
دةبَيت هةر سَي دةسةاَلتةكةى هةرَيم دةسةاَلتس ياسادانان، جَيبةجَي كردن، دةسةاَلتس دادوةرى بة هةموو 

دا بَيت، ثلة بااَلكانيانةوة لةناو ئةو ثرؤذة ياساية  ناكرَيت دةسةاَلتةكيان بكرَيت سةرؤكس هةرَيميان تَي
سةرؤكس ثةرلةمان و وةزيرةكان و سةرؤكس ئةجنومةنس وةزيران، ثةرلةمانتارانس تَيدا بَيت، بةاَلم دةسةاَلتس 
دادوةرى لة دةرةوةى ئةو ثرؤذة ياسايةية بَي ثَيم باشة خبرَيـتة ناو ئةو ئةوةية، خاَلَيكس تر ئةوةية كة 

طشتس و شارةزايان و ِراوَيذكاران ئةوانةى كة بة بِروانامةى هةندَيك لة ثلة بااَلكان بةتايبةتس بةِرَيوةبةرى 
خؤيان و بة خزمةتس سااَلنةيان طةيشتوونةتة ئةو ثؤستة، حةق وانية خبرَينة ناو ئةوةى كة يةكَيك دةبَيتة 

ساَل يان زياتر ئةوةى ترى ثةيوةندى بة بِرطةى خانةنشينس ثلة بااَلكانةوة ( 4) ئةندام ثةرلةمان بؤ ماوةى
من لةطةَل كةمكردنةوةى ئةو ِرَيذةيةم كة لةناو ئةو بِرطةية دا هاتووة، بؤئةوةى ئاستس جياوازى  ،يةهة

هيض ضينايةتس، جياوازى لةنَيوان ثلة بااَلكان و ئةوانةى مووضة نزمةكان بكاتةوة ثشتطريى ِرةئيةكانس د. 
ةك دابندرَيت بةتايبةتس لةطةَل شَيركؤ و مامؤستا عبدالستار و كاك علس دةكةم لةسةرئةوةى كة ِرَيذةي

جَيبةجَي بكرَيت،  2009ى هةموار كراو لة 2014ى ساَلي (9) ئةوةم كة ياساي خانةنشينس عرياقس ذمارة
ساَلة بؤ ثلة بااَلكان بؤئةوةى بطةنة تةمةنس خانةنشينس ثَيم  (3) سةبارةت بة بِرطةى ضوارةم خستنة سةر

ساَلة دةدرَيت، ثَيم واية دةبَيت بؤ هةموو ( 3) وةرية ئةطةر ئةوواية ئةوة ثَيضةوانةى يةكسانس و دادثةر
 ساَلةية، زؤر سوثاس.( 3) موضةخؤرانة و فةرمانبةرانبةرانة بَي، كة ثَيويستيان بةو

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِريواز فايق حس
 د. هةورامان فةرموو.

 طَيضَينةيي: حةمة شريف بةِرَيز هةورامان
 س ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك

لةِراستيدا وةك ثَيغةمبةرى خوا )ص( فةرموويةتس )خري كالم ماقل ودل( باشزين قسة ئةوةية كة كورت  
بَيت و ثِر مانا بَيت، ئَيمة ئةوةى كة لوتيب ئةو بابةتة بَي، ئةوةية كة تاكو ئَيستا لة بابةتس خانةنشينس 

و هةية بةجؤرَيك كة هةموو كةس هةستس ةكس زؤر زؤر بةرضايبةِراستس ناعةدالةتس هةية جياوازي
بؤية لة ِراستيدا ئةم ياسايةش ئةو  ،ثَيكردووة لةنَيوان زؤرترين خانةنشينس و كةمزين ِرَيذةى خانةنشينس

ئةوةى كة دادطةرى دادثةروةرى بضةسثَينَيت دادطةريش بةوة  بؤية هاتووة بؤ ،ثرؤذة ياساية
ذة بةرزة بَيتـة خوارةوة زؤر خوار ئةم ِرَيذة نزمةش بَيتة دةضةسثَيندرَيت كة ثَيويست دةكات ئةو ِرَي
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بؤية ئَيمة بةِراستس من وةكو خؤم و  ،ةى نةمَينَيت ئيزيبؤئةوةى كة ئةو جياوازي ،سةرةوة
فراكسيؤنةكةمشان تةئيدى ئةوة دةكةين كة خانةنشينس ثلة بااَلكان بةِرَيذةيةكس زؤر زؤر بَيتة خوارةوة 

ة وةكو يةكس زؤر نييَيت كة خةلكَيك يةعنس ئةطةر سةيرى بكات هةست بكاتن جياوازيبةجؤرَيك هَيندة ناب
لةِراستيدا ئةمةش هةتاوةكو ئةو ثارةيةى كة من دوَينَيش دووثا  كردةوة كة دةبِردرَيت لة  ،لةمةو ثَيش

نةنشينيان نزمن ثلة بااَلكان و لة خانةنشينة نةياسايي دةرئةجنام ئةو ياساية دةكةوَيـتةوة ئةوانةى كة خا
هةزار كةمز نةبَيت، هةروةها مووضةخؤران ئةوانةى كة مووضةكانيان بِردراوة ( 400) نةطاتة ئاستَيك لة

بةناوى ثاشةكةوتس مووضةوة ثَييان نةدرَيتةوة، دادطةرى ناضةسثَيت، بؤية ئَيمة تةئيدى ئةم مةدلول و 
 كاكلة دةكةين، سوثاس. ئةم

 سةرؤكس ثةرلةمان: /بةِرَيز د. ِرَيواز فايق حسن
 مةبةستس مامؤستا د. هةورامان ئةوةية كة خانةنشينةكانيان نزمة، فةرموو ئاشنا خان.

 بةِرَيز ئاشنا عبداللة قادر:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

يةكةى ئةم بةشس حةوتةمة وابزامن واي لَيهات بةداخةوة وا كةوتةوة هةموو قيمةت و قورسايي يِراست 
مة ضِر كرايةوة كورت كرايةوة خؤزطة بةو شَيوةية نةبوواية، ضونكة ئةم ياساية ئةطةر ثرؤذة ياساكة لة

بةِراستس بضَيتة بوارى جَيبةجَي كردنةوة ياسايةكس زؤر زؤر باشة، ئةوةية كة ئةو حزبانةى حكومةتيان 
ني بؤ تةشكيل كردووة بؤ ضوونةتة حكومةتةوة هةموومان هةدةفمان بووة، ويستوومانة هةنطاوَيك بنَي

ضاكسازى بةداخةوة جارَيكس تر دةيَلَيم، ئةوةى كة هةية تايبةت بة خانةنشينس ثلة بااَلكان بةَلَي بة 
دَلنيياييةوة ئةوةى كة هةبووة لة ماوةى ِرابردوودا نادادثةروةر بوو جياوازيةكس زؤر هةبووة لةنَيوان 

اسايية بؤية بة دَلنياييةوة، كة ديقةتس مووضةى ثلة بااَل بةهؤيةوة ئةوانةى كة مووضةكيان مووضةيةكس ئ
ئةو قاعةيةمان دا زؤربةى زؤرى ئةندامة بةِرَيزةكانس ثةرلةمان دةستيان بةرز كردووةتةوة بؤئةوةى قسةى 
لةسةر بكة لة فراكسيؤنة جياوازةكان ض ئةوانةى كة لة ئؤثؤزسيؤنن، ض ئةوانةى كة لة دةسةاَلتن، ئةوةى 

ةدَلنياييةوة داواى ئةوة دةكات كةم بكرَيتةوة، ضونكة دَلنيام هيضيان ناَلَين كة دةستس بةرز كردووةتةوة، ب
بةرزتر بكرَيتةوة يان وةكو خؤى مبَينَيتةوة، بؤية طرينطة هةموومان لةسةر سيغةيةك رَيك بكةوين ئةو 

ةوة شتةى كة زةمريى خؤمان شةقاميش ِرأزى دةكات لةنيةتس ياساكةش كةم ناكاتةوة و تةتبيقس بكةين، ئ
بةشَيوةيةكس طشتس ئةوةى تريش كة هةية، ثَيويستة دادوةرة بةِرَيزةكانيش بطرَيتةوة، ضونكة بةِراستس 
ئةوانيش مووضةكانيان مووضةيةكس طةورةية، دةبَيت كةم بكرَيـتةوة، بؤ منوونة حاكمَيكس كة لةسةدا سةد 

تَيداية، بؤخؤى ئةطةر موضةكةى  بة مووضةكةى خانةنشني دةبَيت، لةكاتَيكدا ئةوة ناعةدالةتيةكس زؤرى
مليؤنةوةش  6مليؤن و نيو، بةو  6هةزار بَي، بةهؤى موخةسةساتةوة ضووةتة  250دوو مليؤن  و 

خانةنشني دةبَيت، بؤية زةرورة كة ئةو قانونة دةربضَيت، سةرؤكس حكومةت، سةرؤكس هةرَيم، ئةندامة 
 انيش بطرَيـتةوة، سوثاس.بةِرَيزةكانس ثةرلةمان دةطرَيـتةوة، حاكمة بةِرَيزةك
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. ِرَيواز فايق حس
 كاك بهجت فةرموو.

 :علي ابراهيم بةِرَيز بهجت
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان:

ئةزيش ثَيشنيارَيت دكةم، ماددةى دوو ئةو ِرَيذة هاتنة دياريكرن بةشَيوةيةكس طشتس كة كاك ئومَيد وتس 
و ئةظ تةوازنة بَيتة ِراطرتن، ئةو ثَيشنيارة مامؤستا عبدالستارى و كاك علس حةمة نةمَينَيت، لَي بةديل ك

 صاحل و كاك ئومَيدى كرى، تةواوية ئةز ثشتيوانس دكةم.
 بةِرَيز د. ِرَيواز فايق حسن/ سةرؤكس ثةرلةمان:

 كاك حممد فةرموو.
 :انور بةِرَيز حممد سعدالدين

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
َيم لةضوارضَيوةى ئةو ياسايةى ضاكسازى ماددةيةكس داناوة بؤ خانةنشينس ثلة بااَلكان حكومةتس هةر 

ماددة ثَيك دَيت ئةوةى كة لة ميدياكان و لة زؤر جَيطا باسكرا، باسس ئةو ماددةية كرا، ( 21) ياساكة لة
لة س هةرَيم ِرى و دارايي حكومةتهةرضةندة لةناو ثَيشنيارى ياساكة بؤ رَيكخستنس كاروبارى كارطَي

( 21ضوارضَيوةى ئةو ثيشنيازى ياساى ضاكسازى مادةيةكس داناوة بؤ خانةنشينس ثلة بااَلكان ياساكة لة )
مادة ثَيك دَينت ئةوةى كةلة ميدياكان و زؤر جَس باسكرا، باسس ئةو ماددةية كرا، هةرضةندة لةناو 

كومةتس هةرَيم زؤر ماددةو بِرطةى باشس ثَيشنيازى ياساكة بؤ رَيكخستنس كاروبارى كارطَيرى و دارايس ح
تَيداية كة خزمةت بة هاوواَلتس و فةرمانبةر دةكات، ئةو ماددةيةش كة باسس خانةنشينس ثلة بااَلكان 

ئةطةر تةماشاى ثلةكان بكةين دةبينني هةموويان وواَلت بةرَيوةدةبةن، سياسي دادةرَيذن،  ،دةكات
زميةى عالةمس دةوىل شتَيكس زؤر زؤر ئاسايية، ئةوانةى كة لة ثلة نوَينةرايةتس خةَلك دةكةن لة هةموو ئةن

بااَلن دةوَلةت بةِرَيوة دةبةن، نوَينةرايةتس سياسةت دادةرَيذن، خةَلك دةكةن، ئةوانيش ثَيوةرَيك هةبيت، بؤ 
ئةوةى مووضةى خانةنشينيان هةبيت وة هيض شَيوازَيك نابيت لة قسةكردن و موناقةشات، لة هيض 

واَلتَيك كة موقارةنةى رَيذة دةكرَيت بة طوَيرةى سولةمس وةزيفس دةكرَيت، بؤ منوونة  سيستةمس
فةرمانبةرانس اليةنَيك لةطةَل فةرمانبةرانس لةيةكس دى، بةاَلم فةرمانبةرو ثلة بااَل بة هيض شَيوازَيك لة 

رَيم معيارَيكس داناوة، شَيوازى موضةدان و شايستة دارايس موقارةنة ناكرَيت، سةرةراى ئةوةش حكومةتس هة
بؤ ئةوةى ثلة بااَلكان بؤ منوونة سةرؤك حكومةتة وةزيرة ثةرلةمانتارة ضؤن خانةنشني دةكرَين معيارةكة 
زؤر زؤر باشة ثَيوةرةكة زؤر باشة ثاَلثشتس دةكةين، بةاَلم لةبةرضاوطرتنس دؤخس ئَيستاى هةرَيمس 

% و ثاَلثشتس ئةو بةرَيزانةش 50ةين كة رَيذةكة بكرَيتة كوردستان ثاَلثشتس بةرَيز ماموستا عبدالستار دةك
% بةرز نةبَيت، بةو معيارةى كة 50% بةرز نةبَيت، سةقفةكة 50دةكةين كاك علس و كاك ئوميد، نا 

 داندراوة، سوثاس.
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 كاك دكتؤر امساعيل فةرموو.

 :طهبةِرَيز د. امساعيل علي 
 بسم اللة ارمحن الرحيم.

 بةرَيز سةرؤكا ثةرلةمان. 
( ئةم دطةل هندَيينة دادوةرو دادوةرى طشيت ذى ل طةل بن طةل 7،1تَيبينيَيت من اوال ل سةر مادَى ) 

رَيزو حورمةتةكا مةزن بؤ دادوةرا هةية، ئةم دزانني هنطيت  وةزيفةيَس دابن دبيتة راتبَس وانة طةلةكس 
وةزيفةيَس وانة هةستيارة بس وةكو تةقاعد بوون تبيعية ثشتس تقاعدبونس وةك ئةظس بةرز بَيت دبس وانة 

دى لَيبَين ثلة بةرزا نةك وة ئةمة دظَينت ئةم ئَس تشتةكَس نةيَس جوان دةرحةقَس دادوةرادا بَيذين دوو يا 
فةرق و جودايَس  دوويَس ئةز دطةل نينم لةطةل ئةظ رَيذةية ئةزى دطةل هةندَيمة ديظ سيستةمَس عَيراقَس ض

ناظبةرا يا موزةفَس فةرمانبةرَى ثلة بةرزو ثلة نزم دانةمينَيت سةرظس ئةساسس موضةيَس بنةرةت لَيك دان 
دونيظ لَيكدان هةيظَيت خزمةت كردنَس دابةش كرن سةر دوازدَى كؤى نةتيجة دابةش كرن سةر سةدَى 

ن ظَس دا حةفتا بَيت دطةل عَيراقَس فةرق و ئةظة قاعيدَى عامَس عَيراقَس ية وى وةختس بؤضس ئةم دبَيذي
ذى ئةوةىل تعني بيت هةمس وةكس ئَيك بن  7جودايس نةبَيت نافبةرا وةزيرى وة رةئيس وزرائيدا وة يَس ثلة 

وى وةختس شارة ذى جادةذى كةس نابَيذينت ئة ثلة بةرزة ئةظة ثلة نزمة هةمس هندَى وةك يةك دى 
سااَلن ئةز دطةل نيمة وة ثشتةظانيا بؤضونا د.  3ة يا ئةخري زَيدةكردنَس وةرطرن ازى دطةل ظَس بؤضونَيمة و

 شَيركؤ دكةم .
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 كاك باآلنبو فةرموو.
 بةِرَيز باالنبؤ حممد علي:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
و دادثةروةرى و شايستة بوون دةكات،  ديارة لة مادةى يةكس برطةى يةكس ئةم ياساية باس لة يةكسانس

بةاَلم من ثَيم واية ئةم ياساية هيض كام لةو بةهايانةى نيية، لةبةرئةوةى ئةطةر كاتَيك دَيت ثاككردنةوة 
ئةكرَيت بؤ خزمةتس سااَلنةى كةسَيك كة بةثَيي شايستةى خزمةتس خؤى طةيشتؤتة ثلةيةك ئةمة بؤ ناوى 

و كةسانةية منم ثةرلةمانتارم ثلةى بااَلم كة دةنطس خةَلكم بةدةست هَيناوة، نراوة ثلةى بااَل، ثلة بااَل ئة
وةزيرة ثلةى بااَلية لةثةر لةمانةوة دةنطس بةدةست هَيناوة بؤ ئةبَس ئةمانة تَيكةَلس ئةو كةسانة بكرَين كة 

ة هةموومان خؤيان بة ثَيس خزمةتس خؤيان بة وثَيس شايستةبونس خؤيان ثلةكانيان بةدةست هَيناوة ديار
لةطةَل ئةوةياين بة بةرذةوةندى طشتس كة مووضة واى لَيبكرَيت كة فةرقَيكس زؤر نةبَيت لةطةل نزمزين 
مووضة وة بةرزترين مووضة، بةاَلم ثَيويستة حكومةتيش ثا بةند بَيت بةوةى كة ئةم ثاشةكةوتة ئةكرَى 

افس ثيشانس بدات و بلَيت من لةم لةمووضة ببَيت بةداهات بؤ حكومةت لة ئايندةدا حكومةت بة شةف
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ضاكسازية ضيم بؤ طةراوةتةوة وة ئةبَس مولزةم بَيت لة ض بةشَيكا لة ض سَيكتةرَيكدا بة كارى ئةهَينَيت،  
باسس ئةم مادةية جةنابس سةرؤك تةبعةن ئةطةر ئَيمة سةيركةين لة موازنة لة ثةرلةمان تةنها دةسةاَلتس 

ةمكرنةوة، لَيرة دةسةاَلتس كةم كردنةوة دراوة بة ثةرلةمان، بؤ ئةوةى طواستنةوةى هةية نةك دةسةاَلتس ك
كة ثاشةكةوت لة موضةى خةَلك بكات، بةاَلم دةسةاَلتس طواستنةوةى ثَينةدراوة، من بؤية دةلَيم داوا ئةكةم 

تةوة طواستنةوة لةمة ئةو طواستنةوةش دةسةاَلت بة ثةرلةمان بدرَيت ئةم داهاتةى كة بؤ ثةرلةمان ئةطةرَي
 بنَيردرَيتة صندوقس خانةنشينس يان بنَيردرَيتة صندوقَيكةوة خةَلك بزانَيت ضس لَيدَيت سوثاستان دةكةم.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 فةرموو. عثماندكتؤر 

 : على مسايل عثماند. بةِرَيز 
 سةرؤكس ثةرلةمان. بةِرَيز 

ثةرلةمان من عومسان علس سةرةتا خؤم بةخؤش(اَل دةزامن كة  بةناوى خواى طةورة، بةرَيز سةرؤكس
حكومةتس هةرَيمس كوردستان ئريادةيةكس بةهَيزى هةية بؤ ضاكسازى ضاكسازيةك نةك هةر بؤ ضاو 
بةستةكس سوثاس بؤ خوا ضاكسازيةكة ريشةيية ئومَيدمان واية هةنطاوَيكس زؤر بةهَيز بيو ضاكسازى تةواو 

َيت ثاَلثشتس قسةكانس كاك عبدالستارو كاك علس و كاك ئومَيد دةكةم ئس بةراستس لة دواى ئةم هةنطاوة ب
زؤر حةزدةكةم لةوةى كةوا ئةو عينوانةى كةوا هةية ثلة بااَلكان نةمَينَيت خةَلكس خةباتطَيرى دةرةوةى 

ن خوَينيان ثةرلةمان بةراستس جارى وا هةية لة ثةرلةمانتارة بةرَيزةكان لة هةندَيكيان بةراستس ماندوتر
رذاوة ئةوة نةمَينَيو سوثاستان دةكةم بةوةى كةوا زةمانَيكيش هةبَيت بؤ دانانس ئةم ثاشةكةوتة لة 
مووضةى ثلة بااَلكان بؤ سةر خانةنشينس مامؤستايان و سةرجةم كارمةندان و فةرمانبةرانس ئةم حوكمةتة 

بةرَيزة كة سةرضاوةى ياسادانانة، ئومَيد  و ئةطةر بَيتوو ئةوةندةشم ىَل قبوَل بكةن ثاشان ئةم ثةرلةمانة
دةكةم لَيرةوة ئةم ياساية جَس بةجَس بكرَيت ئس لة خؤمان و لة كارمةندةكانس خؤمان ئةم ياساية ثةيرةو 
بكرَيت ئةوةى كةوا ثلة بااَليةو بة خزمةتس سااَلنةية ئةو خزمةتة مشوىل سةرجةم كارمةندانس ثةرلةمانس 

ة خةلكَيكس زؤرمان هةية لة ناو ئةم ثةرلةمانة لة خزمةتة مةحرومةو و كوردستان بكات كة بةداخةو
ةى وةك و خةلكَيكيشمان هةية بةداخةوة بة ئيمزايةك ثلةيةكس بةرزى ثَيدراوة  لةوانةية ئةو خزمةت

 .ثَيويست نةبوبَيت، سوثاس
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 حسيبة خان فةرموو.
 
 

 بة سعيد ابراهيم:بةِرَيز حسي
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
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وةك ئاشكراية ثَيشز لة كاتس هةَلمةتس بانطةشةى هةَلبذاردن هةرهةموومان بةَلَينس نوَينةرايةتس  
كار بكةين بؤ باشز كردن و بنياتنانس بناغةى دادثةروةرى  ،راستةقينةمان بة هاوواَلتيانس كوردستان داوة

ؤية بةراى منيش ماددةى حةفتةم ئةو رَيذانةى كة لة برطةى دوةم داندراوة لةسةرجةم سَيكتةرةكاندا، ب
ثَيويستة سةرلةنوَى دابرَيذرَيتةوة فةرق و جياوازيةكس ئةوتؤ لة نَيوان هاوواَلتيانس تر لة سَيكتةرةكانس تر 

الستار نةمَينَيت، بؤ ئةم مةبةستةش تةئيدى رةئس بةرَيزان كاك ئومَيدو كاك علس و هةروةها كاك عبد
( وة دةست ثَيبكات و لة ثةجناش تَيثةر نةكات 15ئةكةم بةوةى كة رَيذةى خانةنشينس ثلة بااَليةكان لة )

( ساَلس خزمةت هاواَلتس نةتوانَيت وةرى بطرَيت 3هةروةها لة برطةى ضوارةمدا لة حوكمةكان ثَيمباشة كة )
( ساَلس خزمةتس خؤى تةواو 15نس دَيت )كة واتة لَيرةدا بة راى من هةر هاواَلتيةك كة كاتس خانةنشي

 ( ساَلس تةمةنس، سوثاس.45كردبَيت لةطةَل )
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 كاك باثري فةرموو.
 بةِرَيز باثري كامال سليمان:
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

ة لةطةَل ئاماذةى بةهَيزةكانس سةربازى ( كة تايبةتة بة خانةنشينس ثلة بااَلكان ئاماذةى ثَيكردوو7ماددةى )
و ئاسايشيش كردووة، لَيرةدا من ثَيمواية شتَيكس زيادةية هَيزةكانس سةربازى و ئاسايشس تَيدابَيت بؤ، لةبةر 
ئةوةى ئةوانة بة ثَيس خزمةتس خؤيان بة ثَيس ثلةى خؤيان ثلةكانيان بِريوة قونا  بةقؤنا  بة خزمةتس 

مة ثَيوةرَيكيان بؤ دانَيني كة قانونس تايبةتس خانة نشينيان هةية،  ئةوةى يةكةم خؤيان بة ض رَيطةيةك ئَي
خاَلس يةكةم، ئس دووةم دةربارةى ثلة بااَلكان  ئةو تةفاوت و تةبةقةى كة دروست بووة جَيطاى سةرجنس 

ينايةتية هةمواليةكة، من دةست خؤشس لةهةموواليةكيان دةكةم، ئةوانةى كة دةيانةوَيت ئةو جياوازيية ض
نةمَينَيت ئةوةى كة ثلة بااَلكان كةم بكرَيتةوة، بةاَلم لةطةَل نةهَيشتنيم بؤ، لةبةر ئةوةى خوىل يةكةم  ثلة 
تايبةت كة لةدواى راثةرين هاتووة كؤمةَلَيك تَيكؤشةر بوون ضل ثةجنا ساَل خزمةتس فعليان هةية 

ة جَيطاى واية لةسةر دةستس ئةوانيش شؤرش تةمةنيان ضؤتة سةرَى ئايا كة تؤبس لة كوَيس دادةنَيس ئةو
دروست بووة لةسةر دةستس ئةوانيش ثةرلةمان دروست بووة حكومةتيشس تَيدا لة دايك بووة بؤية ئةوة 
كارَيكة ثلة بااَلش بة شَيوةيةكس طشتيش نابَس شةرم بكةين لة ثلة بااَل ثلة بااَل بؤ مشوىل لة فيئةيةكن لة 

بة خانةنشينس بةثَيس خؤى بةثَيس خزمةتس سااَلنةى خؤى بروانامةى، بةاَلم كؤمةَلطادا بؤ مشول نةكةن 
خانةنشينَيك بَيت كة جياكارى تةبةقةى تَيدا نةبَيت  بؤية من ثشتيوانس لةهةموو ئةو رةئيانة دةكةم كة 

ةقس وة رَيذةى خانةنشني بوون دَينَيتة خوارَى ثلةبااَلكان هةموو ئةو ثالنةى دةبَيتة مايةى جياكارى تةب
لةطةل ئةوةشدامة كة ئةو ثارةيةى كة دَيتةوة لة مادةكانس داهاتودا زةمانةتَيك دروست كةين بؤ ئةوةى كة 

( ساَل خزمةتيان كردووة لة بوارة جياجياكاندا خبرَيتة 30ئةوانةى مووضةيان كةمة خانةنشني بوون )
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اندرَيت ماددةيةكس ديارى كراوى بؤ سةر ئةوان لةبرطةيةكدا جَيطةى بكةينةوة، ئةطةر لةئَيستاشدا نةتو
 دابنَيني ئةمةليان بدةينَس و سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 كاك دكتؤر رَيبوار فةرموو.

 بةِرَيز د. رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

هةم سيستةمةو، هةم مافَيكة لة شَيوةى مافة  بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان، هةَلبةت بابةتس خانةنشينس
مةدةنيةكانس تاك، بةاَلم كام سيستةم، كام سيستةمس خانةنشينس؟ هةَلبةت هةموو سيستةمَيكس خانةنشينس 
تةندروست مةعقول و رةوا دوو رةطةزى سةرةكس تَيداية يةكيان دادثةروةرية ئةوى تريان ئةوةية كة 

ش باكيك ثَيداضونةوةيةك بكةين بة سيستةمس خانةنشينس لةهةرَيمس استسنائس تَيدا نةبَيت ئةطةر فال
كوردستان لة راستيدا ئةوةمان بؤ دةرئةكةوَيت كة زؤر ئازار بةخشن هةم نادادثةروةرى تَيداية و هةم 
استسنائاتس تَيداية نادادثةروةرى لةوة سةرضاوةى طرتووة كة خانةنشينس ثلة بااَلكان يان وةزيرو 

( 6ةطةر باسس خؤمان بكةين لة خولةكانس رابردوو وةك ثةرلةمانتار بؤضس دةبَيت بة )ثةرلةمانتار ئ
( هةزار بَيت، بةراستس ئازار بةخشة 220مليؤن خانةنشني بكرَيت لةكاتَيكدا كةمزين خانةنشني )

َيت ئةو استسنائيش لةوة كراوة كة دادوةرة بةرَيزةكان استسنا كراون بؤ بة سيستةمَيكس رةواو مةنتيقس تياب
دوو رةطةزةى تيا بَيت، داوا ئةكةم برطة دووى ئةو مادةية بةتةواوى البربَى بة هيض شَيوةيةك قابيلس قبوَل 

% خانةنشني بكرَين ثَيويستة ئةو رَيذةية كةم بكرَيتةوة لة 70% ثلة بااَلكان بة 70نةكرَيت كة لة 
ةر بارى دارايس حكومةتس هةرَيمس ثاَلئةوةشدا ثَيويستة دادوةرةكانيش تيادا مةمشول بن وة ئةط

كوردستانيش باش بوو لة دواى ثةسةند كردنس ئةم ثرؤذة ياساية داوا لة حكومةتس بةرَيز ئةكةم 
 ( هةزارة بةرز بكرَيتةوة بؤ رَيذةيةكس مةعقول، سوثاس.220خانةنشينة كةمةكان ئةوةى كة )

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 فةرموو.دكتؤر زانا 

 بةِرَيز زانا خالد مسايل:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

ئاشكراية كة ئامانج لةم ثرؤذةية ثرؤذة ياساى ضاكسازى هَينانة كايةى دادثةروةرية كة لة دةقس مادةى  
يةك لة برطة يةكس ئةم ثرؤذةياسايةدا هاتووة لة ئاماجنةكاندا هةية بؤية دروست ثشتيوانس لة رايةكةى 

ك  ال و كاك ئومَيدو علس محة ساحل و كاك عبدالستار دةكةم بة هةَلطرتنس برطةى دوةمس ئةم بةرَيز كا
مادةية وة جياكردنةوةى ئةم فروقاتة زؤرةى كة لة نَيوان خانةنشينس ثلة بااَلكانس ئةم واَلتةدا هةية لةطةَل 

يانس ئاماذةيان ثَييدا (  هةزار دينار و ئةو شةش مليؤنةى برا220مووضة خؤرانس دى كة لة نَيوان )
% كؤى مووضةو دةرماَلةكان 15% بينني لة 80بةوةوة دةكرَيت كة رَيذةى خانةنشينس كةم بكةينةوة لة 
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دةست ثَيبكات، ئةم خاَلة ئيزافة بكرَيت لة شوَينس ئةم بِرطةيةدا وة، خاَلَيكس تر كة جَيطاى خؤيةتس 
ومَيد باسس كرد، ئةو بةرَيزانةى كة مووضةى ئاماذةى ثَيبكةين ئةو فؤرمةى كة براى بةرَيز كاك ئ

خانةنشينس رةتدةكةنةوة، من ثَيشنيار دةكةم ئةمِرَو لةناو ئةم جةلسةيةدا داوا لة سةرؤكايةتس ثةرلةمانس 
بةرَيز دةكةم فؤرمةكة بَيننة ناو جةلسةى ثةرلةمان، لَيرةوة فؤرمةكان دابندرَين، هةر بةرَيزَيك كة 

اتةوة بؤ ئةوةى بؤ هةموو خةَلكس كوردستان روون ببَيتةوة لَيرةوة ئيعالنس مووضةى خانةنشينس رةتدةك
ئةوة بكةن، نةك ئةو كاتةى كة جةلسةكة تةواو دةبَيت بةهةر بيانويةك باس لةوة بكةن كة ئَيمة مووضةى 

، خانةنشينيمان رةتكردةوةو فراكسيؤنَيكس جياواز مووضةى خانةنشينس بؤ ثلةى بااَلكان دةست نيشان كرد
 زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
سوثاس، سةبارةت بةو بابةتة بابةتس ثركردنةوةى فؤرم، بةرَيزان ئةوةى كة لةناو ئةم ثرؤذةية هاتووة وة 

( 15( ساَل بَيت و )40تةصوريش ئةكةم لة ئايندةدا ببَيتة ياسا، مةسةلةى ئةوةى كة كةسَيك تةمةنس )
( ساَل تةمةنس تةواو 45س هةبَيت، خانةنشني بوونَيكس ئارةزوومةندانةية، ئةوةى ببورن )ساَل خزمةت

( ساَل خزمةتس هةبَيت خانةنشني بوونَيكس ئارةزومةندانةية، بؤى هةية خانةنشني ببَيت و 15كردبي و )
وةى كة لة نَيو ( ساَلة بة ئيجبارى خانةنشني ئةبَيت وة ئة63بؤى هةية خانةنشني نةبَيت، بةاَلم ئةوةى )

ئةم ماددةية هةية تةنها ثةرلةمانتاران ناطرَيتةوة، بةرَيزان لة سةرؤكايةتس هةرَيم جَيطرةكانس لةطةَل 
سةرؤكس حكومةت جَيطرةكةى وة وةزيرة بةرَيزةكان، وةكيل وةزيرةكان ضةندين فيئة ئةطرَيتةوة، كة بة 

وة هةندَيكيان ثؤستس تايبةتن بة هةندَيك ثلة بااَل ئةذمار ئةكرَين وة هةندَيكيان ثؤستس سياسني 
اختصاصات و هةندَيك ثيشة يا بابَلَيني ثؤستس ثيشة و ميهةنني زياتر بؤيس وةثركردنةوةى فؤرمَيكس لَيرة 
لة ناو ثةرلةمان لةراستيدا ئةرزشَيكس قانونس ئةوتؤى نابَيت، ضونكة لة حةقانةى كة بة ثركردنةوةى 

ةيةك سقوت ناكات وة هيض كةسَيك بة ئةم قانونة ئيجبار ناكا، بؤ ئةوةى فؤرمَيك سقوت ناكا بةهيض شَيو
كة دواى ئةوةى كة ثةرلةمانس تةواو كرد كارى ثةرلةمانس تةواو كرد، يا لةوةزيرى تةواو بوو تةنها دةبَيت 

ةوةى خانةنشني ببَس و ئيجبارة ئةتوانَيت بطةرَيتةوة بؤ وةزيفةكةى خؤى، هيض شتَيك رَيطر نيية سةبارت ب
كة يةكَيك دةيةوَيت دةستبةردارى ئةم حةقة ببَيت، تةنيا بة ماددةيةكس قانوونس دابندرَيت دةست بةردارى 
بَيت، ئةطةر نا ئَيمة ناتوانني هيض جؤرة فؤرمَيك لَيرة دابةش بكةين وة دانانس ماددةى قانونيش بة 

ة رةنطة جؤرَيكيش بَيت لة حةش و زياد تصورى خؤم بابَلَيني جؤرَيكة لة تاكيد كردنةوة، وةيان جؤرَيكة ل
ساَلة دةتوانَيت تةقاعد نةبَيت هيض شتَيك رَيطر نيية لَيس، لةبةر ئةوة ئَيمة ( 45) ضونكة ئةوةى ،بَيت

ئةمِرؤ فؤرم ثرناكةينةوة، بةاَلم ئةطةر بوو بةمادةيةكس قانوونس ئةوكاتة ئَيمة اجبار ئةبني ثابةندى ماددة 
ةستةى سةرؤكايةتس ثةرلةمانس كوردستان، بةَلَس زؤر سوثاس بؤ جةنابت، فةرموو قانونييةكة ببني وةكو د

 كاك موحسني.
 :مصطفىن حسني بةِرَيز حمس



 278 

 بةِرَيزسةرؤكس ثةرلةمان.
% ئةز ثشتطرييا 70ئةو مادةيس رَيذا  (2) بناظَس خودايا مةزن، بةريز سةرؤكا ثةرلةمانس دةربارةى برطا

% بؤ بةرَيز سةرؤكا 50َميد، كاك علس دكةم، كو ئةظ رَيذةية دابةزيت بؤ بوضوونا كاك عبدالستار كاك ئو
ثةرلةمانس ئةظ ياساية نة بؤ خولَيت بتةنيية، بةَلكو بؤ هةر ضوارخولَيت بوريية هةمَيت كابينَيت 

 ( ساَلَس15حكومةتَيية لَيرة هةندَيك هةظال بوونة ئةندام ثةرلةمان هيض سالةكا خزمةتَيت نينة، ئايا ئةظ )
خزمةت ثشتس تةخةروجَس ثاشس ثةرلةمانس خزمةتس ذ كيظة بينن تا تقاعدبن حكومةت كو ل ظرية حازرة 

ئايا ئةو  ،ساَلة خزمةتَس وةزيفيَيت هةى( 4) ريطة ضارةيةكس ببينينت هةندةك هةظاىل دى هةنة ئةظ
ذى كادرَيت حيزبانن خزمةتة دضيتة كيظَس ببةنة جَيهةكس دامةزراندن بو هندةك ذ هةظالَيت خولَيت ضوو 

بوية ئةندام ثةرلةمان كو روىل وان ذ رؤىَل ثيشمةرطةهةكي  ،كادرَيت حيزبا ذى دَيتة تةرشيح كردن هاتية
كةمز نةبوةو هةم دشؤرشدا هةم د بةرطرى كردنَيدا ئايا كادرَيت حيزبَس ساىل خزمةت ناو حيزباخؤدا 

ا دَى ئةندام بَيتة خانةنشني كردن ثَيدظية هةبن ئةندام ثةرلةمان ئةطةر خزمةتا وةزيفس نةبت ضةو
عيالجةكَس وان كادرَيت حيزباذى بكةن ئةوَيت كو ذ اليَس ثارتا خؤ بونة ئةندام ثةرلةمان وة سبةى 

 زؤر سوثاس. ،تةخةروجَس ثةرلةمان ضةوا دبَس خانة نشني كرن
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فائق حس

 كاك سريوان فةرموو. 
 َيز سريوان فرج حممد:بةِر

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمانَ.
يةكَيك لةو شتانةى كة جياوازى تةبةقة و  ،ديارة لة كَيشةى سيستةمس جياوازى ضينايةتس دروست دةبَيت 

لة والتس ئَيمة شؤرش كرا شؤرشَيكس تر بةرثا نابَيت  ،ضينايةتس كة دروست ئةبَيت شؤرش بةرثا ئةبَيت
نس يان لة سيستةمس خانةنشينس واى كردووة كة هةلَيكي زور لة هاوآلتيان لة ئةو ضاكسازية لة خانةنشي

ضينَيكس زؤر خراثا بارَيكس زؤر خراثا مووضةيةكس زؤر خراثيان هةية، لةبةر ئةوة زؤربةى قسةكامن كرا 
بؤ بةتةواوى ثشتطريى لة دكتؤر شريكؤ ئةكةم، ئةبَيت تاك سيستةمانة ئةطةر ئةم ياساية كة دةرى ئةكةين 

ئةمرؤ نيية بؤ دوَينَيش نيية، بةَلكو بؤ ضةندةها ساَلي ترة، دةبَيت رةضاوى ئةوة بكرَيت دادثةروةرى بة 
 شَيوازَيكس راسيت زانستييانة بَيت، زياتر ثشطريى د. شَيركؤ دةكةم لة سةر ئةم ياساية هةر ئةوةية، سوثاس. 

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 ن فةرموو.كاك بَلَي

 
 
 

 بةِرَيز بةَلَين امساعيل حاجي ابراهيم:
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 بةِرَيزسةرؤكس ثةرلةمان.
 ،ديارة بوارى خانةنشينس ئَيمة، بوارَيكس بةرفراوان بوارَيكس تارادةيةك لة سيستةمس ئيدارةدانس واَلت ئاَلؤزة

َيم يان بؤ بةرَيوةبردنس هةموو هةر نس عةدالةت لة سيستةمس خانةنشينسبؤية مةسةلةى ضةسثاند
رابردووش كة دةولةتَيك كارَيكس زةروروو طرنطة ئةوةى كة ئَيمة دوَينَيش و ئةورؤش وة لةماوةكانس 

هةستمان بة  نةوةى دووةمس ئةم ثرؤذة ياسايةينئَيستاش لة خوَيند خوَيندنةوةى يةكةم و،
تا دابةش بووة لة نَيوان مةسئووليةتَيكس طةورة كرد لة نَيوان فراكسيؤنةكان ئةوا لة مةسئووليةتةى كة ئَيس

ئةندامانس ثةرلةمان، بةراستس جَيطةى دةستخؤشس و شانازية كة هةموومان لةسةر ئةوة كؤكني عةدالةت لة 
سيستةمس خانةنشينس بةتايبةت جياوازى لة نَيوان موزةفني و ثلة بااَلكان كارَيكس زؤر باشةو من ثشتيوانس 

ئةو هاورَييانةى كة ثشتيوانس لة مامؤستا عبدالستاريش لة بؤضونةكانس مامؤستا عبدالستار و هةموو 
كردووة  كة رَيذةكة بة شَيوازَيك كةم بكةينةوة بتوانني دادثةروةرى تيا بضةسثَينني لةبرطةى يةكةما 
بةراستس ثشتيوانس لة هةموو ئةو هاورَييانة ئةكةم باسس ئةوةيان كرد كة مةسةلةى دادوةرة بةرَيزةكان 

مادام ئَيمة دةستمان بردووة بؤ مووضةى لة سةرؤكس هةرَيمةوة كة  دابرطةى يةكةمداواكارى طشتس لة 
بةرزترين دةسةاَلتس تةنفيزية لة هةرَيمس كوردستان بؤية ثَيويست ئةكا هيض كةسَيك لة ثلة بااَلكان بةدةر 

يةك ثرسيارم  ،وةنةكرَين لة دادوةرة بةرَيزةكان كة جَيطاى ئي(زامس ئَيمةن لةم مادةية جَيطايان بكرَيتة
( نووسراوة بؤ ئةوانةشس كة خزمةتس خانةنشينيان 7ئةوةية ئةوى كة تايبةتة بةبرطةى ضوارةم ماددة )

( ساَل ليذنةى قانوونس، يا هاورَييانس ئةجنومةنس وةزيران بؤمان روون بكةنةوة، كة ئايا 15نةطةيشتؤتة )
( ساَل و، ئايا ئةوة بة هةَلة هاتووة كة 15)خزمةتس وةزيفيان نةطةيشتؤتة خانةنشينس يان نةطةيشتؤتة 

( ساَل، ئةطةر هةَلة نيية، بةَلس لةبةر ئةوة كؤتا قسةم 15نووسراوة خزمةتس خانةنشينيان نةطةيشتؤتة )
ئةوةية ثَيويستة دادثةروةرى جَس بةجَس بكةين، مووضةى ثلة بااَلكان كةم كةينةوة بةو رَيذانةى كة 

 وة، زور سوثاس.مامؤستا عبدالستار باسس كردو
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك جالل فةرموو.
 بةِرَيز جالل حممد امني:

 بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان.
 بةِرَيزسةرؤكس ثةرلةمان.

م ( طرفتَيكس زؤرى تَيداية، بةتةواوةتس لةطةَل ئةوة7ديارة منيش هاوِراى ئةوةم بِرطةى دووةم ماددةى ) 
البدرَيت، ضونكة جياوازييةكس زؤرى دروست كردووة لة نَيوان مووضةى ثلة بااَلكاندا، ئةطةر بةراووردى 
بكةى لةطةَل مووضةى ئةوانةى كة ئاستس بذَيوى ذيانيان نزمة، جياوازييةكس زؤر هةية، بؤية لةم خاَلةدا 

% وة 15ة لةو ئاستةدا بطريَيت بؤ بةتةواوةتس ثشتيوانس لة بؤضوونس بةرَيز مامؤستا عبدالستار دةكةم ك
% نيسبةتَيكس طوجناو دروست دةكا كة 15% ثَيمواية جؤرَيك لة عةدالةت و رةوايةتس  تَيداية، 15ئةو 
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ثَيمواية هاوواَلتيان هاونيشتيمانيانس هةرَيمس كوردستان دَلخؤش دةبن، ئةمِرؤ لة ثةرلةماني كوردستان كة 
% ئةوا هةنطاوَيك 15% ببَيتة 80ان دةست بؤ ئةو بابةتة ببا، لةبِرى ثةرلةمانتاران لةسةرجةم فراكسيؤنةك

و خاَلَيكس وةضةرخانة، سةبارت بة خاَلي يةكةم من هاوِراى ئةو برادةرانةم ئةو هةظااَلنةم كة ثَييان واية 
ة يةك دةبَس دادوةرة بةرَيزةكان ئةندامانس داواكارى طشتس تَيدابَيت، ئةمة خالَيكس طرنطة وة ثَيويستة ب

( ساَلة 3نيزام بَيت وة دادوةرة بةرَيزةكانيشس تَيدابَيت وة هةروةها سةبارت بة خاَلس سَس  زيادكردنس ئةو )
( ساَل دةتوانَيت خؤى 15جؤرَيك لة ناحةقس تَيداية كة كةسَيك خزمةتس خانةشينس طةيشتبَيتة )

اَل بةو جؤرةى كة لة ياساكةدا ( س3( ساَل و )12خانةنشني بكات لةوةى زياتر ئةطةر نةطةيشتبَيتة )
( ساَلس ثَيبدرَيت، سةبارت بة خاَلس ضوارةم من 3هاتووة، ثَيم واية جؤرَيك لة ناحةقيية، هيض كةسَيك )

ثَيم واية بؤ ئةوةى جؤرَيك لة هاندان بؤ هةموو ئةو ثةرلةمانتارة بةرَيزانة، يا ئةو كةسة بةرَيزانةى كة 
ن بة خزمةت بؤ ئةذمار اَلس ضوارةم كة ديارة ماوةى كارى ثةرلةمانتاريادةيانةوَى بضنةوة سةر وةزيفة لة خ

كو ئةوة كة زؤرترين كةس بطةرَيتةوة سةر خزمةت، ثَيم باشة امتيازَيك بؤ ئةوانة هةبَيت كة دةكرَيت وة
كان دةطةرَينةوة بةضاوَيكس رَيزةوة زياتر، نةك ثلةيةكس وةزيفس، ثَيم واية دةتوانَيت ثةرلةمانتارة طةجنة

 بطةرَينةوة سةر وةزيفةكةيان، سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك د. زَيدان فةرموو.
 بةِرَيز زَيدان رشيد خان اودل:

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
ان ئةمِرؤ ئَيمة لةسةر بابةتَيكس ئَيجطار طرينط وة هةستيار تاوتوَيس ضةند بوارَيك دةكةين، يةكي

خانةنشينية، منيش لةسةر ئةو بوارة ضةند تَيبينيةكم هةية كة طرينطزينيان لة ماددةى حةوتةم خاَلس 
يةكةمة، ثَيم باشة كة هةرضةندة برادةرانيش ئاماذةيان ثَيكرد، دادوةرانيش زياد بكرَى لة ناو ئةو ثلة 

ياساى ذمارة  2004شز لة ياساى ساَلس بااَليانةى كة ئاماذةى ثَيكراوة، لةطةَل ثلةى )خةبري( شارةزا كة ثَي
( لة ماددةى يةكةم لة خاَلس ثَينجةمدا ئاماذةى ثَيكراوة شارةزا )خبري(، بةاَلم لَيرة لةو ماددةيةدا 36)

ئاماذةى ثَينةكراية وة لة هةمان كاتيشدا وةكو ئاماذةمان ثَيكرد حاكمةكانيش زياد بكرَيت وة لة برطةى 
( 3% وة لة هةمان كاتيشدا بِرطةى ضوارةم ئةو )15% بكرَيتةوة 70رَيذةى دووةم لةطةل ئةوةداين كة 

( ساَلةش البدرَى، بؤ ئةوةى بةرذةوةندى طشتس بؤ هةمواليةك وةكو يةك 3ساَلةى كة ئيزافة دةدرَى، ئةو )
 بَيت، بؤية ثاَلثشتس لة كاك ئومَيدو كاك علس و دكتؤر شَيركؤ دةكةم، سوثاس.

 ق حسني/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فاي
 رؤذان خان فةرموو.

 
 بةِرَيز رؤذان ابراهيم علي:
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 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةطةر ئةم حةزدكةن دادثةروةرى بَيت، بةرجةستة كرن وةكي ثرؤذةى داهاتس ئاماجنَيت ثرؤذَيت ضاكسازى 

( بَيت الدان، 7)( ذ مادة 2داهاتس وةكس بةرَيزان بةحس كرى كاك ئوميديش بةحس كرى، برطة )
برطةهيت دى بَيت دارشنت، تا دادثةروةرى بَيتة بةرجةستة كرن، ثشتطريى لوان حةمس برَيزان دكةم ئةظ 

 ثَيشنيارة زؤر طرنطة، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 كاك ئازاد اكرام فةرموو.
 بةِرَيز ازاد اكرام بهرام:
 .انبةرَيز سةرؤكس ثةرلةم

( خاَلم هةية، يةكةم من رام وابوو لةو ثرؤذةيةدا خانةنشينس نةَييتة ناو 3من لةو بابةتةى خانةنشني ) 
ئةو ثرؤذةية هةتا حكومةت يةكاليس نةكردباوة، نزمزين خانةنشينيش ضةند باية ئةوجا بهاتباية ناو ئةو 

تارو كاك علس و كاك  ال و كاك ئومَيد ثرؤذةية باشز دةبوو، دووةم ئَيستا هاتيية، ثاَلثشتس كاك عبدالس
دةكةم، نوقتةكس ديش بةراستس لةو ثرؤذةيةدا ئَيستا لةسةر داواكارى شارةزاكان، شارةزاكان داوا دةكةن ببنة 
ثلةى تايبةت، لةبةر ئةوةى لة هةموو دنيادا شارةزاكان باشزين ثلةنة، تةئيدى هةر ثرؤذةيةكس دةبَس 

 ئةوان بكةن، سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:ز فايق حسد.ِرَيوا بةِرَيز

 مامؤستا ابوبكر فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:

 .بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان
من ثشتطريى قسةكانس د. شَيركؤ ئةكةم، كة يةك قانونس تقاعدى هةبَيت قانونس تقاعدى موةحةدى   

ووضةى ثلة بااَلكانني لةسةر هةرسَس بنةماى وة عَيراق لة هةرَيم بةركار بكرَيت وة لةطةَل كةم كردنةوةى م
من ضةند ثرسيارَيكم هةية لةطةَل ئَيمة  ،ثَيوةرى عةدالةت و هاوسةنطس و ثاراستنس شكؤى دامةزراوةكان

وان خوازيارين هةمو فراكسيؤنةكان وهةم ،لةطةل ئةوةشداين بؤ ئةوةى ئةو عةدالةتة دروست بَيت
 ،هةزار دينار بَيت( 400) ضةى خانةنشينانس مةدةنسوكة كةمزين موثةرلةمان لَيرة اقراى ئةوة بكةين 

هيوادارم وةاَلمم بدةنةوانَس ئس خولةكانس ثَيشوو وة مةسةلةى  ثرسيارم هةية لةسةر ئةسةرى رةجعسدوو 
ثةرلةمانتارَيك كة لة خولةكانس ثَيشوى ثةرلةمان ئةطةر وةفاتس كردبَيت مردبَيت ئةوةى لة ثاش مردوو 

مرياتيش  ،مينَيت لة رووى شةرعس و قانونس بة مريات لة قةلةم ئةدرَيت بة ثارةى خانةنشينيشةوةدةبةجَي
سةر ثَيضس ياسا لةم  ،ئةبَس ورياى ئةم سةرجنة بدرَيت ،بةشَيكة لة نيزامس عام  نابَس موخالفة بكرَيت

ك لة خولةكاني ثَيشوو بؤ دووةم ثرسياريشم لة راستيا ئايا ئةو ماوةى كة ثةرلةمانتارَي ،وةوة نةكرَيتور
ةم تقاعد بووة ئةو خزمةتةى تا ئَيستاكة ئةو قانونةى انفاز وكةم يان دوةمنوونة ثةرلةمانتارَيك لة خوىل ي
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زؤر  ؟ئايا ئةسةرى رجعس بؤ ئةوانيش هةية ئةو ماوةية بة خزمةت بؤيان هةذمار دةكرَيت يان نا ؟دةكرَيت
 دووةمدام. زؤر سوثاس لةطةل البردنس برطةى ضوارةم و

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:َيواز فايق حسبةِرَيز د.ِر
 كاك سةركؤ فةرموو.

 بةِرَيز سةركؤ ازاد حسني:
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

من سةركؤ ئازاد طةاَلَلس كة ئةندامس ليذنةى دارايم كة لة راثؤرتس كؤتايس ليذنةى دارايس تةحةفوزم   
باوةرمان وابوو كة خانةنشينس ثلة بااَلكان بة شَيوازَيك بوو لة  ( ثرؤذة ياساكة، ضونكة7هةبوو لة مادةى )

ثَيشوتردا وة ئةو ياسايةى كة ئَيستا بةركارة ناعةداليةتَيكس زؤر هةية لة نَيوان ثلة بااَلكان لة وةزير لة 
رةكان ثةرلةمانتارئةوانةى كة لةو ثلة تايبةتيانةن يان ثلة بااَليانةن وة لةطةَل ئةوةشدا دةبواية دادوة

جَيطاى بكرَيتةوة وة ئةو جياوازية و ناعةدالةتية بوة هؤى ئةوةى هةموومان كار لةسةر ئةوة بكةين 
مووضةى خانةنشينس كةم بكرَيتةوة وة بؤ ئةوةى عةدالةتس كؤمةاَليةتس لةناو ئةو ياسايةدا هةبَيت 

ة ياساى ثلة بااَلكان هةروةها دادثةروةرى تَيدا هةبَيت بة هةموو شَيوةيةك لةطةَل ئةوةدام ثرؤذ
هةَلوةشَيتةوة وة خانةنشينس ثلة بااَل نةمَينَيت ببَيتة فةرمانبةرَيكس ئاسايس مامةَلةى لةطةاَل بكرَيت، زؤر 

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

 كاك دابان فةرموو.
 بةِرَيز دابان حممد حسني:
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

طةورة، تةبعةن ئةوةى كة لةم ثرؤذة ياساية هاتووة ثةيوةندى بةدارايس طشتيةوة هةية وة  بةناوى خواى 
تةبعةن بؤية ئةم قسانة ئةكةم روونكردنةوانة ئةدةم بؤ ئةوةى بزانني لة  ،دارايس طشتيش ئةبَيتة دووبةش

طشتس لة بوارى  وة لة خةرجسودارايس طشتيش ثَيكهات ،ض طؤشةنيطايةكةوة موناقةشةى ئةم برطةية ئةكةين
مووضة ئةوةى ئةو قانوونةى لةسةر بنياتنراوة خةرجس وةبةرهَينان و ثرؤذةكان طرَيبةستةكان هةية كة 

وةكو ئيصالح وة داهاتيشمان هةية داهاتس غةيرة نةوتس كة ثةيوةندى بة  ،ئةمانة دةستيان بؤ نةبراوة
رةدا سةر ئةو خاَلة سةبارةت مادةى يةكةم لَيمة دَي ،ةكان و زرائب هةية دةستيان بؤ نةبراوةيخَالة سنووري

دةسةاَلتس دادوةرى ىَل بةدةر كراوة لةكاتَيكدا دةسةاَلتس دادوةرى  بة  ،بؤ ئةوةى هيض ئيستسنائَيك نةكرَيت
( لة ياساى 46تقاعد دةبن وة بةطوَيرةى مادةى ) 2007( ساَلس 23( يان ياساى ذمارة )23طوَيرةى مادةى )

واوى موضةو دةرماَلةكانيانةوة خانةنشني ئةبن، ثشتطريى ئةو راية ئةكةم كة تة 2007( ساَلس 23)
دةسةاَلتس دادوةريش بَيتة ناو ئةمةوة ئةوةى كة ثةيوةستة بة ثلة بااَلكان و ثلة تايبةتةكان و ثةرلةماتاران 

ك ئةوانةى كة بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان بةرَيزان ئةوانةى كة قانونني ئاطادارن كة ثةرلةمانتاريان كؤمةلَي
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لة ثلة بااَلكانن موكةلةفن كة لةو شوَينةيابن يةعنس بةشَيك نني لة وةزيفة بؤ ماوةيةكس كاتس نوَينةرايةتس 
ساَلة يان زياترة يان كةمزة لةو شوَينةيابن زؤر باسس ئةوة ئةكا كة هاوشَيوةى بةغداى لَيبكرَيت،   4ئةكا 

ك ئةخةيتة ناو سيستةمس موضةو داخلس مةنزومةى يةعنس بة ضس حةقَيك بة ضس مافَيك تؤ كةسَي
دووهةم ئةوةى كة باس لة  ،ساَل( 4) حكومةت و دةولةتس ئةكةى لة كاتَيكدا نوَينةرايةتية بؤ ماوةى

تةقاعدى دةكات ئةوةى ئةوروثا يا واَلتَيكس تر خةَلك لةكةرتس تايبةتا ئيش بكا يا لةكةرتس طشتيدا ئيش 
ة ئةدا بةدرَيذايس ئةو ماوةية ئةمة ئةكا، بةاَلم لة هةرَيمس كوردستان تةنانةت  لة زةريب ،بكا لة وَى باج ئةدا

ة وة ئةوةى كة ثةيوةندى بة عةدالةتةوة هةية لةطةل ئةو بؤضوونةيام تا زؤرترين يعَيراقيشدا ئةمة ني
عدالةت و  بؤ ئةوةى ،% ئةوةى كة ئَيستا هةية ئةوة كةم بكرَيتةوة85ئاست كة نزيك بَيتةوة لة رَيذةى 

هةزارة ئةمة لة ئَيستايا ( 220) دادثةروةريةك هةبَيت وة بؤ ئةوانةشس كة خانةنشينيةكةيان كةمة
ثرسيار لةبةرَيز وةزيرى دارايس ئةكةم، ئَيمة زياتر لة هةشت سةد مليؤن دؤالر الى بازرطان و سةرمايةدارو 

ثارةية بطةرَيتةوة وة هاوشان لةطةل ئةو  و وةبةرهَينةران و بةليندةرانة يعنس ئةم وةكو قةرز ئةطةر ئةم
ثارةييةى لة ضوار ضَيوةى ئةم قانونةية دةطةرَيتةوة، ئَيمة دةتوانني تا ئاستَيكس باش مووضةكانس ئةوان 

ببورة يةك خاىل بضووكم ماوة كاتت تةواو زؤر سوثاس  ،ضوار سةد بؤ ثَينج سةد هةزار دينار ئةوة بكةين
دكتؤرة يةك خاىل بضووكم ماوة ئةوةى كة ثةيوةندى بة ثلة باالكانةوة هةية  يةك خاىل بضووكم ماوة ببورة

نةك ئةمة ئةوةشس كة حكومةت ناردوويةتس لةماوةى رابردووة  ،ماددةى دووةم بةهةموو شَيوةيةك رةفزة
ئةمة جؤرَيكة  ،ئةوةى كة ثةيوةندى بةخاىل سَييةمةوة هةية عةفو خاىل ضوارةمةوة هةية سَس ساَل خزمةت

يةعنس كةسَيك كة خزمةتس نةبَيت ضؤن بة  ،ةطةندةىل ببورة بة قانون لَيرةيا جَيطةى كراوةتةوةل
 .ماددةيةكس قانونس خزمةتس بؤ ايزافة ئةكةيت وة لة لةطةل البردنس ئةو مادةيةم زؤر سوثاس

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 كاك حاجس سةفني بةرَيز فةرموو.

 ني اغا عمر اغا:بةِرَيز سف
 بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
مادةى حةفت برطةى ضوارةم بؤ ئةوانةى خزمةتيان نةطةيشتؤتة ثازدة ساَل، سَس سال خزمةتيان دةخرَيتة 

رمانبةر سةر لة ثَلة بااَلكان، ثَيم باشة ئةم بِرطةية فةرمانبةرى فةرمانبةرانس طشتس بطرَيتةوة، ضونكة فة
هةية تةمةنس شَيست سالة خزمةتس نةطةيشتؤتة ثانزدة ساَل وة سةرةرايس ثشتطريى لة د.حمي الدين دةكةم 

 بؤ ئةم بِرطةية، زؤر سوثاس. 
 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسن/ سةرؤكس ثةرلةمان:

 كاك سةروان فةرموو.
 بةِرَيز سروان حممد علي:
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 بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان.
 رؤكس ثةرلةمان.بةرَيز سة

من سروان هةركس بة نسبةت نازناو ناو هَينانس ثلة بااَلو ثلة نزم باسس نةشياوة نيازم ئةورؤية دكتؤرة 
نيازم ئةو رؤية دكتؤرة مووضة زؤرو مووضةكةم بَلَيني هَيشتا جوانزة، بؤ ئةوةى ئةوانةى بة ديار 

بااَل بكةين و ئةوان ثَلة نزم  لةمة خؤمان ثئَي ،تةلةفزيؤنةكانةوةن هةست بة نةقس نةكةن لة زارى ئَيمة
 بة نسبةت وةكو ثشتطريى دةمةوَي ،بكةين، ضونكة ضةند سالَيكة ضاويان لة ئَيمةيةو لة زارى ئَيمةية

 ،ثشتطريى كاك ئومَيدو كاك علس محة صاحل و جةماعةت دةكةم ئةوانةى كة لةطةل البردنس بِرطةى دووةمن
ضونكة من لة  ،بةتةنها نا بؤ نةمانس خانةنشينس من لةطةل ئةوةم ضؤنوةكو خؤشم وةكو سةروان هةركس 

ضوار ساَلس ئَيرة بة خزمةت بؤم هةذمار بكرَيت  ،وةةةوة هاتووم بطةرَيمةوة شوَينس خؤميثَيشمةرطايةتي
 بةَلس هةموومان واى لَي بكرَيت ضونكة ئةوةى كة بؤتة ثةرلةمانتار و ئةوةى بؤتة وةزير لة شوَينَيكس واوة

هاتووة كة لةوَيش مةعيشةتس باش بووة بطةرَيتةوة ئةوَيندةرَى لةوَي خانة نشني بكرَيت ضونكة ئةطةر 
بؤية  ،ةى هةموو هةرَيم بةشس ثةرلةمانتارو وةزيراةكامنان ناكاتجدووابروات ضل سال بؤ ثةجنا ساَلس تر ب

با  ،ادةم فؤرمةكة ثربكةمةوةمن وةكو سةروان ئةمرؤ ئام ،لةطةَل ئةوةم ئةطةر بة موزاييدةشس دةزانن
 ،بةىَل زؤر سوثاس ،نشينس ثةرلةمانتارى رةت دةكةمةوةلةتس كورديش شاهَيد بَيت كة خانةهةموو ميل

بةنيسبةت كةمس و زؤرى خانةنشينيش بةراستس من لة هةشتاو نؤ وة بريم دَيت بانةيكةمة شتَيكس بوختان 
 ئةوكات هةموو ئَس لة ، بةىَلةربوو بة عةفوَيكس عامبةعس ب يلة دةمس خؤم بطَيرمةوة كةسَيك لة زيندان

نةزان هات ثَس ى بلَين بؤ ئةوةى ، ئةو كات هةموو خةلكس كةسكةسنةزان بووين ةيئةو ةستؤرةكؤمةلطاى ب
كورتةك و شةلوار نةى  ،لة هةولَير خةياتَيك هةبوو بضَيت قاتَيك بؤ خؤى بدورَيت ،بضَيتة الى كةسَيك
ةو زيندانس سياسية بة ئَيستا ئةو ثَيشمةرطةية يان ئ ،ر لةبةر زابتَيكس حزبس بةعسدةوَيرا بَيتة هةولَي

ئَيستا  ،س دةترسانة كة ئةو لَيي دةترسا ثَيشمةرطةكة لَيئةو حيزبانة ئةو زابتة ئةم ،نشني بووةرائيد خانة
 زؤر سوثاس.  ،ليواية بةىَل

 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسن/ سةرؤكس ثةرلةمان:
 ة دوو دةقةو ئةوةتا ثةجنا سانيةت قسة كردووة فةرموو( ،كاك مةال وةيس فةرموون.)بروابك 

 بةِرَيز ويسي سعيد ويسي: 
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

خانةنشينة زؤر بايةخس طرينطس خؤى هةية كة حكومةتس هةرَيمس كوردستان  يبوونس ئةو ماددةية ماددة 
مة ثشتطريى ثالثشتس ان رَيك دةخرَيتةوة، بؤية بةراست ئَيجارَيكس تر، جارَيكس تر مووضةى ثَلة بااَلك

بؤية بةتايبةت لةسةر بِرطةى  ،ى بةرَيز كاك ئومَيد خؤشناوين كة ثَيشوتر قسةى كردووةقسةكانس برا
جياوازيكس زؤر هةست ثَينةكرَيت  طةيةدا داد ثةروةرى رةضاو بكرَيت،دووةم كة ئَيمة دةمان هةوَيت لةوبِر

 نشَينَيكس كة ئاسايس و ثَلةبااَلكان وة زؤر سوثاس.ةى خانةوضلة نَيوان مو
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 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسن/ سةرؤكس ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ جةنابت بةِرَيز كاك كاوة فةرموو.

 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ان جياوازييةكس زؤر لةنَيوان مووضةى ة دةزانني كة لة ئيًَستادا لة هةرَيمس كوردستيئةو راستيهةموومان 
ثلة بااَلكان و كةمزين مووضة هةية وة ئةمةش جؤرَيكة لة نا عةداالةتس وة نا يةكسانس لة نَيوان ئةو 

بؤية منيش داوا دةكةم كة مووضةى ثلة باالكان بة قةتعس   ،موضة ثلة باالنةو ئةو مووضة ثلة نزمةكان
وضةى ثلة باالكان دةمَينَيتةوة دةضَيتةوة سةر بودجةى وى كةوا لة مة ثارةييةنةمَينَيت وة ئةو ئةو بِر

بؤ  ،حكومةتةوة مووضةى ثلة نزمةكان ياخود مووضةى ثلة كةمةكان كةمزين مووضةى ثَس زياد بكرَين
 يةكةم كة باس لة ئةمةش ضةند ثَيشنيارَيكم هةية كة ثَيشنيار ئةكةم كة لةماددةى حةوتةم لة خاىل

باس لة خانةنشينس هةرسَس سةرؤكاييةتييةكانس هةرَيم و وةزيرو  ،شيننس دةكاتنيةكخستنس خانة
ئَي ئةوةى بؤ زياد بكرَى كة  ،ثةرلةمانتارو مدير عام و وةكيل وةزيرو ثلة سةربازيية بااَلكان دةكا

 ةكان بيان طرَيتةوةيئةطةر مةرجةكة مةرجة ياساي ،نشني دةكرَينشَيوةى فةرمانبةرانس ئاسايس خانةهاو
 ،وسرَىوخانةنشينس ثلة باالكان و ثلة تايبةتةكان هةلدةوةشَيتةوة بة خاَل بن ،تس تر زياد بكرَيلَيكاوةخ

واتا هةموو ئةوانةى كة لة لة  ،ئينجا ئَي خالَيكس ترى بؤ زياد بكرَيت كة ئةم ياساية ئةسةر رةجعس دةبَيت
دةوةشَيتةوة وة ئةم ثلة بااليانة مووى هةَلدواى راثةرينةوة كة خانةنشني كراون بة ثلةى بااَلى جياواز هة

دةمةويت شتس تر ئَي زياد بكةم ديارة برادةران لَيرة زؤر باسس فؤرميان كرد وةك  قةتعيةن ئَي نامَييَن و،
جةنابيشتان وةك سةرؤكايةتس ثةرلةمان دةزانن كة ئَيمة بةر لة جةلسةكة وةكو فراكسيؤنس نةوةى نوَي 

 ،ةر ئةم فؤرمة بةردةستة ئَيمة ثَيش هةموو كةس فؤرمةكة ثر دةكةينةوةداواى ئةوةمان كرد كة ئةط
دةمانةوَيت بة عةمةىل ايسثاتس بكةين كة ئَيمة خانةنشينس ثلة بااَلكامنان  ،ضونكة ئَيمة هةر قسة ناكةين

لة  ناوَيت بؤ خؤمان و وة دةمشان هةوَيت هةلبوةشَيتةوة وة من ببورة دةمةوَيت، بةاَلم برادةران كة باس
فؤرم دةكةن خؤتان دةزانن من خؤم لة ليذنةى ياسايم ئيستا فؤرم ثركردنةوة شَيوازَيكس نا ياسايية وةك 
جةنابت باست كرد، بةاَلم بؤ ئةوةى ئَي قالبَيكس ياسايس وةربطرَيت، من ثَيشنيار دةكةم ئةو برطةية لةو 

نشني تةبعةن ئَيمة لةطةر ئةوةين كة اد بكرَي كة خانةنشني ئةطةر خانةتكاية زي ،ماددةية زياد بكرَيت
نشينس ثلة باالكان برطةية زياد بكرَيت كة بلَس خانةنةمَينَيت، بةالم ئةطةر ما داوا دةكةين كة ئةو 

فراكسيؤنس نةوةى نوَى ناطرَيتةوة، بؤ ئةوةى نةك لةم خولة لة خولةكانس داهاتووش هةر كةسَيك لةسةر 
سوثاس مافس ئةوانة نيية لة شوَينس خؤيان قسان بكةن بةرَيز  ناوى نةوةى نوى  بةىل زؤر سوثاس، زؤر

 سةرؤكس ثةرلةمان........ 
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
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كاك كاوة ئةمة ثةرلةمانة، كاك كاوة بةسة بةس كاك كاوة جةنابت قسةت كرد دةستت خؤش بَيت رةئيس 
دةزانس لة ليذنةى قانونيت، باش  َيكس قانوونيت ولة ماوةى سَس دةقةية جةنابت ثياو ،خؤتت وت

سةرؤكايةتس ثةرلةمان ناتوانَيت هيض فؤرمَيك تةوزيع بكات، ضونكة هيض ماددةيةكس قانونس لةبةر دةستس 
ئةو ريضطةيةمان ثَي بدات، ئةسلةن ئةوة ئيشس ئَيمة نية لة سةرؤكايةتس ثةرلةمانس  ،ئَيمةيا نيية

كاتة جةنابت بة ئارةزووى خؤت دةتوانس هةر  وان داناوة بؤ قسة لةديارى كراومكوردستان وة ئيًَمة كاتَيكس 
بةاَلم لة فراكسيؤنس ثارتس  ،شتَيك بلَيس كة كاتةكة تةواو بوو بؤ هةموو فراكسيؤنةكان بة هةمان شَيوةيية

انس لة فراكسيؤنس يةكيتس نيشتيم ،نشني ببمهةية ووتويةتس من نامةوَيت خانة دميوكراتيش خةلكَيك
لة فراكسيؤنس طؤرانيش خةلكَيك  ،نشني ببموتويةتس من نامةوَيت خانةكوردستانيش خةلكَيك هةية و

هةية وتويةتس من نامةوَيت خانةنشني ببم وة لة ثَيكهاتةكانيش رةنطة هةبَيت وةكاكا دكتؤر شَيركؤش 
 ،جةنابتة رةئَيكس هةية دةلَي دةبَيت لة سةر عَيراق بَيت وة كاك دكتؤر كازم كة سةرؤكس فراكسيؤنةكةى

هةبَيت كة  لةناو كؤمةىل ئيسالميش دا ثةرلةمانتارئَيمة رَيز لة رةئس هةر هةمووتان دةطريني وة رةنطة 
، كةواتة نةوة هاتوونةتة الى من ووتويانة كة ئَيمةش نامانهةوَيت خانةنشني ببنيوثَيشز ثَيش ئةم كؤبو

مة ناتوانني هيض مادةةيةكس قانونس دابنَيني بلَين فالن ئةتزانس كة ئَي جةنابيشت كة ثياوَيكس قانوني
، ضونكة رةنطة لة دوو ؤن ناطرَيتةوةيفراكسيؤن نايهةوَيت خانةنشني ببَيت يان خانةنشينس فالن فراكس

رةنطة  ،ضوار ساَلس داهاتوو اينتيخابات دةكرَيت فراكسيؤنس نةوةى نوَى ناوَيكس ترى هةبَيت ،س داهاتووساَل
منيش  ،لةمانتاران دادةندرَيت، قانون بؤ هةموو ثةرن بؤ هةموو خةلك دائةنَيتوتر هةبَيت قانوحيزبَيكس 

ريش رَيزت ؤمن تقديرت دةكةم زؤر ز ،ةيونس نيوو تؤش دةزانني ئةو قسةييةى جةنابت دةيكةى قسةى قان
رى واش هةبووة ناوى جا ،تس فراكسيؤنس سةوز بووةَينطة فراكسيؤنس يان فراكسيؤنس يةكبةَلَس نا رة ،دةطرم

تةواو ئينشااللة هةتا ئَيوة فراكسيؤنس نةوةى نوَي  ،تس نيشتيمانس كوردستان بووةفراكسيؤنس يةكَي
كاك جالل طيان باسةرةت بَيت،  ،بةىَل بةىَل تةواو دةرفةتس خؤتانتان وةرطرت زؤر سوثاس ،ةوةندةمَين

 باسةرةت بَيت، بةىَل كاك عومسان سَس دةرى فةرموون.
 :كريم سوارة عثمانَيز بةِر

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
، ئَي من بة هةموو ئَس ديارة ماددةى حةوت برطةى سَس كة رَيذةى سةدا حةفتا ديارى كراوة بؤ ثلة بااَلكان 

وا لةطةل كةم كردنةوةى ثشتيوانس لةو هةظاالنة دةكةين كة تس دةكةمةوة ئةو رَيذةيية زؤرة و،يةك رةشَيوة
هةروةها لةطةل ئةوةشني ئةو داهاتة ئَي داهاتس كؤى ثرؤذةى ضاكسازى بطةرَيتةوة بؤ و،  ذةييةنئةو رَي

هةروةها ئةو كةسانةى كةوا خانةنشينةكانيان بة نس زانكؤ بَيت يان ثةميانطاكان و، اودامةزراندنس دةرضو
  .رَيذةى رَيذةيةكس كةمة، زؤر سوثاس

 
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
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 د.شايان فةرموون.
 بةِرَيز د. شايان كاكة صاحل حممد: 

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
ئا دوَينس خؤثشاندةران هاتبوونة بةردةم ثةرلةمان بة شانازييةوة تةبةنس داواكارييةكانيان دةكةم، كة 

، دووةم ةوةئةمانةى خوارةوةن مووضةى بنةرةتس تةواوى ثلة باالكان بؤ سةدا ثةجناى ئَيستا كةم بكرَيت
، سَس اليةنس كةمس مووضةى نشينيةك لة سَس مليؤن دينار زياتر نةبَيت لة هةرَيمس كوردستانهيض خانة

ضوار مووضةى كةم ئةندامان  ،نشينس لة ثَينج سةد هةزار دينار كةمز نةبَيت لة هةرَيمس كوردستانخانة
ةى ئةنفال و ةسكارى ئيمتيازاتس بنةماَلثَينج د ،ضاودَيرى كؤمةاَليةتس بةرَيذةى سةدا سةد زياد بكرَيت

ليستس ناوى شةهيدان و قوربانيان زيندانيانس سياسس  ، شةششةهيدان و زيندانيانس سياسيس نةكرَيت
بةَلس حةفت ئةو  ،كرَيتةوةشةفاف بَيت و لة داهاتوودا ثاك ببؤ  ئةوةى  ،ثَيشمةرطةى دَيرين باَلو بكرَيتةوة

لةكة بؤ وينس نايان طرَيتةوة كارَيكس شةرفمةندانةيان دواى تةواوكردنس خثةرلةمانتارانةى تةمةنس خانةنش
هةشت ثَيشينةى دامةزراندن تةنها بؤ ئةو كةس و خَيزانانة بَيت كة  ،دابني بكرَيت و خانةنشني نةكرَين

 كؤتايس بة دامةزراندنس تةسكييةى حزبس بهَيندرَيت.  ،ةيهيض سةرضاوةيةكس داهاتيان ني
 واز فايق حسن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَي

ضونكة هيض  ،دكتؤرة بؤ نايكةيتة ياداشتَيك بيدةيتة سةرؤكايةتس ثةرلةمان، ئَيمة بينَيرين بؤ حكومةت
هةية  يةك فةقةرةى نةبَيت ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى حةوتةوة ،يةيثةيوةنديَيكس بة ماددةى حةوت ن

 تةنها ئةوانةمان بؤ باس بكة. 
 شايان كاكة صاحل حممد: بةِرَيز د.

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
تةوةرى دووةمم، بِرطةى يةكةم ثشتطريى ئاشنا خان و كاك جالل دةكةم لة زياد كردنس بةرَيزان دادوةرو 

دووةم البربَيت و صياغةيةكس دادثةروةرانة دابرَيذرَيتةوة كة رَيذةكة لة سةدا ثانزدة زياتر  ،داواكارى طشتس
ةى ضوارةم بكرَيت بة دوو خاَل و بةم شَيوةية دابرَيذرَيت بِرطةى ضوارةم بؤ ئةوانةى خزمةتس بِرط ،نةبَيت

خاىل يةكةم حوكمةكانس ئةو ماددةية هةموو ئةو  ،خانةنشينيان كةمة بةم شَيوةية مامةلةى لةطةل بكرَيت
وة تا دةطاتة ئةم  كةسانةش دةطرَيتةوة كة لةبرطةى يةكةمس ئةو ماددةييةى سةرةوة ئاماذيان ثَيدراوة

ياساية لةوَيوة خاىل دووةم دةست ثَي بكا بؤ ئةوانةى ئيشيان كةخزمةتس خانةنشينيان نةطةيشتؤتة ثانزدة 
جطة  ،بؤ ئةوةى بطةنة تةمةنس خانةنشينس ،تةكةيانوةكو سَس ساَل دةخرَيتة سةر خزمةساَل ئةوة تا

نشينس ئةو ماوةيية بة مةرجَيك برى خانة دراوةلةوانةى برطةى يةكةمس ئةو ماددةييةى تَيدا ئاماذةيان ثَي
هةرَيمس كوردستان ياسايةكس  بةىَل زؤر سوثاس تةوةرى سَس يةمم ئةطةر دةرفة  بدةى ثَيويستة ،بدات
ثلة وةزيفةكان بةيةك  ض لة حكومةتةوة سةرجةم ،ض لة ثةرلةمانةوة ،نشينس يةكطرتووى هةبَيتخانة
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ة ئةوا ئةركس ثةرلةمانة ئةم ياساية يمةت ئةم ثرؤذةييةى نيئةطةر حكو ،نشني بكرَينسستةم خانة
  .دةربكات، سوثاس
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 كاك جةالل ئَيستا فةرموون.زؤر سوثاس، 
 بةِرَيز جالل حممد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةوَيية، جا من هةموومشان خودا ثةرستني، خواى مةزن دةفةرموويت دادثةروةرى لة كوَيية رةمحةت ل
ئةطةر ئةو دادثةروةرية لة دابةش كردنة، بةراستس لة تةقاعدى يان خانةنشينس لة هةرَيمس كوردستان بؤ 
منوونة لة خَيزانة شةهيدَيك، خَيزانة ئةنفالَيك، ثَيشمةرطةيةك كة تا ذيانس مايية هةر ثَيشمةرطةية، 

جومس كرد، هةر ضوار دةورةى كوردستان بة دوذمن دةورة دراوة، هةموومان كة شةر دةبَيت داعش ه
مةترسس دةكةوَيتة سةر كوردستان، هةموومان دةبينة ثَيشمةرطة، ثَيشمةرطة هاو ثَيشمةرطة هاورَيز لة 
ثَيشمةرطة دةطرين، بةاَلم ثَيشمةرطة كة خؤشس دةبَيتةوة، كةس ثَيشمةرطةى لةبري نامينَيت، ثَيشمةرطةيةك 

سةد هةزار ئَيستا لةو سةرماو سؤلةية لة جةبهةكانس ثَيشةوةيية بة شةش سةد هةزار دياريش  بة ثَينج
نيية تقاعد دةبيت يان تةقاعد نابَيت، هةتا دونيا ماوة ثَيشمةرطةية وةكو وو  خَيزانة ئةنفالَيك، خَيزانة 

مةى ثةرلةمانتارو وةزيرو شةهيدَيك، يانس ض رةواى حةقة ئةو بة ثَيض سةد هةزار بَيت لة كاتَيكيشدا ئَي
لةسةرةوة بةرَيوةبةرى طشتس و لة هةموويان بة ثارةيةكس باش تةقاعد بكرَين ئةمن وةك جةالل ثةرَيشان 

، هيوادارم كةس دىل زوَير نةبَيت ،ومشان براو خوشكس يةكينيوبةراستس ئةو تقاعدية رةت دةكةمةوة هةم
َيمةوة ئاسايشَيك بة دوو سةدوو بيست هةزار تقاعد ديسان دةل ،اى شةخسس خؤى هةيةضونكة هةركةسةو ر

سس و دوو سال كةى ئةوة ئَيمة برادةرانس حكومةت هةمووى لَيرةن رَيز  ،بَيت يانس سس سال خزمةتس هةية
و خؤشةويستيم بؤ هةمووان ئةطةر ئةوان رؤذةك دةتوانن ياخو وةزعس حكومةتس هةرَيم باش دةبس ياخود 

ةى ئةوانيش بةراستس هةرض نةبَيت راتبس ثؤليسَيك ئاسايشَيك ثَيشمةرطةيةك دةتوانن شتَيك بكة، بؤئةو
بةراستس ئةمن وةكو ، بؤ ئةوةى مال و مندالةكةى بة خَيو بكات ،شةش سةد هةزار ،بطاتة ثَينج سةد هةزار

 ،وو  رةتس دةكةمةوة خةلكس كوردستان ضاوةرَيس هةلوَيست و جوامَيرى ئةو ثةرلةمانتارة بةرَيزانةية
 ،بردنس رةطس طةندةىل دةرؤينهةموومان بةرةو ضاكسازيس لةناو ضونكة لَيرة ياساكان لَيرة دةردةضَيت

بةاَلم يةك  ،خوداى طةورة هةموواليةك بثارَيزى ،هةنطاوى كردةيس بة كوردستانَيكس جوانز هةنطاو دةنَيني
ضونكة حاكم كةسَيكس زؤر  ،بينس رةئيم هةية لةطةل هةموو ثةرلةمانتارةكان جودا بَيت حاكمةكانَيت

 ،بة ئارةزووى خؤى ناطةرَيت و ناسورَيت ،تايبةتة بةراستس ناتواندرَيت تَيكةل بَيت و ذيانَيكس زؤر تايبةتة
بطرة ئةطةر كةش و هةواش ئارامبَيت لةبار  ،ةندبة كورتس و بة كوردى ئيسراحةت و ئاسوودةيس ريطا نا

ضونكة بريارى مةترسس دار دةدات لةسةر  ،ذيان نابةنة سةر بَيت نةخؤى نة مال و منداىل بة ئاسودةيس
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بؤية حاكمةكان بة مةزندةيس من ئةطةر رةئيشم جياواز بَيت ثَيم خؤشة  ،سَيدارةدان زيندانس تا هةتايس
 .  ان بةدةربن لةو ياساية زؤر سوثاسئةو

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 كاك نزار فةرموو. بةىل زؤر سوباس بؤ جةنابت،

 بةِرَيز نزار مال عبدالغفار:
 بةناوى خوداى طةورةو ميهرةبان.

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
سةبارةت بةو دةنطؤييةى ئَيستا ضةند رؤذَيكة لة شةقام لةسةر ئةو ثرؤذة ضاكسازيية دَيتة ثةرلةمان،  

ئةو بريارةى ئةمرؤى ثةرلةمان،  خؤتان دةزانن دةنطؤييةكس زؤر طةورة هةية و خةَلك ضاورَي دةكات لة
بؤية بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان دةمةوَيت يةك شت بة ئةو دنطدةرانة رابطةييةمن كة دةنط و متمانةيان 

و ثرؤذة ياساية بةلكو ئَيمة لة هةموو دانيشتنةكانس ثَيشزى ئَيمة نةك لةو دانيشتنة ياخود لة ،بةئَيمة داوة
ئَيمةين كة  كمان كردووةرة كةباسس مةعانات و داواكارى خةَللَي ،وينةوب ثةرلةمان نوَينةرو ثارَيزةرى خةلك

بؤية حةزمان  تةى سةرؤكايةتس ثةرلةمان دةكةين،لَيرة ئاراس ،ك وةردةطرينسراوى خةَلورؤذانة سكااَلو نو
بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان زؤر سوثاس دةست خؤش بؤ  ،ة هيض كةسَيك موزايدةمان بةسةرةوة بكاتيلَي ني

ية بةَلَس راست دةكةيس ئَيمة هيضمان ئَيستا فؤرم لَيرة ني ،ونكردنةوةييةى سةبارةت بةو فؤرمةكةداتوةو رئ
بةاَلم تا سَس ساَلس تر دةيان هةوَيت لَيرةش جارَيكس تر خةلك بة شَيوازَيكس تر  ،ثركةنةوة كةسيان فؤرم

 تَيبطةيةنن.
 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسن/ سةرؤكس ثةرلةمان: 

بةس رةئي  (54) ك نزار دةست خؤش بَيت تةواو، نابَيت قسة لةسةر رةفيقةكانت بَلَيي بة ثيَس مادةىكا
 خؤت بَلس فةرموو كاك نزار فةرموو.

 بةِرَيز نزار مال عبدالغفار:
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

علس محة صاحل و  ئةوةى من مةبةستمة لَيرة دةمةوَيت ثشتطريى لة براى بةرَيزم كاك ئومَيد خؤشناو، كاك
ذةييةى بةراستس وة دةشم هةوَيت بة ماددةى حةوت برطةى سَس يةم، سةبارةت بةو رَي ،كاك  ال بكةم

سةتا حةفتا كة ديارى كرايية دةمةوَيت كةم بكرَيتةوة، بؤ ئةوةى خةَلك بزانَيت بِريارى كابينةى نوَى 
لةو ثةرلةمانة هَيلة طشتييةكانس راطةياند  حكومةتس هةرَيمس كوردستان بؤ بريارى سةرؤكس هةرَيم بوو كة

ئةوة دواى سةدو ضةند رؤذَيك ئةوة دةست كرا بة ضاكسازيس و ئةوة ثةرلةمانة بريار لةسةر ضاكسازى دةكا 
 و مووضةكان هاوتاى يةكز دةبن، سوثاس. 

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 وةكو ليذنة نيية وانيية كاك شاخةوان.  كاك شاخةوان فةرموو وةكو خؤت قسة دةكةى
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 :رؤوف مصطفىبةرَيز شاخةوان 
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

ديارة من ئةمةوَيت لةراستس لةسةر ماددةى حةوت قسة بكةم، ئةوةى كة تايبةتة و ثةيوةندى هةية بة 
ةكة كة دةتوامن بلَيم ماددةى حةوت، من لةطةَل ئةوةم لةراستية ئةو ثرؤذةى كة هاتؤتة ئَيرة هينس ثرؤذةيي

تارادةيةكس زؤر باش يانس كارى لةسةر كراوة وة ئةو ثرؤذةى كة هاتووة لةراستية كةم كردنةوةى كار 
لةسةر كةم كردنةوةى مووضةى ثلة باالكانة دةكات كة كةم كردنةوةى موضةى ثلة باالكان لةرَيذةى لة سةدا 

لةراستيا هينس حالة تيضكس زؤر باشة وة كةم هةشتا يان نةمانس رَيذةى لة سةدا هةشتا ئةمة ئةمة 
وضةى خانة نشينس با بلَيني ئةوانةى لة رابردوو خانة نشني وكردنةوةى ثلةى موضة باالكان زيادكردنس م

وضةى ئةمانة يان با بليم كةم كردنةوةى وكراون بة دوو سةدوو بيست هةزار دينارو زياد كردنس م
ثلة باالكان و زياد كردنس مووضةى دوو سةدو بيست هةزارةكة  كان و نةمانس موضةىمووضةى ثلة بااَل

ئةمة لةراستيا ئةمة ئمتيازو دةست كةوتَيكس طةورة ئةبَيت بؤ ثةرلةمانس كوردستان لةبةر ئةوة ئةمةئةمة 
 ،كان لةراستيا نةمَينَيتضةى ثلة بااَلوكارَيكس زؤر طةورةية مووضةى شةرحيةكانس ديكة كة زياد بكرَي و مو

ئةوانة ئةوة شتَيكس زؤر باشة بةىَل وة من لةراستيا ئةوةى كة ثةيوةندى هةية  ،ؤر زؤر كةم دةركَيتةوةيان ز
برطةكانس ديكة وة برطةى دوو لةماددةى حةوت يانس ئةمة  انس ديكة كة كة ثةيوةندى هةية بةبة ماددةك

ئةوانة  ،هةلبطريَيت البربَيتكارى لةسةر بكةين يانس ئةم برطة  راستيا هينس حالةتَيكة ئَيمة كةئةمة لة
بابلَيني شتَيك  ،نشينةكانس بابلَيني ئةوانةى لة دوو سةد هةزارزياد كردنس مووضةى خانةكاركردن بؤ 

 لةبةر ئةوةى ثَيويست دةكات ،ئةمة من دلنيام ئينجاز و دةستكةوتةكةى بؤ ثةرلةمانس كوردستانة ،زياترة
يانس بَيتة ثةرلةمانس  ،رتوو سةرجةم فةرمانبةران و ثلةكاننشينس يةكطلة ماوةى شةش مانطدا ياساى خانة

لةبةر ئةوةى جؤرَيك لة  ،نشني بكرَيت لة داهاتووةووان بةيةك سيستةم خانةئةوانة هةم ،كوردستان
م بةراستس جياوازى ضينايةتس ةعدالةتس كؤمةاليةتس هةرَيمس كوردستان ثةيرةو بكريت وة من لةطةل ئةو

   .زؤر سوثاس ،ئةو مووضانةى كة لةرابردووة هةية نةمَينَيت وةدةستان خؤش بَيت نةمَينَيت وة جياوازى
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 هةلةز خان فةرموو.سوثاس بؤ جةنابت، 
 بةِرَيز هلز امحد حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
واكارى طشتس ثشتطرييا دكتؤر حمس الدين و دا ةفت يةكةم زَيدةكردنا دادوةران وسةبارةت بة ماددةى ح

سةبارةت ماددة دوو ماددة ضار ئةو ئاخافتنة من طوتنَس  ،دكتؤر شَيركؤ ئاشنا خان و دكتؤر ايسماعيل دةكةم
بةس من ظَيرى داخازا روون كردنةوةيةكَس لة  ،ثشتطريى د.امساعيل و د. شَيركؤ مامؤستا هةلة دينس دكةم

نشينا ثةرلةمانتار يان موضَس خانة؟ كيمزين َس كرنر برطة دوويَس هاتا جَس بةججةنابَس وةزيرى ئايا ئةطة
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ضونكة حةتا نوكة بؤ خةلكةكس ديار نينة كانس دَى ضةندى وةردةطرَينت ئةظ  ،وةزيرةكس ضةند بينت
  .ثةرلةمانتارَي هةنة ثشت مةرجَس ياسايس تَيدا بن كو ذيويا ئةو سالت خزمةتينا وة زؤر مةمنومن

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:حس َيز د.ِرَيواز فايقبةِر
 سةيا خان فةرموو.

 بةِرَيز سلمي فاتح تؤفيق: 
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

لة ماددةى يةكةمدا هاوِرام لةطةل ئةو بةرَيزانة، ببورن داواى ليبوردن دةكةم، ماددةى حةوتةم خاَلس يةكةم 
سةرؤكس ئةجنومةنس وةزيران لةطةل  ،س ثةرلةمانسةرؤك ،كة دَيتة سةر ثلة بااَلكان، سةرؤكس هةرَيم

ةكان لةوَيوة دادوةرانس ئةجنومةنس دادوةريس و داواكارى طشتس و ، وةزيرئةندامانس ثةرلةمان ،جَيطرةكانيان
و راثرسس و  س بااَلى سةربةخؤى هةلبذاردنةكانمشرةف قةزاييةكان، هةروةها ئةندامانس ئةجنوومةن

داة بكرَيت لَيرة بة نةبوونس داخل كردنةكةيان كة ئةمان ياسايس تايبةت بة  كؤمسياران، ثَيم باشة لَيرة
 ،خؤيان هةية ئةوة هةريةكَيك لةم فيئانة بةتايبةتيش ثةرلةمان بؤ خؤى ياساييةكس تايبةت بة خؤى هةية

ة وة ضونكة ئةمانيش ثلة تايبةتن وة مووضةكانيان زؤر ،كةواتة دةكرَيت ئةمانيش لَيرةدا جَيطة بكةينةوة
نشني ئةوة لة سةداسةد موضةكانيان خانةبةتايبةتس ئةوانةى ئةجنوومةنس دادوةريس و ئةجنوومةنس قةزاو 

دةبن لة برطةى دووةمدا لة سةدا حةفتاى كؤى مووضة يان لة سةدا هةشتا هيض جياوازييةكيان دروست 
كة داواى كةم كردنةوةيان رستس لةبةر ئةوةى رَيذةكة زؤر زؤرة وة لةطةل ئةو بةرَيزانةدام ةب ،ناكات

مبؤ د.حمس الدين و كاك رَيبوارو كاك زانا ثشتيوانيان وة وة لةماددةى ضوارةمدا ئةو بةرَيزانة كاك بااَلوكرد
بةراستس ئةوانةى كة ثَيشز ثلة تايبةت بوون قانون هةبووة  ،دةكةم د.حمي الدين باسس سَس سالةكةى كرد

ةكة بة طوجناو لةبةر ئةوة من سَس ساَل ،ةالتَيكس خؤيانيان نةبووةكة ثانزةيان تةواو نةكردووة هيض دةست
ضونكة فةرمانبةرَيكس زؤريش هةية كة تةمةنس  ،دةزامن بةو مةرجةى كة بؤ سةرجةم فةرمانبةران بَيت

تةنها ئيكرامس كؤتا وةردةطرن  ،نشني نابنيية وة خانةسال خزمةتيان ن بةالم ثانزة ،ياسايان تةواو دةكةن
رَيزتان دةكةم تكاتان لَيدةكةم رَيطرى بكةن لةو ةبرَيكس ديكة داوا لةسةرؤكس ثةرلةمان من جابةرَيز 

ةوايانةى كة دةكرَيتة سةر ثةرلةمانس كوردستان وة سةر بةرَيزان دةستةى سةرؤكايةتس وة هَيرشة ناِر
قسة لةسةر خةلكس  لَيك كةس هةن كة بةداخةوةةهةموومان دةزانني لَيرةدا كؤم ،ئةندامانس ثةرلةمانس تر

  .سوثاس ،تر ناكةى قسة ناكةم
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 طولستان خان فةرموو. ،بةىل سوثاس زؤر سوثاس
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 بةِرَيز طلوستان سعيد محد:
 بةريز سةرؤكس ثةرلةمان.

بةطشتس هةموومان  بةناوى خودا، من طولستان سةعيد ديارة ئَيمة لةكاتس بانطةشةى هةلبذاردنةكان 
بؤية ئةم هةنطاوة بة ئاراستةى بةرجةستةكردنس دادثةروةرى بة  ،بانطةشةى دادثةروةرميان كرد

سةبارةت بةوةيس كة رَيذةيةك نزمزين رَيذة بَيت كة ئةو رَيذةيية جَيطري  ،هةنطاوَيكس طرينطس ئةزامن
% زياتر نةبَيت بؤ 15ة سةدا بنةمايةك كة لبكرَيت لةم ياسايةدا بة مةبةستس ئةوةى كة ئةو رَيذةية ببَيتة 

لةثال ئةوةى كة دةستةالتس  ،يانةى كة ئاماذةى ثَيدراوة لة ياساكةدانشينس سةرجةم ئةو ثلة بااَلخانة
هةروةها ثشتيوانس لةوة  ،دادوةريش بطرَيتةوة لة حاكمةكان و داواكارى طشتس و سةرؤكس كؤميسيارانيش

ارةميان ببورة حوكمةكانس ئةو ماددةية بة هةموو ئةو كةسانة طةى ضودةكةم لةمادةى ضوار لةبِر
دةية ئاماذةيان ثَيدراوة، ثَيش بةركار بوونس ئةم ياساية دةطرَيتةوة كة لةبرطةى يةكةم و سةرةوةى ئةم ماد

ترى كة ئاماذة بة ةي ئةو ،نشني بوون و ثَيويستة خؤيان بطوجنَينن و لةطةل ئةحكامةكانس ئةم ياسايةخانة
هةروةها داواكارم لةبةرَيز ئةجنومةنس وةزيران كة  ،الةكة ئةدرَيت بةبرواى من زيادةية البربَيتسَس س

نيةتَيك هةية بؤ ئةوةى كة  ةييةكمان باتَس لةسةر ئةوةى ئايابةراستس رونكردنةو ،نوَينةرانيان لَيرةن
بؤ سةرجةم هةموو  نشينستان و سةبارةت بة يةكطرتووى خانةثرؤذة ياسايةك بَيتة ثةرلةمانس كوردس

 ؟نشني بكرَينةك سيستةم خانةو دةستة جياوازةكانس هةرميس كوردستان و ثلة وةزيفيةكان كة بةي طروث
سوثاس بؤ جةنابت بةىَل ثشتطريى لة هاوريامن كاك عبدالستار كاكا عةىل حةمة صاحل وة  ،سوثاستان دةكةم

 % كة، سوثاس. 15سةرجةم ئةو هاورَييانة كة ئاماذةيان دار بة رَيذةى لة 
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:ز د.ِرَيواز فايق حسبةِرَي

 كاك ثَيشةوا فةرموو.
 :طاهر مصطفىبةِرَيز ثَيشةوا 

 بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان.  
 بةريز سةرؤكس ثةرلةمان. 

بيان  ديارة كة ئةمِرؤ لَيرة ئَيمة كة كؤبوينةتةوة هةندَيك لةو قسانةى كة لةرابردوو كردوومانة، ئةمِرؤ 
ةى كة لة رابردوو كةينة عمل ئةطةر طوَيم َل نةطريَيت قسة ناكةم طوَيت لَيدةطرين فةرموو ئةو قسان

بةيانس نة هةلبذاردنة نة سالَيكس ديكة هةلبذاردنة وة نة ئَيستا بانطةشةى  ،لةمةكةينة عكردوومانن بيان
ادةيةك دلسؤزن لةم ثرسةيةدا وةئةطةر هةلبذاردنة وة دلنياشم هةموو اليةنةكان هةموو ثةرلةمانتاران بةر

حكومةت و ثةرلةمان ثَيكةوة بةمةبةستس ئاشكردنةوةى خةلكس كوردستان بة مةبةستس جارَيكس ديكة 
بة نيةتَيكس باش دلنيام ئةو متمانةيةى كة لة دةست  ،رازيس كردنةوةى دىل خةلكس كوردستان كؤببنةوة

حكومةت و لة ثةرلةمان هة بوون جارَيكس ديكة ئةرةوَينةوة  درابوو ئةو طليةيانةى كة لة ئَيمة هةبوون لة
وة ئةوان باوةش بؤ ئةو خةلكانة دةكةنةوة كة خؤيان متمانةيان ثَي كردوون ض لة حكومةت و ض 
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وةكو موزايدة سةيرى ئةم قسانة  ئةمرؤ بة موزايدة وةردةطريَيت و بؤية ئةطةر ،لةثةرلةمانس كوردستان
، سس سةد هةزار كةمز با هةموومان لةو جؤرة موزايدانة بكةين ،وزايدةية بكةيندةكان با هةموومان ئةو م

وضة جار لةسةرةى وةرطتنس موبة تةمةنة يان ثرية ثياوَيكة زؤرنشينَيكة كة ذنَيكس مووضةى خانة
هةتاوةكو دةطاتةوة مالةوة  ،ذَير ثَس ةوضة دةكةوَيتويتة ذير ثَس وة لةثال ثالينس وةرطرتنس مدةكةو

ضةكةيان و ئةو قةرزو قؤلةى كة لةكاتس وةكةى هةر لة رَيطا تةواو ئةكات بة دوكاندارو دوكانس سةر سوثار
كةم دةزامن خةلكَيكس زؤر طوَيس لَيية وة بةر ثرسان ي ، من خانةنشيم بينيوة بؤية ئةمانطَيكدا كردوويةتس

ان بؤ ئةوةى شةرمةزار س، بؤية سبةينَس ديهةموو طوَيتان لة ئَيمةية ،ئةوانةى كة شت بة دةسنت
ة داواى ئةوةى ونشني هةبوان بةرطريان لة ئَيمة نةكرد، خانةنةبينينةوة وة خةلك نةلَين نوَينةرةكامن

ت بيفرؤشَيتةوة ثارةكةى ئيش بؤ ئةوةى بضَي ،ت ثشتطريى بكةموة كة بة قيست تةلةفزيؤنَيك بكريَ وكرد
بؤية لةماوةى ضةند رؤذى رابردوو هةموو ، ئازارانةين ئَيمة لةناو هةموو ئةو ئَيش و ،ووة بؤ نةخؤشسثَيب

ثةرلةمانتاران لةسةرجةم فراكسيؤنةكان بة ئامانةتةوة بة شايديةوة دةلَيم شةرى ئَيمة لةسةر كةم 
ثَيدا طريى هةر هةموومان لةسةر ئةوة بووة كة ضةندَيك زياتر بَيتة خوارةوة  ،ضة بووة ووكردنةوةى مو

 ،يةييان دةدةم كةس لة كةس زياتر نومن شاهيدى  بؤ هةمو ،ةية كةم بكرَيتةوةضوضةندَيك زياتر ئةو مو
وةرن ئةطةر  ،موزايدةش لة هيض كةس و اليةنَيك قبول ناكةين وة كةس لة خؤمان بة دلسؤزتر نازانني

 نس خةلكس لَيبكةوَيتةوة بةوفؤرم ئةلَين من فؤرم ثر ئةكةمةوة وة ئةطةر هةر شتَيك ئةلَين رةزامةند بو
 ،رَيطةم بدة قسةكامن تةواو بكةم بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان ،يام لةوةنسوثاس من دَل ،هةموومان ئةيكةين

  ،من رؤذانس ديكة بة سس سانية تةواوى ئةكةين دوو دةقة بة قةرز بدة بة َوئةمِر ،قسةكامن تةواو نةبووة
ةين بة خزمةتس خةلكس كوردستان ية با بةهةموومانةوة شتَيك بكييةك دةقة يانس رؤذى موزايدةو ئةوة ن

ثَيشز وةرطرياوة لةمالةوة ئيشس  ،بالةغةيةتا رَيذةيةكس زؤر نا مةعقول و موتةواو بَيت رَيذةى سةدا حةف
ئةى ئَيمة  ،يتة مالةوةووحةوت مليؤنس تريشس بؤ ض ،شةش مليؤن ،كارى تريشس كردووة ،تريشس كردووة

ئةطةر  ،طرياو بووينلةمان رز لَيهاتوينةتة ناو ثةر يةووين،بؤناو ثةرلةمان بَس ريز نةبثيش ئةوةى بينة 
جارَيكس ديكة خةلك  ،طرياو دةبنيك ريز لَيثاريز بةنديةكةش بطةرَيينةوة ناو خةَل بةبَي ،بةبَي ثلةكةش

دةتوانني  ،وةوتةواو نةب دونيا ،وةونةب دونيا كاوَل ،ةجننطباوةمشان بؤ دةكاتةوة وة بةتايبةت ئةوانةشس كة 
بؤية من وةكو خؤم  ،دةتوانني لة شوَينس ديكةش خزمةتس خةلكس كوردستان بكةين ،يشس ديكةش بكةينئ

من ئةوةم بؤ ئةوة  وة ئةو ثارةيةشس كة ئةمينَيتةوةىضؤن لةبةرذةوةندى خةلكا بَيت  ،ضؤن ئةطوجنَيت
ية تكاية با دةكرَيتةوة تكائةو ثارةييةى كة لةم ثرؤذةيية كؤ ،ك كةمةوضةى خةَلوووت كة طو  م

ئةوانةى  ،ضةيةكس خَيرو سةدةقيان ثَس دةدرَيتوئةوانةى كة مو ،لةخزمةتس ثةكةوتةكان سةرف بكرَيت
سوثاس يةك دةقةكةش  ،نشينان بدرَيت كة مووضةيان زؤر كةمة، بةو خانةزؤر زؤر بة كولة مةرطس ئةذين

 ، بةس قةينا.تةواو بوو تةواوم نة كردبوو
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:حسبةِرَيز د.ِرَيواز فايق 
 سةرضنار خان فةرموو.

 بةِرَيز سةرضنار امحد حممود: 
 بةريز سةرؤكس ثةرلةمان. 

لةسةر ماددةى حةوت كة بوارى خانةنشينية، بِرطةى يةكةمس منيش ئةو ئيزافةيةم هةية كة دادوةران و 
شَيوةية صياغة بكرَيتةوة كة  داواكارى طشتس ئيزافة بكرَين لة بِرطةى دووةمس برطةى دووةم البربَيت، بةم

ضونكة ئةم سيستةمة ، نشينس عرياق بكرَيتخانةنشينس ثلة بااَل و ثلة تايبةتةكان هاوتاى سيستةمس خانة
تر داد ثةروةرى كان و زيابةرانس ئاسايس و ثلة بااَلى دةكات لة نَيوان سيستةمس خانةنشينس فةرمانيةكان طري

م ئةو داهاتةى كة دةطةرَيتةوة بؤ حكومةت لةرَيكخستنس ثلة باالو ثلة َيرةوة ئةيلهةر لَي بةر قرار دةكات و،
سايس كة رَيذةكةى وضةى خانةنشينس فةرمانبةرانس ئاتايبةتةكان ئةولويةتس ثَي بدرَيت بؤ زياد كردنس مو

سةبارةت بة برطةى ضوارةميش حوكمةكانس ئةوماددةية هةموو  ،بَيتة ضوار سةد هةزار دينار كةمز نةل
لةثَيش بةركار  كةسانة دةطرَيتةوة كة لةبرطةى ضوارةمس سةرةوةى ئةو ماددةية كة ئاماذةيان ثَيدراوة ئةو

هةتا ئَيرة  ،نشينس ثَيويستة خؤيان بطوجنَينن لةطةل ئةحكامةكانس ئةم ياسايةبوونس ئةم ياساية خانة
دة سال كة سَس ساىل بؤ تة ثانزنةشس كة خزمةتس خانةنشينيشيان نةطةيشتؤمبَينَيتةوة وة دوايس ئةوا

بدرَيت بة كةسَيك كة خزمةتس ئيزافة دةكرَيت ئةوة البربدرَيت وة ئَيمة لةطةل ئةوةيا نني كة ساىل زياتر 
وة وةكو ئةوةى كة ئةم سيستةمة عامةى كة داندراوة ثانزة سال خزمةت ضلو ونشينس تةواو نةكردخانة

ثشتيوانس وتةكانس د.شريكؤ وة د.امساعيل مامؤستا  هةرئةوان بطرَيتةوة وة لة كؤتايس ،ثينج سال تةمةن
بةراستس سةرؤكايةتس  يةعنس ،ئةبو بةكر هةلةدنس لةطةل مامؤستا هةلز دةكةم وة سةرجنَيكيشم هةية

بَيت بة ثَس ى ئةو ثةيرةوةى ناوخؤ كة داندراوة كة ثةرلةمانتارَيك لةسةر ض ئةساسَيك يةعنس ثةرلةمان ئة
ونكردنةوة بدات لة كَي ى قبول ناكات، يان دةلَيت ئَيمة ئَيوة كَين ئةو وةكو دةلَيت قبوىل ناكةين، رو

 ثةرلةمانتارَيك قسة ئةكات.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 جارى ئةوة تؤ ئَيستا ثةيرةوةكة دةشكَينس، نابَيت قسة لةسةر قسةى ثةرلةمانتارانس ديكة بكةى.  

 مود: بةِرَيز سةرضنار امحد حم
 بةريز سةرؤكس ثةرلةمان. 

كة سةرؤكايةتس بَيدةنط بوو كة ئةو ثةيِرةوى شكاند، ناضارين ئَيمةش ثةيِرةو بشكَينني كة ثةيرةو شكان 
هةبوو ناضارين ئَيمةش ثةيرةو بشكَينني، يانس دوو سَس جار موزايدة دةكرَيت و ئَيمةش كة فراكسيؤنَيكني 

ن يةعنس ئةمانة ، ئَيمة كة قبوىل ناكةينيَيم ناَللسؤزتر دةزانني، بةاَلكة لة هةمووى كارا ترو خؤمان بة د
 بةراستس لة شوَينس خؤيا بوةستَيندرَين.
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
وازحة بةىَل مةبةستس ئةوةية، من دَلنيام مةبةستس ئةوةية، دةرفةت بدة ئةطةر واى لَيبيت ئَيوة بةرامبةر  

قسة بكةن، ئةوة يعنس خةَلك طوَيمان ىَل دةطرَى، كاك ثَيشةوا بة بَس ى ئةوةى ئيزنت بدةم قسة  يةكدى
مةكة، بةرَيزان من ئةزامن هةمووتان هيالكن، رؤذَيكس درَيذة، دونَيش رؤذَيكس درَيذبوو ئةمرؤش رؤذَيكس 

 ،دؤخَيكس نا سروشتييان درَيذ دةبَيت هةموومان دةزانني هةمومشان جؤرَيك فشارى نةفسيمان لةسةرة لة
ة كة شتَيك دةكا، بؤية يمن دةزامن ثَيشةوا ثَيش ئةوةى خؤى وةالم بداتةوة مةبةستس لة قبول ناكةم ئةوةني

وةكو ضؤن هةر  ،كتةكيةتس وةكو تؤ ضؤن خةمس خةَلئةويش خؤى ثَي دلسؤزة ئةويش خةمس خةَل
 ،ن دةرفةتان نادةم لةسةر يةكزى قسة بكةنئةندامَيكس ترى فراكسيؤنةكانس ديكة خةميس خةلكيانة ئَي م

نابَيت قسة بكةى ثَيشةوا كامة نانا كاك شَيركؤ جارَى بزانني ضيبوة دةىَل ووتومة توزَيك لةسةر خؤ خؤ تؤ 
بينيس بَس مةيلَي ضيبوو نةت بينيوة كاك دكتؤر شَيركؤ جةنابت ثياوَيكس موسويانس كة شتَيك نةت 

مامؤستا ئةبو بةكر بة نوقتةى نيزامس دواى دةرفةتت دةدةم با  ،ارام بن ئارام بنبةىَل دةيال وةرة ئ هَيظيدار
 ئَيستا كاك ئةبو بةكر با نوقتةيةكس نيزامس بكات فةرموو مامؤستا.

 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

تان ئةندام ئازادى انس كوردسخؤى ثةرلةموارى برطةى دووةم لة ثةيرةوى ناوبة ثَي ى ماددةى بيست و ض 
دةربرينس تةواوى هةية لة كاتس ئةجنامدانس كارى ثةرلةمانيدا، رةجائةن ئةم ووشةى موزايدة و ئاخاوتنس را

كَيش موزايدة دةكات خةلكس  ،بة لةم ثةرلةمانة بسرَيتةوة هةريةكةمان تةعبري لة رايس خؤمان دةكةين
ةراستس با ئةم ووشةية هيض ثةرلةمانتارَيك بةراستس قسةلةسةر كوردستان دةزانَيت باوى موزائيدة نةماوة ب

رَيطة نةدة جةنابت  ،ثةرلةمانتارى تر نةكات هةريةكةمان تةعبري لة رايس خؤمان دةكةين لةم ثةرلةمانة
دروستة مةعقول نيية فةرهاد ئينجؤ لة ثةرلةمانس توركيا  ،تاران لةسةر يةك قسة بكةننبةراستس ثةرلةما

ئَيمة تةعبري لة رايس  ،قسة بكةن ،هةالتس ئَيران لةمن ئازاتر بَيت، ثةرلةمانتارانس رؤذر بَيتلة من ئازات
  .خؤمان دةكةين

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
شةى موزايدةمان سريةوة لة ثرؤتؤكؤل، بةاَلم وبؤتان هةية بة ئازادى قسة بكةن، بَيطومان ئَيمة دوَينس و

كاك ثَيشةوا  ،زؤر بةكاردَيت، مةطةر من ئيشم ببَيتة ئةوة هةر بلَيم ووشةى موزايدة بسرنةوة شةيةوئةم و
 .دةرفةتت دةدةم بة تةنها روون بكةيتةوة ماناضس يان شتيس تر بلَس قبول ناكةم

 :طاهر مصطفىبةِرَيز ثَيشةوا 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

قبول ناكةم هةر لة ضوارضَيوةى ئةوة من كة دةستم بة  دكتؤرة هةر روونكردنةوةيةكي عام دةدةم، منيش 
قسةكامن كرد هةموو ئةو بةرَيزانةى لةم هؤلةن و  شةرى ئةوةيان كردووة كة مووضةكانيان كةم 
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بكرَيتةوة، خانةنشينس كةم بكرَيتةوة من ثةيامةكةشم بؤ كةسَيك نةبووة بةديارى كراوى تةنها ووتومة 
اتا منيش خؤم بة دلسؤز دةزامن، تةنها شَيوانس ئةم بةرَيزانة يةك شتة موزايدة لةكةس قبول ناكةم، و

 جاران ثَييان وابوو كة ئةوان بةم موزايدةى كة دةى كةن خؤل بكةنة......
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

رؤذَيكس درَيذة ئارام بن  خاتون طيان رامانطرت، رامانطرت بؤ ئةوةى قسة نةكات، ئارام بن ئارام بن ئارام بن 
بةىَل بةَلَس هَيظيدار وةرة شوَينس خؤت هَيظيدار، لة شوَينس خؤت دانيشة، دانيشن هَيظيدار تؤ قبوىل كة تةواو 

 تةواو تةواو كؤبونةوةكة هةَلةطرين كؤبونةوةكة هةلةطرين رايطرن رايطرن. 
 

 ثاش ثشوو
 

 مان:بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكس ثةرلة
بةةة  دانيتشنةكةمان دةست ثَس دةكةينةوة، هيوادارم ئةمة يةكةم جار و كؤتا جارى ئةم خولة بَس، هةموومان 
كةةةوة  نةةة، ثَي بةةةجوانس هَيناوما سةةتا زؤر  تةةا ئَي عةسابَيكس سارد دَلس دوذمنانس كوردستان خؤش نةكةين، ئَيمة 

هةةةبَس، كجياوازى لة بريوبؤضوونيشمان هةبَس، جياوازى لة بةرذةوةندية سةةت ان و ِراو سةرجنةكانيشمان  ثَيوي
كةةةوة  لةةةمانس ثَي يةةانَيكس ثةر بةةة ط دةكات لةسةر هةموو اليةكمان بة عةسابَيكس سارد بة طيانَيكس تيم ؤوركس 
كةةةم  تةةان ىَل دة يةةة تكا تةةة، بؤ ئةةةم وآل بةةؤ  يةةة  لة ثَيناوى خةَلكس كوردستان بني، كةمسان لة كةمسان دَلسؤز تر ن

 دةكةم بةِرَيزان ِرووى دةمم يةكةم جار لة فراكسيؤنة زؤرينةكانس ناو دةسةآلتة ئينجا لة بةِرَيزان داواتان ىَل
كةةةين،  يةةةدة نا مةةان موزا ئةةةوانس تر برايانس بةِرَيزى معارةزةش هةموومان ثَيكةوة جوانني كةسيشمان لةسةر 

مةة بةةراوة لة هةةةموومان، دؤِرا و  هةةةر  بةةؤ  سةةةركةوتنة  سةةازيية،  ثةةرؤذةى ضاك ئةةةم  طةةةىل سةةةركةوتنس  يةةة،  ةيا ني
بةةؤ  سةةؤزترين  يةةةكزى دَل هةةةموومشان لة يةةا،  يةةة تيا سةةيش دؤراو ني كوردستان براوةية، هةموومان براوةين، كة
مةةة  لةةس ئَي نةةة و زةمي شةةك و برايا يةةةكس خو شةةة نيطا خةَلكس كوردستان، بؤية تكاتان ىَل دةكةم، هةمووتان لة طؤ

بةةةردةم سَس ساَلس تر ثَيكةوة دةبني بةِرَيزان، سَس ساَلس تر ث طةةةورةتر لة حةةةدياتس  بةةةِرَيزان تة بةةني  كةةةوة دة َي
لةةةمانس  لةةةناو ثةر يةةةكزى  طةةةَل  لةَةة لة ئةم ميللةتة دا هةية، وةزعس ناوضةكة ئةمة هةَلناطرَى ئَيمة ئاوا مامة
ئةةةو  سةةتان  لةةةمانس كورد سةةةرؤكايةتس ثةر كوردستان بكةين، بؤية من داواتان ىَل دةكةم وةكو برايةكتان وةكو 

يةةةكس فراكسيؤنة  بةةؤ طفتوطؤ نةةةوة  مةةة بطةِرَيي يةَةورى ئَي بةةة ه سةةارد  بةِرَيزانةى كة ئَيستا لَيرةن بة عةسابَيكس 
لةةة دَل و  كةةة  ئةةةوةش  ئةةيز  ئةةةوة  بةةزامن  سةةتان، وا لةةةمانس كورد نةةاوخؤى ثةر ثةةةيِرةوى  يةَةس  بةةة ث سةةيانة  دميوكرا

يةةانَيكس دةرونس هةر يةكَيك هةبووة تةقريبةن هاتؤتة دةرَى، بؤية حةز دةكةم وةكو خوشك  بةةة ط و برايةك 
جةةارَى ِرووى  مةةن  وةرزشس ئةطةر ئيجازة بدةن دةست بة جةلسةكة بكةينةوة، ئةطةر ئيجازة ئةدةن بةِرَيزان 
بةةة  كةةم  تةةان ىَل دة سةةيؤنن داوا لةةة ئؤثؤز كةةة  سةةيؤنةكانس  سةةةآلت، فراك دةمم لة فراكسيؤنة بةِرَيزةكانس ترى دة 
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بةةؤ هَيورى بؤ ئةوةى دةست بة جةلسةكة بكةين، زؤر س تةةان  كةةة كرد يةةةش  وثاس، زؤر سوثاس بؤ ئةو هاوكار
 هةر هةموو اليةكتان، بؤ خؤم داوا ئيعتزار لة هةر هةمووتان دةكةم، ئةطةر هاتة سةر ئةو بابةتة.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 كاك لوقمان فةرموو.

 بةِرَيز لقمان محد حاجس:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

بةةة زؤر سوث سةةةبارةت  كةةردةوة،  يةَةور  خةةةى ه ئةةةم دؤ كةةة  سةةةرؤكايةتس  سةةتةى  لةَةةى دة اس، سوثاس بؤ ئةو هةو
تةةر  (7) ماددةى تةةريش دوا نةةس  بةةِرى، برادةرا سةةتار دةرى  سةةتا عبدال كةةة مامؤ كةةةم  ضةةوونة دة ئةةةو بؤ ثشتيوانس 

مةةاددةى كةةةمس  طةةةى ية لةةة بِر نةةدا (7) ثشتيوانيان لَيس كرد، هةروةها  بةةةِرَيزةكان و ئة كةةارى دادوةرة  مانس داوا
كةةرَين يةةاد ب نةةدامانس  ،طشتيش ز شةةَيوةى ئة هةةةمان  بةةة  هةةةروةها  تةةةوة،  سةةاية بيانطرَي ئةةةم يا مةةةكانس  تةةا حوك وا

% البربَى و بؤ بةرضاو 70ِرَيذةى ( 2) ثةرلةمان لة فراكسيؤنة جياوازةكان ثشتيوانس ئةوة دةكةم كة بِرطةى
نةةةى ِروونيش ويستم ئةمة بة بري هةموو اليةك خبةينةوة كة  لةةة ليذ بةةةِرَيزان  بةةؤ  سةةوثامسان  يةَةز و  طةةةَل ِر لة

تةةريش  نةةدةكانس  نةةة تايبةةة يةةي و ليذ نةةةى دارا بةةردوودا ليذ نةةس ِرا لةةة ِرؤذا كةةة  سةةتان،  لةةةمانس كورد يةةس ثةر دارا
ئةةةوةى  بةةؤ  نةةةوة  ضةةةيةك بدؤزي ضةةؤن دةر كةةة  كةةرد  ئةةةوةمان دة شةةةى  هةموومان سةرقاَلس ئةوة بووين طةنطة

كةةراوة، 70سةر كةم كردنةوةى ئةم ِرَيذةية، بؤية ئةم ِرَيذةية هةموو المان ِرَيك بكةوين لة يةةارى  كةةة د % يس 
كةةة  كةةة  مةةة ثرؤذةية بةةةَلكو ئة يةةة،  نةةدةكان ني نةةة تايبةةة لةةةمان و ليذ ئةمة بريوبؤضوونس ليذنةى دارايي ثةر

كةةةي شةةتيوانس دة بةةؤ لةاليةن حكومةتس هةرَيمس كوردستانةوة نَيردراوة، ئَيمةش لة ثةرلةمانس كوردستان ث ن 
يةَةذةى  يةةة ِر كةةات، بؤ سةةةرؤكايةتس 70ئةوةى هةنطاوى ضاكسازى دةست ثَس ب كةةان لة لةةة باآل شةةينس ث بةةؤ خانةن  %

كةةةم  هةرَيم تاكو بةِرَيوبةرى طشتس ِرَيذةيةكس زؤرة ثشتيوانس ئةو بؤضوونة دةكةين كة ئةم ِرَيذةية دةبَيـت 
تةةةى % تَيثةِر نةكات، هةروةها سةبار50بكرَيتةوة، بةشَيوازَيك كة  ةت بة خاَلس سَييةم، ئةو سَس ساَلس خزمة

ئةةةو  هةةةروةها  تةةةوة،  شةةينس بطرَي يةَةذى خانةن لةةة تو بةةةران  تةةةواوى فةرمان كةةة  كةةةم  كةةرَى داوا دة هةةةذمار دة كة 
كةةة  كةةارين  سةةاية داوا ئةةةم يا نةةس  بةةةجَس كرد جةةَس  ضةةَيوةى  لةةة ضوار تةةةوة  يةةان دةطةرَي تةةةوة  كةةة دةمَينَي ثارةيةى 

سةةتية مووضةى خانةنشينس ثَس زياد ب خةةاوةن ثَيداوي يةَةذى  كرَى، خانةنشينس مةدةنس و هةروةها مووضةى تو
 تايبةتةكان بكات و  ثَيويستيان ثَيية، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 ين خان فةرموو.ريبةَلس كاتةكةت تةواو بوو، ش
 ين امني عبدالعزيز:ريبةِرَيز ش

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
مةةاددةى لةةة  سةةاية  ثةةرؤذة يا ئةةةم  يةَةس  بةةة ث يةةارة  طةةةجنَيتس دا ( 7) د مةةةنس  لةةة تة كةةان  لةةة باآل كةةة ث نةةة  طةةة ثَيدا ِرَي

يةَةت  خانةنشني بكرَين بة اختيار، بؤ منوونة من نوَينةرى طةمل بة ئةركَيكس كاتس كة با بَلَيني ضوار ساَل دةب
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كةةر شةةني ب جنةةةوة خانةن مةةةنَيكس طة خةةؤم ِرةد بؤ بة مووضةيةكس زةبةالح بة تة شةةينس  يةَةرةوة خانةن مةةن ل َيم، 
بةةة  شةةم  مةةةوة و ثابةندي بةةوون ِرةد دةكة شةةني  مةةةى كةخانةن ئةةةو فؤر نةةةوةى  دةكةمةوة ثابةنديشم بة ثِركرد

تةةةواو  بةَلَينس خؤمةوة، ثَيشنياز دةكةم خانةنشينس ثلة بااَل ثةةاش  كةةانيش  هةَلبوةشَينرَيتةوة، خاوةن ثلة باآل
شةةينس بوونس ئةركةكةى بطةِرَينةوة سة يةَةوان خانةن لةةة ن كةةةين  بةةةراورد ب طةةةر  ر وةزيفةى ثَيشووى خؤيان، ئة

ثةةرؤذة  ئةةةم  ئةةةوةى  حةةوكمس  ثلة باآل و خانةنشينس شارستانس بةداخةوة جياوازيةكس زؤر بةدى دةكرَيت، بة 
بةةةت  ياساية ناوةرؤكةكةى ضاكسازيية و ثَيويستة هاوسةنطس مووضة لةم ثرؤذةيةدا جَس بةجَس بكرَى، بة تاي

هةزار دينار كةمز ( 500) بوارى خانةنشينس شارستانس كة كةمزين مووضةى خانةنشينس شارستانس لة لة
بةةةرثا  سةةتس  نةبَيت، بؤ ئةوةى دادثةروةرى بضةسثَيت لة بوارى خانةنشينس، خانةنشينس ثلة باآلكانيش تا ئا

كةةةى  كةةة ِرَيذة كةةان15بوونس عةدالةت كةم بكرَيتةوة  سةةتة دادوةرة يةَةت، ثَيوي شةةتس  % ب كةةارى ط نةةدامانس داوا ئة
لةةة  بةدةر نةبن لةم ثرؤذة ياساية بة هةمان ئةم ياساية خانةنشني بكرَين، ئةطةر يارمةتيم بدةى، ثشتطريى 
ِرةئس كاك علس و كاك عبدالستار و كاك جالل دةكةم بة هةَلطرتنس بِرطةى دووةم و ضوارةمس ئةم ماددةية و 

بةةؤ ثشتطريى لة شايان خان و طولستان خان دة كةم كة ياسايةكس يةكطرتووى خانةنشينس بهَينَيتة ثةرلةمان، 
 ئةوةى جياوازى لة نَيوان ضينايةتس ياخود يةكسانس و عةدالةت.

 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسن/ سةرؤكس ثةرلةمان:

 تةواو شريين خان سوثاس، كاك شوان فةرموو.
 بةِرَيز شوان كريم حممد:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
شتس بةِرَيزان كاك عبدالستار و كاك علس محة صاحل و كاك  ال و كاك ئومَيد دةكةم، هةروةها ثَيشنيار ثاَلث

شةةينس تةةةوة خانةن كةةةم دةكرَي كةةان  لةةة باآل لةةة ث يةةةى  بةةِرة ثارة ئةةةو  بةةؤ ( 220) دةكةم  يةَةـتةوة  بةةةرز بكر هةةةزار 
كةةةم يةةةنس  نةةدامان  (350) ال كةةةم ئة ضةةةى  نةةار، موو كةةرَى، 100هةةةزار دي يةةاد ب سةةاية % ز ئةةةو يا يةةة  حةةةق وا

تةةر  ئةةةوانس  بةةن،  بةةةدةر  سةةاية  لةةةو يا يةةات  مةةةى جينا نةةةى مةحكة لةةةو حاكما طةةة  تةةةوة، ج مةةةكانيش بطرَي حاك
 بطرَيتةوة، سوثاس.

 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسن/ سةرؤكس ثةرلةمان:

 سوثاس، جوان خان فةرموو.
 بةِرَيز جوان يونس حممد:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

مةةاددةثَيش ئةوةى بَي لةةة  يةةة  كةةةتَيبينم هة نةةةى  ئةةةو خاآل سةةةر  كةةو ( 7) مة  كةةةم وة يةَةوة ب سةةس ل كةةة با خةةاَلَيكم 
 نوقتةى نيزامس، .......... .
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

مةةاددةى  بةةة  نةةدى  ئةةةوةى ثةيوة كةةة  خةةؤت ب سةةةى  تةةةنها ق بةةة  يةةة،  7ناتوانس نوقتة نيزامس قسة بكةى  ةوة هة
 فةرموو.

 َيز جوان يونس حممد:بةِر
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

شةةينس  (2) من لةطةَل ئةوةم كة بِرطةى( 2) بِرطةى( 7) لة ماددةى سةةس خانةن البربدرَيت لةو ماددةية، كة با
سةةبيلس  (220) دةكةين كة كةمزين ِرَيذةى نةةةوة يف  كةةةم دةكةي كةةان  لةةة باآل شةةينس ث ئةةةو خانةن مةةة  هةةةزارة ئَي

بةةؤ ئةوةى دواى ئةوة حكو تةةةوة  كةةة دةطةرَي يةةةى  لةةةو ثارة تةةر  شةةينةكانس  كةةات و خانةن خةةؤى ب شةةتنس  مةت داِر
% يةى كة ديارى كراوة بؤ خانةنشينس ثلة باآلكان زؤر زؤرة 70حكومةت زيادى بكات، بؤية ثَيمواية كة ئةو 

ساَلة دةكات كة  باسس ئةو سَس (7) لة ماددةى( 4) % تَيثةِر نةكات، ئةوة خاَلَيكيان، خاَلَيكس تر بِرطةى50لة 
سةةس دادوةرى ( 15) ساَل خزمةتةكة نةطةيشتة (15) ئةطةر هاتوو كةةة با يةَةرة  مةةة ل ساَل سَس ساَلس دةدرَيتس ئَي

تةةةواوةتس  دةكةين، ئةو سَس ساَلة بؤ بةخؤِرايي خبرَيتة سةر خزمةتس فةرمانبةران، دةبَس سَس ساَلس خؤى بة 
 رَيت، سوثاس.بة خزمةتس فعلس تةواو بكات، ئينجا خانةنشني بك

 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسن/ سةرؤكس ثةرلةمان:

 كاك مةم فةرموو.
 بةِرَيز مم بورهان حممد قانع:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
يةةةكس  من لة ماوةى ئةم دوو دةقيقةدا ِرَيطةم بدةى ثَيش ئةوةى قسة لةسةر ئةم ياساية بكةم، ِروونكردنةوة

 .هةر ثةيوةندار بةو مةسةلةية.... 
 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسن/ سةرؤكس ثةرلةمان:

 فةرموو. قسة دةكةين، (7) بة تةنها لةسةر ئةو ماددةية، كاك مةم بة تةنها  لةسةر ماددةى
 بةِرَيز مم بورهان حممد قانع:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
شةةةيةكس هاووآلتي( 7) بةَلَس لةسةر ماددةى بةةة كَي سةةتمةوة  عةةةن يدةيبة كةةةوة، تةب ضةةوارةم ة هةةؤمس  لةةة ن مةةة  ئَي

سةةاى ( 30) باجيةكمان هةية ضايضيية نزيكةى ئةةةم يا نةةس وت  بةةة م شةةتنةكة  ثةةَيش داني ساَل خزمةتس هةية، 
خانةنشينية ضس ىَل دَيت؟ دةتوانني ئَيمة بة ضةند خانةنشني دةكرَيني، يةعنس مة وعةيةك مناَلس هةية 

كةةس ساَل خزمةت بة دوو سةد ( 30) باجيةكس لةو شَيوةية بة هةزار خانةنشني بكرَيت، بةِراستس ئةوة ترؤث
جا قسةكةى من لةسةر ض شتَيكة دةيطرَيمةوة بةسةر مةسةلةى عةدالةت و ئةم  ،ناعةدالةتة كة من دةيبينم

مةةن  كةةرَى  ثةةةروةرى ب نةةةوَى داد طةةةر مبا سةةاية ئة ئةةةم يا لةةةناو  كةةات،  سةةاية داواى  دة ئةةةم يا كةةة  يةةةى  دادثةروةر
ضةةوونة نةةزمن، ثشتيوانس لة هةموو بؤ لةةة  سةةتم ث نةةةوة مةبة بةةة داواى لَيبورد نةةزمن  لةةة  نةةةى ث كةةةم ئةوا كان دة
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كةةة  شةةاييةى  ئةةةو بؤ ئةةةوةى  بةةؤ  نةةةوة،  بةةةرز بكرَي يةةةكجار زؤر  يةةةك  ئةوانةى مووضةكانيان نزم دةبَس بة ِرادة
كةةةم  شةةينيةكانيان دا  لةةة خانةن مةةةكان  ضةةة نز بةةةرزةكان و موو ضةةة  بةةةرزةكان و موو لةةة  يةَةوان ث لةةة ن يةةة  هة

كةةةين، بكرَيتةو سةةتةقينة ب ة، هةتا ئةو سثةيسة كةم بكرَيتةوة ئةو كاتة دةتوانني قسة لةسةر دادثةروةرى ِرا
كةةةم  جةةودت دة شةةَيركؤ   لةةةمانتار د. ضةةوونةكانس ثةر لةةة بؤ شةةتيوانس  مةةن ث بة نيسبةت بِرطةى دووةم، تةبعةن 

بةةة هةروةها خاتوو سةرضنار و هةروةها كاك ابوبكر ئةوةى كة ثةيوةندارة بة مةسائيلس  بةةَس  خانةنشينس دة
لةةة  شةةَيكس زؤرى  ثَيس ئةو سيستمة بَس، ئةمةوَى ثَيداطرى دةكةم لةسةر ئةوةى دةبَس بة ثَيس عرياق بَس كة بة

هةةاتووة  كةةةم دا  خةةاَلس ية لةةة  كةةة  يةةةى  ئةةةو ِرَيذة سةةةر  يةةة، لة لةةةتس تيا ثةةةروةرى و عةدا ضةةةندَيكة 25داد  %
كةةرد  شةةنيازيان  كةةةم ب15ثَي مةةة  كةةةم ئة شةةنياز دة مةةن ثَي بةةؤ %  تةةةوة  طةةةر 5كرَي ضةةةية ئة ئةةةم موو يةَةت %5  % ب

لةةةم  تةةةنيا  لةةةمانتار  يةةر و ثةر نةةة وةز بةةؤ منوو شةةينس  تةةة5خانةن سةةاآلنس ( 400) % دةكا تةةر  نةةار دوا هةةةزار دي
يةَةك  ئةةةوة خاَل خزمةتس بؤ هةذمار دةكرَيت، ئةوة بةشَيك لةو سثةيسة كة ئاماذةم ثَيس كرد كةم دةكرَيتةوة، 

طةةةى( 4) مةوَى ئاماذةى ثَس بكةم بة نيسبةت بِرطةىخاَلَيكس تر ئةوةى كة من دة لةةةناو بِر دا ( 4) بةِراستس 
يةةة و ( 12) لة ئةو خاَلةى كة دةَلَس دةبَس ساَلس هةبَس و ئةبَس سَس ساَلس بؤ هةذمار بكرَى، ثَيمواية موجامةلة

مةةةجاىل  ئةوة بنةماى، ئةم سَس ساَلةش نةهَيَلرَيت، بة نيسبةت مووضةى خانةنشينس ثةرلةمانتار ضةةةندة  تا 
شةةني، ( 45) ساَل و( 15) تياية ئةوانةشس كة موستةحةقن سةةاى خانةن يةَةس يا بةةة ث كةةة  بةةَس  تةةةواو كرد سةةاَليان 

 ضةند مةجاىل تيا هةية كةم بكرَيتةوة، من ثشتيوانس دةكةم و سوثاستان دةكةم.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك كاروان فةرموو.
 َيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:بةِر

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
هةةةرَيمس  لةةة  شةةتووة  بةةةجَس هَي قةةةيرامنان  كةةة  يةةة  مةةةنَيكس زؤر ني سةةتادا تة لةةة ئَي طةةادارين  هةةةموومان ئا كةةو  وة

هةةةوَل  ،كوردستان و دؤخَيكس ناهةموار لةثَيشة وةكو رةفيقةكامن ثَيشز باسيان كرد سةربارى ماندووبوون و 
جةةؤش و  نةةدةكانو  نةةة تايبةةة يةةي و ليذ نةةةى دارا بةةةتس ليذ بةةة تاي يةةةنَيك  هةةةموو ال شةةس  ثةةرؤذة  ،خرؤ بةةةم 

مةةن  نةةةش  سةةةربارى ئةما تةةةوة،  ياسايةوة  توانرا زؤربةى زؤرى خواستس طةىل كوردستان لَيرةدا جَيطةى بكرَي
مةةاددةى لةةة  طةةةى دووةم  يةةة و بِر( 7) وةكو خؤم وةكو ثةرلةمانتارَيك هَيشتا باوةِرم واية كة بِر يةةةكس زيادة طة

سةةتا  كةةة ئَي ئةةةوةى  ناعةدالةتيةكس يةكجار زؤر لة ثرؤذة ياسايةكةدا بةدى دَينَيت، بةو ثَييةى كة مووضةكان 
هةزار دينار ثَيمواية نا  (250) % و هةروةها ئاسايشَيكس هَيزةكانس ناوخؤ بة70وازحة و وجودى هةية، بة 

نةةس عةدالةتية، يةكجار زؤرةو ثَيمواية لة هةمان ك سةةتةبةر كرد بةةؤ دة يةةةكجار زؤرة،  يةةةكس  مةةة جياواز تةةدا ئة ا
مةةن  سةةةرةتا دا  لةةة  هةةاتووة  سةةايةكةدا  سةةةرةكيةكانس يا جنةةة  لةةة ئاما يةةةكَيك  كةةو  ثةةةروةرى وة لةةةت و داد عةدا

 سةرلةبةرى ماددةكة ِرةد دةكةمةوة، لةطةَلس نيم بة هيض شَيوةيةك، زؤر سوثاس.
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 مان:ن/ سةرؤكس ثةرلةبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك طؤران فةرموو.
 بةِرَيز طؤران عمر علس:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
ثشتطريى لة وتةكانس بةِرَيز مامؤستا عبدالستار  ،وضةى خانةنشينس ثلة باآلكان( بؤ ِرَيذةى مو7) لة ماددةى

كةةة  و كاك علس محة صاحل و كاك  ال دةكةم، هةروةها ثشتطريى بةِرَيز كاك ئومَيد خؤشناو لةةةوةى  كةةةم  دة
يةةان  كةةة توانا يةةةى  بةةةو ِرادة كةةة  كةةةين  مةةةت دة خانةنشينس ئةوانةى كة خانةنشينيةكةيان كةمة، داوا لة حكو
ئةةةم  نةةا  تةةة  ئةةةويش بكرَي يةةوادارم  كةةان ه شةةينس دادوةرة ضةةةى خانةن بةةؤ موو هةةةروةها  كةةةن،  يةةادى ب يةةة ز هة

شةةتطريى ثرؤذةيةوة و ثشتطريى لة وتةكانس بةِرَيز د.شَيركؤ جودت دةكةم لة هةةةروةها ث لةةدين،  حمةةس ا طةةةَل د.
بةةؤ  يةةة  لةةةم ثرؤذة كةةرَى  فةةة ب كةةة ئيزا يةةةك  نةةس ماددة فةةة كرد بةةؤ ئيزا كةةةم،  مةةد دة بةةان حم كةةاك دا بةةةِرَيز  لة
نةةانس  بةةؤ هَي كةةةم  شةةايان دة بةةةِرَيز د. شةةتطريى  هةةةروةها ث كةةان،  لةةة كؤمثانيا مةةةت  قةةةرزى حكو نةةةوةى  وةرطرت

لةةة وةزي سةةةرجةم ث شةةينس  يةةةكطرتووى خانةن سةةايةكس  كةةرَين و زؤر يا شةةني ب سةةتم خانةن يةةةك سي بةةة  يةةةكان  ف
 سوثاس.

 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسني/ سةرؤكس ثةرلةمان:

 سوثاس، طوليزار خان فةرموو.
 بةِرَيز طليزار رشيد سندى:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

ئةةةم مةسةلةى ضاكسازى مةسةلةيةكس زؤر طرنطة، ثةيظةكة لةسةر زارى هةمس خةَلكَيت كوردستانَس ه يةةة،  ة
ئةةةو  ئةةةظرؤ  كةةةين،  سةةازى د يةَةذين ضاك دشَيت بَيذين ِرؤذانة وَى بةحسَس تَيتة كرنَس ئةظة ضةندين ساَلة ئةم ب
بةةةينا  لةةةتيي  سةةثينني، عةدا كةةةين و بضة سةةةر ب سةةت بة ثةةرؤذَى دا  دة ظةةَس  سةةازيي ل ئةةةم ضاك يةةة  يةةا هةندَي رؤذا

لةةةتيَي بةرج كةةةين، عةدا سةةتة ب ئةةةم بةرجة مةةاعس  ئةةةظرؤ كؤمةآليةتيا و ئيجت ئةةةو ِرؤذة  ئةةةظرؤ  كةةني،  سةةتة ب ة
ظةةة  دظَيت ئةم هةمس يةك دةست و ب شةفافيةت و بة عةدالةت  و بِراستس و درستس ئةم عةدالةتَي بزظرينة
كةةاك  يةَةدى و  و خةَلك باوةِريا خةَلكس ب حكومةتَس و ثةرلةمانَس بزظريتةظة، ئةز تةئيدا ئاخافتنَيت كاك ئوم

 .علس و كاك عبدالسالم دكةم، سوثاس
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك عبدالسالم فةرموو.
 بةِرَيز عبدالسالم عبداهلل حسن:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
سةةتار،  كةةاك عبدال لةةس و  كةةاك ع كةةاك  ةةال و  وَيِراى ثشتطريى تةواوم بؤ بؤضوونةكانس بةِرَيزان كاك ئومَيد و 

يةَةرةدا لةبةرئةوةى ئَيمة ئاماجنمان  يةةة ل يةةة، بؤ لة و ثرؤذة ياسايةى ضاكسازية دا تةحقيق كردنس دادثةروةري
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شةةينس  كةةان و خانةن لةةة باآل شةةينس ث يةَةوان خانةن لةةة ن كةةة  يةةة زؤرةى  ئةةةو جياواز كةةةوا  كةةةم  شةةنيار دة مةةن ثَي
نةةاوخؤ و  فةرمانبةران لة ثلة طشتيةكانس وةزيفة لةسةر ميالكس شارستانس و سةربازى و هَيزةكانس ئاسايشس 
ثَيشمةرطة دا هةية نةمَينَيت، منيش ثَيشنيار دةكةم مووضةى هةموو زةميلةكامن هاوثيشةكامن بة منيشةوة 

طةةةى مةةاددةى (4) سفر بكرَيتةوة و مانطانة ئابوونةيةكيش بدةين بة وةزارةتس دارايس، ئاماذة بة بِر ( 7) لةةة 
ئةةةو كة هةةةموو  يةةة  ئةةةم ماددة مةةةكانس  كةةة حوك هةةاتووة  سةةايةكة دا  طةةةى ثةةرؤذة يا لةةة بِر كةةة  تةةةوة  سةةانة دةطرَي

بةةوون و  شةةني  سةةاية خانةن ئةةةم يا بةةوونس  بةةةركار  يةكةمس سةرةوةى ئةم ماددةية ئاماذةيان ثَيدراوة، لة ثَيش 
شةةينيان  مةةةتس خانةن كةةة خز شةةيان  بةةؤ ئةوانة سةةاية،  ئةةةم يا مةةةكانس  طةةةَل ئةحكا طةةوجنَينن لة ثَيويستة خؤيان ب

سةة( 15) نةطةيشتووةتة كةةةيانساَل ئةوا تاوةكو سَس  سةةةر خزمةتة تةةة  مةةةنس  ،اَل دةخرَي نةةة تة ئةةةوةى بطة بةةؤ 
عةةامس  بةةدةئَيكس  لةةةمان، مة خانةنشينس، بة مةرجَيك بِرى خانةنشينس ئةو ماوةية بدات، بةِرَيز سةرؤكس ثةر

لةَةَس ) كةةة دة يةةة  لااى املا ااي(،قانونس هة قااانون ع ساارى ال يةةةك  الت لةةة  طةةة  بةةردوو، ج بةةؤ را تةةةوة  سةةا ناطةِرَي تةةا يا وا
يةَةت، اذا كان القانون اصلح للمتهم( ، )ئيستسنا نةبَس واتا ئةطةر ياسايةكة دةرضوو لة بةرذةوةندى موتةهةم ب

سةةا  شةةز يا كةةة ثَي شةةينانةى  ئةةةو خانةن يةَةت  كةةة دةكر تةةةكان داوة  كةةان و تايبة ياسا ثَيشز ئةو مافةى بة ثلة باآل
بةةةورة د سةةةتا  ب يةةَةت ئَي بةةةون، ناكر كةةةة ب سةةةةرى كةَلة مةةةاددى لة سةةةةرى  يةةَةداون ئة كةةةةم حةةةةقس ث تةةةؤرة ثةيامة ك

فةةس  عةةاتس زرو ئةةةوةى مرا بةةَي  يةَةت  قةةة برِب ئةةةو حة سةةةر  تةةو يةك سةةايةك بَي مةةة يا نةطةياندووة، ناكرَيت ئَيستا ئَي
ماددى و مةركةزى و ئةسةريان بكرَيت دةكرَيت، باشز واية عةدالةتس زياتريشس تَيداية كة بَلَيني  لةمةودوا 

 ةجعس نةبَس، زؤر سوثاس.خانةنشينس بوون نةما قةتعيةن، بةآلم ئةسةرى ر
 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسن/ سةرؤكس ثةرلةمان:

سوثاس، ئةو مةبدةئةى جةنابت باسس دةةكةى ئةوة بؤ قانونس جينائية لة دةستوورى عرياقس دا بة وازحس 
نةةة ،هاتووة بةةة  نةةة صقةوانني ئةسةرى رةجعس نابَيت طةر  قةةانو صنةةةبَس،  بةةة  ئةةيال  يةةة و  بةةة وهة مةةةش  ن ئَي

 ن ئةسةرى رةجعس دادةنَيني، مذدة خان فةرموو.وقانو
 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

بةةردن و  ئَيمة ئةمرؤ هةموومان كة لَيرةين خةَلك ضاوَيكس زؤرى لةسةر ئةم ثرؤذةى ضاكسازيية هةية كة ال
وةكيل وةزير سةرؤكس هةرَيم و  رةد كردنةوةى خانةنشينس ثلة باآلكانة هةم لة وةزير و هةم ثةرلةمانتار و

جَيطرةكةى و ئةوانةى كة ناوى ثلة تايبةتيان هةية، ئَيمة ثَيشنياز دةكةين كة خانةنشينس ئةمانة نةمَينَس، 
غةةدا كةةو بة مةةةن وة مةةةرجس تة مةةةت و  سةةاآلنس خز هةةةبَس، ( 15) سةةاَل و( 45) جطة لةوةى كة  مةةةت  سةةاَل خز

ةكس زؤر هةية لة نَيوان خانةنشينس يزؤرة نةبَس، ضونكة جياوازيئةويش ِرَيذةكةى كةم بكرَيتةوة بةو ِرَيذة 
بةةِرة  بةةةو  شةةَيوةية و  بةةةم  كةةة  نةةةكات  بةةوَل  يةةذدامنان ق لة هةرَيمس كوردستان دا، بةِرَيزان ئَيمة دةبَس خؤمان و
كةةة  شةةمةرطةيةى  ئةةةو ثَي كةةردووة،  ثةةةروةردة  كةةةمنس  سةةتايةى  ثارة زؤرة ثلة باآل خانةنشني بكرَيت، ئةو مامؤ

نةةةى سةةنط شةةَيك و ئةوا يةةاخود ئاساي يةَةت  شةةني بكر كةةةم خانةن كةةس  بةةة بِرَي ئةةةو  يةةة  نةةاح ني يةةة طو لةةة وة بةةة طو س 
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هةزار كةم ئةندامَيك كة تواناى كاركردنس نيية، بِرة ثارةيةكس كةم طوناح نيية ( 220) هَيزةكانس ناوخؤ بة
نةةةمَي ئةةةوة  كةةة  كةةةم  لةةة ئةوان ئةوةندة وةربطرن و ئَيمة ِرَيذةيةكس زؤر، داوا دة شةةَيكس زؤرى  بةةةِرَيزان بة نَس، 

يةةة،  بةةةرهَينس تَيدا يةةة، وة شةةس تَيدا كةةارى با يةةة،خاوةن  كةةؤى تَيدا سةةتاى زان يةةة، مامؤ ثةرلةمانتاران دكتؤرى تَيدا
كةةانس  هةية كؤمثانياى حةج و عومرةى هةية، هةية مامؤستاى جاميعةية، دةتوانن ئةمانة بضنةوة سةر كارة

بةةوون، خؤيان، بةشَيكس زؤريان كة وةزيفةى  حةةزب  ضةةةخؤرى  حزبيان هةية ثلةى حزبيان هةية، ثَيشز موو
كةةانس  سةةةر كارة ضةةينةوة  تةةوانني ب هةةةموومان دة يةةة  سةةتم ئةوة يةةة، مةبة يةةةنَيك ني هةةيض ال لةةة  مةةن ِرووم  يةةة  تكا
هةةيض  مةةةزراوم،  ضةةوويةكس دانة مةةن دةر نةةةبووة،  كةةارَيكم  هةةيض  خةةؤم  ثَيشوومان، من كة كاتَيك ئةوة دةَلَيم بؤ 

شةةنياز  كارَيكم نيية، مةةن ثَي تةةؤرة،  بةةورة دك هيض ثَيشينةيةكم نيية، عةفو دوو دةقيقةكةم تةواو نةكردووة، ب
لةةة  بةةةدةر  نةةةمَينَس  بةةاآل  لةةة  شةةينس ث كةةةين خانةن كةةة داوا دة دةكةم، ئةو بِرة ثارةيةى كة لة خانةنشينس ئَيمة 

مبةةةزر ثةةَس دا مةةةزراوى  ضةةووى دانة سةةةندوقَيكةوة دةر تةةة  مةةةن، بكرَي مةةةت و تة بةةةرى سةةاآلنس خز َى، فةرمان
بةةةو  سةةةبارةت  يةَةت،  ثةةَس بطؤِردر هةةةذارةى  ضةةينة  طرَيبةستس ثَس دامبةزرَى، مووضة و ذيانس ثَيشمةرطة و ئةو 

 فؤرمة بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان، ............ .
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 هيض فؤرمَيكمان نيية مذدة خان، فةرموو.
 ود حممد:بةِرَيز مذدة حمم

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
مةةزاى  كةةةس مب ئي كةةةم  مةةادةم ية نةةدرَيت، ئا قةةانونس داب سةةايس و  شةةَيوةيةكس يا بةةة  يةَةك  من ثَيشنياز دةكةم فؤرم
مةةة  كةةة ئَي خةةةَلك  بكةم، بؤ ئةوةى هةموومان شكؤيةكس جوان بؤ ئةو ثةرلةمانة بطَيِرينةوة، بيسلةمَينني بؤ 

سةةوثاس، بؤ ماف و ئيمتيازاتس خؤمان نةهات ووين، هاتووين داكؤكس كارى سةرسةختس مافةكانس خةَلك بني، 
خةةةَلك  كاظمببورة ثشتطريى قسةكانس د. سةةلةحةتس  لةةة مة كةةة  شةةس  ئةةةو بةِرَيزانة هةةةموو  و كاك كاوة دةكةم، 

 قسة دةكةن، يةعنس ئةوانةى كة لةطةَل ئةوة دابوون كة خانةنشينس ثلة باآل نةمَينَيت، سوثاس.
 از فايق حسن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيو

 هةموو لة مةسلةحةت قسة دةكةن، باشة سوثاس، كاك ياسني فةرموو.
 :خضر طهبةِرَيز ياسني 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
يةَةت  سةةتا ب نةةدةَلس ئَي سةةاَل طة سةةس  كةةةم، دواى   سةةتان دة هةةةرَيمس كورد مةةةتس  لةةة حكو شةةس  سةةت خؤ مةةن دة يةةارة  د

بةةة ضاكسازى بكات، بةآلم بةِراستس خو شك و برايان ئةطةر ئَيمة مبانةوَى ئةو ضاكسازيية بكةين بة فةوزا و 
نةةاو  فةرتةنة نابَس، دةزانس ئةطةر ئاطاتان ىَل بَس لةناو بازاِرى من تاقة ئةندام ثةرلةمامن كة ِرؤذانة دةضمةوة 

 ... .بازاِرى ثياسةى لةطةَل خةَلك دةكةم، دةزانس خةَلك ثارةى بةرميلة نةوتَيكس نيية، ......
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 خةَلكس تريش دةضَيتة بازاِر كاك ياسني تكاية، واز لة يةكزى بَينن بةس باسس خؤتان بكةن، فةرموو.
 :خضر طهبةِرَيز ياسني 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
تةةة ئةةةو حكومة لةةة دذى  ثةةةجنا و دوو رؤذ  لةةةمان،  مةةة ثةر ئةةةوةى بَي ثةةَيش  طةةةر  مةةن  مةةة، ئة جةةادة بوو سةةةر  لة

شةةك و  كةةو خو هةةةموومان وة مةخسةد ئةوةية، من دةَلَيم ئةو ثرؤذةية مادام هاتووة لة خزمةتس ميللةت داو 
بةةوو  يةَةزار  سةةتان ب برا با بةِرَيس بكةين بؤ ئةوةى بتوانني خزمةتس طةل و نيشتمانس ثَس بكةين، خةَلكس كورد

شةةس و  بةةَس مةعا لةةة  نةةانس  بةةَس  لةةة  ئةةاوى  بةةَس  خةةاوةن لةةة  شةةةهيدين و  خةةاوةنس  هةةةموومان  هةةةر  شةةةِرى،  لةةة 
شةةنيارى  كةةةم ثَي ثَيشمةرطةين، يةعنس با برايةتس بِروات، ثَيشنيارى من ئةوةية بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان، ية
ئةةةو  سةةيةك  يةةةنَيكس سيا هةةةر ال يةةةن  كةةراون، لةال شةةني  خةةاص خانةن قةةرار  بةةة  كةةة  سةةانةى  ئةةةو كة يةةة  مةةن ئةوة

شةةَيتةوة شةةينية هةَلوة شةةنيارى خانةن نةةني؟ ثَي طةةةَل دا بةةؤ لة بةةةِرَيزةكان  يةةة دادوةرة  مةةم ئةوة شةةنيارى دووة ، ثَي
لةةة جةةا ( 500) سَييةمم ئةوةية كة كةمزين مةعاش كة كةسَيك خانةنشني دةكرَيت  نةةةبَس،  كةةةمز  هةةةزارى 

يةةا  يةةا ج بةةة ج كةةةس  كةةة زؤر  يةةة  جةةةمم ئةوة شةةنيارى ثَين يةةةتس، ثَي كةةةيفس خؤ كةةات  كةةس دة ضةةؤن ِرَي مةةةت  حكو
 ني كراوة كةس نازانَس هةر يةكةو بة ثلةى باآل ...... .خانةنش

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:ِرَيز د.ِرَيواز فايق حسبة

 بكة، فةرموو.( 7) كاك ياسني باسس ماددةى
 :خضر طهبةِرَيز ياسني 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
هةةةم ئةةةو  سةةة و ئةوة هةمووى تَيداية من ناضمة سةر ماددة بة ماددة، بةِراستس، يةعنس  هةةةر كة نةةة  وو ماددا

هةةةر  يةةة  شةةةم ئةوة شةةنيارى شة كةةةم، ثَي كةةةى دة خةةودى ثرؤذة سةةس  مةةن با يةةة،  ئةةةو ماددة يةةة و  ئةةةو ماددة لةَةَس  دة
 كةسَيك كة خانةنشني كرا، دواية وةزيفةيةكس ديكةى نةدرَيتَس، ........ .

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةةة ئَيمة بة طوَيرةى ثةيِرةوى ناوخ بةةن  نةةد  بةةَس ثابة ؤ كاك ياسني ماددة، ماددة طفتوطؤ دةكةين، جةنابتان دة
 لةوة زياتر نابَس هيض شتَيك بَلَين، سوثاس، تةواو فةرموو.( 7) ناوةِرؤكس ماددةى

 :خضر طهبةِرَيز ياسني 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

، كاك علس و كاك عبدالستار و كاك باشة مشكلة نيية، زؤر قسةيان كرد، بةس ثشتطريى ئةو برادةرانة دةكةم
 ئومَيد خؤشناو و ئةو بةِرَيزانة، سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك سؤران فةرموو.
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 :سعيد بةِرَيز سؤران عمر
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
كةةة( 7) بة نيسبةت ماددةى شةةتيوانس ِراية طةةةَل ث هةةاوِرام لة كةةةم،  طةةةى ية حمةةس بِر كةةاك د.  شةةَيركؤ و  كةةاك د. ى 

خةةَل  ئةةةوانن دا لةةةى  بةةة ث نةةةى  مةةةنس دادوةرى و دادوةران و ئةوا سةةةرؤكس ئةجنو كةةة  ئةةةوةى  بةةؤ  كةةةم  الدين دة
ئةةةوان  بكرَين، هةرضةندة بة ثَيس ئةوةى كة من دةستم كةوتووةئةو ذمارانةى لةسةر مووضةى خانةنشينس 

كةةةمس ئةجن سةةَيكس  تةةةميزندةوترَيت بةرزترينيان كة ضةند كة طةةاى  مةةةنس داد يةةان (9) و ئةةةوانس تر نةةة،   مليؤ
بةةؤ ( 4) بةةاآل  لةةة  ضةةةى ث يةةةى موو ئةةةو ِرَيذة نةةةوةى  كةةةم كرد مليؤن و نيوة، بةآلم بؤ بةشدارى لة ضاكسازى و 

طةةةى دووةم  بةةة بِر سةةةبارةت  ئةةةوانيش،  نةةةوة  ئةةةوة رةد ناكة كةةة  يةةام  مةةن دَلن كةةة  ئةوةى ئةوانيش بةشدار بن 
هةةاوِر نةةيش  سةةَييةم، م كةةة خةةاَلس  كةةة ِرَيذة نةةةى  لةةةمانتارة بةِرَيزا ئةةةو ثةر هةةةموو  طةةةَل  ثةةةِرَى 70ام لة تةةَس نة  %
طةةةى ( كة دةَلَس4) بَيتةوة بؤ خوارةوة، بِرطةى  حوكمةكانس ئةم ماددةية ئةو كةسانةش دةطرَيتةوة كة لة بِر

تةة (،2) ى ماددةى( 1) مةةن واى ىَل  تةةةوة،  بةةةرانيش دةطرَي تةةة فةرمان هةةاتوون، كةوا شةةتووم، ئةم ماددةية  َس طةي
طةةةى يةَةت بِر مةةادام دةَل نةةةوة،  كةةة ( 4) ئةطةر وا نيية داوا دةكةم لة وةزيرة بةِرَيزة ثةيوةندارةكان وةآلمم بدة

دةَلَس ئةم ماددةية هةموو ئةو كةسانةش دةطرَيتةوة، كةواتة خةَلكس تريش دةطرَيتةوة، واتا فةرمانبةرانيش 
بةةة دةطرَيتةوة كة سَس ساَلةكةيان ثَس دةدرَى، د اواكارم بِرطةيةكس تر زياد بكرَى، بةم جؤرة ثَيشنيار دةكةم و 

طةةةى نةةدارةكان، بِر نةةة ثةيوة بةةة ليذ يةةدةم  سةةراويش دة ئةةةو ( 5) نوو شةةنايي  بةةةر رؤ سةةرَى لة كةةرَى بنوو يةةاد ب ز
كةةارى  نةةس هاو يةةاد كرد بةةؤ ز بِريارةى كة لة كةم كردنةوةى خانةنشينس ثلة باآلكان دةطةِرَيتةوة خةرج دةكرَى 

 دامان و خاوةن ثَيداويستييةكان و دةست ثَس كردنةوةى هاوكارى تؤرى كؤمةآليةتس، زؤر سوثاس.كةم ئةن
 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسن/ سةرؤكس ثةرلةمان:

 فةرموو. ظاهرسوثاس، شَيخ 
 حممد علي: ظاهربةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
ئةةةم  سةةس  مةةةبادئس ئةسا لةةة بةناوى خواى طةورة، لةبةرئةوةى لة  كةةات  ثةةةروةرى دة سةةس داد هةةاتووة، با سةةاية  يا

لةةة  يةةة  كةةة هة يةةةى  ئةةةو جياواز كةةة  تةةة دى  بةةةوة دَي ثةةةورةيش  سةةتان، داد هةةةرَيمس كورد نَيوان مووضةخؤرانس 
لةةةو  طةةةى دووةم  كةةةم بِر شةةنيار دة مةةن ثَي يةةة  تةةةوة، بؤ كةةةم بكرَي مةةةكان  مووضة لة نَيوان ثلة باآلكان و ثلة نز

بةةاس  كةةة  يةةة  ضةة70ماددة كةةؤى موو مةةة % ى  يةَةت، ئة تةةةواوى البربدر بةةة  يةةة  ئةةةو بِرطة كةةات  لةَةةكان دة ة و دةرما
تةةةوة ( 4) خاَلَيكيان، خاَلَيكس تريشيان بِرطةى سةةانةش دةطرَي ئةةةو كة دةَلَيت حوكمةكانس ئةم ماددةية هةموو 

سةةاية  ئةةةم يا بةةوونس  بةةةركار  ثةةَيش  لةةة  يةَةدراوة و  يةةان ث يةةة ئاماذة ئةةةم ماددة سةةةرةوة  كةةةمس  طةةةى ية لةةة بِر كةةة 
سةةت خانة نةةدن مةبة خةةؤ طوجنا نشني بوون، ثَيويستة خؤيان بطوجنَينن لةطةَل ئةحكامةكانس ئةم ياساية، ئايا 

مةةةتس  نةةةى خز يةةة ئةوا تةةريش ئةوة شةةَيكس  نةةة؟ بة طةةوجنَينن ئةوا لة خؤ طوجناندن لَيرة ضيية؟ ضؤن خؤيان ب
تةةة (15) خانةنشينيان نةطةيشتووةتة سةةةر خزمة تةةة  سةةاَل دةخرَي سةةَس  تةةاوةكو  ئةةةوا  ئةةةوةى  ،كانيانسةةاَل  بةةؤ 
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بةةةِرَيز  كةةةم  بطةنة تةمةنس خانةنشينس بةمةرجَيك بِرى خانةنشينس ئةو ماوةية بدات، من لَيرة ثَيشنيار دة
كةةة كةةات  لةةةوة دة تةةة ( 3) سةرؤكس ثةرلةمان، لة بةشَيكس ترى ئةم بِرطةية هاتووةو باس  مةةةت خبرَي سةةاَل خز

مةةة سةر خزمةتس ئةو كةسانةى كة مودةى خانةنشينيان تة وا كةةة ئة كةةةم  ئةةةوة دة شةةنيارى  مةةن ثَي و نةبووة، 
طةةةةر سةةةَيك ئة ئةةةةوةى كة شةةةة، لةبةر كةةةة ( 63) شةةةتَيكس با يةةةة  تةةةاوانَيكس ني يةةةةعنس ض  يةةَةت،  عةةةومرى ب سةةةاَل 

شةةتووةتة بةةةرانس ( 15) نةطةي هةةةموو فةرمان يةَةرة  كةةةم ل بةةووة، داوا دة كةةةم  سةةاَلس  سةةَس  يةةةعنس دوو،  سةةاَل، 
 ثلة باآلكانيش، زؤرسوثاس.شارستانس بطرَيتةوة ئةم بِرطةية لةطةَل 

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك مةال احسان فةرموو.
 بةِرَيز احسان حممد سليم:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

هةةةمس ( 7) بةناظس خوايي مةزن و دلؤظان، من دظَيت سةر ماددَى خةةازا  يةةةكَس/ دا كةةةم،  بةةةحس ىَل ب سَس خاآل 
بةةؤ خةَلكس كورد ستانَس ضاكسازى و نةهَيالنا طةندةَلس بوو، ئةظ ثرؤذة ثرؤذةكس نيشتمانيية، يةكةم ثَينطاظة 

تةةاة و  كةةةس و  هةةةمس  ضاكسازيي كو هةمس خةَلكس كوردستانَس د ذ ظَس ثرؤذَى وةرطرنةظة، لةوما دظَينت ئةم 
بةةاآل  ضني ل ظَس وآلتس دا ثاَلثشتيةكا ذ دَل ل ظس ثرؤذى بكةين، خاآل دوويَس/ ذ بؤ لةةة  سةةانَين ث شةةينا كة خانةن

شةةنيارةكا  شةةتيا ثَي يةَةذم ثاَلث لةةةوما دب كةةةين،  دظَيت ئةندام ثةرلةمان لظَس هؤآل ثةرلةمانس دا ل خؤ دةست ثَس ب
يةَةذا  كةةو ل ِر كةةةم  سةةتار دة سةةتا عبدال لةةس و مامؤ كةةاك ع يةَةد و  كةةات و 15كةةاك ئوم ثةةَس ب سةةت  % ى ذى 50% ى دة

لةةةمانتار  دةرباز نةبيتةظة، خاَلا سَس/ من دظَيت ئيشارةتَس ثَس بدةم، ئةو ذى ئةظةية نة بةس خانةنشينا ثةر
ئةةةز وةك  يةةاترن،  مةةة ذى ز ضةةَيت  بةةةَلكس مو يةةاترة،  بةةةرزتر و ز عةةادى  بةةةرَى  شةةينا فةرمان بةةاآل ل خانةن لةةة  و ث
مامؤستايةكس ئايينس ثَيشنيار دكةم وة يةكةم كةس مب ذ وى هؤآل ثةرلةمانَس دا شينا ئةم بَيذين خانةنشني 

شتس سَس، ضار ساآل دى و دة ساآل دى كةنطس خانةنشني مب كةرةمكةن وةرن هةر يةك ذ مة ل كيظة هاتيية ث
ثةةَس  سةةت  هةةةيظَس دة ظةةَس  سةةتةعدم ل  بةةوو مو هةةةزار  ئةز وةك مامؤستايةكس مووضةيس من مليؤنةك و شةست 

ظةةس خانة يةَةذم  كةةةين، بكةم هةفتيا بَيت ئةطةر موضَيت مة بن كةرةمكةن وةرن ثَيكظة ئةمس دب شةةينَس رةد د ن
 وةرن بَيذن مة موضةيَس خؤ ل كيظ هاتينة ب تةنَس وةرطرينةظة و زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك سيثان فةرموو.
 بةِرَيز سيثان سامل حسن:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
طةةةر من دظَيت وَى ضةندَى ديار بكةم،  7دةربارَى ماددَى  كةةةين، ئة سةةازيَس د بةةةحس ل ضاك ئةطةر راستة ئةم 

كةةة  مةةة ئةظرؤ خةةؤ دا طةةَس  كةةو دةن ظةةرين  خةةةَلكس بزة بةةؤ  يةَةدةكس ذ  كةةةين و ئوم سةةازيَي ب يةَةت ضاك مةةة دظ سةةتة  را
شةةينيا  شةةاندنا خانةن كةةةين هةَلوة نوَينةرايةتيا ل ناظ هؤآل ثةرلةمانَس كور دستانَس دا رةنطة ذ وَى دةست ثَس ب
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شةةَيو يةةةش ذ ثلةيةن باآل بة  ئةةةو كوذمة يةةت و  ضةةةندى دزظر ظةةَس  كةةو ذ  ثةةارَى  ئةةةو  يةةةكَس  بةةؤ  شةةتس، ذ  ةيةكس ط
ضةةةيَس  مةةةدةنس، موو شةةينني  ضةةةيَس خانةن سةةةر مو ضةةينة  مةةةتَس ب بةةؤ حكو ظةةرى  سةةازيَس دز ظةةَس ضاك ئةةةجنامَس 

ان خانةنشينَس هَيزَين ئاسايش و ناوخؤ ذ بؤ يةكَس ذيانةكا شايستة دةرباز بكةن و بشَين ئةو خانةنشينا ذ و
يةةار  يةَةـتة د سةةازيَي ذى ده ظةةَس ضاك تَيدا دابني كرن ذيانةكا شايستة دةرباز بكةن، ىَل نة ئةو كوذمَس ل ئةجنامَس 
شةةتس و  سةةامانس سرو كرن، ديار نةبينت ض ل وى كوذمَس هاتي و بكيظة طةشت، كو داهاتَس ناظخؤ وةكو داهاتَس 

كةةة ذى  هةةةتا نو كةةو  سةةتانَس  هةةةرَيما كورد شةةتس  هةةاتَس وةكو داهاتَين ط ضةةةندة دا ضةةيت و  ظةةة د نةةس بكي كةةةس نزا
كةةاوة  طةةوتنَس  شةةتطرييا  ظةةة ث هةةاتَس ناظخؤ نةةافتَس و ب دا هةةاتَس  شةةتس ب دا شةةَيوةيةكس ط سةةتانَس بة هةةةرَيما كورد

 عبدالقادر و د.كاظم دةكةم، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، د.طةالوَيذ فةرموو.
 :عثمانعبيد بةِرَيز طةالوَيذ 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
يةةةم ( 7) ئَيمة ناوةرؤكس ماددةى نةةةى نؤ لةةة كابي كةةة  سةةازى  سةةاى ضاك سةةايةى يا لةةةو يا نةةني  طةةرنط دةزا زؤر بة 

لةةة  خةةاوةن ث ضةةةى  يةَةذةى موو لةبةرنامةى حكومةت دابووة ضاكسازى بكات، بؤية من لةطةَل كةم كردنةوةى ِر
 و ثاَلثشتس ىَل دةكةم، زؤر سوثاس.باآلكامن هاوِرام لةطةَل كاك ئومَيد 

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، شادى خان فةرموو.
 :وهاب بةِرَيز شادى نوزاد

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
مةةاددةى لةةة  كةةةم  شةةنياز دة شةةتس و ( 7) ثَي نةةس ط مةةةنس دادوةرى و دادوةرا نةةس ئةجنو كةةةم، دادوةرا طةةةى ية بِر

نةةةم موشريف قةزائية نةةة بةِرَيزا ئةةةو هاوكارا هةةةموو  لةةة  شةةتطريى  شةةنياز ثَي هةةةمان ثَي بةةؤ  كةةرَين،  ئةةاد ب كانيش 
شةةارةزايانيش  هةةةروةها  تةةةوة،  دةكةم كة ثشتطريى دةكةن و داواى ئةو خاَلةيان كردبوو كة دادوةرانيش بطرَي

طةةةَل لة خاَلس يةكةمدا زياد بكرَى، تاوةكو شارةزايانيش لة هةرَيمس كور دستان بة هةمان ي لةَةةيان لة اسا مامة
 بكرَى، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك مسلم فةرموو.
 بةِرَيز مسلم عبداهلل رسول:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

سةةةلةى  (7) بةِراستس ماددةى كةةة مة كةةات  سةةاز دة ئةو ماددةيةية كة باس لة بابةتَيكس زؤر طرنط و ضارةنوس
بةةَس خا كةةان  لةةة باآل بةةةت و ث لةةة تاي بةةَس و ض ث سةةايي  نةنشينس فةرمانبةر و ثلةى وةزيفية، جا ض فةرمانبةرى يا
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ة يدةيانطرَيتةوة بةِراستس، من نيةتَيكس باش دةبينم لة دَلسؤزى بؤ نةهَيشنت و كةم كردنةوةى ئةو جياوازي
يةةاترى شةةةيةكس ز مةةن كَي يةةة  يةةة، بؤ شةةينس دا هة يةَةذةى خانةن لةةة ِر كةةة  زؤرةى كة  يةةنم  لةةةوةدا دةب شةةينس  خانةن

ئةةةو  سةةاية و  ئةةةم يا كةةات،  ئةسَلةنة ثلة باآلكان موضةشيان زؤرة بؤية لة خانةنشيشينيش دا كَيشة دروست دة
لةةة  طةةرنط  يةةةكس زؤر  بةةة بنةما سةةتس  بةةَس بةِرا كةةة ب سةةةرةتايةك  يةةنم بة طةةس دةب سةةتثَيكس طرن بةةة دة يةةة  ماددة

ضةةةى خان لةةة موو كةةة  يةةة زؤرةى  ئةةةو جياواز خةةؤم نةهَيشتنس  طةةس  مةةن دةن سةةتس  يةةة بةِرا يةةة، بؤ شةةينس دا هة ةن
ئةةةو  سةةاية و  ئةةةم يا دةخةمة ثاَل دةنطس بةِرَيز مامؤستا عبدالستار و كاك ئومَيد و كاك  ال، ئومَيد دةكةم 
ئةةةو  ماددية و لةمةودوا لة دةرضوونس ئةو ياساية ببَيتة بنةمايةك بؤ بةرقةرار كردنس دادطةرى لة نةمانس 

سةةايةوة دواى  جياوازية زؤرةى كة ئةةةم يا طةةةى  لةةة ِرَي كةةةم  يةةة داوا دة هةةةر بؤ يةةة،  لةموضةى خانةنشينس دا هة
سةةةر  نةهَيشتنس ئةو جياوازية زؤرة لة خانةنشينس ئةو داهاتةى لَيوةى دةطةرَيتةوة دةست دةكةوَى خبرَيـتة 

خةةؤى، مووضةى كةم خانةنشينيةكان تا لة نةهَيشتنس ئةو جياوازية و ئَيمةش دَلسؤزيةكةمان بطات ة شوَينس 
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسن/ سةرؤكس ثةرلةمان:

بةةؤ  بةةَس  سوثاس، نابَس ئةمةش بيدعةيةكس ترة نابَس، دةرفةتس يةكَيكتان بدةم ئيستسنا بؤ يةكَيكتان بكةم دة
نةةاتوامن ِر بةةةآلم  بةةَس،  مةةوهيميش  سةةةكةت زؤر زؤر  يةةة ق يةةة، لةوانة طةةةت ئةوى تريشتانس بكةم، لةبةرئةوة ني َي

يةةةعنس  بةةَس،  سةةس  بةم، خاتوون طيان بؤ ئةندامس ليذنةى قانونس تؤ مافس قسة كردنت هةية ئةطةر ناوت نوو
جةةةنابتس  نةةاوى  با واز لةم ئسلوبة بَينني كةوا دةكرَى ئَيمة ناهَيَلني جةنابتان قسة بكةن، ئةمة قائيمةكةية، 

 ن كاك زياد فةرموو.تيا نيية، ناتوانس دواتر بة نامة ناوم بؤ بنَيرى، فةرموو
 بةِرَيز زياد جبار حممد:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
ئةندامانس ثةرلةمانس بةِرَيز، لةِراستس دا من دةمةوَى ِروونكردنةوةيةك بدةم، لةبةر ئةهميةتس ئةم ماددية 

لةة شةةووى ثةر ةمان، كة هةموو دةزانني لة كابينةى ثَيشووى حكومةتس هةرَيمس كوردستان كة هاتؤتة خوىل ثَي
هةةةرَيمس  سةةتس  سةةةر ئا سةةةرة لة شةةومِرَيكس لة يةةةوة و م يةةةكس زؤر ما لةةةمان ماوة لةةة ثةر نةةة  ثةةرؤذة قانو ئةةةو 
ثةةةِرَى،  تةةَي نة سةةاية  ئةةةم يا خةةةوة  كةةرد، بةدا سةةت  سةةتان زؤر درو هةةةرَيمس كورد شةةتس  كوردستان و لةسةر ِراى ط

يةةةوة، سةةتان ما هةةةرَيمس كورد يةةةكس  هةةةموو هاووآلتي لةةةمانس  ئةمة لة دَلس يان لة زهنس  جةةس ثةر خةةوىل ثَين تةةا 
ثةةرؤذة  ئةةةم  كوردستان و دةست بةكاربوونس كابينةى نوَيس حكومةت، ديسانةوة دةيَلَيمةوة لةبةر ئةهميةتس 
ثةةارتس و  سةةةرةكيةكة  يةَةزة  سةةَس ه بةةةت  بةةة تاي شةةدارن  مةةةت بة لةةة حكو ياساية ئةو هَيزة سياسيانةى كة ئَيستا 

يةةةكان دا ب هةةةموو يةكَيتس و طؤران، هةموو لة ئيتفاق كةةة  شةةَيوةيةك  كةةراوة، بة سةةازى  سةةاي ضاك ثةةرؤذة يا سةةس  ا
تةةوانَس  مةةة دة كةةة ئة كةةةوة  هاووآلتيانس هةرَيمس كوردستان ضاوةِرَى بوون ئةم ثرؤذةية  بَيتة ثةرلةمان بة دَلَي
لةةةمانس  كةةانس ثةر يةةا جيا سةةيؤنة ج هةةةموو فراك لةةة  مةةةش  كةةات، ئَي سةةتان ب خةةةَلكس كورد بةةة  شةةكةش  خزمةت ثَي

لةةةمان، كوردستان بة ثةرؤش ةوة ضاوةِرَي بووين كة حكومةتس هةرَيمس كوردستان ئةم ثرؤذةية بنَيرَيتة ثةر
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خةةةريكس  سةةتان  هةةةرَيمس كورد مةةةتس  يةةةكس زؤر حكو بةةؤ ماوة يةةة  ئةةةم ثرؤذة يةةةتس  بةةةر ئةهم هةةةر لة يةةة  بؤ
يةةةة  ئةةةةم ثرؤذة كةةةة  سةةةتمان  بةةةة ثَيوي مةةةة  ئةةةةوة ئَي بةةةوون، لةبةر يةةةة  ئةةةةم ثرؤذة سةةةةكردنس  كةةةارى و ديرا وردة

لةةةى ئةهميةت ئةةةم خو بةةؤ  سةةتكةوتَيك  َيكس زؤر زؤر بةم ثرؤذةية بةين، بتوانني بةشَيوةيةك بَس كة ببَيتة دة
يةَةدى  كةةة ئوم سةةازى و  بةةؤ ضاك بةةَس  ثةرلةمان و بتوانني ئةم ثرؤذةية تَس بثةِرَينني و بتوانني هةنطاوى يةكةم 

مةة سةةةرؤكس حكو جةةةنابس  طةةةَل  سةةةرؤكس زؤرمان هةية لة كؤبوونةوةكان لةطةَل حكومةت و لة طةةرى  ةت و جَي
حكومةت و وةزيرة بةِرَيزةكان بامسان كرد كة ضاوةِرَيس ئةوةيان ىَل دةكةين هةنطاوةكانس ديكةى بةدواوة بَس 
تاوةكو ئةوةى لة مةسةلةى داهاتيش ضاكسازى بكرَيت، لةناوئةم ثرؤذةيةش دا يةكَيك لة خاَلة يان لة ماددة 

ثةةةِرَى ئةساسيةكانس كة مشتومرَيكس زؤر زؤرى لةس تةةَس نة سةةانس  بةةة ئا كةةة  بةةووين  ئةةةوة  ضةةاوةِرَيس  بةةوو كة ةر 
نةةةى  يةةي و ليذ هةموومان ترسَيكس زؤرمان لَيس هةبوو كة ئةم ماددةيةى كة ئَيستا لةم راثؤرتةى ليذنةى دارا

ئةمة ئَيمة كاتَيك لة ليذنةى دارايي هاتينة سةر طفتوطؤ كردنس ئةمة برادةران  7هاوبةش كراوةتة ماددةى 
شةةت حةز دة سةةت و هة يةةدا شة كةم بة وردى طوَيتان لةمة بَس تا ئةم دةقةيةى كة ئَيستا ئَيمة دانيشتووين تيا

كةةرا،  يةةة  ئةةةم ماددة سةةةر  شةةتومِرَيكس زؤر زؤر لة بةةووين، م نةةةوة  لةةة كؤبوو سةعات و نيو ليذنةى دارايي ئَيمة 
لةةة يةةة  كةةة بريت كةةة  نةةة بةِرَيزة ئةةس ليذ شةةةي( 11) ئةطةر بهاتاية سةر ِرة نةةدام ثي سةةةمان ئة نةةة ق يانة و ويذدانيا

لةسةر بكرداية ئةوةى كة تةسبيت كراوة، ئةوةمان تةسبيت نةدةكرد، بةآلم بة موافةقةتس تةبعةن هةر سَس 
ضةةةيةك و  كةةة دةر نةةةوة  يةَةك خبةي مةةة ِر شةةَيوازَيك ئة بةةة  سةةتمان  مةةةت وي لةةة حكو شةةدارن  كةةة بة سةةيؤنس  فراك

ن دا بؤ ئةوةى لَيرة طفتوطؤى تَيروتةسةىل لةسةر بكةين دةرفةتَيك بهَيَلينةوة بؤ ئةوةى لةناو هؤَلس ثةرلةما
كةةةم  سةةتة  يةةةتس ثَيوي مةةةت ناردوو كةةة حكو شةةنيارةى  ئةةةم ثَي كةةة  هةةةبووة  بةةةوة  عةةةةان  هةةةموومان قةنا كةةة 

ئةةةوةى  ،بكرَيتةوة، بةآلم بؤية ئَيمة بة تةواوةتس ئةوةمان تةسبيت نةكرد بةةؤ  هةةةبَس  ضةةةيةك  ئةةةوةى دةر بؤ 
لةةة لَيرة طفتوطؤى لةسةر بك سةةيؤنانةىكة   ئةةةو فراك بةةةتس  ة ين بة تايبةتس لة نَيوان فراكسيؤنةكان دا بة تاي

كةةةين  بةةؤ ب مةةاعس  يةةةكس ئيج حكومةت بةشدارن، فراكسيؤنةكانس معارةزةش ثَيكةوة بتوانني بة هةموومان ِرا
ميللةتةكةمان، بؤ ئةوةى بتوانني بةشَيوةيةك بَس كة ئةم ياساية تَس ثةِرَينني، هةم ِروو سوور بني لةبةردةم 

سةةبيت  كةةة تة هةم بتوانني خزمةتَيكس زؤريش بكةين، من ويستم ئةو ِروونكردنةوةيةتان بدةمَس كة ئةوةى 
بةةووة  ئةةةوة  تةةةنها  نةةةبووة  يةةس  ببوو لة ناو ِراثؤرتةكة ئةوة بة ِرايةكس ثيشةييانة و ويذدانيانةى ليذنةى دارا

كةةر سةةةر ب طةةؤى لة يةَةرة طفتو نةةةوة ل ضةةةية بهَيَلي ئةةةو درة كةةة كةةة  ضةةةيةى  ئةةةو موو تةةوانني  بةةني، ب كةةةوة  َى، ثَي
 هةموومان قةناعةةان ثَييةتس لَيرة دابةزَينرَى و زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسن/ سةرؤكس ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك هيظيدار فةرموو.
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 :سلمان بةِرَيز هيظيدار امحد
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

هةةةموو  هةر لةسةر ئةوةى ثةيوةندى بةم كةةة  كةةرد،  سةةةمان  يةةي ق تةةس دارا بةةةِرَيز وةزارة طةةةَل  يةةة، لة بابةتة هة
كةةؤى )  لةةة  نةةة  نةةة، مانطا عةةد بوو كةةة تةقا نةةةى   895ئةوانةى لة ثلة باآلن ئَيستا ئةوانةى لة كاركردنن و ئةوا

سةةتان دة  هةةةرَيمس كورد مليار/هةشت سةد و نوةد و ثَينج مليار دينار( كة حكومةت مووضة دة داتة خةَلكس 
طةةةر  تةةا ئة نةةة، وا يةةارى ئةوا نةةةوة،50مل كةةةم دةكةي سةةتان ( 5) %  هةةةرَيمس كورد نةةةى  بةةؤ خةزَي نةةار  يةةار دي مل

دةطةِرَيتةوة، ِرةنطة ئةم رةقةمة كةم بَس يان زياد بَس، من ثَينشيارَيكم هةية بؤ هةموو خةَلكس كوردستان لة 
 وةربطرين، لة جياتس ئةوةى بيكةينة ِرَيطةى ئةو ماددةية وة دةتوامن بؤ ئاييندةى كوردستان زؤر سوودى ىَل

يةةَةبم  سةةةَس كت لةةةةمان  سةةةةرؤكس ثةر بةةةةِرَيز  نةةةة  ئةةةةم قانو سةةةةر  مةةةن لة نةةةة،  يةةَةـتة ئةوا كةةةةم بدر ضةةةةيةكس  موو
بةةةم  كةةةم  شةةنيار دة كةةةى، ثَي خوَيندووةتةوة لةسةر عةدالةت و لةسةر كة ضاكسازى دةكةى ضس لةو ثارةية دة

كةةاتس لةةة  لةةةمان،  كةةس ثةر سةةةر ؤ بةةةِرَيز  هةةةرَيمس  شةةَيوةية  مةةة  تةةةنيا، ئَي كةةان  لةةة باآل هةةس ث ثةةارةى  نةةةوةى  طةِرا
كةةارى( و  سةةاينز، بري سةةت  تةةس، زان ئةةاى  كوردستان ثَيوةرى زانستس لة هةموو دنيا سَس ثَيوةرى سةرةكس هةن، )
يةةا  كةةانس دن شةةزين زانكؤ لةةة با سةةَس  طةةةَل دوو و  كةةةين لة فرؤكةوانس و ئيسالحس ئيداريش دةتوانني لَيس زياد ب

بكةين باشزين قوتابيةكانس ئَيرة كة ثَيوةر دابندرَيت بؤ هةَلبذاردن بضنة ئةوَى علم بؤ هةرَيمس ِرَيككةوتن 
سةةتان  هةةةرَيمس كورد بةةؤ  كةةةن  مةةةت ب سةةاَل خز كةةةم دة  يةةةنس  نةةة ال كرودستان بَينن، خؤمان ثَيش خبةين، ئةما

ئةةةو  دةتوانن هةم خةَلكس كوردستانيش ثَيس سوودمةند دةبَس هةم ئاييندةيةكس باشزيش هةةاتس  دةبَيت لة دا
 مووضةى ثلة باآلكان، ئةم ثَيشنيارةم هةبوو، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسن/ سةرؤكس ثةرلةمان:

 بةَلَس وةزيرة بةِرَيزةكان، كاك ئاوات فةرموو.
 :وةزيري دارايي و ئابووري /بةِرَيز ئاوات شَيخ جةناب

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
زى ثةرلةمان، من سةرةتا دةمةوَى بةوة دةست ثَس بكةم، من بة شعورَيكس زؤر خؤشةوة ئةم ئةندامانس بةِرَي

نةةاو  لةةة  هةةةبَس  يةَةك  بةةةن ئيجماع جةةار تةقري كةةةم  ضةند وةختةى كة ئَيستا لةطةَل ئَيوة بةِرَيوةى دةبةم، بؤ ية
كةةة، هةةةموو الية مةةامس  يةَةس ئيهت كةةة ج شةةتس  يةةةكس ط سةةةر بةرذةوةند سةةتان دا لة يةةةى  ثةرلةمانس كورد ئةةةو ِرادة

طةةةَل  بةةةآل م لة نةةةمب،  سةةلوبةكة  طةةةَل ئ لةةة لة طةةة  حةةةدَيك ِرةن كةةة  يةةنم  نةةة دةب سةةت دةربري بةةةرخورد و هةَلوي
ناوةرؤكةكةى دا دةست خؤشس لة هةموو اليةك دةكةم بة ئيتجاهة جياوازةكانيشةوة، زؤريشم ال طرنطة ئةو 

يةَةس شعورة لةطةَل حكومةت دا موشتةرةك كة هةر دووالمان لةسةر مةس بةةة ث ةلةيةكس زؤر طرنط ضاكسازية 
شةةتةرةكمان  شةةتنس مو تةةَس طةي يةَةك  يةةان ل ضةةوونيةكس  يةةان  ئةم ثرؤذة ياساية تا ِرادةيةكس زؤر ضوو وةك يةكس 
عةةةرزى  شةةكاوى  بةةة ِرا كةةةم  حةةةز دة مةةة  يةةة، ئَي كةةةى ئَيمة هةةةموو ميللةتة يةةةى  كةةة قةز يةةةك  بةةؤ قةزية يةةة  هة

ئةة مةةة  بةةةِرَيزتان هةمووتان بكةم لة ئةجنومةنس وةزيران ئَي بةةؤ  شةةت  بةةةجَس هَي سةةياغةية  بةةةم  يةةةمان  ةم ماددة
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يةةة و  ئةةةو ثرؤذة حةدى ئةعالكةمان دانا، بةالمانةوة طرنط بوو حةدى ئةعال تَس نةثةِرَى، بةآلم لة ناواخنس 
كةةةين و  شةةتيوانس ىَل دة مةةة ث بةةَس ئَي طةةرنط  نةةةوة  جةةةنابتان بةالتا يةةةك  كةةةم كردنةوة ضةةس  يةةة هةر ئةةةم ماددة

ة ضونكة ئةوة ئاماجنس ئَيمة كةم كردنةوةكة بووكة ويستمان لةم هةَلوَيستة لةم بةرخوردة بةالمانةوة شتَيك
تةةة دى  مةةة ها يةَةدةى ئَي ئةةةو ئوم يةةةمن  تةةان ِرادةطة شةة(اَليةوة ثَي بةةني، بةخؤ سةةت  هةردووالمان هاوِراو هاو هةَلوَي

عةة ضةةؤنيةتس موراجة سةةةر  سةةتني لة يةةازات و ئَيستا ئَيمة لةطةَل جةنابتان هاوِراو هاو هةَلوَي بةةةو ئيمت كةةردن  ة 
يةةزانن،  جةةةنابتان ب طةةة  مةةةوة طرن بةةةالى ئَي مووضة و ئةو مين(ةيةى كةلةم بِرطة ماددةية هاتووة، ئةوةى كة 

ئةةةم ( 15) ئَيمة لة ماددةى نةةس  بةةةجَس كرد جةةَس  لةم ياساية دةست نيشانس ئةوةمان كردووة دةرئةجنامةكانس 
بةةة  طةةس دة قانونة بؤ كوَى ئةضَس؟ كاك هيظيدار ئَيستا  يةةة ِرةن كةةة طوا كةةرد  يةَةوة  عةةةرزى ئ قةةةمَيكس  طةةوزار رة ِرا

ئةةةو  كةةةمزة،  يةةار  تةةة50مليارَيك بَس، ئةوةى مةعلوماتس الى ئَيمةية لة دة مل بةةة زةرورةت ناكا يةةةش   % (5 )
ئةةةوة  ،جةنابتان بيزانن بةةةر  ضونكة خؤتان ذمارةى ئةو بةِرَيزانة بة ثَيس خزمةت مووضةكانيان دةطؤِرَى، لة

مةةاددةىتةوزيع ك كةةة  كةةة ( 15) ردنةكةى ئَيمة لة ِرَيطةى ماددةيةكةوة  كةةردووة  لةةزام  ثةةَس ئي مةةةةان  يةةة حكو
سةةةر كةةة لة لةةةناو ماددة كةةة  كةةةش  شةةتَيكس دي كةةرد،  سةةيارت  جةةةنابت ثر ( 300) ضؤن بةكارى دةهَينَس و وةكو 

تةةةو سةةبةت حكومة بةةة ني مةةةوة  سةةبةتس ئَي بةةة ني سةةاَلةكة  سةةَس  جةةارَى  شةةةوة  لةةة ثَي مةةن  كةةو  هةةةموو هةةاتووة وة ة 
طةةةةةر  تةةةةةوة، ئة يةةةاديش دةطرَي بةةةةةرى ئيعت ضةةةةخؤرى فةرمان بةةةةةت  و موو لةةةة تاي تةةةةةوة، ث نةةةةوعَيك دةطرَي
ئةةةم  نةةاواخنس  لةةة  كةةردن  كةةةم  كةةردن و  يةةاد  تةةان، ز بةةؤ ئاطاداري يةةة  مةةان ني دةستكاريةكيشس بكةين ئَيمة ئيعزاز

كةةةم  قانونة ئَيمة لة بيدايةتةوة ثَيمان وتن بؤ خؤتامنان بةجَس هَيشتووة، بةآلم طةةةَل  مةةة لة ئةةدا ئَي لةةة مةبدة
يةةن،  جةةاه دةرؤ يةةةك ئيت بةةة  هةةةموومان  كةةة  كةةةم  لةةةوة دة شةةيش  سةةت خؤ شةةَيوةيةك، دة هةةةموو  كردنةوةين بة 
هةندَيك موالحةزات كة ِرةنطة بؤ زياتر بؤ زانيارى بَس، مةسةلةن ثرسيارَيك كراوة كة هةندَى كةس كة ئايا 

ساَلةى كة خانةنشني بووة بؤى حساب دةكرَى، تةبعةن بؤى ئةطةر يةكَيك خانةنشني بوو دوايس ئةو ضةندة 
كةةرَى،  سةةاب ب بةةؤى ح هةةني  بةةة  جةةاز و  بةةة ئين تةةا  نةةةكردووة  كةةارَيكس  هةةيض  يةةة  حساب ناكرَى، ضونكة ئةو فةترة
نةةاوخؤ  شةةس  كةةانس ئاساي وابزامن يةك مةعلومةى بةسيتيش  راست بكةمةوة، ئَيمة هاوِراين كة تةقاعدى هَيزة

شةةينةكا نةةة خانةن ئةةةوانو ئةما عةةدى دا  لةَةةتس تةقا لةةة حا بةةزانن  بةةةآلم  مةةة،  هةةني 18) نيان كة كةةو  ضةةة وة ( موو
ئةةة وةردةطرن، كةةو مكافة بةةن و وة ئةةةوة  طةةادارى  ئةةةوةى ( 18) بةَلي ئا بةةؤ  هةةةر  مةةة  مةةن ئة طةةرن  ضةةة وةردة موو

مةةة، خيال شةةينيةكةيان كة ضةةةى خانةن كةةة موو سةةيثةى  ئةةةو ثرةن سةةةر  مةةان زانياريتان هةبَس، ئةطينا ئَيمة لة ف
عةةةن  ، ئةو خوشكة ثرسيارى لةنيية ضةةَس، تةب ضةةةند دةردة نةةةكان  نةةدام ثةرلةما ضةةةى ئة يةَةذةى موو من كرد ِر

ئةةةم  جةةوابس  بةةؤ  مةةان  تةةا خؤ نةةةبووة  مةةة  مةةس ئَي بةةة عل مةةة و  طةةادارى ئَي بةةة ئا بةةووة،  سةةت  سةةتا درو كةةة ئَي مةةةى  ئة
تةةةواو  يةةةك  بةةة ض ِرَيذة نةةةكراوة  ئةةةوة  كةةة  جةنابةية حازر بكةين، هَيشتا موسادةقةش لةسةر  كةةة ِرَيذة بةةَس  دة

يةةةك  هةةةموو ال بةةةالى  كةةة  ئةةةبَس، ناتيجة نةةاتيجَيكس  تةةة  تةواو بوو ئةوةى كة جةنابتان بِريارتان لَيس دا هةَلبة
 حازر دةبَس، سوثاستان دةكةم.
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

لةةة ليذ (،8) زؤر سوثاس، ماددةى كةةاك نوقتة نيزام وةرناطرم، ئةوة دوو كةس  كةةردووة  سةةةيان  يةةي ق نةةةى دارا
بةَلَين، با ماددةى هةشت دةست ثَس بكةين، ئةزامن ئةتةوَى قسة بكةى، لة دةرفةتَيكس تردا دةتوانس عةينةن 
بةةةَلَين  كةةاك  يةةرِبم،  قسة بكةى، ئيزافةية بؤ ئةوةى كة هيظيدار و كاك زياد طوتيان، ئيزافة نةبَس يةكستةر دة

 فةرموو.
 يل حاجي ابراهيم:بةِرَيز بةَلني امساع

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
بةةة  يةةةعنس  كةةة  كةةرد  ئةةةوةم  سةةس  كةةرد با سةةةمان  يةةة ق ئةةةم ماددة سةةةر  كةةة لة سةةةكامنان  سةةةرةتا ق مةةن لة يةةارة  د
سةةةر  ئةةة و لة ئةةةم مةبدة سةةةر  كةةان لة سةةيؤنة جياوازة هةةةموو فراك خؤش(اَليةوة كؤ دةنطيةكس طةورة لة نَيوان 

سةعات زياتر كاركردن لة ليذنةى ( 45) روةرى هةية، ئَيمة لة ماوةىمةبدةئس عةدالةت و طةِرانةوةى دادثة
يةةي يةَةدابوو ،دارا قةةةرارمان ل شةةز  كةةة ثَي قةةةرارَيك  سةةيغة و  ضةةةند  شةةتينة  مةةان طةي بةةَس طو يةةارة  ئةةةويش  ،د دواى 

سةةةر  بةةةت لة بةةة تاي سةةةر دا  مةةان لة مةةة دةنط كةةة ئَي نةةةى  طةةة و خاَلا ئةةةو بِر كةةة  كةةرا  سةةتكارى  ئةةيعزاز دة هةندَى 
كةةة  ،ى ثلة باآلكانموووضة كةةان  سةةيؤنة جياوازة هةةةموو فراك من ئةمةوَى بة تةحديدى ئةمة ِروون بكةمةوة، 

بةةة  سةةتان و  شةةتمانس كورد يةةةكَيتس ني سةةتان و  ميةةوكراتس كورد ثةةارتس د بةةة  يةةس  ئةنداميان هةية لة ليذنةى دارا
َيككةوتني كة ئةبوو بزوتنةوةى طؤران و بة يةكطرتووى ئيسالمس و بة كؤمةَلس ئيسالمس لةسةر سيغةيةك ِر

بةةؤ  بةةةس  مةةةم  خةةةوة ئة بةةةآلم بةدا كةةرَي،  شةةنياز دة يةَةرة ثَي سةةتا ل لةةةوةي ئَي كةةةمزيش  هةمان ئةو صيغةية بة 
يةةة  يةةةتي طوا كةةة طوتو يةَةدواني داوة  ضةةووة ل نةةة  مةةة بةرََِيزا لةةةو ئةندا يةةةكَيك  روونكردنةوةية، بةآلم بةداخةوة 

ئةةةوةي ئَيمة كؤبوونةوةي فراكسيؤنةكامنان كردووة بة نهَي بةةؤ  كةةةين،  يةةاد ب مةةان ز ين، بؤ ئةوةي مووضةي خؤ
يةَةرة  سةةتا ل ئةةةوةي ئَي يةةي،  نةةةي دارا يةَةداوة ليذ يةةان ث ئةةةوان دةنط ئةةةوةي  كةةدا  مووضةي خؤمان بهَيَلينةوة، لةكاتَي

مسةةي بةةة رة يةةي  تةةةوة،  ثَيشنيار دةكرَي، ئةوةي ئَيرة زؤر كةمزة لةوةي وَي، ياني حةقة ليذنةي دارا وةآلم بدا
 سوثاس.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:َيز د.ِرَيواز فايق حسبةِر
 سوثاس، ماددةي هةشت فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيز حمسن حسني 
 بةناوي يةزداني مةزن.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةي هةشت:

لةةة  كةةة  شةةةوة  هةةاتووة بةوانة يةكةم: فةرمانبةر بة ثَيناسةي ياساي خانةنشيين يةكطرتوو بةركارة لة هةرَيم 
طةةةر 7ةكةمي ماددةي )بِرطةي ي بةةن، ئة شةةيين دة ضةةةي خانةن سةةتةي موو يةَةدراوة، شاي مةةاذةي ث سةةاية ئا ئةةةم يا  )

نةةةبَيت و )15خزمةتي وةزيفيان لة ) كةةةمز  سةةاَل  سةةراية 45(  يةَةرة نوو يةَةت، ل تةةةواو كردب مةةةنيان  سةةاَلي تة  )
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بةة شةةةهيد  يةةان  مةةردن  شةةني تةواو نةكردبَي، ئةو )نة( البربَي و كردبَيت، جطة لة حاَلةتةكاني  يةةان خانةن وون 
 بوون، بة هاوكاري تةندروسيت و ئةو حاَلةتةكاني ديكة بةدةر لة ياساي خانةنشيين بةركارادا هاتووة.

مةةاددة ) يةةةكي  طةةةي  لةةة بِر مةةةرجي 7دووةم: ئةوانةي بة خزمةتي طشيت راسثَيردراون  كةةراوة،  يةةان ثَي ( ئاماذة
تةةاكو % كؤي طش40يةكةم ئةم ماددةية نايانطرَيتةوة بة رَيذةي  يت دوا مووضة و دةرماَلة خانةنشني دةكرَين 

 خؤ طوجناندن لةطةَل بِرطةي يةكةمي ئةم ماددةية.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

نةةاوي  سةةتا  ئةةةوةي ئَي يةةة،  ئةةةم ماددة سةةةر  كةةات لة سةةة ب يةةةوَي ق سةةَيك دة هةةةر كة بةةةرََِيزان  سةةوثاس،  بةةةَلَي زؤر 
كةةاك نووسرابَي دةتوانَي قسة بك خةةان،  ضةةنار  يةةل، سةر كةةازم، د. امساع كةةات )د.  سةةة ب ات، دوايي كةس ناتوانَي ق

مةم، هلز خان، كاك بةَلَين، كاك جالل، شايان خان، كاك كاروان، كاك عومسان سَيدةري، كاك ياسني، مامؤستا 
هةةر، شةةَيخ زا كةةاك  خةةان،  جةةوان  سةةروان،  كةةاك  نةةا،  كةةاك زا كةةاك  عبدالستار، كاك حممد، كك بهمن، حسيبة خان، 

 حمسن، نةجات خان، كاك علي، كاك بذار، ليزا خان، كاك مةم(، كاك ئومَيد فةرموو.
 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةةتا 7( يةكةم، بِرطةي دووةم، ئَيمة لة ماددةي )56بة حوكمي ماددةي ) ( كؤتاييمان بةو بِرطةية هَيناوة، ئَي

مةةاددةي )( ض حكمةتَيك8ماددةي ) ، 7ي دةمَيين طفتوطؤ بكةين، بؤ ئةو ثَيشنيارانةي خرانة ِروو ضارةسةري 
 ( بةيةكةوة دةكات، زؤر سوثاس.8

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
حةةةقي  تةةر  ئةةةواني  بةةةس  كةةةن،   يةةة، مةي ئةةةو ماددة سةةةر  سوثاس، ئةو قسانةي دةتانةوَي جةنابتان بيكةن لة

 ي لةبارةوة بكةن، بةَلَي دةتوانن دووبارةي بكةنةوة،  فةرموو كاك مةم.ئةوةيان هةية قسة
 بةِرَيز مةم بورهان حممد قانع:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نةةةمَييَن، زؤر 8دةربارةي ماددةي ) سةةاية  لةةةو يا ( من ثَيشنياز دةكةم، بِرطةي دووةم بةتةواوةتي بسِرَيتةوة و 

 سوثاس.
 سةرؤكس ثةرلةمان: /نبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 زؤر سوثاس، كاك بذار فةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةةةظَي  تةةةقاعودَي،  لةةةتَي  سةةةرظان حا كةةرن  تةةة  هةرضةندة لسةر ماددَي حةفيَت طفتوطؤ هاتة كرن، ئاخافتنا ها

لةةة تةمةن و خزمةتَي وا كو مةمشول بَيت، موشتةرةك بوو ما بةينا حةفت  و هةشيَت، ئةظ خؤ ثَيويست بوو 
مةةن  قةةانووني  يةةذنا  كةةو ل شةةنت، وة مةةاددة هة سةةةر  كةةة  حةةاَل نوو هةةةر  هةشت ئةظ بِرطةية هاتبا ئاماذة ثَيدان، بة
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سةةةر  خةةؤت ضارة كةةو  يةةف  ثَيشنيارةكا هةي، كو نابَيت ياسايةك دةركةظَيت يا ثةسةند بَيت، هةندةك حالةتا د
سةةايَي بَيت، ضارةكردنا وان حالةت ئيال ثةناي ظةةذَي يا طةةا دوو ئة بةةةين، بِر ي بؤ تةعيدال ديسا وي وَي قانوونا ب

يةةدة  ئةةةظ قاع سةةتةحيلة  سةةت(الةتَي دا مو ئةظذي ثرؤذا عةفو ياني حالةتةكا تَيدا هاتية بةحس كرن، ئةظة ئي
كةةةم  مةةةتا وي  يةةان خز بةةَي  وةكو خؤ بَيتة تةحقيق كرن، وةكي ئةظ ئةندام ثةرلةمانَي كو تةمةني وي بضيك 

يةةا بَيت كةةرن،  شةةنيار  يةةة ثَي سةةبةتا هات سةةةروَي ن كةةرن  تةةةقاعود  ، لظَي حاَلةتَي ثشيت ئةندامَي ثةرلةمانَي بَيتة 
يةةاني  يةةة،  سةةتي(الةيا تَيدا شةةتةكي ئي نةةدنيان، ت خةةؤ طوجنا تةةاوةكو  يةةذت  يةةظ دب سةةت و يةةا لبةردة ئةةةوا دي ثرؤذة

كةةةم يةَةدة دة خةةؤ ز يةَةدة موستةحيلة، جا ضؤن لثةرلةمانَي خةالس مب ئةلكريَي خزمةتا  خةةؤ ز مةةةتا  ضةةاوا خز ، ل
فةةذي  كةةر دي دةكةم، ذبةرهةندَي ئةز حةز دةكةم وةكو ليذنا قانووني و ذي ئةنداما ثةرلةمانا ذي ثرسيارةك 
مةةة  يةةان  هةةةبَيت،  سةةةر  حيةةةكا ل طةةةر تةوز لةةةمانَي ئة بةةارا ثةر بةةؤ كاروو هةةةرَيميش  يةةرا  حةز دةكةن جةنابا وةز

خةةؤ بِرطةيةك بدؤزينةوة، ئةظ كةسة، ئةظ ئةندام ثةر مةةةتا  شةةَيت خز يةَةت ب بةةاآل ب لةمانة تةقاعود بَيت يا ثلة 
طةةؤت، 15برةكَيك بطةيةنتة ) نةةا  ( ساآلن، تاكو رؤذةك بطاهاتَي، ئةظة وةكو سةرؤكا ليذنا قانووني ئةظ ئاخافت

وةكو ئةندام ثةرلةمانا ئةطةر روخسةت بدةن نيو دةقة، مةذي ثَي خؤشة و دةست خؤشي لة هةمي ئةنداما 
هةمي فراكسيؤنا دكةم بؤ هةندَي ظي جةلسَيدا هةرضنةبَيت ئةم شياين، هزر هةندَي دا بكةين، ثةرلةمانا و 

تةةابي  ئةةةز قو وةكو وةزيفةي خؤدا نزيك بكةين لةطةَل وةزيفةي خةلكي، يان ئةظَي فةرقيا هةي كةم بكةين، 
تةةؤرا مةةة وذي دك مةةةكي دي دَي باوةِرنا شةةيت دة كةةة و ث سةةةرةتايي نوو يةةدائيا ل لةةة ئيبت ئةةةو  بةةووم  طةةرم،  وةر

نةةدَي ذ  سةةيت ذبةرهة سةةةرةتايية، بةرا سةةتايي  كةةةش مامؤ سةةةرةتايي هةتانو لةةة  مةةن  نةةة  سةةَي دا مامؤستايةي دةر
سةةاآل  دبؤشم كو ئةظ مووضة بَيتة كةم كرن، سوبةي بشم ضاظَيت من ضاظَي وييا بَي، مةعقول نينة بة ضار 

طةة كةةةم لة حةةةز دة تةةةقاعود مب،  مةةةزن  لةةةك  بةةؤ ئةز بةري وي مووضةيةكا طة هةةةرَيمي  يةةا  يةةر  جةةةنابي وةز ةَل 
كاروبارا ثةرلةمانيا صيغةيةكي بدؤزنةوة بؤ هةندَي ئةو كةسَي خزمةتا وَي كةم بشَي ظان ضار ساآل خزمةتا 

 بكات و بطةيةنةتة ثازدة ساآل و سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَي زؤر سوثاس، مامؤستا عبدالستار فةرموو.
 ةِرَيز عبدالستار جميد قادر:ب

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةاددةي )8سةبارةت بة ماددةي ) ئةةةم  مةةان،  بةةة 8( من وابزامن ئاماذةم ثَيكرد لةو ثَيشنيارةي كة ئَيمة كرد  )

ثَيشنيارةكةي من ئيلغا بَيتةوة، واتة ثَيويست ناكات مبَييَن، بؤ ئةوانةي كة بةرضاو رؤشن نةبوون بةوةي كة 
 ة بامسان كرد، لةخاَلي دووةم ئةمة ئيلغا دةبَيتةوة، سوثاس.ئَيم
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 فةرموو.

 :بةِرَيز: كاك علس محة صاحل
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 من لة طةَل دوو دةقةكةى خؤما تةوزحياتَيكيش ئةدةم ضونكة هةقس خؤمة.
 ماددةم لةبةر ئةوةى زةروريةتس نةماوة.يةكةم: من لةطةَل نهوى ئةم 

ثةةارةى  دوو:  شةةتنةوةى  طةةةَل هَي نةةان لة مةةة ما يةةة ئَي بة داخةوة هةندَى بةرَيز رةئس طشتس بة الرَييا ئةبةن طوا
يةَةت، زؤرى تةقاعودين و خةلكس تر لةطةَل نةبَس يان  كةةرا ب هةةةر كؤبوونةوةى ذَير بةذَير  طةةادارن  بةةةرَيزتان ئا

 بة ئاطادارى بووة.ت تةبليغ بؤ هةمووى هاتووة، راكسيؤنةكان كرا بَيكؤبوونةوةيةكس سةرؤك ف
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

كةةردووة، بةةةَلَس،   سةةامنان  كةةردووة دانو كةةةوتنمان  مةةة رَيك طةةةورةوة ئَي شةةانازييةكس  بةةة  صةةاحل  محةةة  لةةس  كةةاك ع
ئةةةوةى   ،ةجنومةنس وةزيران كارمان كردووةمفةوةزاةان كردووة، قةنةعةةان  دروست كردووة، لةطةَل ئ بةةؤ 

تةةةقاعودى قةةانوونَيكس  طةةا  شةةةش مان مةةاوةى  سةةتا و ثةر لةةة  بةةةر و مامؤ يةَةت فةرمان مةةة ب يةةر، ئة لةةةمانتار و وةز
شةةةانازيية يةةةان  سةةةة  ،شةةةةرمة  يةةةةك ق هةةةةر كَي شةةةمان  كةةةةم وة رَيككةوتنةكاني كةةةةوتنس وا ئة سةةةةت رَيك بةةةةاَلم 

بةةة دَل تةةةوة و  بةةاَلو بكا شةةكراكامنان  ئةةةبني ئا ضةةار  يةةةوة نا نةةةوة، نياي بةةاَلو بكةي يةةةكان  سةةة نهَيني كةةاك ق بةةةَلَس 
 بةهمةن فةرموون.

 بةِرَيز بهمن كاك عبداهلل امحد: 
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

بةاَلم ئةكرَيت لة ماددةى حةوت شتَيكس تر ئيزافة  ،منيش هةمان رام هةية كة ئةو مادةية زيادةية البربَيت
يةَةنج داتةوة كة لة مادئَيستا بريم ه ،بكةين ةى هةشتا بةرضاوم بينيم، تةبعةن ثانزة ساَل خزمةت و ضل و ث

بؤية من ثَيشنيار ئةكةم هةندَيك لة  ساَل تةمةن ئةبَيتة خانةنشينس ئيختيارى بؤ مؤزةفس ئيعتيادى، واية؟
تةةةقاعوديا يةَةتمؤزةفس خوارةوة نةك لة ثةرلةمانتار و  ثلة بااَل هةندَيك لة ئيسميةكةيان و  يةةاد بكر بةةؤ  ،ن ز

كةةات ،ئةوةى ةوحَيك خبةيتة الى هةندَيك خةَلك تةةةقاعودى ب يةَةت داواى  خةةؤى ب  ،بؤ ئةوةى هةندَيك خةَلك 
تةةةعني  كةةردووة و  خةةةروجيان  سةةتانا تة لةةة كورد كةةة  بؤ ئةوةى دةرفةتس كار بؤ ئةو هةموو دةرضووةى زانكؤ 

لةةة بؤية رةئس من واين دةرفةتَيك بؤ ئةوان دروست بَيت، نةبوو نةةدَيك  كةةات هة لةةةوة ب سةةةت  ة حكومةت ديرا
شةةةتس بةةةةرانس ط هةةةس فةرمان كةةةات  يةةةاد ب كةةة ز نةةةدَيك  ،تةقاعوديية بةةةةردةم هة نةةةة  يةةَةك خبةي ئةةةةوةى ةوح بةةؤ 

بةةة  ،حةزيان لة تةقاعوديةكة ض فةرمانبةران  مةةة  ضةةةكةيان كة مةةةن و ( 45) بةاَلم لةبةر ئةوةى مو سةةاَل تة
 يان بؤ زياد بكةين ئي(تيمالة تةقاعوود بن سوثاستانةكةم.ئةطةر ئةوة ،ساَل خزمةت تةقاعود نابن( 15)

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 سوثاس، بةَلس كاك حممد سعدالدين.
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 بةِرَيز حممد سعدالدين انور:
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

كةةرد   سةةةيان  مةةن ق ثةةَيش  نةةة  ئةةةو برادةرا طةةةَل  هةةاورام لة نةةيش  شةةبةةةم مةةاددةى هة لةةة  ،تالبرنس  ضةةونكة 
 ةكةم.د سوثاستان ،حكمةت نةماوة لةو مادةية ،ثَيشنيازةكانس ماددةى حةفت معالةجةى ئةوة كراوة

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 .  كاظمةَلَس سوثاس، بةَلَس دكتؤر ب

 : فاروق نامق كاظم بةِرَيز
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 مادةى ثَيش ئةمةش. بةراستس لةسةر مادةى هةشت و
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 لةسةر ماددةى هةشت قسة بكة كاك دكتؤر.
 : فاروق نامق كاظمبةِرَيز 

بةةة دوو وى قسة ئةكةم ئةطةر روخسة  بةيت، وةاَل لةسةر هةمو مةةةجايان  سةةةرمان  يةعنس هَيرش كراوةتة 
 كةليمة قسة بكةين.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:ايق حسبةِرَيز د.ِرَيواز ف
 بةَلَس. رَيطة بدةن قسة بكات.

 :فاروق نامق كاظم بةِرَيز
نةةةمَينَيت  يةةر  لةةةمنتار و وةز بةةااَل و ثةر لةةة  شةةينس ث كةةرد خانةن مةةان  كةةة داوا ئةةةوةى  سةةةر  مةةة لة ئةةةم ، ئَي بةةؤ 

ئةةةوةىرى فراكسيؤنس نةوةى نوَي بدرَيت، ثةرلةمانة لة ناو ثةرلةمانة ثةالما لةةس  بةةة دةلي يةةا  بةةة  ئةةة لَيرة كةةة 
 مةعناى واية هَيرش كراوةتة سةرمان، وة ثةالمارمان دراوة. ،شةرةكة كرا ثةالمارى ئَيمة درا

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 بةَلَس، بةَلَس. دؤخةكة ئارامكراوةتةوة

 : فاروق نامق كاظمبةِرَيز 
لةَةمن بة ئارامس قسة ئةكةم،  لةةةمانتارة ئةمةوَيت بة جةنابت ب بةةة ثةر لةَةَيم، وة  خةةةَلكيش ب هةةةموو  بةةة  َيم وة 

سةةيان كةةردين سوثا يةةان ىَل  نةةةوة ديفاع بةةة ويذدا كةةة  يةةةتس د بةرَيزةكانيش بَلَيم  شةةَيوازة دذا بةةةم  لةَةَين  كةةةين، ب ة
سةةتمان و نةوةى نوَى ئامادةى ئةو باجةين، كردنس طةندةَلس باجس خؤى ئةوَيت، ئَيمة وةك نةةةوة دة لةةة خؤمشا

كةةة َيكردووة، ث نةةةى  ئةةةلَيت ئةوا كةةة  مةةا  طةةةى دووة لةةة بِر كةةة  ئَيستا لةم مادةى هةشتةيا كة باسس ئةوة ئةكات 
لةةة ( 15) ساَل و خزمةتيان ناطاتة( 45) مةرجس بِرطةى يةكةم نايان طرَيتةوة واتة تةمةنيان ناطاتة ساَل با 

ساَل خزمةتس نيية ( 15)و  ساَلة (63) سةتا ضل خانةنشني بكرَين، ئَيمة ئةلَيت ئةوةى تةمةنس ناطاتة ئةو
لةةة  كةةةم  با هةر خانةنشني نةكرَيت، با بطةرَيتةوة سةر وةزيفةكةى خؤى من ثزيشكم ئةضمةوة سةر وةزيفة
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كةةةى سةةةر وةزيفة ضةةَيتةوة  ئةةةم  ،نةخؤشخانةى هيوا، بةرَيزَيكس تر مؤزةفة لة دايةرةيةك ب سةةةر  بةةؤ لة بةةةاَلم 
 انا لَيمان بدةى.ئةم قسة هةقة ثةالمارمان بدةي لة ثةرلةم ،هةقة

  ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 لةسةر ئةوة نيية.

 : فاروق نامقكاظم  بةِرَيز
  .لةسةر ئةوةية ئَيمة داوامان كردووة

   ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
  ئَيمة ئةمانةوَيت كؤبوونةوةكة بةردةوام بَيت.كاظم كاك دكتؤر 

 : فاروق نامق كاظم بةِرَيز
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 ئةزانس ضس ئاطادار بوون لة دواوة دوو كةس دةستيان طرتبوين و لة ثَيشةوة لَييان ئةياين.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 ةكانس تر.ئةزانس ضس با بضينة سةر قؤناغ ،بةَلَس ئةوة تةواو بووة ،ئةوة تةواو بووة كاظمكاك دكتؤر 
 :فاروق نامقكاظم بةِرَيز 

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
نةةس   مةةة دةربري لةةةئَي بةةاس  يةةةيا  لةةةم مادة شةةكرايس  نةةوَىبةةة ئا نةةةوةى  سةةيؤنس  كةةو فراك كةةةين وة كةةو  ،وة ئة وة

ئةةةوترَيت  يداوادةكةين مووضة ،ثةرلةمانتارة بةرَيزةكامنان يةَةي  خانةنشينس ثةرلةمانتار و وةزير و ئةوةى ث
بةةااَل ضةةةكةى ثلة  كةةة موو هةةةذار و  فةةةقري و   خةةةَلكس  بةةة  بةةدرَيت  يةَةت وة  يةَةت و برِب سةةةرةوة رابطري نةةةى   و ئةوا

 ة و لةسةر ئةمة ثةالمارمان دراوةن، سوثاس.هةزار دينارة ئةمة ثةيامس ئَيمةي( 120)
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

لةةة موازحة، كاك ئومَيد رَيطةت نادةم، سةر ئةوة نةبووة ثةيامةكةت ولةثةيامةكةت وازحة،  مةةة  شةةة ئَي وناقة
بةةوين،  تةةرا  يةةةكس  نةةس مادة يةَةدكرد ئةةةم ث ،كةةاك ئوم نةةةوَيت  مةةة دةما بةةوار ئَي تةةؤر رَي ئةةارامس ؤركةةاك دك بةةة  يةةة  ذة

 بةَلَس كاك ئومَيد، ثةيرةوى بَيت.تَيثةرَيت بةَلَس، ئاخر ثةيرةوى نيية كاك ئومَيد، 
 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن: 

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
سةةت  ،بِرطةى يةكةم دووةم( 57) بة حوكمس مادةى  سةةتييةكان درو ئَيمة داواكارين ليذنةيةكس دةرخستنس را

طةةةراننيورو ،ويداوبَيت كة سةرةتا ئةو رووداوة ر يةَةس ني بةةوو زؤر ث نةةةخوازراو  كةةةجمار  ،داوَيكس  يةَةوة ية لةةة كو
تةةة ،وون ببَيتةوةيةكان بؤ راى طشتس ريوة تا راستوثةالمار ب ئةةةو بابة طةةؤى  بةةة طفتو يةةة  نةةدار ني  ،هةةيض ثةوةي

 ةكان دروست بكةن.يليذنةيةكس لَيكؤلينةوة بؤ دةرخستنس راستي بابةتس ديكة بووة داواكارين لة بةرَيزتان
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
كاك دكتؤر رَيبوار كاك ئومَيد قسةى ستني، و بابةتة، ثشت بة ثةيرةو دةبةةو دةبةستني بؤ ئةثشت بة ثةيِر

 .وةوكرد
 بةِرَيز رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل: 

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
  ستم بةرز كردوةتةوة نوقتةى نيزاميية.دة 

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 ن فةرموون.َيتةواو بوون. كاك بةَلم كاظكاك دكتؤر قتةى نيزامس وةرناطرم، بةَلَس، كاك دكتؤر رَيبوار نو

 بةرََِيز بةَلَين امساعيل حاجي ابراهيم: 
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

يةةة   ئةةةو مادة كةةة  كةةةم  سةةتار ئة سةةتا عبدال شةةنيازةكةى مامؤ لةةة ثَي شةةتيوانس  شةةت ث ئا ئةو تايبةتة بة مادةى هة
بةة يةَةت  يةَةدراوة بكر ئةةةو ئةبَيت هةَلطريَيت ئةو هةدافانةى لريةيا ئاماذةى ث حةةةوت وة  مةةاددةى  لةةة  يةةةك  ة بِرطة

مةةان  %40رَيذةية دانراوة بة رَيذةى لة  حةةةوت بَيطو مةةادةى  لةةة  بة ئةوانةى بة خزمةتس طشتس راسثَيردراون 
 ، زؤر سوثاس.%25ثَيشنيازةكةى مامؤستا رَيذةكةى كةم بكرَيتةوة بؤ رَيذةى لة

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 س، كاك جالل.بةَلَس سوثا

 :حممد امني بةِرَيز جالل
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

مةةاد  طةةةى دديارة تَيبينييةكانس من لةسةر  بةةةتس بِر بةةة تاي سةةتادا  لةةة ئَي يةةة  ئةةةو ماددة كةةة  يةةة  شةةت ئةوة ةى هة
طةةةى د ،ةم طرنطييةكس ئةوتؤى نةماوةودو يةةا بر كةةة وبؤية لة ثرؤذة نةةني  ئةةةوة  طةةةَل  مةةة لة يةَةت وة ئَي وةم البرب

جةةةوَيكس وا  ،ةمانتار مةرجس تةمةن و خزمةتس كةمة خانةنشني بكرَيتثةرل سةةةلةن  يةَةت مة ئةةةوةى دةبينر
نةةةبَيتودروست ب تةةر  يةةةنَيكس  هةةةبَس ال بةةااَل  لةةة  شةةينس ث لةةة وة فراكسيؤنَيك يان اليةنَيك لةطةَل خانةن مةةة  ، ئَي

طةةة فراكسيؤني نةةةبَيت لة مةةةتس  مةةةن و خز نةةنيئَيمة خانةنشينس بؤ كةسَيك كة مةرجس تة خةةؤم  ،َل  بةةؤ  مةةن 
هةةيضويةكَيكم لةوانة دوو رؤذ ثَيش ئَيستا و بةةة  كةةةم  يةَةوة ئة شةةانازى ث كةةةم و   تومة ئةطةرَيمةوة سةر وةزيفة

 شَيوةيةك خؤمان خانةنشني ناكةين، سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 حةسيبة خان.سوثاس بؤ جةنابت زؤر سوثاس، 
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 : عيد ابراهيمبةِرَيز حةسيبة س
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

كةةةم  جةةالل ئة نةةةبَيت  ،ئَس ثشتطريى راى كاك  مةةةنس  مةةةرجس تة سةةَيك  طةةةر كة نةةيم ئة ئةةةوةدا  طةةةَل  نةةيش لة م
يةةة ،سااَلنس خزمةتس تةواو نةبَيت خانةنشني بكرَينت سةةازى دادثةروةر سةةاى ضاك ثةةةروةرى  ،مةبةست لة يا داد

لةةةذَير مةةة  مةةةنيان و  بةرجةستة نابَينت ئةطةر ئَي يةَةذةى تة كةةة ر سةةانةى  ئةةةو كة بةةؤ  شةةتَيك  شةةانَيك  هةةةر ناوني
ئةةةو  ،ة دابرَيذينةوةيخزمةتيان دروست ني ئةةةوةم  طةةةَل  كةةةم ولة بؤية ثشتطريى ئَس ئ رايةكةى كاك جالل ئة

ئةةةو  ،دةية بةو جؤرة رَيك خبرَيتةوةدما تةةةنها  بةةَينت  شةةني  سةةانة خانةن ئةةةو كة تةةةنها  نةةةمَينَينت  هةةةر  يةةاخود 
 خانةنشينس بطرَيتةوة كة مةرجس تةمةن و سااَلنس خزمةتس تةواوة، سوثاس.كةسانة 

  ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 فةرموو. كاك زانابةَلَس سوثاس، 

 : مال خالد مسايل زانا بةِرَيز
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

نةةة  لةةةم ثةرلةما طةةؤ  ثةةر طفتو هةةةموومان  الى هةموومان ئاشكراية كة دوو رؤذى  ضةةَيت،  بةةةرَيوة دة بةةةرَيزةدا 
ثةةَي  سةةت  سةةتاندا دة هةةةرَيمس كورد مةةةتس  يةةةى حكو لةةةم كابينة سةةازى  هةةةنطاوةكانس ضاك كةةة  يةةة  ئاماجنمان ئةوة
يةةةوة  لةةةم بارة سةةتان  هةةةرَيمس كورد مةةةتس  يةةةتس حكو يةةاين وة جد يةةة دَلن بةةة دواوة طةةةورةترى  دةكةين و كارى 

لةةة  ،ةية زيادةدبؤية ثَيمان واية ئةم مادروونة بؤ هاواَلتيانس هةرَيمس كوردستان،  شةةتطريى  شةةت ث مةةاددةى هة
مةةاددهةموو ئةو بةرَيزانة دةكةم كة ثَييان واية ئةم ماد لةةة  حةةةفت دةية زيادة  سةةةىل ةى  يةَةر و تة طةةؤى ت طفتو

كةةرا،  سةةةر  لةةة لة كةةة  نةةةى  كةةان وة ئةوا فةةة بااَل كةةان وةزي لةةة بااَل كةةة ث نةةني  ئةةةوة  طةةةَل  شةةَيوةيةك لة هةةيض  بةةة  وة
مةةةنَي كةةرَين تة شةةني ب تةةةن خانةن ئةةةم واَل نةةس  بةةةر هبَي كةةة وة شةةتا خةَل طةةةجنان و هَي كةةةم كس  يةةان  لةةة تواناكان و 

تةةةوة و يةةةنن، زؤر بكرَي كةةةمان بطة بةةة كؤمةَلطا سةةود  ئةةةوةى  بةةؤ  يةةان و  شةةةكانس خؤ كةةار و ئي سةةةر  نةةةوة  بطةرَي
 سوثاس.

  ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 .كاك مةم فةرموون جةنابت

 : اسكندر مةم مةم بةِرَيز
 بةناوى خوداى مةزنا. 
 بةرَيز سةرؤكا ثةرلةمانَي. 

كةةةين ةست خؤشيا لة هةرَيما كوردستانَسئَيمس د   بةةةش د يةَةدا دا  ،دةكةين كة رةوشَيكا ئالوز ثارتَيكس طشتس ت
سةةازيي مةةدانا ضاك بةةؤ ئةجنا سةةتةقينة  مةةةتا را يةةة حكو يةةاز ثاك تةةةو ن سةةازيية بكا بةةري ضاك مةةة  مةةةتا  بةةةرَيز  ،ةحكو

كةةة  يةةةنني  خةةةَلك تَيدةطة خةةةَلك  سةرؤكس ثةرلةمان ئَيمة دظَيت بةحسَس ثلةى بَلند و تايبةت بكةين ئةطةر 
  ، سوثاس.ثلة تايبةتا ثةرلةمانتارا هةر جَييةك وةكالةتس خةَلكس بؤ ماوةيةكس دةست نيشانكرن
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 فةرموو. لدكتؤر امساعيسوثاس، 

 : طهعلي  امساعيل بةِرَيز
 بسم الرمحن الرحيم.

 بةِرَيز سةرؤكا ثةرلةمانا. 
 ،يةيمادةى هةشتا مبَينس جطة لة بةس فةقةرة ئاخريا جطة لة حاَلةتةكان شةهيدان يان هاوكارية تةندروست

كةةر ،يةعنس قةوانينة تةقاعودى عةالساس وارسة غةةوة  يةةا ئةز ئةظة مبَينس مادة هةمس بَيتة ال يةةس دو بةةةس  ن 
 زؤر سوثاس. ،ئةظَس ضوار ساَل يان خزمةت نةبينت ضل ساَل نةبينت

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس 
 بةَلَس، دكتؤرة شايان فةرموو.

 :كاكة صاحل حممد شايان بةِرَيز
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 زؤر سوثاس. ،ثشتطريى لة ووتةكانس كاك جالل دةكةم صاحل،شايان كاكة  
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 كاك كاروان.بةَلَس سوثاس بؤ جةنابت، 
 : عبدالرمحن عبداهلل كاروان بةِرَيز

 بة ناوى خوداى طةورة و ميهرةبان.
لةةةةمان  سةةةةرؤكس ثةر بةةةةرَيز  نةةةةيس  نةةةة  ،كةةةاروان طةز سةةةةرجةم ليذ بةةةؤ  شةةةيم  سةةةت خؤ يةةَةراى دة بةةةارة و دوو

شةةك  ،س ثةرلةمان كة جوهدَيكس ئَيجطار زؤريان كردووةتايبةةةندةكان كةةةم خو بؤية تةمةنا دةكةم وة تكا دة
شةةك و براي كةةس خو بةةة رووحَي بةةة  كةةامن  كةةة او برا بةةوو  بةةةوة كرد مةةاذةم  شةةز ئا كةةو ثَي طةةرن و وة لةةَيم وةرب نةةة 

لةةةم بة هةما م مادةى هةشتيش،كان رةت دةكةمةوة وة لريةش ئاماذة بةوة دةكةخانةنشينس ثلة بااَل شةةَيوة  ن 
شةةني وة ثَيشنيازى ئةوة دةكةم كة بِرسنفةداية  نةةةوَيت خانةن نةةةى نايا ئةةةو طةجنا بةةؤ  يةَةت  جةةَيطري بكر طةيةك 

 بكرَين بطةرَينةوة سةر ثيشةكانس خؤيان، بؤية دووبارة خانةنشينس ثلة بااَلكان رةتدةكةمةوة زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 كاك سةروان. َيةية لة ناو ثرؤذةكةيا، بةَلدة ئةم مادخؤى هةي
 : حممد علي سةروان بةِرَيز

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
مةةاد ،ةيةدمن ثشتطريى ثَيشنيارةكةى كاك ئومَيد دةكةم بؤ لةغو كردنةوةى ئةو ماد  لةةة  حةةةفت دضونكة  ةى 

يةةةك  ،ايةوةبةاَلم ئةطةر لةغو نةكراوة هةَلنةوةشَينر ،موناقةشةى لةسةر كراوة كةةةم برطة ئةةةوة دة ثَيشنيارى 
شةةمةرطة و  ،وسرَيت و تيايدا ئيزافة بكرَيتولة جياتس ئس دووةم شتَيكس تر هةبَي بن ئةةةو ثَي ئةويش ئةوةية 
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شةةةى  بةةةر كَي بةةووة لة سةةايش  ثةةؤليس و ئا شةةمةرطة و  شةةز ثَي ئةةَ ثَي كةةة  نةةةى  ثةةؤليس و فةرمانبةرا سةةايش و  ئا
هةةةبةى كؤمةاَلشكَي ،وةوكؤمةاَليةتس هةب مةةةتس  سةةاَلَيكيش خز ضةةةند  بةةووة  سةةت  بةةة  ،وةويةتس بؤ درو بةةةاَلم  

تةةةوة، هؤكارى كَيشة كؤمةاَليةتييةكةى لة وةزيفةكةى دوركةوت طةةةى دؤ يةةاتس بر كةةة ولةةة ج كةةةين  ئةةةوة ب وةم 
 زؤر سوثاس. ،وة لة ثيشةكانس خؤيانةئةوانة دوور خراونةوةت ،ئةوانة سااَلنس خزمةتيان بؤ هةذمار بكرَيت

 :جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمانهَيمن امحد محةصاحل/ بةِرَيز
 سوثاس، جوان خان فةرموو.

 :بةِرَيز جوان يونس حممد
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان، 

كةةراوة  سةةس  تةةس شةخ لةةة طرف بةةاس  نةةدةى  كةةة ئةوة خةةةوة  نةةةكراوة ،بةدا كةةة  نةةاوةرؤكس بابةتة لةةة  يةةاتر  ،بةةاس  ز
 .......ةى هةشت ثَيشنيار دةكةمدشةخسيانة قسة كرا، من لة ماد

 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ 
 .ئةطةر رةئييةكانس خؤت بة كورتس و ثوختس بَلَس فةرموو، وةخت بطرةوة

 : يونس حممدجوان بةِرَيز 
سةةت  ئةطةر ،دةبَيت بة فعلس ئيش لةسةر ضاكسازى بكةين ،بةَلَس، باس لة ضاكسازى دةكةين نةةةوة دة لة خؤما

ةى هةشت ئةوانةى دادبؤية من لةطةَل ئةوةم كة م توانني بة هيض شَيوةيةك ضاكسازى بكةين،اثَي نةكةين ن
سةةةر  ،كة خانةنشني نايانطرَيتةوة لة تةمةن كةةة لة لةةةمان ئةركَي سةةاَلس ثةر ناكرَيت يةكَيكس وةكو من بة ضوار 

كةةةم مامؤستايةكيش ئةوةندة ساَلة خزمةتس هةية  ،شامن و تةواو دةكةم خانةنشني بكرَيم ضةةةيةكس  بةةة موو
 دةية رةتدةكةمةوة، سوثاس.ئةو ماد دا نيم،ةى هةشتدبؤية من لةطةَل ماد ،خانةنشني بكرَيت

 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ 
 سوثاس، سةرضنار خان.

 : امحد حممود سةرضناربةِرَيز 
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

بةةاس طةى دوو، يةكس لةطةل بِر طةىةى هةشت بِردسةبارةت بة ماد  ئةةةوةى  بةةةر  من لةطةَل برطةى يةكةم لة
مةةةت و( 15) لةةة طةةةَلني( 45)سةةاَل خز مةةة لة شةةينس ئَي بةةؤ خانةن سةةتاندارَيكة  ئةةةوة  كةةة  كةةات  مةةةن دة  ،سةةاَل تة

حةةةوت دطةى يةكس مادبِر طةى دووةم كة ئةَلَس ئةوانةى بة خزمةتس طشتس راسثَيردراون،سةبارةت بة بِر ةى 
ئةةةم مادئاماذةيا ئةةةلَيتدن ثَيكراوة مةرجس يةكةمس  كةةة  تةةةوة  يةةة نايانطرَي كةةة و( 15) ة ( 45) سةةاَل خزمةتة

كةةةين( 40) ساَل تةمةنةكة بة رَيذةى لة سةدا شةةني دة لةَةة خانةن ضةةة و دةرما شةةتس موو يةةةكس بِر ،كؤى ط طةةةى 
سةةنايةيدئةم ماد ئةةةو ئيست كةةات  سةةت نا نةةيم ثَيوي يةةة  ئةةةم برطة طةةةَل  شةةَيوةيةك لة يةَةتةية بة هيض  بةةؤ بكر  ،ةى 

يةةة ئةةةوةى ثرؤذة بةةةر  بةةارثةةرؤذة ،لة سةةنائةش  ئةةةم ئيست تةةة وة  كةةات ى حكومة سةةت دة مةةةت درو بةةؤ حكو طرانس 
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سةةماعيل و لةبةر ئةوة ياساكة وةك خؤى بِر ،ثَيويست ناكا وا رةتس ئةم برطةية ئةكةمةوة ثشتطريى دكتور ئي
 ئيز سوثاس. ،ةنطةيكاك مةم بورهان ئةكةم كة ئةوانيش لةطةَل رةتكردنةوةى ئةم بِر

 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: بةِرَيز هَيمن امحد محةصاحل/ 
 سوثاس، ليزا خان فةرموو.

 : فلك الدين صابرليزا بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةةم خةةان دة ئةةةو  ،منيش ثاَل ثشتس لة رايةكانس كاك جالل و كاك زانا و جوان خان و حةسيبة  مةةن  بةةة راى 
بةةة طةجنانةى ئَيستا  بةةدةن و   يةةان  بةةة خؤ تةةةش  ئةةةو دةرفة يةَةت  دةرفةتيان ثَيدراوة بة هاتن بؤ ثةرلةمان دةب

ئةةةو وتيانس كوردستانيش بدةن كة لة سَيكتةرةكانس تر خزمةتس خؤيان بطةيةنن بة هاواَلوهاو اَلتيانس تر و 
طةةةى دبؤية ثَيشنيار دةكةم ما ،ئةزموونةى كة هةيانة بطوازنةوة ئةو شوَينةى كة هاتوون لَيس دةى هةشت بر

مةةةةن و  جةةةةكانس تة كةةةة مةر لةةةةمانتارَى  نةةةدامِس ثةر هةةةةر ئة شةةةَيتةوة  يةةَةت و هةَلبوة تةةةةواوى البرب بةةةة  دووةم 
هةةات يةَةوةى  يةةةى ل ئةةةو وةزيفة سةةةر  تةةةوة  تةةةوة بطةرَي يةةان طرَي مةةةت نا جةةةكانس خز نةةةى  ،وةومةر ئةةةو ئةزموو

 زؤر سوثاس. ،وةوبطوازَيتةوة ئةو سَيكتةرةى لَيوة هات
 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: من امحد محة صاحل/ بةِرَيز هَي

 فةرموو. زؤر سوثاس، كاك عومسان سيدةرى
 : كريم سوارة عثمان بةِرَيز

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
نةةةيم مةةةن  نةةةةكردتَيبي تةةةةواو  مةةةةنس  ئةةةةوةى تة سةةةةر  يةةةة لة بةةةؤوهة بةةةذار  ،سةةةاَل( 45) وة  كةةةاك  نةةةا  طةةةةر  ئة

 سوثاس. ،يةيتةيةكس ترم نونكردنةوةكةى دا و من هيض وورو
 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/  

 بةَلَس زؤر سوثاس، هلز خان فةرموو.
 : امحد حممد هلزبةِرَيز 

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
مةةةت (45) دةسنيشانكرنا دوو مةرجس طةلةكل مةزنا ذى تةمةن  نةةا  (15) سالَ  خز شةةني كر بةةؤ خانةن سةةاَل 

بةةةرَيكس  سةةتانَسهةةةر فةرمان طةةة دوو  ،كورد نةةا بر مةةة الدا لةةةى دا ئةةةو خا هةةةبوونا  ئةةةز  بةةةت  لةةةى تاي بةةةتس ث تاي
يةَةت الداندما طةةة ب ئةةةظ بر ضةةونكة  ،دةى هةشت ثشتطرييا مامؤستا سةرضنار و مامؤستا مةم بورهان دكةم كو 

تةةة  نةةةبينت بَي يةَةدا  شةةينس ت مةةةرجَيكس خانةن هةةيض  سةةنائَس  هةةيض ئيست مةةةتا  سةةةر حكو يةةةكا زؤرا لة برطران
 انةنشينكرن و زؤر مةمنومن.خ

 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ 
 .فةرمووخ زاهري زؤر سوثاس، بةَلَس كاك شَي
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 : حممد عليظاهر بةِرَيز 
 .بة ناوى خواى طةورة

 .بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان 
هةةاتوةى هةشت برطةى يةكةم فةرمانبةر بةو ثَيناسةيةى خانةنشينس يةكطرتدماد  هةةةرَيم  لةةة  ة ووو بةركار 

سةةاي  ،حةوت ئةم ياساية ئاماذةى ثَيكراوة ةىطةى يةكةم مادبةوةشةوة كة لة بِر بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان يا
مةةارة بةةةتس ذ بةةة تاي بةةةران  بةةارةى فةرمان بةةةركارن دةر مةةةدةنس  سةةاىل ( 24) خدمة  سةةةى  1960ى  بةةةوة ثَينا

ضةةوار فةرمانبةر دةكات كة هةركةسَيك ئةركَيكس ثَس ب يةةر  سثَيردرَيت وة لة ناو ميالكس دةولةت مقابيلس وةز
بةةةو  ،ساَلس لة ثلةى لة  وةزارةتةكةى خؤيةتس يان ثةرلةمانتار ضوار ساَل لةوةية سةةاية؟  بةةةو يا شةةمولة  ئايا م

شةةَيندرَيتةوة، زؤر  يةةة هةَلبوة ئةةةو مادة ثَيناسةية؟ كةواتة يان دةبَيت ثَيناسةكة بطوجنَيندرَيت ياخود ئةبَيت 
 وثاس.س

 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/  
 نةجات خان فةرموو.زؤر سوثاس، 

 : شعبان عبداهللجنات بةِرَيز 
 بةرَيز سةرؤكَس ثةرلةمانس.

 زؤر سوثاس. ،ةى هةشتا بَيتة الداندطةى دوا مادةى حةفتا وة ذيا بِردذ با ئةوة برطةى دوا ماد 
 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: ة صاحل/ بةِرَيز هَيمن امحد مح 

بةةةن  ،بةَلَس زؤر سوثاس كةةةن تةقري طةةؤ ب ئةةةوةى طفتو بةةؤ  بةةوو  ئةو ثةرلةمانتارة بةرَيزانةى ناويان تؤمار كرد
 ة بةس كاك ياسني؟ كاك ياسني فةرموو ببورة.وتةواو بو

 : خضر طه ياسني بةِرَيز
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

كةةةم  مةةةنس دة كةةاك بةه شةةتطريى  نةةةبو ،مةةن ث يةَةرة  بةةزانن وجةةةنابت ل بةةةران  تةةو فةرمان طةةةر بَي سةةتس ئة ى بةرا
تةةة ثةةؤليس دةطا سةةايش و  بةةةتس ئا بةةة تاي شةةينيان  شةةس خانةن هةةةموويان خؤ( 500) مةعا ئةةةوا   يةةانهةةةزار 

كةةةن سةةةتا  ،خانةنشني دة لةَةَيم  تةةوامن ب كةةةن يةةانيةةان خؤ %50دة شةةني دة سةةةر  ،خانةن ئةةةركَيكس لة ضةةةندة  هةر
هةةةر خانةاَلبة ،حكومةت دةبَيتةوة كةةةم  شةةنيار دة نةةة م من ثَي لةةة بااَل نةةةى ث كةةةى ئةوا نةةةمَينَس وة ثارة شةةينس  ن

 سوثاس. ،بدرَيتة ماَلة شةهيد و ئةوانةى شةرى داعش شةهيد كراون
 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ 

  .بةَلَس روثاك خان فةرموو،سوثاس 
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 : امحد رمحانروثاك بةِرَيز 
 ز سةرؤكس ثةرلةمان.بةرَي

بةةةر و  ،بةاَلم بة زياد كردنس ثلة بااَلكان ،ةيةكس دروستةدةى هةشت ماددماد  نةةس فةرمان واتة خانةنشني كرد
شةةةوة بةةة دادوةرةكاني يةَةت  كةةانيزم ب يةةةك مي كةةان  لةةة  ،ثلة بااَل بةةوو  شةةاندةران  كةةارى خؤثي لةةة داوا كةةة  ئةةةوة يةكَي

نةةيم طةى دووةمثةرلةمان ثشتطريى ىَل دةكةين وة بِر لةةةمانتار  يةَةس  ،البدرَيت من لةطةَل خانةنشينس ثةر بةةة ث
يةَةت شةةني بكر تةةةوة خانةن زؤر  ،خزمةت و تةمةن بة هيض جؤرَيك نابَيت نة ثةرلةمانتار نة وةزير نةيان طرَي

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

يةةة زؤر سوثاس، بةرَيزان ليذنةى تايبةةةند ئةطةر ر  ايةكتان هةية؟ وةزيرة بةرَيزةكان ئةطةر رايةكتان هة
 فةرموون؟

 : ابراهيم / وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان فريد ظاالبةِرَيز د. 
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

و وةيةك بدها مادتةن ،ةودةى هةشت كة لة ثرؤذةى حكومةتدا هاتودما ،ةى هةشتدئةوةى ثةيوةستة بة ماد 
كةةةدة وة تةنها ماوطة ثَيك نةهاتولة دوو بِر تةةةوة  ئةةةوة كردوة مةةةن ( 45) دةكةش تةئكيدى لةسةر  سةةاَلس تة

 وةم بووطةى دوبِر ،بة شَيوةيةكس ئيختيارى دةتوانَيت داواى تةقاعودى بكات ،ساَلس خزمةتس هةبَيت (15)و
سةةةر دةى حةوت لةسةر ئةو ثَيشنيارةى كة بةشَيك لة بةرَيزان ئةندامادبة بةشَيك لة ما نةةةوة لة نس ثةرلةما

مةةادوطةةةى دبةاَلم بِردةى هةشت وةكو خؤى دةمَينَيتةوة، هةر بؤية ماد ،بوو لةةة  شةةَيك  بةةة بة ئةةةبَيت  ةى دوةم 
 زؤر سوثاس. ،حةوت
 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محة صاحل/بةِرَيز هَيمن 

 .(9بةَلَس زؤر سوثاس، بةِرَيزان ليذنة تايبةةةندةكان فةرموون ماددةى )
 بةِرَيز ضيا محيد شريف:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
 :(9ماددا )

مةةاددةى ) كةةةمس   طةةةى ية لةةة بِر نةةةى  كةةة 7ئةوا بةةوون  مةةةت  بةةةرى حكو شةةز فةرمان يةَةدراوة ثَي يةةان ث ( ئاماذة
هةةةذمار  كةةةيان  شةةَيتةوة راذة هةةةَلطرتنيان هةَلدةوة كةةار  لةةة  ئارةزومةندانة دةطةِرَينةوة سةر كارةكانيان دةست 

بؤ مةبةستس سةرموضة و ثلة بةرزكردنةوة و خانةنشينس و اليةنس ثةيوةنديدار ثابةند دةبَيت بؤ دةكرَيت 
طةةةى  لةةة بِر كةةة  يةةاركراو  شةةينس د نةةس خانةن لةةة وةرطرت بةةن  شةةك دة يةةان و سةرث سةةت بؤ لةةةى ثَيوي دابني كردنس ث

كةةة طةِراوةودووةمس ماددةى حةوت بِرطةى دوو لة ماددةى هةشت كة م شةةووى  بةةؤى، وضةى وةزيفس ثَي تةةةوة 
 سوثاس.
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 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:
نةةاو  نةةادةين  طةةا  يةةس رَي كةةةين دوا مةةار دة كةةةى تؤ سةةتا ناوة زؤر سوثاس، هةر بةِرَيزَيك دةيةوَيت طفتوطؤ بكات ئَي

 ئيزافة بكرَيت، بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان فةرموو.
 انس كوردستان:سكرتَيرى ثةرلةم /بةِرَيز منس نبس نادر 

يةَةد،  خان، طلستانكاظم، بدرية خان، كاك دابان، دكتؤرة شايان، دكتؤر  كةةاك اوم كاك جالل، دكتؤر هةورامان، 
ضةةيا، ظاهرخةدجية خان، شَيخ  كةةاك  سةةس،  كةةاك وةي سةةةروان،  ، دكتؤر صباح، دكتؤر زَيدان، كاك رَيبوار و كاك 

 كاك حمسن
 كس ثةرلةمان:جَيطرى سةرؤ امحد محة صاحل/بةِرَيز هَيمن 

تةةؤر  بةري زان ئَيستا ناوةكان دةخوَينينةوة شةةايان، دك تةةؤرة  بةةان، دك سةةتانكاااظم، )بدرية خان، كاك دا  خااان، طل
، دكتؤر صباح، دكتؤر زَيدان، كاك رَيبوار ظاهركاك جالل، دكتؤر هةورامان، كاك اومَيد، خةدجية خان، شَيخ 

 ظاهرةسس تر هةية ناوى تؤمار نةكرابَيت؟ كاك شَيخ و كاك سةروان، كاك وةيسس، كاك ضيا، كاك حمسن(، ك
 فةرموو.

 حممد علس: ظاهربةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

بةةة  بةةوون  ماددة نؤ ئةوانةى لة بِرطة يةكةمس ماددةى حةوت ئاماذةى ثَيداروة ثَيشز فةرمانبةرى حكومةت 
سةةت لةكاركَي فةةةكانيان دة بةةؤ ئارةزومةندانة دةطةِرَينةوة سةر وةزي يةةان  شةةَيتةوة و راذةكان شةةانةوةيان هةَلدةوة

اليةنس ثةيوةنديدار ثابةند  ،وضة و بةرزكردنةوةى ثلة و خانةنشينسوهةذمار دةكرَيت بة مةبةستس سةر م
يةةةكَيك ت بة بةرزكردنةوةى ثلةى ثَيويستدةبَي يةَةت  نةةد دةب ، ئايا ثلةى ثَيويست ضؤن و بة ض شَيوةيةك ثابة

 .......ئةندامس ثةرلةمانة بضَيت 
 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محة صاحل/بةِرَيز هَيمن 

 ئةو ثرسيارةت بؤ كَيية؟
 حممد علس:ظاهر بةِرَيز 

 بؤ جةنابس وةزير
 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 

 .كاظمبةَلَس سوثاس، كاك دكتؤر  بةِرَيز جةنابس وةزير ئةطةر الى خؤتان تؤمارى بكةن.
 فاروق نامق:كاظم ةِرَيز ب

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
لةةة  ماددةى نؤ بؤ ئةو ثةرلةمانتارانةى دةطةِرَينةوة سةر وةزيفةكانيان باسس ئةوة دةكات كة سةرثشك دةبن 

كةةة  ،ضةى وةزيفةكةىووةرطرتنس خانةنشينس يا مو يةةة  لةةةتس تَيدا لةةة ناعةدا يةَةك  كةةة جؤر لةةةوةى  طةةة  ئةمة ج
فةةة  ،َيشوودا رةةانكردؤتةوة و هاوكات كَيشةى ئيداريش دروست دةكاتئَيمة لة ماددةكانس ث ئةطةر ئةو مؤزة
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كةةةم و  يةةةوة  لةةة رووى ئيداري خةةؤى  كةةةى  سةةةر وةزيفة يةةةوة  كةةة طةِرا يةةرة  ئةةةو وةز يةةا  لةةةمانتارة  ئةةةو ثةر يةةا 
يةةد ضةةؤن ب ات؟ كورتيةكس هةبوو وة بةِرَيوةبةرةكةى يا وةزيرةكةى ويستس لة رووى مادديةوة عقوبةى بدات 

طةةة  مةةة بَيج نةةةبَيت، ئة تةةة  يةةة و وةزارة ئةطةر موضةكةى لة الى ئةو نةبَيت يا موضةكةى لةو بةِرَيوةبةرايةتي
ضةةةى  كةةةى مو سةةةر وةزيفة تةةةوة  لةةةمانتارَيك طةِراوة نةةة ثةر بةةؤ منو كةةة  يةَةت  ئةةةوةدا ناطوجن طةةةَل  لةوةى كة لة 

يةةدا  ،خانةنشينس ثةرلةمانتارةكةى رةنطة ئةطةر بطاتة ضوار مليؤن دينار شةةت خؤ لةةة تةني بةاَلم برادةرةكةى 
يةةة وة  ،لة هةمان وةزيفةية حةوت سةد هةشت سةد هةزار دينار وةربطرَيت يةَةدا ني لةةةتس ت ئةةةوة عةدا لة بةر 

سةةةر  نةةةوة  كةةرد دةطةِرَي تةةةواو  سةةاَلةكةيان  ئةةةوةى ضوار يةةس  كةةان دوا ئَيمة ثَيمان واية ثةرلةمانتاران وة وةزيرة
واتا سةرثشك نةبن،  ،وضةى خانةنشينس وةرنةطرنويفةكةى خؤيان و مضةى وةزووةزيفةكةى خؤيان بة مو

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

 بةَلَس سوثاس، كاك دكتؤر هةورامان فةرموو.
 بةِرَيز هةورامان محة شريف:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
تةةةوة من ثَيشنيار دةكةم ئةوانةى لة بِرطةى يةك ماد تةةةنها بطةِرَي دةى حةوت ئاماذةيان ثَيكراوة مةرج نيية 

هةةةةبَيت  يةةةةكس  طةةةةر بِروانامة يةةَةت ئة خةةةؤش ب ثةةةَي  تةةةرى  سةةةَيكس  نةةةةى ئيختسا خةةةؤى لةوا كةةةةى  سةةةةر وةزيفة
 شةهادةيةكس بااَلترى هةبَيت بتوانَيت لة جَيطايةكس تر خزمةت بكات ئارةزومةندانة بَيت، سوثاس.

 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محة صاحل/بةِرَيز هَيمن 
 بةَلَس سوثاس، كاك اومَيد، فةرموو.

 بةِرَيز اومَيد عبدالرمحن حسن:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

بؤ منونة  ،تايبةت بة ماددةى نؤ من ثَيشنيار دةكةم بةِرَيزان ليذنة تايبةةةندةكان بِرطةيةكس بؤ زياد بكةن
تةةةو يةَةت دةطةِرَي شةةني ناب يةةةثلة بااَليةك خانةن خةةؤى ئيختياري كةةةى  سةةةر وةزيفة كةةة  ،ة  يةَةت  بةةارى ب بةةةاَلم ئيج
يةَةتونةتوانَيت بةركةوتةى يا شةش مانطةى  مو يةَةت  ،ضةى كؤتايس وةربطر يةَةت ناب شةةني ناب طةةةر خانةن تةةا ئة وا

لةةةو  كةةة  يةةةى  بةةةو ثلة تةةة  ئةةةو كا يةةةوة  كةةة طةِرا ئةو ثارةية وةربطرَيت و دةطةِرَيتةوة سةر وةزيفةكةى كاتَيك 
لةَةة  ،ية خانةشني دةبَيتوةزيفةى دا كةةة ث يةَةت  ضةةارى ب بةةة نا بؤية ئةوةش مةبلةغَيكس زؤر بة هةدةر دةدرَيت 

 بااَل كة دةطةِرَيتةوة وةزيفةى خؤى بةركةوتس شةش مانطس وةرنةطريت، زؤر سوثاس.
 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 

 بةَلَس سوثاس، طلستان خان، فةرموو.
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 طلستان باقس سلَيمان:بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

لةةة  ،من ثَيم باشة بِرطةيةك زياد بكرَيت بؤ ئةم ماددةية بةةن  شةةني دة ئةويش ئةوة بَيت كة ئةوانةى كة خانة
بةةؤ  نةةةوة  نةةة ناطةِرَي ئةةةى ئةوا بةةةس  كةةةيان  ثلة بااَلكان ئةمة باسس ئةوانة دةكةم كة دةطةِرَينةوة سةر وةزيفة

تةةة ز ،وةزيفةكانيان سةةاييةكان و كةر سةةَيكتةرة يا لةةة  بةةةتس  ؤر كات هةوَلس ئةوة دةدةن كارَيكس تر بكةن بة تاي
كةةان بةةَس كارة ئةةيش و  بةةَس  بةةؤ  تةةةوة  كةةةمز دةكا كةةار  هةةةىل  مةةن  ،تايبةتةكان كة ئةمة  بةةِرواى  بةةة  ئةةةوة  بةةةر  لةةة 

لةة نةةةدرَيت  ثةةَي  يةةان  تةةةكان و ثَيويستة ئةوانةى خانةشني دةبن لة ثَلة يااَلكان مؤَلةتس كاركردن تةةة تايبة ة كةر
 سَيكتةرة ياساييةكان تا هةىل كار زياتر بَيت بؤ بَيكاران، سوثاس.

 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محة صاحل/بةِرَيز هَيمن 
 بةَلَس سوثاس، كاك ضيا، فةرموو.

 بةِرَيز ضيا محيد شريف:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

كةةر يةَةدة  كةةو من ظيا ماددا نةهَس بِرطةك بَيتة ز خةةؤ وة ئةةةركَس  سةةةر  يةةت  نةةة بزظر سةةةك ئارةزومةندا هةةةر كة ن 
هةةةر  يةةا  لةةةمانتارى  سةةةكَس ذ ثةر طةةةر كة نةةة ئة بةةؤ منو ثاداشتةك بَيتة كرنَس ثلةكا ئيدارى يا ثلةكا عةسكةرى 
بةةؤ  يةةت  سةةكرةى ب طةةةر عة يةَةدةكرن ئة تةةة ز ثلةيةكا دى بزظرت بؤ سةر وةزيفا خؤ يا بةرَى ثلةكا ئيدارى ىَل بَي

سةةةك منونة ئةطةر  نةقيب بيت ببيتة رائيد وةكو ثلةك وةكو خؤبةخشانة ئةظة ذى دَيبيتة هاريكار هةر كة
بةةةرَى  يةةَي  بزظريتة بؤ سةركارَى خؤ يَي بةرَى ئةز ثشتطياريا وَى دكةم هةر كةسةك بزظريتة سةر كارَى خؤ 

 وةك ثاداشتةك، سوثاس
 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محة صاحل/بةِرَيز هَيمن 

  سوثاس، خةدجية خان، فةرموو.بةَلَس
 :طهبةِرَيز خدجية عمر 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
مةةان  كةةان ناو تكاية داواتان ىَل دةكةم دادثةروةرى هةبيت وة مافةى خؤمانة كة طفتوطؤ دةكةين لة سةر ماددة

بةةة تةةة  ئةةةو دةرفة كةةان  بةةة  دةخوَيندرَيتةوةديارة ثةيامَيكمان هةية قسةيةكمان هةية لة سةر ماددة سةةانس  يةك
  ....هةموومان بدرَيت

 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 
لةةة ( 88) فةرموون دةرفةتةكة بة ثَيس ماددةى طةةؤ  دوو دةقةية هةر بؤ بةِرَيزَيكس ثةرلةمانتار بيةوَيت طفتو

ئةةةو بَس زةمحةت جةنابت بضيتة سةر ئةو ماددةية ئةطةر رةئيَي ،سةر ئةو ماددةية بكات سةةةر  لةةة  كت هةبَس 
 ماددةية، فةرموو. 
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 طه:بةِرَيز خدجية عمر 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

شةةز  يةَةداوة ثَي يةةان ث حةةةوت ئاماذة مةةاددةى  يةةةكس  طةةةى  كةةة بِر كةةات  ئةةةوة دة سةةس  كةةة با ئةةةوةى  نةةؤ  مةةاددةى  لةةة 
سةة فةةةكانيان دة سةةةر وةزي بةةؤ  نةةة  بةةة ئارةزومةندا نةةةوة  كةةة دةطةِرَي بةةوون  مةةةت  بةةةرى حكو كةةار فةرمان لةةة  ت 

سةةةر م سةةتس  بةةؤ مةبة يةَةت  هةةةذمار دةكر بةةؤ  كةةةيان  شةةَيتةوة و راذة شةةانةوةيان هةَلدةوة بةةةرز وكَي لةةة  ضةةة و ث و
طةةةى  حةةةوت بِر كردنةوة و خانةنشينس تا ئةخري، لَيرة تَيبينيم ئةوةية بؤ ضس لَيرة دوبارةكراوة لة ماددةى 

يةةةك سَييةمش  ئةو بابةتة باس كراوة ئةطةر جةنابس وةزيرى هةرَيم   لةةةمان رونكردنةوة بةةارى ثةر بةةؤ كارو
تةةةم،  ،لة سةر ئةوةمان ثَي بدات مةةاددةى حةو ئايا ئةوة دووبارة كردنةوة ئةوةى لة بِرطةى سَييةم هاتووة لة 

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

 بةَلَس سوثاس، كاك حمسن فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيز حمسن حسَين 

 ز سةرؤكس ثةرلةمان.بةِرَي
من ثَيم باشة ماددةى نؤ ضونكة ثةيوةنديا ب ماددَى حةفت ظة هةى هةر ببيتة بِرطةك ذ ماددَى حةفت بؤ 
ضس ببيتة ماددةيةكَس تايبةت د ناظ ثِرؤة ياسايَس دا، دوو ئةظ ماددةية تايبةتة ب وان كةسا وة ئةوَيت ثَيشز 

بةةوو سةةتا  ئةةةز مامؤ سةةةلةن  هةةةبوو مة ضةةمة وَى وةزيفةيةك  بةةووم دَي تةةةواو  لةةةمانس  مةةا ل ثةر شةةانازيظة دة م ب 
شةةة  قوتاخبانَس و جارةكا دى دَيبمة مامؤستا بةاَلم هةظالةك كةسةك ثَيشز ل ض جهةكَس تةعني نةبووبينت ثا

 رؤذا وى ضيية ئةو دَى كيظة ضينت، زؤر سوثاس.
 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 

 س، كاك دابان  فةرموو.بةَلَس سوثا
 بةِرَيز دابان حممد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

بة ناوى خواى طةورة لة ماددة نؤدا منيش هةمان تَيبينيم هةية كة ئاماذة بةوة كراوة اليةنس ثةيوةنديدار 
فةةةكانيان سةةةر وةزي نةةةوة  كةةة  دةطةِرَي سةةانةى  ئةةةو كة ئةةةو ل ،دةبَيت بة دابني كردنس ثلةى ثَيويست بؤ  يةَةرةدا 

سةةةر  نةةةوة  بةةوون دواى دةطةِرَي بةةةت  يةةةكس تاي لةةة ثلة سةةانةى  ئةةةو كة بةةؤ  كةةات  سةةت دة نةةةتَيك درو ماددةية زةما
شةةز  كةةة ثَي فةةةى  ئةةةو وةزي سةةةر  وةزيفةى ثَيشوويان ئةطةر بةوة بَيت ضوار ساَلس ثَلة بااَلكةى بؤى خبرَيتةوة 

ة زؤر غامزة، دووةم سةبارةت بةو ئيختيارةى كة بةاَلم ثلةى ثَيويست لَير ،هةيبووة زؤر كَيشة دروست ناكات
ئةةةةو م بةةةذَيرَيت  يةةةة هةَلدة كةةةةى دا هة لةةة وةزيفة كةةةة  يةةةان  ئةةةةوةى تر يةةةان  شةةةينس  يةةةتس خانةن ضةةةةية وداو و

مةةةت  هةَلدةبذَيرَيت من لةطةَل ئةوةدا نيم كاتَيك كةسَيك كة دةطةِرَيتةوة دةبَس بؤ منونة سةرجةم ساَلس خز
كةةة مووضة و كؤمةَلَس شت وو سةرة م يةَةت  بةةار بكر بةةووة ئيج بةةااَل  لةةةى  لةةة ث هةةةيبووة  ضةةةى وكة لة ثةرلةمان 
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يةَةت  ،وةزيفةكةى وةربطرَيت تةةةقاعود دةب لةةةمان  سةةةر ثةر لةةة  ئةةةوةى  كةةةين  ئةةةوة دة بة تايبةتس ئَيمة كار بؤ 
سةةة  ،هيض وةزيفة و ئيشَيكس تر نةكات هةةةزاران كة بؤ ئةوةى ئَيمة دةرفةتس كار بدؤزينةوة بؤ ئةو سةدان و 

 ، سوثاس.و شوَينس ئةو كةسانة ثِربكاتةوة ناكرَيت كةسَيك لة ثةرلةمان بضَيت
 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 

 بةَلَس سوثاس، كاك سروان، فةرموو.
 بةِرَيز سروان حممد علس:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
ئةة بةةؤ  سةةتس  بةةة را يةةة  شةةتم هة مةةاددةى هة يةةرى من هةمان ثَيشنيارى  هةةةم وةز قةةةت  بةةة دي شةةة  ثةةَيم خؤ ةوةش 

ة ديسان هةر بةراستس ثَيم خؤشة ئةويش ئةوةي ،كاروبارى ثةرلةمان ئةطةر طوَى لة ثَيشنيارةكةى من بطرن
ثةةؤليس فة سةةايش ثَيشمةرطة و  مةةةت ئا بةةةرى حكو نةةةيانتوانيرمان كةةة  نةةةى  فةةةكانيان ئةوا بةةة وةزي مةةة  وة ئيدا

بةاَلم بؤ ثَيشمةرطة ئةو دةرطاية  ،ئَيستا بؤ هةموويان دةرطا وااَلية ،ةبدةن ئو ئَيستا حةزى طةِرانةوةيان هةي
بةةةر  لةةة  نةةةيتوانس  سةةان  هةةةبني دي مةةة  ئةةةوةى ئَي نةةاوى  لةةة ثَي مةةرد  طرياوة ئةو ثَيشمةرطةيةى كة بةرطرى كرد 

يةةةوة بةةدات دوور خرا بةةووة  ،كَيشةيةكس كؤمةاَليةتس ئيدامة بة دةوامةكةى خؤى و واجبس  نةةةوةى  دووركةوت
بةاَلم حةزى طةِرانةوةى هةية ئةو ثَيشمةرطةية ضةند ساَليش خزمةتس  ،وضةىوى فةسلكردنس نةمانس مهؤ

 هةية ئةو دةرطايةش بؤ ثَيشمةرطة بكرَيتةوة و زؤر سوثاس.
 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 

 بةَلَس سوثاس، دكتؤرة شايان، فةرموو.
 حممد:بةِرَيز شايان كاكة صاحل 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
كةةةم فةةة  ،لة سةرةتا دا ثشتطريى طلستان دة بةةؤ وةزي نةةةوة  سةةس طةِرا حةةةوت با مةةاددةى  سةةَس  طةةةى  يةةارة بِر وةك د

 بؤية من ثَيشنيار دةكةم ماددةى نؤ البربَيت، سوثاس. ،دةكات
 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 

 رَيبوار، فةرموو. بةَلَس سوثاس، كاك دكتؤر
 بةِرَيز رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
ةكةى ئةوةية كاتَيك يبةاَلم ئةوةى كة الى من جَيس سةرجنة راستي ،ناوةِرؤكس ئةو ماددةية ماددةى نؤ روونة

ئةةارةز بةةة  لةةةمانتارَيك  تةةةوة وكة ثةرلةمانتارَيك يا وةزيرَيك بؤ منونة خانةنشني بكرَيت ثةر خةةؤى بطةِرَي وى 
ثةةَس  ،ض ثَيويست دةكات ثلةيةكس ثَي بدرَيت ،سةر وةزيفةى خؤى لةةةى  لة راستس دا من ئةوةم ثَي زيادة ئةو ث

يةةة ئةةةو ماددة قةةس  لةةة دة يةَةت  كةةات   ،بةةدرَيت البرب سةةت نا هةةيض ثَيوي يةةة  خةةؤى هة فةةةى  سةةَلدا وةزي لةةة ئة ضةةونكة 
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سةةَيك  سةةااَلنس ثلةيةكس ثَس بدرَيت ئةو ثلةى بةو دةدرَيت با كة يةَةس  بةةة ث يةَةت وة  تةةةعني دةب تةةازة  كةةة  بةةدرَيت 
 خزمةتس خؤى دةطات بةو ثلة، سوثاس.

 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 
 بةَلَس سوثاس، كاك دكتؤر زَيدان فةرموو.

 بةِرَيز زَيدان رشيد خان اودل:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

ضةةوونَيكم ه نةةيش بؤ سةةتلة ماددةى نؤ م لةةةى ثؤ شةةةى ث هةةةمان و سةةةر  لةةة  يةةة  مةةن  ،ة ضةةوونةى  ئةةةو بؤ بةةةاَلم 
بةةن وة  شةةني  لةةةمانتاران خانةن هةةةموو ثةر يةةة  مةةةرج ني كةةة  ئةةةوةى  سةةةر  لةةة  جياوازة ئَيمة هةموومان كؤكني 
سةةت  يةةة مةبة بطةِرَينةوة سةر وةزيفة و ثيشةى ثَيشووى خؤيان، لَيرة ثرسيارةكةى من بؤ بةِرَيز دكتؤرة ظااَل

شةةتس لَيرة بة دا بةةةرى ط شةةز بةِرَيوة سةةَيك ثَي نةةة كة بني كردنس ثلةى ثَيويست ئةو كةسانة دةطرَيتةوة بؤ منوو
تةةرى يةةةكس  نةةس ثلة بةةني كرد يةةان دا خةةؤى  شةةوَينس  تةةةوة  لةةةمان بطةِرَي نةةدام ثةر تةةة ئة يةَةرة بووة هةةاتووة ل  ،بةةووة 

شةةوَينس ثَيويستة لة ئاستس خؤى بؤ ئةوةى هاندانَيك بيت بؤ ئةوةى هةموو ثةرلةمانتاران بط سةةةر  ةِرَينةوة 
بؤ ئةوةى هاندان بَيت بة شَيوةيةكس زؤر ئاسايس  ،خؤيان ئةو ثيشة خانةنشينية شتَيكس جياوازتر نةمَينَيت

سةةتَيكس  شةةز ثؤ كةةة ثَي يةةة  بةةةرَيكس لَيرة ضةةةندين فةرمان لةَةَين  مةةةت ب طةةاى حكو ضةةةندين دام و دةز ئَيمة بضينة 
هةةةبَيت وة  ،سةر ثيشةى خؤيان بةاَلم ئَيستا طةِراونةتةوة ،بااَليان هةبووة نةةة  ئةةةو هاندا شةةة  ثةةَيم با بؤية من 

يةةان  شةةووى  سةةتس ثَي لةةة و ثؤ سةةةر ث تةةةوة  كةةة بطةِرَي يةةة  سةةت لةوة لةَةَين مةبة مةةان  ب طةةةر ثَي بة تةحديدةنيش ئة
 ثؤستس ترة، سوثاس.

 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 
 بةَلَس سوثاس، مامؤستا وةيسس  فةرموو.

 بةِرَيز ويسس سعيد ويسس:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان

يةةة يةَةدامن هة لةةة  ،لة ماددةى نؤى ياساى ضاكسازى منيش هةمان بري و بؤضوونس براى بةِرَيزم دكتؤر ز بةةةاَلم 
سةةت  لةةةى ثَيوي يةةدارى ث سةةتةمس ئ دَيرى ضوارةم كة بة دابني كردنس ثلةى ثَيويست ئةوةندةى من بزامن لة سي

سةةتة بةَلكو ثلةى ،نيية لةةةى شاي بةةة ث لةةةى  ،شايستة هةية بؤ بكرَيت  بةةة ث يةَةت  سةةينةوة بكر لةةةرووى نوو يةةة  بؤ
 شايستة، زؤر سوثاس.

 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 
 بةَلَس سوثاس، بدرية خان، فةرموو.
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 بةِرَيز بدرية امساعيل حممود:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

كةةة ممن داواى روونكردنةو بةةذاردنس  نةةس هةَل ضةةة وة لة بةِرَيزان نوَينةرى حكومةت دةكةم بة سةرثشك كرد و
بةةذَيردرَيت شةةة و هةَل تةةر  ،با سةةيارَيكس  يةةة وة ثر نةةةماى دادثةروةري كةةة ب يةَةت  سةةاية ثَيك ئةةةم يا مةةاجنس  يةةا ئا ئا

كةةةم يةَةت ئة ،ئاراستةى نوَينةرانس حكومةت ب تةةةواو دةب لةةةمانتارى  شةةةى ثةر ئةةةرك و ثي لةةة  سةةَيك  طةةةر هةركة
 ئةركَيكس وةزيفس نةبَيت كة طةِرايةوة بة ضس خزمةتةكةى تةواو دةكات؟ زؤر سوثاس.

 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 
 بةَلَس سوثاس، كاك دكتؤر صباح فةرموو.

 بةِرَيز صباح حممود حممد:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 س كاك ئومَيد دةكةم، سوثاس.قسةكانس من كران و ثاَلثشتس بؤضوونةكان
 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 

 بةَلَس سوثاس، كاك جالل، فةرموو.
 :حممد عبداهللبةِرَيز جالل 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
يةةة و دو ،من ثرسيارَيكم هةية و تةوزحيَيكيشم هةية شةةريين هة يةةة و دوو  و بَيطومان دوو جةالل لة قاعة هة

مةةةووا  جةةا لة كةةةم، ئين لةةة دة ئةةةم جةال مةم هةية و دوو رؤذان هةية، ئَيستا دكتؤرة شايان طوتس من ثشتطريى 
 ناوى سيانس بنوسرَيت بؤ ئةوةى كَيشة بؤ دةستةى سةرؤكايةتيش دروست نةبَيت..

 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 
 بةَلَس سوثاس.

 :اهللحممد عبدبةِرَيز جالل 
 با تةواو بكةم.

 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 
 و  سوثاس بؤ تَيبينيةكةت نةم وت تةواوى مةكة، فةرموو.

 :عبداهلل بةِرَيز جالل حممد
بةةووم  شةةس  ضةةاالكس وةرز يةةةتس  لةةة بةِرَيوةبةرا بةَلَس سوثاس، ئَيستا بة نيسبةت خؤم، من ثَيشز مامؤستا بووم 

لةةةمان  دواتر نةةدامس ثةر بةةة ئة بةةووم  سةةتا  بةةذَيردرام ئَي هةةةولَير هةَل بة دةنطس خةَلك بؤ ئةجنومةنس ثارَيزطاى 
 هةتا دةطةِرَيينةوة دةزامن ئةجنومةن نامَينَيت، من بؤ كوَى بضم.

 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 
 ئةم ثرسيارةت بؤ كَيي؟
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 :عبداهلل بةِرَيز جالل حممد
 بؤ ئَيوة بؤ جةماعةتس ئةجنومةنس وةزيران، سوثاس. 

 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 
 بةَلَس سوثاس، ليذنةى تايبةةةند ئةطةر را و سةرجنَيكتان هةية فةرموون ئينجا وةزيرة بةِرَيزةكان.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

نةةدةك بةرى نوكة  يةةت ه نةةان ناب تةةة دا ذى من ئاماذة ثَيدا ياسايةك دةمَس دةردكةظت قاعيدَى قانونس دةمَس تَي
بةةةين  ثةةةنايَس  بةةني  حاَلةتا ثةيدا كةت غموز تَيدا بت يانكو مةشاكيال خبولقينيت ديظدا جارةكا دَى مةجبور 

مسةةس  هةةةتَيت رة شةةتيهادا جي سةةري و ئي بةةؤ تةف شةةؤرا بؤ تةعديلةكا دى يان ثةنايَس ببةين  مةةةجلس  كةةس  يةَةت وة ي
يةَةد  تةةؤر ئوم جةةةنابَس دك سةةيارَى ذ  ظةةَس ثر ئةةةز  بةةةتس  كةةةم ب تاي مةةةتَس د نةةةرَيت حكو خةةازَى ذ نوَي ئةةةز دا يةةت،  ب

يةةان  نةةةبيت  مةةةمشول  مةةةنَس وان  ئةةةوَيت تة كةةرى  بةةةحس  يةةَس  مةةةتَس  15صةباحس دكةم ل ظَيرَى  سةةاَلَيت خز
شةةكيلة  15ةتا خؤ بطةهينيتة نةبيت ئو ثَيشز موةزةف نةبووة ئةظة دَى كرَى شَيت خزم ئةةةظ مو كةةو  سااَل دا

شةةاكل دَى  حةَل بيت ئةطةر ب وى شَيوةى بيت ئةم وةكو ليذنا ياسايس نةشَيني راثؤرتَس بنظيسني ضونكس مة
شةةكيلة  ديظدا ثةيدا بن يا دظَيت ئةم تةعديال هندةك بِرطا بكةين يان ئةم نةصةكَس ديار بكةين داكو ئةظ مو

 يدا نةبيت، سوثاس.موستةقبةلةن بؤ مة ثة
 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 

 بةَلَس سوثاس، وةزيرة بةِرَيزةكان ئةطةر را و سةرجنَيكتان هةية  فةرموون.
 بةِرَيز ظاال فريد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
حةةةوتئَيمةش تةئيدى ئةم راية دةكةين كة لة رووى شكلةوة ماددةى نؤ بكرَي مةةاددةى  لةةة  يةةةك  ، ت بة بِرطة

كةةرا لة سةةت  بةر ئةوةى ثةيوةستة بة ماددةى حةوت، خاَلس دووةم ئةوةى كة باس لة دابني كردنس ثلةى ثَيوي
بةةة  ،مةبةست لةوة ئيستي(داس كردنس دةرةجةى وةزيفية يةَةت  بؤ منونة بةِرَيز دكتؤر زَيدان ثَيش ئةوةى بب

كةةردووةئةندامس ثةرلةمان مامؤستاى زانكؤ بووة  سةةتيقالةى  لةةةمان ئي نةةدامس ثةر تةةا  ،كاتَيك كة بووة بة ئة وا
خةةؤى  كةةةى  سةةةر كارة بةةؤ  تةةةوة  نةةة دةطةِرَي بةةة ئارةزومةندا ئةو دةرةجة وةزيفيةى نةماوة لة زانكؤ كاتَيك كة 
مةةس  سةةايس دةوا وةكو مامؤستاى جاميعة ئيستي(داسس دةرةجة وةزيفيةكةى بؤ دةكرَيتةوة و بة شَيوةيةكس ئا

لةةة  خؤى دةكات بةةن  شةةك دة بة ثَيس ئةوةى كة لة ناو ئةو ماددةية دا هاتووة، ئةوةشس كة ثةيوةنديدارة سةرث
وةرطرتنس موضةى خانةنشينس ديارى كراو لة بِرطةى دووةم ماددةى حةوت و بِرطةى دوو لة ماددةى هةشت 

بةةة ج بةةةِرَيز  لةةةمانس  بةةؤ ثةر ئةةةوة  بةةؤى  تةةةوة  بةةارة طةِراوة كةةة دوو شةةووى  فةةس ثَي ضةةةى وةزي هةةَيَلني مو يةَةس دة
تةةةةوة  يةةةةكاليس دةكرَي طةةةدان  بةةةة دةن ئةةةةوةش  هةةةةَلبطرَيت  يةةةة  ئةةةةو ماددة يةةةةتس  يةةَةت نيها لةةةةمان دةتوان ثةر

 ثَيشنياركراومة هيض مانعَيكمان نيية كة سةرثشك كردنةكة هةَلبطريَيت، زؤر سوثاس.
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 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 
 تكاية لة جَيس خؤتان.

 امساعيل حممود: بدرية
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 وةاَلمةكةى من نيوةى طةيشت.
 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 

 دةبَس داوا بكةيت، بة ثَيس ثةيرةو دبَيت داوا لة سةرؤكس ثةرلةمان بكةيت نةك لة جَيس خؤتان قسة بكةن. 
 بدرية امساعيل حممود:بةِرَيز 

 وورة.بةَلَس بب
 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 

 نوقتة نيزامة كاك رَيبوار؟ تةوزيح نة نوقتة نيزام.
 بةِرَيز ريبوار عبدالرحيم عبداهلل:

 ثَيويستة تةوزحيةكة بدرَيت.
 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:    امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 

 بة ثةلة.تكاية هةندَيك 
 بوار عبدالرحيم عبداهلل:بةِرَيز ري

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
ضةةينة وثَيويستة و كةواتا لةةة بن شةى دابني كردنس ثلةى ثَيويست بطؤِرين بؤ طَيِرانةوةى ثلةكة، ضونكة مادام 

بةةؤى  كةةةيتس  دا ئةو كةسة وةكو موداخةلةى ثَيشز باسم كرد خؤى وةزيفةى هةية كةواتا طَيِرانةوةى وةزيفة
بةةة  ،نس وةزيفة دابينكردننةك دابني كرد سةةتس  يةَةرةدا ثَيوي كةةات ل يةةةك دة واتا شتَيكس تازةية ئيست(داسس ثلة

 ئيست(داس نيية ثَيويستس بة طَيِرانةوةى ثلةية، زؤر سوثاس.
 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:    امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 

 ن.زؤر سوثاس، سةرجنةكةت طةيشت، ليذنةى تايبةةةند ماددةى دة فةرموو
 سوسن حممد مريخان:بةِرَيز 

 :ماددةى دةيةم
 هةموار كردنس ماددةى دوازدة لة ياسايس وةزارةتس دارايس و ئابوورى

 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:    امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 
نةةةى  سةةةرؤكس ليذ يةةارة  لةةةمان د بةةارى ثةر بةةؤ كارو هةةةرَيم  يةةرى  يةك دةقة سةوسةن خان، ببورة، بةِرَيزان وةز

يةةوانيا سةةةرؤكس د يةَةد  تةةؤر ئوم كةةاك دك بةةةِرَيز  بةةؤ  يةةة  سةةيارَيكس هة تةةةنها  ،سةةايس ثر ثةةةيِرةو  يةَةس  بةةة ث بةةةاَلم 
كةةةن سةةة ب تةةوانن ق بةةةِرَيز و  ،وةزيرةكان دة يةَةوةى  نةةس ئ ضةةاو روو تةةة و بةر ئةةةم بابة تةةس  بةةةر زةروورة لةةة  بةةةاَلم 
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بةةن  نةةد  طةةةر رةزامة مةةس خؤشةويست ثةرلةمانتارانس بةِرَيز داواتان ىَل دةكةين ئة يةةوان وةاَل سةةةرؤكس د بةةةِرَيز 
خةةان  ،ئةو ثرسيارة بداتةوة يةةة  بةةا بدر تةةةواو،  يةةة؟  طةةةَل ئةوةدا لةةة  كةةَس  هةةةبَيت،  تةةان  بؤ ئةوةى بةرضاو رووني

 روونكردنةوةكةى بدات ئينجا.
 بةِرَيز بدرية امساعيل حممود:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 اال داواى روونكردنةوةى دةكةم لة بةِرَيزيان.من تَيبينيَيكم تةرح كرد بؤ بةِرَيز جةنابس دكتؤرة ظ

 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:    امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 
 بةَلَس سوثاس، كاك دكتؤر ئومَيد فةرموو دوايس بةرَيز دكتؤرة ظاالش.

 بةِرَيز دكتؤر ئومَيد سةباح:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

هةةةرَيم بةِرَيزان خؤش(الني ئةمرؤ لة خزمةتتان دا مةةةتس  لةةة حكو كةةة  تةةة بابةتَي ئةةةم بابة بةةؤ دووةم رؤذ،  يةةن 
يةَةوة وةك  يةةة، ئ سةةتتان دا بةةةر دة لةةة  ئةةةمرؤ  كةةردووة  تةةةرمحان  كةةة  ثةةرؤذةى  ئةةةو  بةةووة  كةةان  لةةة ئيم ئةوةى كة 
سوَلتةى تةشريعس خاوةن بِريار دةتوانن هةر رَيطة ضارةيةك بؤ ئةو بابةتةى كة كاك دكتؤر بذار باسس كرد 

مةةان مةةة مانع تةةة  ئَي ئةةةم بابة ئةةةوةى  بةةؤ  يةَةت  ضةةارةيةك بكر طةةة  لةةة رَي بةةري  بةةزانن  تةةان  يةَةوة خؤ يةةةعنس ئ يةَةت  ناب
يةَةك  يةةة كات كةةراوة  ئةوة جةةة  مةةةت موعالة كةةةى حكو موعالةجة بكرَيت، ضونكة بة راستس ئةوةى كة لة ثرؤذة

كةةة ك نةةةكراوة  هةةيض كةسَيك دةبَيتة ئةندام ثةرلةمان ثَيشز وةزيفةى هةبووبَيت ئةو حاَلةتة عيالج  سةةَيك  ة
خةةاوةن  يةَةوة  يةةةعنس ئ لةةةمان  بةةؤ ثةر كةةة  تةةة مةترو ئةةةو بابة لةةةمان،  نةةدام ثةر تةةة ئة يةةة و دةبَي يةةةكس ني وةزيفة
دةسةاَلتس تةواون وة هةر بابةتَيك هةر موعالةجةيةك تةرح دةكةن ئَيمة لةطةَلتانني وة ئةطةر ثَيويستس بة 

 مةشورةتس ئَيمةش بَيت ئَيمة لة خزمةتانني، زؤر سوثاس.  
 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:    امحد محةصاحل/ةِرَيز هَيمن ب

 بةَلَس سوثاس، بةِرَيز وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان ئةطةر ئيزافةيةك هةية، فةرموو.
 وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان: /بةِرَيز ظاال فريد ابراهيم 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 .زؤر سوثاس، ئيز هيض نةماوة

 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:    امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 
 زؤر سوثاس، ليذنةى تايبةةةند ماددةى دة دةست بة خوَيندنةوةى بكةن.

 سوسن حممد مريخان:بةِرَيز 
 :ماددةى دةيةم

مةةارة ) ئةةابوورى ذ يةةس و  تةةس دارا سةةايس وةزارة لةةة يا مةةاددةى دوازدة  سةةاَلس )5هةةةمواركردنس  بةةةم 2010(ى   )
 ةية دةبَيت:شَيو
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هةةةرَيمس  مةةةتس  ئةةابوورى حكو يةةس و  تةةس دارا كةةس وةزارة سةةةر ميكال لةةة  شةةينس  شةةتس خانةن يةةةتس ط بةِرَيوةبةرا
يةةةكس  –كوردستان  هةةةر يةكة طةةة و  يةةةتي و فةرمان ئةةةو بةِرَيوةبةرا شةةت  عَيراق هاتوو دةبَيت، طواستنةوةى ط

يةَةت خةةةرج دةكر شةةينيان ىَل  ضةةةى خانةن كةةة مو يةةس  كةةارطَيِرى و دار كةةةى  كةةانس  دي سةةةربازى، هَيزة سةةتانس،  شار
ئاسايش و ناوخؤ، يةكة رَيكنةخراوةكانس هَيزةكانس ثَيشمةرطة وة طواستنةوةى طشت ميالك و موَلك و ماَلس 
ثةةَي  يةةان  سةةانةى ئاماذة ئةةةو كة يةةةكانس  سةةية و بةراي نةةةى دؤ طواسزاوةى ئةو بةِرَيوةبةرايةتي و يةكة كارطَيِريا

ئةةةو بةِرَيوةبةراي سةةةر  لةةة كراوة بؤ  شةةينس  شةةتس خانةن يةةةتس ط بةةؤ بةِرَيوةبةرا تةةازة  يةةةكس  يةةة هةيكةلبةندي ةتي
ئةةةو  عةةةن  يةَةت، تةب سةةةند دةكر يةةران ثة مةةةنس وةز اليةن وةزارةتس داراييةوة ئامادة دةكرَيت و لة اليةن ئةجنو

ةى ماددةية هةشت رستةية بةاَلم هيض نوقتةيةكس تَيدا نيية لة بةر ئةوة داوا دةكةم دوايس ئةوةى دارشتنةو
 بؤ دةكرَيت رَيزمانييةكس ضاك بكرَيت، زؤر سوثاس. 

 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:  امحد محةصاحل/بةِرَيز هَيمن 
 بةريزان ئةم ثةرلةمانتارة بةرَيزانة دةيانةوَى طفتوطؤ لةسةر ماددةى دة بكةن ناوةكان ئةخوَينمةوة.

مةةد -خةةاتوو رؤذان –ؤر شَيركؤ كاك دكت–كاك لقمان –كاك عومسان سَيدةرى  –كاك دكتؤر امساعيل  كةةاك حم
شةةةوا -كةسيز هةية-بةرَيز رؤذان خامن -بةرَيز دكتؤرة طةاَلوَيذ–كاك زانا -كاك دكتؤر رَيبوار– كةةاك  -كةةاك ثَي

 .كاك حممد فةرمووية، تةواو كةسي تر ني-شَيخ زاهري
 بةِرَيز حممد سعدالدين انور:  

 :بةريًَز سةرؤكس ثةرلةمان.
يةة  لةةةو ماددة مةةانج  طةةاو ئةوبةرَيوةبةراياتيئا كةةةكان و دةز هةةةموو ية سةةتنس  بةةة ية يةكخ سةةنت  كةةة ثةيوة نةةةى  ا

شةةةى  يةةت وو بةةةردةوام بى لةةرية  طةةةر  شةةيت ئة يةةة ط يةةةك بةريوةبةرايةت يةةاخود لة سةةتة  يةةةك دة شةةينس لة خانةن
نةةةى ئةةريةو فةرمانطا ئةةةو دا  طواستنةوة لةطواستنةوة ناتوانس هيض طؤرانكارى يان ئةو يةكة ذمريياريانةى يان 

يةةاتس  لةةة ج شةةز دةزامن  يةةة بةبا شةةتس بؤ يةةةتس ط ثةيوةنديان بة تقاعد هةية الغْا بكرَين لةناو يةك بةريوةبةرا
يةةانس  كةةرَينت  نةةة ب طةةةو بةريوةبةراياتيا ئةةةو فةرمان شةةت  سةةتنس ط يةةاخود يةكخ سةةتنس  سةةتنةوة ريكخ ووشةى طوا

 ووشةى ظواستنةوة لةجياتس ئةوة بنووسرَينت ريكخسنت يان يةكخسنت.سوثاس
 جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان:   امحد محةصاحل/َيز هَيمن بةِر

 كاك عومسان سَيدةرى فةرموو:
 :كريم سوارة عثمانبةِرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يةةةن   ديارة لَيرة ئيشارةت بةوة دراوة كة هةيكةل بةنديةكس تازة بؤ بةريوةبةرايةتس طشتس خانةنشينس لةال

يةةًَ ئةةةو وةزارةتس داراييةوة ئامادةدةكر شةةة  ثةةَيم با يةَةت و  سةةةند دةكر نةةةوة ثة مةةةنس وةزيرا يةةةن ةئةجنو ت ولوال
مةةةنس  بةةة ئةجنو سةةةر  يةةةكطرتوو وة  شةةينس  سةةتةى خانةن بةرَيوةبةراياتيانةى طشتس خانةنشينة بكرَيت بة دة

 وةزيران بَيت. سوثاس
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 / جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل بةِرَيز هَيمن 
 .ى يان تةلةفؤن كاميان ئَس فةرمووشريكؤ مداخلة ئةكةكاك دكتور  ،بةىَل زؤر سوثاس

 :مصطفىجودةت  شَيركؤ بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شةةينسسةبارةت بة ماددةى دة باس لة بةرَي شةةتس خانةن يةةةتس ط يةَةت ،وةبةرا شةةتس ب يةةةتس ط ضةةس بةريًَوةبةرا  ؟بؤ
بةةا ؟بؤضس هةيئة نةبَيت هةةةر  يةةةتس  يةةةتةبعةن لةوةى كة حكومةتيش ناردوو لةةة هةيئة يةةة  ،س  ئةةة بريت هةي

يةَةدا ينشينية تةنها ئةوة نيةلةوةى كة كو ضةند ئيشَيك ئةكا بة مةعناى ئةوةى ئةو سندوقس خان ثةةارةى ت ة 
ئةة، لةكو ئةتوانَس ديون و قروزيش باتبةَل ـكو ئيتسماراتيش ئةتوانَس بكابةَل ،كؤبكريتةوة سةةَي ةوةبةر  ئةةةم  ى 

شةةينس هةةاتس خانةن كةةؤنزؤلكردنس دا ئةةةوَىيستيئ ئيشة  يةةةتس  سةةَس بةريوةبةرا يةةون  يةَةدانس د نةةس ث  ،سةةمار ثَيكرد
تةبعةن تةخةوفةكة كامة لةيةك  ، لةبةر ئةوة لةيةك بةرَيوةبةرايةتيية،تةقريبةن ئةوة يةكسانة بة هةيئة

يةةةتيا كةبَي لةةةوة دا ،تةةةوةبةريوةبةرا كةةة  سةةةيةكس دى درتةخةوةفوة يةةة موئةسة كةةة طوا يةَةتبةةوو  سةةت بكر ، و
خةةؤى وان ،وست بكرَيتدرمةساريفس تر  ئةةةتوانَس  ،يةةةيبةةةس  كةةة  يةةي  تةةس دارا نةةاو وةزارة لةةة  كةةة  هةةةر هةيئةية

يةةونيش  ،هةمان بة سَس تةوزيعة ئيشس هةيئة بكات كةةا وة د سةةماراتيش ب كةةات وة ئيست كةةةش ب كؤنزؤىل داهاتة
ئةةة  يةَةت، بَيئةةةبةةدا وة هةي يةةي ب تةةس دارا بةةة وةزارة سةةةر  كةة و  لةةةوةى  سةةةركةوتووترة  ئةةةوة  يةةة  ة ثةةَيم وا

سةةندوق و بةرَيبةريَ  سةةَلا  تةةةوة لةئة يةةةتس وةبةرايةتيةكس طشتس بَيت يةك ئيش بكات و داهاتةكة كؤبكا وةبةرا
يةَةراق  ،خانةنشينس كة ئةىَل هةيئة بَيت كة بتوانَس لةوانةية سبةى حكومةتس هةرَيم قةرزى لَيبكا وةكو لة ع

قةةةرز( 5) قس خانةنشينس كردتس عرياقس قةرزى لة سندوا حكومةدلة رابردوو يةةة  ،مليؤن دؤالرى ثَيدا بة بؤ
ئةطةر هةيئة بَيت زؤر  ،ةكس باشة بؤ ئابوورىيثشتيلةبةر ئةوة ثاَل ،ئيستا ووردة ووردة لَي ى وةردةطرَيتةوة

 سوثاس.
 /جَيطرى  سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل بةِرَيز هَيمن

 .كاك لقمان وةردى فةرموو ،زؤر سوثاس 
 :محد حاجيلقمان  بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
مةةاددةى   بةةة  مةةاددةى )10)سةبارةت  هةةةمواركردنس  كةةة  هةةاتووة  مةةارة (12(  ئةةابوورى ذ تةةس  سةةاى وةزارة  لةةة يا
كةةس وبةِر ،بةم شَيوةية دةبَيت( 2010) (ي ساَلي50) سةةةر ميال شةةينس لة شةةتس خانةن يةةةتس ط تةةس َيوةبةرا ةزارة

كةةةم  ،تاق هاتوو دةبَيعري –س هةرَيمس كوردستان دارايي و ئابوورى حكومةت سةةةوور ئة يةةادة تة ئةم هاتووة ز
تةةةوةيةةَيوةبةرايةتيدوو من ثشتيوانس لةمة ئةكةم كة ئةم بةِر ،البربَيت باشة خةةؤى مبيني لةةة  ،ة وةك  ضةةونكة 

لةةة ئَيتسياسةتس حكومة دةكةين وستادا قسة لةسةر ضاكسازى ئَي سةةتان  هةةةرَيمس  كورد نةةس س  يةةاد كرد سةةتادا ز
ئةةابوورى داهات و دامةزراوةى  يةةي و  تةةس دارا ضةةَيوةى وةزارة لةةة ضوار يةةة  ئةةةو بةرَيوةبةرايةتي كةةةم  تةسةوور دة

 زؤر سوثاس. ،كافس بَيت بؤ سةرثةرشتيكردنس خانةنشينس
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 سةرؤكس ثةرلةمان:جَيطري /  امحد محةصاحل بةِرَيز هَيمن
 .رؤذان خان فةرموو ،زؤر سوثاس 

 : ابراهيم علي رؤذان بةِرَيز
 مان.بةرَيز سةرؤكس ثةرلة

بةةينت  شةةتس  يةةةتس ط سةةةر بةريوةبةرا يةةرى لة جةةةنابس وةز نةةا  بةةة ئاخافت مةةاذة  جةةةنابيان  ،ئا بةةينت  سةةتة  يةةان دة
يةةا ظةةسَ  ماددة شةةاندنةوةى  ،ئاماذةيان بةمة كرد كو بارطرانس ض نابينت بؤ دارشتنا   كةةةم هةلوة كةةو دة شةةنيار  ثي

تةةا  بةريوةبةرايةتس خانةنشينس لةسةر ميالكس وةزارةتس دارايي و ئابوورى هةرَيم هاتوو يان كارووبارى خؤ 
شةةينس  2010س ى ساَل( 50) ى ياسايي وةزارةتس ناظبةرى ذمارة( 12) ماددةى سةةتةى خانةن نةةدنس دة دامةزرا

ةوَيك لةاليةن كة بة ثةيِر ،مانس هاتوو لة ياساي خانةنشينس يةكطرتووى بةركار لة هةرَيمس كوردستانينيشت
شةةتس هةَلان ثَيك دةزيرانس هةرَيمس كوردستئةجنومةنس وة يةةةتس ط طةةاى بةرَيوةبةرا كةةة جَي شةةاوةى هينرَيت  وة

 زؤر سوثاس ،ناوبراو دةطرَيتةوة
 / جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل بةِرَيز هَيمن

 .كاك زانا فةرموو ،زؤر سوثاس
 :خالد مسايلزانا  بةِرَيز

 بةريز سةرؤكس ثةرلةمان.
 بةةؤ ،ة كرديية طشتييةى بةرَيوةبةرايةتيلةمدا ئاماذةمان بةو هةيكةلةم ماددةيةدا دوَينيش لة ماددةى يةكة

نةةَس  ،نَيوان هةردوو ماددةدا ةوست نةبَيت لئةوةى دذ بةيةكَيك در كةةة دوَي ئاماذة بة ثةيامس وةزيرى ناوةخؤ 
ئةةةوةلَي مةةةت  ئةةةم بةِر رة بةشداربوو لة جلسةكةدا وة راى حكو كةةة  شةةتييَيوةبةرايةتبةةوو  يةةة ييةةة ط يةَةت  ة بكر
شةةةينسد شةةةتس خانةن سةةةتةى ط بةةةةريرةكس م ،ة كةةةة مو لةةةةةضةةةونكة موبةريرة ضةةةةند  ،عقو مةةةة  ضةةةونكة ئَي

ناكرَى  ،ةكان بنكةى فراوان بكةينية طشتييةكس طضكة لة جياتس ئةوةى كة بةرَيوةبةرايةتييَيوةبةرايةتيبةِر
هةةةموو بةِر ،بضووك بكرَيتةوة يةةة  شةةتيةةَيوةبةرايةتيبؤ سةةتةيةية ط ئةةةم دة سةةةر  تةةة  مةةةرجَيك  ،يةكان خبرَي بةةة 

يةَةتثةيِر يةةاد ، وةوةكة لةاليةن ئةجنومةنس وةزيرانةوة ديارى بكر مةةةت ز سةةةر حكو سةةس لة بةةار قور ئةةةوةى  بةةؤ 
سةةازي ،نةكات كةةة ضاك كةةة ثرؤذةكةية هةةةمان هةيكةلييضونكة ثرؤذة سةةةر  لةةة  كةةرَى  يةةةتس يةةة دة ةى بةرَيوةبةرا

 زؤر سوثاس. ،مانسيينس نيشتم ناوةكة ناوةكةى بطؤردرَيت بؤ دةستةى خانةنشبةاَل ،خانةنشينيةكة
 سةرؤكس ثةرلةمان:جَيطري /  امحد محةصاحل بةِرَيز هَيمن

  .كاك دكتؤر امساعيل فةرموو ،زؤر سوثاس
 
 
 
 



 338 

 : طهعلي  امساعيل بةِرَيز د.
 بسم اللة الرمحان الرحيم. 

 هيذا سةرؤكس ثةرلةمانس.
سةةزة  قةةل ني ،ئةز دطةمل ثيم باشة ثةيظس طواستنةوة ببيتة يةكخسنت دروو جمةةة ن قةةل  ،ةيةةيةةانس دة ضةةونكة ن

يةةان ماددةى يةكةم مقزحم كرد ببيتة دةستة ئةوذى وة ثاَل ،نابيتة دةمج ثشتس برايان دةكةم ببيتة دةستة 
 .سوثاس،موديريةت

 /جَيطرى  سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل بةِرَيز هَيمن
 .كاك ثَيشةوا فةرموو ،زؤر سوثاس

 :طاهر مصطفى ثَيشةوابةِرَيز 
 بةريز سةرؤكس ثةرلةمان.

بةةؤ  ،ماددةيةكس زؤر طرنط و ثَيويستة (10) ماددةى  جَيبةجسَ كردنس ئةو ماددةية باسكراوة داهاتيكس زؤر 
تةةةوة هةةةرَيمس دةطةرَي بةةة  ،حكومةتس  سةةايي  كةةة بةنايا هةةةبوون  شةةينس  شةةوَينس خانةن ضةةةندين  ئةةةتوامن  يةةانس 

بةةوون ،وةدا خانةنشني كراان تَييكيَلشَيوازى جؤراو جؤر خة نةةدةَلس وا نةةك طة نةةة  ،وةكو با هةةةموو ئةما طةةةر  ئة
بةةنذَير ضاودَي ةيةكبخرَين و ل يةةي دا كةةة  ،رى وةزارةتس دارا ئةةةوةى  سةةتةقينةو  شةةينس را مةةةودوا خانةن ئةةيز لة

نةةةوة بةناحةق و بة ناشايستةيي خانةنشني كراوة لة تةةةواوى ثاَل ،يةكزى جيا ئةكرَي يةةة بة مةةاددةىبؤ شةةتس   ث
 .زؤر سوثاس ،َيوةبةرايةتيا كؤبكرَيتةوةضَيوةى يةك بةِرو لة ضوار( ئةكةين هةمو10)

 /جَيطرى  سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل بةِرَيز هَيمن
 فةرموو. كاك سؤران

 : سعيد سؤران عمر بةِرَيز
 بةريز سةرؤكس ثةرلةمان.

نس شوَي( 6) ادكوردستان ضونكة لة هةرَيمس ،ئةم ماددةية طرنطة ،قسةكانس كاك ثَيشةوا ئةكةملة ثشتيوانس  
تةةةنها د هةةةبووة،  كةةردن  شةةني  بةةووةخانة يةةي  تةةس دارا شةةةهيدان و وةزارة بةةةوةزارةتس  سةةةر  يةةان  كةةاك  ،وان ئةةةوة 

يةةةتس بةِر ،خانةنشني كراوة، ئةمانة خةلكيان ىَل شوَينس خانةنشينم الية (6 ) من( 7) هيظيدار ئةىَل َيوةبةرا
ضةةةكةطشتس خانةنشني لةوةزارةتس دارايي تةنها فةر سةةتنس موو بةةؤ بة  ،مانس خانةنشني كردنةكةى بؤ ضووة 

مةةاددةىبةاَل ،بؤية ئةم ماددةى طرنطة جنةةةكانس  لةةة ئاما  م من ئيزافةى برطةيةكم هةية بؤى ئةمةش يةكَيكة 
يةةةكَيك ( 3) طةىم بِربةاَل ،كة حتقيق ئةبَي( 1) مةةةفروزة لة يةةي  سةةندوقس دارا يةمس ئاماجنةكان كارا كردن و 

لةةة طةيةك لَيلةبِر نةةةى كة ئةةةو مةرجا بةةؤ  ئةةةكرَى و  شةةتيوانس  ئةةةكرَى و ث رة زياد بكرَى كة سندوقةكةش كارا 
 زؤر سوثاس. ،ياسايي خانةنشينس هةية

 /جَيطرى  سةرؤكس ثةرلةمان: امحد محةصاحل بةِرَيز هَيمن
 كاك شيخ زاهري فةرموو ،زؤر سوثاس
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  حممد علي: ظاهر بةِرَيز
 بةناوى خواى طةورة.

 س ثةرلةمان.ز سةرؤكَيبةِر 
كةةةم  سةةت ثَي يةةة دة ئةةةم ماددة شةةيكس  كةةةى  ،لةبة نةةةو ية يةةةتس و فةرمانطا ئةةةو بةرَيوةبةرا شةةت  سةةتنةوةى ط طوا

يةَةت خةةةرج دةكر بةةؤ  شةةينس  ضةةةى خانةن كةةة موو يةةي  كةةارطَيرى دارا كةةةى  كةةانس  ،دي سةةةربازى هَيزة سةةتانس و  شار
نةةاوةخؤ سةةايش و  يةَة ،ئا كةةة ر شةةمةرطة كية مةة ،نةةةخراوةكانس ثَي شةةت  سةةتنةوةى ط لةَةطوا مةةاَل كيالك و مو س و 

 .، زؤر سوثاسلَيرةدا ثَيويستة زياد بكرَيت (اموال منقولةو غري منقولة)طواسزاةوةو نةطواسزاوة 
 سةرؤكس ثةرلةمان:جَيطري /  امحد محةصاحل بةِرَيز هَيمن

 .مامؤستا جيهاد ،زؤر سوثاس
 : حسن ابراهيم جيهاد بةِرَيز

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
شةةتس و ،ئةم ماددةية وةكو خؤى مبَينَس مدةكة من ثَيشنيار  بةةةريا ط شةةتطريى  ،ببيتة رَيظة كةةةملةةة ث  ،رؤذان ئة

 سوثاس.
 سةرؤكس ثةرلةمان:جَيطري /  امحد محةصاحل بةِرَيز هَيمن

 فةرموو. بواركاك دكتور رَي ،زؤر سوثاس
 : عبدالرحيم عبداهلل بواررَي بةِرَيز

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
سةةاية  ،ماددةية زؤر زؤر طرنطة بةتة ئةمهةَل  ثةةرؤذة يا ئةةةو  بوونس ئةم ماددةية دةرخةرى ئةو راستيةية كة 

كةةا يةةي ب طةةةئي ،لة ضةند روويةكةوة دةبَس ضاكسازى لة بوارى دارا بةةةتَيكس زؤر زؤر طرن لةةة با مةةن  ،عةةادة هةيكة
بةةِر لةةة  كةةة  كةةةم  شةةنيار ئة شةةتس ببَيى بةِرثي يةةةتس ط شةةتسَيوةبةرا سةةتةى ط ئةةةوة ،تةةة دة بةةةر  ضةةةندين لة كةةة  ى 

شةةتيبةِر سةةتةى ط ضةةَيوةى دة لةةة ضوار تةةةوة  كةةاتسَ  دةطةرَي يةةةتس  تةةةوةدَيوةبةرا بةةؤ بكرَي جةةَس ى  ئةةةم  ،ا  كةةرَى  دة
 .فةى تازةشس بؤ ئيزافة بكةى، سوثاسة وةزييدةستةية طشتي

 : سةرؤكس ثةرلةمان /رَيواز فايق حسنبةرَيز د. 
 طةالوَيذ فةرموو. بةىَل دكتؤرة

 :عثمانيد عبطةالوَيذ بةرََِيز  
 بةريز سةرؤكس ثةرلةمان.

مةةاددةى  ئةةةوةى  طةةةل   يةةةك( 10) لة طةةة يماددة سةةيارَيبةةةاَل ،طرن مةةن ثر يةةةم  سةةادا  ،كم هة لةةةناو يا مةةاددة  يةةا  ئا
مةةةزرَيت،لة ئةسلس ماددةكة دا هاتووة كة بةرَيوةبةرايةت ؟ وهةموار دةكرَينت كةةة دادة شةةينس  شةةتس خانةن  س ط

هةةةبَيتَيوةبةلة ئةسلس ماددةكة دةىَل بةِر شةةتس  كةةؤبِر ،رَيكس ط مةةةى زان سةةت هَي يوانا يةَةتبةدة  ،شةةارةزابَيت ،ناب
ئةةةو بةرَيوةبةرايةتي شةةارةزابيت  يةةةكيك  كةةة  شةةتيةةئةوا ثَيم باشة ئيزافة بكرَيت لةطةىل زؤر زؤر باشة  يية ة ط
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بةةات، بةةؤبةةةاَل بةِرَيوة ب شةةة  شةةتَيكس زؤر با ئةةةوة  شةةينَيك م  يةةةتس خانةن هةةةموو بةرَيوةبةرا ئةةةو  سةةتنس  و  يةكخ
 .سوثاس ،هةبَيت طشيتبةرَيوةبةرايةتس 

 :سةرؤكس ثةرلةمان /رَيواز فايق حسنبةرَيز د. 
 .ليذنة ئةطةر شتيكتان هةية، ئةنداماني بةىل زؤر سوثاس
 :بةِرَيز زياد جبار حممد

 : بةريز سةرؤكس ثةرلةمان
كةةة ئاماجنةكةى  ،وةبةرايةتس طشتس خانةنشينس ثَيشنيارمان كردووةَيديارة ئةو بةِر ئةوةبووة ديارة لة ثرؤذة
سةةةربةخؤنم ئَيمة دواى طفتوطؤيةكس زؤر قسةمان لةسةر ئةوة كرد تا ئَيبةاَل ،ئيستا هاتووة  ،ستا دةستةكان 

يةةةكَيمةبةستمان بووة كة واش نةكةين كة هةيكةليةت ،كةمز سةر بةوةزارةتةكانن بةةؤ  يكس تازة بارطران تةةر 
انةى كة هةية ئةوا ئةكتيظ بكرَيتةوة ية طشتييَيوةبةرايةتبةِر ئةو ،كةيندةوةزارةت و بؤ حكومةت دروست 

ضةةةَيوةى بةرَيوةبةرايةت ضةةةوار  تةةةةوة لة شةةةتييكةةةارا بكرَي تةةةةوةيديةةةةكس ط لةةةة ضوارا رَيكبخرَي ئةةةةم ،  ضةةةَيوةى 
شةةيةةبةرَيوةبةرايةتي يةَةتتية ط ثةةةيِر ،يةدا ب ثةةَي ى  ثةةةيِربةةة  ثةةَس ى  بةةة  نةةة  عةةةن ئةما مةةةونس ةو تةب ةوى ئةجنو

 .وثاسزؤر س ،وةزيران
 :سةرؤكس ثةرلةمان /رَيواز فايق حسنبةرَيز د. 

بةةةِرَيبةِر ،زؤر سوثاس هةةةرَيَيز وةزيرى دارايي  يةةرى  لةةةمانز وةز بةةارى ثةر بةةؤ كارو لةَةثَي ،م  جةةةنابتان مةةان ب َين 
 .باشة يان دةستة بةرَيوةبةرايةنس طشتيتان ثَي

 : و ئابووري وةزيرى داراييبةِرَيز ئاوات شَيخ جةناب/ 
 كس ثةرلةمان.بةريز سةرؤ

لةَة( 10) مةةاددةى  كةةةمز نيئةةةتوامن ب قةةةت  نةةةبَيت  يةةاتر  يةةةتس ز تةةر ئةهم كةةانس  لةةةزؤرى ماددة طةةةر   ،ةيةةَيم ئة
لةَةة بةنسبةتس ئَي ئةةةم خا يةةران  مةةةنس وةز لةةة ئةجنو بةةووةئيمةوة  سةةةر  مةةاعس لة لةةةى  ،ج نةةةى تةكمي ضةةَيتة خا ئة

ئةةةيزانن و ئاط ،توحيدى حسابس هَيزة نارَيكخراوةكانة يةةةتسوةكو خؤتان  تةةان لَي مةةةَل ،ا لةةةى كؤ َيك يةةانس تةكمي
ا بَيت هيض يدَيوةبةرى طشتيوةى بةِرمة بةشَيةئةوانةى بةدواى يةك هاتوون ئ ،خةتةواتس يةك بةدواى يةكا

كةةا سةةت نا يةةة دروو تةةس مال هةةات  ،تةعاروزَيك لةطةَل اختصاصاتس وةزارة يةةةوَى دا كةةة دة يةةة  لةةةو فةقةرة ضةةونكة 
تةةرى يوقس خانةنشينسند ،يةى سندوقةزاكات كة قةدثةي يةةةتس  ضةةةندين مودير ية وةكو لة وةزارةتس دارايي 

بةةة  ،نياييجا دَل ،طشتس يطانةكان بةشَيوةيةك، وةكو بانكة بازرهةية يةةة  تةةرى هة صةةاتس  نةةدَى اختصا ئينجا هة
شةةتَيمانةوةى لةناو بةِر ،وست كردن كار دةكاتروبع قازانج دراجتاهس دةستكةوتنس  بةةةرة ط بةةةثَس ى يوة يةكة 

ئةةةكرَىيهةيكةلة طشتيئةو  كةةة  صةةادةقةى  ،ةى دواى تعديلة يةةران مو مةةةنس وةز لةةة ئةجنو كةةة  لةةةى  ئةةةو هةيكة
يةَةك  ،وست دةبَيت جَيطةى بكاتةوة، ئةو اختصاصاتة تازانةى بؤى درلةسةر دةكرَيت تةنانةت رةنطة لة قؤناغ

نةةة موديريةتي بةةؤ منوو كةةا  بةةةوة ب سةةت  شةةينسيةةثَيوي سةةندوقس خانةن بةةؤ  هةةةبَيت  عةةامس  خةةؤى يةة ،ةكس  ئةةةوة  ان 
شةةتَي ،تكس سةر بة تابعس وةزارةتس مالية بَيةسةسةيةبؤخؤى موئ هةةيض  يةةةش  شةةكلة تازة بةةةم  ئةةةوة  ك لةبةر 
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تةةةوة ،مةناعةتَيك ناكا خةةؤى مبَينَي كةةو  يةةة وة ئةةةم ماددة طةةة  نةةةوة زؤر طرن سةةةرؤك  ،وةكو بةالما بةةةرَيز  لةةةالى 
 .سوثاس ،ايبةةةنديةتستصديق بكرَيت و ببةسزَيتةوة بة وةزارةتس ماليةوة بةثَس ى ت

 :سةرؤكس ثةرلةمان /رَيواز فايق حسنبةرَيز د. 
 ( خبوَيننةوة.11) ماددةىفةرموو  ة وةزيرة بةرَيزةكان.يهيض قسةيةكتان ني ،زؤر سوثاس 
 : حممد حممدظينط َيربةِرَيز 

 ان.مبةريز سةرؤكس ثةرلة
اويذكارو بةرَيوةبةرى طشتس هةر ثلةيةكس هةَلوةشاندنةوةى ثلةى وةزيرو بريكارى وةزيرو ر(: 11ماددةي ) 

كةةةوتس  ثةةَيش ريك بةةوون  سةةتان  دى تايبةت بؤ ئةو ثَيشمةرطانةى كة لة رَيزى بزووتنةوة رزطارى خوازى كورد
لةةةدواى  ،ز لَينانَيك مووضةى خانةنشينيان بةو ثالنة ثَيدراوةوةك رَي 5/3/1991 سةةتة  ئةةةوة ثَيوي بةةِرى  لة 

مةةةرج و ث هةةةبوونس  سةةتيدلنيابوون لة  ئةةةو يَيداوي نةةاوى  سةةتس  نةةةوةى لي ثةةاك كرد كةةردن و  نةةس  ةكان و ووردبي
يةَةت بةةؤدابني بكر سةةتةيان  يةةي شاي يةةازَيكس دارا شةةنايي  ،ثَيشمةرطانةى لةناوى كةسانس نا شايستة ئيمت بةةةر رؤ لة

سةةتانياساى ريزلَينانس ثَيشمةرطة زَي 2007س ساَل( 33) ياساي ذمارة هةةةرَيمس كورد يةَة –رةظانس  سةةاى ع راق يا
سةةتان  2007ى ساىل ( 34) رةذما هةةةرَيمس كورد ظةةانس  شةةمةرطة زيرة نةةدامانس ثَي  –ياساي خانةنشينس كةم ئة
يةَة مةةارةع سةةاى ذ يةةان يا سةةاىل ( 38) راق  سةة 2007ى  هةةةرَيمس ايا ظةةانس  شةةمةرطة زَيرة شةةينس ثَي ى راذةو خانةن

 .راق بة ثَس ى تايبةةةمندىعَي–كوةردستان 
 :لةمانسةرؤكس ثةر /رَيواز فايق حسنبةرَيز د. 

تةةةوة،  سةةيت بةرزبكا بةةا دة كةةات  يةةة ب ئةةةم ماددة سةةةر  سةةة لة يةةةوَي ق لةةةمان دة زؤر سوثاس، هةر ئةندامَيكي ثةر
بةِرَيزان ) كاك سؤران، كاك كاوة، كاك  ال، دكتؤر هةورامان، دكتور حمي الدين، كاك علي، ئاشنا خان، كاك 

كةةاك باآلنبو، دكتور عومسان، كاك بةَلني، كاك رزطار، كاك دابان،  شةةاخةوان،  كةةاك  مةةد،  شةةريين حم طةةؤران،  كاك 
كةةاك  يةةنط،  كةةاك ريظ هةةاد،،  سةةتا جي نةةا، مامؤ كةةاك زا شةةةوا،  كةةاك ثَي بةةوار،  تةةور رَي بةةاثري، دك حممد سعدالدين، كاك 

حكمت، كاك ادريس، كاك سةروان، كاك بهجت، دكتورة طةالوَيذ، طوليزار خان، كاك عومسان، طولستان خان،(،  
 كاك حممد فةرموو.

 ز حممد سعدالدين انور:بةِرَي
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةةهاري  كةةةي  ثةةَيش راثةِرينة سةةتان،  طةةار وازي كورد نةةةوةي رز لةةة بزووت هةةةبوو  ، 1991ئةوانةي كة رؤَليان 
كةةة هةموويان ضةكدار و ثَيشمةرطة نةبوون لة حةرةكةي سياسي كوردستاني،  هةةةبووة  سةةايةتي  ضةندةها كة

مةةة شةةةر  رؤَلي هةبووة، ثَيويستة ئة شةةةي تَيكؤ كةةةم و شةةنياز دة يةةة ثَي يةةة، بؤ يةةاني كرد كةةات و مشول يةةان دة مشول
 ئيزافة بكرَيت، ياني بؤ ئةو ثَيشمةرطة و تَيكؤشةرانة، سوثاس.

 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، كاك باثري فةرموو.
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 بةِرَيز باثري كامال سليمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةاددةي )دةر يةةان 11بارةي  كةةاري وةزارةت،  يةةر و بري لةةةي وةز بةةة ث شةةيين  شةةاندنةوةي خانةن لةةة هةَلوة بةةاس   )
طةةار وازي  نةةةوةي رز لةةة بزووت كةةة  شةةمةرطانةي  راوَيذكارو بةِرَيوةبةر و هةر ثلةيةكي تري تايبةت بؤ ئةو ثَي

كةةو بةةوو، وة شةةتَيك  كةةو ثادا يةَةدرا وة لةةةيان ث ئةةةو ث يةةة  مةةان بؤ بةةوون، بَيطو سةةتان  خةةةبات و  كورد هةةةموو  ئةةةو 
سةةةربازيان  بةةواري  لةةة  بةةةت  سةةتةي تاي لةةةي شاي يةَةي ث تةةؤ دةَل كةةة  تَيكؤشانةي كة هةيان بووة، بةآلم لة ئَيستاكة 
يةةان  شةةيت،  بةةةري ط يةةان بةِرَيوة ضةةي،  يةةر  كةةاري وةز يةةان بري يةَةت،  بدرَييَت، ئايا وةزير ثلةكةي بةرامبةر ضي دةب

بةةزانني راوَيذكار، لة ثلةي سةربازي كام ثلةي سةربازي تةةا  بةةةرةكانيان  يةةة لةبةرام ثةةَي دةدرَي، زؤر روون ني ان 
لةةَي دَي؟ئ ضةةي  ضةةةكانيان  نةةدةيان موو كةةة  اي كةةةين  لةةةوة ب طةةاري  شةةَيوةيةك ثارَيز هةةةموو  بةةة  مةةة  يةَةت ئَي دةب

لةةةمانتار و  ضةةةي ثةر طةةةَل موو بةةَي لة تةةا  ضةةةكانيان هاو كةةةمي موو يةةةني  تةةةوة، ال كةةةم نةبَي ضةةةكانيان  موو
يةةري خا شةةني و وةز يةَةت، دوو خانةن يةةاتريش ب طةةةر ز مةةةدةني، ئة شةةيين  شةةيت خانةن بةةةري ط شةةني و بةِرَيوة نةن

لةةة  كةةردوو  شةةداريان  كةةة بة ئةةةوةي  بةةةهؤي  نةةني،  مةةة  خةةاوةن بِروانا يةةان  شةةَيكي زؤر نةةةي بة زؤربةي زؤري ئةوا
نةةدا  لةةةناو زانكؤكا يةةاخود  كةةةن،  تةةةواو ب نةةدن  نةةةيانتوانيوة خوَي سةةتاندا،  بزووتنةوةي رزطار وازي طةلي كورد

يةةان بةة شةةتووة،  نةةدنيان بةجَيهَي شةةيةكان خوَي مةةي فا يةةةن رذَي طةةرتين لةال ضةةووني  يةةاري دةر هةةؤي بِر بةةة  وون 
كةةرَي؟ بةشَيوةيةكي تر ئايا ساآلني خزمةتيان لة كوَي و تا بةةؤ دة ثةةةِرينيش  ضةند ساآلني خزمةتيان  دواي را

سةة ئةةةو يا تةةاكو  يةةان  بةةةي زؤر شةةمةرطايةتي، زؤر ئةةةركي ثَي لةةة  بةةوون  بةةةردةوام  نةةة  يةةاخود ئةوا ضةةووة،  اية دةر
كةةةم  سةةي ب خانةنشني كراون لةو كاتةن، ئةوانة خزمةتيان ضؤن بؤ دةكرَي، ئةوةي ئاماجنة لَيرةدا دةمةوَي با
تةةةوة و  كةةةم نةكرَي يةةان  شةةتَيك لَي كةةو ثاددا يةةانطرتووة وة كةةة وةر تةةةكانيان  مةةاف و ئيمتيازا كةةة  يةةة  تةةةنها ئةوة

 ثارَيزراو بن، هيضي تر نيية وسوثاس.
 رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، دكتؤر هةورامان فةرموو.
 بةِرَيز هةورامان حةمة شريف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يةةَةذكار( و 11مةةةاددةي ) كةةةاري وةزارةت( و )راو يةةةر( و )بري لةةةةي )وةز بةةةة ث شةةةيين  شةةةاندنةوةي خانةن ( هةَلوة

بةةوون، )بةِرَيوةبةري طشيت( و لَيرة كة دةَلَي تايبةت بؤ  شةةمةرطة  ئةو ثَيشمةرطانةي، بؤ تةنها ئةوانةي كة ثَي
كةةردووة،  خةةةباتَيكي  بةةووة و  شةةمةرطة  لةَةَين ثَي بؤ هةر كةسَيك يان ئةو ثَيشمةرطانةي، ئةطةر هةية لةوانةية ب
ئةةةي  لةبةر خةباتةكةي رَيزي لَي طرياوة بَلَيني، ضونكة ثلةي )وةزير(و )بريكاري وةزارةت(خانةنشني كراوة، 

بةةوون كةسَي شةةمةرطة  كةةة ثَي نةةةي  بةةؤ ئةوا بةةِروا   ئةةاوا  ك كة ثَيشمةرطة نةبوو، ياني دوايي ئةطةر ئةو ماددةية 
دةيانطرَيتةوة، بةس بؤ ئةوانةي كة ثَيشمةرطة نةبوون بة ثلةي وةزير و الي اخرة خانةنشني كراون ئةمانة 

 ش ئةوها، سوثاس.ناطرَيتةوة، ضونكة ئةمة دةقة، بؤية دةبَي بؤ هةر كةسَيك يان ثَيشمةرطة
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 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ جةنابت، كاك جةمال فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيز  ال حوَيز 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةاري وةزارةت( و 11مةةاددةي ) يةةر( و )بري نةةةي )وةز لةةة تايبةتا ئةةةو ث شةةاندنةوةي  بةةة هةَلوة تةةة  يةةارة تايبة ( د
سةةةركردة )راوَيذكار( كة  نةةدة و  شةةاة فةرما ئةوانةي لة خةباتي رزطار وازي كؤمةآلني خةَلكي كوردستان، لة

بووينة، ئةوة وةكو رَيز لَينانَيك و ثاداشتَيك بووة بة خةبات و تَيكؤشانيان، من ثَيم واية نةدةبوو حكومةت 
بة برية خؤمان بَينينةوة، لة  بضَيتة ذَير باري وةي، ئةو ثلةيان لَي وةربطرَيتةوة، ئةطةر ئةو سةردةمةي وان

كةةةن  طةةارة ب بؤ كورد بؤتة مَيذوويةك، مَيذوويةكي ثرشنطدار، نةك هةر ئَيمة نةوةكانيشمان شانازي بةو رؤذ
يةةان  بةةة خؤ كة ئةوانةي تَيدا سةركردة و فةرماندة بوونة، من بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةو ثلةية ديارة شايستة 

ضةةووة بووة، وةكو مةكرةمةيةك، وةكو رَيزل سةةاكة  ثةةرؤذة يا َينان شايستة بة خةبات و تَيكؤشانيان بي، ئةطةر 
بواري جَيبةجَي كردن جارَي مووضةي ئةوانة نةبِردرَي و هةتاكو شوَينَيكي شايستة بة خؤيان دابني دةكرَي 

 و ئةو كاتة مووضةكانيان برِبدرَي، سوثاس.
 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 تؤر حمي الدين فةرموو.سوثاس، دك
 بةِرَيز د. حمي الدين حسن يوسف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شةةيين  شةةانةوةي خانةن يةَةت، هةَلوة خةةؤ دةطر لةةة  طةةة  يةةة دوو بِر ئةةةو ماددة يةةةم،  من لةطةَل ناوةرَِؤكي ئةو ماددة

شةةة هةةةردوو بة طةةةَل  مةةن لة بةةةآلم ئةوانةي ناويان هاتووة لة ماددةكة، دووةميان ثاككردنةوةكةيةتي،  كةيدام، 
يةةان  بةةَي  يةةر  بةةة وةز لةةةكانيان  دوو سةرجنم هةية، بةشَيك لةوانةي كة موستةحةقي خانةنشني بوون ئةطةر ث
كةةة  يةةةت  طةةي ديكتاتؤر شةةةوة زةن سةةةخت و  لةةةرؤذاني  كةةة  سةةانةي  لةةةو كة بةةوون  شةةَيك  زيادة لةوانة، ئةوانة بة

سةةنطيان  نةةة  مةةن خةَلك نةيدةوَيرا لة ماَلةكاني خؤي حبةوَيتةوة، ئةوا سةةةرجنةكةي  مةةن،  قةةةَلغاني دوذ بةةةر  دا 
لةةة  سةةت  كةةرَي، مةبة بةةني دة بةةؤ دا سةةتةيان  يةةازَيكيش شاي سةةتةيةكيان و ئيمت بةةةناوي شاي هةةاتووة  يةَةرة  يةةة ل ئةوة
تةةة  هةةاتووة دةبَي كةةة  لةةةناو ماددة ضةةةية  ئةةةو موو طةةوَيرةي  بةةة  طةةةر  ضةةةية، ئة يةةاخود موو يةةة  يةةاز مين(ة ئيمت

تةةدا خانةنشيين، كةواتة تا نةقل دةبي لة حاَلة هةةةمان كا تي مردني لة بؤ خَيزانةكةي ياخود منداَلةكاني، لة 
ضةةةية  ئةةةو موو بةةةآلم  بةةَي،  ضةةةيةك  بةةةَلكو موو نةةةبَي  يةةاز  بةةَي ئيمت يةةة دة ثةةَيم وا كةةة  من تةفسريي ئةوةم الية 
سةةتةحةقي  بةةة نامو كةةة  نةةةي  بطوجنَي لةطةَل تَيكؤشان و خةباتي ئةوانة و لةطةَل ثاككردنةوةي و ليسيت ئةوا

 ئةوةدا خانةنشني كراون، زؤر سوثاس. لة ريزي
 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ جةنابت، دكتؤر رَيبوار فةرموو.
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 بةِرَيز د, رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

صةةيدة يةةت و قة يةةة ب ئةةةو ماددة يةةة  ثةةَيم وا مةةن  صةةيد(  يةةت ق لةَةَي )ب كةةان هةَلبةتة وةك عارةب دة هةةةموو ماددة  ،
يةةان  بةةَي،  يةةي  يةةري دارا بةةةِرَيز وةز لةةة ض  يةةة  بةالوة ئةو ماددةية بةتةنها زؤر زؤر طرنطة، من دوو ثرسيارم هة
بةِرَيز سكرتَيري ئةجنومةني وةزيران بَي بؤ روون كردنةوة، لةطةَل تَيبينيةكيشم هةية لةسةر دةستةواذةي 

هةةي ،ئيمتيازاتي سياسي، ثرسيارةكة ئةوةية يةةا  بةةزاننيئا سةةتة  يةةان لةبةردة نةةة  ؟ض داتا ئةةةو بةِرَيزا يةَةذةي  يةةا ر ئا
لةةَي  يض ثلةيةك لةسةرووي وةزيريش هةية؟ضةندة؟ و ئايا ه نةةةيان  كةةرَي و ئةوا شةةني ب كةةة خانةن ئةةةوةي  بةةؤ 

كةةةمَيك  ثةةَي دةدرَي،  سةةتةيان  يةةي شاي يةةازَيكي دارا سةةراو ئيمت شةةم نوو بةةة تَيبينيةكة سةةةبارةت  سةةتَينرَيتةوة،  ب
شةةةي ناروونة، ضؤن؟  خةةودي و ضةةةندة؟ و سةةتة  ئةةةو شاي ثةةَي دةدةن،  ئَيوة لةسةر ض بنةمايةك ئةو شايستةيان 

 ئيمتياز بةكوردي هةية ثَيي دةَلَين جياو، بطؤِردرَي و بكرَي بة جياو، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دروستة، سوثاس، كاك ادريس فةرموو.
 بوش:بةِرَيز ادريس امساعيل ع

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نةةاوي 11من رستةيةك لة ماددةي ) لةةة  شةةمةرطانة  ئةةةو ثَي نةةاوي  سةةيت  نةةةوةي لي ئةةةويش ) ثاككرد ( دةخوَينم 

بةةةآلم  كةساني ناشايستة، ئيمتيازَيكي دارايي شايستةيان بؤ دابني بكرَيت( لَيرة ديارة كةساني شايستة كَينة، 
لةةَي د ضةةيان  نةةة و  سةةتة كَي كةةيش كةساني ناشاي بةةؤ رؤذة كةةة  سةةانةن  ئةةةو كة سةةتة  سةةاني ناشاي بةةةت كة كةةةن، هةَل ة

ثَيشمةرطة نةبوونة لةسةر ناوي ثريؤزي ثَيشمةرطة بة ثلة و مووضةيةكي زؤر بةرز خانةنشني كراون، ئَيمة 
لةطةَل بِريين قووتي خةَلك نني، بةآلم لةطةَل ئةوةش نني كة كةسانَيك بؤ يةك رؤذ ثَيشمةرطة نةبووبَيت و 

 ناوي ثريؤزي ثَيشمةرطة خانةنشني كرابَيت، سوثاس. لةسةر
 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كاك شاخةوان فةرموو.
 :رؤوف مصطفىبةِرَيز شاخةوان 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةاددة ) كةةردووة،11لة  شةةداريان  تةةةوةيي و بة شةةتماني و نة خةةةباتي ني كةةة  كةةات  ئةةةوة دة سةةي  سةةيارةكة  ( با ثر

مةةة  يةَةت، ئة ئةوةية ثَيشووتر هةندَي لةو هاوِرَييانة باسيان كرد ئةو شايستة دارايية ضيية بؤيان دياري دةكر
خاَلي يةكةم، دووةم ناكرَي ئةوانةي كة بةشدار نةبوون هةروةكو ئةوانةي بةشداربوون حيسابيان بؤ بكرَي، 

نةةة كةةو ياني هاوشَيوةي ئةوان حيسابيان بؤ بكرَيت و ئةوا نةةدةَلي، وة قةةاَليب طة ضةةَيتة  لةَةَيم ئة ئةةةتوامن ب مةةة  ، ئة
خةةةباتي  لةةة  ثةةةِرين  ثةةَيش را تةةر  شةةوو  كةةة ثَي كةةرَي  ئةوانةي واية كة هيضيان نةكردبَي، حسابي ئةوانةيان بؤ ب
شةةدار  شةةي بة بةةَي ئةوانة يةةار  طةةةر بِر يةةة ئة سةةةر ئةوة سةةةكة لة كةةردووة، ق شةةداريان  نيشتماني و نةتةوةيي و بة
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نةةة، نةبوون حسابي يان  سةةتكاري كرد ئةةةم دة ئةةيز  كةةرَي،  هاوشَيوةي ئةوانةي كة بةشداربوونة حيسابيان بؤ ب
بةةةر  نةةاثيكَي، لة ئةةةوةي  كةةو  سةةتةكةي وة لةَةَيني، مةبة بةةا ب هةةاتووة  كةةة  يان ئةم ياساية يان ئةم يان ئةم ثرؤذةي 

ثةةةِرين  تةةا را شةةارةكةيان ئةوة هةموو شتَيك بة حساباتي خؤي ئةوانةي لة خةباتي نيشتماني و نةتةوةيي  مو
شةةني  نةةةديوة و خانةن كردووة و بةشداريان كردووة و حةقي خؤيانة، بةآلم بةراسيت ئةوانةي كة وةزيفةيان 
نةةةكردووة،  شةةداريان  ثةةةرين و بة ثةةَيش را لةةة  بةةردوو و  شةةةكاني را لةةة شؤر كراون بة ثلةي راوَيذكار يان وةزير 

قةةاليب ئَيستا هةمان ئةوةيان ثَي بدرَيت و جؤرَيك لة جَيكردنةوةي ضةةَيتة  مةةن دة ان بؤتةرتيب بكرَيت، بةراي 
 طةندةَليةوة، سوثاس.

 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك علي فةرموو.

 بةِرَيز علي محة صاحل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةةةكجار يةةةخَيكي  مةةن با كةةاني و الي  طةةرنطزين ماددة لةةة  كةةة  يةةة  ئةم ماددةية بة ضاككردني يةكَي طةةةورةي هة
ويةكَيكة لةو ماددانةي كة بةدرَيذايي خولي ثَيشوو لةطةَل بةرَيز دكتؤر ئامانج دةيان دؤسيةمان ناردووة كة 
كةةي  شةةوو و رَي شةةةرةكاني ثَي شةةطَيرة و تَيكؤ هةةةر شؤر كةةة  كةةراوة، بابةتة تةةةقاعود  قةةانووني  بةةة نا خةةةَلك  ضةةؤن 

شةةيين  شةةاندنةوةي خانةن ضةةيية، هةَلوة كةةة  مةةةوة بابةتة يةَةذكار دةخة يةةر، راو يةةًَذكاري وةز يةةر راو لةةةي وةز بةةة ث
بةةة  يةةة  خةةةَلك هة كةةراوة،  تةةةنفيزي  بةةةري  بةةة بةِرَيوة يةةة  خةةةَلك هة كةةة  يةةةكي دي هةةةر ثلة بةرَيوةبةري طشيت، 
يةةة،  كةةة ني شةةةرة دَيرينة هةةةر تَيكؤ كةةة  قةةة بابةتة خةبري كراوة، لةساَلي خزمةتي نيية، دوو ئةم ثرسيارة دةقي

يةةة رؤذنامة نووس هةية بة رائيد  سةةةقةف هة كةةراوة، مو شةةيت  كراوة، رؤذنامة نووس هةية بة بةِرَيوةبةري ط
خةةؤي،  يةَةي  بةةة ث كةةات  مشةةوول ب هةةةمووي  مةةة  ئةةةبَي ئة كةةراوة،  يةةر  كةةاري وةز رةخنة لة دارو ديوار هةية بة بري
جةةةرةد،  لةَةَيم مو خةةؤي دة مةةاددة  ئةةةم  سةةريي  لةةة تةف تةةؤ  نةةةكان  شةةةرة دَيري بةةةس تَيكؤ مةةة  يةَةي ئة بةةة ث ضةةونكة 

كةةاديرَيكي تَيكؤشةرة  سةةة،  سةةةرة، رؤذنامةنوو تةةر، نوو ئةةةوةكاني  دَيرينةكان ئةنَيرين بؤ ياساي خزمةت، ئةي 
يةَةك  بةةة كتاب هةةةبووة  جةةاري وا  كةةة  تةةةوة  لةةةكان بطرَي سياسي و كاديرَيكي حزبية، بؤ ئةوةي يةكةم سةرجةم ث

كةةراو شةةيت  بةةةرش ط بةةة بةِرَيوة شةةني  كةةة خانةن مةةة  طةةة ال كةةة بةبةَل كةةةس  سةةَي  ثةةةجناو  سةةةد و بةةة دوو يةةاني  ة، 
سةةت  كةةراوة و بي نووسراوَيك دووسةدو ثةجناو سَي كةس بة بةِرَيوةبةري طشيت كراوة و ثَينج سةد بة خةبري 
سةةةربازي،  لةةةي  بةةة ث تةةةوة  لةةةكان بطرَي سةةةرجةم ث ئةةةبَي  بة وةزير كراوة و بابةتةكان هةمووي تَيكةَلة، بؤية 

سةةةربازي  ضونكة خةَلك هةية بة ليوا كراوة ئةوة بةعةميد كراوة و بة عةقيد كراوة و بَي ئةوةي خزمةتي 
بة ثَيي راثؤرتي ديواني  2013و ثَيشمةرطايةتيشي هةبَي ياني هةمووي تَيداية، من دَلنيات دةكةم بةس لة 

( كةسيان مةمشولن بة 437( هةزار كةس خانةنشني كراون بة ثلةي سةربازي تةنيا )25ضاودَيري دارايي )
دةية وةك خؤي جَيبةجَي بكرَي بة قةدةر هةموو ياساكة ثارة دةطةِرَيندرَيتةوة قانون، من ثَيم واية ئةو ماد

صةةلة،  صةةيل حا يةةة تةح نةةةوة هة شةةةرة دَيرينةكا بةةة تَيكؤ بؤ حكومةتي هةرَيمي كوردستان، ئةوةي ثةيوةندي 
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كةةة  وضةي مووضةي شايستةيان ناوَي، ضونكة تؤ لة خوارةوة نووسيوتة بةم قانونانة تةقاعود دةبن، ئةوةي 
يةَةدراوة، ) مةةاذةي ث كةةة ئا ئةةةوةي  شةةيين  سةةاي خانةن صةةل، 38و  34و  33يا صةةيل حا كةةات، تةح مشةةولي دة  )

هةةةر  بةةة  يةةة  حةةةقيقي ني يةةي  سةةتةي دارا ئةةةوةي شاي كةةةمي  ئةةةوةي ية بةةَي،  ئؤتؤماتيكيةن دةتوانَي خانةنيشني 
شةة ئةةةوةي يةكةمي بةةَي،  شةةني دة صةةل خانةن صةةيل حا تةةوانَي تةح سةةةربازي دة سةةايي  ئةةةوةي ثلةيةكي باآلو نايا ي 

يةَةدرَي  كةةراوة، دةطوجن شةةني  سةةةربازي خانةن سةةايي و  بةةاآلو ئا شايستةي دارايي حةقيقي نيية بة هةر ثلةيةكي 
 لةطةَل بارة ئاساييةكة، سوثاس.

 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك عومسان فةرموو.

 :كريم سوارة عثمانبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةيين دي يةةوة وورد يةةةن كَي كةةة لةال نةةةدراوة  ارة ئةمة ئيشارةت بة ووردبيين كردن دراوة، بةآلم ئيشارةت بةوة 
شةةمةرطة  لةَةةي ثَي شةةمةرطة و كؤمة تةةي ثَي يةةةن وةزارة كةةة لةال يةَةت )  يةةاد بكر ئةةةوة ز شةةة  دةكرَي، بؤية من ثَيم با

شةةم ئة كةةرَي(، ثرسيارةكة بةةؤ ب يةةان  نةةةوة ووردبين طةةاي طوآل نةةةكان و دةز شةةمةرطة دَيري كةةةوا ثيًََ نةةةي  يةةة ئةوا وة
نةبوون ئَيمة ضارةسةرمان ضيية بؤيان، ياخود خةباتطَير نةبوون، ئايا ئَيمة بةرثرسني لة ذيان و طوزةراني 
ضةةةند  نةةة  يةَةذةي ئةما يةةا ر كةةة ئا يةةة  يةةي ئةوة هةموو خةَلك، و لةاليةكي تريشةوة ثرسيارةكةم بؤ وةزيري دارا

 كةس دةبَيت؟ زؤر سوثاس.
 رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. 

 سوثاس، كاك سؤران فةرموو.
 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كةةة  نةةةي  بةةةو ثال ثَيشنيارةكةم ماددةي يازدة بيَب بة دوو بِرطة، بِرطةي يةكةم هةَلوةشاندنةوةي خانةنشيين 

يةةز لةةة ر كةةة  شةةمةرطانةي  ئةةةو ثَي بةةؤ  طةةةي دووةم  طةةةي هةةاتووة، بِر بةةة بِر بةةوون و  طةةار واز  نةةةوةي رز ي بزووت
نةةةي  شةةمةرطة دَيرينا ئةةةو ثَي تةةةنها  ئةةةوةي  بةةةر  يةكةمي ئةم ماددةية خانةنشني بوون تةواوي بكةين، بؤ؟ لة
خةباتي رزطار واز نني كة بةم ثالنة خانةنشني كراون، خةَلكي دةرةوةي ئةوانةشي تَيداية، بؤ ئةوةي ئةوة 

بةةةوة تةنها بؤ ئةوانة نةبَي،  كةةراوة و  بؤ هةر كةسَيك بَي و ئةوان بضنةوة سةر ئةو ياسايانةي كة ئاماذةي ثَي
 خانةنشني بكرَين، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك حكمةت فةرموو.
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 بةِرَيز حيكمةت حممد عبو زيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نةةدَي براسيت بؤ من ئةظرؤكة جيه سةةةر هة سةةتانَي ل لةةةمانَي كورد َي دَلخؤشيا كو هةمي ئةندامَيت بةريزي ثةر
بةةةري  شةةمةرطَيت  مةةةتا وان ثَي ئةةةو خز كةةو  ئةةةو  5/3/1991كةةؤكن  يةةة  شةةمةرطانة نةبانا ئةةةو ثَي طةةةر  كةةة ئة

يةَةي  مةةن ج بةةؤ  نةةدَي  بةةةر هة نةةةدةبوو،  كةةة  لةةةمانا ذي مةنو ئةةةظ ثةر ئةةةظرؤ  لةةة  يةةة، ئي(تيما نةةة نةبانا قارةمانا
ية، بةراسيت لطةل هةندَيمة كو بَينة ذي طرتن كونة موستةحةق بن هةر دةركةن، ئةظَيت دَيزيذي ض دَلخؤش

ثلةت عةسكةري بَيت ئان ض ئةو ناوَيت طوظَيكي ئةو هاتينة تةقاعد كرن هاتينة خانةنشني كرن مبَينن، زؤر 
 سوثاس.

 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ا فةرموو.سوثاس، كاك ثَيشةو

 :طاهر مصطفىبةِرَيز ثَيشةوا 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةاَلي  لةةة  سةةتان  لةةةماني كورد نةةة، ثةر هةةةموان روو كةةة الي  يةةارة  كةةاري  1991د سةةةر داوا فةةةرماني و لة بةةة 
كةةة  كةةرد،  بةةذاردني  بةةوو، داواي هةَل بةةارزاني  ثَيشمةرطةيةك و بة ثالثشيت اليةنةكاني ديكة كة بةِرَيز سةرؤك 

لةةةما ظةةي ثةر لةةة بزا كةةة  نةةةي  يةَةت و ئةوا شةةمةرطةكان بثارَيزر مةةايف ثَي نةةة  لةةةو ثةرلةما بةةَي  مبةةةزرَي، دة ن دا
نةةاوة  نةةاوةدا دا رزطار وازي طةلي كوردستاندا خةباتيان كردووةو شةوخنونيان كردووة و ذياني خؤيان لةم ثَي

ثَيشمةرطةي شؤرَِشطَيِر، ئةوانةي  مافةكانيان ثارَيزراو بن، بؤية ئَيمة ثاَلثشيت ئةو ماددةية دةكةين كةوا مايف
يةةان داوة و  تةةةدا قوربان ئةةةو وآل نةةاو  كة خةباتيان كردووة و ئةوانةي كةوا كة بة فيعلي لةم هةرَيمةدا و لة ثَي
سةةتة و  ضةةةيةكي شاي يةةدا موو لةةة ثَيناو نةةاوة  هةندَيكيان بريندار بوون و هةندَيكيان هةموو تةمةني خؤيان دا

يةَةك و  رَيز لَيطرياويان ثَي بدرَي، بةةة ر ضةةةوة  ئةةةو موو بةةةهؤي  هةةةبَي  شةةيان  طةةوزةراني با بةجؤرَيك كة ذيان و 
سةةتة  نةةةي شاي يةةان ئةوا سةةايي و  ثَيكي بذين، بةآلم ئةوانةي كة بة جؤرَيك جَي كراونةتةوة، بةشَيوةيةكي نايا

سةةتانةدا  لةةةو لي بةةؤ نةبوون و ثَيشمةرطةي فيعلي نةبوون، و ئيز بة هةر جؤرَيك بوو تَيثةِراندراوة و يةةان  جَي
سةةيت  نةةة و بةرا شةةمةرطة بوو سةةيت ثَي كةةة بةرا نةةةي  نةةةوة لةوا ثةةاك بكرَي نةةة  كةةة ئةوا كةةةين  تةةةوة، داوا دة كراوة
سةةةتان و  لةةةةماني كورد نةةةاني ثةر سةةةتان و بونيات هةةةةرَيمي كورد ئةةةةزمووني  سةةةتان و  خةةةةَلكي كورد مةةةةتي  خز

 حكومةتي كوردستانيان كردووة، سوثاس.
 ثةرلةمان: بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي
 سوثاس، كاك باالنبو فةرموو.
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 نبو حممد علي:بةِرَيز بااَل
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةاددةي ) سةةةرةتاي  شةةَيتةوة، 11ديارة لَيرة لة  مةةة هةَلبوة شةةدا ئة لةةة ثَي طةةةر  شةةاندنةوة، ئة سةةراوة هةَلوة ( نوو
سةةرَي  كَيشة دروست دةبَيت، لةبةر ئةوة ئةوة بة ئاساني ثاك ناكرَيتةوة، بؤية شةةدا بنوو لةةة ثَي كةةة  باشز واية 

كةةة  سةةانةي  ثاككردنةوة و هةَلوةشاندنةوةي خانةنشني بةثلةي وةزير وهةتا ئةطاتة ثلةي تايبةت، بؤ ئةو كة
كةةة  يةةة  خةةةَلكانَيك هة كةةرد  يةةان ثَي يةةانيش ئاماذة ثَيشمةرطة بوون و ثَيشمةرطةش نةبوون، ضونكة وةكو هاوِرَي

سةة نةةةبووة و ئَي شةةانَيك  ئةةةوةي بةهيض ناوني بةةؤ  يةةة  كةةراون، بؤ شةةن  كةةة خانةني لةةةكاني دي بةةة ث بةةةت و  بةةة تاي تا 
كةةردن و  بةةيين  لةَةَي وورد كةةة دة شةةدا  تةةةوة، لةوَي صةةياغة بكرَي شةةَيوةية  بةةةو  سةةتة  تةةةوة ثَيوي نةةةش بطرَي ئةوا
بةةةت  ثاككردنةوةي ليسيت ناوي ئةو ثَيشمةرطانة لةناو كةساني ناشايستة، ديارة لَيرة نووسراوة ئيمتيازي تاي

( ثَيشمةرطة بوون ئةطةر سَي ساَل 5/3/1991( تةبعةن دةَلَي )9( برطةي )38َيرة بة ثَيي ماددةي )خؤي ل
بةةة ) ئةةةكرَي  بةةؤ  مةةاددةي 15خزمةتيان هةبَي، سَي ساَلةكةيان  لةةة  مةةادام  يةةة  كةةرَين، بؤ شةةني دة سةةاَل و خانةن  )

سةةتة 38) كةةرَي، ثَيوي شةةني دة يةةاري ( ئاماذة بةوة دراوة كة ثَيشمةرطةي دَيرين خانةني ضةةة د بةةة موو شةةدا  لَيرة
 بكرَي، لةبةر ئةوةي نةكرَي بة شايستة، سوثاس.

 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك بةَلَين فةرموو.

 بةِرَيز بةَلَين امساعيل حاجي ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

خةةة كةةة  لةةةوةي  قةةة،  لةةةن زؤر دةقي كةةةي ديارة ئةوةي كة باس كرا، فع بةةَي مةلةفة ثةةَيم وا يةةر  بةةة وةز كةةراوة  َلك 
تةةؤر  كةةةم، دك صةةاحل دة مةةة  لةةي حة كةةاك ع سةةةكاني  لةةة ق شةةتيواني  ئةةةوة ث بةةةر  وةرةقةكةي ئةوةندةي تَيداية، لة

 هةورامان و كاك سؤران عمر دةكةم، سوثاس.
 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، دكتؤر عومسان فةرموو.
 علي مسايل: عثمانبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تةةة دواي  لةةةمان، هةَلبة لةةة ثةر شةةكامن  بةةراو خو سةةةرجةم  طةةةَل  يةةاوازة لة شةةمةرطة  5/3/1991مةةن رام ج ثَي

طةةةَل  سةةتةية لة ئةةةوة ناشاي سةةيت  يةةاني بةرا نةةة،  دَيرينةكان، بؤ بةوةي ثَيش راثةرين دةَلَيني ثَيشمةرطةي دَيري
بةةؤ ئةو ثَيشمةرطة قارةمانةكان، بةآلم  سةةا،  بةةة يا سةةتين  بكرَيتة دوو بِرطة، بِرطةيةكيان بَلَيني بة ياساكة رَيكخ

شةةني  سةرجةم ئةو خةَلكانةي كة خانةنشني كراون و هةروةها بِريين ئةو كةسانةي كةوا بة ناشايستة خانةن
 كراون، سوثاس.
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 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 و، لَيرة نيية، كاك زانا فةرموو.سوثاس بؤ جةنابت، كاك كاوة فةرمو

 بةِرَيز زانا خالد مسايل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تةةةدا  لةةةم ووآل شةةكراية  كةةراوة، ئا خةةواروو  بةةةرةو  يةةر و  لةةةكاني وةز بةةة ث مةةاذة  تةةةنها ئا يةةارة  يةةةدا د لةةةم ماددة
يةةةدا كؤمةَلَيكي دي هةن رةنطة لة ثلةي وةزير بةسةرةوة خانةنشني كرابن، بؤية جَيطاي خؤيةت ي لةم ماددة

شةةَيوة  هةةةمان  كةةة بة نةةةي  ئاماذة بةوة بكرَيت و سةرجةم ثلة باآلكان و تايبةتةكان و هاوشَيوةكانيان، بؤ ئةوا
نةةةكاني  شةةمةرطة قارةما يةَةت ثَي طةةة، ناكر بةو ثالنة مووضة وةردةطرن، بةراي من ئةو ماددةية بكرَيتة دوو بِر

سةةايي كوردستان ئةوانةي لةم بةروارةدا ئاماذةي ثَيكر بةةة نايا اوة خبرَينة ناو ماددةيةك لةطةَل خةَلكانَيك كة 
نةةةبووبن  شةةمةرطة  كةةة ثَي لةةةوةي  طةةة  نةةةبووبن، ج شةةمةرطة  نةةيش ثَي لةةة رؤذا يةَةك  خانةنشني كراون، رةنطة رؤذ
لةةةوةدا  مةةانيش  كةةرابن، طو شةةني  لةةةتي خانةن رةنطة لة ريزةكاني دوذمن بووبن، بةداخةوة ئةمرؤكة بة ناعةدا

سةةةد نيية كة هةتا ئة ثةةةروةري سةدا وانةي كة لة ريزةكاني ثَيشمةرطةي كوردستانيشدا بن، ناكرَي بَلَيني داد
سةةةنطةردا  يةةةك  بةةَي، لة خةةةباتيان كرد كةةةوة  هةةةبن بةية خةةةَلكانَيك  طةةة  يةةان، رةن شةةني كردن لةةة خانةن هةةةبووة 

بةةووب شةةني  يةةر خانةن لةةةي وةز بةةة ث يةةةكَيكيان  يةةةكَيكيان بووبن، بةآلم ثلةكانيان يةكجار جياوازي هةبَي،  َي، و 
يةةةدا  لةةةم ماددة سةةتة  سةةتة ثَيوي ئةةةم مةبة وةك ثَيشمةرطةي دَيرين بس ثلةيةكي ئاسايي خانةنشني بووبَي، بؤ 
كةةاني  كةةاني هَيزة لةةة ريزة نةةةي  نةةةوة، ئةوا يةَةك خبرَي شةةينةكان ر سةةةرجةم خانةن جَيطاي بكرَيتةوة، سةر لةنوَي 

كةةة ثَيشمةرطةي كوردستاندا بوون، و لة بِرطةي دووةميشدا  شةةَينرَيتةوة  شةةينيانة هةَلبوة سةرجةم ئةو خانةن
 بةناوي ثَيشمةرطة، بؤ ئةوةي وشةي ثريؤزي ثَيشمةرطة لةو بِرطة ناشرين نةكرَي و زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ جةنابت، كاك ريظينط فةرموو.

 بةِرَيز ريظينط حممد حممد:
 رلةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثة

سةةا  لةةةك بةح سةةتاتَيندا طة ظةةان جةل يةةنت،  يةةة د هةةةمي ماددة كةةي  طةةا وة لةةةك طرن بةراسيت بؤمةذيا مادديةكي طة
كةةة  نةةن  بةةاش دزا تةةة و  سةةتينا، تايبة يةَةرَي ثارا ثَيشمةرطا هاتة كرن، بةراسيت لةسةرسايا ثَيشمةرطةيا هةمَيت ظ

سةةةر بةةوون، دةردة نةةاخؤش  لةةة رؤذَي  نةةة  ضةةيا دابوو بةةون و  شةةا دا ظةةا شؤر بةةوون، نا ضةةةظا  شةةمةرطةيا  يات ثَي
ئةةةظ  ذبةرهةندَي ئةظ خاال طةلةكا طرنطا ووردبينا كرنَي و ثاك كردنةوة، بةراسيت ئةظا طةلةكا طرنطا دةبَيت 
تةةة  بةةؤ بَي نةةةك  كةةردن، ثاكرد شةةني  يةَةت خانةني شةةمةرطا هات نةةاظَي ثَي ثَيشمةرطةها هاتيت خانةنشني كردن، يان 

نةةا كرن يا طةلةكا رَيك وثَيك، دطةل وَير نةةاظَي ذما كةةةون و َي ذي بةشةك ظَي ذَي دةركةون بَيطومانة، ئةظَي دةر
بةةَينت  مةةةتا  مووضة بِر بكن، بةَلَي حكومةت بةرثرسيارة ظان ضينكي طوناحا وان نينة، بةلكي طوناحا يا حكو

يةةا بةةدةنَي،  يةةةكي  كةةي دي ثلة نةةةمَيين، وة شةةمةرطاتَي  يةَةت ثي كةةرن، ناظ شةةني  نةةة خانةن لةةَي هاتي ن ئةو لسةر وَي ث
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معاشةكي بدةنَي، يان تشتةكي طةلةك دروستة، بةس نةمَييَن لسةر ناوَي ثَيشمةرطةيا، ضونكي بةراسيت ناوَي 
هةةةظاال  لةةةك  يةةازة طة ئةةةظ ئيمت كةةرن،  بةةني  تةةة دا يةةازةك بَي كةةو ئيمت تةةر  خةةاال  ظةةَي  ثَيشمةرطاتيا طةلةك ثريؤزة، د

يةةذن مو يةةاز ب شةةينا ئيمت لةةوَيرَي ثَي نةةة،  كةةو روون ني يةَةدان  شةةارةت ث تةةة ئي بةةؤ بَي سةةتة  يةةازةكي شاي ضةةة و ئيمت و
 دابينكرن طةلةكا باشزة، سوثاس.

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك رزطار فةرموو.

 بةِرَيز رزطار حممد حممود:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةةوتي 11ماددةي ) بةةةو ثل 5/3/1991( رَي شةةيين  ضةةةي خانةن يةَةك موو هةةاتووة وةك رَيزلَينان يةَةرة  نةةة،  ل ةيا
مةةةرج و  هةةةبووني  لةةة  بةةوون  يةةا  لةةةدواي دَلن سةةتة  ئةةةوة ثَيوي بةةةر  يةَةدراوة لة نةةة ث بةةةو ثال نةةة( ) بةةةو ثال (
سةةتة و  سةةاني ناشاي بةةةناوي كة شةةمةرطةكان  نةةاوي ثَي سةةيت  نةةةوةي لي ثَيداويستيةكان و ووردبيين كردن و ثاكرد

لةةة دواي ئيمتيازَيكي دارايي شايستةيان بؤ دابني بكرَيت(، لَيرةد كةةةم  شةةنيار دة مةةن ثَي ا باسي ئيمتياز دةكات، 
لةةة  شةةتطريي  دَلنيا بوونيان لة خةبات ماندووبوونيان، حةق واية مووضةيةكي شايستةيان بؤ دابني بكرَيت، ث

 قسةكاني كاك حةمة صاحل دةكةم، سوثاس.
 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك لقمان فةرموو.
 ز لقمان محد حاجي:بةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( بةرووني هاتووة ئةوانةي ئةو ثالنةي لةخوارةوة لة وةزير و بةر  َيوةبةري طشيت، 11سةبارةت بة ماددةي )

لةةة  نةةة  هةةةبووة، ئةما يةةان  ثةةةرين رؤَل لةةة را بةةةر  سةةتان  شةةمةرطةي كورد يةَةزي ثَي لةةةريزةكاني ه كةةة  نةةةي  ئةوا
بةةةراي ضوارضَيوةي ياساكاني خانةنش سةةتة  يةةي شاي يين ثَيشمةرطة شوَينيان دةكرَيتةوة، بؤية ئيمتيازَيكي دارا

نةةةماي  سةةةر ب بةةوون لة يةَةرين  شةةةري د هةةةن، تَيكؤ تةةر  خةةةَلكانَيكي  كةةرَي،  فةةة ب تةةر ئيزا من البربَي و بِرطةيةكي 
لةةةماوةي ) سةةاَلي  (25، 24والئيان بؤ شؤرشي كوردايةتي ياخود زينداني سياسي بوون، لة ساآلني رابردوودا 

كةةة  كةةرَي  يةةاد ب يةةةك ز ئةةةكرَي بِرطة تةةةوة،  رابردوودا بةم ثالنة خانةنشني كراون، بؤية ئةمانة شوَينيان بكرَي
لةةة  يةةاتر  شةةَيكيان ز طةةة بة سةةتا رةن كةةة ئَي نةةةكات،  ئيمتيازَيكي داراييان بدرَييَت بؤ منوونة لة يةك مليؤن زياتر 

سةةي ئةم ئةةةبَي ضارةنوو بةةةآلم  طةةرَي،  نةةا وةرب يةةؤن دي طةةاي شةةةش مل سةةاية جَي ئةةةم يا ضةةَيوةي  لةةة ضوار نةةةش  ا
لةةة  لةةةن  سةةتان فع لةةةماني كورد نةةدني ثةر كةةةم، دامةزرا ثةةَي ب فةةةي  مةةةوَي ئيزا يةةة ئة تةةر هة خةةاَلَيطي  تةةةوة،  بكرَي
مةةام  سةةةرؤك  شةةبوو  خةةوا لَيخؤ هةةةبووة،  طةةةورةيان  كةةي  سةةتان رؤَلَي طةةار وازي كورد نةةةوةي رز كةةاني بزووت ريزة

لةةة جالل، جةنابي كاك مسعود، خوالَيخؤشب هةةةبووة  طةةةورةيان  لةَةي  وو كاك نةوشَيروان مستةفا، هةموويان رؤ
 ضوارضَيوةي بةرةي كوردستاني كة بِرياري دامةزراندني ثةرلةماني كوردستانيان دا، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي سوثاس، كاك دابان.

 بةِرَيز دابان حممد حسني:
 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكي

شةةةرة  سةةةر تَيكؤ يةةةوة  جةةةخت كرا يةةاتريش  يةةة ز طةةةكان، بؤ هةةةرة طرن مةةاددة  لةةة  كةةة  يةةة يةكَي ئةةةم ماددة ديارة 
ثَيشمةرطة بوون، ئةو تَيبينيةي كة كاك علي حةمة صاحل  5/3/1991دَيرينةكانيان، ئةوانةي كة لة ثَيش 

يةةان ئاماذةي ثَيكرد زؤر دةقيقة، تةنيا باسي ئةو كةسانة دةكات كة ثَي نةةة دة مةةة رؤذا بةةةآلم ئَي شمةرطة بوون، 
سةةن،  سةةةرن و رؤذنامةنوو خةةةَلكَيكن نوو نةةةبوون و  شةةمةرطة  خةةةَلكَيكن ثَي كةةة  ليست و دةيان قائيمة دةبينني 
كةةة  يان لة فيئةيةكي تردان بة ثلةي جياواز جياواز خانةنشني بوون، و ثشتطريي قسةيةك دةكةم بؤ ئةوةي 

سةةتةيان ثلةي تايبةت لَيرة البدرَي و ثل ةي تري بؤ ئيزافة بكرَي و ئةوةي كة باس لة ئيمتيازَيكي دارايي شاي
ئةةةوة  فةةةتي  يةةة، ودةر يةةة مةتاتي ئةةةم جوملة سةةت  بؤ دابني بكرَي، لةبةر رؤشنايي لة هةندَي ماددة هاتووة هة

ئةةةم ج كةةةم  بةةدرَييَت و ، داوا دة يةةان  يةةة دةدا لةدةرةوةي ئةم سَي ياساية لةدةرةوةي ئةمة ئيمتيازي زياتر وملة
 البربَي و سوثاس.

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي سوثاس، كاك سةروان فةرموو.

 بةِرَيز سةروان حممد علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةةةي  بةةة ث نةةةي  نةةي ئةوا من يةكةم جار لة ثشتطريي دةست ثَيدةكةم، ثشتطريي كاك زانا دةكةم بؤ داخيل كرد
بةةةرزت يةةر  مةةة وةز كةةة ئَي كةةةم  يةةس دة كةةاك ادر شةةتطريي  كةةرَين، و ث يةةل ب ئةةةوانيش داخ كةةة  كةةراون  شةةني  ر خانةن

هةرطيز لةطةَل بريين قوتي خةَلك نني، بةآلم لةطةَل كةمكردنةوةين، ثشتطريي كاك حةمة صاحليش دةكةم 
ثةةريؤ بةةؤ  كةةةم  طةةرتين بؤ طرتنةوةي هةموويان نةك تةنها ثَيشمةرطة، ثشتطريي براي بةِرَيز كاك لقمان دة ز را

طةةةورةن،   ثةةريؤزن و  مةةة  نةةاو الي ئَي هةةةمان  نةةاي  ئةةةو هَي نةةاوةي  ئةةةو  كةةة  ناو و مةكانةتي سةركردة ثريؤزةكان، 
لةةة  غةةةدر  وةكو خؤشيان ثريؤز و طةورة دةمَيننةوة، من دةمةوَي ئةوة بَلَيم بةراسيت من هةست دةكةم ئَيمة 

ئةة فةةةوج ثَيشمةرطة و ثريؤزي ناوي ثَيشمةرطة دةكةين، بؤ؟ لةبةر  ئةةامر  شةةار و  يةَةيَن موستة نةةةي دو ةوةي ئةوا
نةةة،  سةةةواني ئةوا شةةمةرطة ثا نةةة، ثَي ثةةارَيزةري ئةوا شةةمةرطة  سةةتا ثَي كةةرد، ئَي شةةمةرطةيان دة شةةةري ثَي بةةوون، 
سةةتانيان  كةةوردو كورد نةةاوي  بةراسيت بةداخةوة، ياني ئةوان شةري نةماني ثَيشمةرطةيان كرد، شةري نةماني 

تةةةوة،  كرد، ئيستا ثَيشمةرطة ثريؤزي كوردستاني دةويست و كوردو كوردستاني دةويست، ئةو ئةوان دةثارَيزَي
ئةةةوةش  طةةةَل  كةةات، لة ئةةةوان ب سةةةواني  شةةمةرطة ثا لةطةَل ئةوةم ئةوانة هةرطيز نة خانةنشني بكرَين و نة ثَي

 نيم بةراسيت كة كةسَيك ثلةو ثؤستَيكي نةبيين بَي بةو ثلةو ثؤستة خانةنشني بكرَيت، سوثاس.
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 َيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر
 زؤر سوثاس، كاك بهجت كةرةم كة.

 بةِرَيز بهجت علي ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةةت  زؤربةيا ئاخافتنا مة هاتنة كرن، ئةز ثشتطرييا وان ئاخافتيَن برايَي بةِرَيز كاك ثَيشةوا كري و كاك حك
لةةةما كري، هةروصا ئةم مادةية شوا ماددةي كةةة،  بةةؤ ئةظرؤ غةةا  بةةةردي بنا ة هةرا طرنطا، ضونكا ثَيشمةرطا بويا 

نةةةبينت،  كةةادميني  شةةَيوةيةكا ئا شةةانكرن بة سةةت ني نةةة دة يةةا بَي سةةتةيا داراي نةةة و شاي لةةةو ئيمتيازاتا ثَيدظيا ئةو ث
نةةة،  سةةؤر نةبووي تةةؤرا و ثرؤفي سةةكةري و ض دك يةَةت عة شةةةهدا و ض ثل لةةة ض  ئةةةظانا ض ث خةةيت  ئةةي وة ضةةونكي 

 م ئةظ حالةتا بةرضاظ بَيتة وةرطرتن، زؤر سوثاس.هيظيدار
 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، طوَلستان خان فةرموو.
 بةِرَيز طوَلستان سعيد محد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نةةاوي هَي كةةة  نةةةي  ئةةةو مةرتةبا لةةةم من داواكارم راستيةكةي جطة لة هةَلوةشانةوة ثاكسازيش بكرَيت،  نةةراوة 

خةةودي ذن،  بةةة  سةةوكايةتية  يةَةك  نةةدَيكيان جؤر لةَةَيم هة ئةةةتوامن ب كةةة  يةةة  تةةر هة ماددةيةدا، كؤمةَلَي مةرتةبةي 
كةةراوة، 37بةتايبةتي ئَيمة ئةوانةي كة بةناوي ذناني شاخةوة بة ) بةةؤ  شةةينيان  ( هةزار دينار جؤرَيك خانةن

ضةةةاودَيري سةةةاي  نةةةاو يا لةةةة  ئةةةةتوانرَيت  مةةةة  لةةَةَيم ئة ئةةةةتوامن ب تةةةةوة، و  كةةةة  طةةةةيان بكرَي يةةةةتي جَي كؤمةآل
سةةتةي  كةةة شاي هةَلوةشَينرَيتةوة بةثَيي ئةم ياساية لة ناو ياساي ضاودَيري كؤمةآليةتي بة بِرَيكي باشز لةوة 
يةَةك  لةةةوَي ر مةةة  يةَةت، ئة يةَةك خبر ماندوو بوون و هاوكاري ئةوان بَيت لةكاتي شؤرش و خةباتي شاخدا بؤيان ر

بةةة كةةة  ئةةةوةي  بةةة خبرَيت لةطةَل  لةةةو مةرتة بةةةو ث يةةان دا  سةةةروان ئاماذة كةةاك  بةةان و  كةةاك دا لةةي و  كةةاك ع ِرَيز 
نةةني،  عةسكةرييانةي كة وةكو عةقيد و عةميد بؤ هةندَي كةس كراون كة لة ئاسيت شايستةيي ئةو ثالنةدا 

كةة سةةةروان دة كةةاك  بةةان و  كةةاك دا ةم، ئةوانة هةمووي هةَلبوةشَينرَيتةوة، بؤية ثشتيواني لةبةِرَيز كاك علي و 
 سوثاس.

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، ئاشنا خان فةرموو.

 بةِرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةةم،  سةةتانيش دة خةةاتوو طوَل بةهةمان شَيوة منيش ثشتطريي قسةكاني كاك دابان و كاك علي و كاك بةَلَين و 
بةةوون 11لةسةر بةشَيكي تري ماددةي ) ( تَيبينيم هةية، لةشوَينكدا دةَلَي )لة بِري ئةوة ثَيويستة ئةو دَلنيا 

لةةةناوي  لة هةبووني مةرج و ثَيداويستيةكان و ووردبيين كردن و ثاكردنةوةي ليسيت ناوي ئةو ثَيشمةرطانة 
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ئةةةم تةةايي  يةةان  كةساني ناشايستة(، روون نةكراوةتةوة لَيرةدا كة ضي دةكرَيت، بؤية ثَيويستة لة كؤ يةةة  ماددة
خبةةةات،  كةةةي  ثةةةةيِرةوَيك رَي يةةَةي  بةةةة ث يةةةران  مةةةةني وةز سةةةتة ئةجنو تةةةةوة، ثَيوي طةةةاي بكرَي شةةةوَينكدا جَي لةةةة 
يةَةك  بةةةض ميكانيزم تةةةوة  لةةةوة كراوة بةةري  يةةران  مةةةني وةز لةةة ئةجنو بةةةِرَيزان  لةةة  روونكردنةوةيةكيشم دةوَيت 

 ضاوروونيةك نيية، زؤر سوثاس.كةسي شايستة لة كةسي ناشايستة جيا دةكةنةوة، يان جارَيك هيض بةر
 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، طوليزار خان فةرموو.
 بةِرَيز طوليزار رشيد حاجي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئاخافتنا من هاتة كرنَي، ثاَلثشتيا كاك حكمت و كاك ادريس و كاك ريظينط دةكةم، سوثاس.

 حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د. رَيواز فايق
 سوثاس، دكتؤرة طةالوَيذ فةرموو.

 :عثمانبةِرَيز طةالوَيذ عبيد 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شةةة 11ماددةي ) ثةةَيم با مةةن  سةةايي،  شةةيين نايا شةةانةوةي خانةن سةةازي و هةَلوة بةةؤ ضاك لةةة  يةةة  ( طرنطزين ماددة
سةةاني ووشةي )ناياسايي( لَيرة زياد بكرَي )ثَيشمةرطة سومبولي ئاز طةةةَل كة يةةان لة نةةابَي ناو شةةن(  ايةتي و شؤر

ناشايستة تَيكةَل بكرَي، بةراسيت لةهةر ثلةيةكي تري تايبةت ثَيم باشة )تايبةت و سةربازي( بؤ زياد بكرَي 
بةةؤ  كةةةن  شةةك دة سةةة سةرث ئةةةو كة لَيرةدا، لَيرةدا ئاماذة بة سَي ياسا كراوة ئايا كامة ياسا هةَلدةبذَيردرَي، يان 

بةةذاردني يةةاني  هةَل يةةان(  ضةةونكة ) هةةةبَي،  سةةتنَيك  سةةتة رَيكخ يةةة ثَيوي نةةةكراوة، بؤ يةةار  يةَةرةدا د سةةا، ل كةةام يا يةةان 
 سةرثشك كردن لة هةَلبذاردني كامة ياسا، سوثاس.

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك طؤران فةرموو.

 بةِرَيز طؤران عمر علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةرد، ئةوةي  مةةاذةي ثَي كةةردةوة ئا نةةي  جةةواني روو كة من ويستم باسي بكةم، كاك علي محة صاحلي بةِرَيز بة 
سةةتان  سةةةروان و طوَل كةةاك  ضةةنةيي،  هةةةورامان طَي تةةؤر  بؤية ثشتطريي لةبةِرَيز كاك علي حةمة صاحل و كاك دك

 خان و كاك دابان دةكةم، سوثاس.
 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، شريين خان فةرموو.
 
 



 354 

 بةِرَيز شريين امني عبدالعزيز:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةةةكاني 11ديارة لة ماددةي ) بةةؤ ث يةةر  لةةةي وةز بةةة ث شةةني  شةةاندنةوةي خانةن كةةة هةَلوة كةةات  بةةةوة دة مةةاذة  ( ئا
سةةا شةةيين نايا لةَةَيني زؤر خانةن ئةةةتوانني ب لةةةي كؤتايي، بةآلم لة بواري خانةنشيين ثَيشمةرطةدا  بةةة ث هةةةن  يي 

نةةاوي ) سةةتة  سةةتَيكم لةبةردة مةةن لي كةةراون،  شةةني  شةةمةرطايةتي خانةن لةةةبواري 404ثَي هةةاتووة  يةَةدا  نةةي ت ( ذ
شةةمةرطايةتيان  قةةة ثَي يةةةك دة ئةةةوةي  بةةَي  راطةياندن كار دةكةن، بة ثلةي عةقيد و عةميد خانةنشني كراون 

سةةَيك كردبَي، بؤية ثَيشنياز دةكةم ووردبيين ثَيويست لة ليسيت خانةن هةةةر كة شيين ثَيشمةرطايةتي بكرَيت، 
هةةةروةها  شةةَينرَيتةوة،  لة ذَير ناوي ثَيشمةرطايةتي بةناوي ناياسايي خانةنشني كراون ثاكبكرَيتةوة و هةَلبوة

 ثشتطريي لة راي كاك علي و كاك شاخةوان و كاك دابان و كاك سةروان و طوَلستان خان دةكةم، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن

 سوثاس، كاك كاوة فةرموو.
 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يةةر و 11سةبارةت بة ماددةي ) كةةاري وةز يةةر و بري لةةةي وةز بةةة ث شةةيين  شةةاندنةوةي خانةن ( كة باس لة هةَلوة

كةةو ث نةةني وة نةةة  ئةةةو ثال تةةةنها  يةةارة  كةةات، د يةةامن راوَيذكار و بةِرَيوةبةري طشيت دة لةةة هاوِرَي نةةدَي  شةةزيش هة َي
خةةةَلكَيكي  يةةة و  نةةة هة ئةةةو ثال هةةةموو  ئاماذةيان ثَيدا، لة ثلةي نةقيب و رائيدةوة دةست ثَيبكات تا كؤتايي، 
ناشايستة بةو ثالنة خانةنشني كراون، جا جطة لةوة لَيرة باس لةوة دةكات كة ئةوانةي كةوا ثَيش رَيكةوتي 

كةةرَين، ، ديارة دواي ئةوةش ل 5/3/1991 شةةني دة بةةةردةوام خانةن ةو ساآلنةش بةراسيت خةَلكَيكي زؤر زؤر 
مةةةَلَيكي زؤر  سةةازي كؤ هةتا نةك خانةنشني دةكرَين، ئَيستا ئَيمة لةسةروبةندي خوَيندنةوةين بؤ ياساي ضاك

كي لة كاديري حزبي بة ثلةي جياواز بةثَيي ثلةكاني كاديريان دةخرَينة ناو يةكةكان و دةخرَينة ناو مةسلة
يةةران  مةةةني وةز بةةةتي ئةجنو يةةدار بةتاي تةةي ثةيوةند سةربازي و ثلةيان ثَي دةدرَي، بةراسيت من داوا لة وةزارة
لةةة  كةةةي  بةةةثَيي ثلة بةةة  كةةاديري حز سةةَيك  يةةة، كة بةةي هة مةةةتي حز سةةَيك خز كةةة كة ئَيستا ئةوة راطرَي، ناكرَي 

ي ناوخؤ، خاَلَيكي تري طرينط جطة كاديري ئَيستا ثلةي ثَي بدرَيت لة سةربازي ياخود لة مةسلةكي وةزارةت
سةةتادا ) يةةر و 453لةمانة ئَيستا بةثَيي ئةو زانيارييانةي كة ئَيستا ئَيمة هةمانة، لة ئَي لةةةي وةز بةةة ث كةةةس   )

نةةةةةش  سةةةةتة ئةما كةةةةراون، ثَيوي شةةةةني  بةةةةَي خانةن يةةةةان دي  يةةةةةك رؤذ وةزارةتَيك ئةةةةةوةي  بةةةةةبَي  كةةةةار،  بري
مةةاددةي )( ه19هةَلبوةشَينرَيتةوة، ئينجا لة ماددةي ) سةةةر  كةةات 19ةرضةندة نةطةيشتينة  لةةةوة دة بةةاس   ،)

لةةة ) بةةني 60ئةجنومةني وةزيران بة ثَيي ثةيِرةوَيك كة  بةةة دا سةةتَيت  ثةةةيِرةوَيك هةَلدة نةةةبَيت،  يةةاتر  ( رؤذ ز
لةةةو  كةةارين  كةةات، داوا بةةةجَي ب سةةاية جَي كردني ثةيِرةوَيك ياخود دروست كردني ثةيِرةوَيك بؤ ئةوةي ئةوة يا

بةةة يةةان  ثةةةيِرةوة  يةةازَيكي داراي يةَةت ئيمت يةَةرة دةَل كةةة ل نةةةي  ئةةةو خةَلكا يةةا  تةةةوة ئا مةةان روونبكا نةةي و بؤ روو
 ثَيدةدرَيت، بة ض ميكانيزمَيكة و ض ثَيوةرَيك دادةنرَي بؤ ثَيداني ئةو ئيمتيازاتة، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو. ليذنة تايبةةةندةكان قسةيةكتان هةية،

 بةِرَيز هَيظيدار امحد سلمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نةةةي 11ماددةي ) شةةينية، ئةوا سةةةلةي خانةن كةةة مة يةةة،  ( ثةيوةندي بة نةصي بة رووحي ناونيشانةكةوة هة
شةةيت ) بةةةري ط يةَةذكارو بةِرَيوة يةةر و وةزارةت و راو كةةاري وةز يةةر و بري لةةةي وةز بةةة ث كةةة 464كةةة  سةةن،  ( كة

ئةةةوةي ثرسيارمان كرد ئ بةةؤ  بةةوون،  شةةطَيرانة  ئةةةو شؤر هةةةموو  ةمانة كَين؟ ئةمانة كة جةنابتان باستان كرد 
شةةت  فةةالن  يةةةك رؤذ  يةةرن،  ئيز ئةو تؤمةتة بؤيان دروست نةكرَينت كة يةك رؤذ ثَيوة وةزير نةبوونة و وةز

كةةردةوة، نةةي  يةةي روو نةةةي دارا بةةؤ ليذ مةةةت  كةةو حكو جةةا وة ثةةَي دراوة، ئين سةةتيان  سةةتا ثؤ نةةة و ئي هةةةَليان  نةبوو
هةةةروةها  يةَةت،  ثةةَي دةدر سةةةربازييان  يةةةكي  دةبذَيرن بة ثلةيةكي سةربازي كة خؤيان ثَيشمةرطة بوونة و ثلة
نةةةوةيان،  تةةةوة دواي ثاكرد بةةؤ دةبِرَي ضةةةيان  سةةاية موو سةةَي يا ئةةةو  بةةةثَيي  كةةةي،  لةةة ئاخرية سَي ياسايان داناوة 

 سوثاس.
 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ر سوثاس، بةِرَيزان وةزيرةكان قسةيةكتان هةية، فةرموو وةزيري دارايي.زؤ
 بةِرَيز ئاوات شَيخ جةناب/ وةزيري دارايي و ئابووري:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةاددةي ) ئةةةو  مةةة  كةةة 11ئَي يةةة  ئةةةو زجنرية تةةايي  لةَةَيني كؤ ئةةةتوانني ب نةةني،  طةةي دةزا يةةةكي طرين بةةة ماددة  )

سةةيت  هةةةرَيم دة سةةةرؤكي  بةةة بة جةةارَيكي دي  طةةة  نةةةوةي زؤر طرن سةةتا، ما تةةا ئَي خةةوارةوة  تةةة  كةةردووة و هاتؤ ثَي
وةجهة نةزةري مة ثَيويسيت بة صياغة كردنةوة هةية، ئةو خانةنشينانة بةتةنيا ثَيشمةرطةي نةطرتؤتةوة، 
يةةدا صةةياغة كردن لةةةكاتي  كةةةين  شةةنيار دة ئةةةوة ثَي بةةةر  بةةووة، لة مةةة  لةةي ئة  لةم موخالةفةتانةدا مةدةنيش داخ

كةةرَي  مةدةنيةكةشي بؤ حازر بكرَيت، سةربازي و مةدةني بؤ حازر بكرَي، لةسةر ئةو شايستانةى كة باس دة
كةةةتر  نةةةكات  شةةةرةكان  شةةمةرطة و تَيكؤ لةةة ثَي كةةؤكس  ئةم ماددةية بة تايبةتس ئةطةر لةماددةكانس تر زياتر دا

شةةانيا سةةتةيس تَيكؤ كةةة شاي نةةةى  بةةوون نية بة دَلنيايس زياتريشة بؤ ئةوةشة ئةوا شةةةر  لةةس تَيكؤ بةةة فع يةةة  ن هة
سةةتةن كةةة ناشاي خةةةَلكَيكس  لةةة  طةةة  ،مافس خؤيان وةربطرن وة جيابكرَينةوةى  نةةةوةى زؤر طرين ئةةةوة ما بةةةر  لة

نةِراَلةكانس ئَيمة ةذمارةى ج ،بووة مفاوةزاتس عَيراقيشا توومشان بيةك شتس زؤر هينش كة ئَيمة تةنانةت ل
نةةة  ،و ئةوانةيا بنيِرةنطة لة مستةواى صني  ،يةكجار زؤرة يةَةراق و ئةوا سةةتةواى ع ذمارةى وةزيرةكامنان لة م

يةةةك  ،تَيثةِريوين تةةا ِرادة شةةا  لةةة مفاوةزاتي كةةة  شةةتةكانس  هةةةموو  بةةؤ   عةةام و  ئيز تةبعةن لةمة وةرة بؤ مدير 
تةةةوة  ،ئي(راجس بؤ ئَيمة دروست كردبوو مةةةت دةطةرَي بةةؤ حكو مةةةتَيك  كةةة دةرا بةم تةريقةية بَيجطة لةوةى 

بةةة  ئةو كةةة  جةةارَيكس دي تةةةوة  كةةة دةطةِرَي تةةة  ئةةةو دةرامة كةةة  يةةة  سةةازية ئةوة دةرامةتة كة ئةهميتةى ئةم ضاك
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يةةان و  ،شَيوةيةكس عادالنة شةةةرانة و هاوتاكان ئةةةم تَيكؤ سةةةر  تةةةوة  بة تةةةوزيع دةكرَي سةةان  شةةَيوةيةكس يةك بةةة 
 اليةنةكان بطرَيتةوة، سوثاس. ةقيقس هةمووزؤر سوثاس ئومَيدةوارم لة سياغةكةش تيايا بة د ،هاوِرَيكانيان

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
  ، فةرموو.نوقتة نيزام كاك  دكتؤر ِرَيبوار ئاماذة بة ماددةى ،زؤر سوثاس

 بةِرَيز ِرَيبوار عبدالرحيم عبداهلل: 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

كةةةم من دوو ثرسيارم ئاراستةى بةِرَيز وةزيرى دارايس و   كةةرد وةاَلمة يةةران  بةِرَيز سكرتَيرى ئةجنومةنس وةز
 .ثَس نةطةيشتووة

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي، سوثاس، فةرموو وةزيري دارايي.

 بةِرَيز ئاوات شَيخ جةناب/ وةزيرى دارايس:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةؤ  لةالى ئَيمة شتس وا نيية،يةعنس  ،ةيى وةزيرةوة نيووى وةزارةتس دارايس هيض ثلةيةك لة سةرلةال  هةةةر 
 وةزيرمان هةية( 53) نيبة سةريعيش بؤ مةعلوماتان لةالى ئَيمة ئةوةى كة وامان ثَيطةيشتووة كة نا ياساي

  .مدير عام مان هةية (271) ِراوَيذكارمان هةية (87) بريكارى وةزيرمان هةية( 53)
 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/

كةةانس دواوة  ،ثرسيارةكةى تؤ ئاشنا خان بةَلَس وازحة لةةة ماددة يةةة  بةِرَيز جةنابس وةزير ميكانزمس ئةم ماددة
 دكتؤرة ظاال فةرموو. بةَلَس ،دانراوة يان

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

بةةوون، لةمعيارى شاي  سةةتة  نةةا شاي سةةستة و  يةةةك يا لةةة ال سةةَيك  هةةةر كة سةةتان  هةةةرَيمس كورد لةةة  بةةةركارةكانن  ا 
فةةةس  يةةةةكس وةزي هةةةةر ثلة يةةةس و  سةةةتةيةكس دارا هةةةةر شاي سةةةتان  هةةةةرَيمس كورد بةةةةركارةكانس  سةةةا  خةةةارجيس يا

طةةرتبَينت ثةة ،وةر ئةةةو  يةَةس  بةةة ث شةةس  بةةؤ تةفاصيلي بةةةركارةكانن وة  سةةا  كةةة يا كةةة ةئةةةوة مةعيارة يةَةت  يِرةوة دةب
ئةةة يةةةكانس  مةةة كؤتا لةةة حكو ثةةَي دراوةماددةيةك  شةةاِرةتس  سةةاية ئي كةةان ِروون  ،و يا هةةةموو معيارة نةةدةرَى  لةةة وَي

 سوثاس.زؤر  ،دةكرَينةوة بة ووردى
 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 (.12 ) ماددةى، فةرموو وةزير زؤر سوثاس جنابس
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 : رؤوف مصطفىشاخةوان بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

سةةايس  (12 ) ماددةى  نةةا يا شةةَيوةيةكس  بةةة  كةةة  ِراستكردنةوةى مووضةى خانةنشينس سةرجةم ئةو كةسانةى 
سةةايس  ،يان بة ثلةى بةرز بة ثلةى شايستةى خؤيان خانةنشني كراون نةةا يا هةةةذماركردنس  نةةةماى  سةةةر ب يا لة

ضةةةى ئةةةو موو بةةؤ  بةةة  سااَلنس خزمةتس وةزيفس خانةنشني كراون وة ِراستكردنةوةى مووضةى خانةنشينيان 
 سوثاس. ،ثَيس ياساى كارثَيكراوةكان شايستة دةبن وةك لةم ياسايةدا ئاماذةى ثَيكراون

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كةةات؟ سةةة ب يةةةوة ق ئةةةو ماددة بةةارةى  لةةة  كةةان  سوثاس بؤ جةنابت. هةر بةرَيزَيك دةيةوَى  بةةةِرَيزان ناوة بةةةَلَس 

كةةاك  ةةال، دةخوَينينةوة )دكتؤ حمي الدين،  شةةَيركؤ،  تةةؤر  سةةرياوان، دك كةةاك  خةةان،  دكتؤ امساعيل، سةرضنار 
كةةاك  خةةان ،  سةةيبة  خةةان، حة سةةتان  سةةني، طول كةةاك يا شةةايان،  تةةؤرة  مسةةان، دك كةةاك عو كةةرى،  كةةاك ز جةةالل،  كةةاك 
سةةني،  كةةاك موح حيكمةت، كاك ثَيشةوا، جوان خان، دكتؤر ِرَيبوار، كاك سةروان، دكتؤر زَيدان، كاك بةهمةن، 

 ، دكتؤر حمس الدين فةرموو.كاك شوان، سةركؤ، ِرؤذان، دابان، كاك شاخةوان، كاك ابوبكر( كاك مةم،
 بةِرَيز حمس الدين حسن يوسف: 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
سةةايس   نةةا يا ئةو ماددةية باس لة ِراستكردنةوةى مووضةى خانةنشينس سَس توَيذ دةكات ئةو كةسانةى كة بة 

نةةا خانةنشني بوون يان ثلةيةك مةةةتس  سةةااَلنس خز ئةةةذمارى  س بةرزتريان لة شايستةى خؤيان وةرطرتووة يان 
ضةةؤن  ، ثرسيارةكةى من ئةوةية ئاياياساييان بؤ ثلةكانيان وةرطرتووة يةَةت  شةةني ب كةسَيك بة نا ياسايس خانةن

يةَةت كةةارَيكس كردب سةةايس  نةةا يا بةةة  كةةة  سةةَل و ،مووضةكةى ِراست دةكرَيتةوة؟ كةسَيك  يةةةعنس ئة يةةة  يةةة ثةةَيم وا ا
شةةَيتةوة شةةينيةكةى هةَلبووة هةةةذمار  ،خانةن بةةؤ  سةةايس  نةةا يا بةةة  مةةةتس  سةةااَلنس خز طةةةر  تةةر ئة سةةَيكس  دواى كة

مةةةتس  سةةاو خز ثةةازدة  يةَةت و  مةةةنس ب سةةاَل تة يةَةنج  ضةةل و ث يةةان  سةةاَل  ثةةازدة  كرابَيت وة تةمةنس نةطةيشتوةتة 
يةَة ،هةبَيت كةةةمز ب سةةاَلة  تةةة  ،تلةو ثازدة ساَلةى كةمز هةبَي و لة ضل و ثَينج  ئةةةو دوو حاَلة نةةة  لةةةو حاَلةتا

سةةَيكيش  ؟ضؤنس لَي دةكرَيت تةةةوة و كة سةةت دةكرَي ضةةؤن ِرا يةَةت  شةةني كراب كةواتة كةسَيك بة نا ياسايس خانةن
تةةةواو  سااَلنس خزمةتس هَينابَيتةوة و تةمةنس نةطةشتبَيتة ساَلانس خانةنشينس وة ضل و ثَينج ساو تةمةنس 

 زؤر سوثاس. ؟ضؤن معالةجة دةكرَيت ،نةكردبَيت
 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

  بةَلَس سوثاس بؤ جةنابت، كاك زكرى فةرموو.
 : زكري امحد امساعيل بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
سةةايس ( 12) ماددةى  نةةا يا شةةَيوةيةكس  ِراست كردنةوةى مووضةى خانةنشينس سةرجةم ئةو كةسانةى كة بة 

لةةة  ،ةرزتر لة ثلةى شايستةى خؤى خانةنشني كراونيان بة ثلةى ب خةةؤى  مةةافس  مةةةت داواى  ديارة ئةوة حكو
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ئةةةو  ،بكرَيت طةيةك زيادِرثَيشنيار دةكةم بؤ ئةو ماددةية ببةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان ئةز  ،خةَلك دةكات بؤ 
 سوثاس. زؤر  ،ثلة و سةرمووضةى بؤ بطَيِريتةوة ةحكومةت هةى اليكةسانةى كة ئةوانيش مافيان 

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو. كاك جالل، سوثاس بةَلس

 : حممد امني جالل بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان

شةةَيوازَي( 12) ديارة ماددةى  بةةة  كةةة  سةةانةى  ئةةةو كة سةةةرجةم  شةةينس  نةةا ِراست كردنةوةى مووضةى خانةن كس 
شةةني  ،ةنشني كراونخؤيان خان ياسايس لة ثلةى بةرزتر بة سةةايس خانةن نةةا يا بةةة  كةةة  نةةةى  يةةة ئةوا ثةةَيم وا مةةن 

نةةةوة سةةت كرد نةةةك ِرا سةةدا  لةةة ئةسا شةةينةكةيان ،كراون  بةةة خانةن نةةان  تةةايس ثَيهَي لةةة  ،بةةةَلكوو كؤ كةةة  نةةةى  ئةوا
تةةةايئةساسا بة ناياس بةةؤ كراوة نةةةوةيان وة، س خانةنشني كراون وة ئةوانةى كة هةذمارى زيادةيان  سةةت كرد ِرا

ئةةةو  ،تبؤ بكرَي ضةةةى  بؤية ثَيشنيار دةكةم ماددةكة بةم شَيوازة دابِرَيذرَيتةوة كؤتايس هَينان بة هةموو موو
لةةةى  لةةة ث كةةة  نةةةى  نةةةوةى ئةوا سةةت كرد يةةاخود ِرا كةةراون وة  شةةني  كةسانةى كة بة شَيوازَيكس نا ياسايس خانةن

 سوثاس بؤ بةِرَيزتان.  ،بةرزتر بة خؤيان خانةنشني كراون
 واز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَي 

 فةرموو. حةسيبة خانبةَلَس زؤر سوثاس، 
 :سعيد ابراهيم سيبةبةِرَيز ح

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
سةةايي (12) لة ماددةى   نةةا يا طةةةو  ،مادام ئاماذة بةوة كراوة كة بة شَيوةيةكس  شةةس لة سةةتة هةَلوةشانةوة ثَيوي

يةَةت كةةة  ،بةةةكار ب كةةةم  شةةنيار دة يةةة ثَي تةةةوةبؤ شةةَيوةية دابِرَيذرَي بةةةم  يةةة  سةةت  ،ئةةةم ماددة شةةاندنةوة و ِرا هةَلوة
لةةة  كردنةوةى مووضةى خانةنشينس سةرجةم ئةو كةسانةى كة بةشَيوةيةكس نا ياسايس يان بة ثلةى بةرزتر 

كةةراون مةةةتس  ،ثلةى  شايستةى خؤيان خانةنشني  سةةاَلانس خز سةةايس  نةةا يا هةةةذماركردنس  نةةةماى  سةةةر ب يةةان لة
سةةايس وةزيفس خان يةَةس يا بةةة ث ضةةةيةى  ئةةةو موو بةةؤ  شةةينيان  ضةةةى خانةن سةةتكردنةوةى موو كةةراون و ِرا ةنشني 

 سوثاس.    ،وةك لةم ياساية ئاماذةى ثَس كراوة ،كارثَيكلراو شايستة دةبن
 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. كاك حيكمةت، بةَلَس زؤر سوثاس
 : حممد عبوزيد تبةِرَيزحكم

 .ةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمانب
مةةاددةى ، بةىَل من ثَيمثشتطريى لة قسةكانس حةسيبة خان دةكةم  لةةة  يةةةك  تةةة بِرطة  واية كو ئةظ مادةية ببي
 زؤر سوثاس.  ،ذبةر كو ئةز  وةسا تةسةوِر دكةم كو ثَيكظة طرَيدانةك هةى و ،و ببيتة َيك( 11)
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 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو. ةَلَس كاك حمسنيب 

 : مصطفىحسني  نسحم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكا ثةرلةمانس

سةردةمَيكس دابوو كة ئةظة غةلةتيَيت حكومةتَس َيك   ،ديارة ئةظ خةلكس نة ياسايس هاتينة خانةنشني كرن 
شةةَيوةيةكس د ،دظ يك بووية هةرَيمَس كوردستانَس هاتينة كرن بة شَيوةكس واصتة بووة يةةة يةةان ب  بةةووة هات ى 

خةةودانَس  ،كرن طةةة  كةةة ِرةن بةةووى ئةظرؤ شةةني  ئةةةما خانةن بةةس  طةةورد  يةةَس ز كةةةك  طةةة خةل يةةدا ِرةن بةاَلم دى وةخت
بةةن نةةك دا لةةة خَيزا سةةت  ،خَيزانكة يان ضةند كةس  نةةَس ِرا يةةنم ت شةةاندنَس ن ظةةة هةلو طةةةل ثةي ئةةة ل نةةدَى  بةةةر ه ذ

 ة دابني كرن زؤر سوثاس. كردنةوة مبيننت وة مووضةيةكس شايستةيةكس بؤ وَى خَيزانَس بَيت
 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. دكتؤر امساعيلزؤر سوثاس،  
 : طهعلي  امساعيل بةِرَيز

 بسم اهلل الرمحن الرحيم.
 ِرَيزدار سةرؤكا ثةرلةمانس. 

كةةرن  يةَةدى  تةةة ه نةةةوة بَي سةةت كرد بةةةرى ِرا شةةاندن  ثةةةيظا هةلوة مةةة  طةةةل هةندَي ظةةة ضةةونك ،ئةةةز ل يةَةت ئة و دظ
 زؤر سوثاس.  ،دةسثَيكَس بَينة هةلوةشاندن ثاشس ئةوةى مقابلس ِراست كردنةوة بَينة ِراست ظةكرن

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، كاك  ال فةرموو. 

 : مصطفىحوَيز   ال بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

شةةني ديارة ِراست كر (12) ماددةى  دنةوةى مووضةى خانةنشينس ئةو كةسانةية كة بة حةقس خؤيان خانةن
نةةني ،نةبوونة سةةتةش ،ئَيمة لةطةو نان بِراوكردنيان  كةةةكس زؤر شاي يةةة خةر سةةةوةش هة بةةة عةك زؤر   ،بةةةاَلم 

هيوادارم  ،ونكة ثشت و ثةناى نةبووة و غةدرى ىَل كراية، ضماندوو بة ثلةيةكس زؤر نزمز خانةنشني كراوة
 زؤر سوثاس. ش بدرَيتةوة،و ماددةية جيًَس بكرَيتةوة حةقس ئةوانيلة

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 ة شايان فةرموو.دكتؤرسوثاس بؤ جةنابت، 

 بةِرَيز شايان كاكةصاحل حممد:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

يةَةس  بةِرَيزان بؤ ئةوةى دةرفةتَيك هةبَيت بؤ ،شايان كاكة ساَلح  نةةةى ج كةسانس تر و خاوةن تواناى تر كة بَي
بةةن شةةني دة كةةة خانةن نةةةى  مةةاددةى ،ئةوا كةةةم  شةةنيار دة يةةة ثَي شةةَيوةية ( 12) بؤ بةةةم  طةةة و  تةةة دوو بِر بكرَي
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شةةني  (12) دابِرَيذرَيتةوة ماددةى سةةايس خانةن بةةة يا نةةةى  يةةان ئةوا بةةوون  شةةني  سةةايي خانةن نةةا يا بةةة  ئةوانةى 
 ،بةم شَيوةيةى خوارةوة مامةَلةيان لةطةو دةكرَيت ،وة سةر ِراذةى ثَيشوويانبوون بة طرَي بةست طةِراونةتة

كةةو بِرطةى يةكةم هةر بةةس( 12) مةةاددةى وة خةةؤى  بةةةر دواى  ،هةةةر  يةَةت فةرمان شةةَيوةية ب بةةةم  طةةةى دووةم  بِر
 سوثاس.  ،ذةى ثَيشووىاخانةنشني بوون بة طرَى بةست ناطةِرَيتةوة سةر ِر

 سن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق ح
 بةَلَس، كاك ثَيشةوا فةرموو.

 : طاهر مصطفىبةِرَيز ثَيشةوا 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

ثةةَس   شةةينيةيان  جةةؤرة خانةن ئةةةم  كةةة  نةةةى  كةةة ئةوا ئةةةَلَيت  ئةم ماددةية بؤ خؤى زؤر بة وازحس و بة ِروونس 
مةةن ، بؤةقس ئةوة نةبوون كة ثَييان دراوةيان ئةم ثلةيان ثَس دراوة شتَيكس نا ياسايية وة موستةح ،دراوة يةةة 

يةةةك  ،َلثشتس لة قسةكانس كاك جالل دةكةماث سةةتةحةقس ثلة بةةة نامو ئةبَيت يةعنس كةسَيك كة بة نا ياسايس 
 .سوثاس ية كة درَيذة بكَيشَس ئةم بابةتة،يان مووضةيةكس وةرطرتبَيت شايةنس ئةوة ني

 : نَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمابةِرَيز د. ر
  فةرموو. جوان خانسوثاس، 

 بةِرَيز جوان يونس حممد: 
 .بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان

بةةة ،لَيرة باس لة ِراست كردنةوةى مووضة دةكةم  كةةة  ضةةةيةك  يةةة موو نةةيم هة هةةةمان تَيبي سةةايس نا منيش  يا
بةةة  ،ثَيويستة هةَلبووةشَيتةوة ،خانةنشني كرابَيت كةةة  كةةة بؤية من لةطةو ئةوةدام ئةو مووضانةى  سةةايس  نايا

يةةان  ،حةقس خؤيان نةبوون خانةنشني كراون هةَلبوةشَيتةوة هةةةمان ِرةي كةةة  كةةةم  هةةةظااَلمن دة و ثشتطريى لة 
 سوثاس.  ،هةبووة

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو. كاك مةمسوثاس، 

 : اسكندر مةم مةم بةِرَيز
 .بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان

بةةؤ ثشتظانيةت كةم ك  شةةاندن  يةَةدةكردن هةَلوة ة ئةظ ماددة وةكس خؤ مبينينت و ثيظا هةَلوةشاندنيش بَيتة ز
يةةةكس  ،خانةنشينس بؤ نةمينينت ،كةسةكس نة شايستة بس هاتبيتة خانةنشني كرن بةةة ثلة سةةكس دى  بةس كة

يةةة هةةةقَس و كةةو  نةةةوة  شةةز بزظري ثةةال ثا بةةؤ  بةةينت  لةةَس  يةَةذى وَى ث كةةرد نةه شةةني  تةةة خانةن بةةةر هة ،هاتبي نةةدَى ذ
 سوثاس. ،هةَلظةشاندن و ِراست ظةكردن هةردوو تَيدا بن تا دادوةرى تَيدا بَيتة ضةسثاندن

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 فةرموو. سةرضنار خانسوثاس بؤ جةنابت، 
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 :امحد حممود سةرضنار بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

نةةةوة  ،ةين لة سةرةتاوة ِراست كردنةوةى تيايةبك( 12) ئةطةر سةيرى نةسس ماددةى  سةةت كرد ئةةةَلَيم ِرا من 
شةةاندنةوة يةةان ،و هةَلوة بةةؤ كام شةةاندنةوة  يةةان و هةَلوة بةةؤ كام نةةةوة  سةةت كرد نةةةوةى  ،بةةةس ِرا سةةت كرد ئةةةو ِرا

شةةاندنةوة بةةة هةَلوة يةَةت  كةةةم بكر شةةينان يية ضةةةى خانةن شةةَيوةيةكس  يموو بةةة  كةةة  سةةانةى  ئةةةو كة سةةةرجةم 
يان يةعنس  ،ئةوة ئةطرَيتةوة ئةمة ببَس بة هةَلوةشاندنةوة ِراست كردنةوةى يةكةم كة ئةَلَس ئةمة ،ناياسايس

ئةةةوة  ،ئةضَيت بؤ مةوزوعَيكس تر كةةراون  شةةني  يةةان خانةن سةةتةى خؤ لةةةى  شاي لةةة ث بةةةرزتر  لةةةى  بةةة ث ئةةةوةى 
مةةةتس كس تر هاتووة يان لةسةر بنةماى هةذماركردنس نا ياسبةشَيوةيَةيان ي ،ِراست بكرَيتةوة سةةاَلانس خز ايس 

بةةؤ  ،ئةوة هةَلبوةشَيتةوة ،وةزيفس خانةنشني كراوة شةةينس  ضةةةى خانةن نةةةوةى موو ئةمس تريان بؤ ِراست كرد
بةةةو  كةةراوة  ثةةَس  مةةاذةى  سةةاية ئا لةةةم يا بةةن وةك  سةةتةى دة كةةان شاي سةةا كارثَيكراوة بةةةثَيس يا كةةة  ضةةةى  ئةةةو موو

 سوثاس.  ،شَيوةيةى ىَل بكرَيت و
 حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د. رَيواز فايق

 فةرموو. كاك عومسان سَيدةرىسوثاس بؤ تؤ، 
 : كريم سوارة عثمانثةرلةمانتار 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
يةةةلديارة   شةةنيارَيكم هة هةةةروةها  ،ةم ماددةية من ثَي شةةاة وة سةةةردةماى  هةةةبووة لة بةةةرطرميان  يةَةزى  مةةة ه ئَي

لةةةو تَيك شةةَيك  يةَةرةنذنانس شاخيشمان هةبووة وةكو بة كةةة ل شةةةرانةى  شةةاة  ،ؤ نةةس  سةةةرةكانيان ذ يةةة هاو لةوانة
بؤية من ثَيشنيار  ،بةاَلم بة داخةوة لة ياساى سس و هةشت وة لة ياساى سس و سَي شا ناويان نةهاتووة ،بوبن

بةةوون سةةتةقينة  سةةةن و ِرا كةةس ِرة بةةةرطرى هَيزَي يةَةزى  نةةةش ه كةةة ئةما كةةةم  شةةمةرطةى  ،ئة يةَةزى ثَي شةةتس ه ثاَلث
بةةةرطرى  ،كوردستان بوون يةَةزى  لة هةموو ناوضة ئازاد كراوةكانس كوردستاندا ئيزافةيةك بكرَيت بةدةر لة ه

 زؤر سوثاس.  ،وة لة ذنانس شاة
  بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. كاك ياسني
 : خضر طهياسني  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان
ضةةؤن من ثشتطريى لة قسةكانس دكتؤر حمس   الدين دةكةم كة ئةطةر كةسَيك بة ناياسايس خانةنشني كرابَيت 

يةةَةت شةةةني بكر يةةَةت خانةن يةةةان  ،دةب كةةةة طوت نةةةةى  ئةةةةو بةِرَيزا تةةةؤر و  كةةةاك دك سةةةةكانس  لةةةة ق شةةةتطريى  مةةةن ث
مةةة  ،وةشَيتةوةبهةَل نةةان ئَي يةةان هَي نةةةى ناو ئةةةو بةِرَيزا سةةةركردانةى  ئةةةو  بةةةِرَيزان  دةمشةوَى شتَيكس كة بَلَيم 

هةةةمو خةةؤشوهةةةر  يةَةن يامنان  يةَةنني ،دةو سةةيان ب سةةَس كة نةةاوى  مةةة  نةةاكرَي ئَي سةةتس  لةةة  ،بةةةاَلم بةِرا خةةؤم  مةةن بؤ
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سةةيةكان  ،شيعارى ئينتيفازةى ئةوة بوو بذى بةرةى كوردستانس ،ئينتيفازةى بةشدار بووم هةموو اليةنة سيا
 سوثاس.  ،نةك ئةمة سةروةرى بؤ سَس حيزب بطَيِرنةوة و باقيديكة هيض

 َيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ر
 ، دكتؤر ِرَيبوار فةرموو.كاك ياسني سوثاس

 : عبدالرحيم عبداهلل ِرَيبوار بةِرَيز
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ئةةةو   شةةتنس  يةةة وة نةهَي بةةةديكردنس دادثةروةر سةةازى  سةةايس ضاك ثةةِرؤذة يا لةةة  سةةةرةكس  سةةتس  بةةةت مةبة هةَل
مةةاددةى ،يس هةبووة لة ماوةى ِرابردووياساحاَلةتانةى كة بة ناِرةوا وة بة نا يةةة  مةةاد (12) ثةةَيم وا قةةس   ةىددة

نةةاكرَى حاَلةتَيكس زؤر ناياسايية وة موعالةجةى بَلَيني لةنطةرة لةطةو ثِرؤذة ياساي ضاكسازى( 12) ، ضونكة 
كةةو كةةة  هةةةر وة سةةانةى  ئةةةو كة سةةةرجةم  شةةينس  ضةةةى خانةن بةةة موو كةةة  كةةةى  ئةةةو خةَل هةةاتووة  كةةة  لةةة دةقة

يةَةتبةشَي بةةؤ بكر نةةةوةى  هةةيض  ،وةيةكس ناياسايس ِراست كرد بةةة  شةةَينرَيتةوة  كةةة هةَلبوة يةةة  سةةَل ئةوة بةةةَلكو ئة
لةبةر ئةوةى لة بنضينةدا ناياسايس  ،شَيوةيةك نابَيت ئةو خةَلكة بةِرَيزة سوود لة لةو ثِرؤذة ياساية ببينَيت

 سوثاس.  ،خانةنشني كراون
 رلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثة

 ، فةرموو.كاك سةروان
 : حممد علي سروان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان
تةةةوة  يةَةت بهَيَلدرَي شةةني بكر سةةايس خانةن بةةة نايا سةةَيك  كةةة كة لةةة  ،منيش هةرطيز لةطةو ئةوةدانيم  شةةتطريى  ث

كةةةم خةةانيش دة ئةةةوةى جياكا ،قسةكانس كاك جالل و حةسيبة خان و كاكة مةم و سةرضنار  بةةؤ  كةةة هةةةتا  رية
سةةت  ئةةةو ِرا شةةَينرَيتةوة  ئةةةوةى هةَلبوة يةَةت وة  بةةؤ بكر نةةةوةى  سةةت كرد كةةة ِرا ئةةةوةى   بةةةينس  لةةة  يةَةت  بكر

 زؤر سوثاس.  ،كردنةوةيةش بكرَيت و
 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كاك سريوان فةرموو.
 بةِرَيز سريوان فرج حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةَةَي )قاع يةةة دة يةةةك هة طااليدة هااو با طاال  عاان ال ا مةةاددةي )ماااي نيى  لةةة  يةَةرة   مةةةوة ل يةةةني كة ( 12( بةال
كةةراون،  شةةني  نةةةما خانةن بةةَي ب سةةَيكي  سةةةر ئةسا دانثَيدانانَيك هةية كة هةندَيك كةس لةسةر بَي بنةمايي، لة

تري بؤ زياد بكرَي و بِرطةيةكي من ثَيم واية ئةو ماددةية نةمَينَيت، بةَلكو ئةطةر ماددةكة مبَييَن يا شتَيكي 
بةةةر  نةةةبَي، لة تةةة  لةةةو حاَلة شةةتَيكي وا  نةةةوةي  سةةت بوو لةةةوةي درو كةةةين  طةةري ب مةةة رَي بؤ زياد بكرَي، ئةبَي ئَي
بةةؤ  تةةري  يةةةكي  يةةة بِرطة ثةةَيم وا ئةوةي كة ئَيمة هةميشة وتومانة ياسا بؤ ضةند ساَلي داهاتوو دادةنَيني، من 
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لةَةةتَيكي زياد بكرَي اليةني ثةيوةنديدار يا هةةاتوودا حا لةةة دا ن حكومةت و ثةرلةمان زةمانةتي ئةوة بكةن كة 
 وا روونةداتةوة، سوثاس.

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، كاك سةركؤ لَيرة نيية، طوَلستان خان فةرموو.

 بةِرَيز طوَلستان سعيد محد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةةةةةمان رام ه نةةةةيش  كةةةةةميان م ئةةةةةوةي ية يةةةةاني  سةةةةتكردنةوةي،  شةةةةانةوة و را بةةةةة هةَلوة سةةةةةبارةت  يةةةةة  ة
تةةةريش  سةةةايني، دوا شةةةَيوةي نايا بةةةة  سةةةانةي  ئةةةةو كة سةةةةرجةم  شةةةيين  ضةةةةي خانةن شةةةاندنةوةي موو هةَلوة
راستكردنةوةي ئةوانةي بة ثلةي بةرزتر لةخؤيان خانةنشني كراون، لةسةر بنةماي ئةذماركردني ناياسايي، 

بةةة ئةمةش البربَيت،  ضةةةيةي  ئةةةو موو و خزمةتي وةزيفيش و راستكردنةوةي مووضةي خانةنشينان بةثَيي 
ثَيي ياسا كارثَيكراوةكان شايستةيان دةبَي، بؤية ثشتيواني لة قسةكاني سةرضنار خان دةكةم و ثشتيواني لة 

شةةتطري هةةةروةها ث كةةةم،  جةةالل ئة كةةاك  لةةة حةسيبة خان و كاك دكتؤر حمي الدين و كاك دكتؤر امساعيل و  ي 
دكتؤرة شايان دةكةم سةبارةت بةوةي كة جارَيكي تر ئةو خانةنشينكراوانة بةطرَيبةست لة دام و دةزطاكاني 

 مرييدا دانةمةزرَينةوة، سوثاس.
 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، دكتؤر زَيدان فةرموو.
 بةِرَيز زَيدان رشيد خان اودل:

 مان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلة
كةةةم  ثةةَي دة سةةت  ضةةونكة هة يةةة،  منيش هةم روونكردنةوةم هةية و هةميش تَيبينيم هةية لةسةر ئةو ماددة

شةةينانةي 11ئةطةر سةيري ماددة ) ئةةةو خانةن شةةاندنةوةي  يةَةرة هةَلوة كةةرد، ل ( بكةين كة ثَيشز ئاماذةمان ثَي
مةةاد 5/3/1991كة بةشَيوةيةكي ناياسايي بةر لة بةرواري  لةةة  بةةةآلم  لةةة 12دةي )بةةووة،  بةةةِرَيزان  طةةةر  ( ئة

شةةينانة  ئةةةو خانةن كةةة  كةةةم  بةةةوة دة سةةت  مةةة، هة نةةةوةي ئَي ئةةةو روونكرد سةةةر  بةةن لة كةةار  مةةةتيش هاو حكو
دا كراوة، بةآلم لَيرة شتَيك هةية كة لة واقيعدا روويداوة لة كوردستان،  5/3/1991دةطرَيتةوة كة لةدواي 

سةةانةي لةةةو كة نةةدَيك  سةةاَل،  هةندَيك لة ثَيشمةرطةكان و هة يةةة دوو  هةةةبووة، لةوانة كةةةميان  مةةةتَيكي  كةةة خز
يةَةرة  يةةا ل كةةراون، ئا شةةني  شةةيين، خانةن ضوار ساَل، شةش ساَل، يان هةر ساَلَيك بَي كة نةطةيشتؤتة ثلةي خانةن
بةةة  سةةتيمان  يةةة ثَيوي يةَةت، بؤ جةةة دةكر تةةر موعالة شةةَيوةيةكي  يةةان بة شةةَيتةوة؟  شةةينانة هةَلدةوة ئةةةو خانةن

سةةتا، روونكردنةوة هةية و ب زانني ئةو حاَلةتانة ضييان بةسةردَي و كة لةدواي راثةِرينةوة روويداوة تاكو ئَي
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك بةهمةن فةرموو.
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 بةِرَيز بهمن علي ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

جةةؤر  يةةاني دوو  لةَةة،  يةةة دوو خا ئةةةم ماددة سةةيت  سةةلكي را لةةة  يةةان  بةةوون  بةةةر  كةةة فةرمان نةةدَيك  تةةةوة، هة دةطرَي
يةةاد  مةةةتيان ز سةةاآلني خز ضةةونكة  تةةووة،  سةةتةيان وةرطر يةةةكي ناشاي مةةةني ثلة سةربازي بوون، لة مودةتَيكي زة
نةةةوعَيكي  بةةةآلم  خةةؤي،  سةةلكةكةي  بةةؤ  تةةةوة  تةةةوة و دةطةِرَي لةةَي وةردةطريَي كراوة، ئةمة زانيمان كة ئةم ثلةي 

نةةة ترمان هةية لة خان بةةؤ هَيناويا ةنشيين كة هيضي نةكردووة، ياني نة سلكي سةربازي و نة سلكي ئيداري، 
لةةَي دَي؟  ضةةي  مةةة  سةةي ئة يةةاني ضارةنوو كةةةن؟  لةةَي دة و تةقاعوديان كردووة؟ باشة ئةمة هةَلدةوةشَيتةوة ضي 

شةةةي هةَل مةةن هيض وةزيفةيةكي نةبووة ثَيشز، ياني ئةبَي هةَليوةشَينَيتةوة و سفري بكا، بؤية وو شةةانةوة  وة
ئةةةو  ضةةونكة  خةةةَلك،  لةةةالي  بةةَي  نةةز  ئةةةوةي روو بةةؤ  شةةة،  كةةرَي و زؤر با يةةاد ب ثَيم واية لة فةقةرةي دووةمدا ز
وتويةتي بةثَيي ياسا بةركارةكان راستكردنةوةيان بؤ دةكرَي، ياساي بةركار ض راستكردنةوةيةكي بؤ دةكةي؟ 

كةةاك كةةو  تةةي وة خةةؤي و كةةةدا  لةةة بنةما هةةةر  تةةي )م كابرا لة ئةسَلدا  طاالسةةريوان و هااو با طاال  عاان با نااى  (، زؤر ب
 سوثاس.

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، رؤذان خان فةرموو.

 بةِرَيز رؤذان حممد كريم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةاددةي ) تةةدا  لةةةماددةي حةو هةةةر  تةةةم  شةةي حةو كةةات، 11بةراي من لة بة شةةيين دة كةةاني خانةن سةةي بوارة ( با
يةةةكمان ه مةةةت روونكردنةوة طةةةر حكو يةةان ئة يةةادة،  يةةة ز ئةةةو ماددة مةةن  بةةةراي  كةةراوة،  يةةاري  ةموو فيئةكان د

لةَةةتي  لةةة حا يةةان  كةةات؟  بداتَي ئايا ئةمانة كَين كة خانةنشينيان هةَلدةوةشَينرَيتةوة كة لةو ماددةية باسي دة
شةةا كةةرَي )هةَلوة لةةَي ب شةةَيوةيةي  بةةةم  يةةة  ئةةةو ماددة يةةةوة  طةةةر ما شةةيين مانةوةي، ئة ضةةةي خانةن ندنةوةي موو

سةةةرجةم  شةةيين  سةرجةم ئةو كةسانةي كة بةشَيوةيةكي ناياسايي خانةنشني كراون و راستكردنةوةي خانةن
تةةايي دَي، و  كةةة كؤ تةةد( ماددة شةةني كراون...ه يةةان خانةن سةةتةي خؤ لةةةي شاي بةةةرزتر لةث كةةة  سةةانةي  ئةةةو كة

 كردنةوةيان تةسبيت كردووة، سوثاس.ثشتطريي هةموو ئةو رايانة دةكةم كة هةَلوةشاندنةوة و رست
 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك دابان فةرموو.
 بةِرَيز دابان حممد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شةةَيوةيةكي  كةةة بة سةةانةي  ئةةةو كة بةةةتي  يةةة، بةتاي سةةتكردنةوة هة شةةةي را سةةةر وو نةةيم لة نةةيش تَيبي يةةارة م د
شةةني ناياسايي بة ثلةي يةةةك خانةن ةك خانةنشني بوون، ديارة خةَلكانَيك هةية لةطةَل دامةزراندنياندا بة ثلة

يةةةكيان  نةةدني ثلة طةةةَل دامةزرا يةةان لة هةةةمان رؤذدا  يةةاني لة كةةرَي؟  بةةؤ دة ضةةؤن  سةةتكردنةوةيان  بوون، ئةمة را



 365 

قةةةرة، بةةة دوو فة كةةرَي  يةةةكي داواي  داوةتَي كة ناياساييش بووة، ضؤن ئةوة دةكرَي،؟ بؤية داوا دةكةم ب ماددة
مةةاددةي  مةةةزراون،  سةةايي دا شةةَيوةي نايا هةَلوةشاندنةوةي مووضةي خانةنشيين سةرجةم ئةو كةسانةي كة بة
سةةاآلني  كةةة  نةةةي  يةةاخود ئةوا دووةميش راستكردنةوةي ثلةي بةرزتر، هي ئةو كةسانةي كة ثلةيان بةرزترة، 

بةةةِرَيز بةةاس خزمةتي و وةزيفيان زياتر نووسيوة، ثرسيارَيكيشم بؤ  يةَةرة  يةةران ل مةةةني وةز لةةة ئةجنو يةةة  ان هة
كةةان  سةةا كارثَيكراوة بةةةثَيي يا ضةةةيةي  ئةةةو موو بةةؤ  يةةان  شةةيين  ضةةةي خانةن سةةتكردنةوةي موو كةةات )را لةةةوة دة
سةةايني،  شايستة دةبن( لةكاتَيكدا ئةطةر بةدةر بوو لةمانة، خؤت دةزاني ئةمة سَي فيئةن كة هةرسَيكيان نايا

بةةةدةر ض ثلة بةرزكردنةوةيان، ض دامةز طةةةر  نةةاوة، ئة يةةان هَي مةةةتي وةزيف راندنيان، ض ئةوةي بة ناياسايي خز
 بوو لة ياسا كارثَيكراوةكان ئةوكاتة ئةمانة ضيان بةسةردَي؟ سوثاس؟

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، دكتؤر شَيركؤ فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيز شَيركؤ جودت 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شةةةي  ثةةَيش وو لةةة  شةةاندنةوةيان(  شةةةي )هةَلوة يةةادكردني وو كةةة داواي ز كةةةم  نةةة دة لةةةو بةِرَيزا شةةتيواني  ث
 )راستكردنةوةي( مووضةي خانةنشينيان كردووة، سوثاس.

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ جةنابت، كاك شوان فةرموو.

 بةِرَيز شوان كريم حممد:
 ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكي 

 ثاَلثشيت كاك بةهمةن و دكتؤر زَيدان دةكةم، قسةكاني منيان كرد، سوثاس.
 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك علي حةمة صاحل فةرموو.
 بةِرَيز علي محة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يةةة ئةةةو واهلل جطة لةراي خؤم، هةندَي تةوزحياتي طرنطة بةو ثَي طةةةَل  جنةةةمان لة سةةت و ثة يةةةك دة كةةة ماوة ي 

( تةواوكةري يةكن، دواي ئةو طفتوطؤية و دواي ئةو موافةقةي 12( و )11ياساية ماندوو كردووة، ماددةي )
لةةةماددةي ) بةةوو،  بةةاش  ثةةَي  يةةان  كةةة زؤر كةةان  سةةتان و وةزيرة هةةةرَيمي كورد مةةةتي  كةةَي 11بةةةِرَيز حكو هةةةر   )

لةةةدةرةوةي ناياسايي بَي هةَلدةوةشَينرَيتةو كةةة  سةةةربازي  بةةةت و  يةةةكي تاي هةةةر ثلة ةةةان  ة و تةواو، ضونكة و
مةةاددةي ) لةةة  يةةة  شةةَيتةوة، بؤ يةةةتي هةَلدةوة سةةتي(قاقي خؤ مةةاددةي )12ئي كةةةري  ئةةةوةي 11( تةواو ئةةةَلَي   ،)

ئةةةو  بةةربَي  سةةايي ال ثلةيةكي ناشايستةي خؤي ثَيدراوة ئةخرَيتة سةر بارة ئةسَليةكةي، لَيرة بةس وشةي نايا
بةةة مةف تةةةوة  كةةراوة، ئةكرَي يةةري  بةةة وةز شةةتيية  بةةةري ط يةةةكَيك بةِرَيوة نةةة  كةةةرن، بؤمنوو ئةةةكا و تةواو مةةة  هو
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هةةيض  كةةة  ئةةةوةي  نةةةقيب،  تةةةوة  سةةتي(قاقةكةي ئةكرَي كةةراوة ئي يةةوا  بةةة  ل بةةة  بةِرَيوةبةري طشيت، يةكَيك نةقي
بةةووة، مةةوةزةف  نةةة  يةةةك  مةرجَيكي تَيدا نيية، نة سةرباز بووة و نة مودير عام بووة و  كةةة لة نةةةي  يةةان ئةوا

ثةةَي 11رؤذدا دامةزراون و هةمان رؤذ خانةنشني كراون، ئةوة لة ماددةي ) مةةاددة  ( حةيان كرد نامَييَن، ئةم 
تةةووة،  يةةان وةرطر يةةةكي زياتر يةةان ثلة لةةةي خؤ لةةةدةرةوةي ث كةةة  يةةة  بةةؤ ئةوانة تةةةواوكاري  مةةاددةي  تةةرَي  دةو

لةَةةبوو وةزير شةةتنةكةمان هة طةةةر تَيطةي سةةري هيوادارين ئة طةةدان تةئ لةةة دةن ئةةةوةي  بةةؤ  نةةةوة،  سةةيت بكة كةةان را ة
 نةكات، سوثاس.

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس دةستت خؤشيَب، رؤذان خان فةرموو.

 بةِرَيز رؤذان علي ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةاددا ) يةةةكي54ديظ  يةةف  يةةك د لةةةتي ئ كةةري خة نةةا  جةةةم، ئاخافت سةةتووريا  ( ثَين يةةةكي دة بةةة دةزطا بةةةر  بةرام
مةةاددا ) مةةاددا )55هةرَيمي، ديف  يةةف  كةةا، د لةةةتي ديفي طةةا )55( خة مةةار 2( بر كةةو تؤ كةةرن  تةةا  يةةا جنابَي ( داخاز
 نةبَينت و بَيت الدان..

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ئاخر غةلةتةكة ضيية؟

 بةِرَيز رؤذان علي ابراهيم:
 ي نةشياو بةرامبةر دةزطايَيت هةرَيما هاتية كرنَي، لة تؤماردا هاتووة كرن.خةلةتي ديف ووشة

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 نابَي دةبَي خؤي قسة بكا، بةدياري كراوي بلَي.

 مصطفى:بةِرَيز حمسن حسني 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةة  هةةي ئَي هةةةر  شةةوو  نةةدام حكومةتةكان و كابينةكاني ثَي كةةو ئة مةةة وة بةةةآلم ئَي كةةةين،  يةَةوة ئة شةةانازي ث بةةوون 
خةةةتاي  يةةة،  خةةةَلك ني خةةةتاي  كةةراون،  شةةني  ثةرلةمان لةسةنطةري خةلكني، ئةو خةَلكةي بة ناياسايي خانةن

 حكومةتةكانة، ئَيستا خةَلكَيك بة ناياسايي خانةنشني كرابَيت، ئةتؤ دَيي خةَلك برسي دةكةي.....
 سن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق ح

تةواو ئةوة راي خؤتة، حكومةت بؤ خؤشي ئةَلَي ئةوانة بة ناياسايي كراون، ياني موجةرد هاتين ئةم ثرؤذة 
ئةةةو  هةةةن و  لةَةةت  نةةدَيك حا ياساية لةاليةن حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة، بؤ خؤي ئيقرارة بةوةي كة هة

 اك سةركؤ فةرموو.شتانةش ئةوةندة نابَي بة هةستياري وةريبطرين، ك
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 بةِرَيز سةركؤ ئازاد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةة 12ماددةي ) سةةايي  ( دةَلَي راستكردنةوةي مووضةي خانةنشيين سةرجةم ئةو كةسانةي كة بةشَيوةي نايا
لةةة  يةةة  جةةاري واهة بةةةرز،  لةةةي  تةةةنها ث يةةاني  كةةراون،  شةةني  يةةان خانةن سةةتةي خؤ لةةةي شاي لةةة ث بةةةرزتر  لةةةي  ث

ارييدا بةتايبةتي لةوةي كة لةرابردوودا دوو ئيدارة هةبووة، دوو ثلةي وةزيفي هةبووة، ئايا ئةوانةي طؤِرانك
كةةرَي؟ بةةؤ ب سةةتكردنةوةي  سةةاية را لةةةو يا تةةوانرَي  كةةراوة، دة شةةني  نةةزميش خانةن لةةةي  بةةةِرَيزان   بةةة ث لةةة  داوا 

 ئةجنومةني وةزيران ئةكةين كة وةآلمي ئةو ثرسيارةمان بداتةوة، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:َيز د. رَيواز فايق حسبةِر

 سوثاس، كاك شاخةوان فةرموو.
 :رؤوف مصطفىبةِرَيز شاخةوان 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةاددةي ) ئةةةم 12ديارة ئةوةي لة  شةةي زؤري،   كةةات بة سةةايي دة سةةةربازي نايا شةةيين  سةةي خانةن هةةاتووة، با ( دا 

بةةة خانةنشينانة تةقريبةن بةثَيي ئةوةي كة زانيا لةةي  بةةة فيع كةةراوة  ري هةية نزيكةي ئةوةي كة خانةنشني 
( هةزار خانةنشيين سةربازي لة هةرَيمي كوردستان هةية، ئةم 117ناوي خانةنشيين سةربازي تةقريبةن )

تةةةي 117) كةةةي وةزارة سةةةةر ميال طةةةرن لة سةةةةربازي وةردة شةةةيين  ضةةةةي خانةن سةةةتا موو سةةةةي ئَي هةةةةزار كة  )
مةةن  ثَيشمةرطةن، لة جوندييةوة تاييةتي بةةةبِرواي  جةةا  شةةينة، ئين يةةوا خانةن بةةة ل يةةوا و  لةةةي ل بةةة ث طةةا  تةةاكو دة

مةةن دوو  يةةة،  ناعةداليةتةكة ليََرةية، ياني ئةو ناعةدالةتيةي كة لة خانةنشيين سةربازيدا دروست بووة ئةوة
ئةةامر  شةةارة،  يةةة موستة خةةةَلك هة سَي منونةتان بؤ دةهَينمةوة ناوي كةس ناهَينم، ياني دوو جؤر شت هةية، 

سةةيانيم س نةةاوي  مةةن  يةةد،  لةةةي عةم رية بووة، مةفرةزة خاصة بووة لة ثَيش راثةرين، ئَيستا خانةنشينة بة ث
شةةةهيدة،  كةةوِري  شةةمةرطةية  يةةة ثَي خةةةَلك هة مةةة  بةةةر ئة يةةةك، لةبةرام ئةةةوة  يةةة،  خةةةَلكي كوَي ئةةةزامن  يةةة،  ال

بةةؤ ( ساَلي رابردوودا خانة25ثَيشمةرطة بووة و كوري شةهيديشة هةتاكو ئَيستا لة ) شةةمةرطايةتي  شةةيين ثَي ن
بةةة  نةكراوة، ناعةدالةتيةكة لةوةية، لة ئةنفالي يةك و ئةنفالي دوو و ئةنفالي سَي بةشداري كردووة، ئَيستا 
كةةرد،  سةةيان  نةةة با لةةةو هاوِرَييا نةةدَي  شةةتَيك هة هةةةموو  ثةةَيش  مةةة  جةةا ئة كةةراوة،  شةةني  يةةد خانةن لةةةي عةم ث

كةةراوة، هةَلوةشاندنةوة و دواتر راستكردنةوة، ضونكة بةرا سةةةربازي  سيت ناعةداليةتَيكي زؤر لة خانةنشيين 
طةةةي  شةةي زؤري لةرَي بةةردوودا، بة لةةة را شةةتووة  هةةةدةر رؤي كةةة بة سةةتان  هةةةرَيمي كورد جةةةي  شةةي زؤري بود بة
كةةراوة،  شةةني  قةةدةم خانةن لةةةي مو بةةة ث كةةراوة،  شةةني  يةةد خانةن لةةةي رائ بةةة ث ئةمانةوة رؤيشتووة، خةَلك هةية 

 ؤذ ثَيشمةرطة نةبووة لة ثَيش راثةرين خانةنشيين بؤ كراوة، سوثاس.بةناوي سياني المانة و يةك ر
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 مامؤستا أبوبكر، فةرموو.
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 بةِرَيز أبوبكر عمر عبدا هلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
حكمت، د.إمساعيل، جوان من ثشتطريي لة هةموو ئةو ثةرلةمانتارة بةِرَيزانة دةكةم حسيبة خان، كاك 

خان، سةرضنار خان، كاك بةهمةن، كاك سريوان، كة دةبَي هةَلوةشاندنةوة ثَيش ِراستكردنةوة بَيت، ضونكة 
مانةوة كاك شاخةوان طوتي، بةشَيكي زؤري ئةوانة لة خانةنشيين سةربازيدان، بةَلَي ئةو ئةزموونةي 

 ان دا ثارتيزانة قارةمانةكانة، ِراثةرين، كؤِرةو، بِرياريئةمِرؤ بةرهةمي ثَيشمةرطة قارةمانةكانة لة ناويشي
ثشتيواني كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي، بة هةموو شةو شتانة ئةو ئةزموونة دروست بووة، وةزارةتي ( 688)

ثَيشمةرطة لةطةَل ليذنةي ثَيشمةرطةي ئَيمة دانيشت ئةوانيش ِرةئيان وابوو كة دةبَي هةَلوةشانةوةش هةبَي 
يةدا، ضونكة مةعقول نية تؤ وةزيرَيك و وةكيل وةزيرَيك هةَلدةوةشَينييةوة بةآلم خةَلكَيكي تر لةو بِرطة

بة ثلةيةكي خوارتر هة َليناوةشَينييةوة و تةنها ِرَيكي دةخةيةوة كة ثةيوةندي بة خزمةتيشةوة هةية، 
ة يان خزمةتي خزمةت يان خزمةتي سةربازي خزمةتي ثَيشمةرطايةتيية يان خزمةتي ِرؤذنامةواني ي

ِرَيكخراوة خَيرخوازييةكانة يان دابِرانة ئةو فةترةي كة لة ئاوارةييدا بووة، ئةوةش بةِراسيت مةحسوبيةت 
 و مةنسوبيةتَيكي زؤري تَيدا كراوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك أرشد وةكو ليذنة دةتةوَي قسة بكةي؟ فةرموو.
 ةِرَيز أرشد حسني حممد:ب

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( بؤ هةَلوةشاندنةوة دانةنراوة؟ ضونكة مةفهومي ئةوة بة ناياسايي خانةنشني كردن نية، 12لة ماددةي )

بةَلكو ثلةكةي بة ناياسايي ثَيدراوة، ثلةيةكي طةورةتر لة خؤي ثَيدراوة، ياخود وةزيفةي بؤ زياتر كراوة، 
ياتر بؤ حيساب كراوة، بؤية هةَلوةشاندنةوة دانةنراوة، ِراست كردنةوة داندراوة، ضونكة ساآلني خزمةتي ز

هةَلوةشاندنةوة هةموو تةقاعودييةكة هةَلدةوةشَينَيتةوة، بةالم ِراست كردنةوةكة ئةطةر خزمةتي زؤر بَي، 
بؤ حيساب  خزمةتي ئةطةر زياد كرابَي كةمةكةي بؤ حيساب بكةين كة حةقي خؤيةتي، نةك زيادةكةي

بكةين و هةر ئةوةندة، يةعين بة عام نية، تةعينةكةي خانةنشينكردنةكةي بة ياسايي نية، لة ِراذةي 
 خزمةت و ئةوانة ناياسايي هةية، بؤ ِروونكردنةوةي بةِرَيزان.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 زؤر سوثاس، كاك بذار، فةرموو.
 :خالد عبداهلل بةِرَيز بذار

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ذ بلي سةرؤكي ليذنة ليذنا ثَيشمةرطةيذي دا دووي وةختيدا كو ما ليذنا ثَيشمةرطةي ِراثؤرتا ت ئامادة كرد 
لةسةر وان ماددَين ذ الي سةرؤكايةتيا ثةرلةماني هاتينة ئاراستة كرن، ئةظ خؤ وةكو ئةندام لةو ليذنة 
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ة بيت، يان هةَلوةشاندنةوة زَيدة بيت، يان بةشَيوةيةكي ناياسايي يان ئةو ثَيشنيار دكةم هةَلوةشاندنةوة زَيد
)يان(ة يان هةَلوةشاندنةوة ثَيوستة زياد بكرَيت، سةرؤكي ليذنة، ئةنداماني ليذنة بة تَيكِراي دةنط ِرازي 

دا كة  بوون، دواتر لة كؤبوونةوةي دةستةي سةرؤكايةتي ليذنةكانيش دا ئةو قسةكان كرد و بِرياريشمان
هةَلوةشاندنةوة لَيرة هةبَيت، بةآلم ديارة لة تةبع دةرنةضووة، ئَيستا ئةطةر دةستووري بَيت ئَيستا لَيرة زياد 

( ليذنةي تايبةةةنديش 6كؤبوونةوةي دةستةي سةرؤكايةتي هةر )كةين، ضونكة ثَيشز لة ِراثؤرتيشدا لةدة
ي ثَيضةوانة هةية، ئةوةي كة لةطةَل ئةوانةن دا ئةو بِريارةمان دابوو، كةواتة لَيرة ثَيشنيارَيك

 وةشاندنةوة البربَيت.هةَل
 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي ، كاك زياد قسةتان هةية ئَيوة؟ فةرموو.

 بةِرَيز زياد جبار حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شةية لة دوا كؤنووس دا بِرياري لَيدرا نازامن، بةآلم لة ِراسيت دا ئةوة من ويستم بيزةبت هةر ئةوةية ئةو و

( بة دةقيقي بؤ وةزير و بريكاري 11( دوو شيت جياوازن، ضونكة ماددةي )11ئةوةي كة لةطةَل ماددةي )
وةزير راوَيذكار و بةِرَيوةبةري طشيت هاتووة، لةبةر ئةوة لَيرة دةبَي ئةو وشةيةي بؤ زياد بكرَيتةوة، زؤر 

 سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس ز د.ِرَيوازبةِرَي

 بةَلَي سوثاس، بةشي هةشتةم )حوكمةكاني كؤتايي( فةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةشي هةشتةم

 حوكمةكاني كؤتايي
 (: 13ماددةي )

او بة وةزارةت و فةرمانبةري يةكةم/ دةبَيت وةزيري ثةيوةنديدار و سةرؤكي ثةيوةنديداري اليةني نةبةسز
 تايبةةةند حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 كاك بذار، ئَيمة دةبوو دةرفةت بة حكومةتيش بدةين قسة بكات، ببوورة، فةرموون وةزيرة بةِرَيزةكان.
 :بؤ كاروباري ثةرلةمانوةزيري هةرَيم  /بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةسةر ثَيشنياري ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان ماددةكةمان بةو شَيوةية داِرشتؤتةوة كة جَيطاي ِرةزامةندي 

( هةَلوةشاندنةوةي مووضةي 12و هةموو ئةو ثَيشنيارانة بَيت كة بةِرَيزان تةرحيان كرد، ماددةي )
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و كةسانةي كة بة شَيوةيةكي ناياسايي خانةنشني كراون و ِراست كردنةوةي خانةنشيين سةرجةم ئة
مووضةي خانةنشيين سةرجةم ئةو كةسانةي كة بة ثلةي بةرزتر لة ثلةي شايستةي خؤيان خانةنشني 
كراون، يان لةسةر بنةماي ئةذمار كردني ناياسايي ساآلني خزمةتي وةزيفي خانةنشني كراون، ِراست 

خانةنشينيان بؤ ئةو مووضةيةي بة ثَيي ياسا كارثَيكراوةكان شايستةي دةبن وةك لةم  كردنةوةي مووضةي
 ياسايةدا ئاماذةي ثَيكراوة.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي زؤر سوثاس، بةِرَيز وةزيري دارايي قسةتان هةية؟ فةرموو.
 بةِرَيز سةركؤ ئازاد حسني:

 ةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرل
، نوقتةي نيزامية، داوامان كرد ِروونكردنةوةمان بداتَي لة ئةجنومةني ئَيمة لَيرةدا كة باسي ئةوة كراوة

وةزيران ئَيمة دوو سيستةمي جياوازمان هةبووة، دواي ئةوةي كة حكومةت ثَيش ئةوةي كة حكومةت 
ان وةزيفةكان دا، يةعين هةبووة لة يةكطرتنةوة هةبَي لة ناو ئيدارةي كوردستان دا جياوازي هةبووة لة نَيو

دواي خانةنشني كردن دا جياوازي هةبووة، لَيرة تةنها دةَلَي ئةوانةي كة ثلةيان بةرزة خانةنشني بكرَين، 
ئايا ئةوانةي كة بؤ منونة لة دوو ئيدارةي جياوازةكةدا جياوازي هةبووة لة ثلةكانيان، نزم بووة ئةوة 

 ِروونكردنةوةمان بداتَي.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس ز د.ِرَيوازبةِرَي

 بةَلَي وازحة، فةرموو.
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان /بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ة، خاَلي دووةم يخاَلي يةكةم ئةوة بةِرَيزان كة موختةصن لة وةزارةتي دارايي دةَلَين هيض جياوازييةك ني

ةحي )ِراست كردنةوة( هةم ئةوةي ثلةي زياترة و هةم ئةوانةي كة ثلةشيان كةمزة، بابةتي موستةَل
ِراستكردنةوة هةردووال دةطرَيتةوة، ئةوةي كة موستةحةقة حةقي خؤي وةردةطرَي بة ثَيي ئةو 

 ِراستكردنةوةية، سوثاس.
 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. بةَلَي ، طوَلستان خان،
 بةِرَيز طوَلستان باقي سليمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من ِروونكردنةوةيةكم دةويست سةبارةت بةوةي ئةوانةي كة خاوةن عةشريةتن بة ناوي ديوةخانانة 

 ثارةيةكيان بؤ خةرج دةكرَي...
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 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةوة نية، طوَلستان خان.بةَلَي ئةوة ثةيوةندي بةو ماددةي
 بةِرَيز طوَلستان باقي سليمان:

وةَلال و  ئةطةر لةطةَل ئةو ياساي ضاكسازيةدا ئةوةش ِرَيكخةين بةِراسيت ضونكة هيض زانيارييةكي 
 ة.يئةوتؤمان ني

 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 (، د.زيدان، فةرموو، نوقتةي نيزامي بَي.13لة ماددةكاني دوايي ثَيشنياري بكة، ئَيستا ماددةي )
 بةِرَيز زيدان رشيدخان اودل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةِرَيز د.ظاآل باسي لةوة كرد كة ئةوانةي خانةنشني كراون هةَلدةوةشَينةوة و ئةوانةي ثلةشيان ثَيدراوة 

هةية لة دواي ِراثةرين، بةآلم بة ِراست كردنةوةيان بؤ دةكرَي، بؤ منونة ئةطةر كةسَيك شةش ساَل خزمةتي 
هةر جؤرَيك خانةنشني كراوة و كةسي دووةم هةمان شت شةش ساَلي هةية بةآلم بة ثلةيةكي زؤر بةسيت 
بوونة بة ثَيشمةرطة خانةنشني كراوة، كةسي يةكةم ثلةدارة بة هةمان ساَل، كةسي دووةم ثلةدار نية بةآلم 

ارةكة دةيننةوة سةر ثلةيةكي ئاسايي ِراستكردنةوةي بؤ دةكةن ئةويش خانةنشني كراوة، واتا ئَيوة ثلةد
بةآلم ئةوةي بَي ثلةية خانةنشني كراوة هةَلدةوةشَيننةوة، لةو حاَلةتة ضؤن تةعامول دةكرَي؟ دووبارةي 
بكةمةوة؟ بؤ منوونة دوو ثَيشمةرطة خانةنشني بووينة، هةردووكيان شةش ساَل خزمةتي دةبَي، بةآلم 

ثلةوة خانةنشني كراوة ثلةيةكي ثَيدراوة بة نةقيب، كةسي دووةم بة بَي ثلة خانةنشني  كةسي يةكةم بة
كراوة بة ثَيشمةرطةيةكي ئاسايي، ئَيوة لة هةَلوةشاندنةوةكة ثَيشمةرطة ئاساييةكة هةَلدةوةشَيننةوة، ئةوةي 

انة هةردووكيان وةكو تر ثلةدارةكانيش ِراست كردنةوةي بؤ دةكةن، لةو حاَلةتةدا ضؤن دةبَي كة ئةو دوو
 يةكن بةناياسايي خانةنشني بوونة، ثلةدارة و بَي ثلةداريشة.

 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي، سوثاس كاك دكتؤر، جةنابي وةزير، فةرموو.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان:

 ن.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما
ئةوةلةن خانةنشينان ئةوةي بة ثَيي ياساي ثَيشمةرطة هةر سَي ياسا ئيشارةتي ثَيدراوة لة ناو ئةو ثرؤذة 
ياسايةي كة لةبةر دةستتانة بة ثَيي ياسا خانةنشني كراوة، ئةو تةمةنة و ئةو خزمةتةي كة لةو ياساية 

ياساي بةركار كة خانةنشني كراوة تةحديد كراوة ثَيشمةرطة ئاساييةكة بةوة خانةنشني كراوة، بة ثَيي 
هيض كةسَيك ناتوانَيت ئةو حةقةي لَي بستَينَيتةوة، حقوقةكةي مةحفوزة، ئةوةيشي كة لة خارجيي ياساي 
بةركار خانةنشني كراوة مةدةني بَي يان سةربازي بَيت، خانةنشينيةكةي هةَلدةوةشَيتةوة، لة خارجيي ياسا 

 بةركارةكان جا لة هةر ثلةيةك بَيت.
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 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 (.13بةَلَي، سوثاس، ماددةي )
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةشي هةشتةم

 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نوقتةي نيزامية؟ فةرموو.
 بةِرَيز حكمت حممد عبو زيد:

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثرسيارةكم هةبوو لة جةنابي وةزيرة، يةعين لة حكومةت، لَيرة هةَلوةشاندن و ِراستكردنةوة هةية، بةآلم 
ئايا ئةطةر كةسةك حةقي بيت و تا ئَيستا خانةنشني نةكرابَيت و لةبةر هةر هؤيةكي هةبَيت عيالجةك 

 لةوة دةكرَيت يان نا؟ زؤر سوثاس.
 ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسن/ سةرؤكي 

 بةَلَي، سوثاس.
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان /بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
قانونةكان وازحن، هةر كةسَيك بة ثَيي ياساي بةركار حةقي تةقاعودي هةبَي مايف خؤيةتي كة تةقاعود 

 بكرَيت.
 ان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةم

 بةَلَي، سوثاس ، فةرموو كاك بذار، فةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةشي هةشتةم
 حوكمةكاني كؤتايي

 (13ماددة )
يةكةم/ دةبَيت وةزيري ثةيوةنديدار و سةرؤكي ثةيوةنديداري اليةني نةبةسزاو بة وةزارةت و فةرمانبةري 

 م ياساية جَيبةجَي بكةن.تايبةةةند حوكمةكاني ئة
دووةم/ ديواني ضاودَيري دارايي هةرَيمي كوردستان ثابةندة بة ثشكنني و وردبيين كردن و بةدواداضوون و 
جَيبةجَي كردني ئةحكامةكاني ئةم ياساية وياسا ثةيوةنديدارةكاني تر و ئامادةكردني ِراثؤرت لةبةر 

 .2008(ي ساَلي 2عرياق ذمارة ) –ي كوردستان ِرؤشنايي ياساي ديواني ضاودَيري دارايي هةرَيم
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عرياق بة ثَيي تايبةةةندي  –سَييةم/ دةستةي دةستثاكي و داواكاري طشيت لة هةرَيمي كوردستان 
 ثابةندبوون بة وةرطرتين ِرَيكاري ياسايي ثَيويست بوو جَيبةجَي كردني ئةحكامةكاني ئةم ياساية.

 ةرلةمان:ن/ سةرؤكي ثفائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

( طفتوطؤ بكات، 13بةَلَي زؤرسوثاس، بةرِ َيزان هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان دةيةوَي لةسةر ماددةي )
 ، فةرموو.ظاهركاك شَيخ 

 حممد علي:ظاهر بةِرَيز 
 بة ناوي خواي طةورة

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثَيشنياز دةكةم بِرطةي يةكةم صياغةكةي بةم شَيوةية بَيت:

اليةني نةبةسزاو بة وةزارةت فةرمانبةري تايبةةةند وةنديدار وسةرؤكي ثةيوةنديدار وسةر وةزيري ثةيلة
 ثَيويستة حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكات.

هةمان شَيوة كمةكان(، بِرطةي سَييةميش هةر بةجياتي )ئةحكامةكان بكرَيتة حوبِرطةي دووةم لة
 حوكمةكان بَي.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي، سوثاس كاك زانا، فةرموو.
 بةِرَيز زانا خالد مسايل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( بِرطةي يةكةم ناِروونييةك هةية ئةطةر بؤمان ِروون بكرَيتةوة، ضونكة دةبَيت وةزيري 13ماددةي )

مي وةرطرت كة باس لةوة كرا لة ماددةي يةكةم نوقتةيةكي نيزا ظاهرثةيوةنديدار، ئَيمة دوَييَن كاك شَيخ 
تةعريفي تَيدا نية ئةو ثرؤذة ياساية، بؤية لَيرةدا كة باس لة وةزيري ثةيوةنديدار دةكات ئَيمة لة ماددةي 
يةكةم دا تةعريفمان نةكردووة وةزيري ثةيوةنديدار كَي ية؟ بؤية بة ِراي من ثَيويستة  واي لَي بكرَي ئةم 

كمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكات، ضونكة ِرةنطة وة لةسةر دةسةآلتي جَيبةجَي كردن حبِرطةية ثَيويست
فروعاتي زؤري تَيدا بَيت هةمووشيان ِرةبت دةبت دةبن بة سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران، لة بِرطةي 

ا بطةِرَيينةوة سَييةم دا ئةسَلي ثرؤذةكة كة لةاليةن حكومةتةوة هاتبوو من ثَيشنيار دةكةم لةم بِرطةيةد
سةر ئةسَلي ثرؤذةكة، ضونكة لة دَيِري دووةم دا باس لةوة دةكات ِرَيكاري ياسايي ثَيويست بةرامبةر هةر 
كارمةند و بةرثرسَيك كة بةربةست و ئاستةنط دروست بكات لةبةردةم جَيبةجَي كردني ئةحكامةكاني ئةم 

 ِرَيزم بؤ ماندووبووني بةِرَيزان لة ليذنة ياساية، يةعين كةواتة بطةِرَيينةوة سةر ئةسَلةكة لةطةَل
 تايبةةةندةكان، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي زؤر سوثاس، شريين خان، فةرموو.
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 بةِرَيز شريين أمني عبدالعزيز:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وة دةكات كة ديواني ضاودَيري دارايي و دةستةي ( لة بِرطةي دووةم و سَييةم ئاماذة بة13لة ماددةي )

دةستثاكي و فةرمانطةي داواكاري طشيت ِرابسثَيردرَين بؤ وردبيين كردن و ضاودَيري كردن و جَيبةجَي 
كردني حوكمةكاني ئةم ياساية لةطةَل ئةوةدا من ثَيشنياز دةكةم كة ماوةيةك دياري بكرَيت كة لة شةش 

 جَي كردني حوكمةكاني ئةم ياساية، زؤر سوثاس.مانط زياتر نةبَيت بؤ جَيبة
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي زؤر سوثاس، حسيبة خان، فةرموو.
 بةِرَيز حسيبة سعيد إبراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
زانا ئاماذةي ثَيدا لة ( ثشتطريي ِراثؤرتي ليذنةي هاوبةش دةكةم تةنها وةك براي بةِرَيزم د.13لة ماددةي )

داوا  لة وةزيرة ثةيوةنديدارةكان دةكةين كة لَيرة ئامادةن  ،خاَلي يةكةم لةبةر ئةوةي تةعريفةكان نةكراوة
 ِروونكردنةوةيةك بدةن، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

وو قسة بكة، ئةطةر ناومان نةنوسييب بةَلَي زؤر سوثاس، بةِرَيز وةزيري دارايي، وةزيري هةرَيم، فةرم
 بريمان ضووة، فةرموو.

 بةِرَيز باآلنبو حممد علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تَيبيين دةكةم ضةند جارَيكة دةست هةَلدةبِرم، بةآلم لة بري دةضَي يان دةكةومة كؤتايي كَيشة نيية من دَلم 
َيت بكرَيت بة )ثَيويستة(، بِرطةي )دووةم( ثَيويستة ( من ثَيشنيار دةكةم دةب13فراوانة، سوثاس، ماددةي )

ديواني ضاودَيري دارايي هةرَيمي كوردستان ثابةند بَيت، لَيرةش دا )ثَيويستة(ي بؤ زياد بكرَيت، )ثابةندة( 
بكرَيت بة )ثابةند بَيت( و بِرطةي سَييةميش بة هةمان شَيوة ثَيويستة دةستةي دةستثاكي و داواكاري 

 مي كوردستاني عرياق بة هةمان شَيوة، سوثاس.طشيت لة هةرَي
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي سوثاس، فةرموون جةنابي وةزير، فةرموو.
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان /بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
زؤربةي فةصلةكان  ،لةبةر ئةوةي فةصلةكان هةمووي ديارة ،هةرضةندة وةزيري ثةيوةنديدار ديارة

تةحديد كراوة هةر فةصلَيك ثةيوةستة بة وةزارةتَيكي دياريكراو، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا دةكرَيت لة بِرطةي 
يةكةم  وةزيري ثةيوةنديدار و سةرؤكي ثةيوةنديداري اليةني نةبةسزاوة بة وةزارةت هةَلبطريَي بكرَي بة 
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جَيبةجَي كردن، دةسةآلتي جَيبةجَي كردن حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن، هةرضةندة  دةسةآلتي
لة ئةحكامي خيتامي ثَيمواية لة كؤتاييش دا هةية ماددةيةك زياد كراوة، بةآلم لَيرةش ئةطةر بيكةن بة 

بةوةي كة بةِرَيز دةسةآلتي جَيبةجَي كردن هيض كَيشةيةك نابَيت، ئةو خاَلةش ئةوةي كة ثةيوةنديدارة 
كاك زانا ثَيشنياري كرد ئَيمةش ثَيمانواية كة بطةِرَينةوة بؤ ئةو دةقة حكوميية و ِرَيكاري ثَيويست 
بةرامبةر هةر كارمةند و بةرثرسَيك كة ئاستةنط و بةربةست دروست بكات بؤ جَيبةجَي كردني 

 ئةحكامةكاني ئةم ياساية.
 رلةمان:ن/ سةرؤكي ثةفائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 (، فةرموو.14بةَلَي سوثاس، ماددةي )
 امحد:ظاهر بةِرَيز ذيان 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (14ماددةي )

يةكةم/ دامةزراندن لة هةر وةزيفةيةكي ثلة باآل )بةِرَيوةبةري طشيت و ِراوَيذكار و سةرووتر( لة هةر سَي 
زارةت ِرادةطريَيت مةطةر تةنها لةو كاتةي ثلةي سةرؤكايةتييةكة و وةزارةتةكان و اليةني نةبةسزاو بة وة

 ضؤل هةبَيت.
دووةم/ خانةنشني كردني فةرمانبةر بة ثلةي بةِرَيوةبةري طشيت و سةرووتر كة ثَيكهاتةي ئيداري لة 
ئاسيت بةِرَيوةبةرايةتي طشيت و سةرووتر بةِرَيوةنابات بة ثَيي ئةحكامةكاني هةردوو ماددةي حةوتةم و 

اساية دةبَيت يان دةطوازرَيتةوة بؤ شوَينَيكي تر لة كاتي هةبووني شوَيين وةزيفي بةتاَل كة هةشتةمي ئةم ي
 لةطةَل ناونيشاني وةزيفي شايستةي خؤي دةطوجنَيت بة ِرازيبووني ئةو شوَينةي بؤي دةطوازرَيتةوة.

ر، قائمقام، سَييةم/ حوكمةكاني بِرطةي دووةمي ئةم ماددةية سةرؤكي يةكةي ئيدارةكانيش )ثارَيزطا
 بةِرَيوةبةري ناحية( دةطرَيتةوة كة هيض يةكةيةكي ئيداري بةِرَيوةنابةن.

ضوارةم/ مةرجةكاني دامةزراندن بة ثلةي بةِرَيوةبةري طشيت و بةرةو ذوور جطة لة مةرجةكاني 
ةوة فةرمانبةرايةتي و وةزيفةي طشيت بة ثةيِرةوَيك دةستنيشان دةكرَيت كة لةاليةن ئةجنومةني وةزيران

 دةردةضَيت كة تيايدا ِرةضاوي بِروانامة و ثسثؤري و ساآلني خزمةت و شارةزايي و لَيهاتوويي بكرَيت.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

بةَلَي زؤر سوثاس، هةر بةِرَيزَيك دةيةوَي لةبارةي ئةو ماددةيةوة قسة بكات، بةِرَيزان بة تةركيز طوَي بطرن 
، كاك ِرزطار، عثمانة با ئيزافةي بكةين، د.حمي الدين، بدرية خان، كاك مةال ناصر، د.يوي نيهةر كةس نا

، كاك نزار، كاك مةال وةيس، كةسي تر هةية؟ باش، كاك ظاهركاك بةهجةت، د.ِرَيبوار، كاك زاانا، كاك شَيخ 
 بهجت، فةرموو.
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 بةِرَيز بهجت علي إبراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( خانةنشني كردني فةرمانبةران بةثلةي بةِرَيوةبةري طشيت و 2( بِرطا )14ةت بة ماددةي )سةبار

سةرووتر كة ثَيكهاتةي ئيداري لة ئاسيت بةِرَيوةبةرايةتي طشيت و سةرووتر بةِرَيوةنابات، بة ثَيي 
شوَينَيكي تر  ئةحكامةكاني هةردوو ماددةي حةوتةم و هةشتةمي ئةم ياساية دةبَيت، يان دةطوازرَيتةوة بؤ

كة لة كاتي هةبووني شوَيين وةزيفي بةتاَل لةطةَل ناونيشاني وةزيفي شايستةي خؤي دةطوجنَيت، 
بةِرازيبووني ئةو شوَينةي بؤي دةطوازرَيتةوة ئةو )بةِرازيبووني ئةو شوَينةي بؤي دةطوازرَيتةوة( البدرَيت، 

 زؤر سوثاس.
 ن:ن/ سةرؤكي ثةرلةمافائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي زؤر سوثاس بؤ جةنابت، د.ِرَيبوار، فةرموو.
 عبدالرحيم عبداهلل:د. رَيبوار بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيمواية جياوازي هةية لة نَيوان ثلة باآل و ثلة تايبةت، ئةوةي كة لَيرة هاتووة بة ثلة باآل  وةسةبارةت بة

، ثلة باآل وةزير و ثةرلةمانتار و ئةوةية، بةس ثلة تايبةت بةِرَيوةبةري طشيت و ِراوَيذكار و سةرووتر
بةِرَيوةبةري طشيت، باشز واية ئةسَل بكرَيت بة تايبةت نةك ثلة باآل، ئةوة يةك، هةست دةكةم بِرطةي 
سَييةم كة جياكراوةتةوة لة بِرطةي دووةم تةواوكةري بِرطةي دووةمة يةعين دةكرَي ئيزافة بكرَي بؤ 

 ثَيويست ناكات بِرطةيةكي تري لَي بكرَيتةوة، سوثاس. بِرطةي دووةم،
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

( بةو تةصنيفة نية، دةكرَي مودير عاميش سةرووتر بَي ثَيي دةووترَي درجات خاصة و درجات عليا)
 دةرةجةي عليا و دةرةجاتي خاصةش خوارترة، بةَلَي، كاك زانا، فةرموو.

 زانا خالد مسايل: بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةو ثَييةي كة لة زؤر بِرطةكان دا ئةم وشانةي ئَيستا براي بةِرَيز كاك د.ِرَيبوار باسي كرد تيكرار بؤتةوة، 
يان ئاماذةكان ِروونز بَي، يان بكرَينة ثلة باآل و ثلة تايبةتةكان و لة جياتي ئةوةي ئَيمة بَلَيني هةر سَي 

يةتييةكة و دامةزراوةكاني تر دةكرَي بَلَيني لة سةرجةم دامةزراوة دةستوورييةكاني هةرَيمي سةرؤكا
كوردستان كة سةرجةميان دةطرَيتةوة، ثَيمواية ِرَيكزة، لة بِرطةي سَييةمدا باس لةوة دةكات حوكمةكاني 

بةِرَيوةبةري ناحية(  بِرطةي دووةمي ئةو ماددةية، سةرؤكي يةكة ئيدارييةكانيش )ثارَيزطار، قائمقام،
دةطرَيتةوة، ئةطةر لة حاَلةتَيك دا قائمقام بطرَيتةوة، بةِرَيوةبةري ناحية بطرَيتةوة بؤ جَيطري ثارَيزطار 
نةطرَيتةوة؟ كة ئاسيت وةزيفة ئيدارييةكةي سةرووترة لة قائمقام و بةِرَيوةبةري ناحية، بؤية ثَيم باشة لة 
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، جَيطري ثارَيزطار، قائمقام، بةِرَيوةبةري ناحية دةطرَيتةوة( ئيزافة نَيوان هةردوو كةوانةدا )ثارَيزطار
 بكرَيت، زؤر سوثاس.  

 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي زؤر سوثاس، كاك مةال ناصر، فةرموو.
 :امحد علي ناصرعبدالبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(ي ئةم ماددةية سةرؤكي يةكة ئيدارييةكانيش 2مةكاني بِرطةي )( حوك3( بِرطةي )14لة ماددةي )
)ثاري زطار، قائمقام، بةِرَيوةبةري ناحية( دةطرَيتةوة، كة هيض يةكةيةكي ئيداري بةِرَيوةنابةن، ئةوة كة 
خزمةتَيكي زؤريان هةية من ثَيشنيار دةكةم لة كاتي طواستنةوةي ِراذةكةيان بؤ وةزارةتَيكي تر بة 

بَيت كة ِرازيبووني ئةو وةزارةتةي نةوَي، يةك، دوو/ لة كاتي طواستنةوةيان ِراذةكةيان بة هةمان شَيوةيةك 
ثلةي وةزيفي خؤيان مووضة وةربطرن و ثَيويستة ثرؤذة ياساكة ِرةنج و ماندووبووني ئةو ثارَيزطار و 

 بةِرَيوةبةري ناحية و قاميقامانة لةبري نةكرَيت، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ائق حسف بةِرَيز د.ِرَيواز

 ، فةرموو.عثمانبةَلَي زؤر سوثاس، د.

 علي مسايل: عثمانبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتطريي قسةكاني كاك مةال ناصر دةكةم، سوثاستان دةكةم.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي زؤر سوثاس، بدرية خان، فةرموو.

 رية إمساعيل حممود:بةِرَيز بد

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 انةي كة ثَييان دةووترَيت معاون،( سةبارةت بة خانةنشيين ئةو4بِرطةي دووةم وسَييةم لة ماددةي )

( بةسةر ئةوانيش دا ثةيِرةو بكرَيت، بةِرَيز 3ثَيويستة بةِرووني بنووسرَيت كة حوكمةكاني ماددةي )
ونكردنةوةيةك لةسةر كؤي ياساكة بدةم، جَيطةي خؤش(اَليية كة كؤي سةرؤكي ثةرلةمان، دةمةوَي ِرو

ثةرلةمانتارةكان لةم قاعةيةدا بةِراسيت دةستبةرداري قوتي خؤيان بوون بؤ خزمةتي هاووآلتيان، دةمةوَي 
 زامين ئةوة بكرَيت كاتَيك ئةو بِرة ثارةيةي لة ثلة باآلكان كةم دةكرَيتةوة بؤ ئةم..

 فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز 

 ئةوة لةو ماددةيةدا نية، دوايي دةتواني ئيزافةي بكةي.

 بةِرَيز بدرية إمساعيل حممود:
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(دا ئةو قسةية بكةم، من ثَيم باشة زامين 7ِرَيطةت ثَي نةدام تكاية بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان لة ماددةي )
يبةت و طَيِرانةوةي مووضةي ضاودَيري كؤمةآليةتي ئةوة بكرَي بؤ ضاككردني مووضةي خاوةن ثَيداويسيت تا

( كةسن، ئةوة تايبةتة بةو ماددةية بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، ضةسثاندني كةمزين 84( هةزار و )80كة )
( هةزار كةمز نةبَي وطَيِرانةوةي ثاشةكةوتي مووضة كة بةطشيت 500( بؤ )400مووضةي خانةنشيين )

 ةوة، زؤر سوثاس.بؤ فةرمانبةران بطَيِردرَيت
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 ، فةرموو.ظاهربةَلَي زؤر سوثاس، كاك شَيخ 
 حممد علي: ظاهر بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بِرطةي يةكةم و دووةم هةردووكيان تةواوكةري يةكزن، ضونكة لة كاتَيكدا كة 14من ثَيموابي ماددةي )
شاغريت هةية و لةاليةكي تريشةوة مةسةلةن بؤ منونة موديرية عامةكي شاغري هةية كة  تؤ ثؤستَيكي

مودير عامي نية، لةاليةكي ديكة موديرية عامةكت هةية كة بَي ثؤستة، كةواتة ئةو تةواوكةري يةكزة لة 
كومةت شوَيين ئةو دادةنرَي، لة جياتي ئةوةي كةسَيكي ديكة تةعني بكرَي بارطراني بودجة لةسةر ح

دروست بكات ئةو كةسة لةجياتي ئةوةي خانةنشني بكرَي كةسَيكي تر تةعني بكرَي ئةو كةسة لةو شوَينة 
 دادةنرَيت، كةواتة هةردوو بِرطة تةواوكةري يةكزن.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حسبةِرَيز د.ِرَيواز فائق 

 بةَلَي سوثاس، كاك نزار، فةرموو.
 بةِرَيز نزار مال عبدالغفار:

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر
( )يةكةم( دامةزراندن لة هةر وةزيفةيةكي ثلة باآل 14سةبارةت بة حوكمةكاني كؤتايي ماددةي )

)بةِرَيوةبةري طشيت، ِراوَيذكار، سةرووتر لة هةر سَي سةرؤكايةتييةكة(، دةمةوَي لَيرة ثشتطريي خؤم بؤ 
ربِرم، دةمةوَي ناوي ثلة تايبةتييةكانيش ئةطةر شوَيين دة ظاهربراي بةِرَيزم كاك د.ِرَيبوار، كاك زانا، شَيخ 

 بكرَيتةوة ثَيم باشة، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي زؤر سوثاس، كاك ِرزطار، فةرموو.
 بةِرَيز ِرزطار حممد حممود:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 مةال ناصر دةكةم، سوثاس. من قسةكامن كران، ثشتطريي لة ثَيشنياري كاك

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي زؤر سوثاس، كاك مةال وةيس، فةرموو.
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 بةِرَيز ويسي سعيد ويسي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كة ( يان دةتوانني بَلَيني لة كؤي طشيت ئةو ثرؤذة ياساية باسي خةبري نةكراون، 14سةبارةت بة ماددةي )

لة دام و دةزطاكاني حكومةت كار دةكةن، من ثرسيار ئاراستةي اليةنة ثةيوةنديدارةكان لة حكومةت 
دةكةين داخوا خةبرييش ثلةي تايبةتن؟ ئةطةر ئةوانيش بن ئةوانيش ثَيويست دةكات ناويان بنووسرَيت 

ي هاتووة زةرووريشة ضونكة وابزامن لة ِرووي مووضةشةوة مادام بةِرَيوةبةري ناحية لةم ماددةية ناو
خةبريةكانيش ناويان بَيت، هةروةها ثرسيارَيكي ترم هةية ئةطةر هاتوو كةسَيك معاون بوو لة بةِرَيوةبةري 
طشيت، ياخود لة قاميقام يان يةك لة ثلة تايبةتييةكان لة هيض شوَينَيكيش شاغر نةبوو و نةطةيشتبووة 

 جؤرة كةسانة ضييان بةسةر دَيت، زؤر سوثاس.( ساَلي خزمةتيش ضارةنووسي ئةو 15( ساَل و )45)
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي زؤر سوثاس، د.حمي الدين، فةرموو.
 بةِرَيز حمي الدين حسن يوسف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
رةت بة سةرؤكي من تَيبينييةكامن لةسةر بِرطةي دووةم و سَييةمي ئةو ماددةية بةتايبةتي ئةوةي سةبا

يةكة كارطَيرييةكان ثارَيزطارة، قاميقامة، بةِرَيوةبةري ناحيةكانة ئةوانةي كة هيض يةكةيةكي ئيداري 
بةِرَيوةنابةن، كة ثَييان دةَلَين )معوم(، ئةوانة لة ئةجنامي ِرَيككةوتنَيكي سياسي يان بة هةر هؤكارَيك 

وازَيتةوة يان خانةنشيين دةكرَين كة تةمةنيان دةسةآلتي تةنفيزي ئةوانةي كردبَيتة )معوم( دةيانط
( ساَل خزمةتيان هةبَي و يان دةيانطوازَيتةوة بؤ شوَينَيكي تر، ثَيويسيت بة 15طةيشتووتة خانةنشيين و )

مةرجي ِرازيبووني ئةو شوَينة هةية، ثَيمواية مةرجي ِرازيبووني شوَينةكة البدرَي و ئةجنومةني وةزيران 
مةسةلةية شوَينةكانيان بؤ دابني بكات لةطةَل ئةو ثلة و ثؤست و مووضةيةي كة خؤي ِراستةخؤ ئةو 

شايستةي ئةوانن، ضونكة ِرةنطة زؤر زةمحةت بَي فةرمانطةيةك ِرازي بَي مودير ناحيةيةك بضَي بةو ثلة و 
كالؤريؤس ثؤستة، ضونكة بةشَيكي زؤريان ئةوانةي يةكةي ئيداريان بةِرَيوةبةردووة و خاوةن بِروانامةي بة

و ماستةر، دكتؤران، ِرةنطة شوَينةكان ثَيي ِرازي نةبن بؤية ثَيمواية ئةو ئةركة ئةجنومةني وةزيران لة 
ئةستؤي بطرَي، شوَينةكانيان بؤ دياري بكات كة بطوجنَي لةطةَل ثلة و ثؤسيت ئةو بةِرَيوةبةر و قاميقام و 

 ثارَيزطارانة، زؤر سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /نفائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئةطةر ِروونكردنةوةيةكتان هةية، فةرموو.
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 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان /بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 لةسةر ثَيشنيازي بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان بةم شَيوةية ماددةكة دادةِرَيذينةوة:

ِراوَيذكار وسةرووتر( لة دامةزراوة دةستوورييةكاني دامةزراندن لةوةزيفةكاني )بةِرَيوةبةري طشيت و يةكةم/
 هةرَيمي كوردستان ِرادةطريَيت مةطةر تةنها لةو كاتةي ثلةي ضؤَل هةبَيت.

لة بِرطةي دووةم ثَيشنيازيان كرد كة بةِرازيبووني ئةو شوَينةي بؤي دةطوازرَيتةوة هةَلطريَيت، ئَيمة 
 ة.ية كة ئةو عيبارةية هةَلبطريَيت، هيض كَيشةمان نييحكومةت هيض مانعَيكمان ني

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 (، فةرموو.15بةَلَي زؤر سوثاس، ماددةي )
 بةِرَيز زياد جبار حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 :(15ماددةي )

 يةكةم/ 
ي لة ضوارضَيوةي ِرَيكخستنةوةى بواري بانكي لة هةرَيم بة ئةليكزؤني وةزارةتي دارايي و ئابوور -1

كردني خزمةتطوزاريية بانكييةكان ئةذمارَيكي تايبةت دةكاتةوة بؤ هةر مووضةخؤر و 
سوودمةندَيك لة بودجةي طشيت لة ثَيناو زامن كردني ثاراستين طشت شايستة داراييةكان بة 

 انيشةوة.شايستة داراييةكاني خةرج نةكراوةك

ضؤنيةتي كردنةوةي ئةو ئةذمَيرة، سوود وةرطرتين مووضةخؤر، سوودمةند لة ئةذمَيرةكة بة  -2
ِرَينماييةكي دارايي ِرَيك دةخرَيت لةاليةن وةزارةتي دارايي و ئابوورييةوة دةردةضَيت لةبةر 

 ِرؤشنايي بِرطةي يةكةمي يةكي ئةم ماددةية.

ي كة بة فيعلي لة خةرجييةكان دةطةِرَيتةوة لة دةرةجنامي لةبةر ِرؤشنايي ئةو بِرة ثارةية دووةم/
جَيبةجَي كردني ئةم ياساية دةبَيت ئةجنومةني وةزيران ئةولةويةت بدات بة ثَيداضوونةوة بة كةمزين 
مووضةي خانةنشيين لة هةرَيم بة ئاراستةي زيادكردن بةِرةضاوكردني بذَيوي و طوزةراني ئةو كةسانةي كة 

 خانةنشيين وةردةطرن، سوثاس. كةمزين مووضةي
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

  بةَلَي هةر بةِرَيزَيك دةيةوَي لةبارةي ئةم ماددةيةوة قسة بكات، بةِرَيزان:
، كاك مةم، كاك مةال احسان، كاك ادريس، كاك بهجت، حسيبة خان، كاك حكمت، كاك ثَيشةوا، كاك حمسن

، د.رَيبوار، مامؤستا جيهاد، ليزا خان، د. زَيدان، كاك بذار، طوَلستان خان، طوليزار خان، كاك زانا، رؤذان خان
د. طةالوَيذ، مامؤستا عبدالستار، كاك علي، د. هةورامان، كاك بةَلني، كاك باآلنبو، رؤذان خان، ئاشنا خان، 

، كاك عثمانستان خان، كاك كاك جالل، روثاك خان، كاك لقمان، كاك شةمؤل، كاك هاورَي، سةيا خان، طوَل
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دابان، كاك طؤران، د. شايان، د. حمي الدين، د. شَيركؤ، كاك سيثان، د. امساعيل، كاك ابوبكر، بدرية خان، 
 فةرموو كاك باآلنبؤ.مذدة خان، كاك سريوان، كاك مةم، كاك كاوة، هلز خان، سةرضنار خان، شادي خان، 

 
 بةِرَيز باالنبؤ حممد علي:

 ؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز سةر
( بِرطةي يةكةم دةَلَي وةزارةتي دارايي و 15زؤر سوثاس، دةستتان خؤش بَي، من دةمةوَي لةسةر ماددةي )

ئابووري لة ضوارضيوةي ِرَيكخستنةوةي بواري بانكي، ديارة بةداخةوة من دةيَلَيم خةَلك سيقةي بةوة 
بة خاَلَيكي زياد دةزامن كة ئةطةر حكومةت نةماوة كة ثارة لة بانقةكاني حكومةت دا دابنَيت، من ئةوة 

 بَيت لةم بوارة مةصروف بكات بؤ ئةوةي هةر ضؤنَيك بكرَي ثارة لةم بانقانة داناندرَي، سوثاستان دةكةم.
 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةرموو.ئةوة كردنةوةي ذمَيرةي حيسابي ية، رةقةمي حيسابي ية كاك باالنبؤ، د.شَيركؤ، ف
 :مصطفىبةِرَيز شَيركؤ جودت 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( كة باس لةوة دةكات )وةزارةتي دارايي و ئابووري لة ضوارضَيوةي 1( يةكةم )15سةبارةت بة ماددةي )

ِرَيكخستنةوةى بواري بانكي لة هةرَيم بة ئةليكزؤني كردني خزمةتطوزارييةكان( ئةوةي بؤ ئيزافة بكرَيت 
 يدا كة )بةتايبةت ثلة بةرزكردنةوة و ثاشةكةوتكردني مووضة( واتا ئةوة ِرةضاو بكات.لة كؤتاي

دووةم كة باس لةوة دةكات )لةبةر ِرؤشنايي ئةو بِرة ثارةيةي كة بة فيعلي دةطةِرَيتةوة( ئةوةي بؤ ئيزافة 
ة و حقوقي بكرَي كة شَيوازي )مقاصة( واتا لة بري خسنت واتا حقوقي حكومةت كة لةالي فةرمانبةر

%ي بةوة دةِروات، لة 60فةرمانبةر كة لةالي حكومةتة لة يةك دةربكرَي، ئَيمة حيسامبان كردووة زياتر لة 
%ةكةي كة دةمَينَيتةوة مانطانة بِرَيكي خبرَيتة سةر ئةو حيسابة بانقييةي كة دةكرَيتةوة، ئيزافةتةن 40

( هةزار دينار مانطانة كةمز نةبَيت، 400يين لة )بؤ يةعين دووةم ببَيتة خاَلَيكي تر، كة كةمزين خانةنش
سَيهةمي بؤ ئيزافة بكرَي واتا يةكةم و دووهةم سَيهةمي بؤ ئيزافة بكرَي كة خانةنشيين بؤ كةمئةندامان 

 ( هةزار دينار، زؤر سوثاس. 250زياد بكرَي بؤيان بكرَيت بة )
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 سوثاس، ِروثاك خان، فةرموو. بةَلَي زؤر
 بةِرَيز ِروثاك أمحد رمحان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( من ثَيشنيار دةكةم ئةو مووضة 1ديارة ئةو ماددةية باسي ئةذمَيري بانكي كردووة لة ماددةي يةكةم )

ر بتوانَي بة سَي قؤنا  مووضةخؤ ،ثاشةكةوت كراوانةي مووضةخؤران خبرَيتة سةر ئةو ئةذمَيرة بانكيية
ئةم ثارةية سةحب بكات، واتا ِرايبكَيشَيت، لة مةسةلةي )مقاصة( لةبةر يةكخسنت ثشتطريي لة قسةكاني 
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( هةزار 400د.شَيركؤ دةكةم و هةروةها لة بِرطةي دووةم كةمزين مووضةي خانةنشيين كةمز نةبَي لة )
َيبةجَي كردني ئةم ياساية هةر بِرة هاوشَيوةي بةغداي لَي بكرَي، بِرطةيةك زياد بكرَي لة ئةجنامي ج

ثارةيةك كة دةطةِرَيتةوة بؤ حكومةت دةبَي خبرَيتة سةر كةمزين مووضةي خانةنةنشيين وةكو لة ثَيشز 
 ( هةزار كةمز نةبَيت، زؤر سوثاس.400ئاماذةم ثَيكرد كة لة )

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 ةرموو.بةَلَي سوثاس، ليزا خان، ف
 بةِرَيز ليزا فلك الدين صابر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( فةقةرةيةك زياد بكرَيت سةبارةت بةو قةرزانةي كة هي 15ثَيشنيار دةكةم لةم ماددةيةدا لة ماددةي )

داويةتي بةو كةسانة و ماوةي  2011و  2007كؤمةَلَيك بازرطان و كؤمثانيان حكومةت لة نَيوان ساآلني 
نةوةي ئةو قةرزانةش تَيثةِريوة، هةروةها ئةو قةرزانة بةرامبةر بة هةندَيك ضؤن بَلَيي بةرامبةر ياسايي دا

سوودي ساآلنة دراوة بةو كةسانة، هةروةها بةرامبةر رةهن دراوة ماوةكةش بةسةرضووة نةيانداوةتةوة، 
ةسانة كة ئةو ثارةية ثَيشنياز دةكةم كة لةم ماددةية زياد بكرَي، موودةيةكيان بؤ دابنرَي بؤ ئةو ك

بطةِرَيننةوة بؤ حكومةت ماوةكةش سَي مانط بَي، هةروةها هةر بؤ بةرضاوِرووني جةنابتان لة ئَيستادا 
( مليار 800ش تَيثةِري قةرزةكة ئَيستا طةيشتووة بة زياتر لة )2019ي ساَلي 31/12بةتايبةتي كة 

اس لة ضاكسازي دةكةين با بة عةدالةتانة ئةو دينار بؤية ثَيشنياز دةكةم ئةو بِرطةية زياد بكرَي كة ب
 ضاكسازيانة بكرَيت، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 سوثاس، مامؤستا جيهاد، فةرموو.
 بةِرَيز جيهاد حسن إبراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 قسةكاني من كرا و ثشتطريي ليزا خاني دكةم، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس ز د.ِرَيوازبةِرَي

 بةَلَي زؤر سوثاس، كاك حمسن، فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيز حمسن حسني 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
خاال يةكي و دووَي ظةكرنا هةذمارةكا بانقي بؤ فةرمانبةرَين هةرَيمَي كارةكَي زؤر زؤر باشة، بةآلم نة بةس 

كو حوكمةتيش ثارةي لة خةلكي هةي، يةعين ظ خةلكي ثارةي كارةبا خةلكي ثارةي لة حوكمةتَيية بةل
ثارةي ئاو نةداية، ثَيشنيار دةكةم حكومةتي هةرَيم لةسةر ئةركي خؤ كارتةكا بانقي بؤ فةرمانبةرَين 
حكومةت ضَي كاتن برَيكا ثارة خةلكي مال حكومةتَي كرَي ئاظَي و كرَييا هةر شتةك كو سةر ملي وان 
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( 120و ئةز ثَيشنيار دكةم خاال دووَي كو ئةو ثارةي ظَي حوكمةتَي كةمزين خانةنشني كو)مابَيتةوة، دو
هةزارن زَيدة بنب، سةرةِراي هةندَي بَيتة كرن كو ئةو دةرضوويت زانكؤ كو ضةندين ساَلة نةهاتينة 

ك طةجني دي وةآلتي دامةزراندن ِرَيذةيةك بة هةندةك ِرَينماييا ِرَيذةيةك ذ وان بَينة دامةزراندن بؤ هةندَي
ئومَيد بة ئايندةي خؤ هةبينت، هَيدي هَيدي ذي كؤض كردنا طةجنان ظَي وةآلتي بَيتة بنرِب كرن، زؤر 

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

 بةَلَي زؤر سوثاس، مامؤستا عبدالستار، فةرموو.
 بةِرَيز عبدالستار جميد قادر:

 ةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكي ث
( خاَلي يةكةم هةر لة بِرطةي يةكةم دا ئةوةي كة دةقةكةي نووسراوة تةنها ئةو 15سةبارةت بة ماددةي )

ئيزافةي دةكةم بووترَي )بةشايستة دارايية خةرج نةكراوةكانيشةوة و ثاشةكةوتي مووضةش دةخرَيتة سةر 
ا تةبعةن ئةوة دةخةمة نَيوان ئةوةي يةعين ئةو ئةذمَيرة تايبةتة( تةنها ئةوةندة، دووةم لة خاَلي )دووةم(د

كة دةَلَي )لةبةر ِرؤشنايي ئةو بِرة ثارةي بة فيعلي لة خةرجييةكان دةطةِرَيتةوة لة دةرةجنامي ئةم ياساية 
( هةزار دينار كةمز نةبَي( و بؤ 400دةطاتة خانةنشني لة هةرَيم، لةوَيدا نووسيومة )بةشَيوةيةك كة لة )

ي كة كاك د.شَيركؤ جودت باسي كرد، ِروثاك خانيش باسي كرد، من ثشتطرييان دةكةم ئةو مةقاصة و ئةوة
( 250وَيِراي ئةوةي كة منيش لةطةَل ئةوةم كة كةمئةنداميش هةوَل بدةين مووضةكةي بطةيةنرَي بة )

 هةزار، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 موو.بةَلَي زؤر سوثاس، سةيا خان، فةر
 بةِرَيز سلمس فاتح توفيق:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بَيطومان ئةو ماددة يةكَيكة لةو بةشانةي كة لة ناو ثرؤذة ياساكةدا هةية، ِراستة ئةذمَيري تايبةتي يةكَيكة 
لةو كارة باشانةي كة لة ثرؤذة ياساكةدا زامين مووضةي مووضةخؤران دةكات بةتايبةتيش ئةم بِرطةية 

بؤ مووضة ثاشةكةوت كراوةكانة، بةآلم ئةذمَيري تايبةت ئةطةر ئَيمة نةزانني بؤضي  ثَيمواية
بةكاردةهَينرَيت لة ئايندةدا؟ ئةوا بَيطومان باشزة ئةطةر بزانني، ثشتيواني قسةكاني كاك حمسن دةكةم كة 

ثَيويست دةكات ئةو ثَيويست دةكات ئَيمة بة ياسا دياري بكةين يةكَيك لة بِرطةكان ئاماذةي ثَي بكةين كة 
قةرزانةي كة هاووآلتي لةالي حكومةت هةيةتي بتوانَيت ثَيي بداتةوة، وةكو قةرزي نيشتةجَيبوون هةروةها 
سلفةي عةقار و سلفةي زةواج هةروةها ثارةي ئاو و كارةبا كة خةَلك ئةمةلَيكي طةورةي زؤر زؤر هةية بة 

(دا كة 15لَي وةربطرَي، لة برطةي دووةمي ماددةي ) ثاشةكةوتةكةي تةنها بتوانَي لةم ِرَيطةيةوة سوودي
باسي كةمزين مووضةي خانةنشيين دةكات، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان ثَيويست دةكات ئَيمة ضؤن ذمارة 
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دادةنَيني بؤ دابينكردني مووضةي ثلة باآلكان لةطةَل ئةوةشدا ئَيمة ئةطةر مبانةوَي كارَيكي باش 
ت كةمزين مووضة دياري بكةين، ثشتيواني لة هةموو ئةو بةِرَيزانة دةكةم كة بةِرَيوةببةين ثَيويست دةكا
 ( هةزار دياري دةكةن و زؤر سوثاس.400( هةزار كةمز نةبَي لة )400دياريكردني ئةو مووضةي )

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 بةَلَي زؤر سوثاس، مذدة خان، فةرموو.
 حممد: بةِرَيز مذدة حممود

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( بِرطةي دووةم ثَيشنياز دةكةم بة حوكمي ئةوةي كة بةشَيكي زؤر هاووآلتياني هةرَيم 15لة ماددةي )

( هةزار دينار ئةو بِرة كةمزين 500كرَينشينن  و هيض بيمةيةكي تةندروستيشيان نية، داوا دةكةم )
هةزار دينار دياري بكرَيت، هةروةها فةترةيةكي زةمةنيش ( 500ِرَيذةي مووضة بَيت، كةمزين ِرَيذة )

دياري بكرَي لةبةر ئةوةي لةم بِرطةيةدا هيض فةترةيةك دياري نةكراوة، خوا دةزاني ساَلَيكي ديكةية، دوو 
ساَلي ديكةية، سبةييَن ية، يةعين ض كاتَيكة؟ ثَيويستة بةرثرساني حكومةت وةآلمي ئةوةمان بدةنةوة ئايا 

 كاتَيك دا دةبَيت؟ دةستتان خؤش بَيت. ئةوة لة ض
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي زؤر سوثاس، كاك بهجت، فةرموو.
 بةِرَيز بهجت علي إبراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نا كاري ( يةكةم خاال ئَيكَي ظة كردنا حيسابَيت بانقي كارةكي زؤر باشة، ِرَيكخست15سةبارةت ماددةي )

بانقَي ذي، بةس داخازا ِروونكردنةوةيةكيش وةزيرَي ثةيوةنديدار بةِرَيز وةزيري دارايي و ئابووري دكةم، 
بؤ مة شَيوَي ئةذمار كردنا دانا كوذمَي ثارة كو دَيتة دان دةبي ض ِرةنط بينت؟ يةعين ئةوة مةتلةبةكة لة 

با ثَي دات؟ ئةطةر ِروونكردنةوةيةكي بةِرَيز دةظ هةمي خةلكي، ئايا حةقي ئاظَي ثَي بدات؟ حةقي كارة
 جةنابي وةزيري بداتة مة، مةمنون دةبني، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي زؤر سوثاس، طوليزار خان، فةرموو.
 بةِرَيز طوليزار رشيد حاجي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( نةطةلة ِروونة لة دةظ من حةزم كرد د.ظاآلي بؤمان ِروونكردنةوةيةك 1( لة يةكةم فةقةرة )15لة ماددا )

( ضونكة مومكينة ظة تةعتيال 459كردبا، ئايا ئةظ ماددةية تةعارووز ناكات دطةل قانونا عقوباتا ماددا )
 ماددا ظَي بكاتن، ِروونكردنةوةيةك بؤمة حةزَيت كرد تةوزحيَيك كردبا د. ظاآل، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس وازبةِرَيز د.ِرَي
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 بةَلَي زؤر سوثاس، كاك مةم، فةرموو.
 بةِرَيز مةم أسكندر مةم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
جَيي كردنا ظَي ماددا لةو ثرؤذة كارَيكي طةلة طرنطة ئَيمة دةخاتة ذَير بةرثرسياريةتا طةورةي ياسايي، 

مووضةية كو الي حوكمةتة نافةوتَيت، ئاخافتيَن مة  ثشزاستيةكي بؤ خةلكي ثةيدابينت كو ثاشةكةوتة،
 لةاليةن هةظاآلن هاتنة كرن، ثشتطرييا ثَيشنيارا ليزا خانيشي دكةم، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي زؤر سوثاس، كاك سيثان، فةرموو.
 بةِرَيز سيثان سامل حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( يةكةم دظَيت ئاماذة ثَي بدةم ظة كردنا حيسابا بانقي ض طةرةنتييةك نينة ئةطةر 15ةي ماددةي )دةربار
ئةو ثارة ثاشةكةوت كردية فةرمانبةر لة ناو حيسابا بانقي نةهَيتة جَيطري كرن ئةو ثارةي ثاشةكةوت كرية 

انقي طرنطيا خؤ نابيت و هيض خانةنشينا لة ناظا حيسابا بانقيَي نةيَيتة جَيطري كرن، ظة كردنا حيسابا ب
ئومَيدَيك بؤ فةرمانبةر و خانةنشينان هةرَيما كوردستاني ناظةطرينت ذ بؤ يةكي بشَين ئةظ ثاشكةفيت كو ذ 
الي حكومةتة ساآلني دةربازبوو لَيهاتية دةرَي دَيتة زبراندن، لةورا ثَيشنيار دةكةم ئةظ خالة ِرةنطي بيت، 

ان ئةلكزؤنيا وةرطرتن يان حيسابا بانقيا كو بؤ فةرمانبةر و خانةنشني دطةل دةركردنا ذمارةكي تايبةت ي
دا دَيتة ديار كرن سةرجةم ثارةي ثاشةكةفت كري دَيتة دةستنيشان كرن هةروةسا فةرمانبةر و خانةنشني 
ذ وي ثارة كو هةي دةستنيشان كرن كو حةقي وية دضية سةر حيسابا وي بشَين ثارةي رسوماتا دةولةتي 

ةيةكي طشيت ثَي بدةن، هةروةسا ِريذةيةك كو ثارة بَيتة دياري كرن ئةويش دشَين لة ِرَينمايي بةشَيو
ئةجنومةني وةزيران بَيتة ديار كرن، ِرَيذةيةك كو ثارةي بَيتة ضاشةكةفت كري، ثشيت كو ثارةي رسوماتا 

ةندَي ثَيشنيار دةكةم كو ( ئةوَي ض15( لة ماددا )2دةولةتي ثَي بَينة دان هةي بَيتة وةرطرتن، لة خاآل )
ئةظ ثارَي ضاكسازيا بة ناظَي وَي ثرؤذة دَيتة طةِراندن ذ بؤ حكومةتَي كةمزين خانةنشينيا مةدةني ببيتة 

( هةزار دينار، ذ بؤ يةكي خانةنشينني هةرَيما كوردستاني دَلنيا بن كو ذ ئةندام بَيتة ضاكسازيَي ئةو 500)
َلنيا بيت كو ثرؤذةي ضاكسازيَي بؤ بةرذةوةنديا وية بةرذةوةنديا وان ذ لة ناظا ثرؤذةي ضاكسازيدا خةلك د

 فةرمانبةر دةبيت كو بهَين زَيدة كرن، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي زؤر سوثاس، كاك دابان، فةرموو.
 بةِرَيز دابان حممد حسني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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( ثرسيارَيك لة بةِرَيزان ئةجنومةني وةزيران دةكةم ِرَيكخستنةوةي بواري 1( ذمارة )15) لةسةر ماددةي
بانكي لة هةرَيم بة ئةليكزؤني كردني خزمةتطوزاريةكان، لَيرة هيض سةقفَيكي زةمةني دياري نةكراوة كة 

ردا ئةوة دةكرَي؟ ئةوة بةشَيكة لة هَيَلة طشتييةكاني بةرنامةي كابينةي حكومةت لة ماوةي ضةندَيكي ت
مةبةست لة شايستة دارايية خةرج نةكراوةكان ئايا ثاشةكةوتي مووضةية يان نا؟ ئةطةر ئةوة بؤ 
ثاشةكةوتي مووضةية لَيرة لةطةَل ِرةئي ئةو برادةرانة دام كاك د.شَيركؤ و ئةوان كة بتوانرَي )مةقاصة(ي 

كةم ئةندامان يان خاوةن ثَيداويستيية  ثَي بكرَي، سةبارةت بة خاَلي دووةم داواكارم كة لَيرةش دا
 تايبةتةكان جَيي بكرَيتةوة، سوثاس بؤ بةِرَيزان.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي زؤر سوثاس، رةقةمي ماددةكة بَلَي كاك ئومَيد ئينجا، فةرموو.
 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( بِرطةي ثَينجةم ليذنة تايبةةةندةكاني ثةرلةمان لةسةر ئةو ثرؤذةية شةش 30حوكمي ماددة ) بة ثَيي

ليذنة كؤبوونةوةي كردووة ِراثؤرتي لةبةر دةستمانة نزيكي سَي بةشي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان لةو 
طفتوطؤي لةسةر  ( كة ئَيستا ئَيمة15ِراثؤرتة بةشداريان كردووة، كةمزين سةرنج لةسةر ماددةي )

دةكةين، ئةو طفتوطؤ وئةو سةرنج و تَيبينيانةي هةبووة لة ليذنة تايبةةةندةكان كة كراية ئَيستاش سَي 
بةشي ئةنداماني ثةرلةمان ناوي خؤيان نووسيوة ديسان جارَيكي تر طفتوطؤي دةكةين، ئةوةمشان لةبةر 

ة بة ِرَيككةوتين ليذنةي تايبةةةندي ثةرلةمان ضاو بَي ئةو ماددةية لة دواي طةيشتين ثرؤذةكة ئيزافة بوو
لةطةَل حكومةت ئةو ِرَيككةوتنة كراوة ئةو ماددةية بة ِرَيككةوتن بةشدار بووة، ئةطةر ثرؤذةكة لةطةَل 
حكومةت دا بَي و كة لة ئةجنومةني وةزيران بة كؤي دةنط ثةسةند كرا، دواي ثةسةند كردنةكةش 

 رايةوة بؤ بةرضاو ِروونيتان، زؤر سوثاس.جارَيكي بة ِرَيككةوتن ئةوة دان
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

بةَلَي دروستة، بةشَيكي زؤري ئةنداماني ثةرلةمان واذوويان لةسةر ِراثؤرتةكة هةية خؤي زؤر باشزة لة 
ياتر شوَين بطرَي، بةآلم ليذنة قسة بكرَي ِرةنطة ئينسان قسةكاني زياتر لةطةَل ِرفيقةكاني طفتوطؤ بكات، ز

ئَيمة هيض ماددةيةكي ثةيِرةوميان لةبةر دةست دا نية، بَلَي ئةطةر ئيمزاي لةسةر ِراثؤرتَيك كرد بؤية نية 
سَيدةري، طرنط ئةوةية  عثمانقسة بكات، بةِراسيت بريا ماددةيةكي وا لة ناو ثةيِرةوةكةدا هةبواية، كاك 

 واذووي لةسةر كردووة، فةرموو.ثَيضةوانةي ئةوة نةووترَي كة ئينسان 
 كريم سوارة: عثمانبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة بِرطةي يةك يةكةم بةم شَيوةية كردنةوةي رةقةم حيسابييةكة لةسةر حيسابي حكومةت بَي، نةك 

ي ئاو و كارةبا لةسةر فةرمانبةران خؤيان، هةروةها فةرمانبةر بتوانَي لةو ثارةي ئةو قةرزة كة بتوانَي ثارة
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و هةروةها زةريبة قةرزة بضووكةكاني تريش بتوانَي بداتةوة، هةروةها بؤ بِرطةي دووةميش ئةوةي بؤ 
( هةزار دينار و هةروةها دةرضوواني زانكؤ و 400خانةنشيين كة باس دةكرَي كةمزين بكرَي بة )

ني ليزا خان  و هةروةها سةيا ثةميانطةكانيش بتوانن سوودمةند بن لة بةشَيكي و ثشتيواني لة قسةكا
 خانيش دةكةم.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

بةَلَي زؤر سوثاس، بةشَيكي زؤري ئةو قسانة دووبارةنن بة طوَيرةي ثةيِرةوي ناوخؤ ئةندام نابَي قسةي 
ريي دةكةم بؤ طةِرانةوةي ئةندامي ثَيش خؤي دووبارة بكاتةوة، تةنها دةتوانَي بَلَي لةو بابةتانةدا ثشتط

( هةزارة دةكةن 400وةخت، بؤ ثابةندبوون بة ثةيِرةوي ناوخؤش، هةموو ئةو بةِرَيزانةي باسي ئةو )
تةنها بةسة بَلَين لةو بابةتة ثشتطريي دةكةين كة باسي مةقاصة دةكةن بَلَين لة بابةتي مةقاصة ثشتطريي 

 كردني دروسيت ثةيِرةويش دا، كاك حكمت، فةرموو. دةكةين، وةخت زياتر دةطةِرَيتةوة و بؤ جَيبةجَي
 بةِرَيز حكمت حممد عبو زيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
قسةي من كو دةمويست باسي بكةن حةمي هاتة طؤتن، منيش ثَي باشة هةم خةلكي قةرزي لة حوكمةتَي 

خان و كاك حمسن دكةم،  هةي هةم حوكمةت ظ خةلكي هةي يةعين ئالوطؤر تَيدا بَيتة كرن، ثشتطرييا ليزا
 زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي زؤر سوثاس، كاك عبدالسالم، فةرموو.
 :بةِرَيز سالم عبداهلل حسن

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 قسةكامن كران، ثشتطريي لة بؤضوونةكاني كاك جالل حممد دةكةم.

 سةرؤكي ثةرلةمان:ن/ فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي زؤر سوثاس، د.حمي الدين، فةرموو.
 بةِرَيز حمي الدين حسن يوسف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( هةزارةكةي كةمزين مووضةي 400لة بارةي مةقاصةكة من ثشتطريي د.شَيركؤ دةكةم لة بارةي )

ة بارةي خاوةن ثَيداويستيية سَيدةري و د.شَيركؤ دةكةم، هةروةها ل عثمانخانةنشني، ثشتطريي كاك 
 ( هةزار دينار بَي، زؤر سوثاس.250تايبةتييةكانيش ثشتطريي ئةوة دةكةم كة )

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي زؤر سوثاس، كاك علي حةمة صاحل، فةرموو.
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 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 .بة ناوي خواي طةورة
 ني كوردستان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما

 ِرَيكخستنةوةم هةية بؤ دةوَلةمةندطة، من هةندَي سةرنج وتَيبيين وتةبعةن ئةم ماددة ماددةيةكي طرن
كردني ماددةكة، يةكةم كة دةَلَي )كؤي شايستة داراييةكاني فةرمانبةران لة ذمَيرةيةك دا دياري دةكرَيت، 

ووضة با بةو ناوةوة بَلَيني لة ذمَيرةيةك دا كةواتة ئةوة قؤناغي يةكةم لة ذمَيرةيةك دا ثاشةكةوتي م
دياري دةكرَيت، قؤناغي دووةم وةزارةتي دارايي ِرَينمايي دةردةكات بؤ شَيوازي مامةَلة كردن لةطةَل ئةو 
ثارانةي لةم ذمَيرةدان، واتا ئةو ثارانةي لةو ثاشةكةوتةدان كة ئَيمة داواكارين و ثَيويستة ئةوةي كة 

ت ئةم ثاشةكةوتة بةكار بهَييَن بؤ دانةوةي قةرزةكةي، خاَلي سَييةم من ثَيشنيازي فةرمانبةران بتوانَي
جَيطري كردني دةكةم بةم فؤرمة ثاش باش بووني دؤخةكة و ِرَيككةوتن لةطةَل عرياق دا بة ِرَيذة، واتا ئةو 

ذةكي ثاشةكةوتي دوو ثَيشةكي ية، ثاش باشبووني دؤخةكة و بة ِرَيككةوتن لةطةَل عرياق دا بةشَيوةي ِري
فةرمانبةران بدرَيتةوة، خاَلي ديكة يةكَي لة طرفتةكاني حكومةت بةردةوام موناقةشةمان كردووة ئةوة 
بووة يان موناقةشة كراوة، من لةو كؤبوونةوة نةبووم كة كراوة، ثارة نية بؤ ئةوةي ثاشةكةوت بدرَيتةوة 

دةتوانني ثارةيةكي ئَيجطار باش ثةيدا بكةين بؤ يان خانةنشيين زياد بكرَيت، من دوو ثَيشنيازم هةية كة 
ذمارةي ئةو كؤمثانيا و ئةو كةسانةي كة لة دةرةوةي وادةي  ئةوةي ئةو خانةنشينية بدرَيتةوة، يةكةم/

ياساييان تةواو بووة و قةرزاري حكومةتن ثَيويستة لة ماوةي سَي مانط دا بة ثَيداضوونةوة بة 
( مليؤن 50مةبةستمة جَيطري بكرَي ضونكة هةندَي خةَلك بؤ منونة )ِرةهنةكانيش كة كراوة، ئةم نةصة 

دؤالري بة قةرز دابردووة زةوييةكي داناوة بايي دوو مليؤن دؤالرة، ءةو رةهنانة ثَيداضوونةوةي بؤ بكرَيت، 
ئةم قةرزانة وةربطريَيتةوة لةطةَل ئةوةي سةدان مليار دينار خةَلكَيك هةية قةرزاري باجة ياخود 

وةيةكي ناياسايي لَيي وةرطرياوة ئةم دووانة وةربطريَيتةوة بة وةرطرتنةوةي ئةوانة بة دَلنياييةوة هةم بةشَي
 دةتوانني مووضةي خانةنشيين باش بكةين و دؤخةكةش طؤِرانكاري ثَي بكةين.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 سوثاس، كاك هاوِرَي، فةرموو.
 حممد: اءبنبةِرَيز هاوِرَي 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( لةبةر ِرؤشنايي ئةو بِرة ثارةيةي كة بة فيعلي لة خةرجييةكان دةطةِرَيتةوة 2( بِرطةي )15لة ماددةي )

لة دةرةجنامي جَيبةجَي كردني ئةم ياساية، هةَلبةتة نامةوَي كامل بيخوَينمةوة، ئةو داهاتةي كة 
يةتةي كة لة ناو ثةرلةمان و ثةرلةمانتاران دروست بوو و كاركرا بؤ دةطةِرَيتةوة هةندَيكي لةبةر ئةو روح
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ئةوةي كة خانةنشيين ثلة باآلكان كةم بكرَيتةوة و هةندَيكمان كة بِريارمان داوة ئةسَلةن خانةنشني نةبني 
 هةَلبةتة لة سؤنطةي هةست كردن بة بةرثرسيارَييت و طةِرانةوةي داهات بؤ ئةو خةزَينةية، لةطةَل ئةوة

من ثَيشنيار دةكةم لةبةر ئةوةي جةخت نةكراوةتةوة، بِرطةيةك زياد بكرَي بؤ جةخت كردنةوة، جةخت 
 كردنةوةكة بةم شَيوازة:

( هةزار 400خاَلي يةكةم/ لةو داهاتةي دةطةِرَيتةوة خانةنشيين فةرمانبةراني ثَي زياد بكرَي، لة بِري )
يةن هةندَيك لة خوشك و برايان كرا بةآلم من ئيزافةم دينار كةمز نةبَيت، ِراستة ئةم ثَيشنيارة لةال

 كردووة بؤ ئةوةي كة بكرَيتة بِرطةيةكي سةربةخؤ.
خاَلي دووةم/ طةِراندنةوةي ئةو قةرزانةي كة فةرمانبةران لةالي حكومةت دا، دواتر خاَلي سَييةم/ 

ي كردني طرَيبةستةكان، ِراستييةكة ئَيمة ثرؤذة ياسايةكمان لة ماوةكاني ثَيشوو هةبوو بؤ هةميشةي
حكومةت وةآلمي ئةوة بوو كة بارطراني دارايي هةية بؤ حكومةت من ثَيشنيار دةكةم خاَلي سَييةم جَي 
بكرَيتةوة بةو شَيوازةي كة ئةو فةرمانبةرانةي طرَيبةسنت لة طةِرانةوةي ئةو داهاتةي كة دةطةِرَيتةوة بؤ 

 هةميشةيي، زؤر سوثاس.خةزَينةي حكومةت ئةو فةرمانبةرانة بكرَين بة 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

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

 بسم اهلل الرمحن الرحيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةظة بكةويتة سةر من ضةند تَيبينيةكيت هةي يا يةكَي خاال يةكَي دا دميا هيكا خالَي ئةز ثَيشنيار دةكةم 
( لة 64بةتايبةت ثاشةكةوتَي مووضةخؤران و عةالواتَيت فةرمانبةران و هةَلوةشاندنا بريارا )

يا حوكمةتَي كو بوية سةبةبَي عةالوات راوةستانديت و بووية سةبةبي مووضةخؤريةشي،  3/2/2016
ظة بَيتة ئيزافة كرن سةر كاركرن ( ئةخريي دمياهي كَي ئة2دوو/ ئةز ثَيشنيار دةكةم فةقةر دووَي ل خاال )

بنةمايَي بة ِرَيكخسنت كو )مقاصة( بة ِرَيكخسنت بؤ شايستَيت دارايي يَيت حكومةتَي ثاشةكةوتا 
فةرمانبةران و ئةظة دمينيت هةيظانة رَيذةيةك بكةويتة سةر ئةذمارا وانا بانقي يةعين ئاليةتا زبراندنَي، 

ينة مووضة خؤرَي خانةنشيين ئيزافةكي ببيتة مووضةي سَي/ فةقةرة سَي وةكي ئةولةويةتَي دةدة
( هةزار كةمز 400خانةنشيين ئو خودان ثَيتظيَيت تايبةت و ثشتطرييا وان دكةم كةمز قاعيدةي كةمز )

 نةبيت، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

 بةَلَي زؤر سوثاس، حسيبة خان، فةرموو.
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 سعيد إبراهيم:بةِرَيز حسيبة 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتطريي راثؤرتي هاوبةش ئةكةم بة زياد كردني سةرجني خاتوو ليزا، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس د.ِرَيواز
 فةرموو كاك ئيدريس.

 :عبوش بةرَيز ادريس امساعيل
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةؤ ثَيشنيار ئةكةم ن ،( برطةي دووةم15ماددةي ) يةةةت  كةةرَي و ئةولةو يةةاد ب اوي ئاسايش و ثَيشمةرطة لَيرة ز
 اني كاك موحسني و ليزا خان ئةكةم، سوثاس.ئةوان بَيت و ثشتطريي قسةك

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس د.ِرَيوازبةِرَي. 
 فةرموو رؤذان خان.

 :علي بةرَيز رؤذان ابراهيم
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نةةَي،  مووضةخؤران بةردةوام ئةو تةةة كر يةَةرة ها شةةةكةر ظ نةةة، دبؤ مةةايَف وا شةةكةفيت و  سةةةر ثا كةةةن  سةةيارة ئة ثر
 تَيبيين من ل سةر وشا زامن كردنة، مة بةرامبةر وي وشة كوردي هةي طةرةنيت، جهَي خؤ بكات.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فائق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
 فةرموو رؤذان خان.
 بةرَيز رؤذان حممد كريم:

 ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤكي 
طةةةي  لةةة بر يةةة  شةةنيارَيكم هة سةةتان، ثَي هةةةرَيمي كورد ديارة ئةو ماددةية دَلنيايةك ئةدات بة مووضة خؤراني 
يةةة  ئةةةو ئةذمَيرة نةةي  سةةت كرد بةةؤ درو نةةةكات  ثةةةر  مةةانط تَي شةةةش  يةكةم خاَلي دووةم كاتَيك دياري بكرَي لة 

تةة كةةاك دك شةةتيواني  طةةةي دووةم ث خةةان لةاليةن وةزارةتي داراييةوة، بؤ بر سةةةيا  شةةتيواني  كةةةم ث شةةَيركؤ ئة ؤر 
كةةةم،  خةةان ئة يةةزا  شةةتطريي ل يةةةك ث نةةي برطة يةةاد كرد بةةة ز سةةةبارةت  ئةكةم بؤ كةمزين مووضة دياري بكرَين 

 سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 فةرموو كاك بةلَين.
 :حاجي ابراهيم بةرَيز بةلَين امساعيل

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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كةةرد سةةيان  عةةةلي با كةةاك  بةةؤ  ،تةمانا ئةكةم ئةنداماني بةرَيز بةديقتةوة طوَييان لةو تَيبينيانةي ليزا خان و 
( مليؤن دؤالرة مةبلةغَيكي 700طةيةك بؤ هَينانةوةي قةرزةكاني حكومةت، كاتَي سةرووي )زياد كردني بِر

خةةةَل نةةدَي  بةةةكاريبَينني، هة خةةةدةمي  ثةةرؤذةي  يةةان  لةةة دة ئةةةتوانني  لةةة زؤرة  نةةة  لةةةوةي بازرطا طةةة  يةةة ج ك هة
شةةرين  بةةؤ نا نةةدةلي و  سةةةلةي طة سةرووي ضل ميليارةوة اليةتي، بةدةيان دةزطا ئيعالمي خستؤتة طةر بؤ مة

يةةةن يةةةكي زؤري ال تةةةن ثارة قةةةرزاري حكومة خةةؤي  ئةةةو  ،كردني ثةرلةمان و حكومةت لة كاتَيكدا  سةةتة  ثَيوي
 شتطريي ليزا خان و كاك عةلي ئةكةم.ة بطةرَيتةوة بؤ حكومةت، ثيكي طشتيثارانة موَل

 :فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان د.ِرَيوازبةِرَيز 
 فةرموو مامؤستا ئةبو بةكر.

 :عبداهلل بةرَيز ابو بةكر عمر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةةمانةوةي بؤ طَيِر نةةة ئة ئةةةو بةرَيزا شةةتطريي  شةةَيركؤ كات ث تةةؤر  سةةة و دك سةةةلةي مةقا بةةؤ مة مسةةان  كةةاك عو  ،
يةةل  جةودةت تةةؤر امساع سةةيثان و دك و كاك موحسني لة دامةزراندني دةرضوواني زانكؤ و ثةميانطاكان و كاك 

يةةةكانو روثاك خان و تةنيا ئةو بِر ضةةة  ،طةية زياد بكرَي لة دواي شايستة داراي شةةةكةوتي موو بةةةت ثا بةةة تاي
 ( مووضةي فةرمانبةران ثاشةكةوت كراوة.2016-2-3( لة )64كة بةبرياري ذمارة )

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازةِرَيز ب
 فةرموو كاك ثَيشةوا.

 :طاهر مصطفىبةرَيز ثَيشةوا 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئاماجني ثرؤذة ياساكة و تةواوي ماددةكة كةمكردنةوة يان بةربةست دانانة لةبةردةم طةندةلي، هةرجؤرَيك 
يةةة يكراوة و كَي كردوويةتي طرنط ني طةةرنط ئةوة سةةةري يبةنة،  هةةةولي ضارة هةةةموومان  سةةةر بة يةةةتي ضارة

سةةةر  شةةتانة ضارة ئةةةو  مةةة  ثةةَيش ئَي تةةر  سةةي  بةةؤ كة نةةةوة  فةةةت نةهَيلي ئةةةدةين دةر ئةو ثرسة بكةين، هةوليش 
كةةةميان  سةةةري، ية يةةة لة يةةنم هة يةةة تَيب بةةةت هة سةةَي با بةةَي،  خةةؤش  بكات، هةر كةس ثَيش ئَيمةكردي دةسيت 

سةةراوة مةسةلةي خانةنشيين و ثاشةكةوتي مووضة سةةتة نوو تةةةوة، را ضةةؤن ئةدرَي يةةة  ي فةرمانبةران، وازيح ن
ئةةةكرَي يةةاري  بةةة  ،زامني بكرَي، بةس ضؤن بدرَيتةوة؟ بة رَيذةي مانطانة يان وادةيةك د يةةايي  ئةةةوةي دَلن بةةؤ 

كةةةم و  شةةيت ئة بةةَي ثالث سةةت  هةةات بةدة ئةةةوةي دا فةرمانبةران بدرَي، لةبارةي ئةوةي كاك عةلي باسي كرد بؤ 
تةةووة و ليزا خانيش ، هةندَي دةوَلةمةندي قةرزار هةن ثَيويستة ئةو ثارانة بدةنةوة لة حكومةت وةريان طر

كةةةي ) ضةةووة و نزي سةةةر  يةةان بة نةةة و وادة سةةايي اليا ئةةةبَي 800بة شَيوةي نايا نةةدووة،  يةةؤن دؤالري تَيثةرا ( مل
يةَةذة كةةةمزين ر شةةيت بطةرَيندرَيتةوة بؤ حكومةت و بةكاري نةهَينن بؤ شيت تر، مةسةلةي  ضةةةية ثاَلث ي موو

هةموو ئةو هاورَييانة ئةكةم داواي بةرز كردنةوةي مووضةي خانةنشيين ئةكةن زؤر ثَيويستة، هيوادارم بة 
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بةةةو  مةةة  ضةةةيان كة سةةانةي موو تةةة، ئةوكة لةةةو بابة بةةن  سةةتكراوة   يةةران، دة مةةةني وةز جدي وةرطريي لة ئةجنو
 ثةري توانا هةوَلدةن مووضةيان بةرز بكرَيتةوة، سوثاس.

 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 فةرموو كاك سريوان.
 :حممد بةرَيز سريوان فرج

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةة  شةةية ئَي يةَةي دَلخؤ تةةةوة، ج بةةةرز بَي ئةو هةموو هةوَلة و بةرنامة دارَيذية هي ئةوةية ئاسيت بذَيوي خةَلك 

ئةةةزانني بود كةةةنارَيك  شةةةو  يةةوة  شةةتووينةتة ن يةةةواطةي شةةوَينَيك وا كةةو  مةةةتَيك وة هةةةموو حكو  ئةةةو ،جةةةي 
ئةةةو  يةةوادارم  كةةةي، ه نةةة ب ثةةَي ثي تةةري  شةةوَيين  ئةةةوةي  بةةؤ  بودجةية دياري كراوة، ئةبَي لة شوَييَن هةَليبطري 

لةةة رؤذ بِر مةةن  بةةَي،  يين ناياسايية ببَيتة هؤكارَيك بؤ ئةوةي بذَيوي خانةنشينان كة ئةضنة تةمةنةوة زياتر 
تةةة )500يَب بة)داواي ئةوةم كرد ب يةةة ببَي ضةةوومن ئةوة سةةيت بؤ شةةةو ئا تةةة  شةةزامن 700( ئَيستا بؤ هةةةزار ئة  )

لةةة بِر كةةات،  ئةةةوة ب يةةوادارم  يةةي ه تةةي دارا لةةةوة ئةطةر ئةو قةرزانة وةرطريَيتةوة وةزارة بةةاس  كةةةميش  طةةةي ية
هةةة لةةة  بةةاس  مةةادام  جةةا  هةةةبَي، ئين بةةانكي  هةةةذماري  تةةة  لةةةو واَل يةةةكَي  هةةةموو  شةةية  ذماري ئةكات جَيي دَل خؤ

يةةةك  كةةةكان داواي عمولة يةةا بان نةةةوة، ئا مةةم بدة بةةةرَيزان وةاَل يةةوادارم  يةةة ه سةةةرجنَيكم هة ئةةةكات  ئةليكزؤني 
نةةة  لةةة مانطا طةةةر  كةةة، ئة يةَةر مليؤنَي لةةة ذ ضةةةيان  هةةةن موو هةةةنَيك  ناكةن بةرامبةريان، حةقي خؤيانةن بةاَلم 

ني داهاتوو ئةبَيتة بةاَلم بة سااَل ،ة ئَيستا نا(هةزاريشيان لَي بسةنن ئةبَي بة بارطراني لةسةريان، ئةوة ل10)
كةةة  ضةةةكانيان  سةةانةي موو ئةةةو كة كةةات  يةةي دةريب يةةري دارا بةةةرَيز وةز يةةةك  بةةة رَينماي ئةةةكرَي  يةةا  بةةةتَيك، ئا با

، ثشتطريي بةرَيز كاك عةلي ئةضَيتة سةر ئةو بانكة و لة مليؤنَيك كةمزة ببةخشرَين لةو عمولةي بانكيةن
 ئةكةم، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازز بةِرَي
 فةرموو دكتؤر هةورامان.

 :شريف بةرَيز هةورامان محة
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةةو  شةة(الني  ئةةةبَي، خؤ سةةان  سةةاكة نوق يةةة يا ئةم ماددةية ئةتوامن بلَيم رؤحي ئةم ياسايةية، بةبَي ئةو ماددة
بةةؤ هاوواَل تةةةوة  بةةاش ئةطرَي يةةةكي زؤر  يةةة، هيوا سةةيةوة ماددة لةةة رووي نةف خةةةَلك  ئةةةجولَييَن و  بةةازار  يةةان و  ت

سةةتةكاني 15مورتاح ئةبَي، بةاَلم بة بؤضووني من ئةم ماددةي ) طةةة و ر يةةة، بر يةَةدا ن نةةةتي ت هةةيض زةما يةةة  ( ة
ضةةةند  ضةةة، هةر شةةةكةوتي موو سةةةر ثا كةةرَي لة ئةةةبَي دةق ب يةةةك  مةةارة  كةةةم ذ طةةةي ية لةةة بر يةةة،  زؤر مةتات

ةلَيم بة ناو ثاشكةوتي مووضة، ضونكة ثَيضةوانةي قانوون بوو، بةاَلم بووة ثاشةكةوتي مووضة هةمووجار ئ
سةةابية  بة ئةمري واقيع و خةَلك بةوة ئةيناسَيتةوة، ئةبَي باسي ثاشةكةوتي مووضة بكرَي كة ئةو ذمارة حي
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سةةةر نةة ،ثاشةكةوتي مووضةي هةر فةرمانبةرَيك خبرَيتة  يةةةوة زةما لةةة رووي قانوون يةةابَي  ئةةةوةي دَلن ةتي بةةؤ 
قانووني لة ناو هزري دروست بيَب، ئةوةي نووسراوة لةثَيناو زامن كردن لة بةيين دوو قةوس ثاراسنت ئةوة  

ئةةةلَي يهةلةية، تةفسريي زامن كردن بة ثاراسنت ن خةةةَلك  بةةَي  سةةنت  بةةؤ ثارا بةةةس  كةةة  ية، ئةطةر ذمارة بانكية
بةةة خؤم ثارةي خؤم ئةثارَيزم، ئةبَي بنووسرَي لة ئةستؤ طرتين طَير سةةةبارةت  ضةةة،  شةةةكةوتي موو انةوةي ثا

سةةي  سةةتة با يةةة، ثَيوي مةةان ن هةةيض زة نةةازانني،  كةةةي؟  خاَلي دووةم لةاليةن وةزارةتي دارايي رَينمايي بؤ دةرضَي 
رَينمايي نةكرَي لَيرة، ضونكة زةمانةتي وا نادات بة خةَلك، بؤية ئةبَي بوترَي بة ضوار قؤنا  ئةبَي خاوةني 

ضةةةية شةةةكةوتي موو يةةة الي  ئةةةو ثا ئةةةو قةرزانة كةةةم  نةةاغي ية يةَةرة، قؤ كةةرَي ل بةةييَن، دةق ب لةةَي ب سةةوودي 
سةةَييةم  هاووالتيانة لة قةرزي كارةبا و ئاو و تةحويلي سةيارة و تةحويلي خانوو تا دوايي، قؤناغي دووةم و 

لةةة) تةةوانرَي  مةةانط ب شةةت  مةةاوةي هة لةةة  هةةةرجارَيك  تةةة  سةةاَل، وا مةةاوةي دوو  لةةة  ثةةارةي 33و ضوارةم  ئةةةو  ( ي 
سةةي ) كةةةم با نةةة ئة شةةتطريي ئةوا بةةؤ 400ئةمَييَن وةريبطرَيتةوة بة كاش، سةبارةت بة برطةي دووةم ث كةةرد   )

 كةمزيين خانةنشيين.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 كاك شةمؤل فةرموو.
 :صابر بةرَيز شةمؤل اشني

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يةةةي  ،ةبَي بؤ مووضة خؤران( خالي يةك طرنطي خؤي ئ15ماددةي ) هةةةذمارة بانك ئةةةو  تةةوانَي  مةةةرجَي ب بة 

تةةرن ،بؤي دروست ئةكرَي شةةَيوة  ،ئةو قةرزانةي حكومةت لةسةريةتي ثارةي ئاو و كارةبا و هي  بةةةو  طةةةر  ئة
يةةة  يةةةي هة هةةةذمارة بانك لةةةو  ثةةارةي  نةبَي ئةو ماددةية البرَي باشزة، ضونكة ئةو فةرمانبةرة نةتوانَي ئةو 

كةةرَي نةتوان َي بؤني بكات سوودي نابَي، سةبارةت بة خاَلي دووةميش كةمزين مووضةي خانةنشيين دياري ب
بةةؤ 500لة ) ( هةزار كةمز نةبَي، ثشتيواني لة قسةكاني رؤذان خان ئةكةم ماوةي شةش مانط دياري بكرَي 

 دروست كردني ئةو هةذمارة بانكية.
 ن:ن/ سةرؤكي ثةرلةمافايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 فةرموو دكتؤر زَيدان.
 :خان اودل بةرَيز زَيدان رشيد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ي بةرَيزان ليزا خان و كاك حمسني و كاك بةهجةت و كاك عةلي ئةكةم، سوثاس.ثشتطري

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
 فةرموو كاك زانا.

 :مسايل بةرَيز زانا خالد
 لةمان.بةرَيز سةرؤكي ثةر
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هةةةرَيمي ييةكةم، بري مووضةي خانةنشيين فةرمانبةران، ديارة جَيطةي دةست خؤشي مةةةتي  يةةةن حكو ة لةال
يةَةي  سةةتان، ج لةةةماني كورد كةةاري ثةر سةةةر داوا سةةاكة لة ثةةرؤذة يا بةةؤ  مةةاددةي  ئةةةو  نةةي  يةةاد كرد بةةة ز سةةتان  كورد

سةةت ضةةةندةوة دة لةةة  شةةينان  ضةةةي خانةن يةةا موو بةةَي ئا ئةةةبَي روون  بةةةاَلم  شةةة  تةقديرة،  مةةان با ئةةةكات، ثَي ثةةَي 
كةةةين روون  يةةي ئة يةةري دارا بةةةرَيز وةز لةةة  تةةر، داوا  خةةالَيكي  كةةرَي،  ثةةَي ب مةةاذةي  سةةاية ئا ثةةرؤذة يا لةدةقي ئةو 
كةةة  ئةةةطرَين  سةةةرطريي وةر لةَةةي هاو يةةة دةرما كةةاتي وةزيفةدا لةةة  ئةةةبَي  شةةني  سةةَيك خانةن بةةدات كة نةةةوة  كرد

لةةة  خانةنشني بوو دةرماَلةي هاوسةرطريي لَي ئةبردرَي، بةةةاَلم  بةةووة  شةةني  كةةة خانةن ئةو بةرَيزة لة فةرمانطة
بةةة روون  سةةيت  ئةةةوة ثَيوي بةةربن،  لةةَي  ذيان ماية لة مالةوة ، بؤية ثَيويست ناكات لةوَي دةرماَلةي هاوسةرطريي 

بةةؤ طةِر كةةةم  لةةة ليزاخانئة شةةتطريي  تةةر ث خةةاَلي  يةةة،  خةةةَلك، كردنةوة هة لةةةالي  مةةةت  قةةةرزةكاني حكو نةةةوةي  ا
هةةاتَيك نةةةي ئةةةوةش دا بةةؤ خةزَي بةةووة  هةةات  نةةةوةي دا سةةاية طةراند ئةةةو يا مةةاجني  تةةةوة، ئا يةةة ئةطةرَي ي ديكة

سةةايي  بةةة نايا نةةةي  ئةةةو فةرمانبةرا بةةري  لةةة  بةةووة  حكومةت، مادام ئامانج طةراندنةوةي داهاتوو دادثةروةري 
ضةةة ضةةوار موو ضةةة و  سةةَي موو ضةةة و  نةةةي دوو موو يةةان ئةوا بةةوون  شةةني  يان دامةزراون يان بة ناياسايي خانةن

هةةةرَيم  مةةةتي  قةةة حكو نةةةوة، حة فةةةرا  ئةمَي شةةوَينانة  ئةةةو  ئةةةكرَي،  جةةة  هةية، بة ثرسي بايؤمةتري موعالة
بةةدات و  ثةةَي  يةةان  جةةةي وةزيف ئةةةوان دةرة شةةوَيين  لةةة  دةرفةت برةخسَيين بؤ دةرضوواني زانكؤ و ثةميانطاكان 

بةةةتي دامبةزرَين، ضونكة زؤربةي فةرمانطةكاني حكومةت نةقسيان هةية و ثَيويست يان بة فةرمانبةرة، بؤ با
كردنةوةي هةذماري بانكي زؤر طوجناوة، بةاَلم بؤ زامني كردني بابةتةكة ثشتطريي لةراي بةرَيز كاك سيثان 

 ئةكةم، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 فةرموو بةدرية خان.
 :حممود بةرَيز بدرية امساعيل

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كةةةم سةةتار ئة سةةتا عبدال سةةةكاني مامؤ كةةةمزين  ،قسةكاني من كرا، بةاَلم ئةمةوَي ثشتطريي لة ق بةةة  سةةةبارةت 

شةةيين ) ضةةةي خانةن سةةةش 400موو بةةارةي مةقا هةةةورامان، دةر تةةؤر  شةةَيركؤ، دك تةةؤر  كةةاك دك بةةَي،  هةةةزار   )
 ةكةم دةربارةي مةقاسة قسةيان كرد، سوثاس.ثشتطريي هةموو ئةو خوشك و برايانة ئ

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازِرَيز بة
 فةرموو ئاشنا خان.

 :قادر بةرَيز ئاشنا عبداهلل
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

فةةة  يةةةك ئيزا طةةة ماددة كةةةم، طرن خةةان ئة يةةزا  عةةةلي و ل كةةاك  سةةتار و  كةةاك عبدال شةةتطريي  قسةكاني من كران، ث
مةةةتيبكرَي بؤ برطةي سَييةم بةو شَيوةية بَيت، سةرجةم ئةو كؤم ثةةارةي حكو نةةةي  يةةا و بةلَيندةرا لةةة يثان ان 

لةةة ) نةةةبَي  كةةةمز  يةةةك  لةةة 90ئةستؤية بة ميكانيزمَيك ناضار بكرَين بطةرَينةوة بؤ حكومةت لة ماوة ( رؤذ 
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يةةة و  مةةةتيان ال ثةةارةي حكو نةةار  يةةؤن دي بةةة مل يةةا  خةةاوةن كؤمثان طةةان و  نةةدَي بازر سةةاية، هة ئةةةم يا ضةةووني  دةر
نةةي شةةرين كرد خةةةريكي نا مةةةتي  بةردةوام  تةةة خز تةةةوة و خبرَي سةةتة بطةرَيندرَي مةةةتن، ثَيوي لةةةمان و حكو ثةر

 ويسيت تايبةت، دةرضووي دانةمزراو، سوثاس.خاوةن َثدا
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 فةرموو كاك لوقمان.
 :حاجي قمان محدبةرَيز ل

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةةا هةةةذمَيري  نةةةوةي  هةةةموو هاوواَلخاَلي يةكةم كرد بةةةاَلم  شةةة،  كةةاري با سةةتان يةةتينكي  هةةةرَيمي كورد لةةة  ةك 

طةةةَل ) سةةنامةي لة بةةة 12بةثَيشكةش كردني فؤتؤكؤثي نا تةةةوة  بةةانكي بكا هةةةذماري  ئةةةتوانَي  نةةار  هةةةزار دي  )
كةةايف ني سةةتان  يةةةبانكةكاني هةرَيمي كوردستان، بة تةنيا كردنةوةي هةذماري بانكي  بةةةراني كورد بةةؤ فةرمان

بةةة  ،بةاَلم ئةبَي ميكانيزمَيك بطرَيتة بةر ،طرنطةن كةةراوة  ضةةة  لةةة موو شةةةكةوتةي  ئةةةو ثا بؤ ئةوةي بتوانرَي 
مةةةتي  ضةند قؤناغَيك بدرَيتةوة، بؤ ئةو مةبةستة ثشتيواني لةو بؤضوونة ئةكةم بةريةكخسنت هةبَي، حكو

مةةةتييهةرَيم قةرزي الي هاوواَلت يةةي  يانة، ئةوانيش قةرزيان الي حكومةتة، ئةطةر حكو نةةاي دارا هةةةرَيم توا
لةةة  ،ةيني بةاَلم ئةتوانرَي قةرزةكان بةريةك خبات، سةبارةت بة زياد كردني مووضةي خانةنشينان بَيطومنان 

يةَةت، 15ماددةي يةكةم تا طةيشتووينة ماددةي ) هةةةرَيم ب مةةةتي  بةةؤ حكو هةةات  ( قسة كراوة بة ض شَيوازَيك دا
مةةةئَيستا كاتي ئةوةية ئةو داهاتةي طةراوةتةوة  شةةيين  يةَةذي خانةن كةةة تو  لة توَيذي هةرة ثَيويست و زةروور 

سةةةرةِريني مةةةت ة لةطةَل خاوةن ثَيداويسيت تايبةت شوَيين بكرَيتةوة،  كةةةم حكو ئةةةوة ئة شةةتيواني  ئةةةوة ث اي 
بةةيَن يقةرزي الي كؤمثانيا و بازرطانةكة كة منةتيان ثَي ني مةةةني دا ة، ثَيويستة حكومةتي هةرَيم سةقفي زة

كةةاك بؤ وةرطرت عةةةلي و  كةةاك  مسةةان و  كةةاك عو خةةان و  يةةزا  شةةتيواني ل سةةتة ث نةوةي ئةو قةرزانة، بؤ ئةو مةس
 ان و كاك شةمؤل و كاك زانا ئةكةم، سوثاس.دكتؤر حمي الدين و كاك هاورَي و سةيا خ

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
 فةرموو كاك جةالل.

 الل حممد امني:بةرَيز ج
 كي ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤ

لةةة  يةةةك  كةةة هةر كةةةم  سةةةيا ئة خةةاتوو  شةةتطريي  ضةةةية، ث شةةةكةوتي موو يةةي ثا سةةتة دارا لةةة شاي ديارة مةبةست 
سلفةي عةقار و زةواج و ئاو و كارةبا بطرَيتةوة، سةبارةت بةوانةي ئةطةرَيتةوة بؤ دامةزراندني دةرضوواني 

كةةري جةةَيطري ب يةةةكيش  كةةةم، برطة سةةني ئة كةةاك موح شةةتطريي  كةةؤ ث بةةةري  َ،زان مةةةزراواني فةرمان ئةةةوةي دا بةةؤ 
نةةة لةةةالي بةلَيندةرةكا شةةتطريي  ،طرَيبةست ثشتطريي هاورَي مةال ستار ئةكةم بؤ طةراندنةوةي ئةو قةرزةي  ث

بةةؤ  ،خاتو ليزا و كاك عةلي ئةكةم، بؤ ئةوةي بةرزترين مووضة دياري بكرَي كةةةم،  شةةةوا ئة ثشتطريي كاك ثَي
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بةةرا دياري كردني كات ثشتطريي رؤذان خان خةةان و  شةةنا  سةةالم ئةكةم، ثشتطريي ئا كةةاك عبدال سةةتم  ي خؤشةوي
 ئةكةم، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
 فةرموو كاك بذار.

 :عبداهلل بةرَيز بذار خالد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةةت ئو نةةةي حكو نةةي كابي شةةكيل كرد سةةتان وتة ضةةة ديارة ثشيت هةَلبذاردنا ثةرلةماني كورد يةَةدةك الي موو م
خؤران ثةيدا بوو بؤ هندَي ثاشةكةوتَي وان بزظريتةوة، ذ هؤكارَيت ئةو زروفَيت ب سةر هةرَيما كوردستاني 
ضةةاظةرَيت  خةةؤر  ضةةة  نةةة موو هاتي، حكومةت نةشَيت ثارَيت وان نةقد بدات، ذ بةر هةندَي ئةظة ئينتيزار ني

بضيتة بانكي حيسابةك بؤ خؤي ظةكةت، طرنط دكةن، هةر كةسةك مووضة خؤر يان نة مووضةخؤر دشَيت 
نةةة  مةةوةزف هاتي عةةةك  ئةوةية ظَي حيسابَي بشَيت تةعامولي دطةل حوكمةتَي بكات، بةري ضةند رؤذا مة و
سةةَي  كةةي  مةةةت نزي تةةة حكو دةظ من ، شقَيت وان سةكةني بريارةكا هاتي بَينة تاثؤ كرن، موةزةف سةنةدَي بدا

ئةةةز مليؤنا ثَيتدظَي، ئةطةر ئةظ سةنةد ة تكليف ل سةر حكومةتَي ناكات، موةزةف بشَيت ثارَي خؤ ثَي بدات، 
يةةاري  بةةؤ د سةةا  طةةةكَي، هةرو ثشتطرييا وان هةمي هةظالَيت دكةم، ثشتطرييا ليزا خانيش دكةم بؤ زَيدة كرنا بر

 كردني وةخت ثشتطريي رؤذان خان دكةم.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 رَيبوار.فةرموو دكتؤر 
 :عبداهلل بةرَيز رَيبوار عبدالرحيم

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةةَيبة، 459بة طوَيرةي ماددة ) تةةاوان ح سةةيد  بةةَي رة بةةانكي  هةةةذمارةكي  ظةةةكرنا  قةةي  تةةاواني عَيرا سةةاي  ( لة يا

نةةةبيت سةةاية دذ  ثةةرؤذة يا ئةةةظ  يةةة  نةةة، بؤ يةَةدا ني سةةيد ت ضةةونكي ض رة نةةة،   ظةكرنا ظَي ثرؤذة ياسايَي ديسان تاوا
هةةةذماري  كةةةس  كةةو هةر كةةةين  نةةدَي ب مةةاذة ب هة كةةةين ئا كةةة زَيدة يةَةدظيا برطة دطةل ياسايَي تاونَين عَيراقي ث
كةةار  تةةة ب طةةاني بَي يةةي و بازر بانكي هةبينت بَي رةسيد ئةو كةس نةشَينت ظَي هةذماري بانكي بؤ مامةَلةي دارا

 ةتَي ظَي هةذمارة حيساب بكرَي.ئينان، يا دوَي ئةز ثَيشنيار ئةكةم ئةودةينَيت سةر خةلكي الي حكوم
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 فةرموو كاك مةم.
 بةرَيز مةم بورهان حممد قانع:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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لةةة بِر سةةةريح  سةةي  ضةةة بةنة شةةةكةوتي موو كةةرد ثا يةةان  كةةةم داوا كةةةم ثشتطريي ئةو ثةرلةمانتارانة ئة طةةةي ية
شةةتطريي ئة نةةدرَيت، ث هةةةذمارة  بانكبهَي ئةةةو  سةةتة  كةةرد ثَيوي سةةيان  نةةةش با قةةةرزي يوا نةةي  بةةؤ دا كةةةي  يةةة ثارة

 ( هةزار بَي.600حكومةت بَي، ثشتطريي بؤضووني كاك سريوان ئةكةم كةمزين مووضة )
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 فةرموو طولستان خان.
 

 :سعيد محدبةرَيز طولستان 
 ان.بةرَيز سةرؤكي ثةرلةم

انةوة زياد بكرَي، لة ثَيناو زامن كردن و طَيرانةوةي طشت شايستة لة ثَيناو زامن كردن دواي ئةوة وشةي طةِر
لةةةبري  ئةةةو  جةةؤري  لةةةخاَلي دووةم  كةةان،  داراييةكان و شايستة خةرج نةكراوةكان و مووضة ثاشةكةوت كراوة

نةةةوةي ، سةبارةت بة كؤةلي ئةكةمخستنةي دكتؤر شَيركؤ باسي كرد ثشتيواني ئةكةم، ثشتيواني كاك ع كرد
يةةي،  تةةي دارا هةةاتي وةزارة سةةةندوقي دا بةةؤ  ئةو قةرزانةي الي كؤمثانيا و بازرطانةكانة كة سوودي لَي وةرطريَي 
خةةؤري  ضةةة  ئةةةوةي موو ثةةاَل  لةةة  بةةةت  طرنطة ئةو ثارةية خبرَيتة خزمةت كةمئةندام و خاوةن ثَيداويسيت تاي

امةزراندني ئةوانةي بة طرَيبةست و خؤبةخش كار ئةكةن لة ضةند خانةنشيين مووشةي مةدةني، لةطةَل د
شةةتيواني  يةةان ث يةةودارين هاورَي سةةتان، ه لةةةماني كورد تةةة ثةر ساَلي قةيران بة خؤ بةخشي كار ئةكةن، هاتوونة
خةةان و  بكةين، بتوانني لةو ياساية جَيي بكةينةوةن ثشتطيريي كاك هاورَي و سةيا خان و كاك بةلَين و ليزا 

 بؤ كؤكردنةوةي قةرزةكاني حكومةت، سوثاس. وقمان  ئةكةمكاك ل
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 فةرموو دكتؤرة شايان.
 :حممد بةرَيز شايان كاكة صااحل

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
قةةة نةةةوةي  بةةؤ دا كةةان  نةةي كؤمثانيا لةةزام كرد بةةةت ئي كةةةم، بةتاي عةةةلي ئة كةةاك  شةةتطريي  كةةرا، ث سةةةكامن  رز و ق

 ة ئيلزام بكرَين بة دانةوةي قةرز، سوثاس.ان بؤ كراويئةوانةش لَي خؤشبووني
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 فةرموو كاك بذار.
 :عبداهلل بةرَيز بذار خالد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةة يةةظ حي نةةةوة د تةةة كرد بةةانكي نابَي ئةةيال روون كردنةوةي قانووني، كردنةوةي حيسابي  كةةةكي  هةةةر بان اباتي 

ئةةةو  يةةاوازة،  بةةات زؤر ج قةةانووني عقو لةةة  ئةةةوةي  يةةاري،  كةةو زان نةةةوة، وة جةةواب دا نةةةك  نةةان،  رةسيدةك بَيتة دا
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سةةةطةكي  يةةة،  يةةا و يةةة  شةةةخس هةلكرت ئةةةو  سةةاب  تةةةر حي تاوانةكي جوداية، كةواية ثشيت ظةكرنا حيساب دةف
 نظيسية بؤ كةسَيك رةسيدي ل بةنكي نةبيت ئةظة تاوانة.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازةِرَيز ب
 فةرموو دكتؤرة طةالوَيذ.

 
 
 

 :ع يء عثمانبةرَيز طةالوَيذ 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ضةةؤن  قسةكامن كرا، هَيشتا تةةةوة و  وةزارةتي دارايي رَينمايي دةرنةكردووة، نازانني ضؤن ئةبَي و ضؤن ئةكرَي

طةةريَيسةرف ئةكرَي، وةكو ثَيشنيار ئةطةر ر هةةةذمارة وةر لةةةو  سةةوود  ئةةةكرَي  كةةرا  ثةةرؤذةي  ،َينمايي دةر كةةو  وة
يةةي  سةةاني دارا خةةةَلكي هةلئاو سةةت  تةةة دة يةَةت و بدرَي طةةةر ب مةةوةزةفن ئة سةةتا و  بةةؤ مامؤ سةةةتةن  سةةةكةني خا

 ية، سوثاس.رووئةدات، ئةوةش باش ني
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 فةرموو هةلةز خان.
 :حممد محدز ابةرَيز هل

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةاددة ) تةةامني  نةةَي 15ئةم طةيشتينة ئةحكامَيت خي بةةؤ كر يةةة  جةةَي نةهات سةةايَي ض  يةَةت يا ظةةَي ثرؤذ كةةة  تةةا نو  )

يةةة،  كةةردنيش نةهات بةةةرز  لةةة  سةةَي ث شةةةكةفيَت و بةح نةةدنا ثا سةةةقفَي ظةطةرا شةةييَن،  ضةةَي خانةن كةةَيمزين موو
كاك لوقمان و كاك بذار و و مامؤستا هةلةدني و بةدرية خان و  ثشتطريي دكتؤر حمي الدين و دكتؤر شَيركؤ

 كاك مةم، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 فةرموو كاك طؤران.
 :علي بةرَيز طؤران عمر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةةةو نةةي  سةةت كرد بةةؤ درو كةةرد،  فةةة  يةةان ئيزا ئةةةو ماددة كةةةم  نةةة ئة يةةة يهةةةذمارة بانك دةست خؤشي لةو بةرَيزا

بةةةرَي لةةة  شةةتطريي  يةةة ث يةةان، بؤ كةةاك طرنطة، قسةكامن ئاشنا خان و طولستان خان كرد شةةتطريي  كةةةم و ث زيان ئة
 عةليش دةكةم، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
 فةرموو سةرضنار خان.
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 :حممود بةرَيز سةرضنار امحد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةازيية، ( بِر15ماددةي )سةبارةت بة سةةاي ضاك سةةاية يا ئةةةو يا ئةةةكات،  بةةانكي  هةةةذماري  لةةة  بةةاس  طةي يةكةم 
يةةي و  يةكَي لة خاَلة جةوهةريةكاني بؤ يةةري دارا يةَةداناني وةز بةةة دانث ضةةةي  ئةةةو موو خةةؤران  ئةوةية مووضة 

تةةةوة تةواوي الية، ئَيستا هةذمارَيكي  يةض( مووضةي ثاشةكةوتي الية و هةشت موو34حكومةت كة ) كردؤ
نةةةكراوةكان يهيض زةمانةتي تَيدا ني خةةةرج  يةةة  سةةتة داراي ة بة ناوي زةمانةتيش كراوة، هةرضةندة باسي شاي

لةةة 64ئةكات بةدةقيقي باسي ثاشةكةوتي مووضةي نةهَيناوة كة بةبرياري ذمارة ) يةةران  مةةةني وةز ( ئةجنوو
ةمانةتَيك بدات بة فةرمانبةران ئةو ( هاتووة ، ئَيستاش ئةو ياساي ضاكسازية ئةكرَي ئةبَي ز2016–2–3)

بةةذار  كةةاك  كةةةي،  سةةةيري ب لةةة دوورةوة  مووضةيان بؤ ئةطرَيتةوة نةك برةكة دابنرَي و بلَي تؤ هةر ئةتواني 
تةةؤر ية، هيض زةمانةت بؤ مووضة خؤران نييوتي رةسيدَيكة هيض ثارةي تَيدا ني لةةة دك شةةتطريي  ة، لة دووةم ث

شةةيين شَيركؤ و هةَلةز خان و مامؤستا هة نةةة ن َلةدني و دكتؤر سطريي ئةكةم كة ئةبَي كةمزين مووضةي خا
سةةتا )400) كةةة ئَي بةةَي  هةةةزار  خةةوار )220(  ضةةةي  يةةة موو شةةن هة يةةة، خانةني هةةةزاريان هة هةةةزارة، 400(  )

تةةةي  ئةةةو ئةولةوية بةةؤ  كةةرَي  فةةة ب تةةر ئيزا خةةالَيكي  سةةة،  بةةةتي مةقا سةةةر با كةةةم لة تةةةكانيش ئة لةةة و ثشتطريي 
بةةةت دات لةو ثارةي ئةطةرَيتةوة لة ئةجنامي ضاكسازي بدرَي بةخاوةن ثحكومةتي هةرَيم ئةي سةةيت تاي َيداوي

 و كةم ئةندامان، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 فةرموو شادي خان.
 :وهاب بةرَيز شادي نوزاد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كةةة مسةةان ئة سةةةيا ثشتطريي قسةكاني دكتؤر شَيركؤ و كاك عو شةةَيركؤ و  تةةؤر  شةةتطريي دك خةةاَلي دووةم ث بةةؤ  م، 

لةةةو 400خان، بؤ خانةنيشين كةمزين مووضة ) ( هةزار بَي، كةمئةندام و ضاودَيري خَيزاني بؤ زياد بكرَي 
كةةاك  داهاتانةي حكومةت لةو ثرؤذةية دةسيت ئةكةوَي، ثشتطريي لةكاك بةلَين و كاك جةالل و ئاشنا خان و 

خةةان  يةةزا  مةةان و ل كةةةملوق خةةان ئة سةةتان  نةةةوة ،و طول بةةؤ وةرطرت كةةرد  يةةةكيان  نةةي ماددة يةةاد كرد ئةةةو داواي ز ي 
 قةرزانةي الي كؤمثانياكانن، سوثاس.
 بةرَيز د.رَيواس فائق– سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كاك مةال ئي(سان.
 :سليم بةرَيز احسان حممد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةةةو 11ري نةكةين ئةظة نزيكي )سةبارةت بةو ثارةي خةرجيا بزظريتةظة ذ ب كةةو  كةةةين  بةةري نة ( شةظَيية، ذ 

شةةةظ و  كةةو  نةةاظخؤ  يةَةت  ثةةردَي و هَيز سةة(يال و  كةسَيت واَلتَي كوردستاني ثاراسيت ذ دةسيَت داعشَي و داستانَي 
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جةةةنابَي  كةةةم  جةةةت د كةةاك بةه شةةتطريي  رؤذ مة دثارَيزن خانةنشينا وان كَيمة، ثشتطرييا كاك ادريس دكةم، ث
 دارايي روون كردنةوةك بداتة مة ل سةر ذمارا بانكي كو خةلك دشَينت ض كار ثَيتة ظة.وةزيرَي 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
 ( دةست ثَي ئةكةينةوة.12ثشوويةك وةرئةطرين، لة )

 
 
 

 ثاش ثشوو
 
 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
فةةةرموَى، دةست بة دانيشتنةكةمان دةكة بةةا ب يةةة  نةةةوةَيكس هة يةةس روونكرد ينةوة بةِرَيز سةرؤكس ليذنةى دارا

 فةرموون.
 بةرَيز زياد جبار حممد:    

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
مةةةنس 15ديارة دانانس ماددةى ) سةةةرؤكايةتس ئةجنو طةةةَل  يةةس لة نةةةى دارا نةةةوةى ليذ ( دةرئةجنامس ئةو كؤبوو

يةَةرةن وةزيران بوو كة بةِرَيز سةرؤكس حكو مةت و جَيطرى سةرؤكس حكومةت و ئةم وةزيرة بةِرَيزانةى كة ل
كةةةوتني  ،لةوَى ئامادة بوون شةةنيار رَيك ضةةوار ثَي سةةةر  ئَيمة ديارة كاتَيك خؤمان ئامادةكرد بؤ كؤبوونةوةكة لة

ئةةةوة  ،كة بة كؤى دةنطس ليذنةى دارايس ئةم ضوار ثَيشنيارة بؤ ئةجنومةنس وةزيران بكة بةةوو يةكَيك لةوانة 
كةةةمزين  شةةينس  مةةةت خانةن بةةؤ حكو تةةةوة  سةةايةدا ئةطةرَي ئةةةم يا بةةةجَيكردنس  كة ئةو بِرة ثارةيةى كة لة جَي
هةةةروةها  نةةار وة  هةةةزار دي سةةةد  ضةةوار  يةةةوة  ئةةةم ثارة طةةةى  ثارةكانس خانةنشني ئةوةى كةمزينس هةية لة رَي

سةةتا ،مةسةلةى جَيبةجَيكردنس ئةم ثرؤذانة هةةةرَيمس كورد مةةةتس  سةةةلةى ناكرَيت حكو سةةةر مة سةةةَيكس لة ن ق
بةةؤ  ،ثاشةكةوتس مووضة نةبَيت تةةةوة  ئةةةذمَيرة بكرَي ئةةةو  كةةة  كةةرد  مةةان  مةةة خؤ كة هةر ئةو ثَيشنيارةمشان ئَي

لةةة  يةةران  مةةةنس وةز يةَةك ئةجنو مةةانط جار سةةَس  كةةة  شةةنيارانةى  لةةةو ثَي تةةر  يةةةكَيكس  خةةؤران وة  ضةةة  هةةةموو موو
خةةاَلس جَيبةجَس كردنس ئةم ثرؤذةية ئةم ياساية سَس مانط جا سةةتان وة  لةةةمانس كورد تةةة ثةر رَيك راثؤرت بدا

نةةدانس  (ةةةكانس زي سةةس و مين نةةدانيانس سيا سةةةلةى زي سةةةر مة كةةة بة نةةة  ضوارةميش وةكو ئةوةى هةموو بريما
نةةة  نةةةوة هات مةةةنس وةزيرا لةةة ئةجنو سياسس، ئَيمة ئةوة بؤ دواى نيوةرَؤكةى ئةو بةِرَيزانةى كة لَيرة ئامادةن 

سةةةريالَيرة خؤمان لةس ،ئَيرة كةةةوتوون لة يةةك  يةةة ر سةةس  ،ةر سيقةى ئةم ماددة يةَةرة با ئةةةكا ل سةةت  ئةةةوةى ثَيوي
بةةة  بةةدا  نةةةوة  مةةانج( روونكرد بةةةِرَيز )د.ئا يةةان  يةةس  يةةرى دارا بةةةِرَيز وةز يةةان  مةةةوَيت  مةةن ئة سةةيغةكة  كةين لة 

كةةان يةَةت ،برادةرة نةةز ب ضةةاو روو ئةةةوةى بةر سةةت ،بةةؤ  بةةةتس شاي كةةةوتن بةتاي سةةيارةكانا دةر لةةة ثر ئةةةوةى  ةى بةةؤ 
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نةةةكراوةكان بةةةر ،دارايية بةش  ضةةةند موو كةةرا  ضةةة  شةةةكةوتس موو سةةةر ثا سةةة لة بةةؤ يئةةةورؤذة ق هةةةبوو  رَيك 
نةةةهَينرَيت ضةةة  شةةةكةوتس موو نةةاوى ثا ضةةة  ،ئةةةوةى  شةةةكةوتس موو يةةا ثا تةةس داراي ئةةةدةبياتس وةزارة لةةة  بةةةاَلم 

خةةاَلَيكس  بِريار وا بوو ئةمة لة سياغةكةيا دابنرَيت روونكردنةوةمان ،ناوَيكس ترى هةية بدةنَس لةسةر ئةوة، 
يةةارة  سةةايةك د تةةة يا نةةراوة بؤ يةَةرة دا كةةة ل ديكة بةالى منةوة زؤر طرينطة ئةو مةوزوعةى ثاشةكةوتس مووضة 
سةةتا  كةةراوة ئَي ثاشةكةوتس مووضة لة هةرَيمس كوردستان بة ياسا نةكراوة بة ِرَينمايس و تةعليماتس حكومةت 

يةَةت يةَةس دواى  لَيرة بةم ياساية حكومةت مولزةم دةب سةةتةكة ل طةةةر مةبة نةةة ئة خةةةرج نةكراوا ئةةةو  كةةة  بةةةوةى 
نةةة  ،روونكردنةوةكة ثاشةكةوتس مووضة بَيت قةرارَيكس باشة كة ئيز حكومةت مةلزةمة بةوةى كة ئةو ثارا

بؤ سةرخستنس ئةوة  انةوةى ئةو ثارانةبداتةوة، مةسةلةى ئةوةى كة ئةكاتة خاَلس دووةمةكة بَلَين ئةوة طةِر
ييةوة ئاطادار دةبني كة حكومةت ضؤن ئةوة ئةطةرَيتةوة ئةو كاتة وةزارةت دارايس بةِرَيز بةرضاويان بةدَلنيا

 روون دةبَيت ضةند ثارة ئةطةرَيتةوة بؤ حكومةت ئةبَيت ئةمة جَيبةجَس بكرَيت، زؤر سوثاس.
 واز فائق حسني/ سةرؤكس ثةرلةمان:رَيد. بةِرَيز 

سةةةَيكيان 15تةوزحيَيكمان دةدةنَس لةسةر ماددةى ) وةزيران، بةِرَيزان لة ئةجنومةنسزؤر سوثاس،  ( ئةطةر ق
 هةية، فةرموون. 

 بةرَيز ئاوات شَيخ جةناب/ وةزيري دارايي و ئابووري:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

كةةةم  بةةاس دة بةةؤ  يةةارى  بةةؤ زان هةةةر  نةةةوةتان  نةةدَيك روونكرد ئةةةوة هة كةةةم دواى  سةةت ثَيدة بةةةوة دة من سةرةتا 
لةةةمانس  هةندَى شت، يةةةى ثةر نةةةى مال طةةةَل ليذ بةةووة لة سةةت  نةةةوة درو سةةَس كؤبوو ئةم ماددةية لة دةرةجنامس 

مةةةن ،كوردستان سةةةرؤكس ئةجنو لةةة  يةةان  ،جارَيكيان ئَيمة وةكو حكومةت لةطةَليان دانيشتووين بَيجطة  جارَيك
كةةة ئَي ،بة حزورى سةرؤكس ئةجنومةن و جَيطرى سةرؤكس ئةجنومةن جةةارَيكس دي نةةةوة جارى سَييةم  مةةة هاتي

يةةة ،ثةرلةمان لَيرة دانيشتني و قسةمان كردوو لةسةر ئةم سيغةية ئيتيفاقمان كرد سةةيغةى نيهائي  ،كة ئةمة 
نةةةوةى رؤذى  لةةة كؤبوو يةةران  مةةةنس وةز بةةؤ ئةجنو بةةردةوة  ئةةةوةمان  مةةة  ئةةو ئَي تةةةوة  سةةبةتس حكومة بةةة ني

سةةةر دا يةةارى لة يةةران بِر مةةةنس وةز شةةةمةى ئةجنو مةة ،ضوار ئةةةوةى ئَي بةةةر  يةةارى لة مةةةت دواى بِر ة وةك حكو
يةةان  فةةة  يةةان ئيزا سةةتكارى  يةةان دة طةةؤرين  مةةافس  تةةة  ئةةةم هةيئة كةةو  ئةجنومةنس وةزيران بةكؤى دةنط ئَيمة وة
بةةةر داواى  مةةة لة نوقسانس كردمنان نيية وة بِريار ئةجنومةنة و وة قةرارى ثَيدةرضووة، هةندَى شت هةية ئَي

كةةردووة يةةان  لةةةمان قبوو ئةةة ،ثةر ئةةةو  نةةةوةى  لةةةمانس كرد كةةةى ثةر بةةوررى داواكردنة نةةة مو بةةة منو ذمَيرة 
نةةةبوو ،كوردستان مةةةنتقس  قةةانوون و  كةةرد ،ئَيمة المان خمالفس  مةةان  ئةةةوةى قبوَل بةةةر  يةةدى  ،لة بةةؤ تةئك بةةةاَلم 

زياتر لةوةى كة حكومةت مولتةزمية بةو شايستة داراييانةى كة خةرج نةكراوة كة وا باوة لةناو كوردةواريا 
ثةةارةى  ،كةوتس مووضة بؤضسدايان ناوة ثاشة ضةةةند  نةةة  لةةة خةزَي يةَةك  ضونكة ئَيمة لة خةزَينة هةموو موزةف

كةةراوة  ) سةةجيل  يةةةكان تة سةةتة داراي مةةة شاي كةةة ئَي تةةة  شةةةكةوتس 2016لةةةالى حكومة كةةة ثا لةةةو رؤذةوة  (ةوة 
كةةراوة سةةجيل  تةةة تة لةةة خةزَي مةةة  كةةردووة ئة سةةتس ثَي ضةةة دة طةةةَل  ،موو يةَةك لة هةةةموو مانط مةةؤزةفَيكيش  هةةةر 
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شةةةم طةةرَى با تةةوانَس وةر ب يةَةت دة يةةة وةرى دةطر لةةةالى حكومةت كةةة  كةةةى  قةةةمس قةرزة ضةةةكةيا رة جةةارَيكس  ،وو
يةةة  ،ديكةش لة ليستس مووضةيا ئةمة هةر دووبارة ئةبَيتةوة سةةخةيةك هة قةةةكانيش نو لةةة بان سةةَييةم  جارى 

مةةة ئةو قةرزة، يةعنس بةنيسبةتس حكومةت لة طةجنينة هةية لة ليستس مووضة هةية لة بان قيش هةية، ئَي
هةةةرووبس  بةاَلم لةبةر ئةوةى وجة نةزةرةكةئةمةمان ثَس زياد بوو  نةةةوة و تة يةةةتَيكس خؤدزي مةةةت ن يا حكو

سةةتنةوة  ،نيية لةم مةوزووعة مةةةوزوعس رَيكخ سةةةر  سةةةرى، لة بةةني لة مةةة رازى  كةةة ئَي بةالمانةوة طرينط بوو 
سةةتس ثَي يةةة دة تةةس مال هةةةرَيم و وةزارة مةةةتس  هةةةرَيم حكو بةةت  ،كةةردووةبانكس  نةةةى رة ئةةةو بانكا طةةة  سةةتا رةن ئَي

بةةةردةوا بةةة  كةةةينمكرابَينت لة ثانزة ثَيثةريبَيت كة ئةمة  سةةةر دة شةةس لة نةةدى ةئةة ،س ئي بةةانقس ناوة قةةةرارة  و 
هةردوو الش بةيةكةوة رةبت بكرَيتةوة بؤ  ،بانقس ناوةندى سلَيمانيش بطرَيتةوة ،هةرَيمس ئَيرةش بطرَيتةوة

عملس لةسةر مةوزوعس كردنةوةى خطواطى ئَيمة كةوتوينةتة  ،دستان بطرَيتةوةئةوةى رةبتةكة هةموو كور
هيض ثارةشس تَيدا نةبَيت  ،رةقةم حيساب رةنطة ئَيستا زؤربةمان رةقةم حيسامبان هةبَيت ،رةقةم حيسابةكة

يةةة سةةةر ني شةةس لة كةةا ،هةةيض تاوانَيكي ميةةة دة تةةةحقيقس جةر تةةاوان  كةةة  يةةة  يةةق ني يةةة دةق ثةةَيم وا سةةةية   ،ئةةةو ق
تةةةوة تةة قةةةرزةكان وةرطريَي كةةرد  ئةةةوةتان  سةةس  تةةان با جةةةنابتان كرد سةةانةى  لةةةو ق كةةات،  ميةةة نا ةحقيقس جةر

يةةة  تةةس مال لةةة وةزارة مةةة  حكومةت دةستس ثَيكردووة ئيقدامس كردووة بؤ ئةوةى دةست بكات بة قةرزةكان ئَي
كةةر ئةةةمرى  قةةةت و  يةةران موافة مةةة نووسراومان كردووة بؤ ئةجنومةنس وةزيران ئةجنومةنس وةز كةةة ئَي دووةة 

سةةَس  مةةاوةى  لةةة  هةستني تةعليماتَيكمان ثَس دةركردووة هةر وةكو خؤتان بة سَس مانط دةستمان ثَس كردووة 
مانطدا ئةطةر نةيان داوة ئيجرائاتس ترى بةدواوة بَيت، خوشك و برايان يةك مةوزوة هةية من حةز دةكةم 

مةةادةى بيزانن حكومةتس هةرَيم بؤ ئةوةى وةزعس دارايس هاواَلت تةةةنيا ئيعتي تةةاقس  بةةة  يان بةشَيوةَيكس طشتس 
لةسةر ئةوة نيية حكومةتس هةرَيم لة ضوارضَيوةى ضاكسازى كردنا كؤكردنةوةى هةموو داهاتةكانس هةرَيم 

كةةردووة سةةتس ثَي ئةةةوةى  ،و طةرانةوةى بؤ وةزارةتس مالية يةكةم هةنطاوى جةريئس حكومةتس هةرَيمة دة بةةؤ 
كةةردن جةنابتان بزانن مةسةلةن  ئةةيش  ئيعادةى نةزةر كراوة بة  باجا نيزامس ثَس دةرضووة دةست كراوة بة 

قةةةى  ،لةطةَل هةموو ئة ئيعفائاتانةى لةسةر زةريبة وةرطرتن هةية شةةيا تةري يةَةت لةطةَلي نةةة نامَين ئةو ئيعفاتا
لةةة تةعاموولكردن لةطةَل طةورة باجدةران و ئةوانة بة تةريقةَيكس ثَيشكةتووتر و ياسايس دةستس ث َيكردووة 

يةةا   ،ئَيستاشا دةستمان ثَيكردووة بَيجطة لةوانةى لةسةر مةوزوعس قةرز بَيجطة لةو تةعليماتة لةطةَل كؤمثان
ئةةةو  طةةةَل  مةةة لة كةةة ئَي نةةةوة  ئةةةخري كؤبوو شةةتني  نةةةش داني طةةةَل ئةوا طةورةكان كة حكومةت قةرزى اليانة لة

نةةاردووة خةَلكانة كردوومانة دوَينَس بووة بؤ مةعلوماتتان، لةسة ر دةروازة سنوورييةكان ئَيمة هةيئةتَيكمان 
هةةةمووميان  يةةة  كةةان هة سةةةر دةروازة نةةةى لة ئةةةو تةجاوزا قةةاتس  طةةةراوة نو كةةان  هةةةموو دةروزة كةةة  هةيئةتة

مةة لةةة ئةجنو كةةةين  سةةتس ثَيب بةةَس دة ةنس تةسجيل كردووة قةرارة ئةطةر ل كؤبوونةوةكانس ثةراةمان نةجاةان 
سةةةرى وةزيرانةوة دةستست بكةين بة  كةةردووة لة سةةت ثَي شةةمان دة تةةةنزيم ئيجرائاتي عةةادةى  كؤبوونةوة وة ئي

بةردةواميش دةبني لةسةرى، هةندَيك شت لةسةر مةوزوعس تةقاعوودى يةكَيك لةو رةفيقانة باسس كرد كة 
يةةة  قةةانوون هة مةةةدةنس  تةةةقاغودى  سةةبةتس  بةةة ني ئةةةوة  يةَةت  يةكَيك تةقاعوود بوو زةوجيةى بؤ حيساب ناكر
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بةاَلم بؤ ثَيشمةرطة هةم مناَليش و هةم  ،نني دةستكارى قانوونةكة بكةين صةاَلحيةتس ئَيمة نييةئَيمة ناتوا
مةةة زؤر  نةةةزةرى ئَي جةةة  بةةة و كةةة  مةةةت  خَيزانيشس بؤ سةرف دةكرَى، لةسةر يةكَيك لة موبةرراتةىكانس حكو

ئةةو ئةس طةةرينط  سةةةبةبَيكس  طةةةَليا  كةةردن لة كةةة راستة لة مةوزوعس قةرزى مووضة و تةعامول  يةةة  سةةس ئةوة ا
كةةةين  سةةت ب ئةةةتَيك درو هةةةردوو ال هةي كةةة  ئَيمة مةبدةئييةن لةطةَل عرياق لةسةر مةبدةئَيك رَيككةوتووين 

يةَةت سةةةركةوتوو ب شةةة  ئةةةم ئي كةةات  نةةة ب بةةةو قةرزا يةَةدةوارين  ،هةيئةتَيكس موشتةرةك موراجعات  كةةة زؤر ئوم
نةةةمَي هةةةر  نةةن سةركةوتوو بَيت رةنطة موبةررى قانوونس ئةم ماددةية  عةةرياق دةزا عةةس  تةةان وةز بةةةاَلم خؤ نَس، 

ئةةةوة  ءئةطينا ئَيمة وةكو مةبدة بةةؤ  شةةتةرةك  ئةةةتَيكس مو كةةة هةي كةةةوتووين  لةطةَل عرياق لةسةر ئةمة رَيك 
ئةةةذمَيرة  ئةةةو  نةةس  سةةجيل كرد لةَةةتس تة لةةة حا دروست بكةين، باقس شتةكانس ديكة رةنطة باسكردنس كاك هني 

كةةرد بانقيية تةعليماتةكان تةريقةى تةعا سةةت  بةةووى با جةةةنابت  بةةزامن  كةةا وا مول كردنس لةطةَليا تةحديد دة
شةش مانط دابنرَيت بؤ جَيبةجَيكردنس ئةم قانوونة، ثَيم واية دانانس شةش مانط ئَيمة لة وةزارةتس مالية 
ضةةَيتة  نةةة ب ئةةةم قانوو كةةة  مةةانطس دي شةةت  يةةان هة كةةة  مةةانطس دي شةةةش  حكومةت ئةو شةش مانطة دبنَس هَيشتا 

يةَةت،  ،نةفازةوة مةةةتقس دةب نةةة  يةَةت  عةةس دةب شةةتَيكس واق ئَيستا ئَيمة لة ئَيستاوة شةش مانط تةحديد كةين نة 
نةةةى  سوئالَيك الى من كرا كاك )باثري( كرى خؤشس لَيرة نيية ئَيمة هةر بؤ مةعلوماتس جةنابتان لةطةَل ليذ

لةةة ئةطةر ئَيمة مووضة بةس بكةيت بة سَس سةد هة ،مالية بة شةفافس قسةمان كردووة يةَةك  هةةةموو مانط زار 
ضةةَيتة  ،بؤ ئةوةى جةنابتان بزانن ،حدودى ضواردة بؤ شازدة مليارمان دةوَى سةةةد ئة بؤ ئةوةى بضَيتة ثَينج 

نةةار كةةرد  ،حدودة ثةجنا مليار دي سةةيم  نةةةتان تةق ئةةةم قانوو هةةاتس  كةةة دا مةةةو دوا  كةةةم لة حةةةز دة ئةةةوة  بةةةر  لة
طةة كةةردن لة تةةةعامول  ضةةؤنيةتس  كةةةن،  ئةةةتؤزَيك دةست سووك  يةةد ذةَل  يةةة تةحد ئةةةو رَينماي كةةة  مَيرة بانقيية

كةةا مةةاددى و  ،دة نةةة  بةةووى زةمي يةةك  لةةة دا ئةةةبَس  يةَةك  هةةةموو قانوون يةةا  يةةةك  هةةةموو رَينماي ئةةةزانن  شةةتان  خؤ
ضةةَس يةةا دةرة طةةةر  ،مةعنةوييةكةى ئةو دةقة ئة سةقفة بَيت كة ت قةةانوون ئة ئةةةم  نةةةفازى  نةةة  بةةؤ منو يةةةعنس 

ضةةةضوو هيض مةعقورهةشت مانط ئيز دة تةةرند ول نيية ئَيمة تةعليماتة لة ئيستاوة دةركةين بؤ   ،مةةانطس 
ثةةةر  شةةيعارات تَي يةةديعا و  بةةابس ئ تةةة  كةةةى دةبَي سةةةى ب يةَةت ق تا كاتةكةى نَس تةعليماتةكة هةر ئَيستا ضؤنَيك ب
لةةة  كةةة  شةةتةكانس دي كةةو  كةةردووة وة صةةةى  سةةس مقا يةةة با كةةةس هة نةةدَيك  سةةوئاالنةى هة ئةةةو  يةةة  ثةةَيم وا كةةات،  نا

ئةةةو  ،اناتةعليماتةك كةةرَى  شةةتَيك ب ضةةس  صةةة هةر غةةةيرى قا صةةة و  بةةة قا سةةت  ثَيم واية لةو كاتةيا ئةطةر ثَيوي
بةةارةى  مةةن دوو كةةةم  سةةس ب مةةن با نةةةمابَيت  ئةةةوتؤ  شةةتَيكة  يةةة  ثةةَيم وا ضةةَيت،  يةةا دةردة كةةاتس خؤ لةةة  تةةة  تةعليما

يةةة فةةاقس ئَيمة بةةووى ئيتي يةةك  كةةة ئ ،ئةكةمةوة ئةمة لةدايك بووى ئةم ثرؤذةية ئةم ماددةية لة دا يةَةك  يتيفاق
يةةران مةةةنس وةز يةةران ،سةةةرؤكس ئةجنة مةةةنس وةز سةةةرؤكس ئةجنو طةةرى  لةةة ئةةةم ليذ ،جَي كةةة  سةةتا  مةةة ئَي نةةةى ئَي

ئةةةو  ،سَس كؤبوونةوةى زؤر دوور و درَيذيشس لةسةر كراوة ،داية دروست بووةخزمةتدان ثَيشم واية لة زمنس 
ثَيم واية خؤتان لة دةمس  ،ن ض رةقةمَيكةزةماناتانةى كة باس ئةكرا كة حكومةت بؤ رَيذةى خانةنشينييةكا

ليذنةى ماىل هةموو طوَيس  ،كاك )مسرور( قسةكانتان بيستووة كة من لَيرة نامةوَيت بؤتان دووبارة بكةمةوة
بةةِراوة  لَيبووة ئةوانةى كة طرينطة من ثَيتان بَلَيم ئةَلني ئةو شايستة ماليانة بة عةدةدى مانطةكانس كة لَيس 
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كةةراوة لة ئةستؤى حكومة سةةجيل  تةةةيا تة تة بَيجطة لةم ئةذمارة بانقييةى لة سَس وةسيقةى ترى ئةم حوكمة
نةةة  لة دةمس رةئيسس حكومةت و نائيبس رةئيسس حكومةت و وةزيرى دارايش هةمووتان بيستووتانة كة ئةوا

 قةرزة و لة ملس حكومةتة، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

مةةاددةى دواى زؤر سوثا نةةاطرم،  مةةس وةر تةةةى نيزا يةَةت نوق يةَةت، ناب نةةةوة ب يةَةت. روونكرد مةةس ب س،  نوقتةى نيزا
 ئةوة، فةرموون.

 
 بةرَيز هَيظيدار امحد سلمان:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 (:16ماددةى )

 يةكةم: 
 :     فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان د.ِرَيوازبةِرَيز 

 كاك )ئاوات(، فةرموو.    
 ئاوات شَيخ جةناب/ وةزيري دارايي و ئابووري: بةرَيز

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
سةةتؤى  لةةة ئة مةةة  مةةة ئيلتيزا بةةوو ئة زةمحةت نةبَيت دكتؤرة، بةثَيس ماددةكةش ئةوة تَيبينس كاك )د.ئوميد( 

 ونس ئَيمة قةرزة لةالى حكومةتس مةركةزى بؤ ئاطاداريتان، سوثاس.وحكومةتس هةرَيمة وة بةثَيس لؤض
      ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازِرَيز بة

 كاك )هَيظيدار(، فةرموون. 
 بةرَيز هَيظيدار امحد سلمان:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
خةةةَلك و  بةةا  نةةدا  هةةةبوو نةما كةةة  يةَةك ثارة هةةةر كات بةةوو  يةةس وت نةةةى دارا بةةة ليذ مةةةتيش  سةةةرؤكس حكو بةةةِرَيز 

 ثةرلةمان لَيمان قبول نةكا.
 :(16ماددةى ) 

تةةةكانس  بةةؤ حالة تةةةوة  يةةس و دادوةرى لَيناكةوَي سةةةوارى دارا يةكةم: جَيبةجَيكردنس حوكمةكانس ئةم ياساية ئا
 ثَيش كةوتنة بوارى جَيبةجَيكردنس ياساكة لةسةر ئةو كةسانةى كة دةيانطرَيتةوة.

مةةةكا بةةةثَيس حوك يةةة  ئةةةوةيان هة مةةافس  تةةةوة  سةةاية دةيانطرَي ئةةةم يا مةةةكانس  نةةةى حوك سةةاى دووةم: ئةوا نس يا
 بةركار تانةى ياسايس بدةن. 

 بةِرَيز ريواز فائق حسني/ سةرؤكس ثةرلةمان:     
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تةةةوة،  بةةةرز كا سةةت  بةةا دة كةةات  طةةؤ ب يةةةوة طفتو ئةةةو ماددة هةر ئةندامَيكة بةِرَيزى ثةرةامن ئةيةوَيت لةبارةى 
 (، كاك )جةالل(، كاك )جالل(، فةرموون. ظاهر )لةجنة( خان، كاك )شَيخ

 حممد امني:الل بةرَيز ج
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

مةةاددةى ) مةةس  خةةاَلس دووة سةةةر  مةةن لة كةةةى  سةةاية 16ديارة تةنها تَيبينيية ئةةةم يا مةةةكانس  نةةةى حوك يةةة ئةوا  )
نةةة  كةةة تا كةةرَى  يةةارى ب مةةة د دةيانطرَيتةوةى مافس حوكمةكانس ياساى بةركار تانةى ياسايس بدرَين ئةو مةحكة

مةة طةةةر مةحكة تةةة ئة سةةاييةكة دةدرَى وا تةةرة روون يا مةةةَيكس  طةةةر مةحكو بةةربَى وة ئة نةةاوى  يةةدارييان  ةى ئ
 بكرَيتةوة، سوثاس.

 
      ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 الل( ئةى ئيوة لة ليذنةى ياسايس ئةوةتان بؤ نةكرد؟كاك )ج
 الل حممد امني:بةرَيز ج

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
دواتر ئةوة  ،من تَيبينيم نووسيوة لةسةر ئةوة كة واذووم كردووة ،ةكةمي ،هةر بؤ ئةوةش بؤت روونكةمةوة

مةةن  كاك )هَيظيدار( لة ليذنةية ئَيمة ئةو كاتة لة ليذنة ئةو قسالنةى كة كردمان طوتس ئةوة وةكو خؤى بة 
 .لةبةر ئةوة بووة دةنا ئةطةر نا مةحكةمةى ئيدار تيا بكرَيت باشزة، سوثاس ،وتراوة دةستكارى ناكرَى

      ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
 سوثاس، )لةجنة( خان، فةرموون.

 بةرَيز لنجة ابراهيم عبدالرمحن:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

بةةؤ  ،دوو سةرجنس طضكةم هةية ،( لة بِرطةى دووةم16لة ماددةى ) مةةةنس  يةكةكيان ديارى كردنس سةقفس زة
يةةارى  ىاماوةى تانة لَيدانس لة داو يةةة د يةَةدانس هة نةةة ل مةةافس تا دةرضوونس بِريار، دووةميان ئايا بؤ ضةند جار 

هةةةبَس نةةة  بةةةركارةكان ئةوا سةةا  لةةة يا بةةؤ  ،بكرَى، رةنطة  لةَةة  ئةةةم دوو خا يةةة  بةةؤ ئةوة مةةة  شةةنيارةكةى ئَي بةةةاَلم ثَي
تةةة سةةايانة دةيانطرَي ئةةةو يا مةةةكانس  سةةانةى حوك ئةةةو كة بةةؤ  نةةة  طةةا و وةزارةتا ئةةةو دام و دةز يةةةك هةةةموو  وة 

كةةرَى،  يةةارى ب ضةةةندة د طةةة  شةةةش مان طةةة  يةةا دوو مان كةةة ئاي لةةةدواى بِريارة مةةةنس  سةةةقفس زة تةةة  تةةةوة، وا خبرَي
لةةة  يةةة  ئةةةنفالكراوان هة شةةةهيدان و  بةةارى  تةةس كارو لةةة وةزارة شةةارةزايم  دووةميشيا لةبةر ئةوةى ئَيمة ثَيشز 

سةةكااَلى ليذنةى سكاال دوو جار دةيان توانس سكااَل بكةن باشس سكااَلى دووة حةةةقس  كةةة  م قةتعس دةبوو بِريارة
نةةا،  ،تريان نةبوو يةةان  بةةس  لَيرة ش ئةطةر ئايا ثاشس تانةى يةكةم يان دووةم ديارى بكرَى بِريارةكة قةتعس دة

 سوثاس.
     ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
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لةةةم بِر ئةةةوةى  يةةة  سةةاكة ني لةةة يا نةةةى بةِرَيزان لَيرة مةبةست لةوة كة تانة  لةةةو قةراراتا يةةة  هةةاتوو تانة يةةة  طة
ئةةةم  ،بةرمةبناى ئةم ياساية دةضن بةةؤ  تةةة  لةةةم واَل كةةة  نةةةى  ئةةةو قانوو بةةةطوَيرةى  يةةة  هةموو كةسَيك بؤى هة

لة قةراراتس  عنءانقانوونس ئةجنومةنس شوراية لة هةرَيمس كوردستان شَيوازةكانس تة ،بوارة ئيشس ثَيدةكرَى
لةبةر ئةوة دووبارة كردنةوةى ئةمانة  ،حةقس تةزةلوم هةية ،حديد كراوةمودة تة ،ئيدارى بة وازحس هةية

هةموو ئةوانة بة وازحة  ،دةالالتس باشس نابَيت لة رووى تةشريعييةوة بووة موشةريع لة هةرَيمس كوردستان
يةةة ،لةناو قانوونا هةن حةةس هة بةةة واز نةةاوازحس ؤت ،مودةى تةعن مودةى تةزةلوم ضةند جار بؤت هةية  يةَةك  ز

يةةة ر كةةة وا كةةة تةعبرية تةةةوة  ةنطة لةوةدا بَيت ئيشارةت نةدراوة بة قانوونس ئةجنومةن شورا يان وا لَيكدةدرَي
نةةة  ،كة تةعن لة ياساكية تةعن لة قانوونةكة نادرَيت ئةةةو قانوو مةةةبناى  بةةةر  تةعن دةدرَى لةو قةراراتانةى 

 (، فةرموون. ظاهر دةردةضن، كاك )شَيخ
 حممد علس: ظاهر بةرَيز

 َيز سةرؤكس ثةرلةمان.بةِر
خةةاَلس  سةةزايس،  تةةة  كةةة بكرَي يةةس دادوةرى دادوةريية سةةةوارى دارا سةةا و ئا بةناوى خواى طةورة ثَيشنياز دةكةم يا
ئةةةءةيان  مةةافس  تةةةوة  دووةميش بةثَيس كام ياسا ئةطةر يةكةك ئةوانةى كة حوكمةكانس ئةم ياساية دةيانطرَي

نةةةى  بةةةركار تاه سةةاى  مةةةكانس يا بةةةثَيس حوك يةةة  بةةدةنهة سةةاى  مةةة  ،يا كةةاك مةحكة بةةةر دةم  سةةا وةلة كةةام يا
ثَيشنياز دةكةم هةم ياسا هةم مةحكةمةى موختةص ديارى  ،مةحكةمةى قةزائيا يان هةر مةحكةمةَيكس تر

يةَةت كةةام  ،بكر بةةةر دةم  سةةاَيك و لة بةةةر ض يا كةةراوة لة تةةةزةلومس لَي كةةة  سةةةى  ئةةةو كة بةةؤ  يةَةت  ئةةةوةى روون ب بةةؤ 
 مةحكةمة تانة بدات، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازةِرَيز ب
تةةةزةلووم  يةةة  بَيطومان لةبةر دةمس قةزاى ئيدارييا هاواَلتس كة قةراراتس حكومةتس بؤ دةردةضَيت بة دَلس ني

كةةا يةةة؟  ،دة سةةةتان هة بةةذار( ق كةةاك ) يةةدارى،  قةةةزاى ئ مةةس  بةةةر دة ضةةَيتة  نةةةبوو دة بةةةدَل  كةةةى  طةةةر نةتيجة ئة
تةةةوة ليذنةكان قسةتان نيية؟ بة مةةانج( وةاَلم بدا ِرَيزان لة ئةجنومةنس وةزيران قسةتان هةية؟ بةِرَيزان )د.ئا

 ئةطةر لةطةَلن دةست هةَلربن، سوثاس، فةرموو كاك دكتؤر.
 :عبدالرحيم ئامانجد. بةرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 بةِرَيزان ئةندامانس ثةرلةمان.

سةةَيك   هةةيض كة ئةةةوةى  ئةةةم ئةو خاَلة زؤر طرينطة بؤ  بةةةجَيكردنس  جةةةى جَي لةةة نةتي طةةةر  نةةةكرَي ئة يةةس لَي زو
يةَةدراوة  ،قانوونة شةةارةتس ث كةةة ئي قةةانوونس  هةةةموو  بةةةر دةم ،نةك قانوونةكة خؤى وة ئةو  هةةةمووى لة مةةة  ئة

تةةةقاعودى  ،قةزاى ئيدارى نيية قةةانوونس  لةةة  كةةردووة  مسةةان  كةةة با كةةةين  بؤ منونة ئةطةر باسس خانةنشينس ب
ئةةةهَينرَى  ،( ئةَلَس ضس20رَى لة هةرَيمس كوردستان ماددةى )موةحةد كة كارى ثَيدةك يةَةك  نةةةَيك ث ئةةةَلَس ليذ

كةةة  ثةةؤىل دووةم  لةةة  يةَةك  سةةةرؤكايةتس دادوةر بةةة  شةةينبوان  شةةةى خانةن نةةس كَي نةةةى وردبي ئةةةنرَى ليذ نةةاوى لَي
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لةةة ائةجنومةنس دادوةرى ئينتيدابس دةكا و وة ئةنداميةتس دوو فةرمانبةرى ياس يةةةكَيكيان  كةةة  تةةس يس  وةزارة
كةةراوة يةةد  تةةة حد شةةمةرطةية  تةةس ثَي سةةانةوة  ،دارايية ئةوى تريان لة وةزارة ئةةةمانيش دي قةةةرارةكانس  يةَةرة وة  ل

تةةةوة تةةةعن بَي كةةة  جةةارَيكس دي تةةةميز  مةةةى  كةةة مةحكة يةةة  بةةة  ،قةةابيلس ئةوة شةةينان،  سةةبةت خانةن بةةة ن مةةة  ئة
يةةازنسبةت  )لةجنة( خان باسس كرد ئةوةى كة موت مةةاف و ئيمت سةةوةعةليقة بة  لةةةناو اتس كة شةةةهيدان  كارى 

كةةراوة2007(ى ساَلس )9قانونس ذمارة ) شةةان  تةةةعن دةستني لةةةى  ،( تةريقةى  بةةة ث قةةة  كةةة موتةعةلي ئةةةوةى 
يةةة  مةةةى مةدةني قةةانوونس خد عةةاتس  ئةةةوة منازة ئةةةكرَى  سةةتكارى  لةةةكانيان دة كةةة ث فةةةن  مؤزةف ئَيستا لة وةزي

مةةة ئةجيهةى موختةص وةكو بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان ئاماذ كةةا ئَي بةةةوة نا ةى ثَيدا قةزاى ئيداريي ثَيويست 
قةةانوونَيكس  ،بَيني ئةو نصوصانة هةمووى خبةينةوة ناو ئةم قانوونة بةةة  نةةة  لةةةو بابةتا ضونكة هةر بابةتَيك 

مةةافس  تةةةوة  سةةاية دةيانطرَي ئةةةم يا مةةةكانس  تايبةت رَيكخراوة، بؤية ئةطةر نةصةكة سةير بكةى ئةوانةى حوك
بةةةثَي يةةة  بةةةركارئةةةوةيان هة سةةاى  مةةة يا كةةة  ،س حوك سةةايةى  ئةةةو يا بةةؤ  تةةةوة  لةَةةتَيك دةطةرَي هةةةر حا يةةةعنس 

شةةينس  سةةس خانةن كةةةين با ضةةس ئة سةةس موو مةةة با كةةة ئَي بةةدةن،  سةةايس  نةةةى يا كةةةن تا تايبةةةندة ئةتوانن ضس ب
ك ئةكةين باسس دةرماَلة ئةكةين باسس ئيمتيازاتةكان ئةكةين تةحديدمان كردووة لة تايتَلةكة بؤ هةر يةكَي

حيةةة  ئةةةو تةوز كةةرد  حةةةزم  هةةةر  كةةردووة،  شةةان  لة مانة قانوونة موختةصةكةى خؤى جيهةى تةعنس دةستني
بةةةثَيس  يةةةى  بدةم خةَلكيش بزانَس بؤ ئةوةى زوَلمس ىَل نةكرَى سبةينَس، جيهةتَيك هةية لةسةروو ئةو ليذنة

ئةةةو  قةةةرارى  لةةة  بةةدا  نةةة  كةةا و تا تةةةعنس لَيب ضةةَس  كةةة ب كةةرَى  سةةاية ثةيرةوةكة دروست دة ئةةةم يا كةةة  يةةةى  ليذنة
 جَيبةجَس بكات، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
تةةةعنس  قةةس  طةةةر ترو ئةةيال ئة يةةة  صةةون ني زؤر سوثاس، يةعنس كاك دكتؤر لةبةر ئةوةى هيض قةراراتَيك مةح

ئةةةوَى بةةؤ  شةةَس  هةةةبوو دة تةةةعن  قةةةى  خةةؤى تةري كةةةى  لةةة قانوونة طةةةر  هةةةبوو ئة طةةة ،خاص  تةةة ئة نةةةبوو دَي ر 
 مةحكةمةى ئيدرى وازحة؟

 :عبدالرحيم ئامانجد. بةرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

يةَةت تةةةعنس لَيناكر يةةدارى  مةةةى ئ تةةةعنس  ،جةنابت دةزانس هيض قةرارَيكس ئيدارى لة مةحكة تةةةروقس  طةةةر  ئة
ثَيم  ،امة رَيكخراوةخاصس هةبَيت لة قانوونس تايبةتس خؤى دةستنيشان كرابوو ئةوانة بوو بة قةواعيدى ع

 وانية شوَينس ئةم قانوونة بَيت كة بيخةينةوة ناو ئةم قانوونة، سوثاس. 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 (، فةرموون.17بَيطومان دةستتان خؤش بَيت، ماددةى )
 سوسن حممد مريخان: بةرَيز

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 (: 17ماددةى )
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هةة يةَةت  سةةا و منتاب هةةيض ثا يةَةر  لةةة ذ يةةس  كةةةى دارا يةةازاتَيكس دي هةةةر ئيمت يةةان  يةَةت  شةةني بكر سةةَيك خانةن يض كة
سةةتةمس  سةةس سي تةةا بةي كةةانس دا سةةايس دا تؤمارة بةةوونس يا سةةتة  بةةة شاي شةةز  طةةةر ثَي ناونيشانَيك دا ثَي بدرَيت ئة

نةة بةةةرايس  بةةَس وة  نةةةكرا  مةةار  سةةتان تؤ هةةةرَيمس كورد مةةةتس  يةةةن حكو ثةةةيرةوكراو لةال مةةةترى  ةبَيت و بايؤ
سةةس  تةةا بةي نةةةكرَيت دا مةةار  كةةو تؤ تةةا وة نةةاكرَى  خةةةرج  سةةت(ق(  سةةايس )اي طةةرى يا مووضةى خانةنشينس بؤ مريات

 سيستةمس بايؤمةترى.
 
 

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
سةةريوان( كةةاك ) مةةم(،  كةةاك هةر بةِرَيزَيك دةيةوَيت لةبارةى ئةو ماددةيةوة قسة بكات، كاك )سؤران(، كاك )   ،

 )بةَلَين(، مامؤستا )عبدالستار(، )سلمس( خان، كاك )كاوة(، كاك )سوران(، فةرموون. 
 :بةرَيز سوران عمر سعيد

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
تةةس  لةةة وةزارة بةةدةنَس  يةةةكمان  بةةةِرَيزةكان روونكردنةوة يةةرة  كةةةم وةز مةةن داوا ئة يةةة  ئةةةم ماددة سةةبةتس  بةني

لةةة مريا ،شةهيدان نةةةكراوةضواردة هةزار  مةةار  مةةةترى تؤ لةةة بايؤ ئةةةوة  ئةةةنفال و  شةةةهيد و  طةةرى  سةةتا  ،ت تةةا ئَي
نةةةهاتوون  تةةةواو بووة مةةةترى  ئةةةوةى بايؤ يةةداوة وة داوى  مةةة روو كةةة ئة تةةني  يةَةس و بةِرَيز وةزيرى شةهيدان ث

لةةة  ،بايؤمةترى بكات هةةةزار  ضةةواردة  كةةة  ئةةةكرَى  ئةةةوة  طةةةَل  لةَةة لة ضةةؤن مامة ئةةةطرن  ضةةةكةش وةر ئَيستا موو
ئايا ئةمة جَيبةجَس ببَس يةكسةر ئةيرِبَى؟ يان  ،لة مرياتطرى شةهيدان داخلس داتا بةيسيش نةبووة شةهيدان

يةةان  ضةةةى تر تةةس دارة موو شةةةهيدان و يةةرى  بةةةِرَيز وةز يةةداوة  مةةة روو بةةؤ ئة ةةةان  ضؤن ئةمة حةل ئةكةين؟ و
ة هةزار وارسس شةهيد هةية، ئَيستا ضوارد ،هةية فةرمانبةرن يا ترساون لةوةى بَين برِبدرَى وةحلاَل نةكراوة

 زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 )سلمة( خان، فةرموون.
 بةرَيز سلمة فاتح توفيق:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
مةةةت  ،مووضة خؤرانس هةرَيمس كوردستان لةةة حكو ضةةة  سةةتانن وة موو مووضةخؤرى حكومةتس هةرَيمس كورد

يةةةن  ،كومةتس ناوةند و عرياقوةردةطرن نةك لة ح يةةةكانيان لةال سةةتة داراي كةةات شاي سةةت دة ئةةةوة ثَيوي بةةةر  لة
بةةَي ثةةارَيزراو  تةةةوة  هةةةرَيمس  ،حكومة مةةةتس  سةةةر حكو كةةة لة شةةةكةوتةكةش ئةركَي نةةةوةى ثا هةةةروةها ثَيدا

هةةيض  لةةة  كةةةم  بةةوردن دة يةةة داواى لَي يةةة ني لةةةو ماددة ئةةةوة  ئةةةوة،  بةةةر  قةةس لة مةةةتس عريا نةةةك حكو سةةتان  كورد
 ةقةرَيكس ترا نةبوو قسةى لةسةر بكةم.ف
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
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 كاك )مم(، فةرموون.
 بةرَيز مم برهان حممد قانع: 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
ئةةةةو  كةةةةم  لةةةةمان ئة بةةةارى ثةر هةةةةرَيم ب كارو يةةةرى  بةةةةِرَيز وةز لةةةة  نةةةةوة  كةةةةجمار داواى رووننكرد مةةةن ية

يةةازاتَيكس روونركردنةوةمان  يةةان ئيمت بداتَس دةربارةى ئةوةى كة هاتووة نابَس هيض كةسَيك خانةنشني بكرَى 
مةةاددةى ) لةةة  كةةة  سةةةرف 11ديكةى دارايس هةبَيت ئايا ئةو ئيمتيازاتة داراييةى  سةةانةى  ئةةةو كة بةةؤ  مةةة  (ى ئَي

مةةاد لةةة  هةةاتووة، 11دةى )ئةكرَى ئةوةش ئةطرَيتةوة يان نا؟ بؤ مرياتطرةكانس كة ناتبَيت ئةوة يةك ئةوةى   )
شةةَيوةية  ،دووةميان دارشتنةوةى ئةم ماددة بةةةم  سةةايس  نةةةى يا بةةةِرَيزى ليذ نةةدامانس  من ثَيشنياز ئةكةم بؤ ئة

شةةانَيك  سةةاو و ناوني بَيت نابَس هيض كةسَيك خانةنشني بكرَيت يان ئيمتيازاتَيكس ديكةى دارايس لةذَير هيض ثا
بةةدرَى سةة ،ثَي بةةوونس يا سةةتة  بةةة شاي شةةز  طةةةر ثَي مةةةترى ئة سةةتةمس بايؤ سةةس سي تةةا بةي كةةانس دا لةةة تؤمارة ايس 

سةةس  بةةَس كة نةةةبَيت، دة بةةةرايس  نةةةكرابَيت و   مةةار  سةةتان تؤ هةةةرَيمس كورد مةةةتس  يةةةن حكو ثةةةيرةوكراو لةال
طةةرة  بةةؤ مريات شةةس  يةَةت و خانةنشينيةكة مةةار كراب مةةةترى تؤ سةةتمس بايؤ سةةس سي خانةنشينكراو ناوى لة داتابةي

شةةني ياساييةكةشس خةرج دةكرَى واتة  نةةةك خانةن كةةراو  شةةني  سةةس خانةن لة ثَيشا ناوةكة تؤمار كراو ئينجا با
 دةكرَى ئينجا ناوى تؤمار كرابَيت، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
 سوثاس بؤ جةنابت، مامؤستا )عبدالستار(، فةرموون.

 بةرَيز عبدالستار جميد قادر: 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

خةةةَلك ،من ثَيشنيارى ئةوة دةكةم سةبارةت بة خانةنشينس ثلة بااَلكان بةةة  بةةدةين  َيكس بؤ ئةوةى كة دةرفةت 
بةةنديكةمان ثسثؤر لة بوارة جيا شةةني دة بةةااَلن خانةن لةةة  كةةة ث مةةاددةى ) ،جياكان ئةوانةى  لةةة  عةةةن  لةةة 3تةب  )

كةةة  فةةةى  ئةةةو وةزي يةةان  شةةينيةكةيان  يةةا خانةن بةةذَيرَىبِرطةى ضوارةم باس كراوة كة  تةةةوة هةَلي  ،بةةؤى دةطةرَي
طةةةَل  سةةتس لة سةةتس طرَيبة شةةتس وي كةةةرتس ط بةةوو وة  بةاَلم باسس ئةوة نةكراوة كة ئةطةر ئةم كةسة خانةنشني 

 سوثاس. ئايا ئةمة ضؤن تةعاموىل لةطةَل دةكرَى؟ ،بكا
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

يان شتَيك  ،ك بكةميية؟ من ئةمةوَيت ئيزافةى ماددةيةةيةوة ضكاك )عبدالستار( ئةمة ثةيوةندى بةو مادد
سةةت  كةةةش بةدة لَيرة هيض رةبتَيكس نيية، با مناقةشةى ئةو ماددة تةواو بَيت، دواى ئةوة ئةتوانس قبوَلكردنة

 من نيية، مامؤستا نابَس.
 بةرَيز عبدالستار جميد قادر:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
 ، با خةَلكيزيش بابةند بَيت باشة، سوثاس.ابةند نةبووباشة با خةَلك نةَلَين ث
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
 كاك )بةَلَين( فةرموون.

 بةرَيز بةَلَين امساعيل حاجس ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

كةةرد، ينيةى كة كاك )ديارة ئَيمة لة ليذنةى دارايس بؤ موناقةشةى ئةوة كرا ئةو تَيب سةةس  يةةرى ةوسةةؤران( با ز
نةةةكر ،كارى شةهيدانم ضواردة هةزار لة خانةوادةى كةسوشةهيدان ئيعالنس كرد لةبةردة مةةار  شةةتا تؤ ون اهَي

تاوةكو تؤمار  ،كة ئةَلَس مووضةى خانةنشينس بؤ مرياتطرى ياساى خةرج ناكرَى ،لة تةسجيلس بايؤمةترييةوة
نةةةوة ثر ،نةكرَى لة داتا بةيسس سيستمس بايؤمةترى بةةوارى جَيبةجَيكرد ضةةَيتة  نةةة ب ئةةةو قانوو يةةة  سةكة لةوة

ثةةَي ،هَيشتا ئةوانة تؤمار نةكرابن مةةةنس  مةةوودةَيكس زة كةةرَين  طةةة يان تاوةكو تؤمار دة ضةةوار مان بةةؤ  ضةةَس  بةةؤ  ،ب
طةةة يةَةنج مان سةةو ،ث نةةةوادةى كة ئةةةو خا يةةة  مسةةان لةوة يةَةتتر شةةةهيدان برِبدر سةةيغةك  ،كارى  يةَةرة  كةةةم ل داوا ئة
 كارى شةهيدان ثارَيزراوبَيت، زؤر سوثاس.ستي(قاقس ئةو ضواردة كةسة لة كةسوكة ئي دابِرَيذينةوة

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
 زؤر سوثاس، كاك )كاوة(، فةرموون..

 بةرَيز كاوة عبدالقادر حسن: 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

مةةةترى ديارة لَيرة باس لة سيستةمس بايؤمةترى و تؤمار كر سةةتةمس بايؤ سةةس سي دنس لة تؤمارةكانس داتا بةي
مةةةترى  ،دةكا سةةتةمس بايؤ لةةة سي شةةيان  نةةاوي خؤ بةاَلم تا ئَيستاش طرفتَيك هةية بةشيََك لة فةرمانبةران كة 

لةةة  ،تؤمار كردووة مووضة وةردةطرن لة هةرَيمس كوردستان كةةةزى  مةةةتس مةر سةةةر حكو كةةاتيش لة هةةةمان  لة 
يةةةك  ، ئاياتة تا ئَيستا دوو مووضةيان هةيةوا ،بةغدا مووضة وةردةطرن ضس كراوة بؤ ئةوةى ئةم سيستةمة 

ا بكرَيت و رة هةرَيميش وةردةطرن ئاشكياخود ئةو خةَلكانةى كةوا مووضة لة بةغدا وةردةطرن وة ل ؟خبرَى
 ت و بنرِببكرَيت، زؤر سوثاس.نةهَيَلدرَي

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
 ، كاك )سريوان(، فةرموون. سوثاس

 بةرَيز سريوان فرج حممد:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

ثرسيارةكة منيش دووثاتس ئةكةمةوة هةر بة هةمان شَيوة ماددةى  ،قسةكانس من لةاليةن كاك )سؤران( كرا
 يةعنس ضس رَيكارَيك هةية، زؤر سوثاس. ،( ئةطةر خروقاتة كرا ضس17)
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حسفايق  د.ِرَيوازبةِرَيز 

 سوثاس، بةِرَيزان لة ئةجنومةنس وةزيران، فةرموون.  
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان /ظاال فريد ابراهيمد. بةرَيز 
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 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
مةةاددةى ) (ش17ة ئاراستة كرا ئايا ماددةى )ئةو ثرسيارةى ك هةةاتوو11ئةو كةسانة دةطرَيتةوة كة لة  ن، (دا 

تةةةوة  ،لةبةر ئةوةى مووضةى خانةنشينس وةردةطرن ،بةَلَس ئةو كةسانةش دةطرَيتةوة سةةانةش دةطرَي ئةةةو كة
كةةة 11كة لة ماددة ) يةةة  يةةة ئةوة سةةؤران( هة كةةاك ) (دا هاتووة، ئةوةش كة ثةيوةندى بة ثرسيارةكةى بةِرَيز 

نةةةكراوة فةةل  مةةةترى ق سةةتةمس بايؤ مةةةترى تَي ،سي سةةتةمس بايؤ كةةةم وة دووةم سي يةةة وة ية مةةس هة مةةس دووة ر
نةةةكردووة مةةار  خةةؤى تؤ كةةة  سةةةى  هةةةزار كة ضةةواردة  لةةةو  طةةة  مةةة وة ج خةةةَلكَيكس  ،بةردةوا خةةؤرَيكس  ضةةة  موو

بةةةردةوامبؤية ئة ،وةودية كة مووضة خؤرة خؤى تؤمار نةكرديكةش هة نةةةكراوة و  فةةل  نةةة ق يةَةت،  و بابة دةب
 سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
 ( فةرموون. 18وثاس، ماددةى )زؤر س

 بةرَيز ريظينط حممد حممد:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

 (:18ماددةى )
ئةةةم يا بةةوونس  بةةةركار  ثةةَيش  تةةةكانس  هةةةموو حالة سةةاية  ئةةةم يا مةةةكانس  كةةةم: مةحكة تةةةوة ية سةةايةش دةطرَي

 .ثَيويستة خؤيان لةطةَل ئةم ياساية
سةةاى دووةم: كار بة هيض دةقَيكس ترى ياساى يان بِر يار كة ناكؤك لةطةل حوكمةكانس ئةم ياسايةدا ناكرَيت يا

سةةةةتان هةةةةةرَيمس كورد كةةةةانس  فةةةةة بااَل خةةةةاوةن وةزي شةةةةينس  مةةةةارة ) -خانةن سةةةةاَلس )36عةةةةرياق ذ ( 2004(ى 
 هةَلدةوةشَيتةوة.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
يةةة كةةَس دة لةةةمان  نةةدامانس ثةر بةةةِرَيزان ئة سةةوثاس،  لةةةزؤر  يةةةوة طفتووَيت  ئةةةو ماددة كةةاك بارةى  كةةات؟  طةةؤ ب

 )د.شريكو(، فةرموون.  
 مصطفى:بةرَيز شريكو جودت 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
مةةاددةى ) سةةايس18لة رووى شكلييةوة  كةةس يا هةةيض دةقَي بةةة  كةةار  خبةةاَينَس  ئةةةوَى  تةةاوةكو  طةةةى دووةم  يةةان  ،( بِر

سةةايةدا ناكر ئةةةم يا مةةةكانس  طةةةَل حوك نةةاكؤك لة كةةة  سةةاى  ،يةَةتبِريارَي سةةَييةم يا بةةة  يةَةت  ئةةةوة بكر ئةةةوة  دواى 
سةةةتان هةةةةرَيمس كورد لةةةة  كةةةانس  فةةةة بااَل خةةةاوةن وةزي شةةةينس  مةةةارة )-خانةن سةةةاَلس )36عةةةرياق ذ ( 2004(ى 

 يةعنس سَييةمس هةر هةبَيت ثَيم واية باشزة، سوثاس.، هةَلدةوةشَيتةوة
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 تة، )بدرية( خان، فةرموون. سوثاس بةَلَس دروس
 بةرَيز بدرية امساعيل مولود:
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 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
مةةاددةى ) بةةة  طةةةى )18سةةةبارةت  سةةاي2( بِر كةةة يا هةةيض دةقَي بةةة  كةةار  طةةةَل ،(  نةةاكؤك لة يةةارَيكس  يةةان بِر ى 

سةةت ،حوكمةكانس ئةم ياسايةدا ناكرَي هةةةرَيمس كورد لةةة  كةةان  فةةة بااَل خةةاوةن وةزي شةةينس  عةةرياق -انياساى خانةن
بةِرَيز سةرؤكس  ،و دةبَيت ئةم ياسايانةش هةَلبوةشَيتةوة( هةَلدةوةشَيتةوة، بةَلك2004(ى ساَلس )36مارة )ذ

يةةران ،ثةرلةمان ياساى خانةنشينس سةرؤكس هةرَيم مةةةنس وةز شةةينس ئةجنو شةةينس  ،ياساى خانةن سةةاى خانةن يا
 ثةرلةمانس كوردستان، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:سفايق ح د.ِرَيوازبةِرَيز 
ضونكة نابَيت لة ئيستي(قاقس خانةنشينس شتس تريشيان تَيداية مافس  ،سوثاس، ئةمانة نابَيت هةَلوةشَينةوة

 تريشيان تَيداية، )د.امساعيل(، فةرموون. 
 :طهبةرَيز امساعيل علس 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
 ئةز ثشتطرييا )د. شَيركؤ( دكةم، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس ِرَيوازد.بةِرَيز 
 سوثاس، )د.زيدان(، فةرموون. 

 بةرَيز زيدان رشيد خان اودل:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

كةةا ئةةةوة دة شةةانةوةى  لةةة هةَلوة بةةاس  خةةاَلس دووةم  لةةة  شةةاندنةوة و  ،لةو ماددةية ئةوةية كة  يةَةرة هةَلوة يةةة ل بؤ
كةةانرَيكخسنت لةو ياساية طشتس هاتووة لة هةموو م سةةت ،اددة نةةةوةك ئارا يةَةرة روونكرد كةةةمةل مةةةت دة  ،ى حكو

مةةان ضةةاوى خؤ نةةة بةر نةةة بيني ئةةةم  ،ئايا ئةطةر لة حاَلةتَيك دوو منو ضةةوونس  لةةة دواى دةر سةةَيك  كةةةكيان كة ية
كة ضوار ساَل  ؟ئايا ضؤن تةعاموَل لةطةَل ثاشةكةوتةكةى دةكةين ؟ياساية ثلة وةزيفيةكةى هةَلدةوةشَيتةوة

كةةراوة؟شَيك لة مووضبة سةةتةحةق  ةكةى ثاشةكةوت  كةةة مو يةَةدراوة  فةةس ث لةةةَيكس وةزي كةةة ث تةةر  سةةَيكس  دوو كة
ئةةةو  ،لةكاتس ثاشةكةوتكردن ثاشةكةوتةكةى زياتريشة ،نيية لةهةمان كات لة ثاشةكةوتكردن ئةحكامةكانس 
 ة لةوَيش لَيس دةطَيردرَيتةوة يان بةردةوام دةبَيت؟ سوثاس.يياسا

 سةرؤكي ثةرلةمان: /نفايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
 زؤر سوثاس، كاك )عبدالستار(، فةرموون. 

 بةرَيز عبدالستار جميد قادر:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

ئةوةى كة من مةبةستمة ئةوةية كة يةكَيك كة بة ثلةى بااَل خانةنشني بة تايبةتس  ،ثَيم واية بةشَيكيم وت
بةةة ) كةةة  كةةةم  صةةلفس ية سةةاَل تة15لةةة  يةَةنج  ضةةل و ث بةةةو %( وة  هةةةبَي و  مةةةتس  سةةاَل خز ضةةازدة  بةةَي و  مةةةنس 

سةةتيان  ،ثَيوةرانةى كة بامسان كرد نةةةدرَى طرَيبة نةةة  طةةة بةوا شةةتس رَي كةةةرتس ط بةةؤ  يةةة  ئةةيم وا مةةن رة سةةتس  بةرا
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كةةرَى طةةةَل ب هةةةرَيمس  ،لة مةةةتس  لةةة حكو يةةزانن  كةةةم ب حةةةز دة نةةة  مةةة هةما طةةرن، ئَي شةةينس وةر يةةانيش خانةن
يةَةذكارةكوردستان وةزيرمان هةية ئَيستا خانة يةةة و راو بةةةرى  ،نشني وةردةطرَى لةوَيش طرَيبةستس هة بةِرَيوة

يةةة  شةةتيمان هة لةةة ط طةةرَى  يةةؤن وةردة ضةةوار مل كةةةى  كةةراوةنزي بةةؤ  سةةتس  طةةرَى طرَيبة يةةؤن وةردة ضةةوار مل  ،وَيش 
بةةا  شةةتوكاَل  لةةة ك يةةة  تةةؤراى هة نةةة دك بةةؤ منو كةةة  سةةَيك  بةةؤ كة بةةدةين  فةةةت  كةةة دةر ئةةةوةى  بةةؤ  مةةة  سةةتس ئَي بةرا

مةةةتئةجنومةنس وةز سةةت ،يران يان هةر سَيكتةرَيكس ديكةى حكو كةةا بةةابَس طرَيبة سةةة ب ئةةةو كة طةةةَل  ئةةةو   ،لة
بةةَس ،خانةنشينة مةسةلةن لةوالى ضوار مليؤن وةردةطرَى سةةت  ئةةيم  ،لةوالش بة ضوار مليؤنس ديكة طرَيبة رة

شةة كةةان خانةن لةةة بااَل لةةة ث نةةةى  سةةرَى ئةوا بةةةت بنو طةةةَيكس تاي بةةة بِر يةةان  لةةةوَى  بةةوون بواية  بةةة ني  يةةة  يةةان ني ؤ
كةةةن، كةةار ب شةةتس  كةةةرتس ط لةةة  سةةتس  يةةان  طرَيبة ئةةةوا  شةةتس  كةةةرتس ط لةةة  سةةت  بةةة طرَيبة كةةاركردن  كةةاتس  لةةة 

 طرَيبةستيةكةيان بؤ ناكرَيت يان خانةنشينيةكةيان هةَلدةوةشَيتةوة، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 ن هةية؟ نيتانة، كاك )بذار(، فةرموون. سوثاس، ئةطةر ليذنة تايبةةةندةكان قسةَيكتا
 :عبداهلل بةرَيز بذار خالد

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
كةةةاَلو  ئةةاَلؤز و تَي نةةد زؤر  نةةةى تايبةةة وةكو ليذنةى ياسايس ثَيشنيار دةكةم بؤ ئةوةى راثؤرتس داهاتووى ليذ

كةةراوةوادةرضووة هةند ط ع نازامن ديارة لة ،ثَيشزش قسةمان كردبوو ،نةبَيت  ،َى بِرطة و ماددةكان دروست 
 هةندَيك ماون لة جياتس هةموو ئةحكامةكان بكرَيتة حوكمةكان، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
 ون.  ومزَيكتان بتانةوَى قسة بكةن، فةرسوثاس، بةِرَيزان وةزيرى دارايس وةزيرى هةرَيم هةر بةِرَي

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان /براهيمظاال فريد اد. بةرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

لةةةوَى 3دالستار( كردى لة بِرطةى ضوارةم لة ماددةى )و ثَيشنيارةى كة بةِرَيز كاك )عبلةسةر ئة (ة دةتوانني 
بةةؤ ئةطةر لةطةَلم بن لة كاتس طةرانةوةى فةرمانبةرى خانةنشينك ،جَيطاى بكةينةوة بِرطةى ضوارةم بةةوو  راو 

ضةةةى  نةةس موو لةةة وةرطرت كةةرَى  شةةك دة سةةت سةرث بةةة طرَيبة يةةان  شةةةيس  بةةة هةمي كةةرَى  فةةة ب فةةة ئيزا وةزي
شةةينييةكةى تةةةوة ،خانةن يةَةس دامةزراوة كةةة ث يةةةى  ئةةةو وةزيفة ضةةةى  يةَةت  ،يةةان موو كةةدا ناب هةةيض حاَلةتَي لةةة 

 سوودمةند بَيت لة دوو مووضة، سوثاس.
 لةمان:ن/ سةرؤكي ثةرفايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز  

 سوثاس دروست، بؤ ئةو ثَيشنيارةى كاك )د. شريكو( وةلةو شكليية زؤر، فةرموون.
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان /ظاال فريد ابراهيمد. بةرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
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طةةةى لةةة رووى  بؤ ثَيشنيارةكةى )د. شريكو( ئَيمة لةطةَلني كة بِرطةَيك زياد بكرَى وة بكرَينت بة بِر سةةَييةم،  
 شكلييةوة سيغةى تةشريعس راستة، سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
يةةة شةةةَيك ني هةةيض كَي كةةة  سةةةر مةبدةئة مةةادةم لة نةةةكان  ثةةؤرتس ليذ سةةينس را كةةاتس نوو لةةة  بةةةِرَيزان   ،سةةوثاس، 

( ليذنة تايبةةةندةكان، 19دةى )ديراسةى ئةوة بكرَيت كة ضؤن سياغة دةكرَيتةوة ماددةى دواى ئةوة، ماد
 فةرموون. 

 
 بةرَيز ضيا محيد شريف:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
 (:19ماددةى )

كارى جَيبةجَيكردنس حوكمةكانس ئةم ياساية نةو دةربكات بؤ ئاسايِرةثويستة لةسةر ئةجنومةنس وةزيران ثَي
 س ئةم ياساية.( رؤذ تَيثةر نةكات لة رؤذى دةرضواندن60ك كة لة )يةلة ماوة

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
 سوثاس، هةر بةِرَيزَيك قسةى هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ كةس نيية. كاك )د.زيدان(، فةرموون.  

 بةرَيز زيدان رشيد خان اودل:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

 داوا دةكةم روونكردنةوةَيكم بدةنَس.بؤية  ،من وةالمةكةى خؤم لة حكومةت وةرنةطرت ئةوةى رابردوو
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 ( فةرموون.20نة سةر ماددةَيكس تر دوايس لَييان بثرسة، ماددةى )يوووةلةو نابَس ئَيمة ض
 بةرَيز جالل حممد امني:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
 (:20ماددةى )

 نة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانس ئةم ياساية جَيبةجَس بكةن.ثَيويستة ئةجنومةنس وةزيران الية
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 سوثاس، بةِرَيزان كَس لةسةر ئةم ماددةية قسةى هةية؟ نيية. ماددةى دواى ئةوة، فةرموون.  
 بةرَيز جالل حممد امني:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
 (:21ماددةى )
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سةةا  لةةةدواى ئةةةم يا تةةةوة و  سةةتان باَلودةكرَي قةةايعس كورد فةةةرمس وة مةةةى  لةةة رؤذنا ضةةواندنس  لةةة رؤذى دةر
مةةاددةى )ةويدا ثةيِر( رؤذ لة رَيكةوتس دةرضوونس ثةيِر90َيثةربوونس )ت لةةة  هةةاتوو  سةةايةدا 19ةو  ئةةةم يا (ى 

 دةكرَيتة بوارى جَيبةجَيكردن.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 لةسةر ئةو ماددةية بةِرَيز كاك )علس(، فةرموون.سوثاس، 
 بةرَيز علس محة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
يةةة ئةةةم ماددة مةةاددةى ) ،وةاَل هةندَى بابةتس جدى و ثرسيارى جدى هةية لةسةر  لةةة  مةةة  سةةةرةتادا ئَي ( 19لة

سةةايةدةَلَين ثةيِر ئةةةم يا مةةةكانس  مةةاوةى ) ةوَيك دةربكة بؤ ئاسان جَيبةجَيكردنس حوك لةةة رؤذى 60لةةة  ( رؤذ 
ضةةواندنس لةةة ) ،دةر طةةدان  لةةة دواى دةن تةةة  تةةؤ ث60وا بةةةجَيكرد( رؤذدا  بةةؤ جَي كةةةى  كةةة دةردة تةةة  ،نسَيرةوة وا

ضةةوونس 90ةوةكة دةركرد ئيشس ثَيئةكةى جَيبةجَس ئةكرَى بؤ )ئؤتؤماتيكس تر كة ثةيِر لةةة داوى دةر ( رؤذ  
بةةةجَيكردن بةةوارى جَي تةةة  عةةا بكةوَي بةةة لةةةوة  ،وةقاي كةةةى  سةةت دة مةةاتيكس دة كةةرد ئؤتؤ كةةةت دةر تةةؤ ثَيرةوة كةةة 

سةةةى 3( رؤذة، خاَلَيكس ديكة كة ئةَلَيس )60ةوةكة )ثرؤسةى جيبةجَيكردنس ثَيِر طةةا ثرؤ سةةَس مان لةةة  مةةانط   )
بيست رؤذى  ،ا هةية مانطَيكس ئةوَىراوة بة جَيبةجَيكردنس هةنطاوى ودةست ك ،نةبووة يةكة تةواوضاكسازي

يةَةك ،و فايلةى وةان رةنطة ساَلَيكس بوَىئةو هةمو ،ئةوَى مةةانط جار مةةانط  ،من ثَيشنياز ئةكةم دوو  سةةس  يةةان 
بةةوونس  ،جارَيك بة راثؤرتَيك حكومةتس هةرَيمس كوردستان بةةةجَي  سةةتةكانس جَي لةةة ئا سةةتان  لةةةمانس كورد ثةر

مةةةى  لةةةة رؤذنا ضةةواندنس  لةةةة دواى دةر كةةةم  شةةنيار دة ئةةةةوةش ثَي بةةؤ  تةةةةوة وة  طةةادار كا سةةاكة ئا قةةةايعس يا وة
نةةةوة بةةوارى جَيبةجَيكرد ئةةةو ) ،كوردستانةوة بكةوَيتةوة  ئةةةرؤى  هةةةنطاو  هةةةنطاو  تةةؤ  بةةؤ 90ضةةونكة  ( رؤذة 

 بوةستني، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز  

 كاك )هَيظيدار(، فةرموون.
 بةرَيز هَيظيدار امحد سلمان:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
لةةس(  ،مةت رَيك كةوتني كة هةر سَس مانط جارَيك راثؤرتَيك بؤ ثةرلةمان دةنريَيتئَيمة لةطةل حكو كةةاك )ع

ضةةَيتة 90زؤر سوثاس وة ئةوةى ) كةةة دة ( رؤذةكةش ئةوةى كة ئَيمة لة حكومةت حاىل بووين دواى ثةيرةوة
 ( رؤذ حكومةت لَيرة دةتوانَس.90وةزارةتةكان رَينمايس دةردةكات لة ماوةى ) ،وةزارةتةكان

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
 يد( جواب دةداتةوة، فةرموون.ئومحكومةت با بؤخؤى وةاَلم بداتةوة، بةِرَيزان، كاك )د. 

 :د صباحومَيئبةرَيز د. 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
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لةة كةةاك )ع بةةةِرَيزم  بةةراى  طةةةَل  بةةةنبرايان خوشكان تةبعةن لةسةر ئةم بابةتة لة سةةةر مو ي( تةقري تةةةفقني لة
سةةرَيتيش  ،ئةوةى كة حكومةت هيض مانعَيكس نيية ئةةةوةى بنو بةةةبَس  ئةةةتوانن  شةةة  كة وةجبس رةقابس خؤتاني

يةَةك  ،داواى راثؤرت لة حكومةت داوا بكةن مةةانط جار سةةَس  يةةة  مةةان ني هةةيض مانعَيك بةاَلم ئَيمة وةكو حكومةت 
بةةةجَيكردن ،خؤشة زوتريش بَيت لةةة جَي بةةن  سةةةيةثَيمان خؤشة شةريكمان  ئةةةم ثرؤ يةةة ،س  يةَةك ني  ،هةةيض مانع

قةةايع ) لةةة وة ضةةَيت  كةةة دةردة عةةة  ئةةةو مةوزو كةةة  مةةة  تةةريش ئَي ئةةةوةى  كةةةم،  تةةةى ية مةةة نوق مةةان 60ئة ( رؤذ
مةةةت 60ةوةكان دةربكةين يةك ثةيرةو نيية لة داوى )بؤ ئةوةى ثةيِر ،ثَيويستة كةةو حكو مةةة وة كةةة ئَي ( رؤذة

كةة60ئَيوة ئةتوانن داوى ) بةةةجَيس ب كةةة جَي لةةةين( رؤذة بةةة ثة مةةةش  هةةيض  ،ةين ئَي لةَةَيني  يةةة ب ئةةةوة ني يةةةعنس 
تةبعةن ثةيرةوةكة كةى حازر دةبَس كة تؤ  ،مشكيلةَيكمان لةوة نيية كة لةو رؤذةى كة ثةيرةوةكة حازر بوو

بةةوون حةةازر  كةةة  كةةةين  طةةةَل ئة شةةس لة كةةرد ليجاني حةةازر  كةةةت  بةةوارى  ،ثةيرةوة سةةةر  نةةة  ئةةةتواني بكةو مةةة  ئَي
 س.جَيبةجَيكردنةوة، سوثا

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
 سوثاس، كاك )د. ئامانج(، فةرموون. 

 :عبدالرحيم ئامانجد. بةرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

نةةس رةوَيك دةثةةةيِر ،دةضَس بؤ ثاسةوانسرثةيرةوَيك دة ،ئَيوة كة مناقةشةتان كرد شةةان كرد بةةؤ دةستني ضةةَس  دة
ثةةةيرةوَيكس  ،وَيذكار و وةكيل وةزيرمةرجةكانس مودير عام و را تةةةوة،  كة تا ئَيستا ئةم مةرجانة كؤ نةكراوة

سةةوودمةند  ضةةؤنيةتس  عةةةى  تةةةكان موراج لةةة وةزارة كةةردووة  تةةان  كةةة داوا ئةةةوةى  تر دةرئةضَيت بؤ مةسةلةى 
ثةةةيرةوَيكسوبوون بؤ مةسةلةى كة بةةؤ  تةةةوة  ثةةاك بكرَي نةةةتا ،كارى شةهيدان كة ئةو ليستانة  ن ئةةةو وةزارةتا

كةةا كةةرد ،تةكليف كردووة كة جارَيكس تر تةنزميس ئيمتيازات  سةةةيرم  مةةن  يةةةعنس  ثةةةيرةو وضةةونكة  يةَةنج  وة ث
سةةس ،ئامادةكردنس ئةم ثةيرةوانةش ثةيرةو تةشريعة ،ئةبَس دةربضَي كةةة با ظااا   يةعنس ئَيمةى قانوونس  و ني

نةةةن  ،س مةوادى قانوونييةتةعليمات ئةكةين وةكو قانوونس ئيعتياديية ثَيس ئةوترَيت تةشريعاتس فةرع عةي
يةةة يةةدارى ني قةةةرارى ئ كةةو  سةةينةوة وة جةةةرةدد ئةنوو عةةام و مو صةةس  نةةة  ،شةةت نصو ئةةةو ثةيرةوا يةَةت  يةةةكجار ب

مةةة  يةةة تةةةتبيقاتسمةسةلةن كة تؤ بؤ حيماية دةرى دةكةى ئة تةةةناوى هة تةةةعاموىل  ،غةةةير م قةةانوون  كةةو  وة
( رؤذا دةرضَس ئي(تيمالة 30رضَس ئي(تيمالة لة )بؤية تةحديديش كطراوة كة لةو مودةية دة ،لةطةَل دةكرَى

نةةس 25لةةة ) شةةان كرد سةةةلةى دةستني طةةةَل مة يةةة لة بةةةَيكس خرا ةةان هة مةةة تةجرو ئةةةزانن ئَي شةةتان  ( رؤذا خؤ
كةةراوة ،موودة لةناو قانوونةكان مةةس ثَي كةةراوة ئيلتيزا شةةان  كةةةمس دةسني بةةة  كةةة   ،يةعنس كةمن ئةو موودانةى 

يةةةنوقتةى تةنفيزى دةستنيشان كرد تةةوا ،نس ئةو موودة كةةة ب نةةراوة  يةةة وا دا بةةدرىئةةةو ثةيِر نرَيبؤ نةةة ال  َ،ةوا
كةةةين كةةةس ئة هةةةزار  ثةةةجنا  سةةةد و  يةَةك و دوو  كةةةى مليؤن لةةةفس نزي عةةةى مة مةةة مراجة تةةريش ئَي مةةة  ،دوا ئة

عةةةى  ،ئةبَيت وةزارةتةكان هةر وةزيرة خؤت ئةزانس مةلةفةكانس خؤى كؤ بكاتةوة كةةا موراج ليجان دروست ب
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كةةرد  ،ئةوانة كة دانراوة بؤية ،كا شةةةمان  مةةة زؤر موناقة مةةاىل ئَي نةةةى  طةةةَل ليذ هةةةم لة ثَيم واية ئةو موودانة 
 ية ئةطةر سةيرى ئةو مةهامة بكةين، سوثاس.موودةكان ثَيم واية واقيعي

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
 ك بكةى، فةرموون. سوثاس، كاك )اوميد( دةتويست قسةية زؤر

 وميد صباح:ئةرَيز ب
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

تةةر  ،يةعنس ئَيمة ئةو مودةيةمان بؤ ئي(تيات داناوة ثَيمان واية لةوانةية بتوانني زووتريش هةر كاتَيك زوو
 تةواو بوو ئَيمة زووتر دةست ثَيئةكةين، ئَيمة بة ثةلةين بؤ ئةو مةوزوعة.

 
 ن:ن/ سةرؤكي ثةرلةمافايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 سوثاس، هؤيةكانس دةرضواندن، فةرموون. 
 امحد: ظاهربةرَيز ذيان 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
 هؤيةكانس دةرضواندن:

سةةةتانس و  كةةةانس شار سةةةةرجةم بوارة شةةةينس لة شةةةتس و خانةن فةةةةى ط بةةةوارى وةزي سةةةتنةوةى  لةةةةثَيناوى رَيكخ
بةةةركار ثَيشمةرطايةتس و هَيزةكانس ئاسايشس ناوخؤ وة هةروةها تةرخان كراوة يةةةتس  ضةةاودَيرى كؤمةاَل كةةانس 

ضةةة و دة نةةس موو خةةةرج كرد لةةة  سةةانس  ثةةةروةرى يةك نةةس داد يةةة ركرد تةةة داراي شةةني و ئيمتيازا لةَةة و بةخ ما
لةةةثَيناوى  شةةتس وة  جةةةى ط تةةةرخانكراوةكانس بوو لةةة  سةةايس  نةةارةوا نايا طشتييةكان رَيطرتن لة سوودوةرطرتنس 

سةةاية زامن كردنس مووضةى مووضة خؤر و خانةنشني و سو ئةةةم يا سةةتة  ودمةندى ضاودَيرى كؤمةاَليةتس شاي
 دةرضوَيندرا.

 :فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان د.ِرَيوازبةِرَيز 
لةةدين(، )د. حمةةس ا يةةة، )د. سةةةى هة ضةةواندن ق كةةانس دةر لةةةبارةى هؤكارة بةةةِرَيزَيك  هةةةر  كةةاك كاااظمسةةوثاس،   ،)

 كاك )اوميد(، فةرموون.  )اوميد( كاك )ياسني(، )مذدة( خان، كاك )ثَيشةوا(، كاك )سيثان(،
 ميد عبدالرمحن حسن:ئوبةرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
نةةس  ،نس دةرضوونهؤكارةكاتايبةت بة  نةةاو زامنكرد لةةة ثَي ضةةوون  كةةانس دةر تةةايس هؤكارة يةَةرى كؤ من ثَيم واية د

ئَيستا  ،وةمووضةى مووضةخؤر خانةنشني و سوودمةندانس ضاودَيرى كؤمةاَليةتي شايستة ئةو هؤكارة ثَيشو
ئَيمة احلمد للة ثاشةكةوت نةماية مووضة دةدرَينت، ئةو نةبوونس ئةو ياساية هؤكار نيية كة مووضة نةدرَى 
ئةةةو  لة ثَيشز لةثَيناو زامن كردنس ئةو ثاشةكةوتةى كة هةبوو حكومةت راى وابوو لةطةرانةوةى ئةو بِرةى 

يةةة دة ضةةةةثرؤذة ضةةةةى موو نةةس موو بةةةؤ زام تةةةةوة  بةةةة خؤرانس ثَيطةرَي سةةةتة  سةةةتا ثةيوة كةةارى ئَي كةةةرَينت، هؤ ب
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بةةووة بةةاش  كةةار  ئةةةويش  كةةة  سةةتان  مةةن  ،ثةيوةندييةكانس نَيوان حكومةتس احتادى و حكومةتس هةرَيمس كورد
خةةؤى  ،ثَيم واية ئةو دَيرة زيادة ثَيويست ناكات مبينَس لة هؤكارةكانس دةرضوون كةةاتس  كةةارةى  ضونكة ئةو هؤ

 بوو، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 زؤر سوثاس، )د. حمس الدين(، فةرموون. 
 
 
 
 

 بةرَيز حمس الدين حسن يوسف:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

كةةةم  من لة سةرةتاى دةستةواذةكة ئيزافةَيك زيادةَيك دةمةوَى بكةم كة لة سةرةتاكة بنوسرَى بة مةبةستس 
نةةاوى  كردنةوةى خةرجس بةكار بردن و زياد كردنس لةةة ثَي نةةس  تةةةواو كرد داهات بؤ بوارةكانس طةشة ثَيدان و 

 خستنةوةى بوارةكانس ترى تا كؤتايس، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 (، فةرموون.كاظم سوثاس بؤ جةنابت، )د.
 فاروق نامق: كاظمبةرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
لةةة بؤ ئةوةى هؤيةكانس دةرض نةةدَيك  سةةيؤنةكةمان و هة واندن يةك ببَيتةوة لةطةَل ئةو ثَيشنيازانةى كة فراك

كةةرَى  ،ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكانس فراكسيؤنةكانس تر كردوويانة ئَيمة ثَيشنياز دةكةين كة ئةوةندةى بؤ زياد ب
ضةةوَينرا سةةاية دةر كةةرَى وة  ،ثَيش ئةوةى كة دةَلَيت ئةم يا فةةة ب بةةؤ ئيزا مةةةى  ئةةةوة ئة تةةايس ثةةَيش  نةةاو كؤ لةةة ثَي

ضةةةخؤران و  ضةةةى موو شةةةكةوتس موو نةةس ثا تةةةكان وة زامنكرد لةةة تايبة هَينان بة خانةنشينس ثلة بااَلكان و ث
 طةراندنةوة بؤيان ئةم ياساية دةرضوَينرا، سوثاس

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 
 زؤر سوثاس، )مذدة( خان، فةرموون. 

 :بةرَيز مذدة حممود حممد
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

 ( باسكرا ثشتيوانس دةكةم، زؤر سوثاس..كاظموتةكانس من لةاليةن )د
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز  

 سوثاس، كاك )ياسني(، فةرموون.
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 :خضر طهبةرَيز ياسني 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

 تطريى دةكةم، بةاَلم عيربةت لة جَيبةجَيكردنداية.وتةكانس منيش لةاليةن )د.حمس الدين(ةوة كرا ثش
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 سوثاس، كاك )ثَيشةوا(، فةرموون. 
 
 
 
 

 :طاهر مصطفىبةرَيز ثَيشةوا 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 

شةةتم وت هةةةمان  جنةةةكانيش  سةةةر ئاما ضةةواندن ،لة كاتس قسةكردن لة يةةةكانس دةر جنةةةكانس هةة ،هةةةم هؤ ةم ئاما
نةةةقو  ،ثرؤذةكة لةيةك ضوونَيك لة نَيوانيان هةية شةةوَينَيكيان  لةةة  كةةة  ئةةةوةى  ئةةةكرَى  هةةةَلكَيش  يةةا تَي يان ئا

 ميد( دةكةم، سوثاس.ئوئةهَينرَى هةتا ئةخري شتَيكس ئاوا بكرَيت، هةروةها ثاَلثشتس لة قسةكانس كاك )
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز 

 اس بؤ جةنابت، كاك )سيثان(، فةرموون. سوث
 بةرَيز سيثان ساحل حسن:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. 
 ( هاتنة طوتن ثشتطريى ئةو طوتنَيت وى دكةم، زؤر سوثاس.كاظمطوتةيا من لة اليةن )د.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:فايق حس د.ِرَيوازبةِرَيز  
سةةت نةةةبن دة نةةدوو  لةةةمان ما نةةدامانس ثةر بةةَسبةِرَيزان ئة خةةؤش  يةةدَيك  ،تان  شةةةكان مةوع نةةة هاوبة بةةةيانس ليذ

ئةةةنَين سةةةعات ) ،دا بةةدةن  بةةةِرَيز 11هةةةوَل  طةةةَل  يةةران لة مةةةنس وةز سةةكرتَيرى ئةجنو بةةةِرَيزان  طةةةَل  بةةَس لة  )
سةةةعات ) نةةةبَس  قةةةدةر  شةةةمة( مو يةَةنج  لةةةمان رؤذى )ث بةةارى ثةر بةةؤ كارو هةةةرَيم  يةةرى  نةةةوة 11وةز ( كؤبوو

 ةم ثرؤذة ياساية، دانيشتنةكةمان هةَلطرت زؤر سوثاس.دةكةين بؤ دةنطدان  لةسةر ئ
 
 

 
 
       د. رَيواز فايق حسن                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 سةرؤكي ثةرلةماني     سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                   
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 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 421 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 (ي15ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
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 2020–1–16رَيكةوتي  شةممةثَينج 

 هةَلبذاردن ميثَينجةخولي 

 
 
 
 
 
 
 

 (15ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2020/ 16/1 رَيكةوتي شةممةثَينج 

 -ثةرلةماني كوردستان   16/1/2020رَيكةوتي  رؤذي ثَينج شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
من هةورامي بةِرَيز هَي عَيراق بة سةرؤكايةتي د. رَيواز فايق حسن سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني

(ي ئاسايي خولي 15جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2020ساَلي )ثَينجةمي 

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

مةةارة )عَيراق، دةس – شةةتين ذ كةةاري داني مةةةي  يةةدا بةرنا لةةةمان بِريار سةةاَلي 1تةي سةرؤكايةتي ثةر سةةايي  (ي ئا
يةَةنج 11يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان لة كاتذمَير ) يةةوةِرؤ رؤذي ث ثةةَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:16/1/2020شةممة رَيكةوتي )
سةةةازى  -1 سةةةاى ضاك ثةةةرؤذة يا سةةةةر  طةةةدان لة شةةةينس دةن لةةَةة و بةخ ضةةةة و دةرما شةةةينس موو لةةةة خانةن

نةةاوخؤى 97و  96و  92و  91و  90ئيمتيازاتةكانس تر بةثَيس حوكمس ماددةكانس ) ثةةةيِرةوى  ( لة
 ثةرلةمانس كوردستان.

 بةِرَيز د.رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

سةةتان طةةةىل كورد مةةارة ، بةناوى  شةةتنس ذ جةةةمس 15)داني خةةوىل ثَين لةةة  كةةةم  سةةاَلس ية ثةةاييزة،  خةةوىل  سةةايي  (ى ئا
بةةةناوى  شةةتنةكة  نةةس داني سةةت ثَيكرد هةَلبذاردنس ثةرلةمانس كوردستان دةست ثَس دةكةين، سةرةتا و ثَيش دة
لةةة  كةةة  كةةةين  نةةة دة ئةةةو طةجنا سةةوكارى  سةةتةى كة مةةان ئارا شةةس خؤ سةةة و سةرةخؤ ثةرلةمانس كوردستانةوة ثر
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شةةتس دةرياى ئيجة بوون بة  بةةة بةهة ئةةةوانيش  قوربانس، خواى طةورة سةبوورى كةسوكاريان بدات و رؤحس 
تةةةى  كةةة ثوخ كةةةين  سةةتان دة لةةةمانس كورد سةةكرتَيرى ثةر بةةةِرَيز  لةةة  سةةتاش داوا  بةةةِرَيزان ئَي بةرين شاد بكات، 
نةةةبووى  نةةدامانس ئامادة لةَةةتس ئة يةةة و مؤ ئةةةم كؤبوونةوة كةةارى  مةةةى  شةةوو و بةرنا نةةةوةى ثَي سةةس كؤبوو كؤنوو

 كؤبوونةوةى ثةرلةمان و ليذنةكان بة مؤَلةت و بَس مؤَلةت خباتةِروو، فةرموو.
 
 
 
 
 

 بةِرَيز منس نبس قهوةضس/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 بةرنامةى كار:
مةةاددةى ) حةةوكمس  مةةاددةى )5بةثَيس  لةةة  كةةةم و دووةم  طةةةكانس ية طةةةى )16( بِر مةةاددةى )3( و بِر لةةة   )18 )

مةةاددةى )بِرطة لةةة  جةةةم  كةةانس )20كانس يةكةم و دووةم و سَس يةم و ضوارةم و ثَين و  52و  48و  47( ماددة
( لةثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانس كوردستان ـ عَيراق دةستةى سةرؤكايةتس ثةرلةمان 57و  56و  55و  54

كةة15بِريارى دا بةرنامةى كارى دانيشتنس ذمارة ) سةةاَلس ية ثةةاييزةى  جةةةمس (ى ئاسايي خوىل  خةةوىل ثَين لةةة  ةم 
تةةذمَير ) لةةةمان كا بةةذاردنس ثةر كةةةوتس 11هةَل شةةةممة ِرَيك يةَةنج  شةةنيوةرؤ ِرؤذى ث بةةةم  16/1/2020( ى ثَي

 شَيوةية بَيت:
شةةةينس  -2 لةةَةة و بةخ ضةةةة و دةرما شةةةينس موو لةةةة خانةن سةةةازى  سةةةاى ضاك ثةةةرؤذة يا سةةةةر  طةةةدان لة دةن

نةةاوخؤى 97و  96و  92و  91و  90ئيمتيازاتةكانس تر بةثَيس حوكمس ماددةكانس ) ثةةةيِرةوى  ( لة
 ثةرلةمانس كوردستان.

مةةةارة ) شةةةتنس ذ تةةةةى داني لةةةةمان، ثوخ سةةةةرؤكس ثةر كةةةةوتس 14بةةةةِرَيز  شةةةةممة ِرَيك سةةةايي، رؤذى دوو (ى ئا
 بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو: 13/1/2020

 دةستثَيكردنس دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمانس كوردستان. -1

ر و ثوختةى دانيشنت ناوى ئامادةنةبوونس ئةندامانس دانيشتنس ثَيشووى خوَيندنةوةى بةرنامةى كا -2
بةةة  شةةةييةكان  نةةة هةمي نةةةوةى ليذ نةةدامانس كؤبوو نةةةبوونس ئة نةةاوى ئامادة لةَةةت،  بة مؤَلةت و بَس مؤ

 مؤَلةت و بَس مؤَلةت لةاليةن بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان.

 ز سةرؤكس ثةرلةمان.دةست ثَيكردنس بِرطةكانس بةرنامةى كار لةاليةن بةِرَي -3

لةَةة و  -4 ضةةة و دةرما شةةينس موو لةةة خانةن سةةازى  سةةاى ضاك ثةةرؤذة يا خوَيندنةوةى دووةم، طفتوطؤكردنس 
 بةخشينس ئيمتيازاتةكانس تر لة هةرَيمس كوردستان ـ عرياق.
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 كؤتايس هاتنس دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان. -5

مةةارة )ناوى ئةو ئةندامانةى مؤَلةت ثَيدراون يان بةبَس شةةتنس ذ بةةؤ داني نةةةبوون  سةةايي 41 مؤَلةت ئامادة (ى ئا
 :13/1/2010خوىل ثاييزة لةبةروارى 

 ديارى انور محة رحيم/ مؤَلةت -1

 رؤميؤ حزيران نيسان/ مؤَلةت -2

 عباس فتاح صاحل/ مؤَلةت -3

 فيصل عباس عوال/ مؤَلةت -4

 هَيرش حسن محة امني/ مؤَلةت -5

لةةةمانس ناوى ئةندامانةى كة مؤَلةت ثَيدراون يان بةب شةةةييةكانس ثةر نةةة هةمي نةةةوةى ليذ َس مؤَلةت لة كؤبوو
 كوردستان ئامادنةبوون:

 ناوى ليذنة:
 :14/1/2020ليذنةى دةستثاكس لة 

 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن/ مؤَلةت/ بؤ كارى تايبةت
 دابان حممد حسن حسني/ مؤَلةت/ بؤ كارى تايبةت

 ؤبوونةوةى هةبووهيظيدار امحد سلمان/ مؤَلةت/ لةليذنةى تر ك
 :15/1/2020ليذنةى رؤشنبريى و كؤمةَلطاى مةدةنس و وةرزش و الوان لة 

 فيصل عباس عوال/ مؤَلةت
 روثاك امحد رمحان/ مؤَلةت/ بارى تةندروستس باش نةبوو

 :15/1/2020ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَييةكان لة 
 باآلنبؤ حممد علس/ مؤَلةت/ بؤ كارى تايبةت

 رشد حسني حممد/ مؤَلةت/ بؤ كارى تايبةتا
 رزطار عيسس سوار/ مؤَلةت/ بؤ كارى تايبةت
 هاورَى بنْا  حممد/ مؤَلةت/  بؤكارى تايبةت

 عومسان كريم سوارة/ مؤَلةت/ بةكارى ليذنة
 : 15/1/2020ليذنةى كشتوكاَل و ئاودَيرى لة 

 سيثان سامل حسن/ مؤَلةت/ بةكارى ليذنة
 مؤَلةت/ بةكارى ليذنة /عومسان كريم سوارة

 زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
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ثةةرؤذة  سةةةر  طةةدان لة لةةة دةن يةةة  كةةة بريتي بةَلَس زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئَيستا دةست بة بةرنامةى كار دةكةين 
يةَةس بةةة ث تةةر  تةةةكانس  شةةني و ئيمتيازا لةَةة و بةخ ضةةة و دةرما شةةينس موو لةةة خانةن سةةازى  سةةاى ضاك حةةوكمس  يا

سةةتةش 97و  96و  92و  91و  90ماددةكانس ) ئةةةم مةبة ( لةثةيِرةوى ناوخؤى  ثةرلةمانس كوردستان، بؤ 
 داوا لة ليذنة تايبةةةندةكان دةكةين بفةرموون بَين بؤ شوَينس خؤيان، كاك مةم فةرموو.

 بةِرَيز مم بورهان حممد قانع:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

ئةةةم 91( بةآلم بةثَيس ماددةى )97و  96و  92و  90ثاَلثشتة بة ماددةكانس )بةرنامةى ئةم دانيشتنة  ( ى 
يةةان 3ثةيِرةوةى كة لةبةردةستم داية بِرطةى ) كةةرَى،  شةةتطريى ب مةةةوة ث سةةَس ئةندا ( هةر ثَيشنيازَيك لةاليةن 

بةةةش ئةو دوو ئةندامةى لة كؤتايي دا بؤ ئاخاوتن دةكةونة كؤتايي ِريزبةندةكةوة دةبَيت لةناو راث ؤرتس هاو
لةةةة  شةةةَيك  سةةةت بة يةةةة، لةبةردة سةةةتمان دا كةةةة لةبةردة شةةةةدا  ثةةةؤرتس هاوبة ئةةةةم ِرا لةةةةناو  كةةةرَي،  جةةةَيطري ب دا 
يةةة،  سةةتانةوة هة خةةةَلكس كورد بةةةذيانس  نةةدييان  كةةة ثةيوة طةةرنط  ثةرلةمانتارانيش هةية، سَس ثَيشنيازى زؤر 

 يةكةميان/ مةسةلةى ئةوةى نابَس كةمزين مووضة ........... .
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:ز د.ِرَيواز فايق حسبةِرَي

ئةةةو  سةةةر  شةةتينة  كةةة طةي بةةدةى  نةةةوة  تةةوانس ِروون كرد مةةةم ..  دة كةةاك  بةةةِرَيز  كةةة  سةةةر ماددة شةةتينة  كة طةي
لةةةو  طةةرى  ثةةةيِرةوى ب خةةاَلس  يةةة  حةةةقت هة جةةةنابت  مةةةم  كةةاك  كةةةم...........  ماددةية بةسةرضاو، تكات ىَل دة

كةةراوة  شوَينةى كة ثَيويستة، لةو شوَينةى كة ثَيويستة ........ كةطةيشتينة ئةو ماددةية ئةو ثَيشنيارةى تيا 
كةةة،  ثةةةيِرةو ب نةةاو  سةةةيرى  بةةةِرَيز  مةةان،  نةةةوة، بَيطو تةةان بدة بةةَس وةآلم سةةني دة نةةةكان دةثر لةةة ليذ كةةة،  سةةة ب ق
سةةةرؤكس  بةةة  نةةةدراوة  سةةةآلتَيك  هةةيض دة ثةةؤرت،  مةةادةكردنس را بةةؤ ئا يةةة  سةةةآلحيةتيان هة تةةةواوى  نةةةكان  ليذ

يةةةكس ثةر هةةةر داواكار نةةةوةى  بةةةوةآلم دا بةةن  نةةد  ئةةةوان ثابة بةةةآلم  نةةةكان،  كةةارى ليذ لةمان تةدةخول بكات لة 
نةةة  ئةةةم ليذ شةةوَينة  ئةةةو  سةةةر  شةةتينة  كةةة طةي بةةوو،  ثةةةيِرةويان كرد نةةا  خةةاَلَيكس  طةةةر  لةةةمان ئة نةةدامانس ثةر ئة

نةةة بةِرَيزانة ثابةند بن بة وةآلمدانةوةتان ئةطةر ثَيتان وابوو خاَلَيكس ثةيِر فةةةرموون ليذ كةةراوة،  شةةَيل  ةو ثَي
 تايبةةةندةكان بة ناونيشان دةست ثَس بكةن، كاك بذار فةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 ئةمة دةقس ِراثؤرتس هةر شةش ليذنةى تايبةةةندة لةسةر ثرؤذةى ضاكسازى.
 بؤ سةرؤكايةتس ثةرلةمانس كوردستان

 رتس هاوبةشبابةت/ ِراثؤ
سةةكاآل و  لةةةمان و  بةةارى ثةر نةةةى كارو ئةةابوورى، ليذ بةةارى  يةةي و كارو نةةةى دارا سةةايي و ليذ بةةارى يا نةةةى كارو ليذ
بةةارى  نةةةى كارو يةةةكان و ليذ مةةةنس خؤجَي سةةاييش و ئةجنو نةةاوخؤ و ئا ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة و ليذنةى 

كةةة تةةذمَير  14/1/2020وتس شةهيدان جينؤسايد و زيندانيانس سياسس، رؤذى سَس شةممة ِرَيك ،  12:30كا
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تةةذمَير 12/1/2020ضوار شةممة ِرَيككةوتس  سةةتس ( 2) كا بةةة مةبة مةةدا،  شةةس ئةجنا نةةةوةى هاوبة دوو كؤبوو
نةةدامانس  يةةةن ئة شةةنيارانةى كةلةال ئةةةو ثَي شةةتنةوةى  نةةس داِر تةةاوتوَى كرد بةةؤ  بةةةش  ثةةؤرتس هاو سةةينس ِرا نوو

سةةا ثةةرؤذة يا بةةة  بةةةت  كةةراون تاي شةةكةش  لةَةة و ثةرلةمانةوة ثَي ضةةة و دةرما شةةينس و موو لةةة خانةن سةةازى  ى ضاك
طةةؤ  نةةةوةى دووةم دا دواى  طفتو لةةة خوَيند عةةرياق،  سةةتان ـ  هةةةرَيمس كورد لةةة  كةةة  بةخشينس ئيمتيازاتةكانس دي

 كردن و تاوتوَى كردن ليذنةكان طةيشتنة ئةم ئةجنامانةى خوارةوة:
سةةازى سةبارةت بة ناونيشانس ثرؤذةكة، دوو ثَيشنيار هةية، ثَيشنيار ى يةكةم/ وةك خؤى )ثرؤذة ياساى ضاك

 لة مووضة و دةرماَلة و بةخشينس ئيمتيازاتةكان و خانةنشينس لة هةرَيمس كوردستان ـ عرياق.
ثَيشنيارى دووةم/ ِرَيكخستنةوةى لة مووضة و دةرماَلة و بةخشينس ئيمتيازاتةكان و خانةنشينس لة هةرَيمس 

 كوردستان ـ عرياق.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:فايق حس بةِرَيز د.ِرَيواز

يةةة،  شةةنيار هة سةةايةكة دوو ثَي ثةةرؤذة يا شةةانس  بةةؤ ناوني لةةةمان  نةةدامانس ثةر بةةةِرَيزان ئة سةةوثاس،  بةةةَلَس زؤر 
بةةةِرَيزى  نةةدامَيكس  هةةةر ئة يةةةوة،  سةةايي خوَيند نةةةى يا يةكةميان/ وةكو خؤى وةك ئةوةى بةِرَيز سةرؤكس ليذ

شةةانةكة وة كةةة ناوني يةةة  طةةةَل ئةوة لةةةمان لة سةةايي ثةر نةةةى يا سةةةرؤكس ليذ بةةةِرَيز  ئةةةوةى  بةةَس وةك  خةةؤى  ك 
سةةوثاس ) بةةةَلَس زؤر  بةةدا؟  بةةةِرَيز 86خستيةِروو، با بفةرموَى دةنط  ئةةةوةى  شةةنيارى دووةم وةك  نةةط، ثَي ( دة

بةةدات؟  نةةط  فةةةرموَى دة بةةا ب مةةة  شةةنيارى دووة طةةةَل ثَي بةةةِرَيزَيك لة سةرؤكس ليذنةى ياسايي خوَينديةوة، هةر 
 يارى يةكةم وةك خؤى ثةسةند كرا، ماددةى يةكةم كاك بذار فةرموو.( ثَيشن13بةَلَس )

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 ( حةوت ثَيشنيار هةية، ثَيشنيارى يةكةم/ وةك خؤى، ثَيويست دةكات بيخوَينم؟ 1سةبارةت بة ماددةى )
 بةشس يةكةم

 ئاماجنةكانس ياسايةكة
  1ماددةى/

ضةةة و بةرجةستة -1 نةةس موو خةةةرج كرد لةةة  سةةتةبوون  ثةةةروةرى و شاي كردنس بنةماكانس يةكسانس و داد
سةةوودمةندبوونس  شةةتنس  سةةتان و نةهَي هةةةرَيمس كورد لةةة  دةرماَلة و بةخشني و ئيمتيازاتةكانس ديكة 

 ناشايستةيي و ِرَي طرتن لة بةهةدةردانس بودجةى طشتس.

يةةةتس و  -2 شةةينس بةدامةزراوةيي كردنس يةكخستنس بةِرَيوبةرا كةةان و خانةن كةةة جياجيا طةةة و ية فةرمان
شةةتس  يةةةتس ط يةةةك بةِرَيوبةرا لةةة  نةةاوخؤ و  شةةس  كةةانس ئاساي لةبوارةكانس شارستانس و سةربازى و هَيزة

 خانةنشينس نيشتمانس لة هةرَيمس كوردستان.
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سةةةةر  -3 يةةةةك لة هةةةةر خةرج طةةةرتن لة شةةةينس و ِرَى  سةةةةندوقس خانةن نةةةس  شةةةتيوانس كرد كةةةاراكردنس ث
لةةة طةةة  مةةارة )سةندوقةكة ج كةةارثَيكراو ذ شةةينس  سةةاى خانةن سةةتانةى لةيا سةةاَلس 27و مةبة  2006(ى 

 لةهةرَيم دا ئاماذةيان ثَيكراوة.

 ِرَيكخستنةوةى خانةنشينس خاوةن وةزيفة باآلكان و ثلة تايبةتةكان.  -4

 ثَيشنيارى ليذنةى هاوبةش:ثَيشنيارى دووةم/ 
شةةني  بةرجةستةكردنس بنةماكانس دادثةروةرى و شايستة بوون لة-1 خةرج كردنس مووضة و دةرماَلة و بةخ

لةةة  طةةردن  سةةتةيس و رَي بةةوونس ناشاي سةةودمةند  شةةتنس  سةةتان و نةهَي هةةةرَيمس كورد و ئيمتيازاتةكانس دى كة لة 
 بةهةدةردانس بووجةى طشتس.

يةةا  -2 كةةة ج طةةة و ية يةةةتس و فةرمان شةةتس بةِرَيوةبةرا يةةةتس ط سةةتنس بةِرَيوةبةرا بة دامةزراوةيس كردن و يةكخ
كةةةا يةةةةك جيا لةةةة  نةةةاوخؤ و  شةةةس  كةةةانس ئاساي سةةةةربازى و هَيزة سةةةتانس و  كةةةانس شار لةةةة بوارة شةةةينس  نس خانةن

سةةتان هةةةرَيمس كورد مةةةتس  ئةةابوورى حكو يةةس و  تةةس دارا بةةة وةزارة سةةةر  شةةينس  شةةتس خانةن يةةةتس ط -بةِرَيوةبةرا
 عرياق.

يةةة -3 هةةةر خةرجي لةةة  طةةرتن  شةةينس و رَي سةةندوقس خانةن يةةس و  نةةس دارا شةةتيوانس كرد سةةةر كةةاراكردن و ث ك لة
مةةارة ) كةةارثَيكراو ذ شةةينس  سةةايس خانةن لةةة يا سةةتانةى  لةةةو مةبة طةةة  سةةاَلس )27سةةندوقةكة ج لةةة 2006(ى   )

 هةرَيمدا ئاماذةيان ثَيكراوة.
سةةااَلنس  -4 مةةةن و  نةةةماى تة سةةةر ب تةةةكان لة لةةة تايبة كةةان ث فةةة بااَل خةةاوةن وةزي شةةينس  سةةتنةوةى خانةن رَيكخ

 خزمةت و بِروانامة.
 و خؤى تةنيا يةك برطة بؤ ئةم ماددةية زياد بكرَى بةم شَيوةية:ثَيشنيارى سَييةم: وةك

هةةةرَيمس  لةةة  سةةتا  هةةةتا وةك ئَي نةةةى  سةةةربازيةكان ئةوا كةةارطَيرى  يةةةتس  هةةةموو بةِرَيوةبةرا سةةتنةوةى  يةكخ
 كوردستان يةك نني.

 ثَيشنيارى ضوارةم: 
 بِرطةى دووةم دةستكارى بكرَى و بةم شَيوةية بَس:

لةةة دووةم: بةدامةزراوةيس  شةةينس  كةةانس خانةن يةةا جيا كردن و يةكخستنس بةِرَيوةبةرايةتس فةرمانطةى يةكة ج
شةةينس  شةةتس خانةن يةةةتس ط يةةةك بةِرَيوةبةرا لةةة  نةةاوخؤ و  شةةس  بورةكانس شارستانس سةربازى و هَيزةكانس ئاساي

 نيشتمانس لة هةرَيمس كوردستان.
 ثَيشنيارى ثَينجةم:

بةةة  لةبِرطةى دووةمدا وةك خؤى تةنيا لة بِرطةى  يةَةت  يةةان بكر يةَةت  شةةتس بطؤردر يةةةتس ط دووةمدا بةِرَيوةبةرا
 دةستةى خانةنشينس.

 ثَيشنيارى شةشةم: 
 وةك خؤى تةنيا بِرطةى ضوارةم بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة:
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مةةة و  مةةةن و بِروانا نةةةمايس تة سةةةر ب تةةةكان لة لةةة تايبة كةةان ث فةةة بااَل خةةاوةن وةزي شةةينس  رَيكخستنةوةى خانةن
 سااَلنس خزمةت.

 ثَيشنيارى حةوتةم: 
 هةَلوةشاندنةوةى خاوةن وةزيفة و ثلة بااَلكان و ثلة تايبةتةكان. 

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
مةةاددةى ) بةةة  سةةةبارةت  مةةة  لةةةمان ئَي نةةدامانس ثةر يةةةك 1بةةةِرَيزان ئة يةةةك  شةةيارين  حةةةوت ثَين بةةةر دةم  ( لة

يةةة وةك ئةياخنةينة دةنطدان، ثَيشنيارى يةكةم و طةةةَل ئةوة لةةةمان لة بةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكس  هةةةر ئة ةك خؤى 
نةةةى  شةةنيارى دووةم راى ليذ يةةة. ثَي طةةةَلس ني كةةةس لة بةةدا؟  طةةس ثَي فةةةرموَيت دةن بةةا ب يةَةت  سةةةند بكر خةةؤى ثة

سةةوثاس، ) يةةةوة، زؤر  سةةايس خوَيندي نةةةى يا سةةةرؤكس ليذ شةةنيارى 99هاوبةش وةك ئةوةى بةِرَيز  نةةط. ثَي ( دة
 سَييةم، بةَلَس. 

 بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسني:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

شةةنيازةكان 91بةثَيس حوكمس ماددة ) ( بِرطة دوو لة كاتس زياتر بوون لة يةك ثَيشنيار زياتر بوو، هةموو ثَي
يةةة  لةةةو ماددة مةةة  سةةتا ئَي بةةَس، ئَي سةةاب دة كةةراو حي دةخةينة دةنطدان كاميان زؤرينةى دةنطس هَينا بة ثةسةند 

ئةةةوانس ( د99) كةةا  ةنطمان هَيناية، كةواتة ئةو ثَيشنيارانةى كة تةحصيل حاصلة ثةسةند كرا هيض ئيجاب نا
كةةة 56تر بدرَيتة دةنطدان دةكرَى دذةكة وةربطريَى، بةاَلم ئةطةر ) مةةاددةى دي لةةة  ( بةرةو خوارَى بس دةكرَي 

لةةة ) تةةة  بةةدا كةوا نةةط  جةةار دة مةةاددة دوو  يةةةك  لةةة  نةةاكرَى 56ئةندامس ثةرلةمان ناتونَس  نةةا  سةةةرةوةى هي ( بة
 ئةوانس ديكة خبرَينة دةنطدان، زؤر سوثاس.

 
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةةة  فةةاز  بةةدا ئي(تي شةةنيارَيك  بةةة ثَي نةةط  سةةيش دة يةةةك كة نا ئةوة بؤ ثاراستنس مافس هةموو ئةوانةية، رةنطة 
هةةةر  سةةَييةم  شةةنيارى  جةةةنابت، ثَي بةةؤ  سةةوثاس  كةةا،  خةةؤى دة يةةة. حةةةقس  طةةةَل ني سةةس لة لةَةة، كة بةةةِرَيزَيكس لةطة

سةةس  شةةةم، كة شةةنيارى شة يةةة. ثَي طةةةَل ني سةةس لة جةةةم، كة ثَيشنيارى ضوارةم، كةسس لةطةَل نيية. ثَيشنيارى ثَين
تةةةم، ) شةةنيارى حةو بةةة )5لةطةَل نيية. ثَي كةةرا  سةةةند  بةةةش ثة نةةةى هاو شةةنيارى ليذ تةةة ثَي بةةةِرَيز، كةوا  )99 )

 دةنط. ماددةى دووةم، فةرموون.
 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
ئةةةنفالكراوان و  شةةةهيدان و  كةةارى  كةةةس و  نةةس  تةةةكانس مرياتطرا بةشس دووةم: رَيكخستنةوةى ماف و ئيمتيازا

 زيندانيكرا و طرياوانس سياسس.
 (:2ماددةى )
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مةةارة )-1 سةةاى ذ هةةةر دوو يا يةةازاتس  لةةةنَيوان ئيمت نةةةوة  طةةرتن و كؤكرد سةةاَل9را هةةةمواركراو 2007س )(ى  (ى 
مةةارة ) سةةاَلس )11تايبةت بة ماف و ئيمتيازاتس كةس و كارى شةهيدان و ئةنفالكراوان ياساى ذ (ى 2011(ى 

هةمواركراو تايبةت بة ئيمتيازاتس زيندانيكرا و طرياوانس سياسس كوردستان بةدةر لة كةس و كارى ثلةيةكس 
سةةاى شايستة كة زياتر لة يةك شةهيد يان ئةنفاليان هة طةةوَيرةى يا بةةة  يةةان  ية بة رةضاوكردنس شايستة بوون

 خانةنشينس بةركار.
لةةة  -2 سةةس  طةةرياوى سيا يةكخستنس ماف و ئيمتيازاتس كةس و كارى شةهيدان و ئةنفالكراوان و زيندانيكرا و 

 هةرَيمس كوردستان لةبةر رؤشنايس ياساى بةركار.
سةةةرجةم مريات -3 يةةس  مةةافس دارا نةةس  يةةان بِري مةةردن  يةةانس لةةةكاتس  ئةةةنفالكراوان و قوربان شةةةهيدان و  نةةس  طرا

كةةرَين و  شةةان دة نةةةى دةستني ئةةةو مرياتطرا بةةةركار  شةةينس  سةةاى خانةن جينؤسايد كة بؤ لةمةودوا بةطوَيرةى يا
بةةةثَيس  سةةوودمةندان  لةةة  طةةة  كةةة ج سةةانس دي بةةؤ كة تةةةوة  يةَةدَيت ناطوازرَي تةةايس ث ئةوانةى ئةو مافة داراييانة كؤ

سةةتان2015(ى ساَلس )9ياساى ذمارة ) هةةةرَيمس كورد لةةة  سةةايد  نةةةى جينؤ يةةازاتس تاقا مةةاف و ئيمت  -(ى ياساى 
 عرياق.

بةةةثَيس -4 كةةرَى  بةةةجَس دة سةةس جَي طةةرياوى سيا نةةدانيكرا و  نةةس زي بِرطةى سَييةمس ئةم ماددةية بةسةر مرياتطرا
 ثيادة كردنس ياسايس خانةنشينس بةركار لة هةرَيمس كوردستان.

تةةةكانس -5 سةةةر وةزارة ثةةةروةردة و  ثَيويستة لة سةةتس و  نةةةوةى زان بةةااَل و توَيذي نةةدنس  ئةةابوورى خوَي يةةس و  دارا
سةةتس  بةةة مةبة كةةةن  مةةايس دةرب ئةةةنفالكراوان رَين شةةةهيدان و  بةةارى  تةةس كارو جنةةة وةزارة بةةة ئاما سةةتس  تةندرو
ضةةس  كةةوِر و ك نةةدنس  رَيكخستنةوة و لة ئةستؤ طرتنس حكومةت بؤ خةرج كردنس ضارةسةرى تةندروستس خوَي

كةةومس و شةةةهيد وة ه كةةؤ ح ثةةةميانطا و زان نةةة و  لةةة قوتاخبا تةةةوة  سةةةرطريى نةكردؤ كةةة هاو شةةةهيد  سةةةرى  او
ئةهلييةكان لةناو هةرَيمدا و وة دةستنيشان كردنس مةرجةكانس شايستة بوون لةبةر رؤشنايس بِرطةى دووةم 

 (.2007(ى ساَلس )9( ذمارى )7لة ماددةى )
اتس مرياتطرى ئةو كةسانةى كة بةدةر لة حوكمةكانس ياساى ثاككردنةوة و هةَلوةشانةوةى ماف و ئيمتياز -6

ئةةةنفالكراوان 2007(ى ساَلس )9ذمارة ) شةةةهيدان و  كةةارى  (ى هةمواركراو ياساى ماف و ئيمتيازاتس كةس و 
 سوودمةندبووان لةاليةن ليذنةَيكةوة بة سةرثةرشتس وةزيرى شةهيدان و ئةنفالكراوان ئةجنام دةدرَى.

طةةرياوى ثاككردنةوة و هة -7 كةةرا و  نةةدانس  بةةةناوى زي َلوةشانةوة و ئيمتيازاتس زيندانس و طرياوانس سياسس كة 
مةةارة ) سةةاى ذ مةةةكانس يا ضةةةوانةى حوك بةةة ثَي سةةس  سةةاَلس )11سيا بةةوو 2011(ى  سةةوودمةند  هةةةمواركرا و  (ى 

 لةاليةن ليذنةَيكةوة بةسةرثةرشتس وةزيرى شةهيدان و ئةنفالكراوان ئةجنام دةدرَيت.
 (:2ماددةى )

 ثَيشنيارةكان:
 ثَيشنيارى يةكةم: وةك خؤى.

 ثَيشنيارى دووةم: 
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 راى ليذنةى هاوبةش:
لةةة  -1 سةةس  طةةرياوى سيا نةةدانيان و  ئةةةنفالكراوان و زي يةكخستنس ماف و ئيمتيازاتس كةس و كارى شةهيدان و 

 هةرَيمس كوردستان لةبةر رؤشنايس ياسا بةركارةكان.
مةةاف و ئ -2 شةةانةوةى  مةةةكانس ثاككردنةوة و هةَلوة لةةة حوك بةةةدةر  كةةة  سةةانةى  ئةةةو كة نةةس  يةةازاتس مرياتطرا يمت

مةةارة ) سةةاى ذ سةةاَلس )9يا شةةةهيدان و 2007(ى  كةةارى  كةةةس و  يةةازاتس  مةةاف و ئيمت سةةاى  هةةةمواركراو يا (ى 
 ئةنفالكراوان سوودمةندبوون. 

رياوى سياسس ثاككردنةوة و هةَلوةشانةوة و ئيمتيازاتس زيندانس و طرياوانس سياسس كة بةناوى زيندان و ط -3
 (ى هةمواركرا و سوودمةند بوو.2011(ى ساَلس )11بة ثَيضةوانةى حوكمةكانس ياساى ذمارة )

لةَةة  -4 سةةتان مامة هةةةرَيمس كورد لةكاتس مردن زيندانيكراو و طرياوى سياسس بة ياساى خانةنشينس بةركار لة 
 لةطةَل مرياتطرانيان دةكرَيت.

يةةس -5 تةةةكانس دارا سةةةر وةزارة ثةةةروةردة و  ثَيويستة لة سةةتس و  نةةةوةى زان بةةااَل و توَيذي نةةدنس  ئةةابوورى خوَي و 
بةةة  كةةةن  مةةايس دةرب ئةةةنفالكراوان رَين شةةةهيدان و  بةةارى  تةةس كارو طةةةَل  وةزارة هةةةنطس لة بةةة هةما سةةتس  تةندرو
كةةوِر و  نةةدنس  سةةتس خوَي مةبةستس رَيكخستنةوة و لة ئةستؤ طرتنس حكومةت بؤ خةرجس ضارةسةرى تةندرو

كةةومس و كضس شةهيد وة هاو كةةؤ ح ثةةةميانطا و زان سةرى شةهيد كة هاوسةرطريى نةكردؤتةوة لة قوتاخبانة و 
طةةةى دوو  شةةنايس بِر بةةةر رؤ ئةهلييةكان لةناو هةرَيمدا و وة دةستنيشان كردنس مةرجةكانس شايستة بوون لة

 (.2007(ى ساَلس )9( ياساى ذمارى )7لة ماددةى )
بةةة  ثَيشنيارى سَييةم: وةك خؤى تةنها لة كؤتاية سةةتكردنيان  كةةرَى )ثةيوة يةةاد ب بةةؤ ز بِرطةى دووةمدا ئةمةى 

 سيستمس بةخشينس عرياقس و تايبةةةندةكانةوة(.
 ( وةك خؤى تةنها بِرطةى سَي هةَلبطريَى.2ثَيشنيارى ضوارةم: ماددةى )

 ثَيشنيارى ثَينجةم: وةك خؤى ، تةنها بِرطةى سَس و ضوار البدرَيت.
 ى يةكةم و سَييةم و ضوارةم البدرَى.ثَيشنيارى شةشةم: تةنها بِرطة

 ثَيشنيارى حةوتةم: بِرطةى ثَينج وةك خؤى تةنها وشةى )نةخؤشخانةى ئةهلس( زياد بكرَى.
 ثَيشنيارى هةشتةم: وةك خؤى تةنها بِرطةى شةشةم وشةى )ثاككردنةوة( البدرَيت.

مةةاوةى )ثَيشنيارى نؤيةم: وةك خؤى تةنها لة خاَلس شةشةم و حةوتةم دوو ليذنةى د ( 120روست بكرَى لة 
 رؤذ ثاكتاوى ليستس شةهيدان ئةنفال و زيندانيانس سياسس بكرَى. 

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
مةةاددةى ) يةةةك 2سوثاس بؤ جةنابت، بةِرَيزان ئةندامانس ثةرلةمان، سةبارةت بة  يةةةك  يةةة  شةةنيار هة نةةؤ ثَي  )

شةةنيارى ي كةةة دةياخنةينة دةنطدان، ثَي يةةة  طةةةَل ئةوة لةةةمان لة بةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكس  هةةةر ئة خةةؤى  كةةةم وةك  ة
 ماددةى دووةم وةك خؤى بَس با دةنط بدا؟ كةسس لةطةَل نيية.

 :ثَيشنيارى دووةم راى ليذنةى هاوبةش ئةوةى بةِرَيز سةرؤكس ليذنةى دارايس خوَيندييةوة، 
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كةةةم )  شةةنيارى ية بةةةِرَيزَي (.91ثَي هةةةر  سةةَييةم  شةةنيارى  سةةَييةمة، )ثَي شةةنيارى  طةةةَل ثَي نةةدامس 10ك لة ( ئة
يةةة.  ةمانس لةطةَلة. ثَيشنيارى ضوارةم:بةِرَيزى ثةرل طةةةَل ني سةةس لة كةسس لةطةَل نيية. ثَيشنيارى ثَينجةم، كة

 .ثَيشنيارى شةشةم، كةسس لةطةَل نيية. ثَيشنيارى حةوتةم، كةسس لةطةَل نيية
 ثَيشنيارى هةشتةم، كةسس لةطةَل نيية. 
 يارى نؤيةم، كةسس لةطةَل نيية.شنثَي 
 (، فةرموون.3( دةنط ثةسةند كرا. ماددةى )91ثَيشنيارى دووةم بة ) 

 
 
 
 

 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 بةشس سَييةم: نةهَيشتنس سوودمةند بوون لة جارَى زياتر لة بووجةى طشتس.
 (:3ماددةى )

كةةة هةَلوةشانةوةى سةرجةم ئةو ب-1 سةةانةى  ئةةةو كة بةةؤ  كةةرَين  خةةةرج دة ةخشني و ئيمتيازاتة داراييانةى كة 
كةةةم  بةةةت و  سةةتيية تاي خةةاوةن ثَيداوي يةةةتس و  ضةةاودَيرى كؤمةاَل كةةانس  تةةةرخان كراوة سةةوودمةندى  بةةةناوى 
طةةرتن  سةةوود وةر سةةتكردنةوة و  ئةندامان خؤيان تؤمار كردووة بةدةر لة ياسا و رَينمايس كارثَيكراوةكان وة را

نةةةى لةةةو ب شةةني و ئيمتيازاتا شةةكي ةخ نةةةي ثزي ثةةؤرتي ليذ بةةةثَيي را تةةةيي  يةَةذةي ثةكةو شةةياندا ر لةةة ناوي كةةة 
 راسثَيدراوة.

لةةةة  -2 شةةةينةي  ئةةةو بةخ يةةةاتي  لةةةة ج بةةةر  سةةةاني فةرمان لةةةة كة بةةةت  سةةةيت تاي خةةةاوةن ثَيداوي نةةدام و  كةمئة
ئةةةدر ثةةَي  تةةةييان  لةةةبريين ثةكةو لةَةة و  يةةةتي و دةرما ضةةاودَيري كؤمةاَل لةةة تةةةرخانكراوي  يةةةك  بةةة رَيذة َيت و 

يةةةن  يةةة لةال ئةةةو رَيذة كةةة  نةةةرةتيان  ضةةةي ب لةةة موو يةةةك  بةةة رَيذة ئةةةدرَيت و  ثةةَي  نةةةرةتييان  ضةةةي ب موو
شةةكي  يةةةكي ثزي يةةةن ليذنة ئةجنومةني وةزيرانةوة دةستنيشان ئةكرَي بة رةضاو كردني رَيذةي ثةكةوتن لةال

 ثسثؤرةوة.
يانة ناكرَي كة رَيطة ئةدةن بة سوودمةند بوون لة وةرطرتين كار بة ئةو ياسا و بريار و ثةيرةو و رَينماي -2

هةةةرَيم و   نةةاو   لةةة  شةةيت  جةةةي ط لةةة بوود تةةر  يةةي  يةةازاتَيكي دارا هةةةر ئيمت شةةيين  ضةةة و بةخ يةةةك موو لةةة  زياتر 
شةةي  كةةاني ئاساي سةةةربازي و هَيزة سةةتاني و  كةةاني شار لةةة بوارة سةةوودمةندان  سةةةرجةم  بةةؤ  دةستةاَلتي فيدرالي 

سةةوودمةندان نةةي نةةاوخؤ،  كةةراو و طرياوا نةةداني  يةةازاتي زي يةةةتي و ئيمت ضةةاودَيري كؤمةاَل تةةةرخانكراوةكاني  ي 
كةةاري  كةةةس و  نةةي  يةةةكاني مرياتطرا تةةة  داراي لةةةو ئيمتيازا طةةة  كةةاني ج هةةةموو جؤرة بةةة  سياسي و خانةنيشين 

 شةهيدان و ئةنفال كراوةن بة رةضاو كردني حوكمةكاني ياساي خانةنيشين بةركار.
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يةةةكان سةرثشك كردني ئ -3 سةةا رَينماي يةَةي يا بةةة ث تةةةوة  يةةة ئايانطرَي ئةةةو ماددة طةةةي دووي  ةو كةسانةي لة بر
سةرةراي مووضةي سوودمةند لة وةرطرتين مين(ة و ئيمتيازاتي دارايي لة بوودجةي طشيت لة ناو هةرَيم و 

 لة دةستةالتي ئيتي(ادي كة ئةبَي تةنيا لةو مووضة و مين(ة و ئيمتيازاتانة سوودمةند بن.
ضةةةي  -4 طةةرتين موو لةةة وةر ئةةةكرَي  شةةك  فةةة سةرث بةةؤ وةزي كةةراو  لة كاتي طةِرانةوةي فةرمانبةري خانةنشني 

لةةة  بةةَي  سةةوودمةند  نةةابَي  خانةنشينيةكةي يان مووضةي ئةو وةزيفةي كة ثَيي دامةزراوةتةوة، لة هيض كاتَي 
 دوو مووضة.

 وةكو خؤي. ثَيشنياري يةكةم:
 بةو شَيوةية:راي ليذنةي هاوبةش  ثَيشنياري دووةم:

 يةكةم: 
هةَلوةشانةوةي سةرجةم ئةو بةخشني و ئيمتيازاتة داراييانةي كة خةرج ئةكرَين بؤ ئةو كةسانةي كة بة  1

نةةدامان  بةةةت و كةمئة سةةيت تاي خةةاوةن ثَيداوي يةةةتي و  ضةةاودَيري كؤمةَلا تةةةرخانكراوةكاني  سةةوودمةندي  ناوي 
بةةةثَيي خؤيان تؤمار كردووة بةدةر لة ياسا و رَينمايية كار سةةوودمةنديية  ثَيكراوةكان، راست كردنةوةي ئةو 

ثَيوةركاني سوود وةرطرتن لةو بةخشني و ئيمتيازاتانة كة لة ناويانشيان رَيذةي ثةكةوتةيي بةثَيي راثؤرتي 
 ليذنةي ثزيشكي راسثَينراو.

شةةةةينة  -2 ئةةةةو بةخ يةةةاتي  لةةةة ج بةةةةر  سةةةةاني فةرمان لةةةة كة بةةةةت  سةةةيت تاي خةةةاوةن ثَيداوي نةةةدام و  كةمئة
لةةة تةة يةةةك  بةةة رَيذة ئةةةدرَي  ثةةَي  تةةةييان  بةةري ثةكةو لةةة  لةَةة  يةةةتي و دةرما ضةةاودَيري كؤمةاَل ةرخانكراوةكاني 

نةةي  ضةةاو كرد ئةةةكرَي و رة شةةان  نةةةوة دةستني مةةةني وةزيرا يةةةن ئةجنو مووضةي بنةرةتيان كة ئةو رَيذةية لةال
 رَيذةي ثةكةوتن لةاليةن ليذنةي ثزيشكي ثسثؤرةوة.

 دووةم:
لةةة  كار بة  سةرجةم ئةو بةةوون  سةةوودمةند  بةةة  ئةةةدةن  طةةة  كةةة رَي ياسا و بريار و ثةيرةو و رَينماييانة ناكرَي 

نةةاو   لةةة  شةةيت  جةةةي ط لةةة بوود تةةر  يةةي  يةةازاتَيكي دارا هةةةر ئيمت شةةيين  ضةةة و بةخ يةةةك موو لةةة  يةةاتر  وةرطرتين ز
سةةةربازي و هَي سةةتاني و  كةةاني شار لةةة بوارة سةةوودمةندان  سةةةرجةم  كةةاني هةرَيم و  دةستةاَلتي فيدرالي بؤ  زة

بةةة  شةةين  كةةراو و خانةني نةةداني  يةةةتي زي ضةةاودَيري كؤمةاَل تةةةرخانكراوةكاني  سةةوودمةنداني  نةةاوخؤ،  ئاسايشي 
هةموو جؤرةكاني جطة لةو ئيمتيازاتة  داراييةكاني مرياتطراني كةس و كاري شةهيدان و ئةنفال كراوةن  و 

مةةارة ) سةةاي ذ يةَةي يا بةةة ث سةةودمةند  سةةي  نةةي سيا نةةدانيان و طرياوا مةةاف و 2015سةةاَلي )( ي 9زي سةةاي  ( ي يا
 عَيراق.-ئيمتيازاتي تاقانةكاني جينؤسايد لة هةرَيمي كوردستان

يةةةكان   -3 سةةا رَينماي يةَةي يا بةةة ث سةرثشك كردني ئةو كةسانةي كة  برطةي دووي ئةو ماددةية ئايانطرَيتةوة 
جةةة لةةة بوود تةةر  يةةي  يةةازاتي دارا (ةةة و ئيمت طةةرتين مين لةةة وةر سةةوودمةند  نةةاو سةرةراي مووضةي  لةةة  شةةيت  ي ط

 لة يةك لةو مووضة و  ئيمتيازاتانة سوودمةند بن. هةرَيم و لة دةستةالتي ئيتي(ادي كة ئةبَي تةنيا 
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سةةت  -4 بةةة طرَيبة يةةان  شةةةيي  بةةة هةمي شةةيت  فةةةي ط لة كاتي طةرانةوةي فةرمانبةري خانةنشني كراو بؤ وةزي
ئةةة ضةةةةي  يةةةان موو شةةةينيةكةي  ضةةةةي خانةن طةةةرتين موو لةةةة وةر ئةةةةكرَي  شةةةك  يةةَةي سةرث كةةةة ث فةةةةي  ةو وةزي

 دامةزراوةتةوة، لة هيض حاَلةتَيك نابَي سوودمةند بَي لة دوو مووضة.

 ثَيشنياري سَييةم:
نةةةي  سةةتية تايبةتا خةةاوةن ثَيداوي وةكو خؤي تةنيا لة كؤتايي برطةي دووةم ئةمةي بؤ زياد بكرَي )جطة لةو 

لةةة ) سةةةرووي  لةةة  نةةداميان  يةَةذةي كةمئة كةةة70كةةة ر طةةةي دي بةةن دوو بر بةةة  %(  كةةرَي  يةةاد ب مةةاددةي ز ئةةةو  بةةؤ 
 ( بةو شَيوةية:6، 5زجنريةي )

ثَيداضوونةوة و رَيكخستنةوة بة ليسيت كةمئةندامان و زياد كردني ناوي ئةو كةسانةي بة هيض ياسايةك  -5
 سوودمةند نةبوون لة راذةي طشيت.

 %( ية.70ان لة سةرووي )حوكمةكاني ئةو ياساية ئةو كةمئةندامانة ناطرَيتةوة كة رَيذةي كةمئةندامي -6
 ثَينشياري ضوارةم:

مةةارة ) سةةاي ذ ئةةةوة يا بةةري  سةةاَلي 9وةكو خؤي تةنيا برطةي دووةمي ياساي خانةنشيين بةركار البرَي لة  ( ي 
 ( ي هةموار كراو دابنرَي.2007)

 ثَيشنياري ثَينجةم:
 َيوةية:وةكو خؤي تةنيا برطةيةك زياد بكرَي بؤ ئةو ماددةي بة زجنريةي ثَينجةم بةو ش

كةةاري  -5 بةةري هاو كةةردن  يةةاري  ضةةوونةوة و د بةةؤ ثَيدا ئةةةكات  ثةةةيرةوَيك دةري بةةةثَيي  يةةران  مةةةني وةز )ئةجنو
هةةةرَيمي  يةةي  بةةاري دارا طةةةل  شةةَيوةيةك لة بةةة  نةةدام  بةةةت و كةمئة سةةيت تاي خةةاوةن ثَيداوي ضاودَيري خَيزاني و 

 عَيراق بطوجنَي بة رةضاو كردني بذَيوي ذيانيان. -كوردستان 
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:د.ِرَيواز فايق حسبةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو.
 بةرَيز هَيظيدار امحد سلمان:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةةة  ثةةةيِرةو  يةةار و  سةةا و بر ئةةةو يا سةةةرجةم  بةةة  كةةار  طةةةي دووةم  بةةةش  بِر نةةةي هاو شةةنياري دووةم راي ليذ ثَي

 ئيماليي نةنووسراوة تكاية، سوثاس.
 

 سةرؤكس ثةرلةمان: /نبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
( ثَيشنيار هةية، يةك ، يةك ئةخةينة دةنطدان، ثَيشنياري يةكةم وةكو 5بةرَيزان سةبارةت بة ماددةي سَي )

( كةس، ثَيشنياري 94خؤي، كَي لةطةَلة؟ )كةس نيية(، ثَيشنياري دووةم راي ليذنةي هاوبةش كَي لةطةَلة؟ )
جةةةم1سَييةم ) يةةة(، ثَين كةةةس ني ضةةوارةم ) كةةةس،  بةةة )(  كةةرا  سةةند  شةةنياري دووةم ثة يةةة(، ثَي كةةةس ني ( ،94 )

 دةنط، ماددةي ضوارةم فةرموو.
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 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةشي ضوارةم
 َيزةكاني ئاسايش و ثؤليس و ناوخؤبواري ثَيشمةرطة و ه

 ماددةي ضوارةم:
خةةراو و يةكخسنت و يةكخستين يةكةكاني ذمَيرياري لة طشت يةكةك 1 اني هَيزي ثَيشمةرطةي كوردستان رَيك

كةةة  يةةاري  كةةةي ذمَير يةةةك ية لةةة  شةةمةرطة  بةةاري ثَي تةةي كارو يةةةتي وةزارة ضةةَيوةي هةيلكةل لةةة ضوار نةةةخراو  رَيك
بةةةاري  تةةةي كارو بةةةة وةزارة سةةةةر  سةةةةربازي   يةةةاري  مةةةةكاني ذمَير جةةةة و بةرنا شةةةيت بوود يةةةةتي ط بةرَيوةبةرا

 ثَيشمةرطةي هةرَيمي كوردستان.
ني ذمَيرياري ثَيويستة لة ذَير وردبيين ديواني ضاودَيري دارايي هةرَيمي كوردستان و فةرمانطةي يةكةكا -2

مةةارة ) سةةاي ذ سةةَيي يا مةةاددةي  لةةة  هةةاتووة  يةةي  بةةاري 2007( ي )19ضةةاودَيري دارا تةةي كارو سةةاي وةزارة ( ي يا
 ناوبراو بَي.ثَيشمةرطة لة هةرَيمي كوردستان هاوشَيوةي هَيزة رَيكخراوةكاني سةر بة وةزارةتي 

طةةةي  -3 بةةة فةرمان بةةدات  بةةةركارةكان  ثَيويستة وةزيري كاروباري ثَيشمةرطة دةستةالتي تةواوي بةثَيي ياسا 
سةةت  شةةمةطةر و درو سةةيت ثَي نةةي لي بةةيين كرد بةةؤ ورد شةةمةرطة  بةةاري ثَي بةةةوةزارةتي كارو سةةةر  ضاودَيري دارايي 

ضةةو سةةاييةكان و ثَيدا سةةتية يا بةةة ثَيداوي كةةة  شةةت كردني دؤسيةي كةسي  لةةة ط شةةمةرطة  مةةةتي ثَي بةةة خز ونةوة 
تةةي  يةةةتي وةزارة ضةةَيوةي هةيكةل لةةة ضوار نةةةخراو  خةةراو و رَيك سةةتان رَيك شةةمةرطةي كورد يةَةزي ثَي كةةةكاني ه ية
كاروباري ثَيشمةرطة بة هةماهةنطي لةطةَل بةرَيوةبةرايةتي ميالكي سةر بة بةرَيوةبةرايةتي طشيت بوودجة 

 لة وةزارةتي دارايي و ئابووري.
سةةةواني ثَي -4 يةةةكان و ثا مةةةزراوة حيزب طةةا و دا بةةؤ بارة سةةةوانان  مةةارةي ثا نةةي ذ شةةان كرد سةةت ني سةةتة دة وي

بةةةثَيي  هةةةنطي و  بةةة هةما نةةاوخؤ  سةةايش و  سةةةربازي و ئا فةةي  كةةان و وةزي فةةة باَلا خةةاوةن وةزي لةةة  طةةاري  ثارَيز
ئةةةبن  يةةاد  نةةةي ز ضةةَي، ئةوا يةةاري ثةيرةوَيك رَيكبخرَي كة لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة دةرئة مةةارة د لةةةو ذ

يةةان  يةةان راذة بةةووني خؤ سةةتة  بةةةثَيي شاي نةةاوخؤ  شةةي  كةةاني ئاساي كراوة لة ضوارضَيوةي ميالكي سةربازي هَيزة
 رَيك ئةخرَيتةوة.

طواستنةوةي طشت ثاسةوانةكان بؤ سةر ميالكي هَيزةكاني يةكةي ثاسةواني لة وةزارةتي ناوخؤ، بة هيض  -5
يض يةكةيةكي تري سةربازي يان هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ بَي جطة جؤرَيك نابَي ثاسةوان لةسةر ميالكي ه

يةةةةن  تةةةةنيا لةال سةةةةواني  ضةةةةي ثا نةةةي موو خةةةةرج كرد نةةاوخؤ،  تةةةي  بةةةة وةزارة سةةةةر  سةةةةواني  كةةةةي ثا لةةة ية
 بةرَيوةبةرايةتي ذمَيرياري وةزارةتي ناوخؤ ئةبَي، دواي هاوتا كردن و يةكخستنيان.

سةةيت -6 سةةتنةوةي لي ضةةوونةوة و رَيكخ بةةةر  ثَيدا شةةمةرطة لة نةةداماني ثَي شةةيين كةمئة سةةوودمةنداني خانةن
مةةارة ) سةةاي ذ شةةنايي يا سةةاَلي )34رؤ بةةة 2007( ي  كةةة  سةةانةي  ئةةةو كة شةةيين  شةةاندنةوةي خانةن ( و هةَلوة

 ثَيضةوانةي ياساي ناوبراو خانةنشني كراون.
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 وةكو خؤي. ثَيشنياري يةكةم:
 ةية لَي بكرَي:وةكو خؤي تةنيا ناونيشاني بةو شَيو ثَيشنياري دووةم:

رَيكخستنةوةي هَيزي ثَيشمةرطة و هَيزةكاني ئاسايش و ثؤليسي ناوخؤ و يةكةي ثاسةواني، ئةوةي خوارةوة 
 بةثَيي ثةيرةوَيك ئةجنومةني وةزيران دةريئةكات لة كؤتايي برطةي يةكةمي ئةو ماددةية زياد بكرَي.

 بة زجنريةي حةوتةم بةو شَيوةيةي خوارةوة:وةكو خؤي بةاَلم برطةيةك زياد ئةكرَي  ثَيشنياري سَييةم:
يةةة  -7 بةةؤى ني كةةة  سةةَيكس دي هةةيج كة هةةاتوة  جطة لة دةزطا و كةسانةى كة لة بِرطةى ضوارةمس ئةم ماددةية دا

 ثاسةوانس بؤ دابنرَيت. 
خةةوارةوة،  شةةَيوةيةى  بةةةم  تةةةم  جنةةريةى حةو بةةة ز يةةادبكرَي  يةةةك ز بةةةاَلم بِرطة خةةؤى  ضةةوارةم: وةك  ثَيشنيارى 

 ةقفَيكس زةمةنس دابنرَي بؤ هَيزة رَيكنةخراوةكان تاوةكو رَيك خبرَينةوة. حةوتةم س
يةَةت،  شةةَيوةية ب بةةةم  تةةةم  جنةةريةى حةو بةةة ز لةةة  كةةرَي  يةةاد ب يةةةك ز بةةةاَلم بِرطة خةةؤى،  جةةةم: وةك  ثَيشنيارى ثَين

 (.4حةوتةم ثَيويستة وةزيرى ثَيشمةرطة رَينمايي دةر بكات بؤ ئاسان جَيبة جَيكردنس ماددةى )
 نيارى شةشةم: وةك خؤى، بةاَلم بِرطةى ضوارةم دةبَيتة دوو خاَل بةو شَيوةيةى لَي دَيت ثَيش

 خاَلس يةكةم: وةك خؤى. 
يةةةكان  خاَلس دووةم: زيادةى ئةوانةى لة خاَلس يةكةمس ئةم بِرطةى رَيك دةخرَينةوة ئةركس كؤمثانياى ئةمني

 ثَي دةسثَيرَيت و جَيطةى ئةوان دةطرَيتةوة.
كةةةمس ثَيشنيارى  طةةةى ية بةةةجَيكردنس بِر بةةؤ جَي كةةات  حةوتةم: وةزارةتس كاروبارى ثَيشمةرطة رَينمايي دةردة

شةةمةرطة  تةةس ثَي شةةمةرطة وةزارة يةَةزى ثَي ضةةَيوةى ه لةةة ضوار يةَةت  يةةاد دةكر يةةةك ز هةةةروةها بِرطة يةةة،  ئةةةم ماددة
كةةس وة نةةدانس ميال بةةارى مولزةم دةبَي بة جَيبةجَيكردنس ثلةو بةرزكردنةوةى ئةفسةران و كارمة تةةس كارو زارة

 ثَيشمةرطة لة كاتس خؤياندا، سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

مةةاددةى ) بةةة  نةةةى 4بةلَي زؤر سوثاس، بةرَيزان ئةندامانس ثةرلةمان سةبارةت  يةةة، ليذ شةةنيار هة حةةةوت ثَي  )
 هاوبةش هيج ثَيشنيارَيكيان نيية يةك يةك دةياخنةينة دةنطدان.

بةةا ثَيشنيار ى يةكةم: وةك خؤى هةر ئةندامَيكس بةرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية وةك خؤى ثةسةند بكرَي 
 ( دةنط. 85دةست بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس ثَيشنيارى يةكةم )

بةةةرَيزى  نةةدامَيكس  هةةةر ئة يةةةوة  شةةمةرطة خوَيند نةةةى ثَي سةةةرؤكس ليذ بةةةرَيز  ئةةةوةى  شةةنيارى دووةم: وةك  ثَي
 سس لةطةَل نيية. ثةرلةمان لةطةَلة؟ كة

 ثَيشنيارى سَييةم: هةر بةرَيزَيكتانس لةطةَلة با بفةرموَي دةنط بدات؟ كةسي لةطةَل نيية. 
 ثَيشنيارى ضوارةم: هةر بةرَيزَيكتانس لةطةَلة با بفةرموَي دةنط بدات؟ كةسس لةطةَل نيية. 

فةةةر بةةا ب لةَةة  طةةةَل ثَيشنيارى ثَينجةم: هةر ئةندامَيكس بةرَيزى ثةرلةمانس لةطة سةةس لة بةةدات؟ كة نةةط  موَيت دة
 نيية. 
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 ثَيشنيارى شةشةم: هةر بةرَيزَيك لةطةَل ثَيشنيارى شةشةمة با بفةرموَي دةنط بدات؟ كةسس لةطةَل نيية. 
بةةةلَي ) بةةدات؟  نةةط  كةةةس 4ثَيشنيارى حةوتةم: هةر ئةندامَيكس بةرَيزى ثةرلةمانس لةطةَلة با بفةرموَي دة  )

 ( دةنط، بةلَي فةرموو موذدة خان.85دةية ثَيشنيارى يةكةم ثةسةندكرا بة )زؤر سوثاس، بةرَيزان ئةم ماد
 بةرَيز مذدة حممود حممد:
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

كةةة  نةةةى  هةةةر ئةوا يةةا  يةَةت،  شةةس كردب شةةةرى داع شةةدارى  شةةمةرطةيةك بة ئَيمة ثَيشنيازمان كردبوو كة هةر ثَي
بةةة بةشدارى شةرى داعشيان كردبَي هةر ساَلَيكس خزمةتيا شةةمان  كةةرَي، ثشتطريي هةةةذمار ب سةةاَل  بةةة دوو  ن بؤ 

 دةست هَيناوة، بؤضس لة ثَيشنيازةكةدا جَيطةى نةكراوةتةوة؟
 

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةةا  فةةةرموون  كةةةن،  حةةازر ب يةةان  بةةا خؤ سةةتا  سةةايي ئَي نةةةى يا فةةةرموون ليذ سةةني،  نةةةكان دةثر بةلَي ئيستا لة ليذ
 ن بدةنةوة، نا ئَيستا وةاَلمس ئةو بدةنةوة فةرموون.وةاَلمس مذدة خا

 بةرَيز مذدة حممود حممد:
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 ئةوانةى ثَيش راثةرين هةر ساَلَيكس خزمةتيان بؤ بة دوو ساَل هةذماركراوة.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 نةيانكردوة.وةاَلم دةدةنةوة دةرفةتيان بدة بزانني بؤضي 
 بةرَيز جالل حممد امني:

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
بةةةر  سةةايي، لة نةةةى يا ئةو ثَيشنيارةى لةو ثَيشنيارانةى كة  سَي رةئس بةدةست هَينابوو، بةاَلم دواتر وةكو ليذ
يةةي  بةةارطرانس دارا يةةارة  تةةةرفيعيش د يةةة،  تةةةرفيعيش دةورى هة بةةؤ  سةةاَل  كةةرد دوو  مةةةتس  سةةاَلَي خز ئةوةى كة 

كةةة  هةية، هةةةبوو  يةةان  سةةةى خؤ ئةةةوان ق بؤ بارطرانس دارايي، دواتر ئَيمة لةطةَل تيمس حكومةت قسةمانكرد، 
شةةامل و  طرفت دروست دةكات، بؤية دواتر وةكو ليذنةى ياسايي لة بارةى بارطرانس دارايي رونكردنةوةيةكس 

 كاملمان دةبَيت.
 

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 شتة كاك جالل؟ هةر عةينةن
 بةرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
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بةةة  ديارة ئَيمة لةو ماددةية ثَيشنيارمان سةةتةوخؤ  كرد كة باسس لة هَيزى رَيكخراوة، رَيك نةخراو ئةكرَي، را
كةةةكانس ) نةةاوى ية تةةةوة  يةةةك بكرَي ئةةةو هَيز80و  70كةوانة يةةاريكراوى  بةةة د يةةة  نةةدرَيت، بؤ يةَةدا بهَي نةةة (ى ت ا

لةةَي جةةالل دي كةةاك  ئةةةوةى  سةةايي  نةةةى يا ئةةةوةى  ،مولزةم بكرَين بة رَيكخسنت و، بةراستس وةك ئةندامَيكس ليذ
ي كردوويانة نا ياسايي، ضونكة ناكرَي تؤ ثَيشنيارَيك كة ثاَلثشتس سَي ئةندام ثةرلةمانس هةبَي يليذنةى ياسا

 بة بيانوى جياواز دةر ةي و نة ةيتة دةنطدان، زؤر سوثاس.
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةلَي فةرموون.
 
 
 

 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

نةةةى  نةةة ليذ تةةةك ني مةةة راثؤر ثةةةيِرةوى ئة مةةاددةى  هةةةبن،  شةةتطريى  سةةَي ث شةةنيارَيك  هةر بشتطرييةكا، هةر ثَي
يةةان  ياسايي، ضونكة تايبةةةندَي سةر هةر ثَيشنيارَيك ناوى يةَةت  سةةتورى ب سةةاي دة يةةان دذى يا نوسس لةسةر، 

مةةاددةى ) بةةؤ  مةةةتَي  طةةةى )79بارطرانس دارايي دروست بكات و بَي ئاطايي حكو ئةةةو 2( بِر خةةالي  خةةاَلس دوو   )
بةةوو يةَةرة  شةةمةرطة ل يةةرى ثَي  ،ثَيشنيارة بارطرانس دارايي تَيدا نينة، ئةطةر جوابَي ويشس دةم ئةو ثَيشنيارة وةز

كةةةكانس ) يلةو دانيشتنة لَيرةبوو وةاَلم وةزيرى ثَيشمةرطة تةةة  80و  70داو بةحسس ية كةةردن، كةوا تةةة  ( ها
لةةة  سةةية  شةةنيارَي نةنو جةةوابَي وة ثَي وةخيَت حكومةت لَيرة بَيت، اليةنس مةعنس دةسةاَلتة تةنفيزيةن ئةوةى 

 راثؤرتَي خؤدا.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةةَي لةسةر ئةو ماددةى دةن يةةة  ئةةةو ماددة سةةةر  طةةةر لة نةةةوة، ئة يةَةنج خبوَي مةةاددةى ث طمان داوة، تةواو فةرموو 
 دةنطمان داوة كاك مةم ماددةى ثَينج فةرموون.

 امحد:ظاهر بةرَيز ذيان 
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

شةةنايي يا بةةةر رؤ لةَةةكان لة شةةت دةرما يةةران ط مةةةنس وةز يةَةنج ئةجنو مةةاددةى ث لةَةةكان،  يةَةنج  دةرما سةةا مةةاددةى ث
 بةركارةكان بةشَيوةيةكس دادثةروةرانة رَيك خباتةوة ماددةى ثَينجةم حةوت ثَيشنيارى هةية، 

 ثَيشنيارى يةكةم: وةك خؤى. 
بةةةر  لةَةةكان لة شةةت دةرما يةةران ط مةةةنس وةز سةةةر ئةجنو سةةتة لة بةةةش، ثَيوي نةةةى هاو ثَيشنيارى دووةم: رةئس ليذ

 ة رَيك خباتةوة.رؤشنايي ياسا بةركارةكان بة شَيوةيةكس دادثةروةران
 ثَيشنيارى سَييةم: وةك خؤى تةنيا وشةى ثاكسازى بؤ زياد بكرَي.
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شةةَيوةيةكس  بةةةركارةكان بة سةةا  شةةنايي يا بةةةر رؤ لةَةةكان لة شةةت دةرما يةةران ط ثَيشنيارى ضوارةم: ئةجنومةنس وةز
 ةت.دادثةروةرانة رَيك خباتةوة و بةرضاوطرتنس ئابوورى كوردستان دؤخس ذيانس فةرمانبةرانس دةوَل

شةةَيوةيةكس  بةةة  بةةةركارةكان  سةةا  شةةنايي يا بةةةر رؤ لةَةةكان لة يةةران دةرما مةةةنس وةز جةةةم: ئةجنو شةةنيارى ثَين ثَي
لةةة  كةةرَي  دادثةروةرانة رَيك خباتةوة بة جؤرَيك ئةو دةرمااَلنة كة ياسايني دةستكارى نةكرَين وة ثاك سازى ب

 دةرماَلة نا ياسايةكان.
 ت.ثَيشنيارى شةشةم: ئةم ماددةية ال بدرَي

 ثَيشنيارى حةوتةم: وةك خؤى بةو مةرجانةى خوارةوة: 
 دةرماَلة زياتر نةبَي لة مووضةى بنةرةتس.  .1

يةَةك  .2 بةةةر كار لةةة بةران بةةةر  شةةتكردنس فةرمان دةرماَلةى تايبةت بريتية لة يةك جؤر هاوكارى يان ثادا
 كة ئةجنامس داوة سوثاس.

 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
اس، بةرَيزان ئةندامانس ثةرلةمان سةبارةت بة ماددةى ثَينج، ئَيمة حةوت ثَيشنيارمان هةية، بة زؤر سوث

 دواى يةكا دةياخنةينة دةنطدان. 
 ( دةنط سوثاس. 1ثَيشنيارى يةكةم وةك خؤى كَي لةطةَلة؟ بةَلَي )

 ( دةنط. 84ثَيشنيارى دووةم راى ليذنةى هاوبةش كَي لةطةَلة؟ )
 بةرَيزان كَي لةطةَلة؟ كةسس لةطةَل نيية.  ثَيشنيارى سَييةم

 ( كةس. 1ثَيشنيارى ضوارةم كَي لةطةَلة؟ )
 ( كةس. 13ثَيشنيارى ثَينجةم كَي لةطةَلة؟ )
 (كةس. 2ثَيشنيارى شةشةم كَي لةطةَلة؟ )

ن ( دةنط، فةرموو84ثَيشنيارى حةوتةم كَي لةطةَلة؟ كةسي لةطةَل نيية، ثَيشنيارى دووةم ثةسةندكرا بة )
 بةرَيزان ماددةى شةشةم خبوَينةوة.

 مريان: رؤوف مصطفىبةرَيز شاخةوان 
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 ماددةى شةشةم رَيكخستنةوةى هةذماركردنس خزمةت. 
 ماددةى شةشةم: 

ثَيداضوونةوةى رَيكخستنةوةى ثلةو ناونيشانس مووضةى وةزيفس سةرجةم مووضةخؤرانس هةرَيم  .1
ارستانس ثَيشمةرطايةتس هَيزةكانس ئاسايش و ناوخؤ بة ثَيس ياسا و لة بوارةكانس خزمةتس ش

ثةيِرةوى رَينما كارثَيكراوةكان و رَيكخستنةوةيان لة ضوارضَيوةى وةزيفةى طشتيدا لةسةر بنةماى 
بِروانامةو سااَلنس خزمةتس فيعلس، خزمةتس هةذماركراوى ئاسايي بة ثَيس ئةذماركردنس ئةو 

 كس نا ياسايي بؤ موضةخؤر ئةذماركراون.خزمةتةى كة بة شَيوةية
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يةكخسنت و ناونيشانس ثلةى وةزيفس لةطةَل مووضةى وةزيفس بة ثَيس حوكمةكانس ياساى ميالكس  .2
(ى هةمواركراوى كارثَيكراو لة هةرَيمدا يان هةر ياسايةكس تر كة 1960(ى ساَلس )25ذمارة )

اونيشان و ثلة وةزيفيانةى كة هاو دذن جَيطةى ئةم ياساية دةطرَيتةوة، هةَلوةشاندنةوةى ئةو ن
 لةطةَل ياساى ناو براو.

هةَلوةشاندنةوةى طشت ثلةو مةرتةبةى زَيدةكس كة بةدةر لة ياسا كارثَيكراوةكان دراوة بة مووضة  .3
 خؤران ض لة رؤذى يةكةم دامةزراندنيان يا لة دواى دامةزراندنيان.

زمةتس وةزيفس شارستانس يا ثَيشمةرطايةتس هةَلوةشاندنةوةى سااَلنس خزمةتس هةذماركراو بؤ خ .4
يان هَيزةكانس ئاسايشس ناوخؤو بؤ ئةو ماوانةى كة لةطةَل ماوةى خوَيندنس مووضةخؤر يةك 
دةطرَيتةوة، ضطة لة حاَلةتةكانس مؤَلةتس خوَيندن يا خوَيندنس ئَيواران يا تةمةنس ئةو كاتةدا لة 

 انس سياسس.خوار شانزة ساَلس بَيت، جطة لة زيندانس راطري

يةكةم: هةر ثَيطةيةكس ياسايي بوارى راذةى طشتس ثشست بةسنت بة بِريارى كارطَيرى هاتونةتة دى  .5
لةسةر بودجةى طشتس موضةيان وةرطرتوة، ئةوا ئةو ثَيطانة ثارَيزراو دةبن بة مةرجَيك لة بِرينس 

ثلةو ناونيشانس  خانةنشني بدةن ثشت بةسنت بة بِريارى كارطَيرى دامةزراندنيان و ثَيويستة
وةزيفس مووضةو و ثلةو ناونيشانس داراييان لة ضوارضَيوةى ياساو ثةيرةو رَينماية بةركارةكانس 

 رَيك خبرَيتةوة خؤيان بطوجنَينن لةطةَل ئةحكامةكانس ئةم ياساية.

دووةم: حوكمس خاَلس يةكةم بِرطةى ثَينجةمس ئةم ماددةية تةنيا ئةو كةسانة دةطرَيتةوة كة تا 
ةندكردنس ئةم ياساية مووضةيان وةرطرتووة ماددةى شةش ثَيشنيارى يةكةم وةك خؤى ثَيشنيارى ثةس

 ليذنةى هاوبةش. 
 ثَيشنيارى دووةم: 

 وةك خؤى تةنيا بِرطةى ثَينجةم ال بدرَي. 
 :ثَيشنيارى سَييةم

وضةى وةزيفس بِرطةى يةكةم مب شَيوةيةى لَي بكرَي ثَيداضوونةوةو رَيكخستنةوةى ثلةو ناونيشانس مو 
سةرجةم مووضةخؤرانس هةرَيم لة بوارةكانس خزمةتس شارستانس ثَيشمةرطايةتس هَيزةكانس ئاسايش و 
ناوخؤ بة ثَيس ياساو ثةيرةو رَينما كارثَيكراوةكان رَيكخستنةوةى لة ضوارضَيوةى وةزيفةى طشتييدا و 

مانبةرَيك ثلةو ناونيشانس لة دواى ثَيداضوونةوةو وردبينس دؤسيةى كةسس فةرمانبةران، هةر فةر
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وةزيفيةكةى بةرزتر بَيت لة مافس خؤى، ئةوا سةرجةم مووضةو ثلة بةرزكردنةوةكةى رابطريَيت تا 
 ساَلس خزمةتس دةطاتة ئاستس ئةو ثلةيةى ئَيستاى بةو مةرجةى بروانامةى رَيطةى ثَيبدات سوثاس.

 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بارةت بة ماددةى شةش، سَي ثَيشنيارمان هةية، ثَيشنيارى يةكةم وةك خؤى ليذنةى هاوبةش بةرَيزان سة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ( دةنط، فةرموو كاك مةم.                                                                                                      83) دةنطدان فةرموو كَي لةطةَلة ؟ دةخةينة

 بةِرَيز مم بورهان حممد قانع:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

بةةة جَي يةةوادارم  مةةاددةى )ه نةةةكرَيت،  شةةَيل  ثةةةيِرةو ثَي تةةرين  سةةازيية زؤر سةةاى ضاك ئةةةم يا نةةس  ( 91بةةةجَس كرد
ثةةةيِرةو ض  لةةة الى  شةةةرعييةتَيك  هةةيض  ديسانةوة بِرطةى سَييةم هةر ثَيشنيازَيك دوو ئةندام ثشتيوانس كرد، 

مةةةاددةى ) يةةةة  ثةةةةيِرةوى هة خةةةاَلَيكس  يةةةةك، ض  يةةةةك، ض بِرطة شةةةَينَي91ماددة سةةةَس هةَلبوة طةةةةى  تةوة وة ( بِر
يةَةك  بةةردوو خاَل شةةتنس را لةةة داني يةةة  كةةؤَل هة لةةة ثِرؤتؤ طةةدان  تةةة دةن شةةنيازَيك نةخرَي بةةدات ثَي بةةةوة  شةرعيةت 

طةةةى  2015بِرطةيةك ئيزافة كراوة  لة  لةةة بِر نةةةوة  ةوة ثلة بةرز كردن نةكراوة، داوامان كرد ثلة بةرز كرد
كةةرا6) بةةة ( بكرَيتةوة ئةم ثلة بةرزكردنةوةية ثشتيوانس زؤرى لَي يةةة  يةةة، تكا يةةةكس ثةيِرةوةي مةةة ماددة وة، ئة

 ماددةى ثةيِرةوى جوامبان بدةنةوة بة قانون، سوثاس.
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةةةِرَيزَيكس  هةةةر  شةةنيارى دووةم  نةةةوة، ثَي تةةان دةدةي جةةا وةالًََم كةةةين ئين تةةةواو دة كةةة  سةةوثاس، دةنطدانة بةةةَلَس 
 س لةطةَلة، ثَيشنيارى سَييةم كةسس لةطةَل نيية، دكتؤرة شايان، فةرموو.( دةنط18لةطةَلة بةىَل )

 بةِرَيز شايان كاكة صاحل حممد:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

مةةةت 91بة ثَيس ثةيِرةوى ناوخؤ ماددةى ) ( بِرطةى سَييةم ثَيشنيارَيكم هةبوو ئةوةى كة دةبَيت سااَلنس خز
بةةؤ ( نةبَيت، ضونكة ئةوةى شةهااثر رجعى) مةةةودوا  مةةةت لة سةةااَلنس خز نةةاوة  دةى نةبوو ئَيستا شةهادةى هَي

 هةذمار بكرَيت، من ثَيشنيارم كرد و ثشتطرييشم هةبوو هيوادارم ليذنةى تايبةةةند وةاَلممان بدةنةوة. 
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

كةةةس ث سةةَس  كةةة  شةةنيارانةى  ئةةةو ثَي نةةةنانس  بةةة دا سةةةبارةت  تةةر  سةةايس وةاَلم دوا نةةةى يا كةةردووة، ليذ شةةتيوانس 
 دةدةنةوة، ماددةى حةوت بوارى خانةشينس فةرموون بيخوَيننةوة.

 بةِرَيز جالل حممد امني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شةةة  نةةةى هاوبة شةةنيارى دووةم راى ليذ خةةؤى، ثَي كةةةم وةك  شةةنيارى ية حةةةوت ثَي مةةاددةى  شةةينس  بةةوارى خانةن
لةةةمان  سةةةرؤكس ثةر نةةؤ بةِرَيز  مةةاددةى  شةةت و  مةةاددةى هة هةةةبوو  شةةس  بةةةش ثشتيواني نةةةى هاو يةةارة راى ليذ د
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نةةة بةةة راى ليذ شةةز  يةةةوة با شةةكليس و تةنزمي ى كردمانة دوو بِرطة سةر بة ماددةى حةوت، بؤ ئةوةى لةرووى 
 هاوبةش بؤ ئاطادارى بةِرَيزتان.

نةةةى  شةةينس ئةوا سةةتس خانةن كةةةم يةكخ شةةة ية نةةةى هاوبة شةةنيارى دووةم راى ليذ يةةان  ثَي خةةوارةوة ئاماذة لةةة 
ثَيدراوة لة رووى ثَيداويستيةكانس خانةنشني بوون بة هةمان مةرج و ثَيوةرةكانس خانةنشينس فةرمانبةران 
سةةةرؤكس  نةةاوخؤ  شةةس  كةةانس ئاساي سةةةربازى و هَيزة سةةتانس و  كةةس شار سةةةر ميال لةةة  فةةة  وة ثلة طشتييةكان وةزي

مةةةنس وةز سةةةرؤكس ئةجنو لةةةمان و  سةةةرؤكس ثةر يةةانهةةةرَيم و  لةةةمان و  ،يةةران و جَيطرةكان نةةدامانس ثةر ئة
ئةةةوانن لةةةى  بةةة ث نةةةى  كةةارى وةزارةت  وئةوا ئةةةوانن و بري نةةةى م ،وةزيرةكان ئةوانةى بة ثلةى  ضةةةى وئةوا و

لةةةى  بةةة ث نةةةى  شةةتييةكان و ئةوا بةةةرة ط تةةةكان و بةِرَيوة لةةة تايبة خةةاوةن ث طةةرن و  كةةارى وةزارةت وةردة بري
مةةةنس وبةِرَيوةبةرى طشتس و ئةوانةى مو نةةدامانس ئةجنو سةةةرؤك و ئة طةةرن و  ضةى بةِرَيوةبةرى طشتس وةردة

سةةتان  هةةةرَيمس كورد لةةة  ضةةة  كةةان موو شةةتة كارثَيكراوة يةَةس خ بةةة ث كةةة  سةةانةى  ثارَيزطاى هةرَيم و طشت ئةو كة
سةةربازى و  سةةتانس و  كةةس شار سةةةر ميال لةةة  طةةرن  ئةةةلف و ب وةردة بةةااَل  لةةةى  هةةةردوو ث لةَةةى  طةةرن، دةرما وةردة

كةةانس ئاس طةةةى هَيزة يةَةدراوان بِر مةةاذة ث بةةؤ ئا يةَةت  هةةةذمار دةكر شةةينس  ضةةةى خانةن نةةاوخؤ، دووةم موو شةةس  اي
كةةاتس 15يةكةمس ئةم ماددةية بةم شَيوةى خوارةوة، يةك رَيذةى ) %( لة كؤى مووضة و دةرماَلةى ئةوةى لة 

تةةدا  %( لة كؤى طشتس دوا مووضةى دةرماَلة و ئةوةى لة كاتس5/1خزمةت وةريدةطرَيت، دوو رَيذةى ) خزمة
وةريدةطرَيت و دةخرَيتة سةر مووضةى خانةنشينس بؤ هةر ساَلَيكس خزمةت، سَس دةرماَلةى ئةم بِروانامةى 

 اوشَيوةيةيان بةم رَيذةية دةبَيت:خوارةوة ه
كةةاتس 1دةرماَلةى بِروانامةى ئامادةيس بةرَيذةى ) -أ لةةة  ئةةةوةى  لةَةة و  %( لة كؤى طشتس دوا مووضة و دةرما

 و دةخرَيتة سةر مووضةى خانةنشينس. خزمةت وةردةطرَيت
%( لة كؤى طشتس دوا مووضة و دةرماَلة و ئةوةى لة كاتس 2دةرماَلةى بِروانامةى دبلؤم بة رَيذةى ) -ب  -ب

شةةينس، ج ضةةةى خانةن سةةةر موو تةةة  يةَةت دةخرَي مةةةت وةردةطر بةةةكالؤريؤس  -خز مةةةى  لةَةةى بِرانا دةرما
سةةةر  %( لة كؤى طشتس مووضة و دةرماَلة و4بةِرَيذةى ) ئةوةى لة كاتس خزمةت وةردةطرَيت دةخرَيتة 

يةَةذةى ) -مووضةى خانةنشينس، د بةةة ر شةةتس 6دةرماَلةى بِروانامةى دبلؤمس بااَل و ماستةر  كةةؤى ط لةةة   )%
شةةينس، ه ضةةةى خانةن سةةةر موو تةةة   -مووضة و دةرماَلة و ئةوةى لة كاتس خزمةت وةرى دةطرَيت دةخرَي

يةَةذ تةةؤرا بةر مةةةى دك لةَةةى بِروانا كةةاتس 8ةى )دةرما لةةة  ئةةةوةى  لةَةة و  ضةةة و دةرما شةةتس موو كةةؤى ط لةةة   )%
شةةينس  ضةةةى خانةن سةةتةى موو ضةةوارةم شاي شةةينس،  ضةةةى خانةن سةةةر موو خزمةت وةردةطرَيت دةخرَيتة 

ئةة50نابَيت بة رَيذةى ) مةةةت %( تَيثةِر بكات لة كؤى طشتس دوا مووضة و دةرماَلة و  كةةاتس خز لةةة  ةوةى 
 وةرى دةطرَيت.

بةربس ثَيناسةى  لة ياساى خانةنشينس يةكطرتوو بةركار لة هةرَيم هاتووة بة وانةشةوة فةرمان -1سَييةم:  
مةةةتس  طةةةر خز بةةن ئة شةةينس دة لة بِرطةى يةكةمس ئةم ماددةية ئاماذةيان ثَيدراوة شايستةى مووضةى خانةن

لةةة 45( ساَل كةمز نةبَيت و )15خانةنشينيان لة ) طةةة  تةةةكانس ( ساَل لة تةمةنيان تةواو  كردبَيت، ج حاَلة
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لةةة  مردن و شةهيد بوون يان خانةنشني بوون بة هؤكارى تةندروستس و ئةو حاَلةتانةى ديكة بة دةركردن 
 اسايس خانةنشينس بةركاردا هاتوون.ي

يةَةدراون و -2 يةةة ئاماذةث ئةةةم ماددة كةةةمس  طةةةى ية لةةة بِر شةةتس  مةةةتس ط بةةة خز سةةثَيردراون  ئةوانةى را
سةةةَييةم ي طةةةةى  لةةةة بِر هةةةاتوو  جةةةةكانس  سةةةتةى مةر ئةةةةوة شاي تةةةةوة  يةةةة نايانطرَي ئةةةةم ماددة كةةةةمس  ة

ئةةةم  مةةس  طةةةى دووة لةةة بِر هةةاتوو  كةةانس  موضةيةكس خانةنشينس دةبن بة رةضاوكردنس هةمان ثَيوةرة
لةَةة و 25ماددةية بة مةرجَيك نابَيت لة رَيذةى ) ضةةة و دةرما شةةتس دوا موو كةةؤى ط لةةة  كةةات  ثةةةِر  %(تَي

يةةَةت و دة مةةةةت دا وةرى دةطر كةةةاتس خز لةةةة  تةةةاوةكو ئةةةةوةى  شةةةينس  ضةةةةى خانةن سةةةةر موو تةةةة  خرَي
 توو لة خاَلس يةكةمس ئةم بِرطةية.حاَلةتةكانس دةطوجنَيت لة طةَل مةرجةكانس ها

سةةاية -3 ئةةةم يا بةةةركاربوونس  كةةة دواى  تةةةوة  سةةانة ناطرَي ئةةةو كة يةةة  حوكمةكانس خاَلس دوو لةم بِرطة
 ردراو بة خزمةتس طشتس رادةسثَيرن.وةكو راسثا

لةةةةةم-4  نةةةدام ثةر سةةةةتة ئة مةةةةاف و شاي لةةةةة  بةةةةرداربوونس  سةةةةت  مةةةةافس دة نةةةة  بةةةةة ئارةزومةندا ان 
لةةة  خانةنشينييةكانس وةك راسثَيردراو هةية بة مةرجَيك لة ماوةيةك كة لة سس رؤذ تَيثةِر نةكات 
رَيكةوتس بةركار بوونس ئةم ياساية داواكارييةك ثَيشكةش بة ديوانس ثةرلةمانس كوردستانس عَيراق 

 طرتنس رَيكارى ياسايس ثَيويست.وةربكات بة مةبةستس 
ضةةة و  -5 سةةةرة موو سةةتةكانس  هةةةموو مةبة بةةؤ  لةةةمانس  خةةوىل ثةر مةةةتس  مةةاوةى خز هةةةذماركردنس 

نةة بةةة ئارةزوومةندا نةةةى  ئةةةو ثةرلةمانتارا سةةةر بةرزكردنةوةى ثلة و خانةنشينس بؤ  نةةةوة  ة دةطةِرَي
 وةزيفةكانيان.

ئةةةم حوكمةكانس ئةم ماددةية هةموو ئةو كةسانةش دةطرَيتةوة  -6 سةةةرةوةى  كةةةمس  طةةةى ية لةةة بِر كة 
بةةوو شةةني  سةةاية خانةن يةةان ماددةية ئاماذةيان ثَيدراوة لة ثَيش بةركاربوونس ئةم يا سةةتة خؤ ن و ثَيوي

شةةتؤتة بطوجنَينن لة شةةينيان نةطةي مةةةتس خانةن كةةة خز طةَل حوكمةكانس ئةم ياساية بؤ ئةوانةشيان 
كةيان هاوشَيوةى ثَلة وةزيفيية طشتييةكان ( ساَل ئةوة تاوةكو سَس ساَل دةخرَيتة سةر خزمةتة15)

 بِرى خانةنشينس بةو ماوةية بطات. بؤ ئةوةى بطةنة تةمةنس خانةنشينس ئيجبارى بة مةرجَيك
بةةوون  -7 مةةةت  بةةةرى حكو شةةز فةرمان يةَةدراوة ثَي يةةان ث يةةة ئاماذة ئةةةم ماددة ئةوانةى لة بِرطةى يةكةمس 

شةةَيت و دةطةِرَينةوة بة ئارةزوومةندانة بؤ سةر وةزيفةكان شةةانةوةيان هةَلدةوة كةةار كَي لةةة  يان دةست 
سةةةرة مو سةةتس  شةةينس وة وراذةكةيان بؤ هةذمار دةكرَيت بة مةبة نةةةوة و خانةن لةةة بةرزكرد ضةةة و ث

اليةنس ثةيوةنديدار ثابةند دةبَيت بة دابني كردنس ثلةى وةزيفس ثَيويست وة تةرخانكراوى دارايس 
يةةا مووونةةس موبؤ ئةوةى سةرثشك دةبن لة وةرطرت ،ثَيويست شةةينس  كةةة ضةةةى خانةن فةةس  ضةةةى وةزي

 بؤى دةطةِرَينةوة.
يةةان  -8 يةةة ناو ئةةةم ماددة جطة لة راسثَيردراوان بة خزمةتس طشتس هةموو ئةوانةى لة بِرطةى يةكةمس 

طةةةى  لةةة بِر هةةاتوو  جةةةكانس  يةَةوةر و مةر هةةةموو ث بةةة  بةةن  شةةينس دة ضةةةى خانةن سةةتةى مو هاتووة شاي
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شةةتس دوا 60بة رَيذةى كة نابَيت لة ) دووةم و سَييةمس هاتوو لةم ماددية كةةؤى ط %( تَيثةِر بكات لة 
 لة كاتس خزمةت دا وةرى دةطرَيت.  مووضة و دةرماَلة

لةةة 70وضةى خانةنشينس سةرجةم دادوةر و داواكارى طشتس نابَيت لة رَيذةى )وم -9 نةةةكات  ثةةةِر  %( تَي
 ارةكان دا وةريدةطرَيت.ياسا بةرك كؤى طشتس دوا مووضة و دةرماَلة لة كاتس خزمةت بة ثَيس

 خانةنشينس ثَلة بااَل نةمَينَيت. ثَيشنيارى سَييةم: 
ثَيشنيارى ضوارةم: خانةنشينس ثَلة بااَلكان بة مةرجَيك بَيت بة رةضاوةكانس تةمةن و سااَلنس خزمةت  

لةَةة و ضةةة و دةرو%( تَيثةِر نةكات لة كؤى طشتس دوا مو50و بِروانامة بكرَيت بة مةرجَيك لة رَيذةى ) ما
 كاتس خزمةتس وةزيفس وةريدةطرَيت. ئةوةى لة

بةةة   بةةةاَلم  يةَةت،  مةةةرجَيك ب ثَيشنيارى ثَينجةم: خانةنشينس ثلة بااَلكان دادوةرةكان و داواكارى طشتس بة 
يةَةذةى ) لةةة ر مةةةرجَيك  بةةة  يةَةت  مةةة بكر مةةةت و بِروانا كةةؤى 50مةرجَيك رةضاوى تةمةن و سااَلنس خز  )%

 ئةوةى لة كاتس خزمةتس وةزيفس وةريدةطرَيت.  طشتس مووضة و دةرماَلة و
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلس كاك دكتؤر شَيركؤ، فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيز شَيركؤ جودت 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
بةة يةَةوةر ناوةكةى ئَيمةى تَيدا نيية كة داوامانكرد خانةنشينس هاوتاى سيستةمس عَيراقس بكرَيت وة  يةةةك ث ة 

يةَةوان  لةةة ن كةةارى  بةةةكاربَيت وة جيا يةَةوةر  يةةةك ث بةةااَل  بةةةت و  لةةة تاي سةةايس و ث بةةةري ئا يةَةوان فةرمان لةةة ن يةَةت  ب
 ( ساَل تةمةن بَيت.45ثَيوةرةكاندا نةبَيت كة بة ثَيس سااَلنس خزمةت و )

 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 داتان نةناوة، بةِرَيزان لة ليذنةكان؟ئَيستا لة لة ليذنةكان دةثرسني بؤ 

 بةِرَيز هيظيدار امحد سلمان:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

هةموو ئةو ثَيشنيارانةى كة بابةتس بارطرانس دارايس لة سةر حكومةتس هةرَيمس كوردستان هةية دواى راوَيذ 
لةةة ن تةةريش  شةةتبوون دوا يةَةرةش داني كةةة ل مةةةت  سةةتافس حكو مةةةت و  طةةةَل حكو ثةةؤرتس كردن لة  سةةينةوةى را وو

مةةاددةى ) بةةة  سةةنت  شةةت بة بةةة ث نةةة  ئةةةو بابةتا مةةة،  مةةادةكردنس ئة بةةؤ ئا تةةايس  هةةس كؤ بةةةش  ثةةةيِرةوى 79هاو  )
 ناوخؤى ثةرلةمانس كوردستان كة دةقَيكس قانونس بوو لة دةستمان نةمانتوانس داخلس بكةين، زؤر سوثاس. 

 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
يةَةتبةةةِرَيز دك يةَةراق ب سةةتةمس ع طةةوَيرةى  سي بةةة  كةةان  لةةة بااَل بةةؤ ث بةةةس  يةَةوة  شةةنيارةكةى ئ شةةَيركؤ ثَي  ،تةةؤر 

 مةبةستتان ئةوة بوو. 
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 :مصطفىبةِرَيز شَيركؤ جودت 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 نةخَير، هةموو ثلةكان بة يةك ثَيوةر بَيت لة فةرمانبةرى ئاسايس تا ثلة بااَلكان. 
 سلمان: بةِرَيز هيظيدار امحد

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان:
يةةة بةةااَل ني لةةةوةكو روونكردنةوة كة بؤ ئةمةش درا كة قسةمان لة سةر كردووة، ضونكة ئةمة تةنيا بؤ ثلة   ، 

تةةةوة سةةةربازيش دةطرَي نةةاوخؤ و  شةةس  كةةانس ئاساي ضةةَيوةى هَيزة سةةت  ،ضوار سةةةد و شة طةةار زؤر  يةةةكس ئَيج ثارة
كرد، ئةم بةِرَيزانةش هةموويان ثَيكةوة لة طةَل حكومةت قسةيان مليارد دينار لة سةر حكومةت تةكليف دة

هةةةموو  لةةة  بةةوو  مةةادة  مةةةت ئا كةةردووة و حكو سةةةيان  مةةةت ق طةةةَل حكو لةةة  هةةةموويان  نةةة  ئةةةو ليذنا كةةردووة 
يةَةرة  كةةة ل مةةةت  ليذنةكان لة حكومةت ئةو قسةيان نةكردووة، لَيرةش كة قسةيان كرد بةِرَيز ئةندامانس حكو

 ويةكيان داوةتةوة. بوون جوابس هةمو
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةِرَيز سؤران عمر، فةرموو.
 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
بةةة 7ثَيشنيارى دووةم لة ماددةى ) كةةراوة  ( بِرطةى دووةم، خاَلس سَييةم بة ض ثَيوةرَيك جارَيكس تر بِروانامة 

مةةةيان ثَيوةر دةخرَيت لةَةةى بِروانا هةةةموويان دةرما ةوة سةر كؤى دوا مووضة و دةرماَلة كة ثلةى تايبةت هةر 
 لة كؤى مووضة و دةرماَلةداية، ئةمة دةبَيت بة دوو ئيمتياز ئةمة ثَيضةوانةى ياساية، سوثاس.

 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
 َس بكرَيت. ئةطةر ثَيضةوانةى ياسا بَيت نابَيت جَيبةج

 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

تةةريش  جةةارَيكس  يةةت  تةةؤ دَي يةةة،  لةَةةى دا ضةةةي دةرما كةةؤى موو ضونكة كة ثلة تايبةت دةرماَلةى زانكؤيس لة ناو 
 ئيمتيازى دةدةيتةوة بة بِروانامة؟ 

 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
شةةنيارى بةَلَس، ئَيمة دةست دةك يةةة؟ ثَي بةةةِرَيزَيكس لةطةَلدا هةةةر  ةين بة دةنطدان، ثَيشنيارى يةكةم وةك خؤى 

شةةنيارى دووةم ) فةةةرمووَيت؟ ثَي بةةا ب يةةة؟  بةةةِرَيزَيكس لةطةَلدا هةةةر  بةةةش  نةةةى هاو كةةةس 84دووةم راى ليذ  )
لةَةة؟ ) بةةةِرَيزَيكس لةطة سةةَييةم هةر شةةنيارى  يةةة،  ثَي ضةة8لةطةَلدا شةةنيارى  يةةة، ثَي سةةس لةطةَلدا كةةَس ( كة وارةم 

شةةنيارى دووةم  بةةةَلَس ثَي يةةة؟  بةةةِرَيزَيكس لةطةَلدا هةةةر  جةةةم  شةةنيارى ثَين يةةة، ثَي لةَةدا ني لةةة طة سةةس  لةطةَلداية؟ كة
 ثةسةند كرا ماددةى هةشت، بةِرَيز كاك بذار ماددةى هةشت خبوَينةوة.
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 بةِرَيز جالل حممد امني:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

مةةاددةى دوازدة،  سةةهةةةمواركردنس  شةةمةرطة و شار يةَةزي ثَي نةةةخراوةكاني ه كةةة رَيك نةةاوخؤ و ية كةةاني  تاني هَيزة
نةةةو  كةةةكاني كارطَيِريا يةةةتي و ية سةةزاوانةي بةِرَيوةبةرا ئةةةو طوا مةةاَلي  لةَةك و كةةاتي و مو طواستنةوةي طشت ميال
نةةدي  كةةةل بة لةةة هةي كةةة  يةةة  ئةةةو بةِرَيوةبةرايةت دؤسية بةراييةكاني ئةو كةسانة ئاماذةي ثَيكرا، بؤ سةرجةم 
مةةةني  يةةةن ئةجنو يةَةت لةال مةةادة دةكر يةةي ئا تةةي دارا يةةةن وةزارة شةةيين لةال شةةيت خانةن يةةةتي ط تازةي بةِرَيوةبةرا

 وةزيران ثةسةند دةكرَيت.
ئةةةو   شةةت  سةةتنةوةي ط لةةة طوا شةةةكان  نةةة هاوبة شةةنياري دووةم ليذ خةةؤي، ثَي كةةةم وةك  شةةنياري ية عةةةن ثَي تةب

ارطَيِري ودارايي كة مووضةي خانةنشينيان لَي خةرج بةِرَيوةبةرايةتي و فةرمانطة وهةر يةكةيةكي ديكةي ك
 دةكرَيت و.... هةمووي خبوَينمةوة.

 
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةةةِرَيزان  طةةرين و  لةةَي دة تةةان  بةِرَيزان بةهةمان ميكانيزم ماددةكة خبوَينةوة و ثَيشنيارةكان خبوَيننةوة و طوَي
 ؤ ئةوةي كاك جالل بزانَي ضي دةَلَي.هَيمين هؤلةكة بثارَيزن، ب

 بةِرَيز جالل حممد امني:
هةةةر  طةةة و يةةةتي و فةرمان ئةةةو بةِرَيوةبةرا شةةت  سةةتنةوةي ط بةةةش طوا نةةةي هاو ثَيشنياري دووةم: ثَيشنياري ليذ
سةةةربازي و  سةةتاني و  يةكةيةكي ديكةي كارطَيِري ودارايي كة مووضةي خانةنشينيان لَي خةرج دةكرَيت، شار

مةةيالك و هَيزةكاني  شةةت  سةةتنةوةي ط شةةمةرطة و طوا كةةاني ثَي نةةةخراوةكاني هَيزة كةةة رَيك نةةاوخؤ و ية ئاسايشي 
سةةانة  ئةةةو كة يةةةكاني  سةةية بةراي نةةةو دؤ موَلك وماَلي ئةو طواسزاوانةي بةِرَيوةبةرايةتي و يةكةكاني كارطَيِريا

يةةي و  هةةةرَيمي ئاماذةي ثَيكرا، بؤ سةر بةِرَيوةبةرايةتي طشيت خانةنشيين وةزارةتي دارا مةةةتي  ئةةابووري حكو
يةةةن  –كوردستان  يةَةت و لةال مةةادة دةكر شةةتيانة ئا يةةة ط ئةةةو بةِرَيوةبةرايةت بةةؤ  تةةازة  عَيراق، هةيكةلبةنديةكي 

 ئةجنومةني وةزيرانةوة ثةسند دةكرَيت.
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

طةةةَل ضةند ثَيش 8بةَلَس بةِرَيزان ئةندامانس ثةرلةمان ماددةى/ خةةؤى لة نيارَيك هةية، ثَيشنيارى يةكةم وةك 
يةةة،  طةةةَل ني ثَيشنيارى دووةم هس ليذنةى هاوبةش، ثَيشنيارى يةكةم وةك خؤى دةخةينة دةنطدان، كةسس لة
نةةةى  شةةنيارى ليذ شةةنيارى دووةم ثَي طةةدان، ثَي نةةة دةن بةةةش دةخةي نةةةى هاو شةةنيارى ليذ شةةنيارى دووةم ثَي ثَي

 سوسن خان فةرموو. 9ران، ماددةى/( دةنط ثةسةند ك84هاوبةش بة )
 

 بةِرَيز سوسن حممد مريخان:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
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بةةةرى : 9مةةاددةى/ يةَةذكار و بةِرَيوة كةةارى وةزارةت و ِراو يةةر و بري لةةةى وةز شةةينس بةث شةةاندنةوةى خانةن هةَلوة
خوازى كوردستان  طشتس و هةر ثلةيةكس ترى تايبةت بؤ ئةو ثَيشمةرطانةى كة لة ِريزى بزوتنةوةى رزطارى

لةةةبرى  5/3/1991بوون، ثَيش ِرَيككةوتس  وة وةك ِرَيزلَينانَيك مووضةى خانةنشينيان بةو ثالنة ثَيدراوة 
نةةةوةى  كةةردن و ثاككرد نةةس  سةةتيةكان و وردبي مةةةرج و ثَيداوي هةةةبوونس  ئةوة ثَيويستة لةدواى دَلنيا بوون لة 

سةةت سةةانس ناشاي يةَةت، ليستس ناوى ئةو ثَيشمةرطانة لةناوى كة بةةني بكر بةةؤ دا سةةتةيان  يةةي شاي يةةازَيكس دارا ة ئيمت
ياساى ِرَيزلَينانس ثَيشمةرطة، زَيرةظانس هةرَيمس كوردستان  2007(ى ساَلس 33لةبةر ِرؤشنايي ياساى ذمارة )

ظةةانس 2007(ى ساَلس )34ـ عرياق، يان ياساى ذمارة ) شةةمةرطة، زَيِرة نةةدامانس ثَي كةةةم ئة شةةينس  ( ياساى خانةن
مةةارة )هةرَيمس كور سةةاى ذ يةةان يا سةةاَلس 38دستان ـ عرياق،  شةةمةرطة،  2007(ى  شةةينس ثَي سةةاى ِراذة و خانةن يا

شةةنيارى دووةم  خةةؤى، ثَي كةةةم وةك  شةةنيارى ية نةةدى، ثَي بةةةثَيس تايبةةة زَيِرةظانس هةرَيمس كوردستان ـ عرياق 
نةةة شةةمةرطة دَيري ئةةةيلول و ئةمة زياد بكرَى كة لةاليةن وةزارةتس ثَيشمةرطةوة و كؤمةَلةى ثَي طةةاى  كان و دةز

 ببَس بة دوو بِرطة و بةم شَيوةية بَس: 9دةزطاى طوآلن وردبينيان بؤ بكرَيت، ثَيشنيارى سَييةم ماددةى/ 
شةةتس و   بةةةرى ط يةَةذكار، بةِرَيوة كةةارى وةزارةت، ِراو يةكةم/ هةَلوةشاندنةوةى خانةنشينس بةثلةى وةزير و بري

 ن.هةر ثلةيةكس ديكة كةلةو ثؤستانةدا نةبوو
كةةةوتس  ثةةَيش ِرَيك بةةوون  خةةواز  طةةارى  نةةةوةى رز يةةزى بزوت لةةة ِر بةةة  5/3/1991دووةم/ ئةو ثَيشمةرطانةى كة

مةةةرج و  هةةةبوونس  لةةة  خاَلس يةكس ئةم ماددةية خانةنشني كراون، لةبرى ئةوة ثَيويستة لة دواى دَلنيا بوون 
شةةمةرطا ئةةةو ثَي نةةاوى  سةةتس  نةةةوةى لي سةةتة، ثَيداويستيةكان وردبينس كردن و ثاككرد سةةانس ناشاي لةةةناوى كة نة 

مةةارة ) سةةاى ذ شةةنايي يا بةةةر ِرؤ سةةاَلس 33ئيمتيازَيكس دارايي شايستةيان بؤ دابني بكرَيت، لة سةةاى  2007(ى  يا
سةةاى  2007(ى ساَلس 34ِرَيزلَينانس ثَيشمةرطة، زَيِرةظانس هةرَيمس كوردستان ـ عرياق،ي يان ياساى ذمارة ) يا

سةةاَلس 38ة، زَيِرةظانس هةرَيمس كوردستان ـ عرياق يان ياساى ذمارة )خانةنشينس كةم ئةندامانس ثَيشمةرط (ى 
 اق بةثَيس تايبةةةندى.ياساى ِراذة و خانةنشينس ثَيشمةرطة، زَيرةظانس هةرَيمس كوردستان ـ عري 2007

 ثَيشنيارى ضوارةم: 
شةةتس / هةَلوةشاندنةوة هةَلوةشاندنةوةى بة ثلةى وةزير و بريكارى وةزارةت و ِراوَي1  بةةةرى ط ذكار و بةِرَيوة

 ثلةيةكس ديكةى مةدةنس و سةربازى. و هةر
يةَةرينن )2  شةةطَيِرى د شةةمةرطةى شؤر سةةانةى ثَي ئةةةو كة سةةاَلس 33/  شةةمةرطة،  2007( ى  نةةانس ثَي سةةاى ِرَيزلَي يا

مةةارة ) سةةاى ذ يةةان يا عةةرياق  سةةتان ـ  هةةةرَيمس كورد ظةةانس  سةةاَلس 34زَيِرة كةةةم  2007(ى  شةةينس  سةةاى خانةن يا
مةةارة )ئةندامانس  سةةاى ذ سةةاَلس 38ثَيشمةرطة، زَيِرةظانس هةرَيمس كوردستان ـ عرياق، يان يا سةةاى  2007(ى  يا

يةةازَيكس  نةةدى و ئيمت بةةةثَيس تايبةةة عةةرياق  سةةتان ـ  هةةةرَيمس كورد ظةةانس  شةةمةرطة، زَيرة شةةينس ثَي ِراذة و خانةن
 داراييان بؤ برِبَيتةوة.

سةةتة ليذنةيةك ثَيك بهَيندرَيت بؤ جياكردن 5ثَيشنيارى/  بةةة ناشاي نةةةى  شةةطَيِرانة و ئةوا نةةةى شؤر ةوةى ئةوا
 ئةو ثؤست و ثالنانةيان وةرطرتووة.
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 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

ثَينج ثَيشنيار هةية، ئيمتيازى دارايي كة باس دةكرَى بة  9بةَلَس زؤر سوثاس، بةِرَيزن سةبارةت بةماددةى/ 
مةبةست لةوةية لةناو ئةو ياسايانة بةضس هات بَيت بةوة وةرى دةطرن،  (38و  34و  33طوَيرةى قانونس )

قةلةقيةك هةية لةسةر ئيمتيازى دارايي ضةند نووسينَيكمان بؤ هاتووة، ئَيستا ثَيشنيارى يةكةم وةك خؤى 
يةةةك 80دةخةينة دةنطدان، ) بةةورن  مةةة؟ ب شةةنيارى دووة طةةةَل ثَي بةةةِرَيزَيك لة هةةةر  شةةنيارى دووةم  ( دةنط، ثَي

سةةس ك ضةةوارةم؟ كة شةةنيارى  كةةةس، ثَي كةةة  سةةَييةمة؟ ية شةةنيار  طةةةَل ثَي سةةَيك لة هةةةر كة سةةَييةم  شةةنيارى  ةس، ثَي
مةةاددةى/ 80لةطةَل نيية، ثَيشنيارى ثَينجةم؟ كةسس لةطةَل نيية، وةك خؤى بة ) كةةرا،   10( دةنط ثةسةند 

 كاك ضيا فةرموو.
 بةِرَيز ضيا محيد شريف:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 يةزدانَس مةزن، ...... .بةناظَس 

 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 كاك سؤران قسةيةكس هةية فةرموو.
 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان:
مةةاددةى/ طةةةى/ 18بةةةثَيس  نةةاوخؤ بِر ثةةةيِرةوى  لةةة  4لة كةةردن  طةةارى  كةةان و ثارَيز فةةةتكردنس طفتوطؤ بةرزة

زطارى كردن لة شكؤى ثةرلةمان لة ئةرك و دةسةآلتةى بةِرَيزتانة ئةو ضةثَلةلَيدانةى لة ةكان و ثارَييرَيكاري
بةةة  نةةةك  هةةةبوو  لةةةوة  كةةاك جال كةةةى  بةةة خوَيندنةوة نةةدى  شةةت، ثةيوة شةةوو ِرؤ مةةاددةى ثَي نةةدنس  ثةةاش تَيثةِرا

بةةةرزةف خةةؤت لة سةةةآلتةى  ئةةةرك و دة ئةةةو  نةةس ثةيوةندى بة تَيثةِربوونس ماددةكةوة هةبوو، هيوادارم  ت كرد
 طفتوطؤ و ثاراستنس شكؤى ثةرلةمان جَس بةجَس بكةى، زؤر سوثاس.

 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

يةَةدراوة،  ضةةةثَلةية ل ئةةةو  جةةالل  كةةاك  بةةةرزى  طةةس  بةَلَس جارَيكس تر بةهيض شَيوةيةك ضةثَلة لَي نادرَى، بؤ دةن
بةةار نةةة دوو جةةؤرة بابةتا مةةاددةى/ جارَيكس تر ضةثَلة بؤ ئةو  كةةة،  تةةة ثةيِرةويية سةةتة نوق تةةةوة، درو  10ة نابَي

 فةرموو كاك ضيا.
 

 بةِرَيز ضيا محيد شريف:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 :10ماددةى/ 

بةةةرزتر  لةةةى  يةةان بةث سةةايي  ِراستكردنةوةى مووضة خانةنشينس سةرجةم ئةو كةسانةى كة بةشَيوةيةكس نايا
كةةراون  مةةةتس لة ثلةى شايستةى خؤيان خانةنشني  سةةاآلنس خز سةةايي  هةةةذماركردنس نايا نةةةماى  سةةةر ب يةةان لة
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سةةةا  يةةَةس يا بةةةة ث ضةةةةيةى  بةةةةو موو شةةةينان  ضةةةةى خانةن سةةةتكردنةوةى موو كةةةراون ِرا شةةةني  فةةةس خانةن وةزي
يةةة دوو ئةةةو ماددة بةةؤ  كةةراوة،  يةةان ثَي سةةايةدا ئاماذة لةةةم يا يةةة،  كارثَيكراوةكان شايستة دةبن، وةك  شةةنيار هة ثَي

  ثَيشنيارى يةكةم: وةك خؤى،
 ثَيشنيارى دووةم:

شةةَيوةيةكس   كةةة بة سةةانةى  ئةةةو كة سةةةرجةم  شةةينس  ضةةةى خانةن ِراى ليذنةى هاوبةشة/ هةَلوةشاندنةوةى موو
بةةةرز  ناياسايي خانةنشني كراون و ِراستكردنةوةى مووضةى خانةنشينس سةرجةم ئةو كةسانةى كةبة ثلةى 

مةةةتس تر لة ثلةى شايستةى خؤيان خانةنشني كراون يان لةسةر بنةماى  سةةاَلانس خز هةذماركردنس ناياسايي 
وةزيفس خانةنشني كراون، ِراستكردنةوةى مووضةى خانةنشينان بةو مووضةيةى بةثَيس ياسا كارثَيكراوةكان 

 شايستة دةبن وةك لةم ياسايةدا ئاماذةيان ثَيكراوة، سوثاس.
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةةةِرَيزى  10 /بةَلَس زؤر سوثاس، ماددةى نةةدامَيكس  هةةةر ئة خةةؤى  كةةةم وةك  دوو ثَيشنيار هةية، ثَيشنيارى ية
لةةةمانس 1ثةرلةمانس لةطةَلة؟ ) بةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكس  هةةةر ئة ( كةس، ثَيشنيارى دووةم ِراى ليذنةى هاوبةش 

بةةة ) بةةةَلَس  بةةدات؟  نةةط  فةةةرمووَى دة مةةاددةى/76لةطةَلة با ب تةةايي  مةةةكانس كؤ سةةةندكرا، حوك نةةط ثة  11 ( دة
 فةرموون.

 
 مان:بةِرَيز هَيظيدار امحد سل

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 بةشس هةشتةم

 حوكمةكانس كؤتايي
 :11ماددةى/ 

بةةةرى   بةةة وةزارةت و فةرمان سةةزاو  يةةةنس نةبة نةةدارى ال سةةةرؤكس ثةيوة نةةدار و  يةكةم/ دةبَيت وةزيرى ثةيوة
 تايبةةةند حوكمةكانس ئةم ياساية جَس بةجَس بكةن.

ضةةوونس  دووةم/ كةةردن و بةدوادا ديوانس ضاودَيرى دارايي هةرَيمس كوردستان ثابةندة بة ثشكنني و وردبينس 
بةةةر  ثةةؤرت لة مةةادةكردنس ِرا تةةر، ئا نةةدارةكانس  سةةا ثةيوة سةةاية و يا ئةةةم يا مةةةكانس  نةةس ئةحكا بةةةجَس كرد جةةَس 

 .2008َلس (ى سا2ِرؤشنايي ياساى ديوانس ضاودَيرى دارايي هةرَيمس كوردستان ـ عرياق ذمارة )
سَييةم/ دةستةى دةستثاكس و داواكارى طشتس لةهةرَيمس كوردستان ـ عرياق بةثَيس تايبةةةندى ثابةندن بة 

 وةرطرتنس ِرَيكارى ثَيويست ياسايي ثَيويست بؤ جَس بةجَس كردنس ئةحكامةكانس ئةم ياساية.
 11ثَيشنيارةكانس ماددةى/ 

 ثَيشنيارى يةكةم/ وةكو خؤى.
 ةم/ ِراى ليذنةى هاوبةش:ثَيشنيارى دوو
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 / دةبَيت دةسةآلتس جَس بةجَس كردن و اليةنة ثةيوةندارةكان حوكمةكانس ئةم ياساية جَس بةجي بكةن.1
 / وةك خؤى.2
نةةدن 3 نةةدى ثابة بةةةثَيس تايبةةة عةةرياق  سةةتان ـ  هةةةرَيمس كورد لةةة  شةةتس  كةةارى ط سةةتثاكس و داوا سةةتةى دة / دة

بةةؤ بةوةرطرتنس ِرَيكارى ياسايي ثَيويست بة سةةةتةنط  سةةت و  ئا كةةة بةربة رامبةر هةر كارمةند و بةرثرسَيك 
 جَس بةجَس كردنس حوكمةكانس ئةم ياساية.

 
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

مةةاددةى/  خةةؤى، ........ .  11بةَلَس زؤر سوثاس،  كةةةم/ وةك  شةةنيارى ية طةةدان، ثَي نةةة دةن شةةنيارةكان دةخةي ثَي
 ئس لة كوَيية؟.بةَلَس غةَلةتس ئيمال

 بةِرَيز زانا خالد مسايل:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

ِراى ليذنةى هاوبةش بِرطةى سَييةم لة كؤتاييةكةى دا دةَلَس )بةوةرطرتنس ِرَيكارى ياسايي ثَيويست بةرامبةر 
سةة سةةاية درو ئةةةم يا ت هةر كارمةند و بةرثرسَيك كةبةربةست و ئاستةنط بؤ جَس بةجَس كردنس حوكمةكانس 

 دةكةن، دةبَس زياد بكرَى.
 

 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

شةةنيارى دووةم ِراى  يةةة؟ ثَي طةةةَل ني سةةس لة طةةدان؟ كة نةةة دةن بةَلَس دروستة، ثَيشنيارى يةكةم وةك خؤى دةخةي
طةةس ) بةةة دةن شةةة؟  كةةة دروستي تةةس  نةةا و كةةاك زا لةةةى  بةةةو تةعدي طةةدان،  نةةة دةن بةةةش دةخةي نةةةى هاو ( 88ليذ

 كةرةمكةن، دةفةرموو. 12ةمانتار ثةسةند كرا، ماددةى/ ثةرل
 بةِرَيز شايان كاكة صاحل حممد:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 وةآلمس ثرسيارةكةم وةرنةطرتةوة بةِرَيز ليذنة هاوبةشةكان؟.

 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 ةرموو.بةَلَس ثَيشنيارَيكس هةبووة دانةنراوة، كاك جالل ف
 

 بةِرَيز جالل حممد امني:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
بةةةآلم  كةةرَى،  سةةبيت ب بةةوو تة هةةةبوو، دة شةةس  سةةَس ثشتيواني هةةةبووة و  شةةنيارَيكس  شةةايان ثَي بةةةِرَيز د. يةةارة  د
نةةة  لةةةِراى ليذ سةةت  ئةةةو ئةيوي كةةة  ئةةةوةى  لةبةرئةوةى لة ليذنة هاوبةشةكان ضؤن بَلَيس ِرايةكمان طةآلَلة كرد 
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بؤية ثَيويستس نةدةكرد جارَيكس تر دووبارةى  ،تةسبيت بووة، يةعنس مةبدةئةكةى جَيطري بووة هاوبةشةكة
 بكةينةوة.

 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 كاك هَيظيدار فةرموو. 12بةردةوام بن ماددةى/ 
 
 
 

 بةِرَيز هيظيدار امحد مسايل:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 12ماددةى/

كةةةم سةةَس  /ية هةةةر  سةةةرووتر لة يةَةذكار و  شةةتس و ِراو بةةةرى ط بةةاآل، بةِرَيو لةةة  يةةةكس ث هةةةر وةزيفة نةةدن لة دامةزرا
لةةةى  تةةةى ث لةةةو كا تةةةنها  طةةةر  طةةريَى، مة بةةة وةزارةت ِرادة سةةزاو  سةرؤكايةتيةكة و وةزارةتةكان و اليةنس نةبة

 ضؤَل هةبَس.
شةةتس بةةةرى ط لةةةى بةِرَيوة بةةة ث بةةةر  نةةس فةرمان لةةة  دووةم/ خانةنشني كرد يةةدارى  تةةةى ئ كةةة ثَيكها سةةةرووتر  و 

تةةةم و  مةةاددةى حةو هةةةردوو  مةةةكانس  بةةةثَيس ئةحكا بةةات  بةةةِرَيوة نا سةةةرووتر  ئاستس بةِرَيوةبرايةتس طشتس و 
هةشتةمس ئةم ياساية دةبَيت، يان دةطوازرَيتةوة بؤ شوَينَيكس تر لة كاتس هةبوونس شوَينس وةزيفس بةتاَل كة 

 ستةى خؤى دةطوجنَيت، بةِرازى بوونس ئةو شوَينةى بؤى دةطوازرَيتةوة.لةطةَل ناونيشانس وةزيفس شاي
قةةام و  طةةار و قامي يةةةكانيش ثارَيز كةةة ئيدار سةةةرؤكس ية يةةة  ئةةةم ماددة مةةس  طةةةى دووة مةةةكانس بِر سةةَييةم/ حوك

 بةِرَيوةبةرى ناحية دةطرَيتةوة كة هيض يةكةيةكس ئيدارى بةِرَيوة نابةن.
بةةة نةةدن  جةةةكانس دامةزرا جةةةةكانس  ضةةوارةم/ مةر لةةة مةر طةةة  بةةةرةوذوور ج شةةتس و  بةةةةرى ط لةةةى بةِرَيوة ث

نةةةوة  مةةةنس وةزيرا يةةةن ئةجنو كةةة لةال يةَةت  شةةان دةكر ثةةةيِرةوَيك دةستني شةةتس بة فةةةى ط يةةةتس وةزي فةرمانبةرا
 دةردةضَيت كةتَييدا ِرةضاوى بِروانامة و ثسثؤرى و ساآلنس خزمةت و شارةزايي و لَيهاتووى بكرَيت.

 12مان ثَيشنيارةكانس ماددةى/ بةِرَيز سةرؤكس ثةرلة
 ثَيشنيارى يةكةم/ 

 وةكو خؤى.
 ثَيشنيارى دووةم/ 

 ِراى ليذنةى هاوبةش.
مةةةةزراوة  لةةةة دا سةةةةرووتر  يةةَةذكار و  شةةةتس و ِراو بةةةةرى ط يةةةةكانس بةِرَيو لةةةة وةزيفة نةةةدن  كةةةةم/ دامةزار ية

 لةى ضؤَل هةبَس.دةستووريةكانس هةر َيمس كوردستان ـ عرياق ِرادةطريَى مةطةر تةنها لةو كاتةى ث
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لةةة  يةةدارى  تةةةى ئ كةةة ثَيكها سةةةرووتر  شةةتس و  بةةةرى ط لةةةى بةِرَيوة بةةة ث بةةةر  نةةس فةرمان دووةم/ خانةنشني كرد
طةةةى/ مةةةكانس بِر مةةاددةى/ 8ئاستس بةِرَيوبةرايةتس طشتس و سةرووتر بةِرَيوة نابات بة بَس حوك ئةةةم  7لةةة  ى 

كةة لةةة  تةةر  شةةوَينَيكس  بةةؤ  تةةةوة  يةةان دةطوازرَي يةَةت،  سةةاية دةب طةةةَل يا كةةة لة بةةةتاَل  فةةس  شةةوَينس وةزي هةةةبوونس  اتي 
 ناونيشانس وةزيفس شايستةى خؤى دا دةطوجنَيت.

 سَييةم/ وةكو خؤى.
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةةةش،  12بةَلَس ئَيمة بؤ ماددةى/ نةةةى هاو يةةةكَيكيان ِراى ليذ خةةؤى،  كةةو  يةةةكَيكيان وة يةةة  دوو ثَيشنيارمان هة
جةةار  كةةةم  نةةةى ية لةَةة؟ ِراى ليذ لةةةمانس لةطة بةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكس  هةةةر ئة طةةدان،  نةةة دةن خةةؤى دةخةي وةك 

لةةةى  بةةة ث نةةدن  جةةةكانس دامةزرا لةةة مةر بةةاس  بةةةِرَيزان  بةةةَلَس  عةةة؟  لةَةةتس تةب يةةان غة بةةردووة  شةةتان ال هاوبة
تةةان بةِرَيوةبةرى طشتس و بةرةوذوور دةكات كة ئةجنومةنس وةزيران ثةيِرةوَيك بة مةرجةكانس دةرد كةةات ال ة

نةةاوة،  تةةان  سةةتا دا داوة يان هةَلةى تةبعة؟ تيايةتس ليذنة هاوبةشةكان؟ دةتانةوَى مبَينَيتةوة ئةو سيغةيةى ئَي
كةةو  شةةةكان وة نةةة هاوبة لةةة ِراى ليذ ضةةوارةم  طةةةى  تةةة بِر بةةةِرَيزان كةوا ئةو بِرطةية نامَينَيتةوة بةِرَيزان، بةَلَس 

كةةة؟ )خؤى دةمَينَيتةوة، وةك خؤى هةر بةِرَيزَي يةةةتس ماددة بةةةش 3ك لةطةَل نةةةى هاو شةةنيارى ليذ كةةةس، ثَي  )
مةةاددةى/ 82هةر بةِرَيزَيك لةطةَليةتس؟ بة ضوارةمةوة بَيطومان، بةَلَس بة ) بةةةَلَس  كةةرا،  سةةةند   13( دةنط ثة

 فةرموون.
 بةِرَيز زياد جبار حممد:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
  13ماددةى/

 يةكةم/
ئةةةليكزؤنس  وةزارةتس دارايي و ئابوورى -1 بةةة  هةةةرَيم  لةةة  لة ضوارضَيوةى ِرَيكخستنةوةى بوارى بانكس 

ضةةةةخؤر و  هةةةةموو موو بةةةؤ  تةةةةوة  بةةةةت دةكا ئةةةةذمَيرَيكس تاي يةةةةكان  يةةةة بانك نةةةس خزمةتطوزار كرد
بةةة  يةةةكان  سةةتة داراي شةةت شاي سةةتنس ط نةةس ثارا مةةن كرد نةةاوى زا لةةة ثَي شةةتس  سوودمةندَيك لة بوجةى ط

 ةوة.شايستة دارايية خةرج نةكراوةكانيش

كةةة  -2 لةةة ئةذمَيرة سةةوودمةند  ضةةةخؤر و  نةةس موو سةةوود وةرطرت ئةةةذمَيرة و  ئةةةم  نةةةوةى  ضؤنيةتس كرد
بةةةر  ضةةَيت، لة يةةةوة دةردة يةةي و ئابوور تةةس دارا يةةةن وةزارة كةةة ال يةَةت  يةَةك دةخر يةةي ِر بةةةِرَينمايي دارا

 ى ئةم ماددةية. 1ــ  1ِرؤشنايي بِرطةى/

جةةَس دووةم/ لةبةر ِرؤشنايس ئةو بِرة ثارةيةى كة بة  فيعلس لة خةرجيةكان دةطةِرَيتةوة لة دةرئةجنامس 
كةةةمزين  بةةة  ضةةوونةوة  بةةة ثَيدا بةجَس كردنس ئةم ياساية دةبَيت ئةجنومةنس وةزيران ئةولةويةت بدات 
ئةةةو  طةةوزةرانس  بةةذَيوى و  نةةس  ضةةاو كرد يةةادكردن و بةِرة سةةتةى ز بةةة ئارا هةةةرَيم  لةةة  مووضةى خانةنشينس 

 ةنشينس وةردةطرن.كةسانةى كة كةمزين مووضةى خان
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 ثَيشنيارى يةكةم/ وةك خؤى.
 ثَيشنيارى دووةم/ ِراى ليذنة بةم شَيوةيةية:

 يةكةم/
وةزارةتس دارايس و ئابوورى لة ضوارضَيوةى ِرَيكخستنةوةى بوارى بانكس لة هةرَيم و بة ئةليكزؤنس  -1

هةةةموو موو بةةؤ  تةةةوة  بةةةت دةكا ئةةةذمَيرَيكس تاي يةةةكان و  يةةة بانك نةةس خزمةتطوزار ضةةةخؤر و كرد
بةةة  يةةةكان،  سةةتة داراي شةةت شاي سةةتنس ط نةةس ثارا سوودمةندَيك لة بودجةى طشتس لة ثَيناوى زامن كرد

 شايستة دارايية خةرج نةكراوةكانيشةوة.

كةةة  -2 لةةة ئةذمَيرة سةةوودمةند  ضةةةخؤر و  نةةس موو سةةوود وةرطرت ئةةةذمَيرة  ئةةةم  نةةةوةى  ضةةؤنيةتس كرد
 تس دارايي و ئابووريةوة دةردةضَيت.بةِرَينمايي دارايي ِرَيك دةخرَيت كةلةاليةن وةزارة

 ى ئةم ماددةية. 1لةبةر ِرؤشنايي بِرطةى يةكةم ـ 
جةةَس  ئةةةجنامس  لةةة دةر تةةةوة و  يةةةكان دةطةِرَي لةةة خةرج لةةس  دووةم/ لةبةر ِرؤشنايي ئةو بِرة ثارةيةى كة بة فع

بةة ضةةوونةوة  بةةدات بةثَيدا يةةةت  يةةران ئةولةو مةةةنس وةز يةَةت ئةجنو سةةاية دةب ئةةةم يا نةةس  كةةةمزين بةةةجَس كرد ة 
ئةةةو  طةةوزةرانس  بةةذَيوى و  ضةةاوكردنس  كةةردن و بةِرة يةةاد  سةةتةى ز بةةة ئارا هةةةرَيم و  لةةة  شةةينس  ضةةةى خانةن موو

 كةسانةى كة كةمزين مووضةى خانةنشينس وةردةطرن.
سةةايي  كةةارى يا عةةرياق ِرَي سةةتان ـ  سَييةم/ ثَيويستة لةسةر وةزارةتس دارايي و ئابوورى حكومةتس هةرَيمس كورد

يةَةت ثَيويست بؤ وة نةةةدا بكر لةَةك و ماآل بةةةو مو ضةةوونةوة  بةةةر و ثَيدا تةةة  رطرتنةوةى قةرزة بازرطانيةكان بطرَي
 وةك طةرةنتس بؤ دانةوةى ئةم قةرزانة دانراون.

ثةةةِر  مةةانط تَي شةةةش  مةةاوةى  لةةة  مةةةت  مةةس حكو ثَيشنيارى سَييةم/ وةك خؤى، بةآلم بِرطةى يةكةم خاَلس دووة
 ئةذمَيرى بانكس دروست بكات. نةكات لة دواى بةركاربوونس ئةم ياساية

سةةتة  نةةةوةى شاي بةةؤ ثَيدا ثَيشنيارى ضوارةم/ ئةو ئةذمَيرة بانكيةى كة وةزارةتس دارايي و ئابوورى دةيكاتةوة 
 زؤر سوثاس. داراييةكانس مووضةخؤران لةماوةى سَس قؤنا  بدرَيت.

 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

مةةاددةى/بةَلَس بةِرَيزان ئةنداما كةةةم وةك  13نس ثةرلةمان سةبارةت بة  شةةنيارى ية يةةة، ثَي شةةنيار هة ضةةوار ثَي
 خؤى دةخةينة دةنطدان، هةر ئةندامَيكس بةِرَيزى ثةرلةمانس لةطةَلة؟ ..... فةرموو كاك سؤران.

 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

كةةةة كةةةراوة  يةةاوازى داوا بةةةَس ج بةةة  سةةةيؤنةكان  يةةَةرة هةةةموو فراك مةةةةت ل كةةة حكو شةةةينس  يةَةذةى خانةن مزين ِر
سةةتعدادى  مةةةت ئي تةةا حكو تةةةوة، وا بةةةرزى دةكا سةةاية  نةةس يا ضةسثاندويةتس لة مةردوداتس ئةم جَس بةجَس كرد

لةةة ) يةةاتر  شةةينس، ز ضةةةى خانةن كةةةمزين موو بةةؤ  تةةةوة  سةةةرف بكا مةةة  مةةةردوداتس ئة يةةة  ( 25ئةةةوةى هة
هةةةةم لةةةةنَيوانس  كةةةردووة،  شةةةنيارى  لةةةةمانتار ثَي شةةةنيارةكاندا )ثةر ضةةةةى 400وو ثَي كةةةةمزين موو هةةةةزار   )
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خةةل  مةةة دا بةةؤ ئة نةةةبَس،  بةةانكس  سةةاب  تةةةنها ح يةَةت،  يةةار ب خانةنشينس بَس و ثاشةكةوتةكةش ِرَيكارى دانةوةى د
هةةةزار 400نةكراوة كة حكومةت نةيوتووة بارطرانيية، وتويةتس بةرزى دةكةمةوة، ئَيمةش داوا دةكةين )  )

 وة؟.بَس، ئةمة بؤ داخل نةكرا
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَس دروستة فةرموون ليذنةى ياسايي؟.
 
 

 :سلمانبةِرَيز هيظيدار امحد 

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

كةةاك  بةةةِرَيز  يةةي  نةةةى دارا كةةةوتني ليذ مةةةت ِرَيك طةةةَل حكو يةةة كةلة قةةة قانووني ئةةةم دة سةةينةوةى  لةةةكاتس نوو
بةةووة طةةةَلمان  سةةتافس  سةةؤرانيش لة مةةةت و  سةةةرؤكس حكو طةةةَل  ئةةةوةى لة ثةةَيش  بةةووين،  نةةة  نةةدامس ليذ و ئة

كةةةمزين  حكومةت دابنيشني ِرَيككةوتنس هاوبةش هةبووة و ئةو داواكاريانةى كة ثَيشكةشس دةكةين لةوانة 
نةةةى 300مووضة بكرَيت بة ) نةةدامانس ليذ ( هةزار، سَس خاَلمان هةبوون، هةر سَس خاَلةكة ثَيكةوة بةكؤى ئة

ارايي ضووين و لةطةَل حكومةت دانيشتني بةِرَيز سةرؤكس حكومةت و بةِرَيز جَيطرى سةرؤكس حكومةت و د
كةةةمان  كةةةوة داواكارية تةةة ثَي ئةةةم ِراثؤر سةةينةوةى  بةِرَيزان ستافس حكومةت ئةوانةى كةثةيوةنديدارن بة نوو

نةةة ثة مةةةت هات سةةتافس حكو تةةر  كةةةوتن، دوا قةةة ِرَيك ئةةةو دة سةةةر  كةةرد و لة شةةكةش  سةةتان و ثَي لةةةمانس كورد ر
تةةايي  سةةيغةى كؤ ئةةةو  شةةتينة  شةةتينةوة، طةي طةةةَليان داني كةةؤَل لة هةةؤَلس ثرؤتؤ لةةة  لةليذنةى ثرؤتؤكؤَل، يةعنس 
هةةةموو  كةةراوة  مةةةت  طةةةَل حكو سةةتان لة لةةةمانس كورد هةةةموو ثةر بةةةناوى  يةةة  نةةةى داراي كةةةوتنس ليذ مةةة ِرَيك ئة

نةةدامان لةةة  ئةندامانس بةِرَيزى ثةرلةمانس كوردستان، هةموو ئة شةةز و  لةةةمن با سةةةرؤكايةتييةوة  سةةتةى  بةدة
لةَةَس  مةةةت ب مةةالي حكو تةةةبيعاتس  بةةَس و  طةةةَل  ثةةارةى لة بةةةتَيكس  هةةةر با كةةة  نةةن  هةموو ئةو برادةرانة باشز دةزا
جةةَس  مةةةت  ضةةَيت حكو يةَةك دةرب نةةةزانس قانوون بةةةبامشان  سةةتان  ناتوامن جَس بةجَس ى بكةم بؤ ثةرلةمانس كورد

 ام.بةجَيس نةكات، ِرَيز و ئي(ز
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَس مامؤستا عبدالستار فةرموو.
 بةِرَيز عبدالستار جميد قادر:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

مةةاددةى/ بةةةثَيس  طةةةى/ 91هةةةر  بةةؤ  3بِر بةةاش  يةةةكس  يةةةدا ثارة ئةةةم ثرؤذة كةةؤى  لةةة  سةةتس  يةةة بةِرا مةةن ثَيموا
ئةةةوةى خةزَينةى حكومةتس هةرَيمس كوردست ان دةطةِرَيتةوة، من ثَيمواية داهاتس هةرَيمس كوردستان بةثَيس 

مةةان  مةةة داوا يةَةت، ئَي قةةةوة د لةةة عريا جةةة  شةةة بود بةِرَيز سةرؤكس حكومةت كة باسس كردووة زيادى كردووة، بة
شةةةكةوتس  ،كردووة و كاتس خؤى بامسان كرد يةةةى ثا بةةؤ قةز هةةةمو  لةةةمانتاران  يةعنس ذمارةيةكس زؤر لة ثةر
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بةةَس زؤر مووض نةةاغيش  بةةة قؤ كةةات،  نةةةوةى دة تةةس دا مةةةت طرةن بةةوترَى حكو شةةكاوى  بةةةِروونس و بةِرا كةةة زؤر  ة 
 يانس ثاشةكةوتس مووضةكةم بدةنةوة.ئاسايية، كةسيش نةيوتووة بة

كةةةم   شةةَيوةية  بةةةم  كةةان  لةةة باآل ئةةةو ث ئةةةوةين  طةةةَل  مةةة لة كةةة ئَي شةةينس  سةةتس خانةن دووةم/ ئةوةى تريش بةِرا
بةةا بكرَيتةوة و تةواو  مةةةت  بةةؤ حكو تةةةوة  كةةة دةطةِرَي كةم بكرَيتةوة، بةآلم نةك يةعنس ئةوة ئةو خةرجيةى 

لةةة ) سةةتان  هةةةرَيمس كورد شةةينس  كةةة خانةن ئةةةوةى  سةةةر  تةةة  سةةتس 400خبرَي مةةن بةِرا نةةةبَس،  كةةةمز  هةةةزار   )
بةةة جةةَس  مةةة  نةةةتوانَس ئة غةةةش  لةةةم قؤنا جَس بةشتَيكس ناياسايي دةبينم، دةبوو تَييدا بوواية ئةطةر حكومةت 

يةةة  بةةا تَييدابا نةةاكرَى،  بةةةجَس  جةةَس  يةَةس  بةةؤ ث سةةةيَينَس  خةةةَلكس ب بةةؤ  بةةَس  بكات بةهؤى بارطرانس داراييةوة كة دة
يةةة  طةةةَل ئةوة يةةة لة تةةةوة ثَيموا شةةتووة و ماوة يةَةرةش داني كةةة ل ئةةةوةى  هةةةرة زؤرى  بةةةى  بةِراستس، يةعنس زؤر

شةةَيل كر يةةة ثَي ثةةةيِرةوي ثَيموا خةةاَلَيكس  يةةة حةقيقةتةن، بؤية من بة  كةةةم، بؤ بةةوردن دة سةةاية داواى ىَل  نةةس يا د
بةةةجَيس  نةةةخرَى  تةةَس  بةِراستس من ئةم هؤَلة بةجَس دةهَيَلم ئةطةر ئةمةى تَي نةخرَى، ئةم دوو داواكارييةى 

 دةهَيَلم.
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَس كاك د.ِرَيبوار فةرموو.
 هلل:بةِرَيز د.ِرَيبوار عبدالرحيم عبدا

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

شةةَيلكردنَيكس زؤر ِروون و  سةةتس دا ثَي سةةةرى لةِرا طةةدان لة هةر لة دةستثَيكس ثةسةند كردنس ئةم ياساية و دةن
سةةةبارةت  9وازح هةبوو بؤ ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان، لة ماددةى/ نؤهةد هةردوو بِرطةى دووةم و سَييةم 

طةةةى كةةسةةَي  بةةة بِر لةةة  بةةةوةكرا  مةةاذة  يةةةك ئا هةةيض طفتوطؤ بةةؤ  طةةا  سةةايةكان دةر ثةةرؤذة يا نةةس  سةةةند كرد اتس ثة
طةةةى نةةاطرين، بِر يةةةك وةر هةةيض طفتوطؤ شةةز دوو  ناكرَيتةوة،  شةةنيارَيك ثَي هةةةر ثَي طةةةر  كةةة ئة بةةةوةكرا  مةةاذة  ئا

نةةةوةى دووةم و  مةةاوةى خوَيند لةةة  بةةَس  سةةةنديش كرا كةةة ثة كةةةوة  ضةةةند ثةرلةمانتارَي يةةةن  هةةةبووبَس لةال
نةةدةكان خوَيندنةوةى سَيية نةةة تايبةةة يةةان ليذ كةةات  م ئةو ثةرلةمانتارة بةِرَيزة دةتوانَس سةردانس سكرتَير ب

يةةرى  بةةةِرَيز وةز كةةةم،  ثةةَس ب بزانَس كة ئايا ثَيشنيارةكةى جَيطري كراوة يان نا، خاَلَيكس تر كة دةمةوَى ئاماذةى 
سةةيار نةةة ثر ئةةةو بةِرَيزا مةةادةبوو  يةَةرة ئا نةةةوةى دووةم دا ل لةةة خوَيند يةةا دارايي  كةةة ئا ئةةةوةى  لةةةبارةى  كةةرد  يان 

لةةة  نةةةخَير  تةةس  يةةي و يةةرى دارا ضةةةية وةز ئةةةو موو يةةادكردنس  بةةة ز حكومةت دةتوانَس ئةم تةبيعاتانة هةَلطرَى 
 توانامان دانيية كة ئةمة بكةين، سوثاس.

 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَس كاك هاورَى فةرموو.
 :مدبةِرَيز هاوِرَى بنْا  حم

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
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مةةاددةى سَي و بِرطة( 91)بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان، لة ثةيِرةوى ناوخؤ ماددةى سةةتس  خةةل دةمب، ِرا  دا
شةةتيوانيان  ،بوو( 15) لةثَيشز ماددةى (13) لةةةمانتاران ث لةةة ثةر كةةردووة زؤر  شةةيارمان  مةةةَلَيك ثَين مةةة كؤ ئَي

شةةةيي ك كةةرد، بةهةمي شةةتطرييان  نةةةى كةةرد و ث بةةؤ خةزَي تةةةوة  كةةة دةطةرَي تةةةى  لةةةو داها سةةتةكان  نةةس طرَيبة رد
نةةةوةى  نةةةماوة، وة طةِرا سةةتا  خةةةوة ئَي بةةةآلم بةدا هةةةبوو،  شةةس  كةةراو ثشتطريي شةةنيارة  ئةةةو ثَي مةةةت و  حكو
هةةةزار  سةةةد  ضةةوار  ثاشةكةوتس مووضة بة هةمان شَيوة لةطةَل ئةوةى كة كةمزين خانةنشينس فةرمانبةران 

 ِروونكردنةوة لة ليذنةى ياسايي دةكةم.كةمز نةبَس داواى 
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَس سةرؤكس ليذنةى ياسايس ِروونكردنةوةى خؤتان بدةن دوايي دة ةينة دةنطدان،  فةرموو كاك زياد.
 بةِرَيز زياد جبار حممد:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

يةةرة وةك لة ثَيشتووتريش دا هاوكارم  هةةةمووة وةز يةةي  نةةةى دارا كةةة لةليذ ئةةةوةى  باسس كرد كة ئَيمة لةدواى 
مةةةت و  سةةةرؤكس حكو طةةةَل  مةةة لة جةةاردا ئَي لةةةدوا  تةةةواومان دا،  يةةةكس  ضةةاو ِروون نةةة بةر نةةة ليذ بةِرَيزةكان هات
بةةرد  جَيطرى سةرؤكس حكومةت و وةزيرة تايبةةةندةكان كة زؤربةيان لةوَى بوون، ئَيمة ضوار ثَيشنيارمان 

( مشان بةيةكةوة ضووينة ئةوَى 11( ئةندامةكةى ليذنةى دارايي بوو، ضووين هةر )11ة ثَيشنيارى هةر )ك
تةةةوة  كةةة دةطةِرَي يةةةى  ئةةةو ثارة كةةة  كةةرد  ئةةةوةمان  شةةنيارى  كةةرد و ثَي و لةوَى دانيشتني وردةكاريةكس زؤرمان 

تةةةوة،  ( هةزار بَيت400( هةزار دينار من ثَيشنيارم كرد كة كةمزين مووضة )400) و لةم ثارةيةوة بطةِرَي
نةةةى  لةةة ليذ مةةة  يةةي و نةئَي تةةس دارا نةةة وةزارة دواى طفتوطؤ و موناقةشةيةكس زؤر ئةوة بوو كة هيض اليةكمان 
ثةةارة  ضةةةند  سةةاية  ئةةةم يا نةةس  بةةةجَس كرد جةةَس  لةةة  كةةة  نةةةبووة  مةةان  ضةةاو ِرووني مةةةت بةر نةةة حكو يةةي و  دارا

يةةةى دووة مةةاددةى/دةطةِرَيتةوة بؤ حكومةت، بؤية ئةو بِرطة لةةةناو  نةةاوة  ممةةان دا نةةة 13ة ئةةةوة كةهاتي ، لةبةر
ئةةةةم  مةةة  شةةةتووين ئَي يةةةك ِرؤي هةةةةموو ال يةةةتس  يةةةيش بةنوَينةرا نةةةى دارا هةةةةموو و ليذ مةةة  يةةةارة ئَي يةَةرة د ئ
لةةةِرووى  ئةةةوان  مةةة  يةةةى ئَي ئةةةم ِروونكردنةوة شةةنايي  بةةةر ِرؤ سةةايي، لة نةةةى يا بةةة ليذ ِروونكردنةوةيةمان داوة 

مةةة يكة نابَس تياى بَيت، تةبعةن لةِرووى قانونيقانونيةوة ئةوةيان كرد  بةةةآلم ئَي يةةاردةدةن،  ئةةةوان بِر كةةةوة  ة
 ِروونكردنةوةكةمان دانَس و زؤر سوثاس.

 
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

نةةدر يةةةوة بةكاربهَي يةةاتر ما ثةةارةى ز طةةةر  بةةؤ بةَلَس ئةو بِرطةيةى كة داتان ناوة زةمانةتس ئةوة دةكات كة ئة َى 
 زياد كردنس كةمزين خانةنشينس؟.

 بةِرَيز زياد جبار حممد:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.



 456 

ئةبَس لةم وآلتة هةموومان بِروامان بة ياساكان هةبَس، ئةمة ياساية و ثةرلةمانس كوردستان دةرى دةكات، من 
لةسةر دةدرَى ببَيتة ياسا كةواتة بِروام بةوة نةبَس بِرطةيةك لةناو ماددةيةكس ياسايةكة جَيس بؤتةوة دةنطس 

 بِروام بةهيض شتَيك نيية و زؤر سوثاس.
 

 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

شةةنيارى دووةم/ ِراى  يةةة، ثَي طةةةَلس ني بةَلَس بةِرَيزان دة ةينة دةنطدان، ثَيشنيارى يةكةم وةك خؤى؟ كةس لة
كةةَس ( ئةندامس ثةرل76ليذنةى هاوبةش؟ بة دةنطس ) سةةَييةم  شةةنيارى  ةمان ثَيشنيارى دووةم ثةسةند كرا، ثَي

بةةة  كةةة  بةةةِرَيزان ماددة يةةة،  طةةةَل ني سةةس لة ى لةطةَلة؟ كةسس لةطةَل نيية، ثَيشنيارى ضوارةم؟ كَيس لةطةَلة؟ كة
 فةرموون. 14( ئةندامس ثةرلةمان بةثَيشنيارةكةى ليذنةى هاوبةش ثةسةند كرا، ماددةى/76دةنطس )
 بار حممد:بةِرَيز زياد ج

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 14ماددةى/
بةةةؤ  تةةةوة  يةةةي و دادوةرى ىَل ناكةوَي سةةةوارى دارا سةةاية ئا ئةةةةم يا مةةةكانس  نةةس حوك بةةةةجَس كرد جةةَس  كةةةم/  ية

 حاَلةتةكانس ثَيش كةوتنة بوارى جَس بةجَس كردنس ياساكة لةسةر ئةو كةسانةى كة دةيانطرَيتةوة.
سةةا ئةةةم يا مةةةكانس  نةةةى حوك سةةاى دووةم/ ئةوا مةةةكانس يا بةةةثَيس حوك يةةة  ئةةةوةيان هة مةةافس  تةةةوة  ية دةيانطرَي

 بةركار تانةى ياسايي بدةن.
 ضةند ثَيشنيارَيكس هةية، وةك خؤى هيض ثَيشنيارَيك نيية. 14ماددةى/

 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

لةةةمانس هيض ثَيشنيارَيك ني 14هيض ثَيشنيارَيك نيية، بةِرَيزان بؤ ماددةى/ بةةةِرَيزى ثةر ية، هةر ئةندامَيكس 
طةةس ) بةةة دةن بةةةَلَس  بةةدات؟  نةةط  فةةةرمووَى دة لةَةة باب ئةةةوة 86لةطة مةةاددةى دواى  كةةرا،  سةةةند  لةةةمانتار ثة ( ثةر

 فةرموو كاك زياد.
 بةِرَيز زياد جبار حممد:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 15ماددةى/ 

كس ديكةى دارايي لةذَير هيض ثاساو و ناونيشانَيك دا ثَس نابَس هيض كةسَس خانةنشني بكرَى يان هةر ئيمتيازَي
ثةةةيِرةو  مةةةترى  سةةتمس بايؤ سةةس سي كةةانس داتابةي لةةة تؤمارة سةةايي  بدرَيت، ئةطةر ثَيشز بة شايستةى بوونس يا
بةةؤ  شةةينس  ضةةةى خانةن نةةةبَيت، موو بةةةرايي  نةةةكرابَيت و  مةةار  سةةتان تؤ كراو لةاليةن حكومةتس هةرَيمس كورد

 و موستةحةق خةرج ناكرَيت تاوةكو تؤمار نةكرَى لة داتا بةيسس سيستمس بايؤمةترى. مرياتطرانس ياسايي
 وةك خؤى و هيض ثَيشنيارَيك نيية. 15ماددةى/ 

 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
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طةةس ) 15بةِرَيزان وةك خؤى ماددةى/  بةةة دةن سةةوثاس  لةَةة؟ زؤر  بةةةِرَيزَيكس لةطة ( 83دةخةينة دةنطدان هةر 
 ئةندامس ثةرلةمان ثةسةند كرا، ماددةى دواى ئةوة فةرموو كاك زياد.

 

 بةِرَيز زياد جبار حممد:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 16ماددةى/
تةةةوة و  سةةايةش دةطرَي ئةةةم يا بةةةركاربوونس  ثةةَيش  تةةةكانس  هةةةموو حاَلة سةةاية  ئةةةم يا مةةةكانس  كةةةم/ ئةحكا ية

 ية.ثَيويستة خؤيان بطوجنَينن لةطةَل ئةم ياسا
سةةاى  يةَةت يا سةةاية ناكر ئةةةم يا مةةةكانس  طةةةَل ئةحكا نةةاكؤك لة يةةارَيكس  دووةم/ كار بةهيض دةقَيكس ياسايي يان بِر

خةةةةاوةن و شةةةةينس  سةةةةتان خانةن هةةةةةرَيمس كورد كةةةةانس  فةةةةة باآل مةةةةارة )ةزي عةةةةرياق ذ سةةةةاَلس 36ـ   2004(ى 
 هةَلدةوةشَيتةوة.

  16ماددةى/
 ثَيشنيارى يةكةم/ وةك خؤى.

 ليذنة هاوبةشةكان: ثَيشنيارى دووةم/ ِراى
سةةتة  -1 تةةةوة، ثَيوي سةةاية دةطرَي ئةةةم يا حوكمةكانس ئةم ياساية هةموو حاَلةتةكانس ثَيش بةركار بوونس 

 خؤيان بطوجنَينن لةطةَل ئةم ياساية.

 كار بة هيض دةقَيكس ياسايي يان بِريارَيكس ناكؤك لةطةَل حوكمةكانس ئةم ياساية ناكرَيت. -2

مةةارة )ياساى خانةنشينس خاوةن وةزيفة  -3 سةةاَلس 36باآلكانس هةرَيمس كوردستان ـ عرياق ذ  2004(ى 
 هةَلدةوةشَيتةوة.

 زؤر سوثاس.
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

تةنها دوو ثَيشنيار هةية، يةكةم وةك خؤى هةر ئةندامَيكس  16بةَلَس بةِرَيزان سوثاس بؤ جةنابت، ماددةى/
بةةةَلَس بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةو بةةةش؟  نةةةى هاو يةةة، دووةم ِراى ليذ طةةةَل ني ةية وةك خؤى بَيت؟ كةسس لة

 ( ئةندامس ثةرلةمان ثةسةند كرا، ماددةى دواى ئةوة فةرموو.86سوثاس بة دةنطس )

 بةِرَيز ضيا محيد شريف:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 17ماددةى/
سةة بةةؤ ئا كةةات  ئةةةم ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنس وةزيران ثةيِرةو دةرب مةةةكانس  نةةس حوك بةةةجَس كرد جةةَس  انكارى 

 ( ِرؤذ تَي ثةِر نةكات لةِرؤذى دةرضوواندنس ئةم ياساية.60ياساية لة ماوةيةك كةلة )
 وةك خؤى هيض ثَيشنيارَيك نيية. 17ماددةى/
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ئةةةم  مةةةكانس  نةةس حوك بةةةجَس كرد جةةَس  سةةانكارى  بةةؤ ئا كةةات  ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنس وةزيران ثةيِرةو دةرب
 ( ِرؤذ تَي ثةِر نةكات لةِرؤذى دةرضوواندنس ئةم ياساية.60لة ماوةيةك كةلة )ياساية 

 

 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

مةةاددةى/ بةةة  سةةةبارةت  بةةةِرَيزان،  سةةوثاس  بةةةِرَيزَيك  17بةةةَلَس زؤر  هةةةر  خةةؤى  يةةة وةك  شةةنيارَيك ني هةةيض ثَي
طةةس ) بةةة دةن سةةوثاس  بةةةَلَس زؤر  يةةةتس؟  ئةةةوة ( ئ89لةطةَل مةةاددةى دواى  كةةرا،  سةةةند  لةةةمان ثة نةةدامس ثةر ة

 فةرموون.
 
 

 بةِرَيز ضيا محيد شريف:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

  18ماددةى/
 ثَيويستة ئةجنومةنس وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكان حوكمةكانس ئةم ياساية جَس بةجَس بكةن.

 وةك خؤى هيض ثَيشنيارَيك نيية. 18ماددةى/
 مةنس وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكان حوكمةكانس ئةم ياساية جَس بةجَس بكةن.ثَيويستة ئةجنو

 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

طةةس  18بةَلَس زؤر سوثاس، بةِرَيزان ماددةى/  بةةة دةن سةةوثاس  بةةةَلَس زؤر  يةةة؟  شةةنيارَيك ني هةةيض ثَي وةك خؤى 
 فةرموون. 19( ئةندامس ثةرلةمان ثةسةند كرا، ماددةى/87)

 امحد: ظاهربةِرَيز ذيان 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

ثةةةِربوونس ) لةةةدواى تَي تةةةوة و  سةةتان بآلودةكرَي فةةائيعس كورد فةةةرمس وة مةةةى  لةةة رؤذنا سةةاية  ( ِرؤذ 90ئةةةم يا
 ى ئةم ياساية دةكةوَيتة بوارى جَس بةجَس كردن. 19لةِرَيككةوتس دةرضوونس ثةيِرةوى هاتوو لة ماددةى/

 هيض ثَيشنيارَيك نيية. 19ى/بؤ ماددة
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

بةةة  19بةَلَس بةِرَيزان بؤ ماددةى/ سةةوثاس  هيض ثَيشنيارَيك نيية، هةر بةِرَيزَيك لةطةَليةتس وةك خؤى؟ زؤر 
 ( ئةندامس ثةرلةمان ثةسةند كرا، هؤيةكانس دةرضوواندن بةِرَيزان.89دةنطس )

 
 حممد مريخان: بةِرَيز سوسن

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
 هؤيةكانس دةرضوواندن
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سةةةتانس و  كةةةانس شار سةةةةرجةم بوارة شةةةينس لة شةةةتس و خانةن فةةةةى ط بةةةوارى وةزي سةةةتنةوةى  لةةةةثَيناوى ِرَيكخ
يةةةةتس و  ضةةةاودَيرى كؤمةآل كةةةانس  تةةةةرخان كراوة هةةةةروةها  نةةةاوخؤ،  شةةةس  كةةةانس ئاساي شةةةمةرطايةتس و هَيزة ثَي

يةةة بةةةرثاكردنس دادوةرى و يةك تةةة داراي شةةني و ئيمتيازا لةَةة و بةخ ضةةةو دةرما نةةس موو خةةةرج كرد لةةة  سةةانس 
لةةة  شةةتس و  جةةةى ط كةةانس بود تةةةرخان كراوة لةةة  سةةايي  طشتيةكان وة ِرَيطرتن لة سوود وةرطرتنس ناِرةواو و نايا
ئةةةم  سةةتة  يةةةتس شاي ضةةاودَيرى كؤمةآل سةةوودمةندى  ثَيناوى زامنكردنس مووضةى مووضةخؤر و خانةنشني و 

 ةرضوَيندرا.ياساية د
 
 
 

 هؤيةكانس دةرضواندن
سةةةتانس و  كةةةانس شار سةةةةرجةم بوارة شةةةينس لة شةةةتس و خانةن فةةةةى ط بةةةوارى وةزي سةةةتنةوةى  لةةةةثَيناوى ِرَيكخ
يةةةةتس و  ضةةةاودَيرى كؤمةآل كةةةانس  تةةةةرخان كراوة هةةةةروةها  نةةةاوخؤ،  شةةةس  كةةةانس ئاساي شةةةمةرطايةتس و هَيزة ثَي

ضةةةو نةةس موو خةةةرج كرد لةةة  سةةانس  يةةة  بةةةرثاكردنس دادوةرى و يةك تةةة داراي شةةني و ئيمتيازا لةَةة و بةخ دةرما
ئةةةم  شةةتس  جةةةى ط كةةانس بود تةةةرخان كراوة لةةة  سةةايي  نةةاِرةواو و نايا نةةس  طشتيةكان وة ِرَيطرتن لة سوود وةرطرت

 ياساية دةرضوَيندرا.
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

نةةةى طةةةَل ِراى ليذ يةةة لة ميةةان هة مةةة وةك خؤ بةةةِرَيزان ئَي نةةة  بةةةَلَس  خةةؤى دةخةي جةةار وةك  كةةةم  بةةةش، ية هاو
كةةو  ضةةوواندن وة يةةةكانس دةر يةةة، هؤ طةةةَل ني سةةس لة لةَةة؟ كة لةةةمانس لةطة بةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكس  دةنطدان هةر ئة

سةةةند 89ئةوةى ليذنةى هاوبةش دايانِرشتؤتةوة؟ بةَلَس زؤر سوثاس بة ) ( دةنط هؤيةكانس دةرضوواندن ثة
نةةة دة سةةاكة دةخةي كةةؤى يا سةةتاش  بةةةِرَيزى كةةرا، ئَي نةةدامَيكس  هةةةر ئة لةةةمان  نةةدامانس ثةر بةةةِرَيزان ئة طةةدان  ن

ثةةرؤذة  ئةةةم  سةةتان  لةةةمانس كورد نةةدامانس ثةر ثةرلةمانس لةطةَلة با بفةرمووَى؟ بةَلَس زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئة
لةةة 89ياساية بة كؤى دةنطس ئةندامانس ثةرلةمانس ئامادةبووى ئةم هؤَلة ثةسةند كرا، ) بةةايي  ( كةسة، ثريؤز

 ؤمان و لة طةىل كوردستان دةكةين، ئَيستاش بةم شَيوةية دانيشتنةكةمان هةَلدةطرين، زؤر سوثاس.خ
 

 
 
 
 
       د. رَيواز فايق حسن                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةمانيسكرتَيري ثةرلةماني                          
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي16ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2020–1–23رَيكةوتي  شةممةنج ثَي
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 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 

 
 
 
 
 
 
 

 (16ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2020/ 23/1 رَيكةوتي شةممةثَينج 

 -ثةرلةماني كوردستان   23/1/2020رَيكةوتي  رؤذي ثَينج شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
َيطري سةرؤك و، ئامادة بووني بةِرَيز مين نيب قهوضي عَيراق بة سةرؤكايةتي بةِرَيز هَيمن هةورامي ج

 ( ي خؤي بةست.2020ساَلي )ثَينجةمي (ي ئاسايي خولي 16سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )

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

مةةارة )عَيراق، دةس – شةةتين ذ كةةاري داني مةةةي  يةةدا بةرنا لةةةمان بِريار سةةاَلي 1تةي سةرؤكايةتي ثةر سةةايي  (ي ئا
يةَةنج 11يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان لة كاتذمَير ) يةةوةِرؤ رؤذي ث ثةةَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:23/1/2020شةممة رَيكةوتي )
كومةتي هةرَيمي كوردستان بة مةبةسيت خستنةِرووي دةرئةجنامي ئامادةبووني شاندي دانوستانكاري ح-1

 ( و كةيسي نةوت.2020كؤبوونةوةكانيان لةطةَل حكومةتي فيدراَلي سةبارةت بة ثرؤذة بودجةي ساَلي )
ثةيوةست بة دامةزراندني سةنتةري ِراوَيذكاري  عثمان(خستنةِرووي بريؤكةي بةِرَيز )د.طةالوَيذ عبيد -2

تماني لةبةر زؤربووني ِرَيذةي منداآلني ناكام  و نةخؤشيية بؤ ماوةييةكان، بةثَيي حوكمي بؤ ماوةي نيش
 (ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.49خاَلي دووةمي بِرطةي )يةكةم( لة ماددةي )

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 
 بةناوي خواي بةخشندة و ميهرةبان.

(ي ئاسايي وةرزي ثايزةي 16ي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةين، دانيشتين ذمارة )بةناو
ساَلي يةكةمي خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان، ئَيستاش داوا لة بةِرَيز سكرتَيري 

ةبووان بة مؤَلةت و بَي ثةرلةماني كوردستان دةكةين ثوختةيةك لة دانيشتين ثَيشووتر لةطةَل ناوي ئامادةن
 مؤَلةت لة دانيشتين ثةرلةماني كوردستان و كؤبوونةوةي ليذنةكان خبوَينَيتةوة.
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 بةِرَيز منس نيب نادر )قةهوةضي(/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةرنامةي كار
( 18ةي سَييةم لة ماددةي )( و بِرط16( و بِرطةكاني يةكةم و دووةم لة ماددةي )5بةثَيي حوكمي ماددة )

( 52( و )48( و )47( ماددةكاني )20بِرطةكاني يةكةم و دووةم و سَييةم و ضوارةم و ثَينجةم لة ماددةي )
عرياق دةستةي سةرؤكايةتي  –( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 57( و )56( و )55( و )54و )

(ي ئاسايي خولي ثايزةي ساَلي يةكةم لة خولي 16ذمارة )ثةرلةمان بِرياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين 
(ي ثَيش نيوةِرؤ ِرؤذي ثَينجشةممة ِرَيككةوتي 11ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان كاتذمَير )

 ( بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيت: 23/1/2020)
دةرئةجنامي  ئامادةبووني شاندي دانوستانكاري حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة مةبةسيت خستنةِرووي-1

 ( و كةيسي نةوت.2020كؤبوونةوةكانيان لةطةَل حكومةتي فيدراَلي سةبارةت بة ثرؤذة بودجةي ساَلي )
ثةيوةست بة دامةزراندني سةنتةري ِراوَيذكاري  عثمان(خستنةِرووي بريؤكةي بةِرَيز )د.طةالوَيذ عبيد -2

و نةخؤشيية بؤ ماوةييةكان، بةثَيي حوكمي بؤ ماوةي نيشتماني لةبةر زؤربووني ِرَيذةي منداآلني ناكام  
 (ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.49خاَلي دووةمي بِرطةي )يةكةم( لة ماددةي )

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( بةم شَيوةيةي 16/1/2020(ي ئاسايي ِرؤذي ثَينجشةممة ِرَيككةوتي )15ثوختةي دانيشتين ذمارة )

 خوارةوة بوو:
 ردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان.دةست ثَيك-1
خوَيندنةوةي بةرنامةي كار و ثوختةي دانيشنت و ناوي ئامادةنةبووني ئةنداماني دانيشتين ثَيشووي بة -2

مؤَلةت و بَي مؤَلةت و ناوي ئامادةنةبووني ئةندامان لة كؤبوونةوةي ليذنة هةميشةييةكان بة مؤَلةت و بَي 
 لةاليةن بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان. مؤَلةت

 دةستثَيكردني بِرطةكاني بةرنامةي كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.-3
دةنطدان و ثةسةندكردني ثرؤذة ياساي ضاكسازي لة خانةنشني و دةرماَلة و بةخشني و ئيمتيازاتةكاني -4

 ( ثةرلةمانتار.89تر بة دةنطي )
 يةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.كؤتايي هاتين دانيشنت لةال-5

(ي ئاسايي 15ناوي ئةو ئةندامانةي مؤَلةت ثَيدراون يان بة بَي مؤَلةت ئامادة نةببوون لة دانيشتين ذمارة )
 (:16/1/2020خولي ثاييزة لة بةرواري )

 مؤَلةت دياري أنور حةمة رحيم -1

 مؤَلةت  عباس فتاح صاحل  -2

 مؤَلةت  فيصل عباس عوال  -3



 464 

ئةو ئةندامانةي كة بة مؤَلةت يان بة بَي مؤَلةت ئامادة نةبوون لة كؤبوونةوةي ليذنة ناوي 
 هةميشةييةكاني ثةرلةماني كوردستان:

 ناوي ليذنةكان:
 (:19/1/2020ليذنةي كؤمةآليةتي و داكؤكي لة مايف ئافرةت لة ) -

 مؤَلةت طوَلستان سعيد حممد  -1
 مؤَلةت بدرية إمساعيل حممود -2
 مؤَلةت  نوزاد وهابشادي -3

 (:19/1/2020ليذنةي ثةروةردة و خوَيندني باآل و توَيذينةوةي زانسيت لة ) -
 مؤَلةت  فريد يعقوب ئيليا  -1
 مؤَلةت  هلز أمحد حممد -2

 (:19/1/2020ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطة ) -
 مؤَلةت موسليم عبداهلل رسول -1
 مؤَلةت  شنؤ ئةشقي عبداهلل -2
 مؤَلةت  الل حممد أمني ج -3

 ليذنةي ثةيوةندييةكاني ِرةوةندي كوردستاني: -
 مؤَلةت  ضيا محد شريف -1

 (:19/1/2020ليذنةي كاروباري ثَيشمةرطة ) -
 مؤَلةت حكمت حممد عبوزيد -1
 مؤَلةت  باآلنبؤ حممد علي -2
 مؤَلةت لة ليذني تر كؤبوونةوةي هةبوو  بذار خالد عبداهلل  -3
 مؤَلةت  مةال سليمانباثري كا-4
 مؤَلةت  طوَلستان سعيد حممد -5

 ليذنةي كؤمةآليةتي و داكؤكي لة مايف ئافرةت:-
 مؤَلةت بدرية إمساعيل حممود-1

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

 زؤر سوثاس، نوقتة نيزامة؟ فةرموو.
 بةِرَيز بدرية إمساعيل حممود:

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي
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بة داواي لَيبووردنةوة من لة ليذنةي كارووباري كؤمةآليةتي، سةرؤكي ليذنة ئاطادارة كة بة ئيشي ليذنة 
 ضوومةتة سلَيماني بؤ مانطرتووةكاني ضاكسازي طةوراني سلَيماني، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:/بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

وثاس، بةِرَيزان زؤر بة طةرمي بة خَيرهاتين ئةنداماني شاندي دانووستانكاري دوايي ضاك دةكرَي، س
حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةكةين بؤ طفتوطؤكانيان لةطةَل حكومةتي ئيتي(ادي لة بةغدا، زؤر بة 
طةرمي بة خَيربَين، ثَيش ئةوةي دةست بة جَيبةجَي كردني خاَلةكاني بةرنامةي كار بكةين بةِرَيزان 

( ساَلةي 74(ي ِرَيبةندان يادي ثِر شكؤي )2داماني ثةرلةماني كوردستان وةك ئاطادارن دوَييَن )ئةن
دامةزراندني كؤماري كوردستان بوو لة مهاباد، بة ناوي ثةرلةماني كوردستانةوة وَيِراي بةرز و ثريؤز 

ئةنةوَينني بؤ طياني ثَيشةوا ِراطرتين ئةم يادة ثِر شكؤية سآلو و ِرَيز و سةري ِرَيز و نةوازشي خؤمشان دا
قازي حممد و بارزاني نةمر و تَيكِراي ئةو تَيكؤشةرانةي كة لة دروست كردني كؤماري كوردستان و ثاراسنت 
و بةرطري لَيكردني و هةروةها ئةو شؤِرشطَيرانةي كة طياني خؤيان بةخت كرد لة ثَيناوي كورد و 

 كردني خاَلةكاني بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤمان كوردستان، ئَيستاش بةِرَيزان دةست بة جَيبةجَي
دةكةين، هةروةك الي بةِرَيزتان مةعلومة كة يةكةم خاَل ئامادةبووني شاندي دانوستانكاري حكومةتي 
هةرَيمي كوردستان بة مةبةسيت خستنةِرووي دةرةجنامي كؤبوونةوةكانيان لةطةَل حكومةتي فيدراَلي 

( و كةيسي نةوت، ئةوةش دوابةدواي نووسراوي ثةرلةماني 2020ساَلي )سةبارةت بة ثرؤذة بوودجةي 
( 66كوردستان كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان بة ثَيي حوكمي ماددةي )

بِرطةي )يةكةم( لة ثةيِرةوي ناوخؤ لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة داوا كرابوو، كة 
ندي دانووستانكاري حكومةتي هةرَيمي كوردستان بةشداري دانيشتنَيكي ثةرلةماني كوردستان ئةنداماني شا

بكةن بؤ خستنةِرووي بابةتَيكي طشيت و كة ثةيوةندي بة بةرذةوةندي هةرَيمي كوردستانةوة هةية، 
ن و بكرَيت بةِرَيزان الي هةمووتان مةعلومة كة دانووستاندن تا ئةو حاَلةتةي كة دةطاتة كاتي ِرَيككةوت

ِرَيككةوتنةوة بآلوبكرَيتةوة ثَيويست بةوة دةكات ئةم دانووستانة بة شَيوةيةكي تايبةتي مبَيننةوة لة نَيوان 
شاندي ئةو دوو اليةنةي يان ئةو ضةند اليةنةي كة طفتوطؤكان دةكةن، لةبةر ئةوةي هَيشتا 

( بِرطةي دووةم داواتان لَي 9ي ماددةي )نةطةيشتوونةتة ِرَيكةوتين كؤتايي، بؤية بةِرَيزان بة ثَيي حوكم
دةكةين كة ئةم دانيشتنة، ئةم بِرطةي دانيشتين ئةمِرؤمان سةبارةت بة دانووستانةكان بة نهَيين بةِرَيوة 
بضَيت، بؤية وةكو سةرؤكي ثةرلةمان داواتان لَي دةكةين بةِرَيزان هةر بةِرَيزَيك لةطةَل ئةوةية ئةم بِرطةي 

( ئةندامي ثةرلةمان ئةم 73ين بةِرَيوة بضَيت دةست بةرز بكاتةوة، سوثاس، بة دةنطي )دانيشتنة كة بة نهَي
بِرطةيةي دانيشتنةكةمان كة تايبةتة بة خستنةِرووي بابةتي دانووستان لة نَيوان حكومةتي هةرَيمي 

دةكةين لة كوردستان و حكومةتي ئيتي(ادي بة نهَيين بةِرَيوة دةضَيت، بؤية ئَيستا داوا لة بةِرَيزان 
ِراطةياندني ثةرلةمان، لةو بةِرَيزانةي كة لَيرةن وةكو ميوان ئامادةن هؤَلي دانيشتنةكة بةجَي بهَيَلن، بة 
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هيض شَيوةيةك لة ميديكان بآلو ناكرَيتةوة و لة ثرؤتؤكؤَليش تؤمار ناكرَي، بةَلَي كاك سؤران نوقتةي 
 نيزامي، فةرموو.

 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 ةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز س
ثَيش ئةوةي كة ئةو بابةتة خبةيتة دةنطدان من داواي نوقتة نيزاميم كرد، بةآلم خستتة دةنطدان، ئةطةر 
نا من لةطةَل ئةوة نةبووم نهَيين بَي، ضونكة وةفدي دانووستانكار ئةو ِرؤذةي دوا جةولةي هاتنةوةيةتي 

 ياندن باس كردووة يةعين ضي ماوة نهَيين نةبَي؟.كؤنطرةي ِرؤذنامةنووسي بةستووة، هةموو شيت بؤ ِراطة
 
 
 

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل

بةَلَي كاك سؤران كؤتاييمان هَينا ئةو بابةتة خراية دةنطدان، ئةو بابةتةي كة دةنطي لةسةر درا قسةي 
 لةسةر ناكرَي، كاك أبوبكر، فةرموو ئةطةر نوقتة نيزامة.

 ز أبوبكر عمر عبداهلل )هةَلةدني(:بةِرَي
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ثةرلةمانتار داواي دانيشتنَيكمان كردبوو بؤ طفتوطؤكردن لةسةر كؤضي 22( بة واذووي )16/1ئَيمة لة )
طةجنان بةرةو هةندةران، تاوةكو ئَيستا ئةوة هةفتةيةكة بَي وةآلمة، هيوادارين لةو حةفتةية كة ماومانة 

 انيشتنة ئةجنام بدرَيت.ئةو د
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

بةَلَي، بةِرَيز كاك أبوبكر ئةم نووسراوة طةيشتووة و ئَيمةش وةكو دةستةي سةرؤكايةتي ئاراستةي بةِرَيز 
راستةي حكومةتي سةرؤكي ثةرلةمامنان كردووة لة كؤبوونةوةيةك دا بِرياري لةسةر دةدةين، بة نووسراو ئا

 هةرَيمي كوردستان دةكةين بؤ ئةوةي طفتوطؤي لةسةر بكرَي، د.شايان، فةرموو.
 بةِرَيز د.شايان كاكة صاحل حممد:

 بة ناوي خواي طةورة.
 كاك هَيمن وةَلال من ِرام واية لة ثرؤتؤكؤَل تةسجيل بكرَي، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

نا ئةو بابةتة دةنطي لةسةر درا بةِرَيزان، دانيشتين نهَيين ثةرلةمان وازحة، بؤية دةست بةجَيبةجَي كردني 
( ئةندامي ثةرلةمان ئةم دانيشتنة بة نهَيين بةِرَيوة دةضَيت، بؤية داوا 73ئةم خاَلة دةكةين و بة دةنطي )

( 73ثةرلةماني كوردستان بن كة دةنطي )لة هةموو ئةنداماني بةِرَيز دةكةين ثابةندي ئةم بِريارةي 
ئةندامي ثةرلةماني لةسةر دراوة، بؤية ِرَيطة نادرَيت هيض ثةرلةمانتارَيكي بةِرَيز بة مؤبايل دةنط تةسجيل 
بكات يان مؤبايلةكةي لةالي مايكرؤفؤنةكةي دانَي، بؤية داواتان لَي دةكةم هةمووتان مؤبايلةكانتان 
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انووستانكار بؤية لَيرةن، بؤ ئةوةي ئةو بابةتانة لةطةَل ئَيوة قسة بكةن، بكوذَيننةوة، ضونكة وةفدي د
نةطةيشتوونةتة ِرَيككةوتن، بطةنة ِرَيككةوتن دةبَي ِرَيككةوتنةكة ئاشكرا بكةن  و بَينن لةبةردةم ميدياكان 

ش داوا لة و ثةرلةماني كوردستانيش قسةي لةسةر بكةن، بةَلَي دةست بة جَيبةجَي كردني دةكةين، ئَيستا
 بةِرَيزان ئةنداماني شاندي دانووستانكار دةكةين، بفةرمن بؤ خستنةِرووي بابةتةكانيان.

 
 
 
 
 
 

 نهَيين بوو  2بةشي   
 
 
 

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل 

كة بريتيية لة بةِرَيزان دةست بة جَيبةجَي كردني بِرطةي دووةمي بةرنامةي كاري ئةمِرؤمان دةكةين، 
ثةيوةست بة دامةزراندني سةنتةري ِراوَيذكاري بؤ  عثمانخستنةِرووي بريؤكةي بةِرَيز د.طةالوَيذ عبيد 

(ي 2ماوةيي نيشتيماني لةبةر زؤربووني منداآلني ناكام و نةخؤشيية بؤماوةييةكان بة ثَيي حوكمي خاَلي )
اني كوردستان، ئَيستاش داوا لة بةِرَيزيان (ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةم49بِرطةي يةكةم لة ماددةي )

( دةقيقةدا بابةتةكة و بريؤكةكةي 10دةكةين بفةرموونة شوَيين دياريكراو بة ثَيي ثةيِرةو لة ماوةي )
 خؤي خباتةِروو، ثابةندي ئةو بريؤكة نووسراوة بَي كة ثَيشكةشي كردووة، فةرموو.

 :عثمانبةِرَيز د.طةالوَيذ عبيد 

 ورةي بةخشندة و ميهرةبان.بة ناوي خواي طة
 بةِرَيز دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان.

 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.
بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ ئةمِرؤ ئةم بريؤكةيةمان دةخةينةِروو، بريؤكةي دامةزراندني سةنتةري ِراوَيذكاري 

ةيييةكان، بةِرَيزان ئةنداماني بؤماوةيي نيشتيماني لةبةر زؤربووني منداآلني ناكام و نةخؤشيية بؤ ماو
ثةرلةمان، ئَيمة ئةمِرؤ لةبةردةم كَيشةيةكي طشتيداين كة كَيشةي طشيت هةموو هاووآلتياني هةرَيمي 
كوردستانة، ثَيشةكي زؤرجار طوَيمان لَي دةبَيت كة خَيزانَيك منداَلَيكي ناكاميان دةبَي و ِراوَيذ بة 

ي داهاتووشتان ناكام دةربضَي، ئةوة و ضةندين ثرسياري تر المان ثزيشكةكةي دةكات دةَلَي لةوانةية منداَل
طةآلَلة دةبَي، بؤضوومنان بؤ ئةوة دةضَي كة ئةو دوو هاوسةرة خزمي يةك بن، ئايا ئةم نةخؤشيية ضؤن 
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دةطوازرَيتةوة؟ ئايا نةخؤشيية بؤ ماوةيييةكان ضية؟ ضؤنن؟ ض بةرثرسة لة طواستنةوةي ئةم نةخؤشيية 
زانيين نةخؤشيية بؤماوةييةكان ثَيويستة ثَيناسةيةكي بؤ جةواب دانةوةي ئةوانة وة؟ بؤماوةييان

 ماوةييةكان بكةين. نةخؤشيية بؤ
نةخؤشيية بؤماوةيييةكان برييت ية لة طواستنةوةي ضةند نةخؤشييةكي بؤماوةيي كة برييت ية لة 

تا جينةكان دةكةونة سةر كرؤمؤسؤمةكان لة ِرووداني خةلةلَيك لة ِرَيكخستين بؤ هَيَلةكان، ئةو بؤهَيآلنة وا
ناوكي خانة، زؤربةي ئةو ناكامييانة بةرثرسيارَييت ناطةِرَيتةوة سةر بؤ بؤهَيلةكان، واتا هةموويان 
بؤماوةيي نني، ضةندين جار لةوانةية دايكةكة لة كاتي سكثِري هؤكارَيكي تر هةبَي يان نةخؤش بكةوَيت، 

( بكةوَي، يان ماددةيةكي كيمياوي بةكاربهَييَن، ئةوة هةموو كاريطةري x-ray( واتا )xيان بةر تيشكي )
دةبَيت لةسةر ناتةواوي و ناكامي جةستةي كؤرثةلةكةي، بؤية ئةو بؤهَيالنة بةشَيوةيةكي زؤر ئاَلؤز 
بةرثرسن لة طواستنةوةي سيفةتةكان لة نةوةيةكةوة بؤ نةوةيةكي تر، بةَلطةي زيندوومشان زؤرن بؤ 

( لة توَيذينةوةكامنان دةركةوت كة 2005( و )2004ضةندين توَيذينةوةمان كردووة لة ساآلني )ئةوانة، 
لة شاري هةولَير لة نةخؤشخانةي لةدايكبوون كردوومانة، زؤربةي ِرَيذةي منداَلة ناكامةكان كة 

داَل بووة لة ( من69توَيذينةوةيةكمان كردووة لة ماوةي ساَلَيك تةقريبةن ِرَيذةي منداَلة ناكامةكان )
( منداَلي لة دايكبوو، زؤرترينيان ِرَيذةي ناكامييةكةيان لة دِركة ثةتك بووة، ئةوةش ئةطةر بَيني 22487)

( كاريطةري دةبَيت DNAلَيكدانةوةيةكي بؤ بكةين دةبينني كةمي فؤليك ئةسيد كة دةضَيتة ثَيكهاتةي )
هؤشيارييةكي هةبواية يان ئةو فؤليك ئةسيدةي لة لةسةر ثَيكهاتةي دِركة ثةتك، بؤية ئةطةر هاتو دايكةكة 

سَي مانطي يةكةمي سكثِري بةكار بهَيناية لةوانةية ئةو حاَلةتة ِرووينةدابا، هةروةها لة توَيذينةوةيةكي تر 
( داتاي ساَلَيكمان خِر كردؤتةوة، ئةو ساَلة 2011( تا ساَلي )2010( بآلوبؤتةوة، لة )2011كة لة ساَلي )
( بووة، واتا سةري منداَلةكة طةورة hydrocephalicكة زؤرترين ِرَيذةي كةم ئةندامي لة )دةركةوتووة 

بووة و كةمَيك ئاو لة سةري منداَلةكة كؤبؤتةوة، ضةندين داتاي تريشمان هةية، بةآلم ئةوةي كة لَيرة 
تةمةني دايك و  كاريطةري هةية لةسةر دروستبووني ئةو ناكاميية بة ثَيي توَيذينةكان بؤمان دةركةوتووة

ِرةطةزيش كاريطةري هةية لةسةر ناكامي منداَلةكة، تةمةني دايك بةتايبةتي بؤ ِرَيذةي زؤربووني منداآلني 
( ساَلي 35(ي ثَي دةَلَين ئةطةر هاتوو دايكةكة لة تةمةني )down syndromeمؤنطؤليزم كة )

بَي، ضةند منونةيةكي زيندوومان هةية بؤ طةورةتر بوو ِرَيذةي لة دايكبووني منداآلني مؤنطؤليزم زياتر دة
ئةو منداَلة ناكامانة كة ئةو كاتي كة توَيذينةوةكة ئةوانة هةموو منداَلي ناكامن لة نةخؤشخانةي هةولَير 
بؤ خؤم وَينةيامن طرتووة، ئةطةر بَيني تةماشايان بكةين دةبينني ئةوانة ضةند منداَلَيكي ناكامن، بةِرَيزان 

ةو كَيشةية ئَيستا ثرسيار دةكةين، كَين ئةوانةي ثَيويستة ِراوَيذي بؤماوةيي بكةن؟ بؤ ضارةسةركردني ئ
ِراوَيذي بؤماوةيي ئةو ِراوَيذةية كة ثرس لة دكتؤرَيكي شارةزاي بؤ ماوة ماددة دةكرَيت، ئايا بؤ ئةو كوِر و 

ام هةبَي يان جينَيكي كضانةي كة دةضنة هاوسةرطريي يةكَيكيان يان لة خَيزاني هةردووكيان منداَلي ناك
بؤماوةيي ناتةواو هةبَي، يان ئةو خَيزانانةي كة خزمي يةكن و لة ِرةضةَلةكي بؤماوة ماددةيان جينَيكي 
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ناكام هةبَي وةكو تةالسيميا، يان ئةوانةي كة زؤربةي ئةو ئافرةتانةي كة ضةندين جار ِرووبةِرووي 
ئايا هؤكارةكة بؤماوةية لة ثشت ئةوة؟ يان نا؟ ئةوة لةبارضوون دةبنةوة لة جارَيك زياتر ثرسيار دةكةن، 

 ئةو سةنتةرة جوابي ئةو هةموو ثرسيارة دةداتةوة ئةطةر بَيني ئَيمة ئاماجنةكاني خبةينة ِروو.
 ئاماجنةكاني ئةم سةنتةرة ضية؟ 

جةستةي يةكةم/ ثشكنيين ثَيش وةختة بؤ كؤرثةلة بؤ ئةوةي بزانني ئايا هةَلطري جينَيكي ناتةواوة؟ ئايا 
 تةواوة؟ ئايا جةستةي تةواو نية؟ 

دووةم/ لةم ساآلنةي دوايي ِرَيذةي شَيرثةجنة زؤر بووة، دةتوانني لة ِرَيطاي ئةم سةنتةرةوة تؤِرَيكي 
 نيشتيماني ِرابطةيةنني، هةَلمةتَيكي نيشتيماني ِرابطةيةنني بؤ ثشكنيين ثَيش وةختةي شَيرثةجنةي مةمك، 

اني تَير و تةسةل دابنَيني بؤ خؤثاراسنت بؤ نةخؤشيية بؤماوةيييةكان بة سَييةم/ ثرؤطرامي نيشتيم
هاوكاري وةزارةتي تةندروسيت بؤ ثشكنيين ثزيشكي ناضاري ثَيش هاوسةرطريي، ئةوانةي دةضنة 
هاوسةرطرييئَيستا خؤشبةختانة سةنتةرمان هةية لة شارةكاني هةرَيمي كوردستان بؤ ثشكنيين ثَيش 

بةو ثَيويستيية نيية كة ئَيمة دةمانةوَي بؤ ثشكنيين ئةو نةخؤشييانة و ِرَيطريييةك  هاوسةرطريي، بةآلم
دابيَن بؤ بآلوبوونةوةي نةخؤشي تةالسيميا، ئينشاَلال لة ِراثؤرتَيكي تَير و تةسةلي تردا هةموو داتاي 

 ت.تةالسيمياي هةرَيمي كوردستان دةخةينةِروو، دةزانني ساآلنة ِرَيذةكانيان ضةند دةبَي
ضوارةم/ هةرضةندة هةتا ئَيستا كاتَيك طوَيمان لة نةخؤشيية بؤماوةيييةكان دةبَيت يان ناكامي جةستة 

( كة ِرَيذةي ِرووداني تَيكضووني ماددة زواج األقاربيةكسةر بريمان بؤ هاوسةرطريي خزمان دةضَيت )
ييةك كة خزمي يةكز نةبن، بة بؤماوةيييةكان دوو هَيندةية ئةطةر بَيت و بةراورد بكرَيت بة هاوسةرطري

ثشت بةسنت بة ثشكنني بؤ نةخؤش و خَيزانةكةي دةكرَيت باري بؤماوة ماددةي بزانرَيت و لة فايلَيك 
تؤمار بكرَيت، ئةطةر بَيت و ثالن دابنرَيت بؤ سكثِري نوَي سوود لةم داتاية وةربطريَيت، هةروةها كة 

تةرة بؤ ناسينةوةي تةرمي طؤِرة بة كؤمةَلةكان بة طرنطزين بةش ئامانج بؤ دامةزراندني ئةو سةن
 (  لةطةَل خَيزانةكانيان.DNA( و ناسينةوةي منداَلة ونبووةكان ئةويش بة ثشكنيين )DNAثشكنيين )

 بةِرَيزان ئةم سةنتةرة لة ضةند بةشَيكي طرنط ثَيك دَيت:
 كاري.يةكةميان/تاقيطةي ثشكنيين كرؤمؤسؤمي و نؤِرينطةي بؤماوةيي و ِراوَيذ

( DNA( و ئةو بازدانانةي كة لة )DNAدووةميان/ بةشي بؤماوةيي طةردي كة لةم بةشةدا )
( لةم بةشةدا ضةند biochemistryِروودةداتثشكنيين بؤ دةكرَيت، بةشي بؤماوةي كيمياي طياني واتا )

بول ( )بول(ي ِرةش )phenylketonuriaنةخؤشييةكمان هةية بة فةسلةجةي ئينسانةوة وةكو )
( نابَيت ختلف عقلي( ئةطةر هاتو لة سةرةتاي كؤرثةلة تةشخيو كرا ئةوا كؤثةلةكة تووشي )األسود

 دةتوانني ئةو ثرؤتينةي ثَي نةدرَينت كة لةو كاتةدا دة واتن منداَلةكة لة شرية ثَيكهاتةكةي دةبينت.
 ماوة ماددةي دةزانرَيت.تاقيطةي بؤماوةي خانة و ثشكنني: لَيرةشدا ثشكنني بؤ خانة دةكرَيت و باري بؤ
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بةِرَيزان بؤ ئةم كَيشة طةورةيةي كة خَيزاناني كوردستان ثَيوةي دةناَلَينن و منداَلي ناكاميان هةية، ئةو 
 خَيزانةي كة منداَلَيكي ناكام...

 بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 دكتؤرة ئةطةر ضِري بكةيتةوة، يةك دةقةت ماوة.
 :عثمانِرَيزد.طةالوَيذ عبيد بة

 ضارةسةرةكان:
بؤ ئةوةي بتوانني ضارةسةرَيك بؤ ئةو كَيشانة دابنَيني ثَيويستمان بة دامةزراندني سةنتةرَيكي بؤماوةيي 
نيشتيماني دةبَيت بؤ دامةزراندني ئةم سةنتةرة دةبَي بتوانني سوود لة ئةزمووني وآلتان وةربطرين و دواي 

كي لةم شَيوةية دةتوانرَيت خولي ِراهَينان بكرَيتةوة، كؤمةَلَيك لة ستايف زؤر باش ثَي دامةزراندني سةنتةرَي
بطةيةنني بؤ كؤمةَلطا، ئةم خَيزانانةي نةخؤشي بؤماوةيييان هةية لة ِرَيطاي ئةم سةنتةرة شارةزا دةبن، 

م نةخؤشييانة و زانياري وةردةطرن سةبارةت بة نةخؤشي ية بؤماوةييةكان و ضؤنييةتي ِرَيطةطرتن لة
كةمكردنةوةي ِرَيذةي جينة بةزَيوةكان، هةروةها لة ِرَيطاي ئةم سةنتةرةوة دةتوانني هؤشياركردنةوةي تاك 
و خَيزان، ئةوانةي لة مةترسيدان بؤ طواستنةوةي بؤهَيلة ناتةواوةكان بيخةينةِروو، بؤية دامةزراندني ئةم 

ئاسيت هةرَيمي كوردستان و عرياق، هةروةها لة داهاتوو  سةنتةرة زؤر طرنطة دةبَيتة يةكةم سةنتةر لةسةر
ئَيمة ئةوة وةكو ثَيشنيازي ياسا ثَيشكةشي ثةرلةماني كوردستان دةكةين، هيوادارم هةموو ثةرلةمانتاران 

 ثاَلثشتنب و هاوكار بن بؤ ئةوةي ئةو ثرؤذة ثَيشنيازي ياساية جَيبةجَي بكةين، زؤر سوثاس.
 صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز هَيمن أمحد حةمة

زؤر سوثاس، زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز د.طةالوَيذ، بةِرَيزان بةر لةوةي كؤتايي بة دانيشتنةكة بَينني، لَيرةوة 
جارَيكي تر ثرسة و سةرةخؤشي خؤمان ئاراستةي سةرجةم ئةو قوربانييانة دةكةين كة لة دةرياي ئيجة 

(ي ئاسايي 16ي بة دانيشتين ئةمِرؤمان دَينني، دانيشتين ذمارة )طيانيان لة دةستداوة، ئَيستاش كؤتاي
 وةرزي دووةمي ساَلي يةكةمي خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان، سةركةوتوو بن.

 
 
 
 
 

 
 
 
       فايق حسن د. رَيواز                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
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 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 (ي17ؤكؤلي دانيشتين ذمارة )ثرؤت

 2020–1–30رَيكةوتي  شةممةثَينج 
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 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 

 
 
 
 
 
 

 (17ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2020/ 30/1 رَيكةوتي شةممةثَينج 

 -ثةرلةماني كوردستان   30/1/2020رَيكةوتي  رؤذي ثَينج شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  يةتي د. رَيواز فايق حسن سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونيعَيراق بة سةرؤكا

(ي ئاسايي خولي 17جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2020ساَلي )ثَينجةمي 

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

مةةارة ) – شةةتين ذ كةةاري داني مةةةي  يةةدا بةرنا لةةةمان بِريار سةةاَلي 1عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةر سةةايي  (ي ئا
يةَةنج 11يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان لة كاتذمَير ) يةةوةِرؤ رؤذي ث ثةةَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:30/1/2020وتي )شةممة رَيكة
 خستنةِرووى طفتوطؤ كردنس شايستة داراييةكانس جوتيارانس هةرَيمس كوردستان. -1

كةةؤكس  -2 نةةةى دا لةةة ليذ قةةادر  بةةداهلل  شةةنا ع لةةةمانتار ئا بةةةِرَيز ثةر قةبوَل كردنس دةست لةكاركَيشانةوةى 
مةةاددةى ) نةةاوخؤ28كردن لة مافس ئافرةت بةثَيس حوكمس  ثةةةيِرةوى  سةةتان ـ ( لة لةةةمانس كورد ى ثةر

 عرياق.

لةةةمان  -3 بةةذاردنس ثةر جةةةمس هةَل خةةوىل ثَين لةةة  كةةةم  سةةاَلس ية ِراطةياندنس كؤتايي هاتنس خوىل ثاييزةى 
طةةةى ) بةةةثَيس بِر مةةاددةى )3لةاليةن ِرَيزدار سةرؤكس ثةرلةمانةوة  لةةة  نةةاوخؤى 18(  ثةةةيِرةوى  ( ى 

 ثةرلةمانس كوردستان ـ عرياق.

 سن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.رَيواز فايق ح
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

مةةارة ) جةةةمس 17بةناوى طةىل كوردستان، دانيشتنس ذ خةةوىل ثَين لةةة  كةةةم  سةةاَلس ية ثةةاييزةى  خةةوىل  سةةايي،  (ى ئا
هةَلبذاردنس ثةرلةمانس كوردستان دةست ثَس دةكةين، بؤ ئةم مةبةستةش داوا لة بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان 
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بةةَس دةكةين كة ثوخ لةَةةت و  بةةة مؤ تةى كؤنووسس كؤبوونةوةى ثَيشوو و بةرنامةى كار و ناوى ئامادةنةبووان 
 مؤَلةت خبوَينَيتةوة، فةرموو.

 بةِرَيز منس نيب قهوةضس/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

 :بةرنامةى كار
مةةاددةى ) حةةوكمس  مةةاددةى )5بةثَيس  لةةة  كةةةم و دووةم  طةةةكانس ية طةةةى )16( و بِر مةةاددةى )3( بِر لةةة   )18 )

مةةاددةى ) لةةة  كةةانس )20بِرطةكانس يةكةم و دووةم و سَس يةم و ضوارةم و ثَينجةم   52و  48و  47( ى ماددة
سةةةرؤكايةتس 57و  56و  55و  54و  سةةتةى  عةةرياق، دة سةةتان ـ  لةةةمانس كورد نةةاوخؤى ثةر ثةةةيِرةوى  لةةة   )

خةةوىل 17) ثةرلةمان بِريارى دا بةرنامةى كارى دانيشتنس ذمارة لةةة  كةةةم  سةةاَلس ية ثةةاييزةى  ( ى ئاسايي خوىل 
 30/1/2020( ى ثَيشنيوةرؤ رؤذى ثَينج شةممة ِرَيككةوتس 11ثَينجةمس هةَلبذاردنس ثةرلةمان كاتذمَير )

 بةم شَيوةية بَيت:
 خستنةِرووى طفتوطؤ كردنس شايستة داراييةكانس جوتيارانس هةرَيمس كوردستان. -4

كةةؤكس قةبوَل كردنس دةست لةكارك -5 نةةةى دا لةةة ليذ قةةادر  بةةداهلل  شةةنا ع لةةةمانتار ئا بةةةِرَيز ثةر َيشانةوةى 
مةةاددةى ) سةةتان ـ 28كردن لة مافس ئافرةت بةثَيس حوكمس  لةةةمانس كورد نةةاوخؤى ثةر ثةةةيِرةوى  ( لة

 عرياق.

لةةةمان  -6 بةةذاردنس ثةر جةةةمس هةَل خةةوىل ثَين لةةة  كةةةم  سةةاَلس ية ِراطةياندنس كؤتايي هاتنس خوىل ثاييزةى 
طةةةى )لةاليةن ِرَي بةةةثَيس بِر مةةاددةى )3زدار سةرؤكس ثةرلةمانةوة  لةةة  نةةاوخؤى 18(  ثةةةيِرةوى  ( ى 

 ثةرلةمانس كوردستان ـ عرياق.

 

كةةةوتس 16ثوختةى دانيشتنس ذمارة ) شةةَيوةيةى  23/1/2020(ى ئاسايي ِرؤذى ثَينج شةممة رَيك بةةةم 
 خوارةوة بوو:

 ةرلةمانس كوردستان.دةستثَيكردنس دانيشنت لةاليةن بةِرَيز جَيطرى سةرؤكس ث -1

شةةوو  -2 شةةتنس ثَي خوَيندنةوةى بةرنامةى كار و ثوختةى دانيشتس ناوى ئامادةنةبوونس ئةندامانس داني
بةةة  بة مؤَلةت و بَس مؤَلةت و ناوى ئامادةنةبوونس ئةندامان لة كؤ بوونةوةى ليذنة هةميشةييةكان 

 مؤَلةت و بَس مؤَلةت لةاليةن بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان.

( ئةندامس 73( بةرنامةى كار بة دةنطس )1َينس كردنس دانيشتنس ثةرلةمان تةنيا بؤ بِرطةى )بة نه -3
 ثةرلةمان.

 دةستثَيكردنس بِرطةكانس بةرنامةى كار لةاليةن بةِرَيز جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان. -4

خستنةِرووى دةرئةجنامس كؤبوونةوةى شاندى دانووستانكارى حكومةتس هةرَيمس كوردستان لةطةَل  -5
 و كةيسس نةوت. 2020كومةتس فيدِراَلس عرياق سةبارةت بة ثرؤذةى بوودجةى ساَلس ح
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سةةةةنتةرى  -6 نةةةدنس  سةةت بةدامةزرا مسةةةان ثةيوة يةةد عو يةةَةذ عب بةةةِرَيز د.طالو كةةةةى  سةةتنةِرووى بريؤ خ
 ِراوَيذكارى بؤ ماوةى نيشتمانس لةبةر زؤربوونس ِرَيذةى منداَلس ناكام نةخؤشيية بؤ ماوةييةكان.

 دانيشنت لةاليةن بةِرَيز جَيطرى سةرؤكس ثةرلةمان. كؤتايس هاتنس -7

مةةارة  شةةتنس ذ بةةؤ داني نةةةبوون  لةَةةت ئامادة بةةةبَس مؤ سةةايي  16ناوى ئةو ئةندامانةى مؤَلةت ثَيدراون يان  ى ئا
 : 23/1/2020خوىل ثاييزة لةبةروارى 

 ادريس مسايل عبوش/ مؤَلةت/ كارى تايبةت -1

 باآلنبؤ حممد علس/ ئامادةنةبوو -2

 عوال/ مؤَلةت/ بارى تةندروستس فيصل عباس -3

 ديارى انور محة رحيم/ مؤَلةت/ كارى تايبةت -4

 رؤذان حممد كريم/ مؤَلةت/ كارى تايبةت -5

 سلمة فاتح توفيق/ مؤَلةت/ كارى تايبةت -6

 سةركؤ ئازاد حسني/ مؤَلةت/ كارى تايبةت -7

 شَيركؤ جودت مستةفا/ مؤَلةت/ كارى تايبةت -8

 ةتعباس فتاح صاحل/ مؤَلةت/ كارى تايب -9

 عبدالناصر امحد علس/ مؤَلةت/ كارى تايبةت -10

 كاروان عبدالرمحن عبداهلل/ مؤَلةت -11

 مسلم عبداهلل رسول/ مؤَلةت -12

 هاوِرَى بنْا  حممد/ مؤَلةت -13

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
لةةةمان  شةةةييةكانس ثةر نةةة هةمي نةةةوةى ليذ لةةة كؤبوو لةَةةت  بةةةبَس مؤ يةةان  لةَةةت  كةةة مؤ نةةةى  ئةةةو ئةنداما نةةاوى 

 ئامادةنةبوو:
 : 22/1/2020ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان و سكاآل لة 

 سةروان حممد علس/ ئامادةنةبوو
 فريد يعقوب ئيليا/ ئامادةنةبوو

 :22/1/2020ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنس باآل و توَيذينةوةى زانستس 
 ئاشنا عبداهلل قادر/ ئامادةنةبوو

 :23/1/2020ليذنةى ئةوقاف و كاروبارى ئايينس لة 
 باس عوال / مؤَلةتفيصل ع

 :27/1/2020ليذنةى كاروبارى شةهيدان و جينؤسايد و زيندانيانس سياسس لة 
 ادريس امساعيل عبوش/ مؤَلةت/ لة دةرةوةى وآلت
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 شاخةوان رووف مستةفا/ مؤَلةت/ وؤركشؤثس هةبوو
 ديارى انور محةرحيم/ مؤَلةت/ كارى تايبةت

 فاهيك كمال صوغومون/ مؤَلةت/ كارى تايبةت
 :27/1/2020ذنةى كاروبارى كؤمةآليةتس و داكؤكس كردن لة مافس ئافرةت لة لي

 زانا خالد مسايل/ مؤَلةت/ كارى تايبةت
 مم اسكندر مم/ مؤَلةت/ كارى تايبةت

 هيمداد صباح بالل/ مؤَلةت/ كارى تايبةت
 :27/1/2020ليذنةى ثةيوةنديةكانس رةوةندى كوردستانس 

 ة دةرةوةى وآلتادريس امساعيل عبوش/ مؤَلةت/ ل
 شريين يونس عبداهلل/ مؤَلةت/ كارى تايبةت

 سريوان فرج حممد/ مؤَلةت/ كارى تايبةت
 :27/1/2020ليذنةى داكؤكس كردن لة مافس ئافرةت لة 

 جوان يونس حممد/ مؤَلةت
 قسلمة فاتح توفيق/ مؤَلةت

 :28/1/2020ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهَينان 
 تشوان كريم حممد/ مؤَلة

 مشؤل اشني صابر/ مؤَلةت
 :29/1/2020ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَييةكان لة 

 باآلنبؤ حممد علس/ مؤَلةت
 ياسني خدر تةها/ مؤَلةت

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

 بةَلَس فةرموو. ، بةِرَيزان
 :سريوان فرج حممد بةِرَيز

 ةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكس ث
بةةةكارى  يةةان  نةةة  بةةةكارى ليذ يةةةك دا  بَيطومان بة ثَيس ثةيِرةو ئةو رؤذةش بامسان كرد هةر كةسَيك لة ليذنة
مةةةوة،  تةةان خة كةةةم بري حةةةز دة بةةورة  يةةة، ب بةةةت ني كةةارى تاي لةَةةتس  بةةَس، مؤ ثةرلةمانتارى لة دةرةوةى ليذنةكة 

 ئةمة بؤ ِراى طشتيية.  ....... .
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس
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تةةةوة  يةَةك خبوَينرَي هةةةموو جار يةةة  مةةةرج ني سةةوثاس، ئَيمة خؤمان بِريارمان لةبارةوة دا كة  بةةةَلَس  ضةةس،  لةبةر
يةةةكان و  بةِرَيزان ئةندامانس ثةرلةمان، سةرةتا زؤر بةخَيرهاتنس بةِرَيزان وةزيرى كشتوكاَل و سةرضاوة ئاوي

بةةةجي وةزيرى بازرطانس و ثيشةسازى دةكةين بةخَي سةةت  سةةتا دة ر بَين سةرضاو بؤ ثةرلةمانس كوردستان، ئَي
سةةتنةِروو و  لةةة خ يةةة  كةةةمس بريتي طةةةى ية كةةة بِر كةةةين  كةةةمان دة كةةارى كؤبوونةوة مةةةى  نةةس بةرنا بةةةجَس كرد
طفتوطؤ كردنس شايستة داراييةكانس جوتيارانس هةرَيمس كوردستان، بؤ ئةم مةبةستة داوا لةبةِرَيزان سةرؤك 

بةةةَلَس و جَيطر و بِريا فةةةرموون،  ردةر و ئةندامانس ليذنةى كشتوكاَل دةكةين بفةرموون بَينة شوَينس خؤيان، 
 فةرموو سةرضنار خان.

 
 

 بةِرَيز سةرضنار امحد حممود:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

مةةةاددةى ) مةةةة )66بةةةةثَيس  لةةةةمان، ئَي نةةةاوخؤى ثةر ثةةةةيِرةوى  لةةةة  كةةةةم  طةةةةى ية لةةةة 22( بِر لةةةةمانتار  ( ثةر
لةةةمان  16/1/2020 شةةتنَيكس ثةر كةةة داني ئةةةوةى  بةةؤ  لةةةمان،  سةةةرؤكايةتس ثةر بةةة  شةةتَيكمان داوة  ةوة يادا

تايبةت بَس بة دياردةى كؤضس طةجنان كة رؤذ بةرؤذ بةرةو زيادبوونة بةرةو هةندةران و قوربانيةكان زياتر 
مةةاددةى ) مةةا66دةكات، هةر بةثَيس بِرطةى سَييةم لة  لةةة  ئةةةبَس  لةةةمان  سةةةرؤكايةتس ثةر لةةة )(  ( رؤذ 14وةى 

نةةةنراوةو  يةةدة دا ئةةةو مةوع سةةتا  هةةةتا ئَي بةةةآلم  كةةات،  سةةاز ب زياتر نةبَس وةآلمس ياداشتةكة بداتةوة و دانيشنت 
سةةةر  بةةدةنَس لة سةةتمان  نةةةوةى ثَيوي كةةة ِروونكرد بةثَيس ئةوة ئةمرؤش كؤتا وةرزى خوىل ياسادانانة داواكارين 

 ئةو بابةتة، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:حس بةِرَيز د.ِرَيواز فايق

شةةتنةدا،  سوثاس، ئَيمة ياداشتةكةى جةنابتامنان بينس، بةآلم بؤ ئةوةى بزانني ضس بكةين لةِراستس  لةو داني
ئةةس  يةةة ِرة كةةردووة، بؤ سةةتانس  نةةدى كورد يةةةكان و رةوة نةةةى ثةيوةند سةةتةى ليذ فةةةرمس ئارا شةةتةكةمان بة يادا

كةةةين، خؤيامنان ثَس بَلَين لةسةر ئةوةى ئاليةتس دانيش ضةةس ب شةةتنة  لةةةو داني تةةوانني  تنةكة ضؤن بَس، ئَيمة دة
شةةتنة  ئةةةو داني لةةةوةى  يةةابن  كةةرد دَلن يةةان  نةةةوةى خؤيان بةةةرةمسس كؤبوو نةةةوة  يةةان داي هةر كاتَيك ئةوان وةآلم

 دةكةين، كاك  سؤران فةرموو.

 :سعيد بةِرَيز سؤران عمر
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

كةةردووة، بةهةمان شَيوة و بةهةمان ماددةى ثة شةةكةش  يِرةوى دوو ياداشتمان بة ذمارةى ياسايي ئةندامان ثَي
سةبارةت بة بانطهَيشتس ئةجنومةنس هةرَيمس نةوت و طاز، بةِرَيزتان فةرمووتان ئاراستةى حكومةت كراوة تا 
سةةةلةى لةةة مة هةةةمان رؤذ  لةةة  مةةان  شةةتَيكس تر بةةا يادا شةةةى كارة  ئَيستا نةتيجةى نيية، هاوكات لةطةَل داواى كَي
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نةةةبووة  دةروازة سروشتيةكان ثَيشكةش كردووة كة ئةمرؤ كؤتايي وةرزى خوىل طرَيدانةية، هيض ئةجنامَيكس 
 هيواردارم وةآلممان بدةنةوة؟.

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 بةَلَس بةسةرضاو، كاك  ابوبكر فةرموو.

 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 ان.بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةم

نةةةى  سةةتةى ليذ فةةةرمووتان ئارا كةةة  جةةةنابت  شةةتةى  ئةةةو يادا كةةةم،  ضةةنار دة خةةاتوو سةر سةةةكانس  شةةتطريى ق ث
مةةة  سةةتةى ئَي شةةتة ئارا ئةةةو يادا يةةةم  ئةةةو ليذنة يةةاردةرى  مةةن بِر كةةراوة،  سةةتانس  ثةيوةنديةكان و رةوةندى كورد

 نةكراوة، كة ئَيمة دوا كؤبوونةوةمان رؤذى دووشةممة كردووة.
 

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:واز فايق حسبةِرَيز د.ِرَي

لةَةَس  نةةيش دة كةةاك هَيم بةةَس،  ئاراستةمان كردووة و من بةدةستس خؤم نووسيومة، لةوانةية تا ئَيستا نةطةيشت 
 ئاراستةمان كردووة، كاك ضيا فةرموو.

 بةِرَيز ضيا محيد شريف:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

مةةاددا ) سةةةر  سةةبةت ئاخ55من تَيبينيةك  هةةةبوو ني مةةن ( ى  ئةةةوةى  كةةؤَلَس دا،  لةةةمانتارا د ثرؤتؤ يةَةت ثةر افتن
بةةة  كةةة  لةةةمانَس  نةةدام ثةر ئةةةو ئة بةةةت  لةةةمانتار تاي هةةةظاآلَيت ثةر تَيبينس كرية د ماوةى بوورَى د ئاخافتنَيت 
خةةاز  ئةةةز دا كرماجنس ئاخافتينة ب شاشس هاتينة تةرجومة كرن، بة شاشس هاتينة نظيسني، من تَس بينس كر 

كةةؤَلس دا دكةم د نظيسينا ثر سةةينا ثرؤتؤ مةةاجنس ل نظي مةةانَس كر سةةةك ب ز بةةةت كة مةةومكني  طةةةر  ؤتؤكؤىل دا ئة
بيت، سوثاس، ضونكة د ثرؤتؤكؤَلَيت هةيظا بوورى دا مةخابن ئاخافتنَيت مة ب شاشس هاتينة نظيسني، زؤر 

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

 ةرموو.دروستة لة جَيس خؤيةتس، شريين خان ف

 بةِرَيز شرين امني عبدالعزيز:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

( لةثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانس كوردستان دوو ثرسيارم ئاراستةى ئةجنومةنس وةزيران 58بةثَيس ماددةى )
مةةارة ) بةةة ذ كةةةم  سةةراوى ية لةةة 28/17كةةردووة، نوو يةةرامن   16/10/2019(  مةةةنس وةز سةةتةى ئةجنو ئارا

بةة سةةةبارةت  مةةارة )كةةردووة،  بةةة ذ سةةراوى دووةم  مشةةا ، نوو لةَةةتس با سةةنوورى نَيودةو خةةاَلس  لةةة 33/93ة   )
كةةؤى   27/11/2019 بةةة زان سةةةبارةت  كةةردووة  سةةتس  نةةةوةى زان بةةاآل و توَيذي نةةدنس  تةةس خوَي ئاراستةى وةزارة

، ( لةثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانس كوردستان3( بِرطةى )60طةرميان، هةر لة هةمان كاتدا بة ثَيس ماددةى )
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لةةة ) كةةة  هةةيض 21فةترةيةكس زةمةنس  ديارى كراوة بؤ وةآلمدانةوةى ثرسيارةكان  بةةةآلم  ثةةةِرة،  تةةَس نة ( رؤذ 
تةةةوة،  يةةاخود وةآلم نادرَي سةةتمان  تةةةوة بةدة نووسراوَيكس ئَيمة بةثَيس ئةو كاتةى كة  لةثةيِرةو دا هاتووة ناطا

 داواى ِروونكردنةوة دةكةين؟.
 ةرؤكس ثةرلةمان:ن/ سبةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 مذدة خان فةرموو.

 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

بةةوغزَيكس  قةةد و  هةةةموو حو لةةة  بةةَس  يةةوادارم دوور  ئةم ثةرلةمانة بةِرَيزة موئةسةسةيةكس باآلى ياسادانانة، ه
لةةة سةةةرؤكس ثةر ضةةوارةم دا  خةةوىل  كةةة  سةةف  بةةةِرَيز د.يو ئةةةوة وت  بةةؤ  مةةةم  بةةس، ئة سةةس و حز بةةوو شةخ مان 

يةَةذووى  لةةة م بةزؤرينةى دةنطس ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان بوو بة سةرؤكس ئةم ثةرلةمانة، بةِرَيزيان بةشَيكن 
ئةم ثةرلةمانة، ثَيويست بوو وَينةكةى بةِرَيزيشيان ....... هيوادارم ئةمة تةنها هةَلةيةكس هونةرى بووبَس و 

ئةةةم  هيض حوقد و بوغزَيكس شةخسس نةبووبَس بةرامبةرى، يةَةذووى  ضونكة بةِراستس بةِرَيزيان بةشَيكن لة م
نةةَس، زؤر  لةةةمان ببي سةةةرؤكةكانس ثةر نةةةى  نةةة وَي ئةةةم ثةرلةما تةةة  كةةة دَي سةةَيك  هةةةر كة سةةتة  نةةة، ثَيوي ثةرلةما

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

كةةردووة،  سةةف  كةةاك د.يو ئةةةوةى ئَيمة بة رةمسس داوامان لة براى بةِرَيزمان  بةةؤ  يةَةرَى  خةةؤى بن يةةةكس  كةةة وَينة
ظةةاآلش  هةةس د. سةةرَى و  سةةفيش هةَلدةوا كةةاك د.يو هةةس  نةةارد  كةةةى  جةةةنابيان وَينة يةَةك  هةةةر كات سةةني،  هةةةَلس بوا
كةةةيان  يةَةك وَينة هةةةر كات سةةتا،  ثةةَيش ئَي يةةةك  كةةراوة ماوة يةةان ىَل  فةةةرمس داوا شةةيان بة سةةرَى، هةردووكي هةَلدةوا

سةةني،  كةةةيان هةَلدةوا مةةة وَينة شةةت ئَي يةةة، طةي قةةةكامنان ني طةةةَل رةفي مةةان لة شةةمان بَيطو شةةتَيكس شةخسي هةةيض 
بةةؤ  مةةان  كةةة رةمس كةةردوون  مةةة داواى ىَل  سةةينطةى ئَي بةةةِرةمسس نوو كةةردوون  مةةان ىَل  مةةان داوا مةةة خؤ بةةة ئَي دَلنيا

 بنَيرن بةو شَيوةيةى كة خؤيان ثَييان خؤشة، رةمسةكانيان هةَلدةواسرَى، كاك مةم فةرموو.

 :د قانعبرهان حمم بةِرَيز مم
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

( لة ثةيِرةوى ناوخؤ هيواردام ئةم كَيشة كة ثةيوةندى بة ثرسيار و 60و  59و  58ثاَلثشت بة ماددةكانس )
يةةران  مةةةنس وةز سةةةرؤكايةتس ئةجنو كةةان و  بةةؤ وةزيرة يةةة  نةةةوة هة مةةةى ثةرلةمانتارا سةةراوةكانس ئَي بةةة نوو

شةةبةحاَلس مةةن بة كةةرَى،  كةةة  ضارةسةرى ِريشةيي ب لةةةم وةرزةدا  هةةةر  بةةردوودا  مةةانطس را ضةةةند  لةةةماوةى  خةةؤم 
كةةؤى 30ئةمرؤ كؤتايي ثَس دَيت، زياد لة ) لةةة  كةةردووة،  كةةان  يةةرة جياجيا ( نووسراو و ثرسيارم ئاراستةى وةز

ضةةةند  ئةو ثرسيارانةى كة كردوومة تةنيا دوو وةآلمم بؤ هاتؤتةوة، هيوادارم ئةم كَيشةية ضارةسةر بكرَى، 
كةةانيش وةزيرَيكس ب يةةران و وةزيرة مةةةنس وةز سةةةرؤكس ئةجنو بةةةِرووى  سةةيارة ِروو ةِرَيز لَيرةية يةعنس ئةو ثر

 بكرَيتةوة نةبَس بة دياردة بةِراستس، زؤر سوثاس.
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 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك هَيظيدار فةرموو.

 بةِرَيز هَيظيدار امحد سلمان:
 .بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان

كةةة  خةةؤى  ئَيمة لة ليذنةى دارايي بة ئيمزاى من كة ئةو كات جَيطرى سةرؤكس ليذنةى دارايي بووم، وةختس 
بةةؤ  شةةس،  خةةةَلكيان بةخ بةةة  بةةةرة   سةةولفةى خانوو سةةولفةى زةواج و  مةةةت  ثارة لة كوردستان زؤر بووة و حكو

لةةة كورد يةةي  قةةةيرانس دارا يةَةك  تةةةوة، كات يةةة بطةِرَي مةةةتس ماوةيةك كة دةبَس ئةو ثارة بةةوو، حكو سةةت  سةةتان درو
لةةة  قةةةرارى دا  سةةتان،  كةةة  2016هةةةرَيمس كورد فةةةرمس  بةةة  يةةة  سةةتان هة هةةةرَيمس كورد مةةةتس  يةةارى حكو بِر

سةةتة و  حكومةت لةمانة ثارةيان ىَل وةرنةطرَيتةوة هةتا وةكو قةرارةكة بةم شَيوةيةية هةتا وةكو تةواوى شاي
تةةةوة، سةةتان بدرَي هةةةرَيمس كورد ضةةةى  مووضةى فةرمانبةرانس  سةةتا موو كةةة دراو ئَي هةةاتوو ثارة ضةةةكة  كةةة موو

كةةة  نةةةى  قةةةرز ئةوا نةةس  بةةة وةرطرت كةةردووة  سةةتيان  نةةةماوة، دة مووضةخؤران مانطانة ثَس دةدرَيت ثاشةكةوت 
مةةانطس  لةةة  بةةَس  كةةة دة ئةةةَلَين كا كةةةن  كةةة داوا ئة سةةتا  جةةن، ئَي شةةينةى زةوا و  2016ثَيشنينةى خانووبةرة و ثَي

يةَةك و  ثارةى ئةوكاتةش 2018و  2017 هةةةزار، ملينؤ سةةةد  يةَةك و دوو  خةةةَلك ملينؤ يةةدةى  بدرَى، ئةطةر نة
فةةةرميمان  سةةراوى  سةد هةزار، حةوت سةد و ثةجنا هةزار، هةشت سةد هةزار عقوبةيان بؤ ضووة، ئَيمة نوو

مةةة  18/9/2019لةةة  جةةوابس ئَي سةةتا  تةةاوةكو ئَي نةةاردووة  مةةان  تةةس دارايي بةةؤ وةزارة نةةاردووة،  مةةةةان  بةةؤ حكو
بةةدات،  نةةةهاتووة، كةةة  ضةةارة ثارة خةةةَلك نا بةةةدان،  لةةة عقو مةةة  كةةةش بةردةوا ئةةةو خةَل نةةةهاتووة  ئةةةوة  جةةوابس 

ئةةةو  ضةةوونس  بةةةِرَيزة بةدوادا نةةة  لةةةو ثةرلةما كةةةين  تةةان ىَل دة كةةا و رجا ضونكة خةَلكس تر بووةتة كةفيليان، ت
 وثاس.بابةتة بكةن، ئةو خةَلكة قةرارى حكومةت خؤى هةية با ئةو خةَلكة عقوبة نةدرَيت، س

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك ئومَيد فةرموو.

 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

مةةاددةى ) طةةةى )55دوو خاَلس ثةيِرةويم هةية، خاَلس يةكةم/  بةةةِرَيز 2( بِر سةةةكانس  لةةة ق شةةَيك  كةةارم بة ( داوا
ئةةةو مذدة خان بسِرَيتةوة باسس بو سةةتوورى  يةةةكس دة لةةةمان دامةزراوة كةةرد، ثةر غزى كرد، باسس كارى كةسس 

مةةاددةى  يةةة، دوو/  وآلتةية و كارى كةسس نيية و كةسيش بوغزى لة كةس نيية و ثةرلةمان جَيطاى بوغز ني
سةةةر 66) طةةؤى لة ئةةةوةى طفتو بةةؤ  نةةةِروو،  بةةةتَيك خبة شةةنيارَيك با تةةوانن ثَي نةةدام دة كةةة دة ئة كةةةم  ( بِرطةى ية

سةةتةى 3( بِرطةى )67، ماددةى )بكرَى طةةؤ دة بةةؤ طفتو شةةتس  بةةةتَيكس ط سةةتنةِرووى با ئةةةجنامس خ لةةة  كةةرَى  ( دة
سةةتا  كةةات، ئَي سةرؤكايةتس بابةتةكة ئاراستةى ليذنةى ثةيوةنديدار بكات، بؤ ئةوةى راثؤرتس تايبةت ئامادة ب

ضةةينَي طةةة و  سةةَيكس زؤر طرن كةةة ثر كةةةين  طةةرنط دة تةةس ئَيمة طفتوطؤ لةسةر بابةتَيكس زؤر  طةةس وآل كس زؤر طرن
بةةةِرَيزى  يةةرى  نةةاتَيكن، دوو وةز لةةة موعا يةةنني  شةةة دةب ضةةةندين ساَلي يةةة و  يةةان هة سةةتةحةقاتس دارايي مةةة مو ئَي
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كةةةن،  سةةةر ب حكومةت بةخَير بَين، بةآلم هيض ِراثؤرتَيك لة بةردةمس ئةندامانس ثةرلةمان نيية طفتوطؤى لة
شةة يةةةن حكومةتي نةةة لةال نةةد  نةةةى تايبةةة نةةة ليذ يةَةرة  بةةةِرَيزان ل نةةةكراوة،  لةةةمان  سةةتةى ثةر شةةتَيك ئارا ةوة 

تةةس  تةةة طرف ئةةةو بابة سةةاَلة  ضةةةندين  شةةيان زؤرة،  كةةةن، كَيشةكاني ثةةَس ب سةةت  يةَةوة دة لةةة كو ئةندامانس ثةرلةمان 
هةية، خاَلَيكس ديارى كراو نيية، لة نوقتةيةكةوة دةستس ثَس بكةين و لةطةَل حكومةتيش طفتوطؤى دةربارة 

 بكةين و زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حس

نةةدَى  مةةس هة بةةا وةآل بةَلَس سوثاس بؤ جةنابتان، نوقتة نيزامية كاك دكتؤر؟ ئةطةر نوقتة نيزامس نيية نابَس، 
ئةةةو  يةةان  لة بةِرَيزان بدةمةوة، سةبارةت بةو ثرسيارانةى كة ئاراستةى حكومةتس هةرَيمس كوردستان كراون 

بةةؤ ب شةةتانةى  سةةتةى يادا كةةراوة، دة سةةتان  هةةةرَيمس كورد مةةةتس  سةةتةى حكو يةَةك ئارا نةةس وةزير شةةت كرد انطهَي
ئةةةو  كةةة  لةةةمان  سةةةرؤكس ثةر طةةرى  لةةةمان و جَي سةةكرتَيرى ثةر بةةةِرَيزان  سةرؤكايةتس ثةرلةمانس كوردستان و 
هةةةرَيمس مةةةتس  سةةتةى حكو يةةان ئارا سةةيارةكانس ئَيوة شةةت و ثر هةةةموو يادا يةةايي  بةةة دَلن  ئةركةيان لة ئةستؤية 

تةةةوة،  سةةيارةكان وةآلم نادرَي يةةدا ثر كةةاتس خؤ لةةة  تةةةوة  بةةارة دةبَي كةةة زؤر دوو مةةة حاَلةتَي كوردستان كردووة، ئة
بةآلم بةِرَيزتان دةتوانن بة طوَيرةى ثةيِرةو ئةطةر ثرسيارةكانتان وةآلم نةدرايةوة برؤن بؤ ثرؤسةيةكس تر 

جةة تةةر داواى  يةةةتَيكس  بةةة ئال تةةوانن  يةةان دة بةةةِرَيز كة ثرؤسةى ثرساندنة،  مةةة داوا لة كةةةن، ئَي نةةةوة ب ةخت كرد
قةةةم و  نةةان بةرة تةةان هَي شةةتنة ناو لةةةم داني سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةين هةموو ئةو ثرسيارانةى كة بةِرَيزتان 
مةةةكانيان  مةةة وةآل بة بةروار جارَيكس تر جةخت كردنةوة بكا لة حكومةتس هةرَيمس كوردستان، بؤ ئةوةى ئَي

شةةناو،  لة كاتس خؤيا وةربطرينةوة، يةَةد خؤ كةةاك ئوم بةةةِرَيز  بةةراى  كةةةى  تةةة نيزامية هةةةردوو نوق بةةة  سةةةبارةت 
يةةارانس  يةةةكانس جوت سةةتة داراي بةةةتس شاي نةةانس با بةةةتس دا بةةة تاي ئةةةمرؤ  يةةةى  لةةةو كؤبوونةوة يةةاردان  سةةتس بِر ِرا

كةةة بةةوو  بةةة  هةرَيمس كوردستان لةناو بةرنامةى كارى ئةم كؤبوونةوةية لةسةر داواى ئةو جوتيارة بةِرَيزانة 
لةةة  نوَينةرايةتس دةيان هةزار جوتيارى هةرَيمس كوردستان هات بوونة بةردةمس ثةرلةمانس كوردستان، ئَيمة 
يةَةداطريان  ئةةةوان ث بةةةآلم  تةةن،  ثةةَس و منةةان  دةستةى سةرؤكايةتس بينيمانن، قسةمان لةطةَل كردن و رةئس خؤما

سةةتة كرد لةسةر ئةوةى كة دةيانةوَى ثةرلةمانس كوردستان دانيشتنَيك ب بةةةتس شاي بةةة با كةةات  بةةةتس ب كةةات تاي
يةةارانس  نةةةرى جوت بةةةِرَيزان نوَي داراييةكانس جوتيارانس هةرَيمس كوردستان، ثَيش ئةو بةروارة و ثَيش هاتنس 
كةةة  سةةراوَيكيان  هةرَيمس كوردستان ليذنةى تايبةةةند كة ليذنةى كشتوكاَلة لة ثةرلةمانس كوردستان بة نوو

بةةة واذووى هةموويانس لةسةرة دي كةةات  بةةةت ب شةةتنَيكس تاي سةةةرؤكايةتس داني سان داوايان كردووة كة دةستةى 
مةةان  مةةة بِريار يةةةوة ئَي بابةتس شايستة داراييةكانس جوتيارانس كوردستان كة ئةمة حةقس خؤيانة، لةو ِروانطة

كةةا كةةة  سةةتار  ك دا كة ئةم كؤبوونةوةية ِرَيك خبةين هةر ئةو رؤذةش بة حزورى جةنابس كاك مامؤستا عبدال
شةةت  لةةةوَى داني مسةةان  كةةاك عو حاجس سفني لةوَى حزوريان هةبوو كاك شوان و كاك هَيرش حزوريان هةبوو 
كةةة  نةةةوة  مةةان كرد شةةةممة و ئاطادار يةَةنج  كةةةين رؤذى ث يةةةك دة ةةةان كؤبوونةوة مةةة و كةةة ئَي جةةةنابيان  بةةوون 

كةةردووة حةةازر  شةةتَيكيان  كةةردووة و  يةةان  نةةةوةى خؤيان بةةةردةم كؤبوونةوةيةك دةكةين ئةوان كؤبوو سةةتا لة ، ئَي



 481 

بةةؤ  بةةةِرَيزةكان،  يةةرة  جةنابتان دا عةرزى دةكةن  دواتريش درةفةت دةدةين هةم بة جةنابتان و هةم بة وةز
سةةتار  سةةتا عبدال بةةةِرَيز مامؤ بةةة  فةةةت  بةةةت  دةر ئةةةم با بةةؤ  ئةوةى لةو بارةيةوة قسةى خؤيان بكةن، ئَيستاش 

 يذنةى تايبةةةند بكات، فةرموو.دةدةين بؤ ئةوةى دةست بة خوَيندنةوةى ِراثؤرتةكةى ل

 بةِرَيز عبدالستار جميد قادر:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

كةةة  يةةة  ئةةةم كؤبوونةوة نةةانس  بةةؤ دا بةةةِرَيزتان  بةةؤ  سةةوثاس  سةةةرةتا زؤر  بةةان،  شةةندةى ميهرة خةةواى بةخ بةناوى 
بةةةخَير سةةتان،  هةةةرَيمس كورد هةةاووآلتس  هةةةزار  يةةةها  بةةة دة نةةة كؤبوونةوةيةكس طرنطة ثةيوةندارة  هاتنس ميوا

سةةاآلنس   2014بةِرَيزةكان دةكةين، ياخوا بةخَير بَين، ديارة كَيشةى شايستةى جوتياران كة دةطةِرَيتةوة بؤ 
كةمَيكس ماوة، بةآلم ئةوةى  2014( مليار دينارى عرياقية، هس ساَلس 575كة بِرةكةى ) 2016و  2015و 

مةةن %ى ماوةو نةدراوة تا ئَيستا، ئةمةش بة كؤمةَلَي50تر  بةةةِراى  يةةةوة،  مةةةتس عرياق يةةةن حكو يةةانوو لةال ك ب
ئةةاَلؤزى و  2014يةكةميان ئةوة بووة كة لة ساَلس  ثةيوةنديةكانس نَيوان عرياق و هةرَيمس كوردستان بةرةو 

كةةة  كةةةوت  ثةةة  ئةةاَلؤز و خرا بةرةو تَيكضوون ضوو، ئةمةش شايستة دارايي جوتيارانيش بةر ئةو ثةيوةنديية 
سةةس لة نَيوان هةرَيمس ك كةةات با ئةةةو  وردستان و عرياق هةبوو، دووةم/ بةِراستس هةندَى لة ثةرلةمانتارةكانس 

بةةةآلم   ئةوةيان كرد كة طةمنس دةرةوة تَيكةَل بةو طةمنةى جوتيارانس هةرَيمس كوردستان كراوة لة سايلؤكان، 
هةةةرَيمس يةةارانس  هةةةموو جوت نةةةدةبوو  بةةووة،  كةةةم  طةةار  كةةس ئَيج شةةبَيت بِرَي سةةةر  ئةوة ئةطةر بوو سةةتان لة كورد

شةةتوكاَل  موخالفةى هةندَيك كة دوايي سزاش دران و دةستيشس بةسةرداطريا سزابدرَين، ئَيمة وةكو ليذنةى ك
بةةؤ  سةةانس  يةَةوةر يةك سةةةر ث يةَةت لة كةةار بكر كةةة  و ئاودَيرى ئةم داواكاريييانةمان هةية، يةكةميان/ داوا دةكةين 

شةةَينرَيتةوة، هةموو شارةكانس عرياق واتا ئةو بِرةى كة ديارى ك طةةةمن هةلبوة لةةة  سةةتان  راوة بؤ هةرَيمس كورد
سةةت و  كةةانس ناوةرا يةةة جوتيارة مةةةعقوليش ني سةةةبةتةية،  يةةةك  ضونكة سةبةتةى خؤراك لة عرياق هةمووي 
يةةارى  بةةؤ د يةةذةى  سةةتان ِر هةةةرَيمس كورد بةةةآلم  طةةريَى،  خوارووى عرياق هةموو طةمنةكةيان بة بَس ِرَيذة ىَل وةرب

كةةانس 2( كة دعم ال ذورس زؤر كةميش، دوو/ طةِرانةوةى ثارةى ضةند ساَلة )بكرَى بة ِرَيذةيةك % لة جوتيارة
ثةةارة 20ئَيمة طَيِردراوةتةوة تا ئَيستا، كة نزيكةى ) لةةةم  يةةان  كةةة بِرَيك سةةاَل  ( مليار دينارة ئةويش، تةنها ئةم 

سةةتة خةرج كردووة دةنا ئةوةى تر تا ئَيستا نةدراوة، سَي يةم/ ئَيمة ثَيمان واية  ستةمَيكس زؤر كراوة لة شاي
يةةةكانس  سةةةرؤكس   2016و  2015و  2014داراي بةةةِرَيز  تةةةى  ئةةةو كا بةةووة،  سةةس  يةةارَيكس سيا بةةة بِر ئةةةوةش 

وةزيرانس عرياق بِريارى دا بة ِراطرتنس ئةو بِرة ثارةيةى كة ماوة، لةسةر ثشكس هةرَيم كة بة حساب طوتيان 
بةةؤ17% يان بةر دةكةوَى و تةنها ئةم 17 بةةةو  %  تةةر  ئةةةوةى  كةةرَى،  خةةةرج ب سةةتان  هةةةرَيمس كورد يةةارانس  جوت

ضةةونكة  بةةووة،  سةةايي  كةةارَيكس نايا مةةة  سةةانةوة ئة يةةة دي مةةة ثَيمانوا كةةة ئَي طةةرياوة  يةةارة ِرا و  2015و  2014بِر
هةةيض  2016 كةةةم،  طةةادارى قةزية مةةن زؤر ئا كةةة  بةةووة  يةةذة  نةةس ِر يةةارى كرد ئةو طةمنةى كة وةرطرياوة بة بَس د

بةةة  ِرَيذةيةك نةبووة يةةاى  ضةةوارةم/ كؤمثان كةةةى،  نةةس بِرة يةةارى كرد بةةةبَس د لةِراستس دا وةرطرياوة بة بَس ِرَيذة 
لةةة  كةةة  منةةةى  بةةِرة طة ئةةةو  نةةس  بازاِركردنس دانةوَيَلة لة عرياق كاتس خؤى رةزامةندى دةربِريوة لةسةر وةرطرت
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شةة نةةدى جوتياران وةرطرياوة، لة كؤنزؤَلس جؤرى بةغدا طةمنةكة دةرضووة، لة ليذنةى ث غةةدا رةزامة كنينس بة
سةةليمس  طةةانس تة تةةس بازر بةةة وةزارة سةةةر  سةةايلؤكانس  طةةةى  مةةة لةِرَي كةةة ئَي طةةرياوة  منةةة وةر لةسةر هةموو ئةو طة
ضةةونكة  سةةايية،  بةةَس نايا يةةةك  هةةةر بيانو بةةة  يةةة  ئةةةو ثارة نةةس  سايلؤكانس عرياق كراوة، بؤية ئَيستا ديسان ِراطرت

بةةةِراى ئةوان خؤيان لةم ِرَيطا ياساييانةوة ثةسةندي طةةرنطز  هةةةمووى  لةةة  كةةردووة،  شةةيان  ان كردووة و قةبوَلي
كةةات  كةةة داوا دة شةةَيتةوة   عةةرياق هةَلبوة ئَيمة دةبَس هةوَل بدرَى ئةو بِريارةى سةرؤكس ئةجنومةنس وةزيرانس 
هةةةرَيمس  لةةة  طةةةمن  كةةة  مةةدعوم(  غةةري  تةةا ) بةةَس وا شايستة  داراييةكانس ساَلانس رابردوو بةثَيس نرخس بازرطانس 

يةَةرة 850( يان )790ستان لة عرياق بة دةعم وةرطرياوة نزيكةى )كورد بةةةآلم ل بةةَس،  تةةةنَيك  ( هةزار بؤ هةر 
هةةةرَيمس  كةةانس  بةةة جوتيارة بةةدرَى  مةةة  ضةةةندة ئة بةةازار بة لةةة  كةةة  ئةةةوةى  تةةا  مةةدعوم، وا غةةري  بةةة  كةةات  داوا دة

مةةة  يةةة ئَي كةةرَى، بؤ سةةتان دة هةةةرَيمس كورد لةةة كوردستان كةئةمةش ديسانةوة ستةمَيكة لة  تةةايي دا داوا  لةةة كؤ
 ثةرلةمانس بةِرَيز دةكةين و لةسةرؤكايةتس ثةرلةمان: 

 
بِريارَيك بدات كة حكومةتي هةرَيمي كوردستان لة كاتي طفتوطؤكردني وةفدي دانوستانكاري هةرَيمي -1

بة كوردستان لةطةَل حكومةتي ناوةند ثارةي وةرنةطريا و ِراطرياوي جوتياراني هةرَيمي كوردستان بكات 
 يةكَيك لة بِرطةكاني دانوستان لةطةَل حكومةتي عرياقي.

داوا لة ثةرلةمانتار و بةرثرساني بةِرَيزي هةرَيمي كوردستان لة بةغدا بكرَي كة ئةوانيش هاوكار بن و -2
ئَيمة سوثاسيان دةكةين هةندَيكيان هةوَليشيان داوة، بةآلم داوايان لَي بكةين كة هةوَلةكاني خؤيان زياتر 

 ن و ضِرتري بكةنةوة.بكة
ئَيمة داوا دةكةين لة كاتي ئةم طفتوطؤيانةدا تةنها بؤ ئةم بابةتة يةكَيك لة ئةنداماني ليذنةي كشتوكاَل -3

بةشدار بَي لة وةفدي دانوستانكاري هةرَيمي كوردستان لةطةَل بةغدا بؤ زياتر جةخت كردنةوة و وةك 
 ان و بؤ دابني كردني شايستة داراييةكانيان.نوَينةرايةتَيكيش بؤ جوتياراني هةرَيمي كوردست

 سوثاس، دةستتان خؤش بَيت.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.ِرَيواز فائق حسبةِرَيز 

 بةَلَي هةر بةِرَيزَيكي ترتان قسةتان هةية، كاك حاجي قسةت هةية جةنابت؟ فةرموو.
 بةِرَيز سفني اغا عمر اغا: 

 بة ناوي خوداي طةورة و ميهرةبان.
 ن دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان.بةِرَيزا

بةخَيرهاتين ميوانة بةِرَيزةكان دةكةم، ئةطةر دةرفة  ثَي بدةن لة بارةي ِرةوشي جووتياران و كشتوكاَلي 
الي هةموومان ئاشكرا و ِروونة كة قةيرانَيكي طةورةي ن ئةم ِراثؤرتة دةخةمة بةردةمتان، هةرَيمي كوردستا

اداية، ئةم قةيرانة ِرووبةِرووي زؤربةي وآلتان بؤتةوة، يةكَيك لةم وآلتانة كةمي خؤراك لة جيهان دا لة ئار
كوردستاني خؤمانة، بة ثَيي سةرنج و ِراي ثسثؤران و قةيران و نةبووني خؤراك كاريطةري لة هةموو 
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قةيرانَيك زياترة بؤ سةر ذياني مرؤظ كة دةبَيتة هؤي برسَييت و قات و قوري و مةرطةسات، هةروةها 
ةمشان بةالوة ِروونة كة تَيكراي حكومةتةكاني وآلتةكاني جيهان بؤ بةديهَيناني تةواوسازي لة خؤراك دا ئةو

ثشت بة ضةندين ِرَيطا و شَيوازي جؤراو جؤر دةبةسنت، تةنانةت لة هةندَي وآلتاني جيهان دةوَلةمةند بة 
تةنها بؤ ئةوةي تةواوسازي لة خؤراك  نةوت ثةنايان بردؤتة بةر وةبةرهَيناني كشتوكاَل لة وآلتاني ديكةدا،

و دابني كردني بؤ طةل و هاووآلتيانيان بكةن، تاوةكو ثةنا نةبةن بؤ هاوردةكردني بابةتة كشتوكاَلي و 
خؤراكة سةرةكييةكاني وةك طةمن و جؤ و هتد، ضونكة هاوردةكردني ئةو خؤراكانة سةرةكييانةي ذيان 

دارايي وآلت الواز و بَي هَيز و مادوو دةكات، ئةطةر بة وردي  كاريطةري زؤري هةية لةسةر بودجة و باري
سةرنج بدةينة بارودؤخي كةرتي كشتوكاَل لة كوردستان دةبينني بة ِرةوشَيكي يةكجار نالةبار و ترسناك 
تَيدةثةِرَيت، ثَيويستة حكومةت ئاطاداري ئةم ِرةوشة نالةبار و ترسناكة بَيت و ثةلة بكات لة لَيكؤَلينةوة و 
بةشَيوةيةكي زانسيت هؤكارةكاني ئةم ِرةوشة نالةبارة دةستنيشان بكات و ضارةسةري طوجناويان بؤ 
بدؤزَيتةوة، بةِرَيزان كشتوكاَل لةو ِرَيطا سةرةكييانةي كة خةميشة ثةرة بة بواري ئابووري وآلت دةدات، 

ة، بايةخي ثَي نةدراوة، بةَلكو بةآلم بةداخةوة لة كوردستان ئةم ِرَيطا طرنط و ثِر بايةخة ثشت طوَي خراو
تةنيا ثشتمان بة بةرهةمي نةوت بةستووة، كشتوكاَلمان هةرطيز نةكردووة بة ثشتيوانَيكي بةهَيز بؤ 
طةشانةوةي باري ئابووري، بةَلكو بة هؤي تَيثةِربووني ضةندين تةطةذة و قةيران و كؤسث و تةطةرةي 

طؤشةيةكي تاريك فرَيدراوة وثشتطوَي خراوة، بؤية لة نةخوازراو بةسةر هةرَيمةكةمان دا كشتوكاَل لة 
هةرَيمَيكي بةرهةم هَينةر بؤ هةموو بةرهةمة كشتوكاَلييةكان بة هةردوو اليةني ئاذةَلي و ِرووةكييةوة 
دةبينني ئَيستا بووينةتة هةرَيمَيكي هاوردةكار بؤ هةموو بةرهةمَيكي كشتوكاَلي ميوة و سةوزة و دانةوَيَلة 

اني تري طؤشيت سوور و طؤشيت سثي و هتد، ئةوةي لَيرة مةبةستة و طرنطة بووترَيت ئةوةية و بةرهةمةك
ثَيويستة لةمةودوا هةرضةندة كات درةنطة زوو نية، حوكمةت ضاو بةو كةرتة طرنطة خبشَينَيتةوة و 

وة ِرةضاو بايةخي ثَي بدات لة دةستثَيكي ئةم بايةخدان و طرنطي ثَيدانةش ثَيويستة ئةم خاآلنةي خوارة
بكرَين تاوةكو جووتياران و كرَيكاراني بواري كشتوكاَل بدرَين بةو ثشتيوانيان لَي بكرَيت، تا بتوانن 

 بةروبومي ناياب و ثوخت بةرهةم بَينن:
يةكةم/ هةروةكو مامؤستا باسي شايستةي دارايي جووتياراني هةرَيمي كرد بؤ بةرهةمي طةمني ساآلني 

نةدراوة بة جووتياران لةاليةن حكومةتي هةرَيمةوة بؤ جووتياران خةرج  كة تا ئَيستا 2016و  2015
بكرَيت، ِراستة هةموو سايلؤكاني هةرَيمي كوردستان كاروباريان لة ِرووي كارطَيِري و ِرَينماييةوة سةر بة 

ةتي وةزارةتي بازرطاني حكومةتي ناوةندن، بةآلم ئةم بِرة طةمنة وةري دةطرن بة ثَيي ِرةزامةندي حكوم
هةرَيم ِرادةستيان دةكرَيت، سةرةِراي ئةوةش طةمنةكة لة ناو هةرَيم دةكرَيتةوة ئارد و بةسةر هاووآلتياني 
عرياق دا دابةش دةكرَيت كةضي بؤ خةرج كردني شايستة داراييةكان ثَيويست دةكات حكومةتي ناوةند 

بستَيت و شايستةكة بؤ جووتياران خةرجي بكات، بةآلم ثَيمانواية دةبَي حكومةتي هةرَيم بةم كارة هةَل
خةرج بكات ئةطةر بة قةرزيش بَيت، ضونكة جووتياران طةمنةكةي خؤيان ِرادةسيت حكومةتي هةرَيم 
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كردووة، هةر كاتَيك حكومةتي ناوةند شايستةكةي خةرج كرد حكومةتي هةرَيم لة بِري قةرزةكةي خؤي 
 بيطَيِرَيتةوة بؤ وةزارةتي ماليةي حكومةتي هةرَيم.

خاَلي دووةم/ ئةو كؤسث و ئاستةنطة بووة هؤكاري خةرج نةكردني شايستة داراييةكاني ئةم ضةند ساَلةي 
ِرابردوو بؤ ئةوةي دةطةِرَيتةوة ضةند كةسَيكي مشةخؤر دوور لة ثيشةي كشتوكاَل و جووتياري طةمنيان لة 

ةسيت سايلؤكان كردبوو، وةزارةتي وآلتاني دراوسَي هاوردة كردووة، ثَيش هةموو جووتياران طةمنةكةيان ِراد
بازرطاني ناوةنديش بةم كارةي زانيوة و كة طةمني هاورةكراويان بؤ هاتووة، ئيدي بؤية بة بِريارَيك خةرج 
كردني شايستةكةي ِراطرت، بةآلم دواي ئةوةي بِرَيكي لة شايستةكة هةناردةي سايلؤي هةرَيم كردبوو جا 

ئةم كؤسثةيان نايةوة ناويان لة دةسثَيكي ليستةكة هاتبوو، ئةوان زوو لةبةر ئةوةي بازرطانة مشةخؤرةكاني 
وةريان طرت و جووتيارة ِراستةقينةكان كةوتنة بةر طورزي طراني ئةم بِريارةي وةزارةتي بازرطاني ناوةند و 

 تا ئَيستاش بَي ئةجنام ماوةتةوة.
ردوو هيض بةرثرسَيكي حكومةتي هةرَيم لة خاَلي سَييةم/ نةمانزانيوة لة ماوةي ئةو ثَينج شةش ساَلةي ِراب

ميانةي سةردانيان بؤ شاري بةغدا كَيشةي شايستةي دارايي طةمني جوتياراني هةرَيميان لةطةَل بةرثرساني 
 بةغدا وروذاندبَيت و...

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 ئةطةر ضِري بكةيتةوة زؤر باش دةبَي كاك حاجي.
 ني اغا عمر اغا: بةِرَيز سف

بةرطرييةكي بة ثرؤشيان لة جووتياراني سةرضاوةي دابيناني ناني هةرَيم كردبَيت، بؤية ثَيويستة 
حكومةت نوَينةرَيكي تايبةت بةم كَيشةية ِرةوانةي بةغدا بكات و خؤي بة خاوةني ئةم كَيشةية بزانَيت و 

 بة ئةجنامَيكي كؤتايي بؤ جووتياران ِرابطةيةنَيت.
وةرطرتين بةرهةمي دانةوَيَلةي طةمن و جؤي جووتياراني كوردستان لةاليةن سايلؤكانةوة ِرَيذةكةي  /ضوارةم

(ي 3يةكسان بكرَيت لةطةَل ناوضةكاني ديكةي عرياق و جَيبةجَي كردني ئةم ئةركةش بةو نوَينةري خاَلي )
 ِرابردوو بسثَيردرَيت.

راوجؤرةكان و قِركةري مَيروو و زيان بةخشةكان و ثَينجةم/ دابني كردني ثةيين كيمياوي و دةرمانة جؤ
نةخؤشيية كشتوكاَلييةكان و نةخؤشييةكاني ئاذةَل و ثةلةوةر و هةنط هتد، لةاليةن اليةنة 
ثةيوةنديدارةكاني حكومةتةوة نةك لةاليةن كةرتي تايبةتةوة كة هيض ضاودَيرييةكي ئةوتؤيان لةسةر 

 زؤر بةرهةمهَينة لة هةرَيم دا.ناكرَيت و ئةوةي دةرفةتي بازاِري ِرةش 
شةش/ زانكؤكان و دام و دةزطا ثةيوةنديدارةكان توَيذينةوةي بةردةوام و هةميشةيان هةبَيت لة بواري 
كشتوكاَل و هةماهةنطييان هةبَيت لةطةَل جووتياران دا، ناوة ناوة خول بكةنةوة بؤ جووتياران دواترين و 

كشتوكاَل و هاوضةرخي بطةيةنن بة جووتياران ئةطةر هةر نةبَيت نوَيزين زانست و زانياري سةبارةت بة 
 لة ِرَيطاي تةلةفزيؤنةكان دةتوانن ضةندين كَيشة و طرفيت كشتوكاَل بؤ جووتياران شي بكةنةوة.
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(ي ِرابردوو بكاتة بِريار بؤ ئةمِرؤمان، 1خاَلي حةوتةم/ جَي خؤيةتي ثةرلةماني كوردستان بِرطةي )
نائومَيدي و نيطةراني دا دةذين دةربارةي شايستة داراييةكاني ئاماذة بؤ لة بِرطةي  ضونكة جووتياران لة

 ( ِرابردوو وةكو كوردةواري دةَلَين: بوونةتة ماَلداريكةري ِرةنج بة خةسار.1)
 زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حس

 سة بكةن.، هةوَل بدةن هةندَي ضِرتر قعثمانزؤر سوثاس، كاك 
 كريم سوارة: عثمانبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
بةخَيرهاتين ميوانة بةِرَيزةكان دةكةين، ديارة برادةرةكامنان بةشَيكي باشي خاَلةكاني ئَيمةيان طوت، بةآلم 

ابي ئةوةي كة ماوة طرنطة بيَلَيني ئةوةية ثَيشنياري ئَيمة بؤ حكومةت ياخود بؤ ثةرلةمان ئةوةية بؤ جةن
وةزيري كشتوكاَل طرنطيداني زياتر بة طوندةكان و كؤنكرَيت كردني ئةو جؤطانةي كةوا ئَيستا وَيران بوون 
لةاليةن ِرذَيمةوة و تا ئَيستا بة وَيرانكراوي ماون ثَيويستة نؤذةن بكرَينةوة، بؤ ئةوةي كة بتواندرَيت 

ئةوةش كارَيكي زؤر زةروورة، بةرهةمي باشز بدةن، دةست ثَيكردنةوةي سلفةي كشتوكاَلي كة 
بةخؤش(اَلييةوة ضةند ساَلي ِرابردوو سوودَيكي زؤري لَي وةرطريا بةآلم بةهؤي قةيراني داراييةوة ماوةيةكة 
وةستَيندراوة، هةروةها دةستثَيكردنةوةي تةمليكي زةوي كشتوكاَلي كة ماوةيةكي زؤرة وةستَيندراوة و 

ةيان بؤ كرا، كة كارَيكي زؤر زؤر باش بوو، يةكالكردنةوةي شوَينة بةشَيك لة طوندةكاني كوردستان ئةم كار
طةشتياريةكان كة لةسةر زةوي كشتوكاَلي كراون، كة تا ئَيستاش ئةوة كَيشةيةكة ماوةتةوة ثَيويستة 
وةزارةتي كشتوكاَل بة هةماهةنطي لةطةَل حكومةت و وةزارةتي شارةواني و طةشت و طوزار ئةم بابةتة 

ةوة، هةروةها فراوان كردني سنووري طوندةكان و ضاككردني ِرَيطا و بانةكان بؤ ناو باخةكان كة يةكال بكرَيت
 ئةوةش ثَيمواية كاريطةري زؤري دةبَيت........

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس فايقبةِرَيز د.ِرَيواز 

 ، لةسةر شايستة داراييةكان قسة بكة.عثمانكاك 
 كريم سوارة: عثمانبةِرَيز 

راييةكان من زؤر تةفاصيلم لةسةر نةدا، لةبةر ئةوةي جةنابي كاك عبدالستار باسي كرد، ئةوةي شايستة دا
كة ئةو نووسي ئةوة هي هةموومان بوو، تةنانةت من يةك خاَلم ماوة ئةويش دروستكردني سايلؤي زياتر و 

ت، طرنطيداني زياتر بة مةعاملي زياتر، بؤ ئةوةي بتوانني ئَيمة ئةو بةرهةمانةي كة هةمانة بة فرِيؤ نةضَي
 وةزارةتي كشتوكاَل هاوشاني وةزارةتي سامانة سروشتييةكان، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسيبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 بةَلَي زؤر سوثاس، ليذنةي تايبةةةند، كَيي تر قسةي هةية؟ كاك سيثان، فةرموو.
 بةِرَيز سيثان سامل حسن:     
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 ةمان. بةِرَيز سةرؤكي ثةرل
بابةت دةستنيشان كرنا ظي بابةتَيش بؤ بةرنامةي كار بابةتةكي طةلةك طرنط دةبينم، ضونكة طرَيداي 
ذيانا هةزارةها جووتيارَين هةرَيما كوردستانَي ية، جووتيارَين هةرَيما كوردستانَيت ماوةي حةفت ساَلَين 

طؤ هاتن كرن لةسةر شايستةيَين دارايَين دةربازبووي طةلَي طوتن بوون طةلةك لَيدوان هاتن دا طةلةك طفتو
جووتياران، لَي بةداخةوة لة ماوةي ئةو حةفت ساَلةدا هيض دةرئةجنامةك نةبوو، لةوِرا ئومَيدةوارم دةست 
ثَيشخةريا جووتياران و ليذنا كشتوكاَلَي ثةرلةمانا كوردستانَي بة هاظكاري لةطةَل وةزارةتا كشتوكاَلي بشَيت 

َيك ذ بؤ وان جووتياران كو حةوفت ساَلة ضاوةِرَيي دةرماَلةي خؤيا تايبةت دةكةن ببَيتة ئومَيد بةخش
ضاظةِرَي ظَي ثارة دكةن كو دةما تةسليم كرنا طةمنَي خؤ حةفت ساَلة ضاوةِرَي دةكةن، لةوِرا ئةز وي ض وي 

َينةرايةتيا حكومةتا ِرةنطي دبينم ئةز بة كورتي بَيذم ثز ئةظة بابةتةك سياسية بةِراسيت، لةوِرا طرنطة نو
هةرَيما كوردستانَي لوَير و هةروةسا ليذنةيَين ثةيوةنديدارَين كو طفتوطؤيَي ما بةينا هةرَيم و بةغدا 
ِرؤَلةكي باشز و كاراتر ببينن دظي بابةتيدا، ضونكي نابينم حةتا نوكا ب شَيوةيةكي طشيت ئةظ بابةتة 

تة خاَلةكا سةرةكي بةَلكو هةردةم خاَلةكا الوةكي بوية، لةوِرا كردبيتا خاَلةكا سةرةكيا دانووستاندن دةما ببي
داواكارم ثشيت ئةجنام دانا ظَي ثاَلثشتيةكا مةزنة ذ بؤ ئةظان ثارة و ثارةي جووتياران ببَيتة هاندةرَيكي 
سةرةكي كو ليذنةيةكا باآل بهَيتة ثَيكهينان، هةميش وةزارةتا كشتوكاَل، وةزارةتا بازرطاني دطةل 

ةرايةتيا ليذنا كشتوكاَلي ثةرلةماني كوردستاني كو نوَينةر تَيدا هةبَي دطةل جووتيارةكي كو خودانكار نوَين
بَيت و ضةندي ليذنةيةكا باآل سةردانا بةغدا بكات و اليةني ثةيوةنديدار ذ بؤ ئَيكَي دةرئةجنام بةخؤوة 

اذوويا سةرؤك وةزيرانة ظ بؤ ئةوةي ببينيت، ضونكة ئةمة بةِراسيت بابةتةكا سياسي ية ثَيتظي جارةكيدي و
( ئةظ ثارةية حازرة لةبةر 2014ئةظ ثارة بَيتة دابني كرن، ضونكي وةكو ديارة ئةظ ثارة هةر لة ساآل )

بِريارةكا سةرؤك وةزيرانَي لةو دةمي هاتية ِراطرتن، لةوِرا طرنطة جارةكا دي بِريارةكا سةرؤك وةزيران 
َيتة زبِراندن، لةوِرا داخاز دةكةم ئةو ليذنة بهَيتة ثَيكهينان و هةرضةند ثَيتظي بِريارا سةرؤك وةزيرانة به

 زووتر بَيت ذ بؤ يةكي ئةظ كةسة بطةنةمايف خؤيَين ِرةوا، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس فايقبةِرَيز د.ِرَيواز 

 و.بةَلَي، زؤر سوثاس، ليذنةي تايبةةةند كةسي ترتان قسة دةكةن، كاك هَيرش، فةرمو
 بةِرَيز هَيرش حسن محد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
ديارة زؤربةي هةظاآلمن لة ليذنةي كشتوكاَل زؤربةي خاَلةكانيان خستةِروو، بةآلم ئةوةي ثَيويستة ئاماذةي 

( كة تاوةكو ئَيستا 2016( و )2015( و )2014ثَي بكرَيت بة نيسبةت شايستة داراييةكاني ساآلني )
ةكي زؤري ئةم ثارةية وةرنةطرياوة، جا بة هةر هؤكارَيك بَي اليةني سياسي بَي ياخود بةداخةوة ِرَيذةي

ثةيوةندي بةو خيانةتةوة هةبَي كة لة سايلؤكان دا كراوة، ثَيويستة ضارةسةي جيددي بؤ بدؤزرَيتةوة، من 
 هةنطاوَيك بيَن:ثَيشنيار دةكةم كة ثةرلةماني كوردستان لة ِرَيطةي حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة ضةند 
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يةكةم/ ثَيويستة حكومةتي هةرَيمي كوردستان لة ضوارضَيوةي كفتوطؤكاني لةطةَل بةغدادا لة ِرَيطةي 
شاندي دانوستانكارةوة ثرسي طةمني جووتياران و شايستة داراييةكان يةكاليي بكاتةوة، خةرج كردني ئةم 

 بةغدا دابنرَي، هةروةها حكومةتي هةرَيم بة ثارةية لةاليةن بةغداوة بة خاَلي ئةساسي طفتوطؤكان لةطةَل
زووترين كات كؤبوونةوةيةك ِرَيك خبات لة ِرَيطةي شاندي دانوستانةوة لةطةَل ناوةند، تايبةت بكرَي بة 
ضارةسةر كردني ئةم ثرسة، يةكَيك لة ئةنداماني ليذنةي كشتوكاَل بةشدار بَي لةم كؤبوونةوةيةدا، 

اوةكو دةطةنة ئةجناي كؤتايي و شايستةكان و مافةكانيان وةردةطرنةوة، هةروةها بةردةواميان هةبَي ت
ثَيويستة بؤ ساآلني داهاتوو كَيشةي وةرطرتين طةمني جووتياران ضارةسةر بكرَيت، كة لة ئَيستادا ِرَيذةيةكي 

ي بة زؤر كةم لة هةرَيمي كوردستان وةردةطريَي بة بةراورد بة ناوضةكاني تري عرياق، كة ئةوةش ثةيوةند
( مليار دينار دياري كراوة بؤ 192( تةنها )2019( و )2018موازةنةي عرياقةوة هةية كة لة ساآلني )

كِريين طةمني جووتياراني هةرَيمي كوردستان، كة ئةوةش ِرَيذةيةكي زؤر كةمة، ئَيمة بؤ ئينتاجي هةرَيمي 
رَيمي كوردستان، بؤية ثَيويستة كوردستان كة ساآلنة نزيكةي يةك مليؤنن تةن بةرهةمدةهَينرَيت لة هة

( مليارةوة بؤ 192ئيش لةسةر ئةوة بكرَي كة ئةم ِرَيذةيةي لة بودجةدا دياري كراوة بةرز بكرَيتةوة لة )
( مليار كةمز نةبَي، ئةطةر لةو ِرَيذةية كةمز بَي ناتوانرَي طةمني هةرَيمي 450( بؤ )400نزيكةي لة )

لةاليةن سايلؤكانةوة، هةروةها ثَيويستة حكومةتي هةرَيم و بةِرَيز كوردستان وةكو ثَيويست وةربطريَي 
وةزيري كشتوكاَل و وةزيري بازرطانيش اليةنة ثةيوةنديدارةكان ثالنيان هةبَي بؤ ئةوةي طةمني بةرهةم 
دةهَينرَي لة ناوخؤ سوودي لَي وةربطريَي بة دامةزراندني كارطةي تايبةت و هةروةها سوود وةرطرتن لةو 

ةقاتانةي كة لة طةمن بةرهةم دةهَينرَي، دواي ئةوةي كة ِرَيذةكة زياد بوو لة ثَيويسيت ناوخؤ بدرَي بة موشت
سايلؤكاني عرياق، هةروةها ثَيويستة ناوضةكاني سنووري طةرميان كة زووتر لة كاتي هةرَيم طةمنةكانيان 

دةست بة دروَينة دةكةن، كة ئةوةش (ةوة 15/5ِرادةسيت  سايلؤكان دةكةن، لةبةر ئةوةي ئةوان ساآلنة لة )
وا دةكات طةمنةكانيان تَيك بضَيت و سةنطيشي سووك بَي لة كاتي وةرطرتين لة سايلؤكان، لةبةر ئةوةي لة 

(ةوة طةمن وةردةطريَي لة سايلؤكاني كوردستان، بؤية ثَيويستة ناوضةكاني طةرميان جيابكرَيتةوة 15/6)
رسيارَيكم بؤ بةِرَيز وةزيري كشتوكاَل ئايا هيض ثالنيان هةية بؤ لةبةرواري وةرطرتين طةمن، هةروةها ث

دابةشكردني زةوي بةسةر دةرضوواني كؤلَيذي كشتوكاَل و سوود وةرطرتنيان لة ئةزمووني ضةند ساَلي 
 خوَيندنيان، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس فايقبةِرَيز د.ِرَيواز 

كشتوكاَل و وةزيري بازرطاني، ئةطةر قسةيةكتان هةية بفةرموون، بةَلَي، زؤر سوثاس، بةِرَيزان وةزيري 
 دواتر دةرفةت دةدةين بة بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، فةرموو بةِريز وةزيري كشتوكاَل.

 بةِرَيز بَيطةرد دلشاد تاَلةباني/ وةزيري كشتوكاَل:

 بة ناوي خواي طةورة و ميهرةبان.
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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 ان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان.بةِرَيز
لةبةر ئةوةي  ،زؤر سوثاس بؤ ئةو دةرفةتة، ئةم كؤبوونةوةي ئةمِرؤ كؤبوونةوةيةكي طرنطةبةيانيتان باش، 

كة ئَيمة باس لة شايستة داراييةكاني جووتياراني هةرَيمي كوردستان دةكةين، كة ئَيمة وةكو وةزارةتي 
واية كة جووتياراني هةرَيمي كوردستان حةقَيكي ياسايي و مةشروعي كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاو ثَيمان

خؤيان لةسةر حكومةتي عرياقي فيدراَلة، لة ِراسيت دا من طوَيم لة ِراثؤرتةكاني سةرؤكي ليذنة و ِراثؤرتي 
ئةنداماني ليذنةش طرت كة دةمةوَيت لةسةرةتادا قسة لةسةر بةشَيك لةو ِراثؤرتانة بكةم، دواي ئةوة 

ج و تَيبينيةكاني وةزارةتي كشتوكاَل لةهةمبةر ئةم ثرسة خبةمةِروو، هةروةك هةمووتان دةزانن ئةم سةرن
بابةتة بابةتَيكي بةيةكةوة طرَيدراوة لة نَيوان وةزارةتي كشتوكاَل لةطةَل وةزارةتي بازرطاني هةرَيمي 

ةركةي كة لةسةر شامنانة كوردستان، ئَيمة وةكو وةزارةتي كشتوكاَل خؤمان بة بةرثرس دةزانني ئةو ئ
بةرامبةر بة جووتيارةكامنان لة هةرَيمي كوردستان لة بةرهةم هَيناني يةكَيك لة دانةوَيَلة هةرة طرنطةكان 
كة دةكرَي بَلَيني ئاسايشي خؤراكي هةرَيمي كوردستان و يةكَيكة لة بنةما طرنطةكاني سةلةي خؤراكي لة 

كة ئةويش دانةوَيَلةي طةمنة، ئةم دانةوَيَلةية، ياخود ئةم هةرَيمي كوردستان و تةنانةت لة عرياقيش 
بةرهةمةي جووتياراني هةرَيمي كوردستان تا ئةو كاتة لة زميين صةالحيةتي وةزارةتي كشتوكاَلة تا دةطاتة 
سايلؤكان لة دواي ئةوةي كة طةيشتة سايلؤكان دةكةوَيتة زميين صةالحيةتي وةزارةتي بازرطاني و 

ي كوردستان، بةآلم ئةوة بةو ماناية نية كة وةزارةتي كشتوكاَل خؤي بة مةسئول نةزانَي ثيشةسازي هةرَيم
لةبةردةم ئةم ثرسةدا، ضونكة وةكو وةان ئةوة حةقَيكي ياسايي و مةشروعي جووتياراني ئَيمةية لةبةر 

َيمة لة سةرةتاي ئةوة وةزارةتي كشتوكاَل لةم نَيوةندةدا خؤي بة مةسئول دةزانَي، هةر بؤ ئةم مةبةستةش ئ
دةست بةكاربوومنان لة كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان لةسةرةتاكاني كاركردمنان كة ئَيمة 

( ِراثؤرتَيكي تَير و 8/8/2019( دةست بةكاربووينة، لة )2019لة ناوةِراسيت مانطي حةوت لة ساَلي )
رَيمي كوردستان، بؤ ئةوةي كة لة ضوارضَيوةي تةسةيان لةسةر ئةم بابةتة داوةتة ئةجنومةني وةزيراني هة

دانووستانةكامنان لةطةَل حكومةتي فيدراَلي عرياق كؤمةَلَيك بابةتي طرنط كة ثةيوةنديدارن بة دؤخي 
جووتياراني هةرَيمي كوردستان بة تايبةةةندييةكان و خصوصيةتةكاني هةرَيمي كوردستان، كة بةداخةوة 

طةمن، بةَلكو لة كؤمةَلَيك بواري تردا ئةك كَيشة و طرفتانة كة كةَلةكةبووي  نةك تةنها بؤ بابةتي وةرطرتين
ساآلني ِرابردوون ماونةتةوة، ئَيمة لة ئَيستادا هةنطاوي جيددي و عةمةليمان دةست ثَيكردووة بؤ ئةوةي 

مِرؤ قؤنا  بة قؤنا  لةطةَل حكومةتي فيدراَلي دةست بة ضارةسةر كردنيان بكةين، بةآلم دانيشتين ئة
لةسةر شايستة داراييةكاني جووتيارانة بؤ ئةو سَي ساَلةي كة مايف خؤيانة ئةو ثارةي كة ماويانة وةريان 
بطرن، بة تةئكيد لة زميين دانووستانةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان وةفدي دانووستانكار يةكَيك لة 

وة و ئاراستةي وةفدي دانووستانكارمان خاَلة طرنطةكان كة وةكو وةزارةتي خؤمان تةئكيدمان لةسةر كردؤتة
كردووة و لة ناو كؤبوونةوةي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان دا وةكو وةزارةتي زراعة جةختمان 

(، من 2016-2015-2014لَي كردؤتةوة، برييت بووة لة شايستة داراييةكاني جووتياران بؤ ساَلةكاني )
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ابةتانةي كة ثةيوةنديدارن بةوةي كة هؤكاري دابةزاندني ئاسيت ناضمة ناو تةفاصيل و ناوةِرؤكي ئةو ب
وةرطرتين طةمني جووتياران لةسةر ض بنةمايةك بووة، ضونكة لةوانةية ئةوة كؤمةَلَيك طرفت و كَيشة و 
مةشاكيل دروست بكات، ئةطةر بة ثَيويستيش زاندرا دواتر دةتوانني ِروونكردنةوةي تايبةتي بدةين، بةآلم 

ئةوةندة دةَلَيم لة ِراستيدا حةق نيية ثةرلةمانتاراني بةِريزي هةرَيمي كوردستان و حكومةتي من تةنها 
هةرَيمي كوردستان و هيض كةسَيك لة هةرَيمي كوردستان بضَيتة ذَير باري ئةوةي كة باس لةوة دةكرَيت كة 

وانةية حاَلةت هةبووبَي، طةمنَيكي هاوردةكراو بة تةزوير داخيلي سايلؤكاني هةرَيمي كوردستان كراوة، لة
بةآلم من ناضمة ذَير باري ئةوة وةكو وةزيري كشتوكاَل لة ِراسيت دا موبةريراتي زؤرمان هةية كة دةكرَيت 
ئَيمة لةسةر ئةم بابةتة بؤ ديفاة كردن لة جووتياراني خؤمان و لة حقوقي جووتياراني خؤمان بة 

عةي عرياق و وةزارةتي دارايي عرياق، بؤ ئةوةي كة شَيوازَيكي ياسايي بيخةينة بةردةمي وةزارةتي زرا
بيسةيَينني جوتياراني ئَيمة بة هةمان شَيوةي جووتياراني ناوةِراست و خوارووي عرياق مايف ئةوةيان هةية 
بة بَي هيض جؤرة سانسؤرَيك طةمنةكانيان بةشَيوازَيكي سةربةخؤ و بة فري خبةنة ناو سايلؤكاني حكومةتي 

ةيان لَي وةرطريَي، من دةمةوَي ضةند منونةيةكتان بؤ بهَينمةوة، بةِرَيزان ئةنداماني عرياق و طةمنةك
ثةرلةماني كوردستان، يةعين بةداخةوة زؤر جار ئَيمة صرية و ملمالنَي سياسية ناوخؤييةكاني خؤمان 

ان بطةيةنني، هؤكارَيم بووة بؤ ئةوةي كة لة ِراسيت دا زةرة بة ِرةوتي ذيان و طوزةراني كؤمةآليةتي خؤمش
كة من ئومَيد دةكةم ئةم دانيشتنةي ئةمِرؤ دوور لة هةر جؤرة صرياعَيك، ضونكة ئَيمة كة دانيشتووين 
دَلنيام هةموومان بة هةموو جياوازييةكامنانةوة بؤ بةرذةوةندي طشيت جووتياراني كوردستان و خةَلكي 

ابردوودا بة هؤكاري ئةوةي كة لةوانةية بةشَيك كوردستان لَيرة دانيشتووين، بؤية دةمةوَي ئةوة بَلَيم لة ِر
لة زانياري هةَلة ياخود جؤرَيك لة مةعلومات طةيةندرابَيتة حكومةتي فيدراَلي و لةو نَيوةندةدا لةوانةية 
كةسانَيك بؤ شةخصي خؤيان توانيبيان ِرؤَلي خؤيان ثَي ئيرباز بكةن، بةآلم لة حةقيقةت دا ئةوةي كة 

ازييةكان ئةوةندةي كة ثةيوةنديدارن بة ئةو جؤرة صرياعة سياسيةي كة لةطةَل ئَيمة دةيبينني جياو
هةرَيمي كوردستان دةكرَي لة ِرووي نةتةوةيي و لة ِرووي سياسييةوة لةطةَل هةرَيمي كوردستان دةكرَي، 

اعةي ئةوةندة تايبةةةند نني بةِراسيت لة ناوةِرؤكي ئةو زانيارييانةي كة طةيةندراونةتة وةزارةتي زر
عرياق و وةزارةتي بازرطاني، ضونكة جةنابي سةرؤكي ليذنةي كشتوكاَل هةر بؤ خؤي يةعين من لة بةشَيك 
لة قسةكاني جؤرَيك لة جياوازيم بيين، ئومَيد دةكةم ئةوة ِراست بكرَيتةوة و ئةويش ئةوةية كة جةنابتان 

ةبووبَي بؤ سايلؤكان، بةآلم لة هةمان ئاماذةتان بةوة دا لةوانةية حاَلةتي داخيل كردني طةمني هاوردة ه
كاتيش دا بةِرَيزتان بةِراشكاوي جةختتان لةوة كردةوة كة ئةوة قسةي ئَيمةشة وةكو وةزارةتي كشتوكاَل، 
ئةو طةمنة ثَيش وةرطرتين لةاليةن سايلؤكانةوة فةحو كراوة و موافةقةتي وةزارةتي بازرطاني عرياق و 

ةمني عرياق لةسةر وةرطرتين ئةم طةمنة لة سايلؤكاني هةرَيمي كؤمثانياي طشيت بة بازار كردني ط
كوردستان وةرطرياوة، كةواتة بةشَيوازَيكي ياسايي حكومةتي عرياق ضؤتة ذَير باري وةرطرتين ئةو بِرةي كة 
لة سايلؤكان ثةسند كراوة و ضؤتة ناو خةزَينةي حكومةتي عرياقي فيدراَلي و بةشَيك لة ثارةكةش 
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واتة هيض موبةريرَيك نيية بؤ ئةوةي بوترَي لة ئَيستادا بووترَيت: وةَلال بةشَيك لةو طةمنةي نَيردراوة، كة
كة لة سايلؤكان داخيل كراوة، ئةو طةمنة طةمني هاوردةكراو بووة، ياخود تةزويري تَيدا كراوة، ئةطةر واية 

اق لة هةمان كاتيشدا دواي ضؤن وةزارةتي بازرطاني عرياق و كؤمثانياي طشيت بة بازاِركردني طةمني عري
فةحو كردن ئةو بِرة وةرطرياوة و لة هةمان كاتيش دا بةشَيك لة ثارةكةي صةرف كراوة، كةواتة ئةوة من 
ثَيمواية تؤمةتَيكي بَي بنةماية، ئةوة دةكةوَيتةوة ضوارضَيوةي ئةوةي كة بةهؤي بووني ئةو صرياعة 

ي دا هةبووة لة ِرابردوودا و ناشيشارينةوة لةوانةية سياسييةي كة لة نَيوان هةرَيم و حكومةتي فيدراَل
هةندَي خةلةلي تةكنيكيش هةبووبَي كة من لة ئَيستادا ناضمة سةر تةفاصيلةكةي، بةآلم ئي(تيمالة ئةوانة 
بةشَيك بووبن بؤ ئةوةي كة ئَيمة بةرة بةرة هةنطاو بؤ ئةوة نراوة كة صرياعة سياسييةكة هؤكارَيك بووة 

ةِراسيت حةقي جووتيارةكاني ئَيمة وةكو ثَيويست نةدرَي، بؤية مةفرووزة ئَيمة ثةرلةمان و بؤ ئةوةي كة ب
حكومةتي هةرَيمي كوردستان بةيةكةوة لةم بابةتةدا بةِراسيت هاوكار بني و هاوِرا بني لةسةر ئةوةي كة 

جوهدةكامنان  بةدَلنياييةوة ئَيمةش وةكو وةزارةتي كشتوكاَل لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان هةموو
خستؤتة طةر بؤ ئةوةي بتوانني لةم نَيوةندةدا بتوانني بؤ طةِراندنةوةي شايستة داراييانة كاري خؤمان 
ئةجنام بدةين، ئةوة سةرةِراي ئةوةي كة وةفدي ئَيمة كة وةفدي دانووستانكاري حكومةتي هةرَيمي 

وة لة شايستة داراييةكاني جووتياران، كوردستانة يةكَيك لة خاَلة هةرة طرنطةكاني دانووستاني برييت بو
سةرةِراي ئةوة وةكو وةزارةتيش و هةروةها سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستانيش بة فةرمي نووسراومان 
ئاراستةي وةزارةتي زراعةي عرياق، وةزارةتي تيجارةي عرياقي كردووة بؤ طةِراندنةوةي ئةو شايستة 

ئَيمة وةكو وةزارةتي كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاو لة دوو  داراييانة، من دةمةوَي لَيرةشةوة بيَليم كة
حةفتةي ئايندة بِريارمان داوة كة سةرداني وةزارةتي زراعةي عرياق و سةرضاوةكاني ئاويان بكةين، لة 
هةمان كاتيش دا بامسان كردووة لةطةَل وةزارةتي تيجارة حةةةن نوَينةري ئةوانيشمان لةطةَل بَي، 

تيجارةش دةكةين، وةكو ئةركَيكي فةرمي خؤمان بؤ ئةوةي كة بةِرةمسي داوا لة سةرداني وةزارةتي 
حكومةتي عرياقي فيدراَل بكةين كة ئةم مافة بؤ جووتياراني هةرَيمي كوردستان لة ضوارضَيوةي هةموو 

ي ئةو بِريارة سياسييانةي دةربهَييَن كة لة ِرابردوودا خرابوونة سةر هةرَيمي كوردستان، ئةوة حةقَيك
مةشروعي ئَيمةية وةكو هةرَيمي كوردستان، لة كؤمةَلَيك ِرووي ترةوة كة من دةمةوَي ئاماذةي ثَي بدةم، 
بةشَيك لة ِراثؤرتةكان باس لةوة كرا كة ئةم مافة ثَيويستة حكومةتي هةرَيمي كوردستان 

ن خؤي لة بةرثرسيارَيتييةكةي هةَلبطرَي، بةِرَيزان، من ثَيموانية حكومةتي هةرَيمي كوردستا
بةرثرسيارَييت بدزَيتةوة، بةدَلنياييةوة خؤي نادزَيتةوة، ئَيمة وةكو ئةركي سةرةمي خؤمان وةكو 
وةزارةتَيكي مةعين لة ناو حكومةتي هةرَيمي كوردستان كة وةزارةتي كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاوين 

كِرينةوةي طةمني جووتياران  ثرؤذةيةكي تايبةةةندمان داوةتة حكومةتي هةرَيمي كوردستان سةبارةت بة
لة هةرَيمي كوردستان دا، ئةم ثرؤذةية سَي مانط بةر لة ئَيستا ئَيمة وةكو وةزارةتي كشتوكاَل كارمان لةسةر 
كردووة و ئاراستةي حكومةةان كردووة، بةسوثاسةوة بؤ يةكة بة يةكةي وةزيراني كابينةي نؤيةمي 
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ثةسند كراوة و ليذنةيةك تةشكيل كراوة لة نَيوان وةزارةتة حكومةتي هةرَيمي كوردستان ثرؤذةكةي ئَيمة 
(مان خستؤتة optionثةيوةنديدارةكان لة ضةند ِرؤذي ِرابردوودا ئَيمة كؤبوونةوةكان ئةجنام داوة، سَي )

بةردةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان، هةموومان ئاشناين بة دؤخي دارايي حكومةتي هةرَيمي كوردستان 
كة لة ِرابردوودا بةسةر حكومةتي هةرَيمي كوردستان و ميللةتةكةمان دا هاتووة، كة بة  و بةو قةيرانةي

نيطةرانييةوة لَيي دةِروانني، لة هةمان كاتيش دا بةِراسيت ئَيمة ئَيستا وةكو وةزارةتي كشتوكاَل و 
ري قسةي سةرضاوةكاني ئاو ثالني خؤمان بؤ ئةوةي كة ثرؤذةكةمان بكةوَيتة سةر سكةي خؤي و لة بوا

(مان لةناو ثرؤذةكةمان دا داوةتة حكومةتي optionشةفةهييةوة بكةوَيتة بواري جَيبةجَي كردن، سَي )
 (ةكان بةو جؤرةن:optionهةرَيمي كوردستان، كة )

يةكَيكيان ئةوةية كة حكومةتي هةرَيمي كوردستان بضَيتة ذَير باري كِرينةوة ئةو طةمنةي كة دةمَينَيتةوة  -
طرتين ئةو بةشةي كة عرياق ناتوانَي وةري بطرَي، يان وةري ناطرَي لة جووتياراني هةرَيمي لة دواي وةر

كوردستان حكومةت بضَيتةوة ذَير باري كِرينةوة، لة ضةند قؤناغَيك دا حكومةت وردة وردة كاري لةسةر 
 بكات دواي ئةوة دةتوانَي تةسليمي كةرتي تايبةتي بكات.

- (optionي دووةممان ئةوةية)  كة حكومةت بة نيزامَيكي تايبةت ئَيستا حكومةتي هةرَيمي كوردستان بؤ
خؤي هةم لة ئةجنومةني باآلي ئابووري هةرَيمي كوردستان، هةم لة ئةجنومةني باآلي وةبةرهَيناني 
هةرَيمي كوردستان، هةم لة ئةجنومةني وةزيراني كوردستان كردوويةتة يةكَيك لة ميكانيزمة 

دن، ئةويش هةماهةنطي تةواوة لة نَيوان كةرتي تايبةت و كةرتي طشيت، بؤ ئةوةي سةرةكييةكاني كاركر
بتوانني ئةوةي كة حكومةت ناتوانَي لة ِرووي دابني كردني بودجةوة بؤي، كةرتي تايبةت ببَيتة بةشَيك لة 

انواية بة ثالنةكة بؤ جَيبةجَي كردني، كة ئةوة خواسيت ئَيمةش بووة لة وةزارةتي كشتوكاَل، ضونكة ثَيم
تَيبيين كردمنان لة سةرجةم ئةو سةردانانةي كة كردوومانة، ئةو وةفدانةي كة بينيومانة، بةسةرجندامنان 
لة ِرووي زانسيت و لة ِرووي ياساييةوة لة زؤربةي زؤري وآلتة ثَيشكةوتووةكان كةرتي تايبةت بؤتة بةشَيكي 

ت ناتوانَي تةمويلي بكات، كةرتي تايبةت بة سةرةكي لةطةَل حكومةت بؤ ئةوةي ئةو ثرؤذانةي كة حكومة
(ي دووةممان بووة خستوومانةتة بةردةم optionهةماهةنطي لةطةَل حكومةت دةيكات، بؤية ئةوة )

حكومةت كة يةعين هةم حكومةت، هةم كةرتي تايبةت بةيةكةوة بؤ دةعمي ئينتاجي دانةوَيَلةكةش كة 
، ض لة مةنتوجاتةكاني ديكةيةتي، خبرَيتةوة بازاِر و بؤ دواي ئةوةي وةردةطريَيتةوة، ض لة ئاردي سفرة

 (ي دووةممان بووة.optionئةوةي كة حكومةت بضَيتة ذَير باري دةعم كردني ئةوة )
خاَلي سَيهةممان ئةوةية كة بدرَيتة كةرتي تايبةت، بةآلم ئةو كةرتة بةو ماناية نا كة تةنها كةرتي تايبةت 

ر ئيشرايف حكومةت بَي، بؤ ئةوةي حكومةت بتوانَي دةعمي بكات، بؤ منونة لَيي مةسئول بَي، بةَلكو لة ذَي
باج خستنة سةر ئةو بةرهةمة هاوردانةي كة دَينة بازاِرةكاني هةرَيمي كوردستانةوة، كة بةداخةوة زؤر 
جار قسة لةسةر كواَليت ئةو بةرهةمة هاوردانة دةكرَيت، ئةوة ثةيوةنديداريشة بة ئاسايشي خؤراك لة 

رَيمي كوردستانةوة، ئَيمةش وةكو وةزارةتي كشتوكاَل خؤمان لةم بابةتة بة مةسئول دةزانني، بؤية هة
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داوامان كردووة ئةطةر بدرَيتة كةرتي تايبةتيش بة تةنها دةبَي لة ذَير ئيشراف و ضاودَيري حكومةتي 
وبارة ليذنةكةمان كؤ هةرَيمي كوردستان دا بَي، كة من ثَيمواية لة ئَيستادا و لة حةفتةي ئايندة دو

(ي سةرةكي كة ثةسند كراوة لة optionدةبَيتةوة بؤ ئةوةي ميكانيزمي جَيبةجَي كردنةكة لة دوو )
كؤبوونةوةي ضةند ِرؤذي ِرابردوو دووبارة خبرَيتةوة بةردةمي ليذنةكة بؤ ئةوةي ميكانيزمي جَيبةجَي 

دةبَي لة هةرَيمي كوردستان كة ئاراستة بؤ كردنةكةي دابندرَي، كة من ثَيمواية ئةوة هةنطاوَيكي طرنط 
ئةوةي دةهاوَي كة ببَيتة خاوةني ئابوورييةكي بةهَيزي خؤي لة بواري كةرتي كشتوكاَل دا، من دَلنيام 
ئريادة هةية لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان و لة وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان هةماهةنطي تةواوةتي هةية، 

كة خؤى ئَيمة بتوانني لةسةر ميكانيزمي جَيبةجَي كردني ئةم ثرؤذةية  ئومَيد دةكةم حةفتةي داهاتوو
دةبينَيتةوة لة كرينةوةى طةمنس جوتياران بةو ميكانيزمانةى كة بامسان كرد بضَيتة بوارى 

لة ئايندةدا ئَيمة بتوانني لة ئايندةَيكس نزيكدا ئةم دةرطاية بةرووى جوتيارانس خؤمان  ،جَيبةجَيكردنةوة و
وابزامن لة بةشس سةرةوةى هؤَلةكة  ،ةين، كة من لَيرةوة دةمةوَى بةخَيرهاتنس نوَينةرةكانيان بكةموةاَل ك

حزوريان هةية، خاَلَيكس ديكة كة من دةمةوَى وةكو وةزيرى كشتوكاَل تةئكيدى لَيبكةمةوة لةبةر دةمس 
ةم كابينةيةدا لةراستيدا هةمووتانةو وةكو ثةرلةمانس كوردستان، ئَيمة لة سةةرةتاى دةست بةكاربوونس ئ

ثالنس وةبةرهَينانس خؤمان داوةتة حكومةتس هةرَيمس كوردستان، ضونكة ثَيمان واية يةكَيك لة طرفتة 
هةرة طةورةكانس كشتوكاَل لة هةرَيمس كوردستان دا راستة لة هةندَى لة مةومسةكانس ساَلدا ئَيمة ئينتاجس 

َيك لة طرفتة طةورةكامنان لةسةر مةسةلةى بةبازار كردنس ئةو بةروبوومة نَيوخؤييةكامنان زؤرة، بةاَلم يةك
بةرهةمة نَيوخؤييانةية، بؤ ئةو مةبةستة ئَيمة دةمانةوَى لة راستيدا دووبارة لة ثالنس وةبةرهَينانس 
خؤمان طرينطس بدةين بة ثيشةسازى و كشتوكاَلس و خؤراكس لة هةرَيمس كوردستان بةثَيس جياوازى بةثَيس 

اوضةكان و، بؤ ئةو مةبةستةش ئَيمة داواى نةخشةى زراعس هةرَيمس كوردستامنان لة خصوصيةتس ن
بةِرَيوةبةرايةتييةكانس خؤمان كردووة وة ئَيستا كة بةِرَيوةبةرى طشتس ثالندانان لَيرة لةطةَلم حزورى 

مانةوَى هةية، ئَيستا ئَيمة سةرقاَلس ئامادةكردنس نةخشةى زراعس ناوضةكانس هةرَيمس كوردستانني دة
تايبةةةندى خصوصيةتس زراعس لةناوضةكانس هةرَيمس كوردستان خبةينة بةردةمس خةَلكس كوردستان 
لةبةر دةمس موستةمسرين و وةبةرهَينةرانس ناوخؤيس بيانس، بؤ ئةوةى بةرضاويان روون بَس كة هةرَيمس 

ة وة سةرضاوةى ئاوى زؤر كوردستان خاوةنس خاكَيكس زؤر بة ثيتة وة كةش و هةواَيكس زؤر لةبارى هةي
بامشان هةية وة لةهةمان كاتيشدا دةستس كارى ناوخؤيس زؤر بامشان هةية كة دةتوانني ئَيمة لة هةرَيمس 

 كوردستان دا سوودى لَيببينني و، لةو نَيوةندةشدا ئةوةى دةمةوَى لةبةر دةمس ثةرلةمانس بةِرَيز راي

ة بزانن كة كارةكانس ئَيمة لة رابردوودا ضؤن بووة لة بؤ ئةوةى خةَلكس كوردستانيش لة نزيكةو بطةَينم
ماوةى ضةند مانطس رابردوو كة تةنها شةش مانطَيكة، ئةويش ئةوةية ئَيمة كؤمةَلَيك ثرؤذةى زؤر 

هةرَيمس كوردستان لةسةر رةخساندنس دةرفةتس كار وة هةىل كار بؤ   طرينطمان داوةتة ئةجنومةنس شوراى
 ثةميانطاكان و ئامادةييةكان وة لةهةمان كاتيشدا ظَيرتةرنةرى كؤلَيذ و ثةميانطا دةرضوانس كؤلَيذى كشتوكاَل
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و ئامادةييةكان، بؤ ئةوةى بتوانني هةىل كاريان بؤ بدؤزينةوة، كؤمةَلَيك ميكانيزممان داناوة كة دةمةوَيت 
يندةَيكس نزيكدا دَيتة لةبةر دةمس جةنابتاندا ئاشكراى بكةم ئةويش ئةوةية يةكَيك لة ثرؤذةكامنان كة لة ئا

بةردةمس ثةرلةمانس بةِرَيزى كوردستان، ئومَيد دةكةم كة لَيرةدا هةردوو المان بة هاوكارى يةكزى 
ثةسندى بكةين ئةويش ئةوةية كة هةموو ئةو دةرضوانة ثَيويستة لة كةرتس تايبةت لة ئةوانةى كة لة 

َس لةكاتس تايبةتدا، ئَيمة لة ثرؤذة كةرتس طشتيدان نةيانتوانيوة ضانسس كاركردنيان بؤ برةخس
كشتوكاَلييةكان دةرفةتس كاركردنيان بؤ دةرةخسَيينني وة هةر كةسَيك كة لة دوو شوَين كار دةكا، بؤ منونة 
كةسَيك فةرمانبةرة لة حكومةت، بةاَلم لة كةرتس تايبةتيش مووضةى هةية، ياخود كارَيكس تر دةكا، ئَيمة 

كخةينةوة هةر كةسَيك بؤى هةية يةك جار موستةفيد بَس وة لة سندوقَيكس بة ياسا دةمانةوَى ئةمة رَي
خانةنشينيدا كة تايبةت دةبسََ بة دةرضوانس كؤلَيذى كشتوكاَل و ظَيرتةرنةرى و ئامادةيس و ثةميانطاكان ئةم 

ضةى سندوقة تةرخان دةكرَى لة ذَير ئيشرافس حكومةتس هةرَيمس كوردستان بؤ طةرانةوةى بةشَيك لةو موو
كة وةرى دةطرن هةر وةكو فةرمانبةرانس حكومةت، بؤ ئةوةى حقوقس ئايندةيان مةحفوز بَس وة بتوانني 
ئَيمة لةو سؤنطةيةوة هانس خةَلك بدةين بؤ ئةوةى كة رَيذةى وةرطرتن لة كؤلَيذةكانس كشتوكاَل و 

ستس ثةرةثَيدانس كةرتس ظَيرتةرنةرى زياتر بَي وة لة هةمان كاتيشدا دةرفةتس كارمان كة رةخساند خوا
كشتوكاَل بة هةموو سَيكتةرةكانيةوة زياتر دةبَس، بؤية ئومَيد دةكةم ثةرلةمانس كوردستان لةم سؤنطةيةوة 
لةطةَل ئَيمةدا هاوكار بَس وة سةبارةت بة شايستة داراييةكان منيش لة كؤتايس قسةكامندا وة دواتر دةرفةت 

كراوة  لةو زمة جواب بدةينةوة، من دةمةوَى ئةوة بَلَيم بة تةئكيد  جَيدَيَلم ئةطةر ثرسيارَيك رووبةروومان
وةزراةتس كشتوكاَل و سةرضاوةكانس ئاو جةخت دةكاتةوة لةسةر ئةوةى كة ئَيمة دةبَيت ثشكس هةرَيمس 
كوردستان ئةو بووجةيةى كة تةرخان كراوة بؤ هةرَيمس كوردستان بؤ كِرينةوةى كةرتس جوتياران، جةخت 

لةسةردانةكةمشان لةطةَل وةزارةتس دارايس وة لةطةَل وةزارةتس زراعة وة لةطةَل سةرؤكايةتس  دةكةينةوة
كؤمار وة لةطةَل فراكسيؤنة كوردستانييةكان، من لَيرةوة دةمةوَى سوثاسس ئةوانيش بكةم ضونكة ئَيمة 

ئةوةى بة  طروثَيكس هةماهةنطيمان دروست كردووة لةطةَل فراكسيؤنة كوردستانييةكانس عرياق، بؤ
بةردةوامس ئاطامان لةيةكز بَس ض لةو ثرؤذة ياسايانةى دةضَيتةوة ثةرلةمانس عرياق بؤ ئةوةى كة 
خصوصيةتس هةرَيمس كوردستان لةبةر ضاو بطريَى، كة بة داخةوة لة رابردوودا ئةمة نةبووة وة لة هةمان 

لةمانس عرياقدا، ضونكة ئَيمة دواتر لة كاتيشدا لةو ثرؤذة ياسايانةى كة ئَيستا ثةسةند دةكرَين لةناو ثةر
بةشَيك لةم ثرؤذة ياسايانة مةحكوم دةبني بة جَيبةجَيكردنس تةعليماتةكانس يان بةهؤى ئةوةى كة ئَيمة 
منافزى حدوودميان ئَيستا يةكة، جطة لةوة ئَيمة ئةطةر لةبوارى دياريكردنس رَيذةى يان بةرز كردنةوةى 

وة نةمان توانس هةدةفس خؤمان بثَيكني لة راستيدا ئَيمة داوا دةكةين كة رَيذةى ئةو بووجةيةى دياربيكرا
كةشفس سايلؤكان بكرَيت بؤ رَيذةى وةرطرتن من لَيرة دةمةوَى ئاماذة بة شتَيك بدةم بةِرَيزان ئَيستا بؤ 
 منونة هةر ضةندة لة اختصاصس براى بةِرَيزم كاك )كمال(ة، بةاَلم وةكو مةعلومان دة ةمة بةردةمس

جةنابتان ئةويش ئةوةية ئَيمة تةليناتس وةزارةتس زراعة لة بةشَيك لة ساَلةكان بةجؤرَيك ضؤتة 
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حكومةتس عرياق، بةاَلم رَيذةى وةرطرتنةكة لة زمنس ئةو تةلينانةى كة وةزارةتس زراعة ناردوويةتس 
تنس تاقة سايلؤكة دياركراو كةمز بووة، بةاَلم لةبةشَيك لة سايلؤكانس عرياق بؤ منونة رَيذةى ئاستس وةرطر

بووة لةسةرووى ئةو تاقةوة وةرى طرتووة، هؤكار ضيية حكومةتس عرياقس لةرابردوودا لةم سايلؤية كة 
دةكةوَيتة ناوةراستس عرياق نةيوتووة ئةو رَيذة زيادة بؤ دَيتة ناو سايلؤكةتانةوة، بةاَلم لة هةرَيمس 

ة دراوة وةرطرياوة، بةاَلم لة ئَيستادا طرفت بؤ جوتيارانس كوردستان لة رَيذةَيكس كةمز لةو تةلينةى ك
خؤمان دروست دةكا، بؤية ئَيمة داوامان كردووة كة كةشفَيكس راستطؤيانة بكرَى بؤ رَيذةى وةرطرتنس 
سايلؤكان لة سةرجةم سايلؤكانس عرياق وة لة هةمان كاتيشدا سةراحةت ئَيمة دةمانةوَى بؤ ئةوةى كة 

ئَيمة ثارَيزراو بَس مةس(س جةوى بكرَى بؤ رووبةر داضَينراو لةسةر ئةو بنةماية  حةقس جووتيارةكانس
هةرَيمس كوردستان دةتوانَس رَيذةى ئةو طةمنة بة وازحس داخلس سايلؤكان بكا بة شَيوازَيكس سةربةخؤ، بؤ 

هةموو ئةو ئةوةى كة جوتيارانس ئَيمةش وةكو جوتيارانس ناوضةكانس ترى عرياق بتوانن موستةفيد بن لة 
 شتانةى ثةيوةنديدارة بة ماندووبوونيان وة بة بةرهةمةكانيان، زؤر سوثاس.     

 :        ن/ سةرؤكس ثةرلةمانحس فايقواز بةِرَيز د.رَي
 زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز وةزيرى كشتوكاَل دةستت خؤش بَس، فةرموون بةِرَيز وةزيرى بازرطانس.  

 ى بازرطانس و ثيشةسازي:بةرَيز كمال مسلم سعيد قرني/ وةزير
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

كةةة  نةةةى  ئةةةم بةِرَيزا بةةةِرَيزةكان،  لةةةمانتارة  لةةةمان و ثةر سةةةرؤكايةتس ثةر سةةتةى  طةةةورة، دة خةةواى  بةةةناوى 
كةةة  ،خوشكس بةِرَيزم )بَيطةر( خان سةةيارانةى  ئةةةو ثر هةةةموو  بةةارةى  كةةرد دةر سةةةيان  ئةو بةِرَيزانةى تر كة ق

ئةةةو ثةرلةمانتارة بةِرَيز يةةة  مةةان وا مةةة ثَي كةةرد، ئَي بةةاس  كةةةيان  بةةةى بابةتة بةةةن زؤر نةةديان، تةقري ةكان ورووذا
خةةةَلكس  بةةة  بةةةر  سةةس و بةرام خةةراث سيا بابةتة هيض بابةتَيكس قانوونس نيية بابةتَيكس ياسايية وة بِرياريكس 

لةسةر نيية، لةبةر كوردستان بة تايبةتيش بة جوتيارة بةِرَيزةكان بِريار دراوة كة هيض سةنةدَيكس قانوونس 
ئةوة ئةو هةجنةتةى كة ئةوان باسس دةكةن طواية بِرى طةمنس زياتر لةوة تةسليم كراوة يان طةمنةكة خراث 
ئةةةو  لةةَيني  كةةة ب ئةةةوةى  سةةةر  مةةة  ئةةةوةى بَي ثةةَيش  تةةةش  ئةةةم بابة بةةؤ  سةةتييةوة،  لةةة را نةةةش دوورن  بةةووة ئةوا

هةةةرَيمس داتايانةى باس لة راستس يان ناراستس هةجنةتةكانس ئةوان  دةكا، ثَيم باشة ئةوة بَلَيم كة حكومةتس 
كوردستان اليةنة ثةيوةنديدارةكان بة هيض شَيوةَيك بَلَيني درَيخيان نةكردووة لةو بابةتة، بةِرَيزان سةرؤكس 
خةةةَلكس  نةةديك  بةةةِرَيزةكان وة هة هةرَيم سةرؤكس حكومةتس هةرَيم وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان ثةرلةمانتارة 

بةةةردةوام لةسةر ئاست بةةة  بةةوو  قةةديم كرد س شةخصس وةك ئةو فةالحة بةِرَيزانةى كة ضوون لةوَى داوايان تة
لةسةر ئةو كةيسة ئيشيان كردووة وة وةفدى دانووسكارى هةرَيمس كوردستانيش لةطةَل بةغدا ئةوانةيان بة 

يةةارة ئةةةو بِر كةةة  هةةدى(  بةةدل م كةةة بةردةوام ورووذاندووة داوايان كردووة لة بةِرَيز )عادل ع بةةةِرَيز)عبادى(  ى 
سةةتان،  خةةةَلكس كورد بةةةر  (ةةف(ة و بةرام قةةانوونس )جم يةةارَيكس نا ضةةونكة بِر ثَيشز داويةتس هةَليبوةشَينَيتةوة، 

لةةة ) سةةازى  طةةانس و ثيشة تةةس بازر لةةة وةزارة مةةة  لةةة )15/7ئَي بةةووين  بةةةكار  سةةت  سةةراوَيكمان 25/7( دة ( نوو
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بةةة كردووة ئةو بابةتةمان بة تةواوى تَيدا روون كردؤتةو بةةةر  يةةارةى بةرام ئةةةو بِر حةةةقس  ة لةسةر ئةوةى نا
كةةة  تةةةوة  ئةةةوةمان روون كردؤ يةَةدا  كةةان وة لةو بةةة جوتيارة بةةةر  بةةةتس بةرام سةةتان دراوة، بةتاي خةةةَلكس كورد
طةةرن  كةةة وةرى دة نةةيني  وةرطرتنس ئةو بِرة طةمنة بِرةكةى هةر ضةندَيك بَس موةزةفينس هةرَيمس كوردستان 

بةةة نوَينةرى بةِرَيوةبةرايةت س طشتس بة بازاركردنس دانةوَيَلةى حكومةتس عرياق  تَيداية، بة بِريارى ئةوان و 
لةةة  تةةةوة ض  لةةة رووى كةمية طةةرن ض  منةةة وةرب ئةةةو طة كةةة  سةةئولن  يةَةوةى مة ئةةةوان ل ئاطادارى ئةوان وةردةطريَى 

خةةو بةةةثَيس  ئةةةوة  يةةةوة،  ثةةس و ئةوانة لةةة رووى خرا كةةرطااهرووى نةوعيةتس ئةو طةمنةش  سةةويقس دة َى كةةس تة
كةةة  ئةةةوةى  سةةةر  كةةةى لة سةةةر جؤرة سااَلنة دةدرَى وةكو باسم كرد ئةطةر بةغدا نارازى بَس لةسةر بِرةكةى لة
كةةة  سةةتان  يةةارانس كورد نةةةك جوت سةةتان وة  هةةةرَيمس كورد نةةةك  سةةئولن،  يةَةس مة ئةةةوان ل ئةةةوة  ثةةة  طةمنةكة خرا

بةةِرة طة ئةةةو  هةةاتووة  كةةةيان دا  لةةة بِريارة كةةو  سةةتان ئةطةر باس لةسةر ئةوة بكةين وة هةةةرَيمس كورد لةةة  منةةةى 
سةةااَلنةى ) ئةةةو  بةةةتس  بةةة تاي كةةراوة،  يةةارى  بةةؤى د سةةس 2016، 2015، 2014وةرطرياوة زياترة لةو بِرةى  ( با

يةةة  لةةةالى ئَيمة دةكا ئةوةشيان هةر زؤر دوورة لة راستييةوة، ضونكة بةثَيس ئةو داتا راست و دروستانةى كة 
ضةةةند  لةةة )تةسليم بة بةغدا كراوة، هةر بة منونة  لةَةَيني  ثةةَس دة هةةةولَيرتان  شةةارى  يةةةكس  بةةِرى 2014مهيم  )

كةةرَى وةرى  سةةليم ب هةةةولَير  تة لةةة  كةةردووة  سةةةر  تةلني كراوى طةمن بةثَيس ئةوةى كة بةغدا موافةقةى لة
ضةةوار  شةةتاو  سةةةد و هة ضةةس دوو  بةةووة كة بطرن سايلؤكان لة هةولَير حةفت سةد و ثةجنا و شةش هةزار تةن 

حةةةفتا و 2015وة، لة )هةزار تةنس تةسليم كرا سةةةد و  ( هةشت سةد و حةفت هةزار تةن بووة كةضس دوو 
( شةش سةد و يةك هةزار ئةوةندة تةنة بووة، كةضس دوو سةد و 2016دوو هةزار تةن تةسليم كراوة، لة )

لة  حةفتا و ضوار هةزار تةن تةسليم كراوة، يةعنس بة هيض شَيوةَيك ئةو بابةتة راست نيية كة بَلَيني زياتر
كةةردووة  سةةليميان  يةةان دراوة تة يةةاتر ثَي بةةِرةى ز ئةةةو  حةدى خؤيان تةسليم كردووة وةك ئةوةى ئةوان دةَلَين 
هةةةرَيم  مةةةتس  مةةة وة حكو سةةتة ئَي دةبَس بة سعرى تيجارى غةير مةدعون حيساب بكرَى، ئةوة بِريارَيكة ثَيوي

ئةةةو بة طشتس هةموو ئةوانة وة ئةوةمان لةبةر دةستة و ئةوانةمشان تةقدي شةةَيوةَيك  هةةيض  م كردووة كة بة 
بةةةرَيز  بِريارة راست نيية، بِريارَيكس سياسية بؤية داواش لة بةِرَيز )عادل عبدل هدى( بكةين ئةو بِريارةى  
)حيدر عبادى( دةرى كردووة دةبَيت هةوَلوةشَيتةوة هيض سةنةدَيكس قانوونس نييية، هةندَيك بةِرَيز باسيان 

يةةداوة لةوة كرد كة تةجاوزات لة شةةةية روو ئةةةو كَي شةةيان  ،سايلؤكان هةبووة، لةبةر ئةوة  يةةة ئةوة ثةةَيم وا مةةن 
كةةَس  بةةةاَلم  هةةةبووة،  تةةةجاوزات  نةةةبس  يةَةدا  حةدمةت تةجاوزات لة هيض شوَينَيك نيية بَلَيني هيض تةجاوزى ت

تةةةجاوزى طةةةر  يةةة، ئة سةةةاَلتَيكس هة يةَةدا  تةجاوزى كردووة خؤ دةبَس فةالحس قوربةسةر ضس بكا لةوَى ض دة ت
كرابَس ئةو ناتوانَس زياتر لة ثَيويستس خؤى تةسليم بكا، ئةوةى كة ئَيمة مةبةستمانة بة هيض شَيوةَيك ئَيمة 
بةةةردةوام  تةةة بة ئةةة بابة وةكو وةزارةتس بازرطانس و ثيشةسازى لةسةر ئةو بابةتة كةمتةرخةم نني وة لةسةر 

كةةردووة وة لةطةَل حكومةتس عرياقس وة لة رَيطاى سةرؤكايةتس ئةجنوم بةةاس  ةنس وةزيرانيش ئةو بابةتةمان 
بةةةِرَيز  بةةوون  لةَةدا  بةةةِرَيزيش لةطة نةةدَيك  كةةة هة من خؤم شةخصيش هةم بة تةلةفؤن وة لة موناسةبةَيكيش 
وةزيرى جتارى عرياق ئةو بابةتةم لةطةَل باس كردووة خةَلكَيكيشمان راسثاردووة بؤ ئةوةى جارَيكس تر بةو 
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يةةان بِريارةدا دابضنةوة بةثَي س ئةو بةَلطانةى  لةبةر دةسس ئَيمةدا، بؤ ئةوةى جوتيارانس ئَيمة حةقةكانس خؤ
نةةس  كةةرد وةرطرت سةةس  خةةان با وةرطرتووة شايستة داراييةكانس خؤيان وةرطرتووة، بةطشتيش ئةوةى )بَيطةرد( 

يةةة  كةةاريكس نارةوا هةةةر  شةةيان  كةةرَى، ئةوة يةةارى ب بةةؤ د كةةةى  كةةة بِرة طةةةر طةمن لة هةرَيمس كوردستان بةوةى  ئة
لةةة  عةةرياق  تةةرى  ظااهبكرَى، ضونكة لة بةشةكانس  سةةايلؤيةكان حماف نةةاكرَى  يةةارى  بةةِرة د ئةةةو  عةةرياق  تةةرى  كةةانس 

طةةةَل حمافظههةرضةندى طةمن لةو  كةةةين لة ئةةةوة ب سةةةر  كةةار لة بةةَس  مةةة دة يةةة ئَي ية هةية لَييان وةردةطرن، بؤ
مةةة خوشكة بةِرَيزم، ضونكة بابةتس ديارى كردنس بِرى طةمنةكة زياتر ثةيو شةةتوكاَلس ئَي تةةس ك بةةة وةزارة ةستة 

تةةة شةةتوكاَل و  تةةس ك طةةةَل وةزارة طااىلة لةَةةى  خطي هةةةمان مامة طةةرين  ئةةةوة داب سةةةر  ثةةَس لة مةةة  بةةَس ئَي غةةدا دة بة
طةةرن  ئةةةوان وةرى ب بةةَس ئ بةةَس دة ضةةةندَيك  هةةةر  شارةكانس ترى عرياق لةطةَل كوردستاندا بكرَي بِرى طةمنةكة 

لةةة يان ئةوةتا هس وانيش دةبَس تةحديد بكرَى يةةةكَيك  تةةة  تةةة بكرَي ئةةةو بابة ، بةِرَيزَيك باسس ئةوةى كرد كة 
هةةيض  كةةة  كةةردووة وة بابةتَي بِرطةكانس دانوساندن وةكو باسم كرد لة ثَيشز وةفدى مفاوزى ئَيمة ئةوةى باس 
يةةاد  لةةة  يةةة  ئةةةو بِرطة بةةَس  يةَةدا   كةسَيك كة سةردانس بةغدا بكات، يةكَيك لة بِرطةكانس ئةطةر شتَيكس تريشس ت
بةةةِرَيز  كةةرا  سةةايلؤ  سةةتكردنس  لةةة درو نةضووة كردوويةتيية بةشَيك لة طفتوطؤكانس خؤى لةطةَل بةغدا، باس 

هةةةرَيمس عثمان ثةرلةمانتار كاك ) لةةة  سةةتا  سَيدةرى( باسة ئةوةى كرد كة سايلؤ زياتر دروست بكرَى ئَيمة ئَي
هةةة لةةة كوردستان سَس سايلؤى نوَيمان لة ذَير دروستكردنداية، ثَيم واية  بةةن وة  تةةةواو دة نةةة  لةةةو هاوي موويان 

ئةةةوانيش  شةةبةختانة  كةةرَى وة خؤ سةةت ب تةةر درو سةةايلؤى  يةَةنج  ثالنس ضوار ساَلةى خؤمشاندا داوامان كردووة ث
طةةةر  يةةة ئة ئةةةو رَيذة كةةرَى  سةةت دة هةةاتوو درو سةةاَلس دا موافةقةيان لةسةر كراوة ئةو ثَينج سايلؤيةش لة ضوار 

هةةةرَيمس هةموو ئةو سايلؤيانةى دامان ناوة در لةةة  كةةة  لةةةتَيك  نةةة حا وست بكرَى وة ئةوانةى كة هةشن دةطةي
مةةان  ئةةس خؤ كوردستان دةتوانني زياتر لة هةشت سةد هةزار تةن طةمن خةزن بكةين وة بتوانني ئةمنس غيزا
خةةان  طةةةر(  بةةةِرَيز )بَي شةةكس  بةةة خو يةَةرةش  يةةة ل شةةتَيك هة لة رووى طةمنةوة دابني بكةين، بابةتس ئةوةش كة 

خةةودةَلَيم كة  شةةة  يةةة با ثةةَيم وا مةةن  ئةةةوةى طااهطةمن لة هةرَيمس كوردستان بةَلَس زؤر زيادة،  بةةؤ  نةةَيني  يةَةك داب
سةةتاندا  هةةةرَيمس كورد لةةة  كةةة  تةةر  مةةةكانس  كةةةن بةروبو طةةةمن نة ضةةاندنس  لةةة  فةالحةكان هان بدةن تةنها روو 

يةةة، كةةارَيكس زؤر زةروري ئةةةوة  عةةيش  مةةةكانس زرا نةةس بةرهة جةةؤر كرد يةةة جؤراو سةةتيمان ثَي مةةة  ثَيوي ضةةونكة ئَي
يةةادة  مةةان ز شةةس خؤ لةةة بة يةةادة   مةةان ز سةةتاندا لَي لةةة كورد ئةوةى هةموو اليةك دةيزانن ئةوةى كة ئَيستا ئَيمة 
تةنها طةمن و جؤ و ئةوانةية بابةتةكانس ترى خؤراكس هةموويان نةقصمان هةية، لةبةر ئةوةى ثَيويستة بؤ 

بةةازا هةةةبَس و  لةةة ئةوةى توشس ئةو حالةتةش نةبن كة زياديان  شةةَيوازى  ئةةةوةش  نةةةبَس  شةةس  سةةةرف كردني رى 
لةةة  مةةة  نةةةوة، ئَي بةةؤ ببيني جؤراو جؤر كردنس بةرهةمس دانةوَيلة دةتوانني لةوةشيان بةشَيوةيةك ضارةسةرى 
يةةدمان  مةةة تةئك طةةانس ئَي فةةدى بازر مةةة وة وةزارةتس بازرطانس هةر وةفدَيك هةر قونصوليةَيك قابيليةتة الى ئَي

مةةان لةسةر ئةوة كردؤتةوة كة بة تةةةوة وا لةةة رووى نةوعية ضةةاكن  بةةةروبوومس  سةةتان  رووبومس هةرَيمس كورد
طةةةَينني وة  ثةةَي راب سةةتانيان  هةةةرَيمس كورد نةةةى  ئةةةم بةروبووما كردووة كة بةشَيوةَيك بازارى سا  كردنةوةى 
لةةةوةش  طةةة  مةةة ج يةةان، ئَي تةةةكانس خؤ بةةؤ واَل بةةةن  سةةتان ب هةةةرَيمس كورد بةةةروبومس  ئةةةوةى  بةةؤ  هانيان بدةين، 
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هةةةموو داوا لةةة  مةةان  مان كردووة وة بةرنامةمان هةية بؤ مةسةلةى سناعةى غيزائس ثيشةسازى خؤراكس داوا
يةةا عالةمي شةةن كؤمثان مةةة دادةني ةكان يةةئةو كؤمثانيايانة كردووة كس زؤر جار دَين لة ئَيمة دةثرسن لةطةَل ئَي

ثةةَيش وة قونصولةكان دَين الى ئَيمة دادةنيشن دةَلَين ئَيوة ض شتَيكتان، ثَيوي كةةةم  جةةةى ية بةةة دةرة مةةن  سةةتة 
هةةةرَيمس  نةةة  خةةؤراكس بَين سةةازى  مةةةوادى ثيشة سةةتكردنس  نةةةى درو طةةة و كارخا هةموو شتَيك ثَييان دةَلني كار
هةةةموو  لةةة  نةةةمان  خةةامس ئةوا مةةاددةى  سةةةرةتايس ئ مةةاددةى  كةةدا  لةةة كاتَي صةةمان زؤرة وة  لةةةوة نةق سةةتان  كورد

نةةابَس كوردستان زؤرة دةتوانني ئةطةر ئةو كارخانانة بَي بةةةوة  سةةتمان  نينة كوردستان داميةزرَينني ضيز ثَيوي
هةةةبَس  سةةيارَيكيش  طةةةر ثر كةةةم ئة سةةتان دة ئةو بةروبوومانة لة دةرةوةى هةرَيمس كوردستان بَينني، من سوثا

 ثَيويستس بة جواب دانةوة هةبَس ئَيمة حازرين، سوثاس.
 

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:        حس فايقواز بةِرَيز د.رَي
تةةةوةرى  زؤر ضةةَيوةى  لةةة ضوار سةةتا  لةةةمان ئَي نةةدامانس ثةر بةةةِرَيزان ئة طةةانس،  يةةرى بازر بةةةِرَيز وةز بةةؤ  سةةوثاس 

نةةدامَيكس  هةةةر ئة سةةتان  هةةةرَيمس كورد يةةارانس  يةةةكانس جوت سةةتة داراي نةةس شاي باسةكة خستنة روو طفتوطؤ كرد
خةةؤى بن نةةاوى  فةةةرموَى  بةةا ب كةةا  سةةة ب ضةةَيوةية ق لةةةو ضوار يةةةوَى  لةةةمان دة تةةؤ بةِرَيزى ثةر ضةةيا(،  كةةاك ) سةةَس،  و

 فةرموو تا ناوةكان دةنوسرَى.  
 بةرَيز ضيا محيد شريف:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
( بةر َيز وةزيرا كاك )كمال( وةزيري بازرطانَي ئيشارةت ثَيدا كة جوتيار بة قوربةسةر ناظربد، ئةز 54ماددا )

كةةة  ، هيظي دارمسةرة بؤ بازرطانا كةمةك نا شرينةبَيذم ئةظ قوربة لة ناظ ثرؤتؤكؤال بَيتة البردن، هةروةصا 
سةةةرن،  نةةة قوربة سةةتاني و  هةةةرَيمي كورد بةةؤ  طةةا  ئةةابوري طرن يةَةي  نةةة، جه مةةة هة جوتيار رَيزةكا تايبةت لة ناظ 

 سوثاس.
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:   واز فايق حسبةِرَيز د.رَي

بةةو ضةةوو  بةةري  بةةةِرَيزَيكمان  هةةةر  مةةةوة  كةةان ئةخوَين كةةاك سوثاس، بةِرَيزان ناوة شةةريكؤ(،  لةةدين(، )د. حمةةس ا و )د.
بةةاس(، )د. كةةاك )ع خةةان،  ضةةنار(  خةةان، )سةر لةةز(  مةةم(، )ه كةةاك ) سةةريوان(،  كةةاك ) بةةوبكر(،  مااان)ا كةةاك عث  )

شةةَيخ  كةةاك ) صةةر(،  مةةةال ظاااهر)شاخةوان(، كاك )رزطار(، )شريين( خان، )طلستان( خان، كاك )مةال نا كةةاك )  ،)
خةةان، جيهاد(، )د.زيدان(، )لنجة( خان، كاك )زانا(،  طةةوليزار(  شةةةوا(، ) كةةاك )ثَي يةةذ(،  خةةان، )د.طالو )طولستان( 

لةةدين(،  حمةةس ا كةةاوة(. )د. كةةاك ) يةةس(  مةةةال و كةةاك ) بةةاثري(،  كةةاك ) خةةان،  سةةن(  كاك )اوميد(، كاك )بةَلَين(، )سو
 فةرموون.

 بةرَيز حمس الدين حسن يوسف:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
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هةةةر يةةارانس  يةةةكانس جوت سةةتة داراي بةةة شاي بةةووم سةةةبارةت  نةةةش  نةةدامس ليذ تةةةش ئة ئةةةو كا سةةتان،  َيمس كورد
سةردانس بةغدامان كرد، بةِريز بةِرَيوةبةرى طشتس ثالن دانانيش لةطةَلمان بوو سةردانس كؤمةَلَيك شوَينمان 
بةةة  يةةة  ئةةةو ثارة قةةة وة  طةةانس عريا تةةس بازر كرد، ثارةكة لة وةزارةتس دارايس عرياقس خةرج كراوة لة الى وةزارة

كةةرَى، بِريارَيكس س سةةتان دة طةةةىل كورد بةةة  حةةةق  يةةةى دةر ياسس بةشَيكة لةو شةرة دةرةنس و سياسس و ئابووري
سةةتان وة  لةَةَيني كورد يةَةس دة كةةة ث شةةتمانَيكة  شةةةى ني مةةة كَي شةةةى ئَي بةةزانني كَي تةةة  ئةةةو حةقيقة مةةة  بةةَس ئَي دة

هةةةر ئةةةو كَيشةَيكمان هةية كَيشةَيكس سياسيية، ثَيم واية بؤ شايستة داراييةكانس جوتيارانس  سةةتان  َيمس كورد
بةةة  سةةتان وة حيز هةةةرَيمس كورد سةةكارى  فةةدى دانوو ملمالنَييةى لةنَيوان هةرَيم و ناوةندا هةية ضؤن ئَيمة وة
لةةة  كةةؤكيكردن  يةةة دا ثةةَيم وا سياسيةكانس كوردستان داكؤكس لة كوردستانييةتس ناوضة دابِرَينراوةكان دةكةن، 

ضةةة ك لةةةو مافس جوتياران كةمز نيية لةو كَيشانةى ناو شةةَيكة  مةةة بة هةةةرَيمن وة ئة سةةتانييةكانس دةرةوة  ورد
بةةوونس  سةةت  سةةةرتاى درو سةةتان، لة طةةةىل كورد بةةة  بةةةر  قةةس بةرام لةَةةتس عريا ثالنةو عةقليةت حوكمرانيةى دةو
مةةة،  سةةتان بةردةوا طةةةىل كورد طةةةَل  يةةة لة سةةية دةروني يةةة سيا شةةةرة ئابووري دةوَلةتس عرياقييةوة تا ئَيستا ئةو 

شةةينن 82ى وةزارةتس ثالن دانانس كوردستاندا كراوة )بةثَيس ئاماريك كة ال سةةتان شارن لةةة كورد يةةان  %( هاواَلت
شةةتوكاَل و وة 18لةةة ) تةةس ك كةةةكانس وةزارة لةةة ئةر يةةةكَيك  يةةة  ثةةَيم وا يةةة  شةةتةجَين، بؤ تةةةكان ني لةةة دَيها  )%

نةة ئةةةو دَيهاتا سةةةر حكومةتس هةرَيمس كوردستان ضؤنيةتس رَيطا خؤشكردنة بؤ طةرانةوةى جوتياران بؤ  ة وة 
يةةارَيكس  بةةة بِر يةةارة  لة نوَى بنيات نانةوةى ذَيرخانس ئابوورى، بؤية ثَيم واية ئةوةى كة بِرياريشة كة ئةو بِر

هدى( دؤستس وة ئَيستا بةو ناوةى )عادل عبداي سياسس راطرياوة كة )عبادى( لة كات و ساتس داعش رايطرتووة
سةةةكةى ئَيمةية نَيوانس لةطةَل كوردستان باشة، ثَيم واي خةةودى ق ئةةةوةش  ة بة بِريارَيك ئةجنومةنس وةزيران 

يةةة  طةةانس عرياقي يةةرى بازر كةةة لةبةِرَيز وةز بةةة بِريارَي سةةتس  نةةس تةةةنها ثَيوي مةةةنس وةزيرا سةةةرؤكس ئةجنو يةةةن  ال
 عرياقس ئةو بِريارة هةَلوةشَيتةوة، زؤر سوثاس.   

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:   حس فايقواز بةِرَيز د.رَي
 فةرموون.      كاك )بةَلَين(،

 بةرَيز بةَلَين امساعيل حاجس ابراهيم: 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

ديارة ثَيويست بوو بةِرَيزان لة ليذنةى كشتوكاَل و وةزيرة بةِرَيزةكان روونكردنةوةيان لةسةر دا بوو، لةبةر 
سةةاَلس )ئةوةى من خاَلةكان كورت دةكةمةوة ئةو ثارةيةى كة موستةحةقاتس  جوتيارانس بةِرَي لةةة  (، 2014ز 

كةةة 2016(، )2015) شةةَيكس ثارة مةةة بة كةةة لة ( خؤ ئةدا لة نزيكةى ترليؤنَيك و نزيكس سةد و بيست مليار 
كةةة  سةرف كراوة نزيكةى ثَينج و سةد و شةست مليارَيكس سةرف كراوة باقس ترى ماوة، هةندَى جار ئةوةى 

نةةةك جةنابس وةزيرى بازرطانس باسس كرد حكومةتس عرياقس بِرَي جةةارى  سةةعرى تي ك ثارةى ناردووة، بةاَلم بة 
بةةة  طةةةمن  تةةةنَيك  كةةا  لةةة كاتَي بة سعرى مةدعوم، جوتيارانس هةرَيمس كوردستان زؤر تيايا زةرةرمةند دةبوون 
سةةيعرى  بةةة  بةةةاَلم  بةةووة،  هةةةزار  نةةةوةت  سةةةد و  حةةةوت  بةةؤ  هةةةزار  نةةةوةت  سةةةد و  شةةةش  لةةة  سعرى مةدعوم 
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سةةتيا تيجارييةكان زؤر دابةزيوة كة هاتو لةةة را وة نزيكةى سَس سةد و ضل هةزار كَيشةكة ئةوةى كة باس كرا 
دوو خاَلس جةوهةريية خاَلس يةكةميان ئةو كَيشةية بوعدَيكس سياسي وةرطرتووة وة بةشَيكة لةو ملمالنَي و 
يةةارانس  يةةةتس جوت سةةتان كردوو هةةةرَيمس كورد طةةةَل  بةةردووا لة دذايةتييةى كة حكومةتس عرياق لة ماوةكانس را

ةرَيمس كوردستانيشس طرتؤتةوة، لةبةر ئةوة من ثشتيوانس لةو فكرةية دةكةم كة فيعلةن ئةمة دةبَس وةكو ه
سةةس  خةةاَلَيكس ئةسا تةةة  مةةة بكا مةةة ئة سةةتانكارى ئَي فةةدى دانو كةةة وة كةةرد  سةةيان  بةةةرَيزةكان با يةةرة  كةةة وةز ئةوةى 

بةةة كةةا، دوو طفتوطؤ ئةمة تةسبيت بكةى وةكو يةكَيك لة راسثاردةكانس ئةم ثةرلةمانة  سةةبيت ب ئةةةوة تة ِرَيزة 
مةةان  سةةتيية روو بَيطو طةةانس خ يةةرى بازر جةةةنابس وةز سةةتا  كةةة ئَي نةةةى  بةةةو داتايا ضةةةند  بةةردووا هةر لةةةماوةى را
خةةوا  يةةان  مةةة  نةةةكانس ئَي مةةة بازرطا كةةة ئَي هةموو ئةم هينانة بةدرؤ دةخاتةوة كة حاَلةت هةبووبَس، بؤ ئةوةى 

لةةة  طةةةمنيان   مةةةتس نةخواستة جوتيارةكانس ئَيمة  بةةة حكو يةةدا  هةةةمس ناوخؤ بةةة بةر كةةردووة  هةةاوردة  دةرةوة 
كةةة  ئةةةوةى  جةةؤرة  ئةةةم  ئةةةوة  بةةةر  بةةَس، لة ئةةةوة راى طرت عرياقيان فرؤشتبَس وة حكومةتس عرياقس بةرمةبناى 
كةةة  ئةةةوةى  نةةاو  لةةة ثَي بةةةِرَيز  لةةةمانتارَيكس  كةةة ثةر خةةةو  جةةار بةدا نةةدَيك  كةةرد هة جةنابس )بَيطةر( خان باسس 

نةةت ئَيستا بووة بة شت يةةك و كؤمَي ضةةوار ال بةةؤ  بةةووك  فةةةيس  لةةة  فةةةيك  لةَةةوانَيكس  بةةة ثا َيكس بة داخةوة ئةبَس 
تةةةوة سةةس ىَل دةكةوَي نةةةوةى قور لةَةة كاردا يةةة هة قةةة  ،زانيارَيكس هةَلة ئةدا  بةر مةبناى ئةو زانياري يةةةعنس حة

سةة لةةة فراك سةةتانييةكان ئَيمة بؤ لةمةودوا لةوة نةترسني ئةو ثةرلةمانتارة بةِرَيزانة كة بةداخةوة  يؤنة كورد
بةةةر  ،لة بةغدا لَيدوانَيكس وايان دابس وة بةراستس حةقة ناوةكانيان بؤ خةَلكس كوردستان باَلو بكرَيتةوة كةةة 

بةةؤ طهمةبناى لَيدوانس نا  قةةس،  مةةةتس عريا سةةت حكو نةةة دة يةةانوو  ئةدةي جةةار ب نةةدَى  بيعس نادروستس ئةوان هة
نةةس  يةةةتس كرد يةةةتس بؤدذا نةةةى هة ئةةةو نيةتا يةةد ئةةةوةى  مةةن تةئك يةةة  كةةا، بؤ بةةةجَيس ب سةةتان جَي خةةةَلكس كورد

مةةة وة  سةةتانكارى ئَي فةةدى دانوو بةةؤ وة طةةؤ و  بةةةتَيكس طفتو بةةة با يةَةت  مةةة بب دةكةمةوة لةسةر ئةوةى كة يةك ئة
سةةس  يةةر با حكومةتس هةرَيم ثَيداطر بَس لةوةى كة ئَيستا هةندَى شكات و شكاتكارى هةية ئةوةى جةنابس وةز

ئةةةوةى كرد لةسةر ئاستس شةخصس  هةندَيك لة فةالحةكانس ئَيمة شكاتيان كردووة هةندَى جار بة بيانووى 
نةةةمان  يةةة  نةةةبووة، بؤ كة طواية موديرى سايلؤى هةولَير باسس ئةوةى كردووة ثارةى نةقدمان لةبةر دةستدا 

سةةايل مةةادةم  كةةة  بةةووة  سةةت  نةةة درو ئةةةو طوما تةةةميز  طةةاى  لةةة دادا ؤى توانيووة شايستة داراييةكان بدةين بةمة 
هةولَير خؤى وةكو منوزةجَيك دانس بةمةيا ناوة كة لةبةر نةبوونس ثارة مةستةحةقاتس جوتيارانيان نةداوة 
مةةةتس  يةةة الى حكو ئةةةو ثارة كةةة  نةةةوة  يةةد بكةي مةةة تةئك كةةدا ئَي لةةة كاتَي مةةة  كةواتة ثارةكة الى حكومةتس هةرَي

طةةةر  عرياقةوة هةموو هةولةكانيان بؤ ئةم مةبةستة خبةينة طةر ئةطةر هةر كةةةم ئة شةةنياز دة مةةن ثَي نةبوو، 
طةةةر  لةةة نةتيجةئة طوجناو بَس نازامن يةعنس ئيشةكة طوجناوة يان نا، بةاَلم ئةوةى طوجناو بوو ئَيمة بة سعرى 
بةةاقس  طةةرين  عةةرياق وةر مةةةتس  لةةة حكو كةةة  سةةهرى تيجاريية هةر نةبوو لةو هةواَلنة هيضس سةركةوتوو نةبوو 

كةةة وة يةةةى  سةةياريةتة مَيذووي تةةوانَس دةورى ئةةةو بةرثر هةةةرَيم ب مةةةتس  كةةرد حكو سةةس  خةةان با طةةةر(  كةةو )بَي
 بانقياتةكةى بكا بؤ جوتيارانس هةرَيمس كوردستان، زؤر سوثاس.        

 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:   واز فايق حسبةِرَيز د.رَي
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سةةَس د سةةة زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئةندامانس ثةرلةمان ئةم جؤرة دانيشتنة ئةندامس ثةرلةمان دةتوانَس  قةةة ق ة
تةةةواو  بكا جياوازة لةطةَل ئةو دانيشتنةى كة ماددةَيكس قانوونس تيا مناقةشة دةكةين، بةاَلم كة سَس دةقةكة 

 بوو قسةكةى تةواو بووبَس يان تةواو نةبووبَس ئَيمة لَيرة كؤتايس ثَيدةهَينني، كاك )عباس(، فةرموو.
 بةرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
كةةةم بةنا بةةةِرَيزةكان دة يةةرة  بةةةخَيرهاتنس وةز كةةةم وة  وى خواى طةورة، بةخَيرهاتنس نوَينةرانس جوتياران دة

كةةة  يةةاريكراو  بةةةتَيكس د بةةؤ با بةةةت  شةةتنةكةمان تاي مةةة داني كة هةردوو اليان روونكردنةوةياندا، هةرضةندة ئَي
هةةةرَي يةةارانس  سةةاَلة جوت ضةةةندين  كةةة  هةةةبووة  سةةةر ثةيوةندى بةو شايستة داراييانة  سةةةى لة سةةتان ق مس كورد

ثةةؤرتس  يةةةك را بةةة  شةةتوكاَلس  نةةةى ك شةةبوو ليذ سةةتس دة كةةرا، بةرا سةةة  فةةراوانز ق مةةة  تةةؤزَى لة بةةةاَلم  كةةةن،  دة
شةةس  شةةة وة ثَيشكة ئامادةكراوى كورت و ثوخت وة ضارةسةر كردنس كَيشةكان وة هؤى كَيشةكة وةض بكةين با

تةةة بكرداية، بةداخةوة هةستم كرد هةر كةسةو راثؤرتس خؤى  لةةةو بابة بةةةِرَيزةكانيش زؤر  يةةرة  هةةةبوو، وةز
مةةةتس  يةةةن حكو سةةاَلة لةال سةةَس  كةةة  نةةةى  سةةتة داراييا ئةةةو شاي يةةة  شةةةكةمان ئةوة فراوانز قسةيان كرد ئَيمة كَي
سةةةر  سةةةمان لة عرياقييةوة، ئَيمة وةكو هةرَيمس كوردستان هةرضةندة بةراستس وةك ثةرلةمانس كوردستان ق

طةةريو ئةو بابةتة نةكردووة تازة  يةةة  يةةاش دةدرَى، بؤ دَيني قسة لةسةر ئةم بابةتة دةكةين وة لَيدوانس جيا ج
طرفت دروست بووة لة هةرَيمس كوردستان هةندَى جار طومان لةوة دةكرَى كة حكومةتس هةرَيمس كوردستان 

طةةةر  سةةاَلة ئة سةةَس  مةةاوةى  يةةؤن دؤالرة  مةةانطَس خواردوويةتس هةموو ئةو ثارةية ثَينج سةد و ثةجنا و ثَينج مل
تةنها يةك مليؤن نيو دؤالر بدراباية جوتياران ئَيستا دةتوانرا ئةم ثارةية وةربطرياباوة، لة سايلؤكانس هةرَيم 
مةةةت  لةةة حكو بةةَس  مةعامة ضةةس  كةةةى  يةةة هؤكارة طةةةمنَيك ني مةةة  يةةةعنس ئة كةةردراوة،  منةةة  ئةةةو طة سةةتان  كورد

سةة كةةردراوة، ئَي تةةووة  ضةةةكس وةرطر كةةردووة  سةةليمس  طةةةر كردبَيتس فةالح تة خةةؤ ئة نةةادرَى  كةةة  حةةةقس طةمنة تا 
ثةةارة ، طةمنةكة نةبردرابا بدرابايةوة جوتيارةكان ئَيستا لة سايلؤكان مابوو نةةةبوو داواي  ئةوكات حةقي ئةوة 

سةةةر  كةةةين؟ لة ضةةي ب سةةتا  بكةن، بةاَلم بؤ طةمن ئةبةي و مايف نادةيت؟ لَيرةوة نامةوَي بضمة ناو تةفاسيل، ئَي
ضةةضةند خاَلَي: قسة ئةكةين ب مةةة  ئةةةركي ئَي حةةةقن،  ئةةةوةي  بةةةر  كةةةين، لة سةةةر ب طةةؤي لة ية؟ يؤ ئةوةي طفتو

مةةايف  ،ة لةطةَل عَيراق قسة بكاتيئةركي حكومةت ضي نةةاكرَي  يةةاران،  نةةة جوت بؤ ئةوةي وةاَلمَيكي روون بدةي
هةةةر  بةةة  هةةةرَيم  مةةةتي  سةةةر حكو كةةة لة خبةةورَي، ئةر يةَةراق  جوتيار لة نَيوان حكومةتي هةرَيم و حكومةتي ع

يةَةراق نرخَي مةةةتي ع طةةةر حكو سةةتة ئة هةةةرَيم ثَيوي خةةةَلكي  كةةو  ضةةة وة ك بَي ئةطةر بيكات بة ثاشةكةوتي موو
هةةةرَيم م بَي بةوةي نةيةَلَي مافيان خبونايدات ئةبَي حكومةتي هةرَيم مولتةز ئةةةبَي  كةةات،  لةةَي ب بةةةرطري  رَي 

كةةةين طةةؤ ئة لةةة زؤر طفتو مةةةَلَي ضي بكات؟ ئةو وةفدانةي ئةضني لةسةر هةندَي كورسي و ث فةةة و كؤ ئةةةو ما  ،
يةةزام  هةةةرَيم ئيلت مةةةتي  سةةةر حكو مايف تر هي خةَلكي كوردستانة خوراوة ثَيويستة برطةي طفتوطؤكان بن، لة
لةةة  ئةكةين يان لة ثةرلةماني كوردستان ئةطةر باشزة بة هاوبةشي لةطةَل حكومةتي هةرَيم وةفدَيكي بة ثة

غةةدا لةةة بة نةةةرةكان  طةةةَل  بؤ ئةو بابةتة ثَيك بَي، نوَي شةةانةية لة ئةةةو كَي شةةةكانيان  سةةي ئي هةةةرة ئةسا شةةي  و بة
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نةةة  ئةةةو كارا غةةدا  هةةةرَيم و بة يةَةوان  نةةدي ن لةةةن ثةيوة يةةة  يةةدارمان هة يةةري ثةيوةند ئةةةبَي، وةز سةةت  بةغدا درو
مةةةمان  شةةتوكال و بةرنا شةةةي ك لةةة كَي خةةالي دوور  ضةةةند  ثَيويستة لة ثةرلةماني كوردستان بة راسثاردةيةكي 

سةةَي ضيية، ئايا بيكةين ي سةةاَلَيك  هةةةر  لةةة  خةةوراوة  سةةاَليان  سةةَي  ان نا، ئةو بابةتة كؤتايي ثَي بَي، ضونكة مايف 
يةةةك  ئةةةوةي ليذنة بةةؤ  نةةةوة  كةةورت بكةي سةةةكامنان  يةةودارام ق نةةا؟ ه يةةان  ساَلي بةسةر تَيثةر بووة، ئةيا ئةدرَي 

 ثَيكبَينني و لةسةر ضةند خاَلَيك رَيكبكةوين، سوثاس.
 سةرؤكس ثةرلةمان: ن/واز فايق حسبةِرَيز د.رَي

 فةرموو.
 
 
 

 بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةةخَيرهاتين  نةةدانان  بةةةري ثال طةةاني و بةرَيوة يةةري بازر وَيراي بةخَيرهاتين بةرَيزان وةزيري كشتوكال و وةز
خةةةوة  سةةاَلَيكة نوَينةراني جوتيارانيش ئةكةين، روونة جوتياران هَيزكاري طرنطي واَلتن، بةدا ضةةةند  مةةاوةي 

بةةةت دواي ) مةةة 2014بةةة تاي بةةةوان موعلو هةةةق  شةةة دةر يةةارةي درا ئةةةو بر بةةووة،  سةةت  بةةؤ درو يةةان  ( طرفتي
سةةةتةية  ئةةةو سيا هةةةمان  يةَةدةري  يةَةذة ث غةةدا ، در هةةةولَير و بة نةةدي  بةةة ثةيوة سةةتة  سةةي و ثةيوة يةةارَيكي سيا بر

هةةةموو حكومةتي عَيراق بؤ هةرَيمي كوردستاني دورست ئةكات، بةاَلم ثرس ئةةةو  سةةتا  يار ئةوةية ئةطةر تا ئَي
طفتوطؤية و شاندةي ضووة، ئةو ثرسيارة ئاراستةي وةزيري كشتوكال ئةكةم كة طةيشتوونةتة ض ئةجنامَيك؟ 
تةةي  هةةةرَيم وةزارة مةةةتي  نةةي حكو نةةةدا ثال يةةاراني  حةةةقي جوت يةَةك  هةةيض جؤر بةةة  يةَةراق  مةةةتي ع طةةةر حكو ئة

نةةةبَي  كشتوكال ضيية لة تةئمني كردني مايف جوتيار سةةتيش  و قةرةبوو كردنةوةيان؟ خالي تر ئةطةر ثةيوة
لةةة  طةةة  كةةةن، ج بة موستةحةقاتي ئةوان هةميشة نوَينةراني جوتياران كة سةرداني ثةرلةماني كوردستان ئة
ضةةةكاني  غةةدا و ناو طةةةل بة سةةتان لة هةةةرَيمي كورد كةةةن  ئةةةوةش ئة ثَيداطريي لةسةر مايف ياسايي خؤيان باسي 

ي ديكةشيان ثَيشَيل كراوة لة دابني كردني ئامَيرةكاني ثَيداويسيت جوتياران يان نرخي ديكةي عَيراق مافَيك
كةةةين  سةةيارةش ئة ئةةةو ثر يةةاوازة،  ثَيداويستيةكة هةولَير و سلَيماني و دهؤك و ثارَيزطاكاني هةرَيم نرخي ج

بةةؤ  ة كة ئةوةش بةشَيكي طرنطة، ثشتيوانيش لة قسةكاني بةرَيز دكتؤر حمي الدينيهؤكاري ضي ئةكةم هةم 
 ثشتيواني لة جوتياران و ضيين ضةوساوة، سوثاس. ووة لةئةو قسانةي كردي و هةم ئةوةي نةكرد

 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانواز فايق حسبةِرَيز د.رَي
 ضوزاني ئةوةي نةيركردووة ضية؟  فةرموو.

 حممد علي: ظاهربةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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يةةا بةخَيرهاتين ميوانة بةرَيزةكان  كةةةم، ئا شةةتوكال، ية يةةري ك بةةةرَيز وةز لةةة  يةةة  سةةيارَيكم هة ئةكةم، ضةند ثر
مةةاوة،  سةةةريف  ئةةةمر  راستة ثارةي طةمني جوتياران تةخسيس كراوة لةاليةن وةزارةتي بازرطاني عَيراق تةنيا 

ي واتة لةاليةن سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني عَيراقي، ئةطةر واية بؤ سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني عَيراق
يةةة  نةةي هة هةةةرَيم ض ثال مةةةتي  ئةمر ناكات بة سةرف كردني شايستة داراييةكاني جوتياران، دووةم، ئايا حكو
بةةازار  بةةة  تةةا  ضةةاندن  كةةاتي  لةةة  هةةةر  بؤ ئةوةي طرفيت جوتياران لة ئايندة لة هةموو روَيكةوة ضارةسةر بكات 

لةةةي  بةةةروبوومي دانةوَي نةةةوةي  نةةاي كِري هةةةرَيم توا مةةةتي  يةةا حكو نةةي، ئا هةةةرَيمي كرد لةةة  يةةة  يةةاراني هة جوت
سةةا   يةةان  هةةةمي خؤ تةةوانن بةر كوردستان، ئةطةر تواناي نيية ئةبَي بازارَيك بدؤزيتةوة بؤ ئةوةي جوتياران ب

 بكةنةوة، سوثاس.
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانواز فايق حسبةِرَيز د.رَي

 سوثاس، فةرموو كاك مةال وةيس.
 بةرَيز وةيسي سعيد وةيسي:

 ان.بةرَيز سةرؤكي ثةرلةم
ضةةونكة  سةةتان،  خةةةَلكي كورد هةةةموو  بةةة  سةةتة  طةةة، ثةيوة ئةةةمِرؤ زؤر طرن نةةةوةي  يةةة، كؤبوو خةةاَلَيكم هة ضةند 
شةةتوكاَلي  نةةةي ك لةةة ليذ بةةةش  يةةةكي هاو كةةةم ليذنة شةةنيار ئة شةةتوكاَلة، ثَي سةةةرقالي ك بةشي هةرة زؤري خةَلك 

نةةداماني  طةةةي ئة نةةةي ثةرلةمان لةطةَل وةزيرة ثةيوةنديدارةكان هةوَل بدةن لة رَي قةةي ئةوا مةةةني عَيرا ئةجنو
يةةاراني  يةةةكاني جوت سةةتة داراي بةةدةن شاي هةةةوَل  ئةةةوةي  بةةؤ  كةةةن،  تةةة ب ئةةةو بابة بةةؤ  ضةةوون  سةةتاني بةدوادا كورد
طةةا  ضةةؤتة داد سةةتان  يةةاراني كورد كوردستان بةدةست بَينن، ثرسياري ترم ئايا ثرسي شايستة داراييةكاني جوت

ضةةووة؟ ثَيش يةَةك دةر ضةةووة ض بريار طةةةر  غةةدا؟ ئة يةةةكاني لةةة بة سةةتة داراي سةةةر شاي ضةةؤن لة يةةة  شةةم ئةوة نياري
شةةتين  سةةتان داني لةةة كورد شةةتوكال  شةةي ك بةةة رةو بةةةت  كوردستان طفتوطؤمان كردووة لة ئايندةيةكي تريش تاي
هةةةبوو  ضةةوونَيك  بةةرادةران بةداوادا لةةة  شةةَي  طةةةَل بة بةةردوو لة تايبةت بكرَي، ضونكة طلةيي هةية، لة ماوةي را

ظةة لةةة دة شةةتوكال  شةةي ك سةةةر رةو سةةت لة كةةو ثَيوي كةةرد وة سةةتمان  يةةةتي، هة سةةؤر و باَلةكا ضةةؤمان و مَيرطة ةري 
جنةةا و  بايةخي ثَي نادرَي، ضونكة لة هةرَيم سَي رووكين ئةساسي هةية، هةم خاكي بة ثيت و هةم هةواي طو
هةم جوتياري باش و لَيهاتوو هةية، ثَيويستة حكومةت لة ئايندة بةرنامةي هةبَي بؤ ئةوةي زياتر بايةة بة 

 ةوتي كشتوكال بدات، سوثاس.ر
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانواز فايق حسبةِرَيز د.رَي

 سوثاس، فةرموو دكتؤر شَيركؤ.
 :مصطفىبةرَيز د.شَيركؤ جودت 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ضةةةي  بةةِريين موو سةةي  لةةة با يةةة  كةةةمز ني شةةةية  ئةةةو كَي سةةي  بةخَيرهاتين ميوانة بةرَيزةكان ئةكةين، ديارة با

نةةة، هةرَيمي كورد مةةافَيكي جوتيارا ضةةونكة  هةةةرَيم،  بةةةر  نةةة بةرام شةةَيوة تاوا ستان كة بةغدا كردي، بةهةمان 
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بةةة  بةةةر  نةةدووة بةرام مةةي دؤرا كةةةم و دووة لةةةي ية يةةارة جةو كةةة د كةةةم  غةةدا ب يةةةي بة ئةمةوَي باس لةو ئيديعا
لةةةي  جوتيارَيكي هةرَيمي كوردستان كة كةيسي ياسايي تةقديم كردووة لةسةر ئةو مةوزوعة، بةاَلم لةةة جةو

ضةةةييت  سةةي قاضاغ غةةدا با يةةةي بة ئةةةو ئيديعا سةةرية،  سَييةم حكومةتي هةرَيمي تؤمةتبار كردووة بةوةي موقة
تةةي  كةةو وةزارة بةةةاَلم وة عةةة،  لةةةو مةوزو بةةَي  ثةةارَيزراو  يةَةراق  نةةةبَي ع سةةتان، وة هةةةرَيمي كورد لةةة  ئةةةكات  طةةةمن 

بةةدات كشتوكاَل و وةزارةتي بازرطاني كَي ئةتوانَي وةاَلم بداتةوة ئة نةةةت  ئةةةتوانَي زةما كةةَي  نةةا؟  يةةان  كةةراوة  وة 
ئةةةتوانَي  ئةوة ناكرَي؟ ئةطةر حدود دياري نةكرَي ئةم بيانووة الي بةغدا هةر ئةمَييَن بؤ سااَلني داهاتووش 
لةةةو  كةةةوَي  سةةت  مةةان دة يةةوادارم وةاَل يةةة ه بة هةمان شَيوة زوَلم بكاتةوة لة كوردستان، بؤية ئةو ثرسيارة جد

تةة نةةة، ثَي طةةاز بةرَيزا نةةةوت و  سةةاي  كةةو يا يةَةراق وة لةةة ع شةةتوكاَلي  يةةةكطرتووي ك سةةايةكي  سةةتة يا يةةة ثَيوي ان وا ني
لةةة  ئةةةوة  تةةةنزميي  نةةةزانيووة  ثَيويست بَي؟ تةنزميي ئةو حاَلةتة بكات، ئايا لة ياساي عَيراقي ئَيوة بةوةتان 

خةةالي بواري كشتوكالي بة ياسا رَيكبخرَي، خالي ئةخري ئةوةية ئةو كَيشةية بة برواي ئ َيمة ناكرَي بكرَي بة 
طةةةل  سةةتاني لة دانووستان، نابَي تةنازولي لَي بكةين، ئةوة مافة، ئةبَي فشار بكةين ئةو مافة بدات نةك دانوو
بكةين، هيوادارين ئةو بةرَيزانة ئةو ثرسيارة لةسةر زةمانةتي داهاتوو بؤ ثاراستين مايف جوتياراني هةرَيم، 

 سوثاس.
 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانحسواز فايق بةِرَيز د.رَي

 سوثاس، فةرموو كاك دكتؤر عسمان.
 علي مسايل: عثمانبةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةةة ) نةةدة  بةةردوو بة -22بةخَيرهاتين شاندي حكومةت ئةكةم، هةروا نوَينةراني جوتياران، روونة لة ساَلي را

نةةة5-2019 سةةةرؤكايةتي ليذ بةةة  بةةووم  سةةتان  لةةةماني كورد نةةةري ثةر ئةةةو ( نوَي ئةةاودَيري و  شةةتوكال و  ي ك
ئةةةو  بةةؤ  غةةدا  لةةةماني بة بةةؤ ثةر ضةةووين  سةةتان  لةةةماني كورد يةةةتي ثةر بةةة نوَينةرا مةةاون،  برايانةي ئَيستا لَيرة 
جةةوابَيكي  نةةةيكرد و  غةةدا  هةةةبوو بة كةةاري  ضةةي ئامادة خةةةوة هةر بةةةاَلم بةدا نةةة،  سةةتا كردووما يةةةي ئَي طفتوطؤ

يةوة، زانيمان ئةوان تةنيا شةري بودجة و مووضة و سياسةت و موقنيعي نةدا، بةاَلم ئَيمة وةاَلمي خؤمان دا
ئةةةلَيني  بةةووة،  ئةةؤكراني  كةةة  ئةةةلَين طةمنة كةةة  كةةةن  سةةتا ئةي نةةةي ئَي قةوممان لةطةَل ئةكةن، بؤية ئةو بوختانا
شةةان  سةةتان، ثا طةةةمني كورد يةةة  بةةؤني هة نةةة  ئةطةر نابينايةك بؤني طةمني كوردستان بكات ئةزانَي وةكو رةحيا

ثةةَي ئةو هةموو  سةةةيان  هةةيض ق نةةة،  كةةة، قةبوَلما موختةبةراتة هةية بؤ قةبوليان كرد، كاكة مباندةنةوة طةمنة
بةةؤ  بةةدرَي  نةةط  كةةرَي و دة طةةؤ ب سةةتا طفتو لةةةمان ئَي سةةةرؤكايةتي ثةر لةةة  نةبوو تةنيا شةرَيكة، لَيرة داوا ئةكةم 

ئةةةو كؤبو تةةة،  ئةةةو بابة نةةةوةي  يةةةكاليي كرد بةةؤ  نةةد  يةةةكي تايبةةة نةةاني ليذنة ئةةةخري ثَيكهَي ئةةةكرَي  نةةةوة  و
نةةةبووة  كؤبوونةوةي ثةرلةمان بَي، درةنطة ئةو باسة، زؤر جاري وا هةية بةرامبةر جوتياران هيض هةوالَيك 
كةةراوة  جةةة  ضةةة و بود سةةي موو كةةردووة با غةةدايان  سةةةرداني بة شةةاندانةي  قةناعةتيان ثَي بَي، ثَيمان واية ئةو 

شةةتَيكي ي كةةةين  يةةة داوا ئة نةةةكراوة، بؤ نةةة  سةةي ئةوا نةةةخورَي، با يةةان  ضةةيز ماف ئةةةوةي  بةةؤ  كةةرَي  كةةةرةوة ب ةكال
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كةةرَين،  سةةان ب ضةندين كَيشةي تري ديكةش باس كراوة، داوا ئةكةين ئةو شايستة داراييانة لةطةل بةغدا يةك
براياني جوتيار كيشةي تريشيان هةية، هةر ثارةي طةمن نية، ئةو دةرمانة ئَيكسثايةرانةي دَين بةداخةوة تا 

كةةة ئَيستا شوَيين ن يية بؤ لةناو بردني ئةو دةرمانانة كة هةر هةمووي هؤكاري ئةو ظايرؤس و نةخشيانةية 
تةةة  خةَلك بة دةستيةوة ئةنالَييَن، ئة ةية ئاو هةر ذةهرة، ئةسووتَيين هةر ذةهرة، داوا ئةكةم ئةوةش خبرَي

 طفتوطؤ، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. رَيواز فائق حسبةرَيز 

 ان.فةرموو كاك شاخةو
 
 
 

 :روؤف مصطفىبةرَيز شاخوان 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةة  يةةة  نةةدي هة شةةَيكي ثةيوة شةةة، بة ئةةةمِرؤ دوو بة تةةةي  ئةةةو بابة كةةةم،  بةةةرَيزةكان ئة نةةة  بةةةخَيرهاتين ميوا
وةزارةتي كشتوكال، ئةوةي تر ثةيوةندي بة وةزارةتي بازرطانيةوة، بةشَيكي زؤر لة هاورَييامن باسي شايستة 

يةةار داراييةكا ني جوتيارانيان كرد، من ئةطةِرَيمةوة بؤ سةرةتاي كَيشة و طرفتةكاني ثةيوةندي هةية بة جوت
و كشتوكاَلةوة، لة سااَلني رابردوو بةداخةوة رَيذةيةكي باش ثارةي وةرطرتين طةمن دياري ئةكرا، بة مليؤنان 

سةةاَلي ) تةةا  تةةةنَيك )2014طةمني دةرةجة يةك  هةةةر  بةةؤ  نةةار د790(  هةةةزار دي طةةةمني (  سةةتا  ئةةةكرا، ئَي يةةاري 
بةةة )2014دةرةجة يةك لة دواي ساَلي ) جةةة دوو )590( ةوة كراوة  طةةةمني دةرة بةةؤ  هةةةزار،  هةةةزار 680(   )

سةةيالت 460بوو، ئَيستا ) كةةاتي حا لةةة  غةةل و دان  لةةة دة ( هةزارة، بة برواي من ئةو مةسروفةي تَييدا ئةكرَي 
مةةة كةةراوة زؤر كة يةةاري  ثةةارةي د بةةرة  ئةةةو  نةةدازةى  مةةةوزوعي بةةة ئة سةةةرةتا  ئةةةبَي  يةةار  كةةابراي جوت ضةةونكة   ،

لةةة  طةةة  كةةراوة ج يةةاري  سةةتا د غةةةي ئَي ئةةةو مةبلة نةةةوة،  بنةتؤي، دواتر كَيالن و طاز و دةرمان و لة ئةخري دوري
نةةدي  نةةي ريزبة يةةاري كرد بةةؤ د هةةةرَيم  سااَلني رابردوو لة مةسلةحيت جوتيار نية، داوا ئةكةين لة حكومةتي 

سةةااَل بةةة )طةمن بطةرَينةوة بؤ  تةةةوة  يةةةك بكرَي جةةة  ئةةةكرَي دةر بةةردوو،  بةةةو 790ني را جةةة دوو  هةةةزار، دةر  )
سةةااَلني ) ثةةارةي  بةةة  نةةدي  ( 2016، 2015، 2014مةبلةغةي لة سااَلني رابردوو دياري كراوة، ئةوةي ثةيوة

يةةاري  سةةااَلنة د بةةرةي  ئةةةو  ئةةةوةي  بةةةر  يةةاران، لة بةةؤ جوت يةةة  كةةي طةورة ئةةةوة طرفتَي كةةرد  بةشَيكي زؤر باسيان 
ةكرَي بؤ وةرطتين طةمن لة سايلؤكان رَيذةيةكي زؤر كةمة، بؤ هةر جوتيارَيك تةحديد كراوة سااَلنة ضةند ئ

بةةؤ  كةةرَي  تةن طةمن تةسليم بكات لة سايلؤكاني هةرَيمي كوردستان، ئةو مةبلةغة كةمة، داوا ئةكةين زياتر ب
كةةَيالن ئةوةي بتوانن بةرهةمةكانيان زياتر تةسليم بكةن، جاران جوتياران ط سةةةلةي  بةةؤ مة ئةةةدرا  ثةةَي  ازيان 

طةةةر 40ئَيستا طازيش نةماوة، ئَيستا بؤ ) كةةةم ئة شةةنيار ئة ئةةةوة ثَي بةةةر  ئةةةدرَي، لة سةةةما  ( دؤمن ثَينج فةردة 
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شةةنيار يةةحكومةتي ناوةند ئامادةيي تَيدا ني نةةة، ثَي يةةي جوتيارا سةةتة دارا كةةات و شاي سةةليم ب ثةةارة تة بةةرة  ئةةةم  ة 
 لة بودجةي حكومةتي هةرَيم شتَيكي دياري بكات بؤ جوتياران، سوثاس. ئةكةم حكومةتي هةرَيم مانطانة

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. رَيواز فائق حسبةرَيز 
 سوثاس، فةرموو كاك مةال جيهاد.

 جيهاد حسن ابراهيم:بةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةةرتَي نةةني  ئةةةم دزا كةةةم،  يةةارا د نةةةرَيت جوت يةةر و نوَي هةةةمي  خبَيرهاتنا هةردوو وةز كةةة ل  شةةتوكالَي ئةظرؤ كو
بةةي  عالةمَي ض كةمز نينة لة زَيرَي و نةفيت، ذ بةر هةندَي كو شةةكةظينت د يةةةوَي ثَي تةةةكي ب ئابووريا هةر واَل

طةةةر  يةَةذت ئة يةةةكمينجار ب نةةدَيت وان  لةةةي و طاز كةةةي و ط سةةيارَيكي ب هةةةرة ثر كةةةت،  سةردانة ب ناظ جوتيارا ب
ظة هردوو وةزير ظَيرةن و كار ل سةر ئةظة بكةن، ئاخافتيَن جوان حدوودا بطرن ئيستيفادةكا باش دكةن، ئة

هةةؤكَي  مةةا ل د هاتنة كرن، ئةم هيظيدارين ئةظة ببنة كردار و جيهَي خؤ بطرن، مةسةال مةعمةل تةعليب الز
كةةة،  ظةةة ئةر يةَةت ئة هةبيت، بازرطان هةي و با ئاسانكاري بكةين، مة طةلة بةحسي مايف جوتيارا كري  ض ثَيناظ

هةةةنَي  ضونكة يةَةت  ظةةان ئاذةل هةةَي  هةردوو وةزير ثَي مةسئولن، ئةطةر بيََني بةرَي خؤ بدةييَن ظَي مريشكَيت ن
نةةة،  بةةاش ني خةةةلك  بةةةرومبومَيت  بةةةس  هةةةي،  قةةذ  ظةةةكا ثا خةةاك و ئا سةةتان ئا خةةارن، كورد تةةة  سةةييت دَي ظان ما

مةةاه سةةيارا دو سةةيدارة، ثر لةةةك مةتر هةةةردوو سةبةب ئةظ دةرمانَيت كيمياينة، ئةظة كَيشةكا طة بةةؤ  يةةة  ي ئةظة
 وةزير ئايا راستة سااَلنة بايي مليؤنا دؤالرة ئارد ل ئريانَي و توركيايَي دَيت بؤمة؟ سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:حس فايقد. رَيواز بةرَيز 
 فةرموو كاك باثري.

 بةرَيز باثري كامال سليمان:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةةتي بةخَيرهاتين ميوانةكان ئةكةم، هةروةه ئةةةكرَي بةتاي بةةاس  نةةةي  ئةةةو طرفتا يةةارانيش،  نةةةراني جوت ا نوَي
يةةارَيكي  يةةة بر يةَةدا ني شةةكي ت سةةتا  تةةةي ئَي ئةةةو طرف نةةة،  هةةاتوو هةما لةةة دا سةةتا  لةةة ئَي ئةةةوة  شايستة دارايييةكان، 

ةي هةبووة، بؤ ئةوةي نارةزايةتي يسياسية بؤ سزاداني خةَلكي كوردستان لة ضوارضَيوةي ئةو سزادانة طشتي
بةةةراورد خةَل بةةة  طةةةرنا  هةةةرَيم، ئة لةةة  نةةةوة  كةةةم بكة ئةةابووري  ك لة كوردستان و بتوانن  وجؤل و ضااَلكي 

كردن يةكجار جياوازي زؤر ئةبيين لة شارةكاني تري عَيراق لةطةل هةرَيمي كوردستان، بؤ ضارةسةر كردني 
سةةةرداني  ئةو كَيشةية يان ئةو ثارةي كةوتؤتة الي حكومةتي عَيراق، ثَيويستة وةفدَيكي تايبةتي ثَيك بَي و 

منةةةي  ئةةةو طة فةةة،  ئةةةو ما نةةةوةي  بةةؤ طَيرا يةَةراق  مةةةتي ع طةةةَل حكو تةةايي لة بةغدا بكات و بطاتة ئةجنامَيكي كؤ
مةةان  نةةةراني خؤ لةةة نوَي مةةان  سةةية، طو يةةارة سيا ئةةةو بر يةةة،  تةةر ني وةرطرتووة، مولزةمة بةوةي هيض رَيطةيةكي 

كةةةم نةكةين، لة ئَيمة دلسؤزتر نةبن كةمز نني،  شةةنيار ئة تةةةوة ثَي بةةارة نةبَي شةةةكان دوو نةةدة كَي بةةؤ ئاي بةاَلم 
طةةةي دةرةوةي  لةةة فةرمان شةةتوكاَل و  تةةي ك لةةة وةزارة بةةَيين  يةَةك  نةةد ث يةةةكي تايبةةة هةةةرَيم ليذنة مةةةتي  حكو



 506 

طةةةي  لةةة رَي شةةتوكاليةكان  مةةة ك نةةي بةروبوو بةةةبازار كرد بةةؤ  طةةاني  تةةي بازر لةةة وةزارة سةةتان و  هةةةرَيمي كورد
نةةة مةةةكاني ثةيوةنديةكانيا يةةة بةروبوو شةةة ئةوة نةةاكرَي، كَي شةةيت  يةةة ثاَلث ئةةةوة ن يةةار  شةةةي جوت ضةةونكة كَي وة، 

سةةازي  بةةة ثيشة كةةرَي  نافرؤشرَي، منوونة بةروبوومي ئاذةَلي، خووري خةَلك فرَيي ئةدات، كار لةسةر ئةوة بب
يةةة يا سةةتين كردني بةروبوومة كشتوكاَليةكان، سَييةم، لة كاتي بةروبوومي ناوخؤيي ياسايةكمان هة سةةاي ثارا

ثةةَي  يةةاتري  كةةاري ز بةروبوومة ناوخؤيةكان ئةو ياساية كةموكووري هةية با بَيت هةموار بكةين، ئةطةر نية 
تةةر  طةةةي  ئةةةكرَي، رَي سةةازيش  بةةة ثيشة ئةةةكرَي و  بكةين و بتوانني جوتياران بة مايف خؤيان بطةن، بة بازاري 

بةةة نيية، ضونكة لة ئايندةش ثَيتان ئةلَيم بةردةوام ئةبَي،  لةو عةقليةتة وازيان نةهَيناوة، بؤية ئةبَي ثشت 
 خؤمان ببةستني، سوثاس.

 :ن/ سةرؤكس ثةرلةمانواز فايق حسبةِرَيز د.رَي
 فةرموو دكتؤر زَيدان.

 
 بةرَيز زَيدان رشيد خان اودل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نةة ئةةةو بةرَيزا سةةةرجةم  لةةة  شةةتطريي  يةَةراي ث كةةةم، و نةةةكان ئة بةةؤ بةةةخَيرهاتين ميوا سةةتةروو  شةةتطرييان خ ة ث

هةةةر  تةةرة،  خستنةروو و طفتوطؤي شايستة داراييةكاني سةرجةم جوتياران، بةاَلم لَيرة تَيبينيم بؤ بابةتَيكي 
لةو بِرطةية، ضونكة شايستة داراييةكان تةحديد نةكراوة لةطةل بةغدا، بةَلكو كَيشةيةكي تري جوتيارانيش 

مةةاذةي  تةةةوة و ئا لةةة ثَيويستة قةرةبوو بكرَي سةةاَليش  ثةةار  تةةا  بةةردوو  سةةااَلني را لةةة  يةةة  ئةةةويش ئةوة كةةرَي  ثةةَي ب
جةةوَين  تةةة ثَين سنووري هةرَيمي كوردستان زاخؤ و ئامَيدي و دةظةري بارزان و برادؤست و باَلةكايةتي تا ئةطا
تةةاني  يةةةن واَل كةةردن لةال بةةاران  بةةاران و بؤمبا لةةة تؤ نةةةوة  شةةةيةكي زؤر بوو شةةي كَي يةةاران توو نةةةقني جوت و خا

تةةي دراوس نةةة وةزارة خةةةوة  بةةة دا بةةةاَلم  بةةوو،  يةَةدا  شةةي ت يةةاني طياني يةةي ز يةةاني دارا َي، لة هةمان كات سةرةراي ز
شةةةهيدان و  تةةي  نةةة وةزارة نةةةوة،  كةةراوة نةكراي مةةاذةي ثَي كةةردن ئا قةةةرةبوو  بةةؤ  سةةتانةي  ئةةةو دةرخ شةةتوكاَل  ك

بةةة ك نةةداريش  نةةة بري نةةةكراون،  هةةةذمار  شةةةهيد  بةةة  يةةةتي  بةةاري كؤمةَلا تةةي كاروو هةةةذمار وةزارة نةةدام  ةمئة
كةةة  تةةةوة  نةةة بكرَي ئةةةو جوتيارا قةةةرةبووي  كةةة  شةةتوكال  تةةي ك لةةة وةزارة كةةةم  نةكراون، بؤية ثَيويستة داواي ية
كةةان و  بةةةو جوتيارة بةةةر  بةةةر بةرام نةةة  سةةايي بطر كةةاري يا تةةريش رَي تةةةكاني  لةةة وةزارة بةةوون،  نةةدي  زةرةرمة

 خانةوادةيان، سوثاس.
 :لةمانن/ سةرؤكس ثةرواز فايق حسبةِرَيز د.رَي

 فةرموو كاك ئةبو بةكر.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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يةةان  ئةةةو دة ئةو بابةتة تةنيا كَيشةي دةيان هةزار جوتيار نيية كة ئيستي(قاقي ئةو سااَلنةية وةرنةطرتووة، 
لةةة  نةةةت هةزار جوتيارة قةرزاري دةيان هةزار كةسي ترن، ضونكة تؤيةكان بة قةرز كريووة  نةةدار، تةنا دووكا

تةةةني  عةةةرةب و يةةة  سةةة، بؤ هةةةزار كة سةةةدان  شةةةي  كَيَلان و دروونة و ئةمانة قةرزاري خةَلكن، لةبةر ئةوة كَي
ياافى اجلائع و ال ير) شااكلي رغ لااى  قااة اال ع سةةتان و احلقي بةةة دانوو سةةت،  تةةة دة كةةؤلَيرةي بدةي ئةةةبَي  سةةي  (، بر

كةة لةةةو ئةر تةةر سةردان نابَي، ئةبَي حكومةتي هةرَيم بةشَي  يةَةذي  كةةو تو يةةار وة ضةةونكة جوت سةةتؤ،  تةةة ئة ة بطرَي
ئةةةتوانَي  نيية، هيض سةرضاوةيةكي تري داهاتي نيية، ئةطةر هةندَي بةهةدةردان لةوال و ئةوال كةم بكاتةوة 
بةةةرووي  يةةار رو نةةةك جوت كةةات  خةةؤي بي مةةةت  تةةة حكو ئةةةو موافةوةزا يةةاران،  بةةة جوت بةةدات  يةةة  بةةرة ثارة ئةةةو 

ركي حكومةتي هةرَيمة لة ئةستؤي بطرَي، ئةبَي ئةو دؤسيةية الي وةزارةتي حكومةتي ناوةندي بكاتةوة، ئة
هةةةموو  كةةرَي،  سةةةر ب شةةي لة بةةةردةوام ئي ئةةةوةي  بةةؤ  هةةةبَي  يةةان  كةةرَي، ثارَيزةر عةةم ب بةةَي و دة كةةراوة  طةةاني  بازر
لةةة  ئةةةبَي  شةةةوة  سةةيؤنة كوردستانييةكاني كةةان و فراك مةةار و وةزيرة سةةةرؤك كؤ بةةة  غةةدا  لةةة بة نوَينةراني كورد 

مةةاددةي )ثَي طةةةر  كةةرَي، ئة بةةَي 140شينة بَي، ئةو بابةتة نابَي بة سياسي ب سةةي  شةةمةرطةش سيا نةةة و ثَي ( ئةما
لةةة  بةةَي  يةةةك  هةةةموو ال كةةاركردني  يةةةتي  لةةة ئةولةو ئةةةبَي  يةةة  يةةة، بؤ سةةةتةوة ني بةةة سيا ئةم بابةتة ثةيوةندي 

 بةغدا، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:يق حسبةرَيز د. رَيواز فا

 طار.فةرموو كاك رز
 بةرَيز رزطار عيسس سوار:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةةةرَيم و  مةةةتي  بةخَيرهاتين ميوانة بةرَيزةكان ئةكةم، سةبارةت بة وةرطرتين طةمني جوتياران ناكرَي حكو
طةةةمني  بةةة  كةةةل  يةةاني تَي تةةي ب هةةاوردةي واَل طةةةمني  ئةةةلَي  كةةة  كةةات  يةةة ب بةةةو بةهانة بةةاوةر  شةةتوكال  وةزارةتي ك

ئةةةو جوتياران كراوة ئةةةلَين  ضةةي  بةةووة، بؤ خةةؤي  يةَةراق  ، ئةو طةمنةي وةرطرياوة بة ئامادة بووني ليذنةكاني ع
تةةةنيا  يةةاران  طةةةمني جوت ثةةارةي  يةةةوة،  فةةز كردابا طةمنة بيانية؟ خؤ ئةكرا ئةو ليذنانة لَيرة ئةو طةمنةيان رة

ئةةةو  بةةؤ  تةةر  سةةااَلني  ئةةةي  نةةراوة  هةةاوردة هَي طةةةمني  سةةاَلَيك  لةةة  طةةةر  يةةة، ئة سةةاَل ني نةةةي يةةةك  سةةتة داراييا شاي
هةةةرَيم  مةةةتي  جوتياران نادرَي؟ ديارة بة مةبةست حكومةتي عَيراق ئةو ثارةية خةرج ناكات، زةروورة حكو
لةةة  يةةاران  و وةزارةتي كشتوكال ئةكيد بكاتةوة لةوة و داكؤكيكاري باش بَي، بؤ ئةوةي ماف و ئيمتيازاتي جوت

 حكومةتي عَيراقي وةرطريَيتةوة، سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:رَيواز فايق حس د.بةرَيز 

 فةرموو كاك ناسر.
 بةرَيز عبدالناصر امحد علي:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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يةَةراق  مةةةتي ع سةةيت حكو يةةاران بةرا يةةةكاني جوت سةةتة داراي بةةة شاي سةةةبارةت  بةخَيرهاتين ميوانةكان ئةكةين، 
اوكاري بكرَين نزيكي يةك مليؤن تةن غةدرَيكي زؤر طةورة بة جوتياراني كوردستان ئةكات لة ثاي ئةوةي ه

كةةةي 350طةمن بةرهةم دَينن، كةضي ) ضةةي ثارة ئةةةطرن، كة سةةتان وةر يةةاراني كورد ( هةزار تةن طةمن لة جوت
لةةة ) سةةاَلة  ضةةةندين  كةةة  ئةةةكرَي  لةةَي  شةةيان  غةةةدرَيكي تري تةةؤ 2نةةادةن، دووةم،  نةةة  بةةؤ ب يةةاران  طةةةمني جوت  )%

ئةةةكرَي وةرئةطرن كةضي لة سةدا هيضي جوتياراني كورد سةةتان  لةةة كورد يةةة  ستان وةرناطرن، غةدرَيكي طةورة
باس نةكراوة، ئةو طةمنة ئةروا و كةس نازاني بؤ كوَي ئةروا، سةرةراي ثارةكةشي، لة كاتي وةرطرتين طةمني 
سةةتان  طةةةمني كورد بةةَين  جوتياران ضةند مانطَي دواي ئةخةن بؤ ئةوةي سةرمايةدارةكان لة خوارووي عَيراق 

قةةةوةن، بكرن بة نيوة  خةةوارووي عَيرا لةةة  كةةة  ئةةةبَي  سةةةرمايةدارانة  ئةةةو  بةةؤ  تةةةنيا  سةةوودي  ئةةةوةش  قيمةت، 
مةةةتي  لةةة حكو طةةةمن  طةةرتين  بةةؤ وةر يةَةن  نةةةش د ئةةةو ليذنا سةةتانة،  يةةاراني كورد ئةةةوةش زةرةري زؤري جوت
كةةةن،  شةةان ئة سةةت ني منةةة دة ئةةةو طة يةةان  ئةةارةزووي خؤ بةةة  هةةةموويان  عَيراقةوة دَين، سةرجةميان كورد نني، 

ئةةةو ئة تةةةنيا  يةةة  يةَةدا ن يةةاراني ت ثةةاوانَيكي جوت هةةيض  طةةرتنيش  وة دةرجة يةكة، دووة، سَيية، شَيوةي طةمن وةر
كةةة  كةةرَي  مةةار ب نةةة تؤ سةةةر ئةوا سةةكاَلا لة قةةة  سةةيارن، حة شةةيان بةرثر هةةاتوون و خؤ ليذنانةية كة لة عَيراقةوة 

ضةةةيةكي زؤر ك طةةةرميان ناو سةةنووري  لةةة  مةةة  كةةردووة، ئَي مةةاددةي فةحسي ئةو طةمنانةيان  سةةنووري  تةةة  ةوتؤ
سةةنوورة 140) ئةةةو  بةةؤ  نةةاوة  يةةةكي دا هةةةرَيم رَيذة (، حكومةتي عَيراق ئةوانةش وةرناطرَي، بةاَلم حكومةتي 

بةةة  منةةةكانيان  خةةةوة طة هةرضةند ئةو سنوورة بة بةرهةمي كشتوكالي و طةمن زؤر بةرهةم دَينن، بةاَلم بةدا
لةةة  يةَةذةي  ئةةةو ر ئةةةوةي  بةةةر  هةةةظااَلمن نيوة قيمةت ئةفرؤشن، لة لةةة  شةةتيواني  مةةة، ث ئةةةنرَي زؤر كة هةةةرَيم دا

 ئةكةم دةربارةي شايستة داراييةكاني هةرَيم، ثشتيواني لة داواكاري جوتيارانيش ئةكةم.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. رَيواز فايق حسبةرَيز 

 فةرموو لةجنة خان.
 بةرَيز لةجنة ابراهيم عبدالرمحن:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سيارةكامن يةكَيكيان لة اليةن بةرَيز كاك ئوميد كرا، سةبارةت بة ثالن )ب(ى  حكومةتس هةرَيمس دوو لة ثر
كةةرَي، ئةوةي تريان لة كوردستان، نةةةوةى ب بةةؤ وةرطرت شةةار  اليةن بةرَيز دكتؤر شَيركؤ كة ئةوة ماف و دةبَي ف

هةةوبةرَيزان زؤر لة جو بةةةرؤكس  قةةةيران  ئةةةوةى  ثةةَيش  سةةتان  طةةرَي، تيارانس هةرَيمس كورد سةةتان ب ةرَيمس كورد
مةةةتس وقةرزى جو خةةةوة حكو كةةةوا بةدا ئةةةوةى  ثةةاش  يةةان و  بةةؤ ثرؤذةكان طةةرت  تيارى قةرزى كشتوكاَليان وةر

نةةة  ئةةةو قةرزا عةةةن  نةةةدانَي، تةب يةةةكانس  سةةتة دارا مةةاف و شاي كةةرد  سةةي  بةةة سيا يةةةى  ئةةةو قةز يةةدراَل  قةةس ف عَيرا
يةةان غةرامةى هاتة سةرَي، ثَيشنيار دةكةين ئةو غةرامانة بؤ  يةةة لَي كةةةيان وةرنةطرت كةةةوا ثارة سةةااَلنةى  ئةةةو 

بةة نةةةوة  هةةؤى ئةوا بةةة  كةةة  يةةدراَل  قةةس ف مةةةتس عَيرا  ،وةوخؤشنب يان دوا كةوتينة و خبرَيتة سةر ئةستؤى حكو
سةةةروويداية ئةوة خاَلَيكيانئةوة ر يةةدراَل بةةة ح ، خاَلةكةى تر لة هةندَيك لة سايلؤكانس  قةةس ف مةةةتس عَيرا كو

مةةان وكةةة جو يةةارانس خؤ تةةةقيمس ت لةةة  يةةة  يةةةك هة نةةا عةدالةت جةةةكان  نةةدَيك ناو لةةة هة كةةةين  تةةةمسيليان دة
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شتوكاَلس هةرَيمس كوردستان تا جةند دةتوانَي تةداخوىل ئةو مةوزوعةى بكاو وةزارةتس ك بةرووبومةكان، ئايا
سةةتةى رَيكس خباتةوة، بةرَيزان وةزيرى بازرطانس ئاماذةى بة خاَلَيك كرد كة زؤر طرنط بوو ثرسيارةكةى ئ ارا

طةةةمن و  ،وتياران بدةينوبةرَيز وةزيرى كشتوكاَلس حكومةتس هةرَيمس كوردستان كرد كة هانس ج لةةة  طةةة  بَيج
جةةؤرى زةوي و  سةةتييةكانس  يةَةس ثَيداوي بةةة ث يةةة  منةةان هة تةةة ثال ئةةةو بابة بةةؤ  يةةا  يةَةنن، ئا بةةةرووبومس دى جب جؤ 

ئةةةو بةةةر  يةَةنن، لة نةةة جب يةَةرى وا بةةةرووبومَيك غ ئةةةوةى ج  بةةؤ  لةَةَيني شةةياويان،  بةةا ب يةةةك  نةةة ماوة بةةؤ منو ةى 
بةةة وبةرووبومَيك وةكو درا خةَلكَيكس زؤر رو كةةة  كةةة خةَلكة بةةوو  بةةاش  هةةةبوو زؤر  ى تَيكرد، سةرةتا قازاجنس 

 ى ضاندى ئةو قازاجنةى نةما، بؤية ثالن بؤ ئةو بابةتانة زؤر طرنطة، سوثاس.وبَي ثالن هةمو
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:واز فايق حسبةرَيز د.رَي

 .نوسيوة ببورة طليزار خان فةرموو وثاس بؤ بةرَيزت طلوستان خان فةرموو تؤ تاوت نةس
 
 
 

 بةرَيز كليزار رشيد حاجس:
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

كةةرن و  ظةةا  نةةة ئا كةةر هات سةةايلؤ  من يةك ثرسيارم هةية ئاراستةى وةزيرى بازرطانس دةكةم، جةنابَي باسي سَي 
طةةةمنَي هاظيين دَيتة تةمام كرن ذ يةك مو تةةةنَي  نةةد  هةةةنَي جة افةقةتَي هاتية سةر كرنَي، ئايا  ئةظ سايلؤيَي 

 خةزن دكةتن و، هةروةها ثَيش سايلؤ موافةقةتَي ئةظ سايلؤيَي ل كيظة بن؟ سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. رَيواز فايق حسبةرَيز 

 بةلَي زؤر سوثاس كاك هَيظيدار فةرموو.
 مان:بةرَيز هَيظيدار امحد سل

 َيز سةرؤكس ثةرلةمان.بةر

ئةةاردى  ئَيستا لة بةرَيز وةزيرى كشتوكاَلم ثرسس سااَلنة بة موعةدةىل يةك مليؤن  تةن طةمنان هةية، كةضس 
هةةةمس يبازارى كوردستان هةمووى توركي يةةة، بةر طةةةمنمان هة تةةةن  يةةؤن  ة، بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان يةك مل

ئةة نةةة ساوارو بةرهةمةكانس طةمن هةمووى ئةم دةوَلةت و  ئةةةو دةوَلةتا كةةانس  نةةةت كؤمثانيا يةةة، تةنا ةو دةوَلةتة
ضةةي  مةةاَلس  هةةةمس خؤ نةةازامن بةر مةةة  نةةس ئَي شةةزة، ثال مةةةيان با هةةةمس كا مةةة، بةر بةةازارى ئَي سةةةر  نةةة لة كَيرِبكَييا
نةةةى  ئةةةو بةرهةما سةةتكردووة  طةةةمان درو ضةةةند كار لَيبكةين لة ساَلَيكدا كة يةك مليؤن تةن طةمنمان هةبَي، 

طةةةمن طةمن دروست بكة تةةةنَيكس  بةةَي،  ين ضةند خةَلكس بَيكار بة كار دةكةوَيت، بؤ ضاومان لة دةستس عَيراق 
طةةةمن  هةةةمي  سةةتكرا، بةر طةةة درو ئةةةم كار كةةة  بةةدات،  سةةزا  كةةةى  ئةةةو خةَل يةَةراق  مةةةتس ع كةةِرَي حكو مةةة ب لةةة ئَي

تةةة  تةةة دروستكرا بازارى ناوةراست و باشورى عرياق خؤى بة بَي منةتس ثارةى بةرهةمس طةمن دةبَي ثةةارةو دَي
كةةة  سةةادى  سةةلوكس ئيقت نةةاوى  بةةة  تةةةوة  دةستس جوتيارى ئَيمة، بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان ثةرتوكَيكم خوَيندؤ
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نةةة  ضؤن بة بَي قانوون ئةتوانني زؤرترين داهاتس دةوَلةت هةبَي، زؤرترين خةَلكس تؤ بةكار بكةوَيت، بؤ منو
هةةةر يةةان  كةةةى  تةةون ب هةةةمس زةي يةةان بةر كةةةى  طةةةمن ب مةةس  سةةةر  ئةةةتو دةع مةةةت لة تةةر حكو هةةةمَيكس  بةر

لةةَي ومةتعةمةكان فةرزبكات، لةسةر خان وةكان فةرز بكات، تؤ بةرهةمس خؤماَلس بةكار بَينة، ئةوةندة باجت 
سةةيقةى  خةةةَلك  يةَةت،  خةةةَلك دةيكر خؤش دةمب ئةوةندة لة حةقس كارةبا بؤتؤ هةرزان دةفرؤشم دةيدةمة تؤ 

ة كة خةَلك بةرهةمس ناوخؤى كِرى وةجروبةى لةسةر ئةوة بوبة بةرهةمس خؤماَلس هةية، لة هةموو دنيا ت
تيار زياتر بة ئيش دةكةون، خةَلك زياتر بة ئيش دةكةون، كارطةى زياتر دروست دةبن و خةَلكس ئَيمة وجو

لةةةوَي  كةةة  نةةرا باجة تَيدا ئيش دةكا و ئةوكاتة حكومةت لة سةرَي كة لة باج و كارةبا خؤش بووة كة كارطة دا
ئةةةوةى دةردَينَينت بةةَي  بةةة  تةةةوة،  مةةةت دةطةرَي بةةؤ حكو هةةاتس  ئةةةودا دا ، كة كرَيكار بة ئيش كةوت لة ثارةكةى 

يةةا دواى  بةةةى دون كةةةن و زةر ئةةيش ب تةةة  لةةةم بابة شةةز  كةةة با بةةة عةقلَي سةةتس  تةةةنها ثَيوي ثارةى لَي خةرج بكةى 
جبةةَي مةسةلةن كة سامانس سروشتيان نيية بة كةرتس كشتوكاَل ئيش دةكةن بة بَي ئةوةى قانوو بةةؤ دةر يةَةك  ن

مةةان  يةةوادارم خؤ نةةة ه هةةةموى تةجروبة نةةة  ئةةةو كتَيبا كةةةن،  كةةار ب سةةادى  عةةةقَلس ئيقت بةةة  بةةةاَلم  لة ثةرلةمان، 
سةةزا  وةزارةتس كشتوكاَل و هةموو كةس ئيستفادةى لَي بكرَينت ضاومان لة دةستس عرياق نةبَيت، ئةو خةَلكة 

يةَةت، بدرَيت، فةرموون كارطة دروست بكةن خةَلكس بَيكار بةك هةةةممان ب بةةا بةر مةةاَلس  سةةاوارى خؤ كةةةوَي،  ار دة
بةةةرَيز  تةةؤرة  هةةةبَيت، دك مةةاَلس  هةةس خؤ كةةرَي  سةةت دة ثةةَي درو تةةةى  ئةةةوةى كف هةةةبَيت،  بةةا  مةةان  جنةةس خؤماَلي ثر
نةةد  ئةةةكِرى ئةيكواَل طةةةمنس  كةةم  بةةوو، داي خةةراث  سةةتان زؤر  ئةةابوورى كورد سةرؤكس ثةرلةمان لة بريمة وةزعس 

بةةروَي ئةةةيكردة  سةةاوار،  مةةةت ئةةةيكردة  ضةةؤن حكو كةةات،  بةةني ب سةةاَلَيك دا مةةة  ئةةةرزاقس ئَي ئةةةيتوانس  كةةم  ش، داي
 ناتوانَيت ئةمة بيكات لة عةقلس كةس ناِروات، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:د. رَيواز فايق حسبةرَيز 

 سوثاس، كاك كاوة فةرموو.
 بةرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

ئةةةمِرؤ  بةةةتس  يةةارة با بةةردوو د شةةةمةى را لةةة دوو نةةن  كةةو دةزا بةةوو، وة يةةاران  يةةةكانس جوت سةةتة دارا سةةةر شاي لة
تيارة بةرَيزانة وخؤثيشاندانَيك لةبةردةم ثةرلةمانس كوردستان كرا، من نزيكةى كاتذمَيرَيك لةطةَل ئةو جو

ئةةةوان لةبةردةم ثةرلةمانس كوردستان بووم و بة ووردى طوَيم لة معانات و داواكاريةكانس ئةوان طرت،  ديارة 
ثةةارةى جو كةةةوتنس  بةةةهؤى  دوا يةةة  كةةة ني تةةةنها ثارة يةةة،  شةةةيان هة مةةةَلَيك كَي يةةاران، جوكؤ لةةة وت يةةاران  وت

يةةةتي و  شةةةى كؤمةاَل نةةدَيكيان كَي نةةةت هة ثةةدان تةنا سةةايكؤلؤذى زؤر خرا يةةةتس  يةةي و كؤمةاَل بارودؤخَيكس دارا
ضةةةكةك ،وة ووخَيزانيشيان بؤ دروست ب كةةرَي بةشَيك لةوانة تيجارةت بة  كةةس ضةةانيان دة بةةة نرخَي ةكةكانيان 

جةةا  رةمزى دةفرؤشَيتةوة و بةشَيك لة بازرطانةكان ئةمة بة فرسةت دةقؤزنةوةو بؤخؤيان بةكارى دَينن، ئين
تياران تةسليمس دةكةن، رَيذةيةكس كةمة و يةكَيك وةكانس تر ئةو رَيذة طةمنةى كةوا جوييةكَيك لة داواكاري

ئةةةويةةلةةة داواكاري ئةةةوان  طةةةمنس ةكان  نةةس  يةَةذةى وةرطرت هةةاتوو ر سةةااَلنس دا سةةاَل و  لةةةم  سةةتة  كةةة ثَيوي بةةووة  ة 
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نةةاهَييَن، وجو كةةردار  يةةةك  سةةة  هةةةزار ق لةَةَي  كةةورد دة كةةو  يةةارة وة تياران زياد بكرَي، بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان د
بةةة كةةةين،  سةةة دة سةةاَلة ق ضةةةندين  شةةزيش  سةةتان ثَي اَلم ئَيستا ئَيمة ئةوةندةى قسة بكةين لة ثةرلةمانس كورد

كةةة  كةةةى ثارة ئةةاخؤ  نةةةوة  سةةيارةى بدةي خةَلك كردارى لة ئَيمة دةوَي، خةَلك دةيةوَيت ئةوةى وةاَلمس ئةو ثر
بةةؤ  شةةةكةيان  كةةةى كَي سةةتيان؟  تةةة دة بةةَي؟ هاوضدةطا سةةةر دة يةةان و جوارة سةةتان واَلت هةةةرَيمس كورد يةةارانس  وت

كةةردووة، سةةليم  سةةتانةوة تة هةةةرَيمس كورد هةةةرَيمس  طةمنةكانيان لة رَيس سايلؤكانس  لةةة  يةةان  حةةةقس خؤ ئةةةوان 
بةةة دواى  خبةةوا و  لةةَي  خةةةمَيكيان  كةةة  نةةن  كوردستان دةوَي و حكومةتس هةرَيمس كوردستان بة بةرثرسيار دةزا

نةةةدانس يشايستة داراي كةةارى  سةةتنةرووى هؤ لةةة خ طةةة  يةَةرة ج شةةتوكاَل ل يةةرى ك بةةةرَيز وةز ةكانيان بِروات، ديارة 
يةةة ةكان، ثَيم واية ثالنس ضوايشايستة داراي كةةات، بؤ ر ساَلةى خؤشس خستةروو كة وةزارةتس كشتوكاَل ضي دة

ئةةةو  نةةدكردنس  نةةةكرد تةلبة سةةس  كةةة با من لَيرة بة فرسةتس دةزامن باسس ئةوة بكةم كة يةكَيك لةو خااَلنةى 
هةةةزار زةوي كةةة بةسةةةدان  شةةتوكاَليةية  يةةة ك تةةةوة، ة سةةتا نةطةِرَيندراوة تةةا ئَي بةةةاَلم  عةةة،  تةةة مةزرة شةةَيكة كراوة

شةةتوكاَل هةرضة ندة لة ثالنس ضةندين ضاكسازيش راطةيةندرا، بةاَلم نةطةِراوةتةوة تا ئَيستا، ئايا وةزارةتس ك
عةةةكانييثالنس ض نةةدكراون مةزرة كةةةوا تةلبة نةةةى  ئةةةو زةوييا نةةةوةى  بةةة يية بؤ طَيِرا سةةتكراوة  سةةةر درو ان لة

كةةة ناياسايي، خاَلَيكس تر كة زؤر طرنطة بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان فرؤكةخانة هةةةرير  ضةةكةى  هةةةرير شارؤ ى 
وتيارانس شارؤضكةى هةرير، باسرمة زياتر لة ثَينج هةزار دؤمن زةوى ئةوان وزياتر لة ثَينج هةزار زةوى، ج

قةةةرةبوو  كةةةوا  كةةةن  ضةةاوةرَي دة ئةةةوان  سةةاَلة  يةَةنج  لةةة ث يةةاتر  بة بةر فرؤكةخانةكة كةوتووة تةلبةندكراوة، ز
يةةةن وةكرَي قةرةبوبكرَينةوة، هةرضةندة زؤرجار باس لةوة د كةةة لةال ضةةونكة فرؤكةخانة طةةرياوة،  كةةةش وةر ة

شةةةتوكاَل وةاَلم  يةةةرى ك شةةةة وةز سةةةةربازيية، ثَيمخؤ يةةةةكس  نةةةدرَي، فرؤكةخانة بةةةةكار دةهَي نةةةةوة  ئةمريكييةكا
 وتيارانةى كة ثَينج ساَلة داواى مافةكانيان دةكةن؟وبداتةوة، ئايا ضي كردووة بؤ ئةو ج

 ةرؤكي ثةرلةمان:ن/ سبةرَيز د. رَيواز فايق حس
 سوثاس، فةرموو شريين خان.

 بةرَيز شريين امني عبدالعزيز:
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

يةةةكانس ج سةةتة داراي بةةة شاي سةةاالنس )وسةةةبارةت  بةةؤ  سةةتان  هةةةرَيمس كورد يةةارانس  ( و 2015( و )2014وت
طةةةمن560( كة نزيكةى )2016) ثةةةجناى  سةةةدا  يةَةذةى  كةةة ر كةةا،  قةةس دة نةةارى عَيرا كةةراو ( مليار دي سةةليم  س تة

سةةتةداراييةكانس ج يةةوةى شاي بةةؤ ودةبَي، ديارة لة رابردوودا بةغدا بة سَي ضةك، با بلَين ن هةةةرَيمس  يةةارانس  وت
سةةَي  ئةةةو  سةةتان  هةةةرَيمس كورد مةةةتس  طةةاني حكو تةةس بازر يةةةن وةزارة بةةةاَلم لةال نةةاردووة،  سةةتان  هةةةرَيمس كورد

هةةةر مةةةتس  مةةن حكو ضةةوونس  يةةة بةبؤ تةةةوة، بؤ سةةةر ضةةةكةيان طةِراندؤ بةةا بة يةةةى وةرطرت بةةِرة ثارة ئةةةو  َيم 
طةةاى وج (ةةادي و داد بةةااَلى ئيت يةةةكانس  يةةةن دادطا لةةة ال سةةةية  ئةةةو كَي تةةةى  ئةةةو كا وتيارانا دابةشس بكردباية، تا 

لةةة  شةةتطريى  بةةن و ث كةةار  سةةتان هاو لةةةمانس كورد مةةةت و ثةر سةةتة حكو بةةؤوة، ثَيوي يةةةكال دة هةرَيمس كوردستان 
خةةراوى جو نةةدووبونس رَيك سةةتس وهةةةوَل و ما غةةدا بةمةبة لةةة بة مةةاركردووة  سةةكااَليان تؤ كةةة  سةةةردةم  يةةارانس  ت
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وتيارانس هةرَيمس كوردستان و، لةم ثةرلةمانةشةوة بِريارى دروست و لة وطَيِرانةوةى شايستة داراييةكانس ج
نةةةدى جو كةةةارى وبةرذةوة ثةةةالن و رَي سةةةت  كةةةو ثَيوي بةةةةرَيزةكان وة يةةةرة  مةةةن  وةز يةةةدى  بةةةدرَيت، وبةد يةةةاران  ت

نةةةوةى بةرذةوةندي ضارةسةريان بةةؤ طَيراند سةةتان، يةةنةخستؤتة روو  هةةةرَيمس كورد يةةارانس  يةةةكانس جوت ة داراي
تياران ضي دةبَيت؟ ئايا حكومةتس وبؤية من دةثرسم ئايا ثالنس حكومةتس هةرَيم بؤ طَيرا نةوةى قةرزى جو

وتيارانس وِرانةوةى حةقس جهةرَيم ئامادة دةبَيت سكااَل دذى بةغدا تؤمار بكات، بؤ ثابةندبونس عَيراق بة طَي
 هةرَيمس كوردستان، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس

 سوثاس، طولستان خان فةرموو.
 بةرَيز طلوستان سعيد محد:

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

ئةةةو مةةةوَي  مةةن ئة كةةةم،  طةةانس دة يةةرى بازر شةةتوكاَل و وةز يةةرى ك جةةةنابس وةز هةةاتنس  بةةة خَير لةَةَيم سةةةرةتا  ة ب
وتيارى كشتوكاَلس ثَيويستة ثةيرةوى لة بريؤكةيةك بكةين كة رَيطة بدرَي وبةراستس زؤرى تواناكانس كارى ج

نةةاو بو لةةة ثَي كةةةن   كةةار ب سةةتنةبةةا  شةةتوكاَلس، خ كةةةرتس ك نةةةوةى  نةةاى جوذا نةةدان و  وطةِرى توا بةةة ها يةةاران  وت
لةةة  يةةاتر،  هةةةمس ز بةةة بةخشينس ثشتيوانس لَيكردنيان لة ثَيناوى بةر خةةاكَيكس  سةةتان  كةةة كورد ئةةةوةى  نةةاوى  ثَي

قةةات بةرا يةةان  بةةة دة كةةة  شةةتيية  ضةةَيذو سرو تةةام و  هةةةمس مثيت و ثِر بةرةكةت و بةرهةمةكةشس ثِر  بةةةر بةر
كةةة ودةرةوةى كوردستان تام و جَيذى هةية، بؤية ثَيويستة ثشتيوانس لة ج منةةة  وتياران بكرَي، ئةطةر ئةو طة

سةةةر يةةاتر لة كةةةمان ز سةةتا طفتوطؤية سةةاَلس ) ئَي كةةةى  سةةايلؤكانس  2016و  2015و  2014طةمنة ضةةؤتة  يةةة  )
سةةتس  ؟عَيراق بؤضس وةزارةتس بازرطانس عَيراق ناضَيتة ذَير بارى خةرج كردنس ئةو شايستة دارايية بةةة ثَيوي

كةةا لةبةرا يةةد ب نةةَي و داوا قة سةةيةية بزا ئةةةو دؤ خةةاوةنس  بةةة  خةةؤى  بةةةر مدةزامن حكومةتس هةرَيمس كوردستان 
شةةتيوانس جدزرطانس عَيراقيوةزارةتس با سةةكااَلى نوا، ثَيويستة ث كةةة  كةةرَي  يةةارَي ب تةةس ووت سةةةر وةزارة سةةيوة لة و

سةةافة  بةرَيوةبةرايةتس طشتس دانةوَيَلةى  عَيراقسوبازرطانس  بؤ سةرف كردنس ثارةكانيان و دادطاى بةرايي رة
كةةرَي، سةةةرف ب بةةؤ  كةةةيان  مةةةدعوم،  دواتر دادطاى ئيستئنافس رةسافة بِريارى داوة كة ثارة سةةعرى  بةةة  سةةةرةتا 

طةةانس  تةةس بازر تةةر وةزارة يةةدات و دوا يةَةراق ب كةةة ع يةَةت  مةةةيا ب فةةةقاتس حاك بةاَلم ثاشان ئةو ثارةية لة زومنس نة
ضةةس  هةةةرَيم  كة نةةةك  بةةةاَلم  نةةة،  يةةدى خؤيا يةةة عا ئةةةو ثارة يةةان  شةةيان دَلن كةةة خؤ تةةةوة  تةةةميزى كردؤ يةَةراق  ع

هةةةرَيم تةميزيان دوور كردؤتةوة، تةميزةكةش زؤر تةئخري  بةةَي  يةةة دة بووة دوايس بِرياريان داوة كة ئةو ثارة
طةةانس  تةةس بازر مةةس وةزارة كةةة وةاَل هةةةولَير،  سةةايلؤى  يةةةتس  تةةابَيكس بةرَيوةبةرا بيدات كة ئيستيناكراوةتة سةر ك
تةةا  عَيراقس داوةتةوة كة وةزارةتس بازرطانس عَيراق داواى روونكردنةوةى كردوة لةوةى كة بؤضس ئةو ثارةية 

ئةةةوةى ئَيستا  جةةوابس  هةةةولَير  سةةايلؤى  تةةا  يةةة، وا تةسليم نةكراوة، ئةوان وتوويانة ئَيمة سيولةى نةقدميان ني
يةةة  ئةةةو ثارة كةةة  نةةان  لةةة وةى دا داوةتةوة كة سويلةى نةقدى نيية كة ئةمة كاريطةرى دروستكردووة جؤرَيك 

يةةان ئةبَي هةرَيم بيدات، كة ئةوان لة كاتَيكا وةزارةتس بازرطانس عَيراقس زؤر مت كةةة دَلن يةةة  بةةةوة هة نةةةيان  ما
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سةةتس  هةةةرَيم ثَيوي طةةةورة  كة ئةبَي ئةو ثارةية عَيراق بيدات، بؤية ئةم ثارةية راستس لَيرةدا، بؤتة طرفتَيكس 
يةَةراق  سةةتا ع ئةو بِر ثارةية كة وةرى طرتووة لة بةغدا بيدات بة جوتيارةكان ئةوةى كة بة نرخس تيجارى ئَي

يةةةكال حساب دةكات و لة دادطاكانس هةر َيم دادطاى هةرَيم، ثَيويستة رووبةرووى دادطاى ئيتي(ادى بَيتةوة تا 
مةةار  سةةكااَل تؤ (ةةاديش  بةةااَلى ئيتي مةةةى  لةةة مةحكة ئةبَيتةوة و ئةو بِرة ثارةى كة دةمييَن هةرَيم خؤى بيدات 

 سوثاس.بكات لة دذى وةزارةتس تيجارةى عرياقس لةسةر باقيبةكةى ترى ثارةكةو كَيشةكة ضارةسةر بكرَي و 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس

شةةت  لةةةمانس و بةرَيزي نةةدامس ثةر نةةس ئة بةةةرَيزت دةزا طةةرياون  حمكةمةى ئييت(ادى ئَيستا نةماوة، ئيشةكانس را
دةزانس ئةو دةعوايةى لة مةحكةمةى ئيختساس بردمانةوة وةكو هةرَيمس كوردستان لة مةحكةمةى تةمييز 

 ئَيستا دكتؤرة طةالوَيذ با بفةرموَي. دؤراندمان، بةرَيزان
 
 
 

 :عثمانبةرَيز د.طالوَيذ عبيد 
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

سةةتة دارايسةرةتا بة سةةس شاي بةةَيني با طةةةر  سةةتس ئة يةةاران وةكانس جيةةخَيرهاتنس ميوانانس بةرَيز دةكةم، بةرا وت
غةةدا طةمن ،بكةين كةةردووة و بة سةةليم  طةةةمنيان تة ئةةةوان هيج رةوا نيية جوتياران كة  نةةاوة و  بةةةكار هَي كةةةى  ة

تةةوانن وثارةيان وةرنةطرتوة، ضونكة ج وتياران بة قةرز طةمنيان نةداوةتة سايلؤكان، بؤية ئةوان لةوانةية دة
بةةة  كةةار  يةةوة  نةةةيان توان هةةةَلطرياوة،  لةةؤك  يةةان وةك ب داواى قةرةبووكردنةوةى ئةو مودةيةش بكةن كة ثارةكان

يةَةس ثارةكانيان بكةن، سوود و قازاجنيان ب بةةة ث نةةةوة  قةةةرةبوش بكةي كةن، بؤية من ثَيم واية دةتوانني داواى 
يةَةت سةةا و دةب يةةايي وةر يا يةَةت، دَلن كةةبةةةَلَين وةربطري يةَةت  تةةةوة،بطري بةةارة نةبَي تةةة دوو ئةةةم بابة يةةرى  ة  كةةو وةز وة

عةةةن 2016و  2015و  2014بازرطانس وتس كة سااَلنة سااَلنس ) ثةةالن تةب لةةة  كةةراوة  سةةليم  ( كةمز طةمن تة
بةةة وربةى جزؤ يةةةكانيان  قةةةراج زةوي مةةةلوورو  ضةةةى  وتياران بةهؤى بوونس شةرى داعش خاسةتةن لة ناو

قةةةرةبوو وبةتاَلس ماوةتةوة، تؤيان نةكردووة كة ئةمةش ثَيويستة كار بكرَيت لةسةر ئةوةى ئةو ج نةةة  وتيارا
تةةس بكرَينةوة كة ئةو ماوةية زةوييةكانيان بة بةتاَلس ماوةتةوة و، بةنسبةت ئةو ط بةةؤ وةزارة كةةة  نةةةى  رنطييا

كةةة  يةةة  تةةر هة طةةس  خةةاَلَيكس طرن ضةةةند  بةةةاَلم  طةةدا،  خةةاَلَيكس طرن كشتوكاَل كة بَيطةرد خان ئيشارةتس بة ضةند 
سةةتة  ثَيويستة كارى لةسةر بكةين، طشت ئةو ثرؤذة كشتوكاَلييانةى كة دةدرَينت بة مؤَلةتس ثَيدةدرَيت، ثَيوي

نةةةوى ئةندازيارى كشتوكاَلس ثسثؤر سةرثةرشت مةةادديي و مةع كةةس  كةةة و دةعمَي يار بكات كاتس ثَيدانس مؤَلةتة
يةَةذى  شةةاى كؤل بةةَيني تةما طةةةر  سةةااَلنة ئة مةةة  طةةة، ئَي شةةتوكاَل زؤر طرن كةةةرتس ك نةةةوةى  ضةةونكة بووذا كةةرَينت،  ب
شةةتؤتة  سةةاَلة طةي ئةةةم  نةةةت  تةةةوة، تةنا كشتوكاَل بكةين دةبينني خواستس وةرطرتنس قوتابيان لةسةرى كةم بؤ

كةةة ضةةي ئةةةوةى  كةةارى  مةةةش هؤ يةَةت، ئة تةةابس وةربطر تةةةنيا دوو قو شةةَيك  مةةس يبة نةةةبوونس دةع كةةارى  ة؟ هؤ
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كشتوكاَليية و كة قوتابيان تةخةروج دةكةن نازانن ض بكةن، وةزيفةكانس لة بوارى كشتوكاَلس، بؤية ثَيويستة 
ضةة بةةة  سةةتس  يةةة، وةزارةتس كشتوكاَل ثالنس هةبَيت سااَلنة ثَيويستس بة ضةند طةمن هةيةو ثَيوي شةةةرت ني ةند 

ثةةَيم  سةةتييةوة،  لةةة رووى تةندرو هةةةروةها  هةمووى طةمن و جؤ بَيت، ثَيويستة مةوادى تريش بضَيندرَيت و، 
كةةار  بةةة  كةةةكان  شةةس رووة كةةانس دذة نةخؤ قةةةرةكانس ماددة مةةاددة  يةةايي و  ثةةةينس كيم باشة جوتياران كاتَيك كة

هةةةر هة مةةاددة دةهَينن زانياري و هؤشيارى تةواويان هةبَيت، ضونكة  جةةؤرى  بةةِرو  نةةانس  بةةةكار هَي لةةة  يةةةك  َلة
سةةةر  تةةة  قركةرةكان كاريطةرى لةسةر بِرى بةرووبومس كشتوكاَلس و تةندروستس دةبَينت و، هةروةها كار دةكا
طةةةرد  كةةو بَي بؤ ماوة ماددةى مرؤظةكان كة تةندروستس مرؤظةكان كار دةكاتة سةر وةجة خستنةوةيةكيان وة

بةةةكارهَينانس خانيش دةزانَي كة لة بوارى ب ايلؤجيا، ئةوا كاريطةرييةكس زؤرى هةية، بؤية ضاودَيرى كردنس 
كةةةين،  مةةة داوا دة يةةة ئَي طةةة، بؤ ئةو ماددانةو كاريطةرى لةسةر طشتوكاَل و تةندروستس هاوواَلتيان شتَيكس طرن

يةةانس ج طةةة هاوواَلت كةةة طرن تةةريش  سةةةردةمس روهةروةها خاَلَيكس  لةةة  نةةة  نةةد بوو كةةة زةرةرمة يةةارانس  مةةس وت ذَي
 بةعس ضةندين ثرؤذةيان هةبووة لةسةر ئةو خاكانة، سوثاس.

 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ايق حسبةرَيز د. رَيواز ف

 سوثاس، فةرموو كاك ثَيشةوا.
 :طاهر مصطفىبةرَيز ثَيشةوا 

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

نةةةري كةةة نوَي بةةةرَيز  يةةارانس  هةةةروةها جوت بةةَين،  بةةةخَير  بةةةرَيز  نةةس  يةةةك بةرَيزان وةزيرا هةةةموو ال يةةة  ان لَيرة
بةةةو سةةَيكس وبةخَيربَين،  كةةةوا ثر ئةةةوةى  بةةةتس  خةةةتابارةو، با قةةس  يةةةنس عريا كةةة ال ئةةةوةكرا  سةةةر  سةةة لة ردى ق

سياسية كة ثارةى طةمنس جوتيارانس هةرَيمس كوردستان نادةن، بةاَلم من قسة لةسةر خؤمان دةكةم، ضونكة 
سةةاَلس هةرَيمس كوردستانيش لةم بابةتة ئةبوو خَيرا ضارة لةةة  طةةةر  كةةة ئة ئةةةوةى  بةةةر  تةةةوة، لة سةةةرَيك بدؤزَي

 ةو كَيشةية بة جدى وةر بطرياباية.(و ئ 2014)
يةَةنن   هةةةمس د يةةاران بةر كةةة جوت منةةةى  ئةةةو طة طةةةر  كةةة ئة ئةةةوةى  بةةةر  بةةوو، لة سةةةرى دة ثَيم واية ئَيستا ضارة

بةةةت (و سوودَيكس واى لَيوةربطري2014بكرَيتة ئارد و هةروةها بتوانراية لة ساَلس ) َيت كة طةمنس ورد بة تاي
منةةةى  بةةةو طة هةةةر  يةةانتوانس  بدرَيتة خةَلك لة رَيطةى طةمنس وردةوة ئارد دابني ئةكرَيت، ئَيستا جوتياران دة

لةةة ) يةةاتر  سةةااَلنة ز كةةة  ئةةةوةى  تةةؤن 250بةرهةمس دةهَينن، بةرهةمس ئاردى ناوخؤ ثر بكةنةوة، بؤ  هةةةزار  )
هةةةم 250كة ئةو )ئارد لة دةرةوة نةكردرَيت، ئاردى سثس  سةةتانةوة بةر ( هةزار تؤنة ئةكرا لة هةرَيمس كورد

بَيت، نةك لة واَلتانس دراوسَيوة بهَيندرَيتة ناو هةرَيمس كوردستان، هةر تاكَيك لة هةرَيمس كوردستان سااَلنة 
 ية.ثَيويستس بة بِرَيكس زؤر هة

بةةة لةبةر ئةوةى كة لة هةرَيمس كوردستان نان بة رَيذةيةكس بةرز ئةخ  سةةتس  ورَيت، يةعنس هةر تاكَيك ثَيوي
ئةةةم )50( كيلؤ هةية كة )150) كةةةش  شةةتس دي بةةروَيش و  بةةؤ  هةةةروةها  ( 50( كيلؤ بؤ ساوةر بةكار دَيت و، 
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نةةةطريا،  لةةةوة وةر سةةوود  سةةان  كةةة دي سةةتانةوة  هةةةرَيمس كورد نةةاو  كيلؤية بِرى زؤرى لة توركياو ئَيرانةوة دَيتة 
ثةةارةى يةعنس دةكرا بة بَي ئةوةى ئَيمة  بةةني  ئةةةوان  ضةةاوةرَيس  سةةان  بةةني دي عةةرياق  ضاو لة دةستس حكومةتس 

نةةةط  تةةةوة،  كةةةم بَي نةةةبَيت  طةمنس جوتيارانس ئَيمة بدةن خؤمان ضارةسةرَيك بدؤزينةوة، ئةم كَيشةية هيج 
ئةةةم  سةةةر  جةةؤرة ضارة بةةةم  ضةةونكة  يةةدةن،  يةةدةن نا نةةارد، ئة ئةوةى كة هةر ضاوةرَي بني بَلَيني نارديان نةيان 

يةةوةو 7( ساَل نزيكةى )10تة لةماوةى )بابة سةةةوزةو م ( مليار دؤالر لة هةرَيمس كوردستان بةرةو سةرتر بؤ 
ئةةةو ) يةةا  ضةةؤتة دةرةوة، ئا سةةتان  هةةةرَيمس كورد لةةة  كةةة  شةةتس دي نةةدَيك  طةةةى 7ئاردوو هة لةةة رَي يةةؤن دؤالرة  ( مل

سةة لةةة دة شةةتوكاَلةوة  طةةةى ك لةةة رَي كةةة  سةةيارَي نةوتةوة دةست هةرَيمس كوردستان دةكةوَيت،  مةةة ثر تس داوة؟ ئة
 ردستان هةمووتان وةاَلمس بدةنةوة.ئةبَي هةم وةزيرةكانس حكومةتس هةرَيمس كو

طةةةورة   سةةئوليةتَيكس زؤر  سةةتان مة هةةةرَيمس كورد مةةةتس  بةةةرَيزانس حكو هةةةروةها  شةةتوكاَل و  بةرَيز وةزيرى ك
يةةات و  ئةةةجمارة بطر جةةوَين  بةةة لةسةر شانس ئةوة، ئةطةر بَيت و جوتيارَيكس ثَين كةةات و  شةةَيَل ب تةةةكانس ثَي تةما

هةةةرَيمس  كةةةى  ضةةةكانس دي جةةوَين و ناو شةةوتس ثَين خةةةيارو  سةةئوىل  يةَةس مة جةةةنابتان ل سةةةريان،  ضةةَيتة  قةةة ب لة
كوردستان كة باشزين بةرهةميان تياية ثَيشَيَل بكرَين و فرَي بدرَين و بة سةيارة جبَيت بةسةريا بَلت ئةوة 

يةَةس م يةَةوة ل بةةوو  ئ سةةاَلم  هةةةمس ئةم فةةةرموون بةر شةةتانة  لةةة ثَي خةةت  سةةتا وة كةةة ئَي ئةةةوةى  بةةةر  سةةئولن، لة ة
كةةة ج جةةارَيكس دي نةةةوةو  سةةةرَيك بدؤز بةةة دواى وضارة يةَةك  هةةةموو رؤذ نةةدرَين و  كةةزى نةبي بةةة  مةةة  يةةارى ئَي وت

بةةؤ طةةةرَين  يةةةك نة يةَةت ئةةة رَيطة شةةتوكاَل دةكر كةةة ك كةةا  لةةة كاتَي سةةةدةقةيةك  يةَةرو  كةةو خ ضةةؤن وة كةةة  وةى 
بةةس سةرضاوةيةكس بةهَيز بَي، ب نةةةوت  تةةةماى  تةةةنيا بة ؤ ئةوةى كة تؤ دةوَلةتس تيا بنيات بنَيس نةك هةر بة

سةةةرؤك  ،اوةيةكس زؤر طرنطس داهاتةضسةر بةةةرَيز  يةةدا  مةةةى كارةكة لةةة بةرنا سةةتان  هةةةرَيمس كورد مةةةتس  حكو
وةزيران باسس ئةوةى كردكة طرنطس بة كشتوكاَل دةدات تاكو ئَيستاش ئةوةمان بة ديكردوة ضةند سايلؤيةك 
ئةةةوةى  بةةؤ  يةةة  كاريان تَيدا دةكرَيت لة بةردةرةش و كةالر، هةروةها ئاطامشان لةوة هةية كة بةرنامةيةك هة

 كة من باسس دةكةم جي تر ئارد لةدةرةوة نةهَيندرَيت،  سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس

 كاتت تةواو بوو سَي دةقة قسةت كرد فةرموو كاك سريوان.
 ز سريوان فرج حممد:بةرَي

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
يةةرة  كةةة وةز ئةةةوةى  ئةةةجَيت،  ثةةَي  كةةةمزم  يةةةك  لةةة دةقة ئةةةوةى  بةةةر  كةةةم و لة سةةة دة شةةس ق من تؤزَي بة هَيوا
نةةة  لةةة دةرةوةى واَلت دةهَيني ئةةارد  نةةانس  بةةؤ هَي يةةار دؤالر  يةةةك مل بةرَيزةكان ئةوةى دةيزانني كة سااَلنة بِرى 

منةةة هةةةموة طة ئةةةو  يةَةرة،  بةةري  ئ بةةؤ  يةةا  ئةةةطرين، ئا شةةس  كةةة وةري يةةة  تةةةمان هة بةةة بةرةكة تةةوو  بةةة ثي نةةةى  جوا
نةةة  مةةةعلومس جةنابتا نةكراوةتةوة بةرنامةيةك دا بندرَيت ئةو ئاشانةى هةمانة بة كارى خبةين و ئاشس تر 

يةةةك ئةو ئاردانةى دَينة ناو كوردستان هةموو دةرمانس تياية، مةوادى سامس تيايةو، بةكار نايةت ئةمة لة ال
ثةةةيتا  ثةةةيتا  ثةةَيش  مةةةو  سةةةعاتَي لة هةةاتووة  بةشس دووةمم بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان ئةم نامةيةم ئَيستا بؤ 
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مةةةى  مةةة نا يةةة ئة ئةةةوة نامةكة ضةةَي،  ثةةَي دة سةةانيةم  يةةةك  مةةةوة  جوتيارَيك تةلةفؤمن بؤ دةكات بؤتان دةخوَين
سةةاَلة جوتيارَيكة بؤتان دةخوَينمةوة، ساَلو بؤ ئَيوةى وةزيران ثرسيارةكة ضةةةند  م سادةيةو ضاوةرَيس وةاَلمم 

مةةن كةةةمانني،  نةةس ثارة طةةةمنم جو طةمنمان بة حكومةتس هةرَيم فرؤشتوة، تا ئَيستا ضاوةرَيس وةرطرت يةةار و  وت
نةةا يداوة بة حكومةت حةقم  ضي يةةان  نةةدةنَي  كةةوا؟ ئةما كةةةمان  ثةةارةى طةمنة ة سياسةتةو ياسايةو شتة ئَيستا 

شةةروعس  ،ثارةم نيية كورم دةيةوَيت ذن بَييَن ثارةم نيية ةريم ثَيويست،ارةكة دةلَي نةشتةرطئةمة؟ جوتي مة
يةةة مةةة؟ وضةة ،زؤرمان هةيةو ثارةم ني مةةةتس هةرَي يةةا حكو يةةة؟  كةةةم الى بةغدا كةةة ثارة ئةةةرَي كا لةَةَي  وتيارةكة دة

تةةة ،ضم بؤ مزطةوت بؤ نوَيذمةوة بةديارتانةوة دا ئةنيشم ناشتةلةفزيؤنةكة ناكوذَين ئةةةوة واَلمةكةم دةوَي وة 
 ثرسيارةكةيةتس، سوثاس.

 بةرَيز د. رَيواز فايق حسن/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سةرضنار خان فةرموو.

 
 
 

 بةرَيز سةرضنار امحد حممود:
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

تةةس بة هةةةرَيم وةزارة مةةةتس  كةةة حكو ئةةةوةى  سةةةر  تةةرا، لة سةةةكامن و هةةةبوو، ق شةةنيارم  نةةدَي ثَي مةةن هة سةةتس  را
يةةدراَل و بازرطانس وةزارةتس ثال قةةس ف مةةةتس عريا طةةةَل حكو هةةةبَي لة يةةان  بةةةردةوامس تيم بةةة  ن دانان مةفروزة 

بةةةاَلم  تةةة،  ئةةةم طرف سةةةرى  تةةة و ضارة ئةةةم طرف سةةةر  ئةةةجنام لة بةةة  شةةنت  تةةا طةي كةةةن،  بةردةوام بةدواداضوون ب
كةةؤك ئةةةوة  سةةةر  هةةةموومان لة شةةةيةكاين،  بةةةردةم كَي مةةة لة ئةةةتواني ئَي كةةة ئةوةى لَيرةيا ئيزافةى ئةكا كة  ني 

مةةة، سةةتاحكومةت بة وتةى وةزيرة بةرَيزةكانيش كة بةدواداضوونس بؤ ئةو كَيسةية كردووة و ئَي ش بةردةوا
كةةةين و ج عةةة دة ئةةةو مةوزو سةةس  سةةتة وبةاَلم  ئَيستا ئَيمة لة كاتس ئَيستا با نةةس شاي ضةةاوةرَيس وةرطرت يةةاران  وت

 با بَلَيني ضارةسةرَيكس بة ثةلة. داراييةكانن حةلَيكس
سةةاَلس )ئةطةر   لةةة 2016و  2015و  2014بكرَي بةِراى من حكومةتس هةرَيم لةبةر ئةوةى لة  كةةةى  ( نزي

تةةةوة وسةدا ثةجناى شايستة داراييةكانس جو كةةةم بؤ كةةة  يةةةعنس ثارة مةةاوة،  تياران وةرطرياوة لة سةدا ثةجناى 
يةَةت و سةةتؤ بطر لةةة ئة يةةة  بةةة  ئةتوانَي من ئةو خاَلةيةم هةية حكومةتس هةرَيم كؤى ئةو ثارة يةةدا  قةةةرز ب بةةة 

خةةس وج بةةة نر منةةةى  ئةةةو طة تيارةكان و هةر كاتَيك ثارةكة خةرج كرا قةرزةكة هةَلبطرَيتةوة، ضونكة عرياق 
شةةتوة  خةةؤى فرؤ خةةؤى بؤ ثاَلثشتيكراو كِريوةو ثارةى نةوتس ثَيداوة و لةو سااَلنةش حكومةتس هةرَيم نةوتس 

سةةةريع  و و، ئَيستاش ئةطةر جاران قةيرانس دارايي بووبَي ئَيست اش ئةو قةيرانة نةماوة، ثَيم واية حةلَيكس 
بةةةهؤى  عةةرياق  مةةةتس  لةةة حكو طةةرياوة  يةةة وةر ئةةةو ثارة ئانية،  ئَيمة ضارةسةرَيكس بة ثةلةى بؤ بكةين، ثاشان 
نةةةى  بةةؤ خةزَي تةةةوة  كةةة هةَلبطريَي غةةدا ثارة هةةةرَيم بة بةةةينس  كةةس  هةةةرَيم و لين كةةانس  ضةةوونةكانس وةزيرة دوادا

 زؤر سوثاس. هةرَيمس كوردستان،
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 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس
 سوثاس، سوسن خان فةرموو.

 بةرَيز سوسن حممد مريخان:
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

سةةتان  خةةان و طلو شةةريين  يةةد و  كةةاك ئوم نةةةوة  لةةةمانتارة بةرَيزةكا يةةةن ثةر قسةكانس من لةاليةن هةندَيك لةال
بةةة كةةران،  يةَةذ  بةةرا جخان كرا، دكتؤرة طةالو شةةتيوانس  سةةتيدا ث لةةة را مةةة  هةةةموو واَلم ئَي بةةة  كةةة  منةةانني  وتيارةكا

كةةة  ئةةةوةى  بةةؤ  شةةتوكاَل  شَيوازَيك ثَيويستة داكؤكيان لَي بكرَي، بةاَلم هةندَيك ثَيشنيارم هةية بؤ وةزارةتس ك
بةةةروئةم كَيشةية دووبارة نةبَيتةوة، لة راستيدا ج تةةر وتيارانس ئازيزى ئَيمة هان بدرَين كة روو لة  ووبومس 

بكةن، بة ثَيس ئةوةى كة هةرَيمس كوردستان بة مليؤنان تةن سَي و ثرتةقاَل ميوةى تر لة دةرةوةى هةرَيمس 
ئةةةم  ئةةةوةى  بةةؤ  هةةةبَي،  نةةس  شةةتوكاَل ثال تةةس ك ئةةةوةى وةزارة بةةؤ  كةةرَي،  سةةتان دة هةةاوردةى كورد سةةتان دا  كورد

يةةةوة ك هةةةىل بةرووبومانةش لة هةرَيمس كوردستاندا بضَيندرَين بةم هؤ سةةتان  يةةانس كورد لةةة هاوواَلت مةةةَلَيك  ؤ
بةةؤ  هةةةروةها  نةةدةدات و  سةةتان ها خةةةَلكس كورد ئةةةوة  هةةةميش  كاريان بؤ دةرةخسَي و و دةرفةت دةرةخسَي و، 
لةةة  مةةةَلَيكس زؤر  سةةتيدا كؤ لةةة را بةةووين،  يةَةران  ئةوةى منوونةيةكيش بطَيِرمةوة ئةو كاتةى كة ئَيمة ئاوارةى ئ

هةمس سَيو ضنني خؤيان بةخَيو دةكرد، بؤية ئةمة ثَيشنيارى منة بؤ وةزارةتس ئاوارةكانس ئَيران لةسةر بةر
كشتوكاَل بةو هؤيةوة لة راستيدا بةم شَيوةية هةم رزطارمان دةبَيت لة هَينانس بةرهةمس دةرةكي و هةميش 

ثاكمان بؤ هةىل كار بؤ كؤمةَلَيكس زؤر لة هاوواَلتيانس هةرَيمس كوردستان دةرةخسَيت و هةميش ذينطةيةكس 
 دروست دةكرَيت، زؤر سوثاس.

 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس

 سوثاس، كاك جالل فةرموو.
 بةرَيز جالل حممد عبداللة:

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
تةةر،  كةةانس  ضةةةوانةى برادةرة من سةرةتا بةخَيرهاتنس نوَينةرى جوتياران و جوتيارة بةرَيزةكان دةكةم، بة ثَي

يةَةرةينضةةونك ئةةةوان ل لةَةس  خةةةم و دةردة د مةةة لة بةةة  ،ة ئة جةةا  كةةراوة، ئين خةةاترى وان  بةةةر  شةةتنةش لة ئةةةو داني
نةةانس  ثةةالن دا شةةتس  خَيرهاتنس طةرمس رَيزداران وةزيرى كشتوكاَل و وةزيرى بازرطاني و بةرَيز بةرَيوةبةرى ط

سةةيارةم ئار ئةةةو ثر ئةةةو رؤذةش  مةةن  نةةةى كشتوكاَلس لة وةزارةت دةكةين، بةخَير بَين،  نةةس ليذ سةةتةى  برادةرا ا
دانوسانكاران كرد، دةَلَين ثارةكة لة ئةجنومةنس وةزيرانس ئيتالق كراوة لة وةزارةتس زراعةش ئيتالق كراوة، 
يةةةك، دوو  ئةةةوة  جةةارة  يةةرى تي نةةة وةز مةةاوة،  بةاَلم بة ئةمرى عةبادى و وةزيرى تيجارة راطرياوة، نة عةبادى 

كةةةم د سةةت دة مةةن هة عةةرياق  مةةةتس  طةةةر حكو مةةةتس ئة تةةة حكو ثةةارة نةهاتؤ ئةةةو  بةةةخوداى  سةةتيية،  سةةتس دة ة
يةةة  سةةية، لؤ كةةة سيا ئةةةوة قةزية كوردستان و ناش يةت دَلنياشم دة جةلسةى تر بكرَي ئةو ثارة لةوَي نايةت، 
خةةؤش  كةةردووة، رؤى  سةةازميان  ثةةرؤذةى ضاك لةةة  ئةةةوة احلمدال سةةتس  سةةتان بةرا دةكرَي حكومةتس هةرَيمس كورد
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وتيارةكان بدرَي، بةراستس ئةوةندة وباش دةطةرَيتةوة لةو ثارةية ثارةى شايستة ج بةختانة دةَلَين ثارةيةكس
طةةةر وضاوةروان نةكةن، ج كةةاتن، ئة شةةتوكاَلس ب كةةارى ك كةةا،  شةةتوكاَلس ب بةةَييَن ك وتيار ضؤن زةوقس دةبَي بةرهةم 

بةةةوةى بةر سةةةبارةت  خةةوات، دوو،  يةةة دة سةةةرى ما قةةازانج  بةةي  كةةة وة يةةةعنس  نةةةبَينت،  سةةت  سةةتس هيضس لة دة ا
يةةان  يةةة، ثارة يةةان ني شةةة داهاتَيك يةةة، با ضةةيان ني ئةةةوان هي سةةةريان  تةةة  مةةةى كةو ئةةةو غةرا سةةكرا  مةةة با غةرا
سةةتس  يةةة، بةرا ئةةةوجا فايدة يةةدة،  قةةةرزى فا يةَةس داواى  تةةؤ د شةةة  ئةةَي با نةةة،  مةةةت قةرزاريا تةةةوة حكو وةرنةطرتؤ

يةَةران بَيطومان ئةوة ريباية، ئةوجا حكومةت بيكاو تاك بيكا، بةخواى ريباش ماَل و مةةاَلس و كةةا  َيرانيية، كَي بي
سةةان  سةةتس دي دةبَي، ئةوجة ثَيم خؤشة قةزيةى غةرامة لةسةريان نةمييَن بةراستس، ضونكة ئةو وةزعة بةرا
نةةةى  ئةةةو بةرهةما مةةةوة  سةةان دةيلَي سةةةبارةت دي تةةريش  ئةةةوى  سةةتس  دةيَلَيمةوة باش نيية بؤ هةموومان، بةرا

سةةةرؤك ئينتاج دةكا جوتيارانس ئَيمة ئةمة بؤ منو هةةةمو  بةةؤ  لةةة  هةةةولَير  سةةتس  هةةةولَير ما خةةؤى  تةةس  نةةة وةخ
عةةو مةةة ماوةزيرانس دةوَلةتةكان دةِرؤى، ئةوةى بة  سةةتا ئَي بةةريى دَي ئَي بةةة  يةةاو مرة  لةةة تورك يةَةران و  لةةة ئ سةةتس 

سةةتس،  يةةة بةرا يةةةزاليش ما نةةازدارة ال ماست لة يؤنان دَينني، برادةران كورة واللة كارةساتة يةعنس ئةو ماستة 
 منوونةكة دةينم داواى لَيبوردنيش دةكةم دووبارة، زؤر سوثاس. جا ئةوة

 
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس

 زؤر سوثاس فةرموو كاك مةم لَيرة نيية، هةلةز خان فةرموو.
 بةرَيز هلز امحد حممد:

 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
نةةَي وظ ج( طةَلَيك ساَل بورين ئة 2016و  2015و  2014هةَلبةت ) وتيارى بةريز ضارةسةريةك بيتة كرد

يةةانؤ  يةةا ب يةةة،  ئا مةةن ئةظة ذ بةر هندَى ظَيرَى من دوو داخازَيت روونكردنةوةَيت هةين اليةنَي ثةيوةنديدارَي 
ظةةان  ثةةارا  نةةا  لةةؤك كرد كةةة جحكومةتا عَيراقَي ضيية ب يةةانوة نوو ئةةةم ب لةةةن  يةةةعين فيع نةةدةن؟  بةةوو نا يةةارا  ووت

ئةةةظ تةرحَيت كةن بيانووكة مة يةةا  نةةا؟ دوو: ئا يةةارَى جعقولة، ئةو مةقبولة الى حكومةتا كوردستانَس يان  ووت
ضةةي جظس وةخيَت دا وةزة نةيا ئارام بوو ئةظ  ضةةاة  ووتيارَي بووينة بةشةكَي ملمالنَي ناظ بةينا بازرطانَيت قا

 وى دةمَيدا يان نا؟ سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. رَيواز فايق حس

بةةة يةةةسوثاس بؤ  سةةةيةكتان هة طةةةر ق فةةةرموون ئة كةةان  بةةةرَيزةكان وةزيرة ضةةرى  ،رَيزت،  بةةدةن  هةةةوَل  بةةةس 
 بكةنةوة بةرَيزان فةرموون.

 بةرَيز بَيطةرد دَلشاد شكراللة / وةزيرى كشتوكاَل:
 بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

كةةةش  ،لة راستس دا ثرسيارى زؤر كرا وة ثرسيارةكان لة نزيك بوو لة يةكز بة بَس ناوهَينان ئةةةوةى كاتة بةةؤ 
لةةة  سةةةم  سةةةكامن ق ضةةَيوةى ق لةةة ضوار بطةِرَيتةوة، بؤية بة شَيوةيةكس طشتس ئاماذة بة وةاَلمةكان دةدةين، من 



 519 

يةةةكانس جو سةةتة داراي بةةةو وسةر شاي سةةةبارةت  بةةوو  يةةةك  كةةاتيش دا روونكردنةوة هةةةمان  لةةة  كةةرد، وة  يةةاران  ت
َل ثَيشكةشيان كرد كة رايس جياواز و سةرنج و تَيبينس راثؤرتانةى كة بةشَيك لة بةِرَيزان لة ليذنةى كشتوكا

بةةةو  مةةن  يةَةدا  مةةاذةى ث كةةاوة ئا و ثَيشنيارى جياوازى بؤ وةزارةتس كشتوكاَل تَيدا بوو، ئةطينا وةكو بةِرَيز كاك 
نةةةى  بةةةِرَيزانس ليذ بةةؤ  بةةوو  يةَةك  تةةةنها وةاَلم جؤرة ثالنس خؤمامن لَيرة نةخستؤتة روو، بؤ زانيارى جةنابتان 

ضةةَيوةى كشتو كاَل كة ثرسياريان ئاراستة كردم، سةبارةت بة رؤَلس ئَيمة وةكو وةزارةتس كشتوكاَل من لة ضوار
يةةارانس  نةةة جوت سةةتة داراييا ئةةةم شاي قسةكانيشم ئاماذةم ثَيدا، بة تةئكيد ئَيمة كةموكوِرى لة سةر ئةوةى كة 

سةةتانكارمان هةرَيمس كوردستان دةبَيت لة ضوارضَيوةى ثالنس حكومةتس هةرَيمس كور فةةدى دانو كةةة وة سةةتان  د
طةةةَل  لةةة  يةةة  مةةان هة نةةة كؤنتاكت مةةة رؤذا سةةااَلنة وة ئَي كةةة  هةية، وة جطة لةوةش ئَيمة وةكو وةزارةتس مةعنس 
بةةؤ  يةَةت  وةزارةتس زراعةى عَيراق دةبَيت وة بة ئةركس سةرشانس خؤمانس دةزانني كة ئةوةى كة لة دستمان د

ئةةةةو نةةةةوةى  نةةةة لة وةرطرت سةةةتة داراييا نةةةة شاي هةةةةموو الية بةةةدةين، وة  ئةةةةجنامس  يةةَةراق  مةةةةتس ع طةةةةَل حكو
سةةةرؤكايةتس  يةَةراق وة  نةةس ع مةةةنس وةزيرا جةةارة وة ئةجنو تةةس تي عةةة وةزارة تةةس زرا يةةدارةكان ض وةزارة ثةيوةند

كةةة يكؤمار وة فراكسيؤنة كوردستاني بةةةوة دا  مةةاذةم  بةةارة ئا سةةةكامن دوو ةكامنان، بةِرَيزان من لة ضوارضَيوة ق
كمان ئاراستةى ئةجنومةنس وةزيران كردووة ئةمة وةكو وةاَلمَيك بؤ ئةو بةِرَيزانة كة قسةيان ئَيمة ثِرؤذةية

سةةتان،  هةةةرَيمس كورد لةةة  طةةةمن  كرد، كاك هيظيدار ثرسيارَيكس لة من كرد لة سةر موعةدةىل عامس بةرهةمس 
دةبَيت تةركيزى ئةوةت  بةَلَس ئَيمة ئةو موعةدةلة عامةمان كة بة جةنابت طووت، بةاَلم وابزامن جةنابيشت

تةةة  يةةةدا دامانة لةةةو ثِرؤذة مةةة  طةةوو  ئَي مةةن  يةَةدا  مةةاذةت ث جةةةنابت ئا هةبووبَيت لة زمنس قسةكامن ئةوةى كة 
سةةايلؤكانس  لةةة  يةَةت  خةةةزن بكر يةةة  ئةةةوة ني بةةؤ  تةةةنها  يةةاران  طةةةمنس جوت نةةةوةى  خةةؤ كِري يةةران  ئةجنومةنس وةز

بةةة دامةزرا كةةة  نةةة  بةةؤ ئةوةما مةةة  يةةان هةرَيمس كوردستان، ئَي يةةان  تةةةوة بؤ كةةةرتس تايبة لةةة  طةةةورة  شةةس  نةةدن ئا
هةةةرَيمس  كةةانس  تةةةوة بازاِرة لةَةة خبرَي هةةةمس دانةوَي تةةةكانس بةر هةةةموو مةنتوجا كةةات وة  خةةؤي بي مةةةت  حكو
كةةة  ئةةةوةى  بةةارى  يةَةر  ضةةَيتة ذ يةَةت ب سةةتان دةب هةةةرَيمس كورد مةةةتس  كةةرد حكو لةةةوة  شةةمان  سةةتان، وة باسي كورد

كةةةة تةةةؤَل ب نةةةد و  كةةةة و تو جةةةةكامنان تؤ ئةةةةجنامس مةر ئةةةةو دةر كةةةة  هةةةاوردةكراو  هةةةةمس  نةةةةهَيَلني بةر ين وة 
سةةتان،  هةةةرَيمس كورد مةنتوجاتةي كة وةرطرتنةوةى طةمن دةخرَيتة بازاِرةكانس هةرَيمس كوردستان بَيتة ناو 
كةةة  ئةةةوةى  بةةؤ  بةةوو،  شةةتوكاَل  تةةس ك من دةمةوَيت ئةوةش بَلَيم كة بةشَيك لة ثرسيارةكانتان ئاراستةى وةزارة

سةةت ثالنس ئَيم ة ضيية بؤ ئةوةى كة طرنطس بة بةروبوومس ناوخؤيس بدةين؟ بةِرَيزان ئَيمة لة سةرةتايس دة
مةةاذةم  مةةن ئا ضةةةكان  سةةيةتس ناو بةكار بوومنان لةو كابينةية، وةزارةةان دةستمان بةوة كرد كة بة ثَيس خسو

يةَة سةةتان ثَيدا لة زمنس قسةكامن ئَيمة ئَيستا خةريكني خةريتةى هةرَيمس كوردستان بة ث كةةانس كورد س ثارَيزطا
كةةةى  مةةة نزي سةةتان ئَي هةةةرَيمس كورد كةةانس  نةةاو بازاِرة نةةة  هةةةم بَيني دابِرَيذين، بؤ ئةوةى كة فرةضةشنس لة بةر

خةةانووة 18000) ئةةةو  سةةتا  تةةاوةكو ئَي سةةتان،  هةةةرَيمس كورد لةةة  يةةة  سةةتيكيمان هة نةةةى ثال هةةةزار خا هةةةذدة   )
لةةة كؤب مةةة  نةةةدراوة ئَي ثةةَي  لةَةةتيان  يةَةذكارى ثالستيكيانة مؤ مةةةنس راو بةةردووى ئةجنو ضةةةند رؤذى را نةةةوةى  وو

تةةةوانني  مةةةة ب ئةةةةوةى ئَي بةةةؤ  سةةةتان،  هةةةةرَيمس كورد سةةةتيكيةكانس  خةةةانووة ثال نةةةة  لةةَةةت بدةي مةةةان دا مؤ بِريار
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يةةةكمان  سةةتا ثِرؤذة ضةةَيوةيش دا ئَي لةةةو ضوار كةةةين وة  سةةتيكيانة ب مامةَلةيةكس فةرمس لةطةَل ئةو خانووة ثال
ئةةةوةى حازرة، بؤ ئةوةى كة لة ط بةةؤ  ةَليان كؤببينةوة وة سةرنج و ثَيشنيارى خؤيان بة هةند وةرطرياوة، وة 

هةةةرَيمس  عةةس  تةةةى زرا هةةةم خةري سةةتان  هةةةرَيمس كورد كةةانس  بتوانني فرةضةشنيةك لة بةرهةم خبةينة بازاِرة
ئةةةوةى  بةةؤ  سةةتان،  هةةةرَيمس كورد كةةانس  نةةة بازاِرة بةةةروبووم دةخةي كةةة كوردستان دادةِرَيذين هةم فرةضةشنس 

جةةوَين  يةةارانس ثَين كةةة جوت كةةرد  ئةةةوةى  سةةس  هةةةورامانس با شةةةوا  كةةاك ثَي نةةةبن،  نةةد  منةةان زةرةرمة جوتيارةكا
شةةة  ثةةَيم خؤ تةةةوة،  سةةا  ناكرَي نةةاوخؤ  كةةانس  لةةة بازاِرة مةةةكانيان  كةةة بةرهة دةطريَين وة ناراحةت دةبن بةوةى 

سةة طةةةَل ئةوتان ثَي بَلَيم  لة ئَيستا دا كة لةطةَل ثارَيزطاكانس هةرَيمس كورد لةةة  تةةوة  كةةةم خ بةةةتس ية بةةة تاي تان 
نةةةكرا  سةةةر  ثارَيزطارى هةولَير دةستمان بة ختوةيةكس رةئيسس كردووة، لةوانةية لة رابردوو ئةمة كارى لة 
سةةتةوخؤ  يةةار را كةةة جوت يةةاران  هةةةمس جوت بَيت، ئةويش دامةزراندنس بازاِرى ميللي ية بؤ سا  كردنةوةى بةر

سةةتس  تةةة دة خةةؤى بطةيةنَي كةةةى  يةةدا بةرهةمة يةةار تَي سةةت جوت سةةَي دة سةةت و  كةةة دوو دة ئةةةوةى  نةةةك  يةةار،  كِر
نةةةوة وة  سةةتان دةكةي هةةةرَيمس كورد ضةةكةكانس  زةرةرمةندى يةكةم بَيت، ئةم بازاِرانة لة سةرجةم شار و شارؤ
كةةة  ئةةةوةى  بةةؤ  نةةة  لةةةو بازاِرا سةةةرةكس  شةةيارى  تةشجيعس جوتيارةكانس خؤمان دةكةين كة خؤيان بنب بة فرؤ

لةةة بةرهةمَيكس كوال سةةتان و  َيتس باش وة بةرهةمَيك بة نةوعيةتَيكس باشةوة بطاتة بازاِرةكانس هةرَيمس كورد
شةةتوكاَل  تةةس ك سةةتة وةزارة شةةدا را طةةةَل ئةوة لةةة  بةةةاَلم  نةةةوة،  رَيطةى خؤيانةوة بتوانن ئةو بةرهةمانة سا  بكة

بةةةِرَيزى مةعنيية وة بةرثرسيارة بةوةى كة رَينمايس بداتة جوتياران، بةاَلم لة هةمان كات يش دا جوتيارانس 
لةةة  تةةوانني  مةةةش ب ئةةةوةى ئَي بةةؤ  كوردستان لة كؤنتاكت و ثةيوةندى بةردةوام دا بن لة طةَل وةزارةتةكةمان، 
نةةةوةى  سةةا  كرد بةةةرةو  هةةةنطاو  طةةوو   كةةو  كةةةين وة يةةارانس دة شةةس جوت نةةةى ثَيشكة ئةةةو رَينماييا نةةس  زم

بةةةوة ناكر تةةةنها  مةةة  ةةةةن ئة يةةاخود بةرهةمةكانيشان بنَيني، حة مبةةةزرَينني  بةةؤ دا يةةان  بةةازاِرى ميللي كةةة  يةَةت 
تةةة  طةةةَل وةزارة لةةة  هةةةنطس  سةةيمان هةما تةةرى ئةسا كةةارَيكس  بةةةَلكو  ئةةاراوة،  نةةة  هةةةم بَيني لةةة بةر شةةنس  فرةضة
لةةة  خةةةتني  سةةةر  لةةة  كةةةوة  بةةة ية مةةة  سةةتا ئَي بةةةرهَينان ئَي سةةتةى وة طةةةَل دة بةةةتس لة بةةة تاي يةةدارةكان  ثةيوةند

هَينان ئةو ثةِرى تةسهيالت بكرَيت بؤ وةبةرهَين ض لة هةرَيمس كوردستان ض هةمواركردنةوةى ياسايس وةبةر
وةبةرهَينةرة بيانيةكان، بؤ ئةوةى كة ثيشةسازى خؤراك و ثيشةسازى كشتوكاَلس بكةينة بنةمايةكس طرنط، 

و ض  ضونكة ئةمة هاوكارييةكس ئةساسس دةبَيت لة سا  كردنةوةى بةرهةمةكامنان ض بؤ بازاِرةكانس ناوخؤيس
شةةكاالتس  مةةةَلَيك ئي مةةة كؤ كةةة ئة بةةؤ دةرةوةش  نةةس  هةةةناردة كرد بةةؤ  سةةتس دا  لةةة را يةَةراقيش،  كةةانس ع بةةؤ بازاِرة
هةةةنطاوى  قانوونس هةية كة دةكرَيت وردة وردة كارى لة سةر بكةين، بؤ ئةوةى ئةو ئيشكاالنةش نةهَيلني و 

تةةة ذ يةَةراق نةها مةةةتس ع طةةةر حكو كةةة ئة بةةةوةى  سةةةبارةت  نةةاوة،  بةةؤ  ضةةس جدميان  هةةةرَيم  مةةةتس  بةةار حكو يةَةر 
قةةس  مةةةتس عَيرا سةةتؤي حكو لةةة ئة قةةانوونس  شةةَيوازَيكس  بةةة  يةةة  دةكات؟ بةِرَيزان ئةمة مافَيكس جوتيارانس ئَيمة
يةَةت  كةةة دةب كةةات  فةةة ب ئةةةم ما سةةةر  لةةة  يةَةداطريى  يةَةت ث سةةتان دةب فيدراَلة، لة راستس دا حكومةتس هةرَيمس كورد

يةَةدانس  بةةارى ث يةَةر  تةةة ذ يةَةراق بَي مةةةتس حكةمةتس ع كةةو حكو شةةتوكاَل وة تةةس ك كةةو وةزارة مةةة وة فةةة، وة ئَي ئةةةم ما
سةةةر  لةةة  كةةات  يةَةداطريى دة مةةةت ث تةةةوة حكو جةةةخت كراوة كةةة  هةرَيمس كوردستان لة ئةجنومةنس وةزيرانيش 
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يةةة  ئةةةوة هة حةةةقس  كةةة  طَيِرانةوةى ئةم شايستة داراييانة، وة جطة لةوةش خاتوونَيك ثَيشنيازى ئةوةى كرد 
مةةة  كة دةبَيت قةرةبووى مةةان ئة كةةةى خؤ نةةس وةظدة ئةوةندة ساَلةش بكرَينةوة كة بة دَلنياييةوة ئَيمة لة زم

نةةةوة  يةكَيك دةبَيت لةو خااَلنةى كة بة تةئكيد دة ةينة بةرنامةى كارى خؤمان، وة جةخت لةوةش دةكةي
سةةاَلةش وةربط كةةة كة جوتيارانس ئَيمة ضةندين ساَلة زةرةمةند بوونة مةفروزة حسابس ئةو ضةندين  نةةةوة  ر

سةةةر  لةةة  بةةةَلَس  لة ئةجنامس ثَينةدانس ئةم شايستة داراييانةى خؤيان نةيانتوانيوة كار بكةن، طلةيس و طازندة 
لةةة  مةةةوَيت  كةرتس كشتوكاَل هةية، بة تةئكيد ئَيمةش ئةو طلةيس و طازندانة دةزانني، بةِرَيزان ئةوةى من دة

لةةة مةةة  يةةة ئَي بةةدةم ئةوة ثةةَي  مةةاذةى  هةةةمووتان ئا هةةةرَيمس  حزورى  مةةةتس  سةةةتس حكو عةةام سيا بةةة  بةةردوو دا  را
لةةة  ئةةابوورى  طةةةكانس  نةةةما طرن لةةة ب كوردستان لة سةر ثةرةثَيدانس كةرتس نةوت بووة، وة نةوت يةكَيك بووة 
سةةتان  هةةةرَيمس كورد كةةو  هةرَيمس كوردستان وة خؤشتان دةزانن شةِرى نةوت شةِرَيكس طةورةية وة ئَيمةش وة

لةةةيس و دةبَيت لة بوارى وةبةرهَي ئةةةو ط سةةةرةِراى  نةةس  بةةازاِر كرد نان لة بوارى نةوت و دةرهَينانس نةوت و بة 
هةةةرَيمس  مةةةتس  طازندانةى كة هةية، بةاَلم ئةمة دةكرَيت خاَلَيكس طرنطس وةضةرخان بووة لة مَيذوويس حكو

يةةانس كوردستان كة يةكَيك لة سةرضاوة طرنطةكامنان نةوتة وة بةو بؤنةيةوة كؤمةَلَيك كؤمثانياي ط ةورةى ب
يةةة  بةةةو مانا ئةةةوة  بةةةاَلم  كةةةن،  هاتوونةتة هةرَيمس كوردستان لة كؤمةَلَيك واَلتس زهلَيزةوة كة وةبةرهَينان دة
نايةت كة كةرتةكانس ديكة فةرامؤش بكرَيت، ضونكة دةركةوت كة بة هؤى ئةو ئاستةنطانةى كة لة رابردوو 

يةةةكَيك ض ئاستةنطة سياسيةكان بووبَيت يا خود قةيرانس دارا شةةة  يس بووبَيت كة بة سةرمان دا هاتووة هةمي
نةةس  بةةة بِري سةةتان ض  هةةةرَيمس كورد مةةةتس  كةةو حكو طةةرياوة وة ثةةَي  مةةةى  سةةتس ئَي كةةة دة لة هؤكارة سةرةكيةكانس 
كةةة وردة  نةةةوة  لةةةوة بكةي بودجةى هةرَيمس كوردستان ض بة داخستنس بؤِرية نةوتيةكامنان، ئَيمة دةبَيت بري 

كةةرد وردة سةرضاوةى ترى دا ئةةيعالن  ئةةةوةى  يةةدا  هات زياد بكةين، كابينةى نؤيةم لة بةرنامةى كارةكةى خؤ
شةةتيارى  كةةةرتس طة شةةتوكاَلس و  كةةةرتس ك يةَةت  كة يةكَيك لة بنةما طرنطةكانس ئابوورى هةرَيمس كوردستان دةب
كةةة  ئةةةوةى  كةةة  ئةةةوةى  سةةتان،  هةةةرَيمس كورد لةةة  سةةازى  سةةةلةى ثيشة بةةة مة يةَةت  طةةي دان ب يةَةت وة طرين ب

ثةةالن و ثةيوةن شةةتوكاَل  كةةةرتس ك لةةة  مةةة  يةةد ئَي بةةة تةئك سةةةكامن دا  لةةة ق يةَةدا  مةةاذةم ث كةةو ئا مةةة وة بةةة ئَي يةةدارة  د
سزاتيذى خؤمان داوةتة ئةجنومةنس وةزيران داومانةتة دةستةى وةبةرهَينان وة وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان 

تةةو ئةةةوةى ب بةةؤ  بةةوارة لة طةَلمان، وة ئَيستا نوَينةرايةتس وواَلتان لة سةر خةتني  لةةةو  طةةةورة  يةةةكس  انني دةرطا
ئةةابوورى  بكةينةوة وة كةرتس كشتوكاَليش بة هةماهةنطس لة طةَل كةرتس نةوت بكةينة كؤَلةكةيةكس طرنطس 
سةةتيمان  يةةة وة ثَيوي ضةةوونةوة هة بةةةخؤدا  بةةة  سةةتيمان  شةةتوكاَل ثَيوي تةةس ك هةرَيمس كوردستان، ئَيمة لة وةزارة

تةةس بةوةية كة سياسةتَيكس تاوةتر بؤ كارةك امنان لة وةزارةتس كشتوكاَل دابِرَيذينةوة، بةِرَيزان ئَيمة لة وةزارة
قةةةوة  لةةةمانس عَيرا يةةةن ثةر لةةة ال كةةة  كشتوكاَل تاوةكو ئَيستا كار لة سةر بةشَيكس زؤرى ئةو ياسايانة دةكةين 

كةةة ئَي نةةةى  لةةةو تةعليماتا شةةَيك  سةةتةكانن وة بة ثةةةجنا و شة سةةاَلةكانس  هةةس  سةةاكانيش  لةةة يا شةةَيك  مةةة وة بة
لةةة  مةةان  بةةؤ خؤ سةةتان  هةةةرَيمس كورد لةةة  يةةة  منةةان ني كةةة قانوو مةحكومني بة جَيبةجَي كردنس، لة بةر ئةوةى 
ئةةةجنام دا  لةةة دةر مةةة  بةةةاَلم ئَي نةةةكراون،  فةةاز  سةةتان ئين لةةةمانس كورد لةةة ثةر سةةايانة  لةةةو يا شةةَيك  يةَةك دا بة كات
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يةَة مةةةش مةحكومني بة جَيبةجَس كردنس ئةو تةعليماتانةى كة وةزارةتس زراعةى ع كةةات وة ئَي يةةادةى دة راق ث
مةةةَلَيك  مةةة كؤ سةةا، ئَي لة هةرَيمس كوردستان ناضارين كة بضينة ذَير بارى جَيبةجَس كردنس لة بةر نةبوونس يا
ثِرؤذة ياسامان داوةتة ئةجنومةنس شووراى هةرَيمس كوردستان، بؤ ئةوةى كة بتوانني لة ئايندةيةكس نزيكدا 

وة لةطةَل ئةجنومةنس شوورا بؤ ئةوةى كة ئةوى كة بة زووترين كات ئةو وة نوَينةرى خؤمامنان ديارى كردو
بةةة  تةةوانني  مةةة ب كةةة ئَي ثِرؤذة ياسايانة بطاتة ثةرلةمانس كوردستان، وة دَلنيام ئَيوة هاوكارمان دةبن، بؤ ئةوة 

ضةةاود ةطرَيت سياسةتَيكس تازة وة لةبةر رؤشنايس ئةو قانوونانةى كة خسوسيةتس هةرَيمس كوردستان لة بةر 
سةةَيكتةرةكانس  هةةةموو  لةةة  طةةةورة  هةةةنطاوَيكس  يةةة  مةةن ثَيموا يةةةوة  بةةة دَلنياي ضةةووَينرا  لة ثةرلةمان ئةطةر دةر
بوارى كشتوكاَل كة من ناضمة ناو تةفاسيلةوة دةبَيت، لة هةمان كاتيش دا من دةمةوَيت بَلَيم لة رابردوو دا 

كةةة بةَلَس طلةيس و طازندة لة وةزارةتس كشتوكاَل هةبووة ئة لةَةَيم  وة بةو ماناية نايةت كة خوا نةخواستة من ب
نةةةبوونس  بةةةر  لةةة  سةةتان  هةةةرَيمس كورد حةةاَلس  عةةس  بةةةاَلم واقي مةةن،  ثةةَيش  كابينةكانس رابردوو يان وةزيرةكانس 
نةةَس  لةةة وةزارةت دوَي كؤمةَلَيك قانوون و تةعليمات رؤيشتووة و ئَيستا ئَيمة ليذنةيةكس تايبةةةندمان داناوة 

يةةان بة خؤش(اَل بةةردوو كار لةةة را كةةة  نةةةى  ئةةةو تةعليماتا ييةوة لة كؤبوونةوةى ئةجنومةنس راوَيذكارى هةموو 
تةةةعليماتس  بةةة  شةةتوكاَل  تةةس ك هةةاتوو وةزارة تةةةى دا ثَي كراوة لة وةزارةتس كشتوكاَل هةموار كراوةتةوة وة هةف

ئةةةو  هةةةموو  طةةةَل  لةةة  نةةةران و  شةةتوكاَليانة نوَى مامةَلة لة طةَل جوتياران و لة طةَل وةبةرهَي ثةةِرؤذة ك خةةاوةن 
مةةن  مةةة، وة  تةةة الي ئَي يةةان دةكةوَي شةةتوكاَل و كار دةكات كة لة هةرَيمس كوردستان رَييان دةكةوَيتة وةزارةتس ك
نةةةكردووة  يةةةكمان  كةةةم تةرخةمي ثَيشم خؤشة ئةوة بَلَيم ئَيمة لة رةخساندنس هةىل كار بة دَلنياييةوة هيض 

سةةتان ئومَيد دةكةم لة ئايندةيةكس نزيك ئ هةةةرَيمس كورد مةةةتس  َيمة بتوانني وةكو وةزارةتس كشتوكاَل و حكو
ثةةةميانطاكان و  نةةةرى و  شةةتوكاَل و ظَيتةر يةَةذى ك ضةةووانس كؤل ثِرؤذةيةكس طةورةى هةىل كار رابطةيةنني بؤ دةر
هةةةن سةةتان  هةةةرَيمس كورد لةةة  شةةتوكاَليانةى  ثةةِرؤذة ك ئةةةو  هةةةموو   ئامادةييةكانس كشتوكاَلس وة بة دَلنياييةوة 

شةةتوكاَل  يةَةذى ك ضةةووانس كؤل ثِرؤذة ثةلةوةرييةكان كة لة هةرَيمس كوردستان هةن ئةوانة ضانس دةدرَيتة دةر
ئةةةوةى  بةةؤ  نةةاوة  مةةان دا شةةينس  سةةندوقس خانةن سةةاكة  ثةةِرؤذة يا لةةة  مةةة  كةةاتيش دا ئَي هةةةمان  لةةة  نةةةرى،  و ظَيتةر

سةةة شةةةى زةوى و زار حقوقس فةرمانبةرانس طشتس حكومةتس هةرَيمس كوردستان ثارَيزراو بَيت،  بةةة كَي بارةت 
لةةة  يةةة  لةةة زةوى و زار هة شةةةى زؤر  بةةةِرَيزان كَي مةةةوة،  يةَةك بدة مةةةوَيت وةاَلم سةةةكامنة دة كة ئةخري تةوةرى ق
لةةة  يةةان  بةةاة ظَيال تةةةجاوز  بةةة  نةةةى  ئةةةو زةويا هةرَيمس كوردستان وة ئَيمة كؤمةَلَيك هةنطاوى جدميان ناوة ض 

هةةةرَيمس  سةر دروست كراوة لة ئَيستادا ئَيمة لة ئةةابوورى  كؤبوونةوةى هةفتةى رابردووى ئةجنومةنس بااَلى 
كةةة  كوردستان راثؤرتَيكمان خستة بةردةم ئةم كؤبوونةوةية كة ئةمة دةقس راثؤرتةكةية كة لة بةر دةستمة 
كةةات ض  سةةةر دة سةةتان ضارة هةةةرَيمس كورد لةةة  كؤمةَلَيك خاَلس زؤر زؤر طرنط كة زؤرى كَيشةكانس زةوى و زار 

سةةتا ئةو كَي شانةى كة بة زيادةِرؤيس كرابنة سةر زةوى و زارى كشتوكاَلس ض لة تةحويلس عقودى زراعس كة ئَي
شةةراوة  سةةتةكان فرؤ يةةة طرَيبة بةةة ناويانةوة كةةة  سةةتانةى  لةةةو طرَيبة شةةَيك  مةةة بة يةةارانس ئَي نةةن جوت تةةان دةزا خؤ

بةة بةةةاَلم  تةةةوة،  سةةتا ئاَلوطؤِرى ثَيكراوة وة لة كسَيكةوة بؤ كةسَيكس تر طوازراوة تةةاوةكو ئَي سةةايس  شةةَيوازَيكس يا ة 
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رَيك نةخراوة ئَيمة لة هةموو ئةو كَيشانةى كة ثةيوةندى بة زةوى و زارةوة هةبَيت ئَيمة ليجانس تايبةةان 
مةةة  تةشكيل كردووة وة لة سةر ئاستس ئةجنومةنس وةزيرانيش دوو ليذنةى سةرةكس دوايس ئةو راثؤرتةى ئَي

بةةؤ بردمانة ئةجنومةنس بااَلي ئابو كةةات  ورى دوو ليذنةى سةرةكس تةشكيل كراوة كة ئةو دوو ليذنةية كار دة
شةةتوكاَلس،  سةةتنس زةوى ك بةةة زةوى و زار وة ثارا يةةدارن  كةةة ثةيوةند شةةانةى  ئةةةو كَي هةةةموو  نةةس  سةةةر كرد ضارة
حةةةقس  بةِرَيزَيك لَيرة نامةى جوتيارَيكس خوَيندةوة كاك سريوان لة راستس دا جوتيارانس هةرَيمس كوردستان 

ضةةونكة  يةَةت،  يةةدارةكان ب تةةة ثةيوةند لةةة وةزارة سةةتان وة  خؤيانة رووي قسةكانيان لة حكومةتس هةرَيمس كورد
ضةةَيوةى  لةةة ضوار مةةة  بةةةاَلم ئَي نةةةوة،  بةةؤ بطَيِري فةةةيان  ئةةةو ما كةةةين و  لةةَي ب يةةان  كةةة ديفاع ئةوة ئةركس ئَيمةية 

بةةةردارى قسةكامنان كة تةئكيد لةوة دةكةينةوة ئةو مافة لة الي عَيراقة بةو م سةةت  مةةة دة كةةة ئَي يةةة  اناية ني
فةةة و  بةةةو ما بةةةر  نةةني بةرام سةةئوول دةزا بةةة مة مةةة خؤمان طةةوو  ئَي سةةةرةتاش  لةةة  كةةو  بةةني وة فةةةيان دة ئةو ما
يةةارة  ئةةةو جوت شةةس  شايستة دارايينانةى جوتيارانس خؤمان لة هةرَيمس كوردستان، بة دَلنياييةوة ئَيمة لة رةو

ةم جوتيارة بةِرَيزةش تَي دةطةين بة دَلنياييةوة قسة كردن لةوانةية بةِرَيزةش تَي دةطةين وة لة خواستس ئ
هةةةنطاوى  نةةةوة  يةةاي دةكةي مةةة دَلن بةةةاَلم ئَي نةةةطؤِرَيت،  ئةةةو  خةةس  قةناعةت بة دَلس ئةو نةهَينَيت وةهيض لة دؤ
ثةةَيش  بةةةرةو  يةةاران و  خةةس جوت بةةة دؤ سةةتة  كةةة ثةيوة شةةانةى  ئةةةو كَي نةةس  سةةةر كرد عةمةليمان دةبَيت لة ضارة

 س كةرتس كشتوكاَل لة هةرَيمس كوردستان و زؤر زؤر سوثاس.بردن
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

 زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز وةزيرى كشتوكاَل، بةِرَيز وةزيرى بازرطانس فةرموون.
 :و ثيشةسازي / وةزيرى بازرطانس كمال مسلم سعيد قرني بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
تةةة زؤر ئةةةو بابة كةةة  كةةردووة  ئةةةوةيان  فةةةهومس  كةةرد، وةتة سةةةيان  كةةة ق لةةةمان  بةةةِرَيزى ثةر نةةدامانس  بةةةى ئة

بةةة  شةةة  ئةةةو بابةتة رةهةندَيكس سياسس وةرطرتووة و هيض ثةيوةندى بة قانوونةوة نيية، وة ئةوةى قوربانس 
لةةة يةةة  يةةان ني ئةةةوان طوناح شةةَيوةيةك  هةةيض  سةةتيان دةرةجة يةكةم جوتيارة بةِرَيزةكانن كة بة  تةةة و دة و بابة

كةةة  نةةةى  ئةةةو بيانؤيا هةةةموو  سةةيية وة  نيية لةو بابةتة، لة بةر ئةوة ديسان دةَلَيني ئةو بابةتة بابةتَيكس سيا
نةةدام  كةةة ئة ئةةةوةى  سةةةر  لةةة  كةةرد  ثةةَي  شةةارةتيان  نةةة ئي لةةةو بةِرَيزا يةةش  هةةةيتس وة زؤر قةةس  مةةةتس عَيرا حكو

كةةة ق كةةردووة  سةةةيةكس  غةةدا ق لةةة بة بةةةِرَيز  خةةراث ثةرلةمانَيكس  طةةةمنس  ئةةةوتا  يةةا  كةةراوة  يةَةوة  ضةةييةتس ث اضاخ
بةةِرة  ئةةةم  كةةة  كةةرد  مسةةان  شةةز با وةرطرياوة يان ئةوة زياد وةرطرياوة هةموو ئةوانة بيانؤى نادروسنت، ئَيمة ثَي
طةمنة لة سةر ض ئةساسَيك وةرطرياوة، لة رووى كةميةتةوة بامسان كرد وة لة رووي ئةوانس تر نةوعييةت و 

فةةةكانس هةرضييةك بَيت  قا قةةس مؤزة طةةانس عَيرا تةةس بازر خةةودى وةزارة يةَةت  ضةةييةك ب هةةةر  يةَةت  ضاخضيةتس ب
كةةةم و  هةةةر  تةةة  لةةةو كا يةةانتوانس  ئةةةوان دة منةةة،  ئةةةو طة نةةس  لةةة وةرطرت كةةردووة  ئةوانن لَيرة سةرثةرشتياريان 

هةة نةةة  بةةِر و بيانؤيا سةةل و كوِرييةك هةبَيت ئةوان نةياهَيشتبا با رَيطريان لةو بابةتة بكردبا، بؤية ئةو  يض ئة
يةَةت  مةةةحاكميش ناكر نةةةى  قةةانوونس ليذ لةةة  تةةر  بةةةتَيكس  هةةةر با تةةة و  ئةةةو بابة شةةكرَيت  يةةة وة نا سةةيان ني ئةسا
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ئيستناد بكرَيتة سةر قسةيةك كةسَيك كة لة سةر بابةتَيك ئةطةر قسةيةكس كردبَيت مةعلةماتةكةى ئةطةر 
سةةةياندنس بةةة  شةةوَينَيك  غةَلةت بَيت ئةطةر راست بَيت، ضونكة ئةوة ثَيويستس  هةةيض  لةةة  يةةة،  سةةةية هة ئةةةو ق

سةةراوى  كةةة نو كةةرد  ئةةةوةى  سةةس  بةةةِرَيزَيك با يةَةت،  بةةاس بكر سةةةنةد  ئيستناد ناكرَيتة سةر قسةيةك كة بة بَس 
لةةة  سةةتناد  سايلؤى هةولَير دةَلَيت كة سويلة نيية، من ثَيمواية ئةوةش وةك هةجنةتةكانس تر واية ناكرَيت ئي

سةةاَلس )سةر ئةوة بكرَيت، ضونكة هةر بؤ ئ لةةة  كةةة  ( 2018َيوةى بةِريزيش خبوَينمةوة لة سةر ئةوكةليمةية 
سةةراوة ) عةةةرةبس نو مااا نوسراوة نةسةكة ناخوَينمةوة ئةوةى كة ثةيوةندى بةو بابةتة هةية دةخوَينمة بة  ك

مااال  يااة الع سااتحقاته املال ماال م ياات تك و مل  2016، 2014،2015نؤكء على ان هناك االف من الفالحني بق
لااذال (تسءد حلء  يةةة  االن بس ب العء  وجود سيول النقءية االزمة  ثةةَيم واني مةةن  تةةة  ئةةةو بابة سةةراوة  ئةةةو نو

بةةِرة  هةةةموو  ئةةةو  تةةة  ئةةةو بابة بةةةر  مةةن لة يةَةت وةاَل  قةةس بَل مةةةتس عَيرا كةةة حكو تةةةو  ئةةةوها ث بكرَيتة بنمايةكس 
شةةتس ئةوة هةجنةت و بيانؤيةكة وةكو بامسان كرد زياتر سياسية لةوةى ، ثارةيةم نةداوة يةَةت ث قةةانوونس ب كة 

ثَي ببةسنت، باسس ئةوة كرا كة ئايا حكومةتس هةرَيم هيض ثالنَيكس هةية بؤ داهاتوو بؤ ئةو كةم و كوِريانة 
سةةتا  شةةس ئَي سةةتا وة ثَي و دووبارة نةبوونةوةيان؟ بةَلَس بةِرَيزان ئَيمة لة وةزارةتس بازرطانس و ثيشةسازى لة ئَي

بوونةوةمان لة طةَل سةرجةم سايلؤكان كردووة بؤ ئةوةى لة ئَيستاوة ثالنس بامسان لةو بابةتة كردووة وة كؤ
ئيدارةدانس وةرطرتنس طةمن ئةم ساَل بة شَيوةيةك بكةين كة هةم كةم و كوِرى تَيدا نةبَيت، بؤ ئةوةى غةدر 

سةةتةكارى و ئةوا سةةتة و وا خةةراث وة وا شةةتَيكس  هةةيض  نةةةكات  نةةةى لة خةَلك نةكرَيت لة سِرة طرتنةكة وة خوا
لةةة  تَيدا روو نةدات، لة ئَيستاوة ئَيمة دةستمان بةوة كردووة خؤمان حازر بكةين بؤ وةرزى وةرطرتنس طةمن 
ضةةونكة  يةةة  لةةةن وا سةةتاندن، فيع خةةاَلس دانو تةةة  يةَةت بكرَي تةةة ناب بةغدا، بةِرَيزَيك باسس ئةوةى كرد كة ئةم بابة

سةةتان ئةوة حةقة، بةاَلم دةبَيت بةردةوام بني لة سةرى و كؤَل نةد هةةةرَيمس كورد مةةةتس  يةةةنس حكو لةةة ال ةين 
سةةةر  لةةة  كةةات  يةَةداطريي ب كةةة ث يةَةت  ئةةةوة ب لةَةةكانس  لةةة خا يةةةكَيك  وةكو باسكرا ليذنةى دانوستاندكار لة بةغدا 
ئةةةوةى  سةةس  بةةةِرَيزَيك با سةةتانة،  هةةةرَيمس كورد يةةارانس  يةَةوةى جوت طةِرانةوةى ئةو شايستة داراييانةى كة هس ئ

يةَةت؟ كرد كة ئةو هةموو طةمنةى  ئةةارد د تةةةن  هةةةزار  سةةةدان  بةةة  سةةااَلنة  ضةةس  يةةة بؤ لة هةرَيمس كوردستان هة
بةَلَس ئةمة يةكَيك لة كةم و كوِريةكانة نةك هةر لة بابةتس طةمن و بابةتس ماددةى زراعييةوة، ئَيمة لة زؤر 

بةةةاَل يةَةت،  مةةةتس بوارى تر زؤر شتس ترمان هةية كة بة داخةوة تا ئَيستاش كة لة دةرةوة هاوردة دةكر م حكو
ئةةةوةى  بةةؤ  يةةة  خةةؤي هة نةةس  كةةة و ثال هةةةر ية يةةدارةكان  تةةة ثةيوةند شةةتس و وةزارة بةةة ط سةةتان  هةةةرَيمس كورد
كةةااَل و  نةةس  هةةاوردة كرد نةةان و  بةةة هَي سةةتس  نةةدة ثَيوي تةةر ئةوة ضةةس  شةةَيوةيةك  بةةة  كةةات  يةةاد ب بةرهةمس ناوخؤ ز

لةةة  مةةةش  شةةتوكاَل و ئَي تةةس ك لةةة وةزارة نةةة  بةةؤ منو لةةة دةرةوة،  نةةةبَيت  هةةةم  لةةة بةر هةةةر  سةةازى  تةةس ثيشة وةزارة
كةةة  يةَةداوة  مةةان ث سةةناعةش طرنطي تةةرى  تةةةكانس  لةةة بابة يةَةداوة وة  مةةان ث غةةةزاييش طرنطي سةةناعس  سةةةلةى  مة
بةرهةمس خؤماَليمان هةبَيت ئةوةندة ثشت بة بةرهةمس دةرةكس نةبةستني بة دَلنياييةوة ئةو دؤسيةية لة 

ئةةةو وةزارةتس بازرطانس الي ئَيمة دؤسيةيةكس كراوةية و د سةةةر  لةةة  سةةةرى وة  لةةة  بةةةردةوامني  اخراو نيية و 
نةةة  طةةةَل الية هةموو تَيبينيانةى ئَيوةى بةِرَيز خستانة روو ئَيمة بة شَيوةيةكس باشز دةضينة سةر خةت لة 
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ئةةةو  كةةة  ئةةةوةى  بةةؤ  قةةس،  ثةيوةنديدارةكان بة فيعلس بضني داواى تر تةسجيل بكةين لة سةر حكومةتس عَيرا
يةةان ن كةةة دا كةةةيان بِريارةى  نةةة بِريارة مةةة هةما كةةة ئَي نةةةى  بةةةو بةَلطا سةةنت  شةةت بة شةةَيننةوة و ث هةةةَلس بوة يةةة  ا

سةةايلؤ  هةةةر  كةةةن؟  خةةةزن دة ضةةةند  يةَةت  ناياسايية، طوليزار خان باسس ئةوةى كرد كة سَس سايلؤ دروست دةكر
لةةة ضل هةزار تةن دةطرَيت لةو شوَينانةى كة ئَيستا يةكَيكيان لة روظياية، يةكَيك لة قوشتةثةية  وة يةكَيك 

ئةةةوانيش  يةةة؟  لةةة كوَي كةالر دروست دةكرَيت، وة ثرسيارى ئةوةى كرد سايلؤكانس تر كة لة بةرنامةمان داية 
يةَةس  بةةة ث كةةراوة  تةةةوزيع  شةةوَينانة  لة دهؤكة، لة زاخؤية، لة هةريرة، لة هةَلةجبةية، لة كةالرة، ئةوانةش لةو 

سةةَس ثَيويستس شوَينةكان و ئةو شوَينانةى كة زؤرترين ط بةةة  غةةدا  ةمنس ىَل وةردةطريَيت، باسس ئةوة كرا كة بة
سةةس  هةةةر نة تةةةش  ئةةةو بابة ضةك ثارةى ناردووة، بةاَلم وةزارةت وةري نةطرتووة كة ثَيويست بوو وةريبطرن 

اىل شركة ( كراوة كتابَيك كراوة بؤ )2018كتابةكةتان بؤ دةخوَينمةوة كة ضؤن بووة ئةوةش هةر لة ساَلس )
فااى ( باسس ئةوة دةكرَيت )احل وبالعامة لتجارة  صااناعة  نود اعالمكم بأن متية ابالغ من ق ل ديوان لوزارة ال

ساانوات   ( 2016، 2015، 2014اقليم بعء  استال  سكوك اخلاصة مبستحقات  الفالحني ملواسن التسوقية ل
هةجنةتيان  قمة(اذا كان متضمني كامل م الغة مت قية من مستحقات الفالحني عليه نعيء اليكم سكوك راىل 

ضةةوونةى  ئةوة بوو دةَلَين ئَيمة ئةو ثارةية وةرناطرين ئيال ئةطةر هةموومان بؤ نةنَيرن بة ثَيس ئةو بةدوادا
ئةةةو  يةةس  بةةة دوا يةَةراق  مةةةتس ع كةةة حكو ئةةةوةى  من كردم ئةطةر ئةو بِرة ثارةية وةربطرياية ئَيستا دةمانتوانس 

طةةةر بِريارة قانوونييةى كة لة مةحكةمةى داوة نةخَي يةةةعنس ئة بةةوو،  را ئةوةش هةر لة زمنس ئةو بِرةية دة
ئةةةو  يةةارى  نةةس بِر لةةة زم هةةةر  يةَةراق  مةةةتس ع نةةةدةكرد حكو وةريشطريا بوواية ئَيستا ئةوةندة ئيستيفادةمان ىَل 
لةةة  يةةاتر  سةةااَلنة ز كةةة  بِرةى كة داوةتس زياد لة ثَيويست لة هةرَيمس كوردستان تةسليم كراوة، باسس ئةوة كرا 

لةةة  يةك مليؤن تةةة  ئةةةو بابة بةةةاَلم  جةةواب دراوة،  دؤالر لة هَينانس ئارد سةرف دةكرَيت، هةر ضةندة بةشَيكس 
تةةان  نةةة خؤ ئةةارد و ئةوا دةستس حكومةتس عَيراقيية مةسةلةى تةسليم كردنس طةمن بة ئاشةكان و مةسةلةى 

جةةارةى دةزانن لة سةلةى غةزائية داية كة دةدرَيتة هاوواَلتيانس كوردستان، بةاَلم ئَيمة  تةةس تي طةةةَل وةزارة لةةة 
جةةؤرى  عَيراقس ثَيشنيارمان كردووة وة ئةطةر بؤ خؤمشان ديراسةي ئةوةمان كردووة بزانني ضؤن دةتوانني 
ئةةاردى  يةةةك و  جةةة  يةَةت دةرة يةَةدا ب ئاردةكة بطؤِرين بؤ ئةوةى كة ئاردى سفريشس تَيدا بَيت ئةوانة ديكةشس ت

نةةةب سةةتمان  ئةةةوةى ثَيوي يةةانؤيس سفر و ئةو نةوعانة بؤ  كةةراوة ب كةةة  سةةيار  ئةةاخري ثر يةَةنني،  لةةة دةرةوة بيه َيت 
هةةيض  تةةة و  نةةة و هةجنة ثةةَس كرد ضةةةَل  كةةرد طَي بةةاس  ئةةةوةمان  نةةادات،  كةةة  كةةة ثارة ضةةيية  يةَةراق  مةةةتس ع حكو

 بيانؤيةكس قانوونس لة دةست نيية و سوثاس.
 ن / سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس 

بازرطانس، يةك ثرسيار بة دياريكراوى هيض بِرة ثارةيةك هةية كة حكومةتس زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز وةزيرى 
 هةرَيمس كوردستان وةريطرتبَيت و ئَيستا الي حكومةت بَيت و نايداتة جوتياران؟

 وةزيرى بازرطانس:كمال مسلم سعيد قرني/ بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.
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اوة هاتبَيتة هةرَيمس كوردستان و نةيدا بَيت، تةنها ئةو بِرة نةخَير هيض ثارةيةك لةو شَيوةية نيية لة بةغد
نةةدة  ثارةية كة باسم كرد ضةكةكانس طةِراندؤتةوة بة بيانؤي ئةوةى كة دةيانةوَيت  هةر هةمووى بَيت ئةوة

 وةرى ناطرن، زؤر سوثاس.   بة نوقستانس
 ن / سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

سةةوثاس،  بةةةِرَيزان بةةةَلَس زؤر  سةةةر داواى  لةةة  طةةةمان  تةةة طرن ئةةةم بابة مةةة  لةةةمان ئَي نةةدامانس ثةر بةةةِرَيزان ئة
يةةرة  نةةدةكان وةز نوَينةرى جوتياران خستة طفتوطؤيةكس كراوة، بةِرَيزان ئةندامانس ثةرلةمان ليذنة تايبةةة

مةةاددةى ) لةةة  سةةَييةم  طةةةى  مةةةبناى بِر بةةةر  نةةدةكان  نةةةى ت67تايبةةة نةةاوخؤ ليذ ثةةةيِرةوى  نةةد ( ى  ايبةةة
ضةةاوطرتنس  بةةةر  لةةة  بةةة  لةةةمان وة  رادةسثَيرين بؤ ئةوةى ثَيشنيار و قسة و بؤضوونس ئةندامانس بةِرَيزى ثةر
لةةةمانس  سةةثاردةى ثةر كةةو را تةةةوة وة كةةؤ بكا نةةدةكان  يةةرة تايبةةة سةةتان و وةز وةاَلمس حكومةتس هةرَيمس كورد

كةةردن، وة سةبارةت بةم بابةتة ئاراستةى اليةنة ثةيوةنديدارة ،كوردستان بةةةجَي  كانس بكات لة دةسةاَلتس جَي
يةةةكانس ج سةةتة داراي لةةة وبةدواداضوونيش بكات بؤ ثرؤسةى وةرطرتنةوةى شاي سةةتان  هةةةرَيمس كورد يةةارانس  وت

بةةةِرَيز تايبةمةندةكان وة لة اليةن وةزيرة يةةة،  سةةةيةكتان هة طةةةر ق سةةتان، ئة هةةةرَيمس كورد مةةةتس  يةةةن حكو ال
 مامؤستا عبدالستار، فةرموو.

 َيز عبدالستار جميد قادر:بةِر
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

سةةاَلس ) هةةس  يةةاران  طةةةمنس جوت يةةس  سةةتةى دارا سةةس شاي تةةةنها با يةةارة  تةةة د مةةاوة 2014ئةةةو بابة كةةةمَيك   كةةة   )
كةةةمان 2016و  2015) بةةةتس كؤبوونةوة ( بوو، بة راستس من دةمةوَيت بَيمة سةر ئةوةى كة تةنها ئةمة با

يةةة بوو لة بةر ئةو لق و كؤم خةةؤي هة طةةس  سةةتس طرن بةةة را كةةة  طةةة  ثانياى تر كة ئَيمة نةكةين ئةم بابةتة طرن
سةةَيكتةرى  سةةس  ضةةونكة با تةةة،  ئةةةم بابة سةةةر  نةةة  هةةةر دَيي طرنطس تايبةتس هةية لة بريى بكةين، ضونكة ئَيمة 

ئةة يةَةت وة  ةو كشتوكاَل بكرَيت باسس سَيكتةرى بازرطانس بكرَيت ئةوة رةنطة ضةند كؤبوونةوةيةكس ثَيويست ب
بةةةِرَيز  كةةة  ئةةةوةى  يةَةت  كاتةش هةموومان قسةمان دةبَيت روونكردنةوةمان دةبَيت رةخنة و ثَيشنيارمان دةب
بةةةجَيي  شةةتوكاَل جَي نةةةى ك كةةو ليذ شةةااهلل وة سةةاس وة ان بةةة ئة سةرؤكس ثةرلةمان فةرمووى ئَيمة ئةوة دةكةين 

لةةة دةكةين، وة هةَلبةت ئَيمة ثِرؤذةى خؤمامنان حازر و ئامادة كردووة،  كةةة  بةاَلم لة دوايس ئةو طفتوطؤيةى 
بةةةِرَيز  اليةن بةِرَيزتانةوة كراوة و دةوَلةمةند كراوة وة شتَيكس رَيك و ثَيكس ىَل دروست دةبَيت وة ئاراستةى 
سةةس  كةةة با سةةتان  بةةةِرَيزان خؤشةوي يةةة  ئةةةويش ئةوة نةةةوة  يةةةك روونكرد سةرؤكايةتس ثةرلةمانس دةكةين، وة 

سةةتا )رابردوو دةكرَيت كة ئَيمة  يةةاين ئَي ئةةةو 2020ئَيستا ج هةةةموو  يةَةت  يةَةت دةب بةةردوو دةكر سةةس را كةةة با (ة 
لةةة ض  تةةة  ئةةةو كا مةةة  تةةان ئَي ضةةاوى خؤ بةةةر  نةةة  ئةةةوةى بَين بةةؤ  ثةةةِرين  يةةدا تَي بةةردوو ثَي لةةة را كةةة  نةةةى  بارودؤخا

 بارودؤخَيك دا بووين...
 ن/ سةرؤكس ثةرلةمان:بةِرَيز د. رَيواز فايق حس

 ثَيشوو قسة دةكةيت؟ ئَيستا وةكو وةزيرى زراعةى
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 بةِرَيز عبدالستار جميد قادر:
 بةِرَيز سةرؤكس ثةرلةمان.

بةةؤ  هةةةر  بةةةاَلم  كةةةم،  بةةوردن دة كةةة داواى لَي سةةةر وةزعة لةةة  شةةاهدين  يةَةت وة  تةةةوزحيَيك ب كةةة  نة وةكو ئةوةى 
سةةت كةةةم وةك ئَي سةةت دة كةةةم هة سةةة دة كةةة ق جةةار  نةةدَيك  ضةةونكة هة لةةةمان،  سةةةرؤكس ثةر بةةةِرَيز  ا بريهَينانةوة 

هةةةرَيم  مةةةتس  كةةو حكو بةةوو وة ئةةةوة  مةةانج  تةةةنها ئا تةةةى  ئةةةو كا يةَةت،  سةةة بكر كةةة ق عةةة  بووبَيت لة سةر مةوزو
قةةوقس  نةةة ح بةةوو،  لةةةب  يةةس زؤر مةت سةةتةى دارا نةةة شاي نةةة؟  نةةن؟ وةبريتا نةةةوة دةزا كابينةى هةشتةم تةنها مبَين

يةةرى ثَيشمةرطة زؤر كَيشة بوو، نة بودجة بةراستس كَيشة بوو، ئَيستا سوثاس بؤ خو ا سةرؤكس وواَلتان و وةز
لةةة  بةةوو  جةةار وا  يةةزانن  كةةةم ب خارجس وواَلتان دَين بؤ هةرَيمس كوردستان، ئةو كاتةجوابيان نةدايةوة حةز دة
بةةةم  بةةارودؤة  كابينةى هةشتةم سَس وةزير تةدميس ظيزةيان كردهةر سَيكس رةفزى دراوةتَس، بةاَلم ئايا ئَيستا 

بةةارودؤة شَيوةية؟ خؤشة ئينسان لة بارودؤخَي يةَةك  بةةةاَلم كات كةةات،  كس ئاسان و ئاسايس ئاوا هةموو قسةيةك ب
سةةَيكس  كةةو كة يةَةت، وة سةةاف دةب بةةَس ئين سةةيش  ناخؤش دةبَيت هةموو كةس خؤى تَيدا رادةطرَيت وة هةموو كة
يةةان و  هةةةموو هاوواَلت شةةة  ثةةَيم خؤ مةةن  سةةاف  كةةو ئين موعارةزة خؤ ئةوة قسةية هس من نيية بيكةم، بةاَلم وة

ضةةاوى هةموو بة بةةةر  نةةة  خةةة بَين ئةةةو بارودؤ رثرسان كاتَيك قسة دةكةن دةربارةى بارودؤخَيك كة تَيثةِريوة 
 خؤيان كة لة ض قؤناغَيك دا بووة، زؤر سوثاس.

 ن / سةرؤكس ثةرلةمان:َيواز فايق حسبةِرَيز د. ر
نةةة دة ئةةةم بةِرَيزا بةةةخَيرهاتنس  طةةةرمس  بةةة  نةةةوة زؤر  نةةاوى هةمووتا يةةوادارين بةَلَس زؤر سوثاس، بة  كةةةين ه

سةةتان  هةةةرَيمس كورد مةةةتس  طةةةَل حكو لةةة  نةةدةكان  يةةرة تايبةةة بتوانني بؤ ئايندة بة هةماهةنطس لة طةَل وةز
لةةةمان  نةةدامانس ثةر بةةةِرَيزان ئة تةةةوة،  بةةؤ بطةِرَي يةةةكانيان  كارَيكس زؤر باش بكةين بؤ ئةوةى كة شايستة داراي

كةةةمان بري مةةةى كارة مةةس بةرنا شةةانةوةى دةضينة سةر بِرطةى دووة كةةار كَي لةةة  سةةت  نةةس دة بةةوَل كرد لةةة ق يةةة  تي
بةِرَيز )ئاشنا عبداهلل قادر( لة ليذنةى داكؤكي كردن لة مافس ئافرةت بة ثَيس حوكمس ماددةى )(لة ثةيِرةوى 
طةةدان  بةةة دةن سةةتا  نةةدام ئَي بةةة ئة بةةووة  طةةدان  بةةةِرَيزان بةدةن ئةةةوةى  بةةةر  لةةة  سةةتان،  لةةةمانس كورد نةةاوخؤي ثةر

نةةةى دةيةوَيت لة ئةندامة تس نةمَينَيت، هةر ئةندامَيكس بةِرَيزى ثةرلةمان لة طةَل ئةوةية ئاشنا خان لة ليذ
بةةةِرَيزةكان زؤر  يةةرة  يةةة؟ وةز طةةةَل دا داكؤكي كردن لة مافس ئافرةت نةمَينَيت با دةست بةرز بكاتةوة، كَس لة 

ندامس بةِرَيزى ثةرلةمان ( ئة57زؤر بة خَير بَين دةست خؤش بؤ روونكردنةوةكانتان، بةِرَيزان بة دةنطس )
كةةس دذة؟ ) يةَةت،  ئةةافرةت نامَين مةةافس  لةةة  طةةةى 7ئاشنا خان لة ليذنةى داكؤكس كردن  سةةوثاس، بِر كةةةس دذة،   )

جةةةمس  خةةوىل  ثَين لةةة  سَييةم و كؤتايس راطةياندنس كؤتايس هاتنس خوىل ثايزة لة خوىل يةكةم لة ساَلس يةكةم 
سةةاَلس  هةَلبذاردنس ثةرلةمان، بةِرَيزان ئةندامانس ثةةاييزةى  خةةوىل  تةةايس  ثةرلةمان بةم شَيوةية ئَيمة دَيينة كؤ

لةةة ) سةةتان  لةةةمانس كورد بةةذاردنس ثةر جةةةمس هةَل خةةوىل ثَين لةةة  كةةةم  هةةةتا )1/2ية كةةس 1/3(  طةةةر دؤخَي ( ئة
ناياسايس نةيَيتة ثَيش داواي دانيشتنس ناياسايس ناكةين و دانيشتنةكانس ثةرلةمان ناكرَين، بةاَلم لةو ماوةية 

يةةان دا  مةةس خؤ كةةار و دةوا سةةةر  لةةة  لةةةمان  نةةدامانس ثةر بةةةِرَيزان ئة سةةتان  لةةةمانس كورد نةةةكانس ثةر هةةةموو ليذ
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بةردةوام دةبن وة هةرليذنةيةكس ثةرلةمانس بة هةمان شَيوةى كة لة كاتس وةرزى تةشريعس كؤبوونةوةكانس 
شةةتس ئيز يةةةك  نةةةوَيت  نةةةوةكان، دةما نةةس كؤبوو ئةةةجنام دا بةةة  نةةدة  كةةةين ئةةةجنام داوة ثابة بةةاس ب بةةؤ  فةةةتان  ا

( ثرسيار بوو وةاَلميان نةهاتبوو 155ئةوثرسيارانةى كة لة دواي جةختكردنةوةى ثَيشوومان كة ذمارةيان)
نةةاوين ) يةةان هَي لةةةمان بؤ بةةارى ثةر سةةايس كارو يةةس ئي( بةةة واذووى 39دوا ئةةةمِرؤ  هةةةر  تةةر  جةةارَيكس  سةةيارة  ( ثر

( ثرسياريان ماوة كة 39( ثرسيار كة )155سةر )سكرتَيرى ثةرلةمانس كوردستان جةختكردنةوة كراوة لة 
لةةةمانس  لةةة ثةر مةةة  سةةاَلَيكة ئَي لةةة  يةةاتر  مةةاوةى ز بةةةِرَيزان  تةةةوة،  يةَةدةوارين وةاَلم بدرَي تةةةوة ئوم وةاَلم نةدراوة

لةةة 36كوردستانني دانيشتنةكانس ثةرلةمان ) يةةة  سةةتمانة بريتي ( دانيشتنس تةواو بوو ئةم داتايةى لة بةر دة
لةةة ئامادة بوونس ب سةةتةوخؤ  كةةة را شةةريعس  هةةةر دوو وةرزى تة لةةة  لةةةمان  بةةةِرَيزى ثةر نةةدامانس  ةِرَيزتان لة ئة

نةةدنيش  كةةانس راطةيا طةةةر دةزطا شةةَيوة ئة دوايس ئةو كؤبوونةوة جطة لة سايتس ثةرلةمان دادةنرَيت بة هةمان 
كة توانيويانة لة سةرجةم داوامان لَي بكةن دةياندةينس، بةاَلم طرنطة بؤمان ناوى ئةو بةِرَيزانة خبوَينينةوة 

يةَةد  نةةة، )اوم مةةةش ناوةكانيا دانيشتنةكانس ثةرلةمانس كوردستان ئامادة بنب وة زؤر زؤر سوثاسيان دةكةين ئة
يةةد، طااه، رؤذان ابراهيم علس، خدجية عمر طاهر مصطفىعبدالرمحن حسن، ثَيشةوا  بةةو ز مةةد ع مةةت حم ، حك

يةةد،  ظاهرريخان، حسيبة سعيد، ذيان طاهر، سفني اغا عمر، سوسن حممد م يةةذ عب شةةيد، طالو يةةزار ر حممد، طل
ضاارطلستان سعيد، طؤران عمر، ويسس سعيد، ياسني  ئةةةو خ كةةةين،  سةةيان دة كةةر(، زؤر زؤر سوثا شةةاد ب سةةارا دل  ،

شةةةش  ثةرلةمانتارانةى زؤرترين مؤَلةتيان هةية لة دانيشتنةكانس ثةرلةمان لة وةرزى يةكةم )سؤران عمر( 
ةى زؤرترين غياباتيان هةية لة دانيشتنةكانس ثةرلةمان لة وةرزى يةكةم ) ةةال دانيشنت ئةو ثةرلةمانتاران

صااطفىحةةويز  لةةة م يةةة  لةَةةتيان هة تةةرين مؤ تةةرين زؤر نةةةى زؤر لةةةمانتارة بةِرَيزا ئةةةو ثةر شةةنت،  ضةةوار داني  )
شةةنت،  شةةةش داني صةةباح(  مةةداد  شةةنت )هي شةةةش داني بةةار(  يةةاد ج لةةة وةرزى دووةم )ز لةةةمان  شةةتنةكانس ثةر داني

بةةاس ف بةةة )ع سةةةبارةت  نةةدن،  كةةانس راطةيا تةةة دةزطا سةةتةوخؤ دةدرَي مةةة را بةةةِرَيزان ئة شةةنت،  شةةةش داني تةةاح( 
كؤبوونةوةى ئامادة بوونس بةِرَيزتان كؤبوونةوةكانس ليذنةكانس ثةرلةمان بة هةمان شَيوة ئامادة كراوة، ئةو 

يةةان غ نةةةطرتووة  لةَةةتَيكيان وةر هةةيض مؤ سةةتا  تةةا ئَي نةةةوةى ثةرلةمانتارة بةِرَيزانةى كة  لةةة كؤبوو نةةةبوون  يةةاب 
مةةد،  سةةن حم سةةعيد، سو سةةيبة  لةةة )ح بةةريتني  بةةةِرَيزان  ظاااهرليذنةكان و لة دانيشتنةكانس ثةرلةمان  مةةد(،  حم

هةةاتووى  لةةة وةرزى دا تةةةوة  بةةاَلو دةكرَي شةةتس  بةةؤ راي ط شةةةفافييةت  نةةاو  لةةة ثَي سةةتمانة  بةةةر دة لةةة  مةةةى  ئة
بةةة دانيشتنةكانس ثةرلةمانس كوردستان تةقيمس ليذنةكانس ث سةةةرؤكايةتيش  ةرلةمانس كوردستان و دةستةى 

 هةمان شَيوة باَلو دةكرَيتةوة، بةم شَيوةية دانيشتنةكةمان هةَل دةطرين.
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