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 عَيراق -كوردستان  ثةرلةمانيني لة بآلوكراوةكا
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 110بةرطي: 
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 250اذ: تري
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 ريستثَي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5 ل 18/2/2019 شةممةدوو  –هةَلبذاردن  ثَينجةمي خولي -دةسثَيك ثرؤتؤكؤلي دانيشتين       
 17ل  2/2019/ 26سَي شةممة   –هةَلبذاردن  ثَينجةميخولي (ي نائاسايي 1ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )      

 27ل` 1/3/2019 هةيين –هةَلبذاردن  َينجةميث( خولي 1ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )     
 33ل  12/3/2019سَي شةممة    –هةَلبذاردن  ثَينجةمي( خولي 2ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )      

 57ل  20/3/2019شةممة    –هةَلبذاردن  ثَينجةمي( خولي 3ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )      

 69ل  3/4/2019ضوارشةممة    – هةَلبذاردن ثَينجةمي( خولي 4ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )      

 169ل  8/5/2019ضوار شةممة  –هةَلبذاردن  ثَينجةمي( خولي 5ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )      

 189ل  28/5/2019سَي شةممة    –هةَلبذاردن  ثَينجةمي( خولي 6ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )      

 197ل  10/6/2019ممة دووشة –هةَلبذاردن  ثَينجةمي( خولي 7ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )      

 223ل  11/6/2019سَي شةممة   –هةَلبذاردن  ثَينجةمي( خولي 8ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )      
 229ل  30/6/2019شةممة يةك  –( خولي ثَينجةمي هةَلبذاردن 9ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )      

 235ل  6/7/2019شةممة    –( خولي ثَينجةمي هةَلبذاردن 10ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )      
 245ل  7/7/2019شةممة  يةك –( خولي ثَينجةمي هةَلبذاردن 11ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )          
 283ل  8/7/2019شةممة  دوو –( خولي ثَينجةمي هةَلبذاردن 12ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )          
 293ل  10/7/2019شةممة  ضوار –( خولي ثَينجةمي هةَلبذاردن 13ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )          
 321ل  11/7/2019شةممة    –( خولي ثَينجةمي هةَلبذاردن 14ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )          
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 دةسثَيكثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 18/2/2019 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيراق بة  -ثةرلةماني كوردستان   18/2/2019رَيكةوتي  شةممةدوورؤذي (ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
طري بةِرَيز هَيمن هةورامي جَي سةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني

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

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

(ي نائاســايي ســاَلي 1ِرياريــدا بةرنامــةي كــاري دانيشــتين ذمــارة )عَيــراق، دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان ب
دوو (ي ثـَيش نيـوةِرؤ رؤذي   11يةكةم لة خـولي ثَينجـةمي هةَلبـذاردني ثةرلـةماني كوردسـتان لـة كاتـذمَير )       

 ( بةم شَيوةية بَيت:26/2/2019شةممة رَيكةوتي )
ئةو ثاَلَيوراوانةي كة سوَيندي ياساييان يةكةم: سوَيند خواردني ئةم ثاَلَيوراوانةي خوارةوة لة شوَيين 

 (.2009(ي ساَلي )13نةخواردووة، بةثَيي ماددةي )يةكةم( لة ياساي ذمارة )
 راهي راهبةر ابراهيم.-1
 زَيدان رشيدخان اودل. -2
 سريوان فرج حممد. -3

جَيطري سةرؤك دووةم: هةَلبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان كة ثَيك دَيت لة )سةرؤك و 
 و سكرتَير(ي ثةرلةمان و ثرؤسةي هةَلبذاردن دةست ثَيدةكات.

سَييةم: سةرؤكي يةكةم دانيشنت دوو بضووكرتين ئةندامي ثةرلةمان بانط دةكات بؤ ذماردن و 
 جياكردنةوةي دةنطةكان.

جَيطري  ضوارةم: سةرؤكي يةكةم دانيشنت ئةجنامي هةَلبذاردن رادةطةيةنَيت و داوا دةكات )سةرؤك و
 سةرؤك و سكرتَير(ي ثةرلةمان لة شوَيين تايبةت بة دةستةي سةرؤكايةتي دابنيشن.

ئةجنامي هةَلبذاردنةكان بؤ سةرؤك و جَيطرو سكرتَيري ثةرلةمان، ئينجا دَينة جَيطاي خؤيان، واتا جَيطاي 
 دةستةي سةرؤكايةتي و من ئةو جَيطاية بة جَيدةهَيَلم.
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 حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:بةِرَيز رَيظنط حممد 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

 بةناوي طةلي كوردستان.
 هةظااَلن.
 بةِرَيزان.

 بةخَير بَين بؤ تةواو كردني دانيشتين يةكةمي ثةرلةماني كوردستان، بةرنامةي كار:
دةسيت  6/11/2018  لة ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان كة بةرنامةي كاري دانيشتين دةستثَيكي خولي

ي هةموار كراودا، 1992(ي ساَلي 1( لة ياساي ذمارة )48و  47و  46ثَيكردو بةثَيي حوكمي ماددةكاني )
عَيراق بةم شَيوةيةي خوارةوة تةواو  –بةرنامةي كاري دانيشتين خولي ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان 

 دةكةين:
لة شوَيين ئةو ثاَلَيوراوانةي كة سوَيندي ياساييان يةكةم: سوَيند خواردني ئةم ثاَلَيوراوانةي خوارةوة 
 (.2009(ي ساَلي )13نةخواردووة، بةثَيي ماددةي )يةكةم( لة ياساي ذمارة )

 راهي راهبةر ابراهيم.-1
 زَيدان رشيدخان اودل. -2
 سريوان فرج حممد. -3

)سةرؤك و جَيطري سةرؤك  دووةم: هةَلبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان كة ثَيك دَيت لة
 و سكرتَير(ي ثةرلةمان و ثرؤسةي هةَلبذاردن دةست ثَيدةكات.

سَييةم: سةرؤكي يةكةم دانيشنت دوو بضووكرتين ئةندامي ثةرلةمان بانط دةكات بؤ ذماردن و 
 جياكردنةوةي دةنطةكان.

ت )سةرؤك و جَيطري ضوارةم: سةرؤكي يةكةم دانيشنت ئةجنامي هةَلبذاردن رادةطةيةنَيت و داوا دةكا
 سةرؤك و سكرتَير(ي ثةرلةمان لة شوَيين تايبةت بة دةستةي سةرؤكايةتي دابنيشن.

ئةجنامي هةَلبذاردنةكان بؤ سةرؤك و جَيطرو سكرتَيري ثةرلةمان، ئينجا دَينة جَيطاي خؤيان، واتا جَيطاي 
 دةستةي سةرؤكايةتي و من ئةو جَيطاية بة جَيدةهَيَلم.

 هةظااَلن.
(ي بِرطا سيَي ذ ياسايا هةَلبذارتنا 61ة سةر بةرنامةي كارو خاَلي كؤبوونةوة، ثاَلثشيت بة ماددَي )دَيين

، ذ بةر كو بةِرَيزان )قوباد جالل حسام الدين، شعبان علي 1992( ل سااَل 1ثةرلةمانَي كوردستانَي ذمارة )
ل دةمَي ديار كري دا، لةورا وةك  شعبان، شاسوار عبدالواحد قادر( سويند خوارنا ياسايي ئةجنام نةداية

ثةرلةمانَي كوردستانَي دا خاز ذ كؤمسيؤنا بلندا سةرخبوة يا هةَلبذارتن و راثرسيَي هاتيية كرن كو ناظَي 
وان بةربذَيرن بهَين هنارتن دا كو ناظَي وان بَينة هنارتن ل جهَي وان سويند خوارنا ياسايي ئةجنام بدن 

 وةكو ئةندام ثةرلةمان.
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 ؤنَي  ب نووسراوا فةرمي ناظَين ظان بةِرَيزان ديار كرينة:كؤمسي
ل جهَي بةِرَيز )شعبان علي شعبان( بةِرَيز )زَيدان رشيدخان اودل( ذ فراكسيؤنا ثارتي دميوكراتي -

 كوردستان.
ل جهَي بةِرَيز )قوباد جالل حسام الدين( بةِرَيز )راهي راهبةر ابراهيم سعيد( ذ فراكسيؤنا ئَيكةتييا  -

 نيشتماني كوردستان.
 ل جهَي بةِرَيز )شاسوار عبدالواحد قادر( بةِرَيز )سريوان فرج حممد( ذ فراكسيؤنا جوالنةوةي نةوةي نوَي. -

 :2009( يا سااَل 5( ذ ماددَي ثَينجَي ل ياسايا ذمارة )1ثاَلثشت بة بِرطا )
 ارنا ياسايي.بةِرَيز )زَيدان رشيدخان اودل( كةرةم بكةت بؤ ئةجنام دانا سويند خو

 بةِرَيز )راهي راهبةر ابراهيم سعيد( كةرةم بكةت بؤ ئةجنام دانا سويند خوارنا ياسايي.

 بةِرَيز )سريوان فرج حممد( كةرةم بكةت بؤ ئةجنام دانا سويند خوارنا ياسايي.
 بةِرَيز زَيدان رشيدخان اودل:

دةخؤم كة ثارَيزطاري يةكَييت طةل و من )زَيدان رشيدخان اودل برادؤسيت( بةناوي خواي طةورة سوَيند 
 خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم(.

 بةِرَيز سريوان فرج حممد:
 بةناوي خواي طةورة.

من )سريوان فرج حممد بابان( بةخواي طةورة سوَيند دةخؤم كة ثارَيزطاري يةكَييت طةل و خاكي 
 اني بكةم(.كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلك

 بةِرَيز رَيظنط حممد حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:
( سااَل 1ذمارة ) نا ثةرلةمانَي كوردستانَيد( ذ ياسايا هةَلبذار48نوكة دَيينة سةر خااَل دوو/ ثاَلثشت ب ماددَي )

وردستانَي و كري دَي دةرطةهَي خؤ بةربذَير كرنَي ظةكةين بؤ ثؤسيَت سةرؤكَي ثةرلةمانَي ك( هةموار1992)
ثؤسيَت جَيطرَي سةرؤكَي ثةرلةمانَي و ثؤسيَت سكرتَيرَي ثةرلةمانَي كوردستانَي، ثَيش ئةوةي دةرطةهَي 
ظةكةين داخازيش دوو ثةرلةمانتارَي طةنج دكةين بَين يارمةتيا مة بدةن بؤ ذ جودا كرن و ناظ نووسينا 

 ( بفةرموون.طاهرناظا، )خاتوو سارا دَلشاد و كاك ثَيشوا 
هةظااَلن، ثَيش ئةوةي ناو نووسني بكةين، ئةوةش كارتَي دنطدانن، ئَيستاش دَي دةرطةهَي بةربذَير ظةكةين، 
خؤ كانديد ظةكةين بؤ بةربذَيرَي ثؤسيَت سةرؤكَي ثةرلةمانَي كوردستانَي، هةر فراكسيؤنَيك دشَيت كةسَيك 

 دةستنيشان بكاتن، فةرموو كاك هَيمن.
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 د صاح:بةِرَيز هَيمن امحد مح
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 خوشك و براياني بةِرَيز.
 ثةرلةمانتاراني بةِرَيزي ثةرلةمان.

 طةلي كوردستاني خؤشةويست.
ئَيمة هيوامان دةخواست لة فراكسيؤني ثارتي دميوكراتي كوردستان ئةمِرؤ هةظااَلني بةِرَيزمان لة براياني 

، ئَيمة لة طفتوطؤيةكامنان بةردةوامني و ثؤسيت سةرؤكي بةِرَيز فراكسيؤني يةكَييت بةشدار بووناية
ثةرلةمان ئيستيحقاقي يةكَييت نيشتماني كوردستانة، بةاَلم بةداخةوة ئةمِرؤ لة كؤبوونةوةكة بةشدار نني، 
بؤية ئَيمة ثابةندين بةو ثؤستة بؤ يةكَييت نيشتماني كوردستان دةبَيت تا ئةو كاتةي طفتوطؤكان بةردةوام 

ئَيمة دكتؤرة )ظااَل فريد( وةكو ثةرلةمانتاري ثارتي دميوكراتي كوردستان ثَيشنيار دةكةين بؤ دةبَيت، 
ثؤسيت سةرؤكي ثةرلةمان، هةر كاتَيك لة طفتوطؤيةكان لةطةَل يةكَييت تةواو بووين ئةو كات ئةم بةِرَيزة 

 رؤكي ثةرلةمان، سوثاس.دةست لةكار دةكَيشَيتةوةو بةربذَيري يةكَييت نيشتماني هةَلدةبذَيرين بؤ سة
 بةِرَيز رَيظنط حممد حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:

 بةَلَي ض فراكسيؤنا دي هةي، فةرموو.
 فاروق نامق: كاظمبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي يةكةم دانيشتين ثةرلةماني كوردستان.
يةكي دميوكراسيية، ئَيمة وةكو فراكسيؤني نةوةي نوَي باوةِرمان بةوة هةية كة ئةم دةزطاية دةزطا

ثةيوةندي نيية بة هيض كام ال ثؤستة حكوميةكانةوةو نوَينةرايةتي خةَلكي هةرَيمي كوردستان و سةرجةم 
فراكسيؤنةكان دةكات، لةبةر ئةوةي دةستةي سةرؤكايةتيش طرنطة، كة نوَينةرايةتي سةرجةم 

ات، هةر لةو سؤنطةيةوة ئَيمة فراكسيؤنةكان، يان نيوةي فراكسيؤنةكاني ناو ثةرلةماني كوردستان بك
ثَيمانواية ئةم دةزطاية بةشَيك نيية لةو ثاكَيجي حكومةت و بةشَيك نيية لةو مامةَلةي كة هةندَيك لة 
حزبةكان و فراكسيؤنةكان دةيكةن، ئَيمة وةكو فراكسيؤني نةوةي نوَي لة ثةرلةماني كوردستان كانديدمان 

 ن بةرٍَِِيز )سيثان سامل(، سوثاس.هةية بؤ ثؤسيت سةرؤكي ثةرلةماني كوردستا
 بةِرَيز رَيظنط حممد حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:

 سوثاس، هيض فراكسيؤنا دي هةية؟ فةرموو كاك سؤران، ثَي خؤشة نوقتة نيزامي وةربطرين.
 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكي يةكةم دانيشنت.
تان كة خولي ثَيشوو دةرضووة، بةندة ئةندامي ليذنةي بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردس

نووسينةوةي ئةو ثةيِرةوة بووين، لةِراستيدا شتَيك بةناوي سكرتَير نةماوة، سةرؤك و جَيطري يةكةم و 
جَيطري دووةم بة مةرجَيك رةضاوي رَيذةي ئافرةت بكرَيت تَييدا، بؤية ئةم ثةيِرةوة ناكرَيت بة بةهانةي 
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ي هةَلبذاردن لةوَي واي نووسيووة، ئةم ثةيِرةوة ياساي ثَي 1992(ي ساَلي 1مارة )ئةوةي كة ياساي ذ
دةردةضَيت وةك ثةيِرةوي ناوخؤي رَيكخراوَيك و تةنانةت ئةجنومةني وةزيرانيش نيية، بؤية قوةتي ئةم 

خواردنةكةش  ثةيِرةوة لة سةرووي ياساكةوةية، دةبَيت كار بةم ثةيِرةوة نوَيية بكرَيت، تةنانةت لة سوَيند
 شكاندني ثةيِرةو بوو، هيوادارم ئةمة لَيرة دووبارة نةبَيتةوة، جَيطري دووةمة، نةك سكرتَير، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز رَيظنط حممد حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:

 سوثاس، دكتؤرة ظاال.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
(ي ساَلي 1( لة ياساي ذمارة )48امةي كاردا هاتووةو ئيستينادي كردووة لةسةر ماددةي )ديارة ئةوةي لة بةرن

( ئةوةيان بةركارةو ثَيويستة ئةوة جَي بةجَي بكرَيت، لةبةر ئةوةي ياساية، هةر كاتَيكيش وةكو 1992)
لةنَيوان ثةيِرةوي عورفَيكي ثةرلةمان، وةكو قاعيدةي قانونيش، هةركاتَيك تةناقوز هةبووة لةنَيوان ياسا و 

ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، عيرِبةت بة ياساكة بووة، بة ياساكة وةرطرياوة، لةبةر ئةوةي لَيرة لة 
تةمسيةكان تةناقوز هةية، بؤية ثَيويستة كار بة ياساكة بكرَيت و بةرنامةي كار بةشَيوةيةكي ياسايي 

 دارَيذراوةو هيض خةلةلَيكي تَيدا نيية، زؤر سوثاس.
 َيز رَيظنط حممد حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:بةِر

زؤر سوثاس بؤ هةميا، هةَلبةتة هةظااَلن ثشيت مة راوَيذكاري شَيوةداري ياسايَي ذي كري بةرنامةي كار 
هاتية دارَينت ب ظي شَيوةيَي سوثاس بؤ ئَيوة، ئةطةر هيض فراكسيؤنةكَي بةربذَير بؤ ثؤسيَت سةرؤكَي 

َيستا دةبي دةرطاهَي طةهَين، كةسةكي دي نينة، دةرطةهة بؤ ثؤسيَت سةرؤكَي ثةرلةمانَي ثةرلةمانَي نةما، ئ
هاتة داخسنت، ئينجا دَي دةرطةهَي ظة كرن بؤ ثؤسيَت جَيطرَي سةرؤكي ثةرلةمانَي كوردستانَي، بةَلي كاك 

 ئومَيد.
 وميد عبدالرمحن حسن:ئبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 اني ثةرلةمان.بةِرَيزان ئةندام

كانديدي ثارتي دميوكراتي كوردستان بؤ ثؤسيت جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان بةِرَيز )هَيمن امحد 
 محد صاح( كانديدة لةاليةن فراكسيؤني ثارتييةوة بؤ ثؤسيت جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز رَيظنط حممد حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:

 كسيؤنا دي هةية؟ فةرموو.ج فرا
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 فاروق نامق: كاظمبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي يةكةم دانيشتين ثةرلةماني كوردستان.
ان باسم كرد، وةكو فراكسيؤني لةبةر ئةو هؤكارانةي لة يةكةم ومتئَيمة وةكو فراكسيؤني نةوةي نوَي 

رلةمان بةِرَيز )كاوة عبدالقادر(مان نةوةي نوَي كانديدمان هةية بؤ ثؤسيت جَيطري يةكةمي سةرؤكايةتي ثة
 كانديد كردووة وةكو فراكسيؤني نةوةي نوَي بؤ ئةو ثؤستة.

 بةِرَيز رَيظنط حممد حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:

زؤرباشة، دةستخؤش، هيض كانديدَيكي تر نينة؟ دةرطةهة دَيتة داخسنت بؤ ثؤسيَت جَيطري سةرؤكَي 
ئةو ذي دوماهي هات نوكة دَي دةرطةهَي كرن بؤ ثؤسيت سكرتَيرَي ثةرلةمانَي ثةرلةمانَي، يان بةربذَيرا، 

 كوردستانَي، هةر فراكسيؤنةكا بةربذَيرَي خؤ هةية بال كةرةم بكات.
 بةِرَيز حممد سعدالدين انور:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تان، وةكو اليةنة لةبةر طرنطي بةشداري كردني ثَيكهاتةكان لة سةرؤكايةتيةكاني هةرَيمي كوردس

توركمانييةكان بة باش دةزانني ئَيمة كانديدمان هةبَيت لة دةستةي سةرؤكايةتي، بؤية بؤ ثؤسيت جَيطري 
 دووةم، ياخود سكرتَيري ثةرلةمان خاتوو )منى نيب نادر( كانديد دةكةين، سوثاس.

 بةِرَيز رَيظنط حممد حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:

 فةرموو.
 فاروق نامق:ظم كابةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي يةكةم دانيشتين ثةرلةماني كوردستان.
لةبةر طرنطي فراكسيؤنةكةمان بؤ توَيذي ذنان، لةبةر رَيزطرتن لةو ياسايةي كة دةَلَيت سةرؤكايةتي 
ثةرلةمان دةبَيت يةكَيكيان خاتوون بَيت، ئَيمة يةكَيك لة ئةنداماني فراكسيؤنةكةمان كانديد دةكةين بؤ 

 سيت سكرتَيري ثةرلةمان، يان جَيطري دووةمي سةرؤكي ثةرلةمان بةناوي )موذدة حممود(، سوثاس.ثؤ
 بةِرَيز رَيظنط حممد حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:

دةستخؤش، هةظااَلن بؤ ئةوةي رَيظة ضوونا دةنطدانَي بة رةنطَيكي جوان و رَيك و ثَيك بة رَيظة بضينت دَي 
نج ثَينجة دَين كارتَين دةنطدانَي وةرطرن و هةر يةكة ناظَي بةربذَيري بؤ ثؤسيت ناظ ئَينة خاندن ثَي

سةرديار سندوقا ديار كات ذي جودا نا ئَي سةرؤك و جَيطر و سكرتَيرا، دَي دكانة ناظ سندوقا، ئينجا ذَي 
 دةنط دَينة فةرز كرن.

 باشة هةظااَلن نوكة داخازا ناظاكة بال بَين بؤ دةنطدانَي:
ز )ئازاد اكرام بهرام، ئاشنا عبداهلل قادر، ئومَيد عبدالرمحن حسن، ابوبكر عمر عبداهلل، احسان حممد بةِرَي

 سليم(.
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، ايدن معروف سليم، باالنبؤ حممد طهبةِرَيز )ادريس امساعيل عبوش، ارشد حسني حممد، امساعيل علي 
 علي(.

اليد عبداهلل، بهجت علي ابراهيم، بهمن كاكة بةِرَيز )خبتيار شوكري سليمان، بدرية امساعيل حممود، بذار خ
 عبداهلل(.

، جنان جبار بويا، مصطفى طاهربةِرَيز )بةَلَين امساعيل حاجي ابراهيم، بَيطةرد دَلشاد شكراهلل، ثَيشةوا 
 جالل حممد عبداهلل(.

 ، جوان يونس حممد، جهاد حسن ابراهيم، ضيا محيدمصطفىبةِرَيز )جالل حممد امني، مجال حوَيز 
 شريف(.

، دابان حممد حسني عبداهلل، دياري طهبةِرَيز )حسيبة سعيد ابراهيم، حكمت حممد عبوزيد، خدجية عمر 
 انور محة رحيم(.

 امحد امساعيل، رزطار عيسى سوار عيسى، رزطار حممد حممود، روبينة اوميلك عزيز(. ذكرىبةِرَيز )

براهيم علي، رؤميؤ حزيران نيسان، رَيبوار بةِرَيز )روثاك امحد رمحان، رؤذان حممد كريم، رؤذان ا
 عبدالرحيم عبداهلل(.

بةِرَيز )رَيظنط حممد حممد، رَيواز فائق حسني، زانا خاليد مسايل، زياد جبار حممد قادر، زَيدان رشيدخان 
 اودل(.

 خان(.تةتةر  مصطفىحممد علي، سارا دَلشاد بكر، سروان حممد علي، سعيد  ظاهرامحد،  طاهربةِرَيز )ذيان 

 بةِرَيز )سؤران عمر سعيد، سريوان فرج حممد، سفني اغا عمر اغا، سلمة فاتح توفيق، سوسن حممد مريخان(.

 روؤفبةِرَيز )سيثان سامل حسن، سةرضنار امحد حممود، سةركؤ ئازاد حسني، صباح حممود حممد، شاخةوان 
 (.مصطفى

 حممد، شنؤ اشقي عبداهلل، شريين امني عبدالعزيز(.بةِرَيز )شادي نوزاد وهاب، شايان كاكة صاح، شوان كريم 

علي  عثمانكريم سوارة،  عثمان، شةمؤل اشني صابر، عباس فتاح صاح، مصطفىبةِرَيز )شَيركؤ جودت 
 مسايل(.

بةِرَيز )عبدالسالم عبداهلل حسن، عبدالستار جميد قادر، عبداهلل حممود حممد، علي محة صاح، عبدالناصر 
 امحد علي(.

َيز )فاهيك كمال صوغون، فريد يعقوب ايليا طورطيس، فيصل عباس عوال، ظاال فريد ابراهيم، كاروان بةِر
 عبدالرمحن قادر(.

، طليزار عثمانفارووق ناميق، كاوة عبدالقادر حسن، كالرا عوديشو يعقوب، طالوَيذ عبيد  كاظمبةِرَيز )
 رشيد حاجي بدري(.

محد، طوَلستان باقي سليمان، لقمان محد صابر، ليزا فلك الدين  بةِرَيز )طؤران عمر علي، طوَلستان سعيد
 صابر(.
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، حممد سعدالدين انور، حمي الدين حسن يوسف، مسلم مصطفىبةِرَيز )ليلى عبداجلبار حدو، حمسن حسني 
 عبداهلل رسول(.

 بداهلل(.شعبان ع جناةبةِرَيز )موذدة حممود حممد، مةم اسكندر مةم، منى نيب نادر، مةم برهان محد، 

 حممد، هدية مراد حيدر، هلز امحد حممد(. بناءبةِرَيز )نزار مال عبدالغفار، ويسي سعيد ويسي، هاورَي 

بةِرَيز )هَيظيدار امحد سليمان، هَيرش حسن محد، هَيمن امحد محد صاح، هةذان حسن امحد، هةورامان 
 (.طه خضرمحة شريف، ياسني 

لةك جوان بةِرَيظة ضوو، دةنطدانة مة نوكة ذي دَي داخازاش هةظااَل بةِرَيزان، زؤر سوثاس، ب رةنطَيكي طة
 دكةين طةجنَيت مة كو دةست بة فةرزا دةنطدان بكةن، يان لَيك جودا كرنا دةنط.

 بةِرَيز سارا دَلشاد بكر:
 بؤ ثؤسيت سةرؤكي ثةرلةمان/

 دةنط(. 8بةِرَيز )سيثان سامل، .................

 دةنط(. 64..................................................بةِرَيز )ظاال فريد، ..

 )سَي دةنطي سثي(.
 بؤ ثؤسيت جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/

 دةنط(. 68بةِرَيز )هَيمن هةورامي.......................................................
 دةنط(. 8بةِرَيز )كاوة عبدالقادر..........

 ثةرلةمان/ بؤ ثؤسيت سكرتَيري
 دةنط(. 60بةِرَيز )منى نيب نادر.........................................

 دةنط(. 8بةِرَيز )موذدة حممود........... 
 بةِرَيز رَيظنط حممد حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:

رةحةتيا هاتية دةسيَت هةميا خؤش، هةظااَلن بؤ هاريكاري كرنَي، سوثاس بؤ تةحةمةال وة ل هؤلَيدا بة 
 ئارامي ئةظ ثرؤسة دةرباز بوو، جَيي خؤشحاَليية ذي بؤ ثؤستَيكي ش كاندَيكي زَيدةترمان هةبوون.

 هةظااَلن.
 نوكة دَيني ئةجناما ديار كةين يَين وان كةسَي سةركةفيت:

 ( دةنط.64سةرؤكَي ثةرلةمانَي كوردستانَي بةِرَيز )د.ظاال فريد ابراهيم( )
 ( دةنط.68رلةمانَي كوردستانَي بةِرَيز )هَيمن هةورامي( )جَيطرَي سةرؤكي ثة

 ( دةنط.60سكرتَيرَي ثةرلةمانَي كوردستانَي بةِرَيز )منى نيب نادر( )
ثريؤزا بؤ هةميا، ثريؤزا لة خةلكي كوردستانَي، ثَيش ئةظة جَيطا خؤ بةجَي بَيلم، ئةز من سوثاس بؤ ئةم 

دل داخازيش هةمي فراكسيؤنا دكةم هةميا ئةنداماني ثةرلةمان فةترة ثَيكظة كار كري و بةرَي هةظااَلن 
دكةم، كو ئةم موزايكة كوردستانَي، يان ثِري نةتةوة، ثِري ئايني، ثِري مزروبي، ثِري ئايني و مزوربي و 
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اليةن و حزب و هةمي ئةم رةنطظةدان وَي دظَي رؤلَيدا ئةم بثارَيزين و بشَيني نوَينةرايةتيا خةلكَي خؤ 
هي بكةين، سوثاس بؤ ئَيوة، نوكة داخازيش هةظااَلن دكةم دكتؤرة ظاال وةك سةرؤكَي ثةرلةمانَي بال دروستا

كةرةم بكات، كاك هَيمن هةورامي وةك جَيطري سةرؤكَي ثةرلةمانَي بال كةرةم بكاتن، هَيذا خاتوو منى نيب 
 نادر سكرتَيرا ثةرلةمانَي بال كةرةم بكات، بَين جهَين خؤ وةربطرن.

 
 ِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان:بة

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان.

بةناوي دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان سوثاستان دةكةين بؤ متمانة ثَيدامنان، بؤ لة ئةستؤ طرتين ئةركي 
ن لةو ماوةيةي كة لة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةبني دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان، دَلنيا ب

بةشَيوةيةكي بَي اليةنانةو بةرثرسانة كاري ثةرلةماني ئةجنام دةدةين، هةر لَيرةوة داوا لة فراكسيؤنةكان 
دةكةين، كة بةزووترين كات نوَينةراني خؤيان بؤ ليذنةكاني ثةرلةماني كوردستان دةست نيشان بكةن، 

نةي كاروباري ياسايي ثةرلةماني كوردستان، ثةرلةمان ناتوانَيت ئةركةكاني خؤي جَي بةجَي بةتايبةتي ليذ
بكات بةبَي ليذنةي كاروباري ياسايي، بؤية داواتان لَي دةكةين تا رؤذي ضوارشةممة نوَينةرةكاني خؤتان بؤ 

بؤ دةستةي ليذنةي كاروباري ياسايي ثةرلةماني كوردستان دةست نيشان بكةن و بةرزي بكةنةوة 
سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان، بؤ ئةوةي بةزووترين كات ليذنةي ياسايي دروست بكةين و دواتر 
هةموو ليذنةكاني تريش دروست دةكةين، ئةو كاتةي كة لة دةست ضووة قةرةبووي بكةينةوة، هةروةها 

طةلي كوردستان بَيت بة  ثةرلةمان دةست بة كارةكاني بكات بةشَيوةيةك كة لة ئاسيت ضاوةِروانييةكاني
هةموو ثَيكهاتة جياوازةكانيةوة، بةم شَيوةية دانيشتين ئةمِرؤمان كؤتايي ثَي دةهَينني، زؤر سوثاس بؤ 

 ئَيوةي بةِرَيز.
 
 
 
 
 

 
       رظينط حممد حممد علي                                                                             

 ثةرلةمانييةكةم دانيشتين سةرؤكي                                                                       
 عَيراق  -كوردستان                                                                              
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 ينائاساي(1تين ذمارة )ثرؤتؤكؤلي دانيش

 2019\2\26رَيكةوتي  شةممةسَي 

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 ي نائاسايي(1ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 26/2/2019 رَيكةوتي شةممةسَي 

عَيراق بة  -ي كوردستان ثةرلةمان  26/2/2019رَيكةوتي  شةممةسَي رؤذي (ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )  
جَيطري  هَيمن هةوراميبةِرَيز  سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونيد. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكايةتي 

ساَلي  ثَينجةميخولي نائاسايي (ي 1دانيشتين ذمارة ) سكرتَيري ثةرلةمان،مين نيب قهوضي سةرؤك و، بةِرَيز 
 ( ي خؤي بةست.2019)

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

(ي نائاســايي ســاَلي 1عَيــراق، دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان بِرياريــدا بةرنامــةي كــاري دانيشــتين ذمــارة ) 
َيش نيـوةِرؤ رؤذي سـَي   (ي ثـ 11يةكةم لة خـولي ثَينجـةمي هةَلبـذاردني ثةرلـةماني كوردسـتان لـة كاتـذمَير )       

 ( بةم شَيوةية بَيت:26/2/2019شةممة رَيكةوتي )
( لـة ثـةيِرةوي   29و  28يةكةم: ثَيكهَيناني ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي ثةرلـةمان بـةثَيي حـوكمي ماددةكـاني )       

 عَيراق. –ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةخشندةو ميهرةبان.بةناوي خواي 
(ي نائاسـايي، رؤذي دانيشـنت   1بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةين، دانيشتين ذمارة )

 (، خولي ثَينجةمي هةَلبذاردن، ساَلي يةكةم.26/2/2019)
 :بةرنامةي كار

 –ةرلةماني كوردسـتان  ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ث47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )
(ي نائاســايي ســاَلي 1عَيــراق، دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان بِرياريــدا بةرنامــةي كــاري دانيشــتين ذمــارة ) 

(ي ثـَيش نيـوةِرؤ رؤذي سـَي    11يةكةم لة خـولي ثَينجـةمي هةَلبـذاردني ثةرلـةماني كوردسـتان لـة كاتـذمَير )       
 ( بةم شَيوةية بَيت:26/2/2019شةممة رَيكةوتي )

( لـة ثـةيِرةوي   29و  28ةم: ثَيكهَيناني ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي ثةرلـةمان بـةثَيي حـوكمي ماددةكـاني )       يةك
 عَيراق. –ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 
 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.

ثَيش ئةوةي دةست بكـةين بـة جـَي بـةجَي كردنـي بِرطـةي يةكـةم لـة بةرنامـةي كـاري دانيشـتين نائاسـايي             
ــةمِرؤما ــةوتي )   ئ ــةممة رَيك ــة رؤذي دوو ش ــن ل ــان دةزان ــةموو    18ن، خؤت ــتةي ه ــةكمان ئاراس ــانط داواي (ي م

ــةن و      ــان بكـ ــةوةي خؤيـ ــةممة كؤبوونـ ــا رؤذي ضوارشـ ــيؤنةكان تـ ــةوةي فراكسـ ــؤ ئـ ــرد، بـ ــيؤنةكان كـ فراكسـ
، ئةندامةكاني خؤيان بؤ ليذنةي كاروباري ياسايي دةست نيشان بكةن، ديارة لةبـةر مـةبناي ئـةو داواكارييـة    
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فراكســيؤنةكان لــة رؤذي ســَي شــةممة دوو جــار كؤبوونــةوةيان ئةجنامــداوة، جــاري يةكــةم بــة ســةرؤكايةتي  
بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان، جاري دووةم بة سةرؤكايةتي بةِرَيز جَيطـري سـةرؤكي ثةرلـةمان، ئـةمِرؤش بـة      

ري سـةرؤكي ثةرلـةمان و   هةمان شَيوة كؤبوونةوةيـةكي تـر لةاليـةن فراكسـيؤنةكان بـة ئامـادة بـووني جَيطـ        
سكرتَيري ثةرلةمان ئةجنامدرا، بَيطومان ثَيش جَي بةجَي كردن، لةبةر ئةوةي جَيطـري سـةرؤكي ثةرلـةمان    
خــؤي سةرثةرشــيت كؤبوونةوةكــةي كــردووةو وردةكارييــةكاني بابةتةكــة الي ئــةون، ثَيمــان باشــة روون         

ــيؤنة     ــةنَيوان فراكس ــةي ل ــةو ئيتيفاقي ــةر ئ ــدات لةس ــةك ب ــاوخؤي   كردنةوةي ــةيِرةوي ن ــةثَيي ث ــراوة ب كان ك
 ثةرلةماني كوردستان، فةرموو.

 بةِرَيز هَيمن امحد محد هةورامي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان.

ةِرَيز سـةرؤكي ثةرلـةمان داواكـاري ئاراسـتةي سـةرجةم      ( لةاليـةن بـ  18/2/2019هةروةك لة دانيشـتين رؤذي ) 
فراكسيؤنةكان كرا تا ناوي ثاَلَيوراو و ثةرلةمانتارةكانيان بـؤ ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي ئاراسـتةي دةسـتةي       

( كؤبوونـةوةي  140(ي سةر لة بـةياني لـة هـؤَلي مـاددةي )    10( كاتذمَير )19/2/2019سةرؤكايةتي بكةن، رؤذي )
فراكسيؤنةكان بـة سـةرؤكايةتي بـةِرَيز سـكرتَيري ثةرلـةمان ئةجنامـدرا و تَييـدا تـاوتوَيي         سةرجةم سةرؤك 

ئاليـةت و ميكـانيزمي دةركردنــي ئةندامـةكاني ليذنـةي كاروبــاري ياسـايي طفتوطـؤي لةســةر كـرا، دواتـر لــة         
كي ( كؤبوونةوةيــةكي تــري ســةرجةم فراكســيؤنةكان بــة سةرثةرشــيت جَيطــري ســةرؤ   2تــا  12:30كاتــذمَير )

ثةرلــةمان بــةِرَيوة ضــوو، لــةم كؤبوونةوةيــةدا راي دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان ئاراســتةي فراكســيؤنة    
بةِرَيزةكان كرد، كة بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان كار بؤ ديـاري كردنـي ئةنـداماني بـةِرَيز     

وق و سـازانيش رةضـاو بطريَيـت بـؤ     لة ليذنةي كاروباري ياسايي بكرَيـت، داوااـان كـرد كـة مةبـدةئي تـةواف      
ئـةوةي بتــوانني نوَينةرايــةتي زؤربــةي هــةرة زؤري فراكسـيؤنةكاني نــاو ثةرلــةماني كوردســتان ثَيكهاتــةكان   
جَيطايان لـة ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي بَيتـةوة لةبـةر طرنطـي و بايـةخي ئـةم ليذنةيـة، لـةناو كؤبوونـةوةو             

نةكاني ثةرلةماني كوردستان نوَينةريان لة ليذنـةي كاروبـاري   طفتوطؤكان رايةك هةبوو، كة هةموو فراكسيؤ
(ي ثةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةمان كـة ثَيناسـةي     110ياسايي هةبَيت، بةاَلم بة حوكمي بِرطةي يةك لة ماددةي )

( فراكســـيؤمنان وةكـــو ئـــةو خاَلـــة لـــةناو ثةرلـــةماني كوردســـتان هةيـــةو 15فراكســـيؤنةكان كـــراوة، ئَيمـــة )
( ئةندامة، دواتر داوامان لة فراكسيؤنةكان كرد كـة راو سـةرجني خؤيـان    11( بؤ )5ةكان لة )ئةنداميةتي ليذن

( وةكـو  19/2ئاطادارمان بكةنـةوة بـة نووسـني و نوَينـةران و ثـاَلَيوراواني خؤيامنـان بـؤ بنَيـرن، ئَيمـة ِرؤذ  )         
اكسيؤنى ثارتى دميوكراتى دةستة  سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان نووسراوَيكمان بؤ هاتووة  لةاليةن فر

( 46كوردستان و فراكسيؤنى حزبـى شؤشياليسـت و تَييـدا هاوثةميانيةتيـةكيان راطةيانـدووة ثَيكـةوة ببنـة )       
( 6كورسى، نووسراوَيكيشمان بؤ هاتبوو لة اليةن فراركسيؤنةكانى ) كلدان، سريان، ئاشوور، ئةرمةن( كة لة )
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( ثةرلةمانتاريان ثااَلوتووة بؤ ئةنداميةتى ليذنـة  ياسـايى،   1ن )ثةرلةمانتار ئيمزايان كردبوو و هةر شةشيا
فراكسيؤن و ئةندامانى ثةرلةمان لة ثَيكهاتـة  توركمـانيش بـة هـةمان شـَيوة ئـةوانيش ثَيكـةوة هـةموويان         

( تـا  10( ثةرلةمانتار بثاَلَيون بؤ ئةنداميةتى لة ليذنة  ياسايى، ئَيمة ئةمِرؤ لـة كاتـذمَير )  1بِرياريان دابوو )
ثــَيش ئــةم دانيشــتنة كؤبوونةوةيــةكى زؤر طــرينط و لــة كةشــَيكى زؤر برايانــةو دؤســتانةو دميوكراســيانة    

ناو ثةرلةماني كوردستان لةطةَل جَيطري سـةرؤكي ثةرلـةمان و سـكرتَيري    ان سةرؤكى فراكسيؤنةكانى لةنَيو
ئي تــةوافق و رةضــاو كردنــي ثةرلــةمان بــةِرَيوة ضــوو لــةوَيش تةئكيــدمان كــردووة كــة ئَيمــة لةطــةَل مةبــدة 

ثةيِرةو  ناوخؤ  ثةرلةمانى كوردسـتانني، دوا  طفتوطؤيـةكى مةسـنوالنةو بـة طيـانى ثةرلـةمانى و طيـانى        
دميوكراسى يةكرت  قبووَل كردن هةم ئاليةتى ناو ثةيرَِةو لةبةرضـاو طـريا هـةم ئاليـةتي تـةوافوقيش لةبـةر       

 ضاو طريا.
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان. بةِرَيزان
ــيؤنة        ــة فراكس ــةي ك ــى ئــةو بةركةوتن ــة ثَي ــوو كــة ب ــتني ئــةوة ب ــى طةيش ــة ثَي ــةو كؤبوونةوةي ــةوة  كــة ل ئ

( ئةنـداميان لـة   5بةِرَيزةكاني ناو ثةرلةمانى كوردستان هةيانة، فراكسـيؤنى ثـارتى و سؤشياليسـت ثَيكـةوة )    
ــةكَيت    ــيؤنى ي ــةوت، فراكس ــةر ئةك ــايى ب ــة  ياس ــتان ) ليذن ــتمانى كوردس ــةوت،  2ى نيش ــةر ئةك ــداميان ب ( ئةن

( ئةنـداميان بـةر كـةوت، فراكسـيؤنى     1فراكسيؤنى طؤران ئةندامَيكيان بةر كةوت، فراكسيؤنى نـةوة  نـوَ  )  
( ئةنـداميان بـةر كـةوت، دواتـر لةسـةر      1( ئةنداميان بةر كةوت، ثَيكهاتة  كلدان، سريان، ئاشوور )1كؤمةَل )

افوق لةاليةن فراكسيؤنى ثارتى دميوكراتى كوردستان لة كؤبوونةوةكة ئةوة خرايةِروو بنةما  مةبدةئى تةو
كة تةوافوق هةبَيت و نوَينةرايةتى ثَيكهاتةكان هةبَيت، ئةندامَيكى خؤيان لةو ثَينج بةركةوتة  كة بةريان 

ة  لةو كؤبوونةوةي ثَيى كةوتبوو دراية فراكسيؤنة توركمانةكان و ثةرلةمانتارانى توركمان، بؤية ئيٍَِستا ئةو
ــايى )      ــاري ياس ــة  كاروب ــة ليذن ــةتى ل ــة ئةندامي ــة ك ــتووين ئةوةي ــةكَيتى   11طةيش ــيؤني ي ــة، فراكس ( ئةندام

( 2نيشــتمانى كوردســتان لــة ضــةند ِرؤذ  رابــردوو ئَيمــة لةســةر هَيــَل بــووين لةطــةَليان بــؤ ئــةوة  نــاو  )   
ومَيـد ئةكـةين لـة ئايندةيـةكى زؤر نزيـك بنَيـرن، بؤيـة        ثاَلَيوراومان بؤ بنَيرن، هةتا ئَيستا نةيان نـاردووة ئ 

نةتيجة  كؤبوونةوةكاني دةسـتة  سـةرؤكايةتى ثةرلـةمانى كوردسـتان لةطـةَل فراكسـيؤنة بـةِرَيزةكان بـةو         
ــارتى         ــيؤنى ث ــراوة، فراكس ــةر ك ــةوتنى لةس ــؤرة رَيك ــةم ج ــتا ب ــايى ئيٍَِس ــة  ياس ــة  ليذن ــة ثَيكهات ــَيوةية ك ش

( 1( كورسى، فراكسيؤنى طؤران )2سى، فراكسيؤنى يةكَيتى نيشتمانى كوردستان )(كور4سؤشياليست ثَيكةوة )
ــوَ  )    ــةوة  نـ ــيؤني نـ ــايى، فراكسـ ــة  ياسـ ــة ليذنـ ــدام بـ ــةَل ) 1ئةنـ ــيؤنى كؤمـ ــدام، فراكسـ ــدام، 1( ئةنـ ( ئةنـ

 ( ئةندام، سوثاس.1( ئةندام، فراكسيؤنة توركمانيةكان )1فراكسيؤنةكانى كلدان، سريان، ئاشوور، ئةرمةن )
 ةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:ب

سوثاس بؤ بةِرَيز )هَيمن هةورامى( جَيطر  سةرؤكى ثةرلةمان، بـةرَيزان ئةنـدامانى ثةرلـةمان بـةثَيى ئـةو      
( لـة ثـةيِرةو  نـاوخؤ  ثةرلـةمانى كوردسـتان دراوة بـة       28دةسةاَلتة   كة لـة بِرطـة  ضـوارةمى  مـاددة  )    
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مانى كوردستان لـة دابةشـكردنى ئةنـدامان بةسـةر ليذنـة هةميشـةييةكاندا بـة        دةستة  سةرؤكايةتى ثةرلة
لةبةرضاو طرتنى توانا و خواست و ثَيداويستى ليذنـةكان ئَيمـة وةكـو دةسـتة  سـةرؤكايةتى بـةو شـَيوةية         

  خوارةوة ئةندامامنان دابةش كردووة بةسةر ليذنةكاندا، ئيٍَِستاش داوا لة سكرتَير  ثةرلةمان دةكـةين نـاو  
 ليذنة  كاروبار  ياسايى  خبوَينَيتةوة بة مةبةستى دةنط لةسةر دان، نوقتة  نيزامى، فةرموو. 

  مصطفى:بةرَيز د.شَيركؤ جودت 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بـــة نـــاو  خـــوا  طـــةورةو ميهرةبـــان، ئَيمـــة وةكـــو فراكســـيؤنى يـــةكطرتوو  ئيســـالمى كوردســـتان و لـــة   
كؤبوونةوةكةشــدا بةراشــكاوانة را  خؤمــان وت ئةمــة  كــة كــراوة لــة دوايــن فراكســيؤن كــة لةطــةَل ســوور    

( 6( ثةرلــةمانتارن: واتــا )6بوومنــان لةســةر ثاراســتين مــافى ثَيكهاتــةكان، بــةاَلم ئــةو شــةش بــةرَيزة  كــة )  
رَيـت خبرَيتـة ثـَيش    ( فراكسـيؤن ناك 1فراكسيؤنن هةر يةكة يةك كورسـيية، لةبـةر ئـةوة  كـة نـةبوون بـة )      

فراكسيؤنى يةكطرتوو لة تةسةلسوىل الئيحـى دابـةش كردنـي كورسـيةكاني ليذنـة  ياسـايى، ضـونكة بـةثَيى         
( لة بِرطة  دووةم بة صةرحيى دةَلَيت فراكسيؤنةكان، نوَينةرايةتى فراكسيؤنةكان لة ثةرلةمانى 28ماددة  )

ش فراكسيؤنى يةكطرتوو  ئيسالمى كوردسـتان بكـةون،   ( فراكسيؤن نني تا ثَي1( بةِرَيزة )6كوردستان، ئةو )
ثاشان بـؤ ثاراسـتنى مـافى ثَيكهاتـةكان لـة ليذنـةكان، ئَيمـة ثَيشـنياري ئـةوة ئةكـةين كـة الئيحـة، هـةموار               
الئيحى بكرَيت، بؤ ئةوةي مايف ئةوان بثارَيزرَ  بة الئيحة لة ثةيِرةو  ناوخؤ  ثةرلةمانى كوردستان، بؤيـة  

ي سـانتليكؤش بَيـت، ئةمـة وردةكـار  لـة كؤبوونةوةكـةدا ئَيمـة عـةرزمان كـرد كـة سـانتليكؤ            بةِراستى بةثَي
كورسيةك ئةدا بـة يـةكطرتوو  ئيسـالمى كوردسـتان، لـة ليذنـة  ياسـايي بـة حـةقى خؤمـان، بؤيـة ئـةوة              
ــةزانني و         ــتانى ئ ــةمانى كوردس ــاوخؤ  ثةرل ــةيِرةو  ن ــَيلكار  ث ــة ثَيش ــة ب ــتى ئةم ــتا بةِراس ــداوة ئَيس  رووي

 ئيجحافَيكة بة حةقى يةكطرتوو  ئيسالمى كوردستان لة ليذنة  ياسايي، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

خؤتـان   جن،ض  نابـةِرَيزتان ئةنـدامي ثةرلـةماني كوردسـتان بووينـة لـة خـولي رابـردووش، ثةرلـةمانتاريكي          
( بة رووني باسي ئةو بابةتـةي كـردووة، سـَي    28ة ماددةي )دةزانن ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ل

كؤبوونةوةتان كردووة لةطةَل فراكسيؤنةكان و دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان بـةثَيي دةسـتورو   
بة ثَيي ياسا بنةِرةتيةكان لـة هـةرَيمي كوردسـتان، ئينجـا بـةثَيي ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان          

ــةكاني داب ــيؤنَيك       ئةندام ــيض فراكس ــابي ه ــةر حيس ــَيوةيةك لةس ــةهيض ش ــدا، ب ــةر ليذنةكان ــكردووة بةس ةش
فراكسيؤنَيكي تر ئةندامي لة ليذنةي ياسايي بةرنةكةوتووة، بةبري هةموو ئةنداماني ثةرلةماني دةهَينمةوة 

تكـا دةكـةم    (ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ئيشارةتي ثَيدراوة،56كة خاَلي ثةيِرةوي لة ماددةي )
( لـة  56( بكـات، مـاددةي )  56هةر ئةندامَيك بة ناوي خاَلي ثةيِرةو داواي لَيـدوان دةكـات ثـةيِرةوي مـاددةي )    

 ثةيِرةوي ناوخؤ لة بِرطةي دووةم تةنها سَي حاَلةتي بة خاَلي ثةيِرةوي داناوة:
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 ثةيِرةوي ناوخؤ. يةك: ثَيشَيَلكردني يةكَيك لة ماددة و بِرطةكاني دةستور و ياسا بةركارةكاني
 دوو: ئةطةر طفتوطؤكة لة بابةتي دانيشتنةكة دةرضوو.

سَي: داواكردن بؤ دواخستين طفتوطؤ لةسةر بابةتَيك و بِرياردان لةسةر طفتوطؤكردن لة بابةتَيكي تـري يـان   
 ئاَلوطؤِركردن لة بابةتَيكي تر.

اَلم ئاخاوتنةكـةي خـاَلي ثـةيِرةوي نـةبوو     سَييةم: ئةطةر ئةندام بة خاَلي ثةيِرةوي داواي ئاخاوتين كـرد، بـة  
سةرؤك دةتوانَيت ئاخاوتين ثَي برِبَيت، لة كاتي دووبارةبوونةوةي لةو دانيشـتنة هـةلَيكي تـري بـؤ ئاخـاوتن      

 بة خاَلي ثةيِرةوي ثَي نادرَيت.
داواي بؤية تكا دةكةم لة هةموو دانيشتنةكان ئةو ماددةية لةبةرضـاو بطـرن و لةبـةر مـةبناي ئـةو ماددةيـة       

خاَلي ثةيِرةوي بكةن، هةر ئةندامَيكي ثةرلةمانيش داواي خـاَلي ثـةيِرةوي دةكـات ثـَيش ئـةوةي قسـة بكـات        
ثَيويستة ئيشارةت بؤ ئةو ماددةيةي ثةيِرةو بدات كة سةرثَيضي كراوة، ئَيستا بةِرَيز د.شـَيركؤ قسـةي خـؤي    

ارة نةكرَيتةوة بـة هـيض شـَيوةيةك، ئةطـةر نـا      كرد و تكا دةكةين بةثَيي خاَلي ثةيِرةو قسةي بةِرَيزيان دووب
 ناضار دةبني قسةكانتان برِبين، بةَلَي، مامؤستا هةورامان فةرموو.

 بةِرَيز هةورامان حةمة شريف طةضَينةيي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ؤذدا لـة  ( ر25( كة ماددةكة دةخوَينمةوة بِرطةي يةكةم ليذنة هةميشةييةكان لة مـاوةي ) 28بةثَيي ماددةي )
ــةمان       ــادةبووني ثةرلـ ــةي ئامـ ــي زؤرينـ ــة دةنطـ ــةمان بـ ــتين ثةرلـ ــةم دانيشـ ــاتين يةكـ ــايي هـ ــةوتي كؤتـ رَيكـ
هةَلدةبـذَيردرَين، زؤر وازحيــة ماددةكـةو بِرطةكــة، بـؤ ئــةوةي كــة دةبـَي ســةرجةم ليذنـةكان ثَيكــةوة ثَيشــرت      

ــةو       ــة دةنطدان ــدا خبرَيت ــتنَيكي ثةرلةمان ــة دانيش ــت و ل ــةر بكرَي ــان لةس ــت،   ئيتفاقي ــةر بكرَي ــي لةس ةو دةنط
ــةوَيت          ــةمان، دةم ــةرؤكي ثةرل ــةِرَيز س ــةوة، ب ــةرَيزتاني دةكةم ــةِرووي ب ــة رووب ــة ك ــن ئةوةي ــةي م بابةتةك
روونكردنــةوة بــدةيت بــةِرَيزت كــة ئايــا بؤضــي ئَيســتا تــةنها ليذنــةي ياســايي جيــا كراوةتــةوةو بةتايبــةت     

تر هيض باس و خواستيان لةسـةر نـةكراوةو هـيض     دانيشتنَيكي نائاسايي ثةرلةماني بؤ دةكرَيت و ليذنةكاني
ئيتفاقَيكي لةسةر نةكراوة، خؤ ئةطـةر بابةتةكـة ئـةوة بَيـت بـةياني ثـِرؤذة ياسـايةك، يـان ثـِرؤذة بِريارَيـك           
بهَينرَيتــةوة بــؤ هــؤلي ثةرلــةمان و تةقــديم بكرَيــت ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان ثَيشكةشــي دةكــات و تةقــدميي 

نةي كة موختةسن، دةطوجنَيت كة ئـةو ياسـايةي كـة دةهَينرَيـت و ئـةو ثـِرؤذة       دةكات بؤ سةرجةم ئةو ليذنا
بِريارةي كة دةهَينرَيت ثَيشكةش دةكرَيت بؤ دةسـتةي سـةرؤكايةتي ئيختيساسـي زيـاد لـة ليذنةيـةك بَيـت،        
واتة نةك ليذنةي ياسايي ضةند ليذنةيةكي تر ثَيويست بكات قسـةي لةسـةر بكرَيـت، ئايـا بؤضـي بـةِرَيزتان       

انيشتنَيكي نائاسايي ثةرلةمانتان تايبةت كردووة تايبةت بة ليذنةي ياسايي، بابةتةكةي منيش كة عـةرزم  د
 كردي و ثَيشنيارم كرد ثِراو ثِر خاَلي نيزامية، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ناَلَيـت هــةموو ليذنــة   ،نــة هةميشــةييةكان( لـة بِرطــةي يــةك دةَلَيـت ليذ  28بـؤ خــاَلي يةكـةمت لــة مــاددةي )  
هةميشةييةكان، ئةطةر بيطوتبا هةموو ليذنة هةميشةييةكان لـة دانيشـتنَيكي ثةرلـةمان ثَيويسـتة دةنطيـان      
لةسةر بدرَيت، راستة ئةوة طوتت هةموو، بـةاَلم طوتويـةتي ليذنـة هةميشـةييةكان، بؤيـة دةتـواني لـة يـةك         

( ليذنـة دةنطـي لةسـةر بـدةي،     15، دةتـواني لـة يـةك جةلسـة هـةر )     جةلسة يةك ليذنة دةنطـي لةسـةر بـدةي   
هةردووكي ئاسايية و ياسايية، بؤ خاَلي دووةميشـت كـة بؤضـي داواي جةلسـةي نائاسـاييمان كـردووة، خـؤت        
دةزاني ئَيمة ئاِراسـتةمان كـردووة طوومتـان بـةبَي ليذنـةي ياسـايي و بـةثَيي ثَيكهَينـاني ليذنـةي ياسـايي لـة            

اني رابردووش بطةِرَينـةوة سـةر ثرؤتؤكـؤلي يةكـةم كـاري ثةرلـةمان ئـةوة بـووة كـة ليذنـةي           هةموو خولةك
ياسايي ثَيكهَيناوة، لةبةر ئةوةي كاري ثةرلةماني بةهيض شَيوةيةك ئةدا ناكرَيت ئةطـةر تـؤ ليذنـةي ياسـايي     

لةمان دةكةوَيتـة  دروست نةكةي، ثَيويستة ثَيش هةموو ليذنةكان ليذنةي ياسايي دروست بكرَيت، ئينجا ثةر
 سةرخؤ بؤ ئةجنامداني كاري ثةرلةماني، ئةوة خاَلَيكيان.

خاَلي دووةميان: هةر لة ئَيستا دواي كؤتايي هاتن ثَيش ئةوةي كؤتايي بة جةلسةكة بَينم ثَيتان رادةطةينني 
هةَلبـذاردني   /ئازار( بةثَيي ثةيِرةو وةرزي طرَيداني يةكةم لة ساَلي يةكـةم و لـة خـولي   1ئَيمة رؤذي هةيين )

ــةو وةرزة        ــت ل ــاكان دةكرَي ــِرؤذة ياس ــدميكردني ث ــة تةق ــت ب ــدا دةس ــانطي يةكةم ــة م ــةوة، ل ــةم دةكةين ثَينج
تةشريعيةدا، بؤية ئـةو كارانـةي كـة كردوومانـة هـةمووي كـاري ياسـايني، هـةمووي بـةثَيي ثـةيِرةو ئـةجنام            

، ئَيسـتا داوا لـة سـكرتَيري ثةرلـةمان     دةدرَيت، روونكردنةوةكةش بةو شَيوةية كة ثَيشكةش بـةِرَيزمتان كـرد  
دةكةين كة ناوي ئةندامان و ثـالَيوراوان بـؤ ليذنـةي ياسـايي خباتـةِروو بـة مةبةسـيت دةنـط لةسـةر دانيـان،           

 فةرموو.
 بةِرَيز مين نيب نادر/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةثَيي حرويف ئةجبةدي ناوةكان دةخوَينمةوة:
 حممد/ فراكسيؤني ثارتيارشد حسني 

 بذار خالد عبداللة/ فراكسيؤني ثارتي
 جالل حممد امني/ فراكسيؤني طؤِران

 فراكسيؤني ثارتيطه/ خدجية عمر 
 روثاك امحد عبدالرمحن/ فراكسيؤني كؤمةَلي ئيسالمي

 رؤبينة مليك عزيز/ ثَيكهاتةي كلدان و سريان و ئاشووري و ئةرمةن
 توركمانسارا دَلشاد بكر/ ثَيكهاتةي 

 عبدالسالم عبداللة حسن/ فراكسيؤني ثارتي
 كاوة عبدالقادر حسن/ فراكسيؤني جوالنةوةي نةوةي نوَي.
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 داوا لة بةِرَيزتان دةكةم ئةو ناوانة خبةنة دةنطدان، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةمان.بةِرَيزان ئةنداماني ثةرل
نوَينةري فراكسيؤنةكانة بؤ ئةوةي بنب بة ئةندام لة ليذنـةي ياسـايي وةكـو طـوَي بيسـت بـوون، ئَيسـتا ئـةو         

( كـةس  73ناوانة دةخةينة دةنطدان بؤ ئةندام لة ليذنةي ياسايي، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )
( كـةس لةطةَلدانييـة، زؤر سـوثاس،    6كاتـةوة؟ ) لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانيية؟ تكايـة دةسـت بةرز  

كةواتة بة زؤرينةي دةنطي ئةنداماني ثةرلةمان ليذنةي ياسايي هةَلبذَيردرا، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلـةمان،  
 نوقتةي نيزامي هةية، كاك حممد فةرموو.

 بةِرَيز حممد سعدالدين انور:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةكةم يةك دةقة موَلةمت ثَي بدةن، وةكو ثَيكهاتـةي توركمـان زؤر بـة زةرورمـان     نوقتةي نيزامي نيية، حةز 
دةزاني كة ئةم ليذنةية ثَيويستة رةنطدانةوةي هةموو ثَيكهاتة سياسي و ثَيكهاتة نةتةوييـةكان بكـات، بؤيـة    

ردسـتان و  داوامانكردبوو كة ئةندامَيكي توركمان لـةم ليذنةيـة ئةنـدام بَيـت، سوثاسـي ثـارتي دميـوكراتي كو       
حزبي سوشيالسيت كوردستان دةكةين كة ثشتطريي ئَيمةيان كرد كة ئةندامَيكمان هةبَيت، هةروةها سوثاسي 
هةموو فراكسيؤنةكان دةكةين كة تةفاهووميان نيشاندا بؤ ئةوةي ثَيكهاتـةكانيش لـةم ليذنةيـة ئةنـدام بـن،      

ري ثةرلةمانتاري لة هةرَيمي كوردسـتان،  ئةمةش هةنطاوَيك و دةستثَيكي زؤر طرنطة بؤ كاري هاوبةشي و كا
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك ئومَيد.

 د عبدالرمحن حسن:ومَيئبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

( ئـــةرك و 16نوقتــةي نيزاميـــة، بــةاَلم ويســـتم تــا دواي ثِرؤســـةكة قســـةي لةســةر بكـــةين، لــة مـــاددةي )     
سةاَلتةكاني دةستةي سةرؤكايةتي بِرطةي دووةم بـاس لـةوة دةكـات كـة خوَيندنـةوةي كورتـةي كؤنووسـي        دة

دانيشــتين ثَيشــووتري ثةرلــةمان و ثةســند كردنــي، ئــةوة دووةمــني دانيشــتنةكة دةكرَيــت، كــة كؤنووســةكة  
ون كردنــةوة نــةبوو، ئايــا بــةس لةبــةر ئــةوة بــوو كــة دةســتةي ســةرؤكايةتي هةلنةبــذَيردرا بــوو، داواي رو   

 دةكةين، زؤر سوثاس.
 
 
 



 26 

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كؤنووس لة دانيشتين نائاسايي ناخوَيندرَيتةوة، لة دانيشتين ئاسايي كة رؤذي هةيين ئَيمة ئةجنامي دةدةين 

ئـةوةي دانيشـتنَيكي   و وةرزي طرَيدان تَيدا دةكـةين و كؤنووسـي دانيشـتين ثَيشـوو دةخوَيندرَيتـةوة، لةبـةر       
 نائاسايي بوو، بؤية كؤنووس ناخوَيندرايةوة، سوثاس بؤ بةِرَيزتان.

 بةِرَيزان.
لةبةر ثةرؤشي دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و لةبةر ثةرؤشي بةِرَيزان ئةنـداماني ثةرلـةمان، بـؤ ئـةوةي     

تان دةكةين كـة رؤذي هـةيين   ثةرلةمان زوو بكةوَيتة خؤ دةست بةكارةكاني خؤي بكات هةر لَيرةوة بانطهَيش
(ي ثَيش نيـوةِرؤ ثةرلـةمان دانيشـتين ئاسـايي خـؤي دةسـت ثَيـدةكات بـة مةبةسـيت كردنـةوةي           11كاتذمَير )

 وةرزي طرَيداني يةكةم لة خولي هةَلبذاردني ثَينجةم، ئَيستا كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهَينني، زؤر سوثاس.

 
    
 
 
 
 
 

 
 
        د. ظاال فريد ابراهيم                            هَيمن هةورامي                                 مين نيب قهوضي     

 سةرؤكي ثةرلةماني    رؤكي ثةرلةماني                سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سة  
 عَيراق  -كوردستان  راق                        عَي –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي1ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019\3\1رَيكةوتي  هةيين

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (1ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 1/3/2019 رَيكةوتيهةيين 

عَيراق بة  -ثةرلةماني كوردستان   1/3/2019رَيكةوتي  رؤذي هةيين(ي ثَيش نيوةِرؤي 10كاتذمَير )  
بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري  سةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني

( ي 2019ساَلي ) ثَينجةمي(ي خولي 1سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 خؤي بةست.

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

(ي سـاَلي يةكـةم لـة    1عَيراق، دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بِرياريـدا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة )        
(ي ثـَيش نيـوةِرؤ رؤذي هـةيين رَيكـةوتي     10ةرلةماني كوردستان لة كاتذمَير )خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ث

 ( بةم شَيوةية بَيت:1/3/2019)
يةكةم: يةك دةقيقة بَي دةنط وةستان بؤ رَيزلَينان لة طيانى شةهيدانى كوردستان و عَيـراق لةطـةَل مارشـى    

 نةتةوةيى. 
َينجــةمي هةَلبــذاردن لةاليــةن بــةِرَيز ســةرؤكى دووةم: كردنــةوة  خــوىل بــةهارةي ســاَلى يةكــةم لــة خــولي ث

 (ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.18ثةرلةمان بةثَيي حوكمي بِرطةي )سَييةم( لة ماددة )
ســَييةم: وتــاري بــةِرَيز ســةرؤكي ثةرلــةمان بةبؤنــةي كردنــةوةي خــولي بــةهارةي ســاَلي يةكــةم لــة خــولي     

 عَيراق.  –ان ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردست
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
(ي ئاسـايي سـاَلى يةكـةم،    1بةناو  طةىل كوردسـتانةوة دانيشـتنةكةمان دةسـت ثَيدةكـةين، دانيشـتين ذمـارة )      

ةك وةستان بؤ رَيزلَينان لة خوىل هةَلبذاردن ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان، سةرةتا بفةرموون بة دةقيقةي
 طياني ثاكي شةهيداني كوردستان، فةرموون.

 :بةرنامة  كار فةرموو دانيشن،
( و بِرطةي 16(، بِرطةي )يةكةم و دووةم و سَييةم( لة ماددةي )7بةثَيى حوكمى بِرطةي )يةكةم( لة ماددةي )

عَيـراق، دةسـتةي    -ثةرلةمانى كوردستان ( لة ثةيِرةو  ناوخؤ 48و  47( و ماددةكاني )18سَييةم لة ماددةي )
(ي ئاسايي خـولي بـةهارةي سـاَلي يةكـةم     1سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة )

( بـةم  1/3/2019(  بـةياني رؤذ  هـةيين رَيكـةوتى )   10لة خؤي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة كاتذمَير )
 شَيوةية بَيت:
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قيقة بَي دةنط وةستان بؤ رَيزلَينان لة طيانى شةهيدانى كوردستان و عَيـراق لةطـةَل مارشـى    يةكةم: يةك دة
 نةتةوةيى. 

دووةم: كردنــةوة  خــوىل بــةهارةي ســاَلى يةكــةم لــة خــولي ثَينجــةمي هةَلبــذاردن لةاليــةن بــةِرَيز ســةرؤكى  
 ثةرلةماني كوردستان.(ي ثةيِرةوي ناوخؤي 18ثةرلةمان بةثَيي حوكمي بِرطةي )سَييةم( لة ماددة )

ســَييةم: وتــاري بــةِرَيز ســةرؤكي ثةرلــةمان بةبؤنــةي كردنــةوةي خــولي بــةهارةي ســاَلي يةكــةم لــة خــولي     
 عَيراق.  –ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان 

ــة داواي      ئَيســتا داوا لــة بــةِرَيز ســكرتَيري ثةرلــةمان دةكــةم نــاوي ئــةو ئةنــدام ثةرلةمانانــة خبوَينَيتــةوة ك
 مؤَلةتيان كردووة بؤ دانيشتين ئةمِرؤ، فةرموو.

 بةِرَيز منى نيب نادر/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(ي ئاسايي خولي بةهارةي سـاَلي يةكـةم   1ناوي ئةو ئةندامانةي داواي مؤَلةتيان كردووة بؤ دانيشتين ذمارة )
 لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان.

 كندر مم/ مؤَلةت.مم اس -1
 بدرية امساعيل حممود/ مؤَلةت. -2
 صباح حممود حممد/ مؤَلةت. -3
 سؤران عمر سعيد/ مؤَلةت. -4
 هةورامان محة شريف/ مؤَلةت. -5

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
(ي ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان بـة      23فراكسيؤني يةكَييت بةثَيي بِرطةي حةوتةم لة مـاددةي ) 

 دة نةبوو هةذمار ناكرَيت، سوثاس.ئاما
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بـــةِرَيز ســـكرتَيري ثةرلـــةمان، بـــةِرَيز دكتـــؤر صـــباح لَيـــرة ئامادةيـــة، بؤيـــة داواكارييةكـــةي بـــة مؤَلـــةت   
( لة خـولي  1) هةَلبوةشَينةوة، بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان، داوا دةكةم كة ثوختةي كؤنووسي دانيشتين ذمارة

 كردنةوةي هةَلبذاردني ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان خبوَيننةوة.
 بةِرَيز منى نيب نادر/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
رؤذي ســَي شــةممة رَيكــةوتي   ، ثوختــةي دانيشــتين كردنــةوةي خــولي هةَلبــذاردني ثَينجــةمي ثةرلــةمان      

 ةية:( بةم شَيوةيةي خوارةو6/11/2018)
 كردنةوةي دانيشتين بة ضةند ئايةتَيك لة قوِرئاني ثريؤز.-1
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يةك دةقيقة بـَي دةنـط وةسـتان بـؤ رَيزلَينـان لـة طيـانى شـةهيدانى كوردسـتان و عَيـراق لةطـةَل مارشـى              -2
 نةتةوةيى.

يـةن  سوَيند خواردني بة تةمـةنرتين ئةنـدامي ثـاَلَيوراوي سـةركةوتوو بـؤ بـةِرَيوةبردني دانيشـتنةكة لةال        -3
 بةِرَيزييةوة وةك سةرؤكي يةكةمي دانيشنت.

 بانط كردني ثاَلَيوراواني سةركةوتووي ثةرلةمان بؤ سوَيند خواردني ياسايي. -4
 دةستثَيكردني ثرؤسةي هةَلبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و دةنطدان لةسةري. -5
 ين تايبةت بة دةستةي سةرؤكايةتي.بانط كردني سةرؤك و جَيطرو سكرتَير بؤ دانيشتنيان لة شوَي -6

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ سكرتَيري ثةرلةمان، خاَلي دووةمي بةرنامةي كارمان:
وةرزي طرَيداني يةكةم كة خولي بةهارة نـاو دةبردرَيـت لـة سـاَلى يةكـةم لـة خـولي ثَينجـةمي هةَلبـذاردني          

 راق دةكةينةوة. عَي –ثةرلةماني كوردستان 
 خاَلي سَييةمي بةرنامةي كار:
 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.

بةبؤنــةي دةســت ثَيكردنــي يةكــةمي وةرزي طرَيــداني خــولي هةَلبــذاردني ثَينجــةمي ثةرلــةماني كوردســتان  
ة ثريؤزبايي لة طةلةكةمان و لة ئَيوةي بةِرَيز دةكةين بـةناوي دةسـتةي سـةرؤكايةتي، هـةر بـةو بؤنةيةشـةو      

سةرؤكايةتي ثةرلـةماني كوردسـتان بـة ثَيويسـيت دةزانـي لـة وةرزي طرَيـداني يةكةمـدا لـة رووي ياسـادانان           
ئةولةويةت بداتن بةو ياسا، ياخود بةو ثَيشنيازي ياساو بِريارانةي كة ثةيوسنت بة ذيان و طوزةراني خـةَلك  

ثةيوةست بة سيستةمي حوكمِراني لة و بة ضاكسازي، هةروةها ثةيوةسنت بة كارا كردنةوةي دامةزراوةكاني 
هةرَيمي كوردستاندا، بؤ ئةوةي ثةرلةماني كوردستان بتوانَيت رؤَل و ئةركي خؤي بةثَيي ئةوةي كة لة ياسا 
بنةِرةتيةكاندا هـاتووةو لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتاندا هـاتووة بةشـَيوةيةكي سيسـتةماتيك          

 لة ضاودَيري كردني دةسةاَلتي راثةِراندن.بطرِيَينت كة بريتيية لة تةشريع و 
ــردن بــة       ــت ك ــاني هةس ــةين كــة بــة طي ــتان دةك ــيؤنةكاني ثةرلــةماني كوردس ــةرجةم فراكس ــة س بؤيــة داوا ل
بةرثرسياريةتي نيشتمانيي و نةتةوةيي لة بةجَي طةياندني ئةركةكانيان رَيككـةوتن و سـازان بكـةن لةسـةر     

سـتيان بـة رَيككـةوتين ثـَيش وةختـة هةيـة لـةنَيوان فراكسـيؤنةكاندا،         ئةو ثَيشنيازةي ياساو بِريارانةي ثَيوي
ئَيمةش لة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان هةروةكو لـة دانيشـتين يةكـةم ثَيمـان راطةيانـدن لـة       
ــةرجةم       ــةَل سـ ــةنطي لةطـ ــذكاري و هةماهـ ــياريةتي راوَيـ ــةني بةرثرسـ ــَي اليـ ــةتي بـ ــي سياسـ ــةيِرةو كردنـ ثـ

ــ ــةوةي را     فراكســيؤنةكاني ثةرل ــك بوون ــة يــةك نزي ــةين بــؤ ل ــار دةك ــةردةوام دةبــني و ك ةماني كوردســتان ب
جياوازةكان لةنَيوان فراكسيؤنةكاني ثةرلةماني كوردستان لةسـةر ئـةو ثَيشـنيازة ياسـاييانةي كـة رةهةنـدي       

ني نيشــتمانيي و رةهةنــدي نةتــةوةييان هةيــة، بــة طرنطــي دةزائ بــةِرَيزان ئةنــداماني ثةرلــةمان، كــة ثَيتــا 
رابطةيــةئ خــولي ثَينجــةمي ثةرلــةماني كوردســتان بؤتــة جَيطــاي ئومَيــدَيكي طــةورةي  خــةَلكي كوردســتان، 
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هيوادارم ئةنداماني ثةرلـةماني كوردسـتان لـة ئاسـت ضـاوةِروانيةكاني طـةلي كوردسـتان بـن لـة جـَي بـةجَي            
او بؤضـووني خـةَلكي طـةلي    كردني ئةركةكانيانـدا بـة هـةموو ثَيكهاتـة جياوازةكانيـةوة، تـةعبري بكـةن لـة ر        

كوردستان كة داواي دةكات، ئةويشيان بريتيية لة ئَيستادا لة كارا كردنةوةي سةرجةم ئةو دامةزراوانةي كـة  
ثةيوةسنت بة سيستةمي حوكمِراني لة هةرَيمي كوردستان و كاري ثَيكةوةيي، هـةروةها ضاكسـازي كـردن لـة     

ا لة ثَيشي هةمووشيانةوة ثةرلةماني كوردستان، لَيرةشةوة دامةزراوةو دامودةزطاكاني سيستةمي حوكمِرانيد
ثَيتان رادةطةيةنني ئَيمة لة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان هةنطاوي يةكةممان هاوَيشـتووة بـؤ   
ئةجنامداني ضاكسازي لةناوي ثةرلةماني كوردستاندا، بَيطومان بة هةماهـةنطي و هاوكـاري لةطـةَل سـةرجةم     

ي ثةرلةماني كوردستان، خواي طـةورة ثشـتيواني هـةموو اليـةكمان بَيـت سـةركةوتوو بـني لـة         فراكسيؤنةكان
 ئةدا كردني كارةكامناندا، زؤر سوثاس، بةم شَيوةية هاتينة كؤتايي دانيشتنةكة.

 
 
 
 

 
 

       ال فريد ابراهيمد. ظا                            هَيمن هةورامي                                   مين نيب قهوضي   
 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  

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

 2019\3\12رَيكةوتي سَي شةممة 

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (2ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 12/3/2019 رَيكةوتي شةممةسَي 

عَيراق بة  -ثةرلةماني كوردستان   12/3/2019رَيكةوتي  رؤذي سَي شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري  سةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني

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

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

(ي سـاَلي يةكـةم لـة    2عَيراق، دةستةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بِرياريـدا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة )       
ؤ رؤذي ســَي شــةممة (ي ثــَيش نيــوةِر11خــولي ثَينجــةمي هةَلبــذاردني ثةرلــةماني كوردســتان لــة كاتــذمَير ) 

 ( بةم شَيوةية بَيت:12/2/2019رَيكةوتي )
يةكـةم: زيــاد كردنـي دوو ئةنــدام لةسـةر ليذنــةي ياسـايي و ثَيكهَينــاني ليذنـة هةميشــةييةكاني ثةرلــةماني      

 –( لة ثةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان    29و  28كوردستان و دةنطدان لةسةريان بةثَيي ماددةكاني )
 .عَيراق

 َيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

(ي ئاسـايي خـولي بـةهارة،    2بةناو  طةىل كوردستانةوة دانيشتنةكةمان دةست ثَيدةكةين، دانيشـتين ذمـارة )  
ان دةكـةين  ساَلى يةكةم، خوىل هةَلبذاردن ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان، داوا لة بـةِرَيز سـكرتَيري ثةرلـةم   

 كة بةرنامةي كاري دانيشنت خبوَينَيتةوة.
 قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان: بةِرَيز منى نيب نادر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 :بةرنامة  كار

( و 18( و بِرطــةي ســَييةم لــة مــاددةي ) 16بــةثَيى حــوكمى بِرطــةي )يةكــةم و دووةم و ســَييةم( لــة مــاددةي ) 
ــاني ) ــة54و  48و  47ماددةك ــتان   ( ل ــةمانى كوردس ــاوخؤ  ثةرل ــةيِرةو  ن ــةرؤكايةتي    -ث ــتةي س ــراق، دةس عَي

(ي ئاسـايي خـولي بـةهارةي سـاَلي يةكـةم لـة خـولي        2ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كـاري دانيشـتين ذمـارة )   
( 12/3/2019(  ثَيش نيوةِرؤي رؤذ  سـَي شـةممة رَيكـةوتى )   11ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة كاتذميََر )

 ةم شَيوةية بَيت:ب
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يةكـةم: زيــاد كردنـي دوو ئةنــدام لةسـةر ليذنــةي ياسـايي و ثَيكهَينــاني ليذنـة هةميشــةييةكاني ثةرلــةماني      
 –( لة ثةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان    29و  28كوردستان و دةنطدان لةسةريان بةثَيي ماددةكاني )

 عَيراق.
عَيــراق،  –ة ثــةيِرةوي نــاوخؤي ثةرلــةماني كوردســتان ( لــ48بــةثَيي حــوكمي بِرطــةي )ضــوارةمي( مــاددةي )

لةسةر داواي سةرؤك فراكسيؤني يةكَييت دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بة زياد كردني بِرطةيةك 
 12/3/2019(ي ئاسايي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي 2بة ريزبةندي يةكةم بؤ بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة )

 ةوة:بةم شَيوةيةي خوار
سوَيند خواردني ثاَلَيوراو بةِرَيز )راهي راهبةر ابـراهيم( لـة شـوَيين ئـةو ثـاَلَيوراوةي كـة سـوَيندي ياسـايي         -1

 .2009(ي ساَلي 13نةخواردووة بةثَيي ماددةي )يةكةم( لة ياساي ذمارة )
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 1/3/2019(ي ئاســـايي رؤذي هـــةيين رَيكـــةوتي 1يشـــتين ذمـــارة )بـــةِرَيز ســـكرتَيري ثةرلـــةمان ثوختـــةي دان
 خبوَيننةوة.

 بةِرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةم شَيوةيةي خوارةوةية: 1/3/2019(ي ئاسايي رؤذي هةيين رَيكةوتي 1ثوختةي دانيشتين ذمارة )

 سةرؤكي ثةرلةمان.دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن -1
يةك دةقيقة بـَي دةنـط وةسـتان بـؤ رَيزلَينـان لـة طيـانى شـةهيدانى كوردسـتان و عَيـراق لةطـةَل مارشـى              -2

 نةتةوةيى.
 كردنةوةي خولي بةهارةي ساَلي يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردن لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. -3
وو و ئامـادة نـةبوو، هـةروةها خوَيندنـةوةي ثوختـةي دانيشـتين       خوَيندنةوةي نـاوي ئةنـداماني ئامـادة بـ     -4

 ثَيشوو لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمانةوة.
وتاري بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان بة بؤنةي كردنةوةي خولي بـةهارةي سـاَلي يةكـةم لـة خـولي ثَينجـةمي        -5

 هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان.
 رلةمان:بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثة

سوثاس بؤ سكرتَيري ثةرلةمان، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيستا دةست دةكةين بة جـَي بـةجَي كردنـي    
بِرطةكاني بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤمان بِرطةي يةكةم بريتيية لة سوَيند خواردني ياسـايي ثـاَلَيوراو   

وةي كـة سـوَيندي ياسـايي نـةخواردووة بـةثَيي مـاددةي       بةِرَيز )راهي راهرب ابراهيم( لة شـوَيين ئـةو ثـاَلَيورا   
 ، با بةِرَيزيان بفةرموون.2009(ي ساَلي 13)يةكةم( لة ياساي ذمارة )

 
 بةِرَيز راهي راهرب ابراهيم:
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

ري يـةكَييت طـةل و خـاكي كوردسـتاني     من )راهي راهرب ابراهيم( بةخواي طةورة سوَيند دةخـؤم كـة ثارَيزطـا   
 عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم(.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
خالي دووةمي بةرنامةي كار بريتيية لة زياد كردني دوو ئةندام بؤ سةر ليذنةي ياسايي و ثَيكهَيناني ليذنة 

ــتان و دةنطــ  ــةماني كوردس ــةييةكاني ثةرل ــةثَيي ماددةكــاني ) هةميش ــةريان ب ــةيِرةوي 29و  28دان لةس ــة ث ( ل
ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، داوا لة سكرتَيري ثةرلةمان دةكةين ناوي ئةو دوو ئةندامـة خبوَينَيتـةوة كـة    

 زياد كراوة بؤ ليذنةي ياسايي.
 بةِرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ةندام زياد كراوة لةسةر ليذنةي كاروباري ياسايي.دوو ئ

 روذان حممد كريم لة فراكسيؤني يةكَييت.-1
 عباس فتاح صاح لة فراكسيؤني يةكَييت. -2

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.
( ئةندام لةطةَلدايـة، زؤر سـوثاس، كـَي    65ز بكاتةوة؟ )ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةر

 ( ئةندام لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط ثةسند كرا.4لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )
بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان ناوي ئةنداماني ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري خبوَيننةوة، نوقتةي نيزامـي  

 ئةبو بةكر فةرموو.مامؤستا 
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ــاددةي )  ــة م ــة      111وةك ل ــيؤنة ثةرلةماني ــةو فراكس ــةمان ئ ــيؤني ثةرل ــة ئؤثؤزس ــاتووة ك ــةيِرةوةدا ه ــةم ث ( ئ

دةطرَيتةوة كـة بةشـداري ثَيكهَينـاني كابينـةي حكومـةتيان نـةكردووة، يـان لَيـي دةكشـَينةوةو ئـازادي كـاري            
ثةرلةماني و ئؤثؤزسيؤن بوونيان بؤ دةستةبةر  دةكرَيت، بةو ثَيية ليذنـةكاني ثةرلـةمان جةوهـةري كـاري     
ثةرلةمانني و روحي ثةرلةمانن، بؤيـة لـة زؤر واَلتـي دنيـادا بـة دةسـتوور ثيََطـةي ئؤثؤزسـيؤن تةنانـةت لـة           

دةزانــني بــةثَيي عــورف  دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمانيش دةســتةبةر كــراوة، ئــةو ليذنانــة كــة بؤخؤمــان
واقيعي ثةرلةماني هةندَيك ليذنةي سةرةكي و سيادين، بؤية ئَيمة بينيمان لة دانيشتين ثَيشوو فراكسيؤني 
يةكطرتوو لة ليذنةي ياسايي مةحروم و بَي بةش كرا، ئةمِرؤش هاوِرَييامنان لة فراكسيؤني نةوةي نـوَي كـة   

دَيك لـة ليذنـة سـيادييةكان مافيـان زةوت كـراوة، بؤيـة سـاز        فراكسيؤنَيكي ئؤثؤزسيؤنني بة داخةوة لة هةنـ 
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كردن و زةمينة سازي كاري ثؤثؤزسـيؤن لـة ليذنـة جةوهةرييـةكاني ثةرلـةماني كوردسـتاندا دةبَيـت، بؤيـة         
هيوادارين ئةو مافة بطةِرَيتةوة بؤ خاوةنةكانيان و بةِرَيزيشـتان وةكـو دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان لـة       

ئاماذةتان بةوةدا كة كارةكانتان بةشَيوةيةكي بَي اليةنانةو ثيشـةييانة ئـةجنام دةدةن، بؤيـة     يةكةم وتارتاندا
ئومَيدةوارين كة ئةم مافةي ئؤثؤزسيؤن دةستةبةر بكرَيت، بةثَيي ئةو زؤرينة ثةرلةمانييةي كة هَيزةكـاني  

يـة حـةقي خؤيـةتي ئـةم     دةسةاَلت دةستةبةريان كردووة، بووني ئؤثؤزسيؤن تةنها بـؤ ضـاودَيري كردنـة، بؤ   
مافة بدرَيتةوة بة خاوةنةكانيان و ثَيطةي ئؤثؤزسيؤن لةناو ليذنـةكاني ثةرلـةمان ثَيطةيـةكي بـةهَيز بَيـت،      

 زؤر سوثاس.
 

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

موو ماددةكـاني  بةِرَيز مامؤستا ئةبو بةكر ثَيطةي ئؤثؤزسيؤن لةناو ثةرلـةمان رةضـاو كـراوةو تـةتبيقي هـة     
ثةيِرةوي ناوخؤ بةم شَيوةية دةكرَينت كة هةية، عادةتةن تةفسري بؤ ماددةيةك )معزل عن مواد اخـر ( بـة   
جيـا لـة ماددةكـاني ديكـة نـاكرَينت كـة هـةموو ثـةيِرةو ثَيكـةوة دةخيوَينييـةوة، ئينجـا دةتـواني ماددةيــةكي             

ــةم      ــةرؤكايةتي ب ــتةي س ــةن دةس ــةيت و لةالي ــري بك ــةيِرةو تةفس ــةو      ث ــايف ئ ــة م ــراوةو ن ــري ك ــَيوةية تةفس ش
ــو          ــان وةك ــة خؤي ــةش ك ــايف ئةوان ــة م ــنن و ن ــك دةهَي ــةت ثَي ــة حكوم ــيؤنانةي ك ــةو فراكس ــةمانتار و ئ ثةرل
ئؤثؤزسيؤن ئيعالن كردووة بة هيض شَيوةيةك ثَيشَيلكاري بةرامبةرياندا نةكراوةو ماددة بـة مـاددة، بِرطـةي    

ة، هَيشتا ئَيمة ناوي ئةنداماني ليذنـةكامنان نةخوَيندؤتـةوة، كـة    بة بِرطةي ثةيِرةوي ناوخؤش تةتبيق كراو
ناوي ئةنداماني ليذنةكان خوَيندرايةوة، ئينجا ئةو فراكسيؤنةي قسةي هةية لةسةر ئةو ليذنةية دةتوانَيـت  
بة نوقتةي نيزامي داخيل ببَيت، ئةوةي كـة خوَيندرايـةوةو دةنطـي لةسـةر درا تـةنها ليذنـةي ياسـايي بـوو،         

ة بة ليذنة دةنطـي لةسـةر دةدةيـن لـة هـةر ليذنةيـةك قسـةتان هـةبوو، ئينجـا دةتـوانن دواي ئـةوة كـة             ليذن
 ناوةكان دةخوَيندرَيتةوة بة نوقتةي نيزام دةخيل بنب، فةرموو.

 بةِرَيز دياري محة انور محة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مـة، ئـةم خشـتةي كـة كـؤي طشـيت دابـةش        ئَيوة خشتةيةكتان ناردووة، ئةم خشتةية طةيشتووة بة دةسـت ئيَ 
كردني ذمارةي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستانة بةثَيي فراكسيؤنةكان و ليذنـة هةميشـةييةكان، واتـا ئةمـة     
ــةرؤكايةتي        ــتةي س ــةَل دةس ــيؤنةكان لةط ــةرؤكي فراكس ــرت س ــة ثَيش ــووة ك ــة ب ــةو كؤبوونةوةي ــةجنامي ئ دةرئ

ة بـةم خشـتةي دانـراوة ديـارة ئةنـداماني ليذنـةكان و دواتـر        ثةرلةماني كوردستاندا كردوويانة، بةثَيي ئةمـ 
ناوي ئةنداماني ليذنةكان دةخوَيندرَيتةوة لةسةر ئةمةية، بةثَيي ثةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان    

( بِرطةي )دووةم(، دةمةوَيت ئةوةت ثَي بَلَيم ليذنة هةميشـةييةكان لـة ذمارةيـةك ئةنـدام ثَيـك      28ماددةي )
( ئةنــدام زيــاتر بــن، كــة نوَينةرايــةتي فراكســيؤنةكاني نــاو 11( ئةنــدام كــةمرت و لــة )5ابَيــت لــة )دَيــن، كــة ن

ثةرلةمان دةكةن، بةثَيي رَيذةي نوينةرايةتيان لة ثةرلةماني كوردستان، ئةمة ثةَيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني 
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دةَلَيت بة رووني ئامـاذةي بـؤ    كوردستانة، ئةو ثةيِرةوةية كة ثةرلةمان كاري لةسةر دةكات و لةم ثةيِرةوةدا
كردووةو هيض تةفسريَيك هةَلناطرَيت، دةَلَيت دةبَيت نوَينةرايةتي فراكسيؤنةكاني ناو ثةرلـةماني كوردسـتان   

 بكةن.
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 من دةمةوَيت ئةوةت ثَي بَلَيم بةثَيي ئةم ثةيِرةوة ئَيمة مـافى ئـةوةمان هةيـة لـةو ليذنـة سـةرةكيانة  كـة       
ثةيوةنديان بة قوت و داهاتى ئةم وآلتةوة هةية، ئَيمة وةكو ئؤثؤزسيؤنَيكى جد  و طةورةترين فراكسيؤنى 
ئؤثؤزســيؤن لــة ثةرلــةمانى كوردســتانةدا ئةنــداممان لــةو ليذنانــة هــةبَيت، لةبةرئــةوة  ئــةو ليذنانــة  كــة  

نةوت و سـامانة سروشـتيةكان،    ثةيوةنديان بة دوو بابةتى حةساسةوة هةية، يةكةميان/ دارايى، دووةميان/
ئــةم دووانــة زؤرتــرين ثَيويســتيان بــةوة هةيــة كــة بةدواداضــوونى بــؤ بكرَيــت، لةبةرئــةوة داوا دةكــةين كــة 
ئةنــدامانى فراكســيؤنى نــةوة  نــوَ  وةك فراكســيؤنَيكى ئؤثؤزســيؤن لــةم ليذنانــةدا بوونيــان هــةبَيت، لــة     

َيز ســةرؤكى ثةرلــةمان ئةمــة عورفــة لــة هــةموو دنيــادا، حاَلــةتَيكى ديكــةدا دةمــةوَ  ئــةوةت ثــَى بَلــَيم بــةِر
فراكسيؤنة ئؤثؤزسيؤنةكان لةو ليذنانة  كة طرنطن، لـةو ليذنانـة  كـة بـؤ منوونـة ثةيوةنـديان بـة قـوت و         
ذيان و داهاتى خةَلكةوة هةية، لةو ليذنانةدا بوونيان هةية، ثرسيارةكة ئةوةية ض لؤذيكَيك بؤ ئةمـة هةيـة،   

اوخؤ  ثةرلــةمانى كوردســتانة، ئــةم ياســاكة و عورفةكــةش ضــى رَيطــةدةدات بــةوة  كــة   ئةمــة ثــةيِرةو  نــ
 ئةندامانى فراكسيؤنى نةوة  نوَ  لةو ليذنانةدا بوونيان نةبَيت؟ سوثاس.

 فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاال
ــابوور  خبوَين      ــار  ئ ــى و كاروب ــة  داراي ــاو  ليذن ــةمان ن ــكرتَير  ثةرل ــةِرَيز س ــان   ب ــا ناوةك ــةِرَيز ب ــةوة، ب ن

خبوَيندرَيتةوة دوا  خوَيندنـةوة  ناوةكـان ئينجـا نوقتـة  نيزاميةكـة وةردةطـرين، ئةطـةر لةسـةر دووبـارة          
كردنةوة  هةمان قسةكانى بةِرَيزيانة، ثـَيم طـوتن، طـومت ئةنـدامانى ثةرلـةمان تـا نـاو نةخوَيندرَيتـةوة تـؤ          

بوونى ليذنةيةك دةكة  كة هَيشتا نةخوَيندراوةتةوة ناوةكانى،  ناتوانى بة نوقتة نيزام داخل بى، طلةيى لة
 ناوةكان لَيرة بة شَيوةيةكى ِرةمسى دةخوَيندرَيتةوة، بةِرَيز سكرتَير  ثةرلةمان ناوةكان خبوَينةوة، فةرموو.

 بةِرَيز منى نيب نادر قهوةضى/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 :ايى و كاروبار  ئابوور ئةندامانى ليذنة  دار
/ارشـد حسـني   4شعبان عبـداهلل ديلـو،    جناة/3/هيظيدار امحد سلمان يوسف، 2، ابراهيم مصطفى/بهجت على 1

/ علـى  8/ِرَيواز فايق حسني حممـد،  7/ زياد جبار حممد قادر، 6/ليزا فلك الدين صابر حممود، 5حممد رشيد، 
 / حممد سعدالدين انور شكر. 11، مصطفىكؤ جودت /شَير10/سؤران عمر سعيد امحد، 9، طهمحة صاح 

 
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 فةرموو. كاظمكاك 
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 فاروق نامق: كاظمبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةِرَيزان دةستة  سةرؤكايةتى، ديارة ئَيمة ثَيش هةموو كةس لـةم ثةرلةمانـةدا دةبـَى ِرَيـز  ياسـا بطـرين و       
 نـويَ  ِرَيز  ئةو ثةيِرةوة بطرين كة خؤمان دامانناوة، ئةم ثةيِرةو  ناوخؤية ئَيمة وةكو فراكسـيؤنى نـةوة   

سةربار  ئةوة  دةستمان نيية لة دانانى ئةم ثةيِرةوة، بةآلم لةبةرئةوة  كة ئَيستا ياسـاية وبـةركارة ِرَيـز     
زطرتنــى ياســا و ِرَيزطرتنــى دميوكراســى و دةطــرين، فراكســيؤنى نــةوة  نــوَ  لــة مةبــدةئى دا بريتيــة لــة ِرَي

كاركردن بة بنةماكانى دميوكراسى و ياسا و ئةم ثةيِرةوة  كة خؤتان داتاننـاوة، قسـةكة لةسـةر ئةوةيـة بـة      
ثَيى ياسا  سـانتليطؤ كـة ليذنـةكانى ثـَى دابـةش كـراوة، لـة فراكسـيؤنى ثـارتى ثَيـنج ئةنـدامى ثَيـدراوة لـة              

كَيتى كة دوو ئةندامى بةردةكةوَيت دوو ئةندامى ثَيدراوة، فراكسيؤنى طـؤِران  ليذنة  دارايى، فراكسيؤنى ية
ــوَ  كــة يــةك ئةنــدامى             ــدراوة، فراكســيؤنى نــةوة  ن ــةر دةكــةوَيت، ئةنــدامَيكى ثَي ــة يــةك ئةنــدامى ب ك

 (  ثةيِرةو 28بةردةكةوَيت ئةندامى ثَى نةدراوة، ئةمة بة تةواوةتى ثَيشَيلكردنى بِرطة  دووةمى ماددة  )
نــاوخؤ  ثةرلــةمانى كوردســتانة كــة جــةنابتان ئَيســتا هَيناوتانــة لــةم ثةرلةمانــة دةتانــةوَ  دةنطــى لةســةر   
بـــدرَيت، مـــن ثَيشـــرتيش لةطـــةَل بـــةِرَيزتان دانيشـــتووين بـــةناو  فراكســـيؤنى نـــةوة  نوَيـــوة نَيطـــةرانى   

ة و ثَيشَيلى ثةيِرةو  ناوخؤ فراكسيؤنةكةمان ثَيطةياندوون كة لة دابةشكار  ئةم ليذنانة دا اليةندار  كراو
كراوة و ئةم بَى بةش كردنة طـةورة  طـةورةترين فراكسـيؤنى ئؤثؤزسـيؤنى ثةرلـةمانى لـة ثةرلةمانـدا بـَى         
بةش كردنى لة ليذنة  دارايى بة مةبةستى ديزة بةدةر خؤ نـةكردنى ئـةو طةنـدةَلى و ناشـةفافيية كـة لـة       

ى كوردسـتان و كابينـة  داهـاتوودا ِرةنطـة بكرَيـت و بـؤ       وةزارةتى دارايى دا هةيـة كـة لـة حكومـةتى هـةرَيم     
ئةوةية كة طةورةترين فراكسيؤنى ئؤثؤزسيؤن لة ليذنة  دارايى دا ضاودَير  وةزارةتى دارايى نةكات ئةوة  
كة بةال  منةوة طرنطة ئةوةية وةكو عورفَيكى ثةرلةمانى لة زؤرَيك لة وآلتة ثَيشكةوتووةكان دا نةك تةنها 

نى فراكسيؤنى ئؤثؤزسيؤن لةناو ليذنة  دارايى دا ِرَيكخراوة بة ثَيى ثةيِرةو  نـاوخؤ و بـة ثَيـى    ئةندام بوو
دةستوور سةرؤكايةتى ليذنة  دارايى دةدرَيت بة فراكسيؤنى ئؤثؤزسيؤن لةناو ثةرلةماندا، لةبةرئةوة ئةمة 

ِروات و ئةركى ثيشةيى و ئةركى بة تةواوةتى ثَيضةوانة  ئةو ثةيِرةوةية كة ئةم ثةرلةمانة دةبَى لةسةر  ب
ئةخالقى دةستة  سةرؤكايةتية كة ثارَيزطار  بكةن لةم ثةيِرةو  ناوخؤية و لةم ياسايية كة لـةم ياسـاية    
كة خؤتان بةركارتان كردووة، تكاية و داوا دةكةم بة نـاو  فراكسـيؤنةكةمةوة كـة ثَيداضـوونةوة بكـرَ  لـةم       

 ة، نوقتة  دووةم/ ئةو ليذنانة  كة ..... .دابةشكارية و ثَيشرتيش داوامان كردوو
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

تةواو يةك دةقة ناتوائ ِرَيطات بدةم بة ثَيى ئةم ثةيِرةوة، هةر بة ثَيى ئـةم ثـةيِرةوة، ثةيامةكـةت طةيشـت     
بةجَيى ثـةيِرةومان كـردووة و    بةِرَيز سةرؤكى فراكسيؤنى نةوة  نوَ ، ثةيامةكةتان طةيشت ئَيمة لَيرة جَى

تةتبيقى هةمان ماددةمان كردووة و دةستة  سةرؤكايةتى حةقى هةية بة ثَيى توانـا و بـة ثَيـى خواسـت و     
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بة ثَيى ثَيداويستى ليذنةكان ئةندامان دابةش بكـات بةسـةر ليذنـةكان دا، ثةيامةكـةتان طةيشـت، كـاك مـةم        
 فةرموو.

 بةِرَيز مةم اسكندر مةم:
 ةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز س

ئةركى دةستة  سةرؤكايةتى ثةرلةمانة كة قانون جَى بةجَى بكات، ئةم ثـةيِرةو  ناوخؤيـة  كـة دةركـراوة     
ساَلى ِرابردوو لة خوىل ثَيشووتردا بة زؤرينة تـَى ثـةِرَينراوة ئَيمـة وةكـو فراكسـيؤنةكةمان دةسـتمان       19/7لة 

ثابةنـدين وةكـو سـةرؤكى فراكسـيؤنةكةمان جـةختى ىَل      نةبووة لـة دةركردنـى ئةمـةدا، بـةآلم ئَيمـة ثَيـوة        
كردةوة، بؤية بةرثرسياريةتى قانونى و ثيشةيى جةنابتانة لةسةر ئةوة  كة ئةبَى ئةم ثةيِرةوة وةكو خؤ  

هـةردوو بِرطـة  دووةم و بِرطـة  ضـوارةمى      28جَى بةجَى بكرَ ، ثَيشَيلكاريةكى تةواوةتى هةيـة بؤمـاددة    
يض تةئويلَيكى ديكة و هيض لَيكدانةوةيةكى ديكة هةَلناطرَ ، ئَيمة باس لـةوة دةكـةين و   ئةم ماددةية، بؤية ه

بَلَيني نةخَير ثةيِرةو جَى بةجَى كراوة وةكو خؤ ، نةخَير تةئكيد  ىَل دةكةمـةوة ثةيِرةوةكـة ثَيشَيلكراوةــ    
 ........ . ثَيشَيلكراوة، بؤية داوا دةكةين لةبةِرَيزتان 4و بِرطة   2بِرطة   28ماددة  

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ثةيامةكةت طةيشت، قسةكانى بةِرَيز سةرؤكى فراكسيؤنتانة و دووبارةية، تكاية دووبارةية قسةكان، هةر بة 
ثَيى ئةو ثةيِرةوة ناتوانني لة يةك دةقيقة زياتر ِرَيطـة بـدةين و نـاتوانني قسـة  دووبـارة وةربطـرين، كـاك        

 َيد فةرموو.ئوم
 د عبدالرمحن حسن:ومَيئبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( لة ثةيِرةو باس لةوة دةكـرَ  ليذنـة هةميشـةييةكانى ثةرلـةمان داوا  ِروونكردنـةوة لـة       28بة ثَيى ماددة )

ك جةنابتان دةكةين، ليذنة  سةرةكى و الوةكى هةية لة ناو ثةيِرةو و لـة كـار  ثةرلـةمانى؟ هـيض ليذنةيـة     
 لةسةر هيض ليذنةيةكى ديكة تةفزيل كراوة كة ئةمة ليذنة سةرةكى و كامة الوةكية؟ زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 هةموو ليذنةكان بة ثَيى ثةيِرةو  ناوخؤ ئةهميةتى خؤيان هةية، كاك سؤران فةرموو.
 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 ان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةم
 5( بِرطة  دووةم دةَلَيت ليذنة هةميشةييةكان لة ذمارةيـةك ئةنـدام ثَيـك دَيـت كـة نـابَى لـة        28لة ماددة  )

ئةندام زياتر نةبَى، كـة نوَينةرايـةتى فراكسـيؤنةكانى نـاو ثةرلـةمان دةكـةن بـة         11ئةندام كةمرت نةبَى و لة 
نى داواكة  فراكسيؤنى نـةوة  نـوَ  دةكـةم، مـافى     ثَيى ِرَيذة  نوَينةرايةتيان لة ثةرلةمان، بؤية من ثشتيوا

كورسى كة ئةندامَيكيان ليذنـة سـياديةكان نـةك الوةكـى و ثاشـةكى هـةبَى، ثشـتيوانى         8خؤيانة ِرَيذةيان لة 
داواكةيان دةكةم بة هةند وةربطريدرَيت و موالحـةزاتى فراكسـيؤنةكان لـة كؤبوونـةوة  سـةرؤك فراكسـيؤن       
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تة  سةرؤكايةتى داويانة لةسةر كؤ  ليذنـةكان، ضـونكة ئةطـةر ليذنةيـةك ِرؤيـى و      لةطةَل بةِرَيزتان لة دةس
دوو ِرؤيى ئةوا موالحةزة  ئَيمـة لـة ليذنـة  دةيـةم تـازة وةرنـاطريَ  بـؤ ئـةوة  ليذنـةكان تةكميلةيـة، زؤر           

 سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ةفسـري  نةسـةكانى تـريش خبوَيننـةوة و هـةر بِرطةيـةك دوو بِرطـة        ثَيويستة لةكاتى تةفسري كردنى نةس، ت
دوا  ئةو حةقى داوة بة دةسـتة  سـةرؤكايةتى كـة لـة دابـةش كردنـى ئةنـدامان بةسـةر ليذنـةكان توانـا و           
ــَيوَينى          ــةيِرةو نةش ــى ث ــة ثَي ــةم ب ــات، داوا دةك ــاو خب ــةكان بةرض ــتى ليذن ــةروةها ثَيداويس ــثؤريةتى و ه ثس

 ةرموو.جةلسةكة، كاك على ف
 بةِرَيز على محة صاح:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان:
هةموو فراكسيؤنةكان داواكارين ئيلتزام بكرَ  بة ثةيِرةو  ناوخؤ، من ثَيمواية طرنطرتين شت ئةوةية ثَيش 
ئةوة  موداخةلة بكرَ  ثَيويستة سةرؤكايةتى ثةرلةمان تةوزحيات بدات بؤ هـةموو ئةنـدامانى ثةرلـةمان و    

لةسةر ض ئةساسَيك ئةم ليذنانة تةوزيع كراوة، ثَيوةرةكان ضني؟ لةكوآ ئيلتزام بةوة كراوة؟ لة  ِرا  طشتيش
كوَ  ئيلتزام نةكراوة؟ تـةوزحياتى تـةواو بـدرَيت بـؤ ئـةوة  كؤتـايى بـة موناقةشـة بهَينـرَ ، بؤيـة داواكـارم            

رَيـت ئايـا ئيختساسـة؟ ئايـا     ئَيستا لة ثاش قسةكانى من هةموومان تَى بطةيةنرَيت ئةم قةناعةتة دروست بك
ئايا كورسية؟ ئايا عةدالةتى؟ ئايا ليذنةكان ض ليذنةيةك بةرامبةر ض ليذنةيةيةكة؟ ئةو ثَيوةرانة  ؟ثسثؤرية

ضني كة دابةش كراوة، بؤ ئـةوة  كؤتـايى بـة موناقةشـة بهَينـدرَيت و هـةموو كـةس دَلنيـا بـَى كـة حقـوقى            
 ثارَيزراوة لةم ثةرلةمانة.

 فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاال

بةِرَيزان ئةنـدامانى ثةرلـةمان، ئَيسـتا داوا لـة جَيطـر  سـةرؤكى ثةرلـةمان دةكـةين كـة ِروونكردنةوةيـةكى           
 عيلميانةمان بداتَى لةسةر ضؤنيةتى دابةش كردنى ئةندامان بةسةر ليذنةكان دا بكات، كاك هَيمن فةرموو.

 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز هيمن امحد محةصاح/ جَيطري
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةناو  خوا  طةورة و ميهرةبان، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، بةِرَيزان ئةنـدامانى ثةرلـةمانى كوردسـتان، دوا    
  ثةرلــةمانى كوردســتان كــة تَييــدا ليذنــة    26/2/2019(  ِرؤذ  1بــةدوا  كؤبوونــةوة  نــا ئاســايي ذمــارة ) 

وا لــة نوَينــةر  ســةرجةم فراكســيؤنةكان كــرا كــة لــة كؤبوونةوةيــةك لةطــةَل دةســتة   ياســايى ثَيكهَينــرا، دا
ئةجنام  140كؤبوونةوة  سةرجةم فراكسيؤنةكان لة هؤَلى ماددة   27/2سةرؤكايةتى ئامادة بن و بؤية ِرؤذ  

دابـةش  درا و بةسةرثةرشتى جَيطر  سةرؤكى ثةرلةمان و ئامادةبوونى سكرتَير  ثةرلةمان بـؤ ئامادةكـار    
ــى            ــؤ  دةنط ــة ك ــة ب ــةو كؤبوونةوةي ــةوة، ل ــة ماونةت ــة  ك ــواردة ليذنةي ــةو ض ــةر ئ ــدامان بةس ــى ئةن كردن

يـةك ثؤينـت ضـوار(، كرايـة بنـةما بـؤ بةركةوتـة  هةَلبـذاردن و          1,4فراكسيؤنةكان ثَيـوةر  سـانت ليطـؤ  )   
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ئـةوة  ثةرلــةمانتارة  ِرَيـذة  ئةنـدامانى هــةر فراكسـيؤنَيك لــة هـةر ثــانزة ليذنةكـة  ثةرلــةمانى، هـةم بــؤ       
( دابةش بكرَيت، ئةطةر بـة ثَيـى   1,7بةِرَيزةكان و ِرا  طشتيش بزانني، ِرايةك هةبوو كة بة ثَيى سانت ليطؤ )

( دابةش بكراية، تةنها فراكسيؤني يةكَييت و ثارتي و طؤِران ئةنداميان لـة ليذنـةي ياسـايي    1,7سانت ليطؤ  )
( دابةش بكرَيت، ئةطـةر بـةوةش   1,6تر، ِرايةكي تر هةبوو كة بة ) بةردةكةوت لةطةَل هةندَيك لة ليذنةكاني

ــةت،         ــةكان بةردةك ــة ليذن ــداميان ل ــوَي ئةن ــةوةي ن ــؤِران، ن ــةكَييت، ط ــارتي، ي ــيؤني ث ــةنها فراكس ــة ت ــة ب بواي
فراكســيؤنةكاني تــر بــَي بــةش دةكــران، ِراي دةســتةي ســةرؤكايةتي ئــةوةبوو كــة ئَيمــة ِرامــان وايــة هــةموو   

( ليذنةكةي 15َيزةكان لة ناو ثةرلةماني كوردستان بةثَيي ِرَيذةي بةركةوتةي خؤيان لة هةر )فراكسيؤنة بةِر
ثةرلةمان دا نوَينةريان هةبَي، بؤية ئَيمة تةشجيعي ئةوةمان كرد، سوثاس بؤ فراكسيؤنة بةِرَيزةكان بـةكؤي  

نـةكان دا، ئَيمـة لـة هـةمان ِرؤذ     ( كراية بنةما بؤ دابةشكاري ئةندامان بؤ سةر ليذ1,4دةنط بةبَي ئيستيسنا )
( فـؤرمي ئةنـدامَييت ليذنـةكان    3/3/2019( داوامان لةهةموو فراكسيؤنةكان كرد كة تـا ِرؤذي ) 27/2لة ِرؤذي )

ــةممة )    ــرَي، ِرؤذي يةكش ــةرؤكايةتي بك ــتةي س ــتةي دةس ــيؤنةكانةوة ئاراس ــةوةي 3/3لةاليــةن فراكس ( كؤبوون
ي سـةرؤكايةتي بةسةرثةرشـيت بـةِرَيز سـكرتَيري ثةرلـةمان و      سةرجةم فراكسيؤنةكان كراوة لةطـةَل دةسـتة  

( 4، 2، 1( و بِرطـةكاني ) 28فؤرمةكان وةرطرياون، دواتر دةستةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بـةحوكمي مـاددةي )    
كة بةركةوتةي هةَلبذاردن توانـا و خواسـت و ثَيويسـيت ليذنـةكان لةبةرضـاو طـرياوة كراوةتـة بنـةما، لةبـةر          

( ئةنــداميان هــةبَي، ئَيمـة ئــةو ِرايــةمان  11( تـا ) 5( ليذنــةمان هةيـة و ليذنــةكانيش دةبــَي ) 15ئـةوةي ئَيمــة ) 
( ئةنـداميان هـةبَي بـؤ ئـةوةي تـةواوي فراكسـيؤنةكان تـةواجوديان لـة         11ثةسند كرد كة هةموو ليذنـةكان ) 

( 165ين دةكاتــة )( ئةنــدامي بكــة11( ليذنــة ئةطــةر زةربــي )15تــةواوي ليذنــةكاني نــاو ثةرلــةمان دا هــةبَي، ) 
( 165( ئةندامةكـةي ثةرلـةمان دةركـراون بؤيـة ئـةو )     111ئةندام، ئَيمة ئةنداماني دةسـتةي سـةرؤكايةتي لـة )   

( ثةرلـةمانتار كـراوة، بؤيـة ِرَيـذةي بـةهاي ئةنـدامَييت لـة هـةر         108بةركةوتةي ناو ليذنةكان دابةشي سـةر ) 
( كورسـي يـة   45مةش فراكسيؤني ثارتي كـة خـاوةني )  ( بة1,52ليذنةيةك بؤ هةر ثةرلةمانتارَيك كردبووية )

( بةركةوتةيان هةية، فراكسيؤني طـؤِران  30( بةركةوتةيان هةية، فراكسيؤني يةكَييت )69لةطةَل سؤشيالست )
(، 5(، فراكسيؤني يةكطرتووي ئيسالمي )11(، فراكسيؤني كؤمةَل )12( بةركةوتة، فراكسيؤني نةوةي نوَي )18)

(، ئَيمة بـةثَيي ثسـثؤِري،   2(، ئازادي )15و كلدان و سريان و ئاشوور و ئةرمةن بةيةكةوة ) ثَيكهاتةي توركمان
ــةم        ــةَل ئ ــا و لةط ــةي هَين ــةو فؤرمان ــةواوي ئ ــةرؤكايةتي ت ــتةي س ــة دةس ــةثَيي بةركةوت ــةزموون، ب ــةثَيي ئ ب

بـةئامادةبووني  ( 10/3/2019بةركةوتة عيلمييةي كة باس كراوة دابةشكاريةكان كران، لة كؤبوونةوةي ِرؤذي )
سةرجةم فراكسيؤنةكان كؤبوونةوةيةك لةطـةَل دةسـتةي سـةرؤكايةتي بـة ئامـادةبووني سـةرؤك و جَيطـر و        
ســكرتَيري ثةرلــةمان ئــةجنام درا، لــةو كؤبوونةوةيــة ِراي دةســتةي ســةرؤكايةتي دووبــارة ِروونكرايــةوة كــة   

ــةم    ــتةي ســةرؤكايةتي بَياليةنانــة لةســةر بن ــة و  بــةثَيي ثــةيِرةو وةكــو دةس اي زانســيت و توانــاو و بةركةوت
ثَيويســيت ليذنــةكان ئةنــدامان دابــةش كــران، دواتــر وةكــو دةســتةي ســةرؤكايةتي ئــةو ثَيشــنيارةمان خســتة  
بــةردةم ســةرجةم فراكســيؤنة بــةِرَيزةكان، كــة ئَيمــة بــةثَيي ئــةم بةركةوتــة عيلميــة كــة خؤتــان ثةســندتان 
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ةي كـة هـةموو فراكسـيؤنةكان وتيـان بةركةوتةيـةكي زانسـيت       ( بَي، بةثَيي ئةو بةركةوتة عيلمي1,4كردووة )
عاديالنةي تةواوة خرايةِروو و لةو كؤبوونةوةدا باس لةوةش كرا ئَيمة ومتان فراكسيؤنة بـةِرَيزةكان ئـةمِرؤ   

ــاَلوطؤِري      10/3) ــةن، ئ ــت دةك ــةوتن دروس ــةن، ِرَيكك ــان دا هاوثــةمياني دروســت دةك ــاو خؤت ــة ن ــوانن ل (يــة دةت
ن ئـــةوة بـــؤ فراكســـيؤنةكان بـــةجَي دةهـــَيَلني، وابـــوو فراكســـيؤني يـــةكَييت و يـــةكطرتوو  ئةنـــدامان دةكـــة

ِرَيككةوتنيان كرد ئاَلوطؤِريان بة هةندَيك لة ئةندامةكانيان كرد، فراكسيؤني ثَيكهاتةكان لةطةَل فراكسـيؤني  
ــةوَيش بــ      ــرد و ل ــةكانيان ك ــة ئةندام ــان ب ــدَيك ئاَلوطؤِري ــرد، هةن ــةوتنيان ك ــؤِران ِرَيكك ــؤَلي  ط ــي ثرؤتؤك ة ثَي

دانيشتنةكة جَيطري سةرؤكي فراكسيؤني نةوةي نوَي نامةيةكي ئاراستةي دةستةي سةرؤكايةتي كرد، داواي 
كرد كـة لـة ليذنـةي دارايـي و سـامانة سروشـتييةكان و ثَيشـمةرطة نوَينـةريان هـةبَي، ئَيمـة وةكـو دةسـتةي             

، وةكـو دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثشـتيواني ئـةوة      سةرؤكايةتي لةسةر ثَيشنيارةكةيان بة نووسـني نووسـيومانة  
ــيؤنة        ــةَل فراكس ــِرؤن لةط ــةآلم ب ــةبَيت ب ــةريان ه ــةكان نوَين ــةموو ليذن ــة ه ــيؤنَيك ل ــةموو فراكس ــةين ه دةك
بــةِرَيزةكاني تــر بؤخؤتــان هاوثــةمياني بكــةن، ئَيمــة وةكــو دةســتةي ســةرؤكايةتي الرميــان نيــة و ثشــتيواني 

ت لـة هــةر ليذنةيـةك بَيـت، بـةآلم بــة ثَيـي بةركةوتـة و بــةثَيي       ئـةوةش دةكـةين هـةر فراكســيؤنَيك بيـةويَ    
ــتةي       ــة دةس ــةِرَيزان تةئكيــد دةكةينــةوة ل ــي دةكــرَي، بؤيــة ب ــة ثَي ــثؤِرَييت ئــةوةي ك ــةثَيي ثس ثَيويســيت و ب
ــؤ         ــردووة، ب ــةَل ك ــةمان لةط ــة مامةَل ــَي اليةنان ــة ب ــراوة ئَيم ــة ك ــكارييةي ك ــَيوازة دابةش ــةم ش ــةرؤكايةتي ئ س

(ش كة دانـراوة لةسـةر بِريـار و داواكـاري سـةرجةم      1,4خؤيامنان جَيهَيشتووة، ئةو بةركةوتة )فراكسيؤنةكان 
فراكسيؤنةكان بـوو، بؤيـة هـيض خاَلَيـك نـة ثَيشـَيلكاري ثـةيِرةوي هةيـة و دةرفـةتي يةكسـانيش بـؤ هـةموو             

ة ناو ئةو ليذنانة ( ليذنةكةش ليذنةي ثةرلةمانني هيض جياوازييةك ل15فراكسيؤنةكان ِرةخسَيندراوة، هةر )
 ة، ثةرلةمانتار ئازادة لة كاري ثةرلةماني و لة هةر ليذنةيةك ئيش بكات، زؤر سوثاس.يني

 بةِرَيز د.ظاال فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بـةِرَيزان ئةنــداماني ثةرلـةمان دواي ثَيــداني ِروونكردنــةوة داوا لـة فراكســيؤني نــةوةي نـوَي دةكــةم بــةثَيي     

(ي هـةمان مـاددة ئاطادارتـان دةكةينـةوة     2َيك و ثَيكي دانيشتنةكة بثـارَيزن، بـةثَيي بِرطـةي )   ( ِر57ماددةي )
( داوا لـة فراكسـيؤني نـةوةي نـوَي دةكـةم      57(ي مـاددةي ) 4ِرَيك و ثَيكي جةلسةكة بثارَيزن، بةثَيي بِرطةي )

ةِرَيز سـةرؤكي فراكسـيؤني نـةوةي    جةلسةكة جَي بهَيَلَي، دانيشتنةكة بةجَي بهَيَلن، دانيشتنةكة جَيبهَيَلن، بـ 
( ئاطـادارم كردنـةوة كـة جةلسـةكة نةشـَيوَينن، بـةثَيي       57نوَي تكا دةكةم ئةنـداماني خـؤت بـةثَيي مـاددةي )    

( لة هةمان ماددة ثَيتان ِرادةطةيةئ كة جةلسةكة جـَي بـَيَلن و بـؤ ئـةوةي بةشـَيوةيةكي هَيمنانـة       4بِرطةي )
رايي دةدةينة دةنطدان، تكاية يان هَيمين بثارَيزن يان بضنة دةرَي، بةثَيي جةلسةكة بةِرَيوةببةين، ليذنةي دا

( دةبَي هؤَلةكة جَيبهَيَلن، قسةي خؤتان كردووة، تكايـة هـيض ئةنـدامَيك لـةجَيي خـؤي      4( بِرطة )57ماددةي )
راكسـيؤن و  قسة نةكات بةبَي ئيزن خاَلي يةكةم، خاَلي دووةم/ فراكسيؤني نةوةي نوَي لة ِرَيطـاي سـةرؤكي ف  

لة ِرَيطاي دوو ئةنـدامي ديكـة ثـةيامي خـؤي طةيانـدووة، ثةيامةكـةتان طةيشـتووة و قسـةي خؤتـان كـردووة           
( هةر ثَيشيلكارييةكي 57لةسةر بابةتةكة و جوابي خؤشتان وةرطرتووة، هةر بةثَيي ثةيِرةو بةثَيي ماددةي )
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ر جةلسـةكة جَيبهـَيَلن، ئاطـاداري خؤتـان بـن،      تر، هةر كارَيكي تر بؤ شَيواندني جةلسةكة بكرَيت دةبَي بةزؤ
ليذنةي دارايي دةدةينة دةنطدان، ضةند كةس لةطةَليـةتي؟ دةنطدانـة تكايـة طفتوطـؤ تـةواو، ليذنـةي دارايـي        
درايــة دةنطــدان، ضــةند كــةس لةطةَليــةتي دةســت بــةرز بكاتــةوة؟ بــةثَيي ثــةيِرةو لــة كــاتي دةنطــدان هــيض    

( لةطةَليـةتي، ضـةند كـةس    65دراية دةنطدان، ضةند كـةس لةطةَليـةتي؟ )   طفتوطؤيةك ناكرَي، ليذنةي دارايي
( كةس لةطةَلي نية، كةوابَي بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، سـكرتَيري ثةرلـةمان، ئةنـداماني    9لةطةَلي نية؟ )

 ليذنةي ثَيشمةرطة و ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَيييةكان خبوَيننةوة.
 ي/ سكرتَيري ثةرلةمان:بةِرَيز منى نيب نادر قهوةض

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةنداماني ليذنةي ثَيشمةرطة و ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَيييةكان:

 ِرَيظنط حممد حممد علي حممد. -1
 حكمت حممد عةبو زيد عيسى.-2
 ِرزطار عيسي سوار عيسي.  -3
 سروان حممد علي حاجي.-4
 .مصطفى خضرمجال حويز -5
 ريم سوارة محد.ك عثمان-6
 باآلنبو حممد علي أمحد.-7
 مصطفى مريانشاخةوان رةئوف   -8
 سعيد عبداللةابوبكر عمر  -9
 رؤميؤحوزةيران نيسان هةكار  -10
 عبداللة حممود حممد -11

 بةرَيز ظاال فةريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
ــمةرطة     ــدامانى ليذنــة  ثَيش ــاو  ئةن ــت بــوون ن و نــاوخؤ ئاســايش و ئةجنومةنــة  ئــةو ناوانــة  كــة طوَيبيس

 خؤجَيييةكانة، دةخيةينةن دةنطدان ضةند كةس لة طةَليةتى؟ بةِرَيز كاك )ئومَيد(، فةرموو.
 بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
وتر لـة  ( خـاَلى ثـةيرةو  ديـاريكراوة داوا  روونكردنـةوة لـة ليذنـة  ثَيشـ       3،2،1( بِرطة  )56بة ثَيآ ماددة )

جَيطر  سةرؤكى ثةرلةمان كرا روونكردنةوة درا ، ئةو قسانة  ئَيستا لَيرة بة ناو  خاَلى ثةيِرةو  دةكرَين 
هيض خاَلى ثةيرةو  نني لة كؤبوونةوة  فراكسيؤنةكان ئـةو طفتوطؤيـة كـرا، تكايـة ليذنـة بـة ليذنـة بيخـة         

ان طؤرانكاريـةكمان هةيـة لـة جَيـى بـةِرَيز      دةنطدان تةنها  ئَيمة لـة ليذنـة  ثَيشـمةرطة لـة بةركـةوتى خؤمـ      
 )رزطار عيسى سوار(، بةرَيز )نزار مةال غفار( ئيزافة دةكةين، زؤر سوثاس.
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 بةرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 هيض خاَلى نيزامى وةرناطريَيت ضونكة خراوةتة دةنطدان، فةرموو.

 :انقهوضى /سكرتَير  ثةرلةم بةرَيز منى نبى نادر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 )نزار مةال غفار( ليذنة  ثَيشمةرطة و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَيييةكان.
 بةرَيزد.ظاالفريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

( 66( كـةس لةطةَلدايـة، كـَى لةطةَلـدا نييـة؟ كـةس نييـة،  بـة )        66خراية دةنطدان ضةند كةس لةطةَليـةتى؟ ) 
 ا. ليذنة  كشتوكاَل و ئاودَير .دةنط ليذنةكة ثةسةند كر

 :ى نادر قهوضى /سكرتَير  ثةرلةمانبةرَيز منى نب
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةندامانى ليذنة  كشتوكاَل و ئاودَير ، )سفني اغا عمر اغا قادر، شـوان كـريم حممـد صـادق،رؤذان ابـراهيم      
 خض ر ط ه  سـوارة محـد، ياسـني     كـريم  عثم ان هَيـرش حسـن محـد فقـى،     طه، زيدان رش يد خ ان او، ،   على 

، حميـدين حسـن قـادر(، بـةِرَيز     طهعلى مسايل محدامني، امساعيل على  عثمانسليم حسني،  سلطانسلَيمان، 
 سةرؤكى ثةرلةمان فراكسؤنى ثارتى لة ليذنة  كشتوكاَل الدانى) رؤذان(،دانانى )د. صباح حممود حممد(.

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
( 69ئةو ناوانة  كة طوَيبيست بوون ئةندامانى ليذنة  كشتوكاَل و ئاودَير  بوو، ضـةند كـةس لةطةَلدايـة؟ )   

 ئةندام لةطةَلداية، كَى لةطةَلدا نيية؟ بةِرَيز كاك )سؤران( فةرموو.
 بةرَيز سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
م وةاَلمـى ئةنـدامى تـر بداتـةوة و تـواجنى لَيبـدا و ئاخـاوتنى        ( بِرطة  دووةم نابَى ئةندا54بة ثَيى ماددة  )

بؤية هيـوادارم جـةنابتان ثـةيرةو     ،خؤي يان هى ئةندامى تر دووبارة بكاتةوة تةنيا دةتوانَى ثشتطري  بكات
وةكو ئةوة جَيبةجَى بكةن بةسةر هةموانا، ئةندام مافى نيية بةرامبةر ئةندامى تر تةداخول بكات تـواجنى  

 ، زؤر سوثاس.لَيبدات
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

نـة تـواجنيش لـة ئاخـاوتن كـةس بـدات،        ،نـة وةاَلم بداتـةوة   ،بةَلَى زؤر راستة ئَيمةش رَيطة  كةمسان نةداوة
ــؤل رةش         ــة ثرؤتؤك ــةكانى ل ــردووة ئاخاوتن ــة  ك ــةمان قس ــةرؤكى ثةرل ــى س ــَى ئيزن ــة ب ــَيكيش ب ــةر كةس ه

ج شـــَيوةيةك تةســـجيل ناكرَيـــت، ئةنـــدامانى ليذنـــة  ثـــةروةردة و خوَينـــدنى بـــااَل دةكرَيتـــةوة و بـــة هـــي
 توَيذينةوة  زانستى تكاية سكرتَير  ثةرلةمان بياخنوَينَيتةوة، فةرموو.

 :ى نادر قهوضى /سكرتَير  ثةرلةمانبةرَيز منى نب
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.



 47 

سـتان بـاقى   ولذينةوة  زانستى )حسـيبة سـعيد ابـراهيم، ط   ئةندامانى ليذنة  ثةروةردة و خوَيندنى بااَل توَي
، سالم عبداللـة حسـن، زَيـدان رشـيد خـانؤ، شـةمؤل اشـني صـابر، راهـى راهـرب           عثمانسلَيمان ، طالويذ عبيد 

 ابراهيم، ئاشنا عبداللة قادر، شاد  نوزاد وهاب، هلز امحد حممد، فريد يعقوب ايليا(.
 ثةرلةمان: بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى

ئــةو ناوانــة  كــة طوَيبيســت بــوون دةخيةينــة دةنطــدان ضــةند كــةس لةطةَلدايــة؟ نوقتــة  نيزامــى بــةرَيز     
 )عبدالسالم (، فةرموو.

 بةرَيز عبدالسالمعبداللة حسن امحد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ناو  تةواوم )عبدالسالم عبداللة حسن امحد(.
 ثةرلةمان: بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى

ــدا نييــة، بــة  7( كــةس لةطةَلدايــة، كــَى لةطةَلدايــة؟ ) 65ئــةو ضــاكراوة، دةخيةينــة دةنطــدان؟ )  ( كــةس لةطةَل
زؤرينة  دةنط ثةسةند كرا. ليذنة  كاروبار  تةندروستى و ذينطةو مافى بةكار بةر، سكرتَير  ثةرلـةمان  

 فةرموو.
 :ى نادر قهوضى /سكرتَير  ثةرلةمانبةرَيز منى نب

 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر
، مص طفى ليذنة  كاروبار  تةندروستى و ذينطة و مافى بةكاربةر )صباح حممود حممد، زانـا خاليـد مسايـل    

، بةختيار شوكر  سلَيمان عبداللة، لقمان محد حـاجى، شـنؤ اشـقى    عثمانرؤذان ابراهيم على، طالوَيذ عبيد 
 فاروق نامق، مسلم عبداللة رسول(.كاظم  عبداللة، شايان كاكة صاح، جةالل حممد امني امحد،

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
( كـةس لةطةَلدايـة، كـَى    65ئةو ناوانـة  كـة طوَيبيسـت بـوون دةخيةينـة دةنطـدان ضـةند كـةس لةطةَلدايـة؟ )         

ن و جينـؤ سـايد و   ( لةطةَلى نيية، كةواتة بة زؤرينة  دةنط ثةسةند كرا. ليذنة  شةهيدا3لةطةَلدا نيية؟ )
 زيندانيانى سياسى، فةرموو.

 
 
 
 

 :بى نادر قهوضى/سكرتَير  ثةرلةمانبةرَيز منى ن
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
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امحـد، سوسـن حممـد    ط اهر ليذنة  شةهيدان و جينؤ سايد و زيندانيانى سياسـى)بهمن كـاك عبداللـة، ذيـان     
اصـر امحـد علـى، هـةذان امحـد حسـن، رزطـار        مريخان، ادريس امساعيل عبؤش، سةروان حممـد علـى، عبدالن  

 حممد حممود، ديار  انور محة رحيم، هةورامان محة شريف، فاهيك كمال صوغومون(.
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

( كـةس لةطةَلدايـة، كـَى    67ئةو ناوانـة  كـة طوَيبيسـت بـوون دةخيةينـة دةنطـدان ضـةند كـةس لةطةَلدايـة؟ )         
( لةطةَلى نيية، بة زؤرينـة  دةنـط ثةسـةند كـرا. بـةرَيز سـكرتَير  ثةرلـةمان ئةنـدامانى         3يية؟ )لةطةَلدا ن

 ليذنة  ثةيوةنديةكان و رةوةند  كوردستانى، فةرموو.
 :سكرتَير  ثةرلةمان بى نادر قهوضى/بةرَيز منى ن

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
)ادريــس امساعيــل عبــوش، ضــيا محيــد شــريف، ئةنــدامانى ليذنــة  ثةيوةنديــةكان و رةوةنــد  كوردســتانى 

امحــد، كــاروان عبــدالرمحن عبداللــة، ســلمة فتــاح توفيــق، بــةلَين  ط  اهررَيبــوار عبــدالرحيم عبداللــة، ذيــان 
 امساعيل ابراهيم، ئاشنا عبداللة قادر، سريوان فرج حممد، عبدالستار جميد، حممد سعيد انور شوكر(.

 ثةرلةمان:بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى 
( كةس لةطةَليةتي، ضةند كةس 70)ئةو ناوانة  كة خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان ضةند كةس لةطةَلداية؟ 

( كــةس، بــة زؤرينــةي دةنــط ثةســند كــرا، ئةنــداماني ليذنــةي ناوضــة كوردســتانيةكاني  3تةئيــدي ناكــات؟ )
 دةرةوةي هةرَيم.

 بةرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةنداماني ليذنةي ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي هةرَيم.
 ليزة فةلةكةدين صابر 1
 جوان يونس حممد سلبيم -2
 هدية مردا حيدر علو -3
 م اسكندرمةم اسكندر مة -4
 سفني اغا عمر قادر -5
 عبدالناصر علي كاكة لؤ -6
 مجال حوَيز مستفى خدر -7
 يز خورشيدشريين علي عز -8
 طؤران عمر علي غريب -9

 سريوان فرج حممد 10
 حميدالدين حسن يوسف قادر -11
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 بةِرَيز ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
( كـةس،  3( كةس لةطةَلـة، كـَي دذة؟ )  65ئةو ناوانةي خوَيندرايةوة ئةخةينة دةنطدان، ضةند كةس لةطةَلة؟ )

 ليذنةي وزة و سامانة سروشتيةكان و ثيشةسازي و بازرطاني.بة زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، ئةنداماني 
 بةرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةنداماني ليذنةي وزة و سامانة سروشتيةكان و ثيشةسازي و بازرطاني:

 بةختيار شكري سلَيمان عبداهلل 1
 رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل عمر -20

 جيهاد حسن ابراهيم عمر -3
 ثَيشوا تاهر مستفى حسن -4
 طوليزار رشيد حاجي بدري -5
 سركؤ ئازاد حسني حممد -6
 كاروان عبدالرمحن عبداهلل قادر -7
 بةَلَين امساعيل حاجي ابراهيم -8
 سؤران عمر سعيد امحد -9

 شَيركؤ جودت مستفى 10
 جينان جبار بؤية شابؤ -11

 م/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز ظاال فريد ابراهي

( كةس، بة زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، ئةنداماني ليذنةي 3( كةس لةطةَلداية، كَي دذة؟ )60كَي لةطةَل داية )
 شارةواني و طواستنةوة و طةشت و طؤزار و ئاوةدان كردنةوة و وبةرهَينان.

 بةرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ئةنداماني ليذنةي شارةواني و طواستنةوة و طةشت و طؤزار و ئاوةدان كردنةوة و وبةرهَينان:

 رزطار عيسى سوار عيسى 1
 نةزار مال عبدالغفار عزيز -2
 شوان كريم حممد صادق -3
 بهجت علي ابراهيم مستفى -4
 زاهري حممد علي حسن حممد -5
 هاورَي حممد صاح فتاح -6
 عيل عمرزكري امحد امسا -7
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 رزطار حممد حممود -8
 سيثان سليم حسن حممد سعيد -9

 سةرضنار امحد حممود حسن -10
 كالرة شوي يعقوب طورطس -11

 بةِرَيز ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كــةس، بــة زؤرينــةي دةنــط ثةســند كــرا، ئةنــداماني ليذنــةي   3( كــةس، كــَي دذة؟ )65كــَي لةطــةَل دايــة؟ ) 
 ةَلطةي مةدةني و وةرزش و الوان.رؤشنبريي و كؤم

 بةرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةنداماني ليذنةي رؤشنبريي و كؤمةَلطةي مةدةني و وةرزش و الوان.

 حسن مصطفىثَيشةوا تاهر  1
 جالل حممد عبداهلل محدامني -2
 تتةرخان رشيد مصطفىسعيد  -3
 موسا مصطفىني حمسني حس -4
 لقمان محد حاجي مستفى -5
 فيصل عباس عوال عومسان -6
 طؤران عمر علي غريب -7
 مةم بورهان حممد قانع -8
 روثاك امحد رمحن رسول -9

 مسليم عبداهلل رسول امحد -10
 ئازاد اكرم بهرام حممد -11

 بةِرَيز ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةنطدان. فةرموو نوقتةي نيزامي ثَيش
 
 
 
 

 بةرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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ئةم ليذنةية خواسيت ئَيمةي لةسةر نةبوو، واتـة لـة فؤرمةكـة نـاوي ئةنـدامي ئَيمـة بـؤ ئـةو ليذنةيـة نيـة،           
بةاَلم كة نية دوو ئةنـداممان دانـراوةن ئـةو تَيبينيـةمان لـة كؤبوونـةوةي فراسـكيؤنةكان لةطـةَل بـةرَيزاني          

 ةي سةرؤكايةتي ثَيشكةش كرد.دةست
 بةِرَيز ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( دةســتةي  28ســوثاس، جــوابي ئــةو ثرســيارانةمان داوةتــةوة طــة بــةثَيي برطــةي ضــوارةم لــة مــاددةي )          
ســةرؤكايةتي ثةرلــةماني كوردســتان بــؤي هةيــة بــةثَيي توانــاو ثَيداويســيت ليذنــة و خواســت و ئيختيســاس  

ةش بكات بةسةر ليذنةكان، بؤيـة ئـةوة بـةثَيي ثـةيرةو ئةندامـةكان لـةوَي دانـراون، ئةخةينـة         ئةندامان داب
( كةس لةطةَل نيـةن بـة زؤرينـةي دةنـط ثةسـند كـرا،       4( كةس لةطةَلة، كَي دذة؟ )63دةنطدان، كَي لةطةَلة؟ )

 ئةنداماني ليذنةي دةستثاكي و كاروباري ثةرلةمان و سكااَل.
 وةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:بةرَيز منى نيب نادر قه

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةنداماني ليذنةي دةستثاكي و كاروباري ثةرلةمان و سكااَل:

 ئومَيد عبدالرمحن حسن 1
 ويسي سعيد ويسي عبداهلل -2
 ليال عبداجلبار حدؤ عبداهلل -3
 تتةر خان مصطفىسعيد  -4
 شنؤ اشقي عبدهلل حممد -5
 د حسني عبداهللدابان حمم -6
 شريين امني عبدالعزيز خورشيد -7
 مذدة حممود حممد عبداهلل -8
 سةرضنار امحد حممود حسن -9

 رؤبينة اوملك عزيز مملوك 10
 ئايدن معروف سليم امحد -11

 بةِرَيز ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــة، كــَي لةطــةَل ني 66كــَي لةطــةَل دايــة؟ )  ي دةنــط ثةســند كــرا،  ( كــةس دذة، بةزؤرينــة3ة؟ )يــ( كــةس لةطةَل
 ئةنداماني ليذنةي ئةوقاف و كاروباري ئايين.

 
 

 بةرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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 ئةنداماني ليذنةي ئةوقاف و كاروباري ئايين:
 حسان حممد شريفا 1
 جيهاد حسن ابراهيم عمر -2
 هدية مراد حيدر علؤ -3
 ي عبداهللموسي سعيد ويس -4
 زاهري حممد علي حسن حممد -5
 فيصل عباس عوال عومسان -6
 هَيرش حسن محد فقَي عبداهلل -7
 كاوة عبدالقادر حسن علي -8
 ورامان محة شريف محة رشيدةه -9

 هاةامساعيل علي ت -10
 كالرا اويدشؤ يعقوب طورطيس -11

 بةِرَيز ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس، بة زؤرينةي دةنط ثةسند كـرا، ئةنـداماني ليذنـةي    4( كةس لةطةَلة، كَي دذة؟ )65ية؟ )كَي لةطةَل دا
 كاروباري كؤمةَلايةتي و داكؤكي كردن لة مايف ئافرةت و مايف مرؤظ.

 بةرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 و داكؤكي كردن لة مايف ئافرةت و مايف مرؤظ.ئةنداماني ليذنةي كاروباري كؤمةَلايةتي 

 مةم اسكندر مةم اسكندر 1
 جوان يونس حممد سليم -2
  مصطفىزانا خاليد مسايل  -3
 احسان حممد سليم شريف -4
 بَيطةرد دَلشاد شكراهلل -5
 فتاح توفيق حممدسلمي  -6
 طوليزار سعيد حممد سعيد -7
 شادي نوزاد وهاب حممد امني -8
 مساعيل حممود سعيدبةدرية ا -9

 رؤميؤ حوزيران حممد هكاري -10
 ئايدن معروف سليم امحد -11

 بةِرَيز ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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( كةس، بة زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، كـؤي ليذنـةكاني ثةرلـةمان    3( لةطةَلة، كَي دذة؟ )66كَي لةطةَل داية )
( كؤبوونـةوةي  10-30يؤنةكان ئةكـةم بـةياني سـةعات )   سـ كفرا را، لـةم روةوة داوا لـة سـةرؤكي   دةنطي لةسةر د

يؤن و سـكرتَيري ثةرلـةمان بـة مةبةسـيت دانـاني      سكلةطةَل بةرَيز جَيطري سةرؤكي فراخؤيان ئةجنام بدةن 
ئاليةتَيك بؤ ضؤنيةتي دابةش كردني سةرؤكايةتي ليذنةكان، ضونكة بةثَيي ثةيرةو تـةنيا يـةك هةفتـةمان    

ئــةوةي وةكــو ســةرؤك هــةموو ليذنــةكان ئاطــادار بكةينــةوة كــة ســةرؤك و جَيطــر و   لةبــةر دةســت دايــة بــؤ
سكرتَيري خؤيان هةَلبذَيرن، بؤية داوا دةكةم كة سةرؤك فراكسـيؤنةكان بـةيانى كؤبونـةوة  خؤيـان بكـةن      
لةطةَل دةستة  سةرؤكايةتى بة مةبةستى دانـانى ئاليـةتَيك بؤدابةشـكردنى  دةسـتة  سـةرؤكايةتى هـةموو       

نةكان بؤ ئةوة  ثةِرلةمان بة زوترين كات بكةوَيتة كاروو دةست بة ئيشـةكانى خؤمـان بكـةين ، ضـونكة     ليذ
(ئيعالن كردوة بةرَيزان ئةندامانى ثةِرلـةمان تـةنها   3-1ئَيمة وةرز  طرَيدامنان وةرز  طرَيدانى يةكةمان لة )

ة ثِرؤذة ياسا ثَيشكةش بكـةين بؤيـة   بة ثَيى ثةيِرةويش لة مانطى يةكةميش لةوةرز  طرَيدان دا بؤمان هةي
ثَيويستة خَيرا ئةو ثرؤسةيةش جَيبةجَي بكةين بؤ ئةوة  دةست بة ثَيشكةشكردن و خوَيندنـةوة  يةكـةم   

 بؤ ثِرؤذة ياساكان بكةين .
 بةرَيز على محة صاح:

 .سةرؤكى ثةِرلةمانبةرَيز
ةَل ياسـا  دابةشـكردنى دةسـةاَلتةكانى    ( لةطـ 2005بة ثَيى ياسـا  سـةرؤكايةتى هـةرَيم هـةمواركراو  سـاَلى )     

(م ئــةَلَي دوا  دةســت نيشــانكردنى لةاليــةن 12( خــاَلى )10ســةرؤكايةتى هــةرَيم تةبعــةن دواتــر لــة مــاددة  )
دةسثَيردرَين بة ثَيكهَينانى وةزارةت ئةويش لةماوة  ان سةرؤك وةزيران و جَيطرةكة  راثةِرلةمانى كوردست

، واتـا  ( رؤذ لة مَيذوو  راسـثاردنةكة  30)ةعديلمانكردةوة ئةويش لةماوة  ( رؤذ جَيطر نةما، تةبعةن ت30)
ةزارةت بكـةين، هـيض وةزارةتَيـك    ثرسيار ئاِراسـتة  و نةكانيش ثَيك بَينني ناتوانني نةئَيستا ئَيمة ئةطةر ليذ

ــَي بكــةين، نــة ئــةتوانني بةر ئــةتوانني لَيثَيجينــنة يةتى ثرســياربني لــة بةردةمانــدا، ئــةركى ســةرؤكا ةوة  ل
جونكة ئةطةر سةرؤكايةتى ثةِرلةمان من ئةزائ ئـةبَي دؤخـة سياسـيةكة زؤر بـاش خبوَينينـةوة،       ،ثةِرلةمان

مانى حزورَيكى طةورة  هةبَيت لةم رؤَلـة، بـةاَلم ئةطـةر    يبة تايبةتى ئَيمة زؤر لةالمان طرنطة يةكَيتى نيشت
مانطَيكمـان لةبـةر دةسـتاية بـؤ ئـةوة       هةفتة  ئايندةش ئَيمة تةمسية  سةرؤكى حكومةت بكةين فةترة  

سةرؤكى هـةرَيم رايـان بسـثَيرَي ئـةم عةمةليـة ئةطـةر زؤر دوا بكـةوَي تـا هـةموو هـةنطاوةكان بـِروا ثرسـي             
( مانطة ئيشى ليذنةكان ئيشَيكى ئةوةتؤيان نابَيت، 3( وة لةم )6ثَيكهَينانى حكومةت رةنطة بكةوَيتة مانطى )

ــروعى قــانون  ــة     تــةنيا ئــةتوانني مةش ــؤت شــارةزايةكةت ل ــروعة قانونيانــةش خ ــديم بكــةين ئــةو مةش تةق
هةموومان زياترة كة رةهةند  دارايي و بار  ذيانيان هةية موافةقة  حكومـةتى ئـةوَي، كةواتـة ليذنـةكان     
ئةو رؤل و ئةركةيان نابَي، بؤية هيوادارم هةم تةوزيعَيكى قانونى بـدةن، هـةم ئـةوة  لةسـةر ئَيوةيـة وةكـو       

سياسيةكة ئيشى تَيدابكةن بـؤ ئـةوة  بةراسـتى ضـيرت لةمـة ثةِرلـةمان نةكةوَيتـة فةراغـةوة بـة          جوهدَيكى 
تايبةتى لة ثرؤسة  ثَيكهَينانى حكوومةت وة لة ئيشى ليذنةكان ئيشى ئَيمة لة ليذنةكانة بـة شـَيكى ئيشـى    
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بـدةن ئَيسـتا ئـةم     طرنطى ئَيمة كـار  ضـاودَير  كـردن و بةدواداجوونـة، هيـوادارم تـةوزيعى قانونيمـان ثـيَ        
وةريـة  ثرؤسة، جونكة ياسا  دابةشكردنى دةسةاَلتةكامنان هةية ئةوةبوو ئاية ئيستا ئـةركى ئةجنومـةنى داد  

 .ئَيوة تةمسيةكة ضؤنة، سوثاس
 د.ظاال فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز 

تنى ئةمرؤمانةوة نيـة،  بةرَيز كاك على ثةيامةكةت طةيشت هةرضةندة ثةيوةند  بة بةرنامة  كار  دانيش
عةت دةكةين لة جَيبةجَيكردنى هةموو ئـةو  وربةاَلم ئَيمة وةكو ثةِرلةمان كار  خؤمان ئةجنام دةدةين وا س

بـة تايبـةتى ياسـاي هةَلبـذاردنى ثةِرلـةمانى       ،خاَلة ثةيِرةويانـة  كـة ثـةيِرةو  نـاوخؤ و ياسـا بنةِرةتيـةكان      
ئَيمة جطة لة ضـاودَير  كـردن تةشريعيشـة، بـةاَلم ئَيمـة لـةوة       دا سةثاندووة و كار  سةر ئَيمةكوردستان بة

تَيدةطةين كة واقعيةك هةية زةمينة ساز  و تةوافق بـةينى اليةنـة سياسـيةكان طرنطـة، بـةاَلم ئـةوة مانـا         
ــةوة ن ــئـ ــةرَيم     ييـ ــةرؤكايةتى هـ ــةزراوة  سـ ــةوة  دامـ ــةت و كاراكردنـ ــانى حكومـ ــةلة  ثَيكهَينـ ــة مةسـ ة كـ

ة ة ثَيى ياسا ئةو ئةركة  لةسةرمانة لة نـاو ثةِرلـةمانى كوردسـتان لـة كـاتى خؤيـدا كـ       دوادةكةوَينت، ئَيمة ب
جَيى دةكـني وة خوازيـار  ئةوةشـني هةموواليةنـة سياسـيةكان تـةوافق       بؤمان دةست نيشـان كـراوة جـَي بـة    

 .ان و ئةركةكامنان جَيبةجَي بكةينان كارةكوبؤ ئةوة  بة رةزامةند  هةمو ،بكةن
 امني: جالل حممد بةرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان
( هـاتووة كـة لـة دوا  يـةك هةفتـة      3( لـة ثـةيِرةو  نـاوخؤ بِرطـة  )    28وةكو بةرَيزتان ئاطادارن لة ماددة  )

دةبَيت سةرؤك و جَيطر و بِرياردةر ديـار    ،يان خوَيندنةوة  ناو  ئةندامانى ليذنة ،لةراسثاردنى ليذنةكان
، تـا ئَيسـتا نـة    ارن ليذنة  ياسايي زيـاتر لـة هةفتةيةكـدا بةسـةريدا تَيثـةربووة     وةكو بةرَيزتان ئاطاد ،بكرَيت

كــار  ياســايي الزمــة ثَيويســت بِرياردةر دةســت نيشــان نــةكراوة، بؤيــة داواكــارم لــة بــةرَيزتان رَيســةرؤك نــة
سوثاس بؤ لة ئَيستادا، ةو بةر بؤ ئةوة  ثَيضةوانة  ثةيرةو نةبَيت، هةرجةندة بؤتة ثَيجةوانة  ثةيِربطرنة

 .بةرَيزتان
 د.ظاال فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز 

سوثاس بؤ بةرَيزتان و بؤ رونكردنةوةكةشتان ثَيجةوانة  ثةيِرةو نية، لةبةر ئةوة  ئَيمة راوةستابووين تـا  
( 11ئةو دوو ئةندامةش دَين دةنطى لةسةر دةدرَي ئةورؤ ليذنـة  ياسـايي بـة تـةواو  تـةواو بـووة، بـوو بـة )        

 ة هةفتةيةكمان هةيـة بـؤ ثَيكهَينـانى دةسـتة  سـةرؤكايةتى ليذنـة  ياسـايي و وةكـوو هـةموو         ؤئةندام لةوِر
 .ليذنةكانى تر سوثاس بةلَي دكتؤر

 
 

 رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل: بةرَيز
 .ؤكى ثةرلةمانسةر بةرَيز
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( 2نـاوخؤ  ثةِرلـةمان و بِرطـة  )   ( لة ثةيرةو  28نكردنةوة و تةفسريَيك بؤ ماددة  )وهةَلبةتة تةنها بؤ رو
كة دةنطة دةنطَيكى ثةيداكرد لة نَيوان هةندةك ثةرلةمانتارانى فراكسيؤنَيكى ديار  كراو، راسـتة لـة مـاددة    

( هــاتووة كــة ليذنــةكان بــة ثَيــى رَيــذة  نوَينةرايــةتى فراكســيؤنةكان لــة ثةِرلــةمان يــةكال     2( بِرطــة )28)
ة، بؤيـة ثـَيش ئـةوة  ئـةو دانيشـتنة      يـ اليكردنةوة  ئةو رَيذةية  ديار نيدةكرَيتةوة، بةاَلم ميكانيزمى يةك

ساز بكرَي فراكسيؤنةكان لة طةَل دةستة  سةرؤكايةتى ثةِرلةمان طةنطةشة  ئةوةيان كرد بة ض ئاليةتَيك و 
 بة ض ميكانيزمَيك ئةو رَيذةية يةكاليي بكرَيتةوة ديارة هةموو فراكسيؤنةكان لةسـةر ئـةوة كـؤك بـوون بـة     

ثَيى سيستةمى )سـانت ليطـؤ( يـةك لةسـةر ضـوار ئـةو رَيذةيـة يـةكاليي بكرَيتـةوةو لـة ثـةراوَيز  ئةمـةش              
كردنى ئةو ئيشكالية ياساييانة  كـة دروسـت دةبـَي    ةكان ديار  كرا، بؤية بؤ جارةسةربةركةوتة  فراكسيؤن

يان ئـةبَي دةرفـةت بـدرَي     ،بكرَي يان دةبَي ئةم ثةيِرةوة هةموار بكرَيتةوة يان ميكانيزم و ئاليةتةكة ديار 
وةكو ضؤن ئَيستا دةرفةت درا بة فراكسيؤنةكان طفتوطؤيان كرد دةستنيشانى ميكانيزمى سيسـتةمى )سـانت   

 .، زؤر سوثاسكرد ليطؤيان(
 د.ظاال فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز 

وةكــو دةســتور   ،يِرةو  نــاوخؤنكردنــةوة لــةو بارةيــةوة دراوة ثــةوونكردنــةوة  بــةرَيزت رووســوثاس بــؤ ر
ثةِرلةمان واية تةنها زياتر تةركيز لةسةر بنةما رةئيسيةكان دةكات، ئةوة  كـة ميكانيزمـة ئـةوة مةعلومـة     
ال  هةموان بة ثَيى ئيتفاق دةبَينت لة نَيوان فراكسيؤنةكان و وة فراكسيؤنةكانيش خؤيان ئيتفاقيان لةسةر 

ثةرلـةمان   مانى سـةرؤك ليذنـةكان زؤر سـوثاس بـةرَيزان ئةنـدامانى     ئةو ميكانيزمة بؤ دابةش كردنى ئةندا
 .دانيشتنةكةمان هةَلطرت

 
  

 
 

 
 
       د. ظاال فريد ابراهيم                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 ري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةمانيسكرتَيري ثةرلةماني                        جَيط  
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي3ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019\3\20رَيكةوتي  شةممة

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 20/3/2019 رَيكةوتي شةممة



 59 

عَيراق بة  -ثةرلةماني كوردستان   20/3/2019رَيكةوتي  رؤذي شةممة(ي ثاش نيوةِرؤي 3كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري  هيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونيسةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابرا

( ي 2019ساَلي )ثَينجةمي (ي خولي 3سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 خؤي بةست.

 بةرنامةي كار:
 –ناوخؤي ثةرلةماني كوردسـتان   ( لة ثةيِرةوي47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

(ي سـاَلي يةكـةم لـة    3عَيراق، دةستةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بِرياريـدا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة )       
(ي ثـاش نيـوةِرؤ رؤذي شـةممة رَيكـةوتي     3خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان لـة كاتـذمَير )  

 ( بةم شَيوةية بَيت:20/3/2019)
ــةم: خو َيندنــةوةي يةكــةمي )ثَيشــنيازي ياســاي كــارا كردنــةوةي دامــةزراوةي ســةرؤكايةتي هــةرَيمي         يةك

عَيراق و هةمواري شَيوازي هةَلبـذاردني سـةرؤك تـا ثةسـند كردنـي دةسـتور( بـةثَيي حـوكمي          –كوردستان 
 ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.80و  79ماددةكاني )

 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ 
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

(ي ئاسـايي خـولي بـةهارة،    3بةناو  طةىل كوردستانةوة دانيشتنةكةمان دةست ثَيدةكـةين، دانيشـتين ذمـارة )   
ساَلى يةكةم، خوىل ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستاني عَيراق، داوا لة بةِرَيز سـكرتَيري ثةرلـةمان   

 نامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤ خبوَينَيتةوة.دةكةين كة بةر
 قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان: بةِرَيز منى نيب نادر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 :بةرنامة  كار

( و 18( و بِرطــةي ســَييةم لــة مــاددةي ) 16بــةثَيى حــوكمى بِرطــةي )يةكــةم و دووةم و ســَييةم( لــة مــاددةي ) 
ــاني ) ــةيِرةو 54و  48و  47ماددةك ــة ث ــتان  ( ل ــةمانى كوردس ــاوخؤ  ثةرل ــةرؤكايةتي    -  ن ــتةي س ــراق، دةس عَي

(ي ئاسـايي خـولي بـةهارةي سـاَلي يةكـةم لـة خـولي        3ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كـاري دانيشـتين ذمـارة )   
( بـةم  30/3/2019(  ثاش نيـوةِرؤي رؤذ  شـةممة رَيكـةوتى )   3ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة كاتذمَير )

 :شَيوةية بَيت
ــةم: خوَيندنــةوةي يةكــةمي )ثَيشــنيازي ياســاي كــارا كردنــةوةي دامــةزراوةي ســةرؤكايةتي هــةرَيمي          يةك

كردني دةسـتور( بـةثَيي حـوكمي    وازي هةَلبـذاردني سـةرؤك تـا ثةسـند    عَيـراق و هـةمواري شـيَ    –كوردستان 
 ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.80و  79ماددةكاني )
 ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاال فريد
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 12/3/2019(ي ئاسـايي رؤذي سـَي شـةممة رَيكـةوتي     2بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان ثوختـةي دانيشـتين ذمـارة )   
 خبوَيننةوة.

 بةِرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةم شَيوةيةي خوارةوةية: 12/3/2019َيكةوتي (ي ئاسايي رؤذي سَي شةممة ر2ثوختةي دانيشتين ذمارة )

 دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمان.-1
 خوَيندنةوةي بةرنامةي كارو ثوختةي دانيشتين ثَيشوو لة اليةن بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان. -2
 دةست ثَيكردني بِرطةكاني بةرنامةي كار لة اليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. -3
وَيند خواردني ثاَلَيوراو بةِرَيز )راهي راهـرب ابـراهيم( لـة شـوَيين ئـةو ثـالَََيوراوةي كـة سـوَيندي ياسـايي          س -4

 ,2009(ي ساَلي 13نةخواردووة بةثَيي ماددةي يةكةم لة ياساي ذمارة )
 دةنطدان لةسةر زياد كردني دوو ئةندام بؤ سةر ليذنةي كاروباري ياسايي. -5
ــةك لةال -6 ــة       روونكردنةوةيـ ــاني ليذنـ ــة ثَيكهَينـ ــةبارةت بـ ــةمان سـ ــةرؤكي ثةرلـ ــري سـ ــةِرَيز جَيطـ ــةن بـ يـ

 هةميشةييةكاني ثةرلةمان.
(ي 29و  28دةنطـدان و ثةســند كردنــي ثَيكهَينـاني ليذنــة هةميشــةييةكاني ثةرلـةمان بــةثَيي ماددةكــاني )    -7

 ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.
 ِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.كؤتايي هاتين دانيشتنةكة لة اليةن بة -8

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان، ناوي ئـةو ئةندامانـةي مؤَلـةت ثَيـدراون، يـان بـةبَي مؤَلـةت ئامـادة نـةبوون بـؤ           
اني (ي ئاسـايي خـولي بـةهارةي سـاَلي يةكـةم، لـة خـولي ثَينجـةمي هةَلبـذاردني ثةرلـةم          2دانيشـتين ذمـارة )  

 خبوَيننةوة. 12/3/2019كوردستان لة بةرواري 
 بةِرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(ي ئاسـايي  2ناوي ئةو ئةندامانةي مؤَلةت ثَيدراون، يان بةبَي مؤَلـةت ئامـادة نـةبوون بـؤ دانيشـتين ذمـارة )      
 :12/3/2019مي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة بةرواري خولي بةهارةي ساَلي يةكةم لة خولي ثَينجة

 ضيا محة شريف/ مؤَلةت.-1
 سةرضنار امحد حممود/ مؤَلةت. -2
 صباح حممود حممد/ مؤَلةت. -3
 / مؤَلةت. مصطفىشريكو جودت  -4
 عبدالستار جميد عبدالقادر / مؤَلةت. -5
 مسلم عبداهلل رسول / مؤَلةت. -6
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 ت.هةورامان محة شريف / مؤَلة -7
(ي ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان بـة      23فراكسيؤني يةكَييت بةثَيي بِرطةي حةوتةم لة مـاددةي ) 

 ئامادة نةبوو هةذمار ناكرَيت، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةجَي كردني بِرطةكاني سوثاس بؤ سكرتَيري ثةرلةمان، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيستا دةست بة جَي 
بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةين، وا ديارة نوقتةي نيزامي هةية؟ نوقتة نيزامةكان وةردةطرين، 

 بةَلَي كاك عبدالستار فةرموو.
 بةِرَيز عبدالستار جميد عبدالقادر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

 بةِرَيزان.
داواي روونكردنةوةيةك لة سةرؤكايةتي ثةرلـةمان دةكـةم، هـةم داواكارييةكيشـمان هةيـة، ئـةويش       من هةم 

( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان هةر فراكسيؤنَيك ذمـارةي ثَيويسـيت واذوو   79ئةوةية ئَيمة بةثَيي ماددةي )
ؤكايةتي ثةرلـةمانيش  كؤكردةوة، بؤي هةية ثَيشنيازي ياسا ثَيشكةش بة سةرؤكايةتي ثةرلةمان بكـات، سـةر  

بة هةماهةنطي لةطةَل ليذنةي ياسـايي تـاوتوَيي دةكـةن، ئةطـةر يـةكَي لـةم ضـوار بِرطةيـةي كـة لـة مـاددةي            
(ي مـانط  26(دا هاتووة تَييدا بَيت، ئةوة دةخرَيتة بةرنامةي كارةوة، ئَيمة وةكو فراكسيؤني كؤمـةَل لـة )  80)

هـةرَيم بـؤ كـارا كردنـةوةي ثَيشـكةش بـة بةِرَيوةبـةري         ثرؤذة ياسايةكمان بؤ هةمواري ياسـاي سـةرؤكايةتي  
( ثَيــنج ثــرؤذة بــووة، 33و  32و  31و  30و  29ثرؤذةكــان كــردووةو هةمووشــي واريــد كــراون بــة ذمارةكــاني ) 

(ي مانط ثَيشكةش كراوة، هي ئَيمة لة 28تةبعةن بؤ هةمان بابةت ئةو ثرؤذة ياسايةي كة ديراسةت كرا لة )
كراوة، ئةوة ذمارة  واردةكان ال  خؤتان هةية، بةالم بةِراستى ئَيمة دةثرسني بؤضى  (ي مانط ثَيشكةش26)

ئةو ثرؤذةية  ئَيمة نةدراوةتة ليذنة  ياسايى، لةكاتَيكدا كة ثرؤذةكة بـؤ هـةموار  ياسـا  سـةرؤكايةتية و     
اسـى هـةمان   ناوةِرؤكةكةشى جيايـة لـة هةنـدَ  لـةو ثرؤذانـة  كـة هـةبووة، كـة بـةثَيى ماددةيـةكى ديكـة ب           

ناوةِرؤك كراوة، كة نابَى هةمان ناوةِرؤكى هةبَى، بؤية بةِراستى بةنيسبةت ئةو ثرسةكة ثرسَيكى طرنطة لـة  
هــةرَيمى كوردســتان، ئَيمــة ســةرؤكايةتى هــةرَيممان ثــَى طــرنط بــووةو ثَيمــان وابــووة كــة بةشــَيوةيةك كــارا  

كةينةوة، رَيككةوتنى اليةنةكانى لةسـةر بـَى و   بكرَيتةوة كة هةوَل دةدةين كؤدةنطيةكى نيشتمانيشى بؤ كؤب
ــى ثَيــى خــؤش بَيــت، ئةمــةش نةبَيتــة ثرســَيك كــة ديســانةوة     خــةَلك و جــةماوةر  هــةرَيمى كوردســتان دَل
قةيرانَيكى ديكة دروست بكات، كة ضةند فراكسيؤنَيك كة نةوة  نوَ  و يـةكطرتوو، نـازائ ئةوانـة  تـريش     

وة، ئةمة بةِراسـتى كـارَيكى بـاش نييـة، ئاراسـتةيةكى خـراة وةردةطـريَ         ثرؤذةيان هةبوو كة ديارة نةهَينرا
(ي مـانط  26(  مانط ثرؤذة ثَيشـكةش كـراوةو كـار  ثَيكـراوة، بـةآلم لـة )      28لةوة  كة ئَيستا من بؤضى لة )

ثَيشكةش كراوةو باسى ناكرَيت؟ لةطةَل ئةوةشدا زؤر بة تةبيعى دةزانني، بؤ ئةم ثرسـة طرنطـة ئةطـةر ئـةم     
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وونةوةشى بؤ دوا خبرَيت، هةموومان لةسةر ثرؤذةيةك رَيك بكةوين طـرنطرت لـةوة  كـة ئَيسـتا ثـرؤذة       كؤب
ــة      ــة لـ ــة، بَيجطـ ــة  ئَيمةيـ ــةوة داواكاريةكـ ــتى؟ ئـ ــَى بةِراسـ ــةعنى دةيهَينـ ــرَ ، يـ ــةرامؤش بكـ ــدَيكيان فـ هةنـ

يـا خـراة نابَيـت كـة     روونكردنةوةكة، ئةم ثرسة دةهَينَى، هيض ثَيويست ناكات ثةلة ثةل دروست بَى، خؤ دن
( سـوَيند  6/11( هةَلبـذاردن كـراوة لـة )   30/9( رؤذ  ديكةش ئةم كؤبوونةوةيـة تـةئخري بَيـت، يـةعنى لـة )     10)

خوراوة، ئَيستا ئةمِرؤ ضةند  مانطة؟ بة هةفتةيةكى ديكةش ئَيمة بة كؤدةنطيةكى باش هاوهةَلوَيست بـني  
ى كوردســتانةوة هةيــة و تــاك تــاكى هــةرَيمى  لةســةر ثرســَيكى طــرنط و طــةورة كــة ثةيوةنــد  بــة هــةرَيم   

 كوردستانةوة هةية رَيك بكةوين، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

فةرموو............. تكاية تةنها خاَلى ثةيِرةو ، لةبةرئةوة  نابَى لة رَيطة  خاَلى ثةيِرةو   كاظمسوثاس، د.
 ةو  بطوترَ ، فةرموو.ختابات بدرَيت، تةنها خاَلى ثةيِر

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

بةِرَيز خاَلى ثةيِرةويةكةت؟ فةرموو.................... قسةكانت ثةيِرةو  نةبوون، داوا دةكةين لة ثرؤتؤكؤل 
نـدامَيك كـة   ئةو قسانة  كة ناشياون بؤ موئةسةساتى هةرَيمى كوردستان بسِرَينةوة، ئيشارةت بةوة هـةر ئة 

قسة  كرد ثَيويستة ئيشارةت بدات بةو ماددة ثةيِرةويـة  كـة قسـة  ثَيـوة دةكـات و بؤشـى نييـة لـة يـةك          
دةقة زياتر قسةكانى بكات، هةر ئةندامَيكى تر كة بيةوَ  نةفسى قسة بكات تـةنها ثشـتطري  لـة هاورَيكـانى     

 بكات و قسةكانى دووبارة نةكاتةوة، كاك سؤران فةرموو.
 سوران عمر سعيد: بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( ئةرك و دةسةآلتةكانى دةستة  سـةرؤكايةتيية،  16بةثَيى ثةيِرةو  ناوخؤ  ثةرلةمانى كوردستان ماددة  )

يةكةم/ دانان و رَيكخستنى بةرنامة  كار  دانيشتنةكانى ثةرلةمان بة ثَيى حوكمةكانى ئةم ثةيِرةوة، بةآلم 
لة بةرنامة  كار، بة ثَيـى حوكمـةكانى ئـةم ثـةيِرةوة دةسـتة  سـةرؤكايةتى كـار          بةداخةوة ئةوة  ئةمرؤ

نةكردووة، بة ثَيى ئةم ثةيِرةوة ثَيشنيار  هةموار  ياسايةكة ثَيشكةشكراوة و دراوةتة كاروبار  ليذنـةكان،  
 بةآلم لَيرة نيية، داواكارم.......... . 

 
 

 ان:بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةم

بةِرَيز كاك سؤران قسةكانت دووبارةية و تيكرارة لة بؤ قسة  بةِرَيز سةرؤكى فراكسيؤن كة كاك عبدالستار 
 تكاية تةنها ثشتطري  ىَل بكةو ثةيامةكةتان طةيشتووة، د.شَيركؤ فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيز د.شريكو جودت 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
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 بةناو  خوا  طةورة و ميهرةبان.
( لـة ثرؤسـة  ياسـادانان لـة ثـةيِرةو       78َيز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان، ئَيمة ديارة بة ئيشـارةت بـةماددة  )  بةِر

ناوخؤ كة باسى لَيوة كردووة، وةكو فراكسيؤنى يةكطرتوو  ئيسالمى كوردستان و ضةند ثةرلةمانتارَيكى بةِرَيز  تـر  
نابتان و سةرؤكايةتى ثةرلةمان واتا يةكةم ثرؤذة بوو لـة  بة جة 18/2/2019ضةند ثرؤذةيةكمان ثَيشكةش كردووة لة 

ثةرلةمانى كوردستان كة ثَيمان وابوو كة خةمى خةَلك و موعاناتى خةَلك و بة ثلة  يةك ئةبوايـة ئـةم ثةرلـةمانى    
وةيـة  كوردستانة يةكةم هةنطاو  بريتى بوواية لة موعاناتى خةَلك، بةآلم دةرئةجنام ئَيستا ثرسيارةكة لة روونكردنة

كة داواي دةكةم لة ليذنةي ياسايي كة لة راثؤرتةكةدا واي وةاَلمداوةتةوة كة بؤ ديراسةتكردني ئةو ياسـايانة ئةوانـة   
لة اليان ماوةتةوة، تـةنها ياسـاي سـةرؤكايةتي هـةرَيم كـة ثَيشكةشـكراوة، تةبعـةن دواي ئيحالـةكردني جـةنابتان بـؤ           

ياسايي، ئايا ليذنةي ياسـايي سـةاَلحيةتي ديراسـةكردني هةيـة؟ يـان       هةموو ياساكاني ئَيمةش و ئةوانيش بؤ ليذنةي
( زةمانةت كردني ثَي بووني ثَيوةرةكان لة ثِرؤذة ياسـادا، ضـونكة ئةطـةر وابـَي ليذنـةي      78زةمانةت بة ثَيي ماددةي )

ثةرلةمان، بـةاَلم  ياسايي ديراسةي هةموو ياساكان بكات ئةوة ماناي ئةوةية ليذنةي ياسايي بوو بة هةموو ليذنةكاني 
(ي ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةمان ليذنـةي ياسـايي تـةنها زةمانـةت بـووني ثَيوةرةكـان دةكـات لـة            78بة ثَيي مـاددةي ) 

 ياساكة، بؤ ئةوةي فيعلةن ثِرؤذة ياسا بَيت دةرئةجنام بَيتة هؤَلي ثةرلةمانةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ز كاك مةم فةرموو.بةِرَي
 بةِرَيز مةم برهان حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من تةنها لةسةر دوو خـاَلي ثـةيِرةو دةمـةوَيت قسـة بكـةم، ئةوةيـة كـة بـة نيسـبةت ثةيِرةوةكـةوة مـاددةي            
( وا دةكــات 79( كـردووة، ضــوار بِرطـةي نــاو خـاَلي )   79(ي ثةيرٍِِةوةكـة ئامــاذةي بـة ضــوار خـاَلي مــاددةي )   80)
ِرؤذة ياسـايةك نةخرَيتـة بةرنامـةي كـارةوة خوَيندنـةوةي بـؤ نـةكرَيت، ئـةو ثـِرؤذة ياسـايةي ئَيمـة وةكـو             ث

( ئيمزاوة ثَيشكةاان كردووة هيض كام لةم ضوار بِرطةيةي تَيدانية كة هؤكار 10فراكسيؤني نةوةي نوَي بة )
(ي مانط ثَيشكةشكراوة، ئةم 26ة لة )بَيت بؤ ئةوةي ثَيشكةش نةكرَيت ئةوة يةك، دوو: ثِرؤذة ياساكةي ئَيم

(ي مـانط ثَيشكةشـكراوة، ئـةوة جؤرَيـك لـة نـا       28ثِرؤذة ياسايةي كة خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ دةكرَيت لـة ) 
يةكساني تَيداية و حةز دةكةين جةنابتان وةكو سةرؤكايةتي ثةرلةمان بؤمـان روون بكةنـةوة هؤكـار ضـية؟     

 زؤر سوثاس.
 

 اهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابر

 كاك كاوة فةرموو.
 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان.
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ديــار مــن وةكــو ئةنــدامي ليذنــةي ياســايي لــة ثةرلــةماني كوردســتان و ئةنــدامي فراكســيؤني نــةوةي نــوَي    
(ي مانطةوة طةيشنت 28ثِرؤذة ياسايانةي كة لة رؤذي ) دةمةوَيت نوقتةي نيزامي لةسةر ثَيشكةشكردني ئةو

ياخود ئاِراستةي ليذنةي ياسايي ثةرلةماني كوردستان كـراوة، دةمـةوَيت قسـة لةسـةر ئـةوة بكـةم ديـارة بـة         
( ئةندام لة هةر فراكسيؤنَيك ياسايةك ثَيشكةشي دةستةي سـةرؤكايةتي دةكـةن   10( كاتَيك )79ثَيي ماددةي )

تةي ليذنةي ياسايي دةكةن و ئةو ياساية ياخود ثَيشنيازي ئةو ثِرؤذة ياسـاية سـةرؤكايةتي   و ئةوانيش ئاِراس
ــةي        ــوار مةرج ــةو ض ــة ئ ــةو ثِرؤذةي ــةر ئ ــةن، ئةط ــة بك ــاوتوَيي ثِرؤذةك ــايي ت ــةي ياس ــةَل ليذن ــةمان لةط ثةرل

اخود ليذنـةي  تَيدانةبوو دةبَيت بة هةماهةنطي رةت بكرَيتةوة، نةك بة تةنها سةرؤكايةتي رةتي بكاتةوة، يـ 
 ياسايي، هةتا ئةطةر تَيبينيشي هةبوو دةبَيت خبرَيتة ثةرلةمان، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.
ثةيامةكةتان طةيشت لة رَيطـاي نوقتـةي نيزاميـةوة، ضـةند فراكسـيؤنَيك طلـةيي ئـةوةيانكردووة كـة طوايـة          

ة ياسايان بةرزكردؤتةوة بـؤ سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان و ثـِرؤذة ياسـاكةيان نةخراوةتـة بةرنامـةي كـاري         ثِرؤذ
ئةمِرؤ بة مةبةسيت ئةوةي كة خوَيندنةوةي يةكةمي بكرَيت، نوقتةي نيزاميةكي ترمان هةية، بـةَلَي، كـاك   

 ئومَيد فةرموو.
 بةِرَيز اوميد عبدالرمحن حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بِرطةي دووةم يةكَيك لةو بةِرَيزانة كة باسي لةوةكرد ناوي فراكسيؤني ثارتي هـات بـة   55ثَيي ماددةي )بة 
( لــة بِرطــةي دووةم داوا دةكــةين ئــةو نــاوة لــة ثرؤتؤكــؤل بســِرَيتةوة لةبــةر ئــةوةي ئــةو    55ثَيــي مــاددةي )

 ئةندام ثةرلةمانة، زؤر سوثاس. (68ثِرؤذةيةي كة ثَيشكةشكراوة ثِرؤذةي فراكسيؤني ثارتي نية، ثِرؤذةي )
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

داوامانكردووة هةموو قسة نةشـياوةكان بةرامبـةر بـة موئةسةسـات و بةرامبـةر بـة ئةنـداماني ثةرلـةمان و         
ان خـاَلي  بةرامبةر بة فراكسيؤنةكان هةمووي لة ثرؤتؤكؤل بسرَيتةوة، ئةوةي كة ثةيوةستة بة ثِرؤذة ياساك

نيزامي وةرناطرَيـت، كؤتـايي هـات، ئَيسـتا دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان كوردسـتان روونكردنـةوة دةدات          
لةسةر ئةو نوقتة نيزاميانةي كة وةرطريان، ثةيامي هةمووتان طةيشت و خاَلةكان لةسةر ئةوة بوون كةوايـة  

م دانةنراوةتة بةرنامةي كار و ئيحالةي ضةند ثِرؤذة ياسايةك بةرزكراوةتةوة بؤ دةستةي سةرؤكايةتي، بةالًََ
ــاددةي )     ــةمووتان م ــت، ه ــة بكرَي ــةوةي ديراس ــؤ ئ ــةكراوة ب ــاييش ن ــةي ياس ــاوخؤي  79ليذن ــةيِرةوي ن ــة ث ( ل

ثةرلةماني كوردستانتان لةبـةر دةسـتةداية كـة ئـةو ثـِرؤذة ياسـايانةي ثَيشـكةش بـة دةسـتةي سـةرؤكايةتي           
حالة بكرَين بؤ ليذنةي ياسايي و ليذنةي ياسـايي بـة هةماهـةنطي    ثةرلةماني كوردستان دةكرَين ثَيويستة ئي

لةطةَل دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان رةزامةندي دةدات بة ثَيي بووني يةكَيك لـةو ثَيوةرانـةي   
كة بؤيان داناوين، يةكةميان ئةوةية كة لة بوارَيكي طشتيدا بَيت و ثَيويستيةكي ياسـايي هـةبَيت، دووةميـان    



 65 

ةيـة كـة بؤشـايي ياسـايي هـةبَيت، سـَييةم و ضـوارةميان هـةموو خاَلـةكان ديـارن كـة ثَيويسـتة بـارطراني              ئةو
داراييش لةسةر حكومةتدا دروست نةكات، ئَيمة وةكو دةستةي سـةرؤكايةتي ئـةو ثـِرؤذة ياسـايانةي كـة بـة       

( 11راق كـة لةاليـةن )  دةستمان طةيشتووة بريتية لة ثِرؤذة ياسـاي مـرؤظ سـازي لـة هـةرَيمي كوردسـتاني عيَـ       
ئةندام ثةرلةمان واذؤي لةسةر كراوة كة فراكسيؤنةكاني يةكطرتوو و فراكسيؤني نةوةي نوَي و فراكسـيؤني  
كؤمةَلي ئيسالميشي تَيداية، دووةم ثِرؤذة ياسـا كـة بةدةسـتمان طةيشـتوة ثَيشـينةي عـةقارة، واتـة سـولفةي         

سـيؤني يـةكطرتوو و فراكسـيؤني كؤمـةَل و فراكسـيؤني      عةقار، ئـةو ثـِرؤذة ياسـايةش دووبـارة لةاليـةن فراك     
نةوةي نوَيشي تَيداية، ثِرؤذة ياساي سَييةم هةمواري يةكةمي ياساي وةبةرهَينانة دووبارة ئةو ثِرؤذة ياساية 
لةاليـــةن ئةنـــداماني فراكســـيؤنةكان يـــةكطرتوو و كؤمـــةَل، هـــةروةها فراكســـيؤني طـــؤِران و نـــةوةي نـــوَي  

ستةي ليذنةي ياسايي كراوة، ثِرؤذة ياساي ضوارةم ثِرؤذة ياساي منداَلـة ونبووةكانـة لـة    ثَيشكةشكراوة و ئاِرا
ــةن       ــَيوة لةالي ــِرؤذة ياســايةش بــة هــةمان ش ــراق ئــةم ث ــتاني عَي ــة هــةرَيمي كوردس ــةكان ل كؤضــة بــة كؤمةَل

ييش كـة بـة   فراكسيؤنةكاني يةكطرتوو و طؤِران و توركمان و نةوةي نوَي ثَيشكةشكراوة، ثـِرؤذة ياسـاي كؤتـا   
دةست سةرؤكايةتي ثةرلةمان كةوتووة ثِرؤذة ياساي كاراكردنةوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستاني عـرِياق  
و هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك و تا ثةسندكردني دةستوور، ئةو شةش ثـِرؤذة ياسـايةي كـة لةبـةر     

( لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي    79ي مـاددةي ) دةسيت سةرؤكايةتي ثةرلةمان دابووة هةر شـةش ثـِرؤذة ياسـا بـة ثيَـ     
ثةرلةماني كوردستان ئاِراستةي ليذنةي ياسايي كراوة بؤ ئةوةي ليذنـةي ياسـايي راثـؤرتي خـؤي بنووسـَيت،      
ليذنةي ياسايي كؤبوونةوةي خؤي ئةجنامداوة، راثؤرتي خؤي نووسيووة، راثؤرتي ليذنـةي ياسـاييمان كـؤثي    

كامنان داناوة، ليذنةي ياسـايي بِريـاري داوة كـة كاتيـان بـدةييَن بـؤ       كردووة لة ناو سةندوقي هةموو ئةندامة
ثِرؤذة ياساكاني تر، نـةك ثـِرؤذة ياسـاكاني رةت كردبَيتـةوة، يـةك ثـرؤذة ياسـاش لـة ليذنـةي ياسـايي رةفـز            
نةكراوةتةوة، بةَلكو داوايان كردووة كاتيان بدةييَن بـؤ ئـةوةي ديراسـةي ثـرؤذة ياسـاكاني تـر بكـرَي، لةبـةر         

ةوةي بارطراني دارايي دروست ئةكةن، ثَيويستة ئاراستة بكرَين بؤ كابينةي نؤيةمي حكومةتي هـةرَيم كـة   ئ
جــارَي تةشــكيل نــةبووة، بــةاَلم ليذنــةي ياســايي الري نــةبووة لةســةر ئــةوةي ثــرؤذة ياســاي كاراكردنــةوةي   

رَيز طـرتن لـة راي ليذنـةي    دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيم خبرَيتة بةرنامةي كار، دةستةي سةرؤكايةتي بـة 
ياسايي، ضونكة ئةوة ئةبَي وازيح بَي، هةر دةسـةاَلتَيك ثـةيرةو بيـدات بـة هـةر  ليذنةيـةك ئـةبَي رَيـز لـةو          
ليذنة و دةسةاَلتي ئةو ليذنةية بطريَي، ثةيرةو نةيوتووة ليذنةي ياسايي بؤي هةية هـةموو ثـرؤذة ياسـاكان    

يذنـةي ياسـايي مـن ضـةند ثَيـوةرَيكم هةيـة ئةطـةر ئـةو ياسـايانةي          رةفز بكاتةوة يـان قبـوَلي بكـات، ئـةَلَي ل    
ثَيشكةش كراون ئةو ثَيوةر و قيود و شروتانةي هةبوو رةزامةندي بـدة بـؤ ئـةوةي خبرَيتـة بةرنامـةي كـار،       
ئةطةر نةبوو رةزامةندي نادةي لةسةري، ئينجا دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستانيش بة رَيز طرتن 

ةي ياســايي، ضــونكة نووســراوة بــة هةماهــةنطي لةطــةل ليذنــةي ياســايي، بــة رَيزطــرتن لــة راي  لــة راي ليذنــ
ليذنةي ياسـايي بِريـاري خـؤي ئـةدات ئـةو ثرؤذةيـة خبرَيتـة بةرنامـةي كـار يـان نـا، ئـةوةي ثـةيرةو كـراوة               

ي تـر، داواشـي   بَياليةني تةواوة و ئيحرتامة لة ئيختيساسي ليذنةي ياسايي، داواي كاتي كردووة بؤ ثرؤذةكـان 
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كردووة ئةو ثرؤذةية خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ بكرَي، ئَيستا دةسـت بـة جـَي بـةجَي كردنـي خـاَلي يةكـةمي        
بةرنامةي كار ئةكةين، داوا لة ليذنةي ياسايي ئةكةين بفةرموون بؤ شوَيين خؤيان بؤ ئةوةي خوَيندنـةوةي  

 يةكةم بؤ ئةو ثرؤذة ياساية بكةن، فةرموو.
 د عبداهلل:بةرَيز بذار خال

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
عَيـراق و هـةمواري شـَيوازي هةَلبـذاردني     -ثَيشنيازي ياساي كاراكردنـةوةي سـةرؤكايةتي هـةرَيمي كوردسـتان    

( مـاددة ثَيكهـاتووة لةطـةَل هؤيـةكاني دةرضـوواندني كـة لةاليـةن        8سةرؤك و ثةسند كردني دةستور كة لة )
 ة ثَيشكةش كراوة كة ئةمانةن:ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةو

 علي محة صاح 1
 ئومَيد عبدالرمحن حسن  -2
 فريد يعقوب اليا -3
 عبداهلل حاجي حممود -4
 ئايدن معروف سليم -5
 ئازاد اكرم بهرام -6
 رؤميؤ حوزيران نيسان -7
 حميدين جسن يوسف -8
 فاهيك كمال سوغؤمون-9

 حممد سعدالدين انور -10
 بكالرا ئؤديشؤ يعقو -11
 جنان جبار بؤيا -12
 صباح حممود حممد -13
 ضيا محيد شريف -14
 حسيبة سعيد ابراهيم -15
 طالوَيذ عوبيد عومسان -16
 زاهري حممد علي -17
 بذار خاليد عبداهلل -18
 احسان حممد سليم -19

 رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل -20
 نزار مال غفار -21
 ليزا فلكدين كاكةيي -22
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 اغا قادر سفني اغا عمر -23
 هَيظيدار امحد سلمان -24
 ارشد حسني حممد -25
 بهجت علي ابراهيم -26
 جنات شعبان عبداهلل -27
 سامل عبداهلل حسن -28
 خدجية عمر تها -29
 حمسن حسني مستفا -30
 ادريس امساعيل عبوش -31
 حكمت حممد ابو زيد -32
 مةم اسكندر مةم اسكندر -33
 جيهاد حسن ابراهيم -34
 ة مراد حيدرهدي -35
 ريظنط حممد علي -36
 سارا دلشاد بكر -37
 جالل حممد امني -38
 شايان كاكة صاح حممد -39
 طوَلستان سعيد حممد -40
 خضر طهياسني  -41
 بَلَين امساعيل حاجي ابراهيم -42
 رؤبينا اوملك عزيز -43
 ويسي سعيد ويسي -44
 ليال عبداجلبار عبدؤ -45
 زَيدان رشيد خان اودل -46
 جالل حممد عبداهلل -47
 سوسن حممد مريخان -48
 طوليزار رشيد حاجي -50
 زانا خالد امساعيل -51
 سعيد مستفا ترتخان -52
 ثَيشةوا تاهر مستفا -53
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 خبتيار شكري سلَيمان -54
 سروان حممد علي -55
 بهمن كاكة عبداهلل امحد -56
 جوان يونس حممد -57
 طوَلستان باقي سلَيمان -58
 امحد طاهرذيان  -59
 شوان كريم حممد -60
 رؤذان ابراهيم علي -61
 رزطار عيسى سوار -62
 ئاشنا عبداهلل قادر -63
 شرين امني عبدالعزيز -64
 شاخوان رئوف مستفا -65
 دابان حممد حسني -66
 طؤران عمر قادر -67
 رزطار حممد حممود -68

 استةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكةن، سوثاس.بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، داوا ئةكةين ئةو ثرؤذة ياساية ئاِر
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس، ئةو ثرؤذة ياساية ئاِراستةي ليذنةي )ياسايي( و طشت ئةندامـة بـةرَيزةكاني ثةرلـةماني كةردسـتان     
ان داوا لـة ليذنـةي   ( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلـةماني كوردسـت  30ئةكةين، بةثَيي برطةي سَييةم لة ماددةي )

ياسايي ئةكةين بةياني كؤبوونةوةي خؤيان لةسةر ئةو ثرؤذة ياساية ئـةجنام بـدةن بـة مةبةسـيت نووسـيين      
راثؤرت لةسةري، سوثاس بؤ ئةنـداماني ليذنـةي ياسـايي، فـةرموو بـؤ شـوَيين خؤتـان، بـةو شـَيوةية هاتينـة           

 كؤتايي جةلسةي ئةمرَؤ.
       د. ظاال فريد ابراهيم                              هَيمن هةورامي                  مين نيب قهوضي                   

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 عَيراق  -اق                           كوردستان عَير –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي4ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019\4\3رَيكةوتي  شةممةضوار

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (4ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 3/4/2019 رَيكةوتي شةممةضوار

عَيراق بة  -ثةرلةماني كوردستان   3/4/2019رَيكةوتي  رؤذي ضوار شةممة(ي ثاش نيوةِرؤي 3)كاتذمَير    
بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري  سةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني
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( ي 2019ساَلي )نجةمي ثَي(ي خولي 4سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 خؤي بةست.

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

(ي سـاَلي يةكـةم لـة    4عَيراق، دةستةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بِرياريـدا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة )       
(ي ثــاش نيــوةِرؤ رؤذي ضــوار شــةممة 3ردني ثةرلــةماني كوردســتان لــة كاتــذمَير )خــولي ثَينجــةمي هةَلبــذا

 ( بةم شَيوةية بَيت:3/4/2019رَيكةوتي )
ــةرَيمي     ــاي كاراكردنـــةوةي دامـــةزراوةي ســـةرؤكايةتي هـ ــنيازي ياسـ   يةكـــةم : خوَيندنـــةوةي دووةمـــي ثَيشـ

ووي خسـتنةرِ  وةسـةندكردني دةسـتوور  دني سـةرؤك تـا ث  كوردستان  ـ عَيراق وة هةموواري شَيوازي هةَلبذار 
 ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.( لة ثةيِر89 ،88 ،87اثؤرتي لَيذنةي ياسايي بةثَيي حوكمي ماددةكاني )ر

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

تان دانيشـتنةكةمان دةسـتثَيدةكةين دانيشـتين    بة ناوي خواي بةخشندة و ميهرةبـان  بـةناوي طـةلي كوردسـ    
(ي ئاسايي خولي بةهارةي ساَلي يةكةم لة خـولي ثَينجـةمي هةَلبـذاردني ثةرلـةماني كوردسـتان لـة       4ذمارة )

(ي دواي نيوةرؤ داوا لة بـةرَيز سـكرتَيري ثةرلـةمان دةكـةين     3رؤذي ضوارشةممة سعات ) 3/4/2019رَيكةوتي 
 ئةمرؤ خبوَينَيتةوةكة بةرنامةي كاري دانيشتين 

  :منى نيب نادر قهوضي / سكرتَيري ثةرلةمانبةِرَيز 
( 16طةكاني )يةكةم ، دووةم سـَييةم( لـة مـاددةي )   بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان بةرنامةي كار بةثَيي حوكمي بِر

( 88ي )( برطةي يةكـةمي مـاددة   56و  55و  54و  52و  48و  47( و ماددةكاني )18برطةي )سَييةم( لة ماددةي )
لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ـ عَيـراق دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بريـاري دا بةرنامـةي       

ــارة )  ــتين ذم ــاري دانيش ــةمان      4ك ــذاردني ثةرل ــةمي هةَلب ــولي ثَينج ــة خ ــةم ل ــاَلي يةك ــةهارةي س ــولي ب (ي خ
 ةية بَيت.بةم شَيو 3/4/20119(ي ثاش نيوةرؤ رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي 3لةكاتذمَير )

ــةرَيمي     ــاي كاراكردنـــةوةي دامـــةزراوةي ســـةرؤكايةتي هـ ــنيازي ياسـ   يةكـــةم : خوَيندنـــةوةي دووةمـــي ثَيشـ
ووي خسـتنةرِ  ودني سـةرؤك تـا ثةسـةندكردني دةسـتوور    كوردستان  ـ عَيراق وة هةموواري شَيوازي هةَلبذار 

 ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.( لة ثةيِر89 ،88 ،87اثؤرتي لَيذنةي ياسايي بةثَيي حوكمي ماددةكاني )ر
  :د . ظاال فةريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 

(ي ئاسـايي رؤذي  3ثاس بـةرَيز سـكرتَيري ثةرلـةمان داوا دةكـةين ثوختـةي كؤنووسـي دانيشـتين ذمـارة )        وس
 خبوَيننةوة . 3/3/2019شةممة رَيكةوتي 

 :منى نيب نادر قهوضي / سكرتَيري ثةرلةمانبةِرَيز 
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بــةم  30/3/2019(ي ئاســاي رؤذي شــةممة رَيكــةوتي 3بــةرَيز ســةرؤكي ثةرلــةمان ثوختــةي دانيشــتين ذمــارة )
 شَيوةيةي خوارةوة بوو 

 دةسثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان  -1

خوَيندنةوةي بةرنامةي كار و ثوختةي دانيشنت و ناوي ئامادةبوو و ئامادة نةبوو لة اليـةن بـةرَيز    -2
 رتَيري ثةرلةمان .سك

روونكردنةوي دةستةي سةرؤكايةتي سـةبارةت بـة ثَيشكةشـكردني ضـةند ثَيشـنيازي ياسـا لةاليـةن         -3
 فراكسيؤنةكان بؤ خوَيندنةوةي يةكةم .

 دةسثَيكردني بِرطةكاني بةرنامةي كار لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان . -4

ــة    -5 ــةوةي دامـ ــاي كاراكردنـ ــنيازي ياسـ ــةمي ثَيشـ ــةوةي يةكـ ــةرَيمي خوَيندنـ ــةرؤكايةتي هـ   زراوةي سـ
ر و لةاليـةن   وكوردستان ـ عَيراق و هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسةندكردني دةسـتو  

 سةرؤكي لَيذنةي ياساييةوة 

 كؤتايي هاتين دانيشتين ثةرلةمان لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان  -6

 د . ظاال فةريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 
لةطةل كؤنووس ثَيويستة ناوي ئـةو ئةندامانـةي كـة مؤَلـةت      ةو هةرِرةيز سكرتَيري ثةرلةمان بةثَيي ثبةرَي

 .وو نةبوون لة دانيشتين ثَيشوو خبةنةردراون يان بةبَي مؤَلةت ئامادة 
 منى نيب نادر قهوضي / سكرتَيري ثةرلةمانبةِرَيز 

َيــدراون يــان بــةبَي مؤَلــةت ئامــادة نــةببون لــة  بــةرَيز ســةرؤكي ثةرلــةمان نــاوي ئــةو ئةندامانــةي مؤَلــةت ث
(ي ئاسـاي خـولي بـةهارةي سـاَلي يةكـةم لـة خـولي ثَينجـةمي هةَلبـذاردني ثةرلـةمان لـة            3دانيشتين ذمارة )

 .30/3/2019بةرواري 
 ئامادة نةبوو  مصطفىشاخةوان رؤوف 

 د . ظاال فةريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 
طـةي يةكـةم لـة بةرنامـةي     ئَيستا دةست دةكةين بـة جَيبـةجَيكردني برِ   ،ةرلةمانثاس بةرَيز سكرتَيري ثوس

 .فةرموو تاَلةبانى كاري دانيشتين ئةمرؤمان، نوقتةي نيزامي هةية بةَلي خاتوو بَيطةرد
 

 بةِرَيز بَيطةرد دلشاد تالةباني:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةك بَلَيم بة او هؤَلي ثةرلةماني كوردستان ضةند وشةئةطةر دةرفةت هةبَي دةمةوَي لةسةر هاتين ئَيمة بؤن
ئةنداماني ثةرلةمان ئـةمرؤ فراكسـيؤني    ي خواي طةورةو ميهرةبان بةرَيزان، ديارة بةناوئيجازةي بةرَيزتان

 ،ي دةكـا ييةكَييت نيشتماني كوردستان خؤي بة خؤشحال دةزانَي كة بةذداري لة دانيشتنَيكي طرنك و مَيـذوو 
ووني ئَيمة لةم دانيشتنةوة لةمرؤ بةدواوة لة هؤَلي ثةرلةماني كوردستان لة دةرئةجنامي ئـةو  ديارة بةذدارب
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لةطـةَل ثـارتي دميـوكراتي كوردسـتان بةيةكـةوة       ،رَيكةوتنةية كة حزبةكةمان يـةكَييت نيشـتماني كوردسـتان   
ن مـةرج نييـة خواسـيت    لةهةمان كاتيش دا بةدَلنياييةوة لةدةرئةجنامي هةموو رَيكةوتنـةكا  ،ئةجناميان داوة

بـةاَلم ئـةوةي كـة زؤر طرنطـة لـةالي ئَيمـة وةكـو         ،هـةر حزبَيكـي سياسـي سـةد لةسـةد بطاتـة ئامـاجني خـؤي        
لــة  ،بةرذةوةنديــة بااَلكــاني ميللةتةكــةمان وشــيت خــةَلكي كوردســتان و طذةوةنــدي فراكســيؤني يــةكَييت بةر

بؤيــة   ،ئــةزمووني طةلةكةمانــة  وكةوتوهةمانكاتيشــدا ســةقامطريي هــةرَيمي كوردســتان و ثاراســتين دةســ     
ةكان دووبــارةي يشــتيطؤي هــةرَيمي كوردســتان و بــة ثاراســتين بةرذةوةنديــة  بةرةضــاوكردني دؤخــي ئــةمِر

يـاخود   ،كـراوة  ووسكةوتي نةتةوةكةمان لة دةرئةجنامي ئةو رَيكةوتنـةي كـة ئـةمرؤ واذ   ةدةكةمةوة لةطةَل د
ئَيمـة بةالمانـةوة طـرنط     ،وردستان و ثارتي دميوكراتي كوردستانماني كيئةجنام دراوة لةنَيوان يةكَييت نيشت

ناقةشـةكردني ياسـايةكي طرنطـة بـؤ     وبوو كـة بـةذداري بكـةين لـة دانيشـتنة كـة دةردةشـة كردنـي يـاخود م         
ري لة هـةرَيمي كوردسـتان كـة دامـةزراوةي سـةرؤكايةتي هـةرَيمي       وهةمواركردنةوةي دامةزراوةيةكي دةستو

ة وةكـو فراكسـيؤني   واوبؤضـووني ئَيمـةي تَيـدا نـةبو    ياسـاكةدا ر  يةوة ئَيمة لـة ثـرؤذةو  ايبةدَلنيي ،كوردستانة
مـايف خؤمـان بـَي لـةناو      ،ضة نـةزةرةكاني خؤمـان  ةبؤية ئةمرؤ لةوانةية وةكو فراكسيؤني يةكَييت و ،يةكَييت

ن بـؤ  بهاوَي ان بةيةكةوة هةنطاوي طرنطهؤَلي ثةرلةماني كوردستان تةرحي كةين و ئومَيد دةكةين هةمووم
ئةوةي كة وضة نةزةرة جياوازةكان هةم لةناو ثرؤذةي ياساكةدا جَيطري بكرَيتةوة وةهةم خواسيت هةموومان 

متمانة  لةناو ئةو ياساية دا جَيطةي خؤي بكرَي بؤئةوةي كة بة هةموومان بتوانني ثاَلثشتَيكي بةهَيز بني و
اوةيـة كـة كـارا دةكرَيتـةوة نوَينةرايـةتي هـةموومان       ببةخيشني ئةم ثرؤذة ياساية بؤ ئةوةي كة ئـةم دامةزر 

بؤيـة   ،دةكا لةسةر ئاسيت نَيوخؤيي و لةسةر ئاسيت نَيودةولةتي متمانـةي هـةموواان بةيةكـةوة وةربطـريَ    
وة لـةم سـاتة بـةدواوة بـةذداري     ودا بـةذداري جةلسـةكامنان نـةكرد   وابـردو مة وَيِراي كة لة دانيشتنةكاني رئَي

هيوادارم لةطةَل فراكسيؤنةكاني تـري ثةرلـةماني كوردسـتان     ،ماني كوردستان دةكةين ودانيشتنةكاني ثةرلة
بةبَي جياوازي بؤ كؤي ئةو ثرؤذة ياسايانةي كـة ثةيوةنديـدارن بـة ذيـان و طـوزةراني خـةَلكي كوردسـتان و        

دسـتان دا  وي ثةرلةماني كوروثةيوةنديدارن بة ضارةسةركردني هةموو ئةو كَيشانةي كة لة خولةكاني رابرد
ــاري  هــةموومان ،خســاوة كــاري لةســةر بكــا ةيســت نــةيتوانيوة يــان دةرفــةتي بــؤ نةر ثةرلــةمان وةكــو ثَيو ك

لـة هـةمان    بةيةكـةوةيي بكـةين و ئـةم خولـة بكةينـة خولَيـك كـة ثـر دةسـكةوت بَيـت بـؤ ميللةتةكـةمان و            
وو ئةو ئةركانةي تـر كـة   كاتيشدا بتوانَي ئةركة سةرةكيةكاني خؤي لة ضاودَيري كردني حكومةت و لة هةم

 ،ثَيـي دةســثَيرَينت كــة لةســةر شـانيةتي وةكــو خــؤي جَيبــةجَيي بكــا دووبـارة بــة نــاوي فراكســيؤني يــةكَييت   
بـؤ ئـةوة كـة بتـوائ بـة نـاوي فراكسـيؤنةكةمةوة هـةم لةسـةر           ،ثاس بـؤ ئـةو دةرفةتـةي كـة بـةمنتان دا     وس

ثاس كة هةرضةندة ئةمـة لـة   وس ،ي كورت بَلَيمرَيكةوتنةكة و هةم لةسةر ئةم ثرؤذة ياساية ضةند ووتةيةك
 وثاس بؤ ئةم دةرفةتة.بةاَلم دووبارة س ،بةرنامةي كاردا نةبوو

 :د . ظاال فةريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 
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ةو لة نوقتةي نيزامي تةنها نـابَي لـة   ِرةيبةثَيي ث ،ثاس بَيطةرد خان هةرضةندة نوقتةي نيزامي نةبوو ووس
ئةوة جطة لةوةي كة دةبَي ثةيوةنديدار بَينت بة بةرنامـةي كـار و بـة يـةكَيك لـة       ،تَيثةِرَينتتردةقةيةك زيا

بـةاَلم ئَيمـة دةزانـني و هـةموو اليةنـة فراكسـيؤنةكانيش دةزانـن كـة          ،برطةكان و لةخاَلةكاني بةرنامةي كار
مشـتومِرو طفتوطؤيـةكي    لسةية فراكسيؤني يةكَييت نيشتماني كوردسـتان بـةذدار دةبـَينت دواي   ةيةكةمني ج

زؤر لة نَيوان اليةنة سياسيةكان ديارة ئةمرؤ بـة خؤشـحاليةوة طةيشـتونةتة رَيكـةوتن ئَيمـةش ثَيمـان بـاش        
دةسـتةي سـةرؤكايةتي    بـؤ ين بوو كة فراكسيؤني يةكَييت ئاطاداري كردينةوة لةوةي ثَيشرت ئاطـاداري كردبـوو  

 نــةةةن بــةوةي كــة ســازان و رَيكــةوتن لــةنَيوان اليكــة دةرفــةتيان ثــَي بــدةين بــؤ ئــةوةي قســةي خؤيــان بكــ
ن طةيشــتؤتة سياســيةكان بةتايبــةتي لــةنَيوان ثــارتي دميــوكراتي كوردســتان و يــةكَييت نيشــتماني كوردســتا  

وةكـو دةزطايـةك هةميشـة لةطـةل      ،شاني بـدةين كـة ثةرلـةمان وةكـو موئةسةسـةيةك     دةرئةجنام بؤئةوةي ثي
يــة اليةنــة سياســيةكان لةيـةكتريي نزيــك ببنــةوة وةرَيــك بكــةون بــةو  لةطــةَل ئةوة حـةلكردني كَيشــةكانة و 

مةبةستةي كةبتوانن هةموو اليةك ثَيكةوة طةوةرةترين خزمةتطوزاري ثَيشكةش بـة هاواَلتيـاني كوردسـتان    
  .ثاس بؤ  ئَيوة، ئومَيد خؤشناو فةرموووبكةن بؤية ئةو دةرفةتةمان ثَي دان و س

  او:بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن خوشن
 ي ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤك

رفــة دواي وبــةاَلم ئــةوة وةكــو ع ،ئةطــةر خــاَلي ثــةيِرةوي نــةبَيدةكــةم ثــَيش هةمووشــتةك داواي لَيبــووردن 
ئَيمــةش وةكــو فراكســيؤني ثــارتي دميــوكراتي   درا، بَيطــةرد تاَلــةبانىئــةوةي كــة ئــة و دةرفةتــة بــة بــةرَيز  

ئومَيد دةكةين لة ئايندةيةكي زؤر نيزيـك دا ئـةم رَيكـةوتن     ،كوردستان ئةمرؤ بة رؤذَيكي مَيذووي دةبينني
ةنطدانــةوةي لةســةر تــةواوي دؤخــي كوردســتان و يــةكَييت وة اليةنــةكاني ديكــة ر طةيشــتنةي ثــارتيَيو لَيكت
ــةبي ــيؤني   ،ه ــداري فراكس ــة بةش ــن ب ــةو   وة خؤشحاليش ــةو كؤبوونةوةي ــةمرؤ ل ــةكَييت ئ ــة ي ــك  ب ــك نزي و لَي

ئاراستةي بونيادناني واَلتَيكـي بـةهَيز و    بة ين كة ئةوة سةرةتاي هةنطاونامنان بَيخوازبوونةوةية ئومَيد دة
 ة بابــةتَيكي هــةرة طرنطــة كاراكردنــةو  ،كوردســتانَيكي بــةهَيز ئــةو بابةتــةي ئــةمرؤش طفتوطــؤي دةكــةين  

ثَيشـوة  لة  نَيكي باشرت بَي وودامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان بة هيواي ئةوةش ديسانةكة بؤضو
حكومـةتيش لـة    ،َيوردستان وة كابينةي نـو هةرَيمي كةوشي سياسي و ذيان و طوزةراني هاواَلتياني ضووني ر

ئايندةيةكي نزيكدا بَيتة ئةجنامدان و لَيرة لةو ثةرلةمانة متامانةي ثَي بـدرَي كـة وةاَلم دةرةوةوي خواسـت    
وة دةكةينـةوة ئَيمــة ئةوانـةي لــة   لةسـةر ئــة لَيـرةوةيش تةئكيــد   ،و داخوازيـةكاني خــةَلكي كوردسـتان بــَينت  

ابردووش بووة هيوا خـواز بووينـة لةطـةَل فراكسـيؤني يـةكَييت و تـةواوي فراكسـيؤنة بـةرَيزةكاني ديكـةي          ر
ثةرلةمان لةم قؤناغة ئةركي بةرثرسيارةتيةكة هـةَلبطرين هةنـدَي هـةنطاوي تـريش لـةكاتي خؤيـدا طريانـة        

بـةاَلم ناضـار بووينـة بـةوجؤرة بـينت ئـيرت        ،نة وةكو فراكسيؤن ثارتيبةر ئةوكاتيش خوازياري ئةوة نةبووي
ئومَيــد دةكــةين ئــةمرؤ لــة رَييــةكي تــازة كــة لــة ذيــانَيكي سياســي هــةموو اليــةكمان دةبَيتــةوة بــةو نزيــك    

كيد لةسـةر  ةئكة تديانةوةي لةسةر اليةنةكاني ديكةش هةبينت وةجارةكي دبوونةوةي ثارتي و يةكَييت رةنط
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ينةوة فراكسيؤني ثارتي ثابةندي جَيبةجَي بووني هـةموو ئـةو رَيكةوتنانةيـة كـة سـةركردايةتي      ئةوة دةكة
وةكو ثارتي دميوكراتي كوردستان لةطةَل اليةنةكاني ديكةي كردوة ئومَيد دةكةين ئةو نزيكبوونةوةي ثارتي 

 ثاس وو يةكَيتيش قاميرتكردني رَيكةوتنةكامنان بَينت و زؤر س
 :فةريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةماند . ظاال بةِرَيز 

حـةقي خؤيانـة    ،واديـارة كـة رَيطامانـدا بـة دوو سـةرؤك فراكسـيؤن قسـة بكـةن         ،ثاس بةرَيز كـاك ئومَيـد  وس
فـةرموو كـاك علـي حةمـة      ،ؤيـان هـةبَيت  سةرؤك فراكسيؤنةكاني تريش كة لةسةر ئـةو دانيشـتنة قسـةي خ   

 .صاح
 :علي محة صاحبةِرَيز 

 ان.بةرَيز سةرؤكي ثةرلةم
ثةيوةنـدي بـة كـؤي     ،رةهةندَيكي نيشتماني هةية ديارة ئةم ياساية ياسايةكي طرنطة وبةناوي خواي طةورة، 

ثَيش هـةموو شـت    ،اليةنةكاني كوردستان و بةتايبةتي تر اليةنة سةرةكيةكاني هةرَيمي كوردستانةوة هةية
سةر ئةم ياسـاية بـة خـاَلَيكي طـرنط     ماني كوردستاني و طفتؤطؤ كردن لةيئَيمة بةشداريكردني يةكَييت نيشت

سـةرة ئـةم ثرسـة طرنطـة بكرَيـت      ة دةزانني وة ثَيمان واية ئةتوانرَيت بةهؤي بةشداريانةوة ثرت كـؤدةنطي لـ  
ديارة ئةم ياساية ئَيمة و ثارتي دميـوكراتي كوردسـتان و ضـةند اليـةنَيكي تـريش ئيمزامـان لةسـةر كـردووة         

ان واذوو كـراوة و رؤحـي   نَيواني ثـارتي دميـوكرات و بزوتنـةوةي طـؤرِ    بةرئةجنامي رَيكةوتنَيكي سياسيية كة 
سروشـيت دانوسـتاني    ،وةوئَيمة لةم ياساية تةرجومـةمان كـرد   ،رَيكةوتنةكة رةنطة لة دوو دَيردا خؤي ببييَن

ايي بـةاَلم بـةدَلني   ،ة هةمووشتَيك بـةدَلي تـؤ بَيـت   يسروشيت مفاوةزاتةوة مةرج ني ،سياسي سروشيت طفتوطؤ
ئـةبَي بـةرطري لةهـةموو     ،بَيطومـان ئيمـزاي لةسـةر ئةكـةي     ،سـةر بابـةتَيك  لـة  كاتةي ئةطةيتـة نةتيجـة   ئةو

ثرســي رَيكخســتنةوةي دامــةزراوةي  ،اكســازيضديــارة ياســاي ســةرؤكايةتي هــةرَيم ثرســي   ،بابةتةكــة بكــةي
اقي لةسةر نةكراوة كة ئتيف ،مين و كؤي دامةزراوةكان بةشَيكة لة ثاكَيجَيكي طةورةي سياسيةثَيشمةرطة و ئ

يوة كـة ثرسـي سـةرؤكي    ئةمة هةنطاوي يةكةمي مة بؤية ئَيمة لةم مةرحةلة ثَيم واية قؤناغَيكي بااان بِر
 ، 2015،  2013هاوِرَيي ئَيوة و دواتـر لـة )   هةندَي( 2009) و ثَيش (2009)هةرَيممان هَيناوة ناو ثةرلةمان كة لة 

ــيانة كــة   (2018 ــو  وكردو هــةموو ئــةو حماوةالتــة سياس ــاوي ئــةوة ب ــة ثَين ــة  مانــة ل ــةرَيم ل وة كــة ســةرؤكي ه
 هيوامـان وايـة و   حقيق بـووني خواسـتَيكي ئَيمةيـة و،   ةتـ  ،ئةمة ديدي ئَيمـة وايـة   ،ثةرلةمانةوة هةَلبذَيرَيت

بـةاَلم   ،كردني عينوانةكـة بَيـت  ؤطـ طفتولَيرةوة داوا لة جةنابتان دةكةم كة هةرضةندة رةنطـة ئةمـة لـةكاتي    
دا ليذنــةي نووســينةوةي دةســتور دةســت  ، بــؤ ئــةوةي لــة زووتــرين كاتــ َيــرة زةمينــة خؤشــكةنئةيهَينمــة ئ

هةموو سةرجنانةي كـة لةاليةنـةكاني ديكـةش هةيـة ثَيكـةوة بتـوانني لـة مةتبـةغَيكي          ،بةكارةكاني بكاتةوة
ةي ئـةو  خاوةنَيكي دةستور وة لة ضوارضـَيو  ،كاركردنا بؤ نووسينةوةي دةستووري هةرَيمي كوردستان بكةين

ضوارسـاَل جارَيـك دووبـارة     انةي سـيَ و مشـتومرِ  ئـةم نـاكؤكي  وةكـو   ،ورميان هةبَيرةدا دادطاي دةستوودةستو
بةاَلم  ،وةةدووبارة من داواي لَيبووردن دةكةم درَيذم كرد يةبؤ ،ئةبَيتةوة لةسةر ئةم ثرسانة كؤتايي ثَي بَيت
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ضــونكة  ،وةوؤذةيــة وةك كــة ثَيشــكةاان كــردوةكــو فراكســيؤني طــؤران بةتــةواوةتي مــولزةمني بــة ئــةم ثر 
 ةوتنةكة هةمووشي بةدَلي تؤ نةبَي، سوثاس.ضي رَيكةطةر سروشيت ئيمزا واية ئةبَي بةرطري لَي بكةي ئ

 :د . ظاال فةريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 
اكسـيؤيين كؤمـةَلي   بةَلَي كاك عبدالستار مةجيد سةرؤكي فر ،بةرَيز سةرؤكي فراكسيؤني طؤران زؤر سوثاس

 .ئيسالمي فةرموو
  :عبدالستار جميد عبدالقادربةِرَيز 

  .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديــارة ئَيمــة وةكــو فراكســيؤني كؤمــةَلي ئيســالمي لــة كؤبوونــةوةي    بــةناوي خــواي بةخشــندةو ميهرةبــان،  

ان هـةوَل دةيـن لةسـةر    بـؤ ئـةوةي هـةمووم    ،ثَيشووتر داوامان كرد كة ئةم كؤبوونةوانة با تؤزَيـك دواخبـريَ  
باسي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم  ،ثرؤذةيةك رَيك كةوين وة بة تايبةتيش كة باسي سةرؤكايةتي هةرَيمة وة

ئَيمة ثَيشـنياري ئـةوةمان كـرد كـة ئـةم بابةتـة دةهـَيين طفتؤطـؤي          ،و هةمواركردنةوة وة كارا كردنةوةيةتي
 ئةوة رةهةنـدَيكي نيشـتماني هةيـة و،   دروستبكرَيت كة ماني يبؤ ئةوةي كة كؤدةنطيةكي نيشت ،لةسةر بكرَي

ثةيوةندي حةتا بةدوو اليةن و اليةنَيك و ض  يماني كوردستانةوة هةية و،ثةيوةندي بة هةموو خةَلكي نيشت
ئَيمة بة حةقيقةت ثَيمان ناخؤشة كة نـةك يعـين ئَيسـتا     ، ئةوة ئاست و خواسيت ئَيمة بوو و،اليةنةوة نيية

ئَيمة ثَيمان واية كة هةرَيمي كوردستان بؤ طةيشـنت   ،رتي طةيشتوون بة جؤرَيك لة رَيكةوتنكة يةكَييت و ثا
 ،كَيشـةي خـةَلك ضارةسـةر كـةي     ،بة ئاماجني طةورةي خؤمان وة بؤ ئةوة كـة خـةَلك خـؤش طـوزةران كـةيت     

بتـوانني ئـةو    ةاًليـةتي لـةم واَلتـة بينـا بكـةي و،     ؤمكئاواتةكاني خةَلك بَينينة دي وة سـةقامطريي سياسـي و   
ثَيناوة كـة ئـةو هـةموو خةباتـة كـرا ئـةو هـةموو        و ة لةيئاماجنانةي كة ئةو هةموو شؤرش و ثَيشمةرطايةتي

ةكاني يــريةطيلَيــرةوة بةراســيت ثَيشــنيار دةكــةم اليةنــة ســةرةكي و كار ،قوربانيــة دراوة بــة ئامــاجني بطــةين
ةقامطريي سـ  ةوةي ئـةم واَلتـة وةكـو باسـم كـرد     ئـ  بؤ ،هةرَيمي كوردستان لةسةر كؤمةَلَيك بنةما رَيك كةوين

وة وئاماجنةكاني كورد كة هةموومان هةوَلمان بؤ دا و خةبامتان بؤ كـرد  طةيشنت بة سياسي و كؤمةاَليةتي و
ضــونكة ئةمــة بةراســيت بــة طــرنطرتين هــةنطاوي دةزائ وة ئةمــة زؤر كَيشــةي كــةاان لــةكؤر  ،ثَيـي بطــةين 

ك دوو ثؤسـت و ئةوانـة ئةمـة    ة دةكةونـة نَيـوان دوو اليـةن لةسـةر ثؤسـتيَ     باسي ئةو كَيشـانةي كـ   ،دةكاتةوة
هاوثةميانيةتةكي ئاوها دَيتة ئاراوة بـةو ئاماجنـة كـار دةكـا      ةر بزائ ثرؤذةيةكي ئاوا هةية وئةط ،كةسبةينَي

ة نـةك هـةر   رَيكةوتنانـ ئـةو  بؤية من لَيرةوة ثَيشنيار دةكةم ، ئةمن كَيشةم زؤر بةراسيت ئةم كَيشانة نامَييَن
ــة         ــةموو اليةن ــا ه ــةَل ن ــا كؤم ــؤران ي ــةكيت و ط ــارتي و ي ــا ث ــؤران ي ــارتي و ط ــا ث ــةكَييت ي ــارتي و ي ــةنَيوان ث ل
سةرةكيةكان بة ثَيكهاتةكانةوة ئَيمة بؤ خاوةن ميساقيك نـةبني ميسـاقَيكي نيشـتماني كـة وةكـو باسـم كـرد        

و طرفتانـةي كـة هةمانـة ضارةسـةريان      ئاماجنةكامنان تةحقيق بكةين و خةَلك دَلخؤش كةين كة ئـةو كَيشـة  
 .ثاسوبكةين و زؤر س

 د . ظاال فةريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 
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 .، بةَلَي كاك ئايدنثاسوثاس كاك عبدالستار زؤر سوزؤر س
  :ئايدن معروفبةِرَيز 

  .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بؤنـةي بـةذداربوونيان لـةم    بـة  كـة   ،ةكـةين ئَيمةش ثَيشةكي ثريؤزبايي لـة برادةرانـي فراكسـيؤني يـةكَييت د    

ة بـاش ئـةزانني كـة ياسـاي     مـ لَيـرةدا ئيَ  ،بةشداربونيشيان كـة ئةمـة كـارَيكي زؤر باشـة و ئيجابيـة      ،دانيشتنة
ثَيويســتة  ،ماني مةعنــةوي زيــاتري هةيــة ويســةرؤكايةتي هــةرَيم ياســايةكي زؤر طرنطــة و رةهةنــدي نيشــت

هــةروةها بةشـــَيوةيةك   ،كــةوتن ئــةم ياســاية هــةموار بكرَيتــةوة     لةســةر اليةنــةكان بــة تــةوافق و بــة ريَ     
ئَيمـة كـة هيـوادارين     ،هةمواربكرَيتةوة كـة بطوجنَيـت لةطـةَل رةوشـي سياسـي ئَيسـتاي هـةرَيم و ناوضـةكةدا        

تةمةناش ئةكةين لةم ثرؤذةيةدا لةداهاتوودا لة دةستوري هـةرَيم دا كـة رةضـاوي موراعـاتي ثَيكهاتـةكانيش      
وةي بتوانن بةشدار بن بةشَيوةيةكي كارا و ئةكتيف بةشدار بن هةروا ئَيمـة لةطـةَل ئـةوةداين    بؤ ئة ،بكرَيت

كــة لــة هةمواركردنــةوةي ئــةم ياســايةدا لــة هةمواركردنــةوةي ياســاي دةســتةي ســةرؤكايةتي هةرَيمــدا لــة     
لة كؤتايي دا  ،ودامةزراوي سةرؤكايةتي هةرَيمدا كة رةضاوي بةشداري كاراي ثَيكهاتةكاني تر رةضاو بكرَيت 

ةوة وة كـارا بكرَيتـةوة   ئَيمة وةكو ثَيكهاتةي توركمان كة لةطةَل ئةوة داين كـة ئـةم ثرؤذةيـة هـةموار بكرَيتـ     
 . زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ثةرلةمان د . ظاال فةريد ابراهيم/بةِرَيز 
 .تةي نيزامي بةَلَي كا مةم فةرموونوق ،ثةيامةكةت طةيشت زؤر سوثاس

  :يم حممد اغام ابراهةمبةِرَيز 
  .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئـةركي   ،ئةو قسانةي كة ثَيشرت كران من ثَيشنياز دةكـةم بـؤ جـةنابت هـةمووي لـة ثرؤتؤكـؤل بسـرَيتةوة و       
ــةيِرةوةوة   ــدبَي بــة ث ــة ثابةن ــةرؤكي ثةرلةمانــة ك ــة     ،س ــتة ئازيزان ــتا ئــةم دؤس ــرا ئَيس ــةمرؤ ك ــة ئ ــةوةي ك ئ

ئةطةر  ديقـةت بـدةن    ،ِرةوةي كة ثةسةند كراوةةيناو ئةو ث يةوِرةيث ، ناكؤكة لةطةَل خاَليثَيشكةشيان كرد
بةهيض شَيوةيةك رَيطة نادات بابةتَيك قسةي لةسةر بكـرَي كـة    (48)طةي سَييةم لة ماددةي لة ماددةكاني بِر

ــةبَيت    ــاردا ن ــةي ك ــة بةرنام ــاددةي    بِر ،ل ــة م ــَي ل ــةي س ــة      (48)ط ــدارة ب ــةوةي ثةيوةندي ــان ئ ــةروةها ديس ه
حةزدةكـةم روونـي    ،ةو كة ئةركي بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمانة ثَيوةي ثابةنـد بَيـت مـاددةي   ِرةيكردني ثثَيشَيل

برطةي ضوارةم بـةكؤي خاَلـةكاني ئةوانـةي كـة تـةرح كـران ناضـَيتة ضوارضـَيوةي          (54)بكةمةوة كة ماددةي 
بؤيـة ئـةو خيتابـة     ،ةي نادرَيرَيط ثةيِرةو ثَيم واية بةثَيي ،تاباتي سياسي لةناو ثةرلةمان دايةوةوة وخثةيِر

بؤيـة تكـام وايـة و داوا     ،سياسية ئةكرَي لة كؤنطرةي رؤذنامةنووسي لة شوَينَيكي تر ئةم جؤرة قسانة بكرَي
 ةو وهةروةها ثابةند بن بة ثـةيرِ  ،لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةم هةم لة ثرؤتؤكؤل قسةكانيان بسرَيتةوة

  .زؤر سوثاس
 :ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان د . ظاال فةريدبةِرَيز 



 78 

 نةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردستانيشـدا هـاتووة كـة فراكسـيؤنةكان دةتـوان       بةرَيز كاك مةم هـةر لـة ثـةيرِ   
مـةرجَيكي  ي تـازة كـة ثةيوةنديـدارة بـة هةَلو    سةرؤكايةتي ثةرلةمان لة شتَيك كة دَيتة ثَيشي يان ثَيشـهاتَيك 

بؤ ئةوةي قسةي خؤيان لةسةر بابةتةكـة بكـةن ثـَيش     ،بكةنةوةوترين كات سةرؤكايةتي ئاطادار وبة ز ،ئاني
ثَيكهـاتن بـوو    ئةوةي ئةهةميةتي بابةتةكة تَيبثةرَي لةبةرئةوةي ئةورؤ ئةو بابةتة بابةتَيكي طـرنط بـوو و  

ياساكة كة رةهةندي نيشـتماني هةيـة و ثَيويسـيت بـة سـازان هةيـة        ئةوةي خستيتمانة بةرنامةي كار ثرؤذة
قسـةكردن تـةنها لةسـةر     ،بؤية لة خارجيي بةرنامـةي كـار قسـة نـةكراوة     ،و اليةنة سياسيةكانلةنَيوان هةمو

هةموو اليةنـةكان اليةنـة سياسـيةكان     ئةوة بووة كة ضؤن ئةو دامةزراوةية بة ثَيكهاتن و بة سازان لة نَيوان
ش كابينـةي نؤيـةمي   وتـرين كـاتي  وبـة ز  ،بكرَيتةوة و بـةركار بكرَيتـةوة ياسـاكةي دةربضـوَيندرَي و    ظ ئةكتي

ر وة كة لة نـاو دةسـتو  يكيشمان نيَيي مانعدهيج نةصَيكي ماد ،بهَينرَي و حكومةتي هةرَيمي كوردستان ثَيك
رَينت لةوةي كة سةرؤكي ثةرلةمان رَيطة بة سةرؤكي فراكسـيؤنةكان بـداتن كـة لـة بابـةتَيك كـة       طكة رَيطة ب

بؤيـة قسـةكانيان لـة ثرؤتؤكـؤل      ،ضـةند دةقيقةيـةك دا  ة و دَيتة ثَيشَي قسةي خؤيان بكةن لة خياللي يئاني
رةش ناكرَيتةوة ئَيستاس دةست بة جَيبةجَيكردني بةرنامةي كاري دانيشتين ئـةمرؤمان دةكـةين كـة خـاَلي     

ان بريتيــة لــة خوَيندنــةوةي دووةمــي ثَيشــنيازي ياســاي كاراكردنــةوةي دامــةزراوةي ســةرؤكايةتي    يةكــةمم
ور و خسـتنة  هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسـةندكردني دةسـتو  هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق و  

 ( لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني      89، 88، 87سـايي بـةثَيي حـوكمي ماددةكـاني )    ووي راثؤرتي ليذنـةي يا ر
مةبةسـيت  داوا لة سةرؤكايةتي لَيذنةي ياسايي دةكةين بفةرموون بؤ شوَيين خؤيـان بـؤ    ،كوردستان ـ عَيراق 

 .ةجنامداني كاري ثَيويستئ
داواتان لَي دةكـةين   ،بةرَيز سةرؤك و ئةنداماني ليذنةي ياسايي بةثَيي دابةشكردني كارةكان لةنَيوان خؤتان

  .كة يةكةم كار ثرؤذة ياساكة خبوَيننةوة
  :جةالل حممد امنيبةِرَيز 

  .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــنيازي ياســ     ــان ثَيش ــةورة و ميهرةب ــواي ط ــةناوي خ ــةرَيمي    ب ــةرؤكايةتي ه ــةزراوةي س ــةوةي دام اي كاراكردن

  .روسةنكردني دةستوةكوردستان ـ عَيراق هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ث
 
 

 /1ماددة 
 (2018)(ي ســاَلي 10اوةي ســةرؤكايةتي هــةرَيمي كوردســتان ـ عَيــراق و ذمــارة )   ياســاي هةَلثةســاردني دامــةزر

  .سةرؤكايةتي هةرَيم كارا دةكرَيتةوةهةَلدةوةشَيتةوة و دامةزراوةي 
 /2ماددةي 
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ريةكاني هةرَيم وياساي دابةشكردني دةسةالتةكاني سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان بةسةر دامةزراوة دةستو
  .هةَلدةوةشَيتةوة (2017)(ي ساَلي 2ذمارة )

  /3ماددةي 
(ي ســاَلي 1ان ـ عَيــراق ذمــارة )  بــةدةر لــة حــوكمي مــاددةي دووةم لــة ياســاي ســةرؤكايةتي هــةرَيمي كوردســت

(ي هــةمواركراو، ثةرلــةماني كوردســتان ـ عَيــراق ســةرؤكَيك بــؤ هــةرَيم هةَلدةبــذَيرَيت بــةو ئــةرك و    2005)
ري ودةسةاَلتانةي كة لة ياساي سةرؤكايةتي هـةرَيمي كوردسـتان ـ عَيـراق هةيـة تـا ثةسـةند كردنـي دةسـتو          

سةرؤك  اردني سةرؤكي هةرَيم و دةسةاَلتةكاني دياري دةكرَيت وكوردستان ـ عَيراق كة تَييدا شَيوازي هةَلبذ
اَلتياني كوردستان ـ عَيراق دةكـات و بةناويانـةوة دةدوَيـت     اوخؤ و دةرةوةش نوَينةرايةتي هاولةسةر ئاسيت ن

 و هةماهةنطي لة نَيوان دةسةاَلتة فيدراليةكان و دةسةاَلتةكاني هةرَيمدا دةكات.
 /4ماددةي 

(ي ســاَلي 1ي مــاددةي دووةم لــة ياســاي ســةرؤكايةتي هــةرَيمي كوردســتان ـ عَيــراق ذمــارة )  بــةدةر لــة حــوكم
ــةرَيم ئــ   2005) ــذاردني ســةرؤكي ه ــؤ هةَلب ــتان ب ــةماني كوردس ــةمواركراو، ثةرل ــوارةوة ة(ي ه ــةي خ م رَيكاران

 دةطرَيتةبةر:
 يةكةم: 

لـةمان، ثةرلـةماني كوردســتان   ( رؤذ لـة دواي هةَلبـذاردني دةسـتةي ســةرؤكايةتي ثةر   30ي )ــ لـة مـاوةي  ســ   1
 دةرطاي خؤ ثااَلوتن دةكاتةوة.

(ي ياسـاي سـةرؤكايةتي هـةرَيمي كوردسـتان ـ       5ــ خوازيـاراني خؤكانديـد كـردن كـة مةرجـةكاني مـاددةي )       2
( رؤذ لة بـةرواري كردنـةوةي دةرطـاي    3( هةمواركراو، تَيداية، لة ماوةي سَي )2005(ي ساَلي )1عَيراق ذمارة )

 اواكاري و سيظي خؤيان ثَيشكةشي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةن.خؤثااَلوتن د
اَلوتن ناوي ئةو ثاَلَيوراوانة ( رؤذ لة رؤذي داخستين دةرطاي خؤثا2ـ سةرؤكايةتي ثةرلةمان لة ماوةي دوو )3
 ادةطةيةنَيت كة مةرجي ياساييان تَيداية.ر
لـة مـاوةي دوو   انةطةيـةنرا بـؤي هةيـة    وي ران ثَيشكةش كردووة، ئةطةر نـا ـ هةر كةسَيك لةوانةي داواكاريي4

طةياندني نـاوي كانديـدةكان لـة بـةردةم دادطـاي تـةمييز تانـة بـدات، دادطـاي تـةمييز لـة            رؤذ لة رَيكةوتي را
 ( دوو رؤذ تانة يةكاليي دةكاتةوة، بِرياري دادطاش لةم بارةوة بنرِبة.2ماوةي دوو )

ةنطي زؤرينةي رةهاي ئةنداماني ثةرلةمان، لـة مـاوةي سـَي    ـ سةرؤكي هةرَيم لة دةنطدانَيكي ئاشكرا و بة د5
 ( رؤذ لة رؤذي دةركردني بِرياري بنرِب لةسةر تانةكان هةَلدةبذَيردرَيت.3)
، كَيربكـَي لـة نَيـوان    ان دووبارة دةكرَيتـةوة ـ ئةطةر هيض ثاَلَيوراوَيك زؤرينةي رةهاي بةدةست نةهَينا دةنطد6

زؤرينةي دةنطيان هَينـاوة و ئـةوةي لـة جـاري دووةم زؤرينـةي بةدةسـت هَينـا        ئةو دوو ثاَلَيوراوة دةبَيت كة 
دةنطـداني ئاشـكرا    دةبَيتة سةرؤكي هةرَيم، ئةطةر تةنها يةك ثاَلَيوراويش هةبوو بؤ ثؤسيت سةرؤكي هةرَيم

 م.، ئةطةر ثاَليوراوةكة زؤرينةي دةنطي ثةرلةماني بةدةست هَينا دةبَيتة سةرؤكي هةرَيئةجنام دةدرَيت
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 دووةم: 
ةية ثةرلةماني كوردسـتان لـةماوةي سـَي رؤذ لـة     دبةدةر لة حوكمةكاني خاَلي يةكي بِرطةي يةكةمي ئةم ماد

 دواي دةرضواندني ئةم ياساية دةرطاي ثاآلوتن بؤ ثؤسيت سةرؤكي هةرَيم دةكاتةوة.
 (:5ماددةي )

 تي ثةرلةمان كؤتايي دَيت.يةكةم: ماوةي وياليةتي سةرؤكي هةرَيم بة كؤتايي هاتين ماوةي ويالية
دووةم: سـةرؤكي هـةرَيم لــة ئـةرك و دةســةآلتةكاني بـةردةوام دةبَيــت تـا بــة ثَيـي حوكمــةكاني ئـةم ياســاية        

 سةرؤكَيك هةَلدةبذَيردرَيـت.
 (:6ماددةي )

 كار بةهيض دةقَيكي ياسايي يان بِريارَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك بَيت.
 (:7ماددةي )

 ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن.
 (:8ماددةي )

يعي كوردســـتان( دا ئئـــةم ياســـاية لـــة رؤذي دةرضـــواندنيةوة جَيبـــةجَي دةكرَيـــت و لـــة رؤذنامـــةي )وةقـــا  
 بآلودةكرَيتةوة.

 هؤيةكاني دةرضواندن
عَيـراق و هةَلبـذاردني سـةرؤكي     –ةرَيمي كوردسـتان  بةمةبةسيت كاراكردنةوةي دامـةزراوي سـةرؤكايةتي هـ   

 هةرَيم لة ثةرلةمان ئةم ياساية دةرضوَيندرا.
 بةِرَيز د. ظاآل فريد/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي فةرموو راثؤرتي ليذنةي ياسايي خبوَيننةوة.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 مان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلة
 ئةمة دةقي ئةو راثؤرتةية كةلةاليةن ليذنةي ياسايي ئامادةي كردووة بةو شَيوةية:

 بؤ/ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان
 بابةت/ راثؤرتي ليذنة

(ي ثاش نَيوةِرؤ كؤبوونـةوةي  1،30كاتذمَير ) 31/3/2019ليذنةي كاروباري ياسايي رؤذي يةك شةممة رَيكةوتي 
                                  كردنــــــي ثَيشــــــنيازي ياســــــاي )كاراكردنــــــةوةي ســــــةرؤكايةتي       خــــــؤي ئةجنامــــــدا بــــــؤ تــــــاوتويَ   

عَيـراق و هـةمواري شـَيوازي هةَلبـذاردني سـةرؤك تـا ثةسـةند كردنـي دةسـتوور( كـة            –هةرَيمي كوردستان 
ــة       ــةوةي يةك ــراوة، دواي خوَيندن ــكةش ك ــةمان( ةوة ثَيش ــداماني ثةرل ــايي ئةن ــارةي ياس ــةن )ذم ــة لةالي مي ل

رةوانةي ليذنةكامنان كراوة، دواي طفتوطؤ كـردن و   30/3/2019( لة رؤذي شةممة بةرواري 3دانيشتين ذمارة )
 توَي كردن، ليذنة طةيشتة ئةم ئةجنامانةي خوارةوة:وتا
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عَيـراق و هـةمواري شـَيوازي     –ثَيشنيازي ياساي كاراكردنةوةي دامةزراوي سةرؤكايةتي هـةرَيمي كوردسـتان   
 .دني سةرؤك تا ثةسةند كردني دةستوورهةَلبذار

 (:1ماددةي )
 2018(ي ســاَلي 10عَيــراق ذمــارة )  –ياســاي هةَلثةســاردني دامــةزراوةي ســةرؤكايةتي هــةرَيمي كوردســتان      

 هةَلدةوةشَيتةوة و دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيم كارا دةكرَيتةوة.
 (:2ماددةي )

رييةكاني هـةرَيم ذمـارة   ورَيم بةسـةر دامـةزراوة دةسـتو   ياساي دابةشكردني دةسـةآلتةكاني سـةرؤكايةتي هـة   
 هةَلدةوةشَيتةوة. (2017)(ي ساَلي 2)

 (:3ماددةي )
(ي ســاَلي 1عَيـراق ذمـارة )   –بـةدةر لـة حـوكمي مـاددةي دووةم لـة ياسـاي سـةرؤكايةتي هـةرَيمي كوردسـتان          

ك و رَلدةبـذَيرَيت بــةو ئــة عَيــراق ســةرؤكَيك بـؤ هــةرَيم هة  –(ي هـةمواركراو، ثةرلــةماني كوردسـتان   2005)
عَيـراق هةيـة تـا ثةسـةند كردنـي دةسـتووري        –دةسةآلتانةي كة لةياساي سةرؤكايةتي هـةرَيمي كوردسـتان   

و دةســةآلتةكاني ديــاري دةكرَيــت و عَيــراق كــة تَييــدا شــَيوازي هةَلبــذاردني ســةرؤكي هــةرَيم   –كوردســتان 
عَيـراق دةكـات و بةناويانـةوة     –آلتياني كوردستان ناوخؤو دةرةوةش نوَينةرايةتي هاوسةرؤك لةسةر ئاسيت 

 دةدوَيت و هةماهةنطي لةنَيوان دةسةآلتة فيدرالييةكان و دةسةآلتةكاني هةرَيمدا دةكات.
 (:4ماددةي )

(ي ســاَلي 1عَيــراق ذمــارة ) –(ي ياســاي ســةرؤكايةتي هــةرَيمي كوردسـتان  7بـةدةر لــة حوكمــةكاني مـاددةي )  
ــة2005) ــةمواركراو، ثةرل ــوارةوة    (ي ه ــةي خ ــةم رَيكاران ــةرَيم ئ ــذاردني ســةرؤكي ه ــؤ هةَلب ــتان ب ماني كوردس

 دةطرَيتة بةر:
 يةكةم:

( رؤذ لــةدواي هةَلبــذاردني دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان، ثةرلــةماني كوردســتان دةرطــاي  30لــةماوةي )-1
 خؤثاآلوتن دةكاتةوة.

 –ســةرؤكايةتي هــةرَيمي كوردســتان  (ي ياســاي5خوازيــاراني خؤكانديــد كــردن كــة مةرجــةكاني مــاددةي )-2
( رؤذ لـة بـةرواري كردنـةوةي دةرطـاي     3( هةمواركراو، تَيداية، لةماوةي سـَي ) 2005(ي ساَلي )1عَيراق ذمارة )

 ان دةكةن.مخؤثاآلوتن داواكاري و سيظي خؤيان ثَيشكةش سةرؤكايةتي ثةرلة
ةرطاي خؤثاآلوتن نـاوي ئـةو ثالَيوراوانـة    ( رؤذ لة رؤذي داخستين د2سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةماوةي دوو )-3

 رادةطةيةنَيت كة مةرجي ياساييان تَيداية.
هةركةسَيك لةوانةي داواكارييان ثَيشكةش كردووة، ئةطةر ناوي رانةطةيندرا بؤي هةيـة لـةماوةي دوو رؤذ   -4

مييز لة ماوةي دوو لة رَيكةوتي راطةياندني ناوي كانديدةكان لةبةردةم دادطاي تةمييز تانة بدات، دادطاي تة
 ( رؤذ تانة يةكاليي دةكاتةوة، بِرياري دادطاش لةم بارةوة بنرِبة.2)
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سةرؤكي هةرَيم لة دةنطدانَيكي ئاشكرا و بةدةنطي زؤرينةي رةهاي ئةنداماني ثةرلةمان، لةماوةي سَي رؤذ -5
 ( لة رؤذي دةركردني بِرياري بنرِب لةسةر تانةكان هةَلدةبذَيردرَيت.3)
هيض ثالَيوراوَيك زؤرينةي رةهاي بةدةست نةهَينا دةنطدان دووبارة دةكرَيتةوة و، كَيربكَي لة نَيـوان  ئةطةر -6

ئةو دوو ثالَيوراوة دةبَيت كـة زؤرينـةي دةنطيـان هَينـاوة و ئـةوةي لـةجاري دووةم زؤرينـةي بةدةسـت هَينـا          
ةنطـداني ئاشـكرا   سةرؤكي هةرَيم ددةبَيتة سةرؤكي هةرَيم، ئةطةر تةنها يةك ثالَيوراويش هةبوو بؤ ثؤسيت 

 ئةطةر ثالَيوراوةكة زؤرينةي دةنطي ثةرلةماني بةدةست هَينا دةبَيتة سةرؤكي هةرَيم. ئةجنام دةدرَيت و
 دووةم:

( رؤذ 3( بِرطـةي )يةكـةمي( ئـةم ماددةيـة ثةرلـةماني كوردسـتان لـةماوةي سـَي )        1بةدةر لـة حـوكمي خـاَلي )   
 ةرطاي خؤ ثاآلوتن بؤ ثؤسيت سةرؤكي هةرَيم دةكاتةوة.اندني ئةم ياساية دولةدواي دةرضو

 (:5ماددةي )
 يةكةم: ماوةي وياليةتي سةرؤكي هةرَيم بة كؤتايي هاتين ماوةي وياليةتي ثةرلةمان كؤتايي دَيت.

دووةم: سـةرؤكي هـةرَيم لــة ئـةرك و دةســةآلتةكاني بـةردةوام دةبَيــت تـا بــة ثَيـي حوكمــةكاني ئـةم ياســاية        
 دةبذَيردرَيـت.سةرؤكَيك هةَل

 (:6ماددةي )
 كار بةهيض دةقَيكي ياسايي يان بِريارَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك بَيت.

 (:7ماددةي )
 ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن.

 (:8ماددةي )
يعي كوردســـتان( دا ئدةكرَيـــت و لـــة رؤذنامـــةي )وةقـــا ئـــةم ياســـاية لـــة رؤذي دةرضـــواندنيةوة جَيبـــةجيَ 

 بآلودةكرَيتةوة.
 اندنوهؤيةكاني دةرضو

عَيـراق و هةَلبـذاردني سـةرؤكي     –بةمةبةسيت كاراكردنةوةي دامـةزراوي سـةرؤكايةتي هـةرَيمي كوردسـتان     
 هةرَيم لة ثةرلةمان ئةم ياساية دةرضوَيندرا.

 لةمان:بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةر
بةر ٍَِيزان، ئَيستا دةست دةكةين بة طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذةكة هةر لةسةر ناونيشاني ثرؤذةكة دةست ثـَي  
دةكــةين، داوا لةســةرؤكي ليذنــةي ياســايي دةكــةم كــة تــةنها ناونيشــاني ثرؤذةكــة خبوَينَيتــةوة، بــؤ ئــةوةي     

 بيخةينة طفتوطؤ.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 رلةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثة
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عَيـراق و هـةمواري شـَيوازي     –ثَيشنيازي ياساي كاراكردنةوةي دامةزراوي سةرؤكايةتي هـةرَيمي كوردسـتان   
 هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسةند كردني دةستوور.

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنــةي ياســايي هــاتووة عينــواني   بــةَلَي، بــةِرَيزان ئةنــداماني ثةرلــةمان بــة ثَيــي ئــةوةي كــة لــة راثــؤرتي  

)ثَيشنيازي ياساي كاراكردنةوةي ( بةو شـَيوةيةي كـة سـةرؤكي ليذنـةي ياسـايي خوَينديـةوة هـةر بـةرَيزَيك         
دةيةوَي طفتوطؤ لةسةر عينواني ثَيشنيازي ياساكة بكات دةسـيت بةرزبكاتـةوة بـؤ ئـةوةي نـاوي بنووسـرَيت،       

دار بن لة طفتو طـؤ لةسـةر ناونيشـانةكة دةياخنوَينينـةوة بـةِرَيزان )      بةِرَيزان ئةو ناوانةي كة دةيانةوَي بةش
سؤران عمر، مامؤستا هةورامان، كاك مـةم، كـاك مسـلم، دكتـؤرة رَيـواز، مامؤسـتا ابـوبكر، خـاتوو سةرضـنار،          
روثاك خان، دكتؤر رَيبوار( ئةنـداماني ليذنـةي ياسـايي رَييـان ثَيـدةدرَيت دوايـي بـؤ وةآلمدانـةوة، ثَيويسـت          
ناكات ناويان بنوسرَيت تةنها دكتؤر شَيركؤ، روثاك خانيش هـةر ئةنـدامي ليذنـةي ياسـايية لـةكاتي خؤيـدا       
مةجالي ثَي دةدرَيت كة قسـةي خـؤي بكـات لةسـةر راثؤرتةكـة، دةرطـاي ناونوسـني دادةخـةين لـةالي ضـةة           

اسـتة، لةبـةر ئـةوةي    ئةندامَيك وةردةطـرين و لـةالي راسـتيش ئةنـدامَيك وةردةطـرين، و بةثَيضـةوانةوةش ر      
ئةطةر بة ريز بةنديةكة بَي رةنطة تووشي مةلـةل بَيـت، لةبـةر ئـةوةي بـة ثَيـي ثـةيِرةو دةبـَي بـةثَيي ريـز           
بةندي ناوةكان بَيت، بةآلم عادةتةن ئَيمة وةكو عورفَيكي ثةرلةماني وةكو ئةوةي كة ضوار ساَلي ثَيشو كاري 

انبة ئةندامان قسة بكةن و لةو جانبـة ئةنـدامان قسـة بكـةن     ثةرلةمانيمان بةرَيكردووة، ئةطةر تةنها لةو ج
ئةوةي بكةوَيتة قسةي كؤتايي تؤزَيـك مةلـةل دروسـت دةبـَي لةاليـةن بـةِرَيزان ئةنـداماني ثةرلـةمان، بؤيـة          
موحاوةلة دةكةين ئةنـدامَيك لـةو ال وةربطـرين و ئةنـدامَيكيش لةالكـةي تـر وةربطـرين، كـاك سـؤران عمـر           

 فةرموو.
 ؤران عمر سعيد:بةِرَيز س

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثَيشنيار دةكةم ناونيشاني ئـةم ثَيشـنيازي ياسـاية كـة راثـؤرتي ليذنـةي ياسـايي وةكـو خـؤي ثرؤذةكـةي           
دانايتةوة بةم جؤرةي لَي بَيت، ئومَيد دةكـةم ليذنـةي ياسـايي سـةرجنةكان تؤمـار بكـةن و بكـرَي بـة ياسـاي          

ــراق و هــةمواري ياســاي ســةرؤكايةتي   –كايةتي هــةرَيمي كوردســتان )كاراكردنــةوةي دامــةزراوةي ســةرؤ  عَي
عَيراق( ضونكة ناوةرؤكي ئـةم ثرؤذةيـة بـرييت يـة لـة هـةمواري ياسـاي سـةرؤكايةتي          –هةرَيمي كوردستان 

بـةآلم ناونيشـاني ماددةيـةكي    ناكرَي تؤ هةمواري ياسـايةك بكـةي،   هةرَيم سةرةِراي ماددةي يةكةم و دووةم، 
 و بكةي بة ناونيشاني ياساكة، زؤرسوثاس.هةمواركرا

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ياسايي تكاية ثَيشنيارةكان تؤمار بكةن، دواييش وةآلمي خؤتان بدةنةوة، ضونكة هةر ثَيشنيارَيكيش 

لةفــةي نيزامــي عــام و كــة دةكــرَي و هــةموو ثَيشــنيارةكان ناخرَينــة دةنطــدان، ئــةو ثَيشــنيارانةي كــة موخا 
مةبادئي عام دةبن، لَيرة لة ليذنةي ياسايي روونكردنةوةي خؤي دةدات، ئةو ثَيشنيارانةش كة موخالف نني 
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لةطةَل نيزامي عام و مةبادئي دةستووري و مةبادئي عام، ئةو ثَيشـنيارانة هـةمووي تةسـبيت دةكـرَين و لـة      
 ر رَيبوار فةرموو.دانيشتين دةنطدان دةخرَينة دةنطدان، بةَلَي دكتؤ

 بةِرَيز د. ريبوار عبدالرحيم عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثَيشنياز دةكةم كة خودي ناونيشان و تايتلي ئةم ثَيشـنيازة ياسـاية بـؤ كاراكردنـةوي سـةرؤكي هـةرَيمي       
ــتان  ــةي        –كوردس ــةو دةقان ــتة ل ــانة طوزارش ــةو ناونيش ــونكة ئ ــةوة، ض ــؤي تَينَيت ــو خ ــراق، وةك ــة   عَي ــة ل ك

ثَيشنيازةكة هاتووة، بؤية ئةم ناونيشانة هةم دةربِرو طوزارشتة بؤ كاراكردنةوةي دامـةزراوةي سـةرؤكايةتي   
هةرَيم و هةميش بةشَيوةيةك لةشَيوةكان بؤ هةمواركردنةوةي شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤكة، وتيايدا روونة 

م ياساية يان ئةم ثَيشنيازة ياسـاية كـة كاتَيـك    وةكو ضؤن لةدةقةكاندا هاتووة تا ثةسةند كردني دةستوور ئة
 كة دةبَيتة ياسا كاري ثَي دةكرَيت، سوثاس.
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةِرَيز مامؤستا جيهاد فةرموو.
 بةِرَيز جهاد حسن ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
عنـوانَي هـةنَي ثَيشـنيازا كاراكردنـةوةي دامـةزراوةي سـةرؤكايةتي        مادام مة هةر ثشتطريَي دكةين وةكو ئةظ

عَيراق و هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني سـةرؤك تـا ثةسـةند كردنـي دةسـتوور، وةكـو        –هةرَيمي كوردستان 
ا ة خةلكَيك هةميا ئومَيدا ضةندةهخؤي تَينَيتةوة، ضونكة بةراسيت هةَلبذاردنا سةرؤكا هةرَيم، ظَي ئةظرؤك

رةك، ودةستوور طةلةكا طرنطا بؤ هةر وةآلتةكي لةوماَلدةظ من وويتة ئةطةرةك بؤ ثةسةند كردنا دةستوظة ب
ئةظة بَيتة جَيهَينانا وةكي خؤي تَييَن و هةتا ثةسةند كردنا دةستوورَي و طةلةكا باش بَي و ديسا ثشـتطرييا  

 دكتؤر رَيبوار دةكةم بؤ سةر ئاحاظتنةكا طؤتي و زؤر سوثاس.
 ز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

 سوثاس، بةِرَيز كاك مةم فةرموو.
 بةِرَيز مةم برهان حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دةبارةي ناونيشاني ئةم ثَيشنيازة ياساية كـة خرايةتـة روو، هةَلبةتـة لـة راثؤرتةكـةي ليذنـةي ياسـاييدا لـة         

ايةتي ثةرلـةماني كـردووة، ووشـةي دامـةزراوةي البـردووة و      يدا كـة ثَيشكةشـي دةسـتةي سـةرؤك    كةةيثَيشةك
دواتر لة ناونيشانةكةيدا دامةزراوة هةيـة، ئـةوة يـةك، ثَيشـنياز دةكـةم ياسـاكة بـةم شـَيوةيةي لـَي بكرَيـت،           

عَيـراق(   –بكرَيتة  )ياساي كاراكردنةوة و هةمواركردنةوةي دامـةزراوةي سـةرؤكايةتي هـةرَيمي كوردسـتان     
ا هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسةند كردني دةستوور، ثَيشـنياز دةكـةم البـدرَيت،    تةواو، لَيرةد

لةبةر ئةوةي يةكةميان ئةوةي كة هَيشـتا دةسـتوورمان نييـة، خـالَيكي تـر ضـونكة لـة مـاددةي ثَينجـي ئـةم           
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تـايي هـاتين خـولي    ثَيشنيازة ياساية لة برطةي يةكةمي دةَلـَي )ئـةم خولـةي سـةرؤكايةتي هـةرَيم تـاوةكو كؤ      
ثةرلةمان بةردةوام دةبَيت( مادام بةردةوام دةبَيت ضوار ساَلي تر سةرؤكي هةرَيم لةو ثؤسـتة دةبـَي اليـةني    
كةم، ئةطةر درَيذ نةكرَيتةوة لة داهاتوودا، كةواتة ئةم ثرؤذةي دةستوورة ثَيم واية ئةطةر ئريادةيـةك هةيـة   

يان دووساَلي داهاتووة يان سَي ساَلي داهاتوو، هيض داعي نيية  بؤ ثةسةند كردني دةستوور لة ساَلي داهاتووة
 بؤ ئةوةي لَيرة مةسةلةي هةموار كردني تا ثةسةند كردني دةستوور تَينيتةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، بةِرَيز خاتوو جوان فةرموو.

 بةِرَيز جوان يونس حممد:
 سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز 

ــةوةي          ــاي كاراكردن ــنيازي ياس ــاني ثَيش ــة ناونيش ــةم، ك ــوار دةك ــؤر رَيب ــةكاني دكت ــة قس ــتيواني ل ــيش ثش من
عَيراق و هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تـا ثةسـةند    –دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان 

 كردني دةستوور وةكو خؤي تَينَيتةوة، سوثاس.
  فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ظاآل

 سوثاس، بةِرَيز مسلم عبداهلل فةرموو.
 بةِرَيز مسلم عبداهلل رسول:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بة ثَيي وتةي هاورَييائ منيش ثشتيوانيان دةكةم بةوةي بةثَيي ئةو ثَيشـنيازةي ياسـاية كـة ناونيشـانةكةي     
كرَيـت و دروسـترتة وا بنووسـرَيت )ثَيشـنيازي ياسـاي كاراكردنـةوةي       نووسراوة، ناونيشانةكة درَيذة واي لَي ب

عَيـراق( ئـةوةي تـري لـَي بكرَيتـةوة بـةثَيي صـياغةوة رَيـك          –دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان 
 خبرَيت، سوثاس.

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي، بةِرَيز كاك ضيا فةرموو.

 يا محيد شريف:بةِرَيز ض
 ان.مبةِرَيز سةرؤكي ثةرلة

ا ثشتيوانيا ئاخاظتنا دكتؤر رَيبوار دكةم كة ثَيشـنيار وةكـي خـؤ    سئةو ئاخافتنيا كة هةظاال مة بةحسكر هرو
 تَينَيتةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، دكتؤرة رَيواز فةرموو.

 حسني: بةِرَيز رَيواز فائق
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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من ثَيشنيار دةكةم بةو شَيوةيةي لَي بَي )ياساي كاراكردنةوةي دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردسـتان  
و  وروعَيراق( ئـةو عينوانـة بةسـة، ئـةوةي كـة لـةناوةِرؤكي ياسـاكة هةيـة مـةكاني ئـةم ياسـايةية، ئـةو د             –

 ويست نيية، زؤر سوثاس.درَيذي و شةرحة لةناونيشانةكةدا ثَي
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، رؤذان خان فةرموو.
 بةِرَيز رؤذان ابراهيم علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش هاوِرام لةطةَل دكتؤر رَيبوار كـة ثَيشـنيازي ياسـاي كاراكردنـةوةي دامـةزراوةي سـةرؤكايةتي هـةرَيمي        
ــ –كوردســتان  راق و هــةمواري شــَيوازي هةَلبــذاردني ســةرؤك تــا ثةســةند كردنــي دةســتوور وةك خــؤي   عَي

 تَينَيتةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، مامؤستا ابوبكر فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لــة مــاددةي ســَييةمدا ئــةم خــولي ثَينجــةمي ثةرلــةماني    (2018)( ي 10ة )تَيبينــيم لةســةر ياســاكة لــة ذمــار 
كوردستاني مولزةم كردووة لة دوو وةرزي طرَيداندا بِريـار لـة ضارةنوسـي دامـةزراوةي سـةرؤكايةتي هـةرَيم       

، ضارةنووس ئةكرَ  بة كاراكردنةوة  وةكو ئةم خواستة  كة ئةمرؤ هةية، ئةكرَ  ضارةنووس بِريار لـة  بدا
وةشانةوةشى بَى، من خؤم اليـةنطر  هةَلوةشـانةوةم، ضـونكة ئـةم دامةزراوةيـة زةروورةتـى دميوكراسـى        هةَل

مَيذوويى حكومِرانى درووستى نةكردووة، بةَلكو بةرهةمى دؤخى نةخوازراو  كوردستان بوو، بةداخةوة لة 
ة، دواتــر رَيككــةوتنى رابــردوودا لــة شــةِر  نــاوخؤ دوو ئيــدارةيى كــة ثشــت بــة خــوا ئــةو رؤذانــة نابينينــةو

سرتاتيجى دوو هَيز  حوكمِران لة كوردستاندا، يةعنى ئةمة درووستى كردووة، ئةكرا ئَيمـة بـة ثَيـى ياسـا      
وةك لـة مـاددة  يةكـةم بِرطـة       ،( رَيكارةكانى ثَيك هَينانى حكومـةمتان بطرتايـة بـةر   2017( ساَلى )2ذمارة )

 ومةنى دادوةر ، زؤر سوثاس.ضوار كة ئةو دةسةاَلتة  دابوو بة سةرؤكى ئةجن
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيز مامؤستا ابوبكر ئةو قسانةي كة كرا بةرامبةر بة موئةسةسةكة قسةي نةشياو بوو داوادةكةين كة لـة  
ــة موئة    ــةوةي ك ــؤل بســرَيتةوة، ئ ــانوني بــووة،      ثرؤتؤك ــارة زةرورةتَيكــي ق ــردووة دي ــةكةي دروســت ك سةس

ورةتَيكي نيشتمانيش بووة و موتابيقة لةطةَل ئةوةي لة دةستووري فيدراَلي عَيراقي دا هـاتووة، خـاتوو   وزةر
 سةرضنار فةرموو.

 بةِرَيز سةرضنار امحد حممود:
 بةرٍَِِيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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ــةرؤكاية     ــةزراوةي س ــاي كاراكردنــةوةي دام ــدرَي )ياس ــنيازةكة الب ــة ثَيش ــاني ثرؤذةك ــة ناونيش ــةبارةت ب تي س
عَيــراق( بةســة و كافييــة تــةنها بــةم شــَيوازة بَيــت و هــةمواري شــَيوازي هةَلبــذاردني  –هــةرَيمي كوردســتان 

سةرؤكي هةرَيم تا ثةسةند كردني دةستوور بةراي منيش زيادةية، بةتايبةتي دةستوور كة ديـار نييـة كـةي    
راوةي ســةرؤكايةتي هــةرَيمي دةنوســرَيتةوة و كــةي ثةســةند دةكرَيــت، وابــَي )ياســاي كاراكردنــةوةي دامــةز  

عَيراق( و ئةو وردةكاريانة ي لة شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم لةياسـاكة بـاس دةكرَيـت     –كوردستان 
 و ثَيويست ناكات لةناو ناونيشاني ياساكة هةبَي و زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ةرموو.سوثاس، بةِرَيز دكتؤر شَيركؤ ف

 :مصطفى بةِرَيز د. شريكو جودت
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دا لةياساي هةَلثةسـاندني دامـةزراوةي سـةرؤكايةتي هةرَيمـة لـة هؤكـاري        (2018)(ي ساَلي 10لةياساي ذمارة )
دةرضوواندندا بـاس لـةوة دةكـات نةصـةكةي ) لـةثَيناو رةخسـاندني زةمينـةي سـازان و لَيـك تَيطةيشـنت لـة            

حوكمِراني لة هةرَيمي كوردستان دا ئةم ياسـاية دةرضـوَيندرا( بـةو مانايـةي كـة عينـواني هـةموو        سستةمي 
ياسايةك مةدلولي ناوةِرؤكةكةيةتي و سازاني ثَيويستيش لة ديدي ئَيمةوة كـة كـار بـؤ سسـتةمي ثةرلـةماني      

ؤ لَيثرسـينةوايةتي  دةكةين لة حوكمِراني هةرَيمي كوردسـتاندا و دةزطـاي سـةرؤكايةتي هـةرَيم خـاز  بـَي بـ       
عي سازانةكة ئةكةينةوة كة بة ثَيـي ثَيويسـت تـا    وبةرامبةر بة ثةرلةماني كوردستان، جةخت لةسةر مةوزو

ئَيستا نةكراوة و ديدو بؤضوونةكاني اليةنـة سياسـيةكان بـة ثَيـي ثَيويسـت لةياسـاكةدا رةنطـي نةداوةتـةوة،         
كــردووة، دةرةجنــام ئــةوةش تةئســري لــة عينــواني تــةنها ضــةند تــةرةفَيك و ضــةند اليــةنَيك كــة تةقــدمييان 

قانونةكة دةكات، كة بة بِرواي من وةكو ثشتطرييةك لة وتةكاني كاك سؤران، كاك مةم، دكتؤرة رَيواز، تـةنها  
عَيـراق، كفايـةت بـَي، و مةسـةلةي      –بَلَيني كاراكردنةوة و هةمواري ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردسـتان  

عةكة لةوانةيـة نـةخوازراو   وكة نازانني كةي تةواو دةبَي، مةتاتيةك ئةدا بة مةوزو بةستنةوةي بة دةستوور
فايةتـة، ئـةوةي تـري كـة هـةمواري شـَيوازي       يبَي، بؤية تـةنها ئـةو تةرحـةي كـة عـةرزم كـرد ثَيمـان وايـة ك        

َير هةية كة هةَلبذاردني سةرؤك، ئةكرَي لة ناوةِرؤكي ياساكةدا بَي نةك لة عينوانةكة بَي، بة تةئكيد يةك د
دواي وتةكةم ئةمـةوَي بيَلـَيم ئـةويش ئةوةيـة كـة زؤر طرنطـة كـة هـؤَلي ثةرلـةمان ئـاوا بكـةين بـة شـوَيين              

َيكان و تةرحي ملمالنَيكان، دةستخؤشي لةهةموو اليةك دةكةين كة حلول و ملمالنَي نيةكالكردنةوةي ملمال
فراكسيؤني يـةكَيتيش دةكـةم و هيـوادارم هـةموو     و مونافةسة بَينَيتةوة ناو هؤَلي ثةرلةمان و بةخَيرهاتين 

فراكسيؤنةك وهةموومان كة هؤَلي ثةرلةمان هي هةموومانة، لَيرةدا ملمالنَي بكةين و حلـولي تـر نةطرينـة    
 بةر لة ثَيناو بةرذةوةندي نيشتماني، سوثاس.

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ــةآلم     ــَيركؤ، ب ــؤر ش ــوثاس دكت ــوا زؤر س ــؤرة رَي ــةزراوةي      زدكت ــةوةي دام ــؤ كاراكردن ــة ب ــرد ل ــةنيا داواي ك ت
سةرؤكايةتي هةرَيم بَي و نوقتة، واتـة هةمواركردنةوةكـةي لةطـةَل نـةبَيت، ثَيشـنياري جـةنابتان جيـاوازي        
هةبوو لةطةَل هي ئةو، تةنيا ئةوة بؤ ئاطـاداري بـةِرَيزتان، بـةَلَي سـةرؤك و ئةنـداماني ليذنـةي ياسـايي راي        

 تان لةسةر ثَيشنيارةكان.خؤ
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةظاآلن طةلةك راي خؤيان دياركرد و تَيبيين خـؤ لةسـةر ثَيشـنيازا لةسـةر عينـوانَي ظـَي ثَيشـنيازا ياسـايي،         

بلن يـان قابـل   حةكةم مب لةسـةر ظـَى ضـةندَ  كـة ئايـا ئـةظ ثَيشـنيار قـا         و ئةزبةراسيت لظَيري بؤ من نينة ك
نـوانى ياسـايَى بـت، درسـت     يت يـان ع اسـايى بـ  نـوانَى ثَيشـنياز  ي  ينينة، بةَلَى ئـةز بَيـذم ئـةوة كـو ثَيتظيـا ع     

تةمسيال ناظةرؤكا ئةو  ثَيشنيازا ياسايى بكات، لظَيرَ ، ئةطةر ئةم جةوهةرَ  ظَى ثَيشنيازا ياسـايى خبيـنني،   
ونيـا هـة  بـة ثَيـى     وقان فةراغـة  تيـة  ئامـادةكرن، داكـو ئـة    سةح كةينَى دةبينة كو ئةظ ثَيشـنيازا ياسـايى ها  

ةئيسى ل هةرَيما كوردستانَى تـةعليق  ( كو ئةظ موئةسةسة بَلند يا ر2018)ساَلَى  (10)ئاماذةدان بة ياسا ذمارة 
استى ذ  وةكو واقـع  ذ  ل هـةرَيما   ر كرية، هةروةسا تةعديال شَيوازَ  ميكانيزما هةَلبذاردنا سةرؤكى كو ب

دستانَى كو نوقتا خيالفَى بووة درَيـذيا ثـرت  دة سـاآلن، ذ بـةر هةنـدآ ئـةم وةكـو ليـذنا ياسـايى ببيـنن،           كور
 ثَيشنياز وةكى وانة ئةظ عينوانا خؤ تينةت، ذ بةر وةكو نينةراتيا ماددَ  وان ثَيشنازَي ظان ياسايا دادكةم.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 وو.كاك جالل فةرم

 بةِرَيز جالل حممد امني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتيوانى قسةكانى بةِرَيز سةرؤكى ليذنة  ياسايى دةكةم، ثَيمانواية بؤ ئـةوة  ناونيشـان دةبـَى تـةعبري لـة      
ناوةرؤكى بابةتةكة بكات، لة ناوةرؤكى بابةتةكة دا هةردوو بوارةكة  تياية، هةم كاراكردنةوة  دامةزراوة  

يةتى هةرَيمى كوردسـتانى عـرياق، هـةم هـةموار  شـَيواز  هةَلبذاردنـةكان، بؤيـة ثشـتطري  تـةواو           سةرؤكا
تَينَيتـةوة و ثَيشـمان وايـة بـة      قسة  ئةو خوشك و برايانة دةكةم كة ثَييـان وايـة ناونيشـانةكة وةك خـؤ     

 استى ئةم ناونيشانة دةتوانَى تةعبري لة ناوةرؤكى بابةتةكة بكات، سوثاس.ر
 ز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَي

 ئةندامانى ليذنة  ياسايى كَى دةيةوَ  قسة بكات؟ بةَلَى كاك عبدالسالم فةرموو.
 بةِرَيز سالم عبداهلل حسن:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةوة  ثشتيوانى لة قسةكانى بـةِرَيز سـةرؤكى ليذنـة  كاروبـار  ياسـايى دةكـةم، ثَيشـنياز  ياسـا  كاراكردنـ         
دامةزراوة  سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردسـتان ـ عـرياق، هـةموار  شـَيواز  هةَلبـذاردنى سـةرؤك تـا ثةسـةند           
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كردنــى دةســتوور، هةنــدآ لــة بــةِرَيزان ئاماذةيــان بــةوة كــرد كــة تــاوةكو ئَيســتا دةســتوور نييــة، بؤيــة ئــةو  
 (70)شتنةوة  دةستوور هةية و زياتر لة ئاراستةكردنة بؤ شتَيكى ناديار، بةآلم ئَيمة ثَيمان واية ليذنة  داِر

 ماددة نووسراوةتةوة، بؤية دةكرَ  دةستة  سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئةو ليذنةية كارا بكاتةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، روثاك خان فةرموو.
 بةِرَيز رووثاك امحد رمحان:

 ان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةم
بةناو  خوا  طةورة و ميهرةبان بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، لةسةر ناونيشانى ثَيشنياز  ياسـايةكة مـن ثـَيم     
باشة وا  ىَل بكرَيت، ثَيشنياز  ياسا  كاراكردنةوة  دامةزراوة  سةرؤكايةتى هـةرَيمى كوردسـتان ـ عـرياق،      

دةكرَ  ئةم بةشـة  هـةموار     ،نةكة درَيذةهةموار  ياسا  سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان، ضونكة ناونيشا
خبـرَ  وبـةروار و مَيـذوو  تَيـدا      َيكى دةستوور بة ماددةيةك رشَيواز  هةَلبذاردنى سةرؤك تا ثةسةندكردن

ةئى ئةو ئةندامانة دةكةم كـة داوا  طـؤِرينى   هةر بؤ ئةم مةبةستةثشتيوانى لة رلة ماددةكة جَى بكرَيتةوة، 
 ثَيشنياز  ياسايةكةيان كردووة، زؤرسوثاس.شَيواز  ياخود ناونيشانى 

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

بةَلَى بةِرَيز سةرؤكى ليذنة  ياسايى داوا دةكةين كـة مـاددة  يـةك خبوَينيـةوة بـؤ ئـةوة  دةرطـا  طفتوطـؤ         
 لةسةر ماددة  يةك بكةينةوة، كاك بذار فةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

 1ماددة / 
ــتان ـ عَيــ       ــةرَيمى كوردس ــةرؤكايةتى ه ــةزراوة  س ــاردنى دام ــا  هةَلثةس ــارة )ياس ــاَلى10راق ذم ( 2018) (  س

 هةَلدةوةشَيتةوة و دامةزراوة  سةرؤكايةتى هةرَيم كارا دةكرَيتةوة.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ةسةر ماددة  يـةك دةكةينـةوة هـةر بـةِرَيزَيك دةيـةوَ  طفتوطـؤ بكـات دةسـتى بـةرز          بةَلَى دةرطا  طفتوطؤ ل
م، كـاك بـةَلَين، سةرضـنار خـان، كـاك      ةبكاتةوة بؤ ئةوة  ناو  تؤمار بكـرَ ؟ بـةِرَيزان )كـاك ديـار ، كـاك مـ      

حكمـت، كـاك    رَيبوار، كاك ثَيشةوا، كاك رزطار، كاك هَيظيدار، كاك نزار، كاك عبـداهلل، مامؤسـتا وةيسـى، كـاك    
بـة   بهجت(، كةسى تر دةيةوآ قسة بكـات لةسـةر مـاددة  يـةك؟ دةرطـا  ناونووسـني دادةخـةين، دةسـت بـة         

َيطا بة ئةندامان بدةين، بة برييان دَينينـةوة كـة بـة ثَيـى بِرطـة  يةكـةم لـة        طفتوطؤ دةكةين، ثَيش ئةوة  ر
كى بةِرَيز  ثةرلـةمان تـةنها بـؤ  هةيـة     لة ثةيِرةو  ناوخؤ  ثةرلةمانى كوردستان هةر ئةندامَي 88ماددة  

 دوو خولةك لةسةر ماددةيةك طفتوطؤ بكات، كاك ديار  فةرموو.
 بةِرَيز ديار  انور محةرحيم:
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ؤذدا سَى نووسرا و وةآلم لةاليةن سةرؤكايةتى ثةرلةمان و ليذنـة   جنةكة  من لةسةر ئةوةية لة يةك رسةر

دا نَيـردراوة و تَييـدا جؤرَيـك لـة جؤرةكـان تايبةمتةنـد  دراوة بـة ثـرؤذة  سـةرؤكايةتى          كاروبار  ياسـايى  
 هةرَيمى كوردستان لة كاتَيك دا ضةندين ثرؤذة  ديكة ...... .

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

يةك هةر قسةيةكت هةية بةِرَيز كاك ديار  دةرطا  طفتوطؤ لةسةر ماددة  يةك كراوةتةوة، لةسةر ماددة  
 بيكة و بة ثَيى ثةيِرةو لةسةر ماددة  يةك دةرطا  طفتوطؤمان لةسةر كردووةتةوة، فةرموو.

 بةِرَيز ديار  انور محة رحيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 سةرجنةكة  من لةسةر ....... .
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

تـةوة تـةنها لةسـةر مـاددة  يةكـة،      وازحة كة ئَيستا دةرطامان كردوو ةوة  ثةيِرةوتةنها ماددة  يةك لةبةرئ
 كاك هَيظيدرار فةرموو.
 بةِرَيز هَيظيدار امحد سليمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةبةرئةوة  دامةزراوة  سـةرؤكايةتى هـةرَيمى كوردسـتان دامةزراوةيـةكى طرنطـة لـةم هةرَيمـة دةبـَى كـارا          

 ةَلثةسَيردراوة، ....... .بكرَيتةوة و ه
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 تةنها ماددة  يةك كاك هَيظيدار، فةرموو.
 بةِرَيز هَيظيدار امحد سليمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ـــ    و هةَلدةوةشـــَيتةوة  (2018)(  ســـاَلى 10راق، ذمـــارة )دامـــةزراوة  ســـةرؤكايةتى هـــةرَيمى كوردســـتان ـ عَي

ــةم          ــاية و ئ ــةم ياس ــةوةين ئ ــةَل ئ ــة لةط ــة، ئَيم ــارا دةكرَيت ــتان ك ــةرَيمى كوردس ــةرؤكايةتى ه ــةزراوة  س دام
 دامةزاوةية كارا بكرَيتةوة، لةبةرئةوة وةك خؤ  تَينَى.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 م فةرموو.ةبةَلَى سوثاس، كاك م
 بةِرَيز مةم برهان حممد:

 ةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز س
هةَلدةوةشَيتةوة و ثةيوةند   (2018)(  ساَلى 10هةَلبةتة بة ثَيى ئةم ماددةية بَى كة ياسا  هةموار  ذمارة )

، ئـةو ياسـاية بـةو ثَييـة  كـة بـةو شـكلةوةية وةكـو         (2005)(  سـاَلى  1بة ياسايةكةوة هةية كة ياسا  ذمارة )
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تَيكى بَي شومار  هةية، لة كاتَيك دا ئَيمة ئةمانةوَ  بة سيستمى سةرؤكايةتى دةسةآلتةكانى سةرؤك دةسةآل
َيى ثةرلةمانةوة متمانـة بـدةين بـة سـةرؤكى هـةرَيم، ئةمـة وامـان ىَل        لة رسيستمى ثةرلةمانى كار بكةين و 

 دةكات كة ئَيمة لةبةردةم سيستمَيكى ثةرلةمانى داين........ .
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك مةم لةسةر ماددةيةك تكاية، فةرموو.
 بةِرَيز مةم برهان حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةَلَى ئةمةوآ وا بَلَيم ماددة  يةكةم ثَيويست دةكات بةم شَيوةية بَى وثَيشنياز  من ئةوةية ماددة  يةكـةم  

ــتكار  بكرَيــ      ــَيوةية دةس ــةم ش ــة ب ــة ك ــة دةقةكةي ــت، ئةم ــَيوةية  ىَل بكرَي ــةم ش ــاردنى  ب ــا  هةَلثةس ت، )ياس
ـــ     هةَلدةوةشـــَيتةوة و (2018)(  ســـاَلى 10راق، ذمـــارة )دامـــةزراوة  ســـةرؤكايةتى هـــةرَيمى كوردســـتان ـ عَي

ـــتةوة بــةجؤرَيك كةلةطــةَل حوكمــةكانى سيســتمى     دامــةزراوة  ســةرؤكايةتى هــةرَيم هــةموار و كــارا دةكرَي
 ثةرلةمانى دا بطوجنَيت(، زؤر سوثاس.

 يد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاآل فر

 سوثاس كاك مةم، كاك نزار فةرموو.
 بةِرَيز نزار مال عبدالغفار:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةَلدةوةشـَيتةوة، دامـةزراوة    (2018(  سـاَلى ) 10راق ذمـارة  ) ياسا  سةرؤكايةتى هـةرَيمى كوردسـتان ـ عيَـ     
اثؤرتى ليذنة  ياسايى و ثشتطري  لة طري  لة نووسينى رة، بؤية من ثشتسةرؤكايةتى هةرَيم كارا دةكرَيتةو

 وتةكانى كاك هَيظيدار دةكةم، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كاك بةَلَين فةرموو.
 بةِرَيز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يةك سةير  بكة  و تايبةت بة ماددة  يةك هةم لة ناونيشانى ياسـايةكة   ديارة ئةطةر تةواو  ياسايةكة بة

/ مـاددة   1وون و ئاشـكرايى ديـارة، لةبةرئـةوة ثَيشـنياز دةكـةم،      ضوواندنى دا بـة ر وهةم لة هؤكارةكانى دةر
ة    ياسايةكة بكرَ  بة يةك و بةم شَيوازة  ىَل بكـرَ ، )ياسـا  هةَلثةسـاردنى دامـةزراو     (2)يةك و ماددة  

هةَلدةوةشـَيتةوة و ياسـا  دابةشـكردنى     (2018)(  سـاَلى  10راق ذمـارة ) سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان ـ عيَ 
(  سـاَلى  2دةسةآلتةكانى سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان بةسةر دامةزراوة دةستووريةكانى هـةرَيم ذمـارة )  

 هةَلدةوةشَيتةوة، زؤر سوثاس. 2017
 سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/
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 كاك رزطار فةرموو.
 بةِرَيز رزكار عيسى سوار:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
من ثشـتطري  لـة مـاددة  يـةك دةكـةم هـةروةكو لـة دةقـى ليذنـة  ياسـايى هـاتووة، ضـونكة ثةيوةنـد  بـة               

ثـات  ودوكاراكردنةوة  سةرؤكى هةرَيمى كوردسـتانةوة هةيـة، ثشـتطري  خـؤم دووبـارة بـؤ ليذنـة  ياسـايى         
 دةكةمةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، خاتوو سةرضنار فةرموو.
 بةِرَيز سةرضنار امحد حممود:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ( يـة كـة دةَلـَى: )لـة ثَينـاو     2018)(  سـاَلى  10ئـةم ماددةيـة ثَيضـةوانة  هؤكـار  دةرضـواندنى ياسـا  ذمـارة )       

ةخساندنى زةمينة  سـازان و لَيـك تـَى طةيشـنت لةسـةر سيسـتمى حـوكمرانى لـة هـةرَيمى كوردسـتان ئـةم            ر
ا  من هَيشتا ئةو سازان و تةوافوقة لةنَيوان فراكسيؤنةكان و اليةنةكان لة ئاستى ية دةرضووَينرا(، بة رياسا

ــار  دةرضــ       ــَى هؤك ــة دةردةض ــايةكيش ك ــةر ياس ــةكراوة و ه ــة و ن ــت دا نيي ــار   ثَيويس ــة، هؤك وواندنى هةي
(  هـةمان ياسـادا دةَلـَى:    3دةرضوواندنى ئةم ياساية وةكو ثَيويست جَيى خؤ  نةطرتووة و هةر لة مـاددة  ) 

)بؤ ماوة  دوو وةرز  ياسايى كة دوو وةرز  طرَيدانى داناوة بـؤ بِريـاردان لةسـةر ضارةنووسـى دامـةزراوة       
ةو ماوةية لةبةردةم ثةرلةمانى كوردستاندا خوىل ثَينجةم بـؤ  يةعنى ئ 1/3/2020سةرؤكايةتى هةرَيم، واتا تا 

بِرياردان لةسةر ضارةنووسى ئةم دامةزراوةية، بؤية باشرتة ئاماجنى ياسـايةكة و هؤكـار  دةرضـوواندنةكة     
 تةحقيق ببَى و ثاشان هةَلبوةشَيتةوة، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 موو.كاك ثَيشةوا فةر
 :طاهر مصطفىبةِرَيز ثَيشةوا 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( 68لةبةرئةوة  كة تةواو ثَيشـنيازة و يـةك بـة يـةكى ماددةكـانى ئـةم ثَيشـنيازة تـةوافوقى لةسـةر بـووةو )          

ثةرلةمانتار واذوويان لةسةر  كردووة، ئَيمة ثاَلثشتى ئةوة دةكـةين كـة دامـةزراوة  سـةرؤكايةتى هـةرَيمى      
جارَيكى تر كارا بَيتةوة، لة هةر سيستمَيكى سياسى دا سـةرؤك يـةكَيتى طـةل و وآلت بةرجةسـتة      كوردستان

دةكات بؤ ئةم دؤخة  كوردستان و بؤ ئةم ثَيشهاتانة  كة لةبةردةم هةرَيمى كوردسـتان و خـةَلكى هـةرَيمى    
 ةكانى خؤ  بكاتةوة.كوردستان هةية زؤر بة ثَيويستى دةزانني كة ئةم دامةزراوةية دةست بة كاروضاالكي

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك عبداهلل فةرموو.
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 بةِرَيز عبداهلل حممود حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةناو  خوا  طةورة وميهرةبـان، دامـةزراوة  سـةرؤكايةتى هـةرَيمى كوردسـتان دامةزراوةيـةكى دةسـتوور         
طة ئةم دامةزراوةية كـارا بكرَيتـةوة و روئيـا  طـةىل كوردسـتانة لـة نـاوةوة و        هةرَيمى كوردستانة و زؤر طرن

 دةرةوة، لةبةرئةوة ئَيمة ثشتطري  لة كارا كردنةوة  دامةزراوة  سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان دةكةين.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 مامؤستا وةيسى فةرموو.
 :بةِرَيز ويسى سعيد ويسى

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثشـتطري    ةكـةم وةكـو خـؤم،    بةناو  خوا  طةورة و ميهرةبان، منيش ثشتطري  لة مانةوة  مـاددة  يـةك د  

بةِرَيزان كاك هيظيدار و كـاك نـزار و كـاك رزطـار و كـاك ثَيشـةوا دةكـةم، ضـونكة دامـةزراوة  سـةرؤكايةتى           
ؤر طرنطة لة قؤناغَيكى وةكو ئَيستادا ئةم دامةزراوةية كـارا  هةرَيم دامةزراوةيةكى نيشتمانية و ياسايية و  ز

 بكرَيتةوة و زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك حكمت فةرموو.
 بةِرَيز حكمت حممد عبو زيد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
شـَيوة ثشـتطري  لـة ليـذنا ياسـايى       حةقيقةت برادةرا طةلةك قسة كرن سةر ظى ماددةيَى، ئـةز ذ  ب هـةمان  

 دكةم، و بةِرَيز كاك هَيظيدار  دكةم، ثَيويستة كو كارا بكرَيت.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

َيش خؤتـان  مام كـاك حكمـت طةيشـت، ئةطـةر تـةنها ثشـتطريية تـةنها ثشـتطري  بكـةن تكايـة، قسـةكانى ثـ            ةت
 رموو.َيبوار فةدووبارة مةكةنةوة، د.ر

 بةِرَيز ريبوار عبدالرحيم عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من نوقتة نيزامَيكم هةية ثَيش ئةوة  موداخةلةم هةبَى، لة كاتى خؤشـى دةسـتم بـةرز كـردةوة جـةنابتان      
ئاطاتان لة من نةبوو، لةسةر ماددة  يةك تكاية ئَيمة طفتوطؤ لةسةر مـاددة  يـةك دةكـةين، ئـةو تَيبينـى و      

 جنانة وةردةطرين كة ثةيوةست بَى بة ماددة  يةك، .... .سةر
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 هةروا كراوة، بةَلَى فةرموو.
 بةِرَيز ريبوار عبدالرحيم عبداهلل:
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 كى هةرَيمة، ....... .ديارة هةندآ لة ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان قسةيان لةسةر دةسةآلتةكانى سةرؤ

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 وةآلم درانةوة، ثةرلةمانتارةكان وةآلم درانةوة، جةنابت تةركيز بكة سةر ماددة  يةك فةرموو.
 بةِرَيز ريبوار عبدالرحيم عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
  يةك حةز دةكةم وةكو خؤ  تَينَيتةوة ثَيشنيار دةكـةم،  ةهايى وةك دةقة  كة هاتووة لة ماددةمنيش بةر

ــةرَيمى      ــة  حــوكم لــة ه ــةوة  دامــةزراوة  ســةرؤكايةتى هــةرَيم مةنزوم ضــونكة لةراســتى دا كــارا نةكردن
كوردستان نوقسان دةكات، لةاليـةكى تريشـةوة سيسـتمى ثةرلـةمانى لةبةرئـةوة  يـةكَيك لـة خاسـيةتةكانى         

سونائية سوَلتة  تةنفيز  هةبَى، بؤيـة بـة  كـارا نةكردنـةوة  دامـةزراوة        سيستمى ثةرلةمانى ئةوةية كة
وو  فوقةهائى ئةوة  ر وو  فقهى ياساييةوة، لةر استى دا لةر سةرؤكايةتى هةرَيم، خود  ئةو خاسيةتة لة

 كة لةبوار  نوزمى سياسية قسةيان لةسةر  كردووة، ئاريشة هةية، سوثاستان دةكةم.
 د ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاآل فري

 زؤر سوثاس، كاك بهجت فةرموو.
 بةِرَيز بهجت على ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثشتطرييا راثؤرتا ليذنا ياسايى دكةم كو ماددة  يةك وةكو خؤ تينيتةوة.
 
 

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

، 2ى ليذنة  ياسـايى ئةطـةر هـيض قسـةيةكتان نييـة، دَيينـة سـةر مـاددة          بةَلَى بةِرَيزان سةرؤك و ئةندامان
 بةِرَيز سةرؤكى ليذنة  ياسايى فةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةكى سياسـى لـة   مليذنا ياسايى، تةبعـةن هـةر سيسـت    بَيذم، كو وةكى سةرؤكَى د كورت من دظَيت ئاخافتنةكى
آلتَين جيهانَى، سةرؤكةك هةية، ئةو سةرؤك نينةراتيا خـةَلكَى خـؤ و وةآلتـَى خـؤ و دةسـةآلتا      سةرانسةر  و

ت د جظـاتى نيظدةوَلـةتى، هةروةسـا بةرذةوةنـديني خـاك و طـةل و نيشـتمانَى خـؤ دثـارَيز ، ذبـةر           خؤ دكـة 
ةَلــةب ذ هةنــد  كــو مــة ئةطــةر بــريا خــؤ بيــنني د وةختــةكى دا كــو جــةنابَى ســةرؤكى هــةرَيمَى و  كــاتى ت 

ا طةلـةك  يـ كؤمسيؤنا هةَلبذاردنا كر، هةلبذاردن بَينة كرن ئةو بوو كؤمسـيؤن نةشـيا هةَلبـذاردنا بكـات و دظ    
قــةيران ســةر هــةرَيما كوردســتانَى دا هــات، ذ وان قــةيرانَى سياســى و قــةيرانا عةســكةر  وشــةِرَ  داعــش و  
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نةبوو  وياليةتا و  بَيتـة درَيـذ كـرن، ئـةظ     از  كو جةنابَى سةرؤكَى ظى كاتى دا رقةيرانا دارايى ذ ، ثشتى 
ا استى ذ  طةلةك يا موهيمة ئةظ دامـةزراوا سـةرؤكاتي  ايا تةعليق كرنا ظَى موئةسةسَى رياساية دةركةتن ياس

ت، آ ثَيتظيـا ئـةظ موئةسةسـة تـةفعيل بـ     وو  قانونى و ئيدار ، ذ بـةر هةنـد  هةرَيمَى ذ روو  سياسى و ذ  ر
  كـو ديـار كـرن، ئـةم      2005( 1ةظ ثؤستة هةمان سـةآلحياتا َظـآ ياسـا ذمـارة )    جارةكا د  ئةظ موئةسةسة و ئ

 اثؤرتَى دا.ظ ماددة وةكى خؤ تينى ناظ وَ  روةكى ليذنا ياسايى دطةل هةندَيمة ئة
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

َينةوة بؤ ئـةوة  دةرطـا  طفتوطـؤ    دَيينة سةر ماددة  دوو تكاية سةرؤكى ليذنة  ياسايى ماددة  دووةم خبو
 بكةينةوة، فةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 2ماددة /

ياسا  دابةشكردنى دةسةآلتةكانى سةرؤكايةتى هةرَيم بـة سـةر دامـةزراوة دةسـتووريةكانى هـةرَيمى ذمـارة       
 هةَلدةوةشَيتةوة. (2017)(  ساَلى 2)

 ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاآل فريد

م، كاك حمسن، كاك رزطـار، سوسـن خـان، كـاك     ة)كاك م (،2)ئةوانة  كة دةيانةوَ  قسة بكةن لةسةر ماددة  
، كـاك ديـار ، كـاك كـاوة، كـاك امساعيـل، كـاك مـةم برهـان، خـاتوو           ك اظم بهمن، مامؤستا جهاد، د.رَيبوار ، د.

 ئاشنا، خاتوو موذدة(، كاك مم فةرموو.
 
 

 َيز مةم اسكندر مةم:بةِر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ضونكى دامةزراوا سةرؤكاتيا هةرَيما كوردستانَى بَلندترين دةسةآلتا جـَى بـةجَى كرنَييـة ل وآلتـَى دا، ذ بـةر      
(   2طرنطيا ظَى دامةزراوآ َثشنيارا ليذنا ياسايى بؤ هةَلوةشاندنا دةسةآلتَين سةرؤكَى هـةرَيمَى ياسـا ذمـارا )   

 دكةين، كو ئةظ دةسةآلتا بَينة هةَلوةشاندن كو سةرؤكى هةرَيمَى بزظرةظة، سوثاس. (2017) ساَلى
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 فةرموو. كاظمكاك د.
 فاروق نامق: كاظمبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
رؤكى هـةرَيم دةسـةآلتَيكى فراوانـى ثَيـدراوة،       هةموار كراو، سـة  (2005)(  ساَلى 1(  ذمارة )10لة ماددة  )

 كة لة سيستمى ثةرلةمانى دا بوونى نيية، ..... .
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 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 (2)و تةنها قسـة كـردن لةسـةر مـاددة       (2)تةوة لةسةر ماددة  ؤبةِرَيز كاك دكتؤر دةرطا  طفتوطؤمان كرد
 دةكرَ ، فةرموو.

 فاروق نامق: مكاظبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 هاوكاريم بكة تةنها دوو دةقيقةم هةية و هاوكاريم بكة قسةكائ بكةم ......... .
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 قسة بكة ، فةرموو. (2)ناتوائ تةنها دوو دةقيقة و بة ثَيى ثةيِرةو تةنها دةبَى لةسةر ماددة  
 فاروق نامق: كاظم زبةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بَى زةمحـةت بـا قسـةكائ بكـةم، خـؤ هَيشـتا دَيـرَيكم هةيـة، تكايـة هاوكـاريم بكـة بـا كاتةكـةم نـةِروات، لـة                

( 2)ةهاية دةدرَيت بة سةرؤك، خؤ  ئةمة ثَيشنياز دةكةين ماددة  مى سةرؤكايةتى دا ئةو دةسةآلتة رسيست
، ياسا  دابةشـكردنى دةسـةآلتةكانى سـةرؤكايةتى هـةرَيم دامـةزراوة دةسـتووريةكانى       بةم شَيوازة  ىَل بكرَ 

هةَلبوةشَيتةوة و دةسةآلت و ئةرك و فةرمانةكانى سةرؤكى هةرَيم هةموار  (2017) (   ساَلى2هةرَيم ذمارة )
 بكرَيتةوة بة شَيوةيةك كة دةسةآلتةكانى ثرؤتؤكؤَلى و تةشريفاتى بَيت.

 فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاآل 

 كاك حمسن فةرموو.
 
 

 :مصطفىبةِرَيز حمسن حسني 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

َيمَى لســـةر مــاددَ  دوويــَى ظــَى ثَيشــنيارا ياســايَى، هةَلوةشـــاندنا دابةشــكرنا دةســةآلتَيت ســةرؤكاتيا هــةر         
نَيتـةوة، ضـونكة ئةطـةر مـة دامـةزراوا      وةكو خـؤ  تيَ  (2017)(  2ت هةرَيمآ ذمارة )دامةزراوةيى دةستوورَي

دا هـاتني هـةمى    (2005)   (1)  مـاددة  هـةرَيمىَ  سةرؤكاتيا هةرَيمَى هـةبينت ئـةو دةسـةآلتَيت سـةرؤكايةتيا    
 هةماهةنطن دطةل ثةرلةمانَى كوردستانَى و وةكو خؤ  تَينَيتةوة ثشتطري  دكةم.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 يار  فةرموو.كاك د
 بةِرَيز ديار  انور محة رحيم:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 دةكةم. كاظمثشتيوانى لة ثَيشنيازةكة  د.
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 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةَلَى، كاك رزطار فةرموو.
 بةِرَيز رزكار عيسى سوار:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 اثؤرتى ليذنة  ياسايى هاتووة دكةم، زؤر سوثاس.لة ر ( هةروةكى2تطري  ماددةيَى )ثش

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةَلَى، كاك كاوة فةرموو.
 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كـة  شـنياز دةكـةم   ا  مـن وايـة ثيَ  انى سةرؤكى هةرَيم دابةشـكراوة، ر ( كة دةسةآلتةك2ديارة لة ياسا  ذمارة )

ةهـايى هةَلنةوةشـَيتةوة، بـةَلكو لةبةرئـةوة  ئَيمـة ئَيسـتا بـاس لـة سيسـتمى          دةسةآلتةكان بة تةواو  و بة ر
ثةرلةمانى دةكةين، باس لةوة دةكةين كة سةرؤكى هةرَيم لةناو خةَلك هةَلبذَيردرَ ، بؤية لـة ياسـا  ذمـارة    

ةجآ كـردن و ياسـادانان و دادوةر  دابـةش كـراوة، ئـةو      ( كاتَيك دةسةآلتةكان بةسةر دةسةآلتةكانى جَى ب2)
دةسةآلتانة  كةوا دةطـوجنَى كـةوا لةطـةَل سيسـتمى ثةرلـةمانى تـةنها ئـةو دةسـةآلتانة بـؤ سـةرؤكى هـةرَيم            

بــةجَى كــردن و  ياســادانان و تــر هــةر ال  ســةرؤكى دةســةآلتى جــآ  بطةِرَيندرَينــةوة، بــةَلكو دةســةآلتةكانى
 قةزائى تَينَينةوة.

 ةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:ب

 بةَلَى قسةكانت قسة  سةرؤكى فراكسيؤن بوو دةتوانى تةنها ثشتطري  بكة ، سةوسةن خان فةرموو.
 

 بةِرَيز سوسن حممد مريخان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ــاَلى (2دةســـةآلتةكانى ســـةرؤكى هـــةرَيم بةســـةر دامـــةزروة دةســـتووريةكانى هـــةرَيم ذمـــارة )    ( 2007)  سـ
م ةهةَلدةوةشــَيتةوة و ثشــتيوانى ليذنــة  ياســايى دةكــةين، هــةروةها ثشــتيوانى بــةِرَيز ثةرلــةمانتار كــاك مــ 

 دةكةم، كة دةسةآلتةكان هةَلبوةشَيتةوةو دةسةآلتةكان بطةِرَيتةوة بؤ سةرؤكى هةرَيم، زؤر سوثاس. 
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 اك امساعيل فةرموو.تةمام، ك
 :طه بةِرَيز امساعيل على

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 هةظ شَيوا ريناسا بةغدا بيت، سوثاس. ائةز ثَيشنيار دةكةم ثةيظا هةَلدةوةشيتةوة، ببَيتة هةمواركردن و د

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
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 كاك بهمن فةرموو.
 بةِرَيز بهمن كاك عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةبةرئةوة  دامـةزراوة  سـةرؤكايةتى هـةرَيم و سـةرؤكى هـةرَيم نوَينةرايـةتى طـةىل كوردسـتان دةكـات لـة           

ــاوخؤ و د ــاَلى ر  ن ــانزة س ــاَل، ي ــة دة س ــؤ     ةرةوة، ل ــتان ب ــةرَيمى كوردس ــى ه ــةكى طرنط ــة ثَيطةي ــردوو بووةت اب
نى بِريارة طرنطةكان بووة، لةبةرئةوة  ئَيمة دةوَلةت كؤكردنةوة  اليةنة سياسيةكان لة كوردستان دا و شوَي

اطوزةرين بةرةو دةوَلةت، ثَيويستمان بة سةرؤكَيكى بةهَيز هةية، ئَيستا هةرَيمَيكني لة قؤناغى ر نني تاوةكو
بؤية من ثشـتطري  لـةو دةقـة دةكـةم كـة ئـةو ثـرؤذة ياسـا  دابةشـكردنى دةسـةآلتةكان هةَلبوةشـَيتةوة كـة             

اسـتى ئَيمـة ئةطـةر    لةطـةَل ئـةوةش ثَيشـنيار دةكـةم بةر    ى سةرؤكى هةرَيم بطةِرَيتةوة بؤ خؤ ، دةسةآلتةكان
كوردستانَيكى بةهَيزمان دةوَيت دةبَى سةرؤكَيكى بةهَيزمان هـةبَيت، ضـونكة نوَينةرايـةتى طـةىل كوردسـتان      

موقةيةدة بة ثةرلـةمان و   دةكات لة ناوخؤ و لة دةرةوة، هةندَ  لةو دةسةآلتانةش كة لة ياسايةكة ثَييدراوة
موئةسةساتى تر، داوا دةكةم دةسةآلتةكانى هةندَيكى حةسر  بدرَ  بة سةرؤكى هةرَيم بؤ ئةوة  بةهَيزتر 

 بَى و بةهَيزتريش نوَينةرايةتى طةىل كوردستان بكات لة دةرةوة و ناوخؤ، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 و.كاك مم فةرمو
 بةِرَيز مةم برهان حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
دةربارة  مـاددة  دووةم لةبةرئـةوة  لـة مـاددة  يةكـةمى ثَيشـنيازة ياسـايةكةدا بـاس لـة هةَلثةسـاردنةكة           

(  1كراوة، باس لة هةَلوةشاندنةوة  هةَلثةساردنةكةكراوة، ياسا  سـةرؤكايةتى هـةرَيمى كوردسـتان ذمـارة )    
بسِرَيتةوةو نةمَينَى لـةناو ياسـايةكة، ثَيويسـت بـةوة ناكـات لـة        (2)ثَيشنيار دةكةم ماددة  بؤية من  (2005)

 جَيى ئةو ضةند دةسةآلتَيكى سنووردار بؤ سةرؤكى هةرَيمى كوردستان جَيطري بكرَ ، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 مامؤستا مةال جهاد فةرموو.
 ابراهيم: بةِرَيز جهاد حسن

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
دا ئةو ذ  بةناظَى خودَ  مةزن و دلؤظان، وةكيا ديار كو هةتا ظَى طاظَى باآلتيةكا مةزن هةبوو، ل كوردستانَى 

ةمان جهـَى تةعـديل كرنـا    لـ بؤ هةرَيما  كوردسـتانَى، ئةظرؤكـة ئـةز دبيـنم كـو ثةر      ذ بةر نةبوونا سةرؤكةك
ساية، ئةظ ماددَ  دوو ئةز  دبينم ل كؤمةَلطةها مة و ميللةتَى مة طةلةك طةلـةك  قانوناية و هةموار كرنا يا

خـودان   َىنثَيتظى سةرؤكةكية، ئةظ سةرؤكة ذ  مينا ضةوا د ماَلـةكَى دا ثَيتظـى بابةكيـة خـؤ ئـةظ بـابَى هـة       
خـودان   ديـار بـينت كـو سـةرؤكَى هـةرَيمآ       ةئى بينت، وةسا دظَى ماددَ  هـةمى ذ ت كو خودان ردةسةآلت بَي
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دةسةآلت بينت و ئةظ تةعديال هةمى بَيتة كرن و ثشتطرييا هةظاَلَيت خؤ ذ  دكةم، كاك بهمن و سوسن خان 
 و زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 خاتوو ئاشنا فةرموو.
 بةِرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يـةك و مــاددة  دووةم بكرَيـت بـة يـةك مــاددة وبـةم شـَيوةية  ىَل بكرَيـت: ياســا         ثَيشـنيار دةكـةم مـاددة     

و ياســا   (2018)(  ســاَلى 10هةَلثةســاردنى دامــةزراوة  ســةرؤكايةتى هــةرَيمى كوردســتان ـ عــرياق ذمــارة )    
اَلى   س (2)دابةشكردنى دةسةآلتةكانى سةرؤكايةتى هةرَيم بةسةر دامةزراوة دةستووريةكانى هةرَيم ذمارة 

 هةَلبوةشَيتةوة، ئةمةش ثشتطريية بؤ قسةكانى كاك بةَلَين كة لةسةر ماددة  يةك ثَيشنياز  كرد.( 2017)
 3/4/2019دانيشتين 

 1:47تا    1:21لة 
و ياسـاي   (2018)(ي سـاَلي  10عرياق ذمـارة ) -ياساي هةَلثةساردني دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان

(ي ساَلي 2ي سةرؤكايةتي هةرَيم بةسةر دامةزراوة دةستوورييةكاني هةرَيم ذمارة )دابةشكردني دةسةآلتةكان
 ( ثَيشنيازي كرد.1هةَلبوةشَيتةوة، ئةوةش ثشتطرييية بؤ قسةكاني كاك بةَلَين كة لةسةر ماددةي )( 2017)

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 َيبوار، فةرموو.بةَلَي د.ر

 وار عبدالرحيم عبداهلل:بةِرَيز رَيب
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةبدةئَيكي طرنط هةية كة ثَيي دةَلَين )مبدأ التوازن و التعـاون( لـة نيزامـي ثةرلـةماني هـةموو دونيـا، بـة        
لةسـةر   (2017)(ي سـاَلي  2هَيشتنةوةي دابةشكردني دةسةآلتةكاني سةرؤكايةتي هةرَيم بة ثَيي ياساي ذمارة )

ئـةو مةبدةئـة    ةواية بؤ )مبدأ التوازن و التعـاون( بؤيـة بـؤ ئـةوةي    ثَيشَيلكردنَيكي روون و ر تةكة( دةسةآل3)
ةنطبداتــةوة لــة سيســتةمي سياســي لــة هــةرَيمي كوردســتان ثشــتيواني ئــةوة دةكــةم كــة    ثــارَيزراو بَيــت و ر

مي كوردسـتان،  دةسةآلتةكان بطَيِردرَيتةوة بـة ثَيـي دةقـي ئـةو ماددةيـة بـؤ دامـةزراوةي سـةرؤكايةتي هـةريَ         
 سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي موذدة خان، فةرموو.

 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

 من ثشتيواني لة قسةكاني بةِرَيز د.كازم دةكةم.
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 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ر خان ، فةرموو.زؤر سوثاس، بةَلَي سةرضنا

 بةِرَيز سةرضنار أمحد حممود:
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةبةر ئةوةي ئةم ياساية بـاس   (2017)(ي ساَلي 2منيش لةطةَل هةَلوةشانةوةي ئةم ياساية نيم، ياساي ذمارة )
دا، كردنة لة دابةشـكردني دةسـةآلتةكاني سـةرؤكايةتي هـةرَيم بةسـةر دامـةزراوة دةسـتوورييةكاني هـةرَيم         

(  10كـة لـة مـاددةي )    (2005)(ي ساَلي 1ئةطةر ئةو ياساية هةَلبوةشَيتةوة ئَيمة دةطةِرَيينةوة بؤ ياساي ذمارة )
( 18( باس كراوة بة هةر )10( صةالحيةتي هَيناوة بؤ سةرؤكي هةرَيم و ئةو دةسةآلتانةي كة لة ماددةي )18)

 تةمي ثةرلةماني دا يةكناطرَيتةوة، زؤر سوثاس.دةسةآلتةكةوة سيستةمَيكي سةرؤكايةتي ية و لةطةَل سيس
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةَلَي قسةكانت كرابوو دةتتواني تةنها ثشتيواني لـة ئةنـدام ثةرلةمانـةكاني ثـَيش خـؤت بكـةي، بـةَلَي كـاك         
 سؤران، فةرموو.

 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( بةجمؤرةي لَي بكرَيت:2َل ئةوةم ماددةي )من لةطة
هةمواري ياسـاي دابةشـكردني دةسـةآلتةكاني سـةرؤكي هـةرَيم بةسـةر دامـةزراوة دةسـتوورييةكاني هـةرَيم          

بكرَيتةوة بكرَيتةوة بةو جؤرة، ماددةي يةكةم بِرطـةي يةكـةم و دووةم وةك خـؤي     (2007)(ي ساَلي 2ذمارة )
جؤرةي لَي بكرَيت ثيادةكردني ئةرك و دةسةآلتةكان بدرَيتةوة بـة   ضوارةم بةمتَينَيتةوة، بِرطةي سَييةم و 

سةرؤكي هةرَيم، مـاددةي دووةم البـربَي، مـاددةي سـَييةم بِرطـةي يةكـةم بـةجمؤرةي لـَي بكرَيـت )جطـة لـةو            
(ي 1ة )مارماددانةي كة لة ناوةِرؤكي ئةم ياسايةدا ئاماذةيان ثَيكراوة كاركردن بةياساي سةرؤكايةتي هةرَيم ذ

ادةطريَيت تاكو نووسينةوةي دةستوور و بِرطةي دووةمي ياساكةش البربَيت، زؤر (ي هةمواركراو ر2005ساَلي )
 سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 شادي خان، فةرموو.

 بةِرَيز شادي نوزاد وهاب:
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

تـر ِراي ئةنـداماني ثـَيش خـؤم كـة طفتوطؤيـان كـردووة دووبـارة بكةمـةوة،           لةبةر ئةوةي نامةوَيت جـارَيكي 
ــةم           ــةوةي ئ ــؤ هةمواركردن ــةم ب ــؤران دةك ــاك س ــاوة و ك ــاك ك ــةروةها ك ــازم و ه ــةكاني د.ك ــة وت ــتطريي ل ثش
دةسةآلتانةي كة سةرؤكي هةرَيم ثَيي دةبةخشرَيت، نةك ئةوةي كة تةنيا دةسةآلتةكاني بـؤ بطةِرَينرَيتـةوة،   

 سوثاس.
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 ةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب
زؤر سوثاس، ئةطةر ئةنداماني ليذنةي ياسايي هيض قسةيةكيان نةبَيت و هيض وةآلمَيكيان نـةبَي بـا مـاددةي    

 . سةرؤكي ليذنةي ياسايي، فةرموو.ز( خبوَيننةوة، بةِرَي3)
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
اسـيت وةك دظـي ثَيشـنيازي دا     ةر دةسةآلتَيت سةرؤكي هةرَيمي ب رو ئةظ طَينطةش هاتية كرن لةسثَيتظي بو
( بةحسَي كةم و زَيدةي دةسةآلتةكاني سةرؤكي هةرَيم ناكـات، تـةنيا باسـي ئيلغـاكردني ياسـايةك      2ماددةي )

ة دةسـةآلتةكاني دةدات،  ( ئيشارةت ب3(ي كردبا كة ماددةي )3دةكات، دةبواية ئةو طفتوكؤية لةسةر ماددةي )
من قسةيةكي ترم هةية دابةشكردني دةسةآلتةكان لةسـةر موئةسةسـاتة دةسـتوورييةكاني هةرَيمـدا كةضـي      
بارطراني بةسةر ئةو موئةسةساتانةي تريش دروست بووة، لةبةر ئةوة لةبـةر نيـزام قـانوني و تـا بـارطراني      

تـَييَن و ئـةم دةقـة ئـةم مـاددةي وةك خـؤي        دروست نةبَي لة دةسةآلتةكاني تريش ئـةم ياسـاية وةك خـؤي   
ــةو موئةسةســاتة            ــةر ئ ــةآلتانةي كــردووة لةس ــةو دةس ــة تــةوزيعي ئ ــَيت ك ــةو ياســاية هةَلبوةش ــَييَن و ئ ت

 دةستوورييانة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي كاك عبدالسالم، فةرموو.
 بةِرَيز سالم عبداهلل حسن:

 ِريز سةرؤكي ثةرلةمان.بة
لةبةر ئةوةي ئةصَلي دابةشكردني دةسةآلتةكاني سةرؤكايةتي هةرَيم برييت ية لة ئيستيسنا مادام دةتوانني 
بة ياسا ئةم دامةزراوةية كارا بكةينةوة هيض موبةريرَيك نية بؤ ئةوةي موئةسةسةيةكي تر تةكليف بكرَيت 

( دةكـةم كـة بـرييت يـة لـة      2طريي جَيبةجَي كردني مـاددةي ) بة مومارةسةكردني ئةو دةسةآلتانة، بؤية ثشت
ياساي دابةشكردني دةسـةآلتةكاني سـةرؤكايةتي هـةرَيم بةسـةر دامـةزراوة دةسـتوورييةكاني هـةرَيم ذمـارة         

 هةَلدةوةشَيتةوة، سوثاس. (2017)(ي ساَلي 2)
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خان، فةرموو.بةَلَي زؤر سوثاس، خدجية 
 :طه بةِرَيز خدجية عمر

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
( دةكةمةوة كـة وةكـو خـري تَينَيتـةوة،     3منيش وةكو ئةندامي ليذنةي ياسايي ثَيداطريي لة دةقي ماددةي )

 اآلئ دةكةم لةسةر ئةو بابةتة.ظثشتطريي لة وتةكاني بةِرَيز سةرؤكي ليذنة و كاك عبدالسالم و طشت هة
 د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز
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( 3( خبوَيننةوة بؤ ئةوةي دةرطـاي طفتوطـؤ لةسـةر مـاددةي )    3بةَلَي بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي ماددةي )
 بكةينةوة، فةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (3ماددةي )
ي (2005)(ي سـاَلي  1عرياق ذمارة )-رؤكايةتي هةرَيمي كوردستانبةدةر لة حوكمي ماددةي دووةم لة ياساي سة

راق سةرؤكَيك بؤ هةرَيم هةَلدةبذَيردرَي بـةو ئـةرك و دةسـةآلتانةي    عَي - هةمواركراو ثةرلةماني كوردستان
عرياق -راق دا هةية تاثةسةندكردني دةستووري كوردستانعَي - كة لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان

دا شـَيوازي هةَلبـذاردني سـةرؤكي هـةرَيم و دةسـةآلتةكاني ديـاري دةكرَيـت و سـةرؤك لةسـةر ئاسـيت           كة تَيي
راق دةكات و بةناويانـةوة دةوَيـت و هةماهـةنطي    عَي - ناوخؤ و دةرةوةش نوَينةرايةتي هاوآلتياني كوردستان

 لة نَيوان دةسةآلتة فيدراَليةكان و دةسةآلتةكاني هةرَيمدا دةكات.
 ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.

بةَلَي زؤر سوثاس بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي، هةر ئةندامَيك دةيـةوَي قسـة لةسـةر ئـةو ماددةيـة بكـات       
 تكاية دةسيت بةرز بكاتةوة،  ئةو ئةندامانةي كة ناويان تؤماركردووة و داوايان كردووة طفتوطؤ بكةن:

 كاظمبةِرَيز د. -
 َيركؤ بةِرَيز د.ش -
 بةِرَيز د.حمي الدين  -
 بةِرَيز خاتوو بَيطةرد -
 بةِرَيز كاك دياري -
 بةِرَيز كاك إمساعيل -
 بةِرَيز كاك أبوبكر -
 بةِرَيز كاك كاوة -
 بةِرَيز كاك سريوان - 
 بةِرَيز كاك سؤران -
 بةِرَيز خاتوو سةرضنار -
 بةِرَيز خاتوو مذدة -
 بةِرَيز خاتوو هلز -
 عبدالستار بةِرَيز كاك -
 بةِرَيز كاك علي -
 بةِرَيز د.هةورامان -
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 بةِرَيز خاتوو ئاشنا -
 بةِرَيز كاك بَلند -
 َيوازبةِرَيزد.ر -
 ؤذانبةِرَيز خاتوو ر -
 بةِرَيز كاك زيكري -
 بةِرَيز كاك هاوِرَي -
 بةِرَيز خاتوو سلمى  -
 بةِرَيز مامؤستا ويسي -
 بةِرَيز كاك جالل -
 ةوابةِرَيز كاك ثَيش -
 زطاربةِرَيز كاك ر -
 بةِرَيز كاك بةهمةن -
 بةِرَيز كاك إحسان -
 بةِرَيز كاك حكمت  -
 بةِرَيز حسيبة خان -
 بةِرَيز كاك سةروان -
 بةِرَيز جوان خان -
 ؤذان خانبةِرَيز ر -
 بةِرَيز كاك لقمان -
 بةِرَيز كاك سيثان -
 بةِرَيز مذدة خان -
 بةِرَيز شادي خان -
 ئومَيد بةِرَيز كاك -

 ، فةرموو.كاظمدةست ثَي دةكةين، بةِرَيز د.
 فاروق نامق: كاظمبةِرَيز 

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
آلتيـــان ( و ئـــةو مافـــة لـــة هاو2005)(ي ســـاَلي 1(ي ياســـاي ذمـــارة )2ئـــةم ماددةيـــة ثَيضـــةوانةي مـــاددةي ) 

ة تيـاني كوردسـتاني عـرياق بــ   آلبـؤي ديـاري كـراوة، كـة تيايـدا هاو      دةسـتَينَيتةوة كـة لـةو مـاددةي سـةرةوةدا     
استةوخؤ سةرؤكَيك بؤ هةرَيم هةَلدةبذَيرن، ئةوة جطة لةوةي كة هيض جؤرة دةنطدانَيكي طشيت و نهَيين و ر

( واتـا  الس لط  مااب ا اؤس يولي    لَيثرسينةوةيةك دياري نةكراوة و ثَيضـةوانةي ئـةو مةبدةئةيـة كـة دةَلَيـت )     
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ضؤن دةبَيت لَيثرسينةوةي لة سةرؤكي هةرَيم نةكرَيت يان ئةوةندة دةسةآلت لةبةرامبةر بةرثرسيارَييت دا، 
َيـذةي دةنطـداني متمانـة بةخشـني و متمانـة      حيلةوة نزيك بَيـت و ضـؤن دةبَيـت ر   ئةستةم بَي كة لة موستة

َيـذةكان جيـاواز بَيـت،    موستةحيلةوة نزيك بَيت و ر لَيسةندنةوة لة سةرؤكي هةرَيم بةشَيوةيةك بَيت كة لة
 سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَى سوثاس، بةرَيز كاك وةيسى فةرموو.

 بةِرَيز ويسي سعيد ويسي:
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

ــةوةدام مــاددةي )  ــةرك و     3مــن لةطــةَل ئ ــةرَيم بــةو ئ ــو خــؤي تَينَيتــةوة كــة ســةرؤكي ه ــةم ياســاية وةك ( ل
َيطـاي دةسـتوورةوة ئـةم    وور كة لـة ر ذَيردرَيت، تا ثةسةندكردني دةستدةسةآلتةي كة بؤي دياري كراوة هةَلب

 ثرسة طرنط و ضارةنووسازي ية يةكال دةبَيتةوة و زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي د.شَيركؤ، فةرموو.
 
 
 

 :مصطفى بةِرَيز شريكو جودت
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

كي خؤم دا سَي نوقتة عةرز دةكةم، يةكةميان/ سيستةمي ثةرلةماني يةكسـان نيـة بـةوةي    من لة دوو خولة
ــة          ــينةوة ل ــينةوة و لَيثَيض ــَي لَيثرس ــو دةب ــةآلم وةك ــذَيردرَي، ب ــةوة هةَلب ــة ثةرلةمان ــةرَيم ل ــةرؤكي ه ــة س ك

بــؤ  (2005)( لــة ســاَلي 1ثةرلةمانــةوة بــة ميكانيزمَيــك بــؤي ديــاري بكرَيــت كــة لــة ياســاكةدا ياســاي ذمــارة ) 
سةرؤكايةتي هةرَيم دياري كردووة هيض ميكانيزمَيكي بـؤ ئـةم موئةسةسـة طرنطـة ديـاري نـةكردووة، بـريي        

ي هـةرَيمي كوردسـتان دا سـةرؤكايةتي هـةرَيم بـة      (2014)هةموو اليةك دةهَينمـةوة كـة لـة ئـاخري بودجـةي      
ايا دةكرَي بةبَي لَيثرسينةوة، بة بـَي  هةموو دامودةزطاكانييةوة ميزانييةي ساآلنةي يةك مليار دؤالر بووة، ئ

مَيــك لــة ياســاكةدا نــةبَيت بــؤ ئــةوة؟ خــاَلي دووةمــم مةســةلةي  ة، بــةبَي بةدواداضــوونَيك ميكانيزموتابةعــ
صةآلحياتةكانة كـة دابـةش دةكـرَي بةسـةر ئـةمين و عةسـكةري و سياسـي و تةشـريعي دا بـؤ سـةرؤكايةتي           

ضونكة لة دةسـتووري عرياقـي دا تةئكيـد     ،راقبن هاوشَيوةي عَي هةرَيم، ئةم صةآلحياتانة دةبَي ثرؤتؤكؤَلي
دا هـــاتووة سيســـتمي الدةرة لـــة سيســـتمي ( 2005)لةســـةر سيســـتمي ثةرلـــةماني دا دةكاتـــةوة، ئـــةوةي لـــة  

ثةرلةماني، ئاخري خاَلم/ كة دةَلَي )تا دةستوور( ئةوة باشرت واية كاتَيك دياري بكرَيت لةوةي كة بة مـةتاتي  
دةبَي؟ لة بيسـت و ثَيـنج    م مةوزووعة تةنها تا كاتي دةستوور كة خوا دةزانَي كةي دةستوورماننيهايةتي ئة
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ابردوودا نةمانبووة و نازانني ضةندي تر دةخايةنَي، لةبةر ئةوة تةحديـد كردنـي كـات بـؤي زؤر بـة      ساَلي ر
 ثاس.طرنط دةزانني بؤ ئةوةي كة سةقفَيكي زةمةني هةبَيت يان كؤتايي ثَي بَيت، زؤر سو

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةنطة بابةتي بةرثرسياريةتي زياتر ئةندامان قسةي لةسةر بكـةن بطةِرَينـةوة بـؤ    وةكو تَيبينييةكي ياسايي ر
( بـة  3( بِرطـةي ) 16مـاددةي )  2005(ي سـاَلي  1( لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ذمـارة ) 16ماددةي )

ن دةَلَي بةالي كةمةوة سَي لةسةر ضوار ئةنداماني ثةرلةماني كوردستاني عرياق لة دةنطـدانَيكي  وازحي ثَيما
نهَيين دا سةرؤكي هةرَيم لة متمانة دةخةن، واتا سةرؤكي هةرَيم لَيرانة بةرثرسـياريةتةكةي وازحـة، بؤيـة    

انة بـَي كـة ثةيوةسـتدارن بـة     تكاية موالحةزاتةكانتان با بة وردي بَيت و بة خوَيندنةوةي هةموو ئةو ياساي
 بابةتةكة بؤ ئةوةي زياتر دووبارة نةكرَيتةوة ئةو بابةتة، بةَلَي كاك جالل، فةرموو.

 بةِرَيز جالل حممد عبداهلل:
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

( وةكو خؤي تَينَيتةوة، وةكو هةظاآلئ باسيان كرد تا ثةسةندكردني 3اسيت ثَيشنيار دةكةم ماددةي )من بةر
ةشبني نـةبن بةرامبـةر دةسـتوور،    ةرلةمانة بةِرَيزةكان ئةوةندة ردةستوور، هيواداريشم لةسةرجةم ئةندام ث

 دةكرَي لة ئايندةيةكي نزيك دا دةستووري كوردستان بنووسرَيتةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي د.حمي الدين، فةرموو.
 دين حسن يوسف:بةِرَيز حمي ال

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
من لة ناو ياساي سةرؤكايةتي هـةرَيم ثَيناسـةيةك بـؤ سـةرؤكي هـةرَيم نـةكراوة، لـة ثَيشـنيازي ياساكةشـدا          
ديسان ثَيناسةيةكي دياريكراو بؤ سـةرؤكي هـةرَيم نـةكراوة، بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم كـة ثَيناسـةيةك بـؤ           

يار دةكةين سةرؤكي هةرَيم خاوةن كةسايةتي مةعنـةوي يـة و بَياليةنانـة    سةرؤكي هةرَيم هةبَي كةوا ثَيشن
ــتان  ــةلي كوردسـ ــةتي طـ ــة      -نوَينةرايـ ــة ثرسـ ــة لـ ــات كـ ــةكان دةكـ ــةوةكان و ثَيكهاتـ ــةموو نةتـ ــة هـ ــرياق بـ عـ

 ضارةنووسازةكان دا بة ئةركي سياسي و نيشتماني خؤي هةَلدةستَيت.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زطار، فةرموو.ةَلَي كاك رب
 بةِرَيز رزطار عيسى سوار:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
( دةكةم ئةم ماددةية سةرؤكايةتي هةرَيما كوردسـتان زامـن دةكـات  و دةسـتوور هـةموو      2ثشتطريي ماددةي )

 كَيشةكان لة ئايندة ضارةسةر دةكات، زؤر سوثاس.
 :بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان
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 بةَلَي بَيطةرد خان، فةرموو.
 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
و شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤكي  (2005)(ي ساَلي 1( باس لة هةمواري قانوني ذمارة )3لةبةر ئةوةي ماددةي )

ةم ماددةيـة بكرَيتـة دوو   هةرَيمة لة ناو ثةرلةمان و دياري كردنـي صـةآلحييةتةكاني، ثَيشـنار دةكـةم كـة ئـ      
بِرطة، بِرطـةي يةكـةميان ئـةوة بـَي كـة ئَيسـتا وةكـو خـؤي ماددةكـة نووسـراوة، بِرطـةي دووةم بـةم شـَيوةية              

هةمواردةكرَيت و بةم شـَيوةية دةنووسـرَيتةوة   (2005)(ي ساَلي 1دابنرَي/ ماددةي سيانزةهةمي ياساي ذمارة )
ة ثـةيِرةوَيك  شان و دةسةآلتيان لةاليةن سةرؤكي هةرَيمةوة بـ )سةرؤكي هةرَيم دوو جَيطري دةبَيت كة ناوني

 ؤذ لة بةرواري سوَيندخواردني دةردةضَيت دياري دةكرَيت.( ر15كة لة ماوةي )
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي زؤر سوثاس، كاك بةهمةن، فةرموو.
 بةِرَيز بهمن كاك عبداهلل أمحد:

 ثةرلةمان.بةِريز سةرؤكي 
لةبةر ئةوةي سةرؤكي هةرَيمي كوردستان دةسةآلتةكاني وةكو لة موداخةلةي ثَيشووش طومت حةصـري نـني   

وةردةطريَيتــةوة  اي ئــةوةي لــة ثةرلةمانيشــةوة متمانــةي لــيَ بةاليةنــةكاني تــرةوة، بؤيــة ســةرةر  ثةيوةنــدن
ةي لَي ناكرَيت لة ثةرلـةمان، بـةآلم لـة    لةبةر ئةوة لَيثرسينةو ،ةبتة بة دامةزراوةكاني ترةوةدةسةآلتةكاني ر

هةندَيك حاَلةتي جينـائي و لـة هةنـدَيك حاَلـةتي تـاواني نيشـتماني ئـةو كاتـة لَيثرسـينةوةي لـَي دةكرَيـت،            
سةبارةت بةوةي كة لةبةر ئةوةي سةرؤكي هةرَيم لةو خاَلةدا هـاتووة كـة ليذنـةي ياسـايي نووسـيويانةتةوة      

نةرايـةتي خــةَلكي كوردسـتان دةكـات لــة نـاوخؤ و دةرةوة هةماهــةنطي     هةماهـةنطي دةكـات جطــة لـةوةي نويَ   
دةكات لة نَيوان دةسةآلتة فيدِراَلييةكان و دةسةآلتةكاني هةرَيميش، بؤيـة دةبـَي دةسـةآلتي هـةبَي و بـةهَيز      
بَي بتواني ئةو هةماهةنطيية بـةهَيزةوة بيكـات، بتـوانَي مافـةكاني كـورد زامـن بكـات لـةوةي لـة دةسـتووري           

راقي دا هاتووة، سةبارةت بةو فةقةرةيةي كة بةسرتاوةتةوة بـة نووسـينةوةي دةسـتوورةوة كـة زؤرينـةي      عَي
د، هةموومان باش دةزانني كة لة رابـردوودا لـة ضـوار سـاَلي     ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان قسةيان لةسةر كر

وان هَيـزة سياسييةكانيشـي   ابردوودا ئةوة طةورةترين قةيراني سياسي دروسـت كـرد لـة كوردسـتان دا و نيَـ     ر
تَيكدا، بؤية حةلي وةسةت ئةوةبوو كة لة نَيوان هةردوواليـةني ئةوانـةي كـة دذي ئـةم دةسـةآلتانة بـوون و       

َيككةوتووين كة تا نووسينةوةي دةستوور زي هةَلبذاردنةكةي، لةسةر ئةوة رئةوانةشي لةطةَلي بوون لة شَيوا
و كؤتايي بةم كَيشةية بَي سةرؤكي هـةرَيم لـة نـاو ثةرلةمانـةوة      بؤ ئةوةي لة دةستووردا يةكاليي بكرَيتةوة

 هةَلبذَيردرَيت و بة هةمان دةسةآلتي خؤيةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك دياري، فةرموو.
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 بةِرَيز دياري أنور حةمة رحيم:
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
(ي 1(ي ياسـاي ذمـارة )  17( بةم جؤرةي لَي بكرَيـت لةبـةر ئـةوةي لـة مـاددةي )     3ماددةي ) من ثَيشنياز دةكةم

ي ياساي سـةرؤكايةتي هـةرَيمي كوردسـتان دا كـة لةاليـةن ئةجنومـةني نيشـتماني يـان لةاليـةن          (2005)ساَلي 
َيرَيت بــؤ راقــةوة دةركــراوة دةَلَيــت بــة دةنطــي زؤرينــةي ئةندامــةكاني هةَلدةبــذ عَي - ثةرلــةماني كوردســتان

وياليةتي يةكةم، كةواتة ئةوة هيض طؤِرانطارييةك نةبووة و سيسـتةمي سياسـي نـةطؤِراوة و دةكرَيـت بَلـَيني      
ــاددةي )     ــت م ــة دةكرَي ــةو ماددةي ــار ب ــة ك ــةو ماددةي ــارة ) 17ئ ــاي ذم ــاَلي 1(ي ياس ــةوة ر2005)(ي س ــك ( و ئ َي

لةماني كوردستان ئةم ياسايةي دةركردووة، بؤيـة  دا ثةر(2005)( ساَل ثَيش ئَيستا لة ساَلي 14دةمانباتةوة بؤ )
راق( بـةبَي ديـاري   (دا دةَلَيـت )تـا ثةسـةندكردني دةسـتووري كوردسـتاني عيَـ      3ثَيشنياز دةكـةم لـة مـاددةي )   

كردني هيض سةقفَيكي زةمةني، ئةوة يةكةم،  بؤية داوا دةكةم لة دةسةآلتةكاني دا دةَلَيت تا ثةسـةندكردني  
يدا شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم يةكاليي دةكرَيـت، دةسـةآلتةكاني سـةرؤكي    دةستووري عرياق كة تَي

هةرَيمي كوردستان لةبـةر ئـةوةي هـةرَيمي كوردسـتان لـة ئَيسـتادا دةسـتوورَيكي خـؤي نيـة، بؤيـة هـةرَيمي            
رؤك لـة نَيـو   راقي كة تَييدا سـة (ي دةستووري عَي73راقي فيدِراَل، بة ثَيي ماددةي )كوردستان بةشَيكة لة عَي

ــَي،       ــريفاتي ب ــؤَلي و تةش ــةآلتةكاني ثرؤتؤك ــة، دةس ــةماني ي ــتةم ثةرل ــذَيردرَيت و سيس ــةوة هةَلدةب ثةرلةمان
دةسةآلتةكاني سةرؤكي هةرَيمي كوردستان هاوشَيوةي دةسةآلتةكاني ئةو دةسـةآلتانة بـَي كـة لـة دةسـتووري      

 َيم كة بةم شَيوةي خوارةوة بَيت:( دا دياري كراوة و دةمةوَي ثَيت بَل73راق دا لة ماددةي )عَي
ــي  ــةر ر  دةركردن ــةت لةس ــووردني تايب ــة     لَيب ــةرجَيك ئةوان ــة م ــران ب ــةني وةزي ــةرؤكي ئةجنوم ــثاردني س اس

نةطرَيتةوة كة بةهؤي مايف تايبـةت و تـاواني نَيودةوَلـةتي و تـريؤر و طةنـدةَلي دارايـي و ئيدارييـةوة حـوكم         
 دراون.

ةزامةنــدي ئةجنومــةني ر َيككةوتنــة نَيودةوَلةتييــةكان ثــاش وةرطــرتينووةم: ثةســندكردني ثةمياننامــة و رد
 نوَينةران...

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ماددة دةستوورييةكة وازحة.
 بةِرَيز دياري أنور حةمة رحيم:

 كامت ماوة بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان، قسةي ترم ماوة، ببوورة.
 ةزامةندي ئةجنومةني نوَينةران.طرتين رَيككةوتنة نَيودةوَلةتييةكان ثاش وةرو رثةسةندكردني ثةمياننامة 

ســـَييةم: ثةســــةندكردن و دةركردنــــي ئــــةو ياســـايانةي ئةجنومــــةني نوَينــــةران دايــــدةنَيت ياســــاكانيش   
 ؤذ بةسةر ناردنيان بؤ سةرؤك كؤمار.( ر15ردرَين ثاش تَيثةِربووني )بةثةسةندكراو دةذمَي

شــــت كردنــــي ئةجنومــــةني نوَينــــةران بــــؤ كؤبوونــــةوةي دواي ثةســــةنكردني ئــــةجنامي ضــــوارةم: بانطهَي
 هةَلبذاردنةكان.
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 اسثاردةي ئةجنومةني وةزيران بة طوَيرةي ياسا.خشيين نيشانة و  مةداليا لةسةر رثَينجةم: بة
اري هةروةها (دا دةَليت كؤم73راق دا لة ماددةي )دةركردني بةياننامةي سةرؤكايةتي ديارة لة دةستووري عَي

هةَلبستَيت بة ئةركي سةركردايةتي باآلي هَيزة ضةكدارةكان بة مةبةسيت ثرؤتؤكـؤَلَي و ئاهـةنطَيران، ئـةوة    
( سـاَلي  1يةكةم، خاَلَيكي تر كـة دةمـةوَي باسـي بكـةم ئـةوةي بـةِرَيزتان ئاماذةتـان ثَيكـرد لـة ياسـاي ذمـارة )           

( دوو 3(دا لــة بِرطــةي )16زتان طوتتــان لــة مــاددةي )(ي ســةرؤكايةتي هــةرَيمي كوردســتان دا كــة بــةِريَ 2005)
راق لـة  لةسةر سَي نية بةالي كةمةوة سَي لةسةر ضواري ئةنداماني ئةجنومةني نيشتماني كوردستان لـة عيَـ  

دةنطــداني نهــَيين دا لــة متمانــةي دةخــةن، قســةكةي مــن لةســةر ئةوةيــة ضــؤن لــةم ثةرلةمانــةوة ســةرؤكي   
َيـذة  ةَلبذَيردرَيت دةبَي بـة هـةمان ر  َيذةيةك هدةطرَيت بة ضةند بةند بة ض روةر هةرَيمي كوردستان متمانة

 لَيثرسينةوةي لةطةَل بكرَيت، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وةآلمت دةبَي، كاك إحسان، فةرموو.
 بةِرَيز إحسان حممد سليم:

 بة ناظَي خودَي مةزن و دلؤظان
 لةماني كوردستان.بةِريز سةرؤكي ثةر

اثـؤرتي  ا رهةروةكي كوردستان يا ثَيدظي سةرؤكةكا بةهَيزة لةورا هةروةكي ماددَ  سَي دَي هاتي لَي دَير وَيِر
ليذنةي ياسايي دا ديار كري، داخاز دةكةين ئةظ ماددا وةكي خؤ تينَينت و ئةو سةرؤكي كو بَيتة هةَلبذاردن 

كوردســتانَي دا ديــظ وان ئــةرك و دةســةآلتا بــينت ئــةو ئــةرك و    نــاظ ثةرلــةماني كوردســتاني دا بــؤ هــةرَيما 
راقي دا هاتي ذ بؤ هةنـدَي كوردسـتانةكا بـةهَيزتر بـينت و     دةسةآلتا ل ياسا سةرؤكاتيا هةرَيما كوردستانا عَي

سـةرؤكَي ظـَي هـةرَيمَي بـة نـاظي نوَينةرايــةتيا خـةلكَي هـةرَيما كوردسـتاني قسـة بكـاتن و نوَينةرايــةتي وان           
 ةوة دةبَينت ئةظ ماددةي وةكي خؤ تَينيتةوة، زؤر سوثاس.بكات

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك إمساعيل، فةرموو.
 :طه بةِرَيز إمساعيل علي

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
دة بيت دظَيرَيدا بَيـذينت كـة لـة    من دوو موالحةزةيَيت هةين دوو تَيبينيَيت هةين، ئةظ دبينم ئةظ بِرطة زَي

ــ - ياســاي ســةرؤكايةتي هــةرَيمي كوردســتان  ــدة بيــت بــةرثرس دةبيــت   عَي راق دا هةيــة ئــةظ عيبــارة لــَي زَي
( ئـةو بِريـارة   س حب الثا    ( هةيـة، ) مس الل  (مـان هةيـة، )  سحب الثا بةرامبةري ثةرلةمان، دوو شت هةنة )

ثقة(ية، )مسـائلة( تَيـدا نينـة ئـةز دبيـنم زةرووريـة ئـةم        جةنابت ئيشارةتت ثَيداية و بةس لةسةر )سحب ال
بَيذين بةرثرسة بةرامبةر ثةرلةماني، نوقتا دووَي ئةظة طوتي تـا ثةسـندكردني دةسـتووري كوردسـتان ئـةز      
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( بؤضـي  إذنني دا هـاتي تـا ثةسـةندكردني دةسـتووري عرياقـي )     ول عينوانَي قـانو  ،ةرة ضونكىدبينم موكةِر
 ، سوثاس.ةر بكَينتدهَيت موكةِر

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي سوثاس، كاك حكمت، فةرموو.
 بةِرَيز حكمت حممد عبو زيد:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
تَي ذي ئيشـارةت ثَيكـري ئةطـةر    ( وةكي خؤ تَينينت، ذبةر كو وةكـي جةمةعـة  3داخواز دةكةم ئةظ ماددةي )

ــتانةكا بــ  ئــةم ــةفروزةةهَيز بــينت دظــَينت كوردس ــةبينت، ذ    م ــودان دةســةآلتي ذي ه ســةرؤكَيكي بــةهَيز و خ
بةَلكوئةطــةر ئــةم خــؤ بدةينــة بــةري ســاَلةكَي ذي ضــةندين كارةســات هاتينــة ســةر كوردســتاني ئةطــةر مــة   
سةرؤكَيكي بة دةسةآلت نةبايةت ئةو ي دةميدا ئيحتيمالـة مـة نةتشـيا وَي بـةِرةظانيا كـو هاتيـة كـرن خاكـا         

كوردستانَي بكةين، ذ بةرهةندَي ئةز ثشتطرييَيت هةظاَلَيت خؤ مـال ويسـي و كـاك بةهمـةن دكـةم كـو       ثريؤزا 
 ئةو ماددة وةكو خؤ تييَن، طةلةك سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز مامؤستا أبوبكر، فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيز أبوبكر عمر عبداهلل:
 ان.بةِريز سةرؤكي ثةرلةم

ثشــتطريي قســةكاني د.شــَيركؤ دةكــةم لةســةر هــةردوو مةبــدةئي ئــةوةي كــة ســةرؤكي هــةرَيم لَيثرســراوبَي   
ــَي دةدرَي، دووةم/        ــةي ث ــتان متمان ــةماني كوردس ــة ثةرل ــؤن ل ــتان وةك ض ــةماني كوردس ــة ثةرل ــةر ب بةرامب

ــتمي ثةر      ــةَل سيس ــت لةط ــاو بَي ــةبا و طوجن ــَيوةيةك ت ــة ش ــة ب ــةآلتةكاني ك ــةوةي دةس ــةم  كةمكردن ــةماني، ئ ل
ةهان، بةم شَيوازة بَيت ئةم سةرؤكايةتيية بة نـاو  (دا هاتووة ر2005)(ي ساَلي 1دةسةآلتانةي لة ياساي ذمارة )

بةآلم بة نـاوةِرؤك سـةرؤكايةتي يـة، تَيبينـى دووةميشـم تَيبينيـةكى شـكليية بـؤ بـةِرَيزان لـة            ،ثةرلةمانيية
خواســتَيكتان هةيـة بــؤ كاراكردنــةوة  دامةزراوةكــة و   ليذنـة  ياســايى ســةرؤكايةتى ثةرلـةمان ئَيــوة مــادةم  

هةروةها سةرؤكايةتى هةرَيم كةواتة ثَيويست ناكات لَيرة تـؤ بَلَيـى بـة دةسـةاَلتةكانيةوة، دامةزراوةكـة كـارا       
(، تؤ لـةوالوة هـاتوو  دوو ياسـا  تريشـت هةَلوةشـاندؤتةوة      2005(  ساَلى )1دةبَيتةوة بة ثَيى ياسا  ذمارة )

(، دووةم لـة عينوانةكـةتا هـاتووة بـؤ     2018(  سـاَلى ) 10( و ياسـا  ذمـارة )  2017(  سـاَلى ) 2ذمـارة )  كة ياسـا  
(  سـاَلى  1شَيواز  هةَلبذاردنى سةرؤكة كةضى بـة ثَيـى ئـةو ثَيشـنيازة بَيـت ئَيمـة هـةموار  ياسـا  ذمـارة )         

لَيرة نووسراوة لة ئاستى نـاوخؤ  ( كة بؤ منوونة كؤمةَلَيك دةسةاَلتتان بؤ سةرؤكى هةرَيم زياد دةكةن 2005)
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و دةرةوة نوَينةرايةتى هاواَلتيانى كوردستان دةكات و بة ناويانةوة دةبَيت و هةماهةنطى لة نَيوان دةسـةاَلتة  
فيدراَليةكان و دةسةاَلتةكانى هةرَيم دةكات، بؤية ئةبَيت ئةوة ئةمرؤ بةس تـةنها كاراكردنـةوة  دامـةزراوة    

كردووة دةيانةوَيت بة تةعديلَيكى تر ثَيشنيازَيكى هـةموار دةسـةاَلتةكان زيـاد و     وةكو ئةوانة  كة واذووتان
 كةم بكرَيت، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 )حسيبة( خان، فةرموو.

 بةرَيز حسيبة سعيد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سى(، )جةالل ثةرَيشان(، كاك )بهمن(، دةكةم كة تَييدا شَيواز  ثشتطري  لة را  بةِرَيزان مامؤستا )مةال وةي
( كة هاتووة سةرؤك لة ئاستى 3هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم و دةسةاَلتةكانى ديار كردووة لة ماددة  )

ناوخؤ و دةرةوةش نوَينةرايةتى هاواَلتيانى هةرَيمى كوردستان/عرياق دةكات بو ناويانةوة دةدوَيت و 
 ة نَيوان دةسةاَلتة فيدراَليةكان و دةسةاَلتةكانى هةرَيمدا دةكات، سوثاس.هةماهةنطى ل

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 كاك )كاوة(، فةرموو.

 
 
 

 كاوة عبدالقادر حسن: بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

راق رؤكايةتى هةرَيى كوردستان/عَي( لة ياسا  سة2( هاتووة بةدةر لة حوكمى ماددة  )3ديارة لة ماددة  )
راق سةرؤكَيك بؤهةرَيم هةَلدةبذَيرَيت بةو (  هةمواركراو، ثةرلةمانى كوردستان/عَي2005( ساَلى )1ذمارة )

راق هاتووة، بةرَيز سةرؤكى ئةرك و دةسةاَلتانة  كة لة ياسا  سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان/عَي
كة دةَلَيت بةو ئةرك و دةسةاَلتانة  كة لة ياسا  سةرؤكايةتى  ثةرلةمان من تَيبينيم لةسةر ئةوة هةية

(  سةرؤكايةتى هةرَيم 1راق هاتووة ضونكة ئةطةر ئَيمة مالحةزة  ياسا  ذمارة )هةرَيمى كوردستان/عَي
كوردستان بكةين دةسةاَلتةكان بة جؤرَيك داِرَيذاوة كة ياساكة سيستةمى هةَلبذاردنى سةرؤك سيستةمى 

( 10الحةزة  ياسا  سةرؤكايةتى هةرَيم بكةين لة ماددة  )وة نةك ثةرلةمانى، وة ئةطةر مسةرؤكايةتيي
(  73( دةسةاَلت بؤ سةرؤكى هةرَيمى كوردستان ديار  كراوة كة ئةمة ثَيضةوانةية لةطةَل ماددة  )18)

نابَيت  (خاظع)راق كة دةسةاَلت بؤ هةرَيمى كوردستان ديار  كراوة وة بةو شَيوةية سةرؤك دةستوور  عَي
ثةرلةمان ناتوانَى لَيثرسينةوة لة سةرؤكى هةرَيم بكات، بؤية و بؤ بِريارةكانى ثةرلةمانى كوردستان 

ئةو ثَيشنياز  ياساية  كة ئةمرؤ دا  ئةِرَيذينةوة ةم ئةو بِرطةية البربَيت بة ثَيى ثَيشنيار دةك
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هاوشَيوة  تةمى سياسى ثةرلةمانى وشَيوة  سيسدةسةاَلتةكانى سةرؤكى هةرَيم سنووردار بكرَيت ها
دةسةاَلتةكانى سةرؤكى كؤمار لة بةغدا وة سةرؤكى هةرَيم بكةوَيتة بةر لَيثرسراوة  ثةرلةمانى و 

 ثةرلةمان بتوانَى لَيثَيضينةوة لة سةرؤكى هةرَيم بكات، سوثاس.
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ئةطةر دووبارة  ن، تكاية قسةكانتان هةموو  دووبارةية ناضار دةبنيثشتطري  قسةكان ثَيشة خؤتان بكة
 بَيت ئةوجارة قسةكانتان ثَى برِبين، كاك )سةروان(، فةرموو.

 بةِرَيزسروان حممد على:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

َيز من وةكو )سةروان( لةطةَل هيض دامةزراوةيةك نيم كة دةسةاَلتى رةها  ثَى نةدرَيت، هةوَلى بَي ه
بكةين، بؤية لةطةَل بَي هَيز  دةسةاَلتى  ةكردمنان دةدرَيت، هةموومان كوردين و كوردبينى قس

سةرؤكايةتى هةرَيم نيم، بةهَيز بكرَيت، كاراش بكرَيت، سةر زار و بن زار  هةموواان طوَيبيست دةبني 
ناراز  بوونةية لة  هةر دةستوورة و نةبوو دةستوور هؤكار  ئةو هةموو را و بؤضوونةية ئةو هةموو

كار بني و هاورا بني  بؤ ئةوة  ويةكرت ، ئَيمةش ئةوةين كة دةستوور دةنووسينةوة با هةموومان ها
دةستوورمان هةبَيت، تا جارَيكى تر لة خوىل شةشةمى ثةرلةمان لة شوَينى ئَيمةدا دادةنيشن ئةو طفتوطؤية 

 ياسايى دةكةم، سوثاس. و ئةوة نةكرَينت، دروست ثشتطري  لة هةظااَلنى ليذنة 
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك )سريوان(، فةرموو.
 بةِرَيز سريوان فرج حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من سةرجنى هةموو هاوكاران و ثةرلةمانتارانى بةِرَيز و جةنابيشتان رائةكَيشم بؤ ئةوة  كة ئةم ياسايانة  
بؤية سةرجنتان  ،( ساَلة نيية و لةبةر خاتر  كةسَيكى تايبةت نيية4ين بؤ ئةو )كة لَيرة دةر  ئةكة

رائةكَيشم ئةو ياسايانة  كة ئَيمة لَيرة دةر  ئةكةين بةرثرسياريةتى ئةمانة بؤ نةوةكانى دوارؤذمانة 
تانة  كة لةبةر ئةوة تكا ئةكةم با بة شَيوازَيكى طشتطري  بكةين، هةر لَيرةوة من لة سؤنطة  ئةو دةسةاَل

( بة تةواو  2( زؤر زيادة لةبةر ئةوة  لة ماددة  )3ثَيم واية ماددة  ) ،بؤ سةرؤكى هةرَيم ديار  كراوة
بؤية من ثَيم باشة و ثَيشنياز دةكةم،  ،باسى لَيكراوة هةرضةندة من ثَيم واية ئةو دةسةاَلتانة زؤر زؤرن

هةمان هاوثةميانيةتى بَيت كة رادةسثَيرَيت بؤ  كانديد  سةرؤكى هةرَيم نابَيت ئةندامى هةمان حزب يان
ثَيكهَينانى كابينة  حكومى يان حوكمةت، بة مةبةستى رَيطريكردن لة جةم سةرطري  تاك رةو  دةسةاَلتى 

 (، )د.شَيركؤ(، كاك )ديار ( دةكةم، سوثاس.كاظمدكتاتؤر ، لَيرةوة ثشتطري  خؤم بؤ وتةكانى )د.
 سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ 

 بةرَيز)جوان( خان، فةرموو.
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 بةِرَيز جوان يونس حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةبةر ئةوة  سةرؤكى هةرَيم دةسةاَلتةكانى تةشريفيية نةك فعلى، سةرؤكى هةرَيم رةمزَيكى سياسيية 
كةش كردنى خزمةت نةك ئيدار ، واتة سةرؤكى هةرَيم بةرثرسيار نيية لة ئيدارةدانى حوكمةت و ثَيش

طوزار  تا بةر ثرسيار بَيت و لَيثرسينةوة  ىَل بكرَيت، لةبةر ئةوة منيش ثشتطري  لة هةظااَلئ دةكةم و 
ثةرلةمانى كوردستان سةرؤكَيك بؤ هةرَيم هةَلبذَيرَيت و بةو ئةرك و دةسةاَلتانة  كة لة ياسا  

 ستوور، سوثاس.سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستاندا هةية بة ثةسةند كردنى دة
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك )سؤران(، فةرموو.
 بةِرَيزسؤران عمر سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بؤية من  ،( ياسا  سةرؤكايةتى هةرَيم كراوة2(  راثؤرتى ليذنة  ياسايى هةموار  ماددة  )2لة ماددة  )

ليذنة  ياسايى بةم جؤرة  لَيبكرَيت، )هةموار  ماددة  يةكةم و  (  ثرؤذة 3ثَيشنيار ئةكةم ماددة  )
 (  هةموار كراو  سةرؤكايةتى هةرَيم دةكرَيت( بةم جؤرة:2005(  ساَلى )1دووةم و سَييةمى ياسا  ذمارة )

 (1ماددة  ) 
 بِرطة  يةكةم الدةبرَيت ماددة  دووةم و سَييةم بةم جؤرة  لَيدَيت:

راق بة هةوَلدانَيكى راستةوخؤ سةرؤكَيك بؤ هةرَيم هةَلدةبذَيرَيت كوردستان/عَي بِرطة  يةكةم: ثةرلةمانى
كة لةسةر ئاستى ناوخؤ و ئاستى دةرةوةش نوَينةرايةتيان دةكات و بة ناويانةوة دةدوَيت و هةماهةنطى لة 

 نَيوان دةسةاَلتة فيدراَليةكان و دةسةاَلتةكانى هةرَيمدا دةكات.
َيت تةنها يةك جار  ديكة هةَلببذَيردرَيتةوة كة ( ساَلةو دةكر49ؤكايةتى هةرَيم )برطة  دووةم: ماوة  سةر

( لة ثرؤذةكة  راثؤرتى 4راقيشة، ئةطةر بةم جؤرة  لَيبكرَيت ماددة  )(  دةستوور  عَي72ئةمة ماددة  )
ؤرتى ليذنة ئةو راث ة( لة ثرؤذةكة ل1( بِرطة  )5( الدةبرَيت ماددة  )5( خاَلى )1ليذنة  ياسايى بِرطة  )

كاتة الدةبرَيت ضونكة لة وَ  ماوة  وياليةتى سةرؤكى هةرَيم بؤ يةك خول دانةنراوة بةاَلم نةوتراوة بؤ 
ضةند جارة دةبَيت بؤ يةك جار بَيت يةك جاريش يارا  دووبارة بوونةوة  هةبَيت نةك تةحديد نةكرَيت 

 و بةردةوام بَيت، زؤر سوثاس.
 يم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د.ظاال فريد ابراه

( كردؤتةوة جطة لةوة  كة دةطةِرَيينةوة بؤ قانوونى 3تةنها ئَيمة دةرطا  طفتوطؤمان لةسةر ماددة  )
سةرؤكايةتى هةرَيم لةوَ  وياليةتى بةِرَيز سةرؤكى هةرَيم ديار  كراوة كة تةنها بؤ دوو وياليةتة، بةرَيز 

 )رؤذان( خان، فةرموو.
 على: بةِرَيز رؤذان ابراهيم
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
راق تان/عَي  دامةزراوة  سةروكى هةريم كوردس( ذ ياسا كارا كردنةوة3ئةز ثَيشنيار دةكةم كو مادا )

شيواز  هةَلبذاردنى سةرؤكة هةرَيم تا ثةسةند كرنى دةستوور وةك خؤ  تينَيتةوة، ثشتطرية قسةكانى 
كاك )حيكمةت(، )جوان(خان، )حسيبة( خان، كو ثةرلةمانى  الَيت خؤ دكةم كاك )بهمن(، كاك )رزطار(،ظهة

دةسةاَلتانة  كة سةرؤكى هةرَيمى ؤكيت بؤ هةرَيم هةَلبذَيرَيت ئةو ئةرك و راق سةركوردستان/عَي
راق كة تَيدا شَيواز  هةَلبذاردنى عَي ثةسةند كردنى دةستوور  كوردستان/ راق هةية تاكوردستان/عَي

 انى ديار دةكرَيت، زؤر سوثاس.سةرؤكى هةرَيم دةسةالتةك
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةرَيز )سةرضنار( خان، فةرموو.
 بةِرَيزسةرضنار امحد حممود:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( كارا كردنةوة  3ماددة  ) ،من سَى خاَلم لةسةر ئةو ماددةية هةية، خاَلى يةكةم: بةثَيى ئةو ماددةية

ةسةند كردنى دةستوور كاتيية واتة ميكانيزمى هةَلبذاردنى سةرؤك ثراوة سةرؤكايةتى هةرَيم تا دامةز
دةسةاَلتةكانى لة دةستوور يةكال دةبَيتةوة، ئةوةش ديارة كة دةستوور بؤ هةرَيم دةنووسرَيتةوة، خاَلى 

هةَلبذاردنى راستةوخؤ بؤ  ةدووةم: بةثَيى ئةو ماددةية طؤرانكار  لة شَيواز  هةَلبذاردنى سةرؤك كراوة ل
(  ياسا  ذمارة 10ناكرَيت بة هةمان دةسةاَلتةوة كة لة ماددة  ) وناراستةوخؤ واتة لة طةلةوة بؤ ثةرلةمان 

( دةسةاَلتى بؤ دانراوة ثةرلةمان سةرؤك هةَلبذَيرَيتةوة بة هةمان 18( كة سةرؤك )2005(  ساَلى )1)
لة ثةرلةمانةوة هةَلبذَيرَيتةوة و بةو دةسةاَلتانة  كة ماددة  دةسةاَلت واتة سيستةمةكة ناكرَيت سةرؤك 

يةك  تةكانى لةطةل سيستةمى ثةرلةمانيدابةَلكو دةبَيت دةسةاَل ،(2005(  سالََى )1(  ياسا  ذمارة )10)
بطرَيتةوة، خاَلى سَييةم: لةبةر ئةوة  ثةرلةمان سةرؤك هةَلدةبذَيرَيت دةبَيت سةرؤك بة دةقَيكى ياسايى 

 ( بَيت بؤ ثةرلةمان و ثةرلةمان بتوانَى لَيثرسينةوة  لةطةَل بكات، سوثاس.اظعخ)
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 ومَيد(، فةرموو.ئكاك )
 وميد عبدالرمحن خؤشناو:ئبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ةرَيزة  كاك )سريوان( باسى لةوة كرد ( وةك خاَلَيكى نيزامى ئةو ب3بةر لة طفتوطؤكة لةسةر ماددة  )

مانى تر  ثةرلةمان ندائة حةقى ضةند ئةندامَيكى ثةرلةمان نيية سةرجنى ئةندامانى ثةرلةمان رادةكَيشم
لة سيلسيلة  ئيجرائاتدا سةرنج راكَيشان ئيجرائاتة بؤية داوا دةكةم لة ثرؤتؤكؤل بسرتَيتةوة دةكرَيت بَى 

( 55ن دةدةم يان روون كردنةوة بةاَلم سةرنج راكَيشان بة ثَيى ماددة  )ئاطادار  بة ئةندامان ثةرلةما
 ( لة ياسا  سةرؤكايةتى 2005بِرطة  دووةم داوا دةكةم ئةو قسةية لة ثرؤتؤكؤل بسرتَيتةوة، لة )
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( ئةو طفتوطؤ و جةدةلة  كة لة نَيوان هَيز و اليةنة سياسيةكان بووة لة ضةند ساَلى رابردوو تا 2009لة )
ا جار بة هؤكار  ئةوة  كة بة ثَيى دوو ياسا دامةزراوة  سةرؤكايةتى هةرَيم لة كارةكانى راطريا و دو

دةسةاَلتةكانى بةرَيز سةرؤكى هةرَيمى كوردستان دابةشى سةر دامةزراوة دةستووريةكان كرا، ئَيمة لة 
تة زؤر روونة دامةزراوة  طفتوطؤ  ناونيشانةكة رَيك كةوتني وة كؤتايى بة طفتوطؤش هات لةسةر ئةو بابة

سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان كة كارا دةكرَيتةوة شَيواز  هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم هةمورا 
دةكرَيتةوة، قسة كردن لةسةر دةسةاَلتةكانى وة هةموو بابةتةكانى ديكةدا لة ناونيشانى بابةتةكة روونة كة 

يستةمى سياسى لة هةرَيمى كوردستان سيستةمى ئَيمة ئَيستا طفتوطؤ  لةسةر ئةوة دةكةين بؤية س
لة دوو رةشنووسى دةستوور  هةرَيمى كوردستان ئةوة  كة رَيكارة ثةرلةمانيةكانى و ثةرلةمانية 

ئةويديكةش كة لة ناوةراستى ئامادةكاريةكاندا بوين لة ليذنة  دةستوور  زؤر بة روونى باس لةوة دةكات 
تان سيستةمى ثةرلةمانية شَيواز  هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم كة سيستةمى سياسى لة هةرَيمى كوردس

ي خةَلكى كوردستانة، دةكرَيت ئةو ثةرؤشيية بة ، بؤية ئةوةش مافَيكى دةستوورسيستةم ديار  ناكات
جؤرة بينت بؤ بوون بة خاوةنى دةستوور ثةلة بكةين ئَيمة كة فراكسيؤنةكان دةستبة كار بني هَيز و 

اوكار بني ببينة خاوةنى دةستوور كة مافَيكى خةَلكى كوردستانة دةستوور  هةبَيت، و اليةنة سياسيةكان ه
ةيشتووينة ئةو قؤناغة ئةوة  هةروةها لة بابةتى ئةو طفتوطؤيانة  كة لة ضةند ساَلى رابردوو ئَيمة ط

رؤكايةتى و سازان و طةيشتنة هاوبةشة  كة بةو جؤرة هةم دامةزراوة  سةئَيستا جؤرَيكة لةو تةوافوقات 
ةو بةرَيزانة دةكةم كةم لة هةموو ئ( دة3هةرَيمى كوردستان كارا دةكرَيتةوة بؤية من ثشتطري  لة ماددة  )

 كة ثشتوانى بؤ ئةو ماددةيان دةربِر ، زؤر سوثاس.
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 )مذدة(خان، فةرموو.
 بةِرَيز مذدة حممود حممد:

 ى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك
راق سةرؤكَيك بؤ هةرَيم هةَلدةبذَيرَيت بةو ( دا ئاماذة بةوة كراوة ثةرلةمانى كوردستان/عَي3لة ماددة  )

راق هةية تا ثةسةند كردنى دةستوور  ئةرك و دةسةاَلتانة  كة ياسا  سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان/عَي
شَيوةيةك ديار  نةكراوة وة هيض زةمانَيك نيية  راق من ثَيم واية مَيذوو  دةستوور بة هيضكوردستان/عَي

واية موبةريرَيكى زؤر ى كة دةستوور  هةرَيمى كوردستان دةنووسرَيتةوة ياخود ثةسةند دةكرَيت ثَي
 ماددة  قانوونى نا بَيت بة شتَيكةوة ببةسرتَيتةوة كة هيض وجودَيكى نيية، سوثاس. وزةعيفة 

 ثةرلةمان:بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى 
 كاك )بهجت(، فةرموو.

 بةِرَيز بهجت على ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
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( ثَيشنيارا ياسايَى كاراكردنةوة  دامةزراوة  سةرؤكايةتى هةرَيمى 3ئةز داخازت كةم مادَ  )
 راق وةكو خؤ بَيتة جَيبةجَى كرن وة ثشتطريي كاك )ئومَيد( دةكةم، سوثاس.كوردستان/عَي

 .ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د
 خاتوو )هلز(، فةرموو.

 بةِرَيزهلز امحد حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 رةئى مة دطةل ئاخافتنَيت بةرَيز )سةرضنار( ل بةر هةندَ  هةمان رةئى من هةية، سوثاس. هةمان
 بةرَيز د.ظاال فةريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 فةرموو. بةرَيز )سوسن( خان،
 بةِرَيزسوسن حممد مريخان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لة ياسا  سةرؤكايةتى  (29( دةردةبِرم بةدةر لة حوكمى ماددة  )3ثشتطري  تةواو  خؤم لة ماددة  )

وانى يداية، ثشتانتياسا  سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردس هةرَيمى كوردستان ئةو ئةرك و دةسةاَلتانة  كة لة
هةروةها ثشتوانى لة بةرَيز مةال )وةيسى(، كاك )رزطار(، كاك )بهمن(، كاك )جةالل(  ويةنني خؤمان رادةطة

 دةكةم، زؤر سوثاس.
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك )عبدالستار(، فةرموو.
 بةِرَيز عبدالستار جميد عبدالقادر:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
من ثَيم واية ئةوة ثَيويست ناكات، َلَيت ثةسةند كردنى دةستوور  هةرَيم سةرةتا ئةو رستةية  كة دة

ضونكة لة روو  ثلة بةندييةوة دةستوور لة سةروو  ياساكانى نيشتمانييةوةية، و هةركاتيََكيش ببني بة 
 خاوةنى دةستوور ئةو كاتة  دةبَيت هةموو ياسايةك كة ئَيمة هةمانة لةطةَل دةستوور بطوجنَيت، بؤية من

ثَيم واية ئةو دةقة ثَيويست نةكات لةطةَل هةندَ  شتى ديكةش كة باسيان كرد من ثشتطرييان دةكةم، ئَيمة 
ثةرلةمان هةَلدةبذَيردرَيت من ثَيم واية ئةو  ةسةرؤكيش لو  مادةم سيستةمةكةمان ثةرلةمانيية

ر بكرَيتةوة، بِرطة  هةشتةم دةسةاَلتانة  كة باس كراوة ئاماذة  ثَيكراوة بةم شَيوانة هةندَيكيان هةموا
بةم شَيوةية  لَيبكرَيت، )جاردانى بار  نائاسايى بة راوَيذ و رَيكةوتن لةطةَل دةستة  سةرؤكايةتى 

 ثةرلةمان و ئةجنومةنى وةزيران و بةثَيى ياساية(.
 بةرَيز د.ظاال فةريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ن، ئةو دةسةاَلتانة بةَلَى وَين لةسةر دةسةاَلتةكان نادوَي( دةد3كاك )عبدالستار( ئَيمة تةنها لةسةر ماددة  )
ناقةشة نيية، لَيرة هةموار  ياساكة ناكةينةوة ياساكة وازحة ناو  وداومانة بة دةستوور لَيرة جَيطا  م
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كاراكردنةوةية وة شَيواز  طؤرينى هةَلبذاردنى سةرؤكة لة ناو خةَلكةوة بؤ ثةرلةمان، تةنها لةسةر ماددة  
 (، فةرموو.3)

 بةِرَيز عبدالستار جميد عبدالقادر:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئةوة  هةبوو لةطةَل كؤمةلَيك هةموار لةسةر دةسةاَلتةكانى، سوثاس. 
 بةرَيز د.ظاال فةريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك )جيهاد(، فةرموو.
 بةِرَيزجهاد حسن ابراهيم :

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ز نابينم ض جياوزيةكا مةزن تَيدا هةبينت كو بةر  نوكة كو هةرَيمَى لة ناو خةَلك هاتة هةلبذاردن كو ئة

( ثةرلةمانتارا دنطَى خؤ دا  68ضونكة ئةظرؤكة ) ،ئةورؤكة لة ناو ثةرلةمانَى بَيتة هةلبذاردن ذ بؤ هةندَ 
َى ئةظ ضةند دةنطى خؤيدا دةنطَيت ظى ثَيشنياز ئةم ض دةنطَيت خةلكى هاتينة ظَيرَ  كةواتة كوردستان

نوقتا دوَ  بةحس بكةم طةلةك بةحسَيت ظان ئةرك و دةسةاَلتة كر خو دةسةاَلت ئةو بةرَيزبَيت  ،خةلكينة
ذوان واَلتَى ثَيشكةظتى ذ ئةو  ةظرؤكة،سةرؤكَيت هةرَيمَى دَيت بةرذةوةند  يا خةلكيدا بةكار بينيت ئ

َ  يةعنى دةمةكى مةتاتى دوالتَين ثَيشكةظتى ذ كوبَيذت حةتا ماد ئةظيت سةرؤكَين ئةضيت دةسةاَلتَى لة
ظَى ضةند اليةنَيت داية دةستوور  جةنابَيت هةوة قانوونينة ضَيرت دزانن مة دلَيت خؤ حةتا شةشة  

 ( دكةين، زؤر سوثاس.3حةفت مانطى د  دةستوورةكى ذ بؤ كوردستانى دامَين، ثشتطري  ئةظَى مادَ  )
 فةريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د.ظاال 

 كاك )على محة صاح(، فةرموو.
 بةِرَيز على محة صاح:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لة بارة  ئةو ماددة ئَيمة كة ثشتوانيمانكردووةئيمزامان لةسةر كردووة  بةرهةمَيكى تةواو تةوافقيية من 

ز  ئَيمة جَيطري كرابَيت ئةويش تا حةز دةكةم تةوزيح لةسةر شتَيك بدةم رةنطة لةسةر ثيشنيا
ا ئةكةين لة زووترين كاتدا دةستوور ننووسينةوة  دةستوورة فكرةكة ئةمة ضيية، ئَيمة تةمةن

بةردةوام  يةبةاَلم ئةطةر دةستوورمان نةنووسيةوة لةبةر هةر هؤكارَيك بَيت ئةم ثرؤسة ،بنووسينةوة
( تر بَيت تا زوو 4( ساَلى تر بَيت )2ا ئةكةين )نمةندةبَيت هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم لة ثةرلةمان تة

بة هاوكار   ودةستوور بنووسينةوة باشة وةديسانةوة داوا لة جةنابتان دةكةين وةك ئةركى خؤتان 
ئةو ئالوطؤرانةش تيا  وفراكسيؤنةكان ئةم هةماهةنطيية دروست بكةن بؤ ئةوة  ليذنةكة فةعال بَيتةوة 

لة ثةرلةمان ديسان تةئكيد دةكةمةوة تا نووسينةوة  دةستوور ئةمة بابةتَيكة بكرَيت، دووةم هةَلبذاردن 
واتا تا ئةو كاتة  دةستوور دةنووسينةوة سةرؤكى هةرَيم لة ثةرلةمانةوة هةَلدةبذَيرَيت لةطةَل دةستوور 
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  ضةند بَيطوومان دةستووريش دةبَيت بة تةوافووقى اليةنةكان بنووسرَيتةوة، لة بارة وتةوافوق دةكةين 
يا جَيطري نةبووبَيت بووة ت خاَلَيكى تر ديسان تةئكيد دةكةينةوة رةنطة ئةوة خواستى ثةرلةمانى كة هةمان

يةنةكة لةطةَل ثارتى دميوكراتا جوان كرا بة وةك ضؤن خوىل ثَيشووش لة ئاخر طفتووطؤ  ضوار ال
انةوة هةَلبذَيردرَيت ئةو شَيوةيةك لة شَيوةكان هةموومان راز  بووين سةرؤكى هةرَيم لة ثةرلةم

ة سةرؤكى هةرَيم دةسةاَلتانة  ال بَيت، ئَيستا ثرسيارةكة ئةمةية هةندَ  برادةر تةفسريَيكيان كردوو
ةمان هةَلبذَيردرَيتةوة كَى ئةتوانَى كَى هةَلوةشَينَيتةوة ديارة كة سةرؤكى هةرَيم ئةتوانَى لة ثةرل

منوونة زائد يةكى ثةرلةمانتاران ئيستقالة ئةكةن كةواتة بؤ  :ئةوة يةكةم ،دةسةاَلتَيكى رةمز  كاشفة
ثةرلةمان خؤ  هةَلوةشاوةتةوة سةرؤكى هةرَيم ئيعالنى هةَلوةشانةوة  ئةكا نةك ئةوة  بَلَيت ثةرلةمائ 

َين بؤ كار  يثةرلةمانتاران نا ،( رؤذ لة بانط كردنى ئةندامانى ثةرلةمان45هةَلوةشاندةوة، يان دوا  )
سةرؤكى هةرَيم  ووَيند  ياسايى ناخؤن ئةوة ثةرلةمان خؤ  خؤ  هةَلنةوةشاندؤتةوة ثةرلةمانى س

ئيعالنى دةكات دةتوانني وا بَلَيني دةسةاَلتَيكة رةمز  كاشفة، بةاَلم ثةرلةمانتاران تةبعةن سةرؤك 
شةمان كرد ناقةووةزيرانيش بة دوو لةسةر سَى متمانة  ىَل وةردةطريَيت رةنطة لة ثةيرةو  ناوخؤيا زؤر م

ية ئةوة يةك، من ثَيم واية ئةكرَيـت زؤرَيكى اربيانووةكة ئةوة بوو يان هؤكارةكة ئةوة بوو لة ثَيناو ئيستقِر
تريشمان سةرجنمان هةبووبَيت تا ئَيرة بة نةتيجة طةيشتووين ئةوة  نةطةيشتووة بة نةتيجة دةستوو برد 

مانيانة بؤ ئةوة  دةستوور بنووسينةوة و كؤ  بكرَيت و بة عةصابَيكى سارد بة بريكردنةوةيةكة نيشت
خؤ   سةرجنةكانى خؤمان لة دةستوورةكة جَيطري كةين، بؤية ئَيمة ثَيمان واية ئةم ماددة طرينطة وةك

 تَينَيتةوة بة دوو جَيطرةكةشةوة كة نةبَيت، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.زؤر سوثاس، بةِرَيز شوان  
 بةِرَيز شوان كريم حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثشتطريي هةظاَل عةلي حةمة صاح دةكةم، ثشتطريي هةظااَلئ دةكةم لة ليذنةي ياسايي، كة ماددةي سـَي  

 بةو دةقةي كة هاتووة جَيطري بكرَيت لةطةَل رَيزم.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 س، نوقتةي نيزامي هةية.زؤر سوثا
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( لة بِرطةي ضوارةم لة خاَلي دووةم نابَيت هيض ئةندامَيك وةاَلمي ئةندامَيكي تر بداتةوة، 54بةثَيي ماددةي )

َيت، كـة لـةالي سـةرؤكي    ئةمةي بةِرَيز كاك عةلي حةمة صاح باسي كرد لةطـةَل ئـةوة نـني دوو جَيطـر هـةب     
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فراكســيؤني يــةكَييت نيشــتماني كوردســتان خــاتوو بَيطــةردةوة ثَيشــنياز كــراوة، تكايــة ئةمــة لــة ثرؤتؤكــؤل   
 بسِرَيتةوة، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، تكاية وةاَلمدانةوة نةبوو، دكتؤر هةورامان فةرموو.
 محة شريف:بةِرَيز هةورامان 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
استيدا تاوةكو ئةوةي كة ثةرلةماني كوردستاني عَيراق سةرؤكَيك بؤ هةرَيم هةَلدةبـذَيرَيت  ئةم ماددةية لةر

من لةطةَليدام، ضونكة خواسيت خؤمان بوو لة خولي ضوارةمي ثةرلةماني كوردستان، ئةوة بوو ئـةو كَيشـةو   
لة هةرَيمي كوردستان، كة مةعلومي هةموو اليةكـة، ئَيسـتاكة ئـةم خواسـتة     ئاَلؤزييةشي لةسةر دروست بوو 

تةحقيق بووة، تةحقيق بووني ئـةو خواسـتةي ئَيمـة تـةنها بـؤ ئـةوة نـةبووة كـة بـةِرَيز سـةرؤكي هـةرَيمي            
 كوردستان بةس تةنها ميكانيزمي هةَلبذاردنةكةي بطؤردرَيت لةنَيو خةَلكةوة بؤ ناو هؤَلي ثةرلةمان، بـةَلكو 

روحةكةي ئةوة بوو كة ئةم سةرؤكة بةرثرس بَيت لةبةردةمي ثةرلةمان، من ثَيمواية بة ثَيضةوانةوة ئَيمـة  
ئةطةر سةرؤكَيكي هةرَيممان هةبَيت، ئةم سـةرؤكةمان بـةرثرس بَيـت لـة بـةردةمي ثةرلةمانةكـةي خؤيـدا،        

وة هَيمـاي قـوةتي خؤيـةتي،    هيض نيشانةي زوعف نيية، هيض نيشانةي نوقصاني نييـة، بـةَلكو بـة ثَيضـةوانة    
ضونكة ئةم ثةرلةمانة ئةو كاتة دةبَيتـة سـةندَيك بـؤ ئـةو، موالحـةزاتي باشـي ثَيـداو موتابةعـةي دةكـات و          

اسـيت يـةعين   بـؤ بنَيريـت، كةواتـة بـا ئَيمـة بةر     دانـي  د رةخنةو ثَيشنيازي بنياتنةري بؤ دةنَيرَيت، نةك هة
وترَيـت بـة ضـاوَيكي خـراة سـةيري موالحـةزةو تَيبينـةكان        وةكو بلَيي هةميشة كار دةكات موالحـةزةكان دة 

ناكرَيت و تةئويلي خراثي بؤ نةكرَيت، هيض نيشانةي نوقصاني نيية كـة سـةرؤكي هـةرَيم بَيتـة ثةرلـةمان،      
مــادام لَيــرة هةَلدةبــذَيرَيت بةرثرســيش بَيــت، هــةروةها ئَيمــة كــة دةَلــَيني ســةرؤكي هــةرَيممان دةوَيــت كــة   

و بةهَيز بَيت، ئةم هةرَيمـة تـةنها بـة ئةوةنـدة بـةهَيز نابَيـت كـة سـةرؤكي هةرَيمةكـةي          دةسةاَلتي هةبَيت 
بــةهَيز بَيـــت، بــةَلكو بـــةوةش بـــةهَيز دةبَيــت كـــة دادطاكةشــي بـــةهَيز بَيـــت، كــة ســـةرؤكي ئةجنومـــةني      
ــةرؤكايةتيةكة       ــَي س ــةر س ــا ه ــت، وات ــةهَيز بَي ــي ب ــةرؤكي دادوةريةكةش ــة س ــت، ك ــةهَيز بَي ــي ب وةزيرانةكةش

جنومةني وةزيران و ثةرلةمان و دادوةري هةرسَيكيان ئةطـةر بـةهَيز بـن، ئينجـا ئـةم هةرَيمـةو سـةرؤكي        ئة
هةرَيم بةهَيز دةبَيت، كةواتة با هَيـز نةدةينـة جةمسـةرَيك لةسـةر حيسـابي هَيزةكـاني تـر، ياسـاي دابـةش          

دابةش كردنـي دةسـةاَلتةكاني   كردني دةسةاَلتةكاني سةرؤكي هةرَيم، كاتَيك ئَيمة لة خولي ضوارةمدا ياساي 
اسيت شتَيكي خرامثان نةكرد، بيشت ئةندام بووين لةو خولة، بةرسةرؤكي هةرَيممان دةركرد، منيش و جةنا

هةتاكو ئَيستا بَيني هةَليبوةشَينينةوة، شتَيكي بااان كرد كة ئـةم دةسـةاَلتانةمان دابـةش كـرد، بـؤ ئـةوةي       
 بَيت.هةر سَي دةسةاَلتةكة هَيز و قوةتيان هة

 اسيت لَيرة جةنابت ئاماذةت بةوة دا..............خاَلَيكي تر، بةر
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 طفتوطؤ تةنها لةسةر ماددةي سَييةمة.
 بةِرَيز هةورامان محة شريف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ر دةكرَيت لةطةَليشـدا لـة كؤتـايي ماددةكـة     واسي دةستولةو ماددةية الم نةداوة، لَيرة ئاماذة بةوة كراوة كة ب
و  عَيــراق دةكــات –اَلتيــاني كوردســتان اوخؤ و دةرةوةش نوَينةرايــةتي هاودةَلَيــت ســةرؤك لةســةر ئاســيت نــ

اسيت زيادةية، مادام باسي ئـةوة كـراوة بـةو ئـةرك و دةسـةاَلتانةي كـة لـة ياسـاي         ...............هتد، ئةمة بةر
عَيـراق دةمَينَيتـةوة، ئـيرت ثَيويسـت ناكـات لَيـرةش كؤمـةَلَيك دةسـةاَلتي          –َيمي كوردستان سةرؤكايةتي هةر

 تريشي بؤ زياد بكرَيتةوة، ضونكة بؤي زياد كراوة...
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زياد نةكراوة لة خودي ياساكةدا هةية.
 بةِرَيز هةورامان محة شريف:

 نةنووسرَيتةوة، ثَيويست ناكات.ئةطةر هةية با 
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةطةر موالحةزة بكةي لة بيدايةت نووسراوة بةدةر لة حوكمةكاني ماددةي دوو، تكاية وردبيين ياسايي بن.
 
 

 بةِرَيز هةورامان محة شريف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةنابت وةكو سةرؤكي ثةرلةمان و بـةِرَيزان ليذنـةي ياسـايي وةاَلمَيكـي زؤر     من دةمةوَيت ثرسيارَيك بكةم، ج

وازحيمــان بدةنــةوة، ضــونكة ئةمــة ئيشــكال هةَلــدةطرَيت، ئةطــةر جــةنابت فــةرمووت بةرثرســة لةبــةردةمي  
ثةرلةماندا، لةبةر ئةوة باسـي متمانـة لـَي سـةندنةوة كـراوة، ئَيمـة دةمانـةوَيت ئةطـةر ئَيـوةش لةطـةَل ئـةم            

بكرَيت لةم ياسـاية،  ستةن كة بةرثرس بَيت لةبةردةمي ثةرلةمان، با بة نيو رستةش بَيت ئاماذةي ثَي مةبة
اسيت ئَيمـةش زةمـريي خؤمـان مورتـاح بكـةين، ضـونكة ئَيمـة نوَينـةري خـةَلكي كوردسـتانني،           بؤ ئةوةي بةر

 سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 رَيظنط فةرموو.زؤر سوثاس، بةِرَيز 
 بةِرَيز رَيظنط حممد حممدعلي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةناوي خواي مةزن.
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ئةذي ل طةل ظي ماددة سَيمة ذي راثؤرتا ليذنا ياسايي كو بَيتة جَي بـةجَي كـرن، طةلـةك ثةرلـةمانتارَي مـة      
 ةبتنَىنةيتـة دانـانَي نـ   ور بـؤ كوردسـتان   ور دكةن، ديارة ترسةكا ئةوان هةيـة، ئةطـةر دةسـت   وبةحسَي دةستو

زؤر دةسةاَلتداريا مة كوردستانَيدا سةقةتيان تَيدا هـةي، ذ بـةر هةنـدَي     وياساي سةرؤكايةتيا هةرَيمَي، بةلك
 ور دكةين، سوثاس.وثشتطرييا ظَي ماددة دكةين و هةمي ذي ثشتطري بن بؤ لة زيل دانان دةست

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةِرَيز خاتوو ئاشنا فةرموو. زؤر
 بةِرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة كاك عةلي ئةو قسانةي كرد كة من مةبةستم بوو، من تةنها ثشتطريي دةكةم، منيش لةطـةَل مانـةوةي   

 ئةو ماددةيةم وةكو خؤي سوثاس.
 :بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك بةَلَين فةرموو.
 بةِرَيز بةَلَين امساعيل حاجي ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
زؤر سوثاس، ثشتيواني لة قسةكاني بةِرَيز كاك عةلي حةمة صاح دةكةم سةبارةت بةوةي كـة ئـةم ماددةيـة    

ــةرةو سي       ــة ب ــةورةو طرنط ــةنطاوَيكي ط ــاية ه ــنيازي ياس ــةم ثَيش ــةناو ئ ــارة    ل ــِرؤين، دي ــةماني ب ــتةمي ثةرل س
سيستةمةكة ناكاتـة سيسـتةمَيكي ثةرلـةماني، بـةاَلم هـةنطاوَيكي طـةورة بـةرةو ثـَيش ضـووين، خـاَلي دووةم           
ثَيشنياز دةكةم كة بِرطةي يةكةم لة ماددةي ثَينجةمي ئةم ياساية البربَيت و لَيرة بِرطةي دووةم بؤ مـاددةي  

كـة لـة ثةرلةمانـةوة هةَلدةبـذَيردرَيت بـؤ ضـوار سـاَلة،         مسةرؤكي هةرَي سَييةم زياد بكرَيت كة ماوةي خولي
 ذيِردرَيتةوة، زؤر سوثاس.تةنها يةكجاريش دةتوانرَيت هةَلب

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

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

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

بينيةكي ياساييم هةية، بةِرَيزتان دةزانن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان كة دووبارةكردنةوة لة ناو من ضةند تَي
تةشريعاتدا و لة قوانيندا بةدةرة لة هونةري ياسادانان و لة داِرشتين ياسايي، لة ماددةي سَييةمي ياساي 

دة سَيدا هاتووة كاركردن بة لة ماد (2017)(ي ساَلي 2دابةشكردني دةسةاَلتةكاني سةرؤكي هةرَيم ذمارة )
ي هةمواركراو رادةطريَيت تاوةكو (2005)(ي ساَلي 1عَيراق ذمارة )-ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان

كؤتايي، مادام ئَيمة لة ماددةي دووةمدا هاتووين ئةم ياساية هةَلدةثةسَيرين كةواتة ناوةِرؤكي ياساي ذمارة 
مِرؤ لةم ياساية دةكرَيت ناوةِرؤكةكةي تةفعيل دةبَيتةوة بة يةك جطةلةو هةمواركردنةوانةي كة ئة
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تةواوي، لةبةر ئةوة ثَيشنيار دةكةم كة بةم شَيوةية ماددةي دوو دابِرَيذرَيتةوة، بةدةر لة حوكمي ماددةي 
ي هةمواركراو ثةرلةماني (2005)(ي ساَلي 1عَيراق ذمارة ) - يةكةم لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان

عَيراق سةرؤكَيك بؤ هةرَيم هةَلدةبذَيرَيت، لةوَيدا كة دةَلَي ئةو ئةرك و دةسةاَلتانةي كة لة  - ردستانكو
عَيراق كة  - عَيراق هةية تا ثةسةندكردني دةستووري كوردستان-ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان

ة كة دةَلَي سةرؤك لةسةر ئاسيت تَييدا تاوةكو كؤتايي هةَلبطريَيت، تةنها ئةو بةشةي دووبارة بكرَيتةو
( كة ئَيمة سياغةي ماددةي دووةمان كردؤتةوة، قسةيةكي تر 2ناوخؤ، ضونكة ئةوة بةشَيكة لة ماددةي )

دةكةم سةبارةت بة تةواوةتي ياسايي دةكةم سةبارةت بة مةسةلةي بةرثرسياريةتي سةرؤك لةبةردةمي 
نفيزي دووانةبوو، واتة سةرؤك هةبوو و سةرؤكي كابينةش ثةرلةمان، بةِرَيزتان دةزانن ئةطةر دةسةاَلتي تة

هةبوو، بةِرَيز سةرؤكي هةرَيم بَيت، سةرؤكي كؤمار بَيت، هةر ناوَيكي لَي بنَيي تةنها بةرثرسياريةتي 
جينائي دةبَيت، بةرثرسياريةتي سياسي نابَيت، بةرثرسياريةتي هةَلسوكةوتي يان بابَلَيني كردةي تةنفيزي 

ستؤي دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن بةشةكةي كة ناوي كابينةي حكومية، لةبةر ئةوة ئَيمة با دةكةوَيتة ئة
لَيرة قسةيةك بكةين كة خؤمان بِروامان ثَيي نية، ئومَيدَيك بة شتَيك هةَلواسني كة لة ئةسَلدا لة فقهي 

لة  (2005)ي ساَلي (1(ي ياساكةدا هاتووة ياساي ذمارة )16قانونيدا وجودي نية، ئةوةي كة لة ماددةي )
راستيدا ئةوة ثَيي ناوترَيت بةرثرسياريةتي لةبةردةمي ثةرلةماندا، ئةوة دوو حاَلةتي زاتية، ثةيوةندي بة 

( ئةم دةسةاَلتةي لَي 3/4كةسي سةرؤكي هةرميةوة هةية لةو دوو حاَلةتةدا تةنها ثةرلةمان دةتوانَي بة )
دوو حاَلةتةكة مةوزوعي نني، واتة لةبةر كردة سياسيةكاني  وةرطريَيتةوة يان ثؤستةكةي لَي وةرطريَيتةوة،

نني، لةبةر كردة تةنفيزيةكاني نني، بةَلكو لةبةر ئةوةية خؤي داوا دةكات، يان ئةوةية تواناي 
تان و راي طشتيش بةرضاويان روون بَيت كة َيزمومارةسةكردني دةسةاَلتةكاني خؤي نامَينَيت، دةمةوَيت بةِر

هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم لة ناو ثةرلةماني كوردستان بةرثرس نابَيت لةبةردةم بةهاترينيان بة 
ثةرلةماني كوردستاندا سةبارةت بةو كردة سياسيانةي كة بة طوَيرةي ئةو دةسةاَلتانةي لة قانوني ذمارة 

رةوةي مةنتقي دا هاتووة ئةجنامي دةدات، هةر شتَيكي تر بةدةرلةمة بطوترَيت ئةوة لة دة( 2005)(ي ساَلي 1)
قانونية، لة دةرةوةي ئةوةية كة لة ناو سيستةمي ثةرلةمانيدا هةية، هةروةها ثشتطريي ثَيشنيارةكةي 

 بةِرَيز بَيطةرد خان دةكةم بةوةي كة جَيطرةكان بكرَين بة دوو، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بة ِرَيز خاتوو رؤذان فةرموو.
 ز رؤذان حممد كريم:بةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:
من و ثَيشنيارةكاني من لةاليةن خاتوو بَيطةرد و د.رَيواز خراية روو، ثشتيواني ثَيشنيارةكاني  ىقسةكان

 ئةوان دةكةم، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 بةِرَيز كاك زكري فةرموو.
 مساعيل:بةِرَيز زكري امحد ا

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثشتطرييا ثَيشنيارا بةِرَيز خاتوو بَيطةرد دكةم، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك هاوِرَي فةرموو.
 بةِرَيز هاوِرَي بنْا  حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

بَيطةرد دةكةم، لةطةَل ئةوةدا ثَيشنيار دةكةم ئةوةي كة باس لة ثشتطريي و ثاَلثشيت ثَيشنيارةكةي خاتوو 
نووسينةوةي دةستوور دةكات سةقفَيكي زةمةني بؤ دياري بكرَيت بةو شَيوازة بة كراوةيي نةبَيتةوة و 

 كاتةكةي دياري نةبَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .بةِرَيز خاتوو سلما فةرموو
 بةِرَيز سلمى فاتح توفيق:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

( بكرَيتة دوو بِرطة وةكو ئةوةي بةِرَيزيان 3ثشتيواني لة قسةكاني خاتوو بَيطةرد دةكةم كة ماددةي )
 ئاماذةيان ثَيكرد، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك لقمان فةرموو.
 قمان محد حاجي:بةِرَيز ل

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

بة ثَيي حوكمةكاني ئةم ماددةية ثةرلةماني كوردستان سةرؤكَيك بؤ هةرَيمي كوردستان هةَلدةبذَيرَيت، 
ي هةمواركراودا هاتووة لة هؤيةكاني دةرضوواني ياساكةدا (2005)(ي ساَلي 1هةروةكو لة ياساي ذمارة )

اَلت بةرجةستة دةكات، كةواتة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم ياسايةكي طرنطي هاتووة سةرؤك يةكَييت طةَل و و
نيشتيمانية، تةواو رةهةندَيكي نيشتيماني هةية و ثَيويسيت بة سازاني اليةنة سياسيةكاني هةرَيمي 
كوردستانة كة بؤ ئةوةي سةرؤك سةرؤكَيكي بةهَيز بَيت و تةعبري لة تةواوي خةَلكي كوردستان بكات، بؤية 

شنيار دةكةم هةروةك ئاماذة بةوةكرا سيستةمي حوكمِراني لة هةرَيمي كوردستان ثةرلةمانية، بؤية ثَي
ثَيشنيار دةكةم ئةم ياساية بة شَيوازَيك هةمواربكرَيتةوة كة لةطةَل سيستةمَيكي ثةرلةماني بطوجنَيت بؤ 

ر دةكةم لة ماددةيةك بؤ ئةم ئةوةي لة داهاتوودا لة دةستووري هةرَيم جَيطري بكرَيت، هةروةها ثَيشنيا
ثَيشنيارة ياساية زيادبكرَيت بةوةي بة ماددةي ضوارةم دةستووري هةرَيمي كوردستان لة نيوةي يةكةمي 
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خولي ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان ئامادةبكرَيت بؤ راثرسي و شَيواز و دةسةاَلتةكاني سةرؤكي هةرَيم 
 ماني دياري بكرَيت، زؤر سوثاس.لةو دةستوورةدا بة ئاِراستةي سيستةمي ثةرلة

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك سيثان فةرموو.
 بةِرَيز سيثان سامل حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

عَيراق -( ثَيشنيارا ياسايا كاراكرنا دامةزراوةيا سةرؤكايةتا هةرَيما كوردستانَي3طوتنا من دةربارَي ماددةيا )
هةموارَي شَيوازا هةَلبذاردنا سةرؤكي تاوةكو ثةسةندكرنا دةستووري ذ اليَي كاك ديار هاتنة طوتن، ئةز 

 ثشتطرييا طوتنَيت وي دكةم، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز خاتوو شادي فةرموو.
 بةِرَيز شادي نوزاد وهاب:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

ثَيمواية هاوِرَيكائ زؤرَيك لةو خااَلنةي تريان وةكو ماددةي ثَيشوو باسكرد، هةموو ئةو دةسةاَلتانةي كة لة 
سةرؤكي هةرَيم دةيبَيت، ثَيمواية ثَيويستة هةمواري ئةم ياساية هاوثَيضي ئةم ثَيشنياري ياساية بكرَيت، 

ن هةية، بةاَلم سةرؤكي هةرَيم ئةم هةموو ضونكة ناكرَيت ئَيمة ثَيمانوابَيت سيستةمَيكي ثةرلةمانيما
دةسةاَلتةي هةبَيت كة لة ياساكةدا هةيةتي، بؤية ثشتطريي هةموو ئةو هاوكارانةم دةكةم كة ثَيشنياري 

نرَيـت دةسةاَلتةكاني سةرؤكي هةرَيم بة تةواوةتي اري ئةو ياساية بكرَيتةوة و بتوائةوةيان كردووة هةمو
 زؤر سوثاس. بكرَيتة سيستةمي ثةرلةماني،

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك دابان فةرموو.
 بةِرَيز دابان حممد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

ثشتيواني لة قسةي تةواوي ئةو ثةرلةمانتارة بةِرَيزانة دةكةم كة خةمي زوو نووسينةوةي دةستووريانة، 
ديسانةوة ثرسي نووسينةوةي دةستوور ئاماذة ثَيكراوة، لةم ماددةية من  لةم ماددةية ئاماذة بةوةكراوة

ثَيشنيار دةكةم كة دوو فةقةرةي بؤ زياد بكرَيت ئةطةر ئيمكاني هةبَيت ئةويش ئةوةية كة سةرؤكي هةرَيم 
َل، كة تةنها يةك جَيطري هةبَيت لةاليةن ثةرلةماني كوردستاني عَيراقةوة هةَلبذَيرَيت بؤ ماوةي ضوار سا

بذَيردرَيتةوة، دووةم سةرؤكي هةرَيم دةشَيت تةنها بؤ يةكجاري تر هةَللة رؤذي سوَيند خواردنيةوة 
بةردةوام دةبَيت لة كارةكاني تاوةكو هةَلبذاردني خولي نوَيي ثةرلةمان و هةَلبذاردني سةرؤكَيكي نوَي بؤ 

 ( رؤذ لةكةم دانيشتنيةوة، زؤر سوثاس.30هةرَيم لة ماوةي )
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 ز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

سةرؤك و ئةنداماني ليذنةي ياسايي وةاَلم و روونكردنةوةتان هةية بفةرموون، سةرؤكي ليذنةي ياسايي 
 فةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

نة ئاِراستةكرن بة سيفةتَي ليذنةيا تةدكةم ئةطةر مةجالي بدةن ذبةر كو دوو تا سَي ثرسيار هاتذ داخازَي 
سااَلحياتا  ةر دةسيَت مةداية بةراسيت بةحس لياسايي، سةبارةت بة دانيشتنا ئةظِرؤ ثَيشنيازا نوكة لةب

ثَيشنيازي بؤ سةرؤكَي هةرَيمَي هاتبنة زَيدة كرن،  دظَىن سةرؤكي هةرَيمَي ناكةت كو ئةظ سااَلحياتا دَي
كو سةرؤكي هةرَيمَي نوَينةرايةتيا خةَلكي كوردستانَي دكةت ل سةر ئاسيَت  ثةرلةمانتارةكي ئيشارةت ثَيدا

دا هةية، نةك ئةوة كو ل راثؤرتا ( 2005)(ي سااَل 1ناظخؤ و ل سةر ئاسيَت دةرظة، ئةظة ل ياسايَي ذمارة )
ارةت بة يان سةاَلحياتا بؤ سةرؤكَي هةرَيمَي زَيدة بووية، سةب ةلَيذنةيا ياساييدا مة ئةظة ئيزافةكري

كو نوكة  َيتسةاَلحياتا سةرؤكَي هةرَيمَي بة شَيوةيةكي طشيت تةبعةن ئةطةر سةرؤكَي هةرَيمَي ئةو دةسةاَلت
هةين بة ياسايَيت بةركاريَيت هةرَيما كوردستانَينة، ثرت زان سةاَلحياتا ثرؤتؤكؤلينة، سةاَلحياتا طةَلةك 

ةهَيز نةدةت سةرؤكَي هةرَيمَي ثةرلةمان هةند يا مةزنن، وةخيَت ثةرلةمان سةاَلحيات طةلةكَيت مةزن ب
مةعقول ذي نينة هةر ضاظ ل موحةسةبةيا وي سةرؤكي بيت ذبةر كو سةاَلحياتةكا ثرؤتؤكؤلينة، نة 
تشتةكَي بةهَيزة، ثةرلةمانتارةكي بةِرَيز ئيشارةت بة هةندَي دا كو ل عَيراقَي بة شَيوةيةكة و ل ظَيرَي بة 

وري عَيراقَي ماددةيةكَي وازح ئيشارةت ثَيداية كو هةرَيما كوردستانَي دشَيت تةشريع شَيوةيةكَي دية، دةستو
بكةت، دشَيت دةستووري بؤ خؤ دابنَيت، دشَيت نيزامَي خؤ ديار بكةت )ماعدا( خياليف ئةوي ماددَي 

ةكا دي دةستوورَي عَيراقَي نةبت ئةظ سةاَلحياتَيت وي بؤ حكومةتا ئيتيحادي هاتينة دياركرن، ثرسيار
يا ئليذنةيا ياسايي، راسيت خؤ دطةل وَي شَيوازَي ئاخافتيَن نيمة، بةَلَي ئةطةر مة رو بؤهاتية ئاِراستةكرن 

راسيت بظَيت ئةطةر مة ظَيرَي كة خةما مة خةلك بت ئةز ئةوة جواب دةمةوة كو سةرؤكا ليذنةيا ياسايي، 
ةَلكي ظة بت و خةَلك موحةسةبةيا سةرؤكي ئةطةر خةما خةَلكي بت ض ل وَي باشرت نينة سةرؤك ل الي خ

بكةت، نة ئةظِرؤ ل ظَيرَي موزايةدة بَينة كرن، بؤ هةندَي كو بة ناظَي خةَلكي و نوَينةرايةتيا خةَلكي بَيتة 
كرن، نةخَير، ضش وَي باشرت نينة خةَلك سةرؤكي هةَلبذَيريت و خةَلك موحاسةبةيا وي سةرؤكي بكةت، 

 ثاس.دميوكراسي ترة ذي، زؤر سو
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك عباس فةرموو.
 بةِرَيز عباس فتاح صاح:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:
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من هةر خؤ ناوي خؤشم نووسي بوو، تبوورن، تَيبينيةكم هةبوو لةسةر ئةم خاَلة، هةر لة ليذنةي 
( يةعين لةطةَل 3بؤ ثةرلةمان، من لةطةَل ئةوةدام ماددةي ) ياساييش طفتوطؤمان كرد، بةاَلم هةر ئةوها هات

، 1ئةم هةموو بريوبؤضوونانة و كة بريوبؤضووني خؤاة كة هةم لة ناونيشاني ياساكةمان و هةم ماددةي )
( لةمة ناوَيت كة هةَلدةبذَيردرَيت بةو ئةرك و 3( خؤي بةراسيت يةعين ئةم تةئكيدكردنةوةي ماددةي )2

كة لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستاني عَيراق هةية تاوةكو ثةسةندكردني دةستوور،  دةسةاَلتانةي
لةبةر ئةوةي لةسةرةوة دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيم كارا دةكةينةوة و تاوةكو ثةسةندكردني 

اساي (ش ي2، 1دةستووريش كار دةكات، كةواتة وةكو خؤي لَيرة تةئكيدي كردؤتةوة، هةروةها لة ماددةي )
سةرؤكايةتي هةرَيم خؤي نووسراوة، ياساكة ئةرك و دةسةاَلتةكاني ديارة، كة هةَلي دةوةشَينيةوة و 
بةركاري دةكةيةوة كاري ثَيدةكرَيت ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم ئةوة ئةم دةسةاَلتانة دةطرَيتةوة و هيض 

ئةم ثَيشنيارة هةر وةكو خؤي جَي دةسةاَلتَيكي نة كةم كراوةتةوة و نة زيادكراوة، لةو حاَلةتةي ئةطةر 
بةجَيكرا من لةطةَل ئةوةدام ئةم دةستوورة لةبةر ئةوةي لة خولي سَييةم و لة خولي ضوارةم و لة خولي 

وةشاندةوة، نووسيمان لة ناوةِراسيت رَيطا راوةستاين، با لَيرة ثةرلةماني نثَينجةم دةستوورمان نوووسي هةَلما
ربةي برادةران رةئيان واية حةقة حيزبةكانيش بري لةوة بكةنةوة كوردستان بةراسيت ثَيمواية زؤ

دةستوورَيك بؤ هةرَيمي كوردستان بنووسرَيتةوة لة ئَيستاوة، با لَيرة ثةسةندكردني دةستوور كاتَيكي بؤ 
دياري بكةين، كاتةكةش با نةطاتة نيوةي كؤتايي ئةم خولي ثَينجة، بؤ ئةوةي ئةم ياساي سةرؤكايةتي 

نووسينةوةي دةستوور و ديسان هةمواركردنةوة و دةنطدانةوة و طةِراندنةوةي خوَلَيكي تر و هةرَيم و 
ضةند خولَيكي تر ثَيوة طريؤدة نةبَيت، من تةنها لةطةَل ئةوةدام ماددةكة وةكو ثَيم طوتن ئةمةي لَي 

 ي بكرَيت، زؤر سوثاس.هةَلبطريَيت لةبةر ئةوةي لةسةرةوة هةية، ئةطةر هةَلناطريَيت كاتَيك بؤ دستوور ديار
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك جالل فةرموو.
 بةِرَيز جالل حممد امني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

من دةمةوَيت روونكردنةوةيةك بدةم لةوةي كةوا هةندَيك لة ئةنداماني ثةرلةمان ثرسياريان ئاِراستةي 
ارةت بةوةي كةوا هةندَيكيان ثَييانواية نيزامةكة ثةرلةماني نية، دةمةوَيـ ليذنةي ياسايي كرد، سةب

سةرةجني هةموو بةِرَيزان بؤ ئةوة رابكَيشم حيكمةت لة نيزامي ثةرلةماني تةنها ئةوةية كةوا دةسةاَلتَيك 
لةماني واتة دةسةاَلتي تةنفيزي سةرجةم لة ذَير رةقابةي ثةرلةماندا بَيت، لةبةر ئةوةي سةرؤك لة ثةر

لة ذَير رةقابةي ثةرلةماندا بَيت، ثَيمانواية نيزامةكة ة كوردستانةوة هةَلدةبذَيردرَيت حاسَل تةحسيَل
ؤك ثةرلةمانية، خاَلَيكي تر هةر لةسةر قسةي هةندَيك لة ئةنداماني ثةرلةمان كة ثَييان وابوو كة سةر

زياتر متمانةي لَي وةربطريَيتةوة، دةمةوَيت  بذَيردرَيت، بةاَلم بة دةنطَيكيناكرَيت بة زؤرينةي رةها هةَل
سةرةجنتان بؤ ئةوة رابكَيشم و دةمةوَيت ئاطادارتان بكةمةوة لةوةي كةوا ضؤن لة ثةيِرةوةكةي خؤتان 
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( بة زؤرينةي رةها هةَلدةبذَيردرَين، 14سةرؤكي ثةرلةمان واتة دةستةي سةرؤكايةتي بة ثَيي ماددةي )
( متمانةي لَيوةردةطرن، 15( بة ثَيي ماددةي )1/3متمانة لَيوةرطرتنةوةي بة )هةورةها بة هةمان شَيوةش بؤ 

ان شَيواز بة زؤرينةي رةها ئةمة دةشَيت بة هةمان شَيوازيش، كةواتة ئةطةر سةرؤكي هةرَيم بة هةم
كي خاَلَيحاَل ( متمانةي لَيوةربطريَيتةوة ئةمة 2/3ذَيردرَيت و دةشَيت بة دةنطَيكي زياتر واتة )هةَلب

( لة ثةيِرةوي ناخؤ 79دروستة، هةروةها دةمةوَيت خاَلَيكي تر روون بكةمةوة ئةوةية كةوا بة ثَيي ماددةي )
هيض بِرطة و بابةتَيك واتة لة هةمواركردني ياسايةكة داناني ياسا دةبَيت رةضاوي بارطراني دارايي بكرَيت، 

تان جَيطري بكرَيت، ئةطةر لة حاَلةتي بؤية ثَيمواية دةبَيت يةك جَيطر بؤ سةرؤكي هةرَيمي كوردس
زيادكردني جَيطري دووةم بارطراني دارايي لةسةر حكومةتي هةرَيم و لةسةر دامودةزطا تةنفيزيةكان زياد 
دةكات بةوةي جَيطري دووةم ثلة تايبةتة مووضةيةكي زةبةالحي دةوَيت، نووسينطةي تايبةتي دةوَيت، 

ةبَيتة بارطراني بؤ سةر كؤمةاَلني خةَلكي كوردستان، بؤية داوا دةكةم ثاسةواني تايبةت و ئؤتؤمبَيَل ئةمة د
 بة يةك جَيطر تةسبيت بكرَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز خاتوو روثاك فةرموو.
 بةِرَيز روثاك امحد عبدالرمحن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

(ي 3( كة ضؤن بَيت من ثَيمواية ماددةي )3يهرةبان، لةسةر ثَيشنياري ماددةي )بة ناوي خواي طةورة و م
ثَيشنياركراو تاوةكو ثةسةندكردني دةستوور ثَيويست نية، ضونكة لة رووي ثلة بةنديةوة دةستوور لة 
سةرووي ياسا نيشتيمانيةكانيةوةية، كة هةرَيم بووة خاوةني دةستووري نووسراوي خؤي دةبَيت سةرجةم 

ساكان لةطةَل دةقة دةستووريةكان بطوجنَيندرَيت، هةروةها ثَيمواية باسي زؤر لةسةر سيستةمي ثةرلةماني يا
كرا، من وةكو ياساييةك و وةكو ئةندام لة ليذنةي ياسايي بة ثَيويسيت دةزائ ئةوة خبةمة روو بة ثَيي ئةم 

ني سيستةمي ثةرلةماني دووانةيي ثَيشنيارة سيستةم نابَيتة ثةرلةماني، ضونكة يةكَيك لة خاسيةتةكا
دةسةاَلتي جَي بةجَي كردنة، سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران دةسةاَلتي كردةيي هةية، سةرؤكي هةرَيم 
دةسةاَلتي رواَلةتي هةية، بةم ثَيية ضونكة دةسةاَلتي رواَلةتي هةية خاز  نابَيت بؤ لَيثَيضينةوةي لةبةردةم 

ةزيران خاز  دةبَيت بؤ لَيثَيضينةوة لةبةردةم ثةرلةمان، ضونكة لةم ثةرلةمان، تةنها سةرؤكي ئةجنومةني و
ثَيشنيارة وا ئاماذةي ثَيكراوة كة سةرؤكي هةرَيم بة تةواوي دةسةاَلتةكانيةوة كة لة ياساكة هاتووة سةرؤكي 

 هةرَيم ثةرلةمان هةَليدةبذَيرَيت بؤية سيستةم نابَيتة ثةرلةماني، زؤر سوثاس.
 يد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فر

 بةِرَيز كاك ارشد فةرموو.
 بةِرَيز ارشد حسني حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:
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داوا دةكةين تاوةكو ثةسةندكردني دةستوور هةموو ئةرك و شَيوازي هةَلبذاردن لة دةستوور دياري بكرَيت، 
 ثشتيواني لة سةرؤكي ليذنةي ياسايي دةكةم، زؤر سوثاس.

 ز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

 بةِرَيز خاتوو روبينة فةرموو.
 بةِرَيز روبينة اوميلك عزيز:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

( دةكةم، سةرؤكَيك هةَلبذَيردرَيت بة هةمان ئةرك و دةسةاَلت، ضونكة نوَينةري 3ثشتطريي لة ماددةي )
 هاتةكانةوة، زؤر سوثاس.هةرَيمي كوردستان و عَيراقة بة هةموو ثَيك

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك كاوة نوقتةي نيزامت هةية، فةرموو.
 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

مي (ي ثةيِرةوي ناوخؤ لة بِرطةي ضوارةم لة دووةم دةَلَيت نابَيت ئةندام وةاَل54ديارة لة ماددةي )
ئةندامَيكي تر بداتةوة، يان تواجنيان لَي بدات، يان ئاخاوتين خؤي يان ئاخاوتين ئةنداماني تر دووبارة 
بكاتةوة، تةنها دةتوانَيت ثشتطريي بكات، بؤية من لة روانطةي ئةو ماددةية ثَيشنيار دةكةم قسةكاني بةِرَيز 

ك لة ئةنداماني ثةرلةمان دةكات لة سةرؤكي ليذنةي ياسايي كة باسي لة موزايةدةي سياسي هةندَي
 ثرؤتؤكؤل بسِرَيتةوة، زؤر سوثاس.

 
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك هلز فةرموو.
 بةِرَيز هلز امحد حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

ةت ثَيتظية نةبَيذينت هةمان بؤضوونَي كاك كاوةم هةية، ضونكة دةمَي سةرؤكَي ليذنةيةكا تةوزحياتا د
ئةندام ثةرلةمان موزايةداتا دكةن، بة ديتنا من ئةظة ئيحتيمالة ئاخافتنةكا نةشياو بت بؤ كةسايةتيا 

 ثةرلةماني، ذبةر هةندَي ئةز داخازَيت دكةم ئةظ قسة بَيتة ذَي برن ل ثرؤتؤكؤلي، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

فتنَيك كرابَيت بة ثَيضةوانةي ئةوةي كة ثةيِرةو رَيطاي ثَي دةدات لة ثرؤتؤكؤل رةش دةبَيتةوة، هةر ئاخا
ديارة منيش وةكو ئةندامي ثةرلةمان هةم بؤم هةية روونكردنةوة بدةم و الي خؤاان نووسي بوو، بةاَلم 

هيش بوو بؤ من، داواي مامؤستا مةال هةورامان و د.رَيواز ضةند موالحةزةيةكي ياساييان داوة و تةوجي
روونكردنةوةشي لة من كرد لةسةر ئةو بابةتة، ناضار دةبني رَيطامان ثَي بدةن بةِرَيزان ئةنداماني 
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ثةرلةمان، ئَيمةش سَي خولةك لةسةر ئةو بابةتانة بكةين كة طفتوطؤي لةسةركراوة، هةم وةكو ئةندامي 
ة بؤمان هةية وةاَلمي ئةنداماني ثةرلةمان ثةرلةمان و هةميش وةكو ئةو حةقةي ثةيِرةو ثَييداوين ك

بدةينةوة كاتَيك داواي روونكردنةوةمان لَي دةكةن، ئةوةي كة ثةيوةستة بةرثرسياريةتي لة نيزامي 
ثةرلةمانيدا، تةبعةن  طرنطرتين روونكردنةوة لة ئةركاني نيزامي ثةرلةماني دوانةية، سولتةي تةنفيزية 

سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران ثَيك دَيت، سةرؤك و سةرؤكي كة سولتةي تةنفيزي لة سةرؤك و لة
ئةجنومةني وةزيران كة لةيةكرتي جياوازن سةرؤك ضةند دةسةاَلتَيكي ثرؤتؤكؤلي هةية بة هةماهةنطي 

ي وةزيران مومارةسةي دةكات، تَيكِراي ئةو دةسةاَلت و ئةرك و طةَل ثةرلةمان و لةطةَل ئةجنومةنلة
(دا هاتوون هةمووي دةسةاَلتي 2005(ي ساَلي )1اي سةرؤكايةتي هةرَيم ذمارة )فةرمانانةي كة لة ناو ياس

ثرؤتؤكؤلني و سةرؤك بة تةنها ناتوانَيـت مومارةسةيان بكات، بةَلكو بة هةماهةنطي لةطةَل ثةرلةمان و 
ان دةثرسن لةطةَل دةسةاَلتي جَي بةجَي كردني يان دةسةاَلتي راثةِراندني جَي بةجَييان دةكات، ئةطةر لَيشم

سةرؤك جطةلةو دةسةاَلتة ثرؤتؤكؤليانةي كة هةيةتي لة هةمان كاتدا سةرؤكي هَيزة ضةكدارةكان و هَيزي 
ثَيشمةرطةية ثَيتان دةَلَيني وةزارةتي ثَيشمةرطة هةية و بةبَي هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي ثَيشمةرطة 

ةك، لة اليةكي تر كة دَيينة حكومةت دوانةية، ناوتوانَيت دةسةاَلتةكاني خؤي بةكار بَينَيت ئةمةيان لةالي
حكومةت لةبةرمبةر سةرؤكي هةرَيم هةية، حكومةت كارةكةي بريتية لة خزمةتكردني هاواَلتيان و 
ثَيشكةشكردني خةدةمات بة هاواَلتيان، كةواتة ئةو دوو كارة لة يةكرتي جياوازن، كة لة يةكرتي جياوزن 

اوازن، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، بةرثرسياريةتي سةرؤكي هةرَيم بةرثرسياريةتيةكانيش لة يةكرتي جي
يان سةرؤكي وةاَلت لة نيزامي ثةرلةماني بةرثرسياريةتي سياسي نية، بةرثرسياريةتي سياسي واتة 
بةرثرسياريةتي لةبةردةمي ثةرلةمان، سياسيةن لةبةردةمي ثةرلةمان بةرثرسيار نابَيت، بؤ؟ لةبةر ئةوةي 

ةكاني دةسةاَلتي ثرؤتؤكؤلني بة هةماهةنطي لةطةَل ثةرلةمان و لةطةَل ئةجنومةني وةزيران دةسةاَلت
مومارةسةيان دةكات، نةك بة تةنها، لةبةرامبةردا حكومةتت هةية، حكومةت بةرثرسة لة جَي بةجَي 

ت، كة كردني ئةو بةرنامةي كارةي كة ثةرلةماني كوردستان و هةر ثةرلةمانَيكي تر متمانةي ثَي دةدا
كوم وني حوونبةرثرسة لة تةقدميكردني خةدةمات كة دةلَين )االدارة شوؤن احلكومة(، مادام ئيدارةي ش

دةكات كةواتة بةرثرسة سياسيةن لةبةردةم ثةرلةمان، ثةرلةمان ضؤن متمانةي ثَي داوة بة هةمان شَيوةش 
ي سيقةي لَيوةربطرَيتةوة، دةتوانَيت لةسةر تةقسري لة ئةداكردني بةرنامةي كاري سياسة عامةي خؤ

( بَيت، فةرموو بِرؤن دةستووري 2/3سيقةكةش داهَينانَيك نةبووة لة ثةرلةماني كوردستاندا بكرَيت كة )
هةموو وةاَلتان ديراسة بكةن، قانوني هةموو وةاَلتان ديراسة بكةن، متمانة ثَيدان بة زؤرينةية، 

تيقراركردني سياسي لةو وةاَلتة، ضونكة هةر (ةية بة مةبةسيت ئيس2/3لَيسةندنةوةي متمانة بة )
زؤرينةيةك بتوانَيت متمانة لة حكومةت بسَينَيتةوة هيض حكومةتَيك ئيستيقرار بة خؤيةوة نابَينَيت، 
زؤرينةي ثةرلةمان دةتوانَيت ئةو مانطة متمانة لة حكومةت بسَينَيتةوة، ثاش سَي مانطَي تر دووبارة 

بة هيض شَيوةيةك ئيستيقرار بة خويةوة نابينَيت، لةبةر ئةوة داهَينانَيك  متمانة لة حكومةت بسَينَيتةوة،
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بؤ  ،نية ياساكان يان ثِرؤذةي دةستوور لة هةرَيمي كوردستان ئةوةي كردبَيت، بطةِرَينةوة بؤ سةر دةساتري
(ية، 2/3سةر قوانني هةر هةمووي متمانةدان بة زؤرينةية و متمانة لَيسةدندنةوة لة هةمان كاتدا بة )

( ثةيوةستة بة مةسنوليةي 16ئةوةي كة ثةيوةستة بةوةي كة لة بِرطةي سَييةمدا هاتووة لةماددةي )
جينائي، مةسنوليةتي جينائي دائيمةن لة نيزامي ثةرلةماني بطةِرَينةوة بؤ دةستووري عَيراقي سةرؤكي 

ؤ منوونة سةرؤكي كؤماري هةرَيم يان سةرؤكي كؤمار بةرثرسة جينائيةن، جينائيةن ضن ئةو تاوانانة، ب
كاتَيك كة خيانةتَيكي عوزما دةكات بةرثرسة جينائيةن، كة مةحكةمةي موختةس دادطايي كرد و طوتي 
خيانةتي عوزمات ئةجنام داوة ئَينجا دَيتة بةردةم ثةرلةمان و ثةرلةمانيش متمانةي لَي دةسَينَيتةوة، 

ي كة بؤي دانراوة، بؤية ئةوةي كة هاتووة لة ماددةي سةرؤكي هةرَيم نامَينَيت و سزا دةدرَيت و بةو سزاية
( لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ئةوة تةنها ثةيوةستة بة مةسنولياتي جينائي، سةرؤكي 16)

هةرَيم بةرثرس نابَيت سياسيةن لةبةردةمي ثةرلةمان، هيوادارم روونكردنةوةكائ وازح بَيت، بؤية زؤر 
تان لَيكردم و هةم رَيطاشتان ثَيدام كة روونكردنةوة بدةم، دَيينة سةر ماددة  سوثاستان دةكةم كة داوا

 ضوار، داوا لة بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي دةكةين كة ماددةي ضوار خبوَينَيتةوة.
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

 (:4ماددةي )
ي 2005(ي ساَلي 1عَيراق ذمارة )-رؤكايةتي هةرَيمي كوردستان(ي ياساي سة7بةدةر لة حوكمةكاني ماددةي )

 هةمواركراو، ثةرلةماني كوردستان بؤ هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم ئةم رَيكارانةي خوارةوة دةطرَيتةبةر:
 يةكةم:

( رؤذ لة دواي هةَلبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان ثةرلةماني كوردستان 30لة ماوةي ) -1
 وتن دةكاتةوة.دةرطاي خؤ ثااَل

-(ي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان5خوازياراني خؤكانديدكردن كة مةرجةكاني ماددةي ) -2
( رؤذ لةبةرواري كردنةوةي دةرطاي 3ي هةمواركراو، لة ماوةي )2005(ي ساَلي 1عَيراق ذمارة )

 خؤثااَلوتن داواكاري و سيظي خؤيان ثَيشكةش سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةن.

( رؤذ لة رؤذي داخستين دةرطاي خؤثااَلوتن ناوي ئةو 2كايةتي ثةرلةمان لة ماوةي )سةرؤ -3
 ثاَلَيوراوانة رادةطةيةنَيت كة مةرجي ياساييان تَيداية.

هةر كةسَيك لةوانةي كة داواكاريان ثَيشكةشكردووة ئةطةر ناوي رانةطةيةنرا بؤي هةية لة ماوةي  -4
نديدةكان لة بةردةم دادطاي تةميز تانة بدات، دادطاي ( رؤذ لة رَيكةوتي راطةياندني ناوي كا2)

 ( رؤذ تانة يةكاليي دةكاتةوة و بِرياري دادطاش لةم بارةوة بن بِرة.2تةميز لة ماوةي )

( 3سةرؤكي هةرَيم لة دةنطدانَيكي ئاشكرا و بة زؤرينةي رةهاي ئةنداماني ثةرلةمان لة ماوةي ) -5
 ةسةر تانةكان هةَلدةبذَيردرَيت.رؤذ لة رؤذي دةركردني بِرياري بن بِر ل
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ئةطةر هيض ثالَيوراوَيك زؤرينةي رةهاي بةدةست نةهَينا دةنطدان دووبارة دةكرَيتةوة و كَي بِركَي  -6
لة نَيوان ئةو دوو ثالَيوراوة دةبَيت كة زؤرينةي دةنطيان هَيناوة و ئةوةي لة جاري دووةم زؤرينةي 

تةنها يةك ثالَيوراويش هةبوو بؤ ثؤسيت سةرؤكي  بةدةستهَينا دةبَيتة سةرؤكي هةرَيم، ئةطةر
هةرَيم دةنطداني ئاشكرا ئةجنام دةدرَيت، ئةطةر ثالَيوراوةكة زؤرينةي دةنطي ثةرلةماني 

 بةدةستهَينا دةبَيتة سةرؤكي هةرَيم.

دووةم/ بةدةر لة حوكمي خاَلي يةك برطةي يةكةمي ئةو ماددةية ثةرلةماني كوردستان لـة مـاوةي سـَي رؤذ    
 ة دواي دةرضوواندني ئةو ياساية دةرطاي خؤ ثااَلوتن بؤ ثؤسيت سةرؤكي هةرَيم ئةكاتةوة.ل

 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
، ادريـس،  ، ظ اهر كَي قسةي هةية لةسةر ئةو ماددةية؟ )حممد، جنات خان، مامؤستا وةيسي، كاك حمسن، نزار

ان، دكتؤر صباح، كاك بةهمن، دكتـؤر رَيبـوار، كـاك حكمـت، مامؤسـتا      طوليزار خان، دكتؤرة طةالوَيذ، كاك شو
دكتؤر امساعيل، كاك دياري، مامؤستا ابو بكر، كاك سريوان، كاك سـؤران،   كاظمجيهاد، دكتؤر شَيركؤ، دكتؤر 

، سـلما  زسةرضنار خان، كاك مةم، شادية خائ، كاك عبداللستار، دكتؤر هـةورامان، رؤذان خـان، دكتـؤرة رَيـوا    
ان، كاك سةركؤ، كاك شةمؤَل، كاك كارزان، كاك لوقمان، كاك شاخوان، كاك ناصر، موذدة خان، كاك مسليم، ح

 بةدرية خان(، فةرموو كاك حممد.
 
 
 

 بةرَيز حممد سعدالدين عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ــداما      ــتةكان و ئةن ــةرؤك دةس ــةي س ــان زؤرب ــةوةي بينيم ــتا ئ ــا ئَيس ــتان ت ــةماني كوردس ــةني ثةرل ني ئةجنوم
ئةجنومــةني وةزيــرانيش لَيــرة هةَلنةبذَيــدرَي، ئــةو جــؤرة   وكؤميســياران هــةم لَيــرة هةَلبذَيــدراون و هــةمو 

( رؤذ بؤ ئةوةي خؤيان كانديد بكةن و ثاشان دوو رؤذ تانـة لَيـدان و دوو رؤذ   3رَيكارانةي نةبووة تا ئَيستا، )
وةقـت كوشـتنة، ليذنـةي تايبةمتةنـد لـة ثةرلـةماني        بؤ ئةوةي ئيعالن بكـرَي، هةسـت ئةكـةم ئـةو رَيكارانـة     

كوردسـتان يـان سـةرؤكايةتي هـةرَيم ثـاش ئــةوةي نـاوي كانديـدةكان وةرئـةطرَي، ئـةو كانديدانـةي مــةرجي           
ياساييان تَيداية ئيعالنيان ئةكات ثاشان هةَلبذاردن ئةجنام ئةدرَي، بؤية ثَيشنياز ئةكةم ثاش ئةوةي دةرطاي 

وي ئةو ثاَلَيوراوانةي كة مةرجي ياسـاييان تَيدايـة بـؤ مـاوةي دوو يـان سـَي رؤذ ئـيعالن        ثااَلوتن دائةخرَي نا
 بكرَي و هةَلبذاردن لة ناو ثةرلةمان ئةجنام بدرَي، سوثاس.

 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كاك عبدالستار.

 بةرَيز عبدالستار جميد عبدالقادر:
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 ةرلةمان.بةرَيز سةرؤكي ث
سةبارةت بةو ماددةية ئةو سةرجنانةمان هةية بةتايبةت لةسةر برطةي ثَيـنج لـة مـاددةي ضـوار يةكـةم كـة       
ئاماذة بة دةنطداني ئاشكرا ئةكات بؤ هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم، واتة دةنطداني ئاشـكرا زيـاتر لـة متمانـة     

ك هةبَي، يةعين زيـاتر لـة كانديـدَيك هـةبَي،     ثَيدان نزيكة نةك هةَلبذاردن، بةتايبةت ئةطةر ضةند كانديدَي
حةقيقــةت ئــةو دةقــة هةســت ناكــةم لــة هــيض دةســتوورَيكي هاوضــةري هــاتيَب كــة لــة هــؤَلي ثةرلــةمان بــة   
دةنطداني ئاشكرا سةرؤكي هةرَيم هةَلبذَيردرَي، ئـةوة زيـاتر لـة متمانـة ثَيـدان ئةضـَي، دووةم، هـةموو ياسـا         

ذاردني بـ هةَل بـؤ ني طشيت بَي يان هةَلبذاردني تايبةت بَي زياتر بة نهَينية بةركارةكان سةبارةت بة هةلبذارد
كةسـةكان بـؤ ثؤســتةكان، هةَلبـذاردنيش واتـة لــة نَيـوان زيـاتر لــة كانديـدَيك، بـةاَلم بــةو شـَيوة بـة ئاشــكرا           

ي دةرفــةت بــؤ ملمالنــَي كــةم ئةكاتــةوة، ميكــانيزمي هةَلبــذاردن و سةركةوتنيشــي بةرَيــذةي زؤرينــةي رةهــا
( كــة تَييــدا 2005( ي دةســتووري كؤمــاري عَيراقــة هــي ســاَلي )70ئةنــدامان ثــَيم وايــة ثَيضــةوانةي مــاددةي )

هاتووة )ئةجنومةني نوَينةران لة نَيو ثاَلَيوراواندا سةرؤك كؤمار هةَلنةبذَيرَي بة زؤرينةي دوو لةسةر سـَيي  
ة، ثَيم واية ئـةبَي وةكـو دةسـتووري عَيراقـي     ئةنداماني(، كةواية ئةزانن دةستووري عَيراقيش بؤ ئَيمة الزم

لَي بكرَي، برطةي شةشي هةمان ماددة لة يةكةم، لة حاَلةتي نةبووني كانديد تةنيا بووني يةك كانديد ئةوة 
دةنطداني بؤ ئةكرَي، ئةوةش ثَيضةوانةي ثرةنسيثي هةَلبذاردنة، بؤ ئةوةي كانديد بة تةنيا مةبةست تَييـدا  

ــتيواني و ثشــ  ــةنيا     زيــاتر ثش ــت نيــة، ت ــاَلي حةوتــةم برطــةي دووةم ثَيويس ــدان، خ ــةك دةنط تطريي كردنــة ن
رَيكخسـتين بةرَيذةيـة لةطـةَل هـةمان مـاددة دروسـتة، خـاَلي هةشـتةم برطـةي يةكـةم لـة مـاددةي ثَيـنج كـة               
كؤتايي وياليةتةكانة، ثةرلـةمان و سـةرؤكايةتي، بةيةكـةوة بنووسـرَي )بةدةسـتبةكار بـووني خـولي نـوَي (         

ةي بؤ بنووسرَي وةكو لة دةستووري عَيراق هـاتووة، خـاَلي نؤيـةم برطـةي دووةم واتـة درَيـذ كردنـةوةي        ئةو
دةستةاَلتةكان لة كاتي كؤتايي هاتين خولي ضوارساَلي، واتة ئةطةر هةَلبذاردني ثةرلةمان بَي بؤضـي طوجنـاو   

َي بـؤ وياليـةتي نـاوبراو، مـاددةي     نية كة كةسَيكي تر هةَلبذَيدرَي و كـار بـة ثرةنسـيثي )االسـتمرارية( بكـر     
هةشتةم خاَلي دةيةم، ثَيم واية بةو شَيوةية بَي )ئةو ياساية دواي دةرضوواندني بة جَيبـةجَي كـراو ئـةذمار    

 نعي كوردستان باَلو ئةكرَيتةوة، سوثاس.يئةكرَي لة رؤذنامةي فةرمي وةقا
 سةرؤكي ثةرلةمان:/ بةرَيز ظااَل فةريد ابراهيم

 نةجات خان. سوثاس، فةرموو
 بةرَيز جناة شعبان عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

داوا دكــةين ثةســند كرنــا مــاددَي ضــارَي لــة ثَيشــنيارا ياســاية كــارا كردنــا دامــةزراوَين ســةرؤكاتيا هــةرَيمَين  
، 5، 4، 3، 2، 1عَيراق ثرؤسَين هةَلبذاردنا سةرؤكَين تا هةبوونا دةستوورَين، ذ برطا ئَيكي و خـااَل ) -كوردستانَي

( بة تايبةت خااَل ثَينجَي برطَي ئَيكَي ماددا ضارَي كو سـةرؤكَي هـةرَيمَي ل دةنطدانـةكا ئاشـكرا و زؤرينـةي      6
رةها ئةندامان بَيتة ثةسند كرن و هةروةسا برطا دووَي لة ثشيت سـَي رؤذان درضـوونا ظـَي ياسـايَي دةرطـاهَي      
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ظةكرن، كو مةرجَين ماددَي ثَينجَي تَيدابن، ئايـا خـؤ كانديـد     خؤ ثااَلوتيَن بؤ ثؤسيت سةرؤكي هةرَيمَي بَيتة
بكةن، تةمةنَي وي ضل سااَل كَيمرت نةبي، و هاواَلتيا هةرَيمي كوردستانا عَيراقي بيت، مايَف مةدةني و سياسي 

 بةهرةمةند بي.
 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:

َي ثشتطريي لة راثؤرتي ليذنةي ياسـايي ئةكـةم كـة ماددةكـة وةكـو      سوثاس، شروتةكان دياري كراوة، تةنيا بَل
ني تر تةنيا ثشتطريي بكةن، فةرموو اخؤي هاتووة، ئةوةي كؤمَينيت هةية، تكاية تةنيا ئةوان قسة بكةن ئةو

 دكتؤر.
 :مصطفىبةرَيز د.شريكو جودت 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نطـدان ئاشـكرا بـَي يـان نهـَيين حيكمـةتي خـؤي هةيـة،         وعي دةوسةبارةت بة ثرؤسةي دةنطـدان ديـارة مـةوز   

ئةوةي طرنطة ئةوةية حيكمةتي دةنطداني نهَيين لة ثاراستين ئـازادي و ثاراسـتين ثةيوةنديـة سياسـيةكان و     
َي، بؤية سةرؤكايةتي هةرَيم ئةوالترة كـة بـة   دررايةتي ثةرلةمانيش بة نهَيين هةَلبذَيترةوةية، بؤية سةرؤك

درَي لة ثةرلةمانـةوة، مةسـةلةي دةنطـدان بـة ئاشـكرا بـَي بةراسـيت بـة كـارَيكي نـةطوجناوي           نهَيين هةَلنةبذَي
( ي 2005ئةزائ، لةبةر ئةوةي شتَيكة لـة هـؤَلي ثةرلـةمان و ثـةيرةوي نـاوخؤش، لـة مـاددةي دووي ياسـاي )        

هـاتووة لـةوَي    سةرؤكايةتي هةرَيميش كة لة ماددةكةي ثَيشرت ئيقرار ئةكرَي يان ثَيشـنياري ئيقـرار كردنـي   
باس لة دةنطداني نهَيين ئةكات، ئَيستا ضؤن ئـةبَي لَيـرة بطـؤردرَي، خـاَلَيكي تـر مةسـةلةي زؤرينةكـة، ئَيمـة         
لةطةَل ئةوةين بة سَي لةسةر ضوار متمانة وةربطرَي، بة زؤرينةي رةهـا متمانـةي لـَي بسـةندرَيتةوة، لةبـةر      

 َي سةندنةوةي متانة بَي يان هةر شتَيكي تر هةبَي.حيكمةتي زؤرينة و كةمينة لة مةسةلةي دةنطدان و ل
 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو مامؤستا وةيسي.
 بةرَيز ويسي سعيد ويسي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تي ليذنـةي ياسـايي ئةكـةم كـة مـاددةي ضـوارةم وةكـو خـؤي تَينَيتـةوةو بةتايبـةت           رمنيش ثشـتطريي راثـؤ  
شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك، ضونكة بؤ ثؤسيت بااَلي تةنفيزي ثَيويستة بة دةنطدان بَي، وةكو ضؤن متمانة 

 بة كابينةي حكومةتيش بة يةكة يةكةي ئةندامان بة ئاشكرا ئةبَي.
 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دكتؤر كازم.
 فاروق نامق: .كاظمبةرَيز د

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر
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ثشتطريي ئةكةم لة كؤي ثَيشنياز و قسةكاني سةرجةم هاورَييائ )سيثان، كاوة، دياري، سـريوان، شـادي خـان،    
 مذدة خان(.......

 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:
 ئةوان قسةيان نةكردووة جارَي.

 فاروق نامق: كاظم بةرَيز
 ووة لةسةر سةرجةم برطةكان ثشتطرييان كردووة....... ئةوانةي قسةيان كرد

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز ظااَل فةريد ابراهيم
 تةنيا ماددةي ضوارةم.

 فاروق نامق: كاظمبةرَيز 
 ..... هةر قسةيةكيان كردبَي ثشتطرييان ئةكةم.

 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:
 لةسةر برطة و ماددةيةك طفتوطؤ لةسةري كؤتايي هاتووة. لةسةر ماددةيةك كؤتايي هاتيَب ناتوانني

 فاروق نامق: كاظم بةرَيز
ضــونكة نــاتوائ هــةمووجار بطةرَيمــةوة، ببــورة ئــةوة لةســةر دوو دةقةكــة  ،ئــةوة بــة قــةزا حيســابي ئةكــةم

 حيسابي مةكة، من لةسةر ماددةي ضوارةم لة برطةي دووةم و برطةي ثَينجـةم، سـةبارةت بـة برطـةي دووةم    
( كة مةرجةكاني خؤ كانديد كردن ديـاري ئـةكات مـةرجي    2005لة ماددةي ثَينجي ياساي ذمارة يةكي ساَلي )

بروا نامة باس نةكراوة، ناكرَي لة هةرَيمَيك سـةدان و هـةزاران كةسـاني خـاوةن بروانامـة و شايسـتة هةيـة        
ةكةين ماددةي ثَينجي ياساي ذمـارة  كةسَيك بيَب بة سةرؤكي هةرَيم بروانامةي نةبَي، لةبةر ئةوة ثَيشنياز ئ

 ( هةموار بكرَيتةوة و مةرجي بووني بروانامةي الي كةم بةكالؤريؤس جَيطري بكرَي........2005يةكي ساَلي )
 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:

ندنةوةي يةكةمي كاك دكتؤر ئةوة ثةيوةست نية، ئةبَي ثرؤذة تةقديم بكرَي، ئةبَي هةموار بكرَيتةوة، خوَي
 بؤ بكرَين تكاية لةسةر ماددةي ضوار.

 فاروق نامق: كاظمبةرَيز 
ــتةمَيك      ــةموو سيس ــة ه ــةم، ل ــاَلي ثَينج ــوار خ ــاددةي ض ــة م ــةبارةت ب ــاتَي  .... س ــكةوتوو ك ــةماني ثَيش ي ثةرل

ــةرؤكة دةســ   ــةو س ــةاَلتةكاني ئ ــذ   دس ــةوة رَي ــةبَي ئ ــةوة ئ ــَيوةي ئ ــاي هاوش ــني و  ةاَلتي رةه ــة بةخش ةي متمان
انــة بةخشــني و لَيســةندنةوة رَيذةكــة هاوشـَيوةن، لَيــرة رَيــذةي متمانــة بةخشــني زؤرينــةي  انيزمي متمميكـ 

رةهاية و ئاشكراية، بةاَلم متمانة لَي سةندنةوة دوو لةسةر سَي و نهَينية، بةراسـيت تَيناطـةين وايـة؟ ئةطـةر     
 ية ئَيمةش ئةلَيني.يةتي سياسي بةو شَيوازةرئةَلَين لة زؤرَيك لة واَلتان لةبةر ئيستيقرا

 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاتةكةت تةواو بوو، فةرموو كاك حمسن.
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 :مصطفى بةرَيز حمسن حسني
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يـارَين ل ثةرلـةمانَي كوردسـتانَي تَينـة ثةسـند كـرن و تَينـة نـاردن بـؤ سـةرؤكايةتيا           ذبةر كو ئةو ياسـا و برِ 
، ثةسـندا ئاخـافتيَن   وةنت وان رَيكـارَين زؤر طوجنـا  شـ َيرة تَينة دةرضوواندن، ئةو ماوَي هاتيـة دار هةرَيمَي و ل

 )نةجات( خانَي دكةم وةكو خؤ تينَيت.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز ظااَل فةريد ابراهيم

 سوثاس، فةرموو دكتؤر امساعيل.
 :طهبةرَيز امساعيل علي 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ارم هةية، ب نسيبةت خااَل دوَي ئةز ثَيشـنيار دكـةم سـةرؤكَي هـةرَيمَي دةسـت ل ثؤسـيَت حيزبـي        دوو ثَيشني

بكَيشَيتةوة و موتةفةرغ بي بؤ كارَي خؤ، موقتةرةحَي دي ثَيشتطرييا دكتؤر )شَيركؤ( دكـةم دةنطـدان نهـَيين    
 بي نة ئاشكرا.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز ظااَل فةريد ابراهيم
 كاك نزار.سوثاس، فةرموو 

 
 

 بةرَيز نزار مال عبدالغفار:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من وةكو ياساييةك ئةمةوَي بة داتا ثَيشنيار بكةم لةسةر ماددةي ضوار بة هةردوو خـاَلي يةكـةم و دووةمـي    
( واذوو كة ثَيشكةشي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردسـتان كـرا بـؤ ثَيشـكةش     68بة هةموو خاَلةكان، لة كؤي )

( ، ليذنةي ياسايش لـة كـؤي   % 61,2ني ياساي كاراكردنةوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان كة ئةكاتة )كرد
( ئةندام واذووي كردووة، بؤيـة مـن وةكـو ياساناسـَيك ثشـتطريي لـة راثـؤرتي ليذنـةي ياسـايي          9( ئةندام )11)

 ئةكةم بؤ هةموو ماددةكاني، سوثاس.
 لةمان:بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةر

 سوثاس، فةرموو كاك دياري.
 بةرَيز دياري انور محة رحيم:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( ئةكةم.كاظمثشتطريي لة قسةكاني دكتؤر )

 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كاك زاهري.
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 حممد علي: ظاهر بةرَيز
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ليذنةي ياسايي ئةكةم سةبارةت بة ماددةي ضوار بةدةر لة حوكمةكاني ماددةي حةوت ثشتطريي لة راثؤرتي 
ــتان    ــةرَيمي كوردس ــةرؤكايةتي ه ــاي س ــؤ       -ياس ــتان ب ــةماني كوردس ــراو ثةرل ــةموار ك ــةكي ه ــارة ي ــراق ذم عَي

وة ئةطرَيتــة بــةر، داوا ئةكــةم هــةموو برطــةكاني ئــةو رةاســةرؤكي هــةرَيم ئــةو رَيكارانــةي خــوذاردني بــهةَل
 دةية وةكو خؤي ثةسند بكرَي.ماد

 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو مامؤستا ئةبو بةكر.

 بةرَيز ابو بكر عمر عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشــتطريي لــة قســةكاني دكتــؤر )امساعيــل، دكتــؤر شــَيركؤ( ئةكــةم، و بةشــَيك لــة وتــةكاني دكتــؤر كــازم كــة  
مافــة مــةدةني و  تننامــة شــكرا ثَيضــةوانةي بنــةماكاني هةَلبــذاردني ثاكــة، ثَيضــةوانةي رَيكةو دةنطــداني ئا

سياسيةكان ئةكات كـة عَيـراقيش واذووي كـردووة، بؤيـة ثَييوسـتة دةنطـدان نهـَيين بـَي، ثَيويسـتة سـةرؤكي           
 هةرَيم خؤي تةرخان بكات بؤ كارةكةي و دةست لة ثؤستة حيزبيةكية بكَيشَيتةوة، سوثاس.

 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كاك ئدريس.

 بةرَيز ادريس امساعيل عبوش:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وةكو لة راثؤرتي ليذنةي ياسايي هاتووة لة ماددةي ضوار لةطةَل ئةوةم ئةو ماددةية وةكو خؤي جـَي بـةجَي   
 بكرَي ثشتطريي لَي ئةكةم.

 د ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز ظااَل فري
 سوثاس، فةرموو كاك سريوان.

 بةرَيز سريوان حممد فرج:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةسةر بابةتي برطةي ثَينج سةرؤكي هةرَيم لة دةنطداني ئاشكرا بة دةنطي زؤرينةي رةها تا دوايـي، منـيش   
ي افَيكي سروشـيت ئةندامانـة، لـة برطةيـةك    وةكو هاورَييان ئـةوة متمانـة ثَيدانـة ثَيويسـتة بـة نهـَيين بـَي، مـ        

ةاَلتةكاني ثرؤتؤكؤلي و تةشريفاتي بَي، منيش دووثاتي ئةكةمـةوة بـةالي   تريش سةرؤكي هةرَيم ئةبَي دةس
كةمةوة ئةبَي هةَلطري بروانامةي بـةكالؤريؤس بـَي، ضـونكة ئـةو واَلتـة زيـاتري قابيلـة، ثشـتطريي خـؤم بـؤ           

 ةم.( ئةككاظمقسةكاني بةرَيز )دكتؤر 
 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:
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 سوثاس، فةرموو.
 ليزار رشيد حاجي:وبةرَيز ط

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةي ضوار برطةي يةكةم و دووةم.

 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كاك سؤران.

 بةرَيز سوران عمر سعيد:
 ان.بةرَيز سةرؤكي ثةرلةم

خوازيـاران خـؤ كانديـد كـردن بـةدةر لـة حوكمـةكاني مـاددةي          ي لَي بـيَ ماددةي ضوار داوا ئةكةم بةو جؤرة
 ( ئةو مةرجانةي ديكةي تَيدابَي:2005ثَينجي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم ذمارة يةكي ساَلي )

 تاوانبار نةكرابَي بة تاوانَيكي ئابروبةرانة -1
 بَي. هةَلطري بروانامةي بةكالؤريس -2
 ( ئةندامي ثةرلةماني هةبَي.10كةم ) نىثشتطريي الي -3

 ناكرَي هةركةس هات بَلَي خؤم كانديد ئةكةم بؤ سةرؤكي هةرَيم
 دةستبةرداري ثؤستة حيزبي و سةربازيةكاني بَي بةر لة خؤ ثااَلوتين. -4

نطــداني نهــَيين و بــؤ خــاَلي ثَينجــيش ثشــتطريي كــاك )عبدالســتار( ئةكــةم كــة ثةرلــةماني كوردســتان بــة دة  
سةرؤكي هةرَيم هةَلبذَيرَي بة زؤرينةي دوو لةسةر سَيي دةنطي ئةندامـةكاني،   َيوراوانراستةوخؤ لة نَيو ثاَل

 لة خاَلي شةشيش ئةو دوو لةسةر سَيية بضةسثَي، دةنطدانةكةش نهَيين و راستوخؤ بَي، سوثاس.
 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:

 وو دكتؤرة طةالوَيذ.سوثاس، فةرم
 عثمان:بةرَيز د.طةالوَيذ عبيد 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
درَيت دوو توَيـذمان هةيـة، ئايـا نهـَيين بـَي يـان ئاشـكرا؟ ئةطـةر         َيرئاشكراية سةرؤك بـؤ هـةرَيمَيك هةَلنةبـذ   

رين ئـةوة بـة   سةرؤك لة ناو خةَلك هةَلبذَيرين ئةوة بةس نهَينية، ئةطةر سةرؤك لة نـاو ثةرلـةمان هةَلبـذيَ   
نهــَيين يــان ئاشــكرا ئــةبَي، بؤيــة ئَيمــة ثَيمــان باشــة و ثشــتطريي ئةكــةين دةنكــدان ئاشــكرا بــَي، بــؤ ئــةوةي    
بنةمةكاني دميوكراسي هةبَي، و شةفافيةت لةطةَل دةنطـدةران، موزايـةدةي سياسـيش نـاكرَي ئةطـةر ئاشـكرا       

ن و ئةنداماني ثةرلةمان ئةكات، بؤية باشرتة درَي تةعبري لة هةموو فراكسيؤَيربَي، ئةو سةرؤكةش هةَلنةبذ
ئاشكرا بَي، ثشتطريي لـة هاورَييـائ ئةكـةم مـاددةي ضـوار وةكـو خـؤي تـَييَن، ثاَلثشـيت لـة برطـةي ثَينجـةم             

 ئةكةين دةنطدان ئاشكرا بَي.
 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:



 137 

 سوثاس، فةرموو سةرضنار خان.
 مود:بةرَيز سةرضنار امحد حم

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مامؤسـتا سـؤران    ك اظم ثشتطريي قسةكاني دكتؤر شَيركؤ و دكتؤر امساعيل و مامؤستا ئـةبو بـةكر و دكتـؤر    

 ئةكةم، سوثاس.
 بةرَيز ظااَل فةريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك شوان.
 بةرَيز شوان كريم حممد:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ي هاورَييائ لة ليذنةي ياسايي ئةكةم ماددةي ضوار بة هةموو برطةكاني ثةسند بكرَي، سوثاس.ثشتطري

 سةرؤكي ثةرلةمان:/ بةرَيز ظااَل فةريد ابراهيم
 سوثاس، فةرموو كاك مةم.

 
 
 

 بةرَيز مةم برهان حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ر شــَيركؤ و كــاك ســؤران و كــاك ئــةبو بــةكر و دكتــؤ ك  اظماي ئــةوةي ثشــتطريي لــة قســةكاني دكتــؤر ســةرةِر
ــة      ــةي دوو ل ــة برط ــيازم هةي ــتان، ثَينش ــةدني ئةكــةم، دةربــارةي مةرجــةكاني ســةرؤكي هــةرَيمي كوردس هةَل

( ي ياساي سةرؤكايةتي كة 5ماددةكة ئاوا بَي ) خوازياراني خؤكانديد كردن بة دةر لة مةرجةكاني ماددةي )
و ئةو ثَيشنيازةي كاك ئـةبو بـةكر بـة هةنـد وةطـريَي لـة نـاو ئـةو          مكاظ سَي مةرجة ئةو ثَيشنيازةي دكتؤر

ماددةية، مةسةلةي بروانامة و ئةوةي نابَي ئةندامي هيض حيزبَيكي سياسي بَي ئةوةش زياد بكرَي تـا ضـوار   
سـاَل بــةر لــة دةسـت بــةكار بــووني ئةنــدامي هـيض حيزبَيــك نــةبووبَي، خـالَي ضــوارةمي مــاوةي دوو رؤذ لــة     

لة دؤخَيكي لـةو جـؤرة ئةطـةر ثشـوو بـوو ضـي       ا ناوي كانديدةكاني دادطاي تةميز سكااَل بكةن، ب راطةياندني
ئــةكرَي، مــن ئــةو ثرســيارة لــة هاورَييــان ئةكــةم لــة ليذنــةي ياســايي، ئــةو دوو رؤذة زيــاد بكــرَين شــتَيكي     

ة دةنطـي زؤرينـة،   تةكنيكية، سَي يان ضوار رؤذ، خـاَلي ثَينجـةم، سـةرؤكي هـةرَيم لـة دةنطـداني ئاشـكرا و بـ        
لة بةَلطةنامـة نَيودةولةتيـةكان جـةخت     َي دةنطدان مايف ثةرلةمنتارانةبَيطومان ثشتطريي لةوةش ئةكةم ئةب

لةسةر مةسةلةي دةنطداني نهَيين ئةكات، ثَيويستة بة نهَيين بَي نةك ئاشكرا، ئةشَي جـؤرَي لـة بَيمتمانـةيي    
ثاَلَيوراوَيك زؤرينـةي رةهـاي بـة دةسـت      ضشةشةم، ئةطةر هي هةبَي لة دؤخيََكي لةو جؤرة كة دانراوة، خاَلي

وةكـو ضـؤن لـة ئةحكامـةكاني هةَلبـذاردني سـةرؤك كؤمـاري         َيشنيار ئةكـةم دوو لةسـةر سـَي بـَي،     نةهَينا، ث
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عَيراق هةية، دوو لةسةر سَي، ئةطةر ركابةري هةبوو ئةوكاتة زؤرينةي رةها بَي، ثَيشنياز ئةكـةم بكـرَي بـة    
 َي، لة جةولةي دووةم زؤرينةي رةها بَي، سوثاس.دوو لةسةر س

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز ظااَل فةريد ابراهيم
 سوثاس، فةرموو دكتؤر سةباح.

 بةرَيز صباح حممود حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

و مـةال  ثشتطريي ليذنةي ياسايي ئةكةم ماددةي ضوار وةكو خـؤي بـَي، ثشـتطريي لـة قسـةكاني نـةجات خـان        
 زار و كاك زاهري و طوليزار خان و طةالوَيذ خان و كاك شوان ئةكةم.يسي و كاك حمسن و كاك نوة

 سةرؤكي ثةرلةمان:/ بةرَيز ظااَل فةريد ابراهيم
 سوثاس، فةرموو شادي خان.

 هاب:ةبةرَيز شادي نوزاد و
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَينجةم لةو ماددةية كـة دةنطـدان بـةنهَيين بـَي،     ثشتطريي هاورَييائ ئةكةم كة تةركيزيان خستة سةر خاَلي 
ضونكة ئةوة سادةترين مايف ئينسانة بة ثَيي رَيكةوتنة نَيودةوَلةتيةكان مافة مةدةني وسياسـي كـة دةنطـدان    
بة نهَيين بي، و متمانة ثَيدان وةكو متمانة لَي سةندنةوةي بة دوو لةسةر سَي بـَي، خـاَلَيكيش بـؤ مـن بؤتـة      

اَلي شةشــةم ئةطـةر يـةك ثــاَلَيوراو هـةبَي نووسـراوة ئةطــةر ثاَلَيوراوةكـة زؤرينـةي دةنطــي       جَيـي ثرسـيار، خـ   
نا؟ تـةنيا نابَيتـة سـةرؤكي    ئةي ئةطـةر بـة دةسـيت نـةهيَ     ةست هَينا ئةبَيتة سةرؤكي هةرَيم،ثةرلةماني بة د

را ئـةبَي رَيطـا   ئةي ميكانيزمي رووبةروو بوونةوةي ئةوة ضية؟ يان رَيطـا ضـارة ضـية؟ ضـونكة ئاشـك      هةرَيم
 ضارة هةبَي و دياري بكرَي.

 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كام بةهمةن.

 بةِرَيز بهمن كاك عبداهلل امحد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وآلتَيك ر  هيض و( شَيواز  هةَلبذاردني سةرؤك لة ثةرلةمانةوة لة دةستو5( بِرطة  )4سةبارةت بة ماددة  )
دياري نةكراوة بة نهَيين بَي ئةوة يةك، لة ماددةكانى تر هاوِرَييائ لة ثةرلةمانتاران زؤر منونة  عَيراقيان 

ر  عَيراقي كة باسي هةَلبذاردنى سةرؤك كؤمار و( لة دةستو70هَينايةوة بةبرييان ةهَينمةوة لة ماددة  )
  (2012)(  ساَلى 8يان بةبري دةهَينةوة لة ياساي ذمارة )دةكا بةهيض شَيوةيةك ناَلَي نهَينيية، خاَلَيكى تر

عَيراق تايبةت بة هةَلبذاردنى سةرؤك كؤمار ديسانةوة باسي نهَيين ناكا رَيذة  دةنطدان بؤ هةَلبذاردنى 
سةرؤك زؤرينة  رةها روحي دميوكراسيية و لة زؤربة  وآلتاندا ثةيِرةو دةكرَيت و لة زؤربة  

بارةت بةوة  كة ئايا دةنطداني نهَينى و ئاشكرا رَيذةكة  ضؤن بَي ئَيمة هةموومان ثةرلةمانةكانيشدا، سة
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دةزانني كة سةرؤكي هةرَيم و سةرؤكى حكومةت دوانة  دةسةآلتي جَيبةجَيكردنن و زؤرينة  
دةسةآلتةكانيش ال  سةرؤك وةزيرانة كةضى سةرؤك وةزيران بة زؤرينة  رةها متمانة  ثَي دةدرَيت بة 

( متمانة  لَي وةردةطريَيتةوة ض مةعنا كة سةرؤكي هةرَيم ئةوةندة  ئةويش 2/3ى ئاشكراش و بة )دةنطدان
دةسةآلتى نيية بة رَيذةيةكى لةو زياتر دةنطي ثَي بدر  و بة رَيذةيةكى لةو كةمرتيش متمانة  لَي 

َيبةجَيكردن، لة وةربطريَيتةوة، بؤية ئةوة ناكؤكيةك دروست دةكا لة نَيوان ئةو دووانة  دةسةآلتي ج
( متمانة  لَي وةردةطريَيتةوة لةبةرئةوة سةرؤكي 2/3( ثةيِرةو هاتووة كة سةرؤك وةزيران بة )74ماددة  )

هةرَيميش دةسةآلتي جَيبةجَيكردنة دةبَي بة هةمان شَيوة بَي، سةبارةت بة دةنطداني ئاشكرا ئَيمة 
ةكةمني جار لة ثةرلةمان هةَلبذَيردراوة سةرؤك كة بؤ ي (2005)تةجروبة  رابوردوومان هةية ساَلي 

ؤن سةرؤكي حكومةت ضمان هةية هةروةها  (2005)(  ساَلي 3بةدةنطداني ئاشكرا بووة و بِريار  ذمارة )
بةدةنطداني ئاشكرا دةنطي ثَي دةدرَ  بة زؤرينة  رةها دةبَي سةرؤكي هةرَيميش بةهةمان شَيوة بَي، 

داية بؤ خةَلكى كوردستان و خةَلكى كوردستان ئَيمة  كردووة بة دةنطداني ئاشكرا زياتر شةفافيةتى تَي
نوَينةر  خؤي حةقة بزانَي نوَينةرةكانى كَي بة سةرؤكي ئةو هةَلدةبذَيرن شةفافيةتى تَيدابَي، سةبارةت بة 

ة بِروانامة زؤر  لةسةر وترا ئَيمة بؤ هةَلبذاردني ئةندامانى ثةرلةمان كة بةرزترين دةسةآلتي ياسادانان
ور نيية بؤ سةرؤكي هةرَيم بِروانامة مةرج بَي، وبِروانامة زؤر طرنطة، بِروانامة نةكراوةتة مةرج، بؤية زةر

ني سياسي و وبؤ سةرؤكي هةرَيم ئةزموونى سياسي لةبةرئةوة دةسةآلتَيكي سياديية و سياسيية ئةزمو
هةرَيمَيك ديار  دةكةين نةك  ئةزموني ئيدار  زؤر طرنطرتة لة بِروانامة، ضونكة ئَيمة سةرؤكَيك بؤ

 مامؤستايةك بؤ زانكؤ، سوثاس.
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو د.هةورامان،
 بةِرَيز د.هةورامان محة شريف )طَيضَينةيي(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
جودةت و بةِرَيز كاك سؤران، من ثشتيواني لة قسةكانى كاك عبدالستار دةكةم و بةِرَيز كاك د. شَيركؤ 

 سوثاس.
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو د.رَيبوار.
 بةِرَيز د.رَيبوارعبدالرحيم عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( ماددة ضوار ئايا5بةشَيك لة ئةوانة  كة من مةبةستم بوو ئاخافتنةكائ كرا، بةآلم سةبارةت بة بِرطة )

سةرؤكي هةرَيم بة ض ئاليةتَيك هةَلبذَيردرَ  بة ئاشكرا يان بة نهَيين من لة طةَل ئةوةم كة بة ئاشكرا 
سةرؤكي هةرَيم هةَلبذَيردرَ  لةبةر دوو هؤكار  سةرةكى، يةكةم: يةكةم جارة كة بة ئاشكرا هةَلبذَيرين 
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نى هةرَيمى كوردستان ئةويش ئةوةية كة فةرهةنطَيكي تازة بَينينة نَيو ئةدةبياتي دةنطدان لة دامةزراوةكا
ضةمي )ترانس ثرَينس(ئةوة  كة ثَي دةَلَين شةفافيةت بةرجةستةكةين، دوو: دةكرَ  بيكةين بةعورفَيكي 

ئاماذةية بؤ ئةوة  كة بؤ يةكةجمار سةرؤكي هةرَيم لة  (2005)(  ساَلى 3ياسايي، ضونكة بِريار  ذمارة )
 ( ماددة ضوار وةكو خؤ  تَينَيتةوة5بذَيردرا، بؤية لةطةَل ئةوةم بِرطة )كوردستان بة دةنطداني ئاشكرا هةَل

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو خاتوو رؤذان،

 بةِرَيز رؤذان حممد كريم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دان بة نهَيين بَيت، ضونكة ئةوة ( من ثَيشنيار دةكةم دةنط5سةبارةت بة ماددة  ضوار بِرطة  يةكةم خاَلى )
متمانةدان نيية و جياوازة لة متمانةدان بة سةرؤكي حكومةت، سةرؤكي حكومةت لةاليةن  ،دةنطدانة

سةروكي هةرَيمةوة تةكليف دةكرَ  و لةاليةن ثةرلةمانةوة تةمسيية دةكرَيت و كانديد  طةورةترين 
دةنطداني ئاشكرا ثَيم واية ئرِيادة  ثةرلةمانتار  كوتلةية و تاكة كانديديش دةبَي و هؤكارَيكى ديكة و

وةردةطريتةوة لةوانةية لةم كاتةدا دوو كانديد هةبَي يان زياتر هةبَيت ثةرلةمانتار ضؤن بتوانَيت دةنط بة 
( بَيت، ئَيمة سةرؤكَيك بؤ 2/3كام كانديد بدة و هةَلبذَيرَيت وخاَلي ثَينج ثَيشنيار دةكةم دةنطدان بة )

( دةنط سةرؤكي هةرَيم ئةم 56َلدةبذَيرين سةرؤكي هةموو هةرَيمي كوردستانة ثَيم واية بة )هةرَيم هة
 دةنطدانة زؤر كةمة و عيبارةت ناكا لة دةنطى هةموو هةرَيمي كوردستان، سوثاس.

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان: 
 فةرموو كاك حيكمت.

 بةِرَيز حكمت حممد عبو زيد:
 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي

ثشتطريا ليذنا ياسايي د كةم يا ماددا ضار ب هةر شةشة بِرطا ظة و ثشتطرييت ل هةموو ئاخافتنَيت كاك 
 بهمن ذ د كةم و ثشتطري  ل هندَ  د كةم كو هةر شةشة بِرطا وةكو خؤ تَينن، سوثاس.

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو د.رَيواز.

 ةِرَيز د.رَيواز فائق حسني:ب
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(  يةكةم بةم شكلة  لَي بكرَ ، سةرؤكي هةرَيم لة دةنطدانَيكي نهَيين و بة دةنطى 5لةطةَل ئةوةم بِرطة  )
( رؤذ لة رؤذ  دةركردني بِريار  بنرِب لةسةر تانةكان 3(  ئةندامانى ثةرلةمان لة ماوة  )2/3)

ر  و( لة دةستو70ر  عَيراقيدا هةية ماددة  )و(ية لة دةستو2/3(ية بؤ؟ ئةم )2/3) هةَلدةبذَيرَ  ئةم
( 83( لة ماددة  )48ر  ئيتاليش ساَلي )و(ية لة دةستو2/3لبنانيدا هةية دراوسَيمانة عةيين شتة و نهَينيية )
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ردوو كة هةية كة وآلتَيكي ئةوروثيية و دةيبةستمةوة بةو بِرطةية  يان بةو بةشة  ماددة  رابو
موناقةشةمان كرد كة ومتان سةرؤكي هةرَيم نوَينةرايةتى هةرَيمى كوردستان دةكا لة دةرةوةو لة ناوخؤ و 
بةناويانةوة قسة دةكا بريكردنةوة  بةرَيزتان يان زاكرية  بةِرَيزتان دةبةمةوة بؤ ضةند ساَلَيك ثَيش ئَيستا 

(ئةندامي ثةرلةمان 111ا كة هةموو جارَيك دةيان وت )طةر بريتان بَي شتَيك لةناو راي طشتيدا ئيسارة دةكر
ناتوانَي طوزارشت لة خواسيت خةَلكي كوردستان بكا ئةوة ئةوانة نوَينةر  ئَيمة نني بؤ هةَلبذاردني 

(مان راز  نةبووبَي و 111سةرؤكَيكي بةهَيز بؤ هةرَيمى كوردستان، بةِرَيزان ئةطةر خةَلك لة دةرةوة بة )
وذَينرابَي كة ئَيمة ناتوانني لة جياتي ئةوان بِريار بدةين بؤ ئةوة  وَي لة ناو خةَلك و ورئةوة ئيسارة كراب

(مان ئاسانرتة، بؤية بؤ ئةوة  سةرؤكةكة 56سةرؤكَيكي بةهَيز بؤهةرَيمى كوردستان هةَلبذَيرين ض جا  )
بكا و بؤ ئةوة  ئةم  بةهَيز بَي  بؤ ئةوة  ئةم روانطةيةش بةرجةستة بيَب كة بةناو  هةموومانةوة قسة

قسةية  لة سةر نةبوونى متمانة دةكرَ  لة راستيدا ئةو روانطةية كة هةية لةسةر نةبوونى متمانة لة ناو 
هَيزة سياسييةكان حةقة ئَيمة بايي ئةوة متمانةمان بة خؤمان بَي كة قسة لة سةر ئةوة بكةين دةبَي 

 (بَي، سوثاس.2/3دةنطدانةكة بة )
 ريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ظاآل ف

 فةرموو مامؤستا جهاد.
 بةِرَيزجهاد حسن ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

راسيت ئةظة بةس بَيني فالن دةستووري هؤ  ل سةر طةلةك دستوورا واَلتَي كر، ض نابَي ب ا تريثشتيمة ئيق
ة ثةرلةمانَي كوردستانَي ئيبدا  بكةين ل طؤتي حةتة منوونة عَيراق يان دةولةتَي جريان، ثَيتظيا ل سةر م

دانانَي ياسا كو خزمةتَي واَلتَي بكةين، ثشتطرييا ماددَي ضارَي دكةم ب هةمي برطا، نابينم ض تشتةكي 
نةطوناي تَيدابينت، كارتَيكردنَي ناكاتن ئةطةر دةنطدان ئاشكرا بينت يان نهَيين، ثشتطرييا ئاشكرا دكةم، 

 سوثاس.
 فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ظاآل 

 سوثاس، فةرموو سلما خان، نوقتةي نيزامي هةية فةرموو.
 بةرَيز د.رَيواز فائق حسني:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 زياتر لة جارَيك تَيبينيم كردووة بةرَيزان ئةندامان جوابي يةكرتي ئةدةنةوة، تكا ئةكةم كؤنرتؤَلي بكةن.

 اهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ظاآل فريد ابر
تر بداتةوة، تةنيا روون كردنةوةي خؤي ئةدات، ثَيش جةلسة  كَيكىرَيطا نادرَي هيض ئةندامَيك وةاَلمي ية

ئةو روون كردنةوانة دراوة، تةعليق لَيدان و وةاَلمدانةوة نية، بةثَيي ثةيرةو ئةبَي قسة بكرَي، فةرموو 
 سلما خان.
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 بةرَيز سلمى فاتح توفيق:
 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَي

و رؤذان خان و هةموو هاورَييائ ئةكةم كة لة خاَلي ثَينجةم لة ماددةي  زثشتطريي قسةكاني دكتؤرة رَيوا
ضوارةم باسي دةنطداني نهَيين و دةنطي دوو لةسةر سَيي ئةندامان ئةكات، ثشتطريي ئةو بةرَيزةي تر ئةكةم 

كانديدي سةرؤكي هةرَيم ئةبَي دةستبةرداري ثؤسيت  باسي ئةوة ئةكات، جةخت ئةكةمةوة لةسةر ئةوةي
حيزبي بَي بؤ ئةوةي كاتَي نوَينةري هةرَيمي كوردستان ئةبَي لة ئاست ناوخؤ و دةرةوة نةتوانَي ثةيوةندي 

 سياسي و دبلؤماسي بؤ بةرذةوةندي خؤي بةكاربَييَن، سوثاس.
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:

 ك سةركؤ.فةرموو كا
 بةرَيز سةركؤ ئازاد حسن:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة ماددةي ضوار مةرجةكاني سةرؤكي هةرَيم ، ثَيويستة سةرؤكي هةرَيم لة ماددةي سَي باسكراية، ئةوترَي 
 سةرؤك لة ئاسيت ناوخؤي و دةرةوةش نوَينةرايةتي هاواَلتياني...........

 
 كي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤ

 ئةو ماددةية تةواو بووة.
 بةرَيز سةركؤ ئازاد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
.... طرنطة واز لة كاري حيزبي بَييَن لة كاتي خؤثاَلاوتين، بؤ ئةوةي بتوانَي نوَينةرايةتي هةموو خةَلكي 

نهَيين بكرَي، بة دوو كوردستان بكات، لة خاَلي ثَينجةمي ماددةي ضوارةيش سةرؤكي هةرَيم بة دةنطداني 
 لةسةر سَيي ئةندامان بَي بؤ ئةوةي بتوانرَي نوَينةرايةتي خةَلكي كوردستان بكات.

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كاك شةمؤل.

 بةرَيز شةمؤَل ايشن صابر:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

و رؤذان خان و سلما خان ئةكةم كة لة ماددةي ثَينج برطةي يةكةم  واني قسةكاني بةرَيز دكتؤرة رَيوازثشتي
خاَلي ثَينج سةرؤكي هةرَيم لة دةنطداني نهَيين و بة دةنطي دوو لةسةر سَيي ئةنداماني ثةرلةمان 

 هةَلبذَيردرَي.
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك كاروان.
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 الرمحن عبداهلل:بةرَيز كاروان عبد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وَيراي ثشتيواني كردني هاورَييائ ضةند تَيبنيم هةية، لة ماددةي ضوار لة برطةي ثَينج كة باس لةوة 
ئةكرَي سةرؤك بة شَيوةي ئاشكرا و بة دةنطي رةها ئةطةرَيينةوة بؤ دوو خاَلي سةرةكي، لةبةر ئةوةي 

( باس لةوة ئةكات دةنطدان نهَيين 70وة بؤ دةستووري عَيراقي، لة ماددةي )دةستوورمان نية ئةبَي بطةرَيينة
( برطةي يةكةم كاتَي سةرؤكي ثةرلةمان 14بَي، لة ثةيرةوةي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ماددةي )

درَي بة دةنطداني نهَيين ئةبَي، ئايا مةنتقة ئةطةر بَيت و يةكَي لة سةرؤكايةتية طرنطةكاني رهةَلنةبذَي
هةرَيمي كوردستان لة رَيطةي دةنطداني نهَيين بَي سةرؤكايتيةكي تر لة رَيطةي دةنطداني ئاشكراوة بَي، 
ئةطةر باس لة سةرؤكايةتي حكومةت بكرَي ئةوة متمانة ثَيدانة، كاتَي باس لةوة ئةكةين كة دوو لةسةر 

( و ماددةي ضواري ئةو 2005اَلي )سَي بَي مةبةستَيك هةية، طةرانةوة بؤ ماددة دوو لة ياساي ذمارة يةكي س
ياساية كة ئَيستا طفتوطؤ ئةكرَي سةرؤكي هةرَيم نوَينةرايةتي كؤمةَلاني خةَلكي كوردستان و سةرجةم 
ثَيكهاتةكان ئةكات، ئايا ئةكرَي سةرؤكَيك نوَينةري سةرجةم ثَيكهاتةكان بَي، بةاَلم تةنيا لةيةن دوو يان سَي 

كةمةوة دةنطي ثَي بدرَي؟ ئايا سةرؤكَيك رةهةندي نيشتيماني هةبَي  سيؤنفراكسيؤن يا كؤمةَلي فراك
 ئةكرَي تةنيا بة زؤرينةي رةها تَيثةرَي؟ 

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك لوقمان.
 بةرَيز لقمان حممد حاجي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شكرا بة دةنطداني ئاشكرا كة هةَلدةبذَيردرَ  ئةمة ثَيضةوانة  هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم بة شَيواز  ئا
بنةما سةرةكييةكانى هةَلبذاردني ثاك و بَيطةردة كة جةخت لة سةر نهَيين دةنطدان دةكاتةوة، بؤية من 
ثشتيواني لة هةظاآلكائ د. ريوازو رؤذان خان و سلمى خان كاك سةركؤ كاك شةمؤَل كاك كاروان دةكةم، 

 سوثاس.
 َيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 فةرموو كاك شاخةوان.
 :مصطفى رؤوفبةرَيز شاخةوان 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بؤ يةكةم جارة سةرؤكي هةرَيم لة ثةرلةماندا هةَلدةبذَيرَ  طؤِريين سيستةمى سةرؤكايةتى بة سيستةمى 

ددةيةك لة روو  ديوكراسيةوة هةنطاوَيكي زؤر باشة و ثةرلةمانى بةم قؤناغة  ئَيستا طرنطة و ئةمة تا را
حةق واية خاوةنداراني طؤِريين سيستةمى سةرؤكايةتى بة سيستةمى ثةرلةمانى ئةمة شتَيكي مَيذوويية 

ثةرلةمانى دةزانن ئةو هَيز و اليةنانة سياسيانة  ئةو فراكسيؤنة  خؤيان بةسيستةمى سةرؤكايةتى بة 
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سرَيتةوة و مَيذووش شةرم لة كةس ناكا و خاَلَيكي ديكة من وئةمة لة مَيذوو دةنويةكى زؤر ئةمانة تا راددة
 ثشتطري  لة ثَيشنيار  هاوِرَيائ دةكةم لة فراكسيؤنى طؤِران، سوثاس.

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك ناصر.

 بةرَيز ناصر امحد علي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ثَيويستة هةَلبذاردنى سةرؤكي هةرَيم بةشَيوة  نهَينى بَي و بة دةنطى ئةندامانى 5( بِرطة  )4ددة  )لة ما
نةك بة دةنطى ئاشكرا و ثشتطري  لة د. رَيواز هةظاآلئ دةكةم لة فراكسيؤني سةوز،  ،(بَي2/3ثةرلةمان )

 سوثاس.
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:

 دة خان.فةرموو موذ
 
 
 

 بةرَيز مذدة حممود حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من بة ثَيويستى دةزائ ثشتطري  لة قسةكانى هاوِريائ بكةم كة ئةوان ئاماذةيان بة رةئى منيش دا كة 
 بةِرَيزان د. كاظم و ابوبكر كاك سريوان و ديار  و سؤران و مةم، سوثاس

 ثةرلةمان: بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي
 فةرموو كاك مسلم.

 بةرَيز مسلم عبداللة رسول:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثَيمواية هةنطاو  هةَلبذاردنى سةرؤكي هةرَيمى كوردستان بؤ يةكةم جار كة باس لةوة دةكرَ  لة ناو 
ماددة  ضواردا  ثةرلةمانى كوردستان هةَلدةبذَيردرَ  هةنطاوَيكى دروست و جوانة، بةآلم لةو سياغة  كة لة

(دا ئيشارة بةوة دراوة كة دةنطدان بةشَيوةيةكى ئاشكرا بَي ثَيم واية ئةمة جؤرَيكة لة 5لة بِرطة  )
رَيكى هاوضةرخدا بةو شَيوةية نةبووة، وبةرتةسكردنةوة  ئازاد  را  ئةندامانى ثةرلةمان و لة هيض دةستو

( لة 70اتَيكدا كة ثَيضةوانةشة لةطةَل ماددة  )بؤية ئةم جؤرة دةنطدانة زياتر لة متمانة دةضَيت و لةك
(دا، بؤية سةرجةم ياسابةركارةكان هةَلبذاردندا ض جا  طشيت بن يان 1ر  عَيراقدا لة بِرطة )ودةستو

تايبةتى، ثَيويست دةكا كة دةنطدان نهَيين بَي، بؤية ثَيم باش بةرةضاوكردنى هةموو ئةو حاَلةتانة 
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وة  نهَيين بَي و لة دواخالَي وتةكامندا ثشتطري  لة هاوِرييائ دةكةم لة دةنطدانى سةرؤكي هةرَيم بةشَي
 وتةكانيان،

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو بدرية خان.

 بةرَيز بدرية امساعيل حممود:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةناو  خوا  بةخشندةو مهرةبان
و د. شَيركؤ جودت كاك ابوبكر سؤران و  كاظمز كاك عبدالستار و د. من ثشتطري  لة قسةكانى بةِرَي

 جةختيش لة خاَلي ثَينجةمى ماددة  ضوار دةكةمةوة كة دةنطدان بة نهَيين بَي، سوثاس
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:

 نوقتة  نيزاميمان هةية؟ فةرموو كاك سريوان.
 
 
 
 

 بةرَيز سريوان حممد فرج:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بِرطة  دووةم بةِرَيزَيك لَيرة باسي ئةوة  كرد كة ئَيمة سةرؤكي هةرَيم هةَلدةبذَيرين 55بةثَيي ماددة  )
نةك مامؤستا  زانكؤ داوا دةكةم كة ئةو بِرطةية بسِرَيتةوة ئَيمة هةموو ضني و توَيذةكانى ئةم وآلتة 

 ِرَيزةوة باس بكرَيت، بةِرَيزن و شايانى ئةوةن كة لَيرة بة
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي دةسِريتةوة سةرؤك و ئةندامانى ليذنة  ياسايي فةرموو كاك مةم.
 بةرَيز مةم برهان حممد:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نابَيت ئةندامى ثةرلةمان  ( بِرطة  ضوارةم خاَلى دووةم54من داوا لة جةنابتان دةكةم ثاَلثشت بة ماددة  )

وةآلمى ئةندامى تر بداتةوة لةناو ئةو ماددانة  كة ئَيمة موناقةشةمان لة سةر كرد هيض خاَلَيكى تَيدا نيية 
كة باس لة ضي بكا باس لةوة بكا كة سةرؤكى هةرَيم كانديد دةبَي برٍِوانامة  بةكالوريؤسي هةبَي، بؤية 

 مة  دايةوة داوا دةكةم لة ثِرؤتؤكؤل قسةكانى بسِرَيتةوة، سوثاس.ثةرلةمانتار كاك بهمن كة وةآلمى ئَي
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:
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نةخَير ئةوةيان وةآلمدانةوة نةبوو ئةوةيان روونكردنةوة  خؤ  بوو و ئةندام ثةرلةمان ئازادة لةوة  
شى ناسرَيتةوة، بةَلَي بةِرَيز سةرؤكي ليذنة  روونكردنةوة بدات و بة وةآلمدانةوة حيساب نيية و قسةكاني

 ياسايي فةرموو
 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من دظَيت ئةز ئيشارةت بة هندَ  بدةم كو ماددا دوو ذ ثةيِرةوَ  ناوخؤَيي ثةرلةمانَى كوردستانَى ئيشارةت 

ةآلتة ياسادانانَييا ل هةرَيما كوردستانَي كةواتة ب هندَ  دات كو ثةرلةمانَى كوردستانَى باآلترين دةس
ثةرلةمانَى كوردستانَى ب ئةندامَي خؤ ظة ثَيتظييا ئةدائي كار  خؤ ثةرلةمانتاريا رابت و ئيختيساسي 
تةشريعَي كو ئيختيساسي رةئيسية ثةرلةمانَييا، ثةرلةمانَى مة تةشريعا وان ياسايا بكةت كو ل ديظ كلتور و 

 خةَلكى مة وةكو دةستكةوتةك و جيلي مة بطوجنَيت ثةرلةمان ظى دةور  بطؤِرَيت ئةم ديظ حةز و خواسيَت
خؤ نةطرَيدا  ض قيادة و ض قانونَيت وآلتَيت ديظة بؤ ثرت تَيثةِراندنا ثِرةنسيثَي دميوكراسيةت و شةفافيةتى 

تنةكَييا ذ و  خةَلكَى ئةو ثَيتظيا ميكانزمة عةلةني و بَيتة ب كار ئينان، سِر  كرنا تشيت ديارة خؤ ظة شار
خةَلكَى مة ظَيرَ  نوَينةرايةتيا ظَى خةَلكى دكةن هندةك ياسا هةنا وةكو سةوابق وةك ئةم نووكة ئةم 

( ذ ياساية ذمارة 17نة ماددة ) ين ئةم ئيستيفادةشي بكةين ئةو ذ  ئةظةابةحس لَيكةين ياخود ثَيظةطرَيد
ما كوردستانَى كو هةر ظى ثةرلةمانَى بووة سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَى ياسا سةرؤكايةتيا هةرَي (2005)ئَيكا ساَلة 

  هةر ظى ثةرلةمانى كوردستانى ئةطةر  (2005)( ساَلة 3)ة، هةروسا بِريارا ذمارة واتيَن ب عةلةني بورهةَلبذ
عَيراقَي  ئةم وةكو عَيراق كو نزيكرتين خاَلة مةيا بوو هةر حاَلةتةكى وةسا كو ببتة جهَي خياليَف دةستورَ 

ظيية ( هةتا ئيشارةت ب جةوانيا هةَلبذارتن سةرؤكَى كؤمارَ  دات بةس ئيشارةت ثَي نةدا  كو ثَيت70ماددة )
( تَيدا بةحس 7) مادداةوانيا سةرؤك كؤمارَ  عَيراقَي ضعةلةني بت، هةروةسا ياسايةك د  هةي تايبةتة ب 

ذ بةر هةندَ  ئةز طةل  (2012)( ساَلة 8ا ذمارة )( ياساي7ثَي نادات كو سِر  ماددة ) كر  ديسان ئيشارةت
دة وهةندَيمة وةكو ئةندامَي ثةرلةمانَى سةرؤكا ليذنا ياسايي ئةظ ماددا وةكو خؤ تَيين وةكو مةوجو

 ثَيشنيازا ياسايي دا، سوثاس،
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةؤركي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك عباس فةرموو.
 صاح:بةِرَيز عباس فتاح 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:
( كة لَيرانة وا نووسراوة كة سةرؤكي هةرَيم لة دةنطدانَيكي ئاشكرا بة دةنطي 5سةبارةت بة ماددةي )

زؤرينةي رةها، من بةش بة حاَلي خؤم يةعين هةموو دةنطدانَيك رةئي خؤم واية ئةوهاي لَي بكرَيت هةموو 
ةك وةردطرَيت كة بةرثرسياريةتةكة لةطةَل سةرؤكي حكومةت دةنطدانَيك بؤ كةسَيك كة بةرثرسياريةتي

زؤر جياوازة، سةرؤكي حكومةت ئةمة لة ثةيِرةوةكة و بة ياسا دياري كردووة سةرؤكي براوةي ئةو 
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حيزبةي كة ليستةكةي سةركةوتوو دةبَيت كةسَيك دياري دةكرَيت كة دَيتة ثةرلةمان ئَيمة متمانةي 
بةرثرسياريةتيةكي طةورةية لةم  كة حكومةت هةيةتي، بةاَلم بؤ كةسَيك ثَيدةدةين بةو بةرنامة كارةي

اَلتة وةردةطرَيت هةتا سةرؤكي ئةم ثةرلةمانة بة ئاشكرا هةَلنابذَيردرَيت، سةرؤكي هةرَيم بؤ ثَيناسةي و
انوابَيت ميللةتةكةمان زؤر طةورةترة لةمة، دوايي بؤ ئَيمة برتسني بة ئاشكرا يان بة نهَيين، بة ئاشكرا ثَيم

ئاشكرا شةفافيةتة و نهَينية، بة رةئي من ئةمة بؤ هةَلبذاردني كةس ئةمة شةفايف و نهَيين ثَي ناطوترَيت، 
بةاَلم هةَلبذاردن بؤ كةسايةتي ئةنداماني ثةرلةمان و ئةطةر ئةم متمانةية دروست نةبَيت لة بةيين 

كةسَيك دياري ناكةين، يةعين ياسا ئَيمة  فراكسيؤنةكان كة دةنط دةدةن بةم كةسة، دوايي ئَيمة ياسا بؤ
دياري دةكةين بؤ هةرَيمي كوردستان، كَي دةبَيت بة سةرؤك، ثَيمواية رَيكةوتنةكاني نَيوان اليةنةكانيش 

( بةالي من زؤر طرنطة لةبةر ئةوةي ئةمة دةبَيتة 2/3ئةم دةنطة دةهَينَيت، ثَيويستة متمانةي هةبَيت و )
نة سياسيةكان زياتر بكات بؤ ئةوةي كة ئةم سةرؤكةش ةية نيشتيمانيةي اليهؤكاري ئةوةي ئةم كؤدةنط

سةرؤكَيكي بةهَيزتربَيت و هةموو اليةكمان متمانةي ثَيبكةين، بؤية من بة راي خؤم ثَيمواية ئةمة بة هةر 
ؤ (يش بؤ كةسايةتي، ضونكة ت2/3شَيوةيةك بَيت دةبَيت هةَلبذادني سةرؤكي هةرَيم بة نهَيين بَيت و )

( بَيت، خؤ 81( بؤ )74(بَيت، با بةيين )81( بؤ )56(، بؤ بَيني )3/4متمانة لَيسةندنةوةكةيت كردووة بة )
ثَيمواية ئةو كةسةي دياريكراوة متمانةي ثَي دةدرَيت و متمانة لَيسةندنةوةش لة وةاَلتي ئَيمة تاوةكو ئَيستا 

 ( بَيت، زؤر سوثاس.2/3ية بة نهَيين بَيت و بة )نةبووة، بة هةر حاَل ئةمة ياساية، من رةئيم لةطةَل ئةوة
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةؤركي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك جالل فةرموو.
 بةِرَي. جالل حممد امني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

نَيتةوة ( وةكو خؤي تَي4من ثشتطريي لة قسةكاني بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي دةكةم، داواكارم ماددةي )
بةبَي هيض طؤِرانكاريةك، دةمةوَيت ئةوة بزانني كة زؤرينةي رةها بؤ سةرؤكَيك هةَلبذَيرَيت لة كاتَيكدا 
موقارةنةتةن بة سةرؤكي حكومةت كة دةسةاَلتةكاني كةمرتة سةرؤكي هةرَيم، بؤية داوا دةكةم سةرؤكي 

 هةرَيم بة دةنطداني زؤرينةي رةها بَيت، زؤر سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:/ ظااَل فةريدبةرَيز د.
 فةرموو كاك عبدالسالم.

 بةرَيز سالم عبداهلل حسن:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َلكي بزانن ةبةو ثَييةي دةنطداني ئاشكرا شةفافيةتي زياترة بؤ ثةرثرسياريةتي ئةندامان الي دةنطدةر، تا خ
ضةمك و شةفافيةت بؤ بةثرسياريةتي و  ثةرلةمانتار ضؤن دةنط ئةدات، واتة دةنطداني ئاشكرا لة رووي

دميوكراسي باشرتة لة دةنطداني نهَيين، بةتايبةت بؤ ثرسَيكي طرنطي وةك هةَلبذاردني سةرؤك لة ناو 
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ثةرلةمان، بةوةش ثَيطةش سةرؤك بةهَيزتر ئةكات لة رووي ثشتيواني و بةثرسياريةتي بةرامبةر سةرجةم 
كراش لة دونياي دميوكراسي زؤر ثةيرةو ئةكرَي وةكو واَلتي ئيتاَليا، هاواَلتيان، ئةو حاَلةتةي دةنطداني ئاش

 التيظيا، هيندؤراس، و ثشتطريي لة برطةكاني ماددةي ضوار ئةكةم وةكو خؤي تَييَن، سوثاس.
 بةرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو خةدجية خان.
 طه:بةرَيز خةدجية عمر 

 ثةرلةمان. بةرَيز سةرؤكي
ئَيوةي بةرَيزيش ئةزانن جةوهةري ثرؤسةي دميوكراسي ئةوةية هةَلبذاردن بكرَي ، بةاَلم ئةكرَي ئاليةتي 
جياواز بَي، بؤية ئَيمةش ثَيمان ئاسايية هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم بة دةنطداني ئاشكرا بَين وةكو ضؤن 

( 2005ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم ذمارة يةكي ساَلي )هاورَييانيش ئاماذةيان ثَي كرد لة دةستووري عَيراق و 
يان نهَيين، بؤية ئَيمةش  تلةو بابةتة بَي دةنط بووة و ئاماذةي بةوة نةكردووة ئايا دةنطدان  ئاشكرا بَي

 ثَيمان باشة دةقي ئةو ماددةية وةكوة خؤي بَي، سوثاس.
 بةرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .ؤ لةسةر ئةو ماددةية كؤتايي هات، فةرموو ماددةي ثَينجسوثاس، طفتوط
 

 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:5ماددةي )
 ماوةي وياليةتي سةرؤكي هةرَيم بة كؤتايي هاتين ماوةي وياليةتي ثةرلةمان كؤتايي دَي. 1
ا بةثَيي حوكمةكاني ئةو ياساية سةرؤكَيك ةاَلتةكاني بةردةوام ئةبَي تسةرؤكي هةرَيم لة ئةرك و دةس -2

 درَي.رةبذَيدهةَل

 لةمانى كوردستان .ى ثةرسةرؤك/ بةرَيز/د.ظاال فريد ابراهيم
بةَلَي دةرطا  طفتووطؤ دةكةينةوة هـةر ئةنـدامَيك دةيـةوَيت قسـة لةسـةر ئـةو ماددةيـة بكـات دةسـت بـةرز           

 بكاتةوة .
، ذيـان  ظ اهر دية خان ، كـاك حممـد ، كـاك بـةختيار ، كـاك      هكة بةذدار دةبن بؤ طفتوطؤكردن )ئةو ناوانة  

، كـاك ديـار  ، كـاك سـؤران ،      ك اظم  خان ، د.زيدان ، د.رَيبوار ، كاك شوان ، كاك د.صباح ، كاك سـةفني ، د. 
كاك سريوان ، كاك مةم ، كاك بةلَين ، كاك دابان ، كاك عومسان ، كاك سيثان ، بةدرية خائ ، موذدة (.بـةَلَي  

 خان فةرموو .هةدية
 بةرَيز/هدية مراد حيدر:

 بةرَيز/سةرؤكى ثةرلةمان.
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( لـة ثَيشـنياز  ياسـا  كاراكردنـةوة  دامـةزراوةيي ســةرؤكايةتى      5ئـةز دةخـوازم هـةردوو بِرطـة  مـاددة  )     
ر وةكـو خـؤ   وراق هةموار  شَيواز  هةَلبذاردنى سـةرؤك تـا ثةسـةند كردنـى دةسـتو     َيهةرَيمى كوردستانى ع

 كةم .اتى و بهَيتة جَيبةجَيكردن ثشطرييَى ىَل ده ىكوو لة راثؤرتى ليذنة  ياسايتينَيت هةروة
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو. كاظمبةلَي زؤر سوثاس بةرَيز د.
 فاروق نامق: كاظم بةِرَيز د.

 لةمان.سةرؤكى ثةربةِرَيز 

 ضونكة قسةكائ ثشتطري  ئةبَي بؤ بةرَيزيان . ،كةمببورة من لة دوا  كاك سيثان قسة ئة
 لةمانى كوردستان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةِر

 بةرَيز كاك سيثان فةرموو لة جَيطا  ئةو.

 بةِرَيز سيثان سامل حسن:
 .سةرؤكى ثةِرلةمانبةِرَيز 

كؤتـايى هاتنـا واليـةتا ثةرلـةمانى كؤتـايى      ( دبَيذيت ماوَ  واليـةتا سـةرؤكَى هـةرَيمَى ب    1( بةشا )5ل ماددا )
( ســاَل بهَيــت ديــار  كــرن بــؤ واليــةتا 4دَيــت، ىَل طرنطــة ل ظَيــرَ  ســةقفَى زةمــةنى بهَيتــة ديــار  كــرن، كــو )

 سةرؤكَى هةرَيما كوردستانَى ئانكو مافَى درَيذكرنا واليةتا سةرؤكَ هةرَيما كوردستانَى نةبينت.
 رؤكى ثةرلةمانى كوردستان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سة

 بةِرَيز حممد سعدالدين انور:
 بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان.

ماددةكـة وازحــة ، بــةاَلم ئــةم جــؤرة دةقانــة ئــةو نةوعـة نةصــانة دائيمــةن بــؤ هــةرَيمى كوردســتان يــةعنى   
هةيـة  درَيذمان  ونَيكى دوور وئةمة تةجروبةمان هةية ئةزمو وة هةرَيمى كوردستان وو  طرفت بوورووبةر

ماية  سةرؤكايةتى و دةسةاَلتةكانيان ، بؤية ئةطةر بكرَيت ئةمة بكرَيت بة يةك ماددة وعى ماوة، لة مةوزو
سـرَينت ، مانــةوة  وياليـةتى سـةرؤكى هـةرَيم تـا بــة ثَيـي حوكمـةكانى ئـةم ياســاية         ويـةك بِرطـة تـةنها بنو   

ووةم دةنطـى ثـَي بـدةين، ضـونكة ئةطـةر      سةرؤكَيك هةَلدةبذَيردرَيت بـةردةوام بـَينت يـاخود تـةنها بِرطـة  د     
هةردووكيان بكرَيت كة وياليةتى ثةِرلةمان كؤتا  دَيت دةست بة تةفسرياتى قـانونى دةكـرَينت دامـةزراوة     

بؤيـة مـاوة     ،سةرؤكايةتى هةرَيم ناتوانَيت كارةكانى جَيبةجَي بكاتن و موناقةشة  دةسةاَلتةكانى دةكرَينت
 ةَلبذاردنى سةرؤكَيكى ديكة بةردةوام بَيت سوثاستان دةكةين .وياليةتى سةرؤكى هةرَيم تا ه

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:
 فةرموو كاك دياري.

 بةِرَيز ديار  انور محة رحيم:
 بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان.
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 ثشتطري  لة تةواو  وتةكانى هاوكارم كاك سيثان دةكةم .
 د ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:بةِرَيز د.ظاال فري

 فةرموو.

 بةِرَيز خبتيار شوكر  سليمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان .

ةتى سـةرؤكى  دا نةكا بكةونة فةراغى سياسى ثَيويستة والينا ثؤستى سةرؤكى هةرَيمَي خَوولةبةر طرنطى بو
ينيت تاكوو سـةرؤكَيكى نـوَي   كو دةسةاَلتَى تعةين و ئةر تايى واليةتا ثةرلةمانى وكَو هةرَيمَي تينيت تاكو

 ( وةكو خؤ  تينَيت زؤر سوثاس .5كومةتا هةرَيمَي هةَلبذَيرن ، من لةطةَل ئةوةمية ماددة  )بؤ ح
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان.

ار دةكــةم ئــةم ماددةيــة جَيــي ئــةم ماددةيــة بطرَيتــةوة لةبــةر ئــةوة  سيســتةمى حــوكمِرانى لــة  مــن ثَيشــني
ئةطةر سيسـتةم ثةِرلـةمانى بَيـت دةبـَي      انة  دةسةاَلتى جَيبة جَيكردنة، وهةرَيمى كوردستانة بةراستى دوو

هةرَيم نيةتى و ئةطـةر  ئةم دووانةية بةر ثرسياريةتى سياسيان لة ئاستى ثةِرلةمانة هةبَي ، بةاَلم سةرؤكى 
نيمضة سةرؤكايةتى بَي ئـةبَي سـةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيـران بـةر ثرسـيارةتى سياسـى لـة ئاسـتى سـةرؤكى           
هةرَيم ئةبَي كة ئةوةشيان وانية  ، بؤية ديار  كردنى بةر ثرسياريةتى سياسي لـة سـةرؤكى هـةرَيم لةبـةر     

ت ، هةمواركردنى ماددة  شانزةم لة ياسا  ذمارة دةم ثةِرلةمان بة ئيزافة  ماددةيةك بةم جؤرة  لَي بكرَي
(   سةرؤكايةتى هةرَيمى هةمواركراو بةم جؤرة سةرؤكى هةرَيم لةم حاَلةتانة  خوارةوة 2005(  ساَلى ) 1)

 بة بِريارَيك لة اليةن ثةِرلةمانةوة بة بةخشراو لة ئةركو فةرمانةكانى دادةنرَيت .
 ك و فةرمانةكانى ئةجنام بدات .لةبةر هةر هؤكارَيك نةيتوانى ئةر -1
 (10لةمان بكا دوا  تَيثـةربونى ) ووسراو ثَيشكةش بة سةرؤكايةتى ثةردةست لة كاركَيشانةوة  خؤ  بة ن -2

 رؤذ لة بةروار  ثَيشكةش كردنى داواكة  بة دةست لة كار كَيشاوة دادةنرَي .
بـة دةنطـى دوو لـة سـةر سـَيي ئةنـدامانى       لةمان لةسـةر بنـةما  لَيثرسـينةوة    ( ئةندامى ثةر25بة داوا  ) -3

ثةِرلــةمان بــة دةنطــدانَيكى نهــَيين و راســتةو خــؤ لــة ئــةرك و فةرمانــةكانى دة بةخشــَي لــة كــاتى شــكاندنى  
 سوَيند  ياسايي و ثَيشةَلكردنى ياسا و دةستوور زؤر سوثاس .

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 حممد على: ظاهر بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.



 151 

 ( 5ظاهر )خةيالنى( ثشتطري  لة راثؤرتى ليذنة  ياسايي دةكةم لة سةر ماددة  )
 ماوة  وياليةتى سةرؤكى هةرَيم بة كؤتايي هاتنى ماوة  وياليةتى ثةِرلةمان كؤتا  دَيت.-1
ثَيـي حوكمـةكانى ئـةم ياسـاية سـةرؤكَيك       سةرؤكى هةرَيم لة ئةركو دةسةاَلتةكانى بـةردةوام دةبـَي تـا بـة    -2

( هةردووك بِرطةكة  وةكو خؤ  جَيبة جَي بكرَيـت و ثشـتطري  لـة    5هةَلدةبذَيردرَيت ، داوادةكةم ماددة  )
 رةئيةكة هةدية خان دةكةم .

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز سريوان فرج حممد:

 ةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز س

( يةكــةم و دووةم نــازائ ثَيويســت ئــةكا بيخوَينمــةوة ؟ يةكــةم دةلــَي مــاوة  وياليــةتى ســةرؤكى  5مــاددة  )
 لةمان كؤتايي دَيت .ة كؤتا هاتنى ماوة  وياليةتى ثةرهةرَيم ب

بـة ثَيـي   دةسـةاَلتةكانى بـةردةوام دةبـَي تـا      وة دةلـَي سـةرؤكى هـةرَيم لـة ئـةركو     بِرطة  دووةم : هـةمان شـيَ  
حوكمةكانى ئةم ياساية سةرؤكَيك هةَلدةبذَيردرَي من ثَيم واية يةكَيكيان زيادة يان ئةوةية بةردةوام دةبَيت 

من داوا كارم بيَب بـة   ،لةمانة كؤتاي ثَي دَيئةوةية لةطةَل كؤتايي تةمةنى ثةرهةتا هةتاية كةس نازانَي يان 
 ري  وتةكانى كاك سيثان و كاك سؤران عمر دةكةم .يةك بِرطة ئةطةر ببَيت لة اليةكى تريشةوة ثشتط

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 امحد: طاهربةِرَيز ذيان 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( ئةو ثَيشنيازة  ليذنة  ياسايي دكم بَي طؤرانكاري و زؤر سوثاس .5ثشتطري  ماددة ذمارة )
 ال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:بةِرَيز د.ظا

 فةرموو.
 بةِرَيز مةم برهان حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بة  ( يةكةميان ئةلَي ماوة  وياليةتى سةرؤكى هةرَيم5دةربارة  بِرطة  يةكةم و بِرطة  دووةم لة ماددة  )
ة بةرَيزان لة ليذنة  ياسايي هةية ؟ كـة لـة   لةمان كؤتا  دَيت من ثرسيارَيكم لكؤتايى ماوة  وياليةتى ثةر

ة بة جؤرَيك عورف لة وكيديان لةسةر هةمان ثرؤذة ياساية كردؤتةوة ئاية لة دؤخَيكا بوئراثؤرتةكةياندا تة
هةرَيمى كوردستان دا ثةِرلةمان ماوة  تةمةنى خؤ  بؤ سالَيك يا دوو ساَل درَيذكردةوة ئؤتؤماتيك بة ثَيـي  

 هةرَيميش وياليةتةكة  درَيذ ئةبَيتةوة ؟ ضونكة ئةو ثرسيارة ؟ ئةو ماددةية سةرؤكى
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ــى حوكمــةكانى ئــةم ياســاية      ــت تــا بــة ثَي دووةم ســةرؤكى هــةرَيم لــة ئــةركو دةســةالتةكانى بــةردةوام دةبَي
دؤخَيكـى   سةرؤكَيك هةَلدةبذَيردرَيت ثَيم واية يةكَيكة لةو ياسا لةو ماددة مةترسـيدارانة لةبـةر ئـةوة  لـة    

لةمانى كوردستان هيض هَيزَيـك هـيض كانديـدَيك نـةيتوانى زؤرينـة  رةهـا كـة داوا        ةية ، ئةطةر ثةرلةم جؤر
دنى ئةكةين دوو لةسةر سَي بَي ئةطةر  زؤرينة  رةها نةيتوانى كـؤ دةنطـى دروسـت نـةبوو لةسـةر هةَلبـذار      

بـَي لـة دةسـةاَلتةكانى    لةمانة كةواتة ئؤتؤماتيك سـةرؤكى هـةرَيم بـةردةوام دة   سةرؤكَيكى هةرَيم لة ناو ثةر
جةند سالَيكة ئةمة بـة مةترسـى ئـةبينم بـة راسـتى هةقـة ئـةم ديقـة بةراسـتى           ،سالَيكة ،ئيرت شةش مانطة

 لةسةر ئةم بِرطةية بكرَي سوثاس .
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز د.زَيدان رشيد خان اودل:

 ةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكى ث

( بة تايبةت لة خاَلى دووةم دا كة سةرؤكى هةرَيم 5ثشتطري  لة راثؤرتى ليذنة  ياسايي دةكةم لة ماددة  )
لة ئةركو دةسةاَلتةكانى بةردةوام بَي تا بة ثَيـي حوكمـةكانى ئـةم ياسـاية سـةرؤكَيك هـةَل دةبـذَيردرَيت بـؤ         

 ت نةبَي لة دوا  تةواوبونى وياليةتى ثةِرلةمان.ئةوة  هيض فةراغَيكى ياسايي لة هةرَيمى كوردستان دروس
 

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةو شَيوازة  لَي ( 5(م مناقةشةمان كرد لَيرة تةئكيد دةكةمةوة ئةو ماددةية  )3ئةو كاتة  كة لة ماددة  )
نها يةك جاريش (ساَلة و تة4لةمانةوة هةَلدةبذَيردرَي و بؤ )ة  خوىل سةرؤكى هةرَيم كة لة ثةربكرَي و ماو
 بذَيردرَيتةوة زؤر سوثاس .دةتوانَي هةَل

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز د.رَيبوار عبدالرحيم عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( كة ئاماذةية بؤ سةرؤكى هةرَيم لة ئةرك و دةسةاَلتةكانى بةردةوام دةبـَي تـا   2( بِرطة )5لة بارة  ماددة  )
ر  عَيراق ماددة ودةبذَيردرَيت ئةوا دةقاو دةق لة طةَل دةستومةكانى ئةم ياساية سةرؤكَيك هةَلبة ثَيى حوك

يض شَيوةيةك هيض مةترسيةك دروست ناكـا ئةطـةر ئـةو بِرطـة وةك و خـؤ       ( هاتوة بؤية بة ه2( بِرطة )72)
لةمانى كوردستان وياليةتى سةرؤكى هـةرَيميش  اتَيك بؤ ماوة  ثةرجَيطري بكرَي بة َلكو بة ثَيضةوانةوة و ك
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و  ي ياسـايي يى دَي ثَيويستة سةرؤكى هةرَيم بةردةوام بَي لة ئةرك و دةسةاَلتةكانى بؤ ئةوة  كة بؤشايكؤتا
بـة   جارَيكى د  نةيةتة كايةوة ، بؤيـة  بؤشا  ئيدار  دروست نةبَي و قةيرانى هةَلثةساردنى دامةزراوة كان

 ( وةك و خؤ  جَيطري بكرَي.5رةهايي ثشتطري  ئةوة ئةكةم كة ئةو بِرطةية لة ماددة )
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 حممد حسني:بةِرَيز دابان 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بؤ خاَلى يةكةمى ماددةكـة ثشـتيوانى لـة ليذنـة  ياسـاي دةكـةم بـة تايبـةتى كـة ال  زؤر كـةس روونـة كـة             
ي بـة  يلـةمان كؤتـا  اية بـة كؤتـا  هـاتنى وياليـةتى ثةر    ى دَيت، لَيرة روون و ئاشـكر يسةرؤكَيك ماوةكة  كؤتا

 ماوة  سةرؤكايةتى هةرَيميشة .
دووةم سةرؤكى هةرَيم لة ئةركوو دةسةاَلتةكانى بةردةوام ئـةبَي تـا بـة ثَيـي حوكمـةكانى ئـةم ياسـاية        خاَلى 

نةبذَيردرَي ئةمةش خالَيكى جةوهةرية خالَيكى ،طرنطة ئةو خواستة تةسبيت بـوة تيايـة كـة    سةرؤكَيك هةَل
ديسـانةوة لـة    مـن ثشـتيوانى  لة خولةكانى تريشا بةردةوام سةرؤك لة ناو ثةرلةمانـةوة هـةَل ئةبـذَيردرَي و    

 .ليذنة  ياسا  دةكةم
 

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز شوان كرم حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( وةك و خـؤ  بـة هـةردووك بِرطـةوة جـَيطري      5شوان )زرار ( ثشتطري  ليذنة  ياسـاي دةكـةم كـة مـاددة  )    
 طةَل رَيزم دا .بكرَيت لة

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 كريم سوارة: عثمان بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من عومسان )صيدةىل ( ديارة من ثَيشنيار دةكةم بكرَي بة يةك بِرطة ئةو دوو بِرطةيـة بـةو شـَيوةي يةكـةم     
ى هـاتنى مـاوة  وياليـةتى ثةِرلـةمان كؤتـا  دَيـت لـة ئـةرك و         يبـة كؤتـا  ماوة  وياليـةتى سـةرؤكى هـةرَيم    

دةسةاَلتةكانى بةردةوام دةبَيت تا بة ثَيي حوكمةكانى ئةم ياساية سةرؤكَيك هةَل دةبذَيرَيت بة مةرجَيك لة 
ة ئـةو  ئَيمة دةرطايةك نةكةينةوة جارَيكى تر لة رابـردوودا ئَيمـ   زياتر نةبَيت ، ئةمة بؤ ئةوة  كة(مانط 6)
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كـة ئَيمـة  نـةتوانرَيت جـارَيكى      ورَيك دابنرَيت بؤ ئةوة وة بؤ ئةوة  سنوبةمان بة سةردا تَيثةريووتةجرو
 د  ئةم .

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز د.صباح حممود حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ة ثشـتطري  دةكـةم   وبِرطةوة ضـؤن لـة ثَيشـنياز  ليذنـة  ياسـايي هـاتو       دوو( بة هةر5من ثشتطري  ماددة  )
و ذيان خان و زَيدان و د.رَيبـوار و كـاك    ظاهرهةروةها ثشتطري  وتةكانى  هةدية خان و كاك خبتيار و كاك 

 شوان دةكةم .
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 وق نامق: فار كاظمبةِرَيز د.

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( سوثاس .5هاورَيم كاك سيثان و كاك مةم دةكةم سةبارةت بة ماددة  ) ثشتطري  لة قسةكانى هةردوو
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز سفني اغا عمر اغا:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( كـة  5ايي دةكةم لـة مـاددة  )  ( ثشتطري  هةظاَلئ دةكةم ثشتطري  راثؤرتى ليذنة  ياسمن سةفني )طةرد  
 خؤ  تينَيتةوة بة بَي طؤرانكار  زؤر سوثاس . وةكو

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز بدرية امساعيل حممود:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
   لة تةواو  قسةكانى بةرَيز كاك سؤران عمر دةكةم زؤر سوثاس .منيش ثشتطري

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز ويسى سعيد ويسى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 سوثاس .( بة هةردووك بِرطةيةوة زؤر 5منيش ثشتطري  هةظااَلئ دةكةم كة لة طةَل مانةوة  ماددة  )
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 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( سـاَل  4( خاَلى يةكةم ثَيشنيار دةكةم بةو جؤرة بَيت ماوة  وياليةتى سةرؤكى هةرَيم تةنها بـؤ ) 5ماددة  )
تــةوة بيـةوَيت ســةرؤكى هـةرَيم بَيــت لـة خــولَيكى تـر دا دووبــارة     بَيـت و ئةطــةر بيـةوَيت خــؤ  كانديـد بكا   

دةرفــةتى ئــةوة  دةبَيــت بــؤ جــارَيكى تــر خــؤ  كانديــد بكاتــةوة و دةســةاَلتةكانى دابــةش بكرَيــت بةســةر    
، ماددة  دووةم ال بربَيت َيتةوة بة كؤتايى هاتنى خوىل ثةرلةمانسةرؤكايةتيةكانى تردا و هةروةها نةبةسرت

 ؤم بؤ هاورَييائ بةرَيز كاك سيثان كاك سريوان كاك سؤران عمر و كاك مةم دةكةم .و ثشتطري  خ
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سـايي ئاطـادارن   رَييامنان لـة ليذنـة  يا  تةنها خالَيكى ثةيرةويم هةبوو كة هاو ،من لةسةر ماددةكة قسةم نية
، رَيطة بة طفتووطـؤ نـادرَي و ثَيشـنياز  نـوَيش وةر ناطريَيـت ، بـة       كة دانيشتنى داهاتودا دانيشتنى دةنطدانة

( ئةطـــةر زيـــاد لـــة ثَيشـــنيازَيك هـــةبوو  3(و)2( بِرطـــة  )91( و لـــةماددة  )3( بِرطـــة  )90ثَيـــى مـــاددة  )
و ونكردنـةوة بـدةن   وبؤيـة ئـةو ثَيشـنيازانة تؤمـار بكـةن نـةك تـةنها ر        ،ةوةثَيشنيازةكان ئةخرَينة دةنطدانـ 

قسة  خؤيان بكةن ئةو ثَيشنيازانة تؤمار بكةن بة تايبةتى كة زياتر لة سَي ئةندام ثشـتطري  لـَي ئـةكا زؤر    
 سوثاس .

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

وة كة ثَيشنيازةكان هةموو  تؤمار بكرَي بة ثَيي ثةيرةو و ئَيستا داوا لة سةرؤك بةلَي ثَيشرت داوايان لَي كرا
 ن .ونكردنةوةو وةاَلم دانةوةيةكيان هةية با بفةرمووو ئةندامانى ليذنة  ياسايي دةكةين ئةطةر هةر رو

 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ة وةكـو ليذنـة  ياسـايى ئةطـةر روخسـةت بَيـت، بـؤ هنـدَ  حسـاب          كاك مةم ثرسيارةك ئاراسـتة  مـة كرييـ   
ــر          ــد ك ــؤ تةمدي ــةتا خ ــةمان والي ــةر ثةرل ــةم، ئةط ــاك م ــةىَل ك ــةمانى دا ، ب ــدام ثةرل ــا ئةن ــة جواب ــةبيت ك ن
ئؤتؤماتيكى واليةتا سـةرؤكَى هـةرَيمَى ذ  دَيتـة تةمديـد كـرن وة ئةظـة مةترسـى نييـة، لـة جيـاتى ئـةوة             

َى، مةترسـى لةوةدايــة ثةرلــةمان نـةتوانَى ســةرؤكَيك بـؤ واَلت هةَلبــذَيرَيت، ئــةوة    هـةرَيم بــَى سـةرؤك تَينــ  
بةردةوان دةبَيت ئةو ياساية تا هةرَيمى كوردستان دةبَيتة خاوةنى دستوور، دواتر عيالج دةكـرَ ، جـارَيكيرت   
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دَلنيايى ئةوة دةدةيـن،  بؤ دَلنيايى ثةرلةمانتاران هةر بةِرَيزَيك قسةيةكى كردبَيت قسةكانى لَيرة نووسراوة، 
 منيش لةطةَل ئةوةمة ماددةكة وةكو خؤ  تَينَى لةو ثَيشنيازة ياساية، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز عباس فتاح صاح:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( ماوة  وياليةتى سةرؤكى هةرَيم بة كؤتـا   1( بِرطة  )5نكردنةوةيةك لةوة لة ماددة  )ورو هةر من وةكو
( ديار  كراوة كـة تـةنها بـؤ يـةك     3هاتنى وياليةتى ثةِرلةمان كؤتا  دَيت ئةمة لة ئةصلى ياسايةكة ماددة )

جار  تر مافى خؤ هةَلبذاردنى هةية يةعنى لةوَي ديار  كراوة لَيرة روون نةكراوةتـةوة ،لـة بِرطـة  دووةم    
م دةسةالًََتةكانى بةردةوام دةبَيت تا بة ثَيى حوكمةكانى ئةم ياسـاية سـةرؤكَيك هةَلدةبـذَيرَي    سةرؤكى هةرَي

( رؤذ دوا  هةَلبـذاردنى  30(  دةلَيـت ) 1( بِرطـة  ) 4ئةوة هـةمان مـاددة  ئـةم ياسـاية هـةموار لـة مـاددة  )       
ديد  كاتةكة  كـراوة زؤر  دةستة  سةرؤكايةتى ثةِرلةمان ئةوة دةرطا  خؤ ثااَلوتن دةكرَيتةوة يةعنى تةح

 سوثاس .
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 
 

 بةِرَيز رووثاك امحد رمحان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( ثشتطري  لة وتةكانى كاك سؤران عمر دةكةم بة ئيزافة كردنـى بِرطةيـةك كـة لـة مـاددة      5لةسةر ماددة  )
وة ئةطةر ثؤستى سةرؤكى هةرَيم لةبةر هةر هؤيةك بة تاَل بوو سـةرؤكَيكى  وراقى هاتعَي ر و(  دةستو72)

 تر هةَل دةبذَيردرَيت بؤ تةواوكردنى ئةو ماوة  ماوة بؤ سةرؤكايةتى هةرَيم زؤر سوثاس .
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز ارشد حسني حممد:

 ز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي

( سالَيك جارَيك دةسـةاَلتةكانى  4جونكة راستى ناكرَي هةر) بَينت لةطةَل مانةوة  ئةو ماددةيةين وةكو خؤ 
بؤية لةطـةَل مانـةوة     ،دابةش بكةين بؤ دامةزراوةكان دواية ديسان بيدةينةوة دامةزراوة  سةرؤكى هةرَيم

 يي دةكةين .ئةو ماددةيةين و ثشتطري  سةرؤكى ليذنة  ياسا
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:
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 بةرَيز سةرؤكى ليذنة  ياسايي تكاية ماددة  شةش خبوَينةوة .
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ى ئـةم ياسـاية نـاكؤك    ماددة  شةش : كار بة هيض دةقَيكى ياسايي يان بِريارَيك ناكرَي كة لة طةَل حوكمةكان

 بَيت .
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةرطا  طفتووطؤ دةكةينةوة  هيض طفتوطؤيةك نية لةسةر ماددةي شةش، ئةم بةِرَيزانة ناويان نووسراوة:
 طلوستان خان.-1
 كاك رَيبوار. -2
 رؤذان خان. -3
 كاك ظاهر. -4
 دكتؤرة طةالوَيذ. -5
 ركؤ.دكتؤر شَي -6
 دكتؤر كاظم. -7
 كاك مةم. -8
 موذدة خان. -9

 كاك دياري. -10
 بةَلَي دكتؤر شَيركؤ فةرموو.

 مصطفى:بةِرَيز د.شريكو جودت 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

انـةي كـة زيـاتر لـة سـَي ثةرلـةمانتاري بـةِرَيز        رانةي ئـةو داواكاري من دوو ثَيشنيارم هةية، ديارة ئةو ثَيشنيا
كردةوة، يـةكَيكيان ئـةوة بـوو كـة لَيثرسـينةوة لـة ثةرلةمانـةوة بكرَيـت، ثَيشـنياري ئـةوة            جةختيان لةسةر

 دةكةم كة ببَيت بة ماددةيةك لَيرةدا جَيي بؤ بكرَيتةوة.
ثَيشنياري دووةمم/ ئةوةية كة هةرضييةك دةرضَي ئةم ياساية دواتر دةبَيـت لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤدا داخيـل      

كـة سـةرؤكي هـةرَيم     ةسـةاَلتةكاني ثةرلـةماني كوردسـتان   دةضـَيتةوة سـةر د   بكرَيت، ضـونكة دةسـةاَلتةكاني  
ــري         ــةروةكو ب ــاية ه ــةم ياس ــةوة ئ ــةر ئ ــةوة، لةب ــة ثةرلةمان ــذاردن ل ــَيوازي هةَلب ــة ش ــات ب ــان دةك ــت نيش دةس

 خستنةوةيةك دةبَيت دواتر خبرَيتة ناو ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، سوثاس.
 راهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظااَل فريد اب

 ستان خان فةرموو.طل زؤر سوثاس، بةِرَيز
 بةِرَيز طلستان سعيد محد:
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةذي ثشتطرييا ليذنة ياسايي دكةم كو ماددةي شةش وةكو خؤ تَينَيتةوة بَيهَي كؤ طؤرانا بَيتة كرن.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةِرَيز دكتؤر كاظم فةرموو. زؤر
 فاروق نامق: كاظم بةِرَيز د.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةبةر ئةوةي بةرةو كؤتايي ماددةكـان دةِرؤيـن و هـيض ماددةيـةك باسـي لَيثرسـينةوةي نـةكرد لـة سـةرؤكي          

يــان يــان ماددةيــةك  مــن ثَيشــنيار دةكــةم(دا، 2005(ي ســاَلي )1هــةرَيم، نــة لــة مــةيان، نــة لــة ياســاي ذمــارة )
بِرطةيــةك زيــاد بكرَيــت بــةوةي كــة بــة دةنطــي زؤرينــةي ثةرلــةمان ســةرؤكي هــةرَيم خــازيع بكــات، تــةواو   

 ملكةضي بكات بة لَيثرسينةوة لةبةردةم ثةرلةماني كوردستاندا، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 و.زؤر سوثاس، بةِرَيز دكتؤر رَيبوار فةرمو
 بةِرَيز د.ريبوار عبدالرحيم عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( لــة ثــةيِرةوي نــاوخؤي ثةرلــةمان، ناكرَيــت هــيض      48مــن نوقتةيــةكي نيــزاميم هــةبوو بــةثَيي مــاددة )     

ر بَيـت لةسـةر   وثةرلةمانتارَيكي بةِرَيز ثاس بدات بؤ بِرطةيةكي تر لة ثَيشـنيازي ياسـايي، دةبَيـت تـةنها سـو     
 طةيةي كة خراوةتة روو.ئةو بِر

سةبارةت بة موداخةلةي من ثَيمواية ماددةي شةش زؤر روونة، بؤ ئـةوةي كـة تـةنازوعي قـةوانني دروسـت      
نةبَيت و ثَيويستة حوكمةكاني ياسا بة قةتعي بَيت، بؤية بـة رةهـايي ثشـتطريي ئـةوة دةكـةم كـة نـاوةِرؤكي        

 ماددةي شةش وةكو خؤي جَيطري بكرَيت، لةطةَل رَيزم.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك مةم فةرموو.
 بةِرَيز مةم برهان حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ر، وهةَلبةتة دةستووري عَيراق يةكَيكة لةو دةقة طرنطانةي كـة هـةموو دةقَيكـي قـانوني ثاَلثشـت بـة دةسـتو       

ري عَيراقيــدا، مــن حــةز دةكــةم لــة  وة، ثرســيارةكة ئةوةيــة لــة دةســتونةكانــور دايكــي هــةموو قانوودةســتو
(دا كاتَيك كة سةرؤك كؤمار هةَلدةبذَيردَيت لة دواي يةكـةمني دانيشـنت   72ري عَيراقيدا لة ماددةي )ودةستو

( رؤذ سةرؤكي ثةرلـةمان  30لة بِرطةي )ج(، لة بِرطةي )ب( يةكةمني دانيشتين ثةرلةماني عَيراقي لة دواي )
َلدةبذَيرَيت، بؤية من ئةمة بة هةل دةزائ كة قسةي لةسةر بكةم، مادام ئَيمة لةم ماددةي شةشةمدا كـار  هة

بة هيض دةقَيك ناكرَيت ناكؤك بَيت لةطـةَل حوكمـةكاني ئـةم ياسـاية، كةواتـة بؤمـان هةيـة بطةِرَيينـةوة بـؤ          
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ــانوني تَيدايــة، بؤيــة دة    ــةناو  هةنــدَي بِرطــة، بــؤ ئــةوةي بــزانني ئيشــكاليةتي ق طةِرَيينــةوة بــؤ ماددةيــةك ل
( رؤذ لــة دواي هةَلبــذاردني دةســتةي   30( بِرطــةي يةكــةم كــة دةَلَيــت لــة مــاوةي )     4بِرطةكــةدا، مــاددةي ) 

سةرؤكايةتي ثةرلةمان، ثةرلةماني كوردستان دةرطاي خؤ ثااَلوتن دةكاتةوة، بؤية ئةم دةقة بـؤ ئـةوةي هـةم    
بؤ ئةوةي ئةم دةقة لة دواي يةكةمني دانيشتين ثةرلةمان، نةك  ري عَيراقيدا، هةموبطوجنَيت لةطةَل دةستو

ــاوةي )      ــة م ــت ل ــي بَي ــةمان ئيلزام ــتين ثةرل ــةمني دانيش ــةرؤكايةتي، يةك ــتةي س ــذاردني دةس ( رؤذدا 30هةَلب
 ( بِرطةي )ج( زؤر سوثاس.4سةرؤكي هةرَيمي كوردستان هةَلبذَيردَيت، ماددةي )

 ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي

زؤر سوثاس، تكاية دةقيق بن لـة رةئيـة ياسـاييةكانتان، ضـونكة هـةموو رةئيـةكان دةضـَيتة نـاو ثرؤتؤكـؤل،          
 بةِرَيز رؤذان خائ فةرموو.

 بةِرَيز روذان ابراهيم علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كـةم كـو وةك خـؤ تَينـَينت،     ئةز ثشتطرييَي ل راثؤرتا ليذنا كاروبارا ياسايي دكةم، ثشـتطرييَي مـاددة شـةش د   

 ستان خان دكةم، سوثاس.هاورَييت خؤ دكتؤر رَيبوار و طل ثشتطرييَي ئاخافتنا
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز موذدة خائ فةرموو.
 
 

 بةِرَيز مذدة حممود حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 و بةِرَيز كاك مةم دةكةم. كاظمةِرَيز دكتؤر من ثشتطريي لة قسةكاني ب

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز دكتؤر طةالوَيذ فةرموو.
 عثمان:بةِرَيز طالويذ عبيد 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
و حــوكمَيكي مــن ثشــتطريي لــة مانــةوةي مــاددةي شــةش دةكــةم، لةبــةر ئــةوةي مــاددةي شــةش زؤر طرنطــة   

 خيتامية بؤ هةموو ياسايةك، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك دياري فةرموو، تكاية هةر ئةندامَيكي ثةرلةمان كة قسةكاني تةواو كرد مايكةكـةي  
 بكوذَينَيتةوة تكاية.

 بةِرَيز دياري انور محة رحيم:
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 لةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثةر
و هـةروةها كـاك ئـةبو بـةكر هةَلـةدةني و دكتـؤر        ك اظم ثشتطريي لة وتةكاني هةر يةك لة بـةِرَيزان دكتـؤر   

 شَيركؤ دةكةم، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةيـةك  زؤر سوثاس، سةرؤك و ئةنداماني ليذنةي ياسايي، ثَيويست بة هيض روون كردنةوةيـةك و وةاَلمدانةو 
 هةية؟

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 سةبارةت موناقةشةي كاك مةم وةكو ثرسيارا لة دةستةي ليذنةي ياسايي.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي دةتةوَيت روون كردنةوة بدةيت؟
 :بةِرَيز بذار خالد عبداهلل

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةَلَي.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي، فةرموو.
 

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ري عَيراقَي ئاماذة بة سةراحةت تةنيا كري كو هةرَيمي كوردستان دشَيت مومارةسا هةمي دةسةاَلتَي ودةستو
، هةرَيما كوردستانَي ئةنـدام ثةرلـةمانا ليـف مـاددة دوو ل ثـةيِرةوي نـافخؤي ثةرلـةمانَي بـااَلترين         خؤ بكات

دةسةاَلتة ياسادانانَية، ئةظ ثةرلةمانة هةر ياسايةكا زؤرينا دةنطا رَيكارَي خؤ ياسايي طرتة بةر دةرباز بكـات،  
هةندَي رَيكار دايـت، بـةس ئـةم مـولزةم      ري عَيراقي ئيشارةت بةوئةم ثَي مولزةمني نة زياتر، راستة دةستو

نــةبني، نــةكو ئيجبارييــة، وةكــو ليــذنا ياســايي ذي حــةز دكــةين ئــةظ مــاددةي شــةش وةك خــؤ تَينَيــت ظــَي  
 ثَيشنيارَيدا، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي فةرموو ماددةي حةوت خبوَيننةوة.
 َيز بذار خالد عبداهلل:بةِر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي حةوتةم:
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 ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ة هـةموو ياسـايةكدا   هيض ئةندامَيك قسةي هةيـة لةسـةر مـاددةي حـةوت، ئـةحكامي خيتاميـة؟ ثَيويسـتة لـ        
 هةبَيت، بةَلَي ديارة طفتوطؤ نيية لةسةري، فةرموو ماددةي هةشت خبوَيننةوة.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي هةشتةم:
ئةم ياساية لة رؤذي دةرضواندنيةوة جَي بـةجَي دةكرَيـت و لـة رؤذنامـةي فـةرمي )وةقـائيعي كوردسـتان(دا        

 دةكرَيتةوة.باَلو 
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةم بةِرَيزانة دةيانةوَيت قسة بكةن:
 سةرضنار خان.-1
 كاك كاوة. -2
 مامؤستا ئةبو بةكر. -3
 بةِرَيز دكتؤر امساعيل. -4
 دكتؤر حمي الدين. -5
 دكتؤر شَيركؤ. -6
 كاك ظاهر. -7
 كاك حكمت. -8
 كاك سروان. -9

 ن خان.رؤذا -10
 دكتؤر رَيبوار. -11
 هدية خان. -12
 سوسن خان. -13

 بةِرَيز سةرضنار خان فةرموو.
 بةِرَيز سةرضنار امحد حممود:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثَيشنياز دةكةم ئةم ماددةية بةم شَيوةيةي لَي بكرَيت:

 بةجَي دةكرَيت. زؤر سوثاس. )ئةم ياساية لة رؤذي باَلو كردنةوةي لة رؤذنامةي )وةقائيعي كوردستان( جَي
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك ظاهر فةرموو.
 حممد علي: ظاهر بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةناوي خواي طةورة.

 بكرَيت، سوثاس. ثشتطريي لة راثؤرتي ليذنةي ياسايي دةكةم، هيوادارم ئةم ماددةية وةكو خؤي جَي بةجَي
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك كاوة فةرموو.
 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش هةمان تَيبينيم هةية، ئةم ياساية لة دواي بـاَلو بوونـةوةي لـة وةقـائيعي كوردسـتان دةضـَيتة بـواري        

 كردنةوة. جَي بةجَي
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك حكمت فةرموو.
 بةِرَيز حكمت حممد عبو زيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتطريي لة ليذنةي قانوني دةكةم ئةو ماددةية هةر وةكو خؤي تَينَيتةوة باشرت دةبَيت، سوثاس.

 
 ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظااَل فريد

 زؤر سوثاس، بةِرَيز مامؤستا ئةبو بةكر فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتطريي لة كاك كاوة و خاتوو سةرضنار دةكةم، قسةكائ كران، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 اك سةروان فةرموو.زؤر سوثاس، بةِرَيز ك
 بةِرَيز سروان حممد علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتطريي لة ليذنةي ياسايي دةكةم، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز دكتؤر امساعيل فةرموو.
 :طه بةِرَيز امساعيل علي
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 محن الرحيم.بسم اهلل الر

 ئةز ثشتطرييا بؤضوونا هةندَيت دكةم كو وةقائيعي كوردستان بَيتة نةشر كرن ثاشي تةنفيز ببيت، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز رؤذان خان فةرموو.
 بةِرَيز روذان حممد كريم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ذنا كاروبارَي ياسايي دكةم و ثشتطرييَي دكةم ماددة هةشت وةكو خؤي تَينَيت و ثشـتيطريَي  ئةز ثشتطرييا لي

 ئاخافتنا هةظاَلَيت خؤ كاك سروان و كاك حكمت دكةم، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز دكتؤر حمي الدين فةرموو.
 :بةِرَيز حمي الدين حسن يوسف

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من لةطةَل ئةو دةستةواذةيةم كة ئةم )ياساية لة بـةرواري بـاَلو بوونـةوةي لـة رؤذنامـةي فـةرمي وةقـائيعي        

 كوردستان جَي بةجَي بكرَيت(، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز دكتؤر رَيبوار فةرموو.
 وار عبدالرحيم عبداهلل:بةِرَيز ريب

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئاخافتنةكاني من كرا، سوثاس، بؤ ئةوةي دووبار نةبَيتةوة.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز دكتؤر شَيركؤ فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيز د.شريكو جودت 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
قائيعي كوردستان باَلو بكرَيتةوة مافَيكي خةَلكة، مايف طشتيية، بـؤ ئـةوةي بـزانن ثةرلـةمان     مةسةلةي لة وة

دةنط لةسةر ض دةدات، ياساو ناوةِرؤكي ياساكة ضيية، بؤيـة طرنطـة لـة وةقائيعـدا بـاَلو بكرَيتـةوة، نـةك لـة         
 رؤذي دةرضواندنيةوة كاري ثَي بكرَيت، زؤر سوثاس.

 م/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهي

 زؤر سوثاس، بةِرَيز هدية خان فةرموو.
 بةِرَيز هدية مراد حيدر:
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتطرييي راثؤرتا ليذنا ياسايي دكةم ماددة هةشت وةكو خؤي تَينَيت و بيهَيتة جَي بةجَي كرن، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 س، بةِرَيز سوسن خان فةرموو.زؤر سوثا
 بةِرَيز سوسن حممد مريخان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي لة ماددةي هةشت دةكةم كة وةكو خؤي جَي بةجَي بكرَيت و ثشتطريي لة بةِرَيزان كاك سـةروان و  

 هةدية خان و رؤذان خان دةكةم، زؤر سوثاس.
 ان:بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةم

زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئةنداماني ليذنةي ياسايي، ئةحكامي خيتاميية، ثَيويست بة هيض روون كردنةوةيـةك  
 و وةاَلمدانةوةيةك هةية؟ فةرموو سةرؤكي ليذنةي ياسايي.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةظت ل وةقائيعي كوردستانَي و لـة هـةر واَلتَيكـي    هةندَيك وةكو قاعيدة دةمي ياسا دَيتة ثةسند كرن و دةرك
ذي ئةف ميكانيزمة هةية، ل بو ظَي ياسايش بةلكو تابعَيكي، رةهةندَيكي نيشتماني هةيـة، تـابعَيكي سياسـي    
ثرت هةية، طرنطي ثَيداي هةرَيما كوردستانَي نة طرَيداي خـا  موباشـر ب حقـوق و حورياتَيـت خـةلكي ظـة       

ردن و طرَيـداني مـاددة بـؤ زانـني و جةهلـة ياسـايني، ذي بـةر هةنـدَي ثَيويسـت          هةيةو مةسةلةي دادطايي ك
ناكــات و لةطــةل هةندَينــة ئــةظ ماددةيــة وةكــي خــؤ تَينَيــت، ظــَي ثَيشــنيازا ياســاييدا، تــةبيعي هــةر خــةلكي 

 كوردستانَي دةزانيت نا وةكو بةس لة رَيطا وةقائيعي كوردستان زانَيت، زؤر سوثاس.
 فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظااَل 

زؤر سوثاس، بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي هؤيةكاني دةرضواندن خبوَيننـةوة، بـؤ ئـةوةي دةرطـاي طفتوطـؤ      
 بكةينةوة.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 هؤيةكاني دةرضواندن
عَيراق و هةَلبـذاردني سـةرؤكي    –َيمي كوردستان بة مةبةسيت كارا كردنةوةي دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةر

 هةرَيم لة ثةرلةمان ئةم ياساية دةرضوَيندرا.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دةرطاي طفتوطؤ لةسةر هؤيةكاني دةرضواندن دةكةينـةوة، هـةر ئةنـدامَيكي بـةِرَيز دةيـةوَيت طفتوطـؤ بكـات        
 زانةي دةيانةوَيت قسة بكةن ئةمانةنن:دةست بةرز بكاتةوة؟ ئةو بةِرَي
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 كاك مةم اسكندر.-1
 كاك نزار. -2
 كاك شوان. -3
 دكتؤر شَيركؤ. -4
 كاك كاوة. -5
 كاك عبدالستار. -6
 بدرية خان. -7

 بةَلَي كاك مةم فةرموو.
 م:ةم اسكندر مةبةِرَيز م

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كو مةبةستةك و كو ئةم ذي كـارا كردنـا دامـةزراوة سـةرؤكايةتيا     ثشتةظانيَي لة راثؤرتا ليذنا ياسايي دكةين 

 هةرَيما كوردستانَي ذ بةر هةندَي ثَيشنيار دكةم وةكو خؤ تَينَيت، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز دكتؤر شَيركؤ فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيز د.شريكو جودت 

 ي ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك
 ثَيشنيار دةكةم ئيزافةي ئةوة بكرَيت كة لة سيستةمَيكي حوكمِراني ثةرلةمانيدا، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك نزار فةرموو.
 بةِرَيز نزار مال عبدالغفار:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ياسايي دةكةم، ثشتطريي لة وتةكاني بةِرَيز كاك مةم دةكةم، سوثاس.ثشتطريي لة راثؤرتي ليذنةي 

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك كاوة فةرموو.
 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
اندن دةَلَيـت لـة ثَينـاو رةخسـاندني زةمينـة      وولة هؤيةكاني دةرضـ  (2018)(ي ساَلي 10ديارة  لة ياساي ذمارة )

سازي و لَيك تَيطةيشنت لةسةر سيستةمي حوكمِراني لة هةرَيمي كوردسـتان ئـةم ياسـاية دةرضـوَيندرا، بؤيـة      
مــن ثَيشــنيار دةكــةم لــة ثَينــاو زةمينــة ســازي و لــة ثَينــاو تــةوافوقي سياســي و لــة ثَينــاو دروســت كردنــي     

طـرنط كـة ياسـايةكة ثةيوةنـدي بـة هـةموو خـةَلكي كوردسـتانةوة هةيـةو           هةماهةنطي لةسةر ياساييةكي وا
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ــد       ــة هةن ــة ب ــنياري ئَيم ــاري و ثَيش ــت و داواك ــة، خواس ــةتي هةي ــتمانيي و نةتةواي ــدي نيش ــايةكة رةهةن ياس
 وةربطريَيت و جَيطاي بكرَيتةوة لةو ياساية، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثاس، بةِرَيز كاك شوان فةرموو.زؤر سو
 بةِرَيز شوان كريم حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي هةظااَلئ دةكةم لة ليذنةي ياسايي، هةروةها هةظااَلئ كاك مةم و برادةران كة دةقةكة وةكو خـؤي  

 تَينَيتةوةو جَيطري بكرَيت، سوثاس.
 ن:بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةما

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك عبدالستار فةرموو.
 بةِرَيز عبدالستار جميد عبدالقادر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمة هةموو ال باسي سيستةمي ثةرلةمانيمان كرد، ديارة ئةوةش خراية روو كة سيستةمي ثةرلةماني تةنها 

، ئَيمـة ثَيمـان باشـة    بة سيستةمي ثةرلـةماني بةوةي كة سةرؤكي هةرَيم لة ثةرلةمان هةَلبذَيردرَيت، نابَيت 
اسـيت بـؤ ئةمـة، بـؤ جــَيطري كردنـي ئـةم ثايـة، دةقـة وا بنووســرَيت )لـة ثَينـاو جـَيطري كردنـي ثايــةكاني             بةر

ــراق و رَيكخســتنةوةي ثايــةكاني ســةرؤكي هــةرَيم ئــةم ياســاية    –سيســتةمي ثةرلــةماني لــة كوردســتان   عَي
 َيندرا( سوثاس.ودةرضو

  فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظااَل

 زؤر سوثاس، بةِرَيز بدرية خائ فةرموو.
 بةِرَيز بدرية امساعيل حممود:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتطريي لة قسةكاني بةِرَيز مامؤستا عبدالستار دةكةم، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ؤك و ئةنداماني ليذنةي ياسايي، سةرؤكي ليذنةي ياسايي فةرموو.زؤر سوثاس، بةِرَيزان سةر
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 منيش لةطةَل ئةوةمة هؤيةكاني دةرضواندن وةك خؤي تَينَيتةوة، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 موو.زؤر سوثاس، بةِرَيز روثاك خان فةر
 بةِرَيز روثاك امحد رمحان:
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 من ثشتطريي قسةكاني مامؤستا عبدالستار جميد دةكةم، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز خةدجية خائ فةرموو.
 :طه بةِرَيز خدجية عمر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ريي لةسةر ئةوة دةكةم كة ئةم دةقة وةكو خؤي تَينَيتةوة، سوثاس.منيش ثَيداط

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك عةباس فةرموو.
 بةِرَيز عباس فتاح صاح:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ازةكـةش هـةردووكيان لةسـةر ئـةوةي     بَيطومان ئةم بابةتة دوو رةئي جيـايي لةسـةر هةيـة، دوو رةئيـة جياو    

ني خؤي وةرطرتووة، ئةوة دةكرَيت لة دوايي ثَيداضـوونةوة هـةردوو رةئيةكـة خبةينـة دةنطدانـةوة لـة       وقانو
 كاتي خؤيدا، بؤية سوثاستان دةكةم.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةي كـة ثَيضـةوانةي نيزامـي عـام و مـةبادئي عامـةي       زؤر سوثاس، بةَلَي لة دانيشتين دةنطدان ئةو ثَيشنياران
ر نني، ياسا بنةِرةتيةكان نني لة هةرَيمي كوردستان، هةموو ئةو ثَيشنيارانةي كة زياتر لة دوو كةس ودةستو

ثشتطريي كـردووة، واتـا ئةنـدامَيك ثَيشـنيارةكةي كـردووةو دوو كةسـي تـريش ثشـتطريي كـردووة، يـان سـَي            
ئــةو ثَيشــنيارانة هــةمووي لةاليــةن ليذنــةي ياســاييةوة صــياغة دةكرَينــةوةو لــة ئةنــدام ثشــتطريي كــردووة، 

دانيشــتين دةنطــدان هــةموو ثَيشــنيارةكان ئــةو مةرجانــةيان تَيدايــة بــةثَيي ثــةيِرةوي نــاوخؤي ثةرلــةماني   
ــةزراوةي           ــةوةي دام ــارا كردن ــاي ك ــنيازي ياس ــةر )ثَيش ــردن لةس ــؤ ك ــدان، طفتوط ــة دةنط ــتان دةخيةين كوردس

عَيراق و هةموار كردني شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تـا ثةسـند كردنـي     –تي هةرَيمي كوردستان سةرؤكاية
ر( كؤتايي ثَيهات، فةرموون سةرؤك و ئةنداماني ليذنةي ياسـايي بـؤ شـوَيين خؤتـان، زؤر سوثاسـتان      ودةستو

 دةكةين و دةستان خؤش بَيت.
 ةمان هةَلدةطرين، زؤر سوثاس بؤ ئَيوة.بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، بةم شَيوةية دانيشتنةك

 
 

 
 
       د. ظاال فريد ابراهيم                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             
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 ثةرلةماني سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي  
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي5ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019\5\8رَيكةوتي  شةممةضوار

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (5ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 8/5/2019 رَيكةوتي شةممةضوار

عَيراق بة  -ثةرلةماني كوردستان   8/5/2019رَيكةوتي  رؤذي ضوار شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري  سةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني
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( ي 2019ساَلي )ثَينجةمي (ي خولي 5سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 خؤي بةست.

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

(ي سـاَلي يةكـةم لـة    5ياريـدا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة )     عَيراق، دةستةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان برِ  
(ي ثــَيش نيــوةِرؤ رؤذي ســَي شــةممة  11خــولي ثَينجــةمي هةَلبــذاردني ثةرلــةماني كوردســتان لــة كاتــذمَير ) 

 ( بةم شَيوةية بَيت:8/5/2019رَيكةوتي )
 –ةتي هـةرَيمي كوردسـتان   يةكةم: دةنطدان لةسةر  )ثَيشنيازي ياساي كارا كردنـةوةي دامـةزراوةي سـةرؤكاي   

، 89عَيراق و هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسند كردني دةسـتور( بـةثَيي حـوكمي ماددةكـاني )    
 ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.96، 93، 91، 90

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

(ي ئاسايي وةرزي طرَيـداني  5طةىل كوردستانةوة دةست بة دانيشتنةكةمان دةكةين، دانيشتين ذمارة )بةناو  
 عَيراق. -يةكةم، ساَلى يةكةم، لة خوىل هةَلبذاردني ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان 

 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.
لـةماني كوردسـتان  ثريؤزباييـةكي    بةبؤنةي هاتنـةوةي مـانطي ثـريؤزي رةمـةزان دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةر      

طةرم ئاراستةي ئَيوةي بةِرَيزو طشـت موسـَلماناني كوردسـتان و جيهـان دةكـات، داواكـارين لـة خـواي طـةورةو          
ميهرةبان كة طياني لَيبوردةيي و يةكرت قةبوَل كردن و يةك رَيـزي و تـةبايي بـاَل بكَيشـنت بةسـةر هـةرَيمي       

ــةِرَيز   ــة ب ــتا داوا ل ــتاندا، ئَيس ــةمِرؤ      كوردس ــتين ئ ــاري دانيش ــةي ك ــة بةرنام ــةين ك ــةمان دةك ــكرتَيري ثةرل س
 خبوَينَيتةوة، فةرموو.

 قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان: بةِرَيز منى نيب نادر
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةرنامة  كار
( و 18)( و بِرطـةي سـَييةم لـة مـاددةي     16بةثَيى حوكمى بِرطةكاني )يةكـةم و دووةم و سـَييةم( لـة مـاددةي )    

( لـة ثـةيِرةو  نـاوخؤ     57و  56و  55و  52و  47( و ماددةكـاني ) 54بِرطةكاني )يةكةم و ثَينجةم( لة ماددةي )
عَيراق، دةستةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بِرياريـدا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة         -ثةرلةمانى كوردستان

(  ثـَيش  11َلبذاردني ثةرلةمان لة كاتذمَير )(ي ئاسايي خولي بةهارةي ساَلي يةكةم لة خولي ثَينجةمي هة5)
 ( بةم شَيوةية بَيت:8/5/2019نيوةِرؤي رؤذ  ضوار شةممة رَيكةوتى )
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 –يةكةم: دةنطدان لةسةر  )ثَيشنيازي ياساي كارا كردنـةوةي دامـةزراوةي سـةرؤكايةتي هـةرَيمي كوردسـتان      
، 89دةسـتور( بـةثَيي حـوكمي ماددةكـاني )     عَيراق و هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسند كردني

 ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.96، 93، 91، 90
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

(ي ئاسايي لةطةَل ناوي ئامـادة نـةبووان   4زؤر سوثاس، بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان ثوختةي دانيشتين ذمارة )
 َلةت خبوَيننةوة.بة مؤَلةت و بةبَي مؤ

 بةِرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةم شَيوةيةي خوارةوةية: 3/4/2019(ي ئاسايي رؤذي ضوار شةممة رَيكةوتي 4ثوختةي دانيشتين ذمارة )

 دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان.-1
ــداماني     خوَين -2 ــووني ئةن ــاوي ئامــادة نــةبوون و ئامــادة ب ــةي دانيشــنت و ن ــةي كــارو ثوخت دنــةوةي بةرنام

 دانيشتين ثَيشوو لة اليةن بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان.
ــةزراوةي      -3 ــارا كردنــةوةي دام ــاي ك ــنيازي ياس ــة ثَيش ــةبارةت ب ــيؤنةكان س ــةرؤك فراكس ــةوةي س روون كردن

اق و هــةمواري شــَيوازي هةَلبــذاردني ســةرؤك تــا ثةســند كردنــي   عَيــر –ســةرؤكايةتي هــةرَيمي كوردســتان 
 دةستور. 

 دةست ثَيكردني بِرطةكاني بةرنامةي كار لة اليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان. -4
عَيـراق و   –طفتوطؤ كردني ثَيشنيازي ياساي كارا كردنةوةي دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان  -5

 زي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسند كردني دةستور.هةمواري شَيوا
(ي ئاسـايي  4ناوي ئةو ئةندامانةي مؤَلةت ثَيدراون، يان بةبَي مؤَلـةت ئامـادة نـةبوون بـؤ دانيشـتين ذمـارة )      

 :3/4/2019خولي بةهارةي ساَلي يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة بةرواري 
 بااَلنبؤ حممد علي/ مؤَلةت.-1
 / ئامادة نةبوو.مصطفىمجال حوَيز  -2
 زياد جبار حممد/ مؤَلةت. -3
 شنؤ اشقي عبداهلل/ مؤَلةت. -4

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.

طـدان  ئَيستا دةست بة جَي بةجَي كردني بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤمان دةكـةين، كـة بريتييـة لـة دةن    
عَيراق و هةمواري  –لةسةر  )ثَيشنيازي ياساي كارا كردنةوةي دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان 
( لـة  96، 93، 91، 90، 89شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسند كردنـي دةسـتور( بـةثَيي حـوكمي ماددةكـاني )     

 ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.
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 ةي ياسايي دةكةين كة بفةرموون بؤ شوَيين تايبةتي خؤيان.داوا لة سةرؤكايةتي ليذن
 نوقتةي نيزاميمان هةية، بةَلَي فةرموو.

 بذار خالد عبداهلل:  بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 راثؤرتي ليذنةمان لةبةر دةست نيية، ناكرَيت وا دانيشنت بِروات، ئةطةر راثؤرتةكةمان لةال نةبَيت.
 د ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فري

راثؤرتي ليذنة تةنها بريتيية لة داِرشتنةوةي ثَيشنيارةكان، ئَيستا كة خوَيندرايةوة هةر هةمووي دةخةينـة  
بةردةستتان، لةبةر ئةوةي دوَيين تاكو نزيكي ئَيوارة ليذنةي ياسايي بـةردةوام لـة كؤبوونـةوة دابـووة، بؤيـة      

ئةنـداماني ثةرلـةمان دةخوَيندرَيتـةوةو ثَيشـنيار بـة ثَيشـنيار دةنطـي لةسـةر         راثؤرتةكة ئَيستا بؤ بـةِرَيزان  
ــة        ــةوةي ل ــةر ئ ــة، لةب ــتان لةالي ــةي ياسايش ــؤرتي ليذن ــة، راث ــاكةتان لةالي ــرؤذة ياس ــتان ث ــنت، هةمووش دةدرَي

 دانيشتين طفتوطؤ هةر هةمووي دابةش كرا بوو بةسةر ئةنداماني ثةرلةمان، بةِرَيز كاك سؤران فةرموو.
 ِرَيز سوران عمر سعيد:بة

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( لــة ثــةيِرةوي نــاوخؤي ثةرلــةماني كوردســتان دانيشــتين دةنطــدان لةســةر ثــرؤذة يــان   90بــةثَيي مــاددةي )

ثَيشـنياز نابَيــت لـة هةفتةيــةك زيـاتر تَيثــةرَيت، بةداخـةوة زؤر تَيثــةِري و بـةبَي ئــةوةي ئةنـدامان ئاطــادار       
كة بؤ دةنطدان دانرا بوو دواتاخنست، ئةوة شكاندني ثةيِرةوة كة ئةركي بةِرَيزتانة  بكةنةوة ئةو دانيشتنةي

 ثيادةي بكةن، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك مةم فةرموو.
 بةِرَيز مةم برهان حممد قانع:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 رانة، سوثاستان دةكةم.تَيبينيةكةي منيش ئةوةي كاك سؤ

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان وازحة، كة ثَيويستة لة ماوةي هةفتةيةك دةنطـدان  90ماددةي )

ؤتـان دةزانـن هـةر بابـةتَيك كـة بـوو       لةسةر ئةو ثرؤذة ياساية بكرَيت دواي خوَيندنةوةي دووةمي، بـةاَلم خ 
بةهؤي شَيواندن و تَيكداني مةبدةئي ئيستيقراري سياسي، نةك تةنها ثةيِرةوي ناوخؤ، بةَلكو دةستورو ياسا 
عاديةكانيش لة ئاستيدا دةوةسنت، بؤية دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بة طةِرانـةوة بـؤ ئـةو مةبدةئانـةي     

دةئي ئيسـتيقراري سياسـيية، طةِرانـةوة بـؤ ئـةو مةبدةئـة دةسـتوريية        كة سيفةتي ئيلزاميان هةية، كة مةبـ 
تواني كؤبوونةوةي دةنطدان لةسةر ئةو ثرؤذة ياساية تاخري بكات، تا ئةو كاتةي اليةنة سياسـيةكان دةطةنـة   
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تةوافوق، لةبةر ئةوةي خؤتان دةزانن ثرؤذة ياساكة رةهةندَيكي سياسي هةية و ثَيويسـت بـوو كـات بـدرَيت     
يةنة سياسيةكان، بؤ ئةوةي بطةنة تةوافوق لةسةر ئةو بِرطةو ماددانةي كة طؤِرانكارييان تَيدا دةكرَيـت  بة ال

لةناو ياساكةدا، ثةرلةماني كوردستان لة خولي ثَينجةميدا بِرياريداوة كة بةشَيك بَينت لة ضارةسـةر كردنـي   
ةها لـة ثارَيزطـاري كردنـي لـة يـةك      كَيشةو لة يةك نزيك كردنةوةي اليةنة سياسـيةكان لـة يـةكرتي و هـةرو    

ريزي ناو ماَلي كورد، بؤية لةسةر ئةو ئةساسة طةِرانةوة بؤ مةبـدةئي ئيسـتيقراري سياسـي كـة مةبـدةئَيكي      
 مولزةمة دةنطدان لةسةر ثرؤذة ياساكة دواخراوة، بة ثَيشَيَلكاري ثةيِرةوي ناوخؤ دانانرَيت، زؤر سوثاس.

ــةي ياســ    ــةرؤكي ليذن ــةِرَيز س ــةرموو ب ــةو      ف ــني ئ ــزانني ض ــة، ب ــَي بك ــت ث ــاكةوة دةس ــاني ياس ــة ناونيش ايي ل
 ثَيشنيارانةي كة ثَيشكةش كراون.

 خالد عبداهلل:بذار بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 –سـةر ناونيشـانَي ياسـاي ثَيشــنيازي ياسـاي كـارا كردنـةوةي دامــةزراوةي سـةرؤكايةتي هـةرَيمي كوردســتان         
 ةَلبذاردني سةرؤك سَي ثَيشنيار هةية:عَيراق و هةمواري شَيوازي ه

عَيـراق و هـةموار    –ثَينشيارا ئَيكَي/ ياسـاي كـارا كردنـةوةي دامـةزراوةي سـةرؤكايةتي هـةرَيمي كوردسـتان        
 عَيراق. –كردني ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان 

 عَيراق. – ثَيشنياري دووةم/ ياساي كارا كردنةوةي دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان
 ثَيشنياري سَييةم/ وةك خؤي تَينَيت.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.
 ديارة سَي ثَيشنياز هةية لةسةر ناونيشاني ثرؤذة ياساكة:

 ثَيشنيازي يةكةم ئةوةية  كة ناونيشاني ياساكة بةم شَيوةية هةموار بكرَيتةوة:
عَيــراق و هــةموار كردنــي ياســاي  –ي كــارا كردنــةوةي دامــةزراوةي ســةرؤكايةتي هــةرَيمي كوردســتان )ياســا

 عَيراق(. –سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان 
بةِرَيزان لة دةنطدان عادةتةن ئةو ثَيشنيازانةي كة جياوازيان هةيـة لةطـةَل ئـةوةي وةكـو خـؤي تَينَيتـةوة،       

ــة     ــةوان خبرَين ــار ئ ــةم ج ــتة يةك ــةاَلم دوو     ثَيويس ــدان، ب ــة دةنط ــت دةخةين ــؤي تَينَي ــةوة، وةك خ دةننطدان
ثَيشنيازمان هةية جياوازن لةطةَل ئةوةي كـة لـةناو ثرؤذةكـةدا هـاتووة، بؤيـة عـوريف دةنطـدان وايـة لةسـةر          
ثَيشنيازةكان ئةوةي جياوازة دةخةينة دةنطدان، كة ئةو دةنطي نةهَينا وةكو خؤي سةرؤكي ليذنـةي ياسـايي   

ةكة دةخوَينَيتةوةو دةخيةينة دةنطدانةوة، بؤية ثَيشنيازي يةكةم داواي طؤِرانكاري لـة ناونيشـانةكة   ناونيشان
 كردووة دةخيةينة دةنطدانةوة ضةند كةس لةطةَليةتي دةست بةرز بكاتةوة؟ بةِرَيز سؤران فةرموو.

 بةِرَيز سوران عمر سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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َيشـنيازة كـة نووسـراوة وةك ئـةوة نييـة كـة تـةرح كـراوة، مـن يـةكَيك بـووم            بؤية كةس دةنط نادات، ئـةو ث 
لةوانةي كة تةرحم كرد، شتَيك نيية بةناوي هـةمواري ياسـاي دامـةزراوةي سـةرؤكايةتي هـةرَيم، هـةمواري       
ياســاي ســةرؤكايةتي هــةرَيم، ئــةو دامــةزراوة لــةويا شــتَيك نييــة ياســايةك بــةو نــاوة بــةِرَيزان هــني ناكــةن،  

 .سوثاس
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ــة    ــة، ل ــن هةي ــةخَير، ال  م ــةوة      ئين ــا  كاراكردن ــراوة، ياس ــنيازةكة ك ــَيوةية ثَيش ــةو ش ــرياوة ب ــات وةرط نص
دامةزراوة  سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردسـتان ـ عـرياق، هـةموار  شـَيواز  هةَلبـذاردنى سـةرؤك تـا ثةسـةند           

ــةك هةيــ   ــتوور، ِراي ــى دةس ــا       كردن ــة ياس ــة ك ــةوة، ِرا  دووةم ئةوةي ــؤ  تَينَيت ــانةكة وةك خ ــة ناونيش ة ك
ى كوردستان ـ عرياق و هةموار  ياسـا  سـةرؤكايةتى هـةرَيم     مكاراكردنةوة  دامةزراوة  سةرؤكايةتى هةرَي

هةية ِرايةكة، وة كراوة، ضةند كةس لةطةَليةتى ئةوة  كة ليذنة  ياسايي خوَينديةوة دةست بةرز بكاتةوة؟ 
كةس لةطةَلى نيية، ضةند كةس دذيةتى؟ ثَيشـنيارةكة ئةوانـة  كـة دذن؟ بـة زؤرينـة  دةنـط ثَيشـنيازةكة        

 كرايةوة، ثَيشنياز  دووةم بةِرَيز سةرؤكى ليذنة  ياسايى؟ كاك بذار فةرموو. تِرة
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 دامةزراوة  سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان ـ عرياق.ثَيشنيارا دوهَى، ياسا  كاراكردنةوة  

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
بةو شـَيوةية كـراوة ثَيشـنياز  دووةم كـة سـَى ئةنـدام ثةرلـةمان ثشـتطرييان كـردووة، ياسـا  كاراكردنـةوة             

ــةن          ــدان ض ــة دةنط ــرياق. دةخيةين ــتان ـ ع ــةرَيمى كوردس ــةرؤكايةتى ه ــةزراوة  س ــةو   دام ــةَل ئ ــةس لةط د ك
كةس بةزؤرينـة  (  77 ) كةس لةطةَليةتى، ضةند كةس دذيةتى دةست بةرز بكاتةوة؟ (9 ) ثَيشنيارةية؟ تةنها

كرايــةوة ثَيشــنيازةكة، بــةِرَيز ســةرؤكى ليذنــة  ياســايى ثَيشــنياز  ياســاكة وةكــو خــؤ  بيخوَينــةوة بــا   تِرة
 بيخةينة دةنطدان، فةرموو.

 :بةِرَيز بذار خالد عبداهلل
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيشنياز  ياسا  كاراكردنةوة  دامةزراوة  سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردسـتان ـ عـرياق، و هـةموار  شـَيواز        
 هةَلبذاردنى سةرؤك تا ثةسةند كردنى دةستوور.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

(  88 ) كةس لةطةَليةتى دةست بـةرز بكاتـةوة؟ بـة دةنطـى    ئةوة  كة خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان، ضةند 
ئةندامى ثةرلةمان ناونيشانى ثَيشنياز  ياسـايةكة وةكـو خـؤ  مايـةوة، ببـورن ضـةند بـةِرَيز لةطـةَلى نييـة          

ثةرلـــةمانتار دذة، مـــاددة  يةكـــةم بـــةِرَيز ســـةرؤكى ليذنـــة  ياســـايى ئـــةو  (20 ) دةســت بـــةرز بكاتـــةوة؟ 
 ةر ماددة  يةكةم بياخنةِروو، فةرموو.ثَيشنيازانة  كة هةن لةس
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 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ض ثَيشنيار لةسةر نينن. 1ماددة /
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

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

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
دةزانــن بــة طــوَيرة  ثــةيِرةو  نــوَ ، كاتَيــك لــة ثَيشــنيارَيك زيــاتر هــةبوو هــةموو ثَيشــنيارةكان    بــةِرَيزتان

دةخرَينة دةنطدانةوة كامةيان زياترينى هَينا ئةوة بة ثةسةند كـراو دائـةنرَيت و دذ ناخرَيتـة دةنطدانـةوة،     
رَيتـة دةنطـدان، بـةآلم    ئةطةر يةك موقتةرةح هةبوو بؤ يةك مـةوزو  دةخرَيتـة دةنطدانـةوة ودذةكـة  دةخ    

ئةطةر سييان بوو دووان بوو، هةمووان دةخرَينة دةنطدان كامـةيان زيـاتر  هَينـا ئـةوة دةيباتـةوة ثَيويسـت       
 ناكات دذ خبرَيتة دةنطدان.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ثةرلـةمان تةئيـد  دةكـات و ئـةوان      بةِرَيز د. ِرَيواز هةموو ثَيشنيارةكان دةخةينة دةنطدان، ضةند ئةنـدامى 
وةردةطرين و ثَييان دةَلَيني ئةوةندة ئةندام ثةرلةمانة لةطةَل ئةو ثَيشنيارةية، ضـةند ئةنـدام ثةرلـةمانيش    
دذ دةوةستَيتةوة و ئةويش هـةر دةنطـدان وةردةطـرين بـؤ ئـةوة  ديـار بـَى كـة ضـةند ثةرلـةمانتاريش دذ            

 ةكةم سةرؤكى  ليذنة  ياسايى فةرموو.وةستاوةتةوة بةَلَى، سوثاس، ماددة  ي
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ماددة  يةك ض ثَيشنيار نةبووينة.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةَلَى كاك عبدالستار نوقتة   نيزامى هةية، فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيز عبدالستار جميد قادر:
 ةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز س

بةخشندة  ميهرةبان، سةبارةت بة ناونيشانةكة ئَيمة كاتى خـؤ  ثَيشـنيارَيكمان كـرد، بةشـى     خواي بةناو  
ئةوة كة خبرَيتة ليذنة  ياسايى و تاوتوَ  بكرَ  و تةئيديش كرا، بةس ئَيسـتا لـة ثَيشـنيارةكانةوة كـة لَيـرة      

ر باسى نةكرا، كة كاراكردنةوة  ياسـا  سـةرؤكايةتى   لةبةردةستيش دا هةية و ئةوة  كة باسيشتان كرد هة
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هةرَيم بةشَيوةيةك كة ِرةنطدانـةوة  سيسـتمى ثةرلـةمانى بـَى لـة هـةرَيمى كوردسـتان، نـازائ ثـَيم خؤشـة           
ليذنة  ياسايى وةآلمم بدةنةوة كة بةشى ئةوةندة ثشتطري  كراوة كة ليذنة  ياسايى سياغة  بـؤ بكاتـةوة،   

 سوثاس.
 فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاآل

 بةِرَيز سةرؤكى ليذنة  ياسايى وةآلمى بدةنةوة، فةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 91ئةم وةكو ليذنا ياسايى هةمى ئةندامَيت دطةل ليذنا ياسايى دا ئامادة بووينة ئةو ثَيشـنيارا لـديظ مـاددَ     

رلةمانى ئةو ثَيشنيارا سَى ئةندام ثةرلةمان ثشتطرييا وَ  ِرةئى كردبت مـة وةرطرتـى و   ثةيِرةو  ناوخؤ  ثة
مة جهَى وَ  دناظ ِراثؤرتا ليذنا ياسايى دا كر ، ئةمما ئةطةر لة حاَلةتـةكى ئةطـةر ثَيشـنيارةك دذ  نيزامـى     

ئةنـدام ثةرلـةمانا    سياسى و مةبادئى عام ونيزامـى ثةرلـةمانى بَيـت لـو  حاَلـةتى ولـة حاَلـةتى ئةطـةر سـىَ         
يسية، لةوما ئةو  د  هةمى جهَى دناظ ِراثؤرتا ليذنا ياسايى ظثشتطري  نةكردبت ل ظان حاَلةتا بتةنَى مة نة

 دا هة .
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

َيز سـةرؤكى  مام زؤر سوثاس، ماددة  يةك هيض ثَيشنيارَيك كـراوة بـؤ طؤِرانكـار  لـة مـاددة  يةكـةم بـةرِ       ةت
 ليذنة  ياسايى؟ ماددة  يةكةم وةكو خؤ  خبوَيننةوة بؤ ئةوة  بيدةينة دةنطدان، فةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددة  يةكةم/ ......... .
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك سؤران فةرموو.
 
 
 
 
 ؤران عمر سعيد:بةِرَيز س

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
زؤر وازحة، دةَلـَى/ لـة كـاتى بـوونى زيـاتر لةيـةك ثَيشـنياز هـةموو          2لة ثةيِرةو  ناوخؤ بِرطة   91ماددة  

ثَيشنيازةكان دةخرَيتة دةنطدان كاميان زؤرينة  دةنطى هَينا بة ثةسـةند كـراو دائـةنرَيت، بؤيـة ثشـتيوانى      
 م دذ وةرناطريَ  لة كاتى بوونى زياتر لة ثَيشنيازَيك، زؤر سوثاس.قسةكة  د. ِرَيواز دةكة
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 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

تـةواو، ئـةو بابةتـة تـَى ثـةِر  و وةآلم درايـةوة، تكايــة بـة نوقتـة نيـزام نةخةنـة نـاو بابةتَيكـةوة كــة وةآلم             
 دةدرَيتةوةو تَى دةثةِرَ ، بةَلَى كاك بذار فةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

(   سـاَلى  10/ ياسا  هةَلثةساردنى دامـةزراوة  سـةرؤكايةتى هـةرَيمى كوردسـتان ـ عـرياق ذمـارة )        1ماددة  
 هةَلدةوةشَيتةوةو دامةزاروة  سةرؤكايةتى هةرَيم كارادةكرَيتةوة. 2018

 مان:بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلة

( ئةندام ثةرلـةمان لةطةَليـةتي، ئـةوةي لةطـةَل     88ضةند كةس لةطةَل ئةو ماددةيةية دةست بةرز بكاتةوة؟ )
( ئةندام ثةرلةمان ماددةكـة  88( ئةندام ثةرلةمان لةطةَلي نية، بة كؤي دةنطي )7نية دةست بةرز بكاتةوة؟ )

 ( بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي.2ثةسةند كرا، ماددةي )
 ز بذار خالد عبداهلل:بةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( دوو ثَيشنيار هةية:2ماددةي )

 ثَيشنياري يةك كة جياوازة لةطةَل ئةصَلي ثَيشنيازةكة ثَيشنيارةكة ئةوةية:
دا ياســاي دابةشــكردني دةســةاَلتةكاني ســةرؤكايةتي هــةرَيم بةســةر دامــةزراوة دةســتورييةكاني هــةرَيم         

ةســـةآلت و ئـــةرك و فةرمانـــةكاني هـــةموار دةكرَيتـــةوة بةشـــَيوةيةك دةســـةآلتةكاني  هةَلدةوةشـــَيتةوة و د
 ثرؤتؤكؤلي تةشريفاتي بَيت هاوشَيوةي عرياق.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةو ثَيشنيارةي كة هةية لةاليةن سَي ثةرلـةمانتارةوة ثشـتطريي لـَي كـراوة، ئـةوةي كـة لـة طةَليـةتي دةسـت          

( ثةرلةمانتار دذيةتي، 83( ثةرلةمانتار لةطةَليةتي، ئةوةي كة دذة دةست بةرز بكاتةوة؟ )20ز بكاتةوة؟ )بةر
( وةكــو خــؤي خبوَينــةوة بــؤ ئــةوةي  2ثَيشــنيارةكة وةرنــةطريا، بــةِرَيز ســةرؤكي ليذنــةي ياســايي، مــاددةي )  

 بيخةينة دةنطدان.
 
 

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 ان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

 (2ماددةي )
(ي 2ياساي دابةشكردني دةسةاَلتةكاني سةرؤكايةتي هةرَيم بةسةر دامةزراوة دةستورييةكاني هةرَيم ذمارة )

 هةَلدةوةشَيتةوة. 2017ساَلي 
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 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
لةطــةَلن دةســت بــةرز ئــةوةي كــة خوَيندرايــةوة وةكــو خؤيــةتي دةخيةينــة دةنطــدان، ئــةو ئةندامانــةي كــة    

( بـةِرَيز سـةرؤكي   3( ئةندام ثةرلةمان لةطةَليةتي، ماددةكة وةكو خؤي ثةسةند كرا، مـاددةي ) 88بكةنةوة؟ )
ليذنةي ياسايي ئةو ثَيشنيارانةي كة هةن و زياتر لة سَي ئةندام ثةرلةمان تةئيدي كـردووة لةسـةر مـاددةي    

 ( خبةنةِروو.3)
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر
( هةندةك ِرةئـي و ثَيشـنيازي جيـاواز هةنـة، ثَيشـنيازا يـةك/ ِرسـتةي )تـا ثةسـةندكردني          3لةسةر ماددةي )

 دةستوور( البدرَي.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي، ِراي دووةم و سَييةميش خبوَيننةوة.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز 
( ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني و    2( بِرطـا ) 89( ل ديـظ مـاددةي )  3( هةروةسا لةطةَل ثَيشنيارا )2ثَيشنيارا )

ئةو ئةرك و دةسةآلتَيت ليـذنا تايبةمتةنـد كـو ليـذنا كاروبارَيـت ياسـاييا داي، مـة وةكـو ليـذنا ياسـايي ديـت            
كا نـي بـؤ تـةوفيق د نـاظ بـةرا ظـان هـةردوو ثَيشـنيارَيت         كؤبوونا خؤدا هةم طةيشتينة صـيغةيةكي داِرشـتنة  

ئاراستة كري دا ظي شَيوةية مة وةكو ليذنةي ياسايي داخازَيش جةنابَي تـة دكـةين بيخةيـة بـةر دةنطـدانَي،      
( لــة 3( و )2(، بِرطةيــةك زيــاد بكــرَي )بــةدةر لــة حــوكمي بِرطــةكاني )2ئــةو ثَيشــنيارةذي دبيتــة ثَيشــنيارا )

ي هــةمواركراو، ســةرؤكي هــةرَيم دوو 2005(ي ســاَلي 1ياســاي ســةرؤكايةتي هــةرَيم ذمــارة )مــاددةي يةكــةمي 
 جَيطري دةبَيت و ئةرك و دةسةآلتةكانيان لةاليةن سةرؤكي هةرَيمةوة دياري دةكرَيت(. 

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بـوو كـة ِرسـتةي )تـا ثةسـةندكردني دةسـتوور(        ثَيشنياري يةكةم دةخةينة دةنطدان، ثَيشنياري يةكةم ئةوة

البدرَيت، ضةند كةس لةطةَلة كة دةستةواذةي )تا ثةسةندكردني دةستوور( البدرَيت دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟    
( ئةندام لةطةَليةتي كة ئةم ثَيشنيازة قبوَل بكرَي، ضةند ئةنـدام ثةرلـةمان لةطـةَل نيـة كـة ثَيشـنيارةكة       14)

( ئةنـدام ثةرلـةمان ِرةت كرايـةوة، ئـةوةي     86رز بكاتـةوة؟ ثَيشـنيارةكة بـة دةنطـي )    قبوَل بكرَي با دةست بـة 
بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي خستيةِروو بؤ بةِرَيزتان ئةوةبوو كة دوو ثَيشنياري تـر هـةن زيـاتر لـة سـَي      

وة، لةبـةر  كةس تةئيدي كردووة، بةآلم لـةو دوو ثَيشـنيارة، ليذنـةي ياسـايي كؤبوونـةوةي خؤيـان ئـةجنام دا       
( لة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان بـة تـةوفيق كـردن لـة         89ِرؤشنايي بِرطةي دووةم لة ماددةي )

( لـة مـاددةي   2نَيوان ئةو دوو ثَيشنيارةي كة جياوازيان هةية ثَيشـنيارَيكيان داِرشـتؤتةوة بـة ثَيـي بِرطـةي )     
ؤتةوة دةخيةينـة دةنطـدان، ئةطـةر ئـةو ثَيشـنيارة      ( و ئَيستا ئةو ثَيشنيارةي كـة ليذنـةي ياسـايي دايِرشـت    89)
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دةنطــي هَينــا دوو ثَيشــنيارةكةي ثَيشــووتر كــة ثَيشــنيار كرابــوون و تةئيــد كرابــوو لةاليــةن ســَي ئةنــداماني  
ثةرلةمان ئةوان سقوت دةكةن لة بةرامبـةر ئـةوةي كـة ليذنـةي ياسـايي دايِرشـتؤتةوة، ضـونكة بـؤ تـةوفيق          

ةي هةية كة داِرشتنةوةي ثَيشنيارةكان بكات، بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي كردن ليذنةي ياسايي ئةو حةق
 ئةو ثَيشنيارةي كة داتان ِرشتؤتةوة فةرموو بيخةنة ِروو. 

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل: 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (2ثَيشنياري )
 بِرطةيةك زياد بكرَيت بةم شَيوةية:  

(ي سـاَلي  1( لـة مـاددةي يةكـةمي ياسـاي سـةرؤكايةتي هـةرَيم ذمـارة )       3( و )2بِرطـةكاني ) بةدةر لة حـوكمي  
ــةرؤكي      2005 ــةن س ــةآلتةكانيان لةالي ــةرك و دةس ــت و ئ ــري دةبَي ــةرَيم دوو جَيط ــةرؤكي ه ــةمواركراو س ي ه

 هةرَيمةوة دياري دةكرَيت.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كاتى دةنطدان نوقتـة  ضةند ثةرلةمانتار لةطةَليةتي دةسيت بةرز بكاتةوة؟ ئةو ثَيشنيارة دةخةينة دةنطدان، 
( ئةنـدام ثةرلـةمان قبـوَلكرا، ضـةند ثةرلـةمانتار دذيـةتى بـا        84نيزامى وةرناطريَ ، ثَيشنيارةكة بـة دةنطـى )  

ا، ( ثةرلــةمانتار قبــوَل كــر84( كـةس دذ  ثَيشــنيارةكةن، ثَيشــنيارةكة بــة دةنطـى )  23دةسـت بــةرز كاتــةوة؟ ) 
( خبوَينةوة لةطةل ئةو ثَيشـنيارة  كـة دةنطـى لةسـةر درا كةواتـة      3بةِرَيز سةرؤكى ليذنة  ياسايى ماددة  )

 ( بِرطة  )يةكةم( و بِرطة  )دووةم(، فةرموو.3دةبَيت بة دوو بِرطة ماددة  )
 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان.

 (: 3ماددةى )
(ي ساَلي 1ماددةي دووةم لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق ذمارة ) بةدةر لة حوكمي يةكةم:

ي هــةمواركراو، ثةرلــةماني كوردســتان ـ عَيــراق ســةرؤكَيك بــؤ هــةرَيم هةَلدةبــذَيردَيت بــةو ئــةرك و      2005
ةسـتوري  دةسةاَلتانةي كة لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ـ عَيراقـدا هةيـة، تـا ثةسـةند كردنـي د       

كوردســتان ـ عَيــراق كــة تَييــدا شــَيوازي هةَلبــذاردني ســةرؤكي هــةرَيم و دةســةاَلتةكاني ديــاري دةكرَيــت و،     
سةرؤك لةسةر ئاسيت ناوخؤ و دةرةوةش نوَينةرايةتي هاوواَلتياني كوردستان ـ عَيراق دةكات و بةناويانـةوة   

 سةاَلتةكاني هةرَيمدا دةكات.دةدوَيت و هةماهةنطي لة نَيوان دةسةاَلتة فيدراليةكان و دة
( لة ماددةي )يةكةم( لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان 3( و )2بةدةر لة حوكمي برطةكاني ) دووةم:

ي هـــةمواركراو، ســـةرؤكي هـــةرَيم دووجَيطـــري دةبَيـــت و ئـــةرك و      2005(ي ســـاَلي 1ــــ عَيـــراق ذمـــارة )  
 ةكرَيت.دةسةاَلتةكانيان لةاليةن سةرؤكي هةرَيمةوة دياري د

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
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( ئةنـدام  86( بـا دةسـت بـةرز بكةنـةوة؟ )    3( دةخةينة دةنطدان ئةو ئةندامانة  لةطـةل مـاددة  )  3ماددة  )
( ثةرلةمانتار لةطةَلى نيية، ماددةكة بة 21ثةرلةمان لةطةَليةتى، ئةوة  لةطةَل نيية با دةست بةرز كاتةوة؟ )

( بـةِرَيز سـةرؤكى ليذنـة  ياسـايى، فـةرموو. بـةَلَى خـاتون        4( ثةرلةمانتار ثةسةند كرا. ماددة  )86دةنطى )
 نوقتة نيزامى هةية؟ )ِروثاك( خان فةرموو.

 بةرَيز روثاك امحد رمحان:
 بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان.

 نيزاميم نيية. من لة بِرطة  ثَيشووتر نوقتة نيزاميم هةبوو كة بة داخةوة وةرتان نةطرت لةوة نوقتة
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

بِرطة  ثَيشوو تةواو بوو قسـة  لةسـةر كـراوة نوقتـة نيزامـى وةرنـاطريَ ، بـةَلَى سـةرؤكى ليذنـة  ياسـايى،           
( ثةرلــةمانتار تةئيــد  كــردوون 3( خبوَينــةوة ئــةو ثَيشــنيارانة  كــة كــراون زيــاتر لــة ) 4فــةرموو مــاددة  )

 روو. بياخنةنة
 بةرَيزبذار خالد عبداللة:
 بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان.

 ( ثَينج ثَيشنيار هةنة:4ماددة  )
 مةرجى بِروانامة بؤ خؤثااَلوتن زياد بكرَيت بةاليةنى كةم بةكالؤريؤس بَيت.-1
 دةست لةكار كَيشانةوة  سةرؤكى براوة لة حزبايةتى.-2
( دةنطـدان بـة نهَينـى بَيـت و نـةك بـة       4ثَينجةم لة ماددة  )( وةك خؤ  تَينَيتةوة تةنها خاَلى 4ماددة  )-3

 ئاشكرا.
ــاددة  ) -4 ــدامانى      4م ــَيى ئةن ــةر س ــةدةنطى دوو لةس ــةرؤك ب ــةم س ــاَلى ثَينج ــةنها خ ــت ت ــؤ  تَينَي ( وةك خ

 ثةرلةمان و بة نهَينى هةَلبذَيردرَيت.
 وةك خؤ  تَينَى.  -5

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
َيـنج ثَيشــنيارمان هةيـة ثَيشــنيار  يةكــةم دةخةينـة دةنطــدان، ثَيشـنيار  يةكــةم ئــةوة بـووة كــة مــةرجى      ث

بِروانامة بؤ خؤثااَلوتن زياد بكرَين و بةاليةنى كةم بةكالؤريؤس بَيت، ضةند كةس لةطةَل ئـةو ثيشـنيارةية   
مانتار دذ  ئـةو ثَيشـنيارية بـا    ( كةس لةطةَلدايـة، ضـةند ثةرلـة   22با دةست بةرز بكاتةوة خراية دةنطدان؟ )

 ( ثةرلةمانتار دذيةتى، ثَيشنيارةكة رةت كرايةوة.69دةست بةرز كاتةوة؟ )
 ثَيشنيار  دووةم بةرَيز سةرؤكى ليذنة  ياسايى، بةِرَيز كاك )كاوة( فةرموو.

 بةرَيِز كاوة عبدالقادر حسن :
 بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان.
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( 3لــة دانيشــتنى دووةم هــةموو ئــةو ثَيشــنيازانة  كــةوا ثاَلثشــتى )  بــة ثَيــى ياســا بــةثَيى ثــةيِرةو  نــاوخؤ 
ثةرلةمانتار  هةية ئةركى ليذنة  ياسايية كة لـة دارشـتنةوة يـاخود لـة سـياغة كردنـى ئـةو ثَيشـنيازانة          
جَيى بكانةوة لة ناو مسوةدة  ثَيشنياز  ثِرؤذة ياساكة، يةك لةو ثَيشنيازانة ئةوة بوو كة ثةرلةمان توانـا   

ثرسينةوة  هةبَيت لة سةرؤكى هةرَيم لةبةر ئةوة  سةرؤكى هةرَيم لـة نـاو ثةرلـةمان هةَلدةبـذَيردرَيت     لَي
ثَيويستة ثةرلةمان توانا  لَيثرسينةوة  هةبَيت وة من تَيبينيم هةية لةسـةر ليذنـة  ياسـايى وة لـة وَيـش      

البرا، داوا ئةكةم كـة ئـةو ثَيشـنياز     دةنطم نةداوة كة ئةندامَيكى ليذنة  ياسايى لةبةر ئةوة  ئةو ثَيشنيازة
 خبرَيتةوة ناو ثِرؤذةكة ياخود مسوةدة  ثرؤذة ياساكة. 

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
بةِرَيز كـاك )كـاوة( تـؤ خـؤت ئةنـدامى ليذنـة  ياسـايى وةكـو خـؤم سـةرؤكى ثةرلـةمان روون كردنـةوةم دا             

روونكردنةوة  دا لةسةر ئةو بابةتة وة روومنان كردةوة كة لة نيزامـى   لةسةر ئةو بابةتة بةرَيز )د.رَيواس(
ثةرلةمانى سةرؤكى هةرَيم و وة سةرؤكى واَلت لة بةرامبةر ثةرلةمان سياسيةن بةرثرس نابَيت، بؤيـة ئـةو   
ثَيشنيارة بةثَيضةوانة  مةبدةئى نيزامـى ثةرلةمانييـة كـة لـة دةسـتوور  عرياقـى و لـة   هـةموو ئةنزميـة          

لةمانيةكان تةسبيت كـراوة بؤيـة ليذنـة  ياسـايى نـاتوانَي ثَيشـيارَيك كـة ثَيضـةوانة  مـةبادئى عامـة و           ثةر
ثَيضــةوانة  مــةبادئى دةســتوور  بَيــت بيخاتــة نــاو ثَيشــنيارةكان، بؤيــة لــةو روانطــةوة ئــةو ثَيشــنيارة رةت   

ليذنـة  ياسـايى ثَيشـنيار      كراوةتةوة، وة هيوادارم ئـةو جـارة ورد تـر بـن لـة رايـةكانتان، بـةرَيز سـةرؤكى        
 دووةم خبةنة روو، فةرموو.

 بةرَيزبذار خالد عبداللة:
 بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان.

 دةست لةكار كَيشانةوة  سةرؤكى براوة لة حزبايةتى.
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ار  حزبايـةتى بكَيشـَيتةوة ئـةوة     ثَيشنيارةكة بةو شَيوةيةية كة سةرؤكى براوة ثَيويسـتة دةسـت لـة كاروبـ    
( ثةرلةمانتار تةئيد  ثَيشنيارةكة دةكات، ئةوة  دذ  24كةلةطةَل ئةو ثَيشنيارةية با دةست بةرز بكاتةوة؟ )

( ثةرلـةمانتار رةت  69( ثةرلةمانتار دذيةتى، ثَيشنيارةكة بة دةنطـى ) 69ثَيشنيارةكةية دةست بةزر كاتةوة؟ )
 بةِرَيز سةرؤكى ليذنة  ياسايى، فةرموو.كرايةوة، ثَيشنيار  سَييةم 

 
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيشنيار سَيي ماددةي ضوار وةك خؤي تَينَيتةوة، تةنها خاَلي ثَينجةم لة ماددةي ضـوار دةنطـدان بـة نهـَيين     
 بَيت نةك بة ئاشكرا، زؤر سوثاس.

 ي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤك
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( كةس لةطةَلداية، 20دةنطداني ئاشكرا بكرَيت بة دةنطداني نهَيين، كَي لةطةَلداية تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )
( كةس لةطةَلدانية، زؤر سوثاس، ثَيشنيارةكة بـة  71زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانيية تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )

 كاية خبوَيننةوة.زؤرينةي دةنط رةتكرايةوة، ثَيشنياري ضوارةم ت
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( 2/3ثَيشــنياري ضــوارةم مــاددةي ضــوار وةكــو خــؤي تَينَيتــةوة، تــةنها خــاَلي ثَينجــةم ســةرؤك بــة دةنطــي ) 
 ئةنداماني ثةرلةمان و بة نهَيين هةَلدةبذَيردرَيت، زؤر سوثاس.

 ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي

( كـةس  22ئَيستا بةِرَيزان ئةو ثَيشـنيارة دةخةينـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة تكايـة دةسـت بةرزكاتـةوة؟ )        
لةطةَلداية، هةرضةندة دةستةواذةي بة نهَيين هةَلدةبذَيردرَيت رةتكرايـةوة، بـةاَلم لَيـرة دووبـارة كراوةتـةوة      

نطي زؤرينةي ئةنداماني ثةرلةمان دةستةواذةي بة نهَيين هةر بؤ ثرؤتؤكؤل و بؤ زانني، لةبةر ئةوةي بة دة
(ي ئةندامان، ئـةو ئةندامانـةي كـة دذي    2/3هةَلدةبذَيردرَيت رةتكرايةوة، بؤية نابَيت خبوَيندرَيتةوة، تةنها )

( كةس لةطةَلدانية، زؤر سوثاس، ثَيشنيارةكة بة زؤرينةي دةنط 69ثَيشنيارةكةن تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )
ايةوة، تكاية ماددةي ضـوارةم وةكـو خـؤي خبوَيننـةوة بـؤ ئـةوةي بيخةينـة دةنطـدان، بـةِرَيز سـةرؤكي           رةتكر

 ليذنةي ياسايي.
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:4ماددةي )

ساَلي  (ي1بةدةر لة حوكمةكاني ماددةي )حةفتةم(ي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق ذمارة ) 
ــةي خــوارةوة         2005 ــةم رَيكاران ــةرَيم ئ ــةرؤكي ه ــؤ هةَلبــذاردني س ــتان ب ــةماني كوردس ــةمواركراو، ثةرل ي ه

 دةطرَيتةبةر:
  يةكةم:

( رؤذ لة دواي هةَلبذاردني دةستةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان، ثةرلـةماني كوردسـتان دةرطـاي      30ـ لة ماوةي )1
 خؤ ثااَلوتن دةكاتةوة.

كردن كة مةرجةكاني ماددةي )ثَينجةم(ي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ـ   ـ خوازياراني خؤكانديد2
( سـَي رؤذ لـة بـةرواري كردنـةوةي دةرطـاي      3ي هةمواركراو تَيداية، لة ماوةي )2005(ي ساَلي 1عَيراق ذمارة )

 خؤثااَلوتن داواكاري و سيظي خؤيان ثَيشكةش سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةن.
(دوو  رؤذ لة رؤذي داخستين دةرطاي خؤثااَلوتن ناوي ئةو ثاَلَيوراوانة 2ةمان لة ماوةي )ـ سةرؤكايةتي ثةرل3

 رادةطةيةنَيت كة مةرجي ياساييان تَيداية.
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( 2ـ هةر كةسَيك لةوانةي داواكارييان ثَيشكةش كردووة، ئةطـةر نـاوي رانةطةيـةنرا بـؤي هةيـة لـة مـاوةي )       4
نديدةكان لة بةردةم دادطاي تةمييز تانة بدات، دادطاي تـةمييز لـة   دوو رؤذ لة رَيكةوتي راطةياندني ناوي كا

 ( دوو رؤذ تانة يةكاليي دةكاتةوة، بِرياري دادطاش لةم بارةوة بنرِبة.2ماوةي )
( 3ـ سةرؤكي هةرَيم لة دةنطدانَيكي ئاشكرا و بة دةنطي زؤرينةي رةهاي ئةنـداماني ثةرلـةمان، لـة مـاوةي )    5

 ياري بنرِب لةسةر تانةكان هةَلدةبذَيردرَيت.رؤذ لة رؤذي دةركردني بِر
ـ ئةطةر هيض ثاَلَيوراوَيك دةنطي زؤرينةي رةهاي ئةنداماني ثةرلةماني بةدةسـت نـةهَينا دةنطـدان دووبـارة     6

دةكرَيتةوة و، كَيربكَي لة نَيوان ئةو دوو ثاَلَيوراوة دةبَيت كة زؤرينـةي دةنطيـان هَينـاوة و ئـةوةي لـة جـاري       
ةي بةدةست هَينا دةبَيتة سةرؤكي هـةرَيم، ئةطـةر تـةنها يـةك ثـاَلَيوراويش هـةبوو بـؤ ثؤسـيت         دووةم زؤرين

ــةماني       ــي ثةرل ــةي دةنط ــة زؤرين ــةر ثاَليوراوةك ــت و، ئةط ــةجنام دةدرَي ــكرا ئ ــداني ئاش ــةرَيم دةنط ســةرؤكي ه
 بةدةست هَينا دةبَيتة سةرؤكي هةرَيم.

  دووةم:
يةكةم(ي ئةم ماددةية ثةرلةماني كوردستان تـةنها لـةم خولـةدا لـة     ( بِرطةي )1بةدةر لة حوكمي خاَلي )     

( ســَي رؤذ لــة دواي دةرضــواندني ئــةم ياســاية دةرطــاي خــؤ ثــااَلوتن بــؤ ثؤســيت ســةرؤكي هــةرَيم   3مــاوةي )
 دةكاتةوة.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ندرايـةوة لةاليـةن سـةرؤكي ليذنـةي ياسـايي، كـَي       بةِرَيزان ئَيسـتا ئـةو ماددةيـة دةخةينـة دةنطـدان كـة خويَ      
( كــةس لةطةَلدايــة، زؤر ســوثاس، كــَي لةطةَلدانييــة تكايــة دةســت  86لةطةَلدايــة تكايــة دةســت بةرزكاتــةوة؟ )

( كةس لةطةَلدانية، زؤر سوثاس، كةواتة ماددةكة بـة زؤرينـةي دةنـط ثةسـةندكرا، مـاددةي      18بةرزكاتةوة؟ )
 ثَينج خبوَيننةوة.

 ز بذار خالد عبداللة:بةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:5ماددةي )
 دوو ثَيشنيار هةية:

ماوةي وياليةتي سةرؤكي هـةرَيم بـة كؤتـايي هـاتين مـاوةي وياليـةتي ثةرلـةمان كؤتـايي         : ثَيشنياري يةكةم
 دَيت و، سةرؤكي هةرَيم بؤي نيية جارَيكي تر خؤي هةَلبذَيرَيت.

 تَينَيتةوة. ثَيشنياري دووةم: وةكو خؤي 
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ( جارَيكي تر خبوَينةوة.5بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي ثَيشنياري يةكةم لة ماددةي )
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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ةتي ثةرلـةمان كؤتـايي دَيــت و،   مـاوةي وياليـةتي سـةرؤكي هـةرَيم بـة كؤتــايي هـاتين مـاوةي وياليـ        يةكـةم:  
 سةرؤكي هةرَيم بؤي نيية جارَيكي تر خؤي هةَلبذَيرَيت.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كـةس  6بةِرَيزان ئَيسـتا ثَيشـنياري يةكـةم دةخةينـة دةنطـدان، كـَي لةطةَلدايـة تكايـة دةسـت بةرزكاتـةوة؟ )          
( كـةس لةطةَلدانييـة، زؤر سـوثاس،    77انيية تكايـة دةسـت بةرزكاتـةوة؟ )   لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلد

ــؤي      ــنج وةكــو خ ــة مــاددةي ثَي كةواتــة بــة زؤرينــةي دةنــط ثَيشــنيارةكة رةتكرايــةوة، راي دووةم ئةوةيــة ك
 ( خبوَيننةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدان.5تَينَيتةوة، بؤية بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي ماددةي )

 ذار خالد عبداللة:بةِرَيز ب

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:5ماددةي )

 ماوةي وياليةتي سةرؤكي هةرَيم بة كؤتايي هاتين ماوةي وياليةتي ثةرلةمان كؤتايي دَيت.يةكةم: 
: سـةرؤكي هـةرَيم لـة ئـةرك و دةسـةالتةكاني بـةردةوام دةبَيـت تـا بـة ثَيـي حوكمـةكاني ئـةم ياســاية             دووةم

 درَيت.سةرؤكَيك هةَلدةبذَير
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيزان ئَيستا مـاددةي ثَيـنج دةخةينـة دةنطدانـةوة وةكـو ئـةوةي كـة خوَيندرايـةوة، كـَي لةطةَلدايـة تكايـة            
( 12( كـةس لةطةَلدايــة، زؤر ســوثاس، كـَي لةطةَلدانييــة تكايـة دةســت بةرزكاتــةوة؟ )   89دةسـت بةرزكاتــةوة؟ ) 

 انيية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، ماددةي شةش خبوَيننةوة.كةس لةطةَلد
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:6ماددةي )
 كار بة هيض دةقَيكي ياسايي يان بِريارَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك بَيت.

 م/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهي

( كــةس 90بــةِرَيز ئَيســتا مــاددةي شــةش دةخةينــة دةنطدانــةوة، كــَي لةطةَلدايــة تكايــة دةســت بةرزكاتــةوة؟ )
( كـةس لةطةَلدانييـة، زؤر سـوثاس،    8لةطةَلداية، زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلدانييـة تكايـة دةسـت بةرزكاتـةوة؟ )      

 اددةي حةوت خبوَيننةوة.كةواتة بة زؤرينةي دةنط ئةو ماددةية ثةسةندكرا، م
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:7ماددةي )
 ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ئةوةي كة خوَيندرايةوة، كَي لةطةَلداية تكاية دةسـت   بةِرَيزان ئَيستا ماددةي حةوت دةخةينة دةنطدان وةكو
( كــةس 2( كــةس لةطةَلدايــة، زؤر ســوثاس، كــَي لةطةَلدانييــة تكايــة دةســت بةرزكاتــةوة؟ )  83بةرزكاتــةوة؟ )

لةطةَلدانيية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ماددةي حـةوت ثةسـةندكرا، بـةِرَيز سـةرؤكي ليذنـةي      
 وَينةوة.ياسايي ماددةي هةشت خب

 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:8ماددةي ) 

 دوو ثَيشنيار هةية:
ثَيشنياري يةكةم: ئـةم ياسـاية جَيبـةجَي دةكرَيـت لـة دواي باَلوبوونـةوةي لـة رؤذنامـةي فـةرمي )وةقـايعي           

 كوردستان(.
 ثَيشنياري دووةم: وةكو خؤي تَينَيتةوة.

 ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاال فريد

بةِرَيزان ئَيستا ثَيشنياري يةكـةم دةخةينـة دةنطـدان ئةوةيـة كـة ياسـاكة كاتَيـك بكةوَيتـة بـواري جَيبـةجي           
كردن كة لة رؤذنامةي فةرمي )وةقايعي كوردستان(دا بـاَلو دةكرَيتـةوة، كـَي لةطـةَل ئـةو ثَيشـنيارةية تكايـة        

( كةس 79، زؤر سؤثاس، كَي لةطةَلدانيية تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ )( كةس لةطةَلداية9دةست بةرزكاتةوة؟ )
لةطةَلدانييـة، زؤر ســوثاس، كةواتــة ثَيشــنيارةكة بــة زؤرينــةي دةنــط رةتكرايــةوة، بــةِرَيز ســةرؤكي ليذنــةي  

 ياسايي ماددةي هةشت وةكو خؤي خبوَينةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدان.
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:

 ةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز س

 (:8ماددة  )
ئةم ياساية لة رؤذي دةرضواندنيةوة جَيبةجَي دةكرَيت و لة رؤذنامةي فةرمي )وةقايعي كوردسـتان(دا بـاَلو   

 دةكرَيتةوة.
 
 
 

 بةرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةِرلةمان:
ثةِرلـةمانتار لةطةَليـةتى ،    (84( دةخةينة دةنطةوة ئةوة  لة طةليةتى بـا دةسـت بـةرز بكاتـةوة ؟)    8ماددة  )

( ثةرلـةمانتار لةطـةَلى نيـة ماددةكـة بـة دةنطـى       6ئةوة  لةطةَل ئةو ماددةية نية ، با دةست بةرزبكاتـةوة؟ ) 
 ( ثةرلةمانتار ثةسةند كرا. بةرَيز سةرؤكى ليذنة  ياسايي هؤيةكانى دةرضواندن .84)

 بةرَيز بذار خالد عبداللة :
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 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ةكانى دةرضواندنهؤي

 دوو ثَيشنيارَ  هةن 
 ثَيشنيارَي يةكَي: 

بة مةبةسيت كاراكردنةوةي دامةزراوةي سةرؤكايةتي هـةرَيمي كوردسـتان ـ عَيـراق و هةَلبـذاردني سـةرؤكي        
هــةرَيم لــة ثةرلــةمان لــة ثَينــاو جَيطريكردنــى سيســتةمى ثةرلــةمانى لــة هــةرَيمى كوردســتان ئــةم ياســاية     

 .دةرضوَيندرا
 يار  دووةم: ثَيشن

 وةك خؤ  تَينَيت .
 بةرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم /سةرؤكى ثةِرلةمان:

ثَيشنيار  يةكةم دةخةينة دةنطدانةوة ئـةو ثةرلـةمانتارة  كـة لـة طةَليـةتى دةسـت بـةرز بكاتـةوة ؟ كـةس          
 ياسايي . لةطةل ثَيشنيار  يةكةم نية، هؤيةكانى دةرضواندن وةكو خؤ  خبوَينةوة بةرَيز سةرؤكى ليذنة 

 بةرَيز بذار خالد عبداللة :
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 هؤيةكانى دةرضواندن
بة مةبةسيت كاراكردنةوةي دامةزراوةي سةرؤكايةتي هـةرَيمي كوردسـتان ـ عَيـراق و هةَلبـذاردني سـةرؤكي        

 .هةرَيم لة ثةرلةمان ئةم ياساية دةرضوَيندرا
 لةمان :بةرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم /سةرؤكى ثةِر

( 84ئةوة  كة خراية روو دةخيةينة دةنطدان ئةو ئةندام ثةرلةمانة  لة طةَليةتى با دةست بـةرز بكاتـةوة ؟)  
( ثةرلــةمانتار لةطــةَلي نيــة، هؤيــةكانى دةرضــواندن بــة 5ثةرلــةمانتار لةطةَليــةتى ، ئــةوة  لةطــةَلي نيــة ؟ )

ثةرلـةمان ئَيسـتا كـؤ  ياسـاكة بـة نـاو نيشـانى        ( ثةرلةمانتار ثةسـةند كـرا . بـةرَيزان ئةنـدامانى     84دةنطى )
ياســاكةوة بــة هؤيــةكانى دةرضــواندن و بــة تَيكرايــي ماددةكــان دةخةينــة دةنطدانــةوة ئــةوة  لةطــةَل كــؤ     

( ثةرلةمانتار ثةسةند كرا ، ضةند كةس لةطـةَل  89ياساكةية با دةست بةرز بكاتةوة؟كؤ  ياساكة بة دةنطى )
( ثةرلـةمانتار  89(ثةرلـةمانتار دذيـةتى ، كـؤ  ياسـاكة بـة دةنطـى )      12ةوة ؟)ياساكة نية، با دةست بـةرز بكاتـ  

ثةسةند كرا، ثريؤزبايي لة طةىل كوردستان دةكـةين و دةسـت خؤشـى لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان دةكـةين بـة         
ــتان     ــةرَيمى كوردس ــةرؤكايةتى ه ــةزراوة  س ــةوة  دام ــنياز  ياســا  كاراكردن ــةندكردنى ثَيش  –بؤنــة  ثةس

موار  شَيواز  هةَلبذاردنى سةرؤك تا ثةسةندكردنى دةستوور ثريؤزة لـة طـةىل كوردسـتان بـةم     عَيراق و هة
 جؤرة كؤتايي بة دانيشتنةكة دَينني .
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       د. ظاال فريد ابراهيم                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 راق عَي -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي6ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019\5\28رَيكةوتي  شةممةسَي 

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (6ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 28/5/2019 رَيكةوتي شةممةسَي 

عَيراق بة  -ثةرلةماني كوردستان   28/5/2019رَيكةوتي  ةممةرؤذي سَي ش(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري  سةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني
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( ي 2019ساَلي )ثَينجةمي (ي خولي 6سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ست.خؤي بة

 

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

(ي سـاَلي يةكـةم لـة    6عَيراق، دةستةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بِرياريـدا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة )       
(ي ثــَيش نيــوةِرؤ رؤذي ســَي شــةممة  11كاتــذمَير )خــولي ثَينجــةمي هةَلبــذاردني ثةرلــةماني كوردســتان لــة  

 ( بةم شَيوةية بَيت:28/5/2019رَيكةوتي )
(ي 6و  5يةكةم/ خستنةِروو و هةَلبذاردني ثاَلَيوراوةكان بؤ ثؤسيت سةرؤكي هةرَيم، بـةثَيي حـوكمي خـاَلي )   

ــاددةي )   ــةي )يةكــةم(ي م ــاي ذمــارة )  4بِرط ــاَلي 1( لــة ياس ــارا كردنــةو   2019(ي س ةي دامــةزراوةي )ياســاي ك
عَيــراق و هــةمواري شــَيوازي هةَلبــذاردني ســةرؤك تــا ثةســند كردنــي    –ســةرؤكايةتي هــةرَيمي كوردســتان 

 دةستور(.
 

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

(ي ئاســايي وةرزي 6مــارة )بــةناو  طــةىل كوردســتانةوة دةســت بــة دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، دانيشــتين ذ 
 عَيراق. -طرَيداني يةكةم، ساَلى يةكةم، لة خوىل ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان 

ئَيستا داوا لة بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان دةكةين كة بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤ و ثوختةي كؤنووسـي  
مادة نةبووان بة مؤَلةت بَي مؤَلةت لة دانيشتين ذمارة (ي ثةرلةماني كوردستان و ناوي ئا5دانيشتين ذمارة )

 ( خبوَينَيةوة، با بفةرمووَيت.5)
 

 بةِرَيز منى نيب نادر قهوةضي/سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 :بةرنامةي كار
( و 18ي )( برطــةي )ســَييةم( لــة مــاددة16طــةكاني )يةكــةم ، دووةم، ســَييةم( لــة مــاددةي )بــةثَيي حــوكمي بِر

( لــة ثــةيِرةوي نــاوخؤي ثةرلــةماني كوردســتان ـ عَيــراق دةســتةي    57و  56و  55و  52و  48و  47ماددةكــاني )
(ي ئاسايي خـؤي خـولي بـةهارةي، سـاَلي     6سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة )

(ي ثَيش نيوةرؤ رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي 11يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة كاتذمَير )
 بةم شَيوةية بَيت: 28/5/2019

(ي 6و  5يةكةم/ خستنةِروو و هةَلبذاردني ثاَلَيوراوةكان بؤ ثؤسيت سةرؤكي هةرَيم، بـةثَيي حـوكمي خـاَلي )   
ــاددةي )   ــةي )يةكــةم(ي م ــاي ذمــارة )  4بِرط ــاَلي 1( لــة ياس ــارا كردنــةوةي دامــةزراوةي     2019(ي س )ياســاي ك
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عَيــراق و هــةمواري شــَيوازي هةَلبــذاردني ســةرؤك تــا ثةســند كردنــي    –ســةرؤكايةتي هــةرَيمي كوردســتان 
 دةستور(.

 
 بةم شَيوةي خوارةوة بوو: 8/5/2019(ي ئاسايي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي 5ثوختةي دانيشتين ذمارة )

 دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤك ثةرلةماني كوردستان.-1
 خوَيندنةوةي بةرنامةي كارو ثوختةي دانيشتين ثَيشوو لةاليةن بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان. -2
 دةست ثَيكردني بةرنامةي كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان. -3
عَيـراق و   –دةنطدان و ثةسند كردني ياساي كارا كردنةوةي دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردسـتان   -4

 مواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسند كردني دةستور.هة
 كؤتايي هاتين دانيشتين ثةرلةمان لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.  -5

(ي ئاسـايي  5ناوي ئةو ئةندامانةي مؤَلةت ثَيدراون، يان بةبَي مؤَلـةت ئامـادة نـةبوون بـؤ دانيشـتين ذمـارة )      
 .8/5/2019ة بةرواري خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان ل

 فريد يعقوب ايليا/ مؤَلةت.-1
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان، ئَيستا دةست دةكةين بـة جـَي بـةجَي كردنـي بِرطـةي يةكـةم لـة        

و هةَلبـذاردني ثاَلَيوراوةكـان بـؤ ثؤسـيت     بةرنامةي كـاري دانيشـتين ئـةمِرؤمان كـة بريتييـة لـة خسـتنةِروو        
(ي سـاَلي  1( لـة ياسـاي ذمـارة )   4(ي بِرطةي )يةكةم(ي مـاددةي ) 6و  5سةرؤكي هةرَيم، بةثَيي حوكمي خاَلي )

عَيـراق و هـةمواري شــَيوازي    –)ياسـاي كـارا كردنـةوةي دامـةزراوةي سـةرؤكايةتي هـةرَيمي كوردسـتان         2019
 ني دةستور(.هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسند كرد

 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.
(ي 4دواي ئةوةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان هةموو ئةو رَيكارة ياسـاييانةي طرتـة بـةر لـة مـاددةي )     

دا هاتووة، )ياساي كارا كردنةوةي دامةزراوةي سـةرؤكايةتي هـةرَيمي كوردسـتان    2019(ي ساَلي 1ياساي ذمارة )
وازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسند كردني دةستور(، لة ماوةي ياساييدا لة بِرطـةي  عَيراق و هةمواري شَي –

(ي ياساكةدا هاتووة سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان دةرطـاي خـؤ ثـااَلوتين كـردةوة     4)دووةم( لة ماددةي )
ن بـاَلو كـرا   بةثَيي بةيانَيكي فةرمي كة لة ساييت ثةرلـةمان و لـة رؤربـةي سـايتةكان و دةزطاكـاني راطةيانـد      

( بــةِرَيز ســيظي خؤيــان ثَيشــكةش كــردو  9بــؤوة، لــةو مــاوة ياســاييةدا دةرطــاي خــؤ ثــااَلوتن كــرا بوويــةوة )  
( ثَييداوة كؤبوونـةوةي خـؤي ئةجنامـدا    4سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان لةو ماوة ياساييةي كة ماددةي )

ار كؤبوونةوةي خؤي ئةجنامدا بة مةبةسـيت  و بةثَيي بةيانَيكي فةرمي دةرطاي خؤ ثااَلوتين داخست و دواج
( بـةِرَيزةوة ثَيشـكةش كـراون، بـؤ ئـةوةي بـزانني ئايـا بـةثَيي         9تاوتوَي كردني ئةو سيظيانةي كة لة اليـةن ) 
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( مةرجة ياسـاييةكانيان  2005(ي ساَلي )1ماددةي )ثَينجةم( لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ذمارة )
ار ثةرلــةماني كوردســتان هــةر بــةثَيي بــةيانَيكي رةمســي كــة لــة ســاييت ثةرلــةمان تَيدايــة يــاخود نــا، دوا جــ

( ثــاَلَيوراو دا، بــةثَيي ئــةو مةرجانــةي كــة لــة مــاددةي )ثَيــنج(ي ياســاي  5دابــةزَينراوة رةزامةنــدي لةســةر )
 سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستاني عَيراقدا هاتبوون.

 
راو و دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةماني كوردسـتان بـةثَيي ياسـاي       ناوي ئةو ثاَلَيوراوانةي كة بوون بـة ثـاَلَيو  

 ( رةزامةندي لةسةردان بريتني بوون لةم ناوانةي خوارةوة:2019(ي ساَلي )1ذمارة )
 بارزاني. مصطفىنَيضريظان ئيدريس -1
 ئومَيد عبدالسالم قادر. -2
 حممد محة صاح عمر. -3
 .مصطفىرَيبوار عزيز  -4
 .هيوا عبداهلل خدر -5

 
( بـةِرَيزةي كـة   4تر لةاليةن دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان رةت كرايةوة، لـةو )  بةِرَيزةكةي( 4)

(ي سـاَلي  1( بةِرَيز بةثَيي ئةو مافةي كة ياساي ذمـارة ) 2رةت كرانةوةو مةرجي ياساييان تَيدا نةبوو، تةنها )
ؤكايةتي ثةرلـةماني كوردسـتان لةبـةردةم دادطـاي     ثَييدا بوون تانةيان طرت لة بِريارةكةي دةستةي سةر 2019

 تةمييز.
 يونس حممد صاح تانةي طرتبوو. ذنونيةكةميان/ بةِرَيز 

 دووةميان/ بةِرَيز ابوبكر حممد مولود بوو.
( و 1بِرياري دادطاي تةمييز بةثَيي نووسراوي ئةجنومةني دادوةري هـةرَيمي كوردسـتاني عَيـراق بـة ذمـارة )     

( ئاراستةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةماني كوردسـتان كـراوةو تانـةي نـابراواني       26/5/2019كةوتي )( لة رَي2ذمارة )
رةت كردؤتةوةو بِريارةكةي دةستةي سةرؤكايةتي بة بِريارَيكي راست و دروست بةثَيي ياسـا دانـاوة، بـةثَيي    

 بنرِبة. بِرياري دادطاي تةمييز 2019(ي ساَلي 1(يش لة ماددةي ضوار لة ياساي ذمارة )4بِرطة )
 
 
 

 بةِرَيزان.
( لــة ياســاي ياســاي كــارا كردنــةوةي دامــةزراوةي ســةرؤكايةتي  4( لــة مــاددةي )6و  5ئَيســتا بــةثَيي بِرطــةي )

عَيــراق و هــةمواري شــَيوازي هةَلبــذاردني ســةرؤك تــا ثةســند كردنــي دةســتور نــاوي  –هــةرَيمي كوردســتان 
 ثاَليوراوةكان دةخيةنة دةنطدان.



 194 

 
 بارزاني مصطفىبةِرَيز نَيضريظان ئيدريس  ثاَلَيوراوي يةكةم/
 ئةنداماني بةِرَيز.

 
بـارزاني( ببَيـت بـة سـةرؤكي      مص طفى ئةوةي رةزامةندة لةسةر رَيـزدار جـةنابي كـاك )نَيضـريظان ئيـدريس      

بارزاني( لة كؤي  مصطفىهةرَيمي كوردستان دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةِرَيز )نَيضريظان ئيدريس 
 ( دةنطي بة دةست هَينا.68ئةنداماني ثةرلةمان ) ( حزوري81)

ثاَلَيوراوي دووةم/ )ئومَيد عبدالسالم قادر( دةخيةينة دةنطدانةوة، ئةوةي رةزامةنـدة لةسـةري دةسـيت بـةرز     
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ثاَلَيوراوي دووةم ئومَيـد عبدالسـالم قـادر متمانـةي هـيض ثةرلـةمانتارَيكي بـة دةسـت         

 نةهَينا.
راوي سَييةم/ )حممد محة صاح عمر( دةخيةينة دةنطدانةوة، ئةوةي رةزامةنـدة لةسـةري دةسـيت بـةرز     ثاَلَيو

بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ثاَلَيوراوي سَييةم )حممد محة صاح عمر( متمانةي هـيض ثةرلـةمانتارَيكي بـة دةسـت     
 نةهَينا.

وةي رةزامةندة لةسةري دةسـيت بـةرز   ( دةخيةينة دةنطدانةوة، ئةمصطفىثاَلَيوراوي ضوارةم/ )رَيبوار عزيز 
( متمانةي هيض ثةرلةمانتارَيكي بـة دةسـت   مصطفىبكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ثاَلَيوراوي ضوارةم )رَيبوار عزيز 

 نةهَينا.
ثاَلَيوراوي ثَينجةم/ )هيـوا عبـداهلل خـدر( دةخيةينـة دةنطدانـةوة، ئـةوةي رةزامةنـدة لةسـةري دةسـيت بـةرز           

َيوراوي ثَينجـةم )هيـوا عبـداهلل خـدر( متمانـةي هـيض ثةرلـةمانتارَيكي بـة دةسـت          بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ثـالَ 
 نةهَينا.

( 81( ثةرلـةمانتار لــة حــزوري ) 68بــارزاني( بـة دةنطــي )  مص طفى زؤر بـةِرَيز جــةنابي )نَيضـريظان ئيــدريس   
تان و ثةرلةمانتار بوو بـة سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان، بـةناوي دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةماني كوردسـ         

بةناوي طشت ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان ثريؤزباييةكي طـةرم لـة طـةلي كوردسـتان دةكـةين بـة بؤنـةي        
هةَلبذاردني بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان بةثَيي رَيكارة ياساييةكان و ثريؤزباييةكي طةرم لـة جـةنابي   

بـارزاني( داواكـارين    مص طفى ن ئيـدريس  سةرؤكي هةرَيمي كوردستان دةكةين رَيزدار جةنابي كاك )نَيضريظا
لة خواي طةورة كة سةركةوتوو بَيت لة بةجَي طةياندني ئةركةكاني لة ثارَيزطاري كردن لة سةروةري ياساو، 
هةروةها لة نوَينةرايةتي كردني خةَلكي كوردستان بة هةموو ثَيكهاتة جياوازةكاني لةسـةر ئاسـيت نـاوخؤ و    

ــةاَلتةكاني   لةســةر ئاســيت دةرةوة، هــةروةها لــ  ة هةماهــةنطي كــردن لــةنَيوان دةســةاَلتةكاني فيــدراَلي و دةس
 هةرَيمدا، كؤتايي بة دانيشتنة مَيذووييةكةمان دةينني، زؤر سوثاس بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.

 
       ال فريد ابراهيمد. ظا                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             
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 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي7ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019\6\10رَيكةوتي  شةممةدوو

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (7ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 10/6/2019 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيراق بة  -ثةرلةماني كوردستان   10/6/2019رَيكةوتي  رؤذي دوو شةممةِرؤي (ي ثَيش نيوة11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري  سةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني
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( ي 2019)ساَلي ثَينجةمي (ي خولي 7سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 خؤي بةست.

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

(ي سـاَلي يةكـةم لـة    7عَيراق، دةستةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بِرياريـدا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة )       
ــةمان   ــذاردني ثةرل ــةمي هةَلب ــولي ثَينج ــذمَير ) خ ــة كات ــتان ل ــةممة  11ي كوردس ــوةِرؤ رؤذي دووش ــَيش ني (ي ث

 ( بةم شَيوةية بَيت:10/6/2019رَيكةوتي )
 عَيراق: –يةكةم/ رَيكارةكاني تايبةت بة سوَيند خواردني بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 

 و عَيراق.يةك دةقيقة بَي دةنط وةستان بؤ رَيزلَينان لة طياني ثاكي شةهيداني كوردستان -1
 مص طفى تايبةت بة هةَلبذاردني رَيـزدار )نَيضـريظان ادريـس     2019(ي ساَلي 6خوَيندنةوةي بِرياري ذمارة ) -2

 عَيراق. –بارزاني( بة سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 
بارزاني(، بةثَيي حوكمي  مصطفىسوَيند خواردني بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان )نَيضريظان ادريس  -3

 ي هةموار كراو.2005(ي ساَلي 1)نؤيةم( لة ياساي ذمارة ) ماددةي
 ثَيشكةش كردني وتاري بةشَيك لة ئامادةبووان بةم بؤنة مَيذووييةوة. -4
 بارزاني(. مصطفىوتةي بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان )نَيضريظان ادريس  -5

( لـة مـاددةي   3راق بةثَيي بِرطـةي ) عَي –دووةم/ ناوناني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان 
 ي هةموار كراو.1992(ي ساَلي 1( لة ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )56)

 بةم شَيوةي خوارةوة بوو: 28/5/2019(ي ئاسايي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي 6ثوختةي دانيشتين ذمارة )
 ةماني كوردستان.دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤك ثةرل-1
ــداماني         -2 ــةبووني ئةن ــادة ن ــادةبوون و ئام ــاوي ئام ــنت و ن ــةي دانيش ــارو ثوخت ــةي ك ــةوةي بةرنام خوَيندن

 دانيشتين ثَيشوو لةاليةن بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان.
 دةست ثَيكردني بةرنامةي كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان. -3
ــذاردني  -4 ــاَلي )   خســتنةِروو و هةَلب ــةثَيي حــوكمي خ ــؤ ثؤســيت ســةرؤكي هــةرَيم، ب (ي 6و  5ثاَلَيوراوةكــان ب

)ياســاي كــارا كردنــةوةي دامــةزراوةي ســةرؤكايةتي هــةرَيمي   2019(ي ســاَلي 1( لــة ياســاي ذمــارة )4مــاددةي )
 عَيراق و هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسند كردني دةستور(. –كوردستان 

 عَيراق. –بارزاني( بؤ ثؤسيت سةرؤكي هةرَيمي كوردستان  مصطفىَيز )نَيضريظان ادريس هةَلبذاردني بةِر -5
 كؤتايي هاتين دانيشتنةكة لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. -6

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
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(ي ئاســايي وةرزي 7ةكةمان دةكةينــةوة، دانيشــتين ذمــارة )بــةناو  طــةىل كوردســتانةوة دةســت بــة دانيشــتن 
 عَيراق. -طرَيداني يةكةم، ساَلى يةكةم، لة خوىل ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان 

بةِرَيزان، دانيشتنةكةمان بة دةقيقةيةك وةستان بؤ رَيزلَينان لة طياني ثاكي شةهيداني كوردستان و عَيراق 
 ةرموون. فةرموون دانيشن، زؤر سوثاس.دةست ثَي دةكةين بف

 زؤر بةِرَيز جةنابي سةرؤك بارزاني.
 بةِرَيز جةنابي دكتؤر بةرهةم امحد صاح/ سةرؤك كؤماري عَيراقي فيدراَل.

 بةِرَيز جةنابي حممد احللبوسي/ سةرؤكي ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق.
ني وةزيرانــي هــةرَيمي كوردســتان و ســةرؤكي  بــةِرَيز جــةنابي كــاك نَيضــريظان بــارزاني/ ســةرؤكي ئةجنومــة 

 هةَلبذَيردراوي هةرَيمي كوردستاني عَيراق.
 بةِرَيز دادوةر مدحت احملمود/ سةرؤكي دادطاي فيدراَلي.

ــوونةوةي        ــاي ثَيداض ــةرؤكي دادط ــةني دادوةري و س ــةرؤكي ئةجنوم ــد/ س ــم حمم ــةنطني قاس ــةِرَيز دادوةر ب ب
 هةرَيمي كوردستان.
 ي ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق.جَيطران و ئةندامان

جَيطرو وةزيرة بةِرَيزةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان و جَيطرو وةزيرة بةِرَيزةكاني حكومةتي عَيراقـي  
 فيدراَل.

ــة       ــت ثارت ــةركردايةتي طش ــةني س ــداماني ئةجنوم ــي و ئةن ــةبي سياس ــداماني مةكت ــكرتَيرو ئةن ــةرؤك و س س
 .كوردستانييةكان و ثارتة عَيراقيةكان

 فةرماندة سةربازيية بةِرَيزةكان.
 كةسايةتيية سياسي و رؤشنبريي و ئةكادميي و ئاييين و ئابووري لةسةر ئاسيت ناوخؤ و دةرةوة.

 سةرؤك و سكرتَيرو نةقييب سةنديكاو رَيكخراوةكان.
 سةرؤكي زانكؤ و ئةجنومةن و دةستة حكوميةكان.

 نَيردةي واَلتان لة عَيراق.
 هةرَيمي كوردستان.نَيردةي واَلتان لة 

 نوَينةري سةرجةم واَلتة دؤست و هاوثةميانةكان.
 ميوانة بةِرَيزةكان.

بةناوي دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان و طشت ئةنداماني ثةرلةمان بةخَير هاتين طةرمتان لـَي  
وني بـةِرَيز  دةكةين و سوثاسـي ئامـادة بوونتـان دةكـةين بـؤ مةراسـيمي سـوَيند خـواردن و دةسـت بـةكار بـو           

سـةرؤكي هــةرَيمي كوردســتاني عَيــراق جــةنابي كــاك نَيضــريظان ئيــدريس مســتةفا بــارزاني، ئامــادة بوونتــان  
نيشانةي دَلسؤزي و وةفاداريية بؤ خةباتي طةلي كوردستان و ئةو ثةيوةنديية مَيذووييةي لةنَيوان ثَيكهاتةو 

اني جيهانيدا هةية، ئةمِرؤ بة رؤذَيكي مَيذوويي لة هَيزة سياسية عَيراقيةكان و دؤستاني طةلةكةمان لة واَلت
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ــزدار كــاك نَيضــريظان بــارزاني ســةرؤكي هــةرَيمي      ذيــان و خــةباتي طةلةكــةمان دةذمَيردرَيــت، كــة تيايــدا رَي
كوردستان سوَيندي ياسايي دةخوات و دةست بة كار دةبَيت، ضاوةِروان دةكةين كة بـةِرَيز سـةرؤكي هـةرَيمي    

رين دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن رؤَلَيكي طـرنط ببـييَن لـة ثةلـة كـردن لـة ثَيكهَينـاني        كوردستان وةك بةرزت
كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان و دةست بةكار بووني كابينةكة، بؤ ئةوةي هةموو تواناكاني 

ــة      ــتان، ئةجنوم ــةرَيمي كوردس ــةرؤكايةتي ه ــتان، س ــةرَيمي كوردس ــة ه ــتوري ل ــةزراوةي دةس ــَي دام ــةر س ني ه
وةزيراني هةرَيمي كوردستان، ثةرلةماني كوردستان بؤ خزمةتي طـةلي كوردسـتان و كةسـوكاري سـةربةرزي     
شةهيدان و ئاوةدان كردنةوةي كوردستان تةرخان بكرَيت، رَيطامان بدةن بة زماني عـةرةبيش بـةخَيرهاتين   

 ميوانة بةِرَيزةكان بكةين.
ؤان نرحب بالسا،ة والسيدات الضيوف الكرام ال يين اش رت ا    باسم رلاس  برؤان كور،ستان وباسم اعضاء الرب

امسالهم، ونشكرهم على مشاركتنا هيه اؤناسب  اهلام  ونادر عالي ا ه يا اوض ور اؤه م ال ي  لس د التض امن        
الصا،ق معنا وتأييد نضا  شعب كور،ستان من اجا الدمياراطي  والفدرالي  وبناء العراق ال دمياراط  او ر،   

ركتكم يف هيه اؤناسب  تيكد مرة اخرى التالحم الكفاح  التأرخي  ب   مكون ات الش عب العرام   م ن      ان مشا
 العرب والكور، والرتكمان وكلدان وسريان واشور  ومجيع الاوميات واال،يان والطوالف.

 السيدات والسا،ة.
حيث ح د، اس      2005عراق لعام ان ما لمعنا اليوم هو االرا،ة اورة اؤوحدة اليت صاغها ،ستور مجهوري  ال

وماوم  ات بن  اء الع  راق اادي  د، الع  راق الدمياراطي    والفدرالي    والعدال    واح  رتام وكفال    التن  و  الا  وم     
والديين، ومراعاة خصوصيات مكوناته اضاف  ا  مش رتكاته ال يت تعم ا مع ا م ن اج ا رخ اء واز،ه ار وتا دم          

ا،  بعملنا اؤشرت  واالحتكام بالدستور سيشهد اؤييد من التطور البلد، لنا كا ثا  بان مجهوري  العراق االحت
 والنجاح واالستارار.
 اواضرون الكرام.

نك  رر ترحيبن  ا بك  م يف اربي  ا عاص  م  امل  يم كور،س  تان ونتمن  ى لك  م طيب    االمام    وس  يباى حض  وركم     
ا في ه خدم   ش عبنا، بكاف       ومشاركتكم يف هيه اؤناس ب  رم يا للت أخ  والوح دة واالرا،ة والعم ا اؤش رت           

 مومياته وا،يانه، وحنو بناء مستابا مي،هر الجيالنا الاا،م  ان شاءاهلل والسالم عليكم ورمح  اهلل وبركاته.
 بةِرَيزان.

ئَيستا داوا لة بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان دةكةين كة بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤ و ثوختةي كؤنووسـي  
 ةرلةماني كوردستان خبوَينَيتةوة، با بفةرمووَيت.(ي ث6دانيشتين ذمارة )

 بةِرَيز منى نيب نادر قهوةضي/سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةرنامةي كار
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( و 18( برطــةي )ســَييةم( لــة مــاددةي )16طــةكاني )يةكــةم ، دووةم، ســَييةم( لــة مــاددةي )بــةثَيي حــوكمي بِر
( لــة ثــةيِرةوي نــاوخؤي ثةرلــةماني كوردســتان ـ عَيــراق دةســتةي    57و  56 و 55و  52و  48و  47ماددةكــاني )

(ي ئاسايي خـؤي خـولي بـةهارةي، سـاَلي     7سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة )
(ي ثَيش نيوةرؤ رؤذي دوو شةممة رَيكةوتي 11يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لةكاتذمَير )

 بةم شَيوةية بَيت: 10/6/2119
 عَيراق: –يةكةم/ رَيكارةكاني تايبةت بة سوَيند خواردني بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 

 يةك دةقيقة بَي دةنط وةستان بؤ رَيزلَينان لة طياني ثاكي شةهيداني كوردستان و عَيراق.-1
 مص طفى َلبذاردني رَيـزدار )نَيضـريظان ادريـس    تايبةت بة هة 2019(ي ساَلي 6خوَيندنةوةي بِرياري ذمارة ) -2

 عَيراق. –بارزاني( بة سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 
بارزاني(، بةثَيي حوكمي  مصطفىسوَيند خواردني بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان )نَيضريظان ادريس  -3

 ي هةموار كراو.2005(ي ساَلي 1ماددةي )نؤيةم( لة ياساي ذمارة )
 دني وتاري بةشَيك لة ئامادةبووان بةم بؤنة مَيذووييةوة.ثَيشكةش كر -4
 بارزاني(. مصطفىوتةي بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان )نَيضريظان ادريس  -5

( لـة مـاددةي   3عَيراق بةثَيي بِرطـةي )  –دووةم/ ناوناني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان 
 ي هةموار كراو.1992(ي ساَلي 1ي كوردستان ذمارة )( لة ياساي هةَلبذاردني ثةرلةمان56)

 بةم شَيوةي خوارةوة بوو: 28/5/2019(ي ئاسايي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي 6ثوختةي دانيشتين ذمارة )
 دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤك ثةرلةماني كوردستان.-1
ــاوي      -2 ــنت و ن ــةي دانيش ــارو ثوخت ــةي ك ــةوةي بةرنام ــداماني   خوَيندن ــةبووني ئةن ــادة ن ــادةبوون و ئام ئام

 دانيشتين ثَيشوو لةاليةن بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان.
 دةست ثَيكردني بةرنامةي كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان. -3
ــاَلي )     -4 ــةثَيي حــوكمي خ ــؤ ثؤســيت ســةرؤكي هــةرَيم، ب ــذاردني ثاَلَيوراوةكــان ب (ي 6و  5خســتنةِروو و هةَلب

)ياســاي كــارا كردنــةوةي دامــةزراوةي ســةرؤكايةتي هــةرَيمي   2019(ي ســاَلي 1( لــة ياســاي ذمــارة )4مــاددةي )
 عَيراق و هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسند كردني دةستور(. –كوردستان 

 عَيراق. –ان بارزاني( بؤ ثؤسيت سةرؤكي هةرَيمي كوردست مصطفىهةَلبذاردني بةِرَيز )نَيضريظان ادريس  -5
 كؤتايي هاتين دانيشتنةكة لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. -6

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
زؤر سوثاس بؤ بةرَيز سكرتَير  ثةرلةمان، ميوانة بةرَيزةكان ئةندامانى بةرَيز  ثةرلةمان ئَيستا دةست بة 

ةمى بةرنامة  كار  دانيشتنى ئـةمرؤمان دةكـةين كـة بريتييـة     جَيبةجَيكردنى خاَلى دووةم لة بِرطة  يةك
ــزدار )نَيضــريظان ئيــدريس   2019(  ســاَلى )6لــة خوَيندنــةوة  بِريــار  ذمــارة )  ( تايبــةت بــة هةَلبــذاردنى رَي

 عرياق.-بارزانى( بة سةرؤكى هةرَيمى كوردستان مصطفى
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 بةناو  خوا  بةخشندةو ميهرةبان 
 بةناو  طةلةوة
 عرياق -دستانثةرلةمانى كور
 6ذمارة  بِريار: 

 28/5/2019مَيذوو  بِريار: 
 بِريار

(  هـةموار كـراو، خـاَلى    1992( ساَلى )1( لة ياسايى ذمارة )56ثشت بة حوكمةكانى بِرطة  يةكةمى ماددة  ) 
 ( ثةرلـةمانى كوردسـتان لـة   2019(  سـاَلى ) 1( لة ياسايى ذمارة )4ثَينج  و شةش لة بِرطة  يةكةمى ماددة  )

 ( بِريار  ئةمة  خوارةوة  دا:28/5/2019ِرؤذ  )
 عرياق.-بارزانى( بة سةرؤكى هةرَيمى كوردستان مصطفىيةكةم: هةَلبذاردنى رَيزدار )نَيضريظان ئيدريس 

( وة كار  ثَيدةكرَيت و لة ِرؤذنامـة  فـةرمى )وقـائع الكردسـتان( دا     28/5/2019دووةم: ئةم بِريارة لة ِرؤذ  )
 ة.باَلو دةكرَيتةو

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 باسم الشعب

 العراق –برؤان كور،ستان 
 6رمم الارار: 
 28/5/2019تاريخ الارار: 

 الارار
اؤع د  البن د )خامس ا وسا،س ا( م ن       1992( لس ن   1( من م انون رم م )  26استنا،ا الحكام فارة االو  من اؤا،ة )

، مرر برؤان كور،ستان العراق جبلسته منعادة بتاريخ 2019( لسن  1فارة اوال من اؤا،ة رابع  من مانون رمم )
 مايل : 28/5/2019

 ( رليسا المليم كور،ستان العراق.بارزانى مصطفىنَيضريظان ئيدريس اوال/ انتخاب السيد )
 وينشر يف ااريدة الرمسي  ومالع كور،ستان. 28/5/2019ثانيًا/ يعترب هيا الارار نافيا من تاريخ 

( لة بةرنامة  كـار  دانيشـتنى ئـةورؤ جَيبـةجَى     3زةكان ئةندامانى بةرَيز  ثةرلةمان بِرطة  )ميوانة بةِرَي
عـرياق )نَيضـريظان ئيـدريس    -دةكةين كة بريتيية لـة سـوَيند خـواردنى بـةرَيز سـةرؤكى هـةرَيمى كوردسـتان       

 ر كراو.(  هةموا2015(  ساَلى )1( لة ياسايى ذمارة )9بارزانى( بة ثَيى حوكمى ماددة  ) مصطفى
بارزانى( بفةرموَيت  مصطفىعرياق، )نَيضريظان ئيدريس -تكا دةكةين كة بةرَيز سةرؤكى هةرَيمى كوردستان

 (.2015(  ساَلى )1( لة ياسايى ذمارة )9بؤ سوَيند خواردنى ياسايى بةثَيى حوكمى ماددة  )
 بةِرَيز نَيضريظان ئيدريس مصطفى بارزانى:
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زطــار  لــة مافــةكان و دةســتكةوتةكان و يــةكريز  و بةرذةوةندييــةكانى ســوَيند بَيــت بــة خــوا  مــةزن ثارَي
هاواَلتيانى هةرَيمى كوردستان بكةم و ئةرك و فةرمانةكائ بة دروستى دَلسؤز  ئةجنام بدةم، خـوا  طـةورة   

 ثشتيوان بَيت، سوثاس. 
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ةكــةمى بةرنامــة  كــار بريتييــة لــة ثَيشــكةش كردنــى وتــار  بةشــَيك لــة  بــةِرَيزان خــاَلى ضــوار  بِرطــة  ي
ــك ثَيشــكةش دةكــات بــا      ئامــادةبوان بــةم بؤنــة مَيذووييــةوة، زؤر بــةِرَيز جــةنابى ســةرؤك )بــارزانى( وتارَي

 جةنابيان بفةرمووَيت.
 بارزانى:مصطفى بةِرَيز مسعود 

 بةناو  خوا  طةورة و ميهرةبان.
رضاوان، زؤر سوثاسـتان دةكـةين بـؤ بـةخَيرهاتنتان و زؤر خؤشـحالني بـة هاتنتـان،        بةرَيزان بةخَير بَين سة

سوثاس بؤ خوا  طةورة كة يارمـةتى دايـن بـؤ رَيكخسـتنةوة  وةزعـى هـةرَيمى كوردسـتان بةتايبـةتى دوا          
ة (  ئةيلوىل ساَلى رابردوو، سوثاس بؤ طـةىل كوردسـتان بـؤ خؤراطريـان بةرامبـةر بـة زؤر لـ       30هةَلبذاردنى )

(  ئـةيلوىل  30تةحةديات و ثالنى جؤراوجؤر، وة ساَلو لة طيانى ثاكى شـةهيدان، لـة ئـةجنامى هةَلبـذاردنى )    
ــةرؤكايةتى      ــةوةبوو لــة ثرؤســةيةكى دميوكراســيدا س ــة ثَيشــةوة ئ ــةرجَيكى تــازة هات ســاَلى رابــردوو  هةلوم

ة سـبةينَيوةش هـةنطاوةكانى   ثةرلةمان هةَلبذَيردرا، ئةمرؤش سةرؤكى هـةرَيم سـوَيند  ياسـايى خـوارد و لـ     
دامةزراندنى حكومةتى هةرَيم دةسـت ثَيـدةكات، لَيـرةدا مـن ثريؤزبـايى لـة )نَيضـريظان بـارزانى( دةكـةم، وة          
داوا  سةركةوتنى بؤ دةكةم، وة بة هةموو توانايةك ثشتطري  دةكةم، داوا  جـديم لـة حكومـةتى هـةرَيم و     

بدةن هةرضـى زووتـر ئـةو كَيشـانة  كـة مـاون ضارةسـةريان         لة حكومةتى فيدراَل ئةوةية كة ثَيكةوة هةوَل
بكةن بةتايبةتى ئةو كَيشانة  كة لة ناوضةكانى دةرةوة  ئيدارة  هةرَيم بَلَيني  ناوضةكانى  كَيشـة لةسـةر   
ضونكة  رؤذ بة رؤذ كَيشةكان زياترو قوَلرت دةبن، وة جَيطة  مةترسى جـدين، وة ثَيويسـتة بـة حيكمـةت و     

يشنت و بة هةماهةنطى لة  نَيوان هةموو ثَيكهاتةكانى عرياق ضارة سـةر  ئـةو كَيشـانة بكرَيـت     بة لَيك تَيطة
بة ثَيى دةستوور، راستة داعش تووشى شكستى طةورة بووة بـةاَلم داعـش، مـاوة تةهديـد  داعـش مـاوة، وة       

رسـى جـدين   هةروةها خةريكة خؤ  رَيكخاتةوة، وة هـاوبري  داعشـيش مـاون، وة هـةردووكيان ثَيكـةوة مةت     
لةسةر واَلتةكة، وة لةسةر ئةمن و ئاسايشى نةك هةر عرياق و هةرَيمى كوردستان  بةَلكو هةموو ناوضـةكان  
ــةروو        ــؤ رووب ــة ب ــةواو هةي ــةكى  ت ــة هةماهةنطي ــةكى زؤر و ب ــة وريايي ــتى ب ــة ثَيويس ــان ، بؤي ــةموو جيه ه

( دووبـارة نةبيتنـةوة لـةم    2014) بوونةوة  ئةم مةترسـيية طةورةيـة، وة جـارَيكى تـر كارةسـاتى وةكـو سـاَلى       
ــتى       ــة ئاش ــةكان ب ــةموو اليةن ــة ه ــدةوارين ك ــتيش ئومَي ــةاَلتى ناوةراس ــة  رؤذه ــةكانى ناوض ــؤ كَيش واَلتــة، ب
ضارةسةر  كَيشةكان بكةن ضونكة بة تةئكيد شةر لة بةرذةوةند  هـيض اليةكـدا  نييـة، لـة نـاو هـةرَيميش       

تى هةســت كــردن بــة مةســنوليةت كَيشــةكانى نــاوخؤ      داواكــارم  لــة اليةنــة سياســيةكان بــةطيانى برايــة     
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مح  ضارةسةركةن، جارَيكى تر بةخَيرهاتنى هةمووتان دةكةم وة زؤر سوثاستان دةكةم، )والسالم عليكم و ر
 اهلل وبركاته(.

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
َيز جـةنابى )د.بةرهـةم امحـد صـاح(     زؤر سوثاس بؤ جةنابى سةرؤك بارزانى بؤ وتـارة بـة نرخةكـة ، بـةرِ    

 سةرؤكى كؤمار  عرياقى فيدراَل با بفةرموَيت بؤ ثَيشكةش كردنى وتارةكة .
 

 بةرٍَِِيز د.بةرهةم امحد صاح )سةرؤكى كؤمار  عَيراقى فيدراَل(:
 بةناو  خوا  طةورةو ميهرةبان.

بةكاربوونى ســةرؤكى نــوَيى لــة هــةولَير  ثايتــةختى هــةرَيمى كوردســتان كؤبووينةتــةوة بــة بؤنــة  دةســت  
عــرياق  بؤنةيــةكى مَيــذوويى و طرينطــة، وَيــرا  ئامــاذة سياســيةكان هيــوادارين ببَيتــة   -هــةرَيمى كوردســتان

سةرةتا  قؤناغَيكى نوَيى ثَيشكةوتن و ئاشتةوايى و ئاوةدانى بؤ كوردستان و بؤ عرياق، لـةم بؤنةيـةداوَيرا    
ضـريظان بـارزانى( وة ئـةو ضـاوةروانيية زؤرانـة  هـةمووان لَيمـان        ثريؤزبايى طةرم لة برا  بـةرَيزم كـاك )نيَ  

هةية بةاَلم بة ثَيويستى ئةزائ بةرَيز و ثَيزانيينةوة رؤَلى جةنابى كاك )مسعود بارزانى( بـةرز بنـرخَينني   
ــة       ــد ل ــةورة  نوان ــارة  كاريطــةر  ط ــةنطة دي ــة و س ــةو ثَيط ــتان وة ب ــةرَيمى كوردس ــةم ســةرؤكى ه وةك يةك

تى هـةرَيمى كوردسـتان و لـة قؤنـاغى سـةختى طؤِرانكاريـةكان دا نةخشـى لةبةرضـاو و بِريـاردةر           ِرَيبةراية
هةبووة، لَيرةشةوة بة ثَيويسـتى دةزائ سـوثاس و ثَيـزانني بـؤ كـاك )كؤسـرةت رسـول(  جَيطـر  سـةرؤكى          

ثلـةو ثؤسـتةوة   هةرَيم بةهةمان بؤنةوة دووثات بكةمةوة، دَلنيام كةسـايةتية طـةورةكان و كاريطـةرةكان بـة     
ديار  ناكرَين، بؤية بة دَلنييايةوة دةَلَيم كاريطةر  كاك مسعود يء قؤناغى ئاييندة هةر بةردةوامـة و ئـةو   
كاك مسعودة  سةروو ثةجنا ساَل لة خةباتى سياسى و ثَيشمةرطايةتى و دةور  طـةورة  لـة ِرةوشـى سياسـى     

ةِروانى ئــةوةمان لــة كــاك مســعود دةبــَى بــؤ ئــةم كوردســتان و عــرياق و ِرَيبةرايــةتى خــةَلكى كوردســتان ضــاو
قؤناغة  ئاييندةش بة دَلنياييةوة سةرؤكى هةرَيمى تازة و حكومةتى هةرَيمى تازة و هاوكار  ساِرَيذبوونى 
برينةكانى ناو ماَلى كورد و يةكخستنةوة  هَيز و تواناكانى خةَلكى كوردستانة، سةردةمانَيك كاك مسـعود و  

كةوة بؤ ويذدانيش بةهاوكار  و ثشتيوانى كاك نةوشريوان توانيان قؤنـاغَيكى سـةخت   جةنابى مام جالل ثَي
ــاغى ناســاندنى           ــاوة بــؤ قؤن ــةر  جياجي ــاغى دَلــةِراوكَى و ئةط ــة قؤن ــةِرَينن و كوردســتان ل ــَى بث و دذوار ت
دةســتوور  و ثَيطــة  دةســـتوور  لــةناو عـــرياق دا بســةملَينن، ئـــةو دةورة دةورَيكــى طـــرنط بــووة و ئـــةو       
دةستتكةوتانة  ئةمرؤ  هةرَيمى كوردستان  دةبَى بةرز ِرابطـرين، خـةَلكى كوردسـتان و بزوتنـةوة رزطـار       
خوازةكة  قوربانى زؤر  داوة تا بةم ِرؤذطارة طةيشـتووة تاَلاوةكـانى ئـةنفال و ِراطواسـنت و قةآلضـؤ كردنـى       

ضكة و هةزاران طوند  وَيـران كـراو و   خةَلكى طةرميان و بارزان و دؤَلى جافايةتى و هةَلةجبة و سةدان شارؤ
خاكى سومتاك كراو قوربانى و خةباتى ثَيشمةرطة و شةهيدة نةمرةكامنان هةوَينى ئةم دةست كةوت و ئـةم  
ئازادية  ئةمرؤ  كوردستانن، بؤية دةبَى بةرز ئةم دةستتكةتانة ِرابطرين و بة هـةموو توانامانـةوة هـةوَلى    

و بة يكِريز  طةلةكةمان و هـةروةها بـة هاوكـار  و هةماهـةنطى لةطـةَل      ثاراستنى ئةو دةستكةوتانة بدةين 
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سةرؤكى هةرَيمى كوردستان و حكومةتى نوَيى هةرَيمى كوردستان بؤ خزمةتى زيـاتر  كؤمـةَلانى خـةَلك و    
ضاكسازييةكى بنةِرةتى و بةرقةرار بوونى عةدالةت و حوكمرانيةتى تةندروست تر و باشرت هةم بؤ خةَلكى 

ن و هةم بؤ كاريطةر  لةسةر ناوضةكانى تر  عرياق، ئامادةبووانى خوشةويست هةموومان دةزانني كوردستا
دؤخى ناوضةكة ئاَلؤز و دذوارة، ثَيشبينى كردنيش بؤ ئاييندة زؤر ِروون نية، خةَلكى عـرياق لـة ِرابـردوو دا    

كـةريان بةسـةردا سـةثَينراوة    تاآلو  ضةندين جةنطى سةثَينراويان ضةشتووة و شةِر  نةخوازراو  ماَلوَيران
دوايينيان شةِر  تَيرؤرستانى داعش بوو كـة بـة خـةباتى ثـِر سـةروةر  و هاوكـار  و هاوسـةنطةر  سـوثا          
عــرياق و هَيــز  ثَيشــمةرطة  كوردســتان و حةشــد  شــةعبى و بــة ثشــتيوانى هاوثــةميانانى نَيودةوَلــةتى و   

ــذوو  بةســةر تريؤرســتانى  دؤســتان تــوانرا دوا قوربــانى دان و خؤبــةخت كردنَيكــى ز  ؤر ســةركةوتنَيكى مَي
ــت، ثاراســتنى ئــةم ســةركةوتنة ئــةركى طةورةمانــة و لةســةر ئاســتى عــرياق و بطــرة      داعــش دا تؤمــار بكرَي
ناوضــةكة و جيهــانيش، ئــةوةش بــةوة دةبَيــت ثتــةوكردنى يــةكِريز  خــةَلكى عــرياق و هَيــزة سياســيةكان و  

ــر و   ــوةطالن لــة شــةرَيكى ت ــة    بةرطــةطرتن لــة تَي ــةوَلى دوورخســتنةوة  وآلتةكــةمان ل ئاذاوةيــةكى تــر، بةه
ملمالنَيكانى ناوضةكة، هـةوَلمان بـؤ ِراوننـةوة  طرذييـةكان و ضارةسـةر  طرذييـةكان لـة ئاسـتى ناوضـةكة،          
رؤذهةالتى ناوةِراست دوا  ئةم هةموو شةِروشؤر و كارةسات و شةثؤَلى توندرةوية ثَيويستى بـة ضارةسـةر    

كهَينانى سيستمَيكى هاوكار  سياسى و ئابوور  بؤ ثَيكةوة طرَيدانى بةرذةوةنديةكانى طةالن بنةِرةتية لة ثَي
و وآلتانى ناوضةكة لة ئاشـتى و خؤشـطوزةرانى و ِرووبـةِروو بوونـةوة  تَيـرؤر و تونـدِرةوي و رَيزطـرتن لـة         

ة نيية، ضارةسةر دايـةلؤ   مافى طةالن لة ئازاد  و دميوكراسى، ضةوسانةوة و زةبر و زةنط و شةِر ِرَيطةضار
و هاوكارية بؤ ئاشتةوايى و خؤشطوزةرانى، بَيطومان ئارامى رؤذهةالت بـة بـَى ِرةضـاوكردنى مافـة ِرةواكـانى      
طةىل كورد دابني ناكرَيت، طةىل كورد وةك ثَيكهاتةيةكى سةرةكى و ِرةسةنى ئةم وآلتة لةطةَل طةالنى عةرةب 

م ناوضـةية بةرذةوةنـد  و فةرهـةنطى هاوبـةش كؤمـان دةكاتـةوة،       و تورك و فارس و ثَيكهاتـةكانى تـر  ئـة   
عــرياق ئــةو جَيطةيةيــةدةتوانَى ببَيتــة هــةوَينى ثَيكهَينــانى ئــةو سيســتمة نوَييــة لــة بــر  عــرياق طؤِرةثــانى  
ملمالنــَي و شــةِرو ئاشــوب بــَى هــةوَل بــدةين لــة عــرياق بــةهاوكار  وهةماهــةنطى هــةموو اليةنةكــةمنان بــة  

انيشــةوة عــرياق بكةينــة ناوضــة  بةرذةوةنــد  هاوبــةش و عــرياق جــارَيكى تــر دووضــار   هــةرَيمى كوردست
ملمالنَى و شـةِرو ئاشـوب نةكةينـةوة،  بـؤ ئةمـةش بَيطومـان ئـةركى لـة ثَيشـينةمان ثتـةوكردنى ِريزةكـانى            

  عةمـةىل  ناوخؤ  عرياقة، بةَلَى ئةمة كاريٍَِكة بة قسة خؤشة، بةآلم ثَيويستى بة هةنطاو  كردار و بةرنامة
هةيــة، بــة تايبــةتى ضارةســةركردنى كؤمــةَلَيك كَيشــة  بنــةِرةتى حــوكمِرانى كةنــةك تــةنها ســةبارةت بــة     
ثةيوةنديةكانى هةرَيمى كوردستان و بةغدا بةَلكو لة ئاستى حوكمِرانى لة بةسرة و لة موصل و ناوضةكانى 

ردنى دةســتوورة، بةطةِرانةوةيــة بــؤ تــر  عرياقــيش خــةَلك ثَيــوة  دةنــاَلَينَى، كَيشــةكانى عــرياق ضارةســةرك 
كردنـى ئـةو بِرطـة دةسـتووريانة  كـة دةتـوانَى ئاشـتةوايي        دية بـؤ جـَى بـةجآ    دةستوور و ِرَيككةوتنَيكى ج

كؤمةآليةتى و حوكمِرانى تةندروست بؤ طةالنى عـرياق دةسـتةبةر بكـات و لـة هـةمان كـاتيش دا ثةيوةنـد         
ةتى فيدِراَل جَيطري بكات، كاك نَيضريظان بـارزانى ئـةزمونَيكى   تةندروستى نَيوان هةرَيمى كوردستان و حكوم
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دوورودرَيذ  حوكمِرانى ديبلوماسى هةية، ضاوةِروانى ئَيمة لة جةنابت كاكة نَيضري دةور  كاريطةرت هـةبَى  
بؤ ئةوة  ئةم ثةيوةنديانة  نَيوان هةرَيم و حكومةتى فيدِراَل بة ئاقار و ئاراستةيةك ضارةسةر  بنةرةتى 

ةكالكةرةوة دةِروات، بؤ ئةم مةبةستة من بة دَلنييايةوة دةَلَيم د.عادل عبداملهد  سةرؤك وةزيرانى عـرياق  ي
برا  بةِرَيزم كاك حممد حلبوسـى سـةرؤكى ئةجنومـةنى نوَينـةران و بـة ئامـادةبوونى ئـةم نوخبـة سياسـية          

تنى هـةرَيمى كوردسـتان، هَيـز     ديارة  عرياق هاوكار و ثشتيوانى زؤر هةن لة بةغدا، ِراسـتيةكة  سـةركةو  
سـةركةتنى هـةرَيمى كوردسـتان هَيـزة بــؤ بةغـدا و هَيـزة بـؤ بةســرة و ثشـتيوانية بـؤ ئـارامى و ئةمنيــةتى           
سةرتاسةر  عرياق بةهةمان شَيوةش بةهَيز بوونى عرياق و بةهَيز بوونى بةسرة ئاوةدانى و ئـارامى موسـَل   

النـَى و نـاكؤكى هـةوَل بـدةين ئـةو خَيروبَيـرة  لـةم وآلتـة         ثشتيوانية بؤ هةرَيمى كوردستان بـا لـةبر  ملم  
ــؤ         ــةكامنان و ب ــؤ طةجن ــار ب ــةىل ك ــةوة  ه ــؤ دؤزين ــكةوتن و ب ــؤ ثَيش ــةوة و ب ــةتى خةَلك ــة خزم ــة خبرَيت هةي

 ثَيشكةوتن و بؤ طةشةسةندنى كؤمةآليةتى.
 سيدات  سا،ت  

خيي   مهم    أن جنتم ع هن  ا يف أربي  ا   أو، أن أحت د  بخختص  ار ع ن م  ا ملت ه باللر    الكور،ي    أنه ا مناس  ب  تأر    
رليسا إلمليم كور،ستان، ه يه   نَيضريظانعاصم  إمليم كور،ستان لنشار  يف مراسيم تنصيب األخ العييي كا  

مناسب  واجب علينا أن نشيد  ا مدمه السيد مس عو، الب ارزان  م ن خ دمات ك برية و ،ور مه م خ ال  ف رتة         
  غني  عن التعريف، مضى أكثر من نصف مرن يف صفوف البيشمرك  ترأسه اإلمليم، مسعو، البارزان  شخصي

و النضا  السياس  و كان له ال دور األب رز يف األح دا  و التط ورات ال يت ش هدتها كور،س تان و اؤنطا  ، ه و و          
 اؤرحوم مام جال  لعبوا ،ورا مهما مع الايا،ات العرامي  األخرى و منهم السيد عبدالعييي اوكيم رمح ه اهلل، 
،.عا،  عبداؤهد ، و أرجو أن ال ييعا مين من اإلخوة اليين ال حتضرن  الياكرة يف هيه اللحظ  أن أذك رهم،  
اليين شاركوا يف صياغ  الدستور الي  ارتضيناه ألنفسنا فيصال وكم بلدنا و فيصال وا مشاكلنا، كور،ستان 

البصرة موة لكور،ستان، هيا هو اؤنطق ال يت   متثا جترب  مهم ، موة كور،ستان موة للعراق، موة بردا، و موة
الي  له جترب  طويل   يف حكوم   اإلمل يم وأيض ا      نَيضريظانلب أن نستند إليه يف تعاملنا و نتمنى من أخينا 

له عالمات واسع  و متشعب  نتومع منه و نتوسم فيه كا اخلري يف  تعييي العالم  ب  اإلمليم و بر دا،، مل     
من نصر عسكر  مهم على ،اعش نصر لب اوفاظ عليها. هيا النصر الي  حتا ق بفض ا   أيضا أن ما حتاق 

تآزر الاوات العرامي  من اايش، من البيشمرك ، من اوشد وبالدعم من التح الف ال دول  و ادص دماء، نص ر     
راق إ  لب أن ال نستخف به، و من ذلك اؤنطق لب أن نعما عل ى ع دم تك رار مآس   اؤاض   و الع و،ة ب الع       

أت  ون األزم  ات و او  روب، هن  ا  مش  اكا عدي  دة تعص  ف باؤنطا   . مص  لح  الع  راق ه  و أن يتح  و  إ  س  اح  
للتعايش و اؤصاحل اؤشرتك  ال ساح  لإلغرتاب و تص ار  الا وى اإلمليمي  ، اليتحم ا الع راق ذل ك، إذا أر،ن ا أن        

نا الداخل  مستندين إ  الدستور فيصال و ا  ننجح يف هيا اؤسعى لب علينا تعييي وحدتنا الوطني  و تكاتف
 مشاكلنا، هيا الدستور فيه من اؤوا، و اؤفاهيم ما ُيمكننا من جتاوز مشاكلنا اليوم.
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مصاونا مشرتك . رؤانا مش رتك . ل ب أن النع و، إ  ماض   اإلح رتال و التن از ، و عل ى ص عيد اؤنطا    ن          
ه يه ال بال، و أن تك ون هن ا  ب دال م ن ه يه اوال   اؤيس ف  م ن            األوان لشعوب هيه اؤنطا  أن تنعم خبريات

اإلحرتال و التناز  منظوم  إمليمي  جديدة مبني  على التعاون اإلمتصا،  و السياس  و إحرتام حق الشعوب 
 يف اوياة اورة الكرمي .

الش عوب األخ رى    الشعب الكور،  شعب أصيا من شعوب هيه اؤنطا  كجريانه من العرب و الرت  و الف ر  و 
يشرتكون يف مصلح  األمن اؤشرت  و التعاون و الثااف  اؤشرتك ، عسى و لع ا ن نجح يف مس عانا بتحوي ا وام ع      
التناز  يف هيه اؤنطا  إ  وامع  خر أال و هو التع اون و التك اتف، أخت تم بالتأكي د م رة أخ رى عل ى متني ات          

لكننا سنكون عونا له و ياينا أتوسم فيه أنه سيكون عونا لنا . مهمته لن تكون سهل  نَيضريظانالصا،م  ألخ  
 يف حا الكثري من اؤشاكا اليت تعرتل مسريتنا، و ،متم موفا  و شكرًا جييال.

 بةِرَيز د. ظاال فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
وادن يتفض ا  ، زؤر سوثاسي بةِرَيز سةرؤك كؤماري عرياقي فيدراَل دةكةين بـؤ ثَيشـكةش كردنـي وتارةكـةي    

 السيد حممد اولبوس  رلي  جمل  النواب إللااء كلمته.
 بةِرَيز حممد احللبوسي/ سةرؤكي ئةجنومةني نوَينةراني عرياق: 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 أصحاب الفخام  و اؤعال  و السعا،ة و السماح  احملرتمون

 سيدات و سا،ة اوضور كا حسب مكانه و ماامه
 رمح  اهلل و بركاته السالم عليكم و

ها هو الع راق العظ يم تش رق ك   كور،س تان في ه عل ى ي وم جدي د م ن أي ام الدمياراطي   ال يت تتج ير و               
يرتمجها اؤواطن و السياس  و اويب و الدول  على حد سواء إ  عما ملمو  وتداو  واض ح للس لط  يض اه     

 زلنا نعما على حتس  األ،اء ال دمياراط  و نتع اون   أكثر التجارب ،مياراطي  يف اؤنطا  و العامل، رغم أننا ال
من أجا إصالحات من شأنها أن تتادم بالنظام السياس  إ  األمام و متكن الدول  من خدم   اؤ واطن و تعيي ي    

 اوريات العام  و اوفاظ على التنو  و التعد،.
رليس ا إلمل يم كور،س تان الع راق و إن ه يا      بارزان   نَيضريظانأيها السيدات و السا،ة نبار  إنتخاب فخام  األخ 

اإلنتخاب يعد خطوة مهم  حنو تعييي العما السياس  و مثاال حيا إلحرتام الدستور و إرا،ة الشعب من جه   و  
ترمج  حي  لتعييي ،ور اايا الثان  يف العملي   السياس ي  و ال يين إكتس بوا خ ربة مهم   ط وا  عمل هم م ع          

لعملي  السياسي  بعد التر يري، حي ث تنتظ ر األخ ال رلي  مهم   إس تكما  او وار و        الاا،ة من اايا األو  يف ا
التواصا مع بردا، وسم و إجناز العالق من اؤلفات و متك  اؤواطن  من اوصو  على حاومهم كما إننا أمام 

الرلي ، ب ا أج يم   إختبار الشرو  إللا، حلو  اميع اؤشاكا و تصفيتها و تصفريها و أعتاد أن األخ فخام  
سيكون ما،ر على إجناز هيه اؤهم ، فأمامنا حتديات كبرية فأخ  الرلي  كما ناضلتم للوصو  إ  ما هو علي ه  
ادن من ،مياراطي  يف شعب إمليم كور،ستان و إعمار و تادم، أمامنا نضا  من نو   خ ر. علين ا أن نعم ا إ     
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عا  ا فيهم إمليم كور،ستان و هيا يتطلب منا العما عل ى  حاضر و مستابا أفضا ألبناء الشعب العرام  مجي
إلا، حلو  سريع  و عاجل  للمشاكا العالا  اليت تيمن، حلها سييمن للجيا الا ا،م و اؤس تابا الا ا،م ألبن اء     
الشعب العرام   ا فيهم أبناء إمليم كور،ستان، و سندعم توجهاتك يف هيا اإلجت اه و ن دعم عمل ك يف مهام ك     

 دة.اادي
اواضرون الكرام مل يكن مانراه اليوم لينجي لوال اإلرا،ة اواياي  لايا،ة اإلمل يم الس ابا  و اؤتمثل   بفخام       
األخ الرلي  مسعو، البارزان  الي  مدم خال  أكثر من نصف مرن جهدا حايايا يف مسرية النض ا  م ن أج ا    

اؤال مصطفى البارزان  إ  أن حتاق األما بايام  حاوق الشعب الكور،  و إستكما اؤسرية الشجاع  للمرفور له
إمليم كور،ستان العراق كما نراه اليوم مي،هرا يض اه  يف تط وره ،و  اا وار و يتمت ع مواطن وه ب اواوق و       
اوريات و اخلدمات. كما كان مالذا ،افئا ألهله من العرامي  اليين نيحوا من مجيع أحناء العراق خال  ف رتة  

،اعش اإلرهاب  و اليت كان للبيشمرك  الدور مع الاوات اؤسلح  العرامي  و األجهية األمني   و   مواجه  تنظيم
موات اوشد الشعيب و اوشد العشالر  فيها. حيث إختلط  ،ماء شهدالنا األبطا  مع ،ماء إخوانهم م ن أبن اء   

 احملافظات األخرى.
الب ارزان  و   نَيضـريظان م بالتهنئ  و التربي ك لفخام   األخ   السيدات و السا،ة و بهيه اؤهم  التارخيي  فخنين أتاد

برؤان إمليم كور،ستان و مجيع الفعاليات السياسي  و اإلجتماعي   و إ  أهلن ا و ش عبنا يف كور،س تان الع راق.      
كما أتادم بالشكر ااييا للجميع على حسن الضياف  و أسأ  اهلل عي و جا أن حيفظ إمليم كور،س تان الع راق   

ام  أجناء العراق و أن نعما سويا على أن يكون مرارنا السياس  موحدة يف بردا،، فكلما كان   بر دا، موي      و ب
سيكون إمليم كور،ستان و ستكون البصرة و س تكون اؤوص ا و س تكون ب ام  احملافظ ات موي   و بأم ان، كلم ا         

ءاهلل س  ينعم البل  د ب  األمن و كان    مرارن  ا موح  د سيش  عر اامي  ع ب  األمن و اإلطمئن  ان، أك  رر ش  كر  و إنش  ا  
 اإلستارار يف ربو  الوطن اوبيب، وأن يرحم الشهداء و يعايف اارحى و السالم عليكم و رمح  اهلل و بركاته.

 
 بةِرَيز د. ظاال فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

هوري  العراق شكرا جييال لسيد رلي  جمل  النواب على كلمته، ادن مع كلم  السيد رلي  جمل  وزراء مج
 يلايها بالنياب  السيد محيد الري ، فليتفضا.

 محيد اخلي : بةِرَيز
 بسم اهلل الرمحن الرحيم. 

 فخام  السيد رلي  اامهوري  احملرتم.
 سيا،ة السيد رلي  جمل  النواب العراق احملرتم.

 السيدة رليس  برؤان كور،ستان احملرتم . 
 السيد رلي  اإلمليم احملرتم.

 ة رؤساء الكتا السياسي  العرامي  احملرتمون.السا،
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 السيد رلي  احملكم  اإلحتا،ي  احملرتم.
 السيد رلي  جمل  الاضاء األعلى العراق احملرتم.

 السا،ة و السيدات أعضاء جمل  النواب العرام  احملرتمون.
 السا،ة السفراء رؤساء البعثات الدبلوماسي  احملرتمون.

 السا،ة اوضور. 
 عليكم مجيعا و رمحته اهلل و بركاته.السالم 

البارزان  منص ب رل ي  اإلمل يم و     نَيضريظانإنه ؤن ،وا  السرور أن نكون اليوم بينكم  ناسب  تسلم األستاذ 
حضورنا ممثل  عن ،ول  الرلي  الدكتور عا،  عبداؤهد ، إذ نتادم بهيه اؤناسب  خبالص التهنئ   ؤ واطين   

ؤان مثمن  ال دور الك بري بتمس كهم باخلي ار ال دميومراط  وال نهي الس ليم يف إختي ار         إمليم و حكومتهم و الرب
 برؤان اإلمليم بعد سنوات من معاناة اإلضطها، و الدكتاتوري .

إهتمام ا ك بريا  ف اهيم     2003السيدات و السا،ة األكارم لاد أول  حكومات العراق ااديد بعد نيسان من  عام 
هار و التادم امي ع أبن اء الش عب العرام   الس يما يف ه يه اوكوم  ، حي ث نعم ا عل ى           الدميومراطي  و اإلز،

ترسيخ العالم  الدستوري  ب  اؤركي واإلمليم. و إعتبار الدستور الركي ية األساس ي  لض مان وح دة الع راق و      
الص فوف أم ام   سيا،ته و اوفاظ على أمنه و سالمته، لاد جتل  هيه العالم  من خال  ختط  األزمات و ر  

التحديات األمني . األمر الي  يضعنا أمام طريق تواص ا حن و تعمي ق عالم   التنس يق ب   بر دا، و أربي ا و         
 اؤض  مدما حنو مرحل  جديدة من البناء و اإلعمار.

اوضور الكريم حن ن يف اوكوم   اإلحتا،ي   ن در  ض رورة اإللتيام ات اؤتبا،ل   ب   اؤرك ي و اإلمل يم و ح ا            
اؤلفات العالا  وفق الدستور و إستنا،ا لطاول  او وار و التف اهم. و به يه اؤناس ب  نيك د ض رورة إبع ا،         مجيع

العراق عن اخلالفات اإلمليمي  و األزمات الدولي  و العما على ترسيخ اووار و التهدل  و ضمان السالم واألمن 
 اميع ،و  اؤنطا . 

الب ارزان  و النج اح يف أ،اء مهام ه لت وفري اخلدم   و الرفاهي          نَيضـريظان يف اخلتام نتمنى ،وام اؤوفاي  للسيد 
 ؤواطين اإلمليم و السالم عليكم و رمح  اهلل و بركاته.

 بةِرَيز د. ظاال فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
م ار  شكرا جييال للسيد محيد الري  ممثا ،ول  رلي  وزراء مجهوري  الع راق عل ى كلمت ه، مساح   الس يد ع     

 اوكيم رلي  تيار اوكم ، فليتفضا إللااء كلمته.
 ب ِرَيي عمار اوكيم/ رلي  تيار اوكم :

 بسم اهلل الرمحن الرحيم. 
 اومدهلل رب العاؤ .

 و صلى اهلل على سيدنا حممد و  له الطاهرين و صحبه اؤنتجب .
 أصحاب الفخام  و السيا،ة و اؤعال  و السعا،ة. 
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 و الفضيل  والنياف . أصحاب السماح  
 السيدات و السا،ة اوضور السالم عليكم مجيعا و رمح  اهلل و بركاته.

الب ارزان  بخنتخاب ه رليس ا إلمل يم كور،س تان الع راق و نش يد         نَيضريظانيف البداي  نهينء أخانا العييي األستاذ 
ا  ميث ا مي ا،ة وطني   عرامي   و     بالدور الايا،  اؤتمي ي ل  خ ال رلي  مس عو، الب ارزان  ال ي  ك ان و ال ي ي        

كور،ي  ترك  بصمتها الواضح  يف مسار األحدا  و التطورات العرامي . و ييكرنا بأبي ه الراح ا ال يعيم اؤ ال     
مصطفى البارزان  و أخيه الراحا الكبري مام جال  الطالبان  و نستيكر العالم  التارخيي  اليت مجع  اإلم ام  

  و بالشعب الكور،  و فتواه التارخيي  يف ال دفا  ع ن الك ور، يف تل ك الظ روف      اوكيم باؤال مصطفى البارزان
العصيب  اليت حترك  فيها جيوش السلط  الدكتاتوري  ناوي  إبا،ة الش عب الك ور،  و كلن ا ثا   ب أن ال رلي        

رامي    البارزان  سيواصا هيه اؤسرية بنف  اليخم م ع إخوت ه مي ا،ات فتل ف الا وى الوطني   الع       نَيضريظان
السيما و أنه إبن اؤرحوم إ،ري  البارزان ، ذلك الاالد الفي الي  عرف بدماث  خلا ه و عالمات ه اإلجتماعي      

 و السياسي  اؤتميية.
يف كا شرب من هاذا الوطن هنا  تاريخ ميتد دالف السن  و يف كور،ستان العراق حتديدا يوجد ت اريخ معب د   

ما، إن عالم  الكور، بهيا الوطن الميكن النظر هلا من  زاوي  إتفامي  س يفر  بالتضحيات و النضا  و األمل و األ
أو لوزان أو اايالر أو غريها من اإلتفاميات فحسب، و الميكن النظر هلا من زاوي  نظام اوكم يف العراق ملكي ا  

  و شامل  تأخي بنظر أو مجهوريا. ،كتاتوريا أو ،مياراطيا. با البد من النظر إليها من زوايا متعد،ة و عميا
اإلعتب  ار ذل  ك الت  اريخ و ااررافي  ا. فالعالم    ب    كور،س  تان و الع  راق أك  رب م  ن اوكوم  ات أو الش  خو ،       

 فاوكومات تترري و الشخو  يرحلون لكن الوطن و الشعب باق.
 إن إمل  يم كور،س  تان الع  راق و ب  األخص أربي  ا الت  اريخ و اوض  ارة كان    و س  تباى حمط    فخ  ر و إعت  ياز     
العرامي  مجيعا بتارخيها النضال  يف األم  الاريب و بتألاها العمران  و اخلدم  اواضرين اليوم. فما ش هده  
إمليم كور،ستان العراق يف السنوات األخرية من تادم وتطور يف جماالت عديدة يعترب مثاال حيا حيسب وكوم  

ا،ة من التجرب  الكور،ستاني  وتعميمه ا عل ى ب ام     وبرؤان إمليم كور،ستان. ولطاؤا أكدنا على ضرورة اإلستف
 حمافظات عرامنا اوبيب يف الوسط و اانوب والررب.

إن هيه التجرب  اؤميية هلا ماوماته ا و عوامل ها األساس ي  ال يت س اهم  يف إجناحه ا و تألاه ا و م ن أب رز ه يه           
ورستان من جه  وب  اإلمليم واؤركي اؤاومات هو التكاتف و الوحدة و ر  الصفوف السياسي  ،اخا إمليم ك

يف بردا، من جه  أخرى، فالبناء والتطور واإلز،هار الينمو يف عواصف اخلالف والنيا  و التح ديات و اؤخ اطر   
ال تواجه بيد الواحدة من ،ون األخرى وهيا م ا ان نتمن اه ونعم ا ان يك ون ذا أولوي   الاص وى ل دى اخين           

ن خال  مومعه البارز واؤه م، وه و ش خص مع روف خبدمت ه وأعت دال  وعرص ه        ( منيجرظان بارزانياألستاذ )
عل  ى وح  دة والتك  اتف وتواص  ا ب    الع  رامي  مجيع  اد الس  لماني  و ،ه  و  وأربي  ا وحلبج    ومجي  ع م  دننا  
وحمافظاتنا العرامي  نسيي ومتن و  ومتكام ا، ال ميك ن تف ريط بأح د مكونات ه أو متجليات ه سياس ي  ض من          

ابق أو التناف ، متيين ا بوح دتنا وتألان ا بتكاتفن ا وأخوتن ا يف البي   الواح د، ف اهلل اهلل يف أمل يم          اؤنطا  التس
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كر،ستان، واهلل اهلل بدماء شهدالنا وتضحياتهم واهلل اهلل بوحدة العراق وشعب، ان تياورة وتواصا الشعب الي وم  
ن وب، يع رب ع ن ص ورة اوي   لل تالحم       الي  اشهده امليم كر،ستان العراق من مجي ع احملافظ ات الوس ط واا   

الوطين ب  شعبنا، حيث نرى يف هيه صورة كيف لتمع العرام  العرب  من بصرة واألنبار مع اخيه العرام  
الكر،  يف السليماني  واربيا بروح واحدة من انهئا الرتاحم والتواص  واألعتياز بتن و  ه يا البل د وعواص ره     

د ان اخلالفات اليت تدف عل ى س اع  سياس ي  ب   ف رتة وأخ رى ال مت   هل يا         األجتماعي  الوثيا  وهو ما ييك
تالحم عراق بصل  وليس  اؤظهر اوايا  لصورة العرامي  اوي ، واألسف اعالمنا احملل  يتحما مسوؤلي  يف 
عدم اضهاره هليا صورة الوحدوي  حبجمها وعماها الوامع  من خال  تركييه على مس احات خ الف وت دميمها    
عل ى حس اب مظاهرالوح دة وال تالحم ب   ش عبنا يف ااالمل يم واؤرك ي، وه يا ال يلر   مس وؤلي  الك ربى عل  ى             
سياسين  ايظا فبدد من ان نوجب فنتواصل  واؤعاا  بدأ البعض منا يتل ب  ف ن اخل الف والتعاي د، ل س ف      

ن األ،ارة و،ف السياس ي  جي دا   الشديد، شعبنا ينظر الينا ويرتمب حرياكنا سياسى جيدا ويتفاعا مع فاألحس  
كان  النتالي الطيب   ومفرح لدى شعبنا وألسالنا تصرف ال سامح اهلل وبتعدنا ع ن اوكم   وروي   يف تا دير     
اؤومف وتعام ا معه ا عرض نا ع ن ش عبنا وس لمنا األجتماعي   للخط ر وه د،نا ب يلك اس تارارا بل د واز،ه ار،              

جرحه مل يندم بعد ولوال عواصف اخلالف وتس امم اؤس احات    فداعش وما خلفه من معاص  واالضرار ما زا 
اختالف السياس  وما متكن ،اعش االرهاب  بفلوله متطرف  من احتال مدنن  االمن  حتى وصل  جرل  به يف 
أن يهد، ملع  اربيا ابي ، فاألرهاب و،اعش وأخوات يعتاشون من بئ  خالف وتناحر وينتهيون فرسا نفوذهم 

مناخى نياع   وس راع  ب   ش عوب منطا   وهن ا اذك ر بئن ا ،اع ش وم ن يا ف خلف ه م ن               عرب ال سرالل 
اجندات خارجيي  ال تريد اخلرية بالعراق ال يسره اجتماعنا هيا با ال يرغب بأي  مظهرن سياس  عريامي  
ا وحدوين يد  علىالتالحم والتكاتف الوطين ونا و  هل م بك ا الوض وح لا د عش نا من ي الا دم منع ا وجعلن           
للظلم واألجتها، معا ونظنا معا ومدرونا نباا معا وحنن سعداء به يا الا در، ب يلك ا،  وم ن خالهل ا م ن ه يه        

 حفا الكريم ومن الكر،ستان العييية باألمجن  من األمور لب علينا مجيعا تداركها والعما عليها سريعا،
روح وطني  العالي  وحبر  واطار ميا،ي  تصدير نااط اخلالف ب  الاوة األمليم وب  األمليم واؤركي بـ 1

مسوؤ  من ااميع فمرحلتنا حساس  واألوضاح اليت تشهد منطا  حرج جدا ومتوهم من يعتاد ان هنالك 
من يستطيع ان يسما األثار أزمات وعوامب السرا  فالعراق كااسد الواحد اذا شتكى من وعض تدا  له 

منه تأريخ وما ختطنا أم  من ،روسها العرب ان اؤعيار من عيش سالرون أعظاء بالسهر والعمى هيا ما حتد  
اؤشرت  له أفضا اؤعاير يف تكوين شعوب وتشكيا الدو  وكا معايري األخرى يف تأسي  الدو  على اس  
مومي  او عرمي  او غريها تراجع  امام افضلي  العيش اؤشرت  وهيا هو حا  اؤعظم الدو  يف علمنا اليوم ان 

ي  اليت حض بها امليم كر،ستان  وجب الدستور تعد اكثر متييا وسرا،تا وتساعا ومراعاة التنو  اخلصوص
مياسا باخلصوصي  يف ،و  الفيدرالي  األخرى اذا كان هنا  فمشاكا الدستور او يف تنفيية فعلينا ان نتفياا 

ا،  ا  اي  صفح  اؤاض   على تعديله او تصحيح مثار تنفيي ضمن السيامات الدستوري  والاانوني  ليلك
وا  محم كر،ين جديد وهو عيش هيه الوطن وتااسم ثرواته بعدال  ونهول به واور  على اعماره 
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واز،هارة وسيا،ته واستاالله فأحالم ابناء لي  بضرورة ان تكون ذاتها احالما اباء الن ظروف تترري والشعوب 
دو،ي  واؤوازن اوكومي  وغريها ملفات ما زال  متثا حمطات ومانون نفط والراز واؤنافي او 140تطور اؤا،ة 

اوايا  الأفتعا  االزمات ب  األمليم واؤركي ب  او  واألخر وهو ما يستوجب حلها وتصديرها جبهو، 
الوطني  اخلالص  للعراق وشعب، وعلى جمل  النواب واالحتا، وبرؤان األمليم اعتبار ذلك اولويتا مسوى 

تأريخ هلم بكا فخر وأعتياز كما وعده بعدم مساح مطلاا بتدخا األخرين بشيوننا الداخلي  فلسنا سيسجلها 
ماصرين ومل نكون هدفا ؤرامن فارجي  تسعى ال،ام  واسترال  سررات وفاا ؤصاوها خاص ، العراق كان 

 وسيباى سيدا بنفسه وال وساي  لرريه عليه ومل نسمح بيلك.
مني  الداخلي  بوع  وحكم  وبتنسيق عال  مستوى ب  االمليم واؤركي فاليوصا   مواجه  حتديات اال2

العسكرى اليى يتحاق على ،اعش االرهاب  مل يكن لوال تكاتف باالمليم واؤركي معاد واوفاظ عل  مسيولي  
تظرون بفارغ صرب تضامني  بينهما ايضاد فمدنن  احملررة تنتظر اعا،ة اوياة واالعمار اليها واهلنا نازعون ين

الرجو  ا  ،يارهم ومراهم التى ابعد عنها ضلماد وعدواناد وعلى ال ميكن ان يتحاق ومدن ا،ام  النصر 
واوفاظ على منجي االمن والاظاء على خاليا نالم  لالرهاب وترريب االثار الوطين على اخلالف السياس  كما 

 يهد، ااميع ويداهم اننا الوطين يتطلب معاا  فوريا.خرفناه شيداد يف كركو  و،يا  وعيام البردا، خطر 
  توحيد اؤومف العرام  الوطين جتاه ازم  السرا  الاالم يف اؤنطا  ان مومع )جيوثرتاتيجى( مهم اليى 3

يتمتع به العراق يف اؤنطا  واليى جعله فطط تالم  ورتكاز االمم االربع االم  العربي  واالم  الفارسي  
رتكي  واالم  الكر،ي  ان هيا اؤومع اؤهم خيتم علينا مومفاد وطنياد واضحا وموحداد يف الوم  ذات  واالم  ال

وعلى مومع اويو  مل يات  لو األهمي  ااررافي  والتأرخيي  ببردا، والبصرة واؤوصا واربيا واسئر 
واالجتماع  وعماه  اوظارى احملافظات االخرى فسر موت العراق ومكانته الدولي  هو يف تنوعه ااررايف 

والثاايف وهنا احير من عيا، اخلفي  حتوا  ان تستخدف ان موت العراق عرب تفريق كلمته ومومفه وطين 
وهيا هو خطر االكربى اليى يهد، امن الوطين يعرب العراق ؤخاطرة كبرية تهد، سامه وامنه اجتماع  لب 

ؤشارك  الفعال  واالجابي  يف صراع  وبلورة اؤومف الوطني  علينا التفاف بان مرار الدول  العرامي  عرب ا
ومسيو  حيرتم هيب  الدول  وحيفظ مصاوها عليا ويستكثر االستابا  لالمليم والدول  ؤساعدة العراق 
واالستعمار يف كا جهو، رامي  حنو ترريب لر  اووار البناء واالبتعا، عن منطا  تدخا بشيون الدو  

لعاوبات الاتصا،ي  اليت ال جتلب الشعوب منطا  غري اؤعاص  والويالت ويف اخلتام تهان  استخدام منطق ا
وتربيكات لرلي  امليم كر،ستان االستاذ )نيجرظان بارزان ( ومتنى له كا التوفيق واهلنا يف الكور،ستان 

سيما لشداء مواتنا اؤسلح  العييية االمن واالستارارة والتألق كما عهدنا ذلك ،وما حتيتاد لشهداء العراق وال 
ب  اايش والشرط  واوشد الشعيب والعشالر والبيشمرك  حتي  لشهدين الصدرين شهيد احملراب  وعييي 
العراق ومال مصطفى البارزانى ومام جال  الطالبان  ومجيع الايا،ات الوطني  فلص اليت خدم هيا الوطن، 

التمالاتهم الاومي  والدينين  واؤيهبي  واؤناطاي ، حتيتاد حتيتاد البناء شعبنا العرام  بكا مكوناتهم و
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ؤراجعنا العظام وال سيما ؤرجعنا االعلى االمام السيد السستانى ذا مضا وحتي  لكم مجيعاد السا،ة والسيداة 
 اوضور يف هيا اوفا اؤه ، والسالم عليكم ورمح  اهلل وبركات.

 :ثةرلةمانبةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي 
ش  كرا ج  ييال للس  ماح  الس  يد )عم  ار حك  يم( عل    كلمت  ه، الس  يد )ل  ي  اخلنج  ر( رل  ي  حت  الف احمل  ور،   

 فاليتفظا اللااء كلمته.
 سةرؤكي حتالفي ميحور:-لي  خنجربةرَيز 

اس  حاب الس  يا،ة واؤع  ال  والس  يا،ة، الس  الم عل  يكم والرمح    اهلل والربكات  ه، جئ    هن  ا الي  وم مب  اركن الهل      
ور،س  تان و الع  راق عل  ى جن  احهم النم  وذج ال  دميارات ، واوكم    واال،ارة، جئ    مهناي  ا لل  رلي  والرم  ي    ك

التارخي  الي  مل نستهين يوما عن حكمته والتجروبته و النسالحه، الخ الرلي  )مسعو، الب ارزان (، س راح    
ن البـارزاني( علـي فوزيـة للحـب     نيضـريظا موامف النساني  كبرية و جئ  مباركا الخ والرلي  ااديد الس تاذ ) 

الطري ق ام ال   الشعب الكوردستان، و حصوله على االصوات الربملان متمنيا له التوفيق يف مهمتـة، وهـو يراسـل    
مستفا الربزان  يف ميا،ة االمليم يف جناح  و بناء، خالص االتهان  الخ الستاذ )مسرور الربزان ( هل اذا النج اح و   

، االخ و الخوات مجيعا، ياف العراق اليوم امام حتديات الك برية تن تظري جهو،ن ا    لكا شعب الكور،ستان العييي
مجيعا ؤرحلتها و اؤعااتها لكا ما نستطع بالاوت موعي، مططلعا ططلع كا م دينتا رامي ا، بالك ا ش ربا م ن      

ليتنا ك بريا ام ام   الرتاب العرام ، من الجا اخلالص  والعبور ا  مرحلتا اثر استارارا والمن ا و رفاهي ه، مس ئو   
اهلل و ام ام الش عب و ام ام الت اريخ باتك ا، ي دا واحي  دة، و نعم ا كفرم ا واح د، خ دمتا للش عب مثال ب اله  اة،             
واؤططلع للمستابا للئاما  العريظ ، و اليد اهلل مع ااماع ، مجاعتا يف الاو  ولثق، تسخر ك ا امكاناته ا م ن    

  يف البردا،، مجاع  متد يداها المل يم يف س لح جوذج ا ال،ارة    اجا اجناح حكومتنا بكا السها و رلاساتنا ثال
متادم من العراق الواحد، و يف اخلتام اصدق اؤنياة بالنج اح والتا دم المل يم والرلاس ته اادي دة واوكومت ه       

 ااديدة باذن اهلل، وسالم عليكم والرمح  اهلل والربكات.
 ن:بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةما

شكرًا جزياَل للسيد مخيس اخلنجر على كلمتة، مَيوانة بةِرَيزةكان، ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةماني كوردستان، 
ئَيستا خاَلي ثَينج لة بِرطةي يةكةمي بةرنامـةي كـاري دانيشـتنةكةمان جـَي بـةجَي دةكـةين كـة بريتيـة لـة          

ارزاني داوا لة بةِرَيزيان دةكةين بفةرمووَيت بؤ وتاري بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان رَيزدار نَيضريظان ب
 ثَيشكةشكردني وتارةكةيان.

 بةِرَيز نَيضريظان ادريس بارزاني/ سةرؤكي هةرَيمي كوردستان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز جةنابي سةرؤك بارزاني.
 بةِرَيز جةنابي د.بةرهةم سةرؤك كؤماري عَيراقي فيدراَل.

 وسي سةرؤكي ثةرلةماني عَيراق.بةِرَيز حممد حةلب
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 بةِرَيز مولود ضاوش ئوغلؤ وةزيري دةرةوةي توركيا.
 بةِرَيز سامر سرحان وةزيري دةوَلةتي سعودية بؤ كاروباري كةنداو.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان.
 بةِرَيزان باليؤزاني واَلتان لة عَيراق.

 بةِرَيزان ديبلؤماتكاران.
و سياسةمتةداران و اليةنة سياسيةكان، ميوانـان و ئـةمادةبوواني خؤشةويسـت لـة عَيـراق      بةِرَيزان سةركردة 

لــة بةغــدا كــة تةشــريفتان هَينــاوة هــةمووتان بــةخَيربَين، رؤذتــان بــاش، مايــةي خؤشــحاَليمة كــة ئــةمِرؤ      
ــت        ــةماني كوردس ــةرؤكي ثةرل ــةِرَيزان س ــدارن، ب ــة بةش ــةَل ئَيم ــةدا لةط ــةو رَيوِرةمس ــرةن ل ــةمووتان لَي ان و ه

ئةنداماني ثةرلةمان نوَينةراني طةلي هةرَيمي كوردستان بة طشت رةنط و بري و بؤضوونةكانةوة سوثاس كة 
ئَيوة وةكو نوَينةراني طةل دةنطتان داوة بـة هةَلبـذاردئ وةك سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان بـؤ ضـوار سـاَلي         

انـةي دةنطيـان نـةدا، ئةوانـةي رؤذي     داهاتوو، سـوثاس بـؤ هـةمووتان، سـوثاس بـؤ ئةوانـةي دةنطيـان دا، ئةو       
دةنطدان نةضوونة ثةرلةمان، سوثاسي هةر هـةمووتان دةكـةم، هـةر يـةك لـة ئَيـوة بـة خواسـيت خـؤي و بـة           
نوَينةرايةتي دةنطدةر لةسةر راسثاردةي ئـةو حيزبـة كـة نوَينةرايـةتي دةكـات لـة ثةرلـةمان مـاف و ئـةركي          

ترين دةســـتكةوت بـــةردةوامبووني خـــودي ثِرؤســـةي دميوكراســـي خؤتـــان ثيـــادةكرد، لـــةم كاتـــةدا طـــةورة 
دميوكراسية لة هةرَيمي كوردستاندا، سوثاس كة متمانةتان ثَيدام، لة رؤذَيكي وةك ئةمِرؤدا و لـة كـاتي خـؤ    
ئامادةكردن بؤ ئةم ئةركة نوَية طةلَيك يادي خؤش و ناخؤش دَينةوة بريمان، هةندَيك رووداو دوورن، بةاَلم 

ماندا خؤيان ضةسـثاندوة، بـة ئاسـاني لـةبري نـاكرَين، لـة برييـان ناكـةين تـاوةكو لَييـان           لة هةسيت مرؤظايةتي
فَيرببني، هةنـدَيك رووداو هةنـدة نـوَين تـاوةكو ئَيسـتا خؤشـي و ناخؤشـيان لةطـةَل هةسـت و هـزر و كـاري            

ةر ضـةندين  رؤذانةمانداية خؤيان تَيكةَلدةكةن، ناخؤشرتين يادي نوَي هَيرشي دِرندانةي )داعش(بـوو بـؤ سـ   
شار و شارؤضكةي طوندةكاني هةرَيمي كوردستان و عَيراق، شَيوازي تريؤرستاني )داعش( هةمووماني تووشي 
شؤكَيكي بَي وَينة كرد، دنيـاي هةذانـد، زؤر كـةس ثَيشـبيين دِرنـدةيي لـةوةي نـةدةكرد، زؤر كـةس بِروايـان          

سيت بضَيتة ئـةو هـةموو دِرندةييـة و ئـةم     نةدةكرد كة لة سةدةي بيست و يةكدا هَيزي تاريك ثةرسيت وا دة
هةموو تاوانانة، بؤ ماوةيةكي كورت لةوة دةضوو كة تريؤرستان لة مةرام و مةبةسيت خؤيان تؤقاندني دنيـا  
سةركةوتوو بوون، جةنابي سةرؤك بارزاني رؤَلَيكي طرنط و سةرةكي بيين لة بةرثةرضدانةوةي تريؤرستاني 

رك ثةرسيت و وَيرانكاريدا، جةنابيان وةكو فةرماندةي هَيزي ثَيشمةرطةي )داعش( و تَيكشكاندني خةوني تا
هةرَيمي كوردستان بةو ثةِري توانايانةوة راسـتةوخؤ بةشـداري ثاراسـنت و بـةرطري لـة هـةرَيمي كوردسـتان        
كـرد، شــةوخنوني بـَي وضــان لةبـةرةي شــةِردا لةطـةَل ثَيشــمةرطة قارةمانـةكان بةســةربرد و بـة خــؤِراطري و       

( ساَليةوة تاوةكو ئةمِرؤ خستة خزمـةتي بـةرطري و ثاراسـتين ذيـان و     16ووني ثَيشمةرطايةتي هةر لة )ئةزم
مرؤظايةتي لة هةرَيمي كوردسـتان و عَيـراق و لةسةرتاسـةري جيهـان، لـةو قؤناغـة سـةختةدا جطةلـة رؤَلـي          

ابي ســةرؤك بــة ســةربازي يــةكالوة و بةرزكردنــةوةي ورة و بــِرواي ثَيشــمةرطة لــة بــةرةكاني جــةنط جــةن  
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ــووني )  ــةي بـ ــةركردايةتي و    55ئـــةزمووني نزيكـ ــة سـ ــؤِرش و لـ ــة شـ ــؤي لـ ــاني خـ ــةبات و تَيكؤشـ ــاَل خـ ( سـ
رابةرايــةتيكردني شؤِرشــدا بــة حيكمــةت و لَيــزانني و شــارةزايي طــةلي كوردســتاني لــة هةرةشــة و مةترســي 

ــة زادة      ــةمِرؤ ك ــةي ئ ــةو رَيوِرةمس ــدةوة، ئ ــارامي ثةِران ــةناري ئ ــؤ ك ــتةقينة و ب ــية  راس ــةي دميوكراس ي ثِرؤس
بةرهةمي خةبات و تَيكؤشاني و كؤَلنةداني جةنابي سةرؤك بارزاني و تَيكؤشـةراني طةلةكةمانـة، بةرهـةمي    

ــاَلي )   ــازاري ســ ــةِرين ئــ ــتان، دواي راثــ ــيكردني هــــةرَيمي كوردســ ــةرةو دميوكراســ ــة 1991خةباتيانــــة بــ ( لــ
ارزاني داوايكـرد كـة بـؤ بةِرَيوةبـةردني     كؤبوونةوةيةكي جةماوةريدا لـة كؤيـة يـةكمجار جـةنابي سـةرؤك بـ      

ــدانَيكي         ــة و دةنط ــة ثِرؤس ــؤي ل ــةتي خ ــتان نوَينةراي ــةلي كوردس ــت، ط ــذادن بكرَي ــتان هةَلب ــةرَيمي كوردس ه
دميوكراسي هةَلببذَيرَيت، خةبات و تَيكؤشان و سةركردايةتيكردني سةرؤك بارزاني ئيلهام بةخشي ئَيمة بـؤ  

َيشــمةرطة بــة يارمــةتي و بــة هاوكــاري هاوثــةمياناني نَيودةوَلــةتي بــة هــةنطاوناني دروســت بــةرةو ئاينــدة، ث
سةرؤكايةتي ئةمريكا و هاوشان لةطةَل هَيزةكاني عَيراق سوثا و حةشد شـةعيب سـةركةوتن، سـةركةوتن لـة     
ئازادكرنيان لـة ناوضـة داطريكراوةكـان و رزطـاركردني خـةَلك و ضةوسـاوةي ذَيـر دةسـيت داعـش، هـةموومان           

رةمان دا لة ثَيناو ئازادي، لة ثَيناو سةرةبةسيت و مايف ذيـان و نيشـتيمان طةلةكةمانـدا، سـاَلو و     قورباني طةو
دروود بؤ طياني ثـاكي شـةهيدان، سـاَلو لـة كـةس و كـاري سـةربةرزيان، هيـواي ضـاكبوونةوة بـؤ برينـداران            

ئـةو هَيزانـةي رؤَلـي    دةخوازين، ساَلو لـة ثَيشـمةرطة و هَيـزة عَيراقيـةكان لـة سـوثا لـة حةشـدي شـةعيب و          
مَيذووي خؤيان بيين لةو قؤناغة ناسكةي هةرَيمي كوردستان و جيهـان، بـةرطري ئَيمـة لـة عَيـراق بـةرطري       
بوو لة مرؤظايةتي، برطري بوو لة مايف ذيان و سةرفرازي، واَلتاني هاوثةمياني دذي )داعش( رؤَلي كاريطةر و 

ــاري و سةرةثةرشــيت ثيَ   ــتاني   بوَيرانــةيان بــيين لــة هاوك ــايي هَينــان بــة دةســةاَلتي تريؤرس شــمةرطة بــؤ كؤت
)داعش(، سوثاسـي بـَي ثايـةن بـؤ حكومـةت و هَيـزي سـةربازي هاوثـةمياناني نَيودةوَلـةتي بـة سـةرؤكايةتي            
ئةمريكا و هةموو ئةو واَلتانةي بةشدار لة ناوضةكة و لة جيهـان، كـة بوونـة هؤكـار و طـةرةنيت طةِرانـةوةي       

ئـازادي لـة هـةرَيمي كوردسـتان و لـة تـةواوي عَيـراق، ثَيشـمةرطة سـةملاندي كـة وةك           هيواي ذيان و ئاشيت و 
هةميشــة دةتوانَيــت بــةرطري لــة واَلت بكــات، لــة قؤنــاغي داهــاتوو هــةموو هــةولَيك دةدةيــن كــة لــة هــةموو  
روويةكةوة ثَيشمةرطة رَيك خبرَيتةوة و بةهَيز بكرَيت وةك بةشـَيك لـة سيسـتةمي بـةرطري عَيـراق مـاف و       
شايستة دةستووريةكاني خؤي بة دةست بهَينَيت، سوثاسي هاوثةميانان دةكةين كة بؤ ئةم مةبةسـتة هاوكـار   
و ثشتيوان بن، بةِرَيزان، هةرَيمي كوردستان وةك هةرَيمَيكي فيـدرالي دةسـتووري عَيـراق سـةملاندويةتي كـة      

بةرضـاوي لـة ثاراسـتين سـةقامطريي و      بةشَيكي ديار و كاريطةري ناوضةكة و كؤمةَلطاي نَيودةوَلةتية و رؤَلي
ــةنطي و        ــابووري و فةره ــي و ئ ــةوتنة سياس ــةموو ثَيكش ــة، ه ــةكة هةي ــي ناوض ــابووري و سياس ــةنطي ئ هاوس
كؤمةاَليةتي ناوضة و جيهانيش كاريطـةري راسـتةوخؤيان لةسـةر هـةرَيمي كوردسـتان هةيـة، بؤيـة قؤنـاغي         

ثةيوةنديـةكاني هـةرَيمي كوردسـتان لـَي دةخوازَيـت      داهاتوو هاوكاري و هةماهـةنطي و ثةرةثَيـداني سياسـي    
لةطةَل عَيراق و واَلتاني ناوضةكة و دؤسـتامنان لـة جيهـان، بـؤ ئـةم مةبةسـتة لةسـةر بنـةماي بةرذةوةنـدي          
ــةك        ــةموو الي ــؤ ه ــةوةيي ب ــاري ثَيك ــةنطي و ك ــاري و هةماه ــيت هاوك ــةوَيت دةس ــرتن دةمان ــةش و رَيزط هاوب
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ان و لـة زؤربـةي زؤري واَلتانـدا ئَيمـة بـة قؤنـاغَيكي ناسـكي جيـاوازي         ثَيشكةش بكةين، لةسـةر ئاسـيت جيهـ   
سياســي و كؤمةاَليةتيــدا تَيدةثــةِرين، كؤمةَلطــةي ئَيمــة وةك هــةر كؤمةَلطةيــةكي مرؤظايــةتي بــَي داخــوازي   
سةربةسيت و ئازادي طةشةي كؤمةاَليةتي و خؤش طوزةراني نيـة، لـة هـةمان كاتـدا وةك زؤربـةي ميللـةتاني       

مةش بـَي ملمالنَيـي سياسـي و كؤمةاَليـةتي و ئـابووري و ئايـديؤلؤجي نيـة، لةسـةر ئاسـيت نـاوخؤي           ديكة ئَي
هةرَيمي كوردستان ئَيمة زؤرجـار لـة فةرهـةنطي سياسـي و نـةرييت ميدياييمانـدا بـرت لـة ثَيويسـت جـةخت           

ةاَليـةتي و سياسـيدا   لةسةر ملمالنَي و نا تةبايي و نا سازييمان دةكةين، با لةمةودوا لـة طشـت ئاسـتَيكي كؤم   
لةطةَل يةك كؤك و تةبا و سازبني، ثَيموانية كة ئةمة دةخوازَيكي لة توانـا بـةدةر بَيـت، هَيـزة سياسـيةكاني      
هةرَيمي كوردستان ثَيموانية هيض كةسَيك خةم خـؤري ئـةم ميللةتـة ئـةو ئاواتـة نـةخوازَيت، كـؤك بـوون و         

مـان وةاَلوة نـَيني، دةزائ ملمالنـَي و جيـاوازي هـةر دةبَيـت       تةبايي و سـازامنان نـاَلَيني جيـاوازي بـري و باوةرِ    
ئةمــة شــتَيكي ئاســايية، بــةاَلم داوا دةكــةم بــا بريكردنــةوةمان نــاكؤك و نــا تــةبا و نــا ســاز نــةبني، لــة رووي  
بريكردنةوة لة ضؤنيةتي بنكؤَلكردن و بَيطةي يةكرت با بري و هةَلسوكةوت و كردارمان ثَيكـةوة بـؤ بنياتنـةر    

بؤ طةِران بة دواي ضةرةسةري هاوبةش و ئايندةيةكي هاوبـةش، بـا نيشـيتمان كؤكـةرةوةي هـةموومان       بَيت
بَيت، با نوَينةراني ثَيكهاتةكاني هةرَيمي كوردستان بة هةموو رةنط و جياوازيةكانةوة بةشـداري ذيانـةوةي   

ن وةكو سةرؤكي ضةند سـاَلي  هةرَيم و بةهَيزكردني بنةماي رةوتي بةرةو ئايندةمان ببات، داوا و خواسيت م
داهاتووي هةرَيمي كوردستان ئةوةية ثَيكةوة كار بكةين بؤ بةديهَيناني ئاواتي لةخؤمان و لـة هـةر يـةك لـة     
حيزبةكامنان طةورةتر بؤ ئةو واَلتة، ثَيكةوة ئاِراستةي هاوبةش دةست نيشان بكةين، ثَيكةوة لةسـةر ئاسـيت   

اوسَيكامنان، ثَيكةوة لةطـةَل دؤشـتة نَيودةوَلةتيـةكامنان، ثَيكـةوة لةطـةَل      عَيراق، ثَيكةوة لةطةَل برا در-هةرَيم
رَيكخراوي نَيودةوَلةتيةكان بارودؤخي نوَيي طوجنـاو لةطـةَل سـةرجةم كؤمةَلطـة و هاوبةشـي هـةرَيم ذيـان و        

َيي نيشــتيمامنان بثــارَيزين و بــةرةوة ثَيشــةوةي ببــةين، هــيض طومــائ نيــة كاتَيــك ثَيكــةوة نةخشــةِرَيي نــو   
هاوبةش بؤ هةرَيمي كوردستان و عَيراق دادةنَيني رَيطاي هةَلة ناكةين، بؤ هـةموومان ئاشـكرا دةبَيـت بـة ض     
ئاِراســتةيةك هــةنطاو دةنــَيني و ض ثَيويســتة بــؤ طةيشــنت بــة ئامــاجني هاوبــةش كــة بكرَيــت، دةبَيــت لةطــةَل  

ةرَيكي هاوبـةش لـة ضوارضـَيوةي    حكومةتي فيـدرالي لـة بةغـدا ثَيكـةوة كـار بكـةين بـؤ دؤزينـةوةي ضارةسـ         
دةستووردي فيدرالي عَيراقدا، ئةو دةستوورةي كـة طـةلي عَيـراق ضـةندةها سـاَل خـةونيان ثَيـوة دةبـيين تـا          
ببَيتة بنةماي عَيراقي نوَي كة تَييدا مافةكاني هةرَيم و هةموو عَيراقيةكان لة ضوارضَيوةي حوكمِرانيـةكي  

وورَيك كــة ضــوار لةســةر ثَينجــي دةنطــدةران لةسةرتاســةري عَيــراق   دميوكراســي فيــدرالي بثارَيزَيــت، دةســت 
دةنطيـان ثَيـداوة، دةسـتوورَيكي فيــدرالي كـة جـَي بـةجَيكردني تــةواوي مـادة و بةنـدةكان بَيتـة زامنكردنــي          
ثَيكةوة ذيان و لَيـك تَيطةيشـنت و لةيـةكرت ثةسـةندكردن و بـةهَيزكردني ثِرؤسـةي سياسـي عَيراقـدا، ئَيمـة          

بةدةستة، بةاَلم بة داخةوة نةتوانراوة وةكو خؤي جَي بةجَي بكرَيت، نةتوانرا ئةو عَيراقـة نوَيـة   ئومَيدمان 
بنيات بنرَيت كة هةموو طةالني عَيراق خةونيان ثَيوة دةبيين، ئةو عَيراقة نوَييةي كة هـةرَيمي كوردسـتان   

بوو، بةرطري لَي كردووة، لة عَيراق لة هةوَلي بنياتناني هةموو دامةزراوةكانيةتي، رؤَل و بةشداري كاراي هة
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ئةمرؤ هيض بةديلي تر نية بؤ دةستوور، بة ئةزموون ئةوةمان بيين كة بشتطوَي خستين بة مةبةست و يان 
بَي مةبةست يان جَي بةجَي نةكردني هـةر بةنـدَيكي ئـةو دةسـتوورة ئةبَيتـة هـؤي سـةرهةَلداني نـاكؤكي و         

يـةكان، ئـةتوانني بـة لَيكتَيطةيشـنت و كـاركردني هاوبـةش جـارَيكي تـر         ناسازاني نوَي لة نَيو ثَيكهاتـة عَيراق 
دةستوورةكةمان زيندوو بكةينةوة، رَيزي لَي بطرين و بَي جيـاوازي جـَي بـةجَيي بكـةين، بـؤ ئـةوةي تاريـك        
ثةرستاني وةكو داعش  دروست نةبنةوة، كارةساتي وةكـو شـةنطال و ناوضـةكاني ديكـةي عَيـراق و هـةرَيمي       

دووبارة نةبنةوة، تاكو عَيراق و هةرَيمي كوردستان ئارامرت و ئاوةدان تر بن و لة مةترسي شةر و كوردستان 
تــريؤر بــة دوور بــن كــة هَيشــتان بــة جــدي هةرةشــة لــة عَيــراق و ناوضــةكة و لــة جيهــانيش ئــةكات، لَيمــان  

ة بـوواني بـةرَيز، لـة    ئةخوازَي ثَيكةوة هاوكار و هاوهـةنط بـني بـؤ ِروو بـةروو بونـةوة و نةهَيشـتين، ئامـاد       
مَيــذووي دوور و نيــزك شــةر بؤتــة هــؤي وَيرانكــاري، دواكــةوتين كؤمةَلايــةتي و هــةرةس هَينــاني ئــابووري،  
زؤرجار شةر فرؤش بري لةوة ناكاتةوة كة ئاطري شةر ماَلي خؤشي ئةطرَيتةوة، باشرتين منوونـة كـة هةيـة و    

ن، ئَيران و كويةت، لـة كؤتـايي عَيـراق وَيـران بـوو،      لة بريمانة هَيرشي رذَيمي بةعس بوو بوو سةر كوردستا
خةَلكي زؤري بَي طوناه كوذرا، ذيان و ئابووري و بار و دةرووني خةَلكي واَلت تَيكضوو، بـةكارهَيناني ضـةكي   
كيمايي و برياري كؤمةَلكوذي و سياسةتي ثةيرةوكراوي رذَيم تا ئَيستاش خةَلكي ئةو واَلتة و ئةو هةرَيمة و 

ناوضـةكةش بـاري سياسـةتي شةرفرؤشـي ئـةو قؤناغـة ئـةدةن و هَيتشـان ديـار نيـة كـة كاريطـةري             تةنانةت 
خراثةكاني كةي كؤتايي دَي، با بريين رابردوو بة لَيبووردةيي و سـنط فراوانـي سـارَيذ بكـةين نـةك تؤلـةي       

كـةوة راشـكاوانة بـة    نةطوجناو لةطةَل ثَيكةوة ذيان، ئامادة بوواني بةرَيز و كوردستانياني خؤشةويست، بـا ثيَ 
نيازي ثاك و كرداري شياو و هةَلوَيسيت نيشتيمان ثةروةرانة هةنطاوي بنياتنةر بَنـَيني بـؤ رَيكـةوتن لةسـةر     
ــةلي         ــةبي، ط ــاين و مةزه ــةوةيي و ئ ــاوازي نةت ــَي جي ــوكمراني ب ــؤ واَلت و ح ــةش ب ــةكي هاوب ــة رَيطاي نةخش

اوة، مايـةي شـانازي بزووتنـةوةي رزطـاري     كوردستان هةميشـة ويسـيت مـرؤظ دؤسـيت و ذيـان دؤسـيت نيشـاند       
خوازي كوردستانة، هةرطيز رَيطةي نةداوة شةري رذَيمةكاني ثَيشووتري عَيراق كة بةسـةر طـةلي كوردسـتان    
سةثَينرا ببَيتة شةري نَيـوان كـورد و عـةرةب، زؤرجـار خـةَلك باسـي ئـةوة ئةكـةن كـة سةرتاسـةري عَيـراق            

م با لةمةودوا بؤخؤمان و بؤ هةموو دونيـا لـة عَيـراق بيسـلمَينني كـة      دةوَلةمةندة بة ساماني سروشيت، بةاَل
ئَيمة ثاراستين ذيـان و ثَيكـةوة ذيامنـان لـة هـةموو سةرضـاوةيةكي سروسـيت ال طـرنطرتة لـة عَيـراق، لةسـةر            
ئاسيت هةرَيم با ثَيكةوة سياسةتي ئاشتةوايي كؤمةاَليةتي ثَيكةوة ذيان و طةشةي ئابووري و سازاني سياسـي  

ابرَيذين، طؤرانكاري خَيراي هةرَيم ثَيويسيت بة ديـدي هاوبـةش و دوور لـة نـاكؤكي و ناسـازي ئـةكرَي، لـة        د
كؤتايي هةموو بةرثرسي ئةبني لةسةركةوتن و لة شكست هَينـان، هـةموو ثَيكهاتـةكاني هـةرَيمي كوردسـتان      

ة، كاتَي هةوَل ئـةدةين ثَيكـةوة   ثَيويسيت بة ثاراستين ماف و موَلك و سةرمايةي ئابووري و كؤمةَلايةتي هةي
ئارامي و ئاسايشي هةرَيم بثارَيزين، بةهَيزي بكةين، كاتَي بةردةوام هةوَل ئةدةين بؤ بووذانـةوة ئـابووري و   
ــةك        ــةين هةري ــةبري بك ــابَي ل ــَيكامنان ن ــك و دراوس ــتاني دوور و نزي ــةَل دؤس ــدي لةط ــتنةوةي ثةيوةن رَيكخس

وندي سيساسي و ئابووري و كؤمةاَليةتي خـؤي هةيـة، ثتـةو كردنـي     لةوانةش بة هةمان شَيوةي ئَيمة بةرذة
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ــةمووان        ــدي ه ــرتن بةرذةوةن ــنت و رَيزط ــك تَيطةيش ــةماي لَي ــةر بن ــَي لةس ــاني دراوس ــةَل واَلت ــدي لةط ثةيوةن
ضـــوارَيوةي ياســـاي نَيودةوَلـــةتي و دةســـتووري دبلؤماســـي و ســـةرةوةري هـــةر واَلتَيـــك و  ئاثارَيزَي لة ض

يةكان، بَيطومان ئةركي سةرؤكي هةرَيم ئـةبَي رَي خـؤش بكـات و زةمينـة سـازي بكـات و       ثَيكهاتةي دةستوور
لَيكنزيـك بوونـةوةي هـةرَيم لةطــةَل دراوسـَيكامنان، بـؤ طةشـة ثَيــداني ئـابووري، بازرطـاني و بـةهَيز كردنــي          
ثةيوةنــدي دبلؤماســي و دؤزينــةوةي ضارةســةري هاوبــةش بــؤ طرفــت و بةرذةوةنــدي هاوبــةش، ئــةم جــؤرة   
كاركردنانة هيض كات نابَيتة مةترسي بؤ عَيراق، بةَلكو ئةبَيتة هؤي ثتـةو كردنـي دؤسـتايةتي و ثةيوةنـدي     
دراوسَييةتي لةطةَليان، خؤشةويستان، ثاراسنت و طةشة ثَيـداني ثةيوةنـدي هـةرَيم لةطـةَل دؤسـتان و هَيـزي       

دي ئةزانن ئةركي سةرشاني سةرؤكي نَيودةوَلةتي كة مانةوة و سةقامطريي هةرَيمي مةبةستة و بة بةرذةوةن
هةرَيمة، هةموومن ئةزانني بَي هاوكاري و هةماهـةنطي و فريـاطوزاري هَيـزي نَيودةوَلـةتي داعـش ئـةيتواني       
زياني طةَلَيك زياتر بة كوردستان و عَيراق و كوردستانيش بطةيةنَي، بَيطومان هاوكاري و كؤمةكي سـةربازي  

تهَينان بة داعش، باسي خؤراطري يةك بة يةكي خةَلكي كوردستان كة بؤ سةركةوتين بةرطري ئَيمة بؤ شكس
وَيراي شةر و كةمبووني مووضة و سيسيت بازاري كار و دابةزيين ضااَلكي ئابووري، لـة هةسـتياري دؤخةكـة    
تَيطةيشنت و يارمةتي حكومةتي هةريََميان دا تا سةخيت و نةهامةتي و نةبووني ئةم ضةند ساَلةي رابـردوو  

ربةرزي تَيثةرَينن، ئةطةر ئةزمووني ضةند ساَلي رابردوو رَي نيشاندةر بـَي ئـةبَي لةسـةر ئـةوة كـؤك      بة سة
بني كة هةموو كؤمةَلطايةكي سةردةم دان بة جياوازيةكان بَينني، جياوازيةكان نابنـة رَيطـر لةسـةر خسـتين     

ــتان، ســةرباري هــةموو جياواز    ــةرَيمي كوردس ــيت ه ــدي طش ــت بةرذةوةن ــت و مةبةس ــتةي خواس يــةكان، شايس
داهاتوويةكي باشرتين بؤ نةوةي ئَيستا و ئايندةمان، كؤمةَلطايةكي سةردةم و داننـان بـة جاوازيـةكان نابَيتـة     
رَيطــر لةســةر خواســت و بةرذةوةنــدي طشــيت هــةرَيمي كوردســتان، ســةركةوتين نــةوةي تــازة لــة خوَينــدن و  

ثزيشـــكي و كؤمةَلناســـي و دةرووناســـي ن  فَيربــوون شـــارةزايي لـــة زانســـت و تةكنــةلؤذي و ئةنـــدازياري و  
كؤمةَلطةي ئَيمة بةرةو ئايندةيةكي طةشة ئةمانبات،   هةموو بوارةكاني ذيان ثَيويسيت بة كاري جدي هةية 
بؤ ثاراستين سروشـت و ذينطـة بـة جؤرَيـك لةطـةَل بةرثرسـياريةتي ئَيسـتا و قؤنـاغي داهاتوومـان و ذينطـة           

ةبَي، بـةكاري هاوبةشـيمان وةفـادار ئـةبني بـؤ خـةباتي نـةوةي ثـَيش         سةرضاوةي سةرةكي ذيان زةرةرمةند ن
ــاري         ــانج و ك ــة ئام ــنت ب ــؤ طةيش ــاتوو، ب ــةوةي داه ــت ن ــة دةس ــةمان ئةدةين ــةوة واَلتةك ــة ئةمانةت ــان، ب خؤم
ــةري         ــةو ث ــتةكةم ب ــؤم ثؤس ــيت خ ــةزموون و خواس ــا و ئ ــةري توان ــةرَيم ئةوث ــةرؤكي ه ــةاان، وةك س هاوب

وكاري كردني بةرَيز سةرؤك وةزيراني نوَي و كابينة و هةموو وةزيرةكاني تـاكو  جديةتةوة بةكاردَينم بؤ ها
لة بةرثرسياريةتي و كاري خؤيان سةركةوت و بن، سةركةوتين هةريةك لة ئَيمـة سـةركةوتين هةموومانـة،    
جارَيكي تر سـةرجةم كوردسـتانياني ئـازيز دَلنيـا ئةكةمـةوة كـة سـةرؤكايةتي هـةرَيم ضـةتري يـةكريزي و           

ةرةوةي سةرةجةم هَيـز واليةنـة سياسـيةكاني كوردسـتان و ثَيكهاتـة ئاينيـةكان ئـةبَي، بـةجياوازي بـريو          كؤك
بؤضوونةكانيانةوة، لة ثَيناو ثَيكةوة ذياني ئاشتيانة و ئارامي طـةَلي كوردسـتان، هـةرَيمي كوردسـتان مـوَلكي      

ش سـةكؤي ئـريادة و خواسـت و    هةموو كوردسـتانيانة بـة هـةموو جياوازيةكانيانـةوة، سـةرؤكايةتي هـةرَيمي      
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مافةكانيان ئـةبَي بـَي هـيض جياكارييـةك، بـؤ هـةموومان ئـةبَي و بـة يـةك ضـاو سـةيري هـةمووان ئـةكرَي،              
دووثاتي ئةكةوة، زامن كردني ئاسايش و ئارامي كؤمةَلطة ئاماجني سةرةكيمان ئةبَي بة طرتنةبـةري ديـالؤ    

مي كوردســتان و حكومــةتي فيــدراَل لــة ضوارضــَيوةي و ضارةســةر كردنــي ســةرجةم كَيشــةكاني نَيــوان هــةرَي
دةستوور، و ثاراستين ثةيوةندي دؤسـتانةي بـةهَيز لةطـةَل واَلتـاني درواسـَي و ناوضـة و بـةردةوامي دان بـة         

بةهَيز كردني ثَيطة و سةنطي هةرَيمي كوردستان لة سةر ئاسيت هةرَيم و نَيودةوَلةتي، كاري جـدي ئةكـةين    
ةدةستهَيناني مافة دةسـتوورييةكاني هـةرَيمي كوردسـتان و زامـن كردنـي مـايف مـرؤظ و        و هةوَل ئةدةين بؤ ب

ئازادييــةكان و بــةهاو ثرةســنيثة جيهانيــةكان، دابــني كردنــي مــاف و شايســتةي هــةموو ضــني و توَيــذةكاني  
اَلتَيك كؤمةَلطة و نةهَيشتين هةموو جؤرة توندوتيذيةك، ثتةو كردني ثَيكةوة ذيان و يةكرت قوَل كردن لة و

كة هي هةموومانة و هـةموو تاكَيـك خـؤي بـة خـاوةن ئـةم واَلتـة بزانـَي، هـةموومان يـةك خـؤر لةسـةرمان             
هةَلدَي و يةك ئامسان دامان ئةثؤشَي، يةك ئايندة  و ضارةنسوومان هةية،  سوثاس بؤ سةرؤك و سةركردةي 

َينَيكي جيهانـةوة بـَي و بـة نامـة و     واَلتان و هةموو ئةوانةي لة هةرَيمي كوردسـتان و عَيـراق و لـة هـةر شـو     
بروسكة و ثةيوةندي راستوخؤ ثريؤزباييان لَي كردين، دووبارة سوثاستان ئةكةم بؤ ئامادة بوونتـان، هيـواي   

 سةركةوتن و رؤذَيكي خؤشتان بؤ ئةخوازم، سوثاس بؤ هةموواليةكز
 بةرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

هةرَيمي كوردستان رَيزدار )نَيضريظان بارزاني( دةكةين بؤ ئةو وتارة بةنرخـةي كـة   سوثاسي بةرَيز سةرؤكي 
ــتةي       ــةناوي دةس ــراق، ب ــتان و عَي ــةرَيمي كوردس ــيت ه ــةر ئاس ــةوةيي لةس ــاري ثَيك ــةماي ك ــة بن ــَي بكرَيت دةش

رَيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان و بة ناوي طشت ئةنداماني ثةرلةمان ثريؤزبايي طةرم دووبارة لـة بـة  
)نَيضريظان بارزاني( سةرؤكي هةرَيمي كوردسـتان دةكـةين، داواكـارين لـة خـواي طـةورة سـةركةوتوبَي لـة بـة          
جَيطةياندني ئةركةكاني لة ثارَيزطاري كردن لة سةروةري ياسا و لة نوَينةرايةتي كردني طةلي كوردستان بة 

ــاوخؤ و دةرة    ــيت ن ــةر ئاس ــةكان لةس ــةوةيي و ديين ــة نةت ــةموو ثَيكهات ــوان   ه ــة نَي ــردن ل ــةنطي ك وة، و هةماه
ــةمان، بةرلــةوةي         ــةرَيزي ثةرل ــداماني ب ــتان، ئةن ــةرَيمي كوردس ــةاَلتةكاني ه ــدراَل و دةس ــةاَلتةكاني في دةس
دانيشــتنةكةمان هــةَلطرين ئةنــدامان ئاطــادار دةكةينــةوة كــة برطــةي دووةمــي بةرنامــةي كــاري دانيشــتنمان  

ةرلـةمان درَيـذة ثـَي دةدةيـن، بؤيـة داوا لـة بـةرَيزتان دةكـةين         ( ثَيش نيوةرؤ لة تةالري ث11بةياني سةعات )
بةياني لة كاتي دياري كراو ئامادة بن بة مةبةسيت تةواو كردني برطةي دووةم لة بةرنامةي كاري دانيشتين 
ئةمرؤمان كة بريتية لة دةستنيشان كردن و ناوزةد كردني بةرَيز سـةرؤكي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان     

(، 1992( ي سـاَلي ) 1( لـة ياسـاي هةَلبـذاردني ثةرلـةماني كوردسـتان ذمـارة )      56( لة ماددةي )3ي )بةثَيي برطة
ميــوان و ئةنــداماني بــةرَيزي ثةرلــةمان سوثاســي هــةموو اليــةك دةكــةين و لــة كومووكورتيــةكان داواي لــَي  

 بووردن دةكةين، بةو جؤرة هاتينة كؤتايي دانيشتين ئةمرؤ، سوثاس.
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 (8تين ذمارة )ثرؤتؤكؤلي دانيش
 11/6/2019 رَيكةوتي شةممةسَي 

عَيراق بة  -ثةرلةماني كوردستان   11/6/2019رَيكةوتي  رؤذي سَي شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري  سةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني

( ي 2019ساَلي )ثَينجةمي (ي خولي 8نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة ) سةرؤك و، بةِرَيز مين
 خؤي بةست.

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

(ي سـاَلي يةكـةم لـة    8دانيشـتين ذمـارة )   عَيراق، دةستةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بِرياريـدا بةرنامـةي كـاري     
(ي ثــَيش نيــوةِرؤ رؤذي ســَي شــةممة  11خــولي ثَينجــةمي هةَلبــذاردني ثةرلــةماني كوردســتان لــة كاتــذمَير ) 

 ( بةم شَيوةية بَيت:11/6/2019رَيكةوتي )
( لة 3يةكةم/ دةست نيشان كردني سةرؤكي دةسةاَلتي جَي بةجَي كردني هةرَيمي كوردستان بةثَيي بِرطةي )

 ي هةموار كراو.1992(ي ساَلي 1( لة ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )56ماددةي )
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 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

رزي (ي ئاســايي وة8بــةناو  طــةىل كوردســتانةوة دةســت بــة دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، دانيشــتين ذمــارة )  
 عَيراق. -طرَيداني يةكةم، ساَلى يةكةم، لة خوىل ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان 

ئَيستا داوا لة بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان دةكةين كة بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤ و ثوختةي كؤنووسـي  
ةت بَي مؤَلةت لة دانيشتين ذمارة (ي ثةرلةماني كوردستان و ناوي ئامادة نةبووان بة مؤَل7دانيشتين ذمارة )

 ( خبوَينَيةوة، با بفةرمووَيت.6)
 بةِرَيز منى نيب نادر قهوةضي/سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةرنامةي كار

( و 18( برطــةي )ســَييةم( لــة مــاددةي )16طــةكاني )يةكــةم ، دووةم، ســَييةم( لــة مــاددةي )بــةثَيي حــوكمي بِر
( لــة ثــةيِرةوي نــاوخؤي ثةرلــةماني كوردســتان ـ عَيــراق دةســتةي    57و  56و  55و  52و  48و  47ماددةكــاني )

(ي ئاسايي خـؤي خـولي بـةهارةي، سـاَلي     8سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة )
سَي شةممة رَيكةوتي (ي ثَيش نيوةرؤ رؤذي 11يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة كاتذمَير )

 بةم شَيوةية بَيت: 11/6/2019
( لة 3يةكةم/ دةست نيشان كردني سةرؤكي دةسةاَلتي جَي بةجَي كردني هةرَيمي كوردستان بةثَيي بِرطةي )

 ي هةموار كراو.1992(ي ساَلي 1( لة ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )56ماددةي )
 بةم شَيوةي خوارةوة بوو: 10/6/2019ئاسايي رؤذي دوو شةممة رَيكةوتي  (ي7ثوختةي دانيشتين ذمارة )

 دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤك ثةرلةماني كوردستان.-1
 خوَيندنةوةي بةرنامةي كارو ثوختةي دانيشتين ثَيشوو لةاليةن بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان. -2
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان. دةست ثَيكردني بةرنامةي كار لةاليةن -3
 يةك دةقيقة بَي دةنط وةستان بؤ رَيزلَينان لة طياني ثاكي شةهيداني كوردستان و عَيراق. -4
 مص طفى تايبةت بة هةَلبذاردني رَيـزدار )نَيضـريظان ادريـس     2019(ي ساَلي 6خوَيندنةوةي بِرياري ذمارة ) -5

 عَيراق. –بارزاني( بة سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 
بارزاني(، بةثَيي حوكمي  مصطفىسوَيند خواردني بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان )نَيضريظان ادريس  -6

 ي هةموار كراو.2005(ي ساَلي 1ماددةي )نؤيةم( لة ياساي ذمارة )
 ثَيشكةش كردني وتاري بةشَيك لة ئامادةبووان بةم بؤنة مَيذووييةوة. -7
 بارزاني(. مصطفىهةرَيمي كوردستان )نَيضريظان ادريس وتةي بةِرَيز سةرؤكي  -8
 دواخستين دانيشتنةكة بة كراوةيي لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. -9
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(ي ئاسـايي  6ناوي ئةو ئةندامانةي مؤَلةت ثَيدراون، يان بةبَي مؤَلـةت ئامـادة نـةبوون بـؤ دانيشـتين ذمـارة )      
 .28/5/2019واري خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة بةر

 شريين امني عبدالعزيز/ ئامادة نةبوو.-1
(ي 23بة بايكؤت كردني هةردوو فراكسيؤني يةكَييت و نةوةي نـوَي بـةثَيي بِرطـةي )حةوتـةم( لـة مـاددةي )      

 ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان بة ئامادة نةبوون هةذمار ناكرَين، سوثاس.
 ي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤك

زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان، ئَيستا دةست دةكةين بـة جـَي بـةجَي كردنـي بِرطـةي يةكـةم لـة        
بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤمان كة بريتيية لة نـاوزةد كردنـي بـةِرَيز سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيرانـي       

 .1992(ي ساَلي 1اي ذمارة )( لة ياس56( لة ماددةي )3هةرَيمي كوردستان بةثَيي بِرطةي )
بةثَيي عوريف ثةرلةمان داوا لة ليسيت براوةي يةكةمي هةَلبذاردني خـولي ثَينجـةمي ثةرلـةماني كوردسـتان     
دةكةين، كة فراكسيؤني ثارتي دميوكراتي كوردستانة كانديديان بؤ ثؤسـيت سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيرانـي     

د عبــدالرمحن حســن خؤشــناو ســةرؤكي فراكســيؤني ثــارتي هــةرَيمي كوردســتان خبــةِروو، بــةِرَيز كــاك ئومَيــ
دميوكراتي كوردستان بفةرموون كانديدة بةِرَيزةكةتان بؤ ثؤسـيت سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيرانـي هـةرَيمي      

 كوردستان خبةنة ِروو.

 
 بةِرَيز اميد عبدالرمحن حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

( لـة ياسـاي هةَلبـذاردني ثةرلـةماني     56( لة ماددةي )3دميوكراتي كوردستان بةثَيي بِرطةي ) كانديدي ثارتي
بارزاني(يـة، ئَيمـة وةكـو     مص طفى ي هةموار كراو، رَيزدار )مةسرور مسعود 1992(ي ساَلي 1كوردستان ذمارة )

ةش دةكـةين و سـوثاس بـؤ    ( نـاوي بـةِرَيزيان ثَيشـك   2018(ي ئةيلولي ساَلي )30ليسيت براوة هةَلبذاردنةكاني )
 ئَيوة سةركةوتن لة خواوةية.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس بؤ سةرؤكي فراكسيؤني ثارتي دميوكراتي كوردستان.
 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.

 مص طفى مسـرور مسـعود   ثرؤسةي دةنطدان ئةجنام دةدةين، ئةو بةِرَيزانةي رةزامةندة بةِرَيز جةنابي كاك )
بارزاني( بؤ ثؤسيت سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ناوزةد بكرَيت دةسيت بةرز بكاتـةوة؟  

( 97( ثةرلــةمانتار لــة حــزوري ) 89بــارزاني( بــة دةنطــي )  مص  طفىرَيــزدار جــةنابي كــاك )مســرور مســعود  
ــةمانتار ناوةزة ــثةرل ــة   ن ــي ه ــةني وةزيران ــةرؤكي ئةجنوم ــؤ س ــرا ب ــةماني  د ك ــةن ثةرل ــتان لةالي رَيمي كوردس

 كوردستانةوة، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيزان.
ــتان و بـــةناوي ئةنـــداماني ثةرلـــةماني كوردســـتان         ــةناوي دةســـتةي ســـةرؤكايةتي ثةرلـــةماني كوردسـ بـ

بـارزاني( دةكـةين بـة بؤنـةي نـاوةزةد       مص طفى ثريؤزباييةكي طةرم لة رَيزدار جةنابي كاك )مسرور مسعود 
يت سةرؤكي ئةجنومةني وةزيرانـي هـةرَيمي كوردسـتان لةاليـةن ثةرلـةماني كوردسـتانةوةو       كردنيان بؤ ثؤس

ثَيتان رادةطةيةنني كة هةر ئةمِرؤ ثةرلةماني كوردستان ئـةم بِريـارة ئاراسـتةي جـةنابي سـةرؤكي هـةرَيمي       
ِرَيزيان كوردستان دةكات، بؤ ئةوةي بة زووترين كـات لةاليـةن جـةنابي سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتانةوة بـة       

رابسثَيردرَيت بكرَيت بؤ ثَيكهَيناني كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان بـة مةبةسـيت خزمـةت     
ــتنة        ــؤرة دانيش ــةم ج ــةِرَيزان، ب ــةوة، ب ــة جياوازةكانيي ــةموو ثَيكهات ــة ه ــتان ب ــةلي كوردس ــاتري ط ــي زي كردن

 مَيذووييةكةمان كؤتايي ثَي دَينني، سوثاس بؤ هةموو اليةك.

 
       د. ظاال فريد ابراهيم                              هَيمن هةورامي        ين نيب قهوضي                        م     

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –كوردستان            عَيراق                    –كوردستان 
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 (ي9ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019\6\30رَيكةوتي  شةممةيةك 

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (9تين ذمارة )ثرؤتؤكؤلي دانيش
 30/6/2019 رَيكةوتي شةممةيةك 

عَيراق بة  -ثةرلةماني كوردستان   30/6/2019رَيكةوتي  رؤذي يةك شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري  سةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني

( ي 2019ساَلي )ثَينجةمي (ي خولي 9نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة ) سةرؤك و، بةِرَيز مين
 خؤي بةست.

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

(ي  سـاَلي يةكـةم لـة    9دانيشـتين ذمـارة )   عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريـدا بةرنامـةي كـاري   
(ي ثــَيش نيــوةِرؤ رؤذي يــةك شــةممة 11خــولي ثَينجــةمي هةَلبــذاردني ثةرلــةماني كوردســتان لــة كاتــذمَير )

 ( بةم شَيوةية بَيت:30/6/2019رَيكةوتي )
ةثَيي درَيذكردنةوةي خولي بةهارةي ساَلي يةكةم لة خولي هةَلبذاردني ثَينجـةمي ثةرلـةماني كوردسـتان بـ    -

 ( ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.7بِرطةي )ضوارةم( لة ماددةي )
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
(ي ئاسـايي وةرزي طرَيـداني يةكـةم،    9بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، دانيشتين ذمارة )

لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان، ئَيستا داوا لة بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان  ساَلي يةكةم
 دةكةين بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمرؤ خبوَينَيتةوة، فةرموو.

 بةِرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةرنامةي كار:
( و 18( و بِرطـةي )سـَييةم( لـة مـاددةي )    16ني )يةكـةم دووةم و سـَييةم( لـة مـاددةي )    بةثَيي حوكمي بِرطـةكا 

ــاني ) ــتان   57، 56، 55، 52، 48، 47ماددةكـ ــةماني كوردسـ ــاوخؤي ثةرلـ ــةيِرةوي نـ ــة ثـ ــتةي   –( لـ ــراق، دةسـ عَيـ
يةكـةم  (ي ئاسايي خولي بـةهارةي سـاَلي   9سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة )

 -30(ي ثَيش نيـوةرؤي رؤذي يةكشـةمة رَيكـةوتي )   11لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة كاتذمَير )
 ( بةو شَيوةية بَيت:2019 -6
درَيذكردنةوةي خولي بةهارةي ساَلي يةكةم لة خولي هةَلبذاردني ثَينجةمي ثةرلـةماني كوردسـتان بـةثَيي    -1

 ةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.( ث7بِرطةي )ضوارةم( لة ماددةي )
 

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:
( و ناوي ئامـادة نـةبووان بـة مؤَلـةت و بـَي      8سوثاس، بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان ثوختةي دانيشتين ذمارة )

 مؤَلةت خبوَينةوة.
 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( بةو شَيوةيةي خوارةوة بوو:2019-6-11(ي ئاسايي رؤذي سَي شةمة رَيكةوتي )8ةي دانيشتين ذمارة )ثوخت

 دةست ثَي كردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان.-1
 خوَيندنةوةي بةرنامةي كارو ثوختةي دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةماني كوردستان. -2
 ثَي كردني بةرنامةي كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان.دةست  -3
داواكردني دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلـةمان لـة ليسـيت بـراوةي خـولي ثَينجـةمي هةَلبـذاردني ثةرلـةماني          -4

 كوردستان بة دةست نيشان كردني ثاَلَيوراويان بؤ ثؤسيت سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران.
بارزاني( بؤ ثؤسيت سةرؤكي ئةجنومـةني   مصطفىزةد كردني بةِرَيز )مةسرور مسعود دةنطدان لةسةر ناو -5

 ( دةنط لة ثةرلةمانتاراني ئامادة بوو.97( دةنط لة كؤي )89وةزيران بة )
 كؤتايي هاتين دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان. -6

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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( ي ئاسايي خولي ثَينجةمي 8ةت دراون، يان بَي مؤلةت بوون لة دانيشتين ذمارة )ناوي ئةو ئةندامانةي مؤَل
 (:2019-6-11هةَلبذاردني ثةرلةمان لة بةرواري )

 باالنبؤ حممد علي باَلةك/ مؤَلةت.-1
 روثاك امحد رمحان/ مؤَلةت.-2
 سؤران عمر سعيد/ مؤَلةت. -3
 شايان كاكة صاح/ مؤَلةت. -4
 قادر/ مؤَلةت.عبدالستار جميد  -5
 هةورامان محة شريف/ مؤَلةت. -6

(ي ثــةيِرةوي نــاوخؤي 23بــايكؤت كردنــي فراكســيؤني نــةوةي نــوَي بــةثَيي بِرطــةي )حةوتــةم( لــة مــاددةي )
 عَيراق بة ئامادة  نةبوو هةذمار ناكرَي. -ثةرلةماني كوردستان 

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:

َيز سكرتَيري ثةرلةمان، ئَيستا دةست بة جَي بةجَي كردني بِرطةي يةكـةم لـة بةرنامـةي    زؤر سوثاس بؤ بةِر
 كاري دانيشتين ئةمرؤ دةكةين.

 ئةنداماني بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ســةرؤكي ثةرلــةمان داوا دةكــات خــولي بــةهارةي ســاَل يةكــةم لــة خــولي ثَينجــةمي هةَلبــذاردني ثةرلــةماني  

( لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان بـؤ مـاوةي        7ضوارةم( لة مـاددةي ) كوردستان بةثَيي بِرطةي )
( ثازدة رؤذ درَيذ بكرَيتةوة بة مةبةسيت رايي كردني ئةو ئةركانةي كة ثَيويست بوو لة خـولي طرَيـداني   15)

رة درَيـذ  ( رؤذ خولي بةها15وةرزي يةكةم تةواو بكرَين، كَي رةزامةندة لةسةر داواي سةرؤكي ثةرلةمان كة )
بكرَيتةوة بة مةبةسيت رايي كردني ئةو ئةركانةي ثَيويسـتة ئـةجنامي بـدةين تكايـة دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟        

 زؤر سوثاس.
 ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان.

( ثةرلةمانتار رةزامةندة كـة وةرزي طرَيـداني يةكـةم لـة سـاَلي يةكـةم لـة خـولي ثَينجـةمي هةَلبـذاردني           84)
( ثــازدة رؤذ درَيــذ بكرَيتــةوة، بــةم جــؤرة كؤتــايي بــة دانيشــتنةكةمان  15بــؤ مــاوةي )ثةرلــةماني كوردســتان 

 دَينني، زؤر سوثاس.
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       د. ظاال فريد ابراهيم                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني          سكرتَيري ثةرلةماني                
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي10لي دانيشتين ذمارة )ثرؤتؤكؤ

 2019\7\6رَيكةوتي  شةممة

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (10ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 6/7/2019 رَيكةوتي شةممة

عَيراق بة  -ثةرلةماني كوردستان   6/7/2019رَيكةوتي  رؤذي شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري  ةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونيسةرؤكاي

( 2019ساَلي )ثَينجةمي (ي خولي 10سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ي خؤي بةست.

 بةرنامةي كار:
 –( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردسـتان  47اددةي )( و م16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

(ي سـاَلي يةكـةم لـة    10عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريـدا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة )     
(ي ثـَيش نيـوةِرؤ رؤذي شـةممة رَيكـةوتي     11خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان لة كاتذمَير )

 شَيوةية بَيت: ( بةم6/7/2019)
( لة ثةيرةوي 82-80-79خوَيندنةوةي يةكةمي ئةو ثَيشنيازة ياسايانةي خوارةوة بةثَيي حوكمي ماددةكاني ) 1

 ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان:
 ثيَيشنيازي ياساي مرؤظ سازي لة هةرَيمي كوردستان. 1
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كراوة لة سنووري شارةوانيةكان لة ثَيشنيازي ياساي بةخاوةن كردني ئةو زةويانةي زيادة رةوييان لةسةر  -2
 هةرَيمي كوردستان.

 ( ي ياساي ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستان.2009( ي ساَلي )3ثَيشنيازي ياساي هةمواري ياساي ذمارة ) -3
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
( ي ئاسايي ، وةرزي طرَيداني يةكةم، 10ئةكةينةوة، دايشتين ذمارة ) بة ناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكة

ساَلي يةكةم، خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان، فةرموو بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمرؤ 
 خبوَينةوة.

 بةرَيز منى نيب قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةرنامةي كار:
 _47 _18حوكمي برطةكاني يةكةم و دووةمي و سَييةم لة برطةي شانزة و برطةي سَييةم لة ماددةي ) بةثَيي

عَيراق دةستةي سةرؤكايةتي -( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان _57 _56 _55 _52 _48
ةم لة خولي ( ي ئاسايي خولي بةهارةي ساَلي يةك010ثةرلةمان برياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة 

( بةو 2019-7-6( ي ثَيش نيوةرؤي رؤذي شةمة رَيكةوتي )11ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة كاتذمَير )
 شَيوةية بيت:

( لة ثةيرةوي 82-80-79خوَيندنةوةي يةكةمي ئةو ثَيشنيازة ياسايانةي خوارةوة بةثَيي حوكمي ماددةكاني ) 1
 ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان:

 ي ياساي مرؤظ سازي لة هةرَيمي كوردستان.ثيَيشنياز 1
ثَيشنيازي ياساي بةخاوةن كردني ئةو زةويانةي زيادة رةوييان لةسةر كراوة لة سنووري شارةوانيةكان لة  -2

 هةرَيمي كوردستان.
 ( ي ياساي ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستان.2009( ي ساَلي )3ثَيشنيازي ياساي هةمواري ياساي ذمارة ) -3

 سةرؤكي ثةرلةمان.-ز د.ظااَل فةريدبةرَي
 ( و ناوي ئةنداماني ئامادة نةبوو و بة مؤَلةت و بَي مؤَلةت خبوَينةوة.9فةرموو كؤنووسي دانيشتين ذمارة )

 بةرَيز منى نيب:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 وو:( بةو شَيوةية ب2019-6-30( ي ئاسايي رؤذي يةكشةمة رَيكةوتي )9ثوختةي دانيشتين ذمارة )
 دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمانةوة. 1
خوَيندنةوةي بةرنامةي كار و خشتةي ناوي ئامادة بوو و ئامادة نةبووان لةاليةن بةرَيز سكرتَيري  -2

 ثةرلةمانةوة.
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 دةست ثَي كردني برطةكاني بةرنامةي كار لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. -3
سند كردني درَيذكردنةوةي خولي بةهارةي ساَلي يةكةم لة خولي هةَلبذاردني ثَينجةمي دةنطدان و ثة -4

 ( ثةرلةمانتاري ئامادة بووز106( دةنط لة كؤي )84ثةرلةمان بة )
 كؤتايي هاتين دانيشتنةكة لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة. -5

( ي ئاسايي خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني 9ناوي ئةو ئةندامانةي مؤَلةتن يان بَي مؤَلةت لة دانيشتين ذمارة )
 (:2019-6-30ثةرلةمان لة بةرواري )

 مؤَلةت. -سلمى مافتح توفيق 1
 شاند كراو. -بةَلَين امساعيل حاجي -2
 شاند كراو -سةركؤ ئازاد حسني -3
 شاند كراو -شَيركؤ جودت مستفى -4

 سةرؤكي ثةرلةمان: -ز د.ظااَل فةريد ابراهيمبةرَي
ةست بة جَي بةجَي كردني برطةكاني بةرنامةي كاري ئةمرؤ بكةين بة ناوي دةستةي ثَيش ئةوةي د

سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان و بة ناوي طشت ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان ئيدانةي تؤثباران 
كردني ناوضة سنووريةكاني هةرَيمي كوردستان ئةكةين و ئيدانةي كووشنت و بريندار كردني خةَلكي 

ئةكةين، داوا ئةكةين لة حكومةتي عَيراقي فيدراَل و طشت دامةزراوة دةستووريةكاني عَيراقي سظيل 
( ثارَيزطاري كردن و ثاراستين ناوضة 2005فيدراَل كة بةثَيي دستووري كؤماري عَيراقي فيدراَلي ساَلي )

زطاري كردني ناوضة سنووريةكان لة ئةستؤي ئةوان داية، هيوادارين بة ئةركي خؤيان هةَلبسنت لة ثارَي
سنووريةكان و لة ثاراستين خةَلكي سظيل و قةرةبوو كردنةوةي ئةو زةرةر و زيانانةي بةريان كةوتووة لةو 
ناوضانة، ئةنداماني بةرَيز ئَيستا دةست بة جَي بةجَي كردني برطةكاني بةرنامةي كار ئةكةين، داوا لة 

خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ئةو ثرؤذة ياسايانةي لة ليذنةي ياسايي ئةكةين بفةرموون بؤ سةر مةنةسة بؤ 
 بةرنامةي كارن، فةرموو.

 :عبداهلل بةرَيز بذار خالد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وةكو ليذنةي ياسايي ثةرلةماني كوردستان داخازَي دكةم كو ثَيشنيازا ياساي ئَيكَي ثَيشنيازا ياسا مرؤظ سازي 
تة راطرتنن ضنكي ئةظ ثَيشنيازا ياسايية ماددةيةكي خوَيندنَي ذ لة هةرَيما كوردستانَي بؤ ماوةيةكي بَي

مةنهةجَي ثةروةردَيدا زَيدة دكةت ل سةةر ئاسيَت هةردوو وةزارةتَين ثةروةردَي و وةزارةتَي خوَيندنا بلندا 
عين حكومةتا هةرَيمَي، زَيدة كرنا ماددةيةكي ثةروةردةيي ثَيتظي كؤنطرة دبي ذ اليةن هةردوو وةزارةتَي مة

بَيتة كرن، ئةظ بابةتة طةلةكي طرنطة دةستكاريَيت مةنهةجي تةعليمي ل هةرَيما كوردستانَي، هةردوو 
وةزارةت ذي ئةطةر تةشكيل بينت ل كابينا نوَي حكومةتا هةرَيمَي و هةردوو وةزارةت ذي ثَي ئاطاهدار بن د 
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سايي داخاز دكةين بؤ ماوةيةكي ئةظ بابةت سةركةفتيانا تر برَيظة دضينت، ذ بةر هةندَي وةكو ليذنةي يا
 ثَيشنيازا ياسايي بَيتة راطرتن، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:  -ز د.ظااَل فةريد ابراهيم بةرَي
بةرَيزان سةرؤكي ليذنةي ياسايي داوا ئةكات ثرؤذة ياساي )مرؤظ سازي لة هةرَيمي كوردستان( 

وَيندنةوةي يةكةمي بؤ بكرَي، لةبةر ئةوةي خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ نةكرَي و لة جةلساتي داهاتوو خ
يةكةم ، لة رووي شكَلةوة ئةسباب موجيبة لة ناو ياساكة نية، ثَيويستة هةموو ثرؤذة ياسايةك و ثَيشنيازي 
ياسايةك لة ضةند ماددةيةك و هؤيةكاني دةرضوواندني ثَيكهاتيَب، لة رووي مةزوعيشةوة داوا ئةكات زياد 

ة كؤنطرة بةسنت هةية لة وةزارةتي خوَيندني بااَل و وةزارةتي تةربية، بؤية كردني مةنهةج ثَيويسيت ب
ئةبَي ثةرلةمان ضاوةرَي بكات تا ئةو دوو وةزارةتة لة كابينةي نؤيةم ثَيكدَي و راي ئةوان وةرطريَي لةسةر 

 بابةتةكة، فةرموو دكتؤر شَيركؤ.
 :مصطفى بةرَيز شَيركؤ جودت

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ووي ئةسبابي موجيبةوة تَيداية، لة كؤتايي هةية، لة رووي مةوزوعيشةوة بةَلَي ثَيويستة هةردوو لة ر

وةزارةتي ثةروةدرة و خوَيندني بااَل هةية بةو ثَييةي ئَيمة فراسكيؤني يةكطرتوو و ضةند ئةندام 
هيض ناضَيتة ناو  ثةرلةمانَيكي تر ئةو ياسايةمان ئامادة كردووة، ئةوة ناوةرؤكي ثرؤسةي ثةروةردةية،

مةنهةجةوة، بؤية لةطةَل ئةوةين تةشكيل حكومةتة، وةزارةتي ثةروةردة و وةزارةتي خوَيندني بااَل 
بَيطومان ئةبَي ثَيكةوة لةطةَل ليذنة مةعنيةكاني ثةرلةمان ئةو ياساية تاوتَي بكةن و ببَيتة ئيتيفاقي 

م ئةوانة هيضي نابَيتة مانيع بؤ خوَيندنةوةي ثةرلةمان و حكومةت لةسةري، بةاَلم بؤ خوَيندنةوةي يةكة
( 100يةكةم، ضونكة هيض جةديدَيك لة ئارا نية، باس لة بينا كردنةوةي ئينسانة جارَيكي تر كة دارماوة و )

ساَل زياترة، كةرامةتي، عيزةتي، بؤية خوَيندنةوةي يةكةم هيض طرفت دروست ناكات، بةاَلم ئةكيد ئةبَي 
 و حكومةت ئةوة بكرَي، ناكرَي ثةرلةمان بة جيا بيكات، خوَيندنةوةي يةكةم بكرَي لةطةَل وةزارةتي مةعين

ئةمرؤ، دواي ئةوةي جكومةت تةشكيل بوو ليجاني مةعين ثةرلةمان و ثرؤسةي ئيعتياديةكة ضؤنة بةثَيي 
َي ثةيرةوي ناوخؤ جَي بةجَي بكرَي و ئةوكاتة بؤ خوَيندنةوةي دووةم موناقةشة كردني حكومةتيش ئةب

ئامادة بَي و اليةنة ثةيوةنديدار قسةي خؤي هةبَي، كةواية مانع نية ئةمرؤ لةديدي ئَيمةوة بؤ 
خوَيندنةوةي يةكةم، مادام لة رووي شكليةوة ئةسبابي موجيبةي تَيداية و لة رووي مةوزوعيشةوة تةنيا 

كة شوَيين تةنفيز خوَيندنةوي يةكةمة، هةموو اليةك ئيقراري ئةوة ئةكةين بَي حكومةت ناكرَي ضون
 كردني حكومةتة، ئةكرَي بؤ قرائةي دووةم هةَلطريَي بؤ دواي تةشكيلي حكومةت.

 سةرؤكي ثةرلةمان: -ز د.ظااَل فةريد ابراهيم بةرَي
( دةرضووة، واتة هؤيةكاني دةرضوواندن و ياساكة لة رووي شكلةوة 8سوثاس، ئةسبابي موجيبة بة ماددةي )

ةر خوَيندنةوةي دووةمي بؤ بكرَي ئَيمة لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني ديار نية، لةاليةكي تر ئةط
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( رؤذ ئةدات بة ليذنةكان راثؤرتي دووةم بؤ طفتوطؤ بنووسرَي، بؤية ئَيمةش 21كوردستان تةنيا حةقي )
ثَيمان باشة ئةو ثرؤذة ياساية خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ نةكرَي بؤ ئةوةي ثَيشَيلي ماددةكاني تري ثةيرةوي 
ناوخؤ نةكرَي، ثَيشنياري ليذنةي ياسايي ئةخةينة دةنطدان، ضةند كةس لةطةَل ئةوةية ثرؤذة ياساي مرؤظ 

( كةس لةطةَلة، كَي 52سازي خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ نةكرَي و ضاوةرَي بكرَي تا حكومةت تةشكيل ئةبَي؟ )
ي دةنط خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ( كةس لةطةَلة، بة زؤرينة35ئةيةوَي خوَيندنةوةي  يةكةمي بؤ بكرَي؟ )

 ثرؤذة ياساي ناوبراو ناكرَي، فةرموو ثرؤذة ياساي دووةم.
 خالد عبداهلل: بةرَيز بذار

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيشنياري دووةم، ثَيشنيازي بة خاوةن كردني ئةو زةوييانةي زَيدة رةووي لةسةر كراوة لة سنوور 

راق كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيكةش كراوة، عَي-شارةوانيةكان لة هةرَيمي كوردستان
( ماددة ثَيك هاتووة لةطةَل هؤيةكاني دةرضوواندن، ناوي ئةنداماني ثةرلةمان 12ئةو ثَيشنيازة ياساية لة )

 واذوويان كردووة:
 ئومَيد عبدالرمحن حسن 1
 ثباح حممود حممد -2
 خدجية عمر تها -3
 حنات شعبان -4
 سيبة سعيد ابراهيمح -5
 ضيا محيد شريف -6
 احسان حممد سليم -7
 هَيظيدار امحد سلَيمان -8
 طوليزار رشيد حاجي -9

 كالرا ئؤديشؤ يعقوب -10
 ياسني خزر تها -11
 فريد يعقوب اليا -12
 بهجت علي ابارهيم -13
 طؤران عمر علي -14
 شايان كاكة صاح -15
 سارا دلشاد بكر -16
 عزيز رؤبينا ئؤيلمك -17
 جنان جيار بؤيا -18
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 عومسان علي امساعيل -19
 حمي الدين حسن يوسف -20
 فيصل عباس عوال -21
 شنؤ اشقي عبدهلل -22
 رؤذان حممد كريم -23
 عباس فتاح صاح -24
 عومسان كريم -25
 رَيواس فائق -26
 لوقمان وةردي -27
 هةذان حسن كوَيستان -28
 كاروان طةزنةيي -29
 مدهَيرش حسن حم -30
 بَيطةرد تاَلةباني -31
 زاهر حممد علي حسن -32
 رزطار عيسى سوار -33
 بذار خالد عبداهلل -34

 داوا لة بةرَيزتان ئةكةين ئةو ثَيشنيازة ياساية ئاراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكرَي.
 سةرؤكي ثةرلةمان: -ز د.ظااَل فةريد ابراهيم بةرَي

ين ئةوجارة بؤ خوَيندنةوةي يةكةمي هةر ثرؤذة ياسايةك ناوي بةرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي داوائ ئةكة
سياني ئةندامي ثةرلةمان بنووسرَي ئَينجا لةقةب لةدواي ناوي سياني، ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةي 
كاروباري ياسايي و ليذنةي شارةواني و طواستنةوة و طةياندن و طةشت و طؤزار و ئاوةدان كردنةوة و 

 و طشت ئةنداماني ثةرلةمان ئةكةين، فةرموو ثرؤذةي سَييةم.وةبةرهَينان 
 بةرَيز عباس فتاح صاح:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيشنيازي هةمواري ياساية لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةندامانةوة ثَيشكةش كراوة بة ناوي هةمواري ياساي 

( ماددة و 5تاني عَيراق كة ثَيكهاتووة لة )( ي ياساي ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردس2009( ي ساَلي )3ذمارة )
 هؤيةكاني دةرضوواندني كة ئةو بةرَيزانة واذوويان كردووة.

 بذار خالد عبداهلل 1
 جالل حممد امني -2
 خبتيار شكري سليمان -3
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 هَيظيدار امحد سليمان -4
 بهجت علي ابراهيم -5
 عبدالسالم عبداهلل حسن -6
 خدجية عمر تها -7
 جنات شعبان-8
 سةروان حممد علي هةركي -9

 حمسني حسني مستفى دؤسكي -10
 طولستان باقي سليمان -11
 ليلى عبداجلبار -12
 ذيا محيد شريف -13
 رؤبينا اوميلك عزيز -14
 باَلمبؤ حممد علي -15
 رؤذان حممد كريم -16
 سلما فاتح توفيق -17
 عومسان كريم سوارة 18
 هَيرش حسن محد -19
 شايان كاكة صاح -20

 اوا لة بةرَيزت ئةكةين ئاراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكةن.د
 سةرؤكي ثةرلةمان: -ز د.ظااَل فةريد ابراهيم بةرَي

ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي ثَيشمةرطة و ناوخؤ و ئاسايش و 
نةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ و ئةجنومةنة خؤجَييةكان و طشت ئةنداماني بةرَيزي ثةرلةمان ئةكةين، ليذ

( لة 30( لة ماددةي )3ثَيشمةرطة و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَييةكان داوا ئةكةين بةثَيي برطةي )
ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان كة هةر ئةمرؤ كؤبوونةوةي خؤتان لةسةر ثرؤذة ياساي سَييةم 

ئةمرؤ بيخةينة ناو سةندوقي ئةنداماني بةرَيزي بكةن و راثؤرتان بةرز بكةنةوة بؤ ئةوةي بتوانني هةر 
( ي ثَيش نيوةرؤ 11ثةرلةمان و طشت ئةنداماني بةرَيزي ثةرلةمانيش ئاطادار ئةكةينةوة بةياني سةعات )

كؤبوونةوةي ثةرلةمانة بة مةبةسيت طفتوطؤ كردن لةسةر ئةو ثرؤذة ياسايةي ئةمرؤ راثؤرتي بؤ ئامادة 
( رؤذةي درَيذمان كردؤتةوة لة خولي وةرزي طرَيداني يةكةم 15و )ئةكرَين مةبةستيش ئةوةية ئة

ئيتسيفادةي لَي بكةين و لة رووي ياسايةوة بتوانني ضةند ثرؤذة ياسايةك بكةين بة ياسا، بةو جؤرة 
 دانييشتنةكة هةَلطريين، سوثاس.
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       د. ظاال فريد ابراهيم                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 عَيراق  - عَيراق                           كوردستان –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي 11ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019\7\7رَيكةوتي  يةك شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (11ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 7/7/2019 رَيكةوتي شةممةيةك 

بـة  عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   7/7/2019رَيكـةوتي   شةممةيةك  رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 11)كاتذمَير   
بةِرَيز  د. ظاال فريد ابراهيم سـةرؤكي ثةرلـةمان، و بـةِرَيز هـَيمن هـةورامي جَيطـري سـةرؤك و،        سةرؤكايةتي 

( ي خـؤي  2019, سـاَلي ) ميضـوارة خـولي   (ي11, دانيشـتين ذمـارة )  ثةرلةمانسكرتَيري  مين نيب قهوةضيبةِرَيز 
 بةست.

 بةرنامةي كار:
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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
خـولي   (ي11) كاتي دانيشـتين ذمـارة  ا ي دبِريار ثةرلةمانعَيراق, دةستةي سةرؤكايةتي  -ثةرلةماني كوردستان 

(ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي يةكشةممة رَيكةوتي 11لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )بةهارةي ساَلي ثَينجةم 
 بةم شَيوةية بَيت: دا 7/7/2019

( ياسا  ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان بؤ 2009(  ساَلى )3خوَيندنةوة  دووةمى ثَيشنياز  ياسا  ذمارة )-
( لة ثةيرةو  ناوخؤ  89(و)88(و)87دةكانى )خستنة روو  راثؤرتى ليذنة  ياسايي بة ثَيى حوكمى ماد

 .مانى كور دستانثةرلة
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. ظاال فريد ابراهيم/ بةِرَيز 

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
(  ئاسايي وةرز  طرَيدانى يةكةم 11بة ناو  طةىل كوردستان دانيشتنةكةمان دةكةينةوة دانيشتنى ذمارة )

جةمى هةَلبذاردنى ثةِرلةمانى كوردستان، بةرَيز سكرتَير  ثةِرلةمان بفةرموون ساَلى يةكةم لة خوىل ثَين
 .  كار  دانيشتنى ئةمرؤ خبوَينةوةبةرنامة

 بةرَيز منى نبى نادر قهوةضى/سكرتَير  ثةِرلةمان:
 .بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان

( بِرطة  سَييةم لة ماددة  16، سَييةم لة ماددة  )بةرنامة  كار: بة ثَيى حوكمى بِرطةكانى يةكةم، دووةم
( لة ثةيِرةو  88(  بِرطة  يةكةمى ماددة  )57( و)56( و )55( و)54( و )52( و )48( و )47( مادةكانى )18)

رؤكايةتى ثةِرلةمان بِريار  دا بةرنامة  كار  ةعرياق دةستة  س –ناوخؤ  ثةرلةمانى كوردستان 
ى يةكةم لة خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمان لة (  ئاسايى خوىل بةهارة  ساَل11دانيشتنى ذمارة )

 ( بةم شَيوةية بَيت:2019-7-7وتى )ة رَيكة(  ثَيش نيوةرؤ رؤذ  يةكشةمم11كاتذمَير )
( ياسا  ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان بؤ 2009(  ساَلى )3خوَيندنةوة  دووةمى ثَيشنياز  ياسا  ذمارة )-1

رةو  ناوخؤ  ( لة ثةي89و) (88و) (87اسايي بة ثَيى حوكمى ماددةكانى )خستنة روو  راثؤرتى ليذنة  ي
 .ثةرلةمانى كوردستان

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةِرلةمان:
ئاسايش و ئةجنومةنة  روو  راثؤرتى ليذنة  هاوبةشة ليذنة  ياسايي و ليذنة  ثَيشمةرطةو ناوخؤوخستنة

ون ثوختة  كؤنووسى دانيشتنى ثَيشوو و ناو  ئامادةبوو وةمان بفةرمبةرَيز سكرتَير  ثةِرل .خؤجَييةكان
 .ة مؤَلةت و بَي مؤَلةت خبوَينةوةان بوئامادة نةبو

 سكرتَير  ثةِرلةمان: بةرَيز منى نبى نادر قهوةضى/
 .بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان

 وةية  خوارةوة بوو:( بةم شَي2019-7-6(  ئاسايي رؤذ  شةمة رَيكةوتى )10ثوختة  دانيشتنى ذمارة )
 .ة اليةن بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمانثَيكردنى دانيشنت لدةست-1
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اليةن بةرَيز وان لة وخوَيندنةوة  بةرنامة  كارو ثوختة  دانيشنت و ناو  ئامادةبوان و ناو  ئامادة نةب-2
 .سكرتَير  ثةِرلةمان

 .كى ثةِرلةماناليةن بةِرَيز سةرؤ دةست ثيًََكردنى بِرطةكانى بةرنامة  كار لة-3
بةهؤ  ثَيويستى طفتوطؤكردن و هةمة هةنطى لةطةَل حكومةت و ثَيشنيازو ياسا  مرؤظ ساز  لة هةرَيمى -4

 .( ثةِرلةمانتار52ةكرا بة دةنطى )كوردستان خوَيندنةوة  يةكةمى بؤ ن
كراوة لة يان لةسةر ؤيخوَيندنةوة  يةكةمى ثَيشنياز  ياسا  بة خاوةن كردنى ئةو زةويانة  زيادةر-5

 .هةرَيمى كوردستانسنور  شارةوانيةكان لة 
( ياسا  ثارَيزطاكانى 2009(  ساَلى )3خوَيندنةوة  يةكةمى ثَيشنياز  ياسا  هةموار  ياسا  ذمارة )-6

مانة  . ناو  ئةو ئةنداة اليان بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمانهةرَيمى كوردستان .كؤتا  هاتنى دانيشنت كة ل
(  ئاسايي خوىل ثَيجةم   10ن بؤ دانيشتنى ذمارة )وبَي مؤَلةت ئامادة نةبون بة بةمؤَلةت ثَيدراون يا

 .(2019-7-6نى ثةِرلةمان لة بةروار  )هةَلبذارد
 -4رَيواز فائق حسَين ،مؤَلةت  -3بَيطةرد دَلشاد شكراللة ،مؤَلةت  -2)بةَلني امساعيل حاجى ابراهيم، مؤَلةت -1

عبدالستار  -7شنؤ ئةشقى عبداللة ،مؤَلةت  -6كؤ ئازاد حسني ،مؤَلةت سةر -5سؤران عمر سعيد ،مؤَلةت 
هدية مراد حيدر،  -10مؤَلةت  مصطف ،حمسني حسني  -9فيصل عباس عوال ،مؤَلةت  -8جميد قادر ،مؤَلةت 

 مؤَلةت (.
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةِرلةمان:

كردنى بةرنامة  كار  دانيشتنى ئةمرؤمان دةكةين و داوا ئةندامانى بةرَيز  ثةِرلةمان دةست بة جَيبة جَي
لة هةردوو ليذنة  كارووبار  ياسايي و ليذنة  ثَيشمةرطةو ناوخؤو ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَييةكان 

جَيكردنى دةكةين كة تةنها دةستة  سةرؤكايةتيةكان بفةرموون بؤ شوَينى تايبةت بؤ مةبةستى جَيبة
راثؤرتى هةردوو ليذنة  دواتريش ،رَيز بفةرموو ثَيشنياز  ياساكة خبوَينةوةبةبةرنامة  كار فةرموون، 

 .. بةرَيز بذار خالدخبوَينةوة
 
 :بذار خالد عبداهللبةِرَيز  

 بةرَيز سةرؤكى ثةَرلةمان.
 .ياسايي كاك جالل دةخوَينَيتةوة ثَيشنياز  ياسا لةاليةن بِرياردةر  ليذنة 

 :بةرَيز جةالل حممد
 .ى ثةِرلةمانبةرَيز سةرؤك

 .  ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان( ياسا2009( ساَلى )30ثَيشنياز  ياسا  هةموار  يةكةمى ياسا  ذمارة )
ت و بةم شَيوةية : خاَلى يةك لة بِرطة  سَييةم لة ماددة  شةشةمى ياساكة هةموار دةكرَيماددة  يةكةم

 .دةخوَيندرَيتةوة



 249 

ئةندامانى ئةجومةن لة نَيوياندا بة زؤرينة  رةها  ذمارة  ئةندامانى هةَلبذاردنى ثارَيزطا لة دةرةوة  -1
يةكةمني دانيشتنةوة تَيثةر ( رؤذ لة مَيذوو  بةستنى 30ئةجنومةن دةبَيت لة ماوةيةكدا كة ئةوثةِر  )

 .نةكات
لة  (م3(مى ياساكةو بةدةر حوكمى بِرطة  )4ماددة  دووةم : بةدةر لة حوكمى بِرطة  دووةم لة ماددة  )

( هةمواركراو ئةم خولة  ئةجنومةنى ثارَيزطاكان لة ثيادة 2009(  ساَلى )4( لة ياسا  ذمارة )31ماددة  )
ىل نوَيى ئةجنومةن كردنى تايبةمتةنديةكانيان لة كاتى كؤتا  هاتنى ماوة  ياسايي يان تا هةلبذاردنى خو

 .بةردةوام دةبن
ةكانى ئةم ياساية جَيبةجَي اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكم: ثَيويستة ئةجنومةنى وةزيران و ماددة  سَييةم

 .بكةن
َيت لة طةَل دةقةكانى ئةم : كار بة هيج دةقَيكى ياسايي يان بِريارَيك ناكرَيت كة ناكؤك بماددة  ضوارةم

 .ياساية
 : ئةم ياساية لة رؤذ  دةرجواندنى جَيبة جَي دةكرَيت و لة رؤذنامة  فةرمى وةقائعىماددة  ثَينجةم

 .ن بالو دةكرَيتةوةكوردستا
ةجنومةنى ثارَيزطاكان و نى بؤشايي ياسايي لة ئومةبةستى دروست نةبوهؤيةكانى دةرضواندن: بة

مةبةستى فةراهةم كردن و طةياندنى ثيادة كردنى تايبةمتةنديةكانى بةنى ئةجنومةنةكان لة وبوبةردةوام
 . اية دةرجوَيندرا، زؤر سوثاسم ياسخزمةتطوزاريةكان بؤ هاواًلتيان بة شَيوةيةكى باشرت ئة

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةِرلةمان:
 .ياسايي راثؤرتى هاوبةش خبوَينةوةزؤر سوثاس بفةرموو سةرؤكى ليذنة  

 
 
 

 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 لةمان.بةرَيز سةرؤكى ثةر

( ياسا  2009(  ساَلى )3سا  ذمارة )راثؤرتى هاوبةش سةبارةت بة ثَيشنياز  ياسا  هةموار  يةكةمى يا
 .عرياق –ثارَيزطاكان لة هةرَيمى كوردستان 

جَييةكان رؤذ  شةمة ةو ناوخؤو ئاسايش و ئةجنومةنة خؤوبار  ياسايي و ليذنة  ثَيشمةرطلَيذنة  كار
ونةوة  هاوبةشيان ئةجنامدا، بؤ ( خولةكى ثاش نيوةرؤ كؤبو12:30( كاتذمَير) 2019-7-6رَيكةوتى )

( ياسا  ثارَيزطاكان لة 2009(  ساَلى )3توَيكردنى ثَيشنياز  ياسايي هةموار  يةكةمى ياسا  ذمارة )اوت
دوا   ،، كة لة اليةن ذمارة  ياسايي ئةندامانى ثةِرلةمانةوة ثَيشكةشكراوةعرياق –هةرَيمى كوردستان 
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( رةوانة  ليذنةكامنان 2019-7-6ة بةروار  )(  رؤذ  شةمم10خوَيندنةوة  يةكةمى لة دانيشتنى ذمارة )
 .طةيشتنة ئةم ئةجنامانة  خوارةوة كراوة دوا  طفتوطؤكردن و تاوتوَيكردن ليذنةكان

  ( ياسا2009(  ساَلى )3نيشانى ثَيشنياز  ياساكة ثَيشنياز  ياسا  هةموار  يةكةمى ياسا  ذمارة )ناو
 .ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان

ت و بةم شَيوةية (م ياساكة هةموار دةكرَي6بِرطة  سَييةم لة ماددة  ) لة ماددة  يةكةم: خاَلى يةكةم
 دةخوَيندرَيتةوة:

مارة  هةَلبذاردنى ثارَيزطار لة دةرةوة  ئةندامانى ئةجنومةن يان، لة نَيوانياندا بة زؤرينة  رةها  ذ -1
 .تنة تَيثةر نةكاتدانيش( رؤذ بةستنى 30، لة ماوةيةكدا كة لةو ثةِر  )ئةندامانى ئةجنومةن دةبَيت

(مى ياساكةو و بةدةر لة حوكمى بِرطة  14: بة دةر لة حوكمى بِرطة  دووةم لة ماددة  )ماددة  دووةم
( هةموار كراو ئةم خولة  ئةجنومةنى ثارَيزطاكان 2009(  ساَلى )4( لة ياسا  ذمارة )31سَييةم لة ماددة  )

كى نوَي هاتنى ماوة  ياسايان تا هةَلبذاردنى خولَي لة ثيادةكردنى تايبةمتةنديةكانيان لة كاتى كؤتايي
 .ئةجنومةن بةردةوام دةبن

ةكانى ئةم ياساية جَيبة جَي : ثَيويستة ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمماددة  سَييةم
 .بكةن

طةَل دةقةكانى ئةم بَيت لة: كار بة هيض دةقَيكى ياسايي يان بِريارَيك ناكرَيت كة ناكؤك ماددة  ضوارةم
 .ياساية

قى جَيدةكرَيت و لة رؤذنامة  فةرمى وةقائياساية لة رؤذ  دةرجواندنى جَيبة: ئةم ماددة  ثَينضةم
 .كوردستان دا باَلو دةكرَيتةوة

ونى بؤشايي ياسايي لة ئةجنومةنى ثارَيزطاكان و بةردةوام و: بة مةبةستى دروست نةبهؤيةكانى دةرضواندن
كردنى تايبةمتةنديةكانى بة مةبةستى فةراهةمكردن و طةياندنى ومةنةكان لة ثيادةوونيان لة ئةجنب

 باشرت، ئةم ياساية دةرضوَيندرا، زؤر سوثاس. خزمةتطوزاريةكان بؤ هاواَلتيان بة شَيوةيةكى
 

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةِرلةمان:
نيشانى راثؤرتةكةتان خبوَينةوة ناونيشانى بةرَيز سةرؤكى ليذنة  ياسايي بفةرموون ناو ،زؤر سوثاس

 .ؤ ئةوة  دةرطا  طفتووطؤ بكةينةوةب ،ثَيشنياز  ياساكة
 :بةرَيز بذار خالد عبداللة

 بةرَيز سةرؤكى ثةَرلةمان.
 ثَيشنياز  ياساكة بةم شَيوةيةية:ناونيشانى 

 .زطاكانى هةرَيمى كوردستان  ثارَي( ياسا2009(  ساَلى )3ثَيشنياز  ياسا  هةموار  يةكةمى ياسا  ذمارة )
 سةرؤكى ثةِرلةمان: بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/
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ئةندامانى بةرَيز  ثةِرلةمان هةركةسَيك دةيةوَيت قسة لةسةر ناونيشانى ثَيشنياز  ياساكة بكاتن با دةست 
 .اتةوة بؤ ئةوة  ناو  تؤمار بكةينبةرز بك

ز كاك ، بةرَيكة طفتووطؤ بكةن )د.شَيركؤ جةودةت  ياسابةرَيزان ئةوانة  دةيانةوَي ناونيشانى ثَيشنياز
 .ز كاك ئازاد، بةرَيز كاك كاوة(، بةرَيسةرضنار خائ، بةرَيز رووثاك خان، بةرَيز امساعيل، بةرَيز د.ريواز

 فةرموو د. شَيركؤ.
 مصطفى:بةِرَيز د. شَيركؤ جودةت 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
(  ماددة  3ةوة  لة ماددة  دوو  ئةم هةموارة هاتووة باس لة بِرطة  )لةبةرئ ،سةبارةت بة ناونيشانةكة

بةَلكو  ،بة تةنها 2009(  ساَلى 3دةكا، بؤية لة ناونيشانةكة نابَي بَلَيي ذمارة ) 2009  ( 4)   ياسا  ذمارة31
تَيداية لة   2009(  ساَلي 4، ضونكة هةموارةكة ذمارة )2009(  ساَلي 4( و ذمارة )3ة )ردةبَي بَلَيي ذما

(يشي بؤ ئيزافة 4( تةنها لة ناونيشانةكة هةبَي ثَيمواية دةبَي ذمارة )3ماددة  دوو، لةبةر ئةوة ذمارة )
 (يش هةموار دةكرَيتةوة، سوثاس.4ضونكة لة ماددة  دوودا ذمارة ) 2009( 4بكرَ  ياساي ذمارة )

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةِرلةمان:
  .اعيلفةرموو كاك امس

  طه:بةِرَيز امساعيل علي 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةر نةفسي بؤضووئ هةية ثشتطرييا هةند  د كةم بَيذم د بَيتة ثَيشنياز  ياساي هةموار  يةكةمى ياساي 
 .، ضونكة ماددة  دووةمدا ئيشارةت بةوة دةدا قانونةكة2009(  4ذمارة ) 2009(  ساَلي 3ذمارة )

 يد ابراهيم/سةرؤكى ثةِرلةمان:بةرَيز د.ظاال فر
فةرموو كاك امساعيل ئةندامانى ليذنةي ياسايي و دةستة  سةرؤكايةتى ثيشنارةكان بنووسنةوة ال  خؤتان 

 .فةرموو د. رَيواز
 : حسن بةِرَيز رَيواز فائق

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايةتى ثةرلةمان و دةستة  من ثَيشنيار دةكةم دةستة  سةرؤك ،هةمان ئةو قسةية  كاك د. شَيركؤية

طرنط نيية يةعين  ،سةرؤكايةتى هةردوو ليذنةكة بطةن سيغةيةك كة لةطةَل ناوةِرؤكةكةدا بطوجنَى
 ؤكةكة و ناونيشانةكة هاوتا بكرَ .بززةبت ضيية، بةآلم ناوةر

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةِرلةمان:
 .فةرموو سةرضنار خان

 ود:بةِرَيزسةرضنارامحد حمم
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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منيش ثشتطري  قسةكانى د. شَيركؤ و د. رَيواز دةكةم، داوا دةكةم بة هاوتاكردنى ناوةِرؤك و ناونيشانةكة 
بةم شَيوازة ثَيشنياز  ياساي درَيذكردنةوة  خولي دووةمى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان هةموار  ميكانزمى 

 .هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيزطاش
 َيز د.ظاال فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةِرلةمان:بةر

 .فةرموو كاك ازاد
 ازاد اكرام بهرام:  بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دةمةوَ  دوو ماددة ثَيشنياز  ،دوو ماددة  بةس ثَيشنياز كراية ،من بةراسيت لة ثَيشنيازةكان لة هةمواركردن

 بكةم ئةطةر بيَب بَلَيم ثَيشنيازةكان.
 :آل فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةرلةماند.ظابةِرَيز 

 با بَيينة سةر ماددةكان، فةرموو كاك كاوة.
 بةرَيز كاوة عبدالقادر حسن: 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
َيتة ثيَيشنيازي لةبةر ئةوةي ئةو ياساية هةم درَيذ كردنةوة و هةموار كردنة، بؤية ثَيشنياز ئةكةم بكر

 ي دووةمي هةَلبذاردني ثارَيزطاكان و ميكانيزمي هةَلبذاردني ثارَيزطاكان.كردني خولدرَيذكردنةوة و هةموار
 سةرؤكي ثةرلةمان._ابراهيم  بةرَيز د.ظااَل فةريد

 فةرموو دكتؤر رَيبوار.
 عبدالرحيم عبداهلل:بةرَيز رَيبوار 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ي ثارَيزطاكان هاتووة، ثَيم واية لة بِرة لةسةر ناونيشانةكة، لة ناونيشانةكة ياساي يهة ةمئةو تَيبيني

ئةبواية بنووسراية ئةجنومةني ثارَيزطاكان، ضونكة ثارَيزطا ضةمكَيكي جوطرايف  ،ضةمكي ثارَيزطاكان
موجةرةدة، بةاَلم ئةجنومةني ثارَيزطاكام فؤرمَيكي ئيداري سياسية، بؤية ثَيشنياز ئةكةم بةو شَيوةية بَي 

 ( ي ياساي ئةجنومةني ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستان، سوثاس.2009ساَلي )( ي 3)هةمواري ياساي ذمارة )
 سةرؤكي ثةرلةمان._بةرَيز د.ظااَل فةريد ابراهيم

 ئةوة ناونيشاني ياساكةية، خؤي ناونيشاني ثارَيزطاكانة، فةرموو سةرؤكي ليذنةي ياسايي، هيض وةاَلم هةية؟
 :بةرَيز بذار خالد عبداهلل

 رلةمان.بةرَيز سةرؤكي ثة
ئةم حةز دكةين كو ناونيشانة وةكي خؤ تينيت، ل ماددا دوو دا ئةم ماددَي ضار راكةين، ل مادَي دوو دا ظَي 

 ( 2009عيبارةت بكةين كو ماددَي ضارَي ظَيتة دان، ض ياسا ضمارة ضارا ساَلا )
 سةرؤكي ثةرلةمان:_ز د.ظااَل فةريد ابراهيمبةرَي
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ي كة ناونيشانةكة وةكو خؤي تَينَيتةوة، هيض خةلةلَيكي ياسايي روونادات ليذنةي ياسايي بة ثةسندي ئةزان
( ي ساَلي 4( ياساي ذمارة )2( نةدةن، بؤية لة ماددةي )2009( ي ساَلي )4كة ئيشارةت با بة ياساي ذمارة )

ة بؤ ئةوةي ( هةَلنةطريَي لةسةر ثَيشنياري بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيستا ناونيشانة خبوَينةو2009)
 بيخةينة دةنطدان.
 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ناونيشاني ثَيشنيازي ياساكة.

 ( ياساي ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستان.2009( ي ساَلي )3ثَيشنيازي ياساي هةمواري يةكةمي ذمارة )
 سةرؤكي ثةرلةمان:_بةرَيز د.ظااَل فةريد ابراهيم

خوَينداريةوة، بةياني دةنطدانة لةسةري، بةرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي بفةرموو ماددةي يةك بةو شَيوةي 
 خبوَينةوة.

 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي يةك:
 خاَلي يةك لة برطةي سَييةم لة ماددةي شةشةمي ياساكة هةموار ئةكرَيتةوة و بةو شَيوةية:

ارَيزطار لة دةرةوةي ئةنداماني ئةجنومةن يان لة نَيوانيان بة زؤرينةي رةهاي ذمارةي هةَلبذاردني ث 1
 ( رؤذ لة مَيذووي بةستين يةكةم دانيشنت دةرنةكات.30ئةنداماني ئةجنومةن ئةبَي، لة ماوةيةك ئةو ثةري )

 
 

 سةرؤكي ثةرلةمان:_ز د.ظااَل فةريد ابراهيمبةرَي
يةوَي قسة بكات؟ ) كاك جةالل، بةرَيز شوان، كاك ضيا، كاك وةيسي، كاك دةرطاي طفتوطؤ ئةكةينةوة، كَي ئة

زانا، كاك كاروان، كاك عبدالستار، كاك هةورامان، رؤذان خان، روثاك خان، لةيال خان، كاك كازم، دكتؤر 
َيس شَيركؤ، دكتؤر حميالدين، دكتؤر امساعيل، كاك دياري، مامؤستا ئةبو بةكر، كاك كاوة، كاك سريوان، هةل

خائ، سةرضنار خائ، كاك مةم، موذدة خائ، ذيان خان، كاك سةركؤ، كاك ئايدن( تكاية دوو دةقة لةسةر 
 هةر ماددةيةك، فةرموو كاك جةالل.

 :ثةرَيشان بةرَيز جةالل حممد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َي كة دةنطي خةَلكي من ثَيشرت ئةندامي ئةجنومةن بوومة، ياساكة ثارَيزطار ئةيبات لة زمين ئةوانة ب
اي دةنط ثارَيزطار هةَلبذَيدراوة، ئَيستا هبةدةست هَيناوة لة ئةجنومةني ثارَيزطاكان، ثَيشرت بة زؤرينةي رة

لةبةر ئةوةي ثؤستَيكي سيادي طةورةية بة  ،ثَيشنيار ئةكةم يةكسةر ثارَيزطار لة دةرةوةي ئةجنومةن
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انةوة بؤ ئةجنومةن لة دةرةوةي ار ئةكةم بَي طةِرثَيشني ،تايبةتي لة ثايتةخيت هةرَيمي كوردستان
 ئةجنومةن ثارَيزطار هةَلبذَيدرَي، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:_ابراهيم  بةرَيز د.ظااَل فةريد
 فةرموو دكتؤر كازم.

 فاروق نامق: كاظمبةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

رَيزطاكان بؤ نزيك كردنةوةي خةَلكة لة ئةوةية خودي ئةجنومةني ثا ،تَيبيين ئَيمة لةسةر ئةو برطةية
رخستنةوةي خةَلكة ودةستةاَلت، هةَلبذاردني كةسَيك لة دةرةوةي ئةجنومةني ثارَيزطاكان خؤي لة خؤي دو

كردنةوةي دةستةاَلتة لةسةرةوة بؤ ثارَيزطاكان بؤ دابةش كردن و شؤرلة دةستةاَلت، دوو، ئةجنومةني 
دراوي نةبَي لةاليةن رزطاكان كة شةرعيةتي هةَلبذَيكي دةرةوةي ثارَيم هَيناني كةسَيثارَيزطاكان، بةاَل

يان مايف ئةو  ،دووبارة ثَيضةوانةي ئةو بنةما دميوكراسيةية، لَيسةندنةوةي ئةو مافةي خةَلكة ،خةَلكةوة
سَيك لة دانيشتوانةية لةو ثارَيزطاية خؤيان راستوخؤ ثارَيزطاري خؤيان هةَلبذَيرن، خاَلي سَييةم، هَيناني كة

دراو لة اليةن خةَلكةوة وائةكات كةساني طوَيرايةَل بؤ ردةرةوةي ئةجنومةني ثارَيزطا بَي شةرعيةتي هةَلبذَي
حيزبةكان بهَيندرَين بكرَينة ثارَيزطاري شارةكان، لةجياتي ئةوةي طوَيرايةَلي خةَلك بن حيزبةكانيان ئةبن، 

 ةدرَيتةوة.....خةَلك مايف ثَيشَيل ئةكرَي، كةمرت جوابي خةَلك ئ
 سةرؤكي ثةرلةمان:_ز د.ظااَل فةريد ابراهيمبةرَي

 قةسكانت بطةينة بَي تةشهري، فةرموو كاك زاهري.
 
 

 بةرَيز زاهر حممد علي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( رؤذ لة دواي 30( رؤذ لة يةكةم دانيشنت ببَيتة )30، لة جياتي )ة ماددةكة تةنيا بةو شَيوةية بَيثَيم باش
 َيندخواردني ئةنداماني ئةجنومةن.سو

 سةرؤكي ثةرلةمان:_ابراهيم بةرَيز د.ظااَل فةريد
 فةرموو دكتؤر شَيركؤ.

 مصطفى:بةِرَيز شَيركؤ جودت 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتطريي لة قسةكاني دكتؤر )كازم( ئةكةم كة ثارَيزطار ئةبَي لة ناو خةَلك بَي، ئةجنومةني ثارَيزطا كة 
ثَيويستة ثارَيزطار لةوَيوة بَي، بؤية داناني ثارَيزطار لة دةرةوةي ئةجنومةني ثارَيزطا با  ،مونتةخةبة

 تةراجوعَيكي طةورةي ئةبينم لة ثرؤسةي دميوكراسي، بؤية لةطةَل ئةوة لة ناو ئةجنومةني ثارَيزطا بَي.
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 سةرؤكي ثةرلةمان:_بةرَيز د.ظااَل فةريد ابراهيم
 فةرموو كاك شوان.

 ان كريم حممد:بةرَيز شو
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 طةكة وةك ئةو دةقةي نووسراوة جَيطري بكرَي، سوثاس.داوا ئةكةم بِر
 سةرؤكي ثةرلةمان: _بةرَيز د.ظااَل فةريد ابراهيم 

 فةرموو دكتؤر حمي الدين.
 بةرَيز حمي الدين حسن يوسف:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ني ئةجنومةن بَي ثةسندتر و باشرتة، ضونكة خؤي دةرضووي ليسيت براوةي ردني ثارَيزطار لة ئةندامااهةَلبذ

هةَلبذاردنة و ثابةندي ئةو بةرنامةية ئةبَي كة خؤي و ليستةكةي لة كاتي هةَلبذاردن بة هاوواَلتياني داوة، 
و لةسةر ئةو بنةمايةش هاوواَلتي دةنطي ثَيداوة، بؤ ئةوةي بيَب بة هةَلبذَيردراوي ئةو ئةجنومةنة 

هاوواَلتيان ضاوةرَيي جَي بةجَي كردني ئةو بةرنامة و بةَلَينانةي لَي ئةكةن لة كاتي هةَلمةتي هةَلبذاردني 
خؤي و ليستةكةي داويانة بة هاوواَلتيان، هةَلبذاردني ثارَيزطار لة دةرةوةي ئةجنومةن دةسيت حيزب وااَلتر 

دةسيت حيزب بة شَيوةيةكي راستوخؤ رةنط ئةكات و بة ئارةزووي خؤي طؤرانكاري لةو ثؤستة ئةكات و 
ئةداتةوة، جؤرَيك لة ناسةقامطريي لة كاري ئةجنومةن و ثارَيزطاريش دروست ئةكات، هةَلبذاردني ثارَيزطار 

 لة ناو خوي ئةجنومةن دميوكراسي ترة، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:_ز د.ظااَل فةريد ابراهيمبةرَي

 سوثاس، فةرموو كاك ضيا.
 محيد شريف: بةرَيز ضيا

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيم باشة ظَي شَيوازي بَيتة طؤرين ) هةَلبذاردني ثارَيزطار لة دةرةوةي ئةنداماني ئةجنومةن يان لة نَيوانيان 

( رؤذ لة رؤذي 30دا بة زؤرينةي رةهاي ذمارةي ئةنداماني ئةجنومةن ئةبَي لة ماوةيةك كة ئةثةري )
نيشنت ثشيت سوَيند خواردني يان ثشيت دانيشتين سوَيند خواردن بَيتة كرن، مَيذووي بةستين يةكةمني دا

ضونكي ئةندام لة ئةجنومةن تا سوَيند نةخوا حةقي دةنطداني نية، نابَيتة ئةندامي ئةجنومةن، سوَيندا 
 ن ثشيت دةبَيتة ئةندامي ئةجنومةن، سوثاس.خوارد

 سةرؤكي ثةرلةمان:_بةرَيز د.ظااَل فةريد ابراهيم 
 ةرموو دكتؤر امساعيل.ف

 :طهبةرَيز امساعيل علي 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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سَي تَيبينيم هةية، يةك البرَي، ضونكي حةوجة نينة، دوو، لةطةَل ئةوةم لة ناو ئةجنومةن بَي، ضونكة بة 
ةكان دةنطي طةل ثارَيزطار زؤر بةهَيز تر ئةبَي، سَي، ئةو نوقتة لةطةَل هؤكارةكان نة موسةجةمة، هؤكار

ئةَلَي بة مةبةسيت دروست نةبووني بؤشايي ياسايي، ئةوة ض عيالقةي بة بؤشايي ياساييةوة هةية؟ ئةبينم 
 لة ناو ئةجنومةن هةَلبذَيردرَي، سوثاس. وةكو خؤي تَييَن

 سةرؤكي ثةرلةمان:_ز د.ظااَل فةريد ابراهيمبةرَي
 فةرموو مامؤستا وةيسي.

 بةرَيز ويسي سعيد ويسي:
 ؤكي ثةرلةمان.بةرَيز سةر

ةو ، ئةو )ئةوة( لةطةَل ئةوةم ئةو ماددية وةكو خؤي تَييَن، تةنيا لة دَيري دووةم ئةلَي لة ماوةيةك كة ئ
 ببَيتة لةو ثةري، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:_بةرَيز د.ظااَل فةريد ابراهيم
 فةرموو كاك دياري.

 بةرَيز دياري انور:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وتةكاني دكتؤر )كازم( ئةكةم، ثَيم واية ماددةي يةك بةو جؤرةي لَي بكرَي )هةَلبذاردني ثشتطريي لة 
ثارَيزطار لة ناو ئةنداماني ئةجنومةن بة زؤرينةي رةهاي ئةنداماني ئةجنومةن ئةبَي لة ماوةيةك ئةو ثةري 

ني ثارَيزطار لة دةرةوةي ( رؤذ لة مَيذووي يةكةم دانيشتنةوة تَيثةر نةكات، واتة لة ماددةكة هةَلبذارد30)
ئةبَي هيوا ئةنداماني ئةجنومةن البرَي، لةبةر ئةوةي بَي هيوا كردني خةَلكة لة ثرؤسةي دميوكراسي، 

 بطَيرينةوة بؤ  خةَلك، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:_ابراهيم  ز د.ظااَل فةريدبةرَي

 فةرموو كاك زانا.
 بةرَيز زانا خالد مسايل:

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثشتطريي لة راي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثَيشمةرطة و ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَييةكان ئةكةم 

( 2009( ي ساَلي )3مواري كراوي ذمارة )ةكة دةقي ئةو خاَلةي يةكةم لة ماددةي يةكةمي ثَيشنيازي ياساي ه
 نَيتةوة، سوثاس.وةكو خؤي تَي

 كي ثةرلةمان:سةرؤ_ابراهيم  بةرَيز د.ظااَل فةريد
 فةرموو مامؤستا ئةبو بةكر.

 بةرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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لةطةَل ئةوةي ثارَيزطا و ئةجنومةني ثارَيزطا حكومةتَيكي موسةغةلة، بةاَلم هةر ثَيم باشة ثارَيزطار هةر لة 
ةكان لة كاتي هةَلبذاردن كةساني ناو ئةنداماني ئةجنومةن هةَلبذَيدرَي نةك لة دةرةوة، بؤ ئةوةي حيزب

شايستة و بةهَيز هةَلبذَيرن و حيساب بؤ هةموو حاَلةتةكان بكةن، هةَلبذاردني خةَلك لة دةرةوةي 
ئةجنومةن الواز كردن و كةم بايةي كردني ئةجنومةني ثارَيزطاكانة، ئةو ئةجنومةنانة لةبةر ئةوةي 

لة ثَيناوي ئةوة هةماهةنطي لة نَيواني ئةجنومةن بؤ ئةوةي كة  ،دراوي راستةوخؤي خةَلكنرهةَلبذَي
 بؤية واباشرتة ثارَيزطار لة ناو ئةجنومةن هةَلبذَيردرَي نةك دةرةوة، سوثاس. ،ثارَيزطار وةكو خؤي بروا

 سةرؤكي ثةرلةمان:_ز د.ظااَل فةريدبةرَي
 سوثاس، فةرموو كاك كاروان.

 بةرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:
 ةرلةمان.بةرَيز سةرؤكي ث

هةَلبةت بؤ رةضاو كردني دؤخي ئَيستاي كوردستان ئةكرَي ماددةي يةكةم زياد بَي، بةاَلم بؤ رَيزطرتن لة 
دميوكراسي و ئريادةي طةل وا ثَيويست ئةكات ئيزافةيةك بؤ ئةو ماددةية بكرَي، من ثَيشنياز ئةكةم ئةو 

خولةي ئةجنومةن هةَلبذاردني ثارَيزطار لة  ماددةية بةو شَيوةي لَي بكرَي، ماددةي يةكةك تةنيا بؤ ئةو
درةوةي ئةنداماني ئةجنومةن يان نَيوانيان بة زؤينةي رةهاي ذمارة ئةنداماني ئةجنومةن ئةبَي لة ماوةيةك 

( رؤذ لة مَيذووي يةكةم دانيشتنةوة تَيثةر نةكات، ثَيويست بةوة ئةكات ئَيمة تةنيا بيكةين 30ي )ِرئةوثة
ةن، ئةطةر لةوة تَيثةر بكات هةَلبةت ئةبَيتة بَيرَيزي ثرؤسةي دةنطدان و دميوكراسي بؤ ئةو خولةي ئةجنوم
 لة كوردستان، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:_ز د.ظااَل فةريد ابراهيمبةرَي
 سوثاس، فةرموو كاك كاوة.

 بةرَيز كاوة عبدالقادر حسن:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةرةوةي ئةنداماني ئةجنومةن دذة بة ثرؤسةي دميوكراسي و دةسيت ثَيم واية هةَلبذاردني ثارَيزطار لة د
حيزب لة ناو دامودةزطاكاني دةوَلةت بةهَيزتر ئةكات، لة كاتَيكدا باس لة بةموئةسةسات كردني 

 دامودةزطاكاني دةوَلةت ئةكةين، بؤية ثشتطريي لة قسةكاني دكتؤر )كازم كاك دياري( و برادةران ئةكةم.
 سةرؤكي ثةرلةمان:_ةريد ابراهيم.ظااَل فبةرَيز د

 اك عبدالستار.كفةرموو 
 :قادر بةرَيز عبدالستار جميد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي ئةو بؤضوونة ئةكةم هةَلبذاردني ثارَيزطار لة ناو ئةجنومةني ثارَيزطا بَي، لةوانةية باسي ئةوة 

بكرَيتةوة ئةوةي مامؤستا ئةبو بةكر ئاماذةي بكرَي كة ثؤستَيكي طرنطة، راستة، بةاَلم ئةكرَي بةوة ثر 
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ثَيدا، با حيزب هةوَل بدات خةَلكي شايستة و بة توانا بةبذَير بكةن بؤ ئةجنومةني ثارَيزطا، بؤ ئةوةي 
دواتر ئةطةر ضاويان لةوةية ثارَيزطارَيكي بةهَيز و شايستة دابنَين ئةو كةسة هةَلبذَيرن، بوية با ئةو 

ةو حةقة لة ئةجنومةني ثارَيزطا و خةَلك وةرطرينةوة، ضونكة ثارَيزطار ئةزانني دةرطاية نةكةينةوة و ئ
 ثةيوةندي راستةوخؤي هةم بة سَيكتةرةكاني ئةو موحافةزة و هةم خةَلك هةية، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:_ز د.ظااَل فةريد ابراهيمبةرَي
 سوثاس، فةرموو كاك سريوان.

 بةرَيز سريوان فرج حممد:
 رؤكي ثةرلةمان.بةرَيز سة

لةطةَل بؤضوونةكاني بةرَيزان دكتؤر )كازم و دكتؤر حمي الدين دكتؤر شَيركؤ و كاك دياري و كاك ئةبو 
ثَيويست ئةكات لة دةرةوةحيزبَيك كةسانَيك ن مافَيكي رةهاي خةَلكة، ئيرت بةكر( م، بةدةر لةوةي هةَلبذارد

 بَينَيتة ناو.............
 مان:سةرؤكي ثةرلة_براهيما بةرَيز د.ظااَل فةريد

 سوثاس، ثشتطرييت كرد، فةرموو مامؤستا هةورامان.
 بةرَيز هاورامان محة شةريف:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 منيش ثشتطريي لة بؤضووني براي بةرَيز كاك عبدالستار و دكتؤر كازم و دكتؤر شَيركؤ ئةكةم.

 سةرؤكي ثةرلةمان:_ز د.ظااَل فةريد ابراهيمبةرَي
 َيز رؤذان خان فةرموو.بةِر.

 
 بةِرَيز رؤذان حممد كريم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 من ثشتيواني ثَيشنيارةكةي كاك كاروان دةكةم. زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وثاك خان فةرموو.وبةِرَيز ر
 ثاك امحد رمحان:وبةِرَيز رو

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ناوي خواي طةورة، لةبةر ئةوةي ثؤسيت ثارَيزطار ثؤستَيكي نوَينةرايةتية، بؤية هةَلبذاردني ثارَيزطار لة بة 
 ناو ئةنداماني ئةجنومةن بَيت، ثشتطريي لة قسةكاني كاك عبدالستار دةكةم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك مةم فةرموو.
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 مةم برهان حممد قانع: بةِرَيز
خاَلي يةكةم كة دانراوة بؤ ئةوةي دووبارة نةكرَيتةوة جارَيكي تر، ئةوة ئةسَلي ياساكةية لة ناو ئةسَلي 

(، بؤية ليذنةي ياسايي تةنها هةمواري بِرطةي 3، 2، 1ياساكةدا بِرطةي دووةم لة ضةند خاَلَيك ثَيك دَيت )
ن بةوةي كة خاَلي يةكة لة بِرطةي دووةم، ئةطةر بطةِرَيينةوة يةكةميان كردؤتةوة، دةبَيت ئيشارةت بدة

 سةر ئةسَلي ياساكة ئةو كَيشانة دةبينني بووني نية، بةِرَيز ليلى خان فةرموو.
 بةِرَيز ليلي عبداجلبار حدو:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ؤذةيَيت داهاتية دياركرن، ذبةر ئةز دطةل هةمواركرنا ياسايا ئةجنومةنَي ثارَيزطهام، كو ظي رةنطي ل ناظ ثِر
طو ئةندامَين ئةجنومةنَين ثارَيزطهَي ب شَيوةيةكي راستةوخؤ ل رَيطاي خةَلك دَينة هةَلبذاردن ئةو 
ئةجنومةنة نوَينةري ئةو ثارَيزطهةن، بؤية ئةظة بة باشرتين شَيوة هةوَلبدةن ئيدارةي ثارَيزطهةكة بَيتة 

ن ئةجنومةنَين ثارَيزطهَي ب مةسَلةحةت بزانن كة شةخسَيكي باش و كرن، ذبةر هةندَي هةر كاتَيك ئةندامَي
طوجناو هةية ثَيويستة ئةو ئةجنومةنة ئةو دةسةاَلتةي ثَي بدرَيت كة ئةو كةسة هةَلبذَيردرَيت كة بةم 

ؤ شَيوةية دةبَيتة هؤي ئةوةي كة ئةم دةسةاَلتانةي ئةجنومةنَي ثارَيزطهَي زياتر لَي بَيت، هةميشة دةرفةت ب
خةَلكاني زياتر بِرةخسَيت بؤ ئةوةي كة بتوانن ثؤسيت ثارَيزطا وةربطرن، زياتر خزمةت بكةن، ئةو كاتة 
ئةجنومةني ثارَيزطا دةسةاَلتي زياتر دةبَيت بؤ ئةوةي كة ئةطةر ثارَيزطارَيك لة ئةركةكاني خؤي بة 

ي ثارَيزطا دةتوانَيت لة ناو هةموو دروسيت جَي بةجَي نةكرد بتوانن لةو كاتة الي بدةن، ئةو كاتة ئةجنومةن
خةَلكي ثارَيزطا كةسَيكي باش هةَلبذَيرن بؤ ئةوةي خزمةتي ثارَيزطهي بكةت، ئةطةر ئةم ياساية نةطؤِرَيت و 

 ثارَيزطار تةنها لة ناو ئةندامان هةَلبذَيرَيت..............
 

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. بةِرَيز مذدة خان
 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةِرَيز ذيان خان فةرموو.
 امحد: ظاهر ذيان بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي ثَيشنياري هةردوو بةِرَيزان زاهر حممد و ضيا شريف دةكةم، بؤ طؤِريين ماددةي يةكةم لة 

ئةنداماني ئةجنومةن يان لة ناو نَيوانياندا بة زؤرينةي رةهاي ذمارةي هةَلبذاردني ثارَيزطار لة دةرةوةي 
( رؤذ لة مَيذووي بةستين يةكةمني دانيشنت و 30ئةنداماني ئةجنومةن دةبَيت لة ماوةيةكدا كة ئةو ثةِري )

 سوَيندخواردني ئةنداماني ئةجنومةن تَيثةر نةكات، زؤر سوثاس.
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 ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي

 بةِرَيز كاك سةركؤ فةرموو.
 بةِرَيز سةركؤ ازاد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بؤ مايف هةَلبذاردني راستةوخؤي ذياني دميوكراسي لة هاواَلتيان نةسةندرَيتةوة ثشتيواني بؤضوونةكةي 
 كاك كاروان دةكةم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك ايدن فةرموو.
 بةِرَيز ايدن معروف سليم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمة دةبَيت ثَيش هةموو شتَيك رةضاوي موراعاتي رةوشي سياسي هةرَيم بكرَيت، ئَيمة باش دةزانني كة لة 
تةوافوق و  رابردوودا لة ثَيكهَيناني حكومةت و ئيدارة مةحليةكان و ثارَيزطاكاندا كة ثَيويستيمان بة

رَيككةوتنة، لَيرةدا من ثشتيواني لة ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي ثَيشمةرطة و ناوخؤ و ئاسايش و 
 ئةجنومةنة خؤجةييةكان دةكةم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 يارةكان، كاك عباس فةرموو.ئةنداماني دةستةي سةرؤكايةتي هةردوو ليذنة وةاَلمتان هةية بؤ ثَيشن
 
 
 

 بةِرَيز عباس فتاح صاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بة ناوي ليذنةي ثَيشمةرطة و ناظخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجةييةكان لةطةل ئةوةداين وةكي خؤ 
 تَينينت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .بةِرَيز كاك عباس فةرموو
 بةِرَيز عباس فتاح صاح:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
جةنابتان ئةطةر رَيطامان ثَي بدةن هةر وةكو ئةندامَيك نةك وةكو ئةندامي ليذنةي ياسايي قسة بكةم، 
لةبةر ئةوةي تَيبينيم هةبوو لةسةر ياساكة، من ثَيشنيار دةكةم لة راستيدا لةم مادةيةدا لة كؤتايةكةي 

ئةم خؤلة، لةبةر ئةوةي ئةم ياساية تايبةت نية بة تةنها بة ثارَيزطاكان، بةَلكو تايبةتة بنووسرَيت هةبوو 
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بة قةزا و ناحيةكانيش ئَيمة جَي بةجَيمان نةكردووة ئةم ياساية، ئةطةر ثارَيزطار لة دةرةوة هةَلبذَيرين 
ة دةرةوة بَين هةَلبذَيردرَيت، ئةوة بَيطومان ثَيويستمان بة ناحيةكان بة تايبةتي لة قةزاكان زياتر دةبَيت ل

لةبةر ئةوةي تؤ جار هةية نةتيجةي هةَلبذاردن لةوانةية كةسَيكي ياسايي بَيت و دةرنةضَيت بؤ ئةم 
ناحيةية، لةبةر ئةوة من بة باشي دةزائ ئةطةر خوا كردي و جاري ثَيشرت و بِريارَيكماندا هةَلبذاردن بؤ 

ة راسيت هةمواري ئةم ياساية بكةينةوة، لةبةر ئةوةي ثَيمواية زؤر ئةجنومةني ثارَيزطاكان بكةين، ثَيشرت ب
بِرطة و مادةي ثَيويسيت بة هةمواركردنةوة هةية، بؤية داواكارم لةبةر ئةوةي ئَيمة كَيشةكةمان ئةوةية 
ماوةكة بةسةرضووة بؤشايي ياسايي ئَيستا هةية بؤ ئةم خولة ثَيويستمان بةمةية كة ثارَيزطار لة 

 ان لة دةرةوة بَيت يان لة ناوة بَيت حاَلةتَيكي ئاسايية، زؤر سوثاس.ثارَيزطاك
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كاك عباس ئةو جار ثَيوستة وةكو ئةندامي ثةرلةمان ناوي خؤت تؤمار بكةي بؤ ئةوةي راي خؤت بدةي، 
ردنة لةسةر ثَيشنياري ئةندامان، بةِرَيز سةرؤكي ضونكة كاتَيك رَيطا دةدةين بة ليذنةكان تةنها بؤ طفتوطؤك

 ليذنةي ياسايي فةرموون ماددةي دوو خبوَيننةوة.
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةدةر لة حوكمي بِرطةي دووةم لة مادةي ضواردةمي ياساكة و بةدةر لة حوكمي بِرطةي سَييةم لة مادةي 
ي هةمواركراو، ئةم خولةي ئةجنومةني ثارَيزطاكان لة 2009(ي ساَلي 4ارة )سي و يةك لة ياساي ذم

ثيادةكردني تايبةتةمةنديةكانيان لة كاتي كؤتايي هاتين ماوةي ياساييان تاوةكو هةَلبذاردني خولَيكي نوَيي 
 ئةجنومةن بةردةوام دةبن.

 
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سايي لةطةَل ليذنةي ناوخؤ رَيككةوتن كة )بةدةر(ي دووةم هةَلبطرن، تكاية روونكردنةوة بةِرَيز ليذنةي يا
 بدةن لةسةر ئةوة.

 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وةكي بةري نوكة مة ئيشارةت ثَيداي، تةوافوق ل ناظ بةرا هةردوو ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي 
ناظخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجةييةكان، ئةم بوينة يةك رةئي ل سةر هةندَي كو ئةم ثَيشمةرطة و و 

ي هةمواركراو 2009(ي ساَلي 4( لة ياساي ذمارة )31ئةظَي عيبارةتَي ل مادَي دوودا بِرطةي سَييةم لة ماددةي )
 هةَلبطرين، ئةظة بِريارا مةية:
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ي ضواردةمي ياساكة ئةم خولةي ئةجنومةني ثارَيزطاكان مادةي دوو: بةدةر لة حوكمي بِرطةي دووةم لة مادة
لة ثيادةكردني تايبةمتةنديةكانيان لة كاتي كؤتايي هاتين ماوةي ياساييان تاوةكو هةَلبذاردني خولَيكي 

 نوَيي ئةجنومةن بةردةوام دةبن.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ي طفتوطؤ لةسةر مادةي دوو دةكةينةوة، هةر بةِرَيزَيك دةيةوَيت قسة بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان دةرطا
د.امساعيل، كاك سيثان، كاك دياري، ظم، بكات دةست بةرزكاتةوة، )بةِرَيز د.حمي الدين، كاك شَيركؤ، د.كا

 مامؤستا ابوبكر، كاك كاوة، كاك سريوان، هةلةس خان، سةرضنار خان، كاك مةم، مذدة خان، كاك عبدالستار،
كاك علي حةمة صاح، شنؤ خان، روثاك خان، بدرية خان، كاك كاروان، كاك حممد، كاك جالل، كاك 
بةهمةن، كاك حكمت، حسيبة خان، مامؤستا جيهاد، د.صباح، كاك عبدالسالم، كاك شوان، ليلي خان، كاك 

 رَيبوار، مامؤستا هةورامان، سلمي خان، كاك سةركؤ، كاك لقمان(، كاك حممد فةرموو.
 ةِرَيز حممد سعدالدين انور:ب

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة ئةجنومةني ثارَيزطاكان لة ماوةي رابردوو كارةكانيان زؤر بة باشي بةِرَيوةبردووة، لة خولي رابردوو 
سةرةِراي ئةوةي كة كَيشةي سياسي و ملمالنَيي سياسي هةبووة تةنانةت ئةو ئةو ملمالنة سياسيةي هاتبووة 

ني كوردستان، بةاَلم بة هيض شَيوازَيك عةكسي نةكردبووة ناو ئةجنومةني ثارَيزطاكان، بؤية ناو ثةرلةما
ئَيمة ثاَلثشيت ئةو مادةية دةكةين لة راثؤرتي هةردوو ليذنة كة لة كارةكانيان بةردةوام بن بؤ ئةوةي 

يادةكردني بتوانن ئةو بؤشايية ياسايية نةمَينَيت، تةنها تَيبينيم هةية لةسةر دوو وشة لة ث
تايبةمتةنديةكانيان ئةم دوو وشةية لة هؤيةكاني دةرضوواندن نووسراوة، بةاَلم لَيرة بة تةنها بنووسرَيت 

 ئةم خولةي ئةجنومةني ثارَيزطاكان تا هةَلبذادرني خولَيكي نوَيي ئةجنومةن بةردةوام دةبَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 َيز د. حمي الدين فةرموو.بةِر
 بةِرَيز د.حمي الدين حسن شريف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةردةوام بووني ئةم خولةي ئةجنومةني ثارَيزطاكان تا هةَلبذاردنَيكي تر، من دةثرسم كةي هةَلبذاردنَيكي 
ثَيمواية بةردةوام  تر دةكرَيت، ئايا ماوةكةي دياريكراوة؟ ئايا خزمةت بة ثِرؤسةي دميوكراسي دةكات؟ من

بووني ئةو ئةجنومةنة تا هةَلبذاردنَيكي تر كة ماوةكةي دياري نةكراوة خزمةت بة ثِرؤسةي دميوكراسي لة 
واَلتي ئَيمةدا ناكات، بؤية ثَيمواية لة بري درَيذكردنةوةي تةمةني ئةو ئةجنومةنانة واي بة باش دةزائ لة 

تازة بِريار لةسةر هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاكان بدات و دواي ثَيكهَيناني كابينةي نوَي و حكومةتي 
كؤمسيؤن رابسثَيرَيت بؤ ئامادةسازي كردن بؤ هةَلبذاردني ئةجنومةنةكان، ضونكة درَيذكردنةوةي تةمةني 
ئةو ئةجنومةنانة تا كاتَيكي نا ديار زيان بة ثِرؤسةي دميوكراسي دةطةيةنَيت لة هةرَيمي كوردستان و 
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وني هاواَلتيان بة ثِرؤسةي دميوكراسي و دامةزراوةكان لةقرت دةكات، ئةجنامداني هةَلبذادرني باوةِربو
ئةجنومةني ثارَيزطاكان لة دواي دةست بةكار بووني كابينةي نوَي و لة سايةي ئةودا دةبَيتة دةست كةوتَيك 

 زؤر سوثاس.بؤ خودي كابينةكة و بةردةوام بووني ثِرؤسةي دميوكراسي لة واَلتي ئَيمةدا، 
 بةِرَيز كاك جةالل فةرموو.

 بةِرَيز جةالل ثةريشان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةراسيت من لةطةَل ئةوةدام ئةجنومةن بةردةوام بَيت تاوةكو كاتي هةَلبذاردن، بةاَلم لةطةَل ئةوة نيم 
طرتنةوة لة ثارَيزطار ئةجنومةنَيك ثَينج ساَل خزمةت بكات دةسةاَلتي لَي ثَيضينةوةي ياخود متمانة وةر

هةبَيت لة قاميةقام و لة بةِرَيوةبةري ناحية هةبَيت، لة بةِرَيوةبةرة طشتيةكان هةبَيت، يةكةيةكي وةحدةي 
حيسابي نةبَيت، بودجةيةكي تايبةتي نةبَيت، ئةنداماني ئةجنومةنَيك ئَيستا بةردةوامن و هيض 

، تةقاعوديش اولي ناكات، لةطةَل ئةوةدام ئةجنومةن ئيمتيازَيكيان نية، كة تةواو دةبَيت دةضَيتةوة ماَل
دةسةاَلتي تةواوي هةبَيت، بةاَلم يةكةيةكي وةحدةي حيسابي زؤر ثَيويستة، بودجة زؤر ثَيويستة، 
ئةنداماني ئةجنومةن بة دوا داضوون بكات بؤ كَيشةي زؤر طرنط سةيارةيةك نةبووة ثَي هاتووضؤ بكات، 

ةجنومةن دةسةالتي هةبَيت بةراسيت بةتايبةتي لة رووي حيسابي و لةطةَل ئةوةدام ئةنداماني ئ
 ئيمتيازاتةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز د.شريكؤ فةرموو.
 بةِرَيز د.شَيركؤ جةودةت:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دنة رةضاو بكةين لة ثاَل رةهةندةكاني تردا، ثَيويستة مةسةلةي رةهةندي دارايي لةم بابةتةي هةَلبذار
كاتَيك كة دةَلَيني ئةجنومةني ثارَيزطا هةَلبذاردني بؤ بكرَيت ئةوة ماناي ئةوةية كة بريمان نةضَيت كة 
ميزانيةي تةمنيةي ثارَيزطاكاني عَيراق كة لة عَيراقةوة دةردةضَيت رةبت دةبَيت بةم ئةجنومةنة و بةم 

ضَيت كة ئةم ئةجنومةنانة موعاناتي لة سةرةتاي دةمةزراندنيانةوة تاوةكو ئةم ثارَيزطاية، بريمان نة
لةحزةية هةمووجارَيك كاتيان بةسةرضووة، لةبةر ئةوة بؤ ئةوةي كة ئةو ئريادةيةي كة تةزعيفي 
ئةجنومةني ثارَيزطاكاني دةكات نةتوانَيت سةركةوتوو بَيت لةم مةوزوعةدا، ئَيمة دةبَيت ثشتطريي لةوة 

ين كة دةبَيت بة زووترين كات هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاكان بكرَيت، بؤية ثَيشنياري ساَلَيك بكة
دةكةين لة كاتي دةرضووني ئةم ياسايةوة، ئةم هةموارةوة ساَلَيك تا ئةوةي كؤمسيؤنيش بَيطومان دةبَيت 

بةو رةهايةي نةهَيَلينةوة  بَيتة سةر خةت، ضونكة ئةوان عادةتةن داواي شةش مانط دةكةن، طرنط ئةوةية
كة بَلَيني تا هةَلبذاردنَيكي داهاتوو، كة نازانني كةي دةكرَيت، ئةوةش ديسانةوة درَيذةدانة بة الوازكردني 
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ئةجنومةنةكان، الوازكردني ئةجنومةنةكانيش يةعين الوازكردني ئةو هةينةيةي كة تةدقيق دةكات، 
 لَيثرسينةوة دةكات، زؤر سوثاس.

 اال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظ

 بةرٍَِِيز كاك بهمن فةرموو.
 بةِرَيز بهمن كاك عبداللة امحد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من لةطةَل ئةوةم ئةو مادةية وةكو خؤي تَينَيتةوة، تةنها ئةو وشةية بطؤِرَيت ئةم خولةي ئةجنومةني 
ايبةتةمةنديةكاني، دةسةاَلتةكاني جوانرتة، خؤمان دةزانني ثارَيزطاكان لة ثيادةكردني دةسةاَلتةكاني نةك ت

 كة ئةجنومةني ثارَيزطاكان دةسةاَلتيان هةية، ئةوة لة جياتي ئةو وشةيةدا دابنرَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.ظم بةِرَيز د.كا
 فاروق نامق:كاظم بةِرَيز د.

 ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكي 
سةبارةت بةم ماددةية من دوو موالحةزةم هةية، تَيبيين يةكةميان ئةوةية كة بةراسيت هةموارةكة نابَيت 
تةنها ئةو دوو برطةية بطرَيتةوة، بةَلكو ثَينشار دةكةين لة سةاَلحيةتةكانيش بطرَيتةوة، دةسةاَلتةكانيش 

ثارَيزطاكان، بةِرَيوةبةري طشيت تةندروسيت و بطرَيتةوة، بؤ منوونة داناني بةِرَيوةبةر طشتيةكان لة 
ثةروةردة و ئةوقاف و بةِرَيوةبةر طشتيةكاني تر شوِر بكرَيتةوة، سةبارةت بة تَيبيين دووةم بةراسيت 
شتَيكي زؤر نةشياوة لة هةرَيمي كوردستان ئةم هةموو درَيذكردنةوةية، سةرؤكايةتي هةرَيم درَيذ 

مان درَيذ دةكرَيتةوة، ئَيستا ثةرلةمان هةوَلدةدات ئةجنومةني ثارَيزطاكان دةكرَيتةوة، خولي ثَيشووي ثةرلة
درَيذ بكاتةوة، يةعين ثَيمان سةيرة كة هيض هةَلبذاردنَيك لة وادةي خؤيدا لة هةرَيمي كوردستاندا ئةجنام 

ذ بكاتةوة و ئةو نادرَيت، لة جياتي ئةوةي ثةرلةمان بَيت لة رَيطاي ثِرؤذةيةكةوة ماوة بؤ ئةو دةزطايانة درَي
مافة لة خةَلك بسةنَيتةوة لة جياتي ئةوةي حكومةت ئيجبار بكات لة نزيكرتين وادةدا هةَلبذاردني 
ئةجنومةني ثارَيزطاكان ئةجنام بدرَيت، ضونكة لة رووي ياساييةوة موكيل بؤي نية ماوةكةي خؤي درَيذ 

دانيشتواني ئةو ثارَيزطاكان خؤيان بؤيان هةية بكاتةوة، دةبَيت وةكيل كة دةنطدةر و كة هاواَلتي و خةَلكي 
كة نوَينةرةكانيان دياري بكةن، هةروةها مةسةلةي درَيذكردنةوة بةراسيت دياردةيةكي زؤر نةشياو و 

 نةخوازراوة كة بة داخةوة لة هةرَيمي كوردستان...
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك حكمت فةرموو.
 َيز حكمت حممد عبو زيد:بةِر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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من بة تةواوي ثشتكريي لة هةردوو ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثَيشمةرطة و ناوخؤ دةكةم، كة ئةو مادةية 
 وةكو خؤي تَينَيتةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز د.امساعيل فةرموو.
 طه:.امساعيل علي بةِرَيز د

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من دوو تَيبينم هةية، يةكةم بةدةر لة حوكمي بِرطةي دووةم لة مادةي ضواردةمي ياساكةي، ئةطةر 

( بَيت ماددةي ضوارةم يةك بِرطةية، دوو بِرطة نية، نازائ نةم ديتية دوو 3مةبةست هةر ياساي ذمار )
ووةم ئَيمة لةطةَل ئةوةين ثشتطرييا ئاخافتنا د.شَيركؤ دكةم، يةك ساَل بِرطة، ئةوة تَيبينيةك، تَيبيين د

 تَينةثةِرَيت لة دةرضووني ئةم ياساية، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز حسيبة خان فةرموو.
 بةِرَيز حسيبة سعيد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

راثؤرتي ليذنةي هاوبةشي كاروباري ياسايي و ليذنةي ثَيشمةرطة و ناوخؤ و ئةجنومةنة ثشتطريي لة دةقي 
 خؤجةييةكان دةكةم بةوةي كة ماددةي دووةم وةكو خؤي تَينَيتةوة تاوةكو هيض 

 بؤشاييةكى ياسايى دروست نةبَيت بؤ ِرايى كردنى كاروبار  هاووآلتيان.
 :ةماند ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلبةِرَيز د.ظاآل فري

 زؤر سوثاس، كاك عبدالستار فةرموو.
 
 
 

 :قادر بةِرَيز عبدالستار جميد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بة داخةوة لة هةرَيمى كوردستان دوا خسنت بووةتة عادةتَيكى هةميشةيى، دواخستنى هةلبذاردنةكان، 
ةسةساتة ضؤن دةبينَى، وا ئةمة بوووةتة عادةتَيك  و بةِراستى خةلك ئةم دةسةآلت و ئةم حزب و ئةم موئ

دةبينَى كة هةميشة لة هةَلبذاردن دةترسَى، بة تةما  تةزويرة، لة ثةنا  ئةوة  كة دةيةوَ  دوا خبات و 
بةرنامةيةكى ديكة  هةية، بؤية من ثَيم باشة بةِراستى بة داخةوة لة هةموو هةَلبذاردنةكانى هةرَيمى 

وة، بؤية من ثَيم باشة حةقيقةتةن ئَيمة وةكو ئةم كوردستان كة كراوة هيضى لة كاتى خؤيدا نةكرا
موئةسةسةية  ثةرلةمان ِرَيطة نةدةين هةرضةند كة خؤ  دواكةتووة كة دةبوو ثار بكراباية، بةآلم ئَيمة 
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وةكو ئةو موئةسةسةية بِريار بدةين اليةنى ثةيوةندار و حكومةت كة بةيانى تةشكيل دةبَى بة زووترين 
 كرَ ، ضونكة ثةيوةند  بة خةَلكةوة هةية، سوثاس.كات ئةم هةَلبذاردنة ب

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 بةَلَى زؤر سوثاس، كاك على فةرموو.
 بةِرَيز على محة صاح:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ابةتَيكى طرنطة، بةآلم بةناو  خوا  طةورة، ديارة وةكو مةبدةئَيك هةَلبذاردنى دةور  لة كاتى خؤيدا ب

هةَلبذاردن تةنيا لة ثَيناو  هةَلبذاردن دا، خزمةتى ثرؤسة  دميوكراسى ناكات، هةَلبذاردن بكرَ  طرنط 
نيية ضؤنة، بةآلم هَيشتنةوة  ئةم كاتة بة مةفتوحى ِرةنطة موناقةشة  لةسةر بَى، ضةنَى، دوو ساَل، ضوار 

رضةندة لة دةستوور  عرياق دا ئيجاريةتَيك هةية بؤ ساَل، شةش ساَل، ضونكة كاتةكة مةفتوحة، هة
موحافةزات، بةآلم بؤ ئةقاليم نيية، من ثَيم باشة ياخود دروست تر واية تاوةكو ئةو كاتة  كؤمسيؤنى 
باآل  هةَلبذاردنةكان تؤمارَيكى شايستة  دةوَ ، قانونى هةَلبذاردنةكان تةعديل دة كرَيتةوة زةمينة 

نَيكى شايستة، يان ئةطةر توانيمان انشاهلل دةتوانني لة دةستووردا زؤر طرنطة يةك ئةرةخسَى بؤ هةَلبذارد
مةسروف، زؤر طرنطة هةَلبذاردنى  ئةجنومةنى ثارَيزطار هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان بكرَيت، بؤية 

دةزائ و  ئةمة ِرةنطة ثرسيار دروست بكات تاكة ، بؤية من ئةو دوو بذاردةية هةر كاميان بَى بة باشى
 سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 زؤر سوثاس، كاك سيثان فةرموو.
 بةِرَيز سيثان سامل حسن:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
دظَى  مادد  دوهَى دا هيض وادةيةك نةهاتية ديار   كرن ذ بؤ هةَلبذاردنَين ئةجنومةنَى ثارَيزطةها بهَينة 

دةمةكى ل ئةجنومةنَى ثارَيزطا هةية كو نزيكى نة ساآل ن كو لةسةر كارَ  خؤ بةردةوام بوون، لةوِرا كرن، 
طرنطة دظَى هةمواركرنَى دا بهَيتة دةست نيشان كرن كةنطى هةَلبذاردنَيت ئةجنومةنَى ثارَيزطةها بهَينة ديار 

 دكةم. كاظمكرن و ثشتطرييا ئاخافتنَين د.شَيركؤ  و د.
 ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:بةِرَيز د.

 سوثاس، مامؤستا جهاد فةرموو.
 بةِرَيز جهاد حسن ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ب ناظَى خودايت مةزن و دلوظان، تةبعةن ئةز ثشتطرييا ماددَ  دوو دكةم وةك ...... .

 ان:بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردست
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 بةِرَيز قسةكانت تةوجيهى كَى دةكة ؟ فةرموو.
 بةِرَيزجهاد حسن ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ماناظَيت ثةرلةمانى ظة بؤ ثةرلةمانى نةبوو بؤ جةنابَى وةية، بةِرَيز سةرؤكا ثةرلةمانَى، وةكيا ديار تةبعةن 
ض زيانةك د ثرؤسا دميوكراسى ناكةتن ئةظ ثشتطرييا ئةظى ماددَ  هةمى دكةين، بؤضى؟ ضونكة ئةم دزانني 

كةسانة تةنَى ذ  دخةَلكَيت هاتينة سةر ظَى كورسى كة نة مةسةلةكا وةسا هاتينة، مةسةلةكا تةكنؤكراتا 
ثرت شارةزايى تَيدا  كو خزمةتا ثارَيزطةهَيت خؤ بكةن، يا د  ذ  ئةم مودةيةكى دانَين بؤضى ل 

يَى تةحديد كر ، بؤضى؟ ضونكو ئةم زروفَيت خؤ دزانني ضةوانة  كوردستانَى ِراستيا دطةل ض مودا نيمة
 ئيحتمالة شةرمةزار بني دطةل خةَلكى خؤدا، باش دزانني وةكى خؤ تينيت.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 متام زؤر سوثاس، كاك ديار  فةرموو.
 بةِرَيز ديار  انور محةرحيم:

 .ى ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك
لةو شوَينةدا كة دةَلَيت ئةم خولة  ئةجنومةنى ثارَيزطاكان لة ثيادةكردنى  (2) سةبارةت بة ماددة 

تايبةمتةنديةكانيان لة كاتى كؤتايى هاتنى ماوة  ياساييان تا هةَلبذاردنى خولَيكى نوَيى ئةجنومةن 
ايان كردكة كاتَيكى ديار  كراو دابندرَيت بةردةوام دةبن و ثشتطري  وتة  هاوِرَيكائ دةكةم لةوة  كة داو

لةبةرئةوة  ديار  نةكردنى كات كة لة ماددة  دووةم دا هاتووة، ئةمة هةوَلَيكة بؤ الواز كردنى 
دميوكراسى، جارَيكى ديكة دةيَلَيمةوة بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، ئةمة ئةركَيكى مَيذوويية لةسةر ئَيمة 

بطرين و هةوَل بدةين ئةو بَى ئومَيد بوونة  خةَلك كة بَى ئومَيد بووة كة  ثةرلةمانتاران كة ِرَيز لة ياسا
ساآلنَيكة دروست بووة لةسةر هةَلبذاردن ئةم ئومَيدة بؤ خةَلك بطَيِرينةوة و هيوادارم كاتَى ديار  بكرَ  

 بةوة  كة كةمرت لة ساَلَيك بَيت.
 

 ان:بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردست

بةَلَى زؤر سوثاس، تكاية ثَيشنيارةكانتان بة وازحى بكةن و ثشتطري  ئةوانة  ثَيشى خؤتان بكةن، 
لةبةرئةوة  لَيرة تةنها قسة لةسةر نةسى ماددةكانة و خيتاباتى سياسى نيية، موناقةشة و طفتوطؤية 

 لةسةر ماددةيةكى ديار  كراو، د.صباح فةرموو.
 بةِرَيز صباح حممود حممد:

 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر
 من ثشتطري  بؤضوونةكانى كاك حكمت و خوشكة حسيبة و كاك جهاد دةكةم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:
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 سوثاس، كاك ابوبكر فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ستنى هةَلبذاردنةكان ضى د  نةبَيت  نةريت كة ضوار خوىل هةَلبذاردنى لة ثَيناو  ئةوة  كة دواخ
ثةرلةمان هةر ضوار خولةكة دوا خراوة، دوو خوىل هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان هةردوو خولةكة 
بةداخةوة درَيذكراوةتةوة، يةك هةَلبذاردنى ئةجنومةنى شارةوانيةكامنا ن كردووة، لة ثَيناو  ئةوة  كة 

جنومةنى ثارَيزطاكان نةسثَيرين بة ئاييندةيةكى ناديار، بؤية منيش ثَيشنيار دةكةم كة كات ديار  بكةين ئة
 درَيذكردنةوة  ئةم خولة  ئةجنومةنى ثارَيزطاكان لة ساَلَيك زياتر درَيذة نةكَيشَى، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 وثاس، كاك عبدالسالم فةرموو.بةَلَى زؤر س
 بةِرَيز عبدالسالم عبداهلل حسن:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 وةكو خؤ  تَينَيتةوة، 2من ثشتطري  لة وتةكانى بةِرَيز كاك حكمت دةكةم كةوا دةقى ماددة  

 زؤر سوثاس. 
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 رموو.سوثاس، كاك كاوة فة
 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
دةَلَى )ماوة  خوىل هةَلبذاردن ضوار ساَلى ساَلنامةية  2009   (3)   ياسا  ذمارة (14) ماددة ( 2) طة لة بِر

ة كة لة يةكةم دانيشتنةوة دةست ثَى دةكات و بة كؤتا  هاتنى ساَلى ضوارةم كؤتايى دَيت، بؤية كاتَيك ك
 ساَلى ِرابردوو تةنها دوو هةَلبذاردن كراوة كة دةبوواية ئَيستا لة خوىل ..... . (14) سةير دةكة  لة ماوة 

 
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 ثَيشنيار  خؤت لةسةر ماددةكة  بَلَى كاك كاوة، فةرموو.
 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكى
ديارة ئةمة دووةم جارة من قةتع دةكة  كة لة كاتَيك دا مافى خؤمة كة دوو دةقيقة قسة بكةم، من 
ثَيشنيار دةكةم كة كاتَيك ديار  بكرَيت بؤ هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان و ئةو كاتة لة يةك ساَل 

مولزةم بكرَيت كة لة ماوة  ئةم ساَلة زياتر نةبَى و لةو ساَلة لةطةَل حكومةت قسة بكرَ  و  حكومةت 
 هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان ئةجنام بدرَيت و زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 زؤر سوثاس، يةعنى ثشتطري  لة سةرؤكى فراكسيؤنةكة  خؤت دةكة ، بةَلَى سةملة خان فةرموو.
 توفيق:فاتيح  بةِرَيز سلمي

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةرةِرا  تَيبينيةكائ لةسةر هةمواركردنةوة  دوو ماددة هيوادارم ثةرلةمانى كوردستان لة ئاييندةيةكى 
نزيك دا بتوانَى كؤ  ياسايةكة هةموار بكاتةوة و ئةو خةلةالنة  لةناو ياسايةكة هةية بتوانَى هةموار  

لة  3ئةجنومةنى ثارَيزطا وادة  ياسايى خؤ  تةواو بوو بة ثَيى بِرطة   23/6بكاتةوة و ضاكى بكاتةوة، لة 
نةوةد رؤذ  ديكة  2009   4  هةموار كراو  ياسا  ذمارة  2011  ساَلى  21ماددة  دةيةمى ياسا  ذمارة 

وادة  كؤتايى هاتنى ئةجنومةنى  23/9/2018دةتوانَى لة دةسةآلتةكانى خؤ  بةردةوام بَى، واتا تاوةكو 
، بؤية كة هةموار  ماددة  3ةوة حساب دةكرَ  بة ثَيى ماددة   23/9/2018رَيزطاكان لةِروو  ياساييةوة لة ثا

كراوة كة ياسايةكة بؤ هةَلبذاردنى  4دووةمةكة كة باسى دةكةين هيض ئاماذةيةك نة بة ياسا  ذمارة 
ةكراوة بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةو ن 2011   21ئةجنومةنى ثارَيزطاكانة و هيض ئاماذةيةكيش بة ياسا  ذمارة 

لة ماددة   3)بةدةر(ة  كة الدراوة وةكو خؤ  تَينَيتةوة و لةطةَلى دا بَلَى )بةدةر لة حوكمةكانى بِرطة  
و ثشتيوانى قسةكانى د.شَيركؤ دةكةم سةرةِرا  ئةوة  لةطةَل ئةوة دام  2011ساَلى  21دةيةمى ياسا  ذمارة 

ايى هاتنى ماوة  ياسايى تا هةَلبذاردنى خولَيكى نوَ  كة لة ساَلَيك زياتر  تَى كة بؤ ئةم خولة بَى و لة كؤت
ثةر نةبَى، ضونكة نزيكة  ساَلَيك وادةكةيةتى و ساَلَيكيش دةكاتة دوو ساَل، ثَيم وابآ ئةجنومةنى ثارَيزطا 

 ، زؤر سوثاس.شةش ساَل بةس كة بتوانَى دةسةآلتةكانى بةردةوام بَى و ثَيويستى بة طؤِرانكار  هةية
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 زؤر سوثاس، كاك سةركؤ فةرموو.
 

 بةِرَيز سةركؤ ازاد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيشنيار دةكةين كة ماوة  ياسايى هةَلبذاردنى ثارَيزطاكان بؤ ئةم خولة ديار  بكرَيت كة لة ( 2) لة ماددة 
 انط تَى نةثةرَيت، زؤر سوثاس.هةشت م

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 زؤر سوثاس، كاك شوان فةرموو.
 بةِرَيز شوان كريم حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كو ثشتطري  هةردوو ليذنة  ناوخؤ و ياسايي دةكةم كة ياسايةكة بةو طؤرانكارية  كة لة دوايى دا كراوة وة

 خؤ  جَى بةجآ بكرَ .
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 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 زؤر سوثاسن كاك سريوان فةرموو.
 بةِرَيز سريوان فرج حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةموو دةزانن بةها  دةنطدان و هةَلبذاردن و ضوونة سةر سندوقةكانى دةنطدان لةوة داية كة خةَلك و 
زانَى كة  ماوة  ئةم ئةجنومةنة تةواو دةبَى و كة  داهاتوو يان كة  هةفتة  داهاتووة و مانطى طةل ب

داهاتووة  هة َلبذاردن كرا، بؤ ئةوة  ئةو ئةجنومةنةش ثابةند بَى بةو بِريارانة  كة دةردةضَى من ثَيمواية 
  كة هاتووة و  دةىلََ )تا كؤتايى ئةم ئةجنومةنة بةِرَيزة ئيشةكانى خؤيان جآ بةجَى كردووة، ئةم فةقةرةية

هاتنى ماوة  ياسايى يان تا هةَلبذاردنى خولَيكى نوَيى ئةجنومةن بةردةوام دةبن( هاوِرَييامنان باسيان كرد 
ئةو ماوةية ضةندة من ثَيمواية دةبَيت لة شةش مانط بؤ ساَلَيك زياتر نةبَى و بة تةحديد كردنى بةاليةنى 

يار  بكرَيت، نةك بوترَ  لة بةهاردا يان لة هاوين دا، هةر بةو بؤنةيةشةوة كةمةوة مانط و ساَلةكةش د
دةبَى ئةو شةش مانطة دابندرَيت و تةحديد بكرَ  و بةهانةيةك بؤ هيض اليةنَيك و هةروةها بؤ كؤمسيؤن 

ئةم نةمَينَيتةوة دوا ئةوة بةدواداضوونى بؤ بكةين و بتوانني ئةو دةسةآلتةمان بةكاربَينني و بزانني 
 بةهانةية ضيية بؤ ئةم ثاش خستنة؟.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 زؤر سوثاس، ليلى خان فةرموو.
 بةِرَيز ليلى عبداجلبار حدو:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
تانَى ل ناظ ثشتطرييا ليذنا ناظخؤ و ياسايى دكةم، ئةطةر ئةم سةح كةينَى ئةظرؤ ئةم ل هةرَيما كوردس

واقعةكى داين كو ب شَيوةيةكى طشتى بؤ ثَيك ئانينا حكومةتى رَيكةظتنَى سياسي ل ناو اليةنَين سياسى 
ل هةرَيما كوردستانَى ب شَيوةيةكى طشتى دكاتن، ئةو كاريطةر  لةسةر ثرؤسا سياسى ماوةيةكى زؤر دظَينت، 

 كرن، ذ بةر كو ض فةراغا ياسايى درست نةبن.زياد َى ئةجنومةنى ثارَيزطةهان بَيتة ذ بةر و  كو ماوةي
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز هلز خان فةرموو.
 بةِرَيز هلز امحد حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
هةَلبذاردنى خولةكى ب ناظى خود ، هةلبةت تَيبينيا من لسةر ماددا ل ظَى دةستةواذ  دةست ثَى دكات تا 

نوآ، ئةز ثشتطرييا هةظاَلَيت خؤ دكةم كو ماوةيةك بَيتة دةست نيشان كرن دة هةما نةمني و هةر موتلةقى 
 تَيدا بينت، ئةظ ماوةية بَيتة دةست نيشان كرن كو ب ماوةيا ساَلةكى زَيدةتر نةبينت، زؤر سوثاس.

 ستان:بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كورد
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 زؤر سوثاس، كاك لوقمان فةرموو.
 بةِرَيز لقمان محد حاجى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كة  ،بؤية منيش ثشتيوانى لةو بؤضوونة دةكةم ،هيشتنةوة  ئةو ماوةية بة كراوةيى جَيطة  ثرسيارةن
كان، لةم بارةيةوة ثَيوستة سةقفَيكى زةمةنى ديار  كراو ديار  بكرَيت بؤ هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيزطا

 ثشتيوانى لة بؤضوونةكة  كاك سةركؤ و سةملة خان هةموو هةظالةكانى تر دةكةم.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

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

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةو ئاريشةيةكى ياسايى كة  ،بريتية لة ضارةسةريةكى ياسايى و تةشريعى( 2) ة ثَيم واية دةقى مادد

 و  ئةجنومةنى ثارَيزطاكان بووةتةوة لة هةرَيمى كوردستان، ئةويش ئةوةية كة ئةجنومةنىوِرووبةر
( 2)  قى ماددةا، بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة دةدرَيذ دا لة بؤشايي ياسايى دثارَيزطاكان لة ماوةيةكى دوورو

بار  ئةوةش من تَيبينيةكم هةية لةسةر  روةكو خؤ  تَينَيتةوة، ضونكة ئةمة ضارةسةريةكى ياسايية، سة
زؤر  ،ةكان، ئةم وشةية )تايبةمتةنديةكان( بطؤِرَ  بة ئةركةكان باشرت دةبَىيثيادةكردنى تايبةمتةندي

 سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 زؤر سوثاس، سةرضنار خان فةرموو.
 
 

 بةِرَيز سةرضنار امحد حممود:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ضواندنى ياسايةكة ئاماذة  رهةروةكو لة هؤكار  دة ،ِراستة ئةم ماوةية بؤ ضارةسةر  بؤشايي ياسايية
ةجنومةنى ثارَيزطاكانن ثَيدراوة، بةآلم ناكرَ  ضارةسةر كَيشة دروست بكات، ئةو بةِرَيزانة  كة ئةندامى ئ

طةر بؤ ماوة  ضوار ساَل متمانة  ثَيداون و نزيكى ساَلَيكة لة بؤشايي ياسايي دان، لةبةرئةوة ناكرَيت ئةم 
هةَلبذاردنة ئةم درَيذكردنةوةية تا خولَيكى نوَيى هةَلبذاردن بَى و بة كراوةيى تَينَيتةوة و نازانرَ  كة  

َيت، لةبةر ئةوة من ثَيم باشة ماوةيةكى بؤ ديار  بكرَيت كة لة ساَلَيك هةَلبذاردنى داهاتوو ئةجنام دةدر
 زياتر نةبَى و زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 ، كاك مم فةرموو.زؤر سوثاس
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 :اسكندر مةمم ةبةِرَيز م
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

و ثَيشَيلكاريةكى ثةيِرةو حةز دةكةم بؤ جةنابتان و  بؤ ثةرلةمانتاران من بةرلةوة  تَيبينى خؤم خبةمةِرو
زبةند  سةرؤك بة ِرةضاوكردنى رَي ،ئةو ناوة تؤمار كراوة( 3) بِرطة ( 54) ِروون بكةمةوة، بة ثَيى ماددة 

سكرتَير   تؤماركردنى ناو  ئةندامان رَيطة بة ئةندامان دةدات ئاخاوتن بكات، ئةو ناوة ريزبةندية  بةِرَيز
ثةرلةمان خوَينديةوة، ئةو ريزبةندية نية كة بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان دةخيوَينَيتةوة، هيوادارم لة 

بن، دةربارة  تَيبينى من لةسةر داِرشتنةوة  ئةم ( 54) لة ماددة ( 3) دانيشتنةكانى ديكة ثابةند  بِرطة 
بذاردن لة وادة  خؤيدا راسى بَيطومان دةبَى هةَلى دميوكياساية هةَلبةتة بؤ ِرَيزطرتن لة مةسةلة  ثايةكان

بكرَيت، نةوةك لة حاَلةتةوة ببَى بة عورف ببَى بة جؤرَيك لة دياردة كة لة هةرَيمى كوردستان دا لة ماوة  
بةم شَيوةية بكرَ  ( 2) خولةكاندا بينيومانة، بؤية من ثَيشنياز دةكةم كة داِرشتنةوة  ئةم ياساية ماددة 

يةمى ياسايةكة ئةم خولة  ئةجنومةنى ثارَيزطاكان بؤ ( 14) وكمى بِرطة  دووةم لة ماددة )بةدةر لة ح
، آلتةكانى ئةجنومةن بةردةوام بَيترؤذ لة دةرضوونى ئةم ياساية لة ثيادةكردنى ئةرك و دةسة (180) ماوة 

 زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

تةواو ثابةند  ثةيِرةو بووين و بة  ،طؤوؤ لة ِرَيطةدان بة ناو  ئةندامانةوة قسةكردن بؤ طفتسوثاس بؤ ت
 ثَيى ثةيِرةو كارةكان دةكةين، مذدة خان  فةرموو.

 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةوانة كة بووة بة عورف، كردننابَى ِرَيطة بةوة بدرَ  بةو درَيذ ،بةداخةوة لة ناو دةزطايةكى شةرعيةت دا 
كة تَييدا هاووآلتيانى ئةم  ،لة وادة  خؤيدا هةَلبذاردن ئةجنام بدرَيت و مَيذووةكة  ديار  بكرَيت ثَيويستة

هةرَيمة زةرةرمةند دةبن لةم بابةتى درَيذكردنةوانةدا، ثَيويستة مَيذوو و بةروارةكة  بة دةقيقى ديار  
 بكرَيت.

 راهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:بةِرَيز د.ظاآل فريد اب

 وثاك خان فةرموو.وبةَلَى زؤر سوثاس، ر
 وثاك امحد رمحان:وبةِرَيز ر

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بؤ ئةجنومةنى ثاريزطاكان بةم  ،منيش داوا لة بةِرَيزتان دةكةم كة لة ماددة  دووةم ماوة ديار  بكرَيت

بؤ ماوة  دوو ساَل لةِرؤذ  كؤتايى هاتنى  ،ؤيان بةردةوام بنجؤرة لة ثيادةكردنى تايبةمتةنديةكانى خ
 ماوة  ياسايى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:
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 سوثاس، بدرية خان فةرموو.
 :بةِرَيز بدرية امساعيل حممود

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
دة  ميهرةبان، بؤ ئةوة  بةها  هةَلبذاردن بؤ هاووآل تيان بطةِرَينينةوة كة مافَيكى بةناو  خوا  بةخشن

خؤيانة ثَيم باشة هةَلبذاردنى ثاريزطاكان لة كاتى خؤيدا ئةجنام بدرَيت و ماوةكة  لةوة زياتر درَيذ 
تا عبدالستار دةكةم نةكرَيتةوة كاتَيكى طوجناو  بؤ ديار  بكرَيت، بؤية لَيرةوة من ثشتطري  بةِرَيز مامؤس

ياتر درَيذ نةكرَيتةوة، دةست قسةكانى ئةو دةكةم و هاوِرَييانيشم كاتَيكى طوجناو ديار  بكرَيت و لةوة ز
 خؤش، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 سوثاس، كاك كاروان فةرموو.
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 ؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز سةر
نةبوونى سةقفى زةمةنى بؤ ماوة  هةَلبذاردن زةمينةساز  دةكات بؤ بؤشايي ياسايى و لَيكةوتة  سياسى 

من  ،ِرَيطة نةدان بة بؤشايى سياسى و ياسايى لة داهاتوو ،لة داهاتوودا بؤ ضارةسةر كردنى كَيشةكان و
ياسايةكة  14لة حوكمى بِرطة  دووةم لة ماددة  ثَيشنياز دةكةم ماددةكة بةم شَيوةية  ىَل بكرَيت )بةدةر 

ئةم خولة  ئةجنومةنى ثارَيزطاكان بة ثيادةكردنى تايبةمتةنديةكانيان لة كاتى كؤتايى هاتنى ماوة  
ثةِر ، بةمةرجَيك لة هةشت مانط تَيى ئةجنومةن بةردةوام دةبنييان تا هةَلبذاردنى خولَيكى نوَيياسا

هاوتا بكرَ  لةطةَل هةَلبذاردنى ئةجنومةنى  ،سةركؤ دةكةم لةم بارةيةوة نةكات، ثشتيوانى قسةكانى كاك
 ثارَيزطاكانى عرياق، سوثاس.

 
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

ئةندامانى دةستة  سةرؤكايةتى هةردوو ليذنة، هةر ِروونكردنةوةيةكتان هةية، ببورن كاك بةَلَين مابوو، 
 َين فةرموو.كاك بةَل

 بةِرَيز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لة ( 3) ئةوة  كة دةَلَى بةدةر لة حوكمى بِرطة  ،ئةوة  كة باسكرا نازائ ليذنة  ياسايى( 2) ديارة ماددة 
اونيشانى ثَيشنياز  طةر البرا يان نا ئةطةر ئةوة تَينَيتةوة بَيطومان تةئسري دةكاتة  سةر ن( 30) ماددة 

مةسةلة  درَيذكردنةوة  وادة  ( 2) ياسايةكة و ثَيويستى بة طؤِرينة، بةآلم ئةوة  كة طرنطة لةم ماددة 
بَيطومان هةموومان ثشتيوانى لةوة دةكةين كة هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثاريزطاكان  ،ئةجنومةنى ثارَيزطاكانة

لة كاتى خؤيدا بكرَ ، بةآلم ئَيمة لةماوة  ِرابردوو بة و هةموو ئةجنومةنى هةَلبذَيردراوةكانى تريش 
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زؤرجار نا ئيستقراريةتَيكى سياسى تر   ،داخةوة هةَلبذاردن نةك بؤتة سةبةبى ئيستقراريةتى سياسى
يةعنى هيض  ،هَيناوة، لةبةرئةوة ثَيشنيار دةكةم، بةم شَيوازة  دابِرَيذرَيتةوة يان وةكو خؤ  تَينَيتةوة

تا وةكو لة هةموار  هةشتةمى ياسا   ،َلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان ديار  نةكرَيتمودةيةك بؤ هة
 هةَلبذاردنةكان ِرؤذ  نيشتمانى هةَلبذاردن ديار  دةكةين ئةو رؤذة لة يةك رؤذة هةَلبذاردن بؤ هةموو

هةر هةَلبذاردنَيكى ئةطةر ، ثةرلةمانى كوردستان وئةجنومةنة هةَلبذَيردراوةكان بةئةجنومةنى ثارَيزطاكان و
هةم مةسارفى  ماىل لةسةر حكومةت و  ،تر هةبَى، يةعنى تةواو  هةَلبذاردنةكان خبةينة يةك رؤذةوة

دارم ئةم ماددةية كة هةم ئيستقراريةتى زياتر  ىَل دةكةوَيتةوة، هيوا ،خةَلكى كوردستان سووك تر دةكات و
اران و بة حكومةت نةدا كة بة ِرةهايى بؤ خؤيان ضةند ِرَيطة بة دةسةآلتد ،كو خؤ  تَينَيتةوةدةَلَيني وة

بيانةوَ  مودةكة درَيذ بكةنةوة، ثَيشنياز  ئةوة دةكةم هيض مودةيةك ديار  نةكرَيت بؤ هةَلبذاردنى 
 ئةجنومةنى ثارَيزطاكان تاوةكو ئَيمة رؤذ  نيشتمانى هةَلبذاردن ديار  دةكةين.

 لةمانى كوردستان:بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةر

بةِرَيز سةرؤكى ليذنة  ياسايى،  قسةكانى سةرؤكى فراكسيؤنت دةكة ، ثشتطري  لة ،بةَلَى زؤر سوثاس
 فةرموو.

 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ركو وةكو بؤضوونا مة ليذنة ياسـايى ل دةسـثَيكا مـة دطـةل هةنـدَ  دَ  ئـةظ مـاددة وةكـو خـؤ تينَيـت ذ بـة           
مشكيال مة ئيـد ياسـايَيدا نينـة ياسـاَيت ثَيشـرت وةختـى ديـار كـر  بـو هةَلبـذاردنى دضـَيت ذ ئةجنومـةنَيت             
ثارَيزطا بن، ضَيت ثةرلةمانيدا بن، ضيت سةرؤكايةتيا بن، هةر هةَلبذاردنةك هـةر منةسةسـةك بشـةرعيةتا    

كرييـة، بـةىَل هةنـدَيك جـارا ذبـةر      خةلكى مة بَيتة دانـان ياسـايَى مـة فـةراغ نةبايـة كـات هـةمى طاظـا ديـار          
هةندةك سةبةبا ذبةر هةندةك  ئةطةرَيت ساسى بَيت يَيت ذينطةهةكا طوجناو نةبيت هةَلبذاردن نةشيا تَيدا 

بَينةكرن، كةواتة مة موشكيلة ديار كرنا وةختى نينة ياسا هةمى طاظـا بؤمـة وةختـى ديـار كـر  بـةس ئـةم         
ــةر    ــةن ذب ــى دا بك ــةم و  وةخت ــياينة ئ ــو     نةش ــزانن ك ــرينط ن ــةم ط ــدَ  ئ ــةر هةن ــت ذب ــةبةبةكى بَي ــةر س ه

ثَيشنيازيدا وةختةك بَيتة ديار كـرن ئةطـةر وةختاتـة ديـار كـرن موحتةمةلـة ديسـا هـةر نَيَيتـة كـرن كـو             
وةختيدا هةم د جارةكا د  تووشى بيت وة جارةكا د  ياساكا د  هةموار بكةين، ئةو فةراغـة هـة  جارةكـا    

دةركـةتى بِريـارا مـة  دةنـط     ( 19/3/2019( يـا ل  ) 4رة ذ  كو ل ديظ بِريارا ذمارة )د  ثربكةينةظة وةكى ديا
( كو ئةظة شوَينى تارخيى حةتا نوكة جظات نةشيا مومارةسـا كـو دةسـةاَلتَيت خؤَيـت ياسـايى      1:20:40)  نيية 

ضـارا  سـااَل بَيـت     بكات، هةروةساية ديارة كو ذ   هةَلبذاردنَيت ئةجنومـةنَيت ثارَيزطايَيـت عرياقـَى ل هـةيظا    
ــذاردنَيت       ــت وةختيــدا دطــةل هةلب ــت هــةرَيمَي ذ  دوي ــردن وة ئةطــةرةكى زؤرَ  هــة  كــو ثارَيزطاَي دَينــة ك
ثارَيزطةهَيت عرياقَى بَيتة كرن ذبةر هةندَ  ذ  هةر وةكو ليذنة  ياسايى ئةم حةز  ناكةين تارخيةكى ديار 

 (1:22:16ية )بكةين باشرتة ئةم جارَ  جاظةرَ  بكةين    دةنط ني
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 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 (، فةرموو. عثمانزؤر سوثاس، بةرَيزان كَى دةيةوَ  قسة بكات لة ليذنة؟ كاك )

 :علي مسايل عثمان بةرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

اددة  ضـوارةمى ياسـاكة و   ئَيمة لةطةَل ئةوةين بةم شَيوةية بَيت، ئَيمة بةدةر لة حوكمى بِرطة  دووةم لة م
(  هـةموار كـراو، ئـةم    2009(  سـاَلى ) 4( لـة ياسـا  ذمـارة )   31بةدةر لة حوكمى بِرطـة  سـَييةم لـة مـاددة )    

خولة  ئةجنوومةنى ثارَيزطاكان لة ثيادة كردن تايبةمتةنديةكانيان لة كاتى كؤتايى هاتنى مـاوة  ياسـاييان   
 ام دةبن.تا هةَلبذاردنى خوىل نوَيى ئةجنومةن بةردةو

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 بةِرَيز كاك )جةالل(، فةرموو.

 بةرَيز جةالل حممد امني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةوة  طوَيبيستى بووين لة وتة  يةكَيك لة ئةندامة بةِرَيزةكان كـة طوايـة مـاددة  ضـواردةيةم تـةنيا يـةك       
بؤيـة   ،( بِرطةيـة 3تةواو  ئامادةبوان روونى دةكةمـةوة كـة مـاددة  ضـواردةيةم )    بؤ ئةو بةِرَيزة و   ،بِرطةية

( بِرطةيـة تـةنها حـةزم كـرد     1ئاماذةمان ثَيداوة بةدةر لة حوكمةكانى بِرطـة  دووةم، وة مـاددة  ضـوارةمة )   
 ئةو روونكردنةوة بؤ ئةو بةرَيزة بدةم، سوثاس.

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 )د.رَيواز(، فةرموو.

 
 

 :بةرَيز د. رَيواز فائق حسني
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بؤيــة قســة دةكــةم،  ،بــةاَلم قســةكةم نوقتــة نيزامييــة ،ندة مــن حــةقى ئــةوةم نييــة وةاَلم بدةمــةوةهةرضــة
ةجـة   بةِرَيزتان دةزانن كة بة طوَيرة  دةستوور  عرياقى هـةر كاتَيـك قـانوونَيكى هـةرَيمى كوردسـتان معال     

هةميشة ئةولةويةت بؤ  ،مةوزوعَيكى كردبوو، وة قانوونَيكى عرياقيش معالةجة  عةينى مةوزوعى كردبوو
يا قانوونةكة  هـةرَيمى كوردسـتانة، لةبـةر ئـةوة ثَيكـةوة طرَيـدانى هةَلبـذاردنى         ،قانوونة كوردستانيةكةية

اق بة تةصةور  من نا دةستووريية، بؤية ثاَيزطاكان هةرَيمى كوردستان لةطةَل هةَلبذاردنى ثارَيزطاكانى عري
داوا لة بةرَيزتان و ليذنة  ياسايى ئةكةم كة هةَلبـذاردنى ثارَيزطاكـانى هـةرَيم و عـرياق بـة يةكـةوة  طـرَ         
نةدةن، ضونكة دةستوور ئةو حةقة  داوة بة هةرَيمى كوردستان كة كـار بـة قانوونـةكانى خـؤ  بكـات، زؤر      

 سوثاس. 
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 ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاال فريد
زؤر سوثاس، ئةو روونكردنةوة  ليذنة  ياسايى روونكردنةوة بوو وة لةناو ياساكةدا هيض طرَيـدانَيك نييـة،   
وة ليذنة  ياسايى تةواو ثابةندة بة دةستوور وة رةنطة ثَيويستى بـة روونكردنـةوة نـةبَيت بؤيـان. مـاددة       

     ( خبوَيننةوة سةرؤكى ليذنة  ياسايى.3)
 بةرَيزبذار خالد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَيويســتة ئةجنومــةنى وةزيــران اليةنــة ثةيوةنديــدارةكان حوكمــةكانى ئــةو ياســاية جَيبــةجَى  : (3مــاددة  )

 بكةن.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ر ئةندامَيك دةيـةوَيت قسـة لةسـةر مـاددة      ( دةخةينة طفتووطؤ هة3ئةندامانى بةِرَيز  ثةرلةمان ماددة  )
( بكات دةست بةرز كاتةوة، بةرَيز )هديـة( خـان، بـةرَيز كـاك )مـم(، بـةِرَيز كـاك )ازاد(، فـةرموو )هديـة(          3)

 خان.
 بةرَيز هدية مراد حيدر:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 كو خؤ تينَى ثشتطري  لةوة دةكةم، سوثاس.( هةر وة3من لةطةمل ماددة  )

 ةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:ب
 بةرَيز كاك )مم(، فةرموو.

 
 
 

 بةرَيز مم اسكندر مم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

زؤر جار مة طولظَى دةستةواذَ  ل مةفهةمَيدا كو ثشتةظانيا ثَيشنيارا هةظاَلَيت خـو دكـةم ددةمةكيـدا راسـتة     
ت هةين  بةس هةمى دظَى هؤلَيدا هةظاَلَيت ئيكني ثيشنيار دةكةم مة بريو باوةرَيت سياسى ئاينى ذَ  جوداَي

كو ئةو ثَيشتطرييا دةبَيذيت ثشتةظانيا  ثَيشنيارا هةظاَلَيت خو دكةم بةس بوو كةسـَى حسـيب نـةبى ضـونكة      
 بةحس كيية مةبةست كيية، ثشتطرييا طوتنا هةظااَل خؤ ) هدية مراد( دكةم، سوثاس.

 اهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابر
 بةِرَيز كاك )ازاد(، فةرموو.

 بةرَيز ازاد اكرم بهرام:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
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نيارم هةيـة دةمـةوَيت ئـةو ثَيشـنيارة بلـَيم،      شـ ( دةكـةين دوو ثيَ 3مادام ثَيشـنياز  ياسـا  هـةموار  ياسـا  )    
بطؤرَيت سةر بة ثةرلةمان بَيت  ،ناوخؤية( هاتووة ئةجنومةنةكان سةر بة وةزارةتى 3يةكةم:لةياسا  ذمارة )

ــرتة ــدة         ،باش ــة وةح ــةكان ن ــتا ئةجنوومةن ــونكة ئَيس ــت، ض ــى دةبَي ــابى هةيكةليش ــدة  حيس ــات وةح ــةو ك ئ
( هـاتووة خـوىل يةكـةمى    3حيسابيان هةية، وة نة هةيكةليان هةية، ثَيشنيار  دووةميشم لـة ياسـا  ذمـارة )   

ــت  ــني دةبَي ــةن خانةنش ــتا   ،ئةجنووم ــةتا ئَيس ــةم      ه ــوىل يةك ــرتة خ ــة، وا باش ــةم كامةي ــوىل يةك ــة خ ــار نيي دي
 بؤ ئةوة  بطؤترَيت كة ثاشان مةودايةكةيان تةواو بوو خانةنشني بكرَيت، زؤر سوثاس.  ،هةَلبذَيردرَيت

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 ( خبوَيننةوة.4بةرَيز سةرؤكى ليذنة  ياسايى ماددة  )

 د عبداللة:بةرَيزبذار خال
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 كار بةهيض دةقَيكى ياسايى يان بِريارَيك ناكرَيت كة ناكؤك بَيت لةطةَل دةقةكانى ئةم ياساية.: (4ماددة  )
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 ( خبوَيننةوة.5، ماددة  )( دةكةينةوة، هيض ئةندامَيك نايةوَيت قسة بكات4دةرطا  طفتوطؤ لةسةر ماددة  )
 بةرَيزبذار خالد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةم ياساية لة رؤذ  دةرضواندنى جَيبةجَى دةكرَيت وة لة رؤذنامة  فةرمى وقائعى كوردستان : (5ماددة  )

 باَلو دةكرَيتةوة.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 ( بكات، فةرموو هؤيةكانى دةرضواندن خبوَينةوة.5ت قسة لةسةر ماددة  )هيض ئةندامَيك نايةوَي
 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 هؤيةكانى دةرضواندن:
بةمةبةســـتى دروســـت نـــةبوونى بؤشــــايى ياســـايى لـــة ئةجنوومــــةنى ثارَيزطاكـــان و بـــةردةوام بــــوونى        

ــى تايبةمتةن  ــادة كردنــ ــة ثيــ ــةكان لــ ــدنى   ئةجنوومةنــ ــردن و طةيانــ ــةم كــ ــتى فةراهــ ــةكانى بةمةبةســ ديــ
 خزمةتطوزاريةكان بؤ هاواَلتيان بةشَيوةيةكى باشرتئةم  ياساية دةرضوَينرا.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
دةرطا  طفتوطؤ لةسةر هؤيةكانى دةرضواندن دةكةينةوة هـةر بـةِرَيزَيك دةيـةوَيت قسـة بكـات دةسـت بـةرز        

ة، بةِرَيز مامؤستا )ويسى(، بةرَيز )د.حمى الدين(، بةرَيز كاك )جةنان(، بةرَيز كاك )د.شَيركؤ(، بـةرَيز  كاتةو
(، بةرَيز )د.طةالويذ(، بـةرَيز )د.امساعيـل(، بـةرَيز مامؤسـتا)جيهاد(، بـةرَيز كـاك       كاظم)د.زيدان(، بةرَيز )د.

 ستا )وةيسى(، فةرموو.)مم(، بةرَيز مامؤستا )رَيبوار(، بةرَيز )مذدة( خان. مامؤ



 278 

 بةرَيز ويسى سعيد ويسى:
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

دام ئـةو نةصـة وةكـو خـؤ  تَينَيتـةوة، تـةنها لـة دَيـر  دووةم لـة ثيـادة كردنـى تايبةمتةنديـةن             من لةطةلَـ 
 بكرَيت بة )لة ثيادة كردنى دةسةاَلتةكان( بة مةبةستى فةراهـةم كـردن و طةيانـدنى خزمةتطوزاريـةكان بـؤ     

 هاواَلتيان بة شَيوةيةكى باشرت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

لةبةر ئةوة قانوونةكـة خـؤ  ئيختيصاصـاتى     ،زؤر سوثاس، تةنها روونكردنةوةيةك لةسةر تايبةمتةنديةكان
اَلم اختصاصـاتى بـةكار   بـة  ،بةكارهَيناوة )فى ممارسة اختصاصات( كة دةلَيت دةسةاَلتةكان يةعنى صاَلحيات

هَيناوة تةرجوومة كراوة بؤ كورديةكة  لة جَيى )اختصاصات( )تايبةمتةندييةكان( بةكارهاتوو، بؤية ئـةوة  
 وةكو روونكردنةوةيةك بوو بؤتان، )د.حمى دين(، فةرموو.

 بةرَيز حمى الدين حسن يوسف:
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــا      ــتى ثيـ ــةعنى بةراسـ ــة يـ ــة هةيـ ــيش دوو وشـ ــة )ثســـثؤريةكان( و   منـ ــةكان بكرَيتـ دةكردنى تايبةمتةنديـ
)دةسةاَلتةكان(، لة ئاخري دَيريشت كة ئةم ياساية دةرضـوَينرا ئـةو ياسـاية هـةموار كـرا ضـونكة ئـةو ياسـاية         

 دةرنةضووة هةموار دةكرَيت، زؤر سوثاس. 
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 ن(، فةرموو.زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك )جنا 
 
 

 بةرَيز جنان جبار بويا:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مــةوزوعى ثيــادةكردنى  ،بــةس ئــةلَيرة ئــةمن تــةوزحيم هةيــة  ،منــيش ثشــتطري  مامؤســتا )ويســى( دةكــةم 
كةليمـة ببيـت بـة ثسـثؤر،      تايبةمتةنديةكانى، تايبةمتةنديةكانى وا بزائ ببيتة )ثسثؤر( )اختصاصات( ئةو

جةية دةسةاَلتة لَيثرسينةوةية ئةركة روونكردنـةوة  دةوَيـت،   دت ئايا تايبةمتةنديةكان بووة تةحديد بكرَي
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 بةِرَيز )د.شريكؤ(، فةرموو.

 مصطفى:بةرَيز شريكؤ جودت 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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بؤيـة هؤكارةكـانى دةرضـواندن يـان      ،ناطرَيتـةوة لـةم هـةموارةيا   ( يةك 1هؤكار  دةرضواندن لةطةَل ماددة  )
بــؤ ئــةوة  هؤكــار  دةرضــواندن وةكــو خــؤ  تَينَيتــةوة يــان ئــةبَيت هؤكــار   ،( البربَيــت1ئــةبَيت مــاددة  )

 ( هاتووة، زؤر سوثاس.   1دةرضواندن ئةوة  ئيزافة بكرَيت ئةوة  كة لة ماددة  )
 ؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةر

 زؤر سوثاس، بةِرَيز )د.زيدان(، فةرموو. 
 بةرَيز زيدان رشيد خان اودل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثشــتطري  لــة هؤيــةكانى دةرضــوون دةكــةين لــة ليذنــة  ياســايى و لــة ليذنــة  ثَيشــمةرطة كــة وةكــو خــؤ     

 .تَينَيتةوة، زؤر سوثاس
 ةمان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرل

 (، فةرموو.كاظمزؤر سوثاس، بةِرَيز )د. 
 فاروق نامق: كاظمبةرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لة دوا  ئةو ثَيشنيازانة  خؤم و هاورَيكائ كردمان ثَيشنياز دةكةين هؤيـةكانى دةرضـواندن بـةم شـَيوازة      

زطاكـان، ثةرلـةمانى كوردسـتان    لَيبكرَيت بةمةبةستى دروست نةبوونى بؤشايى ياسايى لـة ئةجنوومـةنى ثاريَ  
حوكمةت ناضار دةكات كة لة نزيكرتين كاتدا وادة  ئةجنامدانى هةَلبـذاردنى ثارَيزطاكـان ئـةجنام بـدات، زؤر     

 سوثاس. 
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةِرَيز )د.طالويذ(، فةرموو. 
 

 :عثمان طالويذ عبيد بةرَيز
 مان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرلة

( لة جَيطة  خؤيـةتى بـؤ ئـةوة  بؤشـاييةكى ياسـايى دروسـت       2009(  ساَلى )3هةموار كردنى ياسا  ذمارة )
بؤيـة هؤيـةكانى    ،نةبَيت، هاواَلتيـان بَيبـةش نـةبن لـة خزمةتطوزاريـةكان و راهيكردنـى ئـيش و كارةكانيـان        

 زؤر سوثاس. ،ى دةكةم كة وةكو خؤ  تَينَيتةوةدةرضواندن ثشتطري  دةكةم و ثاَلثشت
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 (، فةرموو.امساعيازؤر سوثاس، بةِرَيز )د. 
 طه:امساعيل على  بةرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ثشتةظانيا بؤضوونا )د.شَيركؤ( دكةم، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 ز مامؤستا )جهاد(، فةرموو.زؤر سوثاس، بةِرَي 

 بةرَيز جهاد حسن ابراهيم:
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ثشتطرييا ليذنا ياسايى دكةين هؤيةكانى دةرضواندن وةك خؤ تينيتةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك )مةم(، فةرموو. 
 :ةماسكندر م بةرَيزمةم

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
وةكـو ثَيشـرت    ،(  ياسـاكةدا 1وا  من مةسةلة  هؤيةكانى دةرضـوون ثةيوةنـد  نييـة لةطـةل مـاددة  )     بة بِر

كـة ثـَيم وايـة نووقتـة      ،بةشى يةكةميان هةَلبـذاردنى ثارَيزطـا لـة دةرةوة  ئةجنوومـةن     ،بامسان كرد هاتووة
درَيذكردنةوة  ماوة  ياساكة، بؤية ثَيشـنيازم هةيـة ئةطـةر بـة      بنةرةتيةكة  ناو ئةم ياسايةية وة زائيدةن

زؤرينة ثةسةند كرا ثَيداطر  كرا لةسةر ئةوة  ئةو ماددةية  يةكةميان بة زؤرينة ثةسةند كرا تَيثةرَينرا 
ئةو كاتة ثَيويست ئةكات دارشتنةوة  هؤيةكانى دةرضواندن ثَيشنياز دةكةم بةم شَيوةية بَيت، بةمةبةسـتى  

ت نةبوونى بؤشايى ياسايى لة ئةجنوومةنى ثارَيزطاكان و ئةطةر ثةسـةند كـرا كـة مـن دذ  ئـةوةم كـة       دروس
ــت  بــةاَلم ئةطــةر ثةســةند كــرا دةبَيــت بــةم شــَيوةية بَيــت ســياغةكة ، )رَيطــا     ،بــةم شــَيوةية ثةســةند بكرَي

ار هـةبَيت بـؤ ثيـادة    خؤشكردن بؤ ئةوة  لة دةرةوة  ئةجنوومةنى ثارَيزطاش دةرفةتى هةَلبـذاردنى ثارَيزطـ  
ــدنى        ــرن و طةيانـ ــةم كـ ــتى فةراهـ ــة مةبةسـ ــةاَلتةكانى بـ ــةرك و دةسـ ــةكانى ئـ ــةك تايبةمتةنديـ ــى نـ كردنـ
خزمةتطوزاريةكان( تا دوايى بؤ هاواَلتيان هؤيةكانى دةرضواندن دةبَيت ثةيوةند  بة كؤ  مادةكـانى تـرةوة   

ــت، ديســانةوة جةختةكــةم ثَيويســ    ت دةكــات لــة دةرةوة  ئةجنوومــةن  بَيــت لــة خزمــةتى مادةكــانى تــرا بَي
 ةندامى ئةجنوومةن بَيت، سوثاس.و ئثارَيزطار هةَلنةبذَيردرَيت بةَلكسةرؤكى 

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 بوار(، فةرموو.زؤر سوثاس، مامؤستا )رَي 

 بوار عبدالرحيم عبداللة:بةِرَيز رَي
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةزانن كة ئةجنومةنى ثارَيزطاكان بريتيية لة ثةرلةمانيََكى بضـوك بـؤ ضـاودَيريكردنى دةسـةاَلتى     جةنابتان ئ
بؤية بؤ ئةو مةبةستة يةكَيك لة ئةركة سةرةكيةكانى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان كة  ،جَيبةجَيكردنى خؤجَييى

َيـت بـؤ ئـةم دةقـة  لـة      ثـَيم باشـة دةسـتةواذة  )ضـاودَير  كـردن( ئيزافـة بكر       ،بريتيية لـة ضـاودَيريكردن  
ــت، )بــة مةبةســتى ضــاودَيريكرنى دةســةاَلتى    ،رضــواندن هــاتووةةهؤيــةكانى د ئــةويش بــةو شــَيوةية  لَيبَي
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ــاية         ــةم ياس ــرت ئ ــَيوةيةكى باش ــة ش ــان ب ــؤ هاواَلتي ــةكان ب ــى خزمةتطوزاري ــةم كردن ــراو و فةراه ــةجَى ك جَيب
 دةرضوَينرا(، زؤر سوثاس.
 ؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةر

 زؤر سوثاس، بةِرَيز )مذدة( خان، فةرموو. 
 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 (دةكةم، زؤر سوثاس.كاظمثشتطري  لة قسةكانى بةِرَيز )د.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 وةتان هةية؟ كاك )عباس( فةرموو.زؤر سوثاس، دةستة  سةرؤكايةتى هةردوو ليذنةكة روونكردنة 
 بةِرَيز عباس فتاح صاح:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةمةبةستى دروست نةبوونى بؤشايى ياسايى  ،بؤ هؤيةكانى دةرضواندن رَيكخستنةوةية بؤ ئةندامانى بةِرَيز

ــادةكردنى تايبةمتةنديــ        ــة ثي ــةكان ل ــوونى ئةجنوومةن ــةردةوام ب ــان و ب ــةنى ثارَيزطاك ــة ئةجنوم ــة ل ةكانى ب
مةبةســتى هةلبــذاردنى ثارَيزطــار لــة دةرةوة ئةنــدامان يــان لــة نَيوانيانــدا بــؤ فةراهــةم كــردن و طةيانــدنى   
خزمةتطوزاريـــةكان بـــؤ هاواَلتيـــان بـــة شـــَيوةيةكى باشـــرت ئـــةم ياســـاية دةرضـــوَينرا، ئةمـــة هةنـــدَيك را   

 ئةندامانيش بؤ رَيكخستنةوة  هؤيةكانى دةرضواندن، سوثاس.
 ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.

هـةم بةمةبةسـتى نةهَيشـتنى بؤشـايى      ،ئةمة را  ليذنة  ياسايى و ليذنة  ناوخؤية كة ئيزافـةيان كـردووة  
ةو شـَيوةية  كـة   ياسا  هةميش بؤ هةَلبذاردنى ثارَيزطار لة دةرةوة و لة ناوةوة  ئةنـدامانى ئةجنومةنـدا بـ   

و ليذنة  تايبةمتةند دةكةين كة هةر ئةمرؤ كؤبوونـةوة  خؤيـان بكـةن وة    داوا لة هةردو ئيشارةتى ثَيدارا،
ثَيشنيار و را  ئةندامانى بةرَيز  ثةرلةمان كؤبكةنةوة راثؤرتى خؤيان ئامادة بكةن وة ئةندامانى بـةرَيز   

ةو   ثَيش نيـوةرؤ كؤبوونـةوة  دةنطدانـة لةسـةر ئـ      (11:00ةكةينةوة كة بةيانى سةعات )ثةرلةمان ئاطادار د
 ثَيشياز  ياسايى كة ئةورؤ مناقةشة  كراوة، زؤر سوثاس بؤ بةرَيزتان دانيشتنةكة هةَلدةطرين.

 
 
 

       د. ظاال فريد ابراهيم                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني سكرتَيري ثةرلةماني                         

 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي12ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019\7\8 رَيكةوتي شةممةدوو

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (12ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 8/7/2019 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيراق بة  -ثةرلةماني كوردستان   8/7/2019رَيكةوتي  رؤذي دوو شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري  ي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونيسةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤك
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( 2019ساَلي )ثَينجةمي (ي خولي 12سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ي خؤي بةست.

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

(ي سـاَلي يةكـةم لـة    12عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريـدا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة )     
ــذمَير )    ــة كات ــتان ل ــةماني كوردس ــذاردني ثةرل ــةمي هةَلب ــولي ثَينج ــةممة  11خ ــوةِرؤ رؤذي دووش ــَيش ني (ي ث

 ( بةم شَيوةية بَيت:8/7/2019رَيكةوتي )
ياسا  ثارَيزطاكان لة  2009(  ساَلى 3ةسةر ثَيشنياز  ياسا  هةموار  يةكةمى ياسا  ذمارة )/ دةنطدان ل1

 ( لة ثةيِرةو  ناوخؤ  ثةرلةمانى كوردستان.91،93،96،97، 90هةرَيمى كوردستان بة ثَيى حوكمى ماددةكانى )
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ان.بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةب
( وةرز  طرَيدانى يةكةم ساَلى 12بةناو  طةىل كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، دانيشتنى ذمارة )

يةكةم، لة خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان، بةِرَيز سكرتَير  ثةرلةمان بفةرموون 
 بةرنامة  كار  دانيشتنى ئةمرؤ خبوَيننةوة.

 ى/ سكرتَير  ثةرلةمان:بةِرَيز منى نبى نادر قهوةض
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( لة ماددة  3( و بِرطة  )16بةرنامة  كار بة ثَيى حوكمى بِرطةكانى يةكةم، دووةم، سَييةم، لة ماددة  )
( لة ثةيِرةو  ناوخؤ  57( و )56( و )55( و )52( و )47( و ماددةكانى )54( لة ماددة  )5و  1( بِرطةكانى )18)

كوردستان ـ عرياق، دةستة  سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِريار  دا بةرنامة  كار  دانيشتنى ذمارة ثةرلةمانى 
( ثَيش 11(  ئاسايى خوىل بةهارة  ساَلى يةكةمى خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمان لة كاتذمَير )12)

 بةم شَيوةية بَيت: 8/7/2019نَيوةِرؤ  ِرؤذ  دووشةممة  ِرَيككةوتى 
ياسا  ثارَيزطاكان لة  2009(  ساَلى 3لةسةر ثَيشنياز  ياسا  هةموار  يةكةمى ياسا  ذمارة )/ دةنطدان 1

 ( لة ثةيِرةو  ناوخؤ  ثةرلةمانى كوردستان.91،93،96،97، 90هةرَيمى كوردستان بة ثَيى حوكمى ماددةكانى )
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

(  ئاسايى و ناو  ئامادةنةبووان بة مؤَلةت و بَى 11ثوختة  دانيشتنى ذمارة )بةِرَيز سكرتَير  ثةرلةمان 
 مؤَلةت خبوَيننةوة، فةرموو.

 بةِرَيز منى نبى نادر قهوةضى/سكرتَير  ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ارةوة بوو:بةم شَيوةية  خو 7/7/2019( ئاسايى ِرؤذ  يةك شةممة ِرَيككةوتى 11ثوختة  دانيشتنى ذمارة )
 / دةست ثَى كردنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.1
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/ خوَيندنةوة  بةرنامة  كار و ثوختة  دانيشنت و ناو  ئامادةبوو و ئامادةنةبووان لةاليةن بةِرَيز 2
 سكرتَير  ثةرلةمان.

 /دةست ثَى كردنى بِرطةكانى بةرنامة  كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.3
  ياسا  ثارَيزطاكانى  2009(  ساَلى 3/ خوَيندنةوة  دووةمى ثَيشنياز  ياسا  هةموار  ياسا  ذمارة )4

هةرَيمى كوردستان وة خستنةِروو  ِراثؤرتى هاوبةشى ليذنة  كاروبار  ياسايى و ليذنة  ثَيشمةرطة و 
ناوبراو بة ثَيى حوكمى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنى خؤجَييةكان و طفتوطؤ كردنى ثَيشنياز  ياساي 

 ( لة ثةيِرةو  ناوخؤ  ثةرلةمانى كوردستان.89و  88و  87ماددةكانى )
 / كؤتايى هاتنى دانيشتنةكة لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.5

(  ئاسايي 11ناو  ئةو ئةندامانة  مؤَلةت ثَيدراون يان بة بَى مؤَلةت ئامادةنةبوون بؤ دانيشتنى ذمارة )
 . 7/7/2019ى هةَلبذاردنى ثةرلةمان لة بةروار  خوىل ثَينجةم

 /بَيطةرد دَلشاد شكراهلل/مؤَلةت1
 /سؤران عمر سعيد/ ئامادةنةبوو2
 /شنؤ اشقى عبداهلل/ مؤَلةت3
 /شريين امني عبدالعزيز/مؤَلةت4
 /فيصل عباس عوال/مؤَلةت5
 / حمسن حسني مستةفا/ ئامادةنةبوو6

 ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى

بةجآ كردنى بِرطة  يةكةمى بةرنامة  كار  ئةمرؤمان مانى بةِرَيز  ثةرلةمان، دةست بةجَيئةندا
داوا لة دةستة  سةرؤكايةتى هةردوو ليذنة  ياسايى و ليذنة  ثَيشمةرطة و ناوخؤ و ئاسايش و  ،دةكةين

ؤكى ليذنة  ياسايى لة ناونيشانى ئةجنومةنة خؤجَييةكان دةكةين بفةرموون بؤ جَيطا  خؤيان، بةِرَيز سةر
ثَيشنياز  ياسايةكةوة دةست ثَى دةكةين، بفةرموون لةسةر ناونيشانةكة ئةطةر هيض ثَيشنيارَيك هةية بؤ 

 ئةوة  بيخةينة دةنطدان، كاك بذار فةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ةك وةكو ليذنا ياسايى، ثشتى ثَيشتيازا ياسايا هةموار  يةكةمى ئةطةر ئيجازة هةبَيت، بةس ِروونكردنةوةي

( ئاساييا 10  ياسا  ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان د دانيشتنا ذمارة ) 2009  ساَلى ( 3) ياساي ذمارة
خاندنا يةكى بؤ هاتية كرن، ذ اليَى بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانى  6/7/2019ثةرلةمانى كوردستان دا ِرَيكةفتى 

ِرا هاتية ئاراستة كرن بؤ هةردوو ليذنةيةن كاروبارَين ياسايى و ليذنا ثَيشمةرطة و نافخؤ و ئاسايش و 
بِرطة ذ ثةيِرةو  ناظخؤيى  (89) ئةجنومةنا خؤجَييةكان وةك كو ليذنَيت تايبةمتةند، ل ديظ وان ئةركَيت

نياران ئةوَين ذ اليَى ئةندامَين ثةرلةمانَى ثةرلةمانَى كوردستانَى داية ليذنا تايبةمتةند بؤ داِرشتنا وان ثَيش
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يا ئاساييا ثةرلةمانى كوردستانَى دا هاتينة ئاراستة كرن، ثشتى هةردوو ليذنةي  (11) ظة د دانيشتنا ذمارة
تايبةمتةند كؤن بوونا خؤ كر  و وان ثَيشنياران هاتينة كرن، نوكة ل بةر دةستى مةنة بتةنَى ئةو 

  ب ناظ و نيشانَى ثَينشيازا ياسايى ظة ذ بةر كو وةكو ليذنا ياسايى ئةو جوملة يان ثَيشنيارانة ئةوين طرَيدا
ئةو رستة  يا كو نةطوجنا دطةل  ناظ و نيشانَيت ياسايَى مة ِرةش كر، ذ بةرهةندَ  ئةو ثَيشنيار بتةنَى مة 

 نة نظيسينة ل ِراثؤرتا خؤدا ئامادة نةكرينة، ثَيشنيازا ياسايى.
ياسا  ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان ـ  2009  ساَلى  3هةموار يةكةمى ياسا   ذمارة ثَيشنياز  ياساي 

 عرياق.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

هةرَيمى كوردستان ـ عرياق وةكو لة ئةسَلى ياسايةكةدا هاتووة، هيض ثَيشنيارَيك نيية لةسةر ناونيشانى  
 نةوة بؤ ئةوة  بيخةينة دةنطدان، فةرموو.نكى تر بيخوَيثَيشنيازةكة، بفةرموو جارَي

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ياسا  ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان ـ  2009  ساَلى  3ثَيشنياز  ياسا  هةموار  يةكةمى ياسا  ذمارة 
 عرياق.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

وةكو ئةوة  كة خوَينرايةوة دةخيةينة  ،دامانى بةِرَيز  ثةرلةمان ناونيشانى ثَيشنياز  ياسايةكةئةن
هةر ئةندامَيكى بةِرَيز  ثةرلةمان ِرةزامةندة لةسةر ناونيشان تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ زؤر  ،دةنطدان
ثةرلةمانتار لةطةَل نيية، ( 8) ثةرلةمانتار لةطةَلة ئةوة  لةطةَل نيية دةست بةرز بكاتةوة؟( 81) سوثاس

 كةواتة بة زؤرينة  دةنط ثةسةند كرا، بفةرموون ماددة  يةكةم خبوَيننةوة كاك بذار فةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 1ماددة /

جنومةن يان لة ضوار ثَيشنيار هةنة، ثَيشنيار  يةكةم، هةَلبذاردنى ثارَيزطار لة دةرةوة  ئةندامانى ئة
ِرؤذ لة ( 30) نَيوانيان دا بةزؤرينة  ِرةها  ذمارة  ئةندامانى ئةجنومةن دةبَيت، لة ماوةيةك كة ئةوثةِر 

 مَيذوو  بةستنى يةكةم دانيشتنةوة تَيثةِر نةكات تةنها بؤ ئةم خولة.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

، تةنها بؤ ئةم خولة ئيزافة كراوة كة سَى ثةرلةمانتار تةئيديان ثَيشنياز  يةكةم دةخةينة دةنطدان
لة دةرةوة بؤ ناوةوةي ئةنداماني ئةجنومةن و بة زؤرينةي ِرةهاي اتا هةَلبذاردنى ثارَيزطار كردووة، و

( ِرؤذ لة مَيذووي بةستين يةكةمني 30ذمارةي ئةنداماني ئةجنومةن دةبَي لةماوةيةكدا كة ئةو ثةِري )
ةوة تَيثةِر نةكات تةنها بؤ ئةم خولة بَيت، ئةو ئةنداماني كة لةطةَلن ئةو ثَيشنيازة خبرَيتة دةنطدان دانيشتن
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( كةس لةطةَل، ئةو ئةندامانةي كة دذي ئةو ثَيشنيازةن دةست بةرز 2تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ )
ة بة زؤرينةي دةنط ِرةت ( ثةرلةمانتار لةطةَل ثَيشنيارةكة نني، ثَيشنيارةك59بكةنةوة؟ زؤر سوثاس، )
 كرايةوة، ثَيشنياري دووةم.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثَيشنياري دووةم/
هةَلبذاردني ثارَيزطار لة نَيو ئةنداماني ئةجنومةن بة زؤرينةي ِرةهاي ذمارةي ئةنداماني ئةجنومةن دةبَيت، 

 ة مَيذووي بةستين يةكةم دانيشنت تَيثةِر نةكات.( ِرؤذ ل30لة ماوةيةكدا كة ئةو ثةِري )
  فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.ظاآلبةِرَيز 

ئةو ثَيشنيارة وةكو خوَيندييةوة تةنها هةَلبذاردني ثارَيزطارة لة نَيوان ئةنداماني ئةجنومةن، ئةوةي لةطـةَل  
شـنيارةكةية، ئـةو ئةندامانـةي كـة دذي     ( ثةرلـةمانتار لةطـةَل ثيَ  19ئةو ثَيشنيارةية دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟ )   

( ثةرلةمانتار دذي ثَيشنيارةكةن، كةواتـة ثَيشـنيارةكة بـة زؤرينـةي     49ثَيشنيارةكةن دةست بةرز بكةنةوة؟ )
 دةنط ِرةت كرايةوة، ثَيشنياري سَييةم خبوَيننةوة. 

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثَيشنياري سَييةم/
ذاردني ثارَيزطار لة نَيو ئةنداماني ئةجنومةن بة زؤرينةي ِرةهاي ذمارةي ئةنداماني ئةجنومةن دةبَيت، هةَلب

( ِرؤذ لــة دواي ســوَيند خــواردني لــة مَيــذووي بةســتين يةكــةمني دانيشــتنةوة تَيثــةِر  30لــة ماوةيةكــدا كــة )
 نةكات.

  فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.ظاآلبةِرَيز 
ــة خويَ  ــةوةي ك ــايي       ئ ــةي ياس ــاوازة، ليذن ــةَلن، جي ــة لةط ــةي ك ــةو ئةندامان ــدان، ئ ــة دةنط ــةوة دةخيةين ندراي

روونكردنةوة دةدةن دةَلَين ئَيمة دةزانني يةكةم دانيشنت سوَيند خواردنـة، بـةآلم ئةمانةتـةن لةبـةر ئـةوةي      
َيـو ثَيشـنيارةكان،   بؤية خسـتوومانةتة ن  ،ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان زياتر لة سَي كةس ثَيشنياري كردبوو

ــةرز بكاتــةوة تكايــة    ــت ب ــنيارةية دةس ــةو ثَيش ــةدا هــاتووة،    ،ئــةوةي لةطــةَل ئ ــؤرتي ليذن ــة نــاو ِراث ــونكة ل ض
 بيخوَيننةوة بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثَيشنياري سَييةم/
اماني ئةجنومةن بة زؤرينةي ِرةهاي ذمارةي ئةنداماني ئةجنومةن دةبَيت، هةَلبذاردني ثارَيزطار لة نَيو ئةند

 ( ِرؤذ لة دواي سوَيند خواردن لة مَيذووي بةستين يةكةم دانيشتنةوة تَيثةِر نةكات.30لة ماوةيةكدا كة )
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  فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.ظاآلبةِرَيز 
ــنيا    ــةو ثَيش ــةَل ئ ــةي كــة لةط ــة بةِرَيزان ــةوة؟ ) ئــةو ئةندام ــةرز بكةن ــتيان ب ــةو  3رةن دةس ــة، ئ ( كــةس لةطةَل

( ئةنــدام ثةرلــةمان دذي ثَيشــنيارةكةية، 36ئةندامانــةي كــة دذي ئــةو ثَيشــنيارةن دةســت بــةرز بكةنــةوة؟ ) 
ثَيشنيارةكة بة زؤرينةي دةنط ِرةت كرايةوة، ثَيشنياري ضوارةم ئةوةية كة ماددةكة وةكو خؤي تَينَيتـةوة،  

 نةي ياسايي ماددةكة وةكو خؤي خبوَيننةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدان.بةِرَيز سةرؤكي ليذ
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
  :ماددةي يةكةم

 خاَلي يةك لة بِرطةي سَييةم لة ماددةي شةشةمي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
دةرةوةي ئةنداماني ئةجنومـةن يـان لـة نَيوانيـان دا بـة زؤرينـةي ِرةهـاي ذمـارةي         هةَلبذاردني ثارَيزطار لة -1

ــةِري )     ــةو ث ــة ئ ــةك دا ك ــة ماوةي ــت ل ــةن دةبَي ــداماني ئةجنوم ــةمني   30ئةن ــتين يةك ــذووي بةس ــة مَي ( ِرؤذ ل
 دانيشتنةوة تَيثةِر نةكات.

  فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.ظاآلبةرٍَِِيز 
رايــةوة دةخيةينــة دةنطــدان، ئــةو ئةندامــة بةِرَيزانــةي كــة لةطــةَلن دةســت بــةرز   بــةو شــَيوةيةي كــة خوَيند

( 21( ئةندام ثةرلةمان لةطةَل ماددةكةية، ئةوةي كة دذة دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟ )   76بكةنةوة؟ زؤر سوثاس، )
 (.2ئةندام ثةرلةمان دذة، ماددةكة بة زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، بفةرموون ماددةي )

 خالد عبداهلل:بةِرَيز بذار 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ة.ي( دوو ثَيشنيار هة2ماددةي )
 ثَيشنياري يةكةم/ 

بةدةر لة حوكمي بِرطةي دووةم لةطةَل ماددةي ضـواردةمي ياسـاكة ئـةم خولـةي ئةجنومـةني ثارَيزطاكـان لـة        
ييان تـا هةَلبـذاردن بـة    ثيادةكردني تايبةمتةندييةكانيان بةردةوام دةبن لة كاتي كؤتايي هـاتين مـاوةي ياسـا   

                                                           مةرجَيك لة ساَلَيك تَيثةِر نةكات.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

بةمـةرجَيك بـةردةوام دةبـن ئةجنومـةنى ثارَيزطاكـان بةمـةرجَيك لـة         ،ثَيشنيار  يةكةم دةخةينـة دةنطـدان  
( ثةرلةمانتار لةطةَلة، 22َيك تَيثةر نةكات، ئةوة  كة تةئيد  ئةو ثَيشنيارة دةكات دةست بةرز كاتةوة؟ )ساَل

( ثةرلــةمانتار لةطــةَل ثَيشــنيارةكة نييــة، كةواتــة 57ئــةوة  كــة دذ  ثَيشــنيارةكةية دةســت بــةرز كاتــةوة؟ )
 ثَيشنيارةكة بة زؤرينة  دةنط رةتكرايةوة، فةرموو ثَيشنيار  دووةم.

 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
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 ثَيشنيار  دووةم وةك خؤ ، ئةصلةكةش:
 2ماددة /

بــةدةر لــة حــوكمى بِرطــة  دووةم لــة مــاددة  ضــواردةمى ياســاكة ئــةم خولــة  ئةجنومــةنى ثارَيزطاكــان لــة   
َلبـذاردنى خـولَيكى نـوَيى    ثيادةكردنى تايبةمتةندييـةكانيان لـة كـاتى كؤتـايى هـاتنى مـاوة  ياسـاييان تـا هة        

 ئةجنومةن بةردةوام دةبن.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

وةكو خؤ  خوَيندرايةوة، ئةوة  كة لةطةَلة ماددةكة وةكو خؤ  بِروات بةو شَيوةية  كـة سـةرؤكى ليذنـة     
يـة، ئـةوة  كـة دذ ماددةكةيـة     ( ثةرلـةمانتار لةطـةَل ماددةكة  74ياسايى خوَيندييةوة دةسـت بـةرز كاتـةوة؟ )   

، ( خبوَيننـةوة 3ووَل كـرا. مـاددة  )  ( بة زؤرينة  دةنط قبـ 2( دذة، كةواتة ماددة  )20دةست بةرز كاتةوة؟ )
 فةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( هيض ثَيشنيار نيينة ئةصلى ماددةكةش:3ماددة  )
 ى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جيبةجَيبكةن.ثَيويستة ئةجنومةن: 3ماددة /

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
( ثةرلـةمانتار  80( وةكـو خوَينرايـةوة دةخيةينـة دةنطـدان ئـةوة  لةطةَلـة دةسـت بـةرز كاتـةوة؟ )         3ماددة  )

انتارَيك دذ نيية، كةواتة ماددةكـة بـة زؤرينـة  دةنـط     لةطةَلة، ئةوة  دذة دةست بةرز كاتةوة؟ هيض ثةرلةم
 ( خبوَيننةوة، فةرموو.4قبوَل كرا. ماددة  )

 
 

 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( ثَيشنيازا ياساَيدا:4( ض ثَيشنيار نيينة ئةصلى ماددة )4ماددة  )
 ك ناكرَيت كة ناكؤك بَيت لةطةَل دةقةكانى ئةم ياساية.   كار بة هيض دةقَيكى ياسايى يان بِريارة: 4ماددة /

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
( ثةرلـةمانتار لةطـةَل زؤر سـوثاس،    80( دةخةينة دةنطدان ئةوة  لةطةَلـة دةسـت بـةرز كاتـةوة؟ )    4ماددة  )

ثةرلـةمانتارَيك دذ نييـة، كةواتـة    ئةوة  دذ  ئـةو ماددةيةيـة كـة خوَينرايـةوة دةسـت بـةرز كاتـةوة؟ هـيض         
 ( خبوَيننةوة، فةرموو. 5ماددةكة بة زؤرينة  دةنط ثةسةند كرا. ماددة )

 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
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 ( ض ثَيشنيار نةبوون ئةصلَى ماددة ذ ثَيشنيارا ياساَيدا: 5ماددة  )
جَيبةجَى دةكرَيت وة لة رؤذنامة  فةرمى وقـائعى كردسـتان   ئةم ماددةية لة رؤذ  دةرضواندنى : 5ماددة /

 باَلو دةكرَيتةوة.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان: 

( 78خوَينرايةوة ماددةكة وةكو خؤ  دةخيةينة دةنطدان ئةوة  لةطةَلة دةسـت بـةرز كاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، )    
( ثةرلةمانتار دذة، كةوا بَيـت ماددةكـة بـة زؤرينـة      1ةوة؟ )ثةرلةمانتار لةطةَلة، ئةوة  دذة دةست بةرز كات

 دةنط ثةسةند كرا. هؤيةكانى دةرضواندن، فةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 هؤيةكانى دةرضواندن ض ثَيشنيار نةبوون ذ بةركو ناظةرؤك مة طةجنانديية ل طةل هؤيةكانى دةرضواندن.
 رضواندن:هؤيةكانى دة

نى ئةجنوومةنةكان وبة مةبةستى دروست نةبوونى بؤشايى ياسايى لة ئةجنومةنى ثارَيزطاكان و بةردةوام بو
لة ثيادة كردنى تايبةمتةنديةكان و وة هةَلبذاردنى ثارَيزطار لة دةرةوة  ئةندامانى ئةجنومةن، يان  لة نَيـو  

ــردن و طةيا    ــةم ك ــتى فةراه ــة مةبةس ــةن، ب ــدامانى ئةجنوم ــة    ئةن ــان ب ــؤ هاواَلتي ــةكان ب ــدنى خزمةتطوزاري ن
 شَيوةيةكى باشرت ئةم ياساية دةرضوَينرا.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
ــدامانى       ــنيار  ئةن ــةر ثَيش ــةوة لةس ــياغة  كردؤت ــاية  س ــة  ياس ــةوة  ليذن ــواندن دوا  ئ ــةكانى دةرض هؤي

)هةَلبذاردنى ثارَيزطار لة دةرةوة  ئةندامانى ئةجنومـةن   ثةرلةمان ئةو برشطةية  بؤ زياد كراوة كة دةَلَيت
يان لة نَيو ئةنـدامانى ئةجنومـةن دةبـَي و بةمةبةسـتى فةراهـةم كـردن و طةيانـدنى خزمةتطوزاريـةكان بـؤ          
ــايية وة       ــة  ياس ــتنةوة  ليذن ــى دارش ــوَينرا( ئةمــة دةق ــاية دةرض ــرت ئــةم ياس ــَيوةيةكى باش ــة ش ــان ب هاواَلتي

بةرَيزان ئةنـدامنى ثةرلـةمان ئـةوة  كـة رةزامةنـدة لةسـةر هؤيـةكانى دةرضـواند بـةو          دةخيةينة دةنطدان، 
( ثةرلةمانتار لةطةَلة، ئةوة  كـة دذة دةسـت بـةرز كاتـةوة؟     79شَيوةية  خوَيندرايةوة دةست بةرز كاتةوة، )

  ياسـاكة  ( ثةرلةمانتار دذة، كةواتة هؤيةكانى دةرضواندن بـة زؤرينـة  دةنـط ثةسـةند كـرا. ئَيسـتا كـؤ       17)
دةخةينة دةنطدان، ئةنـدامانى بـةرَيز  ثةرلـةمان ئـةوة  كـة رةزامةنـدة لةسـةر كـؤ  ياسـاكة دةسـت بـةرز            

( 20( ثةرلــةمانتار رةزامةنــدة، ئــةوة  كــة دذ  ياســاكةية دةســت بــةرز كاتــةوة؟ ) 80كاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، )
 ثةرلةمانتار دذة، كةواتة كؤ  ياساكة بة زؤرينة  دةنط ثةسةند كرا. 

ــةين بــة بؤنــة       د ــةىل كوردســتان دةك ــايى لــة ط ــتان دةكــةين وة ثريؤزب ــة ثةرلــةمانى كوردس ةســت خؤشــى ل
 دةرضواندنى ئةم ثَيشنياز  ياساية، زؤر سوثاس دانيشتنةكةمان هةَلطرت.
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       فريد ابراهيم د. ظاال                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي13ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019\7\10رَيكةوتي  شةممةضوار

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (13ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 10/7/2019 رَيكةوتي شةممةضوار

عَيراق بة  -رلةماني كوردستان ثة  10/7/2019رَيكةوتي  رؤذي ضوارشةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري  سةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني
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( 2019ساَلي )ثَينجةمي (ي خولي 13سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ي خؤي بةست.

 بةرنامةي كار:
 –( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردسـتان  47( و ماددةي )16وكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )بةثَيي ح

(ي سـاَلي يةكـةم لـة    13عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريـدا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة )     
ؤ رؤذي ضـوار شــةممة  (ي ثــَيش نيـوةرِ 11خـولي ثَينجـةمي هةَلبـذاردني ثةرلــةماني كوردسـتان لـة كاتـذمَير )      

 ( بةم شَيوةية بَيت:10/7/2019رَيكةوتي )
 يةكةم:

ــارة )    -1 ــار  ذم ــة بِري ــة ب ــران ك ــةنى وةزي ــةرؤكى ئةجنوم ــاَلى )7متمانــةدان بــة س ــةمانى 2019(  س ــة ثةرل ( ل
( ســـةرؤكايةتى هـــةرَيمى كوردســـتان 2019(  ســـاَلى )1كوردســـتان ناوزةنـــد كـــرا، وة بـــة فـــةرمانى ذمـــارة ) 

 بؤ ثَيكهَينانى كابينة  وزار   نؤيةمى هةرَيمى كوردستان.رادةسثَيردرا 
(  4خوَيندنةة  نـاو  وةزيرةكـان لةاليـةن راسـثَيردراو سـةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيـران بـة ثَيـى بِرطـة  )          -2

(  هـــةمواركراو، وة متمانـــة ثَيـــدان لةاليـــة ثةرلـــةمانى 1992(  ســـاَلى )1( لـــة ياســـا  ذمـــارة )56مـــاددة  )
 كوردستان/عرياق.

دووةم: ســوَيند خــواردنى بــةِرَيز ســةرؤك، جَيطــر  ســةرؤكى ئةجنومــةنى وةزيــران و وةزيرةكــانى كابينــة   
( لـة ياسـا  ئةجنومـةنى وةزيرانـى هـةرَيمى كوردسـتان       6وزار  نؤيةمى هةرَيمى كوردستان بةثَيى ماددة  )

 (  هةمواركراو.1992(  ساَلى )3ذمارة )
بةرنامة  كابينة  وزار  نؤيةم لة اليةن بةِريز سةرؤكى ئةجنومةنى  سَييةم: خوَيندنةوة  هَيَلة طشتييةكان

 وةزيرانى هةرَيمى كوردستان/عرياق.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
َيـدانى يةكـةم   (  ئاسـايى وةرز  طر 13بة ناو  طةىل كوردستان دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، دانيشتنى ذمارة )

ةِرَيز ســكرتَير  ثةرلــةمان لــة بــ اســاَلى يةكــةم لــة خــوىل ثَينجــةمى هةَلبــذاردنى ثةرلــةمانى كوردســتان، داو 
 بةرنامة  كار  دانيشنت خبوَينَيتةوة، بفةرموون. دةكةين

 
 بةرَيز منى نبى نادر )سكرتَير  ثةرلةمان(:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةرنامة  كار:

(، وة 18( وة بِرطــة  ســَييةم لــة مــاددة  )16ِرطــةكانى يةكــةم، دووةم، ســَييةم لــة مــاددة  ) بــةثَيى حــوكمى ب
( لة ثةيرةو  ناوخؤ  ثةرلةمانى كوردستان/عرياق دةسـتة  سـةرؤكايةتى   57، 56، 55، 52، 48، 47ماددةكانى )
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ةكةم لــة خــوىل (  ئاســايى خــوىل بــةهارة  ســاَل ي13ثةرلــةمان بِرياريــدا بةرنامــة  كــار  دانيشــتنى ذمــارة) 
(  ثَيش نيـوةرؤ رؤذ  ضوارشـةمة رَيكـةوتى    11:00ثَينجةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان لة كاتذمَير )

 ( بةم شَيوةية بَيت.10/7/2019)
 يةكةم:

ــارة )    -1 ــار  ذم ــة بِري ــة ب ــران ك ــةنى وةزي ــةرؤكى ئةجنوم ــاَلى )7متمانــةدان بــة س ــةمانى 2019(  س ــة ثةرل ( ل
( ســـةرؤكايةتى هـــةرَيمى كوردســـتان 2019(  ســـاَلى )1ا، وة بـــة فـــةرمانى ذمـــارة )كوردســـتان ناوزةنـــد كـــر

 رادةسثَيردرا بؤ ثَيكهَينانى كابينة  وزار   نؤيةمى هةرَيمى كوردستان.
(  4خوَيندنةة  نـاو  وةزيرةكـان لةاليـةن راسـثَيردراو سـةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيـران بـة ثَيـى بِرطـة  )          -2

(  هـــةمواركراو، وة متمانـــة ثَيـــدان لةاليـــة ثةرلـــةمانى 1992(  ســـاَلى )1) ( لـــة ياســـا  ذمـــارة56مـــاددة  )
 كوردستان/عرياق.

دووةم: ســوَيند خــواردنى بــةِرَيز ســةرؤك، جَيطــر  ســةرؤكى ئةجنومــةنى وةزيــران و وةزيرةكــانى كابينــة   
كوردسـتان  ( لـة ياسـا  ئةجنومـةنى وةزيرانـى هـةرَيمى      6وزار  نؤيةمى هةرَيمى كوردستان بةثَيى ماددة  )

 (  هةمواركراو.1992(  ساَلى )3ذمارة )
سَييةم: خوَيندنةوة  هَيَلة طشتييةكان بةرنامة  كابينة  وزار  نؤيةم لة اليةن بةِريز سةرؤكى ئةجنومةنى 

 وةزيرانى هةرَيمى كوردستان/عرياق.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

(  ئاسـايى نـاو  ئامـادة    12مان، بفـةرموون ثوختـة  دانيشـتنى ذمـارة )    زؤر سوثاس بةِرَيز سكرتَير  ثةرلـة 
 نةبوان بة مؤَلةت و بَى مؤَلةت خبوَيننةوة.  

 بةرَيز منى نبى نادر )سكرتَير  ثةرلةمان(:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 وة بوو.( بةم شيوةية  خوارة8/7/2019(  ئاسايى رؤذ  دووشةمة رَيكةوتى )12ثوختة  دانيشتنى ذمارة )
 دةستثَيكردنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.-1
خوَيندنــةوة  بةرنامــة  كــار و ثوختــة  دانيشــنت و نــاو  ئامــادةبوو و ئامــادة نــةبووان لةاليــةن بــةِرَيز   -2

 سكرتَير  ثةرلةمان.
 دستثَيكردنى بِرطةكانى بةرنامة  كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.-3
( ياسـا  ثارَيزطاكـانى   2009(  سـاَلى ) 3و ثةسةند كردنى ياسا  هةموار  يةكـةمى ياسـا  ذمـارة )    دةنطدان-4

 ( دةنطى ثةرلةمانتار.80هةرَيمى كوردستان بة كؤ  )
 كؤتايى هاتنى دانيشتنةكة لةاليةن بةِريز سةرؤكى ثةرلةمان.-5

(  ئاسـايى  12ن بـؤ دانيشـتنى ذمـارة )   ناو  ئةو ئةندامانة  مؤَلةت ثَيدراون يـان بـةبَى مؤَلـةت ئامادةنـةبوو    
 (.8/7/2019خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان لة بةروار  )
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 زياد جبار حممد )مؤَلةت(. -1
 فيصل عباس عوال)مؤَلةت(.-2
 شوان كريم حممد )ئامادة نةبوو(.-3
 شنؤ اشقى عبداللة )ئامادة نةبوو(.-4
 شريين امني عبدالعزيز)مؤَلةت(.-5

 ةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:ب
زؤر سوثاس، ثَيشـةكى بـة نـاو  دةسـتة  سـةرؤكايةتى ثةرلـةمانى كوردسـتان و بـة نـاو  طشـت ئةنـدامانى            

ــزدار جــةنابى )مســرور مســعود   بــارزانى( راســثَيردراو بــؤ   مص  طفىثةرلــةمانى كوردســتان بــةخَيرهاتنى رَي
ــةر   ــةمى ه ــة  وزار  نؤي ــانى كابين ــةين،    ثَيكهَين ــة دةك ــدانى كابينةك ــة  و كاندي ــتان و جَيطرةك َيمى كوردس

ردةمى ثةرلـةمان و نـاو و سـيظى    ةسوثاسى بةِرَيزيان دةكةين كة لة ثَيش وادة  ياسايى كابينةكة  خستة بـ 
كانديدانى ثَيشكةش بة ثةرلةمان كرد، ئةندامانى بةِريز  ثةرلـةمان دةسـت بـة جَيبـةجَيكردنى بِرطـةكانى      

بِرطــة  يةكــةم بريتييــة لــة متمانــةدان بــة كابينــة  وزار  نؤيــةمى    ،ئــةمرؤمان دةكــةين كــار  دانيشــتنى
هةرَيمى كوردسـتان، ثـاش خوَيندنـةوة  نـاو  جَيطـر و سـةرؤك و وةزيرةكـان لةاليـةن بـةرَيزيان كانديـد            

بـذاردنى  ( لـة ياسـا  هةلَ  56( لـة مـاددة  )  4راسثَيردراو بؤ سةرؤكى كابينة  وزار  نؤيةم بة ثَيى  بِرطـة  ) 
ــزدار جــةناب 1992(  ســاَلى )1ثةرلــةمانى كوردســتان ذمــارة )  مص  طفى ى )مســرور مســعود (، تكــا دةكــةين رَي

سـَيتةوة بـؤ متمانـة وةرطـرتن، ئةنـدامانى بـةرَيز        بارزانى( بفةرموَيت تةنها لة جَيطـا  تايبـةتى خـؤ  هةلَ   
ــعود      ــرور مس ــةنابى )مس ــزدار ج ــدة رَي ــةوة  رةزامةن ــةمان ئ ــارمص  طفى ثةرل ــةرؤكى   ب ــة س ــة ب زانى( ببَيت

ــوثاس، )       ــةوة؟ زؤر س ــةرز كات ــت ب ــة دةس ــتان تكاي ــةرَيمى كوردس ــى ه ــةنى وةزيران ــةمانتار 88ئةجنوم ( ثةرل
بـارزانى( بـوو بـة سـةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيرانـى       مص طفى  متمانة  ثَيدا، رَيزدار جةنابى )مسرور مسعود 

 سةركةوتنى بؤ دةخوازين. هةرَيمى كوردستان، ثريؤزبايى لة جةنابيان دةكةين و هيوا 
ئَيستا تكا دةكةين لـة جـةنابيان بـةرَيز سـةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيرانـى هـةرَيمى كوردسـتان نـاو  جَيطـر             
سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيـران و وةزيرةكـانى كابينـة  نؤيـةمى حوكمـةتى هـةرَيمى كوردسـتان خبوَينَيتـةو،         

 بفةرموون.
 

 ومةنى وةزيران:بةِرَيز مسرور مسعود مصطفى/ سةرؤك نةجن
ــدانى        ــاو  كاندي ــوارةة ن ــتة  خ ــةم ليس ــةمان ئ ــةرؤكى ثةرل ــةرَيز س ــان، ب ــةورة و ميهرةب ــوا  ط ــاو  خ ــة ن ب
ثَيشنياركراوةكامنانة بؤ ثَيكهاتة  كابينة  )نؤيةم(  حكومةتى هةرَيمى كوردستان، كة ثَيشرت سيظيةكانيان 

تاَلـةبانى( بـؤ جَيطـر  سـةرؤكى ئةجنومـةنى       نة، بةرَيز )قوبـاد جـةالل حسـام الـدي    ئاراستة  بةرَيزتان كراو
 وةزيران، ثؤستة وزارية ثَيشنيار كراوةكان ئةمانةن:
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فرســت امحــد عبداللــة بــؤ وةزيــر  )داد(، )شــؤرش امساعيــل عبداللــة( بــؤ وةزيــر  )كاروبــار  ثَيشــمةرطة(، 
رايـى و ئـابوور (،   )رَيبةر امحد خالد( بؤ وةزيـر  )نـاوخؤ(، ) ئـاوات جـةناب نـور  صـاح(، بـؤ وةزيـر  )دا        

)د.سامان حسني حممد بةرزجنى( بؤ وةزير  )تةندروستى(، )ئـاالن محـة سـعيد صـاح حممـد( بـؤ )وةزيـر         
ثــةروةردة(، )دانــا عبــدالكريم محــة صــاح عبــدالرمحان(، بــؤ وةزيــر  )ئاوةدانكردنــةوة و نيشــتةجَيكردن(،  

ر(، )د.ئـارام حممـد قـادر امـني( بـؤ      عـونى حبيـب(، بـؤ وةزيـر  )شـارةوانى و طةشـت و طـوزا        عثم ان )ساسان 
وةزير  )خوَيندنى بااَل و توَيذينةوة  زانستى(، )د.دارا رشيد حممد( بؤ وةزيـر  )ثـالن دانـان(، ) كوَيسـتان     
حممد عبداللة معروف( بؤ وةزير  )كاروبار  كؤمةاَليةتى(، )حممـد سـعيد علـى( بـؤ وةزيـر  )رؤشـةمبري        

محد( بؤ وةزير  )شةهيدان و ئةنفالكراوان( ، )بَيطةرد دلشاد شـكراللة(  والوان(، )عبداللة حممد حممد سان ا
بؤ وةزير  )كشتوكاَل و سةرضاوةكانى ئاو(، )كمال مسلم سعيد قرنى( بؤ وةزير  )بازرطـانى و ثيشةسـاز (،   
)ئانؤ جوهر عبداملسيح عبدؤ( بؤ وةزير  )طواستنةوة و طةياندن(، )ثشـتيوان صـادق عبداللـة( بـؤ وةزيـر       

ةوقاف و كاروبار  ئاينى(، )كمال حممد صاح خليل( بؤ وةزير  )كارةبا(، )خالد سالم سعيد( بـؤ وةزيـر    )ئ
)هــةرَيم(، )ئايــدن معــروف ســليم( بــؤ وةزيــر  )هــةرَيم(، )ظــاال فريــد ابــراهيم( بــؤ وةزيــر  )هــةرَيم(، زؤر 

 سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

هـةرَيمى  لـة جَيطـا  خؤتـان دابنيشـنةوة، زؤر سوثاسـى سـةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيرانـى          زؤر سوثاس، تكاية
دين تا بــةرَيز جــةنابى )قوبــاد جــةالل حســام الــروو  نــاو  كابينةكــة ، ئَيســكوردســتان دةكــةين بــؤ خســتة

تاَلــةبانى( كانديــد بــؤ جَيطــر  ســةرؤكى ئةجنومــةنى وةزيرانــى هــةرَيمى كوردســتان دةخةينــة دةنطــدان بــؤ 
انــة وةرطــرتن، ئــةوة  لةطةَلــة دةســت بــةرز كاتــةوة؟ زؤر ســوثاس جــةنابى بــةِرَيز )قوبــاد جــةالل            متم

( ثةرلةمانتار بوو بة جَيطـر  سـةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيـران هـةرَيمى      73حوسامةدين تالةبانى( بة دةنطى )
ثةرلـةمان ئيٍَِتـا   كوردستان، ثريؤزبـايى لَيدةكـةين و هيـوا  سـةركةوتنى بـؤ دةخـوازين. ئةنـدامانى بـةريََز          

بةرَيز سكرتَير  ثةرلةمان يةك بة يةك ناو  وةزيرة كانديـدكراوة بـةِرَيزةكان دةخوَينَيتـةوة، تكـا دةكـةين      
ئةو بةرَيزة  ناو  دةخوَينرَيتةوة لة جيًََطـا  خـؤ  هةَلسـَيتةوة بـؤ ئـةوة  بيخةينـة دةنطـدانى ثةرلـةمانى         

 تَير  ثةرلةمان. كوردستان بؤ متمانة وةرطرتن، فةرموو بةِرَيز سكر
 
 

 بةِرَيز منى نبى نادر قهوضى/ سكرتَير  ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةرَيز )فرست امحد عبداللة ( بؤ وةزير  )داد( با بفةرمووَيت. 
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:



 299 

امحد عبداللـة ( ببَيـت بـة وةزيـر  )داد( لـة      بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئةوة  رةزامةندة بةِرَيز )فرست 
( ثةرلــةمانتار متمانــة  84كابينــة  نؤيــةمى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان تكايــة دةســت بــةرز كاتــةوة؟ ) 

 ثَيدا،بة زؤرينة  دةنط متمانة  وةرطرت، ثريؤزة. فةرموو سكرتَير  ثةرلةمان.
 بةِرَيز منى نبى نادر قهوضى/ سكرتَير  ثةرلةمان:

 سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز 
 بةِرَيز )شؤرش امساعيل عبداللة( بؤ وةزير  )كاروبار  ثَيشمةرطة( با بفةرمووَيت.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
ــر        ــت بــة وةزي ــة( ببَي ــل عبدالل ــةِرَيز )شــؤرش امساعي ــدة ب ــةمان ئــةوة  رةزامةن ــةِرَيز  ثةرل ئةنــدامانى ب

ابينــة  نؤيــةمى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان تكايــة دةســت بــةرز كاتــةوة؟   )كاروبــار  ثَيشــمةرطة( لــة ك
ــريؤزة.      73) ــرت، ث ــة  وةرط ــط متمان ــة  دةن ــة زؤرين ــدا، ب ــةيان ثَي ــةمانتار متمان ــكرتَير    (ثةرل ــةرموو س ف

 ثةرلةمان.
 بةِرَيز منى نبى نادر قهوضى/ سكرتَير  ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 الد( بؤ وةزير  )ناوخؤ( با بفةرمووَيت.بةِرَيز )رَيبةر امحد خ

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
ئةندامانى بةِرَيز  ثةرلةمان ئةوة  رةزامةندة بةِرَيز )رَيبةر امحـد خالـد( ببَيـت بـة وةزيـر  )نـاوخؤ( لـة        

مانتار متمانةيثَيـدا،  ( ثةرلـة 76كابينة  نؤيةمى حكومةتى هةرَيمى كوردستان تكاية دةست بـةرز كاتـةوة؟ )  
 بة زؤرينة  دةنط متمانة  وةرطرت، ثريؤزة.فةرموو سكرتَير  ثةرلةمان.

 بةِرَيز منى نبى نادر قهوضى/ سكرتَير  ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةِرَيز )ئاوات جةناب نور  صاح( بؤ وةزير  )دارايى و ئابوور ( با بفةرمووَيت.
 راهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فريد اب

ئةندامانى بةِرَيز  ثةرلةمان ئةوة  رةزامةندة بةِرَيز )ئاوات جةناب نور  صاح( ببَيت بـة وةزيـر  )دارا    
( ثةرلـةمانتار  81و ئابوور ( لة كابينة  نؤيةمى حكومةتى هةرَيمى كوردستان تكاية دةست بةرز كاتـةوة؟ ) 

 وةرطرت، ثريؤزة. فةرموو سكرتَير  ثةرلةمان. متمانة  ثَيدا، بة زؤرينة  دةنط متمانة 
 

 بةِرَيز منى نبى نادر قهوضى/ سكرتَير  ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةِرَيز )د.سامان حسني حممد بةرزجنى( بؤ وةزير  )تةندروستى( با بفةرمووَيت.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
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رلةمان ئةوة  رةزامةندة بةِرَيز )د.سامان حسني حممد بـةرزجنى( ببَيـت بـة وةزيـر      ئةندامانى بةِرَيز  ثة
( 81)تةندروســتى( لــة كابينــة  نؤيــةمى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان تكايــة دةســت بــةرز كاتــةوة؟ )          
 ثةرلةمانتار متمانةيان ثَيدا، بة زؤرينة  دةنط متمانة  وةرطرت، ثريؤزة. فةرموو سكرتَير  ثةرلةمان.

 ِرَيز منى نبى نادر قهوضى/ سكرتَير  ثةرلةمان:بة
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةِرَيز )ئاالن محة سعيد صاح حممد( بؤ وةزير  )ثةروةردة( با بفةرمووَيت.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

اح حممـد( ببَيـت بـة وةزيـر      ئةندامانى بةِرَيز  ثةرلةمان ئةوة  رةزامةندة بـةِرَيز )ئـاالن محـة سـعيد صـ     
( ثةرلـةمانتار  81)ثةروةردة( لة كابينة  نؤيةمى حكومةتى هةرَيمى كوردستان تكاية دةست بةرز كاتـةوة؟ ) 
 متمانةيان ثَيدا، بة زؤرينة  دةنط متمانة  وةرطرت، ثريؤزة. فةرموو سكرتَير  ثةرلةمان.

 بةِرَيز منى نبى نادر قهوضى/ سكرتَير  ثةرلةمان:
 ز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي

 بةِرَيز )دانا عبدالكريم محة صاح( بؤ وةزير  )ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَيكردن( با بفةرمووَيت.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ئةنـدامانى بــةِرَيز  ثةرلــةمان ئــةوة  رةزامةنـدة بــةِرَيز )دانــا عبــدالكريم محـة صــاح( ببَيــت بــة وةزيــر     
دانكردنةوة و نيشتةجَيكردن( لة كابينة  نؤيةمى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان تكايـة دةسـت بـةرز       )ئاوة

( ثةرلةمانتار متمانةيان ثَيدا، بة زؤرينة  دةنط متمانة  وةرطرت، ثريؤزة. فةرموو سـكرتَير   80كاتةوة؟ )
 ثةرلةمان.

 بةِرَيز منى نبى نادر قهوضى/ سكرتَير  ثةرلةمان:
 ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكى 

 عونى( بؤ وةزير  )شارةوانى و طةشت و طوزار( با بفةرمووَيت. عثمانبةِرَيز )ساسان 
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

عونى( ببَيت بة وةزير  )شـارةوانى و   عثمانئةندامانى بةِرَيز  ثةرلةمان ئةوة  رةزامةندة بةِرَيز )ساسان 
ــة كابينــة  ــوزار( ل ــةوة؟ )   طةشــت و ط ــةرز كات ــتان تكايــة دةســت ب ــةتى هــةرَيمى كوردس ــةمى حكوم ( 85  نؤي

 .َير  ثةرلةمانثةرلةمانتار متمانةيائ ثَيدا، بة زؤرينة  دةنط متمانة  وةرطرت، ثريؤزة. فةرموو سكرت
 
 

 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 دني باآل و توَيذينةوةي زانسيت با بفةرموَي.بةِرَيز د.ئارام حممد قادر أمني بؤ وةزيري خوَين

 د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز 
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ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان ئةوةي ِرةزامةندة بةِرَيز ئارام حممد قادر أمني بيَب بة وةزيري خوَينـدني بـاآل   
( 76تكاية دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟ )   و توَيذينةوةي زانسيت لة كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان 

 ثةرلةمانتار متمانةيان ثَيدا، بة زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة.
 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز د.دارا رشيد حممود بؤ وةزيري ثالندانان با بفةرموَي.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

داماني بـةِرَيزي ثةرلـةمان ئــةوةي ِرةزامةنـدة بـةِرَيز دارا رشــيد حممـود بـيَب بــة وةزيـري ثالنـدانان لــة         ئةنـ 
( ثةرلـةمانتار متمانـةيان   75كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان تكايـة دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟ )     

 ثَيدا، بة زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة.
 هوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:بةِرَيز منى نيب نادر قة

 بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل معروف بؤ وةزيري كاروباري كؤمةآليةتي با بفةرموَي.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةنداماني بـةِرَيزي ثةرلـةمان ئـةوةي ِرةزامةنـدة بـةِرَيز كوَيسـتان حممـد عبـداهلل معـروف بـيَب بـة وةزيـري             
( 74كؤمةآليةتي لة كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان تكايـة دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟ )    كاروباري 

 ثةرلةمانتار متمانةيان ثَيدا، بة زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة.
 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 فةرموَي.بةِرَيز حممد سعيد علي بؤ وةزيري ِرؤشنبريي و الوان با ب
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان ئةوةي ِرةزامةندة بةِرَيز حممد سعيد علي بيَب بـة وةزيـري ِرؤشـنبريي و الوان    
( ثةرلـةمانتار متمانـةيان   75لة كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ )

 بة زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة. ثَيدا،
 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز عبداهلل حممود حممد سان أمحد بؤ وةزيري شةهيدان و ئةنفالكراوان با بفةرموَي.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

امةنـدة بـةِرَيز عبـداهلل حممـود حممـد بـيَب بـة وةزيـري كاروبــاري         ئةنـداماني بـةِرَيزي ثةرلـةمان ئـةوةي ِرةز    
شةهيدان و ئةنفالكراوان لة كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان تكاية دةست بةرز بكاتـةوة؟ بـؤ   

( 85خؤشت بؤت هةية دةنط بدةي، فةرموو، تا سوَيند دةخوات بؤي هةية دةنـط بـدات ئةنـدام ثةرلـةمان، )    
تمانةيان ثَيدا، بة زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطـرت، ثـريؤزة، بـةِرَيزان ئةنـداماني ثةرلـةمان،      ثةرلةمانتار م

تكايــة ئــةو ثةرلةمانتارانــةي كــة متمانــة وةردةطــرن بــؤ كابينــةي نؤيــةمي حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان    
موو دةتــوانن دةنــط بــدةن تــا ســوَيندي ياســايي دةخــؤن، ضــونكة كاتَيــك كــة ســوَيندي ياســايي دةخــؤن هــة    
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روكنةكانيان تَيدا جَيبةجَي دةبَي كة دةبن بـة ئةنـدام لـة ئةجنومـةني وةزيـران، فـةرموو بـةِرَيز سـكرتَيري         
 ثةرلةمان.

 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل بؤ وةزيري كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاو با بفةرموَي.

 فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.ظاآل بةِرَيز 
ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان ئةوةي ِرةزامةندة بـةِرَيز بَيطـةرد دَلشـاد شـكراهلل بـيَب بـة وةزيـري كشـتوكاَل و         

( 83سةرضاوةكاني ئـاو لـة كابينـةي نؤيـةمي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان تكايـة دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟ )           
 رينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة.ثةرلةمانتار متمانةيان ثَيدا، بة زؤ

 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز كمال موسليم سعيد قةرةني بؤ وةزيري بازرطاني و ثيشةسازي با بفةرموَي.

 د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز 
ز كمال موسليم سعيد قةرةني بيَب بة وةزيري بازرطاني ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان ئةوةي ِرةزامةندة بةِرَي

( 85و ثيشةســازي لــة كابينــةي نؤيــةمي حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان تكايــة دةســت بــةرز بكاتــةوة؟ )         
 ثةرلةمانتار متمانةيان ثَيدا، بة زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة.

 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 َيز ئانؤ جوهر عبداملسيح عةبدوكا بؤ وةزيري طواستنةوةي و طةياندن با بفةرموَي.بةِر

 د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز 
ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان ئةوةي ِرةزامةندة بةِرَيز ئانؤ جوهر عبداملسيح بيَب بـة وةزيـري طواسـتنةوة و    

( ثةرلـةمانتار  80هةرَيمي كوردستان تكايـة دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟ )    طةياندن لة كابينةي نؤيةمي حكومةتي 
 متمانةيان ثَيدا، بة زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة.

 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز ثشتيوان صادق عبداهلل بؤ وةزيري وةزيري ئةوقاف و كاروباري ئايين با بفةرموَي.

 د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز 
ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان ئةوةي ِرةزامةندة بةِرَيز د.ثشتيوان صادق عبداهلل بيَب بـة وةزيـري ئـةوقاف و    

( 77كاروبــاري ئــايين لــة كابينــةي نؤيــةمي حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان تكايــة دةســت بــةرز بكاتــةوة؟ )    
 ة زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة.ثةرلةمانتار متمانةيان ثَيدا، ب

 
 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز كمال حممد صاح خليل بؤ وةزيري كارةبا با بفةرموَي.
 د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز 
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صـاح خليـل بـيَب بـة وةزيـري كارةبـا لـة        ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان ئةوةي ِرةزامةندة بةِرَيز كمال حممـد  
( ثةرلـةمانتار متمانـةيان   85كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان تكايـة دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟ )     

 ثَيدا، بة زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة.
 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 هةرَيم با بفةرموَي.بةِرَيز خالد سالم سعيد بؤ وةزيري 
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان ئةوةي ِرةزامةندة بةِرَيز خالد سالم سعيد بيَب بة وةزيري هةرَيم لة كابينـةي  
، بـة  ( ثةرلـةمانتار متمانـةيان ثَيـدا   68نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان تكاية دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟ )   

 زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة.
 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز ئايدن معروف سليم بؤ وةزيري هةرَيم با بفةرموَي.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سـليم بـيَب بـة وةزيـري هـةرَيم لـة        ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلـةمان ئـةوةي ِرةزامةنـدة بـةِرَيز ئايـدن معـروف      
( ثةرلـةمانتار متمانـةيان   78كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان تكايـة دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟ )     

 ثَيدا، بة زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة.
 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 هةرَيم با بفةرموَي. بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم بؤ وةزيري
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان ئةوةي ِرةزامةندة بةِرَيز ظاآل فريد إبراهيم بيَب بة وةزيري هةرَيم لة كابينةي 
َيـدا، بـة   ( ثةرلـةمانتار متمانـةيان ث  83نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان تكاية دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟ )   

زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزيايي متمانة بةخشني لةاليةن ثةرلةماني كوردستانةوة لة سةرؤكي 
ئةجنومةني وةزيران و جَيطري سةرؤك و وةزيرة بةِرَيزةكان دةكةين و هيواي سـةركةوتنيان بـؤ دةخـوازين،    

ي كاري دانيشـتين ئـةمِرؤمان دةكـةين كـة     بةِرَيزان ئَيستا دةست بة جَيبةجَيكردني بِرطةي دووةمي بةرنامة
برييت ية لة سـوَيند خـواردني بـةِرَيزان سـةرؤك و جَيطـري سـةرؤك و وةزيرانـي كابينـةي وةزاري نؤيـةمي          

(ي ساَلي 3( لة ياساي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ذمارة )6هةرَيمي كوردستان بة ثَيي ماددةي )
بـارزاني سـةرؤكي ئةجنومـةني     مص طفى ر بةِرَيز جةنابي مسرور مسـعود  ي هةمواركراو، تكا دةكةين زؤ1992

 وةزيراني هةرَيمي كوردستاني عرياق بفةرموَيت بؤ سوَيند خواردن. 
 بارزاني: مصطفىبةِرَيز مسرور مسعود 

بـارزاني بـة خـوداي مـةزن سـوَيند دةخـؤم كـة بـة دَلسـؤزييةوة ثارَيزطـاري لـة             مص طفى من مسرور مسعود 
 و خاكي كوردستاني عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم. يةكَييت طةل
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 منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 قوباد جالل حسام الدين تاَلةباني بؤ جَيطري سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان با بفةرموَي.

 بةِرَيز قوباد جالل حسام الدين تاَلةباني:
دين تاَلةباني بـة خـوداي مـةزن سـوَيند دةخـؤم كـة بـة دَلسـؤزييةوة ثارَيزطـاري لـة           من قوباد جالل حسام ال

 يةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل بؤ وةزيري داد با بفةرموَي.

 امحد عبداهلل: بةِرَيز فرست
من  )فرست امحد عبداهلل( بة خوا  طةورة و مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطار  لة يةكَيتى 

 طةل و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 ى قهوةضى/سكرتري  ثةرلةمان:بةِرَيز منى نب

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )شؤرش امساعيل عبداهلل( بؤ وةزير  كاروبار  ثَيشمةرطة با بفةرموَيت.

 بةِرَيز شؤرش امساعيل عبداهلل:
من  )شؤرش امساعيل عبداهلل( بة خوا  مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطار  لة يةكَيتى طةل 

 ى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.و خاك
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتري  ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )ِريرب امحد خالد( بؤ وةزير  ناوخؤ با بفةرموَيت.

  امحد خالد:بةِرَيز ِريرب
من  )ِريرب امحد خالد( بة خوا  مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطار  لة يةكَيتى طةل و خاكى 

 كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 رتري  ثةرلةمان:بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سك
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )ئاوات جةناب نور  صاح( بؤ وةزير  دارايى و ئابوور  با بفةرموَيت.

 بةِرَيز ئاوات جةناب نور  صاح:
من  )ئاوات جةناب نور  صاح( بة خوا  مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطار  لة يةكَيتى طةل 

 ى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.و خاكى كوردستان
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتري  ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )د.سامان حسني حممد بةرزجنى( بؤ وةزير  تةندروستى با بفةرموَيت.

 د.سامان حسني حممد:بةِرَيز 
من  )سامان حسني حممد بةرزجنى( بة خوا  مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطار  لة يةكَيتى 

 طةل و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 نبى قهوةضى/سكرتري  ثةرلةمان:بةِرَيز منى 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )ئاالن حممدسعيد صاح( بؤ وةزير  ثةروةردة با بفةرموَيت.

 بةِرَيز ئاالن حممد سعيد صاح:
من  )ئاالن حممدسعيد صاح حممد( بة خوا  مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطار  لة يةكَيتى 

 دستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.طةل و خاكى كور
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتري  ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 با بفةرموَيت. بةِرَيز )دانا عبدالكريم محةصاح( بؤ وةزير  ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَى كردن

 
 

 بةِرَيز دانا عبدالكريم محةصاح عبدالرمحن:
من  )دانا عبدالكريم محةصاح عبدالرمحن( بة خوا  مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطار  لة 

 يةكَيتى طةل و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
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 يم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراه

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتري  ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 عونى حبيب( بؤ وةزير  شارةوانى و طةشتوطوزار با بفةرموَيت. عثمانبةِرَيز )ساسان 

 عونى:عثمان بةِرَيز ساسان 
ةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطار  لة يةكَيتى عونى حبيب( بة خوا  مةزن سوَيند د عثمانمن  )ساسان 

 طةل و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتري  ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 حممد قادر امني( بؤ وةزير   خويندنى باآل  با بفةرموَيت. بةِرَيز )د.ئارام

 بةِرَيز ئارام حممد قادر امني:
من  )ئارام حممد قادر امني( بة خوا  طةورة و مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطار  لة 

 يةكَيتى طةل و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 ِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بة

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتري  ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )د.دارا رشيد حممود( بؤ وةزير  ثالندانان با بفةرموَيت.

 بةِرَيز د.دارا رشيد حممود:
دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطار  لة يةكَيتى طةل و  من  )دارا رشيد حممود( بة خوا  مةزن سوَيند

 خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 

 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتري  ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ستان حممد عبداهلل معروف( بؤ وةزير  كاروبار  كؤمةآليةتى با بفةرموَيت.بةِرَيز )كوَي
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 بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل معروف:
)كويستان حممد عبداهلل معروف( بة خوا  مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطار  لة يةكَيتى من 

 كراوةكان بطرم.طةل و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاو
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتري  ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )حممد سعيد على( بؤ وةزير  رؤشنبري  و الوان  با بفةرموَيت.

 بةِرَيز حممد سعيد على:
وا  مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطار  لة يةكَيتى طةل و خاكى من  )حممد سعيد علي( بة خ

 كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتري  ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )عبداهلل حممود حممد سان امحد( بؤ وةزير  شةهيدان و ئةنفالكراوان  با بفةرموَيت.

 بةِرَيز عبداهلل حممود حممد سان امحد:
من  )عبداهلل حممود حممد سان امحد( بة خوا  مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطار  لة 

 ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.يةكَيتى طةل و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و 
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتري  ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )بَيطرد دَلشاد شكراهلل( بؤ وةزير  كشتوكاَل و سةرضاوةكانى ئاو با بفةرموَيت.

 طةرد دَلشاد شكراهلل:بةِرَيز بَي
من  )بَيطةرد دَلشاد شكراهلل تاَلةبانى( بة خوا  مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطار  لة 

 يةكَيتى طةل و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتري  ثةرلةمان:
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز ) كمال مسلم سعيد قرنى( بؤ وةزير  بازرطانى و ثيشةساز  با بفةرموَيت.

 بةِرَيز كمال مسلم سعيد قرنى:
تى طةل من  )كمال مسلم سعيد قرنى( بة خوا  مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطار  لة يةكَي

 و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتري  ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ة و طةياندن با بفةرموَيت.بةِرَيز )ئانو جوهر عبداملسيح عبدؤكة( بؤ وةزير  طواستنةو

 بةِرَيز ئانؤ جوهر عبداملسيح عبدؤكة:
 )         بة زمانى خؤ  سويند دةخوات        (

من  )ئانؤ جوهر عبداملسيح عبدؤكة( بة خوا  مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطار  لة 
 اوكراوةكان بطرم.يةكَيتى طةل و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةض

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتري  ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )ثشتيوان صادق عبداهلل( بؤ وةزير  ئةوقاف و كاروبار  ئايينى با بفةرموَيت.

 بةِرَيز ثشتيوان صادق عبداهلل:
ن  )ثشتيوان صادق عبداهلل( بة خوا  مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطار  لة يةكَيتى طةل و م

 خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 ةمان:بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتري  ثةرل

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )كمال حممد صاح خليل( بؤ وةزير  كارةبا با بفةرموَيت.

 بةِرَيز كمال حممد صاح:
من  )كمال حممد صاح( بة خوا  مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطار  لة يةكَيتى طةل و 

 راوةكان بطرم.خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوك
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 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتري  ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )خالد سالم سعيد( بؤ وةزير  هةرَيم با بفةرموَيت.

 بةِرَيز خالد سالم سعيد:
مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطار  لة يةكَيتى طةل  من  )خالد سالم سعيد شوانى( بة خوا 

 و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتري  ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ِرَيز )ئايدن معروف سليم( بؤ وةزير  هةرَيم با بفةرموَيت.بة

 بةِرَيز ئايدن معروف سليم:
من  )ئايدن معروف سليم( بة خوا  مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطار  لة يةكَيتى طةل و 

 خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 زمانى توركى( ) من .......... بة

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتري  ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )د.ظاآل فريد ابراهيم( بؤ وةزير  هةرَيم با بفةرموَيت.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم:
سني( بة خوا  طةورة سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطار  لة يةكَيتى من  )ظاآل فريد ابراهيم ح

 طةل و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 بةِرَيز هيمن امحد محةصاح/ جَيطر  سةرؤكى ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان.

 سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران. بةِرَيز جَيطر 
وةزيرة بةِرَيزةكانى كابينة  نؤيةمى حكومةتى هةرَيمى كوردستان، بةناو  دةستة  سةرؤكايةتى ثةرلةمان 

نتارة بةِرَيزةكانةوة ثريؤزباييةكى طةرمتان ئاراستة دةكةين بة بؤنة  متمانة بةخشينى او ثةرلةم
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رؤذَيكى ديكة  ثِرشنطدارة لة مَيذوو  طةىل كوردستان و ، ئةمرؤ انى كوردستان بة ئَيوة  بةِرَيزثةرلةم
هةنطاو  زياتر لة ضةسثاندنى دميوكراسيةت و دةست ثَيكَيكى ديكة  نوَيية بؤ هةرضى زياتر بةهَيز 
كردنى دامةزراوة دةستووريةكان و حكومِرانى خؤ بةخؤ  طةىل كوردستان ، ثةرلةمانى كوردستان لةسةر 

ةنطى و هاريكار  بة ثَيى ياسا و ثةيِرةو  ناوخؤ و لة كار  تةشريعى و بنةما  هاوسةنطى و هةماه
ضاودَير  خؤ ، بؤ هَينانةد  ئومَيد و ضاوةِروانى طةلةكةمان بةردةوام دةبَيت لةطةَل كابينة  نؤيةم 
 تاوةكو بة ثَيى تايبةمتةند  دامةزراوةكان بة هةموومانةوة كوردستانَيكى بةهَيزتر بونياد بنَيني، بؤية

جارَيكى تر بةناو  طةىل كوردستان بة ناو   ثةرلةمانى كوردستان ثريؤزباييةكى طةرمتان ئاراستة دةكةين 
و هيوا  سةركةوتنتان بؤ دةخوازين، بةِرَيزان ئَيستا بةردةوامني لة جَى بةجَى كردنى بِرطةكانى بةرنامة  

سعود مستةفا بارزانى( سةرؤكى كار  دانيشتنى ئةمرؤمان، ئَيستاش داوا لة زؤر بةِرَيز )مسرور م
ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كور دستان دةكةين بفةرمويت بؤ ثَيشكةش كردنى هَيَلة طشتيةكانى 

 كارنامة  كابينة  نؤيةمى حكومةتى  هةرَيمى كوردستان.
 بارزاني/ سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان: مصطفىبةِرَيز مسرور مسعود 

 هرةبان.بةناو  خوا  طةورة و مي
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان.
خوشك و برايانى بةِرَيز هيوادارم تؤزَ  ثشووتان درَيذ بَيت، لةوانةية ضةند بيست دةقيقةيةك، نيو 

 سةعاتَيك خبايةنَيت بؤ خوَيندنةوة  وتار و بةرنامة  كار.
َل هـةظاآلئ و هاوكـارائ لةبـةردةم ئـةم ثةرلةمانـة      خؤم بـة خؤشـحاَل و بةختـةوةر دةزائ كـة ئـةمرؤ لةطـة      

بةِرَيزة دةستكةوتى خةبات و قوربانى دانى طةلةكةمانة و متمانةمان ثَيى بةخشراوة و سوَيند   ياساييمان 
خــوارد، ئــةمرؤ لــة ســاية  خــوَينى شــةهيدان و تَيكؤشــانى ثَيشــمةرطة قارةمانــةكان خــؤِراطر  طةلةكــةمان   

ى هةرَيمى كوردستان لةدايك بوو، كـة بةَلطةيـةكى ديكـة  ئـريادة  سياسـى هَيـزة       كابينة  نؤيةمى حكومةت
كوردستانيةكامنانة كة ثابةند بوون بـة ثرؤسـة  دميوكراسـى و دةستاودةسـت كردنـى دةسـةآلت، لَيـرةدا بـة         

لــة ثرؤســةيةكى دميوكراســى دا  30/9/2018ثَيويســتى دةزائ ستايشــى هاووآلتيــانى كوردســتان بكــةم كــة لــة  
شدار بوون و دةنطيـان داو سوثاسـيان دةكـةين كـة لـة ثَينـاو ثَيكهَينـانى حكومـةتَيكى بـةهَيز و ثاراسـتنى           بة

تةبايي و يةكِريز  هَيزة سياسيةكان لةطةَلمان ثشوو درَيذ بوون، لةم رؤذةدا بـة ثَيويسـتى دةزائ سـوثاس و    
جـةنابيان طيـانى بـةرطر  و خـؤِراطر      ثَيزانينم ئاراستة  جةنابى سةرؤك بارزانى بكةم كة بة ِرابةرايةتى 

لةهةرَيمى كوردستان دا بةرز و بةهَيز ماوةتةوة و بةو هؤيةشةوة توانيومانة لة هةموو ئاستةكاندا بةرطة  
سةختيةكان بطرين و ئريادة  طةلةكةمان بةسةر خواستى ناحةزان سةرخةين، هةر لَيـرةدا سـوثاس و ِرَيـزم    

ت برا  بةِرَيزم كاك نَيضريظان بارزانى دةكةم كـة لـة رؤذة سـةختةكانى    ئاراستة  كابينة  هةشتةم بة تايبة
ِرابردوودا لة خزمةتى هاووآلتيان و نيشتمانيان دا بةردةوام بوون و دةسـتكةوتى بةرضـاويان بـؤ خزمـةت و     
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ــتان       ــةمانتارانى كوردس ــةرجةم ثةرل ــةمان و س ــةرؤكايةتى  ثةرل ــةِرَيزان س ــةبووة، ب ــان ه ــوزةرانى هاووآلتي ط
ــرة      سوثا ــوة  نوَينــةرانى طــةل دةكــةم كــة متمانــةتان بــة خــؤم و جَيطــر  ســةرؤك وةزيــران و وةزي ســى ئَي

بةِرَيزةكانى هاوكارم بةخشى، بَيطومان بة هةموو توانايةكمان هةوَل دةدةيـن لـة ئاسـت ئـةم متمانةيـة بـني،       
كخســـتووة كـــة ثـــالن و ئاماجنـــةكامنان بـــؤ خزمـــةتى هاووآلتيـــان لـــة ضوارضـــَيوة  بةرنامةيـــةكى كـــار ِريَ  

نةخشةِرَيطا  سـةرةكى و طشـتيمان دةبـَى لـة كابينـة  نـوَيى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان و وةك بِرطـة            
ــة      ــةم كابينةيــة ل ــزب و اليةنــةكانى بةشــداربوو  ئ ــة ِروو، بــةِرَيزان زؤربــة  ح دووةمــى وتارةكــةم دةخيةم

خزمــةتَيكى باشــرت  هاووآلتيــان ماوةكــانى ِرابــردوو بــة دروشــم و وتــار  جؤراوجــؤر باســيان لــة ثَيويســتى  
كردووة، هيوادارين ئةم بةَلَين و درواانة لةم كابينةيةدا بكرَينة كردار و جَى بـةجَى بكـرَين، ضـونكة ئـةم     
ــة          ــؤ  ب ــت و خ ــة دادةنَي ــةكانى ديك ــار و ئةرك ــةموو ك ــَيش ه ــة ث ــان ل ــةتى هاووآلتي ــةركى خزم ــة ئ كابينةي

ــة ال  ــت، بؤي ــتمانيان دةزانَي ــت و ئامــاجنى   خزمــةتكار  هاوونيش ــةرةكى دةبَي ــوةر  س   ئَيمــة هــاووآلتى ميح
طةورةمان خزمةت كردنيانة بة بَى جياواز ، ضاوةِروانى زؤر لةم كابينةية دةكرَيت، هةوَل دةدةين لة ئاست 
ئةم ضاوةِروانية بني، لة هةمان كاتدا هيوادارم جةماوةر  خؤشةويستمان واقيـع بـني بـن و كؤسـك و كَيشـة      

ووةكان بةرضاو بطرن، ضونكة تَيثةِراندنى ئةم كؤسك و تةطةرانة بةشة و ِرؤذَيك ناكرَيت و طرفتة كةَلةكة ب
دةبَيت هةموومان ثشتيوان و هاوكار  يةكرت بني، دةمانةوَ  لةسةرةتاوة لة طةَل هاووآلتيانى خؤمان ِراستطؤ 

نى ئةوة دةدةين كـة ئـةوة    و شةفاف بني و وة  واقعى دؤخةكة لةبةرضاو بطرين، بةآلم لةهةمان كاتدا بةَلَي
لــة توانامــان دابَيــت درَيخــى نةكــةين و لــة ثَينــاو ضارةســةر  بنــةِرةتى طرفتــةكان و خزمــةتى طــةل و وآلت  
هةموو هةوَل و توانايةكمان دةخةينةكار، بةِرَيزان بة ثَيى هةموو ِراثرسيةكان خواستى يةكةمى هاووآلتيان 

كـةمى منـيش لـةم كابينةيـةدا ِرووبةِرووبوونـةوة  طةنـدةَلى و       ِرووبةِروو بوونةوة  طةندةَليـة، خواسـتى ية  
ئةجنامــدانى ضاكســازيية، طةنــدةَلى دياردةيــةكى ترســناكة بــةآلم نةبووةتــة كلتــور وة لــة توانامــان دايــة بــة   
ثاَلثشتى ئريادة  هاووآلتيـان و هاوكـار  دامودةزطـا ثةيوةنـدارةكان لـة ماوةيـةكى كـةم دا ئـةم دياردةيـة بـة           

بةرضاو و بةرتةسك و بضووك بكةين، ئةو هةنطاوانة  تا ئَيستا بـؤ بةِرةنطاربوونـةوة  طةنـدةَلى     ِرَيذةيةكى
نراون بةرز دةنرخَينني و لةمةوالش بـةهيض جؤرَيـك بةرامبـةر بـة طةنـدةَلكاران و سةرثَيضـيكةران نـةرمى        

ثةرلــةمان و جــةماوةر  نــانوَينني و دةبَيــت خواســتى هاووآلتيــان بــةجَى بطةيــةنرَيت، بــةِرَيزان ئةنــدامانى  
خؤشةويستى كوردستان هةموو ئةم وةزيرة بةِرَيزانة  هاوكارم كة لةاليةن حزبةكانيانةوة ثَيشـنيار كـراون   
ئَيســتا دوا  ئــةوة  متمانــةيان ثَيــدرا و ســوَيند  ياســاييان خــوارد بــوون بــة وةزيــر  حكومــةتى هــةرَيمى   

ــةريَ     ــةتى ه ــة  حكوم ــدا و بةرنام ــةوال ئةجن ــتان و لةم ــيض    كوردس ــةن و ه ــةجآ دةك ــَى ب ــتان ج مى كوردس
وةزارةتَيـك يــان وةزيرَيــك ناتوانَيــت و ِرَيطـة  ثــَي نادرَيــت لــة دةرةوة  بةرنامـة  حكومــةت ِرةفتــار بكــات،    
وةزيرة بةِرَيزةكان سةر بةهةر اليةنَيك بن  ثَيويستة بزانن وةزارةتةكانيان هى هةموو خةَلكى كوردستانة و 

و حزبيــةكان بــاَل بةســةر هــيض وةزارةتَيــك دا يــان دامودةزطايــةكى حكــومى دا   نــابَى بةرذةوةنديــة تايبــةتى
بكَيشَيت، ئةم حكومةتة كاروضاالكى و خزمةتطوزاريةكانى لةهةر بستَيكى كوردستان دا دةبَيت و حكومـةتى  
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بوو  هةمووانة، بةِرَيزان حكومةتَيكمان وةرطرتووة كة ضةندين مليار دؤالر قةرزدارة ئـةم قةرزانـة كةَلةكـة   
ــة      ــت هاووآلتيــانى ئازيزمــان و هــةموو دَلســؤزان ل ــى و دؤخَيكــى نــةخوازراوة و دةبَي ِرةوشــى نالــةبار  داراي
هةرَيمى كوردستان و عرياقيش بزانن كة بةشى زؤر  ئـةم قةرزانـة دةكةوَيتـة ئةسـتؤ  حكومـةتى عرياقـى       

انى هةرَيم بـووة، ئـةم ِرةوشـة    فيدِراَل، ئةويش بةهؤ  ناردنى بةشة بودجةيةك كة مووضة و مافى هاووآلتي
دارايية لة دةستثَيك دا كابينةكةمان ِرووبةِروو  دؤخَيكى سةختى دارايى دا دةكاتةوة، بةآلم هـةوَل دةدةيـن   
بة ثَيى بةرنامة  كارمان ئةم دؤخة تَى بثةِرَينني، لَيرةدا جَيطة  خؤيةتى ئاماذةيةك بـة بةرةوثَيشضـوونى   

و بةغــدا بكــةين، بــةِرَيز عــادل عبداملهــد  / ســةرؤك وةزيرانــى حكومــةتى  ثةيوةنديــةكانى نَيــوان هــةولَير 
فيدراَل بة كردةوة نيازثاكى خؤ  بؤ ضارةسةر  كَيشـةكان ثَيشـان داوة، كـة جَيطـة  ثَيزانينـة، بؤيـة ئـةبَي        
هــةردوو ال ســوود لــةو كةشــة ئيجابيــة وةرطــرن و بــة ثَيــي دةســتوور هــةنطاو بــؤ ضارةســةري طشــت كَيشــة    

ةكان بنَيينن لَيرة دَلنايي ئةدةين ئـةركي هـةرة لـة ثَيشـينة كـاركردن ئـةبَي بـؤ ئـةوةي زةمينـةي          هةَلواسراو
بارتر برةخسَينني تا دانووستانةكان بةرهةمدار تـر بـن و بـة كـردةوة ئةجنامـةكان ببيـنني، بـؤ دةرخسـتين         

ســةرداني بةغــدا نيازثاكيمــان لــة ماوةيــةكي نزيــك دواي جــَيطري بــووني كابينــةي نــوَيي حكومــةتي هــةرَيم  
ئةكــةين و هاوكــار و هاوهةَلوَيســيت ئــةو هَيزانــة ئــةبني كــة خوازيــاري ســةقامطريي و ثَيشــكةوتين عَيــراق و 
هــةرَيمي كوردســتانن، كوردســتاني بــةهَيز هــةوَينَيك ئــةبَي بــؤ عَيراقــي فيــدراَلي بــةهَيز، لــة كؤتــايي داواي   

ةكـةم تـا بتـوانني ثَيكـةوة رووبـةرووي طرفتـةكان       هاوكاري و ثشتطريي لة هاوواَلتياني هـةرَيمي كوردسـتان ئ  
ببينةوة و بةرنامةي كاري حكومةت بؤ خزمةتي طـةل و نيشـتيمان جـَي بـةجَي بكـةين، خـوا ثشـتيوان بـَي         
بةردةوام ئةبني لة هةوَل تَيكؤشان بـؤ بـةديهَيناني ئاماجنـة ثريؤزةكـاني بـاو بـاثريان، بةرثرسـيار ئـةبني لـة          

ــا طةيشــ   ــةردةميانة ت ــةباتي س ــاني     خ ــمةرطة و هاووالتي ــةموو ثَيش ــةهيدان و ه ــاواتي ش ــةي ئ ــةو قؤناغ نت ب
خؤراطري كوردستان بووة، ئـةوةي لَيـرة ئةخةينـة روو تـةنيا هَيَلـة طشـتيةكاني كارنامـةي حكومةتـة تَييـدا          
ئامــاجني طــةورةمان هــةَلطرتووة و ئــريادةي بــةهَيزيش هةيــة بــؤ جــَي بــةجَي كردنيــان و، بــةاَلم ئةمانــةوي   

كار و كةمرتين طوتارمان هـةبَي، ئَيسـتاش هَيَلـة طشـتيةكانتان بـؤ ئةخوَينمـةوة، هَيَلـة طشـتيةكاني         زؤرترين 
بةرنامةي كاري كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستانن ئةو بةرنامةيـة لةسـةر بنـةماي رَيكةوتنـة     

كخـراوة و بؤضـوون و   سيساسييةكان و ثوختةي بةرنامةي طشت اليةنة سيساسيةكاني ناو كابينةي نؤيـةم ريَ 
ثالني بةشداربوواني ئةو كابينةية لة خـؤ ئـةطرَي، جـَي بـةجَي كردنـي ئـةو بةرنامةيـةش بةرثرسـياريةتي         
هاوبةشي سةرجةم اليةنة بةشدار بووةكاني نـاو ئـةو كابينةيـة ئـةبَي، هَيَلـة طشـتيةكان لـة ضـةند بابـةتَيك          

 ثؤَلَين كراون و بةو شَيوةي خوارةوةية:
 زي:لة ئاسيت ضاكسا

كـــار دةكـــةين لـــة ضاكســـازي لـــة كـــةرتي طشـــيت  لـــة مووضـــة خـــؤر و خانةنشـــني و ضارةســـةر كـــردن و   1
رَيكخستنةوةي دةوام و طرتنةبةري رَيكاري ياسـايي لةبةرامبـةر هـةر سةرثَيضـيةكي ياسـايي كـة لـةو كةرتـة         
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نـةوةي ياسـاي   كرابَي ئةوةش لة رَيطـةي ضةسـثاندني ياسـا و دروسـت كردنـي ئةجنوومـةني راذة و ئامادةكرد      
 ضاكسازي ناردنةوةي بؤ ثةرلةمان بة فؤرمَيكي تازة و طوجناو.

كار ئةكةين بؤ نةهَيشتين رؤتني و خَيرا كردني راثةراندني ئيش و كاري هاوواَلتيان و رَيـز طـرتن لَييـان     -2
ت لة دامودةزطا فةرميةكان بـة كـردةوة هـةوَل ئـةدةين بـؤ خزمـةت كردنـي دامودةزطـا حكوميـةكان لـة ئاسـ           

 هاوواَلتيان، لة ثةيوةندي بةو بابةتة هةرضي زووترة ثةرة بة خزمةتطوزارية ئةليكرتؤنيةكان ئةدةين.
نابَي بةرثرساني بااَلي حكومةت ثَيطةي كارطَيري خؤيان بؤ بازرطاني و دةوَلةمةند بوونت بـة كـار بَيـنن،     -3

ازرطاني و بةَلَيندةرايةتي و بةرهَينان بة ثشت بةسنت بة ياسا بةركارةكاني حكومةت نابَي بةرثرسان كاري ب
 بكةن و لَيثرسينةوة لة هةر سةرثَيضيةك لةو بوارةوة ئةكةين.

ئةجنامداني ئيفاد سةفةر و بةستين كؤنطرة و كؤنفرانس بةثَيي ثَيويسيت ئةبَي و رَيطة لـة بةهـةدةرداني    -4
 سامان و خراة بةكارهَينان و بةال رَيربدني لةو بوارةوة ئةكةين.

بة هةموو توانامـان رووبـةروي هـةموو جـؤرة طةنـدةَلي دارايـي و كـارطَيري ئةبينـةوة و رَيطـر ئـةبني لـة             -5
بةهةدةرداني ساماني طشيت و زَيدة رةوي بؤ سةر موَلكو مومتةلةكاتي هةرَيم ئةوةش لة رَيطةي كاراكردن و 

يبةتي ديواني ضاودَيري دارايي و ثشتيواني كردني دامةزراوة فةرمي و ياساييةكاني هةرَيمي كوردستان بة تا
 دةستةي نةزاهة و داوكاري طشيت.

كار ئةكةين بؤ ضةسثاندتي شافيفةت لة طشـت بـوارة داراييـةكاني هـةرَيم بـة تايبـةتي لـة بـواري داهاتـة           -6
داراييــةكاني هــةرَيم و داهاتــة ناوخؤييــةكان، بــؤ ئــةو مةبةســتةي ســةرةوة كــار ئةكــةين بــؤ دامةزرانــدني     

 اتة نةوتيةكان بة ثَيي ياساي ثةيوةنديدار.سةندوقي داه
بةثَيي ستانداردي جيهاني ضاكسازي لة كةرتي تةندروسيت دةرمـان و خـؤراك ئةكـةين و رَيكـاري ياسـايي       -7

بؤ هةر سةرثَيضةيك لةو اليةنة بكرَي ئةطرينة بـةر، بـؤ ئـةو مةبةسـتةش دامـةزراوةي خـؤراك و دةرمـاني        
 دائةمةزرَينني. هةرَيم سةر بة ئةجنومةني وةزيران

ضاكسازي لة سيستةمي بـاج ئةكـةين و ئـةبَي دادثـةروةري لـة وةرطـرتين بـاج بكـرَي و هـةموو رَيكـارَيكي            -8
ياسايي و كارطَيري ئةطرينة بةر  بؤ رَيطة طرتن لة خؤ دزينةوة لة بـاج و ميكـانيزم ثَيـوةري تـازة ئةطرينـة      

 بةر بؤ رَيكسختين باج.
لة قؤري كاري بةثَيي ياساي بةركار و رةخساندني دةرفةتي لةبار بؤ ملمالنَيي  كار ئةكةين بؤ رَيطة طرتن -9

 بازرطاني رةوا و هانداني كؤمثانياكاني ثشكداري.
ثشتيواني كاري ضاودَيري ثةرلةمان ئةكةين و بؤ ئةو مةبةستةش ثابةند ئةبني بـة هـةموو رَيكارةكـاني     -10

اي ثـةيرةوي نـاوخؤ بنـةماكاني كـاري ثةرلـةماني و بـةثَيي       ضاودَيري لة ثةرلةماني كوردستان بـة ثَيـي ياسـ   
 بنةماكاني كاري ثةرلةمان رَيز لة ئؤثؤزؤسيؤني ثةرلةماني ئةطرين.

ســةندوقي خانةنشــيين بــةثَيي ياســاي ثةيوةنديــدار لــة هــةرَيم كــارا ئةكــةين بــؤ ئــةوةي ئــةو ســةندوقة   -11
 طةرةنيت مافةكاني خانةنشينان بكات.
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ةَل ســةرؤكايةتي هــةرَيم لــة ثَينــاو بــةهَيز كردنــي سيســتةمي بــةرطري و رووبــةر و   بةهةماهــةنطي لةطــ -12
بوونةوةي مةترسيةكان و ثاراستين ئاشيت و ئاسايشي هةرَيم ثَيداضوونةوة بة ميكانيزم و رَيكخستين هَيزي 

نـاوخؤ   ثَيشمةرطةي كوردستان و هَيزةكاني ئاساييشي ناوخؤ ئةكةين و هةوَل ئةدةين بة هاوكاري ثسثؤراني
 و دةرةكي ئةم هَيزانة لة ستانداردة سةربازيةكان نزيك بكةينةوة.

كار ئةكةين بؤ سةروةري كردني ياسا و رَيز طرتن لة سةربةخؤي دادوةري و نابَي لة كوردستان كةس لـة   -13
اسـا  سةروي ياسا بَي، هيض كةسَي رَيطةي ثَينادرَي بةهؤي ثَيطةي سياسي و كؤمةاليةتي و حيزبي لة دةست ي

رابكــات و خــؤي لــة دةرةوةي ياســا ببينَيتــةوة، و كــاري جــدي ئةكــةين بــؤ كــؤنرتؤل كردنــي ديــاردةي بــاَلو    
 بوونةوةي ضةك لة ناو كؤمةَلطة.

 لة ئاست خزمةتطوزاريةكان:
كار ئةكةين بؤ باشرت كردني كـةرتي تةندروسـيت طشـيت و طةيانـدني خزمـةتَيكي باشـرتي تةندروسـيت بـة          1

َلي جَيطريكردني سيستةمي بيمة يان دَلنيايي تةندورسيت بـة ثَيـوةري طوجنـا و بـؤ دؤخـي      هاوواَلتيان و هةو
ــةخؤش و           ــايف ن ــاي م ــي ياس ــي رةشنووس ــكةش كردن ــؤ ثَيش ــةين ب ــار ئةك ــةدةين، و ك ــتان ئ ــةرَيمي كوردس ه

 رَيكخستنةوةي مايف نةخؤش   بؤ ثاراستنيان لة هةر دةستدرَيذيةك.
كَيشـةي كارةبـا لـة زيـاد كردنـي ئاسـيت بةرهـةم هَينـان وكـةمكردني           كار ئةكةين بؤ ضارةسةري بنـةرةتي  -2

بةهةدةر دان و دابةش كردني ثَيشكةوت و طوجناوي كارةبا، و كار ئةكةين بؤ رَيكخستنةوةي طوجناوي نرخي 
 كارةبا و دامةزراندني ميكانيزمي كاريطةر و سةردةميانة بؤ كؤكردنةوةي ثارةي كارةبا لة بةكاربةران.

ةكةين بؤ ضاكردن و بةرز كردنةوةي ئاسـيت خزمةتطوزاريـةكاني ثـةروةردة و فَيركـردن لـة كـةرتي       كار ئ -3
طشيت داناني رَيكاري راكَيشاني بةشداري سـةرمايةداراني هـةرَيم و دةرةكـي بـؤ بةشـداري لـة ئـاوايي كردنـي         

هـةجي ثـةروةردةيي و   قوتاخبانةي نوَي لةو شوَينانةي ثَيويستة، و كـار ئةكـةين بـؤ بةثَيداضـوونةوة بـة مةن     
 طوجناندني ناوةرؤكيان بة ثَيي ستانداردة باوةرثَيكراوةكان.

ــةوةي       -4 ــةرَيم بــؤ بــواري خواردن ــوود وةرطــرتن لــة سةرضــاوة ئاويــةكاني ســةر زةوي ه كــار ئةكــةين بــؤ س
دةر هاوواَلتيان و بة جؤرَيك ئاوي ثاك بطةيةنرَيتـة هـةموو هاوواَلتيـان و تـا بكـرَي ئـاوي ذَيـر زةوي بـة هـة         

 نةدرَي.
. كار ئةكةين بؤ باشرت كردني رَيطة و بـاني هـةرَيمي كوردسـتان و سيسـتةمي هاتووضـؤي هـةرَيم و هـةوَل        5

ئةدةين وةبةرهَيين بياني و كةرتي تايبةت بؤ ئةو بوارة راكَيشني و رَيطاوباني هةرَيم كة سـااَلنَيكة هؤكـاري   
 ةكان نزيك بكةينةوة.زياني طياني و ماَلي هاوواَلتيانة لة ستانداردة باو

كــار ئةكــةين بــؤ رةخســاندني بــواري كــار بــؤ كــةرتي تايبــةت و فــراوان كردنــي وةبــةر هَينــان لــة بــوارة      -6
جياجياكاني وةكو ثيشةسازي و كشتوكاَل و طةشت و طؤزار تا بةو هؤيةوة دةرفةتي كار زياد بكـرَي و ياسـاي   

 هةرَيم زياتر بكرَي. كار بة جؤرَيك رَيك خبرَي كة دةرفةتي كار بؤ طةجناني
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كار ئةكةين بؤ زامن كـردن و رَيكخسـتنةوةي سـةرجةم مافـة ياسـاييةكاني كارمةنـد و كرَيكـاراني كـةرتي          -7
تايبــةت بــة جؤرَيــك مــايف خانةنشــيين و كاتــذمَيرةكاني كــار و بيمــة يــان دَلنيــايي تةندروســيت داهاتوويــان   

 ثارَيزراو بَي.
ــا  -8 ــةوادةي شــةهيدان و ئنف ــةتي   خزمــةتي خان ــداراني هةَلم ــةرنةطةر و برين ــداماني س ــراوان و كةمنةن ل ك

جينؤسايد و زيندانية سيساييةكان لة كارة بةراييةكاني حكومةت ئةبَي، و كار ئةكةين بؤ ثَيدا ضوونةوة بة 
    ليستةكانيان و ثاك كردنةوةيان لةو ناوانةي كة بة شَيوةي نائاسيي زياد كراون.

ــتبةر كردنــ   -9 ــيت دةس ــة مةبةس ــتية      ب ــاوةن ثَيداويس ــاري خ ــة كاروب ــةت ب ــي تايب ــتة طرنط ــانَيكي شايس ي ذي
 تايبةتةكان ئةدةين.

ذينطةي كوردستان طةورةترين سـةرمايةي هةرَيمـة كـار ئةكـةين بـؤ ثاراسـتين ذينطـة و ثةرةثَيـدان بـة           _10
رةسةري زبـَل  كةلتووري ذينطة ثارَيزي، كار ئةكةين بؤ بةكارخستين سيستةمَيكي ثَيشكةوتووي رَيسايكلو ضا

 و خاشاك و كةمكردنةوةي مةترسي ذينطةيي.                                             
لةسةر شَيوازي دادثةروةرانة و هاوسةنط كار ئةكةين بؤ ئـاوةدان كردنـةوةي شـار و قـةزا و ناحيـةكان و       -11

نــد و دَيهاتــةكانيان و طةيانــدني طرنطــي تايبــةت ئــةدةين بــؤ هانــداني خــةَلكي الدَيكــان بــؤ مانــةوةيان لــة طو
     خزمةتطوزاري شايستة بؤيان.

طرنطي تايبةت ئةدةين بة فةرةه كردني ثانتايي كاري رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني لة ضوارضَيوةي  -12
 ياسا و ثاَلثشيت بوارة وةرزشي و هونةري و كةلتووريةكان ئةكةين لة هةرَيمي كورستان.

َيناو طرنطيدان بة خوَيندني باَلا و توَيذينةوةي زانسـيت ئـةوةي لـة رَيطـةي ثَيشخسـنت و      كار ئةكةين لة ث -13
بةرز كردنةوةي ئاسيت زانكؤ و ثةميانطاكاني هةرَيم لة رووي جؤري و فةرةهـةم كردنـي دةرفـةتي لـةبار بـؤ      

ــةميانطا ئ       ــؤ و ث ــاري زانك ــتنةوةي ك ــؤ رَيكخس ــةين ب ــار ئةك ــيت و ك ــةوةي زانس ــدن و توَيذين ــةكان خوَين ةهلي
 ثَيداضوونةوة بة كؤاَلَييت زانسيت و نرخةكانيان.

بة ئةلَيكرتني كردني كاروباري حكومةت واتة حكومةتي ئةليكرتؤني ض لة ئاست كاروباري حكومةت و ض  -14
لة ئاست ثَيشكةش كردني خزمةتطوزراية ئةليكرتؤنيةكان بؤ هاوواَلتيـان لـة ئةركـة لـة ثَيشـينةكان ئـةبَي و       

 لة رؤتني و بةهةدةردان.......... بةو هؤيةوة
بة ثَيشكةشكردني خزمةت طوزارية ئالكرتؤنيـةكان بـؤ هاواَلتيـان لـة ئةركـة لـة ثَيشـينةكامنان دةبَيـت، بـةم          
هؤيةوة رَيطة لة رؤتني و بةهةدةرداني ساماني طشيت و كاتي هاواَلتيان و دامةزراوةكان دةطريَيـت و كـوالَييت   

 تةوة.خزمةتطوزاريةكان بةرز دةكرَي
طةجنامنان سةرمايةيةكي نيشتيماني طةورةو كاريطةري مرؤيني و ئايندةي واَلتةكةمانن، بؤية لة ميانةي  -15

كار و بةرنامةي طشت وةزارةتةكان كار دةكةين بؤ بةكارخسنت و ئاِراستةكردني تواناكانيان بةرةو بنياتناني 
 رت بؤيان فةراهةم بكرَيت.كؤمةَلطايةكي تةندروست و ثَيكشةوتوو كة ئايندةيةكي طةش
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ــتنيان      -16 ــةمان و ثاراس ــةلتوري واَلتةك ــذوويي و ك ــةرمايةي مَي ــة س ــَيكن ل ــةكامنان بةش ــوَينةوارة مَيذوويي ش
ئــةركَيكي لــة ثَيشــينةمان دةبَيــت و كــار دةكــةين بــؤ بــةهَيزتركردني ئاليــةتي دؤزينــةوة و سةرثةرةشــيت و  

ري ئةم شوَينةوارانة دةدةين بـؤ بـواري طةشـتياري بـة ثَيـي      ثاراستنيان، هةروةها هةوةَلي بةكارخستين كارات
 ستانداردي باوةكان. 

 لةسةر ئاسيت ثةيوةندي نَيوان حكومةتي هةرَيمي كوردستان و حكومةتي عَيراقي فيدراَل:
ــدراَلي و         ــةتي في ــةَل حكوم ــت لةط ــتان دةبَي ــةرمي دانوس ــةني ف ــتان الي ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــةم: حكوم يةك

ةكان بـؤ ئـةم مةبةسـتة حكومـةتي هـةرَيم و ثةرلـةماني كوردسـتان دةسـتةي دانوسـتان          ضارةسةكردني كَيش
 دروست دةكةين بؤ دانوستان لةطةَل بةغدا و بةدةستهَيناني مافة دةستووريةكاني طةلةكةمان.

دووةم: دةستوور ينضينةي هةر دانوستانَيكي هةولَير لةطةَل يةغدا دةبَيت، دؤسيةكاني ثةيوةست بة ماددةي 
( و ثَيشمةرطة و بودجة و سامانةسرووشتيةكان و قـةرةبووي ئـةنفال و شـةهيدان و زينـداني سياسـي و      140)

زيان لَيكةوتوواني دةسيت رذَيمي بةعس و هةموو مافـة دةسـتووريةكاني هاواَلتيـاني هـةرَيمي لـة نـزيكرتين       
 ت.كاتدا بابةتي طفتوطؤمان لةطةَل بةغدا لةطةَل حكومةتي عَيراقي فيدراَل دةبَي

سَييةم: هةوَلةكامنان بـؤ ئاسـايي كردنـةوةي رةوشـي ناوضـة كوردسـتانيةكاني دةرةوةي ئيـدارةي هـةرَيم بـة          
طشيت و كةركول بة تايبةتي دةسيت ثَيكردووة و جةخت لة ثَيويسيت خَيراكردني ئةم ثِرؤسةية دةكةينـةوة  

وضانة كؤتايي ثَي بهَينرَيـت و  بؤ ئةم مةبةستةش دةبَيت هةرضي زووترة دؤخي سةربازي سةثَيندراو لةم نا
( و ئـةو ئـةم ناوضـانة لةاليـةن ثَيكهاتـة رةسـةنةكاني ئـةو دةظةرانـة         10/6/2014بطةِرَيتةوة بؤ دؤخـي ثـَيش )  

 (ي دةستوور بكرَيت.140بةِرَيوةبربدَيت و بة كردةوة دةست بة جَي بةجَيكردني قؤناغةكاني ماددةي )
ِرةشـةيةكي طـةورةي سـةر هـةموو عَيراقـة، حكومـةتي هـةرَيمي        ضوارةم: هةِرةشةي تـريؤر تـاوةكو ئَيسـتا هة   

كوردستان ثابةند بةردةوامي رووبةروبوونةوةي تريؤرستان و ئامادةيي هاوكـاري تـةواوي لةطـةَل حكومـةتي     
فيدراَل و هاوثةمياني نَيودةوَلةتي دذ بة تريؤر هةية، بؤ ئـةوةي ئـةو هةِرةشـةية بـن بـِر بكرَيـت حكومـةتي        

ــت  ــةرَيمي كوردس ــتنةوةي      ه ــراق و دورخس ــوثاي عَي ــاري س ــؤ هاوك ــمةرطة و ب ــزي ثَيش ــة هَي ــادةيي هةي ان ئام
 هةِرةشةي تريؤرستان لة ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم دووثات دةكاتةوة.

ثَينجةم: كار دةكةين لة ثَينـاو دةسـتةبةركردني مافـة دةسـتووريةكاني هَيـزي ثَيشـمةرطةي كوردسـتان وةك        
ــَيك  ــي       بةش ــة و دابينكردن ــةكاني مووض ــة بابةت ــةت ل ــة تايب ــدراَل ب ــي في ــة عَيراق ــةرطري ل ــتةمي ب ــة سيس ل

 ثَيداويسيت سةربازي.
(ي دةسـتووري  112، 111شةشةم: هةوَلدةدةين هةرضي زووترة دؤسيةي نةوت و غاز لة سةر بنـةماي مـاددةي )  

ي نوَينـةراني عَيـراق دةربضـَيت،    عَيراقي فيدراَل ضارةسةر بكـةين، ياسـاي نـةوت غـاز بـة اليـةني ئةجنومـةن       
(ي دةستوور هاتووة 104هةروةها هةوَلدةدةين دةستةي طشيت ضاودَيري داهاتةكاني فيدراَلي وةك لة ماددةي )

 داتةزرَيت.
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حةوتةم: جةخت لة رةضاوكردني ثشكي هةرَيمي كوردستان لة دامةزوراوة فيدراَليةكاني عَيراق بة طشـيت و  
 و بةرطري و نةوت بة تايبةتي دةكةينةوة.لة وةزارةتةكاني دةرةوة 

هةشتةم: كار دةكةين بؤ ضةسثاندني هةرضي زياتري بنةماكاني سيستةمي فيدراَلي لة رَيطةي دروستكردني 
ــةَل       ــاراكةت لةط ــةوافوق و ش ــةوازن و ت ــيثةكاني ت ــةر ثِرةنس ــةخت لةس ــةروةها ج ــادي، ه ــةني ئيتيح ئةجنوم

 حكومةتي ئيتيحادي دةكةينةوة.
ت لةسةر دةركردنـي ياسـاي دادطـاي فيـدراَلي عَيـراق دةكةينـةوة بـؤ جؤرَيـك ياسـاكة طـةرةنيت           نؤيةم: جةخ

 سةربةخؤيي دادطاي فيدراَلي بكاتةوة.
 ئازادي و دميوكراسي و ثَيكةوة ذيان:

ــةرَيمي       ــاو ه ــةكاني ن ــةوةيي و ئاينيي ــة نةت ــوان ثَيكهات ــتيانةي نَي ــة ئاش ــةوة ذيان ــةو ثَيك ــداطري ل ــةم: ثَي يةك
ة كــورد و توركمــان و كلــدان و ئاشــووري و ســرياني و ئةرمــةني عــةرةب و موســَلمان ئَيــزدي و  كوردســتان لــ

 مةسيحي و زةردةشيت دةكةينةوة، ئةو تايبةمةنديةي هةرَيم دةثارَيزين و بةهَيزتري دةكةين.
ــاني و       ــازادي يةكسـ ــيةكان و ئـ ــةما دميوكراسـ ــةهَيزتركردني بنـ ــثاندن و بـ ــةر ضةسـ ــداطري لةسـ دووةم: ثَيـ

تين زانياري بة ثَيي ياسا بؤ هاواَلتياني هـةرَيم دةكةينـةوة، بـةرطريكاري مافـةكانيان دةبـني و دذي      دةستخس
 هةموو دةمارطريي و تووندِرةويةكي تايفي و ئايين و رةطةزي و حيزبي دةوةستينةوة.

افرةتـان  سَييةم: دذي هةر جياكاريةكي رةطةزي و ثةراوَيزخستين رؤَلـي ئافرةتـان دةوةسـتينةوة، ثَيويسـتة ئ    
بة توانا و لَيهاتووي خؤيانةوة رؤَل و ثَيطةي بةرز لـة كؤمةَلطـةدا وةربطـرن، بةشـداريةكي كـاراي نـاو كايـةي        

 سياسي و ئابووري و كؤمةاَليةتي هةرَيم بكةن.
ضوارةم: هاواَلتياني كوردستان ئـازادن هـةر بـري و بـاوةِرَيكي سياسـي لـة ضوارضـَيوةي ذيـاني سياسـي هـةرَيم           

، نابَيت لـة كوردسـتاندا هـيض كـةس لةسـةر بـري و بـاوةِري سياسـي و سـةر ثَيبـووني حيزبـي سـزا             هةَلبذَيرن
بدرَيت، ثَيويسـتة بـة شـَيوةيةكي دادثةروةرانـة مافـة زةوتكراوةكـاني ئـةو كةسـانة بطةِرَيندرَيتـةوة كـة لـةم            

 روةوة زيامنةندبوون.
 ثةيوةنديةكاني هةرَيم لةسةر ئاسيت هةرَيمي و نيَودةوَلةتي: 

يةكةم: دام و دةزطا فةرمية ثةيوةنديدارةكاني هةرَيم، ثةوةندية هةرَيمي نَيودةوَلةتيةكان بةِريوةدةبةن بـؤ  
 ئةم مةبةستة فةرمانطةي ثةيوةنديةكاني دةرةوة لةسةر بنةمايةكي ياسايي نوَي رَيك دةخرَيتةوة.

ة بــة جؤرَيــك راضــاوكردني دووةم: جــةخت لةســةر ثةيوةنديــةكي بــاش لةطــةَل واَلتــاني دراوســَي دةكةينــةو 
 بةرذةوةندي هاوبةش و رَيزي دوو اليةنة ثةرة بة ئاسيت ثةيوةنديةكان لةطةَل بوارةكاندا بدرَيت.

سَييةم: ثشتطريي ضارةسةري ئاشتيانةي طشت كَيشةكاني ناوضةكة دةكةين و ثَيطةي هةرَيمي كوردسـتان بـة   
 سةري بَيت.ئاِراستةيةك بةكار دةهَينني كة بةشَيك لة رةوتي ضارة
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ضوارةم: حكومةتي هةرَيمي كوردستان هةوَلدةدات نوَينةرايةتي هةنوكةييـةكان لـة دةرةوةي هـةرَيم بـةهَيز     
بكات، نوَينةرايةتي نوَي بة ثَيي ثَيويست لةو واَلتانة بكاتةوة، زةمينةيةكي لةباريش بِرةخسَينيت بؤ ئةوةي 

 ة.واَلتان زياتر كونسولطةريةكانيان لة هةرَيم بكةنةو
 لةسةر ئاسيت ئابووري و دارايي:

يةكةم: كار دةكةين بؤ ئةوةي ئابووري هةرَيم فرة ضةشن و فرة رةهةند بَيت، تةنها ثشت بـة نـةوت و غـاز    
نةبةسرتَيت، بؤ ئةم مةبةستة ثةرة بة كةرتـةكاني كشـتوكاَل و ثيشةسـازي و طةشـتياري دةدةيـن، هـةوَل بـؤ        

 رتانةدا دةدةين.راكَيشاني وةبةرهَيناني دةرةكي لةم كة
ــامراز و        ــة ئ ــة ب ــةم كةرت ــتين ئ ــؤ ثَيشخس ــةين ب ــار دةك ــت و ك ــدامنان دةبَي ــوارَيكي طرنطي ــتوكاَل ب دووةم: كش
مةكائيين ثَيشكةوتوو و فرةوانكردني جؤري و ضةندي بةرهةم بة ثَيي بنةما زانسـتيةكان، كـار دةكـةين بـؤ     

ةرزي و هةميشــةييةكان و طلدانــةوةي ئــاوي بــةكار هَينــاني سةرضــاوة ئاوييــةكان و دروســتكردني بةنــداوة و
ثَيويست بؤ بواري كشتوكاَل و زيادكردني رووبةري سةوزايي لة هةرَيم، جةخت لةسةر ثاراسـتين بةرهـةمي   
خؤماَلي و ثشتيواني جوتياراني هةرَيمي كوردستان دةكةينةوة، كار دةكةين بؤ رةخساندني بازاِري طوجنـاوي  

 ن.ناوةوة و دةرةوة بؤ بةرهةكانيا
ســَييةم: كــار دةكــةين بــؤ رَيكخســتنةوةي سيســتةمي بــانكي لــة هــةرَيم و بةكارخســتين ئــةو سيســتةمة بــؤ    
خزمةتطوزارية كةسي و طشتييةكان و بةكارهَيناني ذمارة بانكيةكان و كارةتة ئةليكرتؤنيةكان بـؤ ئـاَلوطؤري   

 دراوي خةرجيةكان و رَيذةي مامةَلة بة ثارةي كاش كةم بكرَيتةوة.
هاني وةبةرهَينان دةدةين لة هةموو بوارةكاندا بؤ ئةم مةبةستةش لةسـةر ئاسـيت نـاوخؤ و دةرةوة     ضوارةم:

دةرفةتي يةكسان و دادثةروةرانة بؤ هةموو اليةك دةرخةسـَينني لةسـةر ئـةو بنةمايانـةش كـار دةكـةين بـؤ        
 داِرشتنةوة و هةمواركردنةوةي ياساي وةبةرهَينان لة هةرَيمي كوردستان.

 يت كارطَيِري:لةسةر ئاس
يةكةم: كار دةكةين بؤ ضةسثاندني ال مةركةزيةتي ئيـداري ثاِريزطاكـان كـة طوجنـاو بَيـت لةطـةَل سيسـتةمي        
ــةرك و       ــكردني ئــ ــةاَلتةكان و دابةشــ ــؤِركردنةوةي دةســ ــتان و شــ ــةرَيمي كوردســ ــارطَيِري هــ ــايي و كــ ياســ

 بةرثرسياريةتي بة ثَيي ياسا لة ذَير ضاودَيري سةرؤكايةتي حكومةت.
ووةم: كاري جدي دةكةين بؤ تةشويقي هةيكةليةتي دامودةزطاكاني حكومةت لـة خـوارةوة بـؤ سـةرةوة بـة      د

شَيوةيةك كة بؤ هةرَيمي كوردستان طوجناو بَيت ئةمةش بة ثَيي ثالنَيكـي تووكمـة و ئامـادةكردني نةخشـة     
 و طوَيطرتنتان.رَيطايةكي مةدةني لة ماوةي ضوار ساَلي داهاتوو، زؤر سوثاس، سوثاس بؤ كاتتان 

 بةِرَيز هَيمن امحد هةورامي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز مسرور مسعود بارزاني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان بؤ خسـتنة  
رووي هَيَلـة طشــتييةكاني كارنامــةي كابينــةي نؤيــةمي حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان، بــةِرَيزان ئةنــداماني  

(ي 14( دانيشــتين ئاســايي ذمــارة )  11لــةمان كوردســتان ئاطادارتــان دةكةينــةوة كــة ســبةييَن كاتــذمَير )      ثةر
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ثةرلــةماني كوردســتامنان دةبَيــت، داواتــان لَيدةكــةين كــة لــة كــات و ســاتي خوَيــدا ئامــادةبن، هــةروةها            
ــةمانتاراني      ــةرجةم ثةرلـ ــتنة سـ ــةم دانيشـ ــاتين ئـ ــايي هـ ــاش كؤتـ ــة ثـ ــةوة كـ ــتان دةكةينـ ــةِرَيز  ئاطاداريشـ بـ

بانطهَيشــتكراون بــؤ نيوةِرؤخوانَيــك لةطــةَل ســةرؤك و جَيطــر و وةزيــرة بــةِرَيزةكاني كابينــةي نؤيــةمي          
حكومـةتي هــةرَيمي كوردســتان لــة هــؤَلي مامؤســتا ســةعد، بؤيــة بــةِرَيزان لَيــرةدا دَيينــة كؤتــايي دانيشــتين  

 ئةمِرؤمان، هيواي سةركةوتن بؤ طةلي كوردستان.
 
 
 

 

 
 

 
 
       د. ظاال فريد ابراهيم                              هَيمن هةورامي        يب قهوضي                        مين ن     

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –كوردستان        عَيراق                        –كوردستان 
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 (ي14ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019\7\11رَيكةوتي  شةممة

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (14نيشتين ذمارة )ثرؤتؤكؤلي دا
 11/7/2019 رَيكةوتي شةممةثَينج 

عَيراق بة  -ثةرلةماني كوردستان   11/7/2019رَيكةوتي  رؤذي ثَينج شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
سةرؤكايةتي بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, 

 ( ي خؤي بةست.2019ساَلي )ثَينجةمي (ي خولي 14دانيشتين ذمارة )

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

(ي سـاَلي يةكـةم لـة    14عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلـةمان بِرياريـدا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة )      
(ي ثــَيش نيــوةِرؤ رؤذي ســَي شــةممة  11جــةمي هةَلبــذاردني ثةرلــةماني كوردســتان لــة كاتــذمَير ) خــولي ثَين
 ( بةم شَيوةية بَيت:11/7/2019رَيكةوتي )

( ي 27سوَيند خواردن و جَيكردنةوةي ئةو بةرَيزانةي ناويان لة خوارةوة هاتووة بة ثَيي حوكمي ماددةي ) 1
( ي 22ثةرلةمانتارانةي كة بة ثَيي برطةي هةشتةم لة ماددةي ) ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةمان لة شوَيين ئةو

 ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةمان بة دةستلةكاركَيشاوة لة ئةنداميةتي ثةرلةمان هةذمار ئةكرَين:
 بةرَيز لةجنة ابراهيم لة شوَيين بةرَيز ظااَل فةريد ابراهيم. 1
 دَلشاد شوكراهلل.بةرَيز شريين عبداهلل عزيز لة شوَيين بةرَيز بَيطةرد  -2
 بةرَيز هيمداد صباح بيالل لة شوَيين ئايدن معروف سليم. -3
 بةرَيز باثري كامال سلمان كامال لة شوَيين بةرَيز عبداهلل حممود حممد. -4
ميكانيزمي هةَلبذاردني سةرؤكي ثةرلةمان بةثَيي حوكمي ماددةي ضواردة و برطةي ضوارةم لة ماددةي  -2

 عَيراق._ؤي ثةرلةماني كوردستانثانزةي ثةيرةوي ناوخ
( وةكو رؤذي كؤمةَلكؤذي 2014-8-3خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنيازي برياري دياري كردني رؤذي ) -3

 عَيراق._( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان82، 80، 79ئيزيديةكان بةثَيي حوكمي ماددةكاني )
 ةمان:جَيطري سةرؤكي ثةرل -هةورامي بةرَيز هَيمن امحد 

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
بة ناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان ئةكةينةوة، دانيشتين ذمارة ضواردةي وةرزي طرَيداني يةكةم، 
ساَلي يةكةم، خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان، ئَيستا داوا لة بةرَيز سكرتَيري ثةرلةماني 

 ي دانيشنت خبوَينَيتةوة.كوردستان ئةكةم بةرنامةي كار
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 سكرتَيري ثةرلةمان:بةرَيز مين نيب نادر  قهوةضي/ 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةرنامةي كار:
بةثَيي حوكمي برطةي يةكةم و دووةم و سَييةم لة ماددةي شانزة و برطةي يةكةم لة ماددةي نؤزدة و 

عَيراق دةستةي سةرؤكايةتي _ماني كوردستان( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلة47،48،52،55،56،57ماددةكاني )
( ي ئاسايي خولي بةهارةي ساَلي يةكةم لة خولي 14ثةرلةمان برياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة )

 _17 -11( ي ثَيش نيوةرؤي ِرؤذي ثَينجشةمة رَيكةوتي )11ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة كاتذمَير )
 ( بةو شَيوةية بَيت:2019

( 27سوَيند خواردن و جَيكردنةوةي ئةو بةرَيزانةي ناويان لة خوارةوة هاتووة بة ثَيي حوكمي ماددةي ) 1 
( 22ي ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةمان لة شوَيين ئةو ثةرلةمانتارانةي كة بة ثَيي برطةي هةشتةم لة ماددةي )

 ن هةذمار ئةكرَين:ي ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةمان بة دةستلةكاركَيشاوة لة ئةنداميةتي ثةرلةما
 بةرَيز لةجنة ابراهيم لة شوَيين بةرَيز ظااَل فةريد ابراهيم. 1
 بةرَيز شريين عبداهلل عزيز لة شوَيين بةرَيز بَيطةرد دَلشاد شوكراهلل. -2
 بةرَيز هيمداد صباح بيالل لة شوَيين ئايدن معروف سليم. -3
 عبداهلل حممود حممد. بةرَيز باثري كامال سلمان كامال لة شوَيين بةرَيز -4
ميكانيزمي هةَلبذاردني سةرؤكي ثةرلةمان بةثَيي حوكمي ماددةي ضواردة و برطةي ضوارةم لة ماددةي  -2

 عَيراق._ثانزةي ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان
( وةكو رؤذي كؤمةَلكؤذي 2014-8-3خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنيازي برياري دياري كردني رؤذي ) -3

 عَيراق._( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان82، 80، 79يةكان بةثَيي حوكمي ماددةكاني )ئيزيد
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -هةورامي بةرَيز هَيمن امحد 

سوثاس، ئَيستاش داوا سكرتَير ئةكةين بؤ خوَيندنةوةي ثوختةي دانيشنت و ناوي ئةنداماني ئامادة نةبوو 
 بةمؤَلةت و بَي مؤَلةت.

 سكرتَيري ثةرلةمان:بةرَيز مين نيب نادر  قهوةضي/ 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( بةو شَيوةية بوو:2019-7-10( ي ئاسايي رؤذي ضوارشةمة رَيكةوتي )13ثوختةي دانيشتين ذمارة )
 دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان. 1
 ثوختةي دانيشنت و ئامادة بوو و ئامادة نةبوواني دانيشتين ثَيشوو. خوَيندنةوةي بةرنامةي كار و -2
 دةست ثَيكردني برطةكاني بةرنامةي كار لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. -3
 ( دةنطي ثةرلةمانتار.88متمانةدان بة زؤر بة بةرَيز )مةسرور مةسعود مستفا( بارزاني بة ) -4
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ئةجنومةني وةزيران و وةزيرةكاني كابينةي وزاري كابينةي نؤيةمي خوَيندنةوةي ناوي جَيطري سةرؤكي  -5
 حكومةتي كوردستان لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران.

 متمانةدان بة جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و يةكة بة يةكة وةزيرةكان لةاليةن ثةرلةمانتاران. -6
وةزيران و جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران بؤ سوَيند خواردني بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةني  -7

 كابينةي وزاري نؤيةمي هةرَيمي كوردستان.
 تةواو كردني برطةي سَييةمي بةرنامةي كار لةاليةن بةرَيز جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان. -8
خوَيندنةوةي هيَلة طشتيةكاني بةرنامةي كاري وزاري نؤيةم لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةني   -9
 ةزيراني هةرَيمي كوردستان.و

 كؤتايي هَيناني دانيشنت لةاليةن بةرَيز جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان. -10
( ئاسايي خولي 13ناوي ئةو ئةندامانةي مؤَلةت بوون يان بَي مؤَلةت ئامادة نةبوون بؤ دانيشتين ذمارة )

 (:2019-7-10ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة بةرواري )
 ئامادة نةبوو-ؤ اشقي عبداهللشن 1
 ئامادة نةبوو _شريين امني عبدالعزيز -2
 مؤَلةت -عومسان علي مسايل -3

 سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -هةورامي بةرَيز هَيمن امحد 

سوثاس، بةرَيزان ثَيش ئةوةي دةست بة جَي بةجَي كردني خاَلةكاني بةرنامةي كاري ئةمرؤ بكةين بة 
 ،( بة هؤي ثةالمارَيكةوة لة ثريان شار و دواجار بة هؤي تؤثباراني ناوضةي سيدةكانةوة7-10) داخةوة دوَييَن

هاوواَلتيةكي هةرَيمي كوردستان بة ناوي )زةيتون قادر( شةهيد بوو و هةردوو براكةشي )علي و سريوان( 
خانةوادةي ئةو  بريندار بوون، بة ناوي ثةرلةماني كوردستانةوة ثرسة و سةرةخؤشي خؤمان ئاراستةي

شةهيدة و هيواي ضاكبوونةوةش بؤ براكةي ئةخوازين، وةكو ثةرلةماني كوردستان ئيدانةي هةرجؤرة 
كردار و ثةالمارَيك ئةكةين كة هةر هيز و اليةن و طروثَيك خاكي هةرَيمي كوردستان ئيستيغالل بكات بؤ 

ربازي و تؤثباراني ناوضة سنووريةكامنان ثةالماري والًََتاني دراوسَي و بةهؤيةوة ئةو والتانةش هريشي سة
، ئةبَي ئاستَيك بؤ ئةو جؤرة بكةن و لة ئةجنامدا هاوواَلتياني كوردستان زياني طياني و مادديان بةر بكةوَي

ابنرَي و شةر و ملمالنَي لة هةرَيمي كوردستان دوور خبرَينةوة و ئاسايش و سةقامطريي دكار و كردةوانة 
نةكرَيتة قورباني، ئَيمة وةكو ثةرلةماني كوردستان اليةنطر و ثشتيواني ضارةسةري  هاوواَلتياني كوردستان

ئاشتيانة و دميوكراسيانةي ثرسي كوردين لة ثارضةكاني كوردستان كة بة لةيةك تَيطةيشنت و ديالؤطو 
سةربازي  رَيطاضارةي سياسي و ديبلؤماسي ضارةسةر بكرَين، بةاَلم دذي هةر جؤرة توندوتيذي و ثةالمارَيكي

و بؤمباراني فرؤكة و تؤثباراني ئةو واَلتانةي ئةطةر اليةنةكاني ملمالنَي سوورن لةسةر ئةوةي شةري 
ضةكداري و ثَييان واية ضارةسةري سةبازي كَيشةكان ضارةسةر ئةكات داوايان لَي ئةكةين ئاستَيك بؤ ئةوة 
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ة ثَيي مي كوردستان دوور خبةنةوة، ئَيستاش بدابنرَي و كَيشة و ملمالنَيكان و كار و كردةوةكانيان لة هةرَي
دان بة حوكمي نؤي هةمواري حةوتةمي ماذةبةجَي كردني خالًَةكاني ئةكةين، ئابةرنامةي كار دةست بة جَي

( 2019-7-10( لة )431544( ي ثةيرةوي ناوخؤ و ئاماذة بة ذمارة نووسراوي )27ياساي هةَلبذاردن و ماددةي )
ةربةخؤي هةَلبذاردنةكاني ئاراستةي ثةرلةماني كوردستاني كردووة ئةو ضوار كة كؤميسيؤني بااَلي س

ناوةي الي خوارةوة جَيطةي ئةو ثةرلةمانتارا بةرَيزانة ئةطرنةوة كة دوَيين متمانةي ثةرلةماني 
كوردستانيان بة دةست هَيناو بوون بة وةزير لة كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان، ئةو 

ريتني لة بةرَيز )لةجنة ابراهيم عبدالرمحن( لة جَيطةي دكتؤرة )ظااَل( لة فراكسيؤني ثارتي ناوانةش ب
يؤني يةكَييت نيشتيماني كوردستان لة سكشريين يونس عبداهلل عزيز( لة فرادميوكراتي كوردستان، بةرَيز )

يؤني سةردةم بؤ جَيطةي كسجَيطةي بةرَيز )بَيطةرد تاَلةباني(، بةرَيز )باثري كامال سلمان كامال( لة فرا
سيؤني بةرةي توركماني( بؤ هيمداد صباح بيالل حممد( لة فراكبةرَيز )عبداهلل حاجي حممود(، بةرَيز )

جَيطةي بةرَيز  )ئايدن معروف(، ئَيستاش داوا لة بةرَيز لةجنة ابارهيم عبدالرمحن ئةكةين بفةرموو بؤ 
 سوَيند خواردني ياسايي.

 عبداهلل:بةرَيز لةجنة ابراهيم 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

عَيراق و بةرذةوةنديية -بة خواي طةورة سوَيند ئةخؤم كة ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خاكي كوردستان -
 بااَلكاني بكةم، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -هةورامي بةرَيز هَيمن امحد 
 ين بَيت سوَيندي ياسايي خبوات.سوثاس، داوا لة بةرَيز )شريين يونس عبداهلل عزيز( ئةكة

 بةرَيز شريين يونس عبداهلل عزيز:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

عَيراق و بةرذةوةنديية -بة خواي طةورة سوَيند ئةخؤم كة ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خاكي كوردستان -
 بااَلكاني بكةم، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -هةورامي بةرَيز هَيمن امحد 
 سوثاس، بةرَيز )هيمداد صباح بيالل حممد( فةرموو بؤ سوَيند خواردن.

 بةرَيز هيمداد صباح بيالل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

عَيراق و بةرذةوةنديية -بة خواي طةورة سوَيند ئةخؤم كة ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خاكي كوردستان -
 بااَلكاني بكةم، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -امي هةوربةرَيز هَيمن امحد 
 سوثاس، بةرَيز )باثري كامال سلمان كامال( فةرموو.
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 بةرَيز باثري كامال سلمان كامال:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

عَيراق و بةرذةوةنديية -بة خواي طةورة سوَيند ئةخؤم كة ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خاكي كوردستان -
 بااَلكاني بكةم، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -هةورامي َيز هَيمن امحد بةر
كة  ،ةي كاري دانيشتنةكةمان ئةكةينمطةي دووةمي بةرناسوثاس، ئَيستاش دةست بة جَي بةجَي كردني بِر

( و برطةي ضوارةم لة 14بريتية لة ميكانيزمي هةَلبذاردني سةرؤكي ثةرلةمان بةثَيي حوكمي ماددةي )
وخؤي ثةرلةماني كوردستان، ئَيستا دةرطاي خؤ ثااَلوتن بؤ سةرؤكي ثةرلةماني ( ي ثةيرةوي نا15ماددةي )

سيؤنَيك ئةيةوَي خؤي بثاوَلَيوَي بفةرموو، دةرطاي خؤثااَلوتن ككوردستان ئةكةينةوة، هةر بةرَيز لة هةر فرا
بةرَيزان داخرا، ئةو بةرَيزانةي خؤيان ثااَلوتووة بؤ ثؤسيت سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان بريتني لة 

)رَيواس فائق، شادي نةزاد(، ئَيستا داوا ئةكةين سةندوقي دةنطدان ئامادة بكرَي و دةست بة ثرؤسةكة 
بكرَي، داوا لة ئةندامَيكي بةرَيز ئةكةين بَيت ناوي ئةو دوو ثاَلَيوراوة لةسةر تةختةكة بنووسَيت، ئَيستاش 

ري ثةرلةماني كوردستان ئةكةين بةثَيي دةست بة ثرؤسةي دةنطدان ئةكةين، داوا لة بةرَيز سكرتَي
رَيزبةندي ناوي ثةرلةمانتاران و حرويف ئةجبةدي ثَينج ، ثَينج ناوي ثةرلةمانتارة بةرَيزةكان خبوَينَيتةوة 

 بؤ ئةوةي بَينة ئَيرة و كارتي دةنطدان وةرطرن و ئازادانة دةنطي خؤيان بدةن.
 :يب قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمانبةرَيز مين ن

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَي
 بةرَيز ئازاد اكرم بةهرام.

 ئاشنة عبداهلل قادر.
 ئةبو بةكر عمر عبداهلل.

 ئومَيد عبدالرمحن.
 ئيحسان حممد سليم.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -هةورامي بةرَيز هَيمن امحد 
 تكاية بةرَيزان هَيمين بثارَيزن.

 :يب قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمانبةرَيز مين ن
 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَي

 بةرَيز ادريس امساعيل.
 بةرَيز ارشد حسني.

 .طهبةرَيز امساعيل علي 
 بةرَيز باثري كامال.
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 بةرَيز باملبؤ حممد علي.
 بةرَيز بةختيار شكري سليمان.

 ببةرَيز بدرية امساعيل.
 بةرَيز بذار خالد.

 بةرَيز بهجت علي ابراهيم.
 بةرَيز بهمن كاك عبداهلل.

 ن امساعيل.بةرَيز بةلَي
 بةرَيز ثَيشةوا تاهر.

 بةرَيز جالل حممد عبداهلل.
 بةرَيز جالل حممد امني.

 بةرَيز مجال حويز مستفى.
 بةرَيز جنان جةبار.

 بةرَيز جهاد حسن.
 بةرَيز جوان يونس.

 بةرَيز ضيا محيد.
 بةرَيز حسيبة سعيد.
 بةرَيز حكمت حممد.
 بةرَيز خدجية عمر.

 بةرَيز دابان حممد.
 ز دياري انور.بةرَي

 بةرَيز زكرية امحد.

 بةرَيز فاهي رهبةر.
 بةرَيز رزطار عيسا سوار عيسا.

 بةرَيز رزطار حممد.
 بةرَيز رؤبينة اوميلك.

 بةرَيز روثاك امحد.
 بةرَيز رؤذان ابراهيم.

 بةرَيز رؤذان حممد.
 بةرَيز رؤميؤ حزيران.

 بةرَيز رَيبوار عبدالرحيم.
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 بةرَيز رَيظينط حممد.
 رَيواز فائق. بةرَيز

 بةرَيز زانا خالد.
 بةرَيز زياد جبار.

 بةرَيز زَيدان رشيد.
 بةرَيز ذيان تاهر.

 بةرَيز سارا دلشاد.
 بةرَيز سةروان حممد.
 بةرَيز سعيد مستفى.

 بةرَيز سةفني اغا.
 بةرَيز سالم عبداهلل.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -هَيمن امحد هةوراميبةرَيز 
 دانة تكاية هَيمين ثؤَلةكة بثارَيزن.بةرَيزان ثرؤسةي دةنط

 :يب قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمانبةرَيز مين ن
 فتاح. بةرَيز سلمي

 بةرَيز سةرضنار امحد.
 بةرَيز سةركؤ ازاد.

 بةرَيز سوسن حممد.
 بةرَيز سؤران عمر.
 بةرَيز سيثان سامل.
 بةرَيز سريوان فرج.

 بةرَيز شاخوان رئوف.
 بةرَيز شادي نوزاد.

 شايان كاكة.بةرَيز 
 بةرَيز شنو اشقي.

 بةرَيز شةمؤل اشني.
 بةرَيز شوان كريم.

 بةرَيز شريين امني عبدالعزيز.
 بةرَيز شريين يونس.

 بةرَيز شَيركؤ جودت.



 330 

 بةرَيز صباح حممود.
 بةرَيز زاهر حممد.

 بةرَيز عبداس فتاح.
 بةرَيز عبدالستار جميد.

 بةرَيز عبدالناصر امحد.
 بةرَيز عومسان علي.

 ةرَيز عومسان كريم.ب
 بةرَيز علي محة صاح.

 بةرَيز فاهيك كمال.

 بةرَيز فةريد يةعقوب
 بةرَيز فةيسل عباس

 بةرَيز كاروان عبدالرمحن
 بةرَيز كازم فاروق

 بةرَيز كاروة عبدالقادر
 بةرَيز كالرا عوديشؤ
 بةرَيز طوليزار رشيد

 بةرَيز طاالوَيذ عوبيد
 بةرَيز طولستان باقي

 ان سعيدبةرَيز طولست
 بةرَيز طؤران عمر

 بةرَيز لةجنة ابراهيم
 بةرَيز لوقمان حممد حاجي

 بةرَيز ليزا فلك الدين
 بةرَيز ليلى عبداجلبار

 بةرَيز حمسني حسني
 بةرَيز حممد سعدالدين 
 بةرَيز حميدالدين حسن

 بةرَيز موذدة حممود
 بةرَيز مسلم عبداللة

 بةرَيز مةم اسكندر مةم 
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 بةرَيز مةم برهان
 رَيز جنات شعبان  بة

 بةرَيز نزار مال عبدالغفار
 بةرَيز هاوري بنا حممد

 بةرَيز هدية مراد
 بةرَيز هلز امحد

 بةرَيز هةذان حسن
 بةرَيز هةورامان محة شريف

 بةرَيز هيمداد صباح
 بةرَيز هَيرش  حسن

 بةرَيز هَيظيدار امحد
 بةرَيز ويسي سعيد

 بةرَيز ياسني خضر طه
 بةرَيز مونا قهوضي

 مياررَيز هَيمن هةوبة
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:  -هَيمن امحد هةورامي بةرَيز 

( برطةي ثَينجةم كؤتايي هاتين ثرؤسةي دةنطدان رائةطةينني، 14بةرَيزان ئَيستاش بةثَيي حوكمي ماددةي )
ةي هاوكارمان بن بؤ جيا كردنةو ،داوا لة دوو الوترين ئةندامي بةرَيز ثةرلةماني كوردستان ئةكةين

يؤني كسيؤني سةوز و فراكسدةنطدان، بةرَيزان بؤ شةفافيةتي زياتري ثرؤسةكة داوا لة ئةندامَيكي فرا
جةنابت، ئَيستا دةست بة جيا كردنةوة  كاك زكري وةرة ئرية نةوةي نوَي يةكيان بَين بةشدار بن، 

ةكان تؤمار بكةن لةطةَل وةو ناودةنطةكان ئةكةين، داوا لة ثةرلةمانتارة بةرَيزةكان دةكةين دةنطةكان خبوَينة
 .دةنطةكان

 بةرَيز سارا دلشاد بكر:
 بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان.

 رَيواز فائق، رَيواز فائق.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -هَيمن امحد هةورامي بةرَيز 

 فةرموو كاك عباس.
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 بةرَيز عباس فتاح صاح:
 بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان.

 ،ة  ئامادةبووان و ذمارة  ئةو وةرةقانة  دةنطى لةسةر دراوة را  بطةيةننيثَيويست بوو يةعنى ذمار
 .بيخوَينينةوة سوثاس بؤ جةنابتئينجا 

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -هَيمن امحد هةوراميبةرَيز 
 ئةو ذمارة  ئةو كارتانة  كة دانراون بة ثَيى ذمارة  ثةِرلةمانتارةكانن كة ،موالحةزةكةت لة جَيية بةرَيز

ئةوة  كة لَيرة بووةو دةنط دراون ئةو ثةِرلةمانتارة بةرَيزانة ديارن  ،(كة  لةناو زةرف بووة111لَيرةن هةر )
 كةين.بدوا  ئَيمة دةتوانني هةموو  بذمَيرينةوةو كامة  زؤر شةفافة ئيعالنى  ،كة كَي لَيرة هةن

 :بةرَيز سارا دلشاد بك

 بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان.
، رَيواز فائق، رَيواز فائق، شاد  نةوزاد، رَيواز فائق، رَيواز ، رَيواز فائقَيواز فائق  رَيواز فائق)رَيواز فائق، ر

فائق، رَيواز فائق، شاد  نةوزاد، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، شاد  نةوزاد، رَيواز فائق، 
ئق، رَيواز فائق، رَيواز ، رَيواز فاق، رَيواز فائق، رَيواز فائقرَيواز فائق، شاد  نةوزاد، رَيواز فائق، رَيواز فائ

، ةوزاد، شاد  نةوزاد، رَيواز فائق، دةنطى سثى، رَيواز فائق، شاد  نفائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق
راو حساب ة بة هةذمار نةك( دةنطى سثى هةية دوانيان سثية دوانيان هةردووك ناوةكة  نوسراو4تا ئيستا )

، شاد  دةنطى سثى، رَيواز فائق ،د، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، شاد  نةوزادةكرَيت
ةوزاد، شاد  نةوزاد، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، شاد  نةوزاد، ن

َلة ، باتائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائقةوزاد، رَيواز ف، شاد  نرَيواز فائق، رَيواز فائق
فائق، ، رَيواز دةنط نةدراوة واتا دةنطى سثى، شاد  نةوزاد، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق

واز فائق ،دةنطى سثى واتا نةوزاد، رَي، شاد  شاد  نةوزاد، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق
، ، رَيواز فائقدةنطى سثى ،باتَلة، رَيواز فائق، شاد  نةوزاد، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق

ائق، رَيواز ، رَيواز ف، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، شاد  نةوزاد، دةنطى سثى، رَيواز فائقرَيواز فائق
 .(ائق، رَيواز فائق، رَيواز فائقف
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -هَيمن امحد هةوراميبةرَيز 

( ثةِرلةمانتار لَيرة بوون ئةو كارتانة  كة دابةش 100بةرَيزان ديارة هةر لة سةرةتا  ئةم دانيشتنةوة )
، بؤية ئَيستا بة ثَيي وةريش بةذدار  ثرؤسةكةيان نةكردو( ثةِرلةمانتا5( كارت هاتؤتةوة ديارة )95كرابون )
( ئةجنامى ثرؤسة  هةَلبذاردنى بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمانى كوردستان را 14(م لة ماددة  )8بِرطة  )

( 16( دةنط بةرَيز شاد  نةوزاد بة )72ريوازفائق بة ) ئةطةيةنني بةم شَيوةية  خوارةوة بووة بةرَيز د.
ؤية لَيرةوة بةرَيز )ريواز فائق (بة سةرؤكى ثةِرلةمان و ، ب( دةنط9نةكراو واتا دةنطى سثى )دةنط هةذمار 
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، ئَيستاش داوا لة بةرَيز )د. رَيواز فائق( ةنني و زؤر ثريؤزبايي لَي ئةكةينرا ئةطةيكانديد  سةركةوتو و
 .بِرطة  سَييةمى دانيشتنةكةمانوةك سةرؤكى ثةِرلةمانى كوردستان ئةكةين بَيتة ئَيرة بؤ بةرَيوةبردنى 

 د.رَيواز فائق حسني /سةرؤكى ثةِرلةمانى كوردستان:بةرَيز 
كةسوكار  سةر بةرز   ،خوشك و برايانى بةرَيز ئةندامانى ثةِرلةمان ،بةناو  خوا  بةخشندة  مهرةبان

شةهيدان كؤمةاَلنى خةَلكى كوردستان، سةرةتا سوثاسى بَي ثايانى خؤم ئاِراستة  ئَيوة  بةرَيزو لة ريًَطة  
متمانةية   ، بؤ ئةو بِرواوكؤمةاَلنى خةَلكى كوردستان ئةكةمةم فراكسيؤنةكان و ئَيوةشةوة بؤ سةرج

كة بة  ،هةر لَيرةشةوة زؤر زؤر سوثاسى خوشكى ئازيزمان د.ظااَل ئةكةم ،خشىئةمرؤ بة ئَيمةتان بة
ستياردا توانيان لة قؤناغَيكى راطوزةر  هة ،هاوكار  هةردوو بةرَيزان جَيطر  سةرؤكى ثةِرلةمان و سكرتَير

لةم ئةركة نوَييةدا بةرثرسياريةتيةكى طةورةو مَيذوو  ئةخاتة  ،سةرؤكايةتى ثةِرلةمانى كوردستان بكةن
سةر شامنان دَلنياتان ئةكةينةوة لةطةَل هاوكارائ لة دةستة  سةرؤكايةتى ثةِرلةمان هةموو هةوَل و 

ة ذيان و طيانى ثَيكةوة كاركردن بني بؤ توانايةكمان ئةخةينة طةر بؤ ئةوة  فاكتةر  بة هَيزكردنى ثَيكةو
تَيثةراندنى دؤخى قةيرانى سياسي و دارايي و ئابووريةكانى كة لة ضةند ساَلى رابردووا باَلى بةسةر هةرَيم 

، رَيكةوتنى اليةنة سياسيةكان و ية كان و فراكسيؤنةكانة كَيشاب وو ثةيوةنديةكانى نَيوان هَيزة سياس
ى حكومةتى هةرَيم و كاراكردنةوة  دامةزراوة  سةرؤكايةتى هةرَيم هةنطاو  ثَيكهَينانى كابينة  نوَي

لة ثَيناو  ،طرنطن بةرةو دةست ثَي كردنى قؤناغَيكى نوَيى ثَيكةوة كاركردنى فراكسيؤن و اليةنة سياسيةكان
ةتى ضارةسةر كردنى كَيشةو قةيرانةكانى جَيبةجَيكردنى داخوازيةكانى خةَلكى كوردستان وةك سةرؤكاي

ثةِرلةمان هةوَل ئةدةين نوَينةر  هةموو خةَلكى كوردستان بني ضةتر  كؤكردنةوة  سةرجةم 
بؤ ئةوة  ثةِرلةمان وةك مةرجةعى بِريارة  ،فراكسيؤنةكان و رةنطة جياوازةكانى ثةرلةمان ئةبني

ردنى ضارةنووس سازةكانى طةىل كوردستان رؤَلى كارا  خؤ  لة ثرؤسة  دارشتنى ياساو ضاودَير  ك
حكومةت و بةدوا داضوون بؤ جَيبةجَيكردنى ياساكان و ثةسةند كردنى بودجة  سااَلنة  هةرَيم بطَيرَي، 

تى هةرَيم و ئةجنومةنى بة هَيز كردنى ثةيوةندي و هاو ئاهةنطى نَيوان سةرؤكايةتى ثةِرلةمان و سةرؤكاية
ئةم قؤناغة نوَيية  ثَيكةوة كاركردمنان  ثَيويستىةسةاَلتى دادوةر  كارَيكى طرنط وسةرؤكايةتى دوةزيران و

دةبَي لة ثَيناو سةرخستنى ثرؤسة  تةشريعى قانوون و بةر قةراركردنى سةروةر  ياساو دابني كردنى داد 
( 10ثةروةري و كؤمةاليةتى و بةرةنطار بونةوة  طةندةَلي و دابني كردنى شةفافيةت دوا  تَيثةر بونى )

ستا خةَلكى كوردستان ضاوةرَيى هةنطاو  كردةيي لة ثةِرلةمان و حكومةت مانط بةسةر هةَلبذاردنةكان ئَي
ثاشةكةوتى مووضة  فةرمانبةران ضارةسةركةن َلك وو سةرؤكايةتى هةرَيم ئةكةن بؤ ئةوة  كَيشةكانى خة

دةرفةتى كارو دامةزراندن بة  ،و ئاستى خزمةتطوزار  لةسةرجةم شارو شارؤضكةكان بةرز بكةنةوة وة
لة كؤتاييدا جارَيكى تر  ،ان و دةرضووانى زانكؤكان لة كةرتى طشيت و تايبةت زياتر بكرَيتةوةروو  طةجن

سوثاسى هةموواليةكتان ئةكةم بؤ ئةو بِرواو متمانةية  بة ئَيمةتان بةخشى دوا  كؤتا  هاتنى ثشوو  
ةنطى سةرجةم دانيشتنةكان و دةست ثَيكردنةوة  وةرز  نوَيى ياسادانان بة ثشتيوانى خواو هاو ئاه
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بؤ ئةوة  لة ئاست خواست و ضاوةروانيةكانى ئَيوةو كؤمةاَلنى خةَلكى  ،فراكسيؤنةكان كار ئةكةين
 .تى شةهيدان و ئةنفالكراوان دابنيكوردستان و كةسوكار  سةربةس

 :ش بِرطة  سَييةمى بةرنامة  كارةكةمان جَي بةجَي ئةكةين كة بريتيةندامانى بةرَيز  ثةِرلةمان ئَيستائة
( وةك و رؤذ  كؤمةَلكوذ   2014-8-3) ِريار  ديار  كردنى رؤذ  لة خوَيندنةوة  يةكةمى ثَيشنيازة ب

( لة ثةيِرةو  ناوخؤ  ثةِرلةمانى كوردستانى عَيراق 82(و)80(و)79ئَيزدييةكان بة ثَيى حوكمى ماددةكانى )
بؤ ئةوة  بفةرموون بؤ بؤ ئةم مةبةستة داوا لة بةرَيزان سةرؤكايةتى ليذنة  ياسايي ئةكةين 

خوَيندنةوة  ثرؤذة بِريارةكة وةهةروةها داوا لة هةدية خان ئةكةين كة تاكة نوَينةر  ئَيزديةكان 
 .وونةسة،ضونكة بؤخؤ  داوا  كردووةبفةرموَيت لة طةَل ليذنة  ياسايي بَيتة سةر م

 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان.

( وةك رؤذ  كؤمةَلكوذ  ئَيزديةكان  كة لة اليةن ذمارةي 2014-8-3ديار  كردنى رؤذ  ) ثَيشنياز  بِريار 
(ماددة ثَيكهاتووة لةطةَل هؤيةكانى 7ياسايي ئةندامانى ثةِرلةمانةوة ثَيشكةشكراوة، ئةم ثَيشنيازة بِريارة لة )

ية موراد حةيدةر، ئومَيد وة ئةمانةن، )هةددةرضواندن ناو  ئةندامانى ثةِرلةمان ئةوانة  واذؤيان كردو
للة ئةمحد، ليزا ، بةهمةن كاكة عبداطاهر مصطفى، ثَيشةوا عبدالرمحان حسن، جنات شعبان عبداللة

، جيهاد داللة حسن، حيكمةت حممد عبو زيد، عبدالسالم عبتةتةر خان ىمصطففةلةكةدين صابر، سعيد 
رشيد  ، زيدانمريخان، ليلى عبداجلبارةن حممد ، سةوسطهدجية عمر خ، راهيم، احسان حممد سليمحسن اب

، براهيم طةرد ، طوليزار رشيد حاجى، حسيبة سعيد اخان، بةختيار شوكر  سليمان، بةهجةت على ابراهيم
سعيد ويسى، سةفني اغا عمر ، ويسى د عومسان، سةروان حممد على حاجى، زانا خاليد امساعيلطةالوَيذ عبي

براهيم على، نزار ، رؤذان امد، مةم اسكندر مةم اسكةندةركريم حم، شوان اغا قادر، هيظيدار امحد سلمان
د على ، زاهر حمممد، رَيبوار عبدالرحيم عبداللة، رزطار عيسى سوار، جوان يونس حممال عبدالغفار

ن باقى سليمان، ، طوَلستائةمحدطاهر ، ذيان مد عبداللة ثةرَيشان، جالل حممصطفىخةيالنى، حمسن حسني 
مد حممد على، ئةرشةد حسني ، رَيظينط حمر خالد عبداللة، ضيا محيد شةريف، بذادصباح حممود حمم

، عبدالناصر َين، كاروان عبدالرمحان عبداللة، سةركؤ ئازاد حسواز فائق حسني، عباس فةتاح صاح، رَيحممد
ن للة قادر، شاخةوا، ئاشنا عبداامحد على، رؤذان حممد كريم، هةذان حسةن امحد، لقمان محد حاجى

، جالل حممد امني امحد، بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيم، شايان كاكة صاح حممد، طؤران مصطفىرةئووف 
ف سةليم، سارا دَلشاد ، ئايدن معرومحة صاح، حممد سعدالدين انوةر ، علىعمر على، دابان حممد حسني

هيك كمال صوغومون ( زؤر فا ،ا عوديشو يعقوب، جنان جبار بويا، كالربكر مولود، رؤبينة اوميلك عزيز
 .سوثاس

داوا لة بةرَيزتان دةكةين ئةم ثَيشنيازة بِريارة ئاِراستة   ،بار  ياسايي ثةِرلةمانئَيمة وةك و ليذنة  كارو
 .كان بكرَيت زؤر سوثاسليذنة ثةيوةنديدارة
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جينؤ  ،كاروبار  شةهيدان و ،تة  ليذنة هةميشةيةكانى كاروبار  ياسايي وئةم ثَيشنيازة بِريارة ئاِراس
، بةرَيزان لةبةر ئةوة  مةبةستمانة ئةم ان دةكرَيسايدو زيندانيانى سياسي و سةرجةم ئةندامانى ثةِرلةم

َي داواتان ل ،( كة رؤذ  كارةساتى شةنطالة دةرجبَي لة ثةرلةمانى كوردستانةوة8-3ثرؤذة بِريارة رؤذ  )
بؤ ئةوة  ثرؤذة  ،( لة ثةيرةو  ناوخؤ  ثةِرلةمانى كوردستان دةنط بدةن92ئةكةم بة طوَيرة  ماددة  )

ئةطةر هةر ئةندامَيكى بةرَيز  ثةِرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ئةم  ،بِريارةكة خةسَلةتى بة ثةلة  بدرَييَت و
زؤر سوثاس ئةم ثرؤذة بِريارة ئةم    ثَي بدرَي دةستى بةرز بكاتةوة؟ثرؤذة بِريارة خةسلةتى بة ثةلة

كةس دذ  (ئةندامى ثةِرلةمان خةسَلةتى بة ثةلة  ثَي دةدرَي كَي لة دذة؟95ثَيشنيازة بِريارة بة دةنطى )
دا هاتووة كة قوربانيانى كارةساتى ماددةكانى ئةم ثَيشنيازة بِريارةة، بةرَيزان لةبةر ئةوة  يةكَيك لة يني

جينؤ سايد  ئَيزييةكان بة شةهيد ئةذمار دةكرَيت ئَيمة لة دةستة  شةنطال و ئَيزدييةكان كان 
(م كة باس لةوة دةكات ثَيش 4( ثةيرةو بِرطة  )79سةرؤكايةتى ثَيمان واية دةبَي بة طوَيرة  ماددة  )

دةرضواندنى هةر ياسايةك كة بارطرانى دارايي هةية دةبَي داوا لة حكومةت بكرَي بؤ ضوونى خؤ  بلَي لةو 
يةوة داوا دةكةم ليذنةكانى ياسايي و شةهيدان هةر ئةمرؤ ئةرك بكَيشن كؤبوونةوة بكةن لةو بارةيةوة بارة

بؤئةوة  بة زووترين كات ئةم ثَيشنيازة بريارة بؤ وةرطرتنى بؤ ضوون ئاِراستة  حكومةت بكةين و لة ناو 
ا وةاَلمان بدةنةوة،  ضونكة  زةمةن نوسراوةكةاان دا بَيطومان داوامان لَي ئةكةين دةبَي لةماوة  هةفتةيةك

بة بِريارَيكى ( ثرؤذة ثَيشنيازة بِريارةكة بيَب 8-3ية دةمانةوَي لة )يلةو بابةتةيا لة مة صاحلى ئَيمةيا ن
 .تةشريعى زؤر سوثاس

بةرَيزان ئةندامانى ثةِرلةمان لةبةر ئةوة  درَيذكرنةوة  ماوة  كاركردنى ثةِرلةمان بة مةبةستَيكى ديار  
دستان بوو و ئَيمة ئةركةكةمان او بوو ئةويش ثةسةندكردنى كابينة  نؤيةمى حكومةتى هةرَيمى كوركر
بيخةينة روو  بةرَيزتان كة لةماوة  ئةم خولة   ،جَي طةياندوة، بؤية دةمانةوَي بؤتان خبوَينينةوةبة

 تةشريعى كة رابروو ئةمرؤ دوا رؤذيةتى ثةِرلةمانى كوردستان ضى كردووة.
ئاسايي ياساو بِريارةكان ذمارة  ( دانيشتنى نا1نيشتنى ئاسايي و )( دا14دانيشتنةكانى ثةرلةمان ) يةكةم: 

(بوون ئةو ثَيشنيازة ياسايانة  7(بوون ذمارة  فةرمانةكانيش )9بوون ذمارة  بِريارةكان ) ( ياسا2ياساكان )
( ليذنة  15لةمان لة كؤ  )( كؤبونةوة  ليذنة هةميشةيةكانى ثةِر4خوَيندنةوة  يةكةمى بؤ كراوة )

( كؤبوونةوة  ئاسايي ليذنةكان كراوة لةم 89( )2019-7-9( تا )2019-4-1هةميشةيي ثةِرلةمان كة لة بةروار  )
خولة  ثةِرلةمان ليذنة هةميشةيةكانى ثةِرلةمان هةَلبذَيردرا كؤبونةوة  ليذنةكان بة ئامادةبونى جَيطر  

و جَيطر  سةرؤك و برياردةر  ليذنة هةميشةيةكان هةَلبذَيردرا  سةرؤك و سكرتَير  ثةِرلةمان سةرؤك
ياسا  كارا كردنةوة  دامةزراوةيي سةرؤكى هةرَيمى كوردستان عَيراق و هةموار  شَيواز  هةَلبذاردنى 

زطاكان لة هةرَيمى كوردستان سةرؤك تا ثةسةند كردنى دةستوور يةكةمني هةموار  ياسا  ثارَي
راكردنةوة  دامةزراوة  سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان عَيراق بةرَيز )نَيضريظان دوا  كا ،ضوَيندرادةر
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وةك سةرؤكى هةرَيم لة ثةِرلةمان  (2019-5-28(  رؤذ  )6بارزانى (لة دانيشتنى ذمارة ) مصطفىادريس 
َيند  بارزانى(سومصطفى )نَيضريظان ادريس  ( بةرَيز2019-6-10  ) (7هةَلبذَيردرا لة دانيشتنى ذمارة )

بةرَيز  (2019-6-11(  رؤذ  )8ياسايي خوارد بؤ ثؤستى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان لة دانيشتنى ذمارة )
( لة ثةِرلةمانى كوردستان بؤ ثؤستى سةرؤكى 7بة بريار  ذمارة ) بارزانى (مصطفى )مسرور مسعود 

( بةرَيز )مسرور مسعود 2019(  ساَلى )1ئةجنومةنى وةزيران ناوزةندكرا بة مةرصوومى هةرَيمى ذمارة )
(يةمى حكومةتى 9بارزانى( لة اليةن بةرَيز سةرؤكى هةرَيم راسثَيردرا بؤ ثَيكهَينانى كابينة  ) مصطفى

( ثةِرلةمانى كوردستان متمانة  بةخشى بة 2019-7-10(  )13هةرَيمى كوردستان لة دانيشتنى ذمارة )
ردةم ثةرلةمانى كوردستاندا سوَيند  ياساييان لة بة (مى حكومةتى هةرَيمى كوردستان و9زار  )ةكابينة  و

 .خوارد
 ئةندامانى بةرَيز  ثةِرلةمان ئيستاش دانيشتنةكةمان هةَل ئةطرين فةرموون .
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