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  ڕۆژمری  
  ۆژمری پهرلهمانر

 
  

م�ژووی یاسـادانان لهپهرلهمانی  (کت�بی بۆ پ�شـهکی   ٢٠١٩سـای 
که پ�ـشتر وەک تو�ژینهوە لهزانکۆی ئهالنیا لهوتی تورکیا    )کوردـستان

ــه  "لهکۆنفراســ�کی زانســتی پ�شــکهشــم کردبوو نووســیبوم   ههمیش
لهدۆکیۆم�نتکردنی م�ژووی خۆی سـهلیقهیهکی باشـی وتوویانه کورد 

نییهو گرنگی زۆری پ�نهداوە. ســــهـبارەت به م�ژووی دووری نهتهوەی  
کورد رەنگه پاســــاوگهلـ�ک ههبن ببن بهوەمی ئهم رەخنهیه، بهم بۆ 

ســــاـ�ک بهر لهئ�ســـــتایه که لهم�ژووی   ٢٥م�ژووی نزـیک، مهبهســــتم 
هههر�می کوردستانی عیراق دروستبوونی یهکهم پهرلهمانی کوردیی ل

بهگهو   ــاو�ــک نییه نهمــانتوانی ب�ــت  پــاســـ دەســــتپ�ــدەکــات، هیچ 
  ."دۆکیۆم�نتهکانی ئهم م�ژووە زۆر نزیکه کۆبکهینهوە

ئهوـکات به�نی ئهوەم دابوو که ئهم ههوهم  ســــهرـتاو بهشــــی 
  یهکهمه خوا یار ب�ت بهشی تریشی بهدواداد�ت.

ئهم کۆمهگـایه    پهرلهمـانی کوردســــتـان له ر�کخســــتنی ژیـانی
لهقۆـناغهـکانی ـکارکردنـیدا رۆی ـکاریگهروو بهرـچاوی ههبووە، له ـکاتی  
رووداوە چارەنووســـازەکان ههو�ســـتی جددی و کاریگهری ههبووە، 
ج�ی خۆیهتی لهم کاتهدا کۆمهنی خهکی کوردستان وەک دامهزراوە  
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ا بکرێن و لهســــهر ئهو بنهمـاو بهڵگـانهی   اشـــــن بهمێژووی کـارەکـانی ـئ
  نهتهڕوو کارەکانی پهرلهمان ههڵبسهنگێنن.خراو

ئهم کارەی بهردەسته بریتییه لهرۆژمێری پهرلهمانی کوردستان،   
که بۆ ساڵی دووەمه چاپ و ب�وی دەکهینهوە، بهرههمی چهندین ساڵ  

ــان،   پهرلهم ــاـنی  ــدەک زەوەن ـنته زۆرو  لهدـیـکۆـمـێ  )١١٦  (وردـبوونهوەیه 
الپهڕە ســــهدان  له  ـبرـیـتـین  که  ـپرۆـتۆـکۆڵ  ــاـنی  بهرـگی  ـــتنهک داـنیشــ ی 

ــاو بـیارەـکان، که بریتین له  )٢١(پهرلهـمان،   ــاو    )٤٠٧( بهرگی ـیاســ ـیاســ
دەزانم هێـشتا زانیاری   .)تامێژووی نوـسینی ئهم پێـشهکییه(بیار  )٥٥٤(

زۆرو زەوند ماوە لهسهرکارەکانی پهرلهمان، به�م ئهمه بهردی بناغهیه  
ــا�نه نوێ  ــتی وایه سـ ــروشـ دەکرێتهوەو زانیاری تازەی  رۆژمێریش سـ

دەخرێته سـهر، لهئێسـتاشـهوە خۆمان بۆسـاڵی داهاتوو ئامادە دەکهین 
    عومر باقی بێت زانیاری زیاتری دەخهینهوەسهر.

ــک   لهیهکێ بهـگرـنـگـییهوە  ـلـێـبـبـیـنن،  ســــوودی  ههـمووان  ـهـیوادارم 
ازییهکـانی ئهم میللهته بوانن، که پهرلهمـانی   لهدەســــکهوت و شــــاـن

  کوردستانه.
  هرفراز بن...ههر س

  
  
  

  سلمان  فوئاد ئهحمهد
  ههولێر  

٢/١٢/٢٠٢٢  
  



پەیامی دۆستەکانمان لە پەرلەمانی کوردستانەوە

ــداڵ و الو و  ــاو و من ــرەت و پی ــکەنجەدراون، ئاف ــە ش ــراون، ئ ــەدەر ک ــراون و دەرب ــوە گی ئێ
ــوو بەســەر  ــوە کاریگــەری هەب ــووە، کێشــەی ئێ ــان بەکارهات ــن چــەك لەدژی ــان خراپتری پیرت
زۆر لــە ئەمريكييەكانــەوە، رێــز و ســاوم هەیــە بــۆ ئازایەتــی ئێــوە. ســاو و رێــزم هەيــە بــۆ 
گەشــبینیتان، کــە هەمیشــە پێتــان وایــە بەیانیتــان باشــترە لەدوێنيتــان. لــەم مــاوە کورتــەدا 
کــە لێــرە بوویــن راوبوچوونێکــی زور باشــمان وەرگــرت لەســەر ئــەوەی بەدەســتتان هێنــاوە، 

لــەم هەرێمــەدا کــە مەترســی و نیگەرانــی زۆری لەســەرە.
بــەو رێگایانــەی کــە پێیــدا رۆیشــتین لەگــەڵ ســەرکردەکاندا قســەمان کــرد، لەگــەڵ خەڵکــدا 
ــان ئەنجامتــان داوە نەخوشــخانە  ــەو شتانەشــمان بینــی کــە ئێــوە خۆت دوایــن، هەروەهــا ئ
دامــەزراون،  مەدەنــی  کۆمەڵــگای  پڕۆژەکانــی  دروســتکراوە،  قوتابخانــە  دروســتکراوە، 
ــۆ  ــرن ب ــە وەربگ ــی عەولەم ــوود لەئامرازەكان ــە س ــوە توانیوتان ــکەوتوون، ئێ ــۆکان پێش زانک
زاڵبــوون بەســەر ئــەو گۆشــەگیرییەدا کــە جيۆپۆلەتيــك و جوگرافیــا بەســەریدا ســەپاندوون، 
ئــەی  ئــەو هەمــوو دەســتکەوتەتان هەبــووە،  بارودوخــەدا  لــەو  لــەوە دەكەمــەوە  بيــر 

لەعێراقێکــی دیموکراتــی ڕاســتەقینەدا دەتوانــن چیبکــەن؟

سيناتورجۆ بایدن
سەرۆکی کومیتەی پەیوەندییەکانی

دەرەوەی ئەنجوومەنی سینات
پەرلەمانى کوردستان

2002/12/7

ئــەوەی شــارەزای مێــژووی کوردســتان بێــت دەزانــی میللەتــی کــورد تــا بــەم ڕۆژە گەیشــتووە 
ــی وادا  ــە ناوچەیەک ــووە ل ــش هەڵکەوت ــەدا داوە، زۆر کەمی ــەم ڕێگەی ــەهیدی ل ــن ش چەندی
دامودەزگاکانــی  هەڵبژێردرێــت.  پەرلەمــان  نموونەیــی  و  دیموکراســی  بەشــێوەیەکی 
ــوێن  ــتایش بەش ــردەوەو، هێش ــتانیان باوک ــی کوردس ــی پەرلەمان ــا هەواڵ ــی دنی ڕاگەیاندن
هەواڵــی کارەکانــی پەرلەمانــدا وێڵــن، چونکــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەراســتدا بەنموونــەی 

ئەزموونێکــی دیموکراســی دەژمێــردرێ.

بێرنارد کوشنێر 
سیاسەتمەداری فەرەنسا

پەرلەمانى کوردستان
1992/7/4

 



زۆر خۆشــحاڵ و بەختــەوەرم کــە بەرامبەرتــان قســە دەکــەم، زۆر کــەم بــۆم هە ڵدەکەوێــت 
ــت  ــتان هەس ــە کوردس ــەاڵم ل ــەم، ب ــە بک ــردراودا قس ــی هەڵبژی ــەر ئەنجوومەنێک ــە بەرامب ل
ــد  ــەو هەســتەوە دەمەوێــت چەن دەکــەم کــە لەواڵتــی خۆمــم، ئێمــە یــەک خانەوادەیــن و ب
ــەر لەهەمــوو شــتێک  ــۆ بڵێــم. ئێــوە وەکــوو نوێنــەری گــەل هەڵبژێــردراون، ب وشــەیەکتان ب
پیرۆزباییتــان لێدەکــەم، هەروەهــا حــەز دەکــەم پێتــان ڕابگەیەنــم کــە تــا چ ڕادەیــەک دۆســت 
و هاوڕێیانــی کــورد شــانازی بــە رێکخســتنی ئــەم هەڵبژاردنــە ئــازاد و دیموکراتییــە دەکــەن 

کــە لــە کوردســتاندا بەڕێــوە چــووە.

خاتوو دانیال میتران
پەرلەمانى کوردستان

2009/9/16

گفتوگــۆى  ســە رنە كە وتنى  یــان  ســە ركە وتن  بكــرێ.  مــاوه   زۆر شــت  هێشــتا  بێگومــان، 
ــن،  ــره وه  داده ڕێژرێ ــە  لێ ــایانە ى ك ــە و یاس ــە ر ئ ــده  لە س ــازى بە ن ــاره ى چاكس ــتمانى ده رب نیش
ــە ڕى  ــراده ى گشــتین، ئە مــە  ئە وپ ــى ئی ــى نیشــتمانى )پە رلە مــان(، ئێــوه  زامن ــە  ئە نجوومە ن ل
بە ریتانیــا  پە رلە مانــى  لــە   ئە ندامێــك  وه ك  كــە   ئــە وه ى  بە حوكمــى  بە رپرســیاریە تیە ، 
ــە رك و بە رپرســیاریە تیە كى قورســتان لە ســە ر شــانە . ــم كــە  ئ ــم كــردووه ، چــاك ده زان خزمە ت

سێرجۆن مێجە ر 
سە رۆك وه زیرانی پێشوتری بریتانیا

پەرلەمانى کوردستان
2011/5/29

ــانازی  ــدا زۆر ش ــی خۆم ــەم، لەژیان ــوە دەک ــانازی پێ ــەوا ش ــەی ک ــەو ڕۆژان ــە ل ــڕۆ یەکێک ئەم
ــان  ــی موعاناتت ــە ڕۆژان ــەی ل ــەو ئازایەتی ــین ب ــتانم، دڵخۆشیش ــە لەكوردس ــەم ک ــەوە دەک ب
و هەروەهــا کارکردنتــان بــۆ دامەزراندنــی دیموكراتییــەت، لــە بــەر ئــەوە شــانازی بــەوە 
ــم لەیەکێــک  ــک ب ــە ئەندامێ ــەوەی ک ــو ئ ــوەدا قســە بکــەم، وەک ــی ئێ ــە لەپەرلەمان دەکــەم ک
ــن  ــە نوێتري ــک ل ــە لەیەکێ ــن ك ــۆ م ــحاڵییە ب ــەی خۆش ــان، مای ــی جیه ــە کۆنەکان لەپەرلەمان
ــێ  ــە بەهێزترب ــردن، لەوانەی ــاندا لەکارک ــتەقینەتان پێش ــی ڕاس ــدا دیموکراتییەتێک ئەزموون

ــە. ــە هەمان ــە ئێم ــەوەی ک ل

بارونە لیدی کوکس
حزبی پارێزگارانی بریتانیا

پەرلەمانى کوردستان
1994/8/16

تێبینــی: ئــەم وتانــەی بارونــە لیــدی کوکــس لەئەنجامــی بینینــی گفتوگــۆی پەرلەمانتارانــی کوردســتانە 
لەدانیشــتنی  ژمــارە 2ی نائاســایی رۆژی 1994/8/16.
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Sunday 0101 January January 20231 یەکشەممە 11 بەفرانبار 2722األحـد 8 جمادي الثاين 1444



08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

18:00

15:00

19:00

22:00

16:00

20:00

23:00

17:00

21:00

24:00

رۆژمێـــری پــەرلـەمان

10

2

•دەرچوونی یاساى ژمارە )19(ی ساڵی 2001 یاسای بودجه ی ساڵی )2002(ی هه رێمی كوردستان.

Monday  0202 January  January 20232722  األثنين 9 جمادي الثاين 1444دووشەممە 12 بەفرانبار
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3 Tuesday 0303 January January 2023 سێشەممە 13 بەفرانبار 2722الثالثاء 10 جمادي الثاين 1444
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4

• دەرچوونی یاساى ژمارە )19(ی ساڵی 2006 یاسای وه زاره تی كاروباری ناوچه كانی ده ره وه ی  هه رێمی كوردستان

• دەرچوونی یاساى ژمارە )20(ی ساڵی 2006 یاسای وه زاره تی  گه شتوگوزار

Wednesday  0404 January  January 20232722  االربعاء 11 جمادي الثاين 1444چوارشەممە 14 بەفرانبار
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5 Thursday 0505 January January 2023 پێنجشەممە 15 بەفرانبار 2722 الخميس 12 جمادي الثاين 1444
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6Friday  0606 January  January 20232722  الجمعة 13 جمادي الثاين 1444هەینی 16 بەفرانبار
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7 Saturday 0707 January January 2023 شەممە 17 بەفرانبار 2722 السبت 14 جمادي الثاين 1444
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8Sunday  0808 January  January 20232722  األحد 15 جمادي الثاين 1444یەکشەممە 18 بەفرانبار
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9

• دەرچوونی یاساى ژمارە )1(ی ساڵی 2001 یاسای بودجه ی ساڵی )2001(ی هه رێمی كوردستان.

•  دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )15(ی ســاڵی 2021 یاســای هەمــواری پیادەكردنــی یاســای بازرگانــی عیراقــی ژمــارە )30(ی ســاڵی 1984 

لــە هەرێمــی كوردســتان.

•  دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )16(ی ســاڵی 2021 یاســای بەرهەمهێنانــی و هاوردەكردنــی بنەتۆوشــەتڵ، و تۆماركــردن، پەســەندكردن و 

پارێزكاریكــردن لــە تــەرزە كشــتوكاڵیەكان لــە هەرێمــی كوردســتان.

•  دەرچوونی یاساى ژمارە )18(ی ساڵی 2021 یاسای كۆمپانیا ئەمنییە تایبەتیەكان لە هەرێمی كوردستان.

Monday 0707 January January 2023 دووشەممە 19 بەفرانبار 2722 األثنين 16 جمادي الثاين 1444
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10Tuesday  1010 January  January 20232722  الثالثاء 17 جمادي الثاين 1444سێشەممە 20 بەفرانبار
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11 Wednesday 1111 January January 2023 چوارشەممە 21 بەفرانبار 2722 االربعاء 18 جمادي الثاين 1444
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12

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )9(ی ســاڵی 2014 یاســای هه مــواری یه كه مــی یاســای وه زاره تــی خوێندنــی بــااڵ و توێژینــه وه ی زانســتی 

ژمــارە )10( ی ســاڵی 2008.

•بریــاری ژمــارە )1(ی ســالی 2020، بریــاری دیاریکردنــی رۆژانــی بۆنــە فەرمیـــیەكانی پێكهاتــەی توركمــان لەهەرێمــی كوردســتان. 11/17 

رۆژی زمــان و کلتــوری پێکهاتــەی تورکمــان، رۆژی 2/25، رۆژی رۆژنامەگــەری تورکمانــی.

ــی  ــاو بردن ــی لەن ــە هەڵمەتەكان ــووەكان ل ــای بزرب ــی یاس ــواری یەكەم ــای هەم ــاڵی 2021 یاس ــارە )17(ی س ــاى ژم ــی یاس •  دەرچوون

ــاڵی1999. ــارە )33(ی س ــراق ژم ــتانی عی ــی كوردس ــی گەل بەكۆمەڵ

Thursday  1212 January  January 20232722  الخميس 19 جمادي الثاين 1444پێنجشەممە 22 بەفرانبار
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13 Friday 1313 January January 2023 هەینی 23 بەفرانبار 2722 الجمعة 20 جمادي الثاين 1444
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14

دەرچوونی یاساى ژمارە )4(ی ساڵی 2019  یاسای ڕێکخستنی ڕیکالمی بازرگانی لە هەرێمی کوردستان.

Saturday  1414 January  January 20232722  السبت 21 جمادي الثاين 1444شەممە 24 بەفرانبار



08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

18:00

15:00

19:00

22:00

16:00

20:00

23:00

17:00

21:00

24:00

رۆژمێـــری پــەرلـەمان
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• دەرچوونی یاساى ژمارە )19(ی ساڵی 2021 یاسای هەمواری یاسای وەزارەتی دارایی وئابووری هەرێمی كوردستان-عیراق ژمارە )5(ی 

ساڵی 2010.

Sunday 1515 January January 2023 یەکشەممە 25 بەفرانبار 2722 األحد 22 جمادي الثاين 1444
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16

دەرچوونی یاساى ژمارە )17(ی ساڵی 2010 یاسای پێشینه ى هاوسه رگیری.

Monday  1616 January  January 20232722  األثنين 23 جمادي الثاين 1444دووشەممە 26 بەفرانبار
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17

• یاســاى ژمــارە )36(ی ســاڵی 2007 یاســای كارپێكردنــی یاســای فیدراڵــی هاتوچــۆی ژمــاره )86(ی ســاڵی 2004 لــه  هه رێمــی كوردســتان 
کــە لــە رۆژی 2008/1/17 دەرچووە.

•  یاســاى ژمــارە )37(ی ســاڵی 2007 یاســای ســندوقی پشــتگیری و هــاوكاری خانــه واده ی شــه هیدان و ئه نفالكــراوه كان و قوربانییانــی 
كۆمه ڵكــوژی )جینۆســاید( لــه  هه رێمــی كوردســتان کــە لــە رۆژی 2008/1/17 دەرچــووە.

•  یاســاى ژمــارە )38(ی ســاڵی 2007 یاســای هه مــواری یه كه مــی یاســای كــۆڕی زانیاریــی كوردســتان ژمــاره  )12(ی ســاڵی 1997 کــە 
لــە رۆژی 2008/1/17 دەرچــووە.

• یاساى ژمارە )39(ی ساڵی 2007 یاسای راژە و خانه نشینی پێشمه رگه  )زێرەڤانی( کە لە رۆژی 2008/1/17 دەرچووە.
• دەرچوونی یاسای ژمارە )22(ی ساڵی 2011 یاسای ماف و ئیمتیازاىت كه مئه ندام و خاوه ن پێداویستیی تایبه ت.

Tuesday 1717 January January 2023 سێشەممە 27 بەفرانبار 2722 الثالثاء 24 جمادي الثاين 1444
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18Wednesday  1818 January  January 20232722  االربعاء 25 جمادي الثاين 1444چوارشەممە 28 بەفرانبار
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19 Thursday 1919 January January 2023 پێنجشەممە 29 بەفرانبار 2722 الخميس 26 جمادي الثاين 1444

• بڕیاری ژمارە )34(ی ساڵی 2003 ڕاگەیاندنی کاروباری لە ناکاو لە هەرێمی کوردستانی عێراق.

• بڕیاری ژمارە )35(ی ساڵی 2003 ئیلغاکردنی باری لە ناکاو لە هەرێمی کوردستانی عێراق.
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20Friday  2020 January  January 20232722  الجمعة 27 جمادي الثاين 1444هەینی 30 بەفرانبار
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21 Saturday 2121 January January 2023 شەممە 1 ڕێبەندان 2722 السبت 28 جمادي الثاين 1444

• پەســندكردنی رێككەوتننامــەی یەكگرتنــەوەی هــەردوو ئیــدارەی هەرێمــی كوردســتان و ئیمزاکردنــی لەالیــەن بەڕێــزان مــام جــەالل 

ــزاد  تاڵەبانــی ســەرۆك كۆمــاری عێراقــی فیــدراڵ و  مەســعود بارزانــی ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان، ئامادەبوونــی زاڵمــای خەلیل

ــی  ــا، كازم ــۆزی فەرەنس ــی باڵی ــارد باژۆڵ ــی، بێرن ــی میلل ــاری چین ــۆزی كۆم ــی باڵی ــام بات ــكا، ولی ــی ئەمری ــە یەكگرتووەكان ــۆزی واڵت باڵی

قومــی هەڵســووڕێنەری كاروبــاری باڵیۆزخانــەی كۆمــاری ئیســالمی ئێــران، ســكرتێرو لێپرســراوانی حزبــە كوردســتانی و عێراقییــەكان، 

جێگــری ســەرۆك وەزیرانــی عێــراق.)2006(
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22

•  یاساى ژمارە )17(ی ساڵی 2008 یاسای هه مواری یه كه می یاسای یه كێتی په رله مانتارانی كوردستان ژماره )17(ی ساڵی 2006 کە لە رۆژی 

2009/1/22 دەرچووە.

•  یاساى ژمارە )18(ی ساڵی 2008 یاساى ده زگاى فرۆكه خانه كاىن شارستاىن هه رێمى كوردستان کە لە رۆژی 2009/1/22 دەرچووە.

Sunday  2222 January  January 20232722  األحد 29 جمادي الثاين 1444یەکشەممە 2 ڕێبەندان
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23Monday 2323 January January 2023 دووشەممە 3 ڕێبەندان 2722 األثنين 1 رجب 1444
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24

ــتان  ــی  كوردس ــی هه رێم ــی وه زیران ــای ئه نجومه ن ــی یاس ــواری حه وته م ــای هه م ــاڵی 2006 یاس ــارە )1(ی س ــاى ژم ــی یاس •  دەرچوون

ژمــارە )3( ی ســاڵی 1992.

ــان  ــی كوردستــ ــه تی هه رێم ــای سه رۆكایـــ ــی یاســ ــواری یه كه م ــای هه مــ ــاڵی 2006 یاس ــارە )2(ی س ــاى ژم ــی یاســ •  دەرچوون

ــاڵی )2005(. ــارە )1(ی س ژم

Tuesday  2424 January  January 20231444 الثالثاء 2 رجب سێشەممە 4 ڕێبەندان  2722
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25Wednesday 2525 January January 2023 چوارشەممە 5 ڕێبەندان 2722االربعاء 3 رجب 1444
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ــی  ــە هەرێم ــەت ل ــی تایب ــە كەرت ــتوكاڵ ل ــی كش ــتیارانی پڕۆژەكان ــای سەرپەرش ــاڵی 2021  یاس ــارە )20(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

ــتان-عیراق. كوردس

Thursday  2626 January  January 20231444 الخميس 4 رجب پێنجشەممە 6 ڕێبەندان  2722
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27Friday 2727 January January 2023 هەینی 7 ڕێبەندان 2722الجمعة 5 رجب 1444
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28Saturday  2828 January  January 20231444 السبت 6 رجب شەممە 8 ڕێبەندان  2722

• دەرچوونی یاساى ژمارە )17(ی ساڵی 2012  یاسای ماىف دانه رو مافه  هاوسێكاىن له  هه رێمى كوردستان .
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29Sunday 2929 January January 2023 یەکشەممە 9 ڕێبەندان 2722األحد 7 رجب 1444
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30

• هەڵبژاردنی خولی دووه می په رله مانی كوردستان. )2005(

• دەرچوونی یاساى ژمارە )1(ی ساڵی 2018 یاساى به خشین وچاندىن ئه ندامه كاىن له ىش مرۆڤ .

Monday  3030 January  January 20231444 األثنين 8 رجب دووشەممە 10 ڕێبەندان  2722
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31

ــاره   ــۆى ژم ــاى هاتووچ ــردىن یاس ــوارى جێبه جێك ــى هه م ــوارى یه كه م ــاى هه م ــاڵی 2018 یاس ــارە )2(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

ــتان. ــى كوردس ــاڵى 2004 له هه رێم )86( س

Tuesday 3131 January January 2023 سێشەممە 11 ڕێبەندان 2722الثالثاء 9 رجب 1444
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Wednesday 0101 February February 20231 چوارشەممە 12 ڕێبەندان 2722االربعاء 10 رجب 1444
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2

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )1(ی ســاڵی 2009 یاســاى هه مــوارى دووه مــى یاســاى ســه رۆكایه ىت هه رێمــى كوردســتان  ژمــاره  )1( ى 

ــراو. ــاڵى 2005 هه موارك س

Thursday  0202 February  February 20231444 الخميس 11 رجب پێنجشەممە 13 ڕێبەندان  2722
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3

ــه  ــه ت ل ــى ده وڵ ــه ر زه وى وزار وموڵ ــردىن له س ــى والب ــرى له زیاده رۆی ــاى رێگ ــاڵی 2018 یاس ــارە )3(ی س ــاى ژم ــی یاس •  دەرچوون

 هه رێمــى كوردســتان.

•  دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )2(ی ســاڵی 2020 یاســای چاکســازی لــە موچــەو دەرماڵــەو بەخشــین وئیمتیازاتــەکان و خانەنشــینی لــە 

هەرێمــی کوردســتان-عێراق.

Friday 0303 February February 2023 هەینی 14 ڕێبەندان 2722الجمعة 12 رجب 1444
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4Saturday  0404 February  February 20231444 السبت 13 رجب شەممە 15 ڕێبەندان  2722
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5 Sunday 0505 February February 2023 یەکشەممە 16 ڕێبەندان 2722األحد 14 رجب 1444

• بەڕێوەچوونــی دانیشــتنی ژمــارە 2 ی نائاســایی لــە شــاری هەڵەبجــە بــۆ گفتوگۆکــردن و دەنگــدان لەســەر پــرۆژە یاســای ئیــدارەی 

پارێــزگای هەڵەبجــە. )2015(
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6Monday  0606 February  February 20231444 األثنين 15 رجب دووشەممە 17 ڕێبەندان  2722
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7

ــاره )188(ی  ــه خصیی ژم ــی ش ــای ئه حواڵ ــتنی یاس ــی به ركارخس ــای ده وام پێدان ــاڵی 2004 یاس ــارە )24(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

ــتان. ــی كوردس ــه  هه رێم ــاڵی )1959( ل ــراوی س هه موارك

Tuesday 0707 February February 2023 سێشەممە 18 ڕێبەندان 2722الثالثاء 16 رجب 1444
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8Wednesday  0808 February  February 20231444 االربعاء 17 رجب چوارشەممە 19 ڕێبەندان  2722
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9

• دەرچوونی یاساى ژمارە )1(ی ساڵی 1993 یاسای وه زاره تی ته ندروستی  و كاروباری كۆمه اڵیه تی.

Thursday 0909 February February 2023 پێنجشەممە 20 ڕێبەندان 2722الخميس 18 رجب 1444



08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

18:00

15:00

19:00

22:00

16:00

20:00

23:00

17:00

21:00

24:00

رۆژمێـــری پــەرلـەمان

50

10

• دەرچوونی یاساى ژمارە )2(ی ساڵی 1993 یاسای وه زاره تی گواستنه وه   و گه یاندن.

ــە الیــەن  ــی نوێنەرانــی عێــراق دەرچــوەو ل ــە الیــەن ئەنجومەن ــازەی عێراقــی فیــدراڵ كــە ل ــااڵی ت ــەرز كردنــەوەی ئ • رێوڕەســمی ب

ــە 2008/1/29. )2008( ــارە )9( ل ــای ژم ــی یاس ــراوە بەپێ ــند ك ــش پەس ــاری عێراقی ــەرۆكایەتی كۆم س

Friday  1010 February  February 20231444 الجمعة 19 رجب هەینی 21 ڕێبەندان  2722
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11 Saturday 1111 February February 2023 شەممە 22 ڕێبەندان 2722السبت 20 رجب 1444
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12Sunday  1212 February  February 20231444 األحد 21 رجب یەکشەممە 23 ڕێبەندان  2722

ــه  ــه ت ل ــى ده وڵ ــه ر زه وى وزار وموڵ ــردىن له س ــى والب ــرى له زیاده رۆی ــاى رێگ ــاڵی 2018 یاس ــارە )3(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

 هه رێمــى كوردســتان.
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13 Monday 1313 February February 2023 دووشەممە 24 ڕێبەندان 2722األثنين 22 رجب 1444
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14Tuesday  1414 February  February 20231444 الثالثاء 23 رجب سێشەممە 25 ڕێبەندان  2722



08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

18:00

15:00

19:00

22:00

16:00

20:00

23:00

17:00

21:00

24:00

رۆژمێـــری پــەرلـەمان

55

15

• دەرچوونی یاساى ژمارە )3(ی ساڵی 1993 یاسای ره سمیی پوول.

• دەستلەکارکێشــانەوەی محەمــەد قــادر عەبدولــا لەســەرۆکی پەرلەمــان ئەرســەالن بایــز ئیســماعیل لەجێگــری ســەرۆکی 

ــەرۆکی  ــری س ــە جێگ ــورە ب ــەد س ــەن محەم ــان و حەس ــەرۆکی پەرلەم ــماعیل بەس ــز ئیس ــەالن بای ــی ئەرس ــان هەڵبژاردن پەرلەم

ــاڵی 2012. ــارە )3(ی س ــاری ژم ــان، بەبڕی پەرلەم

•  دەرچوونی یاساى ژمارە )1(ی ساڵی 2015 یاساى ئیداره ى پارێزگاى هه ڵه بجه .

• کۆچی دوایی دکتۆر رۆژ نوری شاوەیس سەرۆکی خولی گواستنەوەی پەرلەمانی کوردستان. )2021(

Wednesday 1515 February February 2023 چوارشەممە 26 ڕێبەندان 2722االربعاء 24 رجب 1444



08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

18:00

15:00

19:00

22:00

16:00

20:00

23:00

17:00

21:00

24:00

رۆژمێـــری پــەرلـەمان

56

16Thursday  1616 February  February 20231444 الخميس 25 رجب پێنجشەممە 27 ڕێبەندان  2722

• بڕیــاری ژمــارە )4(ی ســاڵی 2012 بڕیــاری دەستنیشــانکردنی بەرێــزان نێچیرفــان ادریــس بارزانــی و عمــاد احمــد ســییفور بــە ســەرۆک 
و جێگــری ســەرۆکی ئەنجومەنــی وەزیرانــی هەرێمــی کوردســتان.

• ناولێنانــی ســەرۆکی ئەنجومەنــی وەزیرانــی هەرێمــی کوردســتان.نێچیرڤان ئیدریــس بارزانــی و جێگــری ســەرۆکی ئەنجومــەن عیماد 
ئەحمــەد، دوای دەســت لــەكار كێشــانەوەی كابینــەی حكومــەت بەرەســمی کــە ئاراســتەی ســەرۆكایەتی هەرێم كرابــوو.)2012(
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17 Friday 1717 February February 2023 هەینی 28 ڕێبەندان 2722الجمعة 26 رجب 1444
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18Saturday  1818 February  February 20231444 السبت 27 رجب شەممە 29 ڕێبەندان  2722

ــی  ــتانی خول ــاىن كوردس ــكرتێرى پەرلەم ــەرۆك وس ــرى س ــەرۆك وجێگ ــژاردىن س ــارى هەڵب ــاڵی 2019 بری ــارە )1( ی س ــارى ژم • بڕی

پێنجەمــی پەرلەمانــی کوردســتان کــە بریتــی بــوو لە)ڤــااڵ فەریــد ئیبراهیــم( بــە ســەرۆکی پەرلەمــان و )هێمــن هەورامــی( بەجێگــری 

ــردران. ــان هەڵبژێ ــکرتێری پەرلەم ــادر( بەس ــی ن ــی نەب ــان و )مون ــەرۆکی پەرلەم س
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19 Sunday 1919 February February 2023 یەکشەممە 30 ڕێبەندان 2722األحد 28 رجب 1444
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20Monday  2020 February  February 20231444 األثنين 29 رجب دووشەممە 1 ڕەشەمێ  2722
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21 Tuesday 2121 February February 2023 سێشەممە 2 ڕەشەمێ 2722الثالثاء 1 شعبان 1444
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22

• دەرچوونی یاساى ژمارە )4(ی ساڵی 1993 یاسای وه زاره تی پیشه سازی  و وزه .

• دەستنیشانكردنی سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی كوردستان و جێگرەكەی )نێچیرڤان ئیدریس بارزانی( بۆ سەرۆكایەتی 

حكومەتی هەرێمی كوردستان و ) عومەر فەتاح( بۆ جێگری سەرۆكی حكومەتی هەرێمی كوردستان.

Wednesday  2222 February  February 20231444 االربعاء 2 شعبان چوارشەممە 3 ڕەشەمێ  2722
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23Thursday 2323 February February 2023 پێنجشەممە 4 ڕەشەمێ 2722الخميس 3 شعبان 1444
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24Friday  2424 February  February 20231444 الجمعة 4 شعبان هەینی 5 ڕەشەمێ  2722
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25Saturday 2525 February February 2023 شەممە 6 ڕەشەمێ 2722السبت 5 شعبان 1444
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26

• دەرچوونی یاساى ژمارە )1(ی ساڵی 2013 یاساى بودجه ى گشىت هه رێمى كوردستان بۆ ساڵى دارایی 2013.

Sunday  2626 February  February 20231444 األحد 6 شعبان یەکشەممە 7 ڕەشەمێ  2722
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27Monday 2727 February February 2023 دووشەممە 8 ڕەشەمێ 2722األثنين 7 شعبان 1444
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28Tuesday  2828 February  February 20231444 الثالثاء 8 شعبان سێشەممە 9 ڕەشەمێ  2722
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• دەرچوونی یاساى ژمارە )5(ی ساڵی 1993 یاسای بودجه ی هه رێمی كوردستان.

Wednesday 0101 March March 20231 چوارشەممە 10 ڕه شه مێ 2722االربعاء 9 شعبان 1444

28
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2Thursday  0202 March  March 20232722  الخميس 10 شعبان 1444پێنجشەممە 11 ڕه شه مێ

• خوێندنــەوەی نامــەی ســەرۆکی ســیناتی ئەنجومەنــی پیرانــی فەرەنســا لەالیــەن ئەندامی ســیناتی کۆماری فەرەنســا )دی مۆتســیکۆ( 

بەبۆنــەی ئاشــتبوونەوەی گشــتی لەکوردســتان و کۆبوونــەوەی پەرلەمان بەهەمــوو ئەندامەکانییــەوە. )2002(
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3 Friday 0303 March March 2023 هەینی 12 ڕه شه مێ 2722 الجمعة 11 شعبان 1444

• بڕیاری ژمارە )4(ی ساڵی 1994 پەسەندکردنی بوودجەی ئەنجومەنی نیشتمانی کوردستانی عێراق بۆ ساڵی 1994.
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4Saturday  0404 March  March 20232722  السبت 12 شعبان 1444شەممە 13 ڕه شه مێ
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5 Friday 0505  Sunday 2023 یەکشەممە 14 ڕه شه مێ 2722 األحد 13 شعبان 1444
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6Monday  0606 March  March 20232722  األثنين 14 شعبان 1444دووشەممە 15 ڕه شه مێ
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7 Tuesday 0707 March March 2023 سێشەممە 16 ڕه شه مێ 2722 الثالثاء 15 شعبان 1444
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8

•  دەرچوونی یاساى ژمارە )6(ی ساڵی 1993 یاسای به ڕێوه بردنی شاره وانییه كان.

•  دەرچوونی یاساى ژمارە )7(ی ساڵی 1993 یاسای یانسیبی ئاوه دانكردنه وه ی هه رێمی كوردستان.

Wednesday  0808 March  March 20232722  االربعاء 16 شعبان 1444چوارشەممە 17 ڕه شه مێ



08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

18:00

15:00

19:00

22:00

16:00

20:00

23:00

17:00

21:00

24:00

رۆژمێـــری پــەرلـەمان

77

9 Thursday 0909 March March 2023 پێنجشەممە 18 ڕه شه مێ 2722 الخميس 17 شعبان 1444

ــی  ــی هەرێم ــی وەزیران ــەرۆکی ئەنجومەن ــە س ــە ل ــەندنەوەی متمان ــەوەی  لێس ــاری ڕەتکردن ــاڵی 2011 ، بڕی ــارە )3(ی س ــاری ژم • بڕی
کوردســتان د. بەرهــەم ئەحمــەد ســالح.

• ئامادەبوونــی بەڕێــز ســەرۆكی ئەنجومەنــی وەزیــران، بــۆ ڕوونكردنــەوەو لێپرســینەوە لــە بــارەی هەڵوێســتی حكومــەت بەرامبــەر بە 
داخوازیەكانــی خۆپیشــاندەران و، 17 بڕگەكــەی بڕیــاری ژمــارە )1(ی ســاڵی 2011ی پەرلەمانــی كوردســتان كــە لــە دانیشــتنی نائاســایی 
ــی  ــە پەرلەمان ــت ل ــەت دادەنرێ ــەرۆکی حکوم ــە س ــینەوە ل ــن لێپرس ــەش بەیەکەمی ــرا. ئەم ــارە )1( ی ڕۆژی 2011/2/23 وەرگی ژم
ــۆر  ــەرۆكەكەی دكت ــە س ــرا، ك ــەت ک ــە حکوم ــە ل ــەندنەوەی متمان ــینەوەکەش داواکاری لێس ــتان. دوای لێپرس ــی کوردس هەرێم
بەرهــەم ســالح بــوو بەدەنگــی 67 بەرامبــەر 28 لێســەندنەوەی متمانــە رەتکرایــەوە.  ئەمــەش یەکەمیــن جــار بــوو لێســەندنەوەی 

ــەوە. ــە دەنگدان ــەی بخرێت ــەت و حکومەتەک ــەرۆکی حکوم ــە س ــە ل متمان
• بڕیــاری ژمــارە )5(ی ســاڵی 2012، بڕیــاری دەستنیشــانكردنی )عبــدهللا رســول علــی( ناســراو بە)كۆســرەت رســول علــی( بــۆ پۆســتی 

جێگــری ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان، كــە لەالیــەن بەڕێــز ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتانەوە دەستنیشــان كــراوە.
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10Friday  1010 March  March 20232722  الجمعة 18 شعبان 1444هەینی 19 ڕه شه مێ
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11 Saturday 1111 March March 2023 شەممە 20 ڕه شه مێ 2722 السبت 19 شعبان 1444

• بڕیــاری ژمــارە )1(ی ســاڵی 1997 دانانــی رۆژی 3/14 ی هەمــوو ســاڵێک بەپشــووی رەســمی لەهەرێمــدا بەبۆنــەی لەدایکبوونــی نەمــر 

ــتەفا بارزانی(. )مس

ــەرۆژی 3/21  ــدا ل ــمی لەهەرێم ــووی رەس ــە پش ــەورۆز ب ــی ن ــی جەژن ــی )3( رۆژ ئاهەنگێڕان ــاڵی 1997 دانان ــارە )2(ی س ــاری ژم • بڕی

ــتپێ دەکات. دەس
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12Sunday  1212 March  March 20232722  األحد 20 شعبان 1444یەکشەممە 21 ڕه شه مێ
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13 Monday 1313 March March 2023 دووشەممە 22 ڕه شه مێ 2722 األثنين 21 شعبان 1444
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14Tuesday  1414 March  March 20232722  الثالثاء 22 شعبان 1444سێشەممە 23 ڕه شه مێ
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15

• دەرچوونی یاساى ژمارە )1(ی ساڵی 2021 یاسای فرۆشتن و بەکرێدانی موڵک و ماڵی دەوڵەت لە هەرێمی کوردستان.

Wednesday 1515 March March 2023 چوارشەممە 24 ڕه شه مێ 2722 االربعاء 23 شعبان 1444
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16Thursday  1616 March  March 20232722  الخميس 24 شعبان 1444پێنجشەممە 25 ڕه شه مێ
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17

• دەرچوونی یاساى ژمارە )8(ی ساڵی 1993 یاسای گێڕانه وه ی ئه فسه ران بۆ خزمه تی عه سكه ری.

Friday 1717 March March 2023 هەینی 26 ڕه شه مێ 2722 الجمعة 25 شعبان 1444
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18Saturday  1818 March  March 20232722  السبت 26 شعبان 1444شەممە 27 ڕه شه مێ

• بڕیــاری ژمــارە )1(ی ســاڵی 1998 دانانــی رۆژی 3/5 ی هەمــوو ســاڵێک کــە رۆژی راپەڕینــی گەلــی کوردســتانە  بەپشــووی فەرمــی 

ــدا. لەهەرێم

• بڕیــاری ژمــارە )2(ی ســاڵی 1998 دانانــی رۆژی 11 ئــاداری هەمــوو ســاڵێک بــە پشــووی فەرمــی لــە هەرێمــدا کــەرۆژی رێکەوتننامەی 

ئادارە. 11ی 
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19

• دەرچوونی یاساى ژمارە )1(ی ساڵی 1997 یاسای بودجه ی هه رێمی كوردستان بۆ ساڵی 2007.

• بڕیاری ژمارە )5(ی ساڵێ 1997 پەسندکردنی بوودجەی ساڵی 1997 ی ئەنجوومەنی نیشتمانی کوردستانی عێراق.

• بڕیاری ژمارە )6(ی ساڵی 1997 پەسندکردنی حسابی کۆتایی بوودجەی هەرێمی کوردستان 1996/9/1 تا 1996/12/31.

Sunday 1919 March March 2023 یەکشەممە 28 ڕه شه مێ 2722 األحد 27 شعبان 1444
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20Monday  2020 March  March 20232722  األثنين 28 شعبان 1444دووشەممە 29 ڕه شه مێ
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21 Tuesday 2121 March March 2023 سێشەممە 1 خاکەلێوە 2723 الثالثاء 29 شعبان 1444
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22Wednesday  2222 March  March 20232723  االربعاء 30 شعبان 1444چوارشەممە 2 خاکەلێوە

• کۆچی دوایی خوالێخۆشبوو )جەوهەر نامق سالم( سەرۆکی یەکەمین خولی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان. )2011(
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23Thursday 2323 March March 2023 پێنجشەممە 3 خاکەلێوە 2723 الخميس 1 رمضان 1444
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24Friday  2424 March  March 20232723  الجمعة 2 رمضان 1444هەینی 4 خاکەلێوە
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25Saturday 2525 March March 2023 شەممە 5 خاکەلێوە 2723 السبت 3 رمضان 1444
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26Sunday  2626 March  March 20232723  األحد 4 رمضان 1444یەکشەممە 6 خاکەلێوە
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27

•  دەرچوونی یاساى ژمارە )9(ی ساڵی 1993 یاسای وه زاره تی ناوخۆ.

ــى  ــه  هه رێم ــه ته كان ل ــۆ تایبــ ــاى زانك ــاڵی 2013 یاس ــاره  )2(ى س ــاى ژم ــاڵی 2013 یاســ ــارە )2(ی س ــاى ژمــ ــوونی یاس •  دەرچـــ

كوردســتان .

Monday 2727 March March 2023 دووشەممە 7 خاکەلێوە 2723 األثنين 5 رمضان 1444
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28Tuesday  2828 March  March 20232723  الثالثاء 6 رمضان 1444سێشەممە 8 خاکەلێوە
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29Wednesday 2929 March March 2023 چوارشەممە 9 خاکەلێوە 2723 االربعاء 7 رمضان 1444

ــەرۆکی  ــن س ــی یەکەمی ــی پاک ــۆ گیان ــەک ب ــتان دەقیقەی ــە وەس ــوو ل ــی ب ــی بریت ــی یەکەم ــتنەدا خاڵ ــەم دانیش ــەی کاری ئ • لەبەرنام

ــالم(. ــق س ــەر نام ــبوو )جەوه ــتان خوالێخۆش ــی کوردس پەرلەمان
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30

•  دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )2(ی ســاڵی 2009 یاســاى هه مــوارى چواره مــى یاســاى هه ڵبــژاردىن ئه نجومــه ىن نیشــتماىن كوردســتان 

ژمــاره  )1(ى ســاڵى 1992ى هه مواركــراو.

•  دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )3(ی ســاڵی 2022 یاســاى هەمــواری یەكەمــی یاســای وەزارەتــی كارەبــا لــە هەرێمــی كوردســتان ژمــارە 

)6(ی ســاڵی 2021.

Thursday  3030 March  March 20232723  الخميس 8 رمضان 1444پێنجشەممە 10 خاکەلێوە



08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

18:00

15:00

19:00

22:00

16:00

20:00

23:00

17:00

21:00

24:00

رۆژمێـــری پــەرلـەمان

99

31

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )1(ی ســاڵی 1994 یاســای  یه كه میــن هه مــواری یاســای  ژمــاره  )16(  ســاڵی 1992  یاســای گه ڕاندنــه وه ی 

ــلیه كانیان. ــه  ئه س ــۆ خاوه ن ــتان ب ــوازی كوردس ــه وه ی رزگاریخ ــۆی بزوتن ــراوه كان به ه ــه ر داگی ــه  ده ستبه س ماڵ

Friday 3131 March March 2023 هەینی 11 خاکەلێوە 2723 الجمعة 9 رمضان 1444
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Saturday 0101 April April 20231 شەممە 12 خاکەلێوە 2723السبت 10 رمضان 1444
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2Sunday  0202 April  April 20232723  األحد 11 رمضان 1444یەکشەممە 13 خاکەلێوە
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3

•  دەرچوونی یاساى ژمارە )2(ی ساڵی 2001 یاسای وه زاره تی مافی مرۆڤ.

•  دەرچوونی یاساى ژمارە )1(ی ساڵی 2007 یاسای وه زاره تی كشتوكاڵ.

Monday 0303 Aprl Aprl 2023 دووشەممە 14 خاکەلێوە 2723 األثنين 12 رمضان 1444
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4Tuesday  0404 April  April 20232723  الثالثاء 13 رمضان 1444سێشەممە 15 خاکەلێوە
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5 Wednesday 0505 Aprl Aprl 2023 چوارشەممە 16 خاکەلێوە 2723 االربعاء 14 رمضان 1444

ــاره   ــتان ژم ــی كوردس ــاره وانیه كانی هه رێم ــای ش ــی یاس ــاى دووه م هه مواركردن ــاڵی 1998 یاس ــارە )1(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

)6(ی ســاڵی 1993.

• بڕیــاری ژمــارە )6(ی ســاڵی 2012 بریــاری متمانــدان بــە ســەرۆک و جێگــری ســەرۆک و وەزیرەکانــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان 

و ســوێندخواردنی ســەرۆک و ئەندامانــی کابینــەی حەوتەمــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان.
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6Thursday  0606 April  April 20232723  الخميس 15 رمضان 1444پێنجشەممە 17 خاکەلێوە
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7 Friday 0707 Aprl Aprl 2023 هەینی 18 خاکەلێوە 2723 الجمعة 16 رمضان 1444

• دوا دانیشتنی خولی گواستنەوەی پەرلەمانی کوردستان. )2005(
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8Saturday  0808 April  April 20232723  السبت 17 رمضان 1444شەممە 19 خاکەلێوە

ــەرکردایەتی  ــەن س ــتان لەالی ــتمانی كوردس ــی نیش ــی ئه نجومه ن ــای هه ڵبژاردن ــاڵی 1992، یاس ــارە )1(ی س ــای ژم ــی یاس • دەرچوون

سیاســی بــەرەی کوردســتانی کــە لــە ژمــارە 2 ی  رۆژی 1992/4/11 رۆژنامــەی بــەرەی کوردســتانی باڵوبۆتــەوە، پاشــان لەژمــارە 1ی 

ــەوە. ــەن( باڵوبۆت ــی )ئەنجوم ــەی فەرم رۆژی 1992/9/15 رۆژنام
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9 Sunday 0909 Aprl Aprl 2023 یەکشەممە 20 خاکەلێوە 2723 األحد 18 رمضان 1444
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10Monday  1010 April  April 20232723  األثنين 19 رمضان 1444دووشەممە 21 خاکەلێوە

ــۆ  ــێ ب ــۆکاری بەج ــێ ه ــراوئەگەر بەب ــه ر به ده ستله كاركێش ــی فه رمانب ــای دانان ــاڵی 2002 یاس ــارە )1(ی س ــاى ژم ــی یاس •  دەرچوون
ــت. ــەی داببڕێ ــاوەی 30 رۆژ لەکارەک م

•  دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )2(ی ســاڵی 2002 یاســای پێدانــی ده ســه اڵتی ده ركردنــی وه فاتنامــه  ودابه شــنامه ی شــه رعی بــۆ 
شــه هیدانی بزوتنــه وه ی رزگاریخــوازی كــورد بــه  دادگاكان.

و  خۆجێییــه كان  به كارگێڕیــه   ســه ر  گشــتیه كانی  كتێبخانــه   دابڕینــی  یاســای   2002 ســاڵی  )3(ی  ژمــارە  یاســاى  دەرچوونــی    •
به ستنــه وه یـــان بــه  وه زاره تــی رۆشنبیـــرییه وه .

•  دەرچوونی یاساى ژمارە )3(ی ساڵی 2006 یاسای به ره نگاربوونه وه ی تۆقاندن تیرۆر .
ــە  ــینەوە ل ــەوەو لێپرس ــۆ ڕوونكردن ــتەفا، ب ــێخ مس ــەر ش ــێخ جەعف ــتان ش ــی كوردس ــمەرگەی هەرێم ــری پێش ــی وەزی • ئامادەبوون
بــارەی چــەن ڕووداوەێــك لەهەرێمــی كوردســتان ئەمــەش بەیەکەمیــن لێپرســینەوە لــە وەزیرێکــی  حکومەتــی هەرێــم دادەنرێــت 
دادەنرێــت لــە پەرلەمانــی هەرێمــی کوردســتان. دواتــر لێســەندنەوەی متمانــە خرایــە دەگدانــەوەو بەزۆرینــەی  68 دەنــگ 

لێســەندنەوەکە رەتکرایــەوە. )2011(
• بڕیاری ژمارە )15(ی ساڵی 2011 بڕیاری رەتکردنەوەی داوای متمانە لێسەندنەوە لە وەزیری پێشمەرگەی هەرێم.
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11 Tuesday 1111 Aprl Aprl 2023 سێشەممە 22 خاکەلێوە 2723 الثالثاء 20 رمضان 1444

• دەرچوونی یاساى ژمارە )2(ی ساڵی 2007 یاسای وه زاره تی شاره وانییه كانی.
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12Wednesday  1212 April  April 20232723  االربعاء 21 رمضان 1444چوارشەممە 23 خاکەلێوە

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )3(ی ســاڵی 2007 یاســای ڕاگرتنــی كارپێكــردن بەهــەردوو بڕیــاری ئەنجومەنــی ســەرکردایەتی شۆڕشــی 

هەڵوەشــاوە لــه  هه رێمــی كوردســتان ژمــارە )1631( ی ســاڵی 1980 و ژمــارە )1133( ی ســاڵی1982.
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13 Thursday 1313 Aprl Aprl 2023 پێنجشەممە 24 خاکەلێوە 2723 الخميس 22 رمضان 1444
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14Friday  1414 April  April 20232723  الجمعة 23 رمضان 1444هەینی 25 خاکەلێوە

ــە  ــەبارەت ب ــان س ــی پەرلەم ــتان. بەیان ــی كوردس ــایدكردنی گەل ــە رۆژی جینۆس ــی رۆژی 4/14 ب ــەر راگەیاندن ــردن لەس • گفتوگۆك

ــراق. ــتانی عێ ــە كوردس ــام دراوە ل ــورد ئەنج ــی ك ــە میللەت ــەق ب ــە دەرح ــاید ك ــی جینۆس تاوانەكان
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15 Saturday 1515 Aprl Aprl 2023 شەممە 26 خاکەلێوە 2723 السبت 24 رمضان 1444

•  دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )2(ی ســاڵی 1998 یاســای درێژكردنــه وه ی چوارەمــی خولــی هه لبژاردنــی یه كه مــی ئه نجومه نــی 

ــتان . ــتمانی كوردس نیش

•  دەرچوونی یاساى ژمارە )3(ی ساڵی 1998 ياساى كوژاندنه وه و جياكارى زه وى له ناو سنوورى شاره وانيه كاندا.

ــی  ــه  هه رێم ــتوكاڵی ل ــكاریكردنی زه وی وزاری كش ــی ده س ــتنی ماف ــای ڕێكخس ــاڵی 2008 یاس ــارە )1(ی س ــاى ژم ــی یاس •  دەرچوون

ــتان. كوردس
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16Sunday  1616 April  April 20232723  األحد 25 رمضان 1444یەکشەممە 27 خاکەلێوە
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17 Monday 1717 Aprl Aprl 2023 دووشەممە 28 خاکەلێوە 2723 األثنين 26 رمضان 1444

•  دەرچوونی یاساى ژمارە )4(ی ساڵی 2002 یاسای یه كێتی مامۆستایانی كوردستان.

•  دەرچوونی یاساى ژمارە )1(ی ساڵی 2022 یاسای پاراستنی بەڵگەنامەی نیشتمانی لە هەرێمی كوردستان .

•  دەرچوونی یاساى ژمارە )2(ی ساڵی 2022 یاساى چەك لەهەرێمی كوردستان.
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18Tuesday  1818 April  April 20232723  الثالثاء 27 رمضان 1444سێشەممە 29 خاکەلێوە

•  دەرچوونی یاساى ژمارە )4(ی ساڵی 2007 یاسای لێبوردنی گشتی.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )8(ی ساڵی 2007 یاسای وه زاره تی وه رزش و الوان.
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19 Wednesday 1919 Aprl Aprl 2023 چوارشەممە 30 خاکەلێوە 2723 االربعاء 28 رمضان 1444

ــه ندیكای  ــای س ــاڵی 1999 یاس ــاره  )15(ی س ــای ژم ــواری یاس ــه م هه م ــای یه ك ــاڵی 2000 یاس ــارە )1(ی س ــاى ژم ــی یاس •  دەرچوون
كوردســتان. هه رێمــی  ئه ندازیارانــی 

•  دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )2(ی ســاڵی 2000 یاســای یه كــه م هه مــواری یاســای ســه ندیكای خــاوه ن پیشــه  ته ندروســتیه كان ژمــاره  
)9(ی ســاڵی 1999 .

ــاره  )1( ــتوكاڵیه كان ژم ــاره  كش ــه ندیكای ئه ندازی ــای س ــواری یاس ــه م هه م ــای یه ك ــاڵی 2000 یاس ــارە )3(ی س ــاى ژم ــی یاس •  دەرچوون
ی ســاڵی 1999 .

ــداره ی  ــای ئی ــاڵی 1993 یاس ــاره  )6(ی س ــای ژم ــواری یاس ــن هه م ــای چواره می ــاڵی 2001 یاس ــارە )3(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون
كوردســتان. هه رێمــی  شــاره وانیه كان 

• دەرچوونی یاساى ژمارە )1(ی ساڵی 2010 یاساى بودجه ى هه رێمى كوردستان بۆ ساڵى 2010.
• ئامادەبوونــی وەزیــری ناوخــۆی هەرێمــی كوردســتان عەبدولکەریــم ســوڵتان عەبدوڵــاڵ شــەنگالی، بــۆ ڕوون كردنــەوە و لێپرســینەوە 
ــەش  ــتان، ئەم ــی كوردس ــك لەهەرێم ــد ڕووداوەێ ــارەی چەن ــە ب ــتان. ل ــی كوردس ــەی هەرێم ــەم دوایی ــی ئ ــارەی ڕووداوەكان ــە ب ل
ــەندنەوەی  ــر لێس ــتان. دوات ــی کوردس ــی هەرێم ــە پەرلەمان ــت  ل ــم دادەنرێ ــی هەرێ ــی  حکومەت ــە وەزیرێک ــینەوە ل ــن لێپرس دووەمی

ــەوە. ــەندنەوەکە رەتکرای ــگ لێس ــەی دەن ــەوەو بەزۆرین ــە دەگدان ــە خرای متمان
• بڕیاری ژمارە )16(ی ساڵی 2011 بڕیاری ڕەتکردنەوەی داوای متمانە لێسەندنەوە لە وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان.
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20Thursday  2020 April  April 20232723  الخميس 29 رمضان 1444پێنجشەممە 31 خاکەلێوە

• وتــاری جەنــەراڵ )مــۆر( مونەســیقی گشــتی مەکتەبــی ئاوەدانکردنــەوەو کاروبــاری مرۆیــی لەباکــوری عیــراق و وەفــدی هاوڕێــی و 

نوێنــەری وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریــکا کەبەشــدارن لەپرۆســەی ئــازادی عیــراق. )2003(
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21 Friday 2121 Aprl Aprl 2023 هەینی 1 گواڵن 2723 الجمعة 1 شوال 1444

ــانی  ــە رۆژی 22 نیس ــتان ک ــی كوردس ــوردی لەهەرێم ــەری ك ــی رۆژی رۆژنامەگ ــاری دیاریكردن ــاڵی 2021، بڕی ــارە )4(ی س ــاری ژم • بری

هەمــوو ســاڵێکە.
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22Saturday  2222 April  April 20232723  السبت 2 شوال 1444شەممە 2 گواڵن

• دەرچوونــی یاســای ژمــارە )2(ی ســاڵی 1992، یاســای هه ڵبژاردنــی ســه ركرده ی بزووتنــه وه ی رزگاریخــوازی كــورد لەالیــەن 
ــە  ــان ل ــەوە، پاش ــتانی باڵوبۆت ــەرەی کوردس ــەی ب ــارە 3 ی  رۆژی 1992/5/1 رۆژنام ــە ژم ــتانی ل ــەرەی کوردس ــی ب ــەرکردایەتی سیاس س

ژمــارە 1ی رۆژی 1992/9/15 رۆژنامــەی فەرمــی )ئەنجومــەن( باڵوبۆتــەوە.
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23Sunday 2323 Aprl Aprl 2023 یەکشەممە 3 گواڵن 2723 األحد 3 شوال 1444

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )3(ی ســاڵی 2015 یاســاى هه مــوارى جێبه جێكــردىن یاســاى ســزاداىن عێــراىق ژمــاره  )111(ى ســاڵى 1969ى 
هه مواركــراو.

• دەرچوونی  یاسای ژمارە )4(ی ساڵی 2015، یاساى ئاماده كردىن پڕۆژه ى ده ستورى كوردستان بۆ ڕاپرىس.
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24Monday  2424 April  April 20232723  األثنين 4 شوال 1444دووشەممە 4 گواڵن
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25Tuesday 2525 Aprl Aprl 2023 سێشەممە 5 گواڵن 2723 الثالثاء 5 شوال 1444

•  دەرچوونی یاساى ژمارە )10(ی ساڵی 1993 یاسای چاپه مه نیی هه رێمی كوردستان.

• بڕیــاری ژمــارە )22(ی ســاڵی 1993 ناولێنانــی )عبداللــە رســول علی(ناســراو بــە )کۆســرەت رەســول علــی( بەســەرۆکی ئەنجوومەنــی 

وەزیرانــی هەرێــم.

• بڕیاری ژمارە )23(ی ساڵێ 1993 بڕوا پێدان بە دووەم کابینەی حکومەتی هەرێمی کوردستان.

ــتان  ــی كوردس ــی هه رێم ــینی پارێزه ران ــای خانه نش ــوار ی یاس ــه م هه م ــای یه ك ــاڵی 2002 یاس ــارە )5(ی س ــاى ژم ــی یاس •  دەرچوون

ــاڵی 1999. ــاره  )18(ی س ژم



08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

18:00

15:00

19:00

22:00

16:00

20:00

23:00

17:00

21:00

24:00

رۆژمێـــری پــەرلـەمان

126

26Wednesday  2626 April  April 20232723  االربعاء 6 شوال 1444چوارشەممە 6 گواڵن



08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

18:00

15:00

19:00

22:00

16:00

20:00

23:00

17:00

21:00

24:00

رۆژمێـــری پــەرلـەمان

127

27Thursday 2727 Aprl Aprl 2023 پێنجشەممە 7 گواڵن 2723 الخميس 7 شوال 1444
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28Friday  2828 April  April 20232723  الجمعة 8 شوال 1444هەینی 8 گواڵن

• دەرچوونی یاساى ژمارە )1(ی ساڵی 1999 یاسای سه ندیكای ئه ندازیاره  كشتوكاڵیه كانی هه رێمی كوردستان.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )2(ی ساڵی 1999 یاسای سه ندیكای جیۆلۆجیانی كوردستان.

ــتانی  ــی كوردس ــی گه ل ــی به كۆمه ڵ ــی له ناوبردن ــووه كان له هه ڵمه ته كان ــای بزرب ــاڵی 1999 یاس ــارە )3(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

عێــراق.
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29Saturday 2929 Aprl Aprl 2023 شەممە 9 گواڵن 2723 السبت 9 شوال 1444

ــی  ــای هەڵبژاردن ــالى 1992 یاس ــاره  )1(ى س ــاى ژم ــردىن ياس ــه م هه موارك ــاى يه ك ــاڵی 1998 ياس ــارە )5(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون
پەرلەمانــی کوردســتان.

• بڕیــاری ژمــاره )1( ســاڵی 2014، بڕیــاری هه ڵبژاردنــی ســه رۆک و جێگــری ســه رۆک و ســکرتێری په رله مانــی کوردســتان خولــی چــوارەم 
ــادر(  ــن ق ــان )فەخرەدی ــەرۆکی پەرلەم ــری س ــی( جێگ ــم ئیمنک ــەر ئیبراهی ــان )جەعف ــەرۆکی پەرلەم ــادق( س ــەد س ــف محەم )یوس

ســکرتێری پەرلەمــان.
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30Sunday  3030 April  April 20232723  األحد 10 شوال 1444یەکشەممە 10 گواڵن

• دەرچوونی یاساى ژمارە )2(ی ساڵی 2015 یاساى سندوىق كوردستان بۆ داهاته  نه وىت و گازییه كان.
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Monday 0101 May May 20231 دووشەممە 11 گواڵن 2723األثنين 11 شوال 1444
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2Tuesday  0202 May  May 20232723  الثالثاء 12 شوال 1444سێشەممە 12 گواڵن
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3 Wednesday 0303 May May 2023 چوارشەممە 13 گواڵن 2723 االربعاء 13 شوال 1444

• دەرچوونی یاساى ژمارە )2(ی ساڵی 1994 یاسای  یه كه مین هه مواری یاسای ده سه اڵتی دادوه ری ژماره  )14(  ساڵی 1992.
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4Thursday  0404 May  May 20232723  الخميس 14 شوال 1444پێنجشەممە 14 گواڵن

• دەرچوونی یاساى ژمارە )3(ی ساڵی 2009 یاسای پارێزگاكانی هه رێمی كوردستان.
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5 Friday 0505 May May 2023 هەینی 15 گواڵن 2723 الجمعة 15 شوال 1444

ــی رۆژی  ــی و راگەیاندن ــی سیاس ــە ڕەوش ــەبارەت ب ــك س ــی وتارێ ــكەش كردن ــۆ پێش ــتان ب ــی كوردس ــەرۆكی هەرێم ــی س • ئامادەبوون
ــێیەمی  ــی س ــی خول ــرد وەک رۆژی هەڵبژاردن ــاری ک ــاڵی 2009 ی دی ــووزی س ــە رۆژی 25 تەم ــتان، ک ــی كوردس ــی پەرلەمان هەڵبژاردن

پەرلەمــان. )2009(
• دەرچوونی یاساى ژمارە )3(ی ساڵی 2013 یاساى كێبركێ و قه ده غه كردىن قۆره خكاریی له  هه رێمى كوردستان

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )4(ی ســاڵی 2013 یاســاى هه مــوارى یه كه مــى یاســاى ئیمتیــازاىت زیندانیكراووگیــراوى  سیاســیى 
كوردســتانیی ژمــاره  )11(ى ســاڵى 2011

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )5(ی ســاڵی 2013 یاســاى دیاریكــردن و وه رگرتــى شایســته  داراییــه كاىن  هه رێمــى كوردســتان لــه  داهاتــه  
ئیتیحادییه كان
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6Saturday  0606 May  May 20232723  السبت 16 شوال 1444شەممە 16 گواڵن
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7 Sunday 0707 May May 2023 یەکشەممە 17 گواڵن 2723 األحد 17 شوال 1444

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )6(ی ســاڵی 2002 یاســای هه مــواری ئــه و غه رامانــه ی كــه  له یاســای ســزادانی ژمــاره  )111(ی هه مواركــراودا 
هاتوون.

• دانیشــتنێكی تایبــەت بــە متمانــەدان بــە كابینــەی پێنجەمــی حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان کــە لەیەكگرتنــەوەی هــەردوو ئیــدارەی 
هەولێــر و ســلێمانی پێكهاتبــوو، لەگــەڵ رێككەوتــن لەســەر بەرنامــەی كار و حكومەتێكــی ئیئتیالفــی كەهەمــوو حزبەكانــی كوردســتان 
ــی  ــعود بارزان ــز مەس ــی: بەڕێ ــتنەکە بەئامادەبوون ــدارن. دانیش ــدا بەش ــەربەخۆش تێی ــانی س ــەو کەس ــان هەی ــان لەپەرلەم كەرێژەی
ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان. بەڕێــز ســەرۆكی ئەنجومەنــی نوێنەرانــی عێــراق و جێگرەكــەی، جێگــری ســەرۆك كۆمــاری عێراقــی 
فیــدراڵ. جێگــری ســەرۆكی حكومەتــی عێراقــی فیــدراڵ و  نوێنەرانــی حــزب و الیەنــە سیاســییەكانی عێــراق و كوردســتان.  باڵیۆزانــی 

ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكاو روســیا و چیــن و ئەڵمانیــا و ئیمــارات و نوێنــەری نەتــەوە یەکگرتــووەکان. )2006(
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8Monday  0808 May  May 20232723  األثنين 18 شوال 1444دووشەممە 18 گواڵن

ــی یاســاى ژمــارە )7(ی ســاڵی 2002 یاســای دووه م هه مــواری یاســای حیزبه كانــی هه رێمــی كوردســتان ژمــارە 17 ی ســاڵی  • دەرچوون

.1993

• دەرچوونی یاساى ژمارە )1(ی ساڵی 2019 یاسای کاراکردنەوەی دامەزراوەی سەرۆکایەتی هەرێم.
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9 Tuesday 0909 May May 2023 سێشەممە 19 گواڵن 2723 الثالثاء 19 شوال 1444
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10Wednesday  1010 May  May 20232723  االربعاء 20 شوال 1444چوارشەممە 20 گواڵن
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11 Thursday 1111 May May 2023 پێنجشەممە 21 گواڵن 2723 الخميس 21 شوال 1444

• دەرچوونی یاساى ژمارە )1(ی ساڵی 2011 ياساى رێكخراوه  ناحكومیه كان.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )2(ی ساڵی 2011 یاساى سه ندووىق پشتیواىن پڕۆژه  بچووكه كاىن الوان.
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12Friday  1212 May  May 20232723  الجمعة 22 شوال 1444هەینی 22 گواڵن

•  دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )17(ی ســاڵی 2003 یاســای ده ستنیشــانكردنی رۆژی 2003/4/9 رۆژی ئازادكردنــی عیــراق له  رژێمــی دیكتاتۆریی 

به پشــووی ره ســمی لــه  هه رێمــی كوردســتان.

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )18(ی ســاڵی 2003 یاســای دیاریكردنــی چاره نووســی یاســایی به رپــرس و ده ســت و پێوه نده كانــی رژێمــی 

ــوو. دیكتاتۆری پێش

• بڕیــاری ژمــارە )17(ی ســاڵی 2003 بڕیــاری دەرکردنــی یاســای ژمــارە 17ی ســاڵی 2003، یاســای ده ستنیشــانكردنی رۆژی 2003/4/9 رۆژی 

ئازادكردنــی عیــراق لــه  رژێمــی دیكتاتۆریــی به پشــووی ره ســمی لــه  هه رێمــی كوردســتان.
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13 Saturday 1313 May May 2023 شەممە 23 گواڵن 2723 السبت 23 شوال 1444

• دەرچوونی یاساى ژمارە )2(ی ساڵی 2008 یاسای دیوانی چاودێری دارایی.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )3(ی ساڵی 2008 یاسای بوودجه ی هه رێمی كوردستان بۆ ساڵی 2008.
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14Sunday  1414 May  May 20232723  األحد 24 شوال 1444یەکشەممە 24 گواڵن

ــاره   ــان ژمــ ــی كوردستـــ ــی هه رێم ــای چاپه مه نیه كان ــواری یاس ــه م هه م ــای یه ك ــاڵی 2002 یاس ــارە )8(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون
ــاڵی 1993. )10(ی س

ــاره  )1(ى  ــتان ژم ــاىن كوردس ــژاردىن په رله م ــاى هه ڵب ــى یاس ــوارى پێنجه م ــاى هه م ــاڵی 2009 یاس ــارە )5(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون
ــراو. ــاڵى 1992 هه موارك س

ــان  ــه ى ناكۆكیی ــه و ناوچان ــۆ ئ ــى ب ــته ى گش ــاى ده س ــوارى یاس ــن هه م ــاى یه كه می ــاڵی 2013 یاس ــارە )6(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون
ــاڵى 2010. ــاره  )2(ى س ــه ره  ژم له س
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15 Monday 1515 May May 2023 دووشەممە 25 گواڵن 2723 األثنين 25 شوال 1444

ــی  ــەوەی دۆخ ــایی کردن ــۆ ئاس ــتان ب ــەرکردایەتی کوردس ــی س ــی کۆشش ــی ئەنجامگەل ــاڵی 2005 ئیقرارکردن ــارە )60(ی س ــاری ژم • بڕی

ــتیەکانی )2004/1/30(دا. ــە گش ــۆرە هەڵبژاردن ــوو ج ــە هەم ــداربوون ل ــۆ بەش ــتان ب ــی کوردس ــتی گەل ــوک و بانگێش کەرک
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16Tuesday  1616 May  May 20232723  الثالثاء 26 شوال 1444سێشەممە 26 گواڵن
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17 Wednesday 1717 May May 2023 چوارشەممە 27 گواڵن 2723 االربعاء 27 شوال 1444

• دەرچوونی یاساى ژمارە )11(ی ساڵی 1993 یاسای ئاوه دانكردنه وه   و گه شه پێدانی هه رێمی كوردستان.
• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )4(ی ســاڵی 2001 یاســای یه كــه م هه مــواری یاســای ژمــاره  )1( ی ســاڵی 1993 یاســای وه زاره تــی ته ندروســتی 

ــی. ــاری كۆمه اڵیه ت وكاروب
• دەرچوونی یاساى ژمارە )9(ی ساڵی 2007 یاسای ماف وئیمتیازاتی كه سوكاری شه هید و ئه نفالكراوه كان.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )10(ی ساڵی 2007 یاسای ده زگای گشتی كاروباری مین.
• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )7(ی ســاڵی 2014 یاســای هەمــواری یەكەمی یاســای دەســتەی گشــتیی دەســپاكیی لــە هەرێمی كوردســتان 

ــاڵی 2011. ژمارە )3(ی س
• دەرچوونی یاساى ژمارە )5(ی ساڵی 2015 یاساى پاراستى ماىف پێكهاته كان له  هه رێمى كوردستان.
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18Thursday  1818 May  May 20232723  الخميس 28 شوال 1444پێنجشەممە 28 گواڵن
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19 Friday 1919 May May 2023 هەینی 29 گواڵن 2723 الجمعة 29 شوال 1444

• هەڵبژاردنی یەکەمین خولی پەرلەمانی کوردستان. )1992(
ــه تی  ــتنی سیاس ــه پێنراوه كانی به ركارخس ــه  زۆر س ــه واره  ب ــی ئاس ــای راماڵین ــاڵی 2003 یاس ــارە )19(ی س ــاى ژم ــی یاس •  دەرچوون

له كوردســتان. پاكتاوكاریــی ڕه گه زی)به عــه ره ب كــردن( 
ــاره   ــان ژمــ ــه وه ی جگه ره كێش ــای به ره نگاربوون ــی یاس ــواری یه كه م ــای هه م ــاڵی 2008 یاس ــارە )5(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

ــاڵی 2007. )31(ی س
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20Saturday  2020 May  May 20232723  السبت 30 شوال 1444شەممە 30 گواڵن

•  دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )5(ی ســاڵی 2007 یاســای هه مــواری یه كه مــی یاســای  كوژاندنــه وه و لێكجیاكردنــه وه  )إفــراز(ی زه وی و 
ــاڵی 1998 . ــاره )3( ی س ــاره وانیه كاندا ژم ــنووری ش ــاو س زار له ن

• دەرچوونی یاساى ژمارە )6(ی ساڵی 2007 یاسای دووه م هه مواری یاسای پارێزه رایه تی ژماره  )17(ی ساڵی  1999.
ــاره   ــزه ران ژم ــینی  پارێــ ــه ندووقی خانه نش ــای س ــی یاس ــواری دووه م ــای هه م ــاڵی 2007 یاس ــارە )7(ی س ــاى ژم ــی یاس •  دەرچوون

ــاڵی 1999. )18(ی س
• بڕیــاری ژمــاره  )6(ی 2014، ناونانــی ســه رۆک و جێگــری ســه رۆکی ئه نجومه نــی وه زیرانــی هه رێمــی کوردســتان، )نێچیرڤــان 
ئیدریــس بارزانــی( بــۆ پۆســتی ســەرۆکی ئەنجومەنــی وەزیــران و )قوبــاد جــەالل تاڵەبانــی( بــۆ پۆســتی جێگــری ســەرۆکی ئەنجومەنــی 

وەزیــران.
ــرۆژەی  ــەر پ ــە س ــازان ل ــەی س ــەوە و هێنانەکای ــەی ئامادەکردن ــی لێژن ــی ئەندامان ــاڵی 2015 هەڵبژاردن ــارە )4(ی س ــاری ژم • بڕی

ــتان. ــی کوردس ــتوری هەرێم دەس
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21 Sunday 2121 May May 2023 یەکشەممە 31 گواڵن 2723 األحد  1 ذو القعدة 1444

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )1(ی ســاڵی 2014 یاســاى هه مــوارى ســێیه مى یاســـــاى ســه رۆكایه ىت هه رێمــى كوردستــــان ژمــــاره  

ــراو. ــاڵى 2005 هه موارك )1(ى س
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22Monday  2222 May  May 20232723  األثنين 2 ذوالقعدة 1444دووشەممە 1 جۆزەردان

• دەرچوونی یاساى ژمارە )4(ی ساڵی 2011 یاساى ئه نجومه ىن ئاسایىش هه رێمى كوردستان.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )5(ی ساڵی 2011 یاساى ده زگاى ئاسایىش هه رێمى كوردستان.
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23Tuesday 2323 May May 2023 سێشەممە 2 جۆزەردان 2723 الثالثاء  3 ذو القعدة 1444

• دەرچوونی یاساى ژمارە )9(ی ساڵی 2002 یاسای هه مواری یه كه می یاسای ره سمی پوول ژماره  )3(ی ساڵی 1993.

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )10(ی ســاڵی 2002 یاســای له كارخســتنی بــڕو رێــژه ی ســنووری ئــه و ره ســمه  عه دلیانــه ی له مادده كانــی 

یاســای ژمــاره  )14(ی ســاڵی 1981ی هه مواركــراودا هاتــوون.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )2(ی ساڵی 2021 یاسای پاراستنی بەرهەمە خۆماڵیەکان لە هەرێمی کوردستان.
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24Wednesday  2424 May  May 20232723  االربعاء 4 ذوالقعدة 1444چوارشەممە 3 جۆزەردان

• دەرچوونی یاساى ژمارە )11(ی ساڵی 2007 یاسای وه زاره تی ئه وقاف وكاروباری ئایینی.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )12(ی ساڵی 2007 یاسای وه زاره تی كارو كاروباری كۆمه اڵیه تی.
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25Thursday 2525 May May 2023 پێنجشەممە 4 جۆزەردان 2723 الخميس  5 ذو القعدة 1444

ــەم  ــەی یەك ــی بڕگ ــی بەپێ ــۆ ڕاپرس ــراق ب ــتانی عێ ــتووری كوردس ــرۆژەی دەس ــی پ ــادە كردن ــەی ئام ــی لیژن ــی ئەندامان • هەڵبژاردن

لەمــاددەی دووەمــی یاســای ژمــارە )4(ی ســاڵی )2015(ی یاســای ئامادەكردنــی پــرۆژەی دەســتووری هەرێمــی كوردســتانی عێــراق 

ــی. )2015( ــۆ ڕاپرس ب
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26Friday  2626 May  May 20232723  الجمعة 6 ذوالقعدة 1444هەینی 5 جۆزەردان
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27Saturday 2727 May May 2023 شەممە 6 جۆزەردان 2723 السبت  7 ذو القعدة 1444

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )1(ی ســاڵی 1995 یاســای درێژكردنــه وه ی مــاوه ی یه كه میــن خولــی هه ڵبژاردنــی ئه نجومه نــی 

ــتان. ــتمانی كوردس نیش

•دەرچوونی یاساى ژمارە )3(ی ساڵی 2012 یاساى رێگا گشتییه كاىن هه رێمى كوردستان.
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28Sunday  2828 May  May 20232723  األحد 8 ذوالقعدة 1444یەکشەممە 7 جۆزەردان

• ئامادەبوونی سەرۆکی حکومەتی کار بەڕکەر )نێچریڤان ئیدریس مستەفا بارزانی( بۆ باسکردنی قەیرانی دارایی. )2014(

• بڕیــاری ژمــارە )6( ی ســاڵی 2019، بڕیــاری هەڵبژاردنــی )نێچریڤــان ئیدریــس مســتەفا بارزانــی( بەســەرۆکی هەرێمــی کوردســتان ـ 

عیــراق.



08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

18:00

15:00

19:00

22:00

16:00

20:00

23:00

17:00

21:00

24:00

رۆژمێـــری پــەرلـەمان

159

29Monday 2929 May May 2023 دووشەممە 8 جۆزەردان 2723 األثنين  9 ذو القعدة 1444

ــم و  ــتی لەهەرێ ــاری گش ــارەی ب ــان دەرب ــاری بەڕێزی ــی وت ــكەش كردن ــۆ پێش ــتان، ب ــی كوردس ــەرۆكی هەرێم ــزدار س ــداری ڕێ • میوان

ــۆ دەرەوەی واڵت. )2010( ــان ب ــەفەرەكەی بەڕێزی ــراق و س عێ

• وتاری سێرجۆن مێجه ر سه رۆكی ئه نجومه نی وه زیرانی به ریتانی پێشترو دۆستی دێرینی گه لی كوردستان. )2011(

ــه هید و  ــوكاری ش ــی كه س ــاف و ئیمتیازات ــای م ــێیه می یاس ــواری س ــای هه م ــاڵی 2013 یاس ــارە )7(ی س ــاى ژم ــی یاس •دەرچوون

ئه نفالكــراوه كان ژمــاره )9(ی ســاڵی 2007.
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30Tuesday  3030 May  May 20232723  الثالثاء 10 ذوالقعدة 1444سێشەممە 9 جۆزەردان
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31 Wednesday 3131 May May 2023 چوارشەممە 10 جۆزەردان 2723 االربعاء  11 ذو القعدة 1444
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Thursday 0101 June June 20231 پێنجشەممە 11 جۆزەردان 2723الخميس 12 ذوالقعدة 1444
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2Friday  0202 June  June 20232723  الجمعة 13 ذوالقعدة 1444هەینی 12 جۆزەردان

• دەرچوونی یاساى ژمارە )2(ی ساڵی 1997 یاسای یه كه م هه مواركردنی یاسای حزبه كانی هه رێمی كوردستان.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )4(ی ساڵی 2008 یاسای پاراستن و په ره پێدانی به روبوومی كشتوكاڵ له هه رێمی كوردستان.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )6(ی ساڵی 2009 یاسای وه زاره تی ناوخۆ.



08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

18:00

15:00

19:00

22:00

16:00

20:00

23:00

17:00

21:00

24:00

رۆژمێـــری پــەرلـەمان

165

3 Saturday 0303 June June 2023 شەممە 13 جۆزەردان 2723 السبت 14 ذوالقعدة 1444

هه ڵبژاردنــی  خولــی  یه كه میــن  مــاوه ی  درێژكردنــه وه ی  دووه میــن  یاســای   1996 ســاڵی  )1(ی  ژمــارە  یاســاى  دەرچوونــی   •

كوردســتان. نیشــتمانی  ئه نجومه نــی 

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )6(ی ســاڵی 2008 یاســای قه ده غه كردنــی خــراپ به كارهێنانــی ئامێره كانــی په یوه ندیكــردن لــه  

هه رێمــی كوردســتان.
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4Sunday  0404 June  June 20232723  األحد 15 ذوالقعدة 1444یەکشەممە 14 جۆزەردان

• دانیشــتنی دەســپێکی یەکەمیــن خولــی هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی کوردســتان بەئامادەبوونــی بەڕێــزان کاک مەســعود بارزانــی و مــام 

ــەن  ــار )حەس ــن پەرلەمانت ــەرۆکایەتی بەتەمەنتری ــتنەکە بەس ــتانی، دانیش ــەرەی کوردس ــی ب ــەرکردەی حزبەکان ــی س ــەالل تاڵەبان ج

کانەبــی خــدر بڵبــاس(، هــەر لــەو دانیشــتنەدا ســەرجەم ئەندامــان ســوێندی یاســاییان خــوارد.  )1992(

• هەڵبژاردنــی یەکەمیــن دەســتەی ســەرۆکایەتی پەرلەمانــی کوردســتان، جەوهــەر نامــق ســالم ســەرۆک و محەمــەد تۆفیــق رەحیــم 

جێگــری ســەرۆکی پەرلەمــان. )1992(

• یەکەمیــن دانیشــتنی خولــی دووەمــی پەرلەمانــی کوردســتان بەســەرۆکایەتی بەتەمەنتریــن ئەنــدام )بابــا تاهیــر شــێخ جــەالل( و بــە 

ئامادەبوونــی ســەرۆک کۆمــاری عیراقــی فیــدرال )مــام جــەالل تاڵەبانــی( و ســەرۆک )مەســعود بارزانــی( ســەرۆکی پارتــی دیموکراتــی 

کوردســتان و )حاچــم ئەلحەســەنی( ســەرۆکی کۆمەڵــەی نیشــتمانی عیــراق  )ئەشــرەف قــازی( نوێنــەری ســکرتێری گشــتی نەتــەوە 

یەکگرتــووەکان و نوێنــەری کۆمــاری ئیســالمئ ئێــران  نوێنــەری ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا، کــە الدنیشــتنەکدا ســەرجەمیان 

وتاریــان پێشــکەش کــرد. )2005(

ــی( وەک  ــال کەرکوک ــان و )کەم ــەرۆکی پەرلەم ــی( وەک س ــاد موفت ــان رەش ــە )عەدن ــەدان ب ــاڵی 2005 متمان ــارە )1(ی س ــاری ژم • بڕی

ــان. )2005( ــکرتێری پەرلەم ــەد( وەک س ــەت ئەحم ــان و )فەرس ــەرۆکی پەرلەم ــری س جێگ
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5 Monday 0505 June June 2023 دووشەممە 15 جۆزەردان 2723 األثنين 16 ذوالقعدة 1444
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6Tuesday  0606 June  June 20232723  الثالثاء 17 ذوالقعدة 1444سێشەممە 16 جۆزەردان

• راســپاردنی د. محەمــەد فوئــاد مەعســوم بــۆ پۆســتی ســەرۆکی ئەنجوومەنــی وەزیرانــی کوردســتان، رۆژ نــوری شــاوەیس بۆ پۆســتی 
جێگــری ســەرۆکی ئەنجوومەنــی وەزیرانی هەرێمــی کوردســتان.  )1992(

• هەڵبژاردنی سکرتێری پەرلەمانی کوردستان فرسەت ئەحمەد عەبدوڵاڵ. )1992(
ــی  ــای وه زاره ت ــاڵی 1993ی یاس ــاره  )9( ی س ــای ژم ــواری یاس ــێیه م هه م ــای س ــاڵی 2001 یاس ــارە )5(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

ناوخــۆی هه رێمــی كوردســتان.
ــراو  ــاڵی 1960ی هه موارك ــاره  24 س ــی ژم ــی مه ده ن ــای خزمه ت ــواری یاس ــای هه م ــاڵی 2007 یاس ــارە )16(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

ــتان. ــی كوردس ــه  هه رێم ل
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7 Wednesday 0707 June June 2023 چوارشەممە 17 جۆزەردان 2723 االربعاء 18 ذوالقعدة 1444

• دەرچوونی یاساى ژمارە )14(ی ساڵی 2007 یاسای وه زاره تی رۆشنبیری.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )15(ی ساڵی 2007 یاسای وه زاره تی ته ندروستی.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )2(ی ساڵی 2012 یاساى لێبوردىن گشىت له  هه رێمى كوردستان.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )4(ی ساڵی 2021 یاسای پاراستنی تۆڕو بنچینەكانی ئاووئاوەڕۆ لە هەرێمی كوردستان.
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8Thursday  0808 June  June 20232723  الخميس 19 ذوالقعدة 1444پێنجشەممە 18 جۆزەردان

• دەرچوونی یاساى ژمارە )1(ی ساڵی 2005 یاسای سه رۆكایه تی هه رێمی كوردستان.

• خســتنەروو و گفتوگــۆ كردنــی ئــە و گۆڕانكاریانــەی كەلەبــەر ڕۆشــنایی جێبەجــێ  كردنــی مــادەی )140 دەســتوری فیدرالــی و راپۆرتــی 

نوێنــەری ئەمینــداری گشــتی نەتەوەیەكگرتــوەكان بەڕێز)ســتیڤان دمســتۆرا( ســەریان هەڵــداوە بەئامــادە بوونــی )د.محمــد احســان (

وەزیــری كاروبــاری ناوچەكانــی دەرەوەی هەرێــم. )2008(
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9 Friday 0909 June June 2023 هەینی 19 جۆزەردان 2723 الجمعة 20 ذوالقعدة 1444

• دەرچوونی یاساى ژمارە )12(ی ساڵی 1993 یاسای خوێندنی بااڵ  و لێكۆڵینه وه ی زانستیی هه رێمی كوردستان.
• دەرچوونی یاساى ژمارە )13(ی ساڵی 1993 یاسای وه زاره تی ئه شغال  و نیشته جێكردنی هه رێمی كوردستان.

• دانێشــتنێک بەبۆنــەی تێپەڕبوونــی )11( ســاڵ بەســەر یەکــەم دانیشــتنی پەرلەمــان، کەتیایــدا بەڕێــزان کاک مەســعود بارزانــی و مــام 
جــەالل تاڵەبانــی وتاریــان خوێنــدەوە لەگــەڵ چەندیــن نامــەی دۆســتە رزگارکەرەکانــی عیــراق و کوردســتان و حــزب و کەســایەتییە 

کوردســتانی و عیراقییــەکان. )2003(
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10Saturday  1010 June  June 20232723  السبت 21 ذوالقعدة 1444شەممە 20 جۆزەردان

• سوێندخواردنی )نێچیرڤان ئیدریس بارزانی( وەک سەرۆکی هەرێمی کوردستان. )2019(
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11 Sunday 1111 June June 2023 یەکشەممە 21 جۆزەردان 2723 األحد 22 ذوالقعدة 1444

ــی  ــاره وانییه كانی هه رێم ــی ش ــای به ڕێوه بردن ــی یاس ــه م هه مواركردن ــای یه ك ــاڵی 1997 یاس ــارە )3(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

كوردســتان.

• بڕیــارى ژمــارە )7(ی ســاڵی 2019، بڕیــارى ناوزەدكردنــی )مســرور مســعود مصطفــى بارزانــی( بــۆ ســەرۆىك ئەنجومــەىن وەزیــراىن 

هەرێمــى كوردســتان کابینــەی نۆیــەم.
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12Monday  1212 June  June 20232723  األثنين 23 ذوالقعدة 1444دووشەممە 22 جۆزەردان

• بڕیاری ژمارە )3(ی ساڵی 2005، بڕیاری هەڵبژاردنی بەڕێز )مسعود مستەفا بارزانی( بەسەرۆکی هەرێمی کوردستان.
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13 Tuesday 1313 June June 2023 سێشەممە 23 جۆزەردان 2723 الثالثاء 24 ذوالقعدة 1444

ــتان- ــی کوردس ــە هەرێم ــەکان ل ــە نەوتیی ــتنی بەرهەم ــردن و فرۆش ــای عەمبارک ــاڵی 2021 یاس ــارە )3(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

عێراق.
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14Wednesday  1414 June  June 20232723  االربعاء 25 ذوالقعدة 1444چوارشەممە 24 جۆزەردان

• سوێندخواردنی یاسایی بەڕێز )مسعود مستەفا بارزانی( وەک سەرۆکی هەرێمی کوردستان. )2005(

ــەی  ــەرۆکی کۆمەڵ ــراق، س ــاری عی ــەرۆک کۆم ــی س ــەالل تاڵەبان ــام ج ــدەوە: م ــان خوێن ــە وتاری ــەم بەڕێزان ــەم رۆژەدا ئ ــەر ل • ه

نیشــتمانی عیراق،ســەرۆکی ئەنجومەنــی وەزیرانــی عیــراق، نوێنــەری ســکرتێری گشــتی نەتــەوە یەکگرتــووەکان، نوێنــەری بەریتانیــا. 

ــی. )2005( ــعود بارزان ــەرۆک مەس ــاری س وت
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15 Thursday 1515 June June 2023 پێنجشەممە 25 جۆزەردان 2723 الخميس 26 ذوالقعدة 1444

• دەرچوونی یاساى ژمارە )7(ی ساڵی 2011 یاساى ئه نجومه ىن گشىت راژه .
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16Friday  1616 June  June 20232723  الجمعة 27 ذوالقعدة 1444هەینی 26 جۆزەردان

ــی  ــه ی كۆمه اڵیه ت ــینی و بیم ــای خانه نش ــی یاس ــای پیاده كردن ــوارى یاس ــاى هه م ــاڵی 2012 یاس ــارە )4(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون
ــتان.  ــی كوردس ــه  هه رێم ــراو ل ــاڵی 1971 هه موارك ــاره  )39(ی س ــكاران ژم كرێ

• دەرچوونی یاساى ژمارە )6(ی ساڵی 2012 یاساى راگرتىن كاركردن به یاساى به كرێداىن خانووبه ره  ژماره  )9(ى ساڵى 2008.
ــاره  )3(ى  ــرۆر ژم ــه وه ى تی ــاى به ره نگاربوون ــردىن یاس ــه  كارپێك ــژه دان ب ــاى درێ ــاڵی 2012 یاس ــارە )7(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

ــاڵى 2006 . س
• بریــاری ژمــاره )9( ی ســاڵی 2014، بڕیــاری پێکهێنانــی ســێ لیژنــه ی نــوێ، ناوچه کوردســتانیه کانی ده ره وه ی هه رێــم، په یوه ندییــه کان 

و کاروبــاری ره وه نــدی کوردســتانی، کاروبــاری په رله مــان.
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17 Saturday 1717 June June 2023 شەممە 27 جۆزەردان 2723 السبت 28 ذوالقعدة 1444

• دەرچوونی یەکەمین پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان. )1992(
• دەرچوونی یاساى ژمارە )7(ی ساڵی 2009 یاساى په یمانگه ى دادوه رى.

ــاره  )188(ى  ــیه ىت ژم ــارى كه س ــاى ب ــردىن یاس ــى جێبه جێك ــوارى دووه م ــاى هه م ــاڵی 2015 یاس ــارە )6(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون
ــتان. ــى كوردس ــه  هه رێم ــراو ل ــاڵى 1959ى هه موارك س
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18Sunday  1818 June  June 20232723  األحد 29 ذوالقعدة 1444یەکشەممە 28 جۆزەردان

• دەرچوونی یاساى ژمارە )8(ی ساڵی 2013 یاساى ته ندروستیی ده رووىن.
• دەرچوونــی یاســــاى ژمــارە )10(ی ســاڵی 2013 یاســــاى هه مــواری ســێیه مى یاســــاى ســندوىق خانه نشــینیی پارێــزه ران  ژمــــاره  

ــاڵى 1999. )18(ى س
ــان  ــەرۆکایەتی نێچیرڤ ــتان بەس ــی کوردس ــی هەرێم ــی حکومەت ــەی حەوتەم ــەدا دان بەکابین ــاره  )12( ی 2014، متمان ــاری ژم • بڕی

ــە. ــی کابینەک ــەرۆک و ئەندامان ــوێندخواردنی س ــی و  س بارزان
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19 Monday 1919 June June 2023 دووشەممە 29 جۆزەردان 2723 األثنين 1 ذوالحجة 1444

• بڕیــاری ژمــارە )48(ی ســاڵی 2004 دانانــی رۆژی )12/17(ی هەمــوو ســاڵی کــە رۆژی هەڵگردنــی ئــااڵی کوردســتانە بــە رۆژی دایــک لــە 

کوردستاندا.
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20Tuesday  2020 June  June 20232723  الثالثاء 2 ذوالحجة 1444سێشەممە 30 جۆزەردان

• دەرچوونی یاساى ژمارە )25(ی ساڵی 2004 یاسای وه زاره تی ئاوه دانكردنه وه و نیشته جێكردن.
ــتان  ــی كوردس ــی هه رێم ــی وه زیران ــای ئه نجومه ن ــواری یاس ــه م هه م ــای پێنج ــاڵی 2004 یاس ــارە )26(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

ژمــاره )3(ی ســاڵی )1992(ی هه مواركــراو .
• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )27(ی ســاڵی 2004 یاســای له كارخســتنی مادده )3(بڕگــه ی )و( لــه  یاســای هاتوچــۆ ژمــاره )48(ی وی ســاڵی 

ــگ. ــه ش مان ــا ش ــاوه ی ته نه ــۆ م 1971ی هه مواركراب
ــتان  ــی كوردس ــووری هه رێم ــی وئاب ــی دارای ــای وه زاره ت ــواری یاس ــه م هه م ــای یه ك ــاڵی 2004 یاس ــارە )28(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

ژمــاره )13(ی ســاڵی 1992 .
ــالمی  ــاری ئیســ ــاف و كاروب ــی ئه وق ــای وەزارەت ــواری یاســ ــه م هه م ــای  یه ك ــاڵی 2004 یاس ــارە )29(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

ژمــاره )7(ی ســاڵی )1992( .
• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )30(ی ســاڵی 2004 یاســای ئیلغاكردنــی یاســای ژمــاره )9(ی ســاڵی 2004 كــه  تایبه تــه  بــه  دابڕینــی 
به ڕێوه به رایه تیه كانــی به رگریــی شارســتانی لــه  وه زاره تــی ناوخــۆو لكاندنیــان بــه  وه زاره تــی شــاره وانی و گه شــت وكــوزاره وه 
• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )31(ی ســاڵی 2004 یاســای یه كــه م هه مــواری یاســای وه زاره تــی پیشه ســازی و وزه  له هه رێمــی 

كوردســتان ژمــاره )4(ی ســاڵی)1993( .
ــتی  ــەوەی زانس ــااڵو لێکۆڵین ــی ب ــی فێركردن ــای وه زاره ت ــواری  یاس ــای دووەم  هه م ــاڵی 2004 یاس ــارە )32(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

ــاڵی )1993(. ــارە )12( ی س ژم
• دەرچوونی یاساى ژمارە )33(ی ساڵی 2004 یاسای وه زاره تی فێركردنی بااڵو لێکۆڵینەوەی زانستی .

• دەرچوونی یاساى ژمارە )34(ی ساڵی 2004 یاسای وه زاره تی كارو كاروباری كۆمه اڵیه تیی.
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21 Wednesday 2121 June June 2023 چوارشەممە 31 جۆزەردان 2723 االربعاء 3 ذوالحجة 1444

ــوێند  ــتان و, س ــی كوردس ــەرۆكی هەرێم ــری س ــتی جێگ ــۆ پۆس ــی( ب ــوڵ عەل ــرەت رەس ــز )كۆس ــی بەڕێ ــەر پااڵوتن ــدان لەس • دەنگ
ــتان. )2006( ــی كوردس ــەرۆكی هەرێم ــی س ــعود بارزان ــز مەس ــی بەڕێ ــایی. بەئامادەبوون ــی یاس خواردن

• دەرچوونی یاساى ژمارە )7(ی ساڵی 2015 یاساى ڕاكێشاىن مایه  له  ڕێگاى قه رزه كردن له هه رێمى كوردستان.
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22Thursday  2222 June  June 20232723  الخميس 4 ذوالحجة 1444پێنجشەممە 1 پوشپەڕ

• پەسەندکردنی بەرنامەی کاری دووەمین کابینەی حکومەتی هەرێمی کوردستان. )1993(
ــى  ــتوورى هه رێم ــڕۆژه ى ده س ــندكردىن پ ــاى په س ــى یاس ــوارى یه كه م ــاى هه م ــاڵی 2009 یاس ــارە )9(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

كوردســتان  ژمــاره  )16(ى ســاڵى 2008.
• دەرچوونی یاساى ژمارە )6(ی ساڵی 2011 یاساى بودجه ى هه رێمى كوردستان بۆ ساڵى 2011.
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23Friday 2323 June June 2023 هەینی 2 پوشپەڕ 2723 الجمعة 5 ذوالحجة 1444

• دەرچوونی یاساى ژمارە )3(ی ساڵی 2011 یاساى ده سته ى گشتیى ده سپاكی.
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24Saturday  2424 June  June 20232723  السبت 6 ذوالحجة 1444شەممە 3 پوشپەڕ

• دەرچوونی یاساى ژمارە )20(ی ساڵی 2003 یاسای فڕۆكه خانه ی مه ده نیی هه ولێر.
ــاره  )3(ى  ــرۆر  ژم ــه وه ى تی ــاى به ره نگاربوون ــردىن یاس ــژه دان به كارپێك ــاى درێ ــاڵی 2014 یاس ــارە )2(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

ــاڵى 2006 . س
• دەرچوونی یاساى ژمارە )8(ی ساڵی 2015 یاساى ڕاگرتىن كاركردن به یاساى به كرێداىن خانووبه ره  ژماره  )9(ى ساڵى 2008 .
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25Sunday 2525 June June 2023 یەکشەممە 4 پوشپەڕ 2723 األحد 7 ذوالحجة 1444

ــاره  )17( ــتان ژم ــی كوردس ــی هه رێم ــای پارێزه رایه ت ــواری یاس ــه م هه م ــای یه ك ــاڵی 2002 یاس ــارە )11(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون
ی ســاڵی 1999.
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26Monday  2626 June  June 20232723  األثنين 8 ذوالحجة 1444دووشەممە 5 پوشپەڕ

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )17(ی ســاڵی 2007 یاســای یه كــه م هه مــواری یاســای مــاف و ئیمتیازاتــی كه ســوكاری  شــه هید و 
ئه نفالكــراوه كان ژمــاره )9(ی ســاڵی 2007.

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )5(ی ســاڵی 2012 یاســاى دووه میــن هه مــواری یاســای ئه كادیمیــای كــوردی ژمــاره  )12(ی ســاڵی 1997 
هه مواركــراو.
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27Tuesday 2727 June June 2023 سێشەممە 6 پوشپەڕ 2723 الثالثاء 9 ذوالحجة 1444

ــاره  )17( ــتان  ژم ــاراىن كوردس ــىت په رله مانت ــاى یه كێ ــى یاس ــوارى دووه م ــاى هه م ــاڵی 2011 یاس ــارە )9(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون
ى ســاڵى 2006.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )8(ی ساڵی 2012 یاساى بودجه ى هه رێمى كوردستان بۆ ساڵى 2012.
• دەرچوونی یاساى ژمارە )5(ی ساڵی 2021 یاسای بەڕێوەبردن وپاراستنی شوێنەوارو كەلەپوور لە هەرێمی كوردستان.
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28Wednesday  2828 June  June 20232723  االربعاء 10 ذوالحجة 1444چوارشەممە 7 پوشپەڕ

• دەرچوونی یاساى ژمارە )6(ی ساڵی 2021 یاسای ژمارە )6(ی ساڵی 2021 یاسای وەزارەتی كارەبا لە هەرێمی كوردستان.
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29Thursday 2929 June June 2023 پێنجشەممە 8 پوشپەڕ 2723 الخميس 11 ذوالحجة 1444
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30Friday  3030 June  June 20232723  الجمعة 12 ذوالحجة 1444هەینی 9 پوشپەڕ

• وتــاری بەڕێــزان کاک مەســعود بارزانــی و مــام جــەالل تاڵەبانــی وINC  تایبــەت بەگفتوگۆکــردن لەســەر ئاڵــۆزی بارودۆخــی کوردســتان 

ــەرکردنی. )1994( و چۆنیەتی چارەس

• دەرچوونی یاساى ژمارە )6(ی ساڵی 2001 یاسای سزادانی هه ر پیاوێك له ده ره وه ی دادگا ماره ی ژن بكات.

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )7(ی ســاڵی 2001 یاســای به ده ركردنــی ژن لــه  حوكمه كانــی بڕگــه  )1(ی مــادده ی )41(ی یاســای ســزاكانی 

عێراقــی ژمــاره  )111(ی هه مواركــراوی ســاڵی 1969.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )8(ی ساڵی 2001 یاسای ته اڵقدانی به  زوڵم.

ــی  ــزاكانی عێراق ــای س ــادده ی )377( له یاس ــه  م ــه ی )2( ل ــتنی بڕگ ــای له كارخس ــاڵی 2001 یاس ــارە )9(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

ژمــاره  )111(ی هه مواركــراوی ســاڵی 1969.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )10(ی ساڵی 2001 یاسای له كارخستنی یاسای ژماره  )189(ی ساڵی1980تایبەت بەهێنانی ژنی دووەم.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )11(ی ساڵی 2001 یاسای نه فه قه ی مندااڵن.
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Saturday 0101 July July 20231 شەممە 10 پوشپەڕ 2723السبت 13 ذوالحجة 1444

30

•دەرچوونییاساىژمارە)12(یساڵی2002یاسایئهنجومهنیبااڵیوهرزشی.

•دەرچوونییاساىژمارە)13(یساڵی2002یاساییهكهمههموارییاسایرهسمهعهدلیهكانژماره)10(یساڵی2002.
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2Sunday  0202 July  July 20232723  األحد 14 ذوالحجة 1444یەکشەممە 11 پوشپەڕ
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3 Monday 0303 July July 2023 دووشەممە 12 پوشپەڕ 2723 األثنين 15 ذوالحجة 1444

•دەرچوونییاساىژمارە)14(یساڵی1993یاساییهكێتییژوورهكانیبازرگانیوپیشهسازییههرێمیكوردستان.

ــی ــایوهزارهت ــاڵی1992یاس ــاره)12(یس ــایژم ــییاس ــایدووهمههمواركردن ــاڵی2001یاس ــارە)12(یس ــاىژم ــییاس •دەرچوون

دادیههرێمــیكوردســتان.

ــاره ــاىنكوردســتانژم ــژاردىنپهرلهم ــىیاســاىههڵب ــوارىحهوتهم ــارە)15(یســاڵی2013یاســاىههم ــییاســاىژم •دەرچوون

ــراو. )1(ىســاڵى1992ىههموارك

ــهزاو ــزگاوق ــهىنپارێ ــژاردىنئهنجوم ــاىههڵب ــىیاس ــوارىدووهم ــاىههم ــاڵی2013یاس ــارە)16(یس ــاىژم ــییاس •دەرچوون

ــىكوردســتان. ــراولــهههرێم ناحیــهكاىنژمــاره)4(ىســاڵى2009ىههموارك

ــانو ــتیبەڕێزی ــنهەڵوێس ــیدوایی ــۆپێشــكەشكردن ــتانب ــیكوردس ــەرۆكیهەرێم ــی(س ــعودبارزان ــز)مس ــیبەڕێ •ئامادەبوون

ــە ــنپێشــهاتەكانل ــەبارودۆخــیهەرێمــیكوردســتانوناوچــەكوردســتانییەجــێناكۆكــەكانودوایی ــانســەبارەتب راوبۆچوونی

ــراق. ــیسیاســیعی گۆڕەپان
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4Tuesday  0404 July  July 20232723  الثالثاء 16 ذوالحجة 1444سێشەممە 13 پوشپەڕ

•راگەیاندنییەکەمینکابینەیحکومەتیهەرێمیکوردستانبەسەرۆکایەتید.محەمەدفوئادمەعسوم.)1992(
•میوانــداریخاتــوودانیــالمیتــرانووەفدێکــیهاوڕێــیکــەوەزیــریتەندروســتیبەڕێــزبێرناردکۆشــنەریتێدابــووبــۆپیرۆزباییکردن

لەهەڵبژاردنــییەکەمیــنپەرلەمــانلەکوردســتان.)1992(
•دەستلەکارکێشانەوەیمحەمەدتۆفیقرەحیملەجێگریسەرۆکیپەرلەمان.)1992(

•سوێندخواردنی)عومەرفەتاححسێن(بەجێگریسەرۆکوەزیرانلەئیدارەیسلێمانی.)2004(
•دەرچوونییاساىژمارە)11(یساڵی2013یاساىماىفدهسكهوتىنزانیارى.

•دەرچوونییاساىژمارە)4(یساڵی2022یاساىبەڕێوەبردنوپاراستنیئاولەهەرێمیكوردستان.
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5 Wednesday 0505 July July 2023 چوارشەممە 14 پوشپەڕ 2723 االربعاء 17 ذوالحجة 1444

•دەرچوونییاساىژمارە)8(یساڵی2009یاساىبودجهىههرێمىكوردستانبۆساڵى2009.
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6Thursday  0606 July  July 20232723  الخميس 18 ذوالحجة 1444پێنجشەممە 15 پوشپەڕ

•هەڵبژاردنینەژادمحەمەدعەزیزئاغابەجێگریسەرۆکیپەرلەمان.)1992(
•دەرچوونییاساىژمارە)4(یساڵی1997یاسایدهزگایگشتییشههید.

•دەرچوونییاساىژمارە)7(یساڵی2008یاسایدابینكردنیخانووینیشتهجێبوونبۆدانیشتوانلهههرێمیكوردستان.
ــاڵی ــاره)87(یس ــهرهژم ــیخانوب ــایبهكرێدان ــییاس ــواریپیادهكردن ــایههم ــاڵی2008یاس ــارە)9(یس ــاىژم ــییاس •دەرچوون

كوردســتان. لهههرێمــی ههمواركــراو 1979ی
ــى ــهكانلهههرێم ــهزاوناحی ــزگاكانوق ــهكاىنپارێ ــژاردىنئهنجومهن ــاىههڵب ــاڵی2009یاس ــارە)4(یس ــاىژم ــییاس •دەرچوون

كوردســتان.
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7 Friday 0707 July July 2023 هەینی 16 پوشپەڕ 2723 الجمعة 19 ذوالحجة 1444

•دیاریکردنیبوودجەیەکیبەپەلەبۆبەڕێوەبردنیکارەهەنووکەییەکانیئەنجومەنیوەزیران.)1992(
ــاره)25(ى ــالكاتژم ــوارىبیســتهمىیاســاىمی ــردىنیاســاىههم ــارە)5(یســاڵی2018یاســاىبهركارك ــییاســاىژم •دەرچوون

ــتان. ــىكوردس ــهههرێم ــاڵى1960ل ــراوىس ههموارك
ــاره)28(ى ــرۆڤژم ــهم ــردنب ــتىنبازرگانیك ــاىنههێش ــردىنیاس ــاىبهركارك ــاڵی2018یاس ــارە)6(یس ــاىژم ــییاس •دەرچوون

ــتان. ــىكوردس ــهههرێم ــاڵى2012ل س
ــهههرێمــى ــاره)3(ل ــرۆرژم ــهوهىتی ــهیاســاىبهرهنگاربوون ــردنب ــارە)7(یســاڵی2018یاســاىكارپێك ــییاســاىژم •دەرچوون

كوردســتان.
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8Saturday  0808 July  July 20232723  السبت 20 ذوالحجة 1444شەممە 17 پوشپەڕ

•دەرچوونییاساىژمارە)18(یساڵی2007یاسایپاشكۆییاسایداواكاریگشتیژماره)159(یساڵی1979.

•دەرچوونییاساىژمارە)2(یساڵی2010یاساىدهستهىگشىتههرێمىكوردستانبۆئهوناوچانهىناكۆكییانلهسهره.

•دەرچوونییاساىژمارە)3(یساڵی2010یاساىدهستهىپاراستنوچاككردىنژینگه.

•دەرچوونییاساىژمارە)4(یساڵی2010یاساىدهستهىسهربهخۆىماىفمرۆڤ.

•دەرچوونییاساىژمارە)5(یساڵی2010یاسایوهزارهتیداراییوئابووریی.

•دەرچوونییاساىژمارە)6(یساڵی2010یاسایوهزارهتیكشتوكاڵوسهرچاوهكانیئاو.

ــازرگاىنوپیشهســازییهكانلهههرێمــى ــوارىیهكهمــىیاســاىژوورهب ــارە)7(یســاڵی2010یاســاىههم ــییاســاىژم •دەرچوون

كوردســتانژمــاره)14(ىســاڵى1993.

•دەرچوونــییاســاىژمــارە)8(یســاڵی2010یاســایدرێژكردنــهوهىكاركــردنبــهیاســاىبهرهنگاربوونــهوهىتیــرۆرژمــاره)3(ى

ســاڵى2006.

•دەرچوونــییاســاىژمــارە)9(یســاڵی2010یاســایجێبهجێكــردىنیاســاىپاراســتىنبهكاربــهرىفیدراڵــىژمــاره)1(ىســاڵى2010

ــهههرێمــیكوردســتان. ل

•دەرچوونییاساىژمارە)10(یساڵی2010یاسایوهزارهىتبازرگاىنوپیشهسازى.
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9 Sunday 0909 July July 2023 یەکشەممە 18 پوشپەڕ 2723 األحد 21 ذوالحجة 1444

•دەرچوونییاساىژمارە)9(یساڵی2013یاسایههموواریسێیهمییاسایپارێزهرایهتیژماره)17(ساڵی1999.

•دەرچوونــییاســاىژمــارە)12(یســاڵی2013یاســاىجێبهجێكــردىنیاســاىراژهىزانكۆیــیفیدڕالــىژمــاره)23(ىســاڵى2008ى

ــتان. ــىكوردس ــهههرێم ــراول ههموارك

ــتان ــىكوردس ــوازىگهل ــهوهىرزگاریخ ــداربووىبزوتن ــیارنهبووىنبهش ــاڵی2013بهرپرس ــارە)13(یس ــاىژم ــییاس •دەرچوون

لــهرووىســزایىوشارســتاىن.

•دەرچوونــییاســاىژمــارە)14(یســاڵی2013یاســاىراگرتــىنكاركــردنبــهیاســاىبهكرێــداىنخانووبــهرهژمــاره)9(ىســاڵى2008

ــهههرێمــیكوردســتان. ل

•دەرچوونــییاســاىژمــارە)17(یســاڵی2013یاســاىجێبهجێكــردىنیاســاىئیمتیــازاىتلێكۆڵهرهوانــیدادىژمــاره)80(ىســاڵى

ــهههرێمــىكوردســتان. 2012ئیتیحــادیل

•دەرچوونییاساىژمارە)18(یساڵی2013یاساىدرێژكردنهوهىخولىههڵبژاردىنسێیهمىپهرلهماىنكوردستان.

•دەرچوونییاساىژمارە)8(یساڵی2018یاساىههموارىسێیهمىیاساىپارێزهرایهىتژماره)17(ىساڵى1999.

•دەرچوونــییاســاىژمـــــارە)9(یســاڵی2018یاســاىههمــــوارىچوارهمــییاســــاىســندوىقخانهنشــیىنپارێــــزهرانژمــاره

.1999 )18(ى



08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

18:00

15:00

19:00

22:00

16:00

20:00

23:00

17:00

21:00

24:00

رۆژمێـــری پــەرلـەمان

202

10Monday  1010 July  July 20232723  األثنين 22 ذوالحجة 1444دووشەممە 19 پوشپەڕ

ــەن ــکلەالی ــکردنیوتارێ ــدرالوپێشکەش ــیفی ــیعێراق ــیحكومەت ــیوەزیران ــەرۆكیئەنجومەن ــی(س ــوادمالك ــداری)ج •میوان

ــەوە.)2006( ــەرۆکوەزیران س

•بڕیارىژماره)9(یساڵی2019،بڕیاریمتمانهدانبهكابینهىنۆیهمیحکومەتیههرێمیكوردستان.
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11 Tuesday 1111 July July 2023 سێشەممە 20 پوشپەڕ 2723 الثالثاء 23 ذوالحجة 1444

•دەرچوونییاساىژمارە)10(یساڵی2018یاسایههڵپهساردنیدامهزراوهیسهرۆكایهتیههرێمیكوردستان.

•بڕیارىژماره)10(یساڵ2019،بڕیاریههڵبژاردنید.رێوازفائقحسێنبۆپۆستیسهرۆكیپهرلهمان.
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12Wednesday  1212 July  July 20232723  االربعاء 24 ذوالحجة 1444چوارشەممە 21 پوشپەڕ

•دەرچوونییاساىژمارە)19(یساڵی2007یاسایوهزارهتیپێشمهرگهیههرێمیكوردستان.
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13 Thursday 1313 July July 2023 پێنجشەممە 22 پوشپەڕ 2723 الخميس 25 ذوالحجة 1444

•راگەیاندنیبەرنامەیکارییەکەمینکابینەیحکومەتیهەرێمیکوردستان.)1992(

•دەرچوونییاساىژمارە)9(یساڵی2015یاساىمافوئیمتیازاىتتاقانهكاىنجینۆساید.
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14Friday  1414 July  July 20232723  الجمعة 26 ذوالحجة 1444هەینی 23 پوشپەڕ
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15 Saturday 1515 July July 2023 شەممە 24 پوشپەڕ 2723 السبت 27 ذوالحجة 1444

•دەرچوونییاساىژمارە)4(یساڵی2006یاسایوهبهرهێنان.
ــاره)3(ی ــرۆرژم ــهوهیتی ــییاســایبهرهنگاربوون ــهكارپێكردن ــژهدانب ــارە)11(یســاڵی2008یاســایدرێ ــییاســاىژم •دەرچوون

ســاڵی2003.
ئهنجومهنــی ئهندامانــی خانهنشــینی یاســای دووهمــی یاســایههمــواری 2008 )12(یســاڵی ژمــارە یاســاى دەرچوونــی •

نێشــتمانیکوردســتانژمــارە)13(یســاڵی1999.
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16Sunday  1616 July  July 20232723  األحد 28 ذوالحجة 1444یەکشەممە 25 پوشپەڕ

ــتان ــیكوردس ــتووریههرێم ــندكردنیدهس ــایپهس ــوارییاس ــایدووهمههم ــاڵی2009یاس ــارە)10(یس ــاىژم ــییاس •دەرچوون

ــراو. ــاڵی2008ههموارك ــاره)16(یس ژم
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17 Monday 1717 July July 2023 دووشەممە 26 پوشپەڕ 2723 األثنين 29 ذوالحجة 1444

•دەرچوونییاساىژمارە)19(یساڵی2013یاساىدرێژكردنهوهىویالیهىتسهرۆىكههرێمكوردستان.
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18Tuesday  1818 July  July 20232723  الثالثاء 30 ذوالحجة 1444سێشەممە 27 پوشپەڕ

•دەرچوونییاساىژمارە)18(یساڵی2007یاسایپاشكۆییاسایداواكاریگشتیژماره)159(یساڵی1979.

•دەرچوونییاساىژمارە)8(یساڵی2011یاساىبهرهنگاربوونهوهىخێزانلهتوندوتیژى.

ــاڵى ــاره)87(ىس ــهرهژم ــداىنخانووب ــاىبهكرێ ــێیهمىیاس ــوارىس ــاىههم ــاڵی2018یاس ــارە)11(یس ــاىژم ــییاس •دەرچوون

ــتان. ــىكوردس ــهههرێم ــراول 1979ىههموارك
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19 Wednesday 1919 July July 2023 چوارشەممە 28 پوشپەڕ 2723 االربعاء 1 محرم 1445

•دەرچوونییاساىژمارە)8(یساڵی2011یاساىبهرهنگاربوونهوهىخێزانلهتوندوتیژى.
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20Thursday  2020 July  July 20232723  الخميس 2 محرم 1444پێنجشەممە 29 پوشپەڕ

•پەسەندکردنیبەرنامەیکارییەکەمینکابینەیحکومەتیهەرێمیکوردستان.)1992(
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21 Friday 2121 July July 2023 هەینی 30 پوشپەڕ 2723 الجمعة 3 محرم 1445

ــە ــیل ــارە)3(ســاڵی2009یاســایپارێزگاکان ــییاســایژم ــوارییەکەم ــارە)2(یســاڵی2019یاســایهەم ــییاســاىژم •دەرچوون

ــتان. ــیکوردس هەرێم

ــانژمــارە)76(یســاڵی •دەرچوونــییاســاىژمــارە)5(یســاڵی2022یاســایهەمــواریپیادەکردنــییاســایچاودێــرینەوجەوان

ــراولەهەرێمــیکوردســتان. 1983یهەموارک



08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

18:00

15:00

19:00

22:00

16:00

20:00

23:00

17:00

21:00

24:00

رۆژمێـــری پــەرلـەمان

214

22Saturday  2222 July  July 20232723  السبت 4 محرم 1444شەممە 31 پوشپەڕ
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23Sunday 2323 July July 2023 یەکشەممە 1 خەرمانان 2723 األحد 5 محرم 1445
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24Monday  2424 July  July 20232723  األثنين 6 محرم 1444دووشەممە 2 خەرمانان

•دەرچوونییاساىژمارە)8(یساڵی2008یاسایپاراستنوچاككردنیژینگه.

•دەرچوونییاساىژمارە)10(یساڵی2008یاسایوهزارهتیخوێندنیبااڵوتوێژینهوهیزانستی.
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25Tuesday 2525 July July 2023 سێشەممە 3 خەرمانان 2723 الثالثاء 7 محرم 1445

ئهنجومهنــی ئهندامانــی خانهنشــینی یاســای ههمــواری یهكــهم یاســای 2004 ســاڵی )35(ی ژمــارە یاســاى دەرچوونــی •

نیشــتمانییكوردســتانژمــاره)13(یســاڵی)1999(.
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26Wednesday  2626 July  July 20232723  االربعاء 8 محرم 1444چوارشەممە 4 خەرمانان

•دەرچوونییاساىژمارە)20(یساڵی2007یاسایبودجهیههرێمیكوردستانبۆماوهی2007/1/1تا2007/12/31.
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27Thursday 2727 July July 2023 پێنجشەممە 5 خەرمانان 2723 الخميس 9 محرم 1445

•دەرچوونــییاســاىژمــارە)6(یســاڵی2022یاســایمتمانــەبەخشــینبەدامــەزراوەکانوپرۆگرامەکانــیپــەروەردەوخوێندنــیبــااڵ

لەهەرێمــیکوردســتان.
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28Friday  2828 July  July 20232723  الجمعة 10 محرم 1444هەینی 6 خەرمانان
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29Saturday 2929 July July 2023 شەممە 7 خەرمانان 2723 السبت 11 محرم 1445

•دەرچوونییاساىژمارە)21(یساڵی2007یاسایوهزارهتیسامانهسروشتییهكان.
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30Sunday  3030 July  July 20232723  األحد 12 محرم 1444یەکشەممە 8 خەرمانان
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31 Monday 3131 July July 2023 دووشەممە 9 خەرمانان 2723 األثنين 13 محرم 1445

•دەرچوونییاساىژمارە)11(یساڵی2011یاسایئیمتیازاتیزیندانیكراووگیراویسیاسیكوردستانی.

•دەرچوونییاساىژمارە)12(یساڵی2011ياسایوهزارهتیڕۆشنبیریوالوانیههرێمیكوردستان.
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Tuesday 0101 August August 20231 سێشەممە 10 خەرمانان 2723الثالثاء 14 محرم 1444

• دەرچوونی یاساى ژمارە )2(ی ساڵی 2005 یاسای دیوانی سه رۆكایه تی هه رێمی كوردستان.
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2Wednesday  0202 August  August 20232723  االربعاء 15 محرم 1444چوارشەممە 11 خەرمانان
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3 Thursday 0303 August August 2023 پێنجشەممە 12 خەرمانان 2723 الخميس 16 محرم 1444

• بڕیارى ژماره  )11( ی ساڵی 2019 ، دیاریكردنی رۆژی 8/3 هەموو ساڵێک وه ك رۆژی كۆمه ڵكوژیى )جینۆساید( ئێزدییه كان.



08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

18:00

15:00

19:00

22:00

16:00

20:00

23:00

17:00

21:00

24:00

رۆژمێـــری پــەرلـەمان

228

4Friday  0404 August  August 20232723  الجمعة 17 محرم 1444هەینی 13 خەرمانان

• دەرچوونی یاساى ژمارە )7(ی ساڵی 2022 یاسای وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار لەهەرێمی کوردستان.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )9(ی ساڵی 2022 یاسای گەشتوگوزار لەهەرێمی کوردستان.
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5 Saturday 0505 August August 2023 شەممە 14 خەرمانان 2723 السبت 18 محرم 1444
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6Sunday  0606 August  August 20232723  األحد 19 محرم 1444یەکشەممە 15 خەرمانان
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7 Monday 0707 August August 2023 دووشەممە 16 خەرمانان 2723 األثنين 20 محرم 1444
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8Tuesday  0808 August  August 20232723  الثالثاء 21 محرم 1444سێشەممە 17 خەرمانان

• دەرچوونی یاساى ژمارە )36(ی ساڵی 2004 یاسای خانه نشینیی خاوه ن وزیفه  بااڵكانی هه رێمی كوردستان.
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9 Wednesday 0909 August August 2023 چوارشەممە 18 خەرمانان 2723 االربعاء 22 محرم 1444

• دەرچوونی یاساى ژمارە )22(ی ساڵی 2007 یاسای نه وت و گاز.

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )10(ی ســاڵی 2022 یاســای هەمــواری یەکەمــی یاســای نــەوت و گازی هەرێمــی کوردســتان ژمــارە )22(

ــاڵی 2007. ی س
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10Thursday  1010 August  August 20232723  الخميس 23 محرم 1444پێنجشەممە 19 خەرمانان
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11 Friday 1111 August August 2023 هەینی 20 خەرمانان 2723 الجمعة 24 محرم 1444
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12Saturday  1212 August  August 20232723  السبت 25 محرم 1444شەممە 21 خەرمانان
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13 Sunday 1313 August August 2023 یەکشەممە 22 خەرمانان 2723 األحد 26 محرم 1444
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14Monday  1414 August  August 20232723  األثنين 27 محرم 1444دووشەممە 23 خەرمانان

ــی  ــه ره فپارێزی له تاوان ــووی ش ــوككه ر به بیان ــای س ــی یاس ــی مه عزه ره ت ــای البردن ــاڵی 2002 یاس ــارە )14(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

دژ بــه  ئافــره ت.

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )15(ی ســاڵی 2002 یاســای له قه ڵه مدانــی ئه ندامیه تــی په رله مانتــاری مافپــه روه ر و به خزمه تــی 

ــی. دادوه ری
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15 Tuesday 1515 August August 2023 سێشەممە 24 خەرمانان 2723 الثالثاء 28 محرم 1444

ــۆرد  ــە: ل ــوو ل ــتان، کەپێکهاتب ــی کوردس ــارە )1(ی پەرلەمان ــایی ژم ــتنی نائاس ــا لەدانیش ــی بریتانی ــی پەرلەمان ــی وەفدێک • ئامادەبوون

ــادر. )1994( ــان ق ــلیبتۆن و ئیحس ــادەم س ــەڵ ئ ــێبەر و لەگ ــری س ــۆم کالرک وەزی ــس، ت ــدی کۆک ــە لی ــری، بارۆن ئێڤب

ــی  ــۆزی بارودۆخ ــەر ئاڵ ــردن لەس ــۆ گفتوگۆک ــان ب ــی لەپەرلەم ــعود بارزان ــی و کاک مەس ــەالل تاڵەبان ــام ج ــزان م ــی بەڕێ • ئامادەبوون

ــەرکردنی. )1994( ــی چارەس ــتان و چۆنیەت کوردس
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16Wednesday  1616 August  August 20232723  االربعاء 29 محرم 1444چوارشەممە 25 خەرمانان

ــۆرد  ــە: ل ــوو ل ــتان کەپێکهاتب ــی کوردس ــارە )2(ی پەرلەمان ــایی ژم ــتنی نائاس ــا لەدانیش ــی بریتانی ــی پەرلەمان ــی وەفدێک • ئامادەبوون

ئێڤبــری، بارۆنــە لیــدی کۆکــس، تــۆم کالرک وەزیــری ســێبەرو لەگــەڵ ئــادەم ســلیبتۆن و ئیحســان قــادر. بــۆ پشــتیوانی لەپەرلەمانــی 

ــری. )1994( ــۆرد ئێڤب ــس و ل ــدی کۆک ــۆم کالرک و لی ــەن ت ــار لەالی ــکردنی وت ــتان و پێشکەش کوردس

• دانیشتنی ژمارە 2ی نائاسایی خستنەرووی رێکەوتننامەی پاریس ی نێوان یەکێتی و پارتی. )1994(



08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

18:00

15:00

19:00

22:00

16:00

20:00

23:00

17:00

21:00

24:00

رۆژمێـــری پــەرلـەمان

241

17 Thursday 1717 August August 2023 پێنجشەممە 26 خەرمانان 2723 الخميس 1 صفر 1444
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18Friday  1818 August  August 20232723  الجمعة 2 صفر 1444هەینی 27 خەرمانان

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )7(ی ســاڵی 2021 یاســای هەمــواری یەكەمــی یاســای ژمــارە)3(ی ســالی 2019 یاســای بــە خاوەنكردنــی 

ئــەو زەویانــەی كــە لــە ســنوری شــارەوانیەكان زێدەڕۆییــان لەســەر كــراوە.

ــی  ــە هەرێم ــاڵی 2012 ل ــارە )71(ی س ــراق ژم ــی عی ــمی پول ــای ڕەس ــی یاس ــاڵی 2021 بەركاركردن ــارە )9(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

ــتان. كوردس

ــزی  ــانی پیشەسـ ــای وەبەرهێنــ ــادەكردنی یاس ــواری پیـ ــردن و هەمـ ــەركار ك ــاڵی 2021 ب ــارە )10(ی س ــاى ژم ــوونی یاســـ • دەرچـــ

هەردووكەرتــی تایبــەت وتێكــەاڵو ژمــارە )20(ی ســاڵی 1998ی هەمواركراولــە هەرێمــی كوردســتان.
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19 Saturday 1919 August August 2023 شەممە 28 خەرمانان 2723 السبت 3 صفر 1444
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20Sunday  2020 August  August 20232723  األحد 4 صفر 1444یەکشەممە 29 خەرمانان

ــدراڵ،  ــی فی ــاری عێراق ــەرۆك كۆم ــزان س ــاری بەڕێ ــدا وت ــە تیای ــتان، ک ــی كوردس ــێیەمی پەرلەمان ــی س ــەوەی خول ــتنی كردن • دانیش

ئەنجومەنــی نوێنەرانــی عێراقــی فیــدراڵ، ئەنجومەنــی وەزیرانــی عێراقــی فیــدراڵ، وتــاری ســەرۆكی  هەرێمــی كوردســتان 

خوێندرانــەوە.
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21 Monday 2121 August August 2023 دووشەممە 30 خەرمانان 2723 األثنين 5 صفر 1444



08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

18:00

15:00

19:00

22:00

16:00

20:00

23:00

17:00

21:00

24:00

رۆژمێـــری پــەرلـەمان

246

22Tuesday  2222 August  August 20232723  الثالثاء 6 صفر 1444سێشەممە 31 خەرمانان
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23Wednesday 2323 August August 2023 چوارشەممە 1 گەالوێژ 2723 االربعاء 7 صفر 1444
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24Thursday  2424 August  August 20232723  الخميس 8 صفر 1444پێنجشەممە 2 گەالوێژ
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25Friday 2525 August August 2023 هەینی 3 گەالوێژ 2723 الجمعة 9 صفر 1444
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26Saturday  2626 August  August 20232723  السبت 10 صفر 1444شەممە 4 گەالوێژ

• دەرچوونی یاساى ژمارە )4(ی ساڵی 2014 یاسای كۆمسیۆنی بااڵی سه ربه خۆی هه ڵبژاردن و ڕاپرسی.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )5(ی ساڵی 2014 یاساى پێداىن بودجه ى حزبه كان له  هه رێمى كوردستان.
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27Sunday 2727 August August 2023 یەکشەممە 5 گەالوێژ 2723 األحد 11 صفر 1444

ــی  ــۆزی بارودۆخ ــەر ئاڵ ــردن لەس ــۆ گفتوگۆک ــان ب ــی لەپەرلەم ــەالل تاڵەبان ــام ج ــی و م ــعود بارزان ــزان کاک مەس ــی بەڕێ • ئامادەبوون

ــەرکردنی. )1994( ــی چارەس ــتان و چۆنیەت کوردس
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28Monday  2828 August  August 20232723  األثنين 12 صفر 1444دووشەممە 6 گەالوێژ
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29Tuesday 2929 August August 2023 سێشەممە 7 گەالوێژ 2723 الثالثاء 13 صفر 1444
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30Wednesday  3030 August  August 20232723  االربعاء 14 صفر 1444چوارشەممە 8 گەالوێژ
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31 Thursday 3131 August August 2023 پێنجشەممە 9 گەالوێژ 2723 الخميس 15 صفر 1444
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Friday 0101 September September 20231 هەینی 10 گەالوێژ 2723الجمعة 16 صفر 1444
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2Saturday  0202 September  September 20232723  السبت 17 صفر 1444شەممە 11 گەالوێژ
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3 Sunday 0303 September September 2023 یەکشەممە 12 گەالوێژ 2723 األحد 18 صفر 1444

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )2(ی ســاڵی 1996 یاســای ســێهەمین درێژكردنــه وه ی مــاوەی  یه كه میــن خولــی هه ڵبژاردنــی 
كوردســتان. نیشــتمانی  ئه نجومه نــی 
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4Monday  0404 September  September 20232723  األثنين 19 صفر 1444دووشەممە 13 گەالوێژ
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5 Tuesday 0505 September September 2023 سێشەممە 14 گەالوێژ 2723 الثالثاء 20 صفر 1444
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6Wednesday  0606 September  September 20232723  االربعاء 21 صفر 1444چوارشەممە 15 گەالوێژ
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7 Thursday 0707 September September 2023 پێنجشەممە 16 گەالوێژ 2723 الخميس 22 صفر 1444

•  وتــاری بەرێــز مەســعود بارزانــی بەبۆنــەی گەڕانــەوەی لــەدەرەوەی واڵت، دوای ســەفەرێک لەگــەڵ بەڕێــز مــام جــەالل و وەفدێــک 

بــۆ واڵتانــی ئەمریــکا بریتانیــا فەرەنســا و تورکیــا و ســوریا. )1992(

ــە.  ــی قۆناغەک ــۆ بەڕێوەبردن ــی ب ــعود بارزان ــی و کاک مەس ــەالل تاڵەبان ــام ج ــزان م ــەردو بەڕێ ــی ه ــی رێکەوتنێک ــتنەرووی دەق •  خس

)1992(
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8Friday  0808 September  September 20232723  الجمعة 23 صفر 1444هەینی 17 گەالوێژ

• یەکەمین دانیشتنی خولی سێیەمی پەرلەمانی کوردستان. )2009(
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9 Saturday 0909 September September 2023 شەممە 18 گەالوێژ 2723 السبت 24 صفر 1444
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10Sunday  1010 September  September 20232723  األحد 25 صفر 1444یەکشەممە 19 گەالوێژ
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11 Monday 1111 September September 2023 دووشەممە 20 گەالوێژ 2723 األثنين 26 صفر 1444
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12Tuesday  1212 September  September 20232723  الثالثاء 27 صفر 1444سێشەممە 21 گەالوێژ
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13 Wednesday 1313 September September 20232723 چوارشەممە 22 گەالوێژ االربعاء 28 صفر 1444
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14Thursday  1414 September  September 20232723  الخميس 29 صفر 1444پێنجشەممە 23 گەالوێژ

• بڕیاری ژماره  )14(ی ساڵی 1992 بڕیاری دامه زراندنی زانكۆی دهۆك.

ــی  ــای بنچینه كان ــه  یاس ــی ده روازه ی دووه م  ل ــه  مادده كان ــه وه  ب ــای كارپێكردن ــاڵی 2006 یاس ــارە )6(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

ــزایی. ــی س دادگاییكردن
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15 Friday 1515 September September 2023 هەینی 24 گەالوێژ 2723 الجمعة 30 صفر 1444



08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

18:00

15:00

19:00

22:00

16:00

20:00

23:00

17:00

21:00

24:00

رۆژمێـــری پــەرلـەمان

272

16Saturday  1616 September  September 20232723  السبت 1 ربيع األول 1444شەممە 25 گەالوێژ

• دەرچوونی یاساى ژمارە )3(ی ساڵی 1992 یاسای ئه نجومه نی وه زیرانی هه رێمی كوردستان.

ــب  ــد نجی ــازاد محم ــراق و )ئ ــتانی عێ ــی كوردس ــی وەزیران ــەرۆكی ئەنجومەن ــە س ــح احمد(ب ــد صاڵ ــانكردنی)بەرهەم احم •دەستنیش

ــراق. )2009( ــتانی عێ ــی كوردس ــی هەرێم ــی وەزیران ــەرۆكی ئەنجومەن ــری س ــلیم( بەجێگ ــد س محم
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17 Sunday 1717 September September 2023 یەکشەممە 26 گەالوێژ 2723 األحد 2 ربيع األول 1444
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18Monday  1818 September  September 20232723  األثنين 3 ربيع األول 1444دووشەممە 27 گەالوێژ
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19 Tuesday 1919 September September 2023 سێشەممە 28 گەالوێژ 2723 الثالثاء 4 ربيع األول 1444
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20Wednesday  2020 September  September 20232723  االربعاء 5 ربيع األول 1444چوارشەممە 29 گەالوێژ

. دەرچوونی یاساى ژمارە )4(ی ساڵی 1992 یاسای وه زاره تی په روه رده .
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21 Thursday 2121 September September 2023 پێنجشەممە 30 گەالوێژ 2723 الخميس 6 ربيع األول 1444

هەڵبژاردنی خولی چوارەمی پەرلەمانی کوردستان. )2013(
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22Friday  2222 September  September 20232723  الجمعة 7 ربيع األول 1444هەینی 31 گەالوێژ
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23Saturday 2323 September September 2023 شەممە 1 ڕەزبەر 2723 السبت 8 ربيع األول 1444

• دەرچوونی یاساى ژمارە )3(ی ساڵی 1996 یاسای دووه م هه مواركردنی قانونی ئه نجومه نی وه زیرانی هه رێمی كوردستان.
• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )5(ی ســاڵی 1997 یاســای یه كــه م هه مواركردنــی یاســای یانه ســیبی ئاوه دانكردنــه وه ی هه رێمــی 

ــاڵی 1993. ــاره  )7(ی س ــتان ژم كوردس
• دەرچوونــی یاســـــاى ژمــارە )37(ی ســاڵی 2004 یاســــای دووه م هه مــواری یاســای ده ســــه اڵتی دادوه ری ژمـــــاره )14(ی  ســاڵی 

هه مواركــراوی. )1992(ی 
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24Sunday  2424 September  September 20232723  األحد 9 ربيع األول 1444یەکشەممە 2 ڕەزبەر

• بڕیــاری ژمــارە )3٨(ی ســاڵی 1999 بڕیــاری هەڵبژاردنــی د.رۆژ نــوری شــاوێس وەکــو ســەرۆکی ئەنجومەنــی نیشــتمانی کوردســتانی 

عێــراق.

ــی  ــە میللەت ــەر ب ــتیان بەرامب ــە هەڵوێس ــەر ب ــەرەب بەرامب ــایەتی ع ــدێ کەس ــە هەن ــان ل ــاڵی 2000 رێزلێن ــارە )15(ی س ــاری ژم • بڕی

ــید  ــی الس ــە هللا العظم ــتی )ای ــی، بەهەش ــری  عەرەب ــتری میس ــاری پێش ــەر كۆم ــر( س ــال عبدالناص ــەرۆك جم ــتی )س ــورد: بەهەش ک

محســن الحكیــم( مەرجەعــی ئاینــی شــیعەكان، بەهەشــتی )عزیــز شــریف( وەزیــری دەولــەی پێشــوتری عێــراق، بەهەشــتی )كامــل 

الجادرجــی( ســەرۆكی حزبــی نیشــتمانیی دیموكراتــی عێــراق، بەهەشــتی )محمــد مهــدی الجواهــری( شــاعیری گــەورەی عــەرەب.
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25Monday 2525 September September 2023 دووشەممە 3 ڕەزبەر 2723 األثنين 10 ربيع األول 1444

ــه هیدو  ــه س و كاری ش ــی ك ــاف و ئیمتیازات ــای م ــی یاس ــواری دووه م ــای هه م ــاڵی 200٨ یاس ــارە )13(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

ئه نفالكــراوه كان ژمــاره )9(ی ســاڵی 2007 .
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26Tuesday  2626 September  September 20232723  الثالثاء 11 ربيع األول 1444سێشەممە 4 ڕەزبەر

ــی(  ــس بارزان ــان ئیدری ــاوەیس( و )نێچیرڤ ــوری ش ــەرۆکایەتی )د. رۆژ ن ــێیەم بەس ــەی س ــی کابین ــەرۆک و ئەندامان ــڕوادان بەس • ب

ــران. )1996( ــی وەزی ــەرۆکی ئەنجومەن ــری س بەجێگ

• دەرچوونی یاساى ژمارە )6(ی ساڵی 199٨ ياساى یەکەم هه موارى ياساى وه زاره ىت رۆشنبيرى ژماره  )11(ى ساڵی 1992.
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27Wednesday 2727 September September 20232723 چوارشەممە 5 ڕەزبەر االربعاء 12 ربيع األول 1444

• دەرچوونی یاساى ژمارە )4(ی ساڵی 2000 یاسای رێكخستنی غه رامه كانی هاتووچۆ له هه رێمی كوردستان.

ــاره  )111(ی  ــی ژم ــزاكانی عیراق ــای س ــه  یاس ــادده ی )156( ل ــتنی م ــای له كارخس ــاڵی 2003 یاس ــارە )21(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

ســاڵی )1969( ی هه مواركــراو.

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )22(ی ســاڵی 2003 یاســای له كارخســتنی مادده گه لێــك لــه  یاســای ژمــاره )23(ی ســاڵی 1971ی ئوســوڵی 

ــراق. ــزاییه كانی عی ــه  س موحاكه م

• دەرچوونی یاساى ژمارە )13(ی ساڵی 2007 یاسای وه زاره تی داد.
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28Thursday  2828 September  September 20232723  الخميس 13 ربيع األول 1444پێنجشەممە 6 ڕەزبەر
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29Friday 2929 September September 2023 هەینی 7 ڕەزبەر 2723 الجمعة 14 ربيع األول 1444

• دەرچوونی یاساى ژمارە )3٨(ی ساڵی 2004 یاسای ده سته ی گشتیی نه وت وگازو پترۆكیمیاییه كانی هه رێمی كوردستان.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )39(ی ساڵی 2004 یاسای ده زگای گشتیی گه شتوگوزار له  هه رێمی كوردستان.
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30Saturday  3030 September  September 20232723  السبت 15 ربيع األول 1444شەممە 8 ڕەزبەر

• بڕیاری ژماره )23(ی ساڵی 2014، بڕیاری ناونانی پارێزگای هه ڵه بجه  به پایته ختی ئاشتی کوردستان ـ عێراق.

• هەڵبژاردنی خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستان. )201٨(



08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

18:00

15:00

19:00

22:00

16:00

20:00

23:00

17:00

21:00

24:00

رۆژمێـــری پــەرلـەمان

287

Sunday 0101 October October 20231 یەکشەممە 9 ڕەزبەر 2723األحد 16 ربيع األول 1444

•دەرچوونییاساىژمارە)5(یساڵی1992یاسایوهزارهتیكاروباریپێشمهرگه.
نهتــهوه رێكخراوهكانــی لەگــەڵ ئهوانــەی و بێگانــهكان پاراســتنی یاســای 1992 ســاڵی )6(ی ژمــارە یاســاى دەرچوونــی •

دهكــهن. كار  مرۆییــەکان رێكخــراوه و یهكگرتــووهكان
•دەرچوونــییاســاىژمــارە)5(یســاڵی2000یاســاییهكــهمههمــوارییاســایوهزارهتــییارمهتــیمرۆڤایهتــیوهــاوكاریژمــاره

)20(یســاڵی1993ی.
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2Monday  0202 October  October 20232723  األثنين 17 ربيع األول 1444دووشەممە 10 ڕەزبەر
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3 Tuesday 0303 October October 2023 سێشەممە 11 ڕەزبەر 2723 الثالثاء 18 ربيع األول 1444
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4Wednesday  0404 October  October 20232723  االربعاء 19 ربيع األول 1444چوارشەممە 12 ڕەزبەر

•بڕیاریژماره)22(یساڵی1992بڕیاریراگەیاندنییەکێتیفیدراڵی.
• یەکەمین کۆبوونەوەی یەکگرتنەوەی پەرلەمانی کوردستان پاش دابڕانێک بە هۆی رووداوەکانی شەڕی ناوخۆ. )2002(

ــی  ــد( ســکرتێری حزب ــان )د.موحســین عەبدولحەمی ــاری میوان ــەت و وت ــی فیدرالی ــەوی جاڕدان ــە یادکردن ــەت ب • دانێشــتنێکی تایب
ئیســامی عیــراق، )حەمیــد مەجیــد موســا( ســکرتێری حزبــی شــیوعی عیــراق و کــۆرسەت رەســول عەلــی و نێچیرڤــان بارزانــی، کــە 

وتــاری بــەڕزان )مــام جــەالل تاڵەبانــی( و و کاک مەســعود بارزانی(یــان خوێنــدەوە. )2003(
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5 Thursday 0505 October October 2023 پێنجشەممە 13 ڕەزبەر 2723 الخميس 20 ربيع األول 1444

•دەرچوونییاساىژمارە)15(یساڵی1993،یاسایكۆمهڵهیههیڤیسووریكوردستانی.

•دەرچوونییاساىژمارە)16(یساڵی1993،یاسایچهك,
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6Friday  0606 October  October 20232723  الجمعة 21 ربيع األول 1444هەینی 14 ڕەزبەر

ــهی ــهوكات ــائ ــیت ــیدهســهاڵتیفیدرال ــیئهركهكان ــوونلهســهركاركردن ــاریبهردهوامب ــاره)23(یســاڵی1992،بڕی ــاریژم •بڕی
ــت. ــلدهبێ ــتانقای ــتمانیكوردس ــینیش ــاریئهنجومهن ــهبڕی ــدیب ــیناوهن حكومهت

•خوێندنەوەینامەیهاوبەشیبەڕێزانمامجەاللتاڵەبانیوکاکمەسعودبارزانیدەربارەیراگەیاندنییەکێتیفیدراڵی.
•هەموارییەکەمیبەیاننامەیراگەیاندنیفیدراڵیبەزیادکردنیهەندێکبابەتیتازە.

ــاڵی ــاره)4(یس ــانژم ــهندیكایرۆژنامهوان ــایس ــوارییاس ــهمههم ــاییهك ــاڵی2004یاس ــارە)40(یس ــاىژم ــییاس •دەرچوون
.)1998(

•میوانــداریخاتــوودانیــالمیتــەرانپێشکەشــکردنیوتەیــەکلەالیــەنبەڕێزیانــەوەوەکپیرۆزکردنــیهەڵبژاردنــیخولــیســێیەمی
پەرلەمــان.)2009(

ــارلەســەرجەم ــە)10(پەرلەمانت ــوول ــەپێكهاتب ــیكوردســتان،شــاندێكیپەرلەمــانك •لەســەرراســپاردەیســەرۆكایەتیپەرلەمان
فراكســیۆنوپێكهاتــەئاینــیونەتەوەییــەكان،لــەرۆژی)2014/10/7(دابەمەبەســتیســەردانیكانتۆنــیكۆبانــێلەرۆژئــاوایكوردســتان،
بــەرەوواڵتــیتوركیــابەرێكــەوت،شــاندەكەپێكهاتبــوولەپەرلەمانتــاران:)ابوبكــرهەڵەدنــی(لــەفراكســیۆنییەكگرتــوویئیســالمی
كوردســتانوســەرۆكیشــاندەكە،)ئامینــەزكــری(لەفراكســیۆنیپارتــیدیموكراتــیكوردســتان،)محمودحاجــیعمر(لەفراكســیۆنی
گــۆڕان،)ســعیدمحمــدســعید)ســعیدمەســیفی((لــەفراكســیۆنییەكێتــینیشــتیمانیكوردســتان،)عبدالرحمنفــارس)ابــوكاروان(
ــت ــەوەیئیســالمی،)یەروان ــیۆنیبزووتن ــەفراكس ــی((ل ــوانقەاڵدزەی ــتەفا)د.ش ــەرمس ــیوعی،)عوم ــیش ــیۆنیحیزب ــەفراكس ل
نیســان(لــەفراكســیۆنیكلــدانوســریانوئاشــووروئەرمــەن،)باپیــركامــەال(لــەفراكســیۆنیئاڕاســتەیســێیەم،)ئایــدنمەعــروف(

لــەفراكســیۆنیتوركمــان،)ســۆرانعمــر(لــەفراكســیۆنیكۆمەڵــیئیســالمی.)2014(
ــتەی ــەکانوخش ــەرەعەقڵی ــبەروکارتێک ــاددەهۆش ــەوەیم ــایبەرەنگاربوون ــاڵی2020یاس ــارە)1(یس ــاىژم ــییاس •دەرچوون

ــاکە. ــییاس هاوپێچ
•دەرچوونییاساىژمارە)11(یساڵی2021هەمواریدووەمییاسایدەستپاكیژمارە)3(یساڵی2011.

•دەرچوونییاساىژمارە)12(یساڵی2021یاساینیشانومەدالیالەهەرێمیكوردستان.
•دەرچوونــییاســاىژمــارە)13(یســاڵی2021یاســایهەمــواریدووەمــییاســاییەكێتــیژوورەكانــیبازرگانــیوپیشەســازیژمــارە

)14(یســاڵی1993لەهەرێمــیكوردســتان.
•دەرچوونــییاســاىژمــارە)14(یســاڵی2021یاســایهەمــوارییەكەمــییاســایوەزارەتــیبازرگانــیوپیشەســازیژمــارە)10(ی

ســاڵی2010لــەهەرێمــیكوردســتان.
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7 Saturday 0707 October October 2023 شەممە 15 ڕەزبەر 2723 السبت 22 ربيع األول 1444

•دەرچوونــییاســاىژمــارە)9(یســاڵی2012یاســاىبهخشــیىننازنــاوىزانســىوبهرزكردنــهوهىزانســىبــۆههڵگــراىن

ــهن. ــهتدهك ــااڵخزم ــدىنب ــهزراوهكاىنخوێن ــهدهرهوهىدام ــهل ــۆراك ــتهرودكت ــهىماس بڕوانام
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8Sunday  0808 October  October 20232723  األحد 23 ربيع األول 1444یەکشەممە 16 ڕەزبەر

ــیشــەڕیناوخــۆلەشــاری ــەهــۆیرووداوەکان ــکب ــاشدابڕانێ ــیکوردســتانپ ــەوەیپەرلەمان ــەوەییەکگرتن ــنکۆبوون •دووەمی

ــلێمانی.)2002( س
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9 Monday 0909 October October 2023 دووشەممە 17 ڕەزبەر 2723 األثنين 24 ربيع األول 1444

•یاساىژمارە)35(یساڵی2007یاسایرۆژنامهگهریلهههرێمیكوردستانکەلەرۆژی2008/10/9دەرچووە.
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10Tuesday  1010 October  October 20232723  الثالثاء 25 ربيع األول 1444سێشەممە 18 ڕەزبەر
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11 Wednesday 1111 October October 2023 چوارشەممە 19 ڕەزبەر 2723 االربعاء 26 ربيع األول 1444

•دەرچوونییاساىژمارە)14(یساڵی2001یاسایدیاریكردنیتهمهنیجینائیلهههرێمیكوردستان.
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12Thursday  1212 October  October 20232723  الخميس 27 ربيع األول 1444پێنجشەممە 20 ڕەزبەر

•دەرچوونییاساىژمارە)11(یساڵی2011یاسایئیمتیازاتیزیندانیكراووگیراویسیاسیكوردستانی.

•دەرچوونییاساىژمارە)12(یساڵی2011ياسایوهزارهتیڕۆشنبیریوالوانیههرێمیكوردستان.
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13 Friday 1313 October October 2023 هەینی 21 ڕەزبەر 2723 الجمعة 28 ربيع األول 1444

•دەرچوونییاساىژمارە)13(یساڵی2001یاسایسندوقیخانهنشینیرۆژنامهوانانیكوردستان.
ــارهكشــتوكاڵییهكانژمــاره)1( ــییاســاىژمــارە)41(یســاڵی2004یاســایدووهمههمــوارییاســایســهندیكایئهندازی •دەرچوون

ــراو. ــاڵی)1999(یههموارك یس
ــاره)111(ی ــادده)408(لهیاســایســزاكانیژم ــهی)1(یم ــارە)42(یســاڵی2004یاســایلهكارخســتنیبڕگ ــییاســاىژم •دەرچوون

ســاڵی1969یههمواركــراولهههرێمــیكوردســتان.
•دەرچوونــییاســاىژمــارە)43(یســاڵی2004یاســایســهپاندنیئــهوســزایهیلهمــاددهی)144(ییاســایســزاکانژمــاره)111(ی

ــهوه. ــووناگرێت ــیبهش ــیدژبهئافرهت ــووە،جهریمهكان ــاڵی)1969(داهات س
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14Saturday  1414 October  October 20232723  السبت 29 ربيع األول 1444شەممە 22 ڕەزبەر

•دەرچوونییاساىژمارە)4(یساڵی2020یاسایمافوئەرکەکانینەخۆشلەهەرێمیکوردستان.
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15 Sunday 1515 October October 2023 یەکشەممە 23 ڕەزبەر 2723 األحد 30 ربيع األول 1444

•دەرچوونییاساىژمارە)23(یساڵی2007یاسایدهسهاڵتیدادهوهری.
•دەرچوونــییاســاىژمــارە)24(یســاڵی2007یاســایههمــواریپیادهكردنــییاســایباجــیزهویعهرهســهژمــاره)26(یســاڵی

ــتان. ــیكوردس ــهههرێم ــراول 1962یههموارك
•چەسپاندنیسەرۆکایەتیپەرلەمانبۆخولیگواستنەوەیپەرلەمانیکوردستان.)2002(

•بڕیــاریژمــارە)21(یســاڵی2002،ناولێنانــیمــاوەیکاریئەنجومــەنلــە2002/10/4وەوەبــەخولــیگواســتنەوەتاهەڵبژاردنــیخولــی
دووەمــیپەرلەمــان.

•بڕیاریژماره)24(یساڵی2014،بڕیاریپاڵپشتیکردنیگهلیرۆژئاوایکوردستانلهههرشێوازێکیخۆبهڕێوهبردن.
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16Monday  1616 October  October 20232723  األثنين 1 ربيع الثاين 1444دووشەممە 24 ڕەزبەر

•دەرچوونــییاســاىژمــارە)16(یســاڵی2002یاســایتهســدیقكردنیرێكهوتننامــهیواشــنتۆنینێــوانپارتــیدیموكراتــیكوردســتان
ویهكێتــینیشــتمانییكوردســتان.

•دەرچوونییاساىژمارە)5(یساڵی2006یاسایوهزارهتیكارهبا.
•دەرچوونییاساىژمارە)7(یساڵی2006یاسایوهزارهتیپالندانان.

•دەرچوونییاساىژمارە)8(یساڵی2006یاسایوهزارهتیكاروباریشههیدانوئهنفالكراوان.
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17 Tuesday 1717 October October 2023 سێشەممە 25 ڕەزبەر 2723 الثالثاء 2 ربيع الثاين 1444
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18Wednesday  1818 October  October 20232723  االربعاء 3 ربيع الثاين 1444چوارشەممە 26 ڕەزبەر

•دەرچوونییاساىژمارە)17(یساڵی1993،یاسایحزبهكانیههرێمیكوردستان.
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19 Thursday 1919 October October 2023 پێنجشەممە 27 ڕەزبەر 2723 الخميس 4 ربيع الثاين 1444

•دەرچوونییاساىژمارە)23(یساڵی2003یاسایدهرماڵهیمنداڵبوونودایكایهتی.

•دەرچوونییاساىژمارە)10(یساڵی2006یاسایوهزارهتیژینگه.

•دەرچوونییاساىژمارە)12(یساڵی2006یاسایوهزارهتیگواستنهوه.

•دەرچوونــییاســاىژمــارە)15(یســاڵی2011یاســایجێبهجێكردنــییاســایراژهوخانهنشــینیهێزهكانــیناوخــۆیعێــراقژمــاره

)18(یســاڵی2011لــهههرێمــیكوردســتان.

•دەرچوونــییاســاىژمــارە)16(یســاڵی2011یاســاییەکــەمهەمــوارییاســایدابینکردنــییەکــەینیشــتەجێبوونبــۆهاواڵتیــان

لەهەرێمــیکوردســتانژمــارە)7(یســالی2008.

ــاره)30(ی ــیژم ــزاییهكانیعێراق ــایدادگاس ــایبنهم ــییاس ــایجێبهجێكردن ــاڵی2011یاس ــارە)17(یس ــاىژم ــییاس •دەرچوون

ــتان. ــیكوردس ــهههرێم ــاڵی2007ل س

•دەرچوونــییاســاىژمــارە)18(یســاڵی2011یاســایجێبهجێكردنــییاســایســزاییســهربازیعێراقــیژمــاره)19(یســاڵی2007 

ــهههرێمــیكوردســتان. ل
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20Friday  2020 October  October 20232723  الجمعة 5 ربيع الثاين 1444هەینی 28 ڕەزبەر

ــیدادیههرێمــیكوردســتانژمــاره ــییاســایوهزارهت ــییاســاىژمــارە)6(یســاڵی1997یاســاییهكــهمههمواركردن •دەرچوون

)12(یســاڵی1992.
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21 Saturday 2121 October October 2023 شەممە 29 ڕەزبەر 2723 السبت 6 ربيع الثاين 1444

ــتان ــیكوردس ــۆیههرێم ــیناوخ ــایوهزارهت ــوارییاس ــنههم ــاییهكهمی ــاڵی1997یاس ــارە)7(یس ــاىژم ــییاس •دەرچوون
ــاڵی1993. ــاره)9(یس ژم

•وتاریدۆستیدێرینیکوردبێرناردکۆشنێر.)2002(
ــە ــژاردنل ــەیهەڵب ــراقوكێش ــیعێ ــینوێنەران ــیئەنجومەن ــایهەڵبژاردن ــارەییاس ــتانلەب ــیكوردس ــتیپەرلەمان •هەڵوێس

پارێــزگایكەركــووك.)2009(
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22Sunday  2222 October  October 20232723  األحد 7 ربيع الثاين 1444یەکشەممە 30 ڕەزبەر

ههرێمــی پێشــمهرگهی هێــزی ناردنــی لهســهر دهربڕیــن بهرهزامهندیــی ســهبارهت ،2014 ژمــاره)28(یســاڵی بڕیــاری •

کوردســتانبــۆبهرگــریلهشــاریکۆبانــێ.



08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

18:00

15:00

19:00

22:00

16:00

20:00

23:00

17:00

21:00

24:00

رۆژمێـــری پــەرلـەمان

309

23Monday 2323 October October 2023 دووشەممە 1 خەزەڵوەر 2723 األثنين 8 ربيع الثاين 1444

•میوانداریبەڕێز)عەمروموسا(ئەمینداریگشتیکۆمکاریعەرەبی.)2005(
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24Tuesday  2424 October  October 20232723  الثالثاء 9 ربيع الثاين 1444سێشەممە 2 خەزەڵوەر

•دەرچوونییاساىژمارە)15(یساڵی2001یاسایرێكخراوهكوردستانییهغهیرهحكومییهكانیهەرێمیكوردستان.

•دەرچوونییاساىژمارە)1(یساڵی2017یاساىدرێژكردنهوهىخولىههڵبژاردىنچوارهمیپهرلهماىنكوردستان.

•دەرچوونییاساىژمارە)12(یساڵی2022یاسایبەردەوامبوونیخولیپێنجەمیپەرلەمانیکوردستان.

.
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25Wednesday 2525 October October 2023 چوارشەممە 3 خەزەڵوەر 2723 االربعاء 10 ربيع الثاين 1444
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26Thursday  2626 October  October 20232723  الخميس 11 ربيع الثاين 1444پێنجشەممە 4 خەزەڵوەر

•دەرچوونییاساىژمارە)16(یساڵی2001یاسایپزیشكیدادگوزاری.
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27Friday 2727 October October 2023 هەینی 5 خەزەڵوەر 2723 الجمعة 12 ربيع الثاين 1444

•دەرچوونییاساىژمارە)11(یساڵی2009یاسایههڵوهشاندنهوهولێكدانیههندیوهزارهتلهههرێمدا.
ههرێمــی وهزیرانــی ئهنجومهنــی یاســای ههشــتهمی ههمــواری یاســای 2009 ســاڵی )12(ی ژمــارە یاســاى دەرچوونــی •

)3(یســاڵی1992ههمواركــراو. ژمــاره كوردســتان
ــاره ــیكوردســتانژم ــیپهرلهمان ــواریشهشــهمییاســایههڵبژاردن ــارە)13(یســاڵی2009یاســایههم ــییاســاىژم •دەرچوون

ــراویســاڵی1992. )1(یههموارك
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28Saturday  2828 October  October 20232723  السبت 13 ربيع الثاين 1444شەممە 6 خەزەڵوەر

•متمانــەبەخشــینبەكابینــەیشەشــەمیحکومەتــیهەرێمــیکوردســتانبەســەرۆکایتید.بەرهــەمئەحمــەدســالح.کەتیایــدا

وتــاریبەڕێــزانســەرۆككۆمــاریعیراقــیفیــدڕاڵوســەرۆكیهەرێمــیكوردســتانخوێندرانــەوە.)2009(
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29Sunday 2929 October October 2023 یەکشەممە 7 خەزەڵوەر 2723 األحد 14 ربيع الثاين 1444

•دەرچوونییاساىژمارە)6(یساڵی2000یاسایسهندیكایپزیشكانیههرێمیكوردستان.

•دەرچوونییاساىژمارە)7(یساڵی2000یاسایخانهنشینیكهمئهندامبووانیپێشمهرگه.

ــهزراوه ــهردام ــمبهس ــهرۆكایهىتههرێ ــهاڵتهكاىنس ــكردىندهس ــاىدابهش ــاڵی2017یاس ــارە)2(یس ــاىژم ــییاس •دەرچوون

دهســتوورییهكاىنههرێــم.
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30Monday  3030 October  October 20232723  األثنين 15 ربيع الثاين 1444دووشەممە 8 خەزەڵوەر

•دەرچوونــییاســاىژمــارە)8(یســاڵی2000یاســایپهیمانــگایئامادهكردنــیپێشــنوێژوخوتبهخوێنانــیوهزارهتــیئهوقــاف

ــاریئیســالمی. وكاروب

ــەکوردســتانییەکانداخــراو. ــیســکرتێرولێپرســاوانیحزب ــارەیبارودۆخــیکوردســتانبەئامادەبوون •دانیشــتنێکینائاســاییدەرب

)2007(
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31 Tuesday 3131 October October 2023 سێشەممە 9 خەزەڵوەر 2723 الثالثاء 16 ربيع الثاين 1444

•بڕیاریژماره)29(یساڵی1992،بڕیاریدامهزراندنیزانكۆیسلێمانی.

•دەرچوونییاساىژمارە)18(یساڵی1993،یاسایكۆمهڵهورێكخراوهكان.
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Wednesday 0101 NovemberNovember 20231 چوارشەممە 10 خەزەڵوەر 2723االربعاء 17 ربيع الثاين 1444
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2Thursday  0202 November  November 20232723  الخميس 18 ربيع الثاين 1444پێنجشەممە 11 خەزەڵوەر

• دەرچوونی یاساى ژمارە )4(ی ساڵی 1999، یاسای باڵوكردنه وه  له  رۆژنامه ی ره سمیدا )وه قایعی كوردستان(.
• دەرچوونی یاساى ژمارە )5(ی ساڵی 1999، یاسای باجی ده رامه ت.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )6(ی ساڵی 1999، یاسای باجی خانووبه ره  )عقار(.
• دەرچوونی یاساى ژمارە )19(ی ساڵی 2011، یاسای وه زاره تی گواستنه وه  و گه یاندن.

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )20(ی ســاڵی 2011، یاســای یه كــه م هه مــوارى  یاســاى هه مــوارى جێبه جێكــردىن یاســاى باجــى 
ده رامــه ت ژمــاره  )26(ى ســاڵى 2007 لــه  هه رێمــى كوردســتان.
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3 Friday 0303 November November 2023 هەینی 12 خەزەڵوەر 2723 الجمعة 19 ربيع الثاين 1444
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4Saturday  0202 November  November 20232723  السبت 20 ربيع الثاين 1444شەممە 13 خەزەڵوەر

• دەرچوونی یاساى ژمارە )7(ی ساڵی 1999 یاسای سه ندیكای خاوه ن پیشه  ئه ندازه ییه كان.
• دەرچوونی یاساى ژمارە )8(ی ساڵی 1999 یاسای سه ندیكای ده رمانسازه كانی هه رێمی كوردستان.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )44(ی ساڵی 2004 یاسای دووه م هه مواری یاسای سه ندیكای ده رمانسازان ژماره  )8(ی ساڵی 1999.
• دەرچوونی یاساى ژمارە )45(ی ساڵی 2004 یاسای سه ندیكای پزیشكانی ددان.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )5(ی ساڵی 2020 یاسای لە ئەستۆکردن هەرێمی کوردستان.
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5 Sunday 0303 November November 2023 یەکشەممە 14 خەزەڵوەر 2723 األحد 21 ربيع الثاين 1444
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6Monday  0606 November  November 20232723  األثنين 22 ربيع الثاين 1444دووشەممە 15 خەزەڵوەر

• دەرچوونی یاساى ژمارە )4(ی ساڵی 1996، یاسای بودجه ی هه رێمی كوردستان  لە 9/1 تا 1996/12/31.
• دەرچوونی یاساى ژمارە )9(ی ساڵی 2006 یاسای وه زاره تی ده رامه ته  ئاوییه كان.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )11(ی ساڵی 2006 یاسای وه زاره تی پیشه سازی.
• دانیشــتنی دەســتپێکی خولــی جوارەمــی پەرلەمــان بەســەرۆکایەتی بەتەمەنتریــن ئەندامــی پەرلەمــان )محمــد ســادق ســەعید( و 

ســوێندخواردنی ئەندامنــی خولــی چــوارەم. )2013(
• دانیشــتنی کردنــەوەی خولــی پێنجەمــی هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی کوردســتان بەســەرۆکایەتی بەتەمەنتریــن ئەنــدام )رێڤینــگ محمــد 

محمــد علــی(. )2018(
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7 Tuesday 0707 November November 2023 سێشەممە 16 خەزەڵوەر 2723 الثالثاء 23 ربيع الثاين 1444

• بڕیــاری ژمــارە )26(ی ســاڵی 2002، بڕیــاری بنیاتنانــی پــڕۆژەی دەســتوری هەرێمــی كوردســتانی عێــراق، لــە چوارچێــوەی ڕژێمێكــی 

عێراقیــی یەكگرتــووی فیدراڵــی و دیموكراتیــدا.

• بڕیــاری ژمــارە )27(ی ســاڵی 2002، بڕیــاری بنیاتنانــی پــڕۆژەی دەســتوری كۆمــاری فێدراڵیــی عێــراق وەك پێشــنیازێك بــۆ دەســتوری 

عێــراق لەســەر ئەساســی ڕژێمێكــی فیدراڵیــی دیموكراتــی.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )13(ی ساڵی 2006 یاسای وه زاره تی بازرگانی.
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8Wednesday  0808 November  November 20232723  االربعاء 24 ربيع الثاين 1444چوارشەممە 17 خەزەڵوەر

• دەرچوونی یاساى ژمارە )9(ی ساڵی 1999 یاسای سه ندیكای خاوه ن پیشه  ته ندروستیه كانی هه رێمی كوردستان.
ــی  ــاڵی 1993ی به ڕێوه بردن ــاره  )6(ی س ــای ژم ــی یاس ــێیه م هه مواركردن ــای س ــاڵی 1999 یاس ــارە )10(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

شــاره وانیه كان.
• دەرچوونی یاساى ژمارە )11(ی ساڵی 1999 یاسای سه ندیكای كیمیاگه رانی هه رێمی كوردستان.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )12(ی ساڵی 1999 یاسای خانه نشین بوونی ئه ندامانی ئه نجومه نی وه زیرانی هه رێمی كوردستان.
• دەرچوونی یاساى ژمارە )13(ی ساڵی 1999 یاسای خانه نشینی ئه ندامانی ئه نجومه نی نیشتمانی هه رێمی كوردستان.

ــوو  ــەکان ب ــکردنی کێش ــەی باس ــدارڵ، بەرنام ــی فی ــی نوێنەران ــتان و ئەنجومەن ــی کوردس ــوان پەرلەمان ــەش لەنێ ــتنێکی هاوب • دانش
لەگــەڵ واڵتــی تورکیــا تیایــدا و ئەنجومەنــی نوێنەرانــی فیــدارڵ پشــتیوانی خــۆی بــۆ هەرێمــی کوردســتان دوپــات کــردەوەو ســەرۆکی و 
ئەنجومەنــی نوێنەرانــی فیــدارڵ وتارێکــی لەمبارەیــەوە پێشــکەش کــرد. هەروەهــا نوێنــەری فراكســیۆن و پێكهاتــە سیاســیەكانی نــاو 

ئەنجومەنــی نوێنەرانــی فیــدراڵ و ئەنجومەنــی نیشــتمانیی كوردســتان لــە گفتوگۆكانــدا بەشــدار بــوون. )2007(
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9 Thursday 0909 November November 2023 پێنجشەممە 18 خەزەڵوەر 2723 الخميس 26 ربيع الثاين 1444
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10Friday  1010 November  November 20232723  الجمعة 26 ربيع الثاين 1444هەینی 19 خەزەڵوەر
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11 Saturday 1111 November November 2023 شەممە 20 خەزەڵوەر 2723 السبت 27 ربيع الثاين 1444

• دەرچوونی یاساى ژمارە )14(ی ساڵی 1999، یاسای ئااڵی هه رێمی كوردستان.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )10(ی ساڵی 2012، یاساى دارستان.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )11(ی ساڵی 2012، یاساى سندوىق كۆمه ك بۆ تووشبواىن شێرپه نجه .
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12Sunday  1212 November  November 20232723  األحد 28 ربيع الثاين 1444یەکشەممە 21 خەزەڵوەر

• دەرچوونی یاساى ژمارە )9(ی ساڵی 2000 یاسای دابڕكردنی به ڕێوه به رییه كانی به رگری شارستانی له وه زاره تی ناوخۆ.
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13 Monday 1313 November November 2023 دووشەممە 22 خەزەڵوەر 2723 األثنين 29 ربيع الثاين 1444

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )10(ی ســاڵی 2000 یاســای یه كــه م هه مــواری یاســای وه زاره تــی كشــتوكاڵ وئاودێــری ژمــاره  )10(ی ســاڵی 

. 1992

• دەرچوونی یاساى ژمارە )14(ی ساڵی 2008 یاسای ئه نجومه نی شوورای هه رێمی كوردستان.
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14Tuesday  1414 November  November 20232723  الثالثاء 30 ربيع الثاين 1444سێشەممە 23 خەزەڵوەر

• دەرچوونی یاساى ژمارە )7(ی ساڵی 1992 یاسای  وه زاره تی ئه وقاف و كاروباری ئیسالمی.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )8(ی ساڵی 1992 یاسای  سزادانی هه ڵگرتن و دروستكردن و به كارهێنانی ته قه مه نی.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )9(ی ساڵی 1992 یاسای رێزلێنانی پێشمه رگه.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )10(ی ساڵی 1992 یاسای وه زاره تی كشتوكاڵ و ئاودێری.

ــاڵى 1992ى  ــاره )4( ی س ــه روه رده  ژم ــاى وه زاره ىت  پ ــواری  یاس ــاى دووه م هه م ــاڵی 2006 یاس ــارە )15(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

هه مواركــراو.
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15 Wednesday 1515 November November 2023 چوارشەممە 24 خەزەڵوەر 2723 االربعاء 1 جمادي األول 1444

• دەرچوونی یاساى ژمارە )15(ی ساڵی 1999 یاسای سه ندیكای ئه ندازیارانی كوردستان.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )11(ی ساڵی 2000 یاسای نرخاندنی یه كه  كاره باییه كان و ئامرازه كانی.

ــاڵی  ــاره 162ی س ــه ره ی ژم ــی خانووب ــای باج ــی یاســ ــواری پیاده كردن ــای هه م ــاڵی 2007 یاســ ــارە )25(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

1959 ی هه مواركــراو لــه  هه رێمــی كوردســتان.

ــاڵی  ــاره )113(ی س ــی ژم ــی ده رامه ت ــای باج ــی یاس ــواری پیاده كردن ــای هه م ــاڵی 2007 یاس ــارە )26(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

)1982(ی هه مواركــراو لــه  هه رێمــی كوردســتان.
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16Thursday  1616 November  November 20232723  الخميس 2 جمادي األول 1444پێنجشەممە 25 خەزەڵوەر

• دەرچوونی یاساى ژمارە )11(ی ساڵی 1992 یاسای وه زاره تی رۆشنبیری.

• کۆچی دوایی دکتۆر کەمال فوئاد سەرۆکی خولی گواستنەوەی پەرلەمانی کوردستان. )2014(
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17 Friday 1717 November November 2023 هەینی 26 خەزەڵوەر 2723 الجمعة 3 جمادي األول 1444
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18Saturday  1818 November  November 20232723  السبت 4 جمادي األول 1444شەممە 27 خەزەڵوەر
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19 Sunday 1919 November November 2023 یەکشەممە 28 خەزەڵوەر 2723 األحد 5 جمادي األول 1444
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20Monday  2020 November  November 20232723  األثنين 6 جمادي األول 1444دووشەممە 29 خەزەڵوەر

• دەرچوونی یاساى ژمارە )46(ی ساڵی 2004 یاسای هه یئه ی گشتیی ئاسایشی هه ریمی كوردستان.
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21 Tuesday 2121 November November 2023 سێشەممە 30 خەزەڵوەر 2723 الثالثاء 7 جمادي األول 1444

• دەرچوونی یاساى ژمارە )12(ی ساڵی 1992 یاسای وه زاره تی داد.

•  بڕیاری ژماره )37(ی ساڵی 1992، بڕیاری  دیاریكردنی رۆژی 3/16 هه موو ساڵێك به رۆژی شه هید.  

ــەوە  ــی نەت ــوان رێکخراوەکان ــە نێ ــۆراک ل ــەر خ ــەوت بەرامب ــەی ن ــی بەرنام ــلیمی پرۆژەکان ــی دەورو تەس ــمی ئیمزاکردن • رێورەس

ــتان. )2003( ــی کوردس ــی هەرێم ــدارەی حکومەت ــەردوو ئی ــووەکان و ه یەکگرت

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )47(ی ســاڵی 2004 یاســای ســێیه م هه مــواری یاســای هه ڵبژاردنــی ئه نجومه نــی نیشــتمانیی كوردســتان 

ژمــاره )1(ی ســاڵی )1992(ی هه مواركــراو.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )14(ی ساڵی 2006 یاسای وه زاره تی گه یاندن.

• دەرچوونی یاساى ژمارە )16(ی ساڵی 2006 یاساى یه كێتیى دادوه ران.
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22Wednesday  2222 November  November 20232723  االربعاء 8 جمادي األول 1444چوارشەممە 1 سەرماوەز

• دەرچوونی یاساى ژمارە )17(ی ساڵی 2001 یاسای یه كێتی جوتیارانی هه رێمی كوردستانی.

ــە  ــەردانی ویالیەت ــی س ــتنەرووی ئەنجامەکان ــۆ خس ــتان ب ــی کوردس ــەرۆکی هەرێم ــی( س ــعود بارزان ــز )مەس ــداری بەڕێ • میوان

یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا و بریتانیــاو واڵتانــی دیکــەی ئەوروپــا. )2005(
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23Thursday 2323 November November 2023 پێنجشەممە 2 سەرماوەز 2723 الخميس 9 جمادي األول 1444

• دەرچوونی یاساى ژمارە )13(ی ساڵی 1992 یاسای وه زاره تی دارایی و ئابووری.
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24Friday  2424 November  November 20232723  الجمعة 10 جمادي األول 1444هەینی 3 سەرماوەز

ــەری  ــەرکردایەتی ب ــەرۆکایەتیINC و س ــی س ــی و ئەندامان ــەالل تاڵەبان ــام ج ــی و م ــعود بارزان ــزان کاک مەس ــی بەڕێ • ئامادەبوون

ــەرکردنی. )1994( ــی چارەس ــتان و چۆنیەت ــی کوردس ــۆزی بارودۆخ ــەر ئاڵ ــردن لەس ــۆ گفتوگۆک ــتانی، ب کوردس

• بڕیاری ژمارە )29(ی ساڵی 1994، قبوڵکردنی وازهێنانی دووەمین کابینەی حکومەتی هەرێمی کوردستانی.
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25Saturday 2525 November November 2023 شەممە 4 سەرماوەز 2723 السبت 11 جمادي األول 1444

• دەرچوونی یاساى ژمارە )12(ی ساڵی 2000 یاسای سه ندیكای ئابووریناسانی هه رێمی كوردستان.
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26Sunday  2626 November  November 20232723  األحد 12 جمادي األول 1444یەکشەممە 5 سەرماوەز

• بڕیــاری )31(ی ســاڵی 1994، بڕیــاری دانانــی )کۆســرەت رەســوڵ علــی( بــە ســەرۆکی ئەنجومەنــی وەزیــران کابینــەی ســێیەم و )د. رۆژ 
نــوری شــاوەیس( بەجێگــری ســەرۆک و راســپاردنیان بەپێکهێنانــی کابینــە وزاری.

ــاره   ــم ژم ــه رۆكایه تیی هه رێ ــته ی س ــای ده س ــاندنه وه ی یاســ ــای هه ڵوه شــ ــاڵی 1997 یاس ــارە )8(ی س ــاى ژم ــوونی یاســ • دەرچــ
ــاڵی 1993. )19(ی س

• دەرچوونــی یاســاى ژمــارە )9(ی ســاڵی 1997 یاســای به رابه ركردنــی بڕوانامــه ی قوتابخانــه  ئایینییه كانــی ســه ربه  وه زاره تــی 
ئه وقــاف بــه  بڕوانامــه ی قوتابخانــه  ئیســالمییه كانی ســه ربه  وه زاره تــی پــه روه رده .

ــی  ــای هه ڵبژاردن ــاڵی 1992 یاس ــاره  )2(ی س ــای ژم ــه  یاس ــتاندنی كار ب ــای وه س ــاڵی 1997 یاس ــارە )10(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون
ــورد. ــوازی ك ــی رزگاریخ ــه ركرده ی بزاڤ س
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27Monday 2727 November November 2023 دووشەممە 6 سەرماوەز 2723 األثنين 13 جمادي األول 1444
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28Tuesday  2828 November  November 20232723  الثالثاء 14 جمادي األول 1444سێشەممە 7 سەرماوەز
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29Wednesday 2929 November November 2023 چوارشەممە 8 سەرماوەز 2723 االربعاء 15 جمادي األول 1444

ــتان  ــى كوردس ــراىن هه رێم ــه ىن وه زی ــاى ئه نجوم ــى یاس ــوارى نۆیه م ــاى هه م ــاڵی 2012 یاس ــارە )13(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

ــراو. ــاڵى 1992 هه موارك ــاره  )3(ى س ژم
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30Thursday  3030 November  November 20232723  الخميس 16 جمادي األول 1444پێنجشەممە 9 سەرماوەز

• دەرچوونی یاساى ژمارە )18(ی ساڵی 2001 یاسای پوچه ڵكردنه وه ی كۆمه ڵه  هه ره وه زییه كانی جوتیاران.

ــه زاو  ــزگا و ق ــی پارێ ــی ئه نجومه ن ــای هه ڵبژاردن ــواری یاس ــن هه م ــای یه كه می ــاڵی 2011 یاس ــارە )21(ی س ــاى ژم ــی یاس • دەرچوون

ــاڵی 2009 . ــاره )4(ی س ــتان ژم ــی كوردس ــه  هه رێم ــه كان ل ناحی
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Friday 0101 DecemberDecember 20231 هەینی 10 سەرماوەز 2723الجمعة 17 جمادي األول 1444
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2Saturday  0202 December  December 20232723  السبت 18 جمادي األول 1444شەممە 11 سەرماوەز
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3 Sunday 0303 December December 2023 یەکشەممە 12 سەرماوەز 2723 األحد 19 جمادي األول 1444

•دەرچوونییاساىژمارە)7(یساڵی1998،ياساىدهرماڵهكاىنشاندوسهفهركردنلهناوههرێمدا.

•بڕیــاریژمــارە)31(یســاڵی2٠14،متمانــەدانبــەئەندامــیئەنجومەنــیکۆمســیارانلــەکۆمســیۆنیبــااڵیســەربەخۆیهەڵبــژاردن

راپرسی. و

•دەرچوونییاساىژمارە)6(یساڵی2٠14،یاساىزمانهفهرمییهكانلهههرێمىكوردستان.
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4Monday  0404 December  December 20232723  األثنين 20 جمادي األول 1444دووشەممە 13 سەرماوەز
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5 Tuesday 0505 December December 2023 سێشەممە 14 سەرماوەز 2723 الثالثاء 21 جمادي األول 1444
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6Wednesday  0606 December  December 20232723  االربعاء 22 جمادي األول 1444چوارشەممە 15 سەرماوەز

ــهرهژمــاره)87(ىســاڵى •دەرچوونــییاســاىژمــارە)3(یســاڵی2٠17ههمــوارىدووهمــىپیادهكــردىنیاســاىبهكرێــداىنخانوب

ــتان. ــىكوردس ــهههرێم ــراول 1979ههموارك
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7 Thursday 0707 December December 2023 پێنجشەممە 16 سەرماوەز 2723 الخميس 23 جمادي األول 1444

ــتان ــیكوردس ــیههرێم ــیوهزیران ــایئهنجومهن ــوارییاس ــوارهمههم ــایچ ــاڵی2٠٠٠یاس ــارە)13(یس ــاىژم ــییاس •دەرچوون
ژمــاره)3(یســاڵی1992.

•دەرچوونییاساىژمارە)14(یساڵی2٠٠٠یاسایدیوانیچاودێریدارایی.
•ســەردانیوەفدێکــیکۆنگرێســیئەمریــکابــۆپەرلەمــانوبەشــدارییانلەدانێشــتنیپەرلەمــان،کــەپێکهاتبــوولەســیناتۆر
ــەی ــیلیژن ــگل(ئەندام ــەکهی ــیناتۆر)چ ــکاوس ــیئەمری ــیدەرەوەیکۆنگرێس ــەیپەیوەندییەکان ــەرۆکیلیژن ــدن(س ــۆبای )ج

دەرەوە.)2٠٠2( پەیوەندییەکانــی
•یــادی1٠ســاڵەیکۆچیــیدوایــیدۆســتیدێرینــیکــوردخاتــوودانیــالمیتــران،بەئامادەبوونــی)جیڤبــەرتمیتــران(کــوڕیخاتــوو

دانیــالمیتــران.)2٠21(
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8Friday  0808 December  December 20232723  الجمعة 24 جمادي األول 1444هەینی 17 سەرماوەز

•دەرچوونییاساىژمارە)11(یساڵی2٠1٠یاسایرێكخستنیخۆپیشاندان.

•دەرچوونییاساىژمارە)13(یساڵی2٠1٠یاسایمووچهودهرماڵهیسهرۆكیههرێمیكوردستانوجێگرهكهی.

•دەرچوونییاساىژمارە)12(یساڵی2٠11یاسایوەزارەتیرۆشنبیریوالوان.
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9 Saturday 0909 December December 2023 شەممە 18 سەرماوەز 2723 السبت 25 جمادي األول 1444

•خســتنەروویدەستلەکارکێشــانەوەی)بەرهــەمئەحمــەدســالح(ســەرۆکوەزیرانیئیــدارەیســلێمانیوتەکلیفکــردنومتمانەدان
بــە)عومــەرفەتــاححســێن(بــۆپۆســتیســەرۆکوەزیــرانلــەئیــدارەیســلێمانی.)2٠٠4(

•میوانداریئەندامانیلیژنەیبااڵیجێبەجێكردنیماددەی)14٠(یدەستوریعێراقیفیدراڵ.)2٠٠7(
ــەدەســتووری ــیمــاددەی14٠ل ــەبابەت ــانب ــەولێپرســراوانەیپەیوەندی ــووەكانوئ ــەوەیەكگرت ــەرینەت ــینوێن ــداریكردن •مێوان

ــیكوردســتان.)2٠٠7( ــەپەرلەمان ــەل ــداهەی عێراق
دهكهونــهحهرهمــى نیشــتهجێیانهى خانــووه ئــهو بهخاوهنكــردىن یاســاى 2٠12 )12(یســاڵی ژمــارە یاســاى •دەرچوونــی

كوردســتان. ههرێمــى لــه شــارهوانیهكاندا ســنوورى لهنێــو گونــدهكان
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10Sunday  1010 December  December 20232723  األحد 26 جمادي األول 1444یەکشەممە 19 سەرماوەز

ــیكوردســتان ــیههرێم ــیوهزیران ــوارییاســایئهنجومهن ــارە)48(یســاڵی2٠٠4یاســایشهشــهمههم ــییاســاىژم •دەرچوون

ــراو. ــاره)3(یســاڵی)1992(یههموارك ژم

ــاڵی ــاره)4(یس ــهروهردهیژم ــیپ ــایوهزارهت ــێیهمییاس ــواریس ــایههم ــاڵی2٠٠7یاس ــارە)27(یس ــاىژم ــییاس •دەرچوون

ههمواركــراو. 1992ی

ــاره)21(یســاڵی1997ی ــیژم ــیفیدراڵ ــییاســایكۆمپانیاكان ــارە)28(یســاڵی2٠٠7یاســایجێبهجێكردن ــییاســاىژم •دەرچوون

ههمواركــراو.

•دەرچوونــییاســاىژمــارە)29(یســاڵی2٠٠7یاســایجێبهجێكردنــییاســایرێكخســتنیبریكارنامــهیبازرگانــیفیدراڵــی

ژمــاره)51(یســاڵی2٠٠٠.

•دەرچوونــییاســاىژمــارە)3٠(یســاڵی2٠٠7یاســایپشــكنینیبــۆماوهیــیخوێن)كهمخوێنــیدهریــایســپیناوهڕاســتـ

هاوســهرگیریی. پێــش تهالســیمیا(
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11 Monday 1111 December December 2023 دووشەممە 20 سەرماوەز 2723 األثنين 27 جمادي األول 1444
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12Tuesday  1212 December  December 20232723  الثالثاء 28 جمادي األول 1444سێشەممە 21 سەرماوەز

•دەرچوونــییاســاىژمــارە)15(یســاڵی2٠٠٠یاســایپلهداركردنــهوهزیفییهكانــیدهرچووانــیكۆلێــژیزانســتهكان)بهشــیكیمیــاو

بایۆلۆجی(.

•دەرچوونییاساىژمارە)14(یساڵی2٠12یاساىقوتابخانهوپهیمانگهناحكومیهكاىنههرێمىكوردستان.
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13 Wednesday 1313 December December 2023 چوارشەممە 22 سەرماوەز 2723 االربعاء 29 جمادي األول 1444

ــهمههمــوارییاســایســهندیكایدهرمانســازانیههرێمــیكوردســتان ــییاســاىژمــارە)16(یســاڵی2٠٠٠یاســاییهك •دەرچوون

ژمــاره)8(یســاڵی1999.

•دەرچوونییاساىژمارە)14(یساڵی2٠12یاساىقوتابخانهوپهیمانگهناحكومیهكاىنههرێمىكوردستان.
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14Thursday  1414 December  December 20232723  الخميس 1 جمادي الثاين 1444پێنجشەممە 23 سەرماوەز

•دەرچوونییاساىژمارە)3(یساڵی1994،یاساییهكهمینههموارییاسایئهنجومهنیوهزیرانژماره)3(ساڵی1992.

•دەرچوونییاساىژمارە)4(یساڵی1994،یاساییهكهمینههموارییاسایئهنجومهنینیشتیمانیژماره)1(ساڵی1992.

•دەرچوونییاساىژمارە)16(یساڵی2٠٠8،یاسایپهسندكردنیدهستووریههرێمیكوردستان.
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15 Friday 1515 December December 2023 هەینی 24 سەرماوەز 2723 الجمعة 2 جمادي الثاين 1444

•دەرچوونــییاســاىژمــارە)8(یســاڵی2٠21یاســایهەمــوارییاســایمــافوئیمتیازاتــیكــەمئەنــداموخــاوەنپێداویســتیتایبــەت

ژمــارە)22(یســاڵی2٠11لــەهەرێمــیكوردســتان.
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16Saturday  1616 December  December 20232723  السبت 3 جمادي الثاين 1444شەممە 25 سەرماوەز

•دەرچوونــییاســاىژمــارە)15(یســاڵی2٠12یاســاىژمــاره)15(ىســاڵى2٠12یاســاىپاســهوانیىئهندامــاىنپهرلهمــاىن

ــتان. كوردس
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17 Sunday 1717 December December 2023 یەکشەممە 26 سەرماوەز 2723 األحد 4 جمادي الثاين 1444

•دەرچوونییاساىژمارە)4(یساڵی2٠17یاساىلێبوردىنگشىتلهههرێمىكوردستان.

•دەرچوونــییاســاىژمــارە)3(یســاڵی2٠19یاســایبەخاوەنکردنــیئــەوزەویانــەیلــەســنوریشــارەوانیەکانزیادەڕۆییــانلەســەر

کــراوەلــەهەرێمــیکوردســتان.
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18Monday  1818 December  December 20232723  األثنين 5 جمادي الثاين 1444دووشەممە 27 سەرماوەز

ــتان ــیكوردس ــهروهردهیههرێم ــیپ ــایوهزارهت ــوارییاس ــهمههم ــاییهك ــاڵی2٠٠٠یاس ــارە)17(یس ــاىژم ــییاس •دەرچوون

ــاڵی1992. ــاره)4(یس ژم
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19 Tuesday 1919 December December 2023 سێشەممە 28 سەرماوەز 2723 الثالثاء 6 جمادي الثاين 1444

ــراوی ــاره)3(یســاڵی1992یههموارك ــییاســایژم ــارە)16(یســاڵی1999یاســایســێیهمههمواركردن ــییاســاىژم •دەرچوون

ئهنجومهنــیوهزیرانــیههرێمــیكوردســتان.

•دەرچوونییاساىژمارە)17(یساڵی1999یاسایپارێزهرایهتیلهههرێمیكوردستان.

•دەرچوونییاساىژمارە)18(یساڵی1999یاسایسندوقیخانهنشینیپارێزهرانیههرێمیكوردستان.



08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

18:00

15:00

19:00

22:00

16:00

20:00

23:00

17:00

21:00

24:00

رۆژمێـــری پــەرلـەمان

368

20Wednesday  2020 December  December 20232723  االربعاء 7 جمادي الثاين 1444چوارشەممە 29 سەرماوەز

•دەرچوونییاساىژمارە)18(یساڵی2٠٠٠یاسایسهندیكایژمێریاروتهدقیقكارانیههرێمیكوردستان.
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21 Thursday 2121 December December 2023 پێنجشەممە 30 سەرماوەز 2723 الخميس 8 جمادي الثاين 1444



08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

18:00

15:00

19:00

22:00

16:00

20:00

23:00

17:00

21:00

24:00

رۆژمێـــری پــەرلـەمان

370

22Friday  2222 December  December 20232723  الجمعة 9 جمادي الثاين 1444هەینی 1 بەفرانبار

•دەرچوونییاساىژمارە)19(یساڵی1993یاسایدهستهیسهرۆكایهتییههرێمیكوردستان.

•دەرچوونییاساىژمارە)2٠(یساڵی1993یاسایوهزارهتییارمهتییمرۆڤایهتیوهاوكاریی.

•بڕیــاریژمــارە)38(یســاڵی1999،بڕیــاریهەڵبژاردنــی)د.رۆژنــوریشــاوێس(بەســەرۆکیئەنجومەنــینیشــتمانیکوردســتانی

-عێــراق.
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23Saturday 2323 December December 2023 شەممە 2 بەفرانبار 2723 السبت 10 جمادي الثاين 1444
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24Sunday  2424 December  December 20232723  األحد 11 جمادي الثاين 1444یەکشەممە 3 بەفرانبار

ــاره)188(یســاڵی ــاریكهســیهتیژم ــییاســایب ــواریجێبهجێكردن ــارە)15(یســاڵی2٠٠8یاســایههم ــییاســاىژم •دەرچوون

)1959(یههمواركــراو.
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25Monday 2525 December December 2023 دووشەممە 4 بەفرانبار 2723 األثنين 12 جمادي الثاين 1444

•دەرچوونییاساىژمارە)17(یساڵی2٠٠6یاساییهكێتییپهرلهمانتارانیكوردستان.
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26Tuesday  2626 December  December 20232723  الثالثاء 13 جمادي الثاين 1444سێشەممە 5 بەفرانبار

•دەرچوونییاساىژمارە)21(یساڵی1993یاسایباجیگومرگییههرێمیكوردستان.

ــداو ــۆبەغ ــەفەرەكەیب ــیس ــكردنیئەنجام ــۆباس ــتانب ــیكوردس ــەرۆكیهەرێم ــیس ــعودبارزان ــزمەس ــیبەڕێ •ئامادەبوون

ــتی. ــەگش ــراقب ــیعێ بارودۆخ

•دەرچوونییاساىژمارە)12(یساڵی2٠1٠یاسایوهزارهتیشارهوانیوگهشتوگوزار.

•دەرچوونییاساىژمارە)15(یساڵی2٠1٠ياسایقهرهبووكردنهوهیڕاگیراوانوحوكمدراوانلهكاتیبێتاوانیودهرچوونیان.

•دەرچوونییاساىژمارە)16(یساڵی2٠1٠یاسایههموارییهكهمییاسایبهكرێدانیخانووبهرهژماره)9(یساڵی2٠٠8.
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27Wednesday 2727 December December 2023 چوارشەممە 6 بەفرانبار 2723 االربعاء 14 جمادي الثاين 1444

•دەرچوونییاساىژمارە)31(یساڵی2٠٠7یاســــــــایبهرهنگاربوونهوهیجگهرهكێشــــــــان.
•دەرچوونــییاســاىژمــارە)32(یســاڵی2٠٠7یاســایههمــوارییهكهمــیجێبهجێكردنــییاســایرێكخســتنیموڵكایهتــی

ــاڵی1975. ــاره)9٠(یس ــتوكاڵیژم كش
•دەرچوونییاساىژمارە)33(یساڵی2٠٠7یاسایرێزلێنانیپێشمهرگه)زێڕهڤانی(.

•دەرچوونییاساىژمارە)34(یساڵی2٠٠7یاساىخانەنشینیکەمئەندامىپێشمەرگە.
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28Thursday  2828 December  December 20232723  الخميس 15 جمادي الثاين 1444پێنجشەممە 7 بەفرانبار

•دەرچوونییاساىژمارە)14(یساڵی1992،یاسایدهسهاڵتیدادوهری

•دەرچوونییاساىژمارە)15(یساڵی1992،یاسایوهزارهتیشارهوانیوگهشتوگوزار

ــی ــمیلهههرێم ــیرهس ــهمۆلهت ــتیانەکانب ــیکریس ــهژنوبۆنهكان ــیج ــاریدیاریكردن ــاڵی1992،بڕی ــاره)47(یس ــاریژم •بڕی

كوردســتان.

ــهوهىزانســتیی ــااڵولێكۆڵین ــیب ــییاســایخوێندن ــنههمواركردن ــارە)11(یســاڵی1997،یاســاییهكهمی ــییاســاىژم •دەرچوون

ژمــاره)12(یســاڵی1993.

بڕیاریژمارە)38(یساڵی1997،راستاندنیبودجەیئەنجوومەنینیشتمانیکوردستانیعێراقبۆساڵی1998.

•دەرچوونییاساىژمارە)12(یساڵی1997،یاسایكۆڕیزانیارییكوردستان.

•میوانداریبەڕێزسەماحەتی)عەبدولعەزیزئەلحەکیم(سەرۆکیئەنجومەنیبااڵیشۆڕشیئیسالمی.)2٠٠5(

•دەرچوونییاساىژمارە)18(یساڵی2٠٠6یاسایوهزارهتیئاوهدانكردنهوهونیشتهجێكردن

ــتان ــىكوردس ــراىنههرێم ــهىنوهزی ــاىئهنجوم ــىیاس ــوارىدهیهم ــاىههم ــاڵی2٠14یاس ــارە)7(یس ــاىژم ــییاس •دەرچوون

ــراو ــاڵى1992ىههموارك ــاره)3(ىس ژم
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29Friday 2929 December December 2023 هەینی 8 بەفرانبار 2723 الجمعة 16 جمادي الثاين 1444
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30Saturday  3030 December  December 20232723  السبت 17 جمادي الثاين 1444شەممە 9 بەفرانبار

•دەرچوونییاساىژمارە)14(یساڵی1997یاسایبودجهیههرێمیكوردستانبۆساڵی1998.

•دەرچوونــییاســاىژمــارە)16(یســاڵی2٠12یاســاىجێبهجێكــردنوههمواركــردىنپیادهكــردىنیاســاىدادنووســاىنژمــاره)33(

ىســاڵى1998لــهههرێمــىكوردســتان.
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31 Sunday 3131 December December 2023 یەکشەممە 10 بەفرانبار 2723 األحد 18 جمادي الثاين 1444

ــهوهی ــۆیبزوتن ــراوهكانبهه ــهرداگی ــهدهستبهس ــهوهیماڵ ــایگهراندن ــاڵی1993،یاس ــارە)16(یس ــاىژم ــییاس •دەرچوون
ئهســلیهكانیان. بــۆخاوهنــه رزگاریخــوازیكوردســتان

•دەرچوونییاساىژمارە)8(یساڵی1998،ياساىسهنديكاىهونهرمهنداىنكوردستان.
•دەرچوونییاساىژمارە)9(یساڵی1998،ياساىسهنديكاىپزيشكاىندروسىتئاژهل.

•دەرچوونــییاســاىژمــارە)19(یســاڵی2٠٠٠،یاســاییهكــهمههمــوارییاســایژمــاره)1٠(یســاڵی1997یاســایوهســتاندنیكار
بــهیاســایژمــاره)2(یســاڵی1992)یاســایههڵبژاردنــیســهركردهیبزاڤــیرزگاریخــوازیكــورد(.

•بڕیاریژمارە)39(یساڵی2٠٠٠،راستاندنیبودجەیئەنجومەنینیشتمانیکوردستانبۆساڵی2٠٠1.
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 ەیماو  ەكوردستان، ل  یمێرەه  ەیوەوونچماپێ  یاگداد -3
 كا .ەردەد ەكەمانێلەر تانەسەل ڕبنب یارڕیدا بڕۆژدوو  

ــ نمەوپێ -4 ــمنگەیاڕ ڕۆژی ەكان، لەماری ــان لەارڕیب یان  ەك
ــابل ـ ەئ یانــمنگەیاڕ ۆیت  ەوانــموون، بیچرەد ەینیەو لـ
 ن.ێنرەنراو دادگەیەاپێڕ

، ەوەانــمنگەیاڕ  یرۆجــ   ەر بۆجــ   یاڕێگ  ە، لڵ با  ەیستەد -5
 ۆیتـــابل ەت و، لێـــ نەگەیەادڕوراوان ڵێاپـــ  یكانەســـتیل
 چەینــاو  ەاردنما، لژبەڵه  یكێزەركەر مەه  یانمنگەیاڕ
 ەیواد  ەل  ڕۆژ  ەش دوازدپــێم  ەك  یدا، ل نەكەاردنژبەڵه
 ن.ێواسرەمەڵمان هگنەد

 
 مەوتەح یشەب

 اردن ژبەڵه  ەیندگەاپوپڕ
 م:ەوارچست و یب  ەیمادد

 یمەســتیاســاو سی یســنوور ەاردن، لژبــ ەڵه ەینــمگەاپوپڕ
ــتگ ــازاد یشـ ــما ئـ ــ ەم ە، بەو ئادابـ ــتەد ێرجـ ـ یبا ەیسـ  ڵــ
ــ ەرپكــان ەاردنژبەڵه ــ ەه یپینس ــ یە یل مــوو ەه ۆكســان ب
 زامن بكا . ێكڕبێك  یكانەستیل

 م:ەنجپێست و یب  ەیمادد
 یانــمنگەیاڕاش پك  ڕۆژێاردن،  ژبەڵه  ەینمگەاپوپڕم:  ەكیە

ــان دەوراوڵێاپ یســتیل  ەر لەكا  و، بەمپێــ ســت ەك
 ەوەمانگـــــ نەد یكردنپێســـــتەد ەعا  لەســـــ  ( 48) 
 .ێستەوەد

 یمراوەپێــ جازیئ ەیمــاو یــیاێژدر ەن، بیۆســ یمۆم: كەدوو
 ەانیـــــــ اێگو جەاردن، ئژبـــــــ ەڵه ەینـــــــمگەاپوپڕ
ــان دیستنەد ــا  كەشـ ــگەی ەكـ ــمگەاپوپڕ ڕێـ  ەینـ
ــ اردنژبەڵه ــ ان تیــــ ـامیو، رەیەغەدەما قێــــ  یكلـــــ
 ت.ێما ناكرێان تیمانگنەد

 ەل ەكان كیەاســ یس  ەانەیموو كەر هەسەل  ەستیوپێم:  ێیەس
مان گــ نەد  یكــانەكلامڕیبــن،  ەشمار دەاردنما بژبەڵه
ن یۆمســ ۆك  ەك  یكــانییەنماڕێ  پێــی  ە، بەوەنەبكاك  پ
 كا .ەان دیرەد

 م:ەوارچ
م و ێــ رەه یكــانەریكــان و، دائەتەزارەو یكــانیەنایب -1

 یكــار  ۆب  ەیەغەدەكارو  رمان، ق  یاكانێگموو جەه
 اردن.ژبەڵه یكلامیو ر یزبیح

ــاب -2 ــانب ێنـــ ــانەریدائ یرانە رمـــ ــ رەه یكـــ م و، ێـــ
، ەفیــ زەو  پــێگەی،  ( یەالمحل)   ێجۆخ  یكانەتەڵ سەد
م ێــ رەه  یاكانگزەان ئامرازو دیم،  ێرەه  یان داهاتی
 ەك، بێوراوڵێاپر  ەه  ۆان بیان،  ۆیخ  ینمەوژەرەب  ۆب
 ۆ، بــ ەوەشــ یربازەو، سۆنــاوخ یشــ یئاسا یكــانەزێه
 ەران بەمگــ نەر دەســ  ەكــاركردن ۆان بــ یــ اردن ژبــ ەڵه

 نن.ێكارب

 م:ەنجپێ
 ۆیهـــ  ەب ە، نۆیخـــ ە، نێك، ناشـــ ێـــ وراوڵێاپ یچهــ   -1

كــار   ەیرنامەمانما، بگنەد  ۆژیر  ە، لەوەتر  یكێسەك
تــر  یكێر شــتەان هیــ ت، یــ لپان یــ ، ەوكراوڵــاان، بیــ 
 .ەوەوبكاتڵاب

ان یــ م،  ێــ رەه  یكانەریەدا  یكێنمەكارم  یچه  ێناش  -2
ــمامانەئ ــ ەم)  ێجۆخــ  یكانەتەڵ ســ ەد ین  ە، ل( یحلل
ــما، بگنەد ۆژیر ــامەمان ــار، ب ەیرن ــ  ۆیخــ ەك  ەان بی
 .ەوەوبكاتڵاب  ەوەتر یسەك ۆیه

 یشــــفەك ەل ەك ەوەكێوراوڵێاپــــ  ینــــاوەب ێناشــــ  -3
، ێكلام دابنــری، رەكراوەمارنۆت  یكانما ناوەوراوڵێاپ
و، ەو كراوڵابان  ی،  ەوەتێو بكرڵاكار ب  ەیرنامەان بی
 ت.ێش بكرەت دابیلپ

ــ ەش ــان، هەوراوڵێاپ، ەیەغەدەم: قەشــ ـامیر رەكــ  یكێكلـــ
 ێنــ ێتەڵەخەبەڵران هەمگــ نەد ەن كەاردن بــكژبــ ەڵه
 ینــماركردنیبر  یوازێان شــ یــ بكا ،    ێان لییزگان  ی
 ت.ێمابێت  ینمانێان جویت، ێمابێت یستەه

 ەان لیــــ ، یشــــتگ ڵیك ومــــاڵــــ مو ە، لەیەغەدەم: قەوتەح
ــوج ــان، ەتەزارەو ەیبـ ــ كـ ــ مو ەان لیـ ــاڵـ  ڵیك و مـ

 یكــ ەرەد  ییرگیشتپ  ڵیك و ماڵمو  ەان لیوقاف،  ەئ
 ت.ێرج بكرەك خێشت یچه

ــ زبیر حە، هەیەغەدەم: قەشــتەه ــ روگان یــ ك ێ ان یــ ك، پێ
ان یــ ، ( كەیەكهــاتپێ) ك ێــ انەیان كیــ ، كەیەكخــراوێر
 یكێوازێر شــ ەك، هێســ ەر كەان هیــ ك، ێــ نیەر ل ەه

ــار  ــ  ش ــانمن، ی ــ ان ترس ــا ركردن،  ەان بی ــ ك  ەان بی
 ت.ێنێكاربهەن كردن بیخائ

 
 مەشتەه یشەب

 دان گنەد
 م:ەشەست و شیب  ەیمادد

، یشــ یكانەنمامەاردن و ئژبەڵه  یزەركەم  ەینیژل  یكۆرەس
ــار یرێگــ رو جەدادو ــ ەن یشــتگ یداواك  ەینمێم ســوەئ ێب
م ەردەب  ەان، لیــ كانەركەئ  ەســت كــردن بەش دپــێ  ەوەخوار

 ن:ۆخەدا دەكچەناو ەینیژل
 یاســتەڕم بەكەشیئ   ەم، كۆخەند دێ سو  ەورگە  یخوا  ەب)

 .(مەبك ێجەبێجەویەنیەلا ێو ب ینیمەو ئ 
 م:ەوتەست و حیب  ەیمادد

 ییەنمــاڕێو  ەئ  پێــی  ە، بێنێوەچردەد  یینماڕێ  ڵ با  ەیستەد
ــ  ــ ەڵه یكانەســنموق ەیبــارەو قەوێش ــ ژب  یوازێاردن و، ش

 كا .ەاردیان دەیوەداخستن و كردن
 م:ەشتەست و هیب  ەیمادد

كـــا  و، ەد پاچـــ اردن ژبـــ ەڵه یكـــانەتیلپ ڵـــ با ەیســـتەد
 كا .ەد  ەان ئامادیكانەسنموق

 م:ۆیەست و نیب  ەیمادد
ــ نڵد یدوا ەم: لەكیە ــاتێل ەابوون لی ــ نەد ەییه  ەیوەر، لەمگ

 ەیســـــوولپ، یەراقێـــــ ع ەیزنـــــامەگەر یرەڵگـــــ ه
ــ نەد ــت دەادڕ یمانگـ ــ كرەسـ ــاوێـ ــانین یت و نـ  ەشـ
مان گـــ نەد ۆكراو بـــ یاریــ د پـــێگەی ۆت و بـــ ێــ كرەد
 ت.ێكرەد  یینماێر

ــ نەم: دەدوو ــ ەمگـ ــاو ەیەه ۆیر بـ ــ كیە ینـ  ەوارەو قەك لێـ
ــ یس ــوولپ ەل ەیانیاس ــما نووســراون گنەد ەیس مان
مــان ەه  یوراوانێالپ  ەك لێكیە  یبكا  و ناوەشانین
 ەكیەاســ یس  ەوارەنهــا قەان تیــ بكا   ەشانین  ەوارەق
 بكا .  ەشانین

ت ێــ ن نازانیو نووســ ەوەنــمنێخو ەیرەمگــ نەو دەم: ئێیەســ 
 یشــانیستنەد ەیوەت بێســتەشــت ببپ ەیەه ۆیبــ 
 .ەكەمانگنەد  ەیسوولپ ەیوەكردنپڕ  ۆكا  بەد

 ت.ێنادرپێ ێگەیمانما رگنەد ەكردن لیتیەراەنێم: نوەوارچ
 م:ییەس  ەیمادد

ــژل یكۆرەســ  م:ەكیە ــنك ەینێ ــ ەڵه ەیب ــتنپاردن ژب  یاراس
 ۆیبــ   ەت، وێرەگد  ۆستەئ  ەل  ەیكەبنك  ەل  ییككارێر
ــا ەت ەیەه ــت ببپنهـــ ــتەشـــ ــ یلپۆ ەت بێســـ  یســـ
مما و ێرەه  ەل  ۆناوخ  یتەزارەو  ەر بەس  یتێیەجۆخ
 یوونەچــ وەڕێوا بــاش بەر كەبەتێرگب  ەكارانێو رەئ
 ر بكا .ۆگەان مسیكان و دروستەاردنژبەڵه

ان ۆیــ كــماران بچەو  ۆنــاوخ یشــ یئاسا یكــانەزێه م:ەدوو
ر ەســ ەنهــا لەاردن تژبــ ەڵه  یكــانەو بنكێــ ن  ەنچــ ب  یەن

 ت.ێبەن ەوەەنێژل یكۆرەس یداواكار
 م:ەكیەو  یس  ەیمادد

دا  ەك دێتیەمــوو شــكاەر هەســ ەز حــوكم لەركەم  ەینیژل
ت، ێــ كراب  یشــ ەشكپێ  ەوەاردنژبــ ەڵه  ەیســ ۆرپ  ەیبار  ەل  ەك
 یكێلۆكـــــ ۆتۆرپ ەل ەاســـــاودار كپ یكێارڕیـــــ ب ەش بەمەئ
 كا .ەد  یمارۆتما تەبیتا

 م:ەو دوو یس  ەیمادد
ســت ەد یانەیــ ب یشــتەعا  هەمان، ســ گــ نەد ەیســ ۆرپ

ت، ێـــ د ییتـــاۆك ەوارێـــ ئ یشـــتەعا  هەكا  و، ســـ ەمپێـــ 
 ەكیــ د  ەیك وادەیەاننامەیب  ە، بەیەه  ۆیش بڵ یبا  ەیستەد
 ەكەمانگـــ نەد ۆبــ  ەیعاتانەو ســ ەشــان بكـــا  لیســت نەد

 كا .ەنێپەڕدانراون ت
 م:ێیەو س یس  ەیمادد

مان، گنەد  ەیسۆرپ  یاركراوید  ەیواد  یواوبوونەت  یكات  ەل
مان گــ نەد ەیســ ۆرپ ییتــاۆز، كەركەم ەینیــژل یكۆرەســ 
ــ ەگەێادڕ ــ ۆتۆرپ ەو، ل ێنـ ــ ەڵه ۆڵیكـ ــارۆدا تەكەاردنژبـ  یمـ
 ە، بێكڕبێك  یكانەستیل  یرانەنێنو  یبوونەئاماد  ەكا ، بەد

كــــــان گەنەو دەوەنێكــــــرەكان دەئاشــــــكرا، ســــــنموق
 .ەوەنێكرەادیج

 م:ەوارچو  یس  ەیمادد
 ن:ێنرەش دادۆب ەب  ەوەخورا ەیتانیلپم  ەئ
 .ێبەنەوپێ یزەركەم ەینیژل  یرۆم ەیتیلپو ەئ -1
ــ  یكیەمــاێه یچهــ  ەیتیــ لپو ەئ -2  یكێســتیل یچهــ  ۆب

 یرۆر جەس  ەومان بخاتگان  ی،  ێبەمانیت  یوراوڵێاپ
 كان.ەستیل ەل ێكیە یاردنژبەڵه

 م:ەنجپێو یس  ەیمادد
 یكخســتنێر  ەستن بەمەڵاردن هژبەڵه  یكانەبنك  یكانەنێژل
 یكانەنجامەئ  ۆب  ەوەانۆین خیەل   ەووكراو لژوا  ینووسۆك
ــ نەد ــ گ ــامەڵگەم بەرجەمان و س ــانەتەبیتا ەن ــ ۆرپ یك  ەیس
 یكـــ ێر ەز ەت و لێـــ كرەد پێچما هـــاوەگەڵـــ ل یاردنـــ ژبەڵه

 ۆت بـــ ێـــ نرەداد ۆیخـــ  ەیكەرۆمـــ  ەركراو بۆمـــ  یداخـــراو
 یكــ ەیە، و دانۆخەربەس  ڵ یبا  ینیۆمسۆك  یل   ەل  یاردنپس
ــ ۆك ــاۆك ینووســ ـ  ەل ەك ییتــ ــویەلـــ  ەوارەق یرانەنێن نــ
ــماربووەب ــراوژوا ەوەكانەشــــ  ەوارەق ەتێــــــ درەد ەووكــــ
 اردن.ژبەڵه  یكانەشماربووەب

 م:ەشەو ش یس  ەیمادد
ــانیم مەئ ەپێــــیاردن بژبــــ ەڵه یاڕكــــ ێم: تەكیە  ەیزمیكــ

 ت:ێكرەد یارید  ەوەخوار
 ەیكهاتانپێو ەئ یكانەدروست  ەدراو  گەنەد  یشتگ  ۆیك -1

 ۆان بــ ژەیــ دا ئامایەاسایم  ەئ  ی( ەدووبار36)   ەیمادد  ەل
 ەیانیو كورســ ەئ  ەیمــارژر  ەس  ەتێكرەش دەداب  ەكراو

ــ  ــاتپێر ەه ۆب ــراوەك تەیەكه ــان ك ــ  ەرخ ــانێرهەد ۆب  ین
 .ۆیاردن بژبەڵه یاڕكێت

ر ەســـ  ەنێكـــرەش دەداب ەوەنـــنێمەد ەیانگـــ نەو دەئ -2
ــارژ ــ  ەیمـــ ــان ەرلپە یكانیەكورســـ ــ مـــ ــ پـــ  ێاش لـــ
ــردنەك ــارژ ەیوەمكــ ــ ەئ ەیمــ  ی( 1)  ەل ەیانیو كورســ

 یاڕكــ ێت ینــانێرهەد ۆ، بــ ەكــراو ۆبــ  ژەیئامــا ەوەرەســ 
 36)   ەیمــادد  یكــانەحوكم  ەیوارانەو قەئ  یاردنژبەڵه

 .ەوەتێرگانینا یەاسایم  ەئ  ی( ەدووبار
ــارژم: ەدوو ــ ەئ ەیمــ ك ەیەوارەر قەوا هەك ەیانیو كورســ

 ەوەخــوار ەیزمیكــانیم مەئ ەپێــیب ەناوێســتهەدەب
 ت.ێكرەد یارید

ــكردنەداب -1 ــ نەو دەئ یشــــ ك ەیەوارەر قەه ەیانگــــ
 ەاردن، كژبـــ ەڵه یاڕكـــ ێر تەســـ ەناون بێهیســـتەدەب
 ۆ، بــ ەنــراوێرهەد ەوەرەســ  ی( مەكیە)   ڕگەیب  ەپێیب
ــ د ــارژ یكردنیاریـ ــ ەئ ەیمـ  ەیوارەق ەیانیو كورسـ

 ناون.ێهیستەدەنمار بەوپەی
اردن ژبـــ ەڵه یاڕكـــ ێت یوتنەكەســـتنەد یتڵەحـــا ەل  -2

و ەر ئەســ ەكــار لێبركێك  یكــ ەیەوارەق  یچن هیەل ەل
 ۆان بــ ژەیــ ئاما ( ەدووبــار36)  ەیمادد  ەل  ەیانیكورس

ــراو ــرەبەد یك كورســـــ یەوا ە، ئەكـــ و ەئ ەتێخشـــ
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 م:ۆیەست و نیب  ەیمادد
ــ نڵد یدوا ەم: لەكیە ــاتێل ەابوون لی ــ نەد ەییه  ەیوەر، لەمگ

 ەیســـــوولپ، یەراقێـــــ ع ەیزنـــــامەگەر یرەڵگـــــ ه
ــ نەد ــت دەادڕ یمانگـ ــ كرەسـ ــاوێـ ــانین یت و نـ  ەشـ
مان گـــ نەد ۆكراو بـــ یاریــ د پـــێگەی ۆت و بـــ ێــ كرەد
 ت.ێكرەد  یینماێر

ــ نەم: دەدوو ــ ەمگـ ــاو ەیەه ۆیر بـ ــ كیە ینـ  ەوارەو قەك لێـ
ــ یس ــوولپ ەل ەیانیاس ــما نووســراون گنەد ەیس مان
مــان ەه  یوراوانێالپ  ەك لێكیە  یبكا  و ناوەشانین
 ەكیەاســ یس  ەوارەنهــا قەان تیــ بكا   ەشانین  ەوارەق
 بكا .  ەشانین

ت ێــ ن نازانیو نووســ ەوەنــمنێخو ەیرەمگــ نەو دەم: ئێیەســ 
 یشــانیستنەد ەیوەت بێســتەشــت ببپ ەیەه ۆیبــ 
 .ەكەمانگنەد  ەیسوولپ ەیوەكردنپڕ  ۆكا  بەد

 ت.ێنادرپێ ێگەیمانما رگنەد ەكردن لیتیەراەنێم: نوەوارچ
 م:ییەس  ەیمادد

ــژل یكۆرەســ  م:ەكیە ــنك ەینێ ــ ەڵه ەیب ــتنپاردن ژب  یاراس
 ۆیبــ   ەت، وێرەگد  ۆستەئ  ەل  ەیكەبنك  ەل  ییككارێر
ــا ەت ەیەه ــت ببپنهـــ ــتەشـــ ــ یلپۆ ەت بێســـ  یســـ
مما و ێرەه  ەل  ۆناوخ  یتەزارەو  ەر بەس  یتێیەجۆخ
 یوونەچــ وەڕێوا بــاش بەر كەبەتێرگب  ەكارانێو رەئ
 ر بكا .ۆگەان مسیكان و دروستەاردنژبەڵه

ان ۆیــ كــماران بچەو  ۆنــاوخ یشــ یئاسا یكــانەزێه م:ەدوو
ر ەســ ەنهــا لەاردن تژبــ ەڵه  یكــانەو بنكێــ ن  ەنچــ ب  یەن

 ت.ێبەن ەوەەنێژل یكۆرەس یداواكار
 م:ەكیەو  یس  ەیمادد

دا  ەك دێتیەمــوو شــكاەر هەســ ەز حــوكم لەركەم  ەینیژل
ت، ێــ كراب  یشــ ەشكپێ  ەوەاردنژبــ ەڵه  ەیســ ۆرپ  ەیبار  ەل  ەك
 یكێلۆكـــــ ۆتۆرپ ەل ەاســـــاودار كپ یكێارڕیـــــ ب ەش بەمەئ
 كا .ەد  یمارۆتما تەبیتا

 م:ەو دوو یس  ەیمادد
ســت ەد یانەیــ ب یشــتەعا  هەمان، ســ گــ نەد ەیســ ۆرپ

ت، ێـــ د ییتـــاۆك ەوارێـــ ئ یشـــتەعا  هەكا  و، ســـ ەمپێـــ 
 ەكیــ د  ەیك وادەیەاننامەیب  ە، بەیەه  ۆیش بڵ یبا  ەیستەد
 ەكەمانگـــ نەد ۆبــ  ەیعاتانەو ســ ەشــان بكـــا  لیســت نەد

 كا .ەنێپەڕدانراون ت
 م:ێیەو س یس  ەیمادد

مان، گنەد  ەیسۆرپ  یاركراوید  ەیواد  یواوبوونەت  یكات  ەل
مان گــ نەد ەیســ ۆرپ ییتــاۆز، كەركەم ەینیــژل یكۆرەســ 
ــ ەگەێادڕ ــ ۆتۆرپ ەو، ل ێنـ ــ ەڵه ۆڵیكـ ــارۆدا تەكەاردنژبـ  یمـ
 ە، بێكڕبێك  یكانەستیل  یرانەنێنو  یبوونەئاماد  ەكا ، بەد

كــــــان گەنەو دەوەنێكــــــرەكان دەئاشــــــكرا، ســــــنموق
 .ەوەنێكرەادیج

 م:ەوارچو  یس  ەیمادد
 ن:ێنرەش دادۆب ەب  ەوەخورا ەیتانیلپم  ەئ
 .ێبەنەوپێ یزەركەم ەینیژل  یرۆم ەیتیلپو ەئ -1
ــ  یكیەمــاێه یچهــ  ەیتیــ لپو ەئ -2  یكێســتیل یچهــ  ۆب

 یرۆر جەس  ەومان بخاتگان  ی،  ێبەمانیت  یوراوڵێاپ
 كان.ەستیل ەل ێكیە یاردنژبەڵه

 م:ەنجپێو یس  ەیمادد
 یكخســتنێر  ەستن بەمەڵاردن هژبەڵه  یكانەبنك  یكانەنێژل
 یكانەنجامەئ  ۆب  ەوەانۆین خیەل   ەووكراو لژوا  ینووسۆك
ــ نەد ــ گ ــامەڵگەم بەرجەمان و س ــانەتەبیتا ەن ــ ۆرپ یك  ەیس
 یكـــ ێر ەز ەت و لێـــ كرەد پێچما هـــاوەگەڵـــ ل یاردنـــ ژبەڵه

 ۆت بـــ ێـــ نرەداد ۆیخـــ  ەیكەرۆمـــ  ەركراو بۆمـــ  یداخـــراو
 یكــ ەیە، و دانۆخەربەس  ڵ یبا  ینیۆمسۆك  یل   ەل  یاردنپس
ــ ۆك ــاۆك ینووســ ـ  ەل ەك ییتــ ــویەلـــ  ەوارەق یرانەنێن نــ
ــماربووەب ــراوژوا ەوەكانەشــــ  ەوارەق ەتێــــــ درەد ەووكــــ
 اردن.ژبەڵه  یكانەشماربووەب

 م:ەشەو ش یس  ەیمادد
ــانیم مەئ ەپێــــیاردن بژبــــ ەڵه یاڕكــــ ێم: تەكیە  ەیزمیكــ

 ت:ێكرەد یارید  ەوەخوار
 ەیكهاتانپێو ەئ یكانەدروست  ەدراو  گەنەد  یشتگ  ۆیك -1

 ۆان بــ ژەیــ دا ئامایەاسایم  ەئ  ی( ەدووبار36)   ەیمادد  ەل
 ەیانیو كورســ ەئ  ەیمــارژر  ەس  ەتێكرەش دەداب  ەكراو

ــ  ــاتپێر ەه ۆب ــراوەك تەیەكه ــان ك ــ  ەرخ ــانێرهەد ۆب  ین
 .ۆیاردن بژبەڵه یاڕكێت

ر ەســـ  ەنێكـــرەش دەداب ەوەنـــنێمەد ەیانگـــ نەو دەئ -2
ــارژ ــ  ەیمـــ ــان ەرلپە یكانیەكورســـ ــ مـــ ــ پـــ  ێاش لـــ
ــردنەك ــارژ ەیوەمكــ ــ ەئ ەیمــ  ی( 1)  ەل ەیانیو كورســ

 یاڕكــ ێت ینــانێرهەد ۆ، بــ ەكــراو ۆبــ  ژەیئامــا ەوەرەســ 
 36)   ەیمــادد  یكــانەحوكم  ەیوارانەو قەئ  یاردنژبەڵه

 .ەوەتێرگانینا یەاسایم  ەئ  ی( ەدووبار
ــارژم: ەدوو ــ ەئ ەیمــ ك ەیەوارەر قەوا هەك ەیانیو كورســ

 ەوەخــوار ەیزمیكــانیم مەئ ەپێــیب ەناوێســتهەدەب
 ت.ێكرەد یارید

ــكردنەداب -1 ــ نەو دەئ یشــــ ك ەیەوارەر قەه ەیانگــــ
 ەاردن، كژبـــ ەڵه یاڕكـــ ێر تەســـ ەناون بێهیســـتەدەب
 ۆ، بــ ەنــراوێرهەد ەوەرەســ  ی( مەكیە)   ڕگەیب  ەپێیب
ــ د ــارژ یكردنیاریـ ــ ەئ ەیمـ  ەیوارەق ەیانیو كورسـ

 ناون.ێهیستەدەنمار بەوپەی
اردن ژبـــ ەڵه یاڕكـــ ێت یوتنەكەســـتنەد یتڵەحـــا ەل  -2

و ەر ئەســ ەكــار لێبركێك  یكــ ەیەوارەق  یچن هیەل ەل
 ۆان بــ ژەیــ ئاما ( ەدووبــار36)  ەیمادد  ەل  ەیانیكورس

ــراو ــرەبەد یك كورســـــ یەوا ە، ئەكـــ و ەئ ەتێخشـــ
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و ێـــــــ ن ەل گـــــــینەن دیاتریـــــــ وا زەك ەیەیوارەق
 .ەناوێدا هەكەكهاتپێ

 یوتنەســــتكەد ینجــــامەئ ەل ەیانیو كورســــ ەم: ئێیەســــ 
 ڵیتــاەب  ەاردن بژبــ ەڵه  یاڕكێت  ەاتەگن  ەك  گنەدەماو
وا ەك ەیوارانەو قەئ یهـــــ  ەتێـــــ بەد ەوەنـــــنێمەد
ــرۆز ــ نەدەن ماویرتـــــ ــتهەدەان بگیـــــ و ەناوێســـــ
 ك.یە یدوا ەك لیە  یكەیەوێشەب

 :(ەدووبار)م ەشەو ش یس  ەیمادد
رخــان ەت  یان ئاشــوریكلــمان ســر  ۆب  ینج كورسپێم :  ەكیە

ر ەسەل  ێیكڕبێك  ەیەكهاتپێو  ەئ  یوراوانڵێاپ  ێكرەد
 ن.ەكەد

ــ م: ەدوو ــ پێ ــ  ینج كورس ــ كرەرخــان دەتوركمــان ت ۆب ت، ێ
ر ەســــ ەل ێــــیكڕبێك ەیەكهــــاتپێو ەئ یوراوانڵێاپــــ 
 ن.ەكەد

ــ  ــ یەم: ێیەسـ ــ  یك كورسـ ــان دەن تەرمەئ ۆبـ ــ كرەرخـ ت، ێـ
ر ەســــ ەل ێــــیكڕبێك ەیەكهــــاتپێو ەئ یوراوانڵێاپــــ 
 ن.ەكەد

 م:ەوتەو ح یس  ەیمادد
ــاوەكیە ــ  یم: نـ ــار ەكەوارەق یوراوانڵێاپـ ــم ەزبیر ەدووبـ نـ

ر ەه ەیانگــــــ نەو دەئ ەیرێوگــــــ  ەب ەوەنێكــــــرەد
 پــێان یكانیەو كورســ ەناوێهیســتەدەان بیــ كێكیە
 گـــینەن دیرزتـــرەب ەیوەتا بەرەت ســـ ێخشـــرەبەد
و ەم ئەرجەســ  یكردنیاریــ كو دەتــاو ەناوێســتهەدەب

 ناون.ێستهەدەب ەكەوارەق ەیانیكورس
 ۆرخــانكراو بــ ەت ێــژەیر یەیكــاەهاتنەن یتڵەحــا ەم: لەدوو

ــان كەئا ر ــ  ەل ەتـــ ــادد ی( 1)  ڕگەیبـــ  ی( 22)  ەیمـــ
تــان ەئا ر  یستیوپێ  ەیمارژوا  ە، ئەدا هاتووەاساكی
ــراوانەوان ئێــــ ن ەل  ەوەرەســــ  ی( مەكیە)  ەل ەیو بــ

ــ ئاما ــ ژەیـ ــ  ەب ەكراوۆان بـ ــ نەو دەئ ەیرێوگـ  ەیانگـ
 ن.ێخرەش دپێ، ەناوێانهیستەدەب

 م: ێیەس
ك ەیەوارەق  رەه  ییەیدەســ   ێــژەو رەئ  ڵ با  ەیستەد -1

ــتەدەب ــ ەو ئەناوێهیس ــانەرلپە ەیانیو كورس  ەك یم
 ت.ێنەگەیەراد  ەویەتیەبردو

 یتێنــــمامەئ یكــــانەبراو ینــــاو ڵــــ با ەیســــتەد  -2
 ت.ێنەگەیەراق رادێكوردستان ـ ع  یمانەرلپە

 :(1)ەاساكۆ یادكراو بیز  ەیمادد
ــا ەل ــانڵتاەب یتڵەحــ ـ  ەوا لەك، ئیێر كورســــ ەه یمــ ن یەلـــ
ــانێالپ ــاو ەیەیوارەو قەئ یورانـ ــ ەخـ ــڕ ەیەكیەن كورسـ  پـ
ن یرتــرۆز  ەیوراوڵاپو  ەب  ینیخشەب  ەش بیوە، ئەوەتێكرەد

 
 یمــواركردنەه یاســای) یمۆیەنــ  ەیمــادد پێــی ەب ەیم ماددەئ  (1)

 .ەاساكیادكرا بو  ی، ز2013  ڵیسا  (15)  ەمارژ  (یمەوتەح

 یكســان بــوونیە یتڵەحــا ەل ە، وەناوێســتهەدەب گــینەد
ــان گەنەد ــماا ئێالپكــ ــردنپڕوا ەوراوانــ ــ  ەیوەكــ  یەكورســ
ــاەب  ەكــان لەناو ینــمەزبیر یتــ یەوەولەئ ەیرێوگــ  ەب ەكڵەت
 ت.ێبەد  ەوەكیەتەڕەبن ەستیل

 م:ەشتەو ه یس  ەیمادد
ـ با ەیســتەد  یكــ ێزەركەر مەه ەاردن لژبــ ەڵه ەیەه ۆیبــ  ڵـ
ان یــ  یزگــ  ەو  كەركەر دەگەئ ەوەتێنێشــ ەوەڵمان هگــ نەد

 ینجامەر ئەسەل  ەبووەه  ییریگەو كارەماكراوێت  ێڵی رو 
 كان.ەاردنژبەڵه

 
 مێیەس ەیروازەد

 مانداە رلپە ەل یتێندامەئ 
 

 م ەكیە یشەب
 كانەاداشتپو  (ەالحصان) ەوانیشتپ

 م:ۆیەو ن یس  ەیمادد
ان یــ ، ڕێرببــ ەك دێــ وونچ ۆاو بــ ڕر ەمــان، هەرلپە ینــمامەئ

 ەل یكــــاركردن یكــــات ەك بكــــا  لێــــ ر رووداوەه یباســــ 
 ت.ێار نابیرسەپمانما، بەرلپە

 م:ەلچ  ەیمادد
مــان ەرلپە  یینمەزامڕە  ێب  ەك بێنمامەئ  یچه  ێناش -1

 یســتنەب  ەیمــاو  ەل  ێك بێر تاوانەه  ۆیه  ەب  ێرگیب
ــما، تەرلپە ــ نەمان ــارەا لی ــ ەن ەو ب ــاوان ەك ێب  ەل یكێت
 .ێومابەست قەد

 ەیورەد  ەیمــاو  ەنــمامان لەئ  ەك لێســ ەك  یچهــ   ێناب -2
ــما بەرلپە یســتنەب ــاوانەه ۆیهــ  ەمان  ێبــ  ەوەكێر ت
ــ ب ــ ەب ێرگیـ ــ گرەو ێبـ ــمەزامڕە یرتنـ ــ  ینـ  یكۆرەسـ

ــان تەرلپە ــ نەم ــارەا لی ــ ەدا نەو ب ــاوان ەك ێب  ەل یكێت
 .ێومابەست قەد

 :(2)مەكیەل و چ  ەیمادد
 ینـــمامانەر و ئێك و ســـكرتۆرەســـ  یرێگـــ ك و جۆرەســـ 
ــان، مانەرلپە ــ مـ ــتی، ەانگـ ــ ردەك وێاداشـ ــان ەرلپەرن ەگـ مـ
 كا .ەد  یشانیستنەد
 

 م:ەل و دووچ  ەیمادد
ــاو -1 ــمامەئ ەیمــ ــ ەرلپە ییتێنــ ــان بــ ــتەبەم ۆمــ  یســ

ب ێحســـ  ینینشـــ ەو خانەوەرزكـــردنەو بچەرمووەســـ 
 .ێكرەد

 
ــ :بینیبێت (2) ــارژ یارڕیـــــــ  ەل ەك 1992/ 9/ 13 ڕۆژی ی (13) ەمـــــــ

 ی(2) ەمــارژمــان ەرلپە ەینــامڕۆژ ە، لەووچــ رەد ەوەمــانەرلپە
 .ەوەتەوكراوڵادا ب 1992/   یمەكیە  ینیتشر گیمان

ــمامانەئ ەك لێــــ كیەر ەگەئ -2 ــان، لەرلپە ینــ ــات ەمــ  یكــ
ــما، ەرلپە ەل یتكردنـــ ەخزم  ەوەوەئ ۆیهـــ  ەان بیـــ مانـ
 ەیكەزانێــ خ ۆبــ  ینینشــ ەخان چەیوا مــووە، ئێبمــر

ــ ەد ــ ەرلپەو ەوەتێدرڕبــ ــان بــ ــان یستنەد ەیكڕەمــ شــ
 .(1)كا ەد

 م ەدوو یشەب
 ی تێندام ەئ  یواوبوونەت

 م:ێیەل و سچ  ەیمادد
 ەوەخـــورا ەیم بـــارانەل ێكـــ یە ەمـــان لەرلپە یتێنـــمامەئ
 ت:ێد  ییتاۆك
ــ مـــــان ەرلپە ەیمـــــاو یهـــــاتن ییتـــــاۆك -1 ان یـــ

 .ەیوەشانەوەڵه
ــانێوازه -2 ــمام، لەئ ین ــو ۆژیر ەن ـ ەل یكردنڵقب ن یەلـ

 .یكرەمپێ یكار  گنەد ەینیرۆز ەب  ەوەمانەرلپە
 ۆبـــــ  یوتنڵـــــ اپ یكـــــانەرجەم ەك لێــــ كیەر ەگەئ -3

 ەش بیمــانەرلپەبوو، ەمانێــ مــان تەرلپە یتێنــمامەئ
ــ رۆز ــ ەدوو ل ەینیـ ــ ەسـ ــینەد ێیر سـ ــمامەئ گـ  ەنـ

 ر بما .ەسەل یارڕیب  یكانەبووەئاماد
ر ەســ ەل یشــتنیدان ێســ  ەنــمام لەئ یبوونەنەئامــاد -4

 شروع.ەم یعوزر  ێبەك بیە
 نمام.ەئ  یمردن  -5

 .ەلغاكراوی: ئ (2)مەوارچل و چ  ەیمادد
 

 م ەوارچ ەیروازەد
 مانەرل پە ەكار ل یوش ەر

 
 ڵیســا ی(13) ەمــارژمــان ەرلپە ینــمامانەئ ینینشــ ەخان یاســای(1)

 ەل 2004 ڵیســا ی(35) ەمــارژ یمــ ەكیە یمــواركردنەو، ه 1999
ــای ەب یمـــ ەدوو یمـــواركردنەدا و، ه 2004/ 3/ 25 ــارژ یاسـ  ەمـ

 ەینــامڕۆژ  ەان لیردووكەه  ەك  2008/ 6/ 29  ەل  2008  ڵیسا  ی(12)
و  2004/ 6/ 4 ەل (49) ەمــارژ (كوردســتان یعیقــاەو) یــیرمە 
 .ەوەتەوكراونڵاب  2008/ 7/ 28  ەل  (89)  ەمارژ

مــان ەرلپە یكانیەكورســ  ەك لێــ كیەر ەگەئ): ەكەمــادد ڵیســ ەئ (2)
بـــوو، چـــۆ  ێـــیســـت جیمـــان لەه ە، لەكیـــ د یكێوراوڵێاپـــ ل 

 ەب  ەكەســتین لەخاو  ینیەو، ل ەوەتێرەگشوو دپێ  ەیكەنمامەئ
ــ  ەیمــادد ەل (2) ڕگەبــ  یحــوكم پێــی م ەئ یمــ ەوتەو ح یس

 ەم لەكیە ەیمــادد ەاشــان بپ. (كــا ەد یشــانیستنەد یەاســای
 یمــواركردنەم هەكیە  یاســای)  1994  ڵیســا  ی(4)  ەمارژ  یاسای
 ەكەاشــان مــاددپمــواركرا.  ەه  (1992  ڵیســا  ی(1)  ەمــارژ  یاسای
 ی(47) ەمــارژ یاســای ەم لەمەڤــ ح ەیمــادد پێــی ەب یمــووەه
 ی(1)  ەمارژ  یاسای  یمێیەس  یمواركردنەه  یاسای)  2004  ڵیسا
 لغاكرا.یمواركراو ئەه ی1992  ڵیسا

 م:ەنجپێل و چ  ەیمادد
ر ەه ەل ێشــــ ەو، د ێســــترەبەر دێــــ ولەه ەمــــان لەرلپە
ســتما یوپێ  یكــات  ەمــان لەرلپە  ەك  ێترەسەبب  ید  یكێنێشو
 بكا .  یشانیستنەد

 
 م:ەشەل و شچ  ەیمادد
ــان دانەرلپە ــتنیم ــ ەكیە یش ــتەبەد یم ــ م ەل ێس  ەد ەیانی
شــت ێهگبان  ۆم بــ ێرەه  یرسوومەم  یوونچرەاش دپ  ۆژیر

ــوونۆو ك ـ ، بەیوەب ــت نێهگر بانەگەم ئەڵـ ــرا، ئەش  ەوا، لەك
ــاۆاش كپـــ  ڕۆژیم ەكیە ــاتن ییتـ ــاو یهـ ــاوبراو، ل ەیمـ  ەنـ
 .ەوەتێبەدۆك  ەوۆیەخ
 

 م:ەوتەل وحچ  ەمادد
ــان ەرلپە ــ ەكیەمــ ــتنین دانیمــ ــ  ەب یشــ  ەب یتیەكاۆرەســ
تــــرەمەت م ەئ یكانەنــــمامەو، ئ ێســــتەبەنــــمام دەن ئین

 ن:ۆخەد  ەوەخوار ەینمێسو
 یتــ ێكیە  یارگــ زێ ارپ  ەم كۆخــ ەند دێ سو  ەورگە  یخوا  ەب) 

 یكــانڵابا  یەندەوژرەراق و بێكوردستان ـ ع  یل و خاكگە
 .( مەبك
 

 م:ەشتەل و هچ  ەیمادد
لەرلپە دانەكیە  ەمان  بیشتنیم   یمانگنەد  ڕێگەی  ە ما، 
و جۆرە، سینێنه و سكرتۆرەس  یرێگك  مان، ەرل پە  یرێك 
مان  ەرلپە  ینمامانەئ  گینەد  یقڵەموت  ەینیرۆز  ەب
 .ێرژێبەمەڵه
 

 م:ۆیەل و نچ  ەیمادد
 ەیما، وادیــــــ مەكیە یشــــــتنیدان ەمــــــان لەرلپەم: ەكیە

 ەكـــا ، بەشـــان دیستنەد یســـتنەب یكـــانەورەد
 .ێبەمتر نەك ەورەدوو د ەل ەنڵ سا  ێرجەم

ـ نیــ مــان، ەرلپە یكۆرەســ  م:ەدوو  یكــ یە ێم ســ ەك یان لـ
 یســتنەب  یداوا  ەیەان هۆیــ ، بیكانەنمامەئ  ەیمارژ

ا یــ نەش تەكەوەبــوونۆن، كەبــك  یینائاسا  یشتنیدان
 ەل ەت كێـــــ بەد ەتـــــانەو بابەئ یركردنەیســـــ  ۆبـــــ 
 اركراون.یدا دەكەشتگێبان

ست و یوپێ  یكاتە، لەیەه  ۆیمان بەرلپە  یكۆرەس  م:ێیەس
 یر داواەســ ەان لیــ م ێــ رەه یكۆرەســ  یرداواەســ ەل

ــ  ــومەئ یكۆرەس ــ زەو ینەنج ــتنەب یران داوای  یس
 بكا .  یینائاسا یكێشتنیدان

ــ  ــوج ەیەیورەو دەئ م:ەوارچ ــتگ ەیب ــ ێرەه یش ــ ت یم ما ێ
اش پ ،  یەنا  ییتاۆمان، كەرلپە  یاوچرەب  ەتێخرەد
 .ێبەن  ەكەبوج یقكردنیسمەت
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ــمامانەئ ەك لێــــ كیەر ەگەئ -2 ــان، لەرلپە ینــ ــات ەمــ  یكــ
ــما، ەرلپە ەل یتكردنـــ ەخزم  ەوەوەئ ۆیهـــ  ەان بیـــ مانـ
 ەیكەزانێــ خ ۆبــ  ینینشــ ەخان چەیوا مــووە، ئێبمــر

ــ ەد ــ ەرلپەو ەوەتێدرڕبــ ــان بــ ــان یستنەد ەیكڕەمــ شــ
 .(1)كا ەد

 م ەدوو یشەب
 ی تێندام ەئ  یواوبوونەت

 م:ێیەل و سچ  ەیمادد
 ەوەخـــورا ەیم بـــارانەل ێكـــ یە ەمـــان لەرلپە یتێنـــمامەئ
 ت:ێد  ییتاۆك
ــ مـــــان ەرلپە ەیمـــــاو یهـــــاتن ییتـــــاۆك -1 ان یـــ

 .ەیوەشانەوەڵه
ــانێوازه -2 ــمام، لەئ ین ــو ۆژیر ەن ـ ەل یكردنڵقب ن یەلـ

 .یكرەمپێ یكار  گنەد ەینیرۆز ەب  ەوەمانەرلپە
 ۆبـــــ  یوتنڵـــــ اپ یكـــــانەرجەم ەك لێــــ كیەر ەگەئ -3

 ەش بیمــانەرلپەبوو، ەمانێــ مــان تەرلپە یتێنــمامەئ
ــ رۆز ــ ەدوو ل ەینیـ ــ ەسـ ــینەد ێیر سـ ــمامەئ گـ  ەنـ

 ر بما .ەسەل یارڕیب  یكانەبووەئاماد
ر ەســ ەل یشــتنیدان ێســ  ەنــمام لەئ یبوونەنەئامــاد -4

 شروع.ەم یعوزر  ێبەك بیە
 نمام.ەئ  یمردن  -5

 .ەلغاكراوی: ئ (2)مەوارچل و چ  ەیمادد
 

 م ەوارچ ەیروازەد
 مانەرل پە ەكار ل یوش ەر

 
 ڵیســا ی(13) ەمــارژمــان ەرلپە ینــمامانەئ ینینشــ ەخان یاســای(1)

 ەل 2004 ڵیســا ی(35) ەمــارژ یمــ ەكیە یمــواركردنەو، ه 1999
ــای ەب یمـــ ەدوو یمـــواركردنەدا و، ه 2004/ 3/ 25 ــارژ یاسـ  ەمـ

 ەینــامڕۆژ  ەان لیردووكەه  ەك  2008/ 6/ 29  ەل  2008  ڵیسا  ی(12)
و  2004/ 6/ 4 ەل (49) ەمــارژ (كوردســتان یعیقــاەو) یــیرمە 
 .ەوەتەوكراونڵاب  2008/ 7/ 28  ەل  (89)  ەمارژ

مــان ەرلپە یكانیەكورســ  ەك لێــ كیەر ەگەئ): ەكەمــادد ڵیســ ەئ (2)
بـــوو، چـــۆ  ێـــیســـت جیمـــان لەه ە، لەكیـــ د یكێوراوڵێاپـــ ل 

 ەب  ەكەســتین لەخاو  ینیەو، ل ەوەتێرەگشوو دپێ  ەیكەنمامەئ
ــ  ەیمــادد ەل (2) ڕگەبــ  یحــوكم پێــی م ەئ یمــ ەوتەو ح یس

 ەم لەكیە ەیمــادد ەاشــان بپ. (كــا ەد یشــانیستنەد یەاســای
 یمــواركردنەم هەكیە  یاســای)  1994  ڵیســا  ی(4)  ەمارژ  یاسای
 ەكەاشــان مــاددپمــواركرا.  ەه  (1992  ڵیســا  ی(1)  ەمــارژ  یاسای
 ی(47) ەمــارژ یاســای ەم لەمەڤــ ح ەیمــادد پێــی ەب یمــووەه
 ی(1)  ەمارژ  یاسای  یمێیەس  یمواركردنەه  یاسای)  2004  ڵیسا
 لغاكرا.یمواركراو ئەه ی1992  ڵیسا

 م:ەنجپێل و چ  ەیمادد
ر ەه ەل ێشــــ ەو، د ێســــترەبەر دێــــ ولەه ەمــــان لەرلپە
ســتما یوپێ  یكــات  ەمــان لەرلپە  ەك  ێترەسەبب  ید  یكێنێشو
 بكا .  یشانیستنەد

 
 م:ەشەل و شچ  ەیمادد
ــان دانەرلپە ــتنیم ــ ەكیە یش ــتەبەد یم ــ م ەل ێس  ەد ەیانی
شــت ێهگبان  ۆم بــ ێرەه  یرسوومەم  یوونچرەاش دپ  ۆژیر

ــوونۆو ك ـ ، بەیوەب ــت نێهگر بانەگەم ئەڵـ ــرا، ئەش  ەوا، لەك
ــاۆاش كپـــ  ڕۆژیم ەكیە ــاتن ییتـ ــاو یهـ ــاوبراو، ل ەیمـ  ەنـ
 .ەوەتێبەدۆك  ەوۆیەخ
 

 م:ەوتەل وحچ  ەمادد
ــان ەرلپە ــ ەكیەمــ ــتنین دانیمــ ــ  ەب یشــ  ەب یتیەكاۆرەســ
تــــرەمەت م ەئ یكانەنــــمامەو، ئ ێســــتەبەنــــمام دەن ئین

 ن:ۆخەد  ەوەخوار ەینمێسو
 یتــ ێكیە  یارگــ زێ ارپ  ەم كۆخــ ەند دێ سو  ەورگە  یخوا  ەب) 

 یكــانڵابا  یەندەوژرەراق و بێكوردستان ـ ع  یل و خاكگە
 .( مەبك
 

 م:ەشتەل و هچ  ەیمادد
لەرلپە دانەكیە  ەمان  بیشتنیم   یمانگنەد  ڕێگەی  ە ما، 
و جۆرە، سینێنه و سكرتۆرەس  یرێگك  مان، ەرل پە  یرێك 
مان  ەرلپە  ینمامانەئ  گینەد  یقڵەموت  ەینیرۆز  ەب
 .ێرژێبەمەڵه
 

 م:ۆیەل و نچ  ەیمادد
 ەیما، وادیــــــ مەكیە یشــــــتنیدان ەمــــــان لەرلپەم: ەكیە

 ەكـــا ، بەشـــان دیستنەد یســـتنەب یكـــانەورەد
 .ێبەمتر نەك ەورەدوو د ەل ەنڵ سا  ێرجەم

ـ نیــ مــان، ەرلپە یكۆرەســ  م:ەدوو  یكــ یە ێم ســ ەك یان لـ
 یســتنەب  یداوا  ەیەان هۆیــ ، بیكانەنمامەئ  ەیمارژ

ا یــ نەش تەكەوەبــوونۆن، كەبــك  یینائاسا  یشتنیدان
 ەل ەت كێـــــ بەد ەتـــــانەو بابەئ یركردنەیســـــ  ۆبـــــ 
 اركراون.یدا دەكەشتگێبان

ست و یوپێ  یكاتە، لەیەه  ۆیمان بەرلپە  یكۆرەس  م:ێیەس
 یر داواەســ ەان لیــ م ێــ رەه یكۆرەســ  یرداواەســ ەل

ــ  ــومەئ یكۆرەس ــ زەو ینەنج ــتنەب یران داوای  یس
 بكا .  یینائاسا یكێشتنیدان

ــ  ــوج ەیەیورەو دەئ م:ەوارچ ــتگ ەیب ــ ێرەه یش ــ ت یم ما ێ
اش پ ،  یەنا  ییتاۆمان، كەرلپە  یاوچرەب  ەتێخرەد
 .ێبەن  ەكەبوج یقكردنیسمەت
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 نجا:پە  ەیمادد
 ەب ییاســای یكێشــتنیدان ەتێمــان نــابەرلپە یشــتنیدان -1

ــ رۆز یبوونەئامـــــاد ، ێبـــــ ەن یكانەنـــــمامەئ ەینیـــ
ــان دەبووەئاماد ەینیـــ رۆز ەب یشـــ یكانەارڕیب دا ، ەكـ
ــانڵەو حاەر لەدەب ــی ەب ەك ەیت ــا ی پێ ــتیوپێاس  ەب یس
ش یكـــانگەنەر دەگەت، ئێـــ بە  دەبیتـــا یكـــ ەیەنیرۆز
ان قــورس یــ كیەك ل ۆرەســ   گینەوا دەكسان بوون، ئیە
 كا .ەد

ــڕۆژە -2 ــاددی پ ــ نەد ەمــادد ەب ەاســاكان، م ــ ەان لگی ر ەس
 ت.ێدرەد

 
 م:ەكیەنجا و پە  ەیمادد
ست ەد  ەوەشتنیم دانەكیە  ە، لڵەوار ساچمان  ەرلپە  ەیماو
ــ  ــما كەوارچ ڵیســا یشــتنیدوا دان ەكا  و، لەمپێ ــاۆم  ییت
 ت.ێد

 
 م:ەنجا و دووپە  ەیمادد
 یر داواەســ ەل  ێشــ ەمان ئاشكران و، دەرلپە  یكانەشتنیدان
 یكەیەوارچــــ م ەك ینیەان لــــ یــــ مــــان ەرلپە یكۆرەســــ 

ــمامەئ ــمەزامڕەو  یكانەنــ ــان بەرلپە یینــ  ەینیــــ رۆز ەمــ
 ت.ێب  ینێنه ەك ەشتنیكان، دانەبووەئاماد

 
 م:ێیەنجا و سپە  ەیمادد

ان یــ ، ەوڵ قوەڵن هەنجومەئ ەل ەكردن كێجەبێج  یتەڵ سەد
ــمام لەئ ەد ــمامەئ ەنــ ــ ب یكانەنــ ــانپڕۆژە ەیەان هۆیــ  یكــ
ر ەسەل  ێژیش و توویاسای  پڕۆژەین،  ەازبكیشنپێاساكان  ی

بكــا ،   یرەیر ســ پۆسپو    یتەبیتا  ەینیژل  ەیوەر لەب  ێناكر
ــڕۆژەیەر ەه ــ ڕەمــان ەرلپەش یكپ ــات یت  ەیانیــ م ە، لەوەبك
 .ەوەتێش ناكرەشكپێمان ەرلپە یستنەب  ەیورەمان دەه
 

 م:ەوارچنجا و پە  ەیمادد
 پێــڕۆی  پێــی  ەب  ەیەه  ۆیمان بــ ەرلپە  یكێنمامەر ئەه  -1

 ەیئاراســت ەوەنیرســ ێپارو لیرســ پمــان ەرلپە ۆینــاوخ
ــمامانەئ ــومەئ ینـ ــا  لێجەبێج ینەنجـ ــردن بكـ و ەكـ

ــانەباب ــارو  ەیوچێــــــــ وارچ ەونەكەد ەك ەیتــــــ كــــــ
و  ەح  ەیمــاو  ەل  ێبــ ەش دیوانــ ەان و، ئیكانەتەڵ سەد

ــمنگەیاپێڕ ڕۆژی ەل ڕۆژ ـ و ەوەانیانـ ــم یمەڵــ و ەوەنەبـ
ر ەســ ەل  ێژســتما و تــوویوپێ  یكــات  ەمانما، لەرلپەناو  ەل

 .ێكرەد ەكەوەنیرسێپل  یتەباب
 یداواكار  ەیەان هۆیمان بەرلپە  ینمامانەئ  یكیەوارچ -2

 ەل ەوەنمنەســـ ێوا لڕبـــ  ۆن بـــ ەش بـــكەشـــكپێكـــار ۆه
ــومەئ ــردن، ێجەبێج ینەنجــــ ــ كــــ ــ یەان یــــ  ەل ێكــــ
ــمامەئ ــا مــاویمــانەرلپە، یكانەن  ەل ڕۆژو  ەح ەیش ت

ــژم ــكردنەشكپێ یووێـ ــ نێت ەویەشـ ــووەپەڕێـ  ێژت و تـ
ــ ەل ــارەر ئەســـ ــا ، دوا یەم داواكـــ  ەل ڕۆژدوو  یناكـــ

 .ێدرەر دەسەل گینەنجا دی، ئێژوتوو
كــردن ێجەبێج  یتەڵ ســ ەد  ەل  یــیواڕمان بەرلپەر  ەگەئ -3

 ێبـــــ ەوا، دە، ئەوەتێشـــــ ێبك ەیكەكۆرەســـــ  ەان لیـــــ 
 ش بكا .ەشكپێ  ۆیخ ینانێوازه ێجەستبەد

 
  م:ەنجپێنجا و پە  ەیمادد
، ەوەتێرەگــــ د ێــــیج ەیوەان ئیــــ مــــان ەرلپە یكۆرەســــ 

 .ۆستەئ  ەتێرەگمانما دەرلپەناو ەزام لین یاراستنپ
 

 م ەنجپێ ەیروازەد
 مان ەرلپە یكانەتەڵاسەرك و دەئ 

 :(1)مەشەنجاو شپە  ەیمادد
 ێجــ ەبێج ەوەخــوار ەیتانەڵ ســ ەرك و دەم ئەمــان، ئەرلپە
 كا :ەد
 اسادانان.ی  -1
ــاكردنیەكــان و، ەوتنەكڕێر ەســ ەاردان لڕیــ ب  -2  ەیوەكل

ــ ێك ــازەارچ ەشـ ــ گە یكانەنووسسـ ــتان ـ  یلـ كوردسـ
ــ راق، دێـــ ع ــمەوپێ یاركردنیـ ــای یینـ ـم ەگەل ییاسـ لــ
 .( یزەركەم)   ینمەناو یتەڵ سەد

ــانكردنیستنەد  -3 ــ  یشـــــ ــ ەد یكۆرەســـــ  یتەڵ ســـــ
 یتەڵ ســــــــ ەش دیــــــــ وەئ ەكــــــــردن، كێجەبێج
 ەل  ەیەه  ەیكەتەڵ سەد  ینمامانەئ  یشانكردنیستنەد
 تردا. یسانەان كیمان ەرلپە  ینمامانەوان ئێن

ان یــــ كــــردن، ێجەبێج یتەڵ ســــ ەد ەدان بەمتمــــان  -4
 .ەیوەنمنەسێل

ــ ب -5 ــ ەاردان لڕیـ ــوجەسـ ــتگ ەیر بـ ــانەلانپو  یشـ  یكـ
 مان.ەپێشگە

 كردن.ێجەبێج یتەڵ سەر دەسەدانان ل  یرێاودچ -6
ر ەهەل  ەوەنۆڵیكێل  ۆر بۆجەربۆج  ەینێژل  ینانێكهپێ  -7

 .ێویەب  یكێكاروبار
لاكــا  و، یم  یاركردنیــ و، د  ۆینــاوخ  پێــڕۆی  یدانان  -8

 یزرانــــمنەو دام ەیكەر بــــوجەســــ ەاردان لڕیــــ ب
 .یكانەنمەكارم

 
 (2005/ 7/ 5)  ەل  (1)  ەمارژ  ەب  ەوەكوردستان  یمانەرلپە  ەك لێارڕیب(1)

 یاســ یس  یعــ ەرجەم  ەتێبەد  ۆیمان خەرلپە:    ەك  ەووچرەدا د
 ینووســ ەارچ  یكانەلەســ ەم  ەیوەكلــاكردنیە  ۆب  یستوورەو د
ــ گە ــتان ـ ع یلــ ــ كوردســ ــ راق. ودێــ ــمەوپەی یكردنیاریــ  ینــ
م ەراق ئێــ ع یمــارۆك یالڕ میــ   یتەڵ ســ ەلــم دەگەل یســتوورەد
 ەمــارژ  ەب  (كوردســتان  یعیقــاەو)  یرمــ ە   ەینامڕۆژ  ەل  ەارڕیب
 .ەوەتەوكراوڵادا ب 2005/ 12/ 29  ەل  (58)

ــانەوەكپێ -9 ــژل ین ــ یمەه ەینی ــان لییەو كات ەییش  ەك
 .ۆیناوخ یوپێڕە  پێی ەمان بەرلپە  ینمامانەئ

ــان -10 ــا ڕێ یدانــ ــ بن) ســ ــ  ( ەنچیــ ــاركردن و ەمۆت ۆبــ تبــ
و ەئ یشــكانمن یكــات ە، لیكانەنــمامەئ یكردنیاگــ داد
 .ەانیخواردوو ەك ەینمێسو

 ەش كراون لەشكپێ  ەك  ەیو تانانەئ  ەیوەكلاكردنیە -11
ــار ــت ەیبــ ــ ژبەڵه ییدروســ ــمامەئ یاردنــ ، یكانەنــ

 ێیر ســ ەســ ەدوو ل  گینەد  ەینیرۆز  ەش بیتێنمامەئ
 .ەوەتێشەناوەڵ، هێبەن  ەوەبووانەئاماد

 
 مەشەش ەیروازەد

 اردن ژبەڵه یكانەمیرەج
 م:ەوتەنجاو حپە  ەیمادد
 ەیان بلــاوكراویــ ،  ەنێــ ان وی،  ەاننامەی، بێسەركەم: هەكیە

 یكــانەتەبیا تاێگج  ەیوەرەد  ەاردن لژبەڵه  یتەبیتا
 ەل ێدرەد  یســ ەپح  یك ســزاەیەمــاو  ۆ، بێبواسەڵه
 .ێبەاتر نیز  گك مانیە

 ،مەوارچــــ )  یكــــانڕگەب یحــــوكم ەل ێســــ ەر كەم: هەدوو
ــ  ــادد ی( مەوتەم، حەشـــ ەش ،مەنجپێـ ــت یب ەیمـ سـ
 یســـ ەپح یل بـــما، ســـزا یەاســـایم ەئ یمـــ ەنجپێو
تــر نەك  گك مانەیەك لەیەماو  ۆت بێدرەد ت و ێــ بەم
ش یكــ ەیەرامەغ  ەت و، بێــ بەاتر نیز  گش مانەش  ەل
ن یۆنج ملپێ ەت و لێبەمتر نەنار كین دیۆك ملیە  ەل
 ت.ێبەاتر نیز شینارید

 گمانــ   ( 6)   ەك لەیەمــاو  ۆبــ   ێدرەبــس ســزا دەح  ەم: بێیەس
ــر نەك تـ ــ بەم ــ ەیەرامەغ ەت و، بێـ  ( 100.000)  ەش لیكـ
نج پێــ  ( 500.000)  ەت و لێبەمتر نەنار كیزار دەد هەس
 :ێسەر كەت، هێبەاتر نینار زیزار دەد هەس

ــاوەنقەئ ەب -1 ــت نـ ــ  یكێسـ ــاوچەان یـ ــم نـ ــ ، ینـ ان یـ
اردنــــما ژبەڵه یكانەخشــــ ەن ەل ۆیدر یتڵەســــ ەخ

ــ  ــ ، ینووســ ــت و بەنقەئ ەان بیــ ــێچە ەســ  ەیوانپــ
 .ینووسەن  یكێناو یەاسایم  ەئ  یكانەحوكم

 یمبــوونەراهە   ێبە، بیتر  یكێان ناوی،  ۆیخ  یناو  -2
 یشەد  ەو  كەركەو د  ینووس  ییاسای  یكانەرجەم

ان یــ  ێنووســ ەتــر ن یكێنــاو ێســ ەر كەه انیــ ، یزانــ 
 .ەوەتڕێسیب

ــما دژبەڵه ەل -3 ــینەاردنـ ــ  گـ ــزان ۆیخـ ــماو بشـ  ەك ێبـ
 ەیوانپــێچە ەرانــما بەمگنەد یمــارۆت ەل ەیكەنــاو

 ەل ەیانییاســای ەرجەو مەان ئیــ ، ەاســا نووســراوی
ــ یوپێ ەك ەســت داوەد ــانێكارهەب ۆســتن ب  یمــا  ین
 مان.گنەد

 بما .  گنەد ەوەتر یكێسەك یناوەست بەنقەئ ەب -4

 ێبــ ەك ئاشــكرابكا  بێرەمگــ نەد یمانگــ نەد ینــ ێنه  -5
 .ینمەزامڕە

 .ێنێكاربەاتر بیك زێجار ەل  ۆیخ یمانگنەد  یما   -6
ــار  -7 و،  گــۆڕێوار بە،دێخــوەن یكێرەمگــ نەد یزووەئ

ك بما  یەماێه  ەب  ژەان ئامای  ێبنووسك  ێسەك  یناو
ــمێخوەو نەئ ەك ــتبیوەین ەروارەنــ ــ ، ێســ ر ەان هیــ
 ێنــابێر هگیــ  ەمان بگــ نەد یمــا  ەل یكێرەمگــ نەد
 .( عرقل) 

ك یە  ەاتر لیــ ز  ەان لیــ دا،  ەك بــازنەیەاتر لیز  ە، لۆیخ  -8
 .ێوتبڵ اپاردنما ژبەڵه یستیل

 .ێكردب ییزگكانما  گەنەد  ەیوەاكردنیج یكات ەل -9
ــ ح ەم: بەوارچــ  ــ درەس ســزا دەپ ــ ێ ــاو ۆت ب ك یە ەك لەیەم

تــر نەك  گمان ، ێبــ ەاتر نیــ ش زڵیك ســاەیەو، ل  ێبــ ەم
 :ێسەر كەه

ــات ێـــژیســـت درەســـت دەنقەئ ەب -1  ەینێـــ ر وەســـ  ەبكـ
 یتەبیتا  یاێگج  ەل  ەان كیكانەرنامەان بیكان  ەوراوڵێاپ
ــما لكۆیخ ــ ێان ــراون، ب ــوود ۆن ــ ەك یس ــر  یكێس ــ ت ان ی
، ێنــ گەیب  ەوراوڵێاپــ و  ەان بیــ ز  ەیوەئ  ۆتر، بــ   یكێنیەل 
 .ێبەه ەكەاردنژبەڵه ەیسۆرپر ەسەل یریگەان كاری

ــم، كیگەیر راەگەئ  -2 ــ وراوڵێاپ ەانــ ــ ك ێــ ــ ان زیــ  ەاتر لیــ
 ەك یزانێشــ ەو دەوەتەكشــاون ەكەاردنژبــ ەڵه ەیســ ۆرپ

ــا  بەدۆدر ـ كـ ــتەبەم مەڵــ ــوو كەوەئ یسـ ــار ل ەبـ  ەكـ
 یل   ۆب  ەوراوڵێاپو  ەئ  یكانگەنەان دیران بكا   ەمگنەد
 ت.ێشێابكڕ ۆیخ

 ەیر ئــامرازانەســ   ەبكــات  ێژیست درەك، دۆیەر هەهەب  -3
ان یــ   ەوەنڕیســ ە، بەمراوپێ  یاڕێگاسا  ی  ەب  ەمان، كگنەد
 تر.  یكۆیەر هەهەان بیانمن ڕد ەب

ك یە  ەت، لێــ درەك ســزاد دەیەمــاو  ۆس، بــ ەپــ ح  ەم: بەنجپێ
 :ێسەر كە، هێبەمتر نەك ڵسا

ــ ز، ێــ ه -1 ــاربەب ەشــ ەڕەان هی ــ  ێنێك ــگە ۆب ــ  ڕێ  ەرتن لگ
، ێوەیەد  ۆیخ  ەك  ەیەیوێو شەك بێسەك  یمانگنەد
 بما .  گنەدا  دەنپێ ڕێگەیان ی

و ەئ  یرەیــ غ  ەان بیــ ك  ێرەمگــ نەر دەهەن بما  بەڵێب -2
 ینــ ەڵێان بیــ   یشپێ  ەخاتیان بی  ێبمات  یكێسوود  ەك

ــمات ــ  ێب ــار ەب ەیوەئ ۆب ــ د یكێب ــ نێهیكراو بیاری  ەنێ
 بما .  گنەد  ێلەیەان نی،  گنەد

، ۆیخــ   ۆبكــا ، بــ   یان داوایــ ك قبول بكــا   ێسوود  -3
ــ  ــ ی ــ غ ۆان ب ــ  یرەی ــ ەو كەل ۆیخ ــ ەخزم ەك ەیس  یت
ر ەســ   ەتەوتــووەك  یاردنــ ژبەڵه  یكانەســ ۆرپ  ییشتگ

 شان.
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ــانەوەكپێ -9 ــژل ین ــ یمەه ەینی ــان لییەو كات ەییش  ەك
 .ۆیناوخ یوپێڕە  پێی ەمان بەرلپە  ینمامانەئ

ــان -10 ــا ڕێ یدانــ ــ بن) ســ ــ  ( ەنچیــ ــاركردن و ەمۆت ۆبــ تبــ
و ەئ یشــكانمن یكــات ە، لیكانەنــمامەئ یكردنیاگــ داد
 .ەانیخواردوو ەك ەینمێسو

 ەش كراون لەشكپێ  ەك  ەیو تانانەئ  ەیوەكلاكردنیە -11
ــار ــت ەیبــ ــ ژبەڵه ییدروســ ــمامەئ یاردنــ ، یكانەنــ

 ێیر ســ ەســ ەدوو ل  گینەد  ەینیرۆز  ەش بیتێنمامەئ
 .ەوەتێشەناوەڵ، هێبەن  ەوەبووانەئاماد

 
 مەشەش ەیروازەد

 اردن ژبەڵه یكانەمیرەج
 م:ەوتەنجاو حپە  ەیمادد
 ەیان بلــاوكراویــ ،  ەنێــ ان وی،  ەاننامەی، بێسەركەم: هەكیە

 یكــانەتەبیا تاێگج  ەیوەرەد  ەاردن لژبەڵه  یتەبیتا
 ەل ێدرەد  یســ ەپح  یك ســزاەیەمــاو  ۆ، بێبواسەڵه
 .ێبەاتر نیز  گك مانیە

 ،مەوارچــــ )  یكــــانڕگەب یحــــوكم ەل ێســــ ەر كەم: هەدوو
ــ  ــادد ی( مەوتەم، حەشـــ ەش ،مەنجپێـ ــت یب ەیمـ سـ
 یســـ ەپح یل بـــما، ســـزا یەاســـایم ەئ یمـــ ەنجپێو
تــر نەك  گك مانەیەك لەیەماو  ۆت بێدرەد ت و ێــ بەم
ش یكــ ەیەرامەغ  ەت و، بێــ بەاتر نیز  گش مانەش  ەل
ن یۆنج ملپێ ەت و لێبەمتر نەنار كین دیۆك ملیە  ەل
 ت.ێبەاتر نیز شینارید

 گمانــ   ( 6)   ەك لەیەمــاو  ۆبــ   ێدرەبــس ســزا دەح  ەم: بێیەس
ــر نەك تـ ــ بەم ــ ەیەرامەغ ەت و، بێـ  ( 100.000)  ەش لیكـ
نج پێــ  ( 500.000)  ەت و لێبەمتر نەنار كیزار دەد هەس
 :ێسەر كەت، هێبەاتر نینار زیزار دەد هەس

ــاوەنقەئ ەب -1 ــت نـ ــ  یكێسـ ــاوچەان یـ ــم نـ ــ ، ینـ ان یـ
اردنــــما ژبەڵه یكانەخشــــ ەن ەل ۆیدر یتڵەســــ ەخ

ــ  ــ ، ینووســ ــت و بەنقەئ ەان بیــ ــێچە ەســ  ەیوانپــ
 .ینووسەن  یكێناو یەاسایم  ەئ  یكانەحوكم

 یمبــوونەراهە   ێبە، بیتر  یكێان ناوی،  ۆیخ  یناو  -2
 یشەد  ەو  كەركەو د  ینووس  ییاسای  یكانەرجەم

ان یــ  ێنووســ ەتــر ن یكێنــاو ێســ ەر كەه انیــ ، یزانــ 
 .ەوەتڕێسیب

ــما دژبەڵه ەل -3 ــینەاردنـ ــ  گـ ــزان ۆیخـ ــماو بشـ  ەك ێبـ
 ەیوانپــێچە ەرانــما بەمگنەد یمــارۆت ەل ەیكەنــاو

 ەل ەیانییاســای ەرجەو مەان ئیــ ، ەاســا نووســراوی
ــ یوپێ ەك ەســت داوەد ــانێكارهەب ۆســتن ب  یمــا  ین
 مان.گنەد

 بما .  گنەد ەوەتر یكێسەك یناوەست بەنقەئ ەب -4

 ێبــ ەك ئاشــكرابكا  بێرەمگــ نەد یمانگــ نەد ینــ ێنه  -5
 .ینمەزامڕە

 .ێنێكاربەاتر بیك زێجار ەل  ۆیخ یمانگنەد  یما   -6
ــار  -7 و،  گــۆڕێوار بە،دێخــوەن یكێرەمگــ نەد یزووەئ

ك بما  یەماێه  ەب  ژەان ئامای  ێبنووسك  ێسەك  یناو
ــمێخوەو نەئ ەك ــتبیوەین ەروارەنــ ــ ، ێســ ر ەان هیــ
 ێنــابێر هگیــ  ەمان بگــ نەد یمــا  ەل یكێرەمگــ نەد
 .( عرقل) 

ك یە  ەاتر لیــ ز  ەان لیــ دا،  ەك بــازنەیەاتر لیز  ە، لۆیخ  -8
 .ێوتبڵ اپاردنما ژبەڵه یستیل

 .ێكردب ییزگكانما  گەنەد  ەیوەاكردنیج یكات ەل -9
ــ ح ەم: بەوارچــ  ــ درەس ســزا دەپ ــ ێ ــاو ۆت ب ك یە ەك لەیەم

تــر نەك  گمان ، ێبــ ەاتر نیــ ش زڵیك ســاەیەو، ل  ێبــ ەم
 :ێسەر كەه

ــات ێـــژیســـت درەســـت دەنقەئ ەب -1  ەینێـــ ر وەســـ  ەبكـ
 یتەبیتا  یاێگج  ەل  ەان كیكانەرنامەان بیكان  ەوراوڵێاپ
ــما لكۆیخ ــ ێان ــراون، ب ــوود ۆن ــ ەك یس ــر  یكێس ــ ت ان ی
، ێنــ گەیب  ەوراوڵێاپــ و  ەان بیــ ز  ەیوەئ  ۆتر، بــ   یكێنیەل 
 .ێبەه ەكەاردنژبەڵه ەیسۆرپر ەسەل یریگەان كاری

ــم، كیگەیر راەگەئ  -2 ــ وراوڵێاپ ەانــ ــ ك ێــ ــ ان زیــ  ەاتر لیــ
 ەك یزانێشــ ەو دەوەتەكشــاون ەكەاردنژبــ ەڵه ەیســ ۆرپ

ــا  بەدۆدر ـ كـ ــتەبەم مەڵــ ــوو كەوەئ یسـ ــار ل ەبـ  ەكـ
 یل   ۆب  ەوراوڵێاپو  ەئ  یكانگەنەان دیران بكا   ەمگنەد
 ت.ێشێابكڕ ۆیخ

 ەیر ئــامرازانەســ   ەبكــات  ێژیست درەك، دۆیەر هەهەب  -3
ان یــ   ەوەنڕیســ ە، بەمراوپێ  یاڕێگاسا  ی  ەب  ەمان، كگنەد
 تر.  یكۆیەر هەهەان بیانمن ڕد ەب

ك یە  ەت، لێــ درەك ســزاد دەیەمــاو  ۆس، بــ ەپــ ح  ەم: بەنجپێ
 :ێسەر كە، هێبەمتر نەك ڵسا

ــ ز، ێــ ه -1 ــاربەب ەشــ ەڕەان هی ــ  ێنێك ــگە ۆب ــ  ڕێ  ەرتن لگ
، ێوەیەد  ۆیخ  ەك  ەیەیوێو شەك بێسەك  یمانگنەد
 بما .  گنەدا  دەنپێ ڕێگەیان ی

و ەئ  یرەیــ غ  ەان بیــ ك  ێرەمگــ نەر دەهەن بما  بەڵێب -2
 ینــ ەڵێان بیــ   یشپێ  ەخاتیان بی  ێبمات  یكێسوود  ەك

ــمات ــ  ێب ــار ەب ەیوەئ ۆب ــ د یكێب ــ نێهیكراو بیاری  ەنێ
 بما .  گنەد  ێلەیەان نی،  گنەد

، ۆیخــ   ۆبكــا ، بــ   یان داوایــ ك قبول بكــا   ێسوود  -3
ــ  ــ ی ــ غ ۆان ب ــ  یرەی ــ ەو كەل ۆیخ ــ ەخزم ەك ەیس  یت
ر ەســ   ەتەوتــووەك  یاردنــ ژبەڵه  یكانەســ ۆرپ  ییشتگ

 شان.
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 ەوەكێوراوڵێاپــ  یوشــتڕە ەیبار ەل ۆدر  یوباسگنەد  -4
ــ  ــار ەان لیـ ــان ەیبـ ــاو دە، لەوگیەناوبـ ــما ەمگنەنـ رانـ

 یریگەكــار  ەیوەئ  ۆبــما ، بــ   یان جاری  ەوەبلاوبكات
ــ بەه ــ ەت لێـــ ــ نەد یاڕر ەســـ ــارەران دەمگـــ  ەیربـــ
 .ەكەمانگنەد  یكانەنجامەئ

ــێچە ەب  -5 ــانەحوكم ەیوانپـــ ــایم ەئ یكـــ  ە، بیەاســـ
نــاو   ەنچێــ ب  ( ســلاج جــارج)   ەوەغیت  ەان بی،  ەوەكچە
 .ەوەمانگنەد  یتەبیتا یاەگبار

 ەبكــات  ێــژیســت درەان دیر بما   ەشەان تین،  ێجو  -6
ــژر لەســــ  ــان، ەاردنژبەڵه ەینیــ ــ كــ ــ یەان یــ  ەل ێكــ

 مانما.گنەد ەیسۆرپ یكات ەل  یكانەنمامەئ
مان، گــ نەد  یكانەان خشــتیــ مان،  گــ نەد  یكانەسنموق -7

 یینــمەوپێ  ەبكــا  ك  پك خــراەیەنامەڵگەر بەان هی
 ت.ێبەه ەوەكەاردنژبەڵه ەیسۆرپ ەب

 ۆبــ   یرســتپەخوا  یكانڵەان ماین،  ییئا  یكانەدروشم -8
ــ یح یكــار ــ  یزب ــ ی ــ ەڵه ەینــمگەاپوپڕ ۆان ب اردن ژب

 .ێنێكاربەب
 ڵك ســایە  ەل  ێدرەســزا دك  ەیەماو  ۆس، بەپح  ەم: بەشەش

د ەســ   ( 100.000)   ەش لیكەیەرامەغ  ەو، ب  ێبەمتر نەك
د ەنج ســ پێــ   ( 500.000)   ەو، ل  ێبەمتر نەنار كیزار دەه
 :ێسەر كە، هێبەاتر نینار زیزار دەه

مان، گــ نەد  یكــانەقەرەان ویمان،  گنەد  یكانەسنموق -1
، ەوەتێشــاریان بیــ ،  ێبەه  یمانگنەد  یكانەمارۆان تی
ــ ناو ەان لیــ  ــ ان بكــا ، پیــ ان خرایــ ت، ێــ رەان بی ان ی
ــما ، یــ كێت ــمزیان بیــ ان ب ان یــ كانەنجامەان ئیــ ، ێان
 ت.گۆڕێك بێگەیەر رەهەب

ان یــ اردن ژبــ ەڵه ییئازاد ە، لەشەڕەه ەان بیز،  ێه  ەب -2
 اردن ل بما .ژبەڵه پێڕۆی ەل

 یاســ یس  یكێانەینرا كێلمەر سەگەكما ئێتڵەحا  ەم: لەوتەح
اردنــما ـ ژبەڵه  یكــانەمیرەج  ەك لەیەمیرەر جەه  ەل
وا ە، ئەگڵــاوێت  ـ  ەدا هــاتوویەاسایم  ەل  ەیكەقەد  ەك
ــ ەیەرامەغ ەب ــال یكــ ــزا د یمــ ــ  ێدرەســ  ەیكڕەبــ
 ت.ێنار بین دیۆنجا ملپە  ( 50.000.000) 

 یزەركەم  ەلەك  ەیانگــ نەو دە، لیاســ یس  یانەیــ م: كەشتەه
 ە، لێكــرەش دەبێــ ب  ەنــاوێه  یستەد  ەاردنما بژبەڵه
ــ رەج ەكـــــما لێتڵەحا  ەیمـــــانیرەو جەك لەیەمیـــ
 یكانەنــمەب  ەان لیكانەقەد  ەك  ەگڵێوێاردنما تژبەڵه
 ی( مەشــتەه ،مەوتەح ،مەشــ ەش ،مەنجپێــ  ،مەكیە) 

 دا هاتوون.یەاسایم ەئ ی  ( 25)   ەیمادد
 ەد ەش لیكــ ەیەرامەغ ەس و بەپــ ح ەب ێدرەم: ســزادۆیەنــ 

ــۆمل تــر نەن كی ــ ەم ــۆنج ملپێــ ســت ویب ەو، ل ێب ن ی

 ڕگەیب  یحوكم  ەل  ێسەر كەه  ێبەاتر نیش زینارید
 ل بما . یەاسایم  ەئ  ی( 25)  ەیمادد  ی( مەشتەه) 

 ( یكەیەكهــاتپێ)   یكێانەیــ ر كەان هیــ ك،  ێزبیر حەم: هەیەد
 ەل ێبـــــ ەه یكـــــمارچە یایشـــــ یلی، میاســـــ یس
 ت.ێكرەش دەبێاردن بژبەڵه یشماربوونەب

 ەیشــ ەڕەه  ەان بیز  ێه  ەب  یاسیس  یكێانیر كەم: هەیەازدی
 ەلان یــ ، ۆیخــ  ینــمەوژەرەب ۆز، بــ ێــ ه ینــانێكارهەب
اردن ژبـــــ ەڵه یكچەیە، نـــــاوۆیخـــــ  یرەیەغ ژید

ــا ، ل ــماربوونەب ەدابخـ ــان و لەاردنژبەڵه یشـ  ەكـ
 ت.ێكرەش دەبێكان بگەنەد  یماردنژ

 یكان، سزاییەشتگسا  ێر  یكانەحوكم  ەر لەدەم: بەیەدوازد
ــ رەج ــ ەب یواوەت ەیمی ــ ەر كە، هێدرەردا دەس  ێس
اردن ژبــ ەڵه یكــانەمیرەج یكــانەبــما  مادد ڵوەه
 ل بكا .ێشپێدا هاتوون  یەاسایم ەان لیكانەقەد ەك

 
 مەوتەح ەیروازەد

 اكانیاجی ج ەحوكم
 م:ەشتەنجاو هپە  ەیمادد

راق، ێــ ع ەكــان لەاردنژبەڵه ۆیخەربەســ  ڵــ یبا ینیۆمســ ۆك
ــ  ــتەد ێگەیجـ ـ یبا ەیسـ ــانەاردنژبەڵه ڵــ ــانەرلپە یكـ  یمـ

 ۆب  ەوەتێرەگد  ەدا هاتوویەاسایم  ەل  ەراق كێكوردستان ـ ع
مــان ەرلپە  یمــ ەدوو  یخول  یكانەاردنژبەڵه  ییرشتپەرەس
 .یبردنەوێرەو ب

 م:ۆیەنجاو نپە  ەیمادد
 ەوەرەد ەل ەراق، كێــ كوردســتان ـ ع یمــ ێرەه یانیــ هاوول ت

ــن ینەداد ــ یالمق) شـــ  ەان لیشـــــماربوونەب یمـــــا  ( نیمـــ
 .ەیەراقما هێكوردستان ـ ع یمانەرلپە یكانەاردنژبەڵه
 

 م:ەستەش  ەیمادد
 یشـــ یئاسا یكـــانەزێه ینـــمانەكارم یمانگـــ نەد ەیســـ ۆرپ

ــاوخ ــ رێ، زۆنــ ــ رەه یانەڤــ ــمپێ) م ێــ ــو ( گەرەشــ او، پو، ســ
س و ەپــ كان و حەخانینــمەب  ،كانەشــخانۆخەن  ینمانەكارم
نجام ەان ئۆیخ  ە  بەبیتا  یكێزەركەنم مچە  ەكان، لەسجن

ــتەد ەت كێـــ درەد ـ یبا ینیۆمســـ ۆك ەیسـ ــ  ڵــ  ۆیخەربەسـ
 ەتەزارەلــــــــم وەگەل گینەهــــــــاود ەكــــــــان بەاردنژبەڵه

 ێرجـــ ەم ەكـــا ، بەان دیشـــانیستنەكانــما دەمارینمەوپەی
 یكردنــ پێســت  ەد  ەیواد  ەعا  لەشــت ســ ەل و هچــ ش  پێ
 ت.ێنجام بمرەكان ئەاردنژبەڵه

 :(1)مەكیەست و ەش  ەیمادد
 ەك بـــوو كێســـتیل یهـــ  ەكڵەتـــاەب یەر كورســـ ەگەم: ئەكیە

 ۆبــــــ  ەكیەوا كورســــــ ە، ئێمــــــابەن یوراوڵێاپــــــ 
 ەكیــ د  یاســ یس  یكــ ەیەوارەق  ەل  ەكید  یكێوراوڵێاپ
تــرەك ەك ێكــرەرخــان دەت ــارژ ەیادڕن یم و ەئ ەیم
ــاوێســت هەد ەب ەیانگــ نەد  ەیوەكــردنپڕ ۆبــ  ەك ەن

ــتیوپێك ییەكورســــــ  ــێچە ەو بەســــ ش ەوەوانپــــ
 .ەوەتێنێمەد ڵیتاەبەب ەكییەكورس

  بــوو، ەئــا ر  ە  بەبیتــا  ەكڵەتــاەب  یەر كورسەگەم: ئەدوو
ــیەرج نەم ــا ر ی ــ د یكێتەئ ــ  ەكی ــ ب ی ێج ، ەوەتێرگ
ــار ەدا كەو بـــارەر لەگەم  ڕێـــژەیر ەســـ ەل یریگەكـ
 .ێبەتانما هەئا ر  یتیەراەنێنو

 یوراوڵێاپــــ  یخــــواردنەنم نێســــو یتڵەحــــا ەم: لێیەســــ 
ــ بەڵه ــ ژێ ــان لەرلپە ۆردراو ب ــاو ەم  ەل ڕۆژ ( 90)  ەیم
 ،و ێنینــام یتیەنــمامەئ ینــاوبراو مــا  یووێــژم

 
 یمــ ەكیە  ەیمادد  پێی  ەب  ەكەادكرا بو ماددیز  (مەنجپێ)  ڕگەیب  (1)

 یمـــواركردنەه یاســـای 2009 ڵیســـا ی(13) ەمـــارژ یاســـای
م ەكیە)  یكــانڕگەمــان و بەرلپە  یاردنــ ژبەڵه  یاسای  یمەشەش

 ەكــان راســت كــراوەمادد  ینــمەزبێور  ەشاوەوەڵه  ی  (مەودوو
ــی ەب ــادد پێ ــارژ یاســای یمــ ەیەد ەیم  ەل 2013 ڵیســا (15) ەم
  .مانەرلپە یاسای  یمەوتەح  یمواركردنەه یاسای

ر ەگەم: ئەكیەبــوو:    ەیەوێم شەمواركردن بەش هپێ  61  ەواتا مادد
 ەل ەیكییەك كورســــ ۆیەر هــــ ەر هەبەمــــان لەرلپە ینــــمامەئ
 ەب ۆیخـــ  ەیكەســـتیل ەو لەئ یدوا یوراوڵێاپـــ وا ەســـتما، ئەد
، ەوەتێرەگــ د ێــی، جەما هــاتووێیــ ت ەیبیــ رتەو تەئ ەیرێوگــ 
ــمەهاوب ەك ەوەســتانیو لەاو ئەچــ ش بەمەئ ــردووەان نیین  ؛ەك

ــمامەر ئەگەم: ئەدوو ــان لەرلپە ینــــ ــ ەر هەبەمــــ ك ۆیەر هــــ
مــان ەه  ەو لەئ  یدوا  یوراوڵێاپوا  ەستما ئەد  ەل  ەیكییەكورس

ــمەهاوب ەك یاســ یس ەیوارەق ــاو لەل ین ــتین ــ ژبەڵه یس  یاردن
ــردووەهاوب ــمدا كـ ــ  ەنـ ــ د ێگەیجـ ــ  ؛ەوەتێرەگـ ر ەگەم: ئێیەسـ

بــوو كێســتیل یهــ  ەكڵەتــاەب یەكورســ  ، ێمــابەن یوراوڵێاپــ  ەك 
ــ ەئ ــ  ەكیەوا كورسـ ــ  ۆبـ ــ د یكێوراوڵێاپـ ــ ەیەوارەق ەل ەكیـ  یكـ
و ەئ  ەیمارژ  ەیادڕ ن  یمترەك  ەك  ێكرەرخان دەت  ەكید  یاسیس
ــ نەد ــ  ەیوەكــردنپڕ ۆبــ  ەك ەناوێســتهەد ەب ەیانگ ك ییەكورس
ــتیوپێ ــێچە ەو، بەســ ــ ەوەوانپــ ــاەب ەب ەكییەش كورســ  ڵیتــ
ــ نیمەد ــاەب یەر كورســ ەگەم: ئەوارچــ  ؛ەوەتێ ــا ەكڵەت  ە  بەبیت

بــوو، مەئــا ر ، ەوەتێرگــ ب ێــیج ەكیــ د یكێتەئــا ر یەرج نــ ە  
بــارەر لەگەم  یتیەراەنێنــو ڕێــژەیر ەســ ەل یریگەكــار ەدا كەو 

ــما هەئا ر  یخــواردنەنم نیســو یتەحــال ەم: لەنجپێــ  ؛ێبــ ەتان
بــ ژلبــ ەه یورایالپــ  كراودا یاریــ د ەیمــاو ەمــان لەرلپە ۆاردراو 
 یووێــژم ەل ۆژر (90) یوا دواەوا، ئەر یكۆیەهــ  یچهــ  ێـبـ ەب

ــا  ــاوبراو م ــمامەئ ین ــام یتیەن ــ و،  ێنێن ــ د یكێوراوڵێاپ  ەكی
 .ەوەتێرەگد ینێاسا شوی  ەپێیب

ــ  ــ د یكێوراوڵێاپــ ــی ەب ەكیــ ــوی پێــ ــا شــ  ینێاســ
 .ەوەتێرەگد

 م:ەست و دووەش  ەیمادد
ــوونڕە یدوا ــ  یتبـ ــ  ێسـ ــ ەب گمانـ ــاۆر كەسـ ــاتن ییتـ  یهـ
ــان، ەاردنژبەڵه ــ كــ ــ و داواكارەل ێوگــ ــا ەیانییــ  ەل ێرگینــ
 دروستبوون. ەوەكانەاردنژبەڵه  ینجامەئ

 م:ێیەست و سەش  ەیمادد
نــاو  ەنچێــ كــمار بچە یكــ ێزێان هیــ ك ێكــمارچە یچهــ  ێنــاب
 ەر بەگەم ێر بــ ێگیــ ج یاكــانگرەك دیــ نز ەان لیــ مــان ەرلپە

 مان.ەرلپە یكۆرەس ەك لێداواكردن
 :(3()2)مەوارچست و ەش  ەیمادد

ــایو ەئ ــان دەرلپە ەل ەك ەیانیاس ــ ردەم ــامۆژر ەن لەچ  ەین
 ڕۆژی  ەكــا  و لەد  یرەد  ۆیخــ   ەك  ەوەنێكرەودڵاب  یتەبیتا
 یكــ ێووێژر مەگەن، ئێكــرەد  ێجــ ەبێان جیشەیوەوكردنڵاب
 .ێكرا بەشان نیستنەد  ۆب ید

 م:ەنجپێست و ەش  ەیمادد
 یرمــ ە   ەینــامڕۆژ  ەل  ەیوەوكردنڵــاب  ۆژیر  ەل  یەاسایم  ەئ
 .ێنرەكراو داد ێجەبێج  ەب  ( یكوردستان ەیرەب) 
 

 
 ەل ەوەاوكردنڵــــ ب یاســــای 1999 یســــال ی(4) ەمــــارژ یاســــای (2)

 ەنــمرا كێوچرەد (كوردســتان یعیقــاەو) ییســمڕە ەینــامڕۆژ
 ەیوەبلـــاوكردن ەب ێـبــ ەنـــم دەتمەبیكوردســـتان تا یعیقـــاەو
 ەیوەكوردســـــتان و ئ یمـــــانەرلپە یكـــــانەارڕیاســـــاو بی
ــ كانپێچەهاوەب ــاردەژان ئی ــان و ئەوپێڕەن و ێكرەم  ەب ەیوەك

ــ كانپێچەهاو ــار دەژان ئیـــ ــ كرەمـــ ــوم و ەو مەت و ئێـــ رســـ
ــانە  ــای ەل ەك ەیرمانـ ــ  یاسـ ــما هێرەه یتیەكاۆرەسـ ن و ەمـ
 ەل یرمـــ ە  ەینـــامڕۆژ یاســـای یوانـــمنچرەداد د یتـــ ەزارەو
ــ د ۆســتەئ  ەب (مــانەرلپە ەینــامۆژر) ەل یەاســایم ەو ئ ێرەگ
 ەدواتــــــر ل ەو ەوەتەوكراوڵــــــاب 1999/ 11/ 11 ەل (46) ەمــــــارژ
ــامۆژر ــ ە  ەینـ ــاەو یرمـ ــتان ب یعیقـ ــارژ ەكوردسـ  ەل (2) ەمـ
 .ەویەوكراڵاب 2000/ 5/ 4

ان یمانێــ ل ەان تــانیــ كــان ەارڕیاســاو بی یووانــمنچرە: دینــ یبێت (3)
 یانــمنگەی  یووێژم  ەدا لۆژر  15  ەیماوەلی  شتگ  یكەیەوێشەب
ــمنگەم و ێــ رەه یتیەكاۆرەســ  ۆبــ  بــ ەرلپە ۆبــ  ەیوەران ــان   ۆم

 یكۆرەســـ  یتەڵ ســـ ەد ەل یرەســـ ەل ەوەوونچماپێـــ  ەاریـــ دوو
ــ رەه ــیب ەمێ ــ ێرەه یتیەكاۆرەســ  یاســای ەپێ كوردســتان  یم
و   (1)  ڕگەیب  (10)  ەیمادد)مواركراو  ەه  ی  2005  ڵیسا  (1)  ەمارژ
 ێبــ ەد ڕم بنبێرەه یكۆرەس ەمانێل ەاش تانپمان  ەرلپە  یارڕیب

 ەم لێــ رەه  یكۆرەســ   یووانــمنەچرنەد  یتەحــال  ەها لەروەو ه
ــاو ــ د ەیم ــان ەكراودا ویاری ــ ەنێل ەت ــاوبی، یدان  ەكان بەارڕیاس

ـات و بێــ كرەمــار دەژوو هچــ رەد  ەینــامۆژر ەل ەیوەوكردنڵـ
 ت.  ێبەمان دەرلپە ۆیستەئ  ەل  یرمە 
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 :(1)مەكیەست و ەش  ەیمادد
 ەك بـــوو كێســـتیل یهـــ  ەكڵەتـــاەب یەر كورســـ ەگەم: ئەكیە

 ۆبــــــ  ەكیەوا كورســــــ ە، ئێمــــــابەن یوراوڵێاپــــــ 
 ەكیــ د  یاســ یس  یكــ ەیەوارەق  ەل  ەكید  یكێوراوڵێاپ
تــرەك ەك ێكــرەرخــان دەت ــارژ ەیادڕن یم و ەئ ەیم
ــاوێســت هەد ەب ەیانگــ نەد  ەیوەكــردنپڕ ۆبــ  ەك ەن

ــتیوپێك ییەكورســــــ  ــێچە ەو بەســــ ش ەوەوانپــــ
 .ەوەتێنێمەد ڵیتاەبەب ەكییەكورس

  بــوو، ەئــا ر  ە  بەبیتــا  ەكڵەتــاەب  یەر كورسەگەم: ئەدوو
ــیەرج نەم ــا ر ی ــ د یكێتەئ ــ  ەكی ــ ب ی ێج ، ەوەتێرگ
ــار ەدا كەو بـــارەر لەگەم  ڕێـــژەیر ەســـ ەل یریگەكـ
 .ێبەتانما هەئا ر  یتیەراەنێنو

 یوراوڵێاپــــ  یخــــواردنەنم نێســــو یتڵەحــــا ەم: لێیەســــ 
ــ بەڵه ــ ژێ ــان لەرلپە ۆردراو ب ــاو ەم  ەل ڕۆژ ( 90)  ەیم
 ،و ێنینــام یتیەنــمامەئ ینــاوبراو مــا  یووێــژم

 
 یمــ ەكیە  ەیمادد  پێی  ەب  ەكەادكرا بو ماددیز  (مەنجپێ)  ڕگەیب  (1)

 یمـــواركردنەه یاســـای 2009 ڵیســـا ی(13) ەمـــارژ یاســـای
م ەكیە)  یكــانڕگەمــان و بەرلپە  یاردنــ ژبەڵه  یاسای  یمەشەش

 ەكــان راســت كــراوەمادد  ینــمەزبێور  ەشاوەوەڵه  ی  (مەودوو
ــی ەب ــادد پێ ــارژ یاســای یمــ ەیەد ەیم  ەل 2013 ڵیســا (15) ەم
  .مانەرلپە یاسای  یمەوتەح  یمواركردنەه یاسای

ر ەگەم: ئەكیەبــوو:    ەیەوێم شەمواركردن بەش هپێ  61  ەواتا مادد
 ەل ەیكییەك كورســــ ۆیەر هــــ ەر هەبەمــــان لەرلپە ینــــمامەئ
 ەب ۆیخـــ  ەیكەســـتیل ەو لەئ یدوا یوراوڵێاپـــ وا ەســـتما، ئەد
، ەوەتێرەگــ د ێــی، جەما هــاتووێیــ ت ەیبیــ رتەو تەئ ەیرێوگــ 
ــمەهاوب ەك ەوەســتانیو لەاو ئەچــ ش بەمەئ ــردووەان نیین  ؛ەك

ــمامەر ئەگەم: ئەدوو ــان لەرلپە ینــــ ــ ەر هەبەمــــ ك ۆیەر هــــ
مــان ەه  ەو لەئ  یدوا  یوراوڵێاپوا  ەستما ئەد  ەل  ەیكییەكورس

ــمەهاوب ەك یاســ یس ەیوارەق ــاو لەل ین ــتین ــ ژبەڵه یس  یاردن
ــردووەهاوب ــمدا كـ ــ  ەنـ ــ د ێگەیجـ ــ  ؛ەوەتێرەگـ ر ەگەم: ئێیەسـ

بــوو كێســتیل یهــ  ەكڵەتــاەب یەكورســ  ، ێمــابەن یوراوڵێاپــ  ەك 
ــ ەئ ــ  ەكیەوا كورسـ ــ  ۆبـ ــ د یكێوراوڵێاپـ ــ ەیەوارەق ەل ەكیـ  یكـ
و ەئ  ەیمارژ  ەیادڕ ن  یمترەك  ەك  ێكرەرخان دەت  ەكید  یاسیس
ــ نەد ــ  ەیوەكــردنپڕ ۆبــ  ەك ەناوێســتهەد ەب ەیانگ ك ییەكورس
ــتیوپێ ــێچە ەو، بەســ ــ ەوەوانپــ ــاەب ەب ەكییەش كورســ  ڵیتــ
ــ نیمەد ــاەب یەر كورســ ەگەم: ئەوارچــ  ؛ەوەتێ ــا ەكڵەت  ە  بەبیت

بــوو، مەئــا ر ، ەوەتێرگــ ب ێــیج ەكیــ د یكێتەئــا ر یەرج نــ ە  
بــارەر لەگەم  یتیەراەنێنــو ڕێــژەیر ەســ ەل یریگەكــار ەدا كەو 

ــما هەئا ر  یخــواردنەنم نیســو یتەحــال ەم: لەنجپێــ  ؛ێبــ ەتان
بــ ژلبــ ەه یورایالپــ  كراودا یاریــ د ەیمــاو ەمــان لەرلپە ۆاردراو 
 یووێــژم ەل ۆژر (90) یوا دواەوا، ئەر یكۆیەهــ  یچهــ  ێـبـ ەب

ــا  ــاوبراو م ــمامەئ ین ــام یتیەن ــ و،  ێنێن ــ د یكێوراوڵێاپ  ەكی
 .ەوەتێرەگد ینێاسا شوی  ەپێیب

ــ  ــ د یكێوراوڵێاپــ ــی ەب ەكیــ ــوی پێــ ــا شــ  ینێاســ
 .ەوەتێرەگد

 م:ەست و دووەش  ەیمادد
ــوونڕە یدوا ــ  یتبـ ــ  ێسـ ــ ەب گمانـ ــاۆر كەسـ ــاتن ییتـ  یهـ
ــان، ەاردنژبەڵه ــ كــ ــ و داواكارەل ێوگــ ــا ەیانییــ  ەل ێرگینــ
 دروستبوون. ەوەكانەاردنژبەڵه  ینجامەئ

 م:ێیەست و سەش  ەیمادد
نــاو  ەنچێــ كــمار بچە یكــ ێزێان هیــ ك ێكــمارچە یچهــ  ێنــاب
 ەر بەگەم ێر بــ ێگیــ ج یاكــانگرەك دیــ نز ەان لیــ مــان ەرلپە

 مان.ەرلپە یكۆرەس ەك لێداواكردن
 :(3()2)مەوارچست و ەش  ەیمادد

ــایو ەئ ــان دەرلپە ەل ەك ەیانیاس ــ ردەم ــامۆژر ەن لەچ  ەین
 ڕۆژی  ەكــا  و لەد  یرەد  ۆیخــ   ەك  ەوەنێكرەودڵاب  یتەبیتا
 یكــ ێووێژر مەگەن، ئێكــرەد  ێجــ ەبێان جیشەیوەوكردنڵاب
 .ێكرا بەشان نیستنەد  ۆب ید

 م:ەنجپێست و ەش  ەیمادد
 یرمــ ە   ەینــامڕۆژ  ەل  ەیوەوكردنڵــاب  ۆژیر  ەل  یەاسایم  ەئ
 .ێنرەكراو داد ێجەبێج  ەب  ( یكوردستان ەیرەب) 
 

 
 ەل ەوەاوكردنڵــــ ب یاســــای 1999 یســــال ی(4) ەمــــارژ یاســــای (2)

 ەنــمرا كێوچرەد (كوردســتان یعیقــاەو) ییســمڕە ەینــامڕۆژ
 ەیوەبلـــاوكردن ەب ێـبــ ەنـــم دەتمەبیكوردســـتان تا یعیقـــاەو
 ەیوەكوردســـــتان و ئ یمـــــانەرلپە یكـــــانەارڕیاســـــاو بی
ــ كانپێچەهاوەب ــاردەژان ئی ــان و ئەوپێڕەن و ێكرەم  ەب ەیوەك

ــ كانپێچەهاو ــار دەژان ئیـــ ــ كرەمـــ ــوم و ەو مەت و ئێـــ رســـ
ــانە  ــای ەل ەك ەیرمانـ ــ  یاسـ ــما هێرەه یتیەكاۆرەسـ ن و ەمـ
 ەل یرمـــ ە  ەینـــامڕۆژ یاســـای یوانـــمنچرەداد د یتـــ ەزارەو
ــ د ۆســتەئ  ەب (مــانەرلپە ەینــامۆژر) ەل یەاســایم ەو ئ ێرەگ
 ەدواتــــــر ل ەو ەوەتەوكراوڵــــــاب 1999/ 11/ 11 ەل (46) ەمــــــارژ
ــامۆژر ــ ە  ەینـ ــاەو یرمـ ــتان ب یعیقـ ــارژ ەكوردسـ  ەل (2) ەمـ
 .ەویەوكراڵاب 2000/ 5/ 4

ان یمانێــ ل ەان تــانیــ كــان ەارڕیاســاو بی یووانــمنچرە: دینــ یبێت (3)
 یانــمنگەی  یووێژم  ەدا لۆژر  15  ەیماوەلی  شتگ  یكەیەوێشەب
ــمنگەم و ێــ رەه یتیەكاۆرەســ  ۆبــ  بــ ەرلپە ۆبــ  ەیوەران ــان   ۆم

 یكۆرەســـ  یتەڵ ســـ ەد ەل یرەســـ ەل ەوەوونچماپێـــ  ەاریـــ دوو
ــ رەه ــیب ەمێ ــ ێرەه یتیەكاۆرەســ  یاســای ەپێ كوردســتان  یم
و   (1)  ڕگەیب  (10)  ەیمادد)مواركراو  ەه  ی  2005  ڵیسا  (1)  ەمارژ
 ێبــ ەد ڕم بنبێرەه یكۆرەس ەمانێل ەاش تانپمان  ەرلپە  یارڕیب

 ەم لێــ رەه  یكۆرەســ   یووانــمنەچرنەد  یتەحــال  ەها لەروەو ه
ــاو ــ د ەیم ــان ەكراودا ویاری ــ ەنێل ەت ــاوبی، یدان  ەكان بەارڕیاس

ـات و بێــ كرەمــار دەژوو هچــ رەد  ەینــامۆژر ەل ەیوەوكردنڵـ
 ت.  ێبەمان دەرلپە ۆیستەئ  ەل  یرمە 
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 كوردستان: ەیرەب ییاسیس یتیەكاۆرەس
 كوردستان.  ی شتمانین یت ێكیە  یبانڵەـ جلال تا

 كوردستان. یموكراتید یارتپ ی ـ مسعود بارزان
 . (كۆاسپ)  یكورد  ی الستیسۆس ی ارتپ نیرگـ عبماهلل ئا
 راق. ێكوردستان ـ ع  یالستیسۆس  یارتپ نمەـ رسول مام

 كوردستان.  ی وعیش  یزبیح ز محممیـ عز
 كوردستان.  ی موكراتید ی لگە  یارتپ عبمالرحمن یـ سام

 كوردستان.   یرانەنجمڕە  یارتپ زیـ قادر عز
 . ی ئاشور یموكراتید ەی وەبزووتن وسویعقوب یـ 
 
 

 ی اسای ڵیسەئ  یدانان یكانەروورەز ەكارۆه
 1992 ڵیسا ی(1) ەمارژ

 كوردستان یشتمانین ینەنجومەئ   یاسای
 ( راق ێكوردستان ـ ع یمانەرلپە)

 
 ەل ەكرد ك ۆیوتەئ یكێدا كارییەم دواەراق، لێع  یتەحكوم

ــتەوبەم ــوو بەوە، ئەداوەن یووڕوا  یر شـــ ــ بـــ دا  یارڕیـــ
ــ ئ ــ  یكانەماری ــانبەو  ەریەدا)  ۆیخ ــاو ەل ی( رانەرم  چەین

و  یحكــوم یكییەشــاۆش بەمە، بەوەتێشــ ێكوردســتان بك
 ەل  ەك  یكوردســتان  ەیرەو، بەویەنــا  ەینێــ و  ێب  ییاساكاری

ــ  ــوو خســت ەما لگەڵی ــارودەردەب ەدانوســتانما ب  یكێخۆم ب
ــا ــوونەزو ئڵۆئـ ــ  یكێزمـ ــ ران گـ ــ ەه ەونكچـ ك ەڵگەیەمۆر كـ
ــاد ــ ت یزادیمەئ ــتیوپێار، چــ ت، ناێمابێ ــار ەس ــ  یكاروب ك ڕێ
و،   ێابپرە  بەدالەو، ع  ێر بەروەاسا، سی  ەیوەئ  ۆب  ێبخر

ك ڵــ ش و مــاف و مویو، ئاسا  ێربەبەسەرمان دەراك و دۆخ
زراو ێارپــ ان  یــ تڵ هاوو  یتەان و حــورمژیو    یو ئازاد  ڵو ما

زامــن  ( یالفــرد) س ەا كیــ نەت یششــ ۆك ەش بەمــانەت، ئێــ ب
ــاكر ـانێن ــا ێن ململـ ــ  ەیاوژو ئ ــ ەما دپەیــ  ێل  ەخۆم دە، ئێب

ــتیوپێ ــ ۆك ەب یســ ــ ەهاوب یششــ ــ  ەشــ ــتن و ڕێ ۆبــ كخســ
 یحــوكم یانمنەپو داســ ەڵگەمۆكــ  یكاروبــار یبردنەوەڕێــ ب
 ەتێد ەوەلگە یرانەنێنو یاڕێگ ەش لەمە ، ئەدالەاساو عی
 ست.ەد

 ە، كەما نــاویــ موكراتید  ەب  یدانــ   ەوەنۆكــ   ەر لەزاد، هیمەئاد
و ڕۆژدوا  یمێــ ئــاوا  و ئوم ینــ ڕیبەڕد یاكچــ  یكێوازێشــ 
 ەك  یتۆیەخ  یرەنێنو  یاردنژبەڵو ه  ەڵمۆك  یوونچ  ۆاو بڕ

 یپەنســـــ ەرپم ە، ئۆســـــتەئ ەتێرگـــــ ب ەماریـــــ حـــــوكم و ئ
 ینیەو، شــاەاكچــ كــردن پێكــار  ۆبــ  ەك یتیەمانمووەڵســ 

 یكــانەاخچ یــیاێژدر ەش بیكیپێنســ ەرپ یچو، هــ ەزمــونەئ
، تــا، ەبــووەر نگاۆڕخــ  یمــوكراتید پێــڕۆیر ەدەق ەوو بێــژم

م ە، ئڕۆمــ ەئ یهــانیج چەیســاو رڕێ ەهــا ، بــووب ێلــ  یوا
تــــاتید یمــــ ڕژێ یكــــانەرپەل  ەك ەیهــــانیج ما ێــــ ت ییرۆك
 ەل  ێینــو  ییهانیج  یكێمەستیس  یكانیەاپو،  ەوەتێرەپێچد

ــ  ــ ەل ەك ێزرەمەداد ێجـ ــوەسـ ــینچیبن ەیكچر دوو كـ  ەیـ
ــ ادڕ ــانەن، ئیرەگی ــوكراتید) ن: ەم ــان لڕێو،  یم ــاف و  ەزن م

 .( ۆڤمر) زاد یمەئاد  یكانییەئازاد
 یعـــــ یواق یتەڵ ســـــ ەد ۆیخـــــ  ە، كیكوردســـــتان ەیرەب

و ەر ئەب  یەدا  یو، شــانۆخەوتەك  ( Defacto)   ەیەكەانگۆڕەپ
 ەب  ۆیراق، بــ ێــ ع  یتەحكــوم  ە، كەرانگخت و  ەس  ەزموونەئ

 ەدا ك  یارڕیــ كوردســتان ب  ەیرە، بەوەر ئەبەشــت، لێه  ێج
 ەو، بەركــانەو ئەر ئەب  ە، شان بــماتەانیمەردەس  یكێانگی  ەب

 یســــتاێئ ەیانژیــــ م ەئ یعــــ یواق ەتێــــ نپێگەیە ەوەكــــرد
م ەم لەكیە یاوگــ نەشــما، هەناوپێم ەراق لێــ كوردســتان ـ ع

 ەاتگــ و ب ێرەڵگــ ا هپــ  یەاەڵگــ مۆم كەئ ەك ەیەوەدا ئەكــاروان
 ەیوەئی زامنكردنــ  ۆبــ  ین شارستانەخاو  یهانیج  یكاروان

 ەنــان لێزلڕێو    یموكراتید  ەیكچر دوو كوەسەل  ەیبناغ  ەك
و ەنــامەڵگەب  ەك  ێنێزرەزاد دامیمەئاد  یكانییەماف و ئازاد

ش ەوەئ  ۆها بــ ەروە، هەان ناویاتیبن  یتڵەوەودێن  یساكانڕێ
ــانیج ەب ــ  یهـ ــ گە ەن كینیمەڵبسـ ــتان ـ ع یلـ ــ كوردسـ راق ێـ
 ەك ەیانیپنســ ەرپوەئ پێــی ەب ۆیخــ  یكاروبــار ێتــوانەد
 ەیوەڕێــ و ب ێنێســوور  ەڵه ەماناوپێــ  یدانــ  ڕۆمــ ەئ یهــانیج

 ببا .
 پێـــڕۆی پێـــی ەدا ب ( 1988)  ڵیســـا ە، لیكوردســـتان ەیرەب

 ییشــــتمانین یكێنەنجــــومەوابــــوو ئ یارڕیــــ ب ۆینــــاوخ
كوردســتان   یلــ گە  یزووەاو ئــارڕ،  ێبن  ەوەكپێ  یكوردستان

ـ ، بەوەتێزۆبــم ۆبــ  ینووســ ەارچ یلــ یو كل ێببــرەڕد م ەڵـ
 ەعما بیواق  ەینیمەز  ەل  ەیارڕیو بەئ  ەخسا كەڕەخ نۆبارود

ــردار ج ــ ەبَ یكـ ــ نەبكـــا  ت ێجـ  ەر لەب ڵەیو دوو ســـاەا لیـ
، ێبــ ەدان  ( 1991)   ڵیســا  یهــارەب  ەیكەنمەمۆشك  ەرخودانەب

 ەك لیە  ەســاتەو كارەر ئەبەكرا، لەن  ۆیر بەش هەوەئ  یدوا
ــانیەدوا ــ ەل ەك ەیك ــیراێخ ەك و بیەر ەس ــان و، ەقەد ی وم

و ەر داهــا  و، ئەســ ەب  یشــ ەكەنییووێژم  ییەشــتگ  ەوۆڕەك
بـــــوو  ەراق كێـــــ ع یتەلـــــم حكـــــومەگەش لەدانوســـــتان

 ەیرەب یكێئــــاوات یچســــتاش هــــ ێ، تــــا ئەوەمانیشــــ یرەب
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ــانپێ ــوو، و یمـ ــڕدابـ ــارەوەئ یاێـ ــ  ەمەه یش  شـ  یرۆجـ
 ەخســت  یروونــ ەو د  یماریو ئ  ییو دارا  یو ئابور  یربازەس
تــرەك  ەر كوردو كوردستان و، لەس  ی  و مــا ەن حــورمیم

 یو دانـــ ییەما، ئاســـایشارســـتان یهـــانیج ەل ەك ۆڤمـــر
ــ  ـ  ەمانراوپێ ــ شــت پداو  یلـ ــت، ل ێیوگ مــوو ەر هەبەخس
 ەل یەتیبــر یمــوكراتید پێــڕۆی ەش كەوەر ئەبەو، لەوانەئ

ل گە یكاروبــار  یبردنەوێــ رەل و بگە  ییانڕرمانەحوكم و  
ــ  ەل ــو یاڕێگـ ــ  ەك ەوەرانەنێنـ ــ  ەب ۆیخـ ــازاد  یكەیەوێشـ ئـ
 ەب  ەك  ێرپێســ ەمپێان  یكێتەڵ ســ ەمــوو دەو، ه  ێرژێانبەڵیه

ــ زنج ــ كارڕێ ەری ــوكمێ ــا بی یك ح ــ رەاس ــ ەابكپ  ەڵیمۆن و ك
 ەو، ب  یدەتێــ ب  ێلــ   ینمەتمەبیو تاپۆڕسپ  یكخراوێاو رگزەد

ــی ــ ەرپ پێـ ــ ج یپینسـ ــ ەه ەیوەاكردنیـ ــ ەد ێرسـ  یتەڵ سـ
ــارێجەبێو ج یعیشــرەت  ییاســای ییشــاۆ، بیرەو دادو یك

ــڕ ــ و، ئەوەنەبكپـ ــار ەیماریـ ــتان ـ ع یكاروبـ راق ێـــ كوردسـ
ــ ەوەكپێ ــ ێبنـ ــمەوپەی یرۆن و، جـ ــومەگەل ینـ ـم حكـ  یتەلــ
 ن..ەشان بكیست نەد یزەركەم
و ەكیەئـــازادو  یكـــ ێاردنژبەڵه ەش بەشـــانیمـــوو نەو هەئ
ــت و دڕ ــوكراتیاس ــ ەن یم ــاكر ێب ــا ێن ــ یدەتیەو ن ــا ب  ۆ، ج
كوردســتان ـ  یلــ گە ەیو ئــاوا  و ئامانجــانەئ ینــانێهیدەو
 ع كرا.یشرەت یەاسایم ەراق، ئێع

 
 
 
 

 1992/ 4/ 8  یكوردستان ەیرەب ییاسیس یتیەركرداەس
 یكورد ی  2692 ڵیسا یزۆور ەن ی (19) یوتەكڕێ 

 كان ەمواركردنەه یرستپێ
 

ــواركردنەه -1 ــای ەم بەكیە یم ــارژ یاس ــا ی(4) ەم  1994 ڵیس
ــوو و ل ــامڕۆژ ەبــ ــانەرلپە) ەینــ ــارژ ەل (مــ دا  (23) ەیمــ

 كرا.ێجەبێج  1994/ 12/ 14  ەو ل  ەویەوكراڵاب
ــواركردنەه -2 ــارژ یاســای ەم بەدوو یم  1998 ڵیســا ی(5) ەم

 ەو لەویەوكراڵــامان بەرلپە  ەینامڕۆژ  ی(37)  ەمارژ  ەبوو، ل
 كرا.ێجەبێدا ج 1998/ 4/ 29  ەل  ەویەوونچرەد  ڕۆژی

 2004 ڵیســا ی(47)  ەمــارژ  یاســای  ەم بێیەســ   یمواركردنەه -3
 ەوە 2004/ 11/ 21 ەل ەویەوونچـــــــــــ رەد ڕۆژی ەبـــــــــــوو ل

 (كوردســتان یعیقــاەو)  یرمــ ە   ەینامڕۆژ  ەكراو لێجەبێج
 .ەویەوكراڵاب 2000/ 12/ 29  ڕۆژی  ی(53)  ەمارژ  ەدا ل

 2009  ڵیســا  ی(2)  ەمــارژ  یاســای  ەم بەوارچ  یمواركردنەه  -4
ــراو ل ــ ەبێج ەب 2009/ 3/ 25 ڕۆژی ەكـ ــرا و ل ێجـ ــراو دانـ  ەكـ

 ی  (98)  ەمــارژ  ەل  (كوردســتان  یعیقاەو)  یرمە   ەینامڕۆژ
 .ەویەوكراڵادا ب 2009/ 5/ 4  ڕۆژی

 2009  ڵیســا  ی(5)  ەمــارژ  یاسای  ەم، بەنجپێ  یمواركردنەه  -5
ــرا و ل ێجـــ ەبێج 2009/ 5/ 14 ڕۆژی ەكـــراو ل ــامڕۆژ ەكـ  ەینـ

ــاەو) یرمـــ ە  ــتان یعیقـ ــارژ ەل (كوردسـ  ڕۆژی ی (100) ەمـ
 .ەویەوكراڵاب 2009/ 6/ 1

 2009  ڵیسا  ی(13)  ەمارژ  یاسای  ەم، بەشەش  یمواركردنەه  -6
 ەینـــامڕۆژ ەكـــرا ول ێجـــ ەبێج 2009/ 10/ 26 ڕۆژی ەكـــراو ل

 ڕۆژی (109) ەمــــارژ ەل (كوردســــتان یعیقــــاەو) یرمــــ ە 
 .ەویەوكراڵاب 2010/ 3/ 15

 2013  ڵیســا  ی(15)  ەمارژ  یاسای  ەم، بەوتەح  یمواركردنەه -7
ــراو ل ــ ەبێج 2013/ 6/ 19 ڕۆژی ەكـ ــرا ول ێجـ ــامڕۆژ ەكـ  ەینـ

 ڕۆژی (166) ەمــــارژ ەل (كوردســـتان یعیقــــاەو) یرمـــ ە 
 .ەویەوكراڵاب 2013/ 7/ 11
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  پپەەییڕڕەەوویی  ننااووخخۆۆیی  
  ععێێررااقق    --پپەەررللەەممااننیی  ككووررددسستتاانن  

 
 بەناوی خودای بەخشندەو میهرەبان 

 بەناوی گەلەوە
 عێراق  -پەرلەمانی كوردستان 

 2018/  7/  17  مێژووی دەرچوون:
 

لە متتاددەی  ( 8) بە پشتتب بەستتت  بە یتتوكەی بتت گەی 
ی یاستتای ڵەژاژاردنتتی پەرلەمتتانی كوردستتتان   متتارە ( 56) 
ی ( 10) متتتارە اركراو و ب یتتتاری  ی ڵەمتتتو1992ی ستتتاژی ( 1) 

  پەرلەمتتانی كوردستتتان لە دانیشتتتنی  استتایی 2014ستتاژی 
یەی ( پەیتترەوی نتتاوخ )    ەم 2018/ 7/ 17ی رۆ ی ( 8)  متتارە 

 پەسندكرد:
 

 عێراق –پەرلەمانی كوردستان پەی ەوی ناوخ ی  
 بەشی یەكەم 
 پێناسەكان

 : ( 1) ماددەی 
ریانتتتتدا ەاوارەوە  ماناكانیتتتتان لە بەرام ەم زاراوانەی ختتتت 

 نووسراوە:
 عێراق - ڵەرێەی كوردستان  ڵەرێم:

 عێراق -پەرلەمانی كوردستان  پەرلەمان:
 عێراق -پەرلەمانی كوردستان سەرۆكی  سەرۆك:

 دەستەی سەرۆكایەتی پەرلەمان دەستەی سەرۆكایەتی:
  ەندامی پەرلەمان  ەندام:

انەیە  كە لە رۆ ێكتتدا ك ی گشتی  ەو ك بتتوونەو  دانیشت :
  .ێردەبەست

 ماوەی ویلایەتی پەرلەمان خولی پەرلەمان:
 پەی ەوی ناوخ ی پەرلەمان  پەی ەو:

ستتتەرۆكی  ەنەتتتومەنی وەزیرانتتتی  ستتتەرۆك وەزیتتتران:
 عێراق. -  ڵەرێەی كوردستان

جێگری سەرۆك وەزیران    ەندامانی  ەنەومەنی وەزیران:
 و وەزیرەكان دەگرێتەوە.

نەیە  كە لە ارپرۆ ەی  ەو یاستتا و ب یتتا  یار:پرۆ ە یاسا و ب 
دە  ەنتتتتدام پەرلەمتتتتان  یتتتتان دەستتتتە  تی  ( 10) لتتتت یەن 

جێاەجێكتتردن  یتتان دەستتە  تی دادوەریتتی  بە مەبەستتتی 
 دەرچواندن   اڕاستەی پەرلەمان دەكرێ .

 بەشی دووەم 
 پێكهاتە و دانیشتنەكانی پەرلەمان

 : ( 2) ماددەی 
ڵەرێەتتتتدا  با تتتت تری  دەستتتتە  تی  پەرلەمتتتتان لە یەكەم:

دێریكردنە  مەرجەعی سیاسی و یاساییە وایاسادانان و چ
و دەسە  تانە پیادە دەكات  كە لەم پەی ەوە و لە یاستتا و  ە

 كارپێكراوە پەیوەندیدارەكاندا  اما ەیان پێدراوە.
پەرلەمتتتان  لە  متتتارەیەك  ەنتتتدام پێكتتتدێب  بەو  دووەم:

نتتی پەرلەمتتانی كورستتتاندا پێتتیەی  كە لە یاستتای ڵەژاژارد
ی ڵەمتتواركراو ڵتتاتووە و بەپێتتی 1992ی ستتاژی ( 1)  متتارە 

رێ  داردنی پەرلەمانی كوردستان ڵەژتتدەبژێریاسای ڵەژاژ
 -  و نوێنەرایەتی سەرجەم پێكهاتەكتتانی گەلتتی كوردستتتان

 عێراق دەكەن.
 

 : ( 3) ماددەی 
پەرلەمان  دانیشتتتنی یەكەمتتی ختت ی  لەستتەر بانگهێشتتتی 

دە رۆ دا  لە رێكەوتتتی  ( 10) لە متتاوەی  ستتەرۆكی ڵەرێتتم 
ردنی  ەنەتتتتتامە ك تاییەكتتتتتانی ڵەژاتتتتتژاردن كدپەستتتتتەن

ستتتێب. لەكتتاتی  اراستتتەنەكردنی بانگهێشتتتنامەكەدا  دەبە
ی ( 12) پەرلەمتتتتان بەشتتتتێوەیەكی  استتتتایی لە كتتتتاتژمێر 

 نیوەڕۆی رۆ ی دوای ماوەی  اما ەپێدراو  ك دەبێتەوە.
 

 :( 4) ماددەی 
بێتتتب. دەكرێتتتب لەستتتەر داوای دانیشتتتت   لە ڵەولێتتتر دە

دە  ەنتتدام و  ( 10) سەرۆكایەتی  یتتان  سەرۆك  یان دەستەی
مەنتتدیی پەرلەمتتان  لە ڵەر شتتوێنێكی تتتر بێتتب  بە بە رەزا

 پێی پێویسب.
 

 : ( 5) ماددەی 
دانیشتتتتت   بە  امتتتتادەبوونی زۆریتتتتنەی رەڵتتتتای  یەكەم:

 ەندامانی یاسایی دەبێب  یاسا و ب یارەكان  بە زۆریتتنەی 
ەند دەكتترێ   جتتگە لەو یاستتا و ب یتتارانەی  كە ستتادە پەستت 

ویستتتتتتتیان بە زۆریتتتتتتنەی تتتتتتتایاەت ڵەیە  لەكتتتتتتاتی ێپ
یەكساناوونی دەنگەكاندا   ەو لتت یەنەی دەنگتتی ستتەرۆكی 

 لەگەژدایە  بەزۆرینە ڵە مار دەكرێب.
 ەگەر رێتتتژەی یاستتتایی تەواو نەبتتتوو  ستتتتەرۆك  دووەم:

ەر كتتردنەوەی دانیشتتتنەكە  بتت  متتاوەیەك دوادەختتات   ەگ
ب  كتتاتێكی تتتر    رێژەكە ڵەر دەستەبەر نەبوو  دانیشتنەكە 

 دوادەخرێب.

 امتتتادەبوونی رێتتتژەی یاستتتایی  بتتت  دروستتتتی ستتتێیەم: 
دەنگتتدان مەرجە  بە تت م كتتار ناكتتاتە ستتەر بەردەوامیتتی 

 ك بوونەوەكە.
 

 : ( 6) ماددەی 
چتتوار ستتاژە  لە یەكەم دانیشتتتنەوە  ( 4) ختتولی پەرلەمتتان  

هتتاتنی دوایتتی  دانیشتتتنی  لە دەستتتدێدەكات و بە ك تایی
 تایی دێب. كساژی چوارەمدا  

 
 : ( 7) ماددەی 
 پەرلەمان  لە ساژێكدا دوو وەرزی گرێدانی ڵەیە:  یەكەم:

لە سەرەتای مانگی  ادارەوە  دەستدێدەكات  تا   یەكەمیان 
نتتتاو  ( ختتتولی بەڵتتتارە) ك تتتتایی متتتانگی یتتتوزەیران و بە 

 دەبرێب.
ستدێدەكات  تا ك تایی لە سەرەتای  ەیلولدا دە  دووەمیان 

 ناودەبرێب.  ( لی پاییزەوخ) كانوونی یەكەم و بە  
تتتاران و   دووەم: لە نێوان دوو وەرزی یاساداناندا  پەرلەمان

لیژنەكتتتتان  لە جێاەجێكردنتتتتی  ەركەكانیانتتتتدا  بەردەوام 
 دەب .

 ەو وەرزەی گفتوگتت ی پتت ۆ ە بتتودجەی ڵەرێەتتی سێیەم:  
 ردەوام دەبێب.تێدادەكرێب  تا پەسەندكردنی بودجە بە

یتتان ستتەر داوای ستتەرۆك   ەلپەرلەمان  دەتوانێب  چوارەم:  
بیستتب و   ( 25) سەرۆكی ڵەرێم  یان سەرۆك وەزیران  یان  

پێتتنئ  ەنتتدام  بە دەنگتتی زۆریتتنەی رەڵتتای  ەنتتدامەكانی  
ماوەی گرێدانی ڵەریەك لە دوو وەرزەكە  بتت  متتاوەیەك لە 

بتت   ستتی رۆ  زیتتاتر نەبێتتب  درێژبكتتاتەوە   ەویتت  ( 30) 
 ەوتەواوكردنتتتتتتی  ەو  ەركتتتتتتانەی  كە پێویستتتتتتب بتتتتتتو

 وەرزەكەیان ب  درێژ بكرێتەوە.
 

 : ( 8) ماددەی 
  ستتی یەكتتی  متتارەی ( 3/ 1) سەرۆك یتتان لتت نی كەم    یەكەم:

 ەندامان  دەتوان   بانگهێشتی دانیشتنی نا اسایی بتتكەن  
دانیشتنەكە  تەنیا ب  تێ وانینی  ەو بابەتانە دەبێتتب كە لە 

 دیاریكراون. بانگهێشتەكەدا 
ی   لەسەر داوای سەرۆكادسەرۆك  لەكاتی پێویست  دووەم:

ڵەرێتتم  یتتان ستتەرۆك وەزیتتران  بانگهێشتتتی دانیشتتتنێكی 
 نا اسایی دەكات.

 : ( 9) ماددەی 
 دانیشتنەكانی پەرلەمان  بە  اشكرا دەب .  یەكەم:
دەكرێب  دانیشتتتنەكانی پەرلەمتتان  لەستتەر داوای   دووەم:

یەكی  ەنتتدامان و بە رەزامەنتتدیی چوار  ( 4/ 1) سەرۆك  یان  
 ی ب .ێننهپەرلەمان  
لەكتتتاتی پێویستتتتدا دەكرێتتتب  دانیشتتتتنەكانی ستتتێیەم: 

پەرلەمتتان  لەستتەر داوای ستتەرۆكی ڵەرێتتم  یتتان ستتەرۆك 
 وەزیران  بەرەزامەندیی پەرلەمان  نهێنی ب .

 

 بەشی سێیەم
 هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆكایەتی

 : ( 10) ماددەی 
ستتەرۆك و جێگتتری ) پێکتتدێب لە ستتەرۆكایەتی  دەستتتەی

ى پەرلەمان بە مەرجێتتی یەل لە ( ەمیەكەم و جێگری دوو
 .سی  ەندامی دەستەى سەرۆکایەتی  افرەت بێب  ( 3) 
 

 : ( 11) ماددەی 
پەرلەمان  دانیشتنی یەكەمی خ ی  كە لە ماددەی   یەكەم:

سێی  ەم پەی ەوە  اما ەی پێتتدراوە  بە ستتەرۆكایەتی   ( 3) 
   كاندیدی دەرچووی  امادەبوو  دەبەسترێب.بەتەمەنتری

دیتتتدی دەرچتتتووی  امتتتادەبوو  كان ی تتتتربەتەمەن دووەم:
لەلتت یەن ستتەرۆكی دیتتوانی ستتەرۆكایەتی پەرلەمتتانەوە  
بانگهێشتتب دەكرێتتب دەبێتتتە ستتەرۆكی یەكەم دانیشتتت   
تتتی دەبێتتب لە بەرێتتوەبردنی دانیشتتتنی   ەركتتی تەنیتتا بری

 ەستەی سەرۆكایەتی.یەكەم و  ەنەامدانی ڵەژاژاردنی د
 

 : ( 12) ماددەی 
پەرلەمانتتدا      لە بەردەمشتتتنیستتەرۆكی یەكەم دا یەكەم:

 سوێندی یاسایی  دەخوات.
راوەكتتان  لەبەردەم پەرلەمانتتدا  دكاندیتتدە ڵەژاژێر دووەم:

 سوێندی یاسایی  دەخ ن.
ی یاستتتایی ستتتەرۆكی یەكەم ( ستتتوێندخواردن) ستتتێیەم: 

  بەم شتتتتێوەیە راوەكتتتتانددانیشتتتتت  و كاندیتتتتدە ڵەژاژێر
 دەبێب:

نتتدیی گەلتتی وە ەبەخودای گەورە سوێند دەخ م  كە بەر) 
تتتتی ختتت  و متتتا  و  اك و گەل و شتتتك كوردستتتتان و یەكێ

 ازادییەكتتتانی ڵاو  تیتتتان و ستتتامانی گشتتتتیی بدتتتارێزم و 
و دژستتتتت زییەوە  ڕاستتتتتتیی بە ەركتتتتتی  ەنتتتتتدامیەتیی 

 .( جێاەجێاكەم
كی  ەو راو  بە نتتاوەڕۆدڵەر كاندیتتدێكی ڵەژاژێتترچوارەم:  

  ووستتوێندە یاستتاییەی  لەم متتاددەیە ڵتتاتووە  پابەنتتد نەبتت 
 دەبێب سوێندەكە  دووبارە بكاتەوە.

 : ( 13) ماددەی 
ی یاستتتتتاییەوە  ( ستتتتتوێندخواردن) لە رێكەوتتتتتتی  یەكەم:

كاندیتتدی ڵەژاژێتتردراو  دەبێتتتە  ەنتتدام و بە دەستتتاەكار 
ڵە متتار دەكرێتتب و گشتتب متتافێكی  ەنتتدامێتی دەبێتتب و 

 انی  ەندامێتی دەكەوێتە  ەست .ڵەموو  ەركەك
وی ڕەوا  پاستتا  راو  بەبتتیردژێ ەگەر كاندیدی ڵەژا  دووەم:

ستتتتتی رۆ   ( 30) لە دانیشتتتتتتنی یەكەمەوە  بتتتتت  متتتتتاوەی 
 ەنەامنەدا  مافی سوێندخواردنی   ىەكەت( سوێندخواردن) 

 یاسایی نامێنێب.
 

 : ( 14) ماددەی 
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 امتتتادەبوونی رێتتتژەی یاستتتایی  بتتت  دروستتتتی ستتتێیەم: 
دەنگتتدان مەرجە  بە تت م كتتار ناكتتاتە ستتەر بەردەوامیتتی 

 ك بوونەوەكە.
 

 : ( 6) ماددەی 
چتتوار ستتاژە  لە یەكەم دانیشتتتنەوە  ( 4) ختتولی پەرلەمتتان  

هتتاتنی دوایتتی  دانیشتتتنی  لە دەستتتدێدەكات و بە ك تایی
 تایی دێب. كساژی چوارەمدا  

 
 : ( 7) ماددەی 
 پەرلەمان  لە ساژێكدا دوو وەرزی گرێدانی ڵەیە:  یەكەم:

لە سەرەتای مانگی  ادارەوە  دەستدێدەكات  تا   یەكەمیان 
نتتتاو  ( ختتتولی بەڵتتتارە) ك تتتتایی متتتانگی یتتتوزەیران و بە 

 دەبرێب.
ستدێدەكات  تا ك تایی لە سەرەتای  ەیلولدا دە  دووەمیان 

 ناودەبرێب.  ( لی پاییزەوخ) كانوونی یەكەم و بە  
تتتاران و   دووەم: لە نێوان دوو وەرزی یاساداناندا  پەرلەمان

لیژنەكتتتتان  لە جێاەجێكردنتتتتی  ەركەكانیانتتتتدا  بەردەوام 
 دەب .

 ەو وەرزەی گفتوگتت ی پتت ۆ ە بتتودجەی ڵەرێەتتی سێیەم:  
 ردەوام دەبێب.تێدادەكرێب  تا پەسەندكردنی بودجە بە

یتتان ستتەر داوای ستتەرۆك   ەلپەرلەمان  دەتوانێب  چوارەم:  
بیستتب و   ( 25) سەرۆكی ڵەرێم  یان سەرۆك وەزیران  یان  

پێتتنئ  ەنتتدام  بە دەنگتتی زۆریتتنەی رەڵتتای  ەنتتدامەكانی  
ماوەی گرێدانی ڵەریەك لە دوو وەرزەكە  بتت  متتاوەیەك لە 

بتت   ستتی رۆ  زیتتاتر نەبێتتب  درێژبكتتاتەوە   ەویتت  ( 30) 
 ەوتەواوكردنتتتتتتی  ەو  ەركتتتتتتانەی  كە پێویستتتتتتب بتتتتتتو

 وەرزەكەیان ب  درێژ بكرێتەوە.
 

 : ( 8) ماددەی 
  ستتی یەكتتی  متتارەی ( 3/ 1) سەرۆك یتتان لتت نی كەم    یەكەم:

 ەندامان  دەتوان   بانگهێشتی دانیشتنی نا اسایی بتتكەن  
دانیشتنەكە  تەنیا ب  تێ وانینی  ەو بابەتانە دەبێتتب كە لە 

 دیاریكراون. بانگهێشتەكەدا 
ی   لەسەر داوای سەرۆكادسەرۆك  لەكاتی پێویست  دووەم:

ڵەرێتتم  یتتان ستتەرۆك وەزیتتران  بانگهێشتتتی دانیشتتتنێكی 
 نا اسایی دەكات.

 : ( 9) ماددەی 
 دانیشتنەكانی پەرلەمان  بە  اشكرا دەب .  یەكەم:
دەكرێب  دانیشتتتنەكانی پەرلەمتتان  لەستتەر داوای   دووەم:

یەكی  ەنتتدامان و بە رەزامەنتتدیی چوار  ( 4/ 1) سەرۆك  یان  
 ی ب .ێننهپەرلەمان  
لەكتتتاتی پێویستتتتدا دەكرێتتتب  دانیشتتتتنەكانی ستتتێیەم: 

پەرلەمتتان  لەستتەر داوای ستتەرۆكی ڵەرێتتم  یتتان ستتەرۆك 
 وەزیران  بەرەزامەندیی پەرلەمان  نهێنی ب .

 

 بەشی سێیەم
 هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆكایەتی

 : ( 10) ماددەی 
ستتەرۆك و جێگتتری ) پێکتتدێب لە ستتەرۆكایەتی  دەستتتەی

ى پەرلەمان بە مەرجێتتی یەل لە ( ەمیەكەم و جێگری دوو
 .سی  ەندامی دەستەى سەرۆکایەتی  افرەت بێب  ( 3) 
 

 : ( 11) ماددەی 
پەرلەمان  دانیشتنی یەكەمی خ ی  كە لە ماددەی   یەكەم:

سێی  ەم پەی ەوە  اما ەی پێتتدراوە  بە ستتەرۆكایەتی   ( 3) 
   كاندیدی دەرچووی  امادەبوو  دەبەسترێب.بەتەمەنتری

دیتتتدی دەرچتتتووی  امتتتادەبوو  كان ی تتتتربەتەمەن دووەم:
لەلتت یەن ستتەرۆكی دیتتوانی ستتەرۆكایەتی پەرلەمتتانەوە  
بانگهێشتتب دەكرێتتب دەبێتتتە ستتەرۆكی یەكەم دانیشتتت   
تتتی دەبێتتب لە بەرێتتوەبردنی دانیشتتتنی   ەركتتی تەنیتتا بری

 ەستەی سەرۆكایەتی.یەكەم و  ەنەامدانی ڵەژاژاردنی د
 

 : ( 12) ماددەی 
پەرلەمانتتدا      لە بەردەمشتتتنیستتەرۆكی یەكەم دا یەكەم:

 سوێندی یاسایی  دەخوات.
راوەكتتان  لەبەردەم پەرلەمانتتدا  دكاندیتتدە ڵەژاژێر دووەم:

 سوێندی یاسایی  دەخ ن.
ی یاستتتایی ستتتەرۆكی یەكەم ( ستتتوێندخواردن) ستتتێیەم: 

  بەم شتتتتێوەیە راوەكتتتتانددانیشتتتتت  و كاندیتتتتدە ڵەژاژێر
 دەبێب:

نتتدیی گەلتتی وە ەبەخودای گەورە سوێند دەخ م  كە بەر) 
تتتتی ختتت  و متتتا  و  اك و گەل و شتتتك كوردستتتتان و یەكێ

 ازادییەكتتتانی ڵاو  تیتتتان و ستتتامانی گشتتتتیی بدتتتارێزم و 
و دژستتتتت زییەوە  ڕاستتتتتتیی بە ەركتتتتتی  ەنتتتتتدامیەتیی 

 .( جێاەجێاكەم
كی  ەو راو  بە نتتاوەڕۆدڵەر كاندیتتدێكی ڵەژاژێتترچوارەم:  

  ووستتوێندە یاستتاییەی  لەم متتاددەیە ڵتتاتووە  پابەنتتد نەبتت 
 دەبێب سوێندەكە  دووبارە بكاتەوە.

 : ( 13) ماددەی 
ی یاستتتتتاییەوە  ( ستتتتتوێندخواردن) لە رێكەوتتتتتتی  یەكەم:

كاندیتتدی ڵەژاژێتتردراو  دەبێتتتە  ەنتتدام و بە دەستتتاەكار 
ڵە متتار دەكرێتتب و گشتتب متتافێكی  ەنتتدامێتی دەبێتتب و 

 انی  ەندامێتی دەكەوێتە  ەست .ڵەموو  ەركەك
وی ڕەوا  پاستتا  راو  بەبتتیردژێ ەگەر كاندیدی ڵەژا  دووەم:

ستتتتتی رۆ   ( 30) لە دانیشتتتتتتنی یەكەمەوە  بتتتتت  متتتتتاوەی 
 ەنەامنەدا  مافی سوێندخواردنی   ىەكەت( سوێندخواردن) 

 یاسایی نامێنێب.
 

 : ( 14) ماددەی 
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پەرلەمتتان  بە زۆریتتنەی رەڵتتای  متتارەی  ەنتتدامان و بە 
گتتدانی نهێنتتی و راستتتەوخ   دەستتتەی ستتەرۆكایەتی  دەن

 ێب:درنە ڵەژدەبژێرراكابەپێی  ەم رێ
دانیشت   دەرگای خ پا تت وت   بتت    سەرۆكی یەكەم  یەكەم:

 پ ستەكانی دەستەی سەرۆكایەتی  دەكاتەوە.
داوا لە پتتتتاژێوراوان دەكتتتتات  كە خ پا  وتنیتتتتان  دووەم:

ت و رابگەیەنتتت  و دواتتتتر دەرگتتتای خ پا تتت وت  دادەختتتا
 ۆسەی ڵەژاژاردن دەستدێدەكات. پ

ردی  داوا لە ی كتتتو( ەلفاتتتی ) ی بە پێتتتی پیتەكتتتانستتتێیەم: 
 ەندامان دەكات  ب  پ ستتتەكانی دەستتتەی ستتەرۆكایەتی  

 بەجیا دەنگ بە پاژێوراوەكان بدەن.
 ەنتتدام  نتتاوی پتتاژێوراوی خوازیتتاری ختت ی  بتت  چتتوارەم: 

ەو ڵەریەك لە پ ستتتەكان  لەستتەر پستتووژەیەكی تتتایاەت ب
ڵەژاتتژاردنە دەنووستتێب و بەدەستتتی ختت ی دەی تتاتە نتتاو 

 اەت بەو پ ستە.ایت سندوقی
دانیشت  ك تاییهتتاتنی پرۆستتەی   سەرۆكی یەكەمپێنەەم:  

 ەنتتتدام  لتتت وتری  دەنگتتتدان ڕادەگەیەنێتتتب و داوا لە دوو
دەكتتات  بتت  جیتتاكردنەوەی دەنگەكتتان  بە سەرپەرشتتتی 

 خ ی.
كابەر  یان زیاتر   ەگەر  مارەی دەنگەكانی دوو ڕشەشەم:  

 ەیۆستتت بتتت  ڵەریەك لە پ ستتتتەكان یەكستتتان بتتتوون  پر
دەنگتتتدان دووبتتتارە دەكتتترێتەوە   ەگەر دیستتتان  متتتارەی 

ەكتتان یەكستتان بتتوون بە تیروپشتتە پ ستتتەكە  بتت  دەنگ
 یەكێە لە پاژێوراوەكان  یەكلا دەكرێتەوە.

 ەگەر  بتتتت  ڵەریەك لە پ ستتتتتەكان  تەنهتتتتا یەك یەوتەم: 
دانیشتتت     ر ڵەبتتوو  ستتەرۆكی یەكەمركتتابە  پاژێوراوی بی

اوەكە  بتت  پ ستتتەكە بە ورژێڕاستتتەوخ  بە ناولێنتتان  پتتا
 و  رادەگەیەنێب.سەركەوتو
سەرۆكی یەكەمدانیشت    ەنەامی دەنگدان  ب  ڵەشتەم:  

 ەنتتدامان  اشتتكرادەكات و داوا لە دەستتتەی ستتەرۆكایەتی 
 راو دەكات  بچنە جێگەی تەرخانكراوی خ یان.دڵەژاژێر

 
 : ( 15) ەی مادد

 دانە ەندامی دەستەی سەرۆكایەتی  لە یەكێە لەم یاژەتتتا
 پ ستەكەی لەدەستدەدات:

لەكاركێشتتانەوە  بە رەزامەنتتدیی زۆریتتنەی   دەسب  یەكەم:
  امادەبوانی  ەندامان.

 ستتی  ی( 3/ 1) لێسەندنەوە لەسەر پێشنیاری    متەانە  دووەم:
ی دوو لەسەر ستتێی ( 3/ 2) یەكی  ەندامان و بە رەزامەندی  

 ندامان. ە
 لەكاتی چ ژاوونی یەكێە لە پ ستەكانی دەستەیسێیەم:  

 ەم  ی( یەكەم و دووەم) ۆكایەتی  كە لە بتتتتتت گەی ەرستتتتتت 
ماددەیەدا ڵاتووە  تتتا شتتوێنەكەی پتت  دەكتترێتەوە  دەبێتتب 

 لەكارەكانی بەردەوام بێب.

لەكاتی چ ژاوونی پ ستتتی یەكێتتە لە  ەنتتدامانی چوارەم:  
بێتتب  پەرلەمتتان لە دەستەی ستتەرۆكایەتی بەڵەر ڵتت یەك  

ڵەمتتان   بە   یەكەم دانیشتنی دوای چ ژاوونەكە  پ ستەكە
 رێگای كارپێكراو لەم پەی ەوەدا پ دەكاتەوە.

 : ( 16) ماددەی 
  ەرك و دەسە  تەكانی دەستەی سەرۆكایەتی

 دەستەی سەرۆكایەتی   ەم  ەرك و دەسە  تانەی ڵەیە:
انی دانان و ڕێك ستنی بەرنامەی كاری دانیشتتتنەك  یەكەم:

 پەرلەمان  بەپێی یوكەەكانی  ەم پەی ەوە.
ەی ك نووستتتی دانیشتتتتنی كتتتورتی وەخوێنتتتدنە دووەم:

 پێشووتری پەرلەمان و  پەسەندكردنی.
دانتتتتتانی ڕێستتتتتای تتتتتتایاەت بە رێك ستتتتتتنی ستتتتتێیەم: 

 ك نووسەكان و وا ۆكردنی ك نووسی ك بوونەوەكە.
تنتتاز  ) یەكلتتاكردنەوەی نتتاك كی پستتد ریەتیی چتتوارەم: 
   لە نێوان لیژنە ڵەمیشەییەكانی پەرلەمان.( صال ختصا

ژنەیەكتتتتتتتی دیتتتتتتتاریكراو  لیی دنڕاستتتتتتتدارپێتتتتتتتنەەم: 
 بەدراسەتكردنی بابەتێكی دیاریكراو.

ب یتتاردانی پەیتتكەری رێك ستتتنی پەرلەمتتان و شەشتتەم: 
ڵەمتتتتواركردنی و داڕشتتتتتنەوەی سیاستتتتەتی دارایتتتتی و 

 كارگێریی پەرلەمان.
ژنە لەگەڵ دیتتتتتتتتتوانی پەرلەمتتتتتتتتتان و لیتتتتتتتتت یەوتەم: 

پەیوەندیدارەكانتتدا  بتتودجەی ستتا  نە و  مێتترەی ك تتتایی 
  رێكتتدەخات و بتت  پەرلەمتتان دەی تتاتەڕوو  بە انەمتت پەرل

دكردنی و سەرپەرشتتتتتتتیكردنی و مەبەستتتتتتتی پەستتتتتتەن
 جێاەجێكردنی.

رەزامەنتتتتدیی دەربتتتت ی  بە دامەزرانتتتتدن و ڵەشتتتتتەم: 
خانەنشتتتینكردنی كارمەنتتتدانی پەرلەمتتتان و راوێژكتتتار و 

تیەكان لە چوارچێتتوەی رێكتتار و مەرجتتی بەرێتتوەبەرە گشتت 
 یاساییدا.
وەنتتتدییەكانی پەرلەمتتتان لەگەڵ ەیپ نیرێك ستتتتنتتت یەم: 

سەرجەم دامەزراوەكان و ڵەموو  ەو ناوەنتتدانەی دەچتتنە 
چوارچێتتوەی كتتاری ڵاوبەشتتی پەرلەمتتانیی  لە نتتاوخ  و 

 دەرەوەی ڵەرێم.
ینتتتی ڵەژوێستتتب   بردەركردنتتتی بەیاننتتتامە و دەدەیەم: 

 ت و رووداو و پێشهاتەكان.لەسەر بابە
ێریی و دارایتتی رگكتتاسەرپەرشتیكردنی كاروباری  یازدەم:  
 نوسینگەكانی پەرلەمان. سەرجەم
كی تتتر كە لەم پەیتت ەوەدا ێڵەر  ەرك و دەستتە  تدوازدەم: 

 پێیان سدێردراوە.
 

 : ( 17) ماددەی 
تتتانەی ختت ی  دەستتتەی ستتەرۆكایەتی  ك بتتوونەوەی ڵەف

تتتر كە پێویستتب بێتتب  دەبێتتب و دەكرێتتب لە ڵەركتتاتێكی 
 لەسەر داوای سەرۆك  ك باێتەوە.

 

 : ( 18) ماددەی 
  ەرك و دەسە  تەكانی سەرۆك:

نتتتتوێنەرایەتیكردنی پەرلەمتتتتان و قستتتتەكردن بە  یەكەم:
 ناوییەوە.

جێاەجێكردنتتتتی یاستتتتا و پەیتتتت ەوی نتتتتاوخ  و  دووەم:
 ب یارەكانی پەرلەمان.

كتتردنەوەی ختتول و دانیشتتتنەكانی پەرلەمتتان  و ستتێیەم: 
دواخستتتتتنیان   ەرۆكایەتیكردنییان  ك تایدێهێنتتتتان وستتتت 

 ن.ی كاتی  ەنەامدانیادنكردەسب نیشان
بەرزەفتكردنی گفتوگ كتتان و پارێزگتتاریكردن  لە چوارەم:  

 رێكارییەكان و پارێزگاریكردن  لە شك ی پەرلەمان.
گتترتنەبەری رێكتتاری پێویستتب  بتت  پاراستتتنی پێتتنەەم: 

  اسای  و  ارامیی ناو پەرلەمان.
خستتتتنەڕووی  ەو بابەتتتتانەی  پێویستتتتیان بە ەشتتتەم: ش

 ندنی  ەنەامەكان ڵەیە.یاگەدەنگدان و ڕا
نوێنەرایەتیكردنی پەرلەمان  لە بتت نە و  تتاڵەنگە یەوتەم:  

نیشتتتتتیەانییەكاندا  دەشتتتتێب جێگرەكتتتتانی  یتتتتان ڵەر 
  ەندامێكی تر  ب   ەوكارە ڕاسدێرێب.

صتترفات الت) سەرجەم  ەو رەفتاركارییە یاسایی  ڵەشتەم:  
ە ەوو كتتارگێریی و داراییتتانەی  كە بە پەرلەمتتان ( ةالقانونیتت 

بتتتت گەی  پەیوەستتتتت   دەگتتتترێتەبەر بەمەرجێتتتتە  لەگەڵ
شازدەی  ەم پەی ەوەدا نتتاك ك   (   16  ) لە ماددەی    ( شەشەم) 

 نەبێب.
نتتاردنی ب یتتار و یاستتا پەستتندكراوەكان لەلتت یەن نتت یەم: 

پەرلەمتتتانەوە بتتت  ستتتەرۆكایەتی ڵەرێتتتم  بە مەبەستتتتی 
 ەرچواندنیان.د

 ەیاوڵە متتتاردنی  ەو یاستتتا و ب یتتتارانەی  لە متتت دەیەم: 
رێتتتەەوە بەیاستتتا و دیتتتاریكراودا  لە لتتت یەن ستتتەرۆكی ڵە

 بریاری دەركراو دەرناچ .
وا ۆكردنتتی ستتەرجەم نوستتراوە فەرمییەكتتان  یتتازدەم: 

لەگەڵ دەستتە  تی جێاەجێكتتردن و لتت یەنی تتتری نتتاوەوە و 
 دەرەوەی ڵەرێم.

 ەو نامە و نوسراوانەی  لە   نی سەرجەموا ۆكرددوازدەم:  
ە لە لیژنەكتتانیەوە دەردەچتت  و كێتت یەپەرلەمانەوە  یان لە  

 وەی دەسە  تی سەرۆك.دەكەونە چوارچێ
دەرچواندنی ب یاری خانەنشینكردنی  ەنتتدامانی سێزدەم:  
 پەرلەمان.

پیتتتتادەكردنی ڵەردەستتتتە  تێكی دی  كە  ەم چتتتتواردەم: 
 پێیان بەخشیوە. پەی ەوە و یاسا كار پێكراوەكان

 :( 19) ماددەی  
 ی پەرلەمان:رۆكسە  دەسە  تەكانی جێگری یەكەمی

پیتتتادەكردنی ستتتەرجەم دەستتتە  تەكانی ستتتەرۆك   یەكەم:
 لەكاتی  امادەنەبوونیدا.

 ڵاریكاریكردنی سەرۆك  ب  رایكردنی  ەركەكانی.  دووەم:
سەرپەرشتتتتتیكردن و بەدواداچتتتتوونی كتتتتاری ستتتتێیەم: 

ڕاپتتت رت دەربارەیتتتان  بتتت   لیژنەكتتتان و پێشكەشتتتكردنی
 سەرۆك.

ەی ڵاوبەشی نێوان نەوبووچوارەم:سەرۆكایەتیكردنی ك 
 ژنە ڵەمیشەییەكان.لی

بەشداریكردن  لەكارەكتتانی دەستتتە  وەك  ەنتتدام پێنەەم:  
 تیایدا.

ڵەردەسە  تێكی تر كە سەرۆك پێدەدات  یتتان لە شەشەم:  
 یاسا كارپێكراوەكاندا ڵەیەتی.

 
 :( 20) ماددەی 

 كانی جێگری دووەمی سەرۆكی پەرلەمان:دەسە  تە
 نیشت .كاری دا مەیرناخوێندنەوەی بە  یەكەم:
سەرپەرشتیكردنی نوسینی ك نووستتی دانیشتتتنی   دووەم:

پەرلەمتتان و بەرنتتامەی كتتاری دانیشتتتنەكان و چتتاپكردن و 
دابەشكردنیان بەسەر  ەنداماندا  پاش پەسەندكردنیان لە 

 ل یەن دەستەی سەرۆكایەتییەوە.
ت متتاركردنی نتتاوی  ەو  ەنتتدامانەی دەیانەوێتتب م: ستتێیە

ەن  بەپێتتتی ڕێزبەنتتتدیی كتتتاتی بتتتك وگتتت بەشتتتداری گفت
 داواكارییەكانیان.

دژنیابوون  لە بوونی رێتتژەی یاستتایی دانیشتتت  و چوارەم:  
 ەنەامتتتدانی كتتتاری ت متتتاركردنی نتتتاوی  امتتتادەنەبووان  

 پاساو. بەپاساو و بی
گەكتتان  لەكتتاتی چتتاودێریكردن و  متتاردنی دەنپێتتنەەم: 

 دەنگدان و دژنیابوونەوە لە  ەنەامەكان.
بەدواداچتتتتتوونی كاروبتتتتتاری  ەنتتتتتدامان و  ەم:شەشتتتتت 

خستتتتنەڕووی كێشتتتە و داواكتتتاری و پێشتتتنیارەكان  بتتت  
لێتتدانیان   ەگەر ختت ی ریا دەستتتەی ستتەرۆكایەتی  بتت  ب
 نەیتوانی چارەسەریان بكات.

سەرپەرشتی و چتتاپكردن و بەدواداچتتوونی  ەو یەوتەم:  
یاسا و ب یارانەی لە پەرلەمان دەنگیان لە سەر دەدرێتتب و 

 ردنیان  بەو دەقانەی دەنگیان لەسەر دراوە.ردكراوبە
سەرپەرشتتتی بە ەنەتتام گەیانتتدنی وەرگێرانتتی ڵەشتتتەم: 

پتتترۆ ە  یتتتان پێشتتتنیازەكە  لە كتتتوردی بتتت  عەرەبتتتی بە 
پێچەوانەشەوە  بە پشتاەست  بە شارەزایان و پسد رانی 

 زمان.
نوسینی پەراوێزی ك تایی  لە سەر دەقتتی ك تتتایی ن یەم:  

ەكە  بتت  ستتەرۆك و بەدواداچتتوون لە یازێشتتنپتت ۆ ە  یتتان پ
 ڵەرێم  لە ماوەی دیاریكراو.گەیشتنی ب  سەرۆكی  
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 : ( 18) ماددەی 
  ەرك و دەسە  تەكانی سەرۆك:

نتتتتوێنەرایەتیكردنی پەرلەمتتتتان و قستتتتەكردن بە  یەكەم:
 ناوییەوە.

جێاەجێكردنتتتتی یاستتتتا و پەیتتتت ەوی نتتتتاوخ  و  دووەم:
 ب یارەكانی پەرلەمان.

كتتردنەوەی ختتول و دانیشتتتنەكانی پەرلەمتتان  و ستتێیەم: 
دواخستتتتتنیان   ەرۆكایەتیكردنییان  ك تایدێهێنتتتتان وستتتت 

 ن.ی كاتی  ەنەامدانیادنكردەسب نیشان
بەرزەفتكردنی گفتوگ كتتان و پارێزگتتاریكردن  لە چوارەم:  

 رێكارییەكان و پارێزگاریكردن  لە شك ی پەرلەمان.
گتترتنەبەری رێكتتاری پێویستتب  بتت  پاراستتتنی پێتتنەەم: 

  اسای  و  ارامیی ناو پەرلەمان.
خستتتتنەڕووی  ەو بابەتتتتانەی  پێویستتتتیان بە ەشتتتەم: ش

 ندنی  ەنەامەكان ڵەیە.یاگەدەنگدان و ڕا
نوێنەرایەتیكردنی پەرلەمان  لە بتت نە و  تتاڵەنگە یەوتەم:  

نیشتتتتتیەانییەكاندا  دەشتتتتێب جێگرەكتتتتانی  یتتتتان ڵەر 
  ەندامێكی تر  ب   ەوكارە ڕاسدێرێب.

صتترفات الت) سەرجەم  ەو رەفتاركارییە یاسایی  ڵەشتەم:  
ە ەوو كتتارگێریی و داراییتتانەی  كە بە پەرلەمتتان ( ةالقانونیتت 

بتتتت گەی  پەیوەستتتتت   دەگتتتترێتەبەر بەمەرجێتتتتە  لەگەڵ
شازدەی  ەم پەی ەوەدا نتتاك ك   (   16  ) لە ماددەی    ( شەشەم) 

 نەبێب.
نتتاردنی ب یتتار و یاستتا پەستتندكراوەكان لەلتت یەن نتت یەم: 

پەرلەمتتتانەوە بتتت  ستتتەرۆكایەتی ڵەرێتتتم  بە مەبەستتتتی 
 ەرچواندنیان.د

 ەیاوڵە متتتاردنی  ەو یاستتتا و ب یتتتارانەی  لە متتت دەیەم: 
رێتتتەەوە بەیاستتتا و دیتتتاریكراودا  لە لتتت یەن ستتتەرۆكی ڵە

 بریاری دەركراو دەرناچ .
وا ۆكردنتتی ستتەرجەم نوستتراوە فەرمییەكتتان  یتتازدەم: 

لەگەڵ دەستتە  تی جێاەجێكتتردن و لتت یەنی تتتری نتتاوەوە و 
 دەرەوەی ڵەرێم.

 ەو نامە و نوسراوانەی  لە   نی سەرجەموا ۆكرددوازدەم:  
ە لە لیژنەكتتانیەوە دەردەچتت  و كێتت یەپەرلەمانەوە  یان لە  

 وەی دەسە  تی سەرۆك.دەكەونە چوارچێ
دەرچواندنی ب یاری خانەنشینكردنی  ەنتتدامانی سێزدەم:  
 پەرلەمان.

پیتتتتادەكردنی ڵەردەستتتتە  تێكی دی  كە  ەم چتتتتواردەم: 
 پێیان بەخشیوە. پەی ەوە و یاسا كار پێكراوەكان

 :( 19) ماددەی  
 ی پەرلەمان:رۆكسە  دەسە  تەكانی جێگری یەكەمی

پیتتتادەكردنی ستتتەرجەم دەستتتە  تەكانی ستتتەرۆك   یەكەم:
 لەكاتی  امادەنەبوونیدا.

 ڵاریكاریكردنی سەرۆك  ب  رایكردنی  ەركەكانی.  دووەم:
سەرپەرشتتتتتیكردن و بەدواداچتتتتوونی كتتتتاری ستتتتێیەم: 

ڕاپتتت رت دەربارەیتتتان  بتتت   لیژنەكتتتان و پێشكەشتتتكردنی
 سەرۆك.

ەی ڵاوبەشی نێوان نەوبووچوارەم:سەرۆكایەتیكردنی ك 
 ژنە ڵەمیشەییەكان.لی

بەشداریكردن  لەكارەكتتانی دەستتتە  وەك  ەنتتدام پێنەەم:  
 تیایدا.

ڵەردەسە  تێكی تر كە سەرۆك پێدەدات  یتتان لە شەشەم:  
 یاسا كارپێكراوەكاندا ڵەیەتی.

 
 :( 20) ماددەی 

 كانی جێگری دووەمی سەرۆكی پەرلەمان:دەسە  تە
 نیشت .كاری دا مەیرناخوێندنەوەی بە  یەكەم:
سەرپەرشتیكردنی نوسینی ك نووستتی دانیشتتتنی   دووەم:

پەرلەمتتان و بەرنتتامەی كتتاری دانیشتتتنەكان و چتتاپكردن و 
دابەشكردنیان بەسەر  ەنداماندا  پاش پەسەندكردنیان لە 

 ل یەن دەستەی سەرۆكایەتییەوە.
ت متتاركردنی نتتاوی  ەو  ەنتتدامانەی دەیانەوێتتب م: ستتێیە

ەن  بەپێتتتی ڕێزبەنتتتدیی كتتتاتی بتتتك وگتتت بەشتتتداری گفت
 داواكارییەكانیان.

دژنیابوون  لە بوونی رێتتژەی یاستتایی دانیشتتت  و چوارەم:  
 ەنەامتتتدانی كتتتاری ت متتتاركردنی نتتتاوی  امتتتادەنەبووان  

 پاساو. بەپاساو و بی
گەكتتان  لەكتتاتی چتتاودێریكردن و  متتاردنی دەنپێتتنەەم: 

 دەنگدان و دژنیابوونەوە لە  ەنەامەكان.
بەدواداچتتتتتوونی كاروبتتتتتاری  ەنتتتتتدامان و  ەم:شەشتتتتت 

خستتتتنەڕووی كێشتتتە و داواكتتتاری و پێشتتتنیارەكان  بتتت  
لێتتدانیان   ەگەر ختت ی ریا دەستتتەی ستتەرۆكایەتی  بتت  ب
 نەیتوانی چارەسەریان بكات.

سەرپەرشتی و چتتاپكردن و بەدواداچتتوونی  ەو یەوتەم:  
یاسا و ب یارانەی لە پەرلەمان دەنگیان لە سەر دەدرێتتب و 

 ردنیان  بەو دەقانەی دەنگیان لەسەر دراوە.ردكراوبە
سەرپەرشتتتی بە ەنەتتام گەیانتتدنی وەرگێرانتتی ڵەشتتتەم: 

پتتترۆ ە  یتتتان پێشتتتنیازەكە  لە كتتتوردی بتتت  عەرەبتتتی بە 
پێچەوانەشەوە  بە پشتاەست  بە شارەزایان و پسد رانی 

 زمان.
نوسینی پەراوێزی ك تایی  لە سەر دەقتتی ك تتتایی ن یەم:  

ەكە  بتت  ستتەرۆك و بەدواداچتتوون لە یازێشتتنپتت ۆ ە  یتتان پ
 ڵەرێم  لە ماوەی دیاریكراو.گەیشتنی ب  سەرۆكی  
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لەكارەكتتانی دەستتتە وەكتتو  ەنتتدام  بەشتتداریكردندەیەم: 
 تیایدا.

ڵەر دەستتتتە  تێكی دی كە  ەم پەیتتتت ەوە پێتتتتی یتتتتازدەم: 
 بەخشیوە.

 ەشی چوارەم ب
 ئەندامێتی 

 : ( 21) ماددەی 
 دروستیی  ەندامێتی

دروستتتیی  ەنتتدامێتی  دژنیتتابوونە لە   لەب  بەسمە  یەكەم:
باری یاسایی  ەندام  لەكاتی پێشكەشكردنی داواكاری  بتت  
پا  وتنی  تا راگەیاندنی  ەنەامەكتتان و بتتوونی بە  ەنتتدام  

ەك لە بیستتب و ی  ( 21) بەپێی  ەو مەرجانەی كە لە متتاددەی  
ی ( 1) یاستتای ڵەژاژاردنتتی پەرلەمتتانی كوردستتتان  متتارە 

 دا  اما ەی پێدراوە.ركراوڵەموای 1992ساژی 
پەرلەمتتان لەرێتتگەی ڵەژاتتژاردن لیژنەیەكتتی كتتاتی  دووەم:

لەسەرەتای ڵەموو خولێكی ڵەژاژاردن پێە دەڵێنێتتب بتت  
پێتتتتداچوونەوە بەو تانتتتتانەی پێشكەشتتتتكراون لە ستتتتەر 

دێب لە  مارەیەك  ەنتتدام كە لە دروستی  ەندامێتی  پێە  
تتتر نەبێتتب و لە  ( 5)  دام ت  ەنتت یەو ( 7) پێتتنئ  ەنتتدام كەم

زیتتتاتر نەبێتتتب  بەمەرجێتتتە لەنێتتتوان  ەنتتتدامانی لیتتتژنە  
دامانی تتتانە لێتتدەر یتتان تتتانە لێتتدراو لەستتەر دروستتتی  ەنتت 

 ەنتتتدامێتی تێتتتدانەبێب  لیتتتژنەكە لە یەكەم دانیشتتتتنیدا 
ژرێب و كارەكتتانی سەرۆك و بریاردەرێە ب  ختت ی ڵەژتتدەب

ەمتتان بەپێی  ەو یوكەە تایاەتییانە كە ب  لیژنەكتتانی پەرل
 ون لەم پەی ەوەدا بەرێوەدەبات.دانرا

ڵەموو  ەندامێە  مافی ڵەیە  تانە لە  ەنتتدامێتی سێیەم:  
ڵەر  ەنتتدامێكی دی بتتدات  ڵەر پاژێوراوێتتە  لە لیستتتی 
 براوەدا  دەتوانێتتب تتتانە لە  ەنتتدامێتی  ەنتتدامی بتتراوە لە
لیستتتتتتتەكەی ختتتتتت ی  لە پەرلەمتتتتتتان بتتتتتتدات و داوای 

 ەنتتدامێتیەكەی وستتتی  و در  پوچەژكردنەوەی ڵەژاژاردنی
 بكات.

تانەكان بەنووسی  لە متتاوەی وەرزی یاستتادانانی چوارەم:  
یەكەمی پەرلەماندا  دوای ڵەژاژاردن  پێشكەشی ستتەرۆك 
دەكتترێ  و  ەویتت   اڕاستتتەی لیتتژنەی پێتتداچوونەوە  بە 

 تی دەكات.دروستیی  ەندامێ
لیژنە  وێنەیەكی تانەكە  بتت   ەنتتدامی تانەلێتتدراو پێنەەم:  

     ەوەی لەو متتاوەیەی بتت ی دیتتاریی دەكەنێتتب  بتت دەنێر
بەرگریكردن لە خ ی پێشكەش بكات  ڵاوكتتات دەتوانێتتب 

  ەو بەژگانە باینێب كە لە سەری پێشكەشكراون.
لیژنەكە پێداچوونەوە بە داوای تانەلێدان دەكات شەشەم:  

دەتوانێب ڵەموو ك نتتووو و بەژگەكتتانی پەیوەستتب بە و  
باینێتتب و بانگهێشتتتی  ێتتدراوتانەلڵەژاژاردنتتی  ەنتتدامی 

گەیشت  بەڕاستی و كەسی شارەزا ب     ( شاڵد) گەواڵیدەر  
ستتی رۆ    ( 30) وەڵا راپتت رتەكەی لەمتتاوەیەك لە  بكات  ڵەر

زیتتاتر نەبێتتب لە رۆ ی نتتاردنی داواكە پێشتتكەش دەكتتات  

ی ( 3/ 2)   دروستیی  ەندامێتی بە زۆرینەیدواتر پەرلەمان  
 دەكاتەوە.ەكلا ان  یدوو لەسەر سێی دەنگی  امادەبو

لەكاتێكدا كە تانەكە جدیی نەبوو  یتتان زانیتتاریی یەوتەم:  
نادروستتتتی لە خ گرتاتتتوو  بە  امتتتانەی لەكەداركردنتتتی  
تانەلێدراوەكە لیژنە راپ رتێە بە سەرۆك دەدات   ەویتت  

كتت ژینەوەی تتتایاەتی بتتدات  بتت  دەتوانێتتب بە دادگتتای لێ
ەر  نەلێتتتدگتتترتنەبەری رێوشتتتوێنی یاستتتایی بەرامتتتاەر تا

ەروەڵتتتا بتتت  تانەلێتتتدراو ڵەیە ختتت ی راستتتتەوخ    ەم ڵ
 گرێتەبەر.رێوشوێنە ب

 
 ئەركەكانی ئەندام: 

 : ( 22) ماددەی 
 ەندام بە امتتادەبوون لە دانیشتتتنەكانی پەرلەمتتان   یەكەم:

ەوا  امتتتادەی ڵتتت یەكی ڕ پابەنتتتد دەبێتتتب   ەگەر بەبتتتی
دانیشتتتتنەكان نەبتتتوو  ستتتەرۆك بەنووستتتی  ستتتەرنەی 

 %5دەنەبوون دووبتتارە بتتووەوە  امتتا  ەگەررادەكێشتتێب  
لەسەدا پێنەی موچەكەی لە ڵەردانیشتتتنێە  كە  امتتادەی 

 ستتتتی ( 3) نەبێتتتتب دەبرێتتتتب   ەگەر  امتتتتادەنەبوون  لە 
پێتتنئ دانیشتتتنی  ( 5) دانیشتتتنی یەك لە دوای یەكتتدا  یتتان 

  لەمتتاوەی یەك وەرزی یاستتاداناندا   ەوا پچتت  پچتت  بێتتب
پەرلەمتتتتان اەتی ی تتتتتای امتتتتادەنەبوونەكەی لە متتتتاژدەر

ینتتی متتووچەكەی لە  ەنەتتامی ِ  بڵاودەكرێتەوە  وێرای بر  
 امادەنەبوونیدا   ەگەر  امادەنەبوونی دوای  ەم دووبتتارە 
بووەوە  ەوا سەرۆك دەتوانێب بتتابەتەكە ب تتاتە بەردەمتتی 

  دەتوانێتتب بە زۆریتتنەی دەنگتتی پەرلەمتتان و پەرلەمتتانی
 ژەمتت لەقەمێتی  رەڵای  ەندامەكانی بەلەدەستدانی  ەندا

 بدات.
 امادەنەبوونی  ەندام لە دانیشتنەكانی پەرلەمتتان   دووەم:

ك بوونەوەی لیژنەكان بەڵتت ی ڕاستتداردنی بە  ەركێكتتی   و
پەرلەمتتتتتتان بە  امتتتتتتادەنەبوو ڵە متتتتتتار ناكرێتتتتتتب و بە 

 ڵە ماردەكرێب.  ( بەشاندكراو) 
ی ( ستتتتوێندخواردن) لە بەرواری  ەنەامتتتتدانی ستتتتێیەم: 

كێشتتاوە لە كتتارەكەی لەكاردەستتب یاستتاییەوە   ەنتتدام بە
ەیوەنتتتدی لەو كتتتارە پێشتتتوویدا  دادەنرێتتتب. پێویستتتتە پ

بدچرێنێتتتب و بە ختتت  تەرختتتانكردنی تەواو  بتتت  كتتتاری 
 پەرلەمان  پابەندبێب.

نابێتتتب  ەنتتتدام لە متتتاوەی ختتتولی ڵەژاتتتژاردن چتتتوارەم: 
لەگەڵ پەرلەمان یان یكومەت ب  خ ی یتتان لە گرێاەسب  

وەڵتتا نابێتتب   ڵەربتتدات رێگتتای كەستتانی دیتتكە  ەنەتتام
یتتان  ( ستتتالالإ) ستتیفەتی  ەنتتدامێتی ختت ی بقتت زێتەوە 

بەكاربهێنێب یان رێگە بدات  سیفەتی نتتوێنەرایەتییەكەی 
 ب  كارێكی بازرگانیی یان دارایی بەكاربهێنرێب.

یزبی  یان سەندیكایی   پیادەكردنی  ەرك و كاریپێنەەم:  
 كتتاری  و رێك راوەكانی ك مەژگەی مەدەنی بەپیادەكردنی

 فی  یان پیشەیی ڵە مارناكرێ .وەزی

نابێتتب  ەنتتدام  دەستتب لە كارەكتتانی ڵەریەك لە شەشتتەم: 
دەسە  تەكانی دادوەری و جێاەجێكتتردن وەربتتدات  تەنهتتا 
لە چوارچێتتتوەی پستتتد رییەتی یاستتتادانان و چتتتاودێری 

 نەبێب.
نابێتتتب  ەنتتتدام كتتت كردنەوە بكتتتات لە نێتتتوان م: یەوتە

  لە تر ەنەومەنێكی  مێتی   ەندا ەندامێتی لە پەرلەمان و  
 ەنەومەنە ڵەژاژێردراوەكاندا  پێویستە لە سەر  ەندام لە 

ڵەشتتتتب رۆ دا لە رێكەوتتتتتی راگەیانتتتتدنی  ( 8) متتتتاوەی 
 ەنەامەكتتتانی ڵەژاتتتژاردن یەكێتتتە لەو دوو  ەنەتتتومەنە 

ەوە وا ڵە ماردەكرێتتتتتب كە ڵەژاژێرێتتتتتب  بەپتتتتتێچەوان
  ەندامێتی لە پەرلەمان ڵەژاژاردووە.

ێە   ەندام پ ستتتێكی وەزاری وەرگتترت  كاتڵەر:  ڵەشتەم
 بەدەستكێشاوە لە  ەندامێتی پەرلەمان ڵە ماردەكرێب.

 
 مافەكانی ئەندام: 

 : ( 23) ماددەی 
لەكاتی ك تایهاتنی  ەنتتدامێتی   ەگەر مەرجێتتە لە   یەكەم:

ەدابتتتتوو   ەنتتتتدام بتتتت ی ڵەیە مەرجەكتتتتانی لەدەستتتتب ن
چەی بگەرێتتتەوە بتت  وەزیتتفە و  سەرپشتتكە لەوەی متتوو

كەی تتتری وەربگرێتتب و  ەنتتدامانی ەی   یان مووچانەنشخ
خولەكتتتانی پێشتتتووتری پەرلەمتتتان دەتتتتوان  لەم متتتافە 

 سوودمەندب .
ماوەی  ەندامێتیەكەی  ب  مەبەستی سەرموچە و   دووەم:

 ڵە ماردەكرێب.  و خانەنشینی  ( ةترقی) پلە بەرزكردنەوە 
 ەنتتدام  دەتوانێتتب متت ژەتی نەخ شتتیی  بەپێتتی ستتێیەم: 

 بگرێب.ن وەرارەكارێك
سەرۆك  دەتوانێتتب متت ژەتێكی  استتایی بتتدات بە چوارەم:  

 ەندام   ەگەر بارودۆخەكەی پێویستی كرد  بتت  متتاوەیەك  
پتتتازدە رۆ  تێدەرنەكتتتات  بەستتتەریەكەوە  یتتتان  ( 15) كە لە 

ە  لە وەرزەكتتتتتانی پچ پچتتتتت   لە متتتتتاوەی ڵەر وەرزێتتتتت 
 یاساداناندا.
ن  نتتداماو  ە ڵەریەك لە دەستتتەی ستتەرۆكایەتیپێتتنەەم: 

ەی مانگتتتانە وەردەگتتترن  كە بە یاستتتا متتتووچە و دەرمتتتاژ
 رێكدەخرێ .

 ەگەر  ەندامێە  لەكاتی یان لە  اكامی را ەی لە شەشەم:  
پەرلەمان یان بەڵ یەوە كتت چی دوایتتی كتترد   ەوا بەپێتتی 

متتتتوچەیەكی خانەنشتتتتینی  بتتتت  یاستتتتا كارپێكراوەكتتتتان  
 میراتگرانی تەرخان دەكرێب.

  یتتتتتتان  ەنتتتتتتدام لەبەر  نراكستتتتتتیكاتێتتتتتتە فیەوتەم: 
ڵەژوێستێە  بتتایك تی دانیشتتتنی پەرلەمتتان دەكەن لەنتتاو 

 ڵ ژی پەرلەمان بە  امادەنەبوو ڵە مار ناكرێب.
 ەنتتتدام دەتوانێتتتب لە رێتتتگەی فراكستتتی ن و ڵەشتتتتەم: 

كاروبتتارە ناوخ ییەكتتانی   لیژنەكانیەوە   اگاداری سەرجەم
 ب.اێن بلیژنەكانی پەرلەمان و دانیشتنەكانی پەرلەما

 پارێزبەندی پەرلەمانیی
 :(ةالبرلمانی  ةالحصان)

 : ( 24) ماددەی 
 ەنتتدام   تتتازادی  اختتاوت  و رادەربرینتتتی تەواوی  یەكەم:

ڵەیە لەكاتی  ەنەامدانی كاری پەرلەمانیدا  بە شتتێوەیەك 
لە   اوە دەستورییەكانی ڵەرێمڕەچاوی رێزگرت  لە دامەزر

 چوارچێوەی یاسا كارپێكراوەكان بكات.
بنرێتتتب یتتتان  ( ةملایقتتت ) نابێتتتب  ەنتتتدام ڕاوەدوو  وەم:ود
ینەوەی لەگەژتتدا بكرێتتب یتتان متتاڵ و نوستتینگەكەی ژێكتت ل

متت ژەتی  پشكنینی ب  بكرێب یتتان دەستتتگیر بكرێتتب بەبتتی
پێشتتتوەختەی پەرلەمتتتان تەنیتتتا لەو یتتتاژەتە نەبێتتتب كە 

 ی بینراوی  ەنەام دابێب.تاوانێك
ە یستتتی بب یتتاری ڵەژگرتنتتی پارێزبەنتتدیی  پێوستتێیەم: 

نی پەرلەمتتانەو لەدەرەوەی ی زۆریتتنەی  امتتادەبووادەنگتت 
وەرزەكتتانی یاستتادانانی   دەستتتەی ستتەرۆكایەتی ب یتتار 

 لەسەر ڵەژگرتنی پارێزبەندی دەدات.
ب یاری ڵەژگرتنی پارێزبەندی  تەنیا ب   ەو كتتردە چوارەم:  

انییەیە  كە لە داواكەی دادوەری ڵتتتتاتووە  لەستتتتەر تتتتتاو
 بێب.ەجی ناام جێاكردەكانی تری   ەند

 ەگەر  ەندام تاوانێكی لەجتت ری جینتتایەت لەنتتاو پێنەەم:  
یەرەمی پەرلەمان  ەنەامدا  لەسەر سەرۆك پێویستە كە 
فەرمتتان بكتتات بەدەستتتگیركردن و دەستاەستتەركدنی لە 

ی دەسە  تی دادوەری شوێنێكی دیاریكراو  پاشان رادەست
و  بتتو ( ةحتت جن) بكات  بە  م  ەگەر تاوانەكە  لە ج ری كەت  

ەرۆك دەتوانێب دەستتە  تی دادوەری  اگاداربكتتاتەوە بتت  س
 گرتنەبەری رێوشوێنی یاسایی پێویسب بەراماەری.

 ەو  ەندامەی پارێزبەندیی لەستتەر ڵەژگیتتراوە و شەشەم:  
ەكتتتتان   لە یەكێتتتتە لە گرتووخان( توقیتتتت ) رانەگیتتتتراوە 

دەتوانێتتتتتب بەشتتتتتداری دانیشتتتتتتنەكانی پەرلەمتتتتتان و 
ەشتتتتداری  بێتتتتب ات و بان  بكتتتت ك بتتتتوونەوەی لیژنەكتتتت 

 لەگفتوگ كردن و دەنگداندا.
ی یاستتاییەوە ( ستتوێندخواردن)  ەنتتدام  لە رۆ ی یەوتەم: 

متت ژەتی   پارێزبەندی پەرلەمانی دەبێتتب و ناتوانێتتب بەبتتی
 بكات. پەرلەمان تەنازولی لی

ەرلەمتتان  داوای ڵەژگرتنتتی پارێزبەنتتدی  ەگەر پڵەشتتتەم: 
ە ستتەر نتتول ل بەژتتگەیرەتكتتردەوە  بەبتتی پێشكەشتتكردنی 

 ڵەمان بابەت  داواكاری نول پێشكەش ناكرێتەوە.
 

 نەمانی ئەندامێتی: 
 : ( 25) ماددەی 

 یەكەم: ك تایهاتنی  ەندامێتی
 لە یەكێە لەم یاژەتانەدا دەبێب:

 نەوەی.ك تایی ڵاتنی خولی پەرلەمان  یان ڵەژوەشا .1
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نابێتتب  ەنتتدام  دەستتب لە كارەكتتانی ڵەریەك لە شەشتتەم: 
دەسە  تەكانی دادوەری و جێاەجێكتتردن وەربتتدات  تەنهتتا 
لە چوارچێتتتوەی پستتتد رییەتی یاستتتادانان و چتتتاودێری 

 نەبێب.
نابێتتتب  ەنتتتدام كتتت كردنەوە بكتتتات لە نێتتتوان م: یەوتە

  لە تر ەنەومەنێكی  مێتی   ەندا ەندامێتی لە پەرلەمان و  
 ەنەومەنە ڵەژاژێردراوەكاندا  پێویستە لە سەر  ەندام لە 

ڵەشتتتتب رۆ دا لە رێكەوتتتتتی راگەیانتتتتدنی  ( 8) متتتتاوەی 
 ەنەامەكتتتانی ڵەژاتتتژاردن یەكێتتتە لەو دوو  ەنەتتتومەنە 

ەوە وا ڵە ماردەكرێتتتتتب كە ڵەژاژێرێتتتتتب  بەپتتتتتێچەوان
  ەندامێتی لە پەرلەمان ڵەژاژاردووە.

ێە   ەندام پ ستتتێكی وەزاری وەرگتترت  كاتڵەر:  ڵەشتەم
 بەدەستكێشاوە لە  ەندامێتی پەرلەمان ڵە ماردەكرێب.

 
 مافەكانی ئەندام: 

 : ( 23) ماددەی 
لەكاتی ك تایهاتنی  ەنتتدامێتی   ەگەر مەرجێتتە لە   یەكەم:

ەدابتتتتوو   ەنتتتتدام بتتتت ی ڵەیە مەرجەكتتتتانی لەدەستتتتب ن
چەی بگەرێتتتەوە بتت  وەزیتتفە و  سەرپشتتكە لەوەی متتوو

كەی تتتری وەربگرێتتب و  ەنتتدامانی ەی   یان مووچانەنشخ
خولەكتتتانی پێشتتتووتری پەرلەمتتتان دەتتتتوان  لەم متتتافە 

 سوودمەندب .
ماوەی  ەندامێتیەكەی  ب  مەبەستی سەرموچە و   دووەم:

 ڵە ماردەكرێب.  و خانەنشینی  ( ةترقی) پلە بەرزكردنەوە 
 ەنتتدام  دەتوانێتتب متت ژەتی نەخ شتتیی  بەپێتتی ستتێیەم: 

 بگرێب.ن وەرارەكارێك
سەرۆك  دەتوانێتتب متت ژەتێكی  استتایی بتتدات بە چوارەم:  

 ەندام   ەگەر بارودۆخەكەی پێویستی كرد  بتت  متتاوەیەك  
پتتتازدە رۆ  تێدەرنەكتتتات  بەستتتەریەكەوە  یتتتان  ( 15) كە لە 

ە  لە وەرزەكتتتتتانی پچ پچتتتتت   لە متتتتتاوەی ڵەر وەرزێتتتتت 
 یاساداناندا.
ن  نتتداماو  ە ڵەریەك لە دەستتتەی ستتەرۆكایەتیپێتتنەەم: 

ەی مانگتتتانە وەردەگتتترن  كە بە یاستتتا متتتووچە و دەرمتتتاژ
 رێكدەخرێ .

 ەگەر  ەندامێە  لەكاتی یان لە  اكامی را ەی لە شەشەم:  
پەرلەمان یان بەڵ یەوە كتت چی دوایتتی كتترد   ەوا بەپێتتی 

متتتتوچەیەكی خانەنشتتتتینی  بتتتت  یاستتتتا كارپێكراوەكتتتتان  
 میراتگرانی تەرخان دەكرێب.

  یتتتتتتان  ەنتتتتتتدام لەبەر  نراكستتتتتتیكاتێتتتتتتە فیەوتەم: 
ڵەژوێستێە  بتتایك تی دانیشتتتنی پەرلەمتتان دەكەن لەنتتاو 

 ڵ ژی پەرلەمان بە  امادەنەبوو ڵە مار ناكرێب.
 ەنتتتدام دەتوانێتتتب لە رێتتتگەی فراكستتتی ن و ڵەشتتتتەم: 

كاروبتتارە ناوخ ییەكتتانی   لیژنەكانیەوە   اگاداری سەرجەم
 ب.اێن بلیژنەكانی پەرلەمان و دانیشتنەكانی پەرلەما

 پارێزبەندی پەرلەمانیی
 :(ةالبرلمانی  ةالحصان)

 : ( 24) ماددەی 
 ەنتتدام   تتتازادی  اختتاوت  و رادەربرینتتتی تەواوی  یەكەم:

ڵەیە لەكاتی  ەنەامدانی كاری پەرلەمانیدا  بە شتتێوەیەك 
لە   اوە دەستورییەكانی ڵەرێمڕەچاوی رێزگرت  لە دامەزر

 چوارچێوەی یاسا كارپێكراوەكان بكات.
بنرێتتتب یتتتان  ( ةملایقتتت ) نابێتتتب  ەنتتتدام ڕاوەدوو  وەم:ود
ینەوەی لەگەژتتدا بكرێتتب یتتان متتاڵ و نوستتینگەكەی ژێكتت ل

متت ژەتی  پشكنینی ب  بكرێب یتتان دەستتتگیر بكرێتتب بەبتتی
پێشتتتوەختەی پەرلەمتتتان تەنیتتتا لەو یتتتاژەتە نەبێتتتب كە 

 ی بینراوی  ەنەام دابێب.تاوانێك
ە یستتتی بب یتتاری ڵەژگرتنتتی پارێزبەنتتدیی  پێوستتێیەم: 

نی پەرلەمتتانەو لەدەرەوەی ی زۆریتتنەی  امتتادەبووادەنگتت 
وەرزەكتتانی یاستتادانانی   دەستتتەی ستتەرۆكایەتی ب یتتار 

 لەسەر ڵەژگرتنی پارێزبەندی دەدات.
ب یاری ڵەژگرتنی پارێزبەندی  تەنیا ب   ەو كتتردە چوارەم:  

انییەیە  كە لە داواكەی دادوەری ڵتتتتاتووە  لەستتتتەر تتتتتاو
 بێب.ەجی ناام جێاكردەكانی تری   ەند

 ەگەر  ەندام تاوانێكی لەجتت ری جینتتایەت لەنتتاو پێنەەم:  
یەرەمی پەرلەمان  ەنەامدا  لەسەر سەرۆك پێویستە كە 
فەرمتتان بكتتات بەدەستتتگیركردن و دەستاەستتەركدنی لە 

ی دەسە  تی دادوەری شوێنێكی دیاریكراو  پاشان رادەست
و  بتتو ( ةحتت جن) بكات  بە  م  ەگەر تاوانەكە  لە ج ری كەت  

ەرۆك دەتوانێب دەستتە  تی دادوەری  اگاداربكتتاتەوە بتت  س
 گرتنەبەری رێوشوێنی یاسایی پێویسب بەراماەری.

 ەو  ەندامەی پارێزبەندیی لەستتەر ڵەژگیتتراوە و شەشەم:  
ەكتتتتان   لە یەكێتتتتە لە گرتووخان( توقیتتتت ) رانەگیتتتتراوە 

دەتوانێتتتتتب بەشتتتتتداری دانیشتتتتتتنەكانی پەرلەمتتتتتان و 
ەشتتتتداری  بێتتتتب ات و بان  بكتتتت ك بتتتتوونەوەی لیژنەكتتتت 

 لەگفتوگ كردن و دەنگداندا.
ی یاستتاییەوە ( ستتوێندخواردن)  ەنتتدام  لە رۆ ی یەوتەم: 

متت ژەتی   پارێزبەندی پەرلەمانی دەبێتتب و ناتوانێتتب بەبتتی
 بكات. پەرلەمان تەنازولی لی

ەرلەمتتان  داوای ڵەژگرتنتتی پارێزبەنتتدی  ەگەر پڵەشتتتەم: 
ە ستتەر نتتول ل بەژتتگەیرەتكتتردەوە  بەبتتی پێشكەشتتكردنی 

 ڵەمان بابەت  داواكاری نول پێشكەش ناكرێتەوە.
 

 نەمانی ئەندامێتی: 
 : ( 25) ماددەی 

 یەكەم: ك تایهاتنی  ەندامێتی
 لە یەكێە لەم یاژەتانەدا دەبێب:

 نەوەی.ك تایی ڵاتنی خولی پەرلەمان  یان ڵەژوەشا .1
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ە بێب  ك ەندام  توانای راپەڕاندنی كاری پەرلەمانی نە .3
ەەنتتتتد ی ڕاپتتتت رتی لیتتتتژنەی پزیشتتتتكیی تایاەتبەپێتتتت 

 سەلەێنرابێب.
 دووەم: دەسب لەكاركێشانەوە:

 ەندام  دەتوانێب  بی مەرج  بەداوایەكی نووستتراو  .1
پێشكەشتتی  دەستتب لەكاركێشتتانەوەی لە پەرلەمتتان

 سەرۆك بكات.
سەرۆك لە نزیكتری  دانیشتتتنی پەرلەمانتتدا    دەبێب .2

   ەوەی لە ەوە  بتت ەی كارداواكارییەكە ب اتە بەرنام
ستتی رۆ دا  دەستتب  ( 30) ڵەمتتوو بارێكتتدا لەمتتاوەی 

لەكاركێشانەوەكە  بە دەنگی زۆرینەی  امتتادەبووان 
 یەكلا بكرێتەوە.

 ەنتتتتتتتدامی داواكتتتتتتتار  دەتوانێتتتتتتتب لە داواكەی  .3
كەشتتتتتتكردنی پاشتتتتتتگەزباێتەوە  لە ڕێتتتتتتگەی پێش

داوایەكتتی نووستتراو بتت  ستتەرۆك پتتێ  دەنگتتدان 
 كەی.شانەوەلەسەر دەسب لەكاركێ

 ( ةویضالع  طسقو) سێیەم: لەدەستدانی  ەندامێتی 
  ەندام  لەم یاژەتانەدا  ەندامێتی  لەدەستدەدات:

 لەدەستدانی شیاویەتی یاسایی. .1
یەكێتتتتە لەمەرجەكتتتتانی  ەنتتتتدامێتی  كە لەیاستتتتای  .2

ی ستتاژی ( 1) كوردستتتان  متتارە  ڵەژاژاردنی پەرلەمانی  
 ی ڵەمواكراودا ڵاتووە  لەدەستدا بدات.1992

ڵ ی  ەنەامدانی تتتاوانێكی  ەنقەستتب  ان بە  یوكەدر .3
 یان كەتنێكی  اب وبەر.

 امتتادەنەبوونی  ەنتتدام  لە دانیشتتتنەكانی پەرلەمتتان   .4
 ی  ەم پەی ەوە.( 22) لە ماددەی   ( یەكەم) بەپێی برگەی 

 
 : ( 26) ماددەی 

ر لەدەستدانی  ەندامێتی بەشێوەی نهێنتتی دەنگدان لەسە
 دەبێب.

 
 : ( 27) ماددەی 
پەرلەمان  بەتاڵ متتایەوە   ەوا بەپێتتی   ییورسیەك ەگەر  ك

یاستتا كارپێكراوەكتتان  كاندیتتدێكی تتتری ڵەمتتان لیستتب  
 جێگەی دەگرێتەوە.

 بەشی پێنجەم
 لیژنە هەمیشەیی و تایبەتییەكان 

 یەكەم 
 پەرلەمان  لیژنە هەمیشەییەكانی

 : ( 28) ماددەی 
بیستتب و  ( 25) لیتتژنە ڵەمیشتتەییەكان  لە متتاوەی  یەكەم:

یی ڵتتاتنی یەكەم دانیشتتتنی كەوتی ك تا دا  لە ڕێپێنج ڕۆ
متتان  بەدەنگتتی زۆریتتنەی  امتتادەبوانی پەرلەمتتان  پەرلە

 ڵەژدەبژێردرێ .

لیتتتتژنە ڵەمیشتتتتەییەكان  لە  متتتتارەیەك  ەنتتتتدام  دووەم:
یازدە   ( 11) ێنج  ەندام كەمترو لە  پ  ( 5) پێكدێ  كە نابێب لە  

او  ەنتتدام زیتتاتر بتت   كە نتتوێنەرایەتی فراكستتی نەكانی نتت 
پێتتتتی ڕێتتتتژەی نوێنەرایەتیتتتتتان لە ن دەكەن بەپەرلەمتتتتا
 پەرلەمان.
ڵەر لیژنەیەكتتی پەرلەمتتان  لەستتەر بانگهێشتتتی ستتێیەم: 

سەرۆك  لەدوای یەك ڵەفتە  لە دیاریكردنی  ەنتتدامەكانی 
ب و ێبژێردەبتت  ختت ی ڵەژتت  ( ەرستتەرۆك و جێگتتر و ب یتتارد) 

یەكێتتە لە فەرمتتاناەرانی پەرلەمتتان یتتان زیتتاتر دەبێتتب بە 
 ێری لیژنە.سكرت

دەستەی سەرۆكایەتی  لە دابەشكردنی  ەندامان چوارەم:  
بەستتتتەر لیژنەكانتتتتدا  توانتتتتا و پستتتتد ریی و خواستتتتب و 

 پێویستیی لیژنەكان لەبەر چاو دەگرێب.
ە لیژنەیەكتتی دەبێتتب  ەنتتدام بەلتت نی كەمەوە لپێتتنەەم: 

ڵەمیشتتەیی  ەنتتدام بێتتب و ناكرێتتب لە دوو لیتتژنە زیتتاتر 
ستتەرۆك یتتان   نتتدام باێتتتەناكرێب  ە   ەندام بێب  ڵەروەڵا

 جێگری سەرۆك یان ب یاردەری زیاتر لەیەك لیژنە.
 

 : ( 29) ماددەی 
 پەرلەمان  لەم لیژنە ڵەمیشەییانە پێە دێب:

 لیژنەی كاروباری یاسایی.  یەكەم:
 ارایی وكاروباری  ابووری.لیژنەی د  دووەم:

لیتتتتژنەی پێشتتتتەەرگە و نتتتتاوخ  و  استتتتای  و ستتتتێیەم: 
 جێیەكان. ەنەومەنە خ 

 لیژنەی كشتوكاڵ و  اودێری.ارەم:  وچ
لیژنەی پەروەردە و خوێندنی با   و تتتوێژینەوەی پێنەەم:  
 زانستی.
لیژنەی كاروبتتاری تەندروستتتی و  یتتنگە و متتافی شەشەم:  
 بەكاربەر.
اروبتتتاری شتتتەڵیدان و جین ستتتاید و لیتتتژنەی كیەوتەم: 

 زیندانیانی سیاسی.
 دستانی.ەوەندی كورلیژنەی پەیوەندییەكان و ڕڵەشتەم: 

 لیژنەی ناوچە كوردستانییەكانی دەرەوەی ڵەرێم.ن یەم:  
لیژنەی وزە و سامانە سروشتییەكان و پیشەسازی دەیەم:  

 و بازرگانی.
و گواستتتنەوە و گەیانتتدن و لیتتژنەی شتتارەوانی یتتازدەم: 

 گەشتوگوزار و  اوەدانكردنەوە و وەبەرڵێنان.
مەدەنتتتی و  لیتتتژنەی رۆشتتتنایری و كتتت مەژگەیدوازدەم: 

 وان.وەرزش و ل 
 لیژنەی دەسداكی و كاروباری پەرلەمان و سكا  .سێزدەم: 
 لیژنەی  ەوقا  و كاروباری  ایینی.چواردەم:  

لیتتژنەی كاروبتتاری ك مە تت یەتی و داكتت كیكردن لە   پازدەم:
 فرەت و لە مافی مرۆڤ.مافی  ا
 : ( 30) ماددەی 

ڵەر لیژنەیەكتتتتتی ڵەمیشتتتتتەیی لەچوارچێتتتتتوەی  یەكەم:
امەكانیتتدا دەتوانێب لەنێتتو  ەندارەكانیدا  ەجێكردنی كجێا

لیژنەی ل وەكی پێكاهێنێتتب  ب كتتارێكی دیتتاریكراو لەستتەر 
یەكی  ەندامانی لیژنە  كاری لیتتژنە   ی سی( 3/ 1) پێشنیاری  

 ك تایی ڵاتنی كارەكە.ل وەكیەكان ك تایی دێب بە
 ( 2) ڵەر لیتتتژنەیەك بەلتتت نی كەمەوە لە مانگێكتتتدا  دووەم:

لەستتەر ك بتتوونەوەی  ەم یتتوكەە دەبێتەوە  دووجتتار كتت 
 ن دوو وەرزی یاستتتاداناندا  جێاەجتتتیلیژنەكتتتان لە نێتتتوا

 نابێب.
لەستتەر   لیتتژنە ڵەمیشتتەییەكان لەكتتاتی پێویستتتداسێیەم:  

ی پەرلەمتتان  داوای سەرۆك  یان جێگری یەكەمی ستتەرۆك
یەكی  ەندامانی لیژنە    سی  ( 3/ 1) یان سەرۆكی لیژنە  یان  

بیستتب وچتتوار  ( 24) نی لیتتژنە  ەنتتداما یكتت دەبنەوە  دەبتت 
لە كات   كاتژمێر پێ  ك بوونەوە لەل یەن بریاڕدەری لیژنە

 و شوێ  و بەرنامەی كاری ك بوونەوە  اگادار بكرێنەوە.
  بە رێتتتتژەی یاستتتتایی ك بتتتتوونەوەی لیتتتتژنەچتتتتوارەم: 

 امادەبوونی زۆرینەی  ەندامان  تەواو دەبێب. ب یارەكتتان 
 ێتتتت   لەكتتتتاتیەبوان دەدربە زۆریتتتتنەی دەنگتتتتی  امتتتتاد

یەكساناوونی دەنگەكاندا   ەو لتت یەنەی دەنگتتی ستتەرۆكی 
 ژیەتی زۆرینە دەبێب.لیژنە لەگە
ك بوونەوەكتتتانی لیتتتژنە لە ك نووستتتدا ت متتتار پێتتتنەەم: 

وان و پتتتوختەیەك لە دەكتتترێ   كە نتتتاو و وا ۆی  امتتتادەب
بیروڕای  ەندامان و  ەو ب یارانەی كە لە ك بتتوونەوەكەدا  

 گرێب.ێب  لەخ دەوەردەگیر
 

 : ( 31) ماددەی 
ستتتەرۆك دەتوانێتتتب ڵەربابەتێتتتە ب تتتاتە بەردەم لیتتتژنە 
ڵەمیشتتەییەكان  بەپێتتی تێ وانینتتی ختت ی  یتتان لتت نی كەم 

 پێنج  ەندام. ( 5) لەسەر داوای 
 : ( 32) ماددەی 
 اگتتتتاداركردنەوەی ستتتتەرۆكی لیتتتتژنە ڵەر  پتتتتاش یەكەم:

 ەنتتتتدامێە دەتوانێتتتتب لەك بتتتتوونەوەی ڵەر لیتتتتژنەیەك 
  ی پێشتتكەش بكتتات بەبتتیاو ستتەرنەی ختت مادەبێتتب و ڕ ا

 بوونی مافی دەنگدان.
راوێژكارەكتتتتانی پەرلەمتتتتان بە پێتتتتی پستتتتد ریی  دووەم:

بەشتتداری ك بتتوونەوەی لیژنەكتتان دەكەن  بەبتتی بتتوونی 
 مافی دەنگدان.

 
 : ( 33) ماددەی 

 ەو یوكەتتانەی لەم پەیتت ەوەدا تتتایاەت  بە  امتتادەبوون لە 
ادەبوون لە ا بەستتتتتەر  امتتتتت دانیشتتتتتتنەكانی پەرلەمانتتتتتد

 دەب .  ك بوونەوەی لیژنەكانی  جێاەجی
 

 : ( 34) ماددەی 

لەكتتتاتی بەتتتتاژی  ەنتتتدامێتی یەكێتتتە لە لیژنەكتتتان  ەوا 
 ەنتتتدامێكی تتتتر بەپێتتتی ڵەمتتتان رێتتتگەی دەقكتتتراو لەم 

 ید دەكرێب و جێگەی دەگرێتەوە.پەی ەوەدا كاند
 

 (35) ماددەی 
دەتوانێتتب بە ڕەزامەنتتدیی ستتەرۆك  لیتتژنەی ڵەمیشتتەیی  

ن بكات  ڕای ختت ی لەستتەر یەكی تری پەرلەماوا لە لیژنەدا
 بابەتێكی دیاریكراودا  ب اتەڕوو.

 
 : ( 36) ماددەی 

دە  ەنتتتتدام  یتتتتان ڵەر فراكستتتتی نێكی پەرلەمتتتتانی  ( 10) 
چتتو و پێتتنج رۆ دا    ( 45) وونی  دەتوانێب لە دوای تێتتدەڕ بتت 

بەستتەر  اڕاستتتەكردنی پتترۆ ەیەك بتت  لیتتژنەی تایاەتەەنتتد 
 ەو پتتت ۆ ەیە لە لیتتتژنەكە وە لەبتتتارەی ی روونكتتتردنەداوا

 بكەن.
 

 : ( 37) ماددەی 
 ەگەر ب  دەستتتەی ستتەرۆكایەتی ڕووناتت وە كە یەكێتتە لە 
لیتتتتتژنە ڵەمیشتتتتتەییەكان  لە ڕاپەڕانتتتتتدنی كارەكانیتتتتتدا 

ب   ەوا دەتوانێتتب لە ڵ كارەكتتان كەمتەرخەمتتی دەنوێنێتت 
كە  بك ژێتەوە و ڵەوژەكانی ب اتە گەڕ ب  كاراكردنی لیژنە

یتوانی  لەسەر دەستەی ستتەرۆكایەتی ەگەر ڵەر نەبە  م  
ژنەكە بداژێوێتتب  بەپێتتی  ەو بتت  لیتت   پێویستە  ەندامی نول

رێكتتتارانەی لەم پەیتتترەوەدا ڵتتتاتوون و بیان تتتاتە بەردەم 
 پەرلەمان.

 
 : ( 38) ماددەی 

 ەگەر لیتتتتژنەی ڵەمیشتتتتەیی  پێشتتتتنیازی یاستتتتایەكیان 
 ن پێشكەشتتتیانتتتتاوتوێكرد  كە رێتتتژەی یاستتتایی  ەنتتتداما

كرێب یەكەم  ەندام كە وا ۆی كتتردووە   ەگەر كردبوو  دە
ە نەبوو  امادەی ك بتتوونەوەی لیتتژنە بێتتب  ەندامی لیژنەك

بتت  گفتوگتت كردن لەستتەر پێشتتنیازی یاستتاكە   ەگەر  ەو 
تتتتوانی دەكرێتتتب  ەنتتتدامێكی تتتتر لەوانەی وا ۆیتتتان  نەی

  امادەبێب.  كردووە
 : ( 39) ماددەی 

 ر و  ەو پستتتد یشتتتەیی  نتتتاویڵەمتتتوو لیژنەیەكتتتی ڵەم
شارەزایانەی كە تایاەتەەندییان بەكاری لیتتژنە پەیوەستتتە  
دەستنیشتتتان دەكتتتات و لەكتتتاتی پێویستتتتدا  لە رێتتتگەی 
دەستەی سەرۆكایەتییەوە راوێژیان پێدەكات و ستتوود لە 

و لێهاتوییتتان وەردەگرێتتب و دەكرێتتب لەستتەر  پستتد ڕی
 كارەكەیتتتتان پاداشتتتتب بكتتتترێ  و  ەگەر پێویستتتتب بتتتتوو

 رێب.لەگەژدا بك گرێاەستیان
 

 : ( 40) ماددەی 
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ڵەر لیژنەیەكتتتتتی ڵەمیشتتتتتەیی لەچوارچێتتتتتوەی  یەكەم:
امەكانیتتدا دەتوانێب لەنێتتو  ەندارەكانیدا  ەجێكردنی كجێا

لیژنەی ل وەكی پێكاهێنێتتب  ب كتتارێكی دیتتاریكراو لەستتەر 
یەكی  ەندامانی لیژنە  كاری لیتتژنە   ی سی( 3/ 1) پێشنیاری  

 ك تایی ڵاتنی كارەكە.ل وەكیەكان ك تایی دێب بە
 ( 2) ڵەر لیتتتژنەیەك بەلتتت نی كەمەوە لە مانگێكتتتدا  دووەم:

لەستتەر ك بتتوونەوەی  ەم یتتوكەە دەبێتەوە  دووجتتار كتت 
 ن دوو وەرزی یاستتتاداناندا  جێاەجتتتیلیژنەكتتتان لە نێتتتوا

 نابێب.
لەستتەر   لیتتژنە ڵەمیشتتەییەكان لەكتتاتی پێویستتتداسێیەم:  

ی پەرلەمتتان  داوای سەرۆك  یان جێگری یەكەمی ستتەرۆك
یەكی  ەندامانی لیژنە    سی  ( 3/ 1) یان سەرۆكی لیژنە  یان  

بیستتب وچتتوار  ( 24) نی لیتتژنە  ەنتتداما یكتت دەبنەوە  دەبتت 
لە كات   كاتژمێر پێ  ك بوونەوە لەل یەن بریاڕدەری لیژنە

 و شوێ  و بەرنامەی كاری ك بوونەوە  اگادار بكرێنەوە.
  بە رێتتتتژەی یاستتتتایی ك بتتتتوونەوەی لیتتتتژنەچتتتتوارەم: 

 امادەبوونی زۆرینەی  ەندامان  تەواو دەبێب. ب یارەكتتان 
 ێتتتت   لەكتتتتاتیەبوان دەدربە زۆریتتتتنەی دەنگتتتتی  امتتتتاد

یەكساناوونی دەنگەكاندا   ەو لتت یەنەی دەنگتتی ستتەرۆكی 
 ژیەتی زۆرینە دەبێب.لیژنە لەگە
ك بوونەوەكتتتانی لیتتتژنە لە ك نووستتتدا ت متتتار پێتتتنەەم: 

وان و پتتتوختەیەك لە دەكتتترێ   كە نتتتاو و وا ۆی  امتتتادەب
بیروڕای  ەندامان و  ەو ب یارانەی كە لە ك بتتوونەوەكەدا  

 گرێب.ێب  لەخ دەوەردەگیر
 

 : ( 31) ماددەی 
ستتتەرۆك دەتوانێتتتب ڵەربابەتێتتتە ب تتتاتە بەردەم لیتتتژنە 
ڵەمیشتتەییەكان  بەپێتتی تێ وانینتتی ختت ی  یتتان لتت نی كەم 

 پێنج  ەندام. ( 5) لەسەر داوای 
 : ( 32) ماددەی 
 اگتتتتاداركردنەوەی ستتتتەرۆكی لیتتتتژنە ڵەر  پتتتتاش یەكەم:

 ەنتتتتدامێە دەتوانێتتتتب لەك بتتتتوونەوەی ڵەر لیتتتتژنەیەك 
  ی پێشتتكەش بكتتات بەبتتیاو ستتەرنەی ختت مادەبێتتب و ڕ ا

 بوونی مافی دەنگدان.
راوێژكارەكتتتتانی پەرلەمتتتتان بە پێتتتتی پستتتتد ریی  دووەم:

بەشتتداری ك بتتوونەوەی لیژنەكتتان دەكەن  بەبتتی بتتوونی 
 مافی دەنگدان.

 
 : ( 33) ماددەی 

 ەو یوكەتتانەی لەم پەیتت ەوەدا تتتایاەت  بە  امتتادەبوون لە 
ادەبوون لە ا بەستتتتتەر  امتتتتت دانیشتتتتتتنەكانی پەرلەمانتتتتتد

 دەب .  ك بوونەوەی لیژنەكانی  جێاەجی
 

 : ( 34) ماددەی 

لەكتتتاتی بەتتتتاژی  ەنتتتدامێتی یەكێتتتە لە لیژنەكتتتان  ەوا 
 ەنتتتدامێكی تتتتر بەپێتتتی ڵەمتتتان رێتتتگەی دەقكتتتراو لەم 

 ید دەكرێب و جێگەی دەگرێتەوە.پەی ەوەدا كاند
 

 (35) ماددەی 
دەتوانێتتب بە ڕەزامەنتتدیی ستتەرۆك  لیتتژنەی ڵەمیشتتەیی  

ن بكات  ڕای ختت ی لەستتەر یەكی تری پەرلەماوا لە لیژنەدا
 بابەتێكی دیاریكراودا  ب اتەڕوو.

 
 : ( 36) ماددەی 

دە  ەنتتتتدام  یتتتتان ڵەر فراكستتتتی نێكی پەرلەمتتتتانی  ( 10) 
چتتو و پێتتنج رۆ دا    ( 45) وونی  دەتوانێب لە دوای تێتتدەڕ بتت 

بەستتەر  اڕاستتتەكردنی پتترۆ ەیەك بتت  لیتتژنەی تایاەتەەنتتد 
 ەو پتتت ۆ ەیە لە لیتتتژنەكە وە لەبتتتارەی ی روونكتتتردنەداوا

 بكەن.
 

 : ( 37) ماددەی 
 ەگەر ب  دەستتتەی ستتەرۆكایەتی ڕووناتت وە كە یەكێتتە لە 
لیتتتتتژنە ڵەمیشتتتتتەییەكان  لە ڕاپەڕانتتتتتدنی كارەكانیتتتتتدا 

ب   ەوا دەتوانێتتب لە ڵ كارەكتتان كەمتەرخەمتتی دەنوێنێتت 
كە  بك ژێتەوە و ڵەوژەكانی ب اتە گەڕ ب  كاراكردنی لیژنە

یتوانی  لەسەر دەستەی ستتەرۆكایەتی ەگەر ڵەر نەبە  م  
ژنەكە بداژێوێتتب  بەپێتتی  ەو بتت  لیتت   پێویستە  ەندامی نول

رێكتتتارانەی لەم پەیتتترەوەدا ڵتتتاتوون و بیان تتتاتە بەردەم 
 پەرلەمان.

 
 : ( 38) ماددەی 

 ەگەر لیتتتتژنەی ڵەمیشتتتتەیی  پێشتتتتنیازی یاستتتتایەكیان 
 ن پێشكەشتتتیانتتتتاوتوێكرد  كە رێتتتژەی یاستتتایی  ەنتتتداما

كرێب یەكەم  ەندام كە وا ۆی كتتردووە   ەگەر كردبوو  دە
ە نەبوو  امادەی ك بتتوونەوەی لیتتژنە بێتتب  ەندامی لیژنەك

بتت  گفتوگتت كردن لەستتەر پێشتتنیازی یاستتاكە   ەگەر  ەو 
تتتتوانی دەكرێتتتب  ەنتتتدامێكی تتتتر لەوانەی وا ۆیتتتان  نەی

  امادەبێب.  كردووە
 : ( 39) ماددەی 

 ر و  ەو پستتتد یشتتتەیی  نتتتاویڵەمتتتوو لیژنەیەكتتتی ڵەم
شارەزایانەی كە تایاەتەەندییان بەكاری لیتتژنە پەیوەستتتە  
دەستنیشتتتان دەكتتتات و لەكتتتاتی پێویستتتتدا  لە رێتتتگەی 
دەستەی سەرۆكایەتییەوە راوێژیان پێدەكات و ستتوود لە 

و لێهاتوییتتان وەردەگرێتتب و دەكرێتتب لەستتەر  پستتد ڕی
 كارەكەیتتتتان پاداشتتتتب بكتتتترێ  و  ەگەر پێویستتتتب بتتتتوو

 رێب.لەگەژدا بك گرێاەستیان
 

 : ( 40) ماددەی 
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 ی ستتی( 3/ 1) ڵەر لیژنەیەكتتی ڵەمیشتتەیی  لەستتەر داوای 
لەیەكگتترت   یەكی  ەندامەكانی دەتوانێب دانیشتتتنی گتتول

پەیوەستتب    لەستتەر ڵەر بابەتێتتە كە( جلستتات ال ستتتەا ) 
بێب  بەتایاەتەەندیی لیژنەكە  ەنەامادات  ب  بەرپتترو و 

نوێنەری پسد ران و    تی تایاەت وكەوادری یكومی و كەر
ڕێك راوەكانی كتت مەژگەی مەدەنتتی و ڵەركەستتێە  كە بە 

یستتتتتی بتتتتزان   ڵەر  ەنتتتتدامێكی  دەتوانێتتتتب لەم پێو
دانیشتتتتنە  امادەبێتتتب و گفتوگتتت  بكتتتات  دەبێتتتب لیتتتژنە 

یشتتتتتتنی گتتتتتوێگرت  و  ەنەامەكتتتتتانی  لە پتتتتتوختەی دان
 ڕاپ رتێكدا   اراستەی دەستەی سەرۆكایەتی بكات.

 
 : ( 41) ەی ددما

ڵەر لیژنەیەكتتتتتتتتی ڵەمیشتتتتتتتتەیی  لە چوارچێتتتتتتتتوەی 
پسد ڕییەكەیدا  بەدواداچوون و لێكتتوژینەوە و ستتەردانی 
مەیدانی دەكات  لەسەر  استتتی جێاەجێكردنتتی  ەو یاستتا 

ەتییەكتتتتتتتتانی گشتتتتتتتتتییانەی  بە بەر ەوەنتتتتتتتتدیە بنەر
ندیتتتتدارن  ڵەروەڵتتتتا ەڵاونیشتتتتتیەانیانی ڵەرێتتتتم پەیو
 ەكتتان  كە بتت م و رێنەاییچاودێریكردنی گونەانی سیستتتە

ستتاكە دەرچووێنتتدراون لەگەڵ  استتان جێاەجێكردنتتی یا
 امتتانەی ستتەرەكی یاستتاكە  لەستتەر لیتتژنەی ڵەمیشتتەیی 
پێویستە  ڕاپ رتێە لەستتەر  ەنەتتامی بەدواداچوونیتتان و 

 اڕاستەی دەستەی ستتەرۆكایەتی بتتكەن و   پێشنیازەكانیان
  ەوانتتتی  دەتتتتوان   ەوەی گونەتتتاوە  لە  ێتتتر رۆشتتتنایی

 بیگرنەبەر.ڕاپ رتەكە 
 

 (42) ماددەی 
لیژنەكتتتان دەتتتتوان  داوا لە ستتتەرۆك بتتتكەن  بتتت   یەكەم:

لە   بەشداری كردنی وەزیری پەیوەندیتتدار بتت   امتتادەبوون
ك بتتتوونەوەی لیتتتژنە و پێشكەشتتتكردنی ڕونكتتتردنەوەی 

ێویستتب  لەستتەر  ەو بتتابەتەی دەختترێتەڕوو  بەشتتێویەك پ
ەكردنی ڕۆ  لەڕێكەوتتتتتتی  اراستتتتتت ستتتتتی ( 3) متتتتتاوەی 

 تێدەرنەكات.  هێشتنامەكە بانگ
وەزیری پەیوەندیتتدار  دەتوانێتتب لە ك بتتوونەوەی   دووەم:

لیژنەكاندا  امادەبێب كاتێتتە گفتوگتت ی بابەتێتتە دەكرێتتب 
ستتتتافی كە پەیوەندیتتتدارە بەوەزارەتەكەی و دەتوانێتتتب 

وەزارەتەكەی لەگەڵ ختتتت ی بهێنێتتتتب بتتتت  ك بتتتتوونەوە  
دەكتترێ   ریتت پتت رت جێگڵەروەڵتتا تێ وانینەكانیشتتیان لە ڕا

  ەوەی مافی دەنگدانیان ڵەبێب. بەبی
لیژنەكتتان دەتتتوان   بتت  بەشتتداریی  ەوانەی كە ستتێیەم: 

پلەیان  لەخوار وەزیرەوەیە لە ك بوونەوەی لیتتژنەدا  داوا 
 سەرۆكی پەرلەمان بكەن.  اراستەی جێگری دووەمی

لیژنەكتتتان دەتتتتوان  لەڕێتتتی جێگتتتری یەكەمتتتی چتتتوارەم: 
ە فەرمتتتتی و لە فەرمتتتتانگ انەوە  داواستتتتەرۆكی پەرلەمتتتت 

ژگەی مەدەنتتی بتتكەن  كە زانیتتاریی ڕێك راوەكتتانی كتت مە

پێویستیان پێشكەش بكات  یتتان لە ك بتتوونەوەی لیتتژنەدا 
  امادەبا  .
انی ستتتەرەوەدا  ەگەر  ەو ل یەنتتتانەی لە ب گەكتتت پێتتتنەەم: 

باستتتتتكراون  خ یتتتتتانگرت لە پێتتتتتدانی زانیتتتتتاری یتتتتتان 
اتە لە ڕێتتتتی  ەوا  ەو كتتتت   امتتتتادەنەبوون لە ك بتتتتوونەوە 

 اگتتاداردەكرێتەوە و  ستتەرۆكەوە  ستتەرۆك وەزیرانتتی لتتی
 ( 7) ە تت م نەدانەوەی داواكتتاریەكەی لەمتتاوەی لەیتتاژەتی و

پەرلەمتتان  بتت    یەوت ڕۆ دا  بابەتەكە دەخرێتە بەردەمتتی
 تێ وانینی ب  بكات. ەوەی 

 
 دووەم 

 لیژنە تایبەتییەكان 
 : ( 43) ماددەی 
تی  امتتادەكردنی بەستت ەی كاتی بەمەپەرلەمان  لیژن  یەكەم:

ڕاپتت رت  ستتەبارەت بە بتتابەتێكی دیتتاری كتتراو  لەستتتەر 
ی چتتواریەكی ( 4/ 1) پێشنیاری دەستەی سەرۆكایەتی  یتتان  

  مارەی  ەندامان  بەدەنگی زۆرینەی  امادەبووان لە كاتی
 پێویستدا پێكدەڵێنێب.

دەستتتەی ستتەرۆكایەتی  لە دەرەوەی وەرزەكتتانی  دووەم:
 نەی تایاەتیی ڵەیە.ێكهێنانی لیژ  دەسە  تی پیاساداناندا
و ڵەر بابەتێتتتە  لە ێتتتر بتتتابەتە تاوانكارییەكتتتان ستتتێیەم: 

تێ وانینتتی دادگاكانتتدا بێتتب  نتتابێتە بتتابەتی لێكتت ژینەوەی 
 پەرلەمان.  لیژنە تایاەتییەكانی

لەكتتاتی كتتاركردنی لیتتژنە  ڵەر ەنتتدامێە نهێنتتی چتتوارەم: 
 دەدات. لیژنە لەدەسبكاری لیژنە  بدركێنێب  ەندامێتی 

 
 :( 44) ماددەی 
لەسەر دەسە  تی جێاەجێكتتردن پێویستتتە  ەركتتی   یەكەم:

و بەژگەنتتامە و زانیتتاریی لیژنە تایاەتییەكان  استتان بكتتات  
 داواكراویان پێشكەش بكات.

و اەتییەكان دەتوان  كاری بەدواداچتتوون  لیژنە تای  دووەم:
بە  و گەڕان بەدوای ڕاستتتتتییەكان  ستتتتەبارەتپشتتتتكنی  
نەی بتت ی ڕاستتدێردراون لەتەواوی ی  ەو بابەتتتاووردەكتتار

   ەنەام بتتدەن  دەتتتوان  بتت  دامەزراوە پەیوەندیدارەكاندا
 ەو مەبەستتتتتەش پشتتتتب بە شتتتتارەزایان و راوێژكتتتتاران 

 باەست .
 سێیەم:

ێوشتتوێنانەی لەم پەیتت ەوەدا دەقنتتووو بەپێتتی  ەو ر .1
ای كراوە  لیژنە تایاەتییەكان دەتتتوان  بەنووستتراو داو

 یەنێە بكەن  بەمەبەستتتی و لی ڵەركەو   امادەبوون
 انیان.بیستاوونی وتەك راوەرگرت  و گول

پاستتاو لەكتتاتی  و لتت یەنی بتتانگكراو بتتی ەگەر كەو  .2
ەتوانێب دیاریكراودا  امادەنەبوو   ەوا لیژنەی كاتی د

لەڕێتتتتتی دەستتتتتتەی ستتتتتەرۆكایەتیەوە  دەستتتتتە  تی 
تی جێاەجێكتتتتتتردن  اگاداربكتتتتتتاتەوە  بە مەبەستتتتتت 

گتتتوێرەی یاستتتای بنەمتتتا ی داواكتتتراو بە امتتتادەكردن
 م.دادگەرییە سزاییە بەركارەكان لە ڵەرێ

 
 : ( 45) ماددەی 
و ڕاستتتتداردەكانی  لیتتتتژنەی تتتتتایاەت  ڕاپتتتت رت  یەكەم:

ردنی بەستتەر  اراستتتەی ستتەرۆك دەكتتات  دوای دابەشتتك
 ەندامانتتتتدا  ڕاپتتتت رتەكە دەختتتترێتە بەردەم پەرلەمتتتتان  

ە یتتاری گونەتتاو لو وەرگرتنتتی ب بەمەبەستی تتتاوتوێكردن  
 بارەیەوە.
 ەگەر ڕاپتتتتتتتتتت رتەكە  لە نێتتتتتتتتتتوان دوو وەرزی  دووەم:

یاستتاداناندا   اڕاستتتەی ستتەرۆك كتترا   ەوا بەپێتتی گرنگتتی 
ستتتنی بابەتەكە  دەستەی سەرۆكایەتی  ب یار لەسەر دواخ

خستتتتنەڕووی بتتت  وەرزی نتتتوێی یاستتتادانان دەدات  یتتتان 
ی   بتت  خستتتنەڕوو ەنەامتتدانی ك بتتوونەوەی نا استتایی

 ب یاردان لەسەری.بابەتەكە و  
 

 : ( 46) ماددەی 
كتتتاری لیتتتژنە تایاەتییەكتتتان  بەك تتتتایی ڵتتتاتنی كتتتاتی 
دیتتاریكراو  یتتان  ەو  ەركەی پێیتتان ستتدێردراوە  ك تتتایی 

 دێب.
 شەمبەشی شە

 سیستمی كار لەپەرلەمان 
 یەكەم 

 بەرنامەی كاری دانیشتنەكانی پەرلەمان
 

 : ( 47) ماددەی 
اری ی  بەرنتتتتتامەی كتتتتت تەی ستتتتتەرۆكایەتەستتتتت د یەكەم:

 دانیشتنەكانی پەرلەمان  دادەنێب.
ڵەموو دانیشتنێە  بەرنامەی كتتاری پێشتتوەختەی   دووەم:

چتتتتو وڵەشتتتتب كتتتتاتژمێر پتتتتێ  وادەی  ( 48) دەبێتتتتب  
سەرجەم  ەنتتدامان لەڕێتتی جێگتتری دووەمتتی دانیشتنەكە  

 سەرۆكی پەرلەمانەوە لەبەرنامەی كار  اگاداردەكرێنەوە.
 

 (48)  ماددەی
انی بەرنامەی كار  بە پێی  ەو ڕێزبەندییەی  گەكب   یەكەم:

لەبەرنتتامەكەدا ڵتتاتووە  گفتوگ یتتان لەبتتارەوە دەكرێتتب  
و پتتێ  خستتتنی ڵەر بتت گەیەك  لەستتەر پێشتتنیاری پتتاش 

پەرلەمانتار  بەڕەزامەندیی زۆرینەی   سی  ( 3) ان  سەرۆك  ی
  امادەبووان دەبێب.

تەواو ی بەرنتتامەی كتتار  تا گفتوگ  لەسەر ب گەیەكتت   دووەم:
ێتتب ب گەیەكتتی دی گفتوگتت ی لەستتەر ناكرێتتب   ەگەر نەب

لەبەر ڵەر ڵتت یەك نەتتتوانرا گفتوگتت  دەربتتارەی بتت گەیەك 
تەواو بكرێتتتب  دەستتتتەی ستتتەرۆكایەتی  دەتوانێتتتب   ەو 

و بەرەزامەنتتدیی بتتابەتە بە ڵەژدەستتێردراوی بهێوێتتتەوە 
شتتتنی  زۆریتتنەی  ەنتتدامانی  امتتادەبوو  بتتابەتەكە ب دانی

ەی دوای  ەوە  گفتوگتتت ی دوادەخرێتتتب و بتتت گداڵتتتاتوو  
 لەبارەوە دەكرێب.

ڵەر بابەتێە لە بەرنامەی كاردا نەبێتتب  گفتوگتت ی سێیەم:  
 لەبارەوە ناكرێب.

یتتان نتتوێنەری پێكهتتاتەیەك    سەرۆكی فراكسی ن چوارەم:  
بیستتب و چتتوار  ( 24) دە  ەنتتدام  بەر لە  ( 10) یتتان لتت نی كەم 

دەتوانێتتتتتب داوای دانشتتتتتتینەكەدا   كتتتتتاتژمێر لە وادەی
زیتتادكردنی بابەتێتتە  بتت  بەرنتتامەی كتتار بكتتات  بتتابەتەكە 

بێتتتتب و دواخستتتتتنی باێتتتتتە ڵتتتتت ی گشتتتتتی و بەپەلە 
 لەدەستدانی گرنگی داواكارییەكە.

 
 : ( 49) ماددەی 
 یەكەم:

ڵەر لیژنەیەكی ڵەمیشتتەیی  یتتان تتتایاەت  دەتوانێتتب  .1
یشتتتنی چو و ڵەشب كتتاتژمێر بەر لەدان  ( 48) لەماوەی  

ستتتتەرۆكایەتی بكتتتتات  داوا لە دەستتتتتەی پەرلەمتتتتان 
ارێكی گفتوگتت ی دیتتاردەیەك  یتتان ڕووداوێتتە  یتتان بتت 

 گشتی ب رێتە بەرنامەی كارەوە.
دە   ( 10) ڵەر  ەندامێە  متتافی ڵەیە لە متتاوەیەك كە لە   .2

ختتتولەك تێتتتدەڕ نەكتتتات  بیتتترۆكەیەك بەم مەرجتتتانە 
 ب اتەڕوو:

چتتتو و ڵەشتتتب كتتتاتژمێر پتتتێ  دانیشتتتتنی  ( 48)  .أ
ەی ەك پێشكەشتتتتتتتی دەستتتتتتتتپەرلەمتتتتتتتان  داوای

 ۆكایەتی بكات.سەر
 بیرۆكەكە نوسراو بێب. .ب
 ەبێب.د   ەندام بەناوەرۆكی نوسراوەكە پابەند .ج
بیرۆكەكە  بەكێشەیەكی گشتییەوە پەیوەسب بێب  .د

 از و چارەسەری لەخ گرتاێب.و پێشنی
 ەگەر پێویستتتتی كتتترد  دەكرێتتتب گفتوگتتت كردن  دووەم:

واكتتاری لیتتژنە لەسەر دا  ( یەكەم) لەسەر بابەتەكانی ب گەی  
وەزیتتران  یتتان ن  ەنتتدامان  بە امتتادەبوونی ستتەرۆك یتتا

 وەزیری تایاەتەەند  یان ڵەردووكیان بێب.
 ەگەر دەستەی سەرۆكایەتی  بە داواكاریی لیتتژنە سێیەم:  

لەستتتەر داواكەیتتتان  و  ەنتتتدامان رازی نەبتتتوو   ەوانتتتی 
پێتتتداگیربوون  ستتتەرۆك رێتتتگە دەدات ڵاوپشتتتب یتتتان د  

ەك بیروب چتتوونی ستتی ختتول ( 3) اوەی بەداواكەیتتان لەمتت 
گفتوگتت     ەوە بتت ەنەڕوو   ەوكتتات بەبتتیخ یان لەو بتتارەی

 ەی خ ی لەبارەوە دەدات.پەرلەمان ب یاری یەكلاكەرەو
 

 ووەم د
 ریزبەندی و سیستمی دانیشتنی ئەندامان

 : ( 50) ماددەی 
شوێنی دانیشتنی  ەندامان  لە ڵ ژی پەرلەمانتتدا  بە پێتتی 

ی كتتوردی  (  ەلفاتتی) لیستی ریزبەندكراو  بەپێی پیتەكانی  
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گتتتوێرەی یاستتتای بنەمتتتا ی داواكتتتراو بە امتتتادەكردن
 م.دادگەرییە سزاییە بەركارەكان لە ڵەرێ

 
 : ( 45) ماددەی 
و ڕاستتتتداردەكانی  لیتتتتژنەی تتتتتایاەت  ڕاپتتتت رت  یەكەم:

ردنی بەستتەر  اراستتتەی ستتەرۆك دەكتتات  دوای دابەشتتك
 ەندامانتتتتدا  ڕاپتتتت رتەكە دەختتتترێتە بەردەم پەرلەمتتتتان  

ە یتتاری گونەتتاو لو وەرگرتنتتی ب بەمەبەستی تتتاوتوێكردن  
 بارەیەوە.
 ەگەر ڕاپتتتتتتتتتت رتەكە  لە نێتتتتتتتتتتوان دوو وەرزی  دووەم:

یاستتاداناندا   اڕاستتتەی ستتەرۆك كتترا   ەوا بەپێتتی گرنگتتی 
ستتتنی بابەتەكە  دەستەی سەرۆكایەتی  ب یار لەسەر دواخ

خستتتتنەڕووی بتتت  وەرزی نتتتوێی یاستتتادانان دەدات  یتتتان 
ی   بتت  خستتتنەڕوو ەنەامتتدانی ك بتتوونەوەی نا استتایی

 ب یاردان لەسەری.بابەتەكە و  
 

 : ( 46) ماددەی 
كتتتاری لیتتتژنە تایاەتییەكتتتان  بەك تتتتایی ڵتتتاتنی كتتتاتی 
دیتتاریكراو  یتتان  ەو  ەركەی پێیتتان ستتدێردراوە  ك تتتایی 

 دێب.
 شەمبەشی شە

 سیستمی كار لەپەرلەمان 
 یەكەم 

 بەرنامەی كاری دانیشتنەكانی پەرلەمان
 

 : ( 47) ماددەی 
اری ی  بەرنتتتتتامەی كتتتتت تەی ستتتتتەرۆكایەتەستتتتت د یەكەم:

 دانیشتنەكانی پەرلەمان  دادەنێب.
ڵەموو دانیشتنێە  بەرنامەی كتتاری پێشتتوەختەی   دووەم:

چتتتتو وڵەشتتتتب كتتتتاتژمێر پتتتتێ  وادەی  ( 48) دەبێتتتتب  
سەرجەم  ەنتتدامان لەڕێتتی جێگتتری دووەمتتی دانیشتنەكە  

 سەرۆكی پەرلەمانەوە لەبەرنامەی كار  اگاداردەكرێنەوە.
 

 (48)  ماددەی
انی بەرنامەی كار  بە پێی  ەو ڕێزبەندییەی  گەكب   یەكەم:

لەبەرنتتامەكەدا ڵتتاتووە  گفتوگ یتتان لەبتتارەوە دەكرێتتب  
و پتتێ  خستتتنی ڵەر بتت گەیەك  لەستتەر پێشتتنیاری پتتاش 

پەرلەمانتار  بەڕەزامەندیی زۆرینەی   سی  ( 3) ان  سەرۆك  ی
  امادەبووان دەبێب.

تەواو ی بەرنتتامەی كتتار  تا گفتوگ  لەسەر ب گەیەكتت   دووەم:
ێتتب ب گەیەكتتی دی گفتوگتت ی لەستتەر ناكرێتتب   ەگەر نەب

لەبەر ڵەر ڵتت یەك نەتتتوانرا گفتوگتت  دەربتتارەی بتت گەیەك 
تەواو بكرێتتتب  دەستتتتەی ستتتەرۆكایەتی  دەتوانێتتتب   ەو 

و بەرەزامەنتتدیی بتتابەتە بە ڵەژدەستتێردراوی بهێوێتتتەوە 
شتتتنی  زۆریتتنەی  ەنتتدامانی  امتتادەبوو  بتتابەتەكە ب دانی

ەی دوای  ەوە  گفتوگتتت ی دوادەخرێتتتب و بتتت گداڵتتتاتوو  
 لەبارەوە دەكرێب.

ڵەر بابەتێە لە بەرنامەی كاردا نەبێتتب  گفتوگتت ی سێیەم:  
 لەبارەوە ناكرێب.

یتتان نتتوێنەری پێكهتتاتەیەك    سەرۆكی فراكسی ن چوارەم:  
بیستتب و چتتوار  ( 24) دە  ەنتتدام  بەر لە  ( 10) یتتان لتت نی كەم 

دەتوانێتتتتتب داوای دانشتتتتتتینەكەدا   كتتتتتاتژمێر لە وادەی
زیتتادكردنی بابەتێتتە  بتت  بەرنتتامەی كتتار بكتتات  بتتابەتەكە 

بێتتتتب و دواخستتتتتنی باێتتتتتە ڵتتتتت ی گشتتتتتی و بەپەلە 
 لەدەستدانی گرنگی داواكارییەكە.

 
 : ( 49) ماددەی 
 یەكەم:

ڵەر لیژنەیەكی ڵەمیشتتەیی  یتتان تتتایاەت  دەتوانێتتب  .1
یشتتتنی چو و ڵەشب كتتاتژمێر بەر لەدان  ( 48) لەماوەی  

ستتتتەرۆكایەتی بكتتتتات  داوا لە دەستتتتتەی پەرلەمتتتتان 
ارێكی گفتوگتت ی دیتتاردەیەك  یتتان ڕووداوێتتە  یتتان بتت 

 گشتی ب رێتە بەرنامەی كارەوە.
دە   ( 10) ڵەر  ەندامێە  متتافی ڵەیە لە متتاوەیەك كە لە   .2

ختتتولەك تێتتتدەڕ نەكتتتات  بیتتترۆكەیەك بەم مەرجتتتانە 
 ب اتەڕوو:

چتتتو و ڵەشتتتب كتتتاتژمێر پتتتێ  دانیشتتتتنی  ( 48)  .أ
ەی ەك پێشكەشتتتتتتتی دەستتتتتتتتپەرلەمتتتتتتتان  داوای

 ۆكایەتی بكات.سەر
 بیرۆكەكە نوسراو بێب. .ب
 ەبێب.د   ەندام بەناوەرۆكی نوسراوەكە پابەند .ج
بیرۆكەكە  بەكێشەیەكی گشتییەوە پەیوەسب بێب  .د

 از و چارەسەری لەخ گرتاێب.و پێشنی
 ەگەر پێویستتتتی كتتترد  دەكرێتتتب گفتوگتتت كردن  دووەم:

واكتتاری لیتتژنە لەسەر دا  ( یەكەم) لەسەر بابەتەكانی ب گەی  
وەزیتتران  یتتان ن  ەنتتدامان  بە امتتادەبوونی ستتەرۆك یتتا

 وەزیری تایاەتەەند  یان ڵەردووكیان بێب.
 ەگەر دەستەی سەرۆكایەتی  بە داواكاریی لیتتژنە سێیەم:  

لەستتتەر داواكەیتتتان  و  ەنتتتدامان رازی نەبتتتوو   ەوانتتتی 
پێتتتداگیربوون  ستتتەرۆك رێتتتگە دەدات ڵاوپشتتتب یتتتان د  

ەك بیروب چتتوونی ستتی ختتول ( 3) اوەی بەداواكەیتتان لەمتت 
گفتوگتت     ەوە بتت ەنەڕوو   ەوكتتات بەبتتیخ یان لەو بتتارەی

 ەی خ ی لەبارەوە دەدات.پەرلەمان ب یاری یەكلاكەرەو
 

 ووەم د
 ریزبەندی و سیستمی دانیشتنی ئەندامان

 : ( 50) ماددەی 
شوێنی دانیشتنی  ەندامان  لە ڵ ژی پەرلەمانتتدا  بە پێتتی 

ی كتتوردی  (  ەلفاتتی) لیستی ریزبەندكراو  بەپێی پیتەكانی  
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كردنی زنەیتتترەی یەك بە دوای یەكتتتی ڵەمتتتان بەڕەچتتتاو
 فراكسی ن  دیاری دەكرێب.

 : ( 51) دەی ماد
 كارنامەی ڵەفتانەی پەرلەمان  بەم شێوەیە دەبێب:

ەنتتدام  بەدواداچتتوون  بتت  ڕۆ انتتی یەك شتتەمەە    یەكەم:
 كاروباری ڵاونیشتەانیان دەكات.

ڕۆ انتتتی دووشتتتەمەە  ك بتتتوونەوەی لیژنەكتتتتان  دووەم:
دەبێب  بەپێی پێویسب لیتتژنە دەتوانێتتب لە ڵەر رۆ ێكتتی 

 تر ك بوونەوە  ەنەام بدات.
ڕۆ انتتی ستتی شتتەمەە و چوارشتتەمەە  تتتایاەت یەم: ستتێ

 دەبێب بە دانیشتنی پەرلەمان.
ی پێتتنج شتتەمەە  تتتایاەتە بە گفتوگتت كردن ڕۆ انتت چوارەم:  

 لەگەڵ یكومەت  بە پێی پێویسب.
دەستتتتتەی ستتتتەرۆكایەتی لەكتتتتاتی پێویستتتتب پێتتتتنەەم: 

تتتانەی پەرلەمتتان دەستتتكاری  دەتوانێب خشتەی كاری ڵەف
 بكات.

 سێیەم
 انی پەرلەماندانیشتنەك

 : ( 52) ماددەی 
بە نتتاوی ختتوای ) ستتەرۆك  دانیشتتتنی پەرلەمتتان   یەكەم:

ەوە ( یهرەبتتان ... بە نتتاوی گەلتتی كوردستتتانم بەخشتتندەو
دەكاتەوە لەگەڵ  اما ەدان  بە  مارە و رێكەوتی دانیشتتت  

 و وەرزی یاسادانان و خولی گرێدان.
وستتی ودوای كردنەوەی دانیشتنەكە  پوختەی ك ن  دووەم:

دانشیتنی پێشوو  بە مەبەستی راستاندنی دەختترێتەڕوو  
ەستتتتتتتتەی د دوای  ەو ڕاستتتتتتتتكردنەوانەی بە ب یتتتتتتتاری

ستتەرۆكایەتی یتتان لەستتەر داوای  ەنتتدامان تێتتدا  ەنەتتام 
 دەدرێب.
خوێنتتدنەوەی پتتوختەی ك نووستتەكە  لەلتت یەن ستتێیەم: 

جێگتتری دووەمتتی ستتەرۆكی پەرلەمتتانەوە   ەم ب گتتانە لە 
 خ دەگرێب:

وانی دانیشتنی پەرلەمان و لیژنەكان  ودەنەباوی  امان .1
بە متتتت ژەت و بتتتتی متتتت ژەت و لە متتتتاژدەری فەرمتتتتی 

 ەمان بڵاودەكرێتەوە.رلپە
ناوی نوێنەرانی یكومەت لە دانیشتنی پێشتتوو  ەگەر  .2

  امادەبووب .
 ەو بتتتتتابەتە ستتتتتەرەكییانەی  كە لە دانیشتتتتتتنەكەدا  .3

 وتوێكراون.وتا
لە دانیشتتتنی  امتتا ەدان بە ڵەر یاستتا و ب یارێتتە  كە  .4

 پێشوودا  لەل یەن پەرلەمانەوە پەسندكرابێب.
پەرلەمتتان دانیشتتت  ی   ەگەر لەبەر ك تایی ڵاتنی خول .5

 ەنەتتام نەدرا  دەستتتەی ستتەرۆكایەتی  لە ڕاستتتاندنی 
پتتتتتوختەی ك نووستتتتتەكەدا  شتتتتتوێنی پەرلەمتتتتتان 

 دەگرێتەوە.

 چوارەم
 ئامادەبوون لەدانیشتنەكانی پەرلەمان

 :( 53) ماددەی 
 یەكەم:

سەرۆك وەزیران و  ەنتتدامانی  ەنەتتومەنی وەزیتتران   .1
تنەكانی نیشتت لەسەرداوای خ یان  دەتوان   امتتادەی دا

 و لەگفتوگ كانیتتدا بەشتتداری بتتكەن  بتتیپەرلەمان بتت   
  ەوەی مافی دەنگدانیان ڵەبێب.

 ەنتتتتتتدامانی  ەنەتتتتتتومەنی وەزیتتتتتتران  دەتتتتتتتوان   .2
فەرمتتتاناەرانی وەزارەتەكانیتتتان بتتت  دانیشتتتتنەكانی 

و پشتدێاەستنیان مان بهێن   بەمەبەستی ڕاوێژ  پەرلە
 یان ەوەی متتافی قستتەكردن بەمتت ژەتی ستتەرۆك  بتتی

 ڵەبێب.
 دووەم:

میوانتتان و میتتدیاكاران  بەوەرگرتنتتی رەزامەنتتدی  .1
دەستتتەی ستتەرۆكایەتی دەتتتوان  لە دانیشتتتنەكانی 

 پەرلەماندا   امادەب .
 مارەی  ەو كەسانەی كە  امادەی دانیشتنی كتتراوە  .2

   نابێتتب لە  متتارەی  ەو كورستتیانە تێدەڕبكتتات دەب
نتتان كە لەل یەن دەستەی ستتەرۆكایەتییەوە بتت  میوا

 تەرخان كراون.
 

 پێنجەم
 شێوازی گفتوگۆكردن لە دانیشتنەكانی پەرلەمان 

 
 : ( 54) ماددەی 
 ەنتتتتتدام  بەمتتتتت لەتی ستتتتتەرۆك  لەوجتتتتتێگەیەی  یەكەم:

دانیشتتتووە  یتتان لەو ستتەك یەی بتت  مەبەستتتی  اختتاوت  
 ادەكراوە دەدوێب. ام

لەگەڵ خستتتنەڕووی ڵەر بتت گەیەك  لە ب گەكتتانی  دووەم:
 كردن  ستتەرۆك داوا لە جێگتتری فتوگتت بەرنتتامەی كتتار بتت  گ

دووەمی دەكات ناوی داواكارانی م لەتی  اختتاوت   ت متتار 
 بكات.

ستتەرۆك بەڕەچتتاوكردنی ریزبەنتتدی ت متتاركردنی ستتێیەم: 
 وت  بكەن.ناوی  ەندامان رێگە بە ەندامان دەدات  اخا

 ەندام   اخاوتنەكانی  اڕاستەی ستتەرۆك دەكتتات چوارەم:  
 دبێب:ابەنو پێویستە بەم خا  نە پ

سی ختتولەك زیتتاتر  بتتدوێب    ( 3)  ەندام ب ی نیە  لە   .1
بتتێەگە لەو دانیشتتتنانەی تتتایاەتە بەگفتوگتت كردن 
لەستتەر پتت ۆ ە یاستتای بتتودجە و  ەو دانیشتتتنانەی 

 .دەداتیدەستەی سەرۆكایەتی تایاەتەەندییان  
نابێتتب  ەنتتدام  وە تت می  ەنتتدامانی تتتر بتتداتەوە و  .2

ن ڵتتی ی یتتاتوانەیتتان لتتی بتتدات   اختتاوتنی ختت 
 ەنتتدامانی تتتر دووبتتارە بكتتاتەوە  تەنیتتا دەتوانێتتب 

 پشتگیری بكات.

دەبێتتب  ەنتتدام  اخاوتنەكتتانی لەستتەر  ەو بتتابەتە  .3
چ بكتتاتەوە كە ختتراوەتەڕوو و نابێتتب بگەڕێتتتەوە 

لەسەر دراوە  یتتان گفتوگتت  سەر بابەتێە كە دەنگی  
 ڵاتووە.   لەبارەیەوە ك تای

ەستتەر ڵەر ار لڵەر ەندامێە دەتوانێب تەنها یەك ج .4
 بابەتێە بدوێب.

ستتەرۆك  دەتوانێتتب رێتتگە لەبەردەوام بتتوونی پێتتنەەم: 
 ەنتتدام لەستتەر  اختتاوتنەكەی بگرێتتب   ەویتت  لە 

 یەكێە لەم  ەگەرانە:
 م ژەت  اخاوتنی كرد. بی .1
ا وشەی نەشیاو  یتتان تانەوتەشتتەر  لەكاتی  اخاوتند .2

بەرامتتاەر ڵەر دەزگتتایەكی دەستتتووریی و یاستتایی 
دامێە  یتتتتان فراكستتتتی نێكی  ەنتتتت  ڵەرێتتتتم یتتتتان

 پەرلەمانی  یان ڵەركەسێكی دی بەكار ڵێنا.
باستتتتی لە تایاەتەەنتتتتدییەكانی  ەنتتتتدامێە  یتتتتان  .3

 ڵەركەسێكی تر كرد.
باستتتی لە نهێنییەكتتتانی دۆستتتیەیەك كە لە بەردەم  .4

كتترد  یتتان ڵەر دۆستتیەكی تتتر كە لەكتتاتی  دادگتتایە
 دركاندنی رێگە پێدراو نەبێب.

 نی  ك تایی ڵاتاێب.خاوتماوەی دیاریكراوی  ا .5
  ەگەر لە بابەتی گفتوگ  دەرچوو. .6

 : ( 55) ماددەی 
ستتەرۆك  دەتوانێتتب فەرمتتان بكتتات بە ستت ینەوەی  یەكەم:

ڵەمتتتوو یتتتان بەشتتتێە لە  اختتتاوتنی ڵەر  ەنتتتدامێە لە 
وانەی شتتتتتێواز و مەرجەكتتتتتانی پرۆت كتتتتت ل كە پتتتتتێچە

گفتوگ كردن بێب  كە لەم پەیتت ەوەدا دەقنتتوو كتتراون  و 
یی  ەنتتدام  دەستتتەی ستتەرۆكایەتی  بتتی رەزالەكتتاتی نتتا

 گفتوگ كردن  ب یاری یەكلاكەرەوە دەدات.
 ەندام  دەتوانێب  پێشنیازی س ینەوەی  اخاوتنی   دووەم:

 ەنتتتتدامێكی دی بكتتتتات   ەگەر لە پەیتتتت ەو ل یتتتتدا  یتتتتان 
ێچەوانەی شتتتێواز و مەرجەكتتتانی گفتوگتتت كردن بتتتوو  پتتت 

 دات.سەرۆك ب یار لەسەر داواكاری  ەندامەكە دە
 :( 56) ماددەی 
 ەنتتدام  دەتوانێتتب  پشتتب بەستتت   بەیەكێتتە لە  یەكەم:

متتاددە و ب گەكتتانی دەستتتوور و یاستتا بەركارەكتتان و یتتان 
یەكێە لە ماددە و ب گەكتتانی  ەم پەیتت ەوە لە ڵەركتتاتێكی 

پەرلەمانتتدا لە رێتتی ختتاژی پەیتت ەوییەوە داوای  دانیشتتتنی
یەك  ( 1) وەرگرتنتتی متت ژەت لە ستتەرۆك بتت  متتاوەیەك كە لە 

ت متتاركردن و ) خوولەك زیتتاتر نەبێتتب بەبتتی رەچتتاوكردنی  
  اخاوت  بكات.  ( رێزبەندی
 تەنیا  ەم بارانەی بەخاژی پەیرەوەی دادەنرێب:  دووەم:

ور و پێشێلكردنی یەكێە لە ماددە و ب گەكانی دەستو .1
یاسابەركارەكان  یان یەكێە لە ماددە و ب گەكانی  ەم 

 پەی ەوە.
 تی دانیشتنەكە  دەرچوون.بابە ەگەرگفتوگ كان  لە  .2

داواكردن بتت  دواخستتتنی گفتوگتت   لەستتەر بابەتێتتە و  .3
ب یتتاردان  لەستتەر گفتوگتت كردن  لە بتتابەتێكی تتتر یتتان 

  اژوگ ر  لە بەرنامەی كار.
ی پەیرەوی داوای  اختتاوتنی  ەگەر  ەندام  بە خاژسێیەم:  

ەوی نەبتتوو  ستتەرۆك   كرد  بە  م  اخاوتنەكەی ختتاژی پەیتت 
ێتتتب و لەكتتتاتی دووبتتتارە  با اوتنی پتتتی اختتت  دەتوانێتتتب

ێكتتی تتتری بتت   اختتاوت  بە لبتتوونەوەی لەو دانیشتتتنەدا ڵە
   پێنادات.( ەو خاژی پەی) 
 

 بەرزەفتكردن / شەشەم
 : ( 57) ماددەی 

لەمانتتتتتتتتدا  ڵەر  ەگەر لەكتتتتتتتتاتی دانیشتتتتتتتتتنەكانی پەر
ستتتتەرپێچییەك  لەلتتتت یەن ڵەر  ەنتتتتدامێكەوە بكرێتتتتب  

دانیشتتتنەكە  یتتان   چتتوونیكاربكاتە ستتەر بەڕێوە  كەدەشی
 اختتتاوتنی نەشتتتیاوی بەرامتتتاەر پەرلەمتتتان و دەستتتتەی 

  بایستتترل  و یان ڵەریەكێە لە  ەندامان لتتی  سەرۆكایەتی
 سەرۆك بەم شێوەیە ڕەفتاری لەگەڵ دەكات:

امەكە دەینێتتتتتەوە كە رێكتتتتوپێكی بەبیتتتتر  ەنتتتتد یەكەم:
 دانیشتنەكە بدارێزێب.

بتتوو  ستتەرۆك ەوام  ەگەر پابەنتتد نەبتتوو ڵەر بەرد دووەم:
 دەكاتەوە.  ( تنایە) وریایی  

لەیتتتاژەتی بەكارڵێنتتتتانی زمتتتانی زبتتتتردا   ەوا ستتتێیەم: 
وریاكردنەوەكە س ینەوەی  اخاوتنەكانیشی لە پرۆت كتت ل 

 لەگەژدا دەبێب.
ش پابەنتتد نەبتتوو بەردەوام بتتوو   ەگەر  ەمەتتارەچوارەم:  

 سەرۆك دەتوانێب لە دانیشتنەكەدا  بێاەشی بكات.
پێویستدا. سەرۆك دەتوانێب دانیشتنەكە   ەكاتیلپێنەەم:  

 ڵەژاگرێب یان دوای ب ات.
 

 بەشی حەوتەم
 چاودێریكردن 

 یەكەم 
 پرسیار

 : ( 58) ماددەی 
یی لە ڕێتتی  ەندام  دەتوانێب  پرسیاری نوسراو  یان زارەك

دەستتتەی ستتەرۆكایەتییەوە  بتت  ستتەرۆك وەزیتتران  یتتان 
  ەنتتتتتدامانی  ەنەتتتتتومەنی وەزیتتتتتران  بنێرێتتتتتب  بتتتتت 

دنەوەی بابەتێتتتتە كە دەكەوێتتتتتە چوارچێتتتتوەی روونكتتتتر
ەكەیان یتتتتان بابەتێتتتتە كە  ەنتتتتدام زانیتتتتاری ییڕپستتتتد 

لەبارەیەوە نییە  یان دەیەوێتتب بەدواداچتتوونی لەبتتارەوە 
كتتومەت  لەبتتارەی بتتابەتێكەوە بكات  یان دەیەوێب ڕای ی

 بزانێب.
 : ( 59) ماددەی 

 مەرجەكانی پرسیاری نووسراو:
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دەبێتتب  ەنتتدام  اخاوتنەكتتانی لەستتەر  ەو بتتابەتە  .3
چ بكتتاتەوە كە ختتراوەتەڕوو و نابێتتب بگەڕێتتتەوە 

لەسەر دراوە  یتتان گفتوگتت  سەر بابەتێە كە دەنگی  
 ڵاتووە.   لەبارەیەوە ك تای

ەستتەر ڵەر ار لڵەر ەندامێە دەتوانێب تەنها یەك ج .4
 بابەتێە بدوێب.

ستتەرۆك  دەتوانێتتب رێتتگە لەبەردەوام بتتوونی پێتتنەەم: 
 ەنتتدام لەستتەر  اختتاوتنەكەی بگرێتتب   ەویتت  لە 

 یەكێە لەم  ەگەرانە:
 م ژەت  اخاوتنی كرد. بی .1
ا وشەی نەشیاو  یتتان تانەوتەشتتەر  لەكاتی  اخاوتند .2

بەرامتتاەر ڵەر دەزگتتایەكی دەستتتووریی و یاستتایی 
دامێە  یتتتتان فراكستتتتی نێكی  ەنتتتت  ڵەرێتتتتم یتتتتان

 پەرلەمانی  یان ڵەركەسێكی دی بەكار ڵێنا.
باستتتتی لە تایاەتەەنتتتتدییەكانی  ەنتتتتدامێە  یتتتتان  .3

 ڵەركەسێكی تر كرد.
باستتتی لە نهێنییەكتتتانی دۆستتتیەیەك كە لە بەردەم  .4

كتترد  یتتان ڵەر دۆستتیەكی تتتر كە لەكتتاتی  دادگتتایە
 دركاندنی رێگە پێدراو نەبێب.

 نی  ك تایی ڵاتاێب.خاوتماوەی دیاریكراوی  ا .5
  ەگەر لە بابەتی گفتوگ  دەرچوو. .6

 : ( 55) ماددەی 
ستتەرۆك  دەتوانێتتب فەرمتتان بكتتات بە ستت ینەوەی  یەكەم:

ڵەمتتتوو یتتتان بەشتتتێە لە  اختتتاوتنی ڵەر  ەنتتتدامێە لە 
وانەی شتتتتتێواز و مەرجەكتتتتتانی پرۆت كتتتتت ل كە پتتتتتێچە

گفتوگ كردن بێب  كە لەم پەیتت ەوەدا دەقنتتوو كتتراون  و 
یی  ەنتتدام  دەستتتەی ستتەرۆكایەتی  بتتی رەزالەكتتاتی نتتا

 گفتوگ كردن  ب یاری یەكلاكەرەوە دەدات.
 ەندام  دەتوانێب  پێشنیازی س ینەوەی  اخاوتنی   دووەم:

 ەنتتتتدامێكی دی بكتتتتات   ەگەر لە پەیتتتت ەو ل یتتتتدا  یتتتتان 
ێچەوانەی شتتتێواز و مەرجەكتتتانی گفتوگتتت كردن بتتتوو  پتتت 

 دات.سەرۆك ب یار لەسەر داواكاری  ەندامەكە دە
 :( 56) ماددەی 
 ەنتتدام  دەتوانێتتب  پشتتب بەستتت   بەیەكێتتە لە  یەكەم:

متتاددە و ب گەكتتانی دەستتتوور و یاستتا بەركارەكتتان و یتتان 
یەكێە لە ماددە و ب گەكتتانی  ەم پەیتت ەوە لە ڵەركتتاتێكی 

پەرلەمانتتدا لە رێتتی ختتاژی پەیتت ەوییەوە داوای  دانیشتتتنی
یەك  ( 1) وەرگرتنتتی متت ژەت لە ستتەرۆك بتت  متتاوەیەك كە لە 

ت متتاركردن و ) خوولەك زیتتاتر نەبێتتب بەبتتی رەچتتاوكردنی  
  اخاوت  بكات.  ( رێزبەندی
 تەنیا  ەم بارانەی بەخاژی پەیرەوەی دادەنرێب:  دووەم:

ور و پێشێلكردنی یەكێە لە ماددە و ب گەكانی دەستو .1
یاسابەركارەكان  یان یەكێە لە ماددە و ب گەكانی  ەم 

 پەی ەوە.
 تی دانیشتنەكە  دەرچوون.بابە ەگەرگفتوگ كان  لە  .2

داواكردن بتت  دواخستتتنی گفتوگتت   لەستتەر بابەتێتتە و  .3
ب یتتاردان  لەستتەر گفتوگتت كردن  لە بتتابەتێكی تتتر یتتان 

  اژوگ ر  لە بەرنامەی كار.
ی پەیرەوی داوای  اختتاوتنی  ەگەر  ەندام  بە خاژسێیەم:  

ەوی نەبتتوو  ستتەرۆك   كرد  بە  م  اخاوتنەكەی ختتاژی پەیتت 
ێتتتب و لەكتتتاتی دووبتتتارە  با اوتنی پتتتی اختتت  دەتوانێتتتب

ێكتتی تتتری بتت   اختتاوت  بە لبتتوونەوەی لەو دانیشتتتنەدا ڵە
   پێنادات.( ەو خاژی پەی) 
 

 بەرزەفتكردن / شەشەم
 : ( 57) ماددەی 

لەمانتتتتتتتتدا  ڵەر  ەگەر لەكتتتتتتتتاتی دانیشتتتتتتتتتنەكانی پەر
ستتتتەرپێچییەك  لەلتتتت یەن ڵەر  ەنتتتتدامێكەوە بكرێتتتتب  

دانیشتتتنەكە  یتتان   چتتوونیكاربكاتە ستتەر بەڕێوە  كەدەشی
 اختتتاوتنی نەشتتتیاوی بەرامتتتاەر پەرلەمتتتان و دەستتتتەی 

  بایستتترل  و یان ڵەریەكێە لە  ەندامان لتتی  سەرۆكایەتی
 سەرۆك بەم شێوەیە ڕەفتاری لەگەڵ دەكات:

امەكە دەینێتتتتتەوە كە رێكتتتتوپێكی بەبیتتتتر  ەنتتتتد یەكەم:
 دانیشتنەكە بدارێزێب.

بتتوو  ستتەرۆك ەوام  ەگەر پابەنتتد نەبتتوو ڵەر بەرد دووەم:
 دەكاتەوە.  ( تنایە) وریایی  

لەیتتتاژەتی بەكارڵێنتتتتانی زمتتتانی زبتتتتردا   ەوا ستتتێیەم: 
وریاكردنەوەكە س ینەوەی  اخاوتنەكانیشی لە پرۆت كتت ل 

 لەگەژدا دەبێب.
ش پابەنتتد نەبتتوو بەردەوام بتتوو   ەگەر  ەمەتتارەچوارەم:  

 سەرۆك دەتوانێب لە دانیشتنەكەدا  بێاەشی بكات.
پێویستدا. سەرۆك دەتوانێب دانیشتنەكە   ەكاتیلپێنەەم:  

 ڵەژاگرێب یان دوای ب ات.
 

 بەشی حەوتەم
 چاودێریكردن 

 یەكەم 
 پرسیار

 : ( 58) ماددەی 
یی لە ڕێتتی  ەندام  دەتوانێب  پرسیاری نوسراو  یان زارەك

دەستتتەی ستتەرۆكایەتییەوە  بتت  ستتەرۆك وەزیتتران  یتتان 
  ەنتتتتتدامانی  ەنەتتتتتومەنی وەزیتتتتتران  بنێرێتتتتتب  بتتتتت 

دنەوەی بابەتێتتتتە كە دەكەوێتتتتتە چوارچێتتتتوەی روونكتتتتر
ەكەیان یتتتتان بابەتێتتتتە كە  ەنتتتتدام زانیتتتتاری ییڕپستتتتد 

لەبارەیەوە نییە  یان دەیەوێتتب بەدواداچتتوونی لەبتتارەوە 
كتتومەت  لەبتتارەی بتتابەتێكەوە بكات  یان دەیەوێب ڕای ی

 بزانێب.
 : ( 59) ماددەی 

 مەرجەكانی پرسیاری نووسراو:
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ەن یەك  ەنتتدام  یتتان زیتتاتر  ر لە لتت یدەبێب  پرستتیا  یەكەم:
پێشكەش كرابێتتب و رێتتكەوت و وا ۆی لەستتەر بێتتب و لە 

 سەرۆكەوە   اراستە كرابێب.  رێی
دەبێتتتتتتب پرستتتتتتیار روون و پوختتتتتتب بێتتتتتتب و  دووەم:

ری كراوبێب  توانج و رای تێدا نەبێتتب و مەبەستەكەی دیا
لەكەداری كەستتتتێتییەكان و دەستتتتتە و دامەزراوەكتتتتانی 

 ڵەرێم نەكات.
 نابێب بابەتی پرسیارەكە  لەبەردەم دادگادا  بێب.سێیەم: 

دەبێتتتتب پرستتتتیارەكە  لە تایاەتەەنتتتتدیی  ەو چتتتتوارەم: 
 كراوە. استەروەزارەتە بێب  كە پرسیارەكەی  ا

رەكە  پێچەوانەی دەستتتوور و یاستتا نابێب پرسیاپێنەەم:  
و بەر ەوەنتتتدیی گشتتتتی بێتتتب و نابێتتتب پێشتتتتر وە تتت م 

 درابێتەوە.
استەی لیژنە پەیوەندیدارەكانی رنەی  او بابەتا ەشەشەم:  

تتتا لیتتژنە   پەرلەمان كتتراون  پرستتیاریان لەبتتارەوە ناكرێتتب 
راپ رتی خ ی پێشتتكەش دەكتتات  بە مەرجێتتە  لە متتاوەی 

 نەكات لیژنە ڕاپ رتەكە  امادە بكات.ڕپازدە رۆ   تێدە  ( 15) 
 ەو پرستتتتیارانەی  بتتتت  ستتتتەرۆك وەزیتتتتران و یەوتەم: 

ب بە كارنتتامە و سیاستتەتی رێ  دەبێتت جێگتترەكەی دەنێتترد
گشتتتتی یكتتتومەت و جێاەجێكردنتتتی یاستتتای بەركتتتار  

 پەیوەستا .
 

 : ( 60) ماددەی 
دەستەی ستتەرۆكایەتی  دەتوانێتتب  ەو پرستتیارانە   یەكەم:

ك لەو مەرجتتتتانەی تێتتتتدا نەبێتتتتب كە ڕەتاكتتتتاتەوە  كە یە
 ی  ەم پەی ەوە  اما ەیان پێدراوە .( 59) لەماددەی 

یەوت رۆ  تێدەرنەكتتتتات   ( 7) ە لە لەمتتتتاوەیەك ك دووەم:
لەبەرواری گەیشتتتتنی پرستتتیارەكە  ستتتەرۆك پرستتتیارەكە 
دەنێرێتتتب بتتت  ستتتەرۆك وەزیتتتران یتتتان  ەو وەزیتتترەی 
پرستتتیارەكەی  اراستتتتە كتتتراوە  لەڕێتتتی ستتتەرۆكایەتی 

 ەومەنی وەزیران. ەن
دەبێتتب  ەو لتت یەنەی پرستتیارەكەی  اڕاستتتەكراوە سێیەم:  
ەكە بدەنەوە لە ی پرسیاریەوت رۆ دا  وە  م  ( 7) لەماوەی  

 ( 21) ڵەمتتوو یاژەتێكتتدا  نابێتتب وە تت می پرستتیارەكە  لە 
 بیسب و یەك رۆ  زیاتر دواب رێب.

 
 : ( 61) ماددەی 
ایی بەك تتتایی ڵتتاتنی وەرزی گرێتتدان پرستتیار ك تتت  یەكەم:

نایەت  تەنیا  ەو متتاوەیە بتت  وە تت می پرستتیار دیتتاریكراوە 
وەكە متتا  ەنولنامێنێب و لەسەرەتای وەرزی گرێدان  سەرل

 دەسب پێدەكاتەوە.
  ەندام دەتوانێب پرسیارەكەی بكێشێتەوە.  دووەم:

 ەگەر زیتتتاتر لەیەك  ەنتتتدام ڵەمتتتان پرستتتیاری ستتتێیەم: 
 اراستتتتتتتەكرد   ەوا پرستتتتتتیارەكە بەنتتتتتتاوی ڵەمتتتتتتوو 

ەو ەندامانەوە  اڕاستە دەكرێتتب كە پێشتتتر پێشكەشتتیان  

و كردووە و وێنەیەكی وە  مەكەش   اڕاستتتەی ڵەمتتوو  ە
 انە دەكرێتەوە. ەندام

 
 : ( 62) ماددەی 
ستتتەرۆك وەزیتتتران  یتتتان  ەنتتتدامی  ەنەتتتومەنی  یەكەم:

وەزیران  دەتوانێب ڕاستەوخ  وە  می پرسیاری زارەكیی 
ت بتت  متتاوەیەك كە لە بداتەوە  یتتان داوای دواخستتتنی بكتتا

 پازدە رۆ   تێدەڕ نەكات.  ( 15) 
دەكرێتتتب پرستتتیاری زارەكیتتتی  بە نووستتتی   لە  دووەم:

 ریكراودا وە  م بدرێتەوە.اوەی دیام
 

 : ( 63) ماددەی 
 ەنتتتدام  دەتوانێتتتب لە ڵەر دانیشتتتتنێكدا  كە بتتت   یەكەم:

 پرستتیاری زارەكتتی تەرختتانكراوە  تەنیتتا یەكەتتار پرستتیار
  اڕاستە بكات .

تەنیتتتا  ەو  ەنتتتدامەی پرستتتیاری  اراستتتتەكردووە  وەم:دو
 ( تەعقیتت ) دەتوانێتتب یەكەتتار بەكتتورتیی بەدواداچتتوون 

 می پرسیارلێكراو بكات.سەر وە  لە
پرسیارلێكراو  دەتوانێب  بەكورتیی و ب  یەكەتتار سێیەم:  

 لەسەر بەدواداچوونی  ەندامی پەرلەمان وە  م بداتەوە.
ستتیاری زارەكیتتی دەكتتات   ەو  ەندامەی پر  دەبیچوارەم:  

چو وڵەشتتب كتتاتژمێر  بەر لەدانیشتتتنی تتتایاەت  بتت    ( 48) 
تەیەكی  لەو  ی و پتتوخپرستتیاری  زارەكیتتی  نتتاوی ختت 

 پرسیارە  بداتە جێگری دووەمی سەرۆكی پەرلەمان.
ناكرێتتب لەكتتاتی پرستتیاری زارەكیتتی  لەڵەمتتان پێتتنەەم: 

 دانیشتندا  پرسیار ب  پرساندن بگ ردرێب.
 

 : ( 64) ماددەی 
كتتتاتی دیتتتاریكراو  بتتت  پرستتتیار و وە تتت می زارەكتتتی  بەم 

 شێوەیە دەبێب:
 ر.دوو خولەك  ب  پرسیا  ( 2)   یەكەم:
 خولەك  ب  وە  مدانەوە. سی  ( 3)   :دووەم

خولەك  ب  بەدواداچوونی  ەو  ەنتتدامەی   سی  ( 3) سێیەم:  
 پرسیاری كردووە.

دانەوەی  ختتتتتولەك  بتتتتت  وە تتتتت م ستتتتتی ( 3) چتتتتتوارەم: 
 .بەدواداچوونەكە

 
 :( 65) ماددەی 

مەرجەكتتتتتانی پرستتتتتیاركردن  لە ستتتتتەرۆك وەزیتتتتتران و 
ستتەر فتوگتت  لە ەندامانی  ەنەومەنی وەزیتتران  لەكتتاتی گ

 پتتت ۆ ە بتتتودجەی گشتتتتی و پتتت ۆ ە یاستتتاكان جێاەجتتتی
 ناكرێب.

 ووەم د
 خستنە ڕووی بابەتێكی گشتیی بۆ گفتوگۆ 

 ( ةوع عام للمناقشضرح موط)
 

 : ( 66) ماددەی 
دام  دەتتتتتوان   داوایەك پێشكەشتتتتی دە  ەنتتتت  ( 10)  یەكەم:

دەستەی سەرۆكایەتی بتتكەن بتت   ەوەی بتتابەتێكی گشتتتی 
وان پەرلەمتتان و یكومەتتتدا     لەنێتت ب رێتەڕوو  ب  گفتوگتت 

 ب  بەدیهێنانی بەر ەوەندی گشتی.
ستتتەرۆك وەزیتتتران  دەتوانێتتتب داوا لە پەرلەمتتتان  دووەم:

ی بكات  ب   ەوەی بابەتێە  ب  گفتوگ كردن بە امتتادەبوون
ختت ی  یتتان یەكێتتە لە  ەنتتدامانی  ەنەتتومەنی وەزیتتران 

 ب رێتەڕوو.
كە لە ەیەكتتدا  دەستەی سەرۆكایەتی دەبێب لەماوسێیەم:  

چتتتتواردە رۆ  تێدەڕنەكتتتتات  وادەی  ەو دانیشتتتتتنە  ( 14) 
 دیاریی بكات.

لەو دانیشتنەی بابەتێكی گشتی  ب  گفتوگ كردن چوارەم:  
انەیی تێتتدا دەختترێتەڕوو  پرستتاندن و لێستتەندنەوەی متەتت 

 ناكرێب.
ڵەر ەندامێە دەتوانێب بەشداریی  لە گفتوگ دا پێنەەم:  

 بكات.
وای دواخستتتتنی  ەو انێتتتب دایكتتتومەت  دەتوشەشتتتەم: 

یەوت رۆ  زیتتاتر   ( 7) دانیشتنە بكات  بتت  متتاوەیەك  كە لە  
نەبێتتب و بەڵەمتتاڵەنگی لەگەڵ دەستتتەی ستتەرۆكایەتی 

 رۆ ێكی تر دیاری دەكرێب.
ەو  ەنتتتدامانەی وا ۆیتتتان كتتتردووە پێویستتتتە  یەوتەم: 

  امادەب  و دەستدێكی  اخاوتنیان پێادرێب.
 

 : ( 67) ماددەی 
اریكردنی كاتی دانیشتنەكە  ڵەموو پێ  دی   ەگەر  یەكەم:

یتتان زۆریتتنەی  ەنتتدامان داواكەیتتان كشتتاندەوە  ستتەرۆك 
 داواكەیان بەل وە دەنێب.

 ەگەر دەستەی سەرۆكایەتی  لەخستتتنەڕووی  ەو   دووەم:
 ەو  ەنتتدامانەی   نەبتتوو ەتە گشتتتییە بتت  گفتوگتت  رازیبتتاب

بەردەم وا ۆیانكردووە  پێداگریان كرد  بابەتەكە دەخرێتە 
 پەرلەمان ب  یەكلایكردنەوە.

دەكرێتتب لە  ەنەتتامی  خستتتنەڕووی بتتابەتێكی ستتێیەم: 
گشتتتی بتت  گفتوگتت   دەستتتەی ستتەرۆكایەتی  بتتابەتەكە 

ەوەی راپتت رتی  اڕاستەی لیژنەی پەیوەندیدار بكتتات  بتت   
تایاەت لەبارەیەوە   امادە بكات  دواتر پەرلەمتتان  ب یتتار و 

كرێتتتب لەو یتتتان دە رێوشتتتوێنی پێویستتتب بگتتترێتەبەر 
 دانیشتنەدا  پەرلەمان راسداردەی پێویسب دەربكات.

 سێیەم
 پرساندن

 
 : ( 68) ماددەی 

بتتریتیە لە داواكتتردن لە ستتەرۆك وەزیتتران  یتتان یەكێتتە لە 
وەزیتتتران  بتتت  ڕوونكتتتردنەوەی  ەنتتتدامانی  ەنەتتتومەنی 

تتتار و  كارنامەی یكتتومەت و ڵ كارەكتتانی  ەو ب یتتار و رەف
 پسد ڕییەكەیان. بواری كارانەی  كە دەكەونە

 
 : ( 69) ماددەی 
پێتتتتنج یەكتتتتی   (  5/ 1 ) ڵەر  ەنتتتتدامێە  بە وا ۆی  یەكەم:

 مارەی  ەنتتدامان دەتوانێتتب داوای پرستتاندن  لە ستتەرۆك 
 وەزیران بكات.

شتتەش   ( 6/ 1) توانێتتب  بە وا ۆی  ەدامێە  دڵەر  ەن  دووەم:
لە  ەنتتدامانی  یەكتتی   متتارەی  ەنتتدامان  داوای پرستتاندن 

 ران بكات.نی وەزی ەنەومە
گفتوگ كردن لەسەر پرساندن  ەنەتتام نادرێتتب تتتا سێیەم:  

یەوت رۆ   لە رێكەوتتتی گەیشتتتنی داواكتتارییەكە  بە  ( 7) 
 سەرۆكایەتی  ەنەومەنی وەزیران.

 
 : ( 70) ماددەی 

و مەرجانەی لە پرساندندا ڵەن  ڵەمان  ەو مەرجتتانەن   ە
ون بەم كە لە پرستتیاردا  اما ەیتتان پێتتدراوە  بە پابەنتتدبو

 خا  نە:
داواكاریی پرساندنەكە بەنووسی   ڵاوپێئ لەگەڵ   یەكەم:

بابەتی پرساندنەكە و بەژگە و زانیتتاریی و وبەژگەنامەكتتان 
  اراستەی سەرۆك دەكرێ .

ەسەی پرساندنی لێكراوە  لە رۆ ی پێویستە  ەو ك  دووەم:
چتتواردە رۆ    ( 14) گەیشتنی پرساندنەكە لە ماوەیەك كە لە  

 بداتەوە.وە  م   تێدەر نەبێب
 ەگەر پرستتاندنەكە پێویستتتی بە لێكتت ژینەوە و ستتێیەم: 

ك كردنەوەی زانیاریی ڵەبوو  پرسێندراوی  نەیتوانی لە 
متتتاوەی دیتتتاریكراودا وە تتت می بتتتداتەوە  داوا لەستتتەرۆك 

 ( 7) دەكات بە دواخستنی پرستتاندنەكە بتت  متتاوەیەك كە لە  
یەوت رۆ  زیتتتتتاتر نەبێتتتتتب  دواخستتتتتتنی پرستتتتتاندن 

 زیاتر بە رەزامەندیی پەرلەمان دەبێب.وەیەدا  لەوما
دەستەی ستتەرۆكایەتی پرستتاندن و وە تت مەكەی  چوارەم:  

تتتری  دانیشتتتندا  دادەنێتتب   ەگەر  لە بەرنامەی كتتاری نزیك
ە كتتاتی دیتتاریكراودا  نەگەیشتتتە وە تت می پرستتاندنەكە  ل

پەرلەمتتتان  ەوا تەنیتتتا پرستتتاندنەكە  دەكتتترێتە بتتتابەتی 
 او.ەرخانكرگفتوگ ی دانیشتنی ت

 
 : ( 71) ماددەی 
دوای خوێنتتتتدنەوەی پرستتتتاندن و وە تتتت مەكەی   یەكەم:

 پرۆسەی پرساندنەكە  بەم شێوەیە دەبێب:
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 ووەم د
 خستنە ڕووی بابەتێكی گشتیی بۆ گفتوگۆ 

 ( ةوع عام للمناقشضرح موط)
 

 : ( 66) ماددەی 
دام  دەتتتتتوان   داوایەك پێشكەشتتتتی دە  ەنتتتت  ( 10)  یەكەم:

دەستەی سەرۆكایەتی بتتكەن بتت   ەوەی بتتابەتێكی گشتتتی 
وان پەرلەمتتان و یكومەتتتدا     لەنێتت ب رێتەڕوو  ب  گفتوگتت 

 ب  بەدیهێنانی بەر ەوەندی گشتی.
ستتتەرۆك وەزیتتتران  دەتوانێتتتب داوا لە پەرلەمتتتان  دووەم:

ی بكات  ب   ەوەی بابەتێە  ب  گفتوگ كردن بە امتتادەبوون
ختت ی  یتتان یەكێتتە لە  ەنتتدامانی  ەنەتتومەنی وەزیتتران 

 ب رێتەڕوو.
كە لە ەیەكتتدا  دەستەی سەرۆكایەتی دەبێب لەماوسێیەم:  

چتتتتواردە رۆ  تێدەڕنەكتتتتات  وادەی  ەو دانیشتتتتتنە  ( 14) 
 دیاریی بكات.

لەو دانیشتنەی بابەتێكی گشتی  ب  گفتوگ كردن چوارەم:  
انەیی تێتتدا دەختترێتەڕوو  پرستتاندن و لێستتەندنەوەی متەتت 

 ناكرێب.
ڵەر ەندامێە دەتوانێب بەشداریی  لە گفتوگ دا پێنەەم:  

 بكات.
وای دواخستتتتنی  ەو انێتتتب دایكتتتومەت  دەتوشەشتتتەم: 

یەوت رۆ  زیتتاتر   ( 7) دانیشتنە بكات  بتت  متتاوەیەك  كە لە  
نەبێتتب و بەڵەمتتاڵەنگی لەگەڵ دەستتتەی ستتەرۆكایەتی 

 رۆ ێكی تر دیاری دەكرێب.
ەو  ەنتتتدامانەی وا ۆیتتتان كتتتردووە پێویستتتتە  یەوتەم: 

  امادەب  و دەستدێكی  اخاوتنیان پێادرێب.
 

 : ( 67) ماددەی 
اریكردنی كاتی دانیشتنەكە  ڵەموو پێ  دی   ەگەر  یەكەم:

یتتان زۆریتتنەی  ەنتتدامان داواكەیتتان كشتتاندەوە  ستتەرۆك 
 داواكەیان بەل وە دەنێب.

 ەگەر دەستەی سەرۆكایەتی  لەخستتتنەڕووی  ەو   دووەم:
 ەو  ەنتتدامانەی   نەبتتوو ەتە گشتتتییە بتت  گفتوگتت  رازیبتتاب

بەردەم وا ۆیانكردووە  پێداگریان كرد  بابەتەكە دەخرێتە 
 پەرلەمان ب  یەكلایكردنەوە.

دەكرێتتب لە  ەنەتتامی  خستتتنەڕووی بتتابەتێكی ستتێیەم: 
گشتتتی بتت  گفتوگتت   دەستتتەی ستتەرۆكایەتی  بتتابەتەكە 

ەوەی راپتت رتی  اڕاستەی لیژنەی پەیوەندیدار بكتتات  بتت   
تایاەت لەبارەیەوە   امادە بكات  دواتر پەرلەمتتان  ب یتتار و 

كرێتتتب لەو یتتتان دە رێوشتتتوێنی پێویستتتب بگتتترێتەبەر 
 دانیشتنەدا  پەرلەمان راسداردەی پێویسب دەربكات.

 سێیەم
 پرساندن

 
 : ( 68) ماددەی 

بتتریتیە لە داواكتتردن لە ستتەرۆك وەزیتتران  یتتان یەكێتتە لە 
وەزیتتتران  بتتت  ڕوونكتتتردنەوەی  ەنتتتدامانی  ەنەتتتومەنی 

تتتار و  كارنامەی یكتتومەت و ڵ كارەكتتانی  ەو ب یتتار و رەف
 پسد ڕییەكەیان. بواری كارانەی  كە دەكەونە

 
 : ( 69) ماددەی 
پێتتتتنج یەكتتتتی   (  5/ 1 ) ڵەر  ەنتتتتدامێە  بە وا ۆی  یەكەم:

 مارەی  ەنتتدامان دەتوانێتتب داوای پرستتاندن  لە ستتەرۆك 
 وەزیران بكات.

شتتەش   ( 6/ 1) توانێتتب  بە وا ۆی  ەدامێە  دڵەر  ەن  دووەم:
لە  ەنتتدامانی  یەكتتی   متتارەی  ەنتتدامان  داوای پرستتاندن 

 ران بكات.نی وەزی ەنەومە
گفتوگ كردن لەسەر پرساندن  ەنەتتام نادرێتتب تتتا سێیەم:  

یەوت رۆ   لە رێكەوتتتی گەیشتتتنی داواكتتارییەكە  بە  ( 7) 
 سەرۆكایەتی  ەنەومەنی وەزیران.

 
 : ( 70) ماددەی 

و مەرجانەی لە پرساندندا ڵەن  ڵەمان  ەو مەرجتتانەن   ە
ون بەم كە لە پرستتیاردا  اما ەیتتان پێتتدراوە  بە پابەنتتدبو

 خا  نە:
داواكاریی پرساندنەكە بەنووسی   ڵاوپێئ لەگەڵ   یەكەم:

بابەتی پرساندنەكە و بەژگە و زانیتتاریی و وبەژگەنامەكتتان 
  اراستەی سەرۆك دەكرێ .

ەسەی پرساندنی لێكراوە  لە رۆ ی پێویستە  ەو ك  دووەم:
چتتواردە رۆ    ( 14) گەیشتنی پرساندنەكە لە ماوەیەك كە لە  

 بداتەوە.وە  م   تێدەر نەبێب
 ەگەر پرستتاندنەكە پێویستتتی بە لێكتت ژینەوە و ستتێیەم: 

ك كردنەوەی زانیاریی ڵەبوو  پرسێندراوی  نەیتوانی لە 
متتتاوەی دیتتتاریكراودا وە تتت می بتتتداتەوە  داوا لەستتتەرۆك 

 ( 7) دەكات بە دواخستنی پرستتاندنەكە بتت  متتاوەیەك كە لە  
یەوت رۆ  زیتتتتتاتر نەبێتتتتتب  دواخستتتتتتنی پرستتتتتاندن 

 زیاتر بە رەزامەندیی پەرلەمان دەبێب.وەیەدا  لەوما
دەستەی ستتەرۆكایەتی پرستتاندن و وە تت مەكەی  چوارەم:  

تتتری  دانیشتتتندا  دادەنێتتب   ەگەر  لە بەرنامەی كتتاری نزیك
ە كتتاتی دیتتاریكراودا  نەگەیشتتتە وە تت می پرستتاندنەكە  ل

پەرلەمتتتان  ەوا تەنیتتتا پرستتتاندنەكە  دەكتتترێتە بتتتابەتی 
 او.ەرخانكرگفتوگ ی دانیشتنی ت

 
 : ( 71) ماددەی 
دوای خوێنتتتتدنەوەی پرستتتتاندن و وە تتتت مەكەی   یەكەم:

 پرۆسەی پرساندنەكە  بەم شێوەیە دەبێب:
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 اختتاوت   دەدرێتتتە  ەو  ەنتتدامەی داوای پرستتاندنی  .1
پتتازدە ختتولەك زیتتاتر  ( 15) متتاوەیەك لە كتتردووە  بتت  

نەبێب  دواتر بە ڵەمان كاتی دیاری كتتراو  دەرفەت بە 
 رێب.راو دەدكەسی پرسێند

ستتی خولەكتتدا    ( 3) ڵەریەكەیان  ب  یەكەار لەمتتاوەی   .2
 مافی وە  م دانەوەیان ڵەیە.

دوو ختتولەك    ( 2) دواتر دەرفەتی  اختتاوت   بتت  متتاوەی   .3
كە پێشتتتر نتتاوی  دەدرێتتتە ڵەریەك لەو  ەنتتدامانەی 

 خ یان ت ماركردوە.
 

 دووەم:
ڵتت   امتتادەنەبوو  پرۆستتەی   ەگەر پرستتێندراو  بەبتتی .1

بی  امادەبوونی پرستتێندراو بەردەوام ەكە  بەپرساندن
 دەبێب.

 ەگەر  امتتتتادەنەبوونەكە  بەپاستتتتاوێكی ڕەوا بتتتتوو   .2
دەستتتەی ستتەرۆكایەتی كتتاتێكی تتتر  بتت  پرستتاندنەكە 

رۆ  تێتتدەر نەكتتات  ستتی  ( 30) دیتتاریی دەكتتات كە لە 
 ەگەر لەو ماوەیەشتتدا  امتتادەنەبوو  یتتوكەی ختتاژی 

 دەبێب.ی  ەم ب گەیەی بەسەردا  جێاەجی ( 1) 
 

 : ( 72) ماددەی 
 ەو پرستتتتتتاندنانەی لە وەرزی یاستتتتتتادانانی پێشتتتتتتوودا 
پێشكەشتتتتكراون  دەختتتترێنە بەرنتتتتامەی كتتتتاری وەرزی 

 یاسادانانی نوێوە.
 

 : ( 73) ماددەی 
 ە ك تاییهاتوو  ڵە مار دەكرێب:لەم یاژەتانەدا پرساندن ب

 ەو  ەنتتتتتتدامەی داوای پرستتتتتتاندنی كتتتتتتردووە   یەكەم:
 نا ەكتتانی پرستتاندن بە ێتتە لە قدەتوانێتتب  لەڵەر ق نا 

رەزامەنتتتدی  ەو  ەنتتتدامانەی وا ۆیتتتان كتتتردووە  داوای 
 پرساندنەكەی بكشێنێتەوە.

دەسب لە كاركێشانەوەی  ەو وەزیرەی  پرساندنی   دووەم:
 ب  كراوە.

دەستتتب لە كاركێشتتتانەوەی  ەو  ەنتتتدامەی  كە ەم: ستتتێی
 پرساندنی كردووە.

ێنەربتتوو  وەڕ پێه ەگەر وە تت می پرستتاندنەكە  بتتاچتتوارەم: 
 یان دەنگی پێویستی نەڵێنا  ب  لێسەندنەوەی متەانە.

 
 چوارەم

 لێسەندنەوەی متمانە
 : ( 74) ماددەی 
لێستتتەندنەوەی متەتتتانە دروستتتب نابێتتتب بەبتتتی  یەكەم:

پرۆستتتتەی پرستتتتاندن  ا بە  امتتتتادەبوونی  ەنەامتتتتدانی 
 پرسێندراو بێب یان بە  امادەنەبوونی.

پێهێنەرنەبوو  بتت    ەكە ب وادن ەگەر وە  می پرسان  دووەم:
پرستتتێنەر  دەتوانێتتتب پێشتتتنیازی لێستتتەندنەوەی متەتتتانە 

 بكات  بە رەزامەندیی زۆرینەی  امادەبووان.
پتتێ  دەنگتتدان  لەستتەر لێستتەندنەوەی متەتتانە  ستتێیەم: 

 ( 2) ەرۆك رێگا دەدات بە  اخاوت  لەستتەر  ەم بتتابەتە  بە  س
ە دەكەن اندوو  ەندام لەوانەی داوای لێوەرگرتنەوەی متەتت 

دوو  ەنتتتتتتتتدامی  لەوانەی د ی لێستتتتتتتتەندنەوەی  ( 2) و 
 متەانەن.
سەرۆك وەزیتتران  بە متەتتانە لێستتەندراو ڵە متتار چوارەم:  

 دوو لەستتتتەر ستتتتێی ( 3/ 2) دەكرێتتتتب   ەگەر زۆریتتتتنەی 
 ب  لێسەندنەوەی متەانە دەنگیاندا.  ەندامان

 ەنتتتدامی  ەنەتتتومەنی وەزیتتتران بە متەتتتانە پێتتتنەەم: 
گەر زۆریتتتتنەی رەڵتتتتای كرێتتتتب   ەدەلێستتتتەندراو ڵە مار

  ەندامان ب  لێسەندنەوەی متەانە دەنگیاندا.
بابەتی لێستتەندنەوەی متەتتانە  لە ماوەیەكتتدا  كە شەشەم:  

ندنەوە پێتتتتنج رۆ  زیتتتتاتر نەبێتتتتب  لە رۆ ی پرستتتتا ( 5) لە 
  ەنەام دەدرێب.

 
 : ( 75) ماددەی 

 ەگەر پرستتتاندن بە وەرگتتترتنەوەی متەتتتانە  لە ستتتەرۆك 
 ەوا كابینەی یكومەت  بەدەسب پێهات     ییوەزیران ك تا

لەكاركێشتتتتتتتاوە ڵە ماردەكرێتتتتتتتب و وەك یكتتتتتتتومەتی 
كاربەڕێكەر بەردەوام دەبێتتب  تتتا  ەو كتتاتەی بەپێتتی یاستتا 

 نرێب.پێكدەڵێ كارپێكراوەكان كابینەی نول
 : ( 76) ماددەی 

ڵەموو رێكارەكانی چاودێریكردنی پەرلەمان  بتت  ستتەرۆك 
ن  ستتەرۆكی نی وەزیتترامەوەزیتتران و  ەنتتدامانی  ەنەتتو

 ك میسی ن و دەستە سەربەخ كان  دەگرێتەوە.
 

 بەشی هەشتەم
  یاسادانان 

 : ( 77) ماددەی 
 مەبەسب لە یاسا دانان:

 دەركردنی یاسا و ب یار.  یەكەم:
 ڵەمواركردنی یاسا و ب یارە كارپێكراوەكان.  ووەم:د

ستتا بەركاركردن یان ڵەمواركردنی كتتارپێكردنی یاسێیەم:  
 ن.فیدراژیەكا

 
 : ( 78)  ماددەی

 پرۆسەی یاسادانان  بریتیە لە گفتوگ  و پەسەندكردنی:
پتتت ۆ ە یاستتتا  یتتتان پتتت ۆ ە ب یتتتار  كە لەلتتت یەن  یەكەم:

 ێ .دەسە  تی جێاەجێكردنەوە  پێشكەش دەكر
لەلتت یەن   پێشنیازی یاسا  یتتان ب یتتار كە لتت نی كەم   دووەم:

 دە  ەندامەوە پێشكەش دەكرێ .  ( 10) 

ارانەی  لەلتت یەن دەستتە  تی یاستتا و ب یتت  ەو پ ۆ ە  م:  سێیە
دادوەریەوە پێشتتتتتتتكەش دەكتتتتتتترێ   لەو بابەتتتتتتتتانەی 

 پەیوەندیدارن بەخ یان.
پێشتتتنیازی  ەو یاستتتا و ب یتتتارانەی  لەلتتت یەن چتتتوارەم: 

راوە فەرمییەكانەوە  بە پێتتی یاستتا كارپێكراوەكتتان  دامەز
 پێشكەش دەكرێ .

 

 ارپێشنیازی یاساو بڕی
 : ( 79) ماددەی 

رەكان  كە لەل یەن  متتارەی پێوستتب اسا و ب یاپێشنیازی ی
لە  ەنتتدامانەوە  پێشتتكەش دەكتترێ   پێویستتتە شتتێوازی 

چتتواردە رۆ دا  لە   ( 14) یاسادانان لەخ  بگتترن و لە متتاوەی  
ێشكەشكردنیانەوە لەل یەن لێتتژنەی یاستتاییەوە رێكەوتی پ

بەڵەمتتاڵەنگی  لەگەل دەستتتەی ستتەرۆكایەتی ب یاریتتان 
انتتتدنییان لەگەڵ نەمتتتای گونەەدرێتتتب لەستتتەر بلەستتتەر د

 یەكێە لەم پێوەرانەی:
ڵەبتتتتتوونی بتتتتتابەتێكی گشتتتتتتی  كە پێویستتتتتتی  یەكەم:

 بەدەركردنی یاسا  یان ب یارێە بێب.
 ایی.بوونی ب شاییەكی یاسەڵ  دووەم:

 ەگەر كێشتتە لە جێاەجێكردنتتی یاستتا ڵەبێتتب و ستتێیەم: 
 پێویستیی  بە ڵەمواركردنەوە بێب.

یاستتا و ب یتتارە   وانتتدنی  ەویستتتە لە دەرچوپێوچتتوارەم: 
 ڕەچاوی بارگرانی دارایی  لەسەر یكومەت بكرێب.

 
 : ( 80) ماددەی 
دوای تێ وانینتتی پێشتتنیازی یاستتا یتتان ب یتتارەكە   یەكەم:

ستتەرۆكایەتی و لیتتژنەی یاستتاییەوە  لەلتت یەن دەستتتەی 
 ەگەر دەركەوت یەكێتتتە لەو پێتتتوەرانەی تێتتتدانییە كە لە 

ەتتتدەكرێتەوە و ڵتتاتووە  ر  ەم پەیتترەوەدا ی  ( 79) ماددەی  
 خوێندنەوەی یەكەمی  ب  ناكرێب.

لەكاتێكدا  ەندامانی پەرلەمان  كە پێشنیازی یاستتا   دووەم:
یتتتتتان ب یارەكەیتتتتتان پێشكەشتتتتتكردووە  ڕای دەستتتتتتەی 
سەرۆكایەتی  و لیژنەی یاسایی ب یان ب وا پێهێنەرنەبتتوو  

 دان لەسەری.بابەتەكە دەخرێتە بەردەم پەرلەمان ب  بریار
ر پێشتتتتنیازی یاستتتتا  یتتتتان ب یتتتتارەكە  بە  ەگەێیەم: ستتتت 

شتتتێوەیەكی گشتتتتی  رەتنەكتتترایەوە  بە تتت م دەستتتتەی 
ستتتەرۆكایەتی و لیتتتژنەی یاستتتایی  تێاینییتتتان لە ستتتەر 

لەو یتتتاژەتەدا بتتت   ەو  ەنتتتدامانەی پێشتتتنیازەكە ڵەبتتتوو  
پێشكەشتتیان كتتردوە دەگەرێنتتدرێتەوە  بتت  رەچتتاوكردنی 

 نەوەی.ارە پێشكەشكردتێاینیەكان و دووب
كاتێە پرۆ ە  یان پێشنیازەكە  لە ل یەن دەستەی رەم:  چوا

ستتەرۆكایەتی و لیتتژنەی یاستتاییەوە  رەزامەنتتدی لەستتەر 
كە  نتتتتدییەەب  لە یەكەم دانیشتتتتتنی دوای رەزامدەدرێتتتت 

 دەخرێتە بەرنامەی كارەوە.
 

 : ( 81) ماددەی 
ڵتتتیئ پتتت ۆ ە پێشتتتنیازێە  وەرناگیرێتتتب   ەگەر  یەكەم:
پتت ۆ ە پێشتتنیازێكی تتتر  ێب  لەگەڵ  ناوەڕۆكی ڵەب  ڵەمان

كە لە ێتتر دەستتتی لیتتژنەی تایاەتەەنتتد دایە بتت  راپتت رت 
 نووسی .
 ەگەر لیتتتژنەی تایاەتەەنتتتد بتتت ی دەركەوت  كە لە  دووەم:

یاستتا و پێشتتنیازی یاستتا د یەكتتی ڵەیە لە نێتتوان پتترۆ ە 
رووی بنەمتتتا بنەرەتییەكتتتانەوە  ەوا لیتتتژنە بەراپتتت رتی  

دەكتتات   ەگەر پەرلەمتتان  ی ختت ی پێشكەشتتیتتتایاەت را
ی بنەمتتتتاوە پەستتتتەندكرا  مانتتتتای ووڕڵەریەكێكیتتتتان  لە

رەتكردنەوەی  ەوەی تتترە و دواتتتر لیتتژنە رێكتتاری یاستتایی 
 خ ی دەگرێتەبەر.

سا  بە بنەما دادەنرێتتب   ەگەر پێشتتنیازی پرۆ ە یاسێیەم:  
یاستتای تتتر  پێشكەشتتكراو لە رووی بنەمتتاوە یەكاتتوون  بە 

ق نتتا ی ڕاپتت رت  نەچتتووبێتە پێشتتنیازی یاستتامەرجێتتە 
 نووسی .
 ەگەر پێشتتنیازی یاستتا رەتكتترایەوە  لە ڵەمتتان چتتوارەم: 

 وەرزی یاساداناندا  پێشكەش ناكرێتەوە.
 

 : ( 82) ماددەی 
استتاداناندا تەنیتتا لە متتانگی یەكەمتتی لە ڵەر وەرزێكتتی ی

وەرزی یاستتتتاداناندا   ەنتتتتدامانی پەرلەمتتتتان  دەتتتتتوان  
یاژەتەدا نەبێب تەنیا لەو  پێشكەش بكەن    پێشنیازی یاسا 

كە دۆخێكی تایاەت بێتە پێ  و پێویستیی بە یاستتا  یتتان 
ب یتتتتتارێكی بەپەلە ڵەبێتتتتتب و لەوبتتتتتارەش دەستتتتتتەی 

و بە پەلەیتتی  ستتەرۆكایەتی ڵەژستتەنگاندن بتت  پێویستتتیی
 یاسا یان ب یارەكە دەكات.

 : ( 83) ماددەی 
یكتتومەت   ەو پتت ۆ ە یاستتا و ب یتتارانەی  لەلتت یەن یەكەم:

استەوخ  لە یەكەمی  دانیشت  دوای دەكرێ   ر  پێشكەش
گەیشتتتتنیان بە پەرلەمتتتان  خوێنتتتدنەوەی یەكەمیتتتان بتتت  

 دەكرێب.
 ەگەر پرۆ ەكە یان پێشتتنیازەكە لە تایاەتەەنتتدیی   دووەم:

زیتتتتاتر لە یەك لیتتتتژنە بتتتتوو  دەستتتتتەی ستتتتەرۆكایەتی  
بەڵەمتتاڵەنگی  لەگەڵ لیتتژنەی یاستتایی  بریتتار دەدات بە 

ەكە و نتتاردنی ڵەر بەشتتەو ان پێشتتنیازشكردنی پرۆ ە یبە
ب  لیتتژنەی تایاەتەەنتتد  لیتتژنەش تەنیتتا لە ستتەر  ەو بەشتتە 

 راپ رت  امادە دەكات كە  اڕاستەی كراوە.
 

 :( 84) ماددەی  
بیستتب و   ( 21) ب لیژنەی تایاەتەەند  لە ماوەی  دەبێ  یەكەم:

رۆ دا  راپ رتی خ ی  لەستتەر پتت ۆ ە  یتتان پێشتتنیازی   یەك
 كات.   امادە بسا و ب یارەكانیا

 ەگەر پ ۆ ە یان پێشتتنیازی یاستتا و ب یارەكتتان  بە   دووەم:
شتتێوەی بەپەلە   اڕاستتتەی لیتتژنەی تایاەتەەنتتد كرابێتتب  
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ارانەی  لەلتت یەن دەستتە  تی یاستتا و ب یتت  ەو پ ۆ ە  م:  سێیە
دادوەریەوە پێشتتتتتتتكەش دەكتتتتتتترێ   لەو بابەتتتتتتتتانەی 

 پەیوەندیدارن بەخ یان.
پێشتتتنیازی  ەو یاستتتا و ب یتتتارانەی  لەلتتت یەن چتتتوارەم: 

راوە فەرمییەكانەوە  بە پێتتی یاستتا كارپێكراوەكتتان  دامەز
 پێشكەش دەكرێ .

 

 ارپێشنیازی یاساو بڕی
 : ( 79) ماددەی 

رەكان  كە لەل یەن  متتارەی پێوستتب اسا و ب یاپێشنیازی ی
لە  ەنتتدامانەوە  پێشتتكەش دەكتترێ   پێویستتتە شتتێوازی 

چتتواردە رۆ دا  لە   ( 14) یاسادانان لەخ  بگتترن و لە متتاوەی  
ێشكەشكردنیانەوە لەل یەن لێتتژنەی یاستتاییەوە رێكەوتی پ

بەڵەمتتاڵەنگی  لەگەل دەستتتەی ستتەرۆكایەتی ب یاریتتان 
انتتتدنییان لەگەڵ نەمتتتای گونەەدرێتتتب لەستتتەر بلەستتتەر د

 یەكێە لەم پێوەرانەی:
ڵەبتتتتتوونی بتتتتتابەتێكی گشتتتتتتی  كە پێویستتتتتتی  یەكەم:

 بەدەركردنی یاسا  یان ب یارێە بێب.
 ایی.بوونی ب شاییەكی یاسەڵ  دووەم:

 ەگەر كێشتتە لە جێاەجێكردنتتی یاستتا ڵەبێتتب و ستتێیەم: 
 پێویستیی  بە ڵەمواركردنەوە بێب.

یاستتا و ب یتتارە   وانتتدنی  ەویستتتە لە دەرچوپێوچتتوارەم: 
 ڕەچاوی بارگرانی دارایی  لەسەر یكومەت بكرێب.

 
 : ( 80) ماددەی 
دوای تێ وانینتتی پێشتتنیازی یاستتا یتتان ب یتتارەكە   یەكەم:

ستتەرۆكایەتی و لیتتژنەی یاستتاییەوە  لەلتت یەن دەستتتەی 
 ەگەر دەركەوت یەكێتتتە لەو پێتتتوەرانەی تێتتتدانییە كە لە 

ەتتتدەكرێتەوە و ڵتتاتووە  ر  ەم پەیتترەوەدا ی  ( 79) ماددەی  
 خوێندنەوەی یەكەمی  ب  ناكرێب.

لەكاتێكدا  ەندامانی پەرلەمان  كە پێشنیازی یاستتا   دووەم:
یتتتتتان ب یارەكەیتتتتتان پێشكەشتتتتتكردووە  ڕای دەستتتتتتەی 
سەرۆكایەتی  و لیژنەی یاسایی ب یان ب وا پێهێنەرنەبتتوو  

 دان لەسەری.بابەتەكە دەخرێتە بەردەم پەرلەمان ب  بریار
ر پێشتتتتنیازی یاستتتتا  یتتتتان ب یتتتتارەكە  بە  ەگەێیەم: ستتتت 

شتتتێوەیەكی گشتتتتی  رەتنەكتتترایەوە  بە تتت م دەستتتتەی 
ستتتەرۆكایەتی و لیتتتژنەی یاستتتایی  تێاینییتتتان لە ستتتەر 

لەو یتتتاژەتەدا بتتت   ەو  ەنتتتدامانەی پێشتتتنیازەكە ڵەبتتتوو  
پێشكەشتتیان كتتردوە دەگەرێنتتدرێتەوە  بتت  رەچتتاوكردنی 

 نەوەی.ارە پێشكەشكردتێاینیەكان و دووب
كاتێە پرۆ ە  یان پێشنیازەكە  لە ل یەن دەستەی رەم:  چوا

ستتەرۆكایەتی و لیتتژنەی یاستتاییەوە  رەزامەنتتدی لەستتەر 
كە  نتتتتدییەەب  لە یەكەم دانیشتتتتتنی دوای رەزامدەدرێتتتت 

 دەخرێتە بەرنامەی كارەوە.
 

 : ( 81) ماددەی 
ڵتتتیئ پتتت ۆ ە پێشتتتنیازێە  وەرناگیرێتتتب   ەگەر  یەكەم:
پتت ۆ ە پێشتتنیازێكی تتتر  ێب  لەگەڵ  ناوەڕۆكی ڵەب  ڵەمان

كە لە ێتتر دەستتتی لیتتژنەی تایاەتەەنتتد دایە بتت  راپتت رت 
 نووسی .
 ەگەر لیتتتژنەی تایاەتەەنتتتد بتتت ی دەركەوت  كە لە  دووەم:

یاستتا و پێشتتنیازی یاستتا د یەكتتی ڵەیە لە نێتتوان پتترۆ ە 
رووی بنەمتتتا بنەرەتییەكتتتانەوە  ەوا لیتتتژنە بەراپتتت رتی  

دەكتتات   ەگەر پەرلەمتتان  ی ختت ی پێشكەشتتیتتتایاەت را
ی بنەمتتتتاوە پەستتتتەندكرا  مانتتتتای ووڕڵەریەكێكیتتتتان  لە

رەتكردنەوەی  ەوەی تتترە و دواتتتر لیتتژنە رێكتتاری یاستتایی 
 خ ی دەگرێتەبەر.

سا  بە بنەما دادەنرێتتب   ەگەر پێشتتنیازی پرۆ ە یاسێیەم:  
یاستتای تتتر  پێشكەشتتكراو لە رووی بنەمتتاوە یەكاتتوون  بە 

ق نتتا ی ڕاپتت رت  نەچتتووبێتە پێشتتنیازی یاستتامەرجێتتە 
 نووسی .
 ەگەر پێشتتنیازی یاستتا رەتكتترایەوە  لە ڵەمتتان چتتوارەم: 

 وەرزی یاساداناندا  پێشكەش ناكرێتەوە.
 

 : ( 82) ماددەی 
استتاداناندا تەنیتتا لە متتانگی یەكەمتتی لە ڵەر وەرزێكتتی ی

وەرزی یاستتتتاداناندا   ەنتتتتدامانی پەرلەمتتتتان  دەتتتتتوان  
یاژەتەدا نەبێب تەنیا لەو  پێشكەش بكەن    پێشنیازی یاسا 

كە دۆخێكی تایاەت بێتە پێ  و پێویستیی بە یاستتا  یتتان 
ب یتتتتتارێكی بەپەلە ڵەبێتتتتتب و لەوبتتتتتارەش دەستتتتتتەی 

و بە پەلەیتتی  ستتەرۆكایەتی ڵەژستتەنگاندن بتت  پێویستتتیی
 یاسا یان ب یارەكە دەكات.

 : ( 83) ماددەی 
یكتتومەت   ەو پتت ۆ ە یاستتا و ب یتتارانەی  لەلتت یەن یەكەم:

استەوخ  لە یەكەمی  دانیشت  دوای دەكرێ   ر  پێشكەش
گەیشتتتتنیان بە پەرلەمتتتان  خوێنتتتدنەوەی یەكەمیتتتان بتتت  

 دەكرێب.
 ەگەر پرۆ ەكە یان پێشتتنیازەكە لە تایاەتەەنتتدیی   دووەم:

زیتتتتاتر لە یەك لیتتتتژنە بتتتتوو  دەستتتتتەی ستتتتەرۆكایەتی  
بەڵەمتتاڵەنگی  لەگەڵ لیتتژنەی یاستتایی  بریتتار دەدات بە 

ەكە و نتتاردنی ڵەر بەشتتەو ان پێشتتنیازشكردنی پرۆ ە یبە
ب  لیتتژنەی تایاەتەەنتتد  لیتتژنەش تەنیتتا لە ستتەر  ەو بەشتتە 

 راپ رت  امادە دەكات كە  اڕاستەی كراوە.
 

 :( 84) ماددەی  
بیستتب و   ( 21) ب لیژنەی تایاەتەەند  لە ماوەی  دەبێ  یەكەم:

رۆ دا  راپ رتی خ ی  لەستتەر پتت ۆ ە  یتتان پێشتتنیازی   یەك
 كات.   امادە بسا و ب یارەكانیا

 ەگەر پ ۆ ە یان پێشتتنیازی یاستتا و ب یارەكتتان  بە   دووەم:
شتتێوەی بەپەلە   اڕاستتتەی لیتتژنەی تایاەتەەنتتد كرابێتتب  
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راپتتتت رتی ختتتت ی یەوت رۆ دا   ( 7) دەبێتتتتب لە متتتتاوەی 
 پێشكەش بكات.

لیتتژنەی تایاەتەەنتتد  دەتوانێتتب بتت   امتتادەكردنی ستتێیەم: 
یارەكتتان  یاستتا و بر    یان پێشتتنیازیراپ رت  لەسەر پ ۆ ە

 ڵەماڵەنگی لەگەڵ ل یەنی پەیوەندیدار بكات.
 ەگەر لە ماوەی دیاریكراودا  لیژنەی تایاەتەەنتتد  چوارەم:  

ستتتتەرۆكی راپتتتت رتی  امتتتتادەنەكرد جێگتتتتری یەكەمتتتتی 
پەرلەمان  سەرۆكی لیژنە  اگاداردەكاتەوە و  دەبێب لیژنە 

گەیشتتتتتتتتتنی چتتتتتتتتوار رۆ دا  لە رۆ ی  ( 4) لە متتتتتتتتاوەی 
  راپ رتی ڵ داری خ ی پێشكەش بكات ركردنەوەكە اگادا

و بریاری دەستەی سەرۆكایەتی لەم بارەیە  یەكلتتاكەرەوە 
 دەبێب.

 

 : ( 85) ماددەی 
دەدرێتتتتە لیتتتژنەی  راپتتت رتی لیتتتژنەی تایاەتەەنتتتد  یەكەم:

دە   ( 10) یاسایی بتت  پێتتداچوونەوەی راپتت رتەكە  لە متتاوەی  
شتتتنەوەی یتتا لە رووی داررۆ  لە رێكەوتتتی گەیشتتتنی  تەن

ستتتایی و دژنیتتتابوون لە د نەبتتتوونی دەقەكتتتان  لە گەڵ یا
 دەستور و یاسا كارپێكراوەكان.

 ەگەر پرۆ ە  یان پێشتتنیازی یاستتا و ب یتتارەكە  بە   دووەم:
 اراستە كرابێب دەبتتی لیتتژنەی یاستتایی    ( ەلەخەسلەتی پ) 

 پێنج رۆ دا  پێداچوونەوەی خ ی بكات.  ( 5) لە ماوەی 
نتتتد  خوێنتتتدنەوەی ی تایاەتەەراپتتت رتی لیتتتژنە ستتتێیەم:

دووەمتتی بتت  ناكرێتتب  تتتا لەڕووی دەستتتووریی و یاستتا 
كارپێكراوەكان  لەل یەن لیژنەی یاساییەوە راستتتاندنی بتت  

 نەكرێب.
 

 :( 86) ماددەی
چتتو و   ( 48) جێگتتری دووەمتتی ستتەرۆكی پەرلەمتتان     دەبی

ڵەشتتب كتتاتژمێر پتتێ  خوێنتتدنەوەی دووەم  راپتت رتی 
مان دەستتتەبەر ت بتت   ەنتتدای لیتتژنەی تتتایاەراستتتێندراو

 بكات.
 

 : ( 87) ماددەی 
خوێنتتتتدنەوەی دووەم  بە خوێنتتتتدنەوەی دەقتتتتی  یەكەم:

پ ۆ ە  یتتان پێشتتنیازەكە  دەستتتدێدەكات  دواتتتر راپتت رتی 
 ەتەەند  دەخرێتەڕوو.لیژنەی تایا

 ەگەر راپتت رتی لیتتژنەی تایاەتەەنتتد  داڕشتتتنێكی  دووەم:
ازەكە  رۆ ە یتتتان پێشتتتنینتتتوێی پێشتتتنیاز كردبێتتتب بتتت  پتتت 

ەنگدان ب یار لە سەر وەرگرتنی  ەو دارشتتتنە بە بنەمتتا بەد
 ب  گفتوگ كردن دەدرێب.

 
 : ( 88) ماددەی
 ەو  ەندامەی ناوی ت ماركراوە  دەتوانێب  لەسەر   یەكەم:

دوو   ( 2) ڵەر ماددەیەك تەنیتتا یەكەتتار بتتدوێب و نابێتتب لە  
 خولەك  تێدەر بكات.

یتتتتتان  وگتتتتت كردنی پتتتتترۆ ە ەگەر لە كتتتتتاتی گفت دووەم:
ازەكە  وەزیری پەیوەندیدار  امادەبوو  دەتوانێب لە پێشنی

 دوو خولەك بدوێب.  ( 2) بارەی ڵەر ماددەیەكەوە  
 

 : ( 89) ماددەی 
ەی دووەم لەو دانیشتتتتتتتتنەی بتتتتتتت  خوێنتتتتتتتدنەو یەكەم:

تەرختتانكراوە  دەنگتتدان لەستتەر پتترۆ ە  یتتان پێشتتنیازەكە 
 ناكرێب.
ەگەڵ ڵەمتتتتاڵەنگیی  ل لیتتتتژنەی تایاەتەەنتتتتد  بە دووەم:
ی یاستتایی  ستتەرجەم پێشتتنیاز و رایەكتتان بەڵەنتتد لیتتژنە

وەردەگتتترن و ستتتەرلەنول داڕشتتتتنەوە  بتتت   ەو متتتاددانە 
دەكەن  كە پێویستە دابرێتتژرێنەوە   ەگەر پێویستتتی كتترد 

 روونكردنەوەش دەدەن.
 

 :( 90) ماددەی 
دانیشتتتتتنی دەنگتتتتدان  لە ستتتتەر پتتتترۆ ە  یتتتتان  یەكەم:

ای دانیشتتتنی یاتر لە دولە ڵەفتەیەك ز  پێشنیازەكە  نابێب
 خوێندنەوەی دووەم تێدەر بكات.

 ەنتتدام  لەو متتاوەیەدا  دەتوانێتتب داوای بینینتتی  دووەم:
داڕشتتتتنەوەی ك تتتتایی  لە جێگتتتری دووەمتتتی ستتتەرۆكی 

 ەمان و لیژنەی یاسایی و لیژنەی تایاەتەەند بكات.پەرل
لە دانیشتتتتنی دەنگتتتدان  رل بە گفتوگتتت  یتتتان ستتتێیەم: 

 نادرێب.یازی تازە شكەشكردنی پێشنپێ
 

 : ( 91) ماددەی 
دەنگتتتدان  لە ستتتەر نتتتاوی یاستتتا یتتتان بریتتتارەكە  یەكەم:

دەسدێدەكات  دواتتتر یەكە بە یەكەی ماددەكتتان و ك تتتایی 
یەكانی دەرچواندن  دواجتتار گشتتب بە دەنگدان لە سەر ڵ 

 یاسا یان بریارەكە دەنگی لەسەر دەدرێب.
  ڵەمتتوو لە یەك پێشتتنیازلەكتتاتی بتتوونی زیتتاتر   دووەم:

شنیازەكان  دەخرێنە دەنگدان  كامیان زۆرینەی دەنگتتی پێ
 ڵێنا بە پەسەندكراو دادەنرێب.

لە خستنە دەنگدانی رایەكان پێویستتتە  ەو ڕایەی سێیەم:  
ستتتتی  ەنتتتتدام  ( 3) ەنگتتتتدان بەلتتتت یەنی كەم دەختتتترێتە د

دوو  ەنتتدامەی بتت   ( 2) پشتگیریی ڕایەكە بكتتات  جتتگە لەو  
 ك تایی. كەونە رێزبەندی اخاوت  دە

 
 : ( 92) ماددەی 

دەروانێتە پرۆ ە و ب یتتاری   ( خەسلەتی پەلە) پەرلەمان  بە  
تتتتایاەت  بە بتتتودجە و  یعتەتتتاداتی زێتتتدەگی و  مێتتترەی 

 یتتار لەستتەر ڵەر بتتابەتێكی ك تایی  ڵەروەڵتتا دەتوانێتتب ب
 تری بەپەلە بدات.

 
 : ( 93) ماددەی 

رەی یاستتتتتا و ب یارەكتتتتتان  بە زۆریتتتتتنەی  متتتتتا یەكەم:
دەكتتترێ   جتتتگە لەو یاژەتتتتانەی ن  پەستتتەند  امتتتادەبووا

 پێویستییان بە زۆرینەی تایاەت ڵەیە.
ستتتەرۆك بە پێتتتی  ەنەتتتامی دەنگتتتدان  ب یتتتاری  دووەم:

نەوە لە ستتەر یاستتا و پەرلەمان بە رەزامەندی  یان رەتكتترد
 ب یارەكان رادەگەیەنێب.

 
 : ( 94) ماددەی 

ە پتتازدە رۆ دا  ل  ( 15) دەبێب یاستتا و ب یارەكتتان  لە متتاوەی  
پەسەندكردنیانەوە  بنێتتردرێ  بتت  ستتەرۆكایەتی رێكەوتی  

 ڵەرێم  بەمەبەستی دەرچواندنیان.
 

 : ( 95) ماددەی 
 ( 15)  ەگەر ستتتەرۆكایەتی ڵەرێتتتم  لە متتتاوەی  ەو  یەكەم:

دە رۆ ەدا  بە پێی یاستتای ستتەرۆكایەتی ڵەرێتتم  متتارە پاز
ی ڵەمتتتواركراو  یاستتتا یتتتان ب یتتتارەكەی 2005ی ستتتاژی ( 1) 

 ( يجز تتت ) ن بەشتتتێە یتتتا ( يكلتتت ) ی بەشتتتێوەیەكی گشتتتت
رەتكردەوە  لەو كاتە  دەبتتی لیتتژنەی تایاەتەەنتتد لە متتاوەی 

پتتتازدە رۆ دا  راپتتت رتی ختتت ی بنوستتتێب  پاشتتتان لە  ( 15) 
ەواوكردنتتی راپتت رتەكە  دێتتتە یەكەمی  دانیشتتتنی دوای ت

ناو پەرلەمان و بریاری پەرلەمان لەوبارەوە  یەكلتتاكەرەوە 
ێتتتب و ێتتتم وەردەگررای ستتتەرۆكی ڵەردەبێتتتب  یتتتان بە 

راپتتت رتی لیتتتژنەی تایاەتەەنتتتد تتتتاوتویی دەكریتتتب یتتتان 
بەدەنگی زۆرینەی  ەنتتدامان پێتتداگیری لەستتەر رای ختت ی 

 ەوە.دەكات و  ەم جارەش رای پەرلەمان رەتناكرێت
سەرۆكی دیوانی سەرۆكایەتی ڵەرێتتم دەتوانێتتب   دووەم:

  امادەی دانیشتنەكە باێب.
 

 : ( 96) ماددەی 
 ( 5) ڵەبتتوو  لتت یەنی كەم  ەر دەنگتتدانەر  گومتتان لە ستت  ەگ

پێتتنج  ەنتتدام  داوای دووبتتارەكردنەوەی دەنگتتدانیان كتترد 
 دەبێب دەنگدان دووبارەبكرێتەوە.

 
 : ( 97) ماددەی 

لەستتەر ڵەر پتترۆ ە و پێشتتنیازی  لەكتتاتی گفتوگ كردنتتدا 
یاستتتتتا و ب یارێتتتتتە  ەگەر رای جیتتتتتاواز ستتتتتەبارەت بە 

نگتتدان بە ەولەویەت لە دەپەستتەندكردن دروستتب بتتوو   
 دەبێب:  زبەندیەێێی  ەو رپ

 پێشنیازی رەتكردنەوەی پرۆ ە یان پێشنیازەكە.  یەكەم:
 پێشنیازی گەڕاندنەوەی پ ۆ ەكە ب  یكومەت.  دووەم:
ی پ ۆ ە یتتان پێشتتنیازەكە بتت  لیتتژنەی گەڕاندنەوەسێیەم:  

 تایاەتەەند  كە راپ رتی  امادە كردوە.
 ر.نیشتنێكی تی گفتوگ  ب  داپێشنیازی دواخستنچوارەم:  

 بەشی نۆیەم 
  بودجە 

 : ( 98) ماددەی 
لەستتتتەر  ەنەتتتتومەنی وەزیتتتتران پێویستتتتتە  لە  یەكەم:

سەرەتای متتانگی تشتترینی یەكەمتتی ڵەمتتوو ستتاژێە و بەر 
ی دارایی  بە مەبەستتتی گفتوگتت   پتت ۆ ە بتتودجە بتت  لەساژ

 پەرلەمان بنێرێب.
ێویستتتتتە  لە لەستتتتەر  ەنەتتتتوومەنی وەزیتتتتران پ دووەم:

ێكدا   مێتترەی ك تتتایی ژوو ستتانیسانی ڵەم  ك تایی مانگی
 ساژی پێشوو ب  پەرلەمان بنێرت.

 ەگەر پتتت ۆ ە بتتتودجە و  مێتتترەی ك تتتتایی  لەو ستتتێیەم: 
ی  ەم متتاددەیەدا ( و دووەمیەكە م ) رێتتكەوتەی لە بتت گەی 

دیتتتتاریكراوە نەگەیشتتتتتە پەرلەمتتتتان  پەرلەمتتتتان داوای 
 ایتتی دەكتتات   ەگەر ڵ كتتاریڕوونكردنەوە لە وەزیتتری دار

پتتازدە ڕۆ    ( 15) وو متتاوەیەكی پێتتدەدات كە لە  گونەاو ڵەب
 تێدەڕ نەكات.

 
 : ( 99) ماددەی 

دەستەی سەرۆكایەتی  لە نزیكتری  دانیشتنی پەرلەماندا  
تنی پتترۆ ەكە لەلتت یەن یكتتومەتەوە  پتترۆ ەكە پاش گەیش

 اراستتتتتەی لیتتتتژنەی دارایتتتتی و كاروبتتتتاری  تتتتابووری و 
 ەرلەمان دەكات. ەندامانی پ

 
 (100)  ماددەی

یتتتتتژنەیەك لەڕێتتتتتی دەستتتتتتەی ستتتتتەرۆكایەتیەوە ڵەر ل
تێاینییەكانی ختت ی  دەربتتارەی  ەو بەشتتەی پەیوەستتتە بە 
و تایاەتەەنتتدی ختت یەوە لە نێتتو پتت ۆ ە بتتودجەی گشتتتی 

دە ڕۆ دا  دەداتە لیتتژنەی   ( 10)  مێرەی ك تتتایی و لەمتتاوەی  
 دارایی و كاروباری  ابووری.

 
 (101) ماددەی 
وبتتتاری  تتتابووری  ارایتتتی و كارلەستتتەر لیتتتژنەی د یەكەم:

ڕاپتتت رتی بتتتودجە و  مێتتترەی ك تتتتایی ختتت ی  دەربتتتارەی 
بیستتتتتویەك رۆ   دوای  ( 21) پتتتت ۆ ەكە لە ماوەیەكتتتتدا لە 

كتتتان  پێشتتتكەش بە دەستتتتەی گەیشتتتتنی ڕاپتتت رتی لیژنە
 سەرۆكایەتی بكات.

پێویستتتتە دەستتتتەی ستتتەرۆكایەتی  لە یەكەمتتتی   دووەم:
امەی ب تتاتە بەرنتت  دوای گەیشتتتنی  راپتت رتەكەدانیشتتت  لە

 كارەوە.
تتتوانی سێیەم:    ەگەر  ەو ماوەیە بەسەرچوو  لیتتژنەكە نەی

ڕاپتتتت رت پێشتتتتكەش بكتتتتات  دەستتتتتەی ستتتتەرۆكایەتی  
دە ڕۆ   ( 10) دات لە دەتوانێتتتتتب متتتتتاوەیەكی تتتتتتری پێاتتتتت 

تێدەرنەكتتات   ەگەر لەو ماوەیشتتدا  ڕاپتت رتی پێشتتكەش 
  تی لیژنە پەرلەمانییەكتتاننەكرد  بە پشب بەست  بە راپ ر
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رەی یاستتتتتا و ب یارەكتتتتتان  بە زۆریتتتتتنەی  متتتتتا یەكەم:
دەكتتترێ   جتتتگە لەو یاژەتتتتانەی ن  پەستتتەند  امتتتادەبووا

 پێویستییان بە زۆرینەی تایاەت ڵەیە.
ستتتەرۆك بە پێتتتی  ەنەتتتامی دەنگتتتدان  ب یتتتاری  دووەم:

نەوە لە ستتەر یاستتا و پەرلەمان بە رەزامەندی  یان رەتكتترد
 ب یارەكان رادەگەیەنێب.

 
 : ( 94) ماددەی 

ە پتتازدە رۆ دا  ل  ( 15) دەبێب یاستتا و ب یارەكتتان  لە متتاوەی  
پەسەندكردنیانەوە  بنێتتردرێ  بتت  ستتەرۆكایەتی رێكەوتی  

 ڵەرێم  بەمەبەستی دەرچواندنیان.
 

 : ( 95) ماددەی 
 ( 15)  ەگەر ستتتەرۆكایەتی ڵەرێتتتم  لە متتتاوەی  ەو  یەكەم:

دە رۆ ەدا  بە پێی یاستتای ستتەرۆكایەتی ڵەرێتتم  متتارە پاز
ی ڵەمتتتواركراو  یاستتتا یتتتان ب یتتتارەكەی 2005ی ستتتاژی ( 1) 

 ( يجز تتت ) ن بەشتتتێە یتتتا ( يكلتتت ) ی بەشتتتێوەیەكی گشتتتت
رەتكردەوە  لەو كاتە  دەبتتی لیتتژنەی تایاەتەەنتتد لە متتاوەی 

پتتتازدە رۆ دا  راپتتت رتی ختتت ی بنوستتتێب  پاشتتتان لە  ( 15) 
ەواوكردنتتی راپتت رتەكە  دێتتتە یەكەمی  دانیشتتتنی دوای ت

ناو پەرلەمان و بریاری پەرلەمان لەوبارەوە  یەكلتتاكەرەوە 
ێتتتب و ێتتتم وەردەگررای ستتتەرۆكی ڵەردەبێتتتب  یتتتان بە 

راپتتت رتی لیتتتژنەی تایاەتەەنتتتد تتتتاوتویی دەكریتتتب یتتتان 
بەدەنگی زۆرینەی  ەنتتدامان پێتتداگیری لەستتەر رای ختت ی 

 ەوە.دەكات و  ەم جارەش رای پەرلەمان رەتناكرێت
سەرۆكی دیوانی سەرۆكایەتی ڵەرێتتم دەتوانێتتب   دووەم:

  امادەی دانیشتنەكە باێب.
 

 : ( 96) ماددەی 
 ( 5) ڵەبتتوو  لتت یەنی كەم  ەر دەنگتتدانەر  گومتتان لە ستت  ەگ

پێتتنج  ەنتتدام  داوای دووبتتارەكردنەوەی دەنگتتدانیان كتترد 
 دەبێب دەنگدان دووبارەبكرێتەوە.

 
 : ( 97) ماددەی 

لەستتەر ڵەر پتترۆ ە و پێشتتنیازی  لەكتتاتی گفتوگ كردنتتدا 
یاستتتتتا و ب یارێتتتتتە  ەگەر رای جیتتتتتاواز ستتتتتەبارەت بە 

نگتتدان بە ەولەویەت لە دەپەستتەندكردن دروستتب بتتوو   
 دەبێب:  زبەندیەێێی  ەو رپ

 پێشنیازی رەتكردنەوەی پرۆ ە یان پێشنیازەكە.  یەكەم:
 پێشنیازی گەڕاندنەوەی پ ۆ ەكە ب  یكومەت.  دووەم:
ی پ ۆ ە یتتان پێشتتنیازەكە بتت  لیتتژنەی گەڕاندنەوەسێیەم:  

 تایاەتەەند  كە راپ رتی  امادە كردوە.
 ر.نیشتنێكی تی گفتوگ  ب  داپێشنیازی دواخستنچوارەم:  

 بەشی نۆیەم 
  بودجە 

 : ( 98) ماددەی 
لەستتتتەر  ەنەتتتتومەنی وەزیتتتتران پێویستتتتتە  لە  یەكەم:

سەرەتای متتانگی تشتترینی یەكەمتتی ڵەمتتوو ستتاژێە و بەر 
ی دارایی  بە مەبەستتتی گفتوگتت   پتت ۆ ە بتتودجە بتت  لەساژ

 پەرلەمان بنێرێب.
ێویستتتتتە  لە لەستتتتەر  ەنەتتتتوومەنی وەزیتتتتران پ دووەم:

ێكدا   مێتترەی ك تتتایی ژوو ستتانیسانی ڵەم  ك تایی مانگی
 ساژی پێشوو ب  پەرلەمان بنێرت.

 ەگەر پتتت ۆ ە بتتتودجە و  مێتتترەی ك تتتتایی  لەو ستتتێیەم: 
ی  ەم متتاددەیەدا ( و دووەمیەكە م ) رێتتكەوتەی لە بتت گەی 

دیتتتتاریكراوە نەگەیشتتتتتە پەرلەمتتتتان  پەرلەمتتتتان داوای 
 ایتتی دەكتتات   ەگەر ڵ كتتاریڕوونكردنەوە لە وەزیتتری دار

پتتازدە ڕۆ    ( 15) وو متتاوەیەكی پێتتدەدات كە لە  گونەاو ڵەب
 تێدەڕ نەكات.

 
 : ( 99) ماددەی 

دەستەی سەرۆكایەتی  لە نزیكتری  دانیشتنی پەرلەماندا  
تنی پتترۆ ەكە لەلتت یەن یكتتومەتەوە  پتترۆ ەكە پاش گەیش

 اراستتتتتەی لیتتتتژنەی دارایتتتتی و كاروبتتتتاری  تتتتابووری و 
 ەرلەمان دەكات. ەندامانی پ

 
 (100)  ماددەی

یتتتتتژنەیەك لەڕێتتتتتی دەستتتتتتەی ستتتتتەرۆكایەتیەوە ڵەر ل
تێاینییەكانی ختت ی  دەربتتارەی  ەو بەشتتەی پەیوەستتتە بە 
و تایاەتەەنتتدی ختت یەوە لە نێتتو پتت ۆ ە بتتودجەی گشتتتی 

دە ڕۆ دا  دەداتە لیتتژنەی   ( 10)  مێرەی ك تتتایی و لەمتتاوەی  
 دارایی و كاروباری  ابووری.

 
 (101) ماددەی 
وبتتتاری  تتتابووری  ارایتتتی و كارلەستتتەر لیتتتژنەی د یەكەم:

ڕاپتتت رتی بتتتودجە و  مێتتترەی ك تتتتایی ختتت ی  دەربتتتارەی 
بیستتتتتویەك رۆ   دوای  ( 21) پتتتت ۆ ەكە لە ماوەیەكتتتتدا لە 

كتتتان  پێشتتتكەش بە دەستتتتەی گەیشتتتتنی ڕاپتتت رتی لیژنە
 سەرۆكایەتی بكات.

پێویستتتتە دەستتتتەی ستتتەرۆكایەتی  لە یەكەمتتتی   دووەم:
امەی ب تتاتە بەرنتت  دوای گەیشتتتنی  راپتت رتەكەدانیشتتت  لە

 كارەوە.
تتتوانی سێیەم:    ەگەر  ەو ماوەیە بەسەرچوو  لیتتژنەكە نەی

ڕاپتتتت رت پێشتتتتكەش بكتتتتات  دەستتتتتەی ستتتتەرۆكایەتی  
دە ڕۆ   ( 10) دات لە دەتوانێتتتتتب متتتتتاوەیەكی تتتتتتری پێاتتتتت 

تێدەرنەكتتات   ەگەر لەو ماوەیشتتدا  ڕاپتت رتی پێشتتكەش 
  تی لیژنە پەرلەمانییەكتتاننەكرد  بە پشب بەست  بە راپ ر
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ستنیان  لەل یەن لیژنەی یاستتاییەوە گفتوگتت ی دوای رێك 
 لەبارەوە دەكرێب.

 : ( 102) ماددەی 
ڕاپتتت رتی لیتتتژنەی دارایتتتی و كاروبتتتاری  تتتابووری  یەكەم:

ندامانتتدا دابەش دەكرێتتب و ناكرێتتب لەلتت یەن بەستتەر  ە
پەرلەمانەوە دەسب بە گفتوگ  بكرێب بەر لە تێدەڕبتتوونی 

 دا.دابەشكردنی چو وڵەشب كاتژمێر بەسەر  ( 48) 
ڕاپتت رتی لیتتژنەی دارایتتی و كاروبتتاری  تتابووری   دووەم:

ك كەرەوەی سەرجەم راپ رتی لیتتژنە پەیوەندیتتدارەكان و 
  ابووری دەبێب. رای ك تایی لیژنەی دارایی و

 

 : ( 103) ماددەی 
پەرلەمان  دەتوانێب تەرخانكراوی پ ۆ ەی بودجە   یەكەم:

یەك ب  ان لە ماددەوە  یان كەمی بكاتەوە  یڵەژاوەشێنێتە
متتاددەیەكی تتتر  یتتان لەبەشتتێە بتت  بەشتتێكی تتتر  یتتان لە 

 دەروازیەك ب  دەروازەیەكی تر بیگوازێتەوە.
راوی پ ۆ ە بودجە  پێشنیازی زیادكردنی تەرخانك  دووەم:

یتتتان ڵێنانەكتتتایەی تێچتتتووی نتتتول یتتتان كەمكتتتردنەوەی 
 بتتارەوە نەبێتتب كە وداڵاتەكتتان  پەستتند ناكرێتتب  تەنیتتا لە

 ب وا بە یكومەت بهێنێب. مان بتوانێبپەرلە
 

 : ( 104) ماددەی 
وەزیتتتتری پەیوەندیتتتتدار  راپتتتت رتی یكتتتتومەت   یەكەم:

ستتەبارەت بە پتترۆ ە یاستتای بتتودجە دەختتاتەڕوو  پاشتتان 
لیژنەی دارایی و كاروبتتاری  تتابووری  راپتت رتی ڵاوبەشتتی 

 لیژنەكانی پەرلەمان  پێشكەش دەكات.
ان تی  گفتوگ یتت  رتەكتتان  بە شتتێوەیەكی گشتت ڕاپ دووەم:

لەبتتتارەوە  دەكرێتتتب پتتتێ  چوونەستتتەر گفتوگتتت كردنی 
دەروازەكانی پ ۆ ە بتتودجە و ب یتتاردانی بەنتتدەكانی  ڵەر 

دە ختتولەك تێتتدەڕ   ( 10)  ەندامێە دەتوانێب ب  متتاوەیەك لە  
نەكات  بە شێوەیەكی گشتی گفتوگتت  لەستتەر ڕاپ رتەكتتان 

 بكات.
 

 : ( 105) ماددەی 
ەختتاتەڕوو  بتت   ە بوودجە دپ ۆ  ( بەشەكانی) لیژنە     :یەكەم

 گفتوگ كردن و بریاردان لەسەریان  ماددە بە ماددە.
ڵەر ەندامێە دەتوانێب لەسەر ڵەر ماددەیەك بتت    دووەم:

 لەك تێدەڕنەكات  گفتوگ بكات.خو ( 3) ماوەیەك لە 
 

 : ( 106) ماددەی 
 ی  ەم پەی ەوە دەبێب.( 91) بەپێی ماددەی  دەنگدان 

 
 (107) ەی مادد

ەتی دەبێتتب  كە ستتەرۆكایەتی جەیەكی تایاپەرلەمان  بود
دیتتتتوان بەڵەمتتتتاڵەنگیی لەگەڵ لیتتتتژنەی دەستتتتداكیی و 

ستتكا     امتتادەی دەكتتات و پتتاش  كاروبتتاری پەرلەمتتان و

لتتتت یەن دەستتتتتەی ستتتتەرۆكایەتیەوە  پەستتتتەندكردنی لە
 دەخرێتە نێو بودجەی گشتی.

 

 : ( 108) ماددەی 
ەرلەمتتتان  لەك تتتتایی ڵەر بەڕێتتتوەبەرایەتی  مێریتتتاریی پ

ییدا ڵەژدەستێب بەدانانی  مێرەی ك تتتایی و ساژێكی دارا
بەرێكتتتتارە كارگێ ییەكتتتتان دەختتتترێتە بەردەم دەستتتتتەی 
  ستتەرۆكایەتی بتت  ڕازیاتتوون لەستتەری و ڕەوانەكردنتتی بتت 

لیتتتتژنەی دارایتتتتی و كاروبتتتتاری  تتتتابوری  بە مەبەستتتتتی 
بتت  پێداچوونەوە و بەرزكردنەوەی ڕاپ رتێتتە لەبتتارەیەوە  

 پەرلەمان.
 

 (109) ماددەی 
لەبەر ڵەر ڵتتتتتتتت یەك  كە لە دەرەوەی  یتتتتتتتترادەی  ەگەر 

یكتتومەت بێتتب   امتتادەكردن یتتان پێشكەشتتكردنی پتت ۆ ە 
ا بتت  بودجە  بكەوێتە دوای دەستدێكی ستتاژی دارایتتی   ەو

 ەو  ( 12/ 1) ڵەر مانگێتتە كە بتتودجە دواكەوتتتووە  رێتتژەی 
ری لەستتەر تەرخانكراوەی بتت  ستتاژی دارایتتی رابتتردوو ب یتتا

 ەكرێب.درابوو خەرج د
 

 ی دەیەمبەش
  فراكسیۆن و ئۆپۆزسیۆنی پەرلەمانی 

  

 یەكەم 
 فراكسیۆن

 : ( 110) ماددەی 
ڵەر پتتارت و قەوارەیەكتتی سیاستتی بەشتتداریی لە  یەكەم:

ەژاژاردنی پەرلەمانی كوردستان بكات  خاوەنی لیسب و ڵ
بێتە بەرنامەی ڵەژاژاردن بێب و كورسی بەدەسب ڵێنا دە

 فراكسی ن.
تتت  دووەم: اری پەرلەمتتانیی  بە تت م ار  تتازادە لەكتت پەرلەمان

ڵەركاتێە  ەندامی فراكسی نێە لە فراكسی نەكەی ختت ی 
جیتتا بتت وە  یتتاخود چتتووە پتتاڵ فراكستتی نێكی تتتر   ەوا 

نتتتتدامێیەتی ختتتت ی لە دەستتتتتدەدات لە پەرلەمتتتتان و  ە
كەستتێكی تتتر  لەو فراكستتی نە بەپێتتی رێزبەنتتدی شتتوێنی 

 ەوە بەرەزامەندی پەرلەمان.پردەكات
كایەتی  بەپێتتی پێتتوەری كورستتی دەستتتەی ستتەرۆ:  سێیەم

 كیی  بتتودجەیەك بتت  لتت پەرلەمانی  بتت  راپەرانتتدنی كاروچا
تە  ێتتر فراكسی ن دیتتاریی دەكتتات   ەم بتتودجەیە دەكەوێتت 

 ڕێكارە داراییەكانەوە.
 دووەم 

 ئۆپۆزسیۆنی پەرلەمانی
 : ( 111) ماددەی 

ییتتانە دەگتترێتەوە  كە بەشتتداری  ەو فراكستتی نە پەرلەمان
یكومەتیتتان نەكتتردووە  یتتان لێتتی هێنتتانی كتتابینەی پێك

دەكشێنەوە و  ازادیی كاری پەرلەمانی و   پ زسی نییان  
 ب  دەستاەر دەكرێب.

 یازدەیەم  بەشی
  دیوانی پەرلەمان و نووسینگەكانی پەرلەمان 

 
 یەكەم 

 دیوانی پەرلەمان 
 

 : ( 112) ماددەی 
ب  ەمان ب  ڕاپەراندنی كاروبارەكانی دیتتوانێكی دەبێتت پەرل

 كێكەوە بەپلەی تایاەت  بەڕێوەدەبرێب.لە ل یەن سەرۆ
 

 : ( 113) ماددەی 
ستتتتتەرۆكی دیتتتتتوان  بە فەرمانێتتتتتە  لە لتتتتت یەن  یەكەم:

ە  دادەمەزرێتتتب و لە بەردەمیتتتدا  بەرپرستتتیار ستتتەرۆكەو
 دەبێب.
ستتتتەرۆكی دیتتتتوان  ەركەكتتتتانی بەپێتتتتی یاستتتتا  دووەم:
راوەكتتان و  ەو دەستتە  تانەی لەلتت یەن ستتەرۆكەوە كارپێك

 ەكات.ی دەدرێب پیادە دپێ
پێكهتتتاتە و دابەشتتتكردنی كتتتارگێریی دیتتتوانی ستتتێیەم: 

پەرلەمتتتتان  لە لتتتت یەن دەستتتتتەی ستتتتەرۆكایەتیەوە  بە 
 كی تایاەت ڕێە دەخرێب.پەی ەوێ

 

 : ( 114) ماددەی 
دیتتوانی پەرلەمتتان  لەم بەڕێتتوەبەرایەتیە گشتتتییانە پێتتە 

 دێب:
بەڕێتتتوەبەرایەتی گشتتتتی كاروبتتتاری پەرلەمتتتان و  كەم:یە

 لیژنەكان.
 بەڕێوەبەرایەتی گشتی كارگێری و دارایی.  دووەم:
بەڕێوەبەرایەتی گشتی راگەیانتتدن و پەیوەنتتدییە سێیەم:  

 گشتییەكان.
 

 : ( 115) ماددەی 
ڵەریەك لە ستتتتتتتەنتەری تتتتتتتتوێژینەوەی پەرلەمتتتتتتتان و 

بە ەتی   ژەوبەرێوەبەرایەتی پرۆت ك ل و ڵاریكتتاریی نێتتود
 .ەی سەرۆكایەتیەوە پەیوەسب دەب دەست

 

 دووەم 
 كانی پەرلەمان نووسینگە

 : ( 116) ماددەی 
دەستەی سەرۆكایەتی  دەتوانێب لە ناوەنتتدی پارێزگاكتتان 

 ب بكات  نوسینگە بكاتەوە.و ڵەرشوێنێكی دی پێویس
 

 (117) ماددەی 
بەوەرگتتترت  و گەیانتتتدنی  ینوستتتینگە ڵەژدەستتتت یەكەم:

سكا  ی ڵاو  تیان بە ەنتتدامانی پەرلەمتتان لەو   داواكاری و
ی لیژنە پەیوەندیدارەكان بكرێتتب بە ینگەیە  تا ڕەوانەنوس

گەیانتتدنەوەی   مەبەستی بە دواداچتتوون و وە  متتدانەوە و
 ەكانیان.وە  مەكان بەخاوەن

پێویستتتە ستتكا  كان لە  ێتتر دادبینیتتدا نەبێتتب و  دووەم:
 یاەتەەند  ب یاێب.قونا ەكانی بەدواداچوونی لە ل یەنی تا

ی رێتتوەبردنی كارەكتتانڵەر نوستتینگەیەك  بتت  بەستتێیەم: 
چەند كارمەندێكی دەبێب  یەكێە لە كارمەندەكان دەبێتە 
بەرێتتتوەبەری كتتتارگێریی نوستتتینگە   متتتارە و چتتت نێتی 

ركردنیان لە ل یەن سەرۆكی دیوانی پەرلەمانەوە دیتتاری كا
 دەكرێب.

كتتتتتانی پەرلەمتتتتتان  پێویستتتتتتیی و خەرجییەچتتتتتوارەم: 
 نوسینگەكان  دابی  دەكات.

 
 بەشی دوازدەیەم 

  حوكمە كۆتاییەكان 
 

 : ( 118) ماددەی 
پەرلەمتتان پاستتەوانی تتتایاەتی دەبێتتب و دەكەونە  یەكەم:

 بەر فەرمانی سەرۆك.
ستتەرۆك  قەبتتارەی  ەو ڵێتتزە و  متتارەی تاكەكتتانی  م:دووە

دیتتتاری دەكتتتات  كە بە تەواوی دەزانێتتتب بتتت  پاراستتتتنی 
 اریی و پاسەوانی  لە پەرلەمان.ڕێك

اركار   اگری   یان برینتتدڵێنانە  وورەوەی چەكی  سێیەم:  
 ب  ناو باژەخانەی پەرلەمان قەدە ەیە.

دارێە  جگە لە پاسەوانی پەرلەمان  ب  ڵیئ چەكچوارەم:  
یتتتان ڵێزێكتتتی چەكتتتدار نیتتتیە  بچێتتتتە نێتتتو باژەختتتانەی 

ننەوە تەنیتتا پەرلەمان و ب یان نییە لە نزیە دەرگاكانی بەێ
 بە ڕەزامەندی سەرۆك نەبێب.

 
 : ( 119  ) ماددەی 

نێتتو  ەندامەكانیتتدا  شتتاند ڕەوانەی ەمان  دەتوانێب لەپەرل
دەرەوەی ڵەرێتتم بكتتات و داوەتتتی شتتاندی  بكتتات بتت  

 .سەردانیكردنی
 

 : ( 120  ) ماددەی 
بەپشب بەست   بە ڕاپ رتی پزیشكی تایاەتەەند  دەستەی 

تی  ەو  ەنتتدامە بتتدات  كە سەرۆكایەتی دەتوانێب  یتتارمە
رەستتتەر تووشتتتی نەخ شتتتیەك دێتتتب و پێویستتتتی بە چا

 وەوە  یان لەدەرەوەی ڵەرێم.دەبێب  لەنا
 

 : ( 121) ماددەی 
تیەوە راوێژكارانی پەرلەمان  لە ل یەن دەستەی سەرۆكایە

  متتا  و  ەرك و ( يیفظالوص  التتو) دیاری دەكرێ  بەپێی  
ارەكتتان  دیتتاری موچە و  یەتیازاتەكانیان بەپێی یاسا بەرك

 دەكرێب.
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 یازدەیەم  بەشی
  دیوانی پەرلەمان و نووسینگەكانی پەرلەمان 

 
 یەكەم 

 دیوانی پەرلەمان 
 

 : ( 112) ماددەی 
ب  ەمان ب  ڕاپەراندنی كاروبارەكانی دیتتوانێكی دەبێتت پەرل

 كێكەوە بەپلەی تایاەت  بەڕێوەدەبرێب.لە ل یەن سەرۆ
 

 : ( 113) ماددەی 
ستتتتتەرۆكی دیتتتتتوان  بە فەرمانێتتتتتە  لە لتتتتت یەن  یەكەم:

ە  دادەمەزرێتتتب و لە بەردەمیتتتدا  بەرپرستتتیار ستتتەرۆكەو
 دەبێب.
ستتتتەرۆكی دیتتتتوان  ەركەكتتتتانی بەپێتتتتی یاستتتتا  دووەم:
راوەكتتان و  ەو دەستتە  تانەی لەلتت یەن ستتەرۆكەوە كارپێك

 ەكات.ی دەدرێب پیادە دپێ
پێكهتتتاتە و دابەشتتتكردنی كتتتارگێریی دیتتتوانی ستتتێیەم: 

پەرلەمتتتتان  لە لتتتت یەن دەستتتتتەی ستتتتەرۆكایەتیەوە  بە 
 كی تایاەت ڕێە دەخرێب.پەی ەوێ

 

 : ( 114) ماددەی 
دیتتوانی پەرلەمتتان  لەم بەڕێتتوەبەرایەتیە گشتتتییانە پێتتە 

 دێب:
بەڕێتتتوەبەرایەتی گشتتتتی كاروبتتتاری پەرلەمتتتان و  كەم:یە

 لیژنەكان.
 بەڕێوەبەرایەتی گشتی كارگێری و دارایی.  دووەم:
بەڕێوەبەرایەتی گشتی راگەیانتتدن و پەیوەنتتدییە سێیەم:  

 گشتییەكان.
 

 : ( 115) ماددەی 
ڵەریەك لە ستتتتتتتەنتەری تتتتتتتتوێژینەوەی پەرلەمتتتتتتتان و 

بە ەتی   ژەوبەرێوەبەرایەتی پرۆت ك ل و ڵاریكتتاریی نێتتود
 .ەی سەرۆكایەتیەوە پەیوەسب دەب دەست

 

 دووەم 
 كانی پەرلەمان نووسینگە

 : ( 116) ماددەی 
دەستەی سەرۆكایەتی  دەتوانێب لە ناوەنتتدی پارێزگاكتتان 

 ب بكات  نوسینگە بكاتەوە.و ڵەرشوێنێكی دی پێویس
 

 (117) ماددەی 
بەوەرگتتترت  و گەیانتتتدنی  ینوستتتینگە ڵەژدەستتتت یەكەم:

سكا  ی ڵاو  تیان بە ەنتتدامانی پەرلەمتتان لەو   داواكاری و
ی لیژنە پەیوەندیدارەكان بكرێتتب بە ینگەیە  تا ڕەوانەنوس

گەیانتتدنەوەی   مەبەستی بە دواداچتتوون و وە  متتدانەوە و
 ەكانیان.وە  مەكان بەخاوەن

پێویستتتە ستتكا  كان لە  ێتتر دادبینیتتدا نەبێتتب و  دووەم:
 یاەتەەند  ب یاێب.قونا ەكانی بەدواداچوونی لە ل یەنی تا

ی رێتتوەبردنی كارەكتتانڵەر نوستتینگەیەك  بتت  بەستتێیەم: 
چەند كارمەندێكی دەبێب  یەكێە لە كارمەندەكان دەبێتە 
بەرێتتتوەبەری كتتتارگێریی نوستتتینگە   متتتارە و چتتت نێتی 

ركردنیان لە ل یەن سەرۆكی دیوانی پەرلەمانەوە دیتتاری كا
 دەكرێب.

كتتتتتانی پەرلەمتتتتتان  پێویستتتتتتیی و خەرجییەچتتتتتوارەم: 
 نوسینگەكان  دابی  دەكات.

 
 بەشی دوازدەیەم 

  حوكمە كۆتاییەكان 
 

 : ( 118) ماددەی 
پەرلەمتتان پاستتەوانی تتتایاەتی دەبێتتب و دەكەونە  یەكەم:

 بەر فەرمانی سەرۆك.
ستتەرۆك  قەبتتارەی  ەو ڵێتتزە و  متتارەی تاكەكتتانی  م:دووە

دیتتتاری دەكتتتات  كە بە تەواوی دەزانێتتتب بتتت  پاراستتتتنی 
 اریی و پاسەوانی  لە پەرلەمان.ڕێك

اركار   اگری   یان برینتتدڵێنانە  وورەوەی چەكی  سێیەم:  
 ب  ناو باژەخانەی پەرلەمان قەدە ەیە.

دارێە  جگە لە پاسەوانی پەرلەمان  ب  ڵیئ چەكچوارەم:  
یتتتان ڵێزێكتتتی چەكتتتدار نیتتتیە  بچێتتتتە نێتتتو باژەختتتانەی 

ننەوە تەنیتتا پەرلەمان و ب یان نییە لە نزیە دەرگاكانی بەێ
 بە ڕەزامەندی سەرۆك نەبێب.

 
 : ( 119  ) ماددەی 

نێتتو  ەندامەكانیتتدا  شتتاند ڕەوانەی ەمان  دەتوانێب لەپەرل
دەرەوەی ڵەرێتتم بكتتات و داوەتتتی شتتاندی  بكتتات بتت  

 .سەردانیكردنی
 

 : ( 120  ) ماددەی 
بەپشب بەست   بە ڕاپ رتی پزیشكی تایاەتەەند  دەستەی 

تی  ەو  ەنتتدامە بتتدات  كە سەرۆكایەتی دەتوانێب  یتتارمە
رەستتتەر تووشتتتی نەخ شتتتیەك دێتتتب و پێویستتتتی بە چا

 وەوە  یان لەدەرەوەی ڵەرێم.دەبێب  لەنا
 

 : ( 121) ماددەی 
تیەوە راوێژكارانی پەرلەمان  لە ل یەن دەستەی سەرۆكایە

  متتا  و  ەرك و ( يیفظالوص  التتو) دیاری دەكرێ  بەپێی  
ارەكتتان  دیتتاری موچە و  یەتیازاتەكانیان بەپێی یاسا بەرك

 دەكرێب.
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 : ( 122) ماددەی 
تتتتتارە ووستتتتراو بتتتت  پەرلەمادەستتتتتەی ستتتتەرۆكایەتی  ن ن

خانەنشینكراوەكان دەكات. بتت  كار استتانی  لە ڕاپەرانتتدنی 
 فەرمییەكان.  كاروبارەكانیان  لە دام و دەزگا

 
 :( 123) ماددەی 

دەستتتەی ستتەرۆكایەتی  دەرمتتاژەی تتتایاەت بتت  پەرلەمتتان 
 دیاری دەكات.

 
 : ( 124) ی ماددە

دەكرێتتتتتب پەرلەمتتتتتان  گروپتتتتتی ڵەمتتتتتاڵەنگی  لەگەڵ 
 رەوەدا پێكاهێنێب.تارانی عێراق و دەپەرلەمان

 
 : ( 125) ماددەی 

دەكرێب یوكەەكانی  ەم پەیرەوە  ڵەموو  یان بەشتتێكی  
چتتوار یەكتتی  ( 4/ 1) ر ماددەیەكی  لەسەر پێشتتنیازی یان ڵە

  ەندامان  بەڕەزامەنتتدیی زۆریتتنەی  امتتادەبووان  ڵەمتتوار
 بكرێتەوە بەڵەمان رێكاری یاسادانان.

 
 : ( 126) ماددەی 
دەرچوواندنی كاری پێتتدەكرێب   ی ەوە  لە ڕێكەوتی ەم پە

دا ( وەقتتتتتا عی كوردستتتتتتان) و لە ڕۆ نتتتتتامەی فەرمتتتتتی 
 بە ڵیئ پەی ەوێكی تر ناكرێب.بڵاودەكرێتەوە و كار 

 
 
 
 
 
 

 دلشاد شكرالل بێگەرد 
 مان   ەرلپە  یر ێسكرت

 راقێع  -  كوردستان

 ئیمنکی إبراهيم  عفر ج
   سەرۆکی پەرلەمان  جێگری 

 عيراق  -  تانكوردس

 يوسف محمد صادق 
   سەرۆکی پەرلەمان  

 عيراق  -  كوردستان
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   یاسای
 راق ێ كوردستان ـ ع یمێرەه  یرانیزەو  ینەنجومەئ  یاسای

 تاكو    یكانە مواركردنە و ه 1992 ڵیسا  ی (3)  ەمارژ
 2014/ 12/ 16 ەم ل ەیە د  ی موارەه

 
   یرانیزەو ین ەنجوم ەئ  یاسای

 راق ێكوردستان ـ ع  یمێ رەه
 

 بان ەهریو مەخشندەب یخوا یناوەب
 ەوەلگە یناوەب
 راق ێع -كوردستان  یمانەرلپە
 15نان: ێرهەد ەیمارژ
 ك  2692/ ێژلاو گە 25 -  1992/ 9/ 16نان: ێرهەد ۆژیر
 

 یمــانەرلپە  یاســای  ی( 56) ەمــادد  ی1/ ڕگەبــ   یحوكم  پێی  ەب
 ەل یمــانەرلپە،  1992  ڵیسا  ی( 1)   ەمارژراق  ێـ ع  یكوردستان

ــتنیدان ــایم ەئ 1992/ 7/ 8 ۆژیر یشــ ــوار یەیاســ  ەیوەخــ
 اردا.ڕیب

 (1) یكوردستان  یمێ ر ەه یرانیزەو ینەنجومەئ   یاسای
 (1992) ڵیسا ی(3)ەمارژ

 م: ەكیە  ەیمادد
 :ەانیشتینەت  یكانەمان  ەوەخوار ەیم ووشانەت لەسەبەم
ــوومەئ  ــوومەئ ن:ەنجـــ ــ یزەو ینەنجـــ ــ ێرەه یرانـــ  یمـــ

 راق.ێع  یكوردستان
 یمـــ ێرەه یرانـــ یزەو ینەنجـــوومەئ یكۆرەســـ  ك:ۆرەســـ 

 راق.ێع  یكوردستان
 راق.ێع  یكوردستان یمێرەه ەندار لەوپەی یریزەو ر:یزەو

 راق.ێع  یكوردستان كوردستان:
 راق.ێع  یكوردستان یمێرەه م:ێ رەه

 : (2)مەدوو ەیمادد
 ەل ەكــردن ێجــ ەب ێجــ  یاگــ زەن دیترڵــان باەنجــوومەئ -1

ك پێكان  ەریزەو و  ەیكەرێگك و جۆرەس  ەمدا و لێرەه
 .ێد

 ت.ێبەد یكێرێگج  یرانیزەو  ینەنجومەئ یكۆرەس -2
ك ێنــدەه ەیەه ۆیران بــ یزەو  ینەنجومەئ  یكۆرەس  -أ

 بدات. ەیكەرێگج  ەب ۆیخ یكانەتەڵاسەد ەل

 
 ینەنجــومەئ یاســای 1992 ڵیســا ی(3) ەمــارژ یاســای یڵســ ەئ (1)

ــ یزەو ــ ێرەه یران ــامڕۆژ ەكوردســتان ل یم  (مــانەرلپە) ەین
 1992 ڵیســـــا یمـــــ ەكیە ینیتشـــــر گیمـــــان ی(2) ەمـــــارژ
 .ەوەتەوكراوڵاب

ــاددەئ (2) ــ  ەب ەیەم مـ ــ  ەیوێشـ ــو ب ەوەرەسـ ــێ ەبـ ردوو ە، هی پـ
ــ  یمــواركردنەه و  1999 ڵیســا ی(16) ەمــارژوت ەنج و حپێ
 .1992  ڵیسا  ی(3)  ەمارژ یاسایبو   2004  ڵیسا  ی(26)

 ینەنجــومەئ یكۆرەســ  یبوونەنەئامــاد یكــات ەل -ب
 .ەوەتێرەگو دەئ ییگەج ەیكەرێگراندا جیزەو

 یفرمــان  یربارە، ســ ێشــ ەران، دیــ زەك وۆرەس  یرێگج -3
تــاۆیخــ  ەیكەلپــ   ەان بیــ ســ   ەئ ەب یزارەو یكیە، جان
 .ەوەبكاتپڕت ەكالەو
 م: ێیەس ەیمادد

 یكیە  یتیەساەكان كەتەزارەو  ەل  ێكیەرەن و هەنجوومەئ
اسا ی  ەل  ەن كەو مافانەشت ئگ  ینەو خاوەیەان هیوەعنەم
 ن.ەكاندا هەاوكراوەچر

 :(3)مەوارچ  ەیمادد
ر یـــ زەك ووۆرەســـ  یرێگـــ ك وجۆرەســـ  ەب ەیوانەم: ئەكیە
ــرەداد ــانەرجەم ێبــــ ەن دێنــ ــادد یكــ ــای ی( 21)  ەمــ  یاســ
 .ێدا بێان تی1992 ڵیسا  ی( 1)  ەمارژكوردستان   یمانەرلپە
ت ەوزار  یكــاریبر  یســتپۆ  ۆبــ   ەیسەو كەئ  ەرجەم: مەدوو
 ییتاەرەســ  یكەیەوانــامڕب یرگــ لەم هەك یلــاەت بێــ نرەداد
 ت.ێب ۆزانك

 م: ەنجپێ ەیمادد
ر ەســ ەو لەكیە  ەكیەن،  ەنجــوومەئ  ینــدامانەئ  ەدان بەڕباو

 .ێبەك دۆرەس یخواست
 م:ەشەش ەیمادد
ان یدانەڕپێــ باو یكــان، دواەریزەوو ەیكەرێگــ ك و جۆرەســ 
م ەدا ئیـــ مەر دەبە، لەوەكوردســـتان یمـــانەرلپە ینیەلـــاەل

 ن:ۆخەد  ەندێسو
ــوداەب)  ــوەم یخ ــ ەند دێ زن س ــ ڵد ەب ەم كۆخ  ەویە یزۆس
راق ێــ ع  یكوردســتان  یل و خــاكگە  یتێكیە  ەل  یارگزێ ارپ

 .(4)( رمگكان بەاوكراوەچاسا ری ەز لێ م و رەبك
 م: ەوتەح ەیمادد

 یكــات  ەل  ێشــكرە، دەوەتێبەدۆردا كــ ێــ ولەه  ەن لەنجوومەئ
تردا   یكێنێشو  ەل  ۆین خەنجوومەئ  یارڕیب  ەستداو بیوپێ
 .ەوەتێبۆك

 
م ەكیە یمــواركردنەه ی پــێ ەبوو ب ەیەوێم شەب  ەیەم ماددەئ  (3)

 .ەاساكی  یمەوتەو ح
 ڵیسا  ی  (1)  ەمارژ  یاسای  ەل  (12)  ڕگەیم بەیەد  ەیمادد  ینیبێت  (4)

 یتیەكاۆرەســ  یاســای یمێیەســ  یمــواركردنەه یاســای 2014
 2005 ڵیســــا ی(1) ەمــــارژراق ێــــ كوردســــتان ـ ع یمــــ ێرەه
 یكۆرەراو سیۆالپ  یكردنەاردپراس  ەت بەبارەمواركراو سەه
ــانێكهپی ەران بیــــــ زەو ینەنجــــــومەئ  یت دواەزارەو ینــــ
 مان.ەرلپە  ەل  یشان كردنیستنەد

ڕێکخستن و ئامادەکردنی ئەم یاسایە
پەرلەمانتار عەونی بەزاز
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   یاسای
 راق ێ كوردستان ـ ع یمێرەه  یرانیزەو  ینەنجومەئ  یاسای

 تاكو    یكانە مواركردنە و ه 1992 ڵیسا  ی (3)  ەمارژ
 2014/ 12/ 16 ەم ل ەیە د  ی موارەه

 
   یرانیزەو ین ەنجوم ەئ  یاسای

 راق ێكوردستان ـ ع  یمێ رەه
 

 بان ەهریو مەخشندەب یخوا یناوەب
 ەوەلگە یناوەب
 راق ێع -كوردستان  یمانەرلپە
 15نان: ێرهەد ەیمارژ
 ك  2692/ ێژلاو گە 25 -  1992/ 9/ 16نان: ێرهەد ۆژیر
 

 یمــانەرلپە  یاســای  ی( 56) ەمــادد  ی1/ ڕگەبــ   یحوكم  پێی  ەب
 ەل یمــانەرلپە،  1992  ڵیسا  ی( 1)   ەمارژراق  ێـ ع  یكوردستان

ــتنیدان ــایم ەئ 1992/ 7/ 8 ۆژیر یشــ ــوار یەیاســ  ەیوەخــ
 اردا.ڕیب

 (1) یكوردستان  یمێ ر ەه یرانیزەو ینەنجومەئ   یاسای
 (1992) ڵیسا ی(3)ەمارژ

 م: ەكیە  ەیمادد
 :ەانیشتینەت  یكانەمان  ەوەخوار ەیم ووشانەت لەسەبەم
ــوومەئ  ــوومەئ ن:ەنجـــ ــ یزەو ینەنجـــ ــ ێرەه یرانـــ  یمـــ

 راق.ێع  یكوردستان
 یمـــ ێرەه یرانـــ یزەو ینەنجـــوومەئ یكۆرەســـ  ك:ۆرەســـ 

 راق.ێع  یكوردستان
 راق.ێع  یكوردستان یمێرەه ەندار لەوپەی یریزەو ر:یزەو

 راق.ێع  یكوردستان كوردستان:
 راق.ێع  یكوردستان یمێرەه م:ێ رەه

 : (2)مەدوو ەیمادد
 ەل ەكــردن ێجــ ەب ێجــ  یاگــ زەن دیترڵــان باەنجــوومەئ -1

ك پێكان  ەریزەو و  ەیكەرێگك و جۆرەس  ەمدا و لێرەه
 .ێد

 ت.ێبەد یكێرێگج  یرانیزەو  ینەنجومەئ یكۆرەس -2
ك ێنــدەه ەیەه ۆیران بــ یزەو  ینەنجومەئ  یكۆرەس  -أ

 بدات. ەیكەرێگج  ەب ۆیخ یكانەتەڵاسەد ەل

 
 ینەنجــومەئ یاســای 1992 ڵیســا ی(3) ەمــارژ یاســای یڵســ ەئ (1)

ــ یزەو ــ ێرەه یران ــامڕۆژ ەكوردســتان ل یم  (مــانەرلپە) ەین
 1992 ڵیســـــا یمـــــ ەكیە ینیتشـــــر گیمـــــان ی(2) ەمـــــارژ
 .ەوەتەوكراوڵاب

ــاددەئ (2) ــ  ەب ەیەم مـ ــ  ەیوێشـ ــو ب ەوەرەسـ ــێ ەبـ ردوو ە، هی پـ
ــ  یمــواركردنەه و  1999 ڵیســا ی(16) ەمــارژوت ەنج و حپێ
 .1992  ڵیسا  ی(3)  ەمارژ یاسایبو   2004  ڵیسا  ی(26)

 ینەنجــومەئ یكۆرەســ  یبوونەنەئامــاد یكــات ەل -ب
 .ەوەتێرەگو دەئ ییگەج ەیكەرێگراندا جیزەو

 یفرمــان  یربارە، ســ ێشــ ەران، دیــ زەك وۆرەس  یرێگج -3
تــاۆیخــ  ەیكەلپــ   ەان بیــ ســ   ەئ ەب یزارەو یكیە، جان
 .ەوەبكاتپڕت ەكالەو
 م: ێیەس ەیمادد

 یكیە  یتیەساەكان كەتەزارەو  ەل  ێكیەرەن و هەنجوومەئ
اسا ی  ەل  ەن كەو مافانەشت ئگ  ینەو خاوەیەان هیوەعنەم
 ن.ەكاندا هەاوكراوەچر

 :(3)مەوارچ  ەیمادد
ر یـــ زەك ووۆرەســـ  یرێگـــ ك وجۆرەســـ  ەب ەیوانەم: ئەكیە
ــرەداد ــانەرجەم ێبــــ ەن دێنــ ــادد یكــ ــای ی( 21)  ەمــ  یاســ
 .ێدا بێان تی1992 ڵیسا  ی( 1)  ەمارژكوردستان   یمانەرلپە
ت ەوزار  یكــاریبر  یســتپۆ  ۆبــ   ەیسەو كەئ  ەرجەم: مەدوو
 ییتاەرەســ  یكەیەوانــامڕب یرگــ لەم هەك یلــاەت بێــ نرەداد
 ت.ێب ۆزانك

 م: ەنجپێ ەیمادد
ر ەســ ەو لەكیە  ەكیەن،  ەنجــوومەئ  ینــدامانەئ  ەدان بەڕباو

 .ێبەك دۆرەس یخواست
 م:ەشەش ەیمادد
ان یدانەڕپێــ باو یكــان، دواەریزەوو ەیكەرێگــ ك و جۆرەســ 
م ەدا ئیـــ مەر دەبە، لەوەكوردســـتان یمـــانەرلپە ینیەلـــاەل

 ن:ۆخەد  ەندێسو
ــوداەب)  ــوەم یخ ــ ەند دێ زن س ــ ڵد ەب ەم كۆخ  ەویە یزۆس
راق ێــ ع  یكوردســتان  یل و خــاكگە  یتێكیە  ەل  یارگزێ ارپ

 .(4)( رمگكان بەاوكراوەچاسا ری ەز لێ م و رەبك
 م: ەوتەح ەیمادد

 یكــات  ەل  ێشــكرە، دەوەتێبەدۆردا كــ ێــ ولەه  ەن لەنجوومەئ
تردا   یكێنێشو  ەل  ۆین خەنجوومەئ  یارڕیب  ەستداو بیوپێ
 .ەوەتێبۆك

 
م ەكیە یمــواركردنەه ی پــێ ەبوو ب ەیەوێم شەب  ەیەم ماددەئ  (3)

 .ەاساكی  یمەوتەو ح
 ڵیسا  ی  (1)  ەمارژ  یاسای  ەل  (12)  ڕگەیم بەیەد  ەیمادد  ینیبێت  (4)

 یتیەكاۆرەســ  یاســای یمێیەســ  یمــواركردنەه یاســای 2014
 2005 ڵیســــا ی(1) ەمــــارژراق ێــــ كوردســــتان ـ ع یمــــ ێرەه
 یكۆرەراو سیۆالپ  یكردنەاردپراس  ەت بەبارەمواركراو سەه
ــانێكهپی ەران بیــــــ زەو ینەنجــــــومەئ  یت دواەزارەو ینــــ
 مان.ەرلپە  ەل  یشان كردنیستنەد
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 م: ەشتەه ەیمادد
 :ێبەد ەتانەڵاسەم دەئ  ینەن خاوەنجوومەئ
ــان -1  یرشــتپەرەم و سێــ رەه ی یشــتگ یتەاســ یس یدان

 ەارڕیــــ اســـاو بی ی ەپــــێب ینـــانێه ێجــــ ەب یكردنـــ 
 یمــانەرلپەن  یەلــاەل  یاردانڕیب  یكان، دواەاوكراوەچر

 .ەوەكوردستان
ــنپێ -2 ــادیشـ ــاكان و ی ۆژەیرپـــ  یكردنەازكردن و ئامـ اسـ

راق ێــ كوردســتان ـ ع یمــانەرلپە ەان بیش كردنەشكپێ
 ان.یر دانەسەار لڕیب  ۆب

 ان.یركردنەكان و دەوەرپەی ۆژەیرپ  یكردنەئاماد -3
 م.ێرەه  یشتگ  ەیبووج ۆژەیرپ  یكردنەئاماد -4
 یكردنــ   پــێ  ەشــ گە  ەیخشەن  یكانۆژەرپ  یكردنەئاماد -5

 م.ێرەه
كوردستان ـ   یمانەرلپە  یارڕیبەب  یرتنگرەرزدان ووەق -6

 راق.ێع
 یشــ یئاسا یاراســتنپاســاكان و ی یكردنــ  ێجــ ەب ێجــ  -7

ان و یــ تڵاهاوو یكــانەماف ەكــردن ل یارگزێارپم و ێرەه
 یلــ گە  یكانیەنــدەوژەرەكان و بیە  یشتگ  ەكڵومو  ڵما

 راق.ێكوردستان ع
ــ دواداەشــان دان و ســازكردن و بین ێر -8 كــارو  یوونچ

ــ كانەریەكــــــان و داەتەزارەفرمــــــان و ان ودام و یــــ
 كان.یە  یشتگاگزەد

 ەیانییــــــ نماێو رەئ یـــــیواەر یكردنــــــ  یرێاودچـــــ  -9
 ن.ەكەد یرەان دیاكانگزەكان و دام و دەتەزارەو
 پێ  ەب  ینانێه  ێیجەكردن و ب  ەڕێب  یارڕیب  یركردنەد -10

 یتێنچــۆ  یكردن  یرێاودچكان و  ەكراوەاوەچاسا ری  ی
 ان.یاندنگەینجام  ەئ ەب
كان یە  یشتگ  ەرەبەوێرەران و بەرمانبەف  یزراندنەدام -11

ان یــ ن كردنینشەو خان یكارخستن  ەشتن و لێرهاوەو د
 اسا.ی ی پێ  ەو ب

ــ  ەر لەدەب -12 ــدنەشــوو دامپێ ی( 11)  ڕگەیب ن ەخــاو یزران
كان و یەداریــ ئ  ەحــدەو  یكۆرەكان و ســ یە  یتەبیتا  ەلپ

، ( یشــتگ  ییداواكار)   یاگزەد  یندامانەكان و ئەرەدادو
ن ەنجــوومەئ یارڕیــ نــدار بەوپەی یریزەو یازیشنپێ  ەب

اســا ی  ی  پــێ  ەنــدار بەوپەی  ینیەلا  یارڕیب  ەو دواجار ب
 .ێبەكان دەاوكراوەچر
 :(5) مۆیەن ەیمادد
 ەوەخــوار ەیتــانەزارەم وەران ئیــ زەو ینەنجــومەم: ئەكیە

 :ەوەتێرەگد ۆخەل
 داد.  یتەزارەوـ 1

 
 یاســاكانی ەپێــیب ەوەتیمــواركراەنــد جــار هچە ەیەم مــاددەئ (5)

م و ەنجپێـــ م و ەوارچـــ م و ێیەم و ســـ ەكیە یمـــوراكردنەه)
 یســـال  ی(11) ەمـــارژ یاســـایو  (مەیەم و دۆیەم و نـــ ەوتەح

 ەت لەزارەو  ێنــدەه  یكــدانێو لەوەشاندنەل وەه  یاسای  2009
 مدا.ێرەه

 .گەرەشمپێ یكاروبار یتەزارەـ و2
 .ۆناوخ یتەزارەـ و3
 .یو ئابوور ییدارا یتەزارەـ و4
 كان.یەسروشت  ەسامان یتەزارەـ و5
 .یندروستەت یتەزارەـ و6
 .ەردەروپە  یتەزارەـ و7
 كردن.ێجەشتیو ن ەوەدانكردنەئاو  یتەزارەـ و8
 وزار.گشت وگەو   یوانەشار یتەزارەـ و9
 .یزانست  ەیوەنێژیو تو ڵابا  یندنێخو  یتەزارەـ و10
  اندانان.پ  یتەزارەـ و11
 .یتەڵایەمۆك  یكاروكاروبار یتەزارەـ و12
 و لاوان. یریشنبۆر یتەزارەـ و13
 نفالكراوان.ەدان و ئیهەش یكاروبار  یتەزارەـ و14
 ئاو. یكانەاوچرەو س  ڵكشتوكا  یتەزارەـ و15
 .یسازەشپیو   یانگبازر یتەزارەـ و16
 اندن.گەیو  ەوەواستنگ  یتەزارەـ و17
 .ینییئا یوقاف و كاروبارەئ  یتەزارەـ و18
 با.ەكار یتەزارەـ و19

 یمـــــ ێرەه یرانـــــ یزەو ینەنجـــــوومەئ ێشـــــ ەم: دەدوو
 .(6)ادابنیت یمێرەه یریزەو ( 3) راق ێع  یكوردستان
 (7) (هەولوەشێندراوەتەوە)ئیلغاكراوە ماددەی دەیەم:  

 م: ەیەازدی  ەیمادد
اخود یـــ  ینـــانێاوازهیكدا ۆرەســـ  یلـــادان یتڵەحـــا ەل -1

ــانێوازه ــدامانەئ ەیربۆز ینــــ ــوومەئ ینــــ ن، ەنجــــ
ــرەواداد ــاوێكاره ەل یت وازەزارەو ەك ێنـ ـا. بەنـ م ەڵــ

ــانپەیهاو ەكەتەزارەر وەگەئ ــوو ل یمـ ــ ن ەبـ وان دوو ێـ
كوردســـتان  یمــانەرلپەنــاو  ەیكیەكەرەســ  ەســتەد

ــ یزەر وەگەداوئ ــ كیەر لاەه یرانــ ـ  لەمۆك ەان بیــ  ەلـــ
 یواز ەكەتەزارەو ەك ێنــرە، وا دادەوەكشــان تەزارەو
 .ەناوێكاره ەل

 
 یاســای  پێــی  ەمــواركراو بەه  یمۆیەن  ەیمادد  (مەدوو)  ڕگەیب  (6)

 یمــواركردنەه  یاســای  2014/ 12/ 16  ەل  2014  ڵیســا  ی(8)  ەمارژ
 ی(3) ەمــارژراق ێــ ع یرانــ یزەو ینەنجــومەئ  یاســای  یمەیەد
 .1992  ڵیسا

لە یاســای  (55)ئەم ماددەیە هەڵوەشــێندراوە بە پێــی مــاددەی   (7)
وەزارەتی خویندنەوەی باڵا وتوێژینەوەی زانســتی هەرێمــی 

ودارشــتنەوەی  2004ی ســاڵی (33)كوردســتان عێــراق ژمــارە 
 كۆنی ماددەیكە بەم شێوەیە بوو:

دەهێنری دەزگایەك بۆ خوێندنی باڵا وتوێژینەوەی زانستی پێك  
ــترینەوە   ــەرۆكایەتی وەزارەتەوە دەبەســـ ــتەی ســـ و بەدەســـ
كاروباریش بە پــی ی بێرەویكــی تــاییەتی تییێنــی یاســای ژمــارە 

یاسای وەزارەتی خوێندنی باڵاو تــوێژینەوەی   2008ی ساڵی  (10)
 2014ســاڵی    (9)زانستی هەرێمی هەمــواركراو بە یاســای ژمــارە  

 .2015/ 2ك/ 19لە    (182)كە لە رۆژنامەی وقائعی ژمارە  

 ینــــــانێكهپێ ین تاكــــــاتەنجــــــوومەئ ینــــــدامانەئ -2
ــ ێتەزارەو  ەركەئ یردنەبەوەڕێـــ ر بەســـ ە، لۆێنـــ  یكـ
 بن.ەوام دەردەان بیكانیەسمەر

 .(8)بول بكاەر قیزەو ینانیوازه ەیەه ۆیك بۆرەس -3
 م:ەیەدوازد ەیمادد

ــت و گ ــۆیف ــ ێن نهەنجــوومەئ گ ــ ەد ین ــانەارڕیب ،ێب  ەب یك
ــ ەد ەیربۆز ــاد ەو ب گنــ ــدامانەئ ەیربۆز یبوونەئامــ  ینــ
 یارڕیــ ك بــوون بیەك  ەكان وگەنەد  ەیمارژر  ەگەكا، ئەردەد
ـاەئ ــ ج یەو لــ ــ ەر دێگـ ــ  ەك ێبـ ــ ل یكۆرەسـ ــ ەدا دەگەڵـ . یبـ

ــ ەك دێنێو شــو ەڕێب یشــ یكانەارڕیب یئاشــكراكردن  ەك ێب
 كا.ەد  یشانیستنەد ۆیخ

 م:ەیەازدیس ەیمادد
 ەت، بەزارەو یشــتگ یتەاســ یس ەت بەبارەكــان ســ ەریزەو

ــ ەهاوب ــ ع یكوردســـتان یمـــانەرلپەم ەردەب ەل یشـ راق ێـ
ك ێــ تەزارەر وەه  یكاروبار  ەت بەبارەم سەڵاارن.بیرسپرەب
ــ  ەیكەریـــ زەو ــوومەم ئەردەب ەل ۆیخـ ــدا یزەو ینەنجـ رانـ
 .ەاریرسپرەب

 م:ەیە واردچ ەیمادد
ك، ێــ ریزەر وەا هیــ  ەیكەرێگــ ا جیــ ن ەنجــوومەئ یكۆرەســ 

ــ ەل ەدا كەیەو مـــاوەل ێنـــاب  یچانن هـــ ەیـــ م كارانەر ئەسـ
ا یــ   یــیا دارایــ   یانگبازر  یكێشیا ئیست  ەربەس  یكەیەشپی
كــو ەروەن. هەتــر بــك یئــابوور یكێر كــارەاهیــ  یســازەشپی
 ێكــرەا بیــ ن ڕبكــ  یشــتگ یكڵو مو  ڵما  ەك لێشت  یچه  ێناب
 ەا بیــ   ێكــرەان بۆیــ خ  یكڵء مــوڵمــاەك لێاخود شتیرن.  گب

 ت.ڵەوەدەن بەبد رگۆو  ڵئا ەا بیشتن ۆفر
 م: ەیە انزدپ  ەیمادد

 ەك بــدا بێــ ریزەو  ەیەه  ۆیراق بێع  یكوردستان  یمانەرلپە
ــ داد ــ گ ــ تاوان ەت بەبارەا س ــ ەب یكــاتەلەك كێ  ینــانێه ێج

ت  ەوۆیەه  ەا بی  ەیكەرمانەف تــاوان   یازیشــنپێ،  ڵیاپــ   ەدرابــ 
 یكیەوارچــ ن  یەلا  ە، لەوەمەك  ینیەلاەب  ێبەد  ەكڵەاپ  ەدران

ا گــ داد  ەب  یارڕیــ وب  ێب  ەوەكوردستان  یمانەرلپە  یندامانەئ
ـاەل ەیكەدان ــ  ەن دوولیەلــ ــ ەب ێسـ ــدامانەئ یشـ ، ەویە ینـ

 یســتە، دەیكەلەســ ەم ەیوەكــردن ڵــاكایە ی، كــاتەوســاتەئ
 .ەوەتێشرێكەكار دەل

 م:ەیەشانزد ەیمادد
، یە  یكوردســتان نــ   یمانەرلپە  یندامانەئ  ەك كێریزەروەه
 ەیوەئ ێ، بــ ێبەئامــادكــدا ەیەوەبوونۆر كەهەل ەیەه ۆیبــ 

 .ێبەه یدانگنەد  یماف

 
 یاســای  ەل  (2)  ەیمــادد  پێی  ەب  ەك  ەادكرا بو ماددیز  (3)  ڕگەیب  (8)

 یرانـــ یزەو ینەنجـــومەئ یاســـای یمێیەســـ  یمـــواركردنەه
ــتان ع یمــــ ێرەه ــارژراق ێــــ كوردســ ــا ی(3) ەمــ  1992 ڵیســ
 1999/ 12/ 19  یروارەب  ەل  1999  ڵیسا  ی(16)  ەمارژمواركراو  ەه
 ندرا.ێوچرەد

 م:ەیەدەڤح ەیمادد
 ەیكەرێگـــ ك دا، جۆرەســـ  یبوونەنەئامـــاد یتڵەحـــا ەل -1

ــ  ــ د ێگەیجـ  یبوونەنەئامـــاد یتڵەحـــا ەول ەوەتێرەگـ
 ەك لێــ كیە ەك بۆرەســ  یســتپۆ ەیكەریگــ ك و جۆرەســ 
 .(9)تێردرپێسەكان دەریزەو

ــا ەل -2 ــۆڵ یتڵەحــ ــوون چــ ــتپۆ یبــ ــ  یســ ك دا، ۆرەســ
 ۆســتەئ ەتێرەگــ د ەكەســتپۆ  یرمانەكارو ف  ەیكەرێگج
 یشــان كردنــ یستنەكــان تــا دتەكاروبار یرانــدنپەرا ۆبــ 

ــ  ــو یكێكۆرەسـ ــاو ەل ێنـ ــانێكهپیو  ۆژر ( 15)  ەیمـ  ینـ
 .(10)ێنو یكێتەزارەو
 م:ەیەشدەه ەیمادد

ــوو ــ مان چەیمــــ ــ كیەر ەه ەیانگــــ ــدامانەئ ەك لێــــ  ینــــ
 ەان بیــــ ن ینشــــ ەخان یران و مــــافیــــ زەو ینەنجــــوومەئ
 .ێكرەشان دیستنەت دەبیتا  یكیەاسای

 م: ەیە زدۆن ەیمادد
ــایم ەئ ــ ب ۆژیر ەل یەاســ ــ ەكێر ەل ەك ەویە یاردانڕیــ  یوتــ
 .ێكرەد  پێكرد، كار ی1992/ 7/ 9

 م: ەستیب ەیمادد
ــایم ەئ ــارژم ەكیە ەل یەاســ ــامۆژر ەیمــ ــمەر ەینــ دا یســ
 .ەوەتێكرەودڵاب

 
 
 

 
 ی(3)ەمـــادد پێـــی ەمـــواركرا بەه ەیەم مـــاددەئ ی(1) ڕگەیبـــ  (9)

 یمــواركردنەه  1999/ 12/ 19  ەل  1999  ڵیســا  (16)  ەمــارژ  یاسای
كوردســتان   یمــ ێرەه  یرانیزەو  ینەنجومەئ  یاسای  یمێیەس
ــارژ ــا ی(3) ەمــ ــواركراو، دەه 1992 ڵیســ ــێ ەیكەقەمــ ش پــ
 یتەحــــــال ەل}بــــــوو:  ەیەوێم شــــــ ەب ەوەمــــــواركردنەه

 .{ەوەتێرەگد  ێگەیج  ەیكەرێگك دا جۆرەس  یبوونەنەئاماد
ــاددەئ ی(2) ڕگەیبــ  (10) ــواركرا بەه ەیەم م ــی ەم ــادد پێ  ی(7) ەم

ــای ــارژ یاسـ ــا ی(26) ەمـ ــای 2004 ڵیسـ ــواركردنەه یاسـ  یمـ
كوردســتان   یمــ ێرەران هیزەو  ینەنجومەئ  یاسای  یمەنجپێ
 ەكەمــادد  ەیوەمــواركراو و دارشــتنەه  1992  ڵیسا  (3)  ەمارژ
 2006  یســال   ی(1)  ەمــارژ  یاسای  یمەدوو  ەیو و ماددەكەنۆك
ران یزەو  ینەنجومەئ  یاسای  یمەوتەح  یموركردنەه  یاسای
 بوو:  ەیوێم شەب

ــوونچۆ یتڵەحــا ەل -1 ــارو  ەیكەریگــ ك جۆرەســ  یســتپۆ یلب ك
ــانەف ــتپۆ یرمـ ــ د ەكەسـ ــتەئ ەتێرەگـ ــات ۆسـ ــا كـ ــان یتـ  یدانـ
 .ێدا دابنرۆژر ەانزپ  ەیماو  ەل  یبەد  ەك  ێنو  یكێكۆرەس
 1999/ 11/ 8 یروارەب ەل 1999 ڵیســــا ی(12) ەمــــارژ یاســــای 

ــدرا ێوچرەد ــدامانەئ ینێنشــ ەخان یاســای)ن  ینەنجــومەئ ین
 .(راقێكوردستان ع  یمێرەه  یرانیزەو
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 ینــــــانێكهپێ ین تاكــــــاتەنجــــــوومەئ ینــــــدامانەئ -2
ــ ێتەزارەو  ەركەئ یردنەبەوەڕێـــ ر بەســـ ە، لۆێنـــ  یكـ
 بن.ەوام دەردەان بیكانیەسمەر

 .(8)بول بكاەر قیزەو ینانیوازه ەیەه ۆیك بۆرەس -3
 م:ەیەدوازد ەیمادد

ــت و گ ــۆیف ــ ێن نهەنجــوومەئ گ ــ ەد ین ــانەارڕیب ،ێب  ەب یك
ــ ەد ەیربۆز ــاد ەو ب گنــ ــدامانەئ ەیربۆز یبوونەئامــ  ینــ
 یارڕیــ ك بــوون بیەك  ەكان وگەنەد  ەیمارژر  ەگەكا، ئەردەد
ـاەئ ــ ج یەو لــ ــ ەر دێگـ ــ  ەك ێبـ ــ ل یكۆرەسـ ــ ەدا دەگەڵـ . یبـ

ــ ەك دێنێو شــو ەڕێب یشــ یكانەارڕیب یئاشــكراكردن  ەك ێب
 كا.ەد  یشانیستنەد ۆیخ

 م:ەیەازدیس ەیمادد
 ەت، بەزارەو یشــتگ یتەاســ یس ەت بەبارەكــان ســ ەریزەو

ــ ەهاوب ــ ع یكوردســـتان یمـــانەرلپەم ەردەب ەل یشـ راق ێـ
ك ێــ تەزارەر وەه  یكاروبار  ەت بەبارەم سەڵاارن.بیرسپرەب
ــ  ەیكەریـــ زەو ــوومەم ئەردەب ەل ۆیخـ ــدا یزەو ینەنجـ رانـ
 .ەاریرسپرەب

 م:ەیە واردچ ەیمادد
ك، ێــ ریزەر وەا هیــ  ەیكەرێگــ ا جیــ ن ەنجــوومەئ یكۆرەســ 

ــ ەل ەدا كەیەو مـــاوەل ێنـــاب  یچانن هـــ ەیـــ م كارانەر ئەسـ
ا یــ   یــیا دارایــ   یانگبازر  یكێشیا ئیست  ەربەس  یكەیەشپی
كــو ەروەن. هەتــر بــك یئــابوور یكێر كــارەاهیــ  یســازەشپی
 ێكــرەا بیــ ن ڕبكــ  یشــتگ یكڵو مو  ڵما  ەك لێشت  یچه  ێناب
 ەا بیــ   ێكــرەان بۆیــ خ  یكڵء مــوڵمــاەك لێاخود شتیرن.  گب

 ت.ڵەوەدەن بەبد رگۆو  ڵئا ەا بیشتن ۆفر
 م: ەیە انزدپ  ەیمادد

 ەك بــدا بێــ ریزەو  ەیەه  ۆیراق بێع  یكوردستان  یمانەرلپە
ــ داد ــ گ ــ تاوان ەت بەبارەا س ــ ەب یكــاتەلەك كێ  ینــانێه ێج

ت  ەوۆیەه  ەا بی  ەیكەرمانەف تــاوان   یازیشــنپێ،  ڵیاپــ   ەدرابــ 
 یكیەوارچــ ن  یەلا  ە، لەوەمەك  ینیەلاەب  ێبەد  ەكڵەاپ  ەدران

ا گــ داد  ەب  یارڕیــ وب  ێب  ەوەكوردستان  یمانەرلپە  یندامانەئ
ـاەل ەیكەدان ــ  ەن دوولیەلــ ــ ەب ێسـ ــدامانەئ یشـ ، ەویە ینـ

 یســتە، دەیكەلەســ ەم ەیوەكــردن ڵــاكایە ی، كــاتەوســاتەئ
 .ەوەتێشرێكەكار دەل

 م:ەیەشانزد ەیمادد
، یە  یكوردســتان نــ   یمانەرلپە  یندامانەئ  ەك كێریزەروەه
 ەیوەئ ێ، بــ ێبەئامــادكــدا ەیەوەبوونۆر كەهەل ەیەه ۆیبــ 

 .ێبەه یدانگنەد  یماف

 
 یاســای  ەل  (2)  ەیمــادد  پێی  ەب  ەك  ەادكرا بو ماددیز  (3)  ڕگەیب  (8)

 یرانـــ یزەو ینەنجـــومەئ یاســـای یمێیەســـ  یمـــواركردنەه
ــتان ع یمــــ ێرەه ــارژراق ێــــ كوردســ ــا ی(3) ەمــ  1992 ڵیســ
 1999/ 12/ 19  یروارەب  ەل  1999  ڵیسا  ی(16)  ەمارژمواركراو  ەه
 ندرا.ێوچرەد

 م:ەیەدەڤح ەیمادد
 ەیكەرێگـــ ك دا، جۆرەســـ  یبوونەنەئامـــاد یتڵەحـــا ەل -1

ــ  ــ د ێگەیجـ  یبوونەنەئامـــاد یتڵەحـــا ەول ەوەتێرەگـ
 ەك لێــ كیە ەك بۆرەســ  یســتپۆ ەیكەریگــ ك و جۆرەســ 
 .(9)تێردرپێسەكان دەریزەو

ــا ەل -2 ــۆڵ یتڵەحــ ــوون چــ ــتپۆ یبــ ــ  یســ ك دا، ۆرەســ
 ۆســتەئ ەتێرەگــ د ەكەســتپۆ  یرمانەكارو ف  ەیكەرێگج
 یشــان كردنــ یستنەكــان تــا دتەكاروبار یرانــدنپەرا ۆبــ 

ــ  ــو یكێكۆرەسـ ــاو ەل ێنـ ــانێكهپیو  ۆژر ( 15)  ەیمـ  ینـ
 .(10)ێنو یكێتەزارەو
 م:ەیەشدەه ەیمادد

ــوو ــ مان چەیمــــ ــ كیەر ەه ەیانگــــ ــدامانەئ ەك لێــــ  ینــــ
 ەان بیــــ ن ینشــــ ەخان یران و مــــافیــــ زەو ینەنجــــوومەئ
 .ێكرەشان دیستنەت دەبیتا  یكیەاسای

 م: ەیە زدۆن ەیمادد
ــایم ەئ ــ ب ۆژیر ەل یەاســ ــ ەكێر ەل ەك ەویە یاردانڕیــ  یوتــ
 .ێكرەد  پێكرد، كار ی1992/ 7/ 9

 م: ەستیب ەیمادد
ــایم ەئ ــارژم ەكیە ەل یەاســ ــامۆژر ەیمــ ــمەر ەینــ دا یســ
 .ەوەتێكرەودڵاب

 
 
 

 
 ی(3)ەمـــادد پێـــی ەمـــواركرا بەه ەیەم مـــاددەئ ی(1) ڕگەیبـــ  (9)

 یمــواركردنەه  1999/ 12/ 19  ەل  1999  ڵیســا  (16)  ەمــارژ  یاسای
كوردســتان   یمــ ێرەه  یرانیزەو  ینەنجومەئ  یاسای  یمێیەس
ــارژ ــا ی(3) ەمــ ــواركراو، دەه 1992 ڵیســ ــێ ەیكەقەمــ ش پــ
 یتەحــــــال ەل}بــــــوو:  ەیەوێم شــــــ ەب ەوەمــــــواركردنەه

 .{ەوەتێرەگد  ێگەیج  ەیكەرێگك دا جۆرەس  یبوونەنەئاماد
ــاددەئ ی(2) ڕگەیبــ  (10) ــواركرا بەه ەیەم م ــی ەم ــادد پێ  ی(7) ەم

ــای ــارژ یاسـ ــا ی(26) ەمـ ــای 2004 ڵیسـ ــواركردنەه یاسـ  یمـ
كوردســتان   یمــ ێرەران هیزەو  ینەنجومەئ  یاسای  یمەنجپێ
 ەكەمــادد  ەیوەمــواركراو و دارشــتنەه  1992  ڵیسا  (3)  ەمارژ
 2006  یســال   ی(1)  ەمــارژ  یاسای  یمەدوو  ەیو و ماددەكەنۆك
ران یزەو  ینەنجومەئ  یاسای  یمەوتەح  یموركردنەه  یاسای
 بوو:  ەیوێم شەب

ــوونچۆ یتڵەحــا ەل -1 ــارو  ەیكەریگــ ك جۆرەســ  یســتپۆ یلب ك
ــانەف ــتپۆ یرمـ ــ د ەكەسـ ــتەئ ەتێرەگـ ــات ۆسـ ــا كـ ــان یتـ  یدانـ
 .ێدا دابنرۆژر ەانزپ  ەیماو  ەل  یبەد  ەك  ێنو  یكێكۆرەس
 1999/ 11/ 8 یروارەب ەل 1999 ڵیســــا ی(12) ەمــــارژ یاســــای 

ــدرا ێوچرەد ــدامانەئ ینێنشــ ەخان یاســای)ن  ینەنجــومەئ ین
 .(راقێكوردستان ع  یمێرەه  یرانیزەو

ڕێکخستن و ئامادەکردنی ئەم یاسایە
پەرلەمانتار عەونی بەزاز
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 2007  ڵیسا ی(   23 ) ەمارژ یاسای
 راقێكوردستان ـ ع یمێ رەه ییرەو ەداد  یتەڵاستەد یاسای

 
 بان ەهری و مەورگە ی خودا یناوەب

 ەوەلگە یناوەب
 راقێع -یكوردستان ییشتمانین ینەنجومەئ  یتیەكاۆرەس

 ( 1)  ەموود ژ یدسوودی ( 56)  ەیموود   ەل ( 1)   ڕگەیبوو   یحووم    ەشت بپ
 ینەنجوووممەئ ی   ك كەسووو ەمووومك   ووو ك     لەه ی 1992 ڵیسووود

 یشووت دنین  ینەنجممە كق  ئیع  – م  ستدن    ی ێ ە كن هیزە 
 2007/ 10/ 3  ۆژی   ی( 10)   ەموود ژ  یشووت ی كن  ە كق لیع   م  ستدن و

 دك:ەی ەخمك   یەیدسدیم ەئی  م كندنچ ە  ید یدك ب ی
 

 2007 ڵیسا ی( 23 ) ەمارژ یاسای
 راقێكوردستان ـ ع یم ێ ر ەه ییرەوەداد یتەڵاستەد  یاسای

 مەكیە ەیروازەد
 ( كانییەشتگ ەحوكم)

 م:ەكیە  ەیمادد
 ۆبوو  ەدنیوو  ە كمبەب یمدند وودن ە ەخوومك  ەیزك ك كنم ەسووت لەبەم
 :یەدسدیم  ەئ یستەبەم

  كق.ی م  ستدن و ع  ی ێ ەه م:ێ رەم :هەكیە
 م.ێ ەه  یی ە ك   ینەنجممەئ ن:ەنجومەم :ئ ەدوو
ــ  ــ ێیەسـ ــومەئ  یكۆرەم: سـ  ینەنجوووممەئ ی ۆ ەسووو  – نەنجـ
  م  ستدن. ی ێ ەه  یی ە ك  

 

 م:ەدوو  ەیمادد
 یكێتەڵ سووتە   یچهوو   ە لوو  ەدسد بی  ە  ل  ۆیەخە بەس  یی ە ك  

 ییە  ك نەسەب
 

 م:ێیەس  ەیمادد
 ن .ێ  ە   ێجەبێن   جەچ  ە دن  ەحم   ە ەلگە یند ەب
 

 م:ەوارچ  ەیمادد
ن یەلوو ە  ل ەیەه یتەبیتوود ی ەیەبووم ج ی ە ك   یتەڵ سووتە 
م ە  ەب  ەوتێوو خ ە     ێ وو ە   ەئدموود   ە یوویە ە ك    ینەنجممەئ
 یند    نوو ەسپە  ۆ كق بی م  ستدن و ع  ییشت دنین  ینەنجممەئ

 م.ێ ەه  یشتگ  ەیبم ج ۆیدشكپ ەوتێبە   
 

 م:ەنجپێ  ەیمادد
    یس  شووت  یكێسوو ەمووم   ە  هەسوو ەدن بیتەڵ سووتەد دن  گ ك 

 ەب ەنوودەت ەبیش   تدیتەحكوومم ەدتەگوو   توود  ەیەدك هیوو  ەع ەم
  دن.ە  تد كن  ەشێمم   ەه ەی ە لا   نیە

 

 م:ەشەش  ەیمادد
سووتدك یمپێ ی وودت ەل ێشوو ە    ەد وودنگ ك  یزموودن ی ووم   یزموودن
 .ێ د بەب یبە ەع  یزمدن

 

 وم:ەوتەح  ەیمادد
 ەدك بیوو د ڕید بگوو    ك ەگەد ئیوو نە  تیەد وودن ئدشووك كگ ك   یشت ی كن
دن یوو  یشووتگ یزكموو ی شووت   نە  ید    نڕەچ  ەبەت لێب  ی ێنه
 ەحم  ووودكن ل ید ڕیووو ك بێووو  جەم ەزكن بێووو خ ە تن لگووو زێ  ۆبووو 
 ت.ێئدشك ك  كب یكێشت ی كن

 م:ەشتەه  ەیمادد
 ەیموود   ەل  یتیەسوو ە   ی  بوود   یحقم ق  ید دن  ك كگم:  ك ە یە
 ییدگمم   ك ەبن   هەن  ەلپە  ە  بەگە ن ئید دن ندبگ ك   یشم پ

 ۆژیم  ە یەتد م    ە ەمم زەت  گیمدن  یمە یە  ۆژی   ەك لێ   ن
 ەب یسوووتن    ك كە ەك  ك ڵێموووم  سووودەه یلوووم لەیئ گیمووودن

ك ەیەدن وودمەیب  ەب  ەسووتەبەم مەئ  ۆن بوو ێ  ەشدن  یس ەش  ەلپە
  دت.ە  ی ە   یی ە ك    ینەنجممەئ ی ۆ ەس ە 

 ی وودت ەل ەیەه ۆیبوو  یووی ە ك   ینەنجووممەئ ی ۆ ەم: سوو ە   
 ەل ە  ە ەك  ووم ت بكوودتەیەموود  ۆبوو  ە ەشم پ ەیستدك مد یمپێ
 .ێبەدت  نیز ۆژ   ( 30) 

 م ەدوو ەیروازەد
 كانییەرەدادو ەكهاتپێ

 م ەكیە یشەب
 ا گداد یكانەرۆج

 م:ۆیەن  ەیمادد
 ن:ێكدپێ ەمدنەل  ینە ەم  ید دنگ ك 
 .ە ەم نچدكپێ یدگم:  ك ە یە

 .ە ەم نەڵچهێت  ید دنگم:  ك ە   
 تد كن.  ید دنگم:  ك ێیەس
 .یی كەب ید دنگم:  ك ەمك چ
  كندن.ە جەن  ید دنگم:  ك ە جپێ
 .یتیەسدە  یبد  ید دنگم:  ك ەشەش
 تن.ە   ید دنگم:  ك ە تەح
  د .  ید دنگم:  ك ەشتەه
 .ە ە ۆڵیكێل  ید دنگم:  ك ۆیەن
 دن   یەحیسوو ەم ۆبوو  یتیەسوودە  ی وودنەمد   ید وودنگم:  ك ەیە 
 ت .  ی دنە ی دن   ئدیەز ێئ

 م ەدوو یشەب
 اكانگداد  یندەتمەبیتا

 

 ەوەوونچداپێ یاگم ـ دادەكیە یلق
 

 م:ەیەد  ەیمادد
 ی ێد  چوو   یوویە ە ك   ڵوو یبد ەیسووتە  ە ەم نچدكپێوو  یدگوو  ك 

 وودت ە وودك  ێ ەه  ە دن لیەنە ەد مگمم   ك ە  هەسەب  ی ە ك  
ك   ۆ ەسووووو  ە  ێكووووودپێ  ە ك   ۆنووووو  ەل ە ەمە  یلووووو نە   ب
م ێوو  ەه یختەتیدپ  ی ێ لەه  ەل  ەید ەگ  بد   یەدكێت  ی دنە ێگج
 .ێبە 

 

 م:ەازدی  ەیمادد
 بن:ە   ە ۆم جەب  ە ەم نچدكپێ یدگ ك  ی دنەستەم:  ە یە
 یدگوووو  ك  ی ۆ ەسوووو  یتیە دۆ ەسوووو  ە: بیشووووتگ ەیسووووتە  -1

ن ینت ۆد خووم   وو یوو  ی وودنە ێگج ەك لێوو  یەدن یوو  ە ەم نچدكپێوو 
 یكێسوووتە بەدخم . بیووو بوووم ن ەن ەئدمووود  ە كنە  ئەگە  ئە ك  

 ەب ێسوووت ەبەدن  یووو شووودك  بم نەب ۆش بووو پوووێ ەدن هووودتییدسووودی
دك   ێیوو  د ك وودن ت ە ەمووم   ك  ە  ه ی وودنە ێگج یتیەنوودكمەئ
 :ە ەخمك  ەیمدنەئ  ی ی یبەب ێبەند  ەت ەبیتد

 .ەم چ ەدپێدن ی كنەدك ێس ەل  یحم   ەیدنی   ك كەأ و ئ
مكن ێوو ن  ی ۆند   ینجدمەئ  ەل  ەیەیشێ   ەئ  ەی ە لا   نیەب و  

 ن.ە ە      ە ەم نچدكپێ یدگ ك   ی دنەد ڕی دن   بەحم  
ت  یوو    ێنە   ۆیبوو   ە ەكی   ی دنەستە   ەك لێ یە  ەل  ەی ەج و ئ

 ەل ە  ی وووووو یك  ك بیپێنسوووووو پڕە ەل ەی ەزبم نگەدشوووووو پ  ەگەئ
     كبم .ەسەل ید ڕیشم  بپێ  ی دنەحم  

 .ە ەتێ گدن  ەیت    یدسد دنی ەی كنە  و ئ
 یدگووو  ك  ی ۆ ەسووو  یتیە دۆ ەسووو  ەفووو ك كن: ب ەیسوووتەو   2
  ەن  ك  ینت ۆدخم   وو یوو   ی ێگن جینت ۆدخم   ی  ە ەم نچدكپێ
 یكێسووتە بەب یدن بووم نیوو دن یوو بم نەن ەئدموود  ی وودت ەدك لێیوو ت
 یلوو نەب یتیەنوودكمەئ ەدك   بێیوو ت ەیبم نەشوودك نە  بەل ییدسوودی
 ەب ێبوو ەنوود  ەت ەبی  تد ێسووت ەبە  ی كنوو ە ك   ەش لەم شوو ە 
 :ە ەخمك  ەیمدنەئ ی ی یب

 ەیلپوو  ە    حووم م   ی   ن ێجەبێ  جەسەل ی ۆند  یأ و بم ن
ت ەك بوودبیەت ەبد ەك بوون   سوو ەیەب ژ    ێ تبوو گ ەدن  ڕیوو ب ب
دن یووو ت ێووو دنووودك بۆی ووودن خە ۆمكن ند ێووو ن ە  لەگە  ووو كبن ئە 

 یند    نوو ەسوو پە ك   ە ە    حووم   ەت لێوو ن بیەدن لوو یوو كێ یە
 ەل ێبوو  ی   نوو  ێجوو ەبێ  جەسوو ەد  كن لڕیوو   ب  ە  حم  دن  ەك لیە

 ۆیبوو   ە ەم نچدكپێ  یدگ ك   ی ۆ ە ك سە  بد ەت   ل  ەی ەحم  
  ێ گوو  كب ە ەیەب ژ  ە      حووم  ەئ ی   نوو  ێجوو ەبێج ەیەه

 .ەچێ  ە   ە ەم نچدكپێ ید ڕیتد م ب
 ەیبووود ەد لگووو مكن      ك ێووو ن ەتێووو  ە ە  یەی ۆ  نووود ەب و ئ

 .ە ك ك  ی     نەیسەل یندەت ەبیتد  یشدن    نیس ە 

 ەتووود م ل ێ ێووو نە  ۆیك بووو ۆ ەسووو  ەید كنڕیووو   حوووم م   بەج و ئ
 ەدن لەیوو  ە ە لا یە ید ڕیوو د بگوو  ك  ینوودەت ەبیتد ەیمچێوو مك چ
 ەید كنڕی  حم م   بەئ  ە   یەیدسدی   ەئ  پێی  ەبدكت ب  ە ەیەبد 
 .ەم چ ە   پێ
  حوووم م   ەئ ی ووو ی یب ەب ەنووودەت ەبی: تدینووو ە ەم ەیسوووتەو  3
توو    ی وودنە ۆ ك جۆ دن    ك ك جییەنە ە ك ك م  ەل  ە   ەید كنڕیب
 م ن.چ ەدسد  ی  پێی ەب ە ە دنەنیژد دن   لگ ك  ەل ە 
  حم م ەئ  ی ی یب  ەب  ەندەت ەبی: تدیتیەسدە   یبد   ەیستەو    4

 ی وودنە  مد   یتیەسوودە  یبوود  ید وودنگ ك  ەل ە  ەید كنڕیوو   ب
 م ن.چ ەدسد  ی پێی  ەب ە ییەتیەسدە 
  حوووم م   ەئ ی ووو ی یب ەب ەنووودەت ەبی: تدییسوووزك ەیسوووتەو   5
دسوود ی ی وودنەحم   پێووی ەب ە ە دنییە ك ك سووزك ەل ە   ەید كنڕیب
 م ن.چ ە 
  حووم م   ەئ ی وو ی یب ەب ەنوودەت ەبی: تدڵی شووتم د ەیسووتەو   6
 تن گ  كەسوو ەسووت بە  زك      ی ەز  ی دنەنیژل  ەل  ە   ەید كنڕیب

 م ن.چ ە ك  
   یتیەسووودە  یبووود  ەیسوووتە    ینووو ە ەم ەیسوووتەم:  ە   

ك ێوو  یە  یتیە دۆ ەس  ەب  ڵ شتم د  ەیستە     ییسزك  ەیستە 
 ەیسوووووتە  ە  ەیسووووو ە   ەد ئیووووو ك ۆ ەسووووو  ی ووووودنە ێگج ەل

    م ە  یلوو نەب  یتیەنوودكمەئ  ە  ب  ێ ژیبەدەڵیوو ه  یتیە دۆ ەس
 .ێست ەبەد  گ ك   ی دنە ە ك   ەل

 ەك لێوووو  یە یتیە دۆ ەسوووو  ەب ینوووو ە ەم ەیسووووتەم:  ێیەسوووو 
 ەمك  لچوووو م ە  یلووو نەب یتێنوووودكمەك   ئۆ ەسووو  ی ووودنە ێگج

  ەئ ی ەیسووو  ە  ەی   ووودت ەل ێسوووت ەبەد  گووو  ك  ی كنووو ە ك  
 یتەفیسوو  ەب ە ەم نەڵچوو هێت ید وودنگ ك  ەل ە وودت  ە  ەحم  وودن

ش ییسووزك  ەیسووتە   ەت بەبد ەهد سە  ەم ن  هچ ە   یتەڕەب 
  دت.ەتد كن    ید دنگ ك   ی دنەد ڕیحم م   ب ی ەیس ەك  ێ دت
 م:ەمك چ
ك پێوو   یتیە دۆ ەس  ەیستە   ید ڕیب  ەب  ەكی   ەیستە   ێشەو  1

 ت.ێ  ێبه
    ە ەم نچدكپێوو   یدگوو  ك   ی ۆ ەس  ەل  یتیە دۆ ەس  ەیستەو  2
ك یە یبووم نەن ەئدموود  ی وودت ە  ل ێكوودپێ ەی ە ێگوو      جەه
 .ە ەتێ ەگ   ێید ك جگ ك  ە  لەن  ك  ینت ۆ   ە كنەل

 
 م:ەدوازد  ەیمادد

نوود  ە  ب  ە ەشوو یف ك كن  ەیستە   ەد بگ ك   ی دنەستە   یكهدت پێ
مووم  ەه یتدە ەسوو  ەل ە یەشوو یندكمدنە  ئ ی دنە ۆ ەسوو  ینوودن
 ی وودتە  ل  ێبوو ە   یتیە دۆ ەسوو   ەیستە   یكێد ڕیب  ەك  ك بڵێسد

  ەن  ك  ینت ۆ   یشی دنە ۆ ەسووووو  ەك لێ یە  یبم نەن  ەئدمد 
  ەگەن مێ  گۆڕش نووووودی دنەنووووودكمە  ئ ە ەتێ ەگووووو   ێووووویج
 .ەمێمدن شەهە  ب ێ ك بخمكز یسووووتیمپێ
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 م ەدوو یشەب
 اكانگداد  یندەتمەبیتا

 

 ەوەوونچداپێ یاگم ـ دادەكیە یلق
 

 م:ەیەد  ەیمادد
 ی ێد  چوو   یوویە ە ك   ڵوو یبد ەیسووتە  ە ەم نچدكپێوو  یدگوو  ك 

 وودت ە وودك  ێ ەه  ە دن لیەنە ەد مگمم   ك ە  هەسەب  ی ە ك  
ك   ۆ ەسووووو  ە  ێكووووودپێ  ە ك   ۆنووووو  ەل ە ەمە  یلووووو نە   ب
م ێوو  ەه یختەتیدپ  ی ێ لەه  ەل  ەید ەگ  بد   یەدكێت  ی دنە ێگج
 .ێبە 

 

 م:ەازدی  ەیمادد
 بن:ە   ە ۆم جەب  ە ەم نچدكپێ یدگ ك  ی دنەستەم:  ە یە
 یدگوووو  ك  ی ۆ ەسوووو  یتیە دۆ ەسوووو  ە: بیشووووتگ ەیسووووتە  -1

ن ینت ۆد خووم   وو یوو  ی وودنە ێگج ەك لێوو  یەدن یوو  ە ەم نچدكپێوو 
 یكێسوووتە بەدخم . بیووو بوووم ن ەن ەئدمووود  ە كنە  ئەگە  ئە ك  

 ەب ێسوووت ەبەدن  یووو شووودك  بم نەب ۆش بووو پوووێ ەدن هووودتییدسووودی
دك   ێیوو  د ك وودن ت ە ەمووم   ك  ە  ه ی وودنە ێگج یتیەنوودكمەئ
 :ە ەخمك  ەیمدنەئ  ی ی یبەب ێبەند  ەت ەبیتد

 .ەم چ ەدپێدن ی كنەدك ێس ەل  یحم   ەیدنی   ك كەأ و ئ
مكن ێوو ن  ی ۆند   ینجدمەئ  ەل  ەیەیشێ   ەئ  ەی ە لا   نیەب و  

 ن.ە ە      ە ەم نچدكپێ یدگ ك   ی دنەد ڕی دن   بەحم  
ت  یوو    ێنە   ۆیبوو   ە ەكی   ی دنەستە   ەك لێ یە  ەل  ەی ەج و ئ

 ەل ە  ی وووووو یك  ك بیپێنسوووووو پڕە ەل ەی ەزبم نگەدشوووووو پ  ەگەئ
     كبم .ەسەل ید ڕیشم  بپێ  ی دنەحم  

 .ە ەتێ گدن  ەیت    یدسد دنی ەی كنە  و ئ
 یدگووو  ك  ی ۆ ەسووو  یتیە دۆ ەسووو  ەفووو ك كن: ب ەیسوووتەو   2
  ەن  ك  ینت ۆدخم   وو یوو   ی ێگن جینت ۆدخم   ی  ە ەم نچدكپێ
 یكێسووتە بەب یدن بووم نیوو دن یوو بم نەن ەئدموود  ی وودت ەدك لێیوو ت
 یلوو نەب یتیەنوودكمەئ ەدك   بێیوو ت ەیبم نەشوودك نە  بەل ییدسوودی
 ەب ێبوو ەنوود  ەت ەبی  تد ێسووت ەبە  ی كنوو ە ك   ەش لەم شوو ە 
 :ە ەخمك  ەیمدنەئ ی ی یب

 ەیلپوو  ە    حووم م   ی   ن ێجەبێ  جەسەل ی ۆند  یأ و بم ن
ت ەك بوودبیەت ەبد ەك بوون   سوو ەیەب ژ    ێ تبوو گ ەدن  ڕیوو ب ب
دن یووو ت ێووو دنووودك بۆی ووودن خە ۆمكن ند ێووو ن ە  لەگە  ووو كبن ئە 

 یند    نوو ەسوو پە ك   ە ە    حووم   ەت لێوو ن بیەدن لوو یوو كێ یە
 ەل ێبوو  ی   نوو  ێجوو ەبێ  جەسوو ەد  كن لڕیوو   ب  ە  حم  دن  ەك لیە

 ۆیبوو   ە ەم نچدكپێ  یدگ ك   ی ۆ ە ك سە  بد ەت   ل  ەی ەحم  
  ێ گوو  كب ە ەیەب ژ  ە      حووم  ەئ ی   نوو  ێجوو ەبێج ەیەه

 .ەچێ  ە   ە ەم نچدكپێ ید ڕیتد م ب
 ەیبووود ەد لگووو مكن      ك ێووو ن ەتێووو  ە ە  یەی ۆ  نووود ەب و ئ

 .ە ك ك  ی     نەیسەل یندەت ەبیتد  یشدن    نیس ە 

 ەتووود م ل ێ ێووو نە  ۆیك بووو ۆ ەسووو  ەید كنڕیووو   حوووم م   بەج و ئ
 ەدن لەیوو  ە ە لا یە ید ڕیوو د بگوو  ك  ینوودەت ەبیتد ەیمچێوو مك چ
 ەید كنڕی  حم م   بەئ  ە   یەیدسدی   ەئ  پێی  ەبدكت ب  ە ەیەبد 
 .ەم چ ە   پێ
  حوووم م   ەئ ی ووو ی یب ەب ەنووودەت ەبی: تدینووو ە ەم ەیسوووتەو  3
توو    ی وودنە ۆ ك جۆ دن    ك ك جییەنە ە ك ك م  ەل  ە   ەید كنڕیب
 م ن.چ ەدسد  ی  پێی ەب ە ە دنەنیژد دن   لگ ك  ەل ە 
  حم م ەئ  ی ی یب  ەب  ەندەت ەبی: تدیتیەسدە   یبد   ەیستەو    4

 ی وودنە  مد   یتیەسوودە  یبوود  ید وودنگ ك  ەل ە  ەید كنڕیوو   ب
 م ن.چ ەدسد  ی پێی  ەب ە ییەتیەسدە 
  حوووم م   ەئ ی ووو ی یب ەب ەنووودەت ەبی: تدییسوووزك ەیسوووتەو   5
دسوود ی ی وودنەحم   پێووی ەب ە ە دنییە ك ك سووزك ەل ە   ەید كنڕیب
 م ن.چ ە 
  حووم م   ەئ ی وو ی یب ەب ەنوودەت ەبی: تدڵی شووتم د ەیسووتەو   6
 تن گ  كەسوو ەسووت بە  زك      ی ەز  ی دنەنیژل  ەل  ە   ەید كنڕیب

 م ن.چ ە ك  
   یتیەسووودە  یبووود  ەیسوووتە    ینووو ە ەم ەیسوووتەم:  ە   

ك ێوو  یە  یتیە دۆ ەس  ەب  ڵ شتم د  ەیستە     ییسزك  ەیستە 
 ەیسوووووتە  ە  ەیسووووو ە   ەد ئیووووو ك ۆ ەسووووو  ی ووووودنە ێگج ەل

    م ە  یلوو نەب  یتیەنوودكمەئ  ە  ب  ێ ژیبەدەڵیوو ه  یتیە دۆ ەس
 .ێست ەبەد  گ ك   ی دنە ە ك   ەل

 ەك لێوووو  یە یتیە دۆ ەسوووو  ەب ینوووو ە ەم ەیسووووتەم:  ێیەسوووو 
 ەمك  لچوووو م ە  یلووو نەب یتێنوووودكمەك   ئۆ ەسووو  ی ووودنە ێگج

  ەئ ی ەیسووو  ە  ەی   ووودت ەل ێسوووت ەبەد  گووو  ك  ی كنووو ە ك  
 یتەفیسوو  ەب ە ەم نەڵچوو هێت ید وودنگ ك  ەل ە وودت  ە  ەحم  وودن

ش ییسووزك  ەیسووتە   ەت بەبد ەهد سە  ەم ن  هچ ە   یتەڕەب 
  دت.ەتد كن    ید دنگ ك   ی دنەد ڕیحم م   ب ی ەیس ەك  ێ دت
 م:ەمك چ
ك پێوو   یتیە دۆ ەس  ەیستە   ید ڕیب  ەب  ەكی   ەیستە   ێشەو  1

 ت.ێ  ێبه
    ە ەم نچدكپێوو   یدگوو  ك   ی ۆ ەس  ەل  یتیە دۆ ەس  ەیستەو  2
ك یە یبووم نەن ەئدموود  ی وودت ە  ل ێكوودپێ ەی ە ێگوو      جەه
 .ە ەتێ ەگ   ێید ك جگ ك  ە  لەن  ك  ینت ۆ   ە كنەل

 
 م:ەدوازد  ەیمادد

نوود  ە  ب  ە ەشوو یف ك كن  ەیستە   ەد بگ ك   ی دنەستە   یكهدت پێ
مووم  ەه یتدە ەسوو  ەل ە یەشوو یندكمدنە  ئ ی دنە ۆ ەسوو  ینوودن
 ی وودتە  ل  ێبوو ە   یتیە دۆ ەسوو   ەیستە   یكێد ڕیب  ەك  ك بڵێسد

  ەن  ك  ینت ۆ   یشی دنە ۆ ەسووووو  ەك لێ یە  یبم نەن  ەئدمد 
  ەگەن مێ  گۆڕش نووووودی دنەنووووودكمە  ئ ە ەتێ ەگووووو   ێووووویج
 .ەمێمدن شەهە  ب ێ ك بخمكز یسووووتیمپێ
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 م:ەزدێس  ەیمادد
م ەب ە ەم نچدكپێوو  یدگوو  ك  ی ۆ ەسوو  ی دنەتەڵ سووتەم:  ە یە
 :ێبە   ە ەخمك  ەیەیمێش
 د.گ ك   یب  نەمەڕێب-1
 .یتیە دۆ ەس ەیستە   ی   ن یتیە دۆ ەس -2
د یوو فوو ك كن    ەیسووتە     یشتگ  ەیستە   ی   ن  یتیە دۆ ەس-3
 .ە ەم نچدكپێ یدگ ك  ی  دنەستە  ەك لەیەستە   ەه
 .ە ەم نچدكپێ یدگ ك   ی دنە د   ی یشك پ -4
 ۆن بێ  ەد  گ ك  ەش بەشكپێ ەی  تدنم تدنەئ  ی   ن  ە كنەو    5
 دن.یمد     نۆمدندت   تەسم   ئە   ەید پ ی ت گ ە 
 .یندكنەد    د مگ ك  ی كنە ك   ەتدكن بۆڵەم و 6
 ۆبوو  ینوودكنە د م ەیبوود  ەل ەنڵ سوود ی تپووۆ ك ەی ە ز  وو  نەو ب 7
 .یی ە ك    ینەنجممەئ
  دن.ییە مەف ەنم س ك  ی   ن ژۆو  ك  8

 یدگوو  ك  ی ۆ ەسوو  ی ێگوو ن جینت ۆ وو  ی دنەتەڵ سووتەم:  ە   
 ن:وەمدنەئ  ە ەم نچدكپێ
 ە ەم نچدكپێووو  یدگووو  ك  ی ۆ ەسوو  ی ووودنە د  ینجدموودكنەو ئ 1
 .یبم نەن  ەئدمد  ی دتەل
 ی دنەسووتە  ەدت  لیوو د زیوو ك ەیەسووتە  ی   نوو  یتیە دۆ ەو سوو  2

 .ە ەم نچدكپێ یدگ ك 
 ك ك  یەیسووووو ۆ  ەی ەنم سووووو ك    نووووود  ن ی   نووووو  ژۆو  ك 3

 یدگووووووو  ك  ی ووووووودنەد ڕیب پێچیهووووووود  ە ووووووودن بە لا  ك یە
 .ە ە ەم نچدكپێ
  كت.ە  پێیك ۆ ەس ە  ی  ەیتدنەڵ ستە   ەو ئ 4

 
 م ەدوو یلق

 ە وەوونەڵچهێت یاكانگداد
 

 م:ەواردچ  ەیمادد
 ی ە ك   ڵوووو یبد ەیسووووتە  ە ەم نەڵچوووو هێت یدگوووو م:  ك ە یە
نووود چەك   ۆ ەسووو  ە   لەدت یووو دن زیووو ك یەدگووو زێد پ ید ووودنگ ك 
 یینوودەت ەبیت   تدێوو ك  پێوو  كن ەك    ك  ۆ ەسوو  یكوو ێ ێگج
  د:ە   ەد پیدسد ی  پێی ە  ك  ب ید ی 

 ن:وێكدپێ  ەیەمێم شەب  ە ەم نەڵچهێت  ید دنگم:  ك ە   
 ید ووودنگ    ك ێووو  لەه چەینووود  ەی ەم نەڵچووو هێت یدگووو و  ك 1
  ێوو  لەه  یشوود   ەل  ەی ەنوودە  ند ە ەتێ ەگوو    ێوو  لەه  یدگزێد پ
 .ێبە 
 یدگزێد پ  ید دنگك   ك ۆ ه  چەیند   ەی ەم نەڵچهێت  یدگو  ك 2

 .ێبەك  ۆ ه یشد  ەل  ەی ەندە  ند ە ەتێ ەگك  ۆ ه
 ید وودنگ  ووم ك   ك ە  چەینوود  ەی ەم نەڵچوو هێت یدگوو  ك و 3
 ی ەیەمێشوو  ەب ەی ەنوودە  ند ە ەتێ ەگوو   ووم ك  ە  یدگوو زێد پ

 .ێبە  ی دنێسل یشد  ەل  ی دت

 ید ووودنگ ك   ی دنێسووول چەینووود  ەی ەم نەڵچووو هێت یدگوو و  ك  4
 ی دنێسوول یشد  ەل ەی ەندە  ند ە ەتێ ەگ  ی دنێسل  یدگزێد پ
 .ێبە 

 ەیكیووو   یدگووو  ك  ەیەه ۆیبووو  ی ە ك   ینەنجوووممەم: ئێیەسووو 
 .ێ ێز ەست  كب یمپێ ی دت ەل  ە ەم نەڵچهێت

 ە ەم نەڵچوو هێت  یدگوو  ك   ەدت  لیوو د زیوو ك  یەدگوو  ك   ێشوو ەم:  ەمك چ
 یدگوو  ك  ەدت  لیوو د زیوو ك یەدگوو  ك  ی وو ڕیدخم   كبیوو  ێ وو ێز ە كب 

 ەب  ە ەم نەڵچهێت  ەیكی   ی یەدگ ك   ەب  ی  لكدندن  ەم نەڵچهێت
 .ێنجدم بد ەئ ی ە ك    ینەنجممەئ ید ڕیب
 

 م:ەازدپ  ەیمادد
 یتیە دۆ ەسوو  ەب ی دنەسووتە    ە ەم نەڵچوو هێت یدگوو م: ك ە یە
 ە    ل یتیەنوودكمەئ ە  ب ی وودنە ێگج ەك لێوو  یەدن یوو ك ۆ ەسوو 
 یدگووووو  ك  یكووووو ێ ەدن    ك  یووووو كێ یەدن یووووو  ی ووووودنە ێگج
 ی كنە ك   ە  لە     ك    یتیەندكمەئ  ەدخم  بی  ە ەم نەڵچهێت
 .ێست ەبە 

 ەب  ە ەم نەڵچهێت  یدگ ك   یندكمدنەك   ئۆ ەس  یم: ند  ندنە   
 .ێبە  ی ە ك    ینەنجممەئ ید ڕیب
 

 م:ەشازد  ەیمادد
دك ۆیوووو خ ەی چەنوووود  ەل ە ەم نەڵچوووو هێت یدگوووو  ك  ی ۆ ەسوووو 

مكن ێوو ن ە وودت    وود  لەدن  یوو  دنەد وودن    د گ ك  ی شووتپە ەس
 ەك لڕێووووو ب ەیەه ۆی ووووودت    بووووو ەش  ەدك  كبیووووو  دنە ە ك  

 بدكت.  ی دنە ێگج ەك لێ یە ەب ی دنەتەڵ سە 
 

 م:ەدەڤح  ەیمادد
 ەك بێووو نەنجممەئ ە ەم نەڵچووو هێت ی چەیە  نووود ەه ەم: لە یە
د   گ ك   ی ۆ ەس  ەل  ( ە ەم نەڵچهێت  چەیند   ینەنجممەئ) یند 

 ە ەم نەڵچهێت  یدگ ك   ی دنە ە   ك    ی دنە ێگج  یتیەندكمەئ
 .ێكدپێ

 كت   ەنجوودم  ەئ ی  ە  ەی ەبووم نۆ  ە ەنەنجووممەم: ئە   
 ە ەبووم نۆ  ۆسووتدك بوو یمپێ ی وودت ەل ەیەه ۆیبوو  ەی ە ۆ ەسوو 
 ێم سوو ە  یلوو نەب یبووم ن ەئدموود  ێبوو ەبكوودت   ب یشووتێهگبدن

 ت.ێند   ێ گ یندكمدنەئ یمك چ  ەسوەل
نجوودم ەئ ە ەخوومك  ەیدنیینوودەت ەبیم تدەن ئەنجووممەم: ئێیەسوو 
  كت:ە 
 ییشوووو دۆ   ەبەدن لیوووو لا ید وووودن   مگ ك  یسووووتیدك پێ ەو ل 1

 ۆبوو  ە ەدنەیوو بد ەل ەنڵ سوود ی تپووۆ   ك ێ  ە  ەنڵ سوود یسووتیمپێ
 .ە ە دتە ز ەب ی ە ك    ینەنجممەئ
 ی  ەڕ   ب ە  ە ەتۆڵێ وووووو ە  ەشووووووووودنێ فووووووت    گ  ەو ل 2

 .ە ەتێزۆ ە  ۆدن بیمنجد گ ی ەسوووووەد چ   ە ەب ەد دن  گ ك 
د گووو  ك  ی كنووودن ەت بەبد ەدز سووو یشووو پێ یش    نووو ەشوووكپێ-3
  دن.ە ۆجە بۆج

 یئدسووت ەی ە ز وو  نە وود    ن   ب ی دنەمكزێشوو  ید   نچوو -4
 د دندك.گ ك  ە د    ن ل

 م:ەدەژه  ەیمادد
م ەب ە ەم نەڵچوو هێت یدگوو  ك  ی ۆ ەسوو  ی دنەتەڵ سووتەم:  ە یە
 بن.ە   ە ەخمك  ەیەیمێش
 یش    نوو ەب  ن    كبەمەڕێب  ی د  بد   ی   ن  ی شتپە ەو س1

 دك.ەی چەم ند ێن ە د  ل
 .ە ەم نەڵچهێت  چەیند   ینەنجممەئ ی   ن یتیە دۆ ەو س2
 یتەفیسووو ەب ە ەمنەڵچووو هێت یدگووو  ك  ی   نووو  یتیە دۆ ەو سووو 3

 یدگووووو  ك  یتیە دۆ ەسووووو  ەیەه ۆی  بووووو  ەیی ەم نچدكپێووووو 
 وودن ەتد كن  یدگوو دخم   ك ی  ڵیسەئ  یتەفیسەش بە ەم نەڵچهێت

 بكدت.
 یدگووو  ك  ەش بەشوووكپێ ە  ەی  تدنم تووودنەئ ی   نووو  ە كنەو  4
دخم  یوووووو  ە ەم نەڵچوووووو هێت یتەفیسوووووو  ەب ە ەم نەڵچوووووو هێت

 دن.ی دنەس ە  ی ت گ ە   ۆن بێ  ە   ە ەم نچدكپێ
ندكن ە    د مە ك    ەیبد   ەل  ەنڵ سد  ی تپۆ ك  ەی ە ز   نەو ب5
 .یی ە ك    ینەنجممەئ  ۆب
 .ی مەف ینم س ك  ی   ن ژۆو  ك6
 .یندكنەد   د مگ ك   ی كنە ك  ەتدكن بۆڵەو م7

 یدگوووووو  ك  ی ۆ ەسوووووو  ی ێگوووووو ج ی دنەتەڵ سووووووتەم:  ە   
 ن:وە ۆم جەب  ە ەم نەڵچهێت
 ەل ە ەم نچوو لەهێت یدگوو  ك  ی ۆ ەسوو  ی وود  ی ت ۆگسووتەئ ەو ل1

 .یبم نەن  ەئدمد   ی دت
 یدگوووو  ك  ی دنەسووووتە  ەك لێوووو  یە ی   نوووو  یتیە دۆ ەو سوووو 2
  دن.ەتد كن یدگدخم   ك ی  ە ەم نەڵچهێت
 ەیدنیوو    ك كەئ  یەیسوو ۆ   ەی ەند  ن  ینم س ك   ی   ن  ژۆ ك-3

 یدگوووووو  ك  ی وووووودنەد ڕیب پێچیهوووووود  ەب ە ەتە لووووووا  ك نیە
 .ۆیخ  یندەت ەبیتد یدگ ك  ۆب  ە ەم نەڵچهێت
 ندكن.ە    د مە ك   ی كم    نە  ی ێد  چو 4
 ە ەم نەڵچوو هێت یدگ ك   ی ۆ ەس  ە   ەكی   ەیتدنەڵ ستە   ەو ئ5

  كت.ە   پێی
 م ێیەس یلق

 كانەتاوان  یاگداد
 م:ەزدۆن  ەیمادد

ك یەدگوو زید پ   ەه  ی ەنتەسوو   ەدسد لی  ی دنەحم    ەپێیم: بە یە
ك ك  ید یوو    ییسزك  ی ك ك  ی     نەیس  ۆ دن بەتد كن  ی یەدگ ك 
 .ێز ەمە ك 
 ید یوو ب ەد ك بگزێد پ ەدت  لیتد كن ز ی یەدگ ك   ەل  ێشەم:  ە   

   ی عووو ەن یینووودەت ەبی  تد ێز ە كبووو  ی ە ك   ینەنجوووممەئ
 .ێشدن بك یست ەدك  ێت یست ەب یندەبەڵن   مێشم

 ینووودەبەڵم ەی ە ە  ە ووودن لەتد كن یدگووو  ك  ێشووو ەم:  ێیەسووو 
 ە  لە ەم نەڵچوو هێت  یدگ ك   ی ۆ ەس  ی ەیەدن دمەیب  ەد بگزێد پ

 .ێست ە دن ببەتد كن یدگ ك  ی ۆ ەس  یكێدزیش پێ  ەس
 م:ەستیب  ەیمادد

 ە ەم نەڵچوو هێت  یدگوو  ك   ینوودەبەڵم  ە دن لەتد كن  یدگم:  ك ە یە
 یدگوووووو  ك  ی ۆ ەسوووووو  یتیە دۆ ەسوووووو ە    بە ك   ێسوووووو  ەب
     یتیەنوودكمە  ئ  ی وودنە ێگج  ەك لێوو  یەدن  یوو   ە ەم نەڵچهێت

 ەدخم  بیووو ك ێووو  ەدن    ك  یووو كێ یەدن یووو  ەیكیووو   ی ێگووو ج
 یلپوووۆ ەدن لیووو كێ یە  ەه یلپوووۆ ە   ە     ك   یتیەنووودكمەئ

 .ێست ەبە   ێبەمت  نەم  ە   
 یدگووو  ك  ەتووو    ید ووودنگزێد پ ە ووودن لەتد كن یدگووو م:  ك ە   

 ەك لۆ ەسوو   ی ێگوو ج  یتیە دۆ ەس  ەب  یەدكنێدن تەی ەم نەڵچهێت
 ە  ێسووت ەبە   ە     ك   یتیەنوودكمەد   ئگوو زێد پ ینوودەبەڵم

 .ێبەمت  نەم  ە     یلپۆ ەدن لەی یە  ەه  یلپۆ
 یدگووو  ك  ی دنڵیەسووو ەئ ەنووودكمەك   ئۆ ەسووو  یم: ند نووودنێیەسووو 

 ە  ل یووی ە ك   ینەنجووممەئ  ید ڕیوو بە دن بەگە یە دن    ەتد كن
 .ێبە   ە ەم نەڵچهێت یدگ ك  ی ۆ ەس یدزیش پێ ەس

 
 مەوار چ یلق

 یی راەب یاكانگداد
 م:ەكیەست ویب  ەیمادد

 یووی كەب  ی یەدیەگك  ك یەزكەد قیك  یەدگزێد پ   ەه  یندەبەڵم  ەل
ك ەیەدن وودمەیب  ەش بی وودنیەندح  ەل  ێ  ە     ێز ەمەدت   ك ید زی
    ێ وو ێك بهپێوو  د  ە   ی ە   یی ە ك    ینەنجممەئ  ی ۆ ەس  ە 
د یوو زك ەق ەدت  لیوو ز ۆبوو  ەد گوو  ك  ی ێشووم یتەڵ سوو ە  ەیەه ۆیبوو 

 .ە ەك ف ك كن بكدتیەیەندح
 م:ەستءدوویب  ەیمادد

 یدزیشوو پێ  ەسوو ەل ەیەه ۆیبوو  ی ە ك   ینەنجووممەئ ی ۆ ەسوو 
 ۆبووو  یوووی كەب ی یەدگووو  ك  ە ەم نەڵچووو هێت یدگووو  ك  ی ۆ ەسووو 
 .ێ ێز ە ك ك دن  كب  ەدت  لید زیك  ێ ۆج ی    نەیس

 م:ێیەست وسیب  ەیمادد
 ی دنەحم    ەپێی  ب  ێ  ە   ێ گك  ێ ە ك    ەب  یی كەب  یدگ ك 

 ەی   ك ك   د  بووود كنەئ ی     نووو ەیسووو  ەب ەنووودەت ەبیدسووود تدی
 .ە ەیە ییەندەت ەبیتد  ەیمچێمك چ  ە نە ە 
 

 م ەنجپێ یلق
 وانانەوجەن یاكانگداد

 م:ەوارچست ویب  ەیمادد
 یتیە دۆ ەسووو ەك بەیەسوووتە  ە كنووودن لە جەن یدگووو م:  ك ە یە

زك ەشد   یمكنژیند ب  ە    ل  یتیەندكمە كندن   ئە جەن  ی ە ك  
 ووودن ەتد كن ی ەی  سووو  ێ  ە  ێ گووو  كنووودن ە جەن ەیشووو ێ  ەل



425

 یئدسووت ەی ە ز وو  نە وود    ن   ب ی دنەمكزێشوو  ید   نچوو -4
 د دندك.گ ك  ە د    ن ل

 م:ەدەژه  ەیمادد
م ەب ە ەم نەڵچوو هێت یدگوو  ك  ی ۆ ەسوو  ی دنەتەڵ سووتەم:  ە یە
 بن.ە   ە ەخمك  ەیەیمێش
 یش    نوو ەب  ن    كبەمەڕێب  ی د  بد   ی   ن  ی شتپە ەو س1

 دك.ەی چەم ند ێن ە د  ل
 .ە ەم نەڵچهێت  چەیند   ینەنجممەئ ی   ن یتیە دۆ ەو س2
 یتەفیسووو ەب ە ەمنەڵچووو هێت یدگووو  ك  ی   نووو  یتیە دۆ ەو سووو 3

 یدگووووو  ك  یتیە دۆ ەسووووو  ەیەه ۆی  بووووو  ەیی ەم نچدكپێووووو 
 وودن ەتد كن  یدگوو دخم   ك ی  ڵیسەئ  یتەفیسەش بە ەم نەڵچهێت

 بكدت.
 یدگووو  ك  ەش بەشوووكپێ ە  ەی  تدنم تووودنەئ ی   نووو  ە كنەو  4
دخم  یوووووو  ە ەم نەڵچوووووو هێت یتەفیسوووووو  ەب ە ەم نەڵچوووووو هێت

 دن.ی دنەس ە  ی ت گ ە   ۆن بێ  ە   ە ەم نچدكپێ
ندكن ە    د مە ك    ەیبد   ەل  ەنڵ سد  ی تپۆ ك  ەی ە ز   نەو ب5
 .یی ە ك    ینەنجممەئ  ۆب
 .ی مەف ینم س ك  ی   ن ژۆو  ك6
 .یندكنەد   د مگ ك   ی كنە ك  ەتدكن بۆڵەو م7

 یدگوووووو  ك  ی ۆ ەسوووووو  ی ێگوووووو ج ی دنەتەڵ سووووووتەم:  ە   
 ن:وە ۆم جەب  ە ەم نەڵچهێت
 ەل ە ەم نچوو لەهێت یدگوو  ك  ی ۆ ەسوو  ی وود  ی ت ۆگسووتەئ ەو ل1

 .یبم نەن  ەئدمد   ی دت
 یدگوووو  ك  ی دنەسووووتە  ەك لێوووو  یە ی   نوووو  یتیە دۆ ەو سوووو 2
  دن.ەتد كن یدگدخم   ك ی  ە ەم نەڵچهێت
 ەیدنیوو    ك كەئ  یەیسوو ۆ   ەی ەند  ن  ینم س ك   ی   ن  ژۆ ك-3

 یدگوووووو  ك  ی وووووودنەد ڕیب پێچیهوووووود  ەب ە ەتە لووووووا  ك نیە
 .ۆیخ  یندەت ەبیتد یدگ ك  ۆب  ە ەم نەڵچهێت
 ندكن.ە    د مە ك   ی كم    نە  ی ێد  چو 4
 ە ەم نەڵچوو هێت یدگ ك   ی ۆ ەس  ە   ەكی   ەیتدنەڵ ستە   ەو ئ5

  كت.ە   پێی
 م ێیەس یلق

 كانەتاوان  یاگداد
 م:ەزدۆن  ەیمادد

ك یەدگوو زید پ   ەه  ی ەنتەسوو   ەدسد لی  ی دنەحم    ەپێیم: بە یە
ك ك  ید یوو    ییسزك  ی ك ك  ی     نەیس  ۆ دن بەتد كن  ی یەدگ ك 
 .ێز ەمە ك 
 ید یوو ب ەد ك بگزێد پ ەدت  لیتد كن ز ی یەدگ ك   ەل  ێشەم:  ە   

   ی عووو ەن یینووودەت ەبی  تد ێز ە كبووو  ی ە ك   ینەنجوووممەئ
 .ێشدن بك یست ەدك  ێت یست ەب یندەبەڵن   مێشم

 ینووودەبەڵم ەی ە ە  ە ووودن لەتد كن یدگووو  ك  ێشووو ەم:  ێیەسووو 
 ە  لە ەم نەڵچوو هێت  یدگ ك   ی ۆ ەس  ی ەیەدن دمەیب  ەد بگزێد پ

 .ێست ە دن ببەتد كن یدگ ك  ی ۆ ەس  یكێدزیش پێ  ەس
 م:ەستیب  ەیمادد

 ە ەم نەڵچوو هێت  یدگوو  ك   ینوودەبەڵم  ە دن لەتد كن  یدگم:  ك ە یە
 یدگوووووو  ك  ی ۆ ەسوووووو  یتیە دۆ ەسوووووو ە    بە ك   ێسوووووو  ەب
     یتیەنوودكمە  ئ  ی وودنە ێگج  ەك لێوو  یەدن  یوو   ە ەم نەڵچهێت

 ەدخم  بیووو ك ێووو  ەدن    ك  یووو كێ یەدن یووو  ەیكیووو   ی ێگووو ج
 یلپوووۆ ەدن لیووو كێ یە  ەه یلپوووۆ ە   ە     ك   یتیەنووودكمەئ

 .ێست ەبە   ێبەمت  نەم  ە   
 یدگووو  ك  ەتووو    ید ووودنگزێد پ ە ووودن لەتد كن یدگووو م:  ك ە   

 ەك لۆ ەسوو   ی ێگوو ج  یتیە دۆ ەس  ەب  یەدكنێدن تەی ەم نەڵچهێت
 ە  ێسووت ەبە   ە     ك   یتیەنوودكمەد   ئگوو زێد پ ینوودەبەڵم

 .ێبەمت  نەم  ە     یلپۆ ەدن لەی یە  ەه  یلپۆ
 یدگووو  ك  ی دنڵیەسووو ەئ ەنووودكمەك   ئۆ ەسووو  یم: ند نووودنێیەسووو 

 ە  ل یووی ە ك   ینەنجووممەئ  ید ڕیوو بە دن بەگە یە دن    ەتد كن
 .ێبە   ە ەم نەڵچهێت یدگ ك  ی ۆ ەس یدزیش پێ ەس

 
 مەوار چ یلق

 یی راەب یاكانگداد
 م:ەكیەست ویب  ەیمادد

 یووی كەب  ی یەدیەگك  ك یەزكەد قیك  یەدگزێد پ   ەه  یندەبەڵم  ەل
ك ەیەدن وودمەیب  ەش بی وودنیەندح  ەل  ێ  ە     ێز ەمەدت   ك ید زی
    ێ وو ێك بهپێوو  د  ە   ی ە   یی ە ك    ینەنجممەئ  ی ۆ ەس  ە 
د یوو زك ەق ەدت  لیوو ز ۆبوو  ەد گوو  ك  ی ێشووم یتەڵ سوو ە  ەیەه ۆیبوو 

 .ە ەك ف ك كن بكدتیەیەندح
 م:ەستءدوویب  ەیمادد

 یدزیشوو پێ  ەسوو ەل ەیەه ۆیبوو  ی ە ك   ینەنجووممەئ ی ۆ ەسوو 
 ۆبووو  یوووی كەب ی یەدگووو  ك  ە ەم نەڵچووو هێت یدگووو  ك  ی ۆ ەسووو 
 .ێ ێز ە ك ك دن  كب  ەدت  لید زیك  ێ ۆج ی    نەیس

 م:ێیەست وسیب  ەیمادد
 ی دنەحم    ەپێی  ب  ێ  ە   ێ گك  ێ ە ك    ەب  یی كەب  یدگ ك 

 ەی   ك ك   د  بووود كنەئ ی     نووو ەیسووو  ەب ەنووودەت ەبیدسووود تدی
 .ە ەیە ییەندەت ەبیتد  ەیمچێمك چ  ە نە ە 
 

 م ەنجپێ یلق
 وانانەوجەن یاكانگداد

 م:ەوارچست ویب  ەیمادد
 یتیە دۆ ەسووو ەك بەیەسوووتە  ە كنووودن لە جەن یدگووو م:  ك ە یە

زك ەشد   یمكنژیند ب  ە    ل  یتیەندكمە كندن   ئە جەن  ی ە ك  
 ووودن ەتد كن ی ەی  سووو  ێ  ە  ێ گووو  كنووودن ە جەن ەیشووو ێ  ەل
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 كنوودن ە جەن ی ێد  چوو  یدسوودی ەپێووی وودن بە وودت   حم  ە 
 .ێ ێمەچ  ە 

   ڵیسووو ەئ ەمكنژی  نووود بەسوووتە  ی ۆ ەسووو  ی ووودنێم: ند لە   
 ینەنجووممەئ ی ۆ ەسوو  ە  ێبوو ەك  ەیەدن وودمەیب ە وودن بەگە یە

 ە ەم نەڵچوو هێت یدگوو  ك  ی ۆ ەسوو  یدزیشوو پێ  ەسوو  ەل ی ە ك  
  د.ە  ی ە 

 كنوودن  ە جەن ی ێد  چوو  یدسوودی ی وودنەحم   ەپێوویم: بێیەسوو 
   پێچی ەسوو  ی ەیسوو  ۆید خوو یوو نەت ە كنوودن بە جەن ی ە ك  

زك  ەق ەش لیوووو ( توووونە )  ی وووودنە ە وووودت    ك  ە وووودن  ەت ە 
 ن.ە ە دن  ەت ە    پێچی ەس ی ەی دن سیەندح
 

 م ەشەش یلق
 یتیەسا ەك یبار  یاگداد

 م:ەنجپێست ویب  ەیمادد
ك یەدێگووو   جەه ەدت  لیووو دن زیووو  یتیەسووودە  یبووود  ی یەدگووو  ك 
 ت.ێب ێل یی كەب یدگ ك  ە  ێز ەمە ك 

 م:ەشەستء شیب  ەیمادد
 یدزیشوو پێ   ەسوو ەل  ەیەه  ۆیبوو   یی ە ك    ینەنجممەئ  ی ۆ ەس
 ۆب  یتیەسدە   یبد   ی یەدگ ك   ە ەم نەڵچهێت  یدگ ك   ی ۆ ەس
 .ی ێز ە ك ك دن  كب  ەدت  لیدن زیك  ێ ۆج ی     نەیس

 م:ەوتەستء حیب  ەیمادد
    ێ  ە   ێ گوو    ەك  ك  یە  ەب  یتیەسوودە   یبوود   یدگم:  ك ە یە
 ی     نووو ەیسووو  ەب ەنووودەت ەبیدسووود تدی ی ووودنەحم   ەپێووویب
 .یتیەسدە  یبد  ی دنەلەسەم

 ی ە ك   ەب ( ممسوووول دن) یووووی كەب یدگوووو  ك  ی ەم:  ك  ە   
 یتەبیتوود ی ە   ك  ەگەئ ێنوو ە ك  یتیەسوودە  یبوود  یدگوو  ك 

 .ێبەن
 م ەوتەح یلق
 تن ەك یاكانگداد

 م:ەشتەستء هیب  ەیمادد
ت  ێوووووو ب ێلوووووو  یووووووی كەب یدگوووووو ك  ك یەدێگوووووو   جەم: هە یە
 ەپێوووی  ب ێز ەمە ك  ێلووو  یدت یووو د زیووو  ( تووونە ) ی یەدگووو  ك 

 ی ك ك ی     نوو ەیسوو  ەب ێبوو ەنوود  ەت ەبیدسوود تدی ی وودنەحم  
 .ۆی  ك  ب ید ی 

 .ێ  ە  ێ گك  ێ ە ك   ەتن بە  یدگم:  ك ە   
توون ە  یدگوو  ك  ی ە ك   ەب یووی كەب یدگوو  ك  ی ەم:  ك  ێیەسوو 
 بم .ەن  یتەبیتد ی ە   ك  ەگەئ ێن ە ك 

 م:ۆیەستء نیب  ەیمادد
 یدزیشوو پێ   ەسوو ەل  ەیەه  ۆیبوو   یی ە ك    ینەنجممەئ  ی ۆ ەس
 ێ وو ێز ەتوون  كب ە   ی یەدگ ك   ە ەم نەڵچهێت  یدگ ك   ی ۆ ەس
  ك ك دن. ەدت  لید زیك  ێ ۆج ی     نەیس  ۆب

 م ەشتەه یلق
 كار یاكانگداد

 :یس  ەیمادد
ك ێوو  ە ك   ە وود  ل ی یەدگوو ك  ك یەدگوو زێد پ  ەه ینوودەبەڵم ەل

   ك ك  ەئ ی     نوووو ەیسوووو  ەب ێبوووو ەنوووود  ەت ەبی  تد ێكوووودپێ
 ەیمچێوو مك چ ە تە ەدسوود  ی ی وودنەحم   ەپێوویب ەی د  بوود كن

 .ە ەیە پۆڕیەسپ
 مۆیەن یلق

 ە وە نۆڵیكێل یاكانگداد
 م:ەكیەءیس  ەیمادد

ك ێ ێ  شووومەه ەدت  لیووو د زیووو  ە ە ۆڵیكووو ێل ی یەدگووو م:  ك ە یە
 یدگوو  ك  ی ەت     ك  ێوو ب ێلوو  یووی كەب یدگوو  ك  ە  ێز ەمە ك 

 ۆب یتەبیتد ی ە   ك  ەگەئ  ە ە ۆڵیكێل  ی ە ك    ەتێبە   یی كەب
 .ێن ك بە كن

  ەسووو  ەل ەیەه ۆیبووو  ی ە ك   ینەنجوووممەئ ی ۆ ەم: سووو ە   
 ی یەدگووو    ك ە ەم نەڵچووو هێت یدگووو  ك  ی ۆ ەسووو  یدزیشووو پێ
 ی وودنەك ك ید ی  ە ۆد خووم  جوو یك ێ ۆج ۆب  ە ە ۆڵیكێل  یتەبیتد

  خدن بكدت.ەتد كن ت
 یدزیشووو پێ  ەسووو ەل ی ە ك   ینەنجوووممەئ ی ۆ ەم:سووو ێیەس
ك ەیەستە  ەیەه ۆیب چەند   ەی ەم نەڵچهێت  یدگ ك   ی ۆ ەس
 ێ وو ێك بپێ  ە ە ۆڵیكێل  ی دنە ە ك    ەك لێ یە  یتیە دۆ ەس  ەب
 وودن   ە  ك  ید یوو   ەدخم  توود كنیوو ك ێوو تد كن ەل ە ە ۆڵیكوو ێل ۆبوو 
 ت.ێبە  ەی ە ۆڵیكێل ی ە ك   یتەڵ ستە 
 

 مەیەد یلق
 ی تیەساەك یكانەمادد یاگداد

 م:ەءدوویس  ەیمادد
 ی وودنەمد    ۆك بوو یەدگوو ك  ك یەدگزێد پ   ەه  یندەبەڵم  ەم: لە یە
توو   ی وودنیە ی وودن   ئدییەز ێ دن   ئیەحیسوو ەم ۆبوو  یتیەسوودە 
 ێبوو ەنوود  ەت ەبی  تد ێسووت ەبە   ەك  ك  یە ە  ب ێ  ێهەكوودپێ
 ینوودەبەڵم  ەل  ێشوو ە     یتیەسوودە   ی وودنەمد    ی     نەیس  ەب
 ینەنجووممەئ  ی ۆ ەسوو   ی ەیەدن وودمەیب  ەش بی دنیەزك   ندحەق

 .ێز ەستدك  كب یمپێ ی دت ەل ی ە ك  
 یدگووووو  ك  ەل ی ە ك  ەب یوووووی كەب یدگووووو  ك  ی ە ك  م: ە   
 .ێبەن یتەبیتد ی ە   ك  ەگەئ ێن ە ك  یتیەسوودە   ی دنەمد  

 
 مێیەس ەیروازەد

 یی رەدادو یتەخزم
 م ەكیە یشەب

 ییر ەدادو ینەنجومەئ 
 م:ێیەء سیس  ەیمادد

 م:ە یە
 ەل یوویە ە ك   یتەڵ سووتەن  ی زتوو ەب  یووی ە ك    ینەنجممەو ئ1
 ەی ەم نچدكپێوو  یدگوو  ك  ی ۆ ەسوو  یتیە دۆ ەسوو ەم   بێوو  ەه

ك ۆ ەسوو  ی وودنە ێگج یتیەندكمە كق   ئی م ستدن و ع  ی ێ ەه
 ی ۆ ە  سوو  یووی ە ك   ی شووتپە ەس ەیسووتە  ی ۆ ە  سوو 

 ەل ە ەم نەڵچووو هێت ید ووودنگ ك  ی ۆ ە سووو  یشوووتگ ی ك ك ووود 
 .ێز ەمە ك   ە ەتێ ەگدن  ێیج ەی ەد ئیم  ێ ەه
 ێووویج ی ێگووو ن جینت ۆبوووم    ووو ەن ەك ئدمووود ۆ ە  سووو ەگەو ئ2
 ك ەبوووم ن  ئەن ەدن ئدمووود یشووو ی      ە  هەگە  ئە ەتێ ەگووو  
 یتیە دۆ ەسوو   ە ەم نچدكپێوو   ی وودنە ە ك    ەنوودكم لەن ئینت ۆ 
  دت.ە   ە ەنەنجممەئ

    ە ەتێبە ۆك  وو ێوو جد   گیم موودنە   یلوو نەن بەنجممەم: ئە   
 ی ك ك  ە ەبووم نۆ   ۆستدك بوو یمپێ  ی دت  ەل  ەیەه  ۆیش بی ۆ ەس

 وودت   ە  یتیە كە ێنووم ە  ەی ەد ئیوو ك ۆ ە  سوو ەگەبكوودت   ئ
 ەئدموووود  ینوووودكمدنەئ یمك چوووو   ەسوووو ەل ێم سوووو ە  یلوووو نەب
 ەیموووود ژ ەی یوووو  ۆز ەش بی وووودنەد ڕی   ب ێسووووت ەبم  ندبەن
 .ێ ەگی  ە   ە ەنەنجممەئ  یندكمدنەئ
ك ێووو  ە مدنبە  فێبووو ە  ی گەیە ین نم سووو ەنجوووممەم: ئێیەسووو 
 ەیب  كنوودم  ە دت  ە   یتیە دۆ ەس  یشتگ  ی ەبەمەڕێب  ەیلەپب
 ڵسوود ەدز پوو م ە  ینیەلوو ەت   بێوو بەدسوود هی ەل یسوو یۆ ۆ دلەب

 ینەنجووممەن ئیەلوو ەل ی ت ڵوو دپ  ەسوو ەت   لێوو بەه یتوو ەخزم
 ەیدیووو د ی  ە مووودنبەك فەیەمووود ژ   ێز ەمە ك  ە یووویە ە ك  
 ی   نووو  ەن   ئدمووود ەنجوووممەئ ی ووود  یكخسوووت ێن    ە ە 
 وووودن   ەد خ ك چ ەب ەلەسوووو ەم ی   نوووو  ەمختپوووو   ە نوووودمەب
 ەتێ ەگوو توو     ی وودنییە گی د   ە   وود   ی وودنەد یب   یدندنگەیكپێڕ
 .ۆستەئ

 
 م:ەوارچءیس  ەیمادد
 .ۆستەئ ەتێ ەگ   ە ەخمك   ەیدنییندەت ەبیم تدەن ئەنجممەئ
   ی ە ك   یدگوو زە  ۆبوو  ەخشوو ەلووان   نپ ی   نوو  ەم: ئدموود ە یە
 .ە ەیەبد  ەل ی دنیە یبێت ی ڕی بە    ی    نەس ەل  ێژتم 
    ە ە ز وو  نەز كنوودن   بە كم  ی د  بوود   ی     نەیم: سە   
 ووودن   ە ە ك   ەی ەكنووودنگەڕ  ە ەمكسوووت گدكن   پێووو  یەدپووو 
 ی   نووو  ی شوووتپە ەدن   سیووو  شوووت   تمكندە  ەل ە ە ۆڵیكووو ێل
 .ی ە ك    ۆییخە بەس
 ۆب  ەی ە ز   نەن   بەنجممەئ  ەیبم ج  ی   ن  ەم: ئدمد ێیەس
 .یس د    نپە ۆ كق بی م  ستدن و ع  ییشت دنین  ینەنجممەئ
 ی دنەكخسووت ێ    گێڕیی وود  یكخسووت ێ  ینیەم: لوو ەمك چوو 
   ینوووووووودكنە د م یتوووووووو ەخزم ی د  بوووووووود  ەد وووووووودن بگ ك 
 ینەنجووووممەئ یینوووودەت ەبیتد ەد لیوووو نەت ە ەدنیوووو فتك  نە زەب

 .ێبە  ی ە ك  
 یز كنووودنەد ووودن    كمگ ك  یلا ووودتیم یك  نید یووو م:  ە جپێووو 
 ەل ەكیوو   ی كنوو ە  ئە ەنە ە   پووڕ  ەلا دنی  مەئ  ە   ی كنە مدنبەف
 بن.ەن  ەنجممەئ ەیبم ج  ی دنە خدنك ك ەت  ەیمچێمك چ

 ن.ەنجممەئ  ۆب  ۆند خ ی پێڕە یم:  كندنەشەش
 م ەدوو یشەب

 ران ە دادو یزراندنەدام
 م:ەنجپێءیس  ەیمادد
 : وێز ەمە ك  ە ەخمك   ەی جدنەم مەئ  ەپێی  بەم:  ك  ە یە
 ەیدخم  هد توود یوو دسوود ی ەل یسوو یۆ ۆ دلەب ەی كنوودمڕب ێبوو ەو  1
 .ێبەه
 ۆم بوو ە  یلوو نەدسوود بی یجێلۆ وو  ەل یم نچوو  ە  ی  ك ەل ێبەو  2
 ی ەدیوو د یدن یوو  ی ك  ەی ە ۆڵەكوو ێل یف موودن ەل ڵسوود 10 ەیموود 
دن یووو  ك   ی ووود  ێجووو ەبێدن جیووو دخم   ك نوووم   یووو  ی ە ك  
 گەی موووودنەف ەدخم  لیوووو ند دموووودن  ی ێد  چوووو  ی ەبەمەڕێوووو ب
 یسووتەنوود ب ك     ەیمدن موود ەدخم  هی  ە ەخدنم ب  یمد    نۆت
 ەل ە وود     ی ك  ی ە موودنبەدن فیوو  ی ەزێد پوو  ەیشوو پی ەتێوو  كب
 ینیەلوو ەب ە وودن  یە مەد فگوو زە   گە موودنەف ەدسوود ك لی یشوو ەب
 ەیمووود  ەت لێووو بەید دنووودك  گ ك  ی ج  ك كپێووو  ەنڵ سووود ە ەمە 
  ەگەئ ڵە ج سوودپێوو  ەنوود ب ك كن ە موودنە  فەش لی وود ە كن  ەستە 
 ڵەسوود  ێ  سوو   ێ وودبێسووت هە ەدسوود بی  ەل  ی ێمدجست  ەی كندمڕب
توو  ەی كنوودمڕ  بەگەئ جوود  چ ێ وودبێسووت هە  ەدسوود بی ەل ی كۆ  
      ەئ  ی وودنێسووت هە ەش  پووێ  ەی ە وود   ە كنەستە   ەی ەئ
 ت.ێدندك بی  ك ەدخم  لی  ێبەیە كندمڕب
 .ێبەمت  نە  ڵسد 30 ەل ینەمەو ت3
 ت.ێب ی كقیع ێبەو  4
 ە ە ی  نم سووو ە ە ووودنێخمەب یبووو ە ە  ع ی وووم   یزمووودنو 5
 .ێبزكن یبدشەب
م ە  ەبەن لینم سووووو ە  ب ی ووووو ەزك  ەب ەی ەك  نیتووووودق ەو ل6
 ت.چێ بە   یی ە ك    ینەنجممەئ
 ەل  ێووگە   ەت   ێبەن  ەییستەج  ی ییە ك ەندت  یچه  ەستیمپێو  7
 .ێ گب  ی دنە  ەئ ی   ن  ێجەبێج
 ت.ێبدش ب  ی شتە     گند بدن  ێبەو  8
  دت.ەن  یحزب ی د  یز كندنە كم ین بدكت   كەڵێب ێبە و 9
 یكوو ێت ەد  یوو  یدسوو یند س یستەنقەئ ەستە   یكێتد كن  ەب  ێندب-10
 .ێ  حم  د كبە  بڕئدب
 ەل ە  ەی  ف مدنوودنە  ئ ی ەزێد پوو  ە وود    ن ل ەیم: موود ە   
  ە ە ز  وو  نەب یسووتەبەم ۆبوو  ەدن هدتم ی ك ند ( 2/ مە یە) ڕگەب
 .ێ  ەب  ێسیدكن حیەپێدپ   چە ممەس
 

 م:ەشەءشیس  ەیمادد
 ەب ی وووووووو ێ ەه ی سووووووووم مەم یم نچوووووووو  ە  یم:   كە یە
 وودت ە   ید ی   یەدگ   ك ەئ  ی ە ك    ینەنجممە  ئیز كندنە كم
 ت.ێبە د   ەست بەدك  ێی  تە ك   ە 
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ك ۆ ەسوو  ی وودنە ێگج یتیەندكمە كق   ئی م ستدن و ع  ی ێ ەه
 ی ۆ ە  سوو  یووی ە ك   ی شووتپە ەس ەیسووتە  ی ۆ ە  سوو 

 ەل ە ەم نەڵچووو هێت ید ووودنگ ك  ی ۆ ە سووو  یشوووتگ ی ك ك ووود 
 .ێز ەمە ك   ە ەتێ ەگدن  ێیج ەی ەد ئیم  ێ ەه
 ێووویج ی ێگووو ن جینت ۆبوووم    ووو ەن ەك ئدمووود ۆ ە  سووو ەگەو ئ2
 ك ەبوووم ن  ئەن ەدن ئدمووود یشووو ی      ە  هەگە  ئە ەتێ ەگووو  
 یتیە دۆ ەسوو   ە ەم نچدكپێوو   ی وودنە ە ك    ەنوودكم لەن ئینت ۆ 
  دت.ە   ە ەنەنجممەئ

    ە ەتێبە ۆك  وو ێوو جد   گیم موودنە   یلوو نەن بەنجممەم: ئە   
 ی ك ك  ە ەبووم نۆ   ۆستدك بوو یمپێ  ی دت  ەل  ەیەه  ۆیش بی ۆ ەس

 وودت   ە  یتیە كە ێنووم ە  ەی ەد ئیوو ك ۆ ە  سوو ەگەبكوودت   ئ
 ەئدموووود  ینوووودكمدنەئ یمك چوووو   ەسوووو ەل ێم سوووو ە  یلوووو نەب
 ەیموووود ژ ەی یوووو  ۆز ەش بی وووودنەد ڕی   ب ێسووووت ەبم  ندبەن
 .ێ ەگی  ە   ە ەنەنجممەئ  یندكمدنەئ
ك ێووو  ە مدنبە  فێبووو ە  ی گەیە ین نم سووو ەنجوووممەم: ئێیەسووو 
 ەیب  كنوودم  ە دت  ە   یتیە دۆ ەس  یشتگ  ی ەبەمەڕێب  ەیلەپب
 ڵسوود ەدز پوو م ە  ینیەلوو ەت   بێوو بەدسوود هی ەل یسوو یۆ ۆ دلەب

 ینەنجووممەن ئیەلوو ەل ی ت ڵوو دپ  ەسوو ەت   لێوو بەه یتوو ەخزم
 ەیدیووو د ی  ە مووودنبەك فەیەمووود ژ   ێز ەمە ك  ە یووویە ە ك  
 ی   نووو  ەن   ئدمووود ەنجوووممەئ ی ووود  یكخسوووت ێن    ە ە 
 وووودن   ەد خ ك چ ەب ەلەسوووو ەم ی   نوووو  ەمختپوووو   ە نوووودمەب
 ەتێ ەگوو توو     ی وودنییە گی د   ە   وود   ی وودنەد یب   یدندنگەیكپێڕ
 .ۆستەئ

 
 م:ەوارچءیس  ەیمادد
 .ۆستەئ ەتێ ەگ   ە ەخمك   ەیدنییندەت ەبیم تدەن ئەنجممەئ
   ی ە ك   یدگوو زە  ۆبوو  ەخشوو ەلووان   نپ ی   نوو  ەم: ئدموود ە یە
 .ە ەیەبد  ەل ی دنیە یبێت ی ڕی بە    ی    نەس ەل  ێژتم 
    ە ە ز وو  نەز كنوودن   بە كم  ی د  بوود   ی     نەیم: سە   
 ووودن   ە ە ك   ەی ەكنووودنگەڕ  ە ەمكسوووت گدكن   پێووو  یەدپووو 
 ی   نووو  ی شوووتپە ەدن   سیووو  شوووت   تمكندە  ەل ە ە ۆڵیكووو ێل
 .ی ە ك    ۆییخە بەس
 ۆب  ەی ە ز   نەن   بەنجممەئ  ەیبم ج  ی   ن  ەم: ئدمد ێیەس
 .یس د    نپە ۆ كق بی م  ستدن و ع  ییشت دنین  ینەنجممەئ
 ی دنەكخسووت ێ    گێڕیی وود  یكخسووت ێ  ینیەم: لوو ەمك چوو 
   ینوووووووودكنە د م یتوووووووو ەخزم ی د  بوووووووود  ەد وووووووودن بگ ك 
 ینەنجووووممەئ یینوووودەت ەبیتد ەد لیوووو نەت ە ەدنیوووو فتك  نە زەب

 .ێبە  ی ە ك  
 یز كنووودنەد ووودن    كمگ ك  یلا ووودتیم یك  نید یووو م:  ە جپێووو 
 ەل ەكیوو   ی كنوو ە  ئە ەنە ە   پووڕ  ەلا دنی  مەئ  ە   ی كنە مدنبەف
 بن.ەن  ەنجممەئ ەیبم ج  ی دنە خدنك ك ەت  ەیمچێمك چ

 ن.ەنجممەئ  ۆب  ۆند خ ی پێڕە یم:  كندنەشەش
 م ەدوو یشەب

 ران ە دادو یزراندنەدام
 م:ەنجپێءیس  ەیمادد
 : وێز ەمە ك  ە ەخمك   ەی جدنەم مەئ  ەپێی  بەم:  ك  ە یە
 ەیدخم  هد توود یوو دسوود ی ەل یسوو یۆ ۆ دلەب ەی كنوودمڕب ێبوو ەو  1
 .ێبەه
 ۆم بوو ە  یلوو نەدسوود بی یجێلۆ وو  ەل یم نچوو  ە  ی  ك ەل ێبەو  2
 ی ەدیوو د یدن یوو  ی ك  ەی ە ۆڵەكوو ێل یف موودن ەل ڵسوود 10 ەیموود 
دن یووو  ك   ی ووود  ێجووو ەبێدن جیووو دخم   ك نوووم   یووو  ی ە ك  
 گەی موووودنەف ەدخم  لیوووو ند دموووودن  ی ێد  چوووو  ی ەبەمەڕێوووو ب
 یسووتەنوود ب ك     ەیمدن موود ەدخم  هی  ە ەخدنم ب  یمد    نۆت
 ەل ە وود     ی ك  ی ە موودنبەدن فیوو  ی ەزێد پوو  ەیشوو پی ەتێوو  كب
 ینیەلوو ەب ە وودن  یە مەد فگوو زە   گە موودنەف ەدسوود ك لی یشوو ەب
 ەیمووود  ەت لێووو بەید دنووودك  گ ك  ی ج  ك كپێووو  ەنڵ سووود ە ەمە 
  ەگەئ ڵە ج سوودپێوو  ەنوود ب ك كن ە موودنە  فەش لی وود ە كن  ەستە 
 ڵەسوود  ێ  سوو   ێ وودبێسووت هە ەدسوود بی  ەل  ی ێمدجست  ەی كندمڕب
توو  ەی كنوودمڕ  بەگەئ جوود  چ ێ وودبێسووت هە  ەدسوود بی ەل ی كۆ  
      ەئ  ی وودنێسووت هە ەش  پووێ  ەی ە وود   ە كنەستە   ەی ەئ
 ت.ێدندك بی  ك ەدخم  لی  ێبەیە كندمڕب
 .ێبەمت  نە  ڵسد 30 ەل ینەمەو ت3
 ت.ێب ی كقیع ێبەو  4
 ە ە ی  نم سووو ە ە ووودنێخمەب یبووو ە ە  ع ی وووم   یزمووودنو 5
 .ێبزكن یبدشەب
م ە  ەبەن لینم سووووو ە  ب ی ووووو ەزك  ەب ەی ەك  نیتووووودق ەو ل6
 ت.چێ بە   یی ە ك    ینەنجممەئ
 ەل  ێووگە   ەت   ێبەن  ەییستەج  ی ییە ك ەندت  یچه  ەستیمپێو  7
 .ێ گب  ی دنە  ەئ ی   ن  ێجەبێج
 ت.ێبدش ب  ی شتە     گند بدن  ێبەو  8
  دت.ەن  یحزب ی د  یز كندنە كم ین بدكت   كەڵێب ێبە و 9
 یكوو ێت ەد  یوو  یدسوو یند س یستەنقەئ ەستە   یكێتد كن  ەب  ێندب-10
 .ێ  حم  د كبە  بڕئدب
 ەل ە  ەی  ف مدنوودنە  ئ ی ەزێد پوو  ە وود    ن ل ەیم: موود ە   
  ە ە ز  وو  نەب یسووتەبەم ۆبوو  ەدن هدتم ی ك ند ( 2/ مە یە) ڕگەب
 .ێ  ەب  ێسیدكن حیەپێدپ   چە ممەس
 

 م:ەشەءشیس  ەیمادد
 ەب ی وووووووو ێ ەه ی سووووووووم مەم یم نچوووووووو  ە  یم:   كە یە
 وودت ە   ید ی   یەدگ   ك ەئ  ی ە ك    ینەنجممە  ئیز كندنە كم
 ت.ێبە د   ەست بەدك  ێی  تە ك   ە 
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 ی ۆ ەم سە  ەبەتد م ل  ەی ە د   ەست ند كتە   ەم:  ك  ە   
 خمكت:ەن  ە ەخمك   ەی دێم سمەئ  یی ە ك    ینەنجممەئ
كوودك ەڵمكن خێوو نەل ە كنە  پە ك  ەخووم ك   ەم بۆخوو ە د  ێسووم) 

 ێ  بوو  ید پوو سووت ەت    ەموودنەئ ەدسوود دن بیم   ەبووك ی ە ك  
موودن ەش هی ە ك    ینەنجممەئ  ی ۆ ە  س( مەبك  ەد پی  ینیەل 

 خمكت.ەم  ێ ەه ی ۆ ەم سە  ەبە د لێسم
 د ێسووم  ە ەم نچدكپێوو   ید وودنگ ك   یندكمدنەك   ئۆ ەم: سێیەس
 ن.ۆخەم  ێ ەه ی ۆ ەم سە  ەبەل

 م:ەوتەو ح یس  ەیمادد
 ی كنوو ێگمكن جێوو نەل ە ەم نچدكپێوو  یدگوو  ك  ی ۆ ەم: سوو ە یە
 ەی  موود ەگەئ  ێز ەمە ك   ی كنوو ەن  ك  ینت ۆدخم   وو یك  ۆ ەس

 .ێبەمت  نە ج سدلأ  پێست  یب ەل ی ە ك    یتەخزم
 یدگووووو  ك  ی كنووووو ەم  ك  ێووووو نەك لۆ ەسووووو  ی ێگووووو م: جە   
م  ك ە یە یلپووووۆ ی وووودنە ەمكن  ك  ێوووو ن ە  لە ەم نچدكپێوووو 
 ی ە ك    یمزك گتەخزم  ەل  ی د    ن  ەی  مد ەگەئ  ێز ەمە ك 

 .ێبەمت  نەسوووت      سوودلأ  یب ەل
 ی كنوو ەمكن  ك  ێوو ن  ەل  ە ەم نچدكپێوو   یدگوو  ك   ە  لەم:  ك  ێیەس

ی توو ەخزم ەل ی وود    ن ەی  موود ەگەئ ێز ەمەم  ك ە یە یلپووۆ
توو  نەسوودلأ  ست  یب  ەل  ی ە ك       سوودلأ  ەك لەیە  موود   ێبوو ەم

 ی وود  ە ەخوومك   ەیدنیوو  ە ك    یەدپوو م  ەك لێوو  یە  ەل  ێبەمت  نە 
 :ێ   ب

 .ە ەم نەڵچهێت یدگ ك  ی ۆ ەس-1
 .ە ەم نەڵچهێت یدگ ك  ی ۆ ەس ی ێگج-2
 .ە ەم نەڵچهێت یدگ ك  ی ە ك  -3
 .ی ە ك   ی شتپە ەس ەیستە  ی ۆ ەس-4
 25  ەل  ە   ێ   بوو   ی ەزێد پوو   ەل  ی وود ك  ەیەمد   ەی ەزێد پ   ەئ-5

 .ێبەمت  نەسدلأ  
   ی ووودنە ێگ  جە ەم نچدكپێووو  یدگووو  ك  ی ۆ ەم: سووو ەمك چووو 

 ی ووو ێ ەه یكێ سوووم مەم ەب ە ەم نچدكپێووو  یدگووو  ك  ی ە ك  
 ە یوووویە ە ك   ینەنجووووممەن ئیەلوووو ەل ی ت ڵوووو دپ  ەسوووو ە ل

 ن.ێز ەمە ك 
 

 م:ەشتەو ه یس  ەیمادد
   ێبووو ە   یووو زە  ەیلپووو  ەب ە ەم نچدكپێووو  یدگووو  ك  ی ۆ ەسووو 
 .ێ ەگ  ە   یزە  ڵەی مدە   چەمم 

 م:ۆیەو ن یس  ەیمادد
  ە ەم نچدكپێوووو  یدگوووو  ك  ی كنووو ە ك   ڵەی موووودە   چەموووم 
 ن.ێ  ەشدن  یست ەدسد  ی  ەب ەكی   ی دنە ە ك  

 مێیەس یشەب
 انیەیاپ یندكردنڵران و بەدادو ەیوەرزكردنەب

 م:ەلچ  ەیمادد
 (  )  ەیلپوو  ەل( أ  ب  ج   ) نەلپوو مك  چوو  كن ە ك   ی وودنەلپم: ە یە
 ن.ە ەدپێست ە  ە ەو

 زتوو  ەب  ی وو ەیەلپ  ۆك بوو ەیەلپوو   ە  لە ك    ەی ە ز   نەم: بە   
 یش   كەمە  ئێبوووووو ە  ی ە ك   ینەنجووووووممەئ ید ڕیوووووو ب ەب
 .ڵە ج سدپێ ە   ییدسدی ەیمد  ی ب  نەسەب

 ی    نەیسوووو  ی وووودت ەل یووووی ە ك   ینەنجووووممەم: ئێیەسوووو 
 ی وووودنچەند  ی ۆ ەسوووو  ی تپووووۆ    كە ك   ەی ە ز وووو  نەب
ن ێ ووو ەد   ەچووو   ی ە ك   ی شوووتدنپە ە   سە ەم نەڵچووو هێت
 یب  نەمەڕێوو   بوودش ب ییتمكنوود ەب یینوودەمپەی ەی ەئ ەیبوود ەل

 .ەیەه ە یە شتە ەب  یندەمپەی  ەی ە  ئ  ی دنە د 
  ە ك    ەی ە ز وو  نەب  ید ڕیوو ب  ی ە ك    ینەنجووممەم: ئەمك چ
 .ەیە ە ە ز   نەب ید یش  ە ە  سدغ بم ەگە كت ئە 
 ك  ۆهوو   یكێد ڕیوو ب  ەب  ەیەه  ۆیبوو   ی ە ك    ینەنجممەم: ئە جپێ
    ێبەمت  نە   گمدن  ێس  ەك لەیەمد   ۆ  بە ك    ەی ە ز   نەب
  ەگەش   كبخدت  ئیكێجد   ەدت  لیز  ۆ ب  ێبەت  نپش  یكڵێسد  ەل
 .یەن  ەیە ە ز   نە  بەئ ید یش ی یب

 ە زتوو  بەب ی ەیەلپ ۆك بەیەلپ  ەل  ە ە ز   نەب  ەیم: مد ەشەش
 ت.ێ  ەشدن  یست ە ج سدلأ  پێ
 

 م:ەكیەل وچ  ەیمادد
م  ێیەم  سەم     ە یە) لنپۆمك   چ كن  ە ك    ی دنەلپۆم:  ە یە
 ن.ە ەدپێست ە   ە ەمەمك چ یلپۆ ە  ل( مەمك چ

 ید ڕیوووو ب ەتوووو  ب یكێلپووووۆ ۆبوووو  ە ەكێلپووووۆ ە  لەم:  ك  ە   
 ە  ە ەتێ وو ە ز  ەك بیە   ك كەسوو ە  ل ی ە ك   ینەنجووممەئ

ك ێوووو  جەم ەب ێ وووو ە  ی ە ك   ینەنجووووممەئ ەش بەشووووكپێ
 ەی ك  چەیش بكوودت   مووم ەشووكپێ ییدسوودی ی ەیە ە ۆژیتوو 

 ج پێوو   ە ەتێ وو ە ز ەب ۆیبوو  ە  ی تبوو گ ە  ەیملپوو   ەئ ینزموو 
 .ێ  ب  بەسەب ەی ەلپۆ ەل ڵیسوود
 یش    نووو ەشوووكپێ ی ووودت ەل ی ە ك   ینەنجوووممەم: ئێیەسووو 

  ە ەم نچدكپێوو  یدگوو  ك  ی ك ێبوو ە  ە ە ە ز وو  نەب ی ك ك وود 
 ەیسووتە     یتیە دۆ ە  سوو ە ەم نەڵچهێت  یدگ ك   یتیە دۆ ەس
 ۆبوو  ید ی   شوو ە ك   یتمكنوود ەیبوود ەل ی ە ك   ی شووتپە ەس
 . ێ گ ە  ە ە ە ز   نەب

  ە ییە ك ك وود  یووی ە ك   ینەنجووممەئ ی ۆ ەم: سوو ەمك چوو 
 ەك لەك  ێنم سوو ك  ەب ە ە ز وو  نەب ەب ە ە   ك  ەئ ید یشوو 

 ۆب  ۆیخ  یلأ  كەگە  لە ك هدتم ەیەم مد  ەئ  یمێیەس( 3) یندەب
 .ە ە دتە ز ەب  یی ە ك    ینەنجممەئ

 ۆدك بووو یدندنگنەسووو ەڵه ەل یوووی ە ك   ینەنجوووممەم: ئە جپێووو 
 ە  نم سوو ك كنەشووت بپ ەی ە ز وو  نەب ۆ  بوو ە ك   ییهوودتم ێل
 ك ەیەم مووووود  ەئ ی( 4  3)  ینووووودە     بەه ەل ە  ێسوووووتەبە 

 ی دنۆ ەن سوو یەلوو ەل ە  ەنڵ سوود ی وودنە تپۆلووأ  كەگەهوودتم ن  ل
  ە  ئە ەتە ز وووو ك نەب ە یە یووووی ە ك   ید كنی شووووتپە ەس

  ە ەب ە ك  ەل یكێمدنووووووود  بم ن ە  بە ك   ە  ەیحم  ووووووودن
دن یوو  ك  ییدسوودی  ی  كیووڕدنوودك بی ەڕۆند   ەدخم  لیوو ك    ن  ی ە 
   یفقهووووو  یدلووووو  چ ی  كەب ە كت  ەشووووودندین ە ەئ یەدكێووووو ت

 ە  ەیەینێوووژ  لەئ ی تپوووۆ ك ی كە ە. سووو ەم چووو دك یووو  ە ك  
 یشوو ەشكپێ  ە   ە       ەی ییەدسدی  ە ە ۆژی  تەسەل  ێژی تم 

 ت ە  ە   ەگە  ئە تم گ  ی ە   ە   ەیەیلپ   ەلأ ئەگەل      بم 
 ڕیوووووویب ب ید ڕیوووووو   بەیە ە ز وووووو  نە  بەئ ۆبوووووو  ەهوووووودتم ێل
   ێنووووووو ەگەیە ك  پێوووووووین  ە ە  ە  ەی ە ە ز ووووووو  نەب
 یكێد ڕیوو ب  ەب  ە ە ە ز   نەب  ەیەه  ۆیب  یی ە ك    ینەنجممەئ
توو  پك ڵێسوودە  ل ێبەمت  نە  گش مدنەش ەك لەیەمد  ۆ ك  بۆه
 ە ەئ ید ی وو ك شوو یب ەك  ێوو جد  ەدت  لیوو ز ۆت   ك بخوودت بوو ێوو بەن
 .ییەن

 م ەوارچ یشەب
 كان ییەرەدادو یەاپ

 م:ەل ودووچ  ەیمادد
 یلپووۆ  ی دنە ە ك    ەل  ە ەم نەڵچهێت  یدگ ك   ی ۆ ەم: سە یە
 ید وووووودنگ ك  ی ۆ ەسوووووو  ی وووووودنە ێگمكن جێوووووو ن ەم لە یە
 ت.ێز ەمە ك   یی ە ك    ینەنجممەئ ید ڕیب ەب  ە ەم نەڵچهێت

 ی كنوو ە   ك  ە ەم نەڵچوو هێت  یدگوو  ك   ی ۆ ەس  ی ێگم: جە   
دن یوو  ت ڵ دپ ەپێوویم بەد    یوو م ە یە یلپووۆ ی كنوو ەم  ك  ێوو نەل
 ەك لێووو د ڕیب ەب ە ەم نەڵچووو هێت یدگووو  ك  ی ۆ ەن سووو یەلووو ەل
 ن.ێ   ژێبەدەڵه ی ە ك    ینەنجممەئ

 
 م:ێیەل وسچ  ەیمادد

 ی  ێوووژدن   مەیووو  یەدپل   پوووۆ ەپێوووی كن بە ك   یمەدیووو ق
 ە ەمەدیوو  ك قە سوودن بووم ن ئیە ی وودتە ل  ێبوو ەدن  یز كندنە كم

  ەسوو ەل ید ڕیوو ب ی ە ك   ینەنجووممەئ ە  ێبوو ە  ە ەئ ەپێوویب
  كت.ە 

 مەنجپێ یشەب
 ی نینشەخان یت ومافۆڵەم

 م:ەوارچل وچ  ەیمادد
 ەیە ك  هەت  چەیمووم   ەب  ییئدسد  یتۆڵەم  ی  مدفەم:  ك  ە یە
 یكوو ۆژێ  ی ك موودفۆژشووت  ە  هەهەل یتك  نوو ەخزم ەیموود ەل

 .ەیەه

توو  لە  ۆژ  یسوو  ەل ەنڵ   سدە ك    ەستیمپێم:  ە     یتۆڵەموو  ەم
 ت  ەگوو ن  ی ە   ەك  ێوو  دتەت  لێوو  ەگ نە   ۆیخوو   یقەحەممست

 .ەدت یز ۆژ  یس ەل ەت  ێبەن ەشە  بەد ئینەت  ە ەتێند  ۆ  ۆیب
م ە     یندەب  ەپێیب  ە   ەیدنییئدسد  ەتۆڵە  مەئ  ێشەم:  ێیەس
 ەك لێوو  جەم ەب ە ەتێبك ۆ وو  ۆیب ە ەتەمد  ۆی ك بەیەم مد  ەل

 ت.ێبەت  نپك ڵێسد
 یشووم پێ ی وودنەتەخزم ەل ە  ی دنییەئدسوود ەتۆڵەم: موو ەمك چوو 
 .ە ەتەگەڕێ   ە ك   ۆ ت بەكەی 

 
 م:ەنجپێل وچ  ەیمادد

 ە وودن لێخم یتۆڵەموو  ەیەه ۆیبوو  ی ە ك   ینەنجووممەم: ئە یە
 چەیمم   ە    سدلأ ب  ەیمد   ۆب  ەی ەند ەد لیم  ێ ەه  ەی ە ە 
 ەك  ێوو تەبدب ەل پۆڕییسوو پ ی ت وو گ ە  ۆ  بوودكت بوو ە ك  ە ك  بەت

 ۆت   بوو ێوو بەه  ە ە   ك   یی ە ك    ی دنییە پۆسپ  ەب  ییندەمپێ
توو ی  ێمدجست  ەی كندمڕب  ی ت گ ە  م ەئ ەیەه ۆی ك  بوو ۆدخم    
 .ە ەبكدتێژ   ی  یكڵێسد  ەیمد   ۆب ەتۆڵەم

م ە    ی وودنێخم یتۆڵە    سوودلأ موو  ەیموود ۆب ێشوو ەم:  ە   
  ە ك  وو    ەت  ەی ە وودنێخم  یموو ە یە  یتۆڵەم  ەی ەت بێبد 

 ی ت وو گ ە  یسووتەبەم ۆبوو  ە تووم گ ە  ی ێمدجسووت ەی كنوودمڕب
توو  ەی كنوودمڕب  ینوودەب ەل ەنوود ب ك    یتەموودن بوودبەه ە ك لۆ   
  ەسووو ەب یش   كەمە. ئەهوودتم  ی ك نوود ەیەم موود  ەل( مە یە) 

    ێبوو ە   ەی ەف موودن  ەل  ی وود بم نەسووت بە   ەك لڵێسد  یم نچ
توو    یكڵێسوود  ۆبوو   ەتۆڵەم موو ەئ  ەیەه  ۆیش بی ە ك    ینەنجممەئ

 .ە ەبكدتێژ  
   ێنوو ە ك  یووی ە ك   یتوو ەخزم ە وودن بێخم یتۆڵەم: موو ێیەسوو 
  ە ە ز وو  نەب یسووتەبەم ۆ    سوودلأ بوو  ەیموود  ۆبوو  یمەدیوو ق
 ەی كنوودمڕب ە  ێ  ە  ەسوو ە   ەب چە مم ە وو  ن  سوو یە قەت

تووو   ەی كنووودمڕب ەی كنەئ ۆش بووو یكڵێ  سووود ێ ەگووو   ە ك  ۆ   
  ن.ێست  ە  ە  بێمدجست

 
 م:ەشەل وشچ  ەیمادد

 ج پێووو سوووت   ەش ینووو ەمەت ی ك    نووو ەت ی    كەم:  ك  ە یە
 یموودف ێ وو ەن  ینشوو ەخدن ەی ە  ئ ێ وو ەن  ینشوو ەخدن ڵیسوود

  ەب  ە   ێ گوو  بە   ەنڵوو  مدە   چە  مم ەمم  ئە  هەیەه  ەی ەئ
  تن.ەگدی ە   ین بم نینشەخدن ەل

  تووودكەخزم ی ووودتە  لە ك   یوووی  ك ۆچی ووو  ی ووودت ەم: لە   
 ێبوو ە  ەینڵوو  مدە   چە  مووم ە  ئەقەب ی ینشوو ەخدن چەیمووم 

  ت.ەگ  ی ە  ە 
 ەل ە  ەینەمە  تەئ ی ك    نوو ەتە  لە  بە ك   ێشوو ەم:  ێیەسوو 

  ەسوو ەدن لیوو  ەشوودن  وو ك یست ە ك  ەیەم موود  ەم لە یە ینوودەب
  ەبەدخم  لیوو   ینوو ە ەم  یدسوودی  ی وودنەحم    ەپێیب  ۆیخ  ی ك ك
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 ۆدك بووو یدندنگنەسووو ەڵه ەل یوووی ە ك   ینەنجوووممەم: ئە جپێووو 
 ە  نم سوو ك كنەشووت بپ ەی ە ز وو  نەب ۆ  بوو ە ك   ییهوودتم ێل
 ك ەیەم مووووود  ەئ ی( 4  3)  ینووووودە     بەه ەل ە  ێسوووووتەبە 

 ی دنۆ ەن سوو یەلوو ەل ە  ەنڵ سوود ی وودنە تپۆلووأ  كەگەهوودتم ن  ل
  ە  ئە ەتە ز وووو ك نەب ە یە یووووی ە ك   ید كنی شووووتپە ەس

  ە ەب ە ك  ەل یكێمدنووووووود  بم ن ە  بە ك   ە  ەیحم  ووووووودن
دن یوو  ك  ییدسوودی  ی  كیووڕدنوودك بی ەڕۆند   ەدخم  لیوو ك    ن  ی ە 
   یفقهووووو  یدلووووو  چ ی  كەب ە كت  ەشووووودندین ە ەئ یەدكێووووو ت

 ە  ەیەینێوووژ  لەئ ی تپوووۆ ك ی كە ە. سووو ەم چووو دك یووو  ە ك  
 یشوو ەشكپێ  ە   ە       ەی ییەدسدی  ە ە ۆژی  تەسەل  ێژی تم 

 ت ە  ە   ەگە  ئە تم گ  ی ە   ە   ەیەیلپ   ەلأ ئەگەل      بم 
 ڕیوووووویب ب ید ڕیوووووو   بەیە ە ز وووووو  نە  بەئ ۆبوووووو  ەهوووووودتم ێل
   ێنووووووو ەگەیە ك  پێوووووووین  ە ە  ە  ەی ە ە ز ووووووو  نەب
 یكێد ڕیوو ب  ەب  ە ە ە ز   نەب  ەیەه  ۆیب  یی ە ك    ینەنجممەئ
توو  پك ڵێسوودە  ل ێبەمت  نە  گش مدنەش ەك لەیەمد  ۆ ك  بۆه
 ە ەئ ید ی وو ك شوو یب ەك  ێوو جد  ەدت  لیوو ز ۆت   ك بخوودت بوو ێوو بەن
 .ییەن

 م ەوارچ یشەب
 كان ییەرەدادو یەاپ

 م:ەل ودووچ  ەیمادد
 یلپووۆ  ی دنە ە ك    ەل  ە ەم نەڵچهێت  یدگ ك   ی ۆ ەم: سە یە
 ید وووووودنگ ك  ی ۆ ەسوووووو  ی وووووودنە ێگمكن جێوووووو ن ەم لە یە
 ت.ێز ەمە ك   یی ە ك    ینەنجممەئ ید ڕیب ەب  ە ەم نەڵچهێت

 ی كنوو ە   ك  ە ەم نەڵچوو هێت  یدگوو  ك   ی ۆ ەس  ی ێگم: جە   
دن یوو  ت ڵ دپ ەپێوویم بەد    یوو م ە یە یلپووۆ ی كنوو ەم  ك  ێوو نەل
 ەك لێووو د ڕیب ەب ە ەم نەڵچووو هێت یدگووو  ك  ی ۆ ەن سووو یەلووو ەل
 ن.ێ   ژێبەدەڵه ی ە ك    ینەنجممەئ

 
 م:ێیەل وسچ  ەیمادد

 ی  ێوووژدن   مەیووو  یەدپل   پوووۆ ەپێوووی كن بە ك   یمەدیووو ق
 ە ەمەدیوو  ك قە سوودن بووم ن ئیە ی وودتە ل  ێبوو ەدن  یز كندنە كم

  ەسوو ەل ید ڕیوو ب ی ە ك   ینەنجووممەئ ە  ێبوو ە  ە ەئ ەپێوویب
  كت.ە 

 مەنجپێ یشەب
 ی نینشەخان یت ومافۆڵەم

 م:ەوارچل وچ  ەیمادد
 ەیە ك  هەت  چەیمووم   ەب  ییئدسد  یتۆڵەم  ی  مدفەم:  ك  ە یە
 یكوو ۆژێ  ی ك موودفۆژشووت  ە  هەهەل یتك  نوو ەخزم ەیموود ەل

 .ەیەه

توو  لە  ۆژ  یسوو  ەل ەنڵ   سدە ك    ەستیمپێم:  ە     یتۆڵەموو  ەم
 ت  ەگوو ن  ی ە   ەك  ێوو  دتەت  لێوو  ەگ نە   ۆیخوو   یقەحەممست

 .ەدت یز ۆژ  یس ەل ەت  ێبەن ەشە  بەد ئینەت  ە ەتێند  ۆ  ۆیب
م ە     یندەب  ەپێیب  ە   ەیدنییئدسد  ەتۆڵە  مەئ  ێشەم:  ێیەس
 ەك لێوو  جەم ەب ە ەتێبك ۆ وو  ۆیب ە ەتەمد  ۆی ك بەیەم مد  ەل

 ت.ێبەت  نپك ڵێسد
 یشووم پێ ی وودنەتەخزم ەل ە  ی دنییەئدسوود ەتۆڵەم: موو ەمك چوو 
 .ە ەتەگەڕێ   ە ك   ۆ ت بەكەی 

 
 م:ەنجپێل وچ  ەیمادد

 ە وودن لێخم یتۆڵەموو  ەیەه ۆیبوو  ی ە ك   ینەنجووممەم: ئە یە
 چەیمم   ە    سدلأ ب  ەیمد   ۆب  ەی ەند ەد لیم  ێ ەه  ەی ە ە 
 ەك  ێوو تەبدب ەل پۆڕییسوو پ ی ت وو گ ە  ۆ  بوودكت بوو ە ك  ە ك  بەت

 ۆت   بوو ێوو بەه  ە ە   ك   یی ە ك    ی دنییە پۆسپ  ەب  ییندەمپێ
توو ی  ێمدجست  ەی كندمڕب  ی ت گ ە  م ەئ ەیەه ۆی ك  بوو ۆدخم    
 .ە ەبكدتێژ   ی  یكڵێسد  ەیمد   ۆب ەتۆڵەم

م ە    ی وودنێخم یتۆڵە    سوودلأ موو  ەیموود ۆب ێشوو ەم:  ە   
  ە ك  وو    ەت  ەی ە وودنێخم  یموو ە یە  یتۆڵەم  ەی ەت بێبد 

 ی ت وو گ ە  یسووتەبەم ۆبوو  ە تووم گ ە  ی ێمدجسووت ەی كنوودمڕب
توو  ەی كنوودمڕب  ینوودەب ەل ەنوود ب ك    یتەموودن بوودبەه ە ك لۆ   
  ەسووو ەب یش   كەمە. ئەهوودتم  ی ك نوود ەیەم موود  ەل( مە یە) 

    ێبوو ە   ەی ەف موودن  ەل  ی وود بم نەسووت بە   ەك لڵێسد  یم نچ
توو    یكڵێسوود  ۆبوو   ەتۆڵەم موو ەئ  ەیەه  ۆیش بی ە ك    ینەنجممەئ

 .ە ەبكدتێژ  
   ێنوو ە ك  یووی ە ك   یتوو ەخزم ە وودن بێخم یتۆڵەم: موو ێیەسوو 
  ە ە ز وو  نەب یسووتەبەم ۆ    سوودلأ بوو  ەیموود  ۆبوو  یمەدیوو ق
 ەی كنوودمڕب ە  ێ  ە  ەسوو ە   ەب چە مم ە وو  ن  سوو یە قەت

تووو   ەی كنووودمڕب ەی كنەئ ۆش بووو یكڵێ  سووود ێ ەگووو   ە ك  ۆ   
  ن.ێست  ە  ە  بێمدجست

 
 م:ەشەل وشچ  ەیمادد

 ج پێووو سوووت   ەش ینووو ەمەت ی ك    نووو ەت ی    كەم:  ك  ە یە
 یموودف ێ وو ەن  ینشوو ەخدن ەی ە  ئ ێ وو ەن  ینشوو ەخدن ڵیسوود

  ەب  ە   ێ گوو  بە   ەنڵوو  مدە   چە  مم ەمم  ئە  هەیەه  ەی ەئ
  تن.ەگدی ە   ین بم نینشەخدن ەل

  تووودكەخزم ی ووودتە  لە ك   یوووی  ك ۆچی ووو  ی ووودت ەم: لە   
 ێبوو ە  ەینڵوو  مدە   چە  مووم ە  ئەقەب ی ینشوو ەخدن چەیمووم 

  ت.ەگ  ی ە  ە 
 ەل ە  ەینەمە  تەئ ی ك    نوو ەتە  لە  بە ك   ێشوو ەم:  ێیەسوو 

  ەسوو ەدن لیوو  ەشوودن  وو ك یست ە ك  ەیەم موود  ەم لە یە ینوودەب
  ەبەدخم  لیوو   ینوو ە ەم  یدسوودی  ی وودنەحم    ەپێیب  ۆیخ  ی ك ك
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 ینوودەب ی وودنە    حم  ێن بكوو ینشوو ەخدن یند  سووتەت ۆیهوو 
 .ێ  ە  ەد پی  ەسەل ەی ە ەس  ی( مە   ) 

 ەتۆڵەموووو  چەین  وووو ك  مووووم ینشوووو ەخدن ی ەم:  ك  ەمك چوووو 
 ەی ەئ  ۆی وو   یموودەب    ەسوو ەل  ێ ەگ  ە   ی ك ەت  ە دن بییەئدسد
 ە  بین    نوووو ینشوووو ەخدن ە  لە ت بەگوووو   ی ە  ەیەیدنگوووو مدن
 ت.ێبەت  نپك ڵێسد ەك لێ جەم
 

 م:ەوتەل وحچ  ەیمادد
 ووووود  ەسووووت لە  یسووووتیك  ێوووو    دتەه ەیەه ۆی  بوووو ە ك  
 چەیمووووم  ی ت وووو گ ە  یشوووودك موووودفە  بد ە  لە ەتێشوووو ێبك
ت   ەخوووزم یدسووودی ەپێووویب ی ووودنێزلێن بوووم ن   ینشووو ەخدن
سووت ە   ەل  ەشوو ەتدنۆڵە  مەئ  ی  موودفەیەه  ینە ەم  ی ینشەخدن

 .یتیەقەه ە  ەیەند كت ه
 

 م:ەشتەل وهچ  ەیمادد
 ە تووم ە  ە ك  یەدسوودیم ەل ە   ە ەتێ وو ە ز ەب  ە  مدفدنە ك ك ل
 ك ەدنیوو م  ك كەل  یشوو ی دنەد ڕی  ب  ی ە ك    ی د  بوود   ەینیژل  ۆب

 یدگووو  ك  ەفوو ك كن ل ەیسوووتەم  ە  ەبەدكنن لێوو ل ەتووودن یلیقوودب
 ە ەم نەڵچووو هێت یدگووو  ك  ی ۆ ەن سووو یەلووو ەل ە ەم نچدكپێووو 
 ە  ووو    ە  ژی  ەل ەی ەد ڕیووو ب ە  ەی ە   ك  ەن ئیەلووو ە ل
 یشە ەد ڕی  ب  یدندنگەیكپێڕ  ی  ێژم  ەل  ۆژ   یس  ( 30) ەیمد ەل
 .ڕەب ب  ە ەیە  بد ەل

 
 م:ۆیەل ونچ  ەیمادد
 ی ینشوو ەخدن یدسوودی   ینوو ە ەم یتوو ەخزم یدسوودی ی وودنەحم  
 پووێ ك  یەدسوودیم  ەل  ییدسوودی  یقوو ە   ە   ەی د  بد كن   ەل  ینە ەم
لووأ ەگەل ێك نوودبێوو  ۆج ەب ێ وو ە  ەد پیوو  ی ەسوو ەل ەهوودتم ەن

 ت.ێك بۆند   ی دنەحم  
 مەشەش یشەب

 داب ینتیو ئ ەوەواستنگ
 م:یەنجاپە  ەیمادد
 م:ە یە
د یوو نەت ە ەتێز ێمگوو ب ی ەنوود ك   یكێف موودن ۆ  بوو ە ك   ێنوودب-1
 ت.ێب  ۆیخ ی ینم س  ە ب  ییندەزكمە  ە  بەگەم
 ی كنووو ە ك   ەم بەم      ە یە یلپوووۆ ە كن لە ك   ێشووو ە -2
دن   ۆیخ  ینم س ك   ییندەزكمە   ە  بە ەشەم نچدكپێ  یدگ ك 
 یف موودن  ۆن بوو ێدكب بكوو یوو  تیئ  ی ە ك    ینەنجووممەئ  ید ڕیب  ەب
 ینەنجووممەدخم  ئیم  ێ ەه  یتیە دۆ ەس  ەل  ییدسدی  ی د ێژ ك 
 ك    یتوو ەزك ە   ید دنگزە   ەك لێ یە  یتیە دۆ ەدن سی كن  یزە 
 ەسووتەدن  یوو  وودن ۆزكنك ە.لە ەمت گوو    ە  یسووتەبەم ۆدن بوو یوو 

دك ێوو ت ەی یوویە ە ك   ەتەفیك سوو ێوو  جەم ە وودن بیەتڵە ەم ێن
 ت.ێ یب 
م ەئ ی( مە یە)  ینوودەب ەل ەدكب  وو  ن  یوو  تیئ ەیم: موود ە   
 یلیت   قوودبێوو توو  بپسوودلأ  ێسوو  ەل ێنوودب ە ك هوودتم ەیەموود  
 .ی  یكڵێسد ۆب  ەیە ە   نێژ  
 ی ۆ ەسوو  ی موودنەف ە ب یشووتگ ینوودە ژە ە  بەبەم: لێیەسوو 
 ۆبوو  ێدكب بكوو یوو  تی  ئە ك   ێشوو ە  ە ەم نەڵچوو هێت یدگوو  ك 

 ی چەیەنوود  ەش لەدكبیوو  تی  ئەتوو  ئ ی یەدگوو  ك  ە وود    ن ل
 ینەنجووممەئ ید ڕیوو ب ەتوو  ب ی چەیەنوود  ۆبوو  ە ەم نەڵچوو هێت

توو  پك ڵێسد ەل ە ەدكبی تیئ ەیك مد ێ جەم ەت بێبە   ی ە ك  
 .ێبەن

 
 م:ەكیەنجاو پە  ەیمادد
مووم  ەه ەمووم ز لەت گیموودن ەیموود ە كن لە ك   ەی ەمكسووت گ
 یینوودە ژە ەب یسووتیمپێ ی وودت ەل ێشوو ەت    ێوو بەك  ڵێسوود
ت ێوووووووو بە ك نگە  موووووووودنەل ەیە ەمكسووووووووت گ  ەئ یشووووووووتگ
  ەسوو ە ل ی ە ك   ینەنجووممەئ ید ڕیوو ب ەش بە ە ەمكسووت گ 
 ت.ێبە   ە ەم نەڵچهێت یدگ ك  ی ۆ ەس یدزیش پێ
 

 مەوتەح یشەب
 ران ەدادو یركەئ 

 م:ەنجاو دووپە  ەیمادد
 :ەیە ەخمك  ەیمدنەئ  یندەدبپ  ەم:  ك  ە یە
 ێبوو  ید كسووت پ ەش بەمەئ ی ە ك   ییندەمۆشووك ید كسووت پ-1
ممدن گ  ەی كنەمم  ئەه  ەل  ە ت ە         ید پست  ە    ینیەل 
 .ەی یە كست ەنەبخ
 ەب  ە   ەیندمدنەڵگە ب  یید ی   د  بد   زكنەئ  ی ێنه  ید كست پ-2

 ید وودنگزە   ەب  ەسووتەمپەی     ێ ە ە   یستە   ەی ە د   یحم  
 ی ك بم نەت  یش تد   كە  ە  ئەئ   دن   ییەتیەسدەم    ێ ەه
 .ێ ێمە   ەه یشە ەتەخزم
لووأ ەگەل  ەبكوودت    ەكیوو    یكێ   د ەدن هی  یدنگبدز   ی د   ێندب-3
 ت.ێمنجد  بەگن ی ە ك   ی د 
  بكوودت  ەبە   نوودك ل  ییدگوو  ك   ی وودت  ەل  یتەبیتوود  یبوو ۆ   ێبە -4
 ی ە ك   ینەنجوووممەئ ە  ەیەدنییووو   دێ   ەئ ەپێووویش بەمەئ
  دت.ەدن  ی ە 
 یدەگووو بد  ە  گێڕییەی ووود  ە یە  ەئ ینووودەبەڵم ەل ە ەمووودن-5
 ی ە ك    ینەنجووممەئ  ی ۆ ەنهوود سوو ە  تەگە  مێوویەل  ەیی ە د 
  ەت لێوو ب ێجەشووتی ك نەكیوو   یكێ ێشووم ەبوودكت ل پووێ یدێگوو  

 .ێ گێنەسەدەڵیه ۆیخ ە   ەیخۆبد   
 ێ  نوودبەیەغە ەق یحزبوو  یشوو یئ ە  لە ك   یم:  وود    نە   
دن یووووو  یشوووووت دنین ینەنجوووووممەئ یك  نووووو ژبەڵه ۆبووووو  ۆیخووووو 

 یدسیسووووووووو یكخووو ك ێدن  یووو  یتێیەجۆخووو  ی دنەسووووووووتە 
 ت.ێب ەی ەشدنێ د   ەسووت لە  ی  كە  لەگەم ێمڵێدپب

 م:ێیەنجاو سپە  ەیمادد
 ەن  ە ك بك  ی ە ك    ی ەیەستە   ەل  ییشدك ە كن بە ك    ێندب

دن یوو مەمك چ  ەیلپوو   ەدتەگوو تد    یتیە خزمد  یتیەزك ك  ییندەمپەی
ك ێوو حم    ە تن لەگتدن  ی ەی  سە ك    یت   ندشبێبەند  ك ه  ەل

 یینوووودەمپەی  ەمكنوووود  چ ی ە  ی  یكوووو ێ ە ك   ەبكوووودت  
 .ەیەدك هەگەڵل یبدسك ك 

 
 مەشتەه یشەب

 یران وكاروبارەدادو یكار یكردن یرشتپەرەس
 فتكردن ەرزەب

 مەكیە یلق
 ران ە دادو  یرشتپەرەس

 م:ەوارچنجاو پە  ەیمادد
 م:ە یە
 ی شتپە ەس  یمدف  یی ە ك    ینەنجممەئ  ی ۆ ەس -1
 ەی كنە كن   ئەد   ك  گوووو مووووم   ك ەه ی   نوووو  ی ێد  چوووو   
  ەسووتە كن   ە موودنبەف ەل ەد ك پێوو دن ییوو  ە ك   یتەڵ سووتە 
 .ەیەه ی دنەنیژل
 ۆیهوووووو ە وووووو  ن ب ی ێد  چوووووو    ی شووووووتپە ەس -2
دكب  وو ك  ی تیئ  ی ە ك    ۆیهەدن بی  ی ە ك    ید ی شتپە ەس
 .ێبە  ەستەبەم مەئ  ۆب
 یدگوووووو  ك  ی وووووودنە د  ی   نوووووو  ی شووووووتپە ەس -3
 ێ  ەنجوودم  ەئ  ە ە ۆ ەن سوو یەل ەل  ی كنە   ك  ە ەم نچدكپێ
د گووو  ك  ی ووودنە د  ەیبووود  ەل ەنڵ سووود یكێ تپوووۆك  كێووو  جەم ەب

 بكدت. ی ە ك    ینەنجممەئ ەش بەشكپێ
 م:ە   

 وو  ن   ی شووتپە ەس  یموودف  ە ەم نەڵچوو هێت  یدگ ك   ی ۆ ەس-1
 ۆیخوو  ەی چەنوود  ەل ی كنوو ەد   ك  گوو مووم   ك ەه ی یشووك پ 
 دن یەسووووتیمپێ ییە وووود ۆژئدم ەیەه ۆیهوووود بوووو ە  ە  هەیەه

 ی  وو ەئ  ەی كنپووێچە  ەب  یكێ  شتەه  ەیبد ەل  ە ەد    نی همش
   یی گێ وووود  ە وووود  یم نەچوووو مەڕێ  بوووودش ب ی ەف موووودنب

 ەنڵ سووود ی تپوووۆ ك ێبووو ەش بكووودت   ەشوووكپێ ووودن ییەد ی ێمژ
 ە ە ز ووودتەب ۆیخووو  ەی چەنووود  ەل ە ە ووودنە ە ك   ەیبووود ەل

دن یید یدن  شوووو ی شووووتە  ەیبوووود ەل ی وووودنیە یبێمووووم  تە ه
 .ۆخەتێ گدندك بید دنگ ك  ەدن لگێڕیی د  ی  د  بد 

 ەلك ێووو  یە ەیەه ۆیبووو  ە ەم نەڵچووو هێت یدگووو  ك  ی ۆ ەسووو -2
 ێبوو ەدك هەیوو  چەند   ەك لیەدگوو    ك ەه  ی یشك پ  ۆب  ی دنە ێگج
 دكب بكدت.ی تیئ

 م:ەنجپێنجاو پە  ەیمادد
 ید وودنگ ك   ی دنەسووتە   ە ەم نچدكپێوو   ی دنەسووتە   ەستیمپێ
ن   ەك بخێ   ی زە   ی تپۆتد كن  ك  ید دنگ   ك ە ەم نەڵچهێت
 ەڵەی كن هە ك   ەن  ە بوووخە  ەد كنڕیووو   حوووم م   بەدك ئێیووو ت

 یپەنسووو ە پ ی ووو یزكنەن ینجووودمەئ ەل ەدك  ووو    ێووو دن تەیووو   گە
 ەل ە  ەی      ك كنە كن بەن ێمگوو دن یوو دسوود ی ی دنییەتدە ەسوو 
 ن    ە ە  ە  ی وودنەد ڕیحكوودم   بەئ ی   نوو  ی وو ی   ب ی وودت

 ید كسووت پ ۆب ێ ێب  ی ە ك   ینەنجممەئ ۆدن بی ەیە ێ   ێبە 
 ی وودتەل ەی ەئ ۆ ك  بوو ە ە   ك  ەئ یتیەسووووووە  یەیسووووۆ  ەل
 ت.ێ گید  بچ  ەبە ك لە ە ز    نەبەلپ   ە ە ز   نەب

 
 م:ەشەنجاو شپە  ەیمادد

  ە  لە ك    ەیەه  ۆیب  یی ە ك    ینەنجممەئ  ی ۆ ەم: سە یە
 ینجوودمەئ  ەل  ە   ە ەد ك  بكوودتگوو ئد  ەیدنگێڕیی   د   ییدسدی  ەڵەه
 ەك  ێ  شوووتەهووود هە  ە ن. هە ە  ە  ەی ە ووود  ی یشوووك پ

 ت.ێب ەی ەف مدن  یستیدك پێ ك   ەئ ەی كنپێچە كت  ە    
 یدگوو  ك   ی ۆ ە  سوو ە ەم نچدكپێوو   یدگ ك   ی ۆ ەس  ۆم: بە   

د ك  گوووو ئد ەیدنییدسوووودی ەڵە  هە  لە ك   ەیەه ە ەم نەڵچوووو هێت
 دنووودك ە ەم نچدكپێ ی   نووو  ی ووو ی   ب ی ووودتەل ە  ە ەنەبوووك

  ن.ە ە  ە 
 ە  لە ك    ەیەه  ۆیبوو   ە ەم نچدكپێوو   یدگوو  ك   ی ۆ ەم: سوو ێیەس

 ی دنە  ەئ  ەل  ە   ە ەد ك  بكدتگئد  ەیدنپێچی ە  سەل  ەی چەند 
 ن.ە ە      ەی ەف مدن

 ەیئد كسووت  ە   ێبوو ەك  ێنم سوو ك   ەب  ە ەد ك   وو  نگم: ئدەمك چ
 ینەنجووممەئ ەب ە  نم سوو ك ەش لی وو ەیە  كن ێ وو ە   ە ك  
 یەیسوو ۆ  ەل یشوو ەیكی  ی وو ەیە   كن ێنوو ەگەیە ك  یووی ە ك  

 .ێز ێد ەپ  یتیەسە 
 م ەدوو یلق
 كانیە فتەرزەب ەكاروبار

 م:ەوتەنجاو حپە  ەیمادد
 ی د  بوود  ەینیووژل ینوود ەنوودكم بەئ ێسوو  ەك لەیەنیووژم: لە یە

 ینوودكمدنەنوود  ئەل ی ە ك   ینەنجووممەئ ە  ێك  پێوو  كن ە ك  
 ی د  بوود   ی    نەیسوو   ۆكدك بوو ڵێمووم  سوودەه  یتدە ەس  ەل  ۆیخ
 .ێ ژێبەدن  ەڵیه یفتە زەب

تووو ە زەب ی ك ك ە كن لە ك   ی د  بووود  ەینیوووژم: لە     ە  یف
 ەیدنییوو فتە زەم سووزك بەك لێوو  یە  ێ وو ەموود   ۆ  تە   ك  ەسەل

 .ێ ەپێسە  ك  ە   ك  ەسەب  ە ەخمك 
  چە  مووم ەسوو  ی ت وو ەش   ك ەمە  ئ(  ووزك یئ)  ییشوودك ۆه-1
 .ە ەتێ ە ەدێل گیش مدنەش ەیمد   ۆب ەی ە ز   نەب
دن یوووو  ەی چە مم ەدن سوووو یوووو  ە ە ز وووو  نەب ی  كخسووووت -2
توو  نەك  ڵێسوود ەك لەیەموود  ۆدن بوو یوو      ەه  ێسوو  ە  ل ێبوو ەم
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 یدسیسووووووووو یكخووو ك ێدن  یووو  یتێیەجۆخووو  ی دنەسووووووووتە 
 ت.ێب ەی ەشدنێ د   ەسووت لە  ی  كە  لەگەم ێمڵێدپب

 م:ێیەنجاو سپە  ەیمادد
 ەن  ە ك بك  ی ە ك    ی ەیەستە   ەل  ییشدك ە كن بە ك    ێندب

دن یوو مەمك چ  ەیلپوو   ەدتەگوو تد    یتیە خزمد  یتیەزك ك  ییندەمپەی
ك ێوو حم    ە تن لەگتدن  ی ەی  سە ك    یت   ندشبێبەند  ك ه  ەل

 یینوووودەمپەی  ەمكنوووود  چ ی ە  ی  یكوووو ێ ە ك   ەبكوووودت  
 .ەیەدك هەگەڵل یبدسك ك 

 
 مەشتەه یشەب

 یران وكاروبارەدادو یكار یكردن یرشتپەرەس
 فتكردن ەرزەب

 مەكیە یلق
 ران ە دادو  یرشتپەرەس

 م:ەوارچنجاو پە  ەیمادد
 م:ە یە
 ی شتپە ەس  یمدف  یی ە ك    ینەنجممەئ  ی ۆ ەس -1
 ەی كنە كن   ئەد   ك  گوووو مووووم   ك ەه ی   نوووو  ی ێد  چوووو   
  ەسووتە كن   ە موودنبەف ەل ەد ك پێوو دن ییوو  ە ك   یتەڵ سووتە 
 .ەیەه ی دنەنیژل
 ۆیهوووووو ە وووووو  ن ب ی ێد  چوووووو    ی شووووووتپە ەس -2
دكب  وو ك  ی تیئ  ی ە ك    ۆیهەدن بی  ی ە ك    ید ی شتپە ەس
 .ێبە  ەستەبەم مەئ  ۆب
 یدگوووووو  ك  ی وووووودنە د  ی   نوووووو  ی شووووووتپە ەس -3
 ێ  ەنجوودم  ەئ  ە ە ۆ ەن سوو یەل ەل  ی كنە   ك  ە ەم نچدكپێ
د گووو  ك  ی ووودنە د  ەیبووود  ەل ەنڵ سووود یكێ تپوووۆك  كێووو  جەم ەب

 بكدت. ی ە ك    ینەنجممەئ ەش بەشكپێ
 م:ە   

 وو  ن   ی شووتپە ەس  یموودف  ە ەم نەڵچوو هێت  یدگ ك   ی ۆ ەس-1
 ۆیخوو  ەی چەنوود  ەل ی كنوو ەد   ك  گوو مووم   ك ەه ی یشووك پ 
 دن یەسووووتیمپێ ییە وووود ۆژئدم ەیەه ۆیهوووود بوووو ە  ە  هەیەه

 ی  وو ەئ  ەی كنپووێچە  ەب  یكێ  شتەه  ەیبد ەل  ە ەد    نی همش
   یی گێ وووود  ە وووود  یم نەچوووو مەڕێ  بوووودش ب ی ەف موووودنب

 ەنڵ سووود ی تپوووۆ ك ێبووو ەش بكووودت   ەشوووكپێ ووودن ییەد ی ێمژ
 ە ە ز ووودتەب ۆیخووو  ەی چەنووود  ەل ە ە ووودنە ە ك   ەیبووود ەل

دن یید یدن  شوووو ی شووووتە  ەیبوووود ەل ی وووودنیە یبێمووووم  تە ه
 .ۆخەتێ گدندك بید دنگ ك  ەدن لگێڕیی د  ی  د  بد 

 ەلك ێووو  یە ەیەه ۆیبووو  ە ەم نەڵچووو هێت یدگووو  ك  ی ۆ ەسووو -2
 ێبوو ەدك هەیوو  چەند   ەك لیەدگوو    ك ەه  ی یشك پ  ۆب  ی دنە ێگج
 دكب بكدت.ی تیئ

 م:ەنجپێنجاو پە  ەیمادد
 ید وودنگ ك   ی دنەسووتە   ە ەم نچدكپێوو   ی دنەسووتە   ەستیمپێ
ن   ەك بخێ   ی زە   ی تپۆتد كن  ك  ید دنگ   ك ە ەم نەڵچهێت
 ەڵەی كن هە ك   ەن  ە بوووخە  ەد كنڕیووو   حوووم م   بەدك ئێیووو ت

 یپەنسووو ە پ ی ووو یزكنەن ینجووودمەئ ەل ەدك  ووو    ێووو دن تەیووو   گە
 ەل ە  ەی      ك كنە كن بەن ێمگوو دن یوو دسوود ی ی دنییەتدە ەسوو 
 ن    ە ە  ە  ی وودنەد ڕیحكوودم   بەئ ی   نوو  ی وو ی   ب ی وودت

 ید كسووت پ ۆب ێ ێب  ی ە ك   ینەنجممەئ ۆدن بی ەیە ێ   ێبە 
 ی وودتەل ەی ەئ ۆ ك  بوو ە ە   ك  ەئ یتیەسووووووە  یەیسووووۆ  ەل
 ت.ێ گید  بچ  ەبە ك لە ە ز    نەبەلپ   ە ە ز   نەب

 
 م:ەشەنجاو شپە  ەیمادد

  ە  لە ك    ەیەه  ۆیب  یی ە ك    ینەنجممەئ  ی ۆ ەم: سە یە
 ینجوودمەئ  ەل  ە   ە ەد ك  بكوودتگوو ئد  ەیدنگێڕیی   د   ییدسدی  ەڵەه
 ەك  ێ  شوووتەهووود هە  ە ن. هە ە  ە  ەی ە ووود  ی یشوووك پ

 ت.ێب ەی ەف مدن  یستیدك پێ ك   ەئ ەی كنپێچە كت  ە    
 یدگوو  ك   ی ۆ ە  سوو ە ەم نچدكپێوو   یدگ ك   ی ۆ ەس  ۆم: بە   

د ك  گوووو ئد ەیدنییدسوووودی ەڵە  هە  لە ك   ەیەه ە ەم نەڵچوووو هێت
 دنووودك ە ەم نچدكپێ ی   نووو  ی ووو ی   ب ی ووودتەل ە  ە ەنەبوووك

  ن.ە ە  ە 
 ە  لە ك    ەیەه  ۆیبوو   ە ەم نچدكپێوو   یدگوو  ك   ی ۆ ەم: سوو ێیەس

 ی دنە  ەئ  ەل  ە   ە ەد ك  بكدتگئد  ەیدنپێچی ە  سەل  ەی چەند 
 ن.ە ە      ەی ەف مدن

 ەیئد كسووت  ە   ێبوو ەك  ێنم سوو ك   ەب  ە ەد ك   وو  نگم: ئدەمك چ
 ینەنجووممەئ ەب ە  نم سوو ك ەش لی وو ەیە  كن ێ وو ە   ە ك  
 یەیسوو ۆ  ەل یشوو ەیكی  ی وو ەیە   كن ێنوو ەگەیە ك  یووی ە ك  

 .ێز ێد ەپ  یتیەسە 
 م ەدوو یلق
 كانیە فتەرزەب ەكاروبار

 م:ەوتەنجاو حپە  ەیمادد
 ی د  بوود  ەینیووژل ینوود ەنوودكم بەئ ێسوو  ەك لەیەنیووژم: لە یە

 ینوودكمدنەنوود  ئەل ی ە ك   ینەنجووممەئ ە  ێك  پێوو  كن ە ك  
 ی د  بوود   ی    نەیسوو   ۆكدك بوو ڵێمووم  سوودەه  یتدە ەس  ەل  ۆیخ
 .ێ ژێبەدن  ەڵیه یفتە زەب

تووو ە زەب ی ك ك ە كن لە ك   ی د  بووود  ەینیوووژم: لە     ە  یف
 ەیدنییوو فتە زەم سووزك بەك لێوو  یە  ێ وو ەموود   ۆ  تە   ك  ەسەل

 .ێ ەپێسە  ك  ە   ك  ەسەب  ە ەخمك 
  چە  مووم ەسوو  ی ت وو ەش   ك ەمە  ئ(  ووزك یئ)  ییشوودك ۆه-1
 .ە ەتێ ە ەدێل گیش مدنەش ەیمد   ۆب ەی ە ز   نەب
دن یوووو  ەی چە مم ەدن سوووو یوووو  ە ە ز وووو  نەب ی  كخسووووت -2
توو  نەك  ڵێسوود ەك لەیەموود  ۆدن بوو یوو      ەه  ێسوو  ە  ل ێبوو ەم
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  ەگە  ئە ە ەد یوو ب    یم نچوو  ە  ۆژی  ەل ێبوو ەدت  نیوو ش زڵیسوود
 ی  ێووژم  ەنوود لە ك  بووم    ەت  ەی ە ە ز وو  نەب  ییدسدی  ەیمد 

 .ێبە   ە یە ك    نەت
  ك ە   ك  ەسوو ەش بیەم سووزكەت   ئەخووزم  ە دن بێه  ییتدۆ -3
 ی یەدگ ك   ەك لیەسزك  ەب  ڕیبەب   یكێ  حم  ەگەئ  ێ  ەپێسە 
لووأ ەگەل  ەك  ەیە ە   وو  ەسەم بم  لچ ە   ە ەیەبد   ەت لەبیتد

  ەگەدخم  ئیوو  ێمنجەگوو دك نەیوو  ییە ە ك   ەف موودن یفە ەشوو 
 كت ە  ینجوووودمەئ ەنیووووژل ەكوووودك  ێك  نییدگ ك  ە ت لە  ە 

 .یەدك نی ە ك   یتەخزم ەل  ی كم بم نە  ەب ید یش  ە ە ە ك  
 

 م:ەشتەنجاو هپە  ەیمادد
 ینەنجووممەئ ید ڕیوو ب ە  بە ك    ژەی ك  ە دن بێه  ییتدۆم:  ە یە

 .  ێبە  ی ە ك  
 ەب  ییتدۆك  ێسە   ەه  یەدسدیم  ەئ  ی دنەحم    ەپێیم: بە   

 .ە ەتگەڕێند ی ە ك   ۆهدت ب ەی ژە ك
 

 م:ۆیەنجاو نپە  ەیمادد
توووو ە زەب یم:  ك كە یە  ید ڕیوووو ب ەپێووووی  بە   ك  ەسوووو ەل یف
 ەینیووژل ۆ  بوو  ێ وو ەموود   ۆت ە ەم نەڵچوو هێت یدگوو  ك  ی ۆ ەسوو 

  ەئ ە ەد ڕیوووو ب ێبوووو ە  ەت  ێوووو    ێنە كن  ە ك   ی د  بوووود 
  ەلوووأ ئەگەل ڵیدپووو  ەتە  ك  ە  ێدن بكووو ەیووو دك بێووو ت ەی    ك 

 ی    ك ك وود ە ك    ەش بە ەد ڕیوو  ن   بێل ەسەی   ە   ەیدنەڵگب
 .ێند ەگەیە ك   یشتگ

 م:ە   
 ۆ ووودت بووو ە  ید یووو ك  ەیە كن  ك ە ك   ی د  بووود  ەینیوووژل-1
 یدگوو  ك   ی ۆ ەسوو   ەب  ە  وودتەئ  ێبە   یە   ك كەئ  یمدشد   نەت
 ە ە ە   ك   یشوووتگ ی ك ك ووود  ی ۆ ە  سووو ە ەم نەڵچووو هێت

 ت.ێند ەگەیە ك 
ئدشووووك ك  ەب یشوووو ە ەد ڕی  ب یە ی وووو ێ وووو  ن نه ییدگوووو  ك -2
 .ێند ەگەیەدێت
 یدگ ك   ی ۆ ەس  ی ە ێنم  یبم نەئدمد   ەب  ە ە   ن  ییدگ ك -3
  ەدن هیوووو  یشووووتگ ی ك ك وووود  ی ۆ ە  سوووو ە ەم نەڵچوووو هێت

 ۆی  خوو ە ك    ەسووتیمپێ د    ە   یبینسەت  ە   یشتگ  یكێ ك ك د 
 بكدت.  ەدك ئدمد ۆیلأ خەگەك لێ ەزێد پ ەیەه  یشۆ ب  ێبەئدمد 

 بكدت. ە ە ۆڵیكێل ێزكنە  یبدشەب  یندچە ەیەه ۆیب ەنیژل -4
 ی وودنە ت  ە تن لگوو   ێمگ   ە ە ۆڵیكێل  ی ك    نەت  ی  ك  ەنیژل-5

    یشووتگ  ی   ك ك وود ە ەم نەڵچهێت  یدگ ك   ی ۆ ەس  ی ە ێنم
 ەب ەی ەد ڕیووووو   بە ە ووووودتە لا یە ە   ك ك ە ك   یوووووی گ ەب

    یشووتگ  ی ك ك د   ی ۆ ە  سە ەم نەڵچهێت  یدگ ك   ی ۆ ەس
 .ێنەگە   ك ە ك  

 ەل ە وودت  ە   پەیووڕە ەدنیوو مدە  ب ەدك ئیوو  دنەكد ێ  ەل ەنیووژل-6
 سزك كندك هدتم ن. ی دنە   ن  ییدگ ك  ی دنە چیب  یدسدی

 
 م:ەستەش  ەیمادد

 ی    نەیسوو   ی دتەل  یی ە ك    ی د  بد   ەینیژ  لەگەم: ئە یە
 ە ە ەدلووأ  ك  پ  ەتەخ ك   ەی   د ە ت ئە  ە   ۆی ك بە یە ك ك
 كت ەنوود  ەت ەبیتد  یدگوو  ك   ۆبوو   یند  ن  ید ڕی  بەت ەدن  ی  ەتد كن
 ە  ەی ەئ ی ووودت   كە  ە كنە  ۆبووو  ی ووودنە  كقەموووم  ئە ه

 ەل ە ە ە ك   یسووووتە  یووووی ە ك   ینەنجووووممەئ ی ۆ ەسوووو 
 ییفتكوود ە زەب یدسوودی ە ووم لە  ە  هە ەتێشوو ێ ە  ەی ە وود 

 یدێگووو ج ەتووو    ی یەدسووودی  ەد هیووو تووودك ڵە ە  ی كنە مووودنبەف
 .ە    ك ەسەل ید ڕیب  ە ەتێ ەگ 

 یتوووود كن ێبوووو ەب ید ڕیوووو نوووود بەت ەبیتد یدگوووو    ك ەگەم: ئە   
 ییتوودۆ  ی  یكێد ڕیوو   بەدن هیوو  ك    ی  كنوو ەب  ەدن بی   ە ە ە ك  

م ەئ  ی وودنەحم    ەپێیب  ەنیژل  ەستیمپێ د   ێه  ە ییە ك ك سزك  ەب
 ت.ێ كم بە  ەب ە ییە زفتكد ە ك ك ب  یمدشد   نەت ەل یەدسدی

 ەی ە ە ك   یتد كنبوووود    ن ید ڕیوووو د بگوووو    ك ەگەم: ئێیەسوووو 
لووأ ەگەمنجوود  لگ  یوویفتە زەب  ی یەسووزك  ەنیژل  ەستیمپێ       ە 
 ی وودنەحم    ەپێیش بەمەئ  ێ ەپێبس  ڵیدپ  ەتە  ك   ەی   د ەئ

 .ێبە  یەدسدیم  ەئ  ی( 57)   ەیمد  
 

 م:ەكیەست و ەش  ەیمادد
    یشووتگ  ی ك ك د   ی ۆ ە  سە ەم نەڵچهێت  یدگ ك   ی ۆ ەس

 ەیەدن هەیوو  ەئ یموودف یەدسوودیم ەئ یحووم   ەپێوویب ە ە ە ك  
 ید ڕیوو ب  ەل  ەتوودن  ە ەم نچدكپێوو   یدگ ك   یشتگ  یستەم  ە  ەبەل
 ەن  لە ووودن بووودییەفتكد ە زەب ە د  بووود  ە كن لە ك   ەینیوووژل

ش یشتگ  ەیستە   ە ە ەدندنگەیكپێڕ  ۆژی   ەل  ۆژ   یس  ەیمد 
 یدگوو  ك  ی ۆ ەسوو  ی ە ێ وو   نووم یسووتیمپێ  ەگەئ ەیەه ۆیبوو 
   یشوووتگ ی ك ك ووود  ی ۆ ەسووو  ی ە ێ  نووومە ەم نچووو لەهێت

دشوودن پت  ێوو  گدن بیوو  دنە ت ەل ێمگوو بكوودت توود  گبدنوو  ە ە ە ك  
دخم  یوووو  ەنیووووژل ید ڕیوووو ب یسوووو د    نوووو پە ەب ەی ەد ڕیوووو ب
 یشوو ە ەد ڕی دت    بە  ە   یممك    نەد هی  ەی ەشدندنەمەڵه
 .ڕەب ب ە یەمبد ەل

 م ەوارچ ەیروازەد
 اكانیاجی ج ەحوكم

 م:ەست و دووەش  ەیمادد
 :ێ  ەن  ی كب ەمدن ەل ی ە ك    ینەنجممەئ  ەیبم ج

 ە ەد ووودنگن  ك یەلوو ەل ە  ی ە ك   ەی كمەسووم   غەم:  ە یە
 ن.ێ ەگی  ە 

 ەیبووم ج  ۆبوو   ەنڵ م سدێ ەه  یتەحكمم  ە   ەیەید پ   ەم: ئە   
  دت.ە   ی خدنەت ی ە ك    ینەنجممەئ

 م:ێیەست و سەش  ەیمادد
 ەئدموود  ەسووتە  ی ۆ ەدن سوو یوو د گوو  ك  ی ۆ ە  سوو ەگەم: ئە یە
ش   ەپێهوودت  ەیە ەگەدخم  تیوو ل بم   چۆ  ەی یەدپدخم   یبم   ەن
 ی كنوو ێگج  ەن لینت ۆ ك  وو ە ت  ئگوو   ی وود بم نەسووت بە   ەل  ێی 
 ن.ە ە   ەئ ەی ەندكمدن  د ەدن ئی

بووووم ن  ە وووودك هیەدگ ك  ەك لێوووو  ە ك   ەتوووو  لپ  ەگەم: ئە   
دندك یمكنێن ە دن لە   د   گێڕیی د   ی سپ ەب  ەتێبەدن  ی ینت ۆ 

 .ێ  ەش  ە كب
 

 م:ەوارچست وەش  ەیمادد
  گیسووتەك  ێوو   تد كنەسوو ەدن لیوو  ڕی  ب بوو ە ك  ی    ە ك  ێنوودب
 یتڵەحد  ەد لینە  تینەنجممەئ  یندەزكمە   ی ت گ ەش  پێ  ێبك 

 ت.ێبەست نەنقەست ئە  یكێتد كن  ینجدمدكنەئ
 

 م:ەنجپێست وەش  ەیمادد
 ی ە ك   ینەنجووممەئ ید ڕیوو ب ەد وودن بگ ك  ە كم لە  ی وودنە دت
 ت.ێ  ە  ید ی 

 
 م:ەشەست وشەش  ەیمادد

 ی ە ك   ی شوووووتپە ەس ەیسوووووتە  ینووووود ەك بەیەسوووووتە 
 ك   ە ئ ێلكووو ە  ە یووویە ە ك   ینەنجوووممەئ ە ب ێز ەمە ك 
 ن.ێخ ەك  ێدسد  ی  ەب  ی دنییەندەت ەبیتد
 

 م:ەوتەست و حەش  ەیمادد
 یئدسدنكد   ۆب  یی  دێ   ەیەه  ی ە ك    ینەنجممەئ  ی ۆ ەس  ۆب

 .ێ ێمچ بە  یەدسدیم  ەئ  ی دنەحم   ی   ن  ێجەبێج
 

 م:ەشتەست وهەش  ەیمادد
  1992 ڵیسووووود ی( 14) ەمووووود ژ ی ە ك   یتەڵ سوووووتە  یدسووووودی
 .ە ە ێشە ەدەڵه  ی دنەممك    ەه
 

 م:ۆیەست ونەش  ەیمادد
 دن ەدك یوو ندەمپەی ەنیە كن  لوو یوو زە  ینەنجووممەئ ەسووتیمپێ

 ن.ەبك  ێجەبێج یەدسدیم  ەئ  ی دنەحم  
 

 م:یەفتاەح  ەیمادد
لووأ ەگە  لگە ێك نوود  ێوو د ڕید بیوو  ییدسوودی یكوو ێقە  یچهوو  ە وود  ب
 .ێك بۆند  یەدسدیم  ەئ  ی دنەحم  

 م:ەكیەفتاوەح  ەیمادد
 ە  ل ێ ووو ە  ێجووو ەبێج ە یەم نچووو  ە  ۆژی  ەل یەدسووودیم ەئ
 .ە ەتێ  ە   ڵا ك ب(  م  ستدن  یعیقدئە )  ی مەف ەیندمۆژ 
 
 

 یدنان موفتەع
 یی شتمانین ین ەنجومەئ  یكۆرەس

 راق یكوردستان ــ ع
 

  یكان ییەستیوپێ  ۆیەه
 یە اسای م ەئ  یوواندچرەد

 
 یم نچووو  ە   ەسووو ە  بۆك زەیەك ڕتووود ی ەیەمووود  ەی ە  ئەبەل
 ی(  كقیوو ع – م  سووتدن    ی وو ێ ەه)   ی ە ك    یتەڵ ستە   یدسدی
 ەل ەی ەم كنوووودنچ ە  ە  ەمێپەڕیوووو ت 1992 ڵیسوووود ( 14) ەموووود ژ

 ی ووو ێ ەه ی ووودنیە م  كتید  گووو زە  یز كنووودنە كم یتدە ەسووو 
 یڤەتەزپوووۆ ەندنەسووو ە پە  ەت بەبد ە  سووو ە م  سوووتدن بوووم 

 ەمیوو  یب ە ەدنۆیوو  وودن خەمووم  بمك ە ك هەیە  موود ەل ەی  كنگە
 ەد ووودن لگ ك  ی  ف ك كنبوووم ن ی ە ك   ینیەلووو ەل یتەبیتووودەب

 ی ك ەمە  ئە یەتیەنووودچۆ   یتیەنووودكچە ی   ە م  سوووتدن ل
 ی وود پێ ەن   لێ كب وو  ەم نەڵچوو هێت ەیتوودزچەی خمكسووت نوود 

 ەل ەی ەد   نیوو   ج ی ە ك   یتەڵ سووتە  ە كن ب ۆییخە بەسوو 
 یتەڵ سووتە   ەل  ەكێشەب  یی  ك  ەیمەئ  ەی  ند ە ك  ب  یتەزك ە 
ك ێووو ل یپینسووو ە پ ی ە ووودنیه ی ووود پێ ە ووو  ن   ل ێجووو ەبێج
   ك.ێم چ ە  یەدسدیم ە دن  ئەتەڵ ستە   ەی ەد   نیج

------------------------------------------------- 
ن یەلوو ەل  2007  ڵیسدەل  ( 30)   ەمد ژ  ید ڕیبەب  ەیەدسیم  ە: ئی یبێت
   ك.ێمچ ە  ە ە م  ستدن  ی ێ ەه ی ۆ ەز سەڕیب
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 م:ێیەست و سەش  ەیمادد
 ەئدموود  ەسووتە  ی ۆ ەدن سوو یوو د گوو  ك  ی ۆ ە  سوو ەگەم: ئە یە
ش   ەپێهوودت  ەیە ەگەدخم  تیوو ل بم   چۆ  ەی یەدپدخم   یبم   ەن
 ی كنوو ێگج  ەن لینت ۆ ك  وو ە ت  ئگوو   ی وود بم نەسووت بە   ەل  ێی 
 ن.ە ە   ەئ ەی ەندكمدن  د ەدن ئی

بووووم ن  ە وووودك هیەدگ ك  ەك لێوووو  ە ك   ەتوووو  لپ  ەگەم: ئە   
دندك یمكنێن ە دن لە   د   گێڕیی د   ی سپ ەب  ەتێبەدن  ی ینت ۆ 

 .ێ  ەش  ە كب
 

 م:ەوارچست وەش  ەیمادد
  گیسووتەك  ێوو   تد كنەسوو ەدن لیوو  ڕی  ب بوو ە ك  ی    ە ك  ێنوودب
 یتڵەحد  ەد لینە  تینەنجممەئ  یندەزكمە   ی ت گ ەش  پێ  ێبك 

 ت.ێبەست نەنقەست ئە  یكێتد كن  ینجدمدكنەئ
 

 م:ەنجپێست وەش  ەیمادد
 ی ە ك   ینەنجووممەئ ید ڕیوو ب ەد وودن بگ ك  ە كم لە  ی وودنە دت
 ت.ێ  ە  ید ی 

 
 م:ەشەست وشەش  ەیمادد

 ی ە ك   ی شوووووتپە ەس ەیسوووووتە  ینووووود ەك بەیەسوووووتە 
 ك   ە ئ ێلكووو ە  ە یووویە ە ك   ینەنجوووممەئ ە ب ێز ەمە ك 
 ن.ێخ ەك  ێدسد  ی  ەب  ی دنییەندەت ەبیتد
 

 م:ەوتەست و حەش  ەیمادد
 یئدسدنكد   ۆب  یی  دێ   ەیەه  ی ە ك    ینەنجممەئ  ی ۆ ەس  ۆب

 .ێ ێمچ بە  یەدسدیم  ەئ  ی دنەحم   ی   ن  ێجەبێج
 

 م:ەشتەست وهەش  ەیمادد
  1992 ڵیسووووود ی( 14) ەمووووود ژ ی ە ك   یتەڵ سوووووتە  یدسووووودی
 .ە ە ێشە ەدەڵه  ی دنەممك    ەه
 

 م:ۆیەست ونەش  ەیمادد
 دن ەدك یوو ندەمپەی ەنیە كن  لوو یوو زە  ینەنجووممەئ ەسووتیمپێ

 ن.ەبك  ێجەبێج یەدسدیم  ەئ  ی دنەحم  
 

 م:یەفتاەح  ەیمادد
لووأ ەگە  لگە ێك نوود  ێوو د ڕید بیوو  ییدسوودی یكوو ێقە  یچهوو  ە وود  ب
 .ێك بۆند  یەدسدیم  ەئ  ی دنەحم  

 م:ەكیەفتاوەح  ەیمادد
 ە  ل ێ ووو ە  ێجووو ەبێج ە یەم نچووو  ە  ۆژی  ەل یەدسووودیم ەئ
 .ە ەتێ  ە   ڵا ك ب(  م  ستدن  یعیقدئە )  ی مەف ەیندمۆژ 
 
 

 یدنان موفتەع
 یی شتمانین ین ەنجومەئ  یكۆرەس

 راق یكوردستان ــ ع
 

  یكان ییەستیوپێ  ۆیەه
 یە اسای م ەئ  یوواندچرەد

 
 یم نچووو  ە   ەسووو ە  بۆك زەیەك ڕتووود ی ەیەمووود  ەی ە  ئەبەل
 ی(  كقیوو ع – م  سووتدن    ی وو ێ ەه)   ی ە ك    یتەڵ ستە   یدسدی
 ەل ەی ەم كنوووودنچ ە  ە  ەمێپەڕیوووو ت 1992 ڵیسوووود ( 14) ەموووود ژ

 ی ووو ێ ەه ی ووودنیە م  كتید  گووو زە  یز كنووودنە كم یتدە ەسووو 
 یڤەتەزپوووۆ ەندنەسووو ە پە  ەت بەبد ە  سووو ە م  سوووتدن بوووم 

 ەمیوو  یب ە ەدنۆیوو  وودن خەمووم  بمك ە ك هەیە  موود ەل ەی  كنگە
 ەد ووودن لگ ك  ی  ف ك كنبوووم ن ی ە ك   ینیەلووو ەل یتەبیتووودەب

 ی ك ەمە  ئە یەتیەنووودچۆ   یتیەنووودكچە ی   ە م  سوووتدن ل
 ی وود پێ ەن   لێ كب وو  ەم نەڵچوو هێت ەیتوودزچەی خمكسووت نوود 

 ەل ەی ەد   نیوو   ج ی ە ك   یتەڵ سووتە  ە كن ب ۆییخە بەسوو 
 یتەڵ سووتە   ەل  ەكێشەب  یی  ك  ەیمەئ  ەی  ند ە ك  ب  یتەزك ە 
ك ێووو ل یپینسووو ە پ ی ە ووودنیه ی ووود پێ ە ووو  ن   ل ێجووو ەبێج
   ك.ێم چ ە  یەدسدیم ە دن  ئەتەڵ ستە   ەی ەد   نیج

------------------------------------------------- 
ن یەلوو ەل  2007  ڵیسدەل  ( 30)   ەمد ژ  ید ڕیبەب  ەیەدسیم  ە: ئی یبێت
   ك.ێمچ ە  ە ە م  ستدن  ی ێ ەه ی ۆ ەز سەڕیب
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  م�ژووی ههبژاردنهکانى پهرلهمانى کوردستان 
  

  ی  بژاردنههیهکهم  یژوویم
  پهرلهمانی له ههر�می کوردستان 

  
ه هـل ه  ی نجـامـئ هو هـهـئ  ه یـ اســــ یـ ســــ   رجـهلوـم

  ت،ێـ كو  تىهـ وده  ركردنىیداگ ىۆهـبهـكه  ىهێیـ نو
ـئارا،    ـهاـته ـكهو ـناوـچه  راقیعـله  ١٩٩٠ ٨ ٢ـپاش  ـله
ــ   ۆبـ  ــههی ــارك ــه  ـمج ــه  ژووىێـ مـ ل ــهخ ــاـتى گ ـلى  ب

ى كوردســــتـانى  رهبـه  راقـدا،یعكوردســــتـان لـه
رى كوردـستان  ماوهـشدارى جهو به  وانىیپـشتبه

هیـ توان انى    رىۆز  كىێشــــ ان ـب خـاكى كوردســـــت
 .نبكهئازاد  وهشهیركوكشارى كهبه راق،یع

ــه  مىێدواتر، رژ م به ــ دام بهس  رىۆز  كىێش
  روێ ولو هه  مانىێركوك و سلكانى كهورهگه  شاره

ــاله  ربازبووندهۆب  ،وهركردهیداگ  كىۆده   وى شـ
ــدانــهڕكوشــــتنى د ــه  مىێرژ  ىن گــه ســـ لى  دام، 

ــ كورد و توركمان و مهكوردســتان به   ،وه ه یحیس
ــه ــىێــ وهۆڕكــ ل ــ   ك ــل ــۆم ــ ی ــ ن ــه  دای ــه رهب ــاوچ ن  و 

كرد.   انیـ چۆك ایـ و تورك  رانێئ كـانىهیـ ســــنوور
  كان،هیشاخاو  ناوچهله  رگهشمهێپ  زىێهاوكات ه

 اىیـ چ ورێولهـه  لـه  ۆڕێى كردوو نـاوچـههـهلـه
  می ـقا  انیـ رگررى ـبهنـگهســــه  ـمانى،ێســــلـله  زمـئه

ئــازا ــهیــ كردو  رى ســــوپــاى  المــاردهپــه  زىێه  ان
  ازىیشـــنێر پســـهشـــكاند. دواتر لهكێت  انیراقیع

ــاونرهـفه   ا،یـ ـتان یرـبه ـكاویمرـئه  وانىیپشــــتـبه ســ
  ٦٨٨ارىیب تى ولهودهێن  ـشىینى ئاـسامهونجوئه

 )ى ـئارام ـناـگهـپه(ى  ـناوـچه  وههۆیـ هـبه  ركرد،ى ده
  كان،هیســنوور ى ناوچهكهبووه ئاواره كهخه  ۆب

ــه ــانىكــهۆف  نىیدژى فل ــاى ع  ك   راقىێســــوپ
  نىـپاراســــت  ۆ، بپـله  ٣٦ـپانى   لىێرووى هســــهـله
 .كرایاریلى كوردستان دگه

  وانێن كـانىۆگفتوگ  نـانىێهشــــكســــت  دواى
ــه ــانى و رژرهب ــه  مىێى كوردســــت ــه ســـ ل  دام، 
ــه  ١٩٩١ ١٠ ٢٦ وم ـكرد ده  راقیـ ـتى عـ ـحـك ـــتى  ســ
ــه ــهێكـ ب ئـ دامـوده  ىوهشـــــان ــا  ــ زگ ــ داری ــانهی   ك
ــتانناوچهله ــاۆش بمهئه  ،كانى كوردس   كىه یی ش
ــ  ــای ئـ   ىیـ اســـ ــ و  ــه  ىیـ داری ب ـــتـكرد،  ى  ره دروســ

كهـاتبوو،  ێپ  وت حزبحـهلـه  كوردســــتـانى، كـه
ــهكو دهوه ئاســتى  ، لهكهناوچه  ىۆفاكتید  تىس

و    اســــىیســــ  ژهنگهو تهى ئهوه رووبوونهرووبه
ــایو   دارىیئ ــتان  له مێرژ بوو كه  داهییاس كوردس

ه هوهدروســــتى كرد، ـئ اوێپبوو ـل ه ـن   بردنىوهڕێـب
ى  ره بـه  اســـــا،یـ   تىســـــهو دانـانى ده  مێرهـه

  كىێ ســتمیســ   ندنىزرادامهله  رىیكوردســتانى ب
ــه ــهپ ــاـنى ـكردهرل ــهوهم ل ــه  ىڕێـ ،  ــداـنى  ئ ــام ـنج
ــ هــه ــ  ــ بــژاردن ــ ربــهســـــه  كــىێ ئــازادو    ىۆخ

 .وههیموكراتید

ــ  ــرداســـــه  شمــهئــهۆب ــ رك ى رهبــه  تــىهی
ــانى ــای   كوردســــت ــانی ســـ ــاییهک ،  ١٩٩٢لهکۆت

هیل ا كىهیـ ژـن هیـت ه    تىـب هكـه  )١٥(ـل حـاكم و    س ـل
ــار ــه  روزهێپ ــافپ نوروهم و  ــهێران    بهرەی  رانىن

ــتانى پ لهم بهڕێزانهی خوارەوە   و  ناێكهێكوردسـ
 :پێکهاتبوو

پ�شــووی    كىۆربدولقادر، ســهعه  دیشــ ره  ١
ــاى   ــوونهوەیدادگ ــچ ــهه ــ� ــه  ت ــ ره ــى �  م

  .كوردستان
ــه  ٢ ــهئووف،  عروف رهم ــاى   كىۆرســـ دادگ

ــه  ەیو هـچوونهـ ه�ـ تـ  ــان  ـمى�ـ ره ــت   ـكوردســ
  یم � رهه  داد له  رىیزوه  م كههیدواتر بوو به  

  .کوردستان
  كىۆ رســــهج�گری    زى،�ونـازم حـهحـاکم    ٣

ــ  ت ــاى  ــه�ــ دادگ ــ ه ــه ــوون ــی   ىوهچ ــم ههر�
  .کوردستان

نـدامى دادگـاى ئـه  زى،�وحـه  ریمحـاكم ئـه  ٤
  كىۆ رسه  یگر�ج  ر،�ولهه  ىوهچوونههه�ت

ــ  ت ــاى  ــه�ــ دادگ ــ ه ــه ــوون  ی مــ �ــ رهه  ىوهچ
  ىژنه یل  كىۆرســه دواتر بووه  ،کوردســتان

كـانى  بژاردنـهرشــــتى هـهرپـهســــه  ىبـا
  .كوردستان

 پار�زەر موفتى نیدمسهشه  ٥

 ، پار�زەرحمود بابانمه  ٦

  اساوی  ژىیلۆرزنجى، راگرى كعدى بهد. سه  ٧
 .نیدالحهسه ىۆزانك ییاریرام

ــ د.خــورشـــــ   ٨ ــدزى،وكــهشـــــه  دی روان   ت 
ــدەدەری ــاری كـ   ی ــ   ژىیـ لـ ۆراگـرى  ــاوی   اســـ

 .نیدالحهسه ىۆزانك ییاریرام

 .رزه�پار، رىسكهفا عهمسته  ٩

ــهـفه  ١٠ دواتر بوو به  رزه�ـپار، دحـمهت ـئهرســ
 .سکرت�ری پهرلهمان

ــه  ١١ ق ــار  واـلى،یـ د  سیـ د.  ـبووه   ،رزه�ـ پ  دواـتر 
ی  مـان رلـهپـه   مىكـههیـ نـدامى خوولى  ئـه

 .کوردستان

 ،  ر زه �پار  رزنجى،به  میربدولكهن عهسـهحه  ١٢
ووه ـب ر  ــه  دواـت ىئ ــداـم ی یهکهـمی  ن   خـووـل

 .وردستانی کمانرلهپه

 دواتر بووه   رزه�پـار  رى،دهیـ حـه  اریـ ختبـه  ١٣
 مانى كوردستان.رلهندامى پهئه

  نو�نهری بهرەی کوردستانی،  بارى،قادر جه  ١٤
بــووه ــه  رىیــ زوه  دواتــر  ل ــابــ   داد  ــهیــ ك  ى ن

 .م�رتى ههمى حكومهدووه

ــه  ١٥ ــه  ۆنســـــ رهف  ەی رهب  یرهن�ــ نــو  رى،یــ ره
ان خولی    ـندامىـئه  دواتر بووه  ی،کوردســـــت

 .مانى كوردستانرلهپه یهکهمی

 
ه هیل  م ـئ ا   ژـن هیـت ات،�پ  ىه یـ ت ـب ه  كـه ى  وه دواى ـئ

ــتنیند دانچه   ١٩٩١ ١٢ ٢٣  وان�ى نماوهله  كى�شـ
  انی ك ه یاسـای ژهۆنجامدا، پئه  ١٩٩٢ ١ ٢٨كو  تاوه

ى  ره به اســـىیســـ   تىهیركرداســـهبه  ششـــكه�پ
  نه ی الله  ١٩٩٢ ٤ ٢٨  ژىۆركوردســتانى كرد، و له

 ژماره   اـساىی  اوىنو به  ردراـسهله  ارىیب وهرهبه
  كـانىبژاردنـههـه  اســـــاىیـ   ١٩٩٢یســـــا  ۆب  )١(

ــتمانىینى نومهونجئه ــتان   شـ   راقعی  –كوردسـ
  .ندكراسهپه

رى مـان و رابـهرلـهپـه  كـانىلبژاردنـههـه
كوردســتان،    خوازىیى رزگاروهگشــتى بزووتنه

  ،ۆ وخ و راسته  نى�نگدانى گشتى ونهده  گاى�رله
ــدارى نزـبهـبه  ١٩٩٢ ٥ ١٩  ـله   نیۆ مل  كهیـ  ىـكهیشــ
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  م�ژووی ههبژاردنهکانى پهرلهمانى کوردستان 
  

  ی  بژاردنههیهکهم  یژوویم
  پهرلهمانی له ههر�می کوردستان 

  
ه هـل ه  ی نجـامـئ هو هـهـئ  ه یـ اســــ یـ ســــ   رجـهلوـم

  ت،ێـ كو  تىهـ وده  ركردنىیداگ ىۆهـبهـكه  ىهێیـ نو
ـئارا،    ـهاـته ـكهو ـناوـچه  راقیعـله  ١٩٩٠ ٨ ٢ـپاش  ـله
ــ   ۆبـ  ــههی ــارك ــه  ـمج ــه  ژووىێـ مـ ل ــهخ ــاـتى گ ـلى  ب

ى كوردســــتـانى  رهبـه  راقـدا،یعكوردســــتـان لـه
رى كوردـستان  ماوهـشدارى جهو به  وانىیپـشتبه

هیـ توان انى    رىۆز  كىێشــــ ان ـب خـاكى كوردســـــت
 .نبكهئازاد  وهشهیركوكشارى كهبه راق،یع

ــه  مىێدواتر، رژ م به ــ دام بهس  رىۆز  كىێش
  روێ ولو هه  مانىێركوك و سلكانى كهورهگه  شاره

ــاله  ربازبووندهۆب  ،وهركردهیداگ  كىۆده   وى شـ
ــدانــهڕكوشــــتنى د ــه  مىێرژ  ىن گــه ســـ لى  دام، 

ــ كورد و توركمان و مهكوردســتان به   ،وه ه یحیس
ــه ــىێــ وهۆڕكــ ل ــ   ك ــل ــۆم ــ ی ــ ن ــه  دای ــه رهب ــاوچ ن  و 

كرد.   انیـ چۆك ایـ و تورك  رانێئ كـانىهیـ ســــنوور
  كان،هیشاخاو  ناوچهله  رگهشمهێپ  زىێهاوكات ه

 اىیـ چ ورێولهـه  لـه  ۆڕێى كردوو نـاوچـههـهلـه
  می ـقا  انیـ رگررى ـبهنـگهســــه  ـمانى،ێســــلـله  زمـئه

ئــازا ــهیــ كردو  رى ســــوپــاى  المــاردهپــه  زىێه  ان
  ازىیشـــنێر پســـهشـــكاند. دواتر لهكێت  انیراقیع

ــاونرهـفه   ا،یـ ـتان یرـبه ـكاویمرـئه  وانىیپشــــتـبه ســ
  ٦٨٨ارىیب تى ولهودهێن  ـشىینى ئاـسامهونجوئه

 )ى ـئارام ـناـگهـپه(ى  ـناوـچه  وههۆیـ هـبه  ركرد،ى ده
  كان،هیســنوور ى ناوچهكهبووه ئاواره كهخه  ۆب

ــه ــانىكــهۆف  نىیدژى فل ــاى ع  ك   راقىێســــوپ
  نىـپاراســــت  ۆ، بپـله  ٣٦ـپانى   لىێرووى هســــهـله
 .كرایاریلى كوردستان دگه

  وانێن كـانىۆگفتوگ  نـانىێهشــــكســــت  دواى
ــه ــانى و رژرهب ــه  مىێى كوردســــت ــه ســـ ل  دام، 
ــه  ١٩٩١ ١٠ ٢٦ وم ـكرد ده  راقیـ ـتى عـ ـحـك ـــتى  ســ
ــه ــهێكـ ب ئـ دامـوده  ىوهشـــــان ــا  ــ زگ ــ داری ــانهی   ك
ــتانناوچهله ــاۆش بمهئه  ،كانى كوردس   كىه یی ش
ــ  ــای ئـ   ىیـ اســـ ــ و  ــه  ىیـ داری ب ـــتـكرد،  ى  ره دروســ

كهـاتبوو،  ێپ  وت حزبحـهلـه  كوردســــتـانى، كـه
ــهكو دهوه ئاســتى  ، لهكهناوچه  ىۆفاكتید  تىس

و    اســــىیســــ  ژهنگهو تهى ئهوه رووبوونهرووبه
ــایو   دارىیئ ــتان  له مێرژ بوو كه  داهییاس كوردس

ه هوهدروســــتى كرد، ـئ اوێپبوو ـل ه ـن   بردنىوهڕێـب
ى  ره بـه  اســـــا،یـ   تىســـــهو دانـانى ده  مێرهـه

  كىێ ســتمیســ   ندنىزرادامهله  رىیكوردســتانى ب
ــه ــهپ ــاـنى ـكردهرل ــهوهم ل ــه  ىڕێـ ،  ــداـنى  ئ ــام ـنج
ــ هــه ــ  ــ بــژاردن ــ ربــهســـــه  كــىێ ئــازادو    ىۆخ

 .وههیموكراتید

ــ  ــرداســـــه  شمــهئــهۆب ــ رك ى رهبــه  تــىهی
ــانى ــای   كوردســــت ــانی ســـ ــاییهک ،  ١٩٩٢لهکۆت

هیل ا كىهیـ ژـن هیـت ه    تىـب هكـه  )١٥(ـل حـاكم و    س ـل
ــار ــه  روزهێپ ــافپ نوروهم و  ــهێران    بهرەی  رانىن

ــتانى پ لهم بهڕێزانهی خوارەوە   و  ناێكهێكوردسـ
 :پێکهاتبوو

پ�شــووی    كىۆربدولقادر، ســهعه  دیشــ ره  ١
ــاى   ــوونهوەیدادگ ــچ ــهه ــ� ــه  ت ــ ره ــى �  م

  .كوردستان
ــه  ٢ ــهئووف،  عروف رهم ــاى   كىۆرســـ دادگ

ــه  ەیو هـچوونهـ ه�ـ تـ  ــان  ـمى�ـ ره ــت   ـكوردســ
  یم � رهه  داد له  رىیزوه  م كههیدواتر بوو به  

  .کوردستان
  كىۆ رســــهج�گری    زى،�ونـازم حـهحـاکم    ٣

ــ  ت ــاى  ــه�ــ دادگ ــ ه ــه ــوون ــی   ىوهچ ــم ههر�
  .کوردستان

نـدامى دادگـاى ئـه  زى،�وحـه  ریمحـاكم ئـه  ٤
  كىۆ رسه  یگر�ج  ر،�ولهه  ىوهچوونههه�ت

ــ  ت ــاى  ــه�ــ دادگ ــ ه ــه ــوون  ی مــ �ــ رهه  ىوهچ
  ىژنه یل  كىۆرســه دواتر بووه  ،کوردســتان

كـانى  بژاردنـهرشــــتى هـهرپـهســــه  ىبـا
  .كوردستان

 پار�زەر موفتى نیدمسهشه  ٥

 ، پار�زەرحمود بابانمه  ٦

  اساوی  ژىیلۆرزنجى، راگرى كعدى بهد. سه  ٧
 .نیدالحهسه ىۆزانك ییاریرام

ــ د.خــورشـــــ   ٨ ــدزى،وكــهشـــــه  دی روان   ت 
ــدەدەری ــاری كـ   ی ــ   ژىیـ لـ ۆراگـرى  ــاوی   اســـ

 .نیدالحهسه ىۆزانك ییاریرام

 .رزه�پار، رىسكهفا عهمسته  ٩

ــهـفه  ١٠ دواتر بوو به  رزه�ـپار، دحـمهت ـئهرســ
 .سکرت�ری پهرلهمان

ــه  ١١ ق ــار  واـلى،یـ د  سیـ د.  ـبووه   ،رزه�ـ پ  دواـتر 
ی  مـان رلـهپـه   مىكـههیـ نـدامى خوولى  ئـه

 .کوردستان

 ،  ر زه �پار  رزنجى،به  میربدولكهن عهسـهحه  ١٢
ووه ـب ر  ــه  دواـت ىئ ــداـم ی یهکهـمی  ن   خـووـل

 .وردستانی کمانرلهپه

 دواتر بووه   رزه�پـار  رى،دهیـ حـه  اریـ ختبـه  ١٣
 مانى كوردستان.رلهندامى پهئه

  نو�نهری بهرەی کوردستانی،  بارى،قادر جه  ١٤
بــووه ــه  رىیــ زوه  دواتــر  ل ــابــ   داد  ــهیــ ك  ى ن

 .م�رتى ههمى حكومهدووه

ــه  ١٥ ــه  ۆنســـــ رهف  ەی رهب  یرهن�ــ نــو  رى،یــ ره
ان خولی    ـندامىـئه  دواتر بووه  ی،کوردســـــت

 .مانى كوردستانرلهپه یهکهمی

 
ه هیل  م ـئ ا   ژـن هیـت ات،�پ  ىه یـ ت ـب ه  كـه ى  وه دواى ـئ

ــتنیند دانچه   ١٩٩١ ١٢ ٢٣  وان�ى نماوهله  كى�شـ
  انی ك ه یاسـای ژهۆنجامدا، پئه  ١٩٩٢ ١ ٢٨كو  تاوه

ى  ره به اســـىیســـ   تىهیركرداســـهبه  ششـــكه�پ
  نه ی الله  ١٩٩٢ ٤ ٢٨  ژىۆركوردســتانى كرد، و له

 ژماره   اـساىی  اوىنو به  ردراـسهله  ارىیب وهرهبه
  كـانىبژاردنـههـه  اســـــاىیـ   ١٩٩٢یســـــا  ۆب  )١(

ــتمانىینى نومهونجئه ــتان   شـ   راقعی  –كوردسـ
  .ندكراسهپه

رى مـان و رابـهرلـهپـه  كـانىلبژاردنـههـه
كوردســتان،    خوازىیى رزگاروهگشــتى بزووتنه

  ،ۆ وخ و راسته  نى�نگدانى گشتى ونهده  گاى�رله
ــدارى نزـبهـبه  ١٩٩٢ ٥ ١٩  ـله   نیۆ مل  كهیـ  ىـكهیشــ
هنـگدهده ه�نور، ـك ه اتریـ ز  تىهیـ راـن   نیۆ مل �ســــ ـل

ــ  ــاو  ویــ ون ــ تــ ه ــردده  انی ــههکو    ك ــارىب ــاوك   ه
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 م  كهخولی یه بژاردنمژووی هه
 

١٩٩٢ 
  

ــه  ــهی ــهك ئ ــن  ــهمــی ــی ه ــهزمــوون ــژاردن ــب ــان ل ك
كوردـستانی عێراق  كی دیموكراـسی لهیهـشیۆهبه
 ی كوردسـتانی له رهی به)١( پێی یاسـای ژمارهبه
ــه  ١٩٩٢� ٥� ١٩ ــهســـــهب ــاودـێری  رپ چ ـــتی و  رشــ

هرانی چـهنوێنـه دین رێكخراوی بیـانی ـل بواری  ـن
ــه ئ و  و دیموكراســــی  مرۆڤ  ــافی  ــانی  م ــدام ن

نووســـانی  وروپاو رۆژنامهانی ئهمانی و�ترلهپه
ــه ئ ــانـی  ــهبـی ــدرا، ك ــام ــده ده  )٩٦٧٢٢٩(نـج ر  نـگ

  شداریان تێدا كرد.به
دا  كه لبژاردنهههشــــداریان لهی بهو لیســــتانهئه 

  كرد: 
 
 كان پارته یستیل

 كوردستان یموكراتید یپارت  ١
  یكوردـستان وحزب   یـشتمانین  یتێكهی  ٢

 كوردستان یشانێتكحمهزه
  یو پارت   الستیشۆس  یپارت  (  كگرتنهی  ٣

 )کۆپاس -كوردستان  ۆییخربهسه
ــ   ٤ و    یموكراتـ یـ د  یتـ ێـ كـ هی ــان  كوردســــت

 كاننههیالێو ب یوعیش یحزب
 كانهیسالمیئ یستیل  ٥
ــتـ یلـ   ٦ ــارتـ   یســ ــه  یپ راتـ یـ د  یلـ گ وـك   یـم

 كوردستان
  كانموكراتهید ۆیخربهسه یستیل  ٧

  
ه  هـب هلبژاردن، كـهكـانی هـهنجـامـهپێی ـئ ن  الیـه ـل

كانی  لبژاردنهرـشتیاری ههرپهی با�ی ـسهـستهده
ــتان راگهنجومهئه ــتمانی كوردس ندرا،  یهنی نیش
ــتمی نوێنهبهكه ــیسـ التمثیل  (یی  تی رێژهرایهسـ

لیســــتی پـارتی  (نیـا  چوو، تـهرێوهبـه  )النســــبی
ــتان ــتی هاوبه )دیموكراتی كوردسـ ــی  و لیسـ شـ

ــه( ــان و حزبی ی ــانی كوردســــت نیشـــــتم كـێـتی 
ــانحمهزه ــای ٧، رێژەی  )تكێش ٪ تێپهڕاند که یاس

ه اتـن اری کردبوو ـه ه  ههڵبژاردن دـی هنێو ـپ ان،  رـل ـم
 ك لـه ریـهمـان هـهرلـهكورســــی پـه  ١٠٥كۆی    لـه

ــه ــارـتی   ـكـێـتیی پ ــه  ٪٥٠و  ـكورســــی ــان  ی  ــانی ك
    وت.ركهبه

   
ی  ره تی سـیاسـی بهركردایهپێی بریارێكی سـهبه

  )٥(رچوو  ده  ١٩٩٢� ٤� ٨  لــه  كوردســــتــانیش كــه
رخان  كانی كوردسـتان تهسـیحیهكورسـی بۆ مه

ه  ٤  كرا، كـه هـئ ان ـل دامـی ه   ـن ی  وه لیســــتی بزووتـن
ندامیش بۆ لیســتی  ئه  ١دیموكراتی ئاشــووری و 

رخان  كانی كوردسـتان تهسـیحیهكگرتووی مهیه
  كرا.

  
 م خولی دووه بژاردنمژووی هه

 
 ٢٠٠٥ 

  
خولی   ٢٠٠٥می سـاڵی  كانوونی دووه  ٣٠رۆژی  له 

مانی كوردسـتان  رلهكانی پهڵبژاردنهمی ههدووه
كـــهئـــه لـــهنـــجـــامـــدرا  بـــوو  ڵ  گـــه هـــاوكـــات 
هنجوـمهـكانی ـئهڵبژاردـنهـهه رانی عیراق  نی نوێـن

ش  ـمه نی ـپارێزـگاـكان. ـئهنجوـمهڵبژاردنی ـئهو ـهه
ــه ــهی ــهك بوو  مین ه ــهڵبژاردنی گشــــتی  دوای  ك

كوردســتان و عیراق  دام لهرووخانی رژێمی ســه
  .نجام درائه

ــاڵی  ڵبژاردـنهـههـله  وانی  ودانیشــــت  ٢٠٠٥ـكانی ســ
كانی تری وانی ناوچهودانیـشتكوردسـتان جیا له

ه دا دهیـهعیراق ـل ان بۆ هـهك كـاـت  ٣ڵبژاردنی  نگـی
نی  مـه و نجووانیش: ئـهنی جیـادا ئـهومـه ونجئـه

ــتان ــتمانی كوردسـ ــنووری  لهعیراق، كه  -نیشـ سـ
  )ولێرو دهۆك ســــلێمــانی و هــه(پــارێزگــاكــانی  

رانی  نی نوێنهمهونجوڵبژاردنی ئهنجامدرا، ههئه
   .نی پارێزگاكانمهونجوعیراق و ئه
ڵكی  دا خهلبژاردنهم ههله بگوترێ كه پێویســــته

رســــێ  هـه كـانی كوردســــتـان:لـه دابراوه  نـاوچـه
ارێزگـای  هكـه(ـپ هركوك، ـن الیوا، یـن ان  رێگـه )دـی ـی

ن،  ـمانی كوردســـــتان ـبده رـلهـنگ بۆ ـپهدرا دهپێـنه
ر  یان بۆسـه وهرانهنووسـی گهی چارهوهر ئهبهله

ی  ـماده ك چۆن ـله، وهكرابۆوهكالیی ـنهرێم ـیهـهه
تی عیراق ـناســــراو  وـلهی دهی ـقانونی ئـیداره٥٨
كی  یــه مــادده   دواتر بووه  هــاتبوو، كــه TAL بــه
ــتووری  ده ــتووری ههدهلهس ــهس یی عیراق  میش
  .١٤٠ ژمارهبه

ــه ــهل ـبژاردـنی ـخوـلی دووهه ــهـڵ ــهـمی پ ــاـنی  رل م
ــتان   ــتی جیاواز به  ١٣كوردسـ ــداریان له لیسـ  شـ

تی  رایه نوێنه(ســیســتمی  بهملمالنێكاندا كرد كه
ــه  )ییرێژه ــدا  ڕێوهب ــای ــه   ١٧٥٣٩١٩چوو. تی س  ك

كورد و  رێمی كوردســـــتان لهدانیشــــتوانی ههله
كـمان و كـلدان و ـئاشــــووری و موســــلـمان و  تور
   .شداریان تێدا كردسیحی و ئیزیدی بهمه

مان  رـلهـنداـمانی ـپهی ـئهدا، ژـمارهڵبژاردـنهم ـههـله 
ــه ــه  ١٠٥  ل ــدام بۆ  ئ ــه  ١١١ن ــهئ ب ــدام  ــه ن .  وه رزكرای
لیســت    ١٣كۆی نها ســێ لیســت لهنجامدا تهئهله

و،  كـانـدا كردبو ڵبژاردنـههـهشـــــداریـان لـهبـهكـه
وانیش لیســــتی  مـان، ئـهرلـهپـه  نـهتوانیـان بگـه

 )١٠٤(  نیشــــتمـانی دیموكراتی كوردســــتـان كـه
ڵی ئیـسالمی كوردـستان  كورـسی و لیـستی كۆمه

ــتــی حــزبــی    )٦(عــیــراق   ــیســـ ل و  ــی  كــورســـ
  )١(خۆكان  ربهتكێـشانی كوردسـتان و سـهحمهزه
  .ستهێنادهك كورسیان بهیه

  كانلیسته

راـتی  ١ وـك ـم ی دـی ــاـن م ـــت یشــ ـن ی  ـــت یســ   ـل
  كوردستان

  ڵی ئیسالمی كوردستانی عێراقكۆمه  ٢
  خۆكان ربهتكێشان و سهخمهلیستی زه  ٣
 پارتی كاری دیموكراتی كوردستان  ٤
ــه  ٥ ــن ــهوهبــزووت لــی  ی دیــمــوكــراتــی گ

 كوردستان
 كاننهلیستی بێالیه  ٦
ــاره  ٧ ــارتــی چ دیــمــوكــراتـی  ســـــهپ ری 

 كوردستان
  موعی كۆماری عێراقجهته  ٨
 ی عێراقحدهی نیشتمانی وهرهبه  ٩
ــه  ١٠ ـــیـخوازاـنی  وهـبزووـتن ی دـیـموـكراســ

  كوردستان
 پارتی پارێزگارانی كوردستان  ١١
 نی عێراقیتهخای وهحزبی ئه  ١٢
 وتی نیشتمانی كوردستانره  ١٣

  
 م  بژاردن خولى سيهمژووی هه

٢٠٠٩ 

 
ه هـب ایی هـاتنی خولی  كـه  ٢٠٠٩� ٦� ٤  رـل رۆژی كۆـت

هدووه همی ـپ ان بوو عـهرـل انی كوردســـــت ان  ـم دـن
ــهموفتی  هرۆكی خولی دووهســ همی ـپ انی  رـل ـم

  ٢٠٠٩� ١� ٥رۆژی  كـدا كـهیـهنـامـهكوردســــتـان لـه
رێمی  رۆكی ههی ســــهو ئاراســـــتهرچوێنراوهده

، تـیایدا پێشــــنـیاری رۆژی  كوردســـــتانی كردووه
هڵی كردبوو  بۆ هـه ٢٠٠٩� ٥� ١٩ ی خولی  وهبژاردـن

بژاردنی  ڵمانی كوردســــتان، ههرلهمی پهســــێیه
م  كه یه  كه راندبۆوهی گهوهۆ ئهشــــی بو رۆژهئه
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ــتان ــتمانی كوردسـ ــنووری  لهعیراق، كه  -نیشـ سـ
  )ولێرو دهۆك ســــلێمــانی و هــه(پــارێزگــاكــانی  

رانی  نی نوێنهمهونجوڵبژاردنی ئهنجامدرا، ههئه
   .نی پارێزگاكانمهونجوعیراق و ئه
ڵكی  دا خهلبژاردنهم ههله بگوترێ كه پێویســــته

رســــێ  هـه كـانی كوردســــتـان:لـه دابراوه  نـاوچـه
ارێزگـای  هكـه(ـپ هركوك، ـن الیوا، یـن ان  رێگـه )دـی ـی

ن،  ـمانی كوردســـــتان ـبده رـلهـنگ بۆ ـپهدرا دهپێـنه
ر  یان بۆسـه وهرانهنووسـی گهی چارهوهر ئهبهله

ی  ـماده ك چۆن ـله، وهكرابۆوهكالیی ـنهرێم ـیهـهه
تی عیراق ـناســــراو  وـلهی دهی ـقانونی ئـیداره٥٨
كی  یــه مــادده   دواتر بووه  هــاتبوو، كــه TAL بــه
ــتووری  ده ــتووری ههدهلهس ــهس یی عیراق  میش
  .١٤٠ ژمارهبه

ــه ــهل ـبژاردـنی ـخوـلی دووهه ــهـڵ ــهـمی پ ــاـنی  رل م
ــتان   ــتی جیاواز به  ١٣كوردسـ ــداریان له لیسـ  شـ

تی  رایه نوێنه(ســیســتمی  بهملمالنێكاندا كرد كه
ــه  )ییرێژه ــدا  ڕێوهب ــای ــه   ١٧٥٣٩١٩چوو. تی س  ك

كورد و  رێمی كوردســـــتان لهدانیشــــتوانی ههله
كـمان و كـلدان و ـئاشــــووری و موســــلـمان و  تور
   .شداریان تێدا كردسیحی و ئیزیدی بهمه

مان  رـلهـنداـمانی ـپهی ـئهدا، ژـمارهڵبژاردـنهم ـههـله 
ــه ــه  ١٠٥  ل ــدام بۆ  ئ ــه  ١١١ن ــهئ ب ــدام  ــه ن .  وه رزكرای
لیســت    ١٣كۆی نها ســێ لیســت لهنجامدا تهئهله

و،  كـانـدا كردبو ڵبژاردنـههـهشـــــداریـان لـهبـهكـه
وانیش لیســــتی  مـان، ئـهرلـهپـه  نـهتوانیـان بگـه

 )١٠٤(  نیشــــتمـانی دیموكراتی كوردســــتـان كـه
ڵی ئیـسالمی كوردـستان  كورـسی و لیـستی كۆمه

ــتــی حــزبــی    )٦(عــیــراق   ــیســـ ل و  ــی  كــورســـ
  )١(خۆكان  ربهتكێـشانی كوردسـتان و سـهحمهزه
  .ستهێنادهك كورسیان بهیه

  كانلیسته

راـتی  ١ وـك ـم ی دـی ــاـن م ـــت یشــ ـن ی  ـــت یســ   ـل
  كوردستان

  ڵی ئیسالمی كوردستانی عێراقكۆمه  ٢
  خۆكان ربهتكێشان و سهخمهلیستی زه  ٣
 پارتی كاری دیموكراتی كوردستان  ٤
ــه  ٥ ــن ــهوهبــزووت لــی  ی دیــمــوكــراتــی گ

 كوردستان
 كاننهلیستی بێالیه  ٦
ــاره  ٧ ــارتــی چ دیــمــوكــراتـی  ســـــهپ ری 

 كوردستان
  موعی كۆماری عێراقجهته  ٨
 ی عێراقحدهی نیشتمانی وهرهبه  ٩
ــه  ١٠ ـــیـخوازاـنی  وهـبزووـتن ی دـیـموـكراســ

  كوردستان
 پارتی پارێزگارانی كوردستان  ١١
 نی عێراقیتهخای وهحزبی ئه  ١٢
 وتی نیشتمانی كوردستانره  ١٣

  
 م  بژاردن خولى سيهمژووی هه

٢٠٠٩ 

 
ه هـب ایی هـاتنی خولی  كـه  ٢٠٠٩� ٦� ٤  رـل رۆژی كۆـت

هدووه همی ـپ ان بوو عـهرـل انی كوردســـــت ان  ـم دـن
ــهموفتی  هرۆكی خولی دووهســ همی ـپ انی  رـل ـم

  ٢٠٠٩� ١� ٥رۆژی  كـدا كـهیـهنـامـهكوردســــتـان لـه
رێمی  رۆكی ههی ســــهو ئاراســـــتهرچوێنراوهده

، تـیایدا پێشــــنـیاری رۆژی  كوردســـــتانی كردووه
هڵی كردبوو  بۆ هـه ٢٠٠٩� ٥� ١٩ ی خولی  وهبژاردـن

بژاردنی  ڵمانی كوردســــتان، ههرلهمی پهســــێیه
م  كه یه  كه راندبۆوهی گهوهۆ ئهشــــی بو رۆژهئه
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ــهبژاردنی پــهڵهــه ــهرل ــه  مــانی ل ل  كوردســــتــان 
 .نجامدراوهئه ١٩٩١� ٥� ١٩

 
ی كۆمسیۆنی  ئاراستهنووسراوێكی تریشدا كهله

كـانی عیراقی  بژاردنـهڵخۆی هـهربـهبـاالی ســــه
ــهی ـبه  ٢٠٠٩� ٣� ٢٦ژووی  ێو مكردووه  ـیه وهرهســ

ــترلهرۆكی پهســه م  ان خولی دووه مانی كوردس
ــه ت ـتر  ــارـێـكی  ــهج ل ــدی    ٥� ١٩ر رۆژی  ســـــهـئـكی

ت  ئـه  بژاردنی تیـاڵهـه  كـه  وهكردۆتـه نجـامبـدرـێ
 دا داوای له كهنووســراوه ش لهســتهبهم مهبۆئه

ــیـۆن كـردووه ی رۆژی    كـۆمســ ــاریـكـردـن دی ۆ  ـب
ــیق لهبژاردن تهڵهه ــه ڵگهنسـ رێمی  رۆكی ههسـ

 .نكوردستان بكه

 
ــنیارهئهدوای تاووتوێكردنی   ــهو پێش رۆكی  ی س

بژاردن ڵی ـهه�كۆمســــیۆنی ـبا  ڵـگهـمان ـلهرـلهـپه
رێمی كوردســــتـان  رۆكی هـهعیراقـدا، ســـــهلـه

كـــهیـــهنـــامـــهلـــه ی   ٢٠٠٩� ٤� ١١مـــێـــژووی    دا 
مانی  رلهرۆكی پهی سـهو  ئاراسـتهیهوهرهسـهبه

ه ،كردووه دا ـئ اـی ه روونكراوه  وهتـی ه  وهـت ه  ـك ه ـل ر  ـب
ت بۆ كۆمـسیۆنی  ی تایبهنی بودجهكردرخاننهته
بوونی پالنی  تی فیدرال و نهن حكومهالیهله  �با

ــه ت ــای  توان و  ــت  دارایی روون  كنیكی پێویســـ
ــه ل ــت  ــاتــوانــێ ن   ٢٠٠٩� ٥� ١٩رۆژی  كــۆمســـــیــۆن 

 .نجام بداتبژاردن ئهڵهه

 
ــه ئ ــاوهدوای  ـكۆمســـــیۆـنی ب ــه�ی  ـبژاردن ڵـ ی ه

رێمی  تی ههرۆكایهـسه ٢٠٠٩�   ٥� ٢عیراق رۆژی  له
 ٢٠٠٩� ٧� ٢٠  ـله ـكه وهكرده  كوردســـــتانـیان ـئاـگادار

ــه ــاده  دواوهب ــام ــهئ ــهڵـ ن ه ب ــه ێوهڕبژاردن    ،ن بب
رۆژی  رێمی كوردســتان لهرۆكی ههبوو ســهوهئه

ی خولی  ٩ دانیشــتنی ئاســایی ژمارهله  ٢٠٠٩� ٥� ٥
ــاڵی چوارهدووه ــهمی ســـ خولی دوومی    می ل

م ردهبـهلـه وتـارێكـدا  لـه ،بووبژاردن ئـامـادهڵهـه
ی دیاری    ٢٠٠٩� ٧� ٢٥مانی كوردستان رۆژی  رلهپه

وه می  بژاردنی خولی ســــێیــهڵك رۆژی هــهكرد 
ــتان و  ههمانی كوردســتان لهرلهپه رێمی كوردس

رێمیش  رۆكی ههڵبژاردنی ســهداواشــی كرد هه
  .نجام بدرێتوخۆ ئهڕاسته

می  ی خولی سێیه پرۆسه  ٢٠٠٩� ٧� ٢٥دواتر رۆژی  
ــتان لهرلهبژاردنی پهڵهه ــێكی  كهمانی كوردس ش

بــه نــدین چــاودێری  بوونی چــهئــامــادهئــارام و 
ــهنێوده بیــانی و عــهول نــاوخۆیی  رهتی و  بی و 

 .چوورێوهبه وتووانهركهسه

 
مــانی  رلــهمی پــهبژاردنی خولی ســــێیــهڵهــهلــه

بژاردنیان  ڵشــداری ههلیســت به ٢٤كوردســتاندا  
  ١١كورســی و تیایدا    ١١١ رســهكرد، بۆ كێبركێ له

ـست بێنن و  دهی یاـسایی  بهلیـست توانیان رێژه
ــه ێـن ــه  ـب پ ــاو  ــهن ــهرل ئ ــان.  ی  م ــاـی ــامـی كـۆت ج ـن

ــهڵهــه  نووســــراوی ژمــاره ك لــهش وهكــهبژاردن
ی  � ی كۆمســــیۆنی ـبا  )٢٠٠٩� ٨� ١٨  ـله  ١٤٣١� ٩� خ(

ــه و  عیراق ـهاتووه ـكان ـلهلبژاردـنهخۆی ـههرـبهســ
و  وردســـــتانی كردووه ـمانی كرـلهی ـپهـئاراســـــته

نجامی  ر ئهســــهی كۆتایی لهقهتیایدا موســــاده
ــه ــهڵـ ه ــهـبژاردن یهک    )1978382(که    ـكردووه  ك

ــێ ههزارو   ــتاوسـ ملیۆن وحهوت ســـهدو ههشـ
ــداری پرۆســــهی   ههشــــتـاودوو هـاو�تی بهشــ

 دەنگدانیان کردووە.

  سهرکهوتووەکان   سیاسییه  لیسته  ووارهناوی قه
 لیستی كوردستانی  ١

  تی�یهتی كۆمهدالهئازادی وعه  ٢
  گۆڕان   ٣
ــه  ٤ ــنــ ــالمــــی  وهبــــزووتــ ئــــیســـــ ی 

  عیراق� كوردستانله
ــازی لیســــتی خزـمه  ٥ تگوزاری وـچاكســ

  الخدمات واالصالح قائمه
  الرافدین قائمه  ٦
ــریانی    ٧ ــعبی لكلدانی السـ المجلس الشـ

  االشوری
فی  التركمــانیــه الــدیمقراگیـه  الحركــه  ٨

  الكردستان
ــه  ٩ ــائم ــهاربیــل    ق ــانی لیســــتی    -التركم

  ولێرتوركمانی هه
  اصالح التركمانی قائمه  ١٠
 ارام شاهین داود باكویان  ١١

 
  

  م خولی چواره بژاردن مژووی هه
  
٢٠١٣  
  

ه هـب ایی هـاتنی خولی ســــێیـهوادهر ـل می  ی كۆـت
الن بـایز  رســــهمـانی كوردســــتـان، د. ئـهرلـهپـه
مانی كوردـستان  رلهمی پهرۆكی خولی ـسێیهـسه
ه هـل دا  ـب ارهنووســــراوێـك ه ٦٢٩٨� ٣� ٤  ژـم رۆژی    ـل
تی  رۆكایه ی ســـهكی ئاراســـتهداوایه  ٢٠١٢� ١٢� ٥

ان  هـه دا  كردووه  عیراق  –رێمی كوردســـــت اـی   تـی
ــارـیـكردـنی  داوای ــه  رۆژی  دی   ـخوـلی  ـڵـبژاردـنیه
  وكردووه   كوردســــتـانی مـانی رلـهپـه  میچواره

 دا  ٢٠١٣� ٩� ٧ له":  هاتووه  یهمشــێوهبه یكهقهده
  خولى  ـساڵى چوار  ىماوه  كوردـستان  مانىرلهپه

پێى    ت، بـهكـاده  واوتـه  ڵبژاردنهـه  مىســــێیـه
رێمى  ههتیى  رۆكایهمى یاسـاى سـهى دووهبگه

مواركراو،  هه ٢٠٠٥ى ســاڵى )١( كوردســتان ژماره
ــهبه پێویســته رێمى كوردســتان  رۆكى ههڕێز س

نجامدانى  ربكات بۆ ئهرێمى دهرسـومێكى ههمه
ــه ى چـوارهه ى خـوـل ژاردـن ـب ــهـڵ ى مـى ه ژاردـن ـب ـڵ

ى  واوبوونى ماوه مانى كوردـستان پێش تهرلهپه
ــایى دیـاریكراو لـه كراو  پێ  ى ئـامـاژهمـاده  یـاســ

خۆى  ربهتیایدا ئاگادارى كۆمســـیۆنى با�ى ســـه
كردن بۆ  كـان بكرێـت بۆ خۆ ئـامـادهڵبژاردنـههـه
ى  كۆمســیۆن ماوه  تى كهتایبه به ســتهبهم مهئه
  .كارىبۆ ئاماده مانگى پێویسته )٦(

رمانی  فهوردستان بهرێمی كهرۆكی ههدواتر سه
ــه ــارهه ژم ــه   )٥٠(  رێمی    رۆژی    ،)٢٠١٣� ٤� ١٨(  ل

  نجـامـدانی ئـه  كـاتی  كوه  كرد  دیـاری  ٢٠١٣� ٩� ٢١
ــه یه ژاردـن ـب ی  ـل ــه  مـیچـواره  خـوـل ــهپ یرل ــاـن   م

  رۆكیســــه  لبژاردنیهه و  عیراق –  كوردســــتان
  رێمیشهه  رۆكیســــه  تیویالیه چونـكه  رێمهه
  .دێت كۆتای واده مانههله

ڵبژاردنی  ی هـهپرۆســـــه  ٢٠١٣� ٩� ٢١دواتر رۆژی  
ی چـواره ــهخـوـل ی پ ــهـم ــان  رل ــت وردســ ی ـك ــاـن م

  ١٨٧٤١٤٧بهبهشــداری   كراوهســیســتمی نیمچهبه
ــدەر ــه  دەنگ ــدا  رێوهب ــای ــت    )٣١(چوو، تی لیســـ

  )١٧(نجام  رهیان كردوو سـهكهشـداری پرۆسـهبه
  .ستبێنندهوتن بهركهلیست توانیان سه

  كانو لیستهوارهناوی قه
 لیستی پارتی دیموكراتی كوردستان  ١
 لیستى گۆڕان  ٢
  كێتى نیشتمانی كوردستانیهلیستى   ٣
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  تی�یهتی كۆمهدالهئازادی وعه  ٢
  گۆڕان   ٣
ــه  ٤ ــنــ ــالمــــی  وهبــــزووتــ ئــــیســـــ ی 

  عیراق� كوردستانله
ــازی لیســــتی خزـمه  ٥ تگوزاری وـچاكســ

  الخدمات واالصالح قائمه
  الرافدین قائمه  ٦
ــریانی    ٧ ــعبی لكلدانی السـ المجلس الشـ

  االشوری
فی  التركمــانیــه الــدیمقراگیـه  الحركــه  ٨

  الكردستان
ــه  ٩ ــائم ــهاربیــل    ق ــانی لیســــتی    -التركم

  ولێرتوركمانی هه
  اصالح التركمانی قائمه  ١٠
 ارام شاهین داود باكویان  ١١

 
  

  م خولی چواره بژاردن مژووی هه
  
٢٠١٣  
  

ه هـب ایی هـاتنی خولی ســــێیـهوادهر ـل می  ی كۆـت
الن بـایز  رســــهمـانی كوردســــتـان، د. ئـهرلـهپـه
مانی كوردـستان  رلهمی پهرۆكی خولی ـسێیهـسه
ه هـل دا  ـب ارهنووســــراوێـك ه ٦٢٩٨� ٣� ٤  ژـم رۆژی    ـل
تی  رۆكایه ی ســـهكی ئاراســـتهداوایه  ٢٠١٢� ١٢� ٥

ان  هـه دا  كردووه  عیراق  –رێمی كوردســـــت اـی   تـی
ــارـیـكردـنی  داوای ــه  رۆژی  دی   ـخوـلی  ـڵـبژاردـنیه
  وكردووه   كوردســــتـانی مـانی رلـهپـه  میچواره

 دا  ٢٠١٣� ٩� ٧ له":  هاتووه  یهمشــێوهبه یكهقهده
  خولى  ـساڵى چوار  ىماوه  كوردـستان  مانىرلهپه

پێى    ت، بـهكـاده  واوتـه  ڵبژاردنهـه  مىســــێیـه
رێمى  ههتیى  رۆكایهمى یاسـاى سـهى دووهبگه

مواركراو،  هه ٢٠٠٥ى ســاڵى )١( كوردســتان ژماره
ــهبه پێویســته رێمى كوردســتان  رۆكى ههڕێز س

نجامدانى  ربكات بۆ ئهرێمى دهرسـومێكى ههمه
ــه ى چـوارهه ى خـوـل ژاردـن ـب ــهـڵ ى مـى ه ژاردـن ـب ـڵ

ى  واوبوونى ماوه مانى كوردـستان پێش تهرلهپه
ــایى دیـاریكراو لـه كراو  پێ  ى ئـامـاژهمـاده  یـاســ

خۆى  ربهتیایدا ئاگادارى كۆمســـیۆنى با�ى ســـه
كردن بۆ  كـان بكرێـت بۆ خۆ ئـامـادهڵبژاردنـههـه
ى  كۆمســیۆن ماوه  تى كهتایبه به ســتهبهم مهئه
  .كارىبۆ ئاماده مانگى پێویسته )٦(

رمانی  فهوردستان بهرێمی كهرۆكی ههدواتر سه
ــه ــارهه ژم ــه   )٥٠(  رێمی    رۆژی    ،)٢٠١٣� ٤� ١٨(  ل

  نجـامـدانی ئـه  كـاتی  كوه  كرد  دیـاری  ٢٠١٣� ٩� ٢١
ــه یه ژاردـن ـب ی  ـل ــه  مـیچـواره  خـوـل ــهپ یرل ــاـن   م

  رۆكیســــه  لبژاردنیهه و  عیراق –  كوردســــتان
  رێمیشهه  رۆكیســــه  تیویالیه چونـكه  رێمهه
  .دێت كۆتای واده مانههله

ڵبژاردنی  ی هـهپرۆســـــه  ٢٠١٣� ٩� ٢١دواتر رۆژی  
ی چـواره ــهخـوـل ی پ ــهـم ــان  رل ــت وردســ ی ـك ــاـن م

  ١٨٧٤١٤٧بهبهشــداری   كراوهســیســتمی نیمچهبه
ــدەر ــه  دەنگ ــدا  رێوهب ــای ــت    )٣١(چوو، تی لیســـ

  )١٧(نجام  رهیان كردوو سـهكهشـداری پرۆسـهبه
  .ستبێنندهوتن بهركهلیست توانیان سه

  كانو لیستهوارهناوی قه
 لیستی پارتی دیموكراتی كوردستان  ١
 لیستى گۆڕان  ٢
  كێتى نیشتمانی كوردستانیهلیستى   ٣
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 كگرتووى ئیسالمىلیستی یه  ٤
 ڵى ئیسالمىلیستی كۆمه  ٥
ــه  ٦ ن زووـت ـب ــتـى  یســ ــالـمى  وهـل یســ ـئ ى 

 كوردستان
 لیستی سۆسیالیست  ٧
 ئازادیلیستی   ٨
  م ى سێیهلیستى ئاراسته  ٩
 )الرافدین قائمه (لیستى رافدین   ١٠
لى كلدانى ســــریانى و  نى گهنجومهئه  ١١

 ئاشوورى
 كمانوتنى تورلیستى پێشكه  ١٢
 ولێرى توركمانىلیستى هه  ١٣
ــه   ١٤ نـوێـبـوون و  ى  وه لـیســـــتـى گـۆڕان 

 توركمانى
 ى توركمانى عێراقیلیستى جبهه  ١٥
 لیستی ابناء النهرین  ١٦
 لیستی ئهرمهن  ١٧

  
  

  خولی پنجهم  مژووی ههبژاردنی
٢٠١٨  

ــاى   بهپێی ـماددەی یهکهم بگهی یهکهم لهـیاســ
شــكردنى  ى یاســاى دابه ٢٠١٧ى ســاڵى  )٢( ژماره

ــهده ــه�تهسـ ــه رێم بهتى ههرۆكایهكانى سـ ر  سـ
رێم، ســـهرۆک  كانى ههســـتوورییهده زراوهدامه

ــوومی   ــتان بهمهرسـ وەزیرانی ههرێمی کودرسـ
ــاڵی  ١ژـمارە   دـیاری  ٢٠١٨� ٩� ٣٠رۆژی    ٢٠١٨ی ســ

ژاردـنی   ـب ــداـنی ههـڵ ــام ج ئهـن ۆ  ـب وادە  وەک  رد  ـک
  .خولی پێنجهمی پهرلهمانی کوردستان

ــی راگه ــێ ــا�ی  یهبهپ ب ــی  ــۆن ــی ــۆمســـ ــراوی ک ن
ــی لهههرێمی   ــهربهخۆی ههڵبژاردن و ڕاپرسـ سـ

هـاو�تی مـافی    ٣٠٨٥٤٦١کوردســــتــان ژمـارەی  

ــارەیه   ژم لهو  ــوو  ــان ههب ــی ــدان ــگ   ١٨٤٥٩٧٩دەن
�تی بهـشداری پرۆـسهی دەنگدانیان کردوە  وهاو

٪. لهو  ٥٩کهرێژەی بهشــــداری ـهاو�تـیان دەـکاته  
  لیســت بهشــداری ههڵبژاردنیان ٢٩ههڵبژاردنهدا  

لیســـت توانیان کورســی   ١٦کردوو له ئهنجامدا  
پهرلهمــانــه بهدەســـــت بهێنن بهم شــــێوەیهی  

 :خوارەوە
 

  كانناوی  لیسته
  لیستی پارتی دیموكراتی كوردستان  ١
  كێتى نیشتمانی كوردستانلیستى یه  ٢
 لیستى گۆڕان  ٣
  جوالنهوەی نهوەی نوێ  ٤
  ڵى ئیسالمىلیستی كۆمه  ٥
  هاوپهیمانی بهرەو ئیسالح  ٦
  لیستی سهردەم   ٧
  لیستی  ئازادی  ٨
 پارتی گهشهپێدانی تورکمانی  ٩
  پارتی چاکسازی تورکمانی  ١٠
  لیستی میللهت  ١١
  لیستی بهرەی تورکمانی  ١٢
  هاوپهیمانی یهکێتی نهتهوەیی  ١٣
 لیستى رافدین  ١٤
لى كلدانى ســــریانى و  نى گهنجومهئه  ١٥

  ئاشوورى
 لیستی ئهرمهن  ١٦

 
 
  

  
  



441

 دورات  خولەکان 

 کۆی گشتی  بڕیارەکان یاساکان ساڵەکان

TERMS 

 مجموع القرارات  القوانين  السنوات 
YEARS LAWS DECISIONS TOTAL 

خوىل  
 پێنجەم 

الدورة  
 الخامسة 

2022 10 1 11 

Fifth term 2021 20 12 32 
2020 5 9 14 
2019 4 17 21 

خوىل  
 چوارەم 

الدورة  
 الرابعة 

2018 11 17 28 

Fourth 
term 

2017 4 12 16 
2016 0 0 0 
2015 9 6 15 
2014 8 33 41 

خوىل  
 سێیەم 

الدورة  
 الثالثة 

2013 18 5 23 

Third term 
2012 17 18 35 
2011 21 28 49 
2010 16 5 21 
2009 13 2 15 

خوىل 
 دووەم 

الدورة  
 الثانية 

2008 18 8 26 
Second 

term 
2007 39 3 42 
2006 20 5 25 
2005 2 13 15 

خ. 
 گواستنەوە 

الدورة  
 االنتقالية 

2004 25 17 42 
Transitioual  

term 2003 7 14 21 
2002 16 29 45 

خوىل  
 یەکەم 

الدورة  
 االوىل

2001 19 14 33 

First term 

2000 19 39 58 
1999 18 38 56 
1998 9 21 30 
1997 13 39 52 
1996 4 11 15 
1995 1 1 2 
1994 4 38 42 
1993 21 50 71 
1992 16 49 65 

    TTOOTTAALL  996611  555544  440077  3300  االلممججممووعع    گگششتتیی  
 

خشتەی کۆی گشتی یاساو بڕیارەکانی پەرلەمانی کوردستان
جدول قوانين وقرارات برلمان اقليم كوردستان-العراق

KURDISTAN PARLIAMENTS LAWS AND DECISIONS

ئەم ئامارە  تا بەروارى )2022/12/2(ە.
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ســەرچاوە: کتێبــی ناوچــە کوردســتانییەکانى دەەروەى ئیــدارەى هەرێــم، پ. د. خەلیــل ئیســماعیل محەمــەد، 

پەســندکراوی لیژنــەى ناوچــە کوردســتانییەکانى ئیــدارەى هەرێمــی کوردســتان، 2021، چاپخانــەى شــەهاب، هەولێر.
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