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 ي نائاسايي (1ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 27/1/2015 رَيكةوتي شةممةسَي 

بـة  اق عَيـر  -كوردسـتان   ثةرلـةماني   27/1/2015رَيكـةوتي   شـةممة سَي  رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 11كاتذمَير )  
بــةِرَيج جع ــر ابــراهيم ئَيمينكــي  بــة ئامــادةبوونيثةرلــةمان و، ســةرؤكي  يوســحم حممــد صــادقســةرؤكايةتي 

ــةرؤ  و،   ــري س ــةِرَيج جَيط ــادر ب ــدين د ــكرتَيري  فخرال ــةمانس ــارة ) ثةرل ــتين ذم ــايي  (ي1، دانيش ــولي نائاس خ
 ( ي خؤي بةست.2015، ساَلي )ضوارةمي

 بةرنامةي كار:
ــةك  ــةثَيي حوكم ــب ــاددة )1ة )اني بِرط ــةي 20(ي م ــة ث ــارة ) ةوِر( ل ــاوخؤي ذم ــاَلي  1ي ن ــةمواركراوي س ي 1992(ي ه

نائاسـايي   (ي1ا دانيشـتين ذمـارةي )  ي دبِريـار  ثةرلـةمان عَيراق، دةستةي سـةرؤكايةتي   -ثةرلةماني كوردستان 
رؤذي سـَي   (ي ثـَيش نيـوةِرؤي  11طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كـات ) خولي 

 بةم شَيوةية بَيت: دا 27/1/2015شةممة رَيكةوتي 
عَيـراق بـة   -يةكةم: خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى ئيدارةى ثارَيجطـاى هةَلةةـة لـة هـةرَيمى كوردسـتان     

 [ى هةموار كراو.1992][ى ساَلى 1[ لة ثَيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة ]71ثَيى ماددةى ]
 :ثةرلةمانسةرؤكي وسحم حممد صادق/ د. يبةِرَيج 

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
دانيشتنةكةمان بـة نـاوى طـةو كوردسـتانةوة دةسـت ثَيدةكـةين، خـوو ضـوارةمى هةَلبـذاردن، سـاَلى دووةم،           

[، بةرنامـةى كـار بـة ثَيـى حـوكمى بِرطـةى       27/1/2015[ى نائاسـايى، رؤذى دانيشـ] ]  1ذمـارةى دانيشـ] ]  
[ى 1992عَيــراق  ذمــارة يــةكى ســاَلى ]-[ى ثــةيِرةوى نــاوخؤى ثةرلــةمانى كوردســتان6ى ][ لــة مــاددة1]

[ى نائاسـايى  1هةموار كراو، دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلـةمان بِرياريـدا بةرنامـةى كـارى دانيشـتنى ذمـارة ]      
[ 27/1/2015[ى ثـَيش نيـوةرؤى رؤذى سَيشـةممة رَيكـةوتى]    11:00خوو ضوارةمى هةَلبذاردن لة كاتذمَير ]

بةم شَيوةية بَيـت، يةكـةم: خوَيندنـةوةى يةكـةمى ثـرؤذة ياسـاى ئيـدارةى ثارَيجطـاى هةَلةةـة لـة هـةرَيمى            
[ى سـاَلى  1[ لـة ثَيـِرةوى نـاوخؤى ثةرلـةمانى كوردسـتان ذمـارة ]      71عَيـراق بـة ثَيـى مـاددةى ]    -كوردستان

بــة بةرنامــةى كــارى    [ى هــةموار كــراو، بــةِرَيجان بــةيانيتان بــاو، ثــَيش ئــةوةى دةســت بكــةين        1992]
دانيشتنةكةى ئةمِرؤمان، لة راستيدا ئةمِرؤ ساَل رؤذى راطةياندنى كـانتؤنى كؤبـانَى يـة و بـة هـةمان شـَيوة       
ئةمِرؤ رؤذى سةركةوتنى كؤبانَى ية بةسةر هَيجة تاريك بني و توندِرةوة تريؤريستةكان، بة راستى لة جَيـى  

َلكى كوردســتان بكــةين بـة بؤنــةى ئـةوةى كــة هَيــجى   خـؤى دايــة كـة ثريؤزبــايى لــة خؤمـان و ســةرجةم خـة    
ثَيشـــمةرطة و شـــةِرظانانى يةثةطـــة و دارةمانـــانى يةثـــةذة توانييـــان ئـــةو داســـتانة  ةنـــة ثـــاَل داســـتانى   
ئازادكردنةوةى جةلةوال و ضياى شةنطال و ئةو نةبةردييانةى كة هَيجى ثَيشمةرطةو لة هةرَيمى كوردستان 

يست دةكات كة ثريؤزبايى لة خةَلكى خـؤراطرى كؤبـانَى بكـةين كـة لـة مـاوةى       تؤمارى دةكات، بة راستى ثَيو
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ضةند مانطى رابردوودا خؤِراطرانة وَينةيةكى زؤر جوانيان لة ئازايةتى و دارةمانَيتى و هةستى ئازادويسـتى  
كـورد بـة   و ئازادثةروةرانة لة بةرةنطاربوونةوةى توندوتيذى و تريؤر و تؤداندندن ثَيشانى جيهانى داوة كة 

ئريادةيةكى ثؤَلايينةوة، كوردستانيان لة هةر ثارضـةيةكى كوردسـتان بـة ئريادةيـةكى دارةمانانـة بـةرةنطارى       
تريؤريســتان دةبنــةوة، سوثاســى تايبــةتى شــةِرظانانى ]يةثةطــة و يةثــةذة[ دةكــةين بــة تايبــةتى ئــةو ذنــة 

ردة و دارةمـان و ئـازاداوازى كورديـان    دارةمانانةى كة لة رَيطةى بةرخؤدانيان وَينةيةكى جوانى ذنى سةرك
ثَيشكةشى دونيا كرد، سوثاسى هَيجى ثَيشمةرطة دةكةين كة لة مـاوةى رابـردوو بـة ضـةند تـيم رؤيشـ] لـة        
سةر بِريارى ثةرلةمانى كوردستان و لةسةر داواى بةِرَيج سةرؤكى هةرَيم و فةرمانـدةى هَيـجة ضـةكدارةكان،    

ثَيشــمةرطة رةوانــةى كؤبــانَى بكرَيــت، بــة سوثاســةوة كــة بــة ضــةند تــيم  لـةم ثةرلةمانــةوة بِريــاردرا هَيــجى 
رؤيشــ] و لــةوَى بةشــدار بــوون لــة ئــةو ســةركةوتنانةي كــة لــةوَى بةدةســت هــات، لــة راســتيدا ئازايــةتى و  
دارةمانَيتى هَيجى ثَيشمةرطة و شةِرظانان واى كردووة دؤزى نةتةوةكةمان لة دؤناغى هةرة لة ثَيشرتدا بَيـت  

ر ئاستى نَيودةوَلةتى، ئةمِرؤ دؤزى كورد ثَيى ناوةتة دؤناغى تازةوة، ثشتيوانى نَيودةوَلةتى بؤ كـورد و  لةسة
كوردستانيان و طةو كورد بة شَيوةيةكى طشتى بة هةموو ثَيكهاتةو نةتةوةكانةوة لةسةر ئاستى نَيودةوَلةتى 

ة ضـاوى دةوَلـةتانى داطريكـةرى كوردسـتان     ضووتة دؤناغَيكةوة كة ئةو دؤناغانةى رابردووى تَيثةِرانـد كـة لـ   
وَيناى بوونى كـورد لـة هـةر يـةكَيك لـة ثارضـةكانى كوردسـتان بكرَيـت، سـةد سـاَل لةمـةو ثـَيش لـة رَيطـةى               
رَيككةوتننامة نَيودةوَلةتييةكانةوة كوردستان دابةو كرا بةسةر دةوَلةتانى دةوروبةرمان، كة كوردستان بـة  

ةتانى دةوروبةرةوة، بةَلام ئةمِرؤ دواى سةد ساَل بؤ يةكـةم جـار راثؤرتَيـك لـة     دابةشكراوةيى لكَينرا بة دةول
ثةرلةمانى بةريتانيا ئامادة دةكرَيت، ليذنةى ثةيوةندييةكانى دةرةوةى بةريتانيا راثؤرتَيك ئامادة دةكـات و  

نراوة، ئـةو  داواى راستكردنةوةى ئـةو هةَلانـة دةكـات كـة مـاوةى سـةد سـاَلة بةسـةر طـةو كوردسـتاندا سـةثيَ           
دؤناغة مَيذوويية ئةركى ئَيمة سةخت تر و دورس تر دةكات بةوةى كة هـةرَيمى كوردسـتان لـة ئاسـت ئـةو      
ثَيشوة ضوونة نَيودةوَلةتييانة بَيت كة ئَيستا لة ئاستى نَيودةوَلةتى هاتووتة كايةوة بؤ تَيِروانني لة كَيشـةى  

ةمة ئةركى هةرَيمى كوردستان و سـةرجةم دةسـةَلاتةكان   كورد بؤ مامةَلة كردن لةطةَل هةرَيمى كوردستان، ئ
لة هةرَيمى كوردستان سـةخت تـر دةكـات كـة لـة ئاسـتى نـاوخؤيى هـةوَلى ضاكسـازى بنرـينةيى بـدرَيت لـة             
بةطــذدا ضــوونةوةى طةنــدةَلى، لــة وةســتاندن و دةَلاضــؤكردنى بةهــةدةردانى ســامان، لــة يةكخســتنى هَيــجى  

راسى و ئةمة ضةند زيـاتر و زيـاتر هَيـجى طةلةكـةمان بـةهَيجتر دةكـات و       ثَيشمةرطة، لة ضةسثاندنى دميوك
ناوبانطى طةلةكةكان لة دةرةوة باشرت دةكات، بؤية ئةركى ثةرلةمانى كوردستانة لة ثـاَل دةسـةَلاتةكانى تـرى    
هةرَيمى كوردستان كـة لـة ئاسـت ئـةو دؤناغـة مَيذووييـة تازةيـةدا بـني كـة كَيشـةو طرفتـةكان لـة نـاوخؤى              

رَيمى كوردستان ضارةسةر بكةين، بؤ ئةوةى لـة ئاسـتى نَيودةوَلـةتى جيـاواوى خؤمـان لةطـةَل دةوربـةرى        هة
خؤمان زيـاتر ثَيشـان بـدةين و وا بكـةين ناسـنامةيةكى تـازة بـة طةلةكـةمان ببةخشـني و ئـةو تَيِروانينـةى            

بكـةن كاراكتـةرَيكى تـازة    لةاليةن نوخبةى سياسـى دةوَلـةتانى كاريطـةر هاتووتـة كايـةوة كـة ضـاوةِرَيى ئـةو         
ــني و         ــادة ب ــة ئام ــت ئَيم ــوردة، دةبَي ــةويش ك ــة ئ ــوون ك ــة ب ــى هاتووت ــةتى و ئيهليم ــتى نَيودةوَل ــةر ئاس لةس
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بةرثرســيارانة مامةَلــة بكــةين و كــةم و كؤِرييــةكان ضارةســةر بكــةين و ســوود لــةم دةرفةتــة نَيودةوَلةتييــة  
و نةبينة هؤى لةدةست ضوون و كـةم سـود وةرطـرتن    وةربطرين كة بؤمان هاتووتة ثَيش، وةكو جارانى ثَيشو

لةو دةرفةتانةى دَيتة ثَيش، ئةمِرؤ خوَيندنـةوةى يةكـةم بـؤ ثـرؤذة ياسـايةكى طـرني دةكـةين كـة لـة دَيـر           
زةمانةوة دوربانيانى شـةهيدانى هةَلةةـة ضـاوةِرَيى دةكـةن، ضـةند مانطـة ئَيمـة لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان           

ــة ثار  ــرد ك ــان دةرك ــةرَيمى     بِريارَيكم ــة ه ــاند ل ــتان ناس ــتى كوردس ــو ثايتــةختى ئاش ــةمان وةك َيجطــاى هةلةة
[ بِريــارى بــة ثارَيجطــا كــردن هةَلةةــة و  1999كوردســتان، ضــةند ســاَلة ثةرلــةمانى كوردســتان لــة ســاَلى ]  

هةنديك دةزاى ترى كوردستان دةرى كردووة، بةَلام ئةم بِريـارةى ثةرلـةمان و مةبسـومةكانى كـة لـة اليـةن       
اتى جَى بـة جـَى كردنـةوة لـةمِرؤوة دةرضـوون، نةضـوونةتة دؤنـاغى جـَى بـة جـَى كردنـةوة، ئـةمِرؤ             دةسةَل

ثرؤذة ياساية  خوَيندنةوةى بؤ دةكةين، بؤ ئةوةى لة نَيجيكرتين كات ثةسةندى بكةين و ئةو هةنطاوانـةى  
اتى هةَلةةة ثارَيجطـاى  لة رابردوو دراون برنة دؤناغى جَى بة جَى كردنةوة، و لة يادى كارةسات و مةرطةس

هةَلةةة خاوةنى ئيدارةى خؤى بَيت، بؤية دةضينة سةر بِرطةى يةكةمى دانيشتنةكةمان كة تةنيا بِرطةيـة،  
–كة بريتيية لة خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياسـاى ئيـدارةى ثارَيجطـاى هةَلةةـة لـة هـةرَيمى كوردسـتان        

[ى 1992[ ســاَلى ]1يى ثةرلــةمانى كوردســتان ذمــارة ][ لــة ثَيــِرةوى نــاوخؤ71عَيــراق بــة ثَيــى مــاددةى ]
 هةموار كراو، داوا لة ليذنةى ياسايى دةكةين بَينة سةر مةنةسة بؤ دةست ثَيكردن بة بِرطةى يةكةم. 

 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ة ثـرؤذة ياسـاى ئيـدارةى ثارَيجطـاى     ئةو ثرؤذة ياسايةى كة خوَيندنـةوةى يةكـةمى بـؤ دةكرَيـت، بريتييـة لـ      
ــتان    ــةرَيمى كوردس ــة ه ــة ل ــة ]   -هةَلةة ــاكة ل ــرؤذة ياس ــراق، ث ــةكانى    12عَي ــةبَى هؤي ــاتووة ب ــاددة ثَيكه [ م

دةرضواندن، داوا لة بةِرَيجتان دةكةين كـة ئاراسـتةى ليذنـةى ثةيوةنديـدار بكـةين و ئـةو ثـرؤذة ياسـاية لـة          
 لةمانى كوردستان كراوة.اليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة رةوانةى ثةر
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةم ثرؤذة ياسـاية ئاراسـتةى طشـت ئةنـدام ثةرلـةمانانى كوردسـتان و ليذنـةى كاروبـارى ياسـايى و ليذنـةى           
ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَييـةكان دةكرَيـت، سـوثاس بـؤ بـةِرَيجان سـةرؤ  و بِريـاردةرى ليذنـةى         

ثةرلةمان، فةرموون دةتوانن بطةِرَينةوة شوَينةكانى خؤتان، بـةرَيجان ئةنـدامانى ثةرلـةمان بـة ثَيـى       ياسايى
ثَيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان و ياساى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان دانيشـتنةكانى ثةرلـةمانى كوردسـتان    

َينَيكى تـر ئـةجنام بـدات ثَيويسـت     لة هةولَير ئةجنام دةدرَيت، هةر كاتَيك ثةرلةمان بيـةوَى دانيشـ] لـة شـو    
[ لة ثَيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان، خؤى بِريار بدات دانيش] بباتة هةر شوَينَيكى 45دةكات بة ثَيى ماددةى ]

كوردستان، ثَيشنيارَيك هةية بةوةى كة دانيشتنى ئةم ثرؤذة ياساية لة ثارَيجطـاى هةَلةةـة ئـةجنام بـدرَيت،     
ة، كَى لةطـةَل ئةمةيـة دانيشـتنى ثةسـةندكردنى ثـرؤذة ياسـاى هةَلةةـة لـة         بؤية ئةمة دةخةينة دةنطدانةو

[ كةس لةطةَلداية، كَى لةطةَلدا نيية؟ كةس نيية دذى بَيت، كةواتـة  75ثارَيجطاى هةَلةةة ئةجنام بدرَيت؟ ]
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ةر هةموومان ثةسةند كرا، بةِرَيجان، بةَلام ئةجنامدانى دانيش] لة ثارَيجطاى هةَلةةة هةندَى ئيجرائات بةس
فــةرز دةكــات كــة ئَيمــة لةطــةَل ســةرؤكى فراكســيؤنةكان باســى دةكــةين، رةنطــة لــة ثارَيجطــاى هةَلةةــة لــةو  
شوَينةى ديارى كراوة ئَيمة دانيشتنى تَيدا ئةجنام بدةين، دوَينَى تيمَيكى ديوان سةردانى ئةوَيى كـردووة لـة   

كى رةمـجيش بـؤ ثارَيجطـاى هةَلةةـة، رةنطـة وةكـو       مونيؤمَينتةكة دانيشتنةكة ئةجنام بدةين هةر وة  شـتيَ 
ئَيرة لة رووى لؤجيستيةوة توانراوة ئةوة دابني بكرَيت هةموو ئةندامَيك لة شوَينى خـؤى دسـة بكـات بـةو     
شَيوةيةى كة خؤى دةيةوَيت، رةنطة نةتوانني بةو شَيوةية ئيدارةى دانيشتنةكة ئةجنام بدةين، بؤيـة لةطـةَل   

ــيؤنةكان  ــةرؤكى فراكس ــةو رؤذةى       س ــارى ئ ــوونى كاروب ــؤنَيتى بةِرَيوةض ــؤ ض ــن ب ــةجنام دةدةي ــتنَيك ئ دانيش
دانيشتنةكة، هيوادارين هةمووتان ثابةند بن بةو بِريارانةى كة لة دانيشـتنى دةسـتةى سـةرؤكايةتى لةطـةَل      
ــة         ــايش و ئةجنومةن ــاوخؤ و ئاس ــةى ن ــة ]ليذن ــةو ك ــة مةعنيي ــةو دوو ليذن ــيؤنةكان و ئ ــةرؤكى فراكس س

ةكان و ليذنــةى ياســايى[ بةشــدار دةبــن، بؤيــة هيــوادارم هــةمووتان ثابةنــد بــن ثَيــى، بــةم جــؤرة   خؤجَييــ
 دانيشتنى ئةمِرؤمان كؤتايى ثَيهات، زؤر سوثاس.

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 د. يوسحم حممد صادق                    جع ر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين دادر                    
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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 3/3/2015 رَيكةوتي شةممةسَي 

بـة  عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   3/3/2015رَيكـةوتي   شـةممة سَي  رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 12كاتذمَير )  
بــةِرَيج جع ــر ابــراهيم ئَيمينكــي  بــة ئامــادةبوونيثةرلــةمان و، ســةرؤكي  يوســحم حممــد صــادقســةرؤكايةتي 

، سـاَلي  ضـوارةمي خـولي  دةسـثَيك  ، دانيشـتين  ثةرلـةمان سـكرتَيري   فخرالـدين دـادر  بـةِرَيج  َيطري سةرؤ  و، ج
 ( ي خؤي بةست.2015)

 بةرنامةي كار:
ــةك  ــةثَيي حوكم ــة )ب ــاددة )1اني بِرط ــةي 20(ي م ــة ث ــارة ) ةوِر( ل ــاوخؤي ذم ــاَلي  1ي ن ــةمواركراوي س ي 1992(ي ه

طرَيـداني  خولي دةسثَيكي ا دانيشتين ي دبِريار ثةرلةمانةرؤكايةتي عَيراق، دةستةي س -ثةرلةماني كوردستان 
(ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي سَي شةممة رَيكـةوتي  12دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )

 بةم شَيوةية بَيت: دا 3/3/2015
 عَيراق لةطةَل مارشى نةتةوةيى. -ية  دةديهة وةستان بؤ رَيجلَينان لة طيانى شةهيدانى كوردستانى: يةكةم
عَيـراق لةاليـةن   -كردنةوةى خوو بةهارة، ساَلى دووةمى هةَلبذاردنى ضوارةمى ثةرلةمانى كوردسـتان  :دووةم

[، لــة ثَيــِرةوى نــاوخؤى ثةرلــةمانى 17[ لــة مــاددةى ]2بــةِرَيج ســةرؤكى ثةرلةمانــةوة بــة ثَيــى بِرطــةى ]
 [ ى هةموار كراو. 1992[ى ساَلى ]1عَيراق، ذمارة ]-كوردستان

-ط توطؤ كردنى ثرؤذة بِريارى هةَلبذاردنى داميةدام و بةِرَيوةبةرى ناحييةكانى هةرَيمى كوردسـتان : سَييةم
[ى 1992[ى سـاَلى ] 1[ لـة ثَيـِرةوى نـاوخؤى ثةرلـةمانى كوردسـتان، ذمـارة ]      71عَيراق، بة ثَيى مـاددةى ] 

 هةموار كراو.
عَيـرق بـة   -يى سةندوودى داهاتةكانى نةوت و طاز لة هةرَيمى كوردستانط توطؤ كردنى ثرؤذة ياساضوارةم:  

[ ى هـةموار  1992[ ى سـاَلى ] 1[ لة ثَيـِرةوى نـاوخؤى ثةرلـةمانى كوردسـتان، ذمـارةى ]     71ثَيى ماددةى ]
 .كراو

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسحم حممد صادق/ بةِرَيج 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

ةو كوردســتانةوة دةســت ثَيدةكــةين، خــوو ضــوارةمى هةَلبــذاردن ســاَلى دووةم، دانيشــتنةكةمان بــة نــاوى طــ
[، بةرنامـــةى كـــارى كردنـــةوةى خـــوو 3/3/2015دانيشـــتنى دةســـتثَيكى خـــوو بـــةهارة، رؤذى دانيشـــ] ]

 1[، هـةردوو خـاَلى ]  17[ لة ماددةى ]2[ و بِرطة ]5[ لة ماددةى ]1ثةرلةمان، بة ثَيى حوكمى بِرطة ]
[ى ســاَلى 1عَيــراق، ذمــارة ] -[ لــة ثَيــِرةوى نــاوخؤى ثةرلــةمانى كوردســتان54طــةى مــاددةى ][ لــة بِر2و 
[ى هــةموار كـــراو، بِريــاردرا كـــاتى دانيشـــتنى دةســتثَيكى خـــوو بـــةهارة، ســاَلى دووةم، لـــة خـــوو     1992]

[ بَيت 3/3/2015[ى نَيوةِرؤى رؤذى سَيشةممة، رَيكةوتى ]12هةَلبذاردنى ضوارةمى ثةرلةمان لة كاتذمَير ]
 و بةرنامةى كارى دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت:

 عَيراق لةطةَل مارشى نةتةوةيى. -يةكةم، ية  دةديهة وةستان بؤ رَيجلَينان لة طيانى شةهيدانى كوردستانى 
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عَيـراق لةاليـةن   -دووةم، كردنةوةى خوو بةهارة، ساَلى دووةمى هةَلبذاردنى ضوارةمى ثةرلةمانى كوردسـتان 
[، لــة ثَيــِرةوى نــاوخؤى ثةرلــةمانى 17[ لــة مــاددةى ]2ج ســةرؤكى ثةرلةمانــةوة بــة ثَيــى بِرطــةى ]بــةِرَي

[ ى هــةموار كــراو. ســَييةم، ط توطــؤ كردنــى ثــرؤذة بِريــارى 1992[ى ســاَلى ]1عَيــراق، ذمــارة ]-كوردســتان
[ لــة 71مـاددةى ]  عَيــراق، بـة ثَيــى -هةَلبـذاردنى داميـةدام و بةِرَيوةبــةرى ناحييـةكانى هــةرَيمى كوردسـتان    

 [ى هةموار كراو.1992[ى ساَلى ]1ثَيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، ذمارة ]
عَيـرق بـة   -ضوارةم، ط توطؤ كردنى ثرؤذة ياسايى سةندوودى داهاتةكانى نةوت و طاز لة هةرَيمى كوردستان 

[ ى هـةموار  1992َلى ][ ى سـا 1[ لة ثَيـِرةوى نـاوخؤى ثةرلـةمانى كوردسـتان، ذمـارةى ]     71ثَيى ماددةى ]
كراو، ئَيستاو ب ةرموون ية  دةدة بَى دةني وةستان بؤ رَيجلَينان لة طيانى شةهيدانى كوردسـتانى عَيـراق   
لةطةَل مارشى نةتةوةيى، زؤر سوثاس، فةرموون، ثَيم وابَيت خةلةلَيكى تةكنيكى هةبووة مارشةكة لَينـةدرا،  

جوهر[ راطةيانـدنى ثةرلـةمان بَيتـة ئَيـرة،       طارقة، كا  ]]مامؤستا مةِروان[ تكاية لة جَيى خؤت دانيش
بةِرَيجان ديارة خةلةلَيكى تةكنيكى هةبووة لة كؤنرتؤو داعةكة، بؤية مارشةكة لَينةدراوة، ضاوةِرَي دةكـةين  
هةتا مارشةكة حازر دةبَيت، مارشةكة لَي دةدرَى و ئةوكات دانيشتنةكةمان دةست ثَيدةكةين، ئَيستا دةضينة 

ــوو         بِر ــاَلى دووةم، خ ــةهارة، س ــوو ب ــةوةى خ ــة كردن ــة ل ــة بريتيي ــةمِرؤمان ك ــتنى ئ ــة دانيش ــةى دووةم ل ط
[ لـة  2عَيرق لة اليةن سـةرؤكى ثةرلـةمان، بـة ثَيـى بِرطـةى ]     -هةَلبذاردنى ضوارةمى ثةرلةمانى كوردستان

[ى هةموار كراو، 1992[ى ساَلى ]1عَيراق ذمارة ]-[ لة ثَيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان17ماددةى ]
بةِرَيجان، خؤشةويسـتان، ئةنـدامانى ثةرلـةمانى كوردسـتان وة  لـة الى هـةموو اليـة  ئاشـكراية كـة ئَيسـتا           
باشوورى كوردستان بة دؤناغَيكى راطوزةرى هةستياردا تَيدةثةِرَيت، بـارودؤخى ثةيوةنـدى هةرَيمةكـةمان و    

َيشمةرطة طيان لةسةر دةستةكان، ياريجانى سةرةكني تَيدا وَلاتةكةمان و شةِرى دذى تريؤرى نَيودةوَلةتى كة ث
و بؤينةتة مايةى رَيجلَينانى كؤمـةَلطاى نَيودةوَلـةتى، لـةم ضوارضَيوةيةشـدا خـةَلكى كوردسـتان و دامـةزراوة        
ــةم       ــدةكانى ئ ــِرة رةهةن ــهاتة ف ــتة و ثَيش ــتى دةرهاوَيش ــة ئاس ــتة ل ــييةكان ثَيويس ــة سياس ــةكان و ثارت فةرميي

خؤشبةختانة تا رادةيةكى باو هةموو اليـة  بةرثرسـانة مامةَلـةيان كـردووة، لةسـةر ئاسـتى        دؤناغةدا بن،
كؤمةَلايةتى و دانيشتوانى هةرَيم، لةو ماوةيةدا خةَلكى كوردستان وَيِراى هةموو ئةو بارطرانيية ئـابوورى و  

ى نةطريسـى تريؤريسـتان و   داراييةى ئَيستا لة هةرَيمى كوردستاندا هةيـة، ويرـِراى ئـةو بارطرانييـةى كةشـةرِ     
هاتنى ذمارةيةكى زؤرى ئاوارة بؤ هةرَيمى كوردستان دروستى كردووة مايةى رَيج و ثَيجانينة كـة هؤشـيارى   
ــةتى و        ــى و كؤمةَلاي ــارامى سياس ــدان و ئ ــى و دورباني ــتى ئامادةباش ــة ئاس ــتان ل ــةَلكى كوردس ــؤِراطرى خ و خ

ة كــة ثَيويســتة ذيــانى ئاســايى خــةَلكى هــةرميى كوردســتان دةروونيدايــة ، بــةَلام ئــةو راســتيية ناشــاردِرَيتةو
ــتنى      ــةين بــؤ بةطةِرخس ــةموو اليــةكمان كــار بك ــت، ه ــتييةكانيان دابــني بكرَي ــت و ثَيداويس دةســتةبةر بكرَي
ثرؤذةكــان و بووذانــةوةى بــازاِر و كــارى بازرطــانى، بةهــةمان شــَيوةو دةخــوازين لــة ضوارضــَيوةى ضــةمكى   

ني و توَيــذةكان لــة ئاســتى بةرثرســياريةتى ئــةم دؤناغــة هةســتيارة دا بــن،  هاريكــارى نيشــتمانى هــةموو ضــ
ثةرلةمانى كوردستان لةسةر ئاستى ثةيوةنديية نَيودةوَلةتييكان لة ضوارضَيوةى دامةزراوة فةرمييةكانـدا و  



 15 

كخـراوة  لة ضوارضَيوةى كار و ئةركى ثةرلةمان كارى بةرضاوى ئةجنامداوة، ئةوةى لة توانيادا بَيت لةطةَل رَي
نَيودةوَلةتييةكان و ئاذانسةكان و ثةرلةمانةكانى ترى وَلاتانى دونيا و دؤنسـؤل و اليةنـةكانى ديكـة ديـدارى     
راستةوخؤ و ناراستةوخؤى ئةجنامداوة، كَيشةكانى ئَيسـتا و ثَيداويسـتييةكانى هـةرَيمى كوردسـتان و هَيـجى      

رجةم دؤســت و هاوثــةميانانى كوردســتان، ثَيشــمةرطة و ضــؤنيةتى دةســتةبةركردنيان خراوةتــة بــةردةم ســة
بةَلام ئةوة ناشاِردرَيتةوة كة بوون و هَيج و دؤرسايى هـةرَيمى كوردسـتان لـة دةرةوة بةنـدة بـة ئةجنامـدانى       
ضاكسازى راستةدينة و خَيرا لة بوارةكانى ئابوورى و سياسـى و تةندروسـتى و ثـةروةردةيى، لةسـةر ئاسـتى      

لةسـةر شـانة لـة بـة دامـةزراوةيي كـردن و كـاراكردنى رَؤَلـى ضـاودَيرى و           كارى ثةرلةمانى ئةركى طةورةمان
ئةكتيظ كردنى  بوارةكانى ترى كارى ثةرلةمانتارى لة ضوارضَيوةى ثسثؤرى دةسةَلاتى ياسـادانان، سـةرةِراى   

انـدوو  ئةوةى لةم بوارةدا كارى طرني ئةجنام دراوة، بةَلام ثَيويستة هةموومان ثَيكةوة بة طيانى ية  تيم، م
ــةتيمان،          ــةمى حجباي ــَيش خ ــة ث ــتمانيمان  ةين ــةمى نيش ــدةين و خ ــةجنام ب ــاتر ئ ــةو ؤنى زي ــوون و ش ب
بةتايبةتى ضةند كارَيكى طرنطمان لة ثَيشة و لةبةردةستة كة ثَيويستة لةم خولـةدا بـة جـدى كـارى لةسـةر      

ــِرةوى نــاوخؤى ثة    رلــةمان و ياســاكانى بكــةين، طرنطرتينيــان ثــرؤذةى دةســتوورى هــةرَيمى كوردســتان و ثَي
تايبةت بة بوارى تؤكمةكردنى دامـةزراوةكانى هـةرَيم بـة تايبـةت ثَيشـمةرطة و هَيجةكـانى نـاوخؤ و ثـرؤذة         
ــة       ــةَل اليةنـ ــةنطى لةطـ ــة هةماهـ ــتى بـ ــارى طشـ ــةَلاتى دادوةرى و داواكـ ــوارى دةسـ ــة بـ ــةت بـ ــاكانى تايبـ ياسـ

نــى كــةرتى نــةوت و طــاز و ئــةو ثــرؤذة  ثةيوةنديــدارةكان و ثــرؤذة ياســاكانى تايبــةت بــة دامــةزراوةيى كرد 
ياسايانةى تايبةتن بة بوارى ئازادى تا  و بةرذةوةنديية طشتييةكان، هةروةها بةردةوام بوون لةسةر ثرؤذة 
ياساكانى تايبةت بة دةستةبةرى كؤمةَلايةتى و سيستةمى سؤشـياَل لـة هـةرَيمى كوردسـتان، لةهـةمان كاتـدا       

ى هةماهةنطى و هاوكارى هاوبةو لةطةَل سةرجةم دامةزراوة و ضني و هةر وة  رابردوو ثَيويستة ئةو ثةِر
توَيذةكانى خةَلك ئةجنام بدةين، لةم رووةوة هيوادارين فراكسـيؤن و ليذنـة جياوازةكـانى ثةرلـةمان بتـوانن      

ان لة هَيلى ثةيوةندى نَيوان خؤيان و هاووَلاتيان بةرفراوانرت و تؤكمةتر بكةن و ثةرلةمانتاران زياتر لة جار
خةمى ضني و توَيذة جياوازةكانى كوردستاندا بن، لة كؤتاييدا دروود بؤ ثَيشمةرطة سيمبوو ئـازادى و سـَلاو   
بؤ خـؤراطرى بنةماَلـةى شـةهيدان و دوربانيـانى خـةَلكى كوردسـتان بـة شـَيوةيةكى طشـتى، بـةِرَيجان ئَيسـتا            

ؤمان كة بريتيية لة ط توطـؤ كـردن لةسـةر    دةضينة سةر تةوةرى سَييةم، لة بةرنامةى كارى دانيشتنى ئةمِر
[ 71ثرؤذة بِريارى هةَلبذاردنى داميةدام و بةِرَيوةبةرى ناحييةكانى هةرَيمى كوردستان بـة ثَيـى مـاددةى ]   

ــارى ]   ــتان ذم ــةمانى كوردس ــاوخؤى ثةرل ــِرةوى ن ــة ثَي ــاَلى ]1ل ــة  1992[ى س ــة داوا ل ــراو، بؤي ــةموار ك [ى ه
و  ليذنةى ناوخؤيى ثةرلـةمان[ دةكـةين بَينـة سـةر مةنةسـةى بـؤ        سةرؤكايةتى هةردوو ]ليذنةى ياسايى

 بةرَيج كا  فةرهاد نودتةي نيجامية؟ فةرموو. دةستثَيكردن بة ط توطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساى ناوبراو.
 بةرَيج فةرهاد سةنطاوي:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 رت، جاري دووةم كردتان بة مارو.جاري يةكةم بةشَيك لة كؤثلةي سروودي )ئةي ِرةديب( تان وةرط
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كا  فةرهاد ئةوةي كة سةرجنمان دا لة عوريف ثةرلةمان كة ِرابردووو بةردةوام مارشةكة لَيـدراوة، مؤسـيها   
وةية بـووة،  لَيدراوة، ِرأطةياندني ثةرلةمان ئـةو ئيشـةي ِرَيكخسـتووة، لـة خولـةكاني ثَيشـووو هـةر بـةو شـيَ         

فةرموو ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ ب ةرموون بؤ خوَيندنةوةي دةدي ثرؤذة بِريارةكة، دواتر ِراثـؤرتي  
 هاوبةشي هةردوو ليذنةي ثةيوةنديدار لةو بارةوة.

 بةرَيج ايوب عبداهلل:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ني هةرَيمي كوردستان:ثرؤذة بِرياري هةَلبذاردني داميةدام و بةِرَيوةبةري ناحيةكا
 ماددةي يةكةم:

 مةبةست لةم دةستةواذانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة:
 هةرَيم: هةرَيمي كوردستاني عَيراق. 1
 ئةجنومةني وةزيران: ئةجنومةني وةزيراني هةرَيم. -1
 .لة هةرَيمي كوردستان 2009(ي ساَلي 3ياساي ثارَيجطاكان: ياساي ثارَيجطاكان ذمارة ) -3

 ماددةي دووةم:
: داميةدام و بةِرَيوةبةري ناحيةكاني هةرَيم  بة هةمان ئةو مةرج و ثلةو ئةر  و دةسةاَلتانةي لة يةكةم

ياساي ثارَيجطاكان دةق نووس كراون بةزؤرينةي رةهاي ئةنداماني ئةجنومةني ثارَيجطاكاني هةرَيمي 
زؤرينةي ثَيويسيت بة دةست نةهَينا كَيرِبكَي لة  كوردستاني عَيراق هةَلدةبذَيردرَين ئةطةر ثاَلَيوراوةكة

نَيوان ئةو دوو ثاَلَيوراوة ئةكرَي كة زؤرينةي دةنطةكانيان بة دةست هَيناوة، ئةوةيان ئةيباتةوة كة 
 زؤرينةي دةنطةكان بة دةست بَييَن بةردةوام دةبَيت تا كانديد دةنطي ثَيويست بة دةست دَييَن.

ةبةري ناحيةكان لة ذَير ضاودَيري ئةجنومةني ثارَيجطاكاني هةرَيمدا دةبن و :  داميةدام و بةِرَيودووةم
دةستةاَلتي لةسةر كارالدانيان هةية بة زؤرينةي ِرةهاي دةنطي ئةندامانيان لة حاَلةتَيك كة يةكَي لةو 

ماذةي بؤ ( لة ياساي ثارَيجطاكان ئا6(ي ماددة )2هؤيانةي لةسةر ئيسثات بوو كة لة مادةةي شةشةم بِرطةي )
 كراوة.

ماددةي سَيةم: سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران فةرمانَيكي وةزاري بة دامةزراندني هةر ية  لة داميةدائم 
( ِرؤذ دواي هةَلبذاردنيان لةاليةن ئةجنومةني 15و بةِرَيوةبةري ناحيةكان دةردةضوَينَيت لة ماوةي )

 يارة.ثارَيجطاكان بةثَيي حوكمةكاني ماددةي دووةمي ئةو بِر
 ماددةي ضوارةم:

: ئةم بِريارة جَي بةجَي دةكرَيت تا كاتي ثَيكهَيناني  دةزا و  ناحيةكان بةثَيي حوكمةكاني يةكةميةكةم: 
 .2009(ي ساَلي 4ياساي هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيجطاو دةزاو ناحيةكاني  ذمارة )

 : ئةم بِريارة ثارَيجطاي هةَلةةة ناطرَيتةوة.دووةم
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 شةشةم:ماددةي 
لةسةر ئةجنومةني وةزيران، وةزارةتي ناخؤ و اليةنة ثةيوةنديدارةكانة حوكمةكاني ئةم بِريارة جَي بةجَي 

 بكةن.
 ماددةي حةوتةم:

ئةم بِريارة لة رؤذي دةرضوونيةوة جَي بةجَي دةكرَيت و لة رؤذنامةي فةرمي )وةدائيعي كوردستان( باَلو 
 دةكرَيتةوة.

 هؤيةكاني دةرضوواندن
ثِركردنةوةي ئةو بؤشايية ياساييةي بةهؤي ئةجنام نةداني هةَلبذاردني ئةجنومةني دةزاو ناحيةكاني بؤ 

 دروست بووة ئةم بِريارة دةرضووَيندرا. 2009(ي ساَلي 4هةرَيمي كوردستان بةثَيي ياساي ذمارة )
 بةرَيج د.ظااَل فريد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ة بِرياري هةَلبذاردني داميةدائم و بةِرَيوةبةري ناحيةكاني هةرَيمي ِراثؤرتي هاوبةو سةبارةت بة ثرؤذ

 كوردستان:
( ي 5ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَييةكان ِرؤذي سَيشةمة )

بِرياري  ( ي زايين كؤبوونةوةي ئةجنام دا بؤ تاوتوَي كردني ثرؤذة24/2/2015ِرةشةمَيي كوردي بةرامبةر بة )
هةَلبذاردني داميةدام و بةِرَيوةبةري ناحيةكاني هةرَيمي كوردستان كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني 

( 5( ي نائاسايي لة ِرؤذي )2ثةرلةمانةوة ثَيشكةو كراوة، دواي خوَيندنةوةي يةكةمي لة دانيشتين ذمارة )
ِرةوانةي هةردوو ليذنة كراوة، دواي ط توطؤ  ( خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة،5/2/2015شةمة بةرواري )

 كردن و تاوتوَي كردن ليذنةكان طةيشتنة ئةو ئةجنامانةي خوارةوة:
 ناونيشاني ثرؤذةكة بةم شَيوةية ئةخوَيندرَيتةوة:

 بِرياري هةَلبذاردني  دائيمهام و بةِرَيوةبةري ناحيةكان لة هةرَيمي كوردستان
 ماددةي يةكةم:

 ذانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة:مةبةست لةم دةستةوا
 عَيراق-هةرَيم: هةرَيمي كوردستان 1
 ئةجنومةني وةزيران: ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان. -2
 وةزارةتي ناوخؤ: وةزارةتي ناوخؤي هةرَيمي كوردستان. -3
 . 2009(ي ساَلي 3ياساي ثارَيجطاكان: ياساي ثارَيجطاكان ذمارة ) -4

 وةم:ماددةي دو
: داميةدام و بةِرَيوةبةري ناحيةكاني هةرَيم بة هةمان ئةو مةرج و ثلةو ئةر  و دةسةاَلتانةي لة يةكةم

ياساي ثارَيجطاكان دةق نووس كراون بةزؤرينةي رةهاي ئةنداماني ئةجنومةني ثارَيجطاكاني هةرَيم 
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َيوراو لة اليةن ثارَيجطار يان ( رؤذ دواي ثَيشكةو كردني ناوي ية  ثاَل15هةَلدةبذَيردرَين لة ماوةي )
 سةرثةرشتياري ئيدارة.

: ناوي ثةسندكراو لة رَيطةي ثارَيجطا بةرز دةكرَيتةوة بؤ وةزارةتي ناوخؤ بة مةبةسيت بةرز دووةم
 ( رؤذ لة هةَلبذاردني.15كردنةوةي بؤ ئةجنومةني وةزيران بؤ دةركردني فةرماني دامةزراندن لة ماوةي )

وراوةكة زؤرينةي ثَيويسيت بة دةست نةهَينا، ثارَيجطار يان سةرثةرشتياري ئيدارة لة : ئةطةر ثاَلَيسَيةم
( رؤذدا ناوي كانديدَيكي تر بة هةمان ميكانيجم رةوانةي ئةجنومةني ثارَيجطا دةكات، ئةو 15ماوةي )

 ميكانيجمة بةردةوام دةبَيت تا كانديد دةنطي ثَيويست بة دةست دَييَن.
 ماددةي سَييةم:

: داميةدام و بةِرَيوةبةري ناحيةكان لة ذَير ضاودَيري ئةجنومةني ثارَيجطاكاني هةرَيمدا دةبن، بة ةميةك
( لة ياساي ثارَيجطاكان ئاماذةي 6(ي ماددة )2هةمان ميكانيجمي ضاودَيري كردني ثارَيجطار وة  لة بِرطةي )

 بؤ كراوة.
يةني كارطَيِريةوة ثةيوةست دةبن بة وةزارةتي ناوخؤ : داميةدام و بةِرَيوةبةري ناحيةكاني هةرَيم لةالدووةم

لة ِرَيطاي ثارَيجطاكان و ئيدارة سةربةخؤكان، ثارَيجطار يان وةزيري ناوخؤ بؤي هةية داواي الداني داميةدام 
يان بةِرَيوةبةري ناحية بكا لةسةر كار الدانيان بة زؤرينةي ِرةهاي دةنطي ئةنداماني ئةجنومةني ثارَيجطا 

 .دةبَيت
 ماددةي ضوارةم:

: ئةم بِريارة جَي بةجَي دةكرَيت تا كاتي ثَيكهَيناني ئةجنومةني  دةزاو ناحيةكان بةثَيي ياساي يةكةم
 .2009(ي ساَلي 4هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيجطاو دةزاو ناحيةكاني هةرَيم ذمارة )

 : ئةم بِريارة ثارَيجطاي هةَلةةة ناطرَيتةوة.دووةم
 ماددةي ثَينجةم:

لةسةر ئةجنومةني وةزيران، وةزارةتي ناخؤ و اليةنة ثةيوةنديدارةكانة حوكمةكاني ئةم بِريارة جَي بةجَي 
 بكةن.

 ماددةي شةشةم:
ئةم بِريارة لة رؤذي دةرضوونيةوة جَي بةجَي دةكرَيت و لة رؤذنامةي فةرمي )وةدائيعي كوردستان( باَلو 

 دةكرَيتةوة.
 

 هؤيةكاني دةرضوواندن
نةوةي ئةو بؤشايية ياساييةي بةهؤي ئةجنام نةداني هةَلبذاردني ئةجنومةني دةزاو ناحيةكاني بؤ ثِركرد

 دروست بووة ئةم بِريارة دةرضووَيندرا. 2009(ي ساَلي 4هةرَيمي كوردستان بةثَيي ياساي ذمارة )
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ي ِراي حكومةت بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، داوا لة بةرَيجتان ئةكةين لةبةر بووني ثرؤذةية  و لةبةر بوون
و اليةنة ثةيوةنديدارةكان كة بة نةزةِري ئيعتيبار وةرطرياوة لة ِراثؤرتي هاوبةو دا، بؤية ِراثؤرتي هاوبةو 

 بكرَيتة  ئةساس بؤ دةنطدان لةسةري.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ي هاوبةشي هةردوو ليذنةي ناوخؤ و باشة، ئَيستا ئةوة ئةخةينة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةوةية كة ِراثؤرت
كاروباري ياسايي ثةرلةمان لةسةر ثرؤذة بِريارةكة بكرَيتة بنةما بؤ ط توطؤ كردني ناو ثةرلةمان، كَي 

( كةس لةطةَليةتي، كَي لةطةَل نيية؟ كةس نيية، كةواتة ثةسند كرا، فةرموو ماددة بة ماددة 71لةطةَلة؟ )
 ر بكةين.بيخوَينةوة بؤ ئةوةي ط توطؤي لةسة

 بةرَيج د.ظااَل فةريد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ناونيشاني ثرؤذةكة بةم شَيوةية:
 بِرياري هةَلبذاردني  دايةمهام و بةِرَيوةبةري ناحيةكان لة هةرَيمي كوردستان

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 نودتةي نيجاميية كا  ئةبو كاروان؟ فةرموو.كَي دسةي هةية لةسةر ناونيشانةكة با ناوةمان بنووسرَي؟ 

 بةرَيج عبدالرمحن فارس)ابو كاروان(:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 نيسابي دانوني ِراثؤرتي هاوبةو واذوويان لةسةري نةكردووة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ.
 بةرَيج د.ظااَل فريد:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةرَيج
 ( ئةندام.10( ئيمجا هةية لة كؤي )6نيسابي ياسايي تةواوة، )

 
 

 بةرَيج ايوب عبداهلل:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( كةس.11( ئيمجاي لةسةرة لة كؤي )6ليذنةي ناوخؤ )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 شة، دكتؤر شوان جةنابت ضيت هةبوو؟( ئيمجاي لةسةرة، با6نيسابي ياسايي تةواوة، )
 )شوان دةالدزةيي(:مصطفى بةرَيج عمر 
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 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش هةمان ثرسياري كا  ئةبو كاروامن هةبوو، لة ليذنةي ناوخؤو هةر سَييان  نووسراوة مؤَلةت، لةوةي 

 تريان تةحةفوز هةية.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 لةسةري كردووة، بةاَلم تةحةفوزي لةسةر ماددة هةية، كَيشة نيية، فةرموو كا  مةردان. ئيمجاي
 بةرَيج مةردان خدر:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 من لةسةر ماددةي دووةم دسة ئةكةم.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كا  عةباس.
 بةرَيج عباس غجالي:

 ي ثةرلةمان.بةرَيج سةرؤك
ئــةم ثــرؤذة بــؤ ئــةوةي دةرضــووة تــا هةَلبــذاردن ئــةكرَي، لةبــةر ئــةوة بِريــاري هةَلبــذاردن و دانــان، وشــةي   
هةَلبذاردن بكرَيتة )ثةسند كردن(، ضونكة تا كاتي هةَلبذاردنة، ناوي ثرؤذةكة هةَلبذاردن بكرَيتـة )ثةسـند   

 كردن(.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثاس، فةرموو مامؤستا عبدالرمحن:سو
 بةرَيج عبدالرمحن علي:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتيواني ئةو دسةي كـا  عبـاس ئةكـةم، دوو، لـة الثـةِرةي يةكـةم هةَلةيـةكي ضـاثة ثـَيم وابـَي، نووسـراوة            

ة نـة  ياسـا،   ثرؤذة ياسا، ئةطةر ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ ئةو هةَلةية ِراست بكةنـةوة، ثـرؤذة بِريـار   
 سوثاس.

 
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس، ثَيم وابَي لة دةدي ِراثؤرتةكة ثرؤذة بِريار نووسراوة؟ ئةطةر هةَلة بَي ضـا  ئـةكرَي، فـةرموو كـا      
 ئةنةس.

 بةرَيج انس حممد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 دسةي من هاتة كرن، سوثاس.
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 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد 

 سوثاس، فةرموو كا  عومةر.
 بةرَيج عمر عينايةت:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بِريارةكة ئةبَي البرَي، ضونكة ئةوة تةحسيَل حاسَلة، دووةم، واي لَي بكرَي، )ثااَلوتن و دامةزراندن(، ضونكة 

ةزارندن هاتووة، ئةبَي بكرَي بـة )ثـااَلوتن   دانان وشةيةكي نا تةندروستة، و لة ناو ثرؤذة بِريارةكةو بة دام
 و دامةزراندني داميةدام و بةِرَيوةبةري ناحيةكان(، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كا  شوان.
 بةرَيج شوان شَيخ امحد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لةبةر ئةوةي دانـاني داميـةدام و مـودير ناحيـةكان و     منيش ثشتطريي دسةكاني كا  عةباس غةزالي ئةكةم، 

ئةجنومةني ثارَيجطا تةنيا ية  كةس ثةسندي ئةكات، بؤية ثَيم باشة لة جياتي هةَلبذاردن )ثةسـند كـردن(   
 دابنرَي، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كا  عادل.
 بةرَيج عادل عجيج:

 ثةرلةمان. بةرَيج سةرؤكي
 دسةكاني من كا  عةباس غةزالي و كا  عومةر عينايةت كرديان، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كا  جةمال.
 
 
 

 بةرَيج مجال مؤرتكة:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ي هةَلبذاردن و داناني دائيمهام(، يـان  وشةي بِريار تةدريبةن شَيوازةكة ئةطؤِرَي بة ِراي من، ثَيم باشة )ياسا
هةَلبذاردني دائيمهـام و بةِرَيوةبةرايـةتي بةِرَيوةبـةري ناحيـةكاني هـةرَيمي كوردسـتان، بـةو شـَيوة، يـةعين          

 بِريارةكة تةدريبةن بةو شَيوازةية، داِرشتنةكةي طؤِريية.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 كا  ساالر فةرموو. سوثاس، ِراي ئَيوة ضيية؟
 بةرَيج ساالر حممود:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بةو ناونيشانة، مادام ثةيوةستة بة داميـةدام و ناحيـةكاني كوردسـتان، لـة نـاو نيشـانةكة هـةرَيمي        

ش كوردستان هاتووة، ئَيستا ئَيمة واديعَيك هةيـة لـة ِرابـردوو مامةَلـةي ثـَي كـراوة، و ِرووداوي دواي داعشـي       
مامةَلةيةكي تر لةطةَل دةزا و ناحيةكاني ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي هةرَيم ئةبَي بكرَي، بة ثَيي ئةو 
ياساية ئَيمة ئاَلوطؤِري بةِرَيوةبةري دةزا و ناحيةكان كة ئةمري واديعن ديظاكتؤن ئةتوانني بيكةين يان نـا؟  

ور، لة دووز، لة هةنـدَي لـة ناحيـةكاني تـريش، بؤيـة      لة كاتَيكدا لة ِرابردوو كراوة، لة خانةدينن، لة مةمخو
ثَيويستة ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي ئاسايش و ثةرلةمانيش ئةوة ئيهرار بكات، و ثَيشنيار ئةكةم ئـةو بِريـارة   

من ثَيشنيار دةكةم ئـةم بِريـارة ئـةو ناوضـانةو بطرَيتـةوة، ضـونكة هةنـدَيك لـة         ئةو ناوضانةو بطرَيتةوة، 
ن لة دةزاو ناحييةكان لة ئَيستادا بة تايبةتى ئةو ناوضة تـازة ئـازاد كراوانـة  ثَيويسـتيان     وةحدة ئيدارييةكا

بة طؤِرانكاريية، ئةم بِريـارة دةسـت بـةرَيت بـؤ ئـةو واديعـة تـازة و ئةمـة بكرَيتـة بنةمايـة  و، لـة سـا ني             
ارى هةَلبـذاردنى داميهـام و   ِرابردووشدا ئةم جةدةلة بةردةوام بووة، بؤية من ثَيشنيار دةكةم لة جيـاتى بِريـ  

 عَيراق. –بةِرَيوةبةرى ناحييةكانى هةرَيمى كوردستان، لة جياتى هةرَيمى كوردستان بنووسرَي كوردستان 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ان؟ باشة، سوثاس، ليذنة ثةيوةنديدارةكان ِراتان ضيية لةسةر ط تو طؤكـانى كـة ئةنـدامانى ثةرلـةمان كرديـ     
فةرموون، بةِرَيجان هؤكارى درَيذ بوونةوةى ئةم ط تو طؤيانة لة ناو هؤَلى ثةرلةماندا ئةوةية كة ئةنـدامانى  
ثةرلةمان لة دانيشتنى ليذنةكان ئامادة نابن، بةراسيت جَيي سةرسوِر مانة كة ئةم دوو ليذنةية دانيشـتنيان  

ون، بؤية زؤر طرينطة دانيشتين ليذنةكان طرينطـى  ( كةس ئامادة نةبو5كردووة لة هةر يةكَيك لةم ليذنانة )
ثَيبدرَيت، ئةندامانى ثةرلةمان لة دانيشتين ليذنةكاندا بةشداربن لة ط تو طؤكانياندا، بةشداربن بؤ ئـةوةى  
ثِرؤذة بِريارةكان  كة دَينة ناو هؤَلى ثةرلةمان كامـَل بَيـت، ثَيطةيشـتوو بَيـت، زؤر ثَيويسـتى بـة مونادةشـة        

 ذنةى ياسايي فةرموون دوا سيغة  وَيننةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطةوة.نةبَيت، لي

 

 

 
 بةِرَيج د.ظا  فريد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
نــاو نيشــانى ثِرؤذةكــة بــةم شــَيوةية دةخوَينرَيتـــةوة ))بِريــارى ثــا وتن و ثةســةند كردنــى داميـــةدام و          

 عَيراق((. –بةِرَيوةبةرى ناحيية لة كوردستان 
 ج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي
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( كةس دذيةتى كةواتة ثةسةند 1( كةس لة طةَليةتى، كَى دذيةتى؟، )48دةاةينة دةنطةوة كئ لةطةَليةتى؟، )
 كرا، ماددةى يةكةم.

 بةِرَيج د.ظا  فريد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددةى يةكةم:
 رامبةريانة:.مةبةست لةو دةستةواذانةى خوارةوة ماناكانى بة

 ية : هةرَيم:
 عَيراق. –هةرَيمى كوردستان 

 دوو: ئةجنومةنى وةزيران:
 ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان.

 سَي: وةزارةتى ناو خؤ:
 وةزارةتى ناو خؤى هةرَيمى كوردستان.

 ضوار: ياساي ثارَيجطاكان:
 (.2009( ساَلى )3ياساي ثارَيجطاكان ذمارة )

 د صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حمم
 كَي دسةى هةية لةسةر ئةم ماددةية؟، بةِرَيج كا  حتسني فةرموو.

 بةِرَيج حتسني امساعيل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( لة هةرَيمى كوردستان دةبَيت وازح 2009(ى ساَلى )3( ياساي ثارَيجطاكان، ياساي ثارَيجطاكان ذمارة )4بِرطةى )
 بَيت.

 حم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوس
 زؤر سوثاس، بةِرَيج دكتؤرة رَيواز فةرموو.

 

 

 

 
 بةِرَيج د.رَيواز فائق:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يةكةم هةرَيم، هةرَيمى كوردستان، كةبِريارى عينوانى ياساكة تةسبيت بوو كة بِريارى هةَلبـذاردن و دانـانى   

عَيراق، هةست ناكةم زةرورةتـى تـةعريحم كردنـى هـةرَيم      –كوردستان  داميةدام و بةِرَيوةبةرى ناحييةكانى
 لة ناو ياساكةدا مابَيت، سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، ِراى دوو ليذنةكة ضيية لةسةر ئةو دوو بابةتةى كة باس كران؟، كا  بةهجاد فةرموو.

 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش:
 سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج 

من دوهى ناظَى خوة نظَيسييب ديارة ذبريا سكرتَيرَى ثةرلةمانى ضووة، نووكة ذى من دةستَى خـوة بلنـد كـر    
هةر ئاطادار نة بوون، نجامن لسةر هةمان ماددةيـة؟، ماددةيـةكا دى ذى ئةطـةر لـة سـةر طشـت ثـِرؤذة، نـازامن         

(، بةنيسبةت ماددا ئَيكَي من حةز دكـر  3( و )2بةرا ماددا )دةتوامن ئَيستا باس بكةم؟، ئيجافة بَيتة كرن دناظ
دةستةواذا ثَينجَي ئيجافة ببا ئةجنومةن، ئةجنومةنى ثارَيجطاكان لة هةرَيمى كوردسـتان، ضـونكة ضـوار جـارا     

دةسـتةواذةية ثَيناسـة نةكريـة، زؤر     ( دووجـارا يـا هـاتي ئـةظ    3( دوو جـارا يـا هـاتي، مـاددا )    2هاتيية، ماددا )
 .سوثاس

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، فةرموون ليذنة ثةيوةنديدارةكان ِراتان ضيية لةسةر ط تو طؤى ئةندامان؟

 بةِرَيج د.ظا  فريد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ردسـتان( بـؤ   ئةو ثَيشنيارةى كة لة اليةن ئةندام ثةرلةمانةوة كـرا بـؤ زيـاد كردنـى بِرطـةى )لـة هـةرَيمى كو       
تةعري ي ياساي ثارَيجطاكان ئةويان ثةسةند كرا لة اليةن هةردوو ليذنةكة و، هةروةها لةبةر ئةوةى لة نـاو  
نيشان كردمان بة )كوردستانى عَيراق( ئةو تةعري ةيةو كة بؤ هـةرَيم كـراوة ئةويشـيان هةَلـدةطريَيت كـة      

ةوةى ثةيوةنديـدارة بـة زيـاد كردنـى تـةعريحم بـؤ       ثَيشنيار كرا لة اليةن ئةنـدام ثةرلـةمانَيكى تـر، بـة م ئـ     
( كة لةوَي تـةعريحم كـراوة لةبـةر ئـةوةى ئـةو      3ئةجنومةنى ثارَيجطاكان ئةوة دةطةِرَيينةوة بؤ ياساي ذمارة )

 (.4( و ذمارة )3بِريارةى ئَيمة بِريارَيكى ئيستيسنائي ية لة سةر هةردوو ياساي ذمارة )
 ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي 

 باشة، سوثاس، كةواتة بيخوَيننةوة بؤ ئةوةى  ةينة دةنطةوة.
 بةِرَيج د.ظا  فريد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 مةبةست لةم دةستةواذانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة:. ماددةى يةكةم:

 يةكةم: ئةجنومةنى وةزيران:
 ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان.

 ارةتى ناو خؤ:دووةم: وةز
 وةزارةتى ناو خؤى هةرَيمى كوردستان.

 سَييةم: ياساي ثارَيجطاكان:
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 ( لة هةرَيمى كوردستان.2009( ساَلى )3ياساي ثارَيجطاكان ذمارة )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ا نـةبَيت، كةواتـة ثةسـةند    [كةس لةطةَليداية، كَى لةطةَليدا نيية؟ كةس نيية لةطةَليـد 58كَى لةطةَليداية؟ ]
 كرا. 

 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ماددةى دووةم، يةكةم، داميهام و بةِرَيوةبةرى ناحيةكانى هةرَيم ]كـة دواجـار لـة سـياغة ضـا  دةكرَيتـةوة       
دةسـةَلاتانةى لـة ياسـاى    لةبةر ئةوةى كوردستانى عَيرادمان داناوة[، بة هةمان ئةو مةرج و ثلـة و ئـةر  و   

ثارَيجطاكانـــدا دةدنـــووس كـــراون بـــة زؤرينـــةى رةهـــاى ئةنـــدامانى ئةجنومـــةنى ثارَيجطاكـــانى هـــةرَيم          
ــةماوةى ]  ــذَيردرَين ل ــان     15هةَلدةب ــار ي ــةن ثارَيجط ــة الي ــاَلَيوراو ل ــة  ث ــاوى ي ــكردنى ن [ رؤذ دواى ثَيشكةش

ةى ثارَيجطــا يــان ئيــدارة بــةرز دةكرَيتــةوة بــؤ   سةرثةرشــتيارى ئيــدارة، دووةم، نــاوى هةَلبــذَيردراو لــة رَيطــ  
وةزارةتى ناوخؤ بة مةبةستى بةرزكردنةوةى بؤ ئةجنومةنى وةزيران بؤ دةركردنى فةرمانى دامةزراندن لة 

[ رؤذ لة فةرمانى هةَلبذاردنى، ئةطةر ثاَلَيوراوةكـة زؤرينـةى دةنطـى ثَيويسـت بةدةسـت نـةهَينا       15ماوةى ]
[ رؤذدا نـاوى كانديـدَيكى تـر بـة هـةمان ميكـانيجم       15رى ئيدارةكـة لـة مـاوةى ]   ثارَيجطار يان سةرثةرشـتيا 

رةوانةى ئةجنومةنى ثارَيجطا دةكات، ئةو ميكانيجمة بةردةوام دةبَيـت تـا كانديـد دةنطـى ثَيويسـت بةدةسـت       
ت دةكرَيت دَينَيت، بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان لة هةر شوَينَيك ناوى ]هةَلبذاردن يان هةَلبذَيردراو[ هات بَي

 بة ]ثةسةند كردن[، بؤ ئةوةى لةطةَل عينوانى بِريارةكة بطوجنَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، كَى دسةى هةية لةسةر ئةم ماددةية با ناوى بنووسَيت؟ كا  مةردان فةرموو،
 :مصطفىبةِرَيج مةردان خدر 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــاددةى دووةم  ــة م ــةرى ]ل ــة     3و 2و  1، فةد ــاوى ي ــكردنى ن ــت، دواى ثَيشكةش ــةم دةَلَي ــةرةى يةك ــة فةد [، ل

ثــاَلَيوراو لــة اليــةن ثارَيجطــار يــان سةرثةرشــتيارى ئيــدارة، دووةم دةَلَيــت لــة رَيطــاى ثارَيجطــار يــان ئيــدارة،     
ــارة        ــاى ذم ــى ياس ــة ثَي ــدارة، ب ــتيارى ئي ــان سةرثةرش ــار ي ــةرَيطاى ثارَيجط ــت ل ــَييةميش دةَلَي ــاَلى 3]س [ى س

ــان و        2009] ــؤ ثارَيجطاك ــت ب ــةو دةكرَي ــةوة داب ــة رووى كارطَيريي ــةرَيم ل ــت، ه ــان دةَلَي ــاى ثارَيجطاك [، ياس
تتكون   ثارَيجطاكانيش بؤ دةزا و دةزاكانيش بؤ ناحية، هةروةها لة دةستوورى عَيرادى فيـدراَليش دةَلَيـت ]  

[، ديسـان لـة ثـرؤذةى دةسـتوورى     و اعنوناحى وحدات ادارية يف مجهنريوة اعروراق موا ااظات وات و اة ضو ة      
هةرَيمى كوردستان باسى يةكـة كارطَيرييـةكانى كـردووة كـة حمافـةزة و دـةزا و ناحيةيـة، لَيـرة داخلكردنـى          
ئيدارة يان سةرثةرشتيارى ئيدارة موخال ى ياسا و دةستوورة لة هةرَيمى كوردستان و لة عَيـراديش، دووةم،  

كى هـةمان دـةزا بَيـت رةنطـة بـؤ مـودير ناحيـة ئيمكـان نـةبيت، بـةس بـؤ            ثَيم باشـة بـؤ داميـةدام كـة خـةلَ     



 26 

داميــةدام بــة حــوكمى ئــةوةى رةنطــة مةســاري ى كــةمرت بَيــت و خــةرجى كــةمرت بكةوَيتــة ســةر حكومــةت،   
هةروةها رةنطة تةواجودى داميةدام ئةطةر خةَلكى مةنتةدةكة بَيت طؤجناوتر بَيـت، زؤر جـار كـة مةشـاكيل     

دةزاية  داميةدام خةَلكى ئةو دةزاية نيية رةنطة تةواجودى نـةبَيت، بؤيـة مـن ثَيشـنيار      دروست دةبَيت لة
 دةكةم كة ئيجافة بكرَيت داميةدام خةَلكى هةمان دةزا بَيت، سوثاس.

 فخرالدين دادر عارف/سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ار كردووة بؤ ط توطؤ كردن لةسةر مـاددةى دووةم، ]ابـو   بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان ئةو بةِرَيجانة ناويان تؤم
، سـرود سـليم، فرحـان جـوهر، دـادر ئؤبـان، بَيسـتون فـائق، عمـر          عثما كاروان، د. شوان دةَلادزةيى، ماجد 

 عينايةت[. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو ابو كاروان،
 ان[:بةِرَيج عبدالرمحن فارس ]ابو كارو

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بة نيسبةت ئةوةى كة ئةو مورةشةحانةى ثَيشكةو دةكرَين بة ثَيى ياسـاى ثارَيجطاكـان، كـة دةبَيـت ئـةوةى      
خــؤى تةرشــيك دةكــات دةبَيــت ئةنــدامى ئةجنومــةن بَيــت، لَيــرة لــةو داميةدامانــةى لــةو ســاَلانةو هةيــة و    

ية، ثرسيارةكة لَيـرة ئةوةيـة كـَى ئـةو ثاَلَيوراوانـة تةدـديم       ئينتيخاباتيش نةكراية و ئةندامى ئةجنومةن ني
دةكات؟ ياساى هةَلبذاردن دةَلَيت ئةندامى ئةجنومـةن بَيـت و لـة ئةجنومةنةكـة خـؤى تةرشـيك بكـات، لَيـرة         
هةَلبــذاردن نــةكراوة، كــَى دةمَينَيتــةوة؟ مةجلســةكةيان هةيــة كــة مةجلســى ثارَيجطايــة، كــَى ئــةو ئةندامــة    

ــت، ــؤرى        دةثاَلَيوَيـ ــةوةى جـ ــؤ ئـ ــة ، بـ ــة  يـ ــت نـ ــاَلَيوراو بَيـ ــَى ثـ ــةوةدام سـ ــةَل ئـ ــن لةطـ ــاَلى دووةم، مـ خـ
دميوكراتييةكةمان باشرت و جـوانرت بَيــت  و ئةمـة بـة نةفةسـى ئـةم نووسـراوة ناكرَيـت دـانون و بِريـار بـة            

دةيةوَى خـؤى  نةفةسى ئةم وةزعة بنووسرَيت، سبةى اليةنَيك دةيةوَيت خؤى بثاَلَيوَيت، كةسَيكى بَي اليةن 
 بثاَلَيوَيت، بؤية لةطةَل ئةوةدام سَى كةس بَيت،

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كا  فرحان فةرموو.

 
 بةِرَيج فرحان جوهر دادر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

منيش ثشتطريى دسـةكانى ]كـا  مـةردان[ دةكـةم سـةبارةت سةرثةرشـتيارى ئيـدارة، لةبـةر ئـةوةى هـي            
ياساية  نيية دانرابَيت و لة هةَلبذاردنى ثارَيجطاكانيش ئاماذةى بؤ نةكراوة، بؤية شتَيكى ناياسايية بة ثَيى 
دانونى ثارَيجطاكان و دةستوورى عَيرادى ئةم ناوة هاتووة، لةبةر ئةوة هةر دةبَيت بدرَيتة ئةجنومـةنى هـةر   
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ي ى ياسـا كارثَيكراوةكـانى هـةرَيم و دةسـتوورى     ثارَيجطاية  ئةمة هةَلبـذَيرَيت، بؤيـة وشـةى ئيـدارة موخـال     
 عَيرادة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، دادر ئؤبان فةرموو،

 بةِرَيج دادر ئؤبان رةسول:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

اى من ئةطةر ئيلغـاى ]زمنـى[   [ى ثارَيجطاكانة و بة ر3ديارة ئةو ثرؤذة بِريارة ثَيرةوانةى ياساى ذمارة ]
ئةو دانونة نةبَيت لـةكار خسـتنَيتى، بؤيـة دةبوايـة كـار بـة نـاوةروكى ياسـاى نـاوبراو بكرايـة لـة بـرى ئـةم              
ثرؤذةية و دةبَيت ئَيمة ثرؤذةى هةموارمان ثَيشكةو بكرداية ئةطةر زةمينة لـةبار نـةبَيت بـؤ هةَلبـذاردن،     

يؤنى ئاطــادار كــردووة كــة هةَلبــذاردنى ئةجنومــةنى دــةزا و  هةرضــةندة حكومــةتى فيــدراَلى عَيــراق كؤميســ
[ ثارَيجطاى لة اليةن داعش دةستى بةسةر طرياوة و هَيـجى ثَيشـمةرطة   2ناحيةكان بكات لة حاَلةتَيكدا كة ]

خؤشبةختانة ثَيشِرةوى زؤرى كردووة، سةبارةت بة بِرطةى يةكةم، لة ماددةى دووةم، من هاوِرام لةطةَل كا  
ان[ ديــارى كردنــى بــة مــةرجكردنى تــةنيا يــة  ثــاَلَيوراو لــة راســتيدا ئةمــة هــي  مانايــة  بــؤ ]ابــو كــارو

هةَلبذاردن يان ثاَلاوتن و ئريادةى ئةجنومةنى ثارَيجطاكان ناهَيَلَيتةوة و ئةمة باشـرت بـوو لـة ثرؤذةكـة خـؤى      
ئـةر  و ثلـةو دةسـةَلاتانةى     هات باية، بكةين بة داميةدام و بةِرَيوةبةرى ناحييةكانى هةرَيم بة هةمان ئةو

كة لة ياسـاى ثارَيجطاكانـدا دةدنـووس كـراون بـة زؤرينـةى راى ئةنـدامانى ئةجنومـةنى ثارَيجطاكـان لـة دواى           
دةستنيشانكردن لة اليةن ثارَيجطاكانـةوة، ئينجـا كَيرِبكـَى دووبـارة ببَيتـةوة بـة دةنطـى رةهـا و ئةطـةر كـةس           

[ ثاَلَيوراو دووبارة بَيتةوة و ئةوةى زؤرينةى هَينا، ئةطةر 2لة نَيوان ]دةنطى رةهاى نةهَينا، ئينجا كَيرِبكَى 
ئةمة ثةسةند بكرَيت ثَيويست ناكات بِرطةى سَييةم هةبَيت، لة ماددةكةدا كة ثَيويستة هةَلبطريَيت و هاوِرام 

نـة لـة هـي     لةطةَل دسةكانى ]كا  مةردان[ لة ياساى سةرثةرشتيارى ئيدارة، نـة لـة ياسـاى ثارَيجطاكـان و     
ياساية  دا سةرثةرشـتيارى ئيـدارة نييـة و ثرسـيار ئةوةيـة، ئةطـةر سةرثةرشـتيارى ئيـدارة دواى ثاَلـاوتنى          
نــاوى ثاَلَيوراوَيــك بــؤ داميــةدام يــان بةِرَيوةبــةرى ناحيــة بــةرز دةكاتــةوة بــؤ وةزارةتــى نــاوخؤ، ئــةوة كييــة  

َيرينةوة و لَيثرسينةوة لةطةَليدا دةكات؟ ئايا ئةو سةرثةرشتيارى ئيدارة دادةنَيت؟ و لة هةمان كاتدا كَى لَيث
رَيكارانةى لة ياساى ثارَيجطاكاندا هـاتوون هـةمان ئـةو رَيكارانـة دةطرَينـة بـةر؟ طرتنـة بـةرى رَيكارةكـان بـؤ           
لَيثَيرينةوة لة اليةن ئةجنومةنى ثارَيجطاوة دةرهةق بـة ثارَيجطـا، بؤيـة لةطـةَل ئـةوةدا ئَيمـة لـة راسـتيداكة         

يالفـى دانونـة و هـاوِرام لةطـةَل بـرادةران و داواى البردنـى دةكـةم و بـؤ خـؤى ثرؤذةكـة سةرثَيرـى            ئةمة خ
ياسايى تَيداية، سةبارةت بة بِرطةى سَييةم، ئةطةر ئةوةمان ثَيشنيار كرد جَيطةى بكرَي تةوة ئةوا ثَيويسـتة  

 ئةم بِرطةية هةَلبطريَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  بَيستون فةرموو،
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 بةِرَيج بَيستون فائق حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

]كا  دادر و كا  فرحان و كا  مةردان[ دسةكانى منيان كرد لةسـةر سةرثةرشـتيارى ئيـدارة، بـة راسـتى      
ةمان ضةند ئيدارةى سةربةخؤ مان هةية، لة اليةن ئةجنومةنى وةزيـران ئـةم ئيدارانـة سةرثةرشـتياريان هـ     

ئيمتياز و ئةركى موحافجيان هةية و  بةشـدارى كؤبوونـةوةكانى وةكـو موحافجةكـانى تـر بةشـدارى دةكـات،        
بةَلام ئةمانة كَى دادةنَيت؟ كَى متمانةيان دةداتَى؟ و ئةمة نة لة ياساى هةَلبذاردنى ئةجنومـةنى ثارَيجطاكـان   

 و نة لَيرة بة هي  شَيوةية  جَيطةى بؤ نةكراوةتةوة، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  ماجد فةرموو،
 توفيق:عثما  بةِرَيج ماجد 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
من دسةكامن لة اليةن ]كا  دادر و كا  فرحان و كا  مةردان[  كرا سةبارةت بة سةرثةرشـتيارى ئيـدارة،   

 سوثاس.
 ةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرل

 سوثاس، كا  عمر فةرموو،
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةبارةت بة داميةدام و بةِريوةبةرى ناحييةكان، ئةو ]كان[ة ثَيويست ناكات، بَلَي داميـةدام و بةِرَيوةبـةرى   

ر  و دةسـةَلاتانةى لـة   ناحية، يان هةردووكى جةمع بكرَيت يان ثَيويست ناكات، بة هةمان مةرج و ثلة و ئة
ياساى ثارَيجطاكاندا هاتووة، ]دةدنووس كراون[ زيادةية، بة زؤرينةى رةهاى دةنطى ئةندامانى ئةجنومـةنى  

[ رؤذ دواى ثَيشكةشكردنى ناوى ية  ثاَلَيوراو لة اليـةن  15ثارَيجطاكانى هةرَيم هةَلدةبذَيردرَين لة ماوةى ]
طـا، دووةم، لةوانةيـة ثارَيجطـار ئامـادة نـةبَيت سـةرؤكى ئةجنومـةنى        ثارَيجطار يان سةرؤكى ئةجنومةنى ثارَيج

ثارَيجطا ناوةكة كانديد بكات و لةطةَل ]كا  مةردان و كا  دادر[دام لة وشةى سةرثةرشتيارى ئيـدارة، يـان   
دةبَيت تةعريحم بكرَيت لة ناو تةعري ةكان و ئةطةر ئةندام ثةرلةمانةكان رازين كة سةرثةرشتيارى ئيدارى 

َينَيت يان لة رووى ياساييةوة لة هةيكةو تةنجميى هةرَيمى كوردستان و عَيراددا نيية، ثَيويستة بـة ثَيـى   مب
 ياسا رَيكى  ةين و ال بربدرَيت يان ئةطةر دادةنرَيت ثَيويستة تةعريحم بكرَيت، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  د. شوان فةرموو،

 باوةمري ]د. شوان دةَلادزةيى[: مصطفىج عمر بةِرَي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.



 29 

ماددةى دووةم، بِرطةى يةكةم، ية  ثـاَلَيوراو بـة راسـتى ئـةوةى كـة شـةو و رؤذ باسـى دميوكراسـى دةكرَيـت          
[ كةس بَيت، تؤ كة ية  كةست نارد ديارة ضؤن 3هةست دةكةين زؤر كرج وكاَلَى كردووة و خؤى دةبَيت ]

بَيت و لةوَيش ضؤن دةنطى ثَي دةدرَيت، لة دةزاية  ضةندين هةزار كةسة و كةسى بـَى اليـةن بـا جَيطـاى     دة
بكرَيتةوة لةوَى، بؤ ئةوةى بيسةملَينني ئةمساَلمان باشرتة لة ثار، لةبةر ئةوة كَى دةينَيرَيـت و بـة راشـكاوانة    

جنومـةنى ثارَيجطـا و لـة بـرى يـة  كةسـةكةو       كَى دةينَيرَيت ئةو ثالَيوراوانة؟ و كَى تةرشيحى دةكات بؤ ئة
 [ كةس و زؤر تؤخ كردنةوةى حجبى لة ناوةرؤكى ئةو ماددةية ديارة، سوثاس.3بكرَيتة ]

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، د. شَيركؤ جودت فةرموو،

 :مصطفىبةِرَيج د. شَيركؤ جودت 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

[ ثـاَلَيوراو كـرد، بؤيـة لـة بِرطـةى سـَييةم، ئـةو يـة          3طةَل راى ئةو بةِرَيجانةى كة باسيان لـة ] هاوِرام لة  
[ 3[، و لـة بَرطـةى سـَييةم، كـة دةَلَيـت كانديـدَيكى تـر ببَيتـة نـاوى ]         3ثاَلَيوراوة لة بِرطةى يةكةم بَيتة ]

ة دةَلَيـت بـؤ دةركردنـى فـةرمانى     كانديدى تر كة بة راستى بذاردةكان فةراهةم بَيت، و لة بِرطـةى دووةم، كـ  
[ رؤذدا حةل ضيية؟ بة 15دامةزراندن، كة ثرسيار ئةوةية ئةطةر فةرمانى دامةزراندن دةرنةكرا لة ماوى ]

مانــاى ئــةوةى كــة ئةطــةر لــةو ماوةيــةدا دةرنــةكرا بــة دامــةرزاو حســاب بكرَيــت، لةبــةر ئــةوةى لــة اليــةن      
[ رؤذةدا، حـةلَيكى بـؤ بدوزرَينـةوة،    15فةرمان نةدرا لـةو ]  ئةجنومةنى ثارَيجطا ثةسةندكراوة، بؤية ئةطةر

كــة ثــَيم وايــة بــة دامــةزراو بَيتــة هــةذماردن حــةلَيكى زؤر باشــة، ئــاخر خــاَلم مةســةلةى ســوَيند خــواردن،  
ســوَيندخواردنى داميــةدام و مــودير ناحيــةكان لةبــةردةمى كَيــدا دةبَيــت؟ بؤيــة ثَيشــنيار دةكــةم لةبــةردةم   

 طادا سوَيند  ون، زؤر سوثاس. ئةجنومةنى ثارَيج
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  سرود فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيج سرود سليم متى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتطريى لة دسةكانى ]كا  مةردان[ دةكةم دةرباةرى سةثةرشتيارى ئيدارة و هةروةها ]ابـو كـاروان و د.   
[ مورةشـةح بـؤ جـوانرت كردنـى ثرؤسـةكة، و خـاَلى دووةم، ثرسـيارم        3تةدديم كردنـى ] شوان[ دةربارةى 

[ رؤذة مشـوو ئـةو   15[ رؤذى كـرد ئـةو ]  15هةية لة ليذنةى دانونى دةربارةى خاو دووةم، كة باسـى لـة ]  
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تــى فةترةيــة دةكــات كــة ثارَيجطــا بــؤ نــاوخؤ و لــةوَيش بــؤ ئةجنومــةنى ثارَيجطــا يــان لــة ثارَيجطــا بــؤ وةزارة   
 ناوخؤية؟ زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  فةرهاد فةرموو،

 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاَلك ]فةرهاد سةنطاوى[:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

َيجطاكان بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان، راستة ئَيمة ئَيستا باسي ئةو ميكانيجمة دةكةين كة بة ثَيي ياساي ثار
بؤ داناني داميةدام و بةِرَيوةبةري ناحية، بةاَلم مةسةلة تةنها ئةوة نيية ثَيمواية كَيشةيةكي طةورةمان 
هةية كة دةزا و ناحيةكان، شوَينَيكي دوور و دابِراون لة سةنتةري ثارَيجطاكان، حكومةت لةوَي دةسةاَلتي 

ليذنةية  دابنرَي بؤ ئةوةي كة داميةدام و  كةمة، ناوضةي عشائريية و كَيشةي زؤرة، بؤية ثَيويستة
بةرَيوةبةري ناحيةكان دةسةاَلتيان زياتر بَي، ضونكة زؤرجار ثةالماريان دةدةن، لَييان دةدةن، سووكايةتيان 
ثَي دةكةن، نايةَلن بِريارةكانيان جَيبةجَي بَيت، زؤرجار داميةدام و بةرَيوةبةري ناحيةكان دةكةونة 

لَيك، تريةية ، طةِرةكَيك بؤ ئةوةي كة كَيشةية  ضارةسةر بكةن، بؤية ثَيويستة موساوةمة لةطةَل خَي
ليذنةية  بؤ زيادكردني دةسةاَلتي داميةدام و بةِريوةبةري ناحيةكان بؤ ئةوةي هةم حكومةت هةيبةتي 

 هةبَيت، هةم ئيش و كارةكانيان بِروات، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ليذنة ثةيوةنديدارةكان راتان ضيية لةسةر دسةي ئةنداماني ثةرلةمان؟ فةرموون.
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو وةاَلمانةي من وةاَلمَيكي طشتيي دةبَيت، دواتر برادةرامن دةضنة ناو تةفاسيلةوة، ئةوةي كة ثةيوةندي 
ياساية ياخود ئةو ثِرؤذة بِريارة بِرياريكي ئيستسنائية لةسةر ياساية  كة بة ثرسيارةكانةوة هةبوو، ئةو 

وجودي هةية ئةو ياساية لةو ثةرلةمانة دةرضووة، ئةو بِريارة بِريارَيكي ئيستسنائية بؤ ثِركردنةوةي ئةو 
لةاليةن  فةراغةي كة هةية ئةويش ئةجنام نةداني هةَلبذاردنة لة دةزا و ناحيةكان، ئةو كانديدة كة دةَلَي

كَي دةثاَلَيورَي؟ بؤ ثرسيارةكةي بةِرَيج ثةرلةمانتار )ابو كاروان(، ثالَيوراوةكة لةاليةن ثارَيجطار يان 
( رؤذةكة لة 15( رؤذةي كة ثرسياري لةسةر كرا، لة بِرطةي يةكةم )15سةرثةرشتياري ئيدارةوة دةبَيت، ئةو )

ة بِرطةي دووةمدا لة نَيوان ئةجنومةني ثارَيجطا و لة نَيوان نَيوان ثارَيجطار و ئةجنومةني ثارَيجطا دةبَيت، ل
 وةزارةتي ناوخؤ دةبَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.بةهار فةرموو.
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

َيوة كرا كة لَيرة ناوي هاتووة، راستة ئيمة دةزانني و لة سةبارةت بة سةرثةرشتياري ئيدارة كة زؤر باسي ل
ليذنةي ياسايي زانيومانة كة سةرثةرشتياري ئيدارة بة هي  ياساية  رَيك نةخراوة بؤ ضيية و 
دةسةاَلتةكاني ضيية؟ بةالم بِريار هةية لة ئةجنومةني وةزيران كةوا سةرثةرشتياري ئيدارةكان دةسةاَلتي 

كة دةسةاَلتي ثارَيجطاريان هةية داناني ئةو ثاَلَيوراوةو هةمان دةسةاَلتي ثارَيجطارة، ثارَيجطاريان هةية، 
كةواتة ئؤتؤماتيكي ئةوانيش دةسةاَلتةكةيان هةية، وةكو بةِرَيج د.ظااَل طوتي ئةوة بؤ ثِركردنةوةي ئةو 

ؤية ئةطةر نا ئَيمة لة فةراغةية كة هةبووة، بؤية ئَيمة ويستوومانة فةراغةكة بة تةواوي ثِر بكةينةوة، ب
ليذنةي ياسايي زانيومانة كة سةرثةرشتياري ئيدارة لةناو دانوندا رَيك نةخراوة، سةبارةت بةوةي كة 
ئةطةر لة جياتي ثارَيجطار سةرؤكي ئةجنومةني ثارَيجطا بَيت ئةمة ناكرَيت، لةبةر ئةوةي ثارَيجطار 

جَيطري ثارَيجطار نيية ئةطةر ئةو لةوَي نةبوو ئةم دةسةاَلتَيكي تةن يجية، سةرؤكي ئةجنومةني ثارَيجطا، 
جَيطةي بطرَيتةوة، بؤية ئةمة لة رووي ياساييةوة ناكرَيت، سةبارةت بة سوَيند خواردن لة ياساي 

( سوَيند خواردن بؤ ثارَيجطاريش نيية تاوةكو ئَيمة بؤ بةِرَيوةبةري ناحيةية  و 3ثارَيجطاكان ياساي ذمارة )
نَيني، بؤية باسي سوَيند خواردن نةكراوة لةم ياسةيةدا، ببوورن، لةبةردةم وةزيري ناوخؤ داميةدامةكان دايب

 (ي ثارَيجطاكان، زؤر سوثاس.3سوَيند دةخوات بة ثَيي ياساي ذمارة )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةردةم وةزيري ناوخؤ سوَيند يةعين داميةدام و بةِرَيوةبةري ناحيةكان بة ثَيي ياساكة دانراوة كة لة
 دةخوات؟

 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 (ي ثارَيجطاكان.3بةَلَي، لة ياساي ذمارة )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ايوب بةِرَيجت دسةت هةبوو؟ فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيج ايوب عبداللة امساعيل:
 ي ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤك

سةبارةت بة زيادكردني بِرطةية  كة داميةدام و خةَلكي ناوضةكة بَيت، ببوورة، لة خودي ياساكة لة 
ماددةي دووةمدا هاتووة كة داميةدام و بةِرَيوةبةري ناحيةكاني هةرَيم بة هةمان ئةو مةرج و ثلة و ئةر  
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( 2009(ي ساَلي )4اوة، لة ياساي ذمارة )و دةسةاَلتانةي لة ياساي ثارَيجطاكان دةق نووسكراوة، باسكر
 هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيجطاكاندا لة بةشي سَييةم مايف خؤ ثااَلوتندا هاتووة: 

ماددةي ثَينجةم: يةكةم: ئةوةي خؤي بؤ ئةنداميةتي ئةجنومةنةكان دةثاَلَيوَيت دةبَيت ئةم مةرجانةي 
 تَيدابَيت:

( ساَل لة كاتي خؤ 25هةبَيت، تةمةني طةيشتبَيتة )دةبَيت عَيرادي بَيت و شياوي تةواوي  -1
 ثااَلوتنيدا.

دةبَيت ثاَلَيوراواني ئةجنومةنةكاني ثارَيجطاكان و ئةجنومةنةكاني دةزاكان بة اليةني كةم  -2
بِروانةمةي ئامادةيي يان هاوتةكةيان هةبَيت، ثاَلَيوراواني ئةجنومةنة خؤجةييةكاني ناحيةكانيش 

 ان هاوتةكةيان هةبَيت.بِروانامةي بنةِرةتي ي

لة خاَلي ضوارةمدا دةَلَيت رؤَلةوي يةكة ئيدارييةكةبن و لة تؤماري دةنطدةراني ناو بازنةي هةَلبذاردندا 
ناويان تؤماركرابَيت، واتة داميةدام و بةِرَيوةبةري ناحيةكانيش دةبَي رؤَلةي يةكة ئيدارييةكاننب و لة 

 ت، زؤر سوثاس.تؤماري دةنطدةراندا ناويان تؤماركرابَي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  طؤران فةرموو.
 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان، ليذنة بةشَيكي روون كردةوة، بةاَلم دوو خاَل هةبوو، يةكةميان: سةبارةت 
و خؤ ثااَلوتن بَيت، ئةم دانونة  (C.V)بوو بة زياتر دةبَي بة رَيطاي ( كةس بَيت، ديارة ئةطةر 3بةوةي )

شتَيكي كاتية، دسة لةسةر ئةوة دةكرَيت كة بة ثَيي ئةو ئيتي اق و تةوافودانةي كراوة ثارَيجطار ئةو ناوةي 
ر بوو كة ثَيشكةشي دةكات ثَيشكةشي ئةجنومةني دةكات، بؤية ئةو خاَلة لةسةر ية  هةَلطريساوةتةوة، ئةطة

كردنةوة و خؤ ثااَلوتن بَي و ئةمةو لة رابردوو تةجروبةي ئةوةمان  (C.V)بة دوو، سَي، دةبَي لة رَيطاي 
بَينيوة كة سةركةوتوو نةبووين، ضونكة لةسةر ئيستيحهادي اليةنة سياسييةكان دانراوة، لةسةر ئيدارة من 

ِرَيجانة دةكةم كة لةسةر ئيدارة كرا، نة لة ثشتطريي لة سةد لة سةدي رةئي هةموو ئةو ئةندام ثةرلةمانة بة
ياسا و نة لة دةستووردا باس نةكراوة، ئةوةي كراوة بة بِريارَيكي حكومةتة، ئةطةر الو برَي هي  
خةلةلَيك دروست نابَيت، ضونكة بؤ منوونة بابَلَيني ئةو مةنتيهةي ئيدارةي تَيداية ناوةكة دةدات بة 

ةر بةوة، بؤ منوونة ئةطةر تؤ بتةوَي لة رانية داميةدامَيك دابنَيي دةيدةي ئةجنومةني ئةو ثارَيجطايةي كة س
بة ئةجنومةني ثارَيجطاي سلَيماني، بابَلَيني ثارَيجطاري سلَيماني ثَيشكةشي دةكات بؤ ئةجنومةني ثارَيجطاي 

افوداتةكان و سلَيماني و دادةنرَيت، هةمان رؤتينة، هي  فةراغَيكي دانوني ياخود هي  طرفتَيك نة بؤ تةو
نة بؤ داناني داميةدام و بةرَيوةةبةري ناحيةكان لة ناوضةكاندا دروست نابَيت، بؤية ئةطةر البرَي بة 

 دةنطدان ئَيوة خؤتان دةراري لةسةر دةدةن، بةاَلم ئَيمة ثشتيواني لَيدةكةين، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ر بة كورتي، تكاية، فةرموو.بةِرَيج كا  رابوون زؤ
 بةِرَيج رابوون توفيق معروف:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثةرلةمانتارة بةِرَيجةكان، دسةكاني من تةئكيد كردنةوة و ثشتطريي كردنة لة ناوةِرؤكي دسةكاني بةِرَيج 

ِرةتةوة ئةو ثِرؤذة طؤران ئازاد، خؤتان دةزانن باردؤخي كوردستان بة دؤخَيكي نا تةبيعي دةِروات، لة بنة
بِريارةمشان كرد و ثَيشنيارمان كرد، بةِرَيجت لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان، دةستتان هةبوو لة نووسينةوةي 
مسوةدةكة بؤ هاوكاري كردني ثِرؤسةي سياسي بوو لة كوردستان، بؤ هاوكاري كردني دياداتي حيجبة 

ان بكةين، هاوكاريان بكةين، بؤ ئةوةي ثِرؤسةي سياسييةكان بوو كة ئَيمة لة ثةرلةماني كوردستان ثشتطريي
سياسي و دميوكراسي ثَيش  ةين، شتَيكي نا جؤرة ئَيمةي ثةرلةمانتار لة ثةرلةمان تةطةرة بؤ دياداتي 
سياسي دروست بكةين، بؤية من ثشتطريي لة دسةكاني بةِرَيج طؤران ئازاد دةكةم، لة بنةِرةتةوة بؤ ئةو 

ثَيشنيار كراوة كة لة نَيوان هَيجة سياسييةكان هةية، ئةطةر ذمارة ية  دابيَن  رَيكةوتن و ئيتي ادياتانة
بكرَي بة سَي كَيشة دروست دةكات بؤ هةموو رَيكةوتنة سياسييةكان، بؤية لةطةَل ئةوةم بة لةبةرضاوطرتين 

ديد مبَينَيتةوة، بارودؤخي ئَيستا ثَيداطرتن لةسةر دسةكاني بةِرَيج طؤران ئازاد هةر وة  بة ذمارة ية  كان
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ابو كاروان فةرموو.
 بةِرَيج عبدالرمحن فارس )ابو كاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

جطا من روونكردنةوةكةي ليذنةي ياساييم ثَي دةبول نيية، لةطةَليان نيم، لةبةر ئةوةي بةِرَيجيان دةَلَين ثارَي
 تةددميي دةكات، من ثرسيارةكةم ئةوةية ثاَلَيوراوة كَي تةددميي ثارَيجطاي دةكات؟ زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.سراج فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيج د.سراج شَيخ امحد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كةسَيك هةَلبذَيرَي، لةبةر ئةوةي ئَيمة عينواني ئةوةي كة  يةكةي ئيداري ئةجنومةني نيية تاوةكو بتوانَي]
باسي دةكةين موخالي ي عينواني ئةو ثِرؤذة بِريارةية، ثِرؤذة بِريارةكة باسي هةَلبذاردن دةكات، يةكةي 
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ئيداري مادام ئةجنومةني نيية ضؤن دةتوانَي هةَلبذاردن بكا لةناو خؤيدا؟ هةتا سةرثةرشتياري ئيدارةو، 
 من ثاَلثشيت دسةكاني كا  طؤران ئازاد دةكةم، زؤر سوثاس.كةواتة 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

خؤي دةاةينة دةنطدانةوة ئَيستا، كَيشةكة ئةوةية كة سةرثةرشتياري ئيدارة بة دانون رَيك نةخراوة، 
خؤي نازانَي ضؤن دادةنرَيت  ئةسَلةن خؤي ضؤن دادةنرَيت؟ تةنانةت لَيرةو تةعري ي نةهاتووة، ضؤن كة

لَيرة دةسةاَلتي ثَي دةدةي، ترشيك بكات، سةبارةت بةوةي كة ثارَيجطار لة كؤيي دةهَينَيت كا  )ابو كاروان(؟ 
من هةر بؤ روونكردنةوةية  بة بةِرَيجتاني دةَلَيم، يةعين سةرؤكي ئةجنومةني وةزيرانيش كة داميةكةي 

ةِروات و موشاوةرة دةكات و ناوي كانديدةكان دةهَينَيت و ثَيشكةشي ثَيشكةو بة ثةرلةمان دةكات و خؤي د
ثةرلةماني دةكات، يةعين ثارَيجطار دةسةاَلتي ئةوةي ثَي دراوة وةكو كابينةكةي خؤي لة داميةدام و 
بةِرَيوةبةري ناحيةكان بيان هَينَيت ثَيشكةشي ئةجنومةني ثارَيجطاكاني بكات، راستيةكةي ئةوةي كة 

باستان كرد بة تةواوةتي لةطةَل دميوكراسي طوجناوة، باسي سَي كانديدتان كرد، لة دةدي ثِرؤذة جةنابتان 
ئةسَليةكةشدا بةو شَيوةية، بةاَلم خودي ثارَيجطار و ئةجنومةني ثارَيجطاكان داوايان كردووة ئةوةي كة من 

ة  كانديد بَيت، ضونكة ئةوان ( كانديد نةبَيت، ي3بجامن داوايان كردووة لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان كة )
باسي ئةوةيان كرد تةبعةن لة دةدي ثِرؤذة بِريارة ئةسَليةكةدا ئةوةي تَيداية كة زياتر لة ية  كانديد 
ثَيشكةو بة ئةجنومةني ثارَيجطا بكرَيت، هةروةها ئةطةر لة جةولةي يةكةمدا بة زؤرينةي رةها يةكال 

دانيان بؤ بكرَي بة زؤرينةي سادة هةَلبذَيرَين، بةاَلم نةبوويةوة، دوو كانديد كة دةمَيننةوة دةنط
ئةجنومةني ثارَيجطاكان و ثارَيجطارةكان بة ليذنةكاني ثةرلةمانيان راطةياندووة، بة ئَيمةيان راطةياندووة 
كةس ئامادة نيية بة شَيوةيةكي سوةري ناوي تةددميي ئةجنومةني ثارَيجطاكان بكرَيت، واتة ئيتي ادات 

وةخت لةسةر داناني كةسةكان، كةس ئامادة نيية بة سوةري ناوي ثَيشكةو بكرَي و دوايي هةية ثَيش 
ناويشي دةرنةضَيت، ناوي نةبَيت، يةعين سةركةوتوو نةبَيت لة هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيجطاكاندا، بؤية 

كةس ئيحراج نةبَيت ئةوان داوايان لة ثةرلةمان كردووة بؤ كار ئاسانيكردن، بؤ ئةم ثِرؤسةية، بؤ ئةوةي 
ناوي ية  كةس ثَيشكةو بكرَيت، ئةو ثَيشنيارانةي كة كرا كة ئيدارةي سةربةخؤ البربَي، ئةوة 
روونكردنةوة درا كة داميةدام لة دانيشتواني دةزاكة بَيت كة ئةوة هةر لة ياساكةدا هةية، لةسةر سوَيند 

نيارَيكي تر كرا لةاليةن بةِرَيج د.شَيركؤ خواردن باسكرا كة سوَيند خواردنيان لةبةردةم وةزيرة، ثَيش
( رؤذدا ئةطةر وةزارةت وةزيري ناوخؤ و ئةجنومةني وةزيران فةرمانةكةي دةرنةكرد 15جةودةت لة ماوةي )

( 15ضي دةبَيت؟ ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ نازامن وةاَلمي ئةم ثرسيارةتان دايةوة، ئةطةر لة ماوةي )
جنومةني وةزيران فةرمانةكةي دةرنةكرد ضي دةبَيت؟ ئةو دةسةاَلتة لةوَيدا رؤذدا وةزيري ناوخؤ و ئة

منشأ( نيية، ئةوة دانونييةكان باشرت لةمة شارةزان، دةسةاَلتي )منشأ( كاش ة، دةسةاَلتي لَيرة )كاشحم(ة، )
ردةضَيت ئةجنومةني ثارَيجطاكانن كة دةنطي ثَي دةدةن، ئةوةي ئةو بِريارةي كة لة ئةجنومةني وةزيران دة
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كاش ة، واتة هةر دةبَيت دةربرَيت، يةعين ئةجنومةني وةزيران سةاَلحيةتي ئةوةي نيية رةفجي بكاتةوة، 
 سةاَلحيةتي رةفجي نيية، بةَلَي، د.فرست فةرموو.

 بةِرَيج د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ر(، يةعين تةواوكةري سيلسيلةي دائيمةن ئةوةي من زانيبَيتم مةرسوم كاش ة، بةاَلم فةرمان )ام
ئيداريةكةية، ئةطةر بَيتو مةجليسي ثارَيجطا دةنطيشي دابَيت، مادام بة فةرمان دةردةضَيت لة مةجليسي 
وةزيران، هةتا فةرمانةكة دةرنةضَيت بة تَيِروانيين من لةبةر ئةوةي مةرسوم نيية دائيمةن مةراسيمي 

ن، ئةطةر مودةي دانوني تَيثةِربوو، دةرنةضوو، بة دةرضوو هةرَيمي يان مةراسيمي مجهوري ئةوانة كاش 
حيسابة وةكو ئةوةي بابَلَيني دانونَيك كة لَيرة دةِروات ئةطةر بَي دةنطي كرد يان وةكو ئةوةي دانون 
ثةسةند بكرَي، بةاَلم مادام فةرمانة و لة جيهةتي تةن يجيشة من ثَيموانيية بةبَي فةرمان ناتوانَي 

 احية يان داميةدام دةست بةكاربَيت، زؤر سوثاس.بةِرَيوةبةري ن
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( رؤذ، 15راستة، مةرسوم كاش ة، لَيرة بِرياري ئةجنومةني وةزيرانة، واية فةرماني دامةزراندنة لة ماوةي )
 مةردان فةرموو. ليذنةي ياسايي راتان ضيية لةسةر ئةو بابةتة؟ نودتةيةكي نيجامي هةية؟ كا 

 :مصطفىبةِرَيج مةردان خدر 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بةو ثَيشنيارةي من كو داميةدام خةَلكي هةمان دةزا بَيت، راستة لة دانوندا هاتووة، بةاَلم بة 
 حوكمي هةندَي دانون جَيبةجَي نةبووة، هةَلبذاردن نةهاتينة كرن، هةتا نووكة زؤر حاَلةت مةيَي هةي

داميةدام و بةِرَيوةبةري ناحية دَينة دانان و خةَلكي وَي دةزايَي و ناحيةيَي نينة، ذبةر هةندَي لَيرة ئةطةر 
 بة نةسَيكي سةريك ئةم ئيشارةتَي ثَي نةدةين ئةظ حاَلةتة دَي بةردةوام دبيت هةتا هةَلبذاردن دَينة كرن....

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كا  مةردان بِرطةي يةكةم لة ماددةي دوو لة راثؤرتةكة تَييداية دةَلَي داميةدام و بةِرَيوةبةري  دةزاني
ناحيةكاني هةرَيم بة هةمان ئةو مةرج و ثلة و ئةر  و دةسةاَلتانةي لة ياساي ثارَيجطاكان دةق نووسكراون 

ردستان هةَلدةبذَيردرَين، يةعين بة زؤرينةي رةهاي دةنطي ئةنداماني ئةجنومةني ثارَيجطاكاني هةرَيمي كو
 تَييداية بة هةمان ئةو مةرج و ثلة و  ئةر  و دةسةاَلتانة، بةَلَي، كا  عمر فةرموو.

 
 

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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( 15( رؤذةكة الببةن، كَيشةكة حةل دةبَي، يةعين دةبَي فةرمانةكة دةربكرَيت، ثَيويست ناكات )15بةس )
 رؤذةكة دابنرَيت....

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ( رؤذيش نةبَيت دةسةاَلتةكة لةبةردةميدا كراوة دةبَيت.15ئةطةر هةر )
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( 15( رؤذ تةحديدي بكةي، )15( رؤذة ثَيويست ناكات، بة )15هةر ضار نيية، يةعين دةبَي هةر وابَيت، ئةو )
 رؤذةكة البربَيت ئةجنومةني وةزيران ئةمرةكةي بؤ دةردةكات، تةواو، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  طؤران فةرموو.
 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةوة دسة بكةين، ئَيمة ئةسةَلةن لة ئةسَلدا طرفتةكة ئةوة كَيشةيةكي تر هةية تا ئةوة حةل دةبَيت لةسةر ئ
ئةوةبوو يةكةم دانيشتنمان كة لةطةَل وةزارةتي ناوخؤ و سةرؤكي ئةجنومةني ثارَيجطاكان كرد هي  رةبتَيك 
بة ئةجنومةني وةزيران و وةزارةتي ناوخؤ نةدرابوو، وةزارةتي ناوخؤ دسة لةسةر ئةوة كرا ئةو كةسانة 

منينني لةو شارانة، هةموو هَيجة ئةمنيةكان سةر بة وةزارةتي ناوخؤن، بؤية زةرورة مةسئولي ليذنةي ئة
ئةو دةسةاَلتة فيعلية بؤ دانان و دةبول كردن و رةفةز كردنةوةكة لةالي خؤدي ئةجنومةني ثارَيجطاكان 

ني تةرديات و بَيت، بةاَلم لةبةر ئةوةي لة دانونةكةشدا هاتووة كة لة رووي هةيكةليةتي ئيداري و بابَلَي
كؤمةَلَيك رؤتيناتيان هةية سةر بة وةزارةتي ناوخؤن، با ئةمرةكة بدرَيتة وةزارةتي ناخؤ دةري بكةن، واتة 
طرفتةكة لةوةداية بة فيعلي لة ئةسَلدا دةسةاَلتةكة بؤ ئةجنومةني مونتةخةبة بؤ داناني ئةم داميةدام و 

ي لَيكي دانونيمان هةية كة موعالةجةي مةرجةعيةتبةِرَيوةبةري ناحيانة، بةاَلم لةطةَل ئةوشدا خةلة
انايةى ئةوانة طةل هةَليبذاردوون، بؤية ئةم ، لةبةر ئةوةى بةو مسةر بةكوَينئةجنومةكان نةكراوة 

ةر وةزارةتى ناوخؤ ( ِرؤذنةبَى واجبة لةس15( ِرؤذبَى ياخود )15، لةم حاَلةتةو )حاَلةتةى بؤ دانراوة
 رةكة ِرةت ناكةنةوة ...، بةاَلم ئةمئةمرةكة دةركا

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ايوب فةرموو.
 
 

 :بةِرَيج ايوب عبدهلل امساعيل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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( 23دا لـة مـاددةى )  1992(ى سـاَلى  3( ِرؤذةكة ئَيمة وةاَلمةكةمان ئةوةية لة ياسـاي ذمـارة )  15لةسةر البردنى )
تووة ســةرؤكايةتى ئةجنومــةنى وةزيــران فــةرمانَيكى وزارى بــة دامةزرانــدنى هةريــة  لــة  (دا هــا3بِرطــةى )

ةن ئةجنومةنةكانــةوة (ِرؤذ دواى هةَلبــذاردنيان لةاليــ 15دائيمــة دــام و بةِرَيوبــةرى ناحييــةكان لــةماوةى )    
ئـةو بِريـارة   (ِرؤذةكـةدا  15، يةعنى تؤ اليبةي و الينةبةى هةر مةحكومة بـةوةى كـة دةبـَى لـة )    دةردةضوَينَى

 دةرضَى ، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زيـران،  ( ِرؤذدا تةحديدكردنى كاتة بؤ ئةجنومـةنى وة 15، لَيرةيا كةواتة ئةوةى كة هاتووة لة ماوةى )سوثاس
وة ثةيوةنــدى نةضــَى ئــة(ِرؤذة دةريكــا زيــاترى ثَي15، بــؤ ئــةوةى لــة مــاوةى ئــةم )بــؤ وةزارةتــى ثةيوةنديــدار

، ئيدارةى سةربةخؤ ئةخةينة دنطةوة كَي لةطةَل ئةوةية ئيـدارةى سـةربةخؤ البـربَى؟ ذمـارةى     بةوةوة هةية
 ، با موالحةزةى كا  ساالريش وةربطرين فةرموو.ئةندامانى ثةرلةمان داوايان كرد ياسايي

 :بةِرَيج ساالر حممود مراد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
، هيـوادارم  وونى زؤر ثرؤسةو مةسـةلة ئـةطؤِرىَ  ةية ئةخرَيتة دةنطدانةوة بةمانةوةو الضمادام ئةم دةستةواذ

، بابـةتى مةسـةلةى ئيـدارة لـة كوردسـتاندا وادعَيكـة لةسـةر بنـةماى         ةرفةمت بدةى ضةند تـةوزيَيك بـدةم  د
ــةاَلحييةت و نةهيَ  ــؤِركردنةوةى س ــةوة   ش ــةوة هاتووتــة ثَيش ــتنى ِرؤتين ــةر مةســةلة   ش ــة لةس ــةر دس ى ، ئةط

دةستوورى بوون و دةستوور نةبوونى ئيدارةكانة بةِراستى ئـةبَى كاتَيـك دسـة ئةكـةين لةسـةر دةسـتوور لـة        
دا بةرذةوةنديم هةبوو وةرى ثةرلةمانا ئةبَى كؤى ثِرؤسةى دةستوورى وةكو ية  تةمةشا بكرَى نة  لة كوَي

م كـرد عنـوانى ياسـاكة بطـؤِردرَى     ، بـؤ منوونـة مـن ثَيشـنيار    دا بةرذةوةنـديم نـةبوو وةرينـةطرم   ، لةكويَـ بطرم
ــريى ليَ     ــتووريانة ب ــةد دةس ــة س ــةد ل ــةر س ــؤِرى  ئةط ــاكةمان ط ــوانى ياس ــةوة عن ــبكةين ــةد   ، ب ــة س ــةد ل ةاَلم س

( ئـةو ناوضـة كوردسـتانيانةى دةرةوةى هـةرَيم هَيشـتا      140، بـؤ؟ ضـونكة بـةثَيى مـاددةى )    دةستووريش نيية
بؤية دسة بوون لةسـةر مةسـةلةى ئيـدارة بـةثَيى هةيكـةو       ئةبَى بةثَيى دةستوور مامةَلةيان لةطةَل بكرَى ،

، لـةم ثةرلةمانـة   ن نة  بِريارى ئةجنومةنى وةزيـران ئيدارة لة ناحييةوة بؤ دةزا بؤ ثارَيجطا ئيدارةكان وادع
بةِرَيجة ياسامان هةية ، ياساي وةزارةتـةكان ، هةيكـةو ياسـاي وةزارةتـةكان هاوشـَيوةى ثارَيجطاكـان ئيـدارةى        

، لة ياساي بودجة ، لة ضةندين ساَل و ضةندين خولدا لةم ثةرلةمانة ان بؤ منوونة بة ثارَيجطا هاتووةطةرمي
لةسـةر موحاسةسـةى سياسـى و     لةناو ئـةم هؤَلـة دةنطـى دراوةتـَى ئـةمرى واديعـة و ضةسـثيوة ئةطـةر دسـة         

ي ادـاتى هةرضـةندة مـن    ، ئةم ياساية لةسةر ئةو بنةماية تةوافودى لةسةر كراوة لة ناو بةندى ئيتحجبيشة
، ضـونكة ئــةم ياسـاية بـؤ هــةموو هـةرَيمى كوردسـتانة بــؤ      ئةكـةم دســة لةسـةر ئـةم بةنــدة بكـةم     زؤر شـةرم 

ئـةوز ئيتي ادـة سياسـيانةدا    ، بةاَلم ئةطةر دسة لةسةر ئةوةبَى ئيدارةكانيش لةناو ثارَيجطاية  و دووان نيية
 ، زؤر سوثاستان ئةكةم.ياسى دروست ئةكاترة ئيشكالَيكى س، بؤية البردنى مةسةلةى ئيداهاتووة

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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، خؤى ئةوة ئةندامانى ثةرلةمان خؤتان ئةو مةوزوعة يةكالئةكةنةوة تةبعةن البردنـى لَيـرة   باشة، سوثاس
، لةبةر ئـةوةى  نةمَينَى ةن مبَينَى لةم بِريارة، ضونكة ئيدارةكان هتنةوةى هي  لة واديعةكة ناطؤِرَىيان هَيش

ي  كَيشةية  نيية بـؤ  ، هةبَيت لَيرةشا هةر ئةبَى ، يةعنى هت لَيرةشدا البربَى هةر ئةمَينَىكة هةية تةنانة
 ، كا  فةرهاد دسةت هةبوو؟ فةرموو.ئةوةى بجانن

 :بةِرَيج فةرهاد حةمة ساَلك )فةرهاد سةنطاوى(
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مـةرج و   ر من و بةسةر زؤربةى ئةندامانى ثةرلةماندا تَيثةِريوة كة ئةَلَى بة ثَيى ئـةو ثَيمواية شتةكة بةسة
، لة ِراستيدا من ثَيم سةيرة لة شةستةكان و ثةجناكانا دائيمةدام لة ضةمرـةماَلةوة  ثلةو ئةر  و دةسةاَلتانة

وة بؤ ئةو كاتةى ئَيسـتا ئـةبَى   ، ئَيمة بطةِرَينةيان و سلَيمانىئةضوو بؤ ئاكرَى يان لة زاخؤوة ئةهات بؤ طةرم
 دائيمةدام و موديرناحييةكة كوِرى شارةكةبَى يان ناوضةكةبَى ئةوة مةرجَيكة زؤر خراثة ئـةبَى ئَيمـة لَيـرة   

، يةعنى بطةِرَينةوة بؤ ثةجنا ، شةست ساَل لةمةو ثَيش لةبـةر خـاترى فـاَلن    ئةوة دبؤَل نةكةين كة تَيثةِرَي
 ام بَى يان مودير ناحييةبَى ئةمة ضيية؟با بَلَى كوِرةكةى من دائيمةد

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بةِرَيج كا  فةرهاد سةنطاوى ثةيوةندى بةوةوة نيية ، ثةيوةندى بةوةوة هةية دائيمةدام دةبـَى دانيشـتووى   

مةسةلةى    ثةيوةندى بةئةو شارة بَي و لةوَى مبَينَيتةوة بؤ ئةوةى ئاطاى لة ئيش و كارى خةَلكةكة بَى نة
 ، كا  طؤران فةرموو.بنةماَلةو ئةوانة هةبَى

 :بةِرَيج طؤران ئازاد حممد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةطةر وشةى ئيدارة هةر زيانةكى هةبى ئَيمة ئةبَى ئةنـدامانى ثةرلـةمان لـة ليذنـة مةعنييـةكان ئةوةنـدة       
كـةين ئـةو وشـةية النةضـَى ئةمـة      ثَيشـنيارى ئـةوة ب  حةريسى نيشتمانى و ثِرؤفيشناَلى ئيشى خؤمان هةيـة  

مى ئيستسـنا دةكـا لـة ئةسـَلى     ، ئيدارةى طةرميان بة فةرر باس لة ئيدارةى طةرميان دةكرَى، دوو" ئةطةية 
، بـةاَلم لـة   ةبَى، بةدانونيش لة ياساي وةزارةتةكان حةدى ثَيدراوة كـة ئيـدارات موديرييـةتى عـامى هـ     دانون

نى تر دسة لةسةر ئيدارةى سةربةخؤ نةكراوة كة موديريةتى عاميان هـةبَى، ئَيسـتا   هي  دانونى وةزارةتةكا
يش بريتيية لة ية  منوونة جطة لة طةرميان كة ئيستسنائة لة ئةسَلدا ية  منوونةى عةمةليمان هةية ئةو

ن بـا برـن   ، حةزم لَيية ئةو برادةرانةى كة لـة نجيكـةوة لةسـةر ئيـدارة دةيانـةوَى دسـةبكة      ئيدارةى ِراثةِرين
سةردانى ئيدارةى ِراثةِرين بكةن بجانن بة فيعلى ئيدارةى ِراثةِرين لةو كاتى تا ئَيسـتا تـوانراوة هةيكةليـةى    

، لةبـةر ئـةوة طرفتـى دـانونى هةيـة لةسـةر ئـةو        عامةكانى لةو شارةدا دروست بكرَىئيداريةتى موديريةتى 
 مةركـةزى و ئيـدارة كـارَيكى باشـة، فـةرموو      ، ئةطةر ئَيمـة حةريسيشـني دةسـةاَلت شـؤِركةينةوة ال    مةوزوعة

، ئـةوةى كـا  فـةرهاديش دةيَلـَى زؤر     لةسةر هةموارى ثارَيجطاكان بكةن ثِرؤذة ياساية  ثَيشكةو بكةن دسة
ان زؤر زؤر دروستة ثشتيوانى دةكةين كة دائيمةدام و مودير ناحييةكان و ثارَيجطاكانيش تةنانةت دةسةاَلتي
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، بةاَلم هةموو ئةمانة بة ثِرؤذة ياسايةكى تر موعالةجة دةكرَى كةوا دةسـةاَلتى  ةزؤر كةمة وة طرفتيان هةي
، ثرسى ئيدارةكان ضؤن ضارةسةر بكةين ئـةم مةوزوعـة تـةنها    م و موديرناحيةكان ضؤن زياد كةيندائيمةدا

، لةبــةر ئــةوةى يةكــةى ثَيشــكةو بكــا يــاخود موحــافيجبريتييــة لةســةر ئــةوةى ئيــدارة نــاوى كانديــدى ناح
وحــافج و ئةجنومــةنى ئيــدارةى ســةربةخؤ نييــة ناوةكــة دراوة بــة موحــافيج لــة هــةموو شــارَيكيش شــوكر م 

، بؤيـة ئةطـةر خةلـةلَيكى دـانونى دروسـتكراوة دَلنيابـة ئَيمـة ثَيشـنيارى ئـةو ِرةئييـةمان           مونتةخةب هةيـة 
 ، سوثاس.دامانى ثةرلةمانى بةِرَيجةنةدةكرد و دوا ِرةئيش بؤ ئةن

 حم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوس
، تةبعــةن هــةموو ئةنــدامانى ثةرلــةمان ئــازادن لــةوةى ِراى خؤيــان بَلــَين بــةو شــَيوةى كــة لَيــى  زؤر ســوثاس
، ِرا جياوازةكـان يةكالدةكاتـةوة كـَى لةطـةَل ئةوةيـة ئيـدارةى       ؤية دةنطدانى ئةندامانى ثةرلةمانتَيئةطةن ، ب

( كــةس 56َى؟ )، كــَى لةطــةَل ئةوةيــة البــرب ســةر ثةرشــتيارى ئيــدارة ة البــربَى؟ ســةربةخؤ لــة دةدــى ماددةكــ 
، ( دذيةتى ، كةواتة الئةبرَيت، سةرثةرشتيارى ئيدارة ال ئةبرَى4؟ )، كَى دذيةتى كة البربَىلةطةَليةتى البربَى

 ، تكايــة ئةطــةر ئةجنامــدراوة دةدــى ماددةكــة  وَيننــةوة بــؤ ئــةوةى انكاريــةكانى تــر لــة ِرووى ســياغةوةطؤِر
 بيخةينة دةنطةوة فةرموون.

 :بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددةى دووةم:
عَيراق بة هةمان ئةو مةرج و ثلةو ئةر  و  -: دائيمةدام و بةِرَيوةبةري ناحيةكاني كوردستان يةكةم

داماني ئةجنومةني ثارَيجطاكاني دةسةاَلتانةي لة ياساي ثارَيجطاكان دةق نووس كراون بةزؤرينةي رةهاي ئةن
( رؤذ دواي ثَيشكةو كردني ناوي ية  ثاَلَيوراو لة 15هةرَيمي كوردستاني عَيراق هةَلدةبذَيردرَين لة ماوةي )

 اليةن ثارَيجطار.
دووةم: بةَلَى بِرطةى سَييةم دةبَى بة بِرطةى دووةم " ئةطةر ثاَلَيوراوةكة زؤرينةي ثَيويسيت بة دةست 

( رؤذدا ناوي كانديدَيكي تر بة هةمان ميكانيجم رةوانةي ئةجنومةني ثارَيجطا 15ارَيجطار لة ماوةي )نةهَينا، ث
 دةكات، ئةو ميكانيجمة بةردةوام دةبَيت تا كانديد دةنطي ثَيويست بة دةست دَييَن.

ةسيت بةرز سَييةم: ناوي هةَلبذَيردراو لة رَيطةي ثارَيجطا بةرز دةكرَيتةوة بؤ وةزارةتي ناوخؤ بة مةب
 ( رؤذ لة هةَلبذاردني.15كردنةوةي بؤ ئةجنومةني وةزيران بؤ دةركردني فةرماني دامةزراندن لة ماوةي )

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 جا ئةو هةَلبذَيردراوة ئةبَى بكرَى بة ثةسندكراو.

 :بةِرَيج د. ظااَل فةريد ابراهيم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ــةوةمان داِر ــندكراو       وونكردن ــة ثةس ــرَى ب ــاتبَى دةك ــذَيردراو ه ــذاردن و هةَلب ــوَينَيك هةَلب ــة هةرش ــان ل ، وب
 ثةسندكرا.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ةرزدةكرَيتةوة بؤ كةواتة لَيرةشا بةو شَيوةى لَيدَيت بِرطةى سَييةم ناوى ثةسندكراو لة ِرَيطاى ثارَيجطا ب

( كةس دذيةتى 4) ( كةس لةطةَليةتى ، كَى دذيةتى؟61، ئةاةينة دةنطةوة كَى لةطةَليةتى؟ )ناوخؤ وةزارةتى
 ، ماددةى سَى.كةواتة ثةسندكرا

 :بةِرَيج ظااَل فريد ابراهيم
 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي

 ماددةى سَييةم:
ارَيجطاكاني هةرَيمدا دةبن، بة يةكةم: دائيمةدام و بةِرَيوةبةري ناحيةكان لة ذَير ضاودَيري ئةجنومةني ث

( لة ياساي ثارَيجطاكان ئاماذةي 6(ي ماددة )2هةمان ميكانيجمي ضاودَيري كردني ثارَيجطار وة  لة بِرطةي )
 بؤ كراوة.

: دائيمةدام و بةِرَيوةبةري ناحيةكاني هةرَيم لةاليةني كارطَيِريةوة ثةيوةست دةبن بة وةزارةتي دووةم
جطاكان، ثارَيجطار يان وةزيري ناوخؤ بؤي هةية داواي الداني دائيمةدام يان ناوخؤ لة رَيطاي ثارَي

بةِرَيوةبةري ناحية بكات لةسةر كار الدانيان بة زؤرينةى ِرةهاى دةنطي ئةنداماني ئةجنومةني ثارَيجطا 
 دةبَيت.                                                                    

  حم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوس

 كَى دسة هةية لة سةر ماددةى سَى؟ 
 بةرَيج فخرالدين دادر/ سكرتَيرى ثةرلةمان : 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بـةهجاد   لة سةر مـاددةى سـَييةم ئـةم ئةنـدام ثةرلةمانانـة ط توطـؤ دةكـةن، دـادر ئؤبـان، ابـوبكر هةَلـةدنى،           

 دةروَيش. 
  صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد 

 بةرَيج كا  دادر ئؤبان فةرموو فةرموو. 
 : بةرَيج دادر ئؤبان

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
سةبارةت بة ماددةى سَى، بِرطةى ية  و بِرطةى دوو بـة راى مـن دذ بـة يـةكن، لـة بِرطـةى يةكةمـدا الدانـى         

ةى دوو دا هـاتووة بـة )دوو لـة سـةر سـيَى( لـة       داميةدام و موديرى ناحيةكان با وةكو لة ماددةى شـةو بِرطـ  
الية  ئةوان مافى الدانيان هةية، لـة اليـةكى ديكةشـةوة كـة ثارَيجطـار و وةزيـرى نـاوخؤو مـافى ئـةوةيان،          
دةسةَلاتى ئةوةيان ثَى دةدرَيت كة داواى الدانيان بكةن، راستة لَيرةدا دةطةرَيتةوة بؤ ئةجنومةنى ثارَيجطا كة 
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ى زؤرينةيــة لةوانةيــة وَلامةكــة ئــةوة بَيــت كــة ئــةوان راســتةوخؤ لــة اليــةن خةَلكــةوة    ثَيويســتى بــة دةنطــ
هةَلنةبذدراون، بةَلكو بة دةنطدانى ناراستةوخؤ لة اليةن ئةجنومةنى ثارَيجطاكانةوة ثةسةند كـرا بـَى، بـةَلام    

ض حاَلةتَيكـدا   سةيرة، يةعنى لـة دوو جيهـةت مـافى الدانيـان هةيـة، ئـةوةى ثارَيجطـار و وةزيـرى نـاوخؤ لـة          
دةتوانن كة داواى الدانى داميةدام و مـوديرى ناحيـةكان بكـةن، خـؤ ضـةندة لـة وَلـاتى ئَيمـة كـةس لـة سـةر            
هؤيــةكانى البــردن ال نــةدراوة، دَلنياشــم كــةس ال نــادرَى لــةو دؤناغةشــدا، خــؤ ئةطــةر وابــَى ئــةوة وةزيــر و   

ى ديكةوة بِرطةى يةكـةم ثَيويسـت ناكـات، ضـونكة     داميةدام و مودير ناحيةكان دةبن بة ثؤَلى خويا، لة اليةك
( ياساى ثارَيجطاكاندا هاتووة دةشَى ئةندامانى ئةجنومةنى خؤجييةكان و سـةرؤكى  32لة ماددةى سى و دوو )

يةكة كارطَيريةكان و داميـةدام و بةرَيوةبـةرى ناحيـةكان لـة اليـةن ئةجنومـةنى ثارَيجطـاى ثةيوةنديـدار بـة          
يَى( ذمارةى ئةندامان لة كار البربَين لة بةر ئةو هؤيانـةى كـة لـة بِرطـةى دووةمـى      زؤرينةى )دوو لة سةر س

ماددةى شةشةمى ئةم ياسايةدا هاتوون،  كةواتة زةرور نيية بِرطةى يةكةم، ضـونكة تـةنها وشـةى ضـاودَيرى     
 ؤر سوثاس. ية، وةختَيكيش ئةوان مافى الدانيان هةبَيت مافى ضاودَيرى كردن و سانسؤر بوونيشيان هةية، ز

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج كا  ابوبكر هةَلةدنى فةرموو. 
 : عمر عبد اهلل )ابوبكر هةَلةدنى( بةرَيج ابوبكر

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ةبارةت بـةو  ثَيم باشة لة بِرطةى يةكةم دةسـتةواذةية  زيـاد بكرَيـت يـان بكرَيتـة بِرطةيـةكى سـةربةخؤ سـ        

 سوَيندخواردنةى كة لة ياساى ثارَيجطاكاندا هاتووة. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 تكاية تؤزَيك بوةستة تا ئةندامانى ثةرلةمان بَى دةني ئةبن، فةرموو. 
 بةرَيج ابوبكر عمر عبد اهلل )ابوبكر هةَلةدنى( : 
جطاكانـدا هـاتووة داميـةدام و بةرَيوةبـةرى ناحيـةكان لـة بـةردةمى        ئةو سوَيند خواردنةى كـة لـة ياسـاى ثاريَ   

 ئةجنومةنى ثارَيجطاكاندا بيخؤن مادام لة ذَير ضاودَيرى ئةواندان، زؤر سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج كا  بةهجاد دةروَيش فةرموو. 
 
 
 

 : شبةرَيج بةهجاد دةروَي
 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةرَي
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ل دةستثَيكا ماددَى ئَيكَى من بةحس كر كو ئيجافة  يا هةى، هةر ضـةندة مامؤسـتا ابـوبكر نووكـة بـةحس      
كر بةس ب شَيوازةكَى دى بـةحس كـةم، ئـةظ ثـرؤذة بِريـارة هاوسـةنطيةكَى دثارَيجيـت مابـةينا ئةجنومـةنَى          

دَى دامةزرانـدن عائيـدَى ثارَيجطـار و وةزارةتـا ناوخؤيـة      ثارَيجطاى و مابةينا دةسةَلاتا ثارَيجطارى  ؤ، بةر هن
بةر هندَى مة ثَى باشة تةئكيـدَى ل ظـَى خـاَلَى بكةمةظـة، سـويندخواردنةكة بـةردةم ئةجنومـةنى ثارَيجطـاى         
بي] و ظى شَيوازةى بيتة بِرطا ئَيكَى ماددةى سَى ظَى شَيوازةى بَيتة نظيسني داميةدام و بةرَيوةبةرى ناحيـة  

( دا هاتيـة ياسـا   16ياساى بةردةم ئةجنومةنى ثارَيجطاى  ـؤينن وةكـى بِرطـا يـة  ل مـاددا شـانجدَى )       سويندا
 ثارَيجطاكان، ظَى شَيوازةى بَيتة نظيسني، زؤر سوثاس. 

   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج دكتؤر شَيركؤ فةرموو. 
 : ةمة امنيبةرَيج د. شَيركؤ ح

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ثَيشنيازةكةى من ئةوةيـة نـاكرَى لَيـرة، مـادام تـا ئَيسـتا هةَلبـذاردن نـةكراوة، واتـة ئةجنومـةنى داميـةدام و            
ــَيني بنووســرَيت بةرَيوةبــةرى فةرمانطــةكان ئةجنومــةنَيك لــة طــةَل      ئةجنومــةنى ناحيــة نييــة نــاكرَى بــا بَل

و مةشاريع و ضاودَيرى كردنى يا خود بة اليةنى كةم دانـانى ثـرؤذة   داميةدامدا ثَيك بَينن بؤ دانانى ثرؤذة 
و مةشــاريع و ئــةو بودجةيــة كــة تايبةتــة بــةو شــوَينةوة بــةو دةزايــة يــا خــود بــةو ناحيــةوة، بــؤ منوونــة    
دةزايةكى وةكو دةربةنـداان ضـةند فةرمانطةيـةكى تَيدايـة، سـةرؤكى ئـةم فةمانطانـة لـة طـةَل داميةدامـدا           

روست بكرَين و با بَلـَيني ئـةو بودجـة و ثـارة و هـةموو ئـةو تةمويالنـةى بـؤ ئـةو دةزانةيـة           ئةجنومةنَيك د
 ئةضَيت بةيةكةوة ثالنى بؤ داينَين و ئيشى لة سةر بكةن و خةرجييةكانيان بكةن، سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةخؤ ئةطـةر شـتَيكى وا بكرَيـت، فـةرموون ليذنـة      باشة، سوثاس، تةبعةن ئـةوة دةبَيـت بـة ماددةيـةكى سـةرب     
 ثةيوةنديدارةكان راتان ضيية لة سةر راى ئةندامانى ثةرلةمان؟

 : بةرَيج د. بةهار حممود
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

سةبارةت بةوةى كة طواية بِرطةى يةكةم و دووةم دذ بة يـةكن يـان دوو كـةس، دوو اليـةن دةسـةَلاتى الدانـى       
ةرَيوةبـةرى ناحيـةكانى هةيـة، لـة راسـتيدا بِرطـةى دووةم وةزيـرى نـاوخؤ ثارَيجطـار تـةنها داوا           داميةدام و ب

ئةكةن بةس داوا ئةكةن، يةعنى دةسةَلاتةكة )ال فى كل االحوال( لـة دةسـةَلاتى ئةجنومـةنى ثارَيجطادايـة لـة      
بةوانةوة، بؤية ئةوانيش بؤيـان   دةسةَلاتى ئةواندا نيية، بةَلام لة بةر ئةوةى لة رووى كارطَيِرييةوة ثابةندن

هةية تةنها داوا بكةن و بِرطةى دووو لة ماددةى شةو لة ياساى ثارَيجطاكـان ئـةو دوو دةسـةَلاتةى داوة بـة     
ئةجنومةنى ثارَيجطاكان كة لة طةَل ضاودَيرى كردندا دةسةَلاتى الدانيشيان هةيـة، بؤيـة ئـةم دوو بِرطةيـة دذ     

كـة دةسـةَلاتى الدانيـان هةيـة، تـةنها ئةجنومـةنى ثارَيجطايـة، سـةبارةت          بة يـة  نـني و دوو اليـةنيش نييـة    
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بةوةى كة بتوانرَى داميةدامةكان لة طةَل بةرَيوةبةرى موديرييةتةكاندا بتوانن ثرؤذة ياسا و ئةوانة دابنـَين  
مةكانـةوة،  لة راستيدا ئةم ياساية، ياسايةكى كاتيشة و تايبةتة تـةنها بـة دانـانى مـودير ناحيـةكان و داميةدا     

( ئةطةر شوَينى بكرَيتـةوة،  4بؤية لَيرة شوَينى ئةوة ناكرَيتةوة ئةوة دواتر ئةتوانني لة ياساى ذمارة ضوارة )
 سوثاس، ئةطةر هاوِرَييان روونكردنةوةى تريان هةبَيت. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 روونكردنةوةى تر هةية؟ دكتؤرة ظاَلا فةرموو. 
 : ابراهيم َيج د. ظاَلا فريدبةر

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
سةبارةت بة سوَيند خواردن بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان، بةرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، ئةو بِريارة بِريـارَيكى  
ئيستيسنائية هةر نودسانيةكى كة تَيدا بَيت دةبَيت بطةِرَينةوة بؤ ئةصَلى ياساكة كة ياساى ذمارةى سـَى يـة   

وَى باس لة سوَيندخواردن دةكاتن، لة ماددةى شانجدةم بِرطةى سَييةم دةَلَى داميةدام و بةرَيوةبةرى ناحية لة
ئةو سوَيندةى سةرةوة كة لة يةكةمى ئةو ماددةيـةدا هـاتووة لـة بـةردةم وةزيـرى نـاوخؤ بـة ئامـادة بـوونى          

هـةموار ثَيشـكةو بكـرَي] بـؤ ئـةو      ثارَيجطار دةخؤن، بؤية هـةر تةعـديلَيك كـة بكـرَي] ثَيويسـتة ثـرؤذةى       
بابةتة، لة بةر ئةوةى لة ناو ئـةو ثرؤذةيـةو ثَيشكةشـكراوة بـؤ نووسـينةوةى بـة هـي  شـَيوةية  بـاس لـة           

 بابةتى سوَيند خواردن نةكراوة، بؤية مةحكوم دةبَي] بةوةى كة لة ياساى ذمارة سَى دا هاتووة. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ا  ايوب هي  روونكردنةوةيةكى تر هةية؟ فةرموو. ك
 : بةرَيج ايوب عبد اهلل

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
لة سةر بِرطةى دووةم كة داميةدام و بةرَيوةبةرى ناحيةكانى هةرَيم لة اليةنى كارطَيِرييةوة ثةيوةست دةبن 

ئـةوة ال دراوة، ثارَيجطـار يـان وةزيـرى      بة وةزارةتى ناوخؤ لة رَيطاى ثارَيجطاكـان و ئيـدارة سـةربةخؤكان كـة    
ناوخؤ بؤى هةية داواى الدانى داميةدام يان بةرَيوةبةرى ناحيةكان بكات لة سةر كـار الدانيـان بـة زؤرينـةى     
رةها هاتووة، بةَلام بة ثَيى ماددةى شةشةم بِرطةى دووةم دةبَى بة )دوو لة سةر سَى( بـَى، ثَيويسـتة فيعلـةن    

 سَى( بَى بؤ ئةوةى ئةو دوو بةندة دذ بة ية  نةبن.  ئةوةشيان )دوو لة سةر
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــت ئيــدارة      ــرة النــةبِراوة ئةطــةر ئــةبَيت دةنطــدانى لــة ســةر بكرَي راســتة، تةبعــةن ئيــدارة ســةربةخؤكان لَي
َيجطار يـان وةزيـرى نـاوخؤ بـؤى     سةربةخؤكان لَيرةشى البربَيت، ضونكة لةو ماددةية البراوة، ئةوة راستة ثار

هةية داواي الدانى داميةدام يان بةرَيوةبـةرى ناحيـةكان بكـات لـة سـةر كـار الدانيـان ئـةبَى بـة ثَيـى هـةمان            
 ماددة بَيت، ماددةى شةو بِرطةى دوو، بةَلَى كا  عمر فةرموو. 

 : بةرَيج عمر عينايةت
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  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ئيدارة سةربةخؤيةكان بـؤ هـةموو ياسـاكان بـوو تـةنها بـؤ يـة  بِرطـة نـةبوو،           ئَيمة كة سةرجنماندا لة سةر

 يةعنى بؤ هةمو ياساكان بوو. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئَيمة دةنطدامنان كرد. 
 : بةرَيج عمر عينايةت

البردنى، كةواتة تـةنادوز   ببورة ئةطةر فةرزى كات لَيرة دةرنةضَى، يةعنى سةركةوتن بة دةست نةهَينَى بؤ
 لة ياساكةدا دروست دةبَيت. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نة، تةنادوز دروست نابَيت، ئةزانى لَيرةدا لة تةسةلسوو ئيداريية، لـةوَى يـة لـة تةدـديم كردنـى مورةشـةح       
بـؤ ئـةوةى اليبـةرين، بـةَلام دوو شـتى      بوو بؤ ئةو ماددةية بوو، يةعنى ئَيستا ئةتانةوَى ئةاةمـة دةنطـةوة   

جياوازة كا  عمر بة ئيجازةت، دوو شتى جياوازة لةوَي ئيدارةى سةربةخؤ يان سةرثةرشتيارى ئيدارة بـؤى  
هةبوو داميةدام و مودير ناحية تةرشـيك كـا بـؤ ئةجنومـةنى ثارَيجطـا، لـةوَى المـان بـردووة، بـةَلام لَيـرة بـؤ            

 زارةت و داميةدام و مودير ناحيةكانة كة لَيرة باسى ئةوة كراوة. سيلسيلةى موراجعةية لة بةينى وة
 : بةرَيج عمر عينايةت

 ببوورة، مةبةستمان ئةو بوو كة ياساى نيية، يةعنى لة ثةرلةمانةوة ئةمة دةرنةضووة. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نيية، بةَلَى دكتؤرة رَيواز فةرموو.  باشة، ئةوة ئةتوانرَى  رَيتة دةنطةوة، هي  كَيشةية 
 : بةرَيج د. رَيواز فائق

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ئةطةر ئامانج لة دسـة كـردن لـة سـةر ئيـدارة سـةربةخؤيةكان يـا بـابَلَين البردنـى ئـةم وشـةية لـةم دانونـة              

لَيسـةندنةوةى تـةنها   هةَلوةشانةوةى ئيدارة سةربةخؤيةكانة با ئةمة روون بـَى، وازيـك بـَى بؤمـان و ئةطـةر      
صةالحيةتى تةرشيك كردنة ئةمة مةسةلةيةكى ترة ئةوة دةنطى لة سةر دراوة بِرايـةوة، بـةَلام ئَيسـتا ئَيمـة     
ئةطــةر ئــةم حةلهــةى ثةيوةنــدى يــة كــة لــة نَيــوان وةزارةتــى نــاوخؤ و داميةدامةكانــدا هةيــة ســةبارةت بــة  

ــاى     ــةين مانـ ــةربةخؤيةكان الببـ ــدارة سـ ــة ئيـ ــةر بـ ــةدامى سـ ــدارة    داميـ ــةوة ئيـ ــة رووى تةنجميييـ ــةوة لـ ئـ
سةربةخؤكامنان هةَلوةشاندةوة، ئةطةر بِريارة دسـة لـة سـةر ئةمـة بكـةين بـؤ ئـةوةى ئةنـدامانى ثةرلـةمان          
بؤيان وازيك بَيت، ضونكة رةنطـة بةشـَيك لـة هاورَيكـانى ئَيمـة ثَيشـوو تـريش دةنطيـان دابـوو بؤيـان وازيـك            

انــاى هةَلبــذاردن البردنــى ئيدارةكةيــة بــة تــةواوةتى؟ يــان تــةنها  نــةبوو كــة ئايــا ئةمــة البردنــى وشــةكان م
 لَيسندنةوةى يةكَيك لة صةالحيةتةكانة؟ 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ئةوةى كة جةنابت باس كرد دسةيةكى راستة، ئةطـةر ئيـدارةى سـةربةخؤ هـي  رةبتَيـك نـةبَيت لـة بـةينى         
زارةت، ئيدارةى سةربةخؤ هي  بوونى نةبَيت، كةواتة نامَينَيت، تةواو دةبَيت، داميةدام و مودير ناحية و وة

كؤتايى ثَى دَيت، بؤية ئةمة ئةبَى بيخةينة دةنطةوة، بةَلام ئَيـوة ئـةوة بـجانن كـة ئيـدارةى سـةربةخؤ لَيـرة        
ة كة لة سولةمى البربَيت ئيرت هي  مةهامَيكى نامَينَيت، ئيدارةى سةربةخؤ هي  مةهامَيكى نامَينَيت، ضونك

وةزي ى و لة سولةمى هةيكةلةى وةزارةتى نـاوخؤدا جـَى نامَينَيتـةوة، لَيـرة ئـيرت واى َو دَى مـودير ناحيـة،        
 داميةدام، ثارَيجطار، وةزارةتى ناوخؤ، ئيدارةى سةربةخؤ لَيرة بوونى نامَينَيت، تةالر خان دسةيةكت هةبوو؟ 

 : عط ف بةرَيج تةالر
  .انبةرَيج سةرؤكى ثةرلةم

 منيش هةمان سةرجنى دكتؤرة رَيوازم هةبوو، زؤر سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةرَيج كا  طؤران ئازاد فةرموو. 
 : بةرَيج طؤران ئازاد

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ى كةن، ثَيشرتيش مةسةلةى ئيـدارةى  موَلاحةزةكةى ئةو بةرَيجانة دروستة، بةَلام ثَيويستة ية  تؤز تةوزي

سةربةخؤ لة ثةرلةمان سولةمى ئيدارى و رةبتى بة وةزارةتى ناوخؤ بـة ياسـا رَيـك نـةخراوة بـة بِريـارَيكى       
ــةم        ــاوخؤن ل ــى ن ــة وةزراةت ــةر ب ــةربةخؤن س ــدارةى س ــة ئي ــوتراوة ئةم ــران ط ــةنى وةزي ــة ئةجنوم ــةت ل تايب

تةنجمية نةكراوة كة ئيدارةى سةربةخؤ لة كوَيية، بؤية بة ثةرلةمانةدا بة هي  شَيوةية  دسة لة سةر ئةم 
دَلنياييةوة دةَلَيم، يةعنى لَيرة تَيدا بَيت، تَيدا نةبَيت، يةعنى با جـارَيكى ديكـةو تـةوزيك كةمـةوة الدانـى      
وشةى ئيدارى سةربةخؤ وشةكة بوو بة ثَيشكةو كردنى كانديدةكة و لَيرةو باس بكرَيت و باس نةكرَيت، 

ئـةوةى لـة ئةصـَلدا تـةنجيم و سـولةمى ئيـدارى سـةربةخؤ بـة دـانون رَيـك نـةخراوة بـة بِريـارَيكى              لة بـةر  
ئةجنومةنى وةزيران دانرا و بِريارةكة نافجة و كارى ثَى دةكرَى و ئيدارة سةربةخؤكان لـة سـةر ئـةم بِريـارة     

ؤى مــةح وزة، دةى دةســةَلاتى خؤيــان مومارةســة دةكــةن، بؤيــة البرــَى، النةضــَى ئيــدارةى ســةربةخؤ وة خــ 
هَيَلنةوة بؤ تةئكيد ئةمة شتَيكة ديسان دةَلَيمـةوة رةئـى ثةيوةسـتة بـة دةنطـى ئةنـدامانى ثةرلـةمان، بـةَلام         
 تةفسريى ئةوةى كة ئةطةر البرَى ئيدارةى سةربةخؤ نامَينَيت، لة رووى دانونى ئةمة وا نيية، زؤر سوثاس. 

 
 
 

 : حةمة سعيد بةرَيج عمر عينايةت
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ةد ثشتطريى لة دسةكانى كا  طؤران ئةكةم، ئةوة لة ئةجنومةنى وةزيـران دةرضـووة ئـةو    سةدا سلة واهلل من 
بِريارة هي  ثةيوةندى لة رووى ياساييةوة بة ثةرلةمانةوة نيية بوون و نةبوونى، نابَى لةم ياسايةدا وشـةى  

 سةرثةرشتيارى ئيدارى يا ئيدارى سةربةخؤ هةبَيت. 
  / سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق

 بةرَيج دكتؤرة رَيواز فةرموو. 
 : حسني بةرَيج د. رَيواز فائق

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
بةرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، ئةو بِريارة كة لة ئةجنومةنى وةزيران دةرضووة، ثَيش ئةم بِريارة دةرضـووة،  

وة دانون دوةتى لة بِريارَيك كة لة ئةجنومةنى هةم لة رووى زةمةنييةوة، هةم لة رووى دوةتى تةشريعى ية
وةزيران دةرئةضَى زياترة، و ئةم دانونـة دواى ئـةو بِريـارة دةرضـووة، ئَيمـة ئةطـةر ئـةم حةلهةيـة الببـةين          
ئةبَيتــة هــؤى البردنــى ئــةو حةلهةيــةى كــة ثَيشــرتيش لــة نــاو بِريارةكــةى ئةجنومــةنى وةزيرانــدا ئامــاذةى  

ني بة البردنى ئةم وشةية بةشـَيك لـة نـاوةرؤكى بِريارةكـةى ئةجنومـةنى وةزيـران       ثَيدراوة، يةعنى ئَيمة دَي
ئيلغــْا  ئةكةينــةوة، ضــونكة لــة رووى زةمةنييــةوة دواى ئةوانــة لــة رووى هــةرَيمى تةشريعيشــةوة بَيطومــان 

لـة  خؤتان ئةزانن ثرؤذة بِريارَيك كة لة ثةرلـةمان دةرئةضـَى بـة هَيجتـرة لـة بـارى دـوةتى تةشـريعى يـةوة          
 بِريارَيك كة لة ئةجنومةنى وةزيران دةرضووة. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، بةرَيج كا  سؤران عمر فةرموو ...                                           
 :سعيد بةِرَيج سؤران عمر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةتَيكى طةورةيـة، هاوتـا كردنـى دةسـةاَلتى ئيـدارةى سـةربةخؤ بـة        فيعلةن ئـةو مةسـةلة هـةَلطرتنى ئيشـكالي    

ثارَيجطاكان ئيشكال بؤ ثارَيجطارةكان دروست دةكـات، كـة ئـةوانيش هـةمان ثةيوةنـدى بـة ثؤسـتى داميهـام و         
ناحية بةخؤيانةوة وةكو ثارَيجطاكان دةبَي، بؤية ئةطةر ئيدارةى سةربةخؤ شتَيكى ئيستسنائى بووة بـؤ ئـةو   

ةية، لَيرة بة ياسا جارَيكى تر ئةو دةسةاَلتةى ثـَي دةدةيتـةوة، دةبـَي فيعلـةن وردبـني بـني لـةوةدا        دوو ناوض
ــرة هاوتــاى       ــران بــؤ ئيــدارةى ســةربةخؤ ســةالحيةتيان لَي بؤيــة ثــَيم وايــة ئــةو بِريــارةى ئةجنومــةنى وةزي

 ذَيردراوى هةية، سوثاس.ثارَيجطاكان نةكةين، كة ثارَيجطاكان ئةجنومةنى هةَلبذَيردراو ثارَيجطارى هةَلب
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموون ماددةكة  وَيننةوة، فةرموو دكتؤر شَيركؤ نودتةى نيجامى؟.
 
 

 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــةم  ــن ن ــةبَيت، ومت    م ــاييان ه ــانى ياس ــةاَلتى دان ــةكان دةس ــةرى فةرمانط ــَيني   وت بةِرَيوةب ـــت بَل ــةر بكرَي  ئةط

ــان        ــة ي ــوديرى ناحي ــةَل م ــان لةط ــام ي ــةَل دائيمه ــةكان لةط ــةرى فةرمانط ــرَيت، بةِرَيوةب ــةكى و بنووس بِرطةي
سةرثةرشتى دانانى ثالنى سةرف كردنى بودجةو ئةو ثرؤذانة بكةن، كة لـة دةسـتوورةكةى خؤيانـدا هةيـة،     

اســتيدا ئــةو دةســةاَلتة بــةزؤرى الى دائيمهــام و  يــةعنى بــةطوَيرةى ئــةو بةدواداضــوونانةى كــة كــراوة لــة رِ 
موديرى ناحيةية خةلـةو زؤرى تَيدايـة لةِراسـتيدا، لـةِرووى خـراا بـةكارهَينانى ئـةو دةسـةاَلتانةوة، بؤيـة          
بةِرَيوةبةرى فةرمانطةكان لةطةَل موديرى ناحية ياخود دائيمهام بةيةكةوة ئةم كارة بكـةن نـة  دةسـةاَلتى    

 بَي لة سنوورةكةى خؤياندا.دانانى ياساييان هة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو دكتؤرة بةهار.
 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئَيمة وبان ئةم ياساية جَيطاى ئةوةنيية، تَيطةيشتم لة مةبةستى جـةنابت، بـةس وبـان ئـةم ياسـاية تـةنها       
 ةكة، تايبةت نيية بةوةى كة ضؤن كاردةكةن.تايبةتة بة دانان

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة فةرموو ماددةكة  وَينةوة.
 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددةي سَييةم:
جطاكـاني هةرَيمـدا دةبـن، بـة     يةكةم: دائيمهام و بةِرَيوةبةري ناحيـةكان لـة ذَيـر ضـاودَيري ئةجنومـةني ثاريَ     

( لــة ياســاي ثارَيجطاكــان  6(ي مــاددةى )2هــةمان ميكــانيجمي ضــاودَيري كردنــي ثارَيجطــار وة  لــة بِرطــةي )  
 ئاماذةي بؤ كراوة.

دووةم: دائيمهــام و بةِرَيوةبــةري ناحيــةكاني هــةرَيم لةاليــةني كارطَيِرييــةوة ثةيوةســت دةبــن بــة وةزارةتــي  
طاكان و ئيدارة سةربةخؤكان، ثارَيجطـار يـان وةزيـري نـاوخؤ بـؤي هةيـة داواي الدانـي        ناوخؤ لة ِرَيطاي ثارَيج

دائيمهام يان بةِرَيوةبةري ناحية بكات لةسةر كار الدانيان بة رةزامةندي دوو لةسةر سَيي دةنطي ئةنداماني 
 ئةجنومةني ثارَيجطا دةبَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كـةس دذيـةتى،    3كةس لةطةَلييةتى، كـَي دذيـةتى؟    50ماددةكةية بةوشَيوةيةى كة خوَيندرايةوة؟  كَي لةطةَل
 كةواتة ثةسةند كرا، كا  ابوبكر نودتةى نيجاميت هةبوو؟ فةرموو.

 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل )هةَلةدنى(:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 اكةدا نةبوو، ضؤن زياد كرا؟ نةخراية دةنطدانيشةوة.نازامن ئةو دوو لةسةر سَيية لة ئةسَلى ثرؤذة ياس
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يةعنى دواى سياغة خؤى تةنادوز لةوَى هةبوو بةثَيى ياساكة، لة ياسـاى ئةجنومـةنى ثارَيجطاكـانى هـةرَيمى     
و لةسـةر سـَي بَيـت، ئةجنومـةنى     كوردستان دةسةاَلتى الدانيان بة دوو لةسةر سَيية، بؤيـة هـةر دةبـَي بـة دو    

الينةبات ضؤن دةبَيـت كـة دائيمهـام داواى لَيكـرد بةزؤرينـةى رةهـا بَيـت؟،         ثارَيجطا خؤى بة دوو لةسةر سي
ئــةوة ديــارة بــاو نةخوَيندنــةوةى ثــرؤذة ياســاكة واى لَيكــردووة كــة بةوشــَيوةية بــَي، باشــة مــاددةى ضــوار   

 فةرموو.
 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم:

 ةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.ب

 ماددةي ضوارةم:

يةكةم: ئةم بِريـارة جـَي بـةجَي دةكرَيـت تـا كـاتي ثَيكهَينـانى ئةجنومـةنى دـةزا و ناحيـةكان بـةثَيي ياسـاي             
 لة هةرَيمى كوردستان. 2009(ي ساَلي 4هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيجطاو دةزاو ناحيةكاني هةرَيم ذمارة )

 جطاي هةَلةةة ناطرَيتةوة.دووةم: ئةم بِريارة ثارَي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي دسةى هةية لةسةر ئةو ماددةية؟ كا  دادر فةرموو.
 بةِرَيج دادر ئؤبان رسول:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تــةوة، ئــةوة ( بِرطــةى دووةم مــن ثــَيم باشــة ئــةم بِريــارة ثارَيجطــاي هةَلةةــة ناطرَي4ســةبارةت بــة مــاددةى )
البربَيــت، ضــونكة ثارَيجطــاى هةَلةةــة بينيمــان بؤمةبةســتى ثَيكهَينــانى ئيــدارةى ئــةوَى ياســاي تايبــةت بــة   
هةَلةةة دةركرا، تةسةور دةكـةم ئـةو ياسـاية ئـةوةى ياسـاى هةَلةةـة تـا هةَلبـذاردنى ثارَيجطاكـان دةكرَيـت           

ومــةنى ناحيــةو دــةزاكان ناكرَيــت، هةَلبــذاردنى لــةوَى ئيشــى ثــَي دةكرَيــت، دَلنياشــم ئــةو هةَلبــذاردنى ئةجن
ثارَيجطاكان دَيتةوة، ئةجنام دةدرَيت بـةهؤى هةَلبـذاردنى ئةجنومـةنى دـةزا و ناحيـةكان بكرَيـت، بؤيـة ئـةو         
كاتة ثَيويست بةوة دةكات جارَيكى تر ئةم بِريارة ئةطةر ياساكة هةموار نةكرَيتةوة جارَيكى تـر ئـةم ثـرؤذة    

ت بـة بِريـار ئةوكاتـة ثَيويسـت دةكـات جـارَيكى تـر هـةموار بكرَيتـةوة، بَلَيـت بـةوةى كـة             بِريارة ئةطةر ببيَـ 
ئةوَيش بطرَيتـةوة، ضـونكة ميكـانيجمى دانـانى دائيمهـام و مـودير ناحيـةكانى ثارَيجطـاى هةَلبجـة جيـاوازة،           

جمـةى ئَيـرة بـؤ    ئةوكاتة ثَيويستمان بةوة دةبَي كة ئةمة هةموار بكةينةوة، بؤئةوةى كة هـةمان ئـةو ميكاني  
 ثارَيجطاى هةَلةةةو بة مةبةستى دانانى دائيمهام و مودير ناحيةكان بةكاربهَينني، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  بَيستون فةرموو.
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 بةِرَيج بَيستون فائق حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دةكرَيت تا كاتي ثَيكهَينـانى ئةجنومـةنى دـةزا و ناحيـةكان، يـةعنى       بِرطةى يةكةم دةَلَيت بِريارة جَي بةجَي
كاتةكــة لــةوَى ِروون نييــة، مــادام ئَيمــة بِريــارَيكى لــةو شــَيوةيةمان هةيــة، جــارى داهــاتووو بِريــارى دــةزاو 
ناحيةكان نةكرَيت بة بيانوويةكى جؤراو جؤر هـةبَي، ديسـان بـةم بِريـارة مـوديرى ناحيـة و دائيمهامـةكان        

ندرَيتةوة، بؤية ِروونرت بَلَيني تةنها بؤ ئةو خولة بَي، لة هةَلبذاردنى داهاتوو ئةم بِريارة كؤتايي ثَي بَيت، داب
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  سؤران فةرموو.
 بةِرَيج سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةِرَيجم كا  دادر و كا  بَيستون دةكـةم، هيـوادارم ئـةم ياسـاية كـة بـؤ       ثشتيوانى لة دسةكانى هةردوو براى 
ثِركردنةوةى بؤشاييةكة بةهؤى هةَلنةبذاردنى، ئةو هةَلبذاردنةى كة ئةجنام نةدراوة بؤ ئةجنومـةنى دـةزاو   
ناحيــةكان نةبَيتـــة شــةرعيةت دان بــة ئــةجنام نــةدانى بــةردةوامى هةَلبــذاردن، بؤيــة دةكرَيــت يةكــةم:          

( ئاماذةى ثَي بكرَيــت، هةَلبـذاردنى ئاينـدة    4ذاردنى ئايندةى دةزا و ناحيةكان كة بةثَيى ياساى ذمارة )هةَلب
نة  تا هةَلبذاردن بة مةجبورى ئةوة ية ، دوو: دسةكةى كا  دادر دووثات دةكةمـةوة ئـةم بِريـارة ئةطـةر     

ؤشـايية لةسـةر ثارَيجطـاى هةَلةةـة     هاتو هةَلبذاردنةكة كـرا ثارَيجطـاى هةَلةةـةى نةطرتـةوة، كةواتـة ئـةو ب      
ئيدامة دةبَيت، كة ئَيستا ئةوة بؤ ثِركردنةوةى بؤشايي شوَينةكانى ترة، ئةطةر هةَلبذاردن نـةكرا ئـةوة ئـةو    

 بؤشايية لةوَيش لة ثارَيجطاية  دةهَيَلينةوة بةهؤى ئةم ياسايةوة، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

هةَلةةـة   لةجة كردنـة ئـةوةى ثارَيجطـاى هةَلةةـة، دةتوانرَيـت بوترَيـت ئـةو بِريـارة ثارَيجطـاى         دابيلى موعا
 ناطرَيتةوة تا كاتى هةَلبذاردنى ثارَيجطاى هةَلةةة، باشة ِروون كردنةوةتان ضيية لةسةر ئةوة؟ فةرموون.

 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ليذنة، بؤضوونةكةمان ثَي دروستة، ضونكة ئةو دانونةى هةَلةةة با بَلَيني ِراوةسـتاوة   ئَيمة دواى مشاوةرةى
يةعنى تايبةتة، لةبةرئـةوةى ئةجنومـةنى موحافـةزةى نييـة، هـةر كاتَيـك ئةجنومـةنى موحافـةزةى هـةبوو          

جنومـةنى  ئةوكاتة ئةو دانونةى بؤ جَيبـةجَي دةبَيـت، ضـونكة ئةوكاتـة دائيمهـام و مـودير ناحيـةكان لـة ئة        
موحافةزةكةى هةَلةةة دايـدةنَيي، بؤيـة ئَيسـتا هةَلةةـة جياكراوةتـةوة، ضـونكة ئةجنومـةنى موحافـةزةى         
نييــة، هــةر كاتَيــك ئةجنومــةنى موحافــةزةى هــةبوو ئــةم دانونــةى لةســةر جَيبــةجَي دةبــَي، حــةو ئَيســتاى  
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وشـى البرـَيت ئـةوةى هةَلةةـة     هةَلةةةو بة دانونَيكى خاص و تايبةترت كراوة، بؤيـة نةسـةكة هـةر هةمو   
 هي  ئيشكالَيكى دانونى دروست ناكات، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ِروونكردنةوةى ترتان نيية؟ ئةو بابةتة ئيشكال ئـامَيجة بةِراسـتى، ئـةو بابةتـةى هةَلةةـة، مامؤسـتا مولـود        
 فةرموو.

 ةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان:بةِرَيج مولود حمى الدين مراد/ وةزيرى ه
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نازامن يةعنى تا كوَي حةدى موداخةلةم هةية؟، يـةعنى موالحةزةيـةكى تـةكنيكى بـدةم، هـةر بِريارَيـك لـة        
ثةرلةمان دةردةضـَيت بِريـارى تةشـريعية، بِريـارى تةدليـدى نييـة، وةكـو بِريـارى ئيـدارى، بِريـارى سـناعى،            

ئــةوة لَيــرة بِريــارى تةشــريعية باشــرتة بنووســني ئــةم بِريــارة تةشــريعية نــة  جَيبــةجَي   بِريــارى سياســى، 
 دةكرَيت، كارى ثَي دةكرَيت، ئةم بِريارة كارى ثَي دةكرَيت تاوةكو ئةوكاتة، ئيرت سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  عبداهلل نودتةى نيجاميت هةية؟
 جى حممود:بةِرَيج عبداهلل حا

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بؤ بةِرَيجان ليذنةى ياسايي ئةطةر ناوى هةَلةةة لة هينةكة نةبَي لةِرووى ياساييةوة كَيشـةمان بـؤ دروسـت    
 نابَيت؟.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى فةرموو.
 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ى هةَلةةــة ِروونكردنــةوةمان دا كــة دــانونَيكى خــاص كَيشــةى هةَلةةــةى موعالةجــة كــردووة، هــةر    ئــةوة
كاتَيكيش هةَلبذاردنى ئةجنومةنى موحافةزةى ئةجنامدا، ئةطةر خوانةكات لةطةَل هةَلبـذارنى ئاينـدة دـةزاو    

ض ئـةوةى كـة ئَيسـتا     ناحيةكان نـةكرا، ئةطـةر كـرا ئـةوة هـةردوو دـانون كؤتـايي دَيـت، ض ئـةوةى هةَلةةـة،          
لةبةردةستمانة، ئةوكاتـة ئةجنومـةنى دـةزا و ناحيـةكان دةسـت بـةكاردةبن، خوانـةكات ئةطـةر هةَلبـذاردنى          
ئةجنومةنى دةزا و ناحية لة ئايندةدا نةكرا بةس هى ئةجنومـةنى موحافـةزة كـرا ئةوكاتـة هةَلةةـة دَيــتة       

دسةو لةسةر ئةوةية كةوا كاتي ئايندة ست نابَي و، سةر جَيبةجَي كردنى ئةو دانونة، طرفتَيكى دانونى درو
دياري بكرَي، شتةكة بـة مـةفتوحي نةمَينَيتـةوة، بـة ثَيـي دـانون لـة دواي تـةواوبووني خـولي هةَلبـذاردني           
ئةجنومةني موحافةزات، دانونةكة واجييب كرديية كة هةَلبذاردني دةزا و ناحييةكان بكـرَي، ئـيرت ثَيويسـت    

بَلَيي لةطةَل ئايندةدا بكرَي، ئةم دانونة واجييب كردووة، ثةرلةماني كوردسـتان ئةطـةر    ناكات تؤ جارَيكي تر
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حكومةت هي ئةجنومةني موحافةزةي دةستنيشان كرد، دةزا و ناحيةي دةستنيشان نةكرد، دةتوانَي بة ثَيي 
ويسـت بـةوة   ئةو دةسة تة لَيثرسينةوة لةطةَل حكومـةت بكـات، كـة بؤضـي دـةزا و ناحيـة نـاكرَي؟ بؤيـة ثيَ        

ناكات لةم دانونةدا تؤ بَلَي ئايندة، يةعين لة كةي دا بكرَي؟ ضونكة دانون واجييب كردووة دةبَي بكـرَي، كـة   
 نةكرا دةسة تي لَيثرسينةوة و ياسا شكَيين ية، سوثاس.

 د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَبج 
 فةرموو د. ِرَيواز.

 بةِرَيج د.ِرَيواز فائق حسني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةم ثرسيارة دةكـةم، ئةطـةر بِرطـةي دووةم الببـةين، ئـةم بِريـارة ثارَيجطـاي هةَلةةـة ناطرَيتـةوة، واتـا ئـةو            
دةسة تةي كة داومانة بة ئةجنومةنة هةَلبذَيردراوةكاني سـَي ثارَيجطاكـةي تـر، لـة هـةمان كـات دا دةيـدةين        

دادةنرَين، يةعين ئةوة ئةو دةاللةتةي نيية؟ ئةم مانايـة ناطرَيتـةوة   بةو ثَينج كةسةو كة ئَيستا بة تةعني 
 ئةطةر ئةو فةدةرةية البدةين ثرسيارة، من تةصةوري من واية.

 د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج 
حكامةكاني من ئَيستا سةيري ثرؤذة بِريارةكةم كرد، ناَلَي هةموو بِريارَيك يان ياساية  ناكؤ  بَي لةطةَل ئة

هةَلدةوةشَيتةوة، كةواتة بِرياري هةَلةةة مادام خاصة جَيبةجَي دةبَيت، مادام خاصة بؤ هةَلةةة جَيبةجَي 
دةبــَي، هــي  ئيشــكالَيك نييــة، ضــونكة لَيــرةو دا ئامــاذة بــةوة نــةدراوة هــةموو ئةحكامــةكاني ثــَيش خــؤي   

لةت ئامَيجة، بة م دـابيلي موعالةجةيـة، كـا     هةَلدةوةشَينَيتةوة، نازامن خؤي منيش وا هةست دةكةم ئيشكا
 خلحم، فةرموو.

 بةِرَيج خلحم أمحد معروف:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لةبــةر ئــةوةي تةحصــيل حاصــلة لــة كــاتي ئةجنامــداني هةَلبــذاردني ئةجنومــةني ثارَيجطاكــان دا، ثَيويســتة    
طـةر نـةكرَي ياسـا شـكَيين يـة، دـانون       هةَلبذاردن بؤ دةزا و ناحييةكانيش بكرَي، ئةوة تةحصيل حاصـلة، ئة 

ثَيشَيل كراوة، ئةو كاتة لة كاتي ياسا شكَيين دا مايف ثةرلةمانة لَيثيرينةوة لةم بابةتة بكات، كةواتـة ئةطـةر   
بِرطةي دووةميش النةبرَي، دةستكاري بِرطةي يةكةميش نةكرَي، هي  ئيشكالَي دروست نابَي لةسـةر ئـةوةي   

، ئـةوة ئَيمـة شـةرعييةت دةدةيـن بـةوةي كـة هةَلبـذاردني دـةزا و ناحييـةكان          كة مادام كـات ديـاري ناكـةين   
 نةكرَيت.

 د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج
ئةركي ئَيمةية وةكو ثةرلةماني كوردستان، ئةركي هةموو ئةنداماني ثةرلةمانة هةر لـة ئَيسـتاوة ضـاودَيري    

ئةجنومةني دةزا و ناحييـةكان ئـةجنام بـدرَي بـة ثَيـي ياسـاكة،       ئةوة بكةن كة بة زووترين كات هةَلبذاردني 
دةركردني ئةم بِريارة هي  ناكؤ  نيية لةوةي كة ئةنداماني ثةرلةمان، ثةرلةمان داكؤكي لةسةر ئةوة بكات 
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( وةكـو  2008(ي سـاَلي ) 4( و ياسـاي ذمـارة )  3( وةكو خؤي جَيبةجَي بكرَي، ياسـاي ذمـارة )  3كة ياساي ذمارة )
بــةجَي بكــرَي و هةَلبــذاردن ئــةجنام بــدرَي، ئــةوة ئــةركي ئَيمةيــة، لــة هــةر كاتَيــك زانيمــان ئــةو     خــؤي جَي

هةَلبذاردنة دةتوانرَي جَيبةجَي بكرَي، كؤمسيؤني هةرَيمي كوردستان بة تةواوةتي دةست بةكاربووة، تواناي 
ين كـة هةَلبذاردنةكـة ئـةجنام    ئةوةي هةية ئةم هةَلبذاردنانة ئةجنام بدات، ثَيويست دةكات كار بؤ ئةوة بكـة 

بدرَي، جا ثَيش هةَلبـذاردني ئةجنومـةني ثارَيجطاكانـة، يـان لـة دواي ئـةوة، ئـةوة ثَيويسـت دةكـات ئَيمـة لـة            
ثةرلةمان خؤمان ئةو بِريارة بدةين، سـة حييةتي خؤمـان مومارةسـة بكـةين، بـة تايبـةتي كـة ئةجنومـةني         

 دستانة، بةِرَيج كا  سؤران عمر، فةرموو.ثارَيجطاكان لةذَير ضاودَيري ثةرلةماني كور
 بةِرَيج سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من جارَيكي تر ئةو ثرسيارة دةكةمةوة، تـاكو كـاتي ثَيكهَينـاني ئةجنومـةني دـةزا و ناحييـةكان، لـة بِرطـةي         

ي دةَلَي هةَلبذاردنة كـة ئـةجنام   يةكةم دا ئةم بِريارة جَيبةجَي دةكرَي، ئةو كاتة كا  طؤران لة ليذنةي ياساي
دةدرَي، كاتةكة ئةو كاتةية، بة م ئةطةر هةَلبذاردن ئةجنام نةدرا و ياسا شكَيين كة كراوة و بةردةوامي بيَب، 
كةواتة ئةم ياساية هةر نافيج دةبَي، بؤ ية  خول نابَي، بؤية مةبةسةتةكةي من ئةوةية هةوَل بدةين ئـةوة  

ة لةوَي ِراوةسيَت، كؤتايي ثَي بَي، كة مادام حاَلةتَيكي ئيستيسنائي ية، ياسايةكة بؤ ئيدامةي نةبَي، ئةم ياساي
 بةديلي هةَلبذاردن، نابَي درَيذةي هةبَي، مةبةستةكة تةنيا ئةوةية، زؤر سوثاس.

 د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج
 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة أمني، فةرموو.

 حةمة أمني:بةِرَيج د. شَيركؤ 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثشتيواني لة دسةكاني كا  بَيستوون و كا  سؤران دةكةم، يةعين دياري بكـرَي، بـةم بيـانووةوة ئيدامـة     
 نةدرَي بةوةي كة هةَلبذاردن لة دةزا و ناحييةكان دا نةكرَيت، سوثاس.

 د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج
 ِرَيج كا  صاحل فةدَي، فةرموو.باشة، سوثاس، بة

 بةِرَيج صاحل فةدَي أمحد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان.
ئةطةر ماددةي ضوارةم خاَلي دووةم البربَي، كةواتة ثَيرةوانةي ئةو كؤبوونةوةي ثةرلةمانة، كة لة هةَلةةـة  

مان لةوَي حةصر كرد، تةئكيـد لـةوة دةكةمـةوة كـة خـاَلي      ئةجنام درا، كة دةسة تةكاني ئةجنومةني ثارَيجطا
 دووةم ئةم بِريارةي ثارَيجطاي هةَلةةة ناطرَيتةوة، وةكو خؤي مبَينَيتةوة، زؤر سوثاس.

 د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج



 53 

 باشة، سوثاس، كا  طؤران فةرموو.
 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

 ن.بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةما
ِرايةكةي كا  سؤران و كا  بَيستوون و كا  د.شَيركؤ ِرةئيةكي واردة، بة م ئةوة دةبَي ئَيـوة دةنطـي لةسـةر    
بدةن، دسةكان لةسةر ئةوةية كة ئايا دانونَيك دةربكةين يان لَيـي بطـةِرَيني بـة مـةفتوحي مبَينَيتـةوة، هـةر       

تة ئةو دانونة كؤتايي بَي، يان ئةوةتا لـة ئَيسـتاوة   كاتَيك هةَلبذاردني ئةجنومةني دةزا و ناحيية كرا، ئةو كا
دةستنيشاني بكةين كة ئةم دانونة كاتيية، بؤ ية  خولـة، يـةعين بـؤ ضـةند سـاَلة؟ بـؤ دوو سـاَلة؟ بـؤ سـَي          
ساَلة؟ يةعين لةطةَل هةَلبذاردني ئةجنومةني موحافةزاتدا سهوت دةكات؟ ثرسيارةكة ئةوةية، يةعين سهوت 

و كاتة حكومةت بة هةر بيانووية ، هَيجة سياسييةكان هةَلبذاردني دـةزا و ناحييـةيان   دةكات، جا ئةطةر ئة
نةكرد، بري لةوة بكةنةوة ئةو كاتة موعالةجـةي دـةزا و ناحييـةكان بـة دـانونَيكي تـر دةبـَي بكـرَي، يـةعين          

ناحييـة بكـرَي،   ثرسيارسازييةكة ئةوةية، من دسةم لةسةر ئةوة نيية كة نابَيـت، دةبـَي هةَلبـذاردني دـةزا و     
بة م ئةطةر داماننا، دةبَي بة كاتي داينَيني، ئةم ياساية بةركات دةبـَي تـا هةَلبـذاردني ئاينـدةي ئةجنومـةني      
موحافةزات، لةوَي كؤتايي دَيت، ئةطةر نةكرا، ياسايةكي تـر بـؤ موعالةجـةي داميـةدام و مـودير ناحييـةكان       

ر دسةي كا  صاحل، ئَيمة بة دانونَيكي خـاص، يـةعين   هةية، دةديق بؤ مةسةلةي دةنطدان، تةوزييش لةسة
طرفيت هةَلةةة ئةوةية كـةوا هةَلبـذاردني ئةجنومـةني موحافـةزةي تَيـدا نـةكراوة، بؤيـة ئةنـداماني ئـةوَي          
دةســة تيان تةحديــدة، موحــافيج لــةوَي بــة تــةعني دادةنــرَي، نــة  هــةر تــةنيا داميــةدام و مــودير ناحيــة،  

ةوَي، هةر كاتَيـك هةَلبـذاردني ئةجنومـةني موحافـةزة لـة هةَلةةـة ئـةجنام درا،        سة حياتيشيان مةحدودة ل
( لة شاري هةَلةةة بةركار دةبَي، دةسة تي ئةجنومةنةكان بةو شَيوةية تةفعيل دةبـَي، بؤيـة   3ياساي ذمارة )

 ئةم ماددةية مبَييَن، نةمَييَن مشوولي شاري هةَلةةة ناكات.
 سةرؤكي ثةرلةمان: د. يوسحم حممد صادق/ بةِرَيج

باو، ماددةكة دةخوَيننةوة، ثَيشنيارَيك هةية لةاليةن ئةنداماني ثةرلـةمان، زيـاد لـة ئةنـدامَيكي ثةرلـةمان      
ثَيشنياري كرد كة ئةم بِريارة تا كاتي هةَلبذاردني داهاتوو، ئةجنومةني ثارَيجطاكان بةركار بَيـت، كـَي لةطـةَل    

ي، كَي دذيةتي؟ كةس دذي نيية، كةواتة ثةسند كـرا، كةواتـة دةَلَيـي )    ( كةس لةطةَليةت57ئةو ثَيشنيارةية؟ )
 ئةو بِريارة جَيبةجَي بكرَي تا كاتي هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيجطاكان و ثَيكهَيناني...(.

 بةِرَيج رابون توفيق معروف:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ــةوا    ــةر ثَير ــةوة، ئةط ــتؤتة دةنطدان ــةمان خس ــةو بابةت ــادام ئ ــا    م ــةين ت ــا بيك ــة، ب ــاوخؤ نيي ــةيِرةوي ن نةي ث
هةَلبــذاردني داهــاتووي ئةجنومــةني ثارَيجطاكــان و ثَيكهَينــاني ئةجنومــةني دــةزا و ناحييــةكان لــة هــةرَيمي   

 كوردستان.
 د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج
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مـةني ثارَيجطاكـان ئيجافـة كـرا،     نا ئةوةيان موخالةفة نيية، ضونكة ئيجافة كردنة، دوايـي ئيجافـة كـرا، ئةجنو   
بــة م ئــةم ســةرجنة دووبــارة دةكةمــةوة كــة كــا  طــؤران وتــي، هةَلبــذاردني ئةجنومــةني ثارَيجطاكــان كــرا،     
هةَلبذاردني ئةجنومةني دةزا و ناحييةكان نةكرا، دةبَي سةر لة نـوَي ياسـايةكي ئـاوا، يـان بِريارَيـك ئـاوا لـة        

 دةكة حازرة بيخوَيننةوة؟ كا  عمر، فةرموو. ثةرلةماني كوردستان دةرضَي، باشة، دة
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثشـتطريي دسـةكاني كـا  طـؤران دةكـةم، هةَلبـذاردني ئةجنومـةني ثارَيجطاكـان دةبـَي بكـرَي، كـة نـاكرَي،             

 ةَلبذاردن...ناياسايية، كةواتة ئةو دةَلَي تا ئةم ياسايةو كاري ثَي دةكرَي تا كاتي ه
 د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج

تــازة دةنطــي لةســةر درا، كَيشــة نييــة، دةبــَي كــار بــؤ ئــةوة بكــةين بكــرَي، لةطــةَل هةَلبــذاردني ئةجنومــةني   
د.ظــا   ثارَيجطاكــان هةَلبــذاردني دــةزا و ناحييــةكان بكــرَي، بــؤ ئــةوةي ثَيويســتمان بــة ياســايةكي تــر نــةبَي. 

 فةرموو.
 بةِرَيج د.ظا  فريد ابراهيم:

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
  4ماددةى 

/ئةم بِريارة جَى بةجَى دةكرَى تا كاتى هةَلبذاردنى خوو داهاتووى ئةجنومةنى ثارَيجطاكان، بة ثَيـى ياسـاى   1
 (.2009( ى ساَل )4ئةجنومةنى ثارَيجطا و دةزا و ناحيةكانى هةرَيم ذمارة )

 طاى هةَلةةة ناطرَيتةوة./ ئةم بِريارة ثارَيج2
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ابوبكر فةرموو.

 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل هةَلةدنى:
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيم باشة واى َو بكةن ئةم بِريارة جَى بةجَى دةكرَى تا هةَلبذاردنى خوو داهـاتووى ئةجنومـةنى ثارَيجطـا و    
 ناحيةكان. دةزا و

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئَى، ئَيستا واى َو دةكرَى، د.ظا  فةرموو.

 بةِرَيج د.ظا  فريد ابراهيم:
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددةى ضوارةم
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ا و /ئـةم بِريـارة جـَى بــةجَى دةكـرَى تـا كــاتى هةَلبـذاردنى خـوو داهــاتووى ئةجنومـةنى ثارَيجطاكـان و دــةز         1
( ى سـاَل  4ناحيةكان بة ثَيى ياسـاى هةَلبـذاردنى ئةجنومـةنى ثارَيجطـا و دـةزا و ناحيـةكانى هـةرَيم ذمـارة )        

(2009.) 

 / ئةم بِريارة ثارَيجطاى هةَلةةة ناطرَيتةوة.2
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يــةتى، كــَى دذيــةتى؟ دووكــةس دذيــةتى، ( كــةس لةطةَل63كــَى لةطةَليــةتى بــةو شــَيوةيةى كــة خوَينرايــةوة، )
  وَيننةوة، د.ظا  فةرموو. 5كةواتة ثةسةند كرا، ماددةى 

 بةِرَيج د.ظا  فريد ابراهيم:
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 5ماددةى/
لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و وةزارةتى ناوخؤ و اليةنة ثةيوةندارةكانة حوكمةكانى ئةم بِريارة جـَى بـةجَى   

 بكات.
 ِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة

( كـةس  69كآ دسةى هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ كةس نيية؟ كةواتـة دةاةينـة دةنطـةوة، كـَى لةطةَليـةتى؟ )     
 (  وَيننةوة، د.ظا  فةرموو.6لةطةَليةتى، كَى دذيةتى؟ كةس نيية، كةواتة ثةسةند كرا، ماددةى )

 بةِرَيج د.ظا  فريد ابراهيم:
 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةر

 6ماددةى/
ــتان       ــائيعى كوردس ــةرمى وةد ــةى ف ــة ِرؤذنام ــت و ل ــةجَى دةكرَي ــَى ب ــوونيةوة ج ــة ِرؤذى دةرض ــارة ل ئــةم بِري

 بآلودةكرَيتةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كـةس  68يـةتى؟ ) كَى دسةى هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ كةس نييـة، كةواتـة دةاةينـة دةنطـةوة، كـَى لةطةلَ     
لةطةَليــةتى، كــَى دذيــةتى؟ كــةس نييــة، كةواتــة ثةســةند كــرا، هؤيــةكانى دةرضــوواندن  وَيننــةوة، د.ظــا     

 فةرموو.

 بةِرَيج د.ظا  فريد ابراهيم:
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 
 هؤيةكانى دةرضوواندن

ى ئةجنومـةنى دـةزا و ناحيـةكانى    بؤ ثِركردنةوةى ئةو بؤشايية ياساييةى بةهؤى ئةجنام نةدانى هةَلبـذاردن 
 ( دروست بووة ئةم بِريارة دةرضووَينرا.2009( ى ساَلى )4هةرَيمى كوردستان بة ثَيى ياساي ذمارة )
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَى دسةى هةية لةسةر هؤيةكانى دةرضوواندن؟ مامؤستا ماجد فةرموو.
 توفيق: عثما بةِرَيج ماجد 

 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةرَي
ــاتى      ــاتى خـــؤى مـــن ئةنـــدامى ئةجنومـــةنى ثارَيجطـــاى هـــةولَير بـــووم، لـــة كـ بـــة حـــوكمى ئـــةوةى كـــة كـ

( ةوة زؤر هةوَلماندا كة ياساية  هةبَى بؤ ئةجنومةنى ثارَيجطاكان، هـةموو  2005هةَلبذاردنةكانةوة  لة ساَلى)
( 2009دا هةتا ياساية  جَى بةجَى كرا لـة سـاَلى )  اليةكمان هةموو دةرطايةكمان لَيدا و خؤمان لة شاخ و داخ 

( دا هاتووة كة ئةو ياساية لة خـوو داهـاتوودا جـَى بـةجَى دةكـرَى، ئـة ارة       41(، لة ماددةى )4ياساى ذمارة )
ــؤ           ــَيني ب ــوواندن دةَل ــةكانى دةرض ــة هؤي ــتا ل ــَيني ئَيس ــرة دةَل ــتا، لَي ــةى ئَيس ــة نوَيي ــةو خول ــة ئ ــتا هاتين ئَيس

و بؤشــايية ياســايية بــةهؤى ئــةجنام نــةدانى هةَلبــذاردنى ئةجنومــةنى دــةزا و ناحيــةكانى   ثِركردنــةوةى ئــة
هةرَيمى كوردستان بة ثَيى ياساى ئةوةندة وئةوةندة، حةز دةكـةم هـؤى جـَى بـةجَى نـةكردنى هةَلبـذاردنى       

دنى ئةجنومـةنى  دةزا و ناحيةكان زكر بكرَى لَيرة، مةسةلةن بَلَيني لةبةر بارودؤخى ئةجنام نةدانى هةَلبذار
ــةكردنى          ــةجَى ن ــَى ب ــؤى ج ــةم ه ــةز دةك ــدة، ح ــدة و ئةوةن ــتان ئةوةن ــةرَيمى كوردس ــةكانى ه ــةزا و ناحي د
ــَيني لةبــةر بــارودؤخى سياســى،      ــرة، يــةعنى مةســةلةن بــا بَل هةَلبــذاردنى دــةزا و ناحيــةكان زكــر بكــرَى لَي

 بارودؤخى دارايى و زؤر سوثاس.
 لةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةر

 خاتوو مريم فةرموو.

 بةِرَيج  مريم صمد عبدى:
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةسةر هؤيةكانى دةرضوواندن ديارة بةِراى من ئةوة بؤشايي ياسايي نيية، ضونكة ئَيمة ياساى ثارَيجطاكامنان 
لةبـةر ئـةجنام    هةية، بة م ئةوةى كة هةية كة هةموو ماددةكان جَى بةجَى ناكرَى، مـن ثـَيم باشـة بـووترىَ    

 (.2009( ساَلى )4نةدانى هةَلبذاردن بة ثَيى ياساى ذمارة )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.ظا  فةرموو.

 بةِرَيج د.ظا  فريد ابراهيم:
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

اييةكى ياسـايى  ثةسةندى هـةمان ثَيشـنيارى ئةنـدامانى ثةرلـةمان دةكـةين دواى ط توطـؤ كـردن، هـي  بؤشـ         
نيية، بةَلكو ئةوةى كة ئةجنام نةدراوة بةهؤى ئةوة بووة هةَلبذاردن ئةجنام نةدراوة، بؤية بـؤ ثِركردنـةوةى   
ئــةو بؤشــايية ياســايية، هةَلــدةطريَى هؤيــةكانى دةرضــوواندن دةَلــَيني )بــةهؤى ئــةجنام نــةدانى هةَلبــذاردنى   
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( ئـةم بِريـارة   2009( ى سـاَلى ) 4ثَيـى ياسـاي ذمـارة )    ئةجنومةنى دةزا و ناحيـةكانى هـةرَيمى كوردسـتان، بـة    
 دةرضووَينرا(.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كـةس لةطةَليـةتى، كـَى دذيـةتى؟ كـةس نييـة دذى بـَى،        70كَى لةطةَليةتى بةو شَيوةيةى كة خوَينرايـةوة؟ ) 
( كـةس لةطةَليـةتى، كـَى    73طـةَل بِريارةكةيـة؟ )  كةواتة ثةسةند كرا، كؤى بِريارةكة دةخةينة دةنطةوة كَى لة

( كةس دذيةتى كةواتة ثةسةند كرا، زؤر سوثاس بؤ هةردوو ليذنةى ثةيوةندار، ليذنةى ياسـايى  4دذيةتى؟ )
 (.11و ليذنةى ناوخؤ، بةِرَيجان دانيشتنةكةمان هةَلدةطرين بؤ ِرؤذى دوو شةممة كاتذمَير )
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 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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 (2ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 9/3/2015 رَيكةوتي دوو شةممة

عَيراق بة  -ثةرلةماني كوردستان   9/3/2015رَيكةوتي  شةممة دوورؤذي (ي ثَيش نيوةِرؤي 12كاتذمَير )  
بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَيمينكي  سةرؤكايةتي يوسحم حممد صادق سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني

، ساَلي ضوارةمي(ي خولي 2جَيطري سةرؤ  و، بةِرَيج فخرالدين دادر سكرتَيري ثةرلةمان، دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2015)

 بةرنامةي كار:
ي 1992(ي هةمواركراوي ساَلي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة )20(ي ماددة )1بةثَيي حوكمةكاني بِرطة )

(ي خولي 2عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياري دا دانيشتين ذمارةي ) –ثةرلةماني كوردستان 
شةممة دوو(ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي 12طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )

 دا بةم شَيوةية بَيت: 9/3/2015رَيكةوتي 
ط توطؤ كردني ثرؤذة ياساي سندودي داهاتةكاني نةوت و طاز لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق بةثَيي  -1

 (ي هةموار كراو.1992( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة يةكي ساَلي )75، 74، 72ماددةكاني )
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي 71اسايانةي خوارةوة، بةثَيي ماددةي )خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ئةم ثرؤذة ي -2

 ( ي هةموار كراو.1992ثةرلةماني كوردستان ذمارة يةكي ساَلي )
 ثرؤذة ياساي داواكاري طشيت لة هةرَيمي كوردستان. 1
 ثرؤذة ياساي ثةروةردة و فَيركردن لة هةرَيمي كوردستان. -2
 ةت و طشيت لة سيستةمي تةندروسيت لة هةرَيمي كوردستان.ثرؤذة ياساي جياكردنةوةي كةرتي تايب -3
 ثرؤذة ياساي هةموار كردني مووضة. -4
 ثرؤذة ياساي هةموار كردني مووضةكان لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق. -5
( ي ياساي وةبةرهَينان لة هةرَيمي 2006( ي ساَلي )4ثرؤذة ياساي هةموار كردني ياساي ذمارة ) -6

 راق.كوردستاني عَي
 ة ياساي ِرَيطري لة زيادة ِرةوي.ثرؤذ -7

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

دانيشتنةكةمان بة ناوي طةلي كوردستان دةست ثَي ئةكةين، خولي ضوارةمي هةَلبذاردن، ساَلي دووةم، 
( 20رنامةي كار، بةثَيي حوكمةكاني بِرطة يةكي ماددةي )(، بة9/3/2015(، ِرؤذي دانيش] )2دانيشتين ذمارة )

ي هةموار كراو، دةستةي  1992( ي ساَلي 1لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستاني عَيراق، ذمارة )
( ي خولي بةهارة لة خولي هةَلبذاردني ضوارةمي 2سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين ذمارة )
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( بَيت، بةرنامةي كاري 9/3/2015( ي ثَيش نيوةِرؤي ِرؤذي دووشةمة، ِرَيكةوتي )11مَير )ثةرلةمان لة كاتذ
 بةم شَيوةية بَيت: دانيشتنةكةو

ط توطؤ كردني ثرؤذة ياساي سندودي داهاتةكاني نةوت و طاز لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق بةثَيي  1
 (ي هةموار كراو.1992وردستان ذمارة يةكي ساَلي )( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني ك75، 74، 72ماددةكاني )

( لة ثةيِرةوي ناوخؤي 71خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ئةم ثرؤذة ياسايانةي خوارةوة، بةثَيي ماددةي ) -2
 ( ي هةموار كراو.1992ثةرلةماني كوردستان ذمارة يةكي ساَلي )

 ثرؤذة ياساي داواكاري طشيت لة هةرَيمي كوردستان. 1
 اي ثةروةردة و فَيركردن لة هةرَيمي كوردستان.ثرؤذة ياس -2
 ثرؤذة ياساي جياكردنةوةي كةرتي تايبةت و طشيت لة سيستةمي تةندروسيت لة هةرَيمي كوردستان. -3
 ثرؤذة ياساي هةموار كردني مووضة. -4
 ثرؤذة ياساي هةموار كردني مووضةكان لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق. -5
( ي ياساي وةبةرهَينان لة هةرَيمي 2006( ي ساَلي )4كردني ياساي ذمارة )ثرؤذة ياساي هةموار  -6

 كوردستاني عَيراق.
 ثرؤذة ياساي ِرَيطري لة زيادة ِرةوي. -7

ئَيستا داوا لة بةرَيج سكرتَيري ثةرلةمان ئةكةين كة ثوختةية  لة كؤنووسي دانيشتين ثَيشووي ثةرلةمان 
  وَينَيتةوة.

 سكرتَيري ثةرلةمان:_بةرَيج فخرالدين دادر
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( بةم شَيوةية بوو:3/3/2015ثوختةي دانيشتين دةست ثَيك لة بةرواري )
 دةست ثَيكردني دانيش] لةاليةن بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة. 1
 دةديهةية  وةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردستان و عَيراق، لةطةَل مارشي نةتةوةيي. -2
 ردنةوةي خولي بةهارة و خوَيندنةوةي وتار لةاليةن بةرَيج سةرؤكي ثةرلةماني كوردستانةوة.ك -3
ثةسند كردني ط توكردني ثرؤذة بِرياري هةَلبذاردني داميةدام و بةِرَيوةبةري ناحيةكاني هةرَيمي  -4

 كوردستاني عَيراق.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 َيجيان ئةكةين ناوي ئامادة نةبوواني كؤبوونةوةي ثَيشووي ثةرلةمان  وَينَيتةوة.سوثاس، داوا لة بةر
 
 

 سكرتَيري ثةرلةمان:/ بةرَيج فخرالدين دادر
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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مؤَلةت  3/3/2015( ي ئاسايي لة بةرواري 1ناوي ئةنداماني ثةرلةمان كة لة دانيشتين دةست ثَيك لة ذمارة )
 َي مؤَلةت ئامادة نةبوون ئةمانةن:ثَيدراوة يان ب

 ئاواز محيد: مؤَلةت 1
 ئومَيد عبدالرمحن: مؤَلةت -2
 حيات  يد: ئامادة نةبوو -3
 علي محة صاحل: ئامادة نةبوو -4
 يعهوب طورطيس: مؤَلةت -5

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، ئامادة نةبوواني ليذنةكانيش هةن، فةرموو.
 سكرتَيري ثةرلةمان: َيج فخرالدين دادر:بةر

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( 4/3( تا )1/3ِراثؤرتي هةفتانةي كؤبوونةوةي ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةماني كوردستان لة بةرواري )

 بةم شَيوةية بوو:
 ة ئةجنام طةياندووة: ( كؤبوونةوةي ئاسايي خؤيان ب2/3ثةيوةندييةكان و كاروباري ِرةوةندي كوردستاني ) ليذنةي 

 ِرابوون تؤفيق: مؤَلةت 
 حممود عمر: ئامادة نةبووة -2
 حممد علي ياسني: مؤَلةت -3

 ( كؤبوونةوةي بة ئةجنام طةياندووة:2/3دووةم: ليذنةي كارووباري تةندروسيت و ذينطة )
 ئاواز محيد: مؤلةت بووة.

( دانيشتين 2/3يد و زيندانياني سياسي لة )سَييةم: ليذنةي ثَيشمةرطة و شةهيدان و دوربانياني جينؤسا
 كردووة:

 عبداهلل حاجي حممود: مؤَلةت  1
 يعهوب طورطيس: ئامادة نةبووة -2

 ( كؤبوونةوةي كردووة:2/3ضوارةم: ليذنةي ئاوةدان كردنةوة و نيشتةجَي كردن لة )
 طشت ئةنداماني ئامادةي كؤبوونةوة بوون.

 ( كؤبوونةوةي كردووة:2/3اندن و هونةر لة )ثَينجةم: ليذنةي ِرؤشنبريي و ِراطةي
 حيات  يد: مؤَلةت 1

 ( كؤبوونةوةي كردووة:2/3شةشةم: ليذنةي مافةكاني مرؤظ لة )
 ئومَيد محة علي: ئامادة نةبوو 1
 زؤزان صادق: مؤَلةت _2
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 دكتؤر شوان دةاَلدزةيي: مؤَلةت _3
 كؤبوونةوةي كردووة: (3/3حةوتةم: ليذنةي كؤمةاَليةتي و منداَل و خَيجان لة )

 فريؤز تةها: مؤَلةت 1
 جنات حممد: مؤَلةت -2

 ( كؤبوونةوةي كردووة:4/3هةشتةم: ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري و وةبةرهَينان لة )
 علي حةمة صاحل: ئامادة نةبووة 1
 ِرؤزا حممود: ئامادة نةبووة -2
 مدينة ايوب: كؤبوونةوةي هةبووة -3
 : كؤبوونةوةي هةبووةدكتؤر شرين حسين -4

 ( كؤبوونةوةي كردووة:4/3نؤيةم: ليذنةي كاروباري ثةرلةمان لة )
 ئومَيد عبدالرمحن: مؤَلةت 1
 عمر صاحل: مؤَلةت -2
 بَيطةرد دَلشاد: ئامادة نةبووة -3
 ئامادة نةبوو مصطفى:دلَير  -4

 نةوةي كردووة:( كؤبوو4/3دةيةم: ليذنةي ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَييةكان لة )
 ئاواز محيد: مؤَلةت بوو 1

 يازدة: ليذنةي كاروباري ياسايي: هةفتانة كؤبوونةوةي خؤيان كردووة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس، ئةنداماني بةرَيج، ئَيستا ئَيمة كة كؤبووينةوة، يادي ِراثةِرينة شكؤدارةكةي خةَلكي كوردستانة، كة 
ئازارةوة لة دةروازةي ِراثةِرين، و لة شارؤضكةي خةباتةوة ِراثةِرين دةسيت ثَي كرد، و ية  لة ( ي 5لة )

دواي ية   شار و شارؤضكةكاني هةرَيمي كوردستان دذ بة دةستةاَلتي سةثَينةر و تؤدَينةر و ديكتاتؤري 
ي كوردستان ئةكةين، ثرؤذة بةعسي ثَيشووي عَيراق ِراثةِرين، لة ِراستيدا بةم بؤنةوة ثريؤزبايي لة خةَلك

ِراثةِرين، ثرؤذةية  بوو بؤ بةرنطار بوونةوةي ستةمكاري، ثرؤذةية  بوو بؤ دروست كردني حوكمي 
خؤماَلي لة هةرَيمي كوردستان، ثرؤذةية  بوو بؤ دروست كردني دامودةزطا و دامةزراوة كوردستانيةكاني 

تا ئَيستاو هَيج و اليةنة سياسيةكان و دامودةزطاكاني هةرَيمي كوردستان، ئةو ثرؤذة ئَيستاو بةردةوامة، و 
هةرَيمي كوردستان و دةستةاَلتة شةرعيةكاني خةَلكي كوردستان كة بةرهةمي ِراثةِرينن كار بؤ ئةوة ئةكةن 
ثرؤذةي ِراثةِرين بة كؤتا مةنجَلي خؤي بطةينن لة ِرووي دةستةبةر كردني ماف و ئازادييةكان، لة ِرووي 

ي كردني هةرَيمي كوردستان، لة ِرووي بةرةو ثَيش بردني ئةزمووني هةرَيمي كوردستان، لة بةدامةزراوةي
بووذانةوةي ذَيرخاني ئابووري هةرَيمي كوردستان، لة هَينانة كايةوةي سةدامطريي سياسي و كؤمةاَليةتي لة 

ةدةين، دانيشتين هةرَيمي كوردستان، بة هةمان شَيوة، لةم كاتةدا كة كؤبوونةوةي ثةرلةمان ئةجنام ئ
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( ي مارس كة دوَييَن بوو، ِرؤذي جيهاني ذنانة، لة هةرَيمي كوردستانيش 8ثةلةمان ئةجنام ئةدةين، ِرؤذي )
ئةم يادة بةرز ِراطريا، ئَيمة كة يادي ِرؤذي جيهاني ذنان لة هةرَيمي كوردستان ئةكةينةوة، سةربَلندين 

ذناني كورد ثيشاني ذناني كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي بدةن لة بةوةي ذناني كورد توانيان وَينةيةكي زؤر جواني 
ماوةي ِرابردوو، شةرظانان و هَيجي ثَيشمةرطةي ذنان توانييان وَينةي سيمبولي ذناني ئازادي خوازو و ذني 
بةرةنطار بووةنةوةي توندو تيذي و تريؤر ثيشاني هةموو دونيا بدةن، سةرمان بةرزة بة هةموو ذناني 

وو جيهان، ئةمةوَي ية  لةحجةتان بؤ بطَيرِرمةوة كة بةراسيت لةحجةيةكي زؤر خؤو بوو لة خؤمان لة هةم
ذياني خؤم لةو سةفةرةي ئةجناممان دا بؤ سويد، لةطةَل ِرةوةندي كوردستاني كؤبووينةوة، ئةطةر بة بريتان 

تي لة سةرةتاي دةست ثَيكي بَي جاري وا هةية ناوةكان لة ثةرلةماني كوردستان تَيكةَل ئةبن لَيمان، بة تايبة
خولي طرَيدان، هةندَي ناو لة نَيوان ذن و ثياو جياوازي نيية، بؤ ذنيش ئةبَي، بؤ ثياويش ئةبَي، لة 
كؤمةَلطةي كوردي وابووة، ئةو ثياوانةي ناوَيكيان هةية كة بؤ ذنيش هةية ئةطةر بة خان بانطيان بكةي 

مان وابَي لة ناو هؤَلي ثةرلةمانيش ئةوة ِروويدا، بة داخةوة زؤر جار ثَييان ناخؤشة، ئيعترياز ئةكةن، و ثَي
من هةَلةم كردووة جار بة جارة ئةوة كراوة و خوَيندنةوةي خراثي بؤ كراوة، لة سويد يةكَيك لةو 
بةرَيجانةي ناوي خؤي نووسي بوو لة اليةن ثَيشكةو كاري كؤِرةكةوة ناوةكةي بة خامن خوَيندرايةوة، كة 

ئَيستا ئيرت بؤ من نةنطي نيية، من ثياوم بة خامن بجانرَيم، ضونكة ذناني ئَيمة سةريان  هةستايةوة وتي
بَلند كردووين لةسةر ئاسيت دونيا، بةراسيت ئةوة لةحجةيةكي طرنطة كة وردة وردة عورف و عادةتة 

ماني كوردستان لة كؤمةَلايةتيةكانيش لةواَلتي ئَيمةو طؤِرانكاريان بةسةر دَي، لة راسيت دا بةرَيجان ثةرلة
ئاسيت ياسا دانان هةنطاوي باشي بِريوة بؤ بةرنطا بوونةوةي توندو تيذي دذي ذنان، هةر لة هةموار كردني 
ياساي باري كةسيةتي، لة ثةسند كردني ياساي توندوتيذي و بةرةنطار بوونةوةي دذ بة ذنان، و ضةند 

ئةو خولةي ثةرلةمان كاري لةسةر بكات، وةكو  ثرؤذة ياسايةكيش لةبةردةم ثةرلةماني كوردسانة بؤ ئةوةي
هةموار كرني هةندَي بِرطةكاني ياساي سجاداني عَيرادي، و ضةند ثرؤذة ياسايةكي تريش كة الي ليذنةكاني 
ثةرلةمانن، بةاَلم لة هةموو ئةوانة طرنطرت طؤِريين عورف و عادةتي كؤمةَلايةتي لة كؤمةَلطةي ئَيمةية كة 

ا ضارةسةر نةكرَي، بةَلكو ثَيويسيت بة خةباتَيكي دوور و درَيذي خةَلكاني ضاال  لة لةوانةية بةس بة ياس
بواري مافةكاني ئافرةت و ِراطةياندن كاران و ئةنداماني ثةرلةمان و وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان هةية بؤ 

ين ذياني ذنان لة ئةوةي ئةو نةريتة كؤمةَلايةتية دواكةوتوانةي لة كؤمةَلطةي ئَيمة بوونةتة هؤي ثةكسخت
واَلتي ئَيمة، ثةكخستين بةرة و ثَيشرووني ِرةوشي ذنان، دواكةوتن لة بواري ئيش كردني ذنان،  ئةو عورف 
و عادةتة كؤمةَلايةتيية كؤتايي ثَي بَينني، ثَيويستة هةوَلي هَينانة كايةي نةريتَيكي تر، نةريتَيكي 

ئةمةو ثَيويسيت بة كاتة، بةاَلم ثَيويسيت بة كار  سةردةميانةي تر لة بوراي كؤمةَلايتيةوة بدةين كة
كردني بةردةواميش هةية، بؤية لة ثةرلةماني كوردستان جةخت ئةكةينةوة لة سةرجةم ئةو بوارانةي 
ثةيوةس] بة ماف و ئازادييةكان، بة تايبةتي بة ماف و ئازادييةكاني ذنان لة هةرَيمي كوردستان، 

ةنطاو ئةنَي بؤ ضا  كردن لة بواري ياساكان، و بؤ ضاودَيري كردني ثةرلةماني كوردستان ثَي بةثَي ه
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ِرةوشي ذنان لة هةرَيمي كوردستان، ئَيستا دةست ئةكةين بة بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤمان كة بِرطةي 
يةكةمي بريتيية لة )ط توطؤ كردني ثرؤذة ياساي سندودي داهاتةكاني نةوت و طاز لة هةرَيمي كوردستاني 

(ي 1992( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة يةكي ساَلي )75، 74، 72راق بةثَيي ماددةكاني )عَي
هةموار كراو.(، داوا لة ليذنة ثةيوةنيددارةكان ئةكةين بَينة سةر مةنةصة بؤ دةست كردن بة بةرنامةي 

 كار، نودتةي نيجامي هةية، كا  عومةر فةرموو.
 :مةحة بةرَيج عمر عينايةت

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيشنيار ئةكةم بِرطةي دووةم  رَيتة ثَيش برطةي يةكةم،لةبةر ئةوةي كاتي زؤر ناوَي، برطةي يةكةميش 
 كاتي زؤري ئةوَي، بؤية ئةو ثرؤذانة زؤر طرنطن برنة بةردةم ليذنةكان بؤ ئامادة كردني ِراثؤرت، سوثاس.

 لةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةر

 سوثاس، كا  عادل فةرموو.
 :شكور امحد بةرَيج عادل عجيج

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 هةمان ثَيشنيارم هةية.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كا  حممود.
 :صاحل سعيد بةرَيج حممود عمر

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 منيش ثشتيواني لَي ئةكةم.

 حم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوس

 فةرموو شوكرية خان.
 :مصطفى بةرَيج شكرية امساعيل

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 منيش هةمان ثَيشنيارم هةية.

 
 
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو د. ظااَل.

 :ابراهيم بةرَيج د.ظاال فريد
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 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ةكةم كة خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ ئةكرَي بريتية لة )ثرؤذة ياساي داواكاري طشيت لة ثرؤذة ياساي ي

 هةرَيمي كوردستان(، كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةو كراوة، ئةوةو ناوةكانيانة:
 دكتؤرة بةهار حممود. 1
 عط ف.تةالر  -2
 طةشة دارا. -3
 ابو بكر عمر -4
 طيئاواز شَيخ جن -5
 دكتؤر شَيركؤ -6
 عبدالرمحن علي -7
 زوَل ا حممود -8
 عادل عجيج -9

 ئومَيد محة علي -10
 برزؤ  يد -11
 دارةمان دادر -12
 دكتؤر فرست صؤيف -13
 ئومَيد عبدالرمحن 14
 ناظم كبري -15
 حيات  يد -16
 طهفريوز  -17
 زياد حسني -18
 سؤران عمر -19

 ةي ليذنةي ثةيوةنديداري بكةن.داواكارين لة بةرَيجتان كة ئاراست
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي طشت ئةنداماني ثةرلةمان و ليذنةي كاروباري ياسايي ثةرلةمان ئةكرَي.
 
 

 :ابراهيم بةرَيج د.ظااَل فريد
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ي )ثرؤذة ياساي ثةروةردة و فَيركردن لة هةرَيمي كوردستان.ثرؤذة ياساي دووةم بريتية لة ثرؤذة ياسا
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 ئةو ثرؤذة ياساية لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةو كراوة، ئةوة ناوةكانيانة:
 مصطفىفائق  1
 د.ثةري صاحل -2
 دكتؤر شَيركؤ حةمة امني -3
 دكتؤر بةهار حممود -4
 علي حةمة صاحل -5
 حممود حاجي -6
 عبالدرمحن  علي -7
 دارةمان دادر -8
 ايوب عبداهلل -9

 انور دادر -10
 بَيستون فائق -11
 عمر عينايت -12
 غريب ثَينجوَيين -13
 شَيركؤ جودت -14
 حاجي كاروان -15

 داواكرين لة بةرَيجتان ئةو ثرؤذة ياسايةو ئاراستةي ليذنةي ثةيوةنديداري بكةن.
 لةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةر

ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي طشت ئةنداماني ثةرلةمان و ليذنةي ثةروةردة و خوَيندني بااَل و فَيركردن و 
 ليذنةي كاروباري ياسايي ثةرلةمان ئةكرَي.

 :ابراهيم بةرَيج د.ظااَل فريد
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

و طشيت لة سيستةمي تةندروسيت لة ثرؤذة ياساي جياكردنةوةي كةرتي تايبةت  -ثرؤذة ياساي سَييةم )
 هةرَيمي كوردستان.(

 ئةو ثرؤذة ياساية لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةو كراوة، ئةوة ناوةكانيانة:
 زوَل ا حممود 1
 دكتؤرة شرين  -2
 مريم صمد -3
 دكتؤر سرود -4
 ايوب عبداهلل -5
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 ئاواز محيد -6
 عبدالرمحن علي -7
 احلحسن ص -8
 برزؤ  يد -9

 حممود حاجي -10
 انور دادر -11
 دكتؤر شَيركؤ حةمة امني -12
 دارةمان دادر -13
 عثما منرية  -14
 مصطفى فائق  -15
 صاحلمحه علي  16
 ئومَيد حةمة علي -17

 داواكارين لة بةرَيجتان ئارستةي ليذنةي ثةيوةنديداري بكةن.
 :بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي طشت ئةنداماني ثةرلةمان و ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي تةندروسيت 
 كا  طؤران ، فةرموو: ثةرلةمان ئةكرَي.

 :حممد بةِرَيج طؤران ئازاد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ي ثَيشكةو كراوة )دكتؤر ثِرؤذة ياساي هةموار كردنى مووضة كة لة اليةن ذمارةى ئةندامانى ليذنةى ياساي
شوان دةالدزةيي، ئايدن معروف، دكتؤرة جوان، بةهجاد زَيبارى، ماجد بازرطان، حممد سعدالدين، غريب 

شكرية امساعيل(، داوا لة ئةندامان دةكةين كة ناوةكانيان دةنووسن ئةوةندة بة ثةلة نةينووسن  مصطفى،
 ...ية  تؤز جوان بينووسن، )سروود سليم، دكتؤرة ثةرى(

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 جا تؤ بَلَيي وا بة ثةلة خوَيندبَيتيانةوة و ئينجا ئيمجايان كردبَيت بةِرَيج كا  طؤران؟
 
 
 

 :حممد بةِرَيج طؤران ئازاد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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، داوا دةكةين ئاراستةى ليذنةى ( ماددة ثَيك هاتووة لة طةَل هؤيةكانى دةرضوواندن9ئةم ثِرؤذة ياساية لة )
 مةعنى بكرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بارى رى و وةبةر هَينان و ليذنةى كاروبارى دارايي و ئابووؤذة ياساية ئاراستةى ليذنةى كاروبةَلَى ئةم ثِر
 ياسايي و طشت ئةندامانى ثةرلةمان دةكرَيت.

 :حممد بةِرَيج طؤران ئازاد
 ِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.بة

( ماددة ثَيك هاتووة لة 7عَيراق، كة لة ) –ثرؤذة ياساي هةموار كردنى مووضةكان لة هةرَيمى كوردستان 
، مصطفىطةَل هؤيةكانى دةرضوواندن لة اليةن ئةم بةِرَيجانةوة واذوو كراوة )رابوون توفيق، فائق 

ةمة امني، حممود حاجي عمر، عجت صابر، سهام عبدالرمحن علي، برزؤ  يد، دارةمان دادر، شَيركؤ ح
عمر، زوَل ا حممود، علي حةمة صاحل، بَيستون فائق، ئؤميد حةمة علي، انور دادر، دكتؤرة جوان امساعيل، 
ايوب عبداهلل، حسن صاحل، عمر عينايةت، دكتؤر شَيركؤ جودت، بةهجاد دةروَيش، حاجى كاروان، دكتؤرة 

سؤران عمر، شكرية امساعيل(، داواكارم ئاراستةى ليذنةى مةعنى  ط ف،عثةرى، حسني امساعيل، جنيبة 
 بكرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةم ثِرؤذة ياسايةو ئاراستةى ليذنةى كارو بارى دارايي و ئابوورى و وةبةر هَينان و ليذنةى ياسايي 
 ثةرلةمان و طشت ئةندامانى ثةرلةمان دةكرَيت.

 :حممد ج طؤران ئازادبةِرَي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

(ى وةبةر هَينان لة 2006(ى ساَلى )4ثِرؤذة ياساي هةموار كردنى ثِرؤذةى هةموار كردنى ياساي ذمارة )
عَيراق، ماددة و هؤيةكانى ثَيويستى ديارى نةكراوة ئةم ثِرؤذة ياساية لة اليةن ئةم  –هةرَيمى كوردستان 

، حسني امساعيل، هةورامان حةمة شريحم، سؤران عط فكراوة )شكرية امساعيل، جنيبة بةِرَيجانةوة واذوو 
عمر، فخرالدين دادر، دكتؤر شوان دةالدزةيي، علي هالؤ، ئؤمَيد عبداالرمحن، ئاواز محيد، ئايدن معروف، 

 حممد سعدالدين، كمال يلدا، دارةمان دادر، عادل عجيج(.
 ةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ث

ئةم ثِرؤذة ياسايةو ئاراستةى ليذنةى كارو بارى دارايي و ئابوورى و وةبةر هَينان و ليذنةى ياسايي 
 ثةرلةمان و طشت ئةندامانى ثةرلةمان دةكرَيت.

 
 :حممد بةِرَيج طؤران ئازاد

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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تووة لة طةَل هؤيةكانى ثَيويست لة اليةن ئةم ( بةند ثَيك ها16ثِرؤذة ياساي ِرَيطرى لة زيادة ِرووى كة لة )
 مصطفى،بةِرَيجانةوة واذوو كراوة )عمر عينايةت، رابوون توفيق، بَيستون فائق، دارةمان دادر، غريب 

 دؤسكى، دكتؤر سراج، على هالؤ، شَيركؤ حةمة امني(.طاهر بةهجاد زَيبارى بَيطةرد دَلشاد، عباس فتاح، بيار 
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد 

ئةم ثِرؤذة ياسايةو ئاراستةى ليذنةى خجمةتطوزارييةكانى شارةوانى و ليذنةى كارو بـارى ياسـايي و طشـت    
 ئةندامانى ثةرلةمان دةكرَيت، كا  علي نودتةى نيجاميت هةبوو؟

 هالؤ:علي بةِرَيج علي 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يان ذى ددةمَى ئيمـجا كرنـا ثـِرؤذة ياسـايا و ثـِرؤذة بِريارانـدا هنـدة          طةلة  جاران دناظ هؤ  ثةرلةمانى دا
ئةندام ثةرلةمان ناظَى عةشريةتا خوة دنظَيسن، لطؤِر دةستوور و ياسايا مةدةنى يا عَيرادَى و لطؤِر ئةو بةَلطة 

وة بوونَى دكةين نامَيت مة هةين ناظَى سيانى دَيت نظَيسني، واتة كارةكَى نة ياسايية، دوو ئةم بةحسَى نةتة
عةشريةت طةرى و دةبيلة طةرى و ناوضة طةرى ضوو جهة  دثرؤسَيسا نةتةوة بـوون و سـةر وة بـوونَى دا    
نينــة، هةروةســا ئــةم ئيــديعايا دميوكراســي بوونــا جظــاكى دكــةين ديســان عةشــريةت طــةرى لطــةل بنــةماَيت   

دستانَى دظَى ثرسَيدا ثيشةني بـت ئَيـدى   دميوكراسي ناطوجنن، ذبةر هندَى ئةز ثَيشنيار دكم ثةرلةمانَى كور
 كةس ناظَى عةشريةت و دةبيلَى بكار نةئينت، ناظَى سيانى بت و، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس، ثَيشنيارةكةت زؤر دورستة تةنيا لةو كاتانـة دةتوانرَيـت لةدـةب بنووسـرَيت كـة لـة ناسـنامةى        
تيدا هاتبَيت و ئةطةر نا لة ِرووة سياسييةكةشي ئةوةى كة جةنابت باسي دةكةى زؤر راستة لة بارى كةسَيية

 ِرووى ناسنامة و ئةوانةوة، بةَلَى كا  عمر نودتةى نيجاميت هةية؟
 :حةمة بةِرَيج عمر عينايةت

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
(ى 4را، ثِرؤذة ياساي هةموارى ياسـاي ذمـارة )  دوو ثِرؤذة ياسا لَيرة خوَينرايةوة، خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ ك

(ى وةبةر هَينان لة طـةَل ثـِرؤذة ياسـاي ِرَيطـرى لـة زيـادة رةوى، مـن بـةو بؤنـةى كـة كوردسـتان            2006ساَلى )
ئَيستا زيـادة رةوى تَيـدا لـة حاَلةتـةوة بـؤ تـة ديـاردة و وةزعـى كوردسـتان لـة نـاو شـارةكاندا و لـة دةرةوةى              

نطاكان، هــةموو شــوَينة طشــتييةكان، هــةموو مــاَل و مــؤلكى دةوَلــةت شــوورا كــراوة  شــارةكاندا هــةموو ســةيرا
زةوييةكان نةماوة، ئةطةر بةم شَيوةية بِروات زيادة رةوى لة كوردستاندا وةكو شَيرثةجنةى لَيهاتووة هـةموو  

ا وةبـةر  جةستةى كوردستان دةخوات، بؤية من داوا دةكةم مةسةلةى وةبةر هَينانيش زؤر طرينطة كـة ئَيسـت  
هَينان لة كوردستان لة دةيرانداية بؤية من داوا دةكةم ئةم دوو ثِرؤذةيـة ِرةوشـي ثةلـة كـردن يـان سـي ةى       

 ئيستيعجالي ثَيبدرَيت لة طةَل ِرَيجم بؤ بةِرَيجتان و بؤ هةموو ئةندامانى ثةرلةمان.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 مييةكان وةر بطرين، بةِريج دكتؤر ابراهيم نودتةى نيجاميت هةية؟بةَلَى، سوثاس، با نودتة نيجا
 بةِرَيج د.ابراهيم امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةز دطةل ثَيشنيارا بةِرَيج )على هالؤ( بةو شَيوةية نينم، هةر كةسةكَى ناظَى وى ضـاوا هاتييـة نياسـني دنـاظ     

يية بَيتـة نظَيسـني و بةرامبـةرى وَي ذى نـاظَى ثـَي هاتييـة       كؤمةَلطةهي دا، بةس دِرةمسياتادا ناظَى رةمسى ض
نياسني بَيتة خواندن دناظ هؤ  ثةرلةماني ذى دا كا تؤ برـى نـاظ بـةر نياسـي دنـاظ كؤمةَلطـةهَى خـؤدا بـوى         

 ناظى بَيتة ناظكرن تشتةكَى طةلة  ئاسايية، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ِرَيج مامؤستا غريب، فةرموو.باشة، سوثاس، بة
 :مصطفى بةِرَيج غريب

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
دوو دسةم هةية زؤر بة خَيرا، يةكةم: بةتةواوةتى ثشتيوانى ِراى كا  )عمر عينايـةت( دةكـةم بـؤ سـي ةتى     

ليذنـةى  ئيستيعجال بؤ ئةو ثـِرؤذة ياسـايانة، دووةمـيش ئـةو ثـِرؤذةى كـة ئَيسـتا خوَينرايـةوة زيـادة ِرةوى،          
 كشتؤكاَل زؤر ثةيوةنديدارة ثَيي داوا دةكةم ئةطةر جةنابيشتان ثَيتان باو بَيت ئاراستةى ليذنةكة بكرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تَي ئةِروانني ئةطـةر ئـةو كاتـة ثةيوةنـدى هـةبوو بةسةرضـاو، خـؤى كَيشـة لـة ثَيـدانى سـي ةى ئيسـتيعجال             
ة ياساي تريش سي ةى ئيستيعجاملان ثَيـداوة بةداخـةوة لـة كـاتى خؤيـدا نـة هاتووتـةوة نـاو         ئةوةية لة ثِرؤذ

 هؤَلى ثةرلةمان، بة م ئةندامانى ثةرلةمان يةكالكةرةوة دةبن لةم بابةتة، خاتوو شكرية شَيخانى، فةرموو.
 بةِرَيج شكرية امساعيل:

 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
)عمــر عينايــةت( دةكــةم، ئــةم دوو ثــِرؤذة ياســاية زةرورييــة ســي ةتى  منــيش ثاَلثشــيت بؤضــوونةكةى كــا  

 ئيستيعجاليان ثَيبدرَيت، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةِرَيج دكتؤر فرست، فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيج د.فرست صؤيف:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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و ثةيِرةوى زؤر لـة و تامنـان بـيين ئةطـةر وةكـو خـاَلَيكى ثـةيِرةوى لـَيم         بة ثَيي ئةوةى كة لة ماوةى ِرابردو
وةربطرى ، يةعنى نةمان بيين كة ثِرؤذة ياسا بةبَى ئـةوةى بـة فلتةرَيكـدا بـِروات يةكسـةر بَيتـة نـاو هـؤَلى         

لـة  ثةرلةمان، بة موتلةدى ئةو دسةية دةكةم لة هةموو شوَينةكان فلتـةرَيك هةيـة سـةالمةتى ئـةو ثـِرؤذةي      
ِرووى ياساييةوة ساغ دةكاتةوة، ئينجا دةهَينَيتة ناو هؤَلى ثةرلةمان، با منوونةيـة  بدةمـة جـةنابت لـةوةى     
كة خوَينرايةوة سةبارةت بة مووضة كة لـة سـوَليب ئيشـي حكومـةت، ئةطـةر لـة هـي  شـتَيك ثةرلـةمان ِراى          

ة بري نةضَيت كاتَيك كة ثِرؤذةيـة   حكومةت وةرنةطرَيت دةبَيت لةم مةسةلةية وةرى بطرَى، بة م ئةوةت ل
لة ناو هؤَلى ثةرلةمان خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ كرا دَلنيا بة هةموو ئةندامانى ثةرلةمان لة دةرةوةى هـؤَل  

( هةزار دينار كةى دةبَيتة ئةوة، بؤيـة بـة تةسـةورى مـن     500تةلةفؤنيان بؤ دَيت، كةى مووضةكةم دةبَيتة )
ئةوةى ثَيشوةختة و بةشـَيكيش مـن دةيسـةملَينم كـة تـةعاروز دةكـات لـة طـةَل         فِرَيدانى هةموو شتَيك بةبَى 

كؤمةَلَيك دانوونى كار ثَيكـراو لـة هـةرَيمى كوردسـتان لـةوةى كـة ئَيسـتا ثَيشـكةو كـرا، بؤيـة مـن ثَيشـنيار             
 دةكةم تا ثةيِرةوى ناو خؤ تةعديل دةكةين فلتةرَيك دابنـَيني ضـونكة بـار دورسـيية بـؤ هـةموو ئةنـدامانى       

ثةرلةمان هةموو ماددةية  كة دَيتة ناو هؤَلى ثةرلةمان دواتر ئَيمة دةبَيت هةر جـةوابي خـةَلك بدةينـةوة    
ــة  ــونكة ئ ــةى دةروات؟ ض ــةن  ك ــةم ه ــةوةى يةك ــت خوَيدن ــة    و نازانَي ــة هات ــت ك ــةو وا دةزانَي ــة، ئ طاوى يةكةم

ايةتى ثةرلـةمان لـة طـةَل    خوَيندنةوةى يةكـةم ئـيرت دةبَيـت بـِروات، بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم دةسـتةى سـةرؤك         
ليذنةى ياسايي ئةو فلتةرة بَيـت تـا وةكـو ثـةيِرةوى نـاو خـؤ دةهَيـنني، ضـونكة بةراسـيت ئَيمـة تووشـي بـار             

( ثــِرؤذة ياســا خوَيندنــةوةى بــؤ كــراوة و هةمووشــي دةِروا و خــةَلك 100طرانييــةكى زؤر بووينــة زيــاتر لــة )
َي ئةوةى ِرةضـاوى سـةالمةتى لـة ِرووى دانونييـةوة بكرَيـت      ضاوةِروانة وةكو ئةوةيةكى لَيهاتووة، يةعنى بةب

 دَيتة ناو هؤَلى ثةرلةمان.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سـتا  بةَلَى، زؤر سوثاس بؤ بةِرَيجت تَيبينييةكةت دروستة، بة م بة ثَيي ثةيِرةوى ناو خـؤى ثةرلـةمان تـا ئيَ   
ئـةم بـار طرانييـةو ئةنـدامانى ثةرلـةمان خؤيـان دروسـتيان كـردووة         راسـيت  ئةم فلتةرة بـوونى نييـة و، بة  

لةسةر خؤيان، بة طؤترة ثِرؤذة ياسا ثَيشكةو بة ثةرلةمانى كوردسـتان و سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان دةكرَيـت     
ــة       ــةمان بـ ــةرؤكايةتى ثةرلـ ــَيش سـ ــان ثـ ــانى خؤتـ ــوة ثِرؤذةكـ ــةمان ئَيـ ــدامانى ثةرلـ ــان ئةنـ ــؤ زانياريتـ و، بـ

دةن، دوَييَن دوو ثِرؤذة هاتووتة بـةر دةسـيت ئَيمـة بانطهَيشـت كردنـى وةزيـر و بانطهَيشـت        ِراطةياندنةكان دة
كردنى كةسـانى ثسـثؤِرلة وةزارةتـةكانى تـر، رؤذى ثَيـنج شـةمة لـة كـة ناَلـةكانى ِراطةيانـدن بـآلو بووتـةوة             

ثَينج شةمة لة كةناَلةكانى تاراي دوَييَن لةسةرة، يةعنى دوَييَن لة اليةن ليذنةكانةوة نَيردراوة بة م رؤذى 
ِراطةياندن بآلو كراوةتةوة، ئَيوة ثـَيش ئـةوةى ثِرؤذةكانتـان ئاراسـتةى سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان بكـةن ثـَيش         
ــار          ــة ب ــة دةكةن ــةوة و، ئةم ــآلو دةكةن ــدا ب ــة ِراطةياندنةكان ــةوة دةِرؤن ل ــؤَلى ثةرلةمان ــاو ه ــة ن ــةوةى بَيت ئ

ــةما   ــةرؤكايةتى ثةرل ــةر س ــةكى طــةورة لةس ــةمامنان   طرانيي ــةرؤكايةتى ثةرل ــة س ــكةو ب ــان ثَيش ن ثِرؤذةكامن
كردووة و بة م سةرؤكايةتى ثةرلةمان ناااتة بةرنامةى كارةوة، ئَيمة بة ثَيي ثةيِرةوى ناو خـؤ مـولجةمني   
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( ئةندام ثةرلةمان واذووى لةسةر ثِرؤذة ياسـاية  كـرد دةبَيـت خوَيندنـةوةى     10سةرؤكايةتى ثةرلةمان كة )
َيــت و دوايــي ئيحالــةى ليذنــةكانى مــةعنى بكرَيــت و دوا ِرةئيــي حكومةتيشــي لةســةر وةر  يةكــةمى بــؤ بكر

بطريَيت، بة م منيش لة طـةَل ئـةوةم كـة ئَيمـةو لـة دةسـتةى سـةرؤكايةتى لـة طـةَل ئـةوة دايـن كـة فلتـةر              
ــةم     ــت و، داواتــان َو دةك ــةدديهي زياتريــان َو بكرَي ــاكان ت ــِرؤذة ياس ــة و ث ــؤ ئــةم بابةتان ــةبَيت ب ــةِرَيجان  ه ب

ئةندامانى ثةرلةمان ئةو واذوويةى دةِرواتة سـةر هـةر ثـِرؤذة ياسـاية  بةرثرسـياريةتى ئَيوةيـة ئةمانـةتى        
ئَيوةيـة، ثـِرؤذة ياسـا لـةم ثةرلةمانـةدا ثَيشـكةو كــراوة راسـتةو خـؤ ثـِرؤذة ياسـاكة لـة سـوريا وةرطــرياوة و             

مان واذوويـان بـؤ كـؤ كردووتـةوة، لـة ثـِرؤذة       هَينراوة و ثَيشـكةو كـراوة ذمـارةى ياسـايي ئةنـدامانى ثةرلـة      
ياساكةدا ناوى وةزارةتى دارايي و كارو بارى ئابوورى هةرَيمى كوردستان بة وةزارةتـى ئيهتيسـاد و تيجـارةت    
هاتووة، وةزارةتى ئيهتيساد و تيجارةت كة ئةسَلةن لة هةرَيمى كوردستان بوونى نيية، ئَيوة واذوو دةكـةن و  

ةتى ثةرلةمان ثِرؤذة ياساي وا هةبووة خؤتان دةزانن خوَيندنةوةى بؤ كراوة ئةندامانى دةيهَينن بؤ سةرؤكاي
ثةرلةمان واذوويان لةسةرى كردووة، فةزاحةتى دروست كردووة لة كةناَلةكانى ِراطةياندندا، نامةوَيت ئَيستا 

عـديلي ثـِرؤذة   بِرؤمـة سـةر ئـةو ثرسـةية ضـي بـؤ دوايـي ناضـار ئةوانـةى كـة واذوويـان كـردووة هـاتوون تة             
ياساكةيان كردووة، بؤية كة واذوو لةسةر هةر ثِرؤذة ياسـاية  دةكـةن بـة ثةلـة نـاوى خؤتـان نـة نووسـن و         
زؤربةى كات لةبِرى يةكرت ناوى يةكرت دةنووسن و واذوو دةكةن ئةوةتا ليذنةى ياسايي ئَيستا ئةركَيكى طران 

ي ثـِرؤذة ياسـاكان  وَيننـةوة ئةمـة ثِرؤسـةى ياسـا       كةوتووتة سةريان ناوةكان دة خوَيننةوة، بؤية بة دةديه
دانــان لــة ثةرلــةمانى كوردســتان كــة مةســئولييةتي ئَيمةيــة ناكرَيــت هــةروا لــةِرَيوة هــةر ثــِرؤذة ياســاية     
ئةنــدامَيكى ثةرلــةمان بــةدَلى بــوو يــان رَيكخراوَيــك بــةدَلى بــوو يــان ضــةند كةســَيك بــةدَلى بــوو يةكســةر    

اذووى بؤ كؤبكةنةوة و بيهَينن ثَيشكةشي دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بكـةن،  ئةندامانى ثةرلةمان بَين و
دةبَيت ئَيوة كة ئةندامى ثةرلةمانن ثلةكانى ئَيوة لة ثلةى وةزير طةورةترة، بـةِرَيجان ئةنـدامانى ثةرلـةمان    

كـة ثةرلـةمان    ثلةى ئَيوة لة ثلةى وةزير طةورةترة دةبَيت خؤتان فلتةر بن بؤ ثِرؤذة ياساكان ثـَيش ئـةوةى  
فلتةر بَيت خؤتان فلتةر بن بجانن بةرذةوةندى كؤمةَلطا لة كوَيية و دؤخى ئَيسـتاي هـةرَيمى كوردسـتان لـة     
ــى          ــةر كردن ــتان و ضارةس ــةرَيمى كوردس ــى ه ــارو دؤخ ــتنى ب ــؤ ثَيشخس ــةين ب ــي بك ــوانني ض ــة و دةت كوَيداي

دةطرَيت، ثةيوةنديـدارة بـة ثةيوةنـدى    تةنطذةكان، نامةوَيت زؤر لةسةر ئةم بابةتـة بـِرؤم، ضـونكة زؤر هةلَـ    
نَيوان فراكسيؤنةكان و هةر فراكسيؤنةو شتَيك ثَيشكةو دةكات و ئةويرتى بةدوايـةوة دةبـَى و تةنانـةت لـة     
ناو فراكسيؤنةكانيش، ئةم ئةندام ثةرلةمانة ثِرؤذةية  تةدديم دةكا و ئةويرت لةبةرامبةرى ثِرؤذةيةكى تر 

 ر عجت فةرموو.ثَيشكةو دةكات، بةِرَيج دكتؤ
 
 
 :امساعيل عجت صابر. بةِرَيج د

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ثشــتيوانى لــة ِرايةكــةى دكتــؤر )فرســت( دةكــةم، بــة منوونةيــةكى زةق ثشــتيوانيةكة دةر دةبــِرم لــة رؤذى    
( 27/11/2014(ى وةبـةرهَينان لـة )  2006(ى ساَلى )4( هةموارى يةكةم ثَيشكةو كرا بؤ ياساي ذمارة )8/5/2014)

( و ئـةمِرؤو  2006(ى سـاَلى ) 4بة هةمان ناو نيشان هةموارَيكى تر ثَيشكةو كراوة بؤ ثِرؤذة ياسـاي ذمـارة )  
(، ئةمــة كــة 2006(ى ســاَلى )4جــارَيكى تــر ثــِرؤذة ياســاية  ثَيشــكةو دةكرَيــت بــؤ هــةموارى ياســاي ذمــارة )

بؤ سةرؤكايةتى بنَيـرين خوَيندنـةوةى   ئاراستةى ليذنةى ئَيمة كراوة راثؤربان ئامادة كرد ئةوةندةى مابوو 
يةكةم جارَيكى ديكة بؤ ثِرؤذةيةكى تـر كـرا بـؤ هـةمان مةبةسـت، بةراسـيت كـارى ليذنـةكان دـورس دةكـات           

( مـاني زيـاترة ئـةو ثـِرؤذة ياسـاية الي ئَيمةيـة راثؤربـان ئامـادة كـردووة          11ئةطةر بةروار لَيـك بدةينـةوة )  
ياسايةكى تر بةهةند وةربطرين، ثشتيوانيش لة ِرايةكةى كا  )عمـر(   ئةمِرؤو جارَيكى ديكة دةبَيت ثِرؤذة

دةكةم، ياساي وةبةر هَينان سي ةي ئيستيعجال ثَيبدرَيت دةتوانني بة سةدان مليؤن دؤالر داهاتى ئةم و تـة  
 زياد بكةين لةماوةى ساَليكدا، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاية نودتةى نيجامى و ِرايةكانتان كورت بكةنةوة، مامؤستا عبدالرمحن فةرموو.زؤر سوثاس، ت
 بةِرَيج عبدالرمحن علي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثشتيوانى ِرايةكـةى كـا  )عمـر( دةكـةم و، بـؤ مامؤسـتاو مـةال )غريـب( تةئكيـد لـةوة دةكةمـةوة كـة ئـةو              

تؤكاَلةوة هةيـة، ضـونكة زؤرتـرين تـةجاوزةكان لةسـةر      ثِرؤذةى زيادةِرةويية زؤر ثةيوةندى بـة ليذنـةى كشـ   
زةويية كشتؤكاَلييةكانى هةرَيمى كوردستان بووة و ليذنةيـةكى بـا ى حكـومى دروسـت بـووة بـؤ مةسـةلةى        
تةجاوزات، بؤية ئيستيعجالدان بةم ثِرؤذة ياساية دةبَيتة هاوكارَيكى بـاو بـؤ ئـةو ليذنةيـةى كـة لـة اليـةن        

 ة، سوثاس.حكومةتةوة تةشكيل كراو
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةِرَيج كا  دارةمان فةرموو.
 :فتاح بةِرَيج دارةمان دادر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
منيش بة هةمان شَيوة ثشتيوانى لة ِرايةكـةى كـا  )عمـر عينايـةت( دةكـةم، بةراسـيت ئَيسـتا زيـادةرةوى و         

لةســةر زةوى كشــتؤكاَلى نييــة  بــةَلكو زؤربــةى زؤرى ئــةو زةويانــةى كــة مــؤلكى          تــةجاوز كــردن تــةنيا  
شارةوانيشن ئَيستا تةجاوزى دةكرَيتة سةر و، دوو جار بةرةمسى ثرسـيارمان ئاراسـتةى سـةرؤكى حكومـةتى     

ا بةسةر ( بِريارياند2011هةرَيمى كوردستامنان كردووة تا وةكو ئَيستا وة مى نةداوةتةوة كة خؤيان لة ساَلى )
ئةم مةسةلةيةوة و، خاَلى دووةميش ثشتيوانى لة ِرايةكةى دكتؤر )فرست صـؤيف( دةكـةم، بـة هـةمان شـَيوة      
شيكردنةوةكةى بةِرَيجيشتان لةسةر ثَيشكةو كردنى شَيوازى ياساكان بة هـةمان شـَيوة ثشـتيوانى لَيدةكـةم،     

 سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 اس، بةِرَيج كا  بةهجاد فةرموو.باشة، سوث
 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةز ذى ثشتطرييا كا  )عمر عينايةت(ى دكةم، لسةر هـةردوو ثـِرؤذا ثـِرؤذة ياسـايا وةبـةر هَينـانَي و ياسـايا        

ا عةشريةتَى ئةز ثشـتةظانيا  ِرَيطَيري كردن لة زيادة رةوى ئةظة خاَلة ، خا  دووَى: بِراسيت مةسةال ناظ ئينان
دكتؤر )ابراهيم مسؤ(ى دكةم بؤ ناساندنَى ية نة بؤ دةمارطرييا عةشـريةتطةريَي يـة، ضـونكة خـودايَي مـةزن      
ددورئانا كةريم دا كةرةم دكةت و دبَيذيت ]وجعلناكم شعوبا ودبائل لتعارفوا[، نةبوو دةمارطريييـة بـةَلكو   

 بؤ ناساندنَي ية، زؤر سوثاس.
 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج 

كا  بةهجاد ئةطةر لة ناسنامةى بارى كةسَييةتيت دا نةهاتبَيت دروست نيية لة ِرووى ياساييةوة، دةبَيت لة 
دواى ناوى سيانييةوة بنووسرَيت، يةعنى دروست نيية تؤ ناوى خؤت بنووسي لةسةر ثِرؤذة ياساية  نـاوى  

 كا  عادل فةرموو. سَييانى خؤت نة نووسي، بةِرَيج
 بةِرَيج عادل عجيج:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لةبةر ئةوةى و تةكةمان بة دةيرانَيكى دارايي دا تَيدةثـةِرَي و خـةَلكيش و هـةموومان دةزانـني بـة بؤنـةى       
نةهاتين مووضةوة ئَيستا وةزعي دارايي خةَلك زؤر خراثة، بةراسيت ويستم سي ةى ئيسـتيعجال بـدرَيت بـة    

ي هةموار كردنى مووضة بؤ تةعديل كردنى مووضة، بة م ِرايةكةى دكتؤر )فرست( واى لَيكردم كة واز ياسا
 لةوة بَينم، ثشتطريى لة دكتؤر )فرست( و كا  )عمر عينايةت( بكةم، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةِرَيج كا  ساالر فةرموو.
 حممود:بةِرَيج ساالر 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لةراستيدا من ية  دوو تَيبينيم هةبوو، ئَيمة لة ثةرلةمانى كوردستان بة ثَيـي ثـةيِرةوى نـاو خـؤ ئيـدارةى      
كارى ثةرلةمانى هةموو موئةسةسةى ثةرلةمان بةِرَيوة دةبرَيت و، هيوادارم هةموو ئةو ِرَيـو شـوَينانةى كـة    

ِرةضاو بكرَيت، ئـةوةى ثةيوةنـدى بـة نووسـيين راثـؤرت بـؤ ثـِرؤذة ياسـاكان         لة ثةيِرةودا هاتووة وةكو خؤى 
هةية يان سي ةى ئيستيعجال هةية راسـتة بـة ثَيـي ثـةيِرةو دةكرَيـت، بـة م ئةطـةر لـةكاتى ئاسـايي خؤيـدا           

( رؤذدا 15ليذنةكان بة ثَيي ثةيِرةو مامةَلة لة طةَل ثِرؤذة ياساكاندا بكةن يان ثـِرؤذة بِريارةكـان لـة مـاوةى )    
دةبَيت راثؤرت ئامادة بكرَيت و بطاتة سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان و، دةتوانَيـت كـارى لةسـةر بكـات ئةمـة خـاَلى         

 يةكةم.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ( رؤذدا.10( رؤذ، لةماوةى )10)
 بةِرَيج ساالر حممود:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ى بة ثَيشكةو كردنـى ثـِرؤذة ياسـا و ثـِرؤذة بِريـارةوة هةيـة بـةِرَيج سـةرؤكى         خاَلى دووةم: ئةوةى ثةيوةند

ثةرلةمان: بة ثَيي ثةيِرةو ثةرلةمانتاران مافيان هةية ثَيشكةشي بكةن، بة م سةرؤكايةتى ثةرلةمان لةوَيدا 
ــةرؤك       ــيت؟، ئــةوة س ــةر دةس ــك دَيتــة ب ــِرؤذة بِريارَي ــان ث ــاية  ي ــِرؤذة ياس ــك كــة ث ــيية كاتَي ــةركى ض ايةتى ئ

ثةرلةمانى كوردستانة ثَيويستة فلتةرى ياسايي هةبَيت كة ئةو ثِرؤذانةى لة ِرابردوودا كـراون بـة ياسـا يـان     
بوون بة بِريار نةااتةوة بةرنامةى كار و خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ نةكات يان لـة طـةَل مـةبادئي دةسـتوور     

انَيـت نةااتـةوة بةرنامـةى كـارةوة، بؤيـة بـة       يان هةندَيك مةدايس لة طـةَل كؤمـةَلطا يـة  ناطرَيتـةوة دةتو    
ديدي من ئةوةى جةنابتان عةرزتان كرد من ِرَيجى زؤرم بؤت هةية، بة م تةعميم كردنى هةنـدَيك دسـةي   
زبر يان الدان و سةرثَيري كردنى ياسايي لة اليةن ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيمواية كارَيكة لـة جَيـي خؤيـدا    

ةمان، جـةنابت ئيـدارةى ثةرلـةمان و بةرثرسـيارييةتى هـةموومان هةَلـدةطرى،       نيية جةنابي سةرؤكى ثةرلـ 
تةعميم كردنى ئةم مةسةالنة بؤ هةموو ئةندامانى ثةرلةمان لة ديدطاي ثةرلةمانتارَيك يان دووان كـارَيكى  

َيـت،  باو نيية و ئةوة ئـةركى جةنابتانـة و ئـةم دسـانة دةضـَيتة ثِرؤتؤكؤَلـةوة و ِرةئـي عـام طـويَي لَيـدة طر          
لةبـةر ئـةوة مـن رام وايـة ئـةم حاَلةتـة بـةم جـؤرة لـة نـاو هـؤَلي ثةرلـةمان             تةعميم نةكرَيت بـؤ هـةمووما   

مونادةشة نةكرَي، ئةطـةر بةَلطةيـةكي مـةملوس هةيـة حاَلـةتَيك هةيـة ئـةكرَي راسـتةوخؤ لةطـةَل ئةنـدامي           
تــةوة لــة هةيبــةتي كــاري ثةرلــةمان، يــان ليذنــةي مــةعين كــار بكــرَي بــؤ ئــةوةي ئةمــة بــة جؤرَيــك نةكةوَي

 سوثاس.  ثةرلةماني و شةئين ثةرلةمانتاري  بدا، ئةمةو بة ثَيي ثةيِرةو موعالةجة كراوةلة راستيدا،
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

من مةبةستم تةعميم نةبووة، ئةطةر ئةمة وا خوَيندراوةتةوة داواي لَيبوردن دةكـةم راسـتة ئةنـدامان مـايف     
يانة بةشيًََكيش ثرؤذة ياساكانيش كة ثَيشكةو كراوة لة جَيي خؤي بووة، بةَلام بة ثَيي ثةيرةو مـاددةي  خؤ

( ئةَلَي ئةو ثرؤذة بِريارانةي دةطةنة 71( ئةَلَي بِرطةي دوو لة ماددةي )71(، ئةطةر بيخوَينينةوة ماددةي )71)
اني ثةرلةمانـدا دابـةو دةكـرَين و لـة يةكـةم      ثةرلةمان، لةطةَل ليسيت هؤية ثَيويست كارةكان بةسةر ئةندام

دانيش] ثوختةكةي دةخوَيندرَيتةوة، يةعين هي   سةراحيةتَيكي دةستةي سةرؤكايةتي نةكردووة، تةبعةن 
مةسةلةي ياسايي بووني ثرؤذةكان و دةستوري بووني ثرؤذةكانيش بة ليذنـةي ياسـايي سـثَيردران، ليذنـةي     

( ليذنـةي ياسـايي لـةوة ئةكؤَلَيتـةوة، ئايـا      72يِرةوي نـاوخؤ لـة مـاددةي )   ياساي لة راثؤرتي خؤي بة ثَيـي ثـة  
 ثرؤذةكان ياسايني يان دةستوورين؟، يان ثَيشرت ياساي بؤ دةرضووة يان نا؟.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ئومَيد فةرموو.
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 بةرَيج ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ونكردنةوةكةي جةنابت راسيت زؤري تَيدا بـوو، بـةَلام ئـةو طـرجري كردنـةي بةراسـيت جَيطـاي هةَلوةسـتة         رو
ــاكرَي        ــازانن، ن ــياتي واذوو ن ــةن بةرثرس ــة  واذوو دةك ــةموو ثرؤذةي ــة ه ــةرَيجَيك ل ــةند ب ــة ض ــةر كردن لةس

هةموومان بة ية  هةموومان  رَيينة ية  خانة بةرثرسياتي واذوو كردن لةسةر ثرؤذةية  مةسئوليةتة، 
شَيواز سةير بكرَيني خةَلكي كوردستان ئةطةر ئةو روونكردنةوةي جةنابت ببييَن دةبَي لة نوَينةرةكاني زؤر 
بَي ئومَيد بَيت، كة ئـةلحم و بـَي ي كـاري ثةرلـةماني لـة سـةرةتاي كـاري ثةرلـةمانتاري بريتيـة لـة تةدـديم            

كَي جَيبةجَيي دةكا؟ كَي ياساكةي دةردةكا؟ واتـة بـةو    كردني ثرؤذةية ، شَيوازةكةي نةزاني] ئةو ثرؤذةية
روونكردنةوةي جةنابت دةبَي خةَلك ئَيستا لة هـةموومان نائومَيـد بـَي كـة نوَينـةرةكانيان نـازانن كارةكـاني        
خؤيان بكةن، دوو: نازامن ضةند ثةيِرةو رَيطا دةدا، ئةطةر ثةيِرةو رَيطا دةدا من داواكارم ئةو روونكردنةوةي 

بت لة ثِرؤتؤكؤَل بسرَيتةوة، بةرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان با بة ديهةتـةوة طـوَيي ثـَي بـدةن ئايـا ئـةوة       جةنا
دةضَيتة ض خانةية ؟ ئَيمة ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان كـارة سـةرةتايةكاني خؤمـان نـةتوانني بكـةين،      

رَيك نـةخرابَي]، بـةَلام تـا ِرَيـك      بؤية بةرثرسارَييت ئَيوةشة لة دةستةي سةرؤكايةتي، ئةطةر بة ثةيِرةويش
دةخرَي] ثشتيواني لة ثَيشنيارةكةي بةرَيج د. فرسةت دةكةين كة ئةو كارة، ئةو فلتةرة بـةو شـَيوازة بـَي]    

 تا ثةيِرةوةي نوَي هةموار دةكرَي]، كارةكاني تةواو دةبَي ، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

ة هي  دسةيةكمان كردبَي الدان بووبَي لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلـةمان تةعميميشـمان نـةكردووة،    ثَيم وانيي
راستة بامسان لةو بارودؤخة كردووة كة لة ثةرلةماني كوردسـتاندا هةيـة، بـةَلام وةكـو روونكردنـةوةمان دا،      

 كةن.ئةنداماني ثةرلةماني تريش هةن كة بة مةسئوليةتةوة مامةَلة لةطةَل ئةم ثرسة دة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 خاتوو سهام فةرموو.
 بةرَيج سهام عمر :

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بة هةمان شَيوة ثشتطرييا رةئيا كا  عمر عينايةت دكةم بؤ ثَيدانـة سـي ةت ئيسـتعجال بـؤ هـةردوو ثـرؤذة       

 ياسا، سوثاس.
 ن: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةما

 كا  انوةر فةرموو.
 

 ر دادر :بةرَيج انو
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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منيش ثشتيواني لة دسةكاني كا  عمر عينايةت دةكةم بؤ ثرؤذة ياساي رَيطـري لـة زيـادة رؤيـي،  بـؤ ثةلـة       
كردني ، ضونكة ئَيمة دةبينني لة زؤربةي شارو شارؤضكةكان لة هةرَيمي كوردستان مةسـةلةي زيـادة رؤيـي    

ر موَلكي طشيت ض ئةوةي شارةواني ض لؤ دةرةوةي شارةوانية بةراسيت لة ذَير مةترسـي داطريكردنـداين،   لةسة
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 كا  عمر فةرموو.
 باوةمري)د. شوان دةَلادزةيي(: مصطفىبةرَيجعمر 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ةن ثةرلةمانتارانةوة كؤمةَلَيك مةلـةف بـة نـاوي كـة ثَيـي دةَلـَين طةنـدةَلي ئاشـكرا         لة ماوةي رابردوودا لةالي

كــرا، هــةر لــةوةي لــةو ســةرفياتة زؤرةي كــة لــة مؤنــةمَينيت ســاَليادي هةَلةةــة دةكرَيــت، ثَيــنج مليارةكــةي 
 وةزارةتي كاوباري كؤمةَلايةتي سةرداني بن ديوار.  

 : ةمانبةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرل

ثةيوةنـدي بـة ثــةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلةمانـةوة نييــة، ثةيوةنـدي بـة بةرنامــةي كـاري ئـةمرؤوة نييــة، زؤر         
 سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كا  ابو بكر فةرموو.

 بةرَيج ابوبكر عمر عبداللة )هةَلةدني(: 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كا  عةلي هاَلؤدام، بةَلام بةشـي دووةمـي كـة عةشـريةت و ئةوانـة ثَيرـةوانةي        من لةطةَل بةشَيكي دسةكاني
بنةماكاني دميوكراسيية، ناو هَيناني ناوضةو عةشريةت و دةظةر بؤ موعةري ي  و ناساندنة، هـةموو حيجبـة   

وةكـو   سياسييةكان لة كاتي هةَلبذاردنةكانا ثةنا بؤ ديوةخان وعةشريةتةكان دةبةنـةوة لةبـةر ئـةوة، ئـةكريَ    
يةكةكي كؤمةَلطةي مةدةني موتروبةي بكةين لةو بابةتة بِروانني زؤربةي ثياوة طةورةكان و سـةرؤكةكاني،  
ئةم ووَلاتةو هةموو عةشريةت و دةظةريان نيية هي  نةنطيش نيية، لةبةر ئةوة بةشي دووةمي ثَيم وابـوو  

 زياد بوو، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةرَيج ليذنةي ياسايي بةرَيج د. ظاالو كا  طؤرانيش دسةيان هةية فةرموون.ب
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  طؤران فةرموو.
 بةرَيج طؤران ئازاد حممد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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اتةكـة الي ئَيمـة بـَي،    وةلَلاهي ئةو ثرسةي باسكرا ئَيمة وة  ليذنةي ياسايي لةوانةيـة بةشـَيكي زؤري موعان  
ــةم         ــةو ئ ــةم خول ــوو و ،ل ــولي ثَيش ــة خ ــةين، ل ــة بك ــة دوو دس ــة وة  ليذن ــةزم لَيي ــَي ح ــةت ب ــةر فورس ئةط
موشكيلةية هةبووة، بةَلام بة فيعلي طرنطة ئةنداماني ثةرلـةمان هـةموومان بـة بـَي تـةعميم كـردن ثـرؤذة        

ةرؤكايةتي ثةرلةمان، ئَيمة بة سوثاسـةوة  ياسا دةنووسني تؤزَيك وردبني ئةمة ية ، دوو! طرنطة دةستةي س
باســي ئــةوة بكــةين، لةطــةَل ليذنــةي ياســايي ثرؤذةكــاني بــؤ ئَيمــة نــارد، ســةرةتا كــة ئَيمــة ئايــا ئــةم ثــرؤذة 
خوَيندني يةكةمي بؤ بكرَي يان نا؟، بةَلام ئَيمة وةكـو ليذنـة دةرارمانـدا كـة ئَيمـة دةسـةَلاتي رةتكردنـةوةو        

بةَلام دةكرَي ثَيتان بَلَيني كة ئةم ثرؤذةية بنةماي ثرؤذة ياساي تياية ياخود نة، خوَيندني يةكةممان نيية، 
بةَلام دوا بِريار بؤ دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة، ئَيمة لةسةر ئةم هاوكارية سورين، بةَلام دوا بِريار بؤ 

هةنـدَيك لـةم ثـرؤذة    دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمانـة، لـة خـوَلي ثَيشـوو دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان        
ــانطي ئةندامــة           ــةر هةبوايــة ب ــةكي ئةطــةر لةس ــيان دةكــرد تَيبيني ــة ثةرلــةمانتاران ثَيشكةش ــايانةي ك ياس
بةرَيجةكاني دةكرد، موالحةزةكةي ثَيدةطوت ، ئةندامةكان بة سيني فراوانيةوة وةريـان دةطـرت وة ضـاكيان    

شـكيلةمان لـة ضـيية ئـةم ذمـارة زؤرةي ثـرؤذة       دةكرد، ئةطةر ئةمة بكرَي كـارَيكي باشـرتة، ضـونكة ئَيمـة مو    
ياساية كة خوَيندنةوةي يةكةمي بـؤ دةكـرَي لـة نةتيجـة مولكـة لةسـةر ثةرلـةماني كوردسـتان، ئـةم ثـرؤذة           
ياسايةي هةمواري مووضة حةفتةي رابردوو لة بةرنامةي تةلـةفجيؤني دسـةي لةسـةر دةكـرا، مـن طـوَيم لـة        

ذنةي مالي دةطوترا مونادةشـة دةكـرَي، بـةس هَيظـا خـان دةيطـوت مـن        هَيظا خان بوو وا بجامن بِرياردةري لي
شيت وام هةر نةبيستووة لةبةر ئـةوةي هـةموو ثـرؤذة ياسـاية  دةخرَيتـة بةرنامـةي كـار، بـة فيعلـي ئَيمـة           
ئةنداماني ثةرلةمان ثةيوةندميان ثَيوة دةكرَي خةوني لةسةر بنياتدةنرَي، شتَيكي ديكـة كـة تَيبـيين كرايـة     

َيك ثرؤذة ياسا خوَيندنةوةي بؤ دةكـرَي ثـرؤذة ياسـايةكي بـَي كـةم و كوِريـة ثـرؤذة ياسـايةكي زؤر         كة هةند
باشة، بةَلام لـة نةتيجـة دوو بـةياني فراكسـيؤنَيكي ديكـة يـاخود هةنـدَيك ذمـارة لـة ئةنـدام ثةرلةمانـةكان            

ةي ئةنداماني ثةرلةمان هاوشَيوةي ئةم ثرؤذةية ثرؤذةيةكي ديكةي بؤ  ثَيشكةو دةكةن، ئةوةي طرنطة ئَيم
لةم خولة بجانني بة تةوافوق و بة هاوكاري هـةموو فراكسـيؤنة  نـةبَي هـي  فراكسـيؤنة  نابَيتـة خـاوةن        
دةستكةوتي ثةسةند كردني هي  ثرؤذة ياساية ، بؤية طرنطة ئَيمة هاوكاري ية  بني، نةوة  بـة جؤرَيـك   

كـة يـةكَيك ثَيشكةشـي كـرد يـةكَيكي كـةو لةسـةري         بة هةر مةبةستَيك بَي نامةوَي ناوي بَينم ثرؤذة ياسـا 
كةَلةكة بـَي، دةكـرَي هـةموومان واذووي بكـةين ئةسـَلةن لـة نةتيجـة كـةمسان زائيـد ثـةجنا نينـة تـةوافق و             

 هاوكاري ثرؤذة ياساكان دةستكةوتي هةموو ئةندامان و ثةرلةماني كوردستانة، زؤر سوثاس.
 ان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةم

ئَيستا ثَيشنيارة  هةبوو كة دوو لةو ثرؤذة ياسايانة سي ةي ئيستعجاليان ثَي بدةين ثـرؤذة ياسـاي هـةموار    
عَيــراق ثــرؤذة ياســاي رَيطــري لــة  –( ياســاي وةبــةرهَينان لــة كوردســتان 2006كردنــي ذمــارة ضــواري ســاَلي )

(ي دةسـتةي  2006(ي سـاَلي ) 4مـارة ) زيادةرةوي كَي لةطةَل ئةوةية كة ثرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي ياسـاي ذ    
( كــةس لةطةَليــةتي، كــَي  57وةبــةرهَينان لــة كوردســتان ســي ةي ئيســتعجالي ثــَي بــدرَي؟ كــَي لةطةَليــةتي؟ )  
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( كةس دذيةتي، كةواتة ثةسةند كرا، ثرؤذة ياساي دووةم ثرؤذة ياساي رَيطري لة زيادةرةوي كَي 2دذيةتي؟ )
( 1( كةس لةطةَليةتي، كـَي دذيـةتي؟ )  65 ةي ئيستعجالي ثَي بدرَي؟ )لةطةَل ئةوةية كة ئةو ثرؤذة ياساية سي

كةس دذيةتي، كةواتة ثةسةند كرا، باشة سوثاس بؤ ليذنةي ياسايي ، ئَيستا ئةضينة سـةر. كـا  د. ابـراهيم    
 فةرموو.

 بةرَيج د. ابراهيم امحد مسؤ:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةحس كري ئو جةنابَيتـة ذى تةعهيبـةكي سـةر ئاخ تنَيـت وى     ل جؤرةي وان ئاخ تنَيت بةرَيج كا  ساالر 
( رؤذ  ـؤ سـي ةتة ئيسـتعجالية،    10( رؤذ، ئـةز د بَيـذم )  10( رؤذ جةنابَيتـة طـؤتي )  15داين كا  ساالر طؤتي )

( رؤذ بيت كيشك ظان ليذنا دَى شَيت ظان دوو 15( رؤذ )10ئةطةر تةن يج كةن، ئةطةر سي ةتا تةعجيلي نةدا )
( رؤذن  ـؤ سـي ةتا تةعجيليـة، ئةطـةر     10َى سي ةتا تةعجيلي دةتَى، ئةز ذبةر هندَى دبَيذم مـادةم ) رؤذادا ظ

 ( رؤذ بن  ؤ سي ةتا تةعجيلية. 15)
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لي ثَيـدرا  تازة دةنطي لةسةر درا بةرَيجم بةَلام ئـةبَي ئامـاذة بـةوة بـدةين كـة ئَيسـتا مـادام سـي ةي ئيسـتعجا         
ليذنةكاني ثةرلةمان مولجةم كراون كة لة ماوةي ثَينج رؤذا ِراثؤرت لةسةر ئةو ثرؤذة ياسايانة ئامادة بكةن، 
هيوادارم وا بكةن، هيوادارم وةكو ثرؤذة ياساكاني تري لَينةيَي كة تا ئَيستا ِراثـؤرتي لةسـةر حـازر نـةكراوة،     

دوو ثـرؤذة ياسـاية ئامـادة بكـرَي كـة ثـَيم وابَيـت ئـةوةي          لة ماوةيةكي كورتا بتـوانرَي راثـؤرت لةسـةر ئـةم    
وةبةرهَينان راثؤرتةكةي حازرة بةس ئةتوانرَي ئةمة ئيجافة بكرَي ئةوةي رَيطري لـة زيـادةِرةويش ليذنـةي    
كشتوكاَليشي بؤ زياد دةكةين، هيـوادارم لـة نـجيكرتين كاتـدا سـةرؤكايةتي هـةر سـَي ليذنـة بتـوانن راثـؤرتي           

ن و بيهَيننة هؤلي ثةرلةمان، ئةضينة سةر بِرطةي دووةم لة بةرنامةي كاري ئـةمرؤمان كـة   لةسةر حازربكة
عَيراق بـة   –بريتية لة ط تووطؤ كردني ثرؤذة ياساي سةندوودي داهاتي نةوت و طاز لة هةرَيمي كوردستان 

ر كـراو داوا لــة  (ي هــةموا1992( لــة ثـةيرةوي نـاوخؤي ثةرلــةمان ذمـارةكي سـاَلي )    75-74-72ثَيـي ماددةكـاني )  
ليذنةي دارايي و ليذنةي سامانة سروشتييةكان و سةرضاوة سروستييةكانيش  دةكةين بَينـة سـةر مينةسـة    

 بؤ دةست كردن بة ط توطؤ كردن لةسةر ئةو ثرؤذة ياساية، با دةست ثَيبكةين .كا  ئاري فةرموو.
 بةرَيج ئاري حممد هةرسني:

 . بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
ئاطــادار بــني بةشــَيك لــة ئةندامــة بــةرَيجةكاني ليذنــةي ثةيوةنديــدار كــة ئَيســتا لَيــرة نــني   ئةوةنــةي ئَيمــة

ئةوةنةي بجانني كة كؤبوونةوةيان هةية لةطةَل وةزيران، ئايا بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان بة باشي نـازانَي كـة   
 بة حجوري ئةوان ئةم مونادةشةية بةردةوام بَي، سوثاس.  

 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صا
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دةست ثَيدةكةين ثَيم وابَيت ماددةي يةكةم و دووةم هي  كَيشةو طرفيت لةسةر نيية، هـةوَليش ئـةدةين كـة    
دواتر دةرفةتَيك وةربطرين بؤ ئةوةي بجانني نةتيجةي ئةو دانيشتنة لة نَيوان ئةنـداماني ثةرلـةمان ليذنـة    

 ةيوةنديدار بةم ثرؤذة ياساية بة كوَي طةيشتووة؟.ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةمان لةطةَل وةزيراني ث
 خاتوو د. ظاال فةرموو. 

 بةرَيج د. ظاال فريد ابراهيم:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

دوو ثرؤذة ياسـا ثَيشـكةو كـراوة بـؤ ئـةو بابةتـة كـة تايبةتـة بـة سـةندوودي داهاتـةكاني نـةوت و طـاز لـة               
ن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةو بـة ثةرلـةماني كوردسـتان    هةرَيمي كوردستان، ثرؤذة ياسايةكيان لة الية

كراوة، ثرؤذة ياساي دووةميشيان لة اليةن ذمارة ياسايي ئةنـداماني ثةرلـةمان ثَيشـكةو كـراوة، راثـؤرتَيكي      
هاوبـةو نووسـراوة لةاليـةن ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي دارايـي و كاروبـاري ئـابووري وةبـةرهَينان، ليذنـةي            

ــازي ووزة ــةرَيجان       ثيشةس ــوةوة ب ــاي ئَي ــة رَيط ــة ل ــةين ك ــةرَيجتان دةك ــة ب ــتييةكان، داوا ل ــاوة سروش و سةرض
 ئةنداماني ثةرلةمان دةني بؤ ئةوة بدةن تا راثؤرتةكة ببَيتة ئةساس بؤ بابةتي دةنطدان لةسةرداني .

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
كة ِراثؤرتي هاوبةشي هةرسَي ليذنةي كاروباري ياسايي، ليذنـةي  باشة ئةاةينة دةنطةوة كَي لةطةَل ئةوةية 

كاروباري دارايي وةبةرهَينان، ليذنـةي سةرضـاوة سروشـتييةكان، كـة راثـؤرتَيكي هاوبةشـيان لةسـةر ياسـاكة         
( كةس لةطةَليةتي، كَي دذيـةتي؟ كـةس   68حازر كردوة، ئةوة ببَيتة بنةماي ط توطؤ كردن، كَي لةطةَليةتي؟ )

ي بَي، كةواتة ثةسةند كرا، بةخَير هاتين بةرَيجان وةزيري سامانة سروشـتييةكان، وةزيـري دارايـي،    نيية دذ
وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان ئةكةين بؤ نـاو هـؤلي ثةرلـةمان، هـةروةها بـةخَير هـاتين د. ئامـانج        

ن بة خوَيندنةوةي راثـؤرتي  سكرتَيري ئةجنومةني وةزيران ئةكةين، فةرموو بةرَيج د. ظاال تكاية دةست بكة
 هاوبةو. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموون، بةِرَيج دكتؤرة ظااَل تكاية دةست بكةن بة خوَيندنةوةي راثؤرتي هاوبةو.

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 عَيراق -بؤ/ سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان 
ت/ ِراثؤرتى هاوبةو سةبارةت بة ثرؤذة ياساى )سندوودى داهاتةكانى نةوت و طاز لة هةرَيمى بابة

 عَيراق( -كوردستان 
لَيذنةى )كاروبارى ياسايى( و )دارايى و كاروبارى ئابوورى و وةبةرهَينان( و ) ثيشةسازى و ووزةو سةرضـاوة  

(ي زايينــــى 13/1/2015رامبــــةر بــــة )ى  بــــةفرانبار(ى كــــوردى بة22سروشــــتييةكان( رؤذى )دوو شــــةممة 
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كؤبوونةوةى هاوبةشيان ئةجنامدا بؤ تاوتوَى كردنى هةردوو ثـِرؤذة ياسـاى )سـندوودى داهاتـةكانى نـةوت و      
 طاز لة هةرَيمى كوردستان(، كة لةاليةن:

ة يةكةم/ ذمارةيى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةو كراوةو خوَيندنةوةى يةكةمى لة دانيشتنى ذمار
 بؤ كراوة 7/5/2014 ( لة  ِرؤذى  ضوار شةممة بةروارى2)

لةاليــةن ســةرؤكايةتى ئةجنومــةنى وةزيرانــةوة ثَيشــكةو كــراوة ، دواى خوَيندنــةوةى يةكــةمى لــة    دووةم/
ــارة ) ــتنى ذمـ ــَى شـــةممة بـــةروارى 12دانيشـ ــراون. دواى   25/11/2014 ( لـــة ِرؤذى سـ ِرةوانـــةى لَيذنـــةكامنان كـ

 كردن، لَيذنةكان طةيشتنة ئةم ئةجنامانةى خوارةوة: ط توطؤكردن و تاوتوَى
 عَيراق -ياساى سندوودى داهاتةكانى نةوت و طاز لة هةرَيمى كوردستان 

 بةشى يةكةم
 ثَيناسةكان

 ماددةى يةكةم: 
 مةبةستى ئةم ياساية لةم دةستةواذةو زاراوانةى خوارةوة، ماناكانى بةرامبةريانة:

 عَيراق. –ان يةكةم: هةرَيم/ هةرَيمى كوردست
 عَيراق. –دووةم: ثةرلةمان/ ثةرلةمانى كوردستان 

 سَييةم: ئةجنومةنى وةزيران/ ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيم.

 ضوارةم: وةزارةت/ وةزارةتى سامانة سروشتييةكانى هةرَيم.
 ثَينجةم: ياساى نةوت و طاز/ ياساى نةوت و طازى هةرَيمى كوردستان.

عَيراق، كة بةثَيى  -هةرَيميي كاروبارى نةوت و طاز لة هةرَيمى كوردستان   شةشةم: ئةجنومةن/ ئةجنومةنى
 ماددةى ضوارةمى ياساى نةوت و طاز ثَيكهَينراوة.

 حةوتةم: دةستة/ دةستةى بةِرَيوةبردنى سندوودى داهاتةكانى نةوت و طاز لة هةرَيمدا.
بــةثَيى حوكمــةكانى ئــةم ياســاية  هةشـتةم: ســندووق/ ســندوودى داهاتــةكانى نــةوت و طــاز لـة هةرَيمــدا كــة  

 دامةزراوة.
 بةشى دووةم

 ضوارضَيوةى ثيادةكردنى ياسا
 ماددةى دووةم: حوكمةكانى ئةم ياساية ثيادة دةكرَين لةسةر:

ــاريكردن و          ــاى دي ــاز، ياس ــةوت و ط ــاى ن ــةكانى ياس ــةطوَيرةى حوكم ــتكةوتوو ب ــي دةس ــاتى داراي ــةم: داه يةك
(ى سـاَلى  5عَيـراق لـة داهاتـة ئيتيحادييـةكان ذمـارة )      -ى كوردسـتان  وةرطرتنى شايسـتة داراييـةكانى هـةرَيم   

(ى ثةيوةست بة نةوت و طازو بةروبوومـةكانى و بـةثَيى ئـةوةى لـة مـاددةى حةوتـةمى ئـةم ياسـايةدا         2013)
 هاتووة.
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دووةم: داهـــاتى دارايـــي هـــاتوو لـــة حكومـــةتى ئيتيحـــادى كـــة راســـتةوخؤ ثةيوةســـتة بـــة نـــةوت و طـــازو   
 جطة لة ثشكى هةرَيم لة بودجةى طشتى ئيتيحاديدا. بةروبوومةكانى

 بةشى سَييةم
 ثَيكهَينانى سندوودى داهاتةكانى نةوت و طاز لة هةرَيمداو دةستةى بةِرَيوةبردنى

 ماددةى سَييةم:
 دوو ِرا هةية:

 يةكةم:  زؤرينةى ئةندامان )دة كةس لة كؤى هةذدة كةس لةطةَل ئةم ِرايةن(:
(، سـندوودَيك بـةناوى   2007(ى سـاَلى ) 22( لـة ياسـاى نـةوت و طـازى ذمـارة )     15ى )ثاَلثشت بة حـوكمى مـاددة  

)سندوودى داهاتةكانى نةوت و طاز لة هةرَيم(دا دادةمةزرَيت، و كةسايةتى مةعنةوى و سةربةخؤيي دارايـي  
 و كارطَيِريي هةيةو، لة ِرووى رَيكخستنةوة سةر بة ئةجنومةنى هةرَيميي نةوت و طاز دةبَيت.

 م: بةشَيك لة ئةندامان )حةوت كةس لة كؤى هةذدة كةس لةطةَل ئةم ِرايةن(:دووة
(، سـندوودَيك بـةناوى   2007(ى سـاَلى ) 22( لـة ياسـاى نـةوت و طـازى ذمـارة )     15ثاَلثشت بة حـوكمى مـاددةى )  

 )سندوودى داهاتةكانى نةوت و طاز لة هةرَيم(دا دادةمةزرَيت و، كةسايةتى مةعنةوى و سةربةخؤيي دارايـي 
 و كارطَيِريي هةيةو، لة ِرووى رَيكخستنةوة سةر بة ئةجنومةنى وةزيران دةبَيت.

 ماددةى ضوارةم:
ــةرَيم(      ــازى هـ ــةوت و طـ ــةكانى نـ ــندوودى داهاتـ ــةِرَيوةبردنى سـ ــتةى بـ ــةناوى )دةسـ ــتةية  بـ ــةم: دةسـ يةكـ

ؤ مةبةستةكانى بةِرَيوةبردنى سندووق لة ئةستؤ دةطرَيت و مافى هةية سةرجةم رةفتاركاريية ياساييةكان ب
ئةم ياساية ئةجنام بدات و، سةرؤكةكةى نوَينةرايةتى سندووق دةكات لةبةردةم ثةرلةمان و دادطاو سةرجةم 

 اليةنةكانى ديكة.
 دووةم: دةستة ثَيكدَيت لة:

 سةرؤكى دةستة: بة ثلةى وةزير. -1
 جَيطرى سةرؤكى دةستة: بة ثلةى بريكارى وةزارةت. -2
 ندووق.بةِرَيوةبةرى طشتى س -3
 نوَينةرى وةزارةتى سامانة سروشتييةكان: ثلةى وةزي ى لة بةِرَيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيت )ئةندام(. -4
 نوَينةرى وةزارةتى دارايي و ئابوورى: ثلةى وةزي ى لة بةِرَيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيت )ئةندام(. -5
 شارةزايةكى دارايي )ئةندام(. -6
 دام(.شارةزايةكى ئابوورى )ئةن -7
 شارةزايةكى ياسايي )ئةندام(. -8

 ماددةى ثَينجةم: 
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( نةوةت رؤذ لة رَيكـةوتى بـةركاربوونى   90يةكةم: ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيم، لة ماوةى )
ئةم ياسايةدا هةماهةنطى بكات لةطةَل ئةجنومةنى هةرَيميي بؤ ثَيشكةشكردنى كانديدَيكى لَيهـاتوو بـؤ هـةر    

 سَى ثؤستةى كة لة بِرطةى دووةمى ماددةى ضوارةمى ئةم ياسايةدا هاتوون ثَيشكةو بكات.ية  لةو 
 دووةم: دوو ِراى لةسةرة:

 ِراى يةكةم:
هةر ية  لة سةرؤ  و جَيطرةكةى و بةِرَيوةبةرى طشتى سندووق و ئةندامانى دةسـتة بَيجطـة نوَينـةرانى     -1

ئةجنومةنى وةزيرانةوة بة ثةسند كردنى زؤرينةى ِرةهاى وةزارةتى دارايي و سامانة سروشتييةكان لةاليةن 
( ضوار سـاَلى شـياو بـؤ يـةكجار نوَيكردنـةوةو بةهـةمان       4ئةندامانى ثةرلةمان بؤ ماوةية  زياتر نةبَيت لة )

رَيكــارة باســكراوةكان دادةمــةزرَين و، ئةوانــةى ئــةم وةزي انــةيان ثِركردؤتــةوة، ثــاو تــةواو بــوونى مــاوةى    
ر بــةثَيى ياســا نــوَى نةكرَيتــةوة، ئــةوا دةطةِرَيندرَينــةوة ســةر كارةكــاني ثَيشــوويان بــةر لــة  ديــاريكراو ئةطــة

 ئةستؤطرتنى ئةم وةزي انة.
 سةرؤكى دةستة لةبةردةم ثةرلةماندا ئةم سوَيندة دةخوات: -2

راق )بةخوداى مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيجطارى لة يةكَيتى طـةل و خـاكى كوردسـتانى عيَـ    
 بكةم و ِرَيج لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم(.

 رٍِاى دووةم: 
سةرؤكى دةستة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة بة ثةسند كردنى زؤرينةى ِرةهـاى ئةنـدامانى ثةرلـةمان     -1

بؤ ماوةيـة  زيـاتر نـةبَيت لـة ضـوار سـاَلي شـياو بـؤ يـةكجار نوَيكردنـةوة و بةهـةمان رَيكـارة باسـكراوةكان              
 زرَيت.دادةمة

 سةرؤكى دةستة لةبةردةم ثةرلةماندا ئةم سوَيندة دةخوات: -2
)بةخوداى مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيجطارى لة يةكَيتى طـةل و خـاكى كوردسـتانى عَيـراق     

 بكةم و ِرَيج لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم(.
ةى و بةِرَيوةبـةرى سـندووق و ئةنـدامانى    سَييةم: مةرجة لة دامةزراندنى هةر ية  لـة سـةرؤ  و جَيطرةكـ   

دةســتة، ســةربارى بــوونى مةرجــة طشــتييةكانى دامةزرانــدن لــة وةزي ــةى طشــتييدا، بــةالى كــةم هــةَلطرى     
بِروانامةى زانكؤيي بةرايي بَيت لة بوارى ثسثؤِرى دةستةو خاوةنى شارةزايي بَيت لة بوارى ثسثؤِرى دةستة 

( دة ساَل بةنيسبةت جَيطرى سـةرؤ   10ازدة ساَل بةنيسبةت سةرؤ  و )( ث15بؤ ماوةية  كةمرت نةبَيت لة )
 و بةِرَيوةبةرى سندووق و ئةندامةكان.

ضــوارةم: ئةجنومــةنى وةزيــران بــؤى هةيــة كةســانى بيــانى لةوانــةى خــاوةن شــارةزايي و ثســثؤِريني لةســةر  
ف و ثابةندييــةكانيان بــةثَيى ثَيشــنيارى ئةجنومــةنى هــةريََميي بةســي ةتى راوَيــذكاريي دامبــةزرَينَيت و مــا 

 طرَيبةست و بةطوَيرةى ثَيِرةوى ناوخؤى دةستة كة ئةجنومةنى وةزيران ثةسندى دةكات، ديارى دةكرَين.
 ماددةى شةشةم: 
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دةستة ناوبةناو بةالى كةم مانطى يةكجار، يان هةر جارَيك ثَيويست بكات كؤدةبَيتـةوةو داواى بةسـتنى ئـةم    
ؤكى دةسـتةوة ئاراسـتة دةكرَيـت و بِريارةكـان بـة زؤرينـةى دوو لـة سـةر سـَيى          كؤبوونةوانةو لةاليةن سـةر 

 ئةندامةكانى دةردةكرَين.
 ماددةى حةوتةم: 

 دةستة ئةمانةى خوارةوة لة ئةستؤ دةطرَيت:
ــةطوَيرةى         ــة ب ــةرَيم، ك ــازى ه ــةوت و ط ــةكانى ن ــةرجةمي داهات ــومَينتكردنى س ــاركردن و دؤكي ــةم: تؤم يةك

ــاية    ــةم ياس ــةكانى ئ ــذيي      حوكم ــؤطةركردنى رَي ــةِرَيوةبردن و مس ــةروةها ب ــندووددا، ه ــة س ــتدةكةون ل دةس
( يــازدةمى ئــةم ياســاية لةســةر 11ئاَلوطؤِريــان بــؤ ذمَيــرةى وةزارةتــى دارايــي، ثــاو ئــةوةى بــةثَيى مــاددةى ) 

 ثَيشنيارى دةستةو بِريارى ئةجنومةنى وةزيران و ثةسند كردنى ثةرلةمان تةرخان دةكرَين.
يكردنى جوولـةى طشـت داهاتـةكانى نـةوت و طـازى هـةرَيم لـة سـندووددا بـةثَيى ضـاودَيريي           دووةم: وردبين

 نَيوخؤيي، لةطةَل دةركردنى راثؤِرتى مانطانة دةربارةيانةوة.
سَييةم: سااَلنة ئاشكرا كردنى طشـت ئـةو داتايانـةى تايبـةتن بـة ذمَيـرةو ضـاالكييةكانى سـندووق دةربـارةى          

ى كردنيـان بـة بـةكارهَينانى كؤمثانيـاى ذمَيريـاريي جيهـانيي لَيهـاتوو متمانـة         سثاردن و راكَيشان و وردبينـ 
ثَيكـــراو، دواتـــر بةرزكردنـــةوةى راثـــؤِرتى ناوبـــةناو بـــؤ ئةجنومـــةنى وةزيـــران كـــةوا ضـــاالكى و راثـــؤِرتى  
كؤمثانياكــانى ذمَيريــاريي جيهــانى ثووخــت دةكاتــةوة لةطــةَل دةرخســتنى راووبؤضــوونى خــؤى لةســةر ئــةم 

 انة.راثؤِرت
ضوارةم: مسؤطةر كردنى شةفافيةت و دركاندن لة ثرؤسة داراييةكان لةكاتى ئةجنامدانى رَيكارو ثرؤسةكانى 
ذمَيركارى بةطوَيرةى ستاندةرى ذمَيرياريي ثـةيِرةو كـراوى جيهـانى و ئاسـتى ثيـادة كردنيـان لةسـةر طشـت         

 ذمَيرةكانى سندووق كة لةم ياسايةدا باسكراون.
 لةسةر دةستة راثؤِرتةكانى مانطانةو سااَلنةى خؤى بداتة ثةرلةمان.ثَينجةم: ثَيويستة 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو، دكتؤر عيجةت سةرؤكي ليذنةي دارايي و ئابووري.
 بةِرَيج د.عجت صابر امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةشى ضوارةم

 ازبةِرَيوةبردنى داهاتةكانى نةوت و ط
 ماددةى هةشتةم: 

 دةستة وةرطرتنى ئةمانةى خوارةوة لة ئةستؤ دةطرَيت:
يةكةم: ثوختةى داهاتة شايستةكانى هةرَيمى هاتوو لة هةناردة كـردن و فرؤشـتنى نـةوت و طـاز بـةطوَيرةى      
طرَيبةســتةكانى نــةوت و طــازي بةســرتاو لةطــةَل كؤمثانياكانــدا، ض لةاليــةن وةزارةتــةوة، يــان كؤمثانيــاى          
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دسـتان بـؤ دؤزينــةوةو بةرهـةمهَينانى نـةوت و طــازةوة بَيـت بـةطوَيرةى ياســا، ئـةويش ثـاو داشــكاندنى         كور
شايستةكانى ئةو كؤمثانيايانةى لة هةرَيمدا كاردةكـةن و بةرهةمهَينـةرن، ض نةختينـة بَيـت يـان عـةينى و،       

 تةوة.تَيروونةكانى طواستنةوةو عةمباركردن و هةناردة كردن و فرؤش] لةاليةن وةزارة
دووةم: سةرجةم ثَيبةخشني و ثاداشتةكانى هاتوو لة طرَيبةستةكانى نةوت و طاز لة كاتى شايستة بوونياندا، 
لةنَيوانيشياندا ثاداشتةكانى واذووكردن و بةرهةمهَينانى طرَيبةستة نةوتييةكانى بةسـرتاو لةطـةَل كؤمثانيـا    

و، بِرةكــانى تــةرخانكراو بــؤ ثاراســتنى ذينطــةو   بيــانى و خؤماَلييــةكان و، ثاداشــتةكانى ذَيرخــاني ئــابوورى 
 داهاتى ديكة بةطوَيرةى ئةوةى لة ياساى نةوت و طازو ياساكانى ديكةى ثةيوةنداردا هاتووة.

سَييةم: ثوختةى داهاتةكانى بةروبوومة نةوتي و طازييةكان ثـاو داشـكاندنى تَيرـوونةكان، لةنَيوانيشـياندا     
 كردن و ئةوةى ثةيوةستة ثَييانةوة لة اليةن وةزارةتةوة.ثااَلوتةكردن و طواستنةوةو عةمبار

ــةوت و طــازو       ــتة بــة ن ــتةوخؤ ثةيوةس ــةوا راس ــةتى ئيتيحــاديي ك ــاتوو لــة حكوم ــي ه ــاتى داراي ضــوارةم: داه
 بةروبوومةكانيان جطة لة ثشكى هةرَيم لة بودجةى طشيت ئيتيحاديدا.

تايبةتة بة نةوت و طـازةوة ئـةويش بـةطوَيرةى     ثَينجةم: ئةو بِرانةى وة  شايستة بؤ هةرَيم هاتوون لةوةى
عَيـراق لـة داهاتـة     -حوكمةكانى ياساى دياري كـردن و وةرطرتنـى شايسـتة داراييـةكانى هـةرَيمى كوردسـتان       

 ( لةطةَل رةضاو كردنى بِرطةى ضوارةمى سةرةوةى ئةم ماددةية.2013(ى ساَلى )5ئيتيحادييةكان ذمارة )
َينانى داهاتةكانى نةوت و طازدا وةدةستهاتوون كـة لـةم ماددةيـةدا ئاماذةيـان     شةشةم: ئةو بِرانةى لة وةبةره

 بؤ كراوة.
 ماددةى نؤيةم: 

 يةكةم: ذمَيرةى ئةم سندوودة ذمَيرةيةكى داخراو دةبَيت تةنها بة مةبةستى كؤكردنةوةى داهات.
بَيت يان هـةر دراوَيكـى    دووةم: ضةند ذمَيرةيةكى جؤراوجؤر بؤ سندووق دةكرَيتةوة، ض بة دينارى عَيرادى

بياني لـة لهـى بـانكى ناوةنـديي عَيرادـي لـة هةرَيمـدا، يـان هـةر بـانكَيكى ديكـةى حكـومى كـة ئةجنومـةنى               
وةزيران ثاو ثةسند كردنى لهى بانكى ناوةنديي لة هةرَيمدا هةَليدةبذَيرَيت، بة مةبةستى سـثاردنى طشـت   

 سةر كراوة.داهاتةكانى نةوت و طاز كة لةم ياسايةدا دةديان لة
سَييةم: ثَيويستة لةسةر دةستة رَينمايي ثَيويست بؤ جووالندن و سثاردنى بِرةكان لة نَيوان ذمَيرةكانى سةر 

 بةسندووق ثاو ثةسند كردنى لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة، دةربكات.
ةية ذمَيرةيةكى سندووق لةسةر ثَيشنيارى دةستةو رةزامةندى ئةجنومةنى وةزيرانةوة دةسةاَلتى ه :ضوارةم

 تايبةت لة بانكة ئةهليةكان تةنها بؤ مةبةستى وةبةرهَينان بكاتةوة.
 ماددةى دةيةم: 

سندوودَيك بة ناوى )سندوودى نةوةكاني داهاتووى هةرَيم( دادةمةزرَيت، كة بةِرَيوةبردن و دراو ثَيدانى بة 
ــاوةى )    ــة م ــة ل ــت ك ــك دةخرَي ــاية  رَي ــةوتى   18ياس ــة  رَيك ــاني ل ــةذدة م ــايةدا   ( ه ــةم ياس ــوونى ئ ــةركار ب ب
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دةردةكرَيت، تيايدا رَيذةيةكى دياريكراو لة داهاتة نةوتييةكانى وةرطرياو بةثَيي ياسا بـؤ نـةوةكانى داهـاتوو    
 دةسثَيردرَيت و لة بودجةى سااَلنةدا جَيطري دةكرَيت.

 بةشى ثَينجةم
 دابةشكردنى داهاتةكانى نةوت و طازى سندووق

 ماددةى يازدةم:
اهاتةكانى نةوت و طاز كة لة سندووددا دةسثَيردرَين و بةثَيى حوكمةكانى ئـةم ياسـاية وةرطـرياون،    يةكةم: د

لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة بةثَيى مةرج و ستاندةرى هاتوو لة ياساى نةوت طازدا، ثاو تةرخان كردنى 
وةيةى خــوارةوة دابــةو ئــةم بِرانــة لــة بودجــةى ســااَلنةو ثةســند كردنــى لــة اليــةن ثةرلةمانــةوة، بــةم شــيَ 

 دةكرَين:
 دراو ثَيدانى بودجةى طشتى بةطوَيرةى ياساى بودجةى طشتى سااَلنةى هةرَيم. -1
دراو ثَيــدانى ثرؤذةكــانى وةبــةرهَينان لــة ثَيبةخشــني و ثاداشــتةكان بــةطوَيرةى طرَيبةســتة نــةوتي و          -2

يةن ئةم كؤمثانيايانـةوة تـةرخان دةكرَيـت    طازييةكانى بةسرتاو لةطةَل كؤمثانيا بيانى و خؤماَليةكان كة لةال
بةو مةرجةى بةطوَيرةى ستاندةرو مةرجـةكانى هـاتوو لـة ياسـاى نـةوت طـازدا بَيـت لـة نَيوانيشـياندا ضـِرى           
ــة        ــةوة ب ــة كاي ــةكان دَينَيت ــاينى و نةتةوةيي ــة ئ ــوان ثَيكهات ــة نَي ــةروةرى ل ــَيوةيةى دادث ــةو ش ــتوان و ب دانيش

و ناوضانةى ثرؤسة نةوتييةكانى تَيدا ئـةجنام دةدرَيـت و ثاَلثشـتى كردنـى     لةبةرضاو طرتنى طةشةثَيدانى ئة
 ئةجنومةنة خؤجَيتيي و شارةوانيةكانيان.

 ذمَيرةى )سندوودى نةوةكانى داهاتوو( بةطوَيرةى حوكمةكانى ماددةى دةيةمى ئةم ياساية. -3
و طـاز لــة هةرَيمـدا لــة كــاتى    دراو ثَيـدانى وزارةت بــؤ ثاَلثشـتى كردنــى ذيرخـانى ئــابوورى كـةرتى نــةوت     -4

ثَيويستيداو دةرةبوو كردنةوةى خاوةنى ئـةو زةوييانـةى بـؤ ثرؤسـةكانى نـةوت و طـاز تـةرخان دةكـرَين و،         
دــةرةبوو كردنــةوةى ئــةو كــةس و اليــةن و موَلكانــةى لــة ئــةجنامى ثرؤســة نــةوتيي و طازييةكانــدا زيانيــان  

 ثَيطةيشتووة.
 امةزراو بةثَيى ياساى نةوت و طاز.ثاَلثشتيكردنى سندوودى ذينطةى د -5

دووةم: نابَيـــت تـــةرخان كراوةكـــانى خـــةرجى ثرؤذةكـــانى وةبـــةرهَينان كـــة طرَيبةســـتى لةســـةر نـــةكراوة  
 ةووَلَيندرَينةوة.

ــازو         ــةوت و ط ــةكانى ن ــةكيي داهات ــي، وة  ي ــاَلَيكى رؤذمَيري ــةر س ــى ه ــوةى دووةم ــةرةتاى ني ــة س ــَييةم: ل س
كانى سندووق ئةجنام دةدرَيت و، ذمَيرةكانى سندووق لةسةر ئـةم بنةمايـةو   تةرخانكراوة فيعليةكانى ذمَيرة

 بةثَيى ياساو ثَيِرةوةكانى بنةماكانى ذمَيريارى متمانة ثَيكراو لة هةرَيمدا، ئةجنام دةدرَين.
ضــوارةم: دةســتة بةرثرســياريةتى خــؤى بــةثَيى ئــةو ثرنســيى و ســتاندةرانةى تايبــةتن بــة دةسثَيشــخةرى   

 Extractive Industriesثيشةســـازيية دةرهَينـــةرةكانى هـــاتوو لـــة سةرضـــاوةى ) شـــةفافيةت لـــة 
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Transparency ( ى ناسراو بـة)EITI         ثيـادة دةكـات و ثَيويسـتة شـياوو هاوتـةريب بـن لةطـةَل شـَيوازة ،)
 هةرة باشةكانى ثيشةسازيية نةوتييةكان.

ري ثةرلـةمانى كوردسـتان و ديـوانى    ثَينجةم: كارةكانى دةستةو ذمَيرةكانى سندووق ملكةض دةبن بـؤ ضـاوديَ  
 ضاودَيريي دارايي هةرَيم.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دكتؤر شَيركؤ سةرؤكي ليذنةي ثيشةسازي و وزةو سامانة سروشتييةكان.
 :مصطفىبةِرَيج د.شَيركؤ جودت 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةشى شةشةم

 حوكمى كؤتايي
 
 اددةى دوازدةم:م

 ئةجنومةنى وةزيران بؤى هةية ثَيِرةوَيك بؤ ئاسان جَيبةجَيكردنى حوكمةكانى ئةم ياساية دةربكات.
 ماددةى سَيجدةم:

هةيكةو كارطَيِرى سندووق بةثَيِرةوَيك ديارى دةكرَيت، كةوا ئةجنومةنى وةزيـران بـة هةماهـةنطى و راوَيـذ     
( سـَى مـاني لـة رَيكـةوتى ثَيكهَينـانى      3ة ماوةية  كةوا نابَيت لـة ) لةطةَل ئةجنومةندا دةريدةكات، ئةويش ل

 دةستة تَيثةِر بكات.
 ماددةى ضواردةم:

دةستة بؤى هةية رَينمايي ثَيويست بؤ ئاسان جَيبةجَيكردنى حوكمةكانى ئـةم ياسـاية ثـاو ثةسـند كردنـى      
 لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة دةربكات.

 ماددةى ثازدةم: 
 اساية ، يان دةدَيك، يان بِريارَيكى ناكؤ  لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكرَيت.كار بة هي  ي

 ماددةى شازدةم:
 ئةم ياساية لة رَيكةوتى باَلوكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمى )وةدايعي كوردستان( دا جَيبةجَي دةكرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دةكةين بةخوَيندنةوةي ماددة بة ماددةي ثرؤذةكة، ئةوةي لة راثؤرتي هاوبةشـدا  زؤر سوثاس، ئَيستا دةست 
هاتووة، بؤ ئةوةي بيخةينة ط توطؤوة، لة ناوةكةوة دةست ثَي دةكةين، )ياساي سندوودي داهاتـةكاني نـةوت   

كهـاتووة، كـة   ( مـاددة ثيَ 16و طاز لة هةرَيمي كوردستان(، ئةنداماني بةِرَيجي ثةرلةمان ئةم ثرؤذة ياساية لة )
بةداخةوة هؤيةكاني دةرضووني لةطةَلدا نيية، ئةوةو ديسانةوة ثَيويست دةكات بنووسرَيت، بؤيـة ثَيويسـت   
دةكات زؤر بـة دةديهـي و بـة وردي سـةرنج و تَيبينيـةكاني خؤتـان  ةنـة روو بـةبَي زيـادو كـةم و، دسـةي            
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سوود لة كات وةربطرين لة ماوةيةكي كةمدا ئةنداماني ثَيش خؤشتان دووبارة مةكةنةوة، بؤ ئةوةي بتوانني 
مونادةشةي ئةم ثرؤذة ياساية بكةين لة ثةرلةماني كوردستان، لة ناوةكةيةوة دةست ثَي دةكةين، كَي دسةي 

 هةية لةسةر ناوةكةي؟ بةِرَيج دكتؤرة ظااَل ناوةكة  وَينةوة.
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 عَيراق(. –سندوودي داهاتةكاني نةوت و طاز لة هةرَيمي كوردستان )ياساي 

 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
ئةم بةِرَيجانة ناويـان تؤمـار كـراوة بـؤ ط توطـؤ كـردن، ]فـةرهاد سـةنطاوى، د. رَيـواز، صـاحل فـةدَى ، ظـةمان             

 دل عجيج، جنيبة لطيحم، حسن صاحل[. فيصل، عباس غجاو، امنة زكرى، هةورامان طةضَينةيى، عا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو د. رَيواز،
 بةِرَيج د. رَيواز فائق حسني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
من ثَيشنيار دةكةم ناوى ياساكة بةم شَيوةبة بَيت، سـندودى كوردسـتان بـؤ داهاتـة نةوتييـةكان، لةبـةر ئـةم        

ــة ــازى ]   موبةرةراتان ــةوت و غ ــاى ن ــة ياس ــةم، ل ــوارةوة، يةك ــاَلى ]22ى خ ــندودى  2007[ س ــراوة، س [ نووس
[ سـاَلى  95[ ياسـاى دارايـى ذمـارة ]   43[ بِرطـةى ] 2كوردسـتان بـؤ داهاتـة نةوتييـةكان، دووةم، مـاددةى ]     

وة، [ كة ياساى كار ثَيكراوة لة هةرَيمى كوردستان بة طشـتطريى ثَيناسـةى داهاتـة نةوتيـةكانى كـردو     2004]
 سَييةم، ئةم ناونيشانة رةهةندَيكى نيشتمانى و نةتةوةيى هةية، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  ظةمان فةرموو

 بةِرَيج ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ة حاَلةتَيكـدا هـةم تـةتابوق لـة     بةو بة حاَلى خؤم ثشتطريى لة دسةكانى ]د. رَيواز[ دةكةم، ئَيمة دةبَيت ل
نَيوان ياساكاندا دروست بكةين كة ئةو ثرؤذةية ئَيستا ط توطؤى لةسـةر دةكـةين، دةبَيـت تـةتابودى هـةبَيت      

[ كة لةوَيدا باس كراوة، سندودى كوردستان بؤ داهاتة نةوتييـةكان  2007[ ساَلى ]22لةطةَل ياساى ذمارة ]
 ؤزة بؤ ئةو موئةسةساتانةى تازة دورست دةكرَين، سوثاس.و لة اليةكى تر، كوردستان ناوَيكى ثري

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  هةورامان فةرموو.

 
 بةِرَيج د. هةورامان حةمة شريحم]هةورامان طةضَينةيى[:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 .منيش هةمان تَيبينيم هةية و ثَيشنيار دةكةم بةو جؤرة بَيت

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 .سوثاس، كا  عادل فةرموو

 بةِرَيج عادل عجيج شكر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئيشكال لةطةَل ناوةكة هةية، وشةى ياسا سندوق خؤى ياساكة تةحسيل حاسلة، ثرؤذةكة ياساية، و ثشتطريى 
 وى كوردستان هةبَيت، سوثاس.لةدسةكانى ]د. رَيواز و كا  ظةمان[ دةكةم كة نا

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  عباس فةرموو،

 بةِرَيج عباس غجاو مريخان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةخَيرهاتنى وةزيرة بةِرَيجةكان دةكةم، هةرَيمى كوردستان هةر سَى ثارَيجطا دةطرَيتةوة لةطةَل هاوكارامندام 
 ا كوردستانى عَيراق بَيت.كة تةني

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  فةرهاد فةرموو.

 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل ]فةرهاد سةنطاوى[:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ان لة راستيدا ثَيم واية ثةرلةمانى كوردستان دةبَيت زمانى كوردى زؤر بة هةند وةربطرَيت، ضونكة ثةرلـةم 
بةرثرسة لة زمانيش، وشةى سندوق نة بة سادةكةى و نةبة دافةكةى كوردى نيية، وشةيةكى زؤر جوامنـان  
هةية كة ]كاسةية[ و ئةوانةى زمانى ئةوروثى باو دةزانـن لـة نـاو هـةموو ئـةوروثاكان وشـةى ]كاسـة[        

ــة      ــةم ب ــة داوا دةك ــنني، بؤي ــةكارى دَي ــة ب ــةو رؤذان ــت و ئَيم ــةكار دَي ــندوق ب ــةجياتى س ــةى   ل ــةكجارى وش ي
 ]سندوق[ لة زمانى كوردى بكرَيتة دةرةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 امنة خان فةرموو،
 بةِرَيج امنة زكرى سعيد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ثشتطريييا رةئيا هةظالَيت خؤ دكةم، سوثاس.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 توو نةجيبة فةرموو،سوثاس، خا
 امحد: عط فبةِرَيج جنيبة 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ثشتطريى لة راى هةوااَلن دةكةم.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  حسن فةرموو،

 بةِرَيج حسن صاحل امحد:
 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

 دةكةم، سوثاس.ثشتيوانى لة راى ]رَيواز خان و كا  فةرهاد[ 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  صاحل فةرموو،
 بةِرَيج صاحل فةدَى حممد امني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
منيش هةمان رام هةبوو ئةو ناوضـانةى دةرةوةى هـةرَيمى كوردسـتان، ثيشـنيار دةكـةم هـةموو ئـةو ثـرؤذة         

 ى كوردستان ناوى كوردستان بَينني، سوثاس.ياسانةى ثَيشكةشى دةكةين لة برى هةرَيم
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، راى ليذنة ثةيوةندارةكان ضيية لةسةر راى ئةندامانى ثةرلةمان كة ثَيشكةو كرا؟
 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ن نييـة، ض بـةو شـَيوةى ئَيسـتا مبَينَيـت و ض ئةطـةر ئةنـدامانى        لة رووى دانونييةوة ئَيمة هي  تَيبينييـةكما 

ثةرلــةمان بيانــةوَيت ببَيتــة كوردســتان و موبــةرةرةاتى دــانونى خــؤى هةيــة و لــة رووى نةتةوةيشــةوة          
 مةنتهييةتى خؤى هةية، بؤية ثشتيوانى لَيدةكةين.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  عجت فةرموو،

 بةِرَيج د. عجت صابر امساعيل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتيوانى دةكةين بةم شَيوةية بَيت، سـندودى كوردسـتان بـؤ داهـاتى نـةوت و طـاز، طـاز بـا تَيـدا بَيـت طـازى            
 سروشتى با ئةو ئيشكالة دروست نةبَيت، سوثاس.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 وو،سوثاس د. شَيركؤ فةرم
 :مصطفىبةِرَيج د. شَيركؤ جودت 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئَيمةو هةر لةبةر ئةوةى كة بة ]كؤتؤ[ كة كورتكراوةى كوردستانة داوا دةكةين كـة سـندودى كوردسـتان    

 بؤ داهاتة نةوتيةكان بَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

اتى نةوت و طاز و راى تريش هةبوو كة سندوق البربَيت ببَيتة راى تريش هةبوو سندودى كوردستان بؤ داه
كاسة كة ئةمةو ثَيويستة دسةى لةسـةر بكرَيـت، راى بـةِرَيجان وةزيرانـى ثةيوةنديـدار لـةم بارةيـةوة هـي          

 دسةيةكتان هةية؟ باشة سوثاس، بةِرَيج د. رَيواز فةرموو،
 بةِرَيج د. رَيواز فائق حسني:

 ن.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةما
من مةبةستم هةية كة دةَلَيم داهاتة نةوتييةكان، ضونكة دةمةوَيت داهاتى طومركى و ناطومركى بطرَيتةوة، 
ئَيمــة هةنــدَيك داهابــان هةيــة داهــاتى طــومركى لــة نةوتــدا و هةنــدَيك هةيــة طــومركني، ئــةم شــةرحة بــة  

ت ئرياداتى نةوتى هةندَيكى زةريبـى  [ة، دةَلَي2004طوَيرةى ئةم ياساية كراوة كة ياساى ئيدارةى ماو ساَلى ]
[ ئةطةر لـة ثاشـةرؤذ جـَى بـة جـَى بـوو ئـةو        40و هةندَيكى غةيرى زةريبني و هةدةف ئةمةية كة ماددة ]

 داهاتة زةريبيةى نةوتيش برَيتة ناو سندودةكة. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وت و طاز،باشة ئةو كاتة دةتوانني بَلَيني داهاتةكانى نة
 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 مشوو ترة، بةَلام ئةوةى تر ئةندامانى ثةرلةمان بؤ خؤيان ئازادن.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كا  دَلشاد فةرموو،

 بةِرَيج دَلشاد شعبان عبدالغ ار:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وزيَيك لة اليةن وةزيرى دارايى بكرَيت، ضونكة تانكةرى نةوت هةية باجى لةسةرة كة ئةم باجـة  ئةطةر تة
 راستةوخؤ بؤ وةزارةتى دارايى يان بؤ وةزارةتى سامانة سروشتييةكان دةِروات؟

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيج وةزيرى دارايى هي  تةوزيَيكت هةية؟

 باز حممد محالن/ وةزيرى دارايى و ئابوورى:بةِرَيج رَي
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــة         ــت، ئَيم ــتييةكان وةردةطريَي ــامانة سروش ــى س ــةن وةزارةت ــة الي ــةوا ل ــت ئ ــةر بَي ــةى لةس ــة زةريب ــةوةى ك ئ

 وةريناطرين.
 :بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 ساحةى د. ئاشتى، د. ئاشتى هي  سةرجنَيكت هةية؟ئةمة بة فارسى ثَيدةَلَين فةرافكةنى، هةَليداية 
 بةِرَيج د. ئاشتى هةورامى/ وةزيرى سامانة سروشتييةكان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 هةرضى داهاتى ئَيمة هةية كؤ دةبَيتةوة بؤ مةعاشات.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ةرهاد[ كة ]كاسة[ يان ]سندوق[ بَيت لة رووى زمان و بةِرَيجان ئةوةى كة ثةيوةنديدارة بة ]كا  ف

رَيجمانةوة دوايى موعالةجةى دةكةين و ئةطةر بةو ماناية بوو لة كؤتايى دا ضاكى دةكةين بة تايبةتى 
مةسةلةى داِرشتنى كؤتايى ئةو شتانة موعالةجة دةكرَيت، د. ظاَلا بيخوَينةرةوة بؤ ئةوةى بيخةينة 

 دةنطةوة،
 ا فريد ابراهيم:بةِرَيج د. ظاَل

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ناوى ياساكة دةبَيت بة ياساى سندودى كوردستان بؤ داهاتةكانى نةوت و طاز، 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كَى لةطةَليداية؟ ثـَيم وابَيـت هَيشـتا ئةنـدامانى ثةرلـةمان بـة تـةواوى تَينةطةيشـتوون لـة بابةتةكـة، تكايـة            

 رَيكى تر بيخوَينةوة،جا
 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 سندودى كوردستان بؤ داهاتةكانى نةوت و طاز

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة داهاتة نةوتى و طازييةكان بَيت ضيية؟ خاتوو امنة فةرموو،

 بةِرَيج امنة زكرى سعيد:
 ؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج سةر

ئةوا ئةز تَيطةشتى ثَيشـنيارا ئةنـدام ثةرلـةمانا بـوو كـؤ هةماهـةنطى دطـةَل ياسـايا نـةوت و طـازَى يـا ذمـارة             
ــاَلا ]22] ــة، و      2007[ى س ــاتى نةوتييةكان ــؤ داه ــتان ب ــندودى كوردس ــرَى دا س ــو ل وَي ــرن و ك ــة ك [َى بهَيت

 ثَيشنيارا ثةرلةمانتارا ئةوة بوو،
 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صا
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 وشتيش لة ياساكةدا جَى بكرَيتةوة.ثَيشنيارى تريش هةبوو، راى ليذنةكان كة طازى سر
 كا  د. ئاشتى فةرموو. 

 بةِرَيج د. ئاشتى هةورامى/ وةزيرى سامانة سروشتييةكان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ت و طـاز خـؤى موعةرةفـة و مشـوو طـازيش      ثَيمان باشة كة داهاتة نةوتييةكان بَيت، ضـونكة لـة ياسـاى نـةو    
 دةكات و ثَيويست ناكات دووبارةى بكةينةوة،

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيج د. رَيواز ئةوةى كة بؤ منت نارد بيخوَينةرةوة،

 بةِرَيج د. رَيواز فائق حسني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

و عوائـد غـري    اعونف  و هـي عوائـد تصـدير    اعونف   َلى دةَلَيـت ] عوائـد   [ لة ياسـاي ئيـدارى مـا   43بِرطةى ]
[ لـة نـاو كةوانـةدا    اعونف  او املشرتين احمللـني و عوائـد سـد الرـريبة علـى      اعنف  ضريبية ان ناجتة من بيع 

، عوائد غري ضريبية ناجتـة مـن   اعنف [ دةَلَيت ]عوائد تصدير 44[ لة فةدةرةى ]اعنف ]عوائد تصدير 
 او املشترين االجانب[ بيع الن ي

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 طازى سروشتى لَيرة تَيدا نيية، فةرموو كا  طوران،

 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ن ئةطةر وةزيرى سامانة سروشتييةكان ئةوةمان بؤ شةرح بكات، ئَيمة كة دسة لةسةر داهـاتى نـةوتى دةكـةي   
 ئايا طازى شل دةطرَيتةوة؟ ضونكة ئيشكالييةتةكة زياتر ئةمةية.

 بةِرَيج د. ئاشتى هةورامى/ وةزيرى سامانة سروشتييةكان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــاى ذمــارة ]  ــة ياس ــاَلى ]22ل ــارة ] 2007[ى س ــت ذم ــدا دةَلَي ــة تةعاري ــيم  30[ل ــدات حكومــة االدل [، ]العائ
و الغاز و الرى و املكافئـات التوديـع و االنتـاج مـن      عنف مبيعات ا ضماو من نفط ة املستحصلة من العمليات 

للشريكات االجنبية و احمللية[، هةمووى دةطرَيتةوة كة بَلَيني داهاتـة نةوتييـةكان ئـةوةى كـة      عنفط ةعهد ا
 ثَيشنيار كرا موناسبة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كا  عمر فةرموو.

 
 ج عمر عينايةت حةمة:بةِرَي
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
من ثَيم واية ئةطةر ثَيناسةى نةوت و طاز بكرَيت كَيشةكة ضارةسةر دةكرَيت، نةوت ضيية، نةوت طريؤسينة 

 و بةنجينة و درية، و طازيش ثَيناسة بكرَيت، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  عادل فةرموو، 
 ج عادل عجيج شكر:بةِرَي

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هةر هةمان بؤضوومن هةية ئةطةر لة ماددةى يةكـةم ثَيناسـةى نـةفت بكرَيـت لَيـرة كَيشـةكمان بـؤ دروسـت         
نابَيت و سندودى كوردستان بؤ داهاتةكانى نةفت، بةَلام لة مادةى يةكـةم نـةفت ثَيناسـة بكـةى كـة ضـيية و       

 طازيش دةطرَيتةوة.
 .يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د

 كا  على فةرموو،
 بةِرَيج على حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لة ناوةِرؤكى ياساكة، لة ماددةى هةشتةم، يةكةم، دةَلَيت داهاتة شايستةكانى هةرَيم هاتووة لة هةناردةكردن 

وت و طــاز و داهاتــةكان كؤيــة، كــة كــؤ بــوو و فروشــتنى نــةوت و طــاز، واتــة لــة نــاوةِرؤكى ياســاكة دةَلَيــى نــة 
دةتــوانني داهاتــةكانى نــةوت و طــاز، ضــونكة كــة داهاتــةكان كــة كــؤ بــوو جــؤرة جياوازييــةكان دةَلَيــت و لــة   

 تةعري ةكةى ]كا  عمر و كا  عادل[ كردييان ثَيم واية دةديق تر دةبَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةرموو،سوثاس، د. ظاَلا ف
 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
[ لـة مـاددةى دووةم، بِرطـةى    2007[ى سـاَلى ] 22ئةوةى ثةيوةنديدارة بة تةعري ـةكان لـة ياسـاى ذمـارة ]    

[ تـةعري ى طـازى سروشـتى كـردووة، بؤيـة بـة ثَيويسـتى        13[ تةعري ى نةوتى كردووة و لة بِرطةى ]11]
 بكرَيتةوة، نازانني تةعريحم

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، د. شَيركؤ جودت فةرموو،

 
 

 مصطفى:بةِرَيج د. شَيركؤ جودت 
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
[ تـةعري ى نـةوت و نـةوتى خـاو و طـازى سروشـتى كـردووة بـة         2007بةَلَى لة ياساى نةوت و طازى ساَلى ]

يتلى بكةينة داهاتةكانى نةوت و طاز و هةموو شتَيك يةكاليى دةكاتـةوة و دَلنيـايى   جيا، لةبةر ئةوة ئَيمة تا
 دروست دةبَيت، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاد د. عجت فةرموو،

 بةِرَيج د. عجت صابر امساعيل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ونةتة جَيطرةوةى يةكرت، ئؤتؤمبَيل يان بة طـازى سروشـتى ئـيش    لة هةموو دونيا طازى سروشتى و نةوت بو
دةكات يـان بـة بـةنجين، طرنطـة عنـوانى ئـةم ثـرؤذة ياسـاية وشـةى ]طـاز[ى لةطةَلـدا بَيـت، طـاز كـة طـازى                
سروشتيية هي  لة ناوةِرو  ناطؤِرَيت و لة كؤكردنةوةى داهات لة كوردستان ناطؤِرَيت و هـةموو ئاماجنـةكان   

 دةثَيكَيت.
 ةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب

 سوثاس، رؤزاخان فةرموو،
 :عثما بةِرَيج رؤزا حممود 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 منيش هةمان راى ]د. شَيركؤ جودت و د. عجت[م هةية، ثَيويستة ناوى طازى تَيدا بَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو،سوثاس، كا  رابوون 

 بةِرَيج رابوون توفيق معروف:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئَيستا دةركةوت لة مونادشـةكان، ئةطـةر لـة عنـوانى ياسـاكة طـازى تَيـدا بَيـت كَيشـةكة موعالةجـة دةكـات و            
 ئةطةر تَيدا نةبَيت كَيشةمان بؤ دَينَيت و كةواتة ثَيشنيار دةكةم ناوى طازى تَيدا بَيت، سوثاس.

 .يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د
ئاخر ثَيشنيارى خؤتان  وَينن ليذنة ثةيوةنديدارةكان لةسةر ثَيناسةكة، بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطةوة، كا  

 عمر نودتةى نيجامى هةية؟
 
 
 

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ا[ دسة بكةم،  بةَلام ضارةم نةما، زؤر تةعريحم كـراوة،  من هةرضةندة نامةوَيت لةسةر دسةى بةِرَيج ]د.ظاَل

[ و لَيــرةو ئيعــادة بــووة، يــان دةبَيــت هــةرَيم و ثةرلــةمان هــةمووى ئيعــادة بــووة، بؤيــة ض 22لــة ياســاى ]
زيانَيك دةطةيةنَيت كة نةوت و طاز لَيرة تةعريحم بكرَيت؟ تةعري ى  هةرَيم و ثةرلةمان و ئةجنومةن يـش  

 َى كراون، كةواتة با لَيرةو نةكرَيت،لَيرة كراون و لةو
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. رَيواز فةرموو،
 بةِرَيج د. رَيواز فائق حسني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَيشنيارةكةى من بوو، دةمةوَيت زياتر تةوزيى بكةم بؤ هاوِرَيكامن، كَيشة نيية طـازى بـؤ ئيجافـة بكـةن بـؤ      

بـؤ ئــةوةى شـتَيك نةضـَيتة دةرةوة، كــة وتـت داهاتــة نةوتييـةكان طـازيش دةطرَيتــةوة طـازى شــل و         سـيهة و 
هةموو شتَيك كة ثةيوةندى بةم ماددةية هةية دةطرَيتةوة، مةبةستى من زةريبةية، نةوت داهاتى زةريبى و 

ئةوكاتـة زةريبةشـى   نازةريبى هةية، ئةطةر بوترَيرَيت سندودى كوردسـتان بـؤ داهاتـة نـةوتى و طازييـةكان،      
[ بكـةى  22دَيتة ناو، بةَلام كة دةَلَيى سندودى كوردستان بؤ داهاتةكانى نةوت و طاز ئةطةر سةيرى ياساى ]

باسى زةريبة ناكات و نةوت و نةوتى خاو و طازى سروشتى و طازى سروشتى تةعريحم كردووة، ئةمة دةَلَيت 
داهاتـةكانى ئـةم ماددانـة، بـةَلام كـة دةَلَيـى داهاتـة        سندودى كوردستان بؤ داهاتةكانى نـةوت و طـاز، يـةعنى    

نةوتى و طازييةكان ئةو كاتة ئيعتيماد دةكةية سةر دانونى ئيـدارةى مـاو كـة دةَلَيـى مةبةسـتمان زةريبـةى       
 سةر ثرؤسة نةوتييةكان و ثيشةسازى نةوتيية لة هةرَيمى كوردستان.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ية د ئاشتى دسةى هةية، فةرموو،ثَيم وا

 بةِرَيج د. ئاشتى هةورامى/ وةزيرى سامانة سروشتييةكان:
 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

داهاتة نةوتييةكان مبَينَيت، ضونكة حادى عشر لة ياساى نةوت و طاز، نةوت هةمووى مشول دةكات و مشوو 
[ هـةمووى موعةرةفـة، لـة ياسـاى ذمـارة      ب رىعطمن الغاز ا طب رىهةموو هايدروكاربؤنات دةكات]يف حالة 

 [، داهاتة  نةوتييةكان مشوو طازيش دةكات.22]
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

[ ياسـاى نـةوت و طـازة لـة هـةرَيمى كوردسـتان، دـانون ]ن ـي و الغـاز          22عينوانى ياساكةى ثَيشوو ذمارة ]
[ ثَيشـنيار  2هاتووة، ئـاخري سـياغة ضـيية؟ كةواتـة ئَيسـتا ]      الدليم كوردستان[، نةوتيش هاتووة و طازيش

هةيـة، ســندودى كوردســتان بــؤ داهاتـة نةوتييــةكان و ســندودى كوردســتان بـؤ داهاتــة نــةوتى و طازييــةكان،    
 فةرموو كا  عمر. دةبَيت وا بَيت، باشة كةواتة هةردووكى دةخةينة دةنطةوة...
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 بةِرَيج عمر عنايةت حةمة
 ةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكى ث

ئَيمة نةمان وت تةعري ى نةفتا بكرَى ، ئَيمة وبان ئةمانةوَى نةفتا لةكوَيى ئةو ثةرةطرافةى هاتووة ، ئـةو  
 ة سروشتييةكان ، نةفتاى تيا نيية.تةعري ةى تَيدا كراوة ثَيمان بَلَيت بةِرَيج وةزيرى سامان

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
رد وةزيرةكان و ئةندامانى ثةرلةمان لـة ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان ، باسـى ئـةوةيان كـرد كـة        باسى ئةوةيان ك

هةموو موشتةداتى نةوت لة ضوارضَيوةى ثَيناسةى نةوتا جَيـى ئةبَيتـةوة كـة بـةو شـَيوةى هـاتووة ، ئةطـةر        
وةى بيخةينـة  ِرايةكى ترتان هةية ئةتوانن باسى بكةن ئةندامانى تـرى ثةرلـةمان دةناعـةت ثَيبكـةن بـؤ ئـة      

 دةنطدانةوة ، بةِرَيج دكتؤر ئاشتى هةورامى فةرموو.
 بةِرَيج د. ئاشتى هةورامى/ وةزيرى سامانة سروشتييةكان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( باسى تةس ية ئةكا ، نةفتا لة ثِرؤسةى تةس يية دةرئةضـَيت ، يـانى   نفط ةمشوو ئةكا مةسةلةن )عمليات 

( نفط وة خـام نـةبَيت ، لـة تـةعري ى نـةفتا نـةبَيت ، لـة تـةعري ى )عمليـات           هةرضى ئةطـةر لـة تـةعري ى   
ثِرؤسةكانى نةوت ، هةمووى مةمشولـة لـةوَى ثَيويسـت بـةوة ناكـا ، ئةطـةر حةزئةكـةن هةمووتةعري ـةكان         

 بَيننة ناو ياسايةكة موشكيلة نيية ، بةاَلم ثَيويست ناكا لةوَى تةعريحم كراوة.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق

 باشة ، بيخوَيننةوة دوا سيغة  وَيننةوة .
 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةشى يةكةم: ثَيناسةكان

 ماددةى يةكةم: 
 بِرطةي يةكةم/ مةبةستى ئةم ياساية لةم دةستةواذةو زاراوانةى خوارةوة، ماناكانى بةرامبةريانة:

 عَيراق. –ةرَيمى كوردستان هةرَيم/ ه -1
 عَيراق. –ثةرلةمان/ ثةرلةمانى كوردستان  -2
 ئةجنومةنى وةزيران/ ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيم. -3
 وةزارةت/ وةزارةتى سامانة سروشتييةكانى هةرَيم. -4
 .2007(ي ساَلي 22عَيراق ذمارة ) –ياساى نةوت و طاز/ ياساى نةوت و طازى هةرَيمى كوردستان  -5
عَيـراق، كـة بـةثَيى     -ئةجنومةن/ ئةجنومـةنى هـةرَيميي كاروبـارى نـةوت و طـاز لـة هـةرَيمى كوردسـتان           -6

 ماددةى ضوارةمى ياساى نةوت و طاز ثَيكهَينراوة.
 دةستة/ دةستةى بةِرَيوةبردنى سةندوودى داهاتةكانى نةوت و طاز لة هةرَيمدا. -7
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نـةوت و طـاز لـة هةرَيمـدا كـة بـةثَيى حوكمـةكانى ئـةم          سةندووق/ سةندوودى كوردستان بؤ داهاتـةكانى  -8
 ياساية دادةمةزرَيت.

بـةركار   2007(ي ساَلي 22بِرطةي دووةم/ ثَيناسةكاني هاتوو لة ماددةي يةكةم لة ياساي نةوت و طازي ذمارة )
 دةبن ، ئةطةر ناكؤ  نةبَيت لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية.

 ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي 
 سوثاس ، نودتةى نيجامى هةية كا  عمر عينايةت فةرموو.

 :بةِرَيج عمر عينايةت حةمة
 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

(دا ئةم مةنتوجاتى نةفتى تةعريحم نةكراوة ، يةعنى ئةطـةر مـةنتوجاتى نـةفتيمان بـؤ     22لة ياساي ذمارة )
 ، سوثاس . بكرَيت ئةو كَيشةية كؤتايي ثَيدَيت )مةنتوجاتى نةفتى(

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة ، سوثاس ، كا  فائق فةرموو.

 رسولمصطفى بةِرَيج فائق 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان:

ئَيمة ناونيشانى ياساكةمان طؤِرى بة سةندوودى داهاتـةكانى نـةوت و طـاز ، بـةاَلم لَيـرة سـةندوودةكة وةكـو        
 كاندا ، بؤية دةبَيت لة ثَيناسةكانيشدا بطؤِردرَيت دووبارة ، سوثاس.خؤى ماوةتةوة لة ثَيناسة

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 واية ، سوثاس ، بةَلَى ئةوة ئةطؤِردرَى ، بةِرَيج كا  حاجى كاروان فةرموو.

 :بةِرَيج كةنعان جنم الدين امحد )حاجى كاروان(
 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

سبةت ئةو ياساي نـةوت و طـاز ، ياسـاي نـةوت و طـازى هـةرَيمى كوردسـتان يـان  مةسـةلةن لـة شةشـةم            بةني
)/عرياق( ئةكرَى ئَيمة ئيشكالييةتَيك بةوة حةلكةين مةسةلةن ئةوة عةين زالةية بةِرَيج كـا  طـؤران لـةوَى    

ئةوانــة مةنتيهــةى  بـووة ئــةو كاتـة بــة تةنكــةر نـةوت ئةِرؤيشــت ئــةوة بـةعجَيك بريةكانــة نــاكؤكى لةسـةرة     
كوردستانني ، بةاَلم ئةطةر ئَيمة بَلَيني هةرَيمى كوردستان سـبةى وةكـو ثةرلـةمان نـاتوانني بةدواداضـوون و      
لَيثرســينةوة بكــةين لةســةر ئــةو بــرية نةوتيانــةى كــة لــةدةرةوةى هــةرَيمى كوردســتانن و بــةاَلم بةدةســتى   

 _كرَى بةس هةرَيمةكـةى البـدرَى و ببَيتـة كوردسـتان     هةرَيمى كوردستانةوةية ، لةبةر ئةوة ئةطةر ئَيستا ب
ــةو       ــؤ ئ ــتهةبةليش حةلدةكــةين ب ــكاليةتةكى موس ــةوةى ئَيمــة ئيش ــةر ئ ــت لةب ــان نابَي ــي  طرفتم عــرياق ، ه

 مةنتهانة ، طرفت دروست ناكا وا تةسةوردةكةم لة ِرووى دةستوورى و لة ِرووى دانونييةوة ، سوثاس.
 ؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةر

 باشة ، سوثاس ، ليذنةى ياسايي جواب ئةدةنةوة دواى بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ حةمةامني.
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 :بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني
 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

منـيش هــةمان ســةرجنم هـةبوو ، لةِراســيدا ، بــةديارى كــراوى ثرسيارَيكيشـة ئةمــةوَى وةاَلمةيةكــةم دةســت    
تى كَيَلطةكانى كةركوو  و زؤر شوَينى تريش ئةطرَيتـةوة ، ضـونكة بـة فيعلـى لـة نـةزةرى       كةوَيت ، ئايا داها

( جَيبةجَى بووة ئَيستا ، يةعنى ئَيستا شةِرى لةسةرة ، يةعنى ئايـا ئـةم سـةندوودة    140هةموومانة ماددةى )
ى كوردستان ، يةعنى ئةو تةنها هةولَير و سلَيمانى و دهؤكة يا ئةوَيشة ، ئةطةر وابَى ئةبَى بنووسرَى هةرَيم

 داو عريادةى َو بكرَيتةوة ، سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 فةرموو. عثما باشة ، سوثاس ، خاتوو منرية 
 :علىعثما  بةِرَيج منرية 

 .ةرؤكى ثةرلةمانبةرَيج س
 حةوتةم.جارَيكى تر تةئكيد دةكةمةوة كة ثَيويستة ثَيناسةى سةندووق ببَيتة 

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة ، ئةو ثَيشنيارةو كرا بوو ثَيشرت وةاَلم بدرَيتةوة ، بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ جودت فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيج د. شَيركؤ جودت 
 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي

كوردسـتانييةكة بدؤزينـةوة يـة  خـاَل      بؤ ئةوةى كة خاَلى هاوبةو لة نَيوان مةسةلةى هةرَيم و مةسةلةى
هةية ئةم ترافيكى ثـارة لـة نَيـوان بةغـداو لـة نَيـوان هـةرَيمى كوردسـتان كاتَيـك كـة بةغـدا داهـاتى عـرياق              
ــةم        ــةن ئ ــة الي ــتيالم ل ــةبَى ئيس ــةن ئ ــةوة تةبع ــةوتى و طازيي ــة ِرووى ن ــتان ، ل ــةرَيمى كوردس ــؤ ه ــةنَيرَى ب ئ

بِرطانةى كة لةم ياسايةشا داماناوة داهاتى ئيتيحـادى لـة ِرووى نـةوت    سةندوودةوة بَى ، ضونكة بة ثَيى ئةم 
و طازةوة ئةبَى برَيتة ئةو سةندوودةوة ، بؤية بؤ ئةوةى ئيشكال لة ثةيوةنديةكامنان لةطةَل بةغدا دروسـت  

عـةين  نةبَى مةسةلةى هةرَيم لَيرة لةوانةية زةرورةتَيكى هةبَى ، بةاَلم لة هـةمان كاتيشـدا ئَيمـة مةسـةلةى     
زالةو ناوضةكانى تريش كةلة بَلـَيني جَينـاكؤكن ، دابِرَينـراون بـؤ ئـةوةى ئـةوةو بَيتـة نـاو ئـةو مةوزوعـة           

عرياق داهاتة نةوتى و طازييـةكان لـة كوردسـتان عـرياق ، ئـيرت      _ثَيشنيارى ئةوة ئةكةم كة بَلَيني كوردستان 
 ةكا ، زؤر سوثاس.عرياق ئةو كاتة ئيشكالييةتى هةردوو كَيشةكة حةل ئ_كوردستان 

 
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة ، سوثاس ، بةِرَيج وةزيرى دارايي فةرموو.
 بةِرَيج ِرَيباز حممد حةمةالن/ وةزيرى دارايي و ئابوورى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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وردستان ناونرا كـة تـؤ نـاوت    من ية  تَيبينيم هةية لةسةر ئةم مةسةلةية ، ئَيمة خؤمان ئَيستا سندودى ك
نا كوردستان هةمووى ئةطرَيتةوة ، يةعنى ئةوةى لة داهاتووشـا ئةكةوَيتـةوة ذَيـر دةسـتى كوردسـتان ، ئـةم       
هةرَيمة دةكةوَيت يا ناكةوَيت ئةوة دةزيةكى ديكةية ، بةاَلم ئةوةى ئَيستا كـة هةيـة ئـةمرى واديعـة لـةذَير      

اوناوة سةندوودى كوردستان يةعنى هةمووى ئةطرَيتةوة ، ئيرت دةستى كوردستانداية تؤو سةندوودةكةت ن
 ض ثَيويست دةكا ، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس ، بةِرَيج كا  طؤران ئازاد فةرموو.

 :بةِرَيج طؤران ئازاد حممد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

انون دةكةين ، ئَيمة دسة لةسةر ِرَيكةوتنَيك دةكةين كـة لةطـةَل بةغـدا    ئَيمة ئَيستا دسة لةسةر دةركردنى د
كراوة بة ثَيى ئةم ِرَيكةوتنة دسةم لةسةر اليةنى دانونيية ، دسةم لةسةر بوحاتى فةردى نيية ، ئَيمة ئـةو  
 نةوتانةى كـة ناوضـةى كوردسـتانينةو لـة دةرةوةى ئيـدارةى هـةرَيمى كوردسـتانن بـةثَيى ئـةوةى كـة ئَيمـة           

لةطةَل بةغدا ئيتي ادمان كردووة ثارةى ئةم نةوتـة بـؤ هـةرَيمى كوردسـتان نييـة بـؤ بةغدايـة ، جـا ئةطـةر          
ئَيمة ِرؤذطارَيك توانيمان بة بةغدا بَلَيني داهاتى ئةم ناوضانةى دةرةوةى هةرَيمى كوردستان بؤ سـةندوودى  

ر ئـةم ياسـاية بـوو ئةمـة دةتـوانَى      خؤمانة و خؤمان سةرثةرشتى دةكةين ، ئةطةر ئةو كاتةى ئيشـكال لةسـة  
هةمواربكرَى ئةمة ية  ، دوو" ئَيمة لة ثَيناسةى سةندوودةكة خؤمان ثاراست لة ، تةنها وبان سةندوودى 
كوردستان بؤ داهاتةكانى نةوت و طاز بة موتَلةدى ، ئةطةر لَيرةو ثَيناسةى هةرَيم بكـرَى يـةعنى حـةدَيكى    

كة طشتطريترة ، بةاَلم ئةو ِرةئييةى كة من ومت ِرةئى حكومةت بوو كـة   دانونيت داوة بة ثَيناسةكةى يةكةم
مشاوةرةمان لة طةَليان كرد ، ئةوان بةثَيى دانون ، بةثَيى ئيتي اق لةطةَل بةغدا ، ثارةى هةر برية نـةوتَيكى  

 ناوضةى كوردستانى ئةطةر ب رؤشرَى داهاتةكةى بؤ عريادة ....
 ؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةر

باشة ، ئةم ئيشكاالتة ناتوانرَى بةو شَيوةية موعالةجة بكرَى كة لة بةِرَيوةبردنى داهاتةكانى نةوت و طاز لة 
(م ئةو كاتة باس لة داهاتةكانى سةندوودةكة ئةكرَى ، لةوَيدا ئاماذةية  بـةو داهاتانـة بـدرَى كـة     8ماددةى )

دسـتان ئةكـةوَى كـة ئـةوةو بِرواتـة نـاو سـةندوودةكةوة ،        لة نةوت و طازى كوردسـتان دةسـت هـةرَيمى كور   
 ناتوانرَى وا موعالةجة بكرَى؟

 
 :بةِرَيج طؤران ئازاد حممد

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لة ياساكة ئَيمة ئةطةر بة وردى ديهةتى بدةينَى لة هةموو شوَينَيك كة باسـى داهـات كـراوة نووسـراية كـؤى      

شايستة داهاتةكانى نةوتى هةرَيم ئةطةر ئَيمـة ئـةو ئيشـكالة بكـةين دةبـَى       داهاتةكانى نةوتى هةرَيم ، كؤى
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هــةموو ئــةو داهاتانــةى هــةرَيم و وشــةى هــةرَيم لــةوَى البــةين ، بَلــَيني كــؤى داهاتــةكانى كوردســتان ، كــؤى 
كـو  شايستة داهاتةكان بةو شَيوةية حةو بكةين يان ئةوةتة بـةو بؤضـوونةى بـةِرَيجت دةيَلَيـى هةرَيمةكـة وة     

خؤى مبَينَيتةوة ، بةاَلم لةو برطةيـةدا وة  ئةطـةرَيك بـؤ ئاينـدة كـة ئـةو داهاتـة نةوتيانـة ضـؤن مامةَلـةى           
 لةطةَل دةكرَى ، ئةوانةى دةكةونة دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ة سةرضاوةكانى داهاتا ئاماذة بةوة بدرَى دوايي كـة  كةواتة ثَيناسةكةى ئَيستا وةكو خؤى مبَينَيتةوة ، بةاَلم ل

دةضينة سةر ئةو ماددةية ئاماذة بةوة بدرَى ئةو داهاتانةشى كة لة بلؤكـة نةوتييـةكانى كوردسـتانى عـرياق     
دةتوانني ئاوا ناوى بنَيني دَيتة هةرَيمى كوردستان ، يةعنى جَيبكرَيتةوة ، واتة هةرَيمى كوردستان و بلؤكـة  

ى كوردستان عرياديش بطرَيتةوة ئةو كاتـة ، بـةِرَيج وةزيـرى سـامانة سروشـتييةكان لةطـةَل ئـةو        نةوتييةكان
 ثَيشنيارة ِرات ضيية؟ فةرموو.

 بةِرَيج د. ئاشتى هةورامى / وةزيرى سامانة سروشتييةكان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ان داوة بـة هـةرَيم ، ئـةو مافانـةى كـة      ( هاوكارميان دةكـات ، ضـونكة لـةوَى دةسـةاَلب    5وابجامن ياساي ذمارة )
( مةسةلةن بؤمان هةية هةرضى ئيجرائات كـة  2014هةية عرياق وةريطرتووة مةسةلةن لة داهاتى موازةنةى )

 ثَيمان دةكرَى تةن يجى بكةين بؤ ئةوةى تةعويجاتى خؤمان بكةينةوة .......
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئاشتى دسةكة لةسةر ئةوةية كة ئةو داهاتانةى ئةوكاتةى دَيـت بِرواتـة سـةندوودةكةوة ، ئـةو      بةِرَيج دكتؤر
 داهاتانةى كة بةثَيى ئةو ئيجرائاتانةى ئةيكةين بَيتة سةندوودةوة.....

 بةِرَيج د. ئاشتى هةورامى / وةزيرى سامانة سروشتييةكان:
كة بوو بةداهات ئةبَى برَيتة سةندوودةكةوة ،  هةرضى داهاتى نةوت بَى ئايا موستةحةق بَى ، موستةحةدة

 ئةطةر لة مةناتهى موتةنازيع وةري بطرين يان لة بةغدا وةرى بطرين يان هى خؤمان بَى.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس ، كا  صاحل دسةيةكت هةبوو؟ فةرموو.
 
 
 

 :بةِرَيج صاحل فةدَى حممدامني
 ةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكى ث

ئَيمة با ئةوةندة باس لةو ناوضة كوردستانيانة لة دةستوور نةكةين وةكـو ليذنـةى ناوضـة كوردسـتانييةكان     
لةسةرةتاوة ئاماذةم ثَيدا نةضينة ناو ئةو تةفسياَلتةوة ، لة هةر جَيطةية  ثَيويستى بـة هـةرَيم كـرد نـاوى     
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هـــةرَيميش بـــة مـــرورى زةمـــةن بؤخـــؤى  كوردســـتان بهَينـــرَى ، هـــةم هـــةرَيم دةطرَيتـــةوة هـــةم دةرةوةى
 ئةيطرَيتةوةو ثَيويست ناكا ئةوةندة بريتة ناو تةفسياَلتةوة هةر كوردستان بةكاربَينني.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة ، سوثاس ، كا  انور دادر فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيج انور دادر 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

عرياق واتة باشوورى كوردستانى تَيدا ديارى كرا بـؤ منوونـة   _ياساي كة هةبوو وشةى كوردستان زؤر ثِرؤذة 
لة ياسايي زمانة فةرمييةكان هي  كَيشة نةبوو ، ثَيمواية هي  كَيشةيةكى دانونى نييـة بـؤ منوونـة مـاددةى     

دةسـةاَلتى هةيـة بِريـاردان    ( لة ياساي هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان بةشى دووةمى دةَلَى )ثةرلةمان 56)
لةسةر ِرَيكةوتنةكان و يةكاليي كردنةوةى كَيشة ضارة نوسسازةكانى طةو كوردستانى عرياق( بؤيـة ثَيموايـة   

 كَيشةى دانونى نيية ، سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ِرميانـةوة وا ئـةو ياسـايةو وا طؤِرميـان ، بـةاَلم      بةِرَيج كا  انور لة ثَيناسةكانا لة عينوانى ياساكانا ِراسـتة طؤ 
ثَيموانيية ئةطةر بةهةَلةيا نةضووبَيتم لـة هـي  كاتَيكـدا ثَيناسـةى هـةرَيمان كردبَيتـة كوردسـتانى عـرياق ،         
ثَيموانيية لةو ثةرلةمانة بؤ هي  ثَيناسةيةكى هةرَيمى كوردستان وتبَيتمـان هـةرَيمى كوردسـتانى عَيـراق ،     

لةمة ِراستم بكةنةوة ، بةاَلم ِراستة ياساي زمانة فةرمييةكان وبان ياساى زمانة فةرمييةكانى ئةطةر هةَلةم 
كوردســتانى عــرياق ، بــةاَلم لــة ثَيناســةى هــةرَيما مــن وا تةســةوِرناكةم ثَيناســةى هــةرَيمان طــؤِريبَى ، بــةَلَى  

 فةرموو كا  انور.
 :مصطفىبةِرَيج انور دادر 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
من مةبةستم ئةوة نةبوو هةرَيم بةم وشةية بطـؤِردرَى ، مةبةسـتم ئةوةيـة ثةرلـةمانى كوردسـتان دةتـوانَى       

 بِريار لةسةر ضارةنووسى ئةو شوَينانةو بدا كة لةدةرةوةنة )ناوضة دابِرَينراوةكان(.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كوردستان ثةسةندبكرَى ، ئةاةينـة دةنطـةوة ، ئَيسـتا  دوو ثَيشـنيار     ئةوة ئةبَى بة بِريار بَى لة ثةرلةمانى 
ــةرَيمى       ــةرَيم ه ــَيني ه ــؤى مبَينَيتــةوة بَل ــرة ثَيناســةكةى وةكــو خ ــةرَيم لَي ــنيارَيكيان ئةوةيــة ه هةيــة ، ثَيش
كوردســتانى عريادــة ، بــةاَلم ئــةوةى ثةيوةنديــدارة بــة داهاتــةكانى ناوضــة كوردســتانييةكانى تــر ئــةوة لــة     

ــةكانى       ضوار ــة بلؤك ــر ل ــاتى ت ــوانى داه ــتان ت ــةرَيمى كوردس ــك ه ــةر كاتَي ــةوة ه ــى بكةين ــاكة جَي ــَيوةى ياس ض
كوردستانى عرياق دابني بكات و بَيتة سةندوودةكةوة ، واتة ئَيستا ثَيناسةكة وةكو خؤى بـَي وةكـو ئيستسـنا    

ازيةكان ، ِرايـةكى تـريش   دواي ئةو داهاتانةو بَيتة ضوارضَيوةى سةندوودى كوردستان بؤ داهاتة نةوتى و ط
هةية كة لَيرة ثَيناسةى هةرَيم بطؤِرين بَلَيني هةرَيم:كوردستانى عرياق ، ئةم دوو ثَيشنيارة هةية ئةاةينة 
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دةنطةوة ئةندامانى ثةرلةمان يةكالى بكةنةوة ، ئَيستا خؤ ناكرَيت تا بـةيانى هـةر مونادةشـة لةسـةر ئةمـة      
سـةكة وةكـو خـؤى مبَينَيتـةوة ، بـةاَلم دوايـي ضارةسـةرى داهـاتى بلؤكـة          بكةين ، كَى لةطةَل ئةوةية كـة ثَينا 

نةوتييــةكانى تــر بكــةين ، ثَيناســةى هــةرَيمى كوردســتان وةكــو ئــةوةى كــة لــة ياســاكة هــاتووة وةكــو خــؤى   
( كـةس دذيـةتى كةواتـة ثةسـةندكرا ،     1( كـةس لةطةَليـةتى ، كـَى دذيـةتى؟ )    60مبَينَيتةوة كَى لةطةَليـةتى؟ ) 

 خوَيننةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطةوة.تكاية بي
 :بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم

 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر
 ماددةى يةكةم: 

 بِرطةي يةكةم/ مةبةستى ئةم ياساية لةم دةستةواذةو زاراوانةى خوارةوة، ماناكانى بةرامبةريانة:
 عَيراق. –هةرَيم/ هةرَيمى كوردستان  -1
 عَيراق. –ى كوردستان ثةرلةمان/ ثةرلةمان -2
 ئةجنومةنى وةزيران/ ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيم. -3
 وةزارةت/ وةزارةتى سامانة سروشتييةكانى هةرَيم. -4
 .2007(ي ساَلي 22عَيراق ذمارة ) –ياساى نةوت و طاز/ ياساى نةوت و طازى هةرَيمى كوردستان  -5
عَيـراق، كـة بـةثَيى     -طـاز لـة هـةرَيمى كوردسـتان      ئةجنومةن/ ئةجنومـةنى هـةرَيميي كاروبـارى نـةوت و      -6

 ماددةى ضوارةمى ياساى نةوت و طاز ثَيكهَينراوة.
سةندووق/ سةندوودى كوردستان بؤ داهاتة نةوتى و طازييةكان لة هةرَيمدا كـة بـةثَيى حوكمـةكانى ئـةم      -7

 ياساية دامةزراوة.
 وت و طاز لة هةرَيمدا.دةستة/ دةستةى بةِرَيوةبردنى سةندوودى داهاتةكانى نة -8

كـة   2007(سـاَلي  22طةي دووةم: ثَيناسةكاني هاتوو لةبِرطةيةي يةكةمـدا لـة ياسـاي نـةوت و طـازي ذمـارة )      بِر
 ثةيوةستة بةم ياسايية بةركار دةبَيت، ئةطةر ناكؤ  نةبَيت لةطةَل حوكمةكانيدا.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

داية بةو شـَيوةي كـة خوَيندرايـةوة، تكايـة بادةسـيت بَلنـد بكـات؟، كـا  فايـةق ئـةزامن تـؤ            ئَيستا كَيي لةطةَلي
ثَيشنيارَيكت كرد كة ثَيناسةي هةموو ئةو ياساية بكرَيت، ياسـاي شايسـتة داراييـةكاني هـةرَيمي كوردسـتان،      

 ئةوة يةكجار هاتووة بؤية ناكرَيت. باشة فةرموو.
 

 رسول: مصطفىبةِرَيج فائق 
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيج
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يةكةم: ئةوة دووجار هاتووة، بة م تةواوي بِرطةي ماددةكةي طرتووة، هةر لةخوار خؤيةوةيةتي، دووةم: لـة  
ثَيناسةي هةشتةمدا سـندودي داهاتـةكان هـةروة  خـؤي خوَيندرايـةوة، ئةطـةر دوايـي ِراسـت بكرَيتـةوة لـة           

 صياغةكةدا باشة، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ 

ثَيناسةي ئةوة ئةكةن يان نا؟ ئةوة ئاسايية ثَيناسـة بكرَيـت، بـةس ضـؤن ثَيناسـةي ئةكـةن، ئـةتوانني نـاوي         
بنَيني ياساي شايستة داراييةكاني هةرَيمي كوردستان، باشة ئَيستا كَي لةطةَل دةدـي ماددةكةيـة بـةو شـَيوةي     

طةَلدا نيية؟ دوو كةسي لةطةَلـدا نييـة؟ كةواتـة بةزؤرينـةي     كةسي لةطةَلداية؟، كَيي لة 65كة خوَيندرايةوة؟ 
 دةني ثةسةند كرا؟ بؤ ماددةي دووةم فةرموون.

 بةِريج د. ظا  فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةشى دووةم

 ضوارضَيوةى ثيادةكردنى ياسا

 ماددةى دووةم: حوكمةكانى ئةم ياساية ثيادة دةكرَين لةسةر:

ــةم ــاتيةك ــاريكردن و      : داه ــاى دي ــازو ياس ــةوت و ط ــاى ن ــةكانى ياس ــةطوَيرةى حوكم ــتكةوتوو ب ــي دةس ى داراي
(ى سـاَلى  5عَيـراق لـة داهاتـة ئيتيحادييـةكان ذمـارة )      –وةرطرتنى شايستة داراييةكانى هـةرَيمى كوردسـتان   

سـايةدا  ( ى ثةيوةست بة نةوت و طازو بةروبوومةكانى و بـةثَيى ئـةوةى لـة مـاددةى حةوتـةمى ئـةم يا      2013)
 هاتووة.

: داهـــاتى دارايـــي هـــاتوو لـــة حكومـــةتى ئيتيحـــادى كـــة راســـتةوخؤ ثةيوةســـتة بـــة نـــةوت و طـــازو  دووةم
 بةروبوومةكانى جطة لة ثشكى هةرَيم لة بودجةى طشتى ئيتيحاديدا.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

م ماددةية موعالةجة بكرَيـت، باشـة كـيََ دسـةي     باشة ئةتواندرَيت ئةو ئةشكالةي لةماددةي دووةم هةبوو، لة
 هةية لةسةر ئةم ماددةية؟، كا  فخرالدين فةرموو.

 

 
 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف/سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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ئؤبـان،  ئةم ئةندام ثةرلةمانة بةِرَيجانة ناوي خؤيان تؤمار كردووة بؤ ط توطؤ)طةشة دارا، رَيواز فائق، دـادر  
صــاحل فــةدَي، فرحــان جــوهر، ابــوبكر هةَلــةدني، عمــر عينايــةت، علــي حةمــة صــاحل، شــَيركؤ حةمــة امــني(  

 سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو طةشة، فةرموو.
 بةِرَيج طةشة دارا جالل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

رايـي دةسـتكةوتوو، ثـَيم باشـة )رِراسـتةوخؤ و ناِراسـتةوخؤي بـؤ        سةبارةت بةم ماددةية، كة دةَلَيت داهـاتي دا 
زياد بكرَيت(، ضونكة ِراستةوخؤ ئةوةية كة بةشَيوةيةكي نةدـدي ئـةو ثارةيـة وةردةطرَيـت و داهاتـة، بـة م       

شـةريك لةطــةَل خؤيـدا، سـةهمي بـداتَي، ثشـكي بـداتَي، بؤيـة ئــةوة         ةِرةنطـة شـةريكات هـةبَيت هـةرَيم بكاتـ     
ناِراستةوخؤ ئةبَيت، وة لة شَيوةي ماددي يان عـةيين بَيـت، واتـة داهـاتي دارايـي دةسـتكةوتوو        بةشَيوةيةكي

 ِراستةوخؤو ناِراستةوخؤ لةشَيوةي ماددي يان عةيين، سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كا  فرحان جوهةر، فةرموو.
 بةِرَيج فرحان جوهر دادر:

 ةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيج س

: داهاتى دارايي هاتوو لة حكومةتى ئيتيحـادى كـة راسـتةوخؤ ثةيوةسـتة بـة      لةماددةي دووةم بِرطةي دووةم
نةوت و طازو بةروبوومةكانى جطة لة ثشكى هةرَيم لة بودجةى طشتى ئيتيحاديدا. هةموو ئةوانةي بؤ ئَيمة 

ة بودجـةي هةرَيمـدا، ئـةي وةزارةتـي دارايـي      دَين لة ثشـكي ئيتيحـادي، هـةموو بـةربوومي نـةفت و طـازة، لـ       
دةوري ضيتة؟، تةنها باجي ئاوو كارةباو ئةوانة خِر ئةكاتةوة، هةموو ئةو داهاتةي لة حكومـةتي ئيتيحـادي   

% ثشت بة نةفت و 95دَيت داهاتةكاني نةوت و طازة، هي  داهاتَيكي تر نيية لة عَيراق، هةمووتان دةزانن لة 
 َيم واية ئةم دووةم خاَلة زيادة، هةر لةخاَلي يةكةم موعالةجةي كردووة، سوثاس.طاز دةبةسرتَيت، بؤية ث

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كا  ابوبكر هةَلةدني، فةرموو.
 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل) هةَلةدني(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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ةي كـا  فرحـان دةكـةم، خـاَلي دووةميشـم تَيبينيـةكي زمانةوانييـة،        خاَلي يةكةم: منيش ثشـتطريي ِرةئيةكـ  
وشـةي بـةروبووم ثـَيم وايـة بـؤ بابـةتي كشـتوكاَلي بـةكاردَيت، بؤيـة بيكـةين بـة بةرهةمـة نةوتيـةكان يــان              

 تَيكةَلةكانيان، سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة سوثاس، كا  عومةر عينايةت، فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةرةتا ثشتطريي دسةكاني كا  فرحان دةكةم، دووةميش داهاتي دارايي ئةو دةستكةوتووة، ثَيويسـت ناكـات،   
 ثشتطريي لةدسةكاني كا  ابوبكريش دةكةم، بةرووبووم بكرَيت بة بةرهةمة نةوتيةكان، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/

 زؤر سوثاس، دكتؤرة رَيواز، فةرموو.
 بةِرَيج د. ِرَيواز فائق حسني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وةَلآل من ثرسيارَيكم هةية، داوا لةبةِرَيج وةزيري سـامانة سروشـتييةكان دةكـةم كـة وة مـم بداتـةوة، جطـة        
طـاز و شايسـتة داراييـةكان، ئَيمـة شـتَيكمان هةيـة،       لةوةي كة بةطوَيرةي داهاتةكان، بةطوَيرةي ياساي نةوت و

% بؤ 15% بؤ حكومةتةو لة 85دواي ئةوةي كة دازاجني نةوت دابةو ئةكرَيت، لةباوترين شَيوة ئةوةية كة لة 
% ئةضـَيت بـؤ كؤمثانيـاي نيشـتمانيي كوردسـتان، ئـةو كؤمثانيـاي        3طشت طرَيبةستةكانة، شتَيك بـةناوي لـة   

( شـيت وا بـاس نـةكراوة، ئةوةنـةي     22ة تةحديدي ضـية؟، ضـونكة لـة ياسـاي ذمـارة)     نيشتمانيي كوردستانة ب
زانيارميان هةبَيت حكومةت ئةو ثارةية وةر ئةطرَيت، لةم ِراثؤرتي مانطانةيةدا كة ئَيمة جار جار دةطات بـة  

ودةكةوة، دةستمان، جار جار ئاماذةي بؤ ئةكرَيت، ئةمةوَيت بجامن ئَيمة ئةم ثارةيـة ضـؤن  ةينـة نـاو سـند     
ئاليةتي ياسايي ضيية؟، تا ئَيستا كة وةرطرياوة بة ض ئاليةتَيك وةرطرياوة؟، بؤ ئـةوةي شـتَيك لـةثارةي نـةوت     

 نةمَينَيت لةدةرةوةي ئةم سندودة، سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  علي حةمة صاحل، فةرموو.
 بةِرَيج علي حةمة صاحل:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيج



 108 

وةَلآل من ضةند ثَيشنيارَيكم هةية؟، سةرةتا ثشتيواني بؤضوونةكةي طةشة خـان دةكـةم، ئـةوةي كـة دةَلَيـت      
ثةيوةست بةنةوت و طـاز بكرَيـت بـة ) ثةيوةسـت بـة ثِرؤسـةكاني نـةوت و طـاز( واتـة ثرؤسـةكة فـراوانرتة،            

ئـةو ثارانـةي لـة ضوارضـَيوةي عةدـدَيك دةسـت       طشتطري ترة لة خودي نةوت وطازةكة، بؤ منوونـة: عةدـدَيك   
دةكــةوَيت، ئةمــة ثرؤســةي نــةوت وطــازة، خــودي نــةوت وطازةكــة نيــة، ئةمــة لةهــةردوو بِرطةكــةدا دووبــارة 

كؤمثانيــاي كوردســتان بــؤ بووةتــةوة، ئــةوةي دكتــؤرة رَيــواز باســي كــرد، يــة  كــةم بــة وردتــر، بــؤ منوونــة:  
%(ي دازاجني كؤمثانياكان بؤ كؤمثانياي كوردستانة بـؤ دؤزينـةوةو   20دؤزينةوةو بةرهةم هَيناني نةوت، لة) 

(دؤالر دـازانج بكـات، ئـةبَيت لـة      7بةرهةمهَيناني نةوت، بةديوَيكي تردا، ئةطةر لةهـةر بـةرميل نةوتَيكـدا)    
 ( دؤالر دازاجنة بدات بة كؤمثانياي كوردستان بؤ دؤزينةوةو بةرهةمهَيناني نةوت، ئةمة واتا7%(ي ئةم )20)

ــة        ــةموو ئةمان ــاز ه ــةوت و ط ــةكاني ن ــرَيت ثرؤس ــةر بنووس ــة ئةط ــتم ئةوةي ــة، مةبةس ــازاجني كؤمثانياكةي د
ئةطرَيتةوة، خاَلَيكي تر، ئايا لةدةرةوةي بودجةي عَيراق ئةوةي دياري ئةكرَيت هي  ثارةية  بؤ ئَيمة دَيـت  

نةوتيةكانـة، ئـةويش هـةر لـةناو     يان نا؟، هةرضةندة لةم دؤناغةدا نايةت، بوترَيت ئيستيحهاداتي كؤمثانيـا  
بودجةدا جَيطري كراوة، لةدةرةوةي بودجة جَيطري نةكراوة، بؤمان بَيـت يـان نـا؟، بـة م لةبـةر ئـةوةي ئةمـة        
دانونة ِرةنطة ساَلَيكي تر يان دووسـاَلي تـر زيـادةي داهـاتي نـةوت بَيـت يـان هـةر بابـةتَيكي تـر بَيـت، بؤيـة             

ةكاني نةوت و طاز، داهاتي هاتووو بكرَيت بة داهاتي وةدةست هـاتوو،  تةئكيد لةوة دةكةمةوة بكرَيتة ثرؤس
 سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كا  دادر ئؤبان، فةرموو.
 بةِرَيج دادر ئؤبان رسول:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةرضـةندة بـةِرةئي مـن ثـَيم وايـة ئـةم        ثشتطريي لة دسـةكاني طةشـةخان و كـا  ابـوبكر هةَلـةدني دةكـةم،      
ماددةية ماددةيةكي وادعي نيية، لةطةَل وادعي هةرَيمي كوردستان، ِراستة حوكمـةكاني ياسـاي نـةوت وطـاز و     
ياساي شايستة داراييةكاني هةرَيمي كوردستانة، بة م تاكو ئَيستا هةرَيمي كوردستان، لةطةَل بةغدا يةكاليي 

ئةم ياساية بَيت دةبَيت هةرضي دةرزي دةرةكي و بةخشـني و كؤمـة  و داهـاتي     نةبووةتةوة، يةعين بةثَيي
نةوت وطازي هةرَيمي كوردستان و لةهي بةغدا هةموويان تةمويلي بودجةي طشـيت بكـةن، ئةمـة لةكاتَيكـدا     

ة بـة  كة ئَيستا ئاطادارين سةرضاوةكاني دارايي بؤ هةرَيمي كوردستان ِروون و ئاشكراية، بؤية من ئةو ماددةي
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ماددةيةكي وادعي لةطةَل هةرَيمي كوردسـتان نـابينم لةبـةر ئـةوةي نـةمانتوانيوة يـةكاليي ببينـةوة لةطـةَل         
 بةغداد، سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، دكتؤر شَيركؤ حةمة امني، فةرموو.
 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِراسيت دسةكامن كران لةاليـةن طةشـة خـان و دكتـؤرة رَيـواز و كـا  علـي حةمـة صـاحل، ثشـتطريي تـةواوي            
بؤضوونةكانيان دةكةم، وة ثشتطريي كـا  عومـةر و كـا  ابـوبكر هةَلـةدني دةكـةم لـةوةي وشـةي بـةروبووم          

دتـةو زؤر طرنطـة   بطؤِردرَيت بة بةرهةمةكان، وة  كا  علي وتي ئةوي تريش بكرَيت بة ثرؤسـة، يـة  نو  
يـش كؤمثانيـاي   2007(ي سـاَلي  22كة بيَلَيني ثَيويسـتة بـةر لـةم سـندودة، بـةِراي مـن بـةثَيي ياسـايي ذمـارة)         

كوردستان بؤ دؤزينةوةي نةوت و بةرهةمهَيناني نةوت دروست بكرَيـت، ثَيم وابَيت ئةوة زؤر طرنطة، ئةطةر 
َيم لــة هةفتــةي ئاينــدة ئــةو ثرؤذةيــة، ئةطــةر  ئــةمِرؤ ئةمــة ثةســةند بكــةين لــةزووترين كــات ئــةتوامن بلـَـ  

 حكومةت خؤي ئامادةي بكات بينَيرَيت وئيشي لةسةر بكةين، سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كا  صاحل فةدَي، فةرموو.
 بةِرَيج صاحل فةدَي حممد امني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سـةر بةروبوومـةكان هـةبوو كـة لةضـةند ماددةيـةكي تريشـدا باسـكراوة، بـؤ ئـةوةي           يةكةم: من تَيبينـيم لة 
هةمووجار دووبارةي نةكةينةوة، ئةطةر ئةنداماني ثةرلةمان ثَييان باو بوو، لةسةرجةم ماددةكاني تر ئةو 

ادةية  بةروبوومانة بكرَيتة بةرهةمةكان، دووةم: خاَلي يةكةم داهاتي دارايي دةستكةوتوو، دةستكةوتوو تاِر
لــةِرووي زمانةوانيــةوة بــؤ ِرابــردوو ئةطةِرَيتــةوة، ئةطــةر ئــةوة صــياغةيةكي تــري بــؤ بكرَيــت، طوجنــاوترة،   

 سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، ئَيستا ِراي حكومةت ضيية؟، لةسةر ِرةئي ئةندامان، فةرموو كا  ِرَيباز.

 
 الن/ وةزيري دارايي و ئابووري:بةِرَيج ِرَيباز حممد مح
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةنيسبةت ئةوةي كة باسكرا، لةسةر ثشكي هةرَيمي كوردستان، ئةطةر نةوتيش بَيـت ئـةوة ثشـكي هـةرَيمي     
كوردستانة، هي  ِرةتبَيكي بةو مةسةلةيةوة نيية، ئةوة لة بودجةدا دانراوة ناكرَيت  رَيتة ئةم سندودةوة، 

ةوةشي كة بؤ ثارَيجطاكانة ثَيي ئةوترَيت ثرتؤ دؤالر، ئةوة تةبيعي ئةطةِرَيتةوة بؤ ئةم سندودة، بةنيسبةت ئ
ئةو ثارةي لةوةوة دةست دةكـةوَيت دةضـَيتةوة ئـةو سـندودة، بةنيسـبةت خـالَََيكي تـريش كـة ئَيمـة لةطـةَل           

بِرَيك ب رؤشرَيت ئةضَيتةوة ناو ( هةزاريان بدةييَن، لةدواي ئةوة هةر 250بةغداد ِرَيك بكةوين، كة ِرؤذانة )
 ئةم سندودة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو دكتؤر ئاشيت.
 بةِرَيج د. ئاشيت هةورامي/ وةزيري سامانة سروشتييةكان:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( هةرضـي  8بـؤ ِروونكردنـةوة مـاددةي )    ئَيمة ئةطةر هةر موستةَلةح بَيت هي  كَيشةمان نيية لةسـةر ئـةوة،  
داهاتة باس كراوة لةوَيدا، موشتةداتي نةوت بَيت يـان هـةرداهاتَيكي تـر كـة لـة عَيرادـدا هـةبَيت، هـةمووي         

 باسكراوة، شةريكةي كوردستانيش باسكراوة، داهاتةكةشي دَيتة ناو ئةو سندودةوة، سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 اشة سوثاس، دكتؤر عجت صابر، فةرموو.ب
 بةِرَيج د. عجت صابر امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ــاتوو(،        ــت ه ــة )بةدةس ــت ب ــتكةوتوو بكرَي ــي دةس ــاتي داراي ــةم، داه ــةي يةك ــاددةي دووةم: بِرط ــبةت م بةنيس
بةغـداد بـاجيش    لةِراستيدا ئةو ثارةي كة بؤ كوردستان دَيت، ئةوةي بةغداد، هـةمووي ثـارةي نـةوت نييـة،    

%(ية ئةدات بةكوردستان، بؤية ئةو ثارةي كـة لـة بةغـداوة دَيـت تـةنها ثـارةي       17كؤدةكاتةوة، ئينجا ئةو لة )
نةوت نيية، هةر لةناو بودجةي عَيراددا بةشَيكي تريش كة ئةدرَيت بة هةرَيمي كوردسـتان تـا ئَيسـتا وةكـو     

%(ي بودجـةي سـيادي حسـاب ئـةكرَيت، لـةناو      17) ثَيويست نةدراوة، موستةحةداتي شةريكاتي نةوتي كـة لـة  
 دَيـت  لةبةغـداد  ثـارةي  ئةو ئةوة لةبةر ،ئةو ثارةية نيية كة دةماندرَييَت، هةندَيجاريش ثارةي ثرتؤ دؤالريش

 بكـةين  بةروبوومـةكان  ِراسـتة  تةواو دووةم، خاَلي يةكةم: ماددةي بةنيسبةت هةر نيية، نةوت ثارةي هةمووي

 بـة  ثةيوةسـت  كةواتـة  ئـةبَيت،  تـر  طشـتطري  ئـةوة  دابنـَيني،  بؤ ثرؤسةي نةوتيش وشةي ثَيش بةرهةمةكان، بة
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ــةي ــةوت ثرؤس ــازو و ن ــةكاني، ط ــةثَيي بةرهةم ــةوةي ب ــةماددةي ئ ــةم (ي7) ل ــاية ئ ــاتووة، ياس ــةبارةت ه ــة س  ب

 سوثاس. بكةين، زياد بؤ ناِراستةوخؤي و خؤ ِراستةو وشةي ئةطةر دةديهة تةواو دووةميش:
 وسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. ي

 فةرموو. ئازاد، طؤران كا  سوثاس،
 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 زيـاد  بـؤ  ناِراسـتةوخؤي  و ِراستةوخؤ كة كرد ئيتي ادمان ثةيوةنديدارةكان، ليذنة و ياسايي ليذنةي وة  ئَيمة

 بكـات  سـةيري  لةوَي طةشةخان (8) ماددةي سةر برَيتة ئةطةر ،عةينييةكة و ماددي بة سةبارةت بة م بكةين،

 ِرَيبـاز  كـا   بـة م  دةديهـة،  فرحـان  كـا   و ابـوبكر  كـا   تَيبينيـةي  ئـةو  ناكات، ثَيويست بؤية هاتووة، نةص بة

 ئـةوة  دَيـنني  بةدةسـيت  %17 لـة  و نـةوت  فرؤشـتين  لـة  ثـارةي  بـِرة  ئـةو  لـةدواي  سندودة ئةم كة دايةوة، جوابي

 ئـةم  بةرثرسـيارة،  لَيـي  سروشـتييةكان  سـامانة  وةزارةتـي  ثارةية ئةم ئةوة لةدواي مةعنية، لَيي اليةم وةزيري

 سـندودة  ئةم ئةوةي بؤ بثارَيجرَيت، مالية وةزارةتي حةدةي ئةو تا دانراوة ئةوة بؤ نةمب هةَلة ئةطةر نةسةو،

 دةدرَيـت  هـةرَيم  %ي17 لـة  امبـةر لةبةر بـة م  نةوتـةوة،  ثرؤسـةي  بـة  ثةيوةستة كة تريش ثارانةي ئةو هةموو

 دةبَيـت،  حـةل  و ئاسايية هةر بةرهةميش ئاسايية، ئةوةو نةوتي ثرؤسةي وترا كة وشةي ئةو نةطرَيت، وةري

 سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. جةودت، شَيركؤ دكتؤر سوثاس،
 :مصطفىبةِرَيج د. شَيركؤ جودت 

 رلةمان.بةِرَيج سةرؤكي ثة

سةبارةت بةو داهاتةي كة لةبةغـداوة دَيـت، ئَيمـة ئـةم دةسـتةي سـندودي نـةوت و طـازة بـؤ دادةمـةزرَينني،           
طةكاني تري ياساكةدا هةية، سـَي ئـةركي سـةرةكي هةيـة، ) تـةدديق، دَلنيـا كردنـةوة، تةوسـيق(         دواتر لة بِر

بةرميلةكةي كـة بـةثَيي ئيتي ـادَيكي كـاتي      ( هةزار250لةطةَل ئيداراتي عائيداتي نةوت و طاز، ئَيمة ئةطةر )
ي عَيراق، دـةراري لةسـةر دراوة، خـازيع نـةبَيت بـؤ ِرةدابـةو تـةدديق و بـؤ ئـةم           2015بةثَيي بودجةي ساَلي 

سيســتمي ســندودي نــةوت و طــازة، بةِراســيت كةوابَيتـــ ئَيمــة ضــيمان كــردووة؟، بؤيــة دةبَيــت بَلــَيني داهــاتي   
امةَلةمان لةطةَل دةكات، ضةندي نةوت بدةييَن ئةوةندة ثارةمان دةداتـَي، لةبـةر   ئيتيحادي، ئَيستا بةغدا وا م

ئــةوة ئــةبَيت ئــةو داهاتــة خــازيع بَيــت بــؤ ئــةم ســندودة، ئــةم ســندودة دةوري خةزَينــة ئــةبينَيت، دةوري   
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ئـةوةي  كؤكردنةوة ئةبينَيت، لةهةر كاتَيكدا دارايي طشيت ثَيويسيت ثَيي بوو، ثةرلةمان موافةدـة ئـةكات بـؤ    
ئةو طوذمةية برَيتة سةر دارايي طشـيت، لةبـةر ئـةوة تـةعاروز ناكـات، ئةطـةر بَلـَيني دارايـي طشـيت هـةرَيمي           
كوردستان لةِروانطةي فرؤشتين نةوتيةوة بة بةغداد يان ئةوةي كة دةيدات بة سؤمؤ، بؤ ئةوةي خازيع بَيت 

ئةيـةوَيت هةموواليـةكمان دَلنيـا بكاتـةوة،      بؤ ِرةدابةي ئةم دةستةية، كة بةثَيي مةعايري دةولي ئـةكرَيت و 
(هـةزارة و دوو ِرؤذي تـر بـة    250ئةوة هي  زةرةرَيك نادات لة داهاتي وةزارةتي دارايي، بؤية دةبَيت داهاتي )

ثَيي خشتةي وةزارةتي ثالندانان كة لةالمانة، ئيحتيمالـة بطاتـة مليؤنَيـك بـةرميل لـة رٍِِرؤذَيكـدا، ئـةي باشـة         
سابي لةطةَلدا دةكرَيت، لةبةر ئةوة هةموو داهاتي فرؤشتين نةوت وطاز ئايـا بـة بةغـداد    ئةوة دواتر ضؤن ح

بَيت يان بةهةر اليةكي تر بَيت، ثَيويستة بَيتة ناو ئةم سـندودةوة، لـةِرَيطاي ئـةم سـندودةوة دواتـر لةطـةَل       
 وةزارةتي داراييدا كاري ثَي بكرَيت و كةلَينةكاني ثَي ثِربكرَيتةوة، سوثاس.

 َيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 زؤر سوثاس، كا  فةرهاد نودتةي نيجاميت هةية، فةرموو.
 بةِرَيج فرهاد حةمة صاحل سةنطاوي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمة زؤر دَلمان خؤشة بةم سندودة، كة بؤ كؤمةَلَيك شيت تر تةرخان بكرَيت، كا  ِرَيباز ئةلَيت هةر كاتَيك 
 رةتي دارايي ثَيويسيت ثَيي بوو، ئةو كاتة ئَيمة ضي ئةكةين، سوثاس.وةزا

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لــة ضوارضــَيوةى ميجانيــةدا ياســاى موازةنــة، ثةرلــةمانى كوردســتان دةنــي ئــةدات كــة ضــى لــةم ســةندوودة  
 دةربهَينرَيت يان نا؟ 

 بةرَيج فةرهاد حةمة صاحل : 
َلةتةكاندا، ئَيمة ئيشمان ئةوةية كة ثارة كؤ كةينـةوة بـؤ كؤمـةَلَيك مةسـةلةى زؤر مـوهيم كـة       لة هةموو حا

 هةموومان خةمى َو ئةخؤين ئَيستا نةكو جارَيكى تر ئةضَيت. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دنى، دكتؤرة رَيواز فةرموو. لة ماددةيةكى تر دوايى ئةتوانني دسةى لة سةر بكةين، لة ضؤنيةتى مامةلة كر
 بةرَيج د. رَيواز فايق : 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
من هةست ئةكةم تَيكةَلية  هةية، يةعنى لة دسة كردنى بةرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان و لة تَيطةيشتنيش، 

نـةوت و   يةعنى ئةطةر بة تةحديدى يةكةم داهاتى دارايى وة دةست هاتوو بـة طـوَيرةى حوكمـةكانى ياسـاى    
طاز ئةوة ية ، و ياساى ديارى كردن و وةرطرتنى شايستة داراييةكانى هةرَيمى كوردستانى عَيراق لة داهاتة 
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( ى ثةيوةست بـة نـةوت و طـاز و بةرهةمـةكانى، ئةمـة هـةموو       2013( ساَلى )5ئيتيحادييةكان ذمارة ثَينجى )
كوردسـتان جطـة لـة موسـتةحةداتى مـةجاو       ية  بةشة، ضونكة لة ناو ياساى شايستة داراييةكاندا هـةرَيمى 

نةوت موستةحةداتى تريشى هةية، لة بةر ئةوة مةسةلةى زياد كردنى ثروسة نةوتييةكان بؤ ناو ئةمـة لـة   
راستيدا زيادةية، شتَيكى تر و بة ثَيى ئةوةى لة ماددةى حةوتةم هـاتووة، مـاددةى حةوتـةم ئيشـةكانى ئـةم      

ئةوةى كة لة ماددةى هةشتةمدا هاتووة ئـةتوانني بـةو شـكلةى لَيبكـةين     سةندوودةية، ئةبَى بوترَى بة ثَيآ 
ثَيشنيارةكةم بة ثَيى، يةعنى داهـاتى هـةموو ثرؤسـة نةوتييـةكان، بـة ثَيـى ئـةوةى لـة مـاددةى هةشـتةمدا           
هاتووة نة  ثرؤسة نةوتييةكان  رَيتة ثَيش ثةيوةست، ضونكة ئةوة هةموو ثةيوةندى بة ياسـاى شايسـتة   

نةوة هةية، لة بةر ئةوةى ياساى شايستة داراييةكان جطة لة داهاتى نةوت، يـةعنى موسـتةحةداتى   داراييةكا
نةوت ئَيمة موستةحةداتى ترمان هةية، ئةبَى فاريجةى لة بةينى دا بَى ئينجا لة داهاتى ثروسة نةوتييةكان 

 وة  ئةوةى كة لة ماددةى هةشتةمى ئةم ياسايةدا هاتووة، زؤر سوثاس. 
  د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج 

 بةرَيج كا  سؤران عمر فةرموو. 
 بةرَيج سؤران عمر : 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ثشتيوانى لة دسـةكانى دكتـؤرة رَيـواز ئةكـةم، مـاددةى دووةم، يةكـةمى كـة دةَلَيـت ئـةم ماددةيـة ثةيوةسـت            

 ئةوةى كة هاتووة وردةكارى داهاتى دارايى. ئةكات بةوةى لة ماددةى حةوتةم هاتووة، ماددةى هةشتةمة 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ماددةى هةشتةمة، بةَلَى، تةبعةن ئيعتريازَيك هةيـة لـة سـةرتان ئـةو دوو ليذنـة ثةيوةنديـدارة كـة ليذنـةى         
حازر كردووة و ئيَستاو ثَيشةسازى و وزة و سةرضاوة سروشتييةكانى ناو ليذنةى دارايية كة ئَيوة راثؤرتان 

خؤتان جار بة جار رةخنة لة راثؤرتى خؤيان ئةطرن، ليذنةى ياسايى هةر ثَيياضووتةوة، باشة، كَيشة نييـة،  
ئَيستاو ئةتوانني دابيلى موعاليجةية ئةو كَيشانةى كـة لـة ياسـاكةدا هـاتووة و لـة ثـرؤذة ياسـاكةدا هـاتووة         

ةمان كـرد كـة لـة ماددةكـانى تـردا ضارةسـةرى ئـةو داهاتانـةو         ضارةسةر بكرَين، لة ثَيناسـةكاندا باسـى ئـةو   
بكرَيت كة لة ناوضة كوردستانييةكان بة دةست دَيت، لة هـةرَيمى كوردسـتان بـة دةسـتى دَينـَى، ئـةوة ضـؤن        

 موعالةجة ئةكرَى لة ضوارضَيوةى ئةم ماددةية؟ بةرَيج دكتؤر ئاشتى هةورامى فةرموو. 
 رى سامانة سروشتييةكان : بةرَيج د. ئاشتى هةورامي / وةزي

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَيشنيارَيكمان هةية بؤ ماددةى دووةم بِرطةى يةكـةم، لـة كؤتـايى ئـةوة كـة بَلـَين يـان لـة هـةر ثرؤسـةيةكى           

 نةوتي و طازى كة ئةجنومةن بِريارى لة سةر ئةدات. 
 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:



 114 

 كة ئةجنومةن؟  
 ج د. ئاشتى هةورامي / وةزيرى سامانة سروشتييةكان : بةرَي

بِريارى لة سةر ئةدات، ئةجنومةنى نةوت و طاز، مةسةلةن ئةو وةزارةت دةَلَيـت بـةيانى بـِرؤ لـة عـةين زالـة       
ئيش بكة، ئَيمة نامانةوَى ئيشارةتى ثَيبكةين لة ناحيةى دانونيةوة لَيرة، بةَلام بِريارَيكى سياسى دةرئةضـَى  

ناوضة دابِراوةكان ئةو شوَينانةى ئيدارةى نةوت بكةين خؤمان، ئينجا ئةمة ئةطرَيتةوة بة بـَى ئـةوةى    ئةَلَى
 ئيشارةتى دانونى بكةين. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 طوَييان لَيت نيية بةرَيج دكتؤر ئاشتى هةورامى، تكاية نَيجيك بكةرةوة لة مايكةكة. 
 تى هةورامي / وةزيرى سامانة سروشتييةكان : بةرَيج د. ئاش

 بةَلَى، ببوورن. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 تكاية بيخونَيتةوة جارَيكى تر. 
 بةرَيج د. ئاشتى هةورامي / وةزيرى سامانة سروشتييةكان : 

ازى كة ئةجنومةن بِريارى لة سةر كؤتايى ئةو بِرطةى يةكةم كة بَلَيني و يان لة هةر ثروسةيةكى نةوتى و ط
 ئةدات،  كة باسى هات ئةكةين. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان : 
واتة بِرطةى يةكةم لة ماددةى دووةم ئةو عيبارةتة زياد بكرَيت، ئةو دةستةواذةية زياد بكرَيت، بينَيرة بؤ 

ا سياغة  وينةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطةوة، كَى ليذنة ثةيوةنديدارةكان بةرَيج دكتؤر ئاشتى، فةرموو دو
 ئةاوينَيتةوة؟ )رووى دةمى لة ليذنةى ياسايى كرد(. 

 بةرَيج د. ظاَلا فريد : 
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

بةشى دووةم ضوارضَيوةى ثيادة كردنى ياسا، ماددةى دووةم، حوكمةكانى ئةم ياساية ثيادة دةكرَين لة سةر : 
دارايى بة دةست هاتووى راستةخؤ و ناراستةخؤ بة طوَيرةى حوكمةكانى ياساى نةوت و طاز و  يةكةم داهاتى

ياساى ديارى كردن و وةرطرتنى شايستة داراييةكانى هةرَيمى كوردستانى عَيراق، لة داهاتة ئيتيحادييةكان 
َيى ئةوةى لة ماددةى ( ى ثةيوةست بة نةوت و طاز و بةرهةمةكانى و بة ث2013( ى ساَلى )5ذمارة ثَينجى )

هةشتةمى ئةم ياسايةدا هاتووة و هةر ثروسةيةكى نةوتى و طازى كة ئةجنومةن بِريارى لة سةر بدات، 
دووةم، داهاتى دارايى هاتوو لة حكومةتى ئيتيحادى كة راستةخؤ ثةيوةستة بة نةوت و طاز و بةرهةمةكانى 

 جطة لة ثشكى هةرَيم لة بودجةى طشتى ئيتيحادى دا. 
 

 ِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان : بة
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( كـةس لـة طةَليـةتى، كـَى دذيـةتى؟ )سـَى( كـةس دذيـةتى،         60كَى لة طةَليةتى؟ تكاية دةست بـةرز بكاتـةوة، )  
 كةواتة ثةسةند كرا، ماددةى سَييةم فةرموو. 

 بةرَيج د. ظاَلا فريد : 
از لة هةرَيم دا دةستةى بةرَيوةبردنى، ماددةى بةشى سَييةم ثَيك هَينانى سةندوودى داهاتةكانى نةوت و ط

( كةس لة طةَل ئةم رايةن، 18( كةس لة كؤى هةذدة )10سَييةم دوو را هةية، يةكةم زؤرينةى ئةندامان دة )
( 2007( ى ساَلى )22ثاَلثشت بة حوكمى ماددةى ثانجدة لة ياساى نةوت و طازةى ذمارةى بيست و دوو )

دى داهاتةكانى نةوت و طاز لة هةرَيم دا دادةمةزرَيت و كةسايةتى مةعنةوةى سةندوودَيك بة ناوى سةندوو
و سةربةخؤيى  دارايى و كارطَيرى هةية و لة رووى رَيكخستنةوة سةر بة ئةجنومةنى هةرَيمى نةوت و طاز 

ية ( كةس لة طةَل ئةم راية بوو18( كةس لة كؤى هةذدة )7دةبَيت، راى دووةم بةشَيك لة ئةندامان حةوت )
( 2007( ى ساَلى )22( لة ياساى نةوت و طازى ذمارةى بيست و دوو )15ثاَلثشت بة حوكمى ماددةى ثانجدة )

سةندوودَيك بة ناوى سةندوودى داهاتةكانى نةوت و طاز لة هةرَيم دا دادةمةزرَيت و كةسايةتى مةعنةوى 
 ةجنومةنى وةزيران دةبَيت. و راستةخؤى دارايى و كارطَيرى هةية و لة رووى رَيكخستنةوة سةر بة ئ

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان : 
ئةوةى كة ثةيوةنديدارة بة ناوى سندودةكانة، ئةوة ضا  ئةكرَيتةوة دواتر لة سياغة، كَى دسةى هةية لة 

 سةر ئةم ماددةية؟ نودتةى نيجاميت هةية كا  رابون؟ فةرموو. 
 بةرَيج رابون توفيق : 

  .كى ثةرلةمانبةرَيج سةرؤ
لة بةر ئةوةى ئةو بابةتة خاَلى خيالفة لة نَيوان فراكسيؤنةكانى ثةرلةمان، ئةطةر فورسةتَيك بدةى ثَينج 

 فراكسيؤنةكة بؤ ئةوةى ئيتي ادَيكى سةر بكةين، ئينجا مونادةشةى بكةينةوة. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان : 

 نيجامى فةرموو. بةرَيج كا  سؤران عمر نودتةى 
 بةرَيج سؤران عمر : 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ئةوة ضةند مانطة ئةو دوو راية هةر درَيذةى هةية، ئةمرؤو لة طةَل بةرَيجانى ثةيوةنديدار لة وةزيرة 
بةرَيجةكان هةر نةطةيشتينة نةتيجة، بؤية بِريار درا لَيرة حةسم بكرَيت و نازامن ئةو فورسةتة هي  

 دةبَيت كة بةرَيج مامؤستا رابون ثَيشنيارى دةكات.  سوودَيكى
 
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان : 
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با ط توطؤكان بكرَيت دواتر ئةطـةر زانيمـان ثَيويسـتمان بةوةيـة كـة كـات وةربطـرين، كـات وةرئـةطرين هـةر           
 و. دانيشتنةكة ئةخةينة سبةينَى، نودتةى نيجامى؟ دكتؤرة شرين حوسنى فةرمو

 بةرَيج د. شرين حسنى : 
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

ئةز دبَيذم ئةطةر ناظبةينا فراكسيؤنا طةهشتبنة ئيتي ادةكَى ئةطةر ب دةنطدان بَيتة حةسم كرن باشرتة 
ط توطؤ ل سةر بَيتة كرن، ضونكى ئةطةر ط توطؤ ل سةر هاتة كرن ض مةعنا بؤ روينشتنا فراكسيؤنا، 

 دطةل جةنابَى وةزيران نامينيت، زؤر سوثاس.  نوَينةرَيت فراكسيؤنا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان : 

 باشة، سوثاس، بةرَيج دكتؤرة ظاَلا فةرموو. 
 بةرَيج د. ظاَلا فريد : 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
كة حوكم دةكاتن لة  ئةو دوو رايةى كة لَيرة هاتووة لة ناو ليذنةكاندا بة دةنطدان حةسم بووة، و ئةوةى

جةلسات هةمان حوكمة بة ثَيى ثةيِرةوى ناوخؤ لة ناو ليذنةكاندا، هةر خؤى راى يةكةم دةَلَى بة زؤرينةى 
( كةس ئةم راية ثةسةند كراوة، ئةوةى كة بة دوو را هاتووة 18( كةسن لة كؤى هةذدة )10ئةندامان كة دة )

ة ية  را بَى، ضونكة لة ناو ليذنةكة لة كاتى كؤبوونةوة بة لة ناو راثؤؤرتةكةدا هةَلةكة لةوةداية دةبوو ب
ثَيى نيجامى داخلى ئةو بابةتة حةسم كراوة نةدةبوو بة دوو را لة ناو راثؤرتةكة دابرَيذرَى ئةوةيان 

 هةَلةية كة نةدةبوو بكراية لة رووى ياساييةوة. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان : 

 رَيج دكتؤر شَيركؤ جودت فةرموو. باشة، سوثاس، بة
 بةرَيج د. شَيركؤ جودت : 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( كةس و ئةوةندة كةس ئةوة لة هةر سَى ليذنةكة كة كؤبوونةوةى تةشاورى 10ئةم ذمارةى كة ئةَلَى دة )
ةكة و ئيتي ادمان كراوة نة  كؤبوونةوةى بِرياردان، بؤية ئةم سةوتانة كاتَيك كة وترا بة ئةوةندة دوو راي

كرد لة سةر ئةوةى كة بة دوو رةئى بَيت بؤ ئةوةى ئةندامانى بةرَيجى ثةرلةمان ئةوان لة هوَلى ثةرلةمان 
ية  الى بكةنةوة، ئةم صةوتانة صةوتى تةسويتى دةراردان نيية، ئةمة هى حوزورة، هى تةشاورة، نة  

 ابَى كة ئةمة بردوويةتى و ئةمةى نةى بردووة. ئةوةى كة لة كؤبوونةى سَى ليذنةكةدا بِريارى لة سةر در
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان : 

 نة ئةمة بؤ ذمارةى صةوتةكان بنووسرَيت مادةم يا ئةبو بة تةسويت ية  ال بكرَيت ئةم رايانة. 
 

 بةرَيج د. شَيركؤ جودت : 
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 ةمان. بة ئامادة بوونى ليذنةى ياساييش كرا بةرَيج سةرؤكى ثةرل
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان : 

 بةَلَى، بةرَيج دكتؤرة ظاَلا فةرموو. 
 بةرَيج د. ظاَلا فريد : 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ئةمن لة ئامادة كردنى ئةو راثؤرتة ئامادة نةبوومة هةر وةكو دياريشة لة كاتى ئاراستة كردنيدا كة 

طرى سةرؤكى ليذنةى ياسايى، بةَلام ئةوةى كة هاتووة لَيرة بِرطةى يةكةم دةَلَيت ئاراستة كراوة لة اليةن جَي
( كةس لة طةَل ئةم راية بووية، واتة باس لة دةني 18( كةس لة كؤى هةذدة )10زؤرينةى ئةندامان دة )

 رى بَيت. دةكات، باس لةوة ناكات كة رايةكة رايةكى ئيستيشارى بَيت يان دةنطدانةكة دةنطدانَيكى ئيستيشا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان : 
 باشة، سوثاس، بةرَيج دكتؤر فرست فةرموو. 

 بةرَيج د. فرست صؤفى : 
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

لة كؤبوونةوةى با بَلَيني راوَيذكارى راثؤرت ئامادة ناكرَيت ئةوةى تاوتوي كردنيان، ئةمة مادةم راثؤرتى 
راوة كؤبوونةوةيةكى هاوبةشة بة ثَيى ثةيِرةوى ناوخؤو ئةطةر سةيرى ثةيِرةوى ناوخؤ تَيدا ئامادة ك

بكةن لةوَى كة ليذنة دوو ليذنة يان سَى ليذنة بةيةكةوة كؤ دةبنةوة وةكو ية  ليذنة كؤ دةبنةوة، جا بة 
ةكو ية  سةرثةرشتى جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان يان ئةطةر ئةو لةوَى نةبَى بة تةمةن ترين ئةندام و

ليذنة كؤ دةبنةوة، كة تةصويتيش دةكرَى وةكو ية  ليذنة تةصويت دةكرَى و سةيرى ماددةى سى و نؤو 
( بكةن لةوةَى زؤرينة بِريارةكان حةسم دةكات ماناى واية لَيرة كة دوو را نووسراوة بِريارةكة بة 39)

و دوو راية كة لَيرة نووسراوة لَيرة زؤرينة خؤى حةسم بووة، بؤية ثشتطريى دكتؤرة ظاَلا دةكةم، يةعنى ئة
زيادة و ئةطةر كؤبوونةوةكةشتان ثَيتان وا بوو كؤبوونةوةيةكى راوَيذكارية ئةصلةن ئةو راثؤرتة دةبَيت 

 ثرسيارى لة سةر دابنَى كة نووسيتانة، سوثاس. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان : 

  باشة، سوثاس، كا  طؤران ئازاد فةرموو.
 بةرَيج طؤران ئازاد : 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ئةم دوو نودتةية خيالف بوو، لة يةكةم كؤبوونةوة كة لة طةَل حكومةت ئَيمة يةكةم جار كة هةر سَى 
ليذنة كؤبووينةوة دواتر دوو، سَى جارى تر كؤبووينةوة و ئاخري جار ئةم راية باشم لة برية من دسةم كرد 

ةية كةوا ئةم خيالفة يان ئةبَى ليذنةكان، يةعنى وتيان بة دوو رةئى دةضيت، وبان لة ناو ئةو كؤبوونةو
  ليذنة ئةبَى دةنطدان بكات لة سةر ئةم ليذنةية و ثرسةكة بة دةنطدان ية  ال بكةنةوة ...
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 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

م ِرةئييةكان هةر دةنووسني، بةاَلم ئةوكاتة باسى دسة لةسةر ئةوةكرا باشة دةنطدانيش بكةين، بةاَل
عةدةدى ذمارةكان دةكةين، كة ئةم عةدةدة لةطةَل ئةوةية، ئةم عةدةدة لةطةَل ئةوةية، لة خووو ثَيشووى 
ثةرلةمانى كوردستانيش ئيحرتامان بة لةبةرضاوطرتنى ِرةئى ئةوانةى زؤرجار لة ليذنةكان كةمينة بوون، 

را بؤئةوةى لةبةرضاوى ئةندامانى ثةرلةمان تةنها بؤئةوة ِروون بَي، كةوا زؤرينةيان ِرةئيةكةيان دةنووس
لةطةَل ئةم ِرةئيةية، بةشَيكى كةم لةناو ليذنةكان لةطةَل ئةوةية، بةاَلم ئةوة ِرَيطرى لة ئةندامانى ثةرلةمان 

 ناكةن، ئةطةر خؤيان دسةى لةسةر بكةن.
 

 رلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة

 تكاية بةكورتى دسةكانتان لةسةر ئةو بابةتة بكةن، وابجامن ِروونيش كرايةوة ئَيستا، د. سراج فةرموو.
 بةِرَيج د. سراج شَيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
من تةنها ئةو ثرسيارة دةكةم لةو كةسانةى كة ثسثؤرن لةو بوارة، ئايا دةكرَيت لة نووسينةوةى راثؤرت دوو 

ى جياواز لة راثؤرتدا بنووسرَي]، بةدةنطدانيش بَيت، ئايا دةكرَيت ئةوة لة ثةيِرةوى ناوخؤ ِرَيي ثَيدراوة ِرا
 ياخود ِرَيى ثَي نةدراوة؟ سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ظةمان فةرموو.
 بةِرَيج ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يا هةى )اجلهل بالهانون ال يعتذر( ئةوة ية ، كة ماددةى سى و نةه بِرطة ضار دةَلَيت  داعيدة عامة
بِريارةكانى ليذنةكان بة زؤرينة دةردةكرَين لة كؤبوونةوةى ئةو رؤذةو بة زؤرينة دةنطى لة سةر درا 

ش دةَلَيت لة رووى دةبواية ئةم خةلةلة لة ناو ئةو راثؤرتة نةدةبوو، دةبواية بة ية  را بَي]، رايةكى تري
خستنةوة سةر بة ئةجنومةنى هةرَيمى بَي]، ثَيم واية رَيكخس] وشةيةكى نادصة، ئيدارييةكى باشرتة، 

 بؤضى؟ ضونكة ئيدارة يةعنى تةنجيم، تةنسيق، مورادبة دةبَيت. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ثَيويستى بةم مونادةشة دوورو درَيذة لةسةر ئةوة نةكات، بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان ِرةنطة ئةسَلةن 
تكاية ناكرَيت هةر كةسةو لةشوَينى خؤى دسة بكات، تةنانةت منيش ثَيم وابوو ئةطةر بة دوو ِراية ذمارةى 
دةنطةكان نةنووسرَيت بوتراية هةر سَي ليذنةكة لةطةَل ئةوةن، بةاَلم تةنانةت ئةطةر بةزؤرينةو ئةو 

ليذنةكانيش ية  البكرايةتةوة، ئَيستا ئةندامانى ثةرلةمان دةيانتوانى ثَيشنيار بكةن، بابةتة لةناو 
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لةبةرئةوةى هي  كَيشةو طرفتَيك لَيرةدا نيية، بؤ بةرضاو ِروونى زياتر دوو ِرا هةية، ثَيويست دةكات 
رسة ية  فراكسيؤنةكان بطةنة ئيتي اق، نةطةيشتنة ئيتي ادى دةنطدان لةناو هؤَلى ثةرلةمان ئم ث

البكرَيتةوة، بؤية زؤر ثَيويست ناكات ثَيم وابَيت ئةوةندة زؤر لةسةر ئةو مةوزوعة بِرؤين، تكاية ئةطةر 
 لةسةر ئةوةية با كؤتايي بةوة بَي، كا  على فةرموو.

 بةِرَيج على حةمة صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 يية، ثَيشنيار دةكةين بنووسرَيتةوة.تؤ دسةكةى ئَيمةت كرد ئةطةر البرا ئةوة هي  كَيشةيةكى ن
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  بةهجاد فةرموو.
 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 من هةمان ِرةئيية جةنابَيتة هةي، بةِراستى تةحسيل حاسَلة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ؤستا مةِروان فةرموو.مام
 بةِرَيج حسني امساعيل حسني )مةِروان طةاَلو(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دسةكانت تةفسيل دانة، دةناعةمت ِرةنطة بة ية  ِرةئيش بَي، ثةرلةمانتاران بؤيان نيية ِرةئييةكة رةفج 
 بكةنةوة، ِرةئييةكى تر تةبةنى بكةن.

 ةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ث

 كا  انور فةرموو.
 بةِرَيج انور دادر :

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةوةى دكتؤر شَيركؤ جودت وتى لةجَيى خؤيةتى، لةوَى ئةو ِرةئيانة وتيان لة هؤَلى ثةرلةمان 
 ثةرلةمانتاران ِروونى بكةينةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ابوبكر فةرموو.
 
 

 َيج ابوبكر عمر عبداهلل )هةَلةدنى(:بةِر
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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 هةمان ِرةئى ئةطةر بة ية  ِرةئيش بَي لة ط توطؤية لةناو ثةرلةمان.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  عادل فةرموو.
 بةِرَيج عادل عجيج شكر:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ؤرينةى دةني با بَلَيني ئةو بِرطةية هاتووة، خؤ لةناو ثةرلةمان دةكرَيت ئةطةر ئةطةر لةناو ليذنةكةو بةز
 ئةو ليذنةيةو ديسان  رَيـتة دةنطةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو منرية فةرموو.
 على: عثما بةِرَيج منرية 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 هةمان ثَيشنيارم هةبوو.
 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج 

 كا  سؤران فةرموو.
 بةِرَيج سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

(ى 13( ى تةحةفوزى هةية، )12(ى واذووى كردووة )25(ى لةوَى نةبووة، )7( ئةندامن )32كؤى راثؤرتةكة )
، كة ئَيمة بة تةحةفوزةوة ط توطؤى ماوةتةوة، بؤية هةَلطرى ئيشكاليةت بووة زؤر حاَلةتَيكى تةبيعية

 لةسةر بكةين ئةوةو يةكَيكى لة خاَلة سةرةكيةكانى خيالفى ئةم ثرؤذةية بووة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ابوكاروان فةرموو.
 بةِرَيج عبدالرمحن فارس )ابوكاروان( :

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ت لة هؤَلى ثةرلةمان دةربرَيت، بةتايبةتى لةوةو خراثرت ئةوةية هةم منيش لةطةَل ئةو ِرايةم ناكرَي
( دؤَلية بووةتة طرفت بؤ 5( دؤَليةكة دادةنيشن ئةمة ية  ال دةكةينةوة، ئةو )5ديسان بِرؤن برن بَلَين )

 كاروبارى ثةرلةمان و دةرةوةى ثةرلةمان، سوثاس.
 
 

 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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، مريم صمد، دادر وةبان، فرست صؤفى، عط فئةم ناوانة ط توطؤى ئةو ماددةية دةكةن، ِرَيواز فائق، تةالر 
عباس غجاو، على هالؤ، امنة زكرى، مةِروان طةالَلى، ابوبكر هةَلةدنى، بيار طاهر، ئومَيد حةمة على، بةهجاد 

امني، يروانيت نيسان، سرود سليم، حاجى كاروان، ظةمان فيصل،  دةرويش، سؤران عمر، شَيركؤ حةمة
ئومَيد خؤشناو، شوان شَيخ امحد، عادل عجيج، دارةمان دادر، ابوكاروان، على حةمة صاحل، ثةروا على، منرية 

 ، برزؤ  يد.عثما 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةكانى خؤتان بَلني، دسةى ئةندامانى ثَيش خؤتان دووبارة بةِرَيجان تكاية زؤر بةكورتى بريوبؤضوون
 مةكةنةوة، ضونكة دةيرِبين. 

 بةِرَيج د. رَيواز فائق حسني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من ئةمةوَيت تةوزيَيك بدةم لةسةر ناوةِرؤكى ثرؤذةكة، كة ثةيوةستة بةم ماددةيةشةوة، ئةم ثرؤذةية 
نى ثةسةندكردنى ئةم ثرؤذةية ئيشةاَل موذدةبةخشة بؤئةوةى ثرؤذةكانى ثرؤذةي نيشتيمانة و، بؤ من يةع

ترى كة ثرؤذةى نيشتمانن بة ئاسانى تَيثةِر بنب لةو ثةرلةمانة، لَيرة دةمةوَي دسة لةسةر ئةوة بكةم لة ض 
جومطةيةكدا ئةجنومةنى وةزيران دةسةاَلتى هةية؟ لة ض جومطةيةكدا ئةجنومةنى هةرَيمى دةسةاَلتى 

؟ بؤئةوةى وازح بيَب ئةطةر سةر بة ئةجنومةنى هةرَيمى بَي ضؤنة؟ ئةطةر سةر بة ئةجنومةنى هةية
وةزيران بَي ضؤنة؟ لةكؤى ياساكة، لة ناوةرؤكى ياساكة ئةجنومةنى وةزيران بِريارى كؤتايي دةدات لةسةر 

ى وةزيران بؤى هةية ناردنى كانديدةكانى دةستةكة؟ ئةجنومةنى هةرَيمى تةنها ثَيشنيار دةكات، ئةجنومةن
كةسانى بيانى بؤ شارةزايي و ِراوَيذ بة طرَيبةست دابيَن، ئةجنومةنى هةرَيمى تةنها ثَيشنيار دةكات، لة 
ئةركةكانى دةستة تؤماركردن و دؤكيومَينت كردنى سةرجةم بابةتةكان دواى بِريارى ئةجنومةنى وةزيران 

ةرَيمى تةنها ثَيشنيار دةكات، سااَلنة ئاشكرا كردنى دةنَيرن بؤ ثةرلةمان بؤ ثةسةندكردن، ئةجنومةنى ه
طشت داهاتةكان و وردبينى كردنيان لةاليةن كؤمثانياى جيهانى ذمَيريارى بة راثؤرت دةدرَيتة ئةجنومةنى 
وةزيران، حيساباتى سةندوودةكة ئةجنومةنى وةزيران بانك بؤ كردنةوةى حيسابات و سثاردنى طشت 

َيرَيـت و بِريارى لةسةر دةدات، دةركردنى ِرَينمايي ثَيويست بؤ جوواَلندن و داهاتةكانى نةوت هةَلدةبذ
سثاردنى برِرةكان لةنَيوان ذمَيرةكانى سةر بة سةندووددا لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثةسةند دةكرَيت، 

نها كردنةوةى ذمَيرةى تايبةت لة بانكة ئةهليةكان تةنها بؤ مةبةستى ئيستسمار لة دةسةاَلتى تة
ئةجنومةنى وةزيرانة، ئةجنومةنى وةزيران بِريار دةدات لة دابةشكردنى داهاتةكان بةسةر سَيكتةرةكاندا و 
دةيانَيرَيت بؤ ثةرلةمان لة ضوارضَيوةى بودجةدا بؤ ثةسةندكردن، ئةجنومةنى وةزيران بؤى هةية 

جنومةنى وةزيران دةسةاَلتى ثةيِرةوَيك بؤ ئاسان جَيبةجَي كردنى حوكمةكانى ئةو ياساية دةربكات، ئة
ئةوةى هةية بة هةماهةنطى و ِراوَيذ لةطةَل ئةجنومةنى هةرَيمى كة ثةيِرةوَيك بؤ كارى هةيكةو كارطَيِرى 
ئةم سندوودة دةربكات، دةستة بؤى هةية ِرَينمايي ثَيويست بؤ ئاسان جَيبةجَي كردنى حوكمةكانى ئةو 
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ى وةزيرانةوة دةربكات، واتة ئةوةى جومطة طرينطةكانى كارى ياساية ثاو ثةسةندكردنى لةاليةن ئةجنومةن
ئةم موئةسةسةية لةالى ئةجنومةنى وةزيرانة، ئةجنومةنى هةرَيمى تةنها دةسةاَلتى ثَيشنياركردنى هةية، 
بؤية نووسيومانة لةِرووى تةنجميييةوة كةواتة بة تةنها لةِرووى ئيداريةوة ئةجنومةنى هةرَيمى دةسةاَلتى 

و سةندوودة هةية، هي  جؤرة دةسةاَلتَيكى ترى نيية، هةرضةندة من خؤم يةكَيك بووم لةو بةسةر ئة
حةوت كةسةى كة دةنطم داوة بؤئةوةى سةر بة ئةجنومةنى وةزيرانةوة بَي، بةاَلم وةكو ئةمانةتَيكى 

م ئةو ِروون ئةخالدى بؤ هاوِرَيكامن لة فراكسيؤنى خؤمان و لة ثةرلةمانتارانى فراكسيؤنةكانى تريش ويست
 كردنةوةية بدةم، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 د. فرست فةرموو.

 بةِرَيج د. فرست صؤفى على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وانطةيةكى دانونيية، دوورة لةوةى كة ثةيوةست بَي كة ِراى كامة فراكسيؤن يةعنى ئةوةى كة دةيَلَيم لة ِر
نيية، بةاَلم ئَيمة ثَيش ئةوةى ئةجنومةنى هةرَيميمان هةبَي، كؤمةَلَيك ئةجنومةن و ضؤنة يان ضؤن 

كؤمةَلَيك دةستةى ترى بااَلمان هةية لة ناو ئةجنومةنى وةزيران كة هةر يةكة موتةخةسيسية بة ئيشَيك، 
ةيوةستة بةو ئةجنومةنى بااَلآ وةبةرهَينامنان هةية، ئةجنومةنى ئابوورميان هةية، كاتَيك كة شتَيك ث

ئةجنومةنة بؤ راثةِراندنى ئيشةكان، بؤ خَيرايي كاراكردنى ئيشةكان ئةو ئةجنومةنة ئيش دةكات، ضونكة 
لةوانةية وةزيرَيك وةزيرى ثةروةردة يان وةزيرى كاروبارى كؤمةاَليةتى خؤى حةزنةكات بَي لة بوارى 

نان كارنةكات، بؤية بة تَيِروانينى من تةخةسوسَيكى تر كة ثةيوةستة بة نةوت يان ثةيوةستة بة وةبةرهَي
وةكو ئةوةى دكتؤرة ِرَيوازيش باسى كرد ئةجنومةنى وةزيران بةشى ئةوة دةسةاَلتى هةية لةسةر ئةوةى 
ثةيوةستة بة سياسةتى نةوت و طاز و لة هةرَيمى كوردستان، كة ئَيمة ترسى ئةوةمان نةبَي ئةجنومةنى 

ة بكاتة سةر دؤخةكة ئةوة ية ، دوو ئةجنومةنى هةرَيمى لة كَي ثَيك هةرَيمى با بَلَيني بتوانَيت سةيتةر
دَيت؟ يةعنى ئةجنومةنَيكى فراوان لة رةئيسى وزرا، جَيطرى رةئيسى وزرا، وةزيرى مالية، وةزيرى 
تةختيت، وةزيرى سامانة سروشتييةكان، كة لة هي  زروفَيك ناطوجنَي ثَيكهاتةى ئةو ئةجنومةنة لةاليةنَيك 

اليةنيش كؤببَيتةوة، بؤية بة تةسةورى من بؤ ئاسان جَيبةجَي كردنى ئيشةكان و، لةِرووى  يان دوو
تةخةسوسيشةوة، بةثَيى ئةوة ثرةنسيثانةى كة ثَيشرت ئةجنومةنى وةزيران كارى لةسةر كردووة لة 

بة سَيكتةرةكانى ترى زراعةو سياحةو ئةوانة كة هةريةكةو كارى خؤى دةكات، وا طوجناوترة كة سةر 
 ئةجنومةنى هةرَيمى بَي.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مامؤستا مةِروان فةرموو.
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 بةِرَيج حسني امساعيل حسني )مةِروان طةاَلَلى(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ومةنى بة تةسةورى من كة ِرةئى دووةم هةَلدةبذَيرم، لةبةرئةوةى فراوانرتة و، لةِرووى ئةوةى كة لة ئةجن
وةزيران وةزيرةكان هةموو وردةكارى ئةو سةندوودة، ئةو داهاتة موتةليع دةبن، لةبةرئةوة دةناعةمت واية 

 ِرةئى دووةميان بَيـت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  يروانيت فةرموو.
 بةِرَيج يروانت نيسان ماركؤسى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئَيكَى، ضونكى بؤضى هةر ئةظ ثةرلةمانة باوةرى داية ظَى حكومةتَى و ئةطةر ئةظ حكومةتة ب رةئيا من يا 
و ئةظ ثَينج كةسة يَيت ناظدا هةر ظى ثةرلةمانى باوةرى ب وان نني يَين ظان ثرؤسا رَيظة دبةن بؤضى 

 بيدايةتَى باوةرى دايَى؟ جارةكا دى دطةل رةئيا ئَيكَى مة و زؤر سوثاس. 
 سحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يو

 كا  ابوبكر فةرموو.
 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل هةَلةدنى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةبةرئةوةى ئةم ثرسة ثرسَيكى نيشتمانية و، ثرسَيكى هةستياريشة، سياسةتى نةوتى هةرَيم ثةيوةنديدارة 
ة لةِرووى ئيداريةوة سةر بة ئةجنومةنى وةزيران بة سةرجةم جومطةكانى حوكمِرانيةوة بؤية من ثَيم باش

بَيت، لةسةر هةمان بابةت كاتى خؤشى لة هةمواركردنةوةى ياساى خوَيندنى بااَل هةمان ئةو ثرسة دروست 
بوو، زؤرَيك لة بةِرَيجان ِرايان وابوو ئةطةر سةر بة ئةجنومةنى وةزيران بَي، ئةم ثرسة زياتر هةم دَلنيايي 

 وتةسةلرت دةبَي، بؤية من لةطةَل ِراى دووةم دام.دةدات، هةم تَير
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  عباس فةرموو.
 بةِرَيج عباس غجاو مريخان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 %( لةطةَل ِرةئى براى100لةم دوو خاَلةى كة لة نودتةى نيجامى دا هاتة ط توطؤكردن، وابجامن ط توطركرا )
 بةِرَيجم دكتؤر فرستم، تةخةسوسى لةوانةية ضاكرتيش ئيش و كارةكان ِرابطرَيت، لةطةَل خاَلآ يةكةمم.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو تةالر فةرموو.
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 حممد: عط ف بةِرَيج تةالر
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ية لةِرووى ئيختساسيةوة بَلَيني وةزيرةكان ثةيوةنديدار من لةطةَل ِراى دووةمم، لةبةرئةوةى ِراستة لةوانة
نةبن بةو ثرسةوة، بةاَلم لةِرووى رَيكخستنةوةى دارايي هةرَيمى كوردستانةوة هةموو وةزيرَيك لة 
ئةجنومةنى وةزيران ثةيوةنديدارة، مافى خؤيةتى ط توطؤ لةسةر ئةو خااَلنة بكات، بؤية ثَيويستة ئةو 

ةم اليةنة ثةيوةنديدارة بة رَيكخستنةوة، بة شةفاف بوونى دارايي لة هةرَيمى ثةيوةندية بةِراستى ئ
كوردستاندا، بؤية زؤر طرينطة ضؤن لة هةموو جومطةكاندا ثةيوةنديدارة بة ئةجنومةنى وةزيرانةوة، لة 

 هةمان كاتدا لةِرووى رَيكخستنيشةوة سةر بة ئةجنومةنى وةزيرانة، سوثاس.
 ق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صاد

 كا  على فةرموو.
 بةِرَيج على على هالؤ:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةز ب تةمامى ثشتطرييا ئاخ تنَيت دكتؤرة رَيوازى دكةم، ضونكى ضةندين ماددة ثرؤذة ياساى دا يَى هاتني 
ةسـا ثشـتةظانيا ئاخ تنَيـت    كو بِريارا دومياهيَى و ثرانيا دةسةَلاتا بؤ ئةجنومةنى وةزيران ظةدطةريت و هةرو

دكتؤر فرستى دكةم، ذبةر هندَى كو ئةظة كارةكَى بسثؤرية ئَيدى ثَيويست ناكات هةمى وةزير تَيـدا بةشـدار   
 بن، طةلة  سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  بةهجاد فةرموو.
 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:

 . بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

%( طرَيداية 90( هةتا )88خااَل ئَيكَي ئةز بَيذم داهاتا هةرَيمَى كوردستانَي بةثَيى راثؤرتا وةزارةتا دارايي )
داهاتَي نةوت و غازا، لةبةر هةندَي ئةز دةبينم هةموو وةزارةت ثَيويستة ئاطادار بن كاظَى سةندوودَي ضةند 

يندة دابيَن، ثرت شةفافيةتيش بةردةرا بَي ئةوة خاَلة ، دوو: ثارة تَيداية، بشَين ثالنا خؤيي وةزارةتةكا بؤ ئا
ئةجنومةنى هةرَيمى نةوت و غاز لة ديحم ياساية نةوت و غازا لة ديحم ياسايَي ئاشكراية يةعنى كارى وان 
ثرت دياربَي، ئةم مةسةلةكة دارايية، مةسةلةكة سةندوودَيية ثرت دةناعةتة من طرَيداية، ذ بةر هةندَي ئةز 

ئةجنومةنَى هةرَيمى نةوت و غاز ثرت طرَيدا سياسةتة بةِرَيوةبردنة نةوتَى سياسةتة ثرؤسةية، خااَل  بَيذم
سَي لة دمياهَي ئةز بَيذم هةمى دةستة هاتنة دامةزراندن هةنووكة لة هةرَيمَى كوردستانَي سةر ئةجنومةنَى 

تة طرَيدان لةسةر ئةجنومةنَى وةزيرانَى، يةعنى ض مةبةست، ض سةبةب، ض ئةطةر ئةظ دةستة بتةنَى دَي
 هةرَيمَى، ذ بةر هةندَي ئةز لةطةَل ِرةئية دووَيمة كو سةر بة ئةجنومةنَى وةزيران بَي، سوثاس.

 :بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان
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 د. سروود فةرموو.
 بةِرَيج د. سروود سليم متى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بَي دةربارةى ئةم ثرسة طرينطة، ثشتطريى ِراى دووةم دةكةم، سوثاس.بؤئةوةى زياتر شةفافيةت هة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 من لةطةَل ِراى دووةمدام، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وو امنة فةرموو.خات
 بةِرَيج امنة زكرى سعيد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةرَيجان ثةرلةمانتاران، بةردةوام ئةم هةرَيما كوردستانَى دا بانطةوازيا هندَى دكةين كو بـةرةف موئةسسـاتا   
دكـةين  برني، موئةسسة و دامةزراوى كرنا هةموو دةزطةها بهَيتة كرن، دةمةكَى ديرت دا ئةم بةحسَى هنـدَى  

كو هةمى تشت هند ثةردا بسثؤرى كرن و بةرةف ئيختيساسي كرنا بابةتا بري] ئةطةر مةبةستا مة ئـةوة،  
ئةم موئةسساتى كرن و بسثؤرى كرنا ظى بابةتى برني ئةجنومةنى هةرَيمى يا تايبةتة بابةتَى نـةفتنى و يـا   

تى هةى ئةطةر مة بظَيت روتينياتَين شوو داهاتَى هةموو سياسةتا يا نةفتَى ظة كو وان شارةزايى يا دظى بابة
زَيدة بكةين ظـَى طـاظَى دظَيـت ئـةم ظـان سـةر ب ئةجنومـةنَى وةزيرانظـة بـي] ئةظـة دَى بـةرفراوانيا وان دَى            
ــو دةزطةهــةكَى       ــةين ك ــدَى دك ــَى هن ــةفافيةتَى دكــةين و بةحس ــَى ش ــةم بةحس ــة ئ ضــَيكةتن، ذ اليــةكَى ديرتظ

هدار بن خؤ ئةظ سةندوودة يا خازيعة، ئـةو ذَيـر ضـاظدَيريا ثةرلـةمانَى     نشتيمانيي بؤ هندَى كو هةمى ئاطة
كوردستانَى ية، يةعنى ثةرلةمانَى كوردستانَى هةمة طاظا دشَيت ضاظدَيريا وَى بكةت ذ ئاليَى ذمَيريـاريَى ظـة   

نـة بـةحس   ذى يا خازيعة بؤ ضاظدَيريا دارايى، ذبةر هندَى ئةو ترسَيت كو ذ اليَى هندة  هةظالَيت مـة دهيَ 
 كرن، دَى هَيتة ظةرةظاندن....

 
 
 

 بةِرَيج امنة زكري سعيد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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ئةطةر مةبةستا من ئةوة موئةسةساتي كرن و ثسثؤري كرن ظَي بابةتي بري ئةجنومةني هةرَيميا تايبةت 
ةتي هةي، ئَيمة دةبَي بة بابةتَي نةفيَت و داهات و هةموو سياسةتَي يا نةفيَت ظة كو وان شارةزايَي باب

ِرؤتينيات شولةزي بكةين، كو دظَي] وان سةر بة ئةجنومةني وةزيران بَي]، د بةرفراوانيَي وَي ضةكةظة، ذ 
اليةكي ديكة بةحسي شةفافيةتي دكةين، بةحسَي كو دكةين كو دةزطايةكي نيشتمانيا، بؤ هةندة  هةمي 

خازيعة، ل ذَير ضاودَيريَي ثةرلةماني كوردستانيية، ئاطادار بن، خؤ ئةظة يا خازيعة، ئةظ سندوودة يا 
يةعين ثةرلةماني كوردستاني شَي ضاودَيريا ئةوي بكاتن، ذ ئاليةيَي ذمَيرياريَي ذي خازيعة بؤ ضاودَيريَي 
دارايي، ذبةرهةندَي هةمي ئةو ترسَيت كو هةي هةندَي هةظاَلَيت مة تَينة بةحس كرن، دهَيتة بةِرةظاندن، 

 سوثاس.
 َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 زؤر سوثاس، بةِرَيج خاتوو مريم صمد، فةرموو.
 بةِرَيج مريم صمد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سةرةتا دةستخؤشي لة د. ِرَيواز دةكةم بؤ ئةو ِروونكردنةوة، ديارة من لةطةَل بِرطةي دووةمدام، بةشي 

ةني وةزيران بَي، ضونكة ثَيمان واية كارةكاني ِروونرت و بةهَيجتر دووةمدام، كة ثَيم باشة سةر بة ئةجنوم
 دةبَيت، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، فةرموو.طاهرزؤر سوثاس، بةِرَيج كا  بةيار 
 :طاهر بةِرَيج بةيار

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 .سوثاس سةرؤكى ثةرلةمان

ذ اليَي د. ِرَيواز  و د. فرست و كا  يروانت و امنة زيكري، ئةز ثشتةظانيا ِرةئيا  ئاخافتنَيت من هاتنة كرن،
 ئةوان دكةم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج كا  عادل عجيج، فةرموو.
 بةِرَيج عادل عجيج:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
دةكةم، هةر هةموومان دةزانني ثرسي نةوت ثرسَيكي زؤر حةساسة، ئةوة من ثَيشنياري ِراي سَييةم 

ثةيوةندي ِراستةوخؤي بة هةموو جومطةكاني دةسة تةوة هةية لة هةرَيمي كوردستان، ئَيمة نايشارينةوة 
بةردةوام دةلةدني لة ثرسي نةوت، لة ناشةفاف بووني نةوت، لةبةر ئةوة من بة ثَيويسيت دةزامن ثَيشنياري 

يةم بكةم، كة ئةم ئةجنومةنة سةر بة ثةرلةماني كوردستان بَي، لةبةر ئةوةي زؤرَيك لة كوتلة سَي
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سياسييةكان، زؤرَيك لةو هَيجانةي كة كورسي كةميان هَيناوة لة ناو ئةجنومةني وةزيران دا نني، وجوديان 
لة ناو ثةرلةماني كوردستان  نيية، بة م ئةطةر سةر بة ثةرلةماني كوردستان بَي، ديارة هةموو ثَيكهاتةكان

هةية، بة موعارةزة و غةيري موعارةزةيشةوة، سبةي ِرؤذ ئَيمة دةبينةوة موعارةزة، ِرةنطة نةتوانني لةو 
ئةجنومةنة دا بني، سبةييَن فراكسيؤني سةوز بيَب بة موعارةزة، ِرةنطة نةتوانَي لةو ئةجنومةنة دا بَي، 

ِرةنطة نةتوانَي لةو ئةجنومةنةدا بَي، بؤية ثَيشنيار دةكةم سةر بة  ثارتي ئةطةر سبةييَن بيَب بة موعارةزة
 ثةرلةمان بَي، لةبةر ئةوةي دةسة ت و موعارةزة لة ناو ثةرلةمان هةية، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، تكاية بَي دةنطي، بةِرَيج كا  أبو كاروان، فةرموو.
 عبدالرمحن فارس )أبو كاروان(:بةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
زؤر سوثاس، من لة هةر شوَينَيك، جَيطاية  ناوةندي بِريار و ط توطؤكردن فراوانرت بَي، لةطةَل ئةوةدا دةمب 

 بة دائيمي ئةوة بيكةنة ميحوةر، بؤية لةطةَل ئةجنومةني وةزيرامن.
 مان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلة 

 زؤر سوثاس، بةِرَيج كا  دارةمان دادر، فةرموو.
 بةِرَيج دارةمان دادر:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من لةطةَل ِراي دووةمم، سةبارةت بةوةي ئةجنومةني وةزيران، ئةطةر سةر بة ئةجنومةني وةزيران بَي 

وةزيرانن، يةعين دَلنيايي  فراوانرتة و ثرسةكة شةفافرت دةبَي، بةشي زؤري اليةنةكانيش لة ئةجنومةني
زياتري دةبَي، سةبارةت بةوةو كة لة باري ئيختيصاصاتةوة سةرجةم ئةنداماني ليذنةي با ي نةوت و طاز 
ئةندامن لة ئةجنومةني وةزيران، ثشتطريي ِرةئيةكةي كا  بةهجاديش دةكةم، سةرجةم دةستةكاني تر كة 

ومةني وةزيران بوون، بؤية من لةطةَل ِراي دووةمم، سةر لةم ثةرلةمانةوة دةنطيان ثَي دراوة سةر بة ئةجن
 بة ئةجنومةني وةزيران بَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، زؤر سوثاس، كا  ظةمان فيصل، فةرموو.
 بةِرَيج ظةمان فيصل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
و طاز لة ماددةي يةكةم دا، ئةوة ئيعتريافَيكي وازية كة ئَيمة ثَيناسة كردني ئةجنومةني هةرَيمي نةوت 

هةموومان لةوة تَيطةيشتووين كة ئةوة ئيشَيكي ميهةني ية، تةخةصوصيية، دةبَي سةر بة ئةجنومةني 
هةرَيمي نةوت بَيت ئةو سندوودة، لةبةر ئةوة ئَيمة ثَيناسةى تايبةبان كردووة بؤ ئةجنومةني هةرَيمي 

ة هةرَيمي كوردستان، ئةوة خاَلي يةكةم، خاَلي دووةم/ دةَلَي لة ِرووي ِرَيكخستنةوة سةر بة نةوت و طاز ل
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ئةجنومةني هةرَيمي بَيت، لة ِرووي ِرَيكخستنةوة من ثَيشرتيش طومت، ئَيستاو دةَلَيم ئيدارة وشةيةكي كامل 
ة و تةعاون دةطرَيتةوة، بة م ترة، ِرَيكخس] وشةيةيكي نادصة، ضونكة ئيدارة تةنسيق و تةنجيم و مورادةب

(ة، )إسلوب(ة، بة م ئيدارة كؤي ئةو ئيشانةية، من تةنجيم دةبَيتة بةشَيك لة ئيدارة، كةواتة تةنجيم )
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةِرَيج كا  دادر ئؤبان، فةرموو.
 بةِرَيج دادر ئؤبان:

 ثةرلةمان.  بةِرَيج سةرؤكي
ديارة ثَيكهاتةي ئةجنومةني هةرَيمي ديارة، ثرسيارةكةي من داوا دةكةم لة ليذنةي تايبةبةند 
ِروونكردنةوة بدات، لةسةر ئةوةي كا  ظةمان هاوِرام لةطةَلي دا، مةبةسيت لة ِرَيكخس] ضيية؟ ضونكة ئةو 

يارة ئةجنومةني هةرَيمي ثَيكهاتةكةي دةسة تانة كامانةن كة ئةطةر سةر بة ئةجنومةني هةرَيمي بَي، د
ديارة، دةسة تةكانيشي لة ياساي نةوت و طاز دا دياري كراون، داِرشتين ثرةنسيثة طشتييةكاني سياسةتي 
نةوت، ِرةزامةندي طرَيبةستةكان، ِرَيذةي بةرهةمهَينان، ئةوانة هةمووي ديارن، ثَيكهاتةي ئةجنومةني 

ة ليذنةي تايبةبةند ِروونكردنةوة لةسةر ئةوة بدات، بةدةر لةوةي كة وةزيرانيش ديارة، من داوا دةكةم ل
د. ِرَيواز طوتي، ئةطةر دةسة تةكان هةموويان الي ئةجنومةني وةزيران بن، لةسةر ئةوة ِروونكردنةوة 
 بدرَي، مةبةست لة ِرَيكخس] لَيرةدا ضيية؟ كامانةن ئةو دةسة تانة؟ ئةطةر ئةجنومةني هةرَيمي بَي، كام

دةسة تانة بةرامبةر بةو سندوودة بةكار دَييَن بؤ تةحةكوم ثَيوة كردني؟ ئةطةر ئةجنومةني وةزيران بَي 
 كامانةن دةسة تةكان؟ زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج كا  ئومَيد عبدالرمحن، فةرموو.
 بةِرَيج ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:

 ةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.ب
من بة تةواوةتي ثشتطريي لة ِرةئيةكاني د.فةرسةت و بةِرَيج كا  يروانت و امنة خان دةكةم، ئَيمة كة باس 
لة ِرةهةندي نيشتيماني بووني بابةتَيك دةكةين، بة م دةمانةوَيت لة ناواخين ئةو ِرةهةندي نيشتيماني 

جبي دا دةبةين، واتا مةبةستمانة ياساية  دةربكةين ترسي بوونة، خةريكة بة ئاراستةي موحاصةصةي حي
ئةوةمان هةية لةو ياسايةدا، لة ثَيكهاتةي ياساكةدا لة تةن يجكردني دا، دةمانةوَي جَيي هةموو حيجبةكاني 
تَيدا ببَيتةوة، ئةوة بةحيجبي كردني دامةزراوةيةكي ئةو و تة دةبَيت، دذ وةستانةوة دةبَي بؤ ئةو 

ة لة ِرابردوودا زؤري لةسةر طوتراوة كة ئةوة ِرةهةندي نيشتيماني هةية، بةرةو بةدامةزراوةيي ِرةئيانةي ك
كردنة، سيستةماتيك كردنة، واتا ئةو بة دامةزراوةيي كردن و سيستةماتيك كردنة بةوة جَيبةجَي دةبَيت، 

ثةرلةمان بَي، ئةطةريش  ئَيمة لةو سندوودة بِروانني بةوةي كة جيهةتَيكي تةن يجيية، نة دةكرَي سةر بة
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دةمانةوَي لةطةَل ئةو وتةيةو ِراست بني، كة داواي شؤِربوونةوةي دةسة تةكان دةكةين، لَيرة تةراجوعمان 
كردووة، دةطةِرَيينةوة داواي مةركةزي دةكةينةوة، ئةجنومةني وةزيران سةر بة ئةجنومةني وةزيران 

وتييةمان هةية، طةِرانةوة جارَيكي تر بَيت بؤ سةنتةر و دةبَيت، ئةي باشة خَيرة ئةطةر ئةو ئةجنومةني نة
بة ئةوةي كة لة سةنتةر ئةو بِريارة بدرَي، كة ئةجنومةني وةزيرانة كة لةوَيدا ِرؤتينات زياتر دةبَيت، بؤ 
منوونة وةزيري ثةروةردة، وةزيري ناوخؤ، وةزيري شةهيدان، ض ِرةبتَيكي بةو ئةجنومةنة دةبَيت؟ بةو 

َيت؟ غةيري ئةو ئيختيصاصةي كة دروست كراوة، بة ثَيي ياساكةو ئيختيصاص لة زميين سندوودة دةب
 ئيشي ئةجنومةني هةرَيمي دةبَيت بؤ نةوت و طاز، بؤية ثشتيواني لة ِرةئي يةكةم دةكةم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج كا  حاجي كاروان، فةرموو.
 ةِرَيج كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(:ب

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يةكةم لةِرووى عةمةليةوة هي  طرفتى تيا نيية سةر بة ئةجنومةنى نةوت و غاز بَى، بة م لةِرووى 
دانونييةوة و لةِرووى سوَلتةى ئيداريةوة سةر بة ئةجنومةنى وةزيران بَى زؤر باشرتة، سوَلتةى ئةجنومةنى 

نةوت و غاز سوَلتةيةكى مةحدودى ديارى كراوى هةية، ئةو دةسة تةى نيية كة وة  د.ِرَيواز ئاماذةى  با ى
ثَيدا كة جيابكرَيتةوة، سوَلتةكةى ديارى كراوة، بؤية ئةجنومةنى وةزيران بةرفراوانرتة، بة م وةكو خاَلَيك 

ئةوةوة، ئَيمة ناكرَى ئاوا تةحديدى  ئةوةى كة ئايا وةزيرى ثةروةردة يان وةزيرى فآلن حةدى نيية بةسةر
بكةين، ئَيمة ئةبَى وةكو ئةجنومةنى وةزيران موئةسةسةيةكى بةرفراوانرت بةرامبةر موئةسةسةى نةوت و 
غاز فَير بكةين، يةعنى ئةطةر ئةجنومةنى نةوت و غاز طةورةترة لة ئةجنومةنى وةزيران ئةوا تةبيعية 

م ئةجنومةنى وةزيران ئةوة نيية بَلَيى وةزيرى ثةروةردة بِريار سةر بة ئةجنومةنى نةوت و غاز بَى، بة 
دةدات لةسةر نةوت و غاز، نةخَير ئةمة موئةسةسةكةية و باس لة موئةسةسةكةية، يةعنى دَل تةئمني تر 
دةبَى، ثةرلةمانيش دةتوانَى جوانرت و ضاكرت ضاودَيرى بكا و رةبتَيكى موباشرى دةبَى، ئةطةر وانةبَى، ئةبَى 

ةو كاتة ئَيمة لةِرَيى مةجلسى وزةراوة، ئةجنومةنى وةزيرانةوة برني موتابةعةى ئةجنومةنى نةوت و طاز ئ
بكةين، بة م ئةطةر سةر بة ئةجنومةنى وةزيران بَى، ِراستةوخؤ ثةرلةمان دةتوانَى موتابةعةيةكى زؤر 

، سةربةخؤيى دارايى و كارطَيِرى جدى بكات، هةر ئةوةندة لة ئةخريى دا لةِرووى ِرَيكخستنةوةكةوة نةمَينَى
 هةيةو سةر بة ئةجنومةنى وةزيران بَى، ئةشكاليةتى ئيداريةكةو نامَينَى، سوثاس.

 )سةرؤكى ثةرلةمان(: / بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق
 د.شوان فةرموو.

 
 باوةمري )د.شوان دة دزةيى(: مصطفى بةِرَيج عمر 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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شندة و ميهرةبان، تا ئَيستا سَيكتةرى نةوت سةر بة ئةجنومةنى نةوت و طاز بووة لة بةناوى خواى بةخ
ئةجنومةنى وةزيران، بة م زؤرترين ِرةخنة هةبووة و تا ئَيستاو ئةو ِرةخنانة بةردةوامة، من ثَيمواية كة 

حكومةت دا  سةر بة ئةجنومةنى وةزيرانيش بَى بةهةمان شَيوة لةو كؤمةَلة اليةنةى كة بةشداريان لة
كردووة زؤر لةذَير سَيبةرى حةسابنةوة، بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئةوةى كة كا  عادل باسى كرد سةر بة 

 ثةرلةمان بَى وةكو زؤرَيك لةو دةستانةى كة سةر بة ثةرلةمانى كوردستانن و زؤر سوثاس.
 )سةرؤكى ثةرلةمان(:/ بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق 

 كا  على فةرموو.
 على حةمة صاحل:بةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةناوى خواى طةورة، ديارة ئةم ماددةية طرنطة، بةديدى من ئةوةندة كَيشةكة لة جَى بةجَى كردنى 
ياسايةكةية، ئةوةندة كَيشةكة لة ئةوة نيية كة سةر بة كوَيية يان سةر بة كوَى نيية، من ية  منوونةى 

ادارم هةم وةزيرى دارايى هةم وةزيرى سامانة سروشتييةكان بة ئةمة بة بةَلطةية  دةهَينمةوة هيو
تةركيجةوة وةرى بطرن و بة نةزةرى ئيعتيباريش، بؤ منوونة بة ثَيى ض دانونَيك ئةجنومةنى با ى نةوت و 
طاز ئَيستا سة حيةتى هةية دة مليؤن دؤالر و بيست مليؤن دؤالر و سى مليؤن دؤالر ِرؤذَى نووسراوى 

دؤالر و ِرؤذَى نووسراوى سَي مليؤن و نيو دؤالر دةبينني و سةرفى دةكات، هةموو سةرفَيك دةبَى ملَيؤنَيك 
بة دانون بَى، ياساى بؤ دةرضَى و ياسا ِرَيطةى ثَيدات، بة م ئةطةر لةطةَل دةرضوونى ئةمة جَى بةجَى بكرَى 

، سة حيةتى ئةم سةرفة نامَينَى، و سةر بة ئةجنومةنى نةوت و طاز بَى يان سةر بة ئةجنومةنى وةزيران بَى
واتة ئةم سةرفة دةبَى بَيتةوة ناو بودجة و، بؤ منوونة ثَيشرت دسةلةسةر دة مليار دؤالر و ئَيستا زيادى 
كردبَى سيانجة مليؤن دؤالر سةرف كراوة لة ئةجنومةنى با ى هةرَيمى نةوت و غازةوة ئةمانة بة دانون 

سة حيةتى دابَى بؤ منوونة سَى مليؤن و نيو دؤالر بدرَى بة كَى؟ سةرف نةكراوة هي  دانونَيك نيية 
يةعنى مليؤنَيك دؤالر بدرَى بة كَى؟ بيست مليؤن دؤالر بدرَى بة كام زانكؤ؟ واتة ئةمة بابةتةكةية و 
طرنطيةكةى ئةوةية ئةم كَيشةيةمان لةكؤَل دةكاتةوة، خاَلَيكى ديكة لة بِرطةى يةكةم دةَلَى ثاَلثشت بة 

(، مادام لَيرة ثاَلثشت بةمةية كةواتة لةوةى كة سةر بة 22لة ياساى نةوت و طازى ذمارة ) 15كمى ماددةى حو
( دةَلَى سةندوودى كوردستان بؤ 15كوَى بَى ديسانةوة دةتوانني ئةم ثاَلة بدةين بةو ثشتةوة كة ماددةى )

ئَيمة لة ياساى نةوت و غاز دا ئةمة  داهاتةكان سةر بة ئةجنومةنى وةزيرانة، يةعنى لةوَى هاتووة، يةعنى
( ئةمة 15( لة ماددةى )2007دانراوة كة سةر بة ئةجنومةنى وةزيران بَى، لة ياساى نةوت وغازى ساَلى )

هاتووة، خاَلَيكى ديكة كة من ثرسيارَيكى ئيداريم هةية بةِراستى برييشى َو دةكةمةوة ناطةم بة نةتيجة 
نةوت و طاز تا ئَيستا ثةيِرةوى ناوخؤى نيية؟ ئَيمة كؤمةَلَيك  ئةوةية كة ئايا ئةجنومةنى با ى

موئةسةسةمان هةية سةر بة ئةجنومةنى وةزيرانة، كؤمةَلَيك موئةسةسة سةر بة ئةجنومةنى دادوةريية و 
كؤمةَلَيك موئةسةسة سةر بة سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستانة، ئايا ئةجنومةنى با ى نةوت و غاز خؤى 
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مةنى وةزيرانة؟ ياخود نةخَير ئةمة ئةجنومةنَيكى ديسانةوة هةرضةندة من باو دةزامن سةر بة ئةجنو
سةرؤكى حكومةت كةسى يةكةمة و لةوَيش كةسى يةكةمة و جَيطرةكةى بةهةمان شَيوة و وةزيرةكانى 

مان تريش ئةندامن لةوَى، بة م هةيكةليةن و ئيداريةن هةية يان نيية؟ لةِرووى دانونييةوة تةوزياتَيك
بدةنَى، بة م ديسانةوة تةئكيد دةكةمةوة هيوادارم دةرفةتَيك بدرَى بة فراكسيؤنةكان، ئيت ادَيكى لةبارةوة 

 بكرَى، فراكسيؤن هةر جؤرَيك ئيت اق بكات و ئيلتجامى ثَيوة بكات.
 )سةرؤكى ثةرلةمان(:/ بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق 

 كا  شوان فةرموو.
 بةِرَيج شوان شَيخ امحد: 

 ةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.ب
دسةكانى من لةاليةن بةِرَيج د. فرست و ئومَيد و امنة خان كرا، بةِراستى لَيرةدا بةِرَيجان كة باسى 
تةخةسوس دةكرَيت، تةخةسوس دةورى خؤى دةبييَن، لَيرة ئَيمة بةخؤمشان لةناو ثةرلةمانيش جارى وا 

( ئةندامى ثةرلةمان لة ثَيكهاتةكان 11كةينةوة لَيرة )هةية حةساسيةية  دروست دةكةين، ئَيمة ئةطةر بري ب
( ئةندامى ثةرلةمان لة حجبةكاني تريشدا هةية، ئةوانيش واي لَي دَيت حةدة ئةو سيهةية 4هةية، )

دروست نةكرَيت، بة تةخةسوس بَي]، لةوانةية ئةوانيش حةدى ئةوةيان هةبَيت بَلَيت فراوانرت بكرَيـن، 
 ( بةِرَيجةى كة ناويامن هَينا دةكةم، سوثاس.3ةكانى ئةو )بؤية من ثشتطريى لة دس

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 خاتوو ثةروا فةرموو.

 بةِرَيج ثةروا على:
 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

من ثشتطريى لة خاَلى دووةم دةكةم ئةوة دةستكةوتَيكى طرينطة ئةطةر بتوانني ئَيمة بةمشَيوةية ئةو 
ةندوودة دروست بيَب، لة هةمان كاتيشدا ثشتطريى دسةكانى بةِرَيج كا  على حةمة صاحل دةكةم، ضونكة س

ئةجنومةنى هةرَيمى نةوت و غاز ثةيِرةوَيكى ناوخؤيي نيية، طرينطة ئةوة كارى لةسةر بكرَيت، لة هةمان 
سةر بة ئةجنومةنى وةزيران بَي  ( سةر بة ئةجنومةنى وةزيرانة، بؤية ثَيم باشة كة15كاتدا بةثَيآ ماددةى )

و ، ئةجنومةنى وةزيران خؤى يةكَيكة لةو دةسةالًََتة طرنطةية كة بؤ زؤربةى ثرسةكانى كؤمةَل و بؤ هةموو 
شتةكان لةوَيوة بِريارةكان دةردةضَيت، ثَيم سةيرة ئةطةر ئةجنومةنى وةزيران بة ناوةندَيكى بِريار و 

 ثسثؤرى نةزانني، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج د. 

 خاتوو منرية فةرموو.
 :عثما بةِرَيج منرية 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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 دسةكامن كرا، سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كا  فرحان فةرموو.
 بةِرَيج فرحان جوهر:

 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ثةسةنديش كراوة، بةِراستى بةثَيى ئةو سةندوودة بَي هةر دةبَيـ] ئةو  هةرضةندة لة ماددةكةى ثَيشرت كة

سةندوودة بودجةى هةرَيمى كوردستانيش حازر بكات، هةر هي  ِرؤَلَيك بؤ وةزارةتى دارايي نامَينَيتةوة 
ةية بةثَيى ئةو ياسايةى كة ئَيستا ئَيمة ثةسةندى دةكةين ئةو خاَلةو تَيثةِري، بةاَلم سةبارةت بةو بِرط

ئةطةر هاتو ئةم خااَلنة ببَيتة هؤى جَيناكؤكى و ئةو خاَلةى ِرةئى دووةم ببَيـتة دَلنيايي خةَلك زياتر لةوةى 
 كة ثرسى شةفافيةت باشرت بَي، منيش لةطةَل ِرةئى دووةم دام و زؤر تةبيعيية، سوثاس.

 :بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان
 كا  بةرزؤ فةرموو.

 بةرزؤ  يد: بةِرَيج
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثَيم واية ثرؤسةى نةوت جطة لةاليةنة داراييةكةى دوو اليةنى زؤر طرينطى هةية، يةكَيكيان 
شةفافيةتة و ئةوى تريشيان ياسايية، من نازامن ثرؤذةى كؤمثانياى كوردستان بؤ دةرهَينان و دؤزينةوةى 

ةكرَيت و ط توطؤى بؤ دةكرَيت؟ ضونكة بؤ اليةنى سياسى و نةوت ئةوة كةى لَيرة خوَيندنةوةى بؤ د
عيالدات، زؤربةى ثَيكهاتة سياسييةكان لة هةرَيمى كوردستان بةشداربن لة مامةَلة لةطةَل ثرؤسةى نةوت، 
عيالدابان لةطةَل دةوَلةتان ئيهليمى و موجتةمةعى نَيودةوَلةتيش دياري دةكات، بؤية لةوةى ئَيستاشدا 

ة ئةجنومةنى وةزيران بَي نوَينةرى حجبةكان زياترن لة ئةجنومةنى وةزيران، بؤية لةِرووى ئةطةر سةر ب
بِريارى سياسي و جانبى سياسيشةوة هةم كؤمثانياى كوردستان بؤ دةرهَينانى نةوت و دؤزينةوة، هةميش 

يةت هةية، ئةو سةندوودة دةاللةتى سياسى زؤر طرينطيان تَيداية، ئةوةى تريشيان ثةيوةندى بة شةفاف
( كةسى بَي و ، كابينيةكيش بيست و دسور بَي، ئةوكاتة دسةكردن لةسةر 5بَيطومان ئةطةر ئةجنومةنَيك )

 شةفافيةتى نةوتيش كةمرت دةبَيتةوة، بؤية سةر بة ئةجنومةنى وةزيران بَي.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 خاتوو سهام فةرموو.
 
 

 بةِرَيج سهام عمر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ئةز دبينم دظَى ثرؤسَى دا ئةم حةكيمانة بةرَى خؤ بدةينة ئةظى بابةتى و ئةطةر ئةم بَيذين بةرةف 
موئةسةساتى و تةخةسوسى بي] ئةم نةشيان بؤ زانكؤيةكَى بةرةف تةخةسوسَى ظة برني مة دانة سةر 

كا باو مة ثَى هةبي]، ضونكى سامانَى ميلةتى ية ئةجنومةنى وةزيرانظة، ذبةر هندَى ثَيدظى ية لَينَيرينة
ئاطةهيةكا باو ثَيدظى ية بؤ هةبيت و خةَلك ضاظةرَى شةفافيةتَى ية دظى بابةتَى دا و ملن وةرة ئةظة دَى 
ثرت يا هاريكار بي] كو خةَلكَى مة يَى موبةئن بي]، ئةطةر مة متمانة دابيتة هندة  وةزيران و هندةكا 

يا داية هةمى حكومةتَى، ذبةر هندَى ئةم ضارظةرَينة كو ئةجنومةنى وةزيران ئةو نة، نةخَير مة 
 كةسايةتية بي] كو بوارَى رَيكخستنَى دا ظى بابةتى جَيبةجَى بكةتن، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 كا  ئومَيد فةرموو.

 بةِرَيج ئومَيد حةمة على:
 لةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثةر

سةبارةت بةو مةسةلةية يةكةم: ئةجنومةنى وةزيران فراوانرتة و، بِرياردان لةناو ئةجنومةنى وةزيراندا 
زياتر خةسَلةتَيكى دميوكراتيانةى ترى هةية، بؤية ئةمةو ثةيوةندى بة ئةو بةشدارية بةرفراوانيانةى 

كى بنكة فراوانى لةم شَيوةية هةبَي، هةموو هَيجو اليةنة سياسييةكانةوة هةية بةتايبةتى ئةطةر حكومةتَي
بؤية بة بِرواى ِرةنطة ئةو ئةجنومةنى هةرَيمى نةوت و غازة هةرَيميةى ئَيستا هةية، بةنيسبةت ئَيمةوة 
نوَينةرى بجووتنةوةكةى ئَيمةى تَيداية، بةاَلم بة بِرواى من بؤئةوةى دميوكراتيةتى زياتر بةر دةرار بكةين 

ة ئةجنومةنى وةزيران بَي، ئةجنومةنى نةوت و طاز كة بةثَيى ئةو ئةركانةى لةم لة بِريارداندا، ثَيويست
ياسايةدا بووة، بؤ دةستةى سةندوودةكة دياريكراوة، بةشَيوةية  لة شَيوةكان ِرؤَلَيكى ضاودَيريكردن و 

ئةركة وردةكارى كردن دةطَيِرَيت، بؤية بة بِرواى من سةر بة ئةجنومةنى وةزيران بَي باشرتة، ضونكة 
بنرينةيةكةى ئةم دةستةى كة سةندوودةكة بةِرَيوةى دةبات ثةيوةنديدارة بة ئةجنومةنى بااَلى نةوت و 

بؤية بةبِرواى من سةر بة ئةجنومةنى وةزيران بَى باشرتة، ضونكة ئةركة بنرينةييةكةى ئةم غازةوة، 
نةوت و غازةوة، جؤرَيك لة  دةستةى كة سةندوودةكة بةِرَيوةى دةبات ثةيوةندارة بة ئةجنومةنى با ى

ضاودَيرى كردنى ئةوة بؤية لةِرووى دميوكراسيةوة ديسانةوة دةَلَيم ضاودَيرى كردنى ئةم دةستةية بؤ 
ئةجنومةنى نةوت و غاز ئةوةمان ثَى دةَلَى كة با سةر بة ئةجنومةنى وةزيران بَى و بة ثَيى ئةوةى كة 

( لة ياساى نةوت و غازى هةرَيم، ِراستة بة ِراستةوخؤيى 15هاوِرَييانيش باسيان كرد، بة ثَيى ماددةى )
ئةمةى نةوتووة، بة م زمينيةن ئةوة هاتووة كة ئةو سةندوودة سةر بة ئةجنومةنى وةزيرانة، باسى 
تةخةسوس كرا، بة بِرواى من ئةوة باسَيكة هةر نةهَيندرَيتة ئاراوة، ضونكة ئةو ئةجنومةنةى ئَيستا هةية، 

هي  كةسَيكيان لة بوارى نةوت و غاز دا ثسثؤر نني، بؤية ئةوة باسَيكة جَيطةى نيية،  جطة لة يةكَيكيان
 زؤر سوثاس.

 )سةرؤكى ثةرلةمان(:/ بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق 
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 زؤر سوثاس، بةِرَيج د.عجت فةرموو.
 بةِرَيج د.عجت صابر:

 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ؤ داهاتة نةوتيةكان دادةنـرَى و كةسـايةتى مةعنـةوى هةيـة و     ( كة دةَلَى سةندوودى كوردستان ب15ماددةى )

سةربةخؤية و لةبوارى دارايى وكارطَيِرى، سةرؤ  و ئةندامانى ئةجنومةن لةاليـةن ئةجنومـةنى وةزيرانـةوة    
ــتى دا        ــرةوة لةِراس ــةكى ت ــةزرَى، لةالي ــةمان دادةم ــدامانى ثةرل ــاى ئةن ــةى ِرةه ــى زؤرين ــةند كردن دواى ثةس

ِراية لةية  ِرادا كؤبكةينةوة، بةم شَيوةية دايدةِرَيذميـةوة ودةيَلَيمـةوة، هـةموو شـتةكانى      دةتوانني ئةو دوو
تر وة  خؤى، كةسايةتى مةعنةوى و سةبةرخؤى دارايى هةيـة، لـةِرووى كارطَيِريـةوة سـةر بـة ئةجنومـةنى       

دةيــدات، لــةو  هــةرَيمى نــةوت و طــاز دةبــَى و بِريــارة ســرتاتيجيةكانى ثرؤســةى نــةوت ئةجنومــةنى وةزيــران
ــة )          ــاتر ل ــةمانتارةكان زي ــرد، ثةرل ــةوةمان ك ــاز كؤبوون ــةوت و ط ــا ى ن ــةنى ب ــةَل ئةجنوم ــةدا لةط ( 30ِرؤذان

ثةرلةمانتار بووين خستيانينة بةردةم مةسـئوليةتى ئـةوةى كـة ئـةوة ئَيـوةى ثةرلـةمانتارن دةبـَى لـةِرؤذدا         
%( ى بودجةى بةغداوة، بؤيـة  17د بني بة )بِريار بدةن  نةوت خؤمان خؤمان هةناردةى بكةين ياخود ثابةن

دةكــرَى لــةِرووى ئيداريــةوة هــةم تةخةســوس بثــارَيجين و ســةر بــة ئةجنومــةنى هــةرَيمى نــةوت و طــاز بــَى،  
 بِريارى سرتاتيجى ثرؤسةى نةوت ئةجنومةنى وةزيران بيدات، هةردوو ئاماجنةكة دةثَيكَى، زؤر سوثاس.

 لةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةر

 كا  طؤران فةرموو.
 بةِرَيج طؤران ئازاد حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، ديارة ِرايةكان ِروونة ئَيمـة وة  بةشـَيك لـةجياتى زؤرينـةى ليذنـةى ياسـايى       
هـةردوو ِرةئـى    من دسة دةكةم، لةبةرئةوةى لةناو ليذنةو ِرةئى جياوازتر هةبوو كة سةر بـة كاميـان بـَى؟،   

ئيجابيات و سلبياتى خؤى هةية و هيريان ئةوة نيية تؤ ثَيتوابَى ئةطةر بةمة بَى زؤر زؤر وةزعةكة شةفاف 
بَى و ئةطةر سةر بةمة ئةمة زؤر مةبةستى ترى لةدواوةية، من تةنها لـةِرووى دـانوني و لـةِرووى تـةكنيكي     

ئةوة كـرا ئـةم ئةجنومةنـة ثـةيِرةوى نييـة، ئـةم        ئةم ئيشة دةمةوَى باسى بكةم، يةكةم شت دسة زؤر لةسةر
ئةجنومةنة ثارة تةخشـان و ثةخشـان دةكـات، دسـة لةسـةر ئـةوة كـرا، ئـةم ئةجنومةنـة ضـاودَيرى لةوانةيـة            
لةسةر نةبَى، ئةمانة هةموو مةخاوفةكانى ئَيمةن كة دسة لةسةر شةفافيةت دةكات، بة م با ئةم دانونة بـة  

ئةجنومةنة حةرةكةى ثارة وهي  بِريارَيك دةدات بة بَى ثةرلـةمانى كوردسـتان،    طشتى  وَينينةوة، ئايا ئةم
ئةم ثرؤذةية بيخوَينينةوة هةموو موافةدةية  لةسةر هةموو حةرةكةيةكى ثارةكة بؤ كـَى سـةرف بكـرَى و    

ودة ( زؤر بـة وردى ديـارى كـراوة، لـة ض سـَيكتةرَيك ئـةم سـةند       11بؤ كَى ديارى بكرَى، بِرؤنة سـةر مـاددةى )  
ضؤن ثارةى بؤ دادةندرَى و ئةم سةندودة ضى بـؤ دادةنـدرَى و ضـؤن لـة بودجـةدا دادةنـدرَى؟ كةواتـة هـي          
ثارةية  سةرف ناكرَى بة بـَى موافةدـةى ثةرلـةمانى كوردسـتان، ئةمـة يـة ، دوو/ خـودى ئةنـدامانى ئـةم          
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لةسـةر دةدا، كةواتـة بـة    سةندوودة ئةجنومةنى وةزيران ثَيشـنيارى دةكـات و ثةرلـةمانى كوردسـتان دةنطـى      
وازحى هاتووة كة سةرؤكةكةى لةبةردةمى ثةرلةمانى كوردستان مةسئول دةبَى، كةواتـة مـن وة  ئةنـدامى    
ثةرلةمان دةبَى سيهةم ئةوةندة بة خؤم هةبَى بتوامن ئةم مةسئولة كة ئةطةر بةيانى ئـةو موخال انـةى كـة    

وحاســةبةى بكــةم، دســة لةســةر ئةوةيــة كــة ئــةم   مــن لَيــى دةترســم كــردى، بتــوامن بــانطى بكــةم و لَيــرة م  
سـةندوودة ثــةيِرةوَيكى دةبـَى و ثةيِرةوةكــة كــَى ثةسـةندى دةكــات خــودى ئةجنومـةنى وةزيــران ثةســةندى     
دةكات، ئَيمة زؤر دةستةى تريشمان هةية كة سةر بة ثةرلةمانة، بة م بينيومانـة لةسـةر مةسـةلةى طلـةيى     

سياســيانةى كــة لــةناو ئةجنومــةنى وةزيــران بةشــدارن، ئــةو هَيــجة  لةســةر ئــةوة، دواتــر هــةموو ئــةو هَيــجة  
سياسيانةن كـة لـة نةتيجـةدا دةكةونـة ِرَيكـةوتنَيكى سياسـى، كـة طةيشـتنة ِرَيكـةوتنى سياسـى واتـة لةسـةر             
ــييانة       ــجة سياس ــةم هَي ــةر ئ ــدا، ئةط ــةنى وةزيران ــةناو  ئةجنوم ــن ل ــتةرة ، هاوبةش ــارى موش ــةكى ك بةرنامةي

بةية  نةبَى لةناو ئةجنومةنى وةزيران دا نـاتوانَى لةمةسـةلةى كاركردنيشـدا بـةردةوام     ئةوةندة متمانةيان 
بَى، بؤية بةِراستى من ئيشكالةكة وة  ليذنةى ياسايى زؤر بة طةورةى نابينني، موجةرةد شتَيكى تـةكنيكى  

د كــة ئــةو فةنييــة، هــي  فــةردَيكى نييــة و ئَيمــة لــة ئــاخر ســياغةى ئــةم ثرؤذةيــة ثَيشــنيارى ئــةوةمان كــر
حسابةى ثارةكةى تَى دةضَى حسابَيكى ئةسَلةن موغلةق بَى و داخـراو بـَى، كـة هـةموو ئةمانـة بـؤ ثاَلثشـتى        
كردنى زياترى كارى ئةم ئةجنومةنةيـة، بؤيـة ئَيمـة ثَيمـان باشـة سـةر بـة ئةجنومـةنى هـةرَيمى بـَى و، زؤر           

 سوثاس.
 )سةرؤكى ثةرلةمان(:/ بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق 

 اَل فةرموو.دظ.ظا
 بةِرَيج د.ظا  فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئيشارةت بةوةدرا كة لة خاَلى يةكـةم، لـةِراى يةكـةم و لـة ِراى دووةمـيش هـةردووكيان ثشـتى بةسـتووة بـة          

(، بـة م لـةِرووى ياسـاييةوة دوو ياسـا كـة لةيـة  مةرتةبـةى        2007( ى ساَلى )22ياساى نةوت و طازى ذمارة )
ــ ــارة )     د ــاى ذم ــة ياس ــرتَى، بؤي ــَى  ببةس ــتى ث ــابَى ثش ــن ن ــاَلى )22انونى داب ــة   2007( ى س ــت ب ــةر دايبَي ( ئةط

ئةجنومةنى وةزيران ماناى ئةوة نيية كـة ئـةو ياسـاية نـاتوانَى ئـةم سـةندوودة وَو بكـات سـةر ئةجنومـةنى          
ةَلكو ياسـايةكى عاديـة لةطـةَل    ( دةسـتوور نييـة، بـ   2007( ساَلى )22هةرَيمى بَيت، لةبةرئةوةى ياسايى ذمارة )

ئةو ياسايةى كة ئَيستا ثةرلةمانى كوردستان ثةسةندى دةكات لة يـة  مةرتةبـةى دـانونى دان، يـة  دـوةى      
دانونى هةية و داعيدةى )تطبيق الهانون من حيى الجمان( حوكمى دةكات كاتَيك كة ئةو ياسـاية دةردةكـةى   

بَى تا ئةو دةستةية ياخود ئةو سةندودة سةر بـة ئةجنومـةنى   دةَلَيى سةر بة ئةجنومةنى هةرَيمى بَيت و دة
( لةبةرئـةوةى نةفسـي دـوةى    22هةرَيمى دابَى، بة بَى ئـةوةى بَلـَيني تـةنادوزى هةيـة لةطـةَل ياسـاى ذمـارة )       

 ( لةِرووى ياساييةوة خةلةلة.22دانونيان هةية، لَيرة ئيشارةت دان بة ياساى ذمارة )
 )سةرؤكى ثةرلةمان(: / بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق
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 كا  عمر فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، سةرةتا بةشى سَييةم ثَيكهاتةى سةندوودى داهاتةكانى نةوت و طاز لة هةرَيم 

ةم ثةيكـةرى سـةندووق و   دا، تةعري ى سةندوودةكةمان كردووة، لةبةرئةوةى واباشـرتة بـوترَى بةشـى سـَيي    
داهاتةكانى، بة نيسبةت ئةوة لةطةَل ِرةئى كا  حاجى كاروامن كـة دةَلـَى لـةِرووى ِرَيكخسـتنةوة هـةر بـوترَى       
سةر بة ئةجنومةنى وةزيرانة، دَيمة سةر ئةسَلى بابةتة كة من ثَيمواية ئةجنومةنى هةرَيمى نةوت و طاز لـة  

َيستا ئةم دةيرانة داراييةى ئَيمةى تَيـداين دةرئـةجنامى كارةكـانى    كوردستان نةيتوانيوة سةركةوتوو بَى تا ئ
ئةوانة ئةمان بوونةتة حكومةتَيكى سَيبةر لة حكومةتى هةرَيمى كوردستاندا سةر بة ئةجنومةنى وةزيرانة، 
واتة ئَيستا دةرئةجنامةكةمشان بينيوة ضييان كردووة؟، بؤية باشرتة هةر كةس كارى خـؤى بكـات، وةزارةتـى    

انة سروشتييةكان نةوت دةربَينَى و بي رؤشَى و وةزارةتى دارايى وةرى طرَى و ئةم ئيشة وئةم ثرؤسةية سام
ــةموو          ــةوةى ه ــات لةبةرئ ــؤى بك ــانى خ ــران كارةك ــةنى وةزي ــران، ئةجنوم ــةنى وةزي ــؤ ئةجنوم ــةوة ب بطةِرَيت

رة بـدات، دةرئـةجنامى   وةزارةتةكان ثةيوةندارن بة كارى ئةم ثرؤسـةية نـاكرَى تـةنها ثَيـنج كـةس ئـةم بِريـا       
ئيشةكانى ئةم ثَينج كةسةمشان بينى، ئـةو دةيرانـة داراييـةى كـة ئَيسـتاكة حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان         
شةو مليار دؤالر دةرزارة، لةبةرئةوة بة ِرةئى من ئـةم ئةجنومةنـة هـةر بـؤ خـؤى زيادةيـة، ئةجنومةنةكـة        

ــةر      ــرتة، ه ــةبَى باش ــةر ن ــاز ه ــةوت و ط ــةرَيمى ن ــةنى ه ــةنى   ئةجنوم ــات، ئةجنوم ــؤى بك ــارى خ ــةى ك وةزارةت
 وةزيرانيش سةرثةرشتى ثرؤسةكانى ئةم سةندوودة بكات و زؤر سوثاس.

 )سةرؤكى ثةرلةمان(: / بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق

 كا  دَلشاد فةرموو.
 بةِرَيج دَلشاد شعبان عبدالغ ار:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كــرد، ئــةويش مةســةلةى موســتةَلةحات بــوو،  دةَلــَى لــةِرووى كــا  ظــةمان لةســةرةتادا شــتَيكى طرنطــى بــاس 

تةنجمييةوة بة حوكمى ئةوةى كة من ئيختيساسم لة ئيدارةداية، لة ئيـدارةدا يـةعنى تـةنجيم و تةوجيـ  و     
رةدابــة و ديــادة، تــةنيا لــةِرووى ِرَيكخســتنةوة، يــةعنى تــةنيا لــةِرووى تةنجمييــةوة ئــةم دةســتةية ســةر بــة  

دةبــَى، يــةعنى تةوجيــ  كــردن و رةدابــة كــردن و ديــادة كردنــى ئــةم دةســتةية، ئــةم   ئةجنومــةنى هــةرَيمى
ئةجنومةنى هةرَيمية لَيى مةسئول نيية، تةنيا مةسةلةى تةنجمييةكة ئةويش كـة ئيشـى رؤتينـى و ئيـدارى     
 رؤذانةية، دامةزراندنة هةيكةليةتة تةنسـيهى بـةينى دامةزراوةكانـة، يـةعنى مةسـائيلى رؤتينـى رؤذانةيـة،       

لةبةرئــةوة دةبــَى ئَيمــة ِرةضــاوى ئــةم موســتةَلةحانة بكــةين، ثــَيش ئــةوةى كــة بِريــارى لةســة بــدةين، زؤر   
 سوثاس.

 )سةرؤكى ثةرلةمان(: / بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق
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 خاتوو رؤزة فةرموو.
 :عثما بةِرَيج رؤزا حممود 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
و بـة حجبايـةتى و ئةوانـة نييـة، تـةنها ئةمـة ثةيوةنـدى بـة         من ثَيمواية ئةم باسة ثةيوةنـدى بـة ثسـثؤرى    

ئاسايش و سةروةرى و تـةوة هةيـة، بؤيـة ثَيويسـتة داهـاتى نـةوت و ثرؤسـةكانى نـةوت بـة طشـتى هـةموو            
اليةنـةكان لــة هــةرَيمى كوردسـتان دا بِريــارى لةســةر بـدةن، نــة  ثَيــنج كـةس، دةبــَى ثةيوةنــدى بةهــةموو     

 ِرةئى دووةم ثَيويستة. خةَلكى كوردستانةوة هةبَى،
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  د.شَيركؤ فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيج د.شَيركؤ جودت 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
واهلل من لَيرة ثَيم خؤشة وةكو ِرةئى خؤم، ضونكة مةعلومة كة لة ليذنة يـةعنى دوو ِرةئـى جيـاواز هـةبوو،     

ِرةئى خؤم بَلَيم لةم مةوزوعةدا، كة ئةوة بؤضوونى خؤمة، سةبارةت بـةم سـةندوودة،    بؤية من حةز دةكةم
ئــةم ســةندوودة هــةروةكو لــة ياسايةكةشــدا ِروونكراوةتــةوة ســَى ئــةركى ســةرةكى هةيــة، رةدابــة، تــةدديق،  

و طـاز،   تةوفيق، ئيدارةى عائيداتى نةوت، وردبينى و دَلنيا كردنـةوة، مامةَلـة كـردن لـة طـةَل داهـاتى نـةوت       
ئةمة لةِرووى سستماتيكيةوة ناكرَى ئةو جيهةتةى كة تةن يجية كة ئةوةَل و ئةخريى دتاعى نةوت و طاز لة 
هةرَيمى كوردستاندا ئةو بِريـارى لةسـةر دةدا، خـؤى رةديـب بـَى بةسـةر خؤيـةوة، ئـةم هةيئةيـة ئيسـتعانة           

و تـةدديق و رةدابةيـةى َو بكـرَى،    دةكات بة كؤمثانيا و موئةسةساتى موختـةس لـة جيهانـدا بـؤ ئـةوةى ئـة      
تَيبينيةكة ئةوةية نامانةوَى تووشى ئةشكاليةتى ئيدعاى عام و وةزارةتـى عـةدل ببينـةوة جـارَيكى تـر، بـة       
مةعناى ئـةوةى كـة ِراسـتة نةلـةرووى ِرؤتينيـات زؤر فـةرق دةكـات و نـة لـةِرووى ئيختساسـيةوة بَلَيـى واهلل            

ةمال وةكو باسكرا، بة م ئايا سبةينَى كةموكورتية  لةاليةن ئـةم  ئيختساسةكان ئةمال موختةس ترة وة  ئ
هةيئةيةوة طريا، دةتوانني زةمانةتى ئةوة بكةين كة ئةو بةرثرسةى كة لةسـةروو خؤيـةوةتى نـةدَلى ناكـات     
بؤ شوَينَيكى تر بة حوكمى ئةوةى كة ثَيويستيان ثَييـةتى، واتـة ئيجرائـاتى غـةير موباشـر، سـجادانى غـةير        

لة كاتَيك دا ئَيمة لة دؤناغى دروست كردنـى متمانـةداين، لـة دَونـاغى ئـةوةداين كـة ئـةم دةسـتةية          موباشر
دةبَى سةربةخؤ بَى، دةبَى بةالى كةمةوة بة تةسةورى من دةبَى بةدةر لة ئةجنومةنى با ى نةوت وطاز بـَى،  

ا ثـةيِرةو دةكـرَى كامةيـة؟، ثَيـت     ئةطةر لَيم بثرسى بَلَيى حاَلةتة تةبيعيةكة كة لـة زؤرَيـك لـة و تـانى دنيـ     
دةَلَيم ئةمة ئةوةية كة ثةرلةمانى بَى وسةر بة وةزارةتى دارايى بَى، ئةم مةوزوعـة خـةزانى ثارةيـة، ثـارةى     
تيـا كؤدةكرَيتـةوة، دةبـَى رةبــت بـَى بـة وةزارةتـى داراييــةوة، ئةطـةر بَلـَيم ضـؤن ئــةم وةزيـر بـَى و وةزيــرى            

يل وةزيرى بَى، لةذَير ِركَي ى وةزارةتى دارايى دابَى، ئةمـة ِرةئيـة ، بـة م    داراييش وةزيرة، ئةكرَى ئةم وةك
لةطةَل ئةوةشدا ئةطةر ئةمة نةبوو، بةِراستى من لةطةَل ئةوةم كة سةر بة ئةجنومـةنى وةزيـران بـَى، لةبـةر     
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ئيحتمالَيك  مةسةلةى رةدابة، رزطارى بَى لةوةى كة كةسَيك نةتوانَى هي  جؤرة زةغتَيكى لةبةرامبةر بكات،
هةبىَ كة ئةو زةختةى تيا بةكاربَينَى و وةكو ومت ئَيمة لة دؤناغى بنياتنانـةوةى متمانـةين، بـَى لـةوةى كـة      

( ى نــةوت و طــازى هــةرَيمى كوردســتان دا ئيشــارةتى  2007لــةِرووى بوعــدة ياســاييةكةوة ِراســتة لــة ياســاى ) 
ني وةكو ياسا و ئيعتمادى بكةينة سةر، بـة م بةدةسـتة   ثَيكراوة، ِراستة لَيرة ئَيمة دةتوانني شتَيكى تر دابنَي

جةمعى لة ئةجنومةنى وةزيرانةوة هةموو الية  بة ئاطابن لةم داهاتـة زؤر زؤر سـحي تـرة وة  لـةوةى كـة      
ئةو جيهةتةى كة تةن يجيية، ئةو جَيطايةى كة ئةجنومـةنى بـا ى نـةوت وطـازة خـؤى رةديـب بـَى بـة سـةر          

ؤى بطــرَى، كــة بــة بــِرواى مــن ئةمــة نــاوةِرؤكى ئــةم ثــرؤذة ياســايةية كــة    خؤيــةوة، خــؤى كــةموكورتى خــ 
سةندوودى نةوت و طازة ثَيى بةتاَل دةبَيتةوة ئةطةر بَيتو سةر بة ئةجنومـةنى بـا ى نـةوت و طـاز بـَى، زؤر      

 سوثاس.
 )سةرؤكى ثةرلةمان(:/ بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق 

 تى فةرموو.حكومةت ِراتان ضيية لةسةر ئةم بابةتة؟ د.ئاش
 بةِرَيج د.ئاشتى هةورامى )وةزيرى سامانة سروشتييةكان(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةِرَيجان زؤر سوثاس، مونادةشةيةكى زؤر ئيجابى و  تةواوة، يةعنى حوريةتى ئـةوة هةيـة كـة ِرةئـى خـؤى      

ةليةكـةى بكـةم لَيـرة،    هةبَى بةرامبةر بة دميوكراسيةت و شةفافيةت، بة م من دةمةوَى باسـى فـةنى و عةم  
ناحيةى عةمةو يةكةم لَيرة لةم دةزطايةدا و ئةم سةندوودة هي  دةسة تَيكى نيية بؤ سةرف كردنى ثـارة،  
بؤ تةرخان كردنى ثارة، هةمووى دَيتةوة ثةرلةمان وةكو بامسان كرد، لةِرَيطـةى موازةنـةوة وةزارةتـى ماليـة     

ثةرلةمانةوة، كةواتة شـتةكة ئةوةنـدة طـةورة نييـة، ناحيـةى      وةرى دةطرَى و دةضَيتة خةرج كردن لةِرَيطاى 
عةمةو ئةوةندة طـةورة نييـة كـة دةسـة تةكة موهيمـة يـان مـوهيم نييـة؟ مـوهيم شـةفافيةتةكة دروسـت            
ــة             ــَى ل ــرَى دوور ب ــا بك ــةم ت ــةز دةك ــن ح ــدرا، م ــارةتى ثَي ــة ئيش ــتمانيية ك ــة، نيش ــتةكة ميهةنيي ــةين، ش ك

يية، حجبَى دةسة ت وةربطرَى و حجبَيكـى تـر فـراوانرت ئةنـدامى هـةبَى،      حجبايةتيةوة، ضونكة بةس ئةمة ن
ئةمة بؤ ئـةوةى ئيشـةكة بـِرواو شـةفافيةتى تيـابَى و بـؤ بةرذةوةنـدى طشـتى، بـة م ئـةوةى كةموهيمـة بـؤ             
هةموومان بِريارى سرتاتيجى باسكرا، ئةم سةندوودة بِريارى سرتاتيجى نادات، هي  بِريارَيكى بةدةست نيية، 

ةدةت تةدارير حازر دةكـات و دةيـدات بـة ئةجنومـةنى وةزيـران و بـة ئةجنومـةنى بـا ى نـةوت و غـاز لـة            ف
ثةرلــةمان، بؤيــة عمومــةن ئاطــادار نــني لــة داهاتةكــة، بــة م بــا بَييننــة ســةر شــتَيكى عةمــةو، ئةجنومــةنى  

كة سةرثةرشيت ئـةم ئيشـة   وةزيران ياوةكو ئةجنومةنى هةرَيمى بؤ نةوت و غاز، ئةطةر ئةو وةزيرة بةِرَيجة 
ــاز دةيــدات،            ــةوت وغ ــةى ن ــة ثرؤس ــوَى، ل ــة ك ــة ل ــةوة، داهاتةك ــات كؤدةكات ــيية؟ داه ــةكةى ض ــات، ئيش دةك
موشكيلةية  هةيـة لةطـةَل عةدـدى فرؤشـتنى نـةوت لـة جيهـان، لةطـةَل كـَى دسـة دةكـات، لةطـةَل وةزيـرى              

لةطةَل وةزيرى موختةس كة ئةو ئيشةى  تةربية، لةطةَل وةزيرى تةعليمى عاو؟ عةمةو نيية، ئةبَى بِروات
كــردووة، زيــاتر لــةوةو لةطــةَل ئــةو ئةجنومةنــة، ضــونكة ئــةو دةســة تةكةى داوة و عةددةكــةى ثةســةند     
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ــةو          ــةر ئ ــا ئةط ــة، ئينج ــةى داهاتةك ــة ثرؤس ــادارن ل ــةمووى  ئاط ــةتى، ه ــة، جَيطري ــى وزةراي ــردووة، رةئيس ك
رَى بـؤ خـؤى باسـى بكـات، بَلـَى مـن ئـةم عةدـدةم ثَيـدراوة          ثرسيارَيكى هةبَى بؤ ِروونكردنةوة لةوَى دةبَى ب

داهاتةكةى ئةوةندةيةو نةهاتؤتة حسـابةكةى مـن، ئاشـتى هـةورامى كـوا؟ يـان جـةنابى رةئيسـى وزةرا ئـةو          
عةددة ضؤن ثةسةند كراوة؟ شوَينةكة ئةوَيية، ناحيةى عةمةو من با شتَيك بة نةوعَيكى تـر باسـى بكـةم،    

نى وةزيران، من طةرةنتى دةدةم كؤبوونةوةى يةكـةم داي ئةبـةزَينَى بـؤ ئةجنومـةنى     با برَيتة سةر ئةجنومة
نةوت و غاز، عةمةو نيية، ئَيستا ئَيمة زؤر ليجامنان هةية، ليجانى فةرعى موختةس، ئةجنومةنى وةزيـران   

ن، فآلنـة  باسى ناكات ئةو شتانة، دةَلَى ئةمة تةعليم عالية، يـان سـحةية، برـن ليذنةيـةكى بـؤ دروسـت بكـة       
وةزير سةرثةرشتى دةكات، لةوَى تةعاموو لةطةَل بكات، ئةمةو داهاتة و داهاتى نةوتة، دةَلَى بيبة جيهـةى  
موختةس يان ليذنةيةكى تازةى بؤ دروست دةكات، يان دةيباتة خوارةوة بؤ ليذنةى نةوت و غاز كة هـةموو  

شـتةكة بـِروات بـة ناحيـةى عةمـةو ئيشـةكة        كةسَيك ئاطادارة لة ثرؤسةكة، بـةِرَيجان بـا هينـى نةكـةين، بـا     
بتوانَى بكات، ئةطةر بيخةينة سةر ئةجنومةنى وةزيران واهلل ناكرَى، ئيشةكة ناكرَى، ئةوةية مةسـةلةكة، بـة   

 نيسبةت ئَيمةوة باشرتة، بؤ من طةَو باشرتة لة ئةجنومةنى وةزيران بَى.
 )سةرؤكى ثةرلةمان(:/ بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق 

 ج كا  ِرَيباز فةرموو.بةِرَي
 بةِرَيج د.ِرَيباز حممد محالن )وةزيرى دارايى و ئابوورى(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
واهلل، ببورة جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان، دسةية  كرا لةسةر ئةوةى كة دةورى وةزارةتى دارايى نـامَينَى، بـة   

ةتى داريية ثرؤذة ياساى بودجةكة ئامادة دةكـات  ثَيرةوانةوة هي  ِرةبتى بةم مةسةلةيةوة نيية، ئةوة وةزار
و ئةينَيرَيتة ثةرلـةمان و لـة ثةرلـةمان دـةرارى َو دةدرَى و جيهـةى سـةرف تـةنها وةزارةتـى ماليةيـة، ئـةم           
سةندوودة هي  دةسة تَيكى سةرفى نيية، بة نيسبةتى ئةوةى كة لةسةرئةجنومةنى وةزيران بَى يان لةسةر 

يداريةكةيـةتى مـن ئـةو ِرةئيـةى كـا  د.عـجمت زؤر ثـَى باشـة، ئـةطينا لةسـةر هـةر            ئةوة بـَى تـةنها ناحيـة ئ   
  ثَى باشة زؤر سوثاسكامَيكيان بَى دةسة تةكةى ديارى كراوة، بة م ئةو ِرةئيةى كا  د.عجمت

 
 

 يوسحم حممد صادق       فخرالدين دادر                               جع ر ابراهيم ئَيمينكي                        د.      
 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  

 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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عَيراق بة  -ن ثةرلةماني كوردستا  10/3/2015(ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي سَى شةممة رَيكةوتي 10كاتذمَير )  
سةرؤكايةتي يوسحم حممد صادق سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَيمينكي 

(ي خولي ضوارةمي، ساَلي 3دانيشتين ذمارة ) فخرالدين دادر سكرتَيري ثةرلةمان،جَيطري سةرؤ  و، بةِرَيج 
 ( ي خؤي بةست.2015)

 بةرنامةي كار:
ي 1992(ي هةمواركراوي ساَلي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة )20(ي ماددة )1) بةثَيي حوكمةكاني بِرطة

(ي خولي 2عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياري دا دانيشتين ذمارةي ) –ثةرلةماني كوردستان 
شةممة (ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي سَى 10طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )

 دا بةم شَيوةية بَيت: 10/3/2015رَيكةوتي 
بةردةوام بوون لةسةر ط توطؤ كردني ثرؤذة ياساي سةندوودي داهاتةكاني نةوت و طاز لة هةرَيمي  -1

( ي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )75، 74، 72كوردستاني عَيراق بةثَيي ماددةكاني )
 و.ي هةموار كرا 1992ساَلي 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان.
(،  خولي 64دانيشتنةكةمان بة ناوي طةلي كوردستان دةست ثَي ئةكةين، ئَيستا نيساب تةواوة، بوو بة )

ي كار، بةثَيي (، بةرنامة10/3/2015(، ِرؤذي دانيش] )3ضوارةمي هةَلبذاردن، ساَلي دووةم، دانيشتين ذمارة )
( ي ساَلي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستاني عَيراق، ذمارة )20حوكمةكاني بِرطة يةكي ماددةي )

( ي خولي بةهارة لة 2ي هةموار كراو، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين ذمارة ) 1992
( ي ثَيش نيوةِرؤي ِرؤذي سَي شةمة، ِرَيكةوتي 10)خولي هةَلبذاردني ضوارةمي ثةرلةمان لة كاتذمَير 

 ( بةرنامةي كاري دانيش] بةم شَيوةية بَيت:10/3/2015)
بةردةوام بوون لةسةر ط توطؤ كردني ثرؤذة ياساي سةندوودي داهاتةكاني نةوت و طاز لة هةرَيمي  1

( ي 1رلةماني كوردستان ذمارة )( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثة75، 74، 72كوردستاني عَيراق بةثَيي ماددةكاني )
ي هةموار كراو.داوا لة سةرؤكايةتي هةرسَي ليذنةي ياسايي و كاروباري دارايي و ليذنةي وزة و  1992ساَلي 

سامانة سروشتييةكان ئةكةين كة بَينة سةر مةنةسة بؤ دةست ثَي كردنةوة بة بةرنامةي كار، فةرموو ئةبو 
 كاروان.

 
 

 و كاروان(:بةرَيج عبدالرمحن فارس)اب
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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بةرَيجان، ئَيمة ضةندين جار تَيبنيمان لةسةر ئةوة داواتة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و سةرؤكي ثَينج 
 فراكسيؤن كؤ ئةبوونةوة لة ذوورة تاريكةكان، و بِريار ئةدةن، ئةوةو ثَيشَيل كردني ثةيِرةوي ناوخؤية....

 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/

 بةثَيي ض ماددةية ؟
 بةرَيج عبدالرمحن فارس)ابو كاروان(:

 ....با تةواوي بكةم...
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئاخر تؤ نودتةي نيجاميت طرتووة نابَي بَلَيي بة ثَيي ض ماددةية  نودتةي نيجامي ئةكةي؟
 بةرَيج عبدالرمحن فارس)ابو كاروان(:

َيمة كؤبوونةوةي فراكسيؤنةكان تا ئَيستا ئةطةر موتةفيهن لةسةر ئةوةي فاركسيؤن ية  بَي، ئةبَي كاتَي ئ
ئةوة بكةن كة ثةيِرةوي ناوخؤ هةموار ئةكةنةوة، ئَيستا بتانةوَي و نةتانةوَي ئةم حيجبانةي كة ية  

وتنةوةي ئيسالمي، شوسياليست، كورسي ثةرلةمانيان هةية، فراكسيؤنَيكن، بؤية ئَيمة وةكو فراكسيؤني بجو
ئازادي، ئاراستةي سَييةم، فراكسيؤنةكاني كلد و ئاشوور، فراكسيؤني توركمان، فراكسيؤني ئةرمةن، 

 موداتةعةي ئةو جةلسةية ئةكةين، ئةضينة دةرةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مؤستا ماجيد فةرموو.
 :عثما بةرَيج ماجد 

 كي ثةرلةمان.بةرَيج سةرؤ
ثشتطريي لة وتةكاني بةرَيج ئةبو كاروان ئةكةين، لةبةر ئةوةي بةهةر ثَينج اليةن بةداخةوة بةردةوامن 
لةسةر ئةو هةَلوَيستة كة بة هةر ثَينج اليةن كؤ ئةبنةوة هي  ئيعتيبارَيك بؤ اليةنةكاني ئَيمة ناكةن، بؤية 

 م.منيش ئةضمة دةرةوة، و بايكؤتي ئةو دانيشتنة ئةكة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

باشة، تكاية بَيدةنطي، هةموو ئةندامَيكي ثةرلةمان، و هةموو فراكسيؤنَيكي ثةرلةمان مايف ناِرةزايةتي 
% 95دةربِريين هةية، ئةتوانن ئيعتريازي خؤتان بكةن، بةاَلم بة دَلنياييةوة ئةزانن ثَينج فراكسيؤن لة 

َينن، لةبةر ئةوةي هي  فراكسيؤنَيك زؤرينة نيية لة ناو هؤَلي ثةرلةمان، ثَيويست ثةرلةمان ثَيك ئةه
ئةكات سازان لة نَيوان فراكسيؤنةكان بَيتة كايةوة، ِراي فراكسيؤنةكاني تريش لة زؤربةي ثرسةكان 

يشتين وةرطرياوة، لة ليذنةكاني ثةرلةمانيش ِراي خؤيان وتووة، دسةي خؤيان كردووة، و تةنانةت لة دان
سةرؤكي فراكسيؤنةكانيش بةشداريان كردووة، بةاَلم هةندَي كؤبوونةوةي تةشاوري و خَيرا كة ثَيويسيت 
بةوة هةية كؤدةنطي لة ناو هؤَلي ثةرلةمان بؤ دروست بَي، ِرةنطة ئةو ثَينج فراكسيؤنة كة ذمارةيان زؤرترة 
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لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان، نيساب  لة فراكسيؤنةكاني تر ئةجنامي بدةن، ئةطةرنا ئةوة الدان نيية
 ضةندة؟ بةرَيجان با نيساب بذمَيرَي، دوايي ِروون كردنةوة ئةدةم، دكتؤر فرست فةرموو.

 بةرَيج د.فرست صؤيف:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بايكؤت كردن نيية، برادةراني ئَيمة نةيانجانيية دةسيت ثَي كردية، لة كؤبوونةوة دَينة خوارةوة.
 َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

فةرموو ثَيشنيارةكاني دوَييَن  وَينـةوة، ئـةو ثَيشـنيارانةي كـة لةاليـةن ئةنـداماني ثةرلةمانـةوة كـران، بـؤ          
 ئةوةي ية  بة ية  بيا ةينة دةنطةوة.

 بةرَيج طؤران ئازاد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

طري كراية، و ِراي سَييةميش دوَييَن هاتة ئاراوة، بؤية ثَيويستة جارَيك لة خودي ِراثؤرتةكة دوو ِرةئي جَي
ئةو دوو ِرايةي كة لة ئةسلي ِراثؤرتةكة هةية يةكة ار  رَيتة دةنطدانةوة، ئةطةر ئةوان هيريان دةنطيان 

 نةهَينا، ئةو كات برنة سةر ِراي سَييةم، بؤية ئَيستا ئةتوانني دنطدان بكةين.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد 

بةس ِراكان  وَينةوة، بؤ ئةوةي ئةنداماني ثةرلةمان بجانن ئةو ِرايانةي دوَييَن باس كرا و ئةخرَيتة 
 دةنطدانةوة ضني؟ و تا ية  بة ية  دةنطداني لةسةر بكةين.

 بةرَيج طؤران ئازاد:
وكمي ماددة يازدة لة ياساي نةوت و طاز سةبارةت بة ماددةي سَييةم دوو ِرا هةية، ِراي يةكةم )ثاَلثشت بة ح

(، سةندوودَيك بة ناوي سةندوودي داهاتي نةوت و طاز لة هةرَيم دادةمةزرَي، 2007( ي ساَلي )22ذمارة )
كةسايةتي مةعنةوي سةربةخؤ و دارايي و كارطَيِري هةية ، لة ِرووي ِرَيكخستنةوة سةربة ئةجنومةني 

اي يةكةمة، جطة لة راست كردنةوةي ناوي سةندوودةكة كة لةطةَل هةرَيمي نةوت و طاز ئةبَي، ئةوة ِر
( لة ياساي 15ناونيشانةكة ئةطوجنَي، ِراي دووةم كة هةمان نةصةكةية ئةَلَي )ثاَلثشت بة حوكمي ماددة )

(، سةندوودَيك بة ناوي سةندوودي داهاتي نةوت و طاز لة هةرَيم 2007( ي ساَلي )22نةوت و طازي ذمارة )
رَي، كةسايةتي مةعنةوي و سةربةخؤيي دارايي كارطَيِري هةية، لة ِرووي ِرَيكخستنةوة سةر بة دادةمةز

ئةجنومةني وةزيران ئةبَي(، واتة مةرجةعيةتي سةندوودةكة دسةي لةسةر كراوة، و لة ِرووي ِرَيكخستنةوة 
يذنةي مةعين سامانة دوَييَن هةندَي لة ئةندام ثةرلةمانان تَيبينيان هةبوو، بةاَلم دواتر لةاليةن ل

سروشتييةكان و ليذنةي دارايي ِروون كردنةوة درا كة وشةي ِرَيكخس] بة مةبةست دانراوة، و بة دةديهي 
 هةَلبذَيردراوة، بؤية وا باشرتة وشةي ِرَيكخس] وةكي خؤي بَي، تةنيا مةرجةعيةتةكة دةنطي لةسةر بدري.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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م وابَي دوو ِراي تريش باس كرا لة هؤَلي ثةرلةمان، ِراية  ئةوة بوو كة ضةند ئةندامَيك داواي ئةوةيان ثَي
كرد كة ئةجنومةنةكة يان سةندوودةكة سةر بة ثةرلةمان بَي، و ِرايةكي تر ئةوةي دكتؤر عيجت باسي كرد 

 اكان ئةخةينة دةنطةوة.ئةويش با ِراي خؤي  وَينَيتةوة، ئةو ضوار راية هةية، ية  بة ية  ِر
 بةرَيج د.عيجت صابر:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( لة ياساي 15ئةو ِرايةي كة تَيكةَلية  لة ِراي يةكةم و دووةم لة خؤ ئةطرَي )ثاَلثشت بة حوكمي ماددة )

م دا ( سةندوودَيك بة ناوي سةندوودي داهاتي نةوت و طاز لة هةرَي2007( ي ساَلي )22نةوت و طازي ذمارة )
دادةمةزرَي، كةسايةتي مةعنةوي و سةربةخؤيي دارايي هةية، لة ِرووي كارطَيِرييةوة ثةيوةستة بة 
ئةجنومةني هةرَيمي نةوت و طاز، بؤ بِريار و ثالنة سرتاتيذيةكان، ثةيوةست ئةبَي بة ئةجنومةني وةزيراني 

 هةرَيمي كوردستان(.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةواتة ئَيستا ضوار ِرا لةبةر دةمي ئَيوةي بةرَيجة، بة كورتي ِراي يةكةم ئةوةي لة ِراثؤرتةكة جَيطري كراوة ك
ئةوةية كة )سةندوودةكة سةر بة هةرَيمي نةوت و طاز ئةبَي(، ِراي دووةم )سةر بة ئةجنومةني وةزيران 

ؤ بِرياري سرتاتيذي سةر بة ئةجنومةني ئةبَي، ِراي سَيةم )سةربة ئةجنومةني هةرَيمي نةوت و طاز ئةبَي ب
وةزيران ئةبَي، ِراي ضوارميش ئةوةية سةر بة ثةرلةمان بَي، لةاليةن ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةو كران، 
ية  بة ية  ئةو ِرايانة ئةخةينة دةنطةوة، ئةو ِرايةي دةنطي نةهَينا ئةضينة سةر ِرايةكي تر، تا يةكَي لةو 

 ان بة دةست دَييَن، فةرموو دكتؤر ئاشيت.ِرايانة زؤرينةي دةنطةك
 وةزيري سامانة سروشتييةكان:-بةرَيج د.ئاشيت هةورامي

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةوةي خةتي سَييةم كة كارطَيِري هةية لةوَي يةكسةر بَلَيني )سةر بة ئةجنومةني وةزيران ئةبَي(، و لة 

ةوةي هني بَي، لة ِرَيكةوتي بةركار بووني ئةم ياساية لة ( ِرؤذي ئةوَي بؤ ئ90( ِرؤذدا، ضونكة )120ماوةي )
ِرووي ِرَيكخستنةوة ئةجنومةني وةزيران بِرياري لةسةر بدات، خؤي بةسرتاوة بة ئةجنومةني وةزيرانةوة، لة 

( ِرؤذدا ئةجنومةني وةزيران لة ِرووي 120( ِرؤذي ئةوَي بؤ ِرَيكخستنةكةي، )90( ِرؤذدا، يةعين )120ماوةي )
كخستنيةوة بِرياري لةسةر بدات، يةعين ئيشي عةمةلي كة ضؤن ئةيكات، بةاَلم سةر بة ئةجنومةني ِرَي

 وةزيران بَي.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( ِرؤذدا ئةجنومةني وةزيران بِريـاري لةسـةر بـدات، فـةرموو     120سةربة ئةجنومةني وةزيران بَيت لة ماوةي )
 دكتؤر شَيركؤ.

 
 ةرَيج د.شَيركؤ حةمة امني:ب
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 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةكرَي ئةوة وةكو ثَيشنيارَيكي تايبةت سةيري بكرَي، بةاَلم ثَيئةضَي ئةوة زياتر دةتع كردني 
مةرجةعيةتةكة بَيت، بؤ ئةجنومةني وةزيران بة دانون حةسم نةكرَي، و بكرَيتة بِريارَيك بؤ ئةجنومةني 

ر ئةضَيتةوة سةر ئةجنومةني باَلاي نةوت و طاز لة هةرَيمي كوردستان، لةبةر ئةوة وةزيران، و ثَيم واية هة
ني ئةو ثَيشنيارة بة تةسةوري من هةرئةضَيتةوة سةر ئةجنومةني نةوت و طاز، بؤية هةر ئةجنومة

 وةزيران.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بابةتة، ضونكة دوَييَن مونادةشةي زؤر كراوة، ئةو ِرايةي ئةزاني ئيرت ثَيويست بة مونادةشة ناكات لةو 
بةرَيج دكتؤر ئاشيت هةوراميش وةرطرن، ليذنةي ياسايي الي خؤتان ئةو ِرايةو وةرطرن، ية  بة ية  
ِراكان ئةخةينة دةنطةوة، ئةطةر هي  يةكَي لةو ِرايانةي ئَيستا لةبةر دةم ثةرلةمان زؤرينةي بة دةست 

ةو ئةخةينة دةنطةوة، ِراي يةكةم ئةوةية كة لة ِراثؤرتةكة جَيطري كراوة، فةرموو كا  نةهَينا، ئةو ِراي
 عومةر.

 بةرَيج عمر عينايةت:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لةطةَل حورمةمت بؤ بةرَيج وةزيري سامانة سروشتييةكان، ثَيويستة ئةندامَيكي ثةرلةمان ئةو بريؤكةية 
انةوة، ئةطةرنا بةرَيجيان ناتوانَي ئةو تةرحة بكات، هي  ماددةيةكي ياسايي بدات تا بتوانرَيت  رَيتة دةنطد

 نيية ِرَيطة بدات بةوةي تةرحي ئةو  رَيتة دةنطدانةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةرَيج كا  عومةر ئَيستا ضوار ِرا كة لةاليةن ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةو كراوة ئةاةينة 
دةنطدانةوة، ئةطةر دةنطيان نةهَينا ئةوكات ئةبَي بة دواي ضارةسةري تر بطةِرَيني، ئةوكات دةرطاي ط توطؤ 
ئةكةينةوة، تةبعةن ئةو ثرؤذةية خؤي حكومةت هَيناويةتي، يةكَي لةو اليةنانةي ثرؤذةكةي ثَيشكةو 

و لَيرة ئامادةن ِرا ئةدةن، بةاَلم كردووة حكومةتة، بؤية مايف ثَيشكةو كردني ثرؤذةكةيان هةبووة، و ئَيستا
دواي ئةوةي ِراي ثةرلةمانتاران ئةخرَيتة دةنطةوة ئةو كات ئةطةِرَيينةوة سةر وتووَيذ، بةرَيج دكتؤرة جوان 

 فةرموو.
 بةرَيج د.جوان امساعيل:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ة فةردي هةية....بة ئيختيساسةوة دسة ئةكةم، دوَييَن باسي ِرَيكخس] بوو، لةطةَل ئيدار

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 با ئيرت مونادةشةي نةكةينةوة.
 بةرَيج د.جوان امساعيل:
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...مونادةشةي ناكةمةوة، بةس لةاليةني عيلمي باسي ئةكةم، لؤ ِرَيكخس] نةبَي؟ لؤ ئيدارة بَي؟ ئةطةر بَلَيي 
 ئيدارة.....

 كي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤ

 ئةوة ِراية، دوَييَن باست كرداباية بةرَيج دكتؤرة جوان، با نةطةِرَيينةوة سةر ئةوة.
 بةِرَيج د.جوان امساعيل:

دوَييَن دةستم بَلند كرد ئةوةتان نةكرد، لةبةر ئةوة دووبارةي ئةكةمةوة، خؤي بةس تةعليهةكي عيلميية، 
بَي، واية، دةديهة ِرَيكخس] بَي و ئيدارة نةبَي، ضونكة ئيدارة لؤ ِرَيكخس] بَي؟ كا  طؤران وتي ِرَيكخس] 

مةعناي ثالندانانة، موتابةعةية، ِرةدابةية، واتة جيهةتي مةعين بؤي نيية هةم كارةكةي بكات، هةم 
ِرةدابةي خؤي بكات، ئةبَي جيهةتَيكي خارجيي سنووري ئةو بَي، ِراستة لة ئيدارة ئَيستا موستةَلةحَيكي نوَي 

ة، ثَيي ئةَلَين ) االدارة الذاتية(، بةاَلم بة داخةوة تا ئَيستا موئةسةساتي هةرَيمي كوردستان نةطةيشتة هةي
 ئةو ئاستةي خؤي موِرادةبةو بكات، لةبةر ئةوة وشةي ِرَيكخس] شياو ترة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دكتؤر ئيرباهيم.
 .ابراهيم امحد:بةرَيج د

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سا ديارة ئةم د كؤبوونةكي دا جةنابَيتة  ئيشارةت ثَيدا، بابةت  َيتة بةر دةنطدانَيدا، دسة، دسة دكَيشَي، ةو

ئةظة سَي، ضار ئةندام ثةرلةمانا، سَيجارة جةنابَيتة  تةئكيد كر بَيخنة دةنطدانَيدا، دةنطدانَي بَيختة 
 بال نودتة نيجام هةبي]. دةنطدانَيدا، نة

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس، ئَيستا دةنطدان ئةكةين، ئةو ثَيشنيارانةي هةن يةكةميان ئةخةينة دةنطةوة، ئةوة لة ِراثؤرتةكة 
جَيطري كراوة، ئةويش ئةوةية سةندوودةكة يةكة ار هاتووة سةندوودةكة سةر بة ئةجنومةني هةرَيمي 

 وت و طاز بَي، كَي لةطةَل ئةوةية سةندوودي كوردستان بؤ داهاتة نةوتي و طازيةكان، كا  ساالر فةرموو.نة
 بةرَيج ساالر حممود:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرَيجتان تةرحتان كرد ضوار ِرةئي هةية، هةر ضواري ئةخرَيتة دةنطدانةوة، بةثَيي ميكانيجمي كاري 

يةكةم دةنطي زؤرينةي هَينا ئةواني تر جارَيكي تر ناخرَيتة دةنطدانةوة، بؤية ثةرلةماني و عورف، ئةطةر 
طوجناوترين حاَلةت ئةوةية ليذنةكاني مةعين هةر ضوار ِراكان جارَيكي تر  وَيننةوة، ضونكة ئَيستا بةثَيي 

م دةدي ِراكان لةبةر ِراثؤرتي هاوبةو كة لةبةر دةسيت ئَيمةية، دوو ِراية، دوو راري تريش ئيجافة كراوة، بةاَل
دةسيت ئةنداماني ثةرلةمان نيية، و تةسةسولي ِراكان دةستنيشان بكرَي، يةكةميان كام ِراية، دووةم كام 
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ِراية، سَييةم كامة، ضوارةم كامة؟ بؤ ئةوةي بةرضاو ِرووني وةكو خؤي بَي، ئَيمة نةكةوينة حاَلةتَيكةوة 
 سوثاس.تووشي ئيشكال و تةواو نةكردني ياساكة بني، 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس، ثَيم وابَي خوَيندرايةوة لةاليةن بةرَيج كا  طؤران، ئةو دوو ِرايةي ئَيستا هةية خوَيندرايةوة، و 
بامسان كرد دوو ِراي تريش هةبوون، بةرَيج دكتؤر عيجت يةكَي لةو ِرايانةي خوَيندةوة، و بامسان كرد كة 

تري ثةرلةمانيش ِرايةكي تريان هةبووة كة سةر بة ثةرلةمان بَي، و ئةطةر واي لَي هات ئةوكات  ئةنداماني
 سياغةكة ئةكرَيتةوة، كا  ئومَيد نودتةي نيجاميية؟ فةرموو.

 بةرَيج ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ي ثارتي دميوكراتي كوردستان بايكؤتي ئةو لة دةزطاكاني ميديا ئَيستا باَلو كراوةتةوة طواية فراكسيؤن
دانيشتنةي كردووة، ئَيمة ئةوة ِرةت ئةكةينةوة، بايكؤبان نةكردووة، فراكسيؤن لة كؤبوونةوةدا بووة، 

تؤزَيك تاخري هاتينة جةلسة دةردةشةي خؤمان كردية، هةموو ئةو بابةتةي لة دوَينَيوةو تا ئَيستاو لة 
 اية، مونادةشة كراية.ردةشة كرِرؤذاني ِرابردووو دة

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كا  ئؤمَيد نودتةى نيجاميت هةية؟ فةرموو.

 بةِرَيج ئؤمَيد عبد الرمحن ))ئؤمَيد خؤشناو((:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مونادةشة بووة هةموو ئةو بابةتانةى لة دوَينَيشةوة تا ئَيستا و لة رؤذانى ِرابردووو دةردةشة كراوةو 
تةنيا ية  ئاماجنمان هةبوو، وةكو فراكسيؤنى )ثارتى دميوكراتى كوردستان( دةمانةوَيت ئةو بابةتة 
بابةتَيكي نيشتمانيية بة دانوونى بكرَيت، هةر موالحةزةيةكمان هةبَيت لة ضوار ضَيوةى دوو بابةتدا بووة 

بؤية ئَيمة لة طةَل ئةوةداينة ياساكة بةزةرور يةكَيكيان ياسا و دووةميشيان مَيهنةى ثيشةكة و كارةكة، 
 دةبينني و بايكؤتى ئةو كؤبوونةوة نةكراوة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس، بؤ دَلنيايي زياترى ئةندامانى ثةرلةمان، تكايـة جـارَيكى تـر ِرايـةكان  وَيننـةوة ثـَيش ئـةوةى        

 بيخةينة دةنطةوة.

 ج د.ظا  فريد:بةِرَي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددةي سَييةم:
( كةس لة طةَل ئةم ِرايةدان، ثاَلثشت بة حوكمى 18( كةس لة كوى )10ِراي يةكةم: زؤرينةى ئةندامان )

( سندودَيك بة ناوى سندودي داهاتةكانى 2007(ى ساَلى )22( لة ياساي نةوت و طازى ذمارة )15ماددةى )
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ةرَيم دادة مةزرَيت و كةسايةتى مةعنةوى و سةربةخؤى دارايي و كارطَيِرى هةية و لة نةوت و طاز لة ه
 ِرووى ِرَيكخستنةوة سةر بة ئةجنومةنى هةرَيمى نةوت و طاز دةبَيت.

ِراي دووةم: دوَييَن لة ِرووى ياساييةوة ِراي خؤمان لةسةر دا، بؤية دةبَيت لة ِرووى ياساييةوة بَلَيني ئةو 
( ئةندام ثةرلةمانةوة ثَيشنيار كراوة و ِرايةكةو بةم شَيوةيةية: )ثاَلثشت بة 3تر لة اليةن )ِراية لة زيا

( سندودَيك بة ناوى سندودي 2007(ى ساَلى )22( لة ياساي نةوت و طازى ذمارة )15حوكمى ماددةى )
ي و كارطَيِرى داهاتةكانى نةوت و طاز لة هةرَيم دادة مةزرَيت و كةسايةتى مةعنةوى و سةربةخؤى داراي

 هةية و لة ِرووى ِرَيكخستنةوة سةر بة ئةجنومةنى وةزيران دةبَيت.
ِراي سَييةم: سندودَيك بة ناوى سندودي كوردستان بؤ داهاتة نةوتى و طازييةكان دادةمةزرَيت و كةسايةتى 

لة ِرووى مةعنةوى و سةربةخؤيي و دارايي و كارطَيِرى هةية و سةر بة ئةجنومةنى وةزيران دةبَيت و، 
( رؤذ لة ِرَيكةوتى بةركار بوونى ئةم ياسايةدا ئةجنومةنى وةزيران دةبَيت 120ِرَيكخستنةوة لة ماوةى )

 بِريارى لةسةر بدات، داِرشتنةوةى ِراي سَييةم لة اليةن بةِرَيج دكتؤر )عجت(ة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بيخوَينَيتـةوة، ئـةوةى كـة خوَينرايـةوة ئةطـةر ضـوار ِرايةكـةى ثةرلـةمان         ِراي سَييةم با بةِرَيج دكتؤر عـجت  
دةنطى نةهَينا ئةو كات وتوَيذ لةسةر ئةو ِراية دةكةين كة ئَيستا تؤ خوَيندتةوة وةكو ِراي سَييةم، بةَلَى كا  

 عجت فةرموو.

 بةِرَيج د.عجت صابر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( سندودَيك بة 2007(ى ساَلى )22( لة ياساي نةوت و طازى ذمارة )15ماددةى )ِراي سَييةم ثاَلثشت بة حوكمى 
ناوى سندودي كوردستان بؤ داهاتة نةوتى و طازييةكان دادةمةزرَيت و كةسايةتى مةعنةوى و سةربةخؤى 
دارايي هةية و، لة ِرووى كارطَيِرييةوة سةر بة ئةجنومةنى هةرَيميى نةوت و طاز دةبَيت و بِريارة 

 اتيجييةكان ئةجنومةنى وةزيران دةيدات.سرت
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ِراي ضوارةم، ئةوةى كة سةر بة ثةرلةمان بَيت، نووسيتان، باشة، ئَيستا دةني لةسةر ِراي يةكةم دةدةين كة 
ةربة ئةجنومةنى سةر بة ئةجنومةنى هةرَيميى نةوت و طاز بَيت، كَى لة طةَل ئةوةية كة ئةم سندودة س

( كةس دذيةتى، 52( كةس لةطةَليةتى؟، كَى دذيةتى؟، )25هةرَيميى نةوت و طاز بَيت؟، كَى لة طةَليةتى؟، )
 كةواتة ثةسةند نةكرا. 

ِراي دووةم: ئةوةية كةئةم سةندوودة، سةندوودي كوردستان بؤ داهاتة نةوتى و طازييةكان لة ِرووى 
نةوى و دارايي و كارطَيِري هةية، بة م لة ِرووى ِرَيكخستنةوة سةر بة ِرَيكخستنةوة تةبعةن كةسايةتى مةع

( كةس دذيةتى، 12( كةس لة طةَليةتى، كَى دذيةتى؟، )56ئةجنومةنى وةزيران بَيت، كَى لة طةَليةتى؟، )
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كةواتة ثةسةند كرا، دةضينة سةر ماددةى ضوارةم، تكاية بيخوَيننةوة بؤ ئةوةى ط تو طؤى لةسةر بكةين، 
 ة ليذنةى ياسايي تكاية ماددةى ضوار  وَيننةوة.ل

 بةِرَيج د.ظا  فريد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددةى ضوارةم:
يةكةم: دةستةية  بة ناوى دةستةى بةِرَيوةبردنى سةندوودى كوردستان بؤ داهاتة نةوتي و طازييةكان، 

ِرةفتارة كاريية   ياساييةكان بؤ  بةِرَيوةبردنى سةندووق لة ئةستؤ دةطرَيت و مايف هةية سةرجةم
مةبةستةكانى ئةم ياساية ئةجنام بدات و، سةرؤكةكةى نوَينةرايةتى سةندووق دةكات لةبةردةم ثةرلةمان و 

 دادطا و سةرجةم اليةنةكانى ديكة.
 دووةم: دةستة ثَيك دَيت لة:

 سةرؤكى دةستة بة ثلةى وةزير. -1
 وةزارةت. جَيطرى سةرؤكى دةستة بة ثلةى بريكارى -2
 بةِرَيوةبةرى طشيت سةندووق. -3
 نوَينةرى وةزارةتى سامانة سرؤشتييةكان، ثلةى وةزي ي لة بةِرَيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيت، ئةندام. -4
 نوَينةرى وةزارةتى دارايي و ئابوورى، ثلةى وةزي ى لة بةِرَيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيت، ئةندام. -5
 ام.شارةزايةكى دارايي، ئةند -6
 شارةزايةكى ئابوورى، ئةندام. -7
 شارةزايةكى ياسايي، ئةندام. -8

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، كَى دسةى هةية لةسةر ئةم ماددةية با ناوةكانيان بنووسني؟

 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ط تو طؤى ئةو ماددةية دةكةن )فةرهاد سةنطاوى، دادر ئؤبان، شرين حسنى، عباس غجالي، ئةم بةِرَيجانة 
 ابو بكر هةَلةدنى، بةهجاد دةروَيش، عمر عينايةت، عادل عجيج، حممود عمر، حتسني امساعيل(.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 دكتؤر شَيركؤو، فةرموو كا  فةرهاد.

 حةمة صاحل ))فةرهاد سةنطاوى((: بةِرَيج فةرهاد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( دةدة دةَلَيم و دةِرؤم، 3لةبةر ئةوةى من بة كارَيك دةبَيت بِرؤم داوا دةكةم ِرايةكانى خؤم لة ماوةى )
يةكةم شت: هيوادارم ثَيشنيارةكةم كة )كاسةى كوردستان بؤ داهاتى سامانة سرؤشتييةكان بَيت( لةبةر 
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ت بؤتة بة عوددةى ئَيمة، ئَيمة سامانى سرؤشتيمان زؤرة بؤئةوةى ئةم كاسةية زؤر دةوَلةمةند ئةوةى نةو
بَيت ثَيويستة، مةِرمةِرمان هةية لةوانةية يؤرانيوم و زَيِرمان هةبَيت ئاوى شرينمان هةبيت دةيان شتمان 

َيت، دووةم: هةر ثَينج هةبَيت بؤ ئةوةى )كاسةكة( دةوَلةمةندتر بَيت )كاسةى سامانة سرؤشتييةكان( ب
ثارَيجطارةكةى )كةركؤ ، هةَلةةة، سلَيمانى، دهؤ ، هةولَير( ئةندام بن، ضونكة هةم ناوضةكانيان ناوضةى 
نةوتيية و هي سامانى سرؤشتيية و ئةوان باشرت دةزانن كة ناوضةكانيان ضي تَيداية و لةم سةندوودة بن، 

ةندترين )كاسة( دةبَيت، بؤية ثَيويستة بةشي شَيرى بؤ كشتؤكاَل سَييةم: ئةم )كاسةية( لة داهاتوودا دةوَلةم
و بةنداو بَيت و، هةروةها بؤ سؤشيال بَيت، ضونكة سؤشيال هةذار و نةدار و نةخؤو و ذنى بَي جَيطة و 
ِرَيطة و خانةنشني و كؤرتة با  و كةم ئةندام و خوَيندكاران و ِرةهةندى كوردى و ئاوةرةى سياسيش 

 ، لةبةر ئةوة ئةمة بة نيسبةت منةوة زؤر طريني بوو، سوثاستان دةكةم و سةركةوتوو بن.دةطرَيتةوة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةِرَيج دكتؤرة شرين فةرموو.

 بةِرَيج د.شرين حسين:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بوورى و شارةزايةكى ياسايي كرية، وشةى شارةزا بة لظَيرَي باسي شارةزايةكى دارايي و شارةزايةكى ئا
تةواوى ماناى شارةزا دةطةيةنَيت كة خؤى لة سولةمى وةزي ي هةية، يةعنى ئةطةر لة سولةمي وةزي ي 
هةبَيت ضؤن جارَيكى تر دامبةزرَي]؟، ئةطةر شارةزا لَيرة ماناى شارةزا نةبَي]، يةعنى ماناي ئةو شارةزا 

 وةزي ي هةية ئةو وشةية بطؤِردرَيت بؤ ثسثؤر، زؤر سوثاس. نةبَيت كة لة سولةمى
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج كا  ابو بكر فةرموو.
 بةِرَيج ابو بكر عمر ))ابو بكر هةَلةدنى((:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
دوور و درَيذة، مادام لة ماددةى يةكةم دا ثَيناسةي  من لة ِرووى ِرَيكخستنةوةى ماددةكةوة ثَيمواية ماددةكة

دةستةمان كردووة ثَيويست بةوة ناكات لَيرة ئةم ثَيناسةية بَينينةوة هةر بَلَيني دةستة ئةركى 
بةِرَيوةبردنى سةندووق لة ئةستؤ دةطرَيت و مافى طرتنةبةرى سةرجةم ِرَيكارة ياساييةكانى ثةيوةند بة 

ايةوة هةية، ئةوةى كة ثةيوةندى بة سةرؤكةكةشةوة هةية ثَيمواية لة ماددةى جَيبةجَي كردنى ئةم ياس
ثَينجةم دا جَيطةى بكةينةوة سةرؤكةكة مةسئول دةبَيت بةرامبةر بة ثةرلةمان ثَيويست ناكات لَيرةدا 

 هةبَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةرموو.زؤر سوثاس، بةِرَيج كا  بةهجاد ف
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 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

(َى نوينةرَى وةزارةتا سامانة سرؤشتييةكان ثسثؤربَيت لة بوارى نةوت و 4(َى دووةم: بِرطا )4نيسبةت ماددا )
فت طاز، ضونكة ضَيدبيت وةزارةت نوينةرةكَى دياربكةت شارةزابيت دبوارَى كارطَيِرى و دارايي نة  بوارَى نة

( سا  كَيمرت نةبيت 10و طازَى داكو مةتاتييةت تَيدا نةبي]، ضونكة ماددةكا دى بةحس دكةتن دبَيذيت )
( ساأل خجمةت هةبيت لةبوارى دةستة، بوارى دةستة 10بةحسا وان ئةنداما ئةظَين نوينةرَى وان وةزارةتا، )

َى وةزارةتا سامانة سرؤشتييةكان، يةعنى كارطَيِري َيت تَيدا دارايي َيت تَيدا، بة م مة دظَيت نوَينةر
 ثسثؤِربيت دبوارَى نةفت و طازَى دا، يةعنى بَيتة تةحديد كرن، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةِرَيج كا  عباس فةرموو.

 بةِرَيج عباس غجاو:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

َل ِراى كا  )ابو بكر هةَلةدنى( دام، بة م ئةطةر هةر ئةمة جَيطري بَيت (م لة لةطة4بةنيسبةت ماددةى )
وةكو خؤى، ضونكة متمانة نيية هةر شتَيك دةَلَين دةبَيت شةفافييةت هةبَيت ثَيويستة خاَلَيكى تريش زياد 

ةن بكرَيت نوَينةرى هةموو اليةنةكان و فراكسيؤنةكان بةشدار بن، ضونكة لة خاَلةكانى تر لة ئةجنوم
 دةبَيت ئةمةو ديارى بكرَيت يان البدرَي].
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كا  دادر فةرموو.

 بةِرَيج دادر ئؤبان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةِراي من ئةطةر هةدةفةكة بةدةستةبةر كردنى شةفافيةت و نةهَيشتين فةسادي بَيت، ئةوا ثَيشنيار دةكةم 
لةو دةستةيةدا هةم سةرؤكى ديوانى ضاودَيرى دارايش ئةندام بَيت و هةميش دةستةى نةزاهةو، جا  كة

ضي سةرؤكةكانيان بَيت يا خؤد يةكَيك لةو دامةزاراوانة بَيت، يةعنى نوَينةريان بَيت وةكو ئةوةى كة 
ةم ثِرؤذة ياساية دةستةو هاتووة لة ثَيناو ثارَيجطارى كردن لة ئةمواو عام، راستة بة ثَيي ناوةِرؤكى ئ

كارةكانى ثَيكهاتةى دةستةكة و كارةكانيان هةمووى ملكةضة بؤ ديوانى ضاودَيرى دارايي و ثةرلةمانيش، 
بة م لة هةمان كاتدا ئةمة رَيطر نيية، ضونكة ئَيمة دةبينني لة و تاندا دةزطا رةدابييةكان لة سةرةتاي 

بِريار و، ئيشي دةزطا رةدابييةكانيش تةنيا ناكرَيت ئَيمة وا ثِرؤسةكانةوة بةشدارى دةكةن تا دةطات بة 
كورت بكةينةوة كة وردبيين كردن بَي لة ئةردام و لة ئةوراق، بؤية من ثَيم باشة هةم دةستةى ديوانى 
ضاودَيرى دارايي و هةميش دةستةى نةزاهة ئةندام بن لة ثَيناوى زياتر بةرجةستة كردنى شةفافيةت، زؤر 

 سوثاس.
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 َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر
 زؤر سوثاس، بةِرَيج كا  عمر فةرموو.

 :حةمة بةِرَيج عمر عينايةت
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

رستةكة تةدريبةن نودسان دةبينم دةستةية  بة ناوى دةستةى بةِرَيوةبردنى سندودى داهاتةكانى نةوت و 
ريبةن مانا نا طةيةنَيت، ثَيك دَيت و بةِرَيوةبةرى سةندووق لة طازى هةرَيم ثيك دَيت، ئةوة نودسانة تةد

ئةستؤى دةطرَيت ئةوة سةرجنى يةكةمم لةسةر ئةو بةندة، سةرجني دووةمم: ئةطةر بكرَيت وةكو ئةو 
خوشكة بةِرَيجة باسي كرد شارةزا يان ثَيناسة بكرَيت يان بكرَيتة ثسثؤر لة بوارى خؤيدا، سةرجنى 

( شارةزايي لة بوارى نةوت و طازدا 9ئةندامَيكى ديكة زياد بكرَيت بؤ ئةوةى بيَب بة )سَييةميشم ئةوةية 
هةبَيت، يةعنى ئةمة شارةزاي بوارى دارايي تَيداية بوارى ئابوورى تَيداية بوارى ياسايي تَيداية، بة م بوارى 

َيك كَيشة بَيتة ثَيشةوة كة نةوت و طازى تَيدا نيية، لةوانةية هةَلةى تةكنيكي ِرووبدات، لةوانةية كؤمةَل
( ئةندام و ئةو ئةندامةو 9ثَيويستيان ثَي بَيت، من ثَيشنيار دةكةم ئةندامَيكى ديكة زياد بكرَيت بيَب بة )

 لة بوارى نةوت و طازدا شارةزا بَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةِرَيج كا  عادل فةرموو.

 بةِرَيج عادل عجيج:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتطريى تةواوى دسةكانى كا  عمر دةكةم، هةروةها لة ناو ماددةكةدا جوملةيةكى تَيداية ثةيوةندى بة 
[ هةية كاتَيك دةَلَيت سةرؤكةكةى نوَينةرايةتى سندوق دةكات لة بةردةم ثةرلةمان و دادطا و 5ماددةى ]

[ كةسة 3[ كةس سوَيند  وات با ئةو]3ئةطةر بِريار بَيت لة ثةرلةمان ]سةرجةم اليةنةكانى ديكة، 
[ هةية، ئايا ضةند كةس 5[ ثةيوةندى بة ماددةى ]4بةرثرس بن بة شَيوةية  لة شَيوةكان ماددةى ]

[ كةسة لَيرة بَلَيني 3دَيتة ثةرلةمان بؤ ئةوةى متمانة ثَي ببةخشرَيت بؤ ئةم دةستةية؟ ئةطةر ]
 كة نوَينةرايةتى سندودةكة دةكات لةبةردةم ثةرلةماندا، سوثاس. سةرؤكايةتيية

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  حممود فةرموو،

 بةِرَيج حممود عمر صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئاكادَيمييةكةى [، ئايا ثَيويستة ثلةى وةزي ى خةبري بَيت بة سي ةى 8و  7و  6دسةى من لةسةر خاَلى ]
يان تةنيا شارةزا بَيت لة مةجاو ئَيدارى و دارايى؟ و هةروةها ثشتطريى لة دسةكانى ]كا  عمر[ دةكةم، 

 سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  حتسني فةرموو.

 بةِرَيج حتسني امساعيل امحد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ندودمان كردة سندودى كوردستان بؤ داهاتة نةوتي و طازييةكان، لَيرة دةبَيت وةكو هةر لة سةرةتاوة س
خؤى َو بكرَيتةوة، لة دَيِرى دووةمدا، رةفتاركاريية ياساييةكان بؤ مةبةستةكانى ئةم ياساية ئةجنام بدات 

 زؤر رةكيكة، ئةطةر ليذنةكانى مةعنى ضاكى بكةن، سوثاس.
 رؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سة

 د. شَيركؤ فةرموو،
 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثشتيوانى لة دسةكانى ]كا  ابوبكر و هيظاخان[ دةكةم، دةمةوَيت ئةمة روون بكةين كة مةرجة  

د سةرؤكى دةستة ثلةى وةزير بَيت؟ ئةمة هةموو دروستكردنى دةستةية ، وةزيرَيك بؤ حكومةت زيا
بكةين، ئايا كارَيكى طؤجناوة لةطةَل ئةم دةيرانة دارايية ية  دةطرَيتةوة؟ لةطةَل ئةم ذمارة دانيشتوانة 

 كةمةى هةرَيم ية  دةطرَيتةوة؟ واتة ئايا مةرجة ثلةى هةر وةزير بَيت؟
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دامانى ثةرلةمان؟ كا  على فةرموو،ليذنة ثةيوةنديدارةكان راتان ضيية لةسةر راى ئةن
 بةِرَيج على حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ماددةية  هةية هةست دةكةم دوو، سَى، جار وترا، ض نوَينةرى وةزارةتى سامانة سروشتييةكان بَيت، يان 

ئةوةى شارةزايةكى بوارى نةوتى، ئةم سندودة كةم و زؤر ثةيوةندى بة ئيختيساسى نةوتةوة نيية، 
ثةيوةندى بة ئيختيساسى نةوتةوة هةية كؤمثانياى دؤزينةوةى نةوتة كة ثَيوستة شارةزاى نةوتى تَيدا 
بَيت و كؤمثانياى بة بازاِر كردنى نةوتة و ثَيويستة خةَلكى شارةزاى تَيدا بَيت لةبازاِركردنى نةوت، لَيرةدا 

ارايى، ضونكة ئةمانة تةنياو تةنيا ثارةكة ثَيويستة خةَلكى شارةزا لة بوارى ئيدارى و كارطَيِرى و د
وةردةطرن و لة سامانة سروشتييةكانى وةردةطرن، لة مةرحةلةى دووةم لة كؤمؤى وةردةطرن، كةواتة 
ئةوةى لةم شةريكةية كار دةكات ناتوانَيت بة دواى نةوتدا بطةِرَيت، و ناِروات نةوتيش ب رؤشَيت، بةَلكو 

تةوة، سةبارةت بةوةى كة ئةندامى ثةرلةمان يان ضاودَيرى دارايى و ئيدارييةن ئةم بابةتة رَيك دةخا
دةستةى نةزاهة، بة تةئكيد ئةمانة ضاودَيرى دةكةن و ناتوانن ببنة ئةندام تَيدا، واتة كةسَيك ناكرَيت 
ئةندامى شوَينَيك بَيت و ضاودَيرى ئةو شوَينةو بكات و بابةتَيكى تر شارةزايةكى دارايى، كة لَيرةدا بة 
ماناى ثسثؤر بة ثلةى شارةزا، واتة كةسةكة ثسثؤرى ئابووريية و لة وةزي ةكةشى شارةزاية، ئةمة لة 
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ليذنةكة بؤضى جَيطري نةكراوة، بةَلام ئةوكات مةبةستمان ئةوة بوو كة لة رووى عيلميةوة  شارةزا بَيت و 
 لة رووى ئيداريشةوة ثلةكةى شارةزا بَيت.

 ؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةر
 سوثاس، كا  عجت فةرموو،

 بةِرَيج د. عجت صابر امساعيل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيشنيارَيكى تر كرا كة ئةندامَيك زياد بكرَيت لةسةر ئةو بنةماية بَيت كة شارةزا بَيت لة بوارى نةوتدا، 
ل لةطةَل ثارة دةكات، بؤية ]كا  على[ بةشَيكى باس كرد كة ئةم سندودة ثارةى تَي دةضَيت و تةعامو

كؤمثانياى كوردستان بؤ دؤزينةوة و دةرهَينانى نةوت طرني بَيت كة شارةزايى تَيدا بَيت، لةسةر وشةكة 
لةطةَل ]د. ظاَلا[ دسةمان كرد لة راستيدا مةبةست ثسثؤرة، واتة كةسَيك تةواو ثسثؤر و خيربةى هةبَيت 

ناحييةى دانونى ئيشكال دروست دةبَيت و تؤ ناتوانى بؤ ئةوةى لةمةجاو دارايى و موحاسبة و ماليية و لة 
ئةندام بَيت تةنيا دةرةجةى خةبريى بدةيَى، خةبرييش مةراحيل و مةراتبى خؤى هةية كة بةحس 
ثَيشكةو بكات و خجمةتى هةبَيت و بؤية ثَيشنيار دةكةين كة تةنيا بنووسرَيت  ثسثؤر بَيت لة دارايى يان 

 ةرخان كراوة، سوثاس.لةو بوارانةى بؤى ت
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو شرين نودتةى نيجاميت هةية؟
 رمضا :بةِرَيج شرين حسنى 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
]كا  على[ باسى وشةى شارةزاى كرد كة ئةمةو ية  ماناى هةية ئةوةية كة لة ثلةى وةزي ى هةية 

 ى تر دامبةزرَيت، لَيرة نازامن ئةطةر وشةى شارةزا نووسرا تةنيا ئةو مانايةى هةية.خؤى، نابَيت جارَيك
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة روونكردنةوة دةدةن، د. شَيركؤ جودت فةرموو،
 :مصطفىبةِرَيج د. شَيركؤ جودت 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
رى بةِرَيج تةئكيدى لةسةر كرا كة مةسةلةى شارةزايى كة ئَيمةو [ ثةرلةمانتا3[ خاَل لة اليةن ]2]

دةناعةبان واية كة ثسثؤرى هةم ئةكادميى و شارةزا دةطةيةنَيت و هةم ئةزموون و خيربة دةطةيةنَيت و 
بةثسثؤرى ئةم ئيشكالييةتة حةل دةبَيت و سةبارةت بةوةى كة سةرؤكايةتى نوَينةرايةتى بكات ئةمةو 

[ و لَيرة تةنيا سةرؤ  نوَينةرايةتى ئةو دةستةية نةكات 5وو كة باس كرا كة بربَيتة ماددة ]خاَلَيكى تر ب
 و ئةمة لة ماددةيةكى تر باس بكرَيت، سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، د. ظاَلا فةرموو.

 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تَيبينيانةى لة اليةن ]د. شرين[ هات لة رووى ياساييةوة راستة، لةبةر ئةوةى خةبري ئةو كةسةية كة ئةو 
ثَيشرت بة ثَيى سولةى ئيدارى ثلةى خؤى وةرطرتووة و ئَيمة لَيرة دةيكةينة شارةزا و ئةمة بة نةزةرى 

ثَيشنيارى تر هةبوون كة بؤ  ئيعتيبار وةرطريا و تةسبيت دةبَيت ثَيش دةنطدان لةسةر ئةم ماددةية و ضةند
[ 3[ ئةندام زياد بكرَيت شارةزاية  لة بوارى نةوت و طاز هةبَيت و هةروةها سةرؤكايةتى دةستة بؤ ]9]

[ كةسة بةرثرس دةبن هةم لة بةرامبةر ثةرلةمان و 3كةس و لة بةردةم ثةرلةمان سوَيند  ؤن و ئةو ]
وو اليةنةكانى تر، و ثَيشنيارى تر هةبوون كة ئايا مةرجة نوَينةرايةتى سندوق بكةن لةبةردةم دادطا و هةم

 [ كةس، سوثاس.3ثلةى وةزيرى هةبَيت سةرؤكى دةستة، ثَيشنيارةكان نةطةيشتوونةوتة ]
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شارةزا ئَيستا بة خؤى ئةوةى ثةيوةندايدارة بة شارةزا هيوادارم بةِرَيج ]د. ئامانج[يش هاوكارميان بكات، 
ثَيى ياساى خاوةن ثلة تايبةتةكان، ثلةى تايبةتة و لةوَى نووسراوة لة ياساى هةرَيمى كوردستان، بةِرَيج د. 

 .ئاشتى فةرموو
 بةِرَيج د. ئاشتى هةورامى/ وةزيرى سامانة سروشتييةكان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
[ 7ان لةوانةيـة كَيشـة دروسـت بكـات و بـة راى مـن ]      [ ئةنـدامن و بـؤ دةنطـد   8ثَيشنيارمان هةية ئَيستا ]

كةس بن، شارةزا و ثسثؤر كَيشةكان نيية و شارةزايةكى دارايى و ئابوورى ئةندام  بَيت كة خيربةى لـةم دوو  
بوارة هةبَيت كَيشةكة حةل دةكات و بة نيسبةت ئَيمة نامانةوَيت ئةندام ئيجافة بكةين لة وةزارةتى سامانة 

  ئةندام بةسة، بةَلام با روون بَيت، نوَينـةرى وةزارةتـى سـامانة سروشـتييةكان شـارةزايى      سروشتييةكان ية
هةبَيت لة بوارى نةوت و طاز و هةمان شت بؤ نوَينةرى وةزارةتى دارايش كـة شـارةزايى لـة بـوارى دارايـى و      

 ئابووريدا هةبَيت و ثلةى وةزي ى ئةمة بَيت و ئةمة كَيشةكان حةل دةكات.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.

 كا  بةهجاد نودتةى نيجامى هةبوو؟
 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةزيش دا ظَى تةئكيد كةمةوة، ]د. ئاشتى[ بةحس كر، ئةو خاال من ل دةستثَيكى طؤتى دَى ظَى موشـكيلَى  

[ ئيجافة بيت كو من ل موداخال خؤدا 9ةكىَ دى خاال ]حةَل كةت و ئةوا ]كا  عمر[ بةحس كرى ثسثؤر
 بةحس كر، سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس كا  على فةرموو،

 بةِرَيج على حةمة صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ن كرد ناكرَيت بابةتَيك كة مونادشة كرا كة شارةزاكان ثلةيان ضى بَيت؟ لةطةَل ]د. عجت[ مونادشةما
ثلةيةكى نةبَيت دابنرَيت، بؤ منوونة نابَيت وةزير ية  دةنطى هةبَيت لة مةجليس و فةرمانبةرَيكى ئاسايى 
كة تازة تةعينة بة هةمان شَيوة ية  دةنطى هةبَيت، ئَيمة بةم شَيوةية ثَيشنيارمان كرد ثسثؤرى دارايى 

[ ساَل يان ثلةى شارةزاو 17َل خجمةتى هةبَيت يان ][ سا15بؤ  10بةثلةى شارةزا كة ثَيويستة ثَيشووتر ]
[ ساَل خجمةتى هةية بة ثلةى شارةزا بؤى نةدل بكرَيت و 17نةبَيت، بؤ منوونة مامؤستاى زانكؤية ]

 دابنرَيت، بؤية ناكرَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بَيت كة بؤ شارةزا ثَيويستة ئـةو كاتـة دامبـةزرَيت،     راستة، بة ثلةى شارةزا يةعنى هةمان ئةو مةرجانة تَيدا
 كا  ابوبكر فةرموو،
 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

حةل كردنى ئةو ئيشكالةى د. ئاشتى وتى ئةطـةر مةسـةلةكة دةنطدانـة بـؤ ئـةو مافـة نـةدةين بـة سـةرؤكى          
 دةستة لة هةر اليةنَيك زياد بَيت ئةوة بَيت.

 َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر
 ئةوة دةبَيت لة ياساكةدا جَيطري بكرَيت، كا  عمر فةرموو،

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من زؤر بة روونى ئاطام لة دسةكانى د. ئاشتى نةبوو، بةَلام دةناعةمت كرد باشة ئةوةى كة نوَينةرى  
روشتييةكانة موختةس بَيت لة بوارى نةوتدا و ثشتطريى ئةوةو دةكةم كة شارةزاية  وةزارةتى سامانة س

 سوثاس. دةنطدانةكةو تةواو دةبَيت، [ كةس و7لة بوارى دارايى و ئابوورى كة ئةو كاتة دةبَيتة ]
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 و بيخوَينةوة با بيخةينة دةنطدانةوة،  ئةو رةخنةيةشى لةسةر د. ئاشتى، تكاية دايرِبَيذنةوة
 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 فةرموو كا  د. ئاشتى.
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 بةِرَيج د. ئاشتى هةورامى/ وةزيرى سامانة سروشتييةكان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وةدوع دةكةين لة دؤناغى يةكةم عةدد بةِرَيجان ثَيش ئةوةى سياغةكة بكرَيت، ئةوةى كة شارةزا ئَيمة تة
بَيت و ئةجنةبى بَيت ئيحتيمالة لوبنانى يان ئينطلَيجى بَيت و ئةمة شتَيكى ميهةنى ية و ئيحتيمالة خةَلك 
نةدؤزييةوة، بؤية بيخرَيتة دالبةوة نةتوانى كةسَيكى بيانى يان عَيرادى تةعني بكةى و شتةكة لة ناحيةى 

 ياسايى دةستت دةوةستَيت.
 ِرَيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بة

 سوثاس، شرين خان فةرموو،
 :رمضا بةِرَيج شرين حسنى 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَيش بكةظيتة دةنطدانَى ئةو ثيشنيارا ]كا  على[ كة ثسثؤرى دارايى بة ثلةى شارةزا ثَيشرت هةر شارةزاية 

ثسثؤرَى دارايى و ئابوورى بة ثلةى شارةزا بهَيتة دامةزراندن هةتا  [ ئةو5و ئةم دَي شَيني ل ماددا ]
 خةلةتى نةبن، كا  د. عجت فةرموو. تووشى

 بةِرَيج د. ئاشتى هةورامى/ وةزيرى سامانة سروشتييةكان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 لةم بوارةدا هةبَيت،  [ ساَل10هةموو لةم دَيِرةدا كؤ دةكةينةوة ثسثؤرَيكى دارايى و ئابوورى شارةزايى ]
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 :بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددةى ضوارةم
يةكةم: دةستةية  بةناوى )دةستةى بةِرَيوةبردنى سةندوودى كوردستان بؤ داهاتة نةوتى و طازييةكان ثَيك 

ندووق لة ئةستؤ دةطرَيت و مافى هةية سةرجةم رةفتاركاريية ياساييةكان بؤ دَيت و بةِرَيوةبردنى سة
مةبةستةكانى ئةم ياساية ئةجنام بدات ، سةرؤكةكةى نوَينةرايةتى سةندووق دةكات لةبةردةم ثةرلةمان و 

 دادطاو سةرجةم اليةنةكانى ديكة.
 دووةم: دةستة ثَيكدَيت لة:

 سةرؤكى دةستة بة ثلةى وةزير. -1
 طرى سةرؤكى دةستة بة ثلةى بريكارى وةزارةت.جَي -2
 بةِرَيوةبةرى طشتى سندووق. -3
نوَينةرى وةزارةتى سامانة سروشتييةكان ، شارةزايي هةبَيت لة بواري نةوت و طاز ، ثلةى وةزي ى لة  -4

 بةِرَيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيت )ئةندام(.
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هةبَيت لة بواري دارايي و ئابووري ، ثلةى وةزي ى لة  نوَينةرى وةزارةتى دارايي و ئابوورى ، شارةزايي -5
 بةِرَيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيت )ئةندام(.

 ثسثؤِرَيكي ئابووري و دارايي )ئةندام(. -6
 ثسثؤِرَيكي ياسايي )ئةندام(. -7

 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمَينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 نيجامى؟ سوثاس ، بةِرَيج كا  عادل فةرموو نودتةى

 :بةِرَيج عادل عجيج شكر
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

انةوة خؤى بة سةرةتاو بامسانكرد كة وشةى سةرؤكةكةى زؤر مةتاتيية ، واتة بةس سةرؤ  ديس
( ئةمة ئيشكالةكى تَيداية ئةو 5ديسانةوة ية  كةس دَيتة ثةرلةمان ، لةطةَل ماددةى ) بةرثرسيار دةزانَى 

ؤكايةتى دةستة ، واتا لةو سَى كةسة ثَيكبَيت )سةرؤ  و جَيطر و بةِرَيوبةرى طشتى سةرؤكة بكرَيتتة سةر
 سةندووق( كورديش وتوويةتى بةردةوام )سَى عةدَل لة عةدَلَيك باشرتة( ، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمَينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
َيندخواردن لـة مـاددةى ثَينجـةم يـة  كةسـة ، بـةاَلم       سوثاس ، ديارة ئةوةى بَيتة بـةردةم ثةرلـةمان بـؤ سـو    

 متمانة بةو سَى كةسة دةدرَيت ، ئةطةر مةبةستت ئةوة بى.
 :بةِرَيج عادل عجيج شكور

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةَلَى مةبةستم ئةوةية ، بةاَلم لَيرةشا تؤ ناكرَى ية  كةس بة بةرثرسيار بجانى ، يةعنى ئةطةر سةرؤكايةتى 

ة بةرثرسيارى كوو ئةو سةندوودة هةَلطرن ، يةعنى سَى كةس بةرثرسيارةكة هةَلطرَى نة  ديسانةوة دةستةك
 ية  كةس و هةموو شتةكان تةنها لةالى ية  كةس بَيت ، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمَينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سةر ئةمة ضية؟ بةَلَى كا  دكتؤر شَيركؤ فةرموو.سوثاس بؤ كا  عادل ، ليذنةى ياسايي ئةنطؤ ِرةئيتان لة

  .مصطفىبةِرَيج د. شَيركؤ جودت 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سَى ثةرلةمانتار ، بؤية ئةطةر هةَلةبني ِراستمان بكةنةوة ، باسيان لة نوَينةرايةتييةكة كرد ،  
و تةئكيدى لةسةر كردةوة كا  عادليش نوَيةرايتييةكة لَيرة وابجامن كا  ابوبكر هةَلةدنى و كا  عباس غجا

كة نوَينةرايةتييةكة لة ماددةيةكى ديكة باسى لَيكراوة كة ئةم سةرؤكى دةستةية لَيرةيا باسى لَيوة نةكرَى 
 اوة جا ئةطةر وانيية بؤ كة .كة نوَينةرايةتى دةستةكة ئةكا برَيتة ئةو ماددةيةى كة لَيرةوة باسكر

 ى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمَينك
 بةِرَيج كا  عادل فةرموو.
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 :بةِرَيج عادل عجيج شكر
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( ِراستة ئةو سَى بةِرَيجةى دَين  لة ثةرلةمان متمانةيان ثَي دةبةخشرَيت ، بةاَلم لَيرة وشةى 5ماددةى )
وَيند ئةخؤن لَيرة  بؤ دةستةكة ، ئةو ( س5سةرؤكةكةى ، مةبةست ئةوةية ئةو سَى كةسةى كة لة ماددةى )

سَيكةسةو نوَينةرايةتى سةندووق بكةن لةبةر دةم ثةرلةمان و دادطا و سةرجةم اليةنةكانى ديكة ، يةعنى 
 تةنها ية  كةس نةبَيت ، سَى كةس سةرؤكايةتى دةستةكة بَيت ، سوثاس.

 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمَينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 كا  دكتؤر عجت فةرموو. سوثاس ،

 :بةِرَيج د. عجت صابر امساعيل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سَى كةس سوَينديش  ؤن لةبةردةم ثةرلةمان ، بةاَلم بؤ لَيثرسينةوةو لَيثَيرينةوة هةرسَيكيان ناتوانن 
جَيطر وةزير و بَينة بةردةم ثةرلةمان لةبةر ئةوةى يةكَيكيان ثلةى وةزيرة ئةو بةِرَيجانةى تر ثلةيان 

بةِرَيوبةرى طشتيية ، بةاَلم لة ليذنةكانى ثةرلةمان دةتوانرَيت هةموو سي ةتى لَيثرسينةوة ياخود 
 بانطهَيشت كردن بؤ هةر سَى سةرؤكايةتييةكة ، بؤ هةرسَى كةسةكة بكرَين لة ليذنةكان ، سوثاس.

 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمَينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 س ، بةِرَيج كا  ئومَيد حةمة على فةرموو.زؤر سوثا

 بةِرَيج ئومَيد حةمة على
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان:

تةنها ثرسيارةكة لةسةر ئةو بابةتةية ، ئةطةر لَيرة سةرؤكةكةى بنووسى نوَينةرايةتى ئةم سةندوودة 
سَى كةس لة ثةرلةمان  دةكات دوايي ئيشكاو ياساميان بؤ دروست ناكات كة ئَيمة دةني لةسةر ئةوة ئةدةين

سوَيند دةخوا ، كة سَى كةس متمانةى ثةرلةمان وةردةطرَيت دوايي ئةو ئيشكاليية ياساييةمان بؤ دروست 
 نابَى؟ ، سوثاس.

 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمَينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس، خاتوو امنة زكرى فةرموو.

 :بةِرَيج امنة زكرى سعيد
 ةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكى ث

ثَيويست ناكاتن بال يةعنى شتةكى نؤرمالة ئةطةر هةر سَى كةس باوةِريا ذ ثةرلةمانى وةربطرن وة  
ثةسةند كرن ، بةس ية  كةس بةردةم ثةرلةمانى دَيت بةرثرسيار بَيت و سوَيندَى  ؤت ، يةعنى 

رى بةرامبةر ثةرلةمانى سةرؤكى ثةرلةمانى سيهة دَيش ثةرلةمانى وةربطري] و ئةوَى بةرثرسة ثلة وةزي
 2007( ذى ساَلَى 22سةرؤكى دةستَى ، هةردوو كى دَيتة ناظَى وان ديظ ياسا ئةطةر سةحكةى ياساي ذمارة )
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ئاماذة هةندَى دداتن كو دةستة ذ ثةرلةمانى ظة دةنطَى زؤرينةى ِرةها دَيتة ثةسةندكرن طةل باوةريدان و 
 يةعنى ظان دوو شتة ئةم ذَيك جودا بكةين ، سوثاس.سوَيند خارن بةردةم ثةرلةمانيا جياوازة ؟، 

 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمَينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس ، ِرةئى ليذنةى ياسايي فةرموو.

 :بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

رؤكةكة نوَينةرايةتى سةندووق بكات راى ليذنةى ياسايي وةكو ئةوةى كة لة ِراثؤرتةكةدا هاتووة تةنها سة
لةبةردةمى ثةرلةمان و دادطا و سةرجةم اليةنةكانى تر ، لةبةر ئةوةى وةكو ِروونكرايةوة متمانة ثَيدان لة 
اليةن ثةرلةمان لةطةَل بةرثرسيارةتى لةبةردةم ثةرلةمان دوو بابةتى لةيةكرت جياوازن ، سةرؤكةكة بة 

رلةمان نوَينةرايةتى سةندوودةكة دةكاو مةسئوليةتى سةندوودةكة لة ثلةى وةزير كة دَى لةبةردةمى ثة
 ئةستؤ دةطرَيت.

 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمَينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس ، ديارة خاَلةكى نيجاميمان هةية ، تكاية خاَلى نيجامى بةِرَيج كا  سراج.

 :بةِرَيج سراج امحد محدامني
 ن.ِرَيج سةرؤكى ثةرلةمابة

دةكرَى باسى جَيطريش بكرَى ئةطةر سةرؤ  ئامادةنةبوو لةو شوَينانة حجورى نةبوو دةكرَى جَيطرةكةى لة 
شوَينةكةى ناوى بَي] ، لة شوَينة فةرمييةكان باسى جَيطر  نةكراية داوادةكةم جَيطر جَيى بكرَيتةوة لةو 

 شوَينانة ، سوثاس.
 كى ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمَينكى/جَيطرى سةرؤ

سوثاس ، دكتؤر سراج ديارة ئةوة تةحسيل حاسَلة ، دةبَى لة ماددةية  كةوا يةكاليى بكرَيتةوة ، ليذنة 
ثةيوةنديدارةكان ِرةئى خؤياندا ، ليذنةى ياسايي ئةطةر ِرةئى كؤتايى ، سياغةى كؤتايي  وَيننةوة بؤ 

 ئةوةى بيخةينة دةنطدان.
 :بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ماددةى ضوارةم: 

يةكةم: دةستةية  بةناوى )دةستةى بةِرَيوةبردنى سةندوودى كوردستان بؤ داهاتة نةوت و طازييةكان ثَيك 
دَيت و بةِرَيوةبردنى سةندووق لة ئةستؤ دةطرَيت و مافى هةية سةرجةم رةفتاركاريية ياساييةكان بؤ 

ام بدات ، سةرؤكةكةى نوَينةرايةتى سةندووق دةكات لةبةردةم ثةرلةمان و مةبةستةكانى ئةم ياساية ئةجن
 دادطاو سةرجةم اليةنةكانى ديكة.

 دووةم: دةستة ثَيكدَيت لة:
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 سةرؤكى دةستة بة ثلةى وةزير. -1
 جَيطرى سةرؤكى دةستة بة ثلةى بريكارى وةزارةت. -2
 بةِرَيوةبةرى طشتى سةندووق. -3
مانة سروشتييةكان ، شارةزايي هةبَيت لة بواري نةوت و طاز ، ثلةى وةزي ى لة نوَينةرى وةزارةتى سا -4

 بةِرَيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيت )ئةندام(.
نوَينةرى وةزارةتى دارايي و ئابوورى ، شارةزايي هةبَيت لة بواري دارايي و ئابووري ، ثلةى وةزي ى لة  -5

 بةِرَيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيت )ئةندام(.
 ثسثؤِرَيكي ئابووري و دارايي )ئةندام(. -6
 ثسثؤِرَيكي ياسايي )ئةندام(. -7

 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمَينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
( كةس لةطةَلـة ،  53ئَيستا ماددةكةى هةمووى دةخةينة دةنطدان ئةوةى لةطةَلة دةستى خؤى بةرزبكاتةوة ، )

 (م ليذنةى ياسايي بيخوَيننةوة.5ثةسةندكرا ، ماددةى )( كةس دذيةتى ، ماددةكة 1كَى دذيةتى؟ )
 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ماددةى ثَينجةم: 

( نةوةت رؤذ لة رَيكةوتى بةركاربوونى 90يةكةم: ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيم، لة ماوةى )
ئةجنومةنى هةرَيميي بؤ ثَيشكةشكردنى كانديدَيكى لَيهاتوو بؤ هةر  ئةم ياسايةدا، هةماهةنطى بكات لةطةَل

 ية  لةو سَى ثؤستةى كة لة بِرطةى دووةمى ماددةى ضوارةمى ئةم ياسايةدا هاتوون ثَيشكةو بكات.
 دووةم: دوو ِراى لةسةرة:

 ِراى يةكةم:
ى دةستة بَيجطة نوَينةرانى هةر ية  لة سةرؤ  و جَيطرةكةى و بةِرَيوةبةرى طشتى سةندوق و ئةندامان -1

وةزارةتى دارايي و سامانة سروشتيةكان لة اليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة بة ثةسةندكردنى زؤرينةى ِرةهاى 
( ضوار ساَلى شياو بؤ يةكجار نوَيكردنةوة و بةهةمان 4ئةندامانى ثةرلةمان بؤ ماوةية  زياتر نةبَيت لة )

ئةوانةى ئةم وةزي انةيان ثِركردؤتةوة، ثاو تةواو بوونى ماوةى  رَيكارة باسكراوةكان، دادةمةزرَين، وة
دياريكراو ئةطةر بةثَيى ياسا نوَى نةكرَيتةوة، ئةوا دةطةِرَيندرَينةوة سةر كارةكاني ثَيشوويان بةر لة 

 ئةستؤطرتنى ئةم وةزي انة.
 سةرؤكى دةستة لةبةردةم ثةرلةماندا ئةم سوَيندة دةخؤات: -2

َيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثارَيجطارى لة يةكَيتى طةل و خاكى كوردستانى عَيراق )بة خوداى مةزن سو
 بكةم و ِرَيج لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم(.

 رٍِاى دووةم: 
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سةرؤكى دةستة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة بة ثةسةندكردنى زؤرينةى ِرةهاى ئةندامانى ثةرلةمان  -1
ضوار ساَلى شياو بؤ يةكجار نوَيكردنةوة و بةهةمان رَيكارة باسكراوةكان، بؤ ماوةية  زياتر نةبَيت لة 

 دادةمةزرَيت.
 سةرؤكى دةستة لةبةردةم ثةرلةماندا ئةم سوَيندة دةخؤات: -2

)بة خوداى مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثارَيجطارى لة يةكَيتى طةل و خاكى كوردستانى عَيراق 
 ةضاوكراوةكان بطرم(.بكةم و ِرَيج لة ياسا ِر

سَييةم: مةرجة لة دامةزراندنى هةر ية  لة سةرؤ  و جَيطرةكةى و بةِرَيوةبةرى سةندووق و ئةندامانى 
دةستة، سةربارى بوونى مةرجة طشتيةكانى دامةزراندن لة وةزي ةى طشتيدا، بةالى كةم هةَلطرى بِروانامةى 

ى شارةزايي بَيت لة بوارى ثسثؤِرى دةستة بؤ ماوةية  زانكؤيي بةرايي بن لة بوارى ثسثؤِرى دةستةو خاوةن
( دة ساَل بةنيسبةت جَيطرى سةرؤ  و 10( ثازدة ساَل بةنيسبةت سةرؤ  و )15كةمرت نةبَيت لة )

 بةِرَيوةبةرى سةندووق و ئةندامةكان.
ةر ضوارةم: ئةجنومةنى وةزيران بؤى هةية كةسانى بيانى لةوانةى خاوةن شارةزايي و ثسثؤِرين لةس

ثَيشنيارى ئةجنومةنى هةريََميي بةسي ةتى راوَيذكاريي دامبةزرَينَيت و ماف و ثابةندييةكانيان بةثَيى 
 طرَيبةست و بةطوَيرةى ثَيِرةوى ناوخؤى دةستة كة ئةجنومةنى وةزيران ثةسةندى دةكات، ديارى دةكرَين.

 ى بكات با ناوى خؤى بنووسَيت.زؤر سوثاس ، ئَيستا دةرطاى ط توطؤ دةكةينةوة ئةوةى دةيةوَى بةشدار
 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف / سكرتَيرى ثةرلةمانى كوردستان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ئةم ئةندام ثةرلةمانة بةِرَيجانة ط توطؤى ماددةكة دةكةن:

 )على حةمة صاحل ، زؤزان صادق ، امنة زكرى ، انس حممد ، دكتؤر فرست صؤفى دكتؤرة ، شرين حسنى ،
حتسني امساعيل ، دكتؤر سراج امحد ، عباس غجاو ، ظةمان فيصل ، ِرابوون معروف ، ابوبكر هةَلةدنى ، 

، شكرية امساعيل ، فائق عثما  ايوب عبدهلل ، ئومَيد حةمة على ، بةهجاد دةروَيش ، دكتؤرة جوان ، منرية 
صةمةد ، سؤران عمر ، عمر عينايةت ، ، دكتؤرة ِرَيواز فائق  ، فرحان جوهر ، دادر ئؤبان ، مريم مصطفى 

 .عادل عجيج ، مامؤستا مروان طةاَلَلى(
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.  مصطفىبةرَيج فائق 
 مصطفى:بةِرَي. فائق 

  :بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ة ثَيشنيار دةكةم كة بِرطةى من ثَيم واية لة ماددةى ثَينجةم بِرطةى يةكةم و دووةم ثاو و ثَيشية  هةي

دووةم ثَيش  رَيت، لة بةر ئةوةى لة بِرطةى يةكةمدا باس لة ثَيشنيار كردنى سَى كانديدةكة دةكرَى، بةَلام 
لة بِرطةى دووةمدا هَيشتا بة دوو را ماوةتةوة كة رايةكةيان تةنها سةرؤكى دةستةكة لة اليةن ثةرلةمانةوة 
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ريان ئةوةية كة سةرؤ  و ئةندامانى ئةجنومةنةكة، بؤية حةتا لة بِرطةى متمانةيان ثَى بدرَيت رايةكى ت
دووةمدا ية  الى نةكرَيتةوة ناتوانني لة بِرطةى يةكةمدا ئةو ذمارةية ديارى بكةين كة ئةجنومةنى 
وةزيران كانديدةكان ثَيشكةو دةكات، سةبارةت بة بِرطةى ضوارةم كة لة سةر ثَيشنيارى ئةجنومةنى 

ن ثَيشنيار دةكةم ئةوة بطرَيتةوة لة سةر ثَيشنيارى دةستة خؤى بَى، بؤ ئةوةى ضونكة ئَيمة هةرَيمى، م
لةوَى ئاماذةمان بةوة داوة لة سةرةتاى ثرؤذة ياساكةدا كة ئةمة سةربةخؤيى كارطَيِرى و دارايى هةية بؤ 

بؤ ئةوةى كة طرَى ئةوةى زياتر ئةو سةربةخؤيى برةسثَيت دةستةكة، دةستةكة ثَيشنيارى شارةزا بكات 
 بةستيان لة طةَل كَى بَى شارةزاى بيانيدا، زؤر سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةرَيج دكتؤر فرست صؤفى فةرموو. 

 بةرَيج د. فرست صؤفى : 
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

مى ية  وةحدةية هةموويان بةيةكةون بة هةر سةبارةت بة بِرطةى يةكةم لة بةر ئةوةى ئةجنومةنى هةرَي
دوو نوَينةرةكةى هةر دوو وةزارةتةكةو وا باشة بةم شَيوةية بَى ئةجنومةنى هةرَيم بؤ هةر يةكة لةو 
ثؤستانةى لة ماددةى ضوارةمى ئةم ياسايةدا هاتوون دةبَى بةم شَيوةية بَى، لة بةر ئةوةى ئةجنومةنى 

ةموو ثؤستةكان ثَيكةوة تةواو نةبن، نابَى نة سَى و نة ثَينج هةمووى هةرَيمى تةشكيل نابَى تا هةر ه
بةيةكةوة ئةوة ية ، خاَلى دووةم، سةبارةت بةوةى كة با بَلَيني كَى لة اليةن ثةرلةمانةوة ثةسةند بكرَيت، 

ز كة ( ى نةوت و طا2007( بيست و دووى ساَلى )22بة ثَيى ماددةى ثانجدة، بِرطةى دووةم لة ياساى ذمار )
ئةَلَيت سةرؤ  و ئةجنومةنى كارطَيِرى لة اليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة دواى ثةسةند كردنى لة اليةن 
زؤرينةى رةهاى ئةندامانى ثةرلةمان دادةمةزرَين بة مةرجَيك دةسةَلات و ... هةتا دوايى، ماناى واية ئةطةر 

بكةى بؤ تةشكيل بوونى ئةو كؤمثانيةى و ( بيست و دوو وةكو مةرجةع حيسابى 22بِريار بَى ياساى ذمارة )
ئةو موئةسةسانةى كة بة ثَيى ئةم ياساية دةبَى بكرَين، واتة دةبَى ئةجنومةنى كارطَيِرى هةموويان لة اليةن 
ثةرلةمانةوة ثةسةند بكرَين بَينة ناو ثةرلةمان بة زؤرينةى رةها ثةسةند بكرَين، ئةطةر بةو ثَيوةرةو 

ى ياسايةكى نوَيية و دةتوانَيت، يةعنى با بَلَيني خؤى بؤ خؤى ئةو ئةجنومةنة كَى دايبنَين كة ئةو ياسايةش
بَيت يان سةرؤ  بَيت يان ضةند ئةندامَيك بَين ئةوا دةكرَيتة حاَلةتَيكى تةبيعى، بةَلام بة تةصةورى من 

بَيت لة ناو يةعنى ثةسةند كردن لة ناو ثةرلةمان هي  كَيشةية  دروست ناكات، يةعنى ئةطةر هةموشيان 
ثةرلةمان ثةسةند بكرَين ئةوانةى كة ثَييان دةطوترَين ئةجنومةنى كارطرِيى، حاَلةتَيكى زؤر زؤر ئاسايية و 
ثَيشرتيش كة لة ثةرلةمان ياساية  دةرضوو و رَيطاى داوة كة ثةرلةمان هةموويان ثةسةند بكات ِرةضاوى 

ناو ثةرلةمان لة بةر ئةوةى ثلةى وةزيرة و دَيتة ئةوة كراوة كة راستة بةس سةرؤ  بةرثرسيار دةبَيت لة 
ناو هؤَلى ثةرلةمان و لَيثرسينةوةى لة طةَل دةكرَى و سةحبى سيهةى لة طةَلى دةكرَى، بةَلام ئةوانى تر كة 
ثةسةند ئةكرَين وةكو با بَلَيني كؤمسيؤنى هةَلبذاردن هةموويان هاتنة ناو ثةرلةمان ثةسةندمان كردن، 



 165 

ى تةبيعى ية، بةَلام ئةطةر بةيانى بانطى كةين ئَيمة بةس سةرؤكى كؤمسيؤن بانطى ئةكةين يةعنى حاَلةتَيك
ناو هؤَلى ثةرلةمان، مةرج نيية هةموو ئةندامانى كؤمسيؤن بَين، بؤية من ثشتطريى ئةو راية دةكةم، زؤر 

 سوثاس.  ئاسايية با هةموو ئةندامانى ئةجنومةنى كارطَيِرى ناو ثةرلةمان ثةسةند بكرَين، زؤر
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج دكتؤرة رَيواز فائق فةرموو. 
 بةرَيج د. رَيواز فائق : 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
من خؤم ئامادة نةكردووة، تؤزَيكى تر دسة ئةكةم ئةطةر ئةبَى، ئةطةر نابَى دسة ناكـةم، دةبـَى دة دةديهـةى    

 ةم؟ تر دسة بك
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةبَي] باشة، بةرَيج شرين حسنى فةرموو. 
 بةرَيج شرين حسنى : 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
سةبارةت ماددةى ثَينجةم بِرطةى يةكةم ثشتطريى دسةكانى دكتؤر فرست دةكةم، هةر ية  لة سَى ثؤستةكة 

لةو ئةجنومةنة، ئةو دةستةية بني، يةعنى ثَيشكةو بكرَي] لة اليةن  البدرَي] با هةموو كة ئةندامن
ئةجنومةنى وةزيرانةوة، سةبارةت بة زؤرينةى رةهاى ئةندامانى ثةرلةمان، من ثَيم واية تةنها سةرؤكى 
دةستة بَيتة بةردةم ثةرلةمان حاَلى هةر دةستةيةكى تر ضؤن بة سةرؤكى دةستةية هاتبووة هؤَلى 

ةنطى لة سةر درا ئةو ئةطةر سةرؤكى دةستةى بة ثلةى وةزيريش بَى، حاَلى هةر وةزيرَيك ثةرلةمان و د
بَيتة بةردةم ثةرلةمان، بةَلام ئةطةر هات و هةر سَيكيان هاتنة بةردةم ثةرلةمان و زؤرينة رةهاى 
 ثةرلةمانى وةرطرت دةبَى هةموو مودير عامةكان و هةموو وةكيل وةزيرةكانى تريش بَينة بةردةم

ثةرلةمان و وةرى بطرن و ببَيتة نةريت، نة  تةنها بؤ ئةم دةستةية بكرَي]، و سةبارةت بة ضوار ساَل 
بكرَيتة ثَينج ساَل، سةبارةت بة سوَيند خواردنيش، من دةبينم سةرؤكى دةستة تةنها مةسئولة لة سةر 

شةثَيدانى نةوت و طاز، لة بةر بةرَيوةبردنى داهاتةكانى نةوت و طاز نة  مةسئولة لة سةر ثةرةثَيدان و طة
ئةوة من دةبينم ئةم سويند خواردنة شتَيكى ياسايية و تةواوة و هي  هةَلةيةكى تَيدا نيية، ضونكة 

 بةرثرسة بةس تةنها لة سةر مةسائيلى ئيدارى، زؤر سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج عمر عينايةت فةرموو. 
 

 : حةمةبةرَيج عمر عينايةت 
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
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( رؤذ زؤر زؤرة، ثشتطريى لةو خوشكة بةرَيجة دكتؤرة 90بةرَيج ئةندامانى ثةرلةمان، سةبارةت بة نةوةد )
شكرية خان ئةكةم بكرَيت بة سى رؤذ يان شةست رؤذ، ضونكة نةوةد رؤذ زؤر زؤرة، ماوةيةكى زؤرة بة 

ئةجنومةنى هةرَيمى ئةوة ال بربَيت، ضونكى بة راستى ئةجنومةنى وةزيران ئةجنومةنى  هةماهةنطى لة طةَل
وةزيرانة ناكرَيت ئةجنومةنى وةزيران هةماهةنطى بكات لة طةَل خؤيدا ئةوانة هةموو ئةندامن لة 

ى ناو ئةجنومةنى وةزيران، لة بةر ئةوة من داوا ئةكةم ئةو هةماهةنطية البربَيت، ئةجنومةنى وةزيران خؤ
ثَيشكةو بكات، ثَيويست بةوة ناكات هةماهةنطى لة طةَل ئةجنومةنى هةرَيمى بكات، سةبارةت بةوةى كَى 
بَيتة بةردةم ثةرلةمان بؤ ثةسةند كردن، من رام لة طةَل بةرَيج دكتؤر فرستة و ثَيم واية كا  على ثَينجى 

وةكان ثةسةند بكرَيت تةنها بةرَيج وةزير وت ئَيمة بيكةين بة هةر حةوتيان بَينة ناو ثةرلةمان لَيرة نا
سوَيند  وات هي  الية  نيية، سةبارةت بة سويندةكة بة خوداى مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزى و 
دستثاكى ئةركى سةرشامن جَيبةجَى بكةم و ... تا كؤتايى، دةستثاكى و ئةركى سةرشامن ئيجافة بكرَيت بؤ 

ةوة، ثَيويستة دةستيان ثا  بَيت، سةبارةت بة بِرطةى ضوارةم ئَيمةى سوَيندةكة، ضونكة ثارة كؤ ئةكات
كوردستان دةردى راوَيذكارى هةية، راوَيذكارى بيانى لةو بةينة ضوومة كةيسَيك لة يةكَيك لة وةزارةتةكان 

نةبوو  لة ماوةى دوو ساَلدا يانجدة مليار دينار دراوة بة راوَيذكار، من راوَيذكارَيكم بينى نة  راوَيذكار
موهةندسيش نةبوو، يةعنى ئةوةى من تةديمم كرد تواناى موَلةتَيكى ية  ساَلةى نةبوو بة داخةوة 
مانطانةكةى بيست و ضوار مليون دينار بوو، لة بةر ئةوة راوَيذكار دةبَى خؤمان َو بثارَيجين ئةطةر ئةكرَيت 

ان ئةكةم لَيرة ديارى بكرَيت بة اليةنى من داوا دةكةم لة بةرَيجتان و داوا لة هةموو ئةندامانى ثةرلةم
كةمةوة عةدةدى راوَيذكارةكة ئةمن ناَلَيم هةمووى البةرن لة بةر ئةوةى شتَيكى تازةية ئَيمة ئةكةين داوا 
ئةكةم راوَيذكار بَلَين ية  تا دوو راوَيذكار بؤ ئةوةى حةسريان بكةين ئةطةر بَى راوَيذكار دامبةزرَينن 

ذكار بَينَى، هةموو ثارةكةمان بدةن بة راوَيذكاران، لة بةر داوا ئةكةم ئةو راوَيذكارةكان لةوانةية ثةجنا راوَي
 تةحديد بكرَى، زؤر سوثاس، دسةكانى من تةواو بوو. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةرَيج سؤران عمر فةرموو. 

 بةرَيج سؤران عمر : 
  .نبةرَيج سةرؤكى ثةرلةما

ماددةى ثَينجةم بِرطة يةكةم ئةو هةماهةنطية لة طةَل ئةجنومةنى هةرَيمى البربَيت، ضونكة كة بؤ بة 
ئةجنومةنى وةزيران ئةجنومةنى هةرَيميش لة ناو ئةجنومةنى وةزيرانة وا ئةزامن ئيجاب ناكات بؤ 

كى لَيهاتوو ئةوة وشةيةكى ثَيشكةو كردنى )كانديدَيكى لَيهاتوو( لة راستيدا لة طةَل ئةوا نيم كانديدَي
مةتاتية لة طةَل ئةوةدامى )كانديدى لَيهاتوو( البربَيت، لة راى دووةم خاَلى سَييةم، بِرطةى سَييةم 
مةرجةكانى هةر ية  لة سةرؤ  و جَيطر و بةرَيوبةرى سةندووق و ئةندامانى دةستة ديارى كراوة، بؤية 

َيت بة مةرجى دانانى ئةندامةكان، واتة ئةو مةرجانةى كة لة طةَل ئةوةم بِرطةى سَييةم لة راى دووةم بب
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كانديدى لَيهاتووة لَيرة ديارى كراوة، واتة راى يةكةم هي  مةرجى تَيدا نيية تةنها )كانديدى لَيهاتوو(، 
لَيهاتوويش شتَيكى مةتاتية رايةكةى دكتؤر فرست ثشتيوانى ئةكةم كة تةنها سَى ثؤستةكة نةبَيت كة لة 

ةمى ماددةى ضوار هاتووة هةموويان بن جطة لة نوَينةرى هةر دوو وةزارةتى دارايى و سامانى بَرطةى دوو
سروشتى و لة طةَل راى يةكةمم لة بِرطةى دووةم، بةَلام منيش لة طةَل ئةوةم كة ضوار ساَلةكة مةجاو نوَى 

َلةدنى ثَيشنيارى كرد ئةم كردنةوةى نةبَيت، البربَيت، لة طةَل ئةو سوَيندةم كة بةرَيج كا  ئةبوبةكر هة
مةزوعة يةكَيتى طةل و خاكى كوردستانى عَيراق لة هةموو كاتَيكدا دذى يةكَيتى خاكى عَيرادم لة بةر 

 ئةوة هي  ثةيوةندى بةوةوة نيية، زؤر سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج حتسني امساعيل فةرموو. 
 ني امساعيل : بةرَيج حتس

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ماددةى ثَينج يةكةم هةندَيك هةَلةى زمانةوانى تَيداية )كانديدَيكى( ناكرَيت )كانديدى(، واتة بؤ ثَيشكةو 
كردنى )كانديدى لَيهاتوو( لة رَيكةوتى بةركار بوونى ئةم ياسايةدا لة طةَل ئةجنومةنى وةزيران هةماهةنطى 

ى بكات لة طةَل ئةجنومةنى وةزيران ئينجا ثَيشكةو بكات، دوايى زيادةية، ضونكة بكات، نة  هةماهةنط
خؤى دةَلَيت بؤ ثيشكةو كردنى، كةواتة ئةوةى ئةخري نابَيت هةبَيت لة سةر بِرطةى دووةم راى يةكةم 

ئةم  )ضوار ساَلى شياو( شتَيكى زؤر غةَلةتة، ئينجا بةر لة ئةستوو طرتنى ئةم وةزي انة زيادةية ئةوان
وةزي انة زيادةية ئةطةر راتان لة سةر بَيت سياغةيةكى كة من دام رشتووة بؤتان دةخوَينمةوة، هةر ية  
لة سةرؤ  و جَيطر و بةرَيوبةرى طشتى سةندووق و ئةندامانى دةستة بَيجطة لة نوَينةرانى وةزارةتى 

نى ثةرلةمان بؤ ماوةية  منيش دارايى و سامانة سروشتييةكان بة ثةسةند كردنى زؤرينةى رةهاى ئةنداما
لة طةَل ثَينج ساَلةكةدام، لة ثَينج ساَل زياتر نةبَيت و شياوى يةكجار نوَى كردنةوة بَيت، شياوى يةكجار 
نوَى كردنةوة دَيتة ئَيرة بة هةمان رَيكارة باس كراوةكان لة اليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة دادةمةزرَين ثاو 

و ئةطةر بة ثَيى ياسا نوَى نةكرَيتةوة، ئةوا دةطةِرَيندرَينةوة سةر كارةكانى تةواو بوونى ماوةى ديارى كرا
ثَيشوويان، ئةمة وة  راستكردنةوةى هةندَيك شتى زيادى كة تَيدا بوو سوَيند خواردنةكة من ثَيم باشة 

ئةجنامى  بةم جؤرة بَيت، بة خواى مةزن سوَيند دةخؤم كة ئةو ئةركةى ثَيم سثَيردراوة بة ثاكى و دَلسؤزى
 بدةم، سوثاس. 

   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس، كا  حتسني تو دشَيى ئةوَين تة نظيسـى دارشـ] تـو ب نظيسـيى بينـى دَى باشـرت بيـت، بـةرَيج         

 ايوب عبد اهلل فةرموو. 
 بةرَيج ايوب عبد اهلل : 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
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( رؤذة زيادى دةزامن بة راستى، 90ِرَيكامن تَيبينيم هةية لة سةر ئةو نةوةد )منيش بة هةمان شَيوةى هاو
( نةوةد رؤذ 90ضونكة ئةو ياساية تا بةركار دةبَيت لة كوردستاندا لةوانةية سى رؤذى ترى ثَى برَيت لَيرة )

كة ( نةوةد رؤذى ترمان هةية بؤ ديارى كردنى هةيكةو كارطَيِريةكة 90و لة ماددةى سَيجدةو )
( رؤذ، بؤية هةم ئةوة نةوةد رؤذةى ئةم ماددةية و 150سةرجةمةكةى كؤ بكةينةوة دةكاتة سةد و ثةجنا )

( نةوةد رؤذى ماددةى سَيجدةميش بة زياد دةزامن بكرَينة ضل و ثَينج رؤذ و لة سةر سوَيندةكةو بة 90)
، بة خواى مةزن سوَيند دةخؤم كة هةمان شَيوة من تَيبينيم هةبوو ثَيم باشة سوَيندةكة بةو شَيوازة بَيت

بة دَلسوزييةوة ثارَيجطارى لة يةكَيتى طةل و خاكى كوردستانى عَيراق بكةم و كار بكةم بؤ جَيبةجَى كردنى 
ياسا ِرةضاو كراوةكان و بةرضاو روونى لة داهاتةكان و زياد كردنيان، ضونكة بة راستى داواى خةَلك هةم 

هةم لة وةزعى ئةمِرؤى كوردستان و ئةو دةيرانة ئابوورييةو زياد كردنى بةرضاو روونيية لة داهاتةكان و 
 داهاتةكانيشة، زؤر سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، ئةوةى ثَيشنيارةكةى بة نووسني بدة، نووسني ئاسانرت دةبن، بةرَيج بةهجاد دةورَيش فةرموو. 

  بةرَيج بةهجاد دةروَيش :
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

( نةوةد رؤذ بيتة شَيست رؤذ، ئةظة خاَلا ئَيكَى، خاَلا دوويَى هةر ماددا 90ئةز ذى دطةَل وان رةئيا بووم ئةظ )
ثَينجَى بِرطا ئَيكَى دومياهيَى يا هاتية ئةم ياساية داهاتوو ثَيشكةو بكةن، تةبعةن وازية ناحيا مةعنةوى 

بكةت بةس نةنظيسية ثيشكةو بة ثةرلةمان بكةت، يةعنى ئةو وشة ئيجافة دَى ثَيشكةشى ثةرلةمانى 
بي]، يا سَييَى ئةز ذى تةئيدا ئاخ تنا دكتؤر فرست دكةم راستى كو زؤر تةبيعية، ضونكى ئةظ دةستةية 
طرنطة ضةوا كؤمسيؤنا باَلا سةربةخؤ يا هةَلبذاردنا هةر نةه ئةندام هاتنة ئَيرة ئةظ دةستةو ب ئيعتيبار 
يا طرنطة كو بَينة بةردةم ثةرلةمانى وةكى طوتى ثةرلةمان متمانَى ثَى بدةت، خاَلا دى بؤ سوَيندَى ذى ئةز 
ثشتطرييا رةئيا مامؤستا ئةبوبةكر هةَلةدنى دكةم، نودتةيةكا دى ذى من هةبى ماددا ثَينجَى خاَلا سَييةم 

ة سَييةت بَيذى بوارى ثسثؤرى دةستة، هةتا ، بؤ منوونة بَيذَي] ِرستةرج يَين داناين هةظدذى ئَيكندوو م
ئَيرة باشة، بةس ديسان بَيذَي] خاوةنى شارةزا بيت لة بوارَى ثسثؤرَى دةستة، من ثَي باشة ئةظ ضةند وشة 

( ساَلة، شارةزا بَي 10( سااَل نابَيت، من ِرستة دى ديت )10بَيـة ِراكرن، خاوةنى شارةزايي ضونكَى شارةزا )
( سااَل نابَيتـة شارةزا، ثَيم باشة ئةو وشة خاوةنى شارةزا بَيت لة بوارى ثسثؤرى دةستة، 10ياسايَي كةس )

ئةظة زَيدةية، خااَل ئاخرييش ئةوةية ئةز ثشتطرييا ِرةئية مونرية خانى دةكةم، ضونكة ئةظة ِراستى 
زؤر نةفةرة زَيدة  ( كةسة، ثَيويست ناكات7سةندوودة ثارةية، وابجامن تَيرا خؤى شارةزا تَيدا هةي ئةظ )

بكةن بؤ ظَيـ سندوودَي، دةَلةباَلغييةكى دروست بكةين، ثسثؤر لةوانةية مة ثرت ثَيويست بن لة بوارى ديكة 
 نة بؤ بةِرَيوةبردنة ظى سندوودَي، كو ضةند ثارة هات، سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 خاتوو مريم فةرموو.
 بدى:بةِرَيج مريم صمد ع

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لةسةر ماددةى ثَينجةم ثَيم باشة ئةو بِرطةية هةماهةنطى بكات لةطةَل ئةجنومةنى هةرَيم، بؤ ثَيشكةو 
كردنى كانديدَيكى لَيهاتوو ئةوة البربَيت هةماهةنطى، ضونكة ثَيويستة بكرَيت لةسةر ئةجنومةنى وةزيرانى 

وتى بةكاربوونى ئةو ياسايةدا، كانديدَيكى لَيهاتوو بؤ هةرية  لةو سَي ( ِرؤذ لة رَيكة90هةرَيم لة ماوةى )
ثؤستةى كة لة بِرطةى دووةمى ماددةى ضوارةمى ئةم ياسايةدا هاتووة ثَيشكةو بكةن، لة ماددةى دووةم، لة 

نى بِرطةى دووةم لةطةَل ِراى يةكةمم كة هةرية  لة سةرؤ  و جَيطرةكةى و بةِرَيوةبةرى طشتيي و ئةنداما
دةستة بَيجطة لة نوَينةرانى وةزارةتى دارايي ، لة ماددةى ضوارةم ثَيم باشة ئةجنومةنى وةزيران كة دةَلَيت 
بؤي هةية كةسانى بيانى لةوانةى خاوةن شارةزايي و ثسثؤرن ، ئةو شارةزاو ثسثؤرانة بةثَيى ثَيويستى بؤى 

 زياد بكرَيت، سوثاس.
 رلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة

 كا  فرحان فةرموو.
 بةِرَيج فرحان جوهر دادر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثشتطريى دسةكانى دكتؤر فرست و كا  عمر عينايةت دةكةم، كة دسةكانيان كرد لةبارةى هاتنى ئةو 
ةروةها دةستةية لة ثةرلةمان متمانة وةربطرَى، منيش لةطةَل ئةوةدامة لة ثةرلةمان متمانة وةربطرَي]، ه

لةبارةى ِراوَيذكارةكان ثَيم وا بَي] )ِراوَيذكار( ئةوة زيادة، لةبةرئةوةى شارةزا هةية، ضةند شارةزاو ثسثؤرى 
تَيدانة،  ئةمةو مةسةلةيةكى بَي حةد ئيدارية، ِراوَيذكارى بيانى بؤ دؤزينةوةى نةوت و بؤ بوارى نةوت و 

، بؤية بارطران كردنيان يان هَينانى موستةشارى بيانى سامانة سروشتييةكان بَي نة  بؤ بوارَيكى ئيدارى
لَيرة من بة ثَيويستى نازامن، ثَيشنيار دةكةم ئةوة هةر البرَي]، ِراوَيذكارى بيانى لةو سةندوودةدا تَيدا 

( 90نةبَيت، لةبةرئةوةى بةشى خؤى شارةزاى تَيدا هةية، لةبارةى كةمكردنةوةى ِرؤذةكانيش لة ماوةى )
ةَل ئةوةدام كة ماوةكة كةم بكرَيـتةوة، دوو، سَي ثَيشنياركران، بةاَلم من ثَيم باشة كةم بكرَيتةوة، ِرؤذدا لةط

 ( ِرؤذ باشة، ئةوة بوو دسةكانى من، زؤر سوثاس.45بةاَلم ثَيم باشة لةطةَل ِرةئى كا  ايوب مب )
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  عادل فةرموو.
 ادل عجيج شكر:بةِرَيج ع

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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سةبارةت بة ماددةى ثَينجةم ِراى يةكةم كة دةَلَيت هةر ية  لة سةرؤ  و جَيطرةكةى و بةِرَيوةبةرى طشتى 
سةندووق و ئةندامانى دةستة بَي، بَيجطة نوَينةرانى وةزارةتى دارايي و سامانة سروشتييةكان لة اليةن 

ةسةندكردنى زؤرينةى ِرةهاى ئةندامانى ثةرلةمان بؤ ماوةية  زياتر نةبَيت ئةجنومةنى وةزيرانةوة بة ث
( ضوار ساَلى شياو، خؤى وشةى شياو ديارة زؤر زيادةية لةوَى، ضوار ساَل بؤ يةكجار نوَيكردنةوة  4لة )

دؤتةوة، بةهةمان رَيكارة باسكراوةكان دادةمةزرَين، ئيشكالةكة لَيرةية و، ئةوانةى ئةم وةزي انةيان ثِركر
ثاو تةواو بوونى ماوةى دياريكراو ئةطةر بةثَيى ياسا نوَى نةكرَيتةوة، ئةوا دةطةِرَيندرَينةوة سةر 

( ساَلةكة 8كارةكاني، دواى ماوةى دياريكراو ئةطةر بةثَيى ياسا نوَي نةكرَيتةوة مةتاتية، يةعنى ديارة دواى )
ياسا بؤيان هةية ئةو ماوةية نوَي بكةنةوة، كةواتة (ساَلى تريان بؤ تازة بكةنةوة، بةثَيآ  8بؤيان هةية )

بةثَيى ياسا نوَي نةكرَيتةوة البربَيت لة جوملةكةدا، سةبارةت بة هاتنى ئةو دةستةية بؤ ثةرلةمان وبان 
وةرطرتنيان لةاليةن ثةرلةمانةوة بةزؤرينةى ِرةها ثشتطريى تةواوى دسةكانى كا  على حةمة صاحل دةكةم، 

( 90َيذكارةكانيش كة زيادةية ثشتطريى لة دسةكانى كا  عمر عينايةت دةكةم، هةروةها )سةبارةت بة ِراو
 (ِرؤذ زؤر باشة، سوثاس. 45ِرؤذيش زؤرة، ديسان ثشتطريى لة دسةكانى كا  عمر دةكةم، )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ِرَيواز فةرموو.
 بةِرَيج د. ِرَيواز فائق حسني:

 ِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.بة

ثشتطريى لة بؤضوونةكةى كا  فائق دةكةم لةوةى كة بِرطةي يةكةمى ماددة ثَينجةم بةطوَيرةى ية  
البوونةوةى ئةو دوو ِرايةية، كة لة بِرطةى دووةمدا هةية، داِرشتنةكةشى دةطؤِرَيت، بؤية ثَيشنيار دةكةم 

نجةم، ئةوةى كة ئَيستا دووةمة، ثَيشنياردةكةم بكرَيت بِرطةي يةكةم بكرَيت بة بِرطةى دووةمى ماددةى ثَي
بة يةكةم لةِرووى دانونيةوة من دسة لةسةر ئةوة دةكةم، ئايا هةر شةو كةسةكة ثةرلةمان يةعنى بووة 
بة عورف يان دةكرَيت هةر شةشيان بَينة ثةرلةمانى كوردستان يان نا؟ بؤضوونةكةى كا  دكتؤر فرست 

(دا هاتووة، هةروةها سةربارى ئةوة ئَيمة بِرطةى ثَينجةم لة  22ى ياساي ذمارة )15 تةواوة ئةوةى كة ماددةى
ماددةى هةشتاى دةستورى هةميشةيي عرياديمان هةية، كة باس لةوة دةكات يةكَيك لة دةسةاَلتةكانى 

ياسا ئةجنومةنى وةزيران ئةوةية كة ثَيشنيارى ثلة تايبةت بكات بؤئةوةى دةنطيان لةسةر بدرَيت و، لة 
كارثَيكراوةكانى ِراذةى مةدةنى و مووضةى ثلة تايبةتةكانيشدا، ثلة تايبةتةكان دابةو دةكات بؤ ثلةى بااَلى 
)أ( لةطةَل ثلة بااَلى )ب(، لة ماددة دانونيةكةى دةستووريشدا بة موتَلةدى باسى ثلة تايبةتةكان دةكات، 
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ةر نةبووة بة عورف كة لَيرة دةني بة مودير كةواتة وةكيل وةزيريش دةبَي، مودير عاميش دةبَي و، ئةط
عام بدرَيت، لةِراستيدا بةخؤتان دةزانن لةِرووى ثلة بةنديةوة عورف لةدواي ياساية، لة سيستةمى دانونى 
عرياديدا ياسا بة ياسا رةت دةكرَيتةوة، داعيدةى دانونى بة داعيدةى دانونى، عورف ئاسانرتة كة بة ياسا 

ة يان كارثَيكردنى ِرابطريَيت، لةبةرئةوة لة دةسةاَلتى ئةو ثةرلةمانةية دةني بة زياتر بَلَيني رةت بكرَيـتةو
لة كةسَيك بدات، بؤئةوةى كة يان متمانة يان ثةسةند كردنى بؤ زياتر لة كةسَيك هةبَيت، بةاَلم 

كةس زياتر ئيشكاليةتةكة لةوةدا ئةطةر لة ية  كةس زياتر بَيتة بةردةمى ثةرلةمانى كوردستان، لة ية  
( بن، ئَيمة ئةوكاتة كَيشةمان بؤ دروست دةبَيت لة 6( بن يان )3بَيتة بةردةمى ثةرلةمانى كوردستان، )

مةسدةرى سوَلتةى ئةمانة، ئَيمة لة ثةرلةمان سوَلتةيان دةدةييَن، كةواتة ئيسنات كردنى دةسةاَلت، يةعنى 
نى ثةرلةمانى كوردستان، كةواتة دوةتى دانونى دةرارى خولهَينةر بؤ دةسةاَلتى ئةوان بريتيية لة دةنطدا

ئةوان يان لة دةسةاَلتدا هةموويان وةكو يةكرتية، بؤية من ثَيشنياردةكةم ئةطةر ئةم ثةرلةمانة بةِرَيجة 
لةسةر ئةوة ساغ بووةوة كة لة كةسَيك زياتر بَيتـة بةردةمى ثةرلةمانى كوردستان، ئاخري بةشى بِرطةى 

م جَيبةجَي بكات، كة باس لةوة دةكات موشةريع كة باسى لةوة كردووة بة دووةمى ماددةى ثانجةهة
زؤرينةى دةنطى ِرةهاى ئةندامانى ثةرلةمان دادةمةزرَين، وتوويةتى بة مةرجَيك دةسةاَلت و 

( دةنطى لةسةر 15بةرثرسياريةتيان بة ياسا دياري بكرَيت، واتة ئَيمة ئةطةر فةدةرةى دووى ماددةى )
ةجنومةنةكة دَيتة ئَيرة، ثةرلةمانتارانى بةِرَيج دةني لةسةر ئةوة دةدةن، كةواتة نابَي دةدةين هةموو ئ

بةشَيكى فةدةرةكة جَيبةجَي بكةين، دةبَي فةدةرةكة بة تةواوةتى جَيبةجَي بكةين، ثةرلةمان دةبَيت دةني 
بَيت بةرثرسياريةتيان بدات كة زياتر لة كةسَيك دَيتـة ئَيرة دةبَيت ئاخريى ماددةكة جَيبةجَي بكات، دة

دياري بكرَيت، ناكرَيت ئةو كةسةى كة ثلةكةى وةزيرة لَيرة متمانةى وةرطرتووة، بةِرَيجَيكيش مودير عامة 
هةر لَيرة متمانةى وةرطرتووة من ئةو مودير عامة مب دةَلَيم من و تؤ وةكو يةكني، ضونكة مةسدةرى 

ة، سةبارةت بة مةفهومى بةرثرسياريةتى بؤ خؤتان سوَلتةى هةردووكمان دةنطدانى ثةرلةمانى كوردستان
دةزانن بةرثرسياريةتى هي  كةسَيك لة ئَيمة ، هي  بةِرَيجَيك لة حكومةت بة سي ةتى شةخسى، بة 
سي ةتى كةسى بةرثرسيار نيية لة بةرامبةر ثةرلةمانى كوردستان، تةنانةت سةرؤكى ئةجنومةنى 

مةزراوةى حكومةتى هةرَيمى كوردستانةو وةزارةتةكانة، واتة وةزيرانيش بةرثرسة لة دامةزراوةية  كة دا
ئيشكاليةتى بةرثرسياريةتى زؤر كَيشة نابَي لة ماددةى ثَيشووشدا ساغمان كردووةتةوة، كة تةنها سةرؤ  
بةرثرسة، كةواتة سةرؤ  بةرثرسة لة كردةوةى خؤي و موئةسةسةكةى كة ئةندامانى ئةجنومةنةكةو 

بةن، لةبةرئةوة داواكاري من ئةوةية لةِرووى دانونيةوة ئَيمة ئةوةمان بةسةردا بَيطومان بةِرَيوةى دة
تَينةثةِرَي ئةطةر هاتو دةنطمان لةسةر ئةوةدا دةبَي ئةر   و بةرثرسياريةتى دةستةكة، سةرؤ  ، جَيطر، 
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حكومةتيش بةِرَيوةبةرى سةندووق، ئةندامانى دةستة دياربَي ، ضونكة بةِراستى ئةوكاتة تةنانةت سةرؤكى 
حةدى ئةوةى نيية لَيثرسينةوة لة مودير عامَيك بكات، كة لَيرة لة ثةرلةمانى كوردستان متمانةى ثَيدراوة، 

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ناكرَيت ئةوة دوايى ليذنةى ياسايش ِروونكردنةوةى لةسةر بدةن، ناكرَيت ئةو بةرثرسياريةتانة لة ِرَيطاى 
ثةيِرةوى ناوخؤى سةندوودةكةوة دةست نيشان بكرَيت، كة ئةوةو ئةجنومةنى وةزيران ثةسةندى دةكات، 

 ئةوكاتة لة ثةيِرةوةكةدا ئةوة دياري بكرَيت، بةرثرسيارييةتةكةيان ضؤنة، مامؤستا مةِروان فةرموو.
 بةِرَيج حسني امساعيل حسني )مةِروان طةاَلَلى(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ةكانى من كرا ، سوثاس.دس
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةى نيجاميت هةية كا  عمر؟ فةرموو.نودت
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نودتةى نيجامى نيية، بةاَلم بةدرَيذايي تةمةنى عرياديش و ثةرلةمانى كوردستانيش نـة وةكيـل وةزيـر، نـة     
 م لةبةردةمى ثةرلةماندا سوَينديان نةخواردووة.مودير عا

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  عباس فةرموو.
 بةِرَيج عباس غجاو مريخان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةنيسبةت ماددةى ثَينجةم لةطةَل ِراى امنة خامن، كة تةنها دةستةى سةرؤكايةتى سوَيند  وات، بؤئةوةى 
شى ئيشكاليةت نةبني، ضونكة تةنها وةزير دَيتـة بةردةم ثةرلةمان و متمانة وةردةطرَيت، بةاَلم بؤ خاَلى توو

دووةم بةمشَيوةية بَي نابَي جياكارى بكرَيت تةنها سَي كةس سوَيند  ؤن، ئةطةر تةنها سةرؤكَيك كة 
َيت، هةموويان ثَيكةوة بَين و نةيةتن متمانة وةربطرَيت، دةبَي هةموو دةستةكة ثَيكةوة جياكارى نةكر

 ( ساَلةكةو بكرَيت بة ثَينج ساَل.4متمانة بة هةموويان بدرَيت و، لة مودةتى )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 د. شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( ِرؤذة بابَلَيني لة ماددةى 90ةى كة ثشتيوانيان لَي بكةم، ئةو )بةشى زؤرى دسةكان كرا، بةس هةروةكو ئةو 
( ِرؤذ بَيت، هةروةها مادام ئَيمة دةنطمان دا ثَيشرت 30ثَينجةم خاَلي يةكةم زؤر زؤرة، لةطةَل ئةوةم )

ئةجنومةنى وةزيران لةِرووى رَيكخستنةوة، هةر ئةجنومةنى وةزيران خؤشيان ئةو خاَلة يةعنى كانديدةكان 
شكةو كةن نة  بة هةماهةنطى لةطةَل ئةجنومةنى هةرَيمى، لة ِراى يةكةمدا هةر لة ماددةى ثَينجةم، ثَي

( ساَل زياتريش، كة دةَلَيت يةكجار بؤى هةية تازة 12خاَلي يةكةم يةعنى بةثَيى ئةوة بَيت دةكاتة )
نةكرَيـتةوة، يةعنى ئةوة  بكرَيتةوة، ثاشانيش ثاو تةواوبوونى ماوةى دياريكراو ئةطةر بةثَيى ياسا نوَي

( زياتر 90( ساَلة؟ ئاسايية دووجار بَيت، بةاَلم )8( زياترة يان هةر )8بةبِرواى من ِروون بكرَيتةوة ئايا )
طوجناو نيية بةِراستى، سوَيندةكةو ئةو هاوِرَييانة ِروونيان كردةوة بةِراستى ئةوة لة سوَيندى سةرؤكى ئةم 

ى يةعنى ئةطةر ئةو سةندوودة ئةركةكةى كؤكردنةوةى داهاتة وةكو لة دةستةية ناضَيت، كةسانى بيان
ماددةى هةشتةمى ئةم ثرؤذة ياساية باسكراوة، سةرضاوةى كؤكردنةوةكةو ديارة ئيرت من نازامن دةبَي 
ِراوَيذكارى بيانى بؤضى بَي؟، يةعنى ماددةى هةشتةمى ئةم ثرؤذة ياساية ببوورة بةشى ضوارةم 

اتةكانى نةوت و طاز ماددةى هةشتةم، يةعنى دياريشى كردووة ثارةكة لةكوَيوة دَيت، بةِرَيوةبردنى داه
يةعنى ِروونة لةبةرئةوة من نازامن ض ثَيويستييةكى بة ِراوَيذكارى بيانى هةية، كة فَيريان بكات ضؤن 

م ئةوةى كة دةَلَيت (ةوة هاتووة، بةَلَي لةطةَل ئةوة22ثارةكان كؤدةكةنةوة، ئةوةى تريان كة لة ياساى ذمارة )
سةرؤ  و ئةندامانى ئةجنومةنى كارطَيِري لةاليةن ئةجنومةنى وةزيران دواى ثةسةندكردن واتة ئةوة وةكو 
خؤى جَيبةجَي بكرَيت، من لةطةَل ئةوةم كة بَينة ئَيرةو دواتريش لةناو ثةيِرةوةكة ئةر  و 

 بةرثرسياريةتيةكةيان دياري بكرَيت.
 ق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صاد

 كا  ظةمان فةرموو.

 
 بةِرَيج ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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دةستثَيكى ثشتطريى و ثةسةندنَي ئاخافتنَى دكتؤر فرست دكةين، ئةو ماددة ئان ذى ئةو سةنةدى دانونَي 
دامَين ئةجنومةنَى ئةظىََ (داهاتيَي طةلة  وازية، كو ثَيتظية سةرؤ  و ئةن2007( سااَل )22ياسا ذمارة )

دةسيَت بَين بةردةم ثةرلةمانى بَينة ثةسةندكرنَى، ئةر  و دةسةاَلتَيت واناذى د ديظ ثةيِرةوَى ناوخؤ كو 
ئةجنومةنى وةزيران بؤ ئةم دةينَييَت دَيت بَينة دةست نيشان كرنَي، سةبارةت بة ماددة ثَينجيَي بِرطة ئَيكَى 

ابَي] كو ثةرلةمانة لظَيرَي بةرائةتة خؤى دياري بكات، دظَي] ذ بري نةكات ( ِرؤذة هةر زَيدةنة، ن90ئةو )
( ِرؤذ بكاتة 3( ِرؤذ ئان )40( ِرؤذ، يان )90دوو وةزي ة بَي]، ئَيكَى تةشريعة، يةكادى رةدابةية نة  )

خؤ ثَي ديار  دةيدة  و  بَيتة سةر ملَي دةسةاَلتا جَيبةجَي كرنَي ثَي مولجةم بكاتن، بؤ هةندَي بةرائةتة
كرن، بَيذَي] ئيلتيجامي دوماهى هات دةمَي دا دةست ثَي بكات، نةخَير هةر ثَيتظى ناكاتن ية  ِرؤذى 
هةبَيـ] لة ِرؤذا ظى دانونَي دةسةاَلتا جَيبةجَي كرنَى مولجةمة ، دظَي] ئةطةر وان ئيلتيجاما خؤ بةجَي 

ةت ئةوى سيغةتة كؤ بؤ سوَيند داهاتَي ، ئةسَلةن ئةو نةهَينا، ثةرلةمان موتابةعة ظَي ضةندَي بكات، سةبار
سيغةتة بة هي  شَيوةية  ناطوجنَى لةطةَل وان ئةر  و مةهامةت كو ئةظ دةستة هةية ب ستويَى ظة 
بطرَي]، ضونكة ِراستة ئةو كةسة دظيت ثؤستةى وةرطرتن ثلة وةزيرة، بةس سي ةتَى وى نة سي ةتَيكى 

كى ميهنيية، ذ بةر هةندَى ذ دطةل وى كا  حتسني داِرَيشتى، سةبارةت بة خااَل سياسيية، بةَلكو ثرت سي ةتَي
ئاخريَي و خااَل ضوارَيية، ئةز باو دةزامن كو ئةظ خااَلها هةر ئةسَلةن زَيدةية، بةهي  شَيوةية  ثَيتظى 

داهاتة خؤ خِر ناكاتن كو ئةم برني خةبريَيكَى ذ دةرظة بَينني بؤ هةندَي كو نيشان مة بدة، كة ضةوا ئةم 
ظة بكةين، ضونكة ئةر  و دةسةاَلتَيت ئةظى دةستة هةية دةست نيشان كرن مةحدودن، دطةل هةندَي دا 
ئةطةر ماذى دامةزراندن بةهي  شَيوةية  بؤ كةسَيكى بيانى نايَي]، ضونكة تةزراوب دروست دةكات دطةل 

ذي الزم عريادي بيت يان متجنس بي]، زؤر ( دبَي1( فةدةرة )7ماددة )ي دانونَي  خدمة مةدةنيية، بةتايبةت
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج د. جوان، فةرموو.
 
 
 
 

 بةِرَيج د. جوان إمساعيل عجيج:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

 بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان.
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( ِرؤذ 90ةِرَيج كا  عمر عينايةمت، لةطةَل خوشكة شكريةم كة )( لةطةَل ب1( بِرطةي )5بة نيسبةت ماددةي )
( ِرؤذ، بة نيسبةت سوَيندةكةي دووبارة ناكةمةوة، سوَيندةكة بةِراسيت طشيت ية، دةبَي 49زؤرة، بكرَيتة )

تايبةت بَي بة طوَيرةي تةبيعةتي ياساكة بَي، خصوصييةتي بدرَييَت، بة نيسبةت بِرطةي سَييةم، كة باسي 
ي دامةزراندن دةكات، لَيرةدا من سوثاسي ليذنةي دارايي دةكةم، سوثاسي ليذنةي ثيشةسازي و ليذنةي شروت

( دةخوَينيتةوة، 5ياسايي دةكةم، بةِراسيت ماندووبوونيان ديارة لةو ياسايةي كة بِرطةي سَييةم لة ماددةي )
( دوو الي طرتؤتةوة، job descriptionديارة ئةركيان ضةند بةجَيهَيناوة، وةس ي وةزائيحم دةكةن، كة )

اليةني وةزي ةي كار و مةهام و مةسئولياتي ئةو دةستةي دياري كردووة، اليةني تر باسي شةهادة و 
ئيختيصاص و لَيهاتوويي و شارةزايي ئةو كةسانةي كردووة كة لةو دةستةية ئيش دةكةن، بة م ضؤن تؤ 

نطة، لة شةهادة و ئيختيصاص كةمرت نيية، ئةويش دةبيين شةهادة و ئيختيصاص طرنطة، شتَيكي تر زؤر طر
سلوكيات و ئةخالدياتي ميهنةية، واتا ِراستة لة )شروط العمل(، وةزي ة، نووسراوة ئةو شروتانة، بة م 
تةبيعةت و خصوصيةتي ئةو ياساية دةخوازَي باسي دةستثاكي بكةين، باسي ئةمانةت بكةين، وة  ئةوةي 

ابووري لة بةشي ذمَيرياري، ئةوةي لةسةر سندووق ئيش دةكات بة عةرةبي ثَيي لة كؤلَيذي بةِرَيوةبردن و ئ
دةَلَين )أمني صندوق(، ثَيشنياري ئةوة دةكةم بؤ لَيذنةكة، ئةطةر ئةو ِرستةيةي لة ئاخري فةدةرةي سَييةم 

َيوةبةري ( ساَل بة نيسبةت جَيطري سةرؤ  و بةِر10( ساَل دةكةن بة نيسبةت سةرؤ ، )15دانَين، كة باسي )
سندووق و ئةندامةكان، ئةوةو ئيجافة بكرَي )ئةو كةسانةي كة لةم دةستة كار دةكةن بة دةستثاكي و 
ئةمانةت ناسراوبن(، لةطةَل ئةوةشم فةدةرةي ضوارةم كة باسي ِراوَيذكاري بياني دةكات، يةعين خيربةي 

موو جاميعةكان و زانكؤكاني هةرَيمي ئةجنةبي، بةداخةوة ديارة شارةزا نيية لة هةرَيمي كوردستان، لة هة
كوردستان كؤلَيذَيك هةية بة ناوي كؤلَيذي بةِرَيوةبردن و ئابووري، ئينساني تةخةصوصي زؤر هةية، 

 لةاليةني دارايي، لةاليةني كارطَيري، لةاليةني...
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دةني بن ئةنداماني ثةرلةمان، بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان، كاتَي تؤزَي دةرفةبان ثَي بدة د. جوان، با بَي 
ئةندامي ثةرلةمان دسة دةكات ثَيويست دةكات طوَي بطرين، بؤ ئةوةي بجانني ضي دةَلَي؟ بؤ ئةوةي دوايي 

 دسةكاني دووبارة نةكةينةوة.
 بةِرَيج د. جوان إمساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 
 هةر شانسي واية دكتؤر، من ئاخري كةسم، شانسةكة واية، بةِرَيجان زانكؤ هةية، زؤر ئةوةي بكةوَيتة ئةخري

زانكؤ لة هةرَيمي كوردستان هةية، كؤلَيذَيك هةية بة ناوي كؤلَيذي بةِرَيوةبردن و ئابووري، بةشةري 
وود لةوان شارةزاي كةفائةتي واي داراييمان هةية، ئابوورميان هةية، كارطَيِرميان هةية، دةتوانني س

وةرطرين، لةجياتي ئةوةي ئيعتيماد لةسةر كةفائاتي ئةجنةبي بكةين، ئيعتيمادي زؤر باو لةسةر كةفائاتي 
 ناوخؤ بكةين، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج كا  زانا عبدالرمحن، فةرموو.
 بةِرَيج زانا عبدالرمحن عبداهلل:

 ج سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَي
(، لةسةر مةرجةكاني دامةزراندن هةندَيك دسةم هةية، لةبةر ئةوةي ئةو 3ديارة من لةسةر بِرطةي )

سندوودة نوَي ية، طرنطيشة، وا باشة ئةو كةسانةي كة بةرثرسيارَيتيان ثَي دةدرَي شَيوازي 
ةوةي كة لَيرة هةية ناِرووني هةية، دامةزراندنةكةيان ِروون بَي، دةرفةتي تيا بَي بؤ خةَلكي نوَيش، ئ

( بَي، بؤ CVسةرؤكي دةستةكة تةنها نووسراوة كةسَيكي لَيهاتوو بَي، دةبَي ميكانيجمَيك دابنرَي لة ِرَيطةي )
ئةوةي فورسةت  ولهَي خةَلكي تر، يةعين ئةجنومةني وةزيران لة ناو ئةم ياساية ِروون نةكراوةتةوة، ضؤن 

ونكة ئةوةي كة من بينيم لَيرة، باس دةكات مةرجة طشتييةكاني دامةزراندني ئةو كةسة دياري دةكات؟ ض
لة وةزي ةي طشيت تيا بَي، بةاليةني كةم هةَلطري بِروانامةي زانكؤيي بَي لة بواري ثسثؤري دةستة خاوةني 

ر ضاومة، ( ساَل، يةعين ئَيستا لةبةر ضاومن كَين، دةستةكة لةبة15شارةزايي بَي، ماوةي كةمرت نةبَي لة )
كؤمةَلَي خةَلكي كة هةموو تةمةنَيكي زؤر زؤريان هةية، دانيشتوون، يةعين ئَيستا وَينةكانيش لةبةر ضاوي 

( ساَلة زؤر زؤرة ِراسيت، يةعين دةبَي فورسةت بؤ طةنج  وَلهَي، واتا ِراستة ثسثؤري و 15من دا هةية، ئةو )
بةرنامةي تواناسازميان هةية، كؤمةَلَي طةجني زؤرمان  ئةزموون طرنطة، بة م خؤ طةجني ئةو و تةو، ئَيمة

( 15( ساَل شارةزايي و )10ناردؤتة دةرةوة، ئَي ئةوانة دَينةوة، تؤ هةرضي ثؤسيت ئةم و تة هةية داتناوة )
( ساَل شارةزايي، فورسةت ناخولهَي، ئةوة ضوار ساَليش فورسةتي دةدةييَت، ضوار ساَلي 20ساَل شارةزايي، )

ي كانديد بكاتةوة بؤ سةرؤكي دةستةكة، يةعين بجانة تةمةني دةبَي بة ضةند، لةبةر ئةوة ئةو تريش خؤ
( ساَل بؤ هةردووكيان، هةم بؤ سةرؤكي دةستةكة، هةم ئةوانةي 5( ساَلة زؤر زؤرة، بةبِرواي من بكرَيتة )15)

كي ايةتة، تا ئةو  كة بؤ جَيطري سةرؤ  و بةِرَيوةبةري سندوودةكةو ثَينج ساَل شارةزاييان هةبَي
طةجنانةي كة لةم و تةو دةذين خةونيان هةبَي ِرؤذَي ببنة سةرؤكي سندووق و ببنة ئةندام لة 

 بةِرَيوةبردني ئةو و تة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج كا  ئومَيد حةمة علي، فةرموو.
 
 
 

 لي:بةِرَيج ئومَيد حةمة ع
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 
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خاَلي يةكةم ثشتيواني ِروونكردنةوةكاني د. فرسةت دةكةم، كة هةموو متمانةي ثةرلةمان وةربطرن، 
دووهةم/ هةرضةندة سوَيند مةسةلةيةكي ئةخالدي ية، بة م بة بِرواي من سوَيندةكةو بطؤِرَي 

ةمكي دةستثاكي تَيدابَي، سَيهةم/ ثشتيواني بةشَيوةية  كة لةطةَل جةوهةري كاري دةستةكة بطوجنَي، ض
كا  عمر عينايةت دةكةم لةوةي كة ِراوَيذكاران دياري بكرَين، سنوورَيكيان بؤ دابنرَي، لة ية  تا دوو، زؤر 

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، ِراي حكومةت، بةِرَيج د. ئاشيت هةورامي، فةرموو.
 ج د. ئاشيت هةورامي/ وةزيري سامانة سروشتييةكان:بةِرَي

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 
 ضةند تَيبينييةكمان هةية لةسةر ناحيةي فةني و عةمةلي، يةعين بِريار الي بةِرَيجان..

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 يان لَي بَي.تؤزَي مايكةكةت نجيك بكةيتةوة بةِرَيج د. ئاشيت، بؤ ئةوةي طوَي
 بةِرَيج د. ئاشيت هةورامي/ وةزيري سامانة سروشتييةكان:

( ِرؤذ ناكرَي، تا 30بةَلَي، ببوورة، يةكةم/ نةوةد ِرؤذ بة نةوةد ِرؤذ شتَيكي عةمةلي دانراوة، ضونكة بة )
تةوة، خةَلك بدؤزيتةوة، مودابةلةيان دةكةين، ئةوة شتَيكي عةمةلي ية، تؤ دةبَي خةَلكي شارةزا بدؤزي

(، دةتوانني 13موناسيبة بةو ئيشة يان نا، ئةوة خةتوةي يةكةم، ئةوةي دووةم/ نةوةدي دووةم لة ماددةي )
( ِرؤذ، بة م يةكةم زةرووريية، من نايبينم، حةز دةكةي بيكة 60ئةوة نةخيَت كةم بكةينةوة، بيكةين بة )

وةزيران ثَيي ناكرَي، ئيعالني دةكات خةَلك ( ِرؤذ، بة م ناحيةي عةمةلي ناِروا، كةضي ئةجنومةني 10بة )
دةدؤزَيتةوة، ط توطؤ دةكات، هةماهةنطي لةطةَل كَي دةكات؟ دةتانةوَي هةماهةنطي الببةن، اليبةن موشكيلة 
نيية، بة م ناحيةي عةمةلي، جيهةي مةعين ماليةية و نةوتة، دةضَيتةوة ئةو لوجنةية، دةضَيتةوة ئةو 

ةزاية لة ئةجنومةني وةزيران، زياتر لة هةموو ئةندامةكاني تر، ِرايسثَيرَي ليذنةية خؤي مةعنيية، شار
بةوان، بَلَي جَيبةجَيي بكةن، ئةنداممان بؤ بدؤزنةوة، ِراستة ثةسند كردنةكةي الي ئةجنومةني وةزيران 

ةسند (يةكةي ثCVدةبَي، بة م عةمةليةن كة كانديد بدؤزيتةوة و ثَيشنيار بكةيت و مودابةلةي بكةيت، )
بكةي، دةبَي ليذنةي بؤ دابنَيي، ليذنةكةو خؤي جيهةي مةعين داهاتة و ماليةية، لةطةَل دارايي، جا لةبةر 
ئةوة با وةكو خؤي مبَييَن، من لةبةر سوَينديش من لةطةَل ِراي زؤربةي ئةندامةكامن، كة ئيجافةي بؤ بكرَي، 

نةوتةكة خؤيةتي، باسي داهاتةكة دةكةين، نة  سامان، داهات، سامان خؤي وةكو ساماني سروشيت، وةكو 
ئةوة  رَيتة سةر سوَيندةكة ثَيمان باشة بؤ ئةوة، ضوار ساَل عةمةلي ترة لة هةموو دةزطاكاني جيهاني من 
ئاطام لَيية ثَينج ساَلي نيية، ضوار ساَليية، بشيَب بة ثَينج ساَل موشكيلة نيية، بة م ضوار ساَلي باشرتة، بة م 

ةستةكة با لةطةَل خولي ثةرلةمان بَي، وةكو ئةجنومةني وةزيران، وةزير دةطؤِرَي هةموو، بؤ سةرؤكي د
ناكرَي ثَينج ساَل مبَييَن، هةر ئةو بة تةنها وةزير ماوةتةوة، بة م سةرؤكي دةستةكة كة ثلةي وةزيرة، كة 
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نن، ضوار ساَل دابيلي ئةجنومةن طؤِرا، ئةويش دةطؤِرَي، بة م بادي ئةندامةكان لة شوَيين خؤيان دةمَي
تةمديد بَي، يان نا، ية  جار تةمديد بَي بةسة، باوةِر ناكةم ثَيويسيت بة زياتر بَي، ِراوَيذكاري بياني 
ثَيويستة يان ثَيويست نيية؟ بياني بَي، يان بياني نةبَي، بة م ِراوَيذكارَيك كة بتواني بة عةدد 

كاري بَينن، بؤ منوونة بةِرَيجان من لة ئةجنومةني وةزيرامن، دايبمةزرَيين، بؤ ئةوةي كة شارةزايي هةية بة
برادةرم لَيرة نيية وةزيري دارايي كة خؤي دسة بكات، داواي لَي بكة ِراثؤرتَيكت بؤ دروست بكات ضةند 
طرافَيكي تَيدا بَي، ضةند تةحليلَيكي تَيدا بَي، وةَلال بة مانطَيك دروسيت ناكات، شارةزايي نيية، هةتا لة 

ةساسي وةزارةتي دارايي دا حاسيبة نيية، هةمووي بة دةست دةكرَي، ئَي باشة تؤ ضؤن دةتواني ئةم ئ
سندوودة بةِرَيوةببةي بَي ئةوةي ئةم شارةزايي ية دروست بكةي، بةِرَيجان من ئةوةي بةباشي دةزامن خؤي 

ي بَي، جا لةبةر ئةوة من ئةميين سندوودةكة دةبَي يةكَي لةوانة بَي كة بيدؤزينةوة، ئيحتيمالة ئةجنةب
دَيمةوة سةر ئةساسةكة، ية  كةس بةرثرسة، سةرؤكةكةية دَيت سوَيند دةخوات، نة  هةر سَي كةس، نة  
هةر شةشةكة، ئةوة دروست ترة، لةبةر ئةوةي ئيحتيمال زؤرة ئَيمة ئةميين سندوودةكة دةبَي ئةو 

ةكان، با باسي وةزارةتي خؤم بكةم، ضةند شارةزايي تةواوي هةبَي، من وةكو وةزارةتي سامانة سروشتيي
( 50ِراوَيذكاري دةرةوةم هَيناوة، زؤر ئيعتيماديان لةسةر دةكةم، ئيشم بؤ دةكةن، وةَلال، وةبيال، وةتة  )

كةسم بؤ بَينة لة جيؤلؤجييةكان ناتوانَي خةريتةيةكم بؤ بكات هَيشتا، ئَي باشة ئةوة تؤ ئيشَيكي 
نَي ِرؤذانة ِراثؤرت دةربكات، دةبَي تةحليل بكات، دةبَي بتوانَي كؤمثيوتةر بةكار عةمةليت داناوة، دةبَي بتوا

بهَييَن، ناتوانني خةَلك تةعني بكةين لةبةر ئةوان، بؤ ئةوةمان نةكردووة، ئةطةر وابَي با هةر لة شوَيين 
بة م عةمةلي تر بَي، خؤي مبَييَن، خؤ من باشرت دةتوامن ِراثؤرتت بؤ بكةم، تؤ دةتةوَي سةربةخؤيي هةبَي، 

ئيشةكةي خَيراتر بِروات، ئيشةكةي شةفاف بَي، ئيشةكةي بة توانا بيكات، تةحليل بكات، بؤ ئةوةي تَيي 
بطةين هةموومان، جا لةبةر ئةوة ثَيشنياري ئَيمة واية هةر ية  كةس بَي بؤ ثةرلةمان، لةبةر ئةو سةبةبة 

يحتيمالة يةكَيكي شارةزا بَي لة دةرةوة بيدؤزينةوة، بِروا مةجال بدةين كة ِرةئيسي سندوودةكة لةوانةية، ئ
ناكةم من كةس ناناسم، لةوانةية بةِرَيجتان زؤر خةَلك بناسن بتوانَي ئةو ئيشة بكات، ئةطةر هةبواية من 
تةعينم دةكرد الي من، خةَلكي وام ثَيويستة بؤ موحاسةبة، نيية، لة دةرةوة هَيناومة، جا بةِرَيجان ئةوة 

و موختةسةر ئَيمة ميللةتي كورد مةئساتي زؤرمان ديوة، هَيشتا مةجالَيكي زؤرمان ماوة كة بطةينة كورت 
ئةوة بتوانني بةشَي لةو ئيشانةي خؤمان، خؤمان بة دةسيت خؤمان بيكةين، لةبةر ئةوة هيوادارم كة بة 

بِروا، ئيشةكة بِروات،  خراا وةري نةطرن، من حةز دةكةم كة بجانن ئةوة عةمةلي دانراوة ئةم ياسايةي كة
شتَيكي فةنين دروست بيَب، بتوانني بة شةفافيةت خَيرا مةعلوماتةكة بة ثةلة وةربطرين، كة بتوانني 
تةحليلي بكةين، جا لةبةر ئةو سةبةبانةية من لةطةَل ئةوةم كة ية  بَي بؤ سوَيند خواردن، ية  شيت 

دةكةية كة ئَيمة ناردوومانة، بة تةئكيد تريش خةلةل هةية لة هينةكة، لةوانةية لة صياغةي عةد
مةبةسيت ئَيمة نةبووة كة وةزيري سامانة سروشتييةكان يان وةزيري دارايي نوَينةري خؤي بكات بة 
ئةندام، نا، ئةو ثَيشنياري دةكات، دةبَي دةنطي بؤ بدرَي لة ئةجنومةني وةزيران، مةبةست ئةوة نيية ئاشيت 
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ةياني بَلَي فآلنة مودير عامم دةنَيرم، ئةندامة، دةبَي هةموو كةسَيك بَيدةني هةورامي، يان وةكو كا ِرَيباز ب
بَي، نة كةس بَلَي ِرةئيم هةية لةسةري، نا، بة عةكسةوة، دةبَي حاَلي، حاَلي بادي بَي، دةبَي ئةجنومةني 

لةبةر ئةوة من هةرَيمي مودابةلةي بكات، ئةجنومةني وةزيران بَلَي ئةوة هينةكةي باشة يان باو نيية، جا 
حةز دةكةم ئةوةو ضارةسةر بكرَي، هةموو ئةندامةكان بةيةكةوة ئةجنومةني وةزيران ثةسنديان بكات، 

 زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، خاتوو منرية موالحةزةيةكت هةبوو؟ نودتةي نيجاميت هةية؟ فةرموو.
 علي:عثما   بةِرَيج منرية

 ةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. ب
بةِراسيت ئَيمة لـة دسـةكاني بـةِرَيج ئاشـيت هةورامييـةوة خةريكـة بـَي هيـوا دةبـني لـة طـةجني و تةكـةمان،             
يةعين طةجني ئَيمة طةيشتبَيتةئاستَيك نـةتوانَي كؤمثيوتـةر بـةكار بـَييَن، ئـةي بـؤ زانكؤكـان داناخـةن؟ بـؤ          

 دةرار نةدةين زانكؤكان دا ةين؟
 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج 

ــة          ــَي، ليذن ــؤي دةَل ــي خ ــةويش ِرةئ ــووة، ئ ــت وت ــي خؤت ــردووة و ِرةئ ــت ك ــةي خؤت ــنرية، دس ــاتوو م ــة خ باش
 ثةيوةنديدارةكان دسةتان هةية؟  

 بةِرَيج د. ظا  فريد إبراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

َيجان ئةنـداماني ثةرلـةمان، ليذنـةكان ِرَيككـةوتووين كـة      ثَيشنيارةكان زؤر بوون، لةسةر ِرا و ثَيشـنياري بـةرِ  
بةو شـَيوةيةي ئَيسـتا دامـان ِرشـتووة بيدةينـة دةنطـدان، بـة م ئةطـةر بـةِرَيجتان دةدةيـةكي ترمـان بـدةنَي،             

 مةمنون دةبني بؤ ئةو بابةتة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .باشة سوثاس، بةِرَيج د. زؤزان، فةرموو
 بةِرَيج د. زؤزان صادق سعيد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 
نة نودتةت نيجامي، بةس وةكو ِرةخنةيةكة، موالحةزةيةكة وةكي دطةل منرية خانَي، ئةطةر ظي شَيوة بي] 
مة هةندة ثسثؤر و تايبةبةند و دكتؤر و ثرؤفيسؤر لة زانكؤيَيت هةرَيمَي هةين، هةميا موختةص نةبن و 

 ن، جةدوةلةكي بؤمة ضَيكةن بؤ شولةكي واستة يةعين زانكؤيَيت مة هةميت فاشيلن.شارةزا نةب
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة سوثاس، د. ظا ، فةرموو.
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 بةِرَيج د. ظا  فريد إبراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

ني ثةرلةمان تَيدا جَيي كراوةتةوة، دواي ئةوةي كة دةاوَينينةوة ِرا و ثَيشنياري زؤربةي ئةنداما
 ط توطؤكردن لةالي ليذنةكان.

 ماددةي ثَينجةم: 
 :يةكةم

( نةوةد رؤذ لة رَيككةوتى بةركاربوونى ئةم 90ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيم لة ماوةى ) 
ديدى لَيهاتوو بؤ هةر ية  ياسايةدا، هةماهةنطى بكات لةطةَل ئةجنومةنى هةرَيميي بؤ ثَيشكةو كردنى كان

 لةو ثؤستانةى لة بِرطةى دووةمى ماددةى ضوارةمى ئةم ياسايةدا هاتووة.
 دووةم: 

ئةنداماني دةستة لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثاو ثةسند كردنيان بة زؤرينةي ِرةهاي ئةنداماني  -1
شياوي يةكجار نوَي كردنةوةن بة ثةرلةمان بؤ ماوةية  كة زياتر نةبَيت لة ضوار ساَل دادةمةزرَين و 

هةمان ِرَيكارة باسكراوةكان، ئةوانةي ئةو وةزي انةيان ثِر كردؤتةوة ثاو تةواوبووني ماوةي دياري كراو 
ئةطةر بة ثَيي ياسا نوَي نةكرَيتةوة، ئةوا دةطةِرَيندرَينةوة سةر كارةكاني ثَيشوويان بةر لة ئةستؤ طرتين 

 ئةو وةزي انة. 

 تة لةبةردةم ثةرلةمان دا ئةم سوَيندة دةخوات:سةرؤكي دةس -2

)بة خوداى مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثارَيجطارى لة يةكَيتى طةل و سامان و خاكى كوردستانى  
 عَيراق بكةم و ثابةند مب بة ياسا(.

دامانى دةستة، مةرجة لة دامةزراندنى هةر ية  لة سةرؤ  و جَيطرةكةى و بةِرَيوةبةرى سةندووق و ئةن -3
سةربارى بوونى مةرجة طشتييةكانى دامةزراندن لة وةزي ةى طشيت دا، بةالى كةم هةَلطرى بِروانامةى 
زانكؤيي بةرايي بَيت لة بوارى ثسثؤِرى دةستةو خاوةن شارةزايي بَيت لة بوارى ثسثؤِرى دةستة بؤ ماوةية  

ت ساَل بةنيسبةت جَيطرى سةرؤ  و ( حةو7( دة ساَل بةنيسبةت سةرؤ  و )10كةمرت نةبَيت لة )
 بةِرَيوةبةرى سةندووق و ئةندامةكان.

سةربارى بوونى مةرجة طشتيةكانى دامةزراندن لة وةزي ةى طشتى دا بةالى كةم هةَلطرى بِروانامةى 
زانكؤيى بةرايى بَى لةبوارى ثسثؤرى دةستةو خاوةن شارةزايى بَى لةبوارى ثسثؤرى دةستة بؤ ماوةية  

ساَل بة نيسبةتى سةرؤ  و حةوت ساَل بةنيسبةت جَيطرى سةرؤ  و بةِرَيوةبةرى  10َى لة كةمرت نةب
 سةندوق و ئةندامةكان.
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ئةجنومةنى وةزيران بؤى هةية كةسان لةوانةى خاوةن شارةزايي و ثسثؤِرن لةسةر ثَيشنيارى ئةجنومةنى  -4
ييةكانيان بةثَيى طرَيبةست و بةطوَيرةى هةريََميي بةسي ةتى ِراوَيذكاريي دامبةزرَينَيت و ماف و ثابةند

 ثَيِرةوى ناوخؤى دةستة كة ئةجنومةنى وةزيران ثةسةندى دةكات، ديارى بكرَين.
 حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم

 خاتوو امنة فةرموو.
 بةِرَيج امنة زكرى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ريش ثةرلةمانى وةرطري]، ماوةى طرَيدانا خؤ ل ثةرلةمانَى مة ل نودتةيةكا ياسايى ئةطةر هاتوو بة وةرط

بةرضاظ بَيتة وةرطرتن، ضار ساَل ناطوجنَيت طةل خوال ثةرلةمانَى، يةعنى فةراغا ياسايى بؤ سةرؤكَى دةستَى 
 دَى ضَى بي]، باشة ببيتة ثَينج ساَل.

 .يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج د

 كا  عادل فةرموو.
 ج عادل عجيج شكر:بةِرَي

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ِرؤذةكة وةكو خؤى ماوةتةوة، كة ِراى زؤرينةى ئةندام ثةرلةمانةكان كة ئةو ماوةية زؤرة، هةروةها لة  90

ِراى يةكةميش كة لة ماوةى ديارى كراودا بة ثَيى ياسا نوَى نةكرَيتةوة، ئةو )بةثَيى ياساية نوَى 
يةعنى ِرَيخؤشكةرة بؤ ئةوةى كة ئةو ئةندامة بةِرَيجانة بؤ ماوةى هةشت ساَلى  نةكرَيتةوة( زؤر مةتاتية،

( ساَل ماوةكةيان بؤ درَيذ بكرَيتةوة، ئةَلَى )ضوار ساَلى شياو بؤ ية  جار نوَي 16ديكةو واتة برَيتة )
ن دادةمةزرَين( ( ساَل تةبيعية، بة م دةَلَى )بةهةمان كارة باس كراوةكا8كردنةوة( يةعنى تا ئَيستا بؤ )

 ن ثِركردووةتةوة، ثاو تةواوبوونى.ئةوانةى ئةم وةزي انةيا
 .يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج د

ئةو جارةشى تازة بوويـةوة، بةهـةمان ِرَيكـارى ياسـايى، يـةعنى دةبـَى ئةجنومـةنى وةزيـران ِرازى بـَى، بَيتـة           
 ى بكات، ئينجا دةبَيتةوة، كا  عادل فةرموو.ثةرلةمانى كوردستان، ثةرلةمانى كوردستانيش ثةسةند

 بةِرَيج عادل عجيج شكر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 يةعنى هةمان ئةندام؟
 
 

 .يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج د
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بةَلَى هةمان ئةندام، ية  جار دةتوانَى تازة ببَيتةوة، بة م بةهةمان ِرَيكارةكان، واتة دةبَى ئةجنومةنى 
 ةزيران ِرازى بَى و ثةرلةمانيش ِرازى بَى، كا  عادل فةرموو.و

 بةِرَيج عادل عجيج شكر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةمة بؤ هةشت ساَلةكة بةِرَيجم، بة م لَيرة دةَلَى ثاو تةواو بوونى ماوةى ديارى كراوةكة، ئةطةر بة ثَيى 
 ارى ثَيشووى.ياسا نوَى نةكرَيتةوة ئةوا دةطةِرَيندرَيتةوة سةر ك

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان.

 يةعنى ضوار ساَلةكة ئةطةر تازة نةبوويةوة دةِرواتةوة سةر ئيشةكةى خؤى، كا  عادل فةرموو.

 بةِرَيج عادل عجيج شكر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مـاو ئـةوة هةيـة دواى هةشـت     وشةى )ئةطةر بة ثَيى ياسا نـوَى نةكرَيتـةوة( كـةمَيك مةتاتيـة، يـةعنى ئيحت     
 ساَلةكة بؤ ضوار ساَلى تر ديسان بؤيان تازة بكرَيتةوة.

 مان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلة

 باشة ئَيستا ليذنةى ياسايى ِروونكردنةوةت دةدةنَى، خاتوو شكرية فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيج شكرية امساعيل 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ارةكانى ئَيمة ِرةضاو نةكراوة، ئَيمة كؤمةَلَيك ثةرلةمانتار ئةوةمان ثَيشنيار كرد كة ماوةى زؤربةى ثَيشني
( هيريان وةر نةطرياوة، سةبارةت بة سوَيندةكة، 50( يان )45( يان )60( ِرؤذ طةلَيك زؤرة، بكرَى بة )90)

شنيارمان كرد ئةوانةى كة ئَيمة ئةوةى كة دكتؤرة خوَينديةوة، بةِراستى زؤرَيك لةو سوَيندانةى كة ئَيمة ثَي
وبان بةم شَيوازة نيية، بؤية ئةو سوَيندةى كة جةنابيان خوَينديةوة لةطةَل ناوةِرؤكةكةى لةطةَل ئةم 
كاروثيشةية ناطوجنَى، سةبارةت بة مةسةلةى ِراوَيذكار كة زؤرَيك لة ئةندام ثةرلةمانان ثَيشنياريان كرد كة 

ة، هَينانى ِراوَيذكارَيكى بيانى بة مووضةيةكى يةكجار زؤر لةطةَل ئَيستاى ئةمة بةِراستى ئةو ِراوَيذكار
 هةرَيمى كوردستان ناطوجنَى ئةطةر زؤر زةرور بوو ئينجا بة عةدد بَى، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان.

 بيانيةكة البراوة ثَيم وابَى، خاتو منرية فةرموو.

 :علىعثمان بةِرَيج منرية 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 داوا لة بةِرَيج ليذنةى ياسايى دةكةم جارَيكى تر خاَلى كؤتاييمان بؤ  وَيننةوة بَى زةمحةت.
 
 .يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج د
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 باشة دوايى هةمووى دةاوَيننةوة، كا  عمر فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

( رؤذةكة كةم بكرَيتةوة، دةسكارى نةكراوة، ثشتطريى دسةى كا  عادل 90فيعلةن ئَيمة داوامان كردووة )
دةكةم كة داوا دةكات بة ثَيى ياسا نوَى بكرَيتةوة، ئةوة تةحسيَل حاسَلة، ئةوة ئةطةر بيانةوَى بؤيان نوَى 

( ساَل، بة م ئَيستا ئةوة مةتاتية 12ببَيت بة )( ساَلةكة 8بكرَيتةوة، ئةو كاتة ياسايةكة هةموار دةكةن و با )
و ثَيويستة ئةو وشةية البرَى، لةسةر سوَيندةكة وشةى دةستثاكيمان داوا كرد دةستثاكيةكةيان ِرةضاو 
نةكردووة، بةِرَيجان ئةندامانى ليذنةى ياسايى و سةرؤكى ليذنةى ياسايى لة ِراوَيذكارةكانيش دا ئَيمة 

شَيوةى كاتى و ذمارةى ِراوَيذكارةكانيش ديارى بكرَى، ناكرَى مةفتوح بَى بؤ داوامان كرد بكرَى بة 
ِراوَيذكارَيك، لةوانةية سةد ِراوَيذكار دامبةزرَينَى، يةعنى ئَيمة منوونةمان هَينايةوة لة ية  دائرية لة 

اوَيذكارى ثَيويستة ( ِراوَيذكار دامةزراوة، يةعنى ئةمة با ذمارةكةى تةحديد بكرَى، ضةند ِر22كوردستان دا )
ئَيستا ثَيمان بَلَين، يةكة؟ دووة؟ دةية؟ بيستة؟ با لَيرة ئَيستا تةحديد بكرَى، ضةند ِراوَيذكاريان دةوَى؟ 

 سوثاس.
 .يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج د

 خاتوو زؤزان فةرموو.

 بةِرَيج د.زؤزان صادق سعيد:
 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

م ثةرلةمانا ثَيشنيار كر كو كانديدى لَيهاتوو ببيتة كانديدَى ثسثؤر يان كانديدَى ثسثؤر و مة سَى ئةندا
لَيهاتوو، ضونكة لظَيرَى ديت هةظ دذية  هةبي] دطةل ماددا بةرى، كو يا طؤتى ثسثؤرةكى دارايى، 

ى هةظ دذى وةية ئةوة ثسثؤرةكى ئابوورى، يةعنى لظَيرَى ئةو ثةيظا لَيهاتوو لظَيرَى دَي] موتةمةكني، يةعن
كو موختةس بى ل ماددا دى تردا، ظة دظيت ئان ثسثؤرة  كانديدةكى ثسثؤر و لَيهاتوو بي] يان 

 كانديدةكى ثسثؤر، سوثاس.
 .يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج د

ن بوو، ئةو سَى تكاية ليذنةكانى ثةرلةمان، تةبعةن ئةو سياغةيةى خوَينرايةوة، ِرَيككةوتنى هةموو ليذنةكا
ليذنةيةى كة لةسةر مةنةسةكةن، ئةو سياغةى كة خوَينديانةوة، بؤية ئَيستا ِروونكردنةوة بدةن لةسةر 
ئةو سياغةيةى كة خوَينديانةوة و تَيبينى ئةندامانى ثةرلةمانيش ِرةضاو بكةن و وة مى تَيبينيةكان 

 بدةنةوة، كا  طؤران فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيج طؤران ئازاد حةمة:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هةموو ِرةئيةكى ئةندامى ثةرلةمان جَيى ئيعتبارة و ئَيوة دةتوانن بة دةنطدان يةكاليى بكةنةوة، بة م كة 
ئَيمة لةدواى موشاوةرةيةكى زؤر، يةعنى ِرةئيةكانى ئَيوةمان لةبةردةستة، مونادةشةى دةكةين لةطةَل 

َيكى دةدةينةوة و دوا سياغةيةى نيهائى وةردةطرين، بةو حكومةت و لةطةَل خؤمان لةِرووى مةنتهي ل
مةعناية نيية ِرةئى ئَيوةمان لةبري ضووبَى، لةبةدةل ئةوة ئةطةر ئةوكاتة هةموو ِرةئية  كة دسةى لةسةر 
كرا دةاةينة دةنطةوة ئةوة شتَيكى ديكةية، لةبةرئةوة زؤرجار ئةوة دووبارة دةكرَيتةوة و ئةندامان دةَلَين 

( ِرؤذةكة يةكةم شت ئةم مةوزوعة رةبتى بة حكومةتةوةية، 90ةئيةى ئَيمة وةرنةطريا، لةسةر )ئةو ِر
( ِرؤذة ئةوة ية ، دوو/ ئَيمة كؤمسيؤنى هةَلبذاردمنان 90حكومةت جيهةى مةعنية، دةَلَى من ثَيويستم بة )

ةلةى ئيختساسى و ثسثؤرى ( ِرؤذمان دانا ئاخر ِرؤذ ثَي ِراطةيشتني، كة مةس90لة ثةرلةمان دروست كرد، )
نةبوو دةزانن ضؤمنان دانا، ئاخر ِرؤذ بؤ سبةينَى مودةكة سهوتى دةكرد، ئةمة شتَيكى ثسثؤرى و 

( ِرؤذة ئةمة بؤ يةكة ارة طرنطة ئةم كارة، هةتا دروست 90ئيختساسية، سَييةم/ ئةم و تة لةسةر ئةم )
ذة شتةكة كؤتايى ثَى دَيت، بؤية يةعنى وة  ِرةئى ( ِرؤ90دةبَى، دواتر دةكةوَيتة سةر سكةى خؤى و ئةم )

(ى 90ليذنة لةطةَل حكومةت مادام ئةوان خؤيان وايان ثَى باشة و تةجروبةمشان نةبووة، كَيشة نيية، )
دووةميش ليذنةى با بَلَيني سامانة سروشتييةكان  و ئَيمةو ِرةئيمان واية، ئةطةر وابوو لةوَى دةتوانرَى، 

( ِرؤذ ئةو ِرةئيةى كا  عمر وكا  عادل باسيان كرد، مةنتهةكةى يةعنى 60َى بة )دابيلى ئةوةية بكر
داِرشتنةوةى نةسةكةى ئةوهاية كة ئةو كةسة ضوار ساَلة و ضوار ساَلى ديكةى بؤ نوَى دةكرَيتةوة، بة م كة 

َلَيني ثاو دةاوَينيةوة، لةوانةية هةندَى كةس تةفسريى دى تآ بطات، بؤية ئةوةمان دةسكارى كرد كة ب
تةواو بوونى ماوةى ديارى كراو ئةوة الدةدةين هةر دةَلَيني ئةو كاتة با بَلَيني بة ثَيى ياسا كة بؤى نوَى 
دةكرَيتةوة الدةبةين، ثاو تةواو بوونى كارةكةى دةطةِرَيتةوة سةر وةزي ةكةى خؤى، ئةو ِرةئيةمشان 

 وةرطرتووة سوثاس.
 لةمان:.يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةربةِرَيج د

 بةِرَيج د.ظا  فةرموو.

 بةِرَيج د.ظا  فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةوةى كة ثةيوةست بوو بة بابةتى سوَيند خواردنةكة  كة موستةَلةحى دةستثاكى بؤ زياد بكرَى، من 
دنى هةرية  لة ئةندامان دَلنيا دةكةمةوة لةوةى كاتَى كة لةبِرطةى سَييةم دةَلَيني مةرجة لة دامةزران

ئةندامان، بوونى مةرجة طشتيةكانى دامةزراندن لة وةزي ةى طشتى دا، هي  كةسَيك لة وةزي ةى طشتى دا 
دانامةزرَيت ئةطةر هاتوو ئيدانة كرابَى بة تاوانى جوحنة ياخود جيناية، كة دةست ثيسى و تاوانةكانى 

جة طشتيةكان بة ثَيى وةزي ةى طشتى ئةو جوحنة و جيناية دةضنة ناو ئةو بابة، واتة كة دةَلَيني مةر
كةسةى كة تاوانبار بَى بة يةكَيك لةو تاوانانة خؤى دانامةزرَى، بؤية دةستثاكى ئةو كةسة تةحسيَل حاسَلة 
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بة ثَيى ياسا، ئةوة سةبارةت بةو بابةتة، بابةتى دووةم كة باسكرا ِراوَيذكارةكان بة سي ةتى كاتى بن، ئَيمة 
ا دةَلَيني بةثَيى طرَيبةست، كة دةَلَيني طرَيبةست، يةعنى عةدد، عةدد خؤى خؤمان لة ياسايةكةد

 دامةزراندن نيية و عةدد خؤى موةدةتة لَيرة، لةِرووى ياساييةوة عةدد موةدةتة.
 .يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج د

 با تةواو بَى كا  سؤران، نودتةى نيجامى؟ فةرموو.

 :بةِرَيج سؤران عمر سعيد

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ديسان لة سوَيندةكة كة بةِرَيج د.اشتى تةئكيدى كردةوة دةزية سامان نيية، داهاتة، با وشةى سامان بكرَى 

 بة داهات، دةبوو ِرةضاوبكرَى.
 .يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج د

 بةِرَيج د.ظا  فةرموو.

 بةِرَيج د.ظا  فريد ابراهيم:

 سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج 
داهات بة موستةَلةحى عةرةبيةكةى بة ماناى ئريادات دَيت، ئَيمة ديراسةى هةندَيك لة ياساكامنان كرد 
كةسوَيندى تَيداية نازامن موستةَلةحى ئريادات هي  سوَيندى ثَى نةخوراوة، دائيمةن سامان هاتووة، )ثروات( 

مان دةمَينَيتةوة، بيكةن بة داهات، ثهرةواتى ماو هةية، هاتووة، بة م ِرةئى نيهائى بؤ ئةندامانى ثةرلة
 بة م بة سامان هاتووة، بة م داهات.

 كى ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/سةرؤ

 كا  عمر فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
حاسَلة، خؤ دَلسؤزيش تةحسيَل حاسَلة بؤ بةِرَيج سةرؤكى ليذنةى ياسايى فةرمووى كة دةستثاكى تةحسيَل 

هاتووة دَلسؤزى، يةعنى دةستثاكى بؤ نةبَى، ض زةرةرَيك دةدا لةو سوَيندة، ئةوةية يةكةم، دووةم ذمارةى 
 ِراوَيذكارةكان با بوترَى، يةعنى ناتوانى مةفتوح بَى لةوانةية سةد ِراوَيذكار دامةزرَينَى.

 .ةرلةمانبةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ث

 باشة سوثاس، كا  خلحم فةرموو.
 
 
 
 

 بةِرَيج خلحم امحد معروف:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
من تةئكيد لةو دسةيةى ئةخريى كا  عمر دةكةم، سةبارةت بة تةحديد كردنى ِراوَيذكارةكان دوو، سَى جار 

 ثَيشنيارى كرد ليذنةى ياسايى باسيان نةكرد، عةدةدى ِراوَيذكارةكان.
 .يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:ج دبةِرَي

 ِراى ليذنة ثةيوةندارةكان ضيية لةسةر ذمارةى ِراوَيذكارةكان؟ بةِرَيج د.ظا  فةرموو.

 بةِرَيج د.ظا  فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
تى بـة ضـةند   ئةوة جيهةتَيكى  تةن يجية و حكومةت كاتَيك كة دةستةكة دادةمةزرَينَى ئـةو دةزانـَى ثَيويسـ   

ِراوَيذكارة، ضؤن ئةتؤ بؤى تةحديدى عةدةدى ِراوَيذكار دةكةى ثَيش دامةزراندنى دةسـتةكة، ئـةوة  كارَيكـة    
 ثةيوةنيدارة بة خؤيانةوة، بة م ِرةئيش بؤ ئةندامانى ثةرلةمانة.

 .يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج د

 ى كردبَى؟ هي  ياساية  هةية؟ بةَلَى د.عجت فةرموو.هي  ياساية  هةية كة ذمارةى ِراوَيذكارى ديار

 بةِرَيج د.عجت صابر امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لةثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان نةهاتووة، سةرؤكايةتى ثةرلةمان ضـةندى ِراوَيـذكارى هـةبَى، لـة ئةجنومـةنى      

كارى هـةبَى، لةطـةَل ئةوةشـدا لةثـةيِرةوى     وةزيران نةهاتووة، سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ضةند ِراوَيذ
ناوخؤى ئةم موئةسةسةية دةتوانن ديارى بكةن، بة ثَيـى ثَيويسـت ِراوَيـذكار دادةمـةزرَينرَى، لةبةرئـةوة بـة       

 ِرةئى ئَيمة لة ثةرلةمان زةمحةتة تؤ ديارى بكةى ذمارةى ِراوَيذكار.
 .يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج د

 فةرموو. باشة كا  عادل

 بةِرَيج عادل عجيج شكر:

 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
كارى ئةم دةسـتةية و ئـةم سـةندودة تـةنها  ثـارة كؤكردنةوةيـة، خـؤ كـارَيكى تـر ناكـات، تـا نـةزانَى ضـةند              
ِراوَيذكارى ثَيويستة يةعنى بةِراستى، كارى ئةم سةندودة تةنها ثارة كؤكردنةوةي داهاتى نةوت و طازى ئةم 

، يةعنى ئيشةكةيان مةحدودة ثارةى ئةم نةوت و طازة دةضَيتة ئةم سةندودةوة، يةعنى دةبَى مادام و تةية
 مةحدودة ئيشةكة كةواتة دةبَى ِراوَيذكارةكانيش مةحدود بن، زؤر سوثاس.

 .يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج د

 كا  د.عجت فةرموو.
 
 

 بةِرَيج د.عجت صابر:
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 لةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثةر
ئيماراتى ئةبوزةبى داهاتى هةموو نةوتةكةى ئةجنةبية  كؤى دةكاتةوة و بةدوايدا دةطةِرَى و عةدد دةكات 
هةتا كؤتايى، لةبةرئـةوة بـا بـةهني وةرى نـةطرين، مـن بـة خراثـى نـابينم بةِراسـتى بةشـَيكى سـةركةوتنى            

وة، لةبةرئـةوة بـا لَيـى نةترسـني، بـة م      ئيماراتةكانى دوبةى و ئةبو زةبى و ئةوانة عـةدَلى نَيودةوَلـةتى بـو   
 منيش لةطةَليم زؤر نةبَى و ثارةيةكى زؤريشيان نةدرَيتَى بة ثَيى تواناكانى خؤيان، سوثاس.

 .يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج د

 د.سراج نودتةى نيجامى؟ فةرموو.

 بةِرَيج د.سراج شَيخ امحد:

 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ن وا تةسةور دةكةم بة ثَيى ياساكانيان لة سَى يان تا ضوار ِراوَيذكار زياتر نـاكرَى، دةكـرَى جـةمع    وةزارةتةكا

و تةوفيهَيك بكرَى، ئةوةو دةستةية و وةكو وةزارةت حسابى بؤ بكـرَى، لـة ضـوار تـَى نةثـةِرَيت و تةسـةور       
 سوثاس.دةكةم ئةوانيش هةر ثَيويستيان بة ضوار ِراوَيذكار هةبَى، زياتر نابَى، 

 
 .يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج د

تكاية ئةم جارةو بيخوَيننةوة، بؤ ئةوةى ئةندامانى ثةرلةمان بجانن دةني لةسةر ضى دةدةن، بةِرَيج د.ظا  
 فةرموو.

 بةِرَيج د.ظا  فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددةى ثَينجةم: 

 :يةكةم

( نةوةد ِرؤذ لة ِرَيكةوتى بةركاربوونى ئةم 90مةنى وةزيرانى هةرَيم، لة ماوةى )ثَيويستة لةسةر ئةجنو 
ياسايةدا، هةماهةنطى بكات لةطةَل ئةجنومةنى هةرَيميي بؤ ثَيشكةشكردنى كانديدي لَيهاتوو بؤ هةر ية  

 لةو ثؤستانةى كة لة بِرطةى دووةمى ماددةى ضوارةمى ئةم ياسايةدا هاتووة.

 :دووةم

نى دةستة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثاو ثةسةند كردنيان بةزؤرينةى ِرةهاى ئةندامانى ئةنداما-1
ثةرلةمان بؤ ماوةية  كة زياتر نةبَى لة ضوار ساَل دادةمةزرَين و شياون بؤ ية  جار نوَى كردنةوة بة 

ونى ماوةى ديارى كراو هةمان ِرَيكارة باسكراوةكان، ئةوانةى ئةو وةزي انةيان ثِركردووةتةوة ثاو تةواوبو
 دةطةِرَيندرَينةوة  سةر كارةكانى ثَيشوويان بةر لة ئةستؤ طرتنى ئةم وةزي انة.
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 سةرؤكى دةستة لةبةردةم ثةرلةماندا ئةم سوَيندة دةخوات: -2

بة خوداى مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثارَيجطارى لة يةكَيتى طـةل و سـامان و خـاكى كوردسـتانى     
 ةم و ثابةند مب بة ياسا.عَيراق بك

 :سَييةم

مةرجة لة دامةزراندنى هةر ية  لة سةرؤ  و جَيطرةكةى و بةِرَيوةبةرى سةندوق و ئةندامانى دةستة،  
جطة لة نوَينةرانى هةردوو دةستة، وةزارةتى سامانة سروشتييةكان و وةزارةتى دارايى و ئابوورى سةربارى 

وةزي ةى طشتى دا بةالى كةم هةَلطرى بِروانامةى زانكؤيى بَي و بوونى مةرجة طشتيةكانى دامةزراندن لة 
بةرايى بَى لةبوارى ثسثؤرى دةستة و خاوةن شارةزابَي لةبوارى ثسثؤرى دةستة بؤ ماوةية  كةمرت نةبَى لة 
دة ساَل بة نيسبةت سةرؤ  و حةوت ساَل بة نيسبةت جَيطرى سةرؤ  و بةِرَيوةبةرى سةندوق و 

 ئةندامةكان.

 : مضوارة

 .ئةجنومةنى وةزيران بؤى هةية 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .بةِرَيج د.ظا  فةرموو
 بةرَيج د. ظاال فريد ابراهيم:

 .بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
ئةجنومةني وةزيران بؤي هةية كةسانَيك لةوانةي خاوةن شارةزايي و ثسثؤرين لةسةر ثَيشنياري  -4

يي بة سي ةتي راوَيذكاري دامبةزرَينَيت و ماف وثاثةنديةكانيان بة ثَيي طرَيبةست و بة ئةجنومةني هةرَيم
 طوَيرةي ثةيِرةوي ناوخؤي دةستة كة ئةجنومةني وةزيران ثةسةندي دةكات، دياري دةكرَين.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ي طرَيبةست و بة طوَيرةي ثةيرةوي ناوخؤ دةستة دياري ئالَيرة بؤ ناَلَيني ماف و ثابةندي و ذمارةية بة ثَي

دةكرَي ئةوةي تريش كَيشةي ذمارة حةل دةكات، دةستةكة خؤي ئةجنومةني وةزيران رَيي بؤ دائةنَي، 
 ذمارةيان دةست نيشان دةكرَي، كا  عادل بيخوَينةرةوة تكاية د. ظاال دةدةية .

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ا  عادل فةرموو.ك

 بةرَيج عادل عجيج شكر:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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( يان 60( رؤذة زؤرة، كةم بكرَيتةوة، بكرَيتة اليةني كةم )90زؤرينةي ئةنداماني ثةرلةمان ثَييان باشة ئةو )
ةرلةمان ( رؤذ،بةرَيج بِرياردةري، ليذنةي ياسايي ئةَلَيت حكومةت تةلةبي كردووة بؤ ئةوةندة، كةواتة  ث45)

لةسةر تةَلةبي حكومةت وةزيرةكان باني دةكاتة ثةرلةمان، يةعين ثةرلةمان ناتوانَي حكومةت ئيجبار بكا 
 كة ثَيي بَلَي ئةو ماوةية زؤرة، كةمي بكةرةوة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
ةو شَيوةية نة  ئةوةي كة حكومةت ناتوانَي ( رؤذ، ب90وةكو راي ليذنةكاني ثةرلةمانيش بةو شَيوةية كة ) 

راي خؤي بةسةر ثةرلةمانا فةرز بكا كا  عادل، ئةوان ثَيشنياريان كردووة، ئَيستا دةنطداني ثةرلةمان 
يةكاليي ئةكاتةوة، ئةطةر ثةرلةمانتاران لةطةَل ئةو دةدة نةبوون كة خوَيندرايةوة ئةو كاتة ئةبَي دةدي بة 

تة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةو دةدةية دةي ماددةي ثَيج بةو شَيوةية كة خوَيندرايةوة؟ ديل بدؤزرَيتةوةو  ِرَي
 ( كةس دذيةتي، كةواتة ثةسةند كرا، ماددةي شةشةم.7( كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي؟ )46)

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 .بةِرَيج د.ظا  فةرموو
 : بةرَيج د. ظاال فريد ابراهيم

دةستة ناوبةناو، بةالى كةم مانطى يةكجار، يان هةر جارَيك ثَيويست بكات كؤدةبَيتةوة، و  ماددةى شةشةم:  
داواى بةستنى ئةم كؤبوونةوانةو لة اليةن سةرؤكى دةستةوة ئاراسـتة دةكرَيـت و بِريارةكـان بـة زؤرينـةى      

 دوو لة سةر سَيى ئةندامةكانى دةردةكرَين.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد 

 كَي دسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية با ناوةكانيان بنوسرَي؟.
 بةرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 
عادل عجيج ،  عثما ،ئةمانة بؤ ماددةي شةشةم ط توطؤ دةكةن: د. فرسةت صؤيف، شكرية امساعيل، منرية 

 ارةمان دادر، عمر عينايةت، شرين حسين، سراج امحد، شوان شَيخ امحد، د. شوان.حاجي كاروان، د
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 كا  د. فرسةت فةرموو.
 
 
 

 بةرَيجد. فرسةت صؤيف :
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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وو نةمتواني صياغةكةي بة تةسةوري من لة رووي صياغةوة ثَيويسيت بة صياغة كردنةكةية، بةس ثةلة ب
دارَيذمةوة، ئةطةر دةرفةت بي ثاو ئةوةي كة دسةم كرد صياغةكي نوَي بؤ بةرَيجان دةنَيرم، ضونكة لة 
رووي صياغةوة ناِرَيكة، بةَلام ثرسياري من ئةوةية بؤضي دوو لةسةر سَي؟ يةعين ئةوة ض ختورةتةكي 

يةعين وا بريار موعةتةَلة، يةعين ئةسلةن ئةو  تَيداية كة لَيرة بِريار بة )دوو لةسةر سَي( دةردةضي؟
سةندوودة لةوانةية كةم بِريار دةر بكات، باسيش كرا كة ئةو سةندوودة، يةعين زياتر دةسةَلاتةكاني 
كاش ن ،لةبةر ئةوة بة تةسةوري من ئةو مةترسيةي نةوَي )دوو لةسةر سَيي( نةوَي هةر بة اليةني كةم 

 ، يةعين بةزؤرينةي رةهاي ئةنداماني بِرياردةر بكات، زؤر سوثاس.زؤر زؤريش ئةوة بَي ئةغلةبيةي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 خاتوو شكرية فةرموو.
 بةرَيج شكرية امساعيل:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ك رةكيكة، منيش هاو ِرام لةطةَل د. فرسةت ئةمة  ثَيويسيت بة صياغةية، لةبةر ئةوةي شَيوازةكةي تؤزَي

من ثَيم باشة كؤبوونةوةكة بكرَيتة كؤبوونةوةي هةفتانة، كؤبوونةوةكة هةفتانة بَي، ئةو هةموو دوورو 
 درَيذيةي بؤ دانةنرَي، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 د. شوان فةرموو.مصطفي كا  عمر 

 بةرَيج د.شوان دةَلادزةيي:
ةيةكي ئاسايي نةبَيت، كؤبوونةوةي لةناكاويش، ياخود نائاسايي لةسةر داواي هةر كؤبوونةوةكة كؤبوونةو

سةرؤكي دةستة، بةَلكو لةسةر داواي )دوو لةسةر سَيي( ئةندامان هةر كاتَيك داوايان كرد ئةو كؤبوونةوةية 
 ئةجنام بدرَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 و.خاتوو مونرية فةرمو

 :عثما بةرَيج منرية 
 .بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان

يةكةم لة رووي صياغةوة فيعلةن صياغةيةكي باو نيية ئةبَي صياغة بكرَيتةوة، دووةميشيان ئةوة بةالي 
 كةم مانطي ية  جار ثَيم واية ئةبَي، هةفتانة كؤبوونةوةي خؤي بكات، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 توو شرين فةرموو.خا

 بةرَيج شريين حسين:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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هةمان ثَيشنيارى دكتؤر فرست سةبارةت بة )دوو لة سةر سَيي( ئةندامةكان و خاَلَيكى تريش كة 
 كؤبوونةوةيةو لة اليةن سةرؤكى دةستةوة مةرج نيية لة اليةن دةستةوة بَيتةوة، سوثاس .

 ؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةر
 كا  عادل فةرموو.

 بةرَيج عادل عجيج :
 .بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلال من ثَيم واية ئةم ماددةية ماددةيةكي زيادةية دةستةية  كاري ئةوة بَي ثارةي ئةم وَلاتة، سةروةت 
ة اليةني كةم وساماني ئةم وَلاتة هةموومان دةزانني لة رَيي نةوت و طازةوةية، يةعين ضي ناوبةناو يان ب

مانطي ية  يان هةرجارَي ثَيويست بكا بة دَلنيايي بةردةوام ثَيويست دةكا، تؤ بةردةوام رؤذانة نةوتت 
دةِروا، لةبةر ئةوةي ئةم دةستةية بةردةوام كؤبوونةوة بكا، يةعين نازامن هةر ثَيم واية زيادةية بةراسيت بة 

 بِرواي من، زؤر سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق

 كا  د. سراج فةرموو.
 بةرَيج د. سراج شَيخ امحد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةو ماددةية باسي نيجامي جةلةسات ئةكا، شَيوازي طرَيداني جةلسة دةكا، بةراسيت ئةوة بة سَي دَير كؤتايي 

كا دةستة ناوبةناو، يةعين ئةو ثَي نايَي ثاشان ركاكةتي زؤري ثَيوة ديارة، مةسةلةن بيدايةت دةست ثَيدة
عيباراتانة ثَيم وابَي تؤزَيك رةكيكة، دةكرَي بنووسرَي بَلَي دةستة كؤبوونةوةي ئاسايي خؤي طرَي ئةدا 
مانطَي جارَيك، ياخود هةر كاتَي ثَيويست بكا، يةعين تؤزَيك شتةكة حةمسي ثَيوة ديار بَي، يةعين 

ئةو بابةتة رةكيكة ثَيويسيت بة صياغةكي تَيرو تةسةلرت هةية، مةتاتيةتي ثَيوة ديار بَي، يةعين تؤزَيك 
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 كا  حاجي كاروان فةرموو.

 بةرَيج كنعان جنم الدين )حاجي كاروان( :
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ؤكي دةستةو ئةنداماني دةستةوة منيش هةر مةبةستم ئةوة بوو دةستة ناوبةناو البرَي، لةاليةن سةر
 ئاراستة بكرَيت بةس ئةو ئيجافةيةم هةبوو، سوثاس.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  دارةمان فةرموو.
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 بةرَيج دارةمان دادر فتاح :
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مانطي جارَيك دةتوانرَي بة كورتي وةَلال منيش هةمان دسةم هةبوو، يةعين دةستة ناوبةناو يان بةالي كةم 
بنووسرَي ئةو دةستةية ثَيويستة مانطي جارَيك كؤبَيتةوة، لة كاتي ثَيويست كؤبوونةوةي ئاسايي خؤي 

 دةكات، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  عمر فةرموو.
 بةرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
م باشة ئاوا بنووسرَي و دةستة بةالي كةمة ثانجة رؤذ جارَيك كؤ دةبَيتةوة، يان هةر جارَيك ثَيويست من ثَي

 بوو، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ليذنةكاني ثةرلةمان راتان ضيية بؤ ئةو ط توطؤيةي كراو راي ئةنداماني ثةرلةمان؟ .
 بةِرَيج د.ظا  فةرموو.

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةرَيج
ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي ثَيمان واية تةئيدي بةرَيج كا  عادل دةكةين ئةوةي لَيرة هاتووة تةحديد بكاتن 
ضةند جار كؤ دةبَيتةوة، ئةوة ثةيوةستة بة خودي دةستةكة خؤي دةستةكة لة نيجام داخيلي خؤيدا 

بَيتةوة بة  ثَيي ثَيويست لةوانةشة ماوةية ، دةتوانَي تةحديدي بكا لةوانةية دةستة هةموو رؤذَي كؤ ب
يةعين لَيرة ئةوةي كة تةحيد كراوة ثةيوةنديدارة بة بابةتي ئةوةي كة كةي كؤ بَيتةوة؟ ئةمة ثَيمان واية 

 دةستة لة نيجام داخيلي دةتوانَي ئةمة ضارةسةر بكاتن، بؤية هةَلطرتين ئةو ماددةية بة باو دةزامن من.
 د صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حمم 

 كا  د. شَيركؤ فةرموو.
 مصطفى:بةرَيج د. شَيركؤ جودت 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
هةَلطرتين ماددةكة تةبعةن بِرطةيةكي تياية كة باس لة ئاليةتي دةركردني بِريارة كة )دوو لةسةر سَيية( 

دةردةكةن، بؤية ناكرَي ماددةكة، تةبعةن كة ئةمة بؤية دانراوة بؤ ئةوةي زؤرينةي دةستةكة زياتر بِريار 
د. عجتيش هةمان رةئي هةبوو، ثَيي راطةياندم تةنها ئةوة مبَينَيتةوة كة دوو لةسةر سَي بريارةكان بة دوو 
لةسةر سَي بدرَي، ئةكرَي هي كؤبوونةوةكان ئةوانة البرِبَي، بةَلام بِريارةكان بة )دوو لةسةر سَي( بَي باشرتة، 

 سوثاس. 
 ج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي
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نيسامبان هةية؟ نيسامبان نيية بؤ دةنطدان تكاية ئةنداماني ثةرلةمان باني بكةن بؤ هؤَلي ثةرلةمان بؤ 
دةنطدان، بةرَيجان ضةند ثَيشنيارَيك هةبوو تكاية دانيشن ئَيستا نيساب هةية ئَيستا ليذنةي ياسايي و ليذنة 

ليذنةي دارايي و سامانة سروشتييةكان صياغةي ماددةكة ئةكةن ئةاوَيننةوة بؤ ثةيوةنديدارةكاني تري 
 ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة، ئةنداماني ثةرلةمان تكاية لة جَيي خؤتان دانيشن، فةرموون بيخوَيننةوة.

 بةِرَيج د.ظا  فةرموو.
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مـادة بـووني )دوو لةسـةر سـَيي( ئةندامـةكاني دةبَيـت و       ماددةي شةشةم  بةستين كؤبوونةوةي دةستة بـة ئا 
 بريارةكاني بة زؤرينةي رةها دةردةكرَين.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كَي لةطةَليةتي ماددةكة بةو شَيوةيةي خوَيندرايةوة كؤبوونةوةي، دةستة بة )دوو لةسةر سَيي(ئةنداماني 

سَيي( ئامادة بن، جا كؤبوونةوةكاني دروست دةبَيت، بِريارةكانيشي بة  دروست دةبَيت ئةبَي )دوو لةسةر
 كا  رابوون فةرموو. زؤرينةي رةهاية، بةَلَي فةرموو خةلةل ضيية؟ باشة دةي.

 بةرَيج رابوون توفيق معروف:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان .

مةرجي دةنطدان بؤ ثةسةند دةبواية لة دةنطدانةكةدا دةدي راثؤرتةكة كة )دوو لةسةر سَيية( كردؤتة 
كردني نةتائيجي دةنطدان بكرايةتة يةكةم، يةكةم جار ئةو  وَيندرايةتةوة ، ئةطةر رةزامةندي لةسةر 

 نةبوو، ئينجا ئةنتةرناتيحم با.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

و رايةي كة سَي ليذنةكة لةسةري ئَيستا ليذنةكان رَيك كةوتن لةسةر ئةو صياغةية لةسةر راي ئةندامان، ئة
رَيك كةوتوون ئةاةينة دةنطةوة، ئةطةر دةنطي نةهَينا ئةوي تر ئةخةينة دةنطةوة، كَي لةطةَليةتي بةو 

( كةس دذيةتي، كةواتة ثةسةند كرا، 18( كةس لةطةَليةتي ، كَي دذيةتي؟ )38شَيوةية كة خوَيندرايةوة؟ )
 ن ئةنداماني ثةرلةمان بةم شَثوةية كؤبوونةوةكةمان كؤتايي ثَيهات.كؤبوونةوةكةمان كؤتايي ثَيهات بةرَيجا

 
 

 فخرالدين دادر                               جع ر ابراهيم ئَيمينكي                        د. يوسحم حممد صادق              
 سةرؤكي ثةرلةماني                      سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني     

 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان   
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 (ي4ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2015\3\25شةممة رَيكةوتي  ضوار

 بذاردنخولي ضوارةمي هةَل
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 25/3/2015دوو شةممة رَيكةوتي 

عَيراق بة  -ثةرلةماني كوردستان   25/3/2015شةممة رَيكةوتي ضوار(ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي 11كاتذمَير )  
ِرَيج جع ر ابراهيم ئَيمينكي سةرؤكايةتي يوسحم حممد صادق سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني بة

(ي خولي ضوارةمي، ساَلي 2جَيطري سةرؤ  و، بةِرَيج فخرالدين دادر سكرتَيري ثةرلةمان، دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2014)

 بةرنامةي كار:
ي 1992(ي هةمواركراوي ساَلي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة )20(ي ماددة )1بةثَيي حوكمةكاني بِرطة )

(ي خولي 2عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياري دا دانيشتين ذمارةي ) –ماني كوردستان ثةرلة
شةممة ضوار(ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي 11طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )

 دا بةم شَيوةية بَيت: 25/3/2015رَيكةوتي 
ردني ثرؤذة ياساي سندوودي داهاتةكاني نةوت و طاز لة هةرَيمي بةردةوام بوون لةسةر ط توطؤ ك-1

(ي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )75، 74، 72عَيراق، بةثَيي ماددةكاني ) –كوردستان 
 ي هةموار كراو.1992ساَلي 

( بؤ ثؤسيت وةزيري دةنطدان لةسةر متمانةدان و سوَيند خواردني ياسايي بةِرَيج )غازي سعيد سليمان-2
(ي 1ة )(م لة ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمار56هةرَيم، بةثَيي بِرطةي )ضوارةم(ي ماددةي )

 ي هةموار كراو.1992ساَلي 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دةست كردن بة بةرنامةي  داوا لة سةرؤكايةتي هةر سَي ليذنةي ثةيوةنديدار دةكةين بَينة سةر مةنصة بؤ   
كاري ئةمِرؤ، وةكو باسم كرد نودتةي نيجامي مةطرن، ضونكة ئةو رووداوة ثَيش دانيش] ئةجنامدراوة، ليذنةيةكي 
لَيكؤَلينةوة ثَيك دةهَينني، دةستةي سةرؤكايةتي بِريارماندا ليذنةيةكي لَيكؤَلينةوة ثَيك دةهَينني بؤ لَيكؤَلينةوة 

ين ئةوةي كة ثَيويستة، دانيشتنةكةمان وةكو خؤي دةِروات، بؤية ليذنةي لَيكؤَلينةوةو لة رووداوةكةو وةرطرت
 ثَيك دةهَينني هةر كةسَيك مودةسري بَيت لةوةي كة روويدا لَي ثَيرينةوةي لةطةَلدا دةكرَيت،

 تكاية دانيشن، تكاية بَي دةنطي، بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
كوردستان دةست ثَي دةكةين، خولي ضوارةمي هةَلبذاردن، ساَلي دووةم، دانيشتنةكةمان بة ناوي طةلي 

 (.25/3/2015(، ِرؤذي دانيش] )4دانيشتين ذمارة )
 -( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 20(ي ماددةي )1بةثَيي حوكمةكاني بِرطة )بةرنامةي كار: 
سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين ي هةموار كراو، دةستةي 1992(ي ساَلي 1عَيراق، ذمارة )

(ي ثَيش نيوةِرؤي ِرؤذي 11( ي خولي بةهارة لة خولي هةَلبذاردني ضوارةمي ثةرلةمان لة كاتذمَير )4ذمارة )
 ( بَيت و بةرنامةي كاري دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت:25/3/2015ضوار شةمة، ِرَيكةوتي )
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ردني ثرؤذة ياساي سندوودي داهاتةكاني نةوت و طاز لة هةرَيمي بةردةوام بوون لةسةر ط توطؤ ك-1
(ي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )75، 74، 72عَيراق، بةثَيي ماددةكاني ) –كوردستان 

 ي هةموار كراو.1992ساَلي 
( بؤ ثؤسيت وةزيري دةنطدان لةسةر متمانةدان و سوَيند خواردني ياسايي بةِرَيج )غازي سعيد سليمان-2

(ي 1(م لة ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )56هةرَيم، بةثَيي بِرطةي )ضوارةم(ي ماددةي )
 ي هةموار كراو.1992ساَلي 

داوا لة سةرؤكايةتي هةر سَي ليذنةي ثةيوةنديدار دةكةين بَينة سةر مةنصة بؤ دةست كردن بة بةرنامةي 
كرد نودتةي نيجامي مةطرن، ضونكة ئةو رووداوة ثَيش دانيش] ئةجنامدراوة، كاري ئةمِرؤ، وةكو باسم 

ليذنةيةكي لَيكؤَلينةوة ثَيك دةهَينني، دةستةي سةرؤكايةتي بِريارماندا ليذنةيةكي لَيكؤَلينةوة ثَيك 
ةِروات، دةهَينني بؤ لَيكؤَلينةوة لة رووداوةكةو وةرطرتين ئةوةي كة ثَيويستة، دانيشتنةكةمان وةكو خؤي د

بؤية ليذنةي لَيكؤَلينةوةو ثَيك دةهَينني هةر كةسَيك مودةسري بَيت لةوةي كة روويدا لَي ثَيرينةوةي 
لةطةَلدا دةكرَيت، تكاية بَي دةنطي، كا  سؤران نودتةي نيجاميت هةية؟ فةرموو، سةرؤكايةتي هةرسَي ليذنة 

 بَينة سةر مةنصة.
 بةِرَيج سؤران عمر سعيد:

 ثةرلةمان. بةِرَيج سةرؤكي
بة حجوري سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئةوةي روويدا دابيلي دةبوَل كردن نيية، تةعداية لة هةموو 
ثةرلةمانتاران و، ليذنةي لَيكؤَلينةوة ئةوة جوحنةو، بة ثَيش ضاوي هةموو ئةنداماني ثةرلةمان ثةالماري 

وور نيية لةم واَلتة هةتا بَلَي لةسةر كَي ئةندامَيكي ثةرلةمان دراوة، ئةمة دابيلي دةبوَل نيية، كةس هَيَلي س
 دسةت كردووة؟

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئَيستا ئةمة دسةية، تكاية كؤتايي ثَي بَينن بةم بابةتة، ئةم بابةتة كؤتايي ثَي بَينن، دسةي لةسةر ناكةين، 

ين خؤتان، بَي دةنطي ئةم مةوزوعة تكاية دانيشن، تكاية دانيشن لة جَيطاي خؤتان، دانيشن لة شوَي
دادةخةين، ليذنةي لَيكؤَلينةوة ثَيك دةهَينني هةر كةسَي مودةسري بَيت ليذنةي لَيكؤَلينةوة ثَيك دةهَينني 
لةسةر ئةوةي ئةندامَيكي ثةرلةمان هَيرشي كردؤتة سةر ئةندامَيكي تري ثةرلةمان بجانني رووداوةكة ضي 

بَي دةنطي، ئَيمة دةستةي سةرؤكايةتي بِريارمانداوة، دانيشة باشة، بةَلَي،  بووةو، باشة بَي دةنطي، تكاية
تكاية بَي دةنطي، ئامينة خان ضؤن ليذنةي لَيكؤَلينةوة لةسةر ضي؟ لة ناو ثةرلةمان، لةناو هؤَلي 

هات،  ثةرلةماني كوردستان شةِر روويداوة، باشة، تةواو، ئةم مةوزوعة كؤتايي ثَي هات، دااةن، كؤتايي ثَي
تةواو، فةرموون ليذنة ثةيوةنديدارةكان بةردةوام بن لةسةر خوَيندنةوةي راثؤرتي هاوبةو، ماددةكاني 
راثؤرتي هاوبةو، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطداني ئةنداماني ثةرلةمان، بيخةينة ط توطؤي ئةنداماني 

 ثةرلةمان.
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 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 دةستة ئةمانةي خوارةوة لة ئةستؤ دةطرَيت: ةي حةوتةم:مادد
يةكةم: تؤماركردن و دؤكيومَينتكردنى سةرجةمي داهاتةكانى نةوت و طازى هةرَيم، كة بةطوَيرةى 
حوكمةكانى ئةم ياساية دةست دةكةون لة سندووددا، هةروةها بةِرَيوةبردن و مسؤطةر كردنى رَيذيي 

( يازدةمى ئةم ياساية لةسةر 11ةتى دارايي، ثاو ئةوةى بةثَيى ماددةى )ئاَلوطؤِريان بؤ ذمَيرةى وةزار
 ثَيشنيارى دةستةو بِريارى ئةجنومةنى وةزيران و ثةسند كردنى ثةرلةمان، تةرخان دةكرَين.

دووةم: وردبينيكردنى جوولةى طشت داهاتةكانى نةوت و طازى هةرَيم لة سندووددا بةثَيى ضاودَيريي 
 دةركردنى راثؤِرتى مانطانة دةربارةيانةوة.نَيوخؤيي، لةطةَل 

سَييةم: سااَلنة ئاشكراكردنى طشت ئةو داتايانةى تايبةتن بة ذمَيرةو ضاالكيةكانى سندووق دةربارةى 
سثاردن و راكَيشان و وردبينى كردنيان بة بةكارهَينانى كؤمثانياى ذمَيرياريي جيهانيي لَيهاتوو متمانة 

 ةى.راو، دواتر بةرزكردنةوثَيك
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دانيشن، تكاية، ئَيمة بِريارمانداوة، من سةرؤكي ثةرلةمامن بِريارم داوة ئةو دوو ثةرلةمانتارة بِرؤنة دةرةوة 
تا ليذنةي لَيكؤَلينةوة دروست دةكرَيت لة موالبةساتي حاديسةكة، تةواو، كا  ئةبو بكر، تكاية دانيشن، 

 ( خولة .15ةَلدةطرين بؤ ماوةي )هدانيش] 
 

 دواي ثشوو
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بة ناوى خواى بةخشيندة و ميهرةبان، دانيشتنةكةمان بة ناوى  طةو كوردستانةوة دةست ثَيدةكةين، 
رووداوَيكى  بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان ئةوةى كة سةر لة بةيانى روويدا كارَيكى نةخوازراو بوو،

تاكةكةسى نةخوازراو بوو، ئةوةى كة تَيطةيشتني لة كؤبوونةوةى فراكسيؤنةكان كة ئةمة بِريارى هي  
اليةنى سياسى لة ثشتةوة نيية، بةَلكو كارى تاكةكةسى ضةند ئةندام ثةرلةمانَيك بووة كة ليذنةى 

ةم ئةندامانى ثةرلةمان، لة لَيكؤَلينةوة بؤى دروست دةكرَيت و نةتيجةى تةحهيهةكة دةخرَيتة بةرد
راستيدا توندبوونى ملمالنَى سياسييةكانى هةرَيمى كوردستان، هةندَيك جار طةرم بوون لة ناو هؤَلى 
ثةرلةمان دةهَينَيتة كايةوة، ئَيمة لة ماوةى رابردوو زؤر هةوَلمان داوة و ئَيستاو بة هاوكارى 

لة سةر ساحةى هةرَيمى كوردستان لة ماوةى داهاتوو  فراكسيؤنةكان هةوَلى ئةوة دةدةين كة ئةو بابةتانةى
[ مانطة بةردةوام لةطةَل 3دَينة كايةوة لة رَيطاى سازانى فراكسيؤنةكان ضارةسةرى بكةين، بؤ ماوةى ]

فراكسيؤنةكان لةسةر خةتني بؤ ضارةسةر كردنى ئةو طرفتانةى لةوة دةضَيت لة داهاتوويةكى نَيجيكدا 
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تةشةنة و طرذى زياتر لة نَيوان فراكسيؤنةكانى ثةرلةمانى كوردستان و دوور  ببَيتة هؤى هَينانةكايةى
 نيية ئةو طرذيانة باَل بكَيشَيت بؤ ملمالنَيى دؤَلرت لة نَيوان هَيجة سياسييةكانى هةرَيمى كوردستان.

بةِرَيجان ئَيوة هةمووتان شايةتى ئةوةن كة ئَيستا دؤخى هةرَيمى كوردستان بة دؤخى ناهةموار  
تَيدةثةِرَيت، لةسةر ئاستى ناوخؤ كؤمةَلة كَيشةى كةَلةكةبوومان هةية كة هةموومان لةناو فراكسيؤنةكانى 
ثةرلةمانى كوردستان و هةموو هَيجة سياسييةكان بةَلَينمان بة خةَلك داوة كة ئةو كَيشة سياسييانة 

ى نَيجيكدا رةنطة رووبةِرووى ضارةسةر بكةين، سةرةِراى ئةمةو هةندَيك كَيشةى سياسى تريش لة ماوةيةك
ثةرلةمان و هَيجة سياسييةكان ببَيتةوة كة ئةويش ديسان ثَيويستى بة ضارةسةرة، بة هةمان شَيوة لةسةر 
سنوورةكانى هةرَيمى كوردستان شةِرَيكى طةورة هةية كة دةولةتة طةورةكان بةشدارن لةم شةِرة، ئَيمة وةكو 

ةميانَيتيية نَيو دةوَلةتيية كة بؤ شةِرى دذى تريؤريستان بةشدارين و هةرَيمى كوردستان بةشَيكني لةو هاو ث
شةِرى تريؤريستان دةكةين و تريؤريستان خؤيان مةترسى حةديهني لةسةر هةرَيمى كوردستان، توندبوونى 
ملمالنَي  ناوخؤييةكانى هةرَيمى كوردستان، ضارةسةرنةكردنى ئةو طرفتانةى كة تا ئَيستا بة 

وى ماونةتةوة رَيطا و زةمينة خؤو دةكات بؤ الوازميان لة ئاستى نَيودةوَلةتى و نةيارامنان لة هةَلثةسَيردرا
دةرةوة، هةَلبةت ئةو كَيشة بةردةوامانةى كة لةطةَل بةغدا و عَيراق هةمانة كة كَيشةى دوور و درَيذن و 

اتوو بة يةكطرتوويى هةوَلى هى ئةمِرؤ نني و لة رابردوو بوونيان هةبووة و ئَيستا هةن و دةبَيت لة داه
ضارةسةركردن و هةوَلى ئةو لَيك تَيطةشتنانةى هاتوونةتة كايةوة لة نَيوان حكومةتى هةرَيم و عَيراق 
ببَيتة هؤى رةوينةوةى ئةم كَيشانة، بةَلام ئةمةو كَيشةى حةديهى هةرَيمى كوردستان، ئَيمة ئةطةر 

ملمالنَى سياسييةكانى ناوخؤى هةرَيمى كوردستان لة مبانةوَيت لة دةرةوة بةهَيج بني ثَيويست دةكات 
رَيطةى ديالؤل و لةسةر مَيجى ط توطؤ يةكال بكةينةوة و نةهَيَلني ئةو ملمالنَييانة و ئةو بريوِرا جياوازانةى 
كة لة نَيوان هَيجة سياسييةكان هةية ببَيتة هؤى هَينانة كايةى طرذى زياتر لة ناو كؤمةَلطا، ئةركى هَيجة 

ييةكانى هةرَيمى كوردستانة كة هاوكارى ثةرلةمانى كوردستان و فراكسيؤنةكانى ثةرلةمانى سياس
كوردستان بكةن لةو رَيطاةيةى كة طرتوويانةتة بةر كة خؤشبةختانة هةنطاوى طةورة نراوة بؤ دوزينةوةى 

بة ثرسى دةستوور و  ضارةسةر بؤ ئةو كَيشانةى لة داهاتوودا دَيتة ثَيشمان بة تايبةتى ئةوةى ثةيوةنديدارة
سةرؤكايةتى هةرَيم، بؤية لَيرةوة راستةوخؤ داوا لة هَيجة سياسييةكانيش دةكةم كة هاوكارى ثةرلةمان و 
فراكسيؤنةكانى ثةرلةمانى كوردستان بكةن لةو ئةركة طةورةيةى كة لةسةر شانييةتى، ئَيمة لة ثةرلةمانى 

ئةركة لةسةر شانى ئَيمةية كة ئةم بابةتة لة رَيطاى  كوردستان خؤمان نادزينةوة لة بةرثرسياريةتى، ئةم
ياسايى و دةستوورى ضارةسةر بكةين، بةهةمان شَيوة ئةندامانى بةِرَيجى ثةرلةمان ئةركى ئَيوةى بةِرَيجيشة 
تا ئةو ثةِرى رادةى توانا هةوَلى ئةوة بدةن مةساحةكانى لَيك تَيطةيش] فراوانرت بكةن و مةساحةكانى 

 و كةمرت بكةن، بؤ ئةوةى كةشَيكى وا بَيتة كايةوة بتوانني بة شَيوةيةكى هَيور كَيشةكان جياوازى كةمرت
ضارةسةر بكةين، من نامةوَيت وةكو تةحجير ئةمة بَلَيم، بةَلام دةبَيت راستطؤ بني و بةرثرسيارانة دسة 

تان بةردةوام بن، ملمالنَى بكةين، ئةو كَيشة هةَلثةسَيردراو و ضارةسةرنةكراوانةى ئَيستا لة هةرَيمى كوردس
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سياسييةكان زؤر توندتر دةبن و ئةطةر مةترسى دةرةكى نةتوانَيت زةفةرمان ثَي بةرَيت و يةكطرتوويى 
خةَلكى كوردستان و خؤراطرى خةَلكى كوردستان واى كرد ئةو مةترسيية دةرةكيانة نةتوانن زةفةر بة 

ةتى بؤ هاتة كايةوة، ئةوة بة دَلنيايى توندبوونى خةَلكى كوردستان بةرن و دوايش ثشتيوانى نَيو دةوَل
ملمالنَي ناوخؤييةكانى هةرَيمى كوردستان و ضارةسةر نةكردنى ئةو ملمالنَييانةى كة هةن و 
ضارةسةنةكردنى ئةو طرفتانة، دةبَيتة هؤى لةدةست ضوونى ئةوةى ئَيستا هةمانة، من نامةوَيت ثَيشوةختة 

م دةمةوَيت هةموومان هةست بة بةرثرسياريةتى بكةين و بجانني هةوَلى نودَلانةى خراا لَيبدةين، بةَلا
ضارةسةر كردنى كَيشةكان بدةين، بؤية ئةندامانى بةِرَيجى ثةرلةمان مةسئولييةتى ئَيوةية و مةسئولييةتى 
هةموومانة كة هةوَل بدةين خيالفةكان كةمرت و كةمرت بكةينةوة و كةو و هةواى لةبار بؤ دانوستان و 

ة  تَيطةيش] بينَيينة كايةوة و ئةوةى كة تا ئَيستا ثَيي طةيشتووين كة سةرؤكى فراكسيؤنةكان لةي
ئاطادارن، تةفاهوماتى باو هةية لةسةر ئةو ثرسانةى كة وتوَيذمان كردووة، كة هيوادارم حجبة 

ى كَيشةكان سياسييةكانيش هاوكارى فراكسيؤنةكان ثةرلةمان و سةرؤكايةتى ثةرلةمان بن لة ضارةسةركردن
بةو شَيوةيةى كة وتووَيذى لةسةر كراوة بة هةمان شَيوةو رَيطا خؤشكةر بن، هةَلبةت كةناَلةكانى 
راطةياندن دةتوانن رؤَلى ئيجابى و باو ببينن، بؤ ئةوةى بارطرذييكان كةمرت بكةن، بؤ ئةوةى بتوانني 

ية لةو كؤبونةوةيةى كة لةطةَل طرفتةكان ضارةسةر بكةين و دةبَيت دان بةوة بنَيني كة طرفتمان هة
سةرؤكى فراكسيؤنةكان ئةجنام ماندا و لةو ثةيوةندييانةى كة لة دةرةوةى ثةرلةمان بؤ فراكسيؤنةكان و 
سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئةجنام دران كة داواى ئةوةيان كرد هةوَل بدرَيت كَيشةكة لةسةر ئاستى بروو  

لة هةموو ئةو ثةيوةندييانة ئةوةمان باس كردووة كة ثَيويست بهَيَلرَين و لة ثةرلةمان ضارةسةر بكرَيت، 
دةكات دان بةوةدا بنَيني كة كَيشةمان هةية، دووَلبوون و درَيذةثَيدانى ئةم كَيشانة لة سةالحييةتى هةرَيمى 
كوردستان نيية، كَيشة ناوخؤييةكامنان ثَيويست دةكات ضارةسةر بكةين هؤَلى ثةرلةمان رةنطة باشرتين و 

عيرتين شوَينى يةكالكردنةوةى ئةو ثرسانة بن، لة هؤَلى ثةرلةمان فراكسيؤنةكان كة نوَينةرايةتى شةر
حجبة سياسييةكان دةكةن بوونيان هةية و ئَيمة سوثاسى حجبة سياسييةكان دةكةين كة هاوكارى 

كة ثَيويستمان فراكسيؤنةكانيان بكةن يان لة رَيطةى ئالييةتى طؤجناو ئةوانيش بةشدار بن لةو ديالؤطةى 
ثَييةتى بؤ ضارةسةر كردنى ئةو طرفتانة بؤ ئةجنامدانى ضاكسازى بنرينةيى لة هةرَيمى كوردستان كة 
خةَلكى كوردستان زياتر و زياتر دَلخؤو بكات بة سيستةمى حوكمرانى لة هةرَيمى كوردستان، ئةوةى 

َيكؤَلينةوة دروست دةكةين بؤ روويدا وةكو باسم كرد نةخوازراوة لة اليةن هةموومان، ليذنةيةكى ل
بةدواداضوونى راستييةكان لةو ثرسة و هةر لة ئَيستادا زةمينةى لةبار هاتؤتة كايةوة كة ئةو ثرسة لة 

 ، زؤر سوثاس، كا  ئومَيد، فةرموو.ئاستى بروو  بهَيَلرَيت و تةشةنة نةكات
 
 

 ئومَيد عبدالرمحن حسن ]ئومَيد خؤشناو[:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بة ناوى فراكسيؤنى ثارتى دميوكراتى كوردستان سوثاس بؤ جوهدى ئَيوة لة دةستةى سةرؤكايةتى بة 
تايبةت جةنابتان كة هةوَلى زؤر مةسئوالنةتدا لة هَيور كردنةوةى كَيشةكة، و لةطةَل بؤضوونةكانى 

كةين لة ليذنةى جةنابيشتداين ئةو روواوة نةخوازراوة كة روويداوة ثَيى نيطةرانني، و ضاوةروان دة
تةحهيهدا ئةو ئةجنامانة رابطةيةنرَيت و هةر بِريارَيك بدات ئَيمة وةكو فراكسيؤنى ثارتى دميوكراتى 
كوردستان ثابةند دةبني ثَييةوة، جارَيكى ديكة تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةيةنةوة كة ئةمة نةهج و سياسةتى 

باست كرد بابةتَيكى كةسيية، بةَلام لةطةَل رةمسى ثارتى دميوكراتى كوردستان نيية، هةروة  جةنابت 
ئةجنامةكةى ليذنةى تةحهيق تةعامول دةكةين و ثَيويست ناكات بة ثَيش رووداوةكة بكةوين و لَيدوانى 
جوراوجؤر بَيتة ئاراوة، ئَيمة لة كؤبوونةوةى فراكسيؤنةكان هةموومان بة ئيتجاهى هَيوركردنةوةى ئةو 

ماندا كة بةيانَيكمان هةبَيت، بةَلام بةداخةوة لة اليةن ضةند بابةتة  دسةمان دةكرد و بِريار
فراكسيؤنَيكةوة بةياننامةية  بة بَى ئيمة كة ثَيشرت ئاطادار بووينة و ئامادةييمان هةبووة لة بةياننامةكة 

ئةو  هةبني، ثرسيار رووبةِرووى ئَيمة كراية، ئَيمة بةو بةِرَيجانة و فراكسيونانة دةَلَيني لةطةَل ئةجنامى
تةحهيهانةين، ئَيمة دواتر وةَلاممان دةبَيت وةَلامَيكى ميدياييمان نابَيت ئةو بابةتة بة ض شَيوةية  بووة، 
بة تايبةت بةِرَيجان لةفراكسيؤنى طؤِران دَلنيا دةكةينةوة ئَيمة خاوةنى ئةو بِريارانةين كة ثَيشرت دامانة، 

ى ئَيمة بةرثرسياريةتى جةماعى دةوَيت، بة دةناعةتةوة خاوةنى ئةو هةَلوَيستانةين كة ئةمِرؤ دؤخى وَلات
لةو كابينةيةدا بةشدارين و هاودةنطيمان دبووَل كردووة و كؤدةنطني و دَلنيايان دةكةينةوة جارَيكى ديكة 
ئيمة خاوةنى ئةو ثةرنيسيثانةين كة لة رابردوودا بامسان كردووة و ئةو بابةتةو لة رؤذانى ئايندة هةر 

 دانيشتنمان دةبَيت و بة دَلنياييةوة ضارةسةرى دةكةين، زؤر سوثاس. دوو فراكسيؤن
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، دانيشتنةكة هةَلدةطرين بؤ هةفتةى داهاتوو.
 

 

 

 

 

 

 د. يوسحم حممد صادق            فخرالدين دادر                               جع ر ابراهيم ئَيمينكي                          
 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني     
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان   
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 (ي 5ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2015\3\31رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (5ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 31/3/2015 رَيكةوتي شةممةسَي 

بــة عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   31/3/2015رَيكـةوتي   شـةممة سَي رؤذي ثـَيش نيـوةِرؤي  (ي 11كاتـذمَير )   
بــةِرَيج جع ــر ابــراهيم ئَيمينكــي  بــة ئامــادةبوونيثةرلــةمان و، ســةرؤكي  يوســحم حممــد صــادقســةرؤكايةتي 

، سـاَلي  ضـوارةمي خـولي   (ي5، دانيشـتين ذمـارة )  ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين دادربةِرَيج جَيطري سةرؤ  و، 
 ( ي خؤي بةست.2015)

 بةرنامةي كار:
ــةث ــةكب ــة )َيي حوكم ــاددة )1اني بِرط ــةي 20(ي م ــة ث ــارة ) ةوِر( ل ــاوخؤي ذم ــاَلي  1ي ن ــةمواركراوي س ي 1992(ي ه

خــولي  (ي5ا دانيشــتين ذمــارةي )ي دبِريــار ثةرلــةمانعَيــراق، دةســتةي ســةرؤكايةتي  -ثةرلــةماني كوردســتان 
نيوةِرؤي رؤذي سـَي شـةممة    (ي ثَيش11طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )

 بةم شَيوةية بَيت: دا 31/3/2015رَيكةوتي 
بــةردةوام بــوون لةســةر ط توطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي ســةندودي داهاتــةكاني نــةوت و طــاز لــة هــةرَيمي      1

( لة ثةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان ذمـارة     75( و )74( و )72كوردستاني عَيراق بةثَيي ماددةكاني )
 ( ي هةموار كراو.1992اَلي )(ي س1)
دةنطدان لةسةر متمانةدان و سوَيند خواردني ياسايي بـةرَيج )غـازي سـعيد سـليمان( بـؤ ثؤسـيت وةزيـري         -2

(ي ساَلي 1( لة ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )65هةرَيم بة ثَيي برطةي ضوارةم لة ماددةي )
 ( ي هةموار كراو.1992)
وطؤر كردنــي هةنــدَي لــة ئةنــداماني ليذنــة هةميشــةييةكاني ثةرلــةماني كوردســتان بــة ثَيــي  دانــان و ئــاَل -3

 ( ي هةموار كراو.1992(ي ساَلي )1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )44ماددةي )
ــاددةي )     -4 ــةثَيي م ــوارةوة ب ــةي خ ــرؤذة بِرياران ــةم ث ــؤ ئ ــةم ب ــةوةي يةك ــاوخ 71خوَيندن ــةيِرةوي ن ــة ث ؤي ( ل

 (ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
 يةكةم: ثرؤذة بِرياري بة ثارَيجطا كردني شاري كؤية لة هةرَيمي  كوردستاني عَيراق.

ــانداني )    ــداراني خؤثيش ــةهيد و برين ــةوةي ش ــةرةبوو كردن ــاري د ــرؤذة بِري ــوباتي ) (ي17دووةم: ث ( و 2011ش
 ِرؤذاني دوايي.

 :ثةرلةمانسةرؤكي يوسحم حممد صادق/  د.بةِرَيج 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

دانيشتنةكةمان بة نـاوي طـةلي كوردسـتان دةسـت ثـَي ئةكـةين،  خـولي ضـوارةمي هةَلبـذاردن، سـاَلي دووةم،           
(، بةرنامـةي كـار، بـةثَيي حوكمـةكاني بِرطـة يـةكي مـاددةي        31/3/2015(، ِرؤذي دانيشـ] ) 5دانيشتين ذمارة )

ــراق، ذمــارة )  ( 20) ( ي هــةموار كــراو،  1992( ي ســاَلي ) 1لــة ثــةيِرةوي نــاوخؤي ثةرلــةماني كوردســتاني عَي
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( ي خـولي بـةهارة لـة خـولي هةَلبـذاردني      5دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين ذمارة )
( بةرنامـةي  31/3/2015وتي )( ي ثـَيش نيـوةِرؤي ِرؤذي سـَي شـةمة، ِرَيكـة     11ضوارةمي ثةرلةمان لة كاتـذمَير ) 

 كاري دانيش] بةم شَيوةية بَيت:
بــةردةوام بــوون لةســةر ط توطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي ســةندودي داهاتــةكاني نــةوت و طــاز لــة هــةرَيمي      1

( لة ثةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان ذمـارة     75( و )74( و )72كوردستاني عَيراق بةثَيي ماددةكاني )
 ( ي هةموار كراو.1992(ي ساَلي )1)
دةنطدان لةسةر متمانةدان و سوَيند خواردني ياسايي بـةرَيج )غـازي سـعيد سـليمان( بـؤ ثؤسـيت وةزيـري         -2

(ي ساَلي 1( لة ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )65هةرَيم بة ثَيي برطةي ضوارةم لة ماددةي )
 ( ي هةموار كراو.1992)
نــي هةنــدَي لــة ئةنــداماني ليذنــة هةميشــةييةكاني ثةرلــةماني كوردســتان بــة ثَيــي  دانــان و ئــاَلوطؤر كرد -3

 ( ي هةموار كراو.1992(ي ساَلي )1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )44ماددةي )
ــاددةي )     -4 ــةثَيي م ــوارةوة ب ــةي خ ــرؤذة بِرياران ــةم ث ــؤ ئ ــةم ب ــةوةي يةك ــاوخؤي  71خوَيندن ــةيِرةوي ن ــة ث ( ل

 (ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1اني كوردستان ذمارة )ثةرلةم
 يةكةم: ثرؤذة بِرياري بة ثارَيجطا كردني شاري كؤية لة هةرَيمي  كوردستاني عَيراق.

ــانداني )    ــداراني خؤثيش ــةهيد و برين ــةوةي ش ــةرةبوو كردن ــاري د ــرؤذة بِري ــوباتي )17دووةم: ث ( و 2011(ي ش
 ِرؤذاني دوايي.

كايةتي هةرسَي ليذنةي دارايي و ياسايي و سةرضاوة سروشتييةكان ئةكـةين بَينـةو سـةر    ئَيستا داوا لة سةرؤ
مةنةسة، بؤ دةست كردن بة تةوةري يةكةمي بةرنامةي كاري ئةمِرؤمان، كـا  عـةباس نودتـةي نيجامييـة؟     

 فةرموو.
 بةرَيج عباس غجالي:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( بَيتة ثَيشةوة، لةبةر ئةوةي كاتي كـةم ئـةوَي بـؤ ئـةوةي بتـوانني بـةِرَيي       4، 3، 2ثَيشنيار ئةكةم برطةكاني )

 بكةين، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــتان،       ــةماني كوردس ــةردةم ثةرل ــةم كراوةتــةوة لةب ــةوةري يةك ــونكة ت ــاتوانني، ض ــاوخؤ ن ــةيرةوي ن ــةثَيي ث ب
لة ط توطؤي ثةرلةمان بَي ناتوانني كؤتايي ثَيي بَينني، تا كؤتايي ثَي نةيةت، يـةعين نـاتواني وازي   بابةتَيك 

لَي بَيين و بِرؤيتة سةر ط توطؤي تةوةرَيكي تر تا ئـةو بِرطةيـة تـةواو نـةبَي، فـةرموو كـا  ئومَيـد نودتـةي         
 نيجاميية؟
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 بةرَيج ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:
 ن.بةرَيج سةرؤكي ثةرلةما

ثةرلــةماني كوردســتان وةكــو بةرهــةمَيك بــؤ خــوَيين شــةهيدان و ِرابــردوو كــة ئــةمِرؤ يــادي لةســَيدارةداني  
يةكــةمني ســةرؤ  كؤمــاري كوردســتان ثَيشــةوا )دــازي حممــد( ة، ثَيشــنيار ئةكــةم دانيشــتين ئــةمِرؤمان بــؤ   

ا )دـازي حممـد( ضـةند    ِريجطرتن لة ِرؤحي يةكةم شةهيدي كؤمار، و يةكةم شةهيدي سـةرؤ  كؤمـار ثَيشـةو   
 ساتَيك بةبَي دةنطي بوةستني، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ثَيم وابَي دوَييَن بوو، بةاَلم كَيشة نيية، فةرموو دةديهية  وةستان بؤ طياني ثـاكي دـازي حممـد و سـةرجةم     
وون، ثَيم وابَي لة ماددةي حةوتةمني شةهيداني هةرَيمي كوردستان و كوردستان بة شَيوةيةكي طشيت، فةرم

لة ِراثؤرتي هاوبةشـي هةرسـَي ليذنـة، بؤيـة بيخوَينـةوة بـؤ ئـةوةي ئةنـداماني ثةرلـةمان ط توطـؤي لةسـةر            
 بكةن.

 بةرَيج د.ظاال فريد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 دةستة ئةمانةي خوارةوة لة ئةستؤ ئةطرَيت: ماددةي حةوتةم:
ت كردني سةرجةم داهاتةكاني نةوت و طازي هةرَيم كة بـة طـوَيرةي حوكمـةكاني    تؤمار كردن و دؤكيؤمَين 1

ئةو ياساية دةستة ئةكةون لة سةندووق، و بةِرَيوةبةردن و مسؤطةر كرنـي ِرَيـذةي ئاَلوطؤِريـان بـؤ وةزارةتـي      
ني ( ي ئــةو ياســاية لةســةر ثَيشــنياري دةســتة و بِريــاري ئةجنومــة  11دارايــي ثــاو ئــةوةي بــةثَيي مــاددةي ) 

 وةزيران و ثةسند كردني ثةرلةمان تةرخان ئةكرَين.
وردبيين كردني جوَلةي طشت داهاتةكاني نةوت و طازي هةرَيم لة سةندووق بةثَيي ضـاودَيري نـاوخؤيي،    -2

 لةطةَل ِراثؤرتي مانطانة دةربارةيانةوة.
سةندووق دةربارةي سثاردن و سااَلنة ئاشكرا كردني طشت ئةو داتايانةي تايبةتن بة ذمَيرةو ضاالكيةكاني  -3

ِراكَيشان و وردبيين كردنيان بة بةكارهَيناني كؤمثانياي ذمَيرياري جيهاني لَيهاتوو و متمانة ثَيكـراو، دواتـر   
بةرز كردنةوةي ِراثؤرتي نـاو، بـةناو بـؤ ئةجنومـةني وةزيـران كـةوا ضـاالكي و ِراثـؤرتي ذمَيريـاري جيهـاني           

 ِراو بؤضووني خؤي لةسةر ئةو ِراثؤرتة.ثوخت ئةكاتةوة، لةطةَل دةرخستين 
مسؤطةر كردني شـةفايةت و دركانـدن لـة ثرؤسـة داراييـةكان لـة كـاتي ئةجنامـداني ِرَيككـار و ثرؤسـةكاني           -4

ذمَيرياري بة طوَيرةي سـتانداردي ذمَيريـاري ثـةيِرةوكراوي جيهـاني و ئاسـيت ثيـادة كردنيـان لةسـةر طشـت          
 ة باس كراوان.ذمَيرييةكاني سةندووق كة لةم ياساي

 ثَيويستة لةسةر دةستة ِراثؤرتي مانطانة و سااَلنةي خؤي بداتة ثةرلةمان. -5
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كَي دسةي هةية با ناوةكانيان بنووسرَي؟ 
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 سكرتَيري ثةرلةمان:-بةرَيج فخرالدين دادر
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ساالر حممود.
 َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 سوثاس، فةرموو كا  عباس غةزالي.
 بةرَيج عباس غجالي:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةي حةوت من زياتر وةكو ِرَينمايي ئةبينم، ياساي باو هةرضي كورتر بـَي باشـرتة، ئـةمن بـةو شـَيوةية      

 ثَيشنيار ئةكةم 
 داهاتي ئةو سةندوودة دةستة هةَلدةسيت بة تؤمار كردني 1
 وردبيين  جولةي طشت داهاتةكان بة شةفافيةت. -2
 دةستة ِراثؤرتي مانطانة و سااَلنةي خؤي ئةدات بة ثةرلةمان. -3

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو خاتوو مونرية.
 عثما :بةرَيج منرية 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ةوتةم بِرطةي دووةم لة كؤتايي دا ئةَلَي )لةطـةَل دةركردنـي ِراثـؤرتي مانطانـة دةربارةيانـةوة، مـن       ماددةي ح

ثَيشنيار ئةكةم ئةو ِراثؤرتانة بكرَينة ناميلكةية  لة شـَيوةي وةدـائيعي كوردسـتان، خـاَلَيكي تـر، ثـَيم وايـة        
رَيجرَي لة داهاتي نـةوت، ثـَيم وايـة    بِرطةي سَييةم بة وردي باسي ئةوةي كردووة ضؤن شةفافيةتي تَيدا ئةثا

بِرطــةي ضــوارةم زيادةيــة، لــة بِرطــةي ثَينجــةميش ئــةَلَي ثَيويســتة لةســةر دةســتة ِراثؤرتــةكاني مانطانــة و    
سااَلنةي خؤي بداتة ثةرلةمان، بةثَيي ياساي نةوت و طاز ئـةو دةسـتةية لـةذَير ضـاودَيري ثةرلةمانـة، بؤيـة       

وَي ئةو دةستةية ِراثـؤرت بداتـة ثةرلـةمان، كـة وتـت سـااَلنة و مانطانـة،        ثةرلةمان بؤي هةية هةركاتَيك بية
لَيرة تةسبيت ئةبَي، ثَيم واية بة تةسبيت كراوي لةو حاَلةتة ثةرلـةمان نـاتوانَي لـة هـةركاتَي ثَيويسـت بـَي       

ثةرلـةمان  داواي ِراثؤرت بكـات، بؤيـة ثـَيم بايـة بـةو شـَيوةية بـَي نـة  سـااَلنة و مانطانـة، لـة هـةركاتَي بـَي              
 بتوانَي، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، دكتؤرة ِرَيواز فةرموو.
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 بةرَيج د.ِرَيواز فائق:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من ية  موالحةزةم لةسةر دةدة كورديةكة و دةدة عةرةبيةكة هةية، تةرجةمةي ئينسـيابيةت بـة رَيـذةيي    
ي ِرَيذةي ئـاَلوَير، يـةعين )نسـبية يف التحويـل( وابـجامن لـة ِرووي ئيهتيسـادييةوة ئـةوة         كراوة، مسؤطةر كردن

دةاللةتَيكي خراثي هةية، يان ئينسيابةت وةكو خؤي بنووسرَي، يان هةر وشـةكة البـرَي باشـرتة لـةوةي ئـةو      
ية، هةرضةندة من وشةية تَيدابَي، لةبةر ئةوةي مةسةلةي ِريذةيي بوون لة تةحويل دةالالتي ئيهتيسادي هة

لة ئيهتيساد زؤر نازامن، بةاَلم وةكو وشةية  كة لة نـاو نةسـةكة هـاتيَب هةسـت ئةكـةم حةدـة بؤمـان ِروون        
 بكةنةوة فةردي ئينسيابيةت و نسبيةت ضيية؟ سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كا  ئايدن.
 بةرَيج ئايدن معروف:

 ؤكي ثةرلةمان.بةرَيج سةر
لة ماددةي حةوتةم لة سةرةتاوة هاتووة دةستة ئةمانةي خوارةوة لـة ئةسـتؤ ئـةطرَي، لَيـرة ثَيشـنيار ئةكـةم       
بةو شَيوةية بَيت )دةستة لةمانةي خوارةوة بةرثرسة(، لـة عـةيين مـاددة لـة بِرطـةي سـَييةم )كـاري ذمَيـرة         

نـة ثَيكـراو ئـةجنام ئـةدرَي، لَيـرة دةرئةكـةوَي كـة بـَي         لةاليةن كؤمثانياي ذمَيرياري جيهاني لَيهـاتوو  و متما 
متمانــةيي بــة سيســتةمي ذمَيريــاري هــةرَيمي كوردســتان هةيــة، بؤيــة ثَيشــنيار ئةكــةم ئــةو كــارة لةاليــةن    
كؤمثانياي ذمَيرياري جيهاني لَيهاتوو بة هاوكاري و هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي دارايي بؤ ئةجنامداني ئـةو  

ةية بِرطةية  زياد بكرَي، بِرطةي شةشةم، ِراثؤرتي مانطانة بؤ ِراي طشيت ِرابطةيةنَي، لةبـةر  كارة، و لةو مادد
ئةوةي ئةو سـةندوودة داهاتـة ثَيويسـتة زيـاتر شـةفافيةتي هـةبَي، و ئـةم سـةندوودة داهـاتي ِراسـتةوخؤ و           

 را بَي، سوثاس.ثةيوةستة بة جيلي داهاتوو، بؤية ئةبَي ِراثؤرتي ئةو سةندوودة بؤ ِراي طشيت ئاشك
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو خاتوو شرين.
 بةرَيج شرين حوسين:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةشــَيك لــة دســةكامن كــا  عــةباس كــردي، بــةاَلم بِرطــةي ثَينجــةم خــؤي ئــةو دةســتةية لــة ذَيــر ضــاودَيري   

نـة و سـااَلنة ِراثـؤرتي خـؤي بداتـة ثةرلـةمان، بـةاَلم لـة جيـاتي          ثةرلةمان دايـة، بؤيـة ثَيويسـت ناكـات مانطا    
 ثةرلةمان ئةطةر نوسخةية  بداتة دةستةي نةزاهة، بؤ ِراي طشيت دياري بكات، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كا  دادر.
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 بةرَيج دادر ئؤبان:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ة ماددةي حةوتةم برطةي يةكةم، ثَيشـنيار ئةكـةم جطـة لـة دؤكيؤمَينـت كـردن و تؤمـار كردنـي         سةبارةت ب
ــةتي          ــة حكوم ــةكان ل ــة نةوتيي ــة بةرهةم ــتة ب ــة ثةيوةس ــاتووو ك ــي ه ــاتي داراي ــاز، داه ــةوت و ط ــاتي ن داه
ــةكاني        ــة حوكم ــرد ك ــندمان ك ــة وا ثةس ــاددةي دوو ئَيم ــةثَيي م ــونكة ب ــرَي، ض ــار بك ــت تؤم ــةوة دَي ناوةنديي

اساكةجطة لة داهاتي نةوت و طاز بةسةر شتةكاني تري ثةيوةست بة بةرهةمـة نةوتيـةكاني تـريش كـة لـة      ي
ناوةندةوة بؤمان دَيت ثةسند ئةكرَي، راستة ئةو داهاتة دياري كراوة، بةاَلم مادام دَيتةوة نـاو سـةندوودةكة   

 ثَيويستة ئةويش تؤمار بكرَي، سوثاس.
 ي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤك

 سوثاس، فةرموو كا  ئومَيد.
 بةرَيج ئومَيد محة علي:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بِرطـةي دووةم لــة مــاددةي حةوتـةم، وردبــيين كردنــي جوَلـةي طشــت داهاتــةكاني نـةوت و طــازي هــةرَيم لــة     

جولـةي طشـت    سةندووق بةثَيي ضاودَيري ناوخؤيي لةطةَل دةركردني ِراثـؤرتي مانطانـة دةربارةيـان، ئـةوةي    
داهاتةكاني نةوتي هةرَيم لة سةندووق دا، دةناعةمت واية لة سةندووددا البرَي، وةكو خؤي بنووسرَيتةوة، و 
ثشــتيواني ِراي كــا  ئايــدن مــةعروف ئةكــةم كــة ِراثؤرتةكــة بــؤ ِراي طشــيت ئاشــكرا بكــرَي، جــا ئــةوة وةكــو   

 ة   رَي، سوثاس.بِرطةية  زياد بكرَي، يان هةر لةطةَل بِرطةكةي ثةرلةمان ي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةِرَيج كا  علي فةرموو.
 بةِرَيج علي حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةركى ثةرلةمان.
من ضةند تَيبينيةكم هةيـة، يةكـةميان تؤمـار كـردن و دؤكيؤمَينـت كردنـى سـةرجةم داهاتـةكانى نـةوت و          

حوكمةكانى ئةم ياساية دةست دةكةون لة سةندووق دا ثشتيوانى لة كـا  )ئؤمَيـد(   طازى هةرَيم بة طوَيرةى 
دةكةم، زيادة ضونكة بابةتةكةمان سـةندوودي داهاتـة و روونـة، هـةر وةهـا بـةِرَيوةبردن و مسـؤطةر كردنـى         

يش( لة زمـانى  طواستنةوة بؤ ذمَيريارى وةزارةتى دارايي ِرَيذةييةكةى هةر لَيرة واتاى تةواو نادات )ئاَلؤ وَير
كورديدا زياتر كِرين و فرؤشـ] و مامةَلـة و ئةمانـة دةطرَيتـةوة، بـة م ثَيموايـة هـةر بنووسـرَيت مسـؤطةر          
كردنى طواستنةوة بؤ ذمَيرةى وةزارةتى دارايي واتاكةى دةثَيكَيت، لة خاَلى دووةمدا وردبينى كردنى جؤَلةى 

ندا بةثَيي ضاودَيرى نـاوخؤيي، مـن دةزامن ضـاودَيرى    طشت داهاتةكانى نةوت و طازى هةرَيم لة سةندوودةكا
ناوخؤيي لَيرة وةكو مةبةست، مةبةسيت ديـوانى ريهابـةى مـاو و ضـاودَيرى حكومةتـة، بـة م ئةمـة وازيـك         
نةهاتووة، ضونكة هةموو موئةسةسـةية  وةزارةت بـَي يـان ديـوانى ضـاودَيرى بـَي يـان دامةزراوةيـةكى ئـاوا          
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، بؤيـة بـة وازيــى بنووسـرَيت كـة مةبةسـت لَيـي ديـوانى ضـاودَيرى دارايــي         تـةدديهى داخلـى خؤشـي هةيـة    
(م كة دةَلَيت ثَيويستة لةسةر دةستة راثؤرتةكانى مانطانة و سـا نةى خـؤى   5حكومةتة، سةبارةت بة خاَلى )

دا بنَيرَيـت  بداتة ثةرلةمان، لَيرة  بةثَيي ئةم دةربِرينة دةتوانَي راثؤرتى مانطانة و سا نةو هةر لة ساَلَيك 
يان دوو ساَل جارَيك بنَيرَيت، بةِراي من بنووسرَيت ثَيويستة لةسةر دةستة راثؤرتةكانى بة شَيوةى مانطانة 
و سا نة، واتة شَيوةى ناردنةكة مانطانة و سا نة بَيت، نة  راثؤرتى مانطانة و سا نة، ضونكة بة ثَيي ئةمة 

( مانطيـت بـؤت   12نطـت بـؤ بنَيرَيـت، سـاَلَيك جارَيـك راثـؤرتى )      ( ما6( مـاني جارَيـك راثـؤرتى )   6دةتوانَيت )
 بنَيرَيت، سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ي حةمة صاحل( و كا  )ئايدن( و كا  )ئؤمَيد حةمة علي( ثشتيوانى لة دسةكانى دكتؤرة )ِرَيواز( و كا  )عل

(م لـة ئـاخريدا دةَلَيـت بـة ثَيـي      1(م خـاَلى ) 7دةكةم، يـة  سةرجنيشـم هةيـة لـةوةى كـة دةَلَيـت لـة مـاددةى )        
(ى ئةم ياسـاية لةسـةر ثَيشـنيازى دةسـتةو بِريـارى ئةجنومـةنى وةزيرانـي و ثةسـةند كردنـى لـة           11ماددةى )

يةعنى بة بِرواى من ئةمةى ئةجنومةنى وةزيران لَي البدرَيت دةستة خـؤى بِريـارى لـَي     اليةن ثةرلةمانةوة،
بـدات و لـة ثةرلةمانيشــدا ثةسـةند بكرَيــت، ئـةوة ثَيشـنيازةكةى منــة و، يـة  ثرسياريشــم نـازامن بــةِرَيجان        

بَيـت بةمةشـةوة    ئةمِرؤ لَيرة نني لة وةزارةت، بـا بَلـَيني لـة شـوَينَيكى تـردا يـا خـؤد ِرةنطـة هـةر ثةيوةسـت          
شايستةى كؤمثانياكان، يةعنى ئةوةى كة موستةحةداتي كؤمثانياكانة، كـَي موسـادةدة لةسـةر ئـةوة بكـات؟،      
يةعنى بؤ منوونة ئةم كؤمثانياية دةَلَيت مـن ئةوةنـدة موسـتةحةدامت هةيـة ئـةوى تـر بَلَيـت مـن ئةوةنـدة          

اتى ئـةم كؤمثانيانـة بكـات؟، ضـونكة     موستةحةدامت هةية كـَين ئـةو جيهةتـةى كـة موسـادةدةى موسـتةحةد      
دواتر دةَلَيت ثارةى ئةوانـة دةر دةكرَيـت ئينجـا ئـةويرتى دةضـَيتة نـاو سـةندوودةكةوة لـة ماددةكـانى تـردا           
هةَلبةتة، ئةمة لة راستيدا دةبَيت روون بكرَيتةوة ئةو جيهةتة كَيية موسادةدة دةكا لةسةر موسـتةحةداتى  

 كؤمثانياكان؟، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.

 باشة، سوثاس، بةِرَيج كا  ساالر فةرموو.
 بةِرَيج ساالر حممود:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لة راستيدا دسةكامن هةندَيكى كرا، تةنيا ئةوةندة دةَلَيم لةم ماددةيةدا داِرشـتنةوةى خاَلـةكانى بةشـَيكى لـة     

سـيل حاصـلن و هةنـدَيك تةفاصـيلي زؤرى تَيدايـة و وردةكـارى زؤرى       ِرووى كار طَيِرى و ذمَيريارييـةوة تةح 
تَيداية، كة تا ئاستَيك دةضنة ضوار ضَيوةى ثِرةنسيثةوة بؤ ليذنةى مـةعنى، بـةِراي مـن ضـِركردنةوةى ئـةم      
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ماددةية بة ثَيويست دةزامن، هةرضةندة لة ِرووى وادعييةوة تةصةور ناكةم ئةو دةسـتةية بتوانَيـت مانطانـة    
ت بداتة جيهةتى مةعنى، بة تةحديد بوترَيت وةرزى ئـةو دوو راثؤرتـة ئاراسـتة بكرَيـت و، سـا نةو      راثؤر

هي ساَلةكة بنَيردرَيت بؤئةوةى ئةوان بتوانن لة ضوار ضـَيوةى ياسـاكة نةضـنة دةرةوة و كـارو بـارى خؤيـان       
تؤمـار كردنـى داهـات،     بةِرَيوة ببةن، ئةم ماددةيـة بـؤ مسـؤطةر كردنـى دوو مةسـةلةى زؤر طرينطـة يةكـةم:       

دووةميش: طواستنةوةى بؤ وةزارةتى دارايي و سةرف كردنى، بؤية بة ديـدى مـن وردكرنـةوةى ئـةم بابةتـة      
جؤرَيك لـة مةترسـي لـة بةدينـةهاتنى ئـةم دوو خاَلـة هةيـة، هيـوادارين ليذنـةى مـةعنى ضـِرى بكاتـةوة و             

 مسؤطةرى ئةو داخوازيية بكات كة هةية.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد

باشة، ئَيستا ليذنة ثةيوةنديدارةكان دسةتان ضـيية لةسـةر ِراى ئةنـدامانى ثةرلـةمان؟، بـةِرَيج دكتـؤر عـجت        
 فةرموو.

 بةِرَيج د.عجت صابر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بؤيـة راثؤرتـةكانى   يةكَيك لة ثةرلةمانتارة بةِرَيجةكان باسي لةوة كرد كة دةستة سةر بة ثةرلـةمان دةبَيـت،   
نة  هةر بؤ ثةرلةمان يا خـؤد ثةرلـةمان مـافى ئـةوةى هةيـة هـةموو كاتَيـك دةسـة تةكانى كـةم بكاتـةوة،           
راسيت ئةم دةستةية سةر بة ئةجنومةنى وةزيران دةبَيت، بؤية زؤر طرينطة راثـؤرتى بدرَيتـة ثةرلـةمان، لـة     

دةدةم، بةِرَيجيكى تريش باسي لةوةى كرد شايستةى خاَلى داهاتوودا سياغةى راثؤرتةكةو نيشانى بةِرَيجتان 
( بة وازيـى هـاتووة   8(ي ماددةى )5دارايي ثَيويستة ئةويش برَيتة ئةو سةندوودة، لة راستيدا لة بِرطةى  )

(م ثشـتطريى  1(م بِرطـةى ) 7شايستةى دارايي تر دةبَيت ئةويش برَيتة سةندودةكةوة، سةبارةت بة مـاددةى ) 
بةِرَيجةكان دةكةم ِرَيذةى )ئاَلؤ وَير( لةوَى واتاى تةواو و دةديق نـادات بـة دةسـتةوة، بؤيـة     ِراى ثةرلةمانتارة 

ثَيشنيار دةكةين بـةم شـَيوةية بَيـت، بـةِرَيوةبردن و مسـؤطةر كردنـى طواسـتنةوةيان بـؤ ذمَيـرةي وةزارةتـى           
(م وردبـيين  7لـة مـاددةى )  (م 2دارايي ئةو كاتة هـي  تةفسـريَيكى هةَلـة هـةَلناطرَيت، سـةبارةت بـة بِرطـةى )       

كردنــى جوَلــةى طشــت داهاتــةكانى نــةوت و طــازى هــةرَيم لــة ســةندووق دا بــةثَيي ضــاودَيرى نــاوخؤيي لــة   
هةرَيمى كوردستان، كة وتت لة هـةرَيمى كوردسـتان ئـةو سـيغةية يـا خـؤد ئـةو تةفسـرية هةَلةيـة ناهَيَلَيـت،           

ودَيرى ناوخؤيي هةية، هةموو وةزارةتَيك بَيجطة ضونكة هةموو وةزارةتَيك لة حكومةتى هةرَيم دا خؤى ضا
لةوةو شوَينةكةى لة هةرَيمى كوردستان ثَيـي دةوترَيـت ديـوانى ضـاودَيرى دارايـي، بؤيـة مـةعناى يـا خـود          
مةبةست لة بِرطةى دووةمى ماددةكة بريتييـة لـةوةى كـة ديـوانى ضـاودَيرى دارايـي ضـاودَيرى داهـاتى ئـةم          

ةرَيمى كوردستانى بؤ ئيجافة بكرَيت يان بة تةحديد بنووسـرَيت، لـة اليـةن    سةندوودة بكات، بؤية وشةى ه
 ديوانى ضاودَيرى دارايي لة هةرَيمى كوردستان،...

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .ثَيموابَيت ئةوة دوايي لة بِرطةكانى تردا تَيداية لة ماددةكانى تردا كة ديوانى ضاودَيرى رةدابةى دةكات
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 بةِرَيج د.عجت صابر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةَلَى يةعنى كةواتة ئَيستا كة وشةى هةرَيمى كوردستانى بؤ ئيجافة بكةين ئةو ئيشكالةو ناهَيَلَيت كة ئـةم  
(م بةم شَيوةية سياغة بكرَيتةوة )ثَيويستة 5ضاودَيريية ناوخؤيية لة اليةن وةزارةت خؤيةوة بَيت، ماددةى )

تة راثؤرتـةكانى بـة شـَيوةى مانطانـة و سـا نةى خـؤى بداتـة ثةرلـةمان و بـؤ ِراى طشـيت ئاشـكرا            لةسةر دةس
 بكات( بؤئةوةى ِراى ئةو ثةرلةمانتارة بةِرَيجانةي تريش بة هةند وةربطريَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ جودت، فةرموو.
 شَيركؤ جودت:بةِرَيج د.

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بة ناوى خـواي بةخشـةندة و ميهرةبـان، ئـةم خا نـةى كـة بـاس كـرا سـةبارةت بـة راثؤرتـةكان بكرَيـت بـة              
ناميلكة و لة وةدايعى كوردستان خؤى بَيطومان راثؤرتةكان بآلو دةكرَيتةوة، مةسةلةى ئةوةى كـة )بـة ثَيـي    

ةو ثَيويسـتة و ئَيمـة ثشـتطريى َو دةكـةين بـةوةى كـة مانطانـة ئةوانـة         ثَيويسيت( بؤ زياد بكرَيت هـةر ئـةو  
راثؤرت بنَيرن و بة ثَيي ثَيويست، سةبارةت بة ِرايةكةى دكتؤرة )ِرَيواز( مةسةلةى ئينسـيابيةت و نسـبيةت   
من ثشتطريى لةو ِرايـة دةكـةم، ضـونكة ئينسـيابيةت جيـاوازة لـة نسـبيةت، نسـبيةت واتـة ِرَيذةيـة  ديـارى            

َيت، بة م ئينسيابيةت واتة سيادي جوَلةى حةرةكةى هينةكة، بؤية بةَلَي ئـةوة ئَيسـتا لـة طـةَل ليذنـةدا      بكر
دةبَيت روونى بكةينةوة يان تةوزيى زياترى بدةييَن، مةسةلةى بة هاوكارى و هةماهةنطى وةزارةتى دارايي 

بـة ئةجنومـةنى وةزيرانـة و،     بةَلَى ئةوة خؤى لة خؤيدا تةحسيل حاصـلة، ضـونكة ئـةم موئةسةسـةية سـةر     
 ئةجنومةنى وةزيرانيش وةزارةتى دارايي مةعين ية،...

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 لة كوَييدا ئةمة دكتؤر؟
 بةِرَيج د.شَيركؤ جودت:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بـة ئةجنومـةنى وةزيـران بَيـت و     ئةوةى كة هةر لة بِرطةى ثَيشرتدا ئيهرارمان كردووة كة تةنجميييةن سةر 

لةوَيدا تةبعةن دةبَيتـة تةحسـيل حاصـل كـة وةزارةتـى درايـي بَيتـة سـةر خـةت و ئةطـةر ئيشارةتيشـى ثـَي             
بدرَيت، يةعنى تةئكيد كردنةوةيـة لةسـةر ئـةوة، ئـةوةى ئاشـكرا بكرَيـت بـؤ ِراى طشـيت بـةَلَى بَيطومـان كـة            

كرَيتةوة بؤئةوةى كـة ئاشـكرا بكرَيـت بـؤ ِراى طشـيت شـتَيكى       ثةرلةمان ئاطادار بوو و ئةو راثؤرتانة زةخت ب
طرينطة بؤ شةفافيةت، ئةوةى كة دةوترَيت ثَيويست ناكات )بنووسرَيت( يان )بوترَيت( كة راثؤرت بدات بـة  
ثةرلةمان، ئَيمة مةبةستمان بـؤ كـة بـةروونى تةئكيـد لـةوة بكةينـةوة كـة مـولجةم بَيـت ئـةو دةسـتةية كـة             

ثةرلةمان بؤئـةوةى كـة نةبَيتـة ئـةوةى كـة ئجتيهـاد بكرَيـت مانطَيـك بنَيرَيـت يـان كاتَيـك            راثؤرت بدات بة 
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بنَيرَيت و كاتَيك نة نَيرَيت لةبةرئةوةى كة مولجةم نيية، بؤية بةو دةدة ئيلجامى ئةو دةستةية دةكرَيت كة 
وانى ضـاودَيرى دارايـي   راثؤرت بنَيرَيت بؤ ثةرلةمان راثؤرتى تةفصيلي، ئةوةى كة بة روونى بنووسرَيت ديـ 

بةَلَى، ضونكة هةر ئَيمة خؤمشان كة مونادةشابان دةكرد لة ليذنةكاندا مةبةسـتمان ئـةوة بـوو كـة لـة ذَيـر       
 (م دا باسي لَيوة بكرَيت، زؤر سوثاس.2رةدابةى ديوانى ضاودَيرى دارايي دا بَيت كة لة بِرطةى)

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيج دكتؤرة ظاال فةرموو. سوثاس،

 بةِرَيج د. ظاال فريد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

(م هةية، كـة تايبةتـة بـة وردبـيين كردنـى جوَلـةى       2وةكو ليذنةى ياسايي تةنيا ِراى خؤمان لةسةر بِرطةى )
ردنـى  طشت داهاتـةكانى نـةوت و طـازى هـةرَيم لـة سـةندووق دا بـة ثَيـي ضـاودَيرى نـاوخؤيي لـة طـةَل دةرك            

(م كارةكــانى 5( بِرطــةى )11(م هةيــة، لــة مــاددةى )5( بِرطــةى )11راثــؤرتى مانطانــة دةربارةيانــةوة، مــاددةى ) 
دةستةو ذمَيرةكانى سةندووق مل كةض دةبن بة ضاودَيرى ثةرلةمانى كوردستان و ديوانى ضـاودَيرى دارايـي   

(م بـة  11(م لـة مـاددةى )  5ةوةى لـة بِرطـةى )  هةرَيم، بؤية دةكرَيـت ئـةو بِرطةيـة لَيرانـة هـةَلبطريَي] لةبةرئـ      
 ِراشكاوانة ئيشارةت بةو بابةتةو بةو خاَلة دراوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيج كا  علي فةرموو.

 بةِرَيج علي حةمة صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةى بؤضوونةكانى بةِرَيج كا  )ساالر( دةكةم، وة هى ية  تَيبيين برووكم هةية، تةبعةن من ثشتيوانى زؤر
بة م سةبارةت بةوةى كة راثؤرتي مانطانة ِرةنطة نةكرَيت و بكرَيتة وةرزى من ثَيمواية راثؤرتى هةفتانةو 
دةكرَيت بكرَيت ئةمة عةمةلييةكى زؤر ئاسـانة و لـة دونيـا بؤتـة شـتَيكى لـةحجةوى، ئـةم لـةحجة ئةوةنـدة          

نةوت فرؤشرا ثارةكةى جوَلةى ثَيدةكرَيت، ئَيستا لة نـةرويج موعتةبـةرة، يـةعنى     نةوت دةِروات و ئةوةندة
عةمةلييةكة دورس نيية، ئةو نةوتانةى كة فرؤشراوة تـةنيا بةياناتـةكان كـؤ دةكرَيتـةوة لـة ضـوار ضـَيوةى        

بــة راثؤرتَيكــدا و تةســليم دةكرَيــت، ئــةم بةياناتانــةو بةشــَيكن لــةوةى كــة رؤذانــة هــةن، يــةعنى تايبــةت    
ثةرلةمان يان تايبةت بة ئةجنومةنى وةزيران، ئةم راثؤرتة حـازر ناكرَيـت، ئـةم دامـةزراوة راثؤرتةكـة هـةر       
خؤى هةيةتى بة شَيوةى رؤذانة ضةند نةوتى فرؤشتووة؟ جـا تـؤ دةتـوانى رؤذانـة لَيـي وةربطـرى، دةتـوانى        

 كارَيكى ئاسانةو دورس نيية. هةفتانة لَيي وةربطرى، دةتوانى مانطانة لَيي وةربطرى، بؤية ثَيمواية
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــةوةى         ــرت بؤئ ــان ط ــة وةرت ــةى ك ــةو تَيبينيان ــة ب ــةوة ماددةك ــياغةى بكةن ــةن س ــاوةرة بك ــة موش ــة، تكاي باش
 بةِرَيج دكتؤر عجت فةرموو. بيخوَينرَيتةوة و بيخةينة دةنطةوة.
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 بةِرَيج د.عجت صابر:
 لةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثةر

(م وردبيين جوَلةى طشت داهاتـةكانى نـةوت و طـازى هـةرَيم لـة سـةندووق دا بـة        7(م لة ماددةى )2بِرطةى )
( 11ثَيي ضـاودَيرى نـاوخؤيي لـة طـةَل دةركردنـى راثـؤرتى مانطانـة دةربارةيانـةوة، لـة راسـتيدا لـة مـاددةى )            

دوودة وردبيين دةكات، لـة يـةكَيكى تـر    هاتووة كة ديوانى ضاودَيرى دارايي سةرجةم جوَلةى داهات لةم سةن
لة ماددةكان هاتووة كؤمثانياي )جيهانى( وردبيين دةكات، لة سيستةمى ذمَيرياريش لة هةرَيمى كوردستاندا 
ــي        ــةدديق(، بةش ــي )ت ــدةوترَي بةش ــة ثَي ــَيك هةي ــدا بةش ــاوخؤى خؤي ــة ن ــتةكان ل ــةرجةم وةزارةت و دةس س

ــاودَيريية    ــَي ض ــةوةى هةرس ــة بؤئ ــى، بؤي ــوانى    وردبين ــةندوودةكة دي ــتةكة س ــاوخؤى و دةس ــاودَيري ن كة ض
ضاودَيرى دارايـي لـة هـةرَيمى كوردسـتان لـة طـةَل كؤمثانيـا بـاوةر ثَيكراوةكـانى دونيـا بؤئـةوةى هةرسـَيكى             
ئاماجنةكة بثَيكَي، دووةم بةم شَيوةية دايدةِرَيذينـةوة بؤئـةوةى هـي  تةفسـريَيكى تـر هةَلنـةطرَيت وردبـيين        

ت داهاتـةكانى نـةوت و طـازى هـةرَيم لـة سـةندووق دا بـة ثَيـي وردبـيين نـاوخؤيي ئـيرت            كردنى جوَلةى طشـ 
لةوَيدا هي  تةفسريَيكي تر هةَلنا طرَيت، ئـةو ضـاودَيري كردنـة دةكـةين بـة )وردبـيين( بؤئـةوةى كةليمـةى         

 س.تةدديق بثَيكَي وردبيين ناوخؤيي لةطةَل دةركردني راثؤرتى مانطانة دةربارةيانةوة، زؤر سوثا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بِرطةكاني تريش داِرَيذِراونةتةوة، بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ارةيــةوة، ضــونكة ببــورة، دةبوايــة لــة كــاتى خؤيــدا مب وتايــة، تــةنيا زمانةوانييــة، دةربــارةى نــا، بــةَلكو لةب   

 طؤجناوتر و كوردى ترة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 لةبارةى لة بِرطةى ضةند؟
 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ماددةى حةوتةم، دووةم.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 د. شَيركؤ فورموو،

 مصطفى:كؤ جودت بةِرَيج د. شَير
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئَيمة لة بِرطةى دووةم، كاتَيك كة ط توطؤكامنان كرد لةسةر مةسةلةى ضـاودَيرى، بامسـان لـة تـةنيا تـةدديق      
( واتة  energy editing systemنةبوو، بةَلكو مةبةستمان ئةوة بوو شتَيك هةية لة دونيا ثَيى دةَلَين )
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[ 3[ ئـةم سيسـتةمى ضـاودَيريية طرنطييةكـةى لةوةدايـة كـة ئـةم دةسـتةية ]        ة]ن ام اعر ابة علوى اعطا و  
[ واتـة وردبينـى و   ادارة عائدات اعونف  ئيشمان لة ماددةيةكى تردا تةسبيت كردووة، ]تةدديهة، تةوفيهة، 

دَلنياكردنةوة و بةِرَيوةبردنى داهاتى نةوت و طاز، لـة رووى تةوفيهييـةوة نـة  لـة رووى تةدديهييـةوة بـة       
ةنيا، لة رووى تةوفيهييةوة دَلنياكردنةوة روونادات هةتا ئةو دةستةية ئيشى ضاودَيرى نةكات، واتة لةطةَل ت

كؤمثانياكانى هةرَيمى كوردستان بؤ نةوت و طاز تةنسيق دةكات بؤ دَلنيا كردنةوةى داتا و زانيارييـةكان كـة   
توطـؤى زؤرمـان لةسـةر كـردووة لـة مـاددةى       راس]، بؤية ئَيمة ثَيمان وايـة بِرطـةى دووةم، لةبـةر ئـةوةى ط     

حةوت، وة  خؤى مبَينَيتةوة و ضاودَيرييةكةى و بوعدة رةدابييةكةى  و دَلنيا كردنةوةكة زةمانةت دةكـات  
 و هةم تةدديهةكةشى دةهَينَيتة دى.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو،باشة، تةواو بوون؟ كا  فةرهاد دسةت هةبوو؟ ببورة، 

 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل ]فةرهاد سةنطاوى[:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دوو، سَى، دسةشم هةبوو، لةبةر ئةوةى من لة مونادشةى ئَيـرة يـة ، دوو، جـار روويشـتم، بةداخـةوة ئَيـوة       
ووق بكةنة تَيبينيةكانى منتان بة هةند وةرنةطرتبوو، تَيبينييةكانيشم لة خؤرايى نةبوو، ومت وشةى سةند

[ ثارَيجطارةكةى كوردستان ثَيويستة 5]كاسة[ كة بة داخةوة موةفةق نةبوون، بةَلام شتَيكى ترم وت كة ]
[ ثارَيجطارةكةى كوردستان ئاطـادارترين كـةس و بـةهَيجترين كةسـن     5ئةندام بن لةو شوَينة، بؤضى؟ هةر ]

ة و ئةطـةر ئةنـدامى ئـةو كاسـةية بـن هـةم       لة ثارَيجطاكةى خؤيان لـة ئيـدارى و زانيـارى و دةسـةَلاتيان هةيـ     
[ ثارَيجطـار لـة هـةر ثَيـنج طؤشـةى      5شةفافرت و هةم ئاطـادارتر دةبـن و كوردسـتان كـؤ دةكاتـةوة، ضـونكة ]      

كوردستان دةزانن ضيية، من شةخسى خـؤم ئةطـةر ثارَيجطـار مب نـاهَيَلَيم نـةوت لـة ثارَيجطـاى مـن دةركـةن،          
مة ضةندة؟ ضةند دةبردرَيت؟  لةبةر ئـةوة ئةطـةر لـة مةسـَلةحةتى     ئةطةر نةزامن ضؤن دةبَيت؟ و بةشى ئَي

[ ثارَيجطارةكــةى 5ســةندوودةكة بــؤ ئــةوةى دميــؤكراتى تــر بَيــت و باشــرت بَيــت بــؤ كوردســتان ثَيويســتة ]  
[ كــة باســى هةيكــةو كــارطَيِرى    13كوردســتان ئةنــدام بــن، ئةطــةر تَيثــةِريوة دةتوانرَيــت لــة مــاددةى ]       

 ةوَى جيطاى بكرَيتةوة، ئةمة مةسةلةى زؤر طرنطة.سةندوودةكة دةكات ل
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مةسةلةى ]كاسة[ يان سةندووق، وبان لة داِرشتنى كؤتاييدا، تةدديق دةكةين كة ضؤنة، ئةطةر بطؤجنَيـت  
ئــةم ســةندوودة تــةنيا  لةطــةَل زاراوة كوردييةكانــدا بــةكارى دةهَيــنني، بــةَلام ئــةوةى جــةنابت بــاس دةكــةى

ئــةركى كؤكردنــةوةى داهاتــة و ئــةركى سةرثةرشــتيكردنى ثرؤســةكانى نــةوت نييــة، كؤمثانياكــانى تــر كــة   
دروست دةكرَين ئةو كات دةتوانرَيت وا بكرَيت كة لة ذَير ضاودَيرى ثارَيجطاكـان بـن، بـؤ منوونـة كؤمثانيـاى      

هـاتوو كـة بـة ياسـا دةرى دةكـةين، بـةَلام ئةمـة        دؤزينةوةو بـة بـازاركردنى نـةوت كـة دروسـت دةبَيـت لـة دا       
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سةندوودَيكة بؤ كؤكردنةوةى داهات نـة  بـؤ سةثةرشـتى كردنـى  ثرؤسـةكانى نـةوت، بؤيـة رةنطـة لةبـةر          
 ئةمة تَيبينييةكةت بةهةند وةرنةطريابَيت لة اليةن ليذنةكةوة.

 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل ]فةرهاد سةنطاوى[:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئةطةر روونى بكةنةوة رةنطة بة سوود بَيت، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. ظاال فةرموو.
 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 دواى تـاوتوَى كردنـى بابةتةكـة بـة تايبـةتى بِرطــةى دووةم، لةطـةَل هـةردوو ليذنـةى تايبةبةنـد ئـةوان لــة          

بيدايةتــةوة روونكردنــةوةيان دا كــة مةبةســتيان لــة ضــاودَيرى، ضــاودَيرى ديــوانى رةدابــةى ماليــة و دواى    
ــى       ــى كردن ــتيان وردبين ــةَلكو مةبةس ــة، ب ــاَلى نيي ــةى م ــوانى رةداب ــتيان دي ــةوت مةبةس ــردن دةرك ــاوتوَى ك ت

خـؤى مبَينَيـت و دواى    نَيوخؤيية، بؤية ليذنـةى ياسـايى بِريارةكـةى لةطـةَل ئةوانـة كـة ئـةو ماددةيـة وةكـو         
ئةوةى كة روونكردنـةوةيان دا و ماددةكـة بـةم شـَيوةية داِرَيذراوةتـةوة، مـاددةى حةوتـةم: دةسـتة ئةمانـةى          
خوارةوة لة ئةستؤ دةطرَيت، يةكةم، تؤماركردن و دؤكيؤمَينت كردنى سةرجةمى داهاتةكانى نـةوت و طـازى   

ةكةون لــة ســةندووددا و هــةروةها بــةِرَيوةبردن و هــةرَيم كــة بــة طــوَيرةى حوكمــةكانى ئــةم ياســاية دةســتد
مسؤطةر كردنى طواستنةوةيان بؤ ذمَيرةى وةزارةتى دارايـى ثـاو ئـةوةى بـة ثَيـى مـاددةى يازدةهـةمى ئـةم         
ياساية لةسةر ثَيشنيارى دةستةو بِريارى ئةجنومةنى وةزيران و ثةسةندكردنى ثةرلةمان تةرخان دةكرَيـت،  

ةى طشت داهاتةكانى نـةوت و طـازى هـةرَيم لـة سـةندووددا بـة ثَيـى ضـاودَيرى         دووةم، وردبينى كردنى جوَل
نَيوخؤيى لةطةَل دةركردنى راثؤرتى مانطانة لةبارةيانةوة، سَييةم، ساَلانة ئاشكراكردنى طشت ئـةو داتايانـةى   
ــة         ــان ب ــى كردني ــان و وردبين ــثاردن و راكَيش ــارةى س ــةندووق دةرب ــاالكييةكانى س ــرة و ض ــة ذمَي ــةتن ب  تايب

بةكارهَينانى كؤمثانياى ذمَيريارى جيهانى لَيهاتوو و متمانة ثَيكراو، دواتر بةرزكردنةوةى راثؤرتى ناوبةناو 
بؤ ئةجنومةنى وةزيران كةوا ضاالكى و راثـؤرتى كؤمثانياكـانى ذمَيريـارى جيهـانى ثؤخـت دةكاتـةوة لةطـةَل        

ركردنى شـةفافييةت و دركانـدن لـة    دةرخستنى راوبوضوونى خـؤى لةسـةر ئـةم راثؤرتانـة، ضـوارةم، مسـؤطة      
ثرؤسة داراييـةكان لـةكاتى ئةجنامـدانى رَيكـارو ثرؤسـةكانى ذمَيركـارى بـة طـوَيرةى سـتاندةردى ذمَيريـارى           
ثةيِرةوثَيكراوى جيهانى و ئاستى ثيادةكردنيان لةسةر طشـت ذمَيرةكـانى سـةندووق كـة لـةم ياسـايةدا بـاس        

ثؤرتةكانى بة شَيوةى مانطانة و ساَلانةى خؤى بداتـة ثةرلـةمان و   كراون. ثَينجةم، ثَيويستة لةسةر دةستة را
 بؤ راى طشتى ئاشكراى بكات.

 
 



 218 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
[ كــةس لةطةَليدايــة، كــَى  75كــَى لةطــةَل ماددةكةيــة بــةو شــَيوةيةى كــة خوَينرايــةوة؟ خرايــة دةنطــةوة، ]  

دذيةتى، كةواتة ثةسةندكرا، ماددةى هةشتةم، كا  عمر نودتةى [ كةس 1دذيةتى؟ كا  سةعيد دذيةتى، ]
 نيجاميت هةية؟

 بةِرَيج عمر عينايت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيش مانطَيك ئَيمة ياداشتَيكمان ئاراستةى بةِرَيجتان كرد بؤ ئامادةبوونى بةِرَيجان ئةنـدامانى باَلـاى ليذنـةى    
 دستان.نةوت و طاز بؤ ناو ثةرلةمانى كور

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كا  عمر، ئةمة ثةيوةندى بةم دانيشتنةوة نيية، دةتوانى بـة ياداشـتَيك بيـدةى بـة دةسـتةى سـةرؤكايةتى،       

 فةرموو ماددةى هةشتةم  وَينن بؤ ئةوةى بيخةينة ط توطؤوة.
 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةشــى ضــوارةم، بةِرَيوةبــةردنى داهاتــةكانى نــةوات و طــاز، مــاددةى هةشــتةم: دةســتة وةرطرتنــى ئةمانــةى     ب

خــوارةوة لــة ئةســتؤ دةطرَيــت، يةكــةم، ثوختــةى داهاتــة شايســتةكانى هــةرَيمى هــاتوو لــة هــةناردةكردن و    
ــاز بـــة طـــوَيرةى طرَيبةســـت كردنـــى بةســـرتاو لةطـــةَل كؤمثانياكانـــدا ض لـــة    اليـــةن  فروشـــتنى نـــةوت و طـ

وةزارةتةكانةوة يان كومثانياى كوردستان بؤ دؤزينةوةو و بةرهةمهَينانى نةوت و طاز بَيت بة طوَيرةى ياسـا،  
ثاو داشكاندنى شايستةكانى ئةو كؤمثانيايانـةى لـة هـةرَيم كـار دةكـةن و بةرهةمهَينـةرن،  ض نةختينـةيى        

ــردن      ــةمبار ك ــتنةوة و ع ــوونةكانى و طواس ــةينى و تَير ــان ع ــت ي ــةن   بَي ــة الي ــ] ل ــةناردةكردن و فرؤش و ه
وةزارةتةوة، دووةم، سةرجةم ثَى بةخشـني و ثاداشـتةكانى هـاتوو لـة طرَيبةسـتةكانى نـةوت و طـاز لـة كـاتى          
شايستةبوونيان و لة نَيوانيشيان ثاداشتةكانى واذو كردن و بةرهةمهَينانى طرَى بةستة نةوتيةكانى بةسـرتاو  

ــانى و خؤماَلييــ  ــا بي ــؤ    لةطــةَل كومثاني ــراو ب ــةرخان ك ــابوورى و بِرةكــانى ت ــانى ئ ــتةكانى ذَيرخ ةكان و ثاداش
ثاراستنى ذينطة و داهاتى تر بة طوَيرةى ياساى نةوت و طاز و ياساكانى ديكـةى ثةيوةنديـداردا هـاتووة. سـَى     

اوتة يةم، ثوختةى داهاتةكانى بةروبوومة نةوتي و طازييةكان ثاو داشكاندنى تَيروونةكان لة نَيوانياندا ثاَل
كردن و طواستنةوة و عةمبار كردن ئةوةى ثةيوةستة ثَييانةوة لة اليةن وةزارةتةوة، ضوارةم: داهاتى دارايى 
هاتوو لة حكومةتى ئيدارى ئةوةى راستةوخؤ ثةيوةستة بة داهاتى نةوت و طاز و بةروبوومةكانيان جطة لة 

ى وة  شايستة بـؤ هـةرَيم هـاتوون لـةوةى     ثشكى هةرَيم لة بودجةى طشتى ئيتحادى دا. ثَينجةم: ئةو بِرانة
تايبةتة بة نةوت و طازةوة، بة طوَيرةى حوكمةكانى ياسـاى ديـارى كـردن و وةرطرتنـى شايسـتة داراييـةكانى       

[ لةطةَل رةضاو كردنى بِرطةى 2013[ى ساَلى ]5عَيرق لة داهاتة ئيتحادييةكان ذمارة ]-هةرَيمى كوردستان
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شةم: ئةو بِرانـةى لـة وةبـةرهَينانى داهاتـةكانى نـةوت و طـازدا وةدةسـت        ضوارةمى سةرةوةى ئةم ياساية، شة
 هاتوون كة لةو ماددةيةدا ئاماذةيان بؤ كراوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كَى تَيبينى هةية لةسةر ئةم ماددةية با ناوى خؤى بنووسَيت؟ بةِرَيجان ديارة ليذنة ثةيوةنديارةكان دةزانن 

ينيتان لةسةر ضيية؟ بؤية روونكردنةوةية  دةدةم ثَيش ئةوةى دسة بكةن و دواى ئةوة ئةطةر بريوراى تَيب
ترتان هةبَيت، ئةطـةر دسـةكانتان لـة اليـةن ليذنـة ثةيوةنديدارةكانـةوة طةيشـتبَيت، بـؤ ئـةوةى كـة ناوتـان            

 دةخوَيندرَيتةوة ط توطؤكان درَيذ نةخايةنَيت، فةرموو د. عجت،
 جت صابر امساعيل:بةِرَيج د. ع

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
تةنانةت لة بودجـةى سـاَلانةى عَيـراق دا هـاتووة سـةرجةم داهـات و خـةرجى نـةوت لـة بودجـةدا ثةسـةند            
دةكرَيت ئينجا خةرج دةكرَيت، بؤية ئةطةر مادةى هةشتةم، كـة نووسـراوة ثوختـةى داهاتـةكان، لـة بِرطـةى       

[ بـة ئينطلَيـجى و سـياغةيةكى تـرى بـؤ      totalن بـة وشـةى كـؤى ]   يةكةم و سَي يةم، وشةى ثوختة دةكـةي 
دةكةين و هةندَيك ثـارةى تـر هةيـة شـاراوة نييـة، هـةرَيمى كوردسـتان كـة نـةوت دةفرؤشـَيت بـؤ كؤمثانيـا             
طةورةكان لة جيهان، ئةو نرخةى كة ثَيى دةفرؤشَيت و ئـةو ثـارةى كـة وةردةطرَيـت كؤمَينشـنى لةسـةرة يـا        

خةرجييانة يةكسةر ئؤتؤماتيكى دةكرَيـت و ئـةو خةرجييانـة فيعلـةن نايةتـة نـاو        خود خةرجى هةية ئةو
سةندوودةكةوة، سياغةيةكى واى بؤ دةدؤزينةوة، بةَلام ناكرَيت وةزارةتى سامانة سروشتييةكان بةدةر بَيـت  

يسـتة  لة وةزارةتةكانى ترى حكومةتى هةرَيمى كوردستان، بؤية ئةو سةندوودة مةكانةتى خؤى هةبَيت ثَيو
سةرجةم داهاتى نـةوت، نـة  ثوختـةى داهـاتى نـةوت برـَيتة ئـةو سـندودةوة، ئةطـةر بـةِرَيجان ئةنـدامانى            
ثةرلةمان مونادشةيان ضِر بَيتةوة لةسةر وشة، ئـةوا راى ليذنـةى دارايـى و ليذنـةى سـامانة سروشـتييةكانة       

 كة وشةى ثوختة دةكةين بة وشةى كؤى داهاتةكان، زؤر سوثاس.
 الدين دادر عارف/سكرتَيرى ثةرلةمان:بةِرَيج فخر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( ، جا هةر بةِرَيجَيك 8ئةم ئةندام ثةرلةمانة بةِرَيجانة ناويان تؤماركردووة بؤ ط توطؤكردن لةسةر ماددةى )

ئةطةر ثةيامةكةى طةيشتبوو بؤ ط توطؤكردن كة من نـاوم خوينـدةوة ئاطادرامـان بكاتـةوة بـؤ ئـةوةى نـاوى        
، طةشة دارا ، شَيركؤ حةمـة امـني ، علـى     عط ف وذَينينةوة ، ثَيشرت ئةم بةِرَيجانة ناويان نووسيوة ) تةالربك

 حةمة صاحل ، عجت صابر ، ِرَيواز فائق ، مريم صمد(
 بةِرَيج د . يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كَي ناوى خؤى ئةكوذَينَيتةوة با ئَيستا ثَيمان بَلَيت. 
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 فخرالدين دادر عارف/سكرتَيرى ثةرلةمان: بةِرَيج
)دادر وةبان ، صاحل فـةدَى ، سـةركةوت سـةرحةد ، حتسـني امساعيـل ، مامؤسـتا مـروان طـةاَلَلى ، هـةورامان          
طةضَينةيي ، ِرابوون توفيق ، ابوبكر هةَلةدنى ، بةهجاد دةروَيش ، ثةروا على ، كةذاَل هـادى ، حسـن صـاحل ،    

  يد ، عباس غجاو(. ح اة،  فىغريب مصط،  عثما منرية 
 بةِرَيج د . يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 خاتوو طةشة فةرموو.
 :شة دارا جاللبةِرَيج طة

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
منيش لةطةَل ئةو ِراية بووم كة بةِرَيج دكتؤر عجت خوَينديةوة ، مةسـةلةى )ثوختـة و كؤ(كـة لةطـةَل كؤيـا      

ان( ، داهاتة شايستةكانى هةرَيم لة هةناردةكردن و فرؤشتنى نـةوت و طـاز ئةطـةر ئَيمـة     بووم )كؤى داهاتةك
حةسري بكةين بـة فرؤشـتنى نـةوت و طـاز و تـةنها )تصـدير و بيـع( لَيرةيـا هـةركاتَيك حكومـةتى هـةرَيم            

بـة  عةددَيكى كرد لةسةر بةرهـةمَيكى تـرى نـةوتى داهاتةكـةى نايةتـة ئـةم سـندوودةوة ، بؤيـة ثـَيم باشـة           
طشتى عةددةكان بة مةتَلةدى بَيت ، واتة ئةطةر بَلَيني هةموو ئةو عةددة نةوتيانةى كـة كـراوة داهاتةكـةى    
بَيتــة ئَيــرة ، ئــةبَى ئــةو بِرطةيــةو الضــَى لــةكاتى مةســةلةى كؤكــة ئــةويش ثــاو داشــكاندنى شايســتةكان ،  

 زانن ، زؤر سوثاس.شايستةى كؤمثانييةكان ، ديارة ليذنةكانى ثةيوةنديدار خؤيان باشرت ئة
 بةِرَيج د . يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس ، بةِرَيج شَيركؤ حةمة امني فةرموو.

 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةربارى ثشتطرييم بؤ دسةكانى دكتؤر عجت و طةشةخان و تـةالرخان و ئةوانـة ، مـن لةسـةر ئـةم ماددةيـة       
نج و تَيبينيانة ئةَلَيم ، ئةم ِرةشنووسةشم ئامادة كردووة ، لةسةر يةكةم مـن بـةديارى كـراوى مـن     ئةم سةر

اليــةنطرى ئــةوةم ئــاوا بنووســرَى مــاددةى هةشــتةم ، خــاَلى يةكــةم " )كــؤى داهاتــةكانى ثِرؤســةكانى نــةوت  
ِرةزامةنـدى دةسـتةى    دةضَيتة سندوودةكةوة( ، ثاشان موستةحاداتةكانى كؤمثانياكـانى لَيـدةردةكرَيت ثـاو   

بةِرَيوةبردن و وردبينى كردنيان ، ضونكة لة ِراستيدا بةثَيى ئةمة دةسةاَلتةكى زؤر زؤر دراوة بة وةزارةتـى  
سامانة سروشتييةكان بؤ من هةرتةمةنام ئةكرد بةِرَيجيان لَيـرة بوونايـة ، يـةعنى نـاكرَى لـة دونيـادا هـي         

ةربَينَى ، خؤى نةوت ب رؤشـَى ، خـؤى ئـامر بلسـةرفيش بَيـت ،      وَينةيةكى تر نيية وةزارةتَيك خؤى نةوت د
ئةوةى تا ئَيستا لةكوردستان كراوة وابووة لة ِراستيدا ، هةتا بةثَيى ئةو ِراثؤرتةشى كة بةِرَيجيان داويانة بة 

 ( كـة لةِراسـتيدا هـةمووى   2013-2007ئةندامانى ثةرلةمان كة باسى خةرجييةكانى نةوتيان كردووة لة ساَلى )
بة بِريارى نهَينيةو يةعنى ئةمة وَينةى نيية لة عالةمدا ، بؤ منوونة وةزيرةكانى تر ِرةنطة دةسةاَلتيان زؤر 
مةحدوودة لة سةرفياتا ، ئةبَى جياوازى ضى بَى لة بةينى وةزيرَيك و وةزيرَيكى ترا؟! بؤيـة مـن اليـةنطرى    
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ةنطرى ئـةوةم لـة ِراسـتيدا )كـؤى داهـات( ببَيـت بـة        ئةوةم لة ِراستيدا نةسةكة بةم جؤرة دابِرَيذرَيتةوة ، الي
ــت وةزارةتــى ســامانة سروشــتييةكان اليــةنى تــةكنيكى      داهــاتى وةزارةتــى دارايــي يــةعنى لــة ِراســتيدا دةبَي
ثِرؤسةى نةوت سةرثةرشتى بكا نة  اليـةنى فرؤشـ] و كؤكردنـةوةى داهـاتوو بوارةكـانى تـر ، ضـونكة لـة         

، لةســةر خــاَلى دووهــةميان" هــةر بؤيــة ثَيمخؤشــة نــازامن كــَى وةاَلممــان   ِراســتيدا وَينــةى نييــة لــة جيهانــا
بداتةوة؟ ئايا هةموو ئةوثارانةى ثَيشرت ضارةنووسيان ضي لَيدَيت؟ ئايا ئةضنة ناو ئةم سـندوودةوة؟ يـاخود   
ئةم سندوودة لةو كاتةى كة دةست بةكاركردن ئةكات ثارةى تَي ئةضَيت؟ سَيهةميان " ئـةوةى دكتـؤر عـجت    

يســان لةطــةَليام )كــؤى داهاتــةكان( ، لةطــةَل ئةوةشــدام ئــةوة البربَيــت ثــاو داشــكاندنى تَيرــوونةكان ئةمــة  د
البربَيت ، واتا كؤى داتةكـة برـَيتة نـاو سـندوودةكة و لـةوَيوة لَيـى دةربكرَيتـةوة ، حةزئةكـةم وةاَلمـى ئـةم           

ازامن بةِرَيجان خؤيان سـةيرَيكى  ثرسيارةو وةربطرمةوة هةست دةكةم ضوارةم و ثَينجةم لةية  ئةضن جا ن
بكةن ئايا ضوارةم و ثَينجةم ض جياوازييةكى هةية لة نَيوانيانة داهاتى دارايي هاتوو لة حكومةتى ئيتيحادى 
ثاشان ئةو بِرانةى وة  شايسـتة بـؤ هـةرَيم ، هةسـتدةكةم خؤيـان تؤزَيـك وردتـر سـةيرى كـةن ، ئايـا هـي             

خاَلى شةشةم" ئةو بِرانةى لـة وةبـةرهَينانى داهاتـةكانى نـةوت و طـازدا      جياوازيية  ئةبينن لة نَيوانياندا؟ 
وةدةست هاتوون ئةو )كةية( زيادةية ، بَلَيني ئةو بِرانةى لة وةبةرةهَينانى نةوت و طازدا وةدةست هاتوون و 

 لةم ماددةيةدا ئاماذةيان بؤ كراوة ، سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

س ، ئةنــدامانى ليذنــة ثةيوةنديــدارةكان دوايــي دســةى خؤتــان بكــةن ، بــةِرَيج كــا  حتســني امساعيــل  ســوثا
 فةرموو.

 :بةِرَيج حتسني امساعيل امحد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ماددةى هةشتةم ، بِرطةى يةكةم" كؤى داهاتة شايستةكانى هةرَيمى هاتوو ، لة كوردى نييـة ئةطـةر بكرَيتـة    
اتووى هةرَيم( ، ئينجا لَيرة هاتووة بة طوَيرةى طرَيبةستةكانى نةوت و طازى بةسرتاو لةطـةَل  )شايستةكانى ه

كؤمثانيةكانــدا ، بةســرتاو هــةر غةَلةتــة لَيــرة نــةبَى باشــرتة هــةر طرَيبةســتةكانى نــةوت و طــاز لةطــةَل            
شرتة ، )كةمكردنـةوةى  كؤمثانياكاندا ، ئينجا ئةويش ثاو داشكاندن لَيرة داشكاندن ناطوجنَى كةمكردنةوة با

شايستةكانى ئةم كؤمثانيانةى لة هةرَيمدا كاردةكـةن( ، بِرطـةى دووةم" نووسـراوة )سـةرجةم ثَيبةخشـني و      
ثاداشتةكانى هاتوو( ، ثَيبةخشني نا ، )بةخشيش و ثاداشتةكانى هـاتوو لـة طرَيبةسـتةكانى نـةوت و طـاز لـة       

شـرتة بَلـَيني كـة شايسـتةبن لـة نَيوانيشـياندا ثاداشـتةكانى        كاتى شايستة بوونياندا( نازامن مةفهومَيك نـادا با 
واذؤكردن و بةرهةمهَينانى طرَيبةست ، طرَيبةست بةرهةمناهَينرَى ئامادةكردنى طرَيبةستة نةوتييةكان بـَى  
ديســان بةســرتاو لــةوَى البــدرَي] ، بِرطــةى ســَييةم" بــةِرَيجَيكى تــريش ئيشــارةتيدا كــة بــةروبووم زيــاتر بــؤ  

ــت ، ئةطــةر بكرَيتــة ثَيكهاتــة نةوتييــةكان موشــتةدات ثَيكهاتةيــة ، ديســان داشــكاندن بكرَيتــة     كشــتوكاَل دَي
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كةمكردنةوةى تَيروونةكان ، ثااَلوتةكردن نيية بؤ ثااَلوتن نةبَى ثااَلوتةكردن بَي] ، من لةطةَل بـةِرَيج كـا    
 اشرتة ، سوثاس.دكتؤر شَيركؤم بِرطةى ضوارةم و ثَينجةم لةية  ئةضن ، بكرَينة ية  ب

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس ، بةِرَيج كا  ِرابوون معروف فةرموو.

 :بةِرَيج ِرابوون توفيق معروف
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةكورتى ثشتطريى ئةو بؤضوونةدةكةم كة وشةى ثوختة دةكرَيتة سةرجةم ، هـةروةها بـة دةسـتةواذةيةكى    
ئاشـكرا جَيبكرَيتــةوة ، جطـة لـةوةزارةتى دارايــي يـةعنى ثـَيش طةيشــتنى داهاتـةكان بـؤ وةزارةتــى         وازيـك و 

ــة          ــؤ ليذن ــةم ب ــنياريش دةك ــةروةها ثَيش ــةبَى ، ه ــارةى ن ــةرفكردنى ث ــافى س ــر م ــدَيكى ت ــي  ناوةن ــي ه داراي
ةكـةم لـة ياسـاى    ثةيوةنديدارةكان لةسةرةوة ئةطةر بكرَى ثَيناسةى داهاتة نةوتييةكان بـةطوَيرةى مـاددةى ي  

 نةوت و طاز ِرَيكبخرَيتةوة ، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

  يد فةرمووح اة زؤر سوثاس ، خاتوو 
 : يد دادر ح اةبةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
 دسةكامن لةاليةن مامؤستا حتسني و طةشةخان كرا ، سوثاس بؤ ئَيوة.

 وسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج د. ي
 سوثاس ، بةِرَيج دكتؤرة ِرَيواز فةرموو.

 بةِرَيج د. ِرَيواز فائق حسني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من تَيبينيم لةسةر بِرطةى شةشـةم هةيـة ، ئةطـةر ئـةم بِرطةيـة بـؤ ئـةوة دانـراوة ، ئةطـةر ئَيمـة لـة ثَيـنج             
بري ضووبَى يان شتَيك كـة لـة ئاينـدةيا ِرةنطـة وةكـو داهاتبَيـت ئـةو        بِرطةى سةرةوة هي  يةعنى شتَيكمان لة

ــةرهَينانى          ــة وةب ــةى ل ــةو بِران ــة ، ئ ــةواو نيي ــياغةكةى ت ــتدةكةم س ــندوودةكةوة هةس ــَيتة ناوس ــِرةو بر ب
داهاتةكانى نةوت و طازدا وةدةست هاتوون كة لةم ماددةيةدا ئاماذةيان بؤ كراوة نووسراوة ، خـؤى ئةبووايـة   

بؤ نةكراوة ، هةرشتَيكى تر كة لةو ثَينج بِرطةية نةكراوة ئةطةر وابَى يـةعنى ئـةو ماددةيـة ئـةو      بنووسرَى
فةدةرةى زيادةية ئةوة يةكةميانة ، دووةم" ئةمةوَى تةوزيك لةسةر دوو شت بدةم بِرطةى ضوارةم و بِرطةى 

ئَيمـة دسـة لةسـةر ئـةوة      ثَينجةم مةبةست ضيية ، بِرطةى ضوارةم مةبةست لةثارةى بةنجينة هةندَيك جار
دةكةين كة لة ِرابردووا بِرَيكى زؤر حسةى بةنجينى هةرَيمى كوردستان نةهاتووة مةبةست ئةوةية ، بِرطةى 

( تريلؤنةية كة ئةو وةكو ِراثؤرت لة ِرابردوودا وةرمانطرت ئةطةر خواكردى و 27ثَينجةميش مةبةست ئةو )
 و ئةو سندوودة ، زؤر سوثاس.عرياق دَلى نةرم بوو بؤى ناردين ئةضَيتة نا
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 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس ، كا  عباس غجاو فةرموو.

 :بةِرَيج عباس مريخان
 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةرِرررررررررررر

ةى ئةوةى ِراسي بَي] هةروةكو لة ماددةى ثَيشرتيش باسم كرد ئةمانة زياتر لة ِرَينمايى دةضن ، ئةمن مادد
هةشت ، نؤ بةم شَيوةية كورمت كرديتةوة ئةطةر ثةسند بَى ، لةدواي كةمكردنـةوةى ئيلتيجامـاتى سـةرفيات    
كــؤى داهاتــةكانى خــاَلس لــةم ســندوودة كؤدةكرَيتــةوة بــة دراوةكــانى دانثَيــدراو لــةو بانكــةى ســندووق بــة   

 ثةسندى ئةزانَى ، سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس ، كا  بةهجاد دةروَيش فةرموو
 ش:بةِرَيج بةهجاد دةروَي

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بؤ ماددا هةشتَى خاَو يةكةم و سَييةم تةئيدا ثشتطرييا دكتؤر عجتَى دكةين هةروةتظ بـؤ خـاَو يةكـةم ئـةظ     

، خـااَل سـَى" هـةر ل     سياغة دكتؤر شَيركؤ حةمة امني خوَينديةوةظا تةئيـدَى لـوَى سـياغة دكـةين بةِراسـتى     
سَييةمدا ماددا هةشتَى سَييةم بةدل بـةروبووم و بةرهةمـةكان ثَيشـرتيش مـة بـةحس كـر بـةدل بـةروبووم         
ببتــة بةرهةمــةكان ، ئــةوذى ئــةز وَى ِرةئيمــة هــةرواتظ ثــاو داشــكاندن بَيتــة ئيلغــا كــرن ئةظــة خــااَل ســَي   

ةرضةندة دكتؤرة ِرَيواز ب شَيوازةكى دى بةحس داهاتيية نيشانكرن ، شةشةم" بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمانَى ه
كر ِراستى ئةطةر هةمى داهاتَيت نةوت و طازَى ئةم ئةغلةبَى سةر وَى ِرةئيَينة خـااَل ئَيكـَى و سـَييَى ، هـةمى     

 بةرهةمةكانى نةوت و طاز هاتنة ثةسن كرن ئةظ خاَلة هةنطَى زَيدةية ئةوَى شةشَى ، زؤر سوثاس.
 ادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم حممد ص

 سوثاس ، خاتوو ثةروا على فةرموو.
 بةِرَيج ثةروا على حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةبارةت بةخاَلى يةكةم منيش وشةى )كؤ( باشرتة كة بةِرَيجان ئيشارةتيان ثَيدا ، هةر وةها لةطـةَل تـةواوى   

ميش بةهــةمان شــَيوة ئــةو بِرانــةى لــة  دســةكانى دكتــؤر شــَيركؤ حةمــة اميــنم ، ســةبارةت بــةخاَلى شةشــة  
وةبةرهَينانى داهاتةكانى نةوت و طازدا وةدةست هاتوون ئـةكرَى بكـرَى بـة ئةوانـةى تـر يـان سـةرجةم ئـةو         
بِرانــةى تــر تاِرادةيــة  دةســتةواذةكة ِروون نييــة يــان لةطــةَل ئــةوانى تــر كؤبكرَيتــةوة يــان بطــؤِردرَى ، زؤر  

 سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق

 سوثاس ، بةِرَيج كا  دادر ئؤبان فةرموو.
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 :بةِرَيج دادر ئؤبان رسول )دادر ِرةزطةيي(
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

منيش ثشتطريى هةموو ئـةو ِرةئيانـة دةكـةم كـة )كـؤى داهـات( بَيـت نـة  )ثوختـةى داهـات(بَى ، ثَيشـنيار            
داراييةكان سةرف بكـرَى ، بِرطـةى سـَييةم هـةر نـةمَينَى تـةنها        دةكةم لة بِرى ثاو داشكاندن دواتر شايستة

ية  وشةى جياوازى تَيداية كة ثااَلوتة كردنة بادى شتةكاني ديكة لـةو دةدـةدا هـاتوون يـاخود لـة مـاددةى       
ــةكانى     11) ــتة داراييـ ــتى شايسـ ــة مةبةسـ ــدانى وةزارةت بـ ــؤ دراو ثَيـ ــادبكرَى بـ ــك زيـ ــان خاَلَيـ ــة  يـ ( بِرطةيـ

و بؤ مةبةستةكانى ديكةو ، يةعنى طواستنةوة و ثااَلوتةكردن بـؤ هـةموو ئـةو مةبةسـتانة ،     كؤمثانييةكان 
واتة كؤى داهاتةكة بَيتة سندوودةكة دواتر وةزارةتـى سـامانة سروشـتييةكان ثـارة وةربطـرَى بـة مةبةسـتى        

 بةرجةستة كردنى شةفافييةت ، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس ، بةِرَيج كا  غةريب فةرموو.
 بةِرَيج غريب مصط ى حةمة )غريب ثَينجوَينى(

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان:
ئةوةي كة دكتؤر عجت باسي كرد، كة وشةي )ثوختة( بكرَيت بة )كؤ(هاوِرَييامن ئاماذةيان ثَيكـرد، كـة ئـةوة    

و ســَييةم، لــة بِرطــةي ثــاو داشــكاندني تــا  بكرَيــت بــة )كــؤ(، بــة م ئةطــةر لــةكؤتايي هــةردوو خــاَلي يــة    
مة ناثَيكَيـت، تا كؤي داهاتةكة بـة شـةفايف بَيتـة نـاو سـندودةكةوة، بؤيـة       كؤتاييةكةي ال نةبرَيت ئاماجني ئَي

ئومَيــد دةكــةم لةهــةردوو خاَلةكــةدا هــي يةكــةم و ســَييةم، ثــاو داشــكاندني تــا كؤتــايي هــةمووي البربَيــت،   
 سوثاس.

 د صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:يوسحم حمم بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس، بةِرَيج كا  صاحل فةدَي، فةرموو.
 بةِرَيج صاحل فهَي حممد امني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش ثشتيواني لةو ثوختةية دةكةم، ئةوة يةكةم، دووةم: لـةخاَلي يةكـةم ئـةوةي طرَيبةسـتةكةي نـةوت و      

ناطرَيتـةوة، كـة بـؤ لةمـةودوا ئةبةسـرتَيت، ئـةو بةسـرتاوةو         طازي بةسرتاو، تا ِرادةية  ئةوانةي دواي خؤي
البربَيت، ئةم وشةي داشكاندنة كة لةهةركوَيدا هاتبَيت، نةمَينَيت، كة ئَيمـة بـاس لـة ثوختـة ئةكـةين هـي        
سةرفياتَيك نامَينَيتةوة، تا ثـاو يـان داشـكاندني تَيـدا مبَينَيتـةوة، ئـةبَيت جـارَيكي تـر ِرَيـك  رَيتـةوة، وة           

هةر شوَينَيك وشةي نةوت وطاز هاتبَيت، بةرهةمةكانيشي لةطةَليدا ئاماذةي ثَي بدرَيت، وشةي هاتوو يـان  لة
بةدةستهاتوو ئةوةو تا ِرادةية  ِروون نيية، لة هةر جَيطاية  هةبَيت بةدةست دةكةوَيت يان بةدةست دَيت 

َيويسـت بـةوة ئـةكات لـة سـةرجةم      ئةوة وشةيةكي تري بؤ بدؤزينةوة، لةوةي ثَينجـةميش: لـة دوو خاَلـدا ث   
 ثرؤسةكاني داهاتي نةوت، واتة سةرجةم ثرؤسةكاني بؤ زياد بكرَيت، سوثاس.
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 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 سوثاس، بةِرَيج كا  علي حةمة صاحل، فةرموو.
 بةِرَيج علي حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
شتووةتةوة سةبارةت بةوةي كة ثَيي ئةَلَيني )كؤبكرَيت( خاَلي يةكـةم: ضـونكة   من ِرَيكم خستووةتةوةو دامِر

كــة دةَلــَيني داهاتــة شايســتةكاني هــةرَيمي هــاتوو، لَيــرةدا داهــات نــةهاتووة، هــةرَيم هــاتووة، بؤيــة لــةِرووي   
 نـةوت و  زمانةوانيةوة، باشة بَلَيني كؤي داهاتة وةدةست هاتووةكـاني هـةرَيم، لةهـةناردة كـردن و فرؤشـتين     

طاز، بةطوَيرةي طرَيبةستةكاني نةوت و طـازي بةسـرتاو لةطـةَل كؤمثانياكـان، لَيـرةدا واتاكـةي بـةم دوو دَيـِرة         
بةتةواوةتي دةيثَيكَيـت، ضـونكة ئـةوةي كـة دةَلـَيني لةاليـةن وةزارةتـةوة يـان كؤمثانيـاي كوردسـتان، ئَيسـتا           

دروسـت بـوو، ئؤتؤمـاتيكي لـةدانوني تايبـةت بـةخؤي        لةاليةن وةزارةتةوةية، بة م كة كؤمثانياي كوردستان
هةمووي ئةضَيتة سةر كؤمثانياي كوردستان، من لةطـةَل وشـةي شايسـتةدا نـيم، ضـونكة ئـةم داهاتانـة هـةر         
ئةبَيت شايستة بن، نابَيت نا شايستة بن، يةعين بةشـَيوةية  لـة شـَيوةكان تـؤ طومـان لـةخؤت دةكـةيت كـة         

ة دووبارةي دةكةيتةوة، لةخاَلي سَييةم: ديسانةوة لةواني تريشدا لةماددةي ئيشي ناشايستة ئةكةيت، هةميش
دووةم، سةرجةم ثَي بةخشني و ثاداشتةكاني هاتوو، لةطرَيبةستةكاني نـةوت و طـاز لـةكاتي شايسـتة بـووني،      

، خـاَلي  بؤ داهاتي تر هةية ناشايستة بَيت، يان كاتَيكي تر هةية داهـاتي ناشايسـتةي تَيـدا بَيـت، ئـةوة زيـادة      
سَييةم: ثَيم وابَيت ئةمـة بةتـةواوةتي دةيثَيكَيــت، كـة بَلـَيني ديسـانةوة كـؤي داهاتـة وةدةسـت هاتووةكـاني           
هةرَيم لةهةناردة كردني نةوت، ئةوةو ئةتوانني بنووسني كؤي داهاتة وةدةسـت هاتووةكـاني نـةوت و طـاز،     

شةكاني تر كؤتاييةكةي بةو شـَيوةية بربَيـت،   ئةوة بةتةواوةتي دةيثَيكَيت، ئةطةر نا وشةي هةناردةكردن و و
ــان كــرد، ئــةي ثــارةي ئــةو هــةموو        ــت، لةطــةَل كــا  دَلشــاديش بامس ــةوة بَي خــاَلَيكي تــر ِرةنطــة ثرســياري ئ
كؤمثانيانةي كة ودوفيان كردووة، ئيستيحهادي ثا وطةكان ضي بةسةر دَيت؟، لة عَيراق وا كـراوة، سـةرجةم   

رَيتة سندوودي دةوَلةتةوة، دوايـي لـةناو بودجـةي طشـتيدا ئيسـتيحهادي      ثارةي نةوت كة وةدةست دَيت ئةخ
ــةرخان        ــؤ ت ــارةي ب ــةوة، ث ــؤ ئةكرَيت ــي ب ــةوت تةخصيص ــروفاتةكاني ن ــةموو مةس ــةكان و ه ــا نةوتي كؤمثاني
ئةكرَيتــةوة، ضــونكة فيكرةكــة ئةوةيــة ئةطــةر ِراســتةوخؤ وةزارةتــي ســامانة سروشــتييةكان يــان كؤمثانيــاي 

دامةزراوةيــةكي تــربن، ئـةم ثارانــة بدةنــةوة وة  ئيسـتيحهادات، ئــةم ئيســتيحهاداتانة   كوردسـتان يــان هـةر   
ِرةنطــة بــة فيلتــةري تةحهيهــدا تــَي نةثــةِرَيت، يــةعين ئيســتيحهاداتةكة هــةر ئــةدرَيت، بــة م كــة بَيتــةوة    

ثةِرَيت، زؤر سندووق و لةناو بودجةدا تةرخاني بؤ بكرَيت زةمانةتَيكي باشرت هةية كة بة فيلتةرَيكدا تَي دة
 سوثاس.

 
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس، دكتؤر عجت، فةرموو.
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 بةِرَيج د. عجت صابر امساعيل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثرســيارَيك كــرا ســةبارةت بــة مــاددةي ضــوارةم و ثَينجــةم، جياوازييةكــةيان ضــيية؟، بــةِرَيج دكتــؤرة ِرَيــواز   
(مليار دينار تةرخان دةكرَيت بؤ 100رةت ثَيداو بةشَيكي تريشي سا نة لة بودجةي عَيرادةوة )بةشَيكي ئيشا

كِريين سووتةمةني بؤ وَيستطةكاني كارةبا و ئةبَيت ئةو ثارةو برَيتة ئةم سندوودةوة، كةواتة جياوازييـان  
ي هةشــتةم، يةكــةم: هةيــة، بؤيــة ضــوارةم وثَينجــةم طرنطــي خــؤي هةيــة، وةكــو خــؤي دةمَينَيتــةوة، مــاددة  

ثوختةكــة دةكرَيــت بــة )كــؤ( لةكوَيــدا كؤمثانياكــاني تــةواو بــوو، ئــيرت بوةســتَيت، ئــة ارةو تةئكيــد لــةوة  
دةكةمةوة كة ئةم سندوودة وةكو بانهَيك واية، بؤ هةَلطرتين ثارةي داهاتي نةوت، بؤية طرنطة و بـؤ ئـةوةي   

اني لــةم ثةرلةمانــةدا ثةســةند دةكرَيــت، شــةفاف بَيــت ثرؤســةي نــةوت لــة كوردســتان ســةرجةم خةرجيــةك 
وةزارةتي نةوتي هةرَيمي كوردستان سا نة خةرجي خؤي وةكو هةموو وةزارةتةكاني تر  اتة نـاو ثـِرؤذةي   
بودجةوة ئةو كات ئةوةو نامَينَيت كةوةزارةتي دارايي ئاطاداري نابَيـت، يـاخود ئـةو سـندوودة ئةهةميـةتي      

تي سامانة سرووشتييةكان برـَيتة نـاو بودجـةي سـا نة كـة ثةرلـةمان       كةم دةبَيت، سةرجةم خةرجي وةزارة
ثةســةندي دةكــات، بؤيــة يةكــةم: لةكوَيــدا وشــةي كؤمثانياكــان هــاتووة كؤتــايي ثــَي بَيــت، ســَييةم: ثوختــةي 
داهاتةكان تةواو دةديهة، بـةروبووم البربَيـت ئـةوة لـةماددةكاني تـريش ضـاكمان كـرد، مـاددةي شةشـةميش          

ت بة )نةكراوة(، ئةوةي دكتؤرة ِرَيواز دةديهة، يةعين لةم ثَينج ماددةيةدا ض داهاتَيك لةنـةوت  )كراوة( بكرَي
دةستمان دةكةوَيت بَيجطة لةوةو هةر داهاتَيكي تـر كـة دةسـتمان دةكـةوَيت، لةنةوتـةوة بَيـت هـةر ئـةبَيت         

( بـةكار هَينـاني هةيـة،    100( ماددةي تري لَي دروست دةكرَيـت، ) 200برَيتة ئةم سندوودةوة، ماددةي نةوت )
 بؤية زؤر ئاسايية لةداهاتوودا داهاتَيكي ترمان هةبَيـت، كة لةم ماددانةدا ئيشارةتي ثَي نةكراوة، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس، ليذنةكاني تر دسةتان هةية؟، خاتوو منرية فةرموو.
 علي: عثما بةِرَيج منرية 

 ج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي
لة بِرطةي يةكةم كة باسي كؤي داهاتة شايستةكاني هةرَيمي هاتوو لـة هـةناردة كـردن و فرؤشـتين نـةوت و      
طاز، ثَيشنيار دةكةم بكرَيت بة )نةوت و طاز( و )بةرهةمة نةوتييةكان(، بةطوَيرةي طرَيبةسـتةكاني نـةوت و   

ـــت، كــة   طــازي بةســرتاو لةطــةَل كؤمثانياكانــدا، مةبةســتم ئةو  ةيــة ِروونكردنــةوةي تــةواو لةبةردةســتمان بَي
مةبةسيت كام برية نةوتانةية؟، ئةو بريانةي ئَيستاية، يان داهاتووة يان كؤنةكانة؟، ضونكة بةثَيي ماددةية  

ي ياساي نةوت و طاز بةِرووني ئيشارةتي بةمة داوة، كة برية نةوتةكاني ئَيستاو داهاتوو، 17و  16لة فةدةرةي 
ابردووشي ئيشارةت ثَيداوة، لة بِرطةي ضوارةم، ثَيشنيار دةكةم ليذنةي ياسايي سةيرَيكي ئةم بِرطةيـة  واتة ِر

 بكات، دةداو دةق هاوشَيوةي ماددةي دووةم بِرطةي دووةم، دووبارة بووةتةوة، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
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 فةرموو. سوثاس، دكتؤر فرسةت نودتةي نيجاميت هةية؟،
 بةِرَيج د. فرست صؤيف علي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لةسةر بِرطةي شـةو ثـَيم وايـة، خؤيـان كةنووسـيويانة بـةو شـَيوة نووسـيويانة، ئةطـةر نـا ثَيويسـت نـةبوو             
وشةي بةرهةمهَيناني تَيدا بَيت، ئةطةر وابوواية ئةوة دسةكةي ئةوان تةواو بوو، كة ئةَلَيت ئـةو بِرانـةي لـة    

اتةكاني نةوت و طاز بةدةسـت هـاتووة، ئةطـةر وابَيـت تـةواوة، بـة م كـة ئـةَلَيت وةبـةرهَيناني مةبةسـيت           داه
ئةوةية كة لة ثَيشرت وابووة، با بَلَيني ئَيمة شريينيمان هةية، داهابان هةية، ئةطةر وةبـةرهَينان بـةو بِرانـة    

يش دةضــنة نــاو ئــةم ســندوودةوة، ئةطــةر بكرَيــت، ئــةو داهاتانــةي لــة وةبــةرهَيناني ئةمانــةوة دَيــت، ئــةوان
مةبةستيان ئةوة نيية، ئةم وةبةرهَينانة ضيية لَيرةدا؟، لةبةر ئةوة مـن تةسـةور ئةكـةم كـة بِرطـةي شـةو       
كَيشـةي نييـة وةكـو خـؤي، ضـونكة ئـةوان ئـةَلَين وةبـةرهَيناني لةسـةر بكرَيـت، لةسـةر بـةروبوومي نـةوت،              

 ، سوثاس.ئةطينا ئةبَيت وةبةرهَينان هةَلبطريَيت
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 سوثاس، دكتؤر عجت، فةرموو.
 بةِرَيج د. عجت صابر امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ــامانة        ــي ســ ــةت وةزارةتــ ــةت، تةنانــ ــران و حكومــ ــةني وةزيــ ــةري ئةجنومــ ــةَل نوَينــ ــتنمان لةطــ لةدانيشــ

بي بؤ ئَيمةيان ناردووة، جةختيان لةوة دةكـردةوة، ثَيـنج   سرووشتييةكانيش، بةوازيي حةتا بةزماني عةرة
خاَلةكة كة سةرضاوةي كؤكردنةوةي داهاتن بـؤ سـندوودي داهاتـة نةوتييـةكان، هـةر داهـاتَيكي تـر كـة لـةم          

 ثَينج خاَلةدا ئاماذةي ثَي نةكراوة، تةنها مةبةسيت دةديهي حكومةت ئةوةية، سوثاس.
 

 ي ثةرلةمان:يوسحم حممد صادق/ سةرؤك بةِرَيج د.

ئــةتوانني واي لــَي بكــةين ئــةو بِرانــةي لةوةبــةرهَيناني داهاتــةكاني نــةوت و طــاز وةدةســت هــاتوون و ئــةو    
داهاتانةي تريش كة لةم ماددةيةدا ئاماذةيان بؤ نـةكراوة، ئـةوة هـةم داهـاتي وةبـةرهَينان دةطرَيتـةوة هـةم        

 بةَلَي دكتؤر عجت، فةرموو.هةر داهاتَيكي تريش كة لة بِرطةكان ئاماذةي ثَي نةكراوة، 
 بةِرَيج د. عجت صابر امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
تةفسريةكةي دكتؤر فرسةت دةديهـة لَيـرةدا، وةبـةرهَيناني داهـات و وةبـةرهَيناني سـةرماية تـا دوايـي، بـةم          

لةم ماددةيةدا  شَيوةية صياغةي دةكةينةوة، ئةو داهاتانةي كة لة ثرؤسةي نةوت و طازدا وةدةست هاتوون و
 ئاماذةيان بؤ نةكراوة،  بؤية وشةي وةبةرهَينان هي  ثَيويست ناكات لةوَيدا دابندرَيت، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
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 ئةوةو ثَيم وابَيت ماناكان ئةثَيكَيـت، باشة ليذنةكاني تر هي  تَيبينيتان هةية؟، دكتؤر شَيركؤ فةرموو.
 :مصطفى. شَيركؤ جودت بةِرَيج د

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
خاَلَيك باسكرا لةسةر ئةسةري ِرةجعي ئةم ياساية كة ئايا ئةسةري ِرةجعي ئـةبَيت بـؤ داهاتـةكاني داهـاتوو،     
يان نابَيت؟، ئةوة ئةكرَيت، لة بِرطةي داهاتوودا كة باس لة نةفازي ئةم ياسـاية دةكرَيـت، ئةطـةر ئةنـداماني     

يان باو بوو ئةكرَيت بـة بِرطةيـة  ديـاري بكـةين كـة هـي ِرابـردووو وردبـيين تَيـدا بكرَيـت،           ثةرلةمان ثَي
 لةوَيدا تةسبيت بكرَيت، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 كا  علي حةمة صاحل، فةرموو.
 بةِرَيج علي حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
نوتووة، بـةِرةئي مـن كؤكردنـةوةي داهـات زؤر زؤرةو ئامـاذةي ثـَي نـةكراوة،        ية  بابةتي طـرني هةيـة نـةما   

%ي هةموو ثارةي وةدةستهاتوو لة ثرؤسةي نةوتدا، لةهةموو طرَيبةسـتَيكدا  10ئةويش موَلكانةية، ضونكة لة 
%ي بؤ حكومةتي هةرَيمة، بؤية ثَيم باشة بنووسـرَيت سـةرجةم ثـَي بةخشـني و     10لةثَيش هةموو شتَيك لة 

اداشتةكاني هاتوو لة طرَيبةستةكاني نةوت و موَلكانةكان، من ديسانةوة تةئكيد ئةكةمةوة ئةو كاتةو هةر ث
وة مي ئةمةم ثَي نةطةيشت، ئَيستا حكومـةت بـةثَيي هـةموو عةدـدَيك لةطـةَل ئةجنومـةني بـا ي هـةرَيمي         

بةستَيكي نةوتيدا، كؤمثانيـاي  %(ي دازاجنة لةهةموو طرَي20نةوت و طازيش وة مي ئةمةم ثَي نةطةشت، لة )
%(تة دةكةوَيتة كوَيوة لَيرةدا؟، ضـونكة مـن لَيـرةو    20كوردستان بؤ دؤزينةوةو وةبةرهَيناني نةوت ئةم لة )

 دةستم نةكةوتووة، ئةم دوو داهاتة دوو داهاتي زؤر طةورةن كة لَيرةدا نيية، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 اية صياغةي بكةنةوةو ثاشان بيخوَيننةوة تا بيخةينة دةنطةوة، مامؤستا ئةنةس، فةرموو.باشة، تك
 بةِرَيج انس حممد شريحم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
حةديهةت وشا وةبةرهَينان دوو، سَى جارا ثشتى هنطى ذى يا هـاتى وة ديـارة مةبةسـتا حكومـةتَى ئـةوة كـو       

ضونكى ماددةى نؤيةم، ضـوارةم بَيـذيت )سـةندووق لـة سـةر ثَيشـنيازى       وةبةرهَينان جهَى خؤ تَيدا ببينيت، 
دةستة و رةزامةنديا ئةجنومةنى وةزيران دةسةَلاتى هةية ذمَيرةيةكى تايبةت لة بانكة ئةهلييةكان تةنها بؤ 
مةبةستى وةبةرهَينان بكاتةوة(، يةعنى ئةو وةبةرهَينانة دوو، سَى جها دووبـارة بوويـة وا ديـارة مةبةسـتى     
ثَى هةي نازامن ئةطةر لَيرة رابكةن خةلةلة  دروسـت دةبـي] يـان دةبـى لـة هـةموو جَيطـا رابكـةن يـان ذى          

 مبينيت. 
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
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ئينجا دكتؤر عجت باسي ئةوةي كرد، ئةطةر بوترَيت كؤي داهاتةكاني تريش ئةوكاتة داهاتي وةبةرهَينانيش 
 موون دوا داِرشتنى ماددةكان  وَيننةوة بؤئةوةى بيخةينة دةنطةوة.ةرف، ئةطرَيتةوة

 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةشى ضوارةم
 بةِرَيوةبردنى داهاتةكانى نةوت و طاز

 ماددةى هةشتةم:
 دةستة وةرطرتنى ئةمانةى خوارةوة لة ئةستؤ دةطرَيت:

وة دةستهاتووةكانى هةرَيم لة هةناردةكردن و فرؤشتنى نةوت و طاز بـةطوَيرةى  يةكةم: كؤى داهاتة شايستة 
 طرَيبةستةكانى نةوت و طاز.

دووةم: سةرجةم ثَي بةخشني و ثاداشـتةكانى هـاتوو لـة طرَيبةسـتةكانى نـةوت و طـاز و موَلكانـةكان لـةكاتى         
َينانى طرَيبةسـتة نةوتييـةكان لةطـةَل    شايستة بوونياندا لةنَيوانيانيشدا ثاداشتةكانى واذوو كردن و بةرهةمه

كؤمثانيا بيانى و خؤماَلييةكان، ثاداشتةكانى ذَيرخانى ئابوورى و بِرةكانى تةرخانكراو بـؤ ثاراسـتنى ذينطـة    
و داهاتى ديكة بةطوَيرةى ئةوةى لة ياساى نـةوت و طـاز و ياسـاكانى ديكـةى ثةيوةنديـداردا هـاتوون، سـَييةم        

وتى و طازييةكان، ضوارةم، داهاتى دارايى هاتوو لـة حكومـةتى ئيتيحـادى كـةوا     كؤى داهاتةكانى بةرهةمة نة
ــتى           ــةى طش ــة بودج ــةرَيم ل ــكى ه ــة ثش ــة ل ــةكانيان جط ــاز و بةرهةم ــةوت و ط ــة ن ــتة ب ــتةوخؤ ثةيوةس راس
ئيتيحاديدا، ثَينجةم، ئةو بِرانةى وة  شايستة بؤ هةرَيم هاتوون لةوةى تايبةتة بة نةوت و طازةوة ئـةويش  

رةى حوكمةكانى ياساى ديارى كردن و وةرطرتنى شايستة داراييةكانى هةرَيمى كوردستانى عَيراق لـة  بة طوَي
( لة طةَل ِرةضـاو كردنـى بِرطـةى ضـوراةمى سـةرةوةى      2013( ى ساَلى )5داهاتة ئيتيحادييةكان ذمارة ثَينجى )

ةى سةندوودةكةوة دةست دَيـن،  ئةم ماددةية، شةشةم، ئةو داهاتانةى كة لة ئةجنامى وةبةرهَينان بة سةرماي
 حةوتةم، هةر داهاتَيكى ترى ثرؤسةى نةوت و طاز كة لةم ماددةيةدا ئاماذةى بؤ نةكراوة. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس لـة طةَلَييـةتى، كـَى دذييـةتى؟ كـةس نييـة       67كَى لة طةَل ماددةكةية بةو شَيوةية كة خوَيندرايةوة؟ )
ت، كةواتة ثةسةند كرا، ية  كةس؟ يـة  كـةس دذييـةتى، كةواتـة ثةسـةند كـرا، نودتـةى نيجاميـت         دذى بَي

 هةية كا  صاحل؟ فةرموو. 
 بةرَيج صاحل فةدَى : 

 ى ثةرلةمان.بةرَيج سةرؤك
لة خاَلى ية  ثؤختةى داهاتة شايستةكانى هةرَيمى تَيدا نـةبَيت، لـة بـةر ئـةوةى ئـةو بةرهةمانـةى كـة لـة         

 ن ناطرَيتةوة. كةركوو  دَي
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 سياغةكةى واى لَيهاتووة، كؤى داهاتة بة دةست هاتووةكانى هةرَيم. 
 بةرَيج صاحل فةدَى: 

 ئةمن هةر دةستيشم هةَلرِبى بؤ ئةو خاَلة. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

َى بكرَيتةوة، لة شوَينَيكى تر جَى بكرَيتةوة، باشة ماددةى دواتر  وَينرَينةوة، ئةتوانِرَى لة جَيطايةكى تر ج
ثَيم وابَى جيَى ئةبَيتةوة، ضونكة لة بِرطةى حةوتةمدا كؤى داهاتةكانى كة لَيرةشدا نـةهاتووة بـاس كـراوة،    

 جَى ئةبَيتةوة، كَيشة نيية بةَلَى، فةرموون ماددةى نؤيةم  وَينةوة. 
 : َلا فريدبةرَيج د. ظا

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ــؤ        ــتى ك ــة مةبةس ــةنها ب ــت ت ــراو دةبَي ــةكى داخ ــةندوودة، ذمَيرةي ــةو س ــرةى ئ ــةم، ذمَي ــةم، يةك ــاددةى نؤي م
كردنةوةى داهات، دووةم، ضةند ذمَيرةيةكى جؤراجؤر بؤ سةندووق دةكرَيتةوة ض بة دينـارى عَيرادـى بَيـت    

وةندى عَيرادى لة هةرَيمـدا يـان هـةر بـانكَيكى ديكـةى حكـومى كـة        يان هةر دراوَيكى بيانى لة لهى بانكى نا
ئةجنومةنى وةزيران ثاو ثةسةند كردنى لهـى بـانكى ناوةنـدى لـة هةرَيمـدا هةَليدةبـذَيرَيت بـة مةبةسـتى         
سثاردنى طشت داهاتةكانى نةوت و طاز كة لةم ياسايةدا دةدييـان لـة سـةر كـراوة، سـَييةم ثَيويسـتة لـة سـةر         

ايى ثَيويسـت بـؤ جوَلانـدن و سـثاردنى بِرةكـان لـة نَيـوان ذمَيرةكـانى سـةر بـة سـةندووق ثـاو             دةستة رَينم
ثةسةند كردنى لة اليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة دةربكات، ضوارةم، سةندووق لـة سـةر ثَيشـنيارى دةسـتة و     

ان تـةنها بـؤ   رةزامةندى ئةجنومـةنى وةزيرانـةوة دةسـةَلاتى هةيـة ذمَيرةيـةكى تايبـةت لـة بانكـة ئةهلييـةك         
 مةبةستى وةبةرهَينان بكاتةوة. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَى دسةى هةية لة سةر ئةم ماددةية با ناوى خؤى بنووسَيت؟ بةرَيج كا  صاحل فةدَى فةرموو. 
 : بةرَيج صاحل فهى

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثةسـةند كردنـى لهـى بـانكى ناوةنـدى لـة هـةرَيم هـةَلى          لة ماددةى نؤيـةم لـة خـاَلى يةكةمـدا ئـةوةى ثـاو      

دةبذَيرَى، ئةو ثاو ثةسةند كردنةى َو البرَيت، رةنطة ئةو لهى بانكى ناوةندية هةندَيك جار كَيشة بؤ ئـةم  
 سةندوودة دروست بكات ئةوة البربَيت باشرتة كة تا ئَيستاو ثَيم واية نةكراوةتةوة. 

  ؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةر

 بةَلَى، تةواو هةر ئةوةندة؟ باشة، بةرَيج مامؤستا انس حممد فةرموو. 
 
 

 : بةرَيج انس حممد
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  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
هةر ماددةى نؤيةم، ضوارةم، ديسان ئيشكالية  يا تَيدا هةى، بؤ مةبةستى وةبةرهَينان حيسـابة  بكةنـةوة،   

ية؟ ئةطةر بانكى ئةهلى يةعنى مةدسةد ثَى ئةو بيت ثارةى بدةنَى و هي  وازيك نيية ئةو وةبةرهَينانة ضي
ئةو ثارة ب دةين بري] ئيحتيمالة دروزَيت رةبةوى بن، ئةطةر دروزَيت رةبةوى بن كَيشةيةكى شـةرعيمان  
لة سةر هةبيت ئةطةر نا بة ض شكل يـان بـة ض ئيستيسـمار بَيتـة كـرن؟ حةديهـةت نـةيا وازيـة ئيحتيمالـة          

ةرَى ظـَى ضـةندَى، يـةعنى ئيحتيمـاال زةرةرَى و فايـدة و خوسـارةتَى هـةبيت، ببيتـة ئةطـةرَى ظـَى           ببيتة ئةط
ضةندَى ئةظ مالة ماَو طشتى بة هةدةر بريت دةبى بَيتـة وازيـك كـرن كـا مةبةسـت وةبـةرهَينان ضـيية و ل        

 كريَى بَيتة وةبةرهَين كرن، زؤر سوثاس. 
  مان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلة

 زؤر سوثاس، كا  ئومَيد حةمة على فةرموو. 
 بةرَيج ئومَيد حةمة على: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
تةنها بِرطةى ضوارةمى سةندووق لة سةر ثَيشـنيارى دةسـتة و رةزامةنـدى ئةجنومـةنى وةزيـران و ثةسـةند       

دةسةَلاتى هةية ذمَيرةيةكى  كردنى ثةرلةمان، من دةمةوَى ئةو ثةسةند كردنى ثةرلةمانةى بؤ زياد بكرَيت
 تايبةت لة بانكة ئةهلييةكان تةنها بؤ مةبةستى وةبةرهَينان بكاتةوة. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.  عثما باشة، زؤر سوثاس، بةرَيج مامؤستا مجال 
 ))مؤرتكة((:  عثما بةرَيج مجال 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
ــةم ــاَلى يةك ــةوةى       خ ــؤ كردن ــتى ك ــؤ مةبةس ــةنها ب ــت ت ــراو دةبَي ــةكى داخ ــةندوودة ذمَيرةي ــةم س ــرةى ئ ذمَي

داهاتةكان، بة راى من ئةم سةندوودة ذمَيرةيةكى داخراو دةبَيت تةنها بؤ مةبةستى كؤبوونةوةى داهاتةكان 
 وازيرت و روونرتة، خاَلى ضوارةميش مامؤستا باسى كرد، زؤر سوثاس. 

  صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد

 زؤر سوثاس، بةرَيج دكتؤرة رَيواز فائق فةرموو. 
 بةرَيج د. رَيواز فائق: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لة يةكةمدا تؤزَيك ناوازيى هةية، ذمَيرةى ئةم سةندوودة ذمَيرةيةكى داخراو دةبَيت تـةنها بـة مةبةسـتى    

بؤضى دانان؟ بؤ ئةوةى داماناوة كـة هةيئـةتى سـةندوودةكة     كؤكردنةوةى داهات، من نازامن ئةم فةدةرةمان
دةسةَلاتى سةرفى نةبَيت حيسابةكةى حيسابَيكى موغَلةق بَيـت تـةنها صـةَلاحييةتى كؤكردنـةوةى هـةبَيت،      
صةَلاحييةتى خةرجى نةبَيت، هةست ئةكةم سياغةكة خوَيندةوةيةكى تـرى بـؤ ئـةكرَيت، يـةعنى مـن ئـاوا       
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ــةر كة  ــةوة ئةط ــةم      ئةاوَينم ــرةى ئ ــة ذمَي ــةوة ك ــةبَيت وا ئةاوَينم ــة ن ــةر دانونةك ــة س ــةعلومامت ل ــَيك م س
ســةندوودةو تــةنها لــة بــؤ كؤكردنــةوةى داهاتــة ذمَيرةيـــةكى داخــراوة، لــة بــةر ئــةوة داوا لــة ليذنـــة            
ثةيوةنديدارةكان ئةكةم سياغةية  بكةن كة مةجاو هي  نةوعـة تةفسـريَيكى تَيـدا نـةبَيت و ئـةو ئاماجنـة       

 كة ليذنة تايبةبةندييةكان خواستيانة، زؤر سوثاس.  بثَيكَى
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج دكتؤر شَيركؤ حةمة امني فةرموو. 
 : بةرَيج د. شَيركؤ حةمة امني

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
واز وتى، يةعنى ذمَيـرةى داخـراو روون   لة راستيدا ئةمنيش سةرجنى يةكةمم لة سةر ئةوةية كة دكتؤرة رَي

نيية، روون بكرَيتةوة، يةعنى بة مةعناى ئةوةى هـي  حيسـابَيكى تـرى لـة سـةر ناكرَيتـةوة يـا خـود ضـؤن          
وةكو جةنابى وتى، يةعنى زؤر بـة ديـارى كـراوى، مةبةسـتةكة ئةوةيـة ئايـا ثارةكـة كـؤ ئةكاتـةوة بـة هـي             

زؤر روون بكرَيتةوة بة جوانى، خاَلَيكى تريش لة سةر بِرطـةى  جؤرَيك َو سةرف ناكرَيت؟ يةعنى مةبةست 
ضوارةم سةندووق لة سةر ثَيشنيازى دةستة و رةزامةندى ئةجنومةنى وةزيران دةسةَلاتى هةيـة ذمَيرةيـةكى   
تايبةت لة بانكة ئةهلييةكاندا تةنها بؤ مةبةستى وةبةرهَينان بكاتةوة، يةكةم لة راستيدا وةبـةرهَينان ديـار   

، روون نيية، بة بِرواى من ئةمة دةرطاية  ئةكاتةوة رةنطة لة ئاينـدة بـؤ خـراب بـة كـار هَينـان، بؤيـة        نيية
باشرتة بِرطةيةكى بؤ زياد بكرَيت يان هةر لة طةَل خؤيدا بؤتة دةستة رَينمايى تايبةت بؤ ئةو وةبةرهَينانـة  

امةية كة بةو ثارةية دةكرَيت؟ بؤيـة  يا خود جؤرى وةبةرهَينانةكة، يةعنى ضى ئةكات؟ ئةو وةبةرهَينانة ك
لة راستيدا بةم جؤرة ثالسـتيكية بـة بـِرواى مـن لـة ئاينـدةدا زؤر بـة خرابـى بـة كـار بهَينرَيـت، و خـاَليكى             
تــريش ئةوةيــة كــة ثَيويســت ناكــات رةزامةنــدى ئةجنومــةنى وةزيرانيــان هةبَيـــت دةســتة خــؤى ئــةو بانكــة  

 ئةكاتةوة، سوثاس.  ئةهليية هةَلبذَيرَى كة ذمَيرةكةى تَيدا
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج دكتؤر فرست صؤفى فةرموو. 
 : بةرَيج د. فرست صؤفى

 سةرؤكى ثةرلةمان.بةرَيج 
سةبارةت بة بِرطةى يةكةم منيش ثَيم واية هةر لة ثرؤذةكةى كة لة ثةرلةمانيش ثَيشكةو كرا ثرؤذةكـةى  

و حيسابى داخراو نيية، حيساب لة نيجامى بانكى حيساب كة هةية و دونياية  رَى و شـوَين  حكومةتيش ئة
ثَيشرت داماناية بؤ ئةو دةستةية كة ضؤن تةعامول لة طةَل ئةو حيسابانة دةكات ئةمة تَيبينى يةكـةم، خـاَو   

تَيبينـى يةكـة دةَلـَيم،    دووةم بِرطةى ثَينج لة ماددةى ثـانجدة لـة ياسـاى نـةوت و طـازدا دةخوَينمـةوة ئينجـا        
بِرطةى ثَينجةم دةَلَيت تاكو مةرجةكانى ئاماذةيان بؤ كراوة كة لة مـاددةى نـؤزدةمى ئـةم ياسـاية جَيبـةجَى      
دةكرَين سةندوودةكة دوو حيسابى بة دةستةوة دةطرَيت مةبةستى سةندوودى داهاتةكانة، يةكةميان داهاتة 
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تن بة كَيَلطةكانى ئَيستا حيسابى كَيَلطةكانى ئَيستا هى ديكة بة دةست هاتووةكان لة ثرؤسةكانى نةوتى تايبة
داهاتةكانى بة دةست هاتوو لة ثرؤسةكانى نةوتى تايبةتن بة كَيَلطةكانى ئايندة، يةعنى حيسابى كَيَلطةكانى 
ئايندة هةر دووحيساب بةشَيك لة داهاتى طشتى هـةرَيم ثَيـك دَيـنن و دةكةوَيتـة ذَيـر ضـاودَيرى ثةرلـةمان،        

اددةى نؤزدةمم خوَيندةوة ئةو مةرجانةى هَيشتا نةهاتوونةتة دى، واتة دةبَى لة كردنةوةى حيساب لة ناو م
ئةو ياسايةدا ئةو دوو خاَلةى كة ئَيستا باسم كرد لة بِرطةى ثَينجةم لة ماددةى ثانجدة رةني بدةنةوة، واتـة  

اى كَيَلطةكانى ئـةوةى ئَيسـتا و لـة سـةر     حيساب كة دةكرَيتةوة لة سةندوودى داهاتةكانى نةوت لة سةر بنةم
بنةماى حيسابى كَيلطةكانى ئايندة لـة نـاو ئـةو ماددةيـة كـة ئَيسـتا حيسـاب دةكرَيتـةوة رةنـي بداتـةوة بـة            
تةصةورى من و بِرطةى يةكةميش بة هـي  شـَيوةية  ثَيويسـت ناكـات، ضـونكة كـة حيسـاب كرايـةوة ئـةوة          

 ابة ضؤنة و بة ض دراوَيكة و بة ض شَيوةيةكة، زؤر سوثاس. دةستةية تةسةروف لة طةَلى دةكات ئةو حيس
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، خاتوو شكرية امساعيل فةرموو. 
 : بةرَيج شكرية امساعيل

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ــة وةرطَير     ــة نةوتيي ــة داهات ــراو ل ــارى ك ــراية رَيذةيــةكى دي ــة، نووس ــَيم باش ــن ث ــاتوو  م ــةوةى داه ــان بؤن اوةك

 %(. 5بسثَيردرَيت، من ثَيم باشة ئةم رَيذة ديارى كراوة ديارى بكرَيت لَيرةدا بكرَيتة لة سةدا ثَينج، )
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. عجت فةرموو.ئَيستا ئَيمة لة ماددةى نؤيةمني، ئةوة ماددةى دةيةمة خاتوو شكرية 
 جت صابر امساعيل:بةِرَيج د. ع

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
حيسابى موغلةق، ئةو حيسابةية كة بةس ثارةى تَي دةضَي و ثارةى لَي دةرنايـةت، حيسـابَيك بـؤ منـداَلَيكى     
داسر، كةس مافى نيية ثارةى لَي دةربكات تا خؤى دةبَي بة خاوةنى هةتا دوايي، لةبةرئةوة ئةم سـةندوودة  

ئةوةى نةبَي ثـارةى لـَي خـةرج بكـات، بؤئةوةيـة سـااَلنة كورتهَينـانى بودجـةت بـؤ          بؤئةوة كراوة كةس مافى 
ثِربكرَيتــةوة، لةِراســتيدا بــةِرَيجان بــا تــةوزيَيكى تــر بــدةم، ئــةو ســةندوودة بؤئةوةنييــة بودجــةى ســااَلنة  

ذمَيرييةكى هةمووى لةمةوة دابني بكرَيت، خاَلَيكى تر بؤئةوةى يةكةم وازح تر بَي ذمَيرةى ئةو سةندوودة 
داخراو دةبَيت و خةرجى لـَي ناكرَيـت و، تـةنها بـؤ مةبةسـتى كؤكردنـةوةى داهاتـة، ئـةوة بؤئـةوةى يةكـةم           
وازيك تر بَي، ضونكة لة ماددةى دواى خؤيـدا هـاتووة ئـةم ثارانـةى كـة لـةو سـةندوودةوة ِرايدةكَيشـَيت بـؤ          

وة، بؤيـة كةليمـةى، وشـةى داخـراو تـةنها      وةزارةتى دارايية، بؤ بودجةية، بؤ ئـةو بابانـةى كـة تـةرخان كـرا     
مةبةستى ئةوةية كة  ئةتَو حيسابى بانكى ثارةى تَي دةكةيت و ثارةى لَي دةردةهَينى، بةاَلم ئةو سةندوودة 
كـة دةَلَيــت داخـراوة تــةنها مةبةسـت لَيــى ئةوةيـة دةســتة يـاخود تةنانــةت ئةجنومـةنى وةزيــرانيش ئةطــةر       

نةبَيت ثارة لةم سـةندوودة خـةرج بكـات، سـةبارةت بـة ضـوارةم سـةندووق        ثةرلةمان ئاطادار نةبَيت ، مافى 
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لةسةر ثَيشنيارى دةستة و ِرةزامةندى ئةجنومةنى وةزيرانةوة، دةسةاَلتى هةيةذمَيرةيةكى تايبةت لة بانكـة  
ئةهليـةكان تــةنها بــؤ مةبةســتى وةبــةرهَينان بــة ســةرمايةى ســةندوودةكة بكاتــةوة، ثَيشــنيار دةكــةين ئــةو  

ى بــؤ زيــاد بكرَيــت و بؤئــةوةى وازيــك تــر بــَي بــؤ بــةِرَيجان ئةنــدامانى ثةرلــةمان، وةبــةرهَينان بــة     وشــانة
 سةرمايةى سةندوودةكةوة ئةوكاتة ناحية لوغةوييةكةى جوانرت دةبَي و رَيكرت دةبَي، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ة؟ د. شَيركؤ فةرموو.ليذنةكانى تر هي  سةرنج و تَيبينيةكتان هةي
 :مصطفىبةِرَيج د. شَيركؤ جودت 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةبارةت بة ئةوةى كة جؤرى وةبةرهَينان بة ِرَينمايي دياري بكرَيت، ئَيمة موستةَلةحي وةبةرهَينان، خـؤى  
زيـاد بكـات،    موستةَلةحَيكى ئابوورية، لةبةرئـةوة دةبـَي زيـاد بكـات واتـة هـةر ثرؤذةيـة  كـة ثارةكـةى ثـيَ          

لةبةرئةوة عيلميةن ئةوة حةسم كراوة، بؤية ِرَينمايي ترى هةروةكو ضؤن دةستةى وةبةرهَينان هينى خؤى 
هةية بةهةمان شـَيوة موسـتةَلةحَيكى عيلميـة، سـابتة دةبـَي زيـاد بكـةن، هـةر مةشـروعَيك بـَي دةبـَي زيـاد             

 بكرَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ركؤ نودتةى نيجاميت هةية؟ فةرموو.د. شَي
 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دوو شتم وت مةبةستم ئةوة بوو جؤرى وةبةرهَينانةكة كَي ئةو وةبةرهَينانة دةكات؟، ئايا ئـةو سـةندوودة،   
ــةن؟ك       ــةرهَينان دةك ــةرمايةكة وةب ــة س ــةن؟، دةِرؤن ب ــةرهَينان دةك ــان وةب ــتةكة خؤي ــةو  دةس ــاودَيرى ئ َي ض

وةبةرهَينانة دةكات؟، خاَلَيكى تريش بـوو ومت ئةطـةر بكرَيـت ئـةوةى لـَي البربَيـت، يـةعنى دةسـتةكة خـؤى          
بانكةكة هةَلبذَيرَيت، نة  بة ِرةزامةندى ئةجنومةنى وةزيران، دةستة خؤى بتوانَيت بانكَيك هةَلبـذَيرَيت و  

 ذمَيرييةكى تَيدا بكاتةوة، سوثاس.
 سحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يو

 د. عجت وةاَلمت هةية؟ فةرموو.
 بةِرَيج د. عجت صابر امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لة بودجةى ئةمساَلى عرياددا هاتووة ئةو سـةندوودانةى كـة هةيـةتى وة  سـةندوودى خانةنشـينيية، هـةر       
ةندوودة وةبـةرهَينان بكـات، لةبةرئـةوة ئـةو     سةندوودَيكى تر فيعلـةن دةسـةاَلت دراوة بـة سـةرؤكى ئـةو سـ      

ثَيشنيارةى دكتؤر شَيركؤ بة هةند وةربطرين، ضونكة ئةو ثارةى سةندوودة دةضـَيت بودجـةى ثـَي دروسـت     
دةكرَيـــت و ثةرلـــةمان تةســـديهى دةكـــات، دةتـــوانني لـــةجَيطاى ئةجنومـــةنى وةزيـــران وشـــةى ثةرلـــةمانى  
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تةية و ئةجنومةنى ئةو دةستةية بِريار بدةن، كة ئةو حيسـابة  كوردستانى بؤ دابنَيني يان سةرؤكى ئةو دةس
 لة ض بانكَيك دةكةنةوة، ثَيويست بة ئةجنومةنى وةزيران ناكات لةِراستيدا، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  فةرهاد فةرموو.
 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل سةنطاوى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

داِرشتنةوةى بابةتةكاندا كة ئةو برادةرانـة ثَيـوةى مانـدوو بـوون، بؤئـةوةى باشـرتى دابِرَيذنـةوة، وشـةى          لة
(invest         لـة زمـانى كورديـدا لـةو شـوَينة )( لة كورديدا كراوة وةبةرهَينةر، يان وةبةرهَينان، بـا لةطـةَل )و

 ثاس.زيادة، دةتوانرَيت بَلَيى بةرهَينان، بةرهَينةر ئةوة دروستة، سو
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 تَيبينييةكى طوجناوة، مامؤستا انسيش دسةيةكى هةبوو، فةرموو.
 بةِرَيج انس حممد شريحم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وةَلال هةر مةترسى ئةو ضةندة هةية كو يةعنى جةنابَي دكتؤر شَيركؤ طوتى هةر شكلةكَى ثارة زَيدة ببيت، 
ةت هةر شكلةكى ثارة زَيد ببَي] هندة  جةها نةِرةواية، مسةلةن دروزى بانكي يَيت هةين رةبـةوى  حةديه

دَى ثارةى زَيدة دةكات، بةس موخالي ى شةرعية، هةروةسا موخال ى ئيحتمالة دةستورى عرياديش بَي]، كو 
ةهـةكَى ظةكريـة ذ بـةر    هةر شتةكى موخالي ى شـةرعي بَيـت نابَيـت بَيــتة ثـةيِرةو كـردين، يـا دى ذى دةرط       

هندَي ئيحتمالة هندة  جارا يةعنى خودانَي ماَلَى و دز ئةطةر ثَيكظة بوونة شريك دَى طاى كولةكَى را بةن، 
ئةظ بةندة عةينةن ئةظ كولةكةية، يةعنى ئيحتيادي، ئيحتيمالة شـةريكاتَيت دى هـةمى دـروزا ببـةن وةكـى      

نازامن ضى ثارة ذ كوردستانَى بى و مةشارعَيت خـؤ ب جـ    ئةم بينني سةدان شةريكاتَيت توركى و ئريانى و 
نةئيناينة و يَيت ضووين موحاسةبة ذى لدوي ـدا ناهَيتـة كـرن، ئـةظ بةنـدة بَيتـة دةرطةهـة ، دةرطةهـةكى         

 خراا ئةظ دطةل خؤ كرين، ظَين بشكلةكى حةساس تةعامول بَيتة كرن و بؤ وازيى ، سوثاس.
 ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي

 خاتوو شرين فةرموو.
 :رمضا بةِرَيج شرين حسنى 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــت مةعناتــة زيــادبوونى       ــةال انســةوة كــرا، بــةاَلم كــة وةبــةرهَينان دةوترَي ــآل دســةكان لــةالى مامؤســتا م وةَل
دا، بـة ريبـا   سةرمايةية، كة داخلى سيستةمى بانكى بيَب ئيحتمال بةوجؤرةى كة مامؤستا انس ئيشارةتى ثيَـ 

يةعنى ثارة بة نةدد بداتة خةَلك و زيـادى لةسـةر وةربطرَيــ]، ئةطـةر لَيـرةوة جـؤرى وةبـةرهَينان ديـاري         
 بكرَيـ] باشرت دةبَيت، سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. شَيركؤ فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيج د. شَيركؤ جودت 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مة بامسان لة تةعري ة عيلمييةكةى وةبةرهَينامنان كـرد، نـة  بوعـدى ئـةوةى كـة يـةعنى حةرامـة يـان         ئَي
 ئ سوتثمار طةندةَليية، يان كةمو كورتى تَيداية، وبان تةعري ى علمى لة عيلمى ئيهتصـادة بـؤ وةبـةرهَينان    

ئــةو بةرهةمــة دواتــر  (، واتــة بــوونى بةرهــةم، مةســةلةى ئــةوةى كــة)مثوورلةسـةر وةزنــى ئيســتي عالة واتــة  
دانونيـة يــان دــانونى نييــة يــان طةندةَلييــة يــان حةرامــة يــان ئــةوة، ئــةوة مــةوزوعَيكى دــانونى تــرة، بؤيــة  
دةكرَيت كة جةنابتان باسى دةكةن بةوة حةمسى كةين كة بَلَيني بةثَيى ثَيناسةى وةبةرهَينان كة لة دانونى 

ة، زؤر جوانة باس لة ئةو بةرهةمة سافية، ثاكيـة دةكـات   ئيستسمار تةعري ى وةبةرهَينان كراوة، زؤر وازي
 كة ياسا ِرَيي ثَي دةدات، ئةوة تةسبيت بكرَيت بؤ وةبةرهَينان و ية  اليي بَيتةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  عجت فةرموو.
 بةِرَيج د. عجت صابر امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــةرهَينان ث ــت ) وةب ــى دةوترَي ــى     investmentَي ــات ثَي ــة دةك ــة وةبةرهَينانةك ــةى ك ــةو كةس ــمار، ئ ( ئيستس
( وةبةرهَينةر، وةكو فيعليش وةبةرهَينان يةعنى ئيستسمار لةبةرئـةوة كَيشـةى وشـة    investorدةوترَيت )

كردنــى وةكــو وةبــةرهَينان لــة ماددةكــة هــاتووة، هــي  ئيشــكالَيكى تَيــدا نييــة، وةبــةرهَينان بريتيــة لــة زؤر  
سةرماية ئةمِرؤ ثارةكـة ناخؤيـت دةاةيتـة ثرؤذةيةكـةوة، ثرؤسـةيةكةوة لـة داهـاتوو بِرةكـةى زؤر ببَيـت،          
لةِراستيدا ديسان تةئكيد لةوة دةكةمةوة ئةمساَل وةزارةتى ماليةى عريادى لة سةندوودى خانةنشينى ثارةى 

دةخاتـةوة نـاو سـةندوودةكة و، مـودير و     لَي وةرطرتووة، فايدةيةكى دةداتَي بة لة سةدا ئةوةنـدة ثارةكـةو   
هةيئةى سةندوودةكةو ِرةزامةندى دةردةبـِرن، تةنانـةت وةزيـرى ماليـةو مـافى نييـة بـةزؤر ثارةيـان لـَي          
وةربطرَيت، لةبةرئةوة ئةو سةندوودة ثارةية دةيدات بة حكومةت دةتوانَيـت ئةم سةندوودة ثارة بـدات بـة   

ـتةوة، ئةو سةندوودة ثارة بدات بة بانكى ئةهلى بـة فائيـدة لةِراسـتيدا    وةزارةتى دارايي دوايي لَيى وةربطرَي
جَيى خؤيةتى كَيشةى حةرامى و حةالو، ر روونى ضونكة ئَيمة نازانني ئةم ثارةية لـة داهـاتوو لـةكوَي زيـاتر     

ثشـتيوانى  دةبَيت؟، تا ئةم سةندوودة وةبةرهَينانى ثَيوة بكات، بؤية وشةى وةبةرهَينان كَيشةى تَيـدا نييـة،   
لة ِراى ئةو دوو ثةرلةمانتارة بةِرَيجة دةكةم، كة سـياغةكةى بةمشـَيوةية دةكـةم بةزؤرينـةى دةنطـى دةسـتة       
دةسةاَلتى هةية، ذمَيرييةكى تايبةت لة بانكة ئةهلييـةكان تـةنها بـؤ مةبةسـتى وةبـةرهَينان بـة سـةرمايةى        

ى ليذنةى نةوت و طازيش لة مـاددةى ضـوارةم ئـةم    سةندوودةكة بكاتةوة، دواى ِراوَيذ لةطةَل بةِرَيج ئةندامان
ئيجافةيةى بؤ دةكةين، ياخود بةمشَيوةية دةاوَينينةوة بؤ بـةِرَيجان، بةزؤرينـةى دةنـي دةسـتة دةسـةاَلتى      
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هةيــة ذمَيرييــةكى تايبــةت لــة بانكــة ئةهلييــةكان بكاتــةوة، تــةنها بــؤ مةبةســتى وةبــةرهَينانى ياســايي بــة   
اَلَيكى تر دةمةوَي ئيشارةتى ثَي بدةم بؤئةوةى ئـةو اليانـة ديـاري بكرَيـت كـة      سةرمايةى سةندوودةكةوة، خ

خةرجى كؤمثانيـا نةوتييـةكان ديـاري بكـات، مـاددةى ثَينجـةم ئيجافـة دةكـةين يـاخود بِرطـةى ثَينجـةم بـؤ             
مــاددةى نؤيــةم ئيجافــة دةكــةين، بةمشـــَيوةية دةاوَينمــةوة، وةزارةتــى ســامانة سروشــتييةكان شايســـتة         

يةكانى كؤمثانياكانى بوارى نةوت لة هةرَيمى كوردستاندا ديار دةكات و لةاليةن ئةجنومـةنى هـةرَيميى   داراي
نةوت و طازةوة ثةسةند  دةكرَيت، دواى ئةوةى لةاليـةن دةسـتةى سـةندوودةوة وردبينـى بـؤ دةكرَيـت و لـة        

 بودجةى سااَلنةدا تةرخانكردنى بؤ دةكرَيت.
 كي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤ

 ماددةكة سياغة بكرَيتةوة، بؤئةوةى بيخةينة دةنطةوة، خاتوو طةشة فةرموو.
 بةِرَيج طةشة دارا جالل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةوةى دكتؤر عجت خوَينديةوة كة باس لة بةرهةمهَينانى ياسايي دةكات، بةِراستى نابَيت بـةو سـيغةية بـَي،    
دووق لـة مـةتنى نةسـَيكدا طومانيـان هـةبَيت لـة بةرهـةمهَينانى ناياسـايي،         تؤ طومانت هةبَي لةوةى كة سةن

 دةكرَيت بوترَيت وةبةرهَينانى ناياسايي، دةكرَيت بوترَيت وةبةرهَينانى بةطوَيرةى ياسا كارثَيكراوةكان.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةوةو دةكرَيت، فةرموو.
 يل:بةِرَيج د. عجت صابر امساع

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان داواى ئةوةيان كرد، بِرطةى ثَينجةم لة ماددةى نؤيةم  وَينينةوة وةزارةتى
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةبَيت بَلَييت وةزارةت، ضونكة ثَيناسة كراوة، فةرموو.
 بةِرَيج د. عجت صابر امساعيل:

 ِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.بة

بةَلَي باو، وةزارةت شايستة داراييةكانى كؤمثانيايةكانى بوارى نةوت لة هةرَيمى كوردستاندا ديـارى دةكـات   
و لةاليةن ئةجنومةنى هةرَيميى نةوت و طـازةوة ثةسـةند  دةكرَيـت، دوايـي لةاليـةن دةسـتةى سـةندوودةوة        

، دوايي لةاليـةن دةسـتةي سـندوودةوة    ةرخانكردنى بؤ دةكرَيااَلنةدا توردبينى بؤ دةكرَيت و لة بودجةى س
وردبــيين بــؤ دةكرَيــت و لــة بودجــةي ســا نةدا تــةرخان كردنــي بــؤ دةكرَيــت، كــة دةَلــَيني بودجــةي ســا نة  

 مةبةست لةوةية دةبَي لة بودجة ثةسند بكرَي، تةخصيص بكرَي بِري ئةو ثارةيةي كة خةرج بكرَي بؤيان.
 د صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حمم 

 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة أمني، فةرموو.
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 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة ئةمني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ناكرَي بوترَيت دواي ئةوةي دةستة وردبيين دةكات، ئينجا ئةجنومةني هةرَيمي ثةسـندي بكـات، يـةعين كـة     
ة مةعنايةكي نةمَينَيتةوة، سةرةتا با بَلَيني وةزارةت ئةجنومةني هةرَيميي ثةسندي كرد، وردبينييةكة ِرةنط

ديــاري دةكــات، دةســتة وردبــيين دةكــات، تــةدديهي دةكــات، ئــةوجا دةينَيــري بــؤ ئةجنومــةني هــةرَيميي بــؤ   
 كاروباري نةوت و طاز بؤ ئةوةي ثةسندي بكات.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وو.بةِرَيج كا  دَلشاد شعبان، فةرم
 بةِرَيج دَلشاد شعبان عبدالغ ار:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئيشي ئةم سندوودة تةنها كؤكردنـةوةي ثارةيـة زائيـدةن ئيستيسـمار كردنـي ئـةم ثارةيـة، ئـةوةي وردبـيين          
لةسةر ئةم ثارةية، يةعين دةبَي بريت وردبيين لةسـةر ئينتـاجي نـةوت بكـات، ئـةوة ئيشـي ئـةم سـندوودة         

وة ئيختيصاصـي ئةجنومـةني هـةرَيميي بـا ي نـةوت و طـازة، دةكـرَي لةاليـةن ئةجنومـةني          نيية، يـةعين ئـة  
وةزيرانةوة ثةسند بكرَي، ئـةوة دةكرَيـت، بـة م ئيشـي ئـةو سـندوودة نييـة برـَي بةدواداضـووني ئينتـاجي           

 نةوت بكات، ئيشي ئةوة نيية، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةِرَيج د.شَيركؤ، فةرموو.بةَلَي 
 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة أمني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثَيشرتيش هةر ئةوةم وت، لة ِراسيت دا ثرسيارةكة هةرة ئةوةية، كَيية ئةو اليةنةي كة وردبيين دةكات؟ 

هةزار مةترة؟ يةعين كـَي يـة    بؤ منوونة كؤمثانيايةكي نةوت دةَلَي ئةم برية هةزار مةترة، بة ضي دا بجانني
ئةو اليةنةي كة دَيت وردبيين دةكات لة موستةحةداتي ئةم كؤمثانيانة؟ من بة ضي دا بـجامن ئـةو بـرية بـؤ     

 ( سةد مةتر نيية؟ ئةوةية لة ِراسيت دا خةلةلة طةورةكة.5منوونة )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ؤ جودت، فةرموو.بةَلَي، باشة، بةِرَيج د.شَيرك
 
 
 

 :مصطفىبةِرَيج د.شَيركؤ جودت 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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إدارة  -تنث ق  -تد  ق لة ماددةية  دا بة زةدي ئيشارةت بؤ ئةوة كراوة كة ئةم سندوودة سَي ئيشي هةية: )
هي هةيـة،  (، تةدديق ئةوة وردبـيين يـة و وازيـة، وردبـيين و شـَيوازي ئصـولي تـةددي       عائدات اعنف  و اعغاز

( واتا دَلنياكردنةوة، واتا ئةوةي كة ئةوة ئةو دةزطاية بَي، ئـةو دةسـتةية بـَي    تنث ق( كة دةَلَي )تنث قبة م )
كــة هــةموو اليــة  دَلنيــا بكاتــةوة، طومانــةكان بِرةوَينَيتــةوة، لةســةر ئــةوةي كــة بؤيــة باســي ئينَيرجــي و     

(auditingمان كرد، بؤية باسي ضاودَيرميان كرد لةبري)  ،تةدديق لة بِرطةي ثَيشوودا و دةنطمان لةسةر دا
بؤ ئةوةي ِرةدابة بَي نة  تةدديق تةنها، واتا ِرةدابة تةدديهةكةو دةطرَيتـةوة، ِرةدابـة بـة مـةعناي ئـةوةي      
كة سيستةمَيك بةكار دةهَييَن، كاتَي كة دةوترَي ئةوةندة بةرميل نةوت بةرهةم هَينراوة، بؤ ئةوةي دَلنيايي 

ت، دةبَي دَلنيا بَي لةوةي كة ئةو ثَينج سةد هةزارة، ثَينج سةد هـةزارة، داهاتةكةشـي كـة زةربـي     دروست بكا
سيعري نةوتي دةكات، دةكاتة ئةوةندة، دَلنياية لة داهاتةكةي، ضونكة ئةطةر ئـةوة نـةبَي، ئـةو كاتـة هـةر ض      

َي ئـةوة عائيداتةكةيـةتي،   ِرةدةمَيكي ئينتاجي بَيت بؤ ئةم دةسـتةية، ئـةم زةربـي سـيعرةكةي دةكـات و دةلَـ      
(ة، تنث وق ئةوة غةَلةتة بةِراسيت، لةبةر ئةوة ئةم دةستةية يةكَيك لةو ئيشانةي كة دةنطداني لةسةر كراوة )

( واتا دَلنياكردنةوة، ِرةواندنةوةي طومانةكان لة داهات كة ِرةبتة بة ئينتاجي بةرهةمي نةوت و طـاز  تنث ق)
 لة هةرَيمي كوردستان.

 وسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.ي

 بةَلَي، خاتوو شرين حسين، فةرموو.
 :رمضا بةِرَيج شرين حسين 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثشتطريي دسةكاني كا  دَلشاد دةكةم، زؤر تَيكةَلي كرا لة بةيين ئيشي وةزارةت و ئيشـي ئـةم سـندوودة،    

 ة ياساية لةطةَل ناوي ئةو ثرؤذةية ناطوجنَيت، زؤر سوثاس.بةشَيوةية  كة واي لَي دَيت ناوةِرؤكي ئةم ثرؤذ
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس، باشة ئةطةر واي لَي بكرَيت )دواي وردبني كردني بة ثَيي ماددةكاني ئةم ياساية(، خاتوو ِرَيـواز  
 فائق، فةرموو.

 بةِرَيج د.ِرَيواز فائق حسني:
 ثةرلةمان. بةِرَيج سةرؤكي

 (؟9(ي ماددةي )5ئةوةي د.عجت خوَيندييةوة دةبَيتة بِرطةي )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي.
 

 بةِرَيج د.ِرَيواز فائق حسني:
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(، 9هي  ثةيوةندي بةو ماددةيةوة نيية بةِراسيت، ئَيمة بةس باسي حيساباتي سندووق دةكةين لة مـاددةي ) 
َي ئــةوة بكــةن شــوَيين ئــةو ماددةيــة نييــة، تَيكــةَل و ثَيكةَلييــة، لــة ِرووي مةنهةجييــةت و   ئةطــةر دةيانــةو

تةسةلسولي مـةوادي دانونيشـةوة، يـةعين لـة ِرووي مةوزووعييـةوة ِرةبـيت نييـة بـة ذمَيـرةوة، ئَيمـة باسـي            
يـة يـان ثَيشـرت    حيساباتي سندووق دةكةين، كَي تةدديق دةكات و ئةوانة لة ثَيشـةوة بـوو، ئـةو دسـةية دةبوا    

 بكراية، يان لة شوَينَيكي تر دا بكراية.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 يان بكرَي بة ماددةيةكي سةربةخؤ.
 بةِرَيج د.ِرَيواز فائق حسني:

(ي ئــةم ماددةيــة دوور و نجيــك، يــان مــن هــي  نــازامن لــةم   5نــازامن ضــي لــَي دةكــةن، بــة م لــة فةدــةرةي ) 
يــان جَيــي نابَيتــةوة، ضــونكة ئــةوة بــةس باســي حيســاباتي ســندوودة، هــي  شــتَيكي تــر نييــة،    مةســةلةية،

حيسابةكةي ضؤنة؟ لة كوَي ية؟ لة كوَي دا بؤي هةية حيساباتي تازة بكاتةوة؟ ئيرت عيالدـةي نييـة بةسـةر    
ِرووي تــةدديق ، ئــةو فةدــةرةي كــة زيــاد كــرا مــاددةي ســةربةخؤية، شــوَيين نييــة بــة هــي  شــَيوةية  لــة     

 مةنهةجييةت و تةسةلسولةوة، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةِرَيج د.عجت صابر، فةرموو.
 بةِرَيج د. عجت صابر إمساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مان لـة دةسـيت   (دا ئـةو صـة حييةتة  8ئةو دسةيةي بةِرَيج د.ِرَيواز تةواو دةديهـة، بـة م ئَيمـة لـة مـاددةي )     

وةزارةتي سامانة سروشتييةكان دةرهَينا كـة خـؤي هـةموو خـةرجي ثرؤسـةي نـةوت بكـات، مـادام خـةرجي          
ثرؤسةي نةوت ئَيسـتا وةزارةتـي سـامانة سروشـتييةكان موباشـةرةتةن خـؤي نايكـات، مـادام ثـارة و هـةموو           

دةبــَي ئةطــةر لــةم ثــرؤذة  مةصــرةيف وةزارةتــي ســامانة سروشــتييةكان دةبــَي بَيتــة ئــةم ســندوودةوة، بؤيــة  
ياسايةدا نةبَي، لة شوَينَيك دا يةكاليي بكةينةوة كَي ية ئةو اليةنةي كة دةَلَي/ كؤمثانياي طازثرؤم ئةوةندة 
ثارةي خةرج كـردووة؟ كـَي تـةدديهي دةكـات؟ كـَي ثارةكـةي دةدات؟ مـادام وةزارةت نايـدات، دةبـَي شـوَينَيك           

بؤيـة مةبةسـت لـة ئيجافـة كردنـي ئـةو ماددةيـة دَلنيـام لـةوةي ئـةم           هةبَي وردبيين بكات، ضاودَيري بكـات،  
سندوودة يةعين ثارةي تَي دةضَي، ماددةي دواي ئةويش خةرج دةكرَي لةاليةن بودجـةوة، ئـةوة بـاس لـةوة     
دةكات، تةدديق دةكرَي و ثارةكان تةددير دةكـرَي و ئةوانـة، بـة م ضـونكة لـة مـاددةي ثَيشـوودا ئَيمـة ئـةو          

ان لة دةسيت وةزارةتـي سـامانة سروشـتييةكان سـةندؤتةوة، دةبـَي اليـةنَيك هـةبَي، جيهـةتَيك         صآلحييةتةم
 هةبَي ئةم حيساباتانة بكات، زؤر سوثاس.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 باشة، سوثاس، بةِرَيج د. بةهار، فةرموو.
 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتيواني لة ِراكةي د. ِرَيواز دةكةم، ثَيشنيار دةكةم بة ماددةيةكي سةربةخؤ بَي ئةوة، دواي وردبيين كردن 
ئَيستا، دوايـي د.عـجتيش زةروورةتـي ماددةكـةي ِروون كـردةوة، بؤيـة دةتـوانني لـة دواي مـاددةي نؤيـةم بـة            

 ماددةيةكي سةربةخؤ دابنرَي.
 ةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ث

 باشة، بةِرَيج د. شَيركؤ جودت، فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيج د. شَيركؤ جودت 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةو ماددةية زةروورة، ئةو بِرطةية زةروورة هةبَي لةبةر مةسةلةي كؤنرِتؤَل كردني وردبيين لةسـةر كول ـة،   

داِرشـتنةكةي دا ئـةوة بـَي كـة دواي وردبـيين       بؤية تةئيدي ئةوة دةكةم كة بة ماددةيةكي جيا بَي، بة م لـة 
 كردني ئينجا ثةسند بكرَي، نة  ثةسند بكرَي دوايي وردبيين بؤ بكرَي، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، ئةطةر موتةفيهن بيكةن بة ماددةيةكي سةربةخؤ دوايي.
 بةِرَيج د. ظا  فريد إبراهيم:

 ؤكي ثةرلةمان.بةِرَيج سةر
 ماددةي نؤيةم:

ذمَيرةي ئةو سندوودة ذمَيرةيةكي داخراوة و خةرجي لَي ناكرَي، تةنها بة مةبةسيت كؤكردنـةوةي   -1
 داهاتةكانة.

ضةند ذمَيرةيةكي جؤراوجؤر بؤ سندووق دةكرَيتةوة، ض بة ديناري عريادي بَيت، يان هةر دراوَيكي  -2
ــةر     ــة ه ــي ل ــدي عرياد ــانكي ناوةن ــي ب ــة له ــاني ل ــة    بي ــومي ك ــةي حك ــانكَيكي ديك ــةر ب ــان ه َيم دا، ي

ئةجنومــةني وةزيــران ثــاو ثةســند كردنــي لهــي بــانكي ناوةنــدي لــة هــةرَيم دا هةَليدةبــذَيرَي بــة   
 مةبةسيت سثاردني طشت داهاتةكاني نةوت و طاز كة لةم ياسايانةدا دةديان لةسةر كراوة.

ثاردني بِرةكان لة نَيوان ذمَيرةكاني سةر ثَيويستة لةسةر دةستة ِرَينمايي ثَيويست بؤ جو ندن و س -3
 بة سندووق ثاو ثةسند كردني لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة دةربكات.

دةســتة دةســة تي هةيــة ذمَيرةيــةكي تايبــةت لــة بانكــة ئةهلييــةكان بكاتــةوة تــةنها بــؤ مةبةســيت   -4
 وةبةرهَينان بةسةرمايةي سندوودةكة بة ثَيي ياسا كارثَيكراوةكان.

 
 

 ج جع ر إبراهيم ئيمينكي/جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي
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ئَيستا ئةو داِرشتنة دةخةينة دةنطدانـةوة، بـةو ضـوار بِرطـة، مـاددةي نؤيـةم بـة تـةواوي بـة ضـوار بِرطـةوة،            
( كـةس دذة، ماددةكـة ثةسـند كـرا     2( دةني لةطةَلة، كـَي دذيـةتي؟ )  60ئةوةي لةطةَلة دةسيت بةرز بكاتةوة، )

ة بِريار واية ماددةيةكي ئيجايف تـاوتوَي بكرَيـت، ئـةو مـاددةي ئيجافـة كـراوة مونادةشـةي        بةكؤي دةني، ديار
 لةسةر كراوة، هةر تةنيا داِرشتنةكة دةخوَينرَيتةوة و دةاةينة دةنطةوة، دةبيتة ماددةي دةيةم، فةرموو.

 بةِرَيج د. ظا  فريد إبراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي دةيةم:
شايستة داراييـةكاني كؤمثانياكـاني بـواري نـةوت و طـاز لـة هـةرَيمي كوردسـتان دا ديـاري دةكـات و           وةزارةت 

ــازةوة           ــةوت و ط ــةرَيمي ن ــةني ه ــةن ئةجنوم ــت و لةالي ــؤ دةكرَي ــيين ب ــندوودةوة وردب ــتةي س ــةن دةس لةالي
 ندي دةكات.ِرةزامةندي لةسةر دةدرَيت و لة بودجةي سا نةدا تةرخان كردني بؤ دةكرَيت و ثةرلةمان ثةس

 بةِرَيج جع ر إبراهيم ئيمينكي/جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ئَيستا ئةو ماددة ئيجافيية دةخةينـة دةنطدانـةوة، مونادةشـةي لةسـةر كـراوة، ئـةوةي لةطةَلـة دةسـيت خـؤي          

ة ( دةبَيتـ 10ماددةكة ثةسةند كرا بة كؤى دةني، مـاددةى ) ( دذة، 1( لةطةَلة، كَي دذيةتي؟ )57بةرز بكاتةوة، )
 (، د.ظا  فةرموو.11ماددةى )

 بةِرَيج د.ظا  فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 11ماددةى/
سةندوودَيك بة ناوى سةندوودى نةوةكانى داهاتووى هةرَيم دادةمةزرَيت، كة بةِرَيوةبردن و دراو ثَيدانى بة 

بوونى ئـةم ياسـايةدا دةردةكرَيـت تيايـدا     ( ماني لة ِرَيكةوتى بـةركار 18ياساية  ِرَيك دةخرَيت كة لةماوةى )
ِرَيذةيةكى ديارى كراو لة داهاتة نةوتيةكانى وةرطريا و بة ثَيى ياسا بؤ نةوةكانى داهاتوو دةسثَيردرَيت و لة 

 بودجةى سا نةدا جَيطري دةكرَيت.
 بةِرَيج جع ر ابراهيم )جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان(:

ةكة خوَينرايةوة، دةاةينة بةر ط توطؤ، كـَى دةيـةوَى مونادةشـة    زؤر سوثاس سةرؤكى ليذنةى ياسايى، مادد
 بكات؟ بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان فةرموو.

 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف )سكرتَيرى ثةرلةمان(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كر هةَلـةدنى،  ( دةكـةن، )صـاحل فهـَى، حتسـني امساعيـل، ابـوب      11ئةم بةِرَيجانة ط توطؤ دةكةن لةسةر ماددةى )
شــكرية شــَيخانى، بــةهجاد دةروَيــش، عمــر كؤضــةر، شــوان دــة دزةيى، ابــو كــاروان، حــاجى كــاروان، فــةرهاد   

 سةنطاوى(.
 بةِرَيج جع ر ابراهيم )جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان(:
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 بةِرَيجان، ثَيش ئةوةى بَيينة سةر ئةم ماددةية، كا  طؤران ِروونكردنةوةيةكى هةيـة لةسـةر كـؤى ماددةكـة،    
 فةرموو.

 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، ثَيموايـة بةشـى زؤرى ئةنـدامانى ثةرلـةمان موالحةزةكـةيان لـةو ضوارضـَيوة        
( ماني زؤرة، ئَيمة دواى مشاوةرة كـردن لةطـةَل هـةردوو ليذنـةى مـةعنى،      18داية كة لةوانةية ثَيمان وابَى )

ندوودَيك دروست دةبَى مةفهومى ماددةكة بةم شـَيوةيةية ئةطـةر سـةرنج بـدةين بـؤ نـةوةكانى داهـاتوو،        سة
ئةم سةندوودة كاركردن و ئيشةكانى بة ياساية  ِرَيك دةخرَيت، كَى ياسا دةردةكات، ثةرلـةمانى كوردسـتان،   

بـةيانى وةرن ثـرؤذة ياسـاية      ئيرت تَى ناطةم بؤ ئَيمـة مـودة دانـَيني، ئـةمِرؤ ئـةم ياسـاية ثةسـةند دةكـةين        
ثَيشكةو دةكةين بؤ نةوةكانى داهاتوو، واتة ئيلجامَيك نيية لةسةر حكومةت، نةنووسراوة حكومةت ثـرؤذة  
ياساية  دةنَيرَى، نةو نووسراوة ِرَينمايي هةتا حكومـةت دةرى بكـات مـودةى بـؤ دابنـَيني، نـةمان طوتـووة        

( ماني دا ئيرت 18ي دا دةَلَيني ياساية  دةردةكةين لة ماوةى )( مان18سةندوودةكة دروست دةبَى لة ماوةى )
بؤ ئَيمة خؤمان بة كاتةوة ثةيوةسـت بكـةين، بـة ياسـاية  دةردةكـرَى و ياسـايةكةو ئـةوة ئَيمـة كـة ئَيمـة           
لةطةَل ليذنةى مةعنى دسةمان كرد دةَلَيني حازريشة و دةتوانني ثَيشكةشى بكةي و حكومةت باني دةكـةى  

 مونادةشة كردن، بؤية ئةم كاتةية ثَيمواية زيادةية. بؤ ط توطؤ و
 بةِرَيج جع ر ابراهيم )جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان(:

 سوثاس، كا  صاحل فةرموو.

 بةِرَيج صاحل فهَى حممدامني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةرةوةى ية / ئَيمـة بـةردةوام بـاس لةسـةر ئـةوة دةكـةين لةسـةر ئـةمرى وادـع ناوضـة كوردسـتانييةكانى د           
ئيدارةى هةرَيم هاتووةتة سةر كوردستان، بؤيـة ثَيويسـتة ئـةم سـةندوودة سـةندوودى نـةوةكانى داهـاتووى        

( 18كوردستان بَى، نة  هةرَيم بَى، دوو/ ئةو ماوةية من بةطرنطى دةزامن هةبَى، بة م ماوةكة مـةرج نييـة )  
كـة لـةوة تـَى ثـةِر نـةكات، سـةبارةت بـةو ِرَيذةيـة،         ( ماني تَى ثةِر نةكات، يان كاتَيك 18ماني بَى، بَلَيني لة )

ِرَيذةيةكى ديارى كراو بؤ نةوةكانى داهاتوو، من ثَيم باشة ِرَيذةيـة  ديـارى بكـرَى، دوو خـاَلَيكى بـؤ ئيجافـة       
بكرَى بةِرَيذةية  لةسةداى ضةند ئةندامانى بةِرَيجى ثةرلةمان دةنطى لةسةر بدةن بؤ نـةوةكانى شـةهيدان   

 ئةن ال دابني بكرَى و زؤر سوثاس. و دوربانيانى
 بةِرَيج جع ر ابراهيم )جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  حتسني فةرموو.
 
 

 بةِرَيج حتسني امساعيل:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كا  طؤران ئازاد تَيبينيةكةى لة جَيى خؤى بوو ئةو ِروونكردنةوةية، ئةوةى تريان من لةطـةَل كـا  صـا م    

نـةوةكانى داهـاتووى كوردسـتان بـَى، لةهـةر شـوَينَيكيش كـة دةسـثَيردرَى هـاتبَى ثـَيم باشـة            كة سـةندوودى  
 دادةندرَيت طوجناوترة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج جع ر ابراهيم )جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  ابوبكر فةرموو.

 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل هةَلةدنى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ارى كردنى وادة طرنطة، ثَيرـةوانةى ِرةئيةكـةى كـا  طـؤران، ضـونكة ياسـاى نـةوت و طـاز لـة          من ثَيمواية دي
( ساَل لةو ياسـايةدا بـاس لـةم سـةندوودة دةكـات، دواى هةشـت       8( دةرضووة، ئةوةتا ئَيمة ثاشى )2007ساَلى )

طـة، بـة م بَلـَيني    ساَل ئَيمة ثرؤذة ياسـايةكى ئـاوا مونادةشـة دةكـةين، لةبةرئـةوة مـن ثَيموايـة ماوةكـة طرن        
 لةساَلَيك زياتر تَى نةثةِرَى، يةعنى دةرفةتى ساَلَيك كة بَى، نة  حةزفى كات بكةين، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج جع ر ابراهيم )جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان(:

 سوثاس، تكاية ئةو تَيبينى و سةرجنانة الى خؤتان بنووسن، شكرية خان فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيج شكرية امساعيل 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثَيم باشة ئةم ِرَيذةية ديارى كـراو بـَى، بـة ثَيـى سـتانداردة جيهانييـةكان لةزؤربـةى و تـة جيهانيـةكان          
 %( ديارى بكرَيت و، سوثاس.5%( ديارى كراوة، هيوادارم لَيرةو )5ِرَيذةى )

 بةِرَيج جع ر ابراهيم )جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان(:

 موو.كا  بةهجاد فةر

 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( ناظَى سةندوودَى من ثَى باشة ب شـَيوازَى بيـت، سـةندوودا نـةوةكان لـة داهـاتى نـةوت و غـازدا،         11ماددةيا )
يةعنى تةحديد بَيتة كـرن، نـة موتَلـةدى بيـت نـاظَى سـةندوودَى، دووبـارة دكةمـةوة سـندوودا نـةوةكان لـة            

( ساَل زياتر نـةبَى،  21تَى نةوت و غاز دا، خا  دوويَى ئةز ثشتطرييا مامؤستا ابوبكر هةَلةدنى دةكةم كة )داها
 تةحديد بَيتة كرن مودةكة باشة.

 بةِرَيج جع ر ابراهيم )جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  عمر فةرموو.
 
 

 بةِرَيج عمر صاحل )عمر كؤضةر(:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــت دكــةتن، ئــةز ثَيشــنيار دكــةم بــؤ ئَيســتا ذى و نووكــة ذى ثلــة     ئــةظ مــا ددا بةحســَى نــةوةكان ئــةجياَو بَي

 بةرزةكان، هةر خَيجانةكى كيماسى ثَينج سةد دؤالر ذ نةفت و طازَى بؤ بَيتة تةرخان كرن، سوثاس.
 بةِرَيج جع ر ابراهيم )جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  عمر فةرموو.

 )د.شوان دة دزةيى(: مصطفىبةِرَيج عمر 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

واهلل منيش هـةر لةطـةَل ئـةوةم ِرةئـى كـا  صـاحل كـة بكرَيتـة سـةندوودى نـةوةكانى داهـاتووى كوردسـتان ـ              
( مانطـة بةشـَيوةيةكى تـةرتيب كرابـَى كـة لـةو خولـةى دا ثةسـةند نـةكرَى          18( مانطةكةو ئـةو ) 18عرياق، )

َى، ئةطةر بكرَيتةوة شةو ماني يان شةو تا هةشت ماني، ِرَيذةكةو ديـارى  ئةوة، يةعنى جَى بةجَى نةكر
 بكرَى مةسةلةن لةسةدا دةية، لةسةدا ثانجةية ديارى بكرَى لة ئةو ماددةيةدا و زؤر سوثاس.

 بةِرَيج جع ر ابراهيم )جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  ابوكاروان فةرموو.

 بةِرَيج عبدالرمحن فارس )ابوكاروان(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 منيش لةطةَل ئةوةدام ئةو ماوةيةى كة ديارى دةكرَى ساَلَيك بَى، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج جع ر ابراهيم )جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  فةرهاد فةرموو.

 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل )سةنطاوى(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بوو. (11سوثاس، بةِرَيج من بؤ ماددةى )
 بةِرَيج جع ر ابراهيم )جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  حاجى كاروان فةرموو.

 بةِرَيج كنعان جنم الدين )حاجى كاروان(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةس ويستم تةئكيد لة دسةكةى بةِرَيج مامؤسـتا عمـر كؤضـةر بكةمـةوة، بـة يـة  شـةرحى ئيجافـة، مـادام          
ديـارى كـراو ديـارى بكـةين بـؤ نـةوةكانى داهـاتوو ئةشـتوانني بةهـةمان شـَيوةية           ئَيمة دةتـوانني ِرَيذةيـةكى   

ِرَيذةية  ديارى بكـرَى بـؤ خَيجانـةكانى ئَيسـتا، ئةطـةر كوردسـتان دابةشـى بكـةين، تةدريبـةن بَلـَيني ثَيـنج            
، هـةر  مليؤن كةسة ئةطاتة مليؤن و نيوَيك خَيجان، ئةطةر هةر خَيجانَيـك ضـوار سـةد دؤالر مانطانـةى هـةبىَ     

مــانطى مةبلــةغَيكى زؤر ديــارى كــراو ناكــات، بــة م مةعيشــةتى خــةَلك و بــذَيوى خــةَلك زؤر بــاو دةبــَى و   
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ئةوةندةو  ثَيوةى ديار نابَى، ئةطةر ئةمةو نةكرَى فةترةيةكى تر ئَيمة لـةوة دةضـَى ديـارة ثـرؤذة ياسـاى      
بكرَيتـةوة بـة ثَيـى ياسـاية  لـةوة      ثَيشكةو بكرَى لة داهاتى نةوت بةشـى خَيجانـةكان بـدرَى، ئةطـةر جَيـى      

 دةضَى زؤر باو بَى.
 بةِرَيج جع ر ابراهيم )جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  على فةرموو.

 بةِرَيج على حةمة صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من بؤ ئةوةى تةفسريى ئةوة نـةكرَى كـة ئايـا ناوضـةكانى تـرى كـةركوو  و ئةوانـةى دةطرَيتـةوة، ثَيشـنيار          
كةم بكرَيت بة سةندوودَيك بةناوى سةندوودى نةوةكانى داهاتوو، كة وتت نةوةكانى داهـاتوو دةكـرَى بـؤ    دة

كــةركوو  و شــةنطال و بــؤ هــةموو شــوَينَيك ئيســت ادةى َو بكــرَى و ئــةو وشــةى هةرَيمــة َو بكةينــةوة، بــة  
ونادةشـةمان كـرد، هؤكـارى    تةئكيد لةو طرفتة رزطارمان دةبـَى، بؤضـى نيسـبة ديـارى نـةكراوة، ئَيمـة زؤر م      

ديـارى نــةكردنى ِرَيذةكــة ئةوةيــة كـة ئَيمــة دــانونَيكى تــر دةردةكـةين، ئَيســتا ئامادةكارميــان كــردووة تــةنيا    
دانونَيك بؤ نةوةكانى داهاتوو، لةو دانونة نيسبةكة ديارى دةكةين ناكرَى لَيرة نيسبةية  ديارى بكةين ئةو 

( 18ترة، بة باشرتمان زانى لةوَى ديارى بكـرَى، سـةبارةت بـةوةى كـة )    دانونة دانونَيكى خاسرت و تايبةبةند 
( مانطةكـة بـة   18( مانطـة البـربَى و لـةو حاَلةتـة يـان بـة )      18ماني بَى، بـة تـةواوةتى لةطـةَل ئـةوة دام ئـةو )     

 ( مــاني زيــاتر نـةبَى، بــة دةسـتى خؤمشانــة ئَيسـتا ثرؤذةكــةمان حــازرة   18تـةواوةتى البــربَى يـان بَلــَيني لـة )   
 دةتوانني لة مانطَيك يان دوو مانطى تردا ثةسةندى بكةين، ئةو طرفتةمان ضارةسةر دةبَى، سوثاس.

 بةِرَيج جع ر ابراهيم )جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان(:

 ليذنة ثةيوةندارةكان، بةَلَى كا  د.شَيركؤ فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيج د.شَيركؤ جودت 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

انى ثةرلةمان، ئةم كاتةى كة سنوودار بكرَى جَيى خؤيةتى بةوةى كة بةو دؤخة نةِرؤينةوة بةِرَيجان ئةندام
( مانطــةو باســى بــة 18(ةوة تــا ئَيســتا هــات، بؤيــة ئــةو )2007كــة بةســةر ياســاى نــةوت و طــازى هــةرَيم لــة )

نـاكرَى،   تةسةورى من زؤرة، ثَيشنياري شةو ماني دةكةم، بؤ سـةد ة زةمةنيةكـةى، بؤضـى ِرَيذةكـة ديـارى     
ئيجافةتةن بؤ تةوزيةكةى كا  على، مةسةلةى ِرَيذة لة دانوندا دةبَى بة ديراسـات و بـة دـوَل بوونـةوة بـة      
داتا و بة زانيارى نيسبةتةكة ديارى بكرَى، كة ئةوةو ثاَلثشتى ياساى نـةوةكانى داهـاتووة كـة طوبـان ئـةوة      

جانةكان، ديارة ئةمة باس لة نةوةكانى داهـاتووة،  دامبةزرَى، مةسةلةى ئةوةى كة بةشَيك ديارى بكرَى بؤ خَي
ديارة ئةم ماددةية باس لة نةوةكانى داهاتووة، بؤية بؤ خَيجانةكان لـة بِرطـةى دواى ئةمـة لـة مـاددةى دواى      
ئةمة، دةكرَى لة مةسةلةى بيمةى كؤمة يـةتى كـة ئـةوةو ثرؤذةيـةكى تـرة دةتـوانني جَيـى بكةينـةوة لـة          

 دةية، زؤر سوثاس.ئةبوابى سةرفى ئةم ماد
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 بةِرَيج جع ر ابراهيم )جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان(:

 ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى كا  د.عجت فةرموو.

 بةِرَيج د.عجت صابر امساعيل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ة ياسايةكةشـم  لة سَى مانطى ِرابردوودا لةِراستى دا ضةند ِرَيكخراوَيك ثرؤذة ياسايةكيان حازر كردووة، ثرؤذ
بينيوة و لةِراستى دا دةوَلمةندى دةكةين وةكو ليذنةى دارايى و ليذنةى سامانة سروشتييةكانيش و ليذنةى 
ياساييش، لة نجيكرتين كاتيش دا ثَيشكةو دةكـةين بـؤ ئـةوةى ثةسـةند بكـرَى، ئةطـةر لَيـرة ِرَيـذةى سـةدى          

واية لة ثرؤذة ياسـايةكةدا ديـارى بكـرَى لـة سـةدا       ديارى بكةين، ئةو ثرؤذة ياساية ئةهميةتى نامَينَى باشرت
ضةندى داهاتى ئةم سةندوودة برَيتة سةندوودةكةوة، سةندوودى نةوةكانى داهاتووى كوردسـتان، ثَيشـنيار   
دةكــةين هــةرَيم البــربَى، كورســتان بــَى بــؤ ئــةوةى ناوضــة كوردســتانييةكانى كــة لــةذَير دةرةوةى ئيــدارةى    

ة، لة ماوةكةشدا ِراى زؤرينةى ليذنةكان لةوةداية كـة ماوةكـة الدةبـةين، ضـونكة     هةرَيمدا ئةوانيش بطرَيتةو
ناكرَى ثةرلةمان خؤى ماوة بؤ خؤى دابنَى وةكو بةِرَيجانى تريش ئيشارةتيان ثَييدا، كةواتة سياغةكةى بـةم  

َيوةبـةردن و  شَيوةيةية سةندوودَيك بةناوى سةندوودى  نةوةكانى داهاتووى كوردستان دادةمةزرَيت كـة بةرِ 
تيايدا رَيذةيةكي دياري كراو لة داهاتة نةوتيةكاني وةرطرياو بة ثَيي ، برةو ثَيدانى بة ياساية  ِرَيك دةخرَى

 ياسا بؤ نةوةكاني داهاتوو دةسثَيردرَيت و لة بودجةي ساَلانةدا جَيطري دةكرَيت، سوثاس.
 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمَينكى / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 ا  ساالر فةرموو.ك
 بةرَيج ساالر حممود مراد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من دةست خؤشي لة ليذنةي مةعين و ئةنـدامان دةكـةم، كـة باسـيان لـة جَيكردنـةوةي خسوسـيةتي ناوضـة         
كوردستانيةكاني دةرةوةي هةرَيم كرد ديارة ئةم سندودة ثشت ئةستورة بة فرؤشتين نةوت وة موشـتةداتي  

رَيمي كوردستاندا، بة ثَيي دوايني رَيك كةوتن كةركوو  هةرَيمي كوردسـتان تةحـةكومي ثَيـوة    نةوتي لة هة
دةكا، كةواتة ناوهَيناني كةركو  و ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي هةرَيم خَير كردن نييـة بـةو خةلكـة،    

ن، ضاوةرواني ئةوان بؤية واجيب ثةرلةماني كوردستانة بة ياسا بة ماددةي سةريك شوَين دةست كةوتي ئةوا
لــةو ســندودة بكاتــةوة، ئــةطينا بَيتــة ســةر حــةق ئــةو بــةراوردة ئةفكاريــة َليذنــةي ســامانة سروشــتييةكان،  
ليذنةي دارايي باشرت ئةزانن كة ئةو رَيذةيةي كة لة كةركو  هةرَيمي كوردستان تةحةكومي ثَيـوة ئـةكا لـة    

يـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان، لةبـةر ئـةوة ناوهَينـاني        ضوارضَيوةي رَيكةوتنةكة، ئةطةر زياتر نـةبَي كـةمرت ني  
سندودي نةوةكاني داهاتوو بة تايبةتي بؤ جَيكردنةوةي ضاوةروانييةكاني خةَلكي ئةو ناوضانة لة سـندودي  
ــتا        ــة ئَيس ــةم ســندودة ك ــر ئــةبَي ئَيمــة بــجانني ئ ــةتي، خــاَلَيكي ت ــي خؤي ــة جَي داهاتــة نةوتييــةكان ئةمــة ل

بة ياسا ئةوة دوو خولي ثةرلةمانـة ئينجـا توانيمـان ئـةو ئـريادة طشـتية دروسـت        مونادةشةي ئةكةين، ئةبَي 
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( ماني زؤر زؤرة 18بكةين، ئةطةر بَيتو بؤ ئةو بابةتةي تريش ئةطةر زةمةن تةحديد نةكرَي بة ديدي من )
كـارَيكى   لة ساَل تَيثةر نةكا زؤر باشة زةمةن تةحديد بكرَي، حكومةت ئيلجام بَي بة هاوكارمان بَي كة ئـةوة 

 باشةو بطةينة ئةو ئاكامانةى كة هةموومان ئةمانةوَي، سوثاس.
 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمَينكى / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 كا  ابوبكر فةرموو.
 بةرَيج ابوبكر عمر عبداللة هةَلةدني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يةكةم: سندودَيك بة نـاوي سـندودي نـةوةكاني     ثَيشنيار ئةكةم ماددةي يانجةهةم بكرَيتة دوو برطة: برطةي

داهاتوو دادةمـةزرَيت كـة بـةرَيوةبردن و دراو ثَيـداني بـة ياسـاية  رَيـك دةخرَيـت دواي ماوةيـة ، برطـةي           
دووةم: تيايدا رَيذةيةكي دياريكراو لـة داهاتـة نةوتيـةكان ئـةويش بـةثَيي ياسـاية  رَيـك دةخرَيـت بكرَيتـة          

 حرت بَيت، سوثاس.برطةي دووةم، بؤ ئةوةي واز
 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمَينكى / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 كا  طؤران فةرموو.
 بةرَيج طؤران ئازاد حممد: 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من تةنها تةوزيك لةسةر مةسةلةي ثابةند بوون بة كاتةوة دةكةم، خؤي ئةطةر حكومةت بـابَلَيني ثرؤذةكـة   
َيني كــاتي تيـا بــَي، دســةكةي مـن هــةر ئةوةندةيـة كــة ئَيمـة وة  ثةرلــةماني خؤمــان     بنَيـرَي زةروورة بــا بلَـ  

تةشريعي دانون دةكةين، يةعين خؤمان طومامنان هةية لة دةسةَلاتي خؤمـان، لـةوةي حكومـةت هاوكارميـان     
 بكــا لــةوةي ياســاكةمان ثَيدةرضــَي، بــؤ ئــةوةي دــانون دادةنــَيني، طرميــان ئــةو مودةيــةمان دانــاوة حكومــةت  

ِرَيطربوو، هاوكاري ئَيمةي نةكرد مةفهومي موخالةفةو عيهـابي حكومـةت لـةو دانونةيـة لـة كَييـة ؟ يـان ض        
دةدةومَي؟ ئةوة دانونةكة دةرنةضوو خؤ ئةبَي كة نةسَيك دابيَن بؤ شتَيك كة نةبوو، لةبةر ئةوةي بةراسيت 

مبَينَيتـةوة، يـاخود اليـدةن، لـة     من ئيلحـاحي لةسـةر رةئـي خؤشـم ناكـةم دةكـرَي بلـَيني ئـةوةي ثَيـي باشـة           
حالةتي مانةوةو زؤربةي ئةنداماني بةرَيج دسةيان لةسةر كةمكردنةوةي مودةكـة كـرد، يـاخود سـةد َيكي     
زةمةني دانَين بَلَيني لة شةو ماني زياتر نةبَي، لة ساَل زياتر نةبَي، بؤ ئـةوةي بتـوانني ئةطـةر تـوانرا زؤر     

 زووتر ثةسةند بكرَي، زؤر سوثاس.   
 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمَينكى / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 خاتوو د. بةهار فةرموو.
 

 بةرَيج د. بةهار حممود فتاح:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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سةبارةت بة ثَيشنيارةكةي كا  ابو بكر بـؤ ئـةوةي بكرَيتـة دوو بِرطـة، ثـَيم وايـة ئـةو رَيذةيـة كـة جـةنابي           
يبـةت بـة ئـةو سـندودة دائـةنرَي، ئـةو وازيـة تيايـدا هـاتووة ئـةَلَي بـة ثَيـي             باسي دةكـا دواتـر لـةو ياسـا تا    

ياساية  رَيك دةخرَيت تيايدا رَيذةيةكي دياريكراو لة داهاتة نةوتييةكان واتة لةو ياسـايةدا رَيذةكـة ديـاري    
 ئةكرَي، بؤية لَيرة دياري نةكراوة، سوثاس.

 ثةرلةمان: بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمَينكى / جَيطرى سةرؤكى
 ديارة روونكردنةوةيةكي ئيجايف هةية كا  حاجي كاروان.

 بةرَيج كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

دسةكةي كا  علي حةمة صـاحل دةديهـة بـةوة حـةَل ئـةبَي ئـةوةي كـا  سـاالرة، مـادام ياسـاكة خـؤي ياسـاي             
ان، ئةوة )تةحصيل حاصل(ة ئةبَي هةرَيمةكة البرَي تةنها سندودي كوردستان بؤتة داهاتة نةوتي و طازييةك

نـــةوةكان بـــَي، ياســـاكة لـــةوَي ئـــةوة مشـــولي هـــةموو كوردســـتان دةكـــا، ثَيويســـت بـــةو هـــةرَيم و ناوضـــة   
 كوردستانيةكانيش ناكا، ضونكة دةيانطرَيتةوة، سوثاس.
 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمَينكى / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

ــازرة      بــةرَيجان ئَي ــة ئامــادة بكــةن، ح ــ] بــؤ ئــةم ماددةي ــة هــةر ســَي ليذنــة دةكــةين دوايــن دارش ســتا داوا ل
 ب ةرموون.

 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمَينكى / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 د. ظاال فةرموو.

 بةرَيج د. ظاال فريد ابراهيم:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وردسـتان دادةمـةزرَيت كـة بـةرَيوةبردن و دراو ثَيـداني بـة       ماددةي يـازدةم: سـندودي نـةوةكاني داهـاتووي ك    
( مــاني تَينةثــةرَيت لــة رَيكــةوتي بــةركاربووني ئــةم ياســاية 11ياســاية  رَيــك دةخرَيــت، كــة لــة ماوةيــة  )

دةردةكرَيت، تيايدا رَيذةيةكي دياريكراو لةداهاتة نةوتييةكاني وةرطرياو بة ثَيي ياسا بـؤ نـةوةكاني داهـاتوو    
 رَيت و لة بودجةي ساَلانةدا جَيطري دةكرَيت .دةسثَيرد

 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمَينكى / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 ديارة ية  روونكردنةوة لةسةر ئةم دارشتنة هةية، كا  فةرهاد فةرموو.

 
 
 

 بةرَيج فةرهاد حةمة صاحل )سةنطاوي(:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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ــةبني و   بــةرَيجان ســندودي نــةوةكاني داهــا  تووي كوردســتان هةَلةيــة، ضــونكة ئَيمــة هــةموومان دواي ثــري ئ
ثَيويستمان بـةو سـندودة رةنطـة بـيَب، بـةس بـؤ ئةوانـة نييـة كـة منـاَلن سـندودي كوردسـتان بـؤ نـةوةكاني               

( ئةضَيتة نازامن كوَي؟ نةخؤشـي ئـةبَي،   دار اعرجزةداهاتوو ئَيستا ئةو خةَلكةي كة هةية، سبةييَن ئةضَيتة  )
وو ثري ئةبني، ئةوةو ديسان ئةيانطرَيتةوة، بةَلام ئةطةر بَلَيي بؤ نةوةكاني داهـاتوو، يـاخود يـةعين بـؤ     هةم

 ئةوانةي كة هَيشتا لة دايك نةبوون ئةبَي بلَيي سندودي كوردستان، سوثاس.
 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمَينكى / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 كا  د. شَيركؤ فةرموو.
 :مصطفىؤ جودت بةرَيج شَيرك

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان سندودي نةوةي داهاتوو بيل يعل ئةوةية كة بـؤ نـةوةكاني داهـاتووة بـؤ بـةلَي      
بؤ ئةوانةي كة لة دايك نةبوون، بؤ تواناسازي ئةوانة، بؤ ئامادةكردنيان بؤ داهاتوو ئةمةي كة بؤ ثريو ثة  

ــة ئ   ــةي ك ــةكان ئةوان ــةي        كةوت ــاي بيم ــرؤذة ياس ــة ث ــة، ل ــةي كؤمةَلايةتي ــة بيم ــة ل ــةوة ئةوان ــنة تةمةن ةض
كؤمةَلايةتييــة، بــة جــواني خــةميان ئــةخورَي، بؤيــة ثَيشــنياري ئــةوةمان كــرد كــة لــة ئــةبوابي ســةرف لــةو  
شوَينانةي كة خةرجي ئةكرَي كة لة ماددةي داهاتووايـة، لةويـةدا بـاس لـة بيمـةي كؤمةَلايـةتي بكـةين، بـؤ         

 ة تةسبيت بَي كة ببَيتة ية  لةو شوَينانةي سةريف ئةم داهاتةي بؤ دةكرَي، سوثاس.ئةوةي ك
 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمَينكى / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: 

سوثاس بـؤ هـةر دوو روونكردنـةوةي كـا  فـةرهاد سـةنطاوي و روونكردنـةوةي د. شـَيركؤ جـودت وا بـجامن           
ؤ كـراوة بـا بيخةينـة دةطدانـةوة، كـَي لةطةَليـةتي دةسـيت خـؤي بـةرز          ماددةكة ئامادةية دارشتنَيكي باشـي بـ  

( كةس لةطةَليةتي ، كَي دذيةتي؟ كةس دذي نيية ، كةواتة ماددةكة بة كؤي دةني ثةسةند كرا 66بكاتةوة؟ )
( لةسةر هةمان بةرنامةي كار بـةردةوام  11، بةمة كؤتايي بةم دانيشتنة دَينني، بةياني ضوارشةممة سةعات )

 ني، فةرموون سوثاس.دةب
 

     
 

 د. يوسحم حممد صادق                    جع ر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين دادر                    
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                              كوردستان – تانكوردس
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 1/4/2015 رَيكةوتي شةممةضوار 

بـة  عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   1/4/2015رَيكـةوتي   شةممةضوار  رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 11كاتذمَير )  
بــةِرَيج جع ــر ابــراهيم ئَيمينكــي  بــة ئامــادةبوونيثةرلــةمان و، ســةرؤكي  يوســحم حممــد صــادقســةرؤكايةتي 

، سـاَلي  ضـوارةمي خـولي   (ي6، دانيشتين ذمـارة ) ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين دادرج بةِرَيجَيطري سةرؤ  و، 
 ( ي خؤي بةست.2015)

 بةرنامةي كار:
ــةك  ــةثَيي حوكم ــة )ب ــاددة )1اني بِرط ــةي 20(ي م ــة ث ــارة ) ةوِر( ل ــاوخؤي ذم ــاَلي  1ي ن ــةمواركراوي س ي 1992(ي ه

خــولي  (ي6ا دانيشــتين ذمــارةي )ي دبِريــار ثةرلــةمانعَيــراق، دةســتةي ســةرؤكايةتي  -ثةرلــةماني كوردســتان 
(ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي ضوار شةممة 11طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )

 بةم شَيوةية بَيت: دا 1/4/2015رَيكةوتي 
مي كوردسـتاني  بةردةوام بوون لةسةر ط توطؤ كردني ثرؤذةي داهاتةكاني سةندودي نةوت و طـاز لـة هـةريَ    1

(ي سـاَلي  1( لة ثةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان ذمـارة )    75( و )74( و )72عَيراق بةثَيي ماددةكاني )
 ( ي هةموار كراو.1992)
دةنطدان لةسةر متمانةدان و سوَيند خواردني ياسايي بـةرَيج )غـازي سـعيد سـليمان( بـؤ ثؤسـيت وةزيـري         -2

(ي ساَلي 1( لة ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )56ماددةي ) هةرَيم بة ثَيي برطةي ضوارةم لة
 ( ي هةموار كراو.1992)
دانــان و ئــاَلوطؤِر كردنــي هةنــدَي لــة ئةنــداماني ليذنــة هةميشــةييةكاني ثةرلــةماني كوردســتان بــة ثَيــي   -3

 ( ي هةموار كراو.1992(ي ساَلي )1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )44ماددةي )
( لــة ثــةيِرةوي نــاوخؤي  71خوَيندنــةوةي يةكــةم بــؤ ئــةم ثــرؤذة بِريارانــةي خــوارةوة بــةثَيي مــاددةي )    --4

 (ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
 يةكةم: ثرؤذة بِرياري بة ثارَيجطا كردني شاري كؤية لة هةرَيمي  كوردستاني عَيراق.

ــ ــانداني )   دووةم: ث ــداراني خؤثيش ــةهيد و برين ــةوةي ش ــةرةبوو كردن ــاري د ــوباتي ) (ي17رؤذة بِري ( و 2011ش
 ِرؤذاني دوايي.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسحم حممد صادق/ بةِرَيج 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

دووةم، دانيشتنةكةمان بة نـاوي طـةلي كوردسـتان دةسـت ثـَي ئةكـةين،  خـولي ضـوارةمي هةَلبـذاردن، سـاَلي           
( 20(، بةرنامةي كار، بةثَيي حوكمةكاني بِرطة يةكي مـاددةي ) 1/4/2015(، ِرؤذي دانيش] )6دانيشتين ذمارة )

( ي هـةموار كـراو، دةسـتةي     1992( ي سـاَلي )  1لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستاني عَيـراق، ذمـارة )  
ي خولي بةهارة لة خـولي هةَلبـذاردني ضـوارةمي     (6سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين ذمارة )
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ــذمَير )  ــة كات ــةمان ل ــةوتي )  11ثةرل ــةمة، ِرَيك ــوار ش ــوةِرؤي ِرؤذي ض ــَيش ني ــاري  1/4/2015( ي ث ــةي ك ( بةرنام
 دانيش] بةم شَيوةية بَيت:

بةردةوام بوون لةسةر ط توطؤ كردني ثرؤذةي داهاتةكاني سةندودي نةوت و طـاز لـة هـةرَيمي كوردسـتاني      1
(ي سـاَلي  1( لة ثةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان ذمـارة )    75( و )74( و )72عَيراق بةثَيي ماددةكاني )

 ( ي هةموار كراو.1992)
دةنطدان لةسةر متمانةدان و سوَيند خواردني ياسايي بـةرَيج )غـازي سـعيد سـليمان( بـؤ ثؤسـيت وةزيـري         -2

(ي ساَلي 1لة ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )( 56هةرَيم بة ثَيي برطةي ضوارةم لة ماددةي )
 ( ي هةموار كراو.1992)
دانــان و ئــاَلوطؤِر كردنــي هةنــدَي لــة ئةنــداماني ليذنــة هةميشــةييةكاني ثةرلــةماني كوردســتان بــة ثَيــي   -3

 كراو.( ي هةموار 1992(ي ساَلي )1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )44ماددةي )
( لــة ثــةيِرةوي نــاوخؤي  71خوَيندنــةوةي يةكــةم بــؤ ئــةم ثــرؤذة بِريارانــةي خــوارةوة بــةثَيي مــاددةي )    --4

 (ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
 يةكةم: ثرؤذة بِرياري بة ثارَيجطا كردني شاري كؤية لة هةرَيمي  كوردستاني عَيراق.

ــاري   ــرؤذة بِري ــانداني )  دووةم: ث ــداراني خؤثيش ــةهيد و برين ــةوةي ش ــةرةبوو كردن ــوباتي )17د ( و 2011(ي ش
 ِرؤذاني دوايي.

بةرَيجان، لة دةستثَيكي كؤبوونةوةكة ئةمـةوَي ثريؤزبـايي طـةرم لـة طشـت خوشـك و بـرا مةسـيحيةكامنان و         
يـةكي نيسـان ئـةم    ئاشوور و كلدانةكاني كوردستان بكةين بة بؤنةي جةذني )ئةكيتؤ( كة هةموو سـاَلَيك لـة   

جةذنة ثريؤز ئةكةن، و جةذني ِرةمسي ئةوانة، هيوادارين جةذني داهاتووي ئةوان و ئَيمةو كـة لـة هـةمان    
كات جةذني بةهار و سةرةتاي نيسانة لة باردودؤخَيكي باشرت، لة كةو و هةوايةكي هَيمن تر و ثِر ئاسايش 

هـاتوو هـةموو خَيجانـةكان طةِرابنـةوة سـةر زَيـدي       بؤ ئةوان و بؤ ئَيمةو بكةينةوة، و هيـوادارين جـةذني دا  
خؤيان، و ذيانَيكي شةِرةف مةندانة بةسةر ببةن، لة هةرَيمي كوردستان ئةوةي لة تواناماندا بَي بـة هـةموو   
دةستةاَلتةكان و بة هةمو دامودةزطاكاني هةرَيمي كوردستان هةوَلي ئةوة ئةدةين ثةناطةيةكي ئارام بـني بـؤ   

ــةو ثَيكه  ــةرجةم ئ ــة      س ــش ل ــيت داع ــي تريؤريس ــي طرووث ــةهؤي هَيرش ــةوة ب ــة بةداخ ــراق ك ــري عَي ــةي ت اتان
ناوضةكاني خؤيان تووشي جينؤسايد و تاواني دذ بة مرؤظايةتي بوون، ِرةنطة موسادةفة نةبَي كة ئـةمِرؤو  

ة يادي كؤِرةوة مةزنةكةي خةَلكي كوردستانة، كة ئةو يادةو ديسان طرنطة بؤ هةرَيمي كوردستان، ضونكة لـ 
كؤِرةوة مةزنةكةي خةَلكي كوردستان هاوواَلتياني هةرَيمي كوردستان ئةوةيان سةملاند كة لة دواي ِراثـةِريين  
خةَلكي كوردستان دذ بة ِرذَيمة داثَلؤسَينةرةكةي بةغدا جارَيكي تر ئامادة نني لـة ذَيـر حـوكمي ديكتـاتؤري     

ناوضـةكاني هـةرَيمي كوردسـتان جـارَيكي تـر      ذيان بةسةر بـةرن، بؤيـة ئةوكاتـةي سـوثاي عَيـراق هـةوَلي دا       
ــاوارةي       ــت، و ئ ــتانيان جَيهَيش ــاني كوردس ــار و الدَيك ــة يــةكجار هــةمووان ش ــتان ب ــةَلكي كوردس ــةوة، خ بطرَيت
شوَينةكاني تر بوون، ئةوةو كؤمةَلطةي نَيودةوَلـةتي زيـاتر و زيـاتر بـة طـةلي كـورد ئاشـنا كـرد، و هةسـيت          
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اسيت دونيا زياتر نرخَينـرا، و زيـاتر دةركـةوت، هةَلبـةت طـةلي كوردسـتان       ئازاداوازي طةلي كوردستان لة ئ
ِرةتي كردةوة لةذَير حوكمي ديكتاتؤري ذيان بةسةر بةرَي، ئاوارةي واَلتةكاني تر بوو، بـةاَلم هـةنطاوي دواي   

اكـاني  ئةوة كة طةلي كوردستان هاوَيشيت برييت بوو لة ئةجنامداني هةَلبذاردن بـؤ دروسـت كردنـي دامودةزط   
هــةرَيمي كوردســتان، ئــةوة ثــةيامَيكي زؤر ِروون بــوو، هــةر لةوكاتــةوة كــة هــةرَيمي كوردســتان بــة هــةموو   
ثَيكهاتةكانيةوة دذي ديكتاتؤريةتي زوَلم و زؤردارييـة ِراثـةِريين دذ كـرد، لـة هـةمان كـات نةيوسـيت لـةذَير         

هةَلبــذاردني ئيختيــار كــرد بــؤ يــةكاليي ضــةثؤكي ئــةو ِرذَيمــة مبَينَيتــةوة، و بــةديل بــؤ ِرذَيمــي ديكتــاتؤري 
كردنةوةي ملمالنَي سياسييةكان لة هةرَيمي كوردستان، بؤية ئـةوة ئرياديـةكي بـةهَيجي طـةلي كـورد ثيشـان       
ئةدات، طةلي كوردستان بة هةموو ثَيكهاتةكانييةوة كة هةميشة لةطةَل ئازادين، لةطةَل يـةكاليي كردنـةوةي   

دذ بة طرووثة تريؤريستيةكان وةستاون، دذ بة طرووثة تونـدِرةو و ِرذَيمـة   ملمالنَي سياسيةكانن، و هةميشة 
( 2003ديكتاتؤرييةكاني ناوضةكة وةستاون، طةلي كوردسـتان تـواني لـة ِراثةِرينـةوة دةسـت ثـَي بكـات، و لـة )        

وةي ِرذَيمــي ديكتــاتؤري بةغــدا بــرووخَييَن، لــة كاتَيكــدا بةرنامــة بــؤ ئــةوة دانرابــوو كــة لــة ِرَيطــةي كشــانة   
دامودةزطاكاني حكومةتي بةعس لة هةرَيمي كوردستان ئةزمووني حوكمِراني لة هةرَيمي كوردستان شكسـت  
بَييَن، بةاَلم ئةوة ِرَيك ثَيرةوانة بوويةوة، لة بري ئـةوةي طـةلي كوردسـتان و دةسـتةاَلتةكةي شكسـت بـَييَن،       

ِرذَيمة لةبةردةم ئريادةي خةَلكي عَيـراق و  ِرذَيمة ديكتاتؤرييةكةي بةغدا شكسيت هَينا، و بينيمان ضؤن ئةو 
بة هاوكاري هَيجة هاوثةميانةكان شكسيت خوارد، ئَيسـتا دةسـت بـة بةرنامـةي كـاري ئـةمِرؤمان ئةكـةين كـة         
خاَليى يةكةمي بريتيية لة بةردةوام بوون لةسةر ط توطؤ كردنـي ثـرؤذةي داهاتـةكاني سـةندودي نـةوت و      

( لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني     75( و )74( و )72بـةثَيي ماددةكـاني )   طاز لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق
( ي هةموار كراو، بؤية داوا لة بـةرَيج سـكرتَيري ثةرلـةمان ئةكـةين، كـا       1992(ي ساَلي )1كوردستان ذمارة )

 عادل ئةتبينم، بةَلَي فةرموو.
 بةرَيج عادل عجيج:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ــتثيَ  ــةم دةس ــنيار ئةك ــةو      ثَيش ــاني ئ ــؤ طي ــتان ب ــة  وةس ــة دةديهةي ــةوجارة ب ــةمان ئ ــةوةي ثةرل كي كؤبووةن

شةهيدانةي ضيمةن بةتايبةتي لة ثَيش كؤبوونةوةكة بوونة ِرَيطر لةبـةدةرم داطريكـةري بـةعس، و بـؤ ئـةو      
منــاَل و ذنانــةي لــة برســان و لــة ســةرمان  لــة كؤِرةوةكــة ِرةق بوونــةوة، و تَيكــِراي شــةهيداني كوردســتان،    

 اس.سوث
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس، فةرموو دةديهةيـة  وةسـتان بـؤ طيـاني ثـاكي شـةهيداني ِراثـةِرين، و هـةموو شـةهيداني هـةرَيمي           
كوردســتان، ســوثاس، فــةرموو بــةرَيج ســكرتَيري ثةرلــةمان بــؤ خوَيندنــةوةي كؤنووســي ثَيشــووي دانيشــتين  

 ثةرلةمان.
 سكرتَيري ثةرلةمان:-بةرَيج فخردالني دادر
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 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( ي كؤبوونــةوةي ئاســايي ثةرلــةمان لــة بــةرواري     5بــةناوي خــواي طــةورة، ثوختــةي دانيشــتين ذمــارة )     

 ( بةو شَيوةية بوو:31/3/2015)
 دةست ثَيكردني دانيش] لةاليةن بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة. 1
دي كوردســتان بــؤ داهاتــة نــةوت و طازييــةكان لــة هــةرَيمي ط توطــؤ كــردن لةســةر ثــرؤذة ياســاي ســةندوو -2

 كوردستاني عَيراق، بؤ دانيشتين ئةمِرؤ دواخرا.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو ناوي ئامادة نةبوواني دانيشتين ثَيشوو  وي.
 سكرَيرتي ثةرلةمان:-بةرَيج فخرالدين دادر

( 31/3/2015( ي ئاسـايي لـة بـةرواري )   5ي ثةرلـةمان كـة لـة دانيشـتين ذمـارة )     ناوي ئامادة نةبواني ئةنـدامان 
 مؤَلةت دراون بوون يان بَي مؤَلةت ئامادة نةبوون بةم شَيوةيةية:

 مؤَلةت-ئاري حممد 1
 مؤَلةت-ئاواز محيد -2
 مؤَلةت-مصطفىدلَير  -3
 مؤَلةت-ادريس علي -4
 مؤَلةت-زؤزان صادق -5
 مؤَلةت -ظيان عباس -6
 مؤَلةت-علي هالؤ -7
 مؤَلةت -مدينة ايوب -8
 مؤَلةت-هَيظا حاجي -9

 ئامادة نةبووة -يراونت نيسان -10
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس، ئَيستا داوا لـة هةرسـَي سـةرؤكايةتي ئةكـةين، ليذنـةي دارايـي، ليذنـةي سةرضـاوة سروشـتييةكان و          
اسايي بَينة سةر مةنةصة بـؤ دةسـت ثَيكـردن بـة بةرنامـةي كـار، فـةرموو        سامانة سروشتيةكان، و ليذنةي ي

 كا  ساالر نودتةي نيجاميية؟
 
 
 
 

 بةرَيج ساالر حممود:



 257 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لة راستيدا بة ثشت بةس] بة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلـةمان بةنـدة بريؤكةيـةكم هةيـة عـةرزي بـةرَيجتان و       

هيـوادارم  رَيتـة بةرنامـةي كـارةوة، بـؤ ئـةم مةبةسـتةو بـةرَيج سـكرتَيري          ثةرلةماني كوردسـتاني بكـةم،   
 ثةرلةمان و جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانيشم ئاطادار كردؤتةوة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

جيشـت ئـةدةين   باشة، با بةرنامةي كار ئةجنام بدةين، بِرطةكاني جَي بةجَي بكةين، ئةوكات دةرفةت بة بةرَي
( سةعات ثَيش ئَيستا خسـتؤتة  48بريؤكةكةت ثَيشكةو بكةي، ئَيستا سكرتَيري ثةرلةمانيش باسي كرد كة )

ِروو، فةرموو ماددةي يـازدة كـة بؤتـة مـاددةي دوازدة  وَينـةوة بـؤ ئـةوةي ئةنـداماني ثةرلـةمان ط توطـؤي           
 لةسةر بكةن.
 بةرَيج د.ظاَلا فريد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةشى ثَينجةم

 دابةشكردنى داهاتةكانى نةوت و طازي سندووق
 ماددةى يازدةم دةبَيتة ماددةي دوازدةم:

يةكةم: داهاتةكانى نةوت و طاز كة لة سندووددا دةسثَيردرَين و بةثَيى حوكمةكانى ئـةم ياسـاية وةرطـرياون،    
ى نـةوت طـازدا، ثـاو تـةرخان     لة اليةن ئةجنومـةنى وةزيرانـةوة بـةثَيى مـةرج و سـتاندةرى هـاتوو لـة ياسـا        

كردنى ئةم بِرانة لة بودجةى سااَلنةو ثةسند كردنى لة اليةن ثةرلةمانةوة، بةم شَيوةيةى خـوارةوة دابـةو   
 دةكرَين:

 دراوثَيدانى بودجةى طشتى بةطوَيرةى ياساى بودجةى طشتى سااَلنةى هةرَيم. -1

ان بـة طـوَيرةي طرَيبةسـتة نـةوتي و     دراوثَيداني ثرؤذةي وةبةرهيََنان لـة ثـَي بةخشـني و ثاداشـتةك     -2
طازيةكاني بةسرتاو لةطةَل كؤمثانيا بياني و خؤماَليةكان كـة لةاليـةن ئـةو كؤمثانيايانـةوة تـةرخان      
ئةكرَين بةو مةرجةي بة طوَيرةي ستاندارد و مةرجةكاني هاتوو لة ياسـاي نـةوت و طـازدا بَيـت لـة      

لة نَيوان ثَيكهاتة ئايين و نةتةوةييةكان دَينَيتة  نَيوانيشيان ضري دانيشتوان بةو شَيوة دادثةروةري
كايةوة بة لةبةر ضاو طرتين طةشة ثَيداني ئةو ناوضانةي ثرؤسة نةوتييةكاني تَيدا ئةجنام ئةدرَي، 

 و ثاَلثشيت كردني ئةجنومةنة خؤجَييةتي و شارةوانييةكانيان.
 دةى دةيةمي ئةم ياساية.ذمَيرةى )سندوودى نةوةكانى داهاتوو( بةطوَيرةى حوكمةكانى ماد -3

دراوثَيدانى وزارةت بؤ ثاَلثشتى كردنى ذيرخانى ئابوورى كةرتى نةوت و طاز لة هةرَيمـدا لـة كـاتى     -4
ثَيويســتيداو دــةرةبوو كردنــةوةى خــاوةنى ئــةو زةوييانــةى بــؤ ثرؤســةكانى نــةوت و طــاز تــةرخان  

امى ثرؤســة نــةوتيي و دةكــرَين، و دــةرةبوو كردنــةوةى ئــةو كــةس و اليــةن و موَلكانــةى لــة ئــةجن 
 طازييةكاندا زيانيان ثَي دةطات.
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 ثاَلثشتيكردنى سندوودى ذينطةى دامةزراو بةثَيى ياساى نةوت و طاز. -5
ــةكراوة      ــةر نـ ــيت لةسـ ــة طرَيبةسـ ــةرهَينان كـ ــاني وةبـ ــةرجي ثرؤذةكـ ــاني خـ ــةرخان كراوةكـ ــابَي تـ دووةم: نـ

  ولَيندرَينةوة.
ــالَ      ــةر س ــةرةتاى نيــوةى دووةمــى ه ــة س ــَييةم: ل ــةوت و طــازي     س ــةكانى ن ــةكي داهات َيكى رؤذمَيــري، وة  ي

تةرخانكراو فيعليةكانى ذمَيرةكانى سندووق ئةجنام دةدرَيت و، ذمَيرةكانى سـندووق لةسـةر ئـةم بنةمايـةو     
 بةثَيى ياساو ثَيِرةوةكانى بنةماكانى ذمَيريارى متمانة ثَيكراو لة هةرَيمدا، ئةجنام دةدرَين.

ةتى خــؤى بــةثَيى ئــةو ثرنســيى و ســتاندةرانةى تايبــةتن بــة دةستثَيشــخةرى ضــوارةم: دةســتة بةرثرســياري
 Extractive Industriesشـــةفافيةت لـــة ثيشةســـازيية دةرهَينكارةكـــانى هـــاتوو لـــة سةرضـــاوةى ) 

Transparency ( ى ناسراو بـة)EITI         ثيـادة دةكـات و ثَيويسـتة شـياوو هاوتـةريب بـن لةطـةَل شـَيوازة ،)
 ة نةوتييةكان.هةرة باشةكانى ثيشةسازيي

 ثَينجةم: كارةكانى دةستةو ذمَيرةكانى سندووق ملكةض دةبن بؤ  ديوانى ضاودَيريي دارايي هةرَيم.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس، ذمارةية  ئةندام ثةرلةمان ناويان نووسيووة، )عباس غجالي، دكتؤرة ِرَيـواز، بةشـار موشـري، شـرين     
 صاحل( كَيي تر ناو ئةنووسَي؟ خاتوو مونرية تؤو دسة ئةكةي؟  حسين، علي محة

 سكرتَيري ثةرلةمان:-بةرَيج فخرالدين دادر
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو بةرَيجانة ناويان تؤمار كردووة بؤ ط توؤ كردن لةسةر ماددةي دوازدة، )طةشة دارا، عباس غجالـي، ِرَيـواز   
ئـاواز  عط وف،  ة صاحل، دادر وبان، مريم صـمد، صـاحل فـةدَي، تـةالر     فائق، بشار مشري، شرين حسين، علي مح

جنطي، انس حممد، حتسـني امساعيـل، فرسـت سـؤيف، ظـةمان فيصـل، ئوميـد محـة علـي، كـا  ايـوب، بـةهجاد             
شَيركؤ محة امني، دارةمان دادر، كةذاَل هادي، سـهام عمـر،   عثما ، دروَيش، بَيستون فائق، ثةروا علي، منرية 

 ، ايدن معروف، سروود سليم، ساالر حممود، عبدالرمحن، جنات حممد(عمر كؤضةر
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو طةشة فةرموو.
 بةرَيج طةشة دارا:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة لةسةر خةرجيـةكاني ئـةو سـةندودة ثـَيم باشـة بِرطةيـة  زيـاد بكـرَي، ضـونكة ديـارة هـةموومان لـة             

ةرنامةي ئينتيخابي بامسان لة عةدالةتي كؤمةاَليةتي و هاوكاري كردنـي خـةَلكي فـةدري و هـةذار كـردووة،      ب
هةر يةكة و بة جؤرَيك ليست هةبوو باسي ثَيشكةو كردني ثرؤذةي شؤسيالي دةكـرد، ليسـت هـةبوو باسـي     

راسـيت هـةموو ليسـتةكان    ثشكي هاوواَلتياني ئةكرد بة راستةوخؤ لة داهاتي نةوت، هةريةكة بة جؤرَيك، بة
ئةو جؤرة بةرنامةيان هةبوو، بـةس بـة دةربـِريين جيـاواز، ئَيسـتاو لـة ثةرلـةماني كوردسـتان سـَي ثـرؤذة           
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هةية، و لة ليذنةي كار و كاروباري كؤمةَلايةتي، راسـتةوخؤ ئَيمـة كـار لةسـةر ئـةو ثـرؤذة ئةكـةين، حـةوت         
ثرؤذةية ئيلتيجاماتي مـالي ئةكةوَيتـة سـةر شـاني     ليذنةي تريش كاري لةسةر ئةكات، ئةوةي طرنطة كة ئةو 

حكومةت بؤ ئةوةي لة داهاتوو بيانووي نةبَي بؤ جَي بةجَي كردني ئةو ثرؤذةية، ثَيويستة ئَيمة كة ئةطـةر  
فراكسـيؤنةكان كـة ئـةو ثِرؤذةيـان     ، و بـة طرنطـي ئـةزانني، هـةموو     نيةبانة، دَلنياشـم هـةموومان نيةبانـة   

ؤذةية بةتايبـةتى ثـِرؤذةى يةكـةم كـة هـةموو فراكسـيؤنةكان خاوةنييـةتى واذووى        ( ثِر3ثَيشكةو كردووة )
زؤربــةى ثةرلــةمانتارانى بةســةرةوةية بــة طرينطــي دةزانــني ئةمــة لــة داهــاتوودا برــَيتة بــوارى جَيبــة جــَي  

ودة كردنةوة دواي ئةوةى كة لة ثةرلةمان ثةسةند دةكرَيت، بؤية ثَيم باشة كةبِرَيك لة داهاتى ئـةو سـةندو  
 بةِرَيذةية  ديارى بكرَيت بؤ هاريكارى كؤمة يةتى لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، بةِرَيج كا  عباس فةرموو.

 بةِرَيج عباس غجالي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( راسـتة لـة   12لة برا ئاشورييةكامنان بكةين، بة نيسـبةت مـاددةى )  بة ثَيويسيت دةزامن ثريؤزباي سةرى ساَل 
(م باسى دةرةبووى جوتيار كراوة، بة م ئـةو زةوييـةو ئيسـتيمراريةتى هةيـة بؤئـةوةى بةرهـةمى       4خاَلى )

(م بةم شَيوةية ثَيشنيار بكةين: لةبةر ئةوةى تةواوى نـةوت و  5كشتؤكاَلى بَييَن، بؤية ثَيشنيار دةكةم خاَلى )
ــَيني ئــةوة     طــ از تــةواوى كــار و ثِرؤذةكــانى نــةوت و طــاز لةســةر زةوى كشــتؤكاَل و لــة وةِرطاكــانن، ِرةنطــة بَل

سةخةريية يان ناوضةيةكة كة بـة كـةَلك نايـةت، بـة م لةوةِرطايـة بـؤ ئاذةَلـدارى بـةكار دَيـت راسـتةوخؤو           
%(م ثَيشـنيار  4َيذةيـة  كـة مـن )   (م ِر5مةترسيان لةسةر ذينطة هةية، هةر بؤية ثَيشنيار دةكةين لـة خـاَلى )  

 كردووة لة داهاتى ئةم سةندوودة بؤ بوارى ذينطة و كشتؤكاَلى تةرخان بكرَيت، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةِرَيج دكتؤرة فةرموو.
 بةِرَيج د.رَيواز فائق:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
شةوة، بةشَيكى بؤئةوةى هةموو هاوِرَيكامن لةسةر ثـةيامى فراكسـيؤنى سـةوز    من دسةكامن دةكةم بة دوو بة

لةسةر ئالييةت و ميكانيجمى دابـةو كردنـى داهاتـةكانى نـةوت هـةموومان دسـة نةكـةين، بـةِرَيج سـةرؤكى          
فراكسيؤن ئةركى ئةوةى بة من سثاردووة لة جياتى رةفيهـةكامن بـة نـاوى فراكسـيؤنةوة ئـةم دسـةية بكـةم        

( ية، بةشةكةى تريش سَي تَيبيين دانونيية كة لةسـةر ماددةكةيـة و هـي    12(م كة ئَيستا )12اددةى )لةسةر م
خؤمن، بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان: لة ديباجةى ماددةكـةوة دةر دةكـةوَيت كـة داهاتـةكانى سـةندوودةكة      

ة كة ئةو ثَينج سـَيكتةرة بـة   بةسةر ثَينج بواردا دابةو دةكرَين و لةو داِرشتةى ديباجةكةوة روون دةبَيتةو
شَيوةيةكى حةسري داهاتةكانيان بةسةردا دابةو دةكرَيت، بؤيـة بـوار نييـة ئةجنومـةنى وةزيـران لـة كـاتى        
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دابةو كردندا هي  سَيكتةرَيك زياد بكات، هاوكات ثةرلةمانى كوردستانيش لـة كـاتى ثةسـةند كردنـدا ئـةم      
ى بَيكــارى ئــةم هةرَيمــة كــة زؤريــان دةرضــووى زانكــؤ و  كــارة ناكــات، بؤيــة يةكــةم: بــةناوى هــةزاران طــةجن 

ثـــةميانطاكانن، بـــة نـــاوى هـــةزاران خـــاوةن ثَيداويســـتى تايبـــةت كـــة توانـــاى دابـــني كردنـــى ثَيداويســـتية  
ســةرةتاييةكانى خؤيانيــان نييــة، بــةناوى ســةدان نةخؤشــي خَيجانــة هــةذارةكانى ئــةم هةرَيمــة كــة لةبــةر     

ةخؤشةكانيان دابني بكةن، بةناوى هةزاران ذنى ماَلةوة كة سةرضـاوةيةكى  نةبوونى ناتوانن داو دةرمان بؤ ن
داهاتيان نيية و ضاوييان لة دةسيت باو  و برا و هاوسةرةكانيانة كـة شـتَيك ثارةيـان بـؤ كِرينـى سـةرةتايي       

وى ترين ثَيداويستيةكانيان يان سةرةدانى نةخؤشَيك يـان كِرينـى ديارييـة  بـؤ ئازيجانيـان ثـَي بـدةن، بـةنا        
هــةزاران ذنــى بــَي هاوســةرى ئــةم هةرَيمــة كــة سةرضــاوةى داهاتيــان نييــة و ضــاوييان لــة زةكــات و خَيــر و   
ــا        ــة دواى جي ــةالق دِراو ك ــى ت ــةدان ذن ــةناوى س ــتيةكانيان، ب ــى ثَيداويس ــني كردن ــؤ داب ــة ب ــةدةدةى خةَلك س

اران منداَل كة لةبةر هةذارى بوونةوةيان نازانن ِروو لة كوَي بكةن و دةست لة كَى ثان بكةنةوة، بةناوى هةز
خَيجانةكانيان يان بَيناز بوونيـان يـان بـَي سةرثةرشـتيان لةسـةر شـةدامةكان دةسـؤِرَينةوة و لـة خوَينـدن و          

 ذيانى سادة و سةرةتايي بَيبةشن، بةناوى هةزاران خوَيندكارى زانكؤ...
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كةوة، ثَيشنيارةكانت ضيية؟ فةرموو.دكتؤرة بِرؤ ناو بابةتة
 بةِرَيج د.ِرَيواز فائق:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بــةَلَى، ثــةيامى فراكســيؤنةكةم: زانكــؤ و ثــةميانطاكان كــة لةبــةر بــَي ثــارةيي ِروو بــة ِرووى دةيــان مــةود ي   

ان نيية و ضـاوييان  موحريج دةبنةوة، بةناوى هةزاران بة سا  ضووى ئةم هةرَيمة كة سةرضاوةيةكى داهاتي
لة رةمحةتى كوِر و كرةكانيانة، بة ناوى هةزاران طةجنى ئةم هةرَيمة كة لة ترسي نةبوونى شـوَينى نيشـتة   
جَيبـوون هاوســةرطريى ناكـةن يــان ئةطـةر هاوســةرطرييش بكـةن نــةبوونى شـوَينى نَيشــتة جَيبـوون دةبَيتــة       

هـةموو ئةوانـةى كـة دةكرَيـت لـة ئاينـدةدا لـة         مؤتةكةو هةميشة هةِرةشة لة بةختةوةريان دةكات، بة ناوى
ــة         ــة ليذنـ ــنب، داوا لـ ــوودمةند بـ ــيال( سـ ــة )سؤشـ ــراو بـ ــةتى ناسـ ــارى كؤمة يـ ــاودَيرى و هاريكـ ــاي ضـ ياسـ

%( 10تايبةبةندةكان و هاوِرَييانى ثةرلةمانتارمان دةكةين كة ِرةزامةند بن لةسةر تةرخان كردنى بِري لـة ) 
ضـني و توَيذانـةى كـة لـة سـةرةوة ئاماذةمـان ثَيـدا لـة ضـوار ضـَيوةى           هةموو داهـاتى سـةندوودةكة بـؤ ئـةو     

سةندوودةكانى هاركارى كؤمة يةتى كة دواتر بة ياسا ِرَيك دةخرَيـت، ضـونكة ئةمـة لـةم هـةل و مةرجـةدا       
طوجنــاوترين ميكانيجمــة بؤئــةوةى هاوو تيــانى هــةرَيمى كوردســتان راســتةو خــؤ لــة داهــاتى نــةوت و طــاز    

طريفانةكانيان بة داهاتى سامانى سرؤشيت طةرم بَيتةوة كة دوا جار سامانى هةموو خـةَلكى  سوودمةند بن و 
 كوردستانة، دووةم: لة جياتي كةس و كارى سةربةرزى شةهيدان و لة جياتى دايك و باو  و...

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ةكانت، خاتوو )طةشة( ثَيشنيارةكانى خوَيندةوة تةبيعي يـة،  تكا دةكةم ئيرت واز لةمة بَينة، بِرؤ ناو ثَيشنيار
يةعنى ثَيشنيارةكانت بكة، من دةمةوَيت ية  تَيبيين لَيرة بَلَيم بةِرَيجان، دكتؤرة )رَيواز( هةموو ئةندامانى 
ثةرلةمان نوَينةرايةتى خةَلكى كوردستان دةكةن بة طشيت، بؤية هةموويان كاتَيك كة دسة دةكةن سـةرنج و  

َيبيين دةَلَين ثَيشنيار دةكـةن هةرديسـانةوة هـةموويان بـة نوَينةرايـةتى هـةموو خـةَلكى كوردسـتان ئةمـة          ت
دةكةن، بؤية ثَيويست ناكات كةستان بريى كةستان بَيننةوة كة نوَينةرايةتى كَى دةكةن يان كَى ناكةن، بؤيـة  

ةكــات بةشــَيك لــة داهاتةكــةى بــؤ هــةر ئــةو كاتــةى كــة تــؤ ثَيشــنيار دةكــةى يــان خــاتوو )طةشــة( ثَيشــنيار د
 سةندووق بَيت بة ناوى ئةوةيانةوة، بؤية راستةوخؤ برؤ سةر سةرنج و تَيبينيةكانت.

 بةِرَيج د.ِرَيواز فائق:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

باشة، داوا دةكـةم بةشـَيك بـؤ سـةندوودى كـةس و كـارى شـةهيدان تـةرخان بكرَيـت، ضـونكة بةداخـةوة لـة             
ةندوودة كة سةندوودى كةس و كارى شةهيدانة سةندوودَيكى ماية ثووضةو دةيرانى دارايـي  ئَيستادا ئةو س

كاريطةرى راستةو خؤى لةسةر دروست كردووة، ئةوة ثةيامى فراكسيؤنةكةمانة، خؤشـم ضـةند تَيبينيـةكى    
بـةو كردنـى   (م بةم شَيوةية َو بكرَيـت، لـة جيـاتى دا   5ياساييم هةية يةكةم: داوا دةكةم ناو نيشانى بةشي )

داهاتةكانى نةوت و طازى سةندووق، بوترَيت )دابةو كردنى داهاتةكانى سةندووق كة ثَيويست بة نـةوت و  
( بووة لة ثِرؤذةكـة و لـة راثؤرتةكـة ئَيسـتا بـووة بـة ذمـارة        11طاز ناكات(، دووةم: ئةم ماددةية ثَيشرت ذمارة )

ي ئـةم ذمارةيـة هـاتووة لـة ئَيسـتاوة ضـا  بكرَيـت و،        (، داوا لة ليذنة تايبةبةندةكان دةكةم لة هةر كـويَ 12)
(م بــةم شــَيوةية َو بكرَيــت )دراو ثَيــدانى وةزارةت بــؤ ثاَلثشــيت كردنــى 4ئــاخري تَيبينيشــم ئةوةيــة بِرطــةى )

ذَيرخانى ئابوورى، كةرتى نةوت و طاز لـة هـةرَيم دا لـةكاتى ثَيويسـتدا، نودتـة تـةواو، دـةرةبوو كردنـةوةى         
يانـةى بـؤ ثرؤسـةكانى نـةوت و طـاز تـةرخان دةكـرَين و دـةرةبوو كردنـةوةى ئـةو كـةس و            خاوةنى ئةو زةو

اليةنانةى موَلكانة لة ئةجنامدانى ثرؤسةى نـةوت و طازةكانـدا زيانيـان ثَيطةيشـتووة بكرَيـت بـة بِرطةيـةكى        
ن، زؤر سةربةخؤ و دةسة تى دةرةبووةكة بدرَيت بة سةندوودةكة نة  بة وةزرارةتى سـامانة سروشـتييةكا  

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج كا  بشار فةرموو. 
 بةِرَيج بشار مشري:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
وا ديـــار ئـــةم ياســـاية زؤر طرينطـــة لةبـــةر ئـــةوةى ضـــةندين دانيشـــ] بـــؤ ئـــةم ياســـاية تـــةرخان كـــراوة   

طؤى لةسةر دةكةن، هةروةكو دةزانني نةوت تةنيا سةرضاوةى داهاتة لة ثةرلةمانتارانى بةِرَيج بةجدى ط تو 
هةرَيمى كوردستان و بؤئةوةى ئةم سةرضاوةية بة هَيج بكةين ثَيويستة سةرضاوةى داهات جؤراو جؤر بَي] 
و باشرتين كةرت بؤئةوةى ببَيتة سةرضاوةى ديكةى داهات كةرتى كشتؤكاَلة، ضونكة سةركةوتن لـة ئـاوةدان   
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ى هةر و تَيك يان بنياتنانةوةى هةر شارستانييةتَيك بةنـدة بـة ثَيشـكةوتن و طرينطـى دان بـة بـوارى       كردن
كشتؤكاَل و دابـني كردنـى ئاسايشـي خـؤرا ، بـة م بةداخـةوة لـة هـةرَيمى كوردسـتان ئـةم كةرتـة ثشـتطوَي             

ان ثَيويستى بة هةَلمةتَيكى خراوة، بؤية ثَيشخس] لة بوارى كشتؤكاَل و طةِرانةوة بؤ ئاوةدان كردنى طوندةك
فراوان هةيةو ئةطةر كةرتى كشتؤكاَل لة ئاسيت ثَيويست با لة هةرَيمى كوردستان بِريين بودجةو مووضـة و  
كَيشةكانى  نةوت و طاز لة نَيوان حكومةتى هةرَيم و حكومةتى ناوةند كاريطةرييةكى ئةو تؤى نةدةبوو يان 

اَلة كة كوردستان خاوةنى حكومةتى خؤيةتى، ئةم كةرتـة كـارى واى   ( س24هةستى ثَينةدةكرا، بة م ماوةى )
بؤ نةكراوة كة ذَيرخانَيكى كشتؤكاَلى بةهَيجمان  هةبَيت يان ثَيويست بَيت بؤئةوةى اليـةنى كـةم ِرَيذةيـة     
لةو بارطرانييةى لةو كَيشانةى لـةو دةيرانانـةى لـة ئةسـتؤ بطرَيـت كـة ئـةمِرؤ تووشـي هـةرَيمى كوردسـتان           

، سياسةتى دابني كردنى ئاسايشي خـؤرا  و كـةرتى كشـتؤكاَل لـة هـةر و تَيـك بَيـت بـةو و تانـةى كـة           بووة
دةوَلةمةندن بة نةوةتةوةو طرينطييةكى تايبـةت بـة كـةرتى كشـتؤكاَل دراوة لةبـةر ئـةوةى كاريطةرييـةكى        

ؤكى ثةرلـةمان: مـن   راستةو خؤ لةسةر اليةنى سياسي و ئابوورى و كؤمة يـةتيش هةيـة، بؤيـة بـةِرَيج سـةر     
(م فةدةرةية  زياد بكرَيت بؤ بِرة ثارةية  لةم سةندوودة كة داهاتى نةوت دَيتـة  11داوا دةكةم لة ماددةى )

ناوى ديارى بكرَيت و جَيطري بكرَيت بؤ ضارةسةر كردنى كَيشةكانى كشـتؤكاَل بةتايبـةتى كَيشـةى سةرضـاوة     
هةموومان دةزانن و تانى دراوسَي زؤر بة خراثـي سياسـةتى   ئاوييةكانى نَيو دةوَلةتى و بةنداوةكان، ضونكة 

بةِرَيوةبردنى ئـاو ثـةيِرةو دةكـةن و مةترسـييةكى زؤر طـةورة لةسـةر ئاينـدةى ئـاو لـة هـةرَيمى كوردسـتان            
دروست دةبَيت، بـةِرَيج سـةرؤكى ثةرلـةمان: مـن ثشـتطريى تـةواوى دسـةكانى بـراي بـةِرَيجمان كـا  )عبـاس            

 وثاس.غجاو( دةكةم، زؤر س
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، خاتوو شرين فةرموو.
 بةِرَيج شرين حسين: 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
(م دراو ثَيدانى بودجةى طشيت بة طوَيرةي ياساي بودجةى طشيت سا نةى هةرَيم ئـةم  1(م خاَلى )12ماددةى )

(م كـة تَيـدا ديـارى كـراوة جطـة لـةو       4زاروب دةكـات لـة طـةَل بةشـي )    خاَلة زؤر وازيك نيية، ضونكة ئةمة تة
بةشة بودجة كة لة بةغداوة دَي] ئةطةر لَيرة ديارى بكـرَي]، ضـونكة ئـةم سـاَليش ياسـاي بودجـةى طشـتى        

%( كة لة بةغداوة دَي] خةمَلَينراوة، بؤية لَيرة ئـةم خاَلـة زؤر وازيـك    17هةرَيم لةسةر ئةو بةشة بودجةى )
، خاَلى دووةم: باسـي بـة ِرةضـاو كردنـى ئـةو ناوضـانةى كـردووة كـة ثرؤسـة نةوتيـةكانى تَيـدا ئـةجنام             نيية

دةدرَيت، لَيرة من ثَيشنيار دةكةم ئةطةر بة ِرَيذةى ثرتؤ دؤالر ديارى بكرَي]، هةر وةكو لة ياساي عَيراديـدا  
، بـة م لةبـةر ئـةو دةيرانـة دارايييـة      ( دؤالر خةرج بكـرَي] 5هاتووة،  ديارى كردبوو كة بؤ هةربةرميلَيك )

( دؤالر تـةرخان  2( دؤالر بؤ هةر بةرميلَيك، منيش ثَيشنيار دةكةم بؤ هةر بـةرميلَيك ) 2ئَيستا كردوويانة )
( 1بكرَي] وةكو ِرَيذة نة  تةنيا بة ِرةضاو كردن بَيت، ضونكة ئةطةر بة ِرةضاو كردن بَيت ئيحتيمال هةية )
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( دؤالر خةرج بكـا و ئيحتيمـال هةيـة خـةرجيش نـةكاتن، ئةطـةر بـة        10يمال هةية )دؤالر خةرج بكا و ئيحت
(م ثاَلثشــيت كردنــى 5ِرَيــذة بــَي] تؤزَيــك ئيجبــارى تَيــدا دةكــرَي] و خــةرج دةكرَيــت، هــةروةها بــؤ خــاَلى )  

سةندوودى ذينطةى دامةزراو بة ثَيـي ياسـاي نـةوت و طـاز، لَيـرةو ئةطـةر بـؤ ئـةو ناوضـانةى كـة ثرؤسـةي            
نةوتييةكان تَيدا ئةجنام دةدرَي]، ضونكة زياتر ئـةو ناوضـانة زةرةرمةنـد دةبـن و ذينطـةيان تَيـك دةضـَيت،        

( دؤالر بــَي]، هــةروةها 2هــةروةها لَيــرةو وةكــو ِرَيــذةى ثــرتؤ دؤالر خــةرج بكــرَي] بــؤ هــةر بــةرميلَيت )  
َي] كـة بةشـَيك لـةم ثارةيـة     ثشتيوانى لة دسةكانى خـاتوو )طةشـة( دةكـةم، كـة فةدةرةيـةكى تـر زيـاد بكـر        

 تةرخان بكرَي] بؤ )سؤشيال(، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، زؤر سوثاس، بةِرَيج كا  علي فةرموو.
 بةِرَيج علي حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئيجافـة كردنــى هةنـدَيك بِرطةيــة،    مـن ســةرجنةكانى خـؤم دابــةو دةكـةم بةســةر دوو تـةوةردا تــةوةرَيكيان    

تةوةرى دووةمـيش هةنـدَيك تَيبينيـة لةسـةر بابةتـةكان، مـن ثَيشـنيار دةكـةم بـةو ثَييـةى كـة ئـةم مـاددة،              
ماددةيةكى طرينطة واتة دارايي نةوتة كـؤى طشـتى بؤضـوونةكة ئةوةيـة درايـي نـةوت دةبَيـت لـة سـَي شـيت           

ــا   ــت، بووذانــةوةى ذَيرخ ــةَلك، تةمنييــةى   ســةرةكيدا بــةكار بهَينرَي ــوزةرانى خ ــرت كردنــى ط نى ئــابوورى، باش
بةشةرى، كة بتـوانني ئـةم سـَي بِرطةيـة جَيـي بكةينـةوة بةشـَيوةيكى حةكيمانـة زؤر باشـة، لـة ئيجافـةكامن            
ثَيشنيار دةكةم، يةكةم: دابةو كردنى بةشَيك لة داهاتةكانى نةوت بةسةر خَيجانة كةم دةرامةتةكاندا ئةمة 

ا بوترَيت بة ثَيي ياسا، ضونكة دةبَيت ياسـايةكى تايبـةتى بـؤ دةر بكرَيـت، راسـتة ئَيسـتا لـة        بة ثَيي ياسا وات
كوردستاندا مبانةوَي و نةمانةوَى بودجةى كوردستان و عَيراديش زيـاتر ثشـيت بـة نـةوت بةسـتووة، ِرةنطـة       

ش هـةبَيت هـي    هةندَيك خَيجان هةبَيت ضةندين مووضةى هةبَيت لة سايةى ئةم نةوتـة هةنـدَيك خَيـجاني   
مووضةيةكى نةبَيت، دةكرَيت دواتر لة دانونةكة بوترَيت بؤ منوونة هةر خَيجانَيك دةخلي مانطانةى لـة كـة   

( دؤالر كةمرتة يا خود هةربِرَيك كة ثَيمان بـاو بـوو مانطانـة بِرَيكـى ديـارى كـراوى لـة ثـارةى نـةوت          1500)
وت و زياد بوونى داهاتى و ت زياد بكات، خاَلى دووةم: بدرَييَت، ئةم بِرةو بة ثَيي زياد بوونى بةرهةمى نة

ــَيني ناوضــة       ــاو دةن ــتانيية ئــازاد كراوةكــانى ن ــتانييةكان، كوردس ــؤ ناوضــة كوردس ــِرؤذة ب ــى ث ثاَلثشــيت كردن
كوردستانيية جَي ناكؤكةكان ناو دةنَيني هةرضى نـاودةنَيني، ثاَلثشـيت كـردن بؤئـةوةى ثـِرؤذة لـةو ناوضـانة        

ِرةنطـة لـة بودجـةى طشـيت دا ئـةوة وة  ثَيويسـت بايـةخيان ثـَي نـةدرابَيت، خـاَلى سـَييةم:            بكرَيت، ضونكة 
ثَيشنيار دةكةين لة عَيراق دا ثرتؤ دؤالر بؤ مةحافةزاتة، بة م ئةطةر لة كوردسـتان دا ئَيمـة ثـرتؤ دؤالر بـؤ     

هـةر دةزايـة  نـةوتى َو    مةحافةزات دابنَيني هةر ضوار مةحافةزةكة نةوتى تَيداية، بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم    
%( بةرهةمى نةوتييةكان بؤ دةزاكة بَيـت، بـؤ بووذانـةوةى    2دةر بهَينرَيت لةسةر ئةساسي دةزا دابنَيني لة )

دةزاكة، بؤ ئةو زةرةرى ذينطةيةى َو دةكةوَيت و دةرفةتى كـار دروسـت ببَيـت، خـاَلَيكى ديكـة كـة ئةمـة بـؤ         
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بةشَيك لـة ثـارةى سـةندوودى نـةوت بؤئـةوةى وة  دـةرز        تةمنييةى بةشةرى زؤر موهيمة، تةرخان كردنى
بدرَيتة خوَيندكاران، ديارة مـن بـاو دةزامن ثَيويسـتة ثـارةى نـةوت بـؤ طةشـة ثَيـدانى ذَيرخـانى كشـتؤكاَل،           
ذَيرخانى ثيشةسازى و هةموو ئةو كايانةى تر بةكار بهَينرَيت، بة م دةتوانني هةموو ئةوانـة و ئـةوانى تـر    

(م لـة  2ي بكةينةوة، دةِرؤمة سـةر تَيبينيـةكامن لةسـةر بِرطـةكانى ماددةكـة ثَيموايـة خـاَلى )       لة بودجةدا جَي
(م دا دةَلَيني دراو ثَيـدانى بودجـةى طشـتى بـة طـوَيرةى      1(م ماددةكة زيادة، ضونكة ئَيمة لة خاَلى )1بِرطةى )

َينـانيش ثَيـك دَيـت،    ياساي بودجة، بودجةى طشتى لة بودجةى تةشغيلي بةكار بردن لـة بودجـةى وةبـةر ه   
(م، واتة ثِرؤذةكـانى وةبـةر هَينـان خـؤى بةشـَيكة لـة       1(م  خؤى راستةو خؤ بةشَيكة لة خاَلى )2واتة خاَلى )

(م ئةمة جطة لةوةى كة ئَيمة ثَيشووتر وتوومانة كـؤى داهاتةكـة دةطةِرَيتـةوة سـةندوودةكة، ثاشـان      1خاَلى )
ت و لة ضوار ضـَيوةى بودجـة ثِرؤذةكـان ثةسـةند دةكرَيـت،      لة ضوار ضَيوةى بودجةى طشيت دا ئامادة دةكرَي

بؤية بؤئةوةى بابةتةكـة شـني نةبَيتـةوة و دوايـي تةفسـريى خراثيشـي بـؤ نـةكرَيت بةراسـيت مـن ثَيشـنيار            
(م دراو ثَيدانى وةزارةت بؤ ثاَلثشيت كردنـى  1(م بِرطةى )4(م بة تةواوةتى ال بدرَيت، خاَلى )2دةكةم بِرطةى )

ابوورى كةرتى نةوت و طاز لة هةرَيم دا ئةمة كارَيكى طرينطة، بة م بَلَيني دراو ثَيـدانى وةزارةت  ذَيرخانى ئ
ثــاو رةزامةنــدى ئةجنومــةنى بــا ى هــةرَيمى نــةوت و طــاز، واتــة وةزارةتــى ســامانة سرؤشــتييةكان خــؤى     

تـر لـة بودجـةدا جَيـي     ثَيشنيارى بكات لةبةرئةوةى ئةو هةيئةيةكى با ترة، بة م موتةفيق بن لةسةرى دوا
(م ماددةكـة دةَلَيـت نابَيـت    2بكرَيتةوة، من تةصةور دةكةم ئةمة هةدةفةكة بة تةواوةتى بثَيكَيـت، بِرطـةى )  

تةرخان كراوى خةرجييةكانى ثِرؤذةكانى وةبةر هَينان كة طرَيبةسيت لةسةر نةكراوة  ؤلَينرَيتـةوة، ئةمـة   
ةوتةوة ديسان ِرةنطة ئةو ثةرلةمانتارانـةى كـة ثَيشـرت لـةم     لة ياساي بودجةى سا نة هةبوو زؤر بة خراا ك

( 2( مليار دؤالر تةرخان دةكرا بؤ ثِرؤذةكانى وةبةر هَينـان ) 4خولةدا بوون شايةتى ئةمة بدةن، بؤ منوونة )
( مليارةكـةى تــرى خـةرج نـةدةكرا، نــة دةخواليـةوة بــؤ سـاَلى ثاشـرت هــةر بـؤ ئــةو        2مليـارى خـةرج دةكــرا )  

ار بهَينرَيت، دةهَينرايةوة بؤ خةرجى بةكار بردن و بؤ كؤمةَلَيك خةرجى كـة بـة بـةراورد بـة     ثِرؤذةية بةك
خةرجى ثِرؤذةكـان ئةمانـة خـةرجى ثَيويسـت نـةبوون، بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم ئـةم بِرطةيـة ال بـدرَيت،             

ياسـاي بودجةيـة،   ضونكة بِرياردان لةسةر ضارةنووسي ثِرؤذةكان  ولَيتةوة يان نـة خولَيتـةوة ئةمـة ئيشـي     
ئيشــي ئــةم ياســاية نييــة ثارةكــة ضــى بةســةر دَيــت؟ ثارةكــة دةخولَيتــةوة يــان نــا خولَيتــةوة، ضــونكة ئــةم   
سـةندوودة ثــارة كؤدةكاتــةوة ئَيمــة لةسـةرةوة وتوومانــة تــةمويلي بودجةكــة دةكـات لــة ياســاي بودجةكــةدا    

ئةطةر تةسبيت بكرَيت ضي لَيرة بَيـت ضـي    ثَيويستة دةرار بدرَيت كة ئةم ثارةية دةخولَيتةوة يان نا، بة م
لة ياساي بودجة بَيت ئةطةر ثارةى مةشاريع نةخولَيتةوة ِرةنطة دوايي بـؤ خـةرجى ديكـة بـةكار بهَينرَيـت،      

(م و 5كة ئةمةو سوودى ئةوتؤى نابَيت، ئاخري تَيبينيم ئةوةية بةِراى من ثاو و ثَيش لـة نَيـوان بِرطـةى )   
ى خؤمة كة كارةكانى دةستةو ذمَيرييةكانى سةندوق ملكةض بـن بـؤ ضـاودَيرى    (م بكرَيت، يةعنى بؤضوون4)

ثةرلةمان و ديوانى ضاودَيرى دارايي ِرةنطة زةرورتر بَيت، ثَيويست تر بَيـت، جـدي تـر بَيـت، مـةنتهي بَيـت       
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لةوةى كة بة ثَيي ئةو ستانداردةى كة تايبةتـة بـة دةسـت ثَيشـخةرى شـةفافيةت لـة ثيشةسـازى دةرهَينـانى         
 نةوت دا ثَيش و ثاشةوةى بكرَيت، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــارى       ــؤ كاروب ــرى هــةرَيم ب ــوراد( وةزي ــي الــدين م ــتا )مولــود حم ــةِرَيج مامؤس ــة خَيرهــاتنى ب زؤر ســوثاس، ب
ثةرلـةمان،  ثةرلةمان، بةِرَيج كا  )غازى سعيد سـليمان( كانديـد بـؤ وةزيـرى هـةرَيم دةكـةين بـؤ نـاو هـؤَلى          

 بةِرَيج كا  ئايدن فةرموو.
 بةِرَيج ئايدن معروف:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
(م كة دةربارةى دابةو كردنى نةوت و طاز ثَيويستة ِرةضاوى ئـةم خا نـةو بكرَيـت، يةكـةم:     12لة ماددةى )

ةكان و بودجـةى طشـيت،   دةبَيت ِرَيذةية  لة سةدا ديارى كراو ديارى بكرَيت بؤ دراوى ثَيدانى تةمويلي ثِرؤذ
دووةم: دةبَيت ِرَيذةيةكى لةسةدا ديارى كراو سا نة ديارى بكرَيت بؤ ئةجنامدانى ثِرؤذةى سرتاتيجى طـةورة  
و درَيذ خايـةن، بـة شـَيوةية  بِرطةيـة  لـةو ماددةيـة زيـاد بكرَيـت دراوى ثَيـدانى ثـِرؤذةى سـرتاتيجييةتة            

 ةكانى دكتؤرة )رَيواز( خان دةكةم، زؤر سوثاس. نيشتمانييةكان و، هةروةها منيش ثشتيوانى دس
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج كا  ئؤمَيد فةرموو.
 بةِرَيج ئؤمَيد حةمة علي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ر هَينــان ثشــتيوانى ( دراو ثَيــدانى ثِرؤذةكــانى وةبــة2ســةرةتا تَيبينيــةكانى خــؤم دةَلــَيم لــة بِرطــةى ذمــارة )

( حةلي ئةو بابةتة كـراوة، دةتـوانرَي ال بربَيـت،    1ِرايةكةى كا  )علي حةمة صاحل( دةكةم، ضونكة لة ذمارة )
(م دراو ثَيدانى وةزارةت بـؤ ثاَلثشـيت كردنـى ذَيرخـانى ئـابوورى كـةرتى نـةوت و طـاز، دراو ثَيـدانى          4خاَلى )

دوو كؤمثانيـا بـؤ دؤزينـةوةى نـةوت و بـؤ بـة بـازاِر كـردن          وةزارةت ثرسيارةكة ئةوةية ئةى ئةو كاتـةى كـة  
دادةمةزرَينني ئةو كاتة ئـةو دراو ثَيدانـة وةكـو خـؤى دةمَينَيتـةوة يـان بـؤ ضارةسـةرى دةكرَيـت بَلـَين دراو           
ثَيدانى وةزارةت تا ئةو كاتةى هةردوو كؤمثانياكةى ثةيوةنديدار دادةمةزرَين؟ ضؤن ئةمة ِرَيـك دةخـةن لـة    

اييةوة؟ بة بِرواى من بةم شَيوةية بَيت باشة، ضونكة كاتَيك كة ئةو دوو كؤمثانياية دادةمةزرَينني ِرووى ياس
ِرةنطة ئيشكال بؤ ئـةو بابةتـة دروسـت ببَيـت، هـةر لـةو خاَلـةدا دـةرةبوو كردنـةوةى ئـةو كـةس و اليـةن و             

ة دةَلـَيني زيانيـان ثَيطةيشـتووة    موَلكانةى لة ئةجنامى ثِرؤسةى نةوتى و طازييةكاندا زيانيان ثَيطةيشتووة، ك
واتة ئةوانةى كة لة ِربردوودا، بؤية بة بِرواى من ئةمة باشرتة هةم لة ِرووى زمانةوانيشةوة بكرَيت )كة لـة  
ئةجنامى ثرؤسةى نـةوتى و طازييةكانـدا زيانيـان ثَيـدةطات( لـة هـةر كاتَيكـدا ئـةوةى لـة ِرابـردوودا بـووة و            

(م دووبـارة ثشـتيوانى   2ةكانى نـةوت و طـازدا زيانيـان ثَيـدةطات، بِرطـةى )     ئةوةى لـة داهـاتووو دا لـة ثرؤسـ    
ِرايةكةى كا  )علي حةمة صـاحل( دةكـةم، يـان البـربَي يـان ئـةو )نابَيتـةى( لـَي البرَيـت و بسـِرَيتةوةو تـةنيا            
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ددةيـة زيـاد   بكرَيتة بةوةى كة  ولَينرَينةوة و، بة ثَيويسيت دةزامن ئـةوة بَلـَيم كـة خـاَلَيكى ديكـة بؤئـةم ما      
بكرَيــت ئــةويش تــةرخان كردنــى يارمــةتى بــؤ ئــةو خَيجانانــةى داهاتيــان بــة ثَيــي ســتانداردى جيهــانى لــة   
ئاستَيكى خراا داية ديارة ئةوة بة ثَيي ياسةيةكى تايبةت بتوانرَيت ئـةو بـِرة ديـارى بكرَيـت، ئـةو ضـني و       

انن، خوَيندكارانن، ثريانن، خوشكانن، دايكـانن،  توَيذانةى كة كؤمةَلطةى ئَيمةيان لَي ثَيكهاتووة بَيطومان طةجن
كرــانن، كابــانى ماَلــة، مامؤســتايانن، هــةموو خَيجانــةكان، كرَيكــاران، ثيشــةوةران، هــةذاران، هــةموو ضــني و    
توَيذةكانى تر، كةم ئةندامان و، كةس و كارى شةهيدان، ئةمة ثَيكهاتةى كؤمةَلطاى ئَيمةية، بؤيـة بـة بـِرواى    

%( ثارةى ئةم سةندوودة بؤ تةواوى ئةم ضـني و توَيذانـة بَيـت واتـة بـؤ كؤمـةَلطاى ئَيمـة        100من دةبَيت لة )
 بَيت، سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيج مامؤستا انس فةرموو،

 بةِرَيج انس حممد شريحم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دبينني وةكى وان تةرحَيت بوريدا، تةدريبةن ئـةو سـندوودا   ب ناظَى خودَى مةزن و دلؤظان، حةديهةت ئةم 
هة طةلة  جها، جهَى بودجةى دطريت، يةعنى ئةم دبينني ئةو تشتَى مة دظَيت ل بودجةى تةرخان بكـةين  
ئــةم ل ســندودَى دا تــةرخان دكــةين، حةديهــةت ســندووق تظيــا تــةنيا بــؤ ديــارى كــؤم كرنــا ثــارةى بــا و ل    

، بةس مادةم هوسا دةرباز بووية هندة  تَيبينـى مـن لسـةر هةنـة، مـة بةحسـَى       دوماهيكَى ضووبا بودجةيدا
طةلة  تةخ و ضـينا كـر، بـةَو تةخـة  ل هـةموو تـةخان ثريؤزتـرة كـة ئةطـةر ئـةو نـةبان ئةظرؤكـة ل ظـى              
ثةرلةمانى ئةم نةدشياين باخظني و نةدشياين ل ماَلا خؤ ب ئارامى بنظني، ئةو ذى ثَيشمةرطَيت كوردستانَى 

و بنةمالَيت سةربةرزَيت شةهيدانن، ئةز نـابينم نـاظَى وان ل ظـى ثـرؤذةى دا هـةبيت، حةديهـةت دظَيـت         نة
ثارةكَى باو ل ظَى سندوودَى بَيتة تةرخان كرن بؤ ثشتةظانيا ثَيشمةرطةى و هاريكارييا بنةمالَيت شةهيدان 

 بكةين، يا دوويَى، ل برطا دوويـَى،  و ئةظة ل هةموو يان ثريؤزتر و طةورةتر و مةزنرتن كة ئةم لَيرةدا دابني
لةفجة  يا تَيدا دةرباز بووى دادةثةروةرى لة نَيوان ثَيكهاتَين ئايينى و  نةتةوةييةكان، حةديهةت ئةز لَيـرة  
دبينم ئةطةر ثَيش وان ئاخ تنا ئةم بكةينة هاووَلاتى، ضونكى ئـةم كـار دكـةين بـؤ هاووَلـاتى بـوونَى و ئـةم        

فةرق و جياوازى و شينا وان ثةيظا هاووَلاتى ل وَيرَى بَيتة نظيسني باشرتة، و هةروةسا هةمى هاووَلاتينة بَى 
بِرطة ضار، دراو ثَيدانى وةزارةت بؤ ثاَلثشتى كردنى ذَيرخانى ئابوورى كةرتى نـةوت و طـاز لـة هةرَيمـدا لـة      

يست[ ضـيية؟ كـةنطى   كاتى ثَيويستدا و دةرةبووكردنةوةى، ئةو ]كاتى ثَيويست[ وازح نيية و ]كاتى ثَيو
 ية؟ نةيا شةفافة بجانني كةنطى ]كات ثَيويستة[؟ و ئةطةر ثرت هاتبا حةسر كرن دا باشت بيت، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كا  دادر ئؤبان فةرموو.
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 بةِرَيج دادر ئؤبان رةسول:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

َلى دووةم، ثَيشــنيار دةكــةم ضــؤن ضــِرى دانيشــتوان و ئــةو ناوضــانةى كــة   ســةبارةت بــة بِرطــةى، يةكــةم خــا 
ثرؤســةى نــةوت تَيــدا ئــةجنام دةدرَيــت و بــةِرَيوة دةضــَيت لةبــةر ضــاو بطريَيــت لــة دراو ثَيــدانى ثرؤذةكــانى  

ة وةبةرهَينانة ناوضة راطوَيجراوةكانيش بطرَيتةوة، ضونكة تاكو ئَيسـتا ئاسـةوارى سـوتان و راطواسـتنيان ثَيـو     
ديـارة و بودجــةو بــة ثَيـى ذمــارةى دانيشــتوان دابـةو دةكرَيــت و ئــةم ناوضـانة ذمــارةى دانيشــتوانيان بــة     
بةراورد بة شـوَينةكانى تـر كـةمرتة، بؤيـة داخـل بكرَيـت، بـؤ منوونـة ثشـدةر و هـةموو ئـةو ناوضـانةى كـة              

يةكــةى ]طةشــةخان[ راطــوَيجراون  و بةشــَيك لــةو ناوضــانة ناوضــةى دةدةغــةكراو بــوون، ثشــتيوانى لــة را  
دةكــةم، بــؤ ئــةوةى برَيــك لــة داهــاتى ئــةم ســندوودة بــؤ هاريكــارى كؤمةَلايــةتى تــةرخان بكرَيــت، هــةروةها 
ثشتطريى لـة ]رَيـواز خـان[ دةكـةم كـة كـةمَيك لـة داهـاتى ئـةم سـةندوودة بـؤ سـةندوودى كـةس و كـارى               

دةكـةم، بـؤ ئـةوةى كـةمَيك لـةم       شةهيدان بَيت، هةروةها ثشتطريى لة دسةكانى ]كا  على و كا  ئومَيـد[ 
داهاتة بؤ ئةو هةذارانة بَيت و بة ياسا رَيك  رَيـت كـة لـة هـةرَيمى كوردسـتان مووضـةيان نييـة و داهـاتي         

 فةرديان كةمة، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  حتسني فةرموو،
 بةِرَيج حتسني امساعيل امحد:

 ن.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةما
مــاددةى دوازدةهــةم، عينوانةكــةى وةكــو ]د. رَيــواز[ طــوتى هــةرواى لَيبكرَيــت دروســت تــرة، دابةشــكردنى  
داهاتةكانى سةندوودى نةوت و طاز، نة  نـةوت و طـازى سـةندووق، بِرطـةى يةكـةم، ثـَيم باشـة بـةم سـياغة          

ردرَين دةمَينَيــت دةبــَى بنووســرَيت داهاتــةكانى  نــةوت و طــاز لــة ســةندووددا دادةنــرَين يــان ئةطــةر دةســثيَ 
بنووسرَيت كة بة سةندووق دةسثَيردرَين و بـة ثَيـى حوكمـةكانى ئـةم ياسـاية وةرطـرياون بـة ثَيـى مـةرج و          
ــةى ســاَلانة و             ــة لــة بودج ــةرخانكردنى ئــةو بِران ــازدا ثــاو ت ــاى نــةوت و ط ــاتوو لــة ياس ــتاندةردى ه ئيس

م شَيوانةى خوارةوة دابةشيان دةكات، ئةمة بة ثةسةندكردنى لة اليةن ثةرلةمانةوة ئةجنومةنى وةزيران بة
نيسبةت سياغةكةى، لة هةر شوَينَيك دراو ثَيدان هاتبَيت، ثَيم باشـة تـةرخان كـردن بَيـت، تـةرخان كردنـى       
بودجة بؤ هةر شتَيك بَيت، ثَيشنيار دةكةم دوو بِرطة زيـاد بكرَيـت يةكـةم، ديـارى كردنـى مانطانـة بـؤ ئـةو         

ناوى سؤشيال و بِرطةيةكى تـر تـةرخان كردنـى بودجةيـة  بـؤ دةرةبووكردنـةوةى       كةسانةى كة بَيكارن بة 
 ئةوانةى بة درَيذايى شؤِرشةكانى بجووتنةوةى رزطاراوازى كورد زةرةرمةند بوونة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 و.سوثاس، كا  ايوب فةرمو
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 بةِرَيج ايوب عبداهلل امساعيل:
 سةرؤكى ثةرلةمان. بةِرَيج

سةرةتا ثشتطريى لة ]كا  عاو حةمة ساحل[ دةكةم لةسةر بِرطةى يةكةم، خاَلى دووةم، لةسةر دراو ثَيدانى 
ــارى          ــةمينيان ك ــة يةك ــاتووة ك ــةدا ه ــةو خاَلان ــة ل ــونكة ئةمان ــاد دةزامن، ض ــة زي ــةرهَينان ب ــانى وةب ثرؤذةك

و ئةم بِرطةية مةتاتييـة و لةوانةيـة ثارةيـةكى زؤر    ئةجنومةنى وةزيرانة و لة بودجة دا جَيطةى كراوةتةوة 
سةرف بكرَيت لةم سةندوودة لة زؤر شوَين كة ثَيويسـتيش نـةبَيت، لةسـةر خـاَلى ضـوارةم، كـة دةَلَيـت دراو        
ثَيدانى وةزارةت بؤ ثشتطريى ذَيرخانى ئابوورى كةرتى نةوت و طاز ثَيويستة، بةَلام ثَيويستيشة ئـةو اليةنـة   

ة بِريار دةداتن كام ذَيرخان ثَيويستة؟ واتة دواي رةزامةنـدى ئةجنومـةنى هـةرَيمى نـةوت و     ديارى بكرَيت ك
 طاز بَيت يان دواى رةزامةندى ئةجنومةنى وةزيران بَيت لةسةر ديارى كردنى ذَيرخانةكة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  سروود فةرموو،

 وود سليم متى:بةِرَيج د. سر
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتطريى لة دسةكانى ]د. شرين و كا  على[ دةكـةم دةربـارةى سيسـتةمى ثـرتؤدؤالر، ئـةو سيسـتةمة زؤر       
طرنطة، لةبةر ئةوةى زؤربـةى خـةَلكى طونـدان طلـةيى و طازانـدةيان هةيـة بـةوةى كـة لـةم ثرؤسـةية تـةنيا            

 ك لةم طلةييانة كةم دةكات، سوثاس.دوكةَل بؤ ئَيمةية، و ئةو سيستةمة بةشَي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  بةهجاد فةرموو،
 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ماددا دوازدَى، يةكـةم، بِرطـا دوويـَى، مـةذى ثـَى باشـة هـةر وةكـو بـةحس هاتييـة كـرن، دابـةو كـرن لسـةر               

زَى هاووَلاتى بَيت نة  لسةر ئةساسَى ثَيكهاتةى بَيت، ضونكة ئةوة ثارةية بؤ دادثةروةريَى و مة دظَيـت  شَيوا
هةموو دةزطاهَيت خؤ لسةر ئةساسـا هاووَلـاتى بـوونَى دروسـت كـةين نـة  لسـةر ئةساسـا ثَيكهاتـا، ئـةوة نـة            

ريى كـرن لـة ئةجنومـةنَى شـارةوانى و     مةسةلةكا سياسيية، دووةم، هةر ل بِرطا ئَيكَى خاَل دوويَى  باتى ثشتط
%[ كَيمرت نةبيت، ضونكى براسـتى رَيـذة لَيـرة زؤر    2خوجَيييةكان ببَيذين، بة ثَيى ثرؤذةى ثرتؤدؤالر كة ]

[ دؤالر، نووكـة  5موهيمة، بؤ ظـَى طـاظَى حكومـةتا فيـدراَل ناضـار بـى ئـةوجلار دؤالرة  بـى و ثاشـى كـرة ]          
يَيـت هَياليـةوة، ئةطـةر سـةعرَى بـةرميال نـةفتَى بـاو بـى ثـاو دَى          [ دؤالرا سةرف دكةت و سَى دوالر 2]

%[ كـَيمرت نـةبيت و بَيتـة خـةرج كـرن بـؤ دـةزا و ناحييـا،         2سةرف كةتةوة، بةرهندَى ئةز دبَيذم رَيـذةيا ] 
ضونكة مة طوت ئةوا حكومةتا فيدرال بؤ تةمنيا ثارَيجطـةها ثـرت تَيتـة بكارئينـان، هـةر وةتـوف خالـةكا دى،        

خــاال شةشــَى بَيتــة زيــاد كــرن و ببَيــذين ثاَلثشــتى خَيــجانَين هــةذار و كَيمئةنــدام، ئــةوَين كــة هــي   يةكــةم، 
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%[ كــَيمرت نــةبيت و بــة ثَيــى ياســاى تايبــةت رَيكبخرَيــت و خــاال 2سةرضــاوةيةكَى داهــاتَى نــةبيت كــة لــة ]
يـة دانـان، بةرهنـدَى ئـةز     دوماهَيى يا ثَينجةم، تةبعةن ئةو ياساية لسـةر ئةساسـا ياسـايا نـةوت و طـازَى هاتي     

[َى ياسايا نةوت و طازَى كارةكانى دةستة و ذمَيرةكانى سةندووق ملكـةض دةبـن بـؤ    17بَيذم ثاَلثشتى ماددا ]
 ضاودَيرى ثةرلةمانى كوردستان و ديوانى ضاودَيرى دارايى هةرَيم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 و،سوثاس، د. فرست فةرمو

 بةِرَيج د. فرست صؤفى على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

[، لـةوَى ئـةوةى كـة ئَيسـتا لَيـرة      2007[ى نةوت و طـاز سـاَلى ]  22[ لة ياساى ذمارة ]57بة ثَيى ماددةى ]
[ فةدةرةى تَيدا نيية، بةكارهَينانى رَيذةية  لة داهاتـة نةوتييـةكان   2باس كراوة هةمووى تَيداية، تةنيا ]

نى مافةكانى نـةوةكانى داهـاتوو، ئـةوةمان تةسـبيت كـرد و ثـرؤذة سـرتاتيذييةكانى تَيـدا نييـة، و          بؤ ثاراست
ثشتطريى ذينطة تَيداية و ثشتطريى خَيجانى شةهيدةكان لَيرة هاتووة، تَيدا نيية، بؤية ئاسايية مادام لة ياسـا  

تيذييةكانى كـردووة، دةكـرَى   بنةِرةتييةكة كـة ياسـاى ئةسـلة لـةوَى باسـى خَيجانـى شـةهيدان و ثـرؤذة سـرتا         
لةطةَل مةسةلةى ذينطة و يـةكَيك لـةم فةدةرانـة باسـى ئـةوةو بكرَيـت، خـاَلى دووةم، هةنـدَيك جـار تـةنيا           
ئةطــةر رَيــذةى هاووَلاتيــان لةبــةر ضــاو بطــرى، رةنطــة جؤرَيــك كَيشــة دروســت ببيــت، ضــونكة زؤرَيــك لــةو     

سـتا رَيـذةى دانيشــتوانيان كةمـة، بـةَلام رووبــةِرى     مةنتيهانـةى كـة بـة راطواســ] و بـةر تـةرحيل كــةوتن ئيَ     
ــراديش هــاتووة ئــةو      جــوطرافى طــةورةيان هةيــة بــة تايبــةتى مةنتيهــة حدودييــةكان و لــة دةســتوورى عَي
ناوضانةى كة زةرةرمةند بوون لة سياسةتى رذَيمى ثَيشوو، شان بـة شـانى مةسـةلةى فراوانـى دانيشـتوانيان      

 ، زؤر سوثاس.زؤر زؤر باشة لةبةر ضاو بطريَيت
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، مريم خان فةرموو،
 بةِرَيج مريم صمد عبدى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لة ماددةى دوانجة، يةكةم، خاَلى ثَينج، ثاَلثشتى كردنى سةندوودى ذينطةى دامةزراو بة ثَيى ياساى نـةوت و  

ئاماذة بةوة بكةم كة هةموومان ئاطـادارين و دةشـجانني لةسـةر ئاسـتى هـةموو       طاز، ديارة بةِرَيجان دةمةوَيت
جيهان بة تايبةتى لة وَلاتة ثَيشكةوتووةكان ئَيستا طرنطى زؤر دةدرَيت بة بوارى ذينطة كة بودجةى تايبةت 

يا لـة  و ئيشى جوان و شـتى تـازة لـةم بـوارة دةكرَيـت، بـةَلام بةداخـةوة ئـةوةى طرنطـى ثَينادرَيـت نـة  تـةن            
هةرَيمى كوردستان بطرة لة رؤذهـةَلاتى ناوةراسـت زؤر بـة كـةمى طرنطـى بـة ثرسـى ذينطـة دةدرَيـت، بـةَلام           
ئةوةى لة هةرَيمى كوردستان هةستى ثَيدةكرَيت بـة هـؤى ئـةو ثَيشـكةوتنة تةكنةلؤجيايـة كـة لـة هـةرَيمى         

كوردستان ئَيسـتا واى كـردووة كـة     ئَيمة هةية و زؤر بوونى دانيشتوان و ثَيشكةوتنى ثيشةسازى لة هةرَيمى
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هةرَيمى ئَيمة تووشى دةيرانى ثيس بوونى ذينطة بووة بة ثَيى ئةو بةدواداضوونةى ئَيمة ضـونكة ئَيمـة لـة    
ليذنةكةى خؤمان ئةو سةندوودةى كة هةية، بةَلام وةزارةتى سـامانة سروشـتييةكان سةرثةرشـتى دةكـات و     

ذينطة ثارةى تةرخان كردووة، بؤية ثَيويستة ئةو ثارةيـةى كـة    بة ثَيى دسةكانى خؤيان نيسبةيةكى كةم بؤ
تةرخان دةكرَيت بؤ ذينطة  رَيتة ناو سةندوودى ذينطة كة لة اليةن دةستةى ثاراس] و ضاككردنى ذينطـة  

ــى مــاددةى ]    ــة ثَي ــتى بكــةن ب ــت ئــةوان سةرثةرش ــة ياســاى ذمــارة ] 10سةرثةرســتى دةكرَي ــاو 8[ ل [ي س
دةَلـَيني تَيكةَلاوييـة  هةيـة لـة نَيـوان وةزارةتـى سـامانة سروشـتييةكان و دةسـتةى          [، ئةوةى ئَيمـة  2008]

 ذينطة، بةوةى كة ئَيمة داوا دةكةين ئةو سةندوودةى كة تةرخان دةكرَيت ئةو دةستةية سةرثةرشتى بكات.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سةندوودةكة ئةو كات لةوَى موعالةجة دةكرَيت.ئةمة لةم ياساية جَيى نابَيتةوة، ضونكة ياساى 
 بةِرَيج مريم صمد عبدى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
[ هةية، ئةو سةندوودة جَيى بؤ كراوةتةوة، دةبَيت 2008[ ساَلى ]8[ لة ياساى ذمارة ]10بة ثَيى ماددة ]

رثةرشـتى ئـةو سـةندوودة    ئةو دةستةية سةرثةرشتى بكات، بةَلام وةزارةتى سامانة سروشتييةكان خـؤى سة 
 دةكات و خؤى تةحةكومى دةكات،

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
تَيدةطةم لة مةبةستةكةت خاتوو مريم، بةَلام هةر دةمةوَيت ئةو تَيبينيية بَلـَيم، هاوكـارى ئـةو سـةندوودة     

يةكانة يـان دةسـتةى ذينطةيـة؟    بكرَيت و ئةو سةندوودة سةر بة كَى ية؟ سةر بة وةزارةتى سامانة سروشـتي 
 ئةمة دةبَيت لة ياساى دةستة يان ياساى سةندوودةكة موعالةجة بكرَيت.

 بةِرَيج مريم صمد عبدى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 لة كؤتاييدا دةمةوَيت ثشتطريى لة دسةكانى ]طةشة خان و د. رَيواز[ بكةم، سوثاس.
 ن:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةما

 سوثاس، كا  ظةمان فةرموو،
 بةِرَيج ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ديارة ئةم هـةمى دزانـني كـو داهـاتَى نـةفتَى داهاتـةكَى موئةدـةت دَى بيـت و دبيـت ل ضـةند سـاَلةكَى ديـدا             
تى كــرن ل بــةرةف كؤتــايي برــيت، بةرهنــدَى ثَيتظــى دزامن ئيســتي ادة ل وى داهــاتَى بهَيتــة كــرن بــؤ ثاَلثشــ

[ بَيتـة زيـاد كـرن كـو ب ياسـايةكَى دى بَيتـة       12سَيكتةرَى كشتوكاليَى زيراعةتَى دا و بِرطةيـةكَى ل مـاددا ]  
رَيكخس] بؤ هندَى كو داهاتَى ظَى نةفتَى ثاَلثشـتيَى ل سـَيكتةر يـان ذى كـةرتَى زيراعـةتَى و ئاظاكرنـا سـةدا        

بِرطـا ثَينجـَى دبَيـذيت كارةكـانى دةسـتة و ذمَيرةكـان و        واندا بكةتن، تَيبينييةكا دى لسةر هةمان مـاددة كـو  
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[َى مــاددا 2007[ ســاَلا ]22هــةتا دومــاهيكَى دبيــت خــازيعن بــؤ ردابــا ثةرلــةمانى و ديــارة ياســاية ذمــارة ]
[ بؤ ماددةيـةكا ديـرت و مـادةم كـو     8[َى دا هةمان ماددة هاتيية، ذبةر هندَى ئةز ثَيدظى نجامن ببيتة ]17]

سلة و كي ايةت تَيتة كـرن بـؤ ئيشـارةت ثَيـدانَى كـو كـارَين ئـةوَى دةسـتَى خـازيعن بـؤ رةدابـا            ياسايا ديرت ئة
 ثةرلةمانى، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، خاتوو كةذاَل فةرموو،

 بةِرَيج كةذاَل هادى فةدَى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

[ دةكـةم، يـةكَيك لـة داهاتـةكانى خـةرجى نـةوت و طـاز بـؤ بيمـةى          سةرةتا ثشتطريى داواكـةى ]طةشـةخان  
كؤمةَلايةتى بَيت كة ئةمةو بة ثَيى ياسا رَيك  رَيت و ثشتطريى رايةكـةى سـةيدا ]بـةهجاد و د. شـرين[     

%[ ثرتؤدؤالر بؤ دةزا و ناحيةكان لة رَيطةى ئةم سةندوودة تةرخان بكرَيـت، لـة رَيطـةى    2دةكةم، رَيذةى ]
دة ئةو كةسانةى كة زيانيان ثيًََطةيشتووة وةكـو تةنكـةرة نةوتييـةكان بـة هـؤى دةعـم كـردن و        ئةم سةندوو

ئـاطر كةوتنـةوة و ئةسـةرى رةجعـى هــةبَيت بـؤ ئةوانـة ثـَيش ضـوونى ياســاكة كـة زيـانى طيـانى و مادديــان            
 ثَيطةيشتووة، تةعويج بكرَين لة رَيطاى ئةم ياسايةوة، زؤر سوثاس.

 ق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صاد
 سوثاس، خاتوو ثةروا فةرموو،

 بةِرَيج ثةروا على حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

زؤرَيك لة تَيبينييةكانى من ئيشارةتى ثَيدرا و ثشتطريى لة دسةكانى ]كا  على[ دةكةم، لة خاَلى ضـوارةم  
ةبارةت بةوةى رَيذةية  ديارى بكرَيـت بـؤ   طؤِرينى داواكارم كة بِرطةى يةكةم، لة خاَلى دووةم، ال بربَيت و س

 هةموو ضني و توَيذةكانى تر و ثشتطريى لةم راية دةكةم، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو جنات فةرموو،
 بةِرَيج جنات حممد عبداهلل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثرؤذةكــانى وةبــةرهَينان بــةو مةرجــةى بــة طــوَيرةى ســتاندارد و        بِرطــا دوويــَى، ســةبارةت دراو ثَيــدانى   
مةرجةكانى هاتوو لـة ياسـاى نـةوت و طـازدا و لـة نَيوانيانـدا ضـِرى دانيشـتوان، واتـة تـةنيا ثَيـوةرى رَيـذةى             
هاووَلاتيان وةرطرياوة، بؤية ثَيشنيار دكةم هةم رووبةِرى جوطرافى و دةظةرَين زةرةرمةند بَيتة بةرضاظطرتن 

زَيدة كرن، تةنيا رَيذا دانيشتوان كارتَيكرنةكا راستةوخؤ لسةر كَيميا ئاستَى خجمةتطوزارييا دكـةت ل ظـان   و 
دةظةرا، بؤ منوونة دةظةرا ئامَيديَى سنوورةكَى جوطرافى بةرفرةه هةي و رَيـذا ئـاكنجي بـوونَى ذبـةر كَيميـا      
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ثارَيجطـةها، بـةر هنـدَى ئـةز ثشـتةوانيا      خجمةتطوزاريا دبيتة ئةطةرَى دروست بوونا هيجرةى بـؤ سـةنتةرَى   
 ]د. فرست و كا  عباس و شرين خان و كا  بةشار[ دكةم، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  صاحل فةرموو،

 بةِرَيج صاحل فةدَى حممدامني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــاَلى دو     ــةمى خ ــة يةك ــةم، ل ــاددةى دوانجةه ــة م ــن ل ــةو    م ــرتاو، ئ ــةكانى بةس ــةوتى و طازيي ــتة ن وةم، طرَيبةس
ــةى       ــةو وش ــة ئ ــةوة، بؤي ــؤى بطرَيت ــَيش خ ــاتر ث ــة زي ــة و رةنط ــدةطرَيت و ناكؤك ــاروونى هةَل ــرتاوة[ ن ]بةس
]بةسرتاوة[ البربَيت باشرتة و طرَيبةستةكان ئةوةى دوايش بطرَيتةوة، هةر لة خـاَلى دووةم، وشـةى  ]بـةر    

ى ئـةو ناوضـةانةى ثرؤسـة نةوتييـةكانى تَيـدا ئـةجنام دةدرَيـت[، ئـةو ]بـةر          لةبةر ضاوطرتنى طةشـةثَيدان 
لةبةرضاوطرتن[ البربَيت و سي ةى ئيلجامى ثَي بدرَيت، لـة خـاَلى سـَييةم، نـاوى سـةندووق لـة رابردووشـدا        
 طؤِرميان كوردستانى بؤ زياد بكرَيت، خاَلى ثَينجةم، لةسـةر سـةندوودى ذينطـة رَيذةيـة  ديـارى بكرَيـت بـؤ       

ئةو ناوضانةى كة ثرؤسة نةوتييةكانيان تَيـدا ئـةجنام بـدرَيت، بـؤ منوونـة ئةطـةر سـنوورى ضةمرـةماَل بـة          
منوونة بهَينمةوة، زةوى زؤرى كشتوكاَلى لةو سنوورة بة بيابان كراوة و سـةوزاييةكى زؤر بـة بيابـان كـراوة،     

ؤسـةكانى نـةوت ئـاوَيكى زؤرى ذَيـر     بة هؤى بةكارهَينانى ئةو بريانة هةر لة هةَلكةنـدنى هـةتا سـةرجةم ثر   
زةوى بة رؤذانة ئةو برية ئيلتيوازييانة بة بةردةوامى ئيش دةكات، بؤية رةنطـة بـة بيابـانيش زيـاتر بكـات،      
لةبةر ئةوةى ئةو ئاوة وردة وردة بةرةو كةمى دةضَيت و لة ئةجنامى ئـةو ثرؤسـانة ماددةيـةكى زؤرى زيـان     

ذينطةى سنوورةكة زياتر تَيكبـدات و ئـةو نةخؤشـية مةترسـيدارانة     بةخش و دووكةَل دةردةضَيت وا دةكات 
ــى       ــت زؤرتــرين نةخؤش ــى ثســثؤر و شــارةزايانى بــوارى ثجيشــكى لــة ئاينــدةدا مةترســى ئــةوة دةكرَي بــة ثَي
درَيذخايةن و كوشندة لةو سنوورانة بَلاو بَيتةوة، بؤية ثَيويستة ئةم سةندوودة بؤ ئةو ناوضانة ئةولييةتى 

ضـةندين بةنـداو بـؤ ئـةو سـنوورانة دروسـت بكرَيـت و رَيـذةى سـةوزايى لـةم سـنوورانة زيـاد              ثي بـدرَيت و 
بكرَيت و رةضاوى ئةوة بكرَيت كة ئةو نةخؤشيية كوشندانة كة بَلاو دةبَيتةوة ضارةسـةر بكرَيـت، ديـارة لـة     

ى شـةهيدان،  سنوورى طةرميان بة طشتى الى ئَيمةو بةو هةرة زؤرى زيان لَيكةوتوون و كةس و كارى زؤر
هةم دوربانيانى ئةن ال و كيميابـاران و بـة طشـتى لـة سـنوورةكامنى تـريش، بؤيـة بريَيـك لـةوة بكرَيـت كـة            
رةضاوى ئةوة بكرَيت رَيذةية  بـؤ كـةس و كـارى شـةهيدان ديـار بكرَيـت، ثشـتطريى لـةو رايانـة دةكـةم كـة            

ر ئـةوةى ال ئَيمـة هـةم كـةرتى كشـتوكاَلى      ثَيشنياريان كرد رَيذةية  بؤ كةرتى كشتوكاَلى ديار بكرَيـت، لةبـة  
ثةيوةندى بة ئةمنييةتةوة هةية و لة اليةكى تر بري لةوة بكرَيتةوة باشرتين و طؤجناوترين كةرتـة كـة بـري    
لة سةرضاوةى داهاتى دووةم لة هةرَيمى كوردستان لة دواى نـةوت، كـةرتى كشـتوكاَلى طرنطـى ثـَى بـدرَيت و       

ــو لي    ــة وةك ــةم ئَيم ــنيار دةك ــةمى ناوضــة      ثَيش ــة بةره ــةرَيم ك ــتانييةكانى دةرةوةى ه ــة كوردس ــةى ناوض ذن
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كوردستانييةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم بةكاردَينني نةوتى كةركوو  و ناوضةكانى تر، بؤية خاَلَيـك بـؤ   
 ئةو ناوضة كوردستانيانة زياد بكرَيت، زؤر سوثاس،

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 وو منرية فةرموو،سوثاس، خات

 على: عثما بةِرَيج منرية 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لة بةشى ثَينجةم ]دابةو كردنى داهاتى نةوت و طازى سةندووق[ ال بربَيت، لةبةر ئةوةى لة ثَيناسةكاندا 
از طـ هاتووة، واتة لة ماددةى دوانجة، يةكةم، دةبَيـت داهاتـةكانى نـةوت و طـاز كـة لـة سـةندووددا، نـةوتراوة         

ئةو ِرايةى بةِرَيج كا  على حةمة صاحل ئةكةم كة خاَلى دووةم البربَيت ، ثَيشنيار لَيرةو البربَيت، ثشتطريى 
ئةكةم خاَلَيكى بؤ زيادبكرَيت كة تَييـدا تـةعويجى ئـةو ناوضـانة بكرَيتـةوة كـة لةسـةر دةسـتى ِرذَيمـة يـة            

هةَلةةــةو طــةرميان و ناوضــةكانى تــر ، خــاَلى لةدواييةكـةكانى ِرابــردوو تووشــى زةرةر و زيــان بــوون وةكــو  
ضـوارةم دراوثَيـدانى وةزارةت ثــاو ِرةزامةنـدى ئةجنومــةنى بـااَلى نــةوت و طـاز بَيــت ، ثشـتيطرى دســةكانى       
بةِرَيج كـا  علـى حةمـة صـاحل و كـا  ئومَيـد حةمـة علـى ئةكـةم ، بـةِرَيجان ئةنـدامانى ثةرلـةمان ، بـةِرَيج              

اوى دسـةكانى طةشـةخان ئةكـةم كـة ثَيويسـتة ِرَيذةيـة  بـؤ ثـِرؤذة ياسـاي          سةرؤكى ثةرلةمان ثشتطريى تةو
هاريكارى كؤمةاَليةتى لَيرةدا تةسبيت بكرَى ، لةبةر ئةوةى ئةو ثِرؤذة ياساية تَييـدا كـةم ئةنـدام و خـاوةن     

هـةموو ئـةو   ثَيداويستى تايبةت ، منداَلى بَى باو  ، ذنى بَى هاوسةر ، هةذارانى ئـةم واَلتـة ، خوَينـدكاران ،    
فيئانةى ثَيداويستيان بة هاوكارى دةست طريؤيى حكومةتة ، ئاشتكردنةوةى حكومةت و هاوواَلتيانة ، بؤيـة  
داوادةكةم ِرَيذةية  ديارى بكرَى بؤ ثشتطريى كردنى ئةو ثِرؤذة ياساية ، هةروةها ثشـتطريى تـةواوى دسـةى    

كـردووة ِرَيذةيـة  دابنـرَى بـؤ بوذانـةوةى كـةرتى       ئةو ئةنـدام ثةرلةمانـة بةِرَيجانـة دةكـةم كـة ثَيشـنياريان       
 كشتوكاَلى ، سوثاستان دةكةم.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 زؤر سوثاس ، خاتوو تةالر فةرموو.

 :حممد عط فبةِرَيج تةالر 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ذةية  بـؤ هاريكـارى كؤمةاَليـةتى ، لةبـةر     سةرةتا ثشتطريى دسةكانى خاتوو طةشة ئةكةم بؤ دياريكردنى ِرَي

ئةوةى ثاَلثشية  ئةبَى بؤ سةرجةم ضني و توَيذةكان بَى جياوازى بةتايبـةتى خـاوةن ثَيداويسـتى تايبـةت ،     
ثشتطريى لة ثَيشنيارةكةى كا  عباس و كا  بشـار ئةكـةم بـؤ ديـاريكردنى ِرَيذةيـة  بـؤ كـةرتى كشـتوكاَل ،         

ا  علـى ئةكـةم بـؤ ثـرتؤ دؤالر ، ثَيشـنيار ئةكـةم نيسـبةية  بـؤ كـةرتى          هةروةها ثشـتطريى لـة دسـةكانى كـ    
ثيشةسازى دابنرَيت ِراستة لة بوودجةى هةرَيمـدا ئَيمـة توانيمـان ثاَلثشـتية  دابـني بكـةين ، بـةاَلم ديـارى         
 كردنى لةم سندوودةدا ئةبَى بة ئيلجامكردن بؤ بووذاندنةوةى ئةم كةرتة ، هةروةها بةتايبـةتى كارطـةكان ،  
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ضونكة ئةم كارطانة ئةبنة هؤكارَيك بؤ زيادبوونى هةو كاريش لة هةرَيمى كوردستاندا ، طـرينطرتين يـاخود   
ديارترين ِرَيطا بؤ ثاَلثشتى لة سةركةوتنى سياسةتى نةوت لة هةرَيمى كوردسـتاندا ِرةنطدانةوةيـةتى لةسـةر    

ــونكة    ــازى ، ض ــةرتى ثيشةس ــةروةها ك ــتوكاَل ، ه ــةرتى كش ــةوةى ك ــة    بووذاندن ــاتوودا ئةبن ــة داه ــةوانيش ل ئ
هاوكاريية  ياخود ثاَلثشتية  بؤ زيـادبوونى داهـاتَيكى ديكـة بـؤ هـةرَيمى كوردسـتان ، دةربازبوومنـان لـةو         
دةيرانةو ياخود لةو طةمارؤ ئابووريانةى كة دائيمةن هةرةشةية لةسةر هةرَيمى كوردستان ئـةويش بـوونى   

ويش كـةرتى كشـتوكاَل و ثيشةسـازيية ، بؤيـة ديـاريكردنى نيسـبة       داهاتَيكى ديكةية لة ثاَل داهاتى نةوت ئة
بؤيان لةم سندوودةدا ، لةم ياسـايةدا طرنطـى و تايبةبةنـدى خـؤى هةيـة ، ثاَلثشـتى لـة هـةموو ِرةئيـةكانى          

 ديكة ئةكةم ،  زؤر سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 ة امني فةرموو.زؤر سوثاس ، بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ حةم
 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان:
من سةرةتا ثشتطريى ئةكةم لة دسةكانى كـا  علـى حةمـة صـاحل ، طةشـةخان ، دكتـؤرة ِرَيـواز ، كـا  عبـاس          
غةزاو و كا  دادر و كا  ئومَيد و هةموو ئةوانى تر كة لـة ِراسـتيدا باسـي ئـةوةيان كـرد كـة ثـارةى نـةوت         

بَيت جطة لة بووذانةوةى ذَيرخانى ئابوورى كوردسـتان لةكةرتـةكانى ثيشةسـازى ، بازرطـانى ، كشـتوكاَل ،      ئة
دةسـت خســتنى هــةو كــار بــؤ طــةجنان كــة بةداخــةوة تــا ئَيســتا لــة هــةرَيمى كوردســتان نــةخراوة ذَيرخــانى  

ا ، ثشتيوانى لة هةموو ئةوانة ِرؤشنبريى لة هةرَيمى كوردستاندا ، يةعنى تا ئَيستا ئةمة نةكراوة لة ِراستيد
ئةكةم ، جطة لةوةى ثَيويستة كةرتى نةوت  رَيتة خجمـةتى ئـةم كةرتانـةوة ، يـةعنى نـاكرَى خـؤ واَلتَيـك        
تةنها هةموو ضاوى لةسةر نةوت بَيت ، ثشتيوانى لةوة ئةكةم كة باسى ثارةى نـةوت ئـةبَى بـؤ دادثـةروةرى     

، واتا ئةم ثـارةى نةوتـة جطـة لـة بووذاندنـةوةى كةرتـةكانى تـرى        كؤمةاَليةتى لة هةرَيمى كوردستاندا بَيت 
ذَيرخانى ئابوورى هةرَيمى كوردستان ئةبَيت دادثةروةرى كؤمةاَليةتى لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا بةرجةسـتة     
بكات كة تا ئَيستا ئـةم دادثـةروةرى كؤمةاَليةتييـة نييـة لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا ، لـة ِراستيشـدا هـةروةكو           

ِرَيوازيش وتى هةموو فِراكسيؤنةكان ، هةموو ليستةكان بة ثةيامى جياواز ئةمةيان باس كردووة بؤ دكتؤرة 
منوونة ئَيمة وتوومانة نةوت لة نةعلةتةوة ئةكةين بة نيعمةت ، سووريشني لةسةر ئةو ثةيامة بة هاوكارى 

َيمى كوردسـتان ، بؤيـة ئةمـة    هاوِرَيكامنان بؤ ئةوةى نةوت لة نةعلةتةوة بكةين بة نيعمةت بؤ خةَلكى هـةر 
نودتةيةكة لة ِراستيدا جا ئةم ضـني و توَيـذة جياوازانـةى كؤمـةَلى كوردسـتان هـةر لـة بـابَلَين كارطوزارَيـك          
ئةيطرَيتــةوة تــا ئةطاتــة كــةس و كــارى شــةهيدان ، ثَيشــمةرطة ، طــةجنان ، زانكــؤ ، كابــانى مــاَل ، ثــري و           

ئةوةين كة مووضة بةرزةكانيش كةمبكرَيتةوة ، مووضةى كةم  ثةكةوتةكان ، نة  هةر ئةوة ئَيمة اليةنطرى
زيادبكرَى بؤ ئةوةى دادثةروةرى كؤمةاَليةتى بَينَيتة كايـةوة ، بؤيـة لـة ِراستيشـدا ثَيشـنيازيش ئةكـةين لـة        

( تةرخان بكـرَى بـؤ سـندوودى بيمـةى كؤمةاَليـةتى كـة ئةمـةو بـة ياسـا ِرَيكبخرَيـت ، لةِراسـتيدا مـن             12)%
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لة ال دروست بووة لة دوَينَيوة بـؤ بـةِرَيجان لـة حكومـةت لَيـرة نـني ، يـةعنى لـة ِراسـتيدا ئةمـة           سةرجنَيكم 
ثرســيارَيكى طةورةيــة ، خــؤ ئةســَل وايــة ئــةو ثــِرؤذة ياســايانةى مونادةشــة ئــةكرَين كــة ثةيوةنديــدارة بــة    

طلةيية ئـةكا بؤضـى   حكومةتةوة خؤيان لَيرة بن ، يةعنى زؤرجار حكومةت خؤى ئةو ِرةخنةية ئةكا يا ئةو 
ثِرؤذة ياساكان بةبَى ئامادةبوونى حكومةت لة ثةرلةماندا تَي ئةثةِرَى؟ ئةى باشة حكومةت بـؤ لَيـرة نييـة؟    
من ثَيشنيازَيك ئةكةم لة ِراستيدا ، ثَيشنيازَيك ئةكةم مادام دةستةى دةستثاكى ، ديوانى ضاودَيرى دارايي لة 

ةكى زةمــةنى زؤر كــورت و دياريكراويــان بــؤ ديــارى بكرَيــت كــة   ذَيرضــاودَيرى ئــةم ثةرلةمانــة دايــة ماوةيــ 
ضاودَيرى بكةن لةو ِراثؤرتة ، وردبينى بكةن لةو ِراثؤرتة كة وةزارةتـى سـامانة سروشـتييةكان داويـةتى بـة      

ــاَلى )    ــة س ــةوتيان ل ــارةى ن ــؤن ث ــةِرَيج ســةرؤكى   2013-2007ئَيمــة كــة ض ــَى ب ــةثَيى ئةمــة ب ــةرفكردووة ، ب ( س
 ...ثةرلةمان.....

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 ئَيمة باسى ياساي سندووق ئةكةين بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ.
 :بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني

بـةَلَى ، دَيمــة ســةر تَيبينيةكانيشـم لةســةر ئةمــة ، بــةِرَيج سـةرؤكى ثةرلــةمان تــةرخانكردنى دوو مليــؤن و    
، كةمثينى بَيكارى طةجنان من تَيناطةم ئةم ثارةية ضؤن سةرفكراوة؟ بؤ شةسةدو هةشتا و ثَينج و كةسرَيك 

كـةمثينى بَيكـارى طـةجنان ، دةيــان ثـارةى تيايـة دراوة بــة كـةرتى ئـةهلى ، زانكــؤى ئـةهلى ، بـة ِرَيكخــراوى          
 ئةهلى.......

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
، تكايـة وةرةوة سـةر بابةتةكـةى خؤمـان كـة بابـةتى سـندوودى        دكتؤر شـَيركؤ ئةمـةوَى سـةرجنت ِرابكَيشـم     

 داهاتة نةوتييةكانة....
 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:

دوا ثَيشنيازم ئةوةية بة خَيرايى سةد َيكى زةمةنى بؤ دةستةى دةسـتثاكى ، ديـوانى ضـاودَيرى دابنرَيـت ئـا      
 ئةطةر ثارة مابَى با هةندَى ثَيشنيازى تر بكـةم  ئةمةمان بؤ يةكالى بكةنةوة ، ضونكة لة ِراستيدا من نازامن

، ضونكة ثَيمواية حكومةتةكة خؤى بؤ ئةوة نةهاتبَيت ئةزانَيت كة ثارةى نةوت نةماوة ، نازامن ض ثارةية  
 ضؤتة ناو ئةم سندوودةوة؟

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
مـةوة بةِرَيجيشـت وةكـو ئةنـدامَيكى ثةرلـةمان ئـةتوانى داوا       من ئةمةوَيت تةنها ئةوة بة بريى جةنابت بهَين

لــةو دوو دامةزراوةيــة بكــةى كــة بةدواداضــوون بــؤ ئــةو داهاتــة بكــةن ، ِراثــؤرت بدةنــةوة بــة ثةرلــةمان ،     
ثةرلةمانى كوردستان لة دانيشتنةكامنان تةئكيدمان لةوة كردؤتةوة كة ئةوان ضاودَيرى ئةو ثِرؤسةية بكةن 

 رى دارايي كةوتؤتة سةرخةت لةو بوارة ، بؤية بةرثرسياريةتى ئةوانة ضاودَيرى بكةن.....، ديوانى ضاودَي
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 مادام دسةكة هاتة سةر ئةوة ئةطةر يارمةتيم بدةى.....
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

ِرؤذة ياساكة ئةكةين ئَيستا ، من تةنها ئةوةت ثَيئـةَلَيم ضـونكة مـونتيج نييـة ئـةم      نا ، دسة لةسةر ئةسَلى ث
 باس و خواسة ، ئَيستا لَيرة مونتيج نيية.....

 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:
ئةضمة سةر ئةسَلى ثِرؤذة ياساكة ، ئةو تَيبينيانةى كة هةمة لةسةر ئةسـَلى ثـِرؤذة ياسـاكة لـة يةكةميانـدا      

ومان طوجناوترة بطوترَيت داهاتةكانى سندووق ئةو نـةوت و طـازةى َو البربَيـت ، ديسـان ئةيَلَيمـةوة      هةر بَيط
ثشتطريى لة دسةكانى كا  على حةمة صاحل ئةكةم لةوةى كة وتى ئةو بِرطةية البربَى ، لة دووهةميانـدا لـة   

ــة      ــةم كـ ــن تَيناطـ ــارةوانييةكان ، مـ ــةتى و شـ ــةنى خؤجَييـ ــةَلَى ئةجنومـ ــدا ئـ ــي    كؤتاييـ ــارةوانييةكان هـ شـ
( هةَلبذاردنيان بؤ كراوة بـؤ ئَيمـة بـَيني جـارَيكى تـر زينـدوويان       2000شةرعييةتَيكيان نةماوة كة لة ساَلى )

ــةزاو        ــةنى د ــذاردنى ئةجنوم ــاربكةين هةَلب ــوردى ناض ــارتى ك ــةت ث ــةَلَيني وةرن حكوم ــؤ ن ــةى ب ــةوة ئ بكةين
م تةرخانكردنـةوة تةمديـدى سـاَلةكانيان بكةينـةوة و     ناحييةكان بكـا ، بـؤ جـارَيكى تـر بـَيني لـة ِرَيطـاى ئـة        

شةرعييةتيان ثَيبدةينةوة ، بؤية من لةطةَل ئةوةم لة ِراستيا لة برى ئةوة ئَيمة بَلَيني ثَيويستة هةَلبذاردنى 
ئةجنومةنى دةزاو ناحييةكان بكـرَى ، ضـونكة ناكرَيـت لـة شـوَينَيك دوو دةسـةاَلت هـةبَى ، دوو ئةجنومـةنى         

هةبَى و ئةجنومةنى شاروانيش هةبَى ، لة خاَلى ضوارةمياندا بابةت دراو ثَيدانى وةزارةت ئةوةى لـة  ثارَيجطا 
ئةخريدا ئةَلَيت ، ببوورة دراو ثَيدانى وةزارةت بة كوو لةطةَل ئةوةم ئةم وةزارةتة البربَيـت ثَيشـنيازدةكةم ،   

يـة سـندوودةكة خـؤى ئـةو كـارة بكـا يـاخود        ضونكة لة هي  شوَينَيك لة خاَلةكانى ثَيشةوة وةزارةتـى تَيداني 
ئةطةر هةر ئةمشَينَيتةوة ئةجنومةنى وةزيران ِرةزامةندى دةربرِبَى لةسةر ئةمة ، بـةس ثَيشـنيازى يةكـةمم    
ــتيكرنى       ــوارةمدا ثاَلثش ــاَلى ض ــة خ ــةوةى ل ــا ئ ــارةو بك ــةو ك ــؤى ئ ــندوودةكة خ ــت س ــة وةزارةت البربَي ئةوةي

نـة ، ضـونكة نـاكرَى لةِراسـتيدا ئـةم دةسـةاَلتة بدرَيتـةوة بـةوةزارةت         ذَيرخانى ئابوورى و كةرتى نةوت ئةوا
جارَيكى تر ، ضونكة ئَيمة دوَينَى لة ماددةكانى ثَيشوودا ئةوةمان بـرد بـؤ سـندوودةكة ، ئـةوةى كـة خـاتوو       
مريم صمد باسى كرد كة لة ياساي ذينطةدا هةية ، بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان طلةيي دةستةى ذينطة ئةوةيـة  

ؤ ئةوةى من ِروونرتى بكةمةوة ئةطةر يارمةتيم بـدةى ئـةم سـندوودة سـةر بـة دةسـتةى ذينطةيـة ، بـةس         ب
 لةناو وةزارةتى سامانة سروشتييةكانداية.....

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
طـةر ئةتانـةوَى   بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ تكات لَيدةكةم لة بابةتةكة دةرئةضى بة خاتوو مـريم صمديشـم وت ئة  

ئةو سندوودة دةستةى ذينطة سةرثةرشتى بكا ثِرؤذة ياساية  ثَيشـكةو بكـةن بـؤ تعـديلى ياسـاكةى ئةمـة       
 ئةوكاتة شوَينى ئةو وتوَيذةية ، نة  ئَيستا.
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وشـتييةكان ، وةاَلمـى نةداوةتـةوة ، ئَيسـتا     من شةو مانطة ئةم ثرسيارةم نـاردووة بـؤ وةزارةتـى سـامانة سر    
بؤية ئةم طلةييةم كرد ئةبواية بةَرَيج وةزير و اليةنى ثةيوةنديـدارى نوخبـةى برـووكى بةِرَيوبـةرى نـةوت      
لةم هةرَيمة لَيرةبووناية بؤ ئةوةى وةاَلميان بداباينايةوة بجانني تا ئَيستاكة ئةوان ضةنديان تةرخانكردووة 

مى كوردستان ، يـةعنى ئـةو نوخبـةى كـة ضـةند سـاَلة ئيـدارةى كـؤى ثِرؤسـةكانى نـةوت           بؤ ذينطة لة هةرَي
ئةكةن ئةبواية لَيرةبووناية بةِراستى ، ثَيشنياز ئةكةم ئةوةى ضوارةم و ثَينجةم دةستة بةرثرسيارةتى خؤى 

ــت بــ        ــان بكرَي ــة ي ــةفافيةت ئةم ــةخةرييةتى ش ــت ثَيش ــة دةس ــتانداردانةى ب ــيى و س ــةو ثِرةنس ــى ئ ــة ثَي ة ب
ماددةيةكى سةربةخؤ يا بكـرَى بـة خـاَلى ثَينجـةم ، خـاَلى ثَينجـةم كارةكـانى دةسـتةو ذمَيرةكـانى سـندووق           
ملكةض دةبن بؤ ديوانى ضـاودَيرى ثةرلـةمانى كوردسـتان و ديـوانى ضـاودَيرى دارايـي هـةرَيم ئةمـة  رَيتـة          

ورسـايي بةدـةد ئـةو ضـاودَيرييةي     لـة ِراسـتيدا د   (ITI)ثَيشةوة ، ضونكة ئةمة ئةسَلة ، ئةمة طرنطـة ، ئـةو   
 ثةرلةمان و ضاودَيرى ديوانى دارايي هةرَيم نيية ، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
زؤر سوثاس ، دةمةوَى تةنها ئةو تَيبينيية  ةمة ِروو ئامادةبوونى حكومةت لة دانيشتنةكانى ثةرلةمان لة 

اساكان وجوبى نيية ، بةاَلم ئةوان خؤيان لَيرةبن باشـرتة بـؤ ئـةوةى دي ـاع     كاتى وتوَيذكردن لةسةر ثِرؤذة ي
لة بريوبؤضوونةكانى خؤيان بكةن ، ئةطةرنا ثةرلةمان خؤى خاوةن بِريـارة لـة دةركردنـى ياسـاكان ، ئةطـةر      

ةسـةر  لَيرة بن ئـةتوانن بريوبؤضـوونةكانى خؤيـان  ةنـةِروو ، بـةاَلم بـة دَلنيايشـةوة لـةكاتى وتوَيـذكردن ل         
ثِرؤذة ياساكة هةم وةزارةتى سامانةسروشـتييةكان ، هـةم وةزارةتـى دارايـي لةطـةَل ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان        
دانيشتوون ، بريوبؤضوونةكانى خؤيان خستؤتةِروو ، بؤية ئَيمة بؤ هةموو دانيشتنَيكى ثةرلةمان بةرنامةى 

ن بةشداربن ، ئـارةزووى خؤشـيانة ئـةتوانن    كار ئاِراستةى حكومةت ئةكةين ، ئةطةر ثَييان باو بَيت ئةتوان
بةشدارنةبن ، بةاَلم ثةرلةمان دانيشتنةكانى خؤى لةسةر ئةوة ناوةستَينَى كة حكومـةت بةشـدار ئـةبَى يـان     
نـــا؟ ضـــونكة ثـــِرؤذة ياســـاكان ثةســـندكردنيان لـــة ئيختساســـى دةســـةاَلتى ياســـادانانة كـــة لـــة ثةرلـــةمانى  

 رموو.كوردستانداية ، خاتوو ئاواز جةنطى فة
 :بةِرَيج ئاواز جةنطى بورهان

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةرةتا من ثشـتيوانى دسـةكانى طةشـةخان دةكـةم دةبـَى لـةم سـندوودة بِرَيـك ثـارة بـؤ ثـِرؤذةى هاريكـارى             
كؤمةاَليةتى تةرخان بكرَى ئةم ثِرؤذةية هةموو بةِرَيجانى ئةندام ثةرلةمانان دةزانن ثِرؤذةيةكى زؤر طرنطة 

ثِرؤذةية ثِرؤذةيةكى زؤر زؤر طشتطرية و ثةيوةستة بة هةموو تاكَيكى كؤمـةَلطاى ئَيمـةوة ، ثةيوةسـتة     ، ئةم
ــةر ئــةوة      ــةَلطاى ئَيمــة ، لةب ــاكى كؤم ــى ، ت ــةروةردةيي ، دةروون ــي ، ث ــةتى ، داراي ــتى ، كؤمةاَلي ــة تةندروس ب

دةمانـةوَيت زؤرجـار طوَيمـان لـَي      ثَيويستة ئَيمة جَيطاى بكةينةوة لـةناو ئـةم سـندوودةيدا ، هـةروةها ئَيمـة     
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ــة         ــا ئَيم ــةَلطادا ئاي ــةناو كؤم ــةن ل ــةتى دةك ــةروةرى كؤمةاَلي ــى داد ث ــييةكان باس ــة سياس ــةموو اليةن ــَى ه دةب
دةمانةوَيت داد ثةروةرى كؤمةاَليةتى هةبَى! ئةطةر مبانةوَى لـةناو ئـةم سـندوودة ثشـتيوانى ئـةو ثِرؤذةيـة       

ت جَيبـةجَيى بكـات توانـاى جَيبـةجَيكردنى هـةبَيت ، مـن دةمـةوَى        بكةين بؤ ئةوةى ببَى بة ياسا و حكومـة 
سةرجنى بةِرَيجان بؤ ئةوة ِرابكَيشم زؤرجار طوَيمان لةوة دةبَى ئينتماى )كةس( لةناو كؤمةَلطاى ئَيمة )تـا (  

ى كةم بؤتةوة ، كةواتة ثِرؤذةى هاريكارى كؤمةاَليةتى لَيرةو دةورى خـؤى دةبينـَى ئينتيمـا جـارَيكى تـر ال     
ئةو كةسانة دروست بكاتةوة كة هةسـت دةكـا ثةرلـةمانى كوردسـتان و حكومـةتى كوردسـتان لـة خـة ؤرى         
ئةوانةو ثِرؤذةى هةية بؤ ئةوان و دةيةوَيت دادثةروةرى كؤمةاَليـةتى لـةناو هـةرَيم بةردـةراربَى ، بـةِرَيجان      

رد براى بةِرَيجم كا  بةشار و كـا   من ثشتيوانى هةموو ئةو بةِرَيجانة ئةكةم كة باسى كةرتى كشتوكاَليان ك
عباس غجاو ، دةمةوَى سةرجنتان بؤ ئةوة ِرابكَيشم كـةرتى كشـتوكاَل زؤر زؤر ثشـتطوَى خـراوة لـة هـةرَيمى       
كوردســتان ، هــةرَيمى كوردســتان كــة دــةيرانى دارايــي تــووو بــووة ئةطــةر بهاتبايــة كــةرتى كشــتوكاَل            

ا عوملـةى هـةرَيمى كوردسـتان نةدةضـووة دةرةوةى هـةرَيم بـؤ       ثَيشكةوتوبوواية ِرةنطة بةو شـَيوةيةي ئَيسـت  
هَينانى ثَيداويستييةكانى ِرؤذانةى خةَلكى هةرَيم ، ئةمة خاَلَيك ، خاَلَيكى تر كـة دةمـةوَى سـةرجنتان بـؤى     
ِرابكَيشم هةرَيمى كوردستان ثَيويستى بةوةية لةناو ئةم سندوودة ئَيمة جَيطاى ثِرؤذةى سرتاتيذى بكةينةوة 

يةكَيك لةم ثِرؤذانة ثِرؤذةى دروستكردنى بةنداوة لةم هةرَيمـة ِرؤذ بـة ِرؤذ سةرضـاوة ئاوييـةكامنان لـة       كة
كةمبوون دايـة ، واَلتـانى دةوروبـةر ئاوةكانيـان ثـِرؤذةى لةسـةر دروسـت دةكـةن ، بةنـداوى لةسـةر دروسـت            

ــتوانى هـــةرَيمى كوردســـتان لـــة زيـــادبوون   دايـــة ثَيداويســـتييةكانى  دةكـــةن ، دةيطرنـــةوة ، ِرَيـــذةى دانيشـ
بةكارهَينانى ئاو لة زيادبوونداية كةواتة ئةطةر ئَيمة حكومةتى هةرَيمى كوردستان بري لةوة نةكاتةوة لةناو 
ئةم سندوودة بِرَيكى باو ثارة تةرخان بكا بؤ دروستكردنى بةنداو لة هةرَيمى كوردستان دـةيرانى ئـاويش   

ةِروومان دةبَيتــةوة مــن دةمــةوَى بــاس لــةوة بكــةم يــةكَيك لــةو   دةبَيــت يــةكَيك لــةو دةيرانانــةى كــة ِرووبــ 
بةنداوانةى لةهةرَيمى كوردستان بةنداوى دوكانة حةوت مليار مةتر سـَيجا ئـاو دةطرَيـت يـةعنى ئَيسـتا لـة       
حاَلى حازردا دوو مليار مةتر ئاوى تَيداية ئةوة بؤ زانيارى ئَيوة ، بؤ زانيارى خةَلكى هةرَيمى كوردستان كة 

لة دةيرانداية لـة هـةرَيمى كوردسـتان ، بـةِرَيج سـةرؤكى ثةرلـةمان بـةثَيى ئـةو زانياريانـةى مـن هةمـة             ئاو
بةثَيى سةردةمى مةلةكييةت لة عَيراق سـندوودَيك هـةبووة تـةرخانكراوة بـؤ ثـِرؤذةى سـرتاتيذى ئـةم بـِرة         

ختانة دوو ثِرؤذةيـان بـةر   ثارةيةى لةو سندوودةدا بووة تةنها بؤ ثِرؤذةى سـرتاتيذى دروسـتكراوة ، خؤشـبة   
هةرَيمى كوردستان كةوتووة كة هـةردوو بةنـداوى دةربةنـداان و دوكانـة كـة تـاكو ئَيسـتاو ئَيمـة سـوودى          
لَيدةبينني ، بةشَيكى تر لة كةرتى كشتوكاَل كة دابينكردنى ئاسايشى خؤراكة لة هةرَيمى كوردستان ، ئةطةر 

طــاى نةكةينــةوة لَيــرة ضــؤن دةتــوانني ئاسايشــى خــؤرا  لــة  ئَيمــة بِرةثارةيــةكى بــؤ تــةرخان نةكــةين و جَي
هةرَيمى كوردستان بةر دةرار بكةين ، بةِرَيجان من دةمةوَى سةرجنتان بـؤ ئـةوة ِرابكَيشـم كـةرتى كشـتوكاَل      
تةنيا ئةوة نيية بةرهةمى كشتوكاَليمان هةبَى كةرتى كشتوكاَل هةو كار زياد دةكات لة هةرَيمى كوردستان ، 
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توكاَل دةبَيتة مايةى ئةوةى كة خةَلكانَيك بطةِرَينَيتةوة بؤ الدَيكانيان و طرنطى بةو بوارة بـدةن ،  كةرتى كش
 كةرتى كشتوكاَل....... 

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 زؤر باسكرا خاتوو ئاواز.

 :بةِرَيج ئاواز جةنطى بورهان
ان هـةموو جـارَى دةَلـَى ئةوانـةى كـة دةكةونـة دواوة بةداخـةوة        دةزامن زؤر باسكرا ، بةاَلم وةكو دكتؤرة جـو 

دسةكانيان هةمووى كراوة ، بةاَلم من بِريارمـداوة دسـةكانى خـؤم ئـةمِرؤ دةيكـةم ِراسـتة دةبَيتـة دووبـارة ،         
بةاَلم هةر باسى دةكةم ، دةمةوَى ثشتيوانى لةو بةِرَيجانة بكةم كة ثَيشنيازى ثرتؤ دؤالريـان كـرد بـؤ دـةزاو     

احييةكان ، دةزاو ناحييةكان زؤر زةرةرمةندبوون لة دةرهَينانى نةوت لَييان بةتايبةتى دةزاى كؤيـة ، مـن   ن
لةبةر ئةوة واناَلَيم كة خؤم خةَلكى ئةو شارةم ، بةاَلم دةزاى كؤية ئَيستا كةوتؤتـة مـةوديعَيكى جـوطرافى ،    

اران لـة كؤيـةوة ِرةتـدةبوون ئَيسـتا هـةمووى      يةعنى ضؤن دةَلَيى زؤر بؤتة دةزايةكى ثةنا ، ِرَيطاكانى كـة جـ  
دابةو بووة هي  كةسَيك لة كؤيةوة هاتووضـؤ ناكـا ، هـةموو دووكـةَل و ثيسـى ذينطـةيي كـة لـة شيواشـؤ           
نةوت  دةردَى بؤ شارى كؤية دَى ، جادةو بانةكانى كؤية بةزةيت ثَيدادَيتةوة كة لَيوة ِرةت دةبى ، ِرةنطـة لـة   

انى سـةر ئـةم طـؤى زةمينـة جـادة و بـانى وانـةبينى ، ِرؤذانـة ِرووداوى نـاخؤو و          واَلتة هـةرة دواكـةوتووةك  
دَلتــةزَينى هاتوضــؤ ِروودةدات لــةو ناوضــةية كةســيش ثَيــى نــازانَى ، كةســيش باســى ناكــا مــن منوونةيــةكى   
بةســيتان دةدةمــَى ، بؤيــة داوادةكــةم ثــةترؤ دؤالر بــؤ ئــةو شــوَينانة تــةرخانبكرَى مــن حةفتــةى ِرابــردوو     

ردانى ناحييةى تةدتةدم كرد ثَيشنيازَيكيان خستة بةردةستى من كـة داوا لـة وةزارةتـى شـارةوانى بكـةم      سة
يــة  شــؤفةل و يــة  طرَيــدةرى لَييــة ئــةم ناحيةيــة هــةردووكى لــةكار كــةوتووة ، كةواتــة ناحيةكــة ثــةكى   

يةنَيك دةكةن دةَلَين ثـارة  ( مليؤن دينارة داوا لة هةر ال10كةوتووة بِرى تَيروونى ضاكردنةوةى ئةم دووانة )
نيية بؤتان ضا  بكةينةوة ، من ثَيم وتن هةموو دةزاكة دا ةن و هةركةسة برَيتةوة ماَلى خـؤى و واز لـة   
ئيش و كارةكانتان بهَينن ، بؤية بةِرَيج سـةرؤكى ثةرلـةمان مـن دةمـةوَى ئةنـدامانى ثةرلـةمان زؤر زؤر بـة        

بكرَيتـةوة لـةناو ئـةو سـندوودة ئَيمـة وةكـو ليذنـةى كشـتوكاَل         طرنطى وةربطرن ، كـةرتى كشـتوكاَل جَيطـاى    
بةِرَيجان هاوكارامن زؤر باسيان لَيكرد داكؤكى دةكةين لةم كةرتة بة ية  شـت زؤر نيطـةرامن دةمـةوَى باسـى     
بكةم لة ثِرؤذةى بودجةى ئةم ساَل لة ِرةشنووسةكةى كة ئامادةكراوة كةرتى كشـتوكاَل زؤر زؤر بودجةكـةى   

 تةوة....كةمكراوة
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 ئةوة ئاسايية لةكاتى مونادةشة كردنى ياساي بودجة ئةتوانني مونادةشةى بكةين.
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 :بةِرَيج ئاواز جةنطى برهان
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

، دةرزى كشتوكاَلى جَيطـاى  كةرتى كشتوكاَل هي  بِرة ثارةيةكى بؤ دابني نةكراوة بؤ وةبةرهَينان لةو كةرتة 
نةكراوةتةوة ، كةواتة هيوادارم بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان لةكاتى دةنطدان ئةوةيان بري بَى كة دةنطبـدةن  

 بؤ ئةوةى هاوشَيوةى سندوودى ذينطة ، كةرتى كشتوكاَليش بةشَيكى بؤ دابني بكرَى ، زؤر سوثاس.
 ن:يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةما بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس ، بةِرَيج كا  دارةمان فةرموو.
 بةِرَيج دارةمان دادر فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 واهلل ئةطةر ثارة هةبَى ئةمنيش ثَيشنيارَيكم هةية....  
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 هةر بؤ كؤية نةبَى تؤو وةكو خاتوو ئاواز.
 اح:بةِرَيج دارةمان دادر فت

، ثَيشنيارةكم هةبوو زؤر لة برادةران كرديان ، ئاوازخـانيش باسـى كـرد سـةبارةت     واهلل حةبةن هةر ئةوةية
بــة ثــةترؤ دؤالر ، يــةعنى ئَيســتا دــةزاى كؤيــةى بــة منوونــة هَينــاوة ، منــيش باســى دــةزاى كؤيــة دةكــةم      

كـة زانكؤيــةكى بــؤ كــراوة لــة   هـةمووتان بــةناو دــةزاى كؤيــة داِرؤيشـتينة ِرَيطــاو بــانى ، يــةعنى جطةلــةوةى  
ِرابردوو دةزاى كؤية هي  شتةكى بـؤ نـةكراوة تـا ئَيسـتا ، مةسـةلةى ثـرتؤ دؤالر كـة لـة حكومـةتى عريادـى           

( دؤالر لَيرةو تةحديد بكرَى ، بةاَلم بؤ دةزاكة خؤى نة  لةسةر ئاستى ثارَيجطاكة ، كؤية 2تةحديدكراوة )
كشـتوكاَليية ، بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم ئـةو ثارةيـة لةسـةر          ناوضةيةكة بةناحيةكانيشيةوة مةنتيهةيـةكى 

ئاستى دةزاكة سةرف بكرَى ، كَيشـةى زؤرى بـؤ دةزاكـة دروسـتكردية لـة ِرووى كشـتوكاَلةوة ، ِريطاوبانـةوة ،        
ذينطةوة ، ثشتيوانى لة ِرايةكةى كا  علـى حةمـة سـاَلك دةكـةم دابةشـكردنى بةشـَيك لـةو داهاتـة نةوتييـة          

، ثشتيواني لة ِرةئيةكةي طةشة خـان دةكـةم، وة ثشـتيواني لـة ِرةئيةكـةي      ن و كةم دةرامةتةكانبةسةر خَيجا
 كا  عباس غةزاليش دةكةم، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 خاتوو سوهام عمر، فةرموو.

 بةِرَيج سهام عمر دادر:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ددا دوازدَى ديـارة طةلـة  تَيبينـى يـَى ل سـةر ظـَى مـاددَى هةنـة ذبـةر هنـدَى ذى           سةبارةت بةشَى ثَينجَى مـا 
داخاز دكةم ليذانَين ثةيوةنديدار د ساغَيت وَيدا وردبـني بـن، ضـونكى جـومكَى سـةرةكى يـَى دسـةندوودَيت        

تنـَى جـةخت ل    ظَيرَى دا بؤ خةَلكَى مة دهَيتة دياري كرن، خاَلا دوويَيدا ذ بِرطا ئَيكَى وشا ضـِرى دانيشـتوان  
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سةر نةهَيتة كرن، ثشـتطرييا نـةجات خـانَى و دكتـؤر فرسـتى دكـةم بـو هنـدَى، هةروةسـا ثشـتطرييا دكتـؤرة            
شرين دكةم ل سةر البرنا وشا ثاَلثشتى كردن و ل ظَيرَى رَيذة بهَيتة دانـان وةكـى مامؤسـتا بـةهجادى ئامـاذة      

دوَلار، هةروةسا سةبارةت خاَلـا ضـارَى حـةتا وشـا      %( كَيمرت نةبي] سةبارةت ثرتو2ثَيكرى كو دوو ذ سةدَى )
)ثَيويستة( بهَيتة ذَيك فةصَل كـرن و دويظـدا وةختـَى دبَيـذي] دـةرةبوو كردنـةوةى خـاوةنى ئـةو زةويانـة          
ببيتة خا  ثَينجَى و ل دويظدا رَيجبةندى بؤ خاَلا بهَيتة كرن، ضونكى دةرةبوو كرنا خاوةنَيـت ئـةظان زةويـا    

مامةكا باشرت ثَى بهَيتة دان، ضونكى ئةو زةرةرمةنـدَين ئَيكـَى نـة بـؤ ظـى بـوارى و دـةرةبوو        ثَيدظى ية ئيهتي
كرنا وانا ثَيدظية تايبةبةنديا خؤ هةبي]، هةروةسا من دظَي] سةرجنا ئةندام ثةرلـةمانَين بـةرَيج راكَيشـم    

ى دزانـني و دانثَيدانـة  ثـَى    بؤ ظَى ضةندَى كو طةلة  بةرَيجان بةحسَى توَيذَين كؤمةَلطـةهَى كـر، ئـةم هـةم    
هةي اليَى حكومةتَيظة ذاليَى خةَلكيظة، كو ذَيرخانا ئابوورى يا الوازة دبي] نة ذ تـةرخانكرنا ثـارة يـا الواز    
بووى دبيت د ئةدا كرنَى دا، تةوزيع كرنَى دا الوازيية  هةبووية، ذبةر هندَى ضارةسةركرنا ظَى دبي] دظَى 

ضــونكى دســةندوودَى دا هــةر تةرخانكرنــة  يــا هــةى، ذبــةر هنــدَى طرَيــدانا    ســةندوودَى دا نةهَيتــة كــرن،
ئامادةكرنا بودجا طشتى يا ساَلانةيا هةرَيمَى دطةل ئةظَى دةسـتَى ثَيـدظى يـة تةنسـيهةكا بـاو دناظبـةرا ظـان        
هةر دوو دامةزراوا هـةبي] دا كـو ضارةسـةرييةكا طشـتطري ذى هـةبيت ذبـةر هنـدَى ذى ئـةز داخـاز دكـةم ذ           

يذانَين ثةيوةنديدار ئةظان توَيذَين ظان بةرَيجان بةحس كرى، ضونكى هةمى ثَيدظينة و طرنطيةكا مةزنة و ل
ــو         ــةبي]، ك ــتطري ه ــةيةكا طش ــان وش ــتةيةكَى ي ــان رس ــَى ي ــان رَيجةك ــر ي ــرتاتيجى ل ذَي ــةكَى س ــة ثرؤذةي دبيت

هةبيت، باشـرت تـةن يج كـرن     ذهةميانظة بطري] و بؤ داهاتى باشرت تةرخانكرن هةبي]، باشرت تةوزيع كرن
 هةبيت و سوثاس. 

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 زؤر سوثاس، مامؤستا عمر كؤضةر، فةرموو.

 بةِرَيج عمر صاحل عمر)كؤضةر(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةنةسـى طـوتى    ئةندام ثةرلةمانا تةدسري نةكر، مةوزوع ئةز نجامن ئـةو سـةندوودة فيعلـةن وةكـى مامؤسـتا     
بودجةية يان ذى ئةظة بؤ سةندوودةكَى ية كَيشا ظى وةَلاتى نة مةوزوعَى مـة داهاتـة، داهـات دةناعـةتا مـن      
ضةند ساَلَين بورى طةلة  داهات يَيت هةين بةس ضةوا خراب سةرف كرنا ظى داهاتى كَيشـا ظـى وةَلـاتي يـة     

لة ، هةر ئَيك ذمة بَيذيت بؤ ظَى تـةخَى بـؤ ظـَى    ئةندام ثةرلةمان دشَين موزاييدا سةر ئَيك و دوو بكةن طة
تةخَى، مة دوهـى ثَيشـنيار كـر بـؤ خَيجانـَى، خَيـجان ثَيشـمةرطا دطريـت، شـةهيدان دطريـت، طـةجنا دطريـت،             
تشتة  بَيتة تةرخان كرن دظَى دانونَى دا عةرز كر دكتـؤر شـَيركؤى وة م دا طـوتى د مـاددَى يـازدَى دا ئـةم       

ئةطةر جهَى وَى دظَى ماددَى دا بَيتة كردن ض ئةظة دكتؤرة شرين طوتى بؤ ئـةو جهـَى   دشَين جهَى وَى بكةين 
طاز َو دةردكةظي] نسيبة  بَيتة دانان ض بؤ خَيجانَى و ئةو ذى ب مةرجةكى ئةوَين ثلة بةرز تَيـدا نـةبن و   

نةياسـايى ئـةو    تشتةكَى دى ذى ئةز دَى بَيذم يَى نةخؤو بةس بن ديـوار و ئـةظَيت مووضـَيت خانةنشـينَين    
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ذى بَينة بار كرن، ئةظ ثةرلةمانتارة هةمى ظـَى جـةخت دكـةن كـو طةنـدةَلى دظـى واريـدا موسـيبةتة ئةطـةر          
ئةظة بَيتة ضارةسـةر كـرن ئـةظ داهاتـة ئـةظ سـةندوودة دَى تَيـرا هـةميا كـةت بـةس وةختـَى ئةظـة نةهَيتـة              

ج سـةرؤكى ثةرلـةمان، يـا بـؤ مـة هـاتى مـة        ضارةسةر كرن حةتا نووكة وةَلاما ديوانا ضـاظدَيرى دارايـى بـةريَ   
داخازا تةفاصيال ناظا يَى ذَي كرى يَى طوتى ئةظة دَى كَيشَى دروست كةتن و ئةم نةشـَين ناظـا بهَينَيـرين، دَى    
ضةوا ضارةسةر كةى ئةطةر تو نةزانى؟، و راثؤرتا ثَيشى وَى دانثَيدان يا كرى كو يَيت نةياسـايى يـَين هـةين    

باشة ئةظة موحتاجى جةخت كرنـَى يـة زةغتـى يـة  ل سـةر ديوانـا ضـاظدَيرى، مـادةم          و ل هةمى ئاستا، دَى
نةياسايينة البدةت، وةختَى خراب دهَيتةى سةرف كرن مـاَلَى ظـَى سـةندوودَى هنـدى تـو ظَيـرَى عـةرز كـةى         

سـت  بَيذيت بؤ فالن تةخى، بؤ فالن تةخى، ئاخر ئةظة ضةند ساَلة ئةظ داهاتة هةمى يـَى دهـَي] بـةس درو   
ناهَيتة سةرف كرن، ذبةر هندَى ئةز ظان هةر دوو ثَيشنيار دكةم ئَيك، تشتة  بؤ خَيجانَى بَيتة دانان بَيذين 
ضار وةرةدة، ثَينج وةرةدـة بـؤ هـةر خَيجانـةكَى دبـن ثلـة بـةرزدا و يـا ديـرت ئـةو جهـَى طـاز َو دةردكـةظي]              

 بؤ دكةم، سوثاس. نيسبة  دوو دوَلار، ئةو ئاخ تنَيت هاتينة طوتن ثشتطرييَى 
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس، كا  ساالر، فةرموو.
 بةِرَيج ساالر حممود مراد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثشتطريي هةموو ئةو بؤضوونانة دةكةم كة خجمةت بة ناوةِرؤكي ئةم ماددةية دةكات، تـةنها سـةرجنَيكم   

ماددةكة هةية، وةزارةت سة حيةتي دراوةتـَي بـؤ دـةرةبوو كردنـةوةي خـاوةني ئـةو       لةسةر خاَلي ضوارةمي 
زةوييانةي كة بؤ ثرؤسةكاني نةوت و طاز تةرخان دةكرَيت، بةديدي من ئةمة دةبَيت ديهةتي باشـرتي تَيـدا   
ــتةي        ــة دةسـ ــةوة، بـ ــة ئةجنومةنـ ــرتَيتةوة بـ ــة ببةسـ ــدارةوة، ئةمـ ــةكاني ثةيوةنديـ ــةن ليذنـ ــت، لةاليـ بكرَيـ

 2007(ي سـاَلي  22وودةكةوة، كة ئةو سة حيةتةي هةبَيت، نة  وةزارةت، بة طةِرانـةوةمشان بـؤ ياسـاي )   سند
ثــَيم وايــة ئــةم بابةتــة لةوَيــدا موعالةجــة كــراوة، ضــونكة ئــةوة ثرؤســةيةكي طشــتطرية، حكومــةتي هــةرَيم   

نةكرَيتـةوة بـؤ تةسـةِرويف    دةتوانَيت ئةم بابةتانة تةسوية بكات، نـة  بةتـةنها وةزارةت، لةبـةر ئـةوة دةرطـا      
وةزارةتَيك بةتةنها، بـؤ خـةرج كـردن لـةو سـندوودة، كـة ثـَيم وايـة ئةمـة دةرطـا دةكاتـةوة، بـةجؤرَيكي تـر              

 ضارةسةر بكرَيت، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس، بةِرَيج مامؤستا عبدالرمحن، فةرموو.
 رضا:بةِرَيج عبدالرمحن علي 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثَيش ئةوةي دسةكامن بكةم، ثَيشنيارَيكم هةية بؤ دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان، ئةويش ئةوةيـة ئـةم   

( دانيشـتنة بـةردةوامني لةسـةري، بؤيـة تكـا دةكـةم ئةطـةر دانيشـتنةكة زؤريـش          5تـا   4ياساية ثَيم وابَيـت ) 
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شـنيارةكامن ئةوةيـة، بـةبِرواي مـن كـاتي ئـةوة هـاتووة كؤمـة ني          ايةنَيت با ئةمِرؤ كؤتايي ثـَي بَيـنني، ثيَ  
خةَلكي كوردستان، ِراستةوخؤ سوودمةند بنب لة داهاتي نةوت، ياخود ساماني سـةرزةويي و ذَيـر زةوي ئـةم    
و تة، يان بةواتايـةكي تـر ئـيرت كـاتي ئـةوة هـاتووة نـةوت لـة زةمحةتـةوة بكـةين بـة ِرةمحـةت، ئـيرت بـةض               

رَيت ئةوة ئةركي سةرشاني ئَيمةية ئةو كارة بكةين، خاَلَيكي تر كة من تَيبينيم هةية لةسةري ِرَيطاية  دةك
وشةي )ضِري دانيشتوانة( بةبِرواي من ئةو وشةية هةر البربَيت، يان ئةوةية وشةي )رِراطـوَيجان و وَيرانكـاري   

دةبَيـت يـان و تَيـك دةبَيـت كـة       ناوضةكانيشي( بؤ زياد بكرَيـت، ضونكة ئةم ضِري دانيشتوانة بؤ هـةرَيمَيك 
هي  وَيرانكاري و ئةن ال و كيمياباراني تَيدا ِرووي نـةدابَيت، نـة  لةهـةرَيمَيك كـة نيـوةي هةرَيمةكـة بـةر        
شا وي ِراطواس] و ئةن ال و كيمياباران كةوتووة، بؤية داوا دةكةم يان وشةكة البربَيت يان ئةوةشي بؤ زيـاد  

اتي ثةسةند كردني بودجةو زؤرجار لة ثَيداني هةرَيمةكانيشدا هاتوون ضـِري  بكرَيت، ئةمة بةداخةوة لةك
ــوةر دانــاوة بــؤ ئاوةدانكردنــةوةي شــارو شارؤضــكةكان كــة ئةمــة بــؤ خــؤي هةَلةيــةكي      دانيشــتوانيان بــة ثَي
ــكةكاني هــةرَيمي          ــارو شارؤض ــة ئاوةدانكردنــةوةي ش ــةدي ل ــةرطيج دادثــةروةري نايةت ــونكة ه ــة، ض طةورةي

سَيكتةرَيكي تر كة هاوِرَييامن زؤر باسيان لَيـوة كـرد، بةتايبـةتي ليذنـةي كشـتوكاَل كـة ئـةويش         كوردستاندا،
% ثشـتيواني  100سَيكتةري كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئـاوة، بـا مـن بـة تةفصـيل دسـةكاني ئـةوان نةكـةم، لـة          

ةدة ئةو ِراسـتية بـجانني   دسةكان و ِراي ئةوان دةكةم، كة باسي بووذانةوةي كةرتي كشتوكاَليان كرد، ئَيمة ح
كة سَيكتةري كشتوكاَل وسةرضاوةكاني ئاو لةهةرَيمي كوردستان، يةكَيكة لةو سَيكتةرانةي كة بةداخةوة زؤر 
لـــة ثووكانةوةدايـــة، ئـــةركي هةموواليةكمانـــة كـــة تـــةكانَيكي ثـــَي بـــدةين و لـــة ثووكانـــةوة بيثـــارَيجين و  

َيمة بةالمانةوة طرنطة، ثايةيـةكي طرنطيشـن بـؤ دروسـت     بيطةشَينينةوة، ضونكة ئاسايشي خؤرا  و ئاو كة ئ
بووني دةوَلةتي كوردي، بةسَيكتةري ئاو و كشتوكاَلةوة بةندة، بؤية بِرَيكي باو لـةثارةي ئـةم سـندوودة بـؤ     
ئـةو دوو ســَيكتةرة تــةرخان بكرَيــت، وة ثشــتطريي دســةكاني كـا  علــي حةمــة صــاحل دةكــةم، هــةروةها ئــةو   

ــة وة    ــي ك ــةو      هاوِرَييانةش ــةم، ئ ــةخانيش دةك ــةكاني طةش ــة دس ــتيواني ل ــةروةها ثش ــرد، ه ــةيان ك ــةو دس ئ
هاوِرَييانــةي تــريش كــة طرنطــة بةهةموومانــةوة، هــةموو دةنــي و ِرةنطــةكان، كــار بكــةين بــؤ ئــةوةي ئــةم     

 سندوودة بةكار بهَينني بؤ دابني كردني دادي كؤمة يةتي لةهةرَيمي كوردستان، سوثاس.
 ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:يوسحم حممد ص بةِرَيج د.

 سوثاس، شكرية خان، فةرموو.
 مصطفى:بةِرَيج شكرية امساعيل 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثَيم واية كاتي ئةوة هاتووة هةر هاوو تيةكي هـةرَيمي كوردسـتان، ثَيويسـتة بةشـَيوةيةكي ِراسـتةوخؤو      

شـنيار دةكـةم، وابـجامن ثـَيش منـيش باسـي       ناِراستةوخؤ سوودمةند بَيت لةداهاتةكاني نةوت و طاز، بؤيـة ثيَ 
كرا، كة هةر خَيجانَيك بةثَيي ذمارةي ئةندامةكاني بِرَيك ثارةي بؤ تةرخان بكرَيـت كة ئةوة لـة زؤرَيـك لـة    
و تاني دونيا بةتايبةتي لة كةنداو ثيادة دةكرَيت، هيوادارم لةهةرَيمي كوردستانيش بكرَيت، هـةروةها ثـَيم   



 284 

ةو دةكةم، بةشَيك لة ثارةي ئةم سندوودة ثاشةكةوت بكرَيت، وابجامن هي  ئةندامَيك باشةو ثَيشنياري ئةو
باسي ئةوةي  نةكرد، بةِراسيت من زؤرم ال طرنطة، ئةوةي كة بةسةرمان هات لةم ماوةيـةدا، ثَيويسـتة هـةوَل    

تريش بةمنوونة  بدةين دووبارة نةبَيتةوة، ئةطةر بةشَيك لةثارةي ئةم سندوودة ثاشةكةوت بكةين، خاَلَيكي
(مليؤن بـةرميل دةفرؤشـَيت، ئينجـا دـةرزاريش     10و تي سعودية دةهَينمةوة لةطةَل ئةوةي ِرؤذانة زياتر لة )

دةبَيتةوة، لةبةر ئةوة بةشَيكي زؤر زؤر ثارةي تةرخان كردووة بؤ ثرؤذةي سرتاتيذي و ذَيرخـاني ئـابووري،   
رخان بكرَيت بؤ ذَيرخـاني ئـابووري بةتايبـةتي لـةبواري     بؤية هيوادارم ئَيمةو لةم سندوودة بِرَيك ثارة تة

كشتوكاَل و ثيشةسازي و ذَيرخاني ثةروةردة، هةروةها ثاَلثشيت تةواوي ئةو ِرةئيانة دةكةم كـة داوايـان كـرد    
بؤ بيمةي كؤمة تي كة ثرؤذةكـةي خوَيندنـةوةي بـؤ كـراوةو ديراسـةت كـراوةو ِراثـؤرتي بـؤ ئامـادة كـراوة،           

ةرفةتة كةثارةي بؤ تةرخان بكرَيت، ضونكة هةر ثرؤذةكـة دةنطـي ثـَي درا، يةكسـةر برـَيتة      ئةمة باشرتين د
بواري جَيبةجَي كردن، بةم شَيوازة ضني و توَيذَيكي زؤر كة خةريكة ِرديان لةهةرَيمي كوردسـتان دةبَيتـةوة   

اَل جــةخت لــةوة بــةهؤي خراثــي بــاري ئابووريــان ئــةم ئينتيمايــةي كوردســتانييان بــؤ بطةِرَينينــةوة، دواخــ 
% كـة مـن لـة    12% يـان لـة   10دةكةمةوة كةرتي كشتوكاَل زؤر طرنطة، ئةطةر بؤ منوونة ئَيمة لةم دؤناغةدا لـة  

% م ثَي باشة تةرخان بكرَيت بؤ بواري كشتوكاَل و ذَيرخاني كشتوكاَل، ئـةوة بـة تةئكيـد لـة داهاتوويـةكي      12
 دجةي هةرَيم، سوثاس.نجيك دوو ئةوةندة بةشدار دةبَيت، لة طةشةكردني بو

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 زؤر سوثاس، بةِرَيج مامؤستا هةورامان، فةرموو.

 بةِرَيج هةورامان حةمة شريحم)طةضَينةيي(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

َيم، خـواي طـةورة   وةَلآل ديارة دسةكامنان كةوتة دواييةوة، زؤربةي دسةكامن كرا، ئـةوةي بـةطرنطي دةزامن بلَـ   
( سوثاسي خواي طةورة دةكةم، ئةوةي كة ئَيمة لة ِرابـردوودا بامسـان ئـةكرد، لـة     اآل  حصحص احلقئةَلَيت )

خؤثيشاندانةكاندا بامسان دةكرد كة دةمان وت با داهاتي نةوت بؤ خةَلك بَيت، ئـةمِرؤ سـوثاس بـؤ خـوا لـة      
ةوةي كـة ئـةمِرؤ بـاس كـراو بيسـتمان، داوا كـرا ئـةو        ناو ثةرلةماني كوردستان كؤكني لةسةري، لةِراستيدا ئـ 

ثَيشمةرطةي كة طياني خؤي فيدا دةكات بؤ ئةم خاكة، بة م خؤي لةسةر خاكةكة كرَيرـية، ئـةو تادانةيـةي    
( ساَلة زادةي ضاوي دَيت بؤ داهاتي 27كة هةموو كةسوكاري خؤي لةدةستدا لة كيمياباران و ئةن الدا، ئةوة )

و هةموو خةَلكة بةطشيت، بَي سةرثةرشـتان ئـةوةي كـة باسـكرا، ئافرةتـان، دوتابيـان، بـَي        ئةم كوردستانة، ئة
كاران، كاسبكاران، هةمووي ئةطةر ئَيستا داوا بكرَيت بةشَيكيان بـؤ دابـني بكرَيـت، بـةزماني حـاَل كةواتـة تـا        

 ثاسي خواي دةوَيت، سوثاس.ئَيستا هيريان بؤ نةكراوة، ئَيستا داوا دةكةين، بة م ئَيستا ثَي ِراطةيشتبني سو
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس، خاتوو زول ا، فةرموو.
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 بةِرَيج زول ا حممود عبداهلل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتطريي دسـةكاني كـا  علـي و دكتـؤر شـَيركؤ دةكـةم، وة ثَيشـنياز دةكـةم بةشـَيك لـة ثـارةي سـندوودةكة             
َيت بؤ كةرتي تةندروسيت، بؤ ئةو نةخؤشيانةي كة بةهؤي كاريطةرييةكاني ثرؤسـةكاني نـةوت   تةرخان بكر

و طــازةوة دروســت دةبــن، بــةهؤي ثــيس بــووني ذينطــة، بةمنوونــة لةشارؤضــكةي بازيــان كــة شارؤضــكةيةكي  
وةي دوو برووكة بةهؤي كاريطةري نةوتةوة، لةو ماوةي كة ئةم كؤمثانياو برية نةوتانة هةَلكةنـدراون، لـةما  

(كةمسان تووشي نةخؤشيةكاني ِرةبؤو شَيرثةجنة بوون، كة بـةثَيي ئامـاري نةخؤشـخانةي    167ساَلدا نجيكةي)
هيوا دةيطَيِرنةوة بؤ كاريطةرييةكاني ثيس بـووني ذينطـة بـةهؤي ثرؤسـةكاني نةوتـةوة، هـةروةها تـةرخان        

دستان كة ئةمةو بة عةمةلي ِرَيك %ي داهاتي سندووق بؤ بيمةي كؤمة يةتي خةَلكي كور12كردني كؤي لة 
 رَيت، وةكو سيمبولي ِراثةِرين و هَينانةدي ئازادي لة كوردستاندا ثَيشنياز دةكةم كة بةشَيك لة ثارةي ئةم 
سندوودة بؤ دةظةري ِراثةِرين و ثةرةثَيداني ئةو دةظةرة تةرخان بكرَيت، ضـونكة الي هـةموومان ئاشـكراية    

ي هَينانةدي ئةم بارةية كة ئَيمة ئَيستا خاوةني هةرَيمَيكني كة ئازادين و لـةم  كة دةظةري ِراثةِرين سةرضاوة
هةرَيمة ئازادةدا ئَيمة ط توطؤ لةسةر بةرهةمـةكان و داهاتـةكاني بةرهةمـة خؤماَليـةكاني خؤمـان دةكـةين،       

وةي دةظـةري  لةبةر ئةوة داوا دةكةم كة هةموو ئةندامان ثشتطرييم بكةن بؤ داناني بِرَيـك ثـارة بـؤ بووذانـة    
 ِراثةِرين، وةكو ثاداشتَيك بؤ ئةوةي كة باسم كرد، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 زؤر سوثاس، من دَلنيام كة كا  بَيستون باسي دةظةري طةرميان  دةكات، فةرموو.

 بةِرَيج بَيستون فائق حممد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

  ايوب، كا  علي محة صاحل و دكتؤر شَيركؤ، مامؤستا هةورامان دةكةم، بَيطومـان  من ثشتطريي دسةكاني كا
طةرميان ناوضةيةكي بةرفراواني ذمارة زؤري خاوةن دورباني و ناوضـةيةكي طرنطـي ئـابووري وجوطرافييـة     

بَيـت بـؤ   بؤ ئَيمة، بَيطومان ثشتطريي ئةو رٍِِةئية دةكةم كة ثـارة بـؤ ناوضـةكان تـةرخان بكرَيـت، بَيطومـان دة      
( ئـةم دةزطايـة   A.T.Iطةرميانيش تـةرخان بكرَيـت، لـة بِرطـةي ضـوارةم ئـةم دةزطايـةي كـة هـاتووة هـي )           

ئةتوانَيت مامةَلة لةطةَل هةرَيم بكات، ضونكة ئةوةي مـن مـةعلومامت هـةبَيت ئـةم دةزطايـة مامةَلـة لةطـةَل        
يـان باشـرت وا نييـة بِرطةيـةكي بـؤ زيـاد        دةوَلةتدا بكات، ضؤن دةتواندرَيت ئَيمةو مامةَلةي لةطةَل بكةين؟،

بكرَيت، مةسةلةن كؤمثانياكانيش بكةونة ذَير ِرةدابة، يان لة ضوارضـَيوةي ِرَينماييـةكاني ئـةم دةزطايـة كـار      
بكةن، واتة شةريكاتةكان ئةوانةي كة نةوت دةردةهَينن، ئةوانيش بـة ثَيـي ِرَينماييـةكاني ئـةم دةزطايـة كـار       

 بكةن، زؤر سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: َيج د.بةِر

 سوثاس، كا  طؤران ئازاد، فةرموو.



 286 

 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وةَلآل دسةكاني من هةموو هاوِرَييـان كرديـان، تـةنها دةمـةوَيت ئـةوة بَلـَيم ثشـتيواني مةسـةلةي ثـرتؤ دؤالر          
اري كؤيـة هـةموو ئـةو دسـانةي كـة ئـاواز خـان كـردي لةسـةر كؤيـةو           دةكةم، لةوةي نـا كـة بةتـةنها بَلـَيم شـ     

تةدتةق، زؤر زياتر حةديانة، زؤريش مةغدوورن، بؤيـة ثـَيم وايـة زؤربـةي ناوضـةكاني تـري كوردسـتانيش        
مةغدوورن و بةم شَيوةن، بة م ئةم مةسةلةية لة ياساي ميجانيةي عَيرادي سا نة ِرَيـك خـراوة، كـةوا هـةر     

جي نةوتة، ثارةي ثَي دةدرَيت و ئةو ثارةيـةو لةنةتيجـة لـة فرؤشـتين نةوتـةوة ئـةم ثـارة        ناوضةية  مونت
دةضَيتة ئةم سندوودة، بؤية ئَيمة ئةطةر لَيرةو تةنجميي نةكةين سا نة لة ناو ياساي ميجانيةدا، ئَيمـة بـة   

ي دةدرَيــت بــةو ماددةيــة  ِرَيكمــان دةخســت، كــةوا ثــارةي ثــرتؤ دؤالر هــةركاتَيك حكومــةتي عَيرادــي نــارد  
ناوضانةي كة مونتجي نةوتن و زةرةرمةندن لة ثرؤسةي دةرهَيناني نةوت، مادام ئةمة ياسـايةكي خاصـرتة،   
دــانوني ميجانيــة، دــانونَيكي عــام تــرة، ئــةم عةمةليــةي نةوتــة كــة ثارةكــةي دةضــَيتة نــاو ئــةو ســندوودة،    

ر ئةوة بكرَيت تةخصيصاتي ثارةي ثرتؤ ثةيوةندي بة عةمةلياتي نةوتيةوة هةية، بؤية ثَيويستة دسة لةسة
دؤالريــش لــةناو ميجانيــةدا ثاَلثشــيت بكرَيــت بــؤ ئــةو ناوضــانةي كــة ئينتــاجي نــةوت دةكــةن، وة لــة ياســاي  

 ميجانيةو هاتووة، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس، مامؤستا مةِروان دسةت هةية، فةرموو.
 اعيل حسني)مةِروان طة َلي(:بةِرَيج حسني امس

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةناوي خواي ميهرةبان،

ديارة ئةو سندوودة من دسةم لةسةر نةدةكرد، بةس كة تةماشا دةكةم، هةر اليـةنَيك بـؤ شـوَينةكةي خـؤي     
ةتي دةتوامن داوا دةكات، منيش بةبريي هةموو اليةكي دةهَينمةوة كة باَلةكايةتي النةي شؤِرو بووة، باَلةكاي

بَلَيم كة شوَينَيكة زؤر زةرةري ثَي طةيشتووة، ئةطةر ئةو سندوودة هيري تَيدا ماوة، هيوادارم بؤ باَلةكايةتي 
 دابنَين، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 وو...سوثاس، ليذنة ثةيوةنديدارةكان ِرةئيتان ضيية، لةسةر دسةي ئةندامان، كا  دَلشاد فةرم

 : بةرَيج دَلشاد شعبان
   .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

ئةطةر ئَيمة ئةو هةموو رَيذانةى كة باس كراون ئةوة سَيكتةرة جيا جياكان كـؤ بكةينـةوة، رةنطـة لـة سـةدا      
%( جا ئـةوةى كـة هيوامـان بـةو سـةندوودةوة هةيـة       200%( تَيثةِر دةبَى ئةبَيتة دوو سةد لة سةد )100سةد )

َيمةو وةكو وةَلاتانى ترى رةيعى وةكو عَيراق هةموو ثشـتمان بـة داهـاتى نةوتـةوة نةبةسـتني،      ئةوةية كة ئ
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بةَلكو ئةم سندوودة ببيتة مايـةى ئـةوةى بتـوانني بووذانـةوة لـة سـَيكتةرةكانى تـرى هـةرَيمى كوردسـتاندا          
ش هي  كةس باسى بكةين بؤ ئةوةى زيادتر سوود لة داهاتى نةوت وةربطرين حةتا هةندَيك خاَلى ثَينجةمي

لَي نةكرد،  ثاَلثشتى كردنى سةندوودى ذينطةى دامةزراو بة ثَيى ياسـاى نـةوت و طـاز مـن لـة طـةَل ئـةوةدام        
ئةوةو البربَيت، ضونكة لة ياساى نةوت و طازدا هاتووة لة فةدةرةى طرَيبةستةكان بةشى دةيةم ماددةى سى 

ــَى ثابةنــد بــوون بــة 37و حــةفت ) دانــى ئــةو بــِرة ثارانــةى لــة ســةرى رَيكــةوتن بــؤ    ( يةكــةم خــاَلى دة، دةَل
سةندوودى ذينطة بؤ ئةوةى حكومةتى هةرَيم بؤ ثاَلثشتى كردنى ذينطةى هةرَيم بة كارى بهَينَيت، يـةعنى  
لة ناو طرَيبةستةكاندا كؤمثانياكان مولجةم كراون كة ثشكَيك بؤ ذينطة دابني بكةن، جا هي  ثَيويسـت بـةوة   

ســندوودة بــِرة ثارةيــة  بــؤ ســندوودي ذينطــةو تــةرخان بكرَيــت، توَيذينةوةيــةكي  ناكــات لــة داهــاتي ئــةم 
ــةرَيمي         ــةي ه ــة م بودج ــت، ب ــماريش نابَي ــةبَيت، ئيستيس ــتيهال  ن ــةر ئيس ــت، ئةط ــة دةَلَي ــادى هةي ئيهتيس

%ي بؤ ئيستيهال  دةِروات، هي  ثَيويست ناكـات بـَيني لَيـرةدا، ئـةو ثارةيـة لـةداهاتي نـةوت        80كوردستان لة 
َينني لة سَيكتةرة جياجياكان جارَيكي تر بة ئيستيهالكي بكةينةوة، دةبَيت ئَيمة بـري لـةوة بكةينـةوة ئـةو     ب

ســندوودة ببَيتــة ســندوودَيكي ســيادي، وةكــو هةنــدَيك و تــي كةنــداو، وةكــو نةرويــذ، ئَيســتا داهــاتي ئــةو     
ســندوودَيكي ســياديية لــة (مليــار يؤرؤيــة، لــة ســندوودي داهاتــةكاني نــةوت كــة  980ســندوودة لــة نةرويــذ )

(مليار دؤالرة، يةعين سةرةِراي ئةوةي كة ئَيستا تووشـي دـةيراني دارايـي بـووة،     180سعودية، ئَيستا ديمةتي )
بة م هَيشتا دةسيت بؤ ئةو سندوودة نةبردووة، دةبَيت ئَيمة بري لةوة بكةينةوة ضؤن ثارةي ئـةم سـندوودة   

ةين؟ ئينجا بري لة سَيكتةرةكاني تر بكةينةوة، لةطةَل رِرَيـجم بـؤ   ئيستيسمار بكةين؟ ضؤن داهاتةكةي زياد بك
بريوِراي ئةندامة بةِرَيجةكان، بة م ئةو هةموو شتانةي كة بـاس كـراون، دةتوانـدرَيت لـة بودجـةي هـةرَيمي       
ــجت،        ــؤر ع ــاحل و دكت ــة ص ــي حةم ــا  عل ــَيركؤ و ك ــؤر ش ــن و دكت ــة م ــت، بــة م ئَيم ــَيطري بكرَي ــتان ج كوردس

مان كردووة، دةتوانني لَيرة ئيجافةيـة  بكـةين، بـؤ دةسـتةبةري كؤمة يـةتي ِرَيذةيـة  تـةرخان        مشوةرةتَيك
 بكةين زياتر من خؤم لةطةَل ئةوةدا نيم، كة هي  شتَيكي تر ئيجافة بكرَيت، سوثاس.

  بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  ئومَيد نودتةي نيجامي هةية؟ فةرموو.
 َيج ئومَيد حةمة علي:بةِر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 من دسةيةكم لةبري ضوو، ئةمةوَيت دسةكةم بكةم، ...

  بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ببورة تؤ دسةكاني خؤت كرد، باشة فةرموو.
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 بةِرَيج ئومَيد حةمة علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ها يــة  دَيــِرة، ئــةو ناوضــانةي لــة دادطــاي بــا ي تاوانــةكاني عَيــراق كــة بــة    ببــورة، جــةنابي ســةرؤ ، تــةن 
جينؤسايد ناسراون، ثَيم خؤشة باسي دةزاي )سـةيد صـادق( بكـةم، يـة  لـةو ناوضـانةية كـة بـةبِرواي مـن          

 ئةطةر شتَيك بكرَيت بؤ ئةوانيش بكرَيت، سوثاس.
  بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةِرَيج دكتؤر شَيركؤ جودت، فةرموو.سوثاس، ب
 :مصطفىبةِرَيج د. شَيركؤ جودت 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
تةوزيَيك هةية، زؤر طرنطة لةم ماددةيةدا لة )ابواب الصـرف( هـةموومان المـان ِروون بَيـت، بـةِرَيجان ئـةم       

اهاتـة دواتـر لـة مونادةشـةي     (ية تايبةتة بة دياري كردنـي ئـةو بوارانـةي كـة ئـةم د     12ماددةية كة ماددةي )
بودجة ِرةضاو بكرَيت، بؤية ناو دةبرَين، بؤ نةوةكاني داهاتوو بـؤ ذينطـة، بـؤ تـةعويجي ئـةو شـوَينانةي كـة        
ــةوتى و          ــاالكيية ن ــةليهاتي ض ــة موتةع ــةوةي ئةمان ــةر ئ ــةكرَين، لةب ــة ئ ــة تةمسي ــتووة، بؤي ــاني ثَيطةيش زي

، ئَيمــة مةســةلةي كةرتــةكان و ثَيويســيت و ثةرؤشــي  طازييــةكانن، بؤيــة تةئيــدةن بــؤ دســةكةي كــا  دَلشــاد 
بـؤ سـاَلةكاني    2015كةرتةكان، هةتا ناوضة جياجياكانيش هةمووي ئةبَيت لة ثرؤذة ياساي بودجةدا بؤ ساَلي 

ــم      ــدا حةس ــةوياتي ئــابووري لةوَي ــابووري و ئةول ــةفةي ئ ــةي فةلس ــةوة، مونادةش داهــاتووو يــةكاليي بكرَين
ــنياري  ــت، بؤيــة بــة ثَيش ــةي     بكرَي ــة بيم ــاد بكــةين، ك ــتةبةري كؤمة يــةتي زي بةنــدة ئَيمــة مةســةلةي دةس

كؤمة يةتي ناو دةنَين، يان دةستةبةري كؤمة يةتي وةكـو بابَيـك لـة بابـةكاني سـةرف، كـة لـة مونادةشـةي         
بودجةدا نةتوانني لَيي دةربرني، يةعين ئةم ناونانانة بـؤ ئةوةيـة لـة مونادةشـةي بودجـةي سـا نةدا ئَيمـة        

جةم بني بةوةي كة دسةية  بكةين لةسةر نةوةكاني داهاتوو، دسةية  بكـةن لـة سـةر ذينطـة، دسـةية       مول
بكةين لة سةر بيمةى كؤمةَلايةتى لة طةَل ئةوةدام كة ماددةى ية  بِرطةى دوو البربَيت بؤ؟ لة بـةر ئـةوةى   

وردبينـى بـؤ بكرَيـت لـة      كة ئَيمـة دوَينـَى دةنطـدامنان كـرد لـة سـةر مةسـةلةى كول ـة و تَيرـوون كـة ئـةبىَ           
دةسـتةوة دواتـر ئيهــرار بكرَيـت و دةر بكرَيــت لـة داهــاتى طشـتى، بؤيـة جــةدواى بِرطـةى دوو لــة بَلـَيني لــة         
ماددةى دوانجدة بِرطةى يةكةم فةدةرةى دوو جةدواى نـامَينَى، بؤيـة البربَيـت باشـرتة، لـة فةدـةرةى ضـواردا        

ةسةلةى سةندوودى ذينطةدا ئـةوة لـة بـةر ئـةوةى كـة لَيـرةدا       وةزارةت البربَيت دةستة  رَيتة جَيطةى، لة م
دةبَى دةستة رةزامةند بـَى نـة  سـةندوودى ذينطـة كـة لـة وةزارةتدايـة، مةسـةلةى ثـرتؤ دؤالر بـة راى مـن            
زةرورة لَيرةدا زياد بكرَيت كة بة ثَيى دةزا ئةبَى، ثرتؤ دؤالر بة ثَيى دةزا ئةبَى، ئاخر ثَيشنيارم ئةوةية كـة  

ى شةشةم زياد بكرَي كة ثةيوةندى بةوة هةية كة كؤى داهاتى نـةوت و طـاز كـة ثـَيش دةركردنـى ئـةم       بِرطة
ياساية بةدى هاتوون ئـةم ياسـايةى لـة سـةر ثـةيِرةو بكـرَى بـؤ ئـةوةى كـة ئَيمـة ئةسـةرى رةجعـى دروسـت              

 بكةين، و زؤر سوثاس. 
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  بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 َيج دكتؤر عجت صابر فةرموو. زؤر سوثاس، بةر
 : بةرَيج د. عجت صابر

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ــةمانتارة        ــةى زؤرى ثةرل ــةزةى زؤرين ــةر موالح ــة س ــى ل ــتيدا تَيبين ــة راس ــةمان، ل ــدامانى ثةرل ــةرَيجان ئةن ب
 بةرَيجةكان لة الى خؤمان تةسجيل كردووة وةكو ليذنةى دارايـى، ضـةند ذمـارةى سـةندوودةكان زؤر بـن لـة      

هةرَيمى كوردستان ئةوةندة ئابوورى كوردستان و كةرتةكانى ئابوورى ثارَيجراو ئةبَى، هـي  ترمسـان نـةبَيت    
لة دروست كردنى سةندووق لة سةر ئاسـتى هـةموو وةزارةتَيـك، هـةموو كـةرتَيك، هـةموو موئةسةسـةية ،        

سـةندوودى كـةس و كـارى     بؤية بةرَيجان داواى سةندوودى كشـتؤكاَل، سـةندوودى دةسـتةبةرى كؤمةَلايـةتى،    
ــؤ ضــةند            ــك ب ــو وةَلامَي ــت و وةك ــةرج بكرَي ــتة خ ــرتؤ دؤالر ثَيويس ــاكرَى، ث ــَى ن ــارةى ت ــةَلام ث ــةهيدان، ب ش

( ئـةم موئةسةسـةية لـة سـةر     eitiثةرلةمانتارَيكى بةرَيج كة ثرسيارييان كردبوو بؤ منوونـة موئةسةسـةى )  
كة بوو بـة ئةنـدام لـةم موئةسةسـةية، ئـةتوانَيت      ئاستى هةرَيمةكانى دونياو ئةتوانيت هةرَيمى كوردستان 

ئةم موئةسةسةية بيََت وردبينى بؤ كةرتى نةوت و داهاتى نةوت و ثرؤسـةى نـةوت بكـات، ثةرلـةمانتارَيكى     
ترى بةرَيج باسى لةوة كرد ثاشةكةوت بكرَيت لة ثارة، خؤى سةندووق يةعنى ثاشةكةوتى ثارة، بةَلام باشرت 

انة بؤ ثاشةكةوتو ئةطةر وةبةرهَينانة بؤ ثاشةكةوتة نـةكرد ئـةبَى بـة ئيكتينـاز،     لة ثاشةكةوتيش وةبةرهَين
كةواتة ئةو ثارةية سوودَيك ناطةَينَيت، وة  ليذنةى دارايى لة طـةَل هـةر دوو ليذنـة بةرَيجةكـةى تـر ضـةند       

ماددةية ئةطةر دةديهةية  كابان ثَيويستة بؤ سياغةى نيهائى بؤ ئةم ماددةية بكةينةوة كة من دَلنيام ئةم 
ــاو        ــؤ ن ــت ب ــة زؤر بَي ــةند داهاتةك ــونكة ض ــةمرت نييــة، ض ــر طرنطيةكــةى ك ــانى ت ــة ماددةك ــةبَيت ل طــرنطرت ن
سةندوودةكة ئةوة بة باشى خةرجى نةكرد ئةو ئاماجنانة ناثَيكَيت كة لـة ثَيناويـدا كـار ئةكـةين، سـةبارةت      

ةية ثارة درابَيت بة زانكؤى دهـؤ  و زانكـؤى   بة ثرتؤ دؤالريش وة  منوونة لة ساَلانى رابردوو يةكَيك لةوان
زاخؤ كة لة كاتَيدا نةوتةكة لة زاخؤ دةردَيت دةبوو ثرتؤ دؤالر بؤ زانكؤى زاخؤ زيـاتر بوايـة لـة زانكؤيـةكى     
تر كة لة ناو مةركةزى شارةكانداية بؤية هيوادارين ثشتيوانى ثةرلةمانتاران بة دةست بَينني كة ثرتؤ دؤالر 

ة سةر ئاستى دةزاكة ئةو دةزايانةى كة نةوتى َو دةردَيت، ثرؤذةكة بةم شـَيوةية بـةرَيجان   تةرخان بكرَيت ل
( بِرَيكى كةم ثرتؤ دؤالر هاتووة بـؤ كوردسـتان كـة دةبـَى سـةرف بكـرَى،       2015( و )2014( و )2013لة بةغداوة )

ؤ دؤالر دةضــَيتة ئَيســتاو لــة ماددةكــانى ثَيشــووى ئــةم ســةندوودةية ثةســةندمان كــردووة كــة ثــارةى ثــرت   
سةندوودَيكةوة بؤية دةبَى هةر لة سةندوودةكةشةوة خةرج بكرَى ثرتؤ دؤالر ثَيشنيارةكةى بـِرى دوو دؤالر  
بؤ هةر بةرميلة نةوتَيك لة هةر دةزاية  لة كوردستاندا دةردةهَينرَيت دوو دؤالر تةرخان بكرَيـت بـؤ ئـةو    

ثارةية ئةكةن، داوا لة سـةرؤكايةتى ثةرلـةمانى بـةرَيج    دةزاية ثارَيجطارةكان سةرثةرشتى خةرج كردنى ئةو 
دةكةين كابان ثَى ببةخشَى ضةند دةديهةية  بؤ ئةوةى سـيغةى كؤتـايى ماددةكـة بـؤ بـةرَيجان ئةنـدامانى       

 ثةرلةمان  وينرَيتنةوة، بؤ ئةوةى  رَيتة ثرؤسةى دةنطدانةوة، و زؤر سوثاس. 
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  مان:بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلة

 زؤر سوثاس، دكتؤر فرست نودتةى نيجامية يان دسة كردنة؟ بةَلَى، فةرموو. 
 : بةرَيج د. فرست صؤفى

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
( لة ياساى هةَلبـذاردنى ثةرلـةمانى كوردسـتان ئـةمن نـاوم لَينايـة ياسـاى        56بة ثَيى ماددةى ثةجنا و شةو )

ميش بِرطةى دوو ئةندامى ثةرلةمان نوَينةرى طـةَلى كوردسـتانة   ثةرلةمانى كوردستان بة ثَيى ماددةى يةكة
لةو الو كة طومت بِريار لة سةر ثرسة ضارةنووسازةكان ئةدةين لَيرة و بة ثَيى ثةيِرةوى ناوخؤو ئةنـدامى  
ثةرلةمان دةبَى ثابةند بَيت بةو ماددةى كة ط توطؤى لة سةر دةكرَيت و نابَى لة بةرنامة دةربرَى، سَى خاَل 

اس دةكةم بة ثَيى ئةوانـةى كـة ئـةو نودتـة ثةيِروويانـة بامسـان كـرد، تةبعـةن هـةر هـةموومان نوَينـةرى            ب
شوَينةكني بؤية حةق نيية هي  هاوِرَيية  برادةرةكةى تةنيشتى خؤى ئيحراج بكات بَلَيـت مـن باسـم كـرد     

لـة بودجـة حـةدى خؤتانـة      هاوِرَيكةى تر باسى شوَينى خؤى نةكرد، كة ئَيمة نوَينةرى طـةو كوردسـتانني و  
باسى مةنتيهةى خؤتان بكةن، ئَيمة باسى ياسايةكى عام و موجةرةد ئةكةين بؤ ئـةو ياسـاية داعيـدةى عـام     
دادةنَين، ثَيوةر دادةنَين، بؤية بة راستى بة تةصةورى من ط توطؤكامنان بؤ ياساكانى تر دةبـَى بـةو داعيـدة    

َلـاى كوردسـتان بكـةين ئةمـة يـة ، دووةم بـةرَيج سـةرؤكى        عام و موجةرةدة بَى هـةر باسـى بةرذةوةنـدى با   
ثةرلـةمان، ئـةمن ضــةندةمني جـارة موالحـةزة دةكــةم ضـةندين ئةنـدامى بــةرَيجى ثةرلـةمان دةردةضـن لــة         
ط توطؤ، جةنابت بة راستى بة ثَيى ثةيِرةو موعامةلـة ناكـةى لـة طـةَليان، هـةر ئةوةشـة واى كـردووة ئَيمـة         

طؤ كردنني لة ياساية بؤية مـن داوا لـة بـةرَيجت دةكـةم بـة ثَيـى ثـةيِرةو كـة         شةو دانيشتنة خةريكى ط تو
ثةيرةوَيكى زؤر خرابيشة، بـةَلام بـةو ثـةيرةوة خرابـةو كؤمـةَلَيك رَيكـار دانـراون كـة ئةنـدامى ثةرلـةمان           
 ثابةند بَى بة ط تطوطؤ كردن بة دةرنةضـوون لـة مـاددة، نـاكرَى ئَيمـة باسـى سـةندوودى داهاتـةكانى نـةوت         

ئةكةين، باسى هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيجطا و ناحيةكان بكرَى، باسى بابةتَيك بكرَيت بة هي  شَيوةية  
 ثةيوةندى بة ئَيرةوة نيية. 

  بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وا بجامن سةرجنى ئةو بةرَيجانةم راكَيشا. 
 : د. فرست صؤفى بةرَيج

  .نبةرَيج سةرؤكى ثةرلةما
من ثَيشنيازَيك دةكةم، راستة ئَيمة ثةيِرةومان نةهَيناوةتة نـاو هـؤَل، بـةَلام زؤر شـتيش بـة عـورف دةِروات،       
زؤر شتيش بة تةسويت دةِروات من داوا لة بةرَيجت دةكةم، داوا لة دةسـتةى سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان دةكـةم     

ثةرلةمان بؤى هـةبَي] تـةنها دوو خولـة     بيخة بةردةمى ئةندامانى ثةرلةمان بؤ داهاتوو هةر ئةندامَيكى 
لة سةر ية  ماددة دسة بكةت و ية  جاريش دسة بكةت و ئةوةمشان تةسبيت كردووة، بةَلام ثَيش وةختـة  
بؤ ئةوةى بتوانني بة الى كةم هةندَيك ياسا دةربكةين بةم شَيوازةى ئَيستا ئةندامى ثةرلةمان بة حوريةتى 
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دةكات، بة راستى ئةمة يةعنى نة ياسـا دةردةضـَيت و نـة ثةرلـةمانيش     خؤى خيتاب دةدات دة دةديهة دسة 
 بةم شَيوة بةرَيوة دةضَيت. 

  بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

وابجامن لة كؤتايى خوو رابردوو تةسويتمان لة سةر ئةوة كرد كة بؤ سـَى خؤَلـة  دسـة بكـرَى، بـةَلام ئـةوة       
داهـاتوو، ضـونكة ئَيمـة ثَيمـان وابـوو لـة سـةرةتاى ئـةم خولـة، لـة دةسـتثَيكى            باسى ئةوةمان كرد تـا خـؤَلى   

خولةكة ثةيِرةوةى ناوخؤ ئامادة ئةكرَى، ثةيِرةوى ناوخؤى تازة ئامادة ئةكرَى و بـة ثَيـى ثـةيِرةوى نـاوخؤ،     
نـا، ذمـارةى   تكاية تؤزَيك لة سةر خؤتـان بـةرَيجان ئةنـدامانى ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان، بـةَلَى، باشـة، ئَيسـتا         

ياسايى ئةندامانى ثةرلةمان داواى بكةن، ضونكة خؤتان ئةزانن جارى ثَيشووو كة ئةوةمان خستة دةنطةوة 
ض هةَلايةكى لة سةر دروست بوو ئَيمة ضاوةِريَى ئةوةمان ئةكرد يةكسـةر دةسـت ثـَى بكـةين بـؤ مونادشـةى       

نطة ثَى برَيت، بؤية وا بِريارماندا لة دةستثَيكى ثةيِرةو، بةَلام ئَيستا ثَيم وا بَيت ضةند حةفتةيةكى ترى ِرة
ئةم خولة بة شَيويةكى تر مامةَلة بكةين، ئةطةر ثَيتان باشة كات ديارى بكةن بؤ دسة كردن، ئـةوا ئـةتوانن   
ثَيشــنيار بكــةن و ئةاةينــة دةنطــةوة، ئةنــدامانى ثةرلــةمان خؤيــان بِريــار لــة ســةر ئــةوة بــدةن كــة ضــةند 

ام بة ثَيى ثةيِرةوى ئَيستا دةستةى سةرؤكايةتى و بة تايبةتى سةرؤكى ثةرلةمان كة خولة  دسة بكةن، بةَل
ئيدارةى دانيشتنى ط توطؤكانى ناو ثةرلةمان ئةكات بؤى نييـة كـات ديـارى بكـات بـؤ ئةنـدامانى ثةرلـةمان،        

سـةَلاتى ئَيمةيـة   راستة هةندَيك ئةندامانى ثةرلةمان لة بابةت دةرئةضن سةِرةجنمان بؤ ئةوة ِراكَيشاون و دة
كة سةِرةجنى ئةندامانى ثةرلةمان بؤ ئةم بابةتة ِرابكَيشن، بةرَيج مامؤسـتا مولـود فـةرموو، تكايـة لـة جَيـى       

 خؤتةوة دسة مةكة امنة خان، با مامؤستا مولود دسة بكات جةنابيش ئةتوانيت دسة بكةى، بةَلَى فةرموو. 
  :ارى ثةرلةمانبةرَيج مولود حمى الدين/ وةزيرى هةرَيم بؤ كاروب

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
بة نيسبةت ئامادة بوونى حكومةت، وةزير يان اليةنى ثةيوةنديدارى حكومى بـة ياسـاكةوة ئةطـةر تَيبينـى     
هةبَى يان بؤضوونى هةبَى، يان رايةكى هةبَى بيخاتة بةردةست ثةرلـةمان و ئةنـدامانى ثةرلـةمان بَيطومـان     

دن و ثَيشـكةو كردنـى راكـةى، لـة غـةيرى ئةمـة ئةطـةر ثةرلـةمانتاران يـان          ئامادة ئةبَى بـؤ مونادةشـة كـر   
ثةرلةمان يان خؤشك و برايانى ثةرلةمانتار بة وةزير يـان اليـةنى ثةيوةنديـدار بـة ياسـاكةوة بـة ثَيويسـت        

، بجانن بة دَلنيايى ئامادة ئةبن و ئةوة تةنها بةسـرتاوة بـةوة كـةوا جـةنابتان يـان ثةرلـةمانتاران ب ـةرموون       
 سوثاس. 

  بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةَلَى، من وةكو باسم كرد بةرنامةى كارى ثةرلةمان هةموو كاتَيك ضل و هةشت سةعات ثَيش كؤبوونـةوةى  
ــة           ــن ل ــدار ب ــةزانن بةش ــتى ئ ــة ثَيويس ــةر ب ــةت ئةط ــانى حكوم ــةت وةزيرةك ــؤ حكوم ــةنَيرين ب ــةمان ئ ثةرل

ــَيني، بــةَلام لــة بــةر ئــةوةى ثةرلــةمان خــؤى خــاوةنى    ط توطؤكــانى ثةرلــةمان ئــةتو انن بــَين راى خؤيــان بَل
ــةر        ــةم رووة و ه ــات ل ــةت بك ــتى حكوم ــةمان بانطهَيش ــة ثةرل ــولجةم نيي ــاكان م ــى ياس ــة دةركردن ــةَلاتة ل دةس
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ئةندامَيكى ترى ثةرلةمانيش ثرسـيارى هةيـة لـة وةزيرةكـانى حكومـةت ئـةتوانَى بـة شـَيوةيةكى نووسـراو          
حكومةتى بكات، ئةندامانة ثةرلةمان و فراكسيؤنةكانى ثةرلةمانيش ئةتوانن داواى ئامادة بـوونى  ئاراستةى 

وةزيرَيكى ديارى كراو بكةن بؤ ط توطؤ كردنى بابةتَيكى ديارى كراو لـة نـاو هـؤَلى ثةرلـةمان كـة ديسـانةوة       
 ئةمةو  بة ثَيى ثةيِرةوة رَيكخراوة، خاتوو شكرية امساعيل فةرموو. 

 : كرية امساعيلبةرَيج ش
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــةموار       ــاوخؤ ه ــةيِرةوى ن ــتة تــا ث ــتى زؤر ثَيويس ــةم بــة راس ــت دةك ثاَلثشــتى تــةواوى دســةكانى دكتــؤر فرس
دةكرَيتةوة ئةمة  رَيتة دةنطدان هةر ثةرلـةمانتارَيك لـة بـؤى نـةبَيت لـة سـَى خولـة  زيـاتر دسـة بكـات،           

ة تـا تـةواو دةبَيـت، بـَى تادـةت دةبـني، يـةعنى نـاكرَى ئَيمـة ئةمـة           ضونكة بة راستى ئةوانةى دةكةونة دواو
هةموو رؤذَى دووبارة بكرَيتةوة، كةسانَيك وتارَيكمان بـؤ  وَيننـةوة لـة كاتَيكـدا ثَيويسـت ناكـات و كـات بـة         

 فرِيؤ دةضَيت، و سوثاس. 
  بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

، ئةطـةر ئَيـوة ئةتانـةوَى بـة واذووى ئةنـدامانى ثةرلـةمان ثرؤذةيـة  ثيشـكةو         بةَلَى، وا بجامن بامسان كـرد 
بكةن ئةاةينة دةنطةوة، دَلنياتان ئةكةم ئةاةينة دةنطـةوة، خـاتوو امنـة؟ ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان تـةواو       

 بوون؟ بؤ ئةوةى بيخويننةوة و بيخةينة دةنطةوة، فةرموون. 
 : بةرَيج د. ظاَلا فريد

  .ى ثةرلةمانبةرَيج سةرؤك
بةرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، دواى تاوتوَى كردنى ماددةى دوانجدة هةر سَى ليذنةى ثةيوةنديدار طةيشـتنة  
ئــةم ئةجنامانــةى خــوارةوة : زؤرى ثَيشــنيارةكان و ئــةوةى كــة داوا كــرا بــة راى هــةر ســَى ليذنةكــة جَيطــاى   

وةى كة جَيطاى ئَيرة نييـة ئـةوا لـة ياسـاى بودجـة      كراوةتةوة و ئةندامانى ثةرلةمانيش دَلنيا دةكةينةوة ئة
جيطري دةكرَي]، بةشى ثَينجةم، دابةو كردنى داهاتةكانى سةندووق ماددةى دوانجدةم، يةكـةم، داهاتـةكانى   
ــى حوكمــةكانى ئــةم ياســاية وةرطــرياون لــة اليــةن       نــةوت و طــاز كــة لــة ســةندووددا دةســثَيردرَين و بــة ثَي

َيى مةرج و ستانداردى هاتوو لة ياساى نةوت و طـازدا ثـاو تـةرخانكردنى ئـةم     ئةجنومةنى وةزيرانةوة بة ث
بِرانة لة بودجةى ساَلانة و ثةسةند كردنى لـة اليـةن ثةرلةمانـةوة بـةم شـَيوةى خـوارةوة دابـةو دةكرَيـت،         
ــرةى       ــةرَيم، دوو، ذمَي ــاَلانةى ه ــاى بودجــةى طشــتى س ــوَيرةى ياس ــتى بــة ط ــدانى بودجــةى طش يــة ، دراو ثَي

دوودى نــةوةكانى داهــاتوو بــة طــوَيرةى حوكمــةكانى مــاددةى يــازدةمى ئــةم ياســاية، ســَى، دِراو ثَيــدانى  ســةن
وةزارةت ثاو رةزامةندى ئةجنومـةنى بـا ى هـةرَيمي نـةوت و طـاز بـؤ ثاَلثشـتى كردنـى ذَيرخـانى ئـابوورى           

زةويانةى بؤ ثرؤسةكانى  كةرتى نةوت و طاز لة هةرَيمدا لة كاتى ثَيويستدا دةرةبوو كردنةوةى خاوةنى ئةو
نةوت و طاز تةرخان دةكرَين و دةرةبووكردنةوةى ئةو كةس و اليةن و مؤَلكانةى لة ئةجنامى ثرؤسة نةوتى 
و طازييةكاندا زيانيان ثَى دةطات، ضوار، ثاَلثشتى كردنى سةندوودى ذينطةى دامةزراو بة ثَيى ماددةى سى و 
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اى نةوت و طاز، ثَينجةم، دراو ثَيدانى رَيذةيةكى ديارى كراو لة ( بِرطةى يةكةم خاَلى دةيةمى ياس37حةوت )
داهاتى سةندووق بؤ دةستةبةرى كؤمة يةتى بة ثَيـى ياسـا رَيـك دةخرَيـت، شـةو، دراو ثَيـدانى رَيذةيـةكى        
ديارى كراو لة داهاتى سةندووق بؤ طةشة ثَيدانى ذَيرخانى كشتؤكاَل بة ثَيـى ياسـا رَيـك دةخرَيـت، حـةوت،      

نكردنى بِرى دوو دؤالر بؤ هةر بةرميلك نةوتى بةرهةم هاتوو وة  ثرتؤ دؤالر بؤ هـةر دةزايـة  كـة    تةرخا
نــةوتى َو دةردةهَينــدرَيت، دووةم، لــة ســةرةتاى نيــوةى دووةمــى هــةر ســاَلَيكى رؤذ ذمَيــرى وة  يــةكى          

َيـت و ذمَيرةكـانى   داهاتةكانى نةوت و طازى تةرخانكراو فيعلييـةكانيش ذمَيرةكـانى سـةندووق ئـةجنام دةدر    
سةندووق لة سةر ئـةم بنةمايـة و بـة ثَيـى ياسـا و ثَيِرةوةكـانى و بنـةماكانى ذمَيريـارى متمانـة ثَيكـراو لـة            
هةرَيمدا ئةجنام دةدرَيـت، ضـوارةم، دةسـتة بةرثرسـياريةتى خـؤى بـة ثَيـى ئـةو ثرةنسـيب و سـتانداردانةى           

دةرهَينراوةكانى هاتوو لة سةرضاوةى ناسراو ثيادة تايبةتن بة دةست ثَيشخةرى شةفافييةت لة ثَيشةسازيدا 
دةكات و ثَيويستة شياو و هاوتةريب بن لة طـةَل شـَيوازة هـةرة باشـةكانى ثَيشةسـازيية نةوتيـةكان، سـيَيةم،        
ببوورن سيَيةم و ضوارةم ثاو و ثَيش دةخرَى، سيَيةم، كارةكانى دةسـتة و ذمَيرييـةكانى سـةندووق ملكـةض     

 دَيرى دارايى هةرَيم. دةبن بؤ ديوانى ضاو
  بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( 69واتة دووةم حةزف كراو، بةَلَى، كَى لـة طـةَل ماددةكةيـة بـةو شـَيوةية كـة خوَيندرايـةوة؟ شةسـت و نـؤ )         
 و. كةس لة طةَلَييةتى، كَى دذيةتى؟ كةس نيية دذى بَيت، كةواتة ثةسةند كرا، ماددةى سيانجدةهةم، فةرمو

 بةرَيج د. ظا  فريد : 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان 

بةشــى شةشــةم، حــوكمى كؤتــايى مــاددةى ســَيجدةم، ئةجنومــةنى وةزيــران بــؤى هةيــة ثــةيِرةوَيك بــؤ ئاســان  
 جَيبةجَى كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية دةربكات. 

  بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ددةية؟ خاتوو بةهار عبدالرمحن فةرموو. كَى دسة هةية لة سةر ئةم ما
 بةرَيج بةهار عبدالرمحن : 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان 
تةنها سةرجنَيكى برووكم هةية لة سةر دارشتنى ئةم ماددةية كة لة ماددةى ضوارةميشدا هةمان شت هةيـة  

ر لـة ئةساسـةوة )بـؤى    دة دةَلَيت ئةجنومةنى وةزيران بؤى هةية ئةو )بؤى هةية( البربَيت، ضونكة خؤى هـة 
 هةية( و زيادةية، سوثاس.           

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كا  ظةمان فةرموو.
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 بةِرَيج ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

انـَي] بـؤ   هةمان تَيبينية بؤى هةية جياوازية دظَي] ئيجـابي بَيــ]، كـو ئةجنومـةنَى وةزيـران ثـةيِرةوَيك د      
 ئاسان جَيبةجَي كرنا ئةظة ياسايَي، سوثاس
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيج شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ة بـؤ  بة لةبةرضاو طرتنى رابردوو لة هةر شوَينَيك كارَيكى وا هـةبووبَيت بةِراسـتى زؤر خـراا بـةكارهَينراو    
( ياسـاي ثَيـدانى ثلـةى زانسـتى بـؤ ئـةو كةسـانةى كـة لـة دةرةوةى          2012(ى سـاَلى ) 9منوونة لة ياساي ذمارة )

وةزارةتى خوَيندنى بااَل كاردةكةن، ببوورة دكتؤر طيان تةنها مةبةسـتم ئةوةيـة دةعمـى بؤضـوونةكةم بكـةم      
ةجَي كردنى ئةم ياسـاية دةردةكـات، لـة    هيرى تر، لةوَيش نووسراوة ئةجنومةنى وةزيران ثةيِرةوَيك بؤ جَيب

(ةوة تا ئَيستا ئةجنومةنى وةزيران ئةم كارةى نةكردووة، بؤية من جطة لةوةى وةكو دوو هاوِرَي وتيـان  2012)
بؤي هةية زيادةية، ماوةية  دياري بكرَيت يةعنى بةِراستى ئةمة ثَيشينةيةكى خراثى هةية هةمووجارَيك 

( ساَل دةرى نةكات، بؤية من تكاتان لَي دةكةم 4يِرةوَيك ديارى دةكات و دواى )بَلَيني ئةجنومةنى وةزيران ثة
( مانطة، ئةو 4( مانطة، )2( مانطة، )3ماوةيةكى زؤر كورت دابنَين، بؤئةوةى ئةو ثةيِرة تَيدا دةربكةوَيت جا )

 هاوِرَييانة ِرةنطة باشرتى لَي بجانن، سوثاس.
 رلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة

ِراتــان ضــيية لةســةر ط توطؤكــانى ئةنــدامان؟ بــةِرَيجان ئةنــدامانى ليذنــة ثةيوةنديــدارةكان؟ دكتــؤرة بــةهار 
 فةرموو.

 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةوةى بَلـَيني  ناتوانني ماوة دياري بكةين بؤ دةركردنى ثةيِرةو، بةاَلم دةتوانني بَلَيني )ثَيويستة( لـةجياتى ئـ  
ــى          ــةجَي كردن ــان جَيب ــؤ ئاس ــةيِرةوَيك ب ــران ث ــةنى وةزي ــتة( ئةجنوم ــَيني )ثَيويس ــوانني بَل ــة، دةت ــؤى هةي ب

 حوكمةكانى ئةم ياساية دةربكات.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كة، ئـةوة ئيشـكال   ئةوة ئيشكال دروست ناكات، كة دةركردنى ثةيِرةو كة مةرج بَي بؤ جَيبةجَي كردنـى ياسـا  
دروست دةكات ثَيم وابَيت، جـا ويسـتم دكتـؤر شـَيركؤ هـةر ئـةو سـةرجنةت بـدةمَي، دةركردنـى ثةيِرةوةكـة           

 مةرج نيية بؤ جَيبةجَي كردنى ياساكة لَيرةدا، نودتةى نيجامى لةكوَي؟، كا  ئومَيد بةَلَى، فةرموو.
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 بةِرَيج ئومَيد حةمة على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ة  تَيبينية  هةيكةو كارطَيِرى سةندووق بة ثةيِرةوَيك دياري دةكرَيت، كة ئةجنومـةنى وةزيـران بـة    هةرو
 ( مانطى دياري كردووة، ئايا ئةوة ضارةسةرى ئةو كَيشةية ناكات؟.3هةماهةنطى ماوةى )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ق، د. شَيركؤ فةرموو.دوو شتى جياوازة، ثةيِرةوو كارطَيِرى سةندوو
 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةوةى جةنابت وتت تةنها بؤ ئةم ياسايةية يان بؤ ياساكانى تريش؟ ضـونكة ئةطـةر وابـَي، ئـةى كةواتـة كـة       
نـدنى بـااَل،   ئَيمة ثرسيار دةنَيرين بؤ وةزارةتى خوَينـدنى بـااَل و كـؤى وةزارةتـةكان جطـة لـة وةزارةتـى خويَ       

دةَلَيني بؤ ئةو ياسـاية ذمـارة نؤيـة جَيبـةجَي ناكـةن؟ دةَلـَيني تـا ئَيسـتا ئةجنومـةنى وةزيـران ثـةيِرةوى بـؤ             
 دةرنةكردووة؟، جا ئةطةر ئةوةى جةنابت دةيَلَيي، كةواتة دةبَي بؤ ئةو ياسايةو ِراست بَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بيتَى بة مةرج بؤ جَيبةجَي كردنى ثَيويست دةكات ثةيِرةو دةربرَيت، ئةطـةرنا ياسـا لـةو    مةطةر ياساكة كرد
ِرؤذةى كة ئيسدار دةبَي، كة لة وةدائيع باَلو دةبَيـتةوة، يان لة ِرؤذى دةرضـوونيةوة ئةطـةر ياسـاكة ئامـاذةى     

 و.ثَيدابَي جَيبةجَي دةكرَيـت، واتة نابةسرتَيتةوة بة دةركردنى ثةيِرةو، فةرمو
 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددةى سَيجدةم:
 ئةجنومةنى وةزيران ثَيِرةوَيك بؤ ئاسان جَيبةجَيكردنى حوكمةكانى ئةم ياساية دةردةكات.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يةتى، كةواتـة ثةسـةند كـرا، مـاددةى ضـواردةم      كةس دذ 4كةس لةطةَليةتى، كَي دذيةتى؟  53كَي لةطةَليةتى؟ 
 فةرموو.

 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هةيكةو كارطَيِرى سندووق بةثَيي ثةيِرةوَيك ديارى دةكرَيـت كـةوا ئةجنومـةنى وةزيـران بةةهةماهـةنطى و      
( مـاني لـة رَيكـةوتي ثَيكهَينـاني     3نـابَي لـة )  ِراوَيذ لةطةَل ئةجنومةندا دةري دةكات ئةويش بة ماوةية  كـة  

 دةستة تَيثةِر نةكات.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي دسةى هةية لةسةر ئةو ماددةية؟ باشة.
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 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف؟ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 -بـةهار عبـدالرمحن   -َيجانـة ناويـان نووسـراوة )ايـوب عبـداهلل     ( ئـةم بةرِ 14بؤ ط توطـؤكردن لةسـةر مـاددةى )   
 ظةمان فيصل(. -عباس غجاو -شَيركؤ حةمة امني -بةهجاد دةروَيش

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ايوب فةرموو.
 بةِرَيج ايوب عيداهلل امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــةو )  ــن ئ ــاتَيك  3م ــة ك ــة ب ــدا )    ( مانط ــاددةى ثَينجةم ــةى م ــة مونادةش ــى ل ــاتى خؤش ( رؤذ 90ى زؤر دةزامن، ك
ديــاريكرابوو بــؤ ديــاريكردنى ثاَلَيوراوةكــانى دةســتةكة، بــة ئامــادةبوونى وةزارةتــى ثةيوةنديــدار، ئَيمــة          

( رؤذة دةسـتكارى بكرَيـت،   90( رؤذة كةم بكرَيتةوة، ئةوان ثَييان باو نـةبوو ئـةو )  90ثَيشنيارمان كرد ئةو )
( 90( رؤذ و لَيـرةو ) 90( رؤذةى ماددةى سَيجدةهةم كةم بكرَيتةوة، ضونكة لـةوَي ) 90اليان ئاسايي بوو ئةو )

( رؤذى تريشـى دةوَي هـةتا   30( رؤذة مونادةشةى ئةو ياسايةية دةكـةين و ) 30( رؤذ دةكات، ئَيمة )180ئةوة )
( رؤذ، 45( رؤذةى ئَيــرة بكرَيتــة )90ئــةو )( رؤذ، بؤيــة وا بــةباو دةزامن 240ياســاكة بــةركار دةبــَي، دةكاتــة )

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  عباس فةرموو.
 بةِرَيج عباس غجاو مريخان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ماددةى ضواردةهةم بة زيـادى دةزامن، دةتـوانن لةطـةَل مـاددةى ئـةو ثـةيِرةوةى ئةجنومـةن دةريـدةكات ئـةم          
 تةشى جَيبةجَي دةبَي.دةسةاَل

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو بةهار فةرموو.
 بةِرَيج بةهار عبدالرمحن امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بؤضوونةكةى من بةِرَيج كا  ايوب وتى، هةمان شتة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ظةمان فةرموو.
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 ج ظةمان فيصل سليم:بةِرَي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تةئيدة ئاخافتنَى كا  عباسى دةكةم، ذ بةركو ظَي ياسايَي دا هاتية كو ِرَينمايي ذى هةنة، ثـةيِرةو ذى هـةي،   
ذ بةر هةندَي ثَيتظى ماددةيةكة سةربةخؤ ناكات، دياركرنـة ظـَي هةيكـةلَي ئيـداريَي ئـةظَي دةسـيَت و، ذ بـةر        

 َيتظى كو ئةو ماددةية بَيتة الدان و سوثاس.هةندَي ئةم ث
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  بةهجاد فةرموو.
 بةِرَي. بةهجاد دةروَيش دةروَيش:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ( رؤذ، سوثاس.45( مانطة ببَيـة )3ثشتطرييا دسةى كا  ايوبى دةكةين، ئةظ )

 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/

 د. شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

منيش ثشتيوانى لة بؤضوونةكة كا  ايوب دةكةم، سـةرجنَيكى تريشـم هةيـة بـةيانى لةطـةَل بـةِرَيج كـا  د.        
ؤن، ئةو بةِرَيجانـةى تـر   ( كةسةى كة لةبةردةم ثةرلةماندا سوَيند دةخ3شَيركؤ جودت باسم كرد، جطة لةو )

كة لةناو ئةو دةستيةدان فةرمانبةرى دةوَلةتن لةهي  شوَينَيكى ئةو ياسايةدا باس نةكراوة، ئةطـةر الدانيـان   
هةبوو ياخود ئةوةى كة ثَيى دةوترَيت سةرثَيرى لة بوارى ئيشةكةى خؤياندا، جا بة هةر جؤرَيك بوو، كـَي  

( كةسـة لَيـرة سـوَيند    3( كةسـةوة، تةبعـةن ئـةو )   3خـوار ئـةو )   موحاسةبةيان بكات؟ يةعنى ئةوانةى كة لـة 
دةخؤن خؤمشان لَيثرسينةويان لةطةَل دةكةين، ئةى ئـةوانى تـر ئايـا بـة دـانونى ئينجبـاتى مـؤزةفى دة ولـة         
حيسابيان لةطةَل دةكرَيت ياخود بة شتَيكى تر؟، ضونكة لَيرة هي  باس نةكراوة، بةبِرواى مـن ئةطـةر لَيـرة    

 نةوة بة ماددةيةكى تايبةتى ئةوة زؤر ضاكة، سوثاس.جَيي بكةي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سةرؤكايةتى ليذنةكان وةاَلمتان ضيية؟ بةَلَي د. ظااَل فةرموو.
 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم: 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( تةسـةروفى    انننى انضب  منظف اعدوعوة بةثَيى )ئةوةى ثةيوةنديدارة بة مؤزةفى ئةوة تةحسيل حاسَلة 

( 3لةطةَل دةكرَي]، ئةوةو ثةيوةنديـدارة بـةو ماددةيـة، ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان لةسـةر ئـةوة كـؤكن كـة )         
 ( رؤذ.45مانطةكة بكرَيت بة )

 



 298 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ى ية  و خاَلى دوو بَي؟ يان ئةسَلةن هةر لـة ضوارضـَيوةى   باشة ناكرَيت ئةو دوو ماددةية دةمج بكرَين، خاَل
ثةيِرةوةكةى ئةو تَيبينيةى كة كـا  ئومَيـد و كـا  عبـاس و كـا  ظـةمان باسـيان كـرد، لةضوارضـَيوةى ئـةو           
ِرينماييةى كة ئةو ثةيِرةوةى كة ئةجنومةنى وةزيران دةري دةكـات هةيكةلةكـةو ديـاري بكرَيـت، ئَيسـتاو      

 د. سراج فةرموو. بيكةن بة بِرطةية ،
 بةِرَيج د. سراج شَيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ماتول باسـى سـياغة كردنةوةيـة، بـة ِرةئـى مـن ئـةو مـاددةى دواتـريش هـةر دةكرَيــ]، لةبةرئـةوةى باسـى              
ـــ]،       ــاس بكرَي ــةندوودةكة ب ــاوخؤى س ــةيِرةوى ن ــة ث ــة  ل ــو ماددةي ــت وةك ــاتن، دةكرَي ــدارى دةك ــةنجيم ئي ت

ى ئةويش باس دةكات دةَلَيت دةستة بؤى هةية ِرَينمايي ثَيويست بؤ ئاسانكردنى دةربكات، ئةطـةر  لةبةرئةوة
بكرَيـ] سياغة بكرَيـتةوة ئةوةو هةر دةمج بكرَيـت لةطةَل ئةوةى ثَيشووتر لةطةَل ِرَينماييةكانى يان بَلَيى 

ةكى تايبـةت بكـرَي] ئـةوةو هـةر     لة ثةيِرةوى ناوخؤى ئةو سةندوودة باس بكرَي]، نة  لَيرة بـة ماددةيـ  
 ئَيستا سياغة بكرَيتةوة ثَيم وابَي باشرتة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

خؤى كَيشةكة لةوةية، ئةمةيان لَيرة دةستة دةري دةكات، ئةو ِرَينماييةى كة لة ماددةى ضـواردةم باسـكراوة،   
 واردةمداية ئةجنومةنى وةزيران دةري دةكات.بةاَلم ئةوةى لة ماددةى سَيجدةيةم و ض

 بةِرَيج د. سراج شَيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةبةستى من ضيية ِرَينمايي دةركردن دةسـتة دةري دةكـات، بـةاَلم بـا لـة ثـةيِرةوى نـاوخؤي بـاس بكرَيــ]          
اس بكرَيتــن، دةكرَيـت لـةناو    بَلَيت دةستة بـؤى هةيـة ِرَينمـايي دةربكـاتن، نـة  وةكـو بةشـَيك لـة ياسـاكة بـ          

 ثةيِرةوى ناوخؤ باس بكرَيـت، ئةوة ثَيشنيارى منة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 طوجناوة، كا  حتسني فةرموو.
 بةِرَيج حتسني امساعيل امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ة سةرى؟.ماددةى سَيجدة دةنطى لةسةر درا، نازامن دةكرَيـت بطةِرَيينةو
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دةكرَيت ئَيمة وةكو بِرطةيةكى ترى ئيجافة بكرَيت بؤ ئةو ماددةية، يان ئيجافة بكرَيتـة سـةر ئـةو ماددةيـة،     
 كة دةنطمان لةسةري داوة، فةرموو.
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 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نيارى بــةِرَيجان ئةنــدامانى ثةرلــةمان بــةو شــَيوةية مــاددةى ضــواردةم ســياغة كرايــةوة،  بــة وةرطرتنــى ثَيشــ
( ضـل  45ماددةى ضواردةم: هةيكةو كارطَيِرى سندووق بةثَيي ثةيِرةوَيك ديارى دةكرَيت لة ماوةية  كة لة )

 و ثَينج رؤذ لة رَيكةوتي ثَيكهَيناني دةستة تَيثةِر نةكات.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق

 57كَي لةطةَلييـةتى بـةس ثةيِرةوةكـة كـَي دةري دةكـات؟ كـَي لةطةَلييـةتى بةوشـَيوةيةى كـة خوَيندرايـةوة؟           
 كةس لةطةَلييةتى، كَي دذيةتى؟ كةس نيية دذى بَي، كةواتة ثةسةندكرا، ماددةى ثازدةم فةرموو.

 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددةى ثازدةهةم:
دةستة بؤى هةية ِرَينمايي ثَيويست بؤ ئاسان جَيبةجَي كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية ثـاو ثةسـةندكردنى   

 لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة دةربكات.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة دكتؤر شَيركؤ فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيج د. شَيركؤ جودت 

 سةرؤكى ثةرلةمان. بةِرَيج

ئَيمـة لـة بةشــى ثَينجةمـدا شـتَيكمان باســكرد، ِرأى ليذنـةى ياسـايي ئــةوة بـوو كـة بكرَيتــة حـوكمى كؤتــايي          
سةبارةت بة كؤى ئةو داهاتانةى كة ثَيشرت دةرهَينراوة، ئَيستا ثـَيم وايـة لَيـرةدا ئةمـة جَيـى خؤيـةتى ئـةوة        

دةنطدانى لةسةر بكةين، كة كؤى داهاتى نةوت و طاز كـة   ئيجافة بكةين بةم دةدة، ثَيشنيارى ئةوة دةكةم كة
 ثَيش دةركردنى ئةم ياساية بةديهاتوون، ئةم ياسايةى لةسةر ثةيِرةو دةكرَيت، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ددةى ثـازدةم؟،  با ط توطؤى لةسةر بكرَيت، لةثَيش ماددةى ثازدةيةم و ئةو ماددةيـة دابنـدرَيت يـان دواى مـا    
ــةيِرةو و      ــايي، ث ــةل و ِرَينم ــدارة بــة هةيك ــةم ثةيوةندي ــواردةهةم و ثازدةي ــَيجدةهةم و ض ــاددةى س ــى م دةزان
هةيكةل و ِرَينمايي، بؤية ِرةنطة ثةيوةنديدار بن بة يـةكرتةوة، ئـةوةى كـة جـةنابت باسـى دةكـةى دةكرَيـت        

ثةرلةمانـةوة ثةسـةند كـرا ، كـة مةسـةلةى كـاتى        رَيتة دواى ماددةى ثازدةيةم، ئةطةر لةاليةن ئةنـدامانى  
دةستثَيكردنى كاركردنة بةم ياساية، ئةطةر ئةسةرى رةجعى هةبَي ئـةوةى تـؤ ثَيشـنيارى دةكـةى، جـارَى بـا       
ماددةى ثازدةيةم  ط توطؤ بكةين و دةنطى لةسةر بدةين، ئةوكاتة دةتوانني دسة لةسةر ئةو مـاددةى تـريش   

ةرلةمان ِرايان لةسةر بوو زياد بكرَيت، ماددةى ثازدة كَي دسةى لةسـةر هةيـة   بكةين، كة ئةطةر ئةندامانى ث
 ؟ دكتؤرة ِرَيواز فةرموو.
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 بةِرَيج د. ِرَيواز فائق حسني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بة تةسةورى من ثَيويست ناكات ثةسةندكردنى ئةجنومةنى وةزيرانى هةبَي، ضونكة دووجـار ئـةو دةرفةتـة    
م لة دةركردنى ثةيِرةوةكة و دياريكردنى هةيكةلةكة، دةستة بؤى هةيـة ِرَينمـايي ثَيويسـت    دراوة يةعنى هة

 بؤ ئاسان جَيبةجَي كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية دةربكات.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. سراج فةرموو.
 بةِرَيج د. سراج شَيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

باسكردنى ئةم ماددةية لةو ياسايةية لَيرة زيادة، ضونكة ثَيشرت بـاس لـة ثـةيِرةوى نـاوخؤ دةكـات       بةِراى من
ــت ئــةم بابةتــة باســى تــةنجميى ئيــدارى دةكــاتن بكرَيتــة بِرطةيــة  يــان       بــؤ ئــةم ســةندوودة، بؤيــة دةكرَي

ليذنـةى ياسـايي كـة    ماددةية  لةو ثةيِرةوةى كة بؤ ئةم سةندوودة دادةنرَيت، بؤية مـن ثَيشـنياردةكةم بـؤ    
ئةطةر بكرَيت نةدَل بكرَيت بـؤ ئـةو ثـةيِرةوة ناوخؤيةيـةى كـة سـةندوودةكة دادةنرَيــ]، نـة  لَيـرة بـاس           

 بكرَيت و ، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لــة دســةكانى دكتــؤرة ِرَيــواز دةكــةم، لةِراســتيدا ثرســيارةكةو ئةوةيــة ئايــا ئــةم دةســتةيةو مــن ثشــتيوانى 
موئةسةسةيةكى ترى نيية لةناو هةرَيمى كوردستان، بؤ منوونـة ثَيويسـت دةكـات بـة ماددةيـة  لـة ياسـاكة        

هـةموو  بوترَيت )بؤى هةيـة ِرَينمـايي دةربكـات(، يـةعنى مةبةسـتم ئةوةيـة ئـةوة تةحسـيل حاسـَل نييـة؟،           
موئةسةساتَيك لة هةرَيمى كوردستاندا خؤى دةتوانَي ِرَينمايي بؤ ئاسان جَيبةجَي كردنى ياساكانى دةربكـات  
 ئةمة خاَلَيك، دووةمني لةِراستيدا تَيبينيةكى زمانةوانيية ديسان بؤي هةيـة زيادةيـة ثَيويسـت ناكـات لـةوى     

 هةبَيت، سوثاس.
 مان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلة

 كا  ساالر فةرموو.
 بةِرَيج ساالر حممود مراد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 دسةكانى من لةاليةن دكتؤرة ِرَيواز دكتؤر شَيركؤ كرا، سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، كا  ئومَيد حةمة علي، فةرموو.

 بةِرَيج ئومَيد حةمة علي:
 ثةرلةمان. بةِرَيج سةرؤكي

 ثشتيواني د. ِرَيواز و د. شَيركؤ حةمة أمني دةكةم.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةِرَيج مامؤستا مةولود باوة مراد، فةرموو.
 بةِرَيج مولود حمي الدين مراد/ وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
، يةعين سيستةم، يةعين نيجام، حةبةن لة تةرجومة يةكَي لةوانة دانراوة، نيجام و الئيحة و دةرار، ثةيِرةو

ئةوانة ئةو شتانةن كة مةرتةبةي سَييةمي ياسان، ثاو دةستوور، ثاو تةشريع، ئينجا دَيينة سةر ئـةوة كـة   
تة، من موجـةِرةد ثرسـيارةكةم   ئةجنومةني وةزيران دةري دةكات، ئايا ئةطةر ئةو صة حيياتانة بدةينة دةس

فةني ية و هيري تر، صة حيياتي داناني سيستةم يان الئيحة بدةينة دةستةية  دةبَي يـان نـابَي؟ سـوثاس    
 بؤ جةنابتان.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يي لةاليـةن دةسـتةوة   باشة، سوثاس، تةبعةن ئةو ماددةية بؤية لةوَيدا دانراوة، بـؤ ئـةوةي دةركردنـي ِرَينمـا    

دةبَي ِرةزامةندي ئةجنومةني وةزيراني لةسـةر بـَي، ئةطـةر نـا، ئاسـايية هـةموو شـوَينَيك دةتـوانَي ِرَينمـايي          
دةربكـات، بـةس ئةطـةر ِرةزامةنـدي ئةجنومـةني وةزيرانـي ثَيويســت نـةبَي، ئـةو كاتـة هـةر ثَيويسـت ناكــات            

 ماددةكة، ِراي ليذنة ثةيوةنديدارةكان ضيية؟ 
 َيج د.ظا  فريد إبراهيم:بةِر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةو ماددةية ماددةيةكي تةنجميي ية، لة زؤربةي ياساكان لة ئةحكامي خيتامي دا هةيـة، بـووني هةيـة ئـةو     
ماددةية، بة م ئةنـداماني ثةرلـةمان هةنـدَيك داواي مانـةوةي دةكـةن و هةنـدَيكيش لةطـةَل هةَلطرتنيـدان،         

 ن بيدةنة دةنطدان.بةِرَيجتان دةتوان
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.شَيركؤ، نودتةي نيجاميت هةية؟
 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة أمني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 داوامان كرد ئةجنومةني وةزيرانةكة البربَي.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ةني وةزيرانةكـة الببـةي، ئـيرت ماددةكـة ثَيويسـت ناكـات، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة ماددةكـة           ئاخر ئةطةر ئةجنومـ 

( كـةس دذيـةتي، بـةس ئـة ارة ثَيويسـتتان بـة دةنطـي مـن         17( كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي؟ )17البربَي؟ )
َيج د.شـَيركؤ  هةية، بةِراسـيت منـيش لـةِرووي تةنجميميـةوة ثَيموايـة البـربَي باشـرتة، كةواتـة الدةضـَيت، بـةرِ          

جودت ثَيشنياري ئةوة دةكات ماددةية  زياد بكـرَي لَيـرة، بؤيـة بـا بيخوَينَيتـةوة، بـا بـجانني ثَيشـنيارةكةي         
 ضيية؟ 

 :مصطفىبةِرَيج د.شَيركؤ جودت 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان.
ودة لـة ضـييةوة دةسـت ثـَي بكـات؟ بـة مـةعناي        ئةم ماددةيةي كة ثَيشنياري دةكةين، بؤ ئةوةية ئةم سـندو 

ئةوةي ئةطةر بَلَيني لة ص رةوة دةست ثَي بكات، واديعـي حـاَل صـ ر نييـة ئَيسـتا، ئَيمـة ئـةوة دواكـةوتووة،         
دةبوايـة هةشـت سـاَل لةمــةوثَيش كـاري لةسـةر بكرايــة، لةبـةر ئـةوة ثَيويســتة ئـةم دةسـتةية موراجةعــةي          

ة بجانَيـت ئَيسـتا لـة داهـات و خـةرجي نـةوت عـةجج هةيـة، يـان تـةراكوم           بةياناتي ِرابردوو بكات، بةوةي كـ 
هةية، ِرةدةمةكة دياري بكات، بؤ ئةوةي سندووق لةو ِرةدةمةوة دةست ثَي بكات، بؤية ثَيويسـتة ئـةم دَيـِرة    
 بة ثَيشنياري ئَيمة تاوتوَي بكرَي، كؤي داهاتي نةوت و طاز كة ثـَيش دةركردنـي ئـةم ياسـاية بـةدي هـاتوون،      

ئةم ياسايةي لةسةر ثةيِرةو دةكرَيت، ئةوة مةعناي ئةوةية ئةم دةستةية برَي لة دؤناغي ِرابردوودا، داهـات  
و خــةرجي بــةرارورد بكــات، نودتــةي ئينتــيالق بــؤ ســندوودةكة ديــاري بكــات، لــة ِرووي داهــات و لــة ِرووي  

 كول ةوة، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ان ئازاد، فةرموو.كا  طؤر
 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
تةرحَيكي وا كراوة، ثَيمواية ئَيستا هةر بيخةية دةنطةوة، هةموو ثةرلةماني كوردستاني لةطةَلة، ضـونكة لـة   

لةطـةَل   نةتيجةي ئةم مةوزووعة كة دةخرَيتة دةنطدانةوة، بة حيسابي ئةوةي كَي لةطةَل شةفافييةتة و كـيَ 
شةفافييةت نيية؟ كَي لةطةَل ئاشكرا كردني داهاتي نةوتة؟ ياخود لةطـةَل نييـة؟ ئومَيـد دةكـةم تةفسـريةكة      
بةو شَيوةية نةبَيت، من ِرةئي دانوني دةدةم، ئةم سندوودة تؤ مةسئولت كـردووة بـة كؤمـةَلَيك واجيبـات و     

ت، كة تؤ لةم ثةرلةمانة متمانةي ثَي دةدةي ئةركةوة، متمانةي ثَي دةدةي لة دواي ئةوةي دةست بةكار دةبَي
و دةســة تةكانيت بــؤ دةستنيشــان كــردووة، ئــةوةي لــة ِرابــردوو كــراوة، بــة ِرَينمــايي كــراوة لــة ئةجنومــةني 
وةزيران، بة دانون كراوة، بة صة حييةت كراوة، ئيسلوبي خؤي هةبووة، ئةوانةي ِرابردوو ملكةض بووين بؤ 

مالي، ضاودَيري ثةرلةماني، لةبةر ئةوة ئَيستا طرميان تؤ مـولجةمي دةكـةي بـةوةي     ِرةدابةي مالي، ضاودَيري
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برَي بةِرابردوودا برَي و هيري دةست نةكةوت، ياخود دةَلـَي تـةواوة، تـةواو نييـة، لةبـةر ئـةوة يـةعين مـن         
باشـة،   ضؤن تةماشاي دةكـةم لـة ِرووي دـانوني و مةسـئولييةتةوة شـتَيكي نـةطوجناوة، لـة نةتيجـةو ثَيتـان         

 دةكرَي دسةي لةسةر بكرَي و بيخةنة دةنطدان.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي، كَي دسةي هةية لةسةر ئةو ماددةية؟ بةِرَيج كا  علي حةمة صاحل، فةرموو.
 بةِرَيج علي حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
  لةبةر ئةوةي بةشَيكي ثارةي نـةوت خـةرج كـراوة، خـةرج     من تةئيدي بؤضوونةكةي د. شَيركؤ دةكةم، نة

نةكراوة، يـان ئةجنومـةني بـا ي هـةرَيميي نـةوت و غـاز، ئايـا دةسـة تي ئـةوةي هـةبووة بـة دـانون ئةوانـة              
صةرف بكات؟ يان نةيبووة بة دانون؟ تةئيدي دةكةم ئةطةر ئَيستا ثارةيةكي نةوت مابَيت، ئايا نابَي  رَيتة 

؟ ئةو ثارةي كة ماوةتةوة، بؤيـة بةبؤضـووني مـن ئـةو ماددةيـةي د.شـَيركؤ وتـي ثَيويسـتة،         ئةو سندوودةوة
ئةي ئةطةر نابَي، ئةي لة كوَي بَيت؟ دوو/ ديسانةوة ئةو ثارانـةو ئةطـةر مةسـةلةن دةرزاريشـني لةسـةري،      

ؤية ئةو ماددة بـة  وةكو دةرز هاتووة، دواتر ئةو تةص ياتانة هةر دةبَي لة ِرَيطاي ئةو سندوودةوة بكرَيت؟ ب
 شتَيكي باو دةزامن.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
باشة، با ليذنةكان دسة بكةن مادام ئةوة ثَيشنياري زياد كردني ماددةيةكة، با ليذنة ثةيوةنديـدارةكان دسـة   

 و.بكةن، دوايي دةاةينة ط توطؤي ئةنداماني ثةرلةمانةوة، نودتةي نيجاميت هةية؟ فةرمو
 بةِرَيج ساالر حممود مراد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ِرَيج و تةددير بؤ ليذنة ثةيوةنديدارةكان، بة تايبةتيش ليذنةي موختةص، ليذنةي سـامانة سروشـتييةكان   
لةوَين، سةرنج و تَيِروانيين ئةنداماني ثةرلةمان وةردةطرن، زؤرتـرين دةرفـةت بـؤ دةوَلةمةنـد كردنـي ئـةم       

لة ِرَيطةي ِراثؤرتةكانـةوة بـؤ ليذنـةكان بـووة، بـة تايبـةتيش سـةرؤكي ليذنـةكان، تـؤ دَيـي لـة             ثرؤذة ياساية
حوكمة كؤتاييةكان دا بة بَي وةرطرتين ِراي ئةندامان، سةرؤكي ليذنـة لةسـةر مينةصـة ئـةركي ئةوةيـة ِراي      

ة بكـرَي، ثَيموايـة ئـةوة    ئةنداماني ثةرلةمان وةربطرَيت، دَي بة بَي ط توطؤ ماددةية  تةرح دةكات كة ئيجاف
جةدةلي ثةيِرةوي هةَلدةطرَي، لةبةر ئـةوة ئـةم بابةتـةي كـة ثةيوةنـدي بـة ِرابـردووةوة هةيـة، ئَيمـة وةكـو           

%( لةطةَلني، لة ِرابردووشدا شةِري لةسةر كراوة ئةم بابةتـة، ئـةم كةيسـة، بؤيـة بـؤ      100مامؤستا طؤران وتي )
خستين كاري سندوودةكةو، زؤر عةمةلي تر و زؤر مةيداني تـر  ئةوةي ئَيمة شتَيك نةبَيت ببَيتة باعيسي 

ئيش لةسةر ئةم بابةتة بكةين، بةديدي من لة جةدةلةكاني ضةند مانطي ِرابردوومـان دا لةطـةَل حكومـةتي    
هةرَيمي كوردستان، بةشَيك لةم ئيشكاالنة بووة كة نةمانتوانيوة وةكـو ثَيويسـت مةبـدةئَيكي تـةواو زانسـيت      

ةرلةمان و حكومةت بؤ ضارةسةركردني مةلةيف نـةوت و غـاز و مةسـةلةي داهـات و سـندووق،      بطرينة بةر ث
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بؤيــة بةديــدي مــن لــة ِرووي ثــةيِرةوي نــاوخؤوة طوجنــاو نييــة لةســةر مينةصــة هــةر ســةرؤكي ليذنةيــة ،  
طـوَي  سةرؤكايةتي ليذنة بة بَي ط توطؤي ئةندامان تةرحي تازة بكات بؤ ئيجافة كردني ماددةية ، كاتَي كة 

لة ئةندامان نةطريَي، كة لة ناو داعةي ثةرلةمانةوة ثَيشـنيارَيكي لـةم بابةتـة نـةبَي، بةتايبـةتيش ئَيمـة لـة        
ِرووي عورفةوة تةركيجمان كردؤتة سةر سـَي ثَيشـنيار  رَيتـة دةنطدانـةوة، لةبـةر ئـةوة هيـوادارين كارَيـك         

%( ِراستة، دةبَي هـةموو ئـةو داهاتانـةي هـةبووة،     100بكرَي كة لة ِرووي مةبدةئةوة ئةوةي د.شَيركؤ دةيَلَي، )
هةية، ئةم سندوودة سةرضاوةكاني لةوَي كؤ بكرَيتةوة، ئةوةي كا  علي حةمة صا يش دةيَلَي، دةكـرَي لـة   
ِرَيطةي ليذنةوة بةدواداضوون بكرَي لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردستان، لةطةَل ئةجنومةني هةرَيمي نةوت 

ئيجافة بكرَي، كارَيك نةكةين ئَيمة نةتيجةية  بكةوَيتةوة لة نةتيجةي ئةم ياسـاية، كـة    و غاز لةوَيوة ئةوة
 تا ئَيستا زؤر زؤر باو هاتووة، كة ثةكي سندوودةكة  رَي، بة تةنها لةو تَيِروانينةوةية، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 ةرموو.باشة، سوثاس، بةِرَيج د.عجت صابر، ف

 بةِرَيج د.عجت صابر إمساعيل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( داوة بة ثةرلةمان، لة ثـةجيي خـؤي بـآلوي    2013/ 31/12وةزارةتي سامانة سروشتييةكان دوايني ِراثؤرتي تا )
كردؤتةوة، ئةجنومةني وةزيران موصادةدةي لةسةر كردووة، بؤية لة ِراسيت ئةوة كاري ئَيمـةي ثةرلـةمانتار   

ليذنة ثةيوةنديدارةكانة تةدديق بكةين لـةو حيسـاباتانة بـة ثَيـي كؤمثانيـاي طـةورةي نَيودةوَلـةتي وةكـو         و 
(EITI       بؤ ئةوةي لة ِراست و دروسيت ئةو خةرجييانة دَلنيابني، بؤيـة عةمـةلي دةبـَي ئـةم سـندوودة لـة ،)

يســابَيكةوة، هــي  ِرؤذي دروســت كردنــي ســندوودةكةوة داهــاتي نــةوت ضــةندة؟ يةكســةر نةضــَيتة هــي  ح  
بانكَيكي ئةهلييةوة، هي  بانكَيكي حكومييةوة بَيتة نـاو ئـةو سـندوودةوة، لـةو ِرؤذةوة ِرةصـيدي سـندووق،       

 لةو ِرؤذةوة بَيت كة ثةسند دةكرَيت، ئةوة بة كارَيكي عةمةلي دةبينني، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 هار حممود، فةرموو.زؤر سوثاس، بةِرَيج د.بة
 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
منــيش ثشــتيواني ثَيشــنيارةكةي كــا  د.شــَيركؤ جــودت دةكــةم، ئةطــةر ســةرؤكي ليذنــةو نــةبَي، ئةنــدامي  

 ية.ثةرلةمانة، ثَيشنيارةكةشي لة ِرووي ياساييةوة جَيكردنةوةي لة ناو ياساكةدا هي  ِرَيطرَيكي ياسايي ني
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باو، بةِرَيج د.ظا ، فةرموو.
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 بةِرَيج د.ظا  فريد إبراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لة ِرووي ياساييةوة تةنها تَيبينيمـان هةيـة لةسـةر ثَيشـنيارةكة، ئـةويش ئةوةيـة ياسـاكان دةبـَي خؤيـان لـة           
لةالية ، لةاليـةكي تـر هـةموو ئـةو تـةعليمات و ئـةو كارانـةي كـة وةزارةت          ئةسةري ِرةجعي بثارَيجن، ئةوة

كردوويةتي، وةكو بةِرَيج د.عجت ئيشارةتي ثَي دا، ئةو كارانة هـةمووي ِرَيكخـراون، ئةسـةري ِرةجعـي ثَيـدان      
ــا ئيبتـــاَل كردنـــةوةي هـــةموو ئـــةو تـــةعليمات و ئـــةو كارانـــةي كـــة لةاليـــةن جيهـــةتي     بـــةو ياســـاية واتـ

دارةوة كراوة، بؤية ئةوة كَيشةي لة دوو دَيت لـة ِرووي ياسـاييةوة، تكايـة ئـةو ثَيشـنيارة لـة ِرووي       ثةيوةندي
 ياساييةوة موالحةزاتي لةسةرة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، بةِرَيج كا  طؤران ئازاد، فةرموو.

 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:
 مان.بةِرَيج سةرؤكي ثةرلة

ــةي بــؤ نــةكرَي، هاوِرَييــامن لــة ليذنــةي نةزاهــة لَيــرة ئامــادةن، لــة      بــؤ ئــةوةي بؤضــوونةكان تةفســريي هةَل
كؤبوونةوةي حةفتةي ِرابردوو ئةو تةرحةي من كردم، كة داوا بكةين لـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان عةدـدَيك     

ةين ثةرلـةمان بودجةيـة  صـةرف    لةطةَل دوو شةريكةي نَيودةوَلةتي كة تةدديق لة داهات دةكةين، داوا بكـ 
بكات، بؤ ئةوةي تةدديق لة وردةكاري كؤي داهاتي هةرَيمي كوردستان بكةين، ئةوة بـرادةران لَيـرة شـاهَيدن    
ئةو تةرحةمان كرد، ئةوةي من دةيَلـَيم، ئـةوةي كـا  علـي دةيَلـَي، ئـةوةي كـا  د. شـَيركؤ دةيَلـَي دوو شـيت           

ةو داهاتةي ئَيستا ماوة، هةية لة هةرَيمي كوردستان، لة ثرؤسةي نةوتي جياوازة، ئةطةر بِريارة بَلَيني كؤي ئ
ئينتاج كراوة دةبَي برَيتة ئةو سندوودة، بةسةرضاو، ئةوة شتَيكة، بـة م تـؤ دَيـي داهـاتي نـةوتي هـاتووة و       
صةرف كراوة، بؤ طةرميان صةرف كراوة، بؤ مةناتيهي تر صةرف كراوة، بؤ ثرؤذةي تر صةرف كراوة، ئـيرت  
بة هةر جؤرَي، بةهةدةر دراون، نازامن ضي، تـؤ دَيـي ئـةركَيكي ثـَي دةسـثَيري، سـةر ئَيشـةيةكي بـؤ دروسـت          
دةكةي كة لةوانةية ئاسان نةبَي بطاتة بن بةسيت، بة م ئةطةر بَلَيي ئَيستا ثارةي نةوتي لة ثرؤسـةي ئَيسـتا   

دوودة، ئـةوة شـتَيكة واردة، لـةدواي    دواي ثةسندكردني ئةم ياساية، كـؤي ئـةو ثارةيـة دةضـَيتة نـاو ئـةم سـن       
دةست بةكاربووني ئةم سندوودة نابَي هي  كةسَيك صة حييةتي صةريف ثارة و جةمعي ثـارةي البـَي ئـيلال    
ئةو سندوودة، بةسةرضاو، بة م تؤ ئةركَيكي تري ثَي دةسثَيري، مـن دَلنيـام كؤسـثَيكي بـؤ دروسـت دةكـةن،       

 فافييةتني و ثشتيواني لَي دةكةين.ئةطةر نا هةموومان لةطةَل مةبدةئي شة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج د. شَيركؤ جودت، فةرموو.
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 :مصطفى بةِرَيج د. شَيركؤ جودت
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

نتار بـؤم هةيـة ِرةئـي    ئةو ثَيشنيارةي كة ئَيمة لَيرة كردمان، ديارة ِرةئي خؤم نيية، هةرضةند وةكو ثةرلةما
(دا بـة موشـاوةرة لةطـةَل    5خؤم دةربِرم، بة م ثَيشـنياري ضـةند ثةرلـةمانتارَيكي تـريش بـوو، لـة مـاددةي )       

( و ئةحكامي كؤتايي، كة يةكَيكيان د. شَيركؤ حةمـة أمـني بـوو، كـة     6ليذنةي ياسايي وترا  رَيتة ماددةي )
ةيةدا، ئـةوةي كـة ئَيمـة باسـي دةكـةين ئـةوة نييـة كـة         باسي ئةسةري ِرةجعي كرد لة موراجةعةي ئةو مادد

برَيت يةعين كؤسى دروست بَيت بؤ ئةو دةستةية، بة ثَيرةوانةوة، ئَيمة دةمانةوَي ئةم دةستةية بةرضاوي 
ِروون بــَي لــة كــوَي وة دةســت ثــَي بكــات؟ يــةعين ئَيســتا لــةو ِرؤذةي كــة لــة وةدــائيع بــآلو دةكرَيتــةوة، ئــةم  

وَيوة دةست ثَي دةكةم؟ لة كوَيوة دةست ثَي بكات؟ لة تاراي ئينتاج و بةرهةمي نةوتي و دةستةية بَلَي لة ك
طازي لة هةرَيمي كوردسـتان؟ لـة دواي وةدائيعـةوة، ئـةي باشـة ئـةو دؤنـاغي ِرابـردوو زيـادي هةيـة؟ كـةمي            

ين، داتامـان اليـة   هةية؟ عةججمان هةية، ئَيستا ئَيمة داتامان الية عةججمان هةية، داتامان اليـة كـة دـةرزار   
كة كةم و كورتي هةية، ئةي نابَي ئةم سندوودة خةمي  وا؟ بـؤ ئـةوةي كـة لـة يـادي بـَي، بجانـَي كـة ئـةوة          
عةجج هةية، كةم و كورتي هةية، دةبَي تةرخان كردني بؤ بكات لةبةر ئـةوةي ئيشـي سـندوودةكة ئةوةيـة،     

( إبتودا  تةصـةوري مـن زؤر زةروورة نودتـةي )   لةبةر ئةوة لـة ِرووي عيلمييـةوة، لـة ِرووي ميهةنييـةوة بـة      
وازية بكرَي، لة ِروانطةي خةرجي و داهاتي ِرابردوو، نة  ئةوةي كة ثارةية بؤ طـةرميان يـان بـؤ شـوَينَيك     
صةرف كراوة، برَي بيكَيشَيتةوة، ضونكة ئـةوة ِرؤيشـتووة تـازة، بـة م دةبـَي نودتـةي ئيبتيدائةكـة دائـني و         

كــة ئــةوة مــةوزووعَيكي حيســابي يــة، لــة ِرووي ياساييشــةوة ئةطــةر ئيهتيجائــي  مــةدين لــة يــة  دةربكــات، 
عةمةلي و عيلمي و واديعي شتَيك ئيهتيجا بكات، تةكي ي ياسايي ئاسانة بؤي بكرَي بة تةصـةوري مـن، زؤر   

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ددةيـة؟ دةبـَي ِروون بكرَيتـةوة ماددةكـة ضـيية؟ تكايـة       بةَلَي، سوثاس، كَي دسةي تـري هةيـة لةسـةر ئـةم ما    
جارَيكي تر بَيخوَينةوة، بؤ ئةوةي جارَي هةر لة ِرووي مةبدةئييةوة بيخةينة دةنطةوة، كة ئايـا مـاددة زيـاد    

 بكرَي يان نا؟ دوايي داِرشتين ماددةكةو دةخةينة دةنطةوة، فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيج د. شَيركؤ جودت 

 ثةرلةمان. بةِرَيج سةرؤكي
ئةوةي كة ثَيشنيار كرا بؤ دياري كردني خاَلي دةستثَيكردن لة ِرووي داهات و خةرجييةوة بؤ ئةم دةستةية، 

 دَيِرةكة ئةوةية:
كــؤي داهــاتي نــةوت و طــاز كــة ثــَيش دةركردنــي ئــةم ياســاية بــةدي هــاتوون، ئــةم ياســايةي لةســةر ثــةيِرةو  

 دةكرَيت.
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 ي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤك
 د. ِرَيواز، فةرموو.

 بةِرَيج د. ِرَيواز فائق حسني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بريي كا  د.شَيركؤي دةخةمةوة، كة بة بـةردةوامي ئـةو دةَلـَي ئيشـي ئـةو سـندوودة تةوسـيق و تـةدديق و         
كرابـَي لـة ِرابـردوودا    ئيدارةية، يةعين تؤمار دةكات و وردبيين دةكات و بةِرَيوة دةبات، ثارةية  كـة خـةرج   

ضــؤن تؤمــار دةكــرَي؟ ضــؤن بــةِرَيوةبردني تَيــدا دةكــرَي؟ يــة  عةمةلييــةي تَيــدا دةكــرَي كــة عةمةلييــةي   
تةدديهي ية، تةواو، باشة، ئةوة ص ر كردنةوةي جوهدي هةموو ئةو دامةزراوانةية كة لة هةشت، نـؤ سـاَلي   

(ي ثةرلـةمان  3ردووة؟ ئةوة دسـةيةكي تـرة، خـولي )   ِرابردوودا ئيشي تةدديهيان كردووة، كردوويانة، نةيانك
(و هةبووة، ديواني ضاودَيري داراييش هةر حجووري هةبووة، من كَيشةم لةسـةر  2ثَيش ئَيمة بووة، خولي )

ئةوة نيية، دةطةِرَيمةوة سةر دسةكةي كـا  طـؤران، يـةعين تةصـويرةكة وا نـةكرَي كـة ئةوانـةي كـة دةَلـَين          
ذي شةفافييةتني، ئةوانةي كة دةَلَين بـا بـيَب، دذي شـةفافييةت نـني، ئـةم ماددةيـة       نابَي، ئةوة ئةوانةن كة د

ماددةيـــةكي مـــردووة، لةبـــةر ئـــةوةي تـــؤ موئةسةســـةية  ِرادةســـثَيري ئـــيش لةســـةر )عـــدم( بكـــات، لـــة  
كؤبوونةوةكةمان لةطةَل حكومةت دا ئةو لةحجةية من ئةو ثرسيارةم كـرد، ومت ئَيسـتا هـي  ثارةمـان هةيـة      

يين؟ يان موَلكانة؟ يان ذينطة؟ يان هةر ثارةيةكي تـر، ثـارةي نـةوت بـَي؟ لـة كؤبوونةوةكـةدا ثَييـان        هي شري
وتني/ ئَيستا ئَيمة ية  سةنتمان نيية، لةبةر ئةوةي هـةمووميان وةرطرتـووة و خـةرمجان كـردووة، كةواتـة      

ماني هـي  فراكسـيؤنَيك   لةطةَلي بي لة ِرووي مةبـدةئي و ئةخالدييـةوة، مـن تةصـةور ناكـةم ئةنـدام ثةرلـة       
هةبَي لة ِرووي ئةخالدييةوة لةطةَل ئةوة نةبَيت تةدديق لة ِرابردوو بكرَي، بة م لة ِرووي عةمةلييـةوة بـا   
ئةم ثرسيارة لة خؤمان بكةين، واريدة موئةسةسةية  ِرابسثَيري ثَيداضوونةوة بة كاري ئةو موئةسةساتانة 

، بة طوَيرةي تةعليمات ئةو حةدـةيان ثـَي دراوة؟ يـةعين ثرسـيارة،     بكات كة لة ِرابردوودا بة طوَيرةي دانون
من دةمةوَي جوابةكةيم دةست بكةوَي بؤ ئةوةي دةنـي بـة ماددةكـة بـدةم، بـةِرةئي مـن وةكـو دانونييـة ،         

، مةبـدةئي ئةصـلة لـة دـةوانيين عريادـي و      عودم رعر وة رثور اعووانن (    يةعين ئةطةر لَيم بثرسي مةبـدةئي ) 
عريادي دا، طةِرانةوة بـؤ ِرابـردوو ئيستيسـنائة، ئيستيسـنائيش دةبـَي موبـةريراتي هـةبَي،         نيجامي تةشريعي

موبةريراتي ئيستيسنائةكة بة دوةترت بوو لة ئةصَلةكة، بؤ ئةوةي وازيك بَي، بؤ ئةوةي بـةِرَيجان ئةنـداماني   
ةية، يـةعين خةمـة   ثةرلةمان ِروئيةيان ديـار بـَي، مةبةسـيت سـةرةكي هـةموومشان جَيبـةجَي كردنـي ياسـاك        

طةورةكة ئةوةية وةكو كا  ساالريش وتي، داناني ماددةية  كة لة ئةصَل دا جَيبةجَي كردنـي موسـتةحيلة،   
 ببَيتة موبةرير بؤ جَيبةجَي نةكردني ئةو ماددانةشي كة لة ئةصَل دا جَيبةجَي كردنيان ئاسانة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 اس، بةِرَيج د. شَيركؤ جودت، فةرموو.زؤر سوث
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 مصطفى:بةِرَيج د. شَيركؤ جودت 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان.
من بة كيتابي ِرةمسي لةالمة كة ئةجنومةني وةزيران، وةزارةتي سـامانة سروشـتييةكاني بـةدةر كـردووة لـة      

مة داوامان كرد كة ديواني ضاودَيري دارايي تـةدديهي بـةياناتي   هةموو ِرةدابةيةكي مالي، دواي ئةوةي كة ئَي
وةزارةتي سامانة سروشتييةكان بكات، ديواني ضاودَيري دارايي بة كتابي ِرةمسي جوابييان داينةتةوة، دةَلَي/ 
وا ئَيستا دةست ثَي دةكةين بة تةدديق، يةعين مـانطَيي لةمـةوثَيش، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة بامسـان لـةوة نييـة         
لةسةر ئةساسي طومانة، يان لةسةر ئةساسي هةر ض نةزرةيـةكي تـرة، بامسـان لـة سيسـتةمة، ئـةم سيسـتةمة        
ئَيمة ثَيشنياري ئـةوة دةكـةين كـة ئـةو تةدديهـةي جـةنابت وتـت د. ِرَيـواز، كـة داهـات و خـةرجي بـةراورد             

َي، بـؤ ئـةوةي ئـةو    بكرَيت، ئةوةي كـة كـراوة، ئـةوةي كـة واديـع حالـة، داهـات و خةرجييةكـة بـةراورد بكـر          
سندوودة بجانَي ئةطةر دـةرزارة ضـؤن خـةمي  ـوات؟ ئةطـةر عـةججي هةيـة بـا لةبـةر ضـاوي دا بـَي ئـةوة             
عةججة، نة  لة ص رةوة دةست ثَي بكات، ضونكة ص ر يـةعين عـةججي نييـة، دوو ِرؤذي تـر داواي ثـارةي      

بـةس ئةطـةر ثَيـي بوترَيـت تـؤ ئةوةنـدة       لَي كرا دةَلَي ثَيشرت من ئاطادار نـيم كـة ئـةوة عـةججة يـان دـةرزة،       
عةججت هةية، ئةوةندة دةرزت هةية لة داهات و خةرجي نةوت، ئـةو كاتـة ئـةو دةسـتةية بةرضـاوي ِروون      
دةبَي، لة حاَلةتي زيادة و ئةرباحيش دا بة هـةمان شـَيوة، بؤيـة ديـاري كردنـي نودتـةي ئيبتيـدا لـة بوعـدة          

اتة، ئةم خةرجيية تةرح دةكرَي لة يةكرتي، نةتيجةيـة  دةدا بـة   تةدديهييةكةيةوة ِروو دةدات، كة ئةم داه
 دةستةوة، ئةم دةستةية دةزانَي ضؤن ئيش بكات؟ 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
باشــة بــؤ كــورتي ناكةنــةوة لــة تــةدديق؟ دةزانــي ِراي خؤتــان بَلــَين، ضــونكة دةاةمــة دةنطــةوة، دةنطــداني    

 ئةو ثرسة يةكاليي دةكاتةوة، د. ظا ، فةرموو. ئةنداماني ثةرلةمان
 بةِرَيج د. ظا  فريد إبراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
تكا دةكةم، تؤ دةستةكة مةسئول دةبَي بة ثَيي ئةو ثَيشنيارة لةسةر كارَيك كة خؤي بةرثرس نيية ئيلال لـة  

ثرسة لةسةر ئةو كارانة، بةرثرسـي دةكـةي بـؤ    ِرؤذي دامةزراندنييةوة نةبَي، واتا لة ِرؤذي دامةزراندني بةر
ئةجنامــــداني كارَيــــك، مةســــئولييةتَيك دةخةيــــة ئةســــتؤي كــــة ئــــةو كارةكــــاني ئــــةجنام نــــةدا، ئــــةوة   

 بةرثرسيارَيتييةكي دانونيية دةكةوَيتة ئةستؤي دةستةكة، تكاية ئةنداماني ثةرلةمان ئاطاداربن.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ة، ئَيستا جارَي هةر مةبدةئةكة دةخةينة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةوةية ماددةية  زيـاد بكـرَي و ئةسـةري    باش
لةطـةَل ئةوةيـة   دوايـي داِرشـتنةكةي ديـاري دةكـةين، كـَي      رةجعي بدات بة دةستةكة لة هةندَيك ِرووةوة، كة 

اس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت     ( كـةس لةطةَلدايـة زؤر سـوث   28ماددةكة زياد بكرَيت دةسيت بـةرز بكاتـةوة؟ )  
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( كــةس لةطةَلــدا نييــة، زؤر ســوثاس، كةواتــة ثةســند نــةكرا، تكايــة مــاددةي دواي ئــةوة  29بــةرز بكاتــةوة؟ )
  وَيننةوة.

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةى ثازدةم: 
 لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكرَيت. كار بة هي  ياساية ؟، يان دةدَيك، يان بِريارَيكى ناكؤ 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كَي دسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ كةس نيية، ئَيستا دةاةمة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـيت بـةرز      
نــةبَي، زؤر ســوثاس، ( كــةس لةطةَلدايــة، زؤر ســوثاس، كــَي لةطةَلــدا نييــة كــةس نييــة لةطةَلــدا  51بكاتــةوة؟ )

 كةواتة ثةسند كرا، ماددةي دواي ئةو.
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةى شازدةم:

 ئةم ياساية لة رَيكةوتى باَلبوونةوةى لة رؤذنامةى فةرمى )وةدايعي كوردستان(دا جَيبةجَي دةكرَيت.
 ن:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةما

كَي دسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ كةس نيية، ئَيستا دةاةمة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـيت بـةرز      
( كةس لةطةَلدايـة، زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة؟ كـةس نييـة لةطةَلـدا نـةبَي، زؤر سـوثاس،           60بكاتةوة؟ )

ة، تكايـة صـياغةيةكي بكـةن، فـةرموو     كةواتة ثةسند كرا، لة راثؤرتةكةدا هؤيـةكاني دةرضـوواندني تيـا نييـ    
 بيخوَينةوة.

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 هؤيةكاني دةرضوواندن

بة مةبةسيت بة دامةزراوةيي كردني كةرتي نـةوت و طـاز لـة هـةرَيمي كوردسـتان كـة بـة شـَيوةية  بَيـت و          
َيتةوةو ثشتيواني طةشةي ئـابووري هـةرَيمي كوردسـتان    داهاتةكاني ثرؤسةي نةوت بة باشرتين شَيوة كؤ بكر

 بَيت، ئةم ياساية دةرضووَيندرا.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي دسةي هةية لةسةر هؤيةكاني دةرضوواندن؟ بةَلَي بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ جةودةت فةرموو.
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 :مصطفىبةِرَيج د.شَيركؤ جودت 
 لةمان.بةِرَيج سةرؤكي ثةر

 بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان.
ئةم ياساية، كؤي ياساكة هةموومان كؤكني لةسةر ئةوةي كة هةنطاوَيكي طرنطة بةرةو شةفافيةت، كةليمـةي  
ــدَيكيان       ــةمانتاران هةن ــرد، ثةرل ــةرمحان ك ــة ت ــةنَيت؟ ئَيم ــك دةطةي ــةبَيت؟ ض زةرةرَي ــا ن ــؤ تي ــةفافيةتي ب ش

 تةرحيان كرد، بؤ الدةبرَيت نازامن؟
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي، فةرموو بيخوَينةوة.
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 هؤيةكاني دةرضوواندن

بة مةبةسيت بة دامةزراوةيي كردني كةرتي نـةوت و طـاز لـة هـةرَيمي كوردسـتان كـة بـة شـَيوةية  بَيـت و          
ةوت بــة باشــرتين شــَيوة كــؤ بكرَيتــةوةو ثشــتيواني شــةفافيةت و طةشــةي ئــابووري   داهاتــةكاني ثرؤســةي نــ

 هةرَيمي كوردستان بَيت، ئةم ياساية دةرضووَيندرا.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

باشة كَي دسةي هةية لةسةر هؤيةكاني دةرضوواندن ئةوةي كة خوَيندرايةوة؟ كةس نييـة، ئَيسـتا دةاةمـة    
( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية كـةس  61طدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )دةن

نيية لةطةَلدا نةبَي، زؤر سوثاس، كةواتة ثةسند كرا، كـؤي ياسـاكة دةخةمـة دةنطدانـةوة بـةو شـَيوةيةي كـة        
ةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا ( ك61ماددةكاني ثةسند كران، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )

( كةس لةطةَلدا نييـة، زؤر سـوثاس، كةواتـة ثةسـند كـرا، ثريؤزبـايي لـة خـةَلكي كوردسـتان دةكـةين           1نيية )
بةبؤنــةي دةرضــووني ئــةم ياســاية، بةِراســيت وةكــو لــة هؤيــةكاني دةرضــوواندن بــاس كــرا بــوو، ئــةم ياســاية  

وةيي كردنـي كـةرتي نـةوت و طـاز لـة هـةرَيمي كوردسـتان بـؤ هَينانـة          هةنطاوَيكي زؤر طرنطة بؤ بة دامـةزرا 
كايةوةي شةفافيةتي زياتر لـةم كةرتـة، بـةاَلم طـرني جـَي بـةجَي كردنييـةتي، ئَيـوة ئةنـداماني ثةرلـةماني           
كوردســتان لــةو رؤذةي ئــةم ياســاية دةِرواتــة بــواري جــَي بــةجَي كردنــةوةو لــة وةدــائيعي كوردســتان بــاَلو     

ةركي سةرشانتانة كة بة وردي موتابةعةي جَي بةجَي كردنـي ئـةم ياسـاية بكـةن، زؤر سـوثاس،      دةبَيتةوة، ئ
سوثاسي ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةكةين، ليذنـةي دارايـي، ليذنـةي وزةو سةرضـاوة سروشـتييةكان، ليذنـةي       

ؤتــان، تــةنها ياســايي، كــة زؤر هــيال  بــوون لةطــةَل ئــةم ثــرؤذة ياســاية، دةتــوانن بطةِرَينــةوة شــوَينةكاني خ 
ليذنةي ياسايي مبَيننةوة، ضـونكة بِرطةيـةكي ترمـان ثةيوةنديـدار دةبَيـت بـة ئـةوان، ئَيسـتا دةضـينة سـةر           
بِرطةي دووةم لة بةرنامةي كاري ئةمِرؤمان كة بريتيية لة دةنطـدان لةسـةر متمانـةدان و سـوَيند خـواردني      
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( لـة  56م، بةثَيي بِرطـةي ضـوارةم لـة مـاددةي )    ياسايي بةِرَيج )غازي سعيد سليمان( بؤ ثؤسيت وةزيري هةرَي
 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

 بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان.
ئَيوة دةزانن لة ماوةي رابردوو ثرؤذة ياسايةكمان لة ثةرلةماني كوردستان ثةسند كرد بـؤ هـةمواري ياسـاي    

نــي هــةرَيمي كوردســتان، بــةثَيي ئــةو ياســاية وةزيرَيكــي هــةرَيم زيــاد كــرا بــؤ كابينــةي   ئةجنومــةني وةزيرا
حكومــةت، بــةر مــةبناي ئــةوة ئةجنومــةني وةزيــران بــة نووســراوَيك داواي ئــةوةيان لــة ئَيمــة كــردووة لــة     

ةرَيم ثةرلةماني كوردستان كة متمانة بة كانديدي بةِرَيج )غازي سعيد سليمان( بدرَيت بؤ ثؤسيت وةزيري ه
لةســةر ميالكــي ئةجنومــةني وةزيــران، بؤيــة لــة ثَيشــدا ئــةوة دةخةينــة دةنطدانــةوة كــة كــَي لــة ئةنــداماني  
ثةرلـةمان متمانـة دةدات بـة بــةِرَيج )غـازي سـعيد سـليمان(و، ئةطــةر ئةنـداماني ثةرلـةمان متمانةيانـدا بــة          

ــايي د      ــوَيندي ياس ــةِرَيجيان س ــات ب ــةو ك ــليمان(دا، ئ ــعيد س ــازي س ــةِرَيج )غ ــة   ب ــتا دةاةم ــة ئَيس ــوات، بؤي ةخ
دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية بةِرَيج )غازي سعيد سليمان( متمانة وةربطرَيت بؤ ثؤسيت وةزيري هةرَيم لةسةر 

( كـةس لةطةَلدايـة، زؤر سـوثاس، كـَي     56ميالكي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيـران دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ )    
سوثاس، كةواتة ثةسند كرا، ثريؤزبايي لَي دةكةين و هيواي سةركةوتين ( لةطةَلدا نيية، زؤر 2لةطةَلدا نيية )

 بؤ دةخوازين لة كارةكةي، ئَيستا داوا لة بةِرَيجيان دةكةين كة ب ةرموون بؤ سوَيند خواردن.
ئةنداماني بةِرَيجي ثةرلةمان، ئَيوةو هةَلستنة سةر ثَي بؤ ئةجنامداني مةراسيمي سـوَيند خـواردني بـةِرَيج    

 سعيد سليمان( وة  وةزيري هةرَيم لةسةر ميالكي ئةجنومةني وةزيران.)غازي 
 بةِرَيج غازي سعيد سليمان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةناظَي خودَي مةزن و دلؤظان.
من )غازي سعيد سليمان( وةزيري هةرَيم، بةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كـة بـة دَلسـؤزييةوة ثارَيجطـاري لـة      

ــاكي   ــةل و خـ ــةكَييت طـ ــاودَيري      يـ ــةواوي ضـ ــة تـ ــرم و، بـ ــا بطـ ــة ياسـ ــج لـ ــةم و، رَيـ ــراق بكـ ــتاني عَيـ كوردسـ
 بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، فةرموون، بةِرَيج كا  طؤران نوفتةي نيجاميت هةية؟ فةرموو.
 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

 رلةمان.بةِرَيج سةرؤكي ثة
ئةو كـارةي كـة ثةيوةسـتة بـة ليذنـةي ياسـايي خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثـرؤذة ياسـاكانة، داوا لـة ئةنـداماني             
ثةرلةمان دةكةين دةني بدةن بؤ ثاو و ثَيش خسـتين بِرطةكـة، بـؤ ئـةوةي خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثـرؤذة        

 ياساكان بَيتة ثَيشةوة، سوثاس.
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 لةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةر

ثَيشنيارَيك هةية بؤ ئاَلوطؤِر كردني بِرطةي ضـوارةم و سـَييةم لـة بةرنامـةي كـاري ئـةمِرؤ، ئَيسـتا دةاةمـة         
دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية كة ئاَلوطؤر لةنَيوان بِرطـةي ضـوارةم و سـَييةمدا ئـةجنام بـدرَيت و خوَيندنـةوةي       

( كـةس لةطةَلدايـة، زؤر سـوثاس،    45يت بةرز بكاتةوة؟ )يةكةمي ثرؤذة بِريارةكان بكرَيتة بِرطةي سَييةم دةس
كَي لةطةَلدا نيية كةس نيية لةطةَلدا نةبَي، زؤر سوثاس، كةواتة ثةسند كرا، فةرموون سةرؤكايةتي ليذنـةي  

 ياسايي بؤ خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ئةو دوو ثرؤذة بِريارة.
 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ة بِرياري بـة ثارَيجطـاري كردنـي شـاري كؤيـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان، كـة لـة ثَيـنج مـاددةو هؤيـةكاني              ثرؤذ

 ثَيويست ثَيكهاتووة، لةاليةن ئةم بةِرَيجانة واذوو كراوة:
 طؤران ئازاد حممد.-1
 عباس فتاح صاحل. -2
 ئاواز شَيخ جةنطي. -3
 ظةمان فيصل سليم. -4
 .رضاعبدالرمحن علي  -5
 رسول. صطفىمفائق  -6
 سعيد حممد سيعد. -7
 بَيطةر دَلشاد تاَلةباني. -8
 بةهجاد دةروَيش دةروَيش. -9

 حممد. عط فتةالر  -10
 خلحم امحد معروف. -11
 صاحل فهَي حممد امني. -12
 د.عجت صابر امساعيل. -13
 د.شَيركؤ حةمة امني.-14
 دارةمان دادر فتاح. -15
 ثةري صاحل محيد. -16
 رسول. دادر ئؤبان -17

 داواكارم لة بةِرَيجتان ئاراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكرَيت.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةو ثرؤذة بِريارة ئاراستةي هـةردوو ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي نـاوخؤيي ثةرلـةماني كوردسـتان دةكرَيـت،         
 سةرةِراي طشت ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان، فةرموو.

 ةِرَيج طؤران ئازاد حممد:ب

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
و رؤذاني  2011(ي شوبات ساَلي 17ثرؤذة بِرياري دةرةبوو كردنةوةي شةهيدو برينداراني خؤثيشاندانةكاني )

دوايي، كة لة حةوت مـاددة ثَيكهـاتووة لةطـةَل هؤيـةكاني ثَيويسـيت ياسـاكة، لةاليـةن ئـةم بةِرَيجانـةوة واذوو          
 كراوة:

 يستون فائق حممد.ب-1
 برزؤ  يد عبداهلل. -2
 ئومَيد حةمة علي. -3
 رسول. مصطفىفائق  -4
 .رضاعبدالرمحن علي  -5
 حممود حاجي عمر. -6
 ايوب عبداهلل امساعيل. -7
 ساالر حممود مراد. -8
 رابون توفيق معروف. -9

 بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني. -10
 زانا عبدالرمحن عبداهلل. -11
 َيخ امحد.شوان ش -12
 د.شَيركؤ حةمة امني. -13

 داواكارم لة بةِرَيجتان ئاراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكرَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئــةو ثــرؤذة بِريــارة ئاراســتةي هــةردوو ليذنــةكاني ياســايي و شــةهيدان و ليذنــةي مــايف مرؤظــي ثةرلــةماني  
ــت، ســةرةِراي طشــ  ــايي   كوردســتان دةكرَي ــةماني كوردســتان، زؤر ســوثاس بــؤ ليذنــةي ياس ت ئةنــداماني ثةرل

 فةرموون دةتوانن بطةِرَينةوة شوَينةكاني خؤتان.
 بةِرَيجان، ئَيستا دةضينة سةر بِرطةي ضوارةم لة بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤمان..............
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ان و ئـاَلوطؤِركردنى هةنـدَيك لـة ئةنـدامانى     بِرطةى ضوارةم لة بةرنامـةى كـارى ئـةمِرؤمان بريتييـة لـة دانـ      
( لةثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان 44ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمانى كوردستان، بةثَيى ماددةى )

( هةموار كـراو، ذمارةيـة  لـة ئةنـدامانى ثةرلـةمان وازنامـةيان نووسـيوة بـؤ بـةِرَيج          1992(ى ساَلى )1ذمارة )
زنامـةكانيان ثةســةند كـراوة، هةنــدَيكيان داوا دةكـةن برؤنــة سـةر ليذنــةكانى تــرى     سـكرتَيرى ثةرلــةمان، وا 

ثةرلةمان يان ئاَلوطؤِر لة ليذنةكانيان دا ئةجنام بدرَى، وازنامةكانيان ثةسةند كـراوة، دانانيـان لـة ليذنـةكان     
ةمان دةاوَينَيتـةوة و  ثَيويسيت بةِرةزامةندى ئَيوةى بةِرَيج هةية، بؤية ية  بة ية  بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلـ 

 دةاةينة دةنطةوة، فةرموو.
 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف)سكرتَيرى ثةرلةمان(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــارى      ــتان داواك ــةمانى كوردس ــةييةكانى ثةرل ــة هةميش ــارى ليذن ــتنةوةى كاروب ــاراكردن و ِرَيكخس ــاتر ك ــؤ زي ب

ردةست داية كة ئَيستا ية  بة ية  ناوةكانيان دةخوَينينـةوة  كؤمةَلَيك لة ئةندامانى ثةرلةمانى بةِرَيج لةبة
حممد( داوا دةكات لـة ليذنـةى كاروبـارى كؤمـةَلطاى      عط فبؤ بةردةم بةِرَيجتان، ثةرلةمانتارى بةِرَيج )تةالر 

 مةدةنى  دابندرَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

حممـد( لـة ليذنـةى ِرَيكخراوةكـانى كؤمةَلطـةى مـةدةنى        عط وف ةالر كَى لةطةَل ئةوةية كـة بـةِرَيج خـاتوو )تـ    
 دةست بةكاربَيت؟

 ( كةس دذيةتى، كةواتة ثةسةند كرا.6( كةس لةطةَليةتى، كَى دذيةتى؟ )51)
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.

 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف)سكرتَيرى ثةرلةمان(:
 ةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكى ث

 بةِرَيج )عمر صاحل عمر( داوا دةكات بؤ ليذنةى ِرؤشنبريى و ِراطةياندن و هونةر.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كَى لةطةَل ئةوةية كة بةِرَيج )عمر صاحل عمـر( لـة ليذنـةى رؤذشـنبريى و راطةيانـدن وهونـةر دةسـت بـةكار         
 بَيت؟.

 يةتى؟ كةس نيية، كةواتة ثةسةند كرا. فةرموو.( كةس لةطةَليةتى، كَى دذ57)

 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف)سكرتَيرى ثةرلةمان(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةِرَيج )سهراب ميكائيل رَيكانى( بؤ ليذنةى تةندروستى و ذينطة.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ميكائيل ِرَيكانى( لة ليذنـةى تةندروسـتى و ذينطـة دةسـت بـةكار بـَى؟       كَى لةطةَل ئةوةية كة بةِرَيج )سهراب 
 ( كةس دذيةتى، كةواتة ثةسةند كرا، فةرموو.4( كةس لةطةَليةتى، كَى دذيةتى؟ )54)

 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف)سكرتَيرى ثةرلةمان(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 سايى.بةِرَيج )طةشة دارا ح يد( بؤ ليذنةى كاروبارى يا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كــةس 61كــَى لةطــةَل ئةوةيــة كــة خــاتوو )طةشــة دارا( لــة ليذنــةى كاروبــارى ياســايى دةســت بــةكار بــَى؟ )    
 لةطةَليةتى، كَى دذيةتى؟ كةس نيية كةواتة ثةسةند كرا، فةرموو.

 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف)سكرتَيرى ثةرلةمان(:
 رؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج سة

 بةِرَيج )كنعان جنم الدين/حاجى كاروان( بؤ ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كَى لةطةَل ئةوةية كة بةِرَيج )كنعان جنم الدين ناسـراو بـة حـاجى كـاروان( لـة ليذنـةى كاروبـارى ثةرلـةمان         
 ( كةس دذيةتى، كةواتة ثةسةند كرا، فةرموو.1، كَى دذيةتى؟ )( كةس لةطةَليةتى57دةست بةكاربَى؟ )

 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف)سكرتَيرى ثةرلةمان(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةِرَيج )جودت جرجيس( بؤ كاروبارى ثةرلةمان.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كـةس  51لة ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان دةسـت بـةكاربَى؟ )   كَى لةطةَل ئةوةية كة بةِرَيج )جودت جرجيس(
 لةطةَليةتى، كَى دذيةتى، كةس نيية، كةواتة ثةسةند كرا، فةرموو.

 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف)سكرتَيرى ثةرلةمان(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةِرَيج )حممد سعدالدين( بؤ ليذنةى بازرطانى و مافى بةكابةر.
 وسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.ي

( 51كَى لةطةَل ئةوةية كة بةِرَيج )حممد سعدالدين( لة ليذنةى بازرطانى و مافى بةكاربةر دةسـت بـةكاربَى؟ )  
كةس لةطةَليةتى، كَى دذيةتى؟ كةس نيية، كةواتة ثةسةند كرا، ليذنةى تةندروستى ذمارةى ئةندامـةكانتان  

بن بة حةوت كةس؟ كةواتـة دةتـوانني، خـاتوو )شـكرية امساعيـل دةسـت       ضةند كةسة؟ بة كا  سهرابةوة دة
لةكاردةكَيشَيتةوة لـة ليذنـةى كاروبـارى ثةرلـةمان، بـا تـةدديهى تيـا بكـةين دوايـي، خـاتوو شـرين نودتـةى             

 نيجاميت هةية؟ فةرموو.
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 :رمضا بةِرَيج شرين حسنى 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( كةسني با بةخَير بَيت.8َيمة )جَيطا هةية لة ليذنةى تةندروستى ئ
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نا، كَيشة لةوة نيية، كَيشة لةوةية ئايا لة ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان دةست لةكاردةكَيشـَيتةوة يـان نـا؟ ئايـا     
داوا نةكراوة، بة م بؤ فراكسيؤنةكةى ِرازيية لةسةر ئةوة يان نا؟ دةزانى خؤى ِرةزامةندى فراكسيؤن لَيرةدا 

ئةوةى موشاوةرةى زياتر لةطةَل فراكسـيؤنةكةى خـؤت بكـةى مـن داوا دةكـةم كـة  رَيتـة دانيشـتنَيكى تـر،          
خــاتوو شــكرية ئيســرار دةكــات بيخةينــة دةنطــةوة، خــاتوو شــكرية ئيســتهالةكةى ثةســةند كــرا لــة ليذنــةى   

( 53ى تةندروسـتى و ذينطـة، كـَى لةطةَليـةتى؟ )    كاروبارى ثةرلةمان، داوا دةكـات كـة برـَيتة ليذنـةى كاروبـار     
( كةس دذيةتى، كةواتة ثةسةند كرا، باشـة نودتـة نيجاميةكـةتان دةبيـنم،     2كةس لةطةَليةتى، كَى دذيةتى؟ )

 كا  مةردان نودتةى نيجامى؟ فةرموو.

 بةِرَيج مةردان خدر مصط ى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 وة لة ليذنةى وةرزو و الوان دةكةم، تكاية دبوَلى بكةن.من دووجارة داواى دةست لةكاركَيشانة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة دةضيتة ض ليذنةيةكةوة؟ فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيج مةردان خدر 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 جارَى هَيشتا ديارى نةكردووة، دوايى ديارى دةكةم.

 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ 

 باشة سوثاس، كا  رابوون فةرموو.

 بةِرَيج رابوون مةعروف توفيق:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةفروزة ئةندامانى ثةرلةمان هةريةكةيان لة دوو ليذنة ئةندام بـن، بةشـَيك لـة ليجانـةكان كَيشـةى كـةمى       
سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةم، تةئكيد لـةوة   ئةندامةكانيان هةية، بؤية داوا لة بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان و

 بكةنةوة كة هةر ئةندامَيك لة دوو ليذنة لة ليذنةكانى ثةرلةمان ئةندام بَى، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة سوثاس، خاتوو بةهار فةرموو.
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 بةِرَيج بةهار عبدالرمحن:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يــةكى كــاتى لــة خــوو تةشــريعى ثَيشــوودا ثَيكهَينــرا بــؤ بةجينؤســايد ناســاندنى شــنطال، لةبةرئــةوةى  ليذنة
ليذنةيةكةى هةميشةيى هةية، ثَيرةوانة دةردةضـَى لةطـةَل ثـةيِرةوى نـاوخؤ، بؤيـة داوا دةكـةم ئـةو ليذنـة         

 كاتيية البربدرَى، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وة دةخةينة بةرنامةى كارى دانيشتنةكانى داهاتووى ثةرلةمان، خاتوو كةذاَل فةرموو.باشة ئة

 بةِرَيج كةذاَل هادى فةدَى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ليذنــةى داكــؤكى كــردن لــة مافــةكانى ئافرةتــان ئةنــدامى كةمــة، ئةطــةر هــةر ئةنــدامَيك دةســت لــةو ليذنــة  
ــَيتةوة، ب   ــة هةَلدةوةش ــَيتةوة، ليذن ــةر       بكَيش ــة  س ــة ي ــة دةرةج ــة ب ــة دةكةوَيت ــةو ليذنةي ــياريةتى ئ ةرثرس

فراكسيؤنةكان، دوايى دةكةوَيتة سةر سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردسـتان، ئةطـةر لـةم خولـةدا ئـةم ليذنةيـة       
 تووشى ئةم حاَلةتة بَى و هةَل بوةشَيتةوة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــواردا ــوثاس، هي ــةناو     زؤر س ــة ل ــَى، ليذنةك ــةذاَل ب ــاتوو ك ــوونةى خ ــةو بؤض ــان ل ــةمان ئاطاي ــانى ثةرل م ئافرةت
ثةرلــةمان لــة لَيــوارى هةَلوةشــاندنةوةداية، بؤيــة ثَيويســت دةكــات تةدويــةى بكــةن و دةعمــى بكــةن و ببنــة 

 ئةندام لةو ليذنةية، خاتوو حةيات فةرموو.

 بةِرَيج حيات  يد دادر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

شتطريى لة ِرةئيةكةى خاتوو كةذاَل دةكةم، ئةطةر بكرَى لة فراكسيؤنةكانى تر هاوكارمان بن لةوةى ضـةند  ث
 ئةندامَيكى تر بَيتة ناو ليذنةكةمان سوثاستان دةكةم.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

  ساالر كة ئَيستا دةرفـةتى دةدةينـَى   بةِرَيجان ياداشتَيكمان بةدةست طةيشتووة جطة لة بريؤكةكةى بةِرَيج كا
( ئةنـدامى ثةرلةمانـةوة واذوو كـراوة، داوا    12بيخوَينَيتةوة، ياداشتَيكيشمان بةدةست طةيشتووة كة لةاليةن )

دةكةن كة لة دانيشتنةكانى داهاتووى ثةرلةمان تا ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان ثةسةند دةكرَى موداخةلـةى  
خولــة  زيــاتر نــةبَى، دةاةينــة دةنطــةوة كــَى لةطــةَل ئةوةيــة كــة ط توطــؤى  ئةنــدامانى ثةرلــةمان لــة ســَى 

ئةندامانى ثةرلةمان و ِراى ئةندامانى ثةرلةمان لة سَى خولة  زياتر نةبَى لـة كـاتى ط توطـؤ كـردن لةسـةر      
ــتان، )        ــةمانى كوردس ــة ثةرل ــرَى ل ــةر دةك ــان لةس ــة ط توطؤي ــةى ك ــةو بابةتان ــاكان و ئ ــرؤذة ياس ــةس 49ث ( ك

( كةس دذيةتى، كةواتة ثةسةند كرا، ئَيستا داوا لة بةِرَيج كا  ساالر دةكةين كـة  9ةتى، كَى دذيةتى؟ )لةطةَلي
 ب ةرمووَيت بؤ خوَيندنةوةى بريؤكةكةى، كا  دارةمان نودتةى نيجامى فةرموو.
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 بةِرَيج دارةمان دادر فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دى هةيـة بـة مةسـةلةى بودجـةوة؟ لـةكاتى ط توطـؤ كـردن        تةحديد كردنى سـَى دةديهةكـة يـةعنى ثةيوةنـ    
 لةسةر بودجة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةو كاتة دةتـوانني ِرَيكـى  ـةين لـةكاتى وتوَيـذ كـردن لةسـةر بودجـة، ئَيمـة ثـةيِرةوى ناوخؤمـان هـةموار             
لة كاتى ط توطؤ كردند سَى دةدة ئةندامانى نةكردووة تةنها ط توطؤكان ِرَيك دةخةين لةناو هؤَلى ثةرلةمان 

 ثةرلةمان دسة دةكةن، ثَيويست ناكات وابجامن ئةوةندة نودتة نيجامية، خاتوو شرين فةرموو.

 :رمضا بةِرَيج شرين حسنى 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةرلةمانــةوة لــة لةســةر طؤِرانكــارى ئةندامــة بــةِرَيجةكان بــؤ نــاو ليذنــةكان، ئةطــةر لةِرَيطــةى ســةرؤكايةتى ث 
وَيبسايتى ثةرلةمان ئاطادار بكرَيني لة طؤِرانكاريةكان، ضونكة سةرضاوةية بؤ ئةندامـة بـةِرَيجةكان، زؤربـةى    

 جار ئَيمة ئاطادارى نني تةلةفؤن بؤ ئَيمة دَيت لة ليستى كؤنة نةطؤِراوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ساالر بريؤكةكةت  وَينةوة فةرموو.باشة، سوثاس، كا  

 بةِرَيج ساالر حممود مراد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سوثاس بؤ ئةم دةرفةتة، ِراستة كؤتايى جةلسةية و هيوادارم ئةنـدامانى بـةِرَيج حةوسـةَلةى شـةو، حـةوت      
 دةديهةيةكيان هةبَى، ضونكة ثَيمواية مةسةلةكة طرنطة.

ى كوردستان، بةِرَيجان ليذنةى هةميشةييةكانى ثةرلةمانى كوردستان، بـةِرَيجان  بةِرَيج سةرؤكايةتى ثةرلةمان
ئةنـدامانى ثةرلـةمانى كوردسـتان، بابةت/بريؤكـة لـة بــارةى ئةجنومـةنى طشـتى مافـةكانى مرؤظـى سـةر بــة           
نةتةوة يةكطرتووةكان، بةِرَيجان بة مةبةستى بةشدارى كردن لة كؤبوونـةوةكانى خـوو بيسـت و هةشـتةمى     

ــتى       ئة ــراوى ئاش ــةن ِرَيكخ ــةكطرتووةكان لةالي ــةوة ي ــة نةت ــةر ب ــةتى س ــى نَيودةوَل ــةكانى مرؤظ ــةنى ماف جنوم
مافةكانى مرؤظ لة جنَيحم، بةندة وة  سةرؤكى ليذنةى كؤمةَلى مةدةنى ميواندارى كرام، لة كؤبوونةوةكانى 

ثرسـى طـرني وة  ئـةركى    / ئازار( بةشداربووم، لةم بةشدارى كردنةدا ضـةندين بابـةت و    27 _25ِرؤذانى )
ــتان و        ــةمانى كوردس ــةوردى ثةرل ــتى دةزامن ب ــة ثَيويس ــةوة و ب ــة ثَيش ــياريةتى هاتوونةت ــايى و بةرثرس ياس
حكومةتى هةرَيمى كوردستان دواى بةرضـاو ِروونـى ئامادةكـارى تـةواوى بـؤ بكـةن، ثَيشـةكى، لـة دانيشـتنى          

نـةوة لــةو تاوانانـةى كـة لةاليــةن بـةناو دةوَلــةتى     / ئـازار( ى ئةجنومـةن دا ثــرؤذة بِريـارى لَيكؤَلي    27رؤذى )
ئيسـالمى لـة عــرياق و شـامدا )داعـش( ئــةجنامى داون لـة عـرياق داو ثَيشــكةو كردنـى هاوكـارى هونــةرى و         
ــان       ــة هاوكارةكاني ــش و طروث ــَيلكاريانةى داع ــةو ثَيش ــةماى ئ ــةر بن ــرؤظ لةس ــافى م ــانى م ــتنى تواناك سةرخس
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نامةى كارى دانيشتندا خراية ِروو، بـة بـَى ئـةوةى  رَيتـة دةنطدانـةوة      (ى بةر10ئةجناميان داوة لة بةندى )
ثةســـةند كـــرا، لةبةرئـــةوةى هـــي  يـــةكَيك لـــة ئةنـــدامانى ئةجنومـــةن ِرازى نـــةبوون لةســـةر ثرؤذةكـــة و  
ناوةِرؤكةكةى، ناوةِرؤكى بِريارةكـةى ئةجنومـةنى مافـةكانى مـرؤظ لـة ضـوار ئاسـتدا ثةيوةنـدى بـة هـةرَيمى           

هةية، هةرضةندة خودى بِريارةكـةو لـة ضـوار خـاَلى سـةرةكى دا خراوةتـةِروو، يةكـةم/ ئـةو         كوردستانةوة 
ثَيشَيلكاريانة و هةموو جؤرةكانى توندوتيذى دةرهةق بة كةسةكان ئةجنام دراون لة عرياددا، لةسةر بنةماى 

تايبـةتى ذن و منـاَل   جياوازى ثَيكهاتةى نةتةوةيى و ئاينى، لةطةَل هَيِرو كردنة سةر خةَلكانى مةدةنى بـة  
لةاليةن داعشةوة لةم بةشـةدا ثَيويسـتة، أ/ دةسـة تة طشـتيةكانى هـةرَيمى كوردسـتان باشـرت ثرسـى تـاوانى          
دةرهةق بة ثَيكهاتةى ئَيجيدى بة تايبةتى و ثَيكهاتـة ئيتنيكـى و ئايينيـةكانى تـريش وة  كةيسـَيكى طـةرم       

ةتــةوة يــةكطرتووةكان بــة تايبــةتى و كؤمــةَلى  ببةنــة ثَيشــةوة و  كــارى جــدى لةســةرى بكــةن لــة ئاســتى ن  
نَيودةوَلةتى بة طشتى، ب/ ثرسى ذنانى ئَيجيدى لةاليةن داعـش و دابِرانيـان لـة كةسـوكاريان و ئةجنامـدانى      
توندوتيذى بةرامبةريان، هةروةها كوش] و جياكردنةوةى منـاَل لـة دايـك و بـاو  و زينـدانى كردنيـان بـة        

ِريارةكةى ئةجنومةنى مافـةكانى مـرؤظ دةرفـةت دةِرةخسـَينَى بـؤ بـةوردى و       ثشت بةس] بةخاَلى يةكةمى ب
بةدوورودرَيــــذى ئــــةم تاوانــــة دةطمةنانــــة تؤمــــار بكــــرَين لــــة ئةجننــــداكانى ئةجنومةنةكــــة و ِراثؤرتــــة 
نَيودةوَلةتيـةكان، ضـونكة تاوانـةكان بــةردةوامن و ثَيويسـتة تؤمـار و تةوســيق بكـرَين  تاوانـة نوَييــةكانيش        

شَيوة، دووةم/ حكومـةتى عريادـى لةسـةريةتى و ِراسـثَيردراوة لَيكؤَلينـةوة بكـات لـةو هـةموو ئـةو           بةهةمان
زيادةِرةوى و ثَيشَيلكاريانةى مافةكانى مرؤظ كة ئةجنام دراون، لةطةَل ثَيشَيلكاريةكانى ياسـاى نَيودةوَلـةتى و   

يى بة ثةيِرةوى ِرَيككةوتنامـةى جنَيـحم،   مرؤيى )دانون الدوو االنسانى( سةبارةت بة ياساى نَيودةوَلةتى مرؤ
مةبةست لةو ياسايانةية كة دةبَى لة حاَلةتى جةني دا ِرةضاو و ثةيِرةو بكرَين، لةوانة بؤ منوونة ثاراستنى 
ــةى       ــةو دةزطايان ــتةخانة و ئ ــةكانى وة  خةس ــدة خجمةتطوزاري ــتنى ناوةن ــظيل، ثاراس ــةدةنى و س ــةَلكى م خ

لةطةَل ضؤنيةتى مامةَلة كردن لةطـةَل ديـل و برينـدارةكانى جـةني،     خجمةتطوزارى طشتى ثَيشكةو دةكةن 
هةرَيمى كوردستان لةم بِرطةيةدا ثَيويستة بة وردى كار لةسةر ئةو ثَيشَيلكارى و تاوانانـة بكـات كـة دةضـنة     
ئةم خانة و ئةم ئاستةوة، لةسةر هةرَيمى كوردستان ثَيويستة هةماهةنطى لةطةَل حكومةتى فيدِراَلى عـرياق  

بكات بـؤ ئـةم مةبةسـتةو نوَينةرايـةتى هـةرَيم لـة بةغـدا و  نوَينـةرانى كـورد لـةناو حكومـةتى ئيتحـادى              
هؤشياريان بدرَيتَى، ضونكة خةَلكان و اليةنى تريش لةِرَيطةى كؤمسـيؤنى بـا ى نةتـةوة يـةكطرتووةكان بـؤ      

ِراثـؤرت ثَيشـكةو دةكـةن بـة     (  سـكا  و  مفنضو ة اةموا احتحودة اعسوام ة حلوونق اةنسوا       مافةكانى مـرؤظ ) 
مةبةسـتى تؤمـاركردنى ثَيشــَيلكاريةكان، بـؤ منوونــة حةشـدى شـةعبى لــةو هَيجانةيـة تؤمــةتبار دةكـرَى بــة        
تاوانى مةترسيدار دةرهةق بة خةَلكى مةدةنى، لـةم ِرووةوة ثَيويسـتة، أ/ دةسـت كـردن بـة دانـانى ثالنَيكـى        

كى بِريــارى ئةجنومــةنى مافــةكانى مــرؤظ، هــةروةها     خَيــرا بــؤ ضــؤنيةتى مامةَلــة كــردن لةطــةَل نــاوةِرؤ      
ئامــادةكردنى ِراثــؤرتى تايبــةت بــة هــةرَيمى كوردســتان و وةرطَيِرانــى ِراثؤرتةكــة بــؤ ســةر زمانــة جيهانييــة 
فةرمييةكان، ئةمةو بةجيا لةطةَل ِراثؤرتى عرياق بطةيةنرَيتة نوَينةرانى و تانى ئةندامى ئةجنومةنةكانى 
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َيكةوة حكومةتى فيدراَلى عرياق و حكومةتى هةرَيمى كوردستان هةماهةنطى بكـةن بـؤ   مافى مرؤظ،    ب/ ث
ــةمانطى )     ــت و ل ــادة بكرَي ــتة ئام ــة ثَيويس ــةى ك ــةو ِراثؤرت ــينى ئ ــةنى  9نووس ــى ئةجنوم ــاَلدا ثَيشكةش ( ئةمس

ان ثَيطـةى  مافةكانى مرؤظ بكرَى لة خوو سيهةمني، ِراستة عرياق ئةندامة لة نةتةوة يةكرطرتووةكان، بةِرَيج
هةرَيم لة ضوارضَيوةى  ديارى كراوى خؤيدا ثَيويستة تةماشا بكرَى، بة م تا ئةم سـاتةوةختة نوَينةرايـةتى   
هةرَيم و فةرمانطةى ثةيوةنديةكان و  ناوةندى ثةيوةندار لةطةَل نةتةوة يةكطرتووةكان لةم مةيدانـةدا زؤر  

رفتـة بةدواداضـوون   ويستة ثةرلةمانى كوردستان بؤ ئـةم ط بةالوازى ِرؤَليان دةبينرَيت، يان هةر نابينرَى، ثَي
 بكات.

(دا ببةســرتَيت هــةرَيمي كوردســتان شــاندَيكي 2015(هــةمني كــة بِريــارة لــة مــانطي ئــةيلول )30.بــؤ خــولي )3 
تايبةبةندي ثسثؤر ئامادة بكات بة مةبةسـيت بةشـداريكردن لـة كؤبوونـةوةكاني ئةجنومـةن و ئةجنامـداني       

سـةبارةت بـة ثَيشـَيلكاريةكاني داعـش دةرهـةق بـة خـةَلكي كوردسـتان و روونكردنـةوةي           ضةند ضـاالكيية  
بارودؤخي ئاوارةكان و ثةناهةندة لة هةرَيمي كوردستان و دةرخستين ئاسيت ثَيويست بة هاناوة هاتنيان لـة  

ةوة كـاركردن  ثاَل خراثي رةوشيان، لة هةموو رووةكاني ذيان و طوزةرانةوة بؤ ئةم مةبةستةو لة دوو كةناَل
 ثَيويستة:

ا. لة رَيطةي نوَينةرايةتي حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان و فةرمانطـةي ثةيوةندييـةكاني دةرةوة ئامادةكـاري     
 بكرَيت بؤ بةشداري كردني كاراو هةماهةني لةطةَل حكومةتي فيدراَلي .

دسـتان هةماهـةنطي راسـتةو    ب. لةطةَل ضةند رَيكخراوَيكي كؤمةَلي مةدةني لة ئاسيت هةرَيم و دةرةوةي كور
خؤ بكرَيـت بـة مةبةسـيت باشـرت طةيانـدني ثـةيام و مةبةسـتةكان، بـة تايبـةت لـة هـؤَل و ذوورةكـاني تـري              
ــاني       ــونكة رَيكخراوةك ــة، ض ــة ئاماجنةك ــةت ب ــؤر تايب ــؤري جؤراوج ــؤرط ك ــةناَل و ث ــازداني ث ــةن و س ئةجنوم

ــة د    ــيناَليان ب ــةي ئةنتةرناش ــةي متمان ــةدةني ئةوان ــةي م ــنة    كؤمةَلط ــانايي بر ــة س ــوانن ب ــاوة دةت ــت هَين ةس
( منوونـة  2( دةدـةم مـاوة، بـةَلام )   2ئةجنومةنةكاني مايف مرؤظ و رؤَل ببينن، بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان مـن ) 

ئةهَينمةوة بةعسييةكاني عَيراق ئَيستاكة لةو ئةجنومةنة رؤَلي طةورة ئةبينن لة ثةناَل و هؤَلة جياجياكـان  
، كة بةشدارميان كرد لة كؤبوونةوةكدا بؤ عةرزي ئينتها كـاتي حهـودي ئينسـان لـة     لة يةكَيك لة ذوورةكاندا

عَيراق زياد لة شةو سةفريي عَيرادي سـةردةمي سـةدام حسـيين لَيبـوو بـة نـاوي رَيكخـراوي موجتةمـةعي         
مةدةنييةوة هاتبوون رَيثؤرتي خؤيـان ثَيشـكةو ئـةكرد بـة ئاراسـتةية  دةعمـي داعـش بكـةن، دذي هَيـجة          

يةكاني عَيراق و كوردستانيش بن، هةروةها نةبووني ئـةو ضـاالكوانانةي كؤمـةَلي مـةدةني لـة ئاسـيت       سياسي
نَيو دةوَلةتيدا لة هةرَيمي كوردستان طرفتَيكة كة عَيراق بؤي دروست كردووين نـاتوانن بـاج بـةرن و برـنة     

ــة جياجياكانــدا بكــةن، ئةمــ   ة ثَيويســتة بــة جــدي ذوورةوة بةشــداري لــة كؤبوونــةوةكاني ئةجنومــةن و هؤَل
 ديراسة بكرَي .

. دوا خاَل بِريارةكان هـاني كؤمـةَلي نَيودةوَلـةتي دةدات بـة هاوكـاري زيـاتري وَلاتـان بـة ثَيشـكةو كردنـي           4
ثَيداويسيت مافةكاني مرؤظ بة تايبةتي بؤ ئةوانةي كة لة جَيطاي خؤيـان هةَلكـةنراون، هـةروةها طرتنـةوةي     
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ين طؤِرة بة كؤمةَلةكان، كة لةسةر دةسيت داعش ئةجنامدراون، لةمِرؤوةشـةوة  رَيو شوَيين ثَيويست بؤ ثاراست
كؤمســيؤني نةتــةوة يــةكطرتووةكان كــة بــة ثَيــي بريــارةة ديــاريكراوة راثــؤرتي نووســراو ثَيشكةشــي خــوَلي    
سـَيهةميين ئةجنومةنةكــة بكـات ســةبارةت بــة هـةنطاوةكان لــةم بــوارةدا، بـةر لــة كؤتــايي ئـةم ثرؤســةية لــة      

ةوة كاري دةوَيت، وة  بةشَيك لة طرتنةبةري رَيو شوَيين ثَيويست لة ئاسيت نَيودةوَلـةتي هـةر ضـةندة    ئَيست
ضةندين هةنطاوي ترمان ماوة لة ئاسيت ناوخؤيدا كـاري لةسـةر بكرَيـت، بـةَلام بـؤ ئاسـيت نيـو دةوَلـةتي بـة          

اي لة جنَيظة ناوةندَيكي هـةرة  تايبةتي ئةجنومةنةكاني مايف مرؤظي سةر بة نةتةوة يةكطرتووةكان كة بارةط
(ي ئةمساَل راثؤرتي عَيراق ئامادةو تةواو كرابَيت بؤ ئَيمـةو طرنطـة   8كاريطةرو طرنطة، ثَيويستة تا مانطي )

ئةم خاَلانةي سةرةوة بة ميكانيجمَيكي دروست و ثيشةيي كاري لةسةر بكرَيت، تةوسـيق كـردن و بِريـارداني    
اندني كةيسي يةزيديةكان لة ئةجنومةني مافـةكاني مـرؤظ ئـةم ناوةنـدة     نوَي لةسةر تاوانةكاني داعش و ناس

طرنطةي نَيو دةوَلةتي بريارو راسثاردةكانيان كاريطةري راستةوخؤي  لةسةر راي طشيت كؤمةَلي نَيو دةوَلةتي 
ي هةية، بؤية ئَيستاو ئايندةي هةرَيمي كوردستان لة كؤتاييدا دةمـةوَي ئـةوة روون بكةمـةوة بةنـدة بةشـَيك     

زؤر لة ِراثـؤرت و نووسـراو، راسـثاردةكاني ثةرلـةماني كوردسـتان سـةبارةت بـة رةوشـي مافـةكاني مـرؤظ لـة            
ئاكامي تاوانةكاني داعش لة كوردسـتان و رةوشـي ئـاوارةو تاوانـةكاني شـنطال و ئَيجيديـةكان و ثَيكهاتـةكاني        

مرؤظـي نَيـو دةوَلةتييـةوة بـة      تريشي طةياندة ئةجنومةني مافةكاني مرؤظ لة رَيطـةي كؤمسـيؤني مافـةكاني   
تايبةتي ِراثؤرتي نووسراوةكاني ليذنة هةميشةيي و ثةيوةنديدارةكان لةوانـة ليذنـةي مـايف مـرؤظ، و بـةرَيج      
ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ذنان، ليذنةي ثَيشمةرطةوشةهيدان وجينؤسايد، ليذنـةي نـاوخؤو ئةجنومةنـة    

ثــؤرتَيكي بــةرَيج ســةرؤكي ليذنــةي ياســايي ثةرلــةمان بــؤ ئــةم  خــؤ جَييــةكان، ليذنــةي كؤمــةَلي مــةدةني، را
ــةرَيج )  ــتةو ب ــوو،     ظوواترمةبةس ــةرةكيمان ب ــارَيكي زؤر س ــةتي هاوك ــامي نيودةوَل ــةي س ــيين( م ةوةزي حوس

هةروةها زؤر ضاالكواني مةدةني )هؤطر ضةتؤ ( ضاالكانة هاوكارو يارمةتيدةر بوو لةطةَل ئةم ِراثؤرتـةي بـة   
ثةرلةماني دةكةم دةدي برياري ئةجنومةني مافةكاني مرؤظ هاوثَيرةو، سـوثاس بـؤ ئـةم    سةرؤكايةتي بةرَيج 

 دةرفةتة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةرَيجان ئةنـداماني ثةرلـةمان فـةرموو جـةنابت ئـةتواني بطةِرَييتـة شـوَيين خـؤت بـةرَيج كـا  سـاالر ئَيـوة             
ةسةر براو خوشكة ئَيجيديةكامنان هاتووة لة ناوضةي شنطال، هةروةها ئةزانن سةرةتاي ئةو كارةساتةي كة ب

ثَيكهاتةكاني تري هةرَيمي كوردستان توركمان مةسيحيةكان لةو تووندو تيذيانةي رووبةروويان بؤتـةوة كـة   
هةندَيكيان طةيشتؤتة ئاسيت جينؤسايد و هةندَيكي تريشـيان بـؤ ئـةوةي وة  تاوانـةكاني جـةني مامةَلـةي       

دةكــرَي، ثةرلــةماني كوردســتان دةســت بــةكار بــووة بــة تايبــةتي ليذنــةي مــايف مرؤظــي ثةرلــةماني      لةطــةَل
كوردستان لةمروة دةست بةكار بووة، ليذنةيةكي كاتيشمان دروست كرد، بـةَلام لةسـةر داواي خؤشـتان بـوو،     

كـة ئةجناممانـدا   دوو جار لةسةر داواي خؤتـان بـوو جارَيكيـان لـة راسـثاردةي ئـةو كؤبوونـةوة نـا ئاسـاييةي          
لةسةر رووداوةكاني شنطال يةكَيك لةراسثاردةكاني خؤتان دةنطتان لةسةريدا، برييت بوو لة دروسـت كردنـي   
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ئةو ليذنة كاتيية، بة هةمان شَيوة جارَيكي تر خؤتان بؤ ئةم راسثاردةية ئيمجاتان كؤكردبوويةوة، واذووتان 
، بةَلام ثَيم وابَيت ئةو ليذنةية زةرورةتَيكي ئةو تـؤي  كؤكردبوويةوة، بؤ ئةوةي ئةو ليذنةية دروست بكةين

نةبَي، بؤية هةر دةست بةكاريش نةبووة، لةبةر ئةوةي ليذنةي شـةهيدان و جينؤسـايد ئـةتوانَي لـةم بـوارة      
كار بكات بة هـةمان شـَيوة لةسـةردامنان بـؤ الهـاي ئَيمـة وةكـو سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان و سـةرؤكي ليذنـةي            

َينةري ثَيكهاتة جياجياكاني هةرَيمي كوردستان سةرداني دادطاي رؤمامان كردو لة اليـةن   مافةكاني مرؤظ، نو
سةرؤكي ليذنةي مافةكاني مرؤظ و نوَينةري ثَيكهاتةكان لـةوَي لـة دادطـاي تـاواني نَيودةوَلـةتي ببـورن نـة         

وة سـكاَلاكة وةرطـرياوة،    دادطاي رؤما كة بةثَيي نيجامي رؤمـا دامـةزراوة، لـةوَي سـكاَلاي ياسـايي تؤمـار كـراوة       
ئةوة يةكةم كةيسي هةرَيمي كوردستانة يةكةم كةيسي كوردة كة لةو دادطاية يةكةم كةيسـي كوردسـتانة بـة    
شـَيوةيةكي طشــيت كــة لــةو دادطايـة دايــة، ســكاَلاكةي وةردةطــريَي تــا ئَيسـتا موتابةعــة دةكــةن، لةطــةَل ليذنــة    

بة جينؤسـايد ناسـاندني كةيسـي شـنطال، ناوضـةكاني تـري       ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةمان لةمرؤوة، سةبارةت 
كوردستان لة راستيدا لةسةر داخوازي ثسثؤراني ئةم بوارة لة ثةرلـةماني كوردسـتان داوايـان كـرد كـة ئَيمـة       
هةنطاو نةنَيني لةمرؤوة بؤ ئةوةي كةيسةكة بة نَيو دةوَلةتي بكةين، لةو سةردانةشي كة وةفـدي ثةرلـةمان   

اي تاوانـةكاني نَيـو دةوَلـةتي هـةر ديسـانةوة ئـةوةيان لـَي جـةخت كردنـةوة لةسـةر ئاسـيت            ضووة دادطاي بالَـ 
ناوخؤ هةنطاو نةنَين، بةَلام ئَيمة وةكو سةرؤكايةتي ثةرلـةماني كوردسـتان لـة مـاوةي رابـردوو نامةيـةكمان       

يةكةوة، ضـونكة  ئاراستةي بةرَيج سةرؤ  كؤماري عَيرادي فيدراَل كردووة بؤ ئـةوةي لـة رَيطـاي ثـرؤذة ياسـا     
جةنابي مايف ئةوةيان هةية ثرؤذة ياسا ثَيشكةو بة نوَينـةراني عَيـراق بكـا، ثـرؤذة ياسـاية  ثَيشـكةو بـة        
ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق بكا بؤ ئةوةي عَيراق بيَب بة ئةندام لة نيجامـي رؤمـا، لـةو رَيطايـةوة دادطـايي      

ووني ئـةم كةيسـة، سـةرداني بـةرَيج سـاالر حممـود وةكـو        تاواني نَيـو دةوَلـةتي دةسـت كراوةتـر بـَي لةدواداضـ      
سةرؤكي ليذنةي كاروباري كؤمةَلطاي مةدةني بؤ ئةو كؤن رانسةي كة ئةجنومةني طشيت مافةكاني مرؤظ لـة  
جنَيحم ئةجناميدا، هةنطاوَيكي تري كردةيي طرنطة لةم ِرووةوة كة جَيطـاي دةسـت خؤشـية رةنطـة دسـة ثـَيم       

كــة دســةيان لةســةر ئــةم بابةتــة هــةبَي، بــةَلام هــي  كَيشــةية  نييــة ئةنــدامَيكي    وابَيــت ئةنــداماني ليذنة
ثةرلةمان لةم ِرووةوة بةشدار بَيت و بريوبؤضوونةكاني هةرَيمي كوردستان بطةيةنَي بؤيـة سوثاسـي هـةموو    

 الية  دةكةين، لةمرؤوة بةشدار بوون لة بةجينؤسايد ناساندني ئةم كةيسة.
 ق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صاد

 خاتوو بةهار فةرموو.
 بةرَيج بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من سةبارةت خستنة رووي بريؤكة دوو سةرجنم هةية، بؤية خستيشمة دواي بريؤكةكةي كا  ساالر، ضونكة 

بـةثَيي ثـةيِرةو بريؤكـةي     مةبةستم بوو بيخوَينَيتةوة، ضونكة يةكةم: هةموو ثةرلةمانتارَيك مـايف خؤيـةتي  
 هةبوو بيخاتة ِروو سةرجنةكةم ئةوةية:
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( سـةعات ثـَيش ئـةوة هـةر كةسـَي بريؤكـةي       48. ئَيمة بةثَيي ئةوة كة خؤمـان لـة ثةرلـةمان وبـان ئـةبَي )     1
 هةبوو ثَيشكةشي سةرؤكايةتي ثةرلةماني بكات . 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 خاتوو بةهار فةرموو. َيشكةشي بةرَيج سكرتَيري ثةرلةمان كرا بوو.ثَيشكةو كرابوو ث

 بةرَيج بةهار عبدالرمحن حممد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كةواتة من ثرسيارةكةم لَيرة ئةوةية ثَيم واية كة نادادثةروةرية  هةيـة لـةوة، ضـونكة مـن خـؤم سـةرةتاي       
، هي  كاتَيـك مـةجان نـةدراوة لـة خـولي )ثَيشـوو و       خوَلي تةشريعي بريؤكةم ثَيشكةشي سةرؤكايةتي كراوة

 ئَيستاو( بريؤكةم  ةمة روو، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 خاتوو امنة فةرموو.
 بةرَيج امنة زكري سعيد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بــؤ مــاوَى دوو رؤذا مــة ســةرةدانا شــاندةكَى ثةرلــةمانَى كوردســتانَى كــو ب ســةرؤكاتيا جَيطــرَى ثةرلــةمانى   

دةظةرا شنطال و زومار و سنوورَين وان كر ب راستى دظَى سةرةدانَى دطةَل ئيدارة و خةَلك و ثَيشـمةرطةهَين  
دةهرةمان و فةرماندةيَين ثَيشمةرطةها مـة روينشـتنَين جـودا جـودا ئةجنامـدان، هـةر دزظرينـا مـة و ثـاو          

ئينان كو راثؤرتا سـةرةدانا خـؤ بنظيسـن، َو  ـابن حـةتا نووكـة ئـةظ        سةرةدانا مة ليذنةية  يا هاتية ثَيك 
ليذنة دةست بكار نةبووية ثرت ئَيك ماني ذ سةرةدانا مة دةرباز بوو، داخازَى ذ جةنابَى تة دكةم كـو ليـذنَى   
 راسثاري] بؤ هندَى كو ب زويرتين وةخت بريت، ضونكى خةَلك ضاظةِرَى ئةجنامَين سـةرةدانَين ثةرلـةمانىَ  

 كوردستانَى دكةت بؤ دةظةرَى. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

داواكارييةكَى بة جَيية، داوا لةو ليذنةية ئةكةين كة راسثَيدراون راثؤرتةكة ئامادة بكةن بـة زووتـرين كـات    
دامانى راثؤرتى خؤيان ثَيشكةو بة سةرؤكايةتى ثةرلـةمان بكـةن بـؤ ئـةوةى دابةشـي بكـةين بـة سـةر ئةنـ         

ثةرلةمان، هةر لَيرةوة ئةمةوَى ئةوة  ةمة روو ئةندامانى بةرَيجى ثةرلةمان، ئَيوة كة وةكو شاند سةردانى 
ــةرَيمى كوردســتان، ناوضــة      ــاو هــةرَيمى كوردســتان، دةرةوةى ه ــةن، شــوَينةكانى تــرى ن شــوَينةكانى تــر ئةك

ةتان راثــؤرت ثَيشــكةو بــة ســةرؤكايةتى جَيناكوكــةكان و يــان دةرةوةى هــةرَيم ثَيويســتة لــة دواى طةِرانــةو 
ثةرلةمان بكةن بؤ ئةوةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان هةم لة ثةيوةندييـةكانى ثةرلـةمان تةوسـيهى بكـات و لـة      
هةمان كاتيشدا دابةشى بكات بة سةر ئةندامانى ثةرلةمان، ئةندامانى ثةرلةمان هـةموويان ئاطـادار بـن لـةو     

ن و ثةيوةندييانــةى كــة ليذنــة ثةيوةنديــدارةكان و ســةرؤكايةتى و  رَى و شــوَينة ديبلوماســى و ئــةو ســةردا 
 تةنانةت ئةندامانى ثةرلةمان ثَى هةَلئةس]، بةرَيج دكتؤر ابراهيم مسؤ فةرموو. 
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 : د مسؤبةرَيج د. ابراهيم امح
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان 

نيظ نةتةوةييـدا جودايـة كـو     دظَيت دوو تشتان ئةم تَيكةَلى ئَيك نةكةن سةرةدان و موشاركة كرن دكونطرَى
تؤ وةكو ئةندام ثةرلةمانة  بريؤكةيةكى دةف خؤ بنظيسى، لةورا ذى خانـدنا بريؤكـا كـا  سـاالر طةلـة  يـا       
ــن        ــةمان م ــدام ثةرل ــةز ئةن ــةس ئ ــةتى، ب ــيظ دةوَل ــةكَى ن ــرى كؤن رانس ــا ك ــاركة ي ــونكة موش ــة، ض رةوا بووي

ــرَى   بريؤكةيــةكا بــؤ خــؤ نظيســي ســةر كَيشــةيةكَى دا، ب دةنا   عــةتا مــن بريؤكــة هــةر ئَيــك ذمــة ئــةظَيت ظَي
 روينشتية خارَى بريؤكة طةلة  يَين ثَيشكةو كرين و ئةظ بابةتة يَى هاتية دوماهيك ئينان، زؤر سوثاس. 

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  سؤران فةرموو.
 

 بةرَيج سؤران عمر سعيد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ليذنةي مافةكاني مرؤظ رةنطة سةرداني بةرَيج كا  ساالر بؤ جنَيحم دسةمان لَيكردبـَي، نةمانويسـت    ئَيمة لة
دسةي لَيبكةين لة دةرةوةي ليذنةكة لةبةر ئةوةي بةرَيجيان ثرسـةكةي هَينـا بـة بريؤكـة بـؤ نـاو ثةرلـةمان        

كي تـر لـة دةرةوةي ميـديا    ناضارم وةَلـامي بدةينـةوة، كـة ئةطـةر ئةنـداماني بـةرَيجي ثةرلـةمان يـان خـةَلكيَ         
بثرسَي ليذنةي مافةكاني مرؤظ لة كوَيية؟، بؤضي بـؤ كؤن رانسـَيكي وةهـا ثرسـَيكي شةخسـي نييـة ليذنـةي        
مافةكاني مرؤظ هاتووة ئاطامان لَيي نةبووة، ثَيم واية بة شةخسي ئةم ثرسة كراوة، ئَيمة طلةيي خؤمـان لـة   

ان دةكةين، رةنطة لة هةفتةي ئايندة بة ثرسي يؤنامي لـة  ئةجنومةني مافةكاني مرؤظي نةتةوة يةكطرتووةك
عَيراق بَيتة ثةرلةمان لة ليذنةي مافةكاني مرؤظ طلةييان لَي ئةكةين، ثرسَيكي وا طرني نابَي بة عيالدـاتي  
شةخسي بةكاربَينن بؤ ئةوةي راثؤرتـةكاني ئَيمـة بـربَي بـؤ ئـةوَي نـازامن راثـؤرتي ئَيمـة ضـؤن بـراوة، هـي             

ثَي نةكراوة سةرةراي دةست خؤشي لة جوهدي كا  ساالر، بةَلام لة ليذنـةي مافـةكاني مـرؤظ لـة     ثرسيشمان 
كؤبوونــةوةي ثَيرَيمانــة جــةختمان لــةوة كردؤتــةوة، نووسراويشــمان دةطــا بــة بــةرَيجتان، هةوَلــةكان بــؤ بــة   

ــةوة بــ       ــؤ بكرَين ــنة دةرةوة، ك ــي بر ــةوَلي شةخس ــة ه ــَي ل ــانة دةب ــةم كةيس ــاندني ئ ــايد ناس ــةوةي جينؤس ؤ ئ
 فشارةكاني بة جيؤسايد ناساندني ئةم كةيسة طرنطة زياتر بكرَين، زؤر سوثاس.

 
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
وةكو طومت لةو ضوارضَيوةية سةيري بكةن كة هةموو ئةنـداماني ثةرلـةمان لـة مشـوري ئـةم ثرسـةن ليذنـة        

اوي ئةنداماني ثةرلـةمان لـةم بـوارةدا جَيطـاي نرخاندنـة ئـةو       ثةيوةنديدارةكان دةبَي مشور بن، بةَلام هةنط
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ثرســة ئةطــةر ئاراســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان بكرايــة ئــةو كــات بــة دَلنيايــةوة لــة رَيرــطةي ليذنــة             
ثةيوةنديـــدارةكان كؤبوونـــةوةكان كـــرد، بـــةَلام كاتَيـــك كـــة ئةنـــدامَيكي ثةرلـــةمان دةعـــوةت دةكـــرَي بـــؤ   

ن خؤشة بةشداري ثةرلةمان هةبَي لةم بوارةدا ئةطةر نـا كاتةكـةي ئةوةنـدة بـةر     كؤن رانسَيكي وا ئَيمة ثَيما
تةسك بوو رةنطة ئةسلةن فريـاي ئـةوة نةكةوتينايـة كـة ئـاَلوطؤِر لـة ئةندامةكـةي ثةرلـةمان بكـةين، بؤيـة           
كارَيكي باو كراوة ئَيستاو بةم شـَيوةية هاتينـة كؤتـايي كؤبوونـةوةي ئـةمرؤمان، زؤر سـوثاس بـؤ هـةموو         

 الية .
     

 
               

 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 د. يوسحم حممد صادق                    جع ر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين دادر                    
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  

  عَيراق - كوردستان           عَيراق                 – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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  (7ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 7/4/2015 رَيكةوتي شةممةضوار

بـة  عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   7/4/2015رَيكةوتي  شةممةضوار  رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 11ر )كاتذمَي  
بــةِرَيج جع ــر ابــراهيم ئَيمينكــي  بــة ئامــادةبوونيثةرلــةمان و، ســةرؤكي  يوســحم حممــد صــادقســةرؤكايةتي 

، سـاَلي  ضـوارةمي ولي خـ  (ي7، دانيشتين ذمـارة ) ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين دادربةِرَيج جَيطري سةرؤ  و، 
 ( ي خؤي بةست.2015)

 بةرنامةي كار:
ــةك  ــةثَيي حوكم ــة )ب ــاددة )1اني بِرط ــةي 20(ي م ــة ث ــارة ) ةوِر( ل ــاوخؤي ذم ــاَلي  1ي ن ــةمواركراوي س ي 1992(ي ه

خــولي  (ي7ا دانيشــتين ذمــارةي )ي دبِريــار ثةرلــةمانعَيــراق، دةســتةي ســةرؤكايةتي  -ثةرلــةماني كوردســتان 
(ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي ضوارشـةممة  11اَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )طرَيداني دووةمي  س

 بةم شَيوةية بَيت: دا 7/4/2015رَيكةوتي 
( ي هــةموار كــراو 1969( ي ســاَلي )111ط توطــؤ كردنــي ثــرؤذةي هــةمواري ياســاي ســجاداني عَيرادــي ذمــارة ) 1

ــاني )  ــةثَيي ماددةك ــا 75، 74، 72ب ــةيِرةوي ن ــة ث ــارة ) ( ل ــتان ذم ــةماني كوردس ــاَلي )1وخؤي ثةرل ( ي 1992(ي س
 هةموار كراو.

ــةثَيي مــاددةي )    -2 ــرؤذة بِريارانــةي خــوارةوة ب ــؤ ئــةو ث ــاوخؤي  71خوَيندنــةوةي يةكــةم ب ــة ثــةيِرةوي ن ( ل
 (ي هةموار كراو:1992(ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

 يت ئازادي.ثرؤذة بِرياري ناوناني شاري ِرانية بة ثايتةخ 1
 ثارَيجطا كردني ئيدارةي طةرميان.ثرؤذة بِرياري بة -2
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسحم حممد صادق/ بةِرَيج 

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
دانيشتنةكةمان بة نـاوي طـةلي كوردسـتان دةسـت ثـَي ئةكـةين،  خـولي ضـوارةمي هةَلبـذاردن، سـاَلي دووةم،           

( 20(، بةرنامةي كار، بةثَيي حوكمةكاني بِرطة يةكي ماددةي )7/4/2015يش] )(، ِرؤذي دان7دانيشتين ذمارة )
( ي هـةموار كـراو، دةسـتةي     1992( ي سـاَلي )  1لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستاني عَيـراق، ذمـارة )  

وارةمي ( ي خولي بةهارة لة خـولي هةَلبـذاردني ضـ   7سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين ذمارة )
( بةرنامــةي كــاري 7/4/2015( ي ثــَيش نيــوةِرؤي ِرؤذي ضــوار شــةممة، ِرَيكــةوتي ) 11ثةرلــةمان لــة كاتــذمَير )

 دانيش] بةم شَيوةية بَيت: 
( ي هــةموار كــراو 1969( ي ســاَلي )111ط توطــؤ كردنــي ثــرؤذةي هــةمواري ياســاي ســجاداني عَيرادــي ذمــارة ) 1

ــاني )  ــةثَيي ماددةك ــة ثــ 75، 74، 72ب ــارة )  ( ل ــتان ذم ــةماني كوردس ــاوخؤي ثةرل ــاَلي )1ةيِرةوي ن ( ي 1992(ي س
 هةموار كراو.
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ــةثَيي مــاددةي )    -2 ــرؤذة بِريارانــةي خــوارةوة ب ــؤ ئــةو ث ــاوخؤي  71خوَيندنــةوةي يةكــةم ب ــة ثــةيِرةوي ن ( ل
 (ي هةموار كراو:1992(ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

 بة ثايتةخيت ئازادي. ثرؤذة بِرياري ناوناني شاري ِرانية 1
 ثرؤذة بِرياري بةثارَيجطا كردني ئيدارةي طةرميان. -2

سةرةتا داوا لة بةرَيج سكرتَيري ثةرلةمان ئةكةين كة ثوختةية  لة كؤنووسي دانيشتين ثَيشووي ثةرلةمان 
  وَينَيـتةوة.

 سكرتَيري ثةرلةمان:-بةرَيج فخردالني دادر
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( 1/4/2015( ي كؤبوونةوةي ئاسايي ثةرلةمان لة بةرواري )6اي طةورة، ثوختةي دانيشتين ذمارة )بةناوي خو
 بةو شَيوةية بوو:

 دةست ثَيكردني دانيش] لةاليةن بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة. 1
يةن خوَيندنةوةي ثوختةي دانشتين ثَيشوو، و خوَيندنةوةي ناوي ئةنداماني ثةرلةماني ئامادة نةبوو لةال -2

 سكرتَيري ثةرلةمانةوة.
 ثةسند كردني ط توطؤ كردني ثرؤذة ياساي سةندوودي كوردستان بؤ داهاتة نةوتي و طازييةكان. -3
دةنطدان لةسةر متمانةدان و سوَيند خواردني بـةرَيج )غـازي سـعيد سـليمان( بـؤ ثؤسـيت وةزيـري هـةرَيم          -4

 لةاليةن ئةنداماني ثةرلةمانةوة.
 خاَلي ضوارةمي بةرنامةي كار بؤ خاَلي سَييةم و بة ثَيرةوانةوة. ئاَلوطؤِر كردني -5
 خوَيندنةوةي يةكةم بؤ دوو ثرؤذة بِريار لةاليةن ليذنةي ياساييةوة. -6
 ثةسند كردني دانان و ئاَلوطؤِر كردني هةندَي لة ئةنداماني ليذنة هةميشييةكاني ثةرلةماني كوردستان. -7
يةن ثةرلةمانتار ساالر مةمحود سةبارةت بة ئةجنومةني مافـةكاني مرؤظـي   خوَيندنةوةي بريؤكةية  لةال -8

 نَيودةوَلةتي.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس، داوا لة بةرَيجتان ئةكةين ناوي ئامادة نةبوواني دانيشتين ثَيشووي ثةرلةمان و دانيشتين ليذنةكاني 
 ثةرلةمان  وَينةوة.

 سكرَيرتي ثةرلةمان:-ن دادربةرَيج فخرالدي
( 1/4/2015( ي ئاسـايي لـة بــةرواري )  6نـاوي ئامـادة نــةبواني ئةنـداماني ثةرلـةمان كــة لـة دانيشـتين ذمــارة )      

 مؤَلةت دراون بوون يان بَي مؤَلةت ئامادة نةبوون بةم شَيوةيةية:
-حسـن صـاحل   -5 مؤَلـةت -عثموا  مجـال   -4 مؤَلـةت -ئَيظار ابراهيم -3مؤَلة -ئاواز محيد -2 مؤَلةت.-ئاري حممد 1

 -10 مؤَلـةت -زؤزان صادق -9 مؤَلةت-زانا عبدالرمحن -8 مؤَلةت-مصطفىدلَير  -7 مؤَلةت-خلحم امحد -6 مؤَلةت
عبـداهلل   -14 مؤَلـةت -ظيـان عبـاس   -13 مؤَلـةت -صـاحل بةشـار   -12 مؤَلـةت -شـامؤ شـَيخؤ   -11 مؤَلـةت -سهراب ميكائل
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فرحـان   -18 مؤَلـةت -فرهـاد حةمـة صـاحل    -17 مؤَلـةت  -عمـر عينايـةت   -16 مؤَلـةت -علـي هـالؤ   -15 مؤَلةت-جاسم
 -مدينـة ايـوب   -22 مؤَلـةت  -حممـود عمـر   -21 مؤَلـةت  -حممـد صـادق   -20 مؤَلةت-لينا عجريا -19 مؤَلةت -جوهر

 -كمـال يةَلـدا   -26 مؤَلـةت   -يعهـوب طـورطيس   -25 مؤَلـةت  -يراونت نيسان -24 مؤَلةت -وحيدة يادؤ -23 مؤَلةت
 مؤَلةت

بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، ِراثؤرتي بةدواداضووني كؤبوونةوةي هةفتانةي ليذنة هةميشةييةكاني ثةلـةماني  
 ( بةم شَيوةية بوو:7/4/2015( تا )31/3كوردستان لة )

 ( كؤبوونةوةي ئاسايي خؤي كردووة،31/3ليذنةي دةستثاكي ) 1
 ئامادة نةبووة.-خلحم امحد 1 
 مؤَلةت بووة -ادريس علي -2
 مؤَلةت بووة -طؤران ئازاد -3
 ( كؤبوونةوةي خؤي ئةجنام داوة31/3ليذنةي دارايي و كاروباري وةبةرهَينان ) -2
 ئامادة نةبووة-هَيظا حاجي 1
 ئامادة نةبووة -مدينة ايوب -2
 ئامادة نةبووة -شرين حسين -3
 ئامادة نةبووة -دَلشاد شعبان -4
 ئامادة نةبووة -يروانت نيسان -5
( دانيشــتين 1/4كاروبــاري شــةهيدان و ئــةن ال و دوربانيــاني جينؤســايد و زينــدانياني سياســي )  ليذنــةي  -3

 ئاسايي بة ئةجنام طةياندووة
 مؤَلةت بووة-حممد صادق 1
 مؤَلةت بووة -باثري كامةال -2
 مؤَلةت بووة -يعهوب طورطيس -3
 ايي خؤي كردووة.( كؤبوونةوةي ئاس6/4ليذنةي ثويوةندييةكان و ِرةوةندي كوردستاني ) -4
 ئامادة نةبووة -حممد علي 1
 مؤَلةت بووة -وحيدة يادؤ -2
 ئامادة نةبووة -حممود عمر -3
 ئامادة نةبووة -سةردار عبداللة -4
 (6/4ليذنةي دارايي و كاروباري وةبةرهَينان ) -4
 مدينة ايوب ئامادة نةبووة 1
 دَلشاد شعبان ئامادة نةبووة -2
 نةبووة ئامادة -يراونت نيسان -3
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 ( كؤبوونةوةي كردووة.6/4ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينةطة ) -5
 مؤَلةت بووة -دكتؤر سليم 1
 مؤَلةت بووة -ئاواز محيد -2
( كؤبوونةوةي 6/4ليذنةي ئاسةوار و خجمةتطوزاري ذينطةيي و طواستنةوة و طةياندن و طةشتوطوزار ) -6

 كردووة، سةرجةم ئةنداماني ئامادة بوون
 ( كؤبوونةوةي كردووة6/4ليذنةي ثيشةسازي و وزة و سةرضاوة سروشتييةكان ) -7

 مؤَلةت بووة -صاحل بةشار
 مؤَلةت بووة-يروانت نيسان -2
 مؤَلةت بووة -طاهربةيار  -3
 ( كؤبوونةوةي كردووة6/4ليذنةي ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَييةكان ) -8
 مؤَلةت بووة -دادر ئؤبان 1
 مؤَلةت -حاجي عبداهلل -2
 مؤَلةت بووة -ابو بكر هةَلةدني -3
 مؤَلةت بووة -ئاواز محيد -4

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كا  باثري نودتةي نيجاميية؟ 

 بةرَيج باثري كامةال:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هَيناية ذووري من تةواومان كرد، من نازامن بؤ  من مؤَلةت نةبووم، ئامادة بووم، دوايي كؤبوونةوةكةمشان
 مؤَلةت بووم.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 لة اليةن ليذنةوة ِراثؤرت بةرز كراوةتةوة، فةرموو كا  عومةر.

 بةرَيج عمر عينايةت:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وةمان كرد، بةرَيج سكرتَيري ئةجنومةني ( كؤبوونة29/3ليذنةي ئاسةوار و خجمةتطوزاري شارةواني )
وةزيران و جَيطري وةزيري شارةوانيشمان بانطهَيشت كردبوو، بةاَلم نة لة ئيعالم باس كرا، نة لَيرةو 

 خوَيندرايةوة، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــةرَيج      ــتبَيتة الي بـ ــةتان نةطةيشـ ــؤرتي ليذنةكـ ــَي ِراثـ ــةوة ئةضـ ــوثاس، لـ ــة    سـ ــةمان، بؤيـ ــكرتَيري ثةرلـ سـ
نةخوَيندرايةوة، بةرَيجان ئَيستا دةست ئةكةين بة بِرطةي يةكةم لـة بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ئـةمِرؤ كـة       
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( ي هةموار 1969( ي ساَلي )111بريتيية لة )ط توطؤ كردني ثرؤذةي هةمواري ياساي سجاداني عَيرادي ذمارة )
( ي 1992(ي سـاَلي ) 1ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان ذمـارة )    ( لة75، 74، 72كراو بةثَيي ماددةكاني )

هةموار كراو(، داوا لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان ئةكةين كة سةرؤ  و جَيطري سةرؤكي ليذنـةكان بَينـة ئَيـرة    
بؤ ئةوةي دةسـت بكـةين بـة بِرطـةي يةكـةم لـة بةرنامـةي كـار كـة بـريتني لـة ليذنـةكاني ياسـايي، ليذنـةي               

كردن لة مايف ئافرةت، ليذنةي كاروباري كؤمةَلايةتي، و ليذنةي ئةوداف و كاروباري ئايين، فةرموون داكؤكي 
بةرَيجان دةدي ثرؤذة ياساكان  وَينةوة كة لة اليةن ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشـكةو كـراوة، دوايـي دةدـي     

 ئةنداماني ثةرلةمانةوة. ِراثؤرتي هاوبةو  وَينةوة، بؤ ئةوةي ماددة بة ماددة بيخةينة ط توطؤي
 بةرَيج د.بةهار حممود:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( 1969( ساَلي )111ثرؤذة ياساي يةكةم بؤ هةموار كردني ياساي سجاداني عَيرادي ذمارة )

 ماددةي يةكةم:
ئـةم   هةَلطرتين ئةو ماددةية ثَيويستة تةنيا لة ِرَيطةي ياساي باري كةسـيةتي و دادطـاي بـاري كةسـيةتي     1

 بِرطةية جَي بةجَي بكرَي.
 (408ماددةي )

 سجاكة ئاسيت نجمي بؤ دابنرَي بةم شَيوةية: -2
سنوات وال تجيد على سبع سنوات من( لةبةر ئةوةي ئةو مـاددةي زؤربـةي دوربانيـةكان ذنـن،      3)ال تهل عن 

نجمـي سـجاكة ديـاري    بة تايبةتي ئةو كةسانةي خؤيان ئةسووتَينن بةهؤي ئيهانـةوة، بؤيـة ثَيويسـتة ئاسـيت     
 بكرَي.

 (:409ماددةي ) -3
ئةم ماددةية هةَلبطريَي، لةبةر ئةوةي ئةو ماددةية ئةبَيتة هؤي زياد بووني كوشتين ذنان بـة نـاوي شـةرةف    
ثارَيجييةوة، بؤية ئةتوانني ماددةكان كوشـتين بـة ئةنهةسـت يـان كوشـتين بـة هةَلـة جَيطـةي ئـةو ماددةيـة           

 بطرَيتةوة.
 (:413ماددةي )

 بِري غةرامة زياد بكرَي بةم شَيوةية:
سَي مليؤن دينـار زيـاتر نـةبَي، لةبـةر ئـةوةي زؤربـةي زؤري        3000000هةزار دينار كةمرت نةبَي، و لة  500لة 

لَيدانةكان بةرامبةر ذن ئةكرَي، هةر ذن لة ياسـاي بـةرةنطار بوونـةوةي توندوتيـذي خَيجانـي سـجاي دانـاوة،        
 وة كة لة ضوارضَيوةي خَيجندان و لة ثلةي ضواردان.بةاَلم ئةو كةسانة ئةطرَيتة

 (:414ماددةي ) -5
 بِرطةية  زياد بكرَي بةم شَيوةية:

 اذا نشا اعتدا  اذا او مرض اىل عجز، عجز جمنى عل ه بصنرة دائم ة تكن  عونبته اعسجا.
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 هؤكاري دةرضووني ئةم ياساية:
تيـذي و جياكـاري ِرةطـةزي و كةمكردنـةوةي كوشـتين      بؤ بـةديهَيناني كؤمةَلطةيـةكي ئـارام و دوور لـة توندو    

 ذنان.
( ي هـةموار  1969( ساَلي )111سةبارةت بة هةموار كردني ياساي سجاداني عَيرادي ذمارة ) ثرؤذة ياساي دووةم:

 كراو:
 بِرطةي يةكي ئةو ياساية هةموار ئةكرَيت بة زياد كردني سَي بِرطة: (:379ماددةي )

سـةر دةضـَي و مـايف شارسـتاني نـامَييَن بـة مردنـي  هاوسـةري سـكااَلكار بـة مـةرجَي            سكااَل لةمةِر زينـا بة  _أ
 مردني هاوسةري سكااَلكار لةاليةن )زوج زاني( و )عشيهة( كةيةوة نةبووبَي.

دةست هةَلطرتين مَيرد لة دادطايي كردني ثياوة زيانكارةكة بـة هـةمان شـَيوة بـة دةسـةت هـةَلطرتن لـة         _ب
ي ئةذمَيردرَي، تا هةمان حوكم جَي بةجَي ئةكرَي، ئةطةر ئـافرةت تـةنازولي كـرد لـة     دادطايي كردني ذنةكة

 دادطايي كردني ثياوة زيناكارةكةي.
( ئةو ياساية هةموار ئةكرَي بة زياد كردني ية  بِرطة بة هةمان شـَيوازي ثيـاو   409ماددةي دووةم: ماددةي )

 كرَي ئةطةر كةسي لة ناكاو ئافرةت بوو.دةرهةق بة ئافرةت حوكم بة بارودؤخي توندكاري سجا نا
 ماددةي سَييةم: ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن.

 كار بةهي  دةق و ياسايةكي تر ناكرَي ثَيرةوانة بَيت لةطةَل بِرطةكاني ئةو ياساية. ماددةي ضوارةم:
نـةوةي لـة ِرؤذنامـةي فـةرمي وةدـائعي كوردسـتان ئةضـَيتة        ئةو ياساية لـة ِرؤذي بـاَلو كرد   ماددةي ثَينجةم:

 بواري جَي بةجَي كردن.
بـةرَيج ســةرؤكي ثةرلـةمان، ِراثــؤرتي هاوبـةو ســةبارةت بـة هــةردوو ثـرؤذة ياســاي هـةموار كردنــي ياســاي       

 ( .1969( ي هةموار كراوي ساَلي )111سجاداني عَيرادي ذمارة )
ف و كاروباري ئـايين و ليذنـةي كاروبـاري كؤمةاَليـةتي و منـداَل و      ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي ئةودا

( ي ِرةشةمَيي كـوردي  6و  5خَيجان و ليذنةي داكؤكي كردن لةمايف ذنان ِرؤذي سَي شةمةمة و ضوار شةممة )
( ي زايين كؤبوونةوةي ئةجنامدا بؤ تـاوتوَي كردنـي هـةردوو ثـرؤذة     25/2/2015( و )24/2/2015بةرامبةر بة )

( كة لة اليةن ذمارةي 1969( ي هةموار كراوي ساَلي )111ي هةموار كردني ياساي سجاداني عَيرادي ذمارة )ياسا
( لـة  7ياسايي ئةنـداماني ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةو كـراوة، دواي خوَيندنـةوةي يةكـةمي لـة دانيشـتين ذمـارة )         

ط توطـؤ كـردن و تـاوتوَي كردنـي      ( ِرةوانةي ليذنةكان كـراوة، دواي 22/10/2014ِرؤذي ضوار شةممة بةرواري )
 هةردوو ثرؤذةكة ليذنةكان طةيشتنة ئةو ئةجنامانةي خوارةوة:

 ناونيشاني ثرؤذةكان بةو شَيوةية ئةبَيـت:
 ي هةموار كراو1969(ي ساَلي 111هةموار كردني جَي بةجَي كردني ياساي سجاداني عَيرادي ذمارة )

ي هةموار كـراو  1969(ي ساَلي 111اساي سجاداني عَيرادي ذمارة )( لة ي377( لة ماددةي )2بِرطةي ) (:1ماددةي )
 وة  خؤي دةمَينَيتةوة بةو شَيوةيةي كة لة ياساي ناوبراودا هاتووة.
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ي هـةموار كـراو وة  خـؤي    1969(ي سـاَلي  111( لة ياساي سـجاداني عَيرادـي ذمـارة )   408ماددةي ) (:2ماددةي )
 اوبراودا هاتووة.دةمَينَيتةوة بةو شَيوةيةي كة لة ياساي ن

ي هــةموار كــراو لــة كــار 1969(ي ســاَلي 111( لــة ياســاي ســجاداني عَيرادــي ذمــارة )409مــاددةي ) (: 3مــاددةي )
 ئةخرَيت.
(ى هـةموار كـراو وة  خـؤى    1969(ى سـاَلى ) 111( لة ياساي سجادانى عَيرادي ذمـارة ) 413ماددةى ) (:4ماددةي )

 ناو براودا هاتووة.دةمَينَيتةوة بةو شَيوةيةى كة لة ياساي 
(ى هـةموار كـراو وة  خـؤي    1969(ى سـاَلى ) 111( لة ياساي سجادانى عَيرادـي ذمـارة )  414ماددةى ) (:5ماددةى )

 دةمَينَيتةوة بةو شَيوةيةى كة لة ياساي ناو براودا هاتووة.
كـراو وة  خـؤي    (ى هـةموار 1969(ى سـاَلى ) 111( لة ياساي سجادانى عَيرادي ذمارة )379ماددةى ) (:6ماددةى )

 دةمَينَيتةوة بةو شَيوةيةى كة لة ياساي ناو براودا هاتووة.
 ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبة جَى بكات. (:7ماددةى )
ئةم ياساية لة رؤذى بآلو كردنةوةى لة رؤذنامـةى فـةرمى )وةدـائعي كوردسـتان(دا جَيبـة جـَي        (:8ماددةى )
هؤيةكانى دةرضوواندن لة ثَيناو بةرجةستة كردنى دادطةريدا و هَينانة كايةى كؤمةَلطايـةكى دوور  دةكرَيت، 

 لة تؤندؤتيذى و جياكاري رةطةزى ئةم ياساية دةرضووَيندرا.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــةو ما       ــي ئ ــاددة دةد ــة م ــاددة ب ــة م ــةم ك ــةِرَيجتان دةك ــة ب ــتا داوا ل ــةَلَى، ئَيس ــا    ب ــِرؤذة ياس ــة ث ــة ل ــةى ك ددةي
ثَيشنيارةكةدا هاتووة بيخوَينرَيتةوة دوايي ِراي ليذنةكان لةسةر راثؤرتى هاوبـةو بيخوَينرَيتـةوة بؤئـةوةى    

 بيخةينة ط تو طؤى ئةندامانى ثةرلةمانةوة.
 بةِرَيج د.بةهار حممود:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةم ماددةية ثَيويستة تةنيا لةِرَيطةى ياساي بارى كةسـييةتى  ( هةَلطرتنى 377( لة ماددةى )2يةكةم بِرطةى )

 و دادطاي بارى كةسييةتى ئةم بِرطةية جَيبة جَي بكرَيت.
 بةِرَيج د.ظا  فريد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بــةِرَيجان ئةنــدامانى ثةرلــةمان، ئــةوةى لــة راثــؤرتى هاوبــةو دا هــاتووة دةســت كــارى كردنــى نــاوَى ثــِرؤذة  

يش بة ئاَلؤ طؤِر كردنى موستةَلحي هةموار كراو بةو شَيوةية كة لة راثؤرتى بةردةمتاندا هاتووة كـة  ياساكان
 (ى هةموار كراو.1969(ى ساَلى )111دةبَيتة هةموار كردنى ياساي سجادانى عَيرادي ذمارة )

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ئةطـةر كـةس دسـةيةكى لةسـةر نـةبوو دةضـينة سـةر ماددةكـان، كـَى          با ناو نيشانةكة  ةينة ط تو طؤيةوة، 
(ى 1969(ى سـاَلى ) 111دسةي هةية لةسةر ئـةو نـاو نيشـانة، هـةموار كردنـى ياسـاي سـجادانى عَيرادـي ذمـارة )         

 هةموار كراو؟، كَى دسةى هةية لةسةر ئةم ماددةية؟، بةِرَيج دكتؤرة )ظا ( فةرموو.
 بةِرَيج د. ظا  فريد:

 سةرؤكى ثةرلةمان. بةِرَيج
تةنيا راست كردنةوةية لة ِرووى شكَلةوة هةموار كراو دةبَيت بكةوَيتة دواى ذمارة و سـاَلى ياسـاكة، واتـة لـة     
ــة و مونادةشــة      ــَيتة بــابي مونادةش ــة لةوانةيــة نةض ِرووى شــكَلةوة ئــةوةيان راســت كراوةتــةوة ئــةوةى هةي

 هةَلنةطرَيت، ضونكة شكَل خؤتان دةزانن...
 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج

 باشة، دكتؤرة رَيواز فةرموو.
 بةِرَيج د.رَيواز فائق:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
من تـةنيا سـةرجنَيكى دـانوونيم هةيـة لةسـةر عينوانةكـة، ياسـاي سـجادان ياسـايةكى فيدرالييـة، بـةطوَيرةى            

كان تةعــديل بكــةين، كةواتــة دةبَيــت بوترَيــت دةســتووريش ئَيمــة بؤمــان هةيــة تــةتبيهاتي ياســا فيدرالييــة
هةموار كردنى جَيبة جَي كردنى ياساى سجادان لة كاتى هةموارى ياساي ئةحوالي شةخسيش دا هةر وا كرا، 

 ضونكة ئَيمة بؤمان نيية راستةوخؤ تةعديليان بكةين دةبَيت تةتبيهاتيان تةعديل بكةين، سوثاس.
 ةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ث

باشة، سوثاس، بةخَيرهاتنى بةشداربووان و ضاالكوانانى ثِرؤذةى )كـورد الو( دةكـةين كـة ئَيسـتا هاتوونةتـة      
هؤَلى ثةرلةمان، بة ناوى سةرؤكايةتى ثةرلةمان و ئةندامانى ثةرلةمانةوة بةخَيرهاتنيان دةكةين، كَيـي تـر   

رةكان ضــيية لةســةر ســةرجنى بــةِرَيج دكتــؤرة دســةى هةيــة لةســةر نــاو نيشــانةكة؟، ِراى ليذنــة ثةيوةنديــدا 
 )رَيواز(؟، فةرموو دكتؤرة ظا .

 بةِرَيج د. ظا  فريد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئَيمة ثشتمان بةستووة بةو هةموارانةى كة ثَيشرت لـة اليـةن خولـةكانى تـرى ثةرلـةمانى كوردسـتان ئـةجنام        
( لـة ياسـاي سـجادانى    408(، كة دةَلَيت بِرطةى يةكى ماددةى )2004(ى ساَلى )42دراوة بؤ منوونة ياساي ذمارة )

(ى هةموار كرا و لة كوردستانى عَيراق دا لة كار دةخرَى و ئةمةى خوارةوة جَيطةى 1969(ى ساَلى )111ذمارة )
اكان دةطرَيتةوة، بؤية بةم شَيوةية ثَيشرت ئيشارةتى ثَي كراوة و بةم شَيوةية داِرَيذراوة و تةعديل كراوة، ياس

 ليذنةى ياسايي ثشيت بةوة بةستووة كة ثَيشرت ئةجنام دراوة.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 خاتوو ئَيظار فةرموو.
 بةِرَيج ئَيظار ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 وثاس.ئةو ِرايةى دكتؤرة )رَيواز( ثَيمواية دةديهة، ئةطةر ئيشي لةسةر بكةين باو دةبَي]، س

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، دكتؤرة ظا  فةرموو.

 بةِرَيج د. ظا  فريد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةو هةموارانةى كة كراوة ثَيش دةرضـوونى دةسـتوورى عَيرادـي بـووة، بؤيـة ثَيشـنيارةكةى بـةِرَيج دكتـؤرة         
 ةى ياسايي.)رَيواز( بة هةند وةردةطرَي] ليذن

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، تكاية ناو نيشانةكةى دابِرَيذنةوة بؤئةوةى بيخةينة دةنطةوة، دكتؤرة ظا  فةرموو.

 بةِرَيج د.ظا  فريد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كردنى ياساي سجادانى عَيرادي ناو نيشانى ثِرؤذةكة بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة: )هةموار كردنى جَيبة جَي 
 (ى هةموار كراو(.1969(ى ساَلى )111ذمارة )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
( كـةس لـة طةَليـةتى، كـَى دذيـةتى؟، كـةس نييـة دذى        64كَى لة طةَليةتى بـةو شـَيوةيةى كـة خوَينرايـةوة؟، )    

 ظا . ( فةرموو دكتؤرة1بَيت؟، كةواتة ثةسةند كرا، ماددةى )
 بةِرَيج د.ظا  فريد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
(ى هـةموار  1969(ى سـاَلى ) 111( لـة ياسـاي سـجادانى عَيرادـي ذمـارة )     377( لة مـاددةى ) 2(م بِرطةى )1ماددةى )

 كراو وة  خؤى دةمَينَيتةوة بةو شَيوةيةى كة لة ياساي ناو براودا هاتووة.
 رلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة

دةدي ماددةكةو بةو شَيوةيةى كة لة ثِرؤذة ياسا ثَيشنيار كراوةكاندا هاتووة بيخوَيننةوة، ئةصَلى ياساكةو 
 ئةطةر بيخوَيننةوة خراا نيية، فةرموو دكتؤرة بةهار.

 

 

 

 
 بةِرَيج د.بةهار حممود:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( بـة موبـةِرِرى ئـةوةى    377( لة ماددةى )2هةَلطرتنى بِرطةى ) بةَلَى، ئةوةى كة داوا كراوة لة ثِرؤذة ياساكةدا

هةَلطرتنى ئةم مادةةية ثَيويستة تةنيا لةِرَيطةى ياساي بارى كةسيةتى و دادطاى بارى كةسيةتى ئةم بِرطةية 
(، ببـوورن  377جَيبة جَي بكرَيت، ئةوةى كة لة ئةصَلى ياساكةدا هاتووة لة ياساي سجادانى عَيرادي مـاددةى ) 

يرا ب باحلبس اعزوعوة اعزان وة   (]1لةبةرئةوةى بةس بة عةرةبي هةية مةتنةكة بة عةرةبي دةخوَينمةوة )
و ما زنى بها ويفرتض علا اجلنائي بو ام اعزوع ة ما مل يثبت ما عانبه انه مل يكا يف مودوره حباعة اعرلا 

بـةِرَيج  ([، 377عفوورة اةوىل موا احوادة )   (]يرا ب اعزوعة اعزان ة و ما زنى بها باعرونبة اعوناردة يف ا 2بها[، )
سةرؤكى ثةرلةمان: ئةطةر ِرَيطةم بدةى روون كردنةوةية  بؤ موبـةِريِراتى      مانـةوةى ئَيمـةى ليذنةكـة،     
ئَيمة وامان وتووة لة راثؤرتةكة كة ئةو ماددةية ئةو بِرطةية مبَينَيتةوة وةكو خـؤى موبةِريِراتيشـمان ئـةوة    

ةكة داوايان كردووة كة ئةمة بـارى كةسـييةتى لـة دادطـاى بـارى كةسـييةتى جَيبـة جـَي         بووة ئةوان لة ثِرؤذ
بكرَيت، ئةمة سةثاندنى عهوبةية، عهوبةو جَيطاكةى دانونى عهوباتـة دـانونى )ئـةحوالي شةخسـي( بـارى      

وبـة  كةسيةتى تايبةتة بة زةواج و، تةالق و، مـريات و، وةصـية و، ئـةحوالي مـةفهودين و، ئـةو بابةتانـة، عه      
ناكرَيت لةوَيدا بَيت ئةمة ية ، دووةميان: ئةم ثِرؤذة ياسايانةى كة ثَيشكةو كراوة فةلسـةفةكةى خجمـةت   
كردنى ذنة، ثاراستنى مايف ذنة، بة م بة البردنى ئـةم بِرطةيـة مـن ثَيموايـة مةصـَلةحةتى ذنـى تَيـدا نييـة         

(م 2بةدانى زةوجي زانييـة دةكـا لـة بِرطـةى )    (م دا باس لة عهو1بةَلكو بة ثَيرةوانةوةية، ضونكة لة بِرطةى )
دا دةَلَيت ئةطةر هـاتؤ زةوج زانـيش بَيـت بـة نةفسـي عهوبـة عهوبـة دةدرَيـت ئةطـةر ئَيمـة ئةمـة البـدةين،             
كةواتة عهوبة بؤ ذن هةية، بة م بؤ ثياو نييـة، بؤيـة لةبـةر ئـةو موبةِريِراتانـة ئَيمـة داوامـان كـردووة كـة          

 وةكو خؤى مبَينَيتةوة.
 ِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة

ــدةن،          ــان ب ــةوةى خؤي ــوانن روون كردن ــةكانيش دةت ــدامانى ليذن ــي ئةن ــرَين دواي ــان بنووس ــا ناوةك ــة، ب باش
ــة        ــةين ليذن ــة داوا دةك ــدةطرَيت، بؤي ــاتر هةَل ــؤى زي ــو ط ــامَيجة ط ت ــيالف ئ ــةتَيكى خ ــة باب ــةوةى ئةم لةبةرئ

رت روون كردنةوة بدةن بة ئةنـدامانى ثةرلـةمان بؤضـي طةيشـتوون     ثةيوةنديدارةكان لة هةر ماددةية  ثَيش
 بةو دةناعةتة، ناوى خؤتان بنووسن بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان ناو دةنووسَيت، خاتوو طةشة فةرموو.

 بةِرَيج طةشة دارا:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةس مـن تةحـةفوزم هةيـة لةسـةر     وة  ئةطةر من دسـة بكـةم ديـارة ئَيمـة راثـؤرتي هاوبـةمشان نووسـيوة، بـ        
( وةكو ِراي خؤم دسةى لةسةر دةكةم، ديـارة مـن لـة طـةَل ئـةو ِرايـةم راسـتة ئةمـة ماددةيـةكى          377ماددةى )

عيهابيية دةبَيت ئةمة لة ياساي سجادانى عَيراديدا تةنجيم بكرَيت، بة م لةسةر مةسةلةى تةحديد كردنـى  
بكرَيت حةبس البدرَيت، راستة حةبس لة دانونـدا موحـةدةدة    ئةو مودةية كة ثَيمان باشة زةمةنةكة ديارى

كــة ضــةند بــؤ ضــةندة؟ بــة م ديــارى كردنــى ئــةو مودةيــةو نجيــك كردنــى ئــةو دوو مودةيــة لةيــةكرت بــةو   
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مةبةستةية كـة لـة تةتبيهاتـدا لـة مـةحاكم بةداخـةوة ئـةو تـةميجة زؤر بـة ئاشـكرا دةكرَيـت، سـؤَلتةيةكى             
كم كة ئةو زةمةنة، من زؤر رَيجم هةية بؤ حاكمةكان كة تـةميجَيكى زؤر سـليب   تةدديرى واسيع دراوة بة حا

دةكةن لة نَيوان ذن و ثياودا، ئةوة تةالر خان خؤى لة مةحاكمدا ئيشي كردووة بة تايبةتي لةم بوارانةدا كة 
بـةكار   تةتبيهاتي لة مةحاكمـدا زيـاتر مـودةى ئةدسـا كـة بـؤ ذن بـةكار دةهَينرَيـت مـودة ئةدناكـة بـؤ ثيـاو            

دةهَينرَيت، لةكا تَيكدا كة هةردووكيان لة يـة  دةزيةشـدا بـن، جةنابيشـتان خؤتـان ضـوون طوَيتـان لـة ِراى         
هةندَيك لة دادوةرة بةِرَيجةكان بووة، بةداخةوة تةميجَيكى زؤر سليب دةكةن لة نَيوان ثياو ذنـدا وةكـو بَلَيـي    

سوو  بَيت، كة ئَيمة ثَيمان واية ئةمة دانون تـةنجميي  ئةو تاوانة بؤ ذن زؤر دورس بَي، بة م بؤ  ثياو زؤر 
كردووة خيانةتى زةوجي، خيانةتى زةوجيية بؤ هةردوو ال، بة م ئةو سؤَلتة تةدديريية كةم بكرَيتةوة بـؤ  

( مـاني كـةمرت   6حاكم ئةويش بة نجيك كردنةوةى ئةو مودةية، بؤيـة ثَيمـان باشـة كـة ديـارى بكرَيـت لـة )       
 ك زياتر نةبَيت، زؤر سوثاس.نةبَيت و لة ساَلَي

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، كا  سراج فةرموو.

 بةِرَيج د.سراج شَيخ امحد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــةنى        ــةين الي ــا داوا بك ــةبَيت، ب ــدا ه ــة تةتبيهات ــةم كَيشــة ل ــةور دةك ــات تةص ــى دةك ــان باس ئــةوةى طةشــة خ
يهاتـدا عةدالــةت بـةكار بَيــنن نـةوة  لــة ئةصـَلى ياســاكة كَيشـة هــةبَي]، بؤيـة ئَيمــة       ثةيوةنديـدار لــة تةتب 

ثاَلثشيت ِراي )بةهار( خان دةكةين، كةوا ئةو ياساية ئةو عهوبةية ثَيويست ناكاتن برَيت لة بارى كةسـيةتى  
سـجاى تَيـدا    باس بكرَي]، لةبةرئةوةى ياساي بارى كةسيةتى ياسايةكى صـرف مةدةنييـة نابَيـت )عهوبـة( و    

بَيت، تـةنيا ِرَيكخسـ] و تـةنجيم كردنـى عيالدـاتى خَيجانـة، بؤيـة وا باشـة ئـةو عهوبةيـة تـةنيا لـة ياسـاي              
 سجادان باس بكرَيت، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، دكتؤرة ظا  فةرموو.

 بةِرَيج د.ظا  فريد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةى كةلة ثِرؤذة هةموارةكةدا هاتووة تةنيا باس لة هةَلطرتنى ئةم ماددةية دةكات، كة ثَيويسـتة لـةِريطاى   ئةو
ياساي بارى كةسيةتى و دادطاى بارى كةسيةتى ئـةم بِرطةيـة جَيبـة جـَي بكرَيـت، بؤيـة بـاس لـةوة نـةكراوة          

ئـةحوالي شةخسـي جَيبـة جـَي     تةنيا باس لة حةزف كردنى دةكات لة دانونى عهوبات بؤ ئةوةى لـة دـانونى   
بكرَي]، بؤية ئةو هةموارةى )طةشة( خان وتى لة ثِرؤذة ئيشارةتى ثَينةدراوة، ئَيمةو وةكو ليذنةى ياسايي 
ثابةند دةبني بةو تةعديالتةى كة لة ناو ثِرؤذةكةدا هاتووة ئةطةر هةر هةموارَيكى تر لةسةر ئةو ماددةيـة  

 اسايةكى تر بَيت.ثَيشكةو بكرَيت ثَيويستى بة ثِرؤذة ي
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، خاتوو كةذاَل فةرموو.

 بةِرَيج كةذاَل هادى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ياساي سجادانى عَيرادي جياكارى لة سجاداندا هةية، موراعاتى موساوات نةكراوة لة نَيوان ذن و ثياودا، بؤيـة  
(م، 2( بِرطـةى ) 377دا مة كة ئةم بِرطةية نةمَينَيت لة ياساي عهوباتى عَيرادي لـة مـاددةى )  من لة طةَل ئةوة

بة تةصةورى من بة شَيوةيةكى طشيت لة ياساي بةرةنطار بوونةوةى تؤندؤ تيذى خَيجانـى ئةمـة موعالةجـة    
 كراوة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 وةكان دةخوَينرَيتةوة و، ئةو ئةندامانةى ترى ثةرلةمان كة دسةيان هةية.باشة، سوثاس، ئَيستا نا

 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

(م لـة هـةموار كردنـى جَيبـةجَي كردنـى      1ئةم ئةندام ثةرلةمانة بةِرَيجانة ط تو طؤ دةكةن لةسـةر مـاددةى )  
شـَيركؤ جـودت،   مصوطفى،  فرسـت صـؤيف، شـوان دـةاَلدزةيي، غـةريب      عط ف، ))تةالر  ياساي سجادانى عَيرادي

مريم صمد، دادر ئؤبـان،  عثما ، مامؤستا مةروان طة َلى، منرية عط ف، عمر كؤضةر، حاجي كاروان، جنيبة 
 بةهار عبدالرمحن، ئؤمَيد حةمة علي((.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو،خاتوو تةالر 

 حممد: عط ف بةِرَيج تةالر
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من سةرةتا حةز دةكةم لةسـةر ئـةو ماددةيـة دسـة بكـةم، كـة موبـةِريراتَيك بـؤ ثَيشكةشـكردنى ئـةوةى كـة            
بامسان كردووة ثَيويستة، ياساى بارى كةسَيتى لةوَى موعالةجةى ئةو حاَلةتةى كردووة، لةبةر ئةوةى ئَيمـة  

كة دةكرَيت تةنيا ثةيوةنديدارة بة ذن و مَيردةكةوة و هةر ئةوان مافى سكاال ثَيشكةو كردنيان  ئةو تاوانة
هةية لة داطاطاى لَيكؤَلينةوة، بؤية زؤر جار هةية بةهؤى كَيشةيةكى بةسيتةوة يا خؤد خستنى تؤمةتَيكةوة 

ةيـة ، ئـةو ذنـة تووشـى     [ ميسـد كؤلَيركـةوة يـان نام   Missed Callلة اليةن ثياوةكةوة بؤ ذنةكة يان ]
دةبَيت بة موجةِرةد بة هؤى تومار كردنى ئةو سكاَلاية دةبَيتـة هـؤى ناوزرانـدنى ذنةكـة و ئيسـبات كردنـى       
خيانـةتى زةوجـى، هـةموو دةزانـني شـَيوازى ئيســبات كردنةكـةى دورسـة و شـهودى دةوَيـت، بؤيـة زؤر جــار           

[ لــة 40بؤيــة دادطــاى بــارى كةســَيتى مــاددةى ]دةبَيتــة هؤكارَيــك بــؤ جيابوونــةوةى نَيــوان ذن و ثياوةكــة، 
[، تةئكيدى لةسةر ئةوة كردووتةوة كة ناثاكى هاوسـةرى يةكَيكـة لـة هؤكارةكـانى جيابوونـةوة،      3بِرطةى ]

بؤية ئةطةر هؤكارَيك هةبَيت ئةو ذن و ثياوة دةتوانن ثةنا بؤ دادطاى بارى كةسـَيتى بـة شـَيوةى مةدةنيانـة     
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انــدن كــة لــة دوايــى دا دةزانــني ئــةو ناوزِراندنــة دةبَيتــة هؤكارَيــك بــؤ ئــةوةى  دوور لــة توندوتيــذى و ناوزِر
توندوتيذى بةرامبةر بة ذنان بكرَيـت و هـةر نةتيجةكـةى جيابوونـةوة نييـة و توندوتيذييـة هـةتا دةطاتـة         
 حاَلةتى كوشتنى، كة جار هةية دةبَيتة هؤى دروسـتكردنى تؤمـةتَيك بـؤ ناثاكييةكـة لـة اليـةن ثياوةكـة بـؤ        

ذنةكة، راستة سجا هةية بؤ ثياوةكة، بةَلام راستى ئةو موبةِريرى ليذنـةى ياسـايى هَينايانـةوة، موبـةرةرَيكى     
الوازة، لةبةر ئةوةى زؤربةى زؤرى ئةو تؤمةتانةى ئاراستةى ذنـان دةكـرَين تـةنيا ذنانـة لـةو ياسـاية بَلـَيني        

دوتيذى بةرامبةر ذنان، لة اليةكى تر ئَيمة زةرةرمةندن نة  سوودمةند و دةبَيتة هؤكارى زياتر بوونى تون
ثَيويستة بة تايبةتى كار لةسةر ئةوة بكةين ثةنا بؤ ياسا مةدةنييةكان ببـةين دور لـةوةى ئـةو سـجايانة لـة      

[ ياسا هةية، ياساى توندوتيذى خَيجانى هةية و ثَيويستة لـة ياسـاى بـارى كةسـَيتى ئةمـة      2ياسادا هةية، ]
ة ثَيشنيارى ]طةشةخان[ بة راستى ئةطةر هاتوو ئةو ماددةية هةَلنـةطريا، لةطـةَل   جَيبكرَيتةوة، سةبارةت ب

ئةوةداين ثشتطريى ثَيشنيارةكةى ]طةشةخان[ دةكةين، ئةطةر بوويتـة عورفَيـك ئـةوةى ]د. ظاَلـا[ باسـى      
ر كرد، ئةوةى كة لةم خولةشدا ضةندين ياسـا يـان بِريـار هـةبووة ثَيشـكةو كـراوة لـة ضوارضـَيوةى ثَيشـنيا         

بووة، بـةَلام ئَيمـة خسـتوومانة بـوارى ياسـاييةوة، ضـةندين ثـرؤذة ياسـا ثَيشـكةو كـراون دوور لـة مـاددةى             
دانونى، ئَيمة هاتووين سياغةيةكى ديكةمان بؤ دوزيتةوة بـة راسـتى ئةمـة موبـةِريرَيكى الوازة و ثَيويسـتة      

هةنـدَيك موبـةِريرات بَيـنني، بؤيـة     كار لةسةر ئةوة بكةين و ئـةو ياسـايانةى ثةيوةنديـدارة بـة ذنـان ئَيمـة       
ثَيويستة كار لةسةر دانانى ]حد االدنى و االعلى[ بكةين، راستة لة تةتبيهاتةوة هةية، بـةَلام زؤر جـار بـة    
ــة         ــراوة، بؤي ــاكان ب ــةوةى ياس ــؤ هةمواركردن ــةنا ب ــةوة ث ــلبياتى تةتبيهات ــات و س ــةوة ئيجابي ــؤى تةتبيهات ه

جَى بة جَى كردنى ياساكان زؤر زةروورة كة دادوةرةكـان ئـةو ]حـد     عةدالةتى دادثةروةرانة هةبَيت لةكاتى
 االدنى و االعلى[ هةبَيت ببَيتة هؤكارَيك بؤ دادثةروةرى تةواو لة جَى بة جَى كردنى ياساكان، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ــوو برِ    ــتنى ثَيش ــة دانيش ــان  ةمــةوة ل ــوثاس، دةمــةوَيت بريت ــدامان ] س ــاتى دســةكردنى ئةن ــدا ك [ 3يارمان

 خولةكة، فةرموو د. فرست،
 بةِرَيج د. فرست صؤفى على:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئــةوة لةســةرم حســاب مةكــة، ضــونكة نودتــة نيجامــة، وةكــو شــتَيكى موتةبــةع ئَيمــة دســة دةكــةين ليذنــة     

َينَيك ناكرَيت با ئَيمـة دسـة بكـةين و ئـةوان     ثةيوةنديارةكان وةَلاممان دةدةنةوة، ثَيم واية ئةمة لة هي  شو
[ دةق الى من هةية، يةكَيكيان ئةسلى ثرؤذةكة كة ثَيشكةو كراوة بـؤ تةعـديل كـة    3وةَلاممان بدةنةوة، ]

ثشتطريى لة ]د. بةهار و ليذنةى ياسايى[ دةكةم، ئةوةى كة ثَيشكةشكراوة بة راستى زوَلـم كردنـة لـة ذن،    
وان ذن و ثياو ثَيشان دةدات و بؤ ذن عهوبة هةيـة و بـؤ ثيـاو نييـة، بؤيـة ثـَيم       ضونكة تةميجَيكى زؤر لة نَي

[ى ياساى 9[ ياساى ذمارة ]2001سةيرة كة ئةمة ثَيشكةو كراوة، ئةوةى لةمة سةيرتر ئةوةية لة ساَلى ]
اتـة  [، و1969[ ساَلى ]111[ لة ياساى سجادانى عَيرادى ذمارة ]377[ لة ماددةى ]2لةكارخستنى بِرطةى ]
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[ لـة كـار خـراوة و ئَيمـة بـَيني      2009ئةوةى ئَيستا ئَيمة لةسةرى دسة دةكةين بة ثَيى ياسـاية  لـة سـاَلى ]   
زيندووى بكةينةوة، ضونكة تةوازون لة نَيوان ذن و ثياو دةثارَيجيت و بؤ هةردووكى سجا هةية، مـن شـةوى   

اوةتـةوة، بؤيـة بـة تةسـةورى مـن      [ هي  هةمواركردنةوةيـة  نـةكراوة و وةكـو خـؤى م    2001تر طةِرام لة ]
[ بة هةردوو بِرطةى ية  و دوو وة  خؤى مبَينَيتةوة زؤر باشـرتة، تـةوازون   377ئةوةى كة دةدى ماددةى ]

لة بةينى ذن و ثياو دةثارَيجرَيت و بـؤ هـةردووكيان عهوبـة هةيـة لـة كاتَيـك لـةو جةرميةيـةى كـة تووشـى           
 دةبن، زؤر سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/
 نودتةى نيجامى؟ كا  شَيركؤ فةرموو،

 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةوةى كة بةِرَيج ]د. فرست[ وتى هةية و ثةرلةمان خؤشى كردوويةتى بة كتَيب ئةطـةر حـةز دةكـةن بـؤ     
ر كردن بـةو مادةيـة راطـرياوة و بـةِرَيجان     [ دةَلَيت، كا2001ليذنةى ياسايى بؤ ئةوةى سةيرى كةن لة ساَلى ]

 جامباز و نةهلة حممد[ كردوويانة بة كتَيب. طارق]
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بينَيرن بؤ ليذنةى ياسايى، بؤ ئةوةى لَيرة سةيرى بكةن، مامؤستا غريب فةرموو،
 حةمة: مصطفى بةِرَيج غريب

 ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكى 
بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان، سةرجنى منيش وةكو ئةنـدامَيك لـة ليذنـةى ئـةوداف كـة ئـةو بابةتـةمان        
زؤر تــاوتوَى كــرد، كــة ناكرَيــت ئــةركَيك بــة دانونَيــك يــان مةحكةمةيــة  بســثَيرَيت كــة لــة ئةساســدا ئــةو   

يستة لة ياساى سجادانى عَيرادى ئـةو  مةحكةمة و دانونة بؤ ئةو بابةتة دروست نةكرا بَيت، لةبةر ئةوة ثَيو
بابةتة مبَينَيت و ثةيوةست نةكرَيت بة دادطاى بارى كةسَيتى كة ئةو دادطاية خؤى تايبةتـة بـة بابةتـةكانى    

 خَيجان دروست كردن و هةَلوةشاندنى ئةو دةرهاوَيشتانةى كة لَيىدةكرَيتةوة، 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 شوان فةرموو، سوثاس، د.
 باوةمري ]د. شوان دةَلادزةيى[: مصطفىبةِرَيج عمر 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةناوى خواى بةخشيندةى ميهرةبان، ديارة ئةو هـةموار كردنةوةيـة ثَيويسـتة تةفاسـيلى هةبوايـة، ضـونكة       

و هةمواركردنـةوة بـة   زينا هةر زةوج و زةوجة نيية، ئةنواع شَيوازى ترى هةية، ئينجا ثَيويستة لَيـرةو ئـة  
شــَيوازَيك بَيــت كــة موخالةفــةى نــة دةســتوورى عَيــراق و نــة رةشنووســى دةســتوورى هــةرَيم بَيــت، كــة لــة   
هةردووكياندا هاتووة نابَيت شتَيك دةربرَيت ثَيرةوانةى شةريعةتى ئيسالم بَيت و ئةوانةى لَيـرة هـةمووى   
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ئـةوة وايـة كـة تةشـجيعى ئـةوة بكـات كـة ئـةو          ثَيرةوانةى شةريعةتة، ئةوةى كة هةمواريش دةكرَيت وةكـو 
 زاهريةية ثانتاييةكةى فراوانرت ببَيت و وة  خؤى مبَينَيت و وة  ئةو هةموار كردنة بةسةردا بَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، خاتوو مريم فةرموو،

 بةِرَيج مريم صمد عبدى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةكةى من ]خاتوو تةالر[ كردى، ثشتطريى لة دسةكانى دةكةم و هةروةها دسةكانى ]طةشةخان[ ديارة دس
 بؤ ئةوةى مودةى سجاكة تةحديد بكرَيت، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، د. شَيركؤ فةرموو،

 :مصطفىبةِرَيج د. شَيركؤ جودت 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

اى بةخشيندة و ميهرةبان، من دسةكامن ]تةالرخان و كةذاَل خان[ كرديان، لةطةَل ئـةوةدام كـة   بةناوى خو
 لة دانونى عهوباتى عَيرادى نةمَينَيت و لة ياساى بارى كةسَيتى ضارةسةر كراوة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، خاتوو منرية فةرموو،

 على: عثما  بةِرَيج منرية
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثشتطريى تةواوى دسةكانى ]خاتوو تةالر و طةشة خان[ دةكةم، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  دادر فةرموو،
 بةِرَيج دادر ئؤبان رةسول:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئـةوةى مـن بينيـبم ئـةم ياسـاية هـةموار كـراوة بـة ياسـاى          سةبارةت بةو مادةية، ثَيم باشة تةئكيد بكـةين،  
[، نة  ئيلغا كرابَيت و ثَيم واية ياساى بارى كةسَيتى باس لة نةفةدة و مـريات دةكـات كـة ئةمـة     9ذمارة ]

ثةيوةستة بة كةسـايةتى ئينسـان، جةرميـة ثةيوةسـتة بـة كردارةكـانى ئينسـان و لةيـة  جيـاوازة و لةطـةَل           
رادــى مبَينَيتــةوة، بــةَلام لةطــةَل ئــةوةدام ثشــتطريى دســةكةى ]طةشــةخان[ دةكــةم،   ئــةوةدام لــة ياســاى عَي

 موددةى سجاكةى ديارى بكرَيت، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو بةهار فةرموو،
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 بةِرَيج بةهار عبدالرمحن حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كة دادةِرَيـذين لـة روانطـةى وادعَيكـةوة دايدةِرَيـذين، ئَيمـة ضـةند ئـةم ياسـاية لـة           ديارة ئَيمة هةر ياساية  
رووى وادعييةوة بؤ ئَيمة و خةَلك سوودمةند دةبَيت، ديارة بة ثَيى وادعى هةرَيمى كوردستان تا ئَيستا ئـةو  

بوون، بــةو ياســاية هينــدةى لــة رووى وادعييــةوة ثيــاوان لَيــى ســوودمةند بــوون، ذنــان لَيــى ســوودمةند نــة   
ئيعتيبارانةى كة جياكارى هةية لة رووى سجاكانةوة و لة هةرَيمى كوردستان تةتبيق نـةكردنى ياسـا  خـؤى    
طرفتَيكة و دةبَيت رةضاوى ئةم خاَلة بكرَيت و ئةم ياساية لة ياسـاى توندوتيـذى خَيجانيشـدا هـاتووة، بؤيـة      

ر ضى لة ياساى سـجادانى عهوبـاتى عَيرادـى ئةمـة     ئةطةر مبَينَيت و نةمَينَيت ئيشكالَيك دروست ناكات، ئةطة
جَيى دةبَيتةوة،  بةَلام لـة رووى وادعييـةوة جياكـارى دةكرَيـت و بـؤ تـةخ يحم و تـةوازونى ئةمـة ثشـت بـة           

 ياساى توندوتيذى خَيجانى ببةسرتَيت يان لَيرة ال بربَيت، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو،سوثاس، كا  عمر 
 بةِرَيج عمر صاحل عمر] عمر كؤضةر[:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 دسةى من كرا، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيج حاجى كاروان فةرموو،

 بةِرَيج كنعان جنم الدين ]حاجى كاروان[:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ة بـؤ ذن يـان ثيـاو، ئةطـةر لَيـرة موعالةجـة نـةكرَيت بـةِرَيجان لـة          ئةطةر جياكاريية  لـة عهوباتـةكان هةيـ   
ليذنةى ياسايى شوَينَيكى تر بؤ بدوزنةوة و تةنانةت دورئان ئيشارة بةوة دةدات ]الجانيـة و ازانـى فاجلـدوا    

[ ماددةيـة  2كل واحد منهما[، يةعنى تةحديدة و هةردووكيان وةكـو يـة  عهوبـة دةدرَيـن ئةطـةر ئـةو ]      
ية  و ثَيدةضـَيت ئـةو ئيشـكالييةتة حـةل بكرَيـت و لـة كؤتاييـدا عهوبةيـةكى ديـارى كـراو يـان             بكرَيت بة

 سجايةكى ديارى كراو لة بةردةستى حاكم دةبَيت، ئةوكاتة ئةو جياكاريية رَيى لَيدةطرين، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو جنيبة فةرموو.سوثاس، 
 

 

 
 امحد: عط فبة بةِرَيج جني

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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دسةكانى من كرا، تةنيا ثشتطريى لةو موبةِريراتانةى ليذنةى ياسايى دةكةم بؤ مانةوةى ياساكة وة  خـؤى،  
ضونكة لة هةَلطرتنى ئةو ماددةية ثَيم وابَيت ئةو نايةكسـانييةى كـة لَييدةترسـني دَيتـة ثـَيش و عهوبةكـة       

و، بةَلام لة مانةوةيدا بة هةمان شَيوة ئةو موددةية تةحديد بكرَيـت، ئـةوةى كـة    جياواز دةبَيت بؤ ذن و ثيا
بةِرَيجسةرؤكى ليذنةى ئةوداف دةَلَيت لة تةتبيهات ثَيويست دةكات ثَييان بوترَيت دادثةروةر بن، بة راسـتى  

دةسـةَلاتة رةهايـة   ئةمة لة ثَي وتن و تةوسي ة نابَيت، لة دانونةكة ديارى بكرَيت، بـؤ ئـةوةى ئـةو سـوَلتة و     
 نةمَينَيت كة جياوازى بكرَيت لة عهوبةى ذن و ثياو، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، خاتوو شكرية فةرموو،

 مصطفى:بةِرَيج شكرية امساعيل 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بـةَلام جياكـارى رةطـةزى نـةمَينَيت، سـجاكان،       من ثاَلثشتى لة ليذنةى ياسايى دةكةم كة ماددةكة مبَينَيتةوة، 
لةبةر ئةوةى لة هةر شـوَينَيك خـواى طـةورة باسـى سـجاكانى سـةر ئـافرةت و ثيـاوى كردبَيـت سـجاكان وةكـو            
يةكة، وةكو ية  بن و لةهةمان كاتدا ثاَلثشتى ئةو راية دةكةم كـة سـجاكان ديـارى كـراو بَيـت و بـة رةهـايى        

 نةمَينَيت، سوثاس. 
 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج 

 سوثاس، مامؤستا مةِروان فةرموو،
 بةِرَيج حسني امساعيل حسني ] مةِروان طةَلاَلى[:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بسم اهلل، جارَى ثشتطريى لة هةموو ئةو خوشـك و برايانـة دةكـةم كـة باسـى ئـةوةيان كـرد كـة بـة بيـانووى           

رَيت، وادعَيكة كةس ناتوانَيت خؤى لَي بشارَيتةوة و ثشتطريى لة رةئى ]كا  جؤراوجؤر ستةم لة ئافرت دةك
حاجى كاروان[ دةكةم كة لة شةرعدا عهوبةى ثياو و ذن وةكو ية  ديارى كراوة لةو حاَلةتـة ديجةوةنانـةى   

ارى كة روودةدةن، بؤ ضارةسةركردنى ئةمة بة راى من باشرتين حاَلةت جياكردنةوةيانة لـة رَيطـاى ياسـاى بـ    
 كةسَيتى، ئةمة كؤتايى بة دةزيةكة دَينَيت، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  ئومَيد فةرموو،

 بةِرَيج ئومَيد حةمة على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 سوثاس، وة  بنةِرةتَيك بؤ بةرجةستةكردنى يةكسانى لة سجاداندا منيش ثشتيوانى لة
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وةكانى ]د. بةهار حممود[ دةكةم، بـةَلام بـؤ جـَى بـة جـَى كردنـى ئـةو ماددةيـة بـة شـَيوةيةكى           روونكردنة
دادثةروةرانة ثشتيوانى لة راى ]طةشةخان[ دةكةم و ثَيويستة ئةو راية لةبةرضاو بطريَيت، بؤ ئةوةى هي  

 جياكةرةوةية  لة جَى بة جَى كردنى ياساكةدا نةبَيت، سوثاس.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد 

[، ئةو هةموارة بِرطةى دووةمى ئيلغا 2001[ى ساَلآ ]9ئةوةى من تَيطةيشتووم لة هةموارى ياساى ذمارة ]
نةكردووتةوة، بةَلكو بِرطةى دووةمى كردووة بة ماددةيةكى سةربةخؤ، نة  ئيلغاى بكاتةوة، كردوويةتى بة 

 .فةرموو د.ظااَل ماددةيةكى سةربةخؤ، وا نيية؟
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةرِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( ئيشارةتي ثَيكراوة لة ضوار 2001(ي ساَلي )9بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان، ئةوةي كة لة دانوني ذمارة )

( 377)ين ف اعرمل يف ر ل ا كنردستا  باعفورة اعثان ة ما احادة ماددة ثَيك دَيت، لة ماددةي يةكةميدا دةَلَي )
ما  انن  اعرونبات(، )احادة اعثان ة: يرا ب اعزوج اعزاني، و ما زنى بها باعرونبة اعناردة يف اعفورة اةوىل ما 
احادة(، )احادة اعثاعثة: على جملس اعنزرا  تنف ذ احكام هذا اعوانن (، )احادة اعرابرة: ينفذ هذا اعوانن  اعتبارًا 

كةواتة لَيرة بؤمان روون دةبَيتةوة بةِرَيجان كة ئةو ماددةية كاتَيك لة ة(، ما تأريخ نشره يف اجلريدة اعرمس 
( دةكاتن، لة ماددةي دووةمدا 377ماددةي يةكةميدا لة كار دةخرَيت و باس لة فةدةرةي دووةمي ماددةي )

َلي تةعديلي بؤ دةهَينَيت، واتة بةديلي بؤ دةهَينَيت، بةديلةكةو ئةوةية كة مةنجيلي زةوجية لة ئةس
ياساكةدا هاتووة، بةاَلم مةنجيلي زةوجية لة تةعديلةكة هةَلطرياوة، ئةوةيان وةاَلمي يةكةم كة ياساكة ماوة، 
ماددةيةكي سةربةخؤي بؤ داناوة، بؤ خاَلي دووةم و تَيبيين دووةميش ئةوانةي كة تَيبينيان كرد طواية 

الجوج الجاني، و من زنى بها( كة مساواتيشي  ية و بؤ )زوج( نيية، لَيرانة دةَلَي )يعادبزوعة(تةنها بؤ )
دةطرَيتةوة، هةروةها دةتوانن ئةوانةي كة لة فههةوة  عة(كردووة لة هةردوو حاَلةتدا )زوج( و )زو

 شارةزاييان هةية لة رووي لوغةوييةوة زياتر ثشتطريميان بكةن، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 اج فةرموو.بةِرَيج د.سر
 بةِرَيج د.سراج شَيخ امحد:
 بةرِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مساواتي تَيدا كردووة، لة يرا ب اعزوج اعزاني( ئةوةي كة د.ظااَل باسي كرد دةق واية، لةبةر ئةوةي دةَلَي )
دوو الي رووي زمانةوانييةوة كة دةَلَي زةوج هةم نَير دةطرَيتةوة و هةم مَيش دةطرَيتةوة، كةواتة زةوج هةر

تَيداية، مساواتة لة مابةيين ذن و ثياو، وانةبَي] تةنها لة ساَلحي ثياوبَي، بةَلكو ئافرةتيش لة مةوزوعةكةي 
 تَيداية و هةردووكيان وةكو ية  حيسابيان بؤ كراوة، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.بةهار فةرموو.
 حممود فتاح:بةِرَيج د.بةهار 

 بةرِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( هَيناويةتي، 2001(ي ساَلي )9ئةو يةكسانييةي كة بةِرَيجان باسيان لَيوة دةكةن و داوا دةكةن ياساي ذمارة )
ضونكة ثَيش ئةوة بة نيسبةت ذنةوة مةنجيلي زةوجيةي تَيدابووة، بةاَلم لةو تةعديلةدا مةنجيلي زةوجية 

واليان وةكو ية  عهوبةكة مشووليان دةكات، زروفةكانيان وةكو يةكة لة هةر البراوة، كةواتة هةردو
شوَينَيكدا بَيت، سةبارةت بةوةي كة حةدي ئةدنا و ئةعال لَيك نجيك بكرَيتةوة وةكو ئةوةي كة )طةشة 
خان( طوتي، ئةوة عيالدةي بة ياساوة نيية، عيالدةي بة تةتبيهاتي حمكةمةوة هةية، يةعين ئةوة سولتةي 
تةدديري حاكمة كة دَيت ئةوة وا لَي دةكات، ئَيمة ناتوانني سوَلتةي تةدديري حاكم تةدخولي تَيدا بكةين، 
ضونكة دةبَي حاكم سوَلتةي تةدديري هةبَي بؤ ئةوةي برَيتة ناو تةفاسيَلي هةر دةعوايةكةوة، هةر 

خةلةلَيك هةبَيت ئةوة لة  كةيسَيك ئةحداسةكاني خوَي جياية، بؤية دةبَي ئةو سوَلتة تةدديرية ئةطةر
تةتبيهات و لة حماكمداية، لة ياساكة ئَيمة كةميشي بكةينةوة ئةو هةر دةتوانَي ئةو سوَلتة تةدديريةي 

 خؤي بةكار بَينَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ئَيظار فةرموو.
 بةِرَيج ئَيظار ابراهيم حسني:

 كي ثةرلةمان.بةرِرَيج سةرؤ

( نةمَينَيت، ئَيمة هةوَلي بؤ دةدةين كة 377ئَيمة وةكو رةئي ليذنة ثَيمانباشة بر طةي دوو لة ماددةي )
 نةمَينَيت، ئةطةريش مبَينَيتةوة ثشتيواني لة رائيةكةي خاتوو )طةشة دارا( دةكةين، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 يَن؟ دةبَي مبَييَن خاتوو ئَيظار.ضؤن دةبَي نةمَي
 بةِرَيج ئَيظار ابراهيم حسني:

 بةرِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( هةر هةوَلدةدرَي] هةتا لة ثةرلةماني عَيراديش كاري لةسةر دةكرَيت كة 25، 13ئَيستا بة ثَيي ماددةكاني )

 نةمَينَيت، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ج خاتوو تةالر نودتةي نيجاميت هةية؟ فةرموو.بةِرَي
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 حممد: عط فبةِرَيج تةالر 

 بةرِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
دوو شتة، يةكَيكيان بة ثَيي ياساي باري كةسيةتي ماددةكة هةَلطريَيت، خؤ ئَيمةو دةزانني ئةو ماددةية 

تي مايف جيابوونةوةكة دةكات، ئةو بةو شَيوازةية و لةوَي هةموار كراوةتةوة، يةكسةر ياساي باري كةسية
كةسةي خيانةتي زةوجيةكةي كردووة ض ثياوةكة و ض ذنةكة هي  مافَيكي نامَينَيت ئةطةر ذنةكة بَيت، 
هةروةها ئةطةر ثَياوةكةو بَيت دةبَي هةموو مافةكة بدات بة ذنةكة، يةعين ئةوة زؤر بة وازيي ديارة، 

كة داوامان كردووة كة دياري بكرَيت، زؤر طرنطة لةبةر ئةوةي  خاَلي دووةميش ئَيمة حةدي ئةدنا و ئةعال
ئَيمة بؤضي كار لةسةر ئةوة بكةين كة مبَينَيتةوة لةسةر ئيجتيهادي حاكمةكة بة ض شَيوازَيك، دةبينني 
دائيمةن ئةطةر لة رَيطاي بةندكراوةكان ئةوانةي لة زيندانةكاندان دائيمةن عهوبةي ذنةكان زياترة، بؤية 

ت دةكات، ضونكة ئَيمةو ئةوة بجانني دائيمةن كؤمةَلطا رةئي هةية لةسةر بري و باوةِري ئةو ثَيويس
دادوةرانة، بؤية زؤر زةرورة ئَيمة لة ئَيستادا حةدي ئةدنا و ئةعالكة دياري بكةين بؤ زياتر دادثةروةري، 

 زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.بةِرَيج شيالن خان 
 بةِرَيج شيالن جع ر علي:

 بةرِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش لةطةَل بةِرَيجان هاوِرام لةطةَل )د.بةهار و د.سرياج و د.ظااَل(، ضونكة بة حةديهةت ئَيمة لة هؤيةكاني 
دةرضووني ئةم ياساية، يةعين باس لةوة دةكةين لة ثَيناو بةرجةستةكردني دادطةري و هَينانةكايةي 

طايةكي دوور لة تووند و تيذي و جياكاري رةطةزي، بؤية ئَيمة ئةطةر دةستكاري ئةم ماددةية بكةين كؤمةَل
لةطةَل ئةسَلي ماددةكةي خؤيدا جياوازي بؤ بكةين، يةكةم: ئةو كاتة ئَيمة ناتوانني ئةو دادطةرية 

ي هةظااَلني بةِرَيجم كؤمةاَليةتية برةسثَينني و جياوازي رةطةزي دروست دةكةين، بؤية منيش هةمان رةئ
 هةية، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة امني:

 بةرِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةسَلي مةسةلةكة ئةوةية يةكساني بةدي بَيت، دادطةري بةدي بَيت، هةروةها ئةو جياكاريةي كة هةية 
ت، ئةو خراا بةكار هَينانة ئةطةر هةية لة دادطاكاندا وةكو بةِرَيجان باسي دةكةن نةبَيت، لةبةر ئةوة نةبَي

با شتَيكي وا داِرَيذين كة ئةوة بةدي بَينَيت، يةعين بؤ ئةوةي كؤتايي بةم جةدةلةو بَينني بةراسيت، 
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بةرهةم بَينَيت تةبعةن بة نةتيجة، شتَيكي وا داِرَيذين كة ئةو يةكساني و دادطةري و باو جَيبةجَيكردنة 
 ضونكة هةدةفةكةمان ئةوةية، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  حاجي كاروان فةرموو.
 بةِرَيج كةنعان جنم الدين )حاجي كاروان(:

 بةرِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

عين )زوج( لةوَي بة هةردووكي نةهاتووة، لةسةر دسةي )د.سراج( بِرطةي دووةم بة تةحديد باسي ثياوة، ية
ضونكة دوايي ئةطةر بيخوَينيتةوة )ومن زنى بها( يةعين تةحديدةكة باسي ثياوة، بؤية ئةطامان لَي بَيت، 

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج مامؤستا هةورامان فةرموو.
 طةضَينةيي(: بةِرَيج د.هةورامان حةمة شريحم )هةورامان 

 بةرِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

واللة من هةر ئةوةندة دةَلَيم خؤي ئةم بِرطةية لةبةر ئةوة زادةي بريي مرؤظ دايناوة دادطةري تَييدا رةضاو 
نةكراوة، ئةطةر سةيري دورئاني ثريؤز بكةين كة باسي ئةم مةوزوعة دةكات بة ضوار تةئكيد دادطةري لة 

)تاعلد كل باسي هةردووكيان دةكات، دووةم: اعزان ة و اعزاني( ن كردووة، يةكةم: )بةيين ذن و مَيرددا بةيا
هةردووكياني باس كردووة، لةبةر ئةوة بةراسيت وة تأخذكا بهما( هةردووكيان، )واحد منهما(، )كل واحد( 

باشرتين حةل ئةوةية كة ئةوةي خواي طةورة بةياني كردووة هةم ضارةسةري خيانةتي زةوجي ثَي 
و زةجر دةبَيت، بةاَلم  دةكرَيت، هةم ئةو كةسةي كة زانية و ئةوةشي كة زانيةية بةراسيت رةدع دةبَي

( ساَل لةمةو ثَيش ئةم بِرطةية 46( واتة )1969ئةوةي ثَيشوو لةبةر ئةوة زادةي بريي مرؤظة لة سالَي )
 ثاس.دانراوة خيانةتي زةوجي ئةطةر زيادي نةكردبَي كةميشي نةكردؤتةوة، زؤر سو

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.فرست نودتةي نيجاميت هةية؟ فةرموو.
 بةِرَيج د.فرست صؤيف علي:
 بةرِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( ئةو ماددةية لةكار خراوة، ضوومة هةموو شتةكامن هَيناوة، ئةوة 2001من باسي ئةوةم كرد كة لة ساَلي )
( تةنها ئةوةشي تَيداية سةيركة ضَي دةَلَيت، ماددةي يةكةم: تَيوةطالن لة 2002ساَلي ) (ي14ياساي ذمارة )

تاواني دةرحةق بة ئافرةتان بة بيانووي هؤكاري شةرةف بؤ مةبةسيت بةكارخستين حوكمةكاني ماددةطةلي 
(ي نةكردووة، 377( ياساي سجاي ئةوةندة و ئةوةندة، بة هي  شَيوةية  باسي ماددةي ذمارة )131، 130، 128)
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( 2001(ة، واتة ئةوةي ساَلي )131، 130، 128( باسكراوة، ئةوةي لةكار خراوة ) 2002ئةوةي كة لَيرة لة ساَلي )
 ( بة هي  شَيوةية  باسي ئةوةي نةكردووة، سوثاس.2002ماوة، لَيرة لة ساَلي )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( ماددةي دووةم بريتيية لة 2001(ي ساَلي )9بةِرَيج د.فرست(، ياساي ذمارة )خؤي ئيشكالةكة لةوةداية )
(ي 9(ي ياساي سجادان، حةز دةكةي سةيري بكة، ماددةي دوو لة ياساي ذمارة )377بِرطةي دووي ماددةي )

ا ( ياساي سجاداني عَيرادي، بةس تةنه377(، ماددةي دوو بريتيية لة فةدةرةي دووي ماددةي )2001ساَلي )
ئةوةي مةنجيلي زةوجيةي لَي البراوة، كةواتة هةر ماوة، دةدي فةدةرةكة هةر ماوة و تةعديل كراوة، 

 فةرموو د.فرست.
 بةر َيج د.فرست صؤيف علي:
 بةرِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (.......377( دةَلَي بِرطةي دوو لة ماددةي )2001لة تةعديلي ساَلي )
 ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي

 بةِرَيجت ماددةكةت الية، سةيري بكة، بيخوَينةوة.
 بةِرَيج د.فرست صؤيف علي:
 بةرِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةَلَي، المة هةموو شتَيكم هَيناوة لةبةر دةستمداية.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ين ف اعرمل يف ا ل ا كنردستا  دةَلَي )ماددةي دووةمي سةير بكة، راست دةكةي لة ماددةي يةكةمدا 
احادة بةاَلم )( احردل(، 1969( عسنة )111( ما  انن  اعرونبات اعررا  ة ر ا )377باعفورة اعثان ة ما احادة )

( ما  انن  377اعثان ة: يرا ب اعزوج اعزاني و ما زنى بها باعرونبة اعناردة يف اعفورة اعناحده ما احادة )
كةواتة ماوة، باشة، بة دةنطدان يةكاليي دةكةينةوة، بةس دوو ( احردل(، 1969( عسنة )111)اعرونبات ر ا 

رةئيمان ثَي بَلَين، ليذنةي ياسايي لةطةَل ئةوةية كة وةكو خؤي مبَينَيتةوة بةو شَيوةية، رةئيةكةي تريش 
 ةينةوة، فةرموو طةشة خان.كة داواي تةحديد دةكات، شتَيكمان ثَي بَلَين بؤ ئةوةي بة دةنطدان يةكاليي بك

 بةِرَيج طةشة دارا جةالل:
 بةرِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة وازية، ديارة هي  رَيطريةكي ياسايي نيية لةوةي كة ئَيمة مودة دياري بكةين، بةاَلم خؤي راستة 
يةكةدا بؤ ( ساَلة، سوَلتةيةكي تةدديري زؤر هةية لة مودة زةمةني5( ماني بؤ )3دياري كراوة زيندان )

حاكم كة ئةو جياوازي تَيدا دةكات، كةواتة ئَيمة بة دانون، بة نةص ئةو سوَلتة تةدديريةي ئةو دادوةرة 
بةِرَيجانة تؤزَيك كةم بكةينةوة ئةو جياوازيةو كةم دةبَيتةوة، ئَيمة ناَلَيني عةدالةتَيكي موتَلةق بةدي 

 ثَيشرت، زؤر سوثاس.دَيت، بةاَلم عةدالةتةكة نسبيةن زؤر باشرت دةبَي لة 
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، ئاخر ثَيشنيارت نةداييَن لةسةر هينةكة.
 بةِرَيج طةشة دارا جةالل:

 بةرِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( ماني بؤ ساَلَيك بَيت.3ثَيمان باشة )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 رموو.بةِرَيج د.ظااَل فة
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةرِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( ساَل سوَلتةي تةدديري دراوة بة بة دازي، 5( ماني بؤ )3ئةو عهوبةيةي كة تةحديد كراوة بة زيندان بة )

سوَلتةي تةدديري دراوة بة مةحاكم، لةبةر ئةوةي مةحاكم و دازي داخيلي جوزئيات دةبن لةهةر 
( 3ي حدة(، يةعين لةوانةية دةزيةية  كة دَيتة ثَيش حاكم و تةحهيهي تَيدا دةكات لة )دةزيةية  )عل

( ماني عهوبةي بدات، لةوانةية بةشاعةتي جةرميةكة، ناشريين و ختورةتي جةرميةكة واي 6مانطةكة بؤ )
ي كة دراوة بة ( ساَل ئةو جارة عهوبةي بدات، بؤية ئةو سوَلتةي تةدديرية5( ساَل يان بة )3لَي بكات بة )

حاكم لَيرانة ئةوة فةلسةفةي خؤي هةية، لةبةر ئةوةي دانون داخيلي جوزئيات نابَيت، بةاَلم حاكم داخيلي 
جوزئياتي هةر كةيسَيك و هةر دةزيةية  بة جيا دةبَيت، بؤية تكا دةكةين وةكو ئةوةي كة لة راثؤرتي 

 ليذنةي ياسايي هاتووة بدرَيتة دةنطدان، زؤر سوثاس.
 َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

بةِرَيجان، لةبةر ئةوةي ئيشكالي تَيداية بؤ زياتر دةوَلةمةندكردني ط توطؤكة ثَيش ئةوةي بِرياري لةسةر 
بدرَي، ثَيما ؤشة ضةند ئةندامَيكي تري ثةرلةمان كة ناويان نةنووسيوة ئةوانيش دسةي خؤيان بكةن، 

 كان دةخةينة دةنطدانةوة، بةِرَيج مامؤستا مجال مؤرتكة فةرموو.دوايي بري و بؤضوونة جياوازة
 )مجال مؤرتكة(: عثما بةِرَيج مجال 

 بةرِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
خؤي ئةو بابةتة بةراسيت ئةسَلي كَيشةكان لة سةرةتاي ذياني خَيجاني يان موراعات نةكردني رةئي هةردوو 

ئَيمة داكؤكي لةسةر ئةوة بكةين لة دادطا لةسةر ئةساسي رةطةز، يةكةم: ئةوةية بة راي من ثَيويستة 
كَيشةكان كة دروست دةبَي، يةعين فةدةرةية  زياد بكرَي لة ثؤليسةوة خيالفات لة شَيوازي وةكو بَلَيي 
تةحهيق كردن لة بابةتي كَيشةكان بةالِرَي النةبرَيت، يةعين عهوبةية  دياري بكرَيت، دووةم: كَيشةي 

 ةندَيك لة هةظااَلن باسيان كرد....خَيجاني ئَيمة ه
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 (.377مامؤستا مجال، ئَيمة بة تةحديد باسي ية  حاَلةت دةكرَي، ماددةي )
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 )مجال مؤرتكة(: عثما بةِرَيج مجال 

 بةرِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

%( 80تا هةندَيك حاَلةت هةية روودةدات كة )بةس ئةطةر ئيشارةتَيك بدةم، كَيشةي ئَيمة دةبيين ئَيس
كَيشةكاني كة كَيشةي خيالفاتي لة بةيين خَيجان لةوةية كة لة سةرةتاوة رةزامةند نةبووة، بؤية بة راي من 

 فةدةرةية  زياد بكرَي ئةو ك  و كوِرةي كة يةكرتيان دةوَي سجاية  دابنَين بؤ ئةو خَيجانةي كة.....
 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صا

 مامؤستا ئةوة لَيرة ناكرَيت، ثةيوةندي بةم ماددةيةوة نيية، تكات لَيدةكةم.
 )مجال مؤرتكة(: عثما بةِرَيج مجال 

 بةرِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

دوو: عةدالةت دياري بكرَي] بؤ ئةوةي لة دادطا هةر سةرثَيريية  خيالفَيك بة بِرياردان عهوبةي خؤي 
 ت، زؤر سوثاس.لةطةَل بَي

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كا  ئومَيد فةرموو.
 بةِرَيج ئومَيد حةمة علي:

 بةرِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان، تةبعةن بة بِرواي من ياسا دةبَي مامةَلة لةطةَل واديعدا بكات، ثرسيارةكة 
لةطةَل رَيج و ئيحتريامم زؤربةي دادوةرةكامنان ثياون، ثرسيارةكة ئةوةية لة  ئةوةية تاوةكو ئَيستا

كؤمةَلطايةكدا كة بة شَيوةية  لة شَيوةكان، بة ضةشنَيك لة ضةشنةكان بريَيكي ثياوانة زاَلة حوكم دةكات و 
كم ناكات لةو ياساكان دادةنَيت، حكومِراني دةكات، ئايا بريكردنةوةي ثياوانة و روح دةروني ثياوانة حو

شنيارةي بةِرَيجان سولتة تةدديريةي كة بةِرَيجان باسيان كرد؟ بؤية بة بِرواي من لةبةرضاو طرتين ئةو ثَي
ئَيظارخان و طةشة دارا و تةالرخان زؤر زةرورة بؤ بةردةراركردنى ئةو دادثةروةرييةي دةمانةوَى ، ضونكة 

اون، ئةوانيش ئينسانن، بَيطومان لة ذَير كاريطةرى برية وةكو ومت دادةوةرةكامنان تاكو ئَيستا زؤربةيان ثي
ثياوانةكة و ِرؤح و ذيانى ثياوانةدا هةندَيك جار دةرار دةدرَي ئةو كَيشانةى دروستكردووة كة ئةو بةِرَيجانة 

 باسيانكرد ، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان :
 وو.سوثاس ، بةِرَيج دكتؤر فرسةت سؤفى فةرم

 
 

 بةِرَيج د. فرست صؤفى على
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان:
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(ماددةيـة، تةسـةور دةكـةم بةشـى زؤرى     500ئةو دانونة عهوباتـةى كـة لةبـةر دةسـتى ئَيمةدايـة زيـاترة لـة )       
عهوبةكان ض جا ئةطةر حةثس بـى ، ض ئةطـةر سـجن بـَى بـة سـوَلتةى تةدـديرى داوةتـة دـازى ، بةتايبـةتى           

ةلةيةكة زؤر زؤر حااَلتى هةية ، ثةيوةستيشة بة هةردوو ِرةطةزةكةوة ، عهوبةكة بؤ جةرميةى زينا كة مةس
ذنةو بؤ ثياويشة ، بؤية بة تةسةورى من هي  كَيشةيةكى تَيدا نيية ، هي  نا داد ثةروةريةكيشى تَيدا نيية 

ة ، لةبـةر ئـةوةى   كة وةكو خؤى هةية مبَينَيتةوة ، بةتةسةورى مـن ئيشـكاو تَيدانييـة، نـاداد ثـةروةرى نييـ      
(ماددةى تريش 200دازى نة  لةو ماددةيةى ئةطةر وابَى دةبَى هةمووى بطؤِرين نة  لةو ماددةية زياتر لة )

( 25سوَلتةى تةدديرى هةية نة  هةر لة حةثس، لة سـجنيش سـوَلتةى تةدـديرى هةيـة كـة دةِروات هـةتا )      
( سـاَلة  5( سةعات تـاوةكو ) 24كة هةية كة لة ) ساَل موئةبةديش دةِروا ، لةبةر ئةوة بة تةسةورى من ئةوةى

 حاَلةتَيكى زؤر زؤر تةبيعيةو وةكو خؤى مبَينَى ، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان :

 باشة ، سوثاس ، بةِرَيج كا  حاجى كاروان تكاية بة كورتى فةرموو.
 بةِرَيج كةنعان جنم الدين امحد )حاجي كاروان(:

 سةرؤكى ثةرلةمان. بةِرَيج
( هــةزار يــؤرؤى لَيدةســةنرَى 3000لةياســاى فةرةنســا تةدريبــةن ئةطــةر كةســَيك ئــةو حاَلةتــة بكــا نجيكــةى )

يةعنى عهوبةى سجن نيية كةواتة ئةوان بة ياسـاية  مامةَلـة لةطـةَل ئـةو حاَلةتـة دةكـةن ، دورئـانيش بـة         
يةعنى ئةطةر بـؤ ئَيمـة ثَيمـان عـةيب بـَى ئـةم       تةحديدى ئةم حاَلةتةى ديارى كردووة باسى )جةَلدة( دةكا، 

ئايةتة  ةينة ناو يةكَيك لةم بِرطانةوة  ئَيمة ئةبَى ثابةندبني بة شةريعةتى ئيسالمييةوة ، زؤر تةبيعييـة  
بؤ حاَلةتَيك سَى عهوبة هةبَى ، ثارةو دابندرَى ، حةثسيش دابندرَى ، ئـةم ئايةتـةو دابنـدرَى ، مـن وةكـو      

بتان و هةموو ئةندامانى ثةرلةمان ئةكةم ئافرةتَيك تووشى ئةم حاَلةتة بَى سـَى ، ضـوار   ثرسيارَيك لة جةنا
منداَلى هةية ثَينج ساَل لة سجندابَى ئةو مندااَلنة ضيان لَيدَى؟ ئةو ئافرةتـة لـة ِرووى نةفسـييةوة ضـى لـَي      

ايناوة مةسةلةن باسى جةَلـد  دَى؟ بةاَلم ئةطةر ئةو عهوبةى كة خوداى رب العاملني دايناوة ئةمة ِرةدعة كة د
( جةَلدى لَيبـدرَى بـة   100( جةَلد، يةعنى دايشى ثشتَين ، يةعنى نابَى بة دامييش بَى )100ئةكا ئةم جةَلدة )

(سـاَل باشـة لـة سـجن بـَى ، دةسـدم       5خيالو نيو سةعات عهوبةى تـةواو ئـةبَى و ئةضـَيتة مـاَلى خـؤى يـان )      
 ة سَى ِرةدع دابنَيني بؤ ئةو حاَلةتة؟ زؤر سوثاس.ئةوةية لة ِرووى ياساييةوة ناكرَى ئَيم

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة ، سوثاس ، بةِرَيج كا  عمر عينايةت فةرموو.

 
 

  :بةِرَيج عمر عينايةت حةمة
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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يان بؤ لَيكداينـةوة ، ثَيشـرتيش مـن    واهلل من نةمويست تةداخول بكةم ، بةاَلم بةِرَيجان وشةى حةثس و سجن
(ساَل ئةكاتة حةثس بةِراى من وةكو خؤى 5(كاتذمَير تاوةكو )24خؤم زانيارييةكم هةبوو لةسةرى مادام لة )

ــاوازة،        ــةكان زؤر جي ــةين ، حاَلةت ــرتاو بك ــتى بةس ــة دةس ــةين ك ــاكم وا لَيبك ــت ح ــة ، نابَي ــةوة ماددةك مبَينَيت
ا ئةكرَى لةبةر موحتاجى ، جـارى وا هةيـة زينـا ئـةكرَى لةبـةر ئـةوةى       مببةخشة تؤزَيك جارى وا هةية زين

كةوا فشارى هاتؤتة سةر ، بةزؤرثَيى كراوة ، جارى واهةية ئيحراج دةبَى هةردوو تةِرةفةكة ، لةبةرئةوة بـة  
ِرةئى من لَيـي بطـةِرَيني حـاكم كةيسـةكان يـةكاليي بكاتـةوة لـةناو دادطـا ، ناكرَيـت هـةموو حـاكمَيكيش بـة             

 نادادثةروةر ئَيمة بدةينة دةَلةم ، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس ، دوو ِراكة  وَيننةوة بؤ ئةوةى ية  لة دواية  بيخةينة دةنطةوة ، دسةتان هةية، دكتؤرة ظااَل 
 فةرموو، ئينجا مامؤستا دةرفةتى جةنابيشت ئةدةم.

 ابراهيم:بةِرَيج د. ظااَل فريد 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةوةى كة ليذنةى ياسايي ئيسِرارى لةسةر دةكا وةكو خؤى مبَينَيتـةوة بـؤ تـةحهيق كردنـى دادطةرييـةو بـؤ       
ئةوةية كة ثارَيجطارى لة مافى ذنان بكرَيت ، ئَيمة لَيرة دي اع لة مافى ذنـان دةكـةين لةبـةر ئـةوةى لـة سـَى       

اَل ، بةاَلم ئةتؤ كة دةيكةى بة سـاَلَيك بـؤ سـَى سـاَل يـان بـؤ شـةو مـاني         (س5ماني حاكم دةستكراوةية بؤ )
لةوانةية ئةو حاكمة تةنها بة سَى ماني ئـةو ئافرةتـة عهوبـة بـدات ، بـةاَلم كـة حـةدى ئـةدنا ئـةتؤ لَيرانـة           

، بؤيـة   زيادت كرد ، كردت بة ساَلَيك واتا حاكم لَيرة ناتوانَى بة هي  شَيوةية  ديراسةى حاَلةتـةكان بكـاتن  
 تكاية ئاطادارى ئةو خاَلة بن.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 حةدى ئةدنا ثَيموابَى زياد نةكراوة ، مامؤستا هةورامان فةرموو.

 بةِرَيج د. هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طةضَينةيي(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

(مـاني  3(ماني ، ئةرَى من ثَيم سـةيرة ) 3ةتايبةت ئةوةى وترا )بةِراستى ئةو حةدى ئةدناىة باس ئةكرَى ب
كةسَيك كة خيانةتى زةوجى كردووة ئةيبةى بةخَيوى ئةكةى ، نانى باشى ثـَي ئـةدةى دوايـي ئةيطَيِريتـةوة     
ناو موجتةمةع بؤ سةر شةرةف و ناموسى خةَلك ، بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان ئـةوة ضـوار ئةنـدام ثةرلـةمان     

ؤر شوان ، كا  حاجى كاروان ، مامؤستا مروان باسى شـةرعى خودامـان كـرد ، باسـى ئـةوةمان      من ، كا  دكت
كرد كة ئةم مةوزوعة دةزيةيةكة خوداى طةورة نودتةى لةسةر خستؤتة سةر ثيت بةجَيشى نةهَيشتووة بؤ 

ةزانـني  ثَيغةمبةرى خودا  )ص( بة ئايةتى موحكةم ، ئـةمِرؤو ا مـدهلل هـةموومان خؤمـان بـة موسـَلمان د      
يانى ثَيم سةيرة هي  كةس خؤى بةبَى بِروا نازانَى ، هي  كةس خؤى بةوة نازانَى بِرواى بـة دورئـان نـةبَى    
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ئةمةو ئايةتَيكى موحكةمى دورئانة فةرموو با ئةوةى دورئانيش  رَيتة دةنطدانـةوة بـجانني هـي  دةنـي     
 دةهَينَى يان نا؟....

 مان :بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلة
مامؤستا هةورامان فةلسةفةى سجادان جياوازة ، ئةوة ثةيوةندى بة فةلسةفةى سجادانةوة هةية ، فةلسةفةى 
سجادان لة دؤناغَيكةوة بؤ دؤنـاغَيكى تـر ، لـة شـوَينَيكةوة بـؤ شـوَينَيكى تـر طؤِرانكـارى بةسـةردا دَيـت ، لـة            

ةمــة زؤرَيــك لــة موفــةكرية ئيســالمييةكانيش زةمةنَيكــةوة بــؤ زةمــةنَيكى تــر طؤِرانكــارى بةســةر دادَيــت ، ئ 
 باسيانكردووة ناكرَى ئةمة ئَيستا  ةينة دةنطدانةوة لة ثةرلةمانى كوردستان ، بةَلَى فةرموو ئَيظارخان.

 :بةِرَيج ئَيظار ابراهيم حسن
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةى بـَى ِرَيجييـة بةرامبـةر بـة ذن     تكاية دسةكانى مامؤسـتا هـةورامان لـة ثِرؤتؤكـؤل بسـِرَيتةوة ، لةبـةر ئـةو       
 دةكرَيت بةِراستى....

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 نا ، نا تةنها ِراى خؤى وتووة ، ئةتوانَى ِراى خؤى بَلَى ئةويش...

 :بةِرَيج د. هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طةضَينةى(
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 يسِرةوة، دسةكة دسةى خوداية كردوومة.سةدجار لة ثِرؤتؤكؤل ب
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

باشة ، سوثاس ، ئةو دوو ثَيشنيارة يـةكيان ئةوةيـة كـة وةكـو خـؤى مبَينَيتـةوة ، ئـةوةى تريـان ئةوةيـة كـة           
 (ساَل بَى واية؟ ئةي ضى طةشةخان فةرموو.3(ماني بؤ )3)

 :بةِرَيج طةشة دارا جالل
 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي

(ساَل زياتر نةبَى ، تةعديلمان كرد يةعنى لة ثَيشا وبـان  2( ماني كةمرت نةبَى ، لة )3ئَيمة ثَيمان باشة لة )
 ساَلَيك بةس ئَيستا كردمان بة دوو ئيرت موراعابان بكةن ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ةمو عهوبةية  تةنها بؤ ذن نيية بؤ ثياويشة كة خيانةت ئةكات لـة ذنةكـةى ،   لَيرةيا ِرةضاوى ئةوة بكةن ه

يةعنى مةسةلةكة ئةوة نيية بةس تةنها لَيرة ذن عهوبةى بدةى ، ثياوَيكيش خيانةتى كردووة لـة ذنةكـةى   
 خؤى ئةبَى سجاية  وةربطرَى ثياو خيانةت نةكا لة ذنةكةى؟

 
 

 :بةِرَيج طةشة دارار جالل
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 ى ثةرلةمان.ةرؤكبةِرَيج س
ئَيمةو هؤكارى بةر تةسك كردنةوةى سوَلةتى تةدديرى بةِرَيج دادوةرةكامنان باسكرد بؤ بـةِرَيج ئةنـدامانى   
ثةرلةمان كة جياكاريكراوة ، بؤية ئةو سوَلتة تةدديريية تةسك بكرَيتةوة ، بروو  بكرَيتةوة ئـةويش ئـةو   

(سـاَل ذنةكـة   2( مـاني ثياوةكـة )  3عهوبة بـدات و )  (ساَل ذنةكة3جياكاريية كةمرت ئةكات لة جياتى ئةوةى )
 عهوبة ئةدات ئةطةر ئةو جياكارية بكا ، بؤية مودة زةمةنييةكة بروو  بكرَيتةوة باشرتة ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، ئَيظارخان فةرموو.

 :بةِرَيج ئَيظار ابراهيم حسني
 .ةمانبةِرَيج سةرؤكى ثةرل

 (ساَل زياتر نةبَى.2(ماني كةمرت نةبَى و لة )3ِرةئى ليذنةى ئَيمةو )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان :

 باشة ، كةواتة ئَيستا دوو ِرا هةية ، بةِرَيج دكتؤر فرست فةرموو.
 :بةِرَيج د. فرست صؤفى على

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةثسى شةديدمان هةيـة ، بةسيتيشـمان هةيـة ، حةثسـى بةسـيت لـة       حةثس، خؤى دوو حةثسمان هةية ، ح

(سةعاتةوة دةست ثَيدةكات ، بؤية ئةتؤ لة ئَيستاوة دةرارتدا دةَلَيى با عهوبةى كـةم كـةين ، لـة ئَيسـتاوة     24)
ــةر )     ــَى ، ئةط ــى شــةديدت دايت ــة ، حةثس ــةدةدت داي ــى موش ــةتؤ زةرف ــدا ئ ــى  3دةرارت ــى حةثس ــانطى دابنَي (م

ؤيـة لَيبطـةِرَين حـةثس لـة مةسـَلةحةتى ذن دايـة ، لـة مةسـَلةحةتى ثياويشـداية حاَلةتةكـة           شةديدتداية ، ب
(مــاني ، 3ديــارة ، ئَيســتا ئــةتؤ موتَلةدــةن بِريارتــدا حاَلةتةكــة زةرفَيكــى موشــةدةدة لةبــةر ئــةوةى كردتــة ) 

 ( سةعتيشمان هةية.24ضونكة )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زةوجى ئايا خؤى زةرفَيكى موشةدةد نيية؟ ثَيموابَى مونادةشةى زؤرتر هةَلناطرَى دوو ِرامـان   بةس خيانةى
هةية ِرايةكى ئةوةية كة وةكو ياساي سجادان مبَينَيتةوة كة لة ِراثؤرتةكـةدا هـاتووة ، ِراكـةى تـر ئةوةيـة كـة       

(سـاَل  2(مـاني بـؤ )  3اوادةكةن لة )مودةكة ديارى بكرَى ، سوَلتةى تةدديرى حاكم ديارى بكرَى كة بةِرَيجان د
بَى ، ِراى ئةندامانى ثةرلةمان خؤتان سةرثشك بكةن كة كام ِراية ئيختيار دةكةن ، ئةطةر ِراى يةكةم دةنطى 
نةهَينا ِراى دووةم ئةخةينة دةنطدانـةوة ، ِراى يةكـةم ئةوةيـة كـة لـة ِراثؤرتـة هاوبةشـةكةدا هـاتووة دوايـي          

  لةسةرمان خؤتان يةكالبكةنةوة دةني بـة كامـةيان دةدةن ، ِراى ِراثـؤرتى    ديسان مةيكةنةوة بة دةزييةية
هاوبةو ئةوةية كة وةكو خؤى مبَينَيتةوة لة ياساي سجادانى عريادى ، واتـة سـوَلتةى تةدـديرى وةكـو خـؤى      

شـة؟  (سـاَلة ،  كـَى لةطةَليـةتى؟ كـَى لةطـةَل ِراثـؤرتى هاوبة      5(مـاني بـؤ )  3مبَينَيتةوة كة بة حةثس هـاتووة ) 
 (كةس دذيةتى كةواتة ثةسةندكرا ، برينة سةر ماددةى دووةم.25(كةس لةطةَليةتى ، كَى دذيةتى؟ )35)
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 :بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح
 شَيوةية: سجاكة ئاستى نجمى بؤ دابنرَى بةم (:408ماددةى ): دووةم

ة زؤربـةى دوربانييـةكان   لةبـةر ئـةوةى ئـةم ماددةيـ    (سننات و ة تزيد على سبع سننات موا(  3ة تول عا ))
ئــافرةتن بةتايبــةتى ئــةو كةســانةى خؤيــان دةســوتَينن بــةهؤى هاندانــةوة ، بؤيــة ثَيويســتة ئاســتى نجمــى     

 سجايةكة ديارى بكرَى.
 (:408ماددةي )

: يرا ب باعسجا مدة ة تزيد على سبع سننات ما حرض شخصا او ساعده باية وس لة على اةنتحوار اذا  اوًة)
 بنا َا على ذعك وتكن  اعرونبة احلبس اذا مل يتا اةنتحار وعكا شرع ت ه. ما مت اةنتحار

: اذا كا  احنتحر مل يتا اعثامنة عشر ما عمره او كا  نا ص اةدراك او اةرادة عند ذعوك ضورتًا مشوددَا    ثان ًا
 راك او اةرادة.ويرا ب اجلاني برونبة اعوتل عمدَا او شروع ت ه حبسب اةحنال اذا كا  احنتحر تا د اةد

 : ة عواب على ما شرع يف اةنتحار.ثاعثَا
 ( بِرطةى يةكةمى تةعديل كراوة :408ماددةى )

: يرا ب باعسجا مدة ة تزيد على سبع سننات ما حرض شخصا او ساعده باية وس لة علوى اةنتحوار او   اوًة)
 يف حاعة اعشروع.تسبب ت ه اذا ما مت اةنتحار بنا َا على ذعك وتكن  اعرونبة احلبس 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان :
 ِراثؤرتى هاوبةشيش  وَيننةوة.

 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (: راثؤرتي هاوبةو:2ماددةي )
دةمَينَيتةوة بـةو   ي هةموار كراو وة  خؤي1969(ي ساَلي 111( لة ياساي سجاداني عَيرادي ذمارة )408ماددةي )

 شَيوةيةي كة لة ياساي ناوبراودا هاتووة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَى دسةى هةية لةسةر ئةم ماددةية؟  باناوى خؤى بنووسَى ، مامؤستا هةورامان نودتةى نيجاميت هةبوو؟ 
 بةِرَيج د. هةورامان حةمة شةريحم )هةورامان طةضَينةيي(:

 سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج 
من كة دةنطمدا ، دةنطم بؤ ئةوة دا كة دذى ئـةوةى ثَيشـووم نـة  لةطـةَل ئةمـةى تريشـيان مب بؤيـة وازيـك         

 بَيت.
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة ، سوثاس ، بةِرَيج دكتؤر فرست صؤفى فةرموو.
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  :بةِرَيج د. فرست صؤفى على
 ن.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةما

من ثاَلثشتى ِراى ليذنة هاوبةشـةكان دةكـةم ، لةبـةر ضـى؟ ضـونكة بـؤ ئـةو تاوانانـة كاتَيـك كـة دةَلـَى سـجن             
(ساَل بةسةرةوةية واتة ثؤلني كراوة، ناكرَى جةرميةية  بينى لة هةمان حاَلةتدا سجن كة 5يةعنى وازية )

( سـاَلة ، بؤيـة كـة دةَلـَى سـجن      3ةثس كـة ) (ساَل زياتر نةبَى ، لةو كاتةشدا بينيةوة دايبـةزَينني بـؤ حـ   7لة )
(سـاَليش زيـاتر نييـة ، بؤيـة مـن تةسـةور دةكـةم        7(سـاَل كـةمرت نييـة ئـيرت لـة )     5ماناى ئؤتؤماتيكييةن لة )

ماددةكة وةكو خؤى ديارة هةمواركردنيشى بةسةر داهاتييـة ئـةوةى دواتـر دكتـؤرة بـةهاريش خوَيندييـةوة       
 كة ئةسَلى ثِرؤذةكة ثَيشكةشكراوة هاتووة ، سوثاس. وةكو خؤى مبَينَيتةوة باشرتة لةوةى

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، كا  بةهجاد دةروَيش فةرموو.

  :بةِرَيج بةهجاد دةروَيش
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

خـؤ دكـوذيتيش   ِراسيت ئاشكراية كو كوش] ، خؤ كوش] تاوانةكا مةزنة جا هةركةسـة  هؤكـار بـي] ضـاوا     
يانيش ثاَلدةربَي] ، لَيرةدا طةلةكا ثَيتظيية ِرادعَيكَى ئاينى و ياسايي هـةبي] ب ظـَى ضـةندَى حـةدي ئـةدنا      
هةبَي] ، لبةر هةندَى رادعى ئاينى بـؤ ئـةو كةسـة هةيـة خـؤ دكوذيـت ئـةم دزانـني ئـان حـةتا هانـدةربيت            

كةليمةو هاوكارَى ئَيكى بكات كة ئَيكى بكوذيـت   يةعنى ل شةريعةتَى ئيسالمَيدا هاتيية هةركةسَى كو نيظ
يةعنى نيظ كةليمةكة ضيية با دل بَيذيت بكوذة، يةعنى مةعناى تاوانبـارة ئةمـة ناحييـة ئـاينى ، ناحييـة      

(سـاَل دا نـةبيت هةروةسـا    5شةرعى لَيرة بةحسـَى ياسـاينة بةِراسـتى ثَيتظييـة ئةطـةر ئـةوة هـةمواركردنَى )       
 ر نةبيت ، سوثاس.(ساَلا زؤرت3دمينيت كو )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، كا  عمر عينايةت فةرموو.

 :بةِرَيج عمر عينايةت حةمة
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 دسةكانى من بةِرَيج دكتؤر فرسةت كردى و ثشتطريى دسةكانى ئةكةم ، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان :

 باشة ، سوثاس ، بةِرَيج خاتوو تةالر فةرموو.
 
 

 :حممدعط ف بةِرَيج تةالر 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ئةو ماددةيةى ئَيستا زؤربةى ذنانيش كة وةكو لة ثِرؤذةكةشـا ئاماذةمـان ثَيكـردووة بـةهؤى ئـةو هاندانـةوة       
زؤر باشـة، بـة م   ( و اةعلوى  اةدنوى تووشى خؤ سووتاندن و خؤ كوش] بوون ، بؤية ديـارى كردنـى حـةدى )   

بةِراسيت ئَيمة كَيشةكةمان لةوَيداية، زؤرجار كة ِروون ئةكرَيتةوة بة هةندَيك باري تـردا دةبرَيـت كـة دوور    
لة اليةنة ياسايي و ثاراستين مايف ذنانيش، كة ئَيمة دسة لةسـةر ئـةوة دةكـةين زؤربـةي زؤري كَيشـةكان لـة       

بينيوة كـة تـا ئَيسـتا لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا يـة  كـةس لةسـةر مـاددةي           تةتبيهاتدا ديومانة، كَيشةكامنان 
(عهوبــة درا، كــة هاتــة مةحكةمــةي تــةميج ِراســتةوخؤ ئــةو بِريــارةو هةَلوةشــَيندرايةوة، يــةعين ئــةو   408)

( ئةضـَيتة  408ماددةية حةدي ئةعالو ئةدناي بؤ دياري بكرَيت زؤر باشة، بـؤ ئـةوةي كَيشـةكان ئـةوةي كـة )     
 ينايات، بةالني كةمةوة حاكم بتوانَيت بِريارَيكي دادثةروةرانة بدات، سوثاس.دادطاي ج

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 باشة سوثاس، ِراي ليذنة ثةيوةنديدارةكان ضية لةسةر ئةم بابةتة، دكتؤرة بةهار فةرموو.        

 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:
 مان.بةِرَيج سةرؤكي ثةرلة

ئةوةي كة دكتؤر فرسةت و كا  عةمةر باسيان كرد، ِرَيك لة شوَيين خؤيداية، ئةوةي لة ثرؤذةكـةدا هـاتووة   
داواي ئةوة دةكات ئاسيت نجمي بؤ دابندرَيت، بة م بؤ خؤي ئاستة نجمةكةي ديارة كة وتت سجن، لـة ثَيـنج   

 َلةن موبةِريِري نامَينَيت، سوثاس.ساَلةوة دةست ثَي دةكات، بؤية ئةو تةعديلةي كة داوا كراوة ئةص
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 سوثاس، بةِرَيج دكتؤر سراج، فةرموو.
 بةِرَيج د. سراج شَيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
وةوة ِراي ئَيمةو هةروةهاية، كة باسي سجن ئةكات، سجن بؤ خؤي لة ثَينج ساَلةوة دةست ثَي دةكات، كة لـة 

دةسيت ثَيكرد، خؤي حةدي ئةدناي بؤ داناوة كة ثَيـنج سـاَلة، ئةعالشـي بـؤ دانـاوة كـة حـةوت سـاَلة، بـةِراي          
 ئَيمةو وةكو خؤي مبَينَيتةوة، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 سوثاس، شيالن خان، فةرموو.
 بةِرَيج شيالن جع ر علي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئَيمةو هاوِراين لةطةَل ليذنةي ئةوداف و كاروباري ياسايي، كة وة  خؤي مبَينَيتةوة، سوثاس.

 
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 سوثاس، دكتؤرة ظا ، فةرموو.
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 بةِرَيج د. ظا  فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وةكــو ئــةوةي لــة ِراثؤرتةكــةدا هــاتووة مبَينَيتــةوةو  رَيتــة  ليذنــة ثةيوةنديــدارةكان داواكــارن كــة ماددةكــة
 دةنطدانةوة، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 سوثاس، خاتوو ئَيظار، فةرموو.
 بةِرَيج ئَيظار ابراهيم حسني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئَيمةو هاوِراين كةوة  خؤي مبَينَيتةوة، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: د.بةِرَيج 

سوثاس، باشة ئَيستا دوو ِرا هةية، يةكَيكيان ئةوةية كة وةكو خؤي مبَينَيتةوة، وةكو ئةوةي كـة لـة ِراثـؤرتي    
هاوبةو هاتووة، ِراكةي تريش ئةوةية كة دةَلَيت با تةحديد بكرَيت لة نَيوان سَي ساَل بـؤ حـةوت سـاَل، كـَي     

كةسـي لةطةَلدايـة؟، كَيـي لةطةَلـدا      41ة  خؤي مبَينَيتةوة، تكاية با دةسيت بَلند بكات؟، لةطةَل ئةوةداية كة و
 كةس دذيةتي، كةواتة بةزؤرينةي دةني ثةسةند كرا؟، بؤ ماددةي دواتر، فةرموون. 5نيية؟، 

 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:409ماددةي سَييةم: ماددةي )

ةية هةَلبطريَيت لةبةر ئةوةي ئةم ماددةية دةبَيتة هؤي زياد بووني كوشتين ذنان بة نـاوي شـةرةف   ئةم مادد
ثارَيجييةوة، بؤية دةتوانني لة ماددةكاني كوشتين بة ئةنهةست يان كوشتين بة هةَلة جَيطـةي ئـةم ماددةيـة    

 بطرَيتةوة.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 اج، فةرموو.سوثاس، دكتؤر سر
 بةِرَيج د. سراج شَيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 نةسي عةرةبيةكةو لة ياساي عهوباتي عَيرادي، 

 (:409ماددة )
)يرا ب باحلبس مدة ة تزيد على ثالث سننات ما تاعئة زوعته او احدى ظارمه يف حاعة تلبسوها بزنوى او   

حلال او  تل احدهما او اعتدى عل هما او على احدهما اعتدا َا وعندها يف تراش واحد مع شريكها توتلهما يف ا
اتضى اىل احنت او اىل عاهة مستدمية وةجينز استرمال  حق اعدتاع اعشرعي ضد موا يسوتف د موا هوذا اعروذر      

 وة تطبق ضده احكام اع روف احشددة(.
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 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 هار.سوثاس، فةرموو دكتؤرة بة
 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمــة دوو ثِرؤذةمــان هةيــة، يــة  ِراثؤربــان بــؤ نووســيوة، لةيةكــةميان داواي البردنــي ئــةكات، لــة دووةم،   

(ي ئــةم ياســاية هـةموار دةكرَيــت بــةزياد  409بـةجؤرَيكي تــر داواي دةكــات، بـا ئــةوةو  وَينمــةوة، مـاددةي)   
بِرطة، بةهةمان شَيوازي ثياو دةرحةق بة ئافرةت، حوكم بة بارودؤخي توندكاري سجا ناكارَيت،  كردني ية 

ئةطــةر كةســي لــةناكاو ئــافرةت بــوو، واتــة يةكــةميان داواي يةكســاني عهوبةكــة ئــةكات، ئــةوي تريــان داواي  
 البردني دةكات، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

دنةوة بدةن بة ئةنداماني ثةرلةمان، دةدي ماددةكة لة ياساي سجادان ضيية؟، هـةمواري يةكـةم   باشة ِروونكر
داواي ضي ئةكات؟، هةمواري دووةم داواي ضي ئةكات؟، ِراثؤرتي هاوبةو ضي ئـةَلَيت؟، ِروونكردنـةوة بـدةن    

 بؤ ئةوةي ئةندامان بةرضاو ِروون بن لة كاتي دةنطدان، فةرموو دكتؤرة ظا .
 ج د. ظا  فريد ابراهيم:بةِرَي

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ي هةموار كراو لة هـةرَيمي  1969(ي ساَلي 111( لة ياساي سجاداني عَيرادي ذمارة )409ماددةي سَييةم: ماددةي )

 عَيراق، لةكار دةخرَيت، سوثاس. –كوردستان 
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 رموو.سوثاس، دكتؤر سراج، فة
 بةِرَيج د. سراج شَيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( باس لة نةوعَيك لة نةوعةكان ِرَيثَيدان 409تةوزيك و بةرضاو ِرووني بؤ ئةنداماني بةِرَيج، تةبيعي ماددةي)

يان كار ئاساني داناوة، بؤ ئةو كةسةي كة خَيجاني خـؤي يـان ئـافرةتي خـؤي ئـةكوذَيت بـة ثاسـاوي شـةرةف         
جي، يةعين عهوبةكةي وا داناوة كةوا لة سَي ساَل كةمرت نةبَيت لةسـةرةوةي سـَي سـاَليش حـاكم دةسـيت      ثارَي

كراوةية كة ضي ئةكات، بةِراسيت بةِراي ئَيمة وةكو ليذنةي ئةوداف سـةر ئةكَيشـَيت بـؤ زيـاتر ئافرةتـان بـة       
ةناو ياسـاي سـجاداني عَيرادـي ئيلغـا     ثاساوي شةرةف ثارَيجي بكوذرَين، بؤية ئَيمة داوا دةكةين ئةو ماددةية ل

بكرَيت و كاري ثَي نةكرَيت، لةبةر ئةوةي موخالي ي ياساو شةرعة، بؤية دةَلـَيني موخـال ي ياسـاية، ضـونكة     
( هاتووة ئةَلَيت هةر ثاساوَيك بةناوي شـةرةف ثـارَيجي ئـةبَيت لـةكار  رَيـت،      14ياساي ذمارة ) 2002لة ساَلي 

( موتةناديج ئةبَيت لةطةَل ئةو بِريارة، ئةمـة  409ر ذن كوش]، تةبيعي ماددةي )ضونكة دةبَيتة هؤكاري زيات
لةِرووي ياساييةوة، لة ِرووي شةرعيشةوة تةبيعي هي  دةدَيكي ئاينيمان نيية بـةناوي شـةرةف ثـارَيجي، كـة     
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اوا دةكـةين  ثياو دةسيت برَيتة خوَيين ئافرةتي خؤي، بؤية ئَيمة وةكو ليذنة ئـةوداف بةهـةموو شـَيوازَيك د   
ئةو ماددةية لة ياساي عهوباتي عَيرادـي و لـة هـةرَيمي كوردسـتان كـاري ثـَي نـةكرَيت، كـة هـةم موخـالي ي           

 ياساكاني ثَيشووي ثةرلةمانة، هةم موخالي ي دةدةكاني شةريعةت و نةسةكاني دورئاني ثريؤزة، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 ة، فةرموو.سوثاس، خاتوو طةش
 بةِرَيج طةشة دارا جالل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( ئَيمـة لةثةرلـةمان ئـةتوانني    121، 115ئَيمةو وةكو ليذنةي كؤمة يةتي، لةطةَل ئةوةداين كة بةثَيي ماددةي)

ئيهايف، ِراطرتين كار كـردن بـةو ماددةيـة بكـةين، ضـونكة وةكـو ئـةوةي كـة جؤرَيـك لـة شـةرعيةت دانـة بـة              
، ئَيمة ياسايةكي ترمان هةية، )دتل بدافع شري ة( ئةوة البراوة، بة م لَيرةدا جؤرَيك لة شـةرعيةتي  كوش]

دةدةيــيَت بــة تــةخ يحم كردنــي عهوبةكــة، بؤيــة هــةر لةطــةَل ئــةو ياســايةي ثَيشووشــدا موتــةناديجة، لةطــةَل 
 ئةوةداين كة كار كردن بةو ماددانة ِرابطريَيت، سوثاس.

 د صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:يوسحم حمم بةِرَيج د.

 سوثاس، خاتوو كةذاَل، فةرموو.
 بةِرَيج كةذالََ هادي فةدَي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمةو وةكو ليذنةي داكؤكي كردن لةمافةكاني ئافرةتان، لةطةَل ِراي ِراثـؤرتي هاوبةشـني كـة ئـةو ماددةيـة      

وشتين ذنان، هةروةها ئةبَيت ئةوةمشان لـةبري بَيـت   لةكار  رَيت، ضونكة بووة بة ثاساوَيك بؤ زياد بووني ك
كة هةرَيمي كوردستان، كؤمةَلَيك ِرَيك كةوتن نامةي نَيودةوَلةتي واذوو كردووة، بةثَيي ئةو ِرَيككةوتننامانة 

 نابَيت ثَيرةوانةي كار بكات، لةطةَل ئةوةين كة لة كار  رَيت، سوثاس.
 ةمان:يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرل بةِرَيج د.

سـوثاس، ئةنــداماني ثةرلــةمان كـَي دةيــةوَيت دســة بكــات لةسـةر ئــةم ماددةيــة بـا نــاوي خــؤي بنووسَيـــت؟،     
 فةرموو كا  فخر الدين.

 بةِرَيج فخر الدين دادر عارف:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

اعيـل، حـاجي   ئةم ئةندامة بةِرَيجانة ناوي خؤيان نووسيوة كة دسة لةسةر ئةم ماددةية بكةن، ) شـكرية امس 
، فرسةت سؤيف، مامؤستا مةروان، بةهار عبدالرمحن، بةهجاد دةروَيش، ثةروا علي، جوان عط فكاروان، تةالر 

، د. شـوان دــة دزةيي، عمـر عينايــةت(،   مصووطفىامساعيـل، شــَيركؤ جـةودةت، شــَيركؤ حةمـة امــني، غريـب     
 سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
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 وو شكرية، فةرموو.سوثاس، خات
 مصطفى:بةِرَيج شكرية امساعيل 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لةِراستيدا ئَيمة دةَلَيني كوشتين ئافرةتان بة ثاساوي شةرةف تاوانة، بة م جياوازي لة كوشتين بة ئةنهةست 

ِراسـيت ئَيمـة بـة    ( بة 405(ي سجاداني عَيرادي هاتووة، هةر ئةطةرَيك بؤ لكاندني ماددةي )405كة لةماددةي )
ناياسايي دةزانني، ئَيمة لةم ثِرؤذة ياساية داواي يةكسـانيمان كـردووة، بةِراسـيت مـن زؤر الم سـةيرة يـةعين       
هةر شتَيك كة باس دةكرَيت، باسي كوشتين ئافرةت دةكرَيت، ئةي لةحاَلةتَيكـدا ئةطـةر ثَيرـةوانة ببَيتـةوة،     

ةَل ئـافرةتَيكي تـر بيبينَيـت، لـةو حاَلةتـة لـةم ياسـايةدا باسـي         ئةطةر ئافرةتَيك برَيتة ماَلةوة ثياوةكةي لةط
ئةوةي نةكردووة، لةو حاَلةتة باسي تووندكاري ياسا بؤ ئافرةت كراوة، واتة سجين هةتا هـةتايي بـؤ ئـافرةت    
دانراوة، بؤية من بة ثَيويسيت دةزامن دوو بِرطة بؤ ئةو ماددةية زياد بكرَيـت و ال نـةبرَيت، بِرطـةي يةكـةم:     

 بكرَيـت،  لـيَ  شـَيوازةي  بـةم  ئـةوا  ،ئةطةر لةحاَلةتَيكدا شتةكة ثَيرـةوانة بـوو كـة لـةم ماددةيـة بـاس نةكرايـة       

 كةسـي  ئةطـةر  ناكرَيـت،  سـجا  كـاري  توونـد  بـارودؤخي  بـة  حـوكم  ئـافرةت  بـة  دةرحـةق  ثيـاو  شَيوازي بةهةمان

 ئَيمـة  يـةعين  بَيـت،  ثيـاو  وة  عهوبةكـةي  شـَيواز  بةهـةمان  ئافرةتةكـةو  بـؤ  ئةطةر واتة بوو، ئافرةت لةناكاو

 دكتؤر دسةكاني بؤ ِرَيجم لةطةَل فودةها، مجهوري بة سةبارةت دووةم: دةكةين، ئيسثات سجاكة دادطةري لَيرةدا

 ئايةتي ئَيمة تر بةشَيوازَيكي كردووة، ضارةسةر ئةمةي نوور، سورةتي لة ثريؤز دورئاني لة طةورة خواي سراج،

 ناشكرَيت، بة م بكةين، ئايةتة ئةو كردني جَيبةجي باسي ساتةدا و كات لةم ناكرَيت ئَيمة بة م هةية، لعامنان

 سةبارةت هةية جواني زؤر ِرةئيةكي حني ة ابو ئيمام دةكرَيت، باس عةمد دةتلي وةكو حاَلةتةدا لةم بةِراسيت

 بة بوو تَيدا مةرجةي سَي ئةو ئةطةر داناوة، مةرجي سَي بكرَيت، حساب (عمد شبه) بة دةَلَيت ئةو بابةتة، بةم

 يـان  ثيـاوة  ئـةم  كـة  بوو، لةبةردةستتدا تةواو بةَلطةي هاتوو ئةطةر يةكةم: مةرجي بكرَيت، حساب (عمد شبه)

 سَيدارةداني لة يان هةتايي، هةتا سجين ئةوة كوشتووة، شةرةف مةسةلةي لةسةر خؤي ثياوةكةي ئافرةتة، ئةو

 نةبوو، حمصن كوذراو كةسي هاتوو ئةطةر دووةم: مةرجي بكرَيت، بحسا (عمد شبه) بة بةَلكو دانةندرَيت، بؤ

 هاوسـةرطريي  كـة  كـراوة  كةسـَيكدا  لـةنَيوان  جيـاوازي  شـةرعدا  لـة  ضـونكة  كردبوو، هاوسةرطريي ثرؤسةي واتة

 ياخود بكةن، عةفوو بكوذةكة بوون ئامادة مردووةكة ئةهلي ئةطةر سَييةم: مةرجي نةيكردبَيت، يان كردبَيت،

 ِروويـدا  وا حاَلـةتَيكي  بَيـت(،  لـيَ  خـواي  ِرةزاي عومـةر)  ئيمـامي  لةسـةردةمي  وةربطـرن،  لـيَ  ديـةي  بوون ئامادة

 ئَيمــة وتيــان ئةهلةكــةي نيــوةي كــرد موخةيــةر ئةهلةكــةي بــةَلكو نةكوشــتةوة، كةســةي ئــةو عومــةر ئيمــامي

 كةسـانةي  بـةو  داي و توةرطـر  ديةكـةي  عومـةر  ئيمـامي  بؤية وةربطرين، خوَين واتة وةربطرين، دية ئامادةين

 بـة  دةتلةكـة  ئـةوة  كرد، عةفو كةسةكةيان ئةهلةكة نيوةي ئةطةر بَلَيني ئَيمةو بؤية دةطرت، وةر كةخوَينيان

 كوذراو يةكَيكيان هاوسةرة دوو ئةو ئةطةر بكةين، بري لة شتَيك نابَيت ئَيمة ضونكة بكرَيت، حساب (عمد شبه)

 دةبَيـت،  ضـؤن  مندا نـة  ئـةو  مةسريي هةبوو، منداَليان (5) منوونة بؤ ئايا موئةبةد، سجين بة كرا تريان ئةوي

 سوثاس. بكةين؟، مندا نة ئةو بؤ حساب نابَيت ئةي
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 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 فةرموو. تةالر، خاتوو نيية؟، لَيرة كاروان، حاجي بةِرَيج سوثاس،
 حممد: عط ف بةِرَيج تةالر

 ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكي 
 لةيةكسـاني  بـاس  ناكـات  ثَيويسـت  ئَيمـة  كـة  دانونيانةيـة  موبـةِريِرة  ئـةو  هةَلطرتنةكـةي  (409) مـاددةي  لةسةر

 بكـةين،  دـةتل  ئيباحـةي  ياسـا  بـة  ئَيمـة  ناكرَيـت  ضونكة هةبَيت، مافةيان ئةو هةمان ذنانيش با بَلَيني بكةين،

 بووة ثاَلثشت كراوة ذنان بة بةرامبةر كة كوشتنانةي ةوئ زؤرترين وة هةَلبطريَيت، ماددةية ئةو ثَيويستة بؤية

 تووندوتيـذي  كردنـةوةي  كـةم  بـؤ  هؤيـة   دةبَيتة هةَلبطريَيت ماددةكة و بَيت ئةطةر بؤية (ية409ماددةي) بةم

 هةيـة  سـجاكاندا  لـة  كـة  نامَينَيـت  تةباييـةو  نـا  و نايةكساني ئةو هةروةها كوش]، حةدي تا ذنان بة بةرامبةر

 سوثاس. ثياو، و ذن بة بةرامبةر
    بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةرَيج دكتؤر فرست فةرموو. 
 : بةرَيج د. فرست صؤفى

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثاَلثشتى هةم راثؤرتى ليذنة هاوبةشةكان هةم نةسى ية  لة ثرؤذةكـان، ضـونكة يـةكَيكيان داواى هـةموارى     

دةية هةَلبطريَى، بةَلام ية  روونكردنةوةى كورت ثَيم واية كاتَيك كـة دةطةرَينـةوة   كردية دةكةم كة ئةم ماد
( كة وةكو دةتلَيكى عام حيسابى بؤ دةكرَيت ئةوةو يا سيجنى موئةبـةدة  405بؤ ماددةى ضوارسةد و ثَينج )

ةد و بيسـت و  يان سيجنى موئةدةتة، بةَلام ئةوة بةو ماناية نيية ئـةو حاَلةتـة نةسـَيكمان هةيـة مـاددةى سـ      
( كة نةسَيكى عامة لؤ هةموو حاَلةتةكان دةطوجنَى، ئةويش ئةوةية دةكرَى ئةطةر ئةو حاَلةتـةى  128هةشت )

بــاس دةكرَيــت كةســَيك جــا ض ذن برــَيتة ســةر ثيــاوى خؤيــدا يــان ثيــاو برــيتةوة ســةر ذنــى خؤيــدا وةكــو    
كو بة ئيعجار حيساب بكرَيت جا مـةع ي  حاَلةتَيكى ئيستي جاز حيساب دةكرَيت، بؤية دةكرَى لةو حاَلةتة وة

( هةَلـدةطريَى  409بيت يان موخةفةف بيـت، يـةعنى مانـاى ئـةوة نييـة كاتَيـك كـة مـاددةى ضوارسـةد و نـؤ )          
( ئـيال سـيجنى موئةدةتـة يـان سـيجنى موئةبـةدة دةكرَيـت، ئـةوة وةكـو          405دةطةِرَينةوة ضوارسةد و ثَينج )

( مايـة و لـةوَيش باسـى    128ة مـاددةى سـةد و بيسـت و هةشـت )    ئيستي جاز حيسابى لة سةرى بكرَيت، ضونك
ئيستي جاز كراوة، بؤية لةوَى دةكرَى وةكو عوزرَيكى مةع ى يان عوزرَيكى موخةفةف مامةَلـة لـة طـةَل ئـةو     

 حاَلةتة بكرَى، زؤر سوثاس. 
 

    بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 روان فةرموو. باشة، زؤر سوثاس، بةرَيج مامؤستا مة

 : (بةرَيج حسني امساعيل )مةروان طة َلى
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  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ثشتطريى لة راكةى براى بةرَيجم كا  دكتؤر سرياج دةكةم، ضونكة ثَيرةوانةى هةم ئيسالم هةم ثَيرـةوانةى  

كؤتـايى دَيـ] بـة    دةستوورى عَيراديشة، لة ئيسالمدا لة دورئاندا ئةو حاَلةتـة هـاتووة، بـة م بـة موالعةنـة      
 سوَيند خواردن، كةواتة لة طةَل ئةوةدامة كة ئةو عهوبةية نةمَينَيت و دةستان خؤو بَيت. 

    بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، بةرَيج دكتؤر شوان دة دزةيى فةرموو. 

 : دزةيى()د. شوان دة  مصطفىبةرَيج عمر 
  .نبةرَيج سةرؤكى ثةرلةما

من لة طةَل هةموو ئةوانةدام ئةوةى كة بةو هؤيةوة دةبَيتة مايـةى لةكـةدار كردنـى ئافرةتـان وةكـو بِرينـى       
هةندَيك جسمى ئةوانة ئةو ثةِرى كارى نامرؤظانةية، بة م ناشكرَيت بة راستى بَلَيني لة كؤمةَلطةدا يـةعنى  

(( ئـةمن نـاَليم لـة طـةَل     وطنوه تهون شوه د   عرضوه و  ئةو شتة كة لة حةديسدا هاتووة ))من دتل دون مالة و 
ئةوةدام ئينسان بة عةشوائى بةربَيت و كوش] الى ئاسان بَيـت، بـةَلام لـة رووى كؤمة يةتييـةوة بَينـة بـةر       
ضاوى خؤى لة رووى ئيجتيماعييةوة شكؤمةندى هةم ئافرةت هـةم ثيـاو دةطاتـة ض ئاسـتَيك كـة بطاتـة ئـةو        

عةلَيك لة ماَلةوة بكات، يةعنى بة واديعى بيبينى ئةمـة ضـةند شـتَيكى     رادةيةى كة يةكَيك برَيتةوة سةالم
سةختة، ئايا ثةرلةمانى كوردستان لةم رووةوة هي  شتَيك نةماوة كـة ثرؤذةيـة ياسـايةكى وا هـةموار بكـات      

 كة دةبَيتة فةوزايةكى كؤمة يةتى لة ناو هةموو ماَليكدا وةكو خوو رابردووى َو دَيت. 
    حم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوس

راى خــؤت بَلــَى بــةرَيج دكتــؤر شــوان تــةعن لــة راى ئةنــدامانى ثةرلــةمان و ئــةو ثــرؤذة ياســانةى لــة اليــةن  
ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشـكةو كـراون تـةعنيان َو مـةدة، جـةنابت راى خـؤت هةيـة جـةنابت راى خـؤت          

كوشـ] بـة دافعـى شـةرةف يةكَيكـة ئَيسـتا لـة كَيشـةرة         باس بكة ئةمةو مةوزوعَيكى ئةساسـية، مـةوزوعى   
بنرينةكانى لة و تى ئَيمة هةية، مةسةلةى توند و تيذى بةرامبةر بة ذنان ئةمةو ديسانةوة عةيبةيـةكى  

 طةورةية لة كؤمةَلطاى ئَيمة دابيلى موعاجلة كردنة ثَيويست ئةكات موعالةجة بكرَى. 
 : دزةيى()د. شوان دة  مصطفىبةرَيج عمر 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةس ئةوة ثَيويستة ئَيمة ليذنةى فةتوا هةية لة كوردستان، نابَى شتَيك ثَيرـةوانةى شـةريعةت بَيـت بـا لـة      

 رَيطةى شةريعةتةوة ضارةسةر بكرَيت. 
 

    بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، لة دانون ثَيويست ئةكات موعالةجة بكرَيت. ئَيستا لة دانوندا هةية ثةيوةندى بة شةريعةتةوة نيية

 )د. شوان دةالدزةيى(:  مصطفىبةرَيج عمر 
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لة شةريعةتةوة ئةو شـتانة نـةهاتووة جـةنابى مامؤسـتا باسـي كـرد، )الجانـى و الجانيـة والسـارق و السـاردة(           
 هةمووى هاتووة وةكو ية . 

    بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 نودتةى نيجاميت هةية؟ فةرموو.  عثما اشة، سوثاس، خاتوو منرية بةَلَى ب
 : عثما  بةرَيج منرية 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثرسيارةكة ئةوةية ئايا ئةى ئةطةر ذنَيك ضوو بؤ ماَلةوة ثياوةكة لـة طـةَل ذنَيكـى تـر خـةوتبوو  ئـةو كاتـة        

فيعلــى ئــةبَى ضــى بَيــت؟ بؤيــة هيــوادارم زؤر  ئــةبَيت ذنةكــة ض بِريارَيــك بــدات؟ و ئــةو كاتــة ئــةو ذنــة رةد 
 يةكسانيانة مامةَلة لة طةَل ئةم دؤخةدا بكةن. 

    بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، بةرَيج دكتؤرة رَيواز فائق نودتةى نيجامى؟ فةرموو. 

 : واز فائقبةرَيج د. رَي
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

ئاخريى دسةى كا  شوان دةالدزةيى لة ثروتؤكـؤَل بسـِرَيتةوة، ضـونكة ئـةَلَيت ئةمـة دةبَيتـة        من داوا ئةكةم
 فةوزا لة هةموو ماَلَيكدا، يةعنى لة هةموو ماَلَيكى هةرَيمى كوردستاندا ئةمة هةية؟ بة تةعن يةعنى. 

    بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 رمحن فةرموو. باشة، سوثاس، خاتوو بةهار عبدال

 : بةرَيج بةهار عبدالرمحن
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

يةكةم ئةم ياساية تةحريج و هةندانَيكى ئاشكراى تَيداية بؤ كوشتنى ذنان و هةمووو ئةو واديعـة ئـةزانني   
بة نـاوى شـةرةف ثارَيجييـةوة ض سـتةمَيك لـة ذن ئـةكرَى، دووةم بـة شـَيوةيةكى طشـتى دوو جـؤر دـةتل لـة             

و عةمد ئةم ياساية هاتووة بؤ ئةوةى كة مامةَلةى لة طةَل هيريان ئةو  خطأعهوباتدا هاتووة دةتلى  دانونى
عهوبة دورسةى كة بؤ خةتةئيش و عةمديش دانراوة كة دورسرتة ئةو هاتووة، تةخ ي ى كردووة، هةندَيك 

اَلـةتَيكى نائاسـاييداية،   موبةريرى هَيناوة بؤ ئةوةى كة ئةمة دةتلى خةتةعة لة بةر ئةوةى ئةو كةسة لـة ح 
توورة بوونداية موبةريرى بؤ هَيناوة، بة م هةر حاَلـةتَيكيان بَيـت ئةمـة هـاتووة تـةخ ي ى ئـةو عهوبةيـة        

 كردووة بؤ ثياوان بؤية لة طةَل البردنى ئةو ماددةيةم، و سوثاس. 
 

   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 اد دةروَيش فةرموو. باشة، سوثاس، بةرَيج كا  بةهج

 بةرَيج بةهجاد دةروَيش: 
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 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( يا ثَيـدظى يـة هاوسـةنطيية  هـةبَيت مابـةينا سـَى تشـتان، رةدع بـؤ         409ماددا سَى، ماددا ضوارسةد و نةه )

ئـةظ   كوشتنَى هةبَيت ئَيرةدا و هةروةسا هةمان دةمدا رةدع بؤ زينا كو زؤر ببيـت كـو وةَو نـةهَيت، يـةعنى    
بابةتــة ببيتــة دةرطةهــة  دزانــني زةرةرَيــن زينــاى ضــةندن ل جيهــانَى خــرَى مةســةال ئايــدزَى و هةروةســا   
مةوزوعَى ئَيرة يَى موفاجئة كة دكتؤر فرست بةحس كر و حاَلةتَى غةزةبَى و ئيستي جازَى دظَيـت موراعاتـا   

َى ماددا دوو كو دبَيذيت بةحسَى ظان هةر ظَى خاَلَى ذى بَيتة كرن، ذبةر هندَى يا ئاشكراية دةستوورَى عَيراد
سَى تشتان دكةت نابيت ض ياسـاية  دةر برـيت موخـال َى بنـةمايَيت مـافَى مـرؤظ بـن، موخـال َى بنـةمايَيت          
دميوكراسيةتَى بن، هةروةسا موخـال َى نـةطورَيت شـةريعةتَى ئيسـالمَى بـن، رةو نظيسـَى دةسـتوورَى مـاددا         

طةَل ظَى رةئيَى مة راستى هاوسةنطيةط بَيتة دروسـت كـرن هـةر بَيـذنَى     شةو هةر هندة، ذبةر هندَى ئةز د
الببةين ب راستى ئةز بَيـذم ئةظـة دَى بيتـة كَيماسـية  و هـةر وةكـو خـؤ دمينيتةظـة وةكـو ياسـاى سـجادانا            

 عَيرادَى دا. 
    بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةرعى ئيسالم نيية؟ هةر كةس بة ئارةزووى خؤى بيةوَى دـانون  باشة، ئةمة ثَيرةوانةى ئايةتى دورئان و ش
جَيبةجَى بكات عهوبة جَيبةجَى بكات بة ئـارةزووى خـؤى بيـةوَى خـةَلك بكـوذَى ئةمـة ثَيرـةوانة شـةرعى         

 ئيسالم نيية؟ بؤ واى لَي ئةكةن كة ئةمة ثَيرةوانةى شةرعى ئيسالم بَيت. 
 بةرَيج بةهجاد دةروَيش: 

 لةمان. بةرَيج سةرؤكى ثةر
مةدسةدا من ئةو نةبى، ئةز دطةل هندَى نيمة، شةريعةتَى ئيسالمَى يا ديار كرى سورةت نور ئايـةتا شةشـَى   

( مـن يـا نظيسـية بـةس وةخـت نييـة  وَينمةظـة، يـةعنى حوكمةكـةى ئاشـكراية           7( هةتا ئايةتا حةفتَى )6)
 لةعانة ثشتى هنطى تةفريهة. 

    رلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة
 ناوت ئةنووسم، باشة. 

 بةرَيج بةهجاد دةروَيش: 
 يةعنى حوكمةكةى لةعان ثشتى هنطى دبيتة تةالق بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 

    بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَى، باشة سوثاس، خاتوو ثةروا فةرموو. 

 
 بةرَيج ثةروا على: 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
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بـةرَيجان ئةنــدامانى ثةرلـةمان، ئــةوةى كـة ئــةطوزةرَيت لــة كؤمـةَلطاى ئَيمــة بـة داخــةوة هـةتا وةكــو ئَيســتا       
مةسةلةى ذن كوشـ] ئةوةنـدة بـة ئاسـانى بـاس ئـةكرَى خةريكـة ئـةبَى بـة ديـاردة ئةطـةر حةفتانـة نـةبَى              

باوةِرةدام كـة سـجادانى ذن    مانطانة روو ئةدات، و زؤرتريين بة داخةوة زؤر جار ئةبيندرَيت، يةعنى من لةو
كوذان زؤر كةمرت بَيت لة سجادانى كوشتنى ئاذةَلَيك بؤ ذينطة ثارَيجى، يةعنى بة شَيوازَيك وا َو ئةكرَيت كة 
هي  مافى ئازادى بؤتان دانةنرَيت و بة موَلكى خؤيان بجاندرَيت لة حاَلةتَيكـدا ئةطـةر هـةموو كـةس ئـازادة      

خؤى سنوورى خؤى ئةثارَيجَيت بؤ شَيوازى هةَلسوكةوت كردن، بة بـِرواى   لةوةى كة ضؤن هةَلسوكةوتةكة و
من ئةطةر طةيشتة ئةوةى كة خَيجانَيك بطاتة ئةوةى كة زينا رووبدات لة نَيوانياندا جيابوونـةوةى باشـرتين   

ت يان شتة، يةعنى بؤ بة زؤر وةكو موَلكى خؤت يان ئةبَى بيكوذَى يان ئةبَى بكوذرَيت لة اليةن خؤمةوة بَي
لة اليةن عةشريةتةكةمةوة بَيت، و بة داخةوة زؤر جار ئةوة ئةبيندرَيت كة لة اليةن زؤرَيـك لـة طرؤثـةكان    
و لة اليةن زؤرَيك لة بةرَيجانةوة شةرةفى ذن واتة شـةرةفى عائيلـة واتـة شـةرةفى عةشـريةت لـة بـةر ئـةوة         

هـي  كاتَيـك، هـي  ئينسـانَيك ئـةو       منى عةزيم هةميشة ئةبَيت تـو برـوو  كةمـةوة بـة كوشـ] ثـَيم وايـة       
مافةى ثَى نادرَيت كة بةرامبةرةكةى بكوذَيت، ئةكرَيت و جيا بكرَيتةوة، لة بةر ئةوة من لة طةَل هةَلطرتنى 

 ئةم ماددةيةم، زؤر سوثاس. 
    بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةرَيج دكتؤرة جوان فةرموو. 

 ن امساعيل: بةرَيج د. جوا
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

منيش هةمان راى بةرَيج دكتؤر سراج و مامؤستا مةِروان طة َلى و لة طةَل طةشة خـان و تـةالر خانيمـة كـة     
( لة دانونى عهوبات بة وردى  وَينةوة، بة راستى تةشـجيعى كوشـ] و   409ئةو ماددةية لة ضوارسةد و نؤ )

 وةدام ئةو ماددةية هةَلبطَيرَى، زؤر سوثاس. توند و تيذى دةكات، لة طةَل ئة
    بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج د. شَيركؤ فةرموو. 
 بةرَيج د. شَيركؤ جودت: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
حــوكم لــة  بــةرَيجان ئةنــدامانى ثةرلــةمان، لــة ضــةند خاَلَيكــدا ئةمــةوَى عــةرزى ئــةوة بكــةم كــة مةســةلةى 

شةرعدا لة طةَل دةدى ئايةتدا ئـةبَى وريـا بـني، يـةعنى كـة ئايـةتَيكمان بينـى طةيشـتنة خجمـةتى ئايـةتَيك           
حوكم شاميلرتة، فراوانرتة، مورعاتيشى ئةكرَيت، بؤية شت نيية كة ئايةتَيكمان خوَيندةوة ئيرت بَلـَيني ئـةوة   

طــةى موختــةص نــةبَى لــة حــوكم دةر كــردن بــة كــةالمى خوايــة، تــةواو، ئــةبَى تــةن يج بكــرَى ئــيال لــة روان
ئايةتةكــة بــة ســرية بــة ســوننةتى ثَيغةمبــةر )عليــة صــالة و الســالم( بــةمان، بــؤ منوونــة خــواى طــةورة كــة  

تِي ئةفةرمووَى )) ُم ت  ِمي ت  التفَاِحَشي َ  يَيْتتِن َ  َوالَّلا ُموا نَِسياِِ ِِ ي تَشت ِِ ا  فَاست بََعي    َعلَينت ُم ت   فَينِ ت  أَرت ْت ُمو ِمي ِِ ُمهُم ا  اَشي ِسي فِي   فََْمت
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تم  يَتََهفااُم ا  َحتاى   التبمنمهتِ  َعلَ  أَوت  التَمهت م  يَجت (( مةسـةلةى دـةتل بـؤ زينـا باسـى لَيـوة نـةكراوة ئينجـا         لَِمي ا َسيبِنَّل   ّللاا
( ضيية؟ ئةم ماددةية، ئةوة باسى ئيتيجاهى موعـاكس كـرا،   409موبةريراتى البردنى ئةم ضوارسةد و نؤية )

وة تَيدا باس نةكراوة كة ئةطةر بَيت و بة عةكسـةوة بـَى ئـافرةت ثياوةكـةى بينـى ئةمـة يـة ، دوو،        واتة ئة
( كوشتنى ئافرةت ئاسانرت ئةكات، يةعنى موبةررَيك ئةدا بةوةى كة كابرا ئةَلَيت 409ماددةى ضوارسةد و نؤ )

م بــةو توورةييــة و بــةو ئـةيكوذم و ضــةند ســاَلَيك ئةضــمة حةبســةوة تةحــةموو ئةكــةم، بــةَلام مــن ئــةيكوذ 
ئيستي جازية، هةروةها لـةو عـوزرةى كـة بـاس ئـةكرَيت موراعـاتى ئيسـتي جاز و تـوورة بـوون و هةَلرـوونى           

( ئـةويش حـةلكراوة لـة بـةر ئـةوة لـة ضوارسـةد و        405ثياوةكة ئةكرَى ئةمة لة ماددةى ضوارسةدو ثَينجدا )
ى ثياوةكـة و تـوورة بـوونى بـؤ ئـةوةى كـة ئـةو        ( ئةم مةسةلةى ئسـتي جاز زوو هانـدان و تـةح يج   409نؤدا )

( باس لة حوكمى ثَينج ساَل تـا، يـةعنى   405حالةتةى بينيوة موبةرَير نيية، ضونكة لة ضوارسةد و ثَينجدا )
( ئةَلَيت حـوكمى موةدـةت، حـوكمى    405باس لة موةدةت ئةكات، لة ئاخري كةليمةدا لة ضوار سةد و ثَينجدا )

( ديارى كـراوة، بؤيـة   25ارى كراوة كة ئةوة لة ثَينجةوة تا بيست و ثينج ساَل )موةدةت يةعنى وةدتى بؤ دي
( موبةررَيكى تر بؤ البردنى ئةمةية كة ثَيويست ناكات مبَينَيت، ضونكة لـة ضوارسـةد و   409ضوارسةد و نؤ )

ةرلـةمان،  ( دةتل باس كراوة و حوكمَيكى وازيى هةية زؤر جار ئةم تومةتـة بـةرَيج سـةرؤكى ث   405ثَينجدا )
لــة اليــةن ثيــاوةوة دروســت ئــةكرَيت بــؤ ئــافرةتى بــةريئ، يــةعنى ضــةندين جــار ديراســةمان كــردووة لــةم   
مةجالةدا بة تايبـةتى ضـةندين حاَلـةت هـةبووة ئافرةتةكـة دةوَلةمةنـد بـووة، مرياتَيكـى طـةورةى بـة جَيـى            

بؤ ئةوةى كة مرياتةكة بؤ خـؤى   هَيشتووة، ئةطةر مبرَيت ثياوةكة ضووة تةل يهى تومةتَيكى واى بؤ كردووة
و بؤ مناَلةكانى مبَينَيتةوة، بةو عوزرى سَى ساَل حـةبس بوونـة، يـةعنى بـةو سـَى سـاَل حـةبس بوونـة سـَى          
ساَلى تةحةموو كردووة، بةَلام لة ثَيناوى ئةوةى كـة سـةروةتَيكى زؤرى بـؤ مبَينَيتـةوة و خؤشـى وتوويـةتى       

ماَلةكــةم و زانياكــةريش راى كــردووة، دةرضــووة لــة دةســت   مــن ديومــة كــة مومارســةى زينــاى كــردووة لــة 
( لة رووى سةروةرى ياسـاوة ئايـا   409عةدالةت، خاَلى ئةخريم ئةوةية بؤ مةبةرَيرى البردنى ضوارسةد و نؤ )

ئَيمة ئةبَى تةشجيعى ئةوة بكةين كة خةَلك حةدى خؤى بة دةستى خؤى وةربطرَيتةوة؟ ئةى كوا سةروةرى 
( 409مارةسـةى دـانون؟ ئـةى كـوا دةوَلةتـدارى؟ لـة بـةر ئـةوة ثـَيم وايـة ضوارسـةد و نـؤ )            ياسا؟ ئـةى كـوا مو  

 البربَيت، زؤر سوثاس. 
    بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج دكتؤر شَيركؤ حةمة امني فةرموو. 
 
 
 

 : شَيركؤ حةمة امني بةرَيج د.
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ثشتيوانى لة هةموو ئةو رايانة ئةكةم كة لة طةَل هةَلطرتنى ماددةكان بة تايبةتى ئةوةى كا  دكتؤر منيش 
شَيركؤ جودت، لة راستيدا هـةمان هـةم وةكـو بـةرَيجيان روونيـان كـردةوة هـانى تونـد و تيـذى ئـةدات هـةم            

كوشـ] بـة كوشـ] ضارةسـةر      ناشكرَى ئَيمة بة ياسا بَليَين بِرؤن خةَلك بكوذن، هةميش ناكرَيت لة راستيدا
بكرَيت و حاَلةتى زيناو بة هي  جؤرَيك بة كوش] ضارةسـةر ناكرَيـت، هةرضـةندة ئةمـة لـة راسـتيدا زؤر       
دةطمةنيشة رةنطة ئةمةى كة باسى ئةكات هةر لة حاَلةتى دةطمةن ئـةبَى لـة كوردسـتاندا، بـةَلام ئـةوةى كـة       

مـن ثشـتيوانى ئـةوة ئةكـةم نـةمَينَى و ثشـتيوانى لـةو         دكتؤر شَيركؤ جودت روونى كردووة، زؤر روون بوو،
دسةى خاتوو دكتؤر رَيوازيش ئةكةم كة وتى ناكرَى واى لَيك بدرَيتةوة هـةموو كوردسـتانى فـةوزاى تَيدايـة     

 لة طةَل ئةوةى ئةويشم كة وتى البربَى، و سوثاس. 
    بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.  مصطفىمامؤستا غريب  باشة، سوثاس، بةرَيج
 : مصطفىبةرَيج غريب 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
هةَلبةت منيش لة طةَل راى هةموو ئةو بةرَيجانةم كة داكؤكى لةوة ئةكةن هَيشتنةوةى ماددةى ضوارسـةد و  

شة ئةو طلة و ( ئةبَيتة هؤى هاندانى زياتر بؤ كوشتنى ئافرةتان بة تايبةت لة كؤمةَلطاى ئَيمة هةمي409نؤ )
طازندانة ئةكرَى كة ثياوان بة ناحةق ئافرةتان ئةكوذن، جا فيعلةن ناحةدة كـة كةسـَيك ئةضـَيت ئافرةتَيـك     
بكوذَيت يان ئافرةتةكة ناضار ئةكرَيت خؤى لة ترسى ئةوةى كة نةيكوذن خؤى ثةنا بباتة بةر خؤ كوشـ]،  

ت سـاَل نـةجاتَى ئـةبَى لـة سـيجن ئـةوة زؤر ئاسـان        ئةطةر داتيل بجانَى بة سَى ساَل، بة ثَينج سـاَل، بـة حـةو   
دةستى ئةضَيتة سةر خوشكى يان هاوسةرى يان كرى خؤى ئةيكوذَيت و دوايى وةكو بةرزةكى با نان دورتـار  
ئةبَى ئةمة لة كاتَيكدا لة هي  دانونَيكى و تانى دونيا لة سةر خيانةتى زةوجى ئافرةت ناكوذرَيت، لة دةدى 

ــت، يــةعنى لــة ســةر    شةريعةتيشــدا وةكــو ئــ  ةو بةرَيجانــةى تــر ئاماذةيــان ثَيكــرد دةتعــةن ئــافرةت ناكوذرَي
مةسةلةى خيانةتى زةوجى، ضونكة مةسةلةى موتةهةم كردنى كةسَيك بة مةسةلةى زينا ثَيويست بة ضوار 
شـاهيد ئايةتةكـة روونــة وةكـو دكتـؤر ئامــاذةى بـة ئايةتَيكـدا دكتــؤر شـَيركؤ ئـةو ئايةتــةى تـريش هـةر لــة           

ََ  يةتى نور ))سور يَوُمذ ََ َذ ْي يََ وَونم َو ُيذ اْيَِ وم ََ ذَ  َو َمرَذَ ذهيي َايريَو ي وَّي َمينَذوم و َنذَت ُثي ََ يالمحوصم ُوذ ْم ينَذ ََ ِين (( يـةعنى ئـةو كةسـة كـة     َوالَّذ
نةيتوانى ضوار شـاهيد بَينـَى كـة درَيـذايى مَيـذووى ئيسـالميدا ئةوةنـدةى مـن ئاطـادار مب كـةس نةيتوانيـة            

ة بيسةملَينَيت كة ثَيويست بكات ضوار شاهيد بَينَى، ضوار شاهيدى دةست نةكةوتووة سَى حاَلةتَيكى لةو جؤر
شاهيديش دةست بكةوَى خؤشى و هةر سَى شاهيدةكةشى ئةبَى سجا  ـؤن، لـة بـةر ئـةوة شـتى وا هـةر روو       

يش ئـةبَى  نادات، بةَلام ئةو حاَلةتةى كة ثياوَيك خَيجانةكةى خؤى موتةهةم بكـات بـة مةسـةلةى زينـا، ئـةو     
ديسان ئايةتى موالعةنـة روونـة كـة دةبَيـت ضـوار جـار خـؤى سـوَيند  ـوات لـة بـةر دةمـى دازيـدا شـتةكة               

                      بيسةملَينيت.                                            
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 4تشووهد  ا  ويضورى عنووه عووذاب هَيشـتا مــافى دي ــاع كـردن دراوة بــة ئافرةتةكــة لـة ئايةتةكــة، دواى ئــةوة )   
(، ئافرةتةكةو دةتوانَيت دي اع لةخؤى بكات لةبةردةمى دـازي و لةيـةكرتى جيـا    شهادات باهلل انه حا كاذبني

دةبنةوة تا دةريةى ديامةت ئيرت بـة يـة كـرتى حـةرام دةبـن ئـةو ذن و مَيـردة، ئـيرت ئـةو ثيـاوة بـؤى نييـة             
رضى كوش] ِروودةدات لة كؤمةَلطاى كـوردةوارى  خَيجانةكةى خؤى بكوذَيت، بؤية من دةمةوَى ئةوة بَلَيم هة

ئَيمة، كة باو  كرى خؤى دةكوذَيت، برا خوشكى خؤى دةكوذَيت، ثياو هاوسةرةكةى خـؤى دةكوذَيـت، ئـةوة    
زاَلبـوونى عـورفى كؤمةاَليـةتي ئَيمةيـة كـة وا دةكـات ثيــاو ئـةوة بكـات، هـةروةها هـةر كةسـَيكيش ثةجنــةى            

ِراسـتى بَيئاطـاييتى لـة دةدـةكانى شـةريعةت بةتايبـةتى دةدةكـةنى ئايـةتى         تؤمةت بؤ ئيسال درَيذ دةكـات بة 
دورئان، ئةطينا هي  كةسَيك ناتوانَي ئةو تؤمةتة  اتة ئةستؤى ئيسـالم، كؤتـاي دسـةكةم ئةوةيـة ثَيويسـتة      

 ئةو ماددةية هةَلبطريَيت، ضونكة لة دانونى دةتلدا جَيطاى كراوةتةوة بةوردى، سوثاس
 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حم

 كا  عمر فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةِراى من ثرؤسةى هاوسةرطريى ثرؤسةيةكى ئارةزوومةندانةية، هةر كاتَيك يةكَيك لةو دوو كةسة خيالفى 

ك مـافى ئـةوةى نييـة كةسـَيكى     ئةو طرَيبةستة جووالنةوة مافى ئةوةيان هةية لَيك جياببنةوةو، هي  كةسَي
تر بكوذَيت، لةبةرئةوة من ثشتطريى دسةكانى خاتوو تـةالر، دكتـؤر سـراج كـا  مـةِروان و دكتـؤر شـَيركؤ و        
مامؤستا مةال غريب دةكـةم و هيـوادارم ئـةم ماددةيـة هـةَلبطريَيت، هـي  كـةس مـافى ئـةوةى نييـة كةسـَيك            

 وةى نيية كةسى تر بكوذَيت، سوثاس.بكوذَيت، جطة لة خواى طةورة نةبَي، كةس مافى ئة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو منرية فةرموو.
 على: عثما بةِرَيج منرية 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتطريى دسةكانى بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ جودت دةكةم بة تـةواوةتى، مـن دةمـةوَى ئـةوة ِروون بكةمـةوة بـؤ       
ةرلةمانى كوردستان هةموو ئةو ثياوانةى كة تاوانبارن بة كوشتنى ذنان، بةوةى بـة تؤمـةتى   هاوِرَيكامن لة ث

ثاراستنى شةرةفثارَيجى مامؤستا مةال غريب زؤر بـة وردى باسـى ئـةوةى كـرد كـة ئـاينى ئيسـالم كؤمـةَلَيك         
مـة بـةثَيى هـةموو    مةرجى داناوة، بؤئةوةى ثياوَيك بيسةملَينى كة ذنةكةى فيعلةن زيناى كـردووة، بـةاَلم ئيَ  

ئةو بةدواداضوونانةى ئَيستا ئةو ثيـاوة ذن كوذانـة دةبيـنني لـةناو زيندانةكانـدا هيرـيان نـةيانتوانيوة ئـةو         
خاَلةو ئةو بةندانةى كة لة ئاينى ئيسالمدا ئاماذةى ثَيـدراوة جَيبـةجَي بكـةن، بـةاَلم بةداخـةوة رؤذ بـةرؤذ       

 ةم وةكو هةموو هاوِرَيكامن ئةم ماددةية هةَلبطريَيت، سوثاس.كوشتنى ذنان لة زيادبوونداية، بؤية داوا دةك
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 مامؤستا عمر فةرموو.
 بةِرَيج عمر صاحل عمر: 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دانونـة   ئةز حةز دةكةم هةندَيك تةوزياتة بدةم، ضونكة ئةظ ماددةو ئةظ دانونة نـة بـةس دـانونَى عريادـى    
ئيماراتى و ئةظة هةمى واَلتة دا هةي، يـةعنى نـة بـةس ئـةظَى ثاسـاوَى بكةينـة ظـَى ئيتـارَى دا بابـةت ئةظـة           
هاندانة و ئةظة هاريكرنة بؤ كوشتنا ذنان دَى نةصَى خوَينم دانونا ئيماراتى مةخرةجةكَى باو بـؤ ديتـى و   

ئـةظ مـةوزوعَى كوشـتنا ذنـان دظَيـت جـدى        مةوزوع ئةز  ؤ دظَى دةيناعـةتَى دامـة ظـى بابـةتى راكـةين ذى     
ديراســة بكــةين وة  ثةرلــةمان، وة  دةزطــةهَى حكومــةتَى و موئةسةســات هــةمى ضارةســةر بكــةين وةكــى   
مامؤستا غريبى ئيشارةت كرى و مامؤستا سرياجى مةوزوعَى ئيسالمَى نـة دطـةل كوشـتنَى يـة، ئـةظا دهَيتـة       

تشــتةكَى ديــارة ئيســالم ئَيــك ظــَى حاَلــةتى ذى ببينيــت كــرن ئةبــةد مةوزوعــةكَى عــورفى و عةشــائريى يــة، 
موعــةرةزى ظــى حاَلــةتى ببيــت وةكــة دكتــؤر شــَيركؤى مــةوزوعَى ئايــةتا موالعــةنا يــا هــةى و تةفريهــة ل    
دومياهَيكَى و ثَيغةمبةرى )صلى اهلل علية و الة وسلم( يا تةفريق كرى و تةالق يـا ضـَيكرى، ئةظـة هـةمى يـا      

ئيناى موشةريعة يا ئيناى موشةريع يةعنى يا غافل بووية نةزانية ئةظ ماددة بَوضـى  ئاشكراية ئةظ ماددة يا 
داناية، نة؟، مةوزوع هوسا نينة، ئَيمة ياسا دانني د و تيدا بؤ بةرذةوةنديا هةر وادعةكى نة مةسةلةن بةس 

ية دانـان ب دناعـةتا   موجةِرةد بجانني ئةظ ماددة دَى موساعةدا كوشتنَى كةت يان نا؟، ئةظ ماددة وةختَى هات
من ئاريشةكَى ضارةسةر دكةت و يا تةحديد كرية ذى و ئيماراتى ثرت تةفصيل يا كرية تَيدا، تةحديد كريـة  
ــى(      ــة زةوج )مــع زوجت ــتي جاديدا تةحديــد كري ــدا ئينســانةكة دحاَلةتــةكَى نةفســى و ئيس ئــةظ حاَلةتــة روي

و ئـةظ حاَلةتـة دـةتل ضـَيبوو، دظـى حاَلةتيـدا       مةسةلةن زةالمةكا دطةل ذنكا وى، ئينسان خؤ موعةرةز كةت 
ــ]       ــةر دــةتلَى كــةى ئــةظ مرؤظــة دَى هَيتــة كوش وةكــى دــةتل عةمــد حيســاب بيــت و جارةكــا دى ذى دَى ه
مةسةلةن ئيعدام كرن، ضونكى دةتل عةمدة ئةطـةر تـة ئـةظ مـاددة الدا تـة بـةس دـةتل عةمـد هـَيال بتنـَى           

دزانن ذبةر هندَى ئةز دَى نةصَى دانونَى ئيمـاراتى خـوَينم ئـةظ     مةعنا الدانا ظى ماددةى ئةظة ثرت بؤ ياساى
( تةحديـد  يرا ب باعسجا مؤ ت ما تجأ مبشاهدة زوعته او ابنته او اختوه ئيشكالة ظى رةنطى عيالج كرية )

حاعة تلبسها جبرمية زنا  توتلها تى احلاعة و تل ما يزنى بها  تلهما مرا ويرا ب باحلبس اذا اعتودى  كرينة )
ها و عل هما اعتدا ا  اتضوى اىل مونت او  عاهوة و ترا وب نفوس موادة باعسوجا مؤ وت اعزوعوة اعتوى تجوأت            عل 

( يـةعنى حاَلةتـةكَى نةفسـى    باحشاهدة زوعها حاعة تلبسة جبرمية زنْا  تى مسوكا اعزوع وة توتلوه توى احلوال     
 تودى عل هوا او عل هموا    تلوت موا يزنوى بهوا او  تلوهما مروا وترا وب بواحلبس اذا اع        دةروونى دروست دبـي] ) 

( يـةعنى هـةم   اعتدا ًا اتضى اىل احنت و ة جينز استرمال حق اعدتاع اعشرعى ضد ما يستف د ما هوذا اعروذر  
حاَلةتةكَى نةفسى و ئيستي جائى دروست دبيت ذنك ذى ئيحتيمالة زةالمَى خؤ بكوذيت ما  ويدا زينـا هاتـة   

ى مةزوعى ذى بةرضاظ وةربطرى حاَلةتَى زينا حاشـا دطـةَل   كرن، يةعنى ئةو ئيشارةتا هاتية كرن دظَيت تو ظ
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ذنكا تة، دطةَل كرا تة، دطةَل خويشكا تة بَيتة كرن د ما  تةدا ئةظة مةسةال جينايةتَى دضيتة جوحنَى يَين، 
 دانونى ثرت ذ من دزانن ذ ظى حاَلةتى ئةطةر تو وةكى دةتل عام حيساب بكةى ئةظ زةرةرة. 

 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد 

 خاتوو جنيبة فةرموو.
 امحد: عط ف بةِرَيج جنيبة

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دسةكانى من كرا ثشتطريى تةواو لة دسةكانى بةهار خان و ثةروا خـان و دكتـؤر شـَيركؤ جـودت و مامؤسـتا      
] ذن بـَي يـان ثيـاو، وة     غريب دةكةم، كة ئةو ماددةية البربَيت بةِراستى هي  موبـةريرَيك نييـة بـؤ كوشـ    

 دكتؤر شَيركؤ ئاماذةى ثَيدا زؤرجار بة توهمة ئةوة دةكرَيت، بؤية لةطةَل البردنى ماددةكةم، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  حاجى كاروان فةرموو.
 بةِرَيج كنعان جنم الدين )حاجى كاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ورتى يةعنى بة عةمةو ئةو حاَلةتة ِروويداوة، لة خجمةتى ثَيغةمبةر )ص( كة كاتَيـك ئـةم ئايةتـة    زؤر بةك
دَيـتة خوارةوة سةعد يةكَيكة لة صحابةكان دةَلَيت يا رسول اهلل من ضؤن تةحةموو ئةوة بكـةم كـة ثياوَيـك    

دةَلَيـت مـن هـةر دةيكـوذم،     ببينم لةطةَل ذنى خؤمدا، يةعنى ئايةتةكةو دابةزيوة بة مةنع كردنى كوشـ]  
صحابةيةكى تر دةَلَيت )يارسول اهلل( ئةوة سةعد بة غريةتة، ثَيغةمبـةر )ص( دةَلَيـت )اهلل اغـري مـن السـعد(،      
خوا بةغريةترتة لة سةعد، يـةعنى ئةطـةر مةسـةلةى كوشـ] بووايـة خـوا شـةر م لـة كـةس ناكـات، دةى وت           

بكرَيـت، ئَيسـتا دروسـت بـوو كوشـتى ئَيمـة ضـي بكـةين؟،         بيكوذن، بةاَلم لَيـرة حاَلةتةكـة دروسـت بـوو ضـى      
حاَلةتةكة دروست بوو ضـى بكرَيـت؟ دةبـَي عهوبةيـةكى ديـاريكراو هـةبَي ئةطـةر لـة حاَلـةتى دةبـَي حـاكم،            
دةكةوَيـتة سةر حاكم، حاَلةتةكة دروست بوو يان لةكاتةكةدا دروست  بـوو فـةردى هةيـة لـةكاتى شـَينةيية،      

ة زانى يان ئافرةتةكة زانى كة ثياوةكة واي كرد لةدوايي بيكوذَي، حوكمةكةى فةردى لةكاتى شَينةيي ثياوةك
 هةية لةوكاتةى حاديسةكة ِروودةدات ئةوة دةبَي ئيختساس بكرَيتةوة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يـة بـةكورتى، ضـونكة وابـجامن ِرايـةكان      ئَيستا بةكورتى ليذنة ثةيوةنديـدارةكان ِراى خؤتـان بَلـَين، بـةاَلم تكا    
 وازية و، دةاةينة دةنطةوة مامؤستا هةورامان دسةيةكت هةبوو؟ فةرموو.

 
 

 بةِرَيج د. هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طةضَينةيي( :
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ةيـة لةسـةر ئـةوةى كـة     وةَلال دسةكةم مامؤستا غريب و مامؤسـتايانى بـةِرَيج كرديـان، هـةر تةئكيـد كردنةو     
بةهي  جؤرَيك بؤ ثياويش و بؤ ذنيش دروست نيية لـةو حاَلةتانـة كـة باسـكرا، تةنانـةت دسةيةكيشـى ثـَي        
بَلَيت، تةنانةت زللةيةكيشى لَي بدات نة  كوش]، شةرعى خوا ئا ئةوةية، ئةوةى كة دةوترَيـت ثَيرـةوانةى   

لة خجمةتى ثَيغةمبةرى خوا )ص( ئةوة ِروويداوة،  شةرعى خواية كوش] و  بيكوذَي و ئةوانة، ضونكة ئةوة
صةحابة هاتووة فةرموويةتى ئةى ثَيغةمبةر )ص( من خَيجانةكةم زيناى كردووة، نـة زللةيـةكى لـَي دابـوو،     
نة دةرى كرد بوو، نة هي  مةحاولةى كوشتنى كرد بـوو، ثَيغةمبـةر )ص( ئايـةتى موالعةنـة هاتـة خـوارَى،       

ثَيك تةالدى موئةبةدى خسـتة نَيوانيانـةوة، تـةواو كؤتـايي، لةبةرئـةوةى ئَيمـةو       زؤر بةشَيوةيةكى  رَيك و 
لةطةَل ئةوةين بة هي  جؤرَيك ئةو ثاساوة دروست نيية بة هي  جؤرَيك، ئـةو ماددةيـة البربَيـت، سـةبارةت     

كة دةتلى بةوةى كوشتى بة واديع، تةبعةن تؤ ئةطةر دانونَيك دادةنَيى بة وادعَيك ئةطةر كوشتى ئةوة دةتلة
نيية، ئةوكةسةى كة خَيجانةكـةى خـؤى دةكوذَيـت، بـةوةى كـة بينيويـةتى زينـاى         خطأ(عةمدة خؤ دةتلى )

 كردووة، دةتلى عةمدى كردووة، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 خاتوو ئَيظار فةرموو.
 بةِرَيج ئَيظار ابراهيم حسني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 رتى هاوبةشى هةر ضوار ليذنة لةطةَل ئةوةية ئةم ماددةية البدرَيت و تةواو، سوثاس.راثؤ
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. سراج فةرموو.
 بةِرَيج د.سراج شَيخ امحد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بـربَي] هاوسـةنطى تَيدانييـة،    زؤر شت باسكرا، يةكَيك لةوانة باسى هاوسـةنطى كـرا كـةوا ئةطـةر ماددةكـة ال     
ــاددةى )        ـــ]، م ــة البدرَي ــةو ماددةي ـــتو ئ ــةر بَي ــة ، ئةط ــةنطى تَيداي ــةِرى هاوس ــةكس ئةوث ــوَينى 405بيلع ( ش

( زؤر بة ِراشكاوى هي  فـةرق ناكـات لـةنَيوان ئـافرةت و ثيـاو، بـة هـةر        405بطرَيتةوة، لةبةرئةوةى ماددةى )
( موعالةجـة  405ود ثاساوى دزين بَي، هةر ثاساوَيك بـَي] مـاددةى )  ثاساوَيك بَي، بة ثاساوى شةرةف بَي، ياخ

دةكات، ئيجاب ناكات ئةوة زةرفى موخةفةف لة بؤ حاَلةتَيك دابنَيني كة بةِراستى كة جةرميةيـةكى تَيدايـة،   
( موا  تول دو  عرضوه تهون شوه د     نة شةرع ثَيى ِرازيةو نة دانون ثَيى ِرازيـة، مامؤسـتا باسـى ئـةوةى كـرد )     

ةن ما ثاسـاوى لـة بـؤ ديتـةوة كـةوا بـةو فةرموودةيـة ِرَيطـرى نةكرَيــ] لـة بـؤ كوشـ]، بيلعـةكس لـة               نةوع
شةريعةت باسى ئـةوةو كـراوة بـة ليعـان ضـارةى كـردووة هـةتا لـة فيههـى شـافيعى، لـة مينهـةجى ئيمـامى              

ر هـاتو خَيجانـى   نةوةوى بة ِراشكاوى باس دةكاتن ئةوانةى كة شـارةزاييان هةيـة، دةَلَيـت هـةر كةسـَي: ئةطـة      
خؤى كوشت بةو شَيوازة، لةبةرئةوة ئيشى ئةو نيية كوشـ] بكـاتن ئيشـى سـوَلتةى تةن يجيـة، دةبـَي حـاكم        
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ئةو ثياوةو بكوذَيتةوة كة ذنةكـةى خـؤى كوشـتيية، دةبـَي بيكوذَيتـةوة، بـةاَلم ئـةو ثيـاوة ثلـةى شـةهيدى           
( لـةو بابةتـة ئيمـامى    عرضوه تهون شوه د    دةدرَييَت، لةبةرئةوةى وةكـى مامؤسـتا باسـى كـرد ) مـن دتـل دون      

نةوةوى زؤر بةِراشكاوى باسـى كرديـة، كةواتـة لَيـرة ئيجـاب ناكـاتن ئَيمـة مةوزوعةكـةى بـورووذَينني، هـةم           
موخالي ى دانونة، هةم موخالي ى شةرعة مةوزوعةكة كؤتايي ثَي بَييَن، حةق نيية ئةو بابةتة لةو ماددةية 

 مبَييَن و ، سوثاس.
 سحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يو

 ليذنةى ياسايي دسةيةكتان هةية؟ نيتانة؟، ليذنةى كاروبارى كؤمةاَليةتى فةرموو.
 بةِرَيج طةشة دارا جالل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 لةطةَل راثؤرتةكةين ئَيمةو.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( هةَلبطريَيت بة تةواوةتى، ِراى دووةم ئةوةية كة لـة مـاددةى   409كة ماددةى )دوو ِرأ هةية، ِرايةكيان ئةوةية 
ــة       409) ــوكم ب ــافرةت ح ــة ئ ــةق ب ــاو دةرح ــَيوازى ثي ــةمان ش ــة ه ــاوو ذن، ب ــةنَيوان ثي ــت ل ــةنطى بكرَي ( هاوس

ــةى         ــةم ِراى ليذنـ ــوو، ِراى يةكـ ــافرةت بـ ــةناكاو ئـ ــى لـ ــةر كةسـ ــت، ئةطـ ــجا ناكرَيـ ــدكارى سـ ــارودؤخى تونـ بـ
ةكانة كة راثؤرتى هاوبةشيان ئامـادة كـردووة كـة هـةَلبطريَيت، دسـةيةكت هةيـة خـاتوو طةشـة؟         ثةيوةنديدار

 فةرموو.
 بةِرَيج طةشة دارا جالل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ِراطرتن بة كاركردن، ضـونكة ئَيمـة توانـاى ئيلغـا كردمنـان نييـة، تةعـةمول لةطـةَل ياسـاي سـجادانى عريادـى            
 دةتوانني واتة ِراطرتن بة كاركردن.دةكةين، )ايهاف العمل( 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. بةهار فةرموو.
 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئَيمةو )ايهاف العمل(مان بةكارهَيناوة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كــةس  56( كــَي لةطــةَل ئةوةيــة كــة ئــةو ماددةيــة ِرابطريَيــت؟ 409مــاددةى ) يــةعنى ِراطــرتن بــة كــاركردن بــة
 كةس لةطةَلى نيية، كةواتة ثةسةند كرا، دةِرؤينة سةرماددةى ضوار، فةرموو. 1لةطةَلييةتى، كَي دذيةتى؟ 

 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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 ماددةى ضوار:
 ( 413ماددةى ) ( بِرطةي ية  لة413ماددةى )

( مليـؤن دينـار زيـاتر    3( هـةزار دينـار كـةمرت نـةبَيت و لـة )     500بِرى غةرامة زيـاد بكرَيـت بةمشـَيوةية لـة )    
نةبَيت، لةبةرئةوةى زؤربةى زؤرى لَيدانةكان بةرامبةر ذن دةكرَيـت، هةرضـةندة ياسـاى بةرةنطاربوونـةوةى     

ةطرَيــتةوة كـة لةضوارضـَيوةى خَيجانـدان و تـا ثلـة       توندوتيذى خَيجانـى سـجاى دانـاوة، بـةاَلم ئـةو كةسـانة د      
 ضوارة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةدى ئةسَلى ماددةكة، فةرموو.
 بةِرَيج د.سراج شَيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (413ماددة )
اي ترل اخر خماعف علوانن  تسبب  اوَة: ما اعتدى عمدَا على اخر باجلرح او باعضرب او باعرنف او بارتكاب)

عه اذى او مرضا يرا ب باحلبس مدة ة تزيد على سنة وبغرامة ة تزيد على مائة اعف ومائتني ومخسني اعف 
دينار وباحدى هاتني اعرونبتني وتكن  عونبة احلبس مدة ة تزيود علوى ثوالث سوننات واعغراموة اعو  تزيود        

 اعرونبتني: على نفس اعغرامة دينار او باحدى هاتني

 ر/ اذا نشأ عا اةعتدا  كسر ع ا.
ب/ اذا نشأ عا اةعتدا  اذى او مرض اعجز اجملين عل ه ما اعو ام باشغاعه احرتادة مدة ة تزيد على عشوريا  

 ينمًا.
ثاعثووَا: وتكوون  عونبووة احلووبس اذا حوودث اةيووذا  باسووترمال سووالح نوواري او اعووة مروودة عغوورض اةيووذا  او مووادة   

 (.....ظر ة......
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

د. سراج ثَيويست ناكات بِرطةكانى تر  وَينيتةوة، تةنها داواى هةموار كردنـى بِرطـةى يـة  كـراوة، كةواتـة      
 بِرطةكانى ترى ثَيويست ناكات  وَيندرَيتةوة، راثؤرتى هاوبةو فةرموو.

 بةِرَي. د. ظااَل فريد ابراهيم:
 رؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج سة

 (: راثؤرتي هاوبةو:4ماددةي )

ي هةموار كراو وة  خؤي دةمَينَيتـةوة بـةو   1969(ي ساَلي 111( لة ياساي سجاداني عَيرادي ذمارة )413ماددةي )
 شَيوةيةي كة لة ياساي ناوبراودا هاتووة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .كَي دسةى هةية لةسةر ئةوة؟ بةَلَي
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 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةطةر ِرَيطامان بدةن ِروونكردنةوةيةكى ياسايي بدةين ، ثَيش ئةوةى ئةنـدامانى ثةرلـةمان تَيبينييـةكانيان    
 بَلَين، سوثاسى بةِرَيجتان دةكةين.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بدةن.فةرموون ِروونكردنةوة 
 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ِروونكردنةوة ياساييةكةمان ئةوةية، ئَيمة لة ليذنةى ياسايي كاتَيـك كـة بِريـاردرا ئـةو ماددةيـة وةكـو خـؤى        
مانى مبَينَيتةوة، واتة غةرامةكة زياد نةكرَي]، بةربةستةكة بةربةستَيكى ياسايي بوو، لةبةرئةوةى لة ثةرلة

( دةرضـووة، ئــةو ياســاية لــة مـاددةيى يةكةميــدا دةَلَيــت بــِرى ئــةو   2003( ســاَلى )6كوردسـتان ياســاى ذمــارة ) 
( هـــةموار كـــراو دا هـــاتووة 1969(ى ســـاَلى )111غةرامانـــةى كـــة دةدـــةكانيان لـــة ياســـاى ســـجادانى ذمـــارةى )

 بةوشَيوةيةى خوارةوة دةبن، 
 ( دينار زياتر نةبَي.300 نةبَي و لة )( دينار كةمرت50يةكةم: سةرثَيرييةكان لة )

 ( دينار زياتر نةبَي.1500دينار كةمرت نةبَي و لة ) 301دووةم: كةتن واتة )اجلنك( لة 
 ( زياتر نةبَي.5000( دينار كةمرت نةبَي و لة )1051سَييةم: جينايةت لة )

بؤ )جنك(، بؤ )جنايات(، بؤية ئةو ياساية لة ماددةي يةكةمي دا تةحديدي غةراماتي كردووة بؤ موخالةفة، 
هـةر تةعـديلَيك كـة بكــرَي لـة دـانوني عهوبـات ســةبارةت بـة غـةرامات، ثَيويسـتة يةكــةم جـار ئـةو ياســاية            

ثَيشـكةو بكرَيـت، ئينجـا     2002( سـاَلي  6تةعديل بكـرَي، واتـا ثـرؤذة ياسـا بـؤ هـةمواركردني ياسـاي ذمـارة )        
 زؤر سوثاس. دةستكاري غةرامات بكرَي لة ناو دانوني عهوبات،

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس، كَي دسةي هةية لةسةر ئةو ماددةيـة بـا نـاوي خـؤي بنووسـَي؟ تـا ناوةكـان دةنووسـرَي، خـاتوو          
 طةشة فةرموو ئةطةر ِروونكردنةوةيةكت هةية.

 بةِرَيج طةشة دارا جالل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

نــةي هاوبــةو دا ِراثــؤرمت واذوو كــردووة، لــة ِرووي دانونييــةوة دةناعــةمت كــرد بــةو   ديــارة مــن لةطــةَل ليذ
موستةمسةكةي كة بةِرَيج د.ظا  هَيناي، بة م دواي ِراوَيذكردن بةِراسيت خـةَلكاني ياسـايي تـر كـة ِراوَيـذمان      

وانةي ئـةو ياسـاية بـَي    كرد وتيان مادام لة ئاسيت يةكداية ئةو دوو ياساية، تؤ هةر نةصَيك دانَييي كة ثَيرة
كة تةحديدي غةراماتي كردووة، ئةو ئيلغا دةكات، تؤ بة نةصَيك دةتواني موعالةجةي بكـةي بَلَيـي كـار بـة     

 هي  دةدَيكي ياسايي ناكرَي كة ثَيرةوانةي ئةم ياساية بَيت.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نيية؟ د.ظا  فةرموو جةنابيشت ِروونكردنةوة بدة. خؤي )اخلاص يهيد العام( لةم حاَلةتةدا، وا

 بةِرَيج د.ظا  فريد إبراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

(دا هاتووة تةنها غةراماتة، واتا ياسايةكي خاصة، )اخلاص يهيد العام(، بؤية دةسـت  6ئةوةي لة ياساي ذمارة )
 يل كردني ئةو ياساية.بردن بؤي ئيلال دةبَي بة تةددميي ثرؤذة ياسا بَي بؤ تةعد

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ( ئةوةو ديسانةوة داعيدةية، وا نيية؟ بةِرَيج د.فرست صؤيف، فةرموو.اعالحق يلغي اعسابقبةس )

 بةِرَيج د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( هةَلبطريَي، واي لَي بكرَي، غةرامةي زيـاد  413ةي )لةسةر دةدة ئةصَلييةكة دوو، سَي دسة دةكةم، دةَلَين مادد
بكرَي، لةبـةر ئـةوةي زيـاتر لـة ذن دةدرَي، بـة م ئـةوةي كـة لـة ئـةرزي واديـع دا هةيـة بةِراسـيت هةنـدَيك              

( 413موستةَلةح كة لة ناو ثةرلةمان بةو شـَيوة نييـة، يـةعين حـةواديس و شـةِر، ئـةوةي كـة ئـةو ماددةيـة )         
(، بِرؤ ئيحصـا بكـة،   اجلرح و اعضرب و إيذا  اعرمدبة ذنةوة نيية، مةسةلةيةكة يةعين )ئةصَلةن هي  ِرةبيت 

ئةطــةر ئةوانــةي تووشــي ئــةو ماددانــة دةبــن زيــاتر ثيــاو نــةبن، لةبــةر ئــةوة ئــةو مةســةلة تؤزَيــك عــاتي ي  
 ة نووسراوة، ئـةوة يـة ، دووةميـان/ مـن تةصـةور دةكـةم كـاتَي كـة باسـي غةرامـة دةكـرَي لةبـةر ئـةوةي لـ              

)جنايات(، لة )جنك(، لة ) ال ات( هةمووي لةسةر ئةساسي مةنجوومةيةكة، يةعين لةسةر ئةساسي ثَيـوةر  
دياري كراوة، ئَيمة هةر لَيرةوة بَيني و بة كةي ي خؤمان زياد و كةمي بكةين، من ثَيمواية ئيلتيـجام بكـةين   

اري كـراوة، دوايـي لـة ِرووي روحــي    بـةوةي د.ظـا  خوَيندييـةوة، ضـونكة ئــةوة لةسـةر ئةساسـي مـةعايري ديــ       
( هةزار، يةعين هـي  لـة مةوزووعةكـة ناطؤِرَيـت، ئـةوةي كـة ئـةو        500نةصةكةشةوة ئةوة طرميان كردمانة )

نةصة نةصَيكي عامة، نةصَيكي موجةِرةدة بؤ عامي جةرميةكة دانـراوة، ثةيوةنـدي بـة هـي  شـَيوةية  بـة       
ر ئينسـانَيك تووشـي زةرب بــَي، بـة شــَيوةيةكي عـام ئــةو     ذنـةوة نييـة، ثةيوةنــدي بـة ئينســانةوة هةيـة، هــة    

نةصانةي لةسةر جَيبةجَي دةكرَي، وايشي لَي بكةين لة هةموو نصوصةكان ذن حيسـابي بـؤ بكـةين، يـةعين     
لةبةر ئةوةي تايبةبةندي زياتر بدرَييَت، وةَلالهي ثياو زياتر تووشي ئةو جةرائيمانة دةبـَي لـةوةي كـة ذن،    

( 413ةكةم وةكـو خـؤي كـة لـة ِراثـؤرتي هاوبـةو هـاتووة نةصـةكة مبَينَيتـةوة مـاددةي )          بؤية من تةصةور د
 باشرتة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةِرَيج مامؤستا مةِروان طة َلي، فةرموو.

 بةِرَيج حسني إمساعيل حسني )مةِروان طة َلي(:
 مان.بةِرَيج سةرؤكي ثةرلة
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 ثشتطريي ِراي د.ظا  و د.فرست دةكةم، هةمان ِرةئيم هةية، دةستت خؤو بَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

، د.سراج ئاطام لَيتة، بةس با ئةنداماني ثةرلةمان دسة بكةن، مصطفىباشة، سوثاس، بةِرَيج مامؤستا غريب 
 فةرموو.

 حةمة: مصطفىبةِرَيج غريب 
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيج

من وا دةبينم ئةوةي كة ئاماذةي ثَي كراوة، وةكو كا  د.فرست ئاماذةي ثَي كرد، ئةويش شةِر تـةنها لةطـةَل   
ذن دا نيية، ئةوةي كة كراوةتة بيانوو، ضونكة لة حةديهةت دا شةِر لةطةَل ثياويش دةكرَي لةاليـةن ذنـةوة،   

دةدرَي، ئةوةتا ِرَيكخراويشيان دروسـت كـردووة، ئـةوة جطـة      جار هةية ثياويش لَيي دةدرَي وةكو ذنيش لَيي
لةوةي ئةطةر عهوبةيةكي راديع هةبَيت لة دانون دا، بةِراسيت دوو كـةس، دوو هـاوو تي ئةطـةر لـة بازاِرَيـك      
دا، لة عةلوةية  دا، لة شوَينَيك دا دةبَيتة كَيشةيان، كةس جورئةتي ئةوة ناكات ثةجنة بدات لةوةي تريـان،  

َيك طَيِرايةوة وتـي لـة و تـي ئَيـران دوو كـةس ببـوو بـة نيجاعيـان، لةسـةر جاددةيـة  دا شـةِريان بـوو،             ثياو
ئةويان دةيووت بةوي تريان دة ئةطةر ئـازاي ثةجنـةم لـَي بـدة، ضـونكة هـةر ثةجنـةي بـةري كـةوَي تووشـي           

 ثؤرتةكة هاتووة.كَيشةي طةورة دةبَي دوايي لة دانون دا، لةبةر ئةوة من لةطةَل ئةوةم كة لة ِرا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، فةرموو.عط فدةَلَي/ )بجن تا بجمن(، خاتوو تةالر 

 حممد:عط ف بةِرَيج تةالر 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمة ئامانج لة ثَيشكةو كردني ئةم ثـرؤذة ياسـاية كةمكردنـةوةي تونـد و تيـذي بـوو بةرامبـةر بـة ذنـان،          
ياســاي بةرةنطاربوونــةوةي توندوتيــذي خَيجامنــان هةيــة، لةبــةر ئــةوةي تــا ثلــة ضــوارة، ئــةو ذنانــةي    ئَيمــة

توندوتيذيان لة بةرامبةر دا دةكرَي، بةدةر لـةو ياسـاية دَينـةوة سـةر ياسـا ئةصـَلةكةي كـة ياسـاي سـجاداني          
غةرامة دةِروات، بؤية ئَيمة  ( ئاراستةكةي بةرةو413عريادي ية، لة ئَيستا عهوبةكة زؤر زؤر كةمة، دائيمةن )

لة ليذنة ثةيوةنديدارةكانيش زؤر ط توطؤمان كرد لةسةر داناني ئةو غةرامةية و زيادكردني سجاكة، دواتـر  
ئةوة بوو ِرةئيةكان وابوو ئةو ياساية هةية، بـة م مـن ئَيسـتا بةِراسـيت لةطـةَل ئـةوةدام ثشـتطريي دسـةكاني         

نةصة، ئَيمة دةتوانني موعالةجةيةكي ئةم حاَلةتةو بكةين، ببينـة  خاتوو طةشة دةكةين بةزيادكردني ئةو 
(، هــةروةها كــاركردن بــؤ ئــةوةي موعالةجــةي ئــةو حالةتــةي ياســاي   413ثاَلثشــيَت بــؤ ضــاككردني مــاددةي ) 

ــذي       ــةوةي توندوتي ــؤ كةمكردن ــك ب ــة هؤكارَي ــاتيش دا دةبَيت ــةمان ك ــة ه ــةين، ل ــجانيش دةك ــذي خَي توندوتي
 ر سوثاس.بةرامبةر بة ذنان، زؤ

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، فةرموو.مصطفىبةِرَيج كا  دلَير 
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 حسن: مصطفىبةِرَيج دلَير 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثَيمواية ِرةفج كردني ليذنةي ياسايي بؤ زيادكردني بِري غةرامة زؤر لة جَيطـاي خـؤي دا نييـة، ضـونكة     
( بؤ دةيان ساَل ثَيش ئَيسـتا نووسـراوة، كـة ثـارةي ئـةو كاتـة بـة ديمـةت بـوو،          1969(ي )111غةراماتي ياساي )

ئَيستا ئةوة نيية، ئةوةي د.ظا و يةعين ئةطةر بة ثرؤذة بِريارَيكيش بَيت، ئةوة بةشَيك لـة سـرتاتيجييةتي   
بكرَيتـة   (ةوة،111رةدع، رةدعي جةرمية هةوَل بدةين هةموو ئـةو غةرامانـةي كـة ثةيوةنديـدارن بـة ياسـاي )      

 ضوار دات، يان غةرامةكان زياد بكرَين، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو بةهار عبدالرمحن، فةرموو.

 بةِرَيج بةهار عبدالرمحن حممد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

دةكةم، ياسـاي غـةرامات    من نودتة نيجاميم هةبوو ثَيش ط توطؤكان، داواي ِروونكردنةوة لة ليذنةي ياسايي
كة ئةو بِرانةي دياري كردووة، ئَيمة دةزانني بة ثَيي ِرؤذطار ئةو بِرانة كةم و زياد دةكات، لة ئَيسـتادا ئَيمـة   
ط توطؤي ياساية  دةكةين، ئةطةر ثَيمان كةم بَيت، يان ثَيمان زياد بَيت لةطـةَل ياسـاي غـةرامات ضـؤن ئـةو      

 هاوسةنطي ية بكةين؟ 
 وسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.ي

باشة، ِروونكردنةوةشيان هةية، ِروونكردنةوةي زياتر دةدةن، ئَيستا ليذنة ثةيوةنديدارةكان، بةِرَيج د.سـراج،  
 فةرموو.

 بةِرَيج د.سراج شَيخ أمحد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةنداماني بةِرَيج.
ي ياسـايي دةكـةين، بـة م لـة ِرووي مةنتيهييـةوة بةِراسـيت       ئَيمة وةكو ليذنةي ئـةوداف ثاَلثشـيت ِراي ليذنـة   

( دوو سةد و بيست و ثَينج هةزار دينار بَي لة ِرؤذطارَيكي وةكو 225000مةنتيهي نيية ئةعال سةد ي لَيدان )
ــرؤظ          ــتةي م ــةر جةس ــةراا لةس ــةري زؤر خ ــيت كاريط ــة بةِراس ــدان هةي ــدَيك لَي ــةوةي هةن ــةر ئ ــةوِرؤ، لةب ئ

بؤ ذن بَي، بؤ ثياو بَي، بؤ هةر حاَلـةتَيكي ديـاري كـراو بَيـت، نـاكرَي لَيـدان جـاري وا هةيـة         دةهَيَليتةوة، جا 
يةعين بةشَيوازَيكة ئينسـان تووشـي شـَيواندن دةكـات، جـا بؤيـة ئَيمـة لَيـرة وةكـو ليذنـة داوا دةكـةين كـةوا             

زيـاد بكرَيـت، نـاكرَي    دانوني غةرامات داواي تةعديل بكرَيت، ياخود لَيـرة ئـةو غةرامةيـة سـةد ي ئـةعالي      
 ( دوو سةد و بيست و ثَينج هةزار دينار بَيت، سوثاس.225000هةر جؤرة لَيدانَيك بَي سةد ي ئةعالي )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةِرَيج د.ظا ، فةرموو.
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 بةِرَيج د.ظا  فريد إبراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( دةرضـووة،  1969نة ثةيوةنديدارةكان ئيسنادمان لةسةر خودي ياساي عهوبات نةكردووة، كة ساَلي )ئَيمة ليذ
دا دةرضووة، بِري غةرامةكةو كة لـةو ياسـايةدا    2002بةَلكو ئيسنادمان لةسةر ياساية  كردووة كة لة ساَلي 

ني ثةرلـةمان دةكـةين كـة ثـرؤذة     هاتووة بِرَيكي كةمة، ئَيمـة هـةموو لةطـةَلني، بـة م ئَيمـة داوا لـة ئةنـداما       
ياساية  ثَيشكةو بكةن بؤ هةموار كردنةوةي ئةو ياساية، ضونكة كاتَي كة ئةو ياساية هـةموار دةكةينـةوة   
لة ماددةي يةكةمي دا، ئةو كات زؤر بة ئاساني دةتوانني ئةو بِري غةراماتانةو كة لة نـاو دـانوني عهوبـات    

 ت، ئةو كات ِرَيطري ياساييمان نابَي.دا هةية و بة كةمي دةزانني زياد بكرَي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 هةر باشرت واية ليذنةي ياسايي خؤي هةسيَت بةم كارة، ئةوة باشرتة، بةِرَيج د.بةهار، فةرموو.

 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( وة  413ذنةي ياسايي كة لة ِراثؤرت دا داوامـان كـردووة مـاددةي )   منيش دووثاتي دةكةمةوة كة ئَيمة لة لي
خؤي مبَييَن، بة مةعناي ئةوة نييـة ئَيمـة ئـةو غةرامةيـةمان ثـَي دبووَلـة، بـة م ئـةو ياسـاي غةراماتـة كـة            
هاتووة دوو جار خاصة، يةكةميان خاصة بة غةراماتةوة، دووةميان خاصة بةو غةراماتانـةي كـة لـة ياسـاي     

(دا هاتووة، واتا تؤ لة ياسايةكي تر دةتواني، لة ياساي توندو تيـذي  1969(ي ساَلي )111عريادي ذمارة ) سجاداني
خَيجاني دةتواني ئةوة البدةي، بةس لَيرةدا دوو جار خاصـة، بؤيـة نـةمانتوانيوة لَيـي البـدةين، بـة م وةكـو        

 )مبدأ( ئَيمةو لةطةَلني، لةطةَل تةعديل كردنةكةداين.
 وسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.ي

 باشة، سوثاس، بةِرَيج د. فرست صؤيف، نودتةي نيجاميت هةية؟

 بةِرَيج د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( ئـةو مةبلةغانـة هـةموو لَيـرة بـةراورد كـراوة،       2011ئَيستا دةدةكةم لةبةر دةسـت دا نييـة، بـةس لـة سـاَلي )     
ةو هةزار دينار و ثَيـنج سـةد دينـارة نـةماوة، ئَيسـتا نةصـةكةم لةبـةر دةسـت نييـة          يةعين هةموو طؤِراوة، ئ

ئةطةر نا دة وَيندةوة، هةمووي بوويتة ثَينج سةد هةزار و دوو سةد و ثةجنا هةزار و سةد و ثةجنا هـةزار،  
 يةعين ئةوة طؤِراوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ينايةت، فةرموو.باو، بةِرَيج كا  عمر ع

 بةِرَيج عمر عينايةت محة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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موا إعتودى عمودًا علوى بخور بواجلرح رو باعضورب رو اعرنوف رو بيرتكوواب ري         نةصـةكة لَيـرة كـة هـاتووة دةَلـَي )     
ةدي ( دوو سةد و بيست و ثَينج هةزار دينار لة د225000.(، با ئَيمة بَيينة سةر مةبلةغةكة، نووسراوة )ترل.

دانونةكة، ئةو دوو سةد و بيست و ثَينج هةزارة هي ئَيستاية؟ ثَيم خؤشة ليذنـةي ياسـايي ثَيمـان بَلـَي ئـةو      
 دوو سةد بيست و ثَينج هةزار دينارة ضيية؟ 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بة موعةدةلي هاتؤتة الي تؤ، ئةو كتابة بة تةعديل كراوي هاتووة.

 مر عينايةت حةمة:بةِرَيج ع
 بةَلَي موعةدةلة، نووسراوة موعةدةل، هي ئةمِرؤية بةَلَي، يةعين ثارةكة زياد كراوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كةواتة ئةو دوو سةد بيست و ثَينج هةزارة ثارةي ئَيستاية، كةواتة ئَيستا دوو ِرا هةية.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيج

ببوورة، كةواتة ضؤن ئةوة تةعديل كراوة لةطةَل ئةو ياسايةي كة بةِرَيج د.ظا  دةيَلَي؟ بؤضي لَيـرة تةعـديل   
 كراوة؟

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.ظا ، فةرموو.

 بةِرَيج د.ظا  فريد إبراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 15و  2003تشوريا اوول   15)خالل ترتة موابني  ي تر هةية، ئةو بِريارة كة سوَلتةي ئيئتياليف موةدةت بِريارَيك
( سةبارةت بة عوملةي عريادي جةديد و مةعدةني و وةرةدي دةري كردووة، لةو بِريـارةدا  2004كانن  اعثاني 

لَيرة ئَيمة ئيسنادمان لةسةر  ديد(،( دينار ع150)رستبدعت، سرر اعدينار اعسنيسري اعوديا يرادل )هاتووة كة 
 ئةو بِريارة كردووة، كة بِريارَيكي ياسايي ية.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

باشة، كةواتة ئَيستا دوو ِرا هةية، ِرايةكيان ئةوةية كة ئةو ماددةية وةكو خؤي مبَينَيتةوة، بـِري غةرامـةكان   
دني ياســاي غــةراماتي ياســاي ســجاداني عريادــي ضارةســةر بكــرَي، ِراي  بــة ياســايةكي تايبــةت، بــة هــةمواركر 

( ثَيـنج  500000دووةميشيان ئةوةية كة ئةم غةرامةية لَيرةدا طؤِرانكاري بةسةردا بَيت، بةشَيوةية  كـة لـة )  
ة ( سَي مليؤن دينار زياتر نةبَي، ِراي ليذنةي هاوبةو دةخةينـ 3000000سةد هةزار دينار كةمرت نةبَي و لة )

دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية وةكو خؤي مبَينَيتةوة؟ عهوبةكة وةكو خـؤي مبَينَيتـةوة و دواتـر بـة ثـرؤذة      
( كـةس لةطةَليـةتي، كـَي دذيـةتي؟     40ياسايةكي هةموار كؤي غةرامات دةستكاري بكرَيت و ضا  بكرَيتـةوة، ) 

 (.5ماددةي ) ( كةس دذيةتي، كةواتة ثةسند كرا، ماددةي دواي ئةوة  وَيننةوة،4)
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 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (5ماددةي )
 ( زياد بكرَي بةم شَيوةية:414بِرطةية  بؤ ماددةي )

 (.إذا نشأ اإلعتدا  رذى رو مرض ردى إىل عجز اجملين عل ه بصنرة دائم ة تكن  عونبته اعسجا)
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةواتة بِرطةية  زياد دةكرَي بؤ ئةو ماددةية، ئةصَلي ماددةكة باسي ضي دةكات؟  وَيندرَيتةوة باشة.ك

 بةِرَيج د.سراج شَيخ أمحد:
 (:414املادة )

 ( احدى احلاةت اعتاع ة اعد ذعك ظرتا مشددَا:413، 412اذا تنتر يف اةعتدا  احذكنر يف احادتني )
 صرار.اوَة: و نع اعفرل مع سبق اة

 ثان َا: و نع اعفرل ما  بل عصابة مكننة ما ثالث اشخاص تأكثر اتفق على اةعتدا .
 ثاعثَا: اذا كا  اجملين عل ه ما اصنل اجلاني.

 رابرًا: اذا ارتكب اعتدا  ضد منظف او مكلف خبدمة عامة اثنا  تأدية وظ فته او خدمته او بسبب ذعك.
كارب عناية او عنحة مرا ب عل ها حببس مدة ة تول عا سنة او تسه ال خامسَا: اذا ارتكب اعتدا  مته دَا ةت

 ةرتكابها او تنف ذَا هلا او متك نَا حرتكبها او شريكه على ترار او ختلص ما اعرواب.
 داواى زيادكردنى بِرطةية  دةكرَى.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:
 موو.باشة، ِراثؤرتى هاوبةو؟ د.ظا  فةر

 بةِرَيج د.ظا  فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (: راثؤرتي هاوبةو:5ماددةي )
ي هةموار كراو وة  خؤي دةمَينَيتـةوة بـةو   1969(ي ساَلي 111( لة ياساي سجاداني عَيرادي ذمارة )414ماددةي )

 شَيوةيةي كة لة ياساي ناوبراودا هاتووة.
 ؤكى ثةرلةمان؟ ِروونكردنةوة بدةين بةِرَيج سةر

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:

 بةَلَى، د.ظا  فةرموو.
 

 بةِرَيج د.ظا  فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ئةوةى لة ِراثؤرتى هاوبةو ئيشارةتى ثَيدراوة كـة وةكوخـؤى مبَينَيتـةوة ئةوةيـة كـة سـةنةدَيكى دانونيمـان        
( 2ئةم هةموار كردنةى كة هاتووة و ئةوةى كة داوا دةكرَى هةر خؤى لة بِرطةى )هةية و ئةويشيان ئةوةية 

( سننات رو باحلبس اذا نشوأة  7تكن  اعرونبة باعسجا مدة ةتزيد على )( داهاتووة، كة دةَلَى )و412لة ماددةى )
ا عةليـةى  ( عاهةى موستةديم واتة عـةججى مـةجن  عا  اعفرل عاهة مستدمية دو  ا  يوصد اجلانى احداثها

 ( دَيت كة تايبةتة بة بارة توندكةرةكان.414بة سورةى دائيمى، ثاشان ماددةى )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:

 د.سراج ِروونكردنةوةى زياترت هةية؟ فةرموو.
 بةِرَيج د.سراج شَيخ امحد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ف هةمان ِراية، ئةو ماددةى كـة ئـةوان داوايـان كـردووة لـة ثـرؤذة       بيجةبت ِرةئى ئَيمةو وةكو ليذنةى ئةودا
لـة   412ياسايةكة بِرطةيةكى بؤ زياد بكرَى، ئةو بِرطةيةى كة ئةوان داواى دةكةن زياد بكرَى تةنها لة ماددةى 

 ( زؤر بة وازحى و ئاشكرايى هاتووة، هةر ويستم تةوزية  بدةم بؤ ئةندامانى بةِرَيج.2بِرطةى )
 ج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:بةِرَي

 باشة كَى دسةى هةية لةسةر ئةم ماددةية با ناوى خؤى بنووسَى؟ خاتوو تةالر فةرموو.
 :عط ف بةِرَيج تةالر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
د، ( مةبةست لَيى ئةوةية كة ببَى بـة زةرفَيكـى موشـةدة   414داواكردن بؤ زيادكردنى ئةو بِرطةية بؤ ماددةى )

يةعنى ئةمةى  لَيرة هاتووة ئةو حاَلةتانةى كة دةبَى بة زةرفَيكى موشةدةد تيايدا ديارى كـراوة، ئـةطينا لـة    
( حاَلةتــةكانى جيــاوازة بــةس لَيــرة ئةمانــةى ئَيمــة ئيجافــةمان كــردووة بــؤ ئةمــة 413( لةطــةَل )412مــاددةى )

مةبةستةكة لَيـرةدا دةبـَى بَيتـة سـةر ئـةو       لةبةرئةوةى دةبَى بة زةرفَيكى موشةدةد، يةعنى داوا كردنةكة و
 خا نة و خاَلى شةشةم، بؤ ئةويش ببَيتة زةرفَيكى موشةدةد لة كاتَيك دا كة ئةو.......... .

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:

رَى جـارَيكى تـر   ئاخر ئةطةر بة ماددةيةكى تر موعالةجة كرابَى، لة شوَينَيك ناوى هَينرا بَى و دوايى دةتوان
 بكرَى بة زةرفى موشةدةد؟ تةالر خان فةرموو.

 
 
 
 

 عط ف:بةِرَيج تةالر 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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لَيرة دةتوانرَى وةكو زةرفَيكى موشدةد ئةو حاَلةتانة، ضونكة دووبارة و سـَى بـارة دةبَيتـةوة، ئةطـةر لةوَيـدا      
ةو حاَلةتانةى كة ِرووبةِرووى ذنان دةبَيتةوة زياتر ئةو ئيجافة بَى وةكو زةرفَيكى موشةدةد باشرتة، ضونكة ئ

 بِرطةية.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:

 باشة سوثاس، د.جوان فةرموو.
 بةِرَيج د.جوان امساعيل عجيج:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ظـا ، ئـةو ماددةيـة وةكـو خـؤى      منيش لةطةَل بةِرَيج ليذنةى ياساييمة لةطـةَل ليذنـةى ئـةوداف د.سـراج و د.    

( ئــةو كَيشــةيةى حــةل 2( بــة ســةريى مــاددةى )412مبَينَيتــةوة، ضــونكة ئةطــةر بطةِرَييــةوة ســةر مــاددةى )
( بــاس كــراوة، زؤر 414كــردووة بــة عهوبــةى زةرفــى موشــةدةدةكة هــةر لــة خــودى ياســايةكةى لــة مــاددةى ) 

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:

زؤر سوثاس، ليذنة ثةيوةندارةكان ِروونكردنةوةى خؤتان دا، ثَيموابَى ئـيرت ثَيويسـت ناكـات ِروونكردنـةوةى     
( وةكـو خـؤى   414زياتر بدرَى و بيخةينة دةنطةوة، دوو ِرا هةية، ِرايةكيان ئةوةية كة ئةو ماددةية، مـاددةى ) 

بؤى ئيجافة بكرَى، بِرطةيـةكى تـرى بـؤ ئيجافـة      مبَينَيتةوة و هيرى بؤ ئيجافة نةكرَى، ِراى دووةم ئةوةية كة
بكــرَى و بكــرَى بــة بِرطــةى شةشــةم كــة ئةطةرلــة ئــةجنامى دةســتدرَيذى كــردن ئــازار يــان نةخؤشــية  يــان   
عةججَيكى بةردةوام دروست بوو ئةوا زةرفى موشةشدةدى بؤ حساب بكرَى، ِراى ِراثؤرتى هاوبةو دةخةينـة  

( كةس دذيةتى، 4( كةس لةطةَليةتى، كَى دذيةتى؟ )41و خؤى مبَينَيتةوة، )دةنطةوة كَى لةطةَل ئةوةية كة وةك
 ( د.بةهار فةرموو.6كةواتة ثةسةند كرا، ماددةى  دواى ئةوة ماددةى )

 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 نى سَى بِرطة:( بِرطةى يةكى ئةم ياساية هةموار دةكرَيت بةزيادكرد379( ماددةى )6ماددةى )
أ/ ســكا  لةمــةِر زينــا بةســةر دةضــَى و مــافى شارســتانى نــامَينَى بــةمردنى هاوســةرى ســكا كار بةمــةرجَيك  

 مردنى هاوسةرى سكا كار لةاليةن زةوجى زانى و عةشيهةكةيةوة نةبووبَى.
طرتن لة دادطايى ب/ دةست هةَلطرتنى مَيرد لة دادطايى كردنى ثياوة زيناكارةكة بةهةمان شَيوة بة دةستهةَل

 كردنى ذنةكة دةذمَيردرَيت.
 ت/ هةمان حوكم جَى بةجَى دةكرَيت ئةطةر ئافرةت تةنازوو كرد لة دادطايى كردنى ثياوة زيناكارةكةى.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:
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اى سـجادانى عريادـى؟   ( دةدـى ماددةكـة لـة ياسـ    1بةس ئةمة ئةطةر ثةسةنديش بكرَى ئةبَى بكرَيتة ماددةى )
 د.سراج فةرموو.

 بةِرَيج د.سراج شَيخ امحد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:379ماددة )
اوة: تنوضي دعنى اعزنى ويسو  احلوق احودني بنتواة اعوزوج اعشواكي او تنازعوه عوا ظاكموة اعوزوج اعزانوي او           

هائي يف اعدعنى، ويرترب تنازول اعزوج عا برضا اعشاكي باعرندة اىل مراشرة اعزوج اعزاني  بل صدور احلكا اعن
 ظاكمة زوعته اعزان ة تنازَة منه عا ظاكمة ما زنى بها.

ثان َا: وعلزوج كذعك ا  مينع سري يف تنف ذ احلكا اعصادر على زوعه واذا تنتى اعشواكي يكون  عكول موا اوةده     
 ما اعزوج احشكن او اعنصي عل ها ا  مينع اعسري يف تنف ذ احلكا(. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:

 د.ظا  فةرموو.
 بةِرَيج د.ظا  فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 6ماددةى/

ي هةموار كراو وةكو خؤي دةمَينَيتةوة بةو 1969(ي ساَلي 111( لة ياساي سجاداني عَيرادي ذمارة )379ماددةي )
 تووة.شَيوةيةي كة لة ياساي ناوبراودا ها

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:

تكاية ِروونكردنةوة بدةن بةِرَيجان لة ليذنةى ياسايى دةدـى ماددةكـة خـؤى ضـيية و هةموارةكـة داواى ضـى       
 كردووة و بؤضى داواى دةكةن وةكو خؤى مبَينَيتةوة؟، د.بةهار فةرموو.

 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 ةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثةرل

ئةوةى كة لة هةموارةكة داواى كراوة هي  شـتَيكى زيـاد نييـة لـةوةى كـة لـة ياسـايةكةدا هةيـة، ئـةوةى كـة           
داواكراوة هةمووى لة ياسايةكةدا هةية، مافى شارستانى نامَينَى، هةمان حوكم بةسةر ئافرةتةكة جَى بةجَى 

 نَيتةوة.دةكرَى، هةمووى هةية، بؤية ئَيمة داوامان كردووة وةكو خؤى مبَي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:

 باشة، كَى دسةى هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ خاتوو شكرية فةرموو.
 
 

 مصطفى:بةِرَيج شكرية امساعيل 
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
اواى زيـاد  لةِراستى دا ئةطةر بةوردى لةم ماددةية وردبينةوة، كةموكورتيةكى زؤرى تَيدا هةيـة، بؤيـة مـن د   

كردنى سَى بِرطةم كردووة، لةبِرطةى يةكةم ستةمَيكى زؤر لة ثيـاو كـراوة، لـة بِرطـةى دوو لـةكؤتايى دا دوو      
ستةم لة ئافرةت كراوة، بؤية ئافرةت و ثيـاو دوو دروسـتكراوى خـواى طـةورةن، لـة سـجا و ثاداشـت و عـةفو         

ةمان يــةعنى ئةطــةر لــة بةشــى يةكــةم كــردن خــواى طــةورة وةكــو يــة  بــؤى دانــاون، بــةِرَيج ســةرؤكى ثةرلــ
ــةر          ــكا ى لةس ــك س ــداوة، ثياوَي ــتان ِرووي ــةرَيمى كوردس ــَيوازة لةه ــةم ش ــى ل ــت ِرووداوَيك ــةوة، بيجةب وردبين
خَيجانةكةى و دؤستةكةى تؤمار كرد، ثاشان هةردووكيان طريان، ثياوةكة تؤزَيك شارةزايى هةبوو، طرياوةكـة،  

هةبوو، بريى لةوة كردةوة ضؤن دةربرَيت و ِرزطـارى ببـَى لـة بةنداانـة،     واتة تاوانبارةكة شارةزايى لة ياسا 
بؤية بة ثارة كةسَيكى تةوسية كرد كة ثياوى ئةو ئافرةتـة بكـوذَى كـة ئـةو دؤسـتايةتى لةطـةَلى هـةبوو، وة        
فيعلةنيش كوشتى، ئَيستا ئةم ثياوة لة جادة دةسـوِرَيتةوة، بـة م مَيـردى ئافرةتةكـة هـةم شـةرةفى ضـوو و        
هــةم كــوذراو، بؤيــة مــن داوام كــردووة ئــةو بِرطةيــة زيــاد بكــرَى، ســكا  لةمــةِر زينــا بةسةردةضــَى و مــافى  
شارستانيةتى نامَينَى بةمردنى هاوسةرى سكا كةر، بةمةرجَيك مردنى هاوسةرى سكاالكار لةاليـةن زةوجـى   

شـتنى نـةبَى، يـةعنى بةمـةرج     زيناوة، عاشهةكةوة نةبَى، ئةطةر ثياوةكة كة طرياوة دؤستةكةى دةستى لة كو
بطريَى، يةعنى ضؤن دةكرَى، خؤ ئةم حاَلةتانة هةية و ئةمة ِروويداوة بة وادع، لةِراستى دا ئايا ئةمة سـتةم  
نيية لة ثياوةكة دةكرَى! حاَلةتى دووةم و سَييةم، سةيركةن لة دوو حاَلةت ستةم لة ئافرةت دةكرَى، بجةبت 

ة لـة هـةرَيمى كوردسـتان، ثياوَيـك كـة سـكا ى لةسـةر ئافرةتةكـة و دؤسـتى          حاَلةتَيكى لةم شـَيوازة ِروويـداو  
ئافرةتةكةى تؤمار كردووة، ثاشان ئةم ثياوة لةطةَل دؤستى ئافرةتةكة سوَلحى كردووة بة ثارة، يـةعنى ئـةو   
 ثياوة بةربووة، بة م حاَلةتى تونـدكارى سـجا لةسـةر ئافرةتةكـة هـةر مـاوة، بؤيـة مـن داوام كـردووة ئةطـةر          

ثياوةكةى عةفو كرد، مةفروزة ئافرةتةكةو بةبـةر عةفوةكـةى بكـةوَى، لةبةرئـةوة لـة ياسـايةكة وادةَلَيـت،        
يةعنى  ثَيرةوانةكةى بؤ نةبَيت، بؤ ئافرةتةكة هةر توندكارى سجايى لةسـةر مبَينـَى، حاَلـةتَيكى تـر ئةطـةر      

ة سكا ى لةسةر خيانةتى زةوجى لة هاتو بيجةبت ئةمةو ِروويداوة لة هةرَيمى كوردستان، ئةطةر ئافرةتةك
ــرد       ــؤى ثَيكهاتــةوة ثياوةكــةى عــةفو ك ــةى خ ــان لةطــةَل ثياوةك ــرد، ثاش ــهى ثياوةكــةى ك ــة عاش ــة و ل ثياوةك
ئافرةتةكة هةر لة سجن دةمَينَيتةوة و توندكارى سجاى ياسايى لةسـةر دةمَينَيتـةوة، ئايـا ئةمـة سـتةم نييـة       

فرةت دةكرَى ئةطةر عةفو هةية لة ياسادا لةهـةردوو حاَلةتةكـة   لةئافرةت؟ يةعنى لةدوو حاَلةت ستةم لة ئا
 لة بؤ ثياوةكة دةبَى و ئةى بؤ بؤ ئافرةتةكة نةبَى؟، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:

 خاتوو تةالر فةرموو.
 
 

 عط ف:بةِرَيج تةالر 
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةكـةم، لةبةرئـةوةى بةِراسـتى ئينهيتـاع و تـةنازول زؤر بـة وازيـى لـة         من ثشتطريى لة ِراثـؤرتى هاوبـةو د  

ماددةكــةدا هــاتووة و تةســبيت بــووة و جَيطــا كراوةتــةوة، ثَيويســت بــة ئيجافــة كــردن ناكــات، ئــةو حاَلــةتى    
كوشتنةو كة باسكرا ئةوة لة ماددةيـةكى ديكـة و بـة ثَيـى ئيسـثات و دةالئيـل دةتـوانَى، شـَيوازى مامةَلـةى          

لـةِرووى تـةحهيهى و لـةِرووى دادطاكـانى جيناياتيشـةوة ئـةوا ئـةو كاتـة دادوةر خـؤى مامةَلةيـةكى            جياوازة
 جياوازى لةطةَل ئةو حاَلةتة دةكات و،زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:

 د.جوان فةرموو.
 بةِرَيج د.جوان امساعيل عجيج:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ِراثؤرتى هاوبةشم،  بةِراستى هةمواركراوةكة هـي  فـةردى نييـة لةطـةَل دةدةكـةى، هـةروةكو        منيش لةطةَل

 ليذنةى هاوبةو طوتى لةطةَليامن، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:

ل باسى كرد لةطةَل ئةوةى ماددةكة ناِروونيةكى تياية و نازامن هةندَى لةو سةرجنانةى خاتوو شكرية امساعي
وةجاهةتى تياية، واى دةبينم وةكو ِراى شةخسـى خـؤم، بـة م دةنطـدانى ئةنـدامانى ثةرلـةمان ئـةم بابةتـة         
يةكالدةكاتــةوة، دوو ِرا هةيــة، ِرايــةكيان ئةوةيــة كــة لــة ِراثــؤرتى هاوبــةو داهــاتووة بــةو شــَيوةيةى خــؤى    

ة ثَيويست دةكات بـؤ ثيـاو و بـؤ ذن دةسـتكارى     مبَينَيتةوة، ِرايةكةى تريان ئةوةية كة بؤ هةندَيك زةمانات ك
بكـرَى و هةنــدَى تةعـديالتى تيــا بكـرَى بــةو شـَيوةيةى كــة لـة ثــرؤذة ياسـا ثَيشــنياركراوةكةدا هــاتووة، ِراى       

( كــةس لةطةَليــةتى، كــَى 35هاوبــةو دةخةينــة دةنطــةوة كــَى لةطــةَل ئةوةيــة كــة وةكــو خــؤى مبَينَيتــةوة؟ ) 
  ( لةِراثؤرتى هاوبةو.7، ماددةى )تة ثةسةند كرا( كةس دذيةتى، كةوا7دذيةتى؟ )

 بةرَيج د. ظاال فريد ابراهيم:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( ثَيويستة لةسـةر اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان حوكمـةكاني ئـةم ياسـاية جَيبـةجَي بكـةن، لـة تـةبع           7ماددةي )
يوةنديـدارة بـة سـولتةي دـةزائيش،     ئةجنومةني وةزيران هاتووة، بةَلام )ثَيويسـتة لةسـةر( لةبـةر ئـةوةي ثة    

 بؤية ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كَي دسةي هةية لةسةر ئةو ماددةية بـةو شـَيوةية خوَيندرايـةوة؟ كـةس نييـة، كةواتـة كـَي لةطةَليـةتي بـةو          
 ( كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي؟ كةس نيية دذي بَي كةواتة ثةسةند كرا.49خوَيندرايةوة؟ ) شَيوةية كة

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 د. ظاال فةرموو.
 بةرَيج د. ظاال فريد ابراهيم:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ي وةدائعي كوردستان جَيبةجَي دةكرَيت.( ئةم ياساية لة رؤذي بالوبوونةوةي لة رؤذنامةي فةرم8ماددةي )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كــَي دســةي هةيــة لةســةر ماددةكــة؟ كــةس نييــة دســةي هــةبَي، كةواتــة كــَي لةطةَليــةتي بــةو شــَيوةيةي كــة  
اني (كـةس لةطةَليـةتي، كـَي دذيـةتي؟ كـةس نييـة دذي بـَي، كةواتـة ثةسـةند كـرا، هؤيـةك           46خوَيندرايةوة؟ )

 دةرضواندن.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. ظاال فةرموو.
 

 بةرَيج د. ظاال فريد ابراهيم:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ــة          ــةكي دوور ل ــةي كؤمةَلطاي ــة كاي ــةري و هَينان ــي دادط ــتة كردن ــاو بةرجةس ــة ثَي ــواندن ل ــةكاني دةرض هؤي
 وَينرا.توندوتيذي جياكاري رةطةزي ئةم ياساية دةرض

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي دسةي هةية لةسةر هؤيةكاني دةرضواندن، كةس هةية؟
 كا  ئاري فةرموو.

 بةرَيج ئاري حممد هةرسني:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةق بة بؤضووني من وشةي بةرجةستة ئا لَيرةدا زةعي ة، لةبةر ئـةوةي ئةمـة دانونـة ئـةبَيت، يـةعين موتلـ      
بَيــت وةكــو ريازيــات لــة جيــاتي وشــةي بةرجةســتة بــةم شــَيوةية بــَي يــةكَيك لــةم دوو كةليمةيــة لــة ثَينــاو  

 ضةسثاندني دادطةري، ئينجا.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةستةبةركردن جوانرت نيية؟ 
 بةرَيج ئاري حممد هةرسني:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةطةر مةبةست ضةسثاندن و جَيبةجَي كردن بَي، بةَلَي.بةرجةستة زةعي ة، 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كا  حممود فةرموو. وةري بطرن ئةو راية. كا  حممود طومانت هةية؟

 بةرَيج حممود عمر صاحل:
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 ثشتيواني لة راي كا  ئاري دةكةم، سوثاس.
 ان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةم

 ثشتيواني هي ليذنةي ثَيشمةرطة .

 بةرَيج د. ظاال فريد ابراهيم:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي بةرَيج كا  ئاري دةكةين، بؤية بةو شَيوةية دامانِرشتةوة، هؤيـةكاني دةرضـواندن   
يـذي جياكـاري رةطـةزي ئـةم     لة ثَيناو ضةسـثادني دادطـةري و هَينانـة كايـةي كؤمةَلطايـةكي دوور لـة توندوت      

 ياساية دةرضوَينرا.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كـةس دذيـةتي،   1( كـةس لةطةَليـةتي، كـَي دذيـةتي؟ )    56كَي لةطةَليةتي بـةو شـَيوةيةي كـة خوَيندرايـةوة؟ )    
لةطةَليـةتي، كـَي    ( كـةس 57كةواتة ثةسةند كـرا كـَي لةطـةَل كـؤي ياسـاكةية بـةو شـَيوةيةي خوَيندرايـةوة؟ )        

( كـةس دذيـةتي،   3دذيةتي دذي هةموو ياساكةية؟ ئَي خؤ هةر ية  ماددةية، ية  ماددة دةستكاري كراوة؟ )
كةواتة ثةسةند كـرا، ثريؤزبـايي لـة خـةَلكي كوردسـتان ئةكـةين بـة بؤنـةي دةرضـووني ئـةم ياسـايةوة، زؤر            

نةكاني خؤتـان تـةنها ليذنـةي ياسـايي لةسـةر      سوثاس بؤ ليذنة ثةيوةنديدارةكان/ ئـةتوانن بطةرَينـةوة شـويَ   
 مينةسة مبَينَيتةوة بؤ دةست كردن بة بِرطةي دووةم لة بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤمان، فةرموون.

 بةرَيج د. بةهار حممود فتاح:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يت ئازادي، ئةم ثرؤذة بِريارة ثرؤذة برياري يةكةم: بريتية لة ثرؤذة برياري ناوناني شاري رانية بة ثايتةخ
لة شةو بِرطة ثَيكهاتووة، لةطةَل هؤيـةكاني دةرضـواندن لةاليـةن ذمـارةي ياسـايي لـة ئةنـداماني ثةرلـةمان         

ــة:    ــة ناوةكانيان ــراوة ئةم ــكةو ك ــر  1ثَيش ــؤران عم ــةالَلي  2. س ــةروان ط ــَيخاني  3.م ــوكرية ش ــةورامان 4. ش . ه
. رؤزا 10. حممـود حـاجي عمـر    9زول ـا حممـود   . 8 رية عثموا  . مون 7. سهام عمور  6عط ف . جنيبة 5طةضَينةي 

. حسـن  16. انـور دـادر   15. ئومَيـد حةمـة علـي    14. علي حةمة صـاحل  13. برزؤ  يد 12. عادل عجيج 11حممود 
، داواكارين لة بةرَيجتان ئةم ثرؤذة بِريارة ئاراستةي ليذنة  ثةيوةنديدارةكان علي رضا. عبدالرمحن 17صاحل 

 بكةن. 
 ِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة

ئــةم ثــرؤذة ياســاية ئاراســتةي هــةردوو ليذنــةي نــاوخؤو ياســايي ثةرلــةمان و طشــت ئةنــداماني ثةرلــةمان     
 دةكرَيت.

 
 

 بةرَيج د. بةهار حممود فتاح:



 391 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يدارةي طةرميان، ئةم ثرؤذة بريارة لـة  ثرؤذة برياري دووةم: بريتية لة ثرؤذة بِرياري بة ثارَيجطار كردني ئ

شةو بِرطةو هؤيةكاني دةرضواندن ثَيكهاتووة لة اليةن ذمـارةي ياسـايي لـة ئةنـداماني ثةرلـةمان ثَيشـكةو       
ئومَيـد حةمـة علـى،     -4برزؤ  يـد،   -3حممود حاجى عمر،  -2 -بَيستون فائق -1كراوة كة ئةمة ناوةكانيانة ) 

ئَيظـار   -10شـَيركؤ حةمـة امـني،     -9سـاالر حممـود،    -8ايوب عبـداهلل،   -7على، عبدالرمحن  -6، مصطفىفائق  -5
 ابوكاروان، داواكارين لة بةِرَيجان ئةم ثرؤذة بِريارة ئاراستةى ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكةن. -11ابراهيم، 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــدامانى     ــت ئةن ــتةى طش ــارة ئاراس ــرؤذة بِري ــةم ث ــايي    ئ ــارى ياس ــةى كاروب ــاوخؤ و ليذن ــةى ن ــةمان، ليذن ثةرل
 خاتوو مريم فةرموو. ثةرلةمانى كوردستان دةكرَيت.

 بةرَيج مريم صمد عبدي:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةرَيج ئةنداماني ثةرلةمان، ديارة لة جةلسةكاني رابردوو، لة جةلسةي ئةمرؤشـدا كؤمـةَلَيك ثـرؤذة لةسـةر     
وني بةشَيك لـة ناوضـةكان لةاليـةن ثةرلةمانتارانـةوة ئاراسـتةي دةسـتةي سـةرؤكايةتي        ثرسي بة ثارَيجطا بو

كراوة، دةست خؤشيان لَيدةكةين خراوةتة بةرنامةي كارةوة، بةَلام ئةمة لة كاتَيداية ئَيمـة بةراسـيت تـاوةكو    
لةوةي ثارَيجطاي هةَلةةة ( دةزا هةية كة بكرَيت بة ثارَيجطا، بةَلام جطة 4(ةوة برياري )1999ئَيستا لة ساَلي )

دروســت كــراوة ئــةوكاني كــة نةخراوةتــة بــواري جَيبــةجَي كردنــةوة بؤيــة مــن لَيــرةوة جطــة لــةوة، داوا لــة  
بةرَيجتان دةكةم كة تاوةكو ئَيستا ضةند ياداشتَيك ئاراستةي دةستةي سةرؤكايةتي كراوة، لةسـةر ثرسـي بـة    

و زاخـؤ لَيـرةوة داوا لـة بـةرَيجتان و اليـةني بـةرثرس كـة         ثارَيجطا بووني دةظةري ِراثةرين، هةروةها سؤران
حكومةتة يان ئةو جيهةتةي كة ثةيوةستة بةو بِريارةوة طةشيت ثةرلةمان بكرَي بة تايبةتي ئةو ياداشـتةي  
كة لةسةر ثرسي بة ثارَيجطا بووني رانية، تاوةكو ئَيستا ئاراستةي بةرَيجتان كراوة  رَيتة بةرنامةي كـارةوة  

ووطؤ كردن، بانطهَيشيت اليةني بةرثرس بكرَيت، بؤضي تاوةكو ئَيستا ئةو بِريارة جَيبـةجَي نـةكراوة،   بؤ ط ت
 هةروةها بؤ ئةوةي بةرضاوي هاووَلاتيان روون بَيت لةسةر ئةو ثرسة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةو ثرؤذة بريارانةي يان ئةو ثرؤذة ياسايانةي كة  من ئةمةوَي ررونكردنةوةية  بدةم بة دةستان، بةرَيجان

خوَيندنةوةيان بـؤ كـراوة تـا ئَيسـتا لـة ثةرلةمانـةوة بـؤ بـة ثارَيجطـا بـووني دـةزاكاني هـةرَيمي كوردسـتان،              
ئاراســتةي حكومــةتي ئةكــةين، بــؤ ئــةوةي حكومــةت راي خــؤي لةســةر بــدا بــة دَلنياييــةوة ثةيوةنــدي بــة    

وو هةرَيمي كوردسـتانةوةية، بؤيـة ثَيويسـت ئـةكات حكومـةتيش راي خـؤي       سياسةتي جَيبةجَي كردني هةم
لةسةربدا، بة تايبةتي لةم دؤخةي كة دـةيراني دارايـي لـة هـةرَيمي كوردسـتان هةيـة، ئيسـتيحداس كردنـي         
ثارَيجطاكــان ِرةنطــة كــارَيكي هــةروا ئاســان نــةبَي، ثرســي بــة ثاريجطــا بــووني هةَلةةــةو لــة راســتيدا تــةنها   

دار نةبوو بة هةرَيمي كوردستان، يةعين لةسةر ئاسيت عَيراديش كؤدةنطي لةسةر هةبوو، تةنانةت ثةيوةندي
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لة ئةجنومةني نوَينةراني عَيراديش ثرؤذة ياساي بؤ ئةوة ثَيشكةو كرابوو، ئةجنومةني نوَينـةراني عَيـراق   
ني ثَيشـووو دسـةي لةسـةر    نارديةوة بؤ هةرَيمي كوردستان، بؤية يةعين ثارَيجطاي هةَلةةة كة لـة خولـةكا  

ــووة     ــَيك بـ ــاري لةســـةر كـــراوة ثرسـ ــتانيش كـ كـــراوة، لةاليـــةن حكومةتـــةكاني ثَيشـــووي هـــةرَيمي كوردسـ
تايبةبةنديةكي خؤي هةبووة، يةعين ثةيوةندي بـة المركـجي ئيـداري لـة هـةرَيمي  بـة كـؤي ثارَيجطاكـاني         

ةرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان ئاطاتان لَي تريش، لةطةَل حكومةت تةنسيق دةكرَي بة تايبةتي ليذنةي ناوخؤ ب
بَي ليذنةي ناوخؤ ئةتوانَي، لةطةَل حكومةت ئةم ثرسة تاوتوَي بكات بؤ ئةوةي بة شَيوةيةكي باو بتـوانرَي  
ئةم مةسةلةية ديراسـة بكـرَي وة بِريارَيـك بـدرَي لـة خجمـةتي هـةموو هـةرَيمي كوردسـتاندا بَيـت، هـةموو            

زانةشي كة داواي ثارَيجطاي سةربةخؤ ئةكةن لة دـازاجني هـةموو اليـة  بَيـت،     دةزاكان و بة تايبةتي ئةو دة
 ئةطةر نودتةي نيجاميةكانتان ثةيوةنديدار نيية بةو بابةتة با كؤتايي ثَي بَينني.

 خاتوو فريوز فةرموو.
 عبداخلالق:طه بةرَيج فريوز 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مريةم خانَى دكةم بةس من دظَيت راستكرنة  بدةم بِريارا ذمارا ئةز ذى هةروةسا ثشتطرييا ئاخ تنا بةرَيج 

( بِريارا ثارَيجطةه بوونا هةر ضار باذَيرَين كوردستانَى بوو، ئاكرَى و سؤران و رانيـة  22/9/1999( ل )11يازدة )
 و هةَلةةة، نة زاخؤ بوو من دظيا بةس راستكرنةظة بيت، زؤر سوثاس. 

 ةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ س
 كا  حممد فةرموو.
 بةرَيج حممد سعيد صادق:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 دسةكاني من فريوز خان كردي ثشتطريي لة فريوزخان و لة خاتوو مريةم خان دةكةين، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 ات، زؤر سوثاس بؤ ئَيوة.بةرَيجان بةم شَيوةية دانيشتنةكةمان كؤتايي ثَيه
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