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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.
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 (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.  
  


