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 اى بةخشندةو ميهرةبانبةناوى خود
 بةناوى طةلةوة

 ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
 : دةرضوونذمارةى 

 2018/ 17/7ميَذووى دةرضوون: 
 

(ى ياساى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى 56( لة ماددةى )8ثشت بةحوكمى برِطةى )

ى هةمواركراو و، برِيارى ذمارة 1992(ى ساَلى 1كوردستان ذمارة )

رلةمانى كوردستان لة دانيشتنى ئاسايى ذمارة ، ثة2014(ى ساَلى 10)

 ئةم ثةيرةوى ناوخؤى ثةسندكرد: 17/7/2018(ى رؤذى 8)
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 ـ عيَراقثةيرِةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان 
 بةشـــي يةكةم
 ثيَناســةكان

 (:1ماددةي )
 ئةم زاراوانةي خوارةوة، ماناكانيان لة بةرامبةرياندا نووسراوة:

 م: هةريَمي كوردستان ـ عيَراقهةريَ
 ثةرلةمان: ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق

 سةرؤك: سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
 دةستةي سةرؤكايةتي: دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان

 ئةندام: ئةندامي ثةرلةمان
 يَندانيشنت: كؤي طشيت ئةو كؤبوونةوانةية، كة لة رؤذيَكدا دةبةسرت

 : ماوةي وياليةتي ثةرلةمانخولي ثةرلةمان
 ثةيرِةو: ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرلةمان

 ومةني وةزيراني هةريَمي كوردستان ـ عيَراق.ـةرؤكي ئةجنسـةرؤك وةزيـران: سـ
 ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران: جيَطري سةرؤك وةزيران و وةزيرةكان دةطريَتةوة.

، سـةرؤكى هـةريَم  نةيـة كةلةييـةن   ئةو ثرِؤذة ياسا و برِيارا (1) ثرؤذة ياسا و برِيار:
دةسـةَيتى  ئةو ثـرِؤذة ياسـايانةى كـة لـة ييـةن ئةجنومـةنى وةزيـران،         يان

                                                        
 لة هةر ماددة و بِرطةيةكي ، 2019وخؤي ثةرلةماني كوردستان ساَلي بةثَيي هةمواري يةكةمي ثةيِرةوي نا

بؤ )رَيكةوت( و، ، وشةي )بةروار(  وشةي )سةرؤكايةتي( بؤ وشةي )دةستة( زياد دةكرَيت وئةم ثةيِرةوةدا 
 دةطؤرَيت. وشةي )جَيطري دووةمي ثةرلةمان( بؤ )سكرتَيري ثةرلةمان(

ثَيناسةةةي )ثةرؤية ياسةةا و   2019اوخؤي ثةرلةةماني كوردسةةتان سةاَلي   بةة ثَيةي هةةةمواري يةكةةمي ثةةةيِرةوي نة     /1
 برٍِِيار(ي هةموار كرايتةوة و، ثَيش هةموار كردنةوةي بةم شَيوةية بوو:

( دة ئةنةاام ثةرلةةمان، يةان دةسةةَ تي     10)ثرؤية ياسا و بِريار: ثرؤيةي ئةو ياسةا و بِريارانةيةة، كةة لةة  يةةن )      
 تي دادوةريي، بة مةبةسيت دةرضوانان، ئاِراستةي ثةرلةمان دةكرَين(.جَيبةجَيكردن، يان دةسةَ 
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ــةر   دادوةرى  ــان، دةســتة ســةربةخؤكان و ه ــدى خؤي ــوارى تايبةىةن ــة ب ل
بـةثيَى ياسـا    دامةزراوةيةك كـة دةسـةيتى ئارِاسـتة كردنـى ثـرِؤذةى هةيـة      

 ةكريَن.كارثيَكراوةكان، ئارِاستةى ثةرلةمان د
لةييـةن  ينيكـةم   كـة  نياسـا و برِيارانـة   ىثيَشـنياز  ئةو (2)ثيَشنيازي ياسا و برِيار:

 .دةكريَنثيَشكةش  ثةرلةمان، ى( دة ئةندام10)
 (ى ذمارةى ئةندامانى ثةرلةمان.1%+ 50) زؤرينةى رِةها: نيوة كؤ يةكى

 و.(ى ذمارةى ئةندامانى ئامادةبو1%+50) زؤرينةى سادة: نيوة كؤ يةكى

زؤرينةى تايبةت: هةموو ئةو زؤرينانة دةطريَتةوة كـة رِيَـذةى تايبـةتيان بـؤ ديـارى      
 كراوة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
)ثَيشنيازي  ثَيناسانة ئةم  2019هةمواري يةكةمي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ساَلي بةثَيي  /2

 ياسا و بريار( ، )زؤرينةي رةها( ، )زؤرينةي سادة( ، )زؤرينةي تايبةت(، زياد دةكرَيت. 
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 بةشي دووةم
 ثةرلةمان دانيشتنةكانيثيَكهاتة و 

 (:2ماددةي )
يةكةم: ثةرلةمان لـة هةريَمـدا، بـايترين دةسـةيتي ياسـادانان و َـاوديَريكردنة،       

دةسةيتانة ثيادة دةكات، كة لةم ثـةيرِةوة  مةرجةعي سياسي و ياسايية و ئةو 
 و لة ياسا كارثيَكراوة ثةيوةنديدارةكاندا ئاماذةيان ثيَدراوة.

دووةم: ثةرلـةمان، لـة ذمارةيـةك ئةنـدام ثَيكــدَيت، بـةو ثَييـةي، كـة لـة ياســاي         
ــارة )   ــتاندا ذمـ ــةماني كورسـ ــذاردني ثةرلـ ــاَلى 1هةَلبـ ى 1992(ى سـ

ي هةَلبــذاردني ثةرلــةماني كوردســتان هــةمواركراو هــاتووة و بــةثيَي ياســا
ريَن و نويَنةرايـةتي سـةرجةم ثيَكتاتـةكاني طـةلي كوردسـتان ـ       دهةَلدةبذيَر

 عيَراق دةكةن.

 (: 3ماددةى )
ثةرلةمان، دانيشتين يةكةمي خؤي، لةسةر بانطتيَشيت سةرؤكي هةريَم، لة ماوةي 

ني هةَلبذاردن ( دة رؤذدا، لة ريَكةوتي ثةسةندكردني ئةجنامة كؤتاييةكا10)
دةبةستيَت. لةكاتي ئاراستةنةكردني بانطتيَشتنامةكةدا، ثةرلةمان بةشيَوةيةكي 

(ي نيوةرِؤي رؤذي دواي ماوةي ئاماذةثيَدراو، 12ئاسايي لة كاتذميَر )
 .كؤدةبيَتةوة

 (:4ماددةي )
دةكريَت لةسةر داواي سةرؤك، يان دةستةي  ،دانيشنت، لة هةوليَر دةبيَت

( دة ئةندام و بة رةزامةنديي ثةرلةمان، لة هةر شويَنيَكي 10ان )سةرؤكايةتي، ي
 تر بيَت، بة ثيَي ثيَويست.
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 (:5ماددةي )
يةكةم: دانيشنت، بة ئامادةبووني زؤرينةي رةهاي ئةنداماني ياسايي دةبيَت، ياسـا و  
برِيارةكان، بة زؤرينةي سادة ثةسةند دةكريَن، جطة لةو ياسا و برِيارانـةي،  

ستيان بة زؤرينةي تايبةت هةية، لةكاتي يةكسـانبووني دةنطةكانـدا،   كة ثيَوي
 ئةو ييةنةي دةنطي سةرؤكي لةطةَلداية، بةزؤرينة هةذمار دةكريَت.

دووةم: ئةطةر ريَذةي ياسايي تةواو نـةبوو، سـةرؤك كردنـةوةي دانيشـتنةكة، بـؤ      
بـؤ   ماوةيةك دوادةخات، ئةطةر ريَذةكة هةر دةستةبةر نـةبوو، دانيشـتنةكة،  

 كاتيَكي تر، دوادةخريَت.

سيَيةم: ئامادةبووني ريَذةي ياسايي، بؤ دروسيت دةنطدان مةرجة، بةيم كـار ناكاتـة   
 سةر بةردةواميي كؤبوونةوةكة.

 (:6ماددةى )
( َوار ساَلة، لة يةكةم دانيشتنةوة دةستثيَدةكات و بة 4خولي ثةرلةمان، )

 ةمدا، كؤتايي ديَت.كؤتاييتاتين دوايني دانيشتين، لة ساَلي َوار
 (:7ماددةى )

 يةكةم: ثةرلةمان، لة ساَليَكدا دوو وةرزي طريَداني هةية:
يةكةميان، لة سةرةتاي مانطي ئادارةوة، دةسـتثيَدةكات، تـا كؤتـايي مـانطي             

 حوزةيران و بة )خولي بةهارة( ناو دةبريَت.
ا كؤتايي كانووني يةكـةم  دووةميان، لة سةرةتاي ئةيلولدا دةستثيَدةكات، ت         

 و بة )خولي ثاييزة( ناودةبريَت.

دووةم: لـــة نيَـــوان دوو وةرزي ياســـاداناندا، ثةرلـــةمانتاران و ليذنـــةكان، لـــة 
 جيَبةجيَكردني ئةركةكانياندا، بةردةوام دةبن.
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ــا      ــدادةكريَت، ت ــةريَمي تيَ ــةي ه ــرِؤذة بودج ــؤي ث ــةو وةرزةي طؤتوط ــيَيةم: ئ س
 وام دةبيَت.ثةسةندكردني بودجة بةردة

َوارةم: ثةرلةمان، دةتوانيَت لةسـةر داواي سـةرؤك، يـان سـةرؤكي هـةريَم، يـان       
( بيسـت و ثيَـنئ ئةنـدام، بـة دةنطـي زؤرينـةي       25سةرؤك وةزيران، يـان ) 

رةهاي ئةندامةكاني، ماوةي طريَداني هةريةك لة دوو وةرزةكة، بـؤ ماوةيـةك   
ةويش بـؤ تـةواوكردني ئـةو    ( سي رؤذ زياتر نةبيَت، دريَذبكاتةوة، ئـ 30لة )

 ئةركانةي، كة ثيَويست بووة وةرزةكةيان بؤ دريَذ بكريَتةوة.
 (:8ماددةى )

(، ســيَ يــةكي ذمــارةي ئةنــدامان، دةتــوانن، 1/3) ينيكــةميةكــةم: ســةرؤك يــان 
بانطتيَشيت دانيشتين نائاسـايي بكـةن، دانيشـتنةكة، تـةنيا بـؤ تيَـرِوانيين ئـةو        

 طتيَشتةكةدا، دياريكراون.بابةتانة دةبيَت كة لة بان

دووةم: سةرؤك، لةكاتي ثيَويستدا، لةسـةر داواي سـةرؤكي هـةريَم، يـان سـةرؤك      
 نائاسايي دةكات. وةزيران، بانطتيَشيت دانيشتنيَكي

 (:9ماددةى )
 يةكةم:  دانيشتنةكاني ثةرلةمان، بة ئاشكرا دةبن.

( 1/4ؤك، يـان ) دووةم:  دةكريَت، دانيشـتنةكاني ثةرلـةمان، لةسـةر داواي سـةر    
 َواريةكي ئةندامان و بة رةزامةنديي ثةرلةمان، نتييَن بن.

سيَيةم: لةكاتي ثيَويستدا دةكريَت، دانيشتنةكاني ثةرلةمان، لةسةر داواي سـةرؤكي  
 هةريَم، يان سةرؤك وةزيران، بةرةزامةنديي ثةرلةمان، نتييَن بن.
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 بةشي سيَيةم                                   
 هةلَبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي

 
 (3)(:10ماددةى )

دةستةى سةرؤكايةتى ثيَكديَت لة سةرؤك و جيَطرى سةرؤك و سكرتيَرى 
 ثةرلةمان، ينيكةم يةكيَك لة سىَ ئةندامى دةستةى سةرؤكايةتى ئافرةت دةبيَت.

 (:11ماددةى )
ةم ثـةيرِةوة  ( سـيَي ئـ  3يةكةم: ثةرلةمان، دانيشتين يةكةمي خؤي، كة لة مـاددةي ) 

ئاماذةي ثيَدراوة، بة سةرؤكايةتي بةتةمةنرتين كانديدي دةرَووي ئامـادةبوو،  
 دةبةسرتيَت.

دووةم: بةتةمــةنرتين كانديــدي دةرَــووي ئامــادةبوو، لةييــةن ســةرؤكي ديــواني 
ســةرؤكايةتي ثةرلةمانــةوة، بانطتيَشــت دةكريَــت دةبيَتــة ســةرؤكي يةكــةم 

يَــت لـة بـةريَوةبردني دانيشـتين يةكــةم و    دانيشـنت، ئـةركي تـةنيا بـرييت دةب    
 ئةجنامداني هةَلبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي.

 (:12ماددةى )
 يةكةم: سةرؤكي يةكةم دانيشنت، لة بةردةم ثةرلةماندا، سويَندي ياسايي، دةخوات.

 راوةكان، لةبةردةم ثةرلةماندا، سويَندي ياسايي، دةخؤن.ددووةم: كانديدة هةَلبذيَر

 

                                                        
( هةمواركرايتةوة 10ماددةي ) 2019مواري يةكةمي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ساَلي بةثَيي هة /3

 و، مادةكةش ثَيش هةمواركردني بةم شَيوةية بوو:
،  نيكةم يةكَيك لة سَى دةستةي سةرؤكايةتي لة سةرؤك و جَيطري يةكةم و جَيطري دووةم ثَيكاَيت)

 .(بَيتئةناامى دةستةى سةرؤكايةتى ئافرةت دة
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ويَندخواردن(ي ياســـايي ســـةرؤكي يةكـــةم دانيشـــنت و كانديـــدة ســـيَيةم: )ســـ
 هةَلبذيَرراوةكان، بةم شيَوةية دةبيَت:

بةخوداي طةورة سويَند دةخؤم، كة بةرذةوةنديي طةلي كوردستان و )
يةكييَت خاك و طةل و شكؤ و ماف و ئازادييةكاني هاويتيان و ساماني 

 يي و دَلسؤزييةوة جيَبةجيَبكةم(.طشتيي بثاريَزم و ئةركي ئةنداميةتيي بةرِاست
َوارةم: هةر كانديديَكي هةَلبذيَرراو، بـة نـاوةرِؤكي ئـةو سـويَندة ياسـاييةي، لـةم       

 ماددةية هاتووة، ثابةند نةبوو، دةبيَت سويَندةكة، دووبارة بكاتةوة.
 (:13ماددةى )

ةبيَتـة  يةكةم: لة ريَكةوتي )سويَندخواردن(ي ياسـاييةوة، كانديـدي هةَلبـذيَردراو، د   
ئةندام و بة دةستبةكار هةذمار دةكريَت و طشت مافيَكي ئةندامييَت دةبيَـت و  

 هةموو ئةركةكاني ئةندامييَت دةكةويَتة ئةستؤ.

دووةم: ئةطةر كانديدي هةَلبذيَردراو، بةبآ ثاساوي رِةوا، لـة دانيشـتين يةكةمـةوة،    
ــاوةي )  ــؤ مـ ــا    30بـ ــةدا، مـ ــويَندخواردن(ةكة ئةجنامنـ ــي رؤذ )سـ ( سـ

 ويَندخواردني ياسايي ناميَنيَت.س
 (:14ماددةى )

ثةرلةمان، بة زؤرينةي رةهاي ذمارةي ئةندامان و بة دةنطداني نتيَين و راستةوخؤ، 
 دةستةي سةرؤكايةتي، بةثيَي ئةم ريَكارانة هةَلدةبذيَريَت:

دانيشـنت، دةرطـاي خؤثـايوتن، بـؤ ثؤسـتةكاني دةسـتةي        يةكةم: سةرؤكي يةكةم
 ةكاتةوة.سةرؤكايةتي، د

دووةم: داوا لة ثاَليَوراوان دةكات، كة خؤثايوتنيان رابطةيـةنن و دواتـر دةرطـاي    
 خؤثايوتن دادةخات و ثرؤسةي هةَلبذاردن دةستثيَدةكات.

يَ(ي كـوردي، داوا لـة ئةنـدامان دةكـات، بـؤ      بــ سيَيةم: بـة ثيَـي ثيتـةكاني )ئةلؤ   
 وراوةكان بدةن.ثؤستةكاني دةستةي سةرؤكايةتي، بةجيا دةنط بة ثاَليَ
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َوارةم: ئةندام، ناوي ثـاَليَوراوي خوازيـاري خـؤي، بـؤ هةريـةك لـة ثؤسـتةكان،        
لةسةر ثسووَلةيةكي تايبةت بـةو هةَلبذاردنـة دةنووسـيَت و بةدةسـيت خـؤي      

 دةخياتة ناو سندوقي تايبةت بةو ثؤستة.

ت و داوا لـة  ثيَنجةم: سةرؤكي يةكةمدانيشنت كؤتاييتاتين ثرؤسةي دةنطـدان رِادةطةيـةنيَ  

 دوويوترين  ئةندام دةكات، بؤ جياكردنةوةي دةنطةكان، بة سةرثةرشيت خؤي.

شةشــةم: ئةطــةر ذمــارةي دةنطــةكاني دوو رِكابــةر، يــان زيــاتر، بــؤ هةريــةك لــة  

ثؤستةكان يةكسان بوون، ثرؤسـةي دةنطـدان دووبـارة دةكريَتـةوة، ئةطـةر      
ثؤستةكة، بـؤ يـةكيَك   ديسان ذمارةي دةنطةكان يةكسان بوون بة تريوثشك 

 لة ثاَليَوراوةكان، يةكال دةكريَـتةوة.

حةوتةم: ئةطةر، بؤ هةريةك لة ثؤستةكان، تةنتا يـةك ثـاَليَوراوي بيَركابـةر هـةبوو،     
، ثاَليَوراوةكة، بؤ ثؤستةكة (ناوليَنان)دانيشنت، رِاستةوخؤ بة  سةرؤكي يةكةم

 بة سةركةوتوو، رادةطةيةنيَت.

دانيشنت، ئةجنامي دةنطدان، بؤ ئةندامان ئاشـكرادةكات و   هةشتةم: سةرؤكي يةكةم
ــذيَر   ــةرؤكايةتي هةَلب ــتةي س ــة دةس ــةي   دداوا ل ــنة جيَط ــات، بة راو دةك

 تةرخانكراوي خؤيان.
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 (:15ماددةى )
 ئةندامي دةستةي سةرؤكايةتي، لة يةكيَك لةم حاَلةتانةدا ثؤستةكةي لةدةستدةدات:

 امةنديي زؤرينةي ئامادةبواني ئةندامان.لةكاركيَشانةوة، بة رةز يةكةم: دةست

ــنياري )  ــةر ثيَش ــةندنةوة لةس ــة  1/3دووةم: متمانةليَس ــدامان و ب ــيَيةكي ئةن (ي س
 (ي دوو لةسةر سيَي ئةندامان.2/3رةزامةندي )

سيَيةم: لةكاتي َؤَلبووني يةكيَك لـة ثؤسـتةكاني دةسـتةي سـةرؤكايةتي، كـة لـة       

ــةد  ــةم ماددةي ــرِ  برِطــةي )يةكــةم و دووةم(ي ئ ــا شــويَنةكةي ث ــاتووة، ت ا ه
 دةكريَتةوة، دةبيَت لةكارةكاني بةردةوام بيَت.  

َوارةم: لةكاتي َؤَلبووني ثؤسيت يةكيَك لة ئةنداماني دةستةي سةرؤكايةتي بةهةر 

هؤيةك بيَت، ثةرلةمان لة يةكةم دانيشتين دواي َؤَلبوونةكة، ثؤسـتةكة، بـة   
 ثرِدةكاتةوة.هةمان ريَطاي كارثيَكراو لةم ثةيرِةوةدا 
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 (:16ماددةى )
 ئةرك و دةسةَيتةكاني دةستةي سةرؤكايةتي

 دةستةي سةرؤكايةتي، ئةم ئةرك و دةسةَيتانةي هةية:

ــةثيَي    ــان و رِيَكىســتنى بةرنامــةى كــارى دانيشــتنةكانى ثةرلــةمان، ب يةكــةم: دان
 حوكمةكاني ئةم ثةيرِةوة.

ــتن   ــى دانيش ــةى كؤنووس ــةوةى كورت ــةمان و،  دووةم: خويَندن ــووترى ثةرل ى ثيَش

 ثةسةندكردنى.

سيَيةم: دانانى رِيَساى تايبةت بة ريَكىستنى كؤنووسةكان و واذؤكردني كؤنووسـي  
 كؤبوونةوةكة.

َوارةم: يةكالكردنةوةى ناكؤكى ثسثؤريةتيى )تنازع ايختصاص(، لة نيَوان ليذنـة  
 هةميشةييةكانى ثةرلةمان.

 يكراو، بةدراسةتكردني بابةتيَكى دياريكراو.ثيَنجةم: رِاسثاردنى ليذنةيةكي ديار

شةشةم: برِياردانى ثةيكةرى ريَكىستين ثةرلـةمان و هـةمواركردنى و دارِشـتنةوةى    
 سياسةتى دارايى و كارطيَريى ثةرلةمان.

سـاَينة و   ليذنـة ثةيوةنديدارةكانـدا، بودجـةي   حةوتةم: لةطةلَ ديواني ثةرلـةمان و  

دةخات و بــؤ ثةرلــةمان دةخياتــةرِوو، بــة ذميَــرةي كؤتــايي ثةرلــةمان، ريَكــ
 و سةرثةرشتيكردني و جيَبةجيَكردني. مةبةسيت ثةسةندكردني
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هةشــتةم: رةزامةنــديي دةربــرِين بــة دامةزرانــدن و خانةنشــينكردني كارمةنــداني   
ةكان لـة َوارَـيَوةي ريَكـار و    يثةرلةمان و راويَـذكار و بةريَوةبـةرة طشـتي   

 مةرجي ياساييدا.

ستين ثةيوةندييةكاني ثةرلةمان لةطةلَ سةرجةم دامةزراوةكان و هـةموو  نؤيةم: ريَكى
، لـة نـاوخؤ و   ارَيَوةي كاري هاوبةشي ثةرلةمانيئةو ناوةندانةي دةَنة َو

 دةرةوةي هةريَم.

دةيــةم: دةركردنــي بةياننامــة و دةرِبــريين هةَلويَســت، لةســةر بابــةت و رووداو و 
 ثيَشتاتةكان.

اروبارى كـارطيَريى و دارايـى سـةرجةم نوسـينطةكانى     يازدةم: سةرثةرشتيكردنى ك

 ثةرلةمان.

 دوازدةم: هةر ئةرك و دةسةَيتيكي تر كة لةم ثةيرِةوةدا ثيَيان سثيَردراوة.
 (:17ماددةى )

دةستةي سةرؤكايةتى، كؤبوونةوةى هةفتانةى خؤى دةبيَت و دةكريَت لة 
 ببيَتةوة.هةركاتيَكى تر كة ثيَويست بيَت، لةسةر داواى سةرؤك، كؤ
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 (:18ماددةى )

 ئةرك و دةسةَيتةكانى سةرؤك:

 يةكةم: نويَنةرايةتيكردنى ثةرلةمان و قسةكردن بة ناوييةوة.

 دووةم: جيَبةجيَكردني ياسا و ثةيرِةوى ناوخؤ و برِيارةكانى ثةرلةمان.

ــةرؤكايةتيكردنييان،     ــةمان، و س ــتنةكانى ثةرل ــول و دانيش ــةوةى خ ــيَيةم: كردن س

 تيَنان و  دواخستنيان، دةست نيشانكردنى كاتى ئةجنامدانيان.كؤتايثيَ

ــةكان و      ــة ريَكاريي ــاريكردن، ل ــان و ثاريَزط ــةرزةفتكردنى طؤتوطؤك ــوارةم: ب َ

 ثاريَزطاريكردن، لة شكؤي ثةرلةمان.

 ثيَنجةم: طرتنةبةرى ريَكارى ثيَويست، بؤ ثاراستنى ئاسايش و ئاراميى ناو ثةرلةمان.

ــ  ــتنةرِووى ئ ــدنى   شةشــةم: خس ــدان و رِاطةيان ــة دةنط ــةى، ثيَويســتيان ب ةو بابةتان

 ئةجنامةكان هةية.

حةوتةم: نويَنةرايةتيكردني ثةرلةمان، لة بؤنة و ئاهةنطـة نيشـتيمانييةكاندا، دةشـيَت    

بـؤ   ،يـان هـةر ئةنـداميَكى تـر     ،ي ثةرلـةمان سـكرتيَر  يـان  ،ي سةرؤكجيَطر

 ئةوكارة رِاسثيَريَت.
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اريية ياسـايي )التصـرفات النانونيـة( و كـارطيَريى و     هةشتةم: سةرجةم ئةو رةفتارك

داراييانةى، كة بة ثةرلةمانـةوة ثةيوةسـنت، دةطريَتةبـةر بةمـةرجيَك، لةطـةلَ       

 ( شازدةي ئةم ثةيرِةوةدا ناكؤك نةبيَت. 16برِطةي )شةشةم( لة ماددةى ) 

كايةتى نؤيةم: ناردنى برِيار و ياسا ثةسندكراوةكان لةييـةن ثةرلةمانـةوة بـؤ سـةرؤ    

 هةريَم، بة مةبةستى دةرَواندنيان.  

دةيةم: هةذماردنى ئةو ياسا و برِيارانةى، لة ماوةى دياريكراودا، لة ييةن سـةرؤكى  

 هةريَمةوة بةياسا و بريارى دةركراو،دةرناَن.

يازدةم: واذؤكردنى سةرجةم نوسراوة فةرمييةكان، لةطةلَ دةسـةَيتى جيَبـةجيَكردن   

 و دةرةوةى هةريَم. و ييةنى ترى ناوةوة

دوازدةم: واذؤكردنى سةرجةم  ئةو نامة و نوسـراوانةي، لـة ثةرلةمانـةوة، يـان لـة      

ــة َوارَــيَوةي دةســةَيتي    ــةوة دةردةَــن و دةكةون ــةكيَك لــة ليذنةكاني ي

 سةرؤك.

 سيَزدةم: دةرَواندني برِياري خانةنشينكردني ئةنداماني ثةرلةمان.

ــةَيتيَ  ــادةكردنى هةردةس ــواردةم: ثي ــار    َ ــا ك ــةيرِةوة و ياس ــةم ث ــة ئ كى دي، ك

 ثيَكراوةكان ثيَيان بةخشيوة.
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 (:19ماددةى )

 سةرؤكي ثةرلةمان: دةسةَيتةكانى جيَطرى

 يةكةم: ثيادةكردنى سةرجةم دةسةَيتةكانى سةرؤك، لةكاتى ئامادةنةبوونيدا.

 دووةم: هاريكاريكردني سةرؤك، بؤ رايكردني ئةركةكاني.

ــةكان و ثيَشكةشــكردنى  ســيَيةم: سةرثةرشــتيكرد ن و بةدواداَــوونى كــارى ليذن

 رِاثؤرت دةربارةيان، بؤ سةرؤك.

 َوارةم:سةرؤكايةتيكردنى كؤبوونةوةى هاوبةشى نيَوان ليذنة هةميشةييةكان.

 ، وةك ئةندام تيايدا.ي سةرؤكايةتيثيَنجةم: بةشداريكردن، لةكارةكانى دةستة

دةدات، يان لة ياسـا كارثيَكراوةكانـدا   ي شةشةم: هةردةسةَيتيَكى تر كة سةرؤك ثيَ

 هةيةتي.
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 (:20ماددةى )

 ثةرلةمان: سكرتيَريدةسةَيتةكانى 

 يةكةم: خويَندنةوةى بةرنامةى كارى دانيشنت.

دووةم: سةرثةرشتيكردنى نوسينى كؤنووسى دانيشتين ثةرلةمان و بةرنامـةى كـارى   

ةندامانـــدا، ثـــاش دانيشـــتنةكان و َـــاثكردن و دابةشـــكردنيان بةســـةر ئ

 ثةسةندكردنيان لة ييةن دةستةي سةرؤكايةتييةوة.

سيَيةم: تؤماركردنى ناوى ئـةو ئةندامانـةى دةيانـةويَت بةشـدارى طؤتوطـؤ بكـةن،       

 بةثيَى رِيَزبةنديى كاتى داواكارييةكانيان.

ــذةي ياســايي دانيشــنت و ئةجنامــدانى كــارى    ــابوون، لــة بــوونى ريَ َــوارةم: دَلني

 وى ئامادةنةبووان، بةثاساو و بىَ  ثاساو.تؤماركردنى نا

ثيَنجةم: َاوديَريكردن و ذماردنى دةنطةكان، لةكاتى دةنطدان و دَلنيابوونةوة لـة   

 ئةجنامةكان.

شةشةم: بةدواداَوونى كاروبارى ئةنـدامان و خسـتنةرِووى كيَشـة و داواكـارى و     

ةطـةر خـؤي   ثيَشنيارةكان، بـؤ دةسـتةي سـةرؤكايةتي، بـؤ بريارِليَـدانيان، ئ     

 نةيتوانى َارةسةريان بكات.
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حةوتــةم: سةرثةرشــيت و َــاثكردن و بةدواداَــووني ئــةو ياســا و برِيارانــةي لــة  

ثةرلةمان دةنطيان لة سةر دةدريَت و بةراوردكردنيان، بةو دةقانةي دةنطيـان  

 لةسةر دراوة.

لـة   هةشتةم: سةرثةرشيت بةئـةجنام طةيانـدني وةرطيَرانـي ثـرؤذة، يـان ثيَشـنيازةكة،      

كوردي بؤ عةرةبي بة ثيَةةوانةشةوة، بة ثشتبةسنت بة شارةزايان و ثسـثؤراني  

 زمان.

نؤيةم: نوسيين ثةراويَزي كؤتايي، لة سةر دةقي كؤتايي ثرِؤذة، يان ثيَشـنيازةكة، بـؤ   

ســةرؤك و بةدواداَــوون لــة طةيشــتين بــؤ ســةرؤكي هــةريَم، لــة مــاوةي  

 دياريكراو.

 وةكو ئةندام تيايدا. ي سةرؤكايةتينى دةستةدةيةم: بةشداريكردن  لةكارةكا

 يازدةم: هةر دةسةَيتيَكي دي كة ئةم ثةيرِةوة ثيَي بةخشيوة.
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 بةشــى ضوارةم
 ئةنداميَتى

 (:21ماددةى )
 دروستيى ئةنداميَتى

يةكةم: مةبةست لة دروستيى ئةنداميَتى، دَلنيابوونة لة بارى ياسايى ئةندام، لـةكاتى  
داواكارى، بؤ ثاَيوتنى، تا راطةياندنى ئةجنامةكان و بوونى بة ثيَشكةشكردنى 

( بيست و يـةك لـة ياسـاى    21ئةندام، بةثيَى ئةو مةرجانةى كة لة ماددةى )
ــارة )    ــتان ذمـ ــةمانى كوردسـ ــذاردنى ثةرلـ ــاَلى 1هةَلبـ ى 1992(ى سـ

 هةمواركراودا ئاماذةى ثيَدراوة.
ــةكى  ــذاردن ليذنةي ــةى هةَلب ــةمان لةريَط ــةموو   دووةم: ثةرل ــةرةتاى ه ــاتى لةس ك

ــةى        ــةو تانان ــوونةوة ب ــؤ ثيَداَ ــت ب ــك دةهيَنيَ ــذاردن ثيَ ــوليَكى هةَلب خ
ثيَشكةشكراون لة سةر دروستى ئةندامييَت، ثيَك ديَت لة ذمارةيةك ئةندام كة 

( حـةوت ئةنـدام زيـاتر نـةبيَت،     7( ثيَنئ ئةندام كةمرت نـةبيَت و لـة )  5لة )
ة، ئةنداماني تانـة ليَـدةر يـان تانـة ليَـدراو      بةمةرجيَك لةنيَوان ئةندامانى ليذن

لةسةر دروستى ئةنداميَتى تيَدانةبيَت، ليذنةكة لة يةكةم دانيشتنيدا سةرؤك و 
برياردةريَك بؤ خؤى هةَلدةبذريَت و كارةكانى بةثيَي ئةو حوكمـة تايبةتييانـة   

 كة بؤ ليذنةكانى ثةرلةمان دانراون لةم ثةيرِةوةدا بةريَوةدةبات.
هةموو ئةنداميَك، مافى هةية، تانة لة ئةنداميَتى هـةر ئةنـداميَكى دي بـدات،     سيَيةم:

هةر ثاَليَوراويَك، لة ليستى براوةدا، دةتوانيَـت تانـة لـة ئةنـداميَتى ئةنـدامى      
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براوة لة ليستةكةى خؤى، لـة ثةرلـةمان بـدات و داواى ثوَـةَلكردنةوةى     
 هةَلبذاردني و دروستى ئةنداميَتيةكةى بكات.

مي ثةرلةمانـدا، دواي  م: تانةكان بةنووسني لة ماوةي وةرزي ياساداناني يةكـة َوارة
ــذاردن،  ــةي   هةَلب ــتةي ليذن ــةويش ئارِاس ــريَن و ئ ــةرؤك دةك ــي س ثيَشكةش

 ثيَداَوونةوة، بة دروستيي ئةندامييَت دةكات.
ثيَنجةم: ليذنة، ويَنةيةكى تانةكة، بؤ ئةندامى تانةليَدراو دةنيَريَـت، بـؤ ئـةوةى لـةو     

وةيةى بؤى ديـاريى دةكـةن، بـةرطريكردن لـة خـؤي ثيَشـكةش بكـات،        ما
 هاوكات دةتوانيَت ئةو بةَلطانة ببينيَت كة لة سةرى ثيَشكةشكراون.

شةشةم: ليذنةكة ثيَداَـوونةوة بـة داواى تانةليَـدان دةكـات و دةتوانيَـت هـةموو       
ينيَت و كؤنووس و بةَلطةكاني ثةيوةست بة هةَلبذاردنى ئةندامى تانةليَدراو بب

رِاستى بكـات،  بانطتيَشتى طةواهيدةر )شاهد( و كةسى شارةزا بؤ طةيشنت بة
( سـي رؤذ زيـاتر نـةبيَت لـة رؤذى     30لةماوةيةك لة ) هةروةها راثؤرتةكةي

ناردنى داواكة ثيَشكةش دةكات، دواتـر ثةرلـةمان دروسـتيي ئةنـداميَتى بـة      
 كال دةكاتةوة.(ى دوو لةسةر سيَي دةنطى ئامادةبوان، ية2/3زؤرينةى )

حةوتةم: لةكاتيَكدا كة تانةكة جديي نةبوو، يان زانياريى نادروستى لـة خؤطرتبـوو،   
بة ئاماجنى لةكةداركردنى، تانةليَدراوةكة ليذنة راثؤرتيَك بة سةرؤك دةدات، 
ئةويش دةتوانيَت بة دادطاي ليَكؤَلينـةوةي تايبـةتي بـدات، بـؤ طرتنةبـةرى      

تانةليَـدةر، هـةروةها بـؤ تانةليَـدراو هةيـة خـؤى       ريَوشويَنى ياسايى بةرامبةر 
 راستةوخؤ، ئةم ريَوشويَنة بطريَتةبةر.
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 (:22ماددةى )
 ئةركةكانى ئةندام: 

يةكةم: ئةندام بةئامادةبوون لة دانيشتنةكانى ثةرلةمان ثابةنـد دةبيَـت، ئةطـةر بـةبىَ     
هوَيــةكى رِةوا ئامــادةى دانيشــتنةكان نــةبوو، ســةرؤك بةنووســني ســةرجنى  

% لةســةدا ثيَنجــي 5ادةكيَشــيَت، ئةطــةر ئامادةنــةبوون دووبــارة بــووةوة ر
ــةر      ــت، ئةط ــةبيَت دةبريَ ــادةي ن ــة ئام ــتنيَك، ك ــة هةردانيش ــةكةى ل موَ

( ثيَـنئ  5( سىَ دانيشـتنى يـةك لـة دواى يةكـدا، يـان )     3ئامادةنةبوون، لة )
ــةوا       ــاداناندا، ئ ــةك وةرزي ياس ــةماوةى ي ــت، ل ــرِ بيَ ــرِ ثة ــتنى ثة دانيش

نةبوونةكةى لة ماَلثةرى تايبةتى ثةرلةمان باَلودةكريَتةوة، ويَراى بر ٍِينـى  ئامادة
مووَـةكةى لـة ئــةجنامى ئامادةنةبوونيـدا، ئةطــةر ئامادةنـةبوونى دواى ئــةم     
دووبارة بووةوة ئةوا سةرؤك دةتوانيَت بابةتةكـة ااتـة بـةردةمى ثةرلـةمان و     

امةكانى بةلةدةسـتداني  ثةرلةمانيش دةتوانيَت بة زؤرينةى دةنطى رةهاي ئةند
 ئةندامييَت لةقةلَةمي بدات.

دووةم: ئامادةنةبوونى ئةندام لة دانيشتنةكانى ثةرلـةمان، وكؤبوونـةوةي ليذنـةكان    
بةهؤى رِاسثاردنى بة ئةركيَكى ثةرلةمان بة ئامادةنةبوو هةذمار ناكريَت و بـة  

 )بةشاندكراو( هةذماردةكريَت.

سـويَندخواردن(ي ياسـاييةوة، ئةنـدام بةدةسـت     ي ئةجنامـداني ) ريَكـةوت سيَيةم: لـة  
لةكاركيَشاوة لة كارةكةي ثيَشوويدا، دادةنريَـت. ثيَويسـتة ثةيوةنـدي لـةو     
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ــةواو، بــؤ كــاري ثةرلــةمان،    ــةرخانكردني ت ــة خــؤ ت كــارة بثةــريَنيَت و ب
 ثابةندبيَت.

 َوارةم: نابيَت ئةندام لة ماوةى خوىل هةَلبذاردن طريَبةست لةطـةلَ ثةرلـةمان يـان   
حكومةت بؤ خؤى يان لة ريَطـاى كةسـانى ديكـة ئـةجنام بـدات، هـةروةها       
نابيَت سيؤةتى ئةنداميَتى خؤى بنؤزيَتـةوة )سسـتلالل( يـان بـةكاربتيَنيَت يـان      
ريَطة بدات، سيؤةتى نويَنةرايةتييةكةى بـؤ كـاريَكى بازرطـانيى يـان دارايـى      

 بةكاربتيَنريَت.

يــان ســةنديكايى و ريَكىراوةكــانى  ثيَنجـةم: ثيــادةكردنى ئــةرك و كــارى حزبـى،  
 كؤمةَلطةى مةدةنى بةثيادةكردنى كارى وةزيؤى، يان ثيشةيى هةذمارناكريَن.

شةشةم: نابيَت ئةندام، دةست لة كارةكانى هةريةك لـة دةسـةَيتةكانى دادوةرى و   
جيَبـةجيَكردن وةربــدات، تــةنتا لــة َوارَــيَوةى ثســثؤرييةتى ياســادانان و  

 َاوديَرى نةبيَت.  
حةوتةم: نابيَـت ئةنـدام كؤكردنـةوة بكـات لـة نيَـوان ئةنـدامَيتى لـة ثةرلـةمان و          

، لة ئةجنومةنة هةَلبذيَردراوةكاندا، ثيَويستة لة سـةر  ترئةنداميَتى ئةجنومةنيَكى 
( هةشـت رؤذدا لـة ريَكـةوتى راطةيانـدنى ئةجنامـةكانى      8ئةندام لة ماوةى )

ــة هةلَ   ــةو دوو ئةجنومةن ــةكيَك ل ــذاردن ي ــةوانةوة وا  هةَلب ــذيَرييَت، بةثيَة ب
 هةذماردةكريَت كة ئةنداميَتى لة ثةرلةمان هةَلبذاردووة.

ــاوة لــة    ــدام ثؤســتيَكى وةزارى وةرطــرت، بةدةستكيَش هةشــتةم: هــةركاتيَك، ئةن
 .ئةنداميَتى ثةرلةمان هةذماردةكريَت
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 (:23ماددةى )
 مافةكانى ئةندام:

مـةرجيَك لـة مةرجـةكانى لةدةسـت      يةكةم: لةكاتى كؤتايتاتنى ئةنداميَتى، ئةطـةر 
نــةدابوو، ئةنــدام بــؤي هةيــة بطةريَتــةوة بــؤ وةزيؤــة و، سةرثشــكة لــةوةي 
مووَةي خانةنشني، يان مووَكةي تري وةربطريَت و ئةنداماني خولـةكانى  

 ثيَشووتري ثةرلةمان دةتوانن لةم مافة سوودمةندبن.
( و ترقية  ة بةرزكردنةوة )دووةم: ماوةى ئةنداميَتيةكةى، بؤ مةبةستى سةرموَة و ثل

 خانةنشينى هةذماردةكريَت.

 سيَيةم: ئةندام، دةتوانيَت مؤَلةتى نةخؤشيى، بةثيَى ريَكارةكان وةربطريَت.

ــةر       ــدام، ئةط ــة ئةن ــدات ب ــايى ب ــةتيَكى ئاس ــت مؤَل ــةرؤك، دةتوانيَ ــوارةم: س َ
ــة )   ــةك، كــة ل ــؤ ماوةي ــازدة رؤذ 15بارودؤخةكــةى ثيَويســتى كــرد، ب ( ث

، بةسـةريةكةوة، يـان ثةِرثةـرِ، لـة مـاوةى هـةر وةرزيَـك، لـة         تيَثةرنةكات
 وةرزةكانى ياساداناندا.

ثيَنجةم: هةريةك لة دةستةى سةرؤكايةتى و ئةندامان، مووَة و دةرماَلـةى مانطانـة   
 وةردةطرن، كة بة ياسا ريَكدةخريَن.

ؤيـةوة  شةشةم: ئةطةر ئةنداميَك، لةكاتى يان لة ئاكامى راذةى لة ثةرلةمان يـان بةه 
كؤَى دوايى كرد، ئةوا بةثيَي ياسا كارثيَكراوةكان، موَةيةكى خانةنشـينى،  

 بؤ مرياتطراني تةرخان دةكريَت.
حةوتةم: كاتَيك فراكسـيؤن، يـان ئةنـدام لةبـةر هةَلويَسـتَيك، بـايكؤتي دانيشـتين        

 ثةرلةمان دةكةن لةناو هؤَلي ثةرلةمان بة ئامادةنةبوو هةذمار ناكريَت.
ةوة، ئاطــاداري يــدام دةتوانيَــت لــة ريَطــةي فراكســيؤن و ليذنةكانيهةشــتةم: ئةنــ

ــتنةكانى    ــةمان و دانيش ــةكاني ثةرل ــةكاني ليذن ــارة ناوخؤيي ــةرجةم كاروب س
 .بيَتثةرلةمان ب
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 (4) (:24ماددةي )
 (:احلصان  الربملاني ثاريَزبةندى ثةرلةمانيى )

ةندى ثةرلةمانى دةبيَـت  ئةندام، لة رؤذى )سويَندخواردن(ي ياساييةوة ثاريَزبيةكةم: 
 و ناتوانيَت بةبىَ مؤَلةتى ثةرلةمان تةنازوىل ىلَ بكات.  

ئةندام، ئازادى ئاخـاوتن و رادةربرينـى تـةواوى هةيـة لـةكاتى ئةجنامـداني        دووةم:
ــةزراوة        ــة دام ــرتن ل ــاوى ريَزط ــيَوةيةك رِةَ ــة ش ــدا، ب ــاري ثةرلةماني ك

 كراوةكان بكات.دةستورييةكانى هةريَم  لة َوارَيَوةي ياسا كارثيَ
( بنريَت يان َليَكؤلينةوةى لةطةَلـدا بكريَـت   مالحق : نابيَت ئةندام رِاوةدوو )سيَيةم

يان مالَ و نوسينطةكةى ثشكنينى بـؤ بكريَـت يـان دةسـتطري بكريَـت بـةبىَ       
مؤَلةتى ثيَش وةختةى ثةرلةمان تةنيا لةو حاَلةتة نةبيَت كة تاوانيَكي بينـراوى  

 ئةجنام دابيَت.
: برِيارى هةَلطرتنى ثاريَزبةنديى، ثيَويستى بة دةنطى زؤرينـةى ئامـادةبووانى   ةمَوار

ثةرلةمانةو لةدةرةوةى وةرزةكانى ياسادانانيش، دةستةى سةرؤكايةتى برِيـار،  
 لةسةر هةَلطرتنى ثاريَزبةندى دةدات.  

 : بِريـارى هـةَلطرتنى ثاريَزبةنـدى، تـةنيا بـؤ ئـةو كـردة تاوانييةيـة، كـة لـة          ثيَنجةم
 داواكةى دادوةرى هاتووة، لةسةر كردةكانى تري، ئةندام جيَبةجيَ نابيَت.

: ئةطــةر ئةنــدام تــاوانيَكى لــةجؤرى جينايــةت لــةناو حــةرةمى ثةرلــةمان شةشــةم
ئةجنامدا، لةسـةر سـةرؤك ثيَويسـتة كـة فـةرمان بكـات بةدةسـتطريكردن و        

تى دني لــة شــويَنيَكى ديــاريكراو، ثاشــان رادةســتى دةســةيَ ردةستبةســةرك
( بـوو،  جنحة  دادوةرى بكات، بةَيم ئةطـةر تاوانةكـة، لـة جـؤرى كـةتن )     

                                                        

، برطةي حةوتةم لة ماددةي 2019بةثَيي هةمواري يةكةمي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ساَلي  /4
 ( دةبَيتة برطةي يةكةم و ٍرَيزبةناي بِرطةكاني تر وةك خؤي بةدواياا دَين.24)
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ــةري     ــؤ طرتنةب ــةوة ب ــةَيتى دادوةرى ئاطاداربكات ــت دةس ــةرؤك دةتوانيَ س
 ريَوشويَنى ياسايى ثيَويست بةرامبةرى.  

: ئةو ئةندامةى ثاريَزبةنديى لةسةر هـةَلطرياوة و رانـةطرياوة )توقيـ (، لـة     حةوتةم
ووخانـةكان دةتوانيَـت بةشـدارى دانيشـتنةكاني ثةرلـةمان و      يةكيَك لة طرت

ــةطؤتوطؤكردن و    ــت ل ــداريش بيَ ــات و بةش ــةكان، بك ــةوةي ليذن كؤبوون
 دةنطداندا.

ــتةم ــةبيَ    هةش ــردةوة، ب ــدى رةتك ــةَلطرتنى ثاريَزبةن ــةمان، داواى ه ــةر ثةرل : ئةط
ثيَشكةشــكردني بةَلطــةي نــويَ لــة ســةر هــةمان بابــةت، داواكــاري نــويَ 

 ناكريَتةوة. ثيَشكةش

 (:25ماددةي )
 نةمانى ئةنداميَتى:

 كؤتايتاتنى ئةنداميَتى يةكةم:
 :لة يةكيَك لةم حاَلةتانةدا دةبيَت

 .ـ كؤتايى هاتنى خوىل ثةرلةمان، يان هةَلوةشانةوةى1

 ـ مردنى ئةندام. 2

ـ ئةندام، تواناي راثةرِاندني كاري ثةرلةماني نةبيَت، كة بةثيَى رِاثؤرتى ليذنةى 3
 سةمليَنرابيَت.زيشكيى تايبةىةند ث

 دووةم: دةست لةكاركيَشانةوة: 
ـ ئةندام، دةتوانيَت، بيَ مةرج، بةداوايةكى نووسراو دةست لةكاركيَشانةوةي لـة  1

 ثةرلةمان  ثيَشكةشى سةرؤك بكات.
دةبيَـت ســةرؤك لـة نـزيكرتين دانيشــتنى ثةرلةمانـدا، داواكارييةكـة ااتــة       )5(ــ 2

( رِؤذ لـة  30بـؤ ئـةوةى لـة هـةموو بارَيكـدا لـة مـاوةى )       بةرنامةى كارةوة، 
                                                        

( هةموار 25اددةي )( لة برطةي )دووةم(ي م2خاَلي ) 2019بةثَيي هةمواري يةكةمي ثةيرةوي ناوخؤ ساَلي  /5
 كرايتةوة و، ثَيش هةمواركردنةوةي بةم شَيوةية بوو:

دةبَيت سةرؤك لة نزيكرتين دانيشتنى ثةرلةماناا، داواكارييةكة خباتة بةرنامةى كارةوة، بؤ ئةوةى لة )
 ( سي رؤيدا، دةست لةكاركَيشانةوةكة، بة دةنطى زؤرينةى ئامادةبووان يةكال30هةموو بارَيكاا لةماوةى )

 بكرَيتةوة(.
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ثيَشكةش كردنـى، دةسـت لةكاركيَشـانةوةكة بـة دةنطـى زؤرينـةى        رِيَكةوتى
 ئامادةبووان يةكالبكريَتةوة.

ـ ئةندامى داواكار، دةتوانيَت لة داواكةي ثاشطةزببيَتةوة، لـة رِيَطـةى ثيَشكةشـكردنى    3
 طدان لةسةر دةست لةكاركيَشانةوةكةى.داوايةكى نووسراو بؤ سةرؤك ثيَش دةن

 (سقوط العضوي سيَيةم: لةدةستدانى ئةنداميَتى ) 
 ئةندام، لةم حاَلةتانةدا ئةنداميَتى، لةدةستدةدات: 

 ـ لةدةستدانى شياويةتي ياسايى.1

ـ يةكيَك لةمةرجةكانى ئةنداميَتى، كة لةياساي هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردسـتان  2
 ى هةمواكراودا هاتووة، لةدةستدا بدات. 1992(ى ساَلى 1ذمارة )

 ـ حوكمدران بة هؤى ئةجنامدانى تاوانيَكى ئةننةست، يان كةتنيَكى ئابرِوبةر.3

ـ ئامادةنةبوونى ئةندام، لة دانيشـتنةكاني ثةرلـةمان، بـةثيَي برطـةي )يةكـةم( لـة       4
 (ي ئةم ثةيرِةوة.22ماددةي )

 (:26ماددةي )
 نداميَتى بةشيَوةى نتيَنى دةبيَت. دةنطدان لةسةر لةدةستدانى ئة

 
 (:27ماددةي )

ثةرلةمان، بةتالَ مايةوة، ئةوا بةثيَي ياسا كارثيَكراوةكان،  ئةطةر، كورسيةكي
 كانديديَكى تري هةمان ليست، جيَطةى دةطريَتةوة.
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 بةشي ثيَنجةم
 ليذنة هةميشةيي و تايبةتييةكان

 يةكةم: ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان
 (:28دةي )ماد

( بيست و ثيَـن  رِؤذدا، لـة رِيَكـةوتى    25يةكةم: ليذنة هةميشةييةكان، لة ماوةى )
كؤتايى هاتنى يةكـةم دانيشـتنى ثةرلـةمان، بـةدةنطى زؤرينـةى ئامـادةبوانى       

 ثةرلةمان، هةَلدةبذيَردريَن.

 ( ثيَـن  5دووةم: ليذنة هةميشةييةكان، لة ذمارةيةك ئةندام ثيَكديَن كـة نابيَـت لـة )   
ــة )   ــةمرتو ل ــدام ك ــةتى     11ئةن ــة نويَنةراي ــن، ك ــاتر ب ــدام زي ــازدة ئةن ( ي

 فراكسيؤنةكانى ناو ثةرلةمان دةكةن بةثيَى رِيَذةى نويَنةرايةتيان لة ثةرلةمان.

سيَيةم: هةر ليذنةيةكى ثةرلةمان، لةسةر بانطتيَشتى سةرؤك، لـةدواى يـةك هةفتـة،    
رِيــاردةر(، بــؤ خــؤى لــة ديــاريكردنى ئةندامــةكانى )ســةرؤك و جيَطــر و ب

بـة   ةرانى ثةرلـةمان يـان زيـاتر دةبيَـت    هةَلدةبذيَريت و يـةكيَك لـة فةرمانبـ   
 سكرتيَرى ليذنة.

َوارةم: دةستةى سةرؤكايةتى، لة دابةشكردنى ئةندامان بةسةر ليذنةكاندا، توانـا و  
 ثسثؤريى و خواست و ثيَويستيى ليذنةكان لةبةر َاو دةطرييَت.

ةوة لة ليذنةيةكى هةميشةيى ئةندام بيَت و ناكريَـت  ينيكةمم بةثيَنجةم: دةبيَت ئةندا
لة دوو ليذنة زياتر ئةندام بيَت، هةروةها ناكريَت ئةنـدام ببيَتـة سـةرؤك يـان     

 جيَطرى سةرؤك يان برِياردةرى زياتر لةيةك ليذنة.
 



27 

 

 (6)(:29مــاددةى )
 ثةرلةمان، لةم ليذنة هةميشةييانة ثيَك ديَت:

 روبارى ياسايى.يةكةم: ليذنةى كا

 دووةم: ليذنةى دارايى وكاروبارى ئابوورى.

  .سيَيةم: ليذنةى كاروباري ثيَشمةرطة
 َوارةم: ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجيَيةكان. 

 ثيَنجةم: ليذنةى كشتوكالَ و ئاوديَرى. 

 شةشةم: ليذنةي ثةروةردة و خويَندني باَي و تويَذينةوةي زانسيت.

 ذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطة و ما  بةكاربةر.حةوتةم: لي

 هةشتةم: ليذنةي كاروباري شةهيدان و جينؤسايد و زيندانياني سياسي.

                                                        
ئةم ماددةية هةموار دةكرَيتةوة و، ثَيش  2019بةثَيي هةمواري يةكةمي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان ساَلي  /6

 هةمواركردني بةم شَيوةية بوو:
 ثةرلةمان، لةم ليذنة هةميشةييانة ثَيك دَيت:

 يةكةم: ليذنةى كاروبارى ياسايى.

 دووةم: ليذنةى دارايى وكاروبارى ئابوورى.

 سَييةم: ليذنةى ثَيشمةرطة و ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَييةكان. 

 ضوارةم: ليذنةى كشتوكاَل و ئاودَيرى. 

 ثَينجةم: ليذنةي ثةروةردة و خوَيناني باَ  و توَيذينةوةي زانسيت.

 شةشةم: ليذنةي كاروباري تةناروسيت و يينطة و مايف بةكاربةر.

 ن و جينؤسايا و زيناانياني سياسي.حةوتةم: ليذنةي كاروباري شةهياا

 هةشتةم: ليذنةي ثةيوةناييةكان و ِرةوةناي كوردستاني. 
 نؤيةم: ليذنةى ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي هةرَيم.

 دةيةم: ليذنةي وزة و سامانة سروشتييةكان و ثيشةسازي و بازرطاني.

 و ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهَينان.يازدةم: ليذنةي شارةواني طواستنةوة و طةيانان و طةشتوطوزار 

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

 سَيزدةم: ليذنةي دةسثاكي و كاروباري ثةرلةمان و سكاَ .

 ضواردةم: ليذنةي ئةوقاف و كاروباري ئاييين.
 ة مايف مرؤظ.ثازدةم: ليذنةي كاروباري كؤمةَ يةتي و داكؤكيكردن لة مايف ئافرةت و ل
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 نؤيةم: ليذنةي ثةيوةندييةكان و رِةوةندي كوردستاني. 
 دةيةم: ليذنةى ناوَة كوردستانييةكاني دةرةوةي هةريَم.

 ثيشةسازي و بازرطاني. يازدةم: ليذنةي وزة و سامانة سروشتييةكان و

  .طواستنةوة و طةياندن و طةشتوطوزار و دوازدةم: ليذنةي شارةواني
 سيَزدةم: ليذنةي ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهيَنان.

 َواردةم: ليذنةي رؤشنبريي و كؤمةَلطةي مةدةني و وةرزش و يوان.

 ثازدةم: ليذنةي دةسثاكي.
 .شازدةم: ليذنةي كاروباري ثةرلةمان و سكاَي

 حةظدةم: ليذنةي ئةوقاف و كاروباري ئاييين.
 هةذدةم: ليذنةي كاروباري كؤمةَييةتي و داكؤكي لة ما  مرؤظ.

 .ليَذنةي داكؤكيكردن لة ما  ئافرةت نؤزدةم:
 (:30مــاددةى )

ــدا    ــةجيَكردنى كارةكاني ــةكى هةميشــةيى لةَوارَــيَوةى جيَب يةكــةم: هــةر ليذنةي
ــ ــت، بؤكــاريَكى دةتوانيَــت لــةنيَو ئةندامةكاني دا ليذنــةى يوةكــي ثيَكبتيَنيَ
(ي سـىَ يـةكى ئةنـدامانى ليذنـة، كـارى      1/3دياريكراو لةسةر ثيَشـنيارى ) 

 ةكان كؤتايى ديَت بةكؤتايى هاتنى كارةكة.  يليذنة يوةكي

( دووجـار كؤدةبيَتـةوة، ئـةم    2دووةم: هةر ليذنةيةك بةينى كةمةوة لة مانطيَكـدا ) 
ليذنـةكان لـة نيَـوان دوو وةرزى ياسـاداناندا،      حوكمة لةسةر كؤبوونـةوةى 

 جيَبةجىَ نابيَت.

سيَيةم: ليذنة هةميشةييةكان لةكاتى ثيَويستدا  لةسةر داواى سةرؤك، يـان جيَطـري   
( سـىَ يـةكى ئةنـدامانى    1/3سةرؤكى ثةرلةمان، يان سةرؤكى ليذنة، يـان ) 

اتـذميَر ثـيَش   ( بيست وَوار ك24ليذنة، كؤدةبنةوة، دةبىَ ئةندامانى ليذنة )
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كؤبوونةوة لةييةن بريارِدةرى ليذنة لـة كـات و شـويَن و بةرنامـةى كـارى      
 كؤبوونةوة ئاطادار بكريَنةوة.

َوارةم: ريَذةي ياسايي كؤبوونـةوةى ليذنـة، بـة ئامـادةبوونى زؤرينـةى ئةنـدامان،       
تةواو دةبيَت. برِيارةكان بة زؤرينـةى دةنطـى ئامـادةبوان دةدريَـن، لـةكاتى      

بوونى دةنطةكاندا، ئةو ييةنةي دةنطـي سـةرؤكى ليذنـة لةطةَليـةتى     يةكسان
 زؤرينة دةبيَت.

ثَينجةم: كؤبوونةوةكاني ليذنـة لـة كؤنووسـدا تؤمـار دةكـرَين، كـة نـاو و واذؤي        
ئامــادةبوان و ثوختةيــةك لــة بــريورِاى ئةنــدامان و ئــةو برِيارانــةى كــة لــة  

 كؤبوونةوةكةدا، وةردةطرييَت، لةخؤدةطريَت.
 (:31اددةى )مــ

سةرؤك دةتوانيَت هةربابةتيَك ااتة بةردةم ليذنة هةميشةييةكان، بةثيَى تيَرِوانينى 
 ( ثيَن  ئةندام.5خؤى، يان ينى كةم لةسةر داواى )

 (:32مــاددةى )
ــت       ــداميَك دةتوانيَ ــةر ئةن ــة ه ــةرؤكي ليذن ــةوةي س ــاش ئاطاداركردن ــةم: ث يةك

و رِاو سـةرجنى خـؤى ثيَشـكةش    لةكؤبوونةوةى هـةر ليذنةيـةك ئامادةبيَـت    
 بكات بةبىَ بوونى مافى دةنطدان.

دووةم: راويَذكارةكاني ثةرلةمان بة ثيَي ثسثؤريي بةشداري كؤبوونةوةي ليذنـةكان  
 دةكةن، بةبيَ بووني ما  دةنطدان.  

 (: 33مــاددةى )

دا ئةو حوكمانةى لةم ثةيرِةوةدا تايبةتن بة ئامادةبوون لة دانيشتنةكانى ثةرلةمان
 بةسةر ئامادةبوون لة كؤبوونةوةي ليذنةكانيش جيَبةجىَ دةبن. 
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 (:34مــاددةى )
لةكاتى بةتاَلى ئةنداميَتى يةكيَك لة ليذنةكان ئةوا ئةنداميَكى تر بةثيَى هةمان 

 ريَطةى دةقكراو لةم ثةيرِةوةدا كانديد دةكريَت و جيَطةى دةطريَتةوة. 
 ( 35مــاددةى )

، ليذنةى هةميشةيى، دةتوانيَت داوا لة ليذنةيةكى تري بة رِةزامةنديى سةرؤك
 ثةرلةمان بكات، رِاى خؤى لةسةر بابةتيَكى دياريكراودا، ااتةرِوو.

 (:36مــاددةى )
( دة ئةندام، يان هةر فراكسيؤنيَكى ثةرلةمانى دةتوانيَت لة دواى تيَثةرِ بوونى 10)
ةيةك بؤ ليذنةى تايبةىةند ( َل و ثيَن  رؤذدا، بةسةر ئارِاستةكردنى ثرؤذ45)

 داواي روونكردنةوة لةبارةي ئةو ثرِؤذةية لة ليذنةكة بكةن.
 (: 37مــاددةى )

ئةطةر بؤ دةستةى سةرؤكايةتى رِوونبؤوة كة يةكيَك لة ليذنة هةميشةييةكان، لة 
رِاثةرِاندنى كارةكانيدا كةمتةرخةمى دةنويَنيَت، ئةوا دةتوانيَت لة هؤكارةكان 

ة و هةوَلةكانى ااتة طةرِ بؤ كاراكردنى ليذنةكة، بةَيم ئةطةر هةر بكؤَليَتةو
نةيتوانى، لةسةر دةستةى سةرؤكايةتى ثيَويستة ئةندامى نوىَ بؤ ليذنةكة بثاَليَويَت، 

 .بةثيَي ئةو ريَكارانةى لةم ثةيرةوةدا هاتوون و بياخناتة بةردةم ثةرلةمان

 (:38مــاددةى )
شنيازى ياسايةكيان تاوتويَكرد، كة ريَذةى ياسايى ئةطةر ليذنةى هةميشةيي، ثيَ

ئةندامان ثيَشكةشيان كردبوو، دةكريَت يةكةم ئةندام كة واذؤى كردووة، ئةطةر 
ئةندامى ليذنةكة نةبوو ئامادةى كؤبوونةوةى ليذنة بيَت بؤ طؤتوطؤكردن لةسةر 

ةى واذؤيان ثيَشنيازى ياساكة، ئةطةر ئةو نةيتوانى دةكريَت ئةنداميَكي تر لةوان
 كردووة  ئامادةبيَت.
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 (: 39مــاددةى )
هةموو ليذنةيةكى هةميشةيى، ناوى ئةو ثسثؤر و شارةزايانةى كة تايبةىةندييان 
بةكارى ليذنة ثةيوةستة، دةستنيشان دةكات و لةكاتى ثيَويستدا، لة ريَطةى 

وييان دةستةى سةرؤكايةتييةوة راويَذيان ثيَدةكات و سوود لة ثسثؤرِي و ليَتات
وةردةطريَت و دةكريَت لةسةر كارةكةيان ثاداشت بكريَن و ئةطةر ثيَويست بوو 

 طريَبةستيان لةطةَلدا بكريَت.
 (:40مــاددةى )

(ي سىَ يةكى ئةندامةكاني 1/3هةر ليذنةيةكى هةميشةيى، لةسةر داواى )
دةتوانيَت دانيشتنى طوىَ لةيةكطرتن )جلسات ايستماع(، لةسةر هةر بابةتيَك 
كة ثةيوةست بيَت، بةتايبةىةنديى ليذنةكة ئةجنامبدات، بؤ بةرثرس و كةوادرى 
حكومى و كةرتى تايبةت و ثسثؤران و نويَنةرى رِيَكىراوةكانى كؤمةَلطةى 
مةدةنى و هةركةسيَك، كة بة ثيَويستى بزانن، هةر ئةنداميَكيش دةتوانيَت لةم 

نة ثوختةى دانيشتنى طويَطرتن و دانيشتنة ئامادةبيَت و طؤتوطؤ بكات، دةبيَت ليذ
 ئةجنامةكاني، لة رِاثؤرتيَكدا، ئاراستةي دةستةى سةرؤكايةتى بكات.

 (:41مــاددةى )  
هةر ليذنةيةكى هةميشةيى، لة َوارَيَوةي ثسثؤرِييةكةيدا، بةدواداَوون و 
ليَكوَلينةوة و سةردانى مةيدانى دةكات، لةسةر ئاستى جيَبةجيَكردنى ئةو ياسا 

انةى، بة بةرذةوةندية بنةرةتييةكانى هاونيشتيمانيانى هةريَم ثةيونديدارن، طشتيي
هةروةها َاوديَريكردني طوجناني سيستةم و ريَنماييةكان، كة بؤ ئاسان 
جيَبةجيَكردنى ياساكة دةرَوويَندراون لةطةلَ ئاماجنى سةرةكى ياساكة، لةسةر 

مى بةدواداَوونيان و ليذنةى هةميشةيى ثيَويستة، رِاثؤرتيَك لةسةر ئةجنا
ثيَشنيازةكانيان ئارِاستةي دةستةى سةرؤكايةتى بكةن و ئةوانيش دةتوانن ئةوةى 

 طوجناوة، لة ذيَر رؤشنايي رِاثؤرتةكة بيطرنةبةر.
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 (42مــاددةى )
يةكةم: ليذنةكان دةتوانن داوا لة سـةرؤك بكـةن، بـؤ بةشـدارى كردنـى وةزيـرى       

ــة كؤبو  ــادةبوون  ل ــؤ ئام ــدار ب ــكردنى  ثةيوةندي ــة و ثيَشكةش ــةوةي ليذن ون
رِونكردنةوةى ثيَويست، لةسةر ئةو بابةتةى دةخريَتةرِوو، بةشـيَويةك مـاوةى   

 ( سىَ رِؤذ لةرِيَكةوتى ئاراستةكردنى بانطتيَشتنامةكة، تيَثةرنةكات.3)
ليذنةكان دةتوانن، بؤ بةشداريى ئةوانةى كة ثلةيان، لةخوار وةزيرةوةية  (7) دووةم:

 ى ليذنةدا، داوا ئاراستةي سكرتيَري ثةرلةمان بكةن.لة كؤبوونةوة

سيَيةم: ليذنةكان دةتوانن لةرِيَي جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانـةوة، داوا لـة فةرمانطـة    
فةرمى و رِيَكىراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى بكةن، كـة زانيـاريي ثيَويسـتيان    

 ثيَشكةش بكات، يان لة كؤبوونةوةى ليذنةدا ئامادةبنب .

ةطةر ئةو ييةنانةى لة برِطةكانى سـةرةوةدا باسـكراون، خؤيـانطرت لـة     َوارةم: ئ
ثَيدانى زانيارى يان ئامادةنـةبوون لـة كؤبوونـةوة، ئـةوا ئـةو كاتـة لـة ِريَـي         
ــةتى وةَيم     ــةوة و لةحاَل ــى ىلَ ئاطاداردةكريَت ــةرؤك وةزيران ــةرؤكةوة، س س

دةخريَتـة  ( حـةوت رِؤذدا، بابةتةكـة   7نةدانةوةي داواكاريةكةى لـةماوةى ) 
 بةردةمى  ثةرلةمان، بؤ ئةوةى تيَرِوانينى بؤ بكات.

ثيَنجةم: وةزيري ثةيوةنديدار، لةكاتيَكدا كة بؤي ديـاري دةكريَـت، لةسـةر داواي    
خؤي و بة رةزامةندي سـةرؤك يـان لةسـةر داواي ليَذنـة لـة كؤبوونـةوةي       

يوةنديدارة ليَذنةكان ئامادة دةبيَت، كاتيَك طؤتوطؤي بابةتيَك دةكريَت كة ثة
بة وةزارةتةكةي، و دةتوانيَت ستا  وةزارةتةكةي لةطةلَ خـؤي بتيَنيَـت بـؤ    
كؤبوونةوة، هةروةها تيَرِوانينةكانيشـيان لةسـةر برِيـاري ليَذنـة لـة رِاثـؤرت       

   جيَطري دةكريَن بةبيَ ئةوةي ما  دةنطدانيان هةبيَت.

                                                        
( هةموار 42بِرطةي دووةم لة ماددةي ) 2019بةثَيي هةمواري يةكةمي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان ساَلي /  7

 دةكرَيت و رَيزبةناي بِرطةكانيشي دةطؤردرَيت و، ثَيش هةمواركردنةوةي بةم شَيوةية بوو:
ئامادةبَيت كاتَيك طفتوطؤى بابةتَيك دووةم: وةزيرى ثةيوةناياار، دةتوانَيت لة كؤبوونةوةي ليذنةكاناا 

دةكرَيت كة ثةيوةناياارة بةوةزارةتةكةى و دةتوانَيت ستافى وةزارةتةكةى لةطةَل خؤى بهَينَيت بؤ 
 كؤبوونةوة، هةروةها تَيِروانينةكانيشيان لة ِراثؤرت جَيطردةكرَين بةبَى ئةوةى مافى دةنطاانيان هةبَيت.
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 دووةم: ليذنة تايبةتييةكان:
 (:43مــاددةى )
ةمان، ليذنةى كـاتى بةمةبةسـتى ئامـادةكردنى رِاثـؤرت، سـةبارةت بـة       يةكةم: ثةرل

(ي 1/4بابةتيَكى ديارى كراو، لةسةر ثيَشنيارى دةستةى سةرؤكايةتى، يان )
َــواريةكى ذمــارةى ئةنــدامان، بــةدةنطى زؤرينــةى ئامــادةبووان لــة كــاتي 

 ثيَويستدا ثيَكدةهيَنيَت.

ةكــانى ياســاداناندا، دةســةيتى دووةم: دةســتةى ســةرؤكايةتى، لــة دةرةوةى وةرز
 ثيَكتيَنانى ليذنةى تايبةتيى هةية.

سيَيةم: بابةتة تاوانكارييةكان ء هةر بابـةتيَك، لـةذيَر تيَرِوانينـى دادطاكانـدا بيَـت،      
 نابيَتة بابةتى ليَكؤَلينةوةى ليذنة تايبةتييةكاني  ثةرلةمان.

ارى ليذنـة، بـدركيَنيَت   َوارةم: لةكاتى كاركردنى ليذنة، هةرئةنـداميَك نتـييَن كـ   
 ئةنداميَتى ليذنة لةدةست دةدات.

 (:44مــاددةى )
يةكةم: لةسةر دةسةَيتى جيَبةجيَكردن ثيَويسـتة ئـةركى ليذنـة تايبةتييـةكان ئاسـان      

 بكات ء بةَلطةنامة و زانياريي داواكراويان ثيَشكةش بكات.

ني ء طةرِان بـةدواى  دووةم: ليذنة تايبةتييةكان دةتوانن كارى بةدواداَوون ء ثشكن
ِراستييةكان، سـةبارةت بـة ووردةكـارى ئـةو بابةتانـةى بـؤى ِراسـثيَردراون        
لةتــةواوى دامــةزراوة ثةيوةنديدارةكانــدا، ئــةجنام بــدةن، دةتــوانن بــؤ ئــةو  

 مةبةستةش ثشت بة شارةزايان و راويَذكاران ببةسنت.
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 : سيَيةم

ووس كـراوة، ليذنـة تايبةتييـةكان    ـ بةثيَي ئةو ريَوشـويَنانةى لـةم ثـةيرِةوةدا دةقنـ    1
دةتوانن بةنووسراو داواى ئامادةبوونى هةركةس ء ييـةنيَك بكـةن، بةمةبةسـتى    

 راوةرطرتن و طوآ بيستبوونى وتةكانيان.
ئةطةر كةس و ييةنى بانطكراو بىَ ثاساو لـةكاتى ديـاريكراودا ئامادةنـةبوو،     (8)ـ2

دةسـةَيتى جيَبـةجيَكردن    يةتيةوة،ئةوا ليَذنة دةتوانيَت لة ريَى دةستةى سـةرؤكا 
ــةوة، ــادةكردنى داوا   ئاطاداربكات ــتى ئام ــة مةبةس ــراوب ــا  ليَك ــةطويَرةى ياس  ب

 .بةركارةكان
 (:45مــاددةى )

يةكةم: ليذنةى تايبـةت، رِاثـؤرت ء رِاسـثاردةكانى، ئاراسـتةى سـةرؤك دةكـات،       
ةرلـةمان،  دواى دابةشكردنى بةسةر ئةنداماندا، رِاثؤرتةكة دةخريَتة بـةردةم ث 

 بةمةبةستى تاوتويَكردن ء وةرطرتنى برِيارى طوجناو لة بارةيةوة.

دووةم: ئةطةر رِاثؤرتةكـة، لـة نيَـوان دوو وةرزى ياسـاداناندا، ئارِاسـتةى سـةرؤك       
كرا، ئـةوا بـةثَيي طرنطـى بابةتةكـة، دةسـتةى سـةرؤكايةتى، بِريـار لةسـةر         

دات، يـان ئةجنامـداني   دواخستين خستنةرِووى بؤ وةرزى نويَى ياسـادانان دة 
 كؤبوونةوةى نائاسايى، بؤ خستنةرِووي بابةتةكة و برِياردان لةسةري.

 :(46مــاددةى )
كارى ليذنة تايبةتييةكان، بةكؤتايى هاتنى كاتى دياريكراو، يان ئةو ئةركةى ثيَيان 

 سثيَردراوة، كؤتايى ديَت.
 

                                                        
( لة بِرطةي )سَييةم(ي ماددةي 2خاَلي ) 2019وي ناوخؤي ثةرلةمان ساَلي / بةثَيي هةمواري يةكةمي ثةيرة8
 ( هةموار دةكرَيت و، ثَيشهةمواركردنيش بةم شَيوةية بوو:44)

ئةطةر كةس ء  يةنى بانطكراو بآ ثاساو لةكاتى دياريكراودا ئامادةنةبوو، ئةوا ليذنةى كاتى دةتوانَيةت 
 تى جَيبةجَيكردن ئاطاداربكاتةوة، بة مةبةستى ئامادةكردنى داواكراولةِرَيي دةستةى سةرؤكايةتيةوة، دةسةآل

 بةطوَيرةى ياساي بنةما دادطةريية سزايية بةركارةكان لة هةرَيم.  
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 بةشى شةشةم
 سيستمى كار لةثةرلةمان

 
 ى دانيشتنةكانى ثةرلةمانيةكةم/ بةرنامةى كار

 (:47مــاددةى )
 يةكةم: دةستةى سةرؤكايةتى، بةرنامةى كاري دانيشتنةكانى ثةرلةمان، دادةنيَت.

ــت، )  ( َــل 48دووةم: هــةموو دانيشــتنيَك، بةرنامــةى كــاري ثيَشــوةختةى دةبيَ
 سكرتيَريوهةشت كاتذميَر ثيَش وادةى دانيشتنةكة سةرجةم ئةندامان لةرِيَي 

 ةوة لةبةرنامةي كار ئاطاداردةكريَنةوة.ثةرلةمان
 (48مــاددةى )

يةكةم: برِطةكانى بةرنامةى كار، بة ثيَي ئـةو رِيَزبةندييـةى، لةبةرنامةكـةدا هـاتووة،     
طؤتوطؤيان لةبارةوة دةكريَت، ثاش ء ثيَش خسـتنى هـةر برِطةيـةك، لةسـةر     

امـادةبووان  ( سآ ئةندام، بةرِةزامةنديى زؤرينـةى ئ 3ثيَشنيارى سةرؤك، يان )
 دةبيَت.

دووةم: تا طؤتوطؤ لةسةر برِطةيةكى بةرنامـةى كـار تـةواو نـةبيَت برِطةيـةكى دي      
طؤتوطؤى لةسـةر ناكريَـت، ئةطـةر لةبـةر هـةر هؤيـةك نـةتوانرا طؤتوطـؤ         
دةربارةى برِطةيةك تةواو بكريَـت، دةسـتةى سـةرؤكايةتى، دةتوانيَـت، ئـةو      

ء بةرةزامةنــديى زؤرينــةى ئةنــدامانى  بابةتـة بــة هةَلثةســيَردراوى بتيََليَتــةوة 
ئامادةبوو، بابةتةكة بؤدانيشتنى، داهاتوو، دوادةخريَت و برِطةى دواى ئـةوة،  

 طؤتوطؤى لةبارةوة دةكريَت.  
 سيَيةم: هةر بابةتيَك لة بةرنامةى كاردا نةبيَت، طؤتوطؤى لةبارةوة ناكريَت.

( دة 10) ينيكـةم يـان   َوارةم: سةرؤكي فراكسـيؤن، يـان نويَنـةري ثيَكتاتةيـةك،    
( بيسـت و َـوار كاتـذميَر لـة وادةي دانشـتينةكةدا،      24ئةندام، بـةر لـة )  

بابةتةكـة   دةتوانيَت داواي زيادكردني بابـةتيَك، بـؤ بةرنامـةي كـار بكـات،     
ــي     ــتداني طرينط ــؤي لةدةس ــة ه ــتين ببيَت ــت و دواخس ــة بيَ ــيت و بةثةل طش

 داواكارييةكة.
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 (:49مــاددةى )
 يةكةم:

( َـل و  48ذنةيـةكى هةميشـةيى، يـان تايبـةت، دةتوانيَـت لـةماوةى )      ـ هـةر لي 1
هةشت كاتذميَر بـةر لةدانيشـتين ثةرلـةمان داوا لـة دةسـتةى سـةرؤكايةتى       
بكات، طؤتوطؤي دياردةيةك، يان رِووداويَـك، يـان بـاريَكى طشـتى اريَتـة      

 بةرنامةى كارةوة.

ة خولـةك تيَثـةرِ نـةكات،    ( د10ـ هةر ئةنداميَك، مافى هةية لة ماوةيةك كة لـة ) 2
 بريؤكةيةك بةم مةرجانة ااتةرِوو:

( َل و هةشت كاتـذميَر ثـيَش دانيشـتنى ثةرلـةمان، داوايـةك ثيَشكةشـى       48س ـ ) 
 دةستةى سةرؤكايةتى بكات.  

 ب ـ بريؤكةكة نوسراو بيَت. 

 دةبيَت. ـ ئةندام بةناوةرؤكى نوسراوةكة ثابةن ج

ة ثةيوةسـت بيَـت و ثيَشـنياز و َارةسـةرى     ـ بريؤكةكة، بةكيَشـةيةكى طشـتييةو    د
 لةخؤطرتبيَت.

دووةم: ئةطةر ثيَويسيت كرد، دةكريَـت طؤتوطـؤكردن لةسـةر بابةتـةكانى برِطـةى      
)يةكــةم( لةســةر داواكــارى ليذنــة يــان ئةنــدامان، بــةئامادةبوونى ســةرؤك  

 وةزيران، يان وةزيرى تايبةىةند، يان هةردووكيان بيَت.

سةرؤكايةتي، بة داواكاريي ليذنـة و ئةنـدامان رازى نـةبوو،     سيَيةم: ئةطةر دةستةي
ئةوانيش  لةسةر داواكةيان ثيَـداطريبوون، سـةرؤك ريَطـة دةدات هاوثشـت     

( سـيَ خولـةك بريوبؤَـوونى خؤيـان لـةو      3يان دذ بةداواكةيان لةماوةى )
بارةيةوة اةنةرِوو، ئةوكات بةبىَ طؤتوطؤ، ثةرلةمان برِيارى يةكالكـةرةوةى  

 لةبارةوة دةدات. خؤى
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 دووةم/ ريزبةندي و سيستمي دانيشتين ئةندامان
 (:50مــاددةي )

شوييَن دانيشتين ئةندامان، لة هؤَلي ثةرلةماندا، بة ثيَي ليستى ريزبةندكراو، بةثيَي 
يَ(ي كوردي، بةرِةَاوكردني زجنريةي يةك بة دواي يةكي هةمان ـثيتةكاني )ئةلؤب

 فراكسيؤن، دياري دةكريَت.
 (:51ـاددةى )مـ
 كارنامةي هةفتانةي ثةرلةمان، بةم شيَوةية دةبيَت: 

يةكةم: رِؤذاني يةك شـةةة، ئةنـدام، بةدواداَـوون، بـؤ كاروبـارى هاونيشـتمانيان       
 دةكات.

دووةم: رِؤذانى دووشةةة، كؤبوونةوةى ليذنـةكان دةبيَـت، بـةثيَي ثيَويسـت ليذنـة      
 جنام بدات.دةتوانيَت لة هةر رؤذيَكى تر كؤبوونةوة ئة

 سيَيةم: رِؤذانى سيَ شةةة و َوارشةةة، تايبةت دةبيَت بة دانيشتنى ثةرلةمان.

َوارةم: رِؤذانى ثيَن  شةةة، تايبةتة بـة طؤتوطـؤكردن لةطـةلَ حكومـةت، بـة ثيَـي       
 ثيَويست.

ثيَنجةم: دةستةي سةرؤكايةتي لةكاتي ثيَويست دةتوانيَت خشتةي كـاري هةفتانـةي   
 ري بكات.ثةرلةمان دةستكا
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 سيَيةم/ دانيشتنةكاني ثةرلةمان
 (:52مــاددةي )

يةكةم: سةرؤك، دانيشتين ثةرلةمان، بة )ناوي خـواي بةخشـندةو ميترةبـان ... بـة     
نــاوي طــةلي كوردستان(ـــةوة دةكاتــةوة لةطــةلَ ئامــاذةدان، بــة ذمــارة و  

 ريَكةوتي دانيشنت و وةرزي ياسادانان و خولي طريَدان.
شــتين ثيَشــوو، بــة يردنــةوةي دانيشــتنةكة، ثوختــةي كؤنوســي داندووةم: دواي ك

مةبةسيت راسـتاندني دةخريَتـةرِوو، دواي ئـةو رِاسـتكردنةوانةي بـة برِيـاري       
 دةستةي سةرؤكايةتي يان لةسةر داواي ئةندامان تيَدا ئةجنام دةدريَت.

ةم ثةرلةمانـةوة، ئـ   سـكرتيَري سيَيةم: خويَندنةوةي ثوختةي كؤنووسـةكة، لةييـةن   
 برِطانةي لة خؤدةطريَت:

ـ ناوي ئامادةنةبواني دانيشتنى ثةرلةمان و ليذنةكان، بة مؤَلةت و بـيَ مؤَلـةت و   1
 لة ماَلثةري فةرمي ثةرلةمان باَلو دةكريَتةوة.

 ـ ناوي نويَنةراني حكومةت لة دانيشتين ثيَشوو ئةطةر ئامادةبووبن.2

 ا تاوتويَكراون.ـ ئةو بابةتة سةرةكييانةي، كة لة دانيشتنةكةد3

ـــ ئامــاذةدان بــة هــةر ياســا و برِياريَــك، كــة لــة دانيشــتين ثيَشــوودا، لةييــةن  4
 ثةرلةمانةوة ثةسندكرابيَت.

ـ ئةطةر لةبةر كؤتايي هـاتين خـولي ثةرلـةمان دانيشـنت ئـةجنام نـةدرا، دةسـتةي        5
ســةرؤكايةتي، لــة رِاســتاندني ثوختــةي كؤنووســةكةدا، شــوييَن ثةرلــةمان  

 .دةطريَتةوة
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 ضوارةم/ ئامادةبوون لةدانيشتنةكانى ثةرلةمان
 (:53مــاددةى )

 يةكةم:
ـ سةرؤك وةزيران و ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران، لةسةرداواى خؤيان، دةتـوانن  1

ئامادةى دانيشتنةكانى ثةرلةمان بن ء لةطؤتوطؤكانيدا بةشدارى بكـةن، بـآ   
 ئةوةى مافى دةنطدانيان هةبيَت.

ــدامانى ئةجن2 ــ ئةن ــؤ   ـ ــةكانيان ب ــةرانى وةزارةت ــوانن فةرمانب ــران، دةت ــةنى وةزي وم
بةســتنيان  ثــيَ دانيشــتنةكانى ثةرلــةمان بتيَــنن، بةمةبةســتى رِاويَــذ ء ثشــت

 بةمؤَلةتى سةرؤك، بآ ئةوةى مافى قسةكردنيان هةبيَت.
 دووةم:  

ـ ميوانان و ميدياكاران، بةوةرطرتين رةزامةندي دةستةى سةرؤكايةتى دةتوانن لـة  1
 انيشتنةكانى ثةرلةماندا، ئامادةبن.د

ـ ذمارةى ئةو كةسانةى كة ئامادةى دانيشتنى كراوة دةبن، نابيَت لة ذمارةى ئـةو  2
كورســيانة تيَثــةرِبكات كــة لةييــةن دةســتةى ســةرؤكايةتييةوة بــؤ ميوانــان 

 تةرخان كراون.
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 ثيَنجةم/ شيَوازي طفتوطؤكردن لة دانيشتنةكانى ثةرلةمان 
 (: 54)مــاددةى 

يةكةم: ئةندام، بةمؤلةتى سةرؤك، لةوجيَطةيةى دانيشتووة، يان لةو سـةكؤيةى بـؤ   
 مةبةسيت ئاخاوتن ئامادةكراوة دةدويَت.

دووةم: لةطــةلَ خســتنةرِووى هــةر برِطةيــةك، لــة برِطــةكانى بةرنامــةى كــار بــؤ  
دةكات نـاوى داواكـارانى    ي ثةرلةمانسكرتيَرطؤتوطؤكردن، سةرؤك داوا لة 

 ى ئاخاوتن، تؤمار بكات.مؤلةت

ســيَيةم: ســةرؤك بةرِةَــاوكردنى ريزبةنــدى تؤمــاركردني نــاوي ئةنــدامان ريَطــة   
 بةئةندامان دةدات ئاخاوتن بكةن.

َوارةم: ئةندام، ئاخاوتنةكانى ئارِاسـتةى سـةرؤك دةكـات و ثيَويسـتة بـةم خاَينـة       
 ثابةندبيَت:

ت، بيَجطـة لـةو دانيشـتنانةى    ( سيَ خولةك زياتر، بـدويَ 3ـ ئةندام بؤي نية، لة )1
تايبةتة بةطؤتوطؤكردن لةسةر ثرِؤذة ياساي بودجة و ئةو دانيشتنانةى دةسـتةى  

 سةرؤكايةتى تايبةىةندييان دةداتىَ.

ـ نابيَت ئةندام، وةَيمي ئةنداماني تر بداتةوة و تواجنيان ليَ بدات، ئاخاوتين خؤي 2
 دةتوانيَت ثشتطريي بكات.يان هي ئةنداماني تر دووبارة بكاتةوة، تةنيا 

ـ دةبيَت ئةندام ئاخاوتنةكانى لةسـةر ئـةو بابةتـة َـرِبكاتةوة كـة خراوةتـةرِوو و       3
ــةتيَك كــة دةنطــى لةســةر دراوة، يــان طؤتوطــؤ    ــت بطةرِيَتــةوة ســةر باب نابيَ

 لةبارةيةوة كؤتايتاتووة.

 ـ هةرئةنداميَك دةتوانيَت تةنتا يةك جار لةسةر هةر بابةتيَك بدويَت.4
 



41 

 

ثيَنجةم: سةرؤك، دةتوانيَت ريَطة لةبـةردةوام بـوونى ئةنـدام لةسـةر ئاخاوتنةكـةى      
 بطريَت، ئةويش لة يةكيَك لةم ئةطةرانة:

 ـ بىَ مؤَلةت ئاخاوتنى كرد.1

ـ لةكاتى ئاخاوتندا وشةى نةشياو، يـان تانةوتةشـةر، بةرامبـةر هـةر دةزطايـةكى      2
فراكسيؤنيَكي ثةرلـةمانى، يـان    دةستووريى و ياسايى هةريَم يان ئةنداميَك، يان

 هةركةسيَكى دى بةكار هيَنا.

 ـ باسى لة تايبةىةندييةكانى ئةنداميَك،  يان  هةركةسيَكى تر كرد.3

ـ باسى لـة نتَينييـةكانى دؤسـيةيةيةك كـة لـة بـةردةم دادطايـة كـرد، يـان هـةر           4
 دؤسيةكي تر كة لةكاتي دركاندني ريَطة ثيَدراو نةبيَت.

 كراوى ئاخاوتنى، كؤتايى هاتبيَت.ـ ماوةي دياري5

 ـ ئةطةر لة بابةتي طؤتوطؤ دةرَوو.6
 (:55مــاددةى )

يةكةم: سةرؤك، دةتوانَيت فةرمان بكـات بـة سـِرينةوةى هـةموو يـان بةشـَيك لـة        
ئاخاوتنى هةر ئةنداميَك لة ثرؤتؤكؤل كـة ثيَةـةوانةى شـيَواز و مةرجـةكاني     

نوس كراون، و لـةكاتى نـارةزايى   طؤتوطؤكردن بيَت، كة لةم ثةيرِةوةدا دةق
ئةندام، دةسـتةي سـةرؤكايةتي، بـيَ طؤتوطـؤكردن، برِيـارى يةكالكـةرةوة       

 دةدات.
دووةم: ئةندام، دةتوانيَت، ثيَشنيازي سـرِينةوةي ئاخـاوتين ئةنـداميَكي دي بكـات،     
ئةطةر لة ثةيرِةو ييدا، يان ثيَةةوانةي شـيَواز و مةرجـةكاني طؤتوطـؤكردن    

 يار لةسةر داواكاري ئةندامةكة دةدات.بوو، سةرؤك برِ
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 (:56مــاددةى )
يةكةم: ئةندام، دةتوانيَت، ثشت بةسنت، بةيةكيَك لة ماددة و برِطةكاني دةستوور و 
ياسا بـةركارةكان و يـان يـةكَيك لـة مـاددة و بِرطـةكاني ئـةم ثـةيرِةوة لـة          

اواي وةرطـرتين  هةركاتيَكي دانيشتين ثةرلةماندا لة ريَي خاَلي ثةيرِةوييـةوة د 
( يةك خوولةك زيـاتر نـةبيَت بـةبيَ    1مؤَلةت لة سةرؤك بؤ ماوةيةك كة لة )

 رةَاوكردني )تؤماركردن و ريَزبةندي( ئاخاوتن بكات.

 بةخاَلى ثةيرةوةى دادةنريَت: دووةم: تةنيا ئةم بارانة

ثيَشيَلكردنى يةكيَك لة ماددة و برِطـةكانى دةسـتوور و ياسـابةركارةكان، يـان      ـ1
 يةكيَك لة ماددة و برِطةكانى ئةم ثةيرِةوة.

 ـ ئةطةرطؤتوطؤكان، لة بابةتى دانيشتنةكة، دةرَوون.2

ــاردان، لةســةر   3 ـــ داواكــردن بــؤ دواخســتنى طؤتوطــؤ، لةســةر بابــةتيَك و برِي
 طؤتوطؤكردن، لة بابةتيَكى تر يان ئاَلوطؤر، لة بةرنامةي كار.

داواى ئاخاوتنى كرد، بـةَيم ئاخاوتنةكـةي   سيَيةم: ئةطةر ئةندام، بة خاَلى ثةيرةوى 
خاَلي ثةيرةوي نةبوو، سـةرؤك، دةتوانيَـت ئاخـاوتنى ثـىَ ب يَـت و لـةكاتى       
دووبارة بوونةوةى لـةو دانيشـتنةدا هـةَلَيكى تـري بـؤ ئاخـاوتن بـة )خـاَلى         

 ثةيرةو(، ثيَنادات.
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 شةشةم/ بةرزةفتكردن  
 (:57ماددةى )

ةرلةماندا، هةر سةرثيَةييةك، لةييةن هةر ئةطةر لةكاتى دانيشتنةكانى ث
ئةنداميَكةوة بكريَت، كةدةشىَ كاربكاتة سةر بةرِيَوةَوونى دانيشتنةكة، يان 
ئاخاوتنى نةشياوي بةرامبةر ثةرلةمان و دةستةى سةرؤكايةتى  و يان هةريةكيَك 

 لة ئةندامان ىلَ ببيسرتىَ، سةرؤك بةم شيَوةية رِةفتارى لةطةلَ دةكات: 
 م: بةبري ئةندامةكة دةينيَتةوة كة ريَكوثيَكى دانيشتنةكة بثاريَزيَت.  يةكة

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

ســيَيةم: لةحاَلــةتى بــةكارهيَنانى زمــانى زبــردا، ئــةوا ورياكردنةوةكــة ســرِينةوةي  
 يَت.ئاخاوتنةكانيشى لة ثرؤتؤكؤل لةطةَلدا دةب

َـوارةم: ئةطــةر ئــة ارةش ثابةنــد نــةبوو بــةردةوام بــوو، ســةرؤك دةتوانيَــت لــة  
 دانيشتنةكةدا، بيَبةشى بكات.

ثيَنجةم: لةكاتي ثيَويسـتدا. سـةرؤك دةتوانيَـت دانيشـتنةكة هـةَلبطريَت يـان دواي       
 اات.
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 بةشي حةوتةم
 ضاوديَريكردن

 
 يةكةم/ ثرسيار 

 
 (:58ماددةي )

ئةندام، دةتوانيَت، ثرسيارى نوسراو، يان زارةكيي لة رِيَي دةستةى 
سةرؤكايةتييةوة، بؤ سةرؤك وةزيران، يان ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران، بنيَريَت، 
بؤ روونكردنةوةى بابةتيَك كة دةكةويَتة َوارَيَوةى ثسثؤريةكةييان يان بابةتيَك 

دةيةويَت بةدواداَوونى لةبارةوة بكات، كة ئةندام زانياريى لةبارةيةوة نيية، يان 
 يان دةيةويَت رِاى حكومةت، لةبارةى بابةتيَكةوة بزانيَت.

 (: 59مــاددةى )
 مةرجةكانى ثرسيارى نووسراو: 

يةكةم: دةبَيت، ثرسيار لـة ييـةن يـةك ئةنـدام، يـان زيـاتر، ثيَشـكةش كرابيَـت و         
 ئاراستة كرابيَت.ريَكةوت و واذؤى لةسةر بيَت و لة ريَي  سةرؤكةوة، 

دووةم: دةبيَت ثرسيار روون و ثوخت بيَت و مةبةستةكةى ديارى كراوبيَت، تـوان   
و راى تيَدا نـةبيَت و لةكـةدارى كةسـيَتييةكان و دةسـتة و دامـةزراوةكانى      

 هةريَم نةكات.

 سيَيةم: نابيَت بابةتى ثرسيارةكة، لةبةردةم دادطادا، بيَت.

تايبةىةنديى ئةو وةزارةتـة بيَـت، كـة ثرسـيارةكةى      َوارةم: دةبيَت ثرسيارةكة، لة
 ئارِاستةكراوة.

ثيَنجةم: نابيَت ثرسيارةكة، ثيَةةوانةى دةستوور و ياسا و بةرذةوةنديى طشتيي بيَـت  
 و نابيَت ثيَشرت وةَيم درابيَتةوة.
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ــدارةكانى ثةرلــةمان كــراون،    ــةى ئارِاســتةى ليذنــة ثةيوةندي ــةو بابةتان شةشــةم: ئ
ةبارةوة ناكريَت،  تا ليذنة راثؤرتى خؤى ثيَشـكةش دةكـات، بـة    ثرسياريان ل

رِاثؤرتةكـة ئامـادة   ليذنـة  ( ثازدة رؤذ، تيَثةرنةكات 15مةرجيَك، لة ماوةي )
 بكات.

حةوتةم: ئةو ثرسيارانةي، بؤ سةرؤك وةزيران و جيَطرةكةي دةنيَـردريَن دةبيَـت بـة    
ســاي بــةركار، كارنامــة و سياســةتي طشــيت حكومــةت و جيَبــةجيَكردني يا

 ثةيوةستنب.

 (:60مــاددةى )

يةكةم: دةستةى سةرؤكايةتى، دةتوانيَت ئةو ثرسـيارانة رِةتبكاتـةوة، كـة يـةك لـةو      
 (ي ئةم ثةيرِةوة ئاماذةيان ثيَدراوة .59مةرجانةي تيَدا نةبيَت كة لةماددةى )

ي طةيشــتين ريَكــةوت( حــةوت رؤذ تيَثةرنــةكات، لة7دووةم: لةماوةيــةك كــة لــة )
سـيارةكة، سـةرؤك ثرسـيارةكة دةنيَريَـت بــؤ سـةرؤك وةزيـران يـان ئــةو        ثر

ــةرِيَي ســةرؤكايةتى ئةجنومــةنى    وةزيــرةى ثرســيارةكةي ئاراســتة كــراوة، ل
 وةزيران.

( حةوت رؤذدا، 7سيَيةم: دةبيَت ئةو ييةنةى ثرسيارةكةى ئارِاستةكراوة لةماوةى )
نابيَت وةَيمى ثرسـيارةكة،  وةَيمى ثرسيارةكة بدةنةوة لة هةموو حاَلةتيَكدا، 

 ( بيست و يةك رؤذ زياتر دوااريَت.21لة )
 (: 61مــاددةى )

يةكةم: بةكؤتايى هاتنى وةرزى طريَدان ثرسيار كؤتايى نايةت، تةنيا ئـةو ماوةيـة بـؤ    
ــدان،       ــةرةتاى وةرزى طريَ ــت و لةس ــاريكراوة ناميَنيَ وةَيمــى ثرســيار دي

   سةرلةنوىَ ماوةكة دةست ثيَدةكاتةوة.

 دووةم: ئةندام دةتوانيَت ثرسيارةكةى بكيَشيَتةوة.
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سيَيةم: ئةطةر زياتر لةيةك ئةنـدام هـةمان ثرسـياري ئاراسـتةكرد، ئـةوا ثرسـيارةكة       
بــةناوى هــةموو ئةوئةندامانــةوة ئارِاســتة دةكريَــت كــة ثيَشــرت ثيَشكةشــيان 

 تةوة.كردووة و ويَنةيةكى وةَيمةكةش، ئارِاستةى هةموو ئةو ئةندامانة دةكريَ
 (:62مــاددةى )

يةكةم: سةرؤك وةزيران، يان ئةنـدامى ئةجنومـةنى وةزيـران، دةتوانيَـت رِاسـتةوخؤ      
وةَيمى ثرسيارى زارةكيى بداتةوة، يان داواى دواخستنى بكات بؤ ماوةيـةك  

 ( ثازدة رؤذ، تيَثةرِ نةكات.15كة لة )

يكراودا وةَيم دووةم: دةكريَت ثرسيارى زارةكيـى، بـة نووسـني، لـة مـاوةى ديـار      
 بدريَتةوة.

 (: 63مــاددةى )
ــؤ ثرســيارى زارةكــى     ــة هــةر دانيشــتنيَكدا، كــة ب ــت ل ــدام، دةتوانيَ يةكــةم: ئةن

 تةرخانكراوة، تةنيا يةكجار ثرسيار  ئارِاستة بكات .  

دووةم: تةنيا ئةو ئةندامةي ثرسيارى ئاراسـتةكردووة دةتوانيَـت يـةكجار بـةكورتيى     
 ةسةر وةَيمى ثرسيارليَكراو بكات.بةدواداَوون )تةعنيب( ل

سيَيةم: ثرسيارليَكراو، دةتوانيَت، بـةكورتيى و بـؤ يـةكجار لةسـةر بةدواداَـوونى      
 ئةندامى ثةرلةمان وةَيم بداتةوة.

( َـل وهةشـت   48َوارةم: دةبىَ ئـةو ئةندامـةي ثرسـيارى زارةكيـى دةكـات، )     
اوى خــؤى و كاتـذميَر، بــةر لةدانيشـتنى تايبــةت بـؤ ثرســيارى زارةكيـى نــ    

 ثةرلةمان. سكرتيَريثوختةيةكيش لةو ثرسيارة، بداتة 

ثيَنجـةم: ناكريَــت لــةكاتى ثرســيارى زارةكيـى، لةهــةمان دانيشــتندا، ثرســيار بــؤ   
 ثرساندن بطؤردريَت.
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 (:64مــاددةى )
 كاتى دياريكراو، بؤ ثرسيار و وةَيمى زارةكيى، بةم شيَوةية دةبيَت: 

 سيار.( دوو خولةك، بؤ ثر2يةكةم: )

 ( سىَ خولةك، بؤ وةَيمدانةوة.3دووةم: )

 ( سىَ خولةك، بؤ بةدواداَووني ئةو ئةندامةى ثرسيارى كردووة.  3سيَيةم: )

 دانةوةى بةدواداَوونةكة.( سىَ خولةك، بؤ وةَيم3وارةم: )َ
 (:65مــاددةى )

مةرجةكانى ثرسياركردن، لة سةرؤك وةزيران و ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران، 
ةكاتى طؤتوطؤ لةسةر ثرِؤذة بودجةى طشتيى و ثرِؤذة ياساكان جيَبةجىَ ل

 ناكريَت.
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 دووةم/ خستنة رِووى بابةتيَكى طشتيى بؤ طفتوطؤ 

 (طرح موضوع عام للمناقشة)        
 (: 66مــاددةى )

( دة ئةندام، دةتوانن، داوايةك ثيَشكةشى دةستةى سـةرؤكايةتى بكـةن   10يةكةم: )
ةوةى بابـةتَيكى طشـتى ارَيتـةرِوو، بـؤ طؤتوطـؤ، لـةنيَوان ثةرلـةمان و        بؤ ئ

 حكومةتدا، بؤ بةديتيَنانى بةرذةوةندى طشتى.

دووةم: سةرؤك وةزيران، دةتوانيَت داوا لة ثةرلةمان بكات، بؤ ئةوةى بابةتيَك، بـؤ  
طؤتوطؤكردن بةئامادةبوونى خـؤى، يـان يـةكيَك لـة ئةنـدامانى ئةجنومـةنى       

 ريَتةرِوو.وةزيران ا

( َــواردة رؤذ 14ســيَيةم: دةســتةى ســةرؤكايةتى دةبيَــت لةماوةيةكــدا كــة لــة )
 تيَثةرِنةكات، وادةى ئةو دانيشتنة دياريى بكات.

َوارةم: لةو دانيشتنةى بابةتيَكى طشتى، بؤ طؤتوطؤكردن دةخريَتـةرِوو، ثرسـاندن   
 و ليَسةندنةوةى متمانةيى تيَدا ناكريَت.  

 ميَك دةتوانيَت بةشداريى، لة طؤتوطؤدا بكات.ثيَنجةم: هةرئةندا

شةشةم: حكومةت، دةتوانيَت داواى دواخستنى ئةو دانيشتنة بكات، بـؤ ماوةيـةك،   
( حــةوت رؤذ زيــاتر نــةبيَت و بةهةماهــةنطي لةطــةلَ دةســتةى  7كــة لــة )

 سةرؤكايةتي رؤذيَكي تر دياري دةكريَت.

ة ئامادةبن و دةستثيَكى ئاخاوتنيـان  حةوتةم: ثيَويستة ئةو ئةندامانةى واذؤيان كردوو
  ثيَبدريَت.
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 (:67مــاددةى )

يةكةم: ئةطةر ثيَش دياريكردنى كاتى دانيشتنةكة، هـةموو يـان زؤرينـةى ئةنـدامان     

 داواكةيان كشاندةوة، سةرؤك داواكةيان بةيوة دةنيَت.  

طـؤ  دووةم: ئةطةر دةستةى سةرؤكايةتى، لةخستنةرِووى ئةو بابةتة طشتيية بـؤ طؤتو 

رازينةبوو ئةو ئةندامانةي واذؤيانكردووة، ثيَداطريان كرد، بابةتةكة دةخريَتـة  

 بةردةم ثةرلةمان بؤ يةكاليكردنةوة.

سيَيةم: دةكريَت لة ئةجنامى، خستنةرِووى بابةتيَكى طشـتى بـؤ طؤتوطـؤ، دةسـتةى     

سةرؤكايةتى، بابةتةكـة ئاِراسـتةى ليذنـةى ثةيوةنديـدار بكـات، بـؤ ئـةوةى        

ــؤرتى  ــار و   راث ــةمان، برِي ــر ثةرل ــادة بكــات، دوات ــةوة، ئام ــةت لةبارةي تايب

ريَوشوَينى ثيَويسـت بطرَيتةبـةر، يـان دةكريَـت لـةو دانيشـتنةدا، ثةرلـةمان        

 راسثاردةى ثيَويست دةربكات.
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 سيَيةم/ ثرساندن
 (:68مــاددةى )

ومةنى بريتية لة داواكردن لة سةرؤك وةزيران، يان يةكيَك لة ئةندامانى ئةجن
وةزيران، بؤ رِوونكردنةوةى كارنامةي حكومةت و هؤكارةكاني ئةو برِيار و 

 رةفتار و كارانةي، كة دةكةونة بوارى  ثسثؤرِييةكةيان.
 (:69مــاددةى )

( ثيَن  يةكي، ذمارةي ئةنـدامان دةتوانيَـت    1/5يةكةم: هةر ئةنداميَك، بة واذؤي ) 
 داواى ثرساندن، لة سةرؤك وةزيران بكات.

( شةش يةكي، ذمارةي ئةنـدامان،  1/6دووةم: هةر ئةنداميَك، دتوانيَت، بة واذؤي )
 داواي ثرساندن،  لة ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران بكات.

( حـةوت رؤذ، لـة   7سيَيةم: طؤتوطـؤكردن لةسـةر ثرسـاندن ئـةجنام نادريَـت تـا )      
 .ريَكةوتي طةيشتنى داواكارييةكة بة سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران

 (: 70مــاددةى )
ئةو مةرجانةى لة ثرساندندا هةن، هةمان ئةو مةرجانةن، كة لة ثرسياردا ئاماذةيان 

 ثيَدراوة، بة ثابةندبوون بةم خاَينة: 
يةكةم: داواكاريى ثرسـاندنةكة بةنووسـني، هـاوثيَئ لةطـةلَ بابـةتي ثرسـاندنةكة و       

 ةكريَن.بةَلطة و زانياريي و وبةَلطةنامةكان ئاراستةي سةرؤك د
دووةم: ثيَويستة ئةو كةسةى ثرساندنى ليَكراوة، لة رؤذى طةيشتنى ثرساندنةكة لـة  

 ( َواردة رؤذ تيَثةر نةبيَت وةَيم بداتةوة.14ماوةيةك كة لة )

سيَيةم: ئةطةر ثرساندنةكة ثيَويستى بة ليَكؤَلينةوة و كؤكردنةوةى زانياريى هـةبوو،  
ــا   ــاوةى دي ــة م ــةيتوانى ل ــةوة، داوا ثرســيَندراويش ن ــى بدات ريكراودا وةَيم

( حـةوت  7لةسةرؤك دةكات بة دواخستنى ثرساندنةكة بؤ ماوةيةك كة لـة ) 
رؤذ زياتر نةبيَت، دواخسـتنى ثرسـاندن لةوماوةيـةدا زيـاتر بـة رةزامةنـديى       

 ثةرلةمان دةبيَت.
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َــوارةم: دةســتةى ســةرؤكايةتي ثرســاندن و وةَيمةكــةي، لــة بةرنامــةي كــاري  
ــت، ئةطــةر وةَيمــي ثرســاندنةكة، لــة كــاتي  نــزيكرتين داني شــتندا، دادةنيَ

دياريكراودا، نةطةيشتة ثةرلـةمان ئـةوا تـةنيا ثرسـاندنةكة، دةكريَتـة بابـةتي       
 طؤتوطؤي دانيشتين تةرخانكراو.

 (:71مــاددةى )

يةكةم: دواى خويَندنـةوةي ثرسـاندن و وةَيمةكـةي، ثرؤسـةى ثرسـاندنةكة، بـةم       
 شيَوةية دةبيَت:

اوتن، دةدرَيتة ئـةو ئةندامـةى داواى ثرسـاندنى كـردووة، بـؤ ماوةيـةك لـة        ـ ئاخ1
( ثازدة خولةك زياتر نةبيَت، دواتر بة هةمان كاتى ديارى كراو، دةرفـةت  15)

 بة كةسى ثرسيَندراو دةدريَت.

 ( سيَ خولةكدا، مافى وةَيم دانةوةيان هةية.  3ـ هةريةكةيان، بؤ يةكجار لةماوةى )2

( دوو خولـةك، دةدريَتـة هةريـةك لـةو     2تى ئاخاوتن، بـؤ مـاوةى )  ـ دواتر دةرفة3
 ئةندامانةى، كة ثيَشرت ناوى خؤيان تؤماركردوة.

 دووةم:  
ـ ئةطةر ثرسيَندراو، بةبىَ هؤ ئامادةنةبوو، ثرؤسةى ثرساندنةكة، بةبيَ ئامـادةبووني  1

 ثرسيَندراو بةردةوام دةبيَت.

ةوا بـوو، دةسـتةى سـةرؤكايةتى كـاتيَكى     ـ ئةطةر ئامادةنةبوونةكة، بةثاساويَكى ر2ِ
( سي رؤذ تيَثةر نـةكات، ئةطـةر   30تر، بؤ ثرساندنةكة دياريى دةكات كة لة )

(ي ئـةم برِطةيـةي بةسـةردا،    1لةو ماوةيةشدا ئامادةنـةبوو، حـوكمي خـاَلي )   
 جيَبةجيَ دةبيَت.
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 (:72مــاددةى )

كراون، دةخريَنة ئةو ثرساندنانةى لة وةرزى ياسادانانى ثيَشوودا ثيَشكةش
 بةرنامةى كارى وةرزى ياسادانانى نويَووة.

 (:73ماددةي )
 لةم حاَلةتانةدا ثرساندن بة كؤتاييتاتوو، هةذمار دةكريَت:

يةكةم: ئةو ئةندامةى داواى ثرسـاندنى كـردووة، دةتوانيَـت، لةهـةر قؤنا يَـك لـة       
وة، داواى قؤنا ةكانى ثرساندن بة رةزامةندي ئةو ئةندامانةي واذؤيان كـردو 

 ثرساندنةكةى بكشيَنيَتةوة.

 دووةم: دةست لة كاركيَشانةوةي ئةو وةزيرةي، ثرساندني بؤ كراوة.

 سيَيةم: دةست لة كاركيَشانةوةي ئةو ئةندامةي، كة ثرساندني كردووة.

َوارةم: ئةطةر وةَيمي ثرساندنةكة، باوةرِ ثيَتيَنةربوو، يان دةنطي ثيَويسـيت نـةهيَنا،   
 وةي متمانة.بؤ ليَسةندنة

 ضوارةم/ ليَسةندنةوةي متمانة

 (: 74مــاددةى )
يةكةم: ليَسةندنةوةي متمانة دروست نابيَت بةبيَ ئةجنامداني ثرؤسةي ثرسـاندن،    

 بة ئامادةبووني ثرسيَندراو بيَت يان بة ئامادةنةبووني.

نيَــت دووةم: ئةطــةر وةَيمــي ثرســاندنةكة بــرِوا ثيَتيَنةرنــةبوو، بــؤ ثرســيَنةر، دةتوا
 ثيَشنيازي ليَسةندنةوةي متمانة بكات، بة رةزامةنديي زؤرينةي ئامادةبووان.
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سَييةم: ثـَيش دةنطـدان، لةسـةر ليَسـةندنةوةي متمانـة، سـةرؤك رَيطـا دةدات بـة         
ــة، بـــة )  ــةر ئـــةم بابةتـ ــدام لةوانـــةى داواى 2ئاخـــاوتن لةسـ ( دوو ئةنـ

ةى دذى ( دوو ئةنـــداميش لةوانـــ2ليَوةرطرتنـــةوةى متمانـــة دةكـــةن و )
 ليَسةندنةوةى متمانةن.

َوارةم: سةرؤك وةزيران، بة متمانة ليَسةندراو هةذمار دةكريَت، ئةطـةر زؤرينـةى   
 ( دوو لةسةر سيَي  ئةندامان بؤ ليَسةندنةوةى متمانة دةنطياندا.2/3)

ثيَنجةم: ئةندامي ئةجنومةني وةزيران بة متمانـة ليَسـةندراو هـةذماردةكريَت، ئةطـةر     
 اي ئةندامان بؤ ليَسةندنةوةى متمانة دةنطياندا.زؤرينةى رةه

( ثيَـن  رؤذ زيـاتر   5شةشةم: بابةتي ليَسةندنةوةي متمانة، لة ماوةيةكـدا، كـة لـة )   
 نةبيَت، لة رؤذي ثرساندنةوة ئةجنام دةدريَت.

 (:75مــاددةى )

ئةطةر ثرساندن بة وةرطرتنةوةى متمانة، لة سةرؤك وةزيران كؤتايى ثيَتات، ئةوا 
ينةى حكومةت، بةدةست لةكاركيَشاوة هةذماردةكريَت و وةك حكومةتى كاب

كاربةرِيَكةر بةردةوام دةبيَت، تا ئةو كاتةى بةثيَى ياسا كارثيَكراوةكان،كابينةى 
 نوىَ ثيَكدةهيَنريَت.

 (: 76مــاددةى )
هةموو ريَكارةكانى َاوديَريكردنى ثةرلةمان، بؤ سةرؤك وةزيران و ئةندامانى 

 وةزيران، سةرؤكى كؤميسيؤن و دةستة سةربةخؤكان، دةطريَتةوة. ئةجنومةنى
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 بةشــــي هةشــــتةم
 ياســـادانان

 
 (:77مــاددةى )

 مةبةست لة ياسا دانان: 
 : دةركردنى ياسا و برِيار. يةكةم

 : هةمواركردنى ياسا و برِيارة كارثيَكراوةكان. دووةم

 ردنى ياسا فيدراَليةكان.: بةركاركردن يان هةمواركردنى كارثيَكسيَيةم
 (9)(:78مــاددةى )

 ثرؤسةى ياسادانان، بريتية لة طؤتوطؤ و ثةسةندكردنى: 
يةكةم: ئةو ثرِؤذة ياسا و بِريارانـةى تايبـةتن بـة سـةرؤكايةتى هـةرَيم،و لـة بـوارى        

 تايبةىةندى خؤيان، ثيَشكةش دةكريَن.
ــرِؤذة ياســايانةي كــة لةييــةن ئةجنوومــةنى و  ةزيرانــةوة، ثيَشــكةش دووةم: ئــةو ث

 دةكريَن.
سيَيةم: ئةو ثرِؤذة ياسايانةي كـة لةييـةن دةسـةَيتى دادوةرييـةوة، لـةو بابةتانـةى       

 ثةيوةنديدارن بة خؤيان، ثيَشكةش دةكريَن.
                                                        

ئةم ماددةية هةموار كرايتةوة و، ثَيش  2019يِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان ساَلي ة/ بةثَيي هةمواري يةكةمي ث9
 هةمواركردني بةم شَيوةية بوو:

 ثرؤسةى ياسادانان، بريتية لة طفتوطؤ و ثةسةناكردنى: 
 يةكةم: ثِرؤية ياسا، يان ثِرؤية بِريار، كة لة يةن دةسةَ تي جَيبةجَيكردنةوة، ثَيشكةش دةكرَين.

 ( دة ئةناامةوة ثَيشكةش دةكرَين.10،  لة يةن ) نيكةمدووةم: ثَيشنيازى ياسا، يان بِريار كة 

سا و بِريارانةى، لة يةن دةسةَ تى دادوةريةوة ثَيشكةش دةكرَين، لةو بابةتانةي سَييةم: ئةو ثِرؤية يا
 ثةيوةناياارن بةخؤيان.

ضوارةم: ثَيشنيازي ئةو ياسا و بِريارانةي، لة يةن دامةزراوة فةرمييةكانةوة، بة ثَيي ياسا كارثَيكراوةكان، 
 ثَيشكةش دةكرَين.
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ــةر    ــةن دةســتة ســةربةخؤكان و ه ــةى لةيي ــرِؤذة ياســا و برِياران ــةو ث َــوارةم: ئ
 مافى هةية، ثيَشكةش دةكريَن.دامةزراوةيةك كة بةثيَى ياسا كارثيَكراوةكان 

( دة ئةندامـةوة  10ثيَنجةم: ئةو ثيَشنيازى ياسا، يان برِيارانةي، كة ينيكةم لةييةن )
 ثيَشكةش دةكريَن.

 (10)(: 79مــاددةى )

 ثيَشنيازي ياسا و برِيار
يـةكانى ثيَشـنيازة   ييةكةم: ثيَشنيازى ياسا و برِيار، ثيَويستة مةرجـة رِةواَلـةتى و بابةت  

 خؤ بطريَت. ا و برِيار لةياس
ثيَشـكةش كردنيـةوة، لةييـةن ليَذنـةى      رِيَكـةوتي ( رِؤذ لة 14دووةم: لة ماوةى )

كاروبارى ياسايى بة هةماهةنطى لةطةلَ دةستةى سةرؤكايةتى، برِيار دةدريَت 
خوَيندنةوةى يةكةمى بـؤ بكريَـت، لةسـةر بنـةماى طوجنانـدنى لةطـةَل ئـةم        

 ثيَوةرانةى خوارةوة:

                                                        
ئةم ماددةية هةموار كرايتةوة و، ثَيش  2019خؤي ثةرلةمان ساَلي يِرةوي ناوة/ بةثَيي هةمواري يةكةمي ث10

 هةمواركردني بةم شَيوةية بوو:
 ثَيشنيازي ياساو بِريار

ثَيشنيازى ياسا و بِريارةكان، كة لة يةن يمارةي ثَيوست لة ئةناامانةوة، ثَيشكةش دةكرَين، ثَيويستة شَيوازي 
دة رؤيدا، لة رَيكةوتي ثَيشكةشكردنيانةوة لة يةن لَيذنةى ( ضوار14ياسادانان لةخؤ بطرن و لة ماوةى )

يان ياساييةوة بةهةماهةنطى، لةطةل دةستةى سةرؤكايةتى بِرياريان لةسةر دةدرَيت لةسةر بنةماى طوجناناني
 : لةطةَل يةكَيك لةم ثَيوةرانة

 بَيت. يةكةم: هةبووني بابةتَيكي طشتى، كة ثَيويسيت بةدةركردنى ياسا، يان بِريارَيك

 دووةم: هبوونى بؤشاييةكى ياسايى.

 سَييةم: ئةطةر،كَيشة لة جَيبةجَيكردنى ياسا هةبَيت و ثَيويستيى، بة هةمواركردنةوة بَيت.

 ضوارةم: ثَيويستة لة دةرضوواناني ئةو ياسا و بِريارة، ِرةضاوي بارطراني دارايي، لةسةر حكومةت بكرَيت.
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كةموكورِى لة  بوونى ةبوونى بابةتيَكى طشتى ، يان بؤشايى يةكى ياسايى، يانهـ 1
بـؤ  ى يان برِياريَك، كة ثيَويست بيَت ياسايةك يان برِيـاريَك  يةكياسا دةقةكانى

 دةربةيَت.
مـةت، ثـيَش خويَندنـةوةى    ودارايـى لةسـةر حكو   ـ ئةطةر بووة مايةى ليَكةوتةى2

 ليَكةوتـة طرتنى رِةزامةندى سةبارةت بةو يةكةم، ئاراستةيان دةكريَت بؤ وةر
   يان.اندنى ياساكة دةكةويَتة ئةستؤوداراييةى كة لة ئةجنامى دةرَو

 (:80مــاددةى )

يةكةم: دواي تيَرِوانيين ثيَشنيازي ياسا يان برِيارةكة، لةييةن دةسـتةى سـةرؤكايةتي   
انيية كـة لـة   و ليذنةي ياساييةوة، ئةطةر دةركةوت يةكيَك لةو ثيَوةرانةي تيَد

ــةوةي  79مــاددةي ) ــةيرةوةدا ،هــاتووة، رةتدةكريَتــةوة و خويَندن (ي ئــةم ث
 يةكةمي، بؤ ناكريَت.

ــان برِيارةكــةيان    دووةم: لةكاتيَكــدا ئةنــداماني ثةرلــةمان، كــة ثيَشــنيازي ياســا ي
ثيَشكةشكردووة، رِاي دةستةى سةرؤكايةتى، و ليذنةي ياسـايي بؤيـان بـرِوا    

 تةكة دةخريَتة بةردةم ثةرلةمان بؤ برياردان لةسةري.ثيَتيَنةرنةبوو، بابة
سيَيةم: ئةطةر ثيَشنيازي ياسا، يان برِيارةكة، بـة شـيَوةيةكي طشـيت، رةتنةكرايـةوة،     
بةَيم دةستةى سةرؤكايةتي و ليذنةي ياسايي، تيَبينييان لـة سـةر ثيَشـنيازةكة    

دةطةريَندريَتـةوة،  هةبوو، لةو حاَلةتةدا بؤ ئةو ئةندامانةي ثيَشكةشيان كردوة 
 بؤ رةَاوكردني تيَبينيةكان و دووبارة ثيَشكةشكردنةوةي.

َوارةم: كاتيَك ثرؤذة، يان ثيَشنيازةكة، لة ييةن دةستةى سـةرؤكايةتي و ليذنـةي   
ــةم دانيشــتين دواى       ــة يةك ــةر دةدريَــت، ل ــدي لةس ــاييةوة، رةزامةن ياس

 رةزاماندييةكة، دةخريَتة بةرنامةي كارةوة.
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 (:81)مــاددةى 

يةكةم: هيئ ثرِؤذة ثيَشـنيازيَك، وةرناطرييَـت، ئةطـةر هـةمان نـاوةرِؤكي هـةبيَت،       
لةطةلَ ثرِؤذة ثيَشنيازيَكي تر، كة لـةذيَر دةسـيت ليذنـةي تايبةىةنـد دايـة بـؤ       

 راثؤرت نووسني.

و  دووةم: ئةطةر ليذنـةى تايبةىةنـد بـؤي دةركـةوت، كـة لـة نيَـوان ثـرؤذة ياسـا         
ووي بنـةما بنةرةتييةكانـةوة ئـةوا ليذنـة     ةكي هةيـة لـة رِ  ثيَشنيازي ياسا دذيـ 

ــةت رِ  ــةراثؤرتي تايب ــةر     ب ــات، ئةط ــةمان دةك ــي ثةرل ــؤي ثيَشكةش اي خ
هةريةكيَكيان، لةر ٍِووي بنةماوة ثةسةندكرا، ماناي رةتكردنةوةي ئـةوةي تـرة   

 و دواتر ليذنة ريَكاري ياسايي خؤي دةطريَتةبةر.

ةنريَت، ئةطةر ثيَشنيازي ياسـاي تـر، ثيَشكةشـكراو    سيَيةم: ثرؤذة ياسا، بة بنةما داد
نةَـووبيَتة قؤنـا ي    بوون، بة مةرجيَك ثيَشـنيازي ياسـا  ووي بنةماوة يةكلة رِ

 رِاثؤرت نووسني.

َوارةم: ئةطةر ثيَشنيازي ياسا رةتكرايةوة، لة هةمان وةرزي ياساداناندا، ثيَشـكةش  
 ناكريَتةوة.

 (:82مــاددةى )

داناندا تةنيا لة مانطي يةكةمي وةرزي ياساداناندا، ئةنداماني لة هةر وةرزيَكي ياسا
ثةرلةمان دةتوانن ثيَشنيازي ياسا ثيَشكةش بكةن تةنيا لةو حاَلةتةدا نةبيَت كة 
دؤخيَكي تايبةت بيَتة ثيَش و ثيَويستيي بة ياسا، يان برِياريَكي بةثةلة هةبيَت و 

يَويستيي و بة ثةلةيي ياسا يان لةوبارةش دةستةي سةرؤكايةتى هةَلسةنطاندن بؤ ث
 برِيارةكة دةكات.
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 (:83ماددةي )
يةكــةم: ئــةو ثــرِؤذة ياســا و برِيارانــةي، لةييــةن حكومــةت ثيَشــكةش دةكــريَن،  
راستةوخؤ لة يةكةمني دانيشنت دواي طةيشتنيان بة ثةرلـةمان، خويَندنـةوةي   

 يةكةميان بؤ دةكريَت.

لة تايبةىةنديي زيـاتر لـة يـةك ليذنـة بـوو،       دووةم: ئةطةر ثرؤذةكة يان ثيَشنيازةكة
دةستةى سةرؤكايةتي، بةهةماهةنطي، لةطةلَ ليذنةي ياسايي، بريار دةدات بة 
بةشكردني ثرؤذة يان ثيَشنيازةكة و ناردني هةر بةشةو بؤ ليذنـةي تايبةىةنـد،   

 ليذنةش تةنيا لة سةر ئةو بةشة راثؤرت ئامادة دةكات كة ئارِاستةي كراوة.
 (:84ي )ماددة

( بيسـت و يـةك  رؤذدا، راثـؤرتي    21يةكةم: دةبيَت ليذنةي تايبةىةند، لة ماوةي )
 خؤي، لةسةر ثرِؤذة، يان ثيَشنيازي ياسا و برِيارةكان، ئامادة بكات.

دووةم: ئةطةر ثرِؤذة يان ثيَشنيازي ياسا و برِيارةكان، بة شيَوةي بةثةلـة، ئارِاسـتةي   
( حـةوت رؤذدا، راثـؤرتي   7ةبيَت لـة مـاوةي )  ليذنةي تايبةىةند كرابيَت، د

 خؤي ثيَشكةش بكات.

سيَيةم: ليذنةي تايبةىةند، دةتوانيَت بؤ ئامادةكردني راثـؤرت، لةسـةر ثـرِؤذة، يـان     
 ثيَشنيازي ياسا و بريارةكان، هةماهةنطي لةطةلَ ييةني ثةيوةنديدار بكات.

نـد، راثـؤرتي ئامادةنـةكرد    َوارةم: ئةطةر لة ماوةي ديـاريكراودا، ليذنـةي تايبةىة  
جيَطرى سةرؤكي ثةرلـةمان، سـةرؤكي ليذنـة ئاطاداردةكاتـةوة و، دةبيَـت      

( َوار رؤذدا، لـة رؤذى طةيشـتنى ئاطاداركردنةوةكـة،    4ليذنة لة ماوةي )
راثؤرتي هؤداري خؤي ثيَشكةش بكات و برياري دةستةي سةرؤكايةتى لـةم  

 بارةية، يةكالكةرةوة دةبيَت.
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 (:85مــاددةى )

يةكةم: راثـؤرتي ليذنـةي تايبةىةنـد، دةدرَيتـة ليذنـةي ياسـايي بـؤ ثَيداَـوونةوةي         
( دة رؤذ لة ريَكةوتي طةيشـتين، تـةنيا لـة رووي    10راثؤرتةكة، لة ماوةي )

دارشتنةوةي ياسايي و دَلنيابوون لة دذنةبووني دةقةكان، لة طةلَ دةسـتور و  
 ياسا كارثيَكراوةكان.

ان ثيَشنيازي ياسا و برِيارةكة، بة )خةسـلةتي ثةلـة( ئاراسـتة    دووةم: ئةطةر ثرؤذة، ي
( ثيَـن  رؤذدا، ثيَداَـوونةوةي   5كرابيَت دةبيَ ليذنةي ياسايي، لـة مـاوةي )  

 خؤي بكات.

سيَيةم: راثؤرتي ليذنةي تايبةىةند، خويَندنةوةي دووةمي بـؤ ناكريَـت، تـا لـةرِووي     
ذنةى ياساييةوة راستاندني بـؤ  دةستووريي و ياسا كارثيَكراوةكان، لةييةن لي

 نةكريَت.

 (:86ماددةي)
( َل و هةشت كاتذميَر ثيَش خويَندنةوةي 48ثةرلةمان، ) سكرتيَريدةبيَ  

 دووةم، راثؤرتي راستيَندراوي ليذنةي تايبةت بؤ ئةندامان دةستةبةر بكات.

 (: 87ماددةي )
ــان  ثيَشــنيازةكة،  يةكــةم: خويَندنــةوةي دووةم، بــة خويَندنــةوةي دةقــي ثــرِؤذة، ي
 دةستثيَدةكات، دواتر راثؤرتي ليذنةي تايبةىةند، دةخريَتةرِوو.

دووةم: ئةطةر راثؤرتي ليذنةي تايبةىةند، دارِشـتنيَكي نـويَي ثيَشـنياز كردبيَـت بـؤ      
ثرؤذة يان ثيَشنيازةكة، بةدةنطدان برِيار لة سةر وةرطـرتين ئـةو دارشـتنة بـة     

 بنةما بؤ طؤتوطؤكردن دةدريَت.
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 (: 88ددةي)ما
يةكةم: ئةو ئةندامةي ناوي تؤمـاركراوة، دةتوانيَـت، لةسـةر هـةر ماددةيـةك تـةنيا       

 ( دوو خولةك، تيَثةر بكات.2يةكجار بدويَت و نابيَت لة )

دووةم: ئةطةر لة كاتي طؤتوطؤكردني ثرؤذة يان ثيَشنيازةكة، وةزيـري ثةيوةنديـدار   
 ( دوو خولةك بدويَت.2وة )ئامادةبوو، دةتوانيَت لة بارةي هةر ماددةيةكة

 (:89مــاددةى )

يةكةم: لـةو دانيشـتنةي بـؤ خوَيندنـةوةي دووةم تـةرخانكراوة، دةنطـدان لةسـةر        
 ثرؤذة، يان ثيَشنيازةكة ناكريَت.

دووةم: ليذنةي تايبةىةند، بة هةماهةنطيي، لةطةلَ ليذنةي ياسايي، سةرجةم ثيَشـنياز  
يَ دارِشـتنةوة، بــؤ ئـةو ماددانــة   ايـةكان بةهةنـد وةردةطــرن و سـةرلةنو   و رِ

وونكردنـةوةش  دةكةن، كة ثيَويسـتة دابريَذريَنـةوة، ئةطـةر ثيَويسـيت كـرد رِ     
 دةدةن.

 (:90ماددةي )
يةكةم: دانيشتين دةنطدان، لة سةر ثرؤذة، يـان ثيَشـنيازةكة، نابيَـت لـة هةفتةيـةك      

 زياتر لة دواي دانيشتين خويَندنةوةي دووةم، تيَثةر بكات.

ةندام، لـةو ماوةيـةدا، دةتوانيَـت داواي بينـيين داِرشـتنةوةي كؤتـايي لـة        دووةم: ئ
 ثةرلةمان و ليذنةي ياسايي و ليذنةي تايبةىةند بكات. سكرتيَري

سيَيةم: لة دانيشتين دةنطدان، ريَ بة طؤتوطؤ يـان ثيَشكةشـكردني ثيَشـنيازي تـازة     
 نادريَت.
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 (:91ماددةي )
ا يان بريارةكـة دةسـثيَدةكات، دواتـر يةكـة بـة      يةكةم: دةنطدان، لة سةر ناوي ياس

يةكةي ماددةكان و كؤتايي بـة دةنطـدان لـة سـةر هؤيـةكاني دةرَـواندن،       
 دواجار طشت ياسا يان بريارةكة دةنطي لةسةر دةدريَت.

دووةم: لةكاتي بـووني زيـاتر، لـة يـةك ثيَشـنياز، هـةموو ثيَشـنيازةكان، دةخرَينـة         
 هيَنا بة ثةسةندكراو دادةنريَت. دةنطدان، كاميان زؤرينةى دةنطي

ايةكان ثيَويستة ئةو رِايةى دةخريَتة دةنطدان بةييـةنى  : لة خستنة دةنطداني رِسيَيةم
( دوو ئةندامـةى  2( سيَ ئةندام ثشتطرييى رِايةكة بكات، جطة لةو )3كةم )

 بؤ ئاخاوتن دةكةونة ريَزبةندي كؤتايى. 
طويَرةى برِطـةى )دووةم(ى ئـةم ماددةيـة    جطة لةو ثيَشنيازانةى كة بة  (11)َوارةم:

ليَذنـةى  بـة هةماهـةنطى لةطـةلَ    بؤ دةنطدان ئامادة دةكريَن، ليَذنةى ياسايى 
كةلةييـةن ثةرلةمانتارانـةوة    بذاردانـةى تايبةىةند دةتوانن لة كؤبةنـدى ئـةو   

 تر بؤ خستنة دةنطدان ئامادة بكةن. بذاردةىةرِوو، ندةخريَ

 (:92ماددةي )
بة )خةسلةتي ثةلة( دةروانيَتة ثرؤذة و برِياري تايبةت، بة بودجة و ثةرلةمان،  

ئيعتماداتي زيَدةطي و ذميَرةي كؤتايي، هةروةها دةتوانيَت برِيار لةسةر هةر 
 بابةتيَكى تري بةثةلة بدات.

 (: 93ماددةي )
يةكةم: ياسا و برِيارةكان، بة زؤرينةي ذمارةي ئامادةبووان، ثةسةند دةكريَن، جطـة  

 و حاَلةتانةي ثيَويستييان بة زؤرينةي تايبةت هةية.لة

                                                        
( 91بِرطةيةك بة ِرَيزبةناي )ضوارةم( بؤ ماددةي ) 2019ةوي ناوخؤ ساَلي / بةثَيي هةمواري يةكةمي ثةيِر11

 زياد دةكرَيت.
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دووةم: سةرؤك بة ثيَي ئةجنامي دةنطـدان، برِيـاري ثةرلـةمان بـة رةزامةنـدي، يـان       
 رةتكردنةوة لة سةر ياسا و برِيارةكان رادةطةيةنيَت.

 (:94ماددةي )
( ثازدة رؤذدا، لة ريَكةوتي 15دةبيَت ياسا و برِيارةكان، لة ماوةي )

 كردنيانةوة، بنيَردريَن بؤ سةرؤكايةتي هةريَم، بةمةبةستى دةرَواندنيان.ثةسةند

 (:95ماددةي )

( ثـازدة رؤذةدا، بـة ثيَـي    15يةكةم: ئةطةر سةرؤكايةتي هـةريَم، لـة مـاوةي ئـةو )    

ي هـةمواركراو، ياسـا   2005(ي ساَلي 1ياساي سةرؤكايةتي هةريَم ذمارة )

( رةتكـردةوة،  جزئةي يان بةشيَك )( كلييان برِيارةكةي بةشيَوةيةكي طشيت )

( ثازدة رؤذدا راثؤرتي خـؤي  15لةو كاتة دةبيَ ليذنةي تايبةىةند لة ماوةي )

بنوسيَت، ثاشان لة يةكةمني دانيشتين دواي تةواوكردني راثؤرتةكة ديَتـة نـاو   

اي ثةرلةمان و برياري ثةرلةمان لةوبارةوة يةكالكـةرةوة دةبيَـت، يـان بـة رِ    

ردةطريَت و راثؤرتي ليذنةي تايبةىةند تـاوتوييَ دةكريـت   سةرؤكي هةريَم وة

اي خـؤي دةكـات و ئـةم    يان بةدةنطي زؤرينةى ئةندامان ثيَداطريي لةسةر رِ

 اي ثةرلةمان رةتناكريَتةوة.جارةش رِ

 دووةم: سةرؤكي ديواني سةرؤكايةتي هةريَم دةتوانيَت ئامادةي دانيشتنةكة ببيَت.

 (:96ماددةي )

( ثيَن  ئةندام، داواي 5لة سةر دةنطدان هةبوو، ييةني كةم )ئةطةر، طومان  

 دووبارةكردنةوةي دةنطدانيان كرد دةبيَت دةنطدان دووبارةبكريَتةوة.
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 (:97مــاددةى )

لةكاتي طؤتوطؤكردندا، لةسةر هةر ثرؤذة و ثيَشنيازي ياسا و برِياريَك ئةطةر  

ولةويةت لة دةنطدان بة اى جياواز سةبارةت بة ثةسةندكردن دروست بوو، ئةرِ

 ثيَي ئةو ريزبةنديةي دةبيَت:

 يةكةم: ثيَشنيازي رةتكردنةوةي ثرؤذة يان ثيَشنيازةكة.

 دووةم: ثيَشنيازي طةرِاندنةوةي ثرِؤذةكة، بؤ حكومةت.

سيَيةم: طةرِاندنةوةي ثرِؤذة يان ثيَشنيازةكة بؤ ليذنةي تايبةىةند، كة راثؤرتي ئامـادة  

 كردوة.

 نيازي دواخستين طؤتوطؤ بؤ دانيشتنيَكي تر.َوارةم: ثيَش
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 بةشي نؤيةم
 بــودجـة

 
 (:98ماددةي )

يةكةم: لةسةر ئةجنومةنى وةزيران ثيَويستة، لـة سـةرةتاي مـانطى تشـرينى يةكـةمي      
هةموو ساَليَك و بةر لةساَلى دارايى، بة مةبةسيت طؤتوطؤ ثـرِؤذة بودجـة بـؤ    

 ثةرلةمان بنيَريَت.
سةر ئةجنوومةنى وةزيـران ثيَويسـتة، لـة كؤتـايى مـانطى نيسـانى هـةموو        دووةم: لة

 ساليَكدا ذميَرةى كؤتايى ساَلي ثيَشوو بؤ ثةرلةمان بنيَرت.
سيَيةم: ئةطةر ثرِؤذة بودجة و ذميَرةى كؤتايى، لةو ريَكةوتةي لـة برِطـةى )يةكـة م    

مان داواى و دووةم(ى ئةم ماددةيةدا، دياريكراوة نةطةيشتة ثةرلةمان، ثةرلـة 
رِوونكردنةوة لة وةزيرى دارايى دةكـات، ئةطـةر هؤكـارى طوجنـاو هـةبوو      

 ( ثازدة رِؤذ تيَثةرِ نةكات.15ماوةيةكى ثيَدةدات كة لة )
 (:99مــاددةى )

دةستةى سةرؤكايةتى، لة نزيكرتين دانيشتنى ثةرلةماندا، ثاش طةيشتنى ثرؤذةكة، 
ةى دارايى و كاروبارى ئابوورى و لةييةن حكومةتةوة، ثرؤذةكة ئاراستةى ليذن

 ئةندامانى ثةرلةماني دةكات.
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 (100ماددةى  )
هةر ليذنةيةك لةرِيَي دةستةى سةرؤكايةتيةوة تيَبينييةكانى خؤي، دةربارةى ئةو 
بةشةى ثةيوةستة بة تايبةىةندى خؤيةوة لة نيَو ثرِؤذة بودجةى طشتى و ذميَرةى 

 دةداتة ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى.( دة رِؤذدا، 10كؤتايي و لةماوةى )
 ( 101ماددةى )

يةكةم: لةسةر ليذنةى دارايى و كاروبـارى ئـابوورى، رِاثـؤرتى بودجـة و ذميَـرةي      
( بيست ويـةك رؤذ،  21كؤتايي خؤى، دةربارةى ثرِؤذةكة لة ماوةيةكدا لة )

شــكةش بــة دةســتةى ســةرؤكايةتى دواى طةيشــتنى رِاثــؤرتى ليذنــةكان، ثيَ
 .اتبك

دووةم: ثيَويستة دةستةى سـةرؤكايةتي، لـة يةكـةمني دانيشـنت لـةدواي طةيشـتين،       
 راثؤرتةكة ااتة بةرنامةي كارةوة.

سيَيةم: ئةطةر ئةو ماوةية بةسةرَوو، ليذنةكة نـةيتوانى رِاثـؤرت ثيَشـكةش بكـات،     
( دة رِؤذ 10دةستةى سةرؤكايةتى، دةتوانيَت ماوةيةكى تـري ثيَبـدات لـة )   

ات، ئةطةر لةو ماوةيشدا رِاثؤرتى ثيَشكةش نةكرد، بة ثشت بةسـنت  تيَثةرنةك
بــة راثــؤرتي ليذنــة ثةرلةمانييــةكان، دواي ريَكىســتنيان لةييــةن ليذنــةي  

 ياساييةوة طؤتوطؤي لةبارةوة دةكريَت.
 (:102مــاددةى )

يةكةم: ِراثؤرتى ليذنـةى دارايـى و كاروبـارى ئـابوورى بةسـةر ئةندامانـدا دابـةش        
و ناكريَت لةييةن ثةرلةمانةوة دةست بة طؤتوطؤ بكريَـت بـةر لـة     دةكريَت

 ( َل وهةشت كاتذميَر بةسةر دابةشكردنيدا.48تيَثةرِبوونى )
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دووةم: رِاثــؤرتى ليذنــةى دارايــى و كاروبــارى ئــابوورى، كؤكــةرةوةي ســةرجةم 
راثؤرتي ليذنة ثةيوةنديدارةكانة و، راي كؤتايي ليذنـةي دارايـي و ئـابووري    

 ت.دةبيَ
 (:103ماددةى )

يةكةم: ثةرلةمان، دةتوانيَت تـةرخانكراوي ثـرِؤذةى بودجـة هةَلبوةشـيَنيَتةوة، يـان      
كةمى بكاتةوة، يان لة ماددةيةك بؤ ماددةيةكى تر، يان لةبةشيَك بؤ بةشـيَكي  

 تر، يان لة دةروازيةك بؤ دةروازةيةكى تر بيطوازيَتةوة.
ــةرخانكراوي  ــادكردني ت ــنيازى زي ــةى   دووةم: ثيَش ــان هيَنانةكاي ــرِؤذة بودجــة، ي ث

تيَةووى نوىَ، يان كةمكردنةوةى داهاتـةكان، ثةسـند ناكريَـت، تـةنيا لـةو      
 بارةوة نةبيَت كة، ثةرلةمان بتوانيَت، برِوا بة حكومةت بتيَنيَت.

 (: 104ماددةى )
يةكةم: وةزيري ثةيوةنديدار، راثؤرتي حكومةت، سةبارةت بة ثرؤذة ياسـاي بودجـة   

وو، ثاشان ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري، راثـؤرتي هاوبةشـي   دةخاتةرِ
 ليذنةكاني ثةرلةمان ثيَشكةش دةكات.

دووةم: رِاثؤرتةكان، بة شيَوةيةكى طشتى، طؤتوطؤييـان لـةبارةوة، دةكريَـت ثـيَش     
َوونةســةر طؤتوطــؤكردنى دةروازةكــانى ثــرِؤذة بودجــة و برِيــاردانى      

( دة خولـةك تيَثـةرِ   10نيَت بؤ ماوةيةك لـة ) بةندةكانى، هةر ئةنداميَك دةتوا
 نةكات، بة شيَوةيةكى طشتى طؤتوطؤ لةسةر رِاثؤرتةكان بكات.
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 (:105ماددةى )
يةكةم: ليذنة، )بةشةكانى( ثرِؤذة بوودجة دةخاتةرِوو، بؤ طؤتوطؤكردن و بريـاردان  

 لةسةريان، ماددة بة ماددة.
( خولـةك  3ددةيةك بؤ ماوةيـةك لـة )  دووةم: هةرئةنداميَك دةتوانيَت لةسةر هةر ما

 تيَثةرِنةكات، طؤتوطؤبكات.
 (:106ماددةى )

 (ي ئةم ثةيرِةوة دةبيَت.91دةنطدان،  بةثيَي ماددةي )
 ( 107ماددةى )

ثةرلةمان، بودجةيةكى تايبةتي دةبيَت، كة سةرؤكايةتي ديوان، بةهةماهةنطيي 
، ئامادةي دةكات و ثاش لةطةلَ ليذنةي دةسثاكيي و كاروباري ثةرلةمان وسكاَي

 .ثةسةندكردنى لة ييةن دةستةى سةرؤكايةتيةوة دةخريَتة نيَو بودجةى طشتى
 (:108ماددةي )

بةرِيَوةبةرايةتى ذميَرياريى ثةرلةمان، لةكؤتايى هةر ساَليَكى داراييدا هةَلدةستيَت 
تةي بةدانانى ذميَرةى كؤتايى و بةريَكارة كارطيَرِييةكان دةخريَتة بةردةم دةس

سةرؤكايةتي بؤ رِازيبوون لةسةرى و رِةوانةكردنى بؤ ليذنةى دارايى و كاروبارى 
رى، بة مةبةستى ثيَداَوونةوة و بةرزكردنةوةى رِاثؤرتيَك لةبارةيةوة، بؤ وئابو

 ثةرلةمان.
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 ( 109ماددةى )
ئةطةر لةبةر هةر هؤيةك، كة لة دةرةوةي ئريادةي حكومةت بيَت، ئامادةكردن 

ةشكردني ثرِؤذة بودجة، بكةويَتة دواي دةستثيَكي ساَلي دارايي، ئةوا بؤ يان ثيَشك
( ئةو تةرخانكراوةى بؤ 1/12هةر مانطيَك كة بودجة دواكةوتووة، ريَذةي )

 ساَلي دارايي رابردوو برِياري لةسةر درابوو خةرج دةكريَت.
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 بةشي دةيةم 
 فراكسيؤن و ئؤثؤزسيؤني ثةرلةماني

 
 م/ فراكسيؤنيةكة

 (12) (:110ماددةى )
يةكةم: هةر ثارت و قةوارةيـةكي سياسـي، بةشـداريي، لـة هةَلبـذاردني ثةرلـةماني       
كوردستان بكات، خاوةني ليست و بةرنامةي هةَلبـذاردن بيَـت و كورسـي    

 بةدةست هيَنا دةبيَتة فراكسيؤن.

اثةرانـدنى  : دةستةى سةرؤكايةتى، بةثيَي ثيَـوةرى كورسـى ثةرلـةمانى، بـؤ ر    دووةم
كاروَـاَيكيى، بودجةيــةك بـؤ فراكســيؤن ديــاريي دةكـات، ئــةم بودجةيــة    

 دةكةويَتة ذيَر رِيَكارة داراييةكانةوة.
 دووةم/ ئؤثؤزسيؤنى ثةرلةمانى   

 (:111ماددةى )
ئةو فراكسيؤنة ثةرلةمانييانة دةطريَتةوة، كة بةشدارى ثيَكتيَنانى كابينةى 

ةكشيَنةوة و ئازاديي كاري ثةرلةماني و حكومةتيان نةكردووة، يان ليَي د
 ئؤثؤزسيؤنييان، بؤ دةستبةر دةكريَت.

 

                                                        
هةَلاةوةشَيتةوة و  (110لة ماددةي ) بِرطةي )دووةم( 2019/ بةثَيي هةمواري يةكةمي ثةيِرةوي ناوخؤ ساَلي 12

 بوو:بةم شَيوةية  يثَيش هةَلوةشانانةوةوبرطةي )سَييةم(يش بوو بة بِرطةي )دووةم(، 
ثةرلةمانتار ئازادة لةكاري ثةرلةمانيي، بةَ م هةركاتَيك ئةناامي فراكسيؤنَيك لة فراكسيؤنةكةي دووةم: 

خؤي جيا بؤوة، ياخود ضووة ثاَل فراكسيؤنَيكي تر، ئةوا ئةناامَييةتي خؤي لة دةستاةدات لة ثةرلةمان و 
 وة بةرةزامةناي ثةرلةمان.كةسَيكي تر لةو فراكسيؤنة بةثَيي رَيزبةناي شوَيين ثردةكاتة
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 بةشي يازدةيةم
 ديواني ثةرلةمان و نووسينطةكانى ثةرلةمان 

 
 يةكةم/ ديوانى ثةرلةمان

 (: 112ماددةى )
ثةرلةمان بؤ رِاثةراندنى كاروبارةكاني ديوانيَكى دةبيَت، لة ييةن سةرؤكيَكةوة 

 ، بةرِيَوةدةبريَت.بةثلةي تايبةت
 (: 113ماددةى )

يةكةم: سةرؤكي ديوان، بـة فـةرمانَيك لـة ييـةن سـةرؤكةوة دادةمـةزرَيت، و لـة        
 بةردةميدا بةرثرسيار دةبيَت.  

دووةم: سةرؤكى ديوان ئةركةكانى بةثيَى ياسا كارثيَكراوةكان و ئـةو دةسـةَيتانةى   
 لةييةن سةرؤكةوة ثيَى دةدريَت ثيادة دةكات.

يةم: ثيَكتاتة و دابةشكردنى كـارطيَريى ديـوانى ثةرلـةمان، لـة ييـةن دةسـتةى       سيَ 
 سةرؤكايةتيةوة، بة ثةيرِةويَكى تايبةت رِيَك دةخريَت.

 (: 114ماددةى )
 ديوانى ثةرلةمان، لةم بةرِيَوةبةرايةتية طشتييانة ثيَك ديَت:

 يةكةم: بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كاروبارى ثةرلةمان و ليذنةكان.  

 دووةم: بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كارطيَرى و دارايى. 

 سيَيةم: بةرِيَوةبةرايةتى طشيت راطةياندن و ثةيوةنديية طشتييةكان.
 (: 115ماددةى )

هةريةك لة سةنتةرى تويَذينةوةى ثةرلةمان و بةريَوةبةرايةتي ثرؤتؤكؤل و 
 دةستةى سةرؤكايةتيةوة ثةيوةست دةبن.بة هاريكاريي نيَودةولةتي، 
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 دووةم/ نووسينطةكانى ثةرلةمان  
 (: 116ماددةى )

دةستةى سةرؤكايةتى، دةتوانيَت لة ناوةندى ثاريَزطاكان و هةرشويَنيَكى دى 
 ثيَويست بكات، نوسينطة بكاتةوة.

 ( 117ماددةى )
يةكةم: نوسينطة هةَلدةستى بةوةرطرتن و طةياندنى داواكارى و سكاَيى هاوَيتيـان  

ان لةو نوسـينطةية، تـا رِةوانـةى ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان      بةئةنداماني ثةرلةم
ــةوةى      ــةوة و  طةياندن ــوون و وةَيمدان ــة دواداَ ــتى ب ــة مةبةس ــت ب بكريَ

 وةَيمةكان بةخاوةنةكانيان.
دووةم: ثيَويستة سكاَيكان لة ذيَر دادبينيدا نةبيَت و قونا ةكانى بةدواداَوونى لـة  

 ييةنى تايبةىةند، برِيبيَت.
هةر نوسينطةيةك، بؤ بـةريَوةبردنى كارةكـانى َـةند كارمةنـديَكى دةبيَـت،       سيَيةم:

يةكيَك لة كارمةندةكان دةبيَتـة بةريَوةبـةري كـارطيَريي نوسـينطة، ذمـارة و      
 َؤنيَتى كاركردنيان لة ييةن سةرؤكى ديوانى ثةرلةمانةوة ديارى دةكريَت.  

 ان، دابني دةكات.َوارةم: ثةرلةمان، ثيَويستيى و خةرجييةكانى نوسينطةك
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 بةشي دوازدةيةم 
 حوكمة كؤتاييةكان

 
 (:118ماددةى )

 يةكةم: ثةرلةمان ثاسةوانى تايبةتى دةبيَت و دةكةونة بةر فةرمانى سةرؤك.

دووةم: سةرؤك، قةبارةى ئةو هيَزة و ذمـارةى تاكـةكانى ديـارى دةكـات، كـة بـة       
 نى لة ثةرلةمان.تةواوى دةزانيَت بؤ ثاراستنى رِيَكاريى و ثاسةوا

سـيَيةم: هيَنانــة ذوورةوةى َــةكي ئــاطرين، يـان برينــداركار، بــؤ نــاو باَلةخانــةى   
 ثةرلةمان قةدة ةية.

َوارةم: جطة لة ثاسةوانى ثةرلةمان، بؤ هيئ َـةكداريَك، يـان هيَزيَكـى َـةكدار     
 نيية بةيَتة نيَو باَلةخانةى ثةرلةمان و بؤيان نيية لة نزيك دةرطاكـانى ييَننـةوة  

 تةنيا بة رِةزامةندى سةرؤك نةبيَت.   

 (:119ماددةى ) 
ثةرلةمان، دةتوانيَت لةنيَو ئةندامةكانيدا، شاند رِةوانةى دةرةوةى هةريَم بكات و 

 داوةتى شانديش بكات بؤ سةردانيكردنى.
 (:120ماددةى ) 

بةثشت بةسنت، بة رِاثؤرتى ثزيشكى تايبةىةند، دةستةى سةرؤكايةتي دةتوانيَت، 
رمةتى ئةو ئةندامة بدات، كة تووشى نةخؤشيةك ديَت و ثيَويستى بة َارةسةر يا

 دةبيَت، لةناوةوة، يان لةدةرةوةى هةريَم.

 (:121ماددةى )
راويَذكارانى ثةرلةمان، لة ييةن دةستةى سةرؤكايةتيةوة ديارى دةكريَن بةثيَي 

ى ياسا (، ماف و ئةرك و موَة و ئيمتيازاتةكانيان بةثيَالوصف الوظيفي)
 بةركارةكان، دياري دةكريَت.
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 (:122ماددةي )
دةستةى سةرؤكايةتي، نووسراو بؤ ثةرلةمانتارة خانةنشينكراوةكان دةكات، بؤ 

 كارئاسانى، لة رِاثةراندني كاروبارةكانيان لة دام و دةزطا فةرمييةكان.
 (:123ماددةى )

 كات.دةستةي سةرؤكايةتي، دةرماَلةي تايبةت بؤ ثةرلةمان دياري دة
 (:124ماددةى )

دةكريَت ثةرلةمان، طروثي هةماهةنطي، لةطةلَ ثةرلةمانتاراني عيَراق و دةرةوةدا 
 ثيَكبتيَنيَت.

 (:125ماددةى )
دةكريَت حوكمةكاني ئةم ثةيرةوة، هةموو، يان بةشيَكي، يان هةر ماددةيةكي، 

( َوار يةكى ئةندامان، بةرِةزامةنديي زؤرينةي 1/4لةسةر ثيَشنيازي )
 ئامادةبووان، هةموار بكريَتةوة بةهةمان ريَكاري ياسادانان.

 (:126ماددةى )
ئةم ثةيرِةوة، لة رِيَكةوتى دةرَوواندنى كارى ثيَدةكريَت و لة رِؤذنامةى فةرمى 

 )وةقائعى كوردستان(دا باَلودةكريَتةوة و كار بة هيئ ثةيرِةويَكى تر ناكريَت.
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 انبةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةب
 بةناوى طةلةوة

 ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
 12ذمارةى برِيار: 
 13/10/2019ميَذووى برِيار: 

 
 

 برِيار
  

( لةياساى 56(ى ماددةى )8ثشت بة حوكمةكانى برٍِِطةى )
ي 1992(ي ساَلي 1ذمارة ) هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق
ي ثةرلةماني كوردستان ئةجنامي هةمواركراو، و بةثيَي ئةو ريَكارة ياساييانة

ئةم برِيارةى  29/9/2019( رِيَكةوتي 3داوة لة دانيشتين ئاسايي ذمارة )
 خوارةوةي دا: 

 
 2018هةمواري يةكةمي ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ساَلي : يةكةم

  كة هاوثيَةي ئةم برِيارةية دةرَويَندرا.
ي بةركار دةبيَت و، لة رؤذنامةي ئةم هةموارة لة رؤذي ثةسةندكردندووةم: 

 وة.ةباَلودةكريَت دافةرمي )وةقايعي كوردستان(

 
 
 
 
 

 رَيواز فايق حسَيند.
 عرياق ةتان ةكوردس ثةرلةمةةةانىةرؤكي ةةةةس
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 بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان

 بةناوى طةلةوة
 ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق

 1ذمارةى هةمواري ثةيرِةو: 
 29/9/2019ميَذووى هةمواري ثةيرِةو: 

 
( لةياساى هةَلبذاردنى 56(ى ماددةى )8ثشت بة حوكمةكانى برٍِِطةى )

ي هةمواركراو و، 1992(ي ساَلي 1ذمارة ) ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق
( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، ثةرلةماني كوردستان 125ماددةي )

هةمواري يةكةمي  29/9/2019(ى رؤذى 3ئاسايى ذمارة ) لة دانيشتنى
  راق ثةسةند كرد:ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ـ عيَ

 هةمواري يةكةمي ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
 

 (:1ماددةى )
( هةمواردةكريَت و بةم 1ثيَناسةى )ثرِؤذة ياسا و برِيار( لة ماددةى ): يةكةم

 شيَوةية دةخويَندريَتةوة:

هـةريَم،   : ئةو ثرِؤذة ياسا و برِيارانةية كةلةييةن سـةرؤكى ثرِؤذة ياسا و برِيار
يان ئةو ثرِؤذة ياسايانةى كة لة ييـةن ئةجنومـةنى وةزيـران، دةسـةَيتى     
دادوةرى لة بوارى تايبةىةنـدى خؤيـان، دةسـتة سـةربةخؤكان و هـةر      
دامةزراوةيةك كة دةسةيتى ئارِاستة كردنى ثـرِؤذةى هةيـة بـةثيَى ياسـا     

 كارثيَكراوةكان، ئارِاستةى ثةرلةمان دةكريَن.
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(ي ثةيرِةوي ناوخؤي 1انةي ئةم زاراوانةي خوارةوة بؤ ماددةي )دووةم: ثيَناس
 زياد دةكريَن بةم شيَوةيةي خوارةوة:

لةييـةن  ينيكـةم   ئةو ثيَشنيازى ياسا و برِيارانةن كـة  ثيَشنيازي ياسا و برِيار:
 ( دة ئةندامى ثةرلةمان، ثيَشكةش دةكريَن.10)

 ئةندامانى ثةرلةمان.(ى ذمارةى 1%+ 50نيوة كؤ يةكى) زؤرينةى رِةها:
 (ى ذمارةى ئةندامانى ئامادةبوو.1%+50نيوة كؤ يةكى) زؤرينةى سادة:

هةموو ئةو زؤرينانة دةطريَتةوة كة رِيَذةى تايبةتيان بؤ ديارى  زؤرينةى تايبةت:
 .ةكراو

 (: 2ماددةى )
ــاددةي ) ــيَوةية    10م ــةم ش ــت و ب ــةموار دةكريَ ــاوخؤ ه ــةيرِةوي ن (ي ث

  دةخويَندريَتةوة:
دةستةى سةرؤكايةتى ثيَكديَت لة سةرؤك و جيَطرى سةرؤك و سكرتيَرى كةم: ية

ثةرلةمان، ينيكةم يةكيَك لة سىَ ئةندامى دةستة ى سةرؤكايةتى ئافرةت 
 دةبيَت.

لة هةر ماددة و برِطةيةكي ئةم ثةيرِةوة دةستةواذةي )جيَطري دووةم(  دووةم:
 هاتبيَت دةطؤردريَت بؤ )سكرتيَري ثةرلةمان(.

 (:3اددةى )م
(، لة هةر ماددة و برِطةيةكى ئةم ثةيرِةوة دةستة(، بؤ وشةى )سةرؤكايةتىوشةى )

 دا هاتبيَت زياد دةكريَت.
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 (:4ماددةى )

(ي ثةيرِةوي ناوخؤ دةبيَتة برِطةى )يةكةم( ى 24برِطةى )حةوتةم( لة ماددةى ) 

 ماددةكة و رِيزبةندى برِطةكانى تر وةك خؤى بةدوايدا ديَن.

 (:5ى )ماددة

(ي ثـةيرِةوي نـاوخؤ   25( لـة برطـةي )دووةم(ي مـاددةي )   2خاَلي )يةكةم: 

 هةموار دةكريَت  بةم شيَوةيةي خوارةوة:

دةبيَت سةرؤك لـة نـزيكرتين دانيشـتنى ثةرلةمانـدا، داواكارييةكـة ااتـة       ـ 2

( رِؤذ لـة  30بةرنامةى كارةوة، بؤ ئةوةى لة هةموو باريَكدا لـة مـاوةى )  

كةش كردنى، دةست لةكاركيَشانةوةكة بة دةنطى زؤرينـةى  رِيَكةوتى ثيَش

 ئامادةبووان يةكالبكريَتةوة.

لة هةر ماددة و برِطةيةكي ئةم ثةيرِةوة، وشةي )بةروار( هاتبيَت  دووةم:

 دةطؤردريَت بؤ )ريَكةوت(.
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 (:6ماددةى )
(ي ثةيرِةوي ناوخؤ هةموار دةكريَت و ليَذنـة هةميشـةييةكان   29ماددةي )

 ةمشيَوةيةي خوارةوة ثيَكدةهيَنريَت:ب
 (:29ماددةي )

 .كاروبارى ياسايى ليذنةى: يةكةم
 دووةم: ليذنةى دارايى وكاروبارى ئابوورى.

 سيَيةم: ليذنةى كاروباري ثيَشمةرطة 

 َوارةم: ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجيَيةكان. 
 ثيَنجةم: ليذنةى كشتوكالَ و ئاوديَرى. 

 ذنةي ثةروةردة و خويَندني باَي و تويَذينةوةي زانسيت.شةشةم: لي

 حةوتةم: ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطة و ما  بةكاربةر.

 هةشتةم: ليذنةي كاروباري شةهيدان و جينؤسايد و زيندانياني سياسي.

 نؤيةم: ليذنةي ثةيوةندييةكان و رِةوةندي كوردستاني. 

 ةكاني دةرةوةي هةريَم.دةيةم: ليذنةى ناوَة كوردستانيي
 يازدةم: ليذنةي وزة و سامانة سروشتييةكان و ثيشةسازي و بازرطاني.

 دوازدةم: ليذنةي شارةواني طواستنةوة و طةياندن و طةشتوطوزار 

 سيَزدةم: ليذنةي ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهيَنان.
 َواردةم: ليذنةي رؤشنبريي و كؤمةَلطةي مةدةني و وةرزش و يوان.

 م: ليذنةي دةسثاكي.ثازدة

 شازدةم: ليذنةي كاروباري ثةرلةمان و سكاَي.
 حةظدةم: ليذنةي ئةوقاف و كاروباري ئاييين.

 هةذدةم: ليذنةي كاروباري كؤمةَييةتي و داكؤكي لة ما  مرؤظ.
 نؤزدةم:ليَذنةي داكؤكيكردن لة ما  ئافرةت
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 (:7ماددةى )
و ريَزبةندي برِطةكانيشي  ر دةكريَتا( هةمو42برطةي )دووةم(ي ماددةي )

 بةم شيَوةية دةبيَت:
 (:42ماددةي )

يةكةم: ليذنةكان دةتوانن داوا لة سةرؤك بكةن، بؤ بةشدارى كردنى وةزيرى 
ثةيوةنديدار بؤ ئامادةبوون  لة كؤبوونةوةي ليذنة و ثيَشكةشكردنى 

ى رِونكردنةوةى ثيَويست، لةسةر ئةو بابةتةى دةخريَتةرِوو، بةشيَويةك ماوة
 ( سىَ رِؤذ لةرِيَكةوتى ئاراستةكردنى بانطتيَشتنامةكة، تيَثةرنةكات.3)

دووةم: ليذنةكان دةتوانن، بؤ بةشداريى ئةوانةى كة ثلةيان، لةخوار وةزيرةوةية 
 .بكةن لة كؤبوونةوةى ليذنةدا، داوا ئاراستةي سكرتيَري ثةرلةمان

ةمانةوة، داوا لة فةرمانطة سيَيةم: ليذنةكان دةتوانن لةرِيَي جيَطرى سةرؤكى ثةرل
فةرمى و رِيَكىراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى بكةن، كة زانياريي ثيَويستيان 

 ثيَشكةش بكات، يان لة كؤبوونةوةى ليذنةدا ئامادةبنب .
َوارةم: ئةطةر ئةو ييةنانةى لة برِطةكانى سةرةوةدا باسكراون، خؤيانطرت لة 

ؤبوونةوة، ئةوا ئةو كاتة لة رِيَي ثيَدانى زانيارى يان ئامادةنةبوون لة ك
سةرؤكةوة، سةرؤك وةزيرانى ىلَ ئاطاداردةكريَتةوة و لةحاَلةتى وةَيم 

( حةوت رِؤذدا، بابةتةكة دةخريَتة 7نةدانةوةي داواكاريةكةى لةماوةى )
 بةردةمى  ثةرلةمان، بؤ ئةوةى تيَرِوانينى بؤ بكات.

بؤي دياري دةكريَت، لةسةر داواي  وةزيري ثةيوةنديدار، لةكاتيَكدا كة: ثيَنجةم
خؤي و بة رةزامةندي سةرؤك يان لةسةر داواي ليَذنة لة كؤبوونةوةي 
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ليَذنةكان ئامادة دةبيَت، كاتيَك طؤتوطؤي بابةتيَك دةكريَت كة 
ثةيوةنديدارة بة وةزارةتةكةي، و دةتوانيَت ستا  وةزارةتةكةي لةطةلَ 

يَرِوانينةكانيشيان لةسةر برِياري خؤي بتيَنيَت بؤ كؤبوونةوة، هةروةها ت
 ليَذنة لة رِاثؤرت جيَطري دةكريَن بةبيَ ئةوةي ما  دةنطدانيان هةبيَت. 

 (:8ماددةى )
( لة ثةيرِةوي ناوخؤ هةموار 44( لة برِطةي  )سيَيةمي( ماددةي )2خاَلي )

 دةكريَت بةم شيَوةيةي خوارةوة: 
ةكاتى دياريكراودا ئامادةنةبوو، ـ ئةطةر كةس و ييةنى بانطكراو بىَ ثاساو ل2

ئةوا ليَذنة دةتوانيَت لة ريَى دةستةى سةرؤكايةتيةوة، دةسةَيتى جيَبةجيَكردن 
ئاطاداربكاتةوة، بة مةبةستى ئامادةكردنى داواليَكراو بةطويَرةى ياسا 

 بةركارةكان.
 (:9ماددةى )

 رةوة:(ي ثةيرِةوي ناوخؤ هةموار دةكريَت، بةم شيَوةيةي خوا78ماددةي )
 ثرؤسةي ياسا دانان، بريتية لة طؤتوطؤ و ثةسةندكردني: (:78ماددةي )

ئةو ثرِؤذة ياسا و برِيارانةى تايبةتن بة سةرؤكايةتى هةريَم،و لـة بـوارى   : يةكةم
 تايبةىةندى خؤيان، ثيَشكةش دةكريَن.

: ئةو ثرِؤذة ياسايانةي كة لةييـةن ئةجنوومـةنى وةزيرانـةوة، ثيَشـكةش     دووةم
 يَن.دةكر
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: ئةو ثرِؤذة ياسايانةي كة لةييةن دةسةَيتى دادوةرييةوة، لةو بابةتانـةى  سيَيةم
 ثةيوةنديدارن بة خؤيان، ثيَشكةش دةكريَن.

: ئةو ثرِؤذة ياسـا و برِيارانـةى لةييـةن دةسـتة سـةربةخؤكان و هـةر       َوارةم
دامةزراوةيةك كة بـةثيَى ياسـا كارثيَكراوةكـان مـافى هةيـة، ثيَشـكةش       

 يَن.دةكر
( دة 10: ئةو ثيَشنيازى ياسا، يـان برِيارانـةي، كـة ينيكـةم لةييـةن )     ثيَنجةم

 ئةندامةوة ثيَشكةش دةكريَن.
 (:10ماددةى )

 ( ثةيرةوي ناوخؤ هةمواردةكريَتةوة و بةم شيَوةيةي خوارةوة:79ماددةى )
ثيَشنيازة  ثيَشنيازى ياسا و برِيار، ثيَويستة مةرجة رِةواَلةتى و بابةتييةكانى يةكةم:

 ياسا و برِيار لة          خؤ بطريَت.
( رِؤذ لة بةروارى ثيَشكةش كردنيةوة، لةييةن ليَذنةى 14لة ماوةى ) دووةم:

كاروبارى ياسايى بة هةماهةنطى لةطةلَ دةستةى سةرؤكايةتى، برِيار 
دةدريَت خويَندنةوةى يةكةمى بؤ بكريَت، لةسةر بنةماى طوجناندنى لةطةلَ 

 -وةرانةى خوارةوة:ئةم ثيَ
ـ هةبوونى بابةتيَكى طشتى ، يان بؤشايى يةكى ياسايى، يان بوونى كةموكورِى 1

لة دةقةكانى ياسايةك يان برِياريَك، كة ثيَويست بيَت ياسايةك يان برِياريَكى بؤ 
 دةربةيَت.
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ـ ئةطةر بووة مايةى ليَكةوتةى دارايى لةسةر حكوومةت، ثيَش خويَندنةوةى 2
استةيان دةكريَت بؤ وةرطرتنى رِةزامةندى سةبارةت بةو ليَكةوتة يةكةم، ئار

 داراييةى كة لة ئةجنامى دةرَوواندنى ياساكة دةكةويَتة ئةستؤيان. 
 (:11ماددةى )

(ي ثةيرِةوي ناوخؤ زياد 91برِطةيةك بة رِيَزبةندي )َوارةم( بؤ ماددةي )
 دةكريَت بةم شيَوةيةي خوارةوة:

ازانةى كة بة طويَرةى برِطةى )دووةم(ى ئةم ماددةية بؤ جطة لةو ثيَشني َوارةم:
دةنطدان ئامادة دةكريَن، ليَذنةى ياسايى بة هةماهةنطى لةطةلَ ليَذنةى 
تايبةىةند دةتوانن لة كؤبةندى ئةو بذاردانةى كةلةييةن ثةرلةمانتارانةوة 

 دةخريَنةرِوو، بذاردةى تر بؤ خستنة دةنطدان ئامادة بكةن.
 :(12ماددةى )

  (ي ثةيرِةوي ناوخؤ هةَلدةوةشيَتةوة.110برِطةى )دووةم( لة ماددةى )
 

 هؤكارة ثيَويستةكان
لة ثيَناو باشرت بةرِيَوةَووني كاري ثةرلةماني و فةراهةمكردني هاورِيَكي ثةيرِةو 

 لةطةلَ ياسا كارثيَكراوةكان، ئةم هةموارة ثةسةندكرا.
 
 
 
 

 رَيواز فايق حسَيند.
 عرياق ةتان ةكوردس ثةرلةمةةةانىةرؤكي ةةةةس

 
 


