ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق

Kurdistan parliament- Iraq

كوردستان ـ هةوليَر

Kurdistan - Erbil

راسثاردةكاني ليذنةي ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةني خؤجيَةكان
.1

ئةو هيَزانةى كة سةر بةوةزارةتى ناوخؤن لةذيَر فةرمانى وةزارةتى ناوخؤ مجوجؤلَيان

ثآبكريَت.
.2

ريَكخستنةوةى دةزطايي ثؤليس و دةزطا ئةمنيةكانى ترو يةك خستنيان لة ناوضة

كوردستانيةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةريَم و ثيوةست كردنيان بة هةريَمةوة بؤ ثركردنةوةى
ئةو بؤشايية ئةمنيية دروست بوة بؤ ثاراستنى طيانى هاوالتيان و سةروةت و سامانيان.
.3

قةدةغة كردنى ئاالَى حزبى بةسةر ضةك و هيَزةكانةوة و ئاالي كوردستان بشةكيَتةوة

بة سةريانةوة.
.4

ثاداشت كردنى هيَزةكانى ناوخؤ ئاسايش كة ئيَستا لة ئةرك دان وة ثيَدانى موضةيان

لَةطةلَ وةزارةتى ثيَشمةرطة دا لة ثيَش هةموو وةزارةتةكان بيَت.
.5

ثةرلةمانى كوردستان هةموو اليةنةكان و ثيَكهاتةكانى كوردستان لةم دؤخةدا

كؤبكاتةوة بؤ يةك خستنى طوتارى هاوبةشى هةريَمى كوردستان بة هةمئاهةنطة لةطةل
سةرؤكى هةريَمدا جولة بةهيَزةكان بكات .
.6

ئةو دامودةزطايانةى سةر بة ئيدارةى حكومةتى فيدرالَن لة رِووى موضة و نةسريةوة

حكومةتى هةريَم هةولَى ضارةسةر كردنى كيَشةكانيان بدات لةطةلَ حكومةتى فيدرالَدا و ئةطةر
نةكرا ئةوة لةاليةنى حكومةتى هةريَمةوة ضارةسةرى بةثةلةى بؤ بدؤزريَتةوة.
.7

سزادانى هةر كةسيَك لة هةر ثلةيةك دابيَت كة مةبةستى تاالَن و برؤية و بةم كارةى

هيَزةكان لة كةدار دةكات و ناكريَت بة كارى ناشرينى ضةند كةسيَك روى هيَزةكان و
هةريَمةكةمان ناشرين بكريَت.
.8

بؤ قايم كردنى سةنطةرةكان و دروستكردنى هيَلى بةرطرى ثيَويستة ئاميَرةكانى شؤفلَ

و حةفارة دابينبكريَت بؤ هيَزةكانى ث .م و ناوخؤى كوردستان.

.9

بؤ دزة نةكردنى تريؤرستان لة ريَطةى ئاوارةكانةوة ئاميَرى ثشكنينى ثيَويست

دابنريَت بؤ بازطةكان.
 .11ليذنةيةك لة شارةزايانى بوارى سةربازى (ئةطةر بكريَت سود لة رِاويَذكارانى بيانى)
بينريَت و سةردانى هيَلةكانى بةرطرى بكةن بؤ هةلسةنطاندنى رةوشى هيَزةكان و ديارى كردنى
خالَة الوازةكان و مةزةندةكردنى ثيَداويستيةكانيان و دؤزينةوةى ريَطا ضارة بؤ طريو
طرفتةكان.
11

ثةلة بكرىَ لة دابينكردنى ثيَداويستيةكانى تةندروستى هةر لة دابينكردنى اسعاف و

تيمى مةيدانى و داوو دةرمان  .بريندارةكانيش بة باشرتين شيَوة ضاوديَرى ثزيشكى بكريَن و،
لة كاتى ثيَويست دا بوَ ضارة سةر رِةوانةى دةرةوةى هةريَمى كوردستان بكريَن.
12

سوود وةرطرتن لة تواناى مرؤيى ئةو ناوضانةبة هةموو ثيَكهاتةكانيةوةو بةشدارى

ثيَكردنيان لة ناو هيَزةكانى (ث.م)وناوخؤ هةوىل جدى بدرىَ بؤ طةراندنةوةى هةموو ئةو
خيَزانانةى كة لةبةر مةترسى تريؤرستان ناوضةكةيان جيَهيَشتووة تاكو ناوضةكة ضؤلَ نةبيَت
لةخةلك .سوثاسى ئةو هاوآلتيانةش بكريَت كة ماونةتةوة لةناوضةكانى خؤيان.
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