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 بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان
 بةناوى طةلةوة

 ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
 2018/ 7/ 17: دةرضوونميَذووى 

 

(ى 1ذمارة ) ،(ى ياساى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان56( لة ماددةى )8برِطةى ) حوكمي بة ثشت بةسنت بة
ستان لة دانيشتنى ئاسايى ، ثةرلةمانى كورد2014(ى ساَلى 10ى هةمواركراو و برِيارى ذمارة )1992ساَلى 

 ثةسندكرد: (يةيثةيرةوى ناوخؤ)ئةم  ،17/7/2018 (ى رؤذى8ذمارة )
 

 ثةيرِةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان  ـ عيَراق
 :(1)ماددةي 

 
 ي يةكةمـــبةش

 ةكانــثيَناس
 

 :ماناكانيان لة بةرامبةرياندا نووسراوة ،زاراوانةي خوارةوة ئةم

 : هةريَمي كوردستان ـ عيَراقهةريَم

 ثةرلةمان: ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق

 سةرؤك: سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق

 دةستةي سةرؤكايةتي: دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان

 ئةندام: ئةندامي ثةرلةمان

 دةبةسرتيَن. داكة لة رؤذيَك ،دانيشنت: كؤي طشيت ئةو كؤبوونةوانةية
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 اليةتي ثةرلةماني: ماوةي وخولي ثةرلةمان

 ثةيرِةو: ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرلةمان

 .سةرؤك وةزيران: سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةريَمي كوردستان ـ عيَراق

 ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران: جيَطري سةرؤك وةزيران و وةزيرةكان دةطريَتةوة.

يان دةسةالتي  ،( دة ئةندام ثةرلةمان10لة اليةن ) كة ،يارانةيةيار: ثرؤذةي ئةو ياسا و برِثرؤذة ياسا و برِ
 .استةي ثةرلةمان دةكريَنئارِ ،بة مةبةسيت دةرضواندن ،ييتي دادوةريان دةسةال ،جيَبةجيَكردن

 

 بةشي دووةم
 ثةرلةمان دانيشتنةكانيثيَكهاتة و 

 :(2)ماددةي 

ئةو  ضاوديَريكردنة، مةرجةعي سياسي و ياسايية و باآلترين دةسةآلتي ياسادانان و لة هةريَمدا، يةكةم: ثةرلةمان
 كة لةم ثةيرِةوة و لة ياسا كارثيَكراوة ثةيوةنديدارةكاندا ئاماذةيان ثيَدراوة. ،دةكات ثيادة دةسةآلتانة

ذمارة  داكة لة ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كورستان ،لة ذمارةيةك ئةندام ثيَكديَت، بةو ثيَيةي ،دووةم: ثةرلةمان
بةثيَي ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان  ى هةمواركراو هاتووة و1992ساَلى (ى 1)

 و نويَنةرايةتي سةرجةم ثيَكهاتةكاني طةلي كوردستان ـ عيَراق دةكةن. يَنررهةَلدةبذيَ

 : (3)ماددةى 

لة ريَكةوتي  دا،( دة رؤذ10ماوةي ) لة ،لةسةر بانطهيَشيت سةرؤكي هةريَم ،دانيشتين يةكةمي خؤي ،ثةرلةمان
، ثةرلةمان دالةكاتي ئاراستةنةكردني بانطهيَشتنامةكة .ثةسةندكردني ئةجنامة كؤتاييةكاني هةَلبذاردن دةبةستيَت

 .كؤدةبيَتةوة ،(ي نيوةرِؤي رؤذي دواي ماوةي ئاماذةثيَدراو12) ئاسايي لة كاتذميَربةشيَوةيةكي 

 :(4)ماددةي 

( دة ئةندام و 10يان ) ،ي، يان دةستةي سةرؤكايةتسةرؤك ت لةسةر داوايدةكريَ ، لة هةوليَر دةبيَت.دانيشنت
 .بيَت، بة ثيَي ثيَويست ترلة هةر شويَنيَكي  ،ي ثةرلةمانيبة رةزامةند
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 :(5)ماددةي 

بة زؤرينةي سادة  ،يارةكانيةكةم: دانيشنت، بة ئامادةبووني زؤرينةي رةهاي ئةنداماني ياسايي دةبيَت، ياسا و برِ
ينةي تايبةت هةية، لةكاتي بة زؤر انكة ثيَويستي ،دةكريَن، جطة لةو ياسا و برِيارانةيثةسةند 

 بةزؤرينة هةذمار دةكريَت. ،ئةو اليةنةي دةنطي سةرؤكي لةطةَلداية ،بووني دةنطةكاندايةكسان

ةطةر ريَذةكة بؤ ماوةيةك دوادةخات، ئ ،دووةم: ئةطةر ريَذةي ياسايي تةواو نةبوو، سةرؤك كردنةوةي دانيشتنةكة
 دوادةخريَت. ،تربؤ كاتيَكي  ،هةر دةستةبةر نةبوو، دانيشتنةكة

 ي كؤبوونةوةكة.ي، بةآلم كار ناكاتة سةر بةردةوامبؤ دروسيت دةنطدان مةرجة ،سيَيةم: ئامادةبووني ريَذةي ياسايي

 (:6ماددةى )

لة  ،انيشتينهاتين دوايني دة كؤتايي( ضوار ساَلة، لة يةكةم دانيشتنةوة دةستثيَدةكات و ب4) ،خولي ثةرلةمان
 كؤتايي ديَت. ،ساَلي ضوارةمدا

 (:7ماددةى )

 دوو وةرزي طريَداني هةية:لة ساَليَكدا  ،: ثةرلةمانيةكةم

 (خولي بةهارة) بة و تا كؤتايي مانطي حوزةيران ،دةستثيَدةكات ةوة،لة سةرةتاي مانطي ئادار ،يةكةميان        
 ناو دةبريَت.

 ناودةبريَت. (زةيخولي ثاي)بة  ةم وكؤتايي كانووني يةك تا ،دةستثيَدةكات دالة سةرةتاي ئةيلول ،ووةمياند         

بةردةوام  ،كردني ئةركةكانياندا، لة جيَبةجيَثةرلةمانتاران و ليذنةكان ،: لة نيَوان دوو وةرزي ياساداناندادووةم
 دةبن.

 .بةردةوام دةبيَتبودجة  تا ثةسةندكردني، مي تيَدادةكريَتبودجةي هةريَثرِؤذة : ئةو وةرزةي طفتوطؤي سيَيةم

( بيست 25ان )وةزيران، ي ، يان سةرؤكيان سةرؤكي هةريَم لةسةر داواي سةرؤك، دةتوانيَت ،ةمان: ثةرلضوارةم
بؤ  ،ماوةي طريَداني هةريةك لة دوو وةرزةكة ،بة دةنطي زؤرينةي رةهاي ئةندامةكاني ،ئةندامو ثيَنض 

كة ثيَويست  ،ئةويش بؤ تةواوكردني ئةو ئةركانةي ،، دريَذبكاتةوة( سي رؤذ زياتر نةبيَت30لة )ماوةيةك 
 بووة وةرزةكةيان بؤ دريَذ بكريَتةوة.
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 (:8ماددةى )

 ئاسايي بكةن،بانطهيَشيت دانيشتين نا دةتوانن، ،سيَ يةكي ذمارةي ئةندامان ،(1/3يان الني كةم ) : سةرؤكيةكةم
 كراون.، دياريوانيين ئةو بابةتانة دةبيَت كة لة بانطهيَشتةكةدابؤ تيَرِ تةنيا دانيشتنةكة،

 بانطهيَشيت دانيشتنيَكي ،وةزيران يان سةرؤك لةسةر داواي سةرؤكي هةريَم، ،كاتي ثيَويستدالة ،: سةرؤكدووةم
 ئاسايي دةكات.نا

 (:9ماددةى )

 بة ئاشكرا دةبن. ،:  دانيشتنةكاني ثةرلةمانيةكةم

ئةندامان و بة  ضواريةكي( 1/4لةسةر داواي سةرؤك، يان ) ،دانيشتنةكاني ثةرلةمان ،كريَت:  دةدووةم
 نهيَين بن. ،ي ثةرلةمانيرةزامةند

 ،وةزيران يان سةرؤك ،داواي سةرؤكي هةريَم لةسةر ،شتنةكاني ثةرلةمانيدان ،دةكريَت: لةكاتي ثيَويستدا سيَيةم
 نهيَين بن. ،ي ثةرلةمانيبةرةزامةند

 

 سيَيةمةشي ب
 هةلَبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي

 

 (:10ماددةى )

 .ديَتثيَكدةستةي سةرؤكايةتي لة سةرؤك و جيَطري يةكةم و جيَطري دووةم 

 (:11ماددةى )

سةرؤكايةتي  بة ،ماذةي ثيَدراوةةوة ئائةم ثةيرِ سيَي (3كة لة ماددةي ) ،دانيشتين يةكةمي خؤي ،: ثةرلةمانيةكةم
 .دةبةسرتيَت ،يدي دةرضووي ئامادةبووتةمةنرتين كاندبة
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 تبانطهيَش ةوة،ديواني سةرؤكايةتي ثةرلةمان سةرؤكي ، لةاليةنبةتةمةنرتين كانديدي دةرضووي ئامادةبوو :دووةم
لة بةريَوةبردني دانيشتين يةكةم و  تبرييت دةبيَ تةنيا دةبيَتة سةرؤكي يةكةم دانيشنت، ئةركيدةكريَت 

 دةستةي سةرؤكايةتي.ئةجنامداني هةَلبذاردني 

 (:12ماددةى )

 دةخوات. ،سويَندي ياسايي دا،بةردةم ثةرلةمان لة دانيشنت، سةرؤكي يةكةم :يةكةم

 دةخؤن. ،سويَندي ياسايي ،دالةبةردةم ثةرلةمان ،اوةكانر: كانديدة هةَلبذيَردووةم

 دةبيَت:اوةكان، بةم شيَوةية كةم دانيشنت و كانديدة هةَلبذيَررياسايي سةرؤكي ية (ي: )سويَندخواردنسيَيةم

و شكؤ و ماف و  ) بةخوداي طةورة سويَند دةخؤم، كة بةرذةوةنديي طةلي كوردستان و يةكيَيت خاك و طةل
 (.جيَبةجيَبكةمي و دَلسؤزييةوة ييت بةرِاستئةركي ئةنداميَ يي بثاريَزم وآلتيان و ساماني طشتئازادييةكاني هاو

 ،ثابةند نةبوو ،لةم ماددةية هاتووة ،ياساييةي ناوةرِؤكي ئةو سويَندة ، بةرراوهةر كانديديَكي هةَلبذيَ :ضوارةم
 دووبارة بكاتةوة. ،سويَندةكة تدةبيَ

 (:13ماددةى )

ةذمار هدةبيَتة ئةندام و بة دةستبةكار  ،راو، كانديدي هةَلبذيَر)سويَندخواردن(ي ياساييةوة: لة ريَكةوتي يةكةم
 ميَيت دةبيَت و هةموو ئةركةكاني ئةنداميَيت دةكةويَتة ئةستؤ.دةكريَت و طشت مافيَكي ئةندا

( سي رؤذ 30بؤ ماوةي ) ،دانيشتين يةكةمةوة ، لةةوابةبآ ثاساوي رِ ،: ئةطةر كانديدي هةَلبذيَردراودووةم
 .، مايف سويَندخواردني ياسايي ناميَنيَتدانةئةجنام)سويَندخواردن(ةكة 

 (:14ماددةى )

ةثيَي ب ،دةستةي سةرؤكايةتي ،ينةي رةهاي ذمارةي ئةندامان و بة دةنطداني نهيَين و راستةوخؤبة زؤر ،ثةرلةمان
 :ئةم ريَكارانة هةَلدةبذيَريَت

 دةكاتةوة. ،بؤ ثؤستةكاني دةستةي سةرؤكايةتي ،دةرطاي خؤثاآلوتن ،دانيشنت : سةرؤكي يةكةميةكةم
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ادةخات و ثرؤسةي رابطةيةنن و دواتر دةرطاي خؤثاآلوتن دكة خؤثاآلوتنيان  ،: داوا لة ثاَليَوراوان دةكاتدووةم
 ثيَدةكات.هةَلبذاردن دةست

بةجيا  ،بؤ ثؤستةكاني دةستةي سةرؤكايةتي، كوردي، داوا لة ئةندامان دةكات ي(فيبَئةل) ثيتةكانيثيَي  : بةسيَيةم
 دةنط بة ثاَليَوراوةكان بدةن.

ي تايبةت بةو ةيةكلةسةر ثسووَل ،بؤ هةريةك لة ثؤستةكان ،ناوي ثاَليَوراوي خوازياري خؤي ،: ئةندامضوارةم
 و بةدةسيت خؤي دةخياتة ناو سندوقي تايبةت بةو ثؤستة. هةَلبذاردنة دةنووسيَت

 ادةطةيةنيَت و داوا لة دووالوترين  ئةندام ثرؤسةي دةنطدان رِهاتيندانيشنت كؤتايي : سةرؤكي يةكةمثيَنجةم
 بة سةرثةرشيت خؤي. ،نبؤ جياكردنةوةي دةنطةكا ،دةكات

بؤ هةريةك لة ثؤستةكان يةكسان بوون، ثرؤسةي  ،يان زياتر ،كابةر: ئةطةر ذمارةي دةنطةكاني دوو رِشةشةم
بؤ  ،ثشك ثؤستةكةبة تريو ،ندةنطدان دووبارة دةكريَتةوة، ئةطةر ديسان ذمارةي دةنطةكان يةكسان بوو

 يةكال دةكريَـتةوة. ،يةكيَك لة ثاَليَوراوةكان

، دانيشنت كابةر هةبوو، سةرؤكي يةكةم، تةنيا يةك ثاَليَوراوي بيَ ربؤ هةريةك لة ثؤستةكان ،: ئةطةروتةمحة
 .رادةطةيةنيَت ،بة سةركةوتووبؤ ثؤستةكة  ،ثاَليَوراوةكة ،ناوليَنان استةوخؤ بةرِ

دةستةي سةرؤكايةتي  داوا لة دةكات وبؤ ئةندامان ئاشكرا ،طدانئةجنامي دةن ،دانيشنت : سةرؤكي يةكةمهةشتةم
 نة جيَطةي تةرخانكراوي خؤيان.بض ،هةَلبذيَرراو دةكات

 (:15ماددةى )

 دةدات:ثؤستةكةي لةدةست بارانةدالة يةكيَك لةم  ،ئةندامي دةستةي سةرؤكايةتي

 .ئةندامان ي زؤرينةي ئامادةبوانييكيَشانةوة، بة رةزامةندكارلة : دةستيةكةم

(ي دوو لةسةر 2/3و بة رةزامةندي )ئةندامان  (ي سيَيةكي1/3ةر ثيَشنياري )سةندنةوة لةسليَ متمانة: دووةم
 .سيَي ئةندامان

كة لة برِطةي )يةكةم و دووةم(ي ئةم  ،: لةكاتي ضؤَلبووني يةكيَك لة ثؤستةكاني دةستةي سةرؤكايةتيسيَيةم
  .بيَتدةبيَت لةكارةكاني بةردةوام ، تا شويَنةكةي ثرِ دةكريَتةوةماددةيةدا هاتووة، 
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 ، ثةرلةمان لةبيَت ئةنداماني دةستةي سةرؤكايةتي بةهةر هؤيةكيةكيَك لة  ثؤسيت : لةكاتي ضؤَلبوونيضوارةم
 دةكاتةوة.ثرِ داطاي كارثيَكراو لةم ثةيرِةوةيَهةمان ر بة ،ثؤستةكة يةكةم دانيشتين دواي ضؤَلبوونةكة،

 (:16ماددةى )

 ئةرك و دةسةالتةكاني دةستةي سةرؤكايةتي

 :هةيةئةم ئةرك و دةسةاَلتانةي  ،ةستةي سةرؤكايةتيد

 ةوة.ثيَي حوكمةكاني ئةم ثةيرِكارى دانيشتنةكانى ثةرلةمان، بة : دانان و رِيَكخستنى بةرنامةىيةكةم

 .ندكردنىةثةس سى دانيشتنى ثيَشووترى ثةرلةمان و : خويَندنةوةى كورتةى كؤنوودووةم

 كردني كؤنووسي كؤبوونةوةكة.واذؤ و كخستنى كؤنووسةكان: دانانى رِيَساى تايبةت بة ريَسيَيةم

 ذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان.لي نيَوان لة ،ى )تنازع االختصاص(يكردنةوةى ناكؤكى ثسثؤريةت: يةكالضوارةم

 بابةتيَكى دياريكراو.  بةدراسةتكردني ،دياريكراورِاسثاردنى ليذنةيةكي  :ثيَنجةم

ى يثةرلةمان و هةمواركردنى و دارِشتنةوةى سياسةتى دارايى و كارطيَر خستين: برِياردانى ثةيكةرى ريَكشةشةم
 ثةرلةمان.

ةي كؤتايي ثةرلةمان، لةطةلَ ديواني ثةرلةمان و ليذنة ثةيوةنديدارةكاندا، بودجةيي ساالنة و ذميَر: حةوتةم
 .ي و جيَبةجيَكردنيبؤ ثةرلةمان دةخياتةرِوو، بة مةبةسيت ثةسةندكردني و سةرثةرشتيكردنريَكدةخات و 

رةزامةنديي دةربرِين بة دامةزراندن و خانةنشينكردني كارمةنداني ثةرلةمان و راويَذكار و بةريَوةبةرة : هةشتةم 
 طشتيةكان لة ضوارضيَوةي ريَكار و مةرجي ياساييدا.

ندانةي دةضنة طةلَ سةرجةم دامةزراوةكان و هةموو ئةو ناوةييةكاني ثةرلةمان لة: ريَكخستين ثةيوةندنؤيةم
 .لة ناوخؤ و دةرةوةي هةريَم ،يضوارضيَوةي كاري هاوبةشي ثةرلةماني

 ثيَشهاتةكان. و داووسةر بابةت و رولة ،بريين هةَلويَستدةرِ و : دةركردني بةياننامةدةيةم

 .سينطةكانى ثةرلةمانيى سةرجةم نوى و داراي: سةرثةرشتيكردنى كاروبارى كارطيَريازدةم
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 ثيَيان سثيَردراوة. داةوةكة لةم ثةيرِ تررك و دةسةالتيكي : هةر ئةدوازدةم

 (:17ماددةى )

لةسةر  ،يَتكة ثيَويست ب ترهةركاتيَكى  دةكريَت لة ؤبوونةوةى هةفتانةى خؤى دةبيَت وك ،ىدةستةي سةرؤكايةت
 .بيَتةوةبكؤ ،داواى سةرؤك

 (:18ماددةى )

 ئةرك و دةسةالتةكانى سةرؤك:

 ةوة.يناوي كردنى ثةرلةمان و قسةكردن بةينويَنةرايةت: يةكةم

 ةوى ناوخؤ و برِيارةكانى ثةرلةمان.جيَبةجيَكردني ياسا و ثةيرِ: دووةم

ت دةس ،دواخستنيان سةرؤكايةتيكردنييان، كؤتايثيَهيَنان و  كردنةوةى خول و دانيشتنةكانى ثةرلةمان، و سيَيةم:
 نيشانكردنى كاتى ئةجنامدانيان.

 لة شكؤي ثةرلةمان. ،كردنزطاريةكان و ثاريَيلة ريَكاري ،دنى طفتوطؤكان و ثاريَزطاريكردنكربةرزةفت: ضوارةم

 ى ناو ثةرلةمان.يبؤ ثاراستنى ئاسايش و ئارام ،بةرى ريَكارى ثيَويست: طرتنةثيَنجةم

 .هةية دةنطدان و رِاطةياندنى ئةجنامةكان ثيَويستيان بة ،رِووى ئةو بابةتانةى: خستنةشةشةم

يان هةر ئةنداميَكى  ،جيَطرةكانيةكاندا، دةشيَت يو ئاهةنطة نيشتيماني لة بؤنة ،ثةرلةمان نويَنةرايةتيكردني :حةوتةم
 .يَتسثيَررِابؤ ئةوكارة  ،تر

 ةوةبة ثةرلةمانكة  ،ى و داراييانةىي( و كارطيَرالتصرفات القانونيةة ياسايي )يسةرجةم ئةو رةفتاركاري: هةشتةم
دا م ثةيرِةوةئة شازدةي ( 16طةي )شةشةم( لة ماددةى ) برِ ةلَ لةط ،بةمةرجيَك دةطريَتةبةر ،ثةيوةسنت

 .ناكؤك نةبيَت

  .دةرضواندنيانمةبةستى  بة ،ةمانةوة بؤ سةرؤكايةتى هةريَمو ياسا ثةسندكراوةكان لةاليةن ثةرل ناردنى برِيار: نؤيةم

بةياسا و بريارى ةوة لة اليةن سةرؤكى هةريَم ،داماوةى دياريكراو لة ،برِيارانةىو  هةذماردنى ئةو ياسا: دةيةم
 .،دةرناضندةركراو
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لةطةلَ دةسةالتى جيَبةجيَكردن و اليةنى ترى ناوةوة و  ،يةكانيسراوة فةرمواذؤكردنى سةرجةم نو: يازدةم
 .دةرةوةى هةريَم

 دةردةضن ذنةكانيةوةلة لييةكيَك  لة يان ،ثةرلةمانةوة لة ،وسراوانةيردنى سةرجةم  ئةو نامة و نك: واذؤدوازدةم
 دةكةونة ضوارضيَوةي دةسةاَلتي سةرؤك. و

 .دةرضواندني برِياري خانةنشينكردني ئةنداماني ثةرلةمان: سيَزدةم

 .يان بةخشيوةو ياسا كار ثيَكراوةكان ثيَ كة ئةم ثةيرِةوة ،ترثيادةكردنى هةردةسةالتيَكى : ضواردةم

 (:19ماددةى )

 ى يةكةمي سةرؤكي ثةرلةمان:دةسةالتةكانى جيَطر

 كردنى سةرجةم دةسةاَلتةكانى سةرؤك، لةكاتى ئامادةنةبوونيدا.: ثيادةيةكةم

 بؤ رايكردني ئةركةكاني. ،هاريكاريكردني سةرؤك: دووةم

 بؤ سةرؤك. ،كردنى رِاثؤرت دةربارةيانن و ثيَشكةشذنةكارشتيكردن و بةدواداضوونى كارى ليسةرثة: سيَيةم

 ذنة هةميشةييةكان.لي كردنى كؤبوونةوةى هاوبةشى نيَوانيةتيسةرؤكا:ضوارةم

 ئةندام تيايدا. ، وةكلةكارةكانى دةستة ،بةشداريكردن: ثيَنجةم

 هةيةتي. دايان لة ياسا كارثيَكراوةكان دةدات،يكة سةرؤك ثيَ ترهةردةسةالتيَكى : شةشةم

 (:20ماددةى )

 دةسةالتةكانى جيَطري دووةمي سةرؤكي ثةرلةمان:

 .يَندنةوةى بةرنامةى كارى دانيشنت: خويةكةم

سينى كؤنووسى دانيشتين ثةرلةمان و بةرنامةى كارى دانيشتنةكان و ضاثكردن و كردنى نوسةرثةرشتي: دووةم
 .يةوةكردنيان لة اليةن دةستةي سةرؤكايةتيندةثاش ثةس ،نيان بةسةر ئةنداماندادابةشكرد
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ى كاتى يبكةن، بةثيَى رِيَزبةند دةيانةويَت بةشدارى طفتوطؤ : تؤماركردنى ناوى ئةو ئةندامانةىسيَيةم
 .يانيةكانداواكاري

 ثاساوبة ،بوواننةتؤماركردنى ناوى ئامادة ئةجنامدانى كارى ودانيشنت لة بوونى ريَذةي ياسايي  بوون،دَلنيا: ضوارةم
 ثاساو. و بىَ 

 لة ئةجنامةكان. بوونةوةدَلنيا لةكاتى دةنطدان و ،: ضاوديَريكردن و ذماردنى دةنطةكانثيَنجةم 

بؤ دةستةي  ،رِووى كيَشة و داواكارى و ثيَشنيارةكانخستنة وبارى ئةندامان وبةدواداضوونى كار: شةشةم
 .بكات سةريانخؤي نةيتوانى ضارةئةطةر  ،دانيانليَ، بؤ بريارِسةرؤكايةتي

دةنطيان لة سةر دةدريَت و  لة ثةرلةمان يارانةيو برِ ضاثكردن و بةدواداضووني ئةو ياسا : سةرثةرشيت وحةوتةم
 دراوة.دةقانةي دةنطيان لةسةر بةو  ،ردكردنيانبةراو

 ،لة كوردي بؤ عةرةبي بة ثيَضةوانةشةوة ،يان ثيَشنيازةكة ،وةرطيَراني ثرؤذة بةئةجنام طةياندني : سةرثةرشيتهةشتةم
 بةسنت بة شارةزايان و ثسثؤراني زمان.بة ثشت

و بةدواداضوون لة  بؤ سةرؤك ،ن ثيَشنيازةكةيا ،ؤذة، لة سةر دةقي كؤتايي ثرِيَزي كؤتاييوسيين ثةراو: ننؤيةم
 كراو.، لة ماوةي دياريطةيشتين بؤ سةرؤكي هةريَم

 .رةكانى دةستة وةكو ئةندام تيايدا: بةشداريكردن  لةكادةيةم

 ةوة ثيَي بةخشيوة.كة ئةم ثةيرِ تر: هةر دةسةالتيَكي يازدةم
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 مى ضوارةــبةش
 تىئةنداميَ
 

 (:21ماددةى )

 ى ئةنداميَتىيدروست

بؤ  ،كردنى داواكارىشكةشلةكاتى ثيَ ،بوونة لة بارى ياسايى ئةندامدَلنيا ،ى ئةنداميَتىيست لة دروست: مةبةيةكةم
بيست و  (21لة ماددةى ) بةثيَى ئةو مةرجانةى كة ،راطةياندنى ئةجنامةكان و بوونى بة ئةندام تا ،ثااَلوتنى

ئاماذةى  داى هةمواركراو1992ى ساَلى (1ارة )ة ياساى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ذمل يةك
 ثيَدراوة.

ردن ثيَك دةهيَنيَت بؤ اريَطةى هةَلبذاردن ليذنةيةكى كاتى لةسةرةتاى هةموو خوليَكى هةَلبذلة ،ثةرلةمان: دووةم
( 5) كة لة ثيَك ديَت لة ذمارةيةك ئةندام يَيت،كراون لة سةر دروستى ئةندامتانانةى ثيَشكةشثيَداضوونةوة بةو 

ذنة، ئةنداماني ، بةمةرجيَك لةنيَوان ئةندامانى لي( حةوت ئةندام زياتر نةبيَت7ثيَنض ئةندام كةمرت نةبيَت و لة )
كة لة يةكةم دانيشتنيدا سةرؤك و ليذنة تيَدانةبيَت، تىتانة ليَدةر يان تانة ليَدراو لةسةر دروستى ئةنداميَ

ثةرلةمان دانراون  ذنةكانىئةو حوكمة تايبةتييانة كة بؤ لي ياردةريَك بؤ خؤى هةَلدةبذريَت و كارةكانى بةثيَيبر
 .دةباتلةم ثةيرِةوةدا بةريَوة

 ،دالة ليستى براوة ،وراويَكيَ، هةر ثاَلبدات تر يَتى هةر ئةنداميَكىتانة لة ئةندام ،مافى هةية ،هةموو ئةنداميَك :سيَيةم
اواى ثوضةَلكردنةوةى لة ثةرلةمان بدات و د ،تانة لة ئةنداميَتى ئةندامى براوة لة ليستةكةى خؤى تدةتوانيَ

 ةكةى بكات.يى ئةنداميَتييدروست هةَلبذاردني و

شكةشي سةرؤك لة ماوةي وةرزي ياساداناني يةكةمي ثةرلةماندا، دواي هةَلبذاردن، ثيَتانةكان بةنووسني : ضوارةم
 .استةي ليذنةي ثيَداضوونةوة، بة دروستيي ئةنداميَيت دةكاترِدةكريَن و ئةويش ئا

 ،دةكةنى يليَدراو دةنيَريَت، بؤ ئةوةى لةو ماوةيةى بؤى دياربؤ ئةندامى تانة ،يَنةيةكى تانةكةو ،: ليذنةثيَنجةم
 ون.كراكة لة سةرى ثيَشكةش تنيَئةو بةَلطانة ببي دةتوانيَت، هاوكات ثيَشكةش بكات بةرطريكردن لة خؤي
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ةست بة هةموو كؤنووس و بةَلطةكاني ثةيو دةتوانيَتدةكات و  انليَدداواى تانة ثيَداضوونةوة بة كة: ليذنةشةشةم
استى رِو كةسى شارةزا بؤ طةيشنت بة طةواهيدةر )شاهد(نطهيَشتى ليَدراو ببينيَت و باهةَلبذاردنى ئةندامى تانة

ثيَشكةش  داواكةرؤذ زياتر نةبيَت لة رؤذى ناردنى  ( سي30لة ) يى لةماوةيةكبكات، هةروةها راثؤرتةكة
 يةكال ،ةر سيَي دةنطى ئامادةبوان(ى دوو لةس2/3ئةنداميَتى بة زؤرينةى ) دواتر ثةرلةمان دروستيي، دةكات

 دةكاتةوة.

ذنة لي ئاماجنى لةكةداركردنى، ةب، ى نادروستى لة خؤطرتبووييان زانيار ،ةبوون ييكاتيَكدا كة تانةكة جدلة :حةوتةم
طرتنةبةرى  ليَكؤَلينةوةي تايبةتي بدات، بؤ بة دادطاي دةتوانيَت، ئةويش بة سةرؤك دةداتتيَك راثؤر

 بطريَتةبةر. راستةوخؤ، ئةم ريَوشويَنةليَدةر، هةروةها بؤ تانةليَدراو هةية خؤى نى ياسايى بةرامبةر تانةشويَريَو

 (:22ماددةى )

  ئةركةكانى ئةندام:

ةوا ئامادةى دانيشتنةكان بوون لة دانيشتنةكانى ثةرلةمان ثابةند دةبيَت، ئةطةر بةبىَ هوَيةكى رِئامادةة ب ،: ئةنداميةكةم
 لةسةدا ثيَنجي %5وة نةبوون دووبارة بووة، ئةطةر ئامادةنووسني سةرجنى رادةكيَشيَت ، سةرؤك بةنةبوو

( سىَ دانيشتنى يةك 3لة ) ،بووندةنةئةطةر ئاما كة ئامادةي نةبيَت دةبريَت، ،موضةكةى لة هةردانيشتنيَك
نةبوونى ر ئامادةئةطة ،داياسادانان ماوةى يةك وةرزيلة ،يَنض دانيشتنى ثضرِ ثضرِ بيَت( ث5يان ) دا،لة دواى يةك

كة خباتة بةردةمى ثةرلةمان و ثةرلةمانيش دةتوانيَت دةتوانيَت بابةتةدواى ئةم دووبارة بووةوة ئةوا سةرؤك 
 قةلَةمي بدات.يَيت لةدةستداني ئةنداملة ئةندامةكانى بة ةهايرِبة زؤرينةى دةنطى 

ئةركيَكى  بةهؤى رِاسثاردنى بة ذنةكانكؤبوونةوةي ليو ،نةبوونى ئةندام لة دانيشتنةكانى ثةرلةمانئامادة: دووةم
 دةكريَت.هةذمار (اندكراوبةش)ةذمار ناكريَت و بة هنةبوو بة ئامادة ثةرلةمان

 دا،كاركيَشاوة لة كارةكةي ثيَشوويئةندام بةدةست لة خواردن(ي ياساييةوة،سويَند)امداني ةجن: لة بةرواري ئسيَيةم
، كاري ثةرلةمان بؤ ،ثيَويستة ثةيوةندي لةو كارة بثضريَنيَت و بة خؤ تةرخانكردني تةواو .دادةنريَت
 .ثابةندبيَت
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ةرلةمان يان حكومةت بؤ خؤى يان لة ريَطاى ماوةى خوىل هةَلبذاردن طريَبةست لةطةلَ ث لة : نابيَت ئةندامضوارةم
بةكاربهيَنيَت  يان )أستغالل( بقؤزيَتةوة سيفةتى ئةنداميَتى خؤى هةروةها نابيَت ئةجنام بدات، ديكةكةسانى 

 بةكاربهيَنريَت. ى يان دارايىيةكةى بؤ كاريَكى بازرطانيسيفةتى نويَنةرايةتي ،يان ريَطة بدات

ثيادةكردنى كارى كخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى بةكارى حزبى، يان سةنديكايى و ريَ كردنى ئةرك ودة: ثياثيَنجةم
 .وةزيفى، يان ثيشةيى هةذمارناكريَن

، تةنها لة وةربدات بةجيَكردنتةكانى دادوةرى و جيَكارةكانى هةريةك لة دةسةال لة دةست ،: نابيَت ئةندامشةشةم
  .ى نةبيَتةتى ياسادانان و ضاوديَريضوارضيَوةى ثسثؤري

لة ئةجنومةنة  ،نيَكى دىيَتى لة ثةرلةمان و ئةنداميَتى ئةجنومةنابيَت ئةندام كؤكردنةوة بكات لة نيَوان ئةندام: حةوتةم
لة ريَكةوتى راطةياندنى ئةجنامةكانى  دا( هةشت رؤذ8، ثيَويستة لة سةر ئةندام لة ماوةى )داكانوةارهةَلبذيَرد

داميَتى لة ثةرلةمان دةكريَت كة ئةنوا هةذمار هةَلبذيَرييَت، بةثيَضةوانةوة ومةنةدوو ئةجن وبذاردن يةكيَك لةهةَل
 .ةوهةَلبذاردو

 .داميَتى ثةرلةمان هةذماردةكريَتلة ئةن كيَشاوةبةدةست، ئةندام ثؤستيَكى وةزارى وةرطرت ،: هةركاتيَكهةشتةم

 (:23ماددةى )

 :مافةكانى ئةندام

ئةطةر مةرجيَك لة مةرجةكانى لةدةست نةدابوو، ئةندام بؤي هةية  ،ميَتىهاتنى ئةنداي: لةكاتى كؤتاييةكةم
ئةنداماني  و وةربطريَتتري  كةيمووض يان ،خانةنشنيسةرثشكة لةوةي مووضةي  و بطةريَتةوة بؤ وةزيفة

 .سوودمةندبن خولةكانى ثيَشووتري ثةرلةمان دةتوانن لةم مافة

 دةكريَت.( و خانةنشينى هةذماررقيةت)كردنةوة ثلة بةرز و ةرموضةبؤ مةبةستى س ،: ماوةى ئةنداميَتيةكةىدووةم

 .بةثيَى ريَكارةكان وةربطريَت ،ىيمؤَلةتى نةخؤش دةتوانيَت ،مئةندا :سيَيةم

 ،بؤ ماوةيةك ،بارودؤخةكةى ثيَويستى كرد ئةطةر ،ئةندام بة مؤَلةتيَكى ئاسايى بدات دةتوانيَت ،سةرؤك: ضوارةم
لة وةرزةكانى  ،لة ماوةى هةر وةرزيَك ،ثضرِيان ثضرِ ،بةسةريةكةوة ،نةكاتتيَثةررؤذ  ةدزثا (15لة ) كة

 .داياسادانان
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كة بة ياسا  ،مووضة و دةرماَلةى مانطانة وةردةطرن ،و ئةنداماندةستةى سةرؤكايةتى  هةريةك لة: ثيَنجةم
 .نريَكدةخريَ

بةثيَي  ئةوا ،مان يان بةهؤيةوة كؤضى دوايى كردلةكاتى يان لة ئاكامى راذةى لة ثةرلة ،: ئةطةر ئةنداميَكشةشةم
 بؤ مرياتطراني تةرخان دةكريَت. ،موضةيةكى خانةنشينى، ياسا كارثيَكراوةكان

ي لةناو هؤَل ،بايكؤتي دانيشتين ثةرلةمان دةكةن، يان ئةندام لةبةر هةَلويَستيَك ،فراكسيؤن : كاتيَكحةوتةم
 ةذمار ناكريَت.هنةبوو ثةرلةمان بة ئامادة

ييةكاني ؤئاطاداري سةرجةم كاروبارة ناوخ ،ذنةكانيةوةلة ريَطةي فراكسيؤن و لي دةتوانيَت: ئةندام هةشتةم
 ةرلةمان بكات.دانيشتنةكانى ثليذنةكاني ثةرلةمان و 

 (:24ماددةي )

 :(احلصانة الربملانية) ىيثاريَزبةندى ثةرلةمان

بة شيَوةيةك ، داهةية لةكاتى ئةجنامداني كاري ثةرلةمانيئازادى ئاخاوتن و رادةربرينى تةواوى  ،: ئةنداميةكةم
 ةكانى هةريَم  لة ضوارضيَوةي ياسا كارثيَكراوةكان بكات.يطرتن لة دامةزراوة دةستوريرِةضاوى ريَز

ةكةى و نوسينط بكريَت يان مالَ دايَكؤلينةوةى لةطةَلبنريَت يان َل )مالحقة( رِاوةدوونابيَت ئةندام : دووةم
تة نةبيَت ةو حاَلا لةيى ثيَش وةختةى ثةرلةمان تةنبىَ مؤَلةتؤ بكريَت يان دةستطري بكريَت بةثشكنينى ب

 .بينراوى ئةجنام دابيَت كة تاوانيَكي

لةدةرةوةى وةرزةكانى  وثيَويستى بة دةنطى زؤرينةى ئامادةبووانى ثةرلةمانة ،ىي: برِيارى هةَلطرتنى ثاريَزبةندسيَيةم
 لةسةر هةَلطرتنى ثاريَزبةندى دةدات.  ،رؤكايةتى برِياردةستةى سة يش،ياسادانان

كة لة داواكةى دادوةرى هاتووة، لةسةر  ،ا بؤ ئةو كردة تاوانييةيةيتةن ،: برِيارى هةَلطرتنى ثاريَزبةندىضوارةم
 ئةندام جيَبةجيَ نابيَت. تري،كردةكانى 

 ، لةسةر سةرؤك ثيَويستة كةثةرلةمان ئةجنامدالةجؤرى جينايةت لةناو حةرةمى  : ئةطةر ئةندام تاوانيَكىةمثيَنج
رادةستى دةسةاَلتى  ثاشان، لة شويَنيَكى دياريكراو دنيردةستبةسةرككردن و فةرمان بكات بةدةستطري
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دةسةاَلتى  دةتوانيَت، سةرؤك ( بووجنحةلة جؤرى كةتن ) ،اوانةكةبةاَلم ئةطةر ت دادوةرى بكات،
 . شويَنى ياسايى ثيَويست بةرامبةرىي ريَوبةردوةرى ئاطاداربكاتةوة بؤ طرتنةدا

لة يةكيَك لة طرتووخانةكان  ،ى لةسةر هةَلطرياوة و رانةطرياوة )توقيف(ي: ئةو ئةندامةى ثاريَزبةندشةشةم
 بةشداريش بيَت و بكات ،ذنةكانلينةوةي كؤبوو ثةرلةمان و دانيشتنةكاني بةشدارى دةتوانيَت

 .و دةنطداندا كردنتوطؤلةطف

ةتى ثاريَزبةندى ثةرلةمانى دةبيَت و ناتوانيَت بةبىَ مؤَل ، لة رؤذى )سويَندخواردن(ي ياساييةوةئةندام: حةوتةم
 . ثةرلةمان تةنازوىل ىلَ بكات

بيَ ثيَشكةشكردني بةَلطةي نويَ لة سةر هةَلطرتنى ثاريَزبةندى رةتكردةوة، بةداواى  ،ثةرلةمان ئةطةر: هةشتةم
 .يَشكةش ناكريَتةوةداواكاري نويَ ث ،هةمان بابةت

 (:25ماددةي )

 :نةمانى ئةنداميَتى

 هاتنى ئةنداميَتىكؤتاي يةكةم:

 :تانةدا دةبيَتيةكيَك لةم حاَلةلة 

 .نةوةى، يان هةَلوةشاكؤتايى هاتنى خوىل ثةرلةمانـ 1

  .مردنى ئةندامـ 2

 سةمليَنرابيَت. ى تايبةمتةنديذنةى ثزيشكبةثيَى رِاثؤرتى لي، تواناي راثةرِاندني كاري ثةرلةماني نةبيَت، كة ئةندامـ 3

  :دووةم: دةست لةكاركيَشانةوة

سةرؤك  كيَشانةوةي لة ثةرلةمان  ثيَشكةشىبةداوايةكى نووسراو دةست لةكار بيَ مةرج، دةتوانيَت، ،ئةندامـ 1
 بكات.
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 بؤ ئةوةى لة هةموو ،ةةوداواكارييةكة خباتة بةرنامةى كار ،سةرؤك لة نزيكرتين دانيشتنى ثةرلةماندا دةبيَتـ 2
دةنطى زؤرينةى ئامادةبووان يةكال  بة ،دةست لةكاركيَشانةوةكة ،رؤذدا ( سي30باريَكدا لةماوةى )

 بكريَتةوة.

كردنى داوايةكى نووسراو بؤ ةى ثيَشكةش، لة رِيَطثاشطةزببيَتةوة داواكةي لة دةتوانيَت ،ئةندامى داواكارـ 3
 .كيَشانةوةكةىارةسةر دةست لةكسةرؤك ثيَش دةنطدان ل

 (سقوط العضويةيةم: لةدةستدانى ئةنداميَتى ) سيَ

 لةدةستدةدات:  ،ئةنداميَتى دالةم حاَلةتانة ،ئةندام

 .ياسايى لةدةستدانى شياويةتيـ 1

ى 1992(ى ساَلى 1ردنى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )ياساي هةَلبذالة كة ،يةكيَك لةمةرجةكانى ئةنداميَتىـ 2
  .بدات، لةدةستتووةهةمواكراودا ها

 .يان كةتنيَكى ئابرِوبةر ،هؤى ئةجنامدانى تاوانيَكى ئةنقةست بة ـ حوكمدران3

 ةوة.(ي ئةم ثةير22ِ) ( لة ماددةييةكةم) ثيَي برطةيبة ،ثةرلةمان دانيشتنةكانيلة  ،نةبوونى ئةندامـ ئامادة4

 (:26ماددةي )

 . يَتنى دةبدانى ئةنداميَتى بةشيَوةى نهيَدةستدةنطدان لةسةر لة

 (:27ماددةي )

 ،هةمان ليست تريكانديديَكى  ،ثيَي ياسا كارثيَكراوةكانبةئةوا  ،بةتالَ مايةوة ،ى ثةرلةمانيكورسيةك ،ئةطةر
 جيَطةى دةطريَتةوة.
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 بةشي ثيَنجةم

 ةكانيليذنة هةميشةيي و تايبةتي

 ذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمانلييةكةم: 

 (:28ماددةي )

لة رِيَكةوتى كؤتايى هاتنى يةكةم دانيشتنى  دا،( بيست و ثيَنج رِؤذ25لة ماوةى ) ،يشةييةكانذنة هةملي: يةكةم
 .هةَلدةبذيَردريَن ،بوانى ثةرلةمانبةدةنطى زؤرينةى ئامادة ،ثةرلةمان

ة دزيا (11( ثيَنج ئةندام كةمرتو لة )5لة ) ارةيةك ئةندام ثيَكديَن كة نابيَتلة ذم ،ذنة هةميشةييةكانلي: دووةم
كانى ناو ثةرلةمان دةكةن بةثيَى رِيَذةى نويَنةرايةتيان لة ئةندام زياتر بن، كة نويَنةرايةتى فراكسيؤنة

 .ثةرلةمان

كردنى ئةندامةكانى دياري لة ،يةك هةفتة لةدواى ،سةر بانطهيَشتى سةرؤكلة ،لةمانذنةيةكى ثةرهةر لي: سيَيةم
 يَتيةكيَك لة فةرمانبةرانى ثةرلةمان يان زياتر دةب يَريت وبؤ خؤى هةَلدةبذ ،(سةرؤك و جيَطر و برِياردةر)

 .سكرتيَرى ليذنة بة

ى و خواست و يو ثسثؤر توانا، دادابةشكردنى ئةندامان بةسةر ليذنةكان، لة : دةستةى سةرؤكايةتىضوارةم
 ذنةكان لةبةر ضاو دةطرييَت.ى لييثيَويست

لة دوو ليذنة زياتر ئةندام كى هةميشةيى ئةندام بيَت و ناكريَت لة ليذنةية ةوةالني كةمبةئةندام  تةم: دةبيَثيَنج
 ليذنة. ك يان برِياردةرى زياتر لةيةك، هةروةها ناكريَت ئةندام ببيَتة سةرؤك يان جيَطرى سةرؤبيَت

 (:29مــاددةى )

 :ديَتثيَك ذنة هةميشةييانة لةم لي ،ثةرلةمان

 .بارى ياسايىكاروذنةى لي: يةكةم

 .دارايى وكاروبارى ئابوورى ليذنةى: دووةم

 . خؤجيَيةكان خؤ و ئاسايش و ئةجنومةنةو ناو ثيَشمةرطة ليذنةى: سيَيةم
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 . ليذنةى كشتوكالَ و ئاوديَرى: ضوارةم

 و تويَذينةوةي زانسيت. و خويَندني باال : ليذنةي ثةروةردةثيَنجةم

 و مايف بةكاربةر. : ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطةشةشةم

 و زيندانياني سياسي. : ليذنةي كاروباري شةهيدان و جينؤسايدةمحةوت

  .ةوةندي كوردستانيةكان و رِي: ليذنةي ثةيوةنديهةشتةم

 يةكاني دةرةوةي هةريَم.يناوضة كوردستانليذنةى : نؤيةم

 .يةكان و ثيشةسازي و بازرطانييسروشت و سامانة : ليذنةي وزةدةيةم

 .و وةبةرهيَنان و ئاوةدانكردنةوة طوزارو طةياندن و طةشتو وة: ليذنةي شارةواني طواستنةيازدةم

 : ليذنةي رؤشنبريي و كؤمةَلطةي مةدةني و وةرزش و الوان.دوازدةم

 : ليذنةي دةسثاكي و كاروباري ثةرلةمان و سكاال.سيَزدةم

 ين.ي: ليذنةي ئةوقاف و كاروباري ئايمضواردة

 ؤكيكردن لة مايف ئافرةت و لة مايف مرؤظ.ذنةي كاروباري كؤمةاليةتي و داك: ليثازدةم

 (:30مــاددةى )

ذنةى لي دانيَو ئةندامةكانيلة وارضيَوةى جيَبةجيَكردنى كارةكانيدا دةتوانيَتضليذنةيةكى هةميشةيى لة : هةريةكةم
كارى ليذنة،  ئةندامانى(ي سىَ يةكى 1/3و لةسةر ثيَشنيارى )بؤكاريَكى دياريكرا، ثيَكبهيَنيَت الوةكي

  .كؤتايى ديَت بةكؤتايى هاتنى كارةكة الوةكيةكانذنة يل

( دووجار كؤدةبيَتةوة، ئةم حوكمة لةسةر كؤبوونةوةى 2) ةوة لة مانطيَكدانى كةمالبةذنةيةك هةر لي: دووةم
 .جيَبةجىَ نابيَت ،نيَوان دوو وةرزى ياساداناندا ذنةكان لةلي

 ،جيَطري يةكةمى سةرؤكى ثةرلةمانيان  ،سةرؤك سةر داواىلة  لةكاتى ثيَويستدا ذنة هةميشةييةكانلي: سيَيةم
 (24ذنة )كؤدةبنةوة، دةبىَ ئةندامانى لي ،ذنة( سىَ يةكى ئةندامانى لي1/3)يان  ،ذنةسةرؤكى لييان 
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كات و شويَن و بةرنامةى كارى لة  دةرى ليذنةيَر ثيَش كؤبوونةوة لةاليةن بريارِمذتكا بيست وضوار
 يَنةوة.كؤبوونةوة ئاطادار بكر

ؤرينةى ز بة . برِيارةكانتةواو دةبيَت ،ى زؤرينةى ئةندامانئامادةبوون بة ،كؤبوونةوةى ليذنة : ريَذةي ياساييضوارةم
 ى ليذنةسةرؤك ي دةنطي، ئةو اليةنةدابوونى دةنطةكانمادةبوان دةدريَن، لةكاتى يةكساندةنطى ئا

 .لةطةَليةتى زؤرينة دةبيَت

رِاى ئامادةبوان و ثوختةيةك لة بريو واذؤي و ناو ، كةتؤمار دةكريَن داذنة لة كؤنووسلي كؤبوونةوةكاني: ثيَنجةم
 .دةطريَتخؤوةردةطرييَت، لة دا،لة كؤبوونةوةكة و ئةو برِيارانةى كة ئةندامان

 (:31مــاددةى )

النى كةم لةسةر داواى  يان ،ى تيَرِوانينى خؤىبةثيَ ،ةكانيذنة هةميشةيهةربابةتيَك خباتة بةردةم لي دةتوانيَتسةرؤك 
 .دام( ثيَنج ئةن5)

 :(32مــاددةى )

 و لةكؤبوونةوةى هةر ليذنةيةك ئامادةبيَت دةتوانيَت : ثاش ئاطاداركردنةوةي سةرؤكي ليذنة هةر ئةنداميَكيةكةم
 .ش بكات بةبىَ بوونى مافى دةنطدانرِاو سةرجنى خؤى ثيَشكة

بةبيَ بووني مايف  ،ي بةشداري كؤبوونةوةي ليذنةكان دةكةنير: راويَذكارةكاني ثةرلةمان بة ثيَي ثسثؤدووةم
 . دةنطدان

  :(33مــاددةى )

 كؤبوونةوةي ن لةدا بةسةر ئامادةبوونى ثةرلةماندانيشتنةكا تايبةتن بة ئامادةبوون لة دالةم ثةيرِةوة ئةو حوكمانةى
  .بةجىَ دةبنجيَ يشليذنةكان

(:34مــاددةى )  

ديد ى هةمان ريَطةى دةقكراو لةم ثةيرِةوةدا كانبةثيَ تران ئةوا ئةنداميَكى ذنةكى يةكيَك لة ليتلةكاتى بةتاَلى ئةنداميَ
 . دةكريَت و جيَطةى دةطريَتةوة
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 ( 35مــاددةى )

ةسةر رِاى خؤى ل ،ثةرلةمان بكات تريذنةيةكى داوا لة لي دةتوانيَت ،ذنةى هةميشةيىى سةرؤك، لييرِةزامةند بة
 رِوو.خباتة ا،دبابةتيَكى دياريكراو

 :(36مــاددةى )

 دا،( ضل و ثيَنج رؤذ45دواى تيَثةرِ بوونى ) لة دةتوانيَتيان هةر فراكسيؤنيَكى ثةرلةمانى  دة ئةندام،( 10)
 ؤذةية لة ليذنةكة بكةن.ذنةى تايبةمتةند داواي روونكردنةوة لةبارةي ئةو ثرِردنى ثرؤذةيةك بؤ لياستةكبةسةر ئارِ

  :(37مــاددةى )

دا لة رِاثةرِاندنى كارةكاني ،ييةكانذنة هةميشةلي يةكيَك لة بؤوة كةسةرؤكايةتى رِوون دةستةىطةر بؤ ئة
، كردنى ليذنةكةبؤ كارا هةوَلةكانى خباتة طةرِ هؤكارةكان بكؤَليَتةوة و لة دةتوانيَتكةمتةرخةمى دةنويَنيَت، ئةوا 

ثيَي ئةو بة ،ذنةكة بثاَليَويَتويستة ئةندامى نوىَ بؤ لييَسةرؤكايةتى ث دةستةىلةسةر  ،بةاَلم ئةطةر هةر نةيتوانى
 .اتة بةردةم ثةرلةمانبياخن و هاتووندا ريَكارانةى لةم ثةيرةوة

 :(38مــاددةى )

، ثيَشكةشيان كردبوو ريَذةى ياسايى ئةندامان كة ،ثيَشنيازى ياسايةكيان تاوتويَكرد ،ذنةى هةميشةييئةطةر لي
 بيَت بؤ ذنةةكة نةبوو ئامادةى كؤبوونةوةى ليذن، ئةطةر ئةندامى ليوةوى كردواذؤ دةكريَت يةكةم ئةندام كة

وة  ويان كردؤلةوانةى واذ تر ئةنداميَكيئةطةر ئةو نةيتوانى دةكريَت  طفتوطؤكردن لةسةر ثيَشنيازى ياساكة،
 بيَت.ئامادة

  :(39مــاددةى )

دةستنيشان ، ثةيوةستة ذنةييان بةكارى ليكة تايبةمتةند ىانةثسثؤر و شارةزايناوى ئةو  ،ذنةيةكى هةميشةيىهةموو لي
ي و و سوود لة ثسثؤرِ كاتدةريَطةى دةستةى سةرؤكايةتييةوة راويَذيان ثيَ لة، داو لةكاتى ثيَويست دةكات

 داست بوو طريَبةستيان لةطةَلليَهاتوييان وةردةطريَت و دةكريَت لةسةر كارةكةيان ثاداشت بكريَن و ئةطةر ثيَوي
 .ريَتبك
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 :(40مــاددةى )

طوىَ لةيةكطرتن  دانيشتنى دةتوانيَت(ي سىَ يةكى ئةندامةكاني 1/3لةسةر داواى ) ،ذنةيةكى هةميشةيىهةر لي
، بؤ بةرثرس و ئةجنامبدات ى ليذنةكةيةندبةتايبةمت ،ثةيوةست بيَت لةسةر هةر بابةتيَك كة ،()جلسات االستماع

كة ، و هةركةسيَك ىان و نويَنةرى رِيَكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنكةوادرى حكومى و كةرتى تايبةت و ثسثؤر
ثوختةى  ذنةلي وطؤ بكات، دةبيَتادةبيَت و طفتلةم دانيشتنة ئام دةتوانيَت هةر ئةنداميَكيش بة ثيَويستى بزانن،

 ئاراستةي دةستةى سةرؤكايةتى بكات. دا،لة رِاثؤرتيَك ،جنامةكانيئةدانيشتنى طويَطرتن و 

 :(41ـاددةى )مـ  

و سةردانى مةيدانى  بةدواداضوون و ليَكوَلينةوة ،دايةكةيضوارضيَوةي ثسثؤرِي لة ،ذنةيةكى هةميشةيىهةر لي
 ةكانى هاونيشتيمانيانى هةريَميبنةرةتيبة بةرذةوةندية  ،ييانةىطشت جيَبةجيَكردنى ئةو ياسالةسةر ئاستى  ،دةكات

ان جيَبةجيَكردنى ياساكة كة بؤ ئاس ،اني سيستةم و ريَنماييةكانكردني طوجنهةروةها ضاوديَري ،ثةيونديدارن
ك لةسةر ئةجنامى اثؤرتيَرِ ،ذنةى هةميشةيى ثيَويستةلةسةر ليلةطةلَ ئاماجنى سةرةكى ياساكة،  يَندراوندةرضوو

لة  ،اوةئةوةى طوجن دةتوانناستةي دةستةى سةرؤكايةتى بكةن و ئةوانيش ئارِ نيان و ثيَشنيازةكانيانوةدواداضوب
 .بةربيطرنة رِاثؤرتةكة ذيَر رؤشنايي

 (42مــاددةى )

 ؤ بةشدارى كردنى وةزيرى ثةيوةنديدار بؤ ئامادةبوون  لةب ،داوا لة سةرؤك بكةن دةتوانن ذنةكانلي: يةكةم
، بةشيَويةك بابةتةى دةخريَتةرِوو لةسةر ئةو ،كردنى رِونكردنةوةى ثيَويستليذنة و ثيَشكةش كؤبوونةوةي

 .تيَثةرنةكات ،ئاراستةكردنى بانطهيَشتنامةكة ( سىَ رِؤذ لةرِيَكةوتى3) ماوةى

ؤى بابةتيَك دةكريَت طئامادةبيَت كاتيَك طفتو داليذنةكان كؤبوونةوةي لة دةتوانيَت ،: وةزيرى ثةيوةنديداردووةم
 ،كؤبوونةوة ستافى وةزارةتةكةى لةطةلَ خؤى بهيَنيَت بؤ دةتوانيَتدارة بةوةزارةتةكةى و كة ثةيوةندي
 .ىَ ئةوةى مافى دةنطدانيان هةبيَتبةب دةكريَنرِاثؤرت جيَطر وانينةكانيشيان لةهةروةها تيَرِ

داوا  ،داذنةى ليوةكؤبوونة وةية لةلةخوار وةزيرة ،ى ئةوانةى كة ثلةيانيبؤ بةشدار دةتوانن،ليذنةكان : سيَيةم
 بكةن. جيَطري دووةمي سةرؤكى ثةرلةمانئاراستةي 
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فةرمانطة فةرمى و  داوا لة ةوة،جيَطرى يةكةمى سةرؤكى ثةرلةمان يَيلةرِ دةتواننذنةكان لي: ضوارةم
كؤبوونةوةى  ي ثيَويستيان ثيَشكةش بكات، يان لةيزانيار كة ،رِيَكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى بكةن

 ئامادةبنب . داذنةلي

نةبوون ت لة ثيَدانى زانيارى يان ئامادةطرخؤيان ،باسكراون دابرِطةكانى سةرةوة: ئةطةر ئةو اليةنانةى لة ثيَنجةم
تى ريَتةوة و لةحاَلةوةزيرانى ىلَ ئاطاداردةك ، سةرؤكةوةسةرؤك يئةوا ئةو كاتة لة رِيَ ،لة كؤبوونةوة
بؤ  ،انبابةتةكة دةخريَتة بةردةمى  ثةرلةم ،( حةوت رِؤذدا7لةماوةى ) ى داواكاريةكةىيوةاَلم نةدانةوة

 .بؤ بكات ئةوةى تيَرِوانينى

 :تايبةتييةكان دووةم: ليذنة

 :(43مــاددةى )

بابةتيَكى ديارى كراو، لةسةر  بة سةبارةت ،ليذنةى كاتى بةمةبةستى ئامادةكردنى رِاثؤرت ،: ثةرلةمانيةكةم
(ي ضواريةكى ذمارةى ئةندامان، بةدةنطى زؤرينةى 1/4يان ) ،ثيَشنيارى دةستةى سةرؤكايةتى

 ثيَويستدا ثيَكدةهيَنيَت. ئامادةبووان لة كاتي

 ى هةية.يانى ليذنةى تايبةتندةسةآلتى ثيَكهيَ دا،دةرةوةى وةرزةكانى ياسادانان لة ،سةرؤكايةتى دةستةى: دووةم

ليَكؤَلينةوةى ليذنة بابةتى  لةذيَر تيَرِوانينى دادطاكاندا بيَت، نابيَتة ،ء هةر بابةتيَك ةكاني: بابةتة تاوانكاريسيَيةم
 اني  ثةرلةمان.يةكيتايبةت

 .لةدةست دةدات ذنةبدركيَنيَت ئةنداميَتى لي ،نهيَين كارى ليذنة هةرئةنداميَك ،ذنةي: لةكاتى كاركردنى لضوارةم

 :(44مــاددةى )

 بةَلطةنامة و زانيارييء  ةكان ئاسان بكاتيئةركى ليذنة تايبةتي ثيَويستة كردنتى جيَبةجيَلةسةر دةسةال :يةكةم
 .كةش بكاتداواكراويان ثيَش

 يةكان، سةبارةت بةيء طةرِان بةدواى رِاست ء ثشكنني ةكان دةتوانن كارى بةدواداضووني: ليذنة تايبةتيدووةم
 دةتوانن ئةجنام بدةن، ،يوةنديدارةكاندالةتةواوى دامةزراوة ثة ئةو بابةتانةى بؤى رِاسثيَردراونووردةكارى 

 .ن ببةسنتشارةزايان و راويَذكارا ثشت بة شبؤ ئةو مةبةستة
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 : سيَيةم

ةكان دةتوانن بةنووسراو داواى يئةو ريَوشويَنانةى لةم ثةيرِةوةدا دةقنووس كراوة، ليذنة تايبةتي ثيَيبةـ 1
 ء اليةنيَك بكةن، بةمةبةستى راوةرطرتن و طوآ بيستبوونى وتةكانيان. ئامادةبوونى هةركةس

 يراودا ئامادةنةبوو، ئةوا ليذنةى كاتى دةتوانيَـت لةرِيَكانطكراو بآ ثاساو لةكاتى دياريئةطةر كةس ء اليةنى بـ 2
مةبةستى ئامادةكردنى داواكراو  بة ،بكاتةوةدةسةآلتى جيَبةجيَكردن ئاطادار ،ةوةسةرؤكايةتي دةستةى

 . بةركارةكان لة هةريَم ية سزاييةيبةطويَرةى ياساي بنةما دادطةر

 (:45مــاددةى )

ئاراستةى سةرؤك دةكات، دواى دابةشكردنى بةسةر ئةنداماندا،  ،اسثاردةكانىرِء  رِاثؤرت ،: ليذنةى تايبةتيةكةم
 بارةيةوة. ء وةرطرتنى برِيارى طوجناو لة كردنبةمةبةستى تاوتويَ ،بةردةم ثةرلةمانرِاثؤرتةكة دةخريَتة 

 ،طرنطى بابةتةكةيَي ثاستةى سةرؤك كرا، ئةوا بةئارِ ،نيَوان دوو وةرزى ياساداناندا لة ،: ئةطةر رِاثؤرتةكةدووةم
 ، ياندةدات سةر دواخستين خستنةرِووى بؤ وةرزى نويَى ياسادانانبرِيار لة ،سةرؤكايةتى دةستةى

 ياردان لةسةري.و برِ ووي بابةتةكةرِبؤ خستنة ،ئةجنامداني كؤبوونةوةى نائاسايى

 :(46مــاددةى )

 ديَت.كةى ثيَيان سثيَردراوة، كؤتايى ن ئةو ئةريا ،كراوبةكؤتايى هاتنى كاتى دياري ،يةكانكارى ليذنة تايبةتي
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 بةشى شةشةم

 سيستمى كار لةثةرلةمان
 

 يةكةم/ بةرنامةى كارى دانيشتنةكانى ثةرلةمان

 (:47مــاددةى )

 دادةنيَت. ،ى دانيشتنةكانى ثةرلةمانيبةرنامةى كار ،: دةستةى سةرؤكايةتىيةكةم

ثيَش وادةى  تذميَركا ضل وهةشت (48، )وةختةى دةبيَتى ثيَشيبةرنامةى كار ،: هةموو دانيشتنيَكدووةم
كار  لةبةرنامةي ةوةجيَطرى دووةمى سةرؤكى ثةرلةمان يدانيشتنةكة سةرجةم ئةندامان لةرِيَ

 دةكريَنةوة.ئاطادار

 (48مــاددةى )

ةبارةوة دةكريَت، فتوطؤيان لط ،لةبةرنامةكةدا هاتووة ،يةىيزبةندبة ثيَي ئةو رِيَ ،: برِطةكانى بةرنامةى كاريةكةم
ى ي( سآ ثةرلةمانتار، بةرِةزامةند3يان ) ،ثيَش خستنى هةر برِطةيةك، لةسةر ثيَشنيارى سةرؤكثاش ء 

 زؤرينةى ئامادةبووان دةبيَت.

طفتوطؤى لةسةر ناكريَت، ئةطةر  تر: تا طفتوطؤ لةسةر برِطةيةكى بةرنامةى كار تةواو نةبيَت برِطةيةكى دووةم
 ،دةتوانيَت ،بارةى برِطةيةك تةواو بكريَت، دةستةى سةرؤكايةتىرتوانرا طفتوطؤ دةلةبةر هةر هؤيةك نة

 ،بابةتةكة بؤدانيشتنى ،ى زؤرينةى ئةندامانى ئامادةبوويبةرةزامةند ء هةَلثةسيَردراوى بهيََليَتةوة ئةو بابةتة بة
 طفتوطؤى لةبارةوة دةكريَت.  ،طةى دواى ئةوةبرِ و دوادةخريَت ،داهاتوو

 .طفتوطؤى لةبارةوة ناكريَت ،بةرنامةى كاردا نةبيَت : هةر بابةتيَك لةمسيَية

بيست و  (24بةر لة ) ،( دة ئةندام10ني كةم )اليان  ،يان نويَنةري ثيَكهاتةيةك ،: سةرؤكي فراكسيؤنضوارةم
بكات، بؤ بةرنامةي كار  ،داواي زيادكردني بابةتيَك دةتوانيَت دا،نةكةيلة وادةي دانشت ضوار كاتذميَر

 نطي داواكارييةكة.يبابةتةكة طشيت و بةثةلة بيَت و دواخستين ببيَتة هؤي لةدةستداني طر
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 (:49مــاددةى )

 يةكةم:

 دانيشتينيَر بةر لةمذتكا ( ضل و هةشت48)دةتوانيَت لةماوةى  ،يان تايبةت ،هةر ليذنةيةكى هةميشةيىـ 1
يان باريَكى طشتى  ،يان رِووداويَك ،ياردةيةكدطفتوطؤي  ات،ثةرلةمان داوا لة دةستةى سةرؤكايةتى بك

 .ةوةخبريَتة بةرنامةى كار

 :وورِبةم مةرجانة خباتةبريؤكةيةك  ،نةكات خولةك تيَثةرِ ( دة10مافى هةية لة ماوةيةك كة لة ) ،ئةنداميَك ـ هةر2

  .بكات ايةتىسةرؤك دةستةىداوايةك ثيَشكةشى  ،ثيَش دانيشتنى ثةرلةمان ضل و هةشت كاتذميَر (48أ ـ )

  .بريؤكةكة نوسراو بيَتب ـ 

 .ثابةندةبيَت ت ـ ئةندام بةناوةرؤكى نوسراوةكة

 .و ضارةسةرى لةخؤطرتبيَت و ثيَشنياز يةكى طشتييةوة ثةيوةست بيَتبةكيَشةبريؤكةكة، ث ـ 

كارى ليذنة لةسةر داوا لةسةر بابةتةكانى برِطةى )يةكةم(دةكريَت طفتوطؤكردن ، كردئةطةر ثيَويسيت  دووةم:
 يان هةردووكيان بيَت. ،يان وةزيرى تايبةمتةند ،يان ئةندامان، بةئامادةبوونى سةرؤك وةزيران

داواكةيان لةسةر  ئةوانيش  ،و ئةندامان رازى نةبوو ذنةي لييبة داواكار ،ةستةي سةرؤكايةتيئةطةر د: سيَيةم
بؤضوونى خولةك بريو ( سي3َلةماوةى )يان دذ بةداواكةيان هاوثشت سةرؤك ريَطة دةدات ثيَداطريبوون، 

لةبارةوة ثةرلةمان برِيارى يةكالكةرةوةى خؤى  ،طؤئةوكات بةبىَ طفتو وو،خؤيان لةو بارةيةوة خبةنةرِ
 .دةدات

 دووةم/ ريزبةندي و سيستمي دانيشتين ئةندامان

 :(50مــاددةي )

، ثيَي ثيتةكاني )ئةلفيبَ(ي كورديبة ،ليستى ريزبةندكراو، بة ثيَي دالة هؤَلي ثةرلةمان ،دانيشتين ئةندامان شويَين
 .، دياري دةكريَتةضاوكردني زجنريةي يةك بة دواي يةكي هةمان فراكسيؤنرِبة
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 (:51مــاددةى )

 بةم شيَوةية دةبيَت: ،كارنامةي هةفتانةي ثةرلةمان 

 .يان دةكاتبؤ كاروبارى هاونيشتمان ،بةدواداضوون ،ئةندام ،ؤذاني يةك شةممةرِ: يةكةم

 ترى لة هةر رؤذيَك دةتوانيَتذنة ليبةثيَي ثيَويست ، ، كؤبوونةوةى ليذنةكان دةبيَتى دووشةممةرِؤذان: دووةم
 كؤبوونةوة ئةجنام بدات.

 تايبةت دةبيَت بة دانيشتنى ثةرلةمان. ،شةممةى سيَ شةممة و ضواررِؤذان: سيَيةم

 بة ثيَي ثيَويست. ،كردن لةطةلَ حكومةتؤطفتوط تايبةتة بة ،رِؤذانى ثيَنج شةممة :ضوارةم

 كاري بكات.تدةستةي سةرؤكايةتي لةكاتي ثيَويست دةتوانيَت خشتةي كاري هةفتانةي ثةرلةمان دةس: ثيَنجةم

 سيَيةم/ دانيشتنةكاني ثةرلةمان

 :(52مــاددةي )

 وةـةطةلي كوردستان(خواي بةخشندةو ميهرةبان ... بة ناوي ناوي )بة  ،دانيشتين ثةرلةمان ،ؤكرسة: يةكةم
 و ريَكةوتي دانيشنت و وةرزي ياسادانان و خولي طريَدان. ذمارة بة ،دةكاتةوة لةطةلَ ئاماذةدان

رِوو، بة مةبةسيت راستاندني دةخريَتة ،وتين ثيَشويثوختةي كؤنوسي دانش ،: دواي كردنةوةي دانيشتنةكةدووةم
يةتي يان لةسةر داواي ئةندامان تيَدا ئةجنام دواي ئةو رِاستكردنةوانةي بة برِياري دةستةي سةرؤكا

 دةدريَت.

طانةي لة ، ئةم برِةوةجيَطري دووةمي سةرؤكى ثةرلةمانلةاليةن  ،: خويَندنةوةي ثوختةي كؤنووسةكةسيَيةم
 خؤدةطريَت:

رلةمان فةرمي ثة ماَلثةري و لةبيَ مؤَلةت ، بة مؤَلةت و ذنةكاني دانيشتنى ثةرلةمان و لينةبوانئامادة ناويـ 1
 باَلو دةكريَتةوة.

 ئةطةر ئامادةبووبن. وناوي نويَنةراني حكومةت لة دانيشتين ثيَشوـ 2

 كراون.، كة لة دانيشتنةكةدا تاوتويَيانةييئةو بابةتة سةرةكـ 3
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 اليةن ثةرلةمانةوة ثةسندكرابيَت.لة ،كة لة دانيشتين ثيَشوودا ،ياريَكو برِ دان بة هةر ياساـ ئاماذة4

استاندني ثوختةي لة رِ ،دةستةي سةرؤكايةتي، ةبةر كؤتايي هاتين خولي ثةرلةمان دانيشنت ئةجنام نةدرائةطةر لـ 5
 شويَين ثةرلةمان دةطريَتةوة. ،كؤنووسةكةدا

 ضوارةم/ ئامادةبوون لةدانيشتنةكانى ثةرلةمان

 :(53مــاددةى )

 يةكةم:

اى خؤيان، دةتوانن ئامادةى دانيشتنةكانى ثةرلةمان لةسةرداو ،ئةجنومةنى وةزيرانسةرؤك وةزيران و ئةندامانى ـ 1
 ء لةطفتوطؤكانيدا بةشدارى بكةن، بآ ئةوةى مافى دةنطدانيان هةبيَت. بن

، بةمةبةستى بهيَنن دةتوانن فةرمانبةرانى وةزارةتةكانيان بؤ دانيشتنةكانى ثةرلةمان ،ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيرانـ 2
 .بآ ئةوةى مافى قسةكردنيان هةبيَت ،ةتى سةرؤكثيَبةستنيان بةمؤَلء ثشت رِاويَذ

 

 دووةم: 

 دا،دانيشتنةكانى ثةرلةمان لة دةتوانن وةرطرتين رةزامةندي دةستةى سةرؤكايةتىبة ،و ميدياكاران ميوانانـ 1
 ئامادةبن.

كات كة ذمارةى ئةو كورسيانة تيَثةرِب نابيَت لة ،ذمارةى ئةو كةسانةى كة ئامادةى دانيشتنى كراوة دةبنـ 2
 .تةرخان كراون ةوة بؤ ميوانانيلةاليةن دةستةى سةرؤكايةتي

 ثيَنجةم/ شيَوازي طفتوطؤكردن لة دانيشتنةكانى ثةرلةمان 

  :(54مــاددةى )

كراوة ئامادة  ئاخاوتنبؤ مةبةسيتو سةكؤيةى لةيان  ،، لةوجيَطةيةى دانيشتووةبةمؤلةتى سةرؤك ،: ئةنداميةكةم
 .دةدويَت
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جيَطرى سةرؤك داوا لة  ،لة برِطةكانى بةرنامةى كار بؤ طفتوطؤكردن ،طةيةكرِووى هةر برِخستنة: لةطةلَ دووةم
 تؤمار بكات. ،دةكات ناوى داواكارانى مؤلةتى ئاخاوتن دووةمى

 ريَطة بةئةندامان دةدات ئاخاوتن بكةن. ناوي ئةندامان بةرِةضاوكردنى ريزبةندى تؤماركردني: سةرؤك سيَيةم

 :ثابةندبيَت سةرؤك دةكات و ثيَويستة بةم خاالنة استةىئاخاوتنةكانى ئارِ ،مئةندا: ضوارةم

، بيَجطة لةو دانيشتنانةى تايبةتة بةطفتوطؤكردن لةسةر بدويَت ،زياتر خولةك سيَ (3لة ) ،ئةندام بؤي نيةـ 1
 ةداتىَ.د يياندةستةى سةرؤكايةتى تايبةمتةند دجة و ئةو دانيشتنانةىبو ثرِؤذة ياساي

دووبارة  ترئةنداماني  هي يان ئاخاوتين خؤي ،بداتةوة و تواجنيان ليَ بدات تروةالمي ئةنداماني  ،نابيَت ئةندامـ 2
 ثشتطريي بكات. دةتوانيَتا يبكاتةوة، تةن

يَك كة يَتةوة سةر بابةتنابيَت بطةرِ خراوةتةرِوو و ئةو بابةتة ضرِبكاتةوة كةدةبيَت ئةندام ئاخاوتنةكانى لةسةر ـ 3
 لةبارةيةوة كؤتايهاتووة. ةنطى لةسةر دراوة، يان طفتوطؤد

 .بدويَتةنها يةك جار لةسةر هةر بابةتيَك ت دةتوانيَتهةرئةنداميَك ـ 4
، ئةويش لة يةكيَك لةم بطريَت بوونى ئةندام لةسةر ئاخاوتنةكةى بةردةواملة طةريَسةرؤك، دةتوانيَت : ثيَنجةم

 ئةطةرانة:
 .ردىَ مؤَلةت ئاخاوتنى كبـ 1

ى و ياسايى هةريَم يان يدةزطايةكى دةستوور بةرامبةر هةر ،تةشةرويان تانة ،نةشياو وشةى لةكاتى ئاخاوتنداـ 2
 يان هةركةسيَكى دى بةكار هيَنا. ،ىيان فراكسيؤنيَكي ثةرلةمان ،ئةنداميَك

 كرد. تريان  هةركةسيَكى   ،نداميَكةكانى ئةيتايبةمتةندي باسى لةـ 3

كاتي دركاندني كة لة تر، يان هةر دؤسيةكي كة لة بةردةم دادطاية كرديةك يةيةكانى دؤسيةنيلة نهيَباسى ـ 4
 ريَطة ثيَدراو نةبيَت.

 .بيَتكؤتايى هات ،ماوةي دياريكراوى ئاخاوتنىـ 5

 ئةطةر لة بابةتي طفتوطؤ دةرضوو.ـ 6
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 (:55مــاددةى )

ئةنداميَك لة ثرؤتؤكؤل  يان بةشيَك لة ئاخاوتنى هةرسرِينةوةى هةموو  دةتوانيَت فةرمان بكات بة ،سةرؤك: يةكةم
دةقنوس كراون، و لةكاتى  داةوةلةم ثةيرِ كة ،كة ثيَضةوانةى شيَواز و مةرجةكاني طفتوطؤكردن بيَت

 يةكالكةرةوة دةدات. برِيارى ،بيَ طفتوطؤكردن ،دةستةي سةرؤكايةتي ،ئةندام نارةزايى

بكات، ئةطةر لة ثةيرِةو اليدا، يان  ترينةوةي ئاخاوتين ئةنداميَكي رِثيَشنيازي س: ئةندام، دةتوانيَت، دووةم
 ثيَضةوانةي شيَواز و مةرجةكاني طفتوطؤكردن بوو، سةرؤك برِيار لةسةر داواكاري ئةندامةكة دةدات.

 :(56مــاددةى )

بةركارةكان و يان  ياسا و يةكيَك لة ماددة و برِطةكاني دةستووربة ثشت بةسنت، بة ،دةتوانيَت ،ةندام: ئيةكةم
 اَلي ثةيرِةوييةوةخ يكاتيَكي دانيشتين ثةرلةماندا لة ريَو برِطةكاني ئةم ثةيرِةوة لة هةريةكيَك لة ماددة 

خوولةك زياتر نةبيَت بةبيَ رةضاوكردني  يةك (1داواي وةرطرتين مؤَلةت لة سةرؤك بؤ ماوةيةك كة لة )
 ئاخاوتن بكات. (كردن و ريَزبةنديارتؤم)

 بةخاَلى ثةيرةوةى دادةنريَت: بارانةىا ئةم ي: تةندووةم

دة و برِطةكانى يان يةكيَك لة ماد ،ياسابةركارةكان و كردنى يةكيَك لة ماددة و برِطةكانى دةستوورـ ثيَشيَل1
 ئةم ثةيرِةوة.

 دةرضوون. ،بابةتى دانيشتنةكة لة ،ئةطةرطفتوطؤكانـ 2

يان  ترلة بابةتيَكى  ،وطؤكردنطفت سةرلة ،تيَك و برِياردانبابةلةسةر  ،بؤ دواخستنى طفتوطؤ داواكردنـ 3
 لة بةرنامةي كار. ،ئاَلوطؤر

 ،، سةرؤكنةبوو ةكةي خاَلي ثةيرةويم ئاخاوتن، بةالاى ئاخاوتنى كردداوخاَلى ثةيرةوى  بة ،ئةطةر ئةندام :سيَيةم
 بة بؤ ئاخاوتن تريى دا هةَليَكةى دووبارة بوونةوةى لةو دانيشتندةتوانيَت ئاخاوتنى ثىَ بربيَت و لةكات

 .(، ثيَناداتخاَلى ثةيرةو)
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 شةشةم/ بةرزةفتكردن  

 (:57ماددةى )

كةدةشىَ كاربكاتة  ،هةر ئةنداميَكةوة بكريَت لةاليةن ،يةكيسةرثيَض ، هةردانيشتنةكانى ثةرلةماندائةطةر لةكاتى 
يةكيَك و دةستةى سةرؤكايةتى  و يان هةر ثةرلةماني بةرامبةر تنى نةشياويان ئاخاو ،يَوةضوونى دانيشتنةكةسةر بةرِ

 : ارى لةطةلَ دةكات، سةرؤك بةم شيَوةية رِةفتلة ئةندامان ىلَ ببيسرتىَ

 . كة ريَكوثيَكى دانيشتنةكة بثاريَزيَت نيَتةوةيَد ئةندامةكة : بةبرييةكةم

  ةوة.دةكات ()تنبية ئةطةر ثابةند نةبوو هةر بةردةوام بوو، سةرؤك وريايى: دووةم

شى لة ثرؤتؤكؤل لةطةَلدا ينةوةي ئاخاوتنةكاني، ئةوا ورياكردنةوةكة سرِداةحاَلةتى بةكارهيَنانى زمانى زبر: لسيَيةم
 .دةبيَت

 بةشى بكات.دا، بيَلة دانيشتنةكة دةتوانيَتسةرؤك  ،: ئةطةر ئةجمارةش ثابةند نةبوو بةردةوام بووضوارةم

 وانيَت دانيشتنةكة هةَلبطريَت يان دواي خبات.سةرؤك دةت دا.: لةكاتي ثيَويستثيَنجةم
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 بةشي حةوتةم

 ضاوديَريكردن

 ثرسيار  يةكةم/

 (:58ماددةي )

يان  ،بؤ سةرؤك وةزيران سةرؤكايةتييةوة، دةستةى يلة رِيَ ، يان زارةكييثرسيارى نوسراو دةتوانيَت، ،ئةندام
ان يان يابةتيَك كة دةكةويَتة ضوارضيَوةى ثسثؤريةكةيى بوةبنيَريَت، بؤ روونكردنة ،ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران

اى يان دةيةويَت رِ ،يان دةيةويَت بةدواداضوونى لةبارةوة بكات ،ةيى لةبارةيةوة نييبابةتيَك كة ئةندام زانيار
 .لةبارةى بابةتيَكةوة بزانيَت ،مةتحكو

  :(59مــاددةى )

  :مةرجةكانى ثرسيارى نووسراو

لة  و ى لةسةر بيَتريَكةوت و واذؤثيَشكةش كرابيَت و  ،يان زياتر ،لة اليةن يةك ئةندام ثرسيار ،: دةبيَتيةكةم
 .ئاراستة كرابيَت ةوة،سةرؤك  يريَ

لةكةدارى  ثرسيار روون و ثوخت بيَت و مةبةستةكةى ديارى كراوبيَت، توانج و راى تيَدا نةبيَت و ،: دةبيَتدووةم
 .هةريَم نةكات و دامةزراوةكانى يةكان و دةستةكةسيَتي

 .بيَت دا،دةم دادطالةبةر ،كةبابةتى ثرسيارة تنابيَ: سيَيةم

 .وةاستةكراثرسيارةكةى ئارِ كة ،ى ئةو وةزارةتة بيَتيةندلة تايبةمت ،ثرسيارةكة : دةبيَتضوارةم

 .وةاَلم درابيَتةوةابيَت ثيَشرت بيَت و ن يى طشتييو بةرذةوةند ر و ياساوثيَضةوانةى دةستو ،: نابيَت ثرسيارةكةثيَنجةم

ذنة ياريان لةبارةوة ناكريَت،  تا ليثرس ،ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمان كراونذنة استةى ليئةو بابةتانةى ئارِ :شةشةم
نةكات رِاثؤرتةكة تيَثةر ،( ثازدة رؤذ15لة ماوةي ) ذنةلي ،مةرجيَك ، بةراثؤرتى خؤى ثيَشكةش دةكات

 ئامادة بكات.
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و سياسةتي طشيت  دةبيَت بة كارنامة دةنيَردريَن و جيَطرةكةيبؤ سةرؤك وةزيران  ،رسيارانةي: ئةو ثحةوتةم
 .نبثةيوةست ،حكومةت و جيَبةجيَكردني ياساي بةركار

 (:60مــاددةى )

كة لةماددةى  يةك لةو مةرجانةي تيَدا نةبيَتكة ، بكاتةوةةترِ ئةو ثرسيارانة دةتوانيَت ،: دةستةى سةرؤكايةتىيةكةم
 ثةيرِةوة ئاماذةيان ثيَدراوة .ئةم  ي(59)

لةبةرواري طةيشتين ثرسيارةكة، سةرؤك ثرسيارةكة  ،( حةوت رؤذ تيَثةرنةكات7) : لةماوةيةك كة لةدووةم
سةرؤكايةتى ئةجنومةنى  ي، لةرِيَوةزيرةى ثرسيارةكةي ئاراستة كراوة دةنيَريَت بؤ سةرؤك وةزيران يان ئةو

 .وةزيران

وةالمى ثرسيارةكة بدةنةوة  دا،( حةوت رؤذ7استةكراوة لةماوةى )ى ثرسيارةكةى ئارِ: دةبيَت ئةو اليةنةسيَيةم
 .رؤذ زياتر دواخبريَت ( بيست و يةك21لة ) ة،وةالمى ثرسيارةك دا، نابيَتلة هةموو حاَلةتيَك

  :(61مــاددةى )

كراوة دياري ؤ وةالمى ثرسيارا ئةو ماوةية بي، تةنكؤتايى نايةت: بةكؤتايى هاتنى وةرزى طريَدان ثرسيار يةكةم
  .نوىَ ماوةكة دةست ثيَدةكاتةوةسةرلة ،ى وةرزى طريَدانناميَنيَت و لةسةرةتا

 .ثرسيارةكةى بكيَشيَتةوة دةتوانيَت: ئةندام دووةم

ستة اة ئارِانةو: ئةطةر زياتر لةيةك ئةندام هةمان ثرسياري ئاراستةكرد، ئةوا ثرسيارةكة بةناوى هةموو ئةوئةندامسيَيةم
 استةى هةموو ئةو ئةندامانةئارِ ،ة و ويَنةيةكى وةالمةكةشوكردوشكةشيان دةكريَت كة ثيَشرت ثيَ

 دةكريَتةوة.

 :(62مــاددةى )

، ى بداتةوةيرِاستةوخؤ وةالمى ثرسيارى زارةك دةتوانيَت ،يان ئةندامى ئةجنومةنى وةزيران ،: سةرؤك وةزيرانيةكةم
 نةكات. تيَثةرِ ،( ثازدة رؤذ15لة ) وةيةك كةبؤ ما يان داواى دواخستنى بكات

 وةاَلم بدريَتةوة. داكراوماوةى دياري لة ،بة نووسني ،ىي: دةكريَت ثرسيارى زارةكدووةم
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  :(63مــاددةى )

استة ئارِ  ثرسيار جارا يةكيتةن تةرخانكراوة، كة بؤ ثرسيارى زارةكى دانيشتنيَكدا،لة هةر  دةتوانيَت ،: ئةنداميةكةم
 . بكات 

)تةعقيب( لةسةر  ى بةدواداضوونيجار بةكورتدةتوانيَت يةك ةوثرسيارى ئاراستةكردو ئةندامةيا ئةو ي: تةندووةم
 وةالمى ثرسيارليَكراو بكات.

 .ئةندامى ثةرلةمان وةالم بداتةوة ى و بؤ يةكجار لةسةر بةدواداضوونىيبةكورت ، دةتوانيَت،: ثرسيارليَكراوسيَيةم

بؤ  ،دانيشتنى تايبةتبةر لة ،ركاتذميَ ضل وهةشت (48) ،ى دةكاتيثرسيارى زارةك ئةندامةي : دةبىَ ئةوضوارةم
 ثةرلةمان. سةرؤكى جيَطري دووةميبداتة  ،ناوى خؤى و ثوختةيةكيش لةو ثرسيارة ،ىيزارةك ،ثرسيارى

 .ريَتبطؤرد ثرسيار بؤ ثرساندن دا،لةهةمان دانيشتن ،ىي: ناكريَت لةكاتى ثرسيارى زارةكثيَنجةم

 (:64مــاددةى )

 : بةم شيَوةية دةبيَت ،ىيمى زارةكبؤ ثرسيار و وةال ،كراوكاتى دياري

 .بؤ ثرسيار ،ةك( دوو خول2: )يةكةم

 .بؤ وةالمدانةوة ،سىَ خولةك( 3: )دووةم

  .ةي ئةو ئةندامةى ثرسيارى كردووبؤ بةدواداضوون ،سىَ خولةك (3: )سيَيةم

 .دانةوةى بةدواداضوونةكةيالمبؤ وة ،ةك( سىَ خول3: )ضوارةم

 :(65مــاددةى )

ثرِؤذة لةسةر  لةكاتى طفتوطؤ ،جنومةنى وةزيرانلة سةرؤك وةزيران و ئةندامانى ئة ،كردنمةرجةكانى ثرسيار
 ؤذة ياساكان جيَبةجىَ ناكريَت.ى و ثرِيدجةى طشتبو
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 (ةطرح موضوع عام للمناقشطؤ )ى بؤ طفتويووى بابةتيَكى طشتستنة رِدووةم/ خ

  :(66مــاددةى )

بؤ ئةوةى بابةتيَكى طشتى داوايةك ثيَشكةشى دةستةى سةرؤكايةتى بكةن  دةتوانن، ،ئةندام( دة 10: )يةكةم
 بؤ بةديهيَنانى بةرذةوةندى طشتى. دا،لةنيَوان ثةرلةمان و حكومةت ،بؤ طفتوطؤ ،رِووخبريَتة

كردن بةئامادةبوونى بؤ طفتوطؤ ،كبؤ ئةوةى بابةتيَ ،داوا لة ثةرلةمان بكات دةتوانيَت ،رؤك وةزيران: سةدووةم
 وو.رِخبريَتة يان يةكيَك لة ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران ،خؤى

، وادةى ئةو دانيشتنة رؤذ تيَثةرِنةكاتضواردة ( 14لة ) كة دالةماوةيةك : دةستةى سةرؤكايةتى دةبيَتسيَيةم
 .ى بكاتيديار

تيَدا ى يثرساندن و ليَسةندنةوةى متمانة ،وورِدةخريَتةكردن بؤ طفتوطؤ ،يَكى طشتىبابةت : لةو دانيشتنةىضوارةم
  .ناكريَت

 بكات. داطؤلة طفتو ،ىيبةشدار دةتوانيَت : هةرئةنداميَكثيَنجةم

( حةوت رؤذ زياتر 7لة ) كة ،بؤ ماوةيةك ،داواى دواخستنى ئةو دانيشتنة بكات دةتوانيَت ،: حكومةتشةشةم
 دياري دةكريَت. ترسةرؤكايةتي رؤذيَكي دةستةى طةلَ ةبةهةماهةنطي ل و نةبيَت

 يان كردووة ئامادةبن و دةستثيَكى ئاخاوتنيان ثيَبدريَت.ئةو ئةندامانةى واذؤ ثيَويستة: حةوتةم

 (:67مــاددةى )

 سةرؤكداواكةيان كشاندةوة،  هةموو يان زؤرينةى ئةندامان ،كردنى كاتى دانيشتنةكةئةطةر ثيَش دياري: يةكةم
  .واكةيان بةالوة دةنيَتدا

ي و ئةندامانةئة نةبوورازي طؤيية بؤ طفتوووى ئةو بابةتة طشترِلةخستنة ،: ئةطةر دةستةى سةرؤكايةتىدووةم
 .ردةم ثةرلةمان بؤ يةكاليكردنةوةبابةتةكة دةخريَتة بة ،ثيَداطريان كرد، كردووةواذؤيان



    0182                                                                                                       ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان

 

35 
 

استةى ارِبابةتةكة ئ ،تى بؤ طفتوطؤ، دةستةى سةرؤكايةتىووى بابةتيَكى طشرِخستنة ،ئةجنامى دةكريَت لة: سيَيةم
يار و برِ ،، دواتر ثةرلةمانئامادة بكات يةوة،رةبؤ ئةوةى راثؤرتى تايبةت لةبا ،بكات ليذنةى ثةيوةنديدار

 .لةمان راسثاردةى ثيَويست دةربكات، ثةردادانيشتنة، يان دةكريَت لةو ريَوشويَنى ثيَويست بطريَتةبةر

 ساندنثرسيَيةم/ 

 (:68مــاددةى )

ونكردنةوةى كارنامةي وبؤ رِ ،يان يةكيَك لة ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران ،كردن لة سةرؤك وةزيرانبريتية لة داوا
 يةكةيان.ية بوارى  ثسثؤرِكة دةكةون ،و كارانةي و رةفتار يارحكومةت و هؤكارةكاني ئةو برِ

 :(69مــاددةى )

 لة سةرؤك ،داواى ثرساندن دةتوانيَتئةندامان  ثيَنج يةكي، ذمارةي(  1/5)  ي، بة واذؤ: هةر ئةنداميَكيةكةم
 بكات. وةزيران

ئةنداماني لة   ،داواي ثرساندن شةش يةكي، ذمارةي ئةندامان،( 1/6ي )ؤبة واذ ، دتوانيَت،: هةر ئةنداميَكدووةم
 ئةجنومةني وةزيران بكات.

 ةب ،ةكةيطةيشتنى داواكاري ريَكةوتي لة ،( حةوت رؤذ7) ريَت تائةجنام ناد كردن لةسةر ثرساندنطفتوطؤ: سيَيةم
 .سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران

  :(70مــاددةى )

م دا ئاماذةيان ثيَدراوة، بة ثابةندبوون بةكة لة ثرسيار ،هةمان ئةو مةرجانةن ،هةن دانئةو مةرجانةى لة ثرساند
 : خاالنة

 وبةَلطةنامةكاني و يو زانيار طةلَ بابةتي ثرساندنةكة و بةَلطةهاوثيَض لة ،ثرساندنةكة بةنووسني ىي: داواكاريةكةم
 ئاراستةي سةرؤك دةكريَن.

( ضواردة 14لة رؤذى طةيشتنى ثرساندنةكة لة ماوةيةك كة لة )، : ثيَويستة ئةو كةسةى ثرساندنى ليَكراوةدووةم
 رؤذ تيَثةر نةبيَت وةالم بداتةوة.
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 ، ثرسيَندراويش نةيتوانى لةى هةبووينةوة و كؤكردنةوةى زانياريَويستى بة ليَكؤَلي: ئةطةر ثرساندنةكة ثسيَيةم
لة  دةكات بة دواخستنى ثرساندنةكة بؤ ماوةيةك كة وةى دياريكراودا وةالمى بداتةوة، داوا لةسةرؤكما
 ةبيَت.ى ثةرلةمان ديرةزامةند ، دواخستنى ثرساندن لةوماوةية زياتر بةنةبيَت ( حةوت رؤذ زياتر7)

دادةنيَت، ئةطةر  دا،لة بةرنامةي كاري نزيكرتين دانيشتن ،سةرؤكايةتي ثرساندن و وةالمةكةيدةستةى : ضوارةم
دةكريَتة بابةتي  ،ثرساندنةكة اينةطةيشتة ثةرلةمان ئةوا تةن ،لة كاتي دياريكراودا ،وةالمي ثرساندنةكة

 وطؤي دانيشتين تةرخانكراو.طفت

 (:71مــاددةى )

 بةم شيَوةية دةبيَت: ،اندنةكةثرؤسةى ثرس ةي،دواى خويَندنةوةي ثرساندن و وةالمةك :يةكةم

، خولةك زياتر نةبيَت ثازدة (15) بؤ ماوةيةك لة ،ةوثرساندنى كردودةدريَتة ئةو ئةندامةى داواى  ئاخاوتن،ـ 1
 كةسى ثرسيَندراو دةدريَت. بة دةرفةت ،بة هةمان كاتى ديارى كراو دواتر

  .مافى وةالم دانةوةيان هةية ،دا( سيَ خولةك3لةماوةى ) جاريةك بؤ ،كةيانهةريةـ 2

ة ثيَشرت ناوى خؤيان ك ،دةدريَتة هةريةك لةو ئةندامانةى ،خولةك دوو (2بؤ ماوةى ) ،دواتر دةرفةتى ئاخاوتنـ 3
 .تؤماركردوة

 : دووةم

 بيَ ئامادةبووني ثرسيَندراو بةردةوام دةبيَت.بة ،ثرؤسةى ثرساندنةكة ،نةبووئامادةبةبىَ هؤ  ،ثرسيَندراو ئةطةرـ 1

ى دةكات يبؤ ثرساندنةكة ديار تر، سةرؤكايةتى كاتيَكى دةستةى بةثاساويَكى رِةوا بوو، ،ـ ئةطةر ئامادةنةبوونةكة2
طةيةي (ي ئةم بر1ِحوكمي خاَلي ) ،نةبوو، ئةطةر لةو ماوةيةشدا ئامادة( سي رؤذ تيَثةر نةكات30كة لة )

 جيَبةجيَ دةبيَت. دا،بةسةر

 (:72مــاددةى )

دانانى بةرنامةى كارى وةرزى ياسا نةدةخريَ ،ثيَشكةشكراون داثيَشوو وةرزى ياسادانانى ئةو ثرساندنانةى لة
 .ووةنويَ
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 (:73ماددةي )

 هةذمار دةكريَت: ،هاتووثرساندن بة كؤتايي دالةم حاَلةتانة

بة رةزامةندي قؤناغيَك لة قؤناغةكانى ثرساندن  هةرلة توانيَت،دة، ةو: ئةو ئةندامةى داواى ثرساندنى كردويةكةم
 كةى بكشيَنيَتةوة.ةداواى ثرساندن ،وةويان كردؤئةو ئةندامانةي واذ

 ثرساندني بؤ كراوة. ،: دةست لة كاركيَشانةوةي ئةو وةزيرةيدووةم

 وة.وكة ثرساندني كرد ،كيَشانةوةي ئةو ئةندامةيدةست لة كار: سيَيةم

 بؤ ليَسةندنةوةي متمانة. ،يان دةنطي ثيَويسيت نةهيَنا ،ثيَهيَنةربوو باوةرِ ،مي ثرساندنةكةةطةر وةال: ئضوارةم

 ضوارةم/ ليَسةندنةوةي متمانة

  :(74مــاددةى )

ثرساندن، ض بة ئامادةبووني ثرسيَندراو بيَت  وةي متمانة دروست نابيَت بةبيَ ئةجنامداني ثرؤسةي: ليَسةندنةيةكةم
 امادةنةبووني.يان بة ئ

 ،ثيَشنيازي ليَسةندنةوةي متمانة بكات دةتوانيَتبؤ ثرسيَنةر،  ،نةبوووا ثيَهيَنةرالمي ثرساندنةكة برِ: ئةطةر وةدووةم
 ي زؤرينةي ئامادةبووان.يبة رةزامةند

( 2) ةب ،لةسةر ئةم بابةتة ئاخاوتنؤك ريَطا دةدات بة سةر ،متمانة وةيليَسةندنة لةسةر ،: ثيَش دةنطدانسيَيةم
دوو ئةنداميش لةوانةى دذى ( 2)دوو ئةندام لةوانةى داواى ليَوةرطرتنةوةى متمانة دةكةن و 

 ليَسةندنةوةى متمانةن.

  لةسةر سيَي ( دوو2/3)ئةطةر زؤرينةى  ،هةذمار دةكريَت متمانة ليَسةندراو بة ،: سةرؤك وةزيرانضوارةم
 .دةنطياندا ئةندامان بؤ ليَسةندنةوةى متمانة

بؤ  ئةطةر زؤرينةى رةهاي ئةندامان ،دةكريَتبة متمانة ليَسةندراو هةذمار : ئةندامي ئةجنومةني وةزيراننجةمثيَ
 .دادةنطيان ةليَسةندنةوةى متمان
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لة رؤذي ثرساندنةوة ئةجنام  ،( ثيَنج رؤذ زياتر نةبيَت5كة لة ) ،داماوةيةك لة ،: بابةتي ليَسةندنةوةي متمانةشةشةم
 دةدريَت.

 (:75ةى )مــادد

بةدةست  ،ومةت، ئةوا كابينةى حكسةرؤك وةزيران كؤتايى ثيَهات لة ،بة وةرطرتنةوةى متمانة ئةطةر ثرساندن
ى ياسا تا ئةو كاتةى بةثيَ ،دةوام دةبيَتيَكةر بةربةرِوةك حكومةتى كار و تدةكريَلةكاركيَشاوة هةذمار

 دةهيَنريَت.،كابينةى نوىَ ثيَككارثيَكراوةكان

  :(76) مــاددةى

سةرؤكى بؤ سةرؤك وةزيران و ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران،  ديَريكردنى ثةرلةمان،وهةموو ريَكارةكانى ضا
 .دةطريَتةوة ،سةربةخؤكانن و دةستة كؤميسيؤ
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 تةمــــي هةشــــبةش

 دانانياســـا
 

 :(77مــاددةى )

  :دانانمةبةست لة ياسا 

  .يار: دةركردنى ياسا و برِيةكةم

  .يارة كارثيَكراوةكانو برِ كردنى ياساهةموار: دووةم

 .يةكان: بةركاركردن يان هةمواركردنى كارثيَكردنى ياسا فيدراَلسيَيةم

  :(78مــاددةى )

 و ثةسةندكردنى:  وطؤبريتية لة طفت ،ثرؤسةى ياسادانان

 دةكريَن.ثيَشكةش ةوة، لةاليةن دةسةالتي جيَبةجيَكردن كة ،يارؤذة برِيان ثرِ ،ؤذة ياساثرِ :يةكةم

 ثيَشكةش دةكريَن. ةوة( دة ئةندام10اليةن )لة  ،يار كة الني كةمبرِيان  ،: ثيَشنيازى ياسادووةم

 لةو بابةتانةي ثةيوةنديدارن ،دةكريَنثيَشكةش  تى دادوةريةوةاليةن دةسةاللة، ىيارانةو برِ ؤذة ياسا: ئةو ثرِسيَيةم
 خؤيان.بة

ثيَشكةش  ،ثيَي ياسا كارثيَكراوةكان بة ةوة،ييةكاناليةن دامةزراوة فةرملة ،يارانةيبرِ و ياسا ئةو : ثيَشنيازيضوارةم
 دةكريَن.

 (: 79مــاددةى )

 يارثيَشنيازي ياساو برِ

ثيَويستة شيَوازي  ،نثيَشكةش دةكريَ ،ئةندامانةوة ثيَوست لة يةذمار اليةنكة لة ،يارةكانو برِ ثيَشنيازى ياسا
 ةوة لةاليةن ليَذنةى ياساييةوةثيَشكةشكردنيان ريَكةوتيلة  ،( ضواردة رؤذ14لة ماوةى ) رن وان لةخؤ بطياسادان
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يةكيَك لةطةلَ  ر دةدريَت لةسةر بنةماى طوجناندنييانسةلة ياريانلةطةل دةستةى سةرؤكايةتى برِ ،بةهةماهةنطى
 : ثيَوةرانةى ملة

 .بيَتياريَك يان برِ ،اسادةركردنى يكة ثيَويسيت بة ،بابةتيَكي طشتى بوونيهة: يةكةم

 .ىيةكى ياسايهبوونى بؤشاي: دووةم

 .بة هةمواركردنةوة بيَت ،ىياسا هةبيَت و ثيَويستكردنى يةجيَبكيَشة لة جيَئةطةر،: سيَيةم

 لةسةر حكومةت بكريَت. ،رِةضاوي بارطراني دارايي ،اندني ئةو ياسا و برِيارةودةرضو لة : ثيَويستةضوارةم

 (:80مــاددةى )

، ئةطةر ةوةو ليذنةي ياساييسةرؤكايةتي دةستةى اليةن لة ،، يان ثيَشنيازةكةؤذةوانيين ثرِ: دواي تيَرِةكةمي
 هاتووة، رةتدةكريَتةوة، داةم ثةيرةوةئي (79) ة كة لة ماددةيييةكيَك لةو ثيَوةرانةي تيَدانيدةركةوت 

 بؤ ناكريَت. ،و خويَندنةوةي يةكةمي

دةستةى اي رِ ،ةويارةكةيان ثيَشكةشكردوكة ثيَشنيازي ياسا يان برِ ،ي ثةرلةمانكاتيَكدا ئةندامانلة :دووةم
برياردان  بابةتةكة دةخريَتة بةردةم ثةرلةمان بؤ ،نةبوونةي ياسايي بؤيان برِوا ثيَهيَنةرو ليذ ،سةرؤكايةتى

 لةسةري.

سةرؤكايةتي و دةستةى يةوة، بةاَلم نةكرا، رةتبة شيَوةيةكي طشيت ،يارةكةيان برِ ،: ئةطةر ثيَشنيازي ياساسيَيةم
بؤ ئةو ئةندامانةي ثيَشكةشيان  داثيَشنيازةكة هةبوو، لةو حاَلةتة يان ؤذةيان لة سةر ثرِيتيَبين ،ليذنةي ياسايي

 كردنةوةي.دووبارة ثيَشكةش، بؤ رةضاوكردني تيَبينيةكان و دةطةريَندريَتةوة كردوة

رةزامةندي لةسةر  ةوة،سةرؤكايةتي و ليذنةي ياساييدةستةى اليةن  ةل ،يان ثيَشنيازةكة ،كاتيَك ثرؤذة :ضوارةم
 .ةوةدةخريَتة بةرنامةي كار ،يةكةيرةزامانددواى لة يةكةم دانيشتين  ،دةدريَت

 (:81مــاددةى )

ة ك تر،شنيازيَكي ؤذة ثيَطةلَ ثرِلة ،ؤكي هةبيَتئةطةر هةمان ناوةرِ ،وةرناطرييَت ،ؤذة ثيَشنيازيَك: هيض ثرِيةكةم
 ذيَر دةسيت ليذنةي تايبةمتةند داية بؤ راثؤرت نووسني.لة
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و ثيَشنيازي ياسا دذيةكي هةية لة رووي بنةما  كة لة نيَوان ثرؤذة ياسا ،: ئةطةر ليذنة بؤي دةركةوتدووةم
 ،، ئةطةر هةريةكيَكيانتايبةت راي خؤي ثيَشكةشي ثةرلةمان دةكات ،راثؤرتيئةوا ليذنة بة ةكانةوةيبنةرةتي

ي ياسايي خؤي و دواتر ليذنة ريَكار ترةماناي رةتكردنةوةي ئةوةي  ،كراثةسةند ووي بنةماوةر ٍِلة
 بةر.دةطريَتة

 بوون، بةبنةماوة يةكلة رووي  وثيَشكةشكرا تر،ئةطةر ثيَشنيازي ياساي  ،بة بنةما دادةنريَت ،: ثرؤذة ياساسيَيةم
 ووسني.نةضووبيَتة قؤناغي رِاثؤرت ن /مةرجيَك ثيَشنيازي ياسا

 ثيَشكةش ناكريَتةوة. دا،هةمان وةرزي ياسادانان لة ،ا رةتكرايةوة: ئةطةر ثيَشنيازي ياسضوارةم

 (:82مــاددةى )

دةتوانن  ،ئةنداماني ثةرلةمان دا،ا لة مانطي يةكةمي وةرزي ياسادانانيتةن داهةر وةرزيَكي ياسادانان لة: يةكةم
 ثيَشكةش بكةن. ،ثيَشنيازي ياسا

ياريَكي بةثةلة هةبيَت يان برِ ،ي بة ياساينةبيَت كة دؤخيَكي تايبةت بيَتة ثيَش و ثيَويست داا لةو حاَلةتةي: تةندووةم
 يارةكة دةكات.يان برِ ي و بة ثةلةيي ياسايهةَلسةنطاندن بؤ ثيَويست سةرؤكايةتىبارةش دةستةي و لةو

 (:83) ماددةي

دواي  دانيشنتراستةوخؤ لة يةكةمني  ،مةت ثيَشكةش دةكريَناليةن حكولة ،يارانةيؤذة ياسا و برِئةو ثرِ: يةكةم
 خويَندنةوةي يةكةميان بؤ دةكريَت. ،ثةرلةمان ةطةيشتنيان ب

 ،سةرؤكايةتيدةستةى ي زياتر لة يةك ليذنة بوو، ييان ثيَشنيازةكة لة تايبةمتةند : ئةطةر ثرؤذةكةدووةم
يان ثيَشنيازةكة و ناردني هةر  بةشكردني ثرؤذة بريار دةدات بة ،طةلَ ليذنةي ياساييلة ،بةهةماهةنطي

 استةي كراوة.ا لة سةر ئةو بةشة راثؤرت ئامادة دةكات كة ئارِيبةشةو بؤ ليذنةي تايبةمتةند، ليذنةش تةن

 (:84) ماددةي

يان  ،ؤذةلةسةر ثرِ ،راثؤرتي خؤي دا،( بيست و يةك  رؤذ21) لة ماوةي ،ليذنةي تايبةمتةند : دةبيَتيةكةم
 ئامادة بكات. ،يارةكانو برِ يازي ياساثيَشن
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 ،استةي ليذنةي تايبةمتةند كرابيَتئارِ ،ثةلةشيَوةي بة بة ،يارةكانو برِ ؤذة يان ثيَشنيازي ياسا: ئةطةر ثرِدووةم
 راثؤرتي خؤي ثيَشكةش بكات. دا،( حةوت رؤذ7لة ماوةي ) دةبيَت

، و بريارةكان يان ثيَشنيازي ياسا ،ؤذةسةر ثرِاثؤرت، لةئامادةكردني ر ، دةتوانيَت بؤايبةمتةند: ليذنةي تسيَيةم
 .ر بكاتداهةماهةنطي لةطةلَ اليةني ثةيوةندي

سةرؤكي  جيَطرى يةكةمىنةكرد راثؤرتي ئامادة ،يذنةي تايبةمتةندل دا،: ئةطةر لة ماوةي دياريكراوضوارةم
لة رؤذى  دا،( ضوار رؤذ4ليذنة لة ماوةي ) دةبيَت ،و سةرؤكي ليذنة ئاطاداردةكاتةوة ،ثةرلةمان

لةم سةرؤكايةتى راثؤرتي هؤداري خؤي ثيَشكةش بكات و برياري دةستةي  طةيشتنى ئاطاداركردنةوةكة،
 يةكالكةرةوة دةبيَت. ،بارةية

 (:85مــاددةى )

رؤذ  ( دة10) لة ماوةي ،دةدريَتة ليذنةي ياسايي بؤ ثيَداضوونةوةي راثؤرتةكة ،: راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةنديةكةم
لة طةلَ  ،َلنيابوون لة دذنةبووني دةقةكاندا لة رووي دارشتنةوةي ياسايي و ريَكةوتي طةيشتين، تةنيلة 

 و ياسا كارثيَكراوةكان. دةستور

 ،ئاراستة كرابيَت دةبيَ ليذنةي ياسايي )خةسلةتي ثةلة(بة  ،يارةكةو برِ يان ثيَشنيازي ياسا ،: ئةطةر ثرؤذةدووةم
 ثيَداضوونةوةي خؤي بكات. دا،رؤذ ( ثيَنج5لة ماوةي )

ي و ياسا يوروووي دةسترِتا لة ،ندنةوةي دووةمي بؤ ناكريَتخويَ ،: راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةندسيَيةم
 راستاندني بؤ نةكريَت. لةاليةن ليذنةى ياساييةوة ،كارثيَكراوةكان

 (:86ماددةي)

راثؤرتي ثيَش خويَندنةوةي دووةم،  تذميَرضل و هةشت كا (48) ،سةرؤكى ثةرلةمان جيَطرى دووةميدةبيَ  
 راستيَندراوي ليذنةي تايبةت بؤ ئةندامان دةستةبةر بكات.

 (: 87) ماددةي

دةكات، دواتر راثؤرتي ليذنةي ثيَ، دةستيان ثيَشنيازةكة ،ؤذةثرِ خويَندنةوةي دةقي بة ،خويَندنةوةي دووةم: يةكةم
 رِوو.دةخريَتة ،تايبةمتةند
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دةنطدان بة، ؤ ثرؤذة يان ثيَشنيازةكةشتنيَكي نويَي ثيَشنياز كردبيَت بدارِ ،رتي ليذنةي تايبةمتةند: ئةطةر راثؤدووةم
 .دةدريَت وطؤكردنئةو دارشتنة بة بنةما بؤ طفت يار لة سةر وةرطرتينبرِ

 (: 88ماددةي)

 (2) و نابيَت لة ويَتبدا يةكجار يسةر هةر ماددةيةك تةنلة دةتوانيَت، ،كراوةئةو ئةندامةي ناوي تؤمار: يةكةم
 تيَثةر بكات. ،خولةك دوو

 بارةيلة  دةتوانيَت ،بوووةزيري ثةيوةنديدار ئامادة ،ازةكة: ئةطةر لة كاتي طفتوطؤكردني ثرؤذة يان ثيَشنيدووةم
 .بدويَتخولةك  دوو (2) ةوةهةر ماددةيةك

 (:89مــاددةى )

 يان ثيَشنيازةكة ناكريَت. ،سةر ثرؤذةدةنطدان لة ،تةرخانكراوة بؤ خويَندنةوةي دووةم : لةو دانيشتنةييةكةم

هةند وةردةطرن و رايةكان بة سةرجةم ثيَشنياز ،طةلَ ليذنةي ياساييلة ،ييبة هةماهةنط ،ذنةي تايبةمتةند: ليدووةم
كة ثيَويستة دابريَذريَنةوة، ئةطةر ثيَويسيت كرد  ،بؤ ئةو ماددانة دةكةن ،شتنةوةلةنويَ دارِو سةر

 دةدةن. شةروونكردنةو

 (:90) ماددةي

لة دواي دانيشتين  ،لة هةفتةيةك زياتر تنابيَ ،يان ثيَشنيازةكة ،لة سةر ثرؤذة ،: دانيشتين دةنطدانيةكةم
 تيَثةر بكات. ،خويَندنةوةي دووةم

 انجيَطرى دووةمى سةرؤكى ثةرلةملة  ،شتنةوةي كؤتاييداواي بينيين دارِ دةتوانيَت دا،لةو ماوةية ،ئةندام: دووةم
 و ليذنةي ياسايي و ليذنةي تايبةمتةند بكات.

 ريَ بة طفتوطؤ يان ثيَشكةشكردني ثيَشنيازي تازة نادريَت. ،دةنطدان : لة دانيشتينسيَيةم
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 (:91ماددةي )

، دواتر يةكة بة يةكةي ماددةكان و كؤتايي بة دةسثيَدةكات لة سةر ناوي ياسا يان بريارةكة ،: دةنطدانيةكةم
 دةنطي لةسةر دةدريَت. ، دواجار طشت ياسا يان بريارةكةسةر هؤيةكاني دةرضواندننطدان لة دة

دةنطي زؤرينةى دةخريَنة دةنطدان، كاميان  ،هةموو ثيَشنيازةكان ،لة يةك ثيَشنياز ،كاتي بووني زياتر: لةدووةم
 ثةسةندكراو دادةنريَت. هيَنا بة

ى ي( سيَ ئةندام ثشتطري3ايةى دةخريَتة دةنطدان بةاليةنى كةم )لة خستنة دةنطداني رايةكان ثيَويستة ئةو رِ :سيَيةم
 كؤتايى.  بؤ ئاخاوتن دةكةونة ريَزبةندي( دوو ئةندامةى 2رِايةكة بكات، جطة لةو )

 (:92) ماددةي

ذميَرةي  و ئيعتماداتي زيَدةطي و بة بودجة ،ياري تايبةتو برِ دةروانيَتة ثرؤذة (ثةلة)خةسلةتي بة  ،ثةرلةمان 
 بةثةلة بدات. تريبرِيار لةسةر هةر بابةتيَكى  دةتوانيَتهةروةها  ،تاييكؤ

 (: 93) ماددةي

 ان بةيثيَويستي ثةسةند دةكريَن، جطة لةو حاَلةتانةي ،بة زؤرينةي ذمارةي ئامادةبووان ،يارةكانو برِ : ياسايةكةم
 .زؤرينةي تايبةت هةية

يارةكان و برِ يان رةتكردنةوة لة سةر ياسا ،رةزامةندي ثةرلةمان بةياري برِ ،امي دةنطدانثيَي ئةجن : سةرؤك بةدووةم
 رادةطةيةنيَت.

 (:94) ماددةي

بنيَردريَن بؤ سةرؤكايةتي  ةوة،ثةسةندكردنيان ريَكةوتيلة  دا،( ثازدة رؤذ15) لة ماوةي ،يارةكانو برِ ياسا دةبيَت
 هةريَم، بةمةبةستى دةرضواندنيان.

 (:95) ماددةي

ذمارة  بة ثيَي ياساي سةرؤكايةتي هةريَم ةدا،( ثازدة رؤذ15لة ماوةي ئةو ) ،سةرؤكايةتي هةريَم: ئةطةر يةكةم
يارةكةي بةشيَوةيةكي طشيت )كلي( يان بةشيَك )جزئي( ي هةمواركراو، ياسا يان بر2005ِي ساَلي (1)
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تي خؤي بنوسيَت، راثؤر دا،( ثازدة رؤذ15دةبيَ ليذنةي تايبةمتةند لة ماوةي ) ،رةتكردةوة، لةو كاتة
ديَتة ناو ثةرلةمان و برياري ثةرلةمان  ،راثؤرتةكة ،لة يةكةمني دانيشتين دواي تةواوكردني ثاشان

يةكالكةرةوة دةبيَت، يان بة راي سةرؤكي هةريَم وةردةطريَت و راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةند  وة،لةوبارة
راي لةسةر راي خؤي دةكات و ئةم جارةش  تاوتوييَ دةكريت يان بةدةنطي زؤرينةى ئةندامان ثيَداطريي

 ناكريَتةوة.ثةرلةمان رةت

 ئامادةي دانيشتنةكة ببيَت. دةتوانيَت: سةرؤكي ديواني سةرؤكايةتي هةريَم دووةم

 :(96) ماددةي

داواي دووبارةكردنةوةي دةنطدانيان كرد  ،ئةندامثيَنج  (5) اليةني كةمطومان لة سةر دةنطدان هةبوو،  ،ئةطةر 
 دةنطدان دووبارةبكريَتةوة. تيَدةب

 (:97مــاددةى )

ياريَك ئةطةر راى جياواز سةبارةت بة و ثيَشنيازي ياسا و برِ سةر هةر ثرؤذةلة دا،طؤكردنكاتي طفتولة 
 ، ئةولةويةت لة دةنطدان بة ثيَي ئةو ريزبةنديةي دةبيَت:دروست بوو ثةسةندكردن

 يازةكة.: ثيَشنيازي رةتكردنةوةي ثرؤذة يان ثيَشنيةكةم

 بؤ حكومةت. ،ؤذةكةاندنةوةي ثرِ: ثيَشنيازي طةرِدووةم

 كة راثؤرتي ئامادة كردوة. ،ؤذة يان ثيَشنيازةكة بؤ ليذنةي تايبةمتةنداندنةوةي ثرِ: طةرِسيَيةم

 .ترطؤ بؤ دانيشتنيَكي ثيَشنيازي دواخستين طفتو: ضوارةم
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 بةشي نؤيةم

 ودجـةبــ
 

 (:98ماددةي )

بةر لةساَلى  و مانطى تشرينى يةكةمي هةموو ساَليَك يسةرةتا لة ،ةنى وةزيران ثيَويستةلةسةر ئةجنوم :يةكةم
 .بنيَريَت ثةرلةمان، ثرِؤذة بودجة بؤ مةبةسيت طفتوطؤ بة ،دارايى

ى ساَلي ذميَرةى كؤتاي دا،لة كؤتايى مانطى نيسانى هةموو ساليَك ،لةسةر ئةجنوومةنى وةزيران ثيَويستة: دووةم
 .ثةرلةمان بنيَرتثيَشوو، بؤ 

 دا،دةيةى ئةم ماد(يةكة م و دووةم)ي لة برِطةى ةلةو ريَكةوت ،و ذميَرةى كؤتايى دجةبوثرِؤذة ئةطةر  :سيَيةم
، ئةطةر لة وةزيرى دارايى دةكات ،كردنةوةواى رِووناثةرلةمان د دياريكراوة نةطةيشتة ثةرلةمان،

 .نةكات ثازدة رِؤذ تيَثةرِ (15لة )كة  ثيَدةداتهؤكارى طوجناو هةبوو ماوةيةكى 

 (:99مــاددةى )

حكومةتةوة، ثرؤذةكة  اليةنلة ،نى ثرؤذةكةثاش طةيشت ،ثةرلةماندا لة نزيكرتين دانيشتنى ،سةرؤكايةتى دةستةى
 .دةكات يو كاروبارى ئابوورى و ئةندامانى ثةرلةمانذنةى دارايى ئاراستةى لي

 (100ماددةى  )

ةيوةستة بة تايبةمتةندى دةربارةى ئةو بةشةى ث ،ةكانى خؤييتيَبيني ةرؤكايةتيةوةس دةستةى يرِيَهةر ليذنةيةك لة
و ذنةى دارايى دةداتة لي ،( دة رِؤذدا10ةماوةى )ل و دجةى طشتى و ذميَرةى كؤتاييبوثرِؤذة لة نيَو  خؤيةوة

 .كاروبارى ئابوورى

 ( 101ماددةى )

ؤذةكة دةربارةى ثرِ ،ي خؤىييَرةي كؤتاماثؤرتى بودجة و ذ، رِ: لةسةر ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورىيةكةم
 دةستةى بةثيَشكةش  ،ذنةكاندواى طةيشتنى رِاثؤرتى لي ،ةك رؤذوي( بيست 21ة )ماوةي ل لة

 سةرؤكايةتى بكات .
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 .ةوةلةدواي طةيشتين، راثؤرتةكة خباتة بةرنامةي كار دانيشنتيةكةمني  لة ،سةرؤكايةتي دةستةىثيَويستة : دووةم

 دةتوانيَت ،دةستةى سةرؤكايةتى، بكاتثيَشكةش ذنةكة نةيتوانى رِاثؤرت لي ،: ئةطةر ئةو ماوةية بةسةرضووسيَيةم
، بة رِاثؤرتى ثيَشكةش نةكرد ،ماوةيشدا و، ئةطةر لة( دة رِؤذ تيَثةرنةكات10لة ) ثيَبدات تريماوةيةكى 

طفتوطؤي  يةوةيلةاليةن ليذنةي ياسا ،ياندواي ريَكخستن ،بةسنت بة راثؤرتي ليذنة ثةرلةمانييةكانثشت 
 دةكريَت. بارةوةلة

 (:102مــاددةى )

لةاليةن ناكريَت  دابةش دةكريَت و انداةر ئةنداموبارى ئابوورى بةسرتى ليذنةى دارايى و كاررِاثؤ :يةكةم
بةسةر  ضل وهةشت كاتذميَر (48ثةرِبوونى )لة تيَ بكريَت بةر ثةرلةمانةوة دةست بة طفتوطؤ

 ةشكردنيدا.داب

كؤكةرةوةي سةرجةم راثؤرتي ليذنة ثةيوةنديدارةكان و  ،وبارى ئابوورى: رِاثؤرتى ليذنةى دارايى و كاردووةم
 ي ليذنةي دارايي و ئابووري دةبيَت.يراي كؤتا

 (:103ماددةى )

يان لة ماددةيةك  ،يان كةمى بكاتةوة ،دجة هةَلبوةشيَنيَتةوةثرِؤذةى بو يتةرخانكراو دةتوانيَت ،ثةرلةمان: يةكةم
 طوازيَتةوة.يب تر يان لة دةروازيةك بؤ دةروازةيةكى ،تريان لةبةشيَك بؤ بةشيَكي  ،تربؤ ماددةيةكى 

كردنةوةى ى نوىَ، يان كةمنانةكايةى تيَضوويان هيَ ،بودجةثرِؤذة ى زيادكردني تةرخانكراوي زثيَشنيا: دووةم
 برِوا بة حكومةت بهيَنيَت. ،ثةرلةمان بتوانيَت ،بيَت كةا لةو بارةوة نةيثةسند ناكريَت، تةن ،داهاتةكان

  :(104ماددةى )

ثاشان ليذنةي  ،وورِرةت بة ثرؤذة ياساي بودجة دةخاتةسةبا ،راثؤرتي حكومةت ،وةزيري ثةيوةنديدار :يةكةم
 ثيَشكةش دةكات. ،راثؤرتي هاوبةشي ليذنةكاني ثةرلةمان ،دارايي و كاروباري ئابووري
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كردنى وونةسةر طفتوطؤدةكريَت ثيَش ض بارةوة،لة وطؤييانطفت ،شيَوةيةكى طشتى بة ،ؤرتةكاناثرِ :دووةم
 دة (10)ماوةيةك لة  هةر ئةنداميَك دةتوانيَت بؤودجة و برِياردانى بةندةكانى، ثرِؤذة ب دةروازةكانى

 .طؤ لةسةر رِاثؤرتةكان بكاتشيَوةيةكى طشتى طفتو بة ،ثةرِ نةكاتخولةك تيَ

 :(105ماددةى )

 .ماددة بة ماددة ،دان لةسةريانكردن و بريارطفتوطؤ بؤ ،رِوو)بةشةكانى( ثرِؤذة بوودجة دةخاتة ،: ليذنةيةكةم

 .طفتوطؤبكات ،خولةك تيَثةرِنةكات (3ماوةيةك لة ) لةسةر هةر ماددةيةك بؤ دةتوانيَتهةرئةنداميَك  :دووةم

 :(106ماددةى )

 ةوة دةبيَت.ةيرِ(ي ئةم ث91بةثيَي ماددةي )  ،دةنطدان

 ( 107ماددةى )

 ليذنةي دةسثاكيي و كاروباري ي لةطةلَيهةماهةنطبة ،وانسةرؤكايةتي دي كة ،بودجةيةكى تايبةتي دةبيَت ،مانثةرلة
دةخريَتة نيَو بودجةى  اليةن دةستةى سةرؤكايةتيةوة ردنى لةكندةئامادةي دةكات و ثاش ثةس ،كاالوسثةرلةمان 

 .طشتى

 :(108) ماددةي

 و هةَلدةستيَت بةدانانى ذميَرةى كؤتايى ساَليَكى داراييدا لةكؤتايى هةر ،ى ثةرلةمانيةرِيَوةبةرايةتى ذميَريارب
رِةوانةكردنى بؤ ليذنةى  و بوون لةسةرىرِازي دةخريَتة بةردةم دةستةي سةرؤكايةتي بؤ بةريَكارة كارطيَرِييةكان

 .بؤ ثةرلةمان ،اثؤرتيَك لةبارةيةوةةوة و بةرزكردنةوةى رِمةبةستى ثيَداضوون بة ،بارى ئابورىدارايى و كارو

 ( 109ماددةى )

 ،بودجة ثرِؤذة ئامادةكردن يان ثيَشكةشكردني ،ي حكومةت بيَتكة لة دةرةوةي ئريادة ،ئةطةر لةبةر هةر هؤيةك
ئةو  (1/12ريَذةي ) ،كة بودجة دواكةوتووةئةوا بؤ هةر مانطيَك  ،تة دواي دةستثيَكي ساَلي دارايييَكةوب

 ياري لةسةر درابوو خةرج دةكريَت.ةي بؤ ساَلي دارايي رابردوو برِيثشتيواني
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 بةشي دةيةم

 ئؤثؤزسيؤني ثةرلةماني فراكسيؤن و
 

 يةكةم/ فراكسيؤن

  :(110ماددةى )

يست للة هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان بكات، خاوةني  ،ييبةشدار ،و قةوارةيةكي سياسي ثارتهةر : يةكةم
 كورسي بةدةست هيَنا دةبيَتة فراكسيؤن. و بةرنامةي هةَلبذاردن بيَت و

ي، بةالم هةركاتيَك ئةندامي فراكسيؤنيَك لة فراكسيؤنةكةي خؤي جيا يثةرلةمانتار ئازادة لةكاري ثةرلةمان: دووةم
لةمان و كةسيَكي دةدات لة ثةردةست ةتي خؤي لةيئةوا ئةنداميَ ،ترة ثالَ فراكسيؤنيَكي وياخود ضو ،بؤوة
 بةرةزامةندي ثةرلةمان. ثردةكاتةوة لةو فراكسيؤنة بةثيَي ريَزبةندي شويَين تر،

، بودجةيةك بؤ ىيكضاالثةراندنى كاروبؤ را ،ثيَي ثيَوةرى كورسى ثةرلةمانىبة ،: دةستةى سةرؤكايةتىسيَيةم
 .ةوةكانيَكارة داراييةدجةية دةكةويَتة ذيَر رِئةم بو ،دةكات فراكسيؤن دياريي

 ئؤثؤزسيؤنى ثةرلةمانى    /دووةم

 :(111ماددةى )

يان ليَي  ،بةشدارى ثيَكهيَنانى كابينةى حكومةتيان نةكردووة كة ،دةطريَتةوة انةيئةو فراكسيؤنة ثةرلةماني
 بؤ دةستبةر دةكريَت. ،يانيي كاري ثةرلةماني و ئؤثؤزسيؤنيئازاد دةكشيَنةوة و
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 بةشي يازدةيةم

 ثةرلةمانى نووسينطةكان و ديواني ثةرلةمان
 

 ديوانى ثةرلةمان /يةكةم

  :(112ماددةى )

 .بةرِيَوةدةبريَت ،اليةن سةرؤكيَكةوة بةثلةي تايبةت ديوانيَكى دةبيَت، لة ثةرلةمان بؤ رِاثةراندنى كاروبارةكاني

  :(113ماددةى )

 بةرثرسيار دةبيَت.  ،بةردةميدا ةدادةمةزريَت و ل ،اليةن سةرؤكةوة لة ،فةرمانيَك بة ،يوانسةرؤكي د :يةكةم

ى دةدريَت سةاَلتانةى لةاليةن سةرؤكةوة ثيَو ئةو دة : سةرؤكى ديوان ئةركةكانى بةثيَى ياسا كارثيَكراوةكاندووةم
 .ثيادة دةكات

ةيرِةويَكى بة ث اليةن دةستةى سةرؤكايةتيةوة، لة ،لةمانى ديوانى ثةريو دابةشكردنى كارطيَر ثيَكهاتة :سيَيةم 
 .ايبةت رِيَك دةخريَتت

  :(114ماددةى )

 :تثيَك ديَ لةم بةرِيَوةبةرايةتية طشتييانةى ،ديوانى ثةرلةمان

 وبارى ثةرلةمان و ليذنةكان. بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كار :يةكةم

 بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كارطيَرى و دارايى. :دووةم 

 طشتييةكان. ةوةندييثةي بةرِيَوةبةرايةتى طشيت راطةياندن و :سيَيةم

  :(115ماددةى )

دةستةى  ،ي نيَودةولةتييهةريةك لة سةنتةرى تويَذينةوةى ثةرلةمان و بةريَوةبةرايةتي ثرؤتؤكؤل و هاريكار
 .ةست دةبن بةثةيو سةرؤكايةتيةوة
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 نووسينطةكانى ثةرلةمان   /دووةم

  (:116ماددةى )

 سينطة بكاتةوة.، نوهةرشويَنيَكى دى ثيَويست بكات ناوةندى ثاريَزطاكان و لة ، دةتوانيَتسةرؤكايةتى دةستةى

( 711ماددةى )  

ى هاواَلتيان بةئةنداماني ثةرلةمان لةو نوسينطة هةَلدةستى بةوةرطرتن و طةياندنى داواكارى و سكاال :يةكةم
 دانةوة و دواداضوون و وةالم مةبةستى بة بة ذنة ثةيوةنديدارةكان بكريَتةوانةى ليتا رِ ،نوسينطةية

 .نةوةى وةالمةكان بةخاوةنةكانيانطةياند

 .برِيبيَت ،اليةنى تايبةمتةند قوناغةكانى بةدواداضوونى لة كان لة ذيَر دادبينيدا نةبيَت وثيَويستة سكاال :دووةم

يةكيَك لة كارمةندةكان دةبيَتة  ،ضةند كارمةنديَكى دةبيَت بؤ بةريَوةبردنى كارةكانى ،هةر نوسينطةيةك :سيَيةم
 ةوةثةرلةماناليةن سةرؤكى ديوانى  ركردنيان لةو ضؤنيَتى كا ي نوسينطة، ذمارةييَوةبةري كارطيَربةر

  .دةكريَتديارى 

 .دابني دةكات ،ييةكانى نوسينطةكانى و خةرجيثيَويست ،ثةرلةمان :ضوارةم
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 بةشي دوازدةيةم

 حوكمة كؤتاييةكان
 

 :(118ماددةى )

 .ونة بةر فةرمانى سةرؤكدةبيَت و دةكة تى: ثةرلةمان ثاسةوانى تايبةيةكةم

تةواوى دةزانيَت بؤ ثاراستنى  كة بة، و ذمارةى تاكةكانى ديارى دةكات قةبارةى ئةو هيَزة ،سةرؤك: دووةم
 .ثةرلةمان لة ،رِيَكاريى و ثاسةوانى

 .غةيةاو باَلةخانةى ثةرلةمان قةدةبؤ ن ،يان برينداركار ،ذوورةوةى ضةكي ئاطرين هيَنانة :سيَيةم

بضيَتة نيَو باَلةخانةى ثةرلةمان  ،ةييان هيَزيَكى ضةكدار ني ،، بؤ هيض ضةكداريَكاسةوانى ثةرلةمانجطة لة ث: ضوارةم
 .  ى سةرؤك نةبيَتا بة رِةزامةندلة نزيك دةرطاكانى مبيَننةوة تةنيية يو بؤيان ن

:(119ماددةى )   

ةتى شانديش بكات بؤ ةوانةى دةرةوةى هةريَم بكات و داوشاند رِ دةتوانيَت لةنيَو ئةندامةكانيدا، ،ثةرلةمان
 .سةردانيكردنى

 :(120ماددةى ) 

كة  ،يارمةتى ئةو ئةندامة بدات دةتوانيَت،سةرؤكايةتي دةستةى  ،بة رِاثؤرتى ثزيشكى تايبةمتةند ،بةثشت بةسنت
 هةريَم. يان لةدةرةوةى ة،لةناوةو ،تووشى نةخؤشيةك ديَت و ثيَويستى بة ضارةسةر دةبيَت

 :(121ماددةى )

ماف و ئةرك  ،(الوصف الوظيفيديارى دةكريَن بةثيَي ) سةرؤكايةتيةوة دةستةىاليةن  لة ،راويَذكارانى ثةرلةمان
 .دياري دةكريَت ،ياسا بةركارةكان بةثيَىوضة و ئيمتيازاتةكانيان و م
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 :(122ماددةي )

اثةراندني رِلة  ،بؤ كارئاسانى .راوةكان دةكاتشينكنووسراو بؤ ثةرلةمانتارة خانةن ،سةرؤكايةتيدةستةى 
 لة دام و دةزطا فةرمييةكان. ،كاروبارةكانيان

 :(123ماددةى )

 ةي تايبةت بؤ ثةرلةمان دياري دةكات.دةرماَل ،دةستةي سةرؤكايةتي

 :(124ماددةى )

 .هيَنيَتبدا ثيَكلةطةلَ ثةرلةمانتاراني عيَراق و دةرةوة ،طروثي هةماهةنطي ،ثةرلةماندةكريَت 

 :(125ماددةى )

ضوار  (1/4)لةسةر ثيَشنيازي  ،ماددةيةكي يان هةر ،يان بةشيَكي ،هةموو ،دةكريَت حوكمةكاني ئةم ثةيرةوة
بةهةمان ريَكاري  ةوةكريَتبهةموار  ،دةنطي ئةندامان و ي زؤرينةي ئامادةبووانيبةرِةزامةند ،ئةندامانيةكى 

 ياسادانان.

 :(126ماددةى )

دا )وةقائعى كوردستان(لة رِيَكةوتى دةرضوواندنى كارى ثيَدةكريَت و لة رِؤذنامةى فةرمى  ،ةوةئةم ثةيرِ
 ناكريَت. ترباَلودةكريَتةوة و كار بة هيض ثةيرِةويَكى 
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