




 

 22/2/2102 222)العدد(  ذمارة 1

 بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان

 بةناوى طةلةوة
 عيَراق -ثةرلةماني كوردستان 

 01/1/2102ميَذووى دةرضوون: 
 

      ، ذمارة (ى ياساى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان65( لة ماددةى )8حوكمي برِطةى )بة ثشت بةسنت بة
، ثةرلةمانى كوردستان لة دانيشتنى ئاسايى 1112(ى ساَلى 11ى هةمواركراو و برِيارى ذمارة )1991(ى ساَلى 1)

 ، ئةم )ثةيرةوى ناوخؤ(يةي ثةسندكرد:11/1/1118(ى رؤذى 8ذمارة )
 

 اوخؤى ـرِةوى نــثةي
 عيَراق -ان  ـتـوردسـى كـانـةمـثةرل

 
 ي يةكةمبةش

 ةكانثيَناس
 (:0ماددةي )

 ئةم زاراوانةي خوارةوة، ماناكانيان لة بةرامبةرياندا نووسراوة:

 : هةريَمي كوردستان ـ عيَراقهةريَم

 : ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراقثةرلةمان

 : سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراقسةرؤك

 : دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي

 ثةرلةمان: ئةندامي ئةندام

 : كؤي طشيت ئةو كؤبوونةوانةية، كة لة رؤذيَكدا دةبةسرتيَن.دانيشنت

 : ماوةي وياليةتي ثةرلةمانخولي ثةرلةمان

 : ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرلةمانثةيرِةو

 : سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةريَمي كوردستان ـ عيَراق.سةرؤك وةزيران

 وةزيران و وةزيرةكان دةطريَتةوة.: جيَطري سةرؤك ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران

تي آل( دة ئةندام ثةرلةمان، يان دةسة11: ثرؤذةي ئةو ياسا و برِيارانةية، كة لة اليةن )ثرؤذة ياسا و برِيار
 تي دادوةريي، بة مةبةسيت دةرضواندن، ئارِاستةي ثةرلةمان دةكريَن.آلجيَبةجيَكردن، يان دةسة
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 بةشي دووةم
 ثةرلةمان ثيَكهاتة و دانيشتنةكاني

 (:2ماددةي )
، باآلترين دةسةآلتي ياسادانان و ضاوديَريكردنة، مةرجةعي سياسي و ياسايية و ئةو  : ثةرلةمان لة هةريَمدايةكةم

 دةسةآلتانة ثيادة دةكات، كة لةم ثةيرِةوة و لة ياسا كارثيَكراوة ثةيوةنديدارةكاندا ئاماذةيان ثيَدراوة.
  ، كة لة ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كورستاندا  ئةندام ثيَكديَت، بةو ثيَيةي ، لة ذمارةيةك : ثةرلةماندووةم

ى هةمواركراو هاتووة و بةثيَي ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان 1991(ى ساَلى 1ذمارة )
 هةَلدةبذيَرريَن و نويَنةرايةتي سةرجةم ثيَكهاتةكاني طةلي كوردستان ـ عيَراق دةكةن.

  (:3ماددةى )

، لة ريَكةوتي  ( دة رؤذدا11، لة ماوةي ) ، لةسةر بانطهيَشيت سةرؤكي هةريَم ، دانيشتين يةكةمي خؤي ثةرلةمان
، ثةرلةمان  ثةسةندكردني ئةجنامة كؤتاييةكاني هةَلبذاردن دةبةستيَت. لةكاتي ئاراستةنةكردني بانطهيَشتنامةكةدا

 .، كؤدةبيَتةوة رؤذي دواي ماوةي ئاماذةثيَدراو(ي نيوةرِؤي 11بةشيَوةيةكي ئاسايي لة كاتذميَر )
 (:4ماددةي )

( دة ئةندام و 11كايةتي، يان )، يان دةستةي سةرؤ دانيشنت، لة هةوليَر دةبيَت. دةكريَت لةسةر داواي سةرؤك
 رةزامةنديي ثةرلةمان، لة هةر شويَنيَكي تر بيَت، بة ثيَي ثيَويست.بة

 (:5ماددةي )
   ، بة زؤرينةي  ، ياسا و برِيارةكان امادةبووني زؤرينةي رةهاي ئةنداماني ياسايي دةبيَت، بة ئ : دانيشنتيةكةم

، لةكاتي  ، كة ثيَويستيان بة زؤرينةي تايبةت هةية سادة ثةسةند دةكريَن، جطة لةو ياسا و برِيارانةي
 هةذمار دةكريَت.، بةزؤرينة  ، ئةو اليةنةي دةنطي سةرؤكي لةطةَلداية يةكسانبووني دةنطةكاندا

، ئةطةر ريَذةكة  ، بؤ ماوةيةك دوادةخات ، سةرؤك كردنةوةي دانيشتنةكة : ئةطةر ريَذةي ياسايي تةواو نةبوودووةم
 ، دوادةخريَت. ، بؤ كاتيَكي تر هةر دةستةبةر نةبوو، دانيشتنةكة

 تة سةر بةردةواميي كؤبوونةوةكة.: ئامادةبووني ريَذةي ياسايي، بؤ دروسيت دةنطدان مةرجة، بةآلم كار ناكاسيَيةم

 (:2ماددةى )
      ،  ، لة يةكةم دانيشتنةوة دةستثيَدةكات و بة كؤتاييهاتين دوايني دانيشتين ( ضوار ساَلة2، ) خولي ثةرلةمان

 ، كؤتايي ديَت. لة ساَلي ضوارةمدا
 (:1ماددةى )

 ، لة ساَليَكدا دوو وةرزي طريَداني هةية: : ثةرلةمانيةكةم
      ، تا كؤتايي مانطي حوزةيران و بة )خولي بةهارة(  ، دةستثيَدةكات ، لة سةرةتاي مانطي ئادارةوة يةكةميان

 ناو دةبريَت.
 . ، تا كؤتايي كانووني يةكةم و بة )خولي ثاييزة( ناودةبريَت ، لة سةرةتاي ئةيلولدا دةستثيَدةكات دووةميان

 ، ثةرلةمانتاران و ليذنةكان، لة جيَبةجيَكردني ئةركةكانياندا، بةردةوام دةبن. ياساداناندا: لة نيَوان دوو وةرزي دووةم

 . ، تا ثةسةندكردني بودجة بةردةوام دةبيَت : ئةو وةرزةي طفتوطؤي ثرِؤذة بودجةي هةريَمي تيَدادةكريَتسيَيةم
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( بيست و 16، يان ) ، يان سةرؤك وةزيران ، يان سةرؤكي هةريَم ، دةتوانيَت لةسةر داواي سةرؤك : ثةرلةمانضوارةم
، بؤ  ، ماوةي طريَداني هةريةك لة دوو وةرزةكة ، بة دةنطي زؤرينةي رةهاي ئةندامةكاني ثيَنض ئةندام

، كة ثيَويست  ، ئةويش بؤ تةواوكردني ئةو ئةركانةي ، دريَذبكاتةوة ( سي رؤذ زياتر نةبيَت01ماوةيةك لة )
 بكريَتةوة. بووة وةرزةكةيان بؤ دريَذ

 (:2ماددةى )

، بانطهيَشيت دانيشتين نائاسايي  ، دةتوانن ، سيَ يةكي ذمارةي ئةندامان (1/0: سةرؤك يان الني كةم )يةكةم
 . ، دانيشتنةكة، تةنيا بؤ تيَرِوانيين ئةو بابةتانة دةبيَت كة لة بانطهيَشتةكةدا، دياريكراون بكةن

، بانطهيَشيت دانيشتنيَكي  ، يان سةرؤك وةزيران لةسةر داواي سةرؤكي هةريَم،  ، لةكاتي ثيَويستدا : سةرؤكدووةم
 نائاسايي دةكات.

 (:9ماددةى )
 :  دانيشتنةكاني ثةرلةمان، بة ئاشكرا دةبن.يةكةم
( ضواريةكي ئةندامان و بة رةزامةنديي 1/2:  دةكريَت، دانيشتنةكاني ثةرلةمان، لةسةر داواي سةرؤك، يان )دووةم

 ن، نهيَين بن.ثةرلةما
: لةكاتي ثيَويستدا دةكريَت، دانيشتنةكاني ثةرلةمان، لةسةر داواي سةرؤكي هةريَم، يان سةرؤك وةزيران، سيَيةم

 بةرةزامةنديي ثةرلةمان، نهيَين بن.
 بةشي سيَيةم

 هةلَبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي
 (:01ماددةى )

 دووةم ثيَكديَت. دةستةي سةرؤكايةتي لة سةرؤك و جيَطري يةكةم و جيَطري
 (:00ماددةى )

،  ( سيَي ئةم ثةيرِةوة ئاماذةي ثيَدراوة0، كة لة ماددةي ) ، دانيشتين يةكةمي خؤي : ثةرلةمانيةكةم
 ، دةبةسرتيَت. سةرؤكايةتي بةتةمةنرتين كانديدي دةرضووي ئامادةبووبة

سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة، بانطهيَشت  : بةتةمةنرتين كانديدي دةرضووي ئامادةبوو، لةاليةن سةرؤكي ديوانيدووةم
دةكريَت دةبيَتة سةرؤكي يةكةم دانيشنت، ئةركي تةنيا برييت دةبيَت لة بةريَوةبردني دانيشتين يةكةم و 

 ئةجنامداني هةَلبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي.

 (:02ماددةى )
 ةخوات.، د ، لة بةردةم ثةرلةماندا، سويَندي ياسايي : سةرؤكي يةكةم دانيشنتيةكةم
 ، دةخؤن. ، سويَندي ياسايي ، لةبةردةم ثةرلةماندا : كانديدة هةَلبذيَرراوةكاندووةم

 ، بةم شيَوةية دةبيَت: : )سويَندخواردن(ي ياسايي سةرؤكي يةكةم دانيشنت و كانديدة هةَلبذيَرراوةكانسيَيةم

يةكيَيت خاك و طةل و شكؤ و ماف و ئازادييةكاني بةخوداي طةورة سويَند دةخؤم، كة بةرذةوةنديي طةلي كوردستان و ) )
 .((هاوآلتيان و ساماني طشتيي بثاريَزم و ئةركي ئةنداميةتيي بةرِاستيي و دلَسؤزييةوة جيَبةجيَبكةم

: هةر كانديديَكي هةَلبذيَرراو، بة ناوةرِؤكي ئةو سويَندة ياساييةي، لةم ماددةية هاتووة، ثابةند نةبوو، دةبيَت ضوارةم
 ندةكة، دووبارة بكاتةوة.سويَ
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 (:03ماددةى )
، دةبيَتة ئةندام و بة دةستبةكار هةذمار  ، كانديدي هةَلبذيَردراو : لة ريَكةوتي )سويَندخواردن(ي ياساييةوةيةكةم

 دةكريَت و طشت مافيَكي ئةنداميَيت دةبيَت و هةموو ئةركةكاني ئةنداميَيت دةكةويَتة ئةستؤ.
( سي رؤذ 01هةَلبذيَردراو، بةبآ ثاساوي رِةوا، لة دانيشتين يةكةمةوة، بؤ ماوةي ): ئةطةر كانديدي دووةم

 )سويَندخواردن(ةكة ئةجنامنةدا، مايف سويَندخواردني ياسايي ناميَنيَت.

 (:04ماددةى )
ي ئةم ثةرلةمان، بة زؤرينةي رةهاي ذمارةي ئةندامان و بة دةنطداني نهيَين و راستةوخؤ، دةستةي سةرؤكايةتي، بةثيَ

 ريَكارانة هةَلدةبذيَريَت:
 ، دةكاتةوة. ، بؤ ثؤستةكاني دةستةي سةرؤكايةتي ، دةرطاي خؤثاآلوتن دانيشنت : سةرؤكي يةكةميةكةم
: داوا لة ثاَليَوراوان دةكات، كة خؤثاآلوتنيان رابطةيةنن و دواتر دةرطاي خؤثاآلوتن دادةخات و ثرؤسةي دووةم

 هةَلبذاردن دةستثيَدةكات.

، بةجيا  ، بؤ ثؤستةكاني دةستةي سةرؤكايةتي ثيَي ثيتةكاني )ئةلفيبَ(ي كوردي، داوا لة ئةندامان دةكات: بةيةمسيَ
 دةنط بة ثاَليَوراوةكان بدةن.

، لةسةر ثسووَلةيةكي تايبةت بةو  ، بؤ هةريةك لة ثؤستةكان ، ناوي ثاَليَوراوي خوازياري خؤي : ئةندامضوارةم
 و بةدةسيت خؤي دةخياتة ناو سندوقي تايبةت بةو ثؤستة.هةَلبذاردنة دةنووسيَت 

،  ئةندام دةكاتوالوترين دانيشنت كؤتاييهاتين ثرؤسةي دةنطدان رِادةطةيةنيَت و داوا لة دو : سةرؤكي يةكةمثيَنجةم
 ، بة سةرثةرشيت خؤي. بؤ جياكردنةوةي دةنطةكان

، ثرؤسةي  بؤ هةريةك لة ثؤستةكان يةكسان بوون ، : ئةطةر ذمارةي دةنطةكاني دوو رِكابةر، يان زياترشةشةم
، بؤ يةكيَك  ، ئةطةر ديسان ذمارةي دةنطةكان يةكسان بوون بة تريوثشك ثؤستةكة دةنطدان دووبارة دةكريَتةوة

 ، يةكال دةكريَـتةوة. لة ثاَليَوراوةكان

دانيشنت ،  رؤكي يةكةم، سة هةبووركابةر  ، تةنها يةك ثاَليَوراوي بيَ ، بؤ هةريةك لة ثؤستةكان : ئةطةرحةوتةم
 ، رادةطةيةنيَت. ، ثاَليَوراوةكة، بؤ ثؤستةكة بة سةركةوتوو ناوليَنانرِاستةوخؤ بة

، بؤ ئةندامان ئاشكرادةكات و داوا لة دةستةي سةرؤكايةتي  ، ئةجنامي دةنطدان دانيشنت : سةرؤكي يةكةمهةشتةم
 ؤيان.هةَلبذيَرراو دةكات، بضنة جيَطةي تةرخانكراوي خ

  (:05ماددةى )
 ، لة يةكيَك لةم حاَلةتانةدا ثؤستةكةي لةدةستدةدات: ئةندامي دةستةي سةرؤكايةتي

 واني ئةندامان.و، بة رةزامةنديي زؤرينةي ئامادةب لةكاركيَشانةوة : دةستيةكةم
دوو لةسةر سيَي (ي 1/0رةزامةندي )(ي سيَيةكي ئةندامان و بة1/0ري ): متمانةليَسةندنةوة لةسةر ثيَشنيادووةم

 . ئةندامان

، كة لة برِطةي )يةكةم و دووةم(ي ئةم  : لةكاتي ضؤَلبووني يةكيَك لة ثؤستةكاني دةستةي سةرؤكايةتيسيَيةم
 ، دةبيَت لةكارةكاني بةردةوام بيَت.  ، تا شويَنةكةي ثرِ دةكريَتةوة ماددةيةدا هاتووة

، ثةرلةمان لة  ئةنداماني دةستةي سةرؤكايةتي بةهةر هؤيةك بيَت: لةكاتي ضؤَلبووني ثؤسيت يةكيَك لة ضوارةم
 ، بة هةمان ريَطاي كارثيَكراو لةم ثةيرِةوةدا ثرِدةكاتةوة. يةكةم دانيشتين دواي ضؤَلبوونةكة، ثؤستةكة
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 ئةرك و دةسةآلتةكاني دةستةي سةرؤكايةتي
 (: 02ماددةى )

 تانةي هةية:آلدةستةي سةرؤكايةتي، ئةم ئةرك و دةسة
 ، بةثيَي حوكمةكاني ئةم ثةيرِةوة. : دانان و رِيَكخستنى بةرنامةى كارى دانيشتنةكانى ثةرلةمانيةكةم
 ، ثةسةندكردنى. : خويَندنةوةى كورتةى كؤنووسى دانيشتنى ثيَشووترى ثةرلةمان ودووةم
 وةكة.: دانانى رِيَساى تايبةت بة ريَكخستنى كؤنووسةكان و واذؤكردني كؤنووسي كؤبوونةسيَيةم

 : يةكالكردنةوةى ناكؤكى ثسثؤريةتيى )تنازع االختصاص(، لة نيَوان ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان.ضوارةم

 : رِاسثاردنى ليذنةيةكي دياريكراو، بةدراسةتكردني بابةتيَكى دياريكراو.ثيَنجةم

سياسةتى دارايى و كارطيَريى : برِياردانى ثةيكةرى ريَكخستين ثةرلةمان و هةمواركردنى و دارِشتنةوةى شةشةم
 ثةرلةمان.

،  نة و ذميَرةي كؤتايي ثةرلةمانآلي سا، بودجة : لةطةلَ ديواني ثةرلةمان و ليذنة ثةيوةنديدارةكانداحةوتةم
 ، بة مةبةسيت ثةسةندكردني و سةرثةرشتيكردني و جيَبةجيَكردني. ريَكدةخات و بؤ ثةرلةمان دةخياتةرِوو

برِين بة دامةزراندن و خانةنشينكردني كارمةنداني ثةرلةمان و راويَذكار و بةريَوةبةرة : رةزامةنديي دةرهةشتةم 
 طشتيةكان لة ضوارضيَوةي ريَكار و مةرجي ياساييدا.

: ريَكخستين ثةيوةندييةكاني ثةرلةمان لةطةلَ سةرجةم دامةزراوةكان و هةموو ئةو ناوةندانةي دةضنة نؤيةم
 ثةرلةمانيي، لة ناوخؤ و دةرةوةي هةريَم.ضوارضيَوةي كاري هاوبةشي 

 ، لةسةر بابةت و رووداو و ثيَشهاتةكان. : دةركردني بةياننامة و دةرِبريين هةَلويَستدةيةم

 : سةرثةرشتيكردنى كاروبارى كارطيَريى و دارايى سةرجةم نوسينطةكانى ثةرلةمان.يازدةم

 ثيَيان سثيَردراوة. تيكي تر كة لةم ثةيرِةوةداآل: هةر ئةرك و دةسةدوازدةم

 (:01ماددةى )
، لةسةر  ، كؤبوونةوةى هةفتانةى خؤى دةبيَت و دةكريَت لة هةركاتيَكى تر كة ثيَويست بيَت دةستةي سةرؤكايةتى

 ، كؤببيَتةوة. داواى سةرؤك
 (:02ماددةى )

 :ئةرك و دةسةآلتةكانى سةرؤك
 ناوييةوة.: نويَنةرايةتيكردنى ثةرلةمان و قسةكردن بة يةكةم
 : جيَبةجيَكردني ياسا و ثةيرِةوى ناوخؤ و برِيارةكانى ثةرلةمان.دووةم

: كردنةوةى خول و دانيشتنةكانى ثةرلةمان، و سةرؤكايةتيكردنييان، كؤتايثيَهيَنان و  دواخستنيان، دةست سيَيةم
 نيشانكردنى كاتى ئةجنامدانيان.

 ن، لة ريَكارييةكان و ثاريَزطاريكردن، لة شكؤي ثةرلةمان.: بةرزةفتكردنى طفتوطؤكان و ثاريَزطاريكردضوارةم
 : طرتنةبةرى ريَكارى ثيَويست، بؤ ثاراستنى ئاسايش و ئاراميى ناو ثةرلةمان.ثيَنجةم
 : خستنةرِووى ئةو بابةتانةى، ثيَويستيان بة دةنطدان و رِاطةياندنى ئةجنامةكان هةية.شةشةم

لة بؤنة و ئاهةنطة نيشتيمانييةكاندا، دةشيَت جيَطرةكاني، يان هةر : نويَنةرايةتيكردني ثةرلةمان، حةوتةم
 ئةنداميَكى تر، بؤ ئةوكارة رِاسثيَريَت.
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، كة بة ثةرلةمانةوة  ( و كارطيَريى و داراييانةىالقانونية التصرفات: سةرجةم ئةو رةفتاركاريية ياسايي )هةشتةم
( شازدةي ئةم ثةيرِةوةدا  15)شةشةم( لة ماددةى )  ، لةطةلَ  برِطةي ، دةطريَتةبةر بةمةرجيَك ثةيوةسنت

 ناكؤك نةبيَت.

 : ناردنى برِيار و ياسا ثةسندكراوةكان لةاليةن ثةرلةمانةوة بؤ سةرؤكايةتى هةريَم، بة مةبةستى دةرضواندنيان. نؤيةم

هةريَمةوة بةياسا و بريارى ، لة ماوةى دياريكراودا، لة اليةن سةرؤكى  : هةذماردنى ئةو ياسا و برِيارانةىدةيةم
 . دةرناضن ، دةركراو

ن و اليةنى ترى ناوةوة و دةرةوةى تى جيَبةجيَكردآل، لةطةلَ دةسة : واذؤكردنى سةرجةم نوسراوة فةرمييةكانيازدةم
 . هةريَم

دةردةضن و  ، يان لة يةكيَك لة ليذنةكانيةوة : واذؤكردنى سةرجةم  ئةو نامة و نوسراوانةي، لة ثةرلةمانةوةدوازدةم
 تي سةرؤك.آلدةكةونة ضوارضيَوةي دةسة

 : دةرضواندني برِياري خانةنشينكردني ئةنداماني ثةرلةمان.سيَزدةم

 ، كة ئةم ثةيرِةوة و ياسا كار ثيَكراوةكان ثيَيان بةخشيوة. تيَكى ديآل: ثيادةكردنى هةردةسةضواردةم

 (:09ماددةى )
 ثةرلةمان:دةسةآلتةكانى جيَطرى يةكةمي سةرؤكي 

 ، لةكاتى ئامادةنةبوونيدا. تةكانى سةرؤكآل: ثيادةكردنى سةرجةم دةسةيةكةم
 ، بؤ رايكردني ئةركةكاني. : هاريكاريكردني سةرؤكدووةم

 . ، بؤ سةرؤك : سةرثةرشتيكردن و بةدواداضوونى كارى ليذنةكان و ثيَشكةشكردنى رِاثؤرت دةربارةيانسيَيةم

 . بوونةوةى هاوبةشى نيَوان ليذنة هةميشةييةكانسةرؤكايةتيكردنى كؤ :ضوارةم

 . ، وةك ئةندام تيايدا : بةشداريكردن، لةكارةكانى دةستةثيَنجةم

 . ، يان لة ياسا كارثيَكراوةكاندا هةيةتي تيَكى تر كة سةرؤك ثيَدةداتآل: هةردةسةشةشةم

 (:21ماددةى )
 دةسةآلتةكانى جيَطري دووةمي سةرؤكي ثةرلةمان:

 خويَندنةوةى بةرنامةى كارى دانيشنت.: يةكةم
: سةرثةرشتيكردنى نوسينى كؤنووسى دانيشتين ثةرلةمان و بةرنامةى كارى دانيشتنةكان و ضاثكردن و دووةم

 ، ثاش ثةسةندكردنيان لة اليةن دةستةي سةرؤكايةتييةوة. دابةشكردنيان بةسةر ئةنداماندا

، بةثيَى رِيَزبةنديى كاتى  ةويَت بةشدارى طفتوطؤ بكةن: تؤماركردنى ناوى ئةو ئةندامانةى دةيانسيَيةم
 . داواكارييةكانيان

، بةثاساو  ، لة بوونى ريَذةي ياسايي دانيشنت و ئةجنامدانى كارى تؤماركردنى ناوى ئامادةنةبووان : دَلنيابوونضوارةم
 و بىَ  ثاساو.

 دَلنيابوونةوة لة ئةجنامةكان.، لةكاتى دةنطدان و  : ضاوديَريكردن و ذماردنى دةنطةكانثيَنجةم 

: بةدواداضوونى كاروبارى ئةندامان و خستنةرِووى كيَشة و داواكارى و ثيَشنيارةكان، بؤ دةستةي شةشةم
 سةرؤكايةتي، بؤ بريارِليَدانيان، ئةطةر خؤي نةيتوانى ضارةسةريان بكات.
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لة ثةرلةمان دةنطيان لة سةر دةدريَت و : سةرثةرشيت و ضاثكردن و بةدواداضووني ئةو ياسا و برِيارانةي حةوتةم
 بةراوردكردنيان، بةو دةقانةي دةنطيان لةسةر دراوة.

 ثيَضةوانةشةوة، لة كوردي بؤ عةرةبي بة ، يان ثيَشنيازةكة : سةرثةرشيت بةئةجنام طةياندني وةرطيَراني ثرؤذةهةشتةم
 ، بة ثشتبةسنت بة شارةزايان و ثسثؤراني زمان.

ثةراويَزي كؤتايي، لة سةر دةقي كؤتايي ثرِؤذة، يان ثيَشنيازةكة، بؤ سةرؤك و بةدواداضوون لة : نوسيين نؤيةم
 طةيشتين بؤ سةرؤكي هةريَم، لة ماوةي دياريكراو.

 . : بةشداريكردن  لةكارةكانى دةستة وةكو ئةندام تيايدادةيةم

 . تيَكي دي كة ئةم ثةيرِةوة ثيَي بةخشيوةآل: هةر دةسةيازدةم

 ضوارةم بةشــى

 ئةنداميَتى
 دروستيى ئةنداميَتى(: 20ماددةى )

،  ، لةكاتى ثيَشكةشكردنى داواكارى ، دَلنيابوونة لة بارى ياسايى ئةندام : مةبةست لة دروستيى ئةنداميَتىيةكةم
( 11، بةثيَى ئةو مةرجانةى كة لة ماددةى ) ، تا راطةياندنى ئةجنامةكان و بوونى بة ئةندام وتنىآلبؤ ثا
   ى هةمواركراودا 1991(ى ساَلى 1ت و يةك لة ياساى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )بيس

 ئاماذةى ثيَدراوة.
: ثةرلةمان لةريَطةى هةَلبذاردن ليذنةيةكى كاتى لةسةرةتاى هةموو خوليَكى هةَلبذاردن ثيَك دةهيَنيَت بؤ دووةم

     ، ثيَك ديَت لة ذمارةيةك ئةندام كة  وستى ئةنداميَيتثيَداضوونةوة بةو تانانةى ثيَشكةشكراون لة سةر در
، بةمةرجيَك لةنيَوان ئةندامانى ليذنة،  ( حةوت ئةندام زياتر نةبيَت1( ثيَنض ئةندام كةمرت نةبيَت و لة )6لة )

دانيشتنيدا ، ليذنةكة لة يةكةم  ئةنداماني تانة ليَدةر يان تانة ليَدراو لةسةر دروستى ئةنداميَتى تيَدانةبيَت
سةرؤك و برياردةريَك بؤ خؤى هةَلدةبذريَت و كارةكانى بةثيَي ئةو حوكمة تايبةتييانة كة بؤ ليذنةكانى 

 ثةرلةمان دانراون لةم ثةيرِةوةدا بةريَوةدةبات.
ة ، ل ، هةر ثاَليَوراويَك ، تانة لة ئةنداميَتى هةر ئةنداميَكى دي بدات ، مافى هةية : هةموو ئةنداميَكسيَيةم

، لة ثةرلةمان بدات و داواى  ، دةتوانيَت تانة لة ئةنداميَتى ئةندامى براوة لة ليستةكةى خؤى ليستى براوةدا
 . ثوضةَلكردنةوةى هةَلبذاردني و دروستى ئةنداميَتيةكةى بكات

ان بة نووسني ، تانةك ، دواي هةَلبذاردن : تانةكان بةنووسني لة ماوةي وةرزي ياساداناني يةكةمي ثةرلةمانداضوارةم
 . ، بة دروستيي ئةنداميَيت دةكات ثيَشكةشي سةرؤك دةكريَن و ئةويش ئارِاستةي ليذنةي ثيَداضوونةوة

،  ، بؤ ئةوةى لةو ماوةيةى بؤى دياريى دةكةن ، ويَنةيةكى تانةكة، بؤ ئةندامى تانةليَدراو دةنيَريَت : ليذنةثيَنجةم
 . دةتوانيَت ئةو بةَلطانة ببينيَت كة لة سةرى ثيَشكةشكراون، هاوكات  بةرطريكردن لة خؤي ثيَشكةش بكات

كؤنووس و بةَلطةكاني ثةيوةست  : ليذنةكة ثيَداضوونةوة بة داواى تانةليَدان دةكات و دةتوانيَت هةمووشةشةم
هةَلبذاردنى ئةندامى تانةليَدراو ببينيَت و بانطهيَشتى طةواهيدةر )شاهد( و كةسى شارةزا بؤ طةيشنت بة

( سي رؤذ زياتر نةبيَت لة رؤذى ناردنى داواكة 01بةرِاستى بكات، هةروةها راثؤرتةكةيى لةماوةيةك لة )
(ى دوو لةسةر سيَي دةنطى 1/0، دواتر ثةرلةمان دروستيي ئةنداميَتى بة زؤرينةى ) ثيَشكةش دةكات

 ، يةكال دةكاتةوة. وانوئامادةب
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      ، بة ئاماجنى لةكةداركردنى يان زانياريى نادروستى لة خؤطرتبوو،  : لةكاتيَكدا كة تانةكة جديي نةبووحةوتةم
،  ، ئةويش دةتوانيَت بة دادطاي ليَكؤَلينةوةي تايبةتي بدات ، تانةليَدراوةكة ليذنة راثؤرتيَك بة سةرؤك دةدات

       ،  استةوخؤ، هةروةها بؤ تانةليَدراو هةية خؤى ر بؤ طرتنةبةرى ريَوشويَنى ياسايى بةرامبةر تانةليَدةر
 ئةم ريَوشويَنة بطريَتةبةر.

 

 (: 22ماددةى )
  ئةركةكانى ئةندام:

، ئةطةر بةبىَ هوَيةكى رِةوا ئامادةى  : ئةندام بةئامادةبوون لة دانيشتنةكانى ثةرلةمان ثابةند دةبيَتيةكةم
  (%6) دووبارة بووةوة، ئةطةر ئامادةنةبوون  ، سةرؤك بةنووسني سةرجنى رادةكيَشيَت دانيشتنةكان نةبوو
      ، لة ، ئةطةر ئامادةنةبوون ، كة ئامادةي نةبيَت دةبريَت وضةكةى لة هةردانيشتنيَكولةسةدا ثيَنجي م

، لةماوةى يةك وةرزي  ( ثيَنض دانيشتنى ثضرِ ثضرِ بيَت6، يان ) ( سىَ دانيشتنى يةك لة دواى يةكدا0)
ينى مووضةكةى ، ويَراى برِ ودةكريَتةوةآلَلثةرى تايبةتى ثةرلةمان ب، ئةوا ئامادةنةبوونةكةى لة ما ياساداناندا

، ئةطةر ئامادةنةبوونى دواى ئةم دووبارة بووةوة ئةوا سةرؤك دةتوانيَت بابةتةكة  لة ئةجنامى ئامادةنةبوونيدا
داني خباتة بةردةمى ثةرلةمان و ثةرلةمانيش دةتوانيَت بة زؤرينةى دةنطى رةهاي ئةندامةكانى بةلةدةست

 . ئةنداميَيت لةقةلَةمي بدات
، وكؤبوونةوةي ليذنةكان بةهؤى رِاسثاردنى بة ئةركيَكى  : ئامادةنةبوونى ئةندام لة دانيشتنةكانى ثةرلةماندووةم

 ثةرلةمان بة ئامادةنةبوو هةذمار ناكريَت و بة )بةشاندكراو( هةذماردةكريَت.

،  ، ئةندام بةدةست لةكاركيَشاوة لة كارةكةي ثيَشوويدا ياساييةوة: لة بةرواري ئةجنامداني )سويَندخواردن(ي سيَيةم
،  ، بؤ كاري ثةرلةمان دادةنريَت. ثيَويستة ثةيوةندي لةو كارة بثضريَنيَت و بة خؤ تةرخانكردني تةواو

 . ثابةندبيَت

      خؤى يان لة  : نابيَت ئةندام لة ماوةى خوىل هةَلبذاردن طريَبةست لةطةلَ ثةرلةمان يان حكومةت بؤضوارةم
         ، هةروةها نابيَت سيفةتى ئةنداميَتى خؤى بقؤزيَتةوة )أستغالل(  ريَطاى كةسانى ديكة ئةجنام بدات
 ، سيفةتى نويَنةرايةتييةكةى بؤ كاريَكى بازرطانيى يان دارايى بة يان بةكاربهيَنيَت يان ريَطة بدات

 . كاربهيَنريَت

، يان سةنديكايى و ريَكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى بةثيادةكردنى كارى  ارى حزبى: ثيادةكردنى ئةرك و كثيَنجةم
 ، يان ثيشةيى هةذمارناكريَن. وةزيفى

، تةنها  تةكانى دادوةرى و جيَبةجيَكردن وةربداتآل، دةست لة كارةكانى هةريةك لة دةسة : نابيَت ئةندامشةشةم
 .  ضاوديَرى نةبيَتضوارضيَوةى ثسثؤرييةتى ياسادانان و لة
، لة  : نابيَت ئةندام كؤكردنةوة بكات لة نيَوان ئةنداميَتى لة ثةرلةمان و ئةنداميَتى ئةجنومةنيَكى دىحةوتةم

( هةشت رؤذدا لة ريَكةوتى راطةياندنى 8، ثيَويستة لة سةر ئةندام لة ماوةى ) ئةجنومةنة هةَلبذيَردراوةكاندا
، بةثيَضةوانةوة وا هةذماردةكريَت كة  ةو دوو ئةجنومةنة هةَلبذيَرييَتئةجنامةكانى هةَلبذاردن يةكيَك ل

 . ئةنداميَتى لة ثةرلةمان هةَلبذاردووة
 . دةستكيَشاوة لة ئةنداميَتى ثةرلةمان هةذماردةكريَت ، بة ، ئةندام ثؤستيَكى وةزارى وةرطرت : هةركاتيَكهةشتةم
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 (:23ماددةى )

 مافةكانى ئةندام:
، ئةندام بؤي هةية  ، ئةطةر مةرجيَك لة مةرجةكانى لةدةست نةدابوو كؤتايهاتنى ئةنداميَتى: لةكاتى يةكةم

، يان مووضكةي تري وةربطريَت و ئةنداماني  ، سةرثشكة لةوةي مووضةي خانةنشني بطةريَتةوة بؤ وةزيفة و
 خولةكانى ثيَشووتري ثةرلةمان دةتوانن لةم مافة سوودمةندبن.

 ( و خانةنشينى هةذماردةكريَت.ترقية، بؤ مةبةستى سةرموضة و ثلة بةرزكردنةوة ) تيةكةى: ماوةى ئةنداميَدووةم
 ، بةثيَى ريَكارةكان وةربطريَت. ، دةتوانيَت مؤَلةتى نةخؤشيى : ئةندامسيَيةم

،  ماوةيةك، بؤ  ، ئةطةر بارودؤخةكةى ثيَويستى كرد ، دةتوانيَت مؤَلةتيَكى ئاسايى بدات بة ئةندام : سةرؤكضوارةم
، لة وةرزةكانى  ، لة ماوةى هةر وةرزيَك ، يان ثضرِثضرِ ، بةسةريةكةوة ( ثازدة رؤذ تيَثةرنةكات16كة لة )

 ياساداناندا.

، كة بة ياسا  ، مووضة و دةرماَلةى مانطانة وةردةطرن : هةريةك لة دةستةى سةرؤكايةتى و ئةندامانثيَنجةم
 ريَكدةخريَن.

، ئةوا بةثيَي  ، لةكاتى يان لة ئاكامى راذةى لة ثةرلةمان يان بةهؤيةوة كؤضى دوايى كرد: ئةطةر ئةنداميَكشةشةم
 ، بؤ مرياتطراني تةرخان دةكريَت. ، موضةيةكى خانةنشينى ياسا كارثيَكراوةكان

ي ، بايكؤتي دانيشتين ثةرلةمان دةكةن لةناو هؤَل ، يان ئةندام لةبةر هةَلويَستيَك : كاتيَك فراكسيؤنحةوتةم
 ثةرلةمان بة ئامادةنةبوو هةذمار ناكريَت.

: ئةندام دةتوانيَت لة ريَطةي فراكسيؤن و ليذنةكانيةوة، ئاطاداري سةرجةم كاروبارة ناوخؤييةكاني ليذنةكاني هةشتةم
 ثةرلةمان و دانيشتنةكانى ثةرلةمان بكات.

 (:احلصانة الربملانيةثاريَزبةندى ثةرلةمانيى )(:24ماددةي )
، بة شيَوةيةك  ، ئازادى ئاخاوتن و رادةربرينى تةواوى هةية لةكاتى ئةجنامداني كاري ثةرلةمانيدا ئةندام: يةكةم

 رِةضاوى ريَزطرتن لة دامةزراوة دةستورييةكانى هةريَم  لة ضوارضيَوةي ياسا كارثيَكراوةكان بكات.
   لةطةَلدا بكريَت يان مالَ و نوسينطةكةى( بنريَت يان َليَكؤلينةوةى  مالحقة : نابيَت ئةندام رِاوةدوو )دووةم

    بؤ بكريَت يان دةستطري بكريَت بةبىَ مؤَلةتى ثيَش وةختةى ثةرلةمان تةنيا لةو حاَلةتة نةبيَت  ثشكنينى
 كة تاوانيَكي بينراوى ئةجنام دابيَت.

و لةدةرةوةى  ثةرلةمانة ، ثيَويستى بة دةنطى زؤرينةى ئامادةبووانى : برِيارى هةَلطرتنى ثاريَزبةنديىسيَيةم
 .  ، لةسةر هةَلطرتنى ثاريَزبةندى دةدات ، دةستةى سةرؤكايةتى برِيار وةرزةكانى ياسادانانيش

، لةسةر  ، كة لة داواكةى دادوةرى هاتووة ، تةنيا بؤ ئةو كردة تاوانييةية : برِيارى هةَلطرتنى ثاريَزبةندىضوارةم
 . ، ئةندام جيَبةجيَ نابيَت كردةكانى تري

     ، لةسةر سةرؤك ثيَويستة : ئةطةر ئةندام تاوانيَكى لةجؤرى جينايةت لةناو حةرةمى ثةرلةمان ئةجنامداثيَنجةم
تى آل، ثاشان رادةستى دةسة دني لة شويَنيَكى دياريكراوركة فةرمان بكات بةدةستطريكردن و دةستبةسةرك

تى دادوةرى آل، سةرؤك دةتوانيَت دةسة ( بووجنحة، لة جؤرى كةتن ) م ئةطةر تاوانةكةآل، بة دادوةرى بكات
 ئاطاداربكاتةوة بؤ طرتنةبةري ريَوشويَنى ياسايى ثيَويست بةرامبةرى. 
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، لة يةكيَك لة طرتووخانةكان دةتوانيَت  : ئةو ئةندامةى ثاريَزبةنديى لةسةر هةَلطرياوة و رانةطرياوة )توقيف(شةشةم
          ، بكات و بةشداريش بيَت لةطفتوطؤكردن  ونةوةي ليذنةكانبةشدارى دانيشتنةكاني ثةرلةمان و كؤبو

 . و دةنطداندا

، لة رؤذى )سويَندخواردن(ي ياساييةوة ثاريَزبةندى ثةرلةمانى دةبيَت و ناتوانيَت بةبىَ مؤَلةتى  : ئةندامحةوتةم
 ثةرلةمان تةنازوىل ىلَ بكات. 

، بةبيَ ثيَشكةشكردني بةَلطةي نويَ لة سةر  ثاريَزبةندى رةتكردةوة، داواى هةَلطرتنى  : ئةطةر ثةرلةمانهةشتةم
 ، داواكاري نويَ ثيَشكةش ناكريَتةوة. هةمان بابةت

 نةمانى ئةنداميَتى: (:25ماددةي )
 : كؤتايهاتنى ئةنداميَتىيةكةم

 لة يةكيَك لةم حاَلةتانةدا دةبيَت:
 ـ كؤتايى هاتنى خوىل ثةرلةمان، يان هةَلوةشانةوةى.1
 ـ مردنى ئةندام. 1

 ـ ئةندام، تواناي راثةرِاندني كاري ثةرلةماني نةبيَت، كة بةثيَى رِاثؤرتى ليذنةى ثزيشكيى تايبةمتةند سةمليَنرابيَت.0

 : دةست لةكاركيَشانةوة: دووةم
 سةرؤك بكاتنووسراو دةست لةكاركيَشانةوةي لةثةرلةمان  ثيَشكةشى ، بةداوايةكى  ـ ئةندام، دةتوانيَت، بيَ مةرج1
ـ دةبيَت سةرؤك لة نزيكرتين دانيشتنى ثةرلةماندا، داواكارييةكة خباتة بةرنامةى كارةوة، بؤ ئةوةى لة هةموو 1

 ( سي رؤذدا، دةست لةكاركيَشانةوةكة، بة دةنطى زؤرينةى ئامادةبووان يةكال بكريَتةوة.01باريَكدا لةماوةى )
ثاشطةزببيَتةوة، لة رِيَطةى ثيَشكةشكردنى داوايةكى نووسراو بؤ سةرؤك ـ ئةندامى داواكار، دةتوانيَت لة داواكةي 0

 ثيَش دةنطدان لةسةر دةست لةكاركيَشانةوةكةى.
 (سقوط العضوية: لةدةستدانى ئةنداميَتى ) سيَيةم

 ئةندام، لةم حاَلةتانةدا ئةنداميَتى، لةدةستدةدات: 
 ـ لةدةستدانى شياويةتي ياسايى.1
ى 1991(ى ساَلى 1ـ يةكيَك لةمةرجةكانى ئةنداميَتى، كة لةياساي هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )1

 هةمواكراودا هاتووة، لةدةستدا بدات. 

 ـ حوكمدران بة هؤى ئةجنامدانى تاوانيَكى ئةنقةست، يان كةتنيَكى ئابرِوبةر.0

 (ي ئةم ثةيرِةوة.11ن، بةثيَي برطةي )يةكةم( لة ماددةي )ـ ئامادةنةبوونى ئةندام، لة دانيشتنةكاني ثةرلةما2

 (:22ماددةي )
 دةنطدان لةسةر لةدةستدانى ئةنداميَتى بةشيَوةى نهيَنى دةبيَت. 

 (:21ماددةي )
،  ، كانديديَكى تري هةمان ليست ، ئةوا بةثيَي ياسا كارثيَكراوةكان ، بةتالَ مايةوة ، كورسيةكيى ثةرلةمان ئةطةر

 ةطريَتةوة.جيَطةى د
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 بةشي ثيَنجةم
 ليذنة هةميشةيي و تايبةتييةكان

 يةكةم: ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان
 (:22ماددةي )

، لة رِيَكةوتى كؤتايى هاتنى يةكةم دانيشتنى  ( بيست و ثيَنج رِؤذدا16، لة ماوةى ) : ليذنة هةميشةييةكانيةكةم
 ، هةَلدةبذيَردريَن. وانى ثةرلةمانو، بةدةنطى زؤرينةى ئامادةب ثةرلةمان

( يازدة 11( ثيَنج ئةندام كةمرتو لة )6: ليذنة هةميشةييةكان، لة ذمارةيةك ئةندام ثيَكديَن كة نابيَت لة )دووةم
ئةندام زياتر بن، كة نويَنةرايةتى فراكسيؤنةكانى ناو ثةرلةمان دةكةن بةثيَى رِيَذةى نويَنةرايةتيان لة 

 ثةرلةمان.

ى ثةرلةمان، لةسةر بانطهيَشتى سةرؤك، لةدواى يةك هةفتة، لة دياريكردنى ئةندامةكانى : هةر ليذنةيةكسيَيةم
بة  ةرانى ثةرلةمان يان زياتر دةبيَت)سةرؤك و جيَطر و برِياردةر(، بؤ خؤى هةَلدةبذيَريت و يةكيَك لة فةرمانب

 سكرتيَرى ليذنة.

ليذنةكاندا، توانا و ثسثؤريى و خواست و ثيَويستيى : دةستةى سةرؤكايةتى، لة دابةشكردنى ئةندامان بةسةر ضوارةم
 ليذنةكان لةبةر ضاو دةطرييَت.

: دةبيَت ئةندام بةالني كةمةوة لة ليذنةيةكى هةميشةيى ئةندام بيَت و ناكريَت لة دوو ليذنة زياتر ئةندام ثيَنجةم
 برِياردةرى زياتر لةيةك ليذنة.بيَت، هةروةها ناكريَت ئةندام ببيَتة سةرؤك يان جيَطرى سةرؤك يان 

 (:29اددةى )م
 ثةرلةمان، لةم ليذنة هةميشةييانة ثيَك ديَت:

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

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

 رى. : ليذنةى كشتوكالَ و ئاوديَضوارةم

 و تويَذينةوةي زانسيت. آل: ليذنةي ثةروةردة و خويَندني باثيَنجةم

 : ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطة و مايف بةكاربةر.شةشةم

 : ليذنةي كاروباري شةهيدان و جينؤسايد و زيندانياني سياسي.حةوتةم

 : ليذنةي ثةيوةندييةكان و رِةوةندي كوردستاني. هةشتةم

 ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي هةريَم.: ليذنةى نؤيةم
 : ليذنةي وزة و سامانة سروشتييةكان و ثيشةسازي و بازرطاني.دةيةم

 طواستنةوة و طةياندن و طةشتوطوزار و ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهيَنان. و: ليذنةي شارةواني يازدةم

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

 .آل: ليذنةي دةسثاكي و كاروباري ثةرلةمان و سكامسيَزدة

 : ليذنةي ئةوقاف و كاروباري ئاييين.ضواردةم

 .ــ يةتي و داكؤكيكردن لة مايف ئافرةت و لة مايف مرؤظآل: ليذنةي كاروباري كؤمةثازدةم
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 (:31اددةى )م

دةتوانيَت لةنيَو ئةندامةكانيدا ليذنةى : هةر ليذنةيةكى هةميشةيى لةضوارضيَوةى جيَبةجيَكردنى كارةكانيدا يةكةم
، كارى  (ي سىَ يةكى ئةندامانى ليذنة1/0، بؤكاريَكى دياريكراو لةسةر ثيَشنيارى ) الوةكي ثيَكبهيَنيَت

 .  ليذنة الوةكيةكان كؤتايى ديَت بةكؤتايى هاتنى كارةكة
، ئةم حوكمة لةسةر كؤبوونةوةى  وة( دووجار كؤدةبيَتة1: هةر ليذنةيةك بةالنى كةمةوة لة مانطيَكدا )دووةم

 ، جيَبةجىَ نابيَت. ليذنةكان لة نيَوان دوو وةرزى ياساداناندا

،  ، يان جيَطري يةكةمى سةرؤكى ثةرلةمان : ليذنة هةميشةييةكان لةكاتى ثيَويستدا  لةسةر داواى سةرؤكسيَيةم
  (12، دةبىَ ئةندامانى ليذنة ) وة، كؤدةبنة ( سىَ يةكى ئةندامانى ليذنة1/0، يان ) يان سةرؤكى ليذنة

بيست وضوار كاتذميَر ثيَش كؤبوونةوة لةاليةن بريارِدةرى ليذنة لة كات و شويَن و بةرنامةى كارى كؤبوونةوة 
 ئاطادار بكريَنةوة.

زؤرينةى ، تةواو دةبيَت. برِيارةكان بة  ، بة ئامادةبوونى زؤرينةى ئةندامان : ريَذةي ياسايي كؤبوونةوةى ليذنةضوارةم
، ئةو اليةنةي دةنطي سةرؤكى ليذنة لةطةَليةتى  ، لةكاتى يةكسانبوونى دةنطةكاندا دةنطى ئامادةبوان دةدريَن

 . زؤرينة دةبيَت

وان و ثوختةيةك لة بريورِاى و، كة ناو و واذؤي ئامادةب : كؤبوونةوةكاني ليذنة لة كؤنووسدا تؤمار دةكريَنثيَنجةم
 ، لةخؤدةطريَت. ، وةردةطرييَت ى كة لة كؤبوونةوةكةدائةندامان و ئةو برِيارانة

 (:30اددةى )م
، يان النى كةم لةسةر  ، بةثيَى تيَرِوانينى خؤى سةرؤك دةتوانيَت هةربابةتيَك خباتة بةردةم ليذنة هةميشةييةكان

 ( ثيَنج ئةندام.6داواى )
 (:32اددةى )م

ئةنداميَك دةتوانيَت لةكؤبوونةوةى هةر ليذنةيةك ئامادةبيَت و رِاو : ثاش ئاطاداركردنةوةي سةرؤكي ليذنة هةر يةكةم
 سةرجنى خؤى ثيَشكةش بكات بةبىَ بوونى مافى دةنطدان.

 ، بةبيَ بووني مايف دةنطدان.  : راويَذكارةكاني ثةرلةمان بة ثيَي ثسثؤريي بةشداري كؤبوونةوةي ليذنةكان دةكةندووةم

 (: 33اددةى )م
ةيرِةوةدا تايبةتن بة ئامادةبوون لة دانيشتنةكانى ثةرلةماندا بةسةر ئامادةبوون لة كؤبوونةوةي ئةو حوكمانةى لةم ث

 ليذنةكانيش جيَبةجىَ دةبن. 
 (:34اددةى )م

لةكاتى بةتاَلى ئةنداميَتى يةكيَك لة ليذنةكان ئةوا ئةنداميَكى تر بةثيَى هةمان ريَطةى دةقكراو لةم ثةيرِةوةدا 
 طةى دةطريَتةوة. كانديد دةكريَت و جيَ

 :( 35اددةى )م
بة رِةزامةنديى سةرؤك، ليذنةى هةميشةيى، دةتوانيَت داوا لة ليذنةيةكى تري ثةرلةمان بكات، رِاى خؤى لةسةر 

 بابةتيَكى دياريكراودا، خباتةرِوو.
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 (:32اددةى )م
، بةسةر  ( ضل و ثيَنج رؤذدا26بوونى )، يان هةر فراكسيؤنيَكى ثةرلةمانى دةتوانيَت لة دواى تيَثةرِ  ( دة ئةندام11)

 . ئارِاستةكردنى ثرؤذةيةك بؤ ليذنةى تايبةمتةند داواي روونكردنةوة لةبارةي ئةو ثرِؤذةية لة ليذنةكة بكةن
 (: 31) ماددة

، لة رِاثةرِاندنى كارةكانيدا  ئةطةر بؤ دةستةى سةرؤكايةتى رِوونبؤوة كة يةكيَك لة ليذنة هةميشةييةكان
، ئةوا دةتوانيَت لة هؤكارةكان بكؤَليَتةوة و هةوَلةكانى خباتة طةرِ بؤ كاراكردنى ليذنةكة،  كةمتةرخةمى دةنويَنيَت

، بةثيَي ئةو  ، لةسةر دةستةى سةرؤكايةتى ثيَويستة ئةندامى نوىَ بؤ ليذنةكة بثاَليَويَت م ئةطةر هةر نةيتوانىآلبة
 . خناتة بةردةم ثةرلةمانريَكارانةى لةم ثةيرةوةدا هاتوون و بيا

 (:32) ماددة

،  ، كة ريَذةى ياسايى ئةندامان ثيَشكةشيان كردبوو ، ثيَشنيازى ياسايةكيان تاوتويَكرد ئةطةر ليذنةى هةميشةيي
، ئةطةر ئةندامى ليذنةكة نةبوو ئامادةى كؤبوونةوةى ليذنة بيَت بؤ  دةكريَت يةكةم ئةندام كة واذؤى كردووة

، ئةطةر ئةو نةيتوانى دةكريَت ئةنداميَكي تر لةوانةى واذؤيان كردووة   ثيَشنيازى ياساكة طفتوطؤكردن لةسةر
 ئامادةبيَت.

 (: 39) ماددة

،  ، ناوى ئةو ثسثؤر و شارةزايانةى كة تايبةمتةندييان بةكارى ليذنة ثةيوةستة هةموو ليذنةيةكى هةميشةيى
دةستةى سةرؤكايةتييةوة راويَذيان ثيَدةكات و سوود لة ثسثؤرِي و دةستنيشان دةكات و لةكاتى ثيَويستدا، لة ريَطةى 

 ليَهاتوييان وةردةطريَت و دةكريَت لةسةر كارةكةيان ثاداشت بكريَن و ئةطةر ثيَويست بوو طريَبةستيان لةطةَلدا بكريَت.
 (:41) ماددة

دةتوانيَت دانيشتنى طوىَ لةيةكطرتن (ي سىَ يةكى ئةندامةكاني 1/0، لةسةر داواى ) هةر ليذنةيةكى هةميشةيى
، بؤ بةرثرس و  ، بةتايبةمتةنديى ليذنةكة ئةجنامبدات (، لةسةر هةر بابةتيَك كة ثةيوةست بيَتجلسات االستماع)

، كة  كةوادرى حكومى و كةرتى تايبةت و ثسثؤران و نويَنةرى رِيَكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى و هةركةسيَك
، دةبيَت ليذنة ثوختةى  هةر ئةنداميَكيش دةتوانيَت لةم دانيشتنة ئامادةبيَت و طفتوطؤ بكات،  ثيَويستى بزاننبة

 اراستةي دةستةى سةرؤكايةتى بكات.، ئ دانيشتنى طويَطرتن و ئةجنامةكاني، لة رِاثؤرتيَكدا
 (:40) ماددة

وَلينةوة و سةردانى مةيدانى ، بةدواداضوون و ليَك ، لة ضوارضيَوةي ثسثؤرِييةكةيدا هةر ليذنةيةكى هةميشةيى
، بة بةرذةوةندية بنةرةتييةكانى هاونيشتيمانيانى هةريَم  دةكات، لةسةر ئاستى جيَبةجيَكردنى ئةو ياسا طشتييانةى

، كة بؤ ئاسان جيَبةجيَكردنى ياساكة  ، هةروةها ضاوديَريكردني طوجناني سيستةم و ريَنماييةكان ثةيونديدارن
، رِاثؤرتيَك لةسةر ئةجنامى  ، لةسةر ليذنةى هةميشةيى ثيَويستة ئاماجنى سةرةكى ياساكةدةرضوويَندراون لةطةلَ 

، لة ذيَر  بةدواداضوونيان و ثيَشنيازةكانيان ئارِاستةي دةستةى سةرؤكايةتى بكةن و ئةوانيش دةتوانن ئةوةى طوجناوة
 رؤشنايي رِاثؤرتةكة بيطرنةبةر.
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 (42) ماددة
اوا لة سةرؤك بكةن، بؤ بةشدارى كردنى وةزيرى ثةيوةنديدار بؤ ئامادةبوون  لة : ليذنةكان دةتوانن ديةكةم

كؤبوونةوةي ليذنة و ثيَشكةشكردنى رِونكردنةوةى ثيَويست، لةسةر ئةو بابةتةى دةخريَتةرِوو، بةشيَويةك 
 ( سىَ رِؤذ لةرِيَكةوتى ئاراستةكردنى بانطهيَشتنامةكة، تيَثةرنةكات.0ماوةى )

ثةيوةنديدار، دةتوانيَت لة كؤبوونةوةي ليذنةكاندا ئامادةبيَت كاتيَك طفتوطؤى بابةتيَك دةكريَت كة  : وةزيرىدووةم
ثةيوةنديدارة بةوةزارةتةكةى و دةتوانيَت ستافى وةزارةتةكةى لةطةلَ خؤى بهيَنيَت بؤ كؤبوونةوة، هةروةها 

 ةنطدانيان هةبيَت.تيَرِوانينةكانيشيان لة رِاثؤرت جيَطردةكريَن بةبىَ ئةوةى مافى د

: ليذنةكان دةتوانن، بؤ بةشداريى ئةوانةى كة ثلةيان، لةخوار وةزيرةوةية لة كؤبوونةوةى ليذنةدا، داوا سيَيةم
 ئاراستةي جيَطري دووةمي سةرؤكى ثةرلةمان بكةن.

 و  ، داوا لة فةرمانطة فةرمى : ليذنةكان دةتوانن لةرِيَي جيَطرى يةكةمى سةرؤكى ثةرلةمانةوةضوارةم
، يان لة كؤبوونةوةى  ، كة زانياريي ثيَويستيان ثيَشكةش بكات رِيَكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى بكةن

 ليذنةدا ئامادةبنب .

، خؤيانطرت لة ثيَدانى زانيارى يان ئامادةنةبوون لة  : ئةطةر ئةو اليةنانةى لة برِطةكانى سةرةوةدا باسكراونثيَنجةم
م آل، سةرؤك وةزيرانى ىلَ ئاطاداردةكريَتةوة و لةحاَلةتى وة ة رِيَي سةرؤكةوة، ئةوا ئةو كاتة ل كؤبوونةوة

، بابةتةكة دةخريَتة بةردةمى  ثةرلةمان، بؤ ئةوةى  ( حةوت رِؤذدا1نةدانةوةيى داواكاريةكةى لةماوةى )
 تيَرِوانينى بؤ بكات.

 

 دووةم: ليذنة تايبةتييةكان:
 (:43) ماددة

كاتى بةمةبةستى ئامادةكردنى رِاثؤرت، سةبارةت بة بابةتيَكى ديارى كراو، لةسةر : ثةرلةمان، ليذنةى يةكةم
(ي ضواريةكى ذمارةى ئةندامان، بةدةنطى زؤرينةى ئامادةبووان لة 1/2ثيَشنيارى دةستةى سةرؤكايةتى، يان )

 كاتي ثيَويستدا ثيَكدةهيَنيَت.
 اندا، دةسةآلتى ثيَكهيَنانى ليذنةى تايبةتيى هةية.: دةستةى سةرؤكايةتى، لة دةرةوةى وةرزةكانى ياساداندووةم

: بابةتة تاوانكارييةكان ء هةر بابةتيَك، لةذيَر تيَرِوانينى دادطاكاندا بيَت، نابيَتة بابةتى ليَكؤَلينةوةى ليذنة سيَيةم
 تايبةتييةكاني  ثةرلةمان.

 ركيَنيَت ئةنداميَتى ليذنة لةدةست دةدات.: لةكاتى كاركردنى ليذنة، هةرئةنداميَك نهيَين كارى ليذنة، بدضوارةم

 (:44) ماددة
تى جيَبةجيَكردن ثيَويستة ئةركى ليذنة تايبةتييةكان ئاسان بكات ء بةَلطةنامة و زانياريي آل: لةسةر دةسةيةكةم

 داواكراويان ثيَشكةش بكات.
، سةبارةت بة  بةدواى رِاستييةكان: ليذنة تايبةتييةكان دةتوانن كارى بةدواداضوون ء ثشكنني ء طةرِان دووةم

، دةتوانن بؤ  ، ئةجنام بدةن ووردةكارى ئةو بابةتانةى بؤى رِاسثيَردراون لةتةواوى دامةزراوة ثةيوةنديدارةكاندا
 . ئةو مةبةستةش ثشت بة شارةزايان و راويَذكاران ببةسنت
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 : سيَيةم

كراوة، ليذنة تايبةتييةكان دةتوانن بةنووسراو داواى ئامادةبوونى ـ بةثيَي ئةو ريَوشويَنانةى لةم ثةيرِةوةدا دةقنووس 1
 تةكانيان.وهةركةس ء اليةنيَك بكةن، بةمةبةستى راوةرطرتن و طوآ بيستبوونى و

ـ ئةطةر كةس ء اليةنى بانطكراو بآ ثاساو لةكاتى دياريكراودا ئامادةنةبوو، ئةوا ليذنةى كاتى دةتوانيَـت لةرِيَي 1
ةتيةوة، دةسةآلتى جيَبةجيَكردن ئاطاداربكاتةوة، بة مةبةستى ئامادةكردنى داواكراو بةطويَرةى دةستةى سةرؤكاي

 ياساي بنةما دادطةريية سزايية بةركارةكان لة هةريَم. 
 (:45) ماددة

 ، ئاراستةى سةرؤك دةكات، دواى دابةشكردنى بةسةر ئةنداماندا، ، رِاثؤرت ء رِاسثاردةكانى : ليذنةى تايبةتيةكةم
 رِاثؤرتةكة دةخريَتة بةردةم ثةرلةمان، بةمةبةستى تاوتويَكردن ء وةرطرتنى برِيارى طوجناو لة بارةيةوة.

: ئةطةر رِاثؤرتةكة، لة نيَوان دوو وةرزى ياساداناندا، ئارِاستةى سةرؤك كرا، ئةوا بةثيَي طرنطى بابةتةكة، دووةم
ى بؤ وةرزى نويَى ياسادانان دةدات، يان ئةجنامداني دةستةى سةرؤكايةتى، برِيار لةسةر دواخستين خستنةرِوو

 كؤبوونةوةى نائاسايى، بؤ خستنةرِووي بابةتةكة و برِياردان لةسةري.

 :(42) ماددة

 كارى ليذنة تايبةتييةكان، بةكؤتايى هاتنى كاتى دياريكراو، يان ئةو ئةركةى ثيَيان سثيَردراوة، كؤتايى ديَت.
 

 بةشى شةشةم
 لةثةرلةمانسيستمى كار 

 يةكةم/ بةرنامةى كارى دانيشتنةكانى ثةرلةمان
 (:41) ماددة

 : دةستةى سةرؤكايةتى، بةرنامةى كاريى دانيشتنةكانى ثةرلةمان، دادةنيَت.يةكةم
( ضل وهةشت كاتذميَر ثيَش وادةى 28: هةموو دانيشتنيَك، بةرنامةى كاريى ثيَشوةختةى دةبيَت، )دووةم

مان لةرِيَي جيَطرى دووةمى سةرؤكى ثةرلةمانةوة لةبةرنامةي كار دانيشتنةكة سةرجةم ئةندا
 ئاطاداردةكريَنةوة.

 (42) ماددة
: برِطةكانى بةرنامةى كار، بة ثيَي ئةو رِيَزبةندييةى، لةبةرنامةكةدا هاتووة، طفتوطؤيان لةبارةوة دةكريَت، يةكةم

( سآ ثةرلةمانتار، بةرِةزامةنديى 0)ثاش ء ثيَش خستنى هةر برِطةيةك، لةسةر ثيَشنيارى سةرؤك، يان 
 زؤرينةى ئامادةبووان دةبيَت.

: تا طفتوطؤ لةسةر برِطةيةكى بةرنامةى كار تةواو نةبيَت برِطةيةكى دي طفتوطؤى لةسةر ناكريَت، ئةطةر لةبةر دووةم
هةر هؤيةك نةتوانرا طفتوطؤ دةربارةى برِطةيةك تةواو بكريَت، دةستةى سةرؤكايةتى، دةتوانيَت، ئةو بابةتة بة 

ئةندامانى ئامادةبوو، بابةتةكة بؤدانيشتنى، داهاتوو، هةَلثةسيَردراوى بهيََليَتةوة ء بةرةزامةنديى زؤرينةى 
 دوادةخريَت و برِطةى دواى ئةوة، طفتوطؤى لةبارةوة دةكريَت. 

 : هةر بابةتيَك لة بةرنامةى كاردا نةبيَت، طفتوطؤى لةبارةوة ناكريَت.سيَيةم
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( بيست و ضوار 12ندام، بةر لة )( دة ئة11: سةرؤكي فراكسيؤن، يان نويَنةري ثيَكهاتةيةك، يان الني كةم )ضوارةم
كاتذميَر لة وادةي دانشتينةكةدا، دةتوانيَت داواي زيادكردني بابةتيَك، بؤ بةرنامةي كار بكات، بابةتةكة 

 طشيت و بةثةلة بيَت و دواخستين ببيَتة هؤي لةدةستداني طرينطي داواكارييةكة.

 (:49) ماددة

 يةكةم:
( ضل و هةشت كاتذميَر بةر لةدانيشتين 28تايبةت، دةتوانيَت لةماوةى )ـ هةر ليذنةيةكى هةميشةيى، يان 1

ثةرلةمان داوا لة دةستةى سةرؤكايةتى بكات، طفتوطؤي دياردةيةك، يان رِووداويَك، يان باريَكى طشتى خبريَتة 
 بةرنامةى كارةوة.

 بريؤكةيةك بةم مةرجانة خباتةرِوو: ( دة خولةك تيَثةرِ نةكات،11ـ هةر ئةنداميَك، مافى هةية لة ماوةيةك كة لة )1

 ( ضل و هةشت كاتذميَر ثيَش دانيشتنى ثةرلةمان، داوايةك ثيَشكةشى دةستةى سةرؤكايةتى بكات. 28أ ـ )

 ب ـ بريؤكةكة نوسراو بيَت. 
 ت ـ ئةندام بةناوةرؤكى نوسراوةكة ثابةندةبيَت.

 از و ضارةسةرى لةخؤطرتبيَت.ث ـ بريؤكةكة، بةكيَشةيةكى طشتييةوة ثةيوةست بيَت و ثيَشني

       : ئةطةر ثيَويسيت كرد، دةكريَت طفتوطؤكردن لةسةر بابةتةكانى برِطةى )يةكةم( لةسةر داواكارى ليذنة دووةم
 ، يان هةردووكيان بيَت. ، يان وةزيرى تايبةمتةند ، بةئامادةبوونى سةرؤك وةزيران يان ئةندامان

داواكةيان ، ئةوانيش  لةسةر  بة داواكاريي ليذنة و ئةندامان رازى نةبوو ، : ئةطةر دةستةي سةرؤكايةتيسيَيةم
         ولةكـ( سيَ خ 0 داواكةيان لةماوةى ) شت يان دذ بةـطة دةدات هاوثـ، سةرؤك ريَ ريبوونـثيَداط

      ، ثةرلةمان برِيارى يةكالكةرةوةى  ، ئةوكات بةبىَ طفتوطؤ بريوبؤضوونى خؤيان لةو بارةيةوة خبةنةرِوو
 خؤى لةبارةوة دةدات.

 دووةم/ ريزبةندي و سيستمي دانيشتين ئةندامان

 (:51اددةي )م
شويَين دانيشتين ئةندامان، لة هؤَلي ثةرلةماندا، بة ثيَي ليستى ريزبةندكراو، بةثيَي ثيتةكاني )ئةلفيبَ(ي كوردي، 

 يةكي هةمان فراكسيؤن، دياري دةكريَت.بةرِةضاوكردني زجنريةي يةك بة دواي 
 (:50) ماددة

 كارنامةي هةفتانةي ثةرلةمان، بةم شيَوةية دةبيَت: 
 : رِؤذاني يةك شةممة، ئةندام، بةدواداضوون، بؤ كاروبارى هاونيشتمانيان دةكات.يةكةم
دةتوانيَت لة هةر رؤذيَكى تر كؤبوونةوة : رِؤذانى دووشةممة، كؤبوونةوةى ليذنةكان دةبيَت، بةثيَي ثيَويست ليذنة دووةم

 ئةجنام بدات.

 : رِؤذانى سيَ شةممة و ضوارشةممة، تايبةت دةبيَت بة دانيشتنى ثةرلةمان.سيَيةم

 : رِؤذانى ثيَنج شةممة، تايبةتة بة طفتوطؤكردن لةطةلَ حكومةت، بة ثيَي ثيَويست.ضوارةم

 دةتوانيَت خشتةي كاري هةفتانةي ثةرلةمان دةستكاري بكات.: دةستةي سةرؤكايةتي لةكاتي ثيَويست ثيَنجةم
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 سيَيةم/ دانيشتنةكاني ثةرلةمان
 (:52اددةي )م

، بة )ناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان ... بة ناوي طةلي كوردستان(ـةوة  ، دانيشتين ثةرلةمان : سةرؤكيةكةم
 وةرزي ياسادانان و خولي طريَدان.، بة ذمارة و ريَكةوتي دانيشنت و  دةكاتةوة لةطةلَ ئاماذةدان

،  ، بة مةبةسيت راستاندني دةخريَتةرِوو ، ثوختةي كؤنوسي دانشيتين ثيَشوو : دواي كردنةوةي دانيشتنةكةدووةم
 دواي ئةو رِاستكردنةوانةي بة برِياري دةستةي سةرؤكايةتي يان لةسةر داواي ئةندامان تيَدا ئةجنام دةدريَت.

وختةي كؤنووسةكة، لةاليةن جيَطري دووةمي سةرؤكى ثةرلةمانةوة، ئةم برِطانةي لة : خويَندنةوةي ثسيَيةم
 خؤدةطريَت:

، بة مؤَلةت و بيَ مؤَلةت و لة ماَلثةري فةرمي ثةرلةمان  اني دانيشتنى ثةرلةمان و ليذنةكانوـ ناوي ئامادةنةبو1
 و دةكريَتةوة.آلب

 طةر ئامادةبووبن.ـ ناوي نويَنةراني حكومةت لة دانيشتين ثيَشوو ئة1

 ـ ئةو بابةتة سةرةكييانةي، كة لة دانيشتنةكةدا تاوتويَكراون.0

 ، كة لة دانيشتين ثيَشوودا، لةاليةن ثةرلةمانةوة ثةسندكرابيَت. ـ ئاماذةدان بة هةر ياسا و برِياريَك2

، لة رِاستاندني ثوختةي  سةرؤكايةتي، دةستةي  ـ ئةطةر لةبةر كؤتايي هاتين خولي ثةرلةمان دانيشنت ئةجنام نةدرا6
 كؤنووسةكةدا، شويَين ثةرلةمان دةطريَتةوة.

 ضوارةم/ ئامادةبوون لةدانيشتنةكانى ثةرلةمان
 (:53) ماددة

 يةكةم:
، دةتوانن ئامادةى دانيشتنةكانى ثةرلةمان  ، لةسةرداواى خؤيان ـ سةرؤك وةزيران و ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران1

 ، بآ ئةوةى مافى دةنطدانيان هةبيَت. لةطفتوطؤكانيدا بةشدارى بكةنبن ء 
،  ، دةتوانن فةرمانبةرانى وةزارةتةكانيان بؤ دانيشتنةكانى ثةرلةمان بهيَنن ـ ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران1

 ، بآ ئةوةى مافى قسةكردنيان هةبيَت. بةمةبةستى رِاويَذ ء ثشتثيَبةستنيان بةمؤَلةتى سةرؤك

 : مدووة
 ئامادةبن دانيشتنةكانى ثةرلةمانداؤكايةتى دةتوانن لةبةوةرطرتين رةزامةندي دةستةى سةر،ميدياكارانـ ميوانان و1
، نابيَت لة ذمارةى ئةو كورسيانة تيَثةرِبكات كة  ـ ذمارةى ئةو كةسانةى كة ئامادةى دانيشتنى كراوة دةبن1

 كراون. لةاليةن دةستةى سةرؤكايةتييةوة بؤ ميوانان تةرخان

 ثيَنجةم/ شيَوازي طفتوطؤكردن لة دانيشتنةكانى ثةرلةمان 

 (: 54) ماددة
: ئةندام، بةمؤلةتى سةرؤك، لةوجيَطةيةى دانيشتووة، يان لةو سةكؤيةى بؤ مةبةسيت ئاخاوتن ئامادةكراوة يةكةم

 دةدويَت.
، سةرؤك داوا لة جيَطرى  توطؤكردن، لة برِطةكانى بةرنامةى كار بؤ طف : لةطةلَ خستنةرِووى هةر برِطةيةكدووةم

 ، تؤمار بكات. دووةمى دةكات ناوى داواكارانى مؤلةتى ئاخاوتن
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 : سةرؤك بةرِةضاوكردنى ريزبةندى تؤماركردني ناوي ئةندامان ريَطة بةئةندامان دةدات ئاخاوتن بكةن.سيَيةم

 نة ثابةندبيَت:آلخا: ئةندام، ئاخاوتنةكانى ئارِاستةى سةرؤك دةكات و ثيَويستة بةم ضوارةم

، بيَجطة لةو دانيشتنانةى تايبةتة بةطفتوطؤكردن لةسةر  ، بدويَت ( سيَ خولةك زياتر0، لة ) ـ ئةندام بؤي نية1
 ثرِؤذة ياساي بودجة و ئةو دانيشتنانةى دةستةى سةرؤكايةتى تايبةمتةندييان دةداتىَ.

، ئاخاوتين خؤي يان هي ئةنداماني تر دووبارة  يان ليَ بداتمي ئةنداماني تر بداتةوة و تواجنآل، وة ـ نابيَت ئةندام1
 ، تةنيا دةتوانيَت ثشتطريي بكات. بكاتةوة

ـ دةبيَت ئةندام ئاخاوتنةكانى لةسةر ئةو بابةتة ضرِبكاتةوة كة خراوةتةرِوو و نابيَت بطةرِيَتةوة سةر بابةتيَك كة 0
 ووة.، يان طفتوطؤ لةبارةيةوة كؤتايهات دةنطى لةسةر دراوة

 ـ هةرئةنداميَك دةتوانيَت تةنها يةك جار لةسةر هةر بابةتيَك بدويَت.2

        ، ئةويش لة يةكيَك ، دةتوانيَت ريَطة لةبةردةوام بوونى ئةندام لةسةر ئاخاوتنةكةى بطريَت : سةرؤكثيَنجةم
 لةم ئةطةرانة:

 ـ بىَ مؤَلةت ئاخاوتنى كرد.1
، بةرامبةر هةر دةزطايةكى دةستووريى و ياسايى هةريَم يان  يان تانةوتةشةر،  ـ لةكاتى ئاخاوتندا وشةى نةشياو1

 ، يان فراكسيؤنيَكي ثةرلةمانى، يان هةركةسيَكى دى بةكار هيَنا. ئةنداميَك

 ـ باسى لة تايبةمتةندييةكانى ئةنداميَك،  يان  هةركةسيَكى تر كرد.0

اية كرد، يان هةر دؤسيةكي تر كة لةكاتي دركاندني ريَطة يةك كة لة بةردةم دادطـ باسى لة نهيَنييةكانى دؤسية2
 ثيَدراو نةبيَت.

 ـ ماوةي دياريكراوى ئاخاوتنى، كؤتايى هاتبيَت.6

 ـ ئةطةر لة بابةتي طفتوطؤ دةرضوو.5

 (:55) ماددة
ثرؤتؤكؤل  ، دةتوانيَت فةرمان بكات بة سرِينةوةى هةموو يان بةشيَك لة ئاخاوتنى هةر ئةنداميَك لة : سةرؤكيةكةم

، و لةكاتى نارةزايى  ، كة لةم ثةيرِةوةدا دةقنوس كراون كة ثيَضةوانةى شيَواز و مةرجةكاني طفتوطؤكردن بيَت
 ، برِيارى يةكالكةرةوة دةدات. ، دةستةي سةرؤكايةتي، بيَ طفتوطؤكردن ئةندام

، يان  ، ئةطةر لة ثةيرِةو اليدا كات، ثيَشنيازي سرِينةوةي ئاخاوتين ئةنداميَكي دي ب ، دةتوانيَت : ئةندامدووةم
 ، سةرؤك برِيار لةسةر داواكاري ئةندامةكة دةدات. ثيَضةوانةي شيَواز و مةرجةكاني طفتوطؤكردن بوو

 (:52) ماددة
، ثشت بةسنت، بةيةكيَك لة ماددة و برِطةكاني دةستوور و ياسا بةركارةكان و يان يةكيَك  ، دةتوانيَت : ئةنداميةكةم

        لة ماددة و برِطةكاني ئةم ثةيرِةوة لة هةركاتيَكي دانيشتين ثةرلةماندا لة ريَي خاَلي ثةيرِةوييةوة 
بيَت بةبيَ رةضاوكردني ( يةك خوولةك زياتر نة1داواي وةرطرتين مؤَلةت لة سةرؤك بؤ ماوةيةك كة لة )

 )تؤماركردن و ريَزبةندي( ئاخاوتن بكات.
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 : تةنيا ئةم بارانةى بةخاَلى ثةيرةوةى دادةنريَت:دووةم

      ـ ثيَشيَلكردنى يةكيَك لة ماددة و برِطةكانى دةستوور و ياسابةركارةكان، يان يةكيَك لة ماددة و برِطةكانى 1
 ئةم ثةيرِةوة.

 بابةتى دانيشتنةكة، دةرضوون. ـ ئةطةرطفتوطؤكان، لة1

ـ داواكردن بؤ دواخستنى طفتوطؤ، لةسةر بابةتيَك و برِياردان، لةسةر طفتوطؤكردن، لة بابةتيَكى تر يان ئاَلوطؤر، لة 0
 بةرنامةي كار.

،  سةرؤكم ئاخاوتنةكةي خاَلي ثةيرةوي نةبوو، آل، بة ، بة خاَلى ثةيرةوى داواى ئاخاوتنى كرد : ئةطةر ئةندامسيَيةم
  دةتوانيَت ئاخاوتنى ثىَ بربيَت و لةكاتى دووبارة بوونةوةى لةو دانيشتنةدا هةَليَكى تري بؤ ئاخاوتن بة 

 ، ثيَنادات. )خاَلى ثةيرةو(
 شةشةم/ بةرزةفتكردن  

 (:51ماددةى )
ت، كةدةشىَ كاربكاتة ، لةاليةن هةر ئةنداميَكةوة بكريَ ، هةر سةرثيَضييةك ئةطةر لةكاتى دانيشتنةكانى ثةرلةماندا

سةر بةرِيَوةضوونى دانيشتنةكة، يان ئاخاوتنى نةشياوي بةرامبةر ثةرلةمان و دةستةى سةرؤكايةتى  و يان هةريةكيَك 
 ، سةرؤك بةم شيَوةية رِةفتارى لةطةلَ دةكات:  لة ئةندامان ىلَ ببيسرتىَ

 اريَزيَت. : بةبري ئةندامةكة دةينيَتةوة كة ريَكوثيَكى دانيشتنةكة بثيةكةم
 : ئةطةر ثابةند نةبوو هةر بةردةوام بوو، سةرؤك وريايى )تنبية( دةكاتةوة. دووةم

، ئةوا ورياكردنةوةكة سرِينةوةي ئاخاوتنةكانيشى لة ثرؤتؤكؤل لةطةَلدا  : لةحاَلةتى بةكارهيَنانى زمانى زبرداسيَيةم
 دةبيَت.

 . ، بيَبةشى بكات سةرؤك دةتوانيَت لة دانيشتنةكةدا،  : ئةطةر ئةجمارةش ثابةند نةبوو بةردةوام بووضوارةم

 : لةكاتي ثيَويستدا. سةرؤك دةتوانيَت دانيشتنةكة هةَلبطريَت يان دواي خبات.ثيَنجةم
 

 بةشي حةوتةم
 ضاوديَريكردن

 يةكةم/ ثرسيار 
 (:52ماددةي )

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

، يان دةيةويَت رِاى  ، يان دةيةويَت بةدواداضوونى لةبارةوة بكات بابةتيَك كة ئةندام زانياريى لةبارةيةوة نيية
 . ، لةبارةى بابةتيَكةوة بزانيَت ومةتحك

 ةكانى ثرسيارى نووسراو: مةرج(: 59) ماددة
: دةبيَت، ثرسيار لة اليةن يةك ئةندام، يان زياتر، ثيَشكةش كرابيَت و ريَكةوت و واذؤى لةسةر بيَت و لة ريَي  يةكةم

 سةرؤكةوة، ئاراستة كرابيَت.
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مةبةستةكةى ديارى كراوبيَت، توانج و راى تيَدا نةبيَت و لةكةدارى : دةبيَت ثرسيار روون و ثوخت بيَت و دووةم
 كةسيَتييةكان و دةستة و دامةزراوةكانى هةريَم نةكات.

 : نابيَت بابةتى ثرسيارةكة، لةبةردةم دادطادا، بيَت.سيَيةم

 راوة.، لة تايبةمتةنديى ئةو وةزارةتة بيَت، كة ثرسيارةكةى ئارِاستةك : دةبيَت ثرسيارةكةضوارةم

 م درابيَتةوة.آل، ثيَضةوانةى دةستوور و ياسا و بةرذةوةنديى طشتيي بيَت و نابيَت ثيَشرت وة : نابيَت ثرسيارةكةثيَنجةم

،  تا ليذنة  ، ثرسياريان لةبارةوة ناكريَت : ئةو بابةتانةى ئارِاستةى ليذنة ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمان كراونشةشةم
( ثازدة رؤذ، تيَثةرنةكات رِاثؤرتةكة 16، ليذنة لة ماوةي ) بة مةرجيَكراثؤرتى خؤى ثيَشكةش دةكات، 

 ئامادة بكات.

، بؤ سةرؤك وةزيران و جيَطرةكةي دةنيَردريَن دةبيَت بة كارنامة و سياسةتي طشيت  : ئةو ثرسيارانةيحةوتةم
 حكومةت و جيَبةجيَكردني ياساي بةركار، ثةيوةستنب.

 (:21) ماددة

، كة يةك لةو مةرجانةي تيَدا نةبيَت كة  ، دةتوانيَت ئةو ثرسيارانة رِةتبكاتةوة سةرؤكايةتى: دةستةى يةكةم
 (ي ئةم ثةيرِةوة ئاماذةيان ثيَدراوة .69لةماددةى )

، لةبةرواري طةيشتين ثرسيارةكة، سةرؤك ثرسيارةكة دةنيَريَت  ( حةوت رؤذ تيَثةرنةكات1: لةماوةيةك كة لة )دووةم
 ن يان ئةو وةزيرةى ثرسيارةكةي ئاراستة كراوة، لةرِيَي سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران.بؤ سةرؤك وةزيرا

مى ثرسيارةكة بدةنةوة لة آل( حةوت رؤذدا، وة1: دةبيَت ئةو اليةنةى ثرسيارةكةى ئارِاستةكراوة لةماوةى )سيَيةم
 تر دواخبريَت.( بيست و يةك رؤذ زيا11مى ثرسيارةكة، لة )آلهةموو حاَلةتيَكدا، نابيَت وة

 (: 20) ماددة
مى ثرسيار دياريكراوة آل، تةنيا ئةو ماوةية بؤ وة : بةكؤتايى هاتنى وةرزى طريَدان ثرسيار كؤتايى نايةتيةكةم

 ، سةرلةنوىَ ماوةكة دةست ثيَدةكاتةوة.  ناميَنيَت و لةسةرةتاى وةرزى طريَدان
 : ئةندام دةتوانيَت ثرسيارةكةى بكيَشيَتةوة.دووةم

، ئةوا ثرسيارةكة بةناوى هةموو ئةوئةندامانةوة  : ئةطةر زياتر لةيةك ئةندام هةمان ثرسياري ئاراستةكردسيَيةم
، ئارِاستةى هةموو ئةو ئةندامانة  مةكةشآلئارِاستة دةكريَت كة ثيَشرت ثيَشكةشيان كردووة و ويَنةيةكى وة

 دةكريَتةوة.

 (:22) ماددة

،  مى ثرسيارى زارةكيى بداتةوةآل، دةتوانيَت رِاستةوخؤ وة ئةندامى ئةجنومةنى وةزيران، يان  : سةرؤك وةزيرانيةكةم
 ، تيَثةرِ نةكات. ( ثازدة رؤذ16يان داواى دواخستنى بكات بؤ ماوةيةك كة لة )

 م بدريَتةوة.آل، لة ماوةى دياريكراودا وة ، بة نووسني : دةكريَت ثرسيارى زارةكيىدووةم

 (: 23) ماددة
: ئةندام، دةتوانيَت لة هةر دانيشتنيَكدا، كة بؤ ثرسيارى زارةكى تةرخانكراوة، تةنيا يةكجار ثرسيار  ئارِاستة يةكةم

 بكات . 
: تةنيا ئةو ئةندامةي ثرسيارى ئاراستةكردووة دةتوانيَت يةكجار بةكورتيى بةدواداضوون )تةعقيب( لةسةر دووةم

 مى ثرسيارليَكراو بكات.آلوة
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 م بداتةوة.آل، بةكورتيى و بؤ يةكجار لةسةر بةدواداضوونى ئةندامى ثةرلةمان وة يَكراو، دةتوانيَت: ثرسيارلسيَيةم

، بؤ  ، بةر لةدانيشتنى تايبةت ( ضل وهةشت كاتذميَر28: دةبىَ ئةو ئةندامةي ثرسيارى زارةكيى دةكات، )ضوارةم
 جيَطري دووةمي سةرؤكى ثةرلةمان.، بداتة  ، ناوى خؤى و ثوختةيةكيش لةو ثرسيارة ، زارةكيى ثرسيارى

 ، ثرسيار بؤ ثرساندن بطؤردريَت. ، لةهةمان دانيشتندا : ناكريَت لةكاتى ثرسيارى زارةكيىثيَنجةم

 (:24) ماددة

 ، بةم شيَوةية دةبيَت:  مى زارةكيىآل، بؤ ثرسيار و وة كاتى دياريكراو
 ، بؤ ثرسيار. ( دوو خولةك1: )يةكةم
 مدانةوة.آل، بؤ وة ( سىَ خولةك0: )دووةم

 ، بؤ بةدواداضووني ئةو ئةندامةى ثرسيارى كردووة.  ( سىَ خولةك0: )سيَيةم

 دانةوةى بةدواداضوونةكة.مآل، بؤ وة ( سىَ خولةك0: )ضوارةم

 (:25) ماددة
بودجةى ، لةكاتى طفتوطؤ لةسةر ثرِؤذة  ، لة سةرؤك وةزيران و ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران مةرجةكانى ثرسياركردن

 طشتيى و ثرِؤذة ياساكان جيَبةجىَ ناكريَت.
 (طرح موضوع عام للمناقشةدووةم/ خستنة رِووى بابةتيَكى طشتيى بؤ طفتوطؤ )

 (: 22) ماددة
، داوايةك ثيَشكةشى دةستةى سةرؤكايةتى بكةن بؤ ئةوةى بابةتيَكى طشتى  ، دةتوانن ( دة ئةندام11: )يةكةم

 . ةنيَوان ثةرلةمان و حكومةتدا، بؤ بةديهيَنانى بةرذةوةندى طشتى، ل ، بؤ طفتوطؤ خبريَتةرِوو
، بؤ طفتوطؤكردن بةئامادةبوونى  ، بؤ ئةوةى بابةتيَك ، دةتوانيَت داوا لة ثةرلةمان بكات : سةرؤك وةزيراندووةم

 خؤى، يان يةكيَك لة ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران خبريَتةرِوو.

، وادةى ئةو دانيشتنة  ( ضواردة رؤذ تيَثةرِنةكات12دةبيَت لةماوةيةكدا كة لة ): دةستةى سةرؤكايةتى سيَيةم
 . دياريى بكات

، ثرساندن و ليَسةندنةوةى متمانةيى تيَدا  ، بؤ طفتوطؤكردن دةخريَتةرِوو : لةو دانيشتنةى بابةتيَكى طشتىضوارةم
 .  ناكريَت

 ؤدا بكات.: هةرئةنداميَك دةتوانيَت بةشداريى، لة طفتوطثيَنجةم

( حةوت رؤذ زياتر 1، كة لة ) ، بؤ ماوةيةك ، دةتوانيَت داواى دواخستنى ئةو دانيشتنة بكات : حكومةتشةشةم
  . نةبيَت و بةهةماهةنطي لةطةلَ دةستةى سةرؤكايةتي رؤذيَكي تر دياري دةكريَت

 ثيَويستة ئةو ئةندامانةى واذؤيان كردووة ئامادةبن و دةستثيَكى ئاخاوتنيان ثيَبدريَت. حةوتةم:

 (:21) ماددة

، سةرؤك  ، هةموو يان زؤرينةى ئةندامان داواكةيان كشاندةوة : ئةطةر ثيَش دياريكردنى كاتى دانيشتنةكةيةكةم
 داواكةيان بةالوة دةنيَت. 

لةخستنةرِووى ئةو بابةتة طشتيية بؤ طفتوطؤ رازينةبوو ئةو ئةندامانةي ،  : ئةطةر دةستةى سةرؤكايةتىدووةم
 ، بابةتةكة دةخريَتة بةردةم ثةرلةمان بؤ يةكاليكردنةوة. ، ثيَداطريان كرد واذؤيانكردووة
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: دةكريَت لة ئةجنامى، خستنةرِووى بابةتيَكى طشتى بؤ طفتوطؤ، دةستةى سةرؤكايةتى، بابةتةكة ئارِاستةى سيَيةم
ذنةى ثةيوةنديدار بكات، بؤ ئةوةى راثؤرتى تايبةت لةبارةيةوة، ئامادة بكات، دواتر ثةرلةمان، برِيار و لي

 ريَوشويَنى ثيَويست بطريَتةبةر، يان دةكريَت لةو دانيشتنةدا، ثةرلةمان راسثاردةى ثيَويست دةربكات.

 سيَيةم/ ثرساندن

 (:22) ماددة
، بؤ رِوونكردنةوةى كارنامةي  ، يان يةكيَك لة ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران بريتية لة داواكردن لة سةرؤك وةزيران

 ، كة دةكةونة بوارى  ثسثؤرِييةكةيان. حكومةت و هؤكارةكاني ئةو برِيار و رةفتار و كارانةي
 (:29) ماددة

، لة سةرؤك  ساندن، ذمارةي ئةندامان دةتوانيَت داواى ثر ( ثيَنج يةكي 1/6: هةر ئةنداميَك، بة واذؤي ) يةكةم
 وةزيران بكات.

لة ، ، داواي ثرساندن ، ذمارةي ئةندامان ( شةش يةكي1/5، بة واذؤي ) توانيَتة، د : هةر ئةنداميَكدووةم
 ئةنداماني ئةجنومةني وةزيران بكات.

،  داواكارييةكة، لة ريَكةوتي طةيشتنى  ( حةوت رؤذ1: طفتوطؤكردن لةسةر ثرساندن ئةجنام نادريَت تا )سيَيةم
 سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران.بة

 (: 11) ماددة
 نة: آلخا ، بةثابةندبوون بةمثرسياردا ئاماذةيان ثيَدراوةة لةك، هةمان ئةو مةرجانةن، ئةو مةرجانةى لة ثرساندندا هةن

زانياريي و وبةَلطةنامةكان : داواكاريى ثرساندنةكة بةنووسني، هاوثيَض لةطةلَ بابةتي ثرساندنةكة و بةَلطة و يةكةم
 ئاراستةي سةرؤك دةكريَن.

( ضواردة رؤذ 12: ثيَويستة ئةو كةسةى ثرساندنى ليَكراوة، لة رؤذى طةيشتنى ثرساندنةكة لة ماوةيةك كة لة )دووةم
 م بداتةوة.آلتيَثةر نةبيَت وة

هةبوو، ثرسيَندراويش نةيتوانى لة ماوةى : ئةطةر ثرساندنةكة ثيَويستى بة ليَكؤَلينةوة و كؤكردنةوةى زانياريى سيَيةم
( حةوت 1مى بداتةوة، داوا لةسةرؤك دةكات بة دواخستنى ثرساندنةكة بؤ ماوةيةك كة لة )آلدياريكراودا وة

 رؤذ زياتر نةبيَت، دواخستنى ثرساندن لةوماوةيةدا زياتر بة رةزامةنديى ثةرلةمان دةبيَت.

مةكةي، لة بةرنامةي كاري نزيكرتين دانيشتندا، دادةنيَت، ئةطةر آل: دةستةى سةرؤكايةتي ثرساندن و وةضوارةم
مي ثرساندنةكة، لة كاتي دياريكراودا، نةطةيشتة ثةرلةمان ئةوا تةنيا ثرساندنةكة، دةكريَتة بابةتي آلوة

 طفتوطؤي دانيشتين تةرخانكراو.

 (:10) ماددة

 ندنةكة، بةم شيَوةية دةبيَت:مةكةي، ثرؤسةى ثرساآل: دواى خويَندنةوةي ثرساندن و وةيةكةم

( ثازدة خولةك زياتر نةبيَت، دواتر 16ـ ئاخاوتن، دةدريَتة ئةو ئةندامةى داواى ثرساندنى كردووة، بؤ ماوةيةك لة )1
 بة هةمان كاتى ديارى كراو، دةرفةت بة كةسى ثرسيَندراو دةدريَت.
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 م دانةوةيان هةية. آل( سيَ خولةكدا، مافى وة0ـ هةريةكةيان، بؤ يةكجار لةماوةى )1

( دوو خولةك، دةدريَتة هةريةك لةو ئةندامانةى، كة ثيَشرت ناوى خؤيان 1ـ دواتر دةرفةتى ئاخاوتن، بؤ ماوةى )0
 تؤماركردوة.

 دووةم: 

 ـ ئةطةر ثرسيَندراو، بةبىَ هؤ ئامادةنةبوو، ثرؤسةى ثرساندنةكة، بةبيَ ئامادةبووني ثرسيَندراو بةردةوام دةبيَت.1
ئةطةر ئامادةنةبوونةكة، بةثاساويَكى رِةوا بوو، دةستةى سةرؤكايةتى كاتيَكى تر، بؤ ثرساندنةكة دياريى دةكات ـ 1

(ي ئةم برِطةيةي 1( سي رؤذ تيَثةر نةكات، ئةطةر لةو ماوةيةشدا ئامادةنةبوو، حوكمي خاَلي )01كة لة )
 بةسةردا، جيَبةجيَ دةبيَت.

 (:12) ماددة
 ، دةخريَنة بةرنامةى كارى وةرزى ياسادانانى نويَووة. ةرزى ياسادانانى ثيَشوودا ثيَشكةشكراونئةو ثرساندنانةى لة و

 (:13ماددةي )
 لةم حاَلةتانةدا ثرساندن بة كؤتاييهاتوو، هةذمار دةكريَت:

رةزامةندي ، لةهةر قؤناغيَك لة قؤناغةكانى ثرساندن بة  ، دةتوانيَت : ئةو ئةندامةى داواى ثرساندنى كردووةيةكةم
 ، داواى ثرساندنةكةى بكشيَنيَتةوة. ئةو ئةندامانةي واذؤيان كردووة

 ، ثرساندني بؤ كراوة. : دةست لة كاركيَشانةوةي ئةو وةزيرةيدووةم

 ، كة ثرساندني كردووة. : دةست لة كاركيَشانةوةي ئةو ئةندامةيسيَيةم

 ، بؤ ليَسةندنةوةي متمانة. يان دةنطي ثيَويسيت نةهيَنا ، ، باوةرِ ثيَهيَنةربوو مي ثرساندنةكةآل: ئةطةر وةضوارةم

 ضوارةم/ ليَسةندنةوةي متمانة
 (: 14) ماددة

، ض بة ئامادةبووني ثرسيَندراو بيَت  : ليَسةندنةوةي متمانة دروست نابيَت بةبيَ ئةجنامداني ثرؤسةي ثرساندنيةكةم
 يان بة ئامادةنةبووني.

 ، دةتوانيَت ثيَشنيازي ليَسةندنةوةي متمانة بكات ، بؤ ثرسيَنةر برِوا ثيَهيَنةرنةبوومي ثرساندنةكة آل: ئةطةر وةدووةم

 ، بة رةزامةنديي زؤرينةي ئامادةبووان.

( دوو 1ئاخاوتن لةسةر ئةم بابةتة، بة) ، سةرؤك ريَطا دةدات بةلةسةر ليَسةندنةوةي متمانة، : ثيَش دةنطدانسيَيةم
 ةوانةى دذى ليَسةندنةوةى متمانةن( دوو ئةنداميش ل1ليَوةرطرتنةوةى متمانة دةكةن و )ئةندام لةوانةى داواى 

( دوو لةسةر سيَي  ئةندامان 1/0، ئةطةر زؤرينةى ) ، بة متمانة ليَسةندراو هةذمار دةكريَت : سةرؤك وةزيرانضوارةم
 بؤ ليَسةندنةوةى متمانة دةنطياندا.

، ئةطةر زؤرينةى رةهاي ئةندامان بؤ  بة متمانة ليَسةندراو هةذماردةكريَت: ئةندامي ئةجنومةني وةزيران ثيَنجةم
 ليَسةندنةوةى متمانة دةنطياندا.

( ثيَنج رؤذ زياتر نةبيَت، لة رؤذي ثرساندنةوة ئةجنام 6: بابةتي ليَسةندنةوةي متمانة، لة ماوةيةكدا، كة لة )شةشةم
 دةدريَت.
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 (:15) ماددة
، لة سةرؤك وةزيران كؤتايى ثيَهات، ئةوا كابينةى حكومةت، بةدةست  وةرطرتنةوةى متمانةئةطةر ثرساندن بة 

، تا ئةو كاتةى بةثيَى ياسا  لةكاركيَشاوة هةذماردةكريَت و وةك حكومةتى كاربةرِيَكةر بةردةوام دةبيَت
 كابينةى نوىَ ثيَكدةهيَنريَت. ، كارثيَكراوةكان

 (: 12) ماددة
، سةرؤكى  ، بؤ سةرؤك وةزيران و ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران اوديَريكردنى ثةرلةمانهةموو ريَكارةكانى ض

 ، دةطريَتةوة. كؤميسيؤن و دةستة سةربةخؤكان
 

 تةمبةشي هةشـ
 ادانانياسـ

 : مةبةست لة ياسا دانان (:11) ماددة
 : دةركردنى ياسا و برِيار. يةكةم
 : هةمواركردنى ياسا و برِيارة كارثيَكراوةكان. دووةم

 : بةركاركردن يان هةمواركردنى كارثيَكردنى ياسا فيدراَليةكان.سيَيةم
 

 : ، بريتية لة طفتوطؤ و ثةسةندكردنى ثرؤسةى ياسادانان(: 12) ماددة
 ثيَشكةش دةكريَن.،  تي جيَبةجيَكردنةوةآل، كة لةاليةن دةسة ، يان ثرِؤذة برِيار : ثرِؤذة ياسايةكةم
 ( دة ئةندامةوة ثيَشكةش دةكريَن.11،  لةاليةن ) ، يان برِيار كة الني كةم : ثيَشنيازى ياسادووةم

، لةو بابةتانةي ثةيوةنديدارن  تى دادوةريةوة ثيَشكةش دةكريَنآل، لةاليةن دةسة : ئةو ثرِؤذة ياسا و برِيارانةىسيَيةم
 بةخؤيان.

،  ، بة ثيَي ياسا كارثيَكراوةكان ، لةاليةن دامةزراوة فةرمييةكانةوة ا و برِيارانةي: ثيَشنيازي ئةو ياسضوارةم
 ثيَشكةش دةكريَن.

 

 : (: ثيَشنيازي ياساو برِيار19) ماددة
ثيَشنيازى ياسا و برِيارةكان، كة لةاليةن ذمارةي ثيَوست لة ئةندامانةوة، ثيَشكةش دةكريَن، ثيَويستة شيَوازي 

ذنةى ياساييةوة تي ثيَشكةشكردنيانةوة لةاليةن لي( ضواردة رؤذدا، لة ريَكةو12بطرن و لة ماوةى )ياسادانان لةخؤ 
دةستةى سةرؤكايةتى برِياريان لةسةر دةدريَت لةسةر بنةماى طوجناندنييان لةطةلَ يةكيَك لةم  بةهةماهةنطى، لةطةلَ

 ثيَوةرانةى: 
 بةدةركردنى ياسا، يان برِياريَك بيَت.: هةبووني بابةتيَكي طشتى، كة ثيَويسيت يةكةم
 بؤشاييةكى ياسايى.هةبووني : دووةم

 : ئةطةر،كيَشة لة جيَبةجيَكردنى ياسا هةبيَت و ثيَويستيى، بة هةمواركردنةوة بيَت.سيَيةم

 : ثيَويستة لة دةرضوواندني ئةو ياسا و برِيارة، رِةضاوي بارطراني دارايي، لةسةر حكومةت بكريَت.ضوارةم
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 (:21) ماددة

، ئةطةر  ، لةاليةن دةستةى سةرؤكايةتي و ليذنةي ياساييةوة : دواي تيَرِوانيين ثيَشنيازي ياسا يان برِيارةكةيةكةم
، رةتدةكريَتةوة و  هاتووة (ي ئةم ثةيرةوةدا ،19دةركةوت يةكيَك لةو ثيَوةرانةي تيَدانيية كة لة ماددةي )

 ، بؤ ناكريَت. خويَندنةوةي يةكةمي

، رِاي دةستةى  ، كة ثيَشنيازي ياسا يان برِيارةكةيان ثيَشكةشكردووة : لةكاتيَكدا ئةنداماني ثةرلةماندووةم
دةم ثةرلةمان بؤ برياردان ، بابةتةكة دةخريَتة بةر نةبوو ، و ليذنةي ياسايي بؤيان برِوا ثيَهيَنةر سةرؤكايةتى

 لةسةري .
م دةستةى سةرؤكايةتي و آل، بة ، رةتنةكرايةوة ، بة شيَوةيةكي طشيت برِيارةكة، يان  : ئةطةر ثيَشنيازي ياساسيَيةم

وة و، لةو حاَلةتةدا بؤ ئةو ئةندامانةي ثيَشكةشيان كرد ، تيَبينييان لة سةر ثيَشنيازةكة هةبوو ليذنةي ياسايي
 . ، بؤ رةضاوكردني تيَبينيةكان و دووبارة ثيَشكةشكردنةوةي دةطةريَندريَتةوة

، رةزامةندي لةسةر  ، لة اليةن دةستةى سةرؤكايةتي و ليذنةي ياساييةوة ، يان ثيَشنيازةكة : كاتيَك ثرؤذةضوارةم
 ، دةخريَتة بةرنامةي كارةوة. ندييةكة، لة يةكةم دانيشتين دواى رةزامة دةدريَت

 (:20) ماددة
هةبيَت، لةطةلَ ثرِؤذة ثيَشنيازيَكي تر، كة لةذيَر : هيض ثرِؤذة ثيَشنيازيَك، وةرناطرييَت، ئةطةر هةمان ناوةرِؤكي يةكةم

 دةسيت ليذنةي تايبةمتةند داية بؤ راثؤرت نووسني.

و ثيَشنيازي ياسا دذيةكي هةية لة رووي  : ئةطةر ليذنةى تايبةمتةند بؤي دةركةوت، كة لة نيَوان ثرؤذة ياسادووةم
خؤي ثيَشكةشي ثةرلةمان دةكات، ئةطةر بنةما بنةرةتييةكانةوة ئةوا ليذنة بةراثؤرتي، تايبةت راي 

هةريةكيَكيان، لةر ٍِووي بنةماوة ثةسةندكرا، ماناي رةتكردنةوةي ئةوةي ترة و دواتر ليذنة ريَكاري ياسايي 
 خؤي دةطريَتةبةر.

 وون، بة: ثرؤذة ياسا، بة بنةما دادةنريَت، ئةطةر ثيَشنيازي ياساي تر، ثيَشكةشكراو لة رووي بنةماوة يةكبسيَيةم
 نةضووبيَتة قؤناغي رِاثؤرت نووسني.مةرجيَك ثيَشنيازي ياسا 

 : ئةطةر ثيَشنيازي ياسا رةتكرايةوة، لة هةمان وةرزي ياساداناندا، ثيَشكةش ناكريَتةوة.ضوارةم

 (:22) ماددة
دةتوانن ثيَشنيازي ،  ، ئةنداماني ثةرلةمان لة هةر وةرزيَكي ياساداناندا تةنيا لة مانطي يةكةمي وةرزي ياساداناندا

، يان  ، ثيَشكةش بكةن تةنيا لةو حاَلةتةدا نةبيَت كة دؤخيَكي تايبةت بيَتة ثيَش و ثيَويستيي بة ياسا ياسا
برِياريَكي بةثةلة هةبيَت و لةوبارةش دةستةي سةرؤكايةتى هةَلسةنطاندن بؤ ثيَويستيي و بة ثةلةيي ياسا يان 

 . برِيارةكة دةكات

 (:23ماددةي )

: ئةو ثرِؤذة ياسا و برِيارانةي، لةاليةن حكومةت ثيَشكةش دةكريَن، راستةوخؤ لة يةكةمني دانيشنت دواي ميةكة
 طةيشتنيان بة ثةرلةمان، خويَندنةوةي يةكةميان بؤ دةكريَت.
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: ئةطةر ثرؤذةكة يان ثيَشنيازةكة لة تايبةمتةنديي زياتر لة يةك ليذنة بوو، دةستةى سةرؤكايةتي، دووةم
هةنطي، لةطةلَ ليذنةي ياسايي، بريار دةدات بة بةشكردني ثرؤذة يان ثيَشنيازةكة و ناردني هةر بةشةو بةهةما

 ، ليذنةش تةنيا لة سةر ئةو بةشة راثؤرت ئامادة دةكات كة ئارِاستةي كراوة. بؤ ليذنةي تايبةمتةند

 (:24ماددةي )
، يان  ، راثؤرتي خؤي، لةسةر ثرِؤذة يةك  رؤذدا( بيست و 11، لة ماوةي ) : دةبيَت ليذنةي تايبةمتةنديةكةم

 ، ئامادة بكات. ثيَشنيازي ياسا و برِيارةكان
،  ، ئارِاستةي ليذنةي تايبةمتةند كرابيَت : ئةطةر ثرِؤذة يان ثيَشنيازي ياسا و برِيارةكان، بة شيَوةي بةثةلةدووةم

 ، راثؤرتي خؤي ثيَشكةش بكات. ( حةوت رؤذدا1دةبيَت لة ماوةي )

،  ، يان ثيَشنيازي ياسا و بريارةكان ، لةسةر ثرِؤذة ، دةتوانيَت بؤ ئامادةكردني راثؤرت : ليذنةي تايبةمتةندسيَيةم
 هةماهةنطي لةطةلَ اليةني ثةيوةنديدار بكات.

 ان، ليذنةي تايبةمتةند، راثؤرتي ئامادةنةكرد جيَطرى يةكةمى سةرؤكي ثةرلةم : ئةطةر لة ماوةي دياريكراوداضوارةم
، لة رؤذى طةيشتنى  ( ضوار رؤذدا2، دةبيَت ليذنة لة ماوةي ) ، سةرؤكي ليذنة ئاطاداردةكاتةوة و

،  ، راثؤرتي هؤداري خؤي ثيَشكةش بكات و برياري دةستةي سةرؤكايةتى لةم بارةية ئاطاداركردنةوةكة
 . يةكالكةرةوة دةبيَت

 (:25) ماددة

( دة رؤذ 11، لة ماوةي ) دةدريَتة ليذنةي ياسايي بؤ ثيَداضوونةوةي راثؤرتةكة،  : راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةنديةكةم
طةلَ ، لة لة ريَكةوتي طةيشتين، تةنيا لة رووي دارشتنةوةي ياسايي و دَلنيابوون لة دذنةبووني دةقةكان

 دةستور و ياسا كارثيَكراوةكان.

، لة  ةسلةتي ثةلة( ئاراستة كرابيَت دةبيَ ليذنةي ياسايي: ئةطةر ثرؤذة، يان ثيَشنيازي ياسا و برِيارةكة، بة )خدووةم
 ( ثيَنج رؤذدا، ثيَداضوونةوةي خؤي بكات.6ماوةي )

 ، تا لةرِووي دةستووريي و ياسا كارثيَكراوةكان ، خويَندنةوةي دووةمي بؤ ناكريَت : راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةندسيَيةم
 نةكريَت.، لةاليةن ليذنةى ياساييةوة راستاندني بؤ 

 (:22ماددةي)

، راثؤرتي  ( ضل و هةشت كاتذميَر ثيَش خويَندنةوةي دووةم28، ) دةبيَ جيَطرى دووةمي سةرؤكى ثةرلةمان 
 راستيَندراوي ليذنةي تايبةت بؤ ئةندامان دةستةبةر بكات.

 (: 21ماددةي )
دةستثيَدةكات، دواتر راثؤرتي ليذنةي : خويَندنةوةي دووةم، بة خويَندنةوةي دةقي ثرِؤذة، يان ثيَشنيازةكة، يةكةم

 تايبةمتةند، دةخريَتةرِوو.
: ئةطةر راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةند، دارِشتنيَكي نويَي ثيَشنياز كردبيَت بؤ ثرؤذة يان ثيَشنيازةكة، بةدةنطدان دووةم

 برِيار لة سةر وةرطرتين ئةو دارشتنة بة بنةما بؤ طفتوطؤكردن دةدريَت.
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 (: 22ماددةي)
( دوو 1: ئةو ئةندامةي ناوي تؤماركراوة، دةتوانيَت، لةسةر هةر ماددةيةك تةنيا يةكجار بدويَت و نابيَت لة )يةكةم

 خولةك، تيَثةر بكات.
: ئةطةر لة كاتي طفتوطؤكردني ثرؤذة يان ثيَشنيازةكة، وةزيري ثةيوةنديدار ئامادةبوو، دةتوانيَت لة بارةي هةر دووةم

 خولةك بدويَت.( دوو 1ماددةيةكةوة )

 (:29) ماددة
 : لةو دانيشتنةي بؤ خويَندنةوةي دووةم تةرخانكراوة، دةنطدان لةسةر ثرؤذة، يان ثيَشنيازةكة ناكريَت.يةكةم

، سةرجةم ثيَشنياز و رايةكان بةهةند وةردةطرن  ، لةطةلَ ليذنةي ياسايي ، بة هةماهةنطيي : ليذنةي تايبةمتةنددووةم
، ئةطةر ثيَويسيت كرد  ، كة ثيَويستة دابريَذريَنةوة دارِشتنةوة، بؤ ئةو ماددانة دةكةنو سةرلةنويَ 

 روونكردنةوةش دةدةن.

 (:91ماددةي )

: دانيشتين دةنطدان، لة سةر ثرؤذة، يان ثيَشنيازةكة، نابيَت لة هةفتةيةك زياتر، لة دواي دانيشتين يةكةم
 خويَندنةوةي دووةم، تيَثةر بكات.

ئةندام، لةو ماوةيةدا، دةتوانيَت داواي بينيين دارِشتنةوةي كؤتايي، لة جيَطرى دووةمى سةرؤكى ثةرلةمان و : دووةم
 ليذنةي ياسايي و ليذنةي تايبةمتةند بكات.

 : لة دانيشتين دةنطدان، ريَ بة طفتوطؤ يان ثيَشكةشكردني ثيَشنيازي تازة نادريَت.سيَيةم

 (:90ماددةي )

سةر ناوي ياسا يان بريارةكة دةسثيَدةكات، دواتر يةكة بة يةكةي ماددةكان و كؤتايي بة : دةنطدان، لة يةكةم
 دةنطدان لة سةر هؤيةكاني دةرضواندن، دواجار طشت ياسا يان بريارةكة دةنطي لةسةر دةدريَت.

ؤرينةى دةنطي هيَنا : لةكاتي بووني زياتر، لة يةك ثيَشنياز، هةموو ثيَشنيازةكان، دةخريَنة دةنطدان، كاميان زدووةم
 بة ثةسةندكراو دادةنريَت.

( سيَ ئةندام ثشتطرييى 0: لة خستنة دةنطداني رايةكان ثيَويستة ئةو رِايةى دةخريَتة دةنطدان بةاليةنى كةم )سيَيةم
 ( دوو ئةندامةى بؤ ئاخاوتن دةكةونة ريَزبةندي كؤتايى. 1رِايةكة بكات، جطة لةو )

 (:92ماددةي )

)خةسلةتي ثةلة( دةروانيَتة ثرؤذة و برِياري تايبةت، بة بودجة و ئيعتماداتي زيَدةطي و ذميَرةي ثةرلةمان، بة  
 كؤتايي، هةروةها دةتوانيَت برِيار لةسةر هةر بابةتيَكى تري بةثةلة بدات.

 (: 93ماددةي )
اَلةتانةي ثيَويستييان بة : ياسا و برِيارةكان، بة زؤرينةي ذمارةي ئامادةبووان، ثةسةند دةكريَن، جطة لةو حيةكةم

 زؤرينةي تايبةت هةية.
: سةرؤك بة ثيَي ئةجنامي دةنطدان، برِياري ثةرلةمان بة رةزامةندي، يان رةتكردنةوة لة سةر ياسا و برِيارةكان دووةم

 رادةطةيةنيَت.
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 (:94ماددةي )

ثةسةندكردنيانةوة، بنيَردريَن بؤ سةرؤكايةتي ( ثازدة رؤذدا، لة ريَكةوتي 16دةبيَت ياسا و برِيارةكان، لة ماوةي )
 هةريَم، بةمةبةستى دةرضواندنيان.

 (:95ماددةي )
، بة ثيَي ياساي سةرؤكايةتي هةريَم ذمارة  ( ثازدة رؤذةدا16، لة ماوةي ئةو ) : ئةطةر سةرؤكايةتي هةريَميةكةم

( جزئي( يان بةشيَك )كليطشيت )ي هةمواركراو، ياسا يان برِيارةكةي بةشيَوةيةكي 1116(ي ساَلي 1)
، ثاشان  ، راثؤرتي خؤي بنوسيَت ( ثازدة رؤذدا16، دةبيَ ليذنةي تايبةمتةند لة ماوةي ) ، لةو كاتة رةتكردةوة

،  ، ديَتة ناو ثةرلةمان و برياري ثةرلةمان لةوبارةوة ، راثؤرتةكة لة يةكةمني دانيشتين دواي تةواوكردني
بة راي سةرؤكي هةريَم وةردةطريَت و راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةند تاوتوييَ دةكريت يان ، يان  يةكالكةرةوة دةبيَت

 بةدةنطي زؤرينةى ئةندامان ثيَداطريي لةسةر راي خؤي دةكات و ئةم جارةش راي ثةرلةمان رةتناكريَتةوة.
 : سةرؤكي ديواني سةرؤكايةتي هةريَم دةتوانيَت ئامادةي دانيشتنةكة ببيَت.دووةم

 (:92) ماددةي
، داواي دووبارةكردنةوةي دةنطدانيان كرد  ( ثيَنج ئةندام6، اليةني كةم ) ئةطةر، طومان لة سةر دةنطدان هةبوو 

 دةبيَت دةنطدان دووبارةبكريَتةوة.
 (:91) ماددة

ندكردن ، لةسةر هةر ثرؤذة و ثيَشنيازي ياسا و برِياريَك ئةطةر راى جياواز سةبارةت بة ثةسة لةكاتي طفتوطؤكردندا 
 ثيَي ئةو ريزبةنديةي دةبيَت:، ئةولةويةت لة دةنطدان بة دروست بوو

 : ثيَشنيازي رةتكردنةوةي ثرؤذة يان ثيَشنيازةكة.يةكةم
 : ثيَشنيازي طةرِاندنةوةي ثرِؤذةكة، بؤ حكومةت.دووةم

 ة.وكردو : طةرِاندنةوةي ثرِؤذة يان ثيَشنيازةكة بؤ ليذنةي تايبةمتةند، كة راثؤرتي ئامادةسيَيةم

 : ثيَشنيازي دواخستين طفتوطؤ بؤ دانيشتنيَكي تر.ضوارةم

 بةشي نؤيةم
 بــودجـة

 (:92ماددةي )
: لةسةر ئةجنومةنى وةزيران ثيَويستة، لة سةرةتاي مانطى تشرينى يةكةمي هةموو ساَليَك و بةر لةساَلى يةكةم

 دارايى، بة مةبةسيت طفتوطؤ، ثرِؤذة بودجة بؤ ثةرلةمان بنيَريَت.
: لةسةر ئةجنوومةنى وةزيران ثيَويستة، لة كؤتايى مانطى نيسانى هةموو ساليَكدا، ذميَرةى كؤتايى ساَلي دووةم

 ثيَشوو، بؤ ثةرلةمان بنيَرت.
م و دووةم(ى ئةم ماددةيةدا، ، لةو ريَكةوتةي لة برِطةى )يةكة: ئةطةر ثرِؤذة بودجة و ذميَرةى كؤتايىسيَيةم

ةمان، ثةرلةمان داواى رِوونكردنةوة، لة وةزيرى دارايى دةكات، ئةطةر هؤكارى دياريكراوة نةطةيشتة ثةرل
 ( ثازدة رِؤذ تيَثةرِ نةكات.16طوجناو هةبوو ماوةيةكى ثيَدةدات كة لة )
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 (:99) ىماددة
، ثرؤذةكة  ، ثاش طةيشتنى ثرؤذةكة، لةاليةن حكومةتةوة ، لة نزيكرتين دانيشتنى ثةرلةماندا دةستةى سةرؤكايةتى

 ئاراستةى ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى و ئةندامانى ثةرلةماني دةكات.

 : (011ماددةى  )
 خؤيةوة تايبةمتةندىبة ثةيوةستة بةشةىئةو  دةربارةى خؤي تيَبينييةكانىهةر ليذنةيةك لةرِيَي دةستةى سةرؤكايةتيةوة 

 يذنةى دارايى وكاروبارى ئابوورى( دة رِؤذدا، دةداتة ل11لة نيَو ثرِؤذة بودجةى طشتى و ذميَرةى كؤتايي و لةماوةى )
 :( 010ماددةى )

، دةربارةى ثرِؤذةكة لة  ، رِاثؤرتى بودجة و ذميَرةي كؤتايي خؤى : لةسةر ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورىيةكةم
، ثيَشكةش بة دةستةى  ، دواى طةيشتنى رِاثؤرتى ليذنةكان( بيست ويةك رؤذدا 11اوةيةكدا لة )م

 سةرؤكايةتى بكات .
 : ثيَويستة دةستةى سةرؤكايةتي، لة يةكةمني دانيشنت لةدواي طةيشتين، راثؤرتةكة خباتة بةرنامةي كارةوة.دووةم
، دةتوانيَت  انى رِاثؤرت ثيَشكةش بكات، دةستةى سةرؤكايةتى، ليذنةكة نةيتو : ئةطةر ئةو ماوةية بةسةرضووسيَيةم

،  ، رِاثؤرتى ثيَشكةش نةكرد ( دة رِؤذ تيَثةرنةكات، ئةطةر لةو ماوةيشدا11ماوةيةكى تري ثيَبدات لة )
، لةاليةن ليذنةي ياساييةوة طفتوطؤي  ، دواي ريَكخستنيان بةثشت بةسنت بة راثؤرتي ليذنة ثةرلةمانييةكان

 وة دةكريَت.لةبارة
 (:012) ماددة

: رِاثؤرتى ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى بةسةر ئةنداماندا دابةش دةكريَت و ناكريَت لةاليةن ثةرلةمانةوة يةكةم
 ( ضل وهةشت كاتذميَر بةسةر دابةشكردنيدا.28دةست بة طفتوطؤ بكريَت بةر لة تيَثةرِبوونى )

كاروبارى ئابوورى، كؤكةرةوةي سةرجةم راثؤرتي ليذنة ثةيوةنديدارةكان و راي : رِاثؤرتى ليذنةى دارايى و دووةم
 كؤتايي ليذنةي دارايي و ئابووري دةبيَت.

 (:013ماددةى )
: ثةرلةمان، دةتوانيَت تةرخانكراوي ثرِؤذةى بودجة هةَلبوةشيَنيَتةوة، يان كةمى بكاتةوة، يان لة ماددةيةك بؤ يةكةم

 يَك بؤ بةشيَكي تر، يان لة دةروازيةك بؤ دةروازةيةكى تر بيطوازيَتةوة.ماددةيةكى تر، يان لةبةش
: ثيَشنيازى زيادكردني تةرخانكراوي ثرِؤذة بودجة، يان هيَنانةكايةى تيَضووى نوىَ، يان كةمكردنةوةى دووةم

 بهيَنيَت. داهاتةكان، ثةسند ناكريَت، تةنيا لةو بارةوة نةبيَت كة، ثةرلةمان بتوانيَت، برِوا بة حكومةت
 (: 014ماددةى )

: وةزيري ثةيوةنديدار، راثؤرتي حكومةت، سةبارةت بة ثرؤذة ياساي بودجة دةخاتةرِوو، ثاشان ليذنةي دارايي يةكةم
 و كاروباري ئابووري، راثؤرتي هاوبةشي ليذنةكاني ثةرلةمان، ثيَشكةش دةكات.

لةبارةوة، دةكريَت ثيَش ضوونةسةر طفتوطؤكردنى دةروازةكانى : رِاثؤرتةكان، بة شيَوةيةكى طشتى، طفتوطؤييان دووةم
( دة خولةك تيَثةرِ نةكات، 11ثرِؤذة بودجة و برِياردانى بةندةكانى، هةر ئةنداميَك دةتوانيَت بؤ ماوةيةك لة )

 بة شيَوةيةكى طشتى طفتوطؤ لةسةر رِاثؤرتةكان بكات.
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 (:015ماددةى )
 وودجة دةخاتةرِوو، بؤ طفتوطؤكردن و برياردان لةسةريان، ماددة بة ماددة.: ليذنة، )بةشةكانى( ثرِؤذة بيةكةم
 ( خولةك تيَثةرِنةكات، طفتوطؤبكات.0: هةرئةنداميَك دةتوانيَت لةسةر هةر ماددةيةك بؤ ماوةيةك لة )دووةم

 (:012ماددةى )
 (ي ئةم ثةيرِةوة دةبيَت.91دةنطدان،  بةثيَي ماددةي )

 ( 011ماددةى )
، بةهةماهةنطيي لةطةلَ ليذنةي دةسثاكيي و  ، كة سةرؤكايةتي ديوان ، بودجةيةكى تايبةتي دةبيَت ثةرلةمان

، ئامادةي دةكات و ثاش ثةسةندكردنى لة اليةن دةستةى سةرؤكايةتيةوة دةخريَتة نيَو  آلكاروباري ثةرلةمان وسكا
 بودجةى طشتى.

 (:012ماددةي )
لةكؤتايى هةر ساَليَكى داراييدا هةَلدةستيَت بةدانانى ذميَرةى كؤتايى و  بةرِيَوةبةرايةتى ذميَرياريى ثةرلةمان،

بةريَكارة كارطيَرِييةكان دةخريَتة بةردةم دةستةي سةرؤكايةتي بؤ رِازيبوون لةسةرى و رِةوانةكردنى بؤ ليذنةى دارايى و 
 يةوة، بؤ ثةرلةمان.كاروبارى ئابورى، بة مةبةستى ثيَداضوونةوة و بةرزكردنةوةى رِاثؤرتيَك لةبارة

 ( 019ماددةى )
ئةطةر لةبةر هةر هؤيةك، كة لة دةرةوةي ئريادةي حكومةت بيَت، ئامادةكردن يان ثيَشكةشكردني ثرِؤذة بودجة، 

( ئةو 1/11بكةويَتة دواي دةستثيَكي ساَلي دارايي، ئةوا بؤ هةر مانطيَك كة بودجة دواكةوتووة، ريَذةي )
 يي رابردوو برِياري لةسةر درابوو خةرج دةكريَت.تةرخانكراوةى بؤ ساَلي دارا

 بةشي دةيةم
 فراكسيؤن و ئؤثؤزسيؤني ثةرلةماني

 يةكةم/ فراكسيؤن
  (:001ماددةى )

: هةر ثارت و قةوارةيةكي سياسي، بةشداريي، لة هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان بكات، خاوةني ليست و يةكةم
 بةدةست هيَنا دةبيَتة فراكسيؤن.بةرنامةي هةَلبذاردن بيَت و كورسي 

م هةركاتيَك ئةندامي فراكسيؤنيَك لة فراكسيؤنةكةي خؤي جيا آل، بة : ثةرلةمانتار ئازادة لةكاري ثةرلةمانييدووةم
 ، ئةوا ئةنداميَيةتي خؤي لة دةستدةدات لة ثةرلةمان و كةسيَكي تر بؤوة، ياخود ضووة ثالَ فراكسيؤنيَكي تر

 يَي ريَزبةندي شويَين ثردةكاتةوة بةرةزامةندي ثةرلةمان.، لةو فراكسيؤنة بةث

، بودجةيةك بؤ  كيىآل، بةثيَي ثيَوةرى كورسى ثةرلةمانى، بؤ راثةراندنى كاروضا : دةستةى سةرؤكايةتىسيَيةم
 ، ئةم بودجةية دةكةويَتة ذيَر رِيَكارة داراييةكانةوة. فراكسيؤن دياريي دةكات

 دووةم/ ئؤثؤزسيؤنى ثةرلةمانى   
 (:000ماددةى )

، يان ليَي  ، كة بةشدارى ثيَكهيَنانى كابينةى حكومةتيان نةكردووة ئةو فراكسيؤنة ثةرلةمانييانة دةطريَتةوة
 دةكشيَنةوة و ئازاديي كاري ثةرلةماني و ئؤثؤزسيؤنييان، بؤ دةستبةر دةكريَت.
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 بةشي يازدةيةم
 ينطةكانى ثةرلةمانديواني ثةرلةمان و نووس

 يةكةم/ ديوانى ثةرلةمان
  (:002ماددةى )

 ثةرلةمان بؤ رِاثةراندنى كاروبارةكاني ديوانيَكى دةبيَت، لة اليةن سةرؤكيَكةوة بةثلةي تايبةت، بةرِيَوةدةبريَت.
 (: 003ماددةى )

 يدا، بةرثرسيار دةبيَت. : سةرؤكي ديوان، بة فةرمانيَك، لة اليةن سةرؤكةوة، دادةمةزريَت و لة بةردةميةكةم
تانةى لةاليةن سةرؤكةوة ثيَى دةدريَت آل: سةرؤكى ديوان ئةركةكانى بةثيَى ياسا كارثيَكراوةكان و ئةو دةسةدووةم

 ثيادة دةكات.
: ثيَكهاتة و دابةشكردنى كارطيَريى ديوانى ثةرلةمان، لة اليةن دةستةى سةرؤكايةتيةوة، بة ثةيرِةويَكى سيَيةم 

 رِيَك دةخريَت.تايبةت 
 (: 004ماددةى )

 ديوانى ثةرلةمان، لةم بةرِيَوةبةرايةتية طشتييانةى ثيَك ديَت:
 : بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كاروبارى ثةرلةمان و ليذنةكان. يةكةم

 : بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كارطيَرى و دارايى.دووةم 

 طشتييةكان.: بةرِيَوةبةرايةتى طشيت راطةياندن و ثةيوةنديية سيَيةم

 (: 005ماددةى )
دةستةى بة هةريةك لة سةنتةرى تويَذينةوةى ثةرلةمان و بةريَوةبةرايةتي ثرؤتؤكؤل و هاريكاريي نيَودةولةتي، 

 . سةرؤكايةتيةوة ثةيوةست دةبن
 دووةم/ نووسينطةكانى ثةرلةمان  

 (: 002ماددةى )
 هةرشويَنيَكى دى ثيَويست بكات، نوسينطة بكاتةوة.دةستةى سةرؤكايةتى، دةتوانيَت لة ناوةندى ثاريَزطاكان و 

  (001ماددةى )
تيان بةئةنداماني ثةرلةمان لةو آلى هاوآل: نوسينطة هةَلدةستى بةوةرطرتن و طةياندنى داواكارى و سكايةكةم

مدانةوة و  آلنوسينطةية، تا رِةوانةى ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكريَت بة مةبةستى بة دواداضوون و وة
 مةكان بةخاوةنةكانيان.آلاندنةوةى وةطةي

 كان لة ذيَر دادبينيدا نةبيَت و قوناغةكانى بةدواداضوونى لة اليةنى تايبةمتةند، برِيبيَت.آل: ثيَويستة سكادووةم
: هةر نوسينطةيةك، بؤ بةريَوةبردنى كارةكانى ضةند كارمةنديَكى دةبيَت، يةكيَك لة كارمةندةكان دةبيَتة سيَيةم

ري كارطيَريي نوسينطة، ذمارة و ضؤنيَتى كاركردنيان لة اليةن سةرؤكى ديوانى ثةرلةمانةوة ديارى بةريَوةبة
 دةكريَت. 

 : ثةرلةمان، ثيَويستيى و خةرجييةكانى نوسينطةكان، دابني دةكات.ضوارةم
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 بةشي دوازدةيةم
 حوكمة كؤتاييةكان

 (:002ماددةى )
 دةكةونة بةر فةرمانى سةرؤك.: ثةرلةمان ثاسةوانى تايبةتى دةبيَت و يةكةم
: سةرؤك، قةبارةى ئةو هيَزة و ذمارةى تاكةكانى ديارى دةكات، كة بة تةواوى دةزانيَت بؤ ثاراستنى رِيَكاريى دووةم

 و ثاسةوانى، لة ثةرلةمان.

 : هيَنانة ذوورةوةى ضةكي ئاطرين، يان برينداركار، بؤ ناو باَلةخانةى ثةرلةمان قةدةغةية.سيَيةم

: جطة لة ثاسةوانى ثةرلةمان، بؤ هيض ضةكداريَك، يان هيَزيَكى ضةكدار نيية، بضيَتة نيَو باَلةخانةى ثةرلةمان ضوارةم
 و بؤيان نيية لة نزيك دةرطاكانى مبيَننةوة تةنيا بة رِةزامةندى سةرؤك نةبيَت.  

 (:009ماددةى ) 

وةى هةريَم بكات و داوةتى شانديش بكات بؤ ثةرلةمان، دةتوانيَت لةنيَو ئةندامةكانيدا، شاند رِةوانةى دةرة
 سةردانيكردنى.

 (:021ماددةى ) 
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.
 (:020دةى )ماد

(، ماف و ئةرك و الوصف الوظيفيراويَذكارانى ثةرلةمان، لة اليةن دةستةى سةرؤكايةتيةوة ديارى دةكريَن بةثيَي )
 موضة و ئيمتيازاتةكانيان بةثيَى ياسا بةركارةكان، دياري دةكريَت.

 (:022ماددةي )
ت. بؤ كارئاسانى، لة رِاثةراندني دةستةى سةرؤكايةتي، نووسراو بؤ ثةرلةمانتارة خانةنشينكراوةكان دةكا

 كاروبارةكانيان، لة دام و دةزطا فةرمييةكان.
 دةستةي سةرؤكايةتي، دةرماَلةي تايبةت بؤ ثةرلةمان دياري دةكات. (:023ماددةى )
 دةكريَت ثةرلةمان، طروثي هةماهةنطي، لةطةلَ ثةرلةمانتاراني عيَراق و دةرةوةدا ثيَكبهيَنيَت. (:024ماددةى )
دةكريَت حوكمةكاني ئةم ثةيرةوة، هةموو، يان بةشيَكي، يان هةر ماددةيةكي، لةسةر ثيَشنيازي (:025ماددةى )

 ( ضوار يةكى ئةندامان، بةرِةزامةنديي زؤرينةي ئامادةبووان، هةموار بكريَتةوة بةهةمان ريَكاري ياسادانان.1/2)
ارى ثيَدةكريَت و لة رِؤذنامةى فةرمى )وةقائعى كوردستان(دا رِيَكةوتى دةرضوواندنى كلةئةم ثةيرِةوة، (:022ماددةى )

 ودةكريَتةوة و كار بة هيض ثةيرِةويَكى تر ناكريَت.آلب
 
 

 يوسف حممد صادق                                   جعفر ابراهيم ئيَمينكى                        بيَطةرد دلشاد شكراهلل  

             سةرؤكى ثةرلةمانى   ثةرلةمانى                      جيَطرى سةرؤكى                           سكرتيَرى ثةرلةمانى
 عيَراق  –كوردستان                              عيَراق –كوردستان                عيَراق                             -كوردستان 
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 وةزارةتى نـاوخـؤ

 04/2/2102( لة : 02134)ذمارة: 
كة لة  1111(ي ساَلي 18( لةياساي بةرةنطاربوونةوةي بازرطاني كردن بة مرؤظـ ذمارة )10ئاماذة بة ماددة)

لة ثةرلةماني كوردستان  1118(ي ساَلي 5ئةجنومةني نويَنةراني عيَراق دةرضووة و بةركاركراوة بةثيَي ياساي ذمارة )
برِيارماندا  1119(ي ساَلي 5ةي ثيَمان دراوة لةياساي وةزارةتي ناوخؤ ذمارة )عيَراق و بةثيَي ئةو دةسةآلت –

 : بةدةرضواندني ئةم ريَنماييانةي خوارةوة
 

 2102(ي سالَي  3ريَنمايي ذمارة ) 
 تايبةت بة بةرةنطاربوونةوةي بازرطاني كردن بة مرؤظ لة هةريَمي كوردستان

  :ماددةي يةكةم

بة مرؤظــ: راكيَشاني كؤمةَليَك كةس يان طواستنةوةيان يان حةوانةوةيان يان مةبةست لة بارزطاني كردن 
ثيَشوازيكردنيان بةهؤي هةرِةشةكردني بة هيَز يان بةكارهيَناني هيَز يان جؤرةكاني تر وةكو شيَوةكاني بةزؤر يان 

ثيَدان يان وةرطرتين برِيَكي ثارة يان  رفاندن يان بةالرِيَدابردن يان فيََلكردن يان بةكارهيَناني )استغالل( دةسةآلت يان
دياري بؤ وةرطرتين رةزامةندي كةسيَك كة دةسةآلتي هةية يان سةروةسيةت )والية( لةسةر كةسيَكي تر بةمةبةسيت 
فرؤشتنيان يان بةكارهيَنانيان )استغالل( لة كارةكاني بةدرِةوشيت يان سيَكسي يان سوخرة يان كاري بةزؤر يان 

سواَلكردن )دةرؤزةكردن( يان بازرطاني كردن بة ئةنداماني لةشيان يان بؤ مةبةسيت خستنةذيَر  بةكؤيلةكردن يان
 .تاقيكردنةوةي ثزيشكي

  :ماددةي دووةم

 : ليذنةي ناوةندي )مركزي( : يةكةم
ئةم ليذنةية ثيَك دةهيَندريَت بةفةرماني وةزيري ناوخؤي هةريَمي كوردستان بةناوي )ليذنةي ناوةندي  -1

لة هةريَمي كوردستان(  بةسةرؤكايةتي بةريَوةبةري طشيت ديوان و  ـبةرةنطاربوونةوةي بازرطانيكردن بة مرؤظ
+ وةزارةتي  ـبةئةنداميةتي نويَنةراني اليةنة ثةيوةنديدارةكان ) ئاسايشي طشيت + دةستةي مايف مرؤظ

كاروباري كؤمةآليةتي + وةزارةتي داد + وةزارةتي تةندروسيت + وةزارةتي ثةروةردة +وةزارةتي رؤشنبريي 
والوان + وةزارةتي خويَندني باآلو تويَذينةوةي زانسيت + فةرمانطةي ثةيوةنديةكاني دةرةوة + وةزارةتي دارايي 

 ثاريَزطاو ئيدارة سةربةخؤكان + برِياردةري ليذنةي ناوةند( . و ئابووري+ وةزارةتي ئةوقاف و كاروباري ئاييين +

  :ئةرك و ئاماجنةكاني ليذنةي ناوةندي -1
  .و بنربِكردني ـداناني ثالن و ثرؤطرامي ثوخت بؤ بةرةنطاربوونةوةي دياردةي بازرطاني كردن بة مرؤظ -أ 

و بةدواداضووني  ـكردن بة مرؤظ ثيَشكةشكردني راسثاردةي ثيَويست بؤ بةرةنطاربوونةوةي دياردةي بازرطاني -ب 
 .جيَبةجيَكردنيان بة هةماهةنطي لةطةلَ اليةنة ثةيوةنديدارةكان

بةثيَي ريَكةوتننامة نيَودةوَلةتيية  ـئامادةكردني راثؤرتي ثةيوةست بة بازرطاني كردن بة مرؤظ -ج 
 .ثةيوةنديدارةكان و بةرزكردنةوةي بؤ اليةني ثةيوةنديدار
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ن لةطةلَ اليةنة تايبةمتةندةكان بؤ هاوكاري كردني قوربانياني بازرطانيكردن بة هاوكاري و هةماهةنطي كرد -د 
ي هةريَم و حكومةتي عيَراقي شارةزايي لةطةآل وآلتاني دراوسيَو طؤرِينةوةي زانيارييةكان و تواناو  ـ مرؤظ

لة هةريَمي كوردستان و  و نويَنةرايةتي و نووسينطة و باَليؤزخانةي وآلتان لة بةغدا و كونسوَلخانةكان فيدرالَ
 .ريَكخراوة نيَودةوَلةتيية تايبةمتةندةكان

يَزطاري ـ و وثارثيَشنياركردني ريَوشويَنة طوجناوةكان بؤ هاوكاري كردني قوربانياني بازرطانيكردن بة مرؤظ -ه 
 .كردن لة شايةدحاَلةكان و تاوانليَكراوان

اطاداربوون لة مةترسييةكاني بازرطانيكردن بة هةَلسان بة كةمثينةكاني وشياركردنةوةو رؤشبريكردن بؤ ئ -و 
بةهاوكاري لةطةلَ ريَكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني و دامةزراوة ئةكادميي و ئاينييةكان و  ـمرؤظ

 .ناوةندةكاني تويَذينةوة

و كؤششةكاني حكومةت بؤ  ـدةرضوواندني راثؤرتي ساآلنة ثةيوةست بة حاَلةتةكاني بازرطاني كردني بة مرؤظ -ح
 .بةرةنطاربوونةوةيان

  : دووةم    
  : ليذنةي الوةكي -1

ليذنةيةك لة هةر ثاريَزطايةك و ئيدارةيةكي سةربةخؤ ثيَكدةهيَندريَت بةناوي )ليذنةي الوةكي  - أ
بةرةنطاربوونةوةي بازرطانيكردن بة مرؤظـ( بةسةرؤكايةتي ثاريَزطار يان سةرثةرشتياري ئيدارةي سةربةخؤ  و 

ثةيوةنديدارةكاني  ثاريَزطا و ئيدارة سةربةخؤكان )بةرِيَوةبةري ئاسايش + بةرِيَوةبةري ئةنداميةتي اليةنة 
طشيت تةندروسيت + بةرِيَوةبةري ثؤليس + بةرِيَوةبةري بةرةنطاربووةنةوةي توندو تيذي دذي ئافرةتان + 

+  ـمايف مرؤظ بةرِيَوةبةري طشيت ئةوقاف + بةرِيَوةبةري طشيت ثةروةردة + بةرِيَوةبةري نووسينطةي
بةرِيَوةبةري نووسينطةي نةهيَشتين بازرطاني كردن بة مرؤظـ + بةرِيَوةبةري طشيت رؤشنبريي والوان + 

 بةرِيَوةبةري نشينطة + برِياردةري ليذنةي الوةكي ( .

 .  ثيَشنيارو رِاسثاردةكاني ئةم ليذنةية بةرزدةكريَتةوة بؤ ليذنةي ناوةندي  - ب

 : ئةركةكاني ليذنةي الوةكي  -1

  .داناني ثالن و ثرؤطرامي ثوخت بؤ بةرةنطاربوونةوةي دياردةي بازرطاني كردن بة مرؤظـ و بنربِكردني -أ 

و بةدواداضووني  ـثيَشكةشكردني راسثاردةي ثيَويست بؤ بةرةنطاربوونةوةي دياردةي بازرطاني كردن بة مرؤظ -ب 
 .جيَبةجيَكردنيان بة هةماهةنطي لةطةلَ اليةنة ثةيوةنديدارةكان

جنامداني كةمثينةكاني وشياركردنةوةو رؤشبريكردن بؤ ئاطاداربوون لة مةترسييةكاني بازرطانيكردن ئة -ج 
بةمرؤظـ بةهاوكاري لةطةلَ ريَكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني و دامةزراوة ئةكادميي و ئاينييةكان و 

 .ناوةندةكاني تويَذينةوة
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ظيزةي هةريَمي كوردستان ديَنة هةريَمي كوردستان بؤ ضاوديَري كردني ئةو كريَكارة بيانيانةي كة لةريَطاي  -د 
كاركردن و دَلنيابوون لةوةي كة بازرطانيان ثيَوةناكريَت لةاليةن كةس يان سثؤنسةر يان خاوةن كار بة 
هاوكاري دادطاي تايبةمتةند و هؤبةي ليَكؤَلينةوةي تايبةت بة كةيسةكاني بازرطاني كردن بة مرؤظـ لة 

 رة سةربةخؤكان .ثاريَزطاكان و ئيدا

بةرزكردنةوةي ثيَشنيارو رِاسثاردةو رِاثؤرتي وةرزي و ساآلنة بؤ ليَذنةي ناوةندي بةمةبةسيت ثةسةندكردن و  -ه 
 . برِيار لةسةر داني

  :ماددةي سيَيةم

لة وةزارةتي ناوخؤي هةريَمي  ـهيَنانةكايةي بةرِيَوةبةرايةتي بةرةنطاربوونةوةي بازرطاني كردن بة مرؤظ -1
كوردستان و دةبةسرتيَتةوة بة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت ديوان، ئةفسةريَك بةرِيَوةي دةبات كة ثلةكةي لة 

 . دةستنيشان دةكريَت ISO 9001:2015 )مقدم( كةمرت نةبيَت و ئةرك و كارةكاني بةثيَي سيستةمي

1-  

لة ثاريَزطاكان و ئيدارة سةربةخؤكان و  ـبازرطاني كردن بة مرؤظهيَنانةكايةي نووسينطةي بةرةنطاربوونةوةي  -أ 
لة وةزارةتي ناوخؤي هةريَمي كوردستان  ـدةبةسرتيَنةوة بة بةرِيَوةبةرايةتي نةهيَشتين بازرطاني كردن بة مرؤظ
  .كة ئةفسةريَك بةرِيَوةي دةبات كة ثلةكةي لة )نةقيب( كةمرت نةبيَت

لة ثاريَزطاكان و  ـنووسينطةي بةرةنطاربوونةوةي بازرطاني كردن بة مرؤظثيَكهاتةي ثةيكةري ريَكخستين  -ب 
ئيدارة سةربةخؤكان ثيَك ديَت لة: )هؤبةي ليَكؤَلينةوة، هؤبةي بةدواداضوون، هؤبةي جوآلنةوةو ياسايي، 

 هؤبةي وشياركردنةوة، هؤبةي كارطيَرِي( .

 :لة ثاريَزطاكان و ئيدارة سةربةخؤكان ـمرؤظئةركةكاني نووسينطةي بةرةنطاربوونةوةي بازرطاني كردن بة  -ج 

و بازرطاني كردن  ـضاوديَري كردن و ليَكؤَلينةوةو بةدواداضووني كةيسةكاني بازرطاني كردن بة مرؤظ -1
بةئةنداماني لةشي مرؤظـ لةدةرةوةي ياساي بةخشني و ضاندني ئةنداماني لةشي مرؤظـ لةكوردستاني عيَراق 

 . وكاري دادطاي تايبةمتةندبة ها 1118(ي ساَلي 1ذمارة )

  ماددةي يةكةمي ئةم  كة لة ــهةر كةيس و بابةتيَكي تر كة بكةويَتة خانةي بازرطاني كردن بةمرؤظ -1
 .ريَنمايية هاتووة

 ئةجنامداني طشت جؤرة ضاالكييةكاني تايبةت وشياركردنةوةي نةهيَشتين ئةم بازرطانيية . -0

يواني وةزارةتي ناوخؤ/بةرِيَوةبةرايةتي نةهيَشتين بازرطاني كردن بةرزكردنةوةي راثؤرتي رؤذانة و وةرزي بؤ د -2
 بة مرؤظــ .

 .هةر ئةركيَكي تر كة لةاليةن بةرِيَوةبةرايةتي بازرطاني كردن بة مرؤظــ ثيَي رادةسثيَردريَت -6

كان و بةدواداضووني بارودؤخي كريَكارة بيانييةكان بةهةماهةنطي لةطةلَ بةرِيَوةبةرايةتي نشينطة -5
 .تةبةري كؤمةآليةتي لة ثاريَزطا و ئيدارة سةربةخؤكانيَوةبةرايةتي كارو دةسبةرِ
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و دابينكردني شويَين حةوانةوةيان تا يةكاليي كردنةوةي  ـثاراستين قوربانياني بازرطاني كردن بة مرؤظ -1
 .كةيسةكانيان

 : ماددةي ضوارةم  

دةبيَت لة ديواني وةزارةتي ناوخؤ ( شةست رؤذ جاريَك 51كؤبوونةوةي ئاسايي ليذنةي ناوةندي ) -1
 . ذنةةرؤك و ئةندامان و برِياردةري ليبةئامادةبووني س

ذنة ةرؤك و ئةندامان و برِياردةري ليذنةي الوةكي بةشيَوةي مانطانة دةبيَت بة ئامادةبووني سكؤبوونةوةي لي -1
 . لة ديواني ثاريَزطاكان و ئيدارة سةربةخؤكان

 . ذنة لة حاَلةتي ثيَويست و لةناكاو لة هةركاتيَك داليكؤبوونةوةي نائاسايي هةردوو  -0
 . ذنةئةنداماني هةردوو لي 1/0ني كؤبوونةوةي ئاسايي و نائاسايي ئةجنام دةدريَت بة ئامادةبوو -2

(ي ئةنداماني ئامادةبووي كؤبوونةوةكة دةبيَت و لةكاتي يةكسان 1+61دةرضووني بريارةكان بةرِةزامةندي ) -6
 . ذنة يةكالكةرةوة دةبيَتكؤبوونةوة بةدةنطي سةرؤكي لياني بووني ئةندام

  : ماددةي ثيَنجةم

       1111(ي ساَلي 18ياساي ذمارة ) كار بةهيض برِيار و فةرمان و بةيان و ريَنماييةك ناكريَت ناكؤك بيَت لةطةلَ
 . و ئةم ريَنمايية

 :ماددةي شةشةم

 . ةي )وةقايعي كوردستان( كاري ثيَدةكريَتئةم ريَنمايية لة رِؤذي بآلوبوونةوةي لة رِؤذنام

 

 
 

 كـريم سنـجارى                                                                                                                 
 وةزيرى ناوخؤ                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 22/2/2102 222)العدد(  ذمارة 37

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
 01/1/2102( لة : 1411ذمارة: )

وئاماذة بة ريَنماييمان  5/11/1111( لة 6111ثاَلثشت بة نووسراوى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة )
و لة ثيَناو زياتر رِيَكخستنى كاروبارى  10/6/1111( لة 8111و نووسراومان ذمارة ) 1118( ى ساَلى 12ذمارة)

  -ا بة  :باج و لة ثيَناو بةرذةوةندى طشتى و زيادكردنى داهات برِياردر
 2102(ى سالَى 05ريَنمايى ذمارة )

 تايبةت بة كريَى ثشكنني
( 16111(دوانزة هةزار دينار بؤ برِى )11111: زياد كردنى كريَى ثشكنينى باجى كؤمثانياكان لة برِى )يةكةم

 بيست و ثيَنج هةزار دينار .
  -: كريَى ثشكنني لة باجى دةرامةت و كريَى ليذنةكانى خةمالندن :دووةم

 ( هةذدة هةزار دينار.18111( دوانزة هةزار دينار بؤ برِى )11111زياد كردنى كريَى ثشكنينى ثيشة لة برِى )  -1
( هةشت هةزار دينار خةرج دةكريَت بؤ هةر ثشكنينيَك بة مةرجيَك لة 8111ذنة برِى )بؤ سةرؤكى لي - أ

 ثةر نةكات مانطانة .( دوو سةد هةزار دينار تي111111َ)
( ثيَنض هةزار دينار خةرج دةكريَت بؤ هةرثشكنينيَك بة مةرجيَك لة 6111ليذنة هةريةكة برِى ) بؤ ئةندامانى - ب

 ثةرِ نةكات مانطانة .( سةد و حةفتا هةزار دينار تي111111َ)

 ( دوو هةزار دينار .1111) فرؤشتنى فؤرمى راثؤرتى باجى دةرامةت بة برِى  -1
 -: كريَى خةمالندن و وردبينى لة بةرِيَوةبةرايةتى باجى خانووبةرة و كريَى ليذنةكانى ثشكنني و تانة : سيَيةم

 ( هةشت هةزاردينار .8111( ثيَنض هةزار دينار بؤ برِى )6111زياد كردنى كريَى خةمآلندن لة برِى )  -1
 ( دة هةزاردينار .11111ى )( حةوت هةزار دينار بؤ بر1111ِزياد كردنى كريَى ووردبينى لة برِى )  -1

( دووسةد هةزار دينار و 111111خةرج كردنى كرآ بؤ ئةندامانى ليذنةى خةمآلندن بؤ هةر ئةنداميَك بةبرِى )  -0
 ( دوو سةد و ثةجنا هةزار دينار دةبيَت مانطانة .161111بؤ ئةندامانى ليذنةى تانة بؤ هةر ئةنداميَك بةبرِى )

%( دةبيَتة داهاتى كؤتايى 51انةى كة ثاش خةرجييةكانى سةرةوة دةميَنيَتةوة رِيَذةى )سةرجةم ئةو برِة ثار ضوارةم :
%( لة دةسةآلتى بةرِيَوةبةرايةتى طشتيتان دةبيَت بة مةبةستى 21بؤ طةجنينةى حكومةتى هةريَم و رِيَذةى)

رةدا ثيَويستة فةرمانى ثىَ طةشةثيَدانى و ثةرةثيَدانى ئةم بوارة و بةرةو ثيَشربدنى و بؤ هةر خةرجييةك لةم بوا
 دةربكريَت و لة تةرازووى ثيَداضوونةوةى مانطانة تؤماربكريَت .

 ناكريَت . 10/6/1111( لة 8111و نووسراومان ذمارة) 1118(ى ساَلى 12كار بة ريَنماييمان ذمارة) ثيَنجةم :
 امةى وةقايعى كوردستان بآلودةكريَتةوة.ئةم ريَنمايية لةريَكةوتى دةرضووينةوة جيَبةجىَ دةكريَت و لة رؤذنشةشةم : 

 
 ريَباز حممد محالن                                                                                                                      

 وةزيرى دارايى و ئابوورى                                                                                                                               



 

 22/2/2102 222)العدد(  ذمارة 38

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
 22/1/2102( لة : 1412ذمارة: )

(ى 1و ئاماذة بةخاَلى ) 8/1/1118( لة 110ذمارة )ثاَلثشت بة طشتاندنى سةرؤكايةتى ئةجنوومةنى وةزيران 
  -تايبةت بة هةذماركردنى راذةى سةربازى برِياردرا بةدةركردنى : 1111(ى ساَلى 61ريَنماييمان ذمارة)

 

 2102(ى سالَى 02ريَنمايى ذمارة )
 تايبةت هةذماركردنى راذةى سةربازي

 

 خزمةتى سةربازى بؤ ئةو فةرمانبةرانةى ئيَستا داوا دةكةن بة هيض شيَوةيةك ئةذمار ناكريَت .  -1
 هيض نووسراويَك ئاراستةى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران نةكريَت سةبارةت بةم بابةتة .  -1

نةنشينى     ( خزمةتى سةربازى بؤ ئةذمار كرابيَت بةآلم ليَربِينى خا1115هةر فةرمانبةريَك لة ساَلى )  -0
)توقيفات تقاعدى( يان نةداوة ئةوا ئةو خزمةتة ئةذمار ناكريَت ، و ئيَستا ناتوانن ليَربِينى خانةنشينى بدةن 

ى هةمواركراو كة ئاماذةى كردووة هةر 1115(ى ساَلى 11ذمارة )بةثيَى ياسايى خانةنشينى يةكطرتوو 
 نشينى بدريَت .خزمةتيَك ثيَويستة لة  كاتى خؤى ثارةى ليَربِينى خانة

هةبيَت لة ساَلى دارايى وئابوورى ى ى ئةجنومةنى وةزيران و وةزارةتئةو فةرمانبةرانةى رةزامةندى سةرؤكايةت  -2
و ليَربينى خانةنشينيان دابيَت ئةوا ثةسندة و ليَيان وةرناطرييَتةوة بةآلم هةريةكيَك لةم مةرجانةى نةبيَت  1115

 . ثيَويستة خزمةتةكةى هةَلبوةشيَتةوة

 (ى سةرةوة .0ئةم ريَنمايية لة ريَكةوتى دةرضوونيةوة كارى ثيَدةكريَت بة رةضاوكردنى خاَلى )  -6

 
 
 
 

 ريَباز حممد محالن                                                                                                                      
 وةزيرى دارايى و ئابوورى                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 22/2/2102 222)العدد(  ذمارة 39

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
 9/2/2102( لة : 2434ذمارة: )

ثاَلثشت بةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة ، لة حاَلةتيَكدا ئةطةر مووضة خؤرانى حكومةتى هةريَمى كوردستان بة هةَلة 
كةمرت يان زياتر لة )مووضة و دةرماَلةكان(ى شايستةيان بؤ خةرج كرابيَت لة هةردوو ساَلى دارايى             

ةَلدا بكريَت بة مةبةستى روونةدانى كيَشة و طرفتى كارطيَرى ( بةثيَى ئةم ريَنمايية مامةَلةيان لةط1116و  1112)
 و ياسايى و دارايى لة داهاتوودا برياردرا بة دةركردنى : 

 

 2102(ى سالَى 01ريَنمايى ذمارة )
 تايبةت بة جياوازى مووضة و دةرمالة

 

 -مووضة و دةرماَلةى شايستةى خةرج نةكراوة : يةكةم:
داراييةكانيان بؤ خةرج نةكراوة بة هةر هؤيةك بيَت لة )مووضة و دةرماَلةكان(  ئةو فةرمانبةرانةى كة شايستة

سةرجةم ئةم جياوازييانة بة ليستى جيا و لة كاتى دابةش كردنى مووضةى مانطانة خةرج بكريَتةوة بةثيَى هةمان 
 -وارةوة :ريَذةى ثاشةكةوتى ثيَشرت كة لةسةر مووضةى فةرمانبةرانى ثةيرةو كرابوو و بةم شيَوةى خ

 ( يةك مليؤن دينار بكريَتةوة  .1111111بؤ هةر مانطيَك تاكو برِى ) -1
( دة مليؤن دينار زياتر ثيَويستة رةزامةندى وةزارةتى دارايى و ئابوورى/ 11111111لة برِى ) -1

 بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ذميَركارى وةربطرييَت  .

 -مووضة و دةرماَلةى زيادة خةرج كراو : دووةم :

 1116و  1112ةرمانبةرانةى كة بة هةَلة مووضة ودةرماَلةى زيادةيان بؤ خةرج كراوة لة هةردوو ساَلى دارايى ئةو ف
 -%( لة ثاشةكةوتى مانطانةيان وةربطرييَتةوة بةم شيَوةى خوارةوة :111، برِى زيادة خةرج كراوةكة بة ريَذةى )

 -بؤ فةرمانطة و دام و دةزطا مةَلبةندييةكان : -1
 /أ( يةكالبكريَتةوة)تسوية(.56زيادة خةرج كراوةكة لة ريَذةى ثاشةكةوت دادةشكيَنريَت و لة ياداشتنامةى)برِى 

 -بؤ فةرمانطة و دام و دةزطا نامةَلبةندييةكان : -1

 برِى زيادة خةرج كراوةكة قةيدى ذميَريارى بةم شيَوةية دةبيَت . - أ

 من ح / رواتب مستحقة غري مدفوعة  -
  وسيطاىل ح / جارى مالية  -
 ( بةكاربهيَنن .8ثيَويستة سةرجةم فةرمانطة نامةَلبةندييةكان تؤمارى مووضة )حماسبة/ -0
ئةم ريَنمايية ئةو جياوازيانة ناطريَتةوة كة بةهؤى كةم تةرخةمى فةرمانبةر رووى داوة وةكو )سةرنةكةوتن  -2

 كة بةهةَلة رووى داوة . لة خويَندن و تةزوير و ....... هتد ( واتة تةنها ئةو جياوازيانة دةطريَتةوة

 ئةم ريَنمايية لة ريَكةوتى دةرضوونيةوة جىَ بةجىَ دةكريَت و لة رؤذنامةى وةقايعى كوردستان بآلو دةكريَتةوة.سيَيةم:
 

 باز حممد محالنريَ                                                                                                                      

 وةزيرى دارايى و ئابوورى                                                                                                                               



 

 22/2/2102 222)العدد(  ذمارة 41

 
 وةزارةتى نـاوخـؤ

 30/1/2102( لة : 00015ذمارة: )
و ئاماذة بة ريَنمايى  1119(ي ساَلي 5بةثيَي ئةو دةسةآلتةي ثيَمان دراوة لةياساي وةزارةتي ناوخؤ ذمارة )

و ئاماذة بة نووسراوى ئيدارةى رِاثةرين ذمارة  1116(ى ساَلى 1فراوانكردن و طواستنةوةى شويَنى طوندةكان ذمارة )
لةبةر  1118(ى ساَلى 2اريَزطاى سليَمانى ذمارة )و ئاماذة بة برِيارى ئةجنومةنى ث 15/1/1118( لة 609)

 : هةبوونى طشتى مةرجةكانى ريَنمايى سةرةوة و لةبةر بةرذةوةندى طشتى  برِيارماندا بة 
 

 2102(ي سالَي  01بةيانى ذمارة ) 
 ثةسةندكردن و فراوانكردنى طوندى )كانى ماران(

 

حاجياوا / قةزاى رانية لة ئيدارةى رِاثةرين و  فراوانكردنى حةرةمى طوندى )كانى ماران( سةر بةناحيةى -
( دؤمن لةسةر بةشيَك لة ثارضة زةوى ذمارة     11ضةسثاندنى لةسةر نةخشةى طادسرتؤ بة رووبةرى )

( كانى ماران و وةك لة نةخشةى هاوثيَضى نووسراوى ئيدارةى رِاثةرين هاتووة   01( لة كةرتى /1/11)
 ست هةَلطرتن بكريَت .بةثيَى ياسا كارى كوذانةوة و دة

 ئةم بةيانة كارى ثيَ دةكريَت لة رؤذى بآلوبوونةوةى لة رؤذنامةى )وةقايعى كوردستان ( . -

 
 
 
 

 كـريم سنـجارى                                                                                                                 
 وةزيرى ناوخؤ                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 22/2/2102 222)العدد(  ذمارة 41

 وةزارةتى نـاوخـؤ
 2/2/2102( لة : 00412ذمارة: )

برِيارماندا  18/11/1118( لة 101وةزيران ذمارة )ثاَلثشت بةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة بة ثيَى برِيارى ئةجنومةنى 
 :1118(ى ساَلى 1بة هةمواركردنةوةى ئةم برِطانةى كة لة خوارةوة ديارى كراون لة ريَنمايى ذمارة )

 
 

 2102(ي سالَي  00بةيان ذمارة ) 
تةمةنيهةمواركردنى ريَنمايى فرؤشتين ئؤتؤمبيَلةكاني حكومي و بة ئةليكرتوني كردني خةرجكردني سوو  

 2102(ى سالَى 2ذمارةى )
 

 يةكةم: 

 وة خويَندنةوةى بةم شيَوةيةى خوارةوة: 1118(ى ساَلى 1ضاككردنةوةى هةَلةى ضاثى لة ديباجةى ريَنمايى ذمارة )
ؤكى و بة ثيَى ئةو دةسةآلتةى كة سةر 18/11/1111( لة 101ثاَلثشت بة برِياري ئةجنومةني وةزيران ذمارة )

تايبةت بة دابةشكردني دةسةآلتةكاني  1118(ى ساَلى 1ثيَى ياساى ذمارة )هةيةتى بة ئةجنومةنى وةزيران
( لة ياساي فرؤشنت و 06سةرؤكايةتي هةريَم بةسةر دامةزراوة دةستوورييةكاني هةريَم و لةبةر رؤشنايي ماددةي )

لة اليةن سةرؤكى ئةجنومةنى  ثيَى ئةو دةسةآلتةىو بة 1985(ي ساَلي 01ةت ذمارة )بةكريَداني موَلك وماَلي دةوَل
 وةزيران دراوة بة وةزيرى ناوخؤ و وةزيرى دارايى و ئابوورى برياردرا بةدةركردنى ئةم ريَنماييانةى خوارةوة.

 دووةم:
 ( لة ماددةى دووةم بةم شيَوةيةى خوارةوة:2هةمواركردنى برِطةى )

ثيَويستة لة راذةي كردةيي دابن ، ئةطةر فةرمانبةري (ي ئةم ماددةية دةيانطريَتةوة 1ئةو فةرمانبةرانةي برِطةى ) -2
ذنةي باآلوة دةكريَنة ي وةردةطرييَتةوة و لة اليةن ليبيَت و ئؤتؤمبيَلي حكومي لة ئةستؤدا بيَت ليَ معوم 

 (ي ئةم ماددةية مامةَلةي لةطةلَ دةكريَت.1خزمةتطوزاري يان بةزيادكردني ئاشكرا دةفرؤشريَن بةثيَي برِطة )
 :سيَيةم

 ( لة ماددةى دووةم بةم شيَوةيةى خوارةوة:1هةمواركردنى برِطةى )
سةرجةم ئؤتؤمبيلة حكوميية لة كاركةوتووةكان لة طشت فةرمانطةكان دةنيَردريَن بؤ بنكةي كؤكردنةوة لة  -1

موَلك  وةزارةتي دارايي و ئابووري بؤ فرؤشتنيان لة ريَطاي زيادكردني ئاشكرا بةثيَي ياساي فرؤشنت و بةكريَداني
  ذنةى باآل ريَكارةكانيان بؤ ئةجنام دةدريَت.و لة اليةن لي 1985(ي ساَلي 01) و ماَلي دةوَلةت ذمارة

 :ضوارةم
 ( لة ماددةى ثيَنجةم بةم شيَوةيةى خوارةوة:1هةمواركردنى برِطةى )

، ئةوا سةر ثشك  و ئؤتؤمبيَلي لة ئةستؤدا مابيَت 18/11/1111ئةطةر فةرمانبةر خانةنشني كرابيَت ثيَش  -1
دةكريَت بة كرِيين ئةو ئؤتؤمبيَلة بة مةرجيَك ثارةكةي كاش بدات بة حكومةت يان بة طةرِاندنةوةي بؤ 

 فةرمانطةي ثيَشووي.



 

 22/2/2102 222)العدد(  ذمارة 42

 :ثيَنجةم
 ( لة ماددةى دووةم بةم شيَوةيةى خوارةوة:1-5-6زيادكردنى برِطةى ذمارة )

يَلةكانى جورى صالؤن )قمارة( دةفروشريَنةوة بةو كةسةى كة (ى ئةم ماددةية سةرجةم ئؤتؤمب0بةدةر لة برِطةى ) -6
 لة ئةستؤيداية يان بة زيادكردنى ئاشكرا دةفروشريَتةوة.

حكومةت هيض ئؤتؤمبيَليَكى جؤرى صالؤن )قمارة( ناكرِيَت بؤ فةرمانطةكانى حكومةت بؤ كارى خزمةتطوزارى  -5
 يان بؤ بةكارهيَنانى فةرمانبةرانى حكومةت.

ئةم ئؤتؤمبيَالنةى كة بؤ فةرمانطةكانى حكومةت لة دواى دةرضوونى ئةم ريَنمايية دةكرِدريَت دةبيَت بةكاربيَت  -1
( دةست نيشان كراون 6-2-0-1-1بؤ كارى خزمةتطوزارى و لةو جؤرانةى كة لة ماددةى ضوارةم لة برِطةكانى )

 كانى تةرخان دةكات.  جطة لةو ئؤتؤمبيَآلنةى كة حكومةتى هةريَم بؤ ثلة تايبةتة
 :شةشةم

 ( لة ماددةى دوانزةيةم بةم شيَوةيةى خوارةوة:1زيادكردنى برِطةى )
ذنةيةكى هونةرى لة بةشى ئاميَرسازى بةريَوةبةرايةتيةكانى ثؤليسى )هةوليَر، سليمانى، دهوك، هةَلةجبة، لي -1

ريَكى ميكانيك لة ثاريَزطا و ئيدارةكان ئيدارةى رِاثةرين و ئيدارةى طةرميان( ثيَك دةهيَنريَت كة ئةندازيا
ذنة بةو خةمآلندنانةى كة لة اليةن ليمةبةستى ثيَداضوونةوةى هونةرى ةرؤكايةتى ئةم ليَذنةية دةكات بةس

طشت ئةم خةمآلندنانة  ذنة هونةرييةرى ئؤتؤمبيَل وة ثيَويستة ئةو ليالوةكييةكان ئةجنام دراوة ثاَلثشت بة بارى هونة
 ذنةى باآل.ةوانةكردنى خةمآلندنةكان بؤ ليرييةوة ثةسةندى بكات ثيَش رِنةلة رِووى هو

 :حةوتةم
 دةكريَت و لة رؤذنامةي )وةقايعي كوردستان( بآلودةكريَتةوة.   ئةم بةيانة لة رؤذي دةرضوونى كاري ثيَ

 
 
 
 

 كـريم سنـجارى                                                             ريَباز حممد محالن
 وةزيرى ناوخؤ                                 وةزيرى دارايى و ئابورى                                            
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 وةزارةتى تةندروستى
ثاَلثشت بةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة لة ماددةى )شةشةم / برِطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة 

 -برِيارماندا بة : 1111(ى ساَلى 16)
 2102(ي سالَي 02بةيانى ذمارة )

طشت بؤ جوانكارى لة شارى هةوليَر بةمةرجيَك و ثاندبن بة (wonder Hairكردنةوةى ) سةنتةرى  -
 ريَنماييةكانى وةزارةتى تةندروستى و ذينطةيى وة سةنديكاى ثزيشكانى كوردستان .

 .5/1118/ 5ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى    -

 2102(ي سالَي 09بةيانى ذمارة )
طشت ةسةرى سروشتى لة شارى هةوليَر بةمةرجيَك و ثاندبن بةبؤ ضار كردنةوةى ) سةنتةرى ئايالن( -

 .  ريَنماييةكانى وةزارةتى تةندروستى و ذينطةيى وة سةنديكاى ثزيشكانى كوردستان
 .5/1118/ 5ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -

 2102(ي سالَي 21بةيانى ذمارة )
لة  )بنكةى تةندروستى مامة جةلكة( و كردنةوةى هةردوو) بنكةى تةندروستى كانى قرِذالة ( -

 بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر . 
 .5/1118/ 15رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى  ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة  -

 2102(ي سالَي 20بةيانى ذمارة )
طشت ( بؤ جوانكارى لة شارى هةوليَر بةمةرجيَك و ثاندبن بةLaperlaكردنةوةى ) سةنتةرى ثزيشكى  -

 ريَنماييةكانى وةزارةتى تةندروستى و ذينطةيى وة سةنديكاى ثزيشكانى كوردستان . 
 .1/1118/ 16ت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى  ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَ -

 2102(ي سالَي 22بةيانى ذمارة )
طؤرِينى)مةَلبةندى تةندروستى ئيشكطرى عةربةتى خواروو( بؤ )مةَلبةندى تةندروستى ئيشكطرى عةربةت(  -

 سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى .
 .1/1118/ 16ى ريَكةوتى  ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوون

 2102(ي سالَي 23بةيانى ذمارة )
 كردنةوةى ) سةنتةرى طواستنةوةى خويَن لة رِانية( سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى رِاثةرين  . -
 .1/1118/ 16ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى    -

 

 د. رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                     
 وةزيـرى تةندروستى                                                                                                                                  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 باسم الشعب          
 العراق –برملان كوردستان 
 71/1/8172تأريخ اإلصدار: 

 

 ، و املعدل 1991( لسنة 1( من قانون انتخاب برملان كوردستان رقم )65( من املادة )8استنادًا إىل حكم الفقرة )
، على 11/1/1118( بتأريخ  8، صادق برملان كوردستان يف جلسته االعتيادية رقم )1112( لسنة 11القرار رقم )

 هذا )النظام الداخلي(:
 النظام الداخلي 

 عراقـال –تان ـوردسـمان كـرلـلب
 

 الفصل األول
 التعاريف

 (: 7املادة )
 يقصد باملصطلحات اآلتية املعاني املبينة إزاءها:

 العراق. –: إقليم كوردستان اإلقليم
 العراق. –: برملان كوردستان الربملان
 العراق. –: رئيس برملان كوردستان الرئيس

 : هيئة رئاسة الربملان.هيئة الرئاسة
 : عضو الربملان.العضو

 : جمموع االجتماعات اليت تعقد خالل يوم واحد.اجللسة
 : مدة والية الربملان.دورة الربملان

 : النظام الداخلي للربملان.النظام
 العراق. –: رئيس جملس وزراء إقليم كوردستان الوزراء رئيس

 : يشمل نائب رئيس الوزراء والوزراء.جملس الوزراء أعضاء
( عشرة أعضاء للربملان 11: مشروعات القوانني والقرارات اليت توجه إىل الربملان من قبل )والقرار القانون مشروع

 ض تشريعها.أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية لغر
 الفصل الثاني

 تشكيالت وجلسات الربملان
 (:1) املادة
: يعد الربملان أعلى سلطة تشريعية ورقابية يف اإلقليم، واملرجع السياسي والقانوني، وميارس االختصاصات املشار أوالً

 إليها يف هذا النظام والقوانني النافذة ذات العالقة.
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 1991( لسنة 1عضاء حسبما ورد يف قانون انتخاب برملان كوردستان رقم ): يتكون الربملان من عدد من األثانياً
 العراق. –املعدل، ينتخبون مبوجب قانون انتخاب برملان كوردستان وميثلون مجيع مكونات شعب كوردستان 

 (:3املادة )
ديق النتائج النهائية ( عشرة أيام من تأريخ تص11يعقد الربملان جلسته األوىل بدعوة من رئيس اإلقليم خالل مدة )

( ظهرًا من اليوم التالي 11لالنتخابات. ويف حالة عدم توجيه الدعوة جيتمع الربملان بصورة اعتيادية يف الساعة )
 النتهاء املدة املشار إليها.

 (:4املادة )
هيئة الرئاسة أو تعقد اجللسات يف أربيل، وجيوز عقدها يف أي مكان آخر عند االقتضاء بناًء على طلب الرئيس أو 

 ( عشرة أعضاء مبوافقة الربملان.11)
 (:5املادة )

: تكون اجللسات قانونية حبضور األغلبية املطلقة لألعضاء، وتصادق على القوانني والقرارات باألغلبية البسيطة أوالً
معها صوت عدا القوانني والقرارات اليت تتطلب أغلبية خاصة ويف حالة تساوي األصوات تعترب اجلهة اليت 

 الرئيس هي األغلبية.
: إذا مل يكتمل النصاب القانوني يؤجل الرئيس بدء اجللسة ملدة معينة، وإذا مل يتوافر النصاب تؤجل اجللسة إىل ثانياً

 موعد آخر.
 : يشرتط توافر النصاب القانوني لصحة التصويت إال أنه ال يؤثر على استمرارية االجتماع.ثالثاً

 (:6املادة )
 ( أربع سنوات تبدأ من أول جلسة وتنتهي بانتهاء آخر جلسة يف السنة الرابعة.2لربملان )دورة ا

 (:1املادة )
 : للربملان فصلي انعقاد يف السنة الواحدة:أوالً

 . ( الدورة الربيعية يبدأ األول يف بداية شهر آذار حتى نهاية شهر حزيران ويسمى بـ )
 . ( الدورة اخلريفية نهاية شهر كانون األول ويسمى بـ )يبدأ الثاني يف بداية شهر أيلول حتى 

 : يستمر أعضاء الربملان واللجان يف تنفيذ مهامها بني فصلني تشريعيني.ثانياً
 : يستمر الفصل الذي يناقش فيه مشروع موازنة اإلقليم إىل حني املصادقة على املوازنة.ثالثاً
( مخسة وعشرين عضوًا، بأصوات 16يس اإلقليم أو رئيس الوزراء أو ): للربملان بناًء على طلب الرئيس أو رئرابعاً

( ثالثني يومًا، وذلك إلجناز 01األغلبية املطلقة ألعضائه، متديد مدة انعقاد أي من الفصلني ملدة ال تزيد على )
 املهام اليت استدعت متديد الفصل.

 (:2املادة )
األعضاء الدعوة إىل جلسة غري اعتيادية، وتقتصر اجللسة على ( ثلث عدد 1/0: للرئيس أو ملا ال يقل عن )أوالً

 النظر يف املوضوعات احملددة يف الدعوة.
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 : للرئيس، عند الضرورة، بناًء على طلب رئيس اإلقليم أو رئيس الوزراء الدعوة إىل جلسة غري اعتيادية.ثانياً
 (:9املادة )

 : تكون جلسات الربملان علنية.أوالً
 ( ربع عدد األعضاء وموافقة الربملان.1/2ن تكون جلسات الربملان سرية بناًء على طلب الرئيس أو ): جيوز أثانياً
: جيوز أن تكون جلسات الربملان سرية عند االقتضاء بناًء على طلب رئيس اإلقليم أو رئيس الوزراء وموافقة ثالثاً

 الربملان.
 الفصل الثالث

 انتخاب هيئة الرئاسة
 (:71املادة )

 تتكون هيئة الرئاسة من الرئيس والنائب األول والنائب الثاني.
 (:77املادة )

( من هذا النظام، برئاسة أكرب املرشحني الفائزين سنًا من 0: يعقد الربملان جلسته األوىل، املشار إليها يف املادة )أوالً
 احلاضرين.

قبل رئيس ديوان رئاسة الربملان ويكون رئيسًا ألول  : تتم دعوة أكرب املرشحني الفائزين سنًا من احلاضرين منثانياً
 جلسة، وتنحصر مهمته يف إدارة اجللسة األوىل وإجراء انتخاب هيئة الرئاسة.

 (:78املادة )
 : يؤدي رئيس أول جلسة اليمني القانونية أمام الربملان.أوالً

 : يؤدي املرشحون املنتخبون اليمني القانونية أمام الربملان.ثانياً
 : يكون أداء )اليمني( القانونية لرئيس أول جلسة واملرشحني املنتخبني على الوجه اآلتي:لثاًثا

مواطنني ـأقسم باهلل العظيم أن احافظ على مصلحة شعب كوردستان ووحدة أرضه وشعبه وكرامة وحقوق وحريات ال))    

 .((هام العضوية بصدق وإخالصـمال العام وأن أنفذ مـوال
 أي مرشح منتخب مل يلتزم مبضمون اليمني القانونية الواردة يف هذه املادة، إعادة اليمني.: على رابعاً

 (:73املادة )
: يصبح املرشح املنتخب عضوًا ومباشرًا حال أدائه )اليمني( القانونية ويتمتع بكافة حقوق العضوية ويتحمل مجيع أوالً

 واجباتها.
( ثالثني يومًا بدون عذر مشروع، يسقط حقه يف 01ني( يف اجللسة األوىل وملدة ): إذا مل يؤدِ املرشح املنتخب )اليمثانياً

 أداء اليمني القانونية.
 (:74املادة )

 ينتخب الربملان هيئة الرئاسة باألغلبية املطلقة لعدد األعضاء وباالقرتاع السري واملباشر وفقًا لإلجراءات اآلتية:
 ملناصب هيئة الرئاسة.: يفتح رئيس أول جلسة باب الرتشيح أوالً

 : يطلب من املرشحني إعالن ترشحهم ثم يغلق باب الرتشيح وتبدأ عملية االنتخاب.ثانياً



 

 22/2/2102 222)العدد(  ذمارة 47

 : يطلب من األعضاء وفقًا لأللفباء الكوردية التصويت للمرشحني ملناصب هيئة الرئاسة بصورة منفصلة.ثالثاً
ورقة خاصة بهذا االنتخاب ويضعه بيده يف الصندوق : يكتب العضو اسم املرشح املرغوب لديه لكل منصب على رابعاً

 اخلاص بكل منصب.
: يعلن رئيس أول جلسة انتهاء عملية التصويت ويطلب من عضوين من أصغر األعضاء سنًا فرز األصوات خامساً

 حتت إشرافه.
دد األصوات : إذا تساوى عدد أصوات متنافسني أو أكثر ألي منصب تعاد عملية التصويت، وإذا تساوى عسادساً

 من جديد حيسم املنصب بالقرعة ألحد املرشحني.
: إذا وجد ألي منصب مرشح واحد فقط دون منافس يعلن رئيس أول جلسة اسم املرشح مباشرة باعتباره فائزًا سابعاً

 باملنصب.
 اكن املخصصة هلا.: يعلن رئيس أول جلسة نتائج االقرتاع لألعضاء ويدعو هيئة الرئاسة املنتخبة إىل تبوء األمثامناً

 (:75املادة )
 يفقد عضو هيئة الرئاسة منصبه يف إحدى احلاالت اآلتية:

 : االستقالة، بعد موافقة أغلبية األعضاء احلاضرين.أوالً
 ( ثلثي عدد األعضاء.1/0( ثلث عدد األعضاء وموافقة )1/0: سحب الثقة بناًء على اقرتاح )ثانياً
الرئاسة، الواردة يف الفقرة )أواًل( و)ثانيًا( من هذه املادة، جيب أن يستمر يف عمله : عند خلو أحد مناصب هيئة ثالثاً

 إىل حني ملء منصبه.
: عند خلو منصب أحد أعضاء هيئة الرئاسة ألي سبب كان ميلء الربملان املنصب يف أول جلسة تلي خلو املنصب رابعاً

 وبذات اإلجراءات املعمولة بها يف هذا النظام.
 (:76املادة )

 مهام واختصاصات هيئة الرئاسة
 متارس هيئة الرئاسة املهام واالختصاصات اآلتية:

 : وضع جدول أعمال جلسات الربملان وتنظيمه مبوجب أحكام هذا النظام.أوالً
 : تالوة ملخص حمضر اجللسة السابقة للربملان وتصديقه.ثانياً
 ضر االجتماع.: وضع القواعد اخلاصة بتنظيم احملاضر وتوقيع حمثالثاً
 : حسم تنازع االختصاص بني اللجان الدائمة للربملان.رابعاً

 : تكليف جلنة معينة بدراسة موضوع معني.خامساً
 : إقرار اهليكل التنظيمي للربملان وتعديله وصياغة السياسة املالية واإلدارية للربملان.سادساً
ملان مع ديوان الربملان واللجان ذات العالقة وعرضها على : تنظيم املوازنة السنوية واحلسابات اخلتامية للربسابعاً

 الربملان لغرض تصديقها واإلشراف عليها وتنفيذها.
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: املوافقة على تعيني العاملني يف الربملان واملستشارين واملدراء العامني وإحالتهم على التقاعد يف إطار اإلجراءات ثامناً
 والشروط القانونية.

عالقات الربملان مع مجيع املؤسسات وكل املراكز اليت تدخل يف إطار العمل الربملاني املشرتك يف داخل : تنظيم تاسعاً
 وخارج اإلقليم.

 : إصدار البيانات وإبداء املواقف حول املواضيع واألحداث واملستجدات.عاشراً
 : اإلشراف على الشؤون اإلدارية واملالية جلميع مكاتب الربملان.حادى عشر

 : أي مهام أو اختصاصات آخرى يكلف بها يف هذا النظام.عشرثاني 
 (:71املادة )

 تعقد هيئة الرئاسة اجتماعات أسبوعية وجيوز أن جتتمع يف أي وقت آخر عند االقتضاء بناًء على طلب الرئيس.
 مهام واختصاصات الرئيس:(: 72)املادة 

 : متثيل الربملان والتحدث بامسه.أوالً
 انون والنظام الداخلي وقرارات الربملان.: تنفيذ القثانياً
 : افتتاح دورات وجلسات الربملان ورئاستها وإنهائها وتأجيلها وحتديد مواعيدها.ثالثاً
 : ضبط املناقشات واحملافظة على انتظامها واحلفاظ على هيبة الربملان.رابعاً

 .: اختاذ اإلجراءات الالزمة حلفظ األمن والنظام داخل الربملانخامساً
 : طرح املوضوعات اليت تتطلب إجراء التصويت عليها وإعالن نتائجها.سادساً
 : متثيل الربملان يف املناسبات واالحتفاالت الوطنية، وجيوز ختويل نائبيه أو أي عضو آخر هلذا الغرض.سابعاً
عدم تعارضها مع الفقرة  : القيام بكل ما يتعلق بالربملان من التصرفات القانونية واإلدارية واملالية بشرطثامناً

 ( من هذا النظام.15)سادسًا( من املادة )
 : إرسال القرارات والقوانني املصادق عليها من قبل الربملان إىل رئاسة اإلقليم لغرض إصدارها.تاسعاً
 حملددة لذلك.: اعتبار القوانني والقرارات اليت ال تصدر من قبل رئيس اإلقليم كقوانني وقرارات صادرة يف املدة اعاشراً

 : توقيع مجيع املخاطبات الرمسية مع السلطة التنفيذية وغريها من اجلهات داخل اإلقليم وخارجه.حادي عشر
: توقيع مجيع املراسالت واملخاطبات اليت تصدر عن الربملان أو إحدى جلانه وتقع يف نطاق اختصاصات ثاني عشر

 الرئيس.
 الربملان على التقاعد.: إصدار قرار إحالة أعضاء ثالث عشر
 : ممارسة أية اختصاصات أخرى ممنوحة له يف هذا النظام والقوانني النافذة.رابع عشر

 اختصاصات النائب األول لرئيس الربملان:(: 79املادة )
 ممارسة مجيع اختصاصات الرئيس عند غيابه. أوالً:
 : معاونة الرئيس يف أداء مهامه.ثانياً
 أعمال اللجان ومتابعتها وتقديم التقارير بشأنها إىل الرئيس.: اإلشراف على ثالثاً
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 : ترؤس االجتماعات املشرتكة بني اللجان الدائمة.رابعاً
 : املشاركة يف أعمال اهليئة بصفته عضوًا فيها.خامساً
 : أية اختصاصات أخرى خيوهلا له الرئيس أو القوانني النافذة.سادساً
 لثاني لرئيس الربملان:اختصاصات النائب ا(: 81املادة )

 : تالوة جدول أعمال اجللسة.أوالً
: اإلشراف على حترير حماضر جلسات الربملان وبرنامج أعمال اجللسات وطبعها وتوزيعها على األعضاء بعد ثانياً

 املصادقة عليها من قبل هيئة الرئاسة.
 الرتتيب الزمين للطلبات. : تسجيل أمساء األعضاء الراغبني يف املشاركة يف املناقشات حسبثالثاً
 : التثبت من حتقق النصاب القانوني للجلسات والقيام بتسجيل أمساء الغائبني بعذر وبدون عذر.رابعاً

 : مراقبة وعد األصوات عند االقرتاع والتثبت من النتائج.خامساً
إلصدار القرار بشأنها إذا مل : متابعة شؤون األعضاء وعرض املشاكل والطلبات واملقرتحات على هيئة الرئاسة سادساً

 يستطع معاجلتها.
: اإلشراف على القوانني والقرارات اليت يتم التصويت عليها يف الربملان وطبعها ومتابعتها ومقارنتها مع سابعاً

 النصوص املصوت عليها.
وبالعكس، باالستعانة : اإلشراف على إجناز ترمجة املشروع أو املقرتح من اللغة الكوردية إىل اللغة العربية ثامناً

 باخلرباء واملختصني يف اللغات.
: حترير اهلامش اخلتامي على النص النهائي للمشروع أو املقرتح للرئيس ومتابعة وصوهلا إىل رئيس اإلقليم يف تاسعاً

 املدة احملددة.
 : املشاركة يف أعمال اهليئة بصفته عضوًا فيها.عاشراً

 ة له مبوجب هذا النظام.: أية اختصاصات أخرى ممنوححادى عشر
 عـرابـل الـفصـال

 ةـويـعضـال
 صحة العضوية(: 87املادة )

: يقصد بصحة العضوية التأكد من احلالة القانونية للعضو عند تقدميه طلب الرتشح وحتى إعالن النتائج وصريورته أوالً
( 1انتخاب برملان كوردستان رقم ) ( احلادية والعشرين من قانون11عضوًا مبوجب الشروط املشار إليها يف املادة )

 املعدل. 1991لسنة 
: يشكل الربملان عن طريق االنتخاب جلنة مؤقتة يف بداية كل دورة انتخابية ملراجعة الطعون املقدمة خبصوص ثانياً

( سبعة أعضاء على أن ال 1( أعضاء وال يزيد على )6صحة العضوية من عدد من األعضاء ال يقل عن )
عضاء اللجنة العضو الطاعن أو املطعون يف صحة عضويته، وتنتخب اللجنة يف أول جلسة هلا يكون من بني أ

 رئيسًا ومقررًا هلا ومتارس أعماهلا وفقًا لألحكام اخلاصة املوضوعة للجان الربملان يف هذا النظام.
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طعن يف عضوية العضو : لكل عضو احلق يف الطعن يف عضوية أي عضو آخر ولكل مرشح يف القائمة الفائزة الثالثاً
 الفائز من قائمته لدى الربملان وطلب إبطال انتخابه وصحة عضويته.

: تقدم الطعون حتريريًا إىل الرئيس خالل الفصل التشريعي األول للربملان بعد انتخابه وحييلها الرئيس إىل جلنة رابعاً
 مراجعة صحة العضوية.

املطعون يف عضويته ليقدم الدفاع عن نفسه يف املوعد الذي حيدد له : ترسل اللجنة صورة من الطعن إىل العضو خامساً
 وله اإلطالع على املستندات املقدمة ضده.

: تقوم اللجنة مبراجعة طلب الطعن وهلا اإلطالع على مجيع احملاضر والوثائق املتعلقة بانتخاب العضو املطعون يف سادساً
( ثالثني يومًا 01حلقيقة، وتقدم تقريرها خالل مدة ال تتجاوز )عضويته واستدعاء الشهود واخلرباء للوصول إىل ا

 (  ثلثي أصوات احلاضرين.1/0من تأريخ إحالة الطلب إليها، ثم يفصل الربملان يف صحة العضوية بأغلبية )
: يف حالة عدم جدية الطعن أو تضمنه ملعلومات غري صحيحة بهدف اإلساءة إىل العضو املطعون يف صحة سابعاً

ته تقدم اللجنة تقريرًا بذلك إىل الرئيس الذي له إحالته إىل حمكمة التحقيق املختصة إلختاذ اإلجراءات عضوي
 القانونية حبق الطاعن، وللمطعون يف صحة عضويته اختاذ هذا اإلجراء مباشرة.

 

 :واجبات العضو(: 88املادة )
جللسات دون عذر مشروع يقوم الرئيس بلفت نظره : يلتزم العضو حبضور جلسات الربملان، وإذا ختلف عن حضور اأوالً

( ثالث 0%( عن كل جلسة غاب عنها، وإذا بلغت غياباته )6كتابة وإذا تكرر غيابه يستقطع من راتبه )
( مخس جلسات متفرقة خالل فصل تشريعي واحد ينشر غيابه على املوقع اإللكرتوني 6جلسات متتالية أو )

اع راتبه نتيجة غيابه، وإذا تكرر غيابه بعد ذلك فللرئيس عرض املوضوع على اخلاص بالربملان فضاًل عن استقط
 الربملان، وللربملان اعتباره فاقدًا للعضوية باألغلبية املطلقة ألصوات أعضائه.

: ال يعترب عدم حضور العضو جلسات الربملان واجتماعات اللجان بسبب تكليفه مبهمة من قبل الربملان تغيبًا ثانياً
 )إيفادًا(. وإمنا

: يعترب العضو مستقياًل من وظيفته السابقة اعتبارًا من إدائه )اليمني( القانونية. وعليه قطع عالقته بها ثالثاً
 وااللتزام بالتفرغ التام ألعمال الربملان.

كذلك ال جيوز له  : ال جيوز للعضو التعاقد مع الربملان أو احلكومة لنفسه أو بواسطة غريه خالل الدورة االنتخابية،رابعاً
 استغالل صفته النيابية أو استعماهلا أو السماح باستعماهلا يف عمل جتاري أو مالي.

 : ال تعترب ممارسة املهام والعمل احلزبي أو النقابي ومنظمات اجملتمع املدني ممارسة للعمل الوظيفي أو املهين.خامساً
 يف نطاق اختصاص التشريع والرقابةجيوز للعضو التدخل يف أعمال أي من السلطتني القضائية والتنفيذية إال : السادساً
: ال جيوز للعضو اجلمع بني عضوية الربملان وعضوية جملس آخر من اجملالس املنتخبة، وعلى العضو اختيار أحد سابعاً

 ئج االنتخابات، وخبالفه يعترب خمتارًا لعضوية الربملان.( مثانية أيام من تأريخ إعالن نتا8اجمللسني خالل مدة )
 : عند تقلد العضو منصبًا وزاريًا يعترب مستقياًل من عضوية الربملان.ثامناً
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 حقوق العضو(: 83املادة )
أو  : للعضو العودة إىل وظيفته عند انتهاء العضوية إذا مل يفقد أحد شروطها، وخيري بني تقاضيه للراتب التقاعديأوالً

 راتبه اآلخر ويستفيد أعضاء الدورات السابقة للربملان من هذا احلق.
 :  حتتسب مدة العضوية ألغراض العالوة والرتقية والتقاعد.ثانياً
 : للعضو التمتع باإلجازة املرضية وفقًا لإلجراءات.ثالثاً
( مخس عشرة يومًا متتاليًا أو 16تتجاوز ): للرئيس منح العضو إجازة اعتيادية إذا اقتضت ظروفه ذلك ملدة ال رابعاً

 متفرقًا خالل مدة كل فصل من فصول التشريع.
 : يتقاضى كل من هيئة الرئاسة واألعضاء راتبًا وخمصصات شهرية تنظم بقانون.خامساً
وجب : إذا توفى عضو أثناء اخلدمة أو من جراء خدمته يف الربملان أو بسببها خيصص لورثته راتب تقاعدي مبسادساً

 القوانني النافذة.
 : ال يعترب تغيبًا مقاطعة الكتلة الربملانية أو العضو جللسة الربملان داخل قاعة الربملان نتيجة الختاذها ألي سابعاً

 موقف كان.
 الربملان.: للعضو عن طريق الكتلة الربملانية وجلانها اإلطالع على مجيع األعمال الداخلية للجان الربملان وجلسات ثامناً

 

 احلصانة الربملانية(: 84املادة )
: للعضو احلرية الكاملة يف الكالم والتعبري عن آرائه أثناء ممارسته للعمل الربملاني بصورة يراعي فيها احرتام أوالً

 املؤسسات الدستورية يف اإلقليم يف نطاق القوانني النافذة.
تفتيش منزله أو مكتبه أو إلقاء القبض عليه دون إذن مسبق من : ال جتوز مالحقة العضو أو التحقيق معه أو ثانياً

 الربملان إال يف حالة ارتكابه جرمية مشهودة.
: يتخذ قرار رفع احلصانة بأصوات أغلبية احلاضرين يف الربملان وخارج فصول التشريع يقرر هيئة الرئاسة خبصوص ثالثاً

 رفع احلصانة.
 ًا بالفعل اجلرمي الوارد يف الطلب القضائي وال يسري على األفعال األخرى.: يكون قرار رفع احلصانة حمصوررابعاً

: إذا ارتكب العضو جرمية من نوع اجلناية داخل حرم الربملان فعلى الرئيس إصدار أمر القبض عليه واحتجازه يف خامساً
س إبالغ السلطة القضائية مكان معني ثم تسليمه للسلطة القضائية، أما إذا كانت اجلرمية من نوع اجلنحة فللرئي

 بذلك الختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حبقه.
: للعضو املرفوع عنه احلصانة دون توقيفه يف مكان للتوقيف، املشاركة يف جلسات الربملان واجتماعات اللجان سادساً

 واملشاركة يف املناقشات والتصويت.
من تأريخ أدائه )اليمني( القانونية وال جيوز له التنازل عنها دون  : يتمتع العضو باحلصانة الربملانية اعتبارًاسابعاً

 موافقة الربملان.
 : إذا رفض الربملان طلب رفع احلصانة ال جيوز تقديم طلب جديد دون تقديم أدلة جديدة حول املوضوع ذاته.ثامناً
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 فقدان العضوية(: 85املادة )
 : انتهاء العضوية:أوالً

 اآلتية: يكون يف إحدى احلاالت
 انتهاء دورة الربملان أو حله. -1
 وفاة العضو. -1
 عدم قدرة العضو على أداء العمل الربملاني استنادًا إىل تقرير جلنة طبية خمتصة. -0

 : االستقالة:ثانياً
 للعضو تقديم استقالته من الربملان دون شرط بطلب حتريري يقدمه إىل الرئيس. -1
للربملان إدراج الطلب يف جدول األعمال بغية البت يف االستقالة بأصوات أغلبية على الرئيس يف أقرب جلسة  -1

 ( ثالثني يومًا يف كل األحوال.01احلاضرين خالل مدة )
للعضو طالب االستقالة الرجوع عن طلبه عن طريق تقدميه طلب حتريري إىل الرئيس قبل التصويت على  -0

 استقالته.
 : سقوط العضوية:ثالثاً

 وية العضو يف إحدى احلاالت اآلتية:تسقط عض
 فقدان األهلية القانونية. -1
 املعدل. 1991( لسنة 1فقدان إحدى شروط العضوية الواردة يف قانون انتخاب برملان كوردستان رقم ) -1
 احلكم عليه جبناية عمدية أو جنحة خملة بالشرف. -0
 ( من هذا النظام.11من املادة )غياب العضو عن جلسات الربملان مبوجب الفقرة )أواًل(  -2

 (:86املادة )
 يكون االقرتاع على فقدان العضوية بصورة سرية.

 (:81املادة )
 إذا خال أحد مقاعد الربملان حيل حمله مرشح آخر من القائمة ذاتها مبوجب القوانني النافذة.

 الفصل اخلامس
 اللجان الدائمة واخلاصة

 أوالً: اللجان الدائمة للربملان
 (: 82ادة )امل

( مخسة وعشرين يومًا من تأريخ انتهاء أول جلسة للربملان بأصوات أغلبية 16: تنتخب اللجان الدائمة خالل مدة )أوالً
 احلاضرين يف الربملان.

( أحد عشر 11( مخسة أعضاء وال تزيد على )6: تتألف اللجان الدائمة من عدد من األعضاء ال تقل عن )ثانياً
 الكتل الربملانية وفقًا لنسبة متثيلهم يف الربملان.عضوًا ميثلون 
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: تنتخب كل جلنة برملانية بناًء على دعوة الرئيس بعد أسبوع واحد من حتديد أعضائها )رئيسًا ونائبًا ومقررًا( ثالثاً
 هلا ويصبح أحد موظفي الربملان أو أكثر سكرتريًا للجنة.

 ء على اللجان القدرات واالختصاص والرغبة وحاجة اللجان.: تراعي هيئة الرئاسة عند توزيع األعضارابعاً
: جيب أن يكون العضو عضوًا يف جلنة دائمية واحدة يف األقل وال جيوز أن يكون عضوًا يف أكثر من جلنتني، كذلك خامساً

 ال جيوز أن يكون العضو رئيسًا أو نائبًا للرئيس أو مقررًا ألكثر من جلنة واحدة.
 (:89املادة )

 ن الربملان من اللجان الدائمة اآلتية:يتكو
 : جلنة الشؤون القانونية.أوالً

 : جلنة املالية والشؤون االقتصادية.ثانياً
 : جلنة البيشمركة والداخلية واألمن واجملالس احمللية.ثالثاً
 : جلنة الزراعة والري.رابعاً

 : جلنة الرتبية والتعليم العالي والبحث العلمي.خامساً
 نة الشؤون الصحية والبيئة وحقوق املستهلك.: جلسادساً
 : جلنة شؤون الشهداء واجلينوسايد واملعتقلني السياسيني.سابعاً
 : جلنة العالقات واجلالية الكوردستانية.ثامناً
 : جلنة املناطق الكوردستانية خارج اإلقليم.تاسعاً
 : جلنة الطاقة والثروات الطبيعية والصناعة والتجارة.عاشراً
 : جلنة البلديات والنقل واالتصاالت والسياحة واإلعمار واالستثمار.عشرحادى 

 : جلنة الثقافة واجملتمع املدني والرياضة والشباب.ثاني عشر
 : جلنة النزاهة وشؤون الربملان والشكاوى.ثالث عشر
 : جلنة األوقاف والشؤون الدينية.رابع عشر

 حقوق املرأة وحقوق اإلنسان.: جلنة الشؤون االجتماعية والدفاع عن خامس عشر
 (:31املادة )

: لكل جلنة دائمة يف إطار تنفيذ أعماهلا تشكيل جلنة فرعية من بني أعضائها تتوىل مهام حمددة بناًء على اقرتاح أوالً
 ( ثلث عدد أعضاء اللجنة، وتنتهي أعمال اللجنة الفرعية بانتهاء تلك املهام احملددة.1/0)
 ( مرتني يف األقل، وال يطبق هذا احلكم على اجتماعات اللجان بني فصلني تشريعيني.1شهريًا ): جتتمع كل جلنة ثانياً
: جتتمع اللجان الدائمة عند االقتضاء بناًء على طلب الرئيس أو النائب األول لرئيس الربملان أو رئيس اللجنة أو ثالثاً
ومكان وجدول أعمال االجتماع من قبل ( ثلث عدد أعضاء اللجنة، وجيب إبالغ أعضاء اللجنة مبوعد 1/0)

 ( أربع وعشرين ساعة قبل االجتماع.12مقرر اللجنة خالل مدة )
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: يكتمل النصاب القانوني الجتماع اللجنة حبضور أغلبية األعضاء. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات احلاضرين رابعاً
 ألغلبية.ويف حالة تساوي األصوات تعترب اجلهة اليت معها صوت الرئيس هي ا

: تدون اجتماعات اللجنة يف حمضر يتضمن أمساء وتواقيع احلاضرين وملخصًا آلراء األعضاء والقرارات املتخذة خامساً
 يف االجتماع.

 (:37املادة )
 ( مخسة أعضاء يف األقل.6للرئيس طرح أي موضوع على اللجان الدائمة بناًء على وجهة نظره أو بناًء على طلب )

 (:38املادة )
: بعد إبالغ رئيس اللجنة املعنية ألي عضو حضور اجتماعاتها وإبداء آرائه ومالحظاته دون أن يكون له حق والًأ

 التصويت.
 : يشارك مستشارو الربملان حسب اختصاصاتهم يف اجتماعات اللجان دون أن يكون هلم حق التصويت.ثانياً

 (:33املادة )
 ام اخلاصة باحلضور يف جلسات الربملان الواردة يف هذا النظام.يطبق على احلضور يف اجتماعات اللجان األحك

 (:34املادة )
 عند خلو عضوية إحدى اللجان يرشح عضو آخر وفق الطريقة املنصوص عليها يف هذا النظام ليحل حمله. 

 (:35املادة )
 معني.للجنة الدائمة مبوافقة الرئيس الطلب من جلنة برملانية أخرى بيان رأيها حول موضوع 

 (:36املادة )
( مخسة وأربعني يومًا على توجيه مشروع إىل جلنة خمتصة 26( عشرة أعضاء أو أية كتلة برملانية بعد مضي )11لـ )

 طلب توضيح من اللجنة حول املشروع.
 (:31املادة )

اب ذلك والسعي يف هليئة الرئاسة، إذا تبينت هلا أن إحدى اللجان الدائمة مقصرة يف أداء مهامها، التحقيق يف أسب
تفعيل اللجنة، وإذا تعذر ذلك فعلى هيئة الرئاسة ترشيح أعضاء جدد للجنة وفقًا لإلجراءات الواردة يف هذا النظام 

 وعرضه على الربملان.
 (:32املادة )

إذا ناقشت اللجنة الدائمة مقرتح قانون مقدم من قبل النصاب القانوني من األعضاء جيوز ألول عضو موقع على 
قرتح القانون حضور اجتماع اللجنة إذا مل يكن عضوًا فيها ملناقشة مقرتح القانون وإذا مل يستطع احلضور جيوز لعضو م

 آخر من املوقعني على مقرتح القانون احلضور.
 (:39املادة )

م االستشارة بهم حتدد كل جلنة دائمة أمساء املختصني واخلرباء املرتبطة اختصاصاتهم بأعمال اللجنة، وعند االقتضاء تت
واالستفادة من اختصاصاتهم وكفاءاتهم عن طريق هيئة الرئاسة وجيوز منحهم مكافآت والتعاقد معهم إذا اقتضى 

 األمر ذلك.
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 (:41املادة )
( ثلث عدد أعضائها عقد جلسة استماع للمسؤولني والكوادر احلكومية والقطاع 1/0لكل جلنة دائمة بناًء على طلب )

واملختصني وممثلي منظمات اجملتمع املدني وأي شخص آخر يرونه ضروريًا حول أي موضوع متعلق باختصاصات اخلاص 
اللجنة، وألي عضو احلضور يف هذه اجللسة واملناقشة فيها، وعلى اللجنة توجيه خالصة جلسة االستماع ونتائجها يف 

 تقرير إىل هيئة الرئاسة.
 (:47املادة )

نطاق اختصاصاتها باملتابعة والتحقيق والزيارات امليدانية فيما خيص تنفيذ القوانني العامة  تقوم كل جلنة دائمة يف
املرتبطة باملصاحل األساسية ملواطين اإلقليم، وكذلك مراقبة مدى اتفاق األنظمة والتعليمات الصادرة لتسهيل تنفيذ 

وجيه تقرير حول نتائج املتابعة واقرتاحاتها إىل قانون معني مع اهلدف الرئيس لذلك القانون، وعلى اللجنة الدائمة ت
 هيئة الرئاسة واليت هلا اختاذ ما تراه مناسبًا يف ضوء التقرير.

 (:48املادة )
: للجان الطلب من الرئيس دعوة الوزير املختص للحضور يف اجتماع اللجنة وتقديم التوضيحات الالزمة بشأن أوالً

 ( ثالثة أيام من تأريخ توجيه الدعوة.0) املوضوع املعروض خالل مدة ال تتجاوز
: للوزير املختص احلضور يف اجتماعات اللجان عند مناقشة موضوع يتعلق بوزارته وله أن يصطحب معه إىل ثانياً

 االجتماع هيئة وزارته وتثبت آرائهم يف تقرير دون أن يكون هلم حق التصويت.
ئيس الربملان بغية مشاركة من هم أدنى درجة من الوزير يف اجتماع : للجان توجيه الطلب إىل النائب الثاني لرثالثاً

 اللجنة.
: للجان عن طريق النائب األول لرئيس الربملان الطلب من الدوائر الرمسية ومنظمات اجملتمع املدني تزويدها رابعاً

 باملعلومات الالزمة أو احلضور يف اجتماع اللجنة.
يف الفقرات أعاله عن تقديم املعلومات أو احلضور يف االجتماع، عندئٍذ يتم إعالم  : إذا امتنعت اجلهات املذكورةخامساً

( سبعة أيام، يعرض املوضوع 1رئيس الوزراء بذلك عن طريق الرئيس ويف حالة عدم إجابة الطلب خالل مدة )
 على الربملان للبت فيه.

 ثانياً: اللجان اخلاصة:
 (:43املادة )

االقتضاء جلان مؤقتة لغرض إعداد تقرير حول موضوع معني بأصوات أغلبية احلاضرين بناًء : يشكل الربملان عند أوالً
 ( ربع عدد األعضاء.1/2على اقرتاح هيئة الرئاسة أو )

 :  هليئة الرئاسة سلطة تشكيل جلنة خاصة خارج الفصول التشريعية.ثانياً
ظر فيه احملاكم موضوعًا للتحقيق من قبل جلان الربملان : ال جيوز أن يكون املواضيع اجلنائية وأي موضوع آخر تنثالثاً

 اخلاصة.
 : إذا أفشى أي عضو سرًا متعلقًا بأعمال اللجنة عند أداء اللجنة ألعماهلا فإنه يفقد عضويته يف تلك اللجنة.رابعاً
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 (:44املادة )
 واملعلومات املطلوبة.: على السلطة التنفيذية تسهيل مهام اللجان اخلاصة وتقدميها الوثائق أوالً

: للجان اخلاصة القيام بأعمال املتابعة والتفتيش وتقصي احلقائق حول تفاصيل املواضيع املكلفة بها يف مجيع ثانياً
 املؤسسات املعنية وهلا يف سبيل ذلك االستعانة باخلرباء واملستشارين.

 :ثالثاً
اآلراء ومساع أقواهلم مبوجب اإلجراءات املنصوص للجان اخلاصة طلب حضور أي شخص أو جهة خطيًا لغرض أخذ  -1

 عليها يف هذا النظام.
إذا مل حيضر الشخص واجلهة املدعوة يف الوقت احملدد دون عذر مشروع فللجنة املؤقتة عن طريق هيئة الرئاسة إبالغ  -1

جلزائية النافذ يف السلطة التنفيذية بذلك لغرض إحضار الشخص املطلوب حضوره وفقًا لقانون أصول احملاكمات ا
 اإلقليم.

 (:45املادة )
: توجه اللجنة اخلاصة تقريرها وتوصياتها إىل الرئيس، وبعد توزيعها على األعضاء يعرض التقرير على الربملان أوالً

 لغرض مناقشته واختاذ القرار املناسب بشأنه.
الرئاسة حسب أهمية املوضوع تأجيل عرض التقرير : إذا وجه التقرير إىل الرئيس بني فصلني تشريعيني تقرر هيئة ثانياً

 إىل الفصل التشريعي اجلديد أو عقد اجتماع غري اعتيادي لعرض املوضوع واختاذ القرار بشأنه.
 (:46املادة )

 تنتهي أعمال اللجان اخلاصة بانتهاء الوقت احملدد أو املهمة املكلفة بها.
 

 الفصل السادس
 نظام العمل يف الربملان

 جدول أعمال جلسات الربملان أوالً:
 (:41املادة )

 : تضع هيئة الرئاسة جدول أعمال جلسات الربملان.أوالً
( مثاني وأربعني ساعة من موعد اجللسة عن 28: لكل جلسة جدول أعمال مسبق يبلغ به مجيع األعضاء قبل )ثانياً

 طريق النائب الثاني لرئيس الربملان.
 (:42املادة )

جدول األعمال حسب ترتيبها الوارد يف اجلدول ويكون تقديم وتأخري أي بند بناًء على اقرتاح الرئيس  : تناقش بنودأوالً
 ( ثالثة أعضاء بعد موافقة أغلبية احلاضرين.0أو )

: ال تتم مناقشة بند آخر من بنود جدول األعمال إال بعد انتهاء مناقشة البند السابق، وإذا تعذر إمتام املناقشة ثانياً
بند معني ألي سبب كان فلهيئة الرئاسة إبقاء املوضوع معلقًا وتأجيل النظر فيه إىل اجللسة التالية مبوافقة حول 

 أغلبية األعضاء احلاضرين، ومناقشة البنود التالية له.



 

 22/2/2102 222)العدد(  ذمارة 57

 : ال جتوز مناقشة أي موضوع مل يدرج يف جدول األعمال.ثالثاً
( عشرة أعضاء يف األقل طلب إدراج موضوع يف جدول األعمال 11أو ): لرئيس الكتلة الربملانية أو ممثل مكون رابعاً

( أربع وعشرين ساعة من موعد اجللسة على أن يكون املوضوع عامًا ومستعجاًل يؤدي تأجيله إىل 12قبل )
 فقدان أهمية الطلب.

 (:49املادة )
  أوالً:

ظاهرة أو حادثة أو حالة عامة يف جدول األعمال لكل جلنة دائمة أو مؤقتة الطلب من هيئة الرئاسة إدراج مناقشة  -1
 ( مثاني وأربعني ساعة من جلسة الربملان.28قبل )

 ( عشرة دقائق وفقًا للشروط اآلتية:11لكل عضو احلق يف طرح فكرة خالل مدة ال تتجاوز ) -1
 ( مثاني وأربعني ساعة من جلسة الربملان.28تقديم طلب بذلك هليئة الرئاسة قبل ) -أ

 ن تكون الفكرة مكتوبة.أ -ب
 التزام العضو مبضمون الكتاب. -جـ
 تعلق الفكرة مبشكلة عامة وتتضمن اقرتاحات ومعاجلات هلا. -د

: عند االقتضاء جيوز أن تكون مناقشة مواضيع الفقرة )أواًل( حبضور رئيس الوزراء أو الوزير املختص أو ثانياً
 كليهما بناًء على طلب اللجنة أو األعضاء.

: إذا مل توافق هيئة الرئاسة على طلب اللجنة واألعضاء وإصرارهم على الطلب يسمح الرئيس بعرض آرائهم يف ثاًثال
( ثالث دقائق، عندها يتخذ الربملان قراره احلاسم يف هذا الصدد 0هذا اخلصوص تأييدًا للطلب أو ضده خالل مدة )

 دون مناقشة.
 

 ثانياً: ترتيب ونظام جلوس األعضاء
 (:51) املادة

حتدد أماكن جلوس األعضاء يف قاعة الربملان حسب القائمة املرتبة وفقًا ألحرف األلفباء الكوردية مع مراعاة الرتتيب 
 للكتلة الربملانية ذاتها.

 (:57املادة )
 يكون جدول أعمال الربملان األسبوعي على الوجه اآلتي:

 حد.: يقوم العضو مبتابعة شؤون املواطنني يف أيام األأوالً
 : تكون اجتماعات اللجان يف أيام االثنني، وللجنة حسب االقتضاء عقد االجتماع يف أي يوم آخر.ثانياً
 : ختصص أيام الثالثاء واألربعاء جللسات الربملان.ثالثاً
 : ختصص أيام اخلميس للمناقشة مع احلكومة حسب االقتضاء.رابعاً

 األعمال األسبوعي للربملان.: هليئة الرئاسة عند احلاجة تعديل جدول خامساً
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 ثالثاً: جلسات الربملان
 (:58املادة )

: يفتتح الرئيس جلسة الربملان بـ )بسم اهلل الرمحن الرحيم... باسم شعب كوردستان( مع اإلشارة إىل رقم وتأريخ أوالً
 اجللسة والفصل التشريعي ودورة االنعقاد.

اجللسة السابقة لغرض تصديقه بعد إجراء التصحيحات اليت تقرها : بعد افتتاح اجللسة يعرض ملخص حمضر ثانياً
 هيئة الرئاسة أو بناًء على طلب األعضاء.

 : يتضمن تالوة ملخص احملضر من قبل النائب الثاني لرئيس الربملان البنود اآلتية:ثالثاً
 حة الرمسية للربملان.أمساء الغائبني عن جلسة الربملان واللجان بإجازة أو دون إجازة وتنشر يف الصف -1
 أمساء ممثلي احلكومة يف اجللسة السابقة إذا كانوا حاضرين فيها. -1
 املواضيع الرئيسة اليت متت مناقشتها يف اجللسة. -0
 اإلشارة إىل أي قانون أو قرار مت تصديقه من قبل الربملان يف اجللسة السابقة. -2
 ص احملضر إذا مل تعقد اجللسة بسبب انتهاء دورة الربملان.حتل هيئة الرئاسة حمل الربملان يف تصديق ملخ -6

 

 رابعاً: احلضور يف جلسات الربملان
 (:53املادة )

 أوالً:
لرئيس الوزراء وأعضاء جملس الوزراء حضور جلسات الربملان واملشاركة يف املناقشات بناًء على طلبهم دون أن  -1

 يكون هلم حق التصويت.
استصحاب موظفي وزاراتهم جللسات الربملان لغرض مشاورتهم واالستعانة بهم بإذن ألعضاء جملس الوزراء  -1

 الرئيس دون أن يكون هلم حق الكالم.
 : ثانياً

 للضيوف واإلعالميني حضور جلسات الربملان بعد موافقة هيئة الرئاسة. -1
خصصة للضيوف من قبل هيئة جيب أال يتجاوز عدد األشخاص احلاضرين يف اجللسة املفتوحة عدد املقاعد امل -1

 الرئاسة.
 

 خامساً: أسلوب املناقشات يف جلسات الربملان
 (:54املادة )

 يتكلم العضو بإذن من الرئيس يف املكان الذي جيلس فيه أو على املنصة املعدة لغرض الكالم. أوالً:
عرض أي بند من بنود جدول : يطلب الرئيس من نائبه الثاني تسجيل أمساء طالبـي اإلذن يف الكالم عند ثانياً

 األعمال للمناقشة.
 : يسمح الرئيس لألعضاء بالكالم مع مراعاة ترتيب تسجيل أمساء األعضاء.ثالثاً
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 : يوجه العضو كالمه إىل الرئيس وعليه االلتزام بالنقاط اآلتية:رابعاً
ة مشروع قانون املوازنة واجللسات ( ثالث دقائق عدا اجللسات اخلاصة مبناقش0ال جيوز للعضو التكلم ألكثر من ) -1

 اليت تقوم هيئة الرئاسة مبنحها خصوصية معينة.
ال جيوز للعضو اإلجابة على األعضاء اآلخرين والتعليق عليهم وتكرار أقواله أو أقوال األعضاء اآلخرين وإمنا  -1

 يستطيع تأييدها فقط.
وز له العودة إىل مناقشة موضوع مت التصويت عليه على العضو أن يركز يف كالمه على املوضوع املعروض وال جي -0

 أو انتهت املناقشة بصدده.
 للعضو الكالم يف موضوع معني مرة واحدة فقط. -2

 : للرئيس منع استمرار العضو يف كالمه يف إحدى احلاالت اآلتية:خامساً
 إذا تكلم دون إذن. -1
ضد أية مؤسسة دستورية وقانونية لإلقليم أو أي عضو أو إذا استعمل عند كالمه كلمات غري الئقة أو تشهريًا  -1

 كتلة برملانية أو أي شخص آخر.
 إذا ذكر خصوصيات عضو أو أي شخص آخر. -0
 إذا أفشى أسرار قضية معروضة أمام القضاء أو أية قضية أخرى حيظر إفشائها. -2
 إذا انتهت املدة احملددة لكالمه. -6
 إذا خرج عن موضوع املناقشة. -5

 (:55املادة )
: للرئيس إصدار األمر حبذف مجيع أو بعض أقوال أي عضو من الربوتوكول إذا كان خمالفًا ألسلوب املناقشة أوالً

وشروطها، املنصوص عليها يف هذا النظام، وعند اعرتاض العضو تتخذ هيئة الرئاسة قرارها البات يف هذا 
 الصدد دون مناقشة.

أقوال عضو آخر إذا خرج عن النظام أو كان خمالفًا ألسلوب املناقشة وشروطها، ويقرر : للعضو اقرتاح حذف ثانياً
 الرئيس خبصوص طلب العضو.

 (:56املادة )
: للعضو استنادًا إىل إحدى مواد وفقرات الدستور والقوانني النافذة أو إحدى مواد وفقرات هذا النظام ويف أي أوالً

( دقيقة واحدة 1ن الرئيس للتكلم عن طريق نقطة نظام ملدة ال تتجاوز )وقت ضمن جلسات الربملان طلب اإلذن م
 دون مراعاة )التسجيل والرتتيب(.

 : تعترب األحوال اآلتية حصرًا نقطة نظام:ثانياً
 انتهاك إحدى مواد وفقرات الدستور والقوانني النافذة أو إحدى مواد وفقرات هذا النظام. -1
 ع اجللسة.عند خروج املناقشات عن موضو -1
 طلب تأجيل املناقشة حول موضوع معني وإقرار مناقشة موضوع آخر أو استبدال جدول األعمال. -0



 

 22/2/2102 222)العدد(  ذمارة 61

: إذا طلب العضو الكالم بنقطة نظام، ومل يكن كالمه نقطة نظام فللرئيس قطع كالمه وعند تكرار ذلك ال مينح ثالثاً
 فرصة أخرى للكالم بـ )نقطة نظام(.

 سادساً: االنضباط
 (:51دة )املا

يتخذ الرئيس اإلجراءات اآلتية حبق العضو عند ارتكابه أية خمالفة أثناء جلسات الربملان من شأنها التأثري على سري 
 اجللسة أو تفوه بكلمات نابية حبق الربملان وهيئة الرئاسة أو أي عضو آخر:

 : تذكري العضو حبفظ نظام اجللسة.أوالً
 العضو يقوم الرئيس بتنبيهه. : إذا مل يلتزم بذلك ومتادىثانياً
 : يف حالة استعماله لغة بذيئة، فضاًل عن التنبيه، حتذف أقواله من الربوتوكول.ثالثاً
 : إذا استمر العضو يف التمادي فللرئيس حرمانه من اجللسة.رابعاً

 : عند االقتضاء للرئيس رفع اجللسة أو تأجيلها.خامساً
 

 الفصل السابع
 الرقابة

 أوالً: السؤال
 (:52املادة )

للعضو توجيه أسئلة حتريرية أو شفهية إىل رئيس الوزراء أو أعضاء جملس الوزراء عن طريق هيئة الرئاسة الستيضاح 
موضوع داخل يف نطاق اختصاصاتهم أو موضوع جيهله العضو أو يريد املتابعة خبصوصها أو يريد معرفة رأي احلكومة 

 حول موضوع معني.
 (:59املادة )
 السؤال التحريري:شروط 

 : جيب أن يكون السؤال مقدمًا من قبل عضو واحد أو أكثر ومؤرخًا وموقعًا وموجهًا عن طريق الرئيس.أوالً
: جيب أن يكون السؤال واضحًا وموجزًا وحمدد الغرض وخاليًا من التعليق واآلراء وأن ال يكون فيه مساس ثانياً

 بالشخصيات واهليئات ومؤسسات اإلقليم.
 : جيب أن يكون موضوع السؤال منظورًا أمام القضاء.اًثالث
 : جيب أال يكون السؤال ضمن اختصاصات الوزارة املوجهة إليها السؤال.رابعاً

 : جيب أال يكون السؤال خمالفًا للدستور والقانون واملصلحة العامة وجيب أال يكون قد سبق ومتت اإلجابة عليها.خامساً
سئلة خبصوص املواضيع اليت وجهت إىل جلان الربملان املختصة إال بعد تقديم اللجنة لتقريرها : ال جيوز توجيه األسادساً

 ( مخسة عشرة يومًا.16بشرط قيام اللجنة بإعداد التقرير خالل مدة ال تتجاوز )
ة وتنفيذ : جيب أن تتعلق األسئلة املوجهة إىل رئيس الوزراء ونائبه بربنامج العمل والسياسة العامة للحكومسابعاً

 القوانني النافذة.
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 (:61املادة )
 ( من هذا النظام.69: هليئة الرئاسة رفض األسئلة اليت ال تتوافر فيها إحدى الشروط املشار إليها يف املادة )أوالً

 : يوجه الرئيس السؤال إىل رئيس الوزراء أو الوزير املوجه إليه السؤال عن طريق رئاسة جملس الوزراء خالل مدةثانياً
 ( سبعة أيام من تأريخ وصول السؤال.1ال تتجاوز )

( سبعة أيام ويف مجيع األحوال ال جيوز تأجيل 1: على اجلهة املوجهة إليها السؤال اإلجابة عليها خالل مدة )ثالثاً
 ( إحدى وعشرين يومًا.11اإلجابة على السؤال ملدة تزيد على )

 (:67املادة )
ل االنعقاد وإمنا تنقضي املدة احملددة لإلجابة على السؤال وتستأنف املدة من جديد : ال يسقط السؤال بانتهاء فصأوالً

 عند بداية فصل االنعقاد.
 : للعضو سحب سؤاله.ثانياً
: إذا وجه أكثر من عضو واحد السؤال ذاته فإن السؤال يوجه باسم مجيع األعضاء املقدمني له فيما سبق وتوجه ثالثاً

 هؤالء األعضاء.نسخة من اجلواب جلميع 
 (:68املادة )

: لرئيس الوزراء أو العضو يف جملس الوزراء اإلجابة على السؤال الشفهي مباشرة أو طلب تأجيله ملدة ال تتجاوز أوالً
 ( مخسة عشر يومًا.16)
 : جتوز اإلجابة على السؤال الشفهي كتابة خالل املدة احملددة هلا.ثانياً

 (:63املادة )
 أية جلسة خمصصة للسؤال الشفهي توجيه السؤال مرة واحدة فقط.: للعضو يف أوالً

 : للعضو الذي قام بتوجيه السؤال فقط التعقيب باختصار على جواب الشخص املوجه إليه السؤال.ثانياً
 : للشخص املوجه إليه السؤال اإلجابة باختصار وملرة واحدة على تعقيب عضو الربملان.ثالثاً
( 28يوجه السؤال الشفهي إعطاء امسه وموجزًا للسؤال للنائب الثاني لرئيس الربملان قبل ) : على العضو الذيرابعاً

 مثاني وأربعني ساعة من اجللسة اخلاصة بالسؤال الشفهي.
 : ال جيوز أثناء السؤال الشفهي تغيري السؤال إىل االستجواب يف اجللسة ذاتها.خامساً
 (:64املادة )

 جلواب الشفهي على الوجه اآلتي:يكون الوقت احملدد للسؤال وا
 ( دقيقتان للسؤال.1: )أوالً

 ( ثالث دقائق للجواب.0: )ثانياً
 ( ثالث دقائق لتعقيب العضو الذي وجه السؤال.0: )ثالثاً
 ( ثالث دقائق للجواب على التعقيب.0: )رابعاً

 (:65املادة )
ناء مناقشة مشروع املوازنة العامة ومشروعات ال تطبق شروط السؤال على رئيس الوزراء وأعضاء جملس الوزراء أث

 القوانني.
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 ثانياً: طرح موضوع عام للمناقشة
 (:66املادة )

( عشرة أعضاء تقديم طلب هليئة الرئاسة لطرح موضوع عام للمناقشة بني الربملان واحلكومة لتحقيق 11: لـ )أوالً
 املصلحة العامة.

 طرح موضوع للمناقشة حبضوره أو حبضور أحد أعضاء جملس الوزراء.: لرئيس الوزراء الطلب من الربملان ثانياً
 ( أربعة عشر يومًا.12: على هيئة الرئاسة حتديد موعد هذه اجللسة خالل مدة ال تتجاوز )ثالثاً
 : ال يتم االستجواب وسحب الثقة يف اجللسة اليت تطرح فيها موضوع عام للمناقشة.رابعاً

 املناقشات.: لكل عضو املشاركة يف خامساً
   ( سبعة أيام وتعني بالتنسيق مع هيئة الرئاسة 1: للحكومة طلب تأجيل هذه اجللسة ملدة ال تزيد على )سادساً

 موعدًا آخرًا.
 : على األعضاء املوقعني احلضور ومينحون البدء بالكالم.سابعاً

 (:61املادة )
 وعد اجللسة فيصرف الرئيس نظره عن الطلب.: إذا سحب مجيع األعضاء أو أغلبيتهم طلبهم قبل حتديد مأوالً

: إذا مل توافق هيئة الرئاسة على طرح موضوع عام للمناقشة وأصر األعضاء املوقعون عليه يعرض املوضوع ثانياً
 على الربملان للبت فيه.

ة إلعداد : جيوز نتيجة طرح موضوع عام للمناقشة توجيه املوضوع من قبل هيئة الرئاسة إىل اللجنة املختصثالثاً
تقرير خاص بشأنه ثم يتخذ الربملان القرار واإلجراءات الالزمة أو جيوز للربملان يف هذه اجللسة إصدار التوصيات 

 الالزمة.
 ثالثاً: االستجواب

 (:62املادة )
االستجواب هو مطالبة رئيس الوزراء أو أحد أعضاء جملس الوزراء ببيان برنامج احلكومة وأسباب القرارات 

 فات اليت تقع يف جمال اختصاصاتهم.والتصر
 (:69املادة )

 ( مخس عدد األعضاء طلب استجواب رئيس الوزراء.1/6: للعضو بتوقيع )أوالً
 ( سدس عدد األعضاء طلب استجواب أعضاء جملس الوزراء.1/5: للعضو بتوقيع )ثانياً
تأريخ وصول طلب االستجواب إىل رئاسة جملس ( سبعة أيام من 1: ال جترى املناقشة يف االستجواب إال بعد )ثالثاً

 الوزراء.
 (:11املادة )

 يشرتط يف االستجواب الشروط ذاتها املشار إليها يف السؤال مع االلتزام مبا يأتي:
 : يوجه طلب االستجواب خطيًا إىل الرئيس ويرفق به موضوع االستجواب واألدلة واملعلومات والوثائق.أوالً
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( 12ذي مت استجوابه تقديم اجلواب اعتبارًا من تأريخ وصول االستجواب وملدة ال تتجاوز ): على الشخص الثانياً
 أربعة عشر يومًا.

: إذا اقتضى االستجواب إجراء حتقيق ومجع معلومات يتعذر معه على الشخص املستجوب تقديم اجلواب خالل ثالثاً
( سبعة أيام، وتأجيل 1دة ال تزيد على )املدة احملددة، يطلب املستجوب من الرئيس تأجيل االستجواب مل

 االستجواب ملدة تزيد على ذلك يكون مبوافقة الربملان.
: تدرج هيئة الرئاسة االستجواب وجوابها يف جدول أعمال أقرب جلسة، وإذا مل يصل جواب االستجواب إىل رابعاً

 اجللسة املخصصة لذلك. الربملان يف الوقت احملدد، فإن االستجواب فقط يصبح موضوعًا للمناقشة يف
 (:17املادة )

 : بعد تالوة االستجواب وجوابه تكون عملية االستجواب على الوجه اآلتي:أوالً
( مخسة عشر دقيقة، ثم تعطى الفرصة 16يعطى الكالم للعضو الذي طلب االستجواب ملدة ال تزيد على ) -1

 للشخص املستوجب وبالوقت احملدد ذاتها.
 ( ثالث دقائق.0د مرة واحدة خالل )لكل منهما حق الر -1
 ( دقيقتني لألعضاء املسجلني أمسائهم.1ثم تعطى فرصة الكالم ملدة ) -0

 : ثانياً
 إذا غاب املستجوب دون عذر تستمر عملية االستجواب يف غيابه. -1
( ثالثني يومًا، وإذا 01إذا كان التغيب بعذر مشروع حتدد هيئة الرئاسة موعدًا آخرًا لالستجواب حبيث ال تتجاوز ) -1

 ( من هذه الفقرة.1مل حيضر خالل هذه املدة أيضًا يطبق عليه حكم البند )
 (:18املادة )

 تدرج االستجوابات املقدمة يف الفصل التشريعي السابق يف جدول أعمال الفصل التشريعي اجلديد.
 (:13املادة )

 يعترب االستجواب منتهيًا يف احلاالت اآلتية:
و الذي طلب االستجواب سحب طلب االستجواب يف أي مرحلة من مراحل االستجواب مبوافقة األعضاء : للعضأوالً

 املوقعني عليه.
 : استقالة الوزير الذي خضع لالستجواب.ثانياً
 : استقالة العضو الذي قام باالستجواب.ثالثاً
 لسحب الثقة.: إذا كان جواب االستجواب مقنعًا أو مل حيصل على األصوات الكافية رابعاً

 رابعاً: سحب الثقة
 (:14املادة )

 : ال يكون سحب الثقة صحيحًا دون إجراء عملية االستجواب سواًء حبضور املستجوب أو غيابه.أوالً
 : لطالب االستجواب إذا مل يكن جواب االستجواب مقنعًا اقرتاح سحب الثقة مبوافقة أغلبية احلاضرين.ثانياً
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( عضوين مؤيدين لسحب الثقة 1سحب الثقة يسمح الرئيس بالكالم حول هذا املوضوع لـ ): قبل التصويت على ثالثاً
 ( عضوين معارضني هلا.1ولـ )

 ( ثلثي عدد األعضاء على سحب الثقة منه.1/0: يعترب رئيس الوزراء مسحوبًا منه الثقة إذا صوتت أغلبية )رابعاً
إذا صوتت األغلبية املطلقة لعدد األعضاء على سحب الثقة : يعترب عضو جملس الوزراء مسحوبًا منه الثقة خامساً

 منه.
 ( مخسة أيام من تأريخ االستجواب.6: جترى موضوع سحب الثقة خالل مدة ال تزيد على )سادساً
 (:15املادة )

ف إذا انتهى االستجواب بسحب الثقة من رئيس الوزراء تعترب الكابينة احلكومية مستقيلة وتعد مبثابة حكومة تصري
 األعمال إىل حني تشكيل الكابينة اجلديدة مبوجب القوانني النافذة.

 (:16املادة )
 يشمل مجيع إجراءات رقابة الربملان رئيس الوزراء وأعضاء جملس الوزراء ورئيس املفوضية واهليئات املستقلة.

 نـثامـل الـفصـال
 عـريـشـتـال

 :يقصد بالتشريع (:11املادة )
 والقرارات. : إصدار القواننيأوالً

 : تعديل القوانني والقرارات النافذة.ثانياً
 : إنفاذ أو تعديل تطبيق القوانني االحتادية.ثالثاً

 :عملية التشريع عبارة عن مناقشة وتصديق (:12املادة )
 : مشروع قانون أو مشروع قرار يقدم من قبل السلطة التنفيذية.أوالً

 ( عشرة أعضاء يف األقل.11من قبل ): مقرتح قانون أو مقرتح قرار يقدم ثانياً
 : مشروعات القوانني والقرارات املقدمة من قبل السلطة القضائية يف املواضيع املتعلقة بها.ثالثاً
 : مقرتحات القوانني والقرارات املقدمة من قبل املؤسسات الرمسية مبوجب القوانني النافذة.رابعاً

 : مقرتحات القوانني والقرارات (:19املادة )
جيب أن تتسم مقرتحات القوانني والقرارات اليت تقدم من قبل العدد الالزم من األعضاء بأسلوب التشريع ويتم البت 

( أربعة عشر يومًا من تأريخ تقدميها بناًء 12فيها من قبل اللجنة القانونية بالتنسيق مع هيئة الرئاسة خالل مدة )
 على مواءمتها مع أحد املعايري اآلتية:

 : وجود موضوع عام يستلزم إصدار قانون أو قرار.أوالً
 : وجود فراغ قانوني.ثانياً
 : إذا وجدت إشكالية يف تنفيذ القانون تستلزم التعديل.ثالثاً
 : جتب مراعاة األعباء املالية على احلكومة عند إصدار هذه القوانني والقرارات.رابعاً
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 (:21املادة )
أو القرار من قبل هيئة الرئاسة واللجنة القانونية إذا تبني خلوه من أحد املعاير  : بعد النظر يف مقرتح القانونأوالً

 ( من هذا النظام يتم رفضه وال جترى له القراءة األوىل.19الواردة يف املادة )
القرار يعرض : إذا مل يكن رأي هيئة الرئاسة واللجنة القانونية مقنعًا ألعضاء الربملان املقدمني ملقرتح القانون أو ثانياً

 املوضوع أمام الربملان للبت فيه.
: يف حالة عدم رفض مقرتح القانون أو القرار يف جممله وكانت هليئة الرئاسة واللجنة القانونية مالحظات عليه، ثالثاً

 يعاد املقرتح أو القرار إىل األعضاء املقدمني له ألخذ املالحظات بنظر االعتبار وإعادة تقدميه.
املوافقة على املشروع أو املقرتح من قبل هيئة الرئاسة واللجنة القانونية يدرج يف جدول أعمال أول جلسة : عند رابعاً

 تلي املوافقة.
 (:27املادة )

: ال يستلم أي مشروع مقرتح إذا كان له نفس مضمون مشروع مقرتح آخر حتت يد اللجنة املختصة لكتابة تقرير أوالً
 . بشأنه

جنة املختصة وجود تعارض بني مشروع القانون ومقرتح القانون من حيث األسس اجلوهرية تقدم : إذا تبينت للثانياً
اللجنة رأيها بتقرير خاص إىل الربملان وعند املصادقة على أحدهما من حيث األساس فإن ذلك يعين رفض اآلخر 

 ومن ثم تتخذ اللجنة إجراءاتها القانونية.
إذا متاثل من حيث األساس مع مقرتح قانون آخر مقدم شريطة عدم دخول مقرتح  : يعترب مشروع القانون أساسيًاثالثاً

 القانون مرحلة كتابة التقرير.
 : عند رفض مقرتح قانون ال ميكن تقدميه يف الفصل التشريعي ذاته.رابعاً

 (:28املادة )
دا احلاالت اليت تستجد فيها ألعضاء الربملان تقديم مقرتحات القوانني يف الشهر األول من كل فصل تشريعي فقط ع

 ظروف خاصة تستلزم قانونًا أو قرارًا عاجاًل ويف هذا الصدد تقيم هيئة الرئاسة ضرورة واستعجال القانون أو القرار.
 (:23املادة )

 : جترى القراءة األوىل ملشروعات القوانني والقرارات املقدمة من قبل احلكومة مباشرة يف أول جلسة تلي وصوهلا أوالً
 .  إىل الربملان

: إذا كان املشروع أو املقرتح داخاًل يف اختصاص أكثر من جلنة واحدة تقرر هيئة الرئاسة بالتنسيق مع اللجنة ثانياً
القانونية تقسيم املشروع أو املقرتح وإرسال كل قسم إىل اللجنة املختصة، وتعد اللجنة تقريرها خبصوص القسم 

 املوجه إليها فقط.
 (:24املادة )

( إحدى وعشرين 11: على اللجنة املختصة إعداد تقريرها حول املشروع أو مقرتح القانون أو القرار خالل مدة )أوالً
 يومًا.
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: على اللجنة املختصة تقديم تقريرها حول املشروع أو مقرتحات القوانني والقرارات املوجهة إليها بصورة ثانياً
 ( سبعة أيام.1مستعجلة خالل مدة )

      للجنة املختصة عند إعداد تقريرها حول املشروع أو مقرتحات القوانني والقرارات التنسيق مع اجلهات : ثالثاً
 . ذات العالقة

: إذا مل تعد اللجنة املختصة تقريرها يف املدة احملددة يقوم النائب األول لرئيس الربملان بإخطار رئيس اللجنة وعلى رابعاً
( أربعة أيام من تأريخ ورود اإلخطار ويكون قرار هيئة الرئاسة يف هذا 2خالل مدة )اللجنة تقديم تقريرها املسبب 

 اخلصوص باتًا.
 (:25املادة )

: يقدم تقرير اللجنة املختصة إىل اللجنة القانونية ملراجعته من ناحية الصياغة القانونية والتأكد من عدم خمالفة أوالً
 ( عشرة أيام من تأريخ وروده.11الل مدة )النصوص للدستور والقوانني النافذة حصرًا خ

( مخسة أيام إذا كان املشروع أو مقرتحات القوانني والقرارات 6: على اللجنة القانونية إجراء املراجعة خالل مدة )ثانياً
 موجهة )بصفة االستعجال(.

نة القانونية من الناحية الدستورية : ال جترى القراءة الثانية لتقرير اللجنة املختصة إال بعد تصديقه من قبل اللجثالثاً
 والقوانني النافذة.

 (:26املادة )
( مثاني وأربعني ساعة 28على النائب الثاني لرئيس الربملان توفري التقرير املصدق للجنة اخلاصة لألعضاء خالل مدة )

 قبل القراءة الثانية.
 (:21املادة )

 املقرتح ثم يعرض تقرير اللجنة املختصة. : تبدأ القراءة الثانية بتالوة نص املشروع أوأوالً
: إذا اقرتح تقرير اللجنة املختصة صياغة جديدة للمشروع أو املقرتح يصدر القرار حول تبين هذه الصياغة أساسًا ثانياً

 للمناقشة عن طريق التصويت.
 (:22املادة )

 ( دقيقتني.1أن يتجاوز مدة ): للعضو املسجل أمسه التكلم حول أي مادة ملرة واحدة فقط وال جيوز أوالً
( 1: إذا كان الوزير املختص حاضرًا أثناء مناقشة املشروع أو املقرتح جيوز له التكلم حول أي مادة ملدة )ثانياً

 دقيقتني.
 (:29املادة )

 : ال جيرى التصويت على املشروع أو املقرتح يف اجللسة املخصصة للقراءة الثانية.أوالً
املختصة بالتنسيق مع اللجنة القانونية مجيع االقرتاحات واآلراء بنظر االعتبار وتقوم بإعادة : تأخذ اللجنة ثانياً

 صياغة املواد اليت تستلزم ذلك وتوضيحها عند االقتضاء.
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 (:91املادة )
 : ال جيوز أن تتجاوز جلسة التصويت على املشروع أو املقرتح أسبوعًا واحدًا بعد جلسة القراءة الثانية.أوالً

: للعضو خالل هذه املدة طلب اإلطالع على الصياغة النهائية من النائب الثاني لرئيس الربملان واللجنة القانونية انياًث
 واللجنة املختصة.

 : ال تسمح باملناقشة أو تقديم اقرتاحات جديدة يف جلسة التصويت.ثالثاً
 (:97املادة )

ثم مادة تلو األخرى إىل حني التصويت على األسباب املوجبة وأخريًا : يبدأ التصويت على اسم القانون أو القرار، أوالً
 التصويت على جممل القانون أو القرار.

: عند وجود أكثر من مقرتح واحد جيرى التصويت على مجيعها ويعترب مصادقًا عليه املقرتح الذي حيصل على ثانياً
 أغلبية األصوات.

( ثالثة أعضاء يف األقل 0ب تأييد الرأي الذي يدرج للتصويت من قبل ): عند إجراء التصويت على اآلراء جيثالثاً
 ( العضوين اللذين يقعان يف الرتتيب األخري للتكلم.1عدا )

 (:98املادة )
ينظر الربملان )بصفة االستعجال( يف املشروعات والقرارات اخلاصة باملوازنة واالعتمادات اإلضافية واحلسابات اخلتامية 

 عتبار أي موضوع آخر مستعجاًل.وله أن يقرر ا
 (:93املادة )

 : تصدق القوانني والقرارات بأغلبية عدد احلاضرين يف غري األحوال اليت تستلزم أغلبية خاصة.أوالً
 : يعلن الرئيس قرار الربملان باملوافقة أو رفض القوانني والقرارات طبقًا لنتيجة التصويت.ثانياً

 (:94املادة )
( مخسة عشر يومًا من تأريخ تصديقها إىل رئاسة اإلقليم لغرض 16القوانني والقرارات خالل مدة )جيب إرسال 

 إصدارها.
 (:95املادة )

( لسنة 1: إذا رفضت رئاسة اإلقليم القانون أو القرار بصورة كلية أو جزئية مبوجب قانون رئاسة اإلقليم رقم )أوالً
ومًا املذكورة يتوجب عندئٍذ على اللجنة املختصة كتابة تقريرها ( اخلمسة عشر ي16املعدل وخالل مدة ) 1116

( مخسة عشر يومًا ثم يعرض التقرير على الربملان يف أول جلسة تلي إكماله ويكون قرار الربملان يف 16خالل مدة )
ى رأيه هذا اخلصوص باتًا سواًء أخذ برأي رئيس اإلقليم ومناقشة تقرير اللجنة املختصة أو أصر الربملان عل

 بأصوات أغلبية األعضاء ويف هذه احلالة ال ميكن رفض رأي الربملان.
 : لرئيس ديوان رئاسة اإلقليم حضور اجللسة. ثانياً

 (:96املادة )
 ( مخسة أعضاء يف األقل إعادة التصويت.6جتب إعادة التصويت إذا حصل شك فيه وطلب )
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 (:91املادة )
أي مشروع أو مقرتح قانون أو قرار عند مناقشته تكون األولوية عند إذا حصل اختالف يف الرأي حول تصديق 

 التصويت حسب الرتتيب اآلتي:
 : اقرتاح رفض املشروع أو املقرتح.أوالً

 : اقرتاح رد املشروع إىل احلكومة.ثانياً
 : إعادة املشروع أو املقرتح إىل اللجنة املختصة اليت أعدت التقرير.ثالثاً
 ل املناقشة إىل جلسة أخرى.: اقرتاح تأجيرابعاً

 
 الفصل التاسع

 موازنةـال
 (:92املادة )

: على جملس الوزراء إرسال مشروع املوازنة إىل الربملان يف بداية شهر تشرين األول من كل عام وقبل السنة املالية أوالً
 لغرض املناقشة.

 الربملان يف نهاية شهر نيسان من كل عام. : على جملس الوزراء إرسال احلسابات اخلتامية للسنة املاضية إىلثانياً
         : إذا مل يصل مشروع املوازنة واحلسابات اخلتامية إىل الربملان يف املدة احملددة يف الفقرتني )أواًل( و)ثانيًا(ثالثاً

( 16) من هذه املادة يطلب الربملان التوضيح من وزير املالية وإذا وجدت أسباب مربرة مينح مهلة ال تزيد على
 مخسة عشر يومًا.

 (:99املادة )
توجه هيئة الرئاسة املشروع بعد وروده من احلكومة إىل جلنة املالية والشؤون االقتصادية وأعضاء الربملان يف أقرب 

 جلسة للربملان.
 (:711املادة )

املوازنة العامة تسلم كل جلنة عن طريق هيئة الرئاسة مالحظاتها بشأن اجلزء املتعلق باختصاصاتها ضمن مشروع 
 ( عشرة أيام.11واحلسابات اخلتامية إىل جلنة املالية والشؤون االقتصادية خالل مدة )

 (:717املادة )

: على جلنة املالية والشؤون االقتصادية تقديم تقرير املوازنة واحلسابات اخلتامية حول املشروع إىل هيئة الرئاسة أوالً
 تأريخ ورود تقارير اللجان. ( إحدى وعشرين يومًا من11خالل مدة )

 : على هيئة الرئاسة إدراج التقرير يف جدول األعمال يف أول جلسة بعد وروده.ثانياً
 ( عشرة أيام11، هليئة الرئاسة منحها مهلة أخرى ال تزيد على ) : إذا مضت هذه املدة ومل تقدم اللجنة تقريرهاثالثاً

 ، وإذا مل تقدم تقريرها يف هذه املدة أيضًا يناقش من قبل اللجنة القانونية استنادًا إىل تقارير اللجان الربملانية 
 بعد تنظيمها.
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 (:718املادة )
: يوزع تقرير جلنة املالية والشؤون القانونية على األعضاء وال جيوز البدء مبناقشته من قبل الربملان قبل انقضاء أوالً

 اني وأربعني ساعة على توزيعه.( مث28)
: يكون تقرير جلنة املالية والشؤون االقتصادية جامعًا لتقارير اللجان املختصة كافة والرأي النهائي للجنة املالية ثانياً

 والشؤون االقتصادية.
 (:713املادة )

إىل مادة أخرى أو من فصل إىل  : جيوز للربملان إلغاء ختصيصات مشروع املوازنة أو ختفيضها أو نقلها من مادةأوالً
 فصل آخر أو من باب إىل باب آخر.

: ال يصدق اقرتاح زيادة ختصيصات مشروع املوازنة أو استحداث نفقات جديدة أو ختفيض الواردات إال يف ثانياً
 األوضاع اليت يستطيع فيها الربملان إقناع احلكومة.

 (:714املادة )
حلكومة حول مشروع قانون املوازنة ثم تقدم جلنة املالية والشؤون االقتصادية التقرير : يعرض الوزير املختص تقرير اأوالً

 املشرتك للجان الربملان.
: تناقش التقارير بصورة عامة قبل مناقشة أبواب مشروع املوازنة وإقرار بنودها، ولكل عضو مناقشة التقارير ثانياً

 ق.( عشرة دقائ11بصورة عامة خالل مدة ال تزيد على )
 (:715املادة )

 : تعرض اللجنة )فصول( مشروع املوازنة للمناقشة وإقرارها مادة تلو األخرى.أوالً
 ( ثالث دقائق.0: لكل عضو مناقشة أي مادة خالل مدة ال تزيد على )ثانياً

 (:716املادة )
 ( من هذا النظام.91يكون التصويت وفقًا للمادة )

 (:711املادة )
تعدها رئاسة الديوان بالتنسيق مع جلنة النزاهة وشؤون الربملان والشكاوى وتدرج يف املوازنة للربملان موازنة خاصة 

 العامة بعد تصديقها من قبل هيئة الرئاسة.
 (:712املادة )

تقوم مديرية حسابات الربملان يف نهاية كل سنة مالية بوضع احلسابات اخلتامية وعرضها على هيئة الرئاسة حسب 
اإلدارية للموافقة عليها وإرساهلا إىل جلنة املالية والشؤون االقتصادية لغرض مراجعتها ورفع تقرير بشأنها اإلجراءات 
 إىل الربملان.

 (:719املادة )
إذا تأخر إعداد أو تقديم مشروع املوازنة عن بداية السنة املالية ألي سبب كان خارج إرادة احلكومة تصرف نسبة 

 ررة للسنة املالية املاضية عن كل شهر تتأخر فيه املوازنة.( من التخصيصات املق1/11)
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 الفصل العاشر
 مانيةـمعارضة الربلـالكتل وال

 مانيةـأوالً/ الكتلة الربل
 (:771املادة )

: أي حزب وكيان سياسي شارك يف انتخابات برملان كوردستان وهلا قائمة وبرنامج انتخابي وفاز باملقاعد يعترب أوالً
 برملانية.كتلة 

: الربملاني حر يف عمله الربملاني ولكن عند انفصال عضو أي كتلة برملانية عن كتلته الربملانية أو التحق بكتلة ثانياً
برملانية أخرى يفقد عضويته يف الربملان وحيل حمله شخص آخر من هذه الكتلة الربملانية حسب الرتتيب مبوافقة 

 الربملان.
ة مبوجب معيار املقاعد الربملانية موازنة للكتلة الربملانية لتسيري أعماهلا ونشاطاتها، وختضع : حتدد هيئة الرئاسثالثاً

 هذه املوازنة لإلجراءات املالية.
 ثانياً/ املعارضة الربملانية

 (:777املادة )
العمل الربملاني تشمل الكتلة الربملانية اليت مل تشارك يف تشكيل الكابينة احلكومية أو تنسحب منها وتضمن هلم 

 واملعارضة.
 الفصل احلادي عشر

 مانـمان ومكاتب الربلـديوان الربل
 مانـأوالً/ ديوان الربل

 :(778املادة )
 للربملان ديوان لغرض تسيري شؤونه يديره رئيس بدرجة خاصة.

 :(773املادة )
 : يعني رئيس الديوان بأمر من الرئيس ويكون مسؤواًل أمامه.أوالً

 س رئيس الديوان مهامه مبوجب القوانني النافذة واالختصاصات املخولة له من قبل الرئيس.: ميارثانياً
 : تنظم التشكيالت والتقسيمات اإلدارية لديوان الربملان من قبل هيئة الرئاسة بنظام خاص.ثالثاً

 :(774املادة )

 يتألف ديوان الربملان من املديريات العامة اآلتية:
 ة لشؤون الربملان واللجان.: املديرية العامأوالً

 : املديرية العامة لإلدارة واملالية.ثانياً
 : املديرية العامة لإلعالم والعالقات العامة.ثالثاً

 (:775املادة )
 يرتبط كل من مركز حبوث الربملان ومديرية الربوتوكوالت والتعاون الدولي برئاسة الربملان.
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 مانـثانياً/ مكاتب الربل
 (:776املادة )

 هليئة الرئاسة فتح مكاتب يف مراكز احملافظات وأي مكان آخر عند االقتضاء.
 (:771املادة )

: يقوم املكتب باستالم وإيصال طلبات وشكاوى املواطنني إىل أعضاء الربملان يف هذا املكتب إلرساهلا إىل اللجان أوالً
 .املختصة لغرض متابعتها واإلجابة عليها وإرسال اجلواب إىل أصحابها

 : جيب أن ال تكون الشكاوى خاضعة للمرافعة وأن تكون قد قطعت مراحل املتابعة من قبل اجلهات املختصة.ثانياً
: يكون لكل مكتب عدد من املوظفني إلدارة أعماله ويكون أحد املوظفني مدير إدارة املكتب وحيدد عددهم ثالثاً

 وكيفية عملهم من قبل رئيس ديوان الربملان.
 ر الربملان احتياجات ونفقات املكاتب.: يوفرابعاً

 
 الفصل الثاني عشر
 األحكام اخلتامية

 (:772املادة )
 : للربملان حرس خاص يأمتر بأمر الرئيس.أوالً

 : حيدد الرئيس حجم هذه القوات وعدد أفرادها حسبما يراه الزمًا حلماية النظام واحلراسة يف الربملان.ثانياً
 النارية أو اجلارحة إىل داخل بناية الربملان. : حيظر إدخال األسلحةثالثاً
: باستثناء حرس الربملان ال جيوز ألي مسلح أو قوة مسلحة الدخول إىل بناية الربملان وال اإلقامة على مقربة من رابعاً

 مداخله إال مبوافقة الرئيس.
 (:779املادة )

 الوفود لزيارته.للربملان إرسال وفود من بني أعضائه إىل خارج اإلقليم ودعوة 
 (:781املادة )

هليئة الرئاسة مساعدة العضو الذي يصاب مبرض يستدعي معاجلته داخل أو خارج اإلقليم وذلك استنادًا إىل تقرير 
 اللجنة الطبية املختصة.

 (:787املادة )
تبهم وامتيازاتهم حيدد مستشاري الربملان من قبل هيئة الرئاسة حسب الوصف الوظيفي وحتدد حقوقهم وواجباتهم وروا

 مبوجب القوانني النافذة.
 (:788املادة )

 تعد هيئة الرئاسة كتابًا للربملانيني املتقاعدين لغرض تسهيل تسيري شؤونهم يف الدوائر واملؤسسات الرمسية.
 (:783املادة )

 حتدد هيئة الرئاسة خمصصات خاصة للربملان.
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 (:784املادة )
 رملانيي العراق واخلارج.للربملان تشكيل جماميع تنسيق مع ب

 (:785املادة )
( ربع عدد األعضاء مبوافقة 1/2جيوز تعديل مجيع أحكام هذا النظام أو جزء منها أو مادة منه بناًء على اقرتاح )

 أغلبية احلاضرين طبقًا إلجراءات التشريع ذاتها.
 (:786املادة )

 ية )وقائع كوردستان( وال يعمل بأي نظام آخر.يعمل بهذا النظام من تأريخ إصداره وينشر يف اجلريدة الرمس
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