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بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ميَذووى دةرضوون2018/ 7/ 17 :

َبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ،ذمارة ()1ى
بة ثشت بةسنت بة حوكمي برِطةى ( )8لة ماددةى ()56ى ياساى هةل
َى  ،2014ثةرلةمانى كوردستان لة دانيشتنى ئاسايى
َى 1992ى هةمواركراو و برِيارى ذمارة ()10ى سال
سال
ذمارة ()8ى رؤذى  ،2018/7/17ئةم (ثةيرةوى ناوخؤ)يةي ثةسندكرد:

ثةيرِةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق
ماددةي (:)1

بةشـــي يةكةم
ثيَناســةكان
ئةم زاراوانةي خوارةوة ،ماناكانيان لة بةرامبةرياندا نووسراوة:
هةريَم :هةريَمي كوردستان ـ عيَراق
ثةرلةمان :ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
سةرؤك :سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
دةستةي سةرؤكايةتي :دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان
ئةندام :ئةندامي ثةرلةمان
دانيشنت :كؤي طشيت ئةو كؤبوونةوانةية ،كة لة رؤذيَكدا دةبةسرتيَن.
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خولي ثةرلةمان :ماوةي وياليةتي ثةرلةمان
ثةيرِةو :ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرلةمان
سةرؤك وةزيران :سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةريَمي كوردستان ـ عيَراق.
ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران :جيَطري سةرؤك وةزيران و وةزيرةكان دةطريَتةوة.
َتي
ثرؤذة ياسا و برِيار :ثرؤذةي ئةو ياسا و برِيارانةية ،كة لة اليةن ( )10دة ئةندام ثةرلةمان ،يان دةسةال
َتي دادوةريي ،بة مةبةسيت دةرضواندن ،ئارِاستةي ثةرلةمان دةكريَن.
جيَبةجيَكردن ،يان دةسةال

بةشي دووةم
ثيَكهاتة و دانيشتنةكاني ثةرلةمان
ماددةي (:)2
يةكةم :ثةرلةمان لة هةريَمدا ،باآلترين دةسةآلتي ياسادانان و ضاوديَريكردنة ،مةرجةعي سياسي و ياسايية و ئةو
دةسةآلتانة ثيادة دةكات ،كة لةم ثةيرِةوة و لة ياسا كارثيَكراوة ثةيوةنديدارةكاندا ئاماذةيان ثيَدراوة.
َبذاردني ثةرلةماني كورستاندا ذمارة
دووةم :ثةرلةمان ،لة ذمارةيةك ئةندام ثيَكديَت ،بةو ثيَيةي ،كة لة ياساي هةل
َبذاردني ثةرلةماني كوردستان
َى 1992ى هةمواركراو هاتووة و بةثيَي ياساي هةل
()1ى سال
َدةبذيَرريَن و نويَنةرايةتي سةرجةم ثيَكهاتةكاني طةلي كوردستان ـ عيَراق دةكةن.
هةل
ماددةى (:)3
ثةرلةمان ،دانيشتين يةكةمي خؤي ،لةسةر بانطهيَشيت سةرؤكي هةريَم ،لة ماوةي ( )10دة رؤذدا ،لة ريَكةوتي
َبذاردن دةبةستيَت .لةكاتي ئاراستةنةكردني بانطهيَشتنامةكةدا ،ثةرلةمان
ثةسةندكردني ئةجنامة كؤتاييةكاني هةل
بةشيَوةيةكي ئاسايي لة كاتذميَر ()12ي نيوةرِؤي رؤذي دواي ماوةي ئاماذةثيَدراو ،كؤدةبيَتةوة.
ماددةي (:)4
دانيشنت ،لة هةوليَر دةبيَت .دةكريَت لةسةر داواي سةرؤك ،يان دةستةي سةرؤكايةتي ،يان ( )10دة ئةندام و
بة رةزامةنديي ثةرلةمان ،لة هةر شويَنيَكي تر بيَت ،بة ثيَي ثيَويست.
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ماددةي (:)5
يةكةم :دانيشنت ،بة ئامادةبووني زؤرينةي رةهاي ئةنداماني ياسايي دةبيَت ،ياسا و برِيارةكان ،بة زؤرينةي سادة
ثةسةند دةكريَن ،جطة لةو ياسا و برِيارانةي ،كة ثيَويستيان بة زؤرينةي تايبةت هةية ،لةكاتي
َداية ،بةزؤرينة هةذمار دةكريَت.
يةكسانبووني دةنطةكاندا ،ئةو اليةنةي دةنطي سةرؤكي لةطةل
دووةم :ئةطةر ريَذةي ياسايي تةواو نةبوو ،سةرؤك كردنةوةي دانيشتنةكة ،بؤ ماوةيةك دوادةخات ،ئةطةر ريَذةكة
هةر دةستةبةر نةبوو ،دانيشتنةكة ،بؤ كاتيَكي تر ،دوادةخريَت.
سيَيةم :ئامادةبووني ريَذةي ياسايي ،بؤ دروسيت دةنطدان مةرجة ،بةآلم كار ناكاتة سةر بةردةواميي كؤبوونةوةكة.
ماددةى (:)6
َة ،لة يةكةم دانيشتنةوة دةستثيَدةكات و بة كؤتاييهاتين دوايني دانيشتين ،لة
خولي ثةرلةمان )4( ،ضوار سال
َي ضوارةمدا ،كؤتايي ديَت.
سال
ماددةى (:)7
يةكةم :ثةرلةمان ،لة ساَليَكدا دوو وةرزي طريَداني هةية:
يةكةميان ،لة سةرةتاي مانطي ئادارةوة ،دةستثيَدةكات ،تا كؤتايي مانطي حوزةيران و بة (خولي بةهارة)
ناو دةبريَت.
دووةميان ،لة سةرةتاي ئةيلولدا دةستثيَدةكات ،تا كؤتايي كانووني يةكةم و بة (خولي ثاييزة) ناودةبريَت.
دووةم :لة نيَوان دوو وةرزي ياساداناندا ،ثةرلةمانتاران و ليذنةكان ،لة جيَبةجيَكردني ئةركةكانياندا ،بةردةوام
دةبن.
سيَيةم :ئةو وةرزةي طفتوطؤي ثرِؤذة بودجةي هةريَمي تيَدادةكريَت ،تا ثةسةندكردني بودجة بةردةوام دةبيَت.
ضوارةم :ثةرلةمان ،دةتوانيَت لةسةر داواي سةرؤك ،يان سةرؤكي هةريَم ،يان سةرؤك وةزيران ،يان ( )25بيست
و ثيَنض ئةندام ،بة دةنطي زؤرينةي رةهاي ئةندامةكاني ،ماوةي طريَداني هةريةك لة دوو وةرزةكة ،بؤ
ماوةيةك لة ( )30سي رؤذ زياتر نةبيَت ،دريَذبكاتةوة ،ئةويش بؤ تةواوكردني ئةو ئةركانةي ،كة ثيَويست
بووة وةرزةكةيان بؤ دريَذ بكريَتةوة.
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ماددةى (:)8
يةكةم :سةرؤك يان الني كةم ( ،)3/1سيَ يةكي ذمارةي ئةندامان ،دةتوانن ،بانطهيَشيت دانيشتين نائاسايي بكةن،
دانيشتنةكة ،تةنيا بؤ تيَرِوانيين ئةو بابةتانة دةبيَت كة لة بانطهيَشتةكةدا ،دياريكراون.
دووةم :سةرؤك ،لةكاتي ثيَويستدا ،لةسةر داواي سةرؤكي هةريَم ،يان سةرؤك وةزيران ،بانطهيَشيت دانيشتنيَكي
نائاسايي دةكات.
ماددةى (:)9
يةكةم :دانيشتنةكاني ثةرلةمان ،بة ئاشكرا دةبن.
دووةم :دةكريَت ،دانيشتنةكاني ثةرلةمان ،لةسةر داواي سةرؤك ،يان ( )4/1ضواريةكي ئةندامان و بة
رةزامةنديي ثةرلةمان ،نهيَين بن.
سيَيةم :لةكاتي ثيَويستدا دةكريَت ،دانيشتنةكاني ثةرلةمان ،لةسةر داواي سةرؤكي هةريَم ،يان سةرؤك وةزيران،
بةرةزامةنديي ثةرلةمان ،نهيَين بن.

بةشي سيَيةم
هةلَبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي
ماددةى (:)10
دةستةي سةرؤكايةتي لة سةرؤك و جيَطري يةكةم و جيَطري دووةم ثيَكديَت.
ماددةى (:)11
يةكةم :ثةرلةمان ،دانيشتين يةكةمي خؤي ،كة لة ماددةي ( )3سيَي ئةم ثةيرِةوة ئاماذةي ثيَدراوة ،بة سةرؤكايةتي
بةتةمةنرتين كانديدي دةرضووي ئامادةبوو ،دةبةسرتيَت.
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دووةم :بةتةمةنرتين كانديدي دةرضووي ئامادةبوو ،لةاليةن سةرؤكي ديواني سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة ،بانطهيَشت
دةكريَت دةبيَتة سةرؤكي يةكةم دانيشنت ،ئةركي تةنيا برييت دةبيَت لة بةريَوةبردني دانيشتين يةكةم و
َبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي.
ئةجنامداني هةل
ماددةى (:)12
يةكةم :سةرؤكي يةكةم دانيشنت ،لة بةردةم ثةرلةماندا ،سويَندي ياسايي ،دةخوات.
َبذيَرراوةكان ،لةبةردةم ثةرلةماندا ،سويَندي ياسايي ،دةخؤن.
دووةم :كانديدة هةل
َبذيَرراوةكان ،بةم شيَوةية دةبيَت:
سيَيةم( :سويَندخواردن)ي ياسايي سةرؤكي يةكةم دانيشنت و كانديدة هةل
( بةخوداي طةورة سويَند دةخؤم ،كة بةرذةوةنديي طةلي كوردستان و يةكيَيت خاك و طةل و شكؤ و ماف و
َسؤزييةوة جيَبةجيَبكةم).
ئازادييةكاني هاوآلتيان و ساماني طشتيي بثاريَزم و ئةركي ئةنداميَيت بةرِاستيي و دل
َبذيَرراو ،بة ناوةرِؤكي ئةو سويَندة ياساييةي ،لةم ماددةية هاتووة ،ثابةند نةبوو،
ضوارةم :هةر كانديديَكي هةل
دةبيَت سويَندةكة ،دووبارة بكاتةوة.
ماددةى (:)13
َبذيَرراو ،دةبيَتة ئةندام و بة دةستبةكار هةذمار
يةكةم :لة ريَكةوتي (سويَندخواردن)ي ياساييةوة ،كانديدي هةل
دةكريَت و طشت مافيَكي ئةنداميَيت دةبيَت و هةموو ئةركةكاني ئةنداميَيت دةكةويَتة ئةستؤ.
َبذيَردراو ،بةبآ ثاساوي رِةوا ،لة دانيشتين يةكةمةوة ،بؤ ماوةي ( )30سي رؤذ
دووةم :ئةطةر كانديدي هةل
(سويَندخواردن)ةكة ئةجنامنةدا ،مايف سويَندخواردني ياسايي ناميَنيَت.
ماددةى (:)14
ثةرلةمان ،بة زؤرينةي رةهاي ذمارةي ئةندامان و بة دةنطداني نهيَين و راستةوخؤ ،دةستةي سةرؤكايةتي ،بةثيَي
َدةبذيَريَت:
ئةم ريَكارانة هةل
يةكةم :سةرؤكي يةكةم دانيشنت ،دةرطاي خؤثاآلوتن ،بؤ ثؤستةكاني دةستةي سةرؤكايةتي ،دةكاتةوة.
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دووةم :داوا لة ثاَليَوراوان دةكات ،كة خؤثاآلوتنيان رابطةيةنن و دواتر دةرطاي خؤثاآلوتن دادةخات و ثرؤسةي
َبذاردن دةستثيَدةكات.
هةل
سيَيةم :بة ثيَي ثيتةكاني (ئةلفيبَ)ي كوردي ،داوا لة ئةندامان دةكات ،بؤ ثؤستةكاني دةستةي سةرؤكايةتي ،بةجيا
َيَوراوةكان بدةن.
دةنط بة ثال
َةيةكي تايبةت بةو
َيَوراوي خوازياري خؤي ،بؤ هةريةك لة ثؤستةكان ،لةسةر ثسوول
ضوارةم :ئةندام ،ناوي ثال
َبذاردنة دةنووسيَت و بةدةسيت خؤي دةخياتة ناو سندوقي تايبةت بةو ثؤستة.
هةل
ثيَنجةم :سةرؤكي يةكةم دانيشنت كؤتاييهاتين ثرؤسةي دةنطدان رِادةطةيةنيَت و داوا لة دووالوترين ئةندام
دةكات ،بؤ جياكردنةوةي دةنطةكان ،بة سةرثةرشيت خؤي.
شةشةم :ئةطةر ذمارةي دةنطةكاني دوو رِكابةر ،يان زياتر ،بؤ هةريةك لة ثؤستةكان يةكسان بوون ،ثرؤسةي
دةنطدان دووبارة دةكريَتةوة ،ئةطةر ديسان ذمارةي دةنطةكان يةكسان بوون ،بة تريوثشك ثؤستةكة ،بؤ
َيَوراوةكان ،يةكال دةكريَـتةوة.
يةكيَك لة ثال
حةوتةم :ئةطةر ،بؤ هةريةك لة ثؤستةكان ،تةنيا يةك ثاَليَوراوي بيَ ركابةر هةبوو ،سةرؤكي يةكةم دانيشنت،
َيَوراوةكة ،بؤ ثؤستةكة بة سةركةوتوو ،رادةطةيةنيَت.
رِاستةوخؤ بة ناوليَنان ،ثال
هةشتةم :سةرؤكي يةكةم دانيشنت ،ئةجنامي دةنطدان ،بؤ ئةندامان ئاشكرادةكات و داوا لة دةستةي سةرؤكايةتي
َبذيَرراو دةكات ،بضنة جيَطةي تةرخانكراوي خؤيان.
هةل
ماددةى (:)15
ئةندامي دةستةي سةرؤكايةتي ،لة يةكيَك لةم بارانةدا ثؤستةكةي لةدةستدةدات:
يةكةم :دةست لةكاركيَشانةوة ،بة رةزامةنديي زؤرينةي ئامادةبواني ئةندامان.
دووةم :متمانة ليَسةندنةوة لةسةر ثيَشنياري ()3/1ي سيَيةكي ئةندامان و بة رةزامةندي ()3/2ي دوو لةسةر
سيَي ئةندامان.
َبووني يةكيَك لة ثؤستةكاني دةستةي سةرؤكايةتي ،كة لة برِطةي (يةكةم و دووةم)ي ئةم
سيَيةم :لةكاتي ضؤل
ماددةيةدا هاتووة ،تا شويَنةكةي ثرِ دةكريَتةوة ،دةبيَت لةكارةكاني بةردةوام بيَت.
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َبووني ثؤسيت يةكيَك لة ئةنداماني دةستةي سةرؤكايةتي بةهةر هؤيةك بيَت ،ثةرلةمان لة
ضوارةم :لةكاتي ضؤل
َبوونةكة ،ثؤستةكة ،بة هةمان ريَطاي كارثيَكراو لةم ثةيرِةوةدا ثرِدةكاتةوة.
يةكةم دانيشتين دواي ضؤل
ماددةى (:)16
َتةكاني دةستةي سةرؤكايةتي
ئةرك و دةسةال
َتانةي هةية:
دةستةي سةرؤكايةتي ،ئةم ئةرك و دةسةال
يةكةم :دانان و رِيَكخستنى بةرنامةى كارى دانيشتنةكانى ثةرلةمان ،بةثيَي حوكمةكاني ئةم ثةيرِةوة.
دووةم :خويَندنةوةى كورتةى كؤنووسى دانيشتنى ثيَشووترى ثةرلةمان و ثةسةندكردنى.
سيَيةم :دانانى رِيَساى تايبةت بة ريَكخستنى كؤنووسةكان و واذؤكردني كؤنووسي كؤبوونةوةكة.
ضوارةم :يةكالكردنةوةى ناكؤكى ثسثؤريةتيى (تنازع االختصاص) ،لة نيَوان ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان.
ثيَنجةم :رِاسثاردنى ليذنةيةكي دياريكراو ،بةدراسةتكردني بابةتيَكى دياريكراو.
شةشةم :برِياردانى ثةيكةرى ريَكخستين ثةرلةمان و هةمواركردنى و دارِشتنةوةى سياسةتى دارايى و كارطيَريى
ثةرلةمان.
َنة و ذميَرةي كؤتايي ثةرلةمان،
حةوتةم :لةطةلَ ديواني ثةرلةمان و ليذنة ثةيوةنديدارةكاندا ،بودجةيي ساال
ريَكدةخات و بؤ ثةرلةمان دةخياتةرِوو ،بة مةبةسيت ثةسةندكردني و سةرثةرشتيكردني و جيَبةجيَكردني.
هةشتةم :رةزامةنديي دةربرِين بة دامةزراندن و خانةنشينكردني كارمةنداني ثةرلةمان و راويَذكار و بةريَوةبةرة
طشتيةكان لة ضوارضيَوةي ريَكار و مةرجي ياساييدا.
نؤيةم :ريَكخستين ثةيوةندييةكاني ثةرلةمان لةطةلَ سةرجةم دامةزراوةكان و هةموو ئةو ناوةندانةي دةضنة
ضوارضيَوةي كاري هاوبةشي ثةرلةمانيي ،لة ناوخؤ و دةرةوةي هةريَم.
َويَست ،لةسةر بابةت و رووداو و ثيَشهاتةكان.
دةيةم :دةركردني بةياننامة و دةرِبريين هةل
يازدةم :سةرثةرشتيكردنى كاروبارى كارطيَريى و دارايى سةرجةم نوسينطةكانى ثةرلةمان.
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َتيكي تر كة لةم ثةيرِةوةدا ثيَيان سثيَردراوة.
دوازدةم :هةر ئةرك و دةسةال
ماددةى (:)17
دةستةي سةرؤكايةتى ،كؤبوونةوةى هةفتانةى خؤى دةبيَت و دةكريَت لة هةركاتيَكى تر كة ثيَويست بيَت ،لةسةر
داواى سةرؤك ،كؤببيَتةوة.
ماددةى (:)18
َتةكانى سةرؤك:
ئةرك و دةسةال
يةكةم :نويَنةرايةتيكردنى ثةرلةمان و قسةكردن بة ناوييةوة.
دووةم :جيَبةجيَكردني ياسا و ثةيرِةوى ناوخؤ و برِيارةكانى ثةرلةمان.
سيَيةم :كردنةوةى خول و دانيشتنةكانى ثةرلةمان ،و سةرؤكايةتيكردنييان ،كؤتايثيَهيَنان و دواخستنيان ،دةست
نيشانكردنى كاتى ئةجنامدانيان.
ضوارةم :بةرزةفتكردنى طفتوطؤكان و ثاريَزطاريكردن ،لة ريَكارييةكان و ثاريَزطاريكردن ،لة شكؤي ثةرلةمان.
ثيَنجةم :طرتنةبةرى ريَكارى ثيَويست ،بؤ ثاراستنى ئاسايش و ئاراميى ناو ثةرلةمان.
شةشةم :خستنةرِووى ئةو بابةتانةى ،ثيَويستيان بة دةنطدان و رِاطةياندنى ئةجنامةكان هةية.
حةوتةم :نويَنةرايةتيكردني ثةرلةمان ،لة بؤنة و ئاهةنطة نيشتيمانييةكاندا ،دةشيَت جيَطرةكاني ،يان هةر ئةنداميَكى
تر ،بؤ ئةوكارة رِاسثيَريَت.
هةشتةم :سةرجةم ئةو رةفتاركاريية ياسايي (التصرفات القانونية) و كارطيَريى و داراييانةى ،كة بة ثةرلةمانةوة
ثةيوةسنت ،دةطريَتةبةر بةمةرجيَك ،لةطةلَ برِطةي (شةشةم) لة ماددةى (  ) 16شازدةي ئةم ثةيرِةوةدا
ناكؤك نةبيَت.
نؤيةم :ناردنى برِيار و ياسا ثةسندكراوةكان لةاليةن ثةرلةمانةوة بؤ سةرؤكايةتى هةريَم ،بة مةبةستى دةرضواندنيان.
دةيةم :هةذماردنى ئةو ياسا و برِيارانةى ،لة ماوةى دياريكراودا ،لة اليةن سةرؤكى هةريَمةوة بةياسا و بريارى
دةركراو،دةرناضن.
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َتى جيَبةجيَكردن و اليةنى ترى ناوةوة و
يازدةم :واذؤكردنى سةرجةم نوسراوة فةرمييةكان ،لةطةلَ دةسةال
دةرةوةى هةريَم.
دوازدةم :واذؤكردنى سةرجةم ئةو نامة و نوسراوانةي ،لة ثةرلةمانةوة ،يان لة يةكيَك لة ليذنةكانيةوة دةردةضن
َتي سةرؤك.
و دةكةونة ضوارضيَوةي دةسةال
سيَزدةم :دةرضواندني برِياري خانةنشينكردني ئةنداماني ثةرلةمان.
َتيَكى تر ،كة ئةم ثةيرِةوة و ياسا كار ثيَكراوةكان ثيَيان بةخشيوة.
ضواردةم :ثيادةكردنى هةردةسةال
ماددةى (:)19
َتةكانى جيَطرى يةكةمي سةرؤكي ثةرلةمان:
دةسةال
َتةكانى سةرؤك ،لةكاتى ئامادةنةبوونيدا.
يةكةم :ثيادةكردنى سةرجةم دةسةال
دووةم :هاريكاريكردني سةرؤك ،بؤ رايكردني ئةركةكاني.
سيَيةم :سةرثةرشتيكردن و بةدواداضوونى كارى ليذنةكان و ثيَشكةشكردنى رِاثؤرت دةربارةيان ،بؤ سةرؤك.
ضوارةم:سةرؤكايةتيكردنى كؤبوونةوةى هاوبةشى نيَوان ليذنة هةميشةييةكان.
ثيَنجةم :بةشداريكردن ،لةكارةكانى دةستة ،وةك ئةندام تيايدا.
َتيَكى تر كة سةرؤك ثيَيدةدات ،يان لة ياسا كارثيَكراوةكاندا هةيةتي.
شةشةم :هةردةسةال
ماددةى (:)20
َتةكانى جيَطري دووةمي سةرؤكي ثةرلةمان:
دةسةال
يةكةم :خويَندنةوةى بةرنامةى كارى دانيشنت.
دووةم :سةرثةرشتيكردنى نوسينى كؤنووسى دانيشتين ثةرلةمان و بةرنامةى كارى دانيشتنةكان و ضاثكردن و
دابةشكردنيان بةسةر ئةنداماندا ،ثاش ثةسةندكردنيان لة اليةن دةستةي سةرؤكايةتييةوة.
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سيَيةم :تؤماركردنى ناوى ئةو ئةندامانةى دةيانةويَت بةشدارى طفتوطؤ بكةن ،بةثيَى رِيَزبةنديى كاتى
داواكارييةكانيان.
َنيابوون ،لة بوونى ريَذةي ياسايي دانيشنت و ئةجنامدانى كارى تؤماركردنى ناوى ئامادةنةبووان ،بةثاساو
ضوارةم :دل
و بىَ ثاساو.
َنيابوونةوة لة ئةجنامةكان.
ثيَنجةم :ضاوديَريكردن و ذماردنى دةنطةكان ،لةكاتى دةنطدان و دل
شةشةم :بةدواداضوونى كاروبارى ئةندامان و خستنةرِووى كيَشة و داواكارى و ثيَشنيارةكان ،بؤ دةستةي
سةرؤكايةتي ،بؤ بريارِليَدانيان ،ئةطةر خؤي نةيتوانى ضارةسةريان بكات.
حةوتةم :سةرثةرشيت و ضاثكردن و بةدواداضووني ئةو ياسا و برِيارانةي لة ثةرلةمان دةنطيان لة سةر دةدريَت و
بةراوردكردنيان ،بةو دةقانةي دةنطيان لةسةر دراوة.
هةشتةم :سةرثةرشيت بةئةجنام طةياندني وةرطيَراني ثرؤذة ،يان ثيَشنيازةكة ،لة كوردي بؤ عةرةبي بة ثيَضةوانةشةوة،
بة ثشتبةسنت بة شارةزايان و ثسثؤراني زمان.
نؤيةم :نوسيين ثةراويَزي كؤتايي ،لة سةر دةقي كؤتايي ثرِؤذة ،يان ثيَشنيازةكة ،بؤ سةرؤك و بةدواداضوون لة
طةيشتين بؤ سةرؤكي هةريَم ،لة ماوةي دياريكراو.
دةيةم :بةشداريكردن لةكارةكانى دةستة وةكو ئةندام تيايدا.
َتيَكي تر كة ئةم ثةيرِةوة ثيَي بةخشيوة.
يازدةم :هةر دةسةال
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بةشــى ضوارةم
ئةنداميَتى
ماددةى (:)21
دروستيى ئةنداميَتى
َنيابوونة لة بارى ياسايى ئةندام ،لةكاتى ثيَشكةشكردنى داواكارى ،بؤ
يةكةم :مةبةست لة دروستيى ئةنداميَتى ،دل
َوتنى ،تا راطةياندنى ئةجنامةكان و بوونى بة ئةندام ،بةثيَى ئةو مةرجانةى كة لة ماددةى ( )21بيست و
ثاال
َى 1992ى هةمواركراودا ئاماذةى
َبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة ()1ى سال
يةك لة ياساى هةل
ثيَدراوة.
َبذاردن ثيَك دةهيَنيَت بؤ
َبذاردن ليذنةيةكى كاتى لةسةرةتاى هةموو خوليَكى هةل
دووةم :ثةرلةمان ،لةريَطةى هةل
ثيَداضوونةوة بةو تانانةى ثيَشكةشكراون لة سةر دروستى ئةنداميَيت ،ثيَك ديَت لة ذمارةيةك ئةندام كة لة ()5
ثيَنض ئةندام كةمرت نةبيَت و لة ( )7حةوت ئةندام زياتر نةبيَت ،بةمةرجيَك لةنيَوان ئةندامانى ليذنة ،ئةنداماني
تانة ليَدةر يان تانة ليَدراو لةسةر دروستى ئةنداميَتى تيَدانةبيَت ،ليذنةكة لة يةكةم دانيشتنيدا سةرؤك و
َدةبذريَت و كارةكانى بةثيَي ئةو حوكمة تايبةتييانة كة بؤ ليذنةكانى ثةرلةمان دانراون
برياردةريَك بؤ خؤى هةل
لةم ثةيرِةوةدا بةريَوةدةبات.
َيَوراويَك ،لة ليستى براوةدا،
سيَيةم :هةموو ئةنداميَك ،مافى هةية ،تانة لة ئةنداميَتى هةر ئةنداميَكى تر بدات ،هةر ثال
َكردنةوةى
دةتوانيَت تانة لة ئةنداميَتى ئةندامى براوة لة ليستةكةى خؤى ،لة ثةرلةمان بدات و داواى ثوضةل
َبذاردني و دروستيى ئةنداميَتييةكةى بكات.
هةل
َبذاردن ،ثيَشكةشي سةرؤك
ضوارةم :تانةكان بةنووسني لة ماوةي وةرزي ياساداناني يةكةمي ثةرلةماندا ،دواي هةل
دةكريَن و ئةويش ئارِاستةي ليذنةي ثيَداضوونةوة ،بة دروستيي ئةنداميَيت دةكات.
ثيَنجةم :ليذنة ،ويَنةيةكى تانةكة ،بؤ ئةندامى تانةليَدراو دةنيَريَت ،بؤ ئةوةى لةو ماوةيةى بؤى دياريى دةكةن،
َطانة ببينيَت كة لة سةرى ثيَشكةشكراون.
بةرطريكردن لة خؤي ثيَشكةش بكات ،هاوكات دةتوانيَت ئةو بةل
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َطةكاني ثةيوةست بة
شةشةم :ليذنةكة ثيَداضوونةوة بة داواى تانةليَدان دةكات و دةتوانيَت هةموو كؤنووس و بةل
َبذاردنى ئةندامى تانةليَدراو ببينيَت و بانطهيَشتى طةواهيدةر (شاهد) و كةسى شارةزا بؤ طةيشنت بةرِاستى
هةل
بكات ،هةروةها راثؤرتةكةيى لةماوةيةك لة ( )30سي رؤذ زياتر نةبيَت لة رؤذى ناردنى داواكة ثيَشكةش
دةكات ،دواتر ثةرلةمان دروستيي ئةنداميَتى بة زؤرينةى ()3/2ى دوو لةسةر سيَي دةنطى ئامادةبوان ،يةكال
دةكاتةوة.
حةوتةم :لةكاتيَكدا كة تانةكة جديي نةبوو ،يان زانياريى نادروستى لة خؤطرتبوو ،بة ئاماجنى لةكةداركردنى ،ليذنة
َينةوةي تايبةتي بدات ،بؤ طرتنةبةرى
راثؤرتيَك بة سةرؤك دةدات ،ئةويش دةتوانيَت بة دادطاي ليَكؤل
ريَوشويَنى ياسايى بةرامبةر تانةليَدةر ،هةروةها بؤ تانةليَدراو هةية خؤى راستةوخؤ ،ئةم ريَوشويَنة بطريَتةبةر.
ماددةى (:)22
ئةركةكانى ئةندام:
يةكةم :ئةندام ،بة ئامادةبوون لة دانيشتنةكانى ثةرلةمان ثابةند دةبيَت ،ئةطةر بةبىَ هوَيةكى رِةوا ئامادةى دانيشتنةكان
نةبوو ،سةرؤك بة نووسني سةرجنى رادةكيَشيَت ،ئةطةر ئامادةنةبوون دووبارة بووةوة  %5لةسةدا ثيَنجي
موضةكةى لة هةردانيشتنيَك ،كة ئامادةي نةبيَت دةبريَت ،ئةطةر ئامادةنةبوون ،لة ( )3سىَ دانيشتنى يةك
لة دواى يةكدا ،يان ( )5ثيَنض دانيشتنى ثضرِ ثضرِ بيَت ،لةماوةى يةك وةرزي ياساداناندا ،ئةطةر ئامادةنةبوونى
دواى ئةم دووبارة بووةوة ئةوا سةرؤك دةتوانيَت بابةتةكة خباتة بةردةمى ثةرلةمان و ثةرلةمانيش دةتوانيَت
َمي بدات.
بة زؤرينةى دةنطى رِةهاي ئةندامةكانى بة لةدةستداني ئةنداميَيت لةقةلة
دووةم :ئامادةنةبوونى ئةندام لة دانيشتنةكانى ثةرلةمان ،وكؤبوونةوةي ليذنةكان بةهؤى رِاسثاردنى بة ئةركيَكى
ثةرلةمان بة ئامادةنةبوو هةذمار ناكريَت و بة (بةشاندكراو) هةذماردةكريَت.
سيَيةم :لة بةرواري ئةجنامداني (سويَندخواردن)ي ياساييةوة ،ئةندام بةدةست لةكاركيَشاوة لة كارةكةي ثيَشوويدا،
دادةنريَت .ثيَويستة ثةيوةندي لةو كارة بثضريَنيَت و بة خؤ تةرخانكردني تةواو ،بؤ كاري ثةرلةمان،
ثابةندبيَت.
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َبذاردن طريَبةست لةطةلَ ثةرلةمان يان حكومةت بؤ خؤى يان لة ريَطاى
ضوارةم :نابيَت ئةندام لة ماوةى خوىل هةل
كةسانى ديكة ئةجنام بدات ،هةروةها نابيَت سيفةتى ئةنداميَتى خؤى بقؤزيَتةوة (أستغالل) يان بةكاربهيَنيَت
يان ريَطة بدات ،سيفةتى نويَنةرايةتييةكةى بؤ كاريَكى بازرطانيى يان دارايى بةكاربهيَنريَت.
َطةى مةدةنى بةثيادةكردنى كارى
ثيَنجةم :ثيادةكردنى ئةرك و كارى حزبى ،يان سةنديكايى و ريَكخراوةكانى كؤمةل
وةزيفى ،يان ثيشةيى هةذمارناكريَن.
َتةكانى دادوةرى و جيَبةجيَكردن وةربدات ،تةنها لة
شةشةم :نابيَت ئةندام ،دةست لة كارةكانى هةريةك لة دةسةال
ضوارضيَوةى ثسثؤرييةتى ياسادانان و ضاوديَرى نةبيَت.
حةوتةم :نابيَت ئةندام كؤكردنةوة بكات لة نيَوان ئةنداميَتى لة ثةرلةمان و ئةنداميَتى ئةجنومةنيَكى دى ،لة ئةجنومةنة
َبذيَردراوةكاندا ،ثيَويستة لة سةر ئةندام لة ماوةى ( )8هةشت رؤذدا لة ريَكةوتى راطةياندنى ئةجنامةكانى
هةل
َبذيَرييَت ،بةثيَضةوانةوة وا هةذماردةكريَت كة ئةنداميَتى لة ثةرلةمان
َبذاردن يةكيَك لةو دوو ئةجنومةنة هةل
هةل
َبذاردووة.
هةل
هةشتةم :هةركاتيَك ،ئةندام ثؤستيَكى وةزارى وةرطرت ،بةدةستكيَشاوة لة ئةنداميَتى ثةرلةمان هةذماردةكريَت.
ماددةى (:)23
مافةكانى ئةندام:
يةكةم :لةكاتى كؤتاييهاتنى ئةنداميَتى ،ئةطةر مةرجيَك لة مةرجةكانى لةدةست نةدابوو ،ئةندام بؤي هةية
بطةريَتةوة بؤ وةزيفة و سةرثشكة لةوةي مووضةي خانةنشني ،يان مووضكةي تري وةربطريَت و ئةنداماني
خولةكانى ثيَشووتري ثةرلةمان دةتوانن لةم مافة سوودمةندبن.
دووةم :ماوةى ئةنداميَتيةكةى ،بؤ مةبةستى سةرموضة و ثلة بةرزكردنةوة (ترقية) و خانةنشينى هةذماردةكريَت.
َةتى نةخؤشيى ،بةثيَى ريَكارةكان وةربطريَت.
سيَيةم :ئةندام ،دةتوانيَت مؤل
َةتيَكى ئاسايى بدات بة ئةندام ،ئةطةر بارودؤخةكةى ثيَويستى كرد ،بؤ ماوةيةك،
ضوارةم :سةرؤك ،دةتوانيَت مؤل
كة لة ( )15ثازدة رؤذ تيَثةرنةكات ،بةسةريةكةوة ،يان ثضرِثضرِ ،لة ماوةى هةر وةرزيَك ،لة وةرزةكانى
ياساداناندا.
13

ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان

2018

َةى مانطانة وةردةطرن ،كة بة ياسا
ثيَنجةم :هةريةك لة دةستةى سةرؤكايةتى و ئةندامان ،مووضة و دةرمال
ريَكدةخريَن.
شةشةم :ئةطةر ئةنداميَك ،لةكاتى يان لة ئاكامى راذةى لة ثةرلةمان يان بةهؤيةوة كؤضى دوايى كرد ،ئةوا بةثيَي
ياسا كارثيَكراوةكان ،موضةيةكى خانةنشينى ،بؤ مرياتطراني تةرخان دةكريَت.
َي
َويَستيَك ،بايكؤتي دانيشتين ثةرلةمان دةكةن ،لةناو هؤل
حةوتةم :كاتيَك فراكسيؤن ،يان ئةندام لةبةر هةل
ثةرلةمان بة ئامادةنةبوو هةذمار ناكريَت.
هةشتةم :ئةندام دةتوانيَت لة ريَطةي فراكسيؤن و ليذنةكانيةوة ،ئاطاداري سةرجةم كاروبارة ناوخؤييةكاني
ليذنةكاني ثةرلةمان و دانيشتنةكانى ثةرلةمان بكات.
ماددةي (:)24
ثاريَزبةندى ثةرلةمانيى (احلصانة الربملانية):
يةكةم :ئةندام ،ئازادى ئاخاوتن و رادةربرينى تةواوى هةية لةكاتى ئةجنامداني كاري ثةرلةمانيدا ،بة شيَوةيةك
رِةضاوى ريَزطرتن لة دامةزراوة دةستورييةكانى هةريَم لة ضوارضيَوةي ياسا كارثيَكراوةكان بكات.
َدا بكريَت يان مالَ و نوسينطةكةى
َيَكؤلينةوةى لةطةل
دووةم :نابيَت ئةندام رِاوةدوو (مالحقة) بنريَت يان ل
َةتة نةبيَت
َةتى ثيَش وةختةى ثةرلةمان تةنيا لةو حال
ثشكنينى بؤ بكريَت يان دةستطري بكريَت بةبىَ مؤل
كة تاوانيَكي بينراوى ئةجنام دابيَت.
َطرتنى ثاريَزبةنديى ،ثيَويستى بة دةنطى زؤرينةى ئامادةبووانى ثةرلةمانةو لةدةرةوةى وةرزةكانى
سيَيةم :برِيارى هةل
َطرتنى ثاريَزبةندى دةدات.
ياسادانانيش ،دةستةى سةرؤكايةتى برِيار ،لةسةر هةل
َطرتنى ثاريَزبةندى ،تةنيا بؤ ئةو كردة تاوانييةية ،كة لة داواكةى دادوةرى هاتووة ،لةسةر
ضوارةم :برِيارى هةل
كردةكانى تري ،ئةندام جيَبةجيَ نابيَت.
ثيَنجةم :ئةطةر ئةندام تاوانيَكى لةجؤرى جينايةت لةناو حةرةمى ثةرلةمان ئةجنامدا ،لةسةر سةرؤك ثيَويستة كة
َتى
فةرمان بكات بةدةستطريكردن و دةستبةسةركردني لة شويَنيَكى دياريكراو ،ثاشان رادةستى دةسةال
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َتى
َم ئةطةر تاوانةكة ،لة جؤرى كةتن (جنحة) بوو ،سةرؤك دةتوانيَت دةسةال
دادوةرى بكات ،بةال
دادوةرى ئاطاداربكاتةوة بؤ طرتنةبةري ريَوشويَنى ياسايى ثيَويست بةرامبةرى.
َطرياوة و رانةطرياوة (توقيف) ،لة يةكيَك لة طرتووخانةكان
شةشةم :ئةو ئةندامةى ثاريَزبةنديى لةسةر هةل
دةتوانيَت بةشدارى دانيشتنةكاني ثةرلةمان و كؤبوونةوةي ليذنةكان ،بكات و بةشداريش بيَت
لةطفتوطؤكردن و دةنطداندا.
َةتى
حةوتةم :ئةندام ،لة رؤذى (سويَندخواردن)ي ياساييةوة ثاريَزبةندى ثةرلةمانى دةبيَت و ناتوانيَت بةبىَ مؤل
ثةرلةمان تةنازوىل ىلَ بكات.
َطةي نويَ لة سةر
َطرتنى ثاريَزبةندى رةتكردةوة ،بةبيَ ثيَشكةشكردني بةل
هةشتةم :ئةطةر ثةرلةمان ،داواى هةل
هةمان بابةت ،داواكاري نويَ ثيَشكةش ناكريَتةوة.
ماددةي (:)25
نةمانى ئةنداميَتى:
يةكةم :كؤتايهاتنى ئةنداميَتى
َةتانةدا دةبيَت:
لة يةكيَك لةم حال
َوةشانةوةى.
1ـ كؤتايى هاتنى خوىل ثةرلةمان ،يان هةل
2ـ مردنى ئةندام.
3ـ ئةندام ،تواناي راثةرِاندني كاري ثةرلةماني نةبيَت ،كة بةثيَى رِاثؤرتى ليذنةى ثزيشكيى تايبةمتةند سةمليَنرابيَت.
دووةم :دةست لةكاركيَشانةوة:
1ـ ئةندام ،دةتوانيَت ،بيَ مةرج ،بةداوايةكى نووسراو دةست لةكاركيَشانةوةي لة ثةرلةمان ثيَشكةشى سةرؤك
بكات.

15

ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان

2018

2ـ دةبيَت سةرؤك لة نزيكرتين دانيشتنى ثةرلةماندا ،داواكارييةكة خباتة بةرنامةى كارةوة ،بؤ ئةوةى لة هةموو
باريَكدا لةماوةى ( )30سي رؤذدا ،دةست لةكاركيَشانةوةكة ،بة دةنطى زؤرينةى ئامادةبووان يةكال
بكريَتةوة.
3ـ ئةندامى داواكار ،دةتوانيَت لة داواكةي ثاشطةزببيَتةوة ،لة رِيَطةى ثيَشكةشكردنى داوايةكى نووسراو بؤ
سةرؤك ثيَش دةنطدان لةسةر دةست لةكاركيَشانةوةكةى.
سيَيةم :لةدةستدانى ئةنداميَتى ( سقوط العضوية)
َةتانةدا ئةنداميَتى ،لةدةستدةدات:
ئةندام ،لةم حال
1ـ لةدةستدانى شياويةتي ياسايى.
َى 1992ى
َبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة ()1ى سال
2ـ يةكيَك لةمةرجةكانى ئةنداميَتى ،كة لةياساي هةل
هةمواكراودا هاتووة ،لةدةستبدات.
3ـ حوكمدران بة هؤى ئةجنامدانى تاوانيَكى ئةنقةست ،يان كةتنيَكى ئابرِوبةر.
4ـ ئامادةنةبوونى ئةندام ،لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان ،بةثيَي برطةي (يةكةم) لة ماددةي ()22ي ئةم ثةيرِةوة.
ماددةي (:)26
دةنطدان لةسةر لةدةستدانى ئةنداميَتى بةشيَوةى نهيَنى دةبيَت.
ماددةي (:)27
ئةطةر ،كورسيةكيى ثةرلةمان ،بةتالَ مايةوة ،ئةوا بةثيَي ياسا كارثيَكراوةكان ،كانديديَكى تري هةمان ليست،
جيَطةى دةطريَتةوة.
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بةشي ثيَنجةم
ليذنة هةميشةيي و تايبةتييةكان
يةكةم :ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان
ماددةي (:)28
يةكةم :ليذنة هةميشةييةكان ،لة ماوةى ( )25بيست و ثيَنج رِؤذدا ،لة رِيَكةوتى كؤتايى هاتنى يةكةم دانيشتنى
َدةبذيَردريَن.
ثةرلةمان ،بةدةنطى زؤرينةى ئامادةبوانى ثةرلةمان ،هةل
دووةم :ليذنة هةميشةييةكان ،لة ذمارةيةك ئةندام ثيَكديَن كة نابيَت لة ( )5ثيَنج ئةندام كةمرتو لة ( )11يازدة
ئةندام زياتر بن ،كة نويَنةرايةتى فراكسيؤنةكانى ناو ثةرلةمان دةكةن بةثيَى رِيَذةى نويَنةرايةتيان لة
ثةرلةمان.
سيَيةم :هةر ليذنةيةكى ثةرلةمان ،لةسةر بانطهيَشتى سةرؤك ،لةدواى يةك هةفتة ،لة دياريكردنى ئةندامةكانى
َدةبذيَريت و يةكيَك لة فةرمانبةرانى ثةرلةمان يان زياتر دةبيَت
(سةرؤك و جيَطر و برِياردةر) ،بؤ خؤى هةل
بة سكرتيَرى ليذنة.
ضوارةم :دةستةى سةرؤكايةتى ،لة دابةشكردنى ئةندامان بةسةر ليذنةكاندا ،توانا و ثسثؤريى و خواست و
ثيَويستيى ليذنةكان لةبةر ضاو دةطرييَت.
ثيَنجةم :دةبيَت ئةندام بةالني كةمةوة لة ليذنةيةكى هةميشةيى ئةندام بيَت و ناكريَت لة دوو ليذنة زياتر ئةندام
بيَت ،هةروةها ناكريَت ئةندام ببيَتة سةرؤك يان جيَطرى سةرؤك يان برِياردةرى زياتر لةيةك ليذنة.
مــاددةى (:)29
ثةرلةمان ،لةم ليذنة هةميشةييانة ثيَك ديَت:
يةكةم :ليذنةى كاروبارى ياسايى.
دووةم :ليذنةى دارايى وكاروبارى ئابوورى.
سيَيةم :ليذنةى ثيَشمةرطة و ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجيَيةكان.
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ضوارةم :ليذنةى كشتوكالَ و ئاوديَرى.
َ و تويَذينةوةي زانسيت.
ثيَنجةم :ليذنةي ثةروةردة و خويَندني باال
شةشةم :ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطة و مايف بةكاربةر.
حةوتةم :ليذنةي كاروباري شةهيدان و جينؤسايد و زيندانياني سياسي.
هةشتةم :ليذنةي ثةيوةندييةكان و رِةوةندي كوردستاني.
نؤيةم :ليذنةى ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي هةريَم.
دةيةم :ليذنةي وزة و سامانة سروشتييةكان و ثيشةسازي و بازرطاني.
يازدةم :ليذنةي شارةواني طواستنةوة و طةياندن و طةشتوطوزار و ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهيَنان.
َطةي مةدةني و وةرزش و الوان.
دوازدةم :ليذنةي رؤشنبريي و كؤمةل
َ.
سيَزدةم :ليذنةي دةسثاكي و كاروباري ثةرلةمان و سكاال
ضواردةم :ليذنةي ئةوقاف و كاروباري ئاييين.
َيةتي و داكؤكيكردن لة مايف ئافرةت و لة مايف مرؤظ.
ثازدةم :ليذنةي كاروباري كؤمةال
مــاددةى (:)30
يةكةم :هةر ليذنةيةكى هةميشةيى لةضوارضيَوةى جيَبةجيَكردنى كارةكانيدا دةتوانيَت لةنيَو ئةندامةكانيدا ليذنةى
الوةكي ثيَكبهيَنيَت ،بؤكاريَكى دياريكراو لةسةر ثيَشنيارى ()3/1ي سىَ يةكى ئةندامانى ليذنة ،كارى
ليذنة الوةكيةكان كؤتايى ديَت بةكؤتايى هاتنى كارةكة.
دووةم :هةر ليذنةيةك بةالنى كةمةوة لة مانطيَكدا ( )2دووجار كؤدةبيَتةوة ،ئةم حوكمة لةسةر كؤبوونةوةى
ليذنةكان لة نيَوان دوو وةرزى ياساداناندا ،جيَبةجىَ نابيَت.
سيَيةم :ليذنة هةميشةييةكان لةكاتى ثيَويستدا لةسةر داواى سةرؤك ،يان جيَطري يةكةمى سةرؤكى ثةرلةمان،
يان سةرؤكى ليذنة ،يان ( )3/1سىَ يةكى ئةندامانى ليذنة ،كؤدةبنةوة ،دةبىَ ئةندامانى ليذنة ()24
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بيست وضوار كاتذميَر ثيَش كؤبوونةوة لةاليةن بريارِدةرى ليذنة لة كات و شويَن و بةرنامةى كارى
كؤبوونةوة ئاطادار بكريَنةوة.
ضوارةم :ريَذةي ياسايي كؤبوونةوةى ليذنة ،بة ئامادةبوونى زؤرينةى ئةندامان ،تةواو دةبيَت .برِيارةكان بة زؤرينةى
دةنطى ئامادةبوان دةدريَن ،لةكاتى يةكسانبوونى دةنطةكاندا ،ئةو اليةنةي دةنطي سةرؤكى ليذنة
َيةتى زؤرينة دةبيَت.
لةطةل
ثيَنجةم :كؤبوونةوةكاني ليذنة لة كؤنووسدا تؤمار دةكريَن ،كة ناو و واذؤي ئامادةبوان و ثوختةيةك لة بريورِاى
ئةندامان و ئةو برِيارانةى كة لة كؤبوونةوةكةدا ،وةردةطرييَت ،لةخؤدةطريَت.
مــاددةى (:)31
سةرؤك دةتوانيَت هةربابةتيَك خباتة بةردةم ليذنة هةميشةييةكان ،بةثيَى تيَرِوانينى خؤى ،يان النى كةم لةسةر داواى
( )5ثيَنج ئةندام.
مــاددةى (:)32
يةكةم :ثاش ئاطاداركردنةوةي سةرؤكي ليذنة هةر ئةنداميَك دةتوانيَت لةكؤبوونةوةى هةر ليذنةيةك ئامادةبيَت و
رِاو سةرجنى خؤى ثيَشكةش بكات بةبىَ بوونى مافى دةنطدان.
دووةم :راويَذكارةكاني ثةرلةمان بة ثيَي ثسثؤريي بةشداري كؤبوونةوةي ليذنةكان دةكةن ،بةبيَ بووني مايف
دةنطدان.
مــاددةى (:)33
ئةو حوكمانةى لةم ثةيرِةوةدا تايبةتن بة ئامادةبوون لة دانيشتنةكانى ثةرلةماندا بةسةر ئامادةبوون لة كؤبوونةوةي
ليذنةكانيش جيَبةجىَ دةبن.
مــاددةى (:)34
َى ئةنداميَتى يةكيَك لة ليذنةكان ئةوا ئةنداميَكى تر بةثيَى هةمان ريَطةى دةقكراو لةم ثةيرِةوةدا كانديد
لةكاتى بةتال
دةكريَت و جيَطةى دةطريَتةوة.
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مــاددةى ()35
بة رِةزامةنديى سةرؤك ،ليذنةى هةميشةيى ،دةتوانيَت داوا لة ليذنةيةكى تري ثةرلةمان بكات ،رِاى خؤى لةسةر
بابةتيَكى دياريكراودا ،خباتةرِوو.
مــاددةى (:)36
( )10دة ئةندام ،يان هةر فراكسيؤنيَكى ثةرلةمانى دةتوانيَت لة دواى تيَثةرِ بوونى ( )45ضل و ثيَنج رؤذدا،
بةسةر ئارِاستةكردنى ثرؤذةيةك بؤ ليذنةى تايبةمتةند داواي روونكردنةوة لةبارةي ئةو ثرِؤذةية لة ليذنةكة بكةن.
مــاددةى (:)37
ئةطةر بؤ دةستةى سةرؤكايةتى رِوونبؤوة كة يةكيَك لة ليذنة هةميشةييةكان ،لة رِاثةرِاندنى كارةكانيدا
َةكانى خباتة طةرِ بؤ كاراكردنى ليذنةكة،
كةمتةرخةمى دةنويَنيَت ،ئةوا دةتوانيَت لة هؤكارةكان بكؤَليَتةوة و هةول
َم ئةطةر هةر نةيتوانى ،لةسةر دةستةى سةرؤكايةتى ثيَويستة ئةندامى نوىَ بؤ ليذنةكة بثاَليَويَت ،بةثيَي ئةو
بةال
ريَكارانةى لةم ثةيرةوةدا هاتوون و بياخناتة بةردةم ثةرلةمان.
مــاددةى (:)38
ئةطةر ليذنةى هةميشةيي ،ثيَشنيازى ياسايةكيان تاوتويَكرد ،كة ريَذةى ياسايى ئةندامان ثيَشكةشيان كردبوو،
دةكريَت يةكةم ئةندام كة واذؤى كردووة ،ئةطةر ئةندامى ليذنةكة نةبوو ئامادةى كؤبوونةوةى ليذنة بيَت بؤ
طفتوطؤكردن لةسةر ثيَشنيازى ياساكة ،ئةطةر ئةو نةيتوانى دةكريَت ئةنداميَكي تر لةوانةى واذؤيان كردووة
ئامادةبيَت.
مــاددةى (:)39
هةموو ليذنةيةكى هةميشةيى ،ناوى ئةو ثسثؤر و شارةزايانةى كة تايبةمتةندييان بةكارى ليذنة ثةيوةستة ،دةستنيشان
دةكات و لةكاتى ثيَويستدا ،لة ريَطةى دةستةى سةرؤكايةتييةوة راويَذيان ثيَدةكات و سوود لة ثسثؤرِي و
َدا
ليَهاتوييان وةردةطريَت و دةكريَت لةسةر كارةكةيان ثاداشت بكريَن و ئةطةر ثيَويست بوو طريَبةستيان لةطةل
بكريَت.
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مــاددةى (:)40
هةر ليذنةيةكى هةميشةيى ،لةسةر داواى ()3/1ي سىَ يةكى ئةندامةكاني دةتوانيَت دانيشتنى طوىَ لةيةكطرتن
(جلسات االستماع) ،لةسةر هةر بابةتيَك كة ثةيوةست بيَت ،بةتايبةمتةنديى ليذنةكة ئةجنامبدات ،بؤ بةرثرس و
َطةى مةدةنى و هةركةسيَك ،كة
كةوادرى حكومى و كةرتى تايبةت و ثسثؤران و نويَنةرى رِيَكخراوةكانى كؤمةل
بة ثيَويستى بزانن ،هةر ئةنداميَكيش دةتوانيَت لةم دانيشتنة ئامادةبيَت و طفتوطؤ بكات ،دةبيَت ليذنة ثوختةى
دانيشتنى طويَطرتن و ئةجنامةكاني ،لة رِاثؤرتيَكدا ،ئاراستةي دةستةى سةرؤكايةتى بكات.
مــاددةى (:)41
َينةوة و سةردانى مةيدانى
هةر ليذنةيةكى هةميشةيى ،لة ضوارضيَوةي ثسثؤرِييةكةيدا ،بةدواداضوون و ليَكول
دةكات ،لةسةر ئاستى جيَبةجيَكردنى ئةو ياسا طشتييانةى ،بة بةرذةوةندية بنةرةتييةكانى هاونيشتيمانيانى هةريَم
ثةيونديدارن ،هةروةها ضاوديَريكردني طوجناني سيستةم و ريَنماييةكان ،كة بؤ ئاسان جيَبةجيَكردنى ياساكة
دةرضوويَندراون لةطةلَ ئاماجنى سةرةكى ياساكة ،لةسةر ليذنةى هةميشةيى ثيَويستة ،رِاثؤرتيَك لةسةر ئةجنامى
بةدواداضوونيان و ثيَشنيازةكانيان ئارِاستةي دةستةى سةرؤكايةتى بكةن و ئةوانيش دةتوانن ئةوةى طوجناوة ،لة
ذيَر رؤشنايي رِاثؤرتةكة بيطرنةبةر.
مــاددةى ()42
يةكةم :ليذنةكان دةتوانن داوا لة سةرؤك بكةن ،بؤ بةشدارى كردنى وةزيرى ثةيوةنديدار بؤ ئامادةبوون لة
كؤبوونةوةي ليذنة و ثيَشكةشكردنى رِونكردنةوةى ثيَويست ،لةسةر ئةو بابةتةى دةخريَتةرِوو ،بةشيَويةك
ماوةى ( )3سىَ رِؤذ لةرِيَكةوتى ئاراستةكردنى بانطهيَشتنامةكة ،تيَثةرنةكات.
دووةم :وةزيرى ثةيوةنديدار ،دةتوانيَت لة كؤبوونةوةي ليذنةكاندا ئامادةبيَت كاتيَك طفتوطؤى بابةتيَك دةكريَت
كة ثةيوةنديدارة بةوةزارةتةكةى و دةتوانيَت ستافى وةزارةتةكةى لةطةلَ خؤى بهيَنيَت بؤ كؤبوونةوة،
هةروةها تيَرِوانينةكانيشيان لة رِاثؤرت جيَطردةكريَن بةبىَ ئةوةى مافى دةنطدانيان هةبيَت.
سيَيةم :ليذنةكان دةتوانن ،بؤ بةشداريى ئةوانةى كة ثلةيان ،لةخوار وةزيرةوةية لة كؤبوونةوةى ليذنةدا ،داوا
ئاراستةي جيَطري دووةمي سةرؤكى ثةرلةمان بكةن.
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ضوارةم :ليذنةكان دةتوانن لةرِيَي جيَطرى يةكةمى سةرؤكى ثةرلةمانةوة ،داوا لة فةرمانطة فةرمى و
َطةى مةدةنى بكةن ،كة زانياريي ثيَويستيان ثيَشكةش بكات ،يان لة كؤبوونةوةى
رِيَكخراوةكانى كؤمةل
ليذنةدا ئامادةبنب .
ثيَنجةم :ئةطةر ئةو اليةنانةى لة برِطةكانى سةرةوةدا باسكراون ،خؤيانطرت لة ثيَدانى زانيارى يان ئامادةنةبوون
َةتى
لة كؤبوونةوة ،ئةوا ئةو كاتة لة رِيَي سةرؤكةوة ،سةرؤك وةزيرانى ىلَ ئاطاداردةكريَتةوة و لةحال
َم نةدانةوةيى داواكاريةكةى لةماوةى ( )7حةوت رِؤذدا ،بابةتةكة دةخريَتة بةردةمى ثةرلةمان ،بؤ
وةال
ئةوةى تيَرِوانينى بؤ بكات.
دووةم :ليذنة تايبةتييةكان:
مــاددةى (:)43
يةكةم :ثةرلةمان ،ليذنةى كاتى بةمةبةستى ئامادةكردنى رِاثؤرت ،سةبارةت بة بابةتيَكى ديارى كراو ،لةسةر
ثيَشنيارى دةستةى سةرؤكايةتى ،يان ()4/1ي ضواريةكى ذمارةى ئةندامان ،بةدةنطى زؤرينةى
ئامادةبووان لة كاتي ثيَويستدا ثيَكدةهيَنيَت.
دووةم :دةستةى سةرؤكايةتى ،لة دةرةوةى وةرزةكانى ياساداناندا ،دةسةآلتى ثيَكهيَنانى ليذنةى تايبةتيى هةية.
َينةوةى ليذنة
سيَيةم :بابةتة تاوانكارييةكان ء هةر بابةتيَك ،لةذيَر تيَرِوانينى دادطاكاندا بيَت ،نابيَتة بابةتى ليَكؤل
تايبةتييةكاني ثةرلةمان.
ضوارةم :لةكاتى كاركردنى ليذنة ،هةرئةنداميَك نهيَين كارى ليذنة ،بدركيَنيَت ئةنداميَتى ليذنة لةدةست دةدات.
مــاددةى (:)44
َطةنامة و زانياريي
َتى جيَبةجيَكردن ثيَويستة ئةركى ليذنة تايبةتييةكان ئاسان بكات ء بةل
يةكةم :لةسةر دةسةال
داواكراويان ثيَشكةش بكات.
دووةم :ليذنة تايبةتييةكان دةتوانن كارى بةدواداضوون ء ثشكنني ء طةرِان بةدواى رِاستييةكان ،سةبارةت بة
ووردةكارى ئةو بابةتانةى بؤى رِاسثيَردراون لةتةواوى دامةزراوة ثةيوةنديدارةكاندا ،ئةجنام بدةن ،دةتوانن
بؤ ئةو مةبةستةش ثشت بة شارةزايان و راويَذكاران ببةسنت.
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سيَيةم:
1ـ بةثيَي ئةو ريَوشويَنانةى لةم ثةيرِةوةدا دةقنووس كراوة ،ليذنة تايبةتييةكان دةتوانن بةنووسراو داواى
ئامادةبوونى هةركةس ء اليةنيَك بكةن ،بةمةبةستى راوةرطرتن و طوآ بيستبوونى وتةكانيان.
2ـ ئةطةر كةس ء اليةنى بانطكراو بآ ثاساو لةكاتى دياريكراودا ئامادةنةبوو ،ئةوا ليذنةى كاتى دةتوانيَـت لةرِيَي
دةستةى سةرؤكايةتيةوة ،دةسةآلتى جيَبةجيَكردن ئاطاداربكاتةوة ،بة مةبةستى ئامادةكردنى داواكراو
بةطويَرةى ياساي بنةما دادطةريية سزايية بةركارةكان لة هةريَم.
مــاددةى (:)45
يةكةم :ليذنةى تايبةت ،رِاثؤرت ء رِاسثاردةكانى ،ئاراستةى سةرؤك دةكات ،دواى دابةشكردنى بةسةر ئةنداماندا،
رِاثؤرتةكة دةخريَتة بةردةم ثةرلةمان ،بةمةبةستى تاوتويَكردن ء وةرطرتنى برِيارى طوجناو لة بارةيةوة.
دووةم :ئةطةر رِاثؤرتةكة ،لة نيَوان دوو وةرزى ياساداناندا ،ئارِاستةى سةرؤك كرا ،ئةوا بةثيَي طرنطى بابةتةكة،
دةستةى سةرؤكايةتى ،برِيار لةسةر دواخستين خستنةرِووى بؤ وةرزى نويَى ياسادانان دةدات ،يان
ئةجنامداني كؤبوونةوةى نائاسايى ،بؤ خستنةرِووي بابةتةكة و برِياردان لةسةري.
مــاددةى (:)46
كارى ليذنة تايبةتييةكان ،بةكؤتايى هاتنى كاتى دياريكراو ،يان ئةو ئةركةى ثيَيان سثيَردراوة ،كؤتايى ديَت.
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بةشى شةشةم
سيستمى كار لةثةرلةمان
يةكةم /بةرنامةى كارى دانيشتنةكانى ثةرلةمان
مــاددةى (:)47
يةكةم :دةستةى سةرؤكايةتى ،بةرنامةى كاريى دانيشتنةكانى ثةرلةمان ،دادةنيَت.
دووةم :هةموو دانيشتنيَك ،بةرنامةى كاريى ثيَشوةختةى دةبيَت )48( ،ضل وهةشت كاتذميَر ثيَش وادةى
دانيشتنةكة سةرجةم ئةندامان لةرِيَي جيَطرى دووةمى سةرؤكى ثةرلةمانةوة لةبةرنامةي كار
ئاطاداردةكريَنةوة.
مــاددةى ()48
يةكةم :برِطةكانى بةرنامةى كار ،بة ثيَي ئةو رِيَزبةندييةى ،لةبةرنامةكةدا هاتووة ،طفتوطؤيان لةبارةوة دةكريَت،
ثاش ء ثيَش خستنى هةر برِطةيةك ،لةسةر ثيَشنيارى سةرؤك ،يان ( )3سآ ثةرلةمانتار ،بةرِةزامةنديى
زؤرينةى ئامادةبووان دةبيَت.
دووةم :تا طفتوطؤ لةسةر برِطةيةكى بةرنامةى كار تةواو نةبيَت برِطةيةكى تر طفتوطؤى لةسةر ناكريَت ،ئةطةر
لةبةر هةر هؤيةك نةتوانرا طفتوطؤ دةربارةى برِطةيةك تةواو بكريَت ،دةستةى سةرؤكايةتى ،دةتوانيَت،
َثةسيَردراوى بهيََليَتةوة ء بةرةزامةنديى زؤرينةى ئةندامانى ئامادةبوو ،بابةتةكة بؤدانيشتنى،
ئةو بابةتة بة هةل
داهاتوو ،دوادةخريَت و برِطةى دواى ئةوة ،طفتوطؤى لةبارةوة دةكريَت.
سيَيةم :هةر بابةتيَك لة بةرنامةى كاردا نةبيَت ،طفتوطؤى لةبارةوة ناكريَت.
ضوارةم :سةرؤكي فراكسيؤن ،يان نويَنةري ثيَكهاتةيةك ،يان الني كةم ( )10دة ئةندام ،بةر لة ( )24بيست و
ضوار كاتذميَر لة وادةي دانشتينةكةدا ،دةتوانيَت داواي زيادكردني بابةتيَك ،بؤ بةرنامةي كار بكات،
بابةتةكة طشيت و بةثةلة بيَت و دواخستين ببيَتة هؤي لةدةستداني طرينطي داواكارييةكة.
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مــاددةى (:)49
يةكةم:
1ـ هةر ليذنةيةكى هةميشةيى ،يان تايبةت ،دةتوانيَت لةماوةى ( )48ضل و هةشت كاتذميَر بةر لةدانيشتين
ثةرلةمان داوا لة دةستةى سةرؤكايةتى بكات ،طفتوطؤي دياردةيةك ،يان رِووداويَك ،يان باريَكى طشتى
خبريَتة بةرنامةى كارةوة.
2ـ هةر ئةنداميَك ،مافى هةية لة ماوةيةك كة لة ( )10دة خولةك تيَثةرِ نةكات ،بريؤكةيةك بةم مةرجانة خباتةرِوو:
أ ـ ( )48ضل و هةشت كاتذميَر ثيَش دانيشتنى ثةرلةمان ،داوايةك ثيَشكةشى دةستةى سةرؤكايةتى بكات.
ب ـ بريؤكةكة نوسراو بيَت.
ت ـ ئةندام بةناوةرؤكى نوسراوةكة ثابةندةبيَت.
ث ـ بريؤكةكة ،بةكيَشةيةكى طشتييةوة ثةيوةست بيَت و ثيَشنياز و ضارةسةرى لةخؤطرتبيَت.
دووةم :ئةطةر ثيَويسيت كرد ،دةكريَت طفتوطؤكردن لةسةر بابةتةكانى برِطةى (يةكةم) لةسةر داواكارى ليذنة
يان ئةندامان ،بةئامادةبوونى سةرؤك وةزيران ،يان وةزيرى تايبةمتةند ،يان هةردووكيان بيَت.
سيَيةم :ئةطةر دةستةي سةرؤكايةتي ،بة داواكاريي ليذنة و ئةندامان رازى نةبوو ،ئةوانيش لةسةر داواكةيان
ثيَداطريبوون ،سةرؤك ريَطة دةدات هاوثشت يان دذ بةداواكةيان لةماوةى ( )3سيَ خولةك بريوبؤضوونى
خؤيان لةو بارةيةوة خبةنةرِوو ،ئةوكات بةبىَ طفتوطؤ ،ثةرلةمان برِيارى يةكالكةرةوةى خؤى لةبارةوة
دةدات.
دووةم /ريزبةندي و سيستمي دانيشتين ئةندامان
مــاددةي (:)50
َي ثةرلةماندا ،بة ثيَي ليستى ريزبةندكراو ،بةثيَي ثيتةكاني (ئةلفيبَ)ي كوردي،
شويَين دانيشتين ئةندامان ،لة هؤل
بةرِةضاوكردني زجنريةي يةك بة دواي يةكي هةمان فراكسيؤن ،دياري دةكريَت.
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مــاددةى (:)51
كارنامةي هةفتانةي ثةرلةمان ،بةم شيَوةية دةبيَت:
يةكةم :رِؤذاني يةك شةممة ،ئةندام ،بةدواداضوون ،بؤ كاروبارى هاونيشتمانيان دةكات.
دووةم :رِؤذانى دووشةممة ،كؤبوونةوةى ليذنةكان دةبيَت ،بةثيَي ثيَويست ليذنة دةتوانيَت لة هةر رؤذيَكى تر
كؤبوونةوة ئةجنام بدات.
سيَيةم :رِؤذانى سيَ شةممة و ضوارشةممة ،تايبةت دةبيَت بة دانيشتنى ثةرلةمان.
ضوارةم :رِؤذانى ثيَنج شةممة ،تايبةتة بة طفتوطؤكردن لةطةلَ حكومةت ،بة ثيَي ثيَويست.
ثيَنجةم :دةستةي سةرؤكايةتي لةكاتي ثيَويست دةتوانيَت خشتةي كاري هةفتانةي ثةرلةمان دةستكاري بكات.
سيَيةم /دانيشتنةكاني ثةرلةمان
مــاددةي (:)52
يةكةم :سةرؤك ،دانيشتين ثةرلةمان ،بة (ناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان  ...بة ناوي طةلي كوردستان)ـةوة
دةكاتةوة لةطةلَ ئاماذةدان ،بة ذمارة و ريَكةوتي دانيشنت و وةرزي ياسادانان و خولي طريَدان.
دووةم :دواي كردنةوةي دانيشتنةكة ،ثوختةي كؤنوسي دانشيتين ثيَشوو ،بة مةبةسيت راستاندني دةخريَتةرِوو،
دواي ئةو رِاستكردنةوانةي بة برِياري دةستةي سةرؤكايةتي يان لةسةر داواي ئةندامان تيَدا ئةجنام
دةدريَت.
سيَيةم :خويَندنةوةي ثوختةي كؤنووسةكة ،لةاليةن جيَطري دووةمي سةرؤكى ثةرلةمانةوة ،ئةم برِطانةي لة
خؤدةطريَت:
َثةري فةرمي ثةرلةمان
َةت و لة مال
َةت و بيَ مؤل
1ـ ناوي ئامادةنةبواني دانيشتنى ثةرلةمان و ليذنةكان ،بة مؤل
َو دةكريَتةوة.
بال
2ـ ناوي نويَنةراني حكومةت لة دانيشتين ثيَشوو ئةطةر ئامادةبووبن.
3ـ ئةو بابةتة سةرةكييانةي ،كة لة دانيشتنةكةدا تاوتويَكراون.
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4ـ ئاماذةدان بة هةر ياسا و برِياريَك ،كة لة دانيشتين ثيَشوودا ،لةاليةن ثةرلةمانةوة ثةسندكرابيَت.
5ـ ئةطةر لةبةر كؤتايي هاتين خولي ثةرلةمان دانيشنت ئةجنام نةدرا ،دةستةي سةرؤكايةتي ،لة رِاستاندني ثوختةي
كؤنووسةكةدا ،شويَين ثةرلةمان دةطريَتةوة.
ضوارةم /ئامادةبوون لةدانيشتنةكانى ثةرلةمان
مــاددةى (:)53
يةكةم:
1ـ سةرؤك وةزيران و ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران ،لةسةرداواى خؤيان ،دةتوانن ئامادةى دانيشتنةكانى ثةرلةمان
بن ء لةطفتوطؤكانيدا بةشدارى بكةن ،بآ ئةوةى مافى دةنطدانيان هةبيَت.
2ـ ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران ،دةتوانن فةرمانبةرانى وةزارةتةكانيان بؤ دانيشتنةكانى ثةرلةمان بهيَنن ،بةمةبةستى
َةتى سةرؤك ،بآ ئةوةى مافى قسةكردنيان هةبيَت.
رِاويَذ ء ثشتثيَبةستنيان بةمؤل

دووةم:
1ـ ميوانان و ميدياكاران ،بةوةرطرتين رةزامةندي دةستةى سةرؤكايةتى دةتوانن لة دانيشتنةكانى ثةرلةماندا،
ئامادةبن.
2ـ ذمارةى ئةو كةسانةى كة ئامادةى دانيشتنى كراوة دةبن ،نابيَت لة ذمارةى ئةو كورسيانة تيَثةرِبكات كة
لةاليةن دةستةى سةرؤكايةتييةوة بؤ ميوانان تةرخان كراون.
ثيَنجةم /شيَوازي طفتوطؤكردن لة دانيشتنةكانى ثةرلةمان
مــاددةى (:)54
يةكةم :ئةندام ،بةمؤلةتى سةرؤك ،لةوجيَطةيةى دانيشتووة ،يان لةو سةكؤيةى بؤ مةبةسيت ئاخاوتن ئامادةكراوة
دةدويَت.
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دووةم :لةطةلَ خستنةرِووى هةر برِطةيةك ،لة برِطةكانى بةرنامةى كار بؤ طفتوطؤكردن ،سةرؤك داوا لة جيَطرى
دووةمى دةكات ناوى داواكارانى مؤلةتى ئاخاوتن ،تؤمار بكات.
سيَيةم :سةرؤك بةرِةضاوكردنى ريزبةندى تؤماركردني ناوي ئةندامان ريَطة بةئةندامان دةدات ئاخاوتن بكةن.
َنة ثابةندبيَت:
ضوارةم :ئةندام ،ئاخاوتنةكانى ئارِاستةى سةرؤك دةكات و ثيَويستة بةم خاال
1ـ ئةندام بؤي نية ،لة ( )3سيَ خولةك زياتر ،بدويَت ،بيَجطة لةو دانيشتنانةى تايبةتة بةطفتوطؤكردن لةسةر
ثرِؤذة ياساي بودجة و ئةو دانيشتنانةى دةستةى سةرؤكايةتى تايبةمتةندييان دةداتىَ.
َمي ئةنداماني تر بداتةوة و تواجنيان ليَ بدات ،ئاخاوتين خؤي يان هي ئةنداماني تر دووبارة
2ـ نابيَت ئةندام ،وةال
بكاتةوة ،تةنيا دةتوانيَت ثشتطريي بكات.
3ـ دةبيَت ئةندام ئاخاوتنةكانى لةسةر ئةو بابةتة ضرِبكاتةوة كة خراوةتةرِوو و نابيَت بطةرِيَتةوة سةر بابةتيَك كة
دةنطى لةسةر دراوة ،يان طفتوطؤ لةبارةيةوة كؤتايهاتووة.
4ـ هةرئةنداميَك دةتوانيَت تةنها يةك جار لةسةر هةر بابةتيَك بدويَت.
ثيَنجةم :سةرؤك ،دةتوانيَت ريَطة لةبةردةوام بوونى ئةندام لةسةر ئاخاوتنةكةى بطريَت ،ئةويش لة يةكيَك لةم
ئةطةرانة:
َةت ئاخاوتنى كرد.
1ـ بىَ مؤل
2ـ لةكاتى ئاخاوتندا وشةى نةشياو ،يان تانةوتةشةر ،بةرامبةر هةر دةزطايةكى دةستووريى و ياسايى هةريَم يان
ئةنداميَك ،يان فراكسيؤنيَكي ثةرلةمانى ،يان هةركةسيَكى دى بةكار هيَنا.
3ـ باسى لة تايبةمتةندييةكانى ئةنداميَك ،يان هةركةسيَكى تر كرد.
4ـ باسى لة نهيَنييةكانى دؤسيةيةيةك كة لة بةردةم دادطاية كرد ،يان هةر دؤسيةكي تر كة لةكاتي دركاندني
ريَطة ثيَدراو نةبيَت.
5ـ ماوةي دياريكراوى ئاخاوتنى ،كؤتايى هاتبيَت.
6ـ ئةطةر لة بابةتي طفتوطؤ دةرضوو.
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مــاددةى (:)55
يةكةم :سةرؤك ،دةتوانيَت فةرمان بكات بة سرِينةوةى هةموو يان بةشيَك لة ئاخاوتنى هةر ئةنداميَك لة ثرؤتؤكؤل
كة ثيَضةوانةى شيَواز و مةرجةكاني طفتوطؤكردن بيَت ،كة لةم ثةيرِةوةدا دةقنوس كراون ،و لةكاتى
نارةزايى ئةندام ،دةستةي سةرؤكايةتي ،بيَ طفتوطؤكردن ،برِيارى يةكالكةرةوة دةدات.
دووةم :ئةندام ،دةتوانيَت ،ثيَشنيازي سرِينةوةي ئاخاوتين ئةنداميَكي تر بكات ،ئةطةر لة ثةيرِةو اليدا ،يان
ثيَضةوانةي شيَواز و مةرجةكاني طفتوطؤكردن بوو ،سةرؤك برِيار لةسةر داواكاري ئةندامةكة دةدات.
مــاددةى (:)56
يةكةم :ئةندام ،دةتوانيَت ،بة ثشت بةسنت ،بةيةكيَك لة ماددة و برِطةكاني دةستوور و ياسا بةركارةكان و يان
َي ثةيرِةوييةوة
يةكيَك لة ماددة و برِطةكاني ئةم ثةيرِةوة لة هةركاتيَكي دانيشتين ثةرلةماندا لة ريَي خال
َةت لة سةرؤك بؤ ماوةيةك كة لة ( )1يةك خوولةك زياتر نةبيَت بةبيَ رةضاوكردني
داواي وةرطرتين مؤل
(تؤماركردن و ريَزبةندي) ئاخاوتن بكات.
َى ثةيرةوةى دادةنريَت:
دووةم :تةنيا ئةم بارانةى بةخال
1ـ ثيَشيَلكردنى يةكيَك لة ماددة و برِطةكانى دةستوور و ياسابةركارةكان ،يان يةكيَك لة ماددة و برِطةكانى
ئةم ثةيرِةوة.
2ـ ئةطةرطفتوطؤكان ،لة بابةتى دانيشتنةكة ،دةرضوون.
3ـ داواكردن بؤ دواخستنى طفتوطؤ ،لةسةر بابةتيَك و برِياردان ،لةسةر طفتوطؤكردن ،لة بابةتيَكى تر يان
َوطؤر ،لة بةرنامةي كار.
ئال
َي ثةيرةوي نةبوو ،سةرؤك،
َى ثةيرةوى داواى ئاخاوتنى كرد ،بةَالم ئاخاوتنةكةي خال
سيَيةم :ئةطةر ئةندام ،بة خال
دةتوانيَت ئاخاوتنى ثىَ بربيَت و لةكاتى دووبارة بوونةوةى لةو دانيشتنةدا هةَليَكى تري بؤ ئاخاوتن بة
َى ثةيرةو) ،ثيَنادات.
(خال
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شةشةم /بةرزةفتكردن
ماددةى (:)57
ئةطةر لةكاتى دانيشتنةكانى ثةرلةماندا ،هةر سةرثيَضييةك ،لةاليةن هةر ئةنداميَكةوة بكريَت ،كةدةشىَ كاربكاتة
سةر بةرِيَوةضوونى دانيشتنةكة ،يان ئاخاوتنى نةشياوي بةرامبةر ثةرلةمان و دةستةى سةرؤكايةتى و يان هةريةكيَك
لة ئةندامان ىلَ ببيسرتىَ ،سةرؤك بةم شيَوةية رِةفتارى لةطةلَ دةكات:
يةكةم :بةبري ئةندامةكة ديَنيَتةوة كة ريَكوثيَكى دانيشتنةكة بثاريَزيَت.
دووةم :ئةطةر ثابةند نةبوو هةر بةردةوام بوو ،سةرؤك وريايى (تنبية) دةكاتةوة.
َدا
َةتى بةكارهيَنانى زمانى زبردا ،ئةوا ورياكردنةوةكة سرِينةوةي ئاخاوتنةكانيشى لة ثرؤتؤكؤل لةطةل
سيَيةم :لةحال
دةبيَت.
ضوارةم :ئةطةر ئةجمارةش ثابةند نةبوو بةردةوام بوو ،سةرؤك دةتوانيَت لة دانيشتنةكةدا ،بيَبةشى بكات.
َبطريَت يان دواي خبات.
ثيَنجةم :لةكاتي ثيَويستدا .سةرؤك دةتوانيَت دانيشتنةكة هةل
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بةشي حةوتةم
ضاوديَريكردن
يةكةم /ثرسيار
ماددةي (:)58
ئةندام ،دةتوانيَت ،ثرسيارى نوسراو ،يان زارةكيي لة رِيَي دةستةى سةرؤكايةتييةوة ،بؤ سةرؤك وةزيران ،يان
ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران ،بنيَريَت ،بؤ روونكردنةوةى بابةتيَك كة دةكةويَتة ضوارضيَوةى ثسثؤريةكةييان يان
بابةتيَك كة ئةندام زانياريى لةبارةيةوة نيية ،يان دةيةويَت بةدواداضوونى لةبارةوة بكات ،يان دةيةويَت رِاى
حكومةت ،لةبارةى بابةتيَكةوة بزانيَت.
مــاددةى (:)59
مةرجةكانى ثرسيارى نووسراو:
يةكةم :دةبيَت ،ثرسيار لة اليةن يةك ئةندام ،يان زياتر ،ثيَشكةش كرابيَت و ريَكةوت و واذؤى لةسةر بيَت و لة
ريَي سةرؤكةوة ،ئاراستة كرابيَت.
دووةم :دةبيَت ،ثرسيار روون و ثوخت بيَت و مةبةستةكةى ديارى كراوبيَت ،توانج و راى تيَدا نةبيَت و لةكةدارى
كةسيَتييةكان و دةستة و دامةزراوةكانى هةريَم نةكات.
سيَيةم :نابيَت بابةتى ثرسيارةكة ،لةبةردةم دادطادا ،بيَت.
ضوارةم :دةبيَت ثرسيارةكة ،لة تايبةمتةنديى ئةو وةزارةتة بيَت ،كة ثرسيارةكةى ئارِاستةكراوة.
َم درابيَتةوة.
ثيَنجةم :نابيَت ثرسيارةكة ،ثيَضةوانةى دةستوور و ياسا و بةرذةوةنديى طشتيي بيَت و نابيَت ثيَشرت وةال
شةشةم :ئةو بابةتانةى ئارِاستةى ليذنة ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمان كراون ،ثرسياريان لةبارةوة ناكريَت ،تا ليذنة
راثؤرتى خؤى ثيَشكةش دةكات ،بة مةرجيَك ،ليذنة لة ماوةي ( )15ثازدة رؤذ ،تيَثةرنةكات رِاثؤرتةكة
ئامادة بكات.
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حةوتةم :ئةو ثرسيارانةي ،بؤ سةرؤك وةزيران و جيَطرةكةي دةنيَردريَن دةبيَت بة كارنامة و سياسةتي طشيت
حكومةت و جيَبةجيَكردني ياساي بةركار ،ثةيوةستنب.
مــاددةى (:)60
يةكةم :دةستةى سةرؤكايةتى ،دةتوانيَت ئةو ثرسيارانة رِةتبكاتةوة ،كة يةك لةو مةرجانةي تيَدا نةبيَت كة لةماددةى
()59ي ئةم ثةيرِةوة ئاماذةيان ثيَدراوة .
دووةم :لةماوةيةك كة لة ( )7حةوت رؤذ تيَثةرنةكات ،لةبةرواري طةيشتين ثرسيارةكة ،سةرؤك ثرسيارةكة
دةنيَريَت بؤ سةرؤك وةزيران يان ئةو وةزيرةى ثرسيارةكةي ئاراستة كراوة ،لةرِيَي سةرؤكايةتى ئةجنومةنى
وةزيران.
َمى ثرسيارةكة بدةنةوة
سيَيةم :دةبيَت ئةو اليةنةى ثرسيارةكةى ئارِاستةكراوة لةماوةى ( )7حةوت رؤذدا ،وةال
َمى ثرسيارةكة ،لة ( )21بيست و يةك رؤذ زياتر دواخبريَت.
َةتيَكدا ،نابيَت وةال
لة هةموو حال
مــاددةى (:)61
َمى ثرسيار دياريكراوة
يةكةم :بةكؤتايى هاتنى وةرزى طريَدان ثرسيار كؤتايى نايةت ،تةنيا ئةو ماوةية بؤ وةال
ناميَنيَت و لةسةرةتاى وةرزى طريَدان ،سةرلةنوىَ ماوةكة دةست ثيَدةكاتةوة.
دووةم :ئةندام دةتوانيَت ثرسيارةكةى بكيَشيَتةوة.
سيَيةم :ئةطةر زياتر لةيةك ئةندام هةمان ثرسياري ئاراستةكرد ،ئةوا ثرسيارةكة بةناوى هةموو ئةوئةندامانةوة ئارِاستة
َمةكةش ،ئارِاستةى هةموو ئةو ئةندامانة
دةكريَت كة ثيَشرت ثيَشكةشيان كردووة و ويَنةيةكى وةال
دةكريَتةوة.
مــاددةى (:)62
َمى ثرسيارى زارةكيى بداتةوة،
يةكةم :سةرؤك وةزيران ،يان ئةندامى ئةجنومةنى وةزيران ،دةتوانيَت رِاستةوخؤ وةال
يان داواى دواخستنى بكات بؤ ماوةيةك كة لة ( )15ثازدة رؤذ ،تيَثةرِ نةكات.
َم بدريَتةوة.
دووةم :دةكريَت ثرسيارى زارةكيى ،بة نووسني ،لة ماوةى دياريكراودا وةال
32

ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان

2018

مــاددةى (:)63
يةكةم :ئةندام ،دةتوانيَت لة هةر دانيشتنيَكدا ،كة بؤ ثرسيارى زارةكى تةرخانكراوة ،تةنيا يةكجار ثرسيار ئارِاستة
بكات .
دووةم :تةنيا ئةو ئةندامةي ثرسيارى ئاراستةكردووة دةتوانيَت يةكجار بةكورتيى بةدواداضوون (تةعقيب) لةسةر
َمى ثرسيارليَكراو بكات.
وةال
َم بداتةوة.
سيَيةم :ثرسيارليَكراو ،دةتوانيَت ،بةكورتيى و بؤ يةكجار لةسةر بةدواداضوونى ئةندامى ثةرلةمان وةال
ضوارةم :دةبىَ ئةو ئةندامةي ثرسيارى زارةكيى دةكات )48( ،ضل وهةشت كاتذميَر ،بةر لةدانيشتنى تايبةت ،بؤ
ثرسيارى ،زارةكيى ،ناوى خؤى و ثوختةيةكيش لةو ثرسيارة ،بداتة جيَطري دووةمي سةرؤكى ثةرلةمان.
ثيَنجةم :ناكريَت لةكاتى ثرسيارى زارةكيى ،لةهةمان دانيشتندا ،ثرسيار بؤ ثرساندن بطؤردريَت.
مــاددةى (:)64
َمى زارةكيى ،بةم شيَوةية دةبيَت:
كاتى دياريكراو ،بؤ ثرسيار و وةال
يةكةم )2( :دوو خولةك ،بؤ ثرسيار.
َمدانةوة.
دووةم )3( :سىَ خولةك ،بؤ وةال
سيَيةم )3( :سىَ خولةك ،بؤ بةدواداضووني ئةو ئةندامةى ثرسيارى كردووة.
َميدانةوةى بةدواداضوونةكة.
ضوارةم )3( :سىَ خولةك ،بؤ وةال
مــاددةى (:)65
مةرجةكانى ثرسياركردن ،لة سةرؤك وةزيران و ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران ،لةكاتى طفتوطؤ لةسةر ثرِؤذة
بودجةى طشتيى و ثرِؤذة ياساكان جيَبةجىَ ناكريَت.

33

ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان

2018

دووةم /خستنة رِووى بابةتيَكى طشتيى بؤ طفتوطؤ (طرح موضوع عام للمناقشة)
مــاددةى (:)66
يةكةم )10( :دة ئةندام ،دةتوانن ،داوايةك ثيَشكةشى دةستةى سةرؤكايةتى بكةن بؤ ئةوةى بابةتيَكى طشتى
خبريَتةرِوو ،بؤ طفتوطؤ ،لةنيَوان ثةرلةمان و حكومةتدا ،بؤ بةديهيَنانى بةرذةوةندى طشتى.
دووةم :سةرؤك وةزيران ،دةتوانيَت داوا لة ثةرلةمان بكات ،بؤ ئةوةى بابةتيَك ،بؤ طفتوطؤكردن بةئامادةبوونى
خؤى ،يان يةكيَك لة ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران خبريَتةرِوو.
سيَيةم :دةستةى سةرؤكايةتى دةبيَت لةماوةيةكدا كة لة ( )14ضواردة رؤذ تيَثةرِنةكات ،وادةى ئةو دانيشتنة
دياريى بكات.
ضوارةم :لةو دانيشتنةى بابةتيَكى طشتى ،بؤ طفتوطؤكردن دةخريَتةرِوو ،ثرساندن و ليَسةندنةوةى متمانةيى تيَدا
ناكريَت.
ثيَنجةم :هةرئةنداميَك دةتوانيَت بةشداريى ،لة طفتوطؤدا بكات.
شةشةم :حكومةت ،دةتوانيَت داواى دواخستنى ئةو دانيشتنة بكات ،بؤ ماوةيةك ،كة لة ( )7حةوت رؤذ زياتر
نةبيَت و بةهةماهةنطي لةطةلَ دةستةى سةرؤكايةتي رؤذيَكي تر دياري دةكريَت.
حةوتةم :ثيَويستة ئةو ئةندامانةى واذؤيان كردووة ئامادةبن و دةستثيَكى ئاخاوتنيان ثيَبدريَت.
مــاددةى (:)67
يةكةم :ئةطةر ثيَش دياريكردنى كاتى دانيشتنةكة ،هةموو يان زؤرينةى ئةندامان داواكةيان كشاندةوة ،سةرؤك
داواكةيان بةالوة دةنيَت.
دووةم :ئةطةر دةستةى سةرؤكايةتى ،لةخستنةرِووى ئةو بابةتة طشتيية بؤ طفتوطؤ رازينةبوو ئةو ئةندامانةي
واذؤيانكردووة ،ثيَداطريان كرد ،بابةتةكة دةخريَتة بةردةم ثةرلةمان بؤ يةكاليكردنةوة.
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سيَيةم :دةكريَت لة ئةجنامى ،خستنةرِووى بابةتيَكى طشتى بؤ طفتوطؤ ،دةستةى سةرؤكايةتى ،بابةتةكة ئارِاستةى
ليذنةى ثةيوةنديدار بكات ،بؤ ئةوةى راثؤرتى تايبةت لةبارةيةوة ،ئامادة بكات ،دواتر ثةرلةمان ،برِيار و
ريَوشويَنى ثيَويست بطريَتةبةر ،يان دةكريَت لةو دانيشتنةدا ،ثةرلةمان راسثاردةى ثيَويست دةربكات.
سيَيةم /ثرساندن
مــاددةى (:)68
بريتية لة داواكردن لة سةرؤك وةزيران ،يان يةكيَك لة ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران ،بؤ رِوونكردنةوةى كارنامةي
حكومةت و هؤكارةكاني ئةو برِيار و رةفتار و كارانةي ،كة دةكةونة بوارى ثسثؤرِييةكةيان.
مــاددةى (:)69
يةكةم :هةر ئةنداميَك ،بة واذؤي (  ) 5/1ثيَنج يةكي ،ذمارةي ئةندامان دةتوانيَت داواى ثرساندن ،لة سةرؤك
وةزيران بكات.
دووةم :هةر ئةنداميَك ،دتوانيَت ،بة واذؤي ( )6/1شةش يةكي ،ذمارةي ئةندامان ،داواي ثرساندن ،لة ئةنداماني
ئةجنومةني وةزيران بكات.
سيَيةم :طفتوطؤكردن لةسةر ثرساندن ئةجنام نادريَت تا ( )7حةوت رؤذ ،لة ريَكةوتي طةيشتنى داواكارييةكة ،بة
سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران.
مــاددةى (:)70
ئةو مةرجانةى لة ثرساندندا هةن ،هةمان ئةو مةرجانةن ،كة لة ثرسياردا ئاماذةيان ثيَدراوة ،بة ثابةندبوون بةم
َنة:
خاال
َطةنامةكان
َطة و زانياريي و وبةل
يةكةم :داواكاريى ثرساندنةكة بةنووسني ،هاوثيَض لةطةلَ بابةتي ثرساندنةكة و بةل
ئاراستةي سةرؤك دةكريَن.
دووةم :ثيَويستة ئةو كةسةى ثرساندنى ليَكراوة ،لة رؤذى طةيشتنى ثرساندنةكة لة ماوةيةك كة لة ( )14ضواردة
َم بداتةوة.
رؤذ تيَثةر نةبيَت وةال
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َينةوة و كؤكردنةوةى زانياريى هةبوو ،ثرسيَندراويش نةيتوانى لة
سيَيةم :ئةطةر ثرساندنةكة ثيَويستى بة ليَكؤل
َمى بداتةوة ،داوا لةسةرؤك دةكات بة دواخستنى ثرساندنةكة بؤ ماوةيةك كة لة
ماوةى دياريكراودا وةال
( )7حةوت رؤذ زياتر نةبيَت ،دواخستنى ثرساندن لةوماوةية زياتر بة رةزامةنديى ثةرلةمان دةبيَت.
َمةكةي ،لة بةرنامةي كاري نزيكرتين دانيشتندا ،دادةنيَت ،ئةطةر
ضوارةم :دةستةى سةرؤكايةتي ثرساندن و وةال
َمي ثرساندنةكة ،لة كاتي دياريكراودا ،نةطةيشتة ثةرلةمان ئةوا تةنيا ثرساندنةكة ،دةكريَتة بابةتي
وةال
طفتوطؤي دانيشتين تةرخانكراو.
مــاددةى (:)71
َمةكةي ،ثرؤسةى ثرساندنةكة ،بةم شيَوةية دةبيَت:
يةكةم :دواى خويَندنةوةي ثرساندن و وةال
1ـ ئاخاوتن ،دةدريَتة ئةو ئةندامةى داواى ثرساندنى كردووة ،بؤ ماوةيةك لة ( )15ثازدة خولةك زياتر نةبيَت،
دواتر بة هةمان كاتى ديارى كراو ،دةرفةت بة كةسى ثرسيَندراو دةدريَت.
َم دانةوةيان هةية.
2ـ هةريةكةيان ،بؤ يةكجار لةماوةى ( )3سيَ خولةكدا ،مافى وةال
3ـ دواتر دةرفةتى ئاخاوتن ،بؤ ماوةى ( )2دوو خولةك ،دةدريَتة هةريةك لةو ئةندامانةى ،كة ثيَشرت ناوى خؤيان
تؤماركردوة.
دووةم:
1ـ ئةطةر ثرسيَندراو ،بةبىَ هؤ ئامادةنةبوو ،ثرؤسةى ثرساندنةكة ،بةبيَ ئامادةبووني ثرسيَندراو بةردةوام دةبيَت.
2ـ ئةطةر ئامادةنةبوونةكة ،بةثاساويَكى رِةوا بوو ،دةستةى سةرؤكايةتى كاتيَكى تر ،بؤ ثرساندنةكة دياريى دةكات
َي ()1ي ئةم برِطةيةي
كة لة ( )30سي رؤذ تيَثةر نةكات ،ئةطةر لةو ماوةيةشدا ئامادةنةبوو ،حوكمي خال
بةسةردا ،جيَبةجيَ دةبيَت.
مــاددةى (:)72
ئةو ثرساندنانةى لة وةرزى ياسادانانى ثيَشوودا ثيَشكةشكراون ،دةخريَنة بةرنامةى كارى وةرزى ياسادانانى
نويَووة.
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ماددةي (:)73
َةتانةدا ثرساندن بة كؤتاييهاتوو ،هةذمار دةكريَت:
لةم حال
يةكةم :ئةو ئةندامةى داواى ثرساندنى كردووة ،دةتوانيَت ،لةهةر قؤناغيَك لة قؤناغةكانى ثرساندن بة رةزامةندي
ئةو ئةندامانةي واذؤيان كردووة ،داواى ثرساندنةكةى بكشيَنيَتةوة.
دووةم :دةست لة كاركيَشانةوةي ئةو وةزيرةي ،ثرساندني بؤ كراوة.
سيَيةم :دةست لة كاركيَشانةوةي ئةو ئةندامةي ،كة ثرساندني كردووة.
َمي ثرساندنةكة ،باوةرِ ثيَهيَنةربوو ،يان دةنطي ثيَويسيت نةهيَنا ،بؤ ليَسةندنةوةي متمانة.
ضوارةم :ئةطةر وةال
ضوارةم /ليَسةندنةوةي متمانة
مــاددةى (:)74
يةكةم :ليَسةندنةوةي متمانة دروست نابيَت بةبيَ ئةجنامداني ثرؤسةي ثرساندن ،ض بة ئامادةبووني ثرسيَندراو بيَت
يان بة ئامادةنةبووني.
َمي ثرساندنةكة برِوا ثيَهيَنةرنةبوو ،بؤ ثرسيَنةر ،دةتوانيَت ثيَشنيازي ليَسةندنةوةي متمانة بكات،
دووةم :ئةطةر وةال
بة رةزامةنديي زؤرينةي ئامادةبووان.
سيَيةم :ثيَش دةنطدان ،لةسةر ليَسةندنةوةي متمانة ،سةرؤك ريَطا دةدات بة ئاخاوتن لةسةر ئةم بابةتة ،بة ()2
دوو ئةندام لةوانةى داواى ليَوةرطرتنةوةى متمانة دةكةن و ( )2دوو ئةنداميش لةوانةى دذى
ليَسةندنةوةى متمانةن.
ضوارةم :سةرؤك وةزيران ،بة متمانة ليَسةندراو هةذمار دةكريَت ،ئةطةر زؤرينةى ( )3/2دوو لةسةر سيَي
ئةندامان بؤ ليَسةندنةوةى متمانة دةنطياندا.
ثيَنجةم :ئةندامي ئةجنومةني وةزيران بة متمانة ليَسةندراو هةذماردةكريَت ،ئةطةر زؤرينةى رةهاي ئةندامان بؤ
ليَسةندنةوةى متمانة دةنطياندا.
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شةشةم :بابةتي ليَسةندنةوةي متمانة ،لة ماوةيةكدا ،كة لة ( )5ثيَنج رؤذ زياتر نةبيَت ،لة رؤذي ثرساندنةوة ئةجنام
دةدريَت.
مــاددةى (:)75
ئةطةر ثرساندن بة وةرطرتنةوةى متمانة ،لة سةرؤك وةزيران كؤتايى ثيَهات ،ئةوا كابينةى حكومةت ،بةدةست
لةكاركيَشاوة هةذماردةكريَت و وةك حكومةتى كاربةرِيَكةر بةردةوام دةبيَت ،تا ئةو كاتةى بةثيَى ياسا
كارثيَكراوةكان،كابينةى نوىَ ثيَكدةهيَنريَت.
مــاددةى (:)76
هةموو ريَكارةكانى ضاوديَريكردنى ثةرلةمان ،بؤ سةرؤك وةزيران و ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران ،سةرؤكى
كؤميسيؤن و دةستة سةربةخؤكان ،دةطريَتةوة.
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بةشــــي هةشــــتةم
ياســـادانان
مــاددةى (:)77
مةبةست لة ياسا دانان:
يةكةم :دةركردنى ياسا و برِيار.
دووةم :هةمواركردنى ياسا و برِيارة كارثيَكراوةكان.
َيةكان.
سيَيةم :بةركاركردن يان هةمواركردنى كارثيَكردنى ياسا فيدرال
مــاددةى (:)78
ثرؤسةى ياسادانان ،بريتية لة طفتوطؤ و ثةسةندكردنى:
َتي جيَبةجيَكردنةوة ،ثيَشكةش دةكريَن.
يةكةم :ثرِؤذة ياسا ،يان ثرِؤذة برِيار ،كة لةاليةن دةسةال
دووةم :ثيَشنيازى ياسا ،يان برِيار كة الني كةم ،لةاليةن ( )10دة ئةندامةوة ثيَشكةش دةكريَن.
َتى دادوةريةوة ثيَشكةش دةكريَن ،لةو بابةتانةي ثةيوةنديدارن
سيَيةم :ئةو ثرِؤذة ياسا و برِيارانةى ،لةاليةن دةسةال
بةخؤيان.
ضوارةم :ثيَشنيازي ئةو ياسا و برِيارانةي ،لةاليةن دامةزراوة فةرمييةكانةوة ،بة ثيَي ياسا كارثيَكراوةكان ،ثيَشكةش
دةكريَن.
مــاددةى (:)79
ثيَشنيازي ياساو برِيار
ثيَشنيازى ياسا و برِيارةكان ،كة لةاليةن ذمارةي ثيَوست لة ئةندامانةوة ،ثيَشكةش دةكريَن ،ثيَويستة شيَوازي
ياسادانان لةخؤ بطرن و لة ماوةى ( )14ضواردة رؤذ ،لة ريَكةوتي ثيَشكةشكردنيانةوة لةاليةن ليَذنةى ياساييةوة
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بةهةماهةنطى ،لةطةل دةستةى سةرؤكايةتى برِياريان لةسةر دةدريَت لةسةر بنةماى طوجناندنييان لةطةلَ يةكيَك
لةم ثيَوةرانةى:
يةكةم :هةبووني بابةتيَكي طشتى ،كة ثيَويسيت بةدةركردنى ياسا ،يان برِياريَك بيَت.
دووةم :هبوونى بؤشاييةكى ياسايى.
سيَيةم :ئةطةر،كيَشة لة جيَبةجيَكردنى ياسا هةبيَت و ثيَويستيى ،بة هةمواركردنةوة بيَت.
ضوارةم :ثيَويستة لة دةرضوواندني ئةو ياسا و برِيارة ،رِةضاوي بارطراني دارايي ،لةسةر حكومةت بكريَت.
مــاددةى (:)80
يةكةم :دواي تيَرِوانيين ثرِؤذة ،يان ثيَشنيازةكة ،لةاليةن دةستةى سةرؤكايةتي و ليذنةي ياساييةوة ،ئةطةر
دةركةوت يةكيَك لةو ثيَوةرانةي تيَدانيية كة لة ماددةي ()79ي ئةم ثةيرةوةدا ،هاتووة ،رةتدةكريَتةوة
و خويَندنةوةي يةكةمي ،بؤ ناكريَت.
دووةم :لةكاتيَكدا ئةنداماني ثةرلةمان ،كة ثيَشنيازي ياسا يان برِيارةكةيان ثيَشكةشكردووة ،رِاي دةستةى
سةرؤكايةتى ،و ليذنةي ياسايي بؤيان برِوا ثيَهيَنةرنةبوو ،بابةتةكة دةخريَتة بةردةم ثةرلةمان بؤ برياردان
لةسةري.
َم دةستةى سةرؤكايةتي و
سيَيةم :ئةطةر ثيَشنيازي ياسا ،يان برِيارةكة ،بة شيَوةيةكي طشيت ،رةتنةكرايةوة ،بةال
َةتةدا بؤ ئةو ئةندامانةي ثيَشكةشيان
ليذنةي ياسايي ،تيَبينييان لة سةر ثرِؤذة يان ثيَشنيازةكة هةبوو ،لةو حال
كردوة دةطةريَندريَتةوة ،بؤ رةضاوكردني تيَبينيةكان و دووبارة ثيَشكةشكردنةوةي.
ضوارةم :كاتيَك ثرؤذة ،يان ثيَشنيازةكة ،لة اليةن دةستةى سةرؤكايةتي و ليذنةي ياساييةوة ،رةزامةندي لةسةر
دةدريَت ،لة يةكةم دانيشتين دواى رةزاماندييةكة ،دةخريَتة بةرنامةي كارةوة.
مــاددةى (:)81
يةكةم :هيض ثرِؤذة ثيَشنيازيَك ،وةرناطرييَت ،ئةطةر هةمان ناوةرِؤكي هةبيَت ،لةطةلَ ثرِؤذة ثيَشنيازيَكي تر ،كة
لةذيَر دةسيت ليذنةي تايبةمتةند داية بؤ راثؤرت نووسني.
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دووةم :ئةطةر ليذنة بؤي دةركةوت ،كة لة نيَوان ثرؤذة ياسا و ثيَشنيازي ياسا دذيةكي هةية لة رووي بنةما
بنةرةتييةكانةوة ئةوا ليذنة بةراثؤرتي ،تايبةت راي خؤي ثيَشكةشي ثةرلةمان دةكات ،ئةطةر هةريةكيَكيان،
لةرٍِووي بنةماوة ثةسةندكرا ،ماناي رةتكردنةوةي ئةوةي ترة و دواتر ليذنة ريَكاري ياسايي خؤي
دةطريَتةبةر.
سيَيةم :ثرؤذة ياسا ،بة بنةما دادةنريَت ،ئةطةر ثيَشنيازي ياساي تر ،ثيَشكةشكراو لة رووي بنةماوة يةكبوون ،بة
مةرجيَك ثيَشنيازي ياسا /نةضووبيَتة قؤناغي رِاثؤرت نووسني.
ضوارةم :ئةطةر ثيَشنيازي ياسا رةتكرايةوة ،لة هةمان وةرزي ياساداناندا ،ثيَشكةش ناكريَتةوة.
مــاددةى (:)82
يةكةم :لة هةر وةرزيَكي ياساداناندا تةنيا لة مانطي يةكةمي وةرزي ياساداناندا ،ئةنداماني ثةرلةمان ،دةتوانن
ثيَشنيازي ياسا ،ثيَشكةش بكةن.
َةتةدا نةبيَت كة دؤخيَكي تايبةت بيَتة ثيَش و ثيَويستيي بة ياسا ،يان برِياريَكي بةثةلة هةبيَت
دووةم :تةنيا لةو حال
َسةنطاندن بؤ ثيَويستيي و بة ثةلةيي ياسا يان برِيارةكة دةكات.
و لةوبارةش دةستةي سةرؤكايةتى هةل
ماددةي (:)83
يةكةم :ئةو ثرِؤذة ياسا و برِيارانةي ،لةاليةن حكومةت ثيَشكةش دةكريَن ،راستةوخؤ لة يةكةمني دانيشنت دواي
طةيشتنيان بة ثةرلةمان ،خويَندنةوةي يةكةميان بؤ دةكريَت.
دووةم :ئةطةر ثرؤذةكة يان ثيَشنيازةكة لة تايبةمتةنديي زياتر لة يةك ليذنة بوو ،دةستةى سةرؤكايةتي،
بةهةماهةنطي ،لةطةلَ ليذنةي ياسايي ،بريار دةدات بة بةشكردني ثرؤذة يان ثيَشنيازةكة و ناردني هةر
بةشةو بؤ ليذنةي تايبةمتةند ،ليذنةش تةنيا لة سةر ئةو بةشة راثؤرت ئامادة دةكات كة ئارِاستةي كراوة.
ماددةي (:)84
يةكةم :دةبيَت ليذنةي تايبةمتةند ،لة ماوةي ( )21بيست و يةك رؤذدا ،راثؤرتي خؤي ،لةسةر ثرِؤذة ،يان
ثيَشنيازي ياسا و برِيارةكان ،ئامادة بكات.
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دووةم :ئةطةر ثرِؤذة يان ثيَشنيازي ياسا و برِيارةكان ،بة شيَوةي بةثةلة ،ئارِاستةي ليذنةي تايبةمتةند كرابيَت،
دةبيَت لة ماوةي ( )7حةوت رؤذدا ،راثؤرتي خؤي ثيَشكةش بكات.
سيَيةم :ليذنةي تايبةمتةند ،دةتوانيَت بؤ ئامادةكردني راثؤرت ،لةسةر ثرِؤذة ،يان ثيَشنيازي ياسا و بريارةكان،
هةماهةنطي لةطةلَ اليةني ثةيوةنديدار بكات.
ضوارةم :ئةطةر لة ماوةي دياريكراودا ،ليذنةي تايبةمتةند ،راثؤرتي ئامادةنةكرد جيَطرى يةكةمى سةرؤكي
ثةرلةمان ،سةرؤكي ليذنة ئاطاداردةكاتةوة و ،دةبيَت ليذنة لة ماوةي ( )4ضوار رؤذدا ،لة رؤذى
طةيشتنى ئاطاداركردنةوةكة ،راثؤرتي هؤداري خؤي ثيَشكةش بكات و برياري دةستةي سةرؤكايةتى لةم
بارةية ،يةكالكةرةوة دةبيَت.
مــاددةى (:)85
يةكةم :راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةند ،دةدريَتة ليذنةي ياسايي بؤ ثيَداضوونةوةي راثؤرتةكة ،لة ماوةي ( )10دة رؤذ
َنيابوون لة دذنةبووني دةقةكان ،لة طةلَ
لة ريَكةوتي طةيشتين ،تةنيا لة رووي دارشتنةوةي ياسايي و دل
دةستور و ياسا كارثيَكراوةكان.
دووةم :ئةطةر ثرؤذة ،يان ثيَشنيازي ياسا و برِيارةكة ،بة (خةسلةتي ثةلة) ئاراستة كرابيَت دةبيَ ليذنةي ياسايي،
لة ماوةي ( )5ثيَنج رؤذدا ،ثيَداضوونةوةي خؤي بكات.
سيَيةم :راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةند ،خويَندنةوةي دووةمي بؤ ناكريَت ،تا لةرِووي دةستووريي و ياسا
كارثيَكراوةكان ،لةاليةن ليذنةى ياساييةوة راستاندني بؤ نةكريَت.
ماددةي(:)86
دةبيَ جيَطرى دووةمي سةرؤكى ثةرلةمان )48( ،ضل و هةشت كاتذميَر ثيَش خويَندنةوةي دووةم ،راثؤرتي
راستيَندراوي ليذنةي تايبةت بؤ ئةندامان دةستةبةر بكات.
ماددةي (:)87
يةكةم :خويَندنةوةي دووةم ،بة خويَندنةوةي دةقي ثرِؤذة ،يان ثيَشنيازةكة ،دةستثيَدةكات ،دواتر راثؤرتي ليذنةي
تايبةمتةند ،دةخريَتةرِوو.
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دووةم :ئةطةر راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةند ،دارِشتنيَكي نويَي ثيَشنياز كردبيَت بؤ ثرؤذة يان ثيَشنيازةكة ،بةدةنطدان
برِيار لة سةر وةرطرتين ئةو دارشتنة بة بنةما بؤ طفتوطؤكردن دةدريَت.
ماددةي(:)88
يةكةم :ئةو ئةندامةي ناوي تؤماركراوة ،دةتوانيَت ،لةسةر هةر ماددةيةك تةنيا يةكجار بدويَت و نابيَت لة ()2
دوو خولةك ،تيَثةر بكات.
دووةم :ئةطةر لة كاتي طفتوطؤكردني ثرؤذة يان ثيَشنيازةكة ،وةزيري ثةيوةنديدار ئامادةبوو ،دةتوانيَت لة بارةي
هةر ماددةيةكةوة ( )2دوو خولةك بدويَت.
مــاددةى (:)89
يةكةم :لةو دانيشتنةي بؤ خويَندنةوةي دووةم تةرخانكراوة ،دةنطدان لةسةر ثرؤذة ،يان ثيَشنيازةكة ناكريَت.
دووةم :ليذنةي تايبةمتةند ،بة هةماهةنطيي ،لةطةلَ ليذنةي ياسايي ،سةرجةم ثيَشنياز و رايةكان بةهةند وةردةطرن
و سةرلةنويَ دارِشتنةوة ،بؤ ئةو ماددانة دةكةن ،كة ثيَويستة دابريَذريَنةوة ،ئةطةر ثيَويسيت كرد
روونكردنةوةش دةدةن.
ماددةي (:)90
يةكةم :دانيشتين دةنطدان ،لة سةر ثرؤذة ،يان ثيَشنيازةكة ،نابيَت لة هةفتةيةك زياتر ،لة دواي دانيشتين
خويَندنةوةي دووةم ،تيَثةر بكات.
دووةم :ئةندام ،لةو ماوةيةدا ،دةتوانيَت داواي بينيين دارِشتنةوةي كؤتايي ،لة جيَطرى دووةمى سةرؤكى ثةرلةمان
و ليذنةي ياسايي و ليذنةي تايبةمتةند بكات.
سيَيةم :لة دانيشتين دةنطدان ،ريَ بة طفتوطؤ يان ثيَشكةشكردني ثيَشنيازي تازة نادريَت.
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ماددةي (:)91
يةكةم :دةنطدان ،لة سةر ناوي ياسا يان بريارةكة دةسثيَدةكات ،دواتر يةكة بة يةكةي ماددةكان و كؤتايي بة
دةنطدان لة سةر هؤيةكاني دةرضواندن ،دواجار طشت ياسا يان بريارةكة دةنطي لةسةر دةدريَت.
دووةم :لةكاتي بووني زياتر ،لة يةك ثيَشنياز ،هةموو ثيَشنيازةكان ،دةخريَنة دةنطدان ،كاميان زؤرينةى دةنطي
هيَنا بة ثةسةندكراو دادةنريَت.
سيَيةم :لة خستنة دةنطداني رايةكان ثيَويستة ئةو رِايةى دةخريَتة دةنطدان بةاليةنى كةم ( )3سيَ ئةندام ثشتطرييى
رِايةكة بكات ،جطة لةو ( )2دوو ئةندامةى بؤ ئاخاوتن دةكةونة ريَزبةندي كؤتايى.
ماددةي (:)92
ثةرلةمان ،بة (خةسلةتي ثةلة) دةروانيَتة ثرؤذة و برِياري تايبةت ،بة بودجة و ئيعتماداتي زيَدةطي و ذميَرةي
كؤتايي ،هةروةها دةتوانيَت برِيار لةسةر هةر بابةتيَكى تري بةثةلة بدات.
ماددةي (:)93
َةتانةي ثيَويستييان بة
يةكةم :ياسا و برِيارةكان ،بة زؤرينةي ذمارةي ئامادةبووان ،ثةسةند دةكريَن ،جطة لةو حال
زؤرينةي تايبةت هةية.
دووةم :سةرؤك بة ثيَي ئةجنامي دةنطدان ،برِياري ثةرلةمان بة رةزامةندي ،يان رةتكردنةوة لة سةر ياسا و برِيارةكان
رادةطةيةنيَت.
ماددةي (:)94
دةبيَت ياسا و برِيارةكان ،لة ماوةي ( )15ثازدة رؤذدا ،لة ريَكةوتي ثةسةندكردنيانةوة ،بنيَردريَن بؤ سةرؤكايةتي
هةريَم ،بةمةبةستى دةرضواندنيان.
ماددةي (:)95
يةكةم :ئةطةر سةرؤكايةتي هةريَم ،لة ماوةي ئةو ( )15ثازدة رؤذةدا ،بة ثيَي ياساي سةرؤكايةتي هةريَم ذمارة
َي 2005ي هةمواركراو ،ياسا يان برِيارةكةي بةشيَوةيةكي طشيت (كلي) يان بةشيَك (جزئي)
()1ي سال
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رةتكردةوة ،لةو كاتة ،دةبيَ ليذنةي تايبةمتةند لة ماوةي ( )15ثازدة رؤذدا ،راثؤرتي خؤي بنوسيَت،
ثاشان لة يةكةمني دانيشتين دواي تةواوكردني ،راثؤرتةكة ،ديَتة ناو ثةرلةمان و برياري ثةرلةمان
لةوبارةوة ،يةكالكةرةوة دةبيَت ،يان بة راي سةرؤكي هةريَم وةردةطريَت و راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةند
تاوتوييَ دةكريت يان بةدةنطي زؤرينةى ئةندامان ثيَداطريي لةسةر راي خؤي دةكات و ئةم جارةش راي
ثةرلةمان رةتناكريَتةوة.
دووةم :سةرؤكي ديواني سةرؤكايةتي هةريَم دةتوانيَت ئامادةي دانيشتنةكة ببيَت.
ماددةي (:)96
ئةطةر ،طومان لة سةر دةنطدان هةبوو ،اليةني كةم ( )5ثيَنج ئةندام ،داواي دووبارةكردنةوةي دةنطدانيان كرد
دةبيَت دةنطدان دووبارةبكريَتةوة.
مــاددةى (:)97
لةكاتي طفتوطؤكردندا ،لةسةر هةر ثرؤذة و ثيَشنيازي ياسا و برِياريَك ئةطةر راى جياواز سةبارةت بة
ثةسةندكردن دروست بوو ،ئةولةويةت لة دةنطدان بة ثيَي ئةو ريزبةنديةي دةبيَت:
يةكةم :ثيَشنيازي رةتكردنةوةي ثرؤذة يان ثيَشنيازةكة.
دووةم :ثيَشنيازي طةرِاندنةوةي ثرِؤذةكة ،بؤ حكومةت.
سيَيةم :طةرِاندنةوةي ثرِؤذة يان ثيَشنيازةكة بؤ ليذنةي تايبةمتةند ،كة راثؤرتي ئامادة كردوة.
ضوارةم :ثيَشنيازي دواخستين طفتوطؤ بؤ دانيشتنيَكي تر.
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بةشي نؤيةم
بــودجـة
ماددةي (:)98
َى
َيَك و بةر لةسال
يةكةم :لةسةر ئةجنومةنى وةزيران ثيَويستة ،لة سةرةتاي مانطى تشرينى يةكةمي هةموو سال
دارايى ،بة مةبةسيت طفتوطؤ ،ثرِؤذة بودجة بؤ ثةرلةمان بنيَريَت.
َي
دووةم :لةسةر ئةجنوومةنى وةزيران ثيَويستة ،لة كؤتايى مانطى نيسانى هةموو ساليَكدا ،ذميَرةى كؤتايى سال
ثيَشوو ،بؤ ثةرلةمان بنيَرت.
سيَيةم :ئةطةر ثرِؤذة بودجة و ذميَرةى كؤتايى ،لةو ريَكةوتةي لة برِطةى (يةكة م و دووةم)ى ئةم ماددةيةدا،
دياريكراوة نةطةيشتة ثةرلةمان ،ثةرلةمان داواى رِوونكردنةوة ،لة وةزيرى دارايى دةكات ،ئةطةر
هؤكارى طوجناو هةبوو ماوةيةكى ثيَدةدات كة لة ( )15ثازدة رِؤذ تيَثةرِ نةكات.
مــاددةى (:)99
دةستةى سةرؤكايةتى ،لة نزيكرتين دانيشتنى ثةرلةماندا ،ثاش طةيشتنى ثرؤذةكة ،لةاليةن حكومةتةوة ،ثرؤذةكة
ئاراستةى ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى و ئةندامانى ثةرلةماني دةكات.
ماددةى ()100
هةر ليذنةيةك لةرِيَي دةستةى سةرؤكايةتيةوة تيَبينييةكانى خؤي ،دةربارةى ئةو بةشةى ثةيوةستة بة تايبةمتةندى
خؤيةوة لة نيَو ثرِؤذة بودجةى طشتى و ذميَرةى كؤتايي و لةماوةى ( )10دة رِؤذدا ،دةداتة ليذنةى دارايى و
كاروبارى ئابوورى.
ماددةى ()101
يةكةم :لةسةر ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى ،رِاثؤرتى بودجة و ذميَرةي كؤتايي خؤى ،دةربارةى ثرِؤذةكة
لة ماوةي لة ( )21بيست ويةك رؤذ ،دواى طةيشتنى رِاثؤرتى ليذنةكان ،ثيَشكةش بة دةستةى
سةرؤكايةتى بكات .
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دووةم :ثيَويستة دةستةى سةرؤكايةتي ،لة يةكةمني دانيشنت لةدواي طةيشتين ،راثؤرتةكة خباتة بةرنامةي كارةوة.
سيَيةم :ئةطةر ئةو ماوةية بةسةرضوو ،ليذنةكة نةيتوانى رِاثؤرت ثيَشكةش بكات ،دةستةى سةرؤكايةتى ،دةتوانيَت
ماوةيةكى تري ثيَبدات لة ( )10دة رِؤذ تيَثةرنةكات ،ئةطةر لةو ماوةيشدا ،رِاثؤرتى ثيَشكةش نةكرد ،بة
ثشت بةسنت بة راثؤرتي ليذنة ثةرلةمانييةكان ،دواي ريَكخستنيان ،لةاليةن ليذنةي ياساييةوة طفتوطؤي
لةبارةوة دةكريَت.
مــاددةى (:)102
يةكةم :رِاثؤرتى ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى بةسةر ئةنداماندا دابةش دةكريَت و ناكريَت لةاليةن
ثةرلةمانةوة دةست بة طفتوطؤ بكريَت بةر لة تيَثةرِبوونى ( )48ضل وهةشت كاتذميَر بةسةر
دابةشكردنيدا.
دووةم :رِاثؤرتى ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى ،كؤكةرةوةي سةرجةم راثؤرتي ليذنة ثةيوةنديدارةكان و
راي كؤتايي ليذنةي دارايي و ئابووري دةبيَت.
ماددةى (:)103
َبوةشيَنيَتةوة ،يان كةمى بكاتةوة ،يان لة ماددةيةك
يةكةم :ثةرلةمان ،دةتوانيَت تةرخانكراوي ثرِؤذةى بودجة هةل
بؤ ماددةيةكى تر ،يان لةبةشيَك بؤ بةشيَكي تر ،يان لة دةروازيةك بؤ دةروازةيةكى تر بيطوازيَتةوة.
دووةم :ثيَشنيازى زيادكردني تةرخانكراوي ثرِؤذة بودجة ،يان هيَنانةكايةى تيَضووى نوىَ ،يان كةمكردنةوةى
داهاتةكان ،ثةسند ناكريَت ،تةنيا لةو بارةوة نةبيَت كة ،ثةرلةمان بتوانيَت ،برِوا بة حكومةت بهيَنيَت.
ماددةى (:)104
يةكةم :وةزيري ثةيوةنديدار ،راثؤرتي حكومةت ،سةبارةت بة ثرؤذة ياساي بودجة دةخاتةرِوو ،ثاشان ليذنةي
دارايي و كاروباري ئابووري ،راثؤرتي هاوبةشي ليذنةكاني ثةرلةمان ،ثيَشكةش دةكات.
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دووةم :رِاثؤرتةكان ،بة شيَوةيةكى طشتى ،طفتوطؤييان لةبارةوة ،دةكريَت ثيَش ضوونةسةر طفتوطؤكردنى
دةروازةكانى ثرِؤذة بودجة و برِياردانى بةندةكانى ،هةر ئةنداميَك دةتوانيَت بؤ ماوةيةك لة ( )10دة
خولةك تيَثةرِ نةكات ،بة شيَوةيةكى طشتى طفتوطؤ لةسةر رِاثؤرتةكان بكات.
ماددةى (:)105
يةكةم :ليذنة( ،بةشةكانى) ثرِؤذة بوودجة دةخاتةرِوو ،بؤ طفتوطؤكردن و برياردان لةسةريان ،ماددة بة ماددة.
دووةم :هةرئةنداميَك دةتوانيَت لةسةر هةر ماددةيةك بؤ ماوةيةك لة ( )3خولةك تيَثةرِنةكات ،طفتوطؤبكات.
ماددةى (:)106
دةنطدان ،بةثيَي ماددةي ()91ي ئةم ثةيرِةوة دةبيَت.
ماددةى ()107
ثةرلةمان ،بودجةيةكى تايبةتي دةبيَت ،كة سةرؤكايةتي ديوان ،بةهةماهةنطيي لةطةلَ ليذنةي دةسثاكيي و كاروباري
َ ،ئامادةي دةكات و ثاش ثةسةندكردنى لة اليةن دةستةى سةرؤكايةتيةوة دةخريَتة نيَو بودجةى
ثةرلةمان وسكاال
طشتى.
ماددةي (:)108
َدةستيَت بةدانانى ذميَرةى كؤتايى و
َيَكى داراييدا هةل
بةرِيَوةبةرايةتى ذميَرياريى ثةرلةمان ،لةكؤتايى هةر سال
بةريَكارة كارطيَرِييةكان دةخريَتة بةردةم دةستةي سةرؤكايةتي بؤ رِازيبوون لةسةرى و رِةوانةكردنى بؤ ليذنةى
دارايى و كاروبارى ئابورى ،بة مةبةستى ثيَداضوونةوة و بةرزكردنةوةى رِاثؤرتيَك لةبارةيةوة ،بؤ ثةرلةمان.
ماددةى ()109
ئةطةر لةبةر هةر هؤيةك ،كة لة دةرةوةي ئريادةي حكومةت بيَت ،ئامادةكردن يان ثيَشكةشكردني ثرِؤذة بودجة،
َي دارايي ،ئةوا بؤ هةر مانطيَك كة بودجة دواكةوتووة ،ريَذةي ( )12/1ئةو
بكةويَتة دواي دةستثيَكي سال
َي دارايي رابردوو برِياري لةسةر درابوو خةرج دةكريَت.
ثشتيوانييةي بؤ سال
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بةشي دةيةم
فراكسيؤن و ئؤثؤزسيؤني ثةرلةماني
يةكةم /فراكسيؤن
ماددةى (:)110
َبذاردني ثةرلةماني كوردستان بكات ،خاوةني ليست
يةكةم :هةر ثارت و قةوارةيةكي سياسي ،بةشداريي ،لة هةل
َبذاردن بيَت و كورسي بةدةست هيَنا دةبيَتة فراكسيؤن.
و بةرنامةي هةل
َم هةركاتيَك ئةندامي فراكسيؤنيَك لة فراكسيؤنةكةي خؤي جيا
دووةم :ثةرلةمانتار ئازادة لةكاري ثةرلةمانيي ،بةال
بؤوة ،ياخود ضووة ثالَ فراكسيؤنيَكي تر ،ئةوا ئةنداميَيةتي خؤي لة دةستدةدات لة ثةرلةمان و كةسيَكي
تر ،لةو فراكسيؤنة بةثيَي ريَزبةندي شويَين ثردةكاتةوة بةرةزامةندي ثةرلةمان.
َكيى ،بودجةيةك بؤ
سيَيةم :دةستةى سةرؤكايةتى ،بةثيَي ثيَوةرى كورسى ثةرلةمانى ،بؤ راثةراندنى كاروضاال
فراكسيؤن دياريي دةكات ،ئةم بودجةية دةكةويَتة ذيَر رِيَكارة داراييةكانةوة.
دووةم /ئؤثؤزسيؤنى ثةرلةمانى
ماددةى (:)111
ئةو فراكسيؤنة ثةرلةمانييانة دةطريَتةوة ،كة بةشدارى ثيَكهيَنانى كابينةى حكومةتيان نةكردووة ،يان ليَي
دةكشيَنةوة و ئازاديي كاري ثةرلةماني و ئؤثؤزسيؤنييان ،بؤ دةستبةر دةكريَت.

49

ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان

2018

بةشي يازدةيةم
ديواني ثةرلةمان و نووسينطةكانى ثةرلةمان
يةكةم /ديوانى ثةرلةمان
ماددةى (:)112
ثةرلةمان بؤ رِاثةراندنى كاروبارةكاني ديوانيَكى دةبيَت ،لة اليةن سةرؤكيَكةوة بةثلةي تايبةت ،بةرِيَوةدةبريَت.
ماددةى (:)113
يةكةم :سةرؤكي ديوان ،بة فةرمانيَك ،لة اليةن سةرؤكةوة ،دادةمةزريَت و لة بةردةميدا ،بةرثرسيار دةبيَت.
َتانةى لةاليةن سةرؤكةوة ثيَى دةدريَت
دووةم :سةرؤكى ديوان ئةركةكانى بةثيَى ياسا كارثيَكراوةكان و ئةو دةسةال
ثيادة دةكات.
سيَيةم :ثيَكهاتة و دابةشكردنى كارطيَريى ديوانى ثةرلةمان ،لة اليةن دةستةى سةرؤكايةتيةوة ،بة ثةيرِةويَكى
تايبةت رِيَك دةخريَت.
ماددةى (:)114
ديوانى ثةرلةمان ،لةم بةرِيَوةبةرايةتية طشتييانةى ثيَك ديَت:
يةكةم :بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كاروبارى ثةرلةمان و ليذنةكان.
دووةم :بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كارطيَرى و دارايى.
سيَيةم :بةرِيَوةبةرايةتى طشيت راطةياندن و ثةيوةنديية طشتييةكان.
ماددةى (:)115
هةريةك لة سةنتةرى تويَذينةوةى ثةرلةمان و بةريَوةبةرايةتي ثرؤتؤكؤل و هاريكاريي نيَودةولةتي ،دةستةى
سةرؤكايةتيةوة ثةيوةست دةبن بة.
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دووةم /نووسينطةكانى ثةرلةمان
ماددةى (:)116
دةستةى سةرؤكايةتى ،دةتوانيَت لة ناوةندى ثاريَزطاكان و هةرشويَنيَكى دى ثيَويست بكات ،نوسينطة بكاتةوة.
ماددةى ()117
َتيان بةئةنداماني ثةرلةمان لةو
َى هاوال
َدةستى بةوةرطرتن و طةياندنى داواكارى و سكاال
يةكةم :نوسينطة هةل
َمدانةوة و
نوسينطةية ،تا رِةوانةى ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكريَت بة مةبةستى بة دواداضوون و وةال
َمةكان بةخاوةنةكانيان.
طةياندنةوةى وةال
َكان لة ذيَر دادبينيدا نةبيَت و قوناغةكانى بةدواداضوونى لة اليةنى تايبةمتةند ،برِيبيَت.
دووةم :ثيَويستة سكاال
سيَيةم :هةر نوسينطةيةك ،بؤ بةريَوةبردنى كارةكانى ضةند كارمةنديَكى دةبيَت ،يةكيَك لة كارمةندةكان دةبيَتة
بةريَوةبةري كارطيَريي نوسينطة ،ذمارة و ضؤنيَتى كاركردنيان لة اليةن سةرؤكى ديوانى ثةرلةمانةوة
ديارى دةكريَت.
ضوارةم :ثةرلةمان ،ثيَويستيى و خةرجييةكانى نوسينطةكان ،دابني دةكات.
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بةشي دوازدةيةم
حوكمة كؤتاييةكان
ماددةى (:)118
يةكةم :ثةرلةمان ثاسةوانى تايبةتى دةبيَت و دةكةونة بةر فةرمانى سةرؤك.
دووةم :سةرؤك ،قةبارةى ئةو هيَزة و ذمارةى تاكةكانى ديارى دةكات ،كة بة تةواوى دةزانيَت بؤ ثاراستنى
رِيَكاريى و ثاسةوانى ،لة ثةرلةمان.
َةخانةى ثةرلةمان قةدةغةية.
سيَيةم :هيَنانة ذوورةوةى ضةكي ئاطرين ،يان برينداركار ،بؤ ناو بال
َةخانةى ثةرلةمان
ضوارةم :جطة لة ثاسةوانى ثةرلةمان ،بؤ هيض ضةكداريَك ،يان هيَزيَكى ضةكدار نيية ،بضيَتة نيَو بال
و بؤيان نيية لة نزيك دةرطاكانى مبيَننةوة تةنيا بة رِةزامةندى سةرؤك نةبيَت.
ماددةى ( :)119
ثةرلةمان ،دةتوانيَت لةنيَو ئةندامةكانيدا ،شاند رِةوانةى دةرةوةى هةريَم بكات و داوةتى شانديش بكات بؤ
سةردانيكردنى.
ماددةى ( :)120
بةثشت بةسنت ،بة رِاثؤرتى ثزيشكى تايبةمتةند ،دةستةى سةرؤكايةتي دةتوانيَت ،يارمةتى ئةو ئةندامة بدات ،كة
تووشى نةخؤشيةك ديَت و ثيَويستى بة ضارةسةر دةبيَت ،لةناوةوة ،يان لةدةرةوةى هةريَم.
ماددةى (:)121
راويَذكارانى ثةرلةمان ،لة اليةن دةستةى سةرؤكايةتيةوة ديارى دةكريَن بةثيَي (الوصف الوظيفي) ،ماف و ئةرك
و موضة و ئيمتيازاتةكانيان بةثيَى ياسا بةركارةكان ،دياري دةكريَت.
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ماددةي (:)122
دةستةى سةرؤكايةتي ،نووسراو بؤ ثةرلةمانتارة خانةنشينكراوةكان دةكات .بؤ كارئاسانى ،لة رِاثةراندني
كاروبارةكانيان ،لة دام و دةزطا فةرمييةكان.
ماددةى (:)123
َةي تايبةت بؤ ثةرلةمان دياري دةكات.
دةستةي سةرؤكايةتي ،دةرمال
ماددةى (:)124
دةكريَت ثةرلةمان ،طروثي هةماهةنطي ،لةطةلَ ثةرلةمانتاراني عيَراق و دةرةوةدا ثيَكبهيَنيَت.
ماددةى (:)125
دةكريَت حوكمةكاني ئةم ثةيرةوة ،هةموو ،يان بةشيَكي ،يان هةر ماددةيةكي ،لةسةر ثيَشنيازي ( )4/1ضوار
يةكى ئةندامان ،بةرِةزامةنديي زؤرينةي ئامادةبووان و دةنطي ئةندامان ،هةموار بكريَتةوة بةهةمان ريَكاري
ياسادانان.
ماددةى (:)126
ئةم ثةيرِةوة ،لة رِيَكةوتى دةرضوواندنى كارى ثيَدةكريَت و لة رِؤذنامةى فةرمى (وةقائعى كوردستان)دا
َودةكريَتةوة و كار بة هيض ثةيرِةويَكى تر ناكريَت.
بال

بيَطةرد دلشاد شكراهلل

جعفر إبراهيم ئيَمينكى

سكرتيَري ثةرلةمانى كوردستان – جيَــطري ســـةرؤكي ثةرلةمـانى
كوردستان ـ عرياق
عرياق
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