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 :پێشکەشە
 
وە هومێڕڕ ئ وەشڕڕ ئ و وڕڕەو   ئ و کەسڕڕەیەئ  وە تێکڕڕی ئ وەو -

 .سەروەخۆ ئ و  ەکسەییئ و وەر میئ و وەسوو ە ئ  ەژ ن
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اڕڕڕڕل هەاڕڕڕڕی چڕڕڕڕا  و .. ئامڕڕڕڕادەیەەوە (٧١١٢)ئەو پڕڕڕڕڕۆژەیە اە سڕڕڕڕاڵی 
باڵوکردنەوەیەکی ئەوتۆ نەڕەخسا تا وە دیدی خڕوونەرانی ئاشڕنا بڕکە   

 -پتڕڕر اە رووی امڕڕار و رسنووسڕڕەوە  -ئێسڕڕتا وە سڕڕووکە دەسڕڕتکارییەک 
دەیخەمە بەردەست  وسدەچی ئێسڕتا چڕاکترین دەرتەب بڕی تڕا خڕوونەرار 

 چڕڕڕونکە هەر ئێسڕڕڕتا سڕڕڕل بزا ڕڕڕی بەرچڕڕڕاو.. بتڕڕڕوانن سڕڕڕوودی اێڕڕڕوەرب رر
بزا ی دامەارانی دەستووری کوردسڕتار  بزا ڕی سڕەروەخۆیی کوردسڕتار  )

اۆر وە گەرموگڕوڕیی اە رۆژە  ( بزا ی بنیاتنانی کوردستانەکی سێکیوالر
دار  ئەو پەرتڕڕووکەو وەک پڕۆژەیەکڕڕی تاکەکەسڕڕیی خڕڕۆ  کە پڕڕڕۆژەی 

اە ژسڕڕر اە بنچیڕڕنەدا ە (دەسڕڕتووری کوردسڕڕتانەکی سڕڕەروەخۆ و سڕڕێکیوالر)
ەی ا ئەو سڕل بڕز ەو بنەمایە هڕزرییە مێڕوووییە داڕسڕورایە کەئرۆشنایی 

وا ئامانجی ئەو پەرتڕووکە ئەوەیە واتە سەرەنجا  د.. ئاتەریدە بووە ال
کوردستار دەسڕتووری خڕۆی هەبڕی و وکتەکڕی سڕەروەخۆ بڕی و سیسڕتەمی 

 .بەڕسوەبردنی ژیار و دەسەکتەکەشی سێکیوالر بی
 

 اەندەر - ٧١٠٢سەرەتای 
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 :  كه ی یه روااه ده
 
 
 :پێکهاتەکانی نیشتیمار -٠

 
 :٠مادەی 

 

 .ناوی نیشتیمار و وکتە( کوردستانی باشوور)
 

 :٧ مادەی
 

کی ەک  دهڕۆک  بەشڕوهەواێڕر  سڕلێمانی  کەرکڕو پارسزگایەکڕانیهەموو 
و تەاەعڕەەر و  شڕن ا نێو نەینەوا و شڕارۆچکەکانی ئڕاکرو و شڕێخار و 

 کەاەک  و ئاسکی کتەاکێف و قەرەقۆو و کۆمەڵ ەکانی اومار و باشی
هەردوو شڕارۆچکەی خڕانەقین و  شارۆچکەی بەدرە و کۆمەڵ ەی جەسڕار 
 .مەندەای دەکەونە نێو سنووری نیشتیمار

 
 :1مادەی 

 

 .هەواێر پایتەختی وکتە
 

 :1 مادەی
 

 .عێراقوکتی کوردستار و  نێوار سل پارچەکەی یتەدەکەونیشتیمار 
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 :٠مادەی 
 

هتد پڕارچەیەکە ... کوردستانی باشوور اە رووی مێووویی و جوگراتیی و
 .چەکرای کوردستانی مەار مانی پارچەپاریاە نیشت

 
 :7مادەی 

 

 کڕورد  تورکمڕار : دەژین کە اەسەری نەتەوانەیەنیشتیمانی هەموو ئەو 
 .هتد... و عارەب  ئەرمەر   (سریار - ئاشوور - کلدار)

 
 :٢مادەی 

 

و  جڕڕڕڕل راە هە جڕڕڕڕوایەاییامانەکڕڕڕڕانی نێڕڕڕڕو نیشڕڕڕڕتیمار بڕڕڕڕل  هەمڕڕڕڕوو
 .تەرمیین هەر ناوچەیەکی وکب

 
 :بنچینەکانی دامەارانی وکب -٧

 
 :8مادەی 

 

وەی یاە چڕڕڕارچ دەسڕڕڕەکتی مڕڕڕوکر کۆمڕڕڕاریی و پەراەمڕڕڕانییە سیسڕڕڕتەمی
 .الریی و ترەنەتەوەیی مرۆ پەروەریوکێکی سەوکت
 

 :3مادەی 
 

 .دەن ی گە  بنچینە و سەرچاوەی تێکڕای دەسەکتەکانە
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 :٠١مادەی 
 

ەخۆیی و مڕڕاتی وئاسڕڕوودەیی و سڕڕەر ئاشڕڕتیی و ئڕڕااادیی و یەکسڕڕانیی و
 .مرۆ  پرانسیپە بنچینەییەکانی دەسەکتن

 
 :٠٠مادەی 

 

 هەڵبڕڕواردر  کڕڕاری وەکڕڕۆمە   کۆبڕڕوونەوەی ئاشڕڕکرا  راپرسڕڕیی گشڕڕتیی 
  ئڕڕڕڕاڵوگۆڕی و هەمەڕەن یڕڕڕڕی ترەالیەنیڕڕڕڕیرەخڕڕڕڕنە و رەخنەاەخڕڕڕڕۆگرتن  

ەخۆیی وسڕڕڕڕڕەر نی دەسڕڕڕڕڕەکتەکار یکردنەوە و پڕڕڕڕڕۆڵجڕڕڕڕڕودادەسڕڕڕڕڕەکب  
 .نندەسەکتەکا و جوواەی کیی کارەسەر بنەما و رسڕەوی ..دەسەکتەکار

 
 :٠٧مادەی 

 

یڕار سۆشیااسڕتیی یڕار  سڕەرمایەداریی - سیستەمی گشتیی ژیڕانی کڕۆمە 
هەر مانگ بەر اە یەک کی جەماوەریی وە ەهەڵبواردن سیاە ر -تێکەکو 
 .دیاردەکرو تااە یپەراەمان ەکیهەڵبواردن

 
 :٠1مادەی 

 

 یاە رسڕڕ اوەکی ئڕڕابووریی وەهێڕڕز و هەردە  گەشڕڕەبنیاتنڕڕانی ژسرخڕڕان -٠
سڕڕەردە  و هانڕڕدار و  کەور و تااەکڕڕانی سڕڕەرکەوتووەئڕڕابوورییە  شڕڕێوااە

کڕڕڕڕڕڕڕڕار و ئابوورییڕڕڕڕڕڕڕڕانەی کە بەرهەمڕڕڕڕڕڕڕڕی  کەرتە ئەو وەگەڕخسڕڕڕڕڕڕڕڕتنی
وە  اربەرژەوەنڕدییە گشڕتییەکانی کڕۆمە  د اە راژەی پتر قااانجەکانیار

 شمەکو  گەشە پێبدەر  پترک وە هۆیانەوە ئابووریی نیشتیمانیی ەمەرج
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نن و گرن یڕڕی یڕڕەکانی ژیڕڕانی کڕڕۆمە  بەرهەمبهییو پێداویسڕڕت و کەرەسڕڕتە  
 .نانی خۆماڵیی بدەریوە وەرهەمه پتر

 

 و ننڕڕڕڕدرسیجیهڕڕڕڕانیی بەرهەمنەه یغەکڕڕڕڕی قەدەەهڕڕڕڕید مڕڕڕڕادە و چەک -٧
 پێداویسڕڕڕڕتییەکانی هێڕڕڕڕزە تەنڕڕڕڕل دیڕڕڕڕکەوبەرهەمهینڕڕڕڕانی چەکەکڕڕڕڕانی 

 .نیار پێوە بکرونەک کڕین و ترۆشت پڕ بکەنەوە  چەکدارەکانی نێوخۆ
 

رو وە قڕڕۆرخکردر و گەنڕڕدەڵیی ئڕڕابووریی و دادۆشڕڕینی وەکڕڕاربەر و  -1
تەرمڕڕانبەرار و وەی کرسکڕڕارار و جۆتیڕڕارار و رەنجڕڕدەرار و دنەچەوسڕڕان
کڕڕڕڕڕۆمە  نەدرو و وە پێڕڕڕڕڕی  دیڕڕڕڕکەی ستەمکێشڕڕڕڕڕەکانی تڕڕڕڕڕوسوە چڕڕڕڕین و

 .بەرژەوەندیی گشتیی کۆنترۆڵی کێبڕکێی باااڕ و ئابووریی ئاااد بکرو
 

کڕڕڕۆنترۆڵکردنی  قاچڕڕڕاغچیێتیی و و اەنێڕڕڕوبردنی دیڕڕڕاردەی ماتیڕڕڕایی -1
بەڕسڕوەبردنی گڕومرگ اە رسڕی .. شمەکەکجۆرە  هەناردر و هاوردنی هەر

 هەر.. دەبڕڕڕی مکومییەکڕڕڕار و دامەاراوە باارگڕڕڕانییەە دەاگ نووسڕڕڕین ەی
و  کی قاچڕڕڕڕاه و هڕڕڕڕاوردنی چەکە قەدەغەکڕڕڕڕار ەجڕڕڕڕۆرە چەک و دەرمڕڕڕڕان

 .دەرمانە قاچاغەکار قەدەغەر
 

 :٠1مادەی 
 

اە وکب و نڕابی  جڕودایە نییە و وە هەموو شڕێوەیەک وە تۆبزییدین  -٠
دانڕڕانی دەسڕڕتوور و یاسڕڕا و  اەک ببەسڕڕترو ەپشڕڕت وە رسبڕڕاای هڕڕید دیڕڕن

تەرمیڕڕی یڕڕار  رسبڕڕاا و رسکخراوەیەکڕڕی دینیڕڕیهڕڕید دیڕڕن و  ..کاریەرسسڕڕا
یڕار  یڕار بی ڕۆڕو یهەب ەکیکەس ئااادە هەر دین  ناتەرمیی نییە و هەر
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یەک  دینەکڕڕڕانیە وەکڕڕڕو وە دیڕڕڕن و بڕڕڕل و ئااادییەکڕڕڕانی مڕڕڕاف.. نەیبڕڕڕی
 .پارسزرایە

 

پەرسڕڕت ە و  دامەارانڕڕی اەو مڕڕانەویی وکب  هڕڕید توانڕڕایەکی مڕڕادیی -٧
 ک خەرجەو کڕڕار و کڕڕارگێڕییە دینییەکڕڕانی هڕڕید دیڕڕن ەو دامڕڕودەاگ جڕڕل

 .ناکرو
 

  تونڕڕد دژ وە هڕڕزر و سیاسڕەتی شڕڕۆ ێنیی و تاشڕڕیی یبەران وبڕوونەوە -1
گڕڕۆڕینی راگواسڕڕتن و و  ینۆسڕڕایدپاشڕڕدامایی  ژو دابڕڕونەریتی  ئەتسڕڕوور
  جڕوایەایی پیاو ژر و نێوار نێرساالریی و جوایەایی  گراتییوباری دیم

رەگەاپەرسڕتیی  مانپەرسڕتیی ینیشتو  نڕاوچەگەریی  تەاسەتیی و دینیڕی
جڕڕوایەایی رەنڕڕگ و بڕڕنچە    و بنەمڕڕاڵەیی تەوەپەرسڕڕتیی  خێلەکیڕڕیو نە

  سڕڕڕڕتەمی چینڕڕڕڕایەتییجەور و   تونڕڕڕڕدوتیویی و کڕڕڕڕاری تیرۆریسڕڕڕڕتیی
ژنار و منداکر و وەساکچووار و الوار و تەرامۆشڕکردنی  ەوەیدنچەوسان

هەر جڕڕۆرە مڕڕاف و ئڕڕااادییەکی کردنی لپێشڕڕێ  ەکڕڕکەوتە و کەمنەنڕڕدامارپ
 .گیاندارارپێشێلکردنی ماتەکانی   تێکدانی ژین ەمرۆ   پیسکردر و 

 
 :٠٠مادەی 

 

  یشێوەی خۆبەخە دەبڕ وە - پێشمەرگە - هێزی بەرگریی نیشتیمانیی -٠
 وئە. دادەنڕێن کانیار تەنل اەسڕەر سڕنوورەکارو بارەگایە بنکە هەموو و

: ؛ یەکە ئەوانڕڕڕیە.. دوو مەبەسڕڕڕت دادەمەارواە پێنڕڕڕاو  تەنڕڕڕل هێڕڕڕزە
وە  شڕڕەڕدیڕڕکە  کڕڕیەکڕڕردر اە نیشڕڕتیمار تەنڕڕل اەو دەمڕڕانەی وکتیبەرگری

دار و پاراسڕڕتنی خەڵڕڕک اە کارەسڕڕاتە یڕڕیارمەتی: دووە . یوکب دەترۆشڕڕ
 .سرووشتییەکار
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پەروەردەی  ڤەڕۆترینوە پێشڕڕڕ - پڕڕڕۆای  - زی بەرگریڕڕڕی نێوخڕڕڕۆهێڕڕڕ -٧
کی رۆشڕڕڕڕنبیریی بەراەوە تڕڕڕڕاکە هێڕڕڕڕزی ەئاسڕڕڕڕت تەکنیکیڕڕڕڕی و و مرۆیڕڕڕڕی

پاراسڕڕڕڕڕڕتنی خەڵڕڕڕڕڕڕکە اە تیڕڕڕڕڕڕرۆر و کوشڕڕڕڕڕڕتن و ئڕڕڕڕڕڕاااردار و هەمڕڕڕڕڕڕوو 
وە پەیڕەوکردنڕڕڕڕی یاسڕڕڕڕا و   ییڕڕڕڕجەسڕڕڕڕتەیی و دەروون تونڕڕڕڕدوتیوییەکی

خڕۆ و پاراسڕتنی مڕاف و کار بەرپرسە اە ئارامیی و ئاسایشی نێویەرسسا
 .یار و تەنل اە دەمی پێویستدا چەکدار دەبیئااادییەکانی هاوکتی

 

 -کیە ەو هڕڕڕید کەسڕڕڕ یهەبڕڕڕ یچەکڕڕڕدار نڕڕڕابەکڕڕڕی دیڕڕڕکەی هڕڕڕید هێز -1
کەسڕانی دەرسڕی هەردوو هێڕزی کەسانی نێڕو میڕزب و دەسڕەکتەکار یڕار 

هڕڕڕید جڕڕڕۆرە   و شڕڕڕێوەیەک وە هڕڕڕید جڕڕڕۆر ینڕڕڕاب - پێشڕڕڕمەرگە و پڕڕڕۆای 
 .و سەرپێچییکەر وە توندیی سزا دەدرو یهەبکی ەچەک

 

یڕڕڕار یەکی سڕڕڕیخوڕیی ەدامڕڕڕودەاگدەسڕڕڕتە و رسکخڕڕڕراو و  ەهڕڕڕید جڕڕڕۆر -1
اە  - خڕکردنەوە و داکردنی اانیاریی و نهێنیڕیە تایبەتییەکڕانی خەڵڕک

جا چەکدار بن یا بل چەک مۆڵەتیڕار پڕل  -نێوخۆ یار اە دەریی وکب 
 .نادرو و نابی هەبن

 

 و هەر قڕڕکەروستکردر و وەکاربردنی چەکی ناوکیی و رس رتن اە در -٠
 و  اەنێڕڕڕڕڕڕوبردر اە پێنڕڕڕڕڕڕاوو کۆششڕڕڕڕڕڕکردر  ەکڕڕڕڕڕڕی قەدەغکەجڕڕڕڕڕڕۆرە چە

 .جیهار تێکڕایبنبڕکردنیار اە 
 

 :٠7مادەی 
 

و گشڕتیین  کی سروشڕتییەسڕامان رگەالنی کوردستار تاکە خاوەنی هە -٠
... کەاڕوپە  و ومەک شڕ وو  پڕو پڕارە و -بردرا و وەکڕارنە بردراوەکار)
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چاودسرییڕڕڕڕار دەکەر و  ەوەیشڕڕڕڕدەسڕڕڕڕەکتەکانی وکت اە رسڕڕڕڕی و( هتڕڕڕڕد
 .دەکەروەکاربردنیار سەرپەرشتیی 

 

گشڕڕڕڕتیی  قڕڕڕڕااانجی هەردە  وە سڕڕڕڕوود وی سڕڕڕڕامانانە دەبڕڕڕڕ وکڕڕڕڕۆی ئە -٧
یەکسڕڕڕڕانیی سڕڕڕڕوود اە  ەکڕڕڕڕارببردرسن و هەمڕڕڕڕوو تاکەکڕڕڕڕانی کڕڕڕڕۆمە  وەو

و  یشڕڕێوەیەکیە نڕڕابوە هڕڕید .. وەرب ڕڕرر وەکڕڕاربردر و قااانجەکانیڕڕار
ک دەسڕڕڕڕت اە هڕڕڕڕید ەهڕڕڕڕید کەس و الیەر و وکتوە قڕڕڕڕااانجی  نڕڕڕڕاکرو

وە پێڕڕی هەردە   ی سڕڕەرجە  سڕڕامانەکاردەبڕڕ.. کیار هەڵب یڕڕردروەبەشڕڕ
 ەکانیو وە اەبەرچڕڕاوگرتنی ویسڕڕت و بەرژەوەنڕڕدیی ەکی گەشڕڕەدارترژیڕڕان

 جۆراوجۆر و گونجاویپالنی  و نەخشەاە رسی  ئایندە نەوەکانی ئێستا و
 .بخرسنە واری وەکاربردنەوە بەرهیناروە
 

رسوشڕڕڕوسنە  مڕڕڕوواە هە یبەهرەمەنڕڕڕد بڕڕڕ کڕڕڕۆمە  کیەتڕڕڕاک هەر یدەبڕڕڕ -1
اەو  ووە رسکڕڕڕاری یاسڕڕڕایی رەکڕڕڕانی بەرگرییکڕڕڕردر تڕڕڕا بتڕڕڕوانی گونجاو

 اە پێنڕاو سامانەکانی گە  وەتیڕۆ بدەر یڕارخواار دە کە یکەسانە ب ر
بەر بیڕانکارخۆیار وە تایبەتییەکانیبەرژەوەندییە خۆپەرستییە و سوود 

 .دەسەکب سییار اە دەربن نێو دەسەکب  ئەو کەسانە اە جا
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 :دەروااەی دووە 
 
 :ماف و ئااادییەکار -٠
 

 :٠٢ مادەی
 

اڕڕل مڕڕاتی ئەوەی هەیە  ی دەبڕڕ بڕڕل ویسڕڕتی خڕڕۆی اە داک ر کەسڕڕەکهە -٠
 .پێی ویستی خۆی و سەروەخۆ و ئااادانە بوی وە
 

کارییەکی وداججۆر و شێوە بل اەبەرچاوگرتنی هید هەموو کەسەکار  -٧
 .یار وەک یەک یەکسانەماف و ئااادییەکان نێوار مرۆ ەکار

 

 و  کی کوردستانە وە ئااادیی خۆیی سەر وە هەر دیڕنەماتی هەر کەس -1
کڕڕڕی سیاسڕڕڕیی و کڕڕڕۆمەکیەتیی و پیشڕڕڕەیی و ەمیڕڕڕزب و الیەر و رسکخراو

 .ییار بیان ۆڕ ییار نەب یهتد ب... و رۆشنبیریی
 

 وکب و سڕڕڕیاە هەر جێیەکڕڕڕی نێوخڕڕڕۆ و دەر ئڕڕڕااادیی نیشڕڕڕتەجێبوور -1
 .موو هاوکتییانەهە ماتی وەک یەکیگەشتوگواار هاتوچۆ و گەڕانەوە و 

 

 و رەخسڕڕاندنی سڕڕڤیلییکی مکڕڕومیی و ەمڕڕاتی وەرگرتنڕڕی هەر پۆسڕڕت -٠
 هەر یەکڕڕڕیمڕڕڕاتی وەک ک ەکڕڕڕار ک و هەڵبواردنڕڕڕی هەرەهەر کڕڕڕاراڕڕڕی هە
 .  و پترەسا ٠8تەمەر کی ەەسک
 

هەر خڕڕڕو  و تێربڕڕڕوور و نڕڕڕدر و پەروەردە و وخڕڕڕۆڕایی خو مڕڕڕاتی وە -7
مڕڕاتی وەک نێوخڕڕۆی وکب  و ودەر اەار و کەئاسڕڕت هەمڕڕوو ک اەەراهێڕڕان

 .یەکی هەموو هاوکتییانە
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جڕڕۆرە  ئڕڕااادیی تەاسڕڕەتیی و هزریڕڕی و سیاسڕڕیی و رۆشڕڕنبیریی و هەر -٢
 یدەبڕڕ و ەکەکەس و الیەن میڕڕدیا مڕڕاتی هەر بردنیرو وەکڕڕا بیڕڕروڕایەک

 .کانیار بخرستە بەردەستیەپێی ئاستەکار توانا رسن و وەدبپارسز
 

کۆڕ و کۆبوونەوە و داواکاریی و سکاک و نڕاڕەاایی دەربڕڕین و )ماتی  -8
بڕڕل رس ریڕڕی و بڕڕل ( و خۆپیشڕڕاندار و مڕڕان رتن واریڕڕرەخنەگڕڕرتن و رسپ

جا اە هەر دە  و جێیەک بی  کەبابەت کار و اەسەر هەر وشە و مۆڵەب
مڕاتی رەوا  یبڕ کتەکەس و میزب و الیەر و دەسەک بەرانبەر هەر و اە
 .نێو نیشتیمانە و کۆمەڵە کەسەکی کەس رهە مەرجیو بل 

 

 وە ویسڕڕت و ئڕڕارەاووی و پتڕڕرە سڕڕا  ٠8تەمەر کی ەمڕڕاتی هەر کەسڕڕ -3
  یڕار نەکڕابکڕا  اە هەڵبڕواردر و راپرسڕییە گشڕتییەکار بەشداریی خۆی
اە سڕڕنووری هەر گشڕڕتیی یڕڕار  وەییجەمڕڕاوەری دەن ڕڕدەر اە چڕڕارچ ی٪٠١

 هەر اەسڕەرئەنجامڕدانی راپرسڕییار هەیە  مڕاتی باانەیەکی هەڵبڕواردر
 .ەکبابەتپرس و 

 

نێڕر و  ..هڕاوڕو و هە ڕاڵی هەیەماتی گرتنی هەر کەس وەک یەک  -٠١
 مڕڕڕڕاتیسڕڕڕڕاڵیی و پتڕڕڕڕر  ٠7مڕڕڕڕل هەردووکیڕڕڕڕار وەک یەک اە تەمەنڕڕڕڕی 

یڕڕار بوونەوەوداج جووتبڕڕوور وئە ینڕڕداریی و هەڵبواردنڕڕی خۆشەویسڕڕت و 
 .بن وکتەک نەتەوە و دین وسەر وە هەر رەگەا و جا  هەیە

 

 شڕڕڕڕکۆمەندیی و پاراسڕڕڕڕتنی گیڕڕڕڕار و جەسڕڕڕڕتە و بڕڕڕڕاری دەروونیڕڕڕڕی و -٠٠
 و ئاسڕڕایە و ئڕڕارامییتایبەتمەنڕڕدییەکانی بڕڕوونی مڕڕرۆ  و دابینکردنڕڕی 

 .ئاسوودەیی
 

 .کەکەس هەر شمەکینیشتەجێبوور و ما  و  جێیپاراستنی  -٠٧
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 جڕڕۆرە مڕڕاف و پێویسڕڕتییەکی مرۆ ەکڕڕار پاراسڕڕتن و دابینکردنڕڕی هەر -٠1
بڕڕاری خێزانڕڕڕداریی و  امڕڕڕار و رووی تەمەر و اەاە هەر دە  و جێڕڕیەک 
جا کەموکوڕیی جەستەیی و دەروونیار هەبی یڕار  رەبەنیی و نێرەمووکیی

 .نەبی
 

سیاسڕیی و رۆشڕنبیریی و پیشڕەیی و  سەتیی و هزریڕی وتەا ئااادیی -٠1
جڕڕۆرە پڕڕارب و رسکخڕڕراو و کڕڕۆمەڵە و  دروسڕڕتکردنی هەراە کڕڕۆمەکیەتیی 

ک ەمەرج بل مڕۆڵەب و سڕەپاندنی هڕید سەندیکایەک و یەکێتیی و یانە
 .وە دابینکردنی پێویستیی و خەرجییە کارگێڕییەکانیشیانەوە اەسەریار

 

 یەکیەنەوە و دامەارانڕڕڕی هەر دامڕڕڕودەاگئڕڕڕااادیی چڕڕڕا  و باڵوکڕڕڕرد -٠٠
 ک اەسڕڕڕڕڕەریار وەەمەرج بڕڕڕڕڕل مڕڕڕڕڕۆڵەب و سڕڕڕڕڕەپاندنی هڕڕڕڕڕید میڕڕڕڕڕدیایی

 .دابینکردنی پێویستیی و خەرجییە کارگێڕییەکانیشیانەوە
 

 پشت یرییکردنی داهێنەرار و پێشکەشڕکردنی یڕارمەتیی و هاندار و -٠7
 وجێبەجێکردنڕڕڕڕڕڕی داهێنانەکانیڕڕڕڕڕڕار  و باڵوکڕڕڕڕڕڕردنەوەاە  ئاسڕڕڕڕڕڕانکاریی

 .تێکڕای ماتەکانیار پاراستنی
 

 پاراسڕڕڕتنی ماتەکڕڕڕانی وەکڕڕڕاربەرار و پشڕڕڕت یرییکردنیار اە دانڕڕڕانی -٠٢
 و رس ڕڕرتن اە وهەر کڕڕاکیەکی نێوخڕڕۆ و دەر اەسڕڕەر (نرخڕڕی گونجڕڕاو)

 اێڕڕونە و کڕڕار و دامەارانڕڕییەسڕڕنووربەااندنەکانی ترۆشڕڕیار و خاوەنکاک
 .جێیەک اە هەموو اەو بارەوەکۆمەڵەی پێویست و تایبەب 

 

بڕڕیمەی ) گڕڕوژمەیەک کە بەشڕڕی بوسڕڕوی ژیڕڕانەکی ئاسڕڕایی بکڕڕا وەک -٠8
کە کڕار  کەکەس هەر بدرو وەیەکسانیی  وە پێی تەمەر و وە( هەتتانە



  17              پڕۆژەی دەستووری کوردستانەکی سەروەخۆ و سێکیوالر    

و سڕەرمایەیەی کە اە کڕارەکەی اە کیە کار بکڕا بڕێج ەەکەس   هەرناکا
 .هەمار بیمە هەر وەرب رو پەیدای دەکا

 

تڕڕن و منڕڕداڵبوور و وپەککە و نەخۆشڕڕیی هڕڕۆی وەکە  کەکەسڕڕ هەر -٠3
بڕڕیمەیەک وە بڕڕڕی دەسڕڕتکەوتی کڕڕارەکەی دەبڕڕڕو دا کڕڕارەکەی اە پیریڕڕی

ئەوانەی هەر اە سڕڕڕڕڕەرەتاوە وە هڕڕڕڕڕۆی هەر نڕڕڕڕڕاتەواوییەک   یوەرب ڕڕڕڕڕر
 .یبیمەیەکی هەب ییەکانیکەسەو وە پێی پێویست بکەر هەر ناتوانن کار

 

اەبڕڕار و وە  نیشڕڕتەجێبوونی یەکییک خڕڕانەخێڕڕزان هەر هەر رەبەر و -٧١
بڕڕڕێج ە اە هاوسڕڕڕەرار کە  - کەک هەر کەسڕڕڕەوە مەرجدەبڕڕڕی  ارخۆڕاییڕڕڕ
ک ییەهەر خڕان.. خڕۆی هەبڕل کڕی تڕایبەتیەرۆژ -پێویستە  ریارۆیەک ژ
ری دانیشڕڕتن و ۆهەبڕڕل وەک ژدیڕڕکەی  پێویسڕڕتەکانیجێڕڕیە هەمڕڕوو  یدەبڕڕ

 .ناندین و سەرشۆرک و ئاودەست
 

دا وە پێویسڕڕتئاسڕڕتەکی و  الیەنڕڕی کە هەر کەس وە یەکسڕڕانیی اە  -٧٠
تەاەتڕڕۆر و  ئڕڕاو و کارەبڕڕا و نەتڕڕت و گڕڕاا و)جییەکڕڕانی خەرخڕڕۆڕایی اە 

و   ئینتەرنێڕڕڕڕڕت و ئڕڕڕڕڕاگرکوژسنەوە و تریاکەوتنەکڕڕڕڕڕار و تڕسڕڕڕڕڕدانی ابڕڕڕڕڕ 
وکتڕڕڕار و هەر دیڕڕڕاردەیەکی تڕڕڕااە کە اە ژیڕڕڕانی هڕڕڕاتوچۆی نێوخڕڕڕۆ و 
اڕڕل هەر کەسڕڕەک اە ئاسڕڕتە   بەهرەمەنڕڕد دەبڕڕی( ئاینڕڕدەدا پەیڕڕدا دەبڕڕن

 .خۆیشانی  تە سەریدەکەوێویستەکەدا پتر خەرج بکا خەرجییەکەی پ
 

 کردنیچارەسڕڕەر  پڕڕارە قەدەغەیە تڕڕایبەب و وە پزیشڕڕکیی بڕڕنکەی -٧٧
 گشڕڕڕڕت و وە تریڕڕڕڕاکەوتن و نەشڕڕڕڕتەرگەریی و خەوتڕڕڕڕن ەکهەر نەخۆشڕڕڕڕ

 .دەبی ۆڕاییخ وە نەکانەوەداودەرما
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 و شڕڕڕڕڕۆڕو هڕڕڕڕڕۆی وە قەرەبڕڕڕڕڕووکردنەوەی هەمڕڕڕڕڕوو ئەو کەسڕڕڕڕڕانەی -٧1
نێڕڕوار  نڕڕاڕەوای نێوخڕڕۆیو شڕڕەڕی  بەریڕڕیرەن ڕڕاربوونەوەی رژسمەکڕڕانی بە

 هەڵسڕڕڕڕوکەوتی و  و نەبڕڕڕڕوونی ئڕڕڕڕااادیی سیاسڕڕڕڕیی  و تیڕڕڕڕرۆر  ەکڕڕڕڕاربمیز
پەککەوتڕن و اەدەسڕتدانی و گواەراندنی کاب و  پاشدامایی و   ەکاربمیز
ئەو  ..یەپێ ەیشڕتار ایانی مادیی و گیانیی و جەستەیی و دەروونییکار 

 هەڵبوسڕردرای و شڕارەاا اێونەیەکی الیەر اەردنەوەیەو دەبی قەرەبووک
و هەر کەس  بڕڕدرو ەکڕڕار ئەنجڕڕا بجەمڕڕاوەریی و بێالیەنڕڕی دوور اە میز

ەکەی بڕ و جۆر و شڕێوەی قەرەبڕووکردنەو جۆر و پلەی ایانەکەی وە پێی
اە قەربووکردنەوە مادییەکاندا ..مانەویی بی یار مادییجا  دیار دەکرو

یدی نەتوانی کار بکا ئەوە مڕووچەیەکی هەتتڕانەی پڕل ئەگەر کەسەکە ئ
 .دەدرو و ئەوانی دیکەو وە یەک کەڕەب قەربوو دەکرسنەوە

 
 :٠8مادەی 

 

رسڕڕی راپرسڕڕیی گشڕڕتییەوە  اە یجەمڕڕاوەر بڕڕیەوو دەتڕڕوان دەمەک هەر -٠
 .ناوی وکب و شوسنی پایتەخت ب ۆڕو

 

ئەگەر هەر نڕڕڕاوچەیەکی نێڕڕڕو سڕڕڕنووری کوردسڕڕڕتانە خەڵکڕڕڕی مڕڕڕاتی  -٧
ناوچەکەیار ببتە هەرسمەکڕی اە راپرسییەکی  نێوخۆی  خۆیار  بیانەوو

ئۆتۆنۆمی اە نێو کوردستار یڕار هەرسمەکڕی تیڕدراایی یڕار کۆنەیڕدراایی 
یڕار دەگە  پارچەکڕانی دیڕکەی کوردسڕتار .. دەگە  کوردستار پێکبهیڕنن

اە  یڕار وەک وکتەکڕڕی سڕڕەروەخۆ .. یڕار هەر وکتەکڕڕی دراوسڕل یەکب ڕڕرر
 .ببنەوەجودادستار کور
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ی کوردسڕڕڕتاندەرسڕڕڕی سڕڕڕنووری  هەر نڕڕڕاوچەیەکی سڕڕڕەرخەڵکڕڕڕی مڕڕڕاتی  -1
باشڕڕوورە جڕڕا اە هەر پڕڕارچەیەکی دیڕڕکەی کوردسڕڕتار بڕڕن یڕڕار سڕڕەر وە 

ناوچەکەیڕار  اە راپرسییەکی نێوخڕۆی خۆیڕار ئەگەر بیانەووعێراق بن 
دەگە  کوردسڕڕتار یەک ب ڕڕری یڕڕار وە شڕڕێوەی ئۆتۆنڕڕۆمیی یڕڕار تیڕڕدراایی 

 .یار کۆنەیدراایی دەگە  کوردستار بوین
 

 کوردستانی باشوور  ماتی ئەوەی هەیە ئەگەر بیەوو اە رسیخەڵکی  -1
پڕڕارچەک یڕڕار هەمڕڕوو پارچەکڕڕانی  هەر دەگە  ەکی گشڕڕتییەوەراپرسڕڕیی

وە شڕڕێوەی ئۆتۆنڕڕۆمیی یڕڕار تیڕڕدراایی  دیڕڕکەی کوردسڕڕتار یەکب ڕڕری جڕڕا  
یار کۆنەیدراایی بی یار وەک یەک وکتی یەک پارچە کوردستانی مەار 

 .دابمەارسنن
 

کەس ئڕڕااادە هەر ناسڕڕنامەیەکی خڕڕۆی وە امڕڕانی خڕڕۆی یڕڕار وە  هەر -٠
 .و ناوی نەتەوەکەی اەسەر تۆمار بکا یار نەکا یهەب ەکی دیکەامان

 

ی  ەو دەاگە ندن وئااادە میدیا و خو اری نێو کوردستهەر نەتەوەیەک -7
وە امڕڕانی  گشڕڕت ئاسڕڕتەکانداەتی خڕڕۆی اە بتێرکردنڕڕی تڕڕای پەروەردە و

جوداکڕڕڕاریی  ی ویک هانڕڕڕدەری رەگەاپەرسڕڕڕتەمەرج وە یخڕڕڕۆی دابمەارسنڕڕڕ
 .ینەب ییار اە پشتەوەتیرۆر توندوتیویی ونەرسنیی دینیی و 

 

و یڕڕادەوەریی و پشڕڕووی تەرمیڕڕی  وجێڕڕور ئڕڕاک و دروشڕڕر و سڕڕروود و  -٢
نیشڕڕانەیەک کە نمڕڕوونە و هەر پەیڕڕکەر و تڕڕابلۆ و  رسزگڕڕرتن و خەکب و

وە نڕڕاوی گشڕڕت وکتەوە بڕیڕڕار اەسڕڕەر بڕڕوور و جێبەجێکردنیڕڕار دەدرو 
ە نڕا ئەو ئەگەر ..گواارشت اە ناسنامەی تێکڕای هاوکتییار بڕکەر یدەب
 .سنرێندراپرسییەکی گشتیی هەڵببوسردرسن و وە تەرمیی بناس اە یدەب
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ک دەتڕڕڕوانن هەمڕڕڕوو ئەوانەی خڕڕڕاڵی ەهەر نەتەوە و نڕڕڕاوچە و کڕڕڕار -8
 و یب وە خۆیڕڕڕڕار هەبڕڕڕڕیبەتڕڕڕڕا نیشڕڕڕڕانەیەکی دیڕڕڕڕکەیو هەر  هەتڕڕڕڕتە 
جوداکڕاریی  ی ویهانڕدەری رەگەاپەرسڕتنەبنە ک ەمەرج وەببەر وەکاریان

 .نەرسنیی دینیی و تیرۆرکاریی و توندوتیوییە جۆراوجۆرەکار
 

 :٠3مادەی 
 

کاری هێزی چەکدار و پاسەوار و ئێشک ریی نەخۆشخانە و بێج ە اە  -٠
 راژەیاە  تریڕڕڕڕڕاکەوتن و ئڕڕڕڕڕاگرکوژانەوە و ئەو کڕڕڕڕڕارە ئێشڕڕڕڕڕک رییانەی

هەروا ئەو کڕڕڕارانەی  دار اریڕڕڕەرژەوەنڕڕڕدیی هاوکتیبپاراسڕڕڕتنی گیڕڕڕار و 
کڕاژسر  پڕێە دیڕکە کیەهڕید کڕار ینڕاب باااڕ و هاتوچۆیار اەسەر بەندە

 .یتێبپەڕسن شەواری 3اژسر کدەستپێبکا و اە  سپێداری ٢
 

ەست اە نێڕوار بکی بل گرسەیاسایی و هەر کار کی رەو و ناەهەر کار -٧
 .خودی کرسکار و خودی خاوەنکار قەدەغەیە

 

ک ەوە ئڕارەاووی خڕۆی کڕارپتڕرە  سڕا  ٠8کی تەمەر ەکەس ماتی هەر -1
 بکا وە  ر دەست وە کارەکەی ەست دەگە  خاوەنکابپاو گرس وی هەڵببوسر

یەک اە کە  مەسانەوەوەو دەمیوە پتر نەبی  کار کاژسر ٢مەرجێک اە 
تڕا  سڕپێدانەوەی ٢ کڕاژسرکڕارە اە  کاژسر ٢جا ئەو .. نییە کەمتر کاژسر

 شڕەواری 3تڕا  یانەوەی پاشنیوەڕۆ٧ کاژسریار اە  یب یاری پاشنیوەڕۆ٧
 وبەدا جڕڕڕوایەادا سڕڕڕل دەمڕڕڕی وەسڕڕڕەر مەسڕڕڕانەوەیەو کڕڕڕاژسر  ئەو یبڕڕڕ

یڕڕار وە پێڕڕی خواسڕڕتی  (خڕڕواەک ٠٠ خڕڕواەک  1١ خڕڕواەک  ٠٠) ؛دەکڕڕرو
 .ئەو کەسانە دەبی کە کار دەکەر
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گشڕڕڕتییە اە هەتڕڕڕتە   رۆژی مەسڕڕڕانەوەیو یەکشڕڕڕە  کە  موورۆژی شڕڕڕە -1
 هەردیڕکە پێڕند رۆژەکەی کرسکار  واتە.. یشەکرسکاران رۆژی مەسانەوەی

 یانەئەو  کڕار  کاردەکڕا دااە هەتتەیەکڕ کاژسر 1٠واتە  کاژسر ٢رۆژەی 
ی دیڕکە رۆژ دوو کرسکڕار یدەبڕە ئەو سنبوەستێندر دەمەککە ناکرو هید 

وە ئڕڕڕڕڕڕارەاووی خڕڕڕڕڕڕۆی یەکڕڕڕڕڕڕدا وەک دەمڕڕڕڕڕڕی مەسڕڕڕڕڕڕانەوە هەتتەاە هەر 
 .شێوەیەک قەدەغەیەجۆر و وە هەموو  کاری سەرباریە هەڵببوسرو 

 

وە  وبدا باو وە خۆڕایی وە کرسکار  ەکیخواردن ەخاوەنکار ژەم یدەب -٠
سڕڕڕەر  تڕڕڕاواتە اە پڕڕڕێە مڕڕڕاڵەکەی خڕڕڕۆی  هڕڕڕاتوچۆی پێبکڕڕڕاخڕڕڕۆڕاییە 
کرسڕڕی  پێڕڕیوە  هڕڕاتوچۆو کرسڕڕی دەمڕڕی.. و وە پێچەوانەشڕڕەوە کڕڕارەکەی
 .ی کرسکارەکە اەسەر شانی خاوەنکارەکار کاژسری

 

دەمڕڕڕی یەک هەتڕڕڕتە دا هەتتەیەکڕڕڕ ٠٧ک اە پڕڕڕاو هەر ەکرسکڕڕڕار هەر -7
کڕڕڕڕار    هەر رۆژەکڕڕڕڕی اە کە ئەو کرسیڕڕڕڕانەوە کڕڕڕڕۆیوە  مەسڕڕڕڕانەوەی هەیە

 ژەمە خڕواردنی رۆژانە  پڕارەیکڕار  پڕارەی  کڕاژسریکرسی ) ی؛وەریدەگر
 هەروا مڕڕڕڕڕڕڕاتی هەیە ئەو هەتڕڕڕڕڕڕڕت رۆژەی.. (دەمڕڕڕڕڕڕڕی هڕڕڕڕڕڕڕاتوچۆیەکەی

هەتڕڕتەکە وەرب ڕڕری جڕڕا وە پێڕڕی ئەو  ٠٧مەسڕڕانەوەکەی اە هەر دەمەکڕڕی 
 .رۆژانەی پێویستیەتی یار هەمووی وەسەر یەکەوە

 

نی مەسڕانەوە رۆژانڕی و گشڕتییەکا تەرمییرۆژە اەوەی هەموو  بێج ە -٢
هەر رۆژی رۆژی جیهڕڕڕڕڕانیی کرسکڕڕڕڕڕارانیە ن کرسکارانیشڕڕڕڕڕمەسڕڕڕڕڕانەوەی 
 هەر  کارگەیەک یار کەهەر کارهەروا  ..یەتەرمیی و گشتیمەسانەوەی 

رۆژەکڕڕڕڕی هەر .. ەتی هەیەیبتڕڕڕڕامەسڕڕڕڕانەوەی  یرۆژسڕڕڕڕاڵەکدا یەک  اە
 .مەسانەوەو هەمار کرسی رۆژەکانی کاری هەیە
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بڕڕێج ە ە بڕڕدا ئەو وە هڕڕۆی کڕڕارەکەی گیڕڕار اە دەسڕڕت کەارکرسکڕڕ هەر -8
 کرسیەکڕڕڕڕی دوو سڕڕڕڕا  ٧٠مڕڕڕڕاوەی  هەتتڕڕڕڕانە اەخاوەنکڕڕڕڕار  دەبڕڕڕڕی  اەوەی

بڕدا  کرسکارەکە وە کەسەکانی نێو خێزانەکەیهەتتانەی   کرسی ریبەرابە
هاوسڕڕەر  منڕڕدا   داک   - نەبڕڕوونێزیکڕڕی کەسڕڕی کرسکڕڕارەکەو ئەگەر و 

دەکڕڕڕڕاتە هەتتڕڕڕڕانەکەی  کرسکڕڕڕڕارارسڕڕڕڕەندیکای  -بڕڕڕڕاب  خوشڕڕڕڕک  بڕڕڕڕرا 
ئەوە خاوەنکڕڕڕڕار وە .. خڕڕڕڕۆی اە بەرژەوەنڕڕڕڕدیی کرسکڕڕڕڕارارپڕۆژەیەکڕڕڕڕی 

ئامادەیی نوسنەری کرسکارار دادگەیی دەکرو و کارگەشی دەوەستێندرو و 
وە یەکجڕڕاریی مڕڕاتی خاوەنکڕڕاریی اڕڕل دەسڕڕتێندرستەوە تەنڕڕانەب ئیڕڕدی 

 . ریناتوانی اە هید کارەکی دیکەدا یەک کرسکاریە وە کرو ب
 

مەسڕڕانەوەی  مڕڕاتی وەرگرتنڕڕی داکرسکڕڕار اە دەمڕڕی نەخۆشڕڕیی کاتییڕڕ -3
وە کرسڕڕی رۆژانەی خڕڕۆیەوە جڕڕا چەنڕڕد رۆژی پێویسڕڕت بڕڕی وە پێڕڕی  هەیە

کی جەسڕتەی اە ەهڕۆی  کارەکەشڕی ئەنڕدام ئەگەر وە.. راپۆرتی پزیشڕک
و ئیڕدی نەیتڕوانی کڕار  نەخۆشیی هەمیشەیی بڕوو دووچاری دا یار دەست
خاوەنکڕڕڕار پێشڕڕڕەکییەک وە بڕڕڕڕی کرسڕڕڕی  یاەوەی دەبڕڕڕ بڕڕڕێج ەە ئەوبکڕڕڕا 

کرسڕڕڕی  یدەبڕڕڕ بڕڕڕداتل کەڕەب هەتتڕڕڕانەی یەک سڕڕڕاڵی کڕڕڕارەکەی وە یەک
 .بداتل تا خانەنشین دەبیهەتتانەکەشی 

 

سڕاڵیی  ٠8بێ اریی و قۆنتەراب و پارچەکاریی و کاری منڕداکر تڕا  -٠١
کڕڕاری ئەو کەسڕڕانەی وە هڕڕۆی نەخۆشڕڕیی پزیشڕڕک مڕڕۆڵەتی کارکردنیڕڕار و 

ناداتل و کڕاری ژنڕار اە دەمڕی دوو رۆژ خوونبەربڕوونی ماناگانەیانڕدا و 
اە هەردوو کە  -یە سا  پاو منڕداڵبوونیەک تا  باردارییاندا اە دەمی

 .وە هەموو جۆر و شێوەیەک قەدەغەر -باردا کرسی خۆیار وەردەگرر 
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کڕاری خڕرا  وەک شەڕترۆشڕتن و  هەڵسوکەوتیکرسکار تەنل اەسەر  -٠٠
خڕڕڕۆی اە کڕڕڕارەکەی  ئەرکەکڕڕڕانیو ئەنجڕڕڕامنەدانی رۆییڕڕڕانە دیڕڕڕکەی نام
مڕاوەی کڕاری  کۆتاییهاتنیپێە  خاوەنکار ویستی ئەگەر ال ..دەردەکرو
 ەسڕتی کڕار اە نێڕوار کرسکڕار وبدەمی گرس اە یکە هەردە  دەب -کرسکار 

 ەکرسکار دەربکڕا  ئەودیکە  ەر هەر هۆیەکیباە -بکرو  خاوەنکار تۆمار
 وە تەواویڕی کرسیەکەی ی گرسبەستەکە کۆتایی دودەم تاهەتتانە  یدەب

 .بداتل
 

 ەریی کاربەڕسوەیەکەیەکی دیکەی ب کارگێڕیی کار و کارگە یار هەر -٠٧
 مڕڕڕڕاف و پاراسڕڕڕڕتنی و کڕڕڕڕار و کڕڕڕڕارگە ڕانیوەرپرسڕڕڕڕن اە هەڵسڕڕڕڕوبکە 

 ئااادییەکڕڕانی کرسکڕڕارار وە یەکسڕڕانیی اە نێڕڕوار نڕڕوسنەرانی کرسکڕڕارار و
هەر  کارمەنڕڕڕڕڕڕدانیی سڕڕڕڕڕڕەرجە  دەبڕڕڕڕڕڕ هەروا پێکڕڕڕڕڕڕدو  خاوەنکڕڕڕڕڕڕارار

کە اۆرتڕڕڕڕرین  بڕڕڕڕن پەیڕڕڕڕداکردنی کڕڕڕڕار اەو کرسکڕڕڕڕارانە نووسڕڕڕڕین ەیەکی
 ەرگڕڕڕرییکەر اە مڕڕڕاف و ئااادییەکڕڕڕانیبکاریڕڕڕار هەیە و وەک  پێشڕڕڕینەی

 .درانەکرسکارار اە الیەر خودی کرسکارانەوە وەک نوسنەر هەڵبوسر
 

 وەدیڕڕکە   کیەکەسڕڕ هەر یڕڕار  الیەر خاوەنکڕڕارار کرسکڕڕارار اە ینڕڕاب -٠1
 وەک هەر بڕیدە بەڵڕکە کی سڕووک تەماشڕا بکڕرسنەو وە چڕاو  بێبایەخیی

 هەر وبپڕڕارسزدرسن  ەتمەنڕڕدیی و شڕڕکۆمەندییەکانیاربتای ەکی دیڕڕکەکەسڕڕ
ی دەبڕڕڕ بکڕڕڕا بەرانڕڕڕبەر اۆردارییڕڕڕارسڕڕڕووکایەتیی و ک سڕڕڕادەترین ەکەسڕڕڕ

 .و وە سزای رەوای خۆی ب ەیەندرودادگەیی بکرو 
 

 یڕار هڕاتبن کارکردروە نیاای وە تەرمیی  -کب و سیکرسکارانی دەر -٠1
 بڕڕێج ە اەوەی -نڕڕا یڕڕا  یەر بڕڕن جڕڕا مڕڕاتی نیشڕڕتەجێبوونیار هەبڕڕبپەنڕڕا
 ەرچڕاوگرتنی ئەوەی کەبوە پێی پێویست یارمەتییڕار بڕدرو وە اە یدەب
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وەک و  نڕین بڕل جیڕاواایی امار نااانن و شارەاای شێواای ژیانی نێوخڕۆ
 .هەیە ارئااادییەکیکرسکارانی نێوخۆ هەموو ماف و 

 

 سیاسڕڕڕیی و مڕڕڕاتی ئڕڕڕااادیی کەەنڕڕڕد و مەرجبکرسکڕڕڕارار بڕڕڕل هڕڕڕید  -٠٠
رسکخراوبوونی پیشەیی و ئڕااادیی میڕدیایی و رادەربڕڕین و خۆپێشڕاندار 

وار و کۆڕ و کۆبوونەوە و داواکڕاریی و سڕکاکیار هەیە یو مان رتن و رسپ
 .یار بدایارمەتی مانەوییەکارمکومەب اە الیەنە مادیی و  یو دەب

 

هەر کڕڕڕارگە و جێیەکڕڕڕی کڕڕڕارکردر کرسکڕڕڕارار اە  کانییەسڕڕڕەندیکا -٠7
 و دەسڕڕەکبراسڕڕتەوخۆ اە الیەر خڕڕودی کرسکڕڕارار و بڕڕل دەسڕڕتێوەردانی 

مڕڕڕڕادیی  یڕڕڕڕارمەتیی وە مکڕڕڕڕومەتیە یدەبڕڕڕڕ و دادەمەارسڕڕڕڕن کڕڕڕڕاربەمیز
 .ەڕسوەبردنی بنکە کارگێڕییەکانیارب اەپشت یرییار بکا 

 

کڕڕڕاری ئەو کارگڕڕڕانە  کڕڕڕاژسرنرخڕڕڕی یەک  پێڕڕڕیکرسکڕڕڕار وە  کرسڕڕڕی -٠٢
و رۆژانە  هەیە تریڕڕارپ کرسکڕڕار یڕڕار ٠١الیەنڕڕی کە   دیڕڕاردەکرو کە وە

رسوەیەکڕڕڕڕڕڕی    وژمڕڕڕڕڕڕارەی کاکیەکانیڕڕڕڕڕڕار کە بەرهەمیڕڕڕڕڕڕدەهێنن دیڕڕڕڕڕڕارر 
ئەویڕە وە دانڕی نیڕوەی کڕۆی  ..  وەدەست دەخەر مامناوەندیی اە قااانج

 ەشڕڕکردر اەسڕڕەریاربدا خاوەنکڕڕار وە کڕڕۆی کرسکڕڕارار و رۆژانەی قڕڕااانجی
کیە  ەەشڕڕکردنی دەسڕڕتکەوتی رۆژانەی کرسکڕڕاربدا اە رسڕڕی.. یەکسڕڕانیی وە

ەو دەتوانڕدرو وەب ..دردەچیکار  کاژسرکار نرخی یەک  کاژسر ٢ وەسەر
 جێیڕڕانەیکڕڕاری ئەو ) اەبەریەکڕاگرتنڕڕیکڕڕردر و  راوردبەوە ئاسڕڕانیی وە 

کڕڕڕاری ئەو )دەگە  ( نڕڕڕین تڕڕڕانەبەکڕڕڕارگە نڕڕڕین یڕڕڕار کڕڕڕارگەی اەو با کە
اە رووی اە رووی رسڕوەی قڕااانجی کڕار و ( انەی ئاماژەمار پل دارکارگ

کڕڕڕاری هەر  کڕڕڕاژسرکارەکانیڕڕڕار نرخڕڕڕی یەک  ئاسڕڕڕانییبڕڕڕاری قورسڕڕڕیی و 
 .ک دیاربکروەکار
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 :٧١مادەی 
 

ژنڕڕار وە هەمڕڕوو شڕڕێوەیەک و وە واتڕڕای وشڕڕە اە هەردوو رووی  یدەبڕڕ -٠
 کڕڕڕڕڕای ئەو مڕڕڕڕاف وپیڕڕڕڕاوار و تێ وە بڕڕڕڕن یەکسڕڕڕڕار گەتڕڕڕڕار و رەتتڕڕڕڕار
 .پیاوار هەیانە کە یئااادییانەیار هەب

 

ە ئەو یکی هەبڕەئەگەر کڕار.. ک بکڕاەهید جۆرە کار باردارنابی ژنی  -٧
پڕڕاو منداڵبوونیشڕڕی  یەک سڕڕا و  بڕڕارداریی مڕڕۆڵەتی دەمڕڕی  خاوەنکڕڕار

 مکڕڕومەب هەتتڕڕانەیەکی وە ەئەگەر کڕڕاری وە کرسڕڕی نەبڕڕوو ئەو.. بڕڕداتل
 .بداتلکی مامناوەندیی ەکرسکارهەتتانەی قەد کرسی 

 

 رۆژ  ٧ خۆوەخڕڕڕڕۆ یڕڕڕڕدانڕڕڕڕدانانی مان انەوخو دەمڕڕڕڕی اەژنڕڕڕڕی کرسکڕڕڕڕار  -1
جڕا ئەو کڕرسیە اە  وە کرسڕی هەتتڕانەوە هەیەخۆی  مۆڵەتی مەسانەوەی

 .یار اە الیەر مکومەتەوەی خاوەنکارەوە ب الیەر
 

 یال نڕاب( منداڵی هەبی)یار ( یمنداڵی بب ینەهێڵ)ژر ماتی هەیە  -1
 کڕڕۆرپەی پڕڕاو هەبڕڕوونی دوو منڕڕدا  نڕڕاب ..یهەبڕڕ پتڕڕریمنڕڕدا   ٧اە 

اڕل پڕێە هەبڕوونی دوو منڕدا    ..بڕی اەبڕاری ببڕا بکا تا ناچڕار دروست
ک ەببڕڕڕا وە مەرج کڕڕۆرپە اەبڕڕاربڕڕیەوو ک ەدەم مڕڕاتی ئەوەی هەیە هەر

نەخۆشڕڕڕڕڕیی  و مەرگسڕڕڕڕڕیی مەترمێنی بیسڕڕڕڕڕەا پزیشڕڕڕڕڕکیی اێونەیەکڕڕڕڕڕی
 .نایل ودادرسوخایەنی وەدو

 

 یەکەمڕڕڕڕی اە رۆژی منڕڕڕڕدا  خێڕڕڕڕوکردنیجێڕڕڕڕی بە دایەنڕڕڕڕ ە و یدەبڕڕڕڕ -٠
  بکڕا  خێڕویبەساڵیی  ٠8و تا کۆتایی  یاەداکبوونەوە منداڵەکە وەرب ر

رۆژانە چەنڕڕڕڕد مڕڕڕڕاتی ئەوەیڕڕڕڕار هەیە ( ژر و پیڕڕڕڕاو)هەردوو هاوسڕڕڕڕەر 
ەر جڕا بڕد داڵڕدە ارخۆیڕ کڕناە منڕداڵەکە  -کڕاژسر  7تڕا  1 - کاژسرەک
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پڕڕڕڕێکەوە بڕڕڕڕوین یڕڕڕڕار دەسڕڕڕڕتیار اە یەک بەردابڕڕڕڕی یڕڕڕڕار ژنەکە هەر اە 
 ک کە ژنەکە هاوسڕڕەری هەیەەبڕڕار اڕڕل اەبڕڕنەڕەتەوە هاوسڕڕەری نەبڕڕی  

دەتوانی بل پرس و رای هاوسەرکەی مۆڵەتی دەمی داڵڕدانەکە وەرب ڕری 
بەخێڕڕڕڕڕڕوکردنی منڕڕڕڕڕڕداڵەکەو وە خەرجیڕڕڕڕڕڕیەوە اە دەمڕڕڕڕڕڕی  و هاوکڕڕڕڕڕڕاب
 شڕانی سڕەراەو وە هەموو شڕێوەیەک  دچاودسرییەکی تون وەداڵدەدانەکە 
بەخێڕڕڕڕڕوکردنی منڕڕڕڕڕدا  و  کەواتە اە هڕڕڕڕڕید بڕڕڕڕڕار.. یەتیهاوسڕڕڕڕڕەرەکە
 .اەسەر شانی ژر نییە خەرجییەکەی

 

شوشڕتنەوەی   -میڕتکە  - یا ژنڕاربڕینی پارچەیەک اە اەشی کیوار  -7
  مڕڕڕڕڕارەیی  ترۆشڕڕڕڕڕتنی ژر  ژر وە ژر  بنپشڕڕڕڕڕک  ژنیڕڕڕڕڕی دووئڕڕڕڕڕابڕوو  

رس ڕرتن   اە ئە ڕین و هەڵبواردنڕی هاوسڕەر رس ڕرتن  مارەکردنی دینیی
  سڕڕڕاڵیی ٠7سێکسڕڕڕی پڕڕڕێە   اە ئڕڕڕااادیی سێکسڕڕڕیی کەمتڕڕڕر اە پیڕڕڕاو

  سڕڕڕڕڕووکایەتییپێکردر   جڕڕڕڕڕوور وسڕڕڕڕڕاڵیی ٠8پڕڕڕڕڕێە  گیرییهاوسڕڕڕڕڕەر
 و برینڕدارکردر  دەروونڕیجەسڕتەیی و ئەشکەنجەی ئەتککردر  اێدار و 

 کە پیڕاوارە دژەژنییەکڕانی هەڵسڕوکەوتهەموو  و ژنبوور هۆی وە کوشتن
دەدرسڕڕن وە  ئەنجڕڕا  ژنڕڕاربەرانڕڕبەر  ژنڕڕانەوە اەر اە الیەر پیڕڕاوار یڕڕا

 .تاوار دادەندرسن
 

پێشڕڕڕڕمەرگە و پڕڕڕڕۆای  و  ەکڕڕڕڕانیتەرمانڕڕڕڕدە یڕڕڕڕار جێ رەکڕڕڕڕانی هێز -٢
و داکردنڕڕی چەک و تەقەمەنیڕڕی و اینڕڕدار  کردنەکڕڕاررپرسڕڕی کۆنترۆڵبە
 .اە ژنار بن یدەب

 

 داکڕڕار اە الیەر خڕڕودی ژنڕڕاری ژنڕڕار و یەکێتڕڕی یڕڕدامەارانڕڕی یەکێت -8
خواا و یەکسڕانییخواا یالیەر پیاوانی ئااادی دانیار اەیخۆیار و یارمەتی

الیەر  اەمڕڕڕڕانەویی دانی مڕڕڕڕادیی و یڕڕڕڕو مڕڕڕڕاتپەروەرانی ژنڕڕڕڕار و یارمەتی
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 کارگێڕییەکڕانی یەکێتییەکانیڕار اە نووسڕین ەدامەارانڕی  اەمکومەتەوە 
 یەکێتییڕڕانە نوسنەریڕڕار اەو ئە ی  هەروا دەبڕڕهەر جێڕڕیەک کە پێویسڕڕتە

 .ییەکی گرن ی دەسەکتەکار هەبەدامودەاگ هەر
 

سەرپشڕک بڕن و ژنار دەبی کار ی پەیداکردنی اە پێشکەشکردنی داوا -3
 کە وە ئەو کڕڕارانەی ەیەتیبتڕڕای وە پێشڕڕی پیڕڕاوار کاریڕڕار پڕڕل بڕڕدرو

 ەکارو جەسڕڕڕتەیی  مڕڕڕرۆ  اە رووە هزریڕڕڕی و دەروونیڕڕڕی بنەمڕڕڕای خێرایڕڕڕی
 .دەکەر  هێزیوە و  پێشدەخەر

 

 بنەبڕکردنڕیرسی  اە ژنار چەوسانەوەیەکی اەنێوبردنی هەموو جۆرە -٠١
رەتکڕڕڕڕڕڕردنەوەی دەقە  بابسڕڕڕڕڕڕاالریی و پیاوسڕڕڕڕڕڕاالریی ونێرسڕڕڕڕڕڕاالریی و 

دەقە دینیڕڕڕیە دژەژنییەکڕڕڕڕار و  و پێشڕڕڕاریاسڕڕڕاییەکانی بڕڕڕاری کەسڕڕڕڕیی 
و دابڕڕڕونەریتە   پاشڕڕڕداماییەکارکڕڕڕۆمەکیەتییە  پەیوەنڕڕڕدییە وئەتسڕڕڕوور 
 .نەرسنییەکار

 

ئاسڕتە تێکڕڕای دەسڕەکتەکار و  یەکیەدامودەاگ ررسوەی ژنار اە هە -٠٠
اە رسڕڕوەی پیڕڕاوار کەمتڕڕر  جڕڕودا جودایەکڕڕانی بەڕسڕڕوەبردنی کڕڕار و ژیڕڕار

 .ننەب
 

ژنڕڕار اە الیەر  ەکیو ئڕڕااادیی مڕڕافهەر سڕڕادەترین پێشڕڕێلکردنی اە  -٠٧
 هڕڕڕڕید بڕڕڕڕلی نەوە دەبڕڕڕڕ پیڕڕڕڕاوا ەتییە اە الیەربوە تڕڕڕڕایکەسڕڕڕڕەوە  هەر

 بڕڕڕدرستە دادگە و وە تونڕڕڕدترین شڕڕڕێوە سڕڕڕزایپێشڕڕڕێلکەر  کەچاوپۆشڕڕڕین
درسخیڕڕی  یڕڕار هەر دەسڕڕەکتەکی جێبەجڕڕێکەر مکڕڕومەتیە ئەگەر.. بڕڕدرو

تۆمەتبڕارار یڕار اە  کرد اە دۆاینەوە و دادگەییکردنڕی یاریار سەرپێچی
ژنڕار وە ی دەبڕە ئەو.. رسی بووردنی گشتییەوە تۆمەتبارانیار ئڕاااد کڕرد
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کە  یوسنەرانیڕڕڕار اە یەکێتییەکانیڕڕڕار ئەو دەسڕڕڕەکتانەیار هەبڕڕڕهڕڕڕۆی ن
 .دادگەب ەیەننە  تۆمەتباراربتوانن 

 

 :٧٠مادەی 
 

 و ئاسڕت رەگەااە هەر ەکار و هەموو کەسڕ سەرسی هەمووانەیاسا اە  -٠
داد و دادگە و دادوەرییڕڕڕی  بەرانڕڕڕبەراە  بڕڕڕن پڕڕڕێ ە و دە  و جێیەکڕڕڕداو 

و  نێڕڕو دەسڕڕتوور و دەتڕڕوانن هەر مڕڕادە و بڕگەیەکڕڕی وەک یەک یەکسڕڕانن
اە  هەڵدەهێنجێنڕڕڕڕڕدرسنار رسسڕڕڕڕڕایانەی اێیڕڕڕڕڕ و یاسڕڕڕڕڕا ئەو سڕڕڕڕڕەرجە 

 خۆیڕڕڕار اە ەرگرییکڕڕڕردر اەبئااادییەکانیڕڕڕار و  مڕڕڕاف و وەدەسڕڕڕتهێنانی
 .وەکارببەر پاڵیار دەدرستە کە کەهەر تاوان بەرانبەر

 

 ور مڕڕڕڕاک پشڕڕڕڕکنینیکڕڕڕڕار و  وجێڕڕڕڕی ژیڕڕڕڕار ر و نی مڕڕڕڕاکوەسڕڕڕڕەرداد -٧
 هەر ەتییبتڕڕڕڕایو سڕڕڕڕامانی  شڕڕڕڕتومەککەاڕڕڕڕوپە  و  دەستوەسڕڕڕەرداگرتنی

و بڕار قەدەغەیە تەنڕل اە و هەر بیڕانووەک شێوەیەک ک وە هەمووەکەس
  قەدەغە دەرمڕڕڕانیبردنی وەکڕڕڕار اێڕڕڕدار  دایڕڕڕی ) :بڕڕڕیدەمڕڕڕانەدا نەو 

دەگە  منڕدا    سڕێک   تڕۆبزییسێکسی وە  هەبوونی کەاوپەای قاچاه 
و تەقانڕڕڕڕدنەوە  هەبڕڕڕڕوونی چەک و  و سڕڕڕڕوتاندر شڕڕڕڕکاندر و تێکڕڕڕڕدار

و   کڕڕڕین و  دروسڕڕتکردر تەقەمەنیڕڕی  برینڕڕدارکردر و تیڕڕرۆر و کوشڕڕتن 
و خۆشاردنەوە اە  نواندر توندوتیویی مادەیەکی قاچاه و هەر ترۆشتنی

اە مڕڕاکر و  مڕوکمە یاسڕاییەکاربڕیڕڕار و  سڕزاوەرگرتن و خۆنەدانەدەسڕت
 .(جێی ژیار و کارگە و تەرمان ەکار

 

 ئڕاااردانی جەسڕتەیی و دەروونیڕی هاوکتییار  راونار و رەشب یریی) -1
 و تاوانبڕار و اینڕدانیی  گڕرتن و راپێچکڕردر تۆمەتبار بریندارکردنی و
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اەسڕڕڕڕەر  گڕڕڕڕرتن و اینڕڕڕڕدانکردر پڕڕڕڕێە دادگەییکڕڕڕڕردر  اینڕڕڕڕدانکردنی و 
 تێکەکوکردنڕڕڕی هەمڕڕڕوو ەتیی بتڕڕڕای وتاکەکەسڕڕڕیی   اینڕڕڕدانی سیاسڕڕڕەب
 اینڕڕڕدار  ار اەیاینڕڕڕدانی جڕڕڕودا جڕڕڕودایەشڕڕڕی ب نەبڕڕڕوونی وییار اینڕڕڕدان

بڕڕێج ە  و ئڕڕااادییەکی هاوکتیڕڕار اە اینڕڕدانیی  ندنەوەی هەر مڕڕافتااێسڕڕ
 دەبنە هۆی هەکتنی ایندانیی  اینڕدار و اینڕدانیی نایاسڕایی  اەوانەی

  کردرکڕڕار و سڕڕزادار وە  اینڕڕدانیی وە تڕڕۆبزیی کڕڕارپێکردنیبێ ڕڕاریی و 
 ەتیی سیاسڕڕیی وبتڕڕای یدادگە  یڕڕی و نائاسڕڕاییەب و نهێنبدادگەی تڕڕای

 یڕڕار بڕڕن نهێنیڕڕیسڕڕەرباایی جڕڕا    کەسڕڕیی و ئاسایشڕڕیی و پۆایسڕڕیی و
 دادگەییکڕڕردر و سڕڕزای وەکڕڕۆمە   دادگەییکردنڕڕی بڕڕل پڕڕارسزەر  ئاشڕڕکرا 

 ک اەەهەر جۆرە پارە وەرگڕرتن دادگەییکردر بل ئامادەبوونی تۆمەتبار 
 سڕڕڕل قۆنڕڕڕاغی اینڕڕڕدانیی اە هەرو تاوانبڕڕڕار و تۆمەتبڕڕڕار و سڕڕڕکاککەر 

ەجێکردنڕڕڕڕی موکمەکڕڕڕڕار بڕڕڕڕێج ە اە باێکڕڕڕڕۆاینەوە و دادگەییکڕڕڕڕردر و جێ
سڕڕڕڕەختتربوور و   یدەردەچڕڕڕڕ ەوەالیەر دادوەر کە اە سڕڕڕڕزادانی وە پڕڕڕڕارە

ەکی هەر شڕڕێواا و نی وە تڕڕۆبزییگەورەتربڕڕوونی سڕڕزا اە تڕڕاوار  دانپێنڕڕا
 وە دانییەرتیلڕڕڕوەرگرتن  دانڕڕڕی اینڕڕڕبەرتیلڕڕڕدار و بنایاسڕڕڕایی   دیڕڕڕکەی

 و تیرۆرکردر کوشتن و وکتار و تەرەکردر و دوورخستنەوە و بنبزرکردر
 کی اینڕڕڕڕدار وەەرنبکەس و هەر تەرمڕڕڕڕا الیەر هەر اە( و اەسڕڕڕڕێدارەدار

 شڕڕڕڕێوەیەک و یەکی یاسڕڕڕڕایی و سیاسڕڕڕڕییەوە وە هەمڕڕڕڕوو جڕڕڕڕۆرەدامڕڕڕڕودەاگ
 .قەدەغەر و وە تاوار دادەنرسن

 

کە دادگە یڕڕار هەر تەرمڕڕان ەیەکی یاسڕڕایی داوای دەکڕڕا ک ەکەسڕڕ هەر -1
برینڕدارکردر و ) بڕێج ە اەو کەسڕانەی  بکرستەوە دەبی وە نامە ئاگادار

و دەیڕڕڕانەوو  یەدا کارەسڕڕڕاتیار ئەنجڕڕڕا  کوشڕڕڕتن و تڕڕڕاوانی گەورە یڕڕڕار
( ی ئەو کارانەیڕڕار اێڕڕدەکرویمەترسڕڕ هەڵبڕڕێن و خۆیڕڕار بشڕڕارنەوە یڕڕار
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 یڕاردرو الیەر دادگە ب یڕر سڕزادار اە پڕێە دادگەییکڕردر و نابی کەس
 تۆمەتبڕڕار نڕڕامەی دادگە تەرامڕڕۆو کەاە دەمەکڕڕدا  هەروا.. بکڕڕرو ەنڕڕدب

یڕڕار نڕڕایەوو خڕڕۆی بداتەدەسڕڕت دادگە یڕڕار یاسڕڕایەکار و بڕیڕڕاری  دەکڕڕا
 هڕڕۆی وە ەتی دادگەیەبتڕڕای یتەرمڕڕان ەمڕڕاتی  ەجڕڕل ناکڕڕا ئەوبەدادگە جێ

ە دادگەییکڕڕردر وە دەمڕڕی پڕڕێ اە یری بکڕڕا ئەویڕڕە تەنڕڕل تپڕڕۆای  دەسڕڕ
 تڕاوار جل اەبەدەبڕی دەسڕت ..تر نەبیپ کاژسر ٠٧مەرجێک ئەو دەمە اە 

پڕڕارسزەرانی ایسڕڕتی نڕڕاوی  ئاگڕڕاداربکرستەوە و و هۆیەکڕڕانی گڕڕرتنەکەی
 هەیە ئەوەشڕی ماتی هەروا.. هەڵببوسری کیارەیەکبەردەست تا بخرستە 

بخڕڕڕرستە بەردەسڕڕڕتی تڕڕڕا  کە پێویسڕڕڕتیەتی پەیوەنڕڕڕدیی هەر هڕڕڕۆیەکی
 .زیکی خۆی بکا و سەردانی بکەرێکەسی ن 1 - ٠پەیوەندیی وە 

 

 نڕابی پێشڕارکی ەو مڕوکم نابی تاوانەکار تێکەڵبکرسن  هڕید کێشڕە -٠
هڕڕڕید یاسڕڕڕایەکی   تڕڕااەسڕڕڕەر بڕیڕڕاری دادوەر اە کێشڕڕڕەیەکی  کاربکڕڕاتە
نڕڕابی ئەگەر ئەو  پێشڕڕار بڕیڕڕار و مڕڕوکمی اەسڕڕەر کڕڕاری ەرییتڕڕااەو 

وە یڕڕار بیتەپێڕڕدەرچووە هەڵنەوەشڕڕێندراپێشڕڕانی یاسڕڕایەی کە مڕڕوکمی 
بی  ال کە یاسڕایەکی تڕااە دەردەچڕی و ئەوەی پڕێە خڕۆی نەکرا هەموار

هەڵدەوەشێنتەوە و کارتێکردنی ئەرسنیی دەبی وە قااانجی کەسانەک کە 
پێشڕڕڕڕڕڕتر سڕڕڕڕڕڕزا درانە ئەوە  ئەو کەسڕڕڕڕڕڕانە دەتڕڕڕڕڕڕوانن داوی دادگەیڕڕڕڕڕڕی 

 .یی بکرسنپێداچوونەوە بکەر و وە پێی یاسایە تااەکە دادگە
 

 وە تڕڕایبەبدادوەری گشڕڕتیی  دادوەری : )هەر دادگەیڕیەک پێکڕڕدو اە -7
 - ەبب  داواکاری تڕایر  داواکاری گشتیی  سکاککەجوداجودایەکارکێشە 

انە وک اەەبڕڕڕڕڕڕل ئامڕڕڕڕڕڕادەبوونی هەر یەک و (  تۆمەتبڕڕڕڕڕڕار- پڕڕڕڕڕڕارسزەر
 دەتڕوانن ئامڕادەبن ئەگەر ٧گەواهێڕک یڕار .. یاسڕایی نڕابی یدادگەییەک
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ک ەکەسڕ رهەروا هە ..یار تۆمەتبڕار پێویسڕتیار پێیڕار هەبڕیککەر سکا
کەسڕیە اە ئامڕادەبووار دەتڕوانن اە  1ئامادەبی و یی اە دادگە یدەتوان

پێە بڕیاری دادوەری گشتیی را و تێبینیڕی خۆیڕار اە  یکی دیارکراەدەم
 .دەرببڕر داجار یەک

 

یەک اە  مڕڕڕاتی هەر  -دووبڕڕڕارەکردنەوەی دادگەیڕڕڕی  -پێڕڕڕداچوونەوە  -٢
 ئەگەر سڕڕڕکاککەر داوای پێڕڕڕداچوونەوەی کڕڕڕرد.. سڕڕڕکاککەر و تۆمەتبڕڕڕارە

.. سنەب ب ڕۆڕدرباە دادوەری گشتیی و دادوەری تای ەدەبی هەر یەک ەئەو
دەبڕی  هەر یەک اە  ەئەو پێداچوونەوەی کرد داوای تۆمەتبار ال ئەگەر

.. سنب ڕڕڕۆڕدر ەب و داواکڕڕڕاری گشڕڕڕتییبتڕڕڕای تیی و دادوەریدادوەری گشڕڕڕ
 .ئااادەەب بگۆڕینی داواکاری تای

 

پێڕڕڕداچوونەوە دووبڕڕڕارە  یڕڕڕیتاوانبڕڕڕار وە بڕیڕڕڕاری دادگە اە دەمەکڕڕڕدا -8
اێڕونەی بڕاکی ) اە رسڕی هەردوو مڕاتی خڕۆیەتی ەئەوتاوانبار دەردەچی 

اادییەکڕانی ماتەکانی مرۆ  و اێونەی پاراستن و گەشەپێدانی ماف و ئا
ئەگەر ئەو دوو  ..بڕیڕڕڕڕارەکە بکڕڕڕڕا داوای پێڕڕڕڕداچوونەوەی( اریڕڕڕڕهاوکتی
اە پێنڕڕاو دەرکردنڕڕی دوا  دەبڕڕیە ئەو کەیڕڕار رەتنەکڕڕردەوەیەداوایە اێڕڕونە

ئامڕڕڕڕادەبوونی هەردوو نڕڕڕڕوسنەری هەردوو  وە کۆتڕڕڕڕایییڕڕڕڕی دادگەمڕڕڕڕوکر 
 .بدرو باک ئەنجا  دادگەی اە اێونەکە

 

 کەی دەبڕڕی قەرەبڕڕووی ئەویەوەڕاسڕڕت ەڕانی سڕڕکاکسڕڕکاککەر وە پێڕڕی  -3
 .پێیکەتیەایانانەی بکرستەوە کە اە پێشێلکردنی ماتەکانی 

 

 یاینڕدانیی مڕاتی ئەوەیڕار هەیە اە رسڕ یارتاوانبار  یارتۆمەتبار  -٠١
 ی اە هەموو ماف و ئااادییەکانیار بڕکەر ویدەستوور و یاسایەکار داکۆک
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ئەو ایانانەیڕار  قەرەبڕووی دەبی نیەوە پێی وەڕاستنەگەڕانی تۆمەتەکا
 .تیەهۆی تۆمەتەکار  پێیانکە بکرستەوە کە وە

 

 دەبڕڕڕڕی دەگە  گەیشڕڕڕڕتنی هەر داوا یڕڕڕڕار سڕڕڕڕکاکیەک دەمودەسڕڕڕڕت وە -٠٠
 1تەاەتڕڕۆر خڕڕاوەنەکەی اە گەیشڕڕتنەکە ئاگڕڕادار بکڕڕرستەوە و اە مڕڕاوەی 

 دواخسڕڕتن اە و وەکمڕڕنەدانەوە.. ک وەکمڕڕی بڕڕدەنەوەەوە بڕیڕڕار رۆژیشڕڕدا
 .دەکااێپرسینەوە  دووچاریرپرسار بە دادەمی دیارکرا

 
 :٧٧مادەی 

 

 دەبی ساڵییار ٠8 منداکر اە رۆژی اەداکبوونیانەوە تا کۆتایی تەمەنی
 ژیڕڕار کڕڕانیمانەوییەتێکڕڕڕای رووە مڕڕادیی و  اە مکڕڕومەتەوە الیەر اە

 منڕداکر سەرپەرشتیی بکرسن ئەویڕە وە دروسڕتکردنی شڕاری و پەروەردە
 اانسڕڕڕڕڕتیی و کڕڕڕڕڕیەپەروەردە و تێرکردن بەشڕڕڕڕڕەکیجڕڕڕڕڕۆرە  هەمڕڕڕڕڕوو کە

 و کەرسڕڕڕڕڕتە هەمڕڕڕڕڕوو وەی بڕڕڕڕڕ تێڕڕڕڕڕدا بێالیەنڕڕڕڕڕی پێشڕڕڕڕڕکەوتووخوااانەی
 وە هڕید شڕیێوەیەک کەوە جڕۆر.. ەتی ژیڕانی منڕداکربتڕای پێویستییەکی

 7 - 1رۆژانە اە  نینەتڕڕوا پێویسڕڕت نەبڕڕی و کەسڕڕیەداک و بڕڕاب النەی 
رااییبن داک و بابەکیە هەر  ..داڵدە بداکن خۆی  تر مندا  اەکاژسر پ

 دەتڕڕوانن اە هەرە ئەو بەوەی دەمڕڕی داڵڕڕدەدانی منڕڕداڵەکەیار وەرنەگڕڕرر
 مڕڕڕڕڕڕۆڵەتی و سڕڕڕڕڕڕەردانی منڕڕڕڕڕڕداڵەکەیار بڕڕڕڕڕڕکەر مەسڕڕڕڕڕڕانەوە کڕڕڕڕڕڕیەدەم 

کە  نەیجێیڕڕا اەوی هەبڕڕیشڕڕیار منداکن کیەئڕڕاهەن ر هە کردنییشڕڕداریبە
 .اێیە منداڵەکەیانی
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 :٧1مادەی 
 

و   مڕڕڕڕڕڕڕڕافر هە اەوەی سڕڕڕڕڕڕڕڕاڵییانەوە بڕڕڕڕڕڕڕڕێج ە ٠3 تەمەنڕڕڕڕڕڕڕڕی اە الوار
 دەبڕڕڕڕڕی مکڕڕڕڕڕومەب.. ەکی دیڕڕڕڕڕکەئااادییەکیڕڕڕڕڕار هەیە وەک هەر کەسڕڕڕڕڕ

 خڕودی خۆیڕار وەتڕا  یاە الوار پێکبهێنڕ وە توانڕاشارەاا و  کیەوەاارەت
ویسڕت  هاوکاریی اێونەیەکی راوسوکار اە پیرە وە ئەاموونەکڕار وە پێڕی

ەرنڕامەی ب پڕڕۆژە و ارو پێویستییە مادیی و گیانییەکڕانی ئەو قۆناغەیڕ
 و نەخشڕە نن و وە جڕۆر و شڕێوەیەکی ژیڕرانەیڕسوود دابه کەڵک و پڕ وە

 اە کە کەجڕڕۆر بڕڕکەر وە ەجڕڕلبالیەنڕڕی کڕڕردەییەوە جێ پالنەکانیڕڕار اە
 شڕارەاایی توانڕا وپەرە وە ار بەرهەمهینڕپەروەردەیڕی و  الیەنی هەردوو

 ..بڕڕن گەشڕڕەکردندا اە ەرچڕڕاوب شڕڕێوەیەکی وە وبڕڕدرو  ەهرەکانیڕڕارب و
 اە بڕڕڕڕی ویی ئاسڕڕڕڕوودەاە  پڕڕڕڕڕ  جوانییڕڕڕڕارتەمەنڕڕڕڕی سڕڕڕڕەرەنجا  ژیڕڕڕڕانی 

 .چەوسانەوە و دادپەروەر  بل یەک کۆمەڵیببنە هەوسنی  ئایندەشدا
 

 :٧1مادەی 
 

 کردر وە هەمڕوو ئەویئااادیی گواستنەوە و گەیاندر و پۆست و پەیوەندی
ەردەستن بل هید جۆر و شێوە بکە ئێستا اە جیهار اە رسچکانەیشێوە و 

 .چاودسرییەکرس ریی و 
 

 :٧٠مادەی 
 

وکب و هەر هڕڕاوکتییەکی پەڕاگەنڕڕدەبوو بڕڕل  نیشڕڕتەجێی کی ەهەر کەسڕڕ
ک وە یەکسڕانیی مڕاتی  ەو بڕل هڕید مەرججوداکارییەک هید جۆر و شێوە 

اەوەی کڕڕڕۆچی کڕڕڕاتیی  کڕڕڕیە ئڕڕڕااادرەهاوکتییبوونیڕڕڕار هەیە و هەر دەم
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 نیشڕتیمانیی ناسڕنامەی بڕکەر و یەکجاریی کۆچی یار ب ەڕسنەوە بکەر و
و دیسڕڕڕار ب ەڕسڕڕڕنەوە و ناسڕڕڕنامەی نیشڕڕڕتیمانیی خۆیڕڕڕار  خۆیڕڕڕار ب ڕڕڕۆڕر 

 .وەرب رنەوە
 

 :٧7مادەی 
 

ەڵێننامە و پەیماننڕامە و  بجاڕی جیهانیی ماتەکانی مرۆ و هەموو ئەو )
خواایڕڕڕڕاری جیهانییڕڕڕڕانەی نێوەرۆکەکانیڕڕڕڕار  نڕڕڕڕاوچەیی و رسکەوتننڕڕڕڕامە

 وە  و دارن کی باشڕڕتری پڕڕڕ اە ئاشڕڕتیی و یەکسڕڕانیی و ئاسڕڕوودەییەژیڕڕان
 توندیی دژ وە شڕەڕ و ماف و ئااادییە جۆراوجۆرەکانی مرۆ  دەنێن و وە

 ژنڕڕڕڕار و منڕڕڕڕداکر و چەک و برسڕڕڕڕێتیی و کاواکڕڕڕڕاریی و چەوسڕڕڕڕانەوەی
 توندوتیویی و نائارامیی و مادەی قاچاه و تێکڕدار و پیسڕکردنی ژیڕن ە

و ر دەسڕتوور تەواوکەری( رادەوەسڕتنەکانی گیانڕدارار و پێشێلکردنی مات
 .بن نابی یاسایەکانی وکب دەگەڵیار ناکۆک

 
 :٧٢مادەی 

 

 کڕڕار یڕڕاروە نیڕڕاای  ەوەتەرمیڕڕی اە رسڕڕیخەڵکڕڕی بیڕڕانیی  اە دەمەکڕڕدا -٠
ەنڕدەکانی نێڕو جاڕنڕامەی جیهڕانیی ماتەکڕانی بپێی  دسن وە گەشتوگواار

ماتڕڕڕڕڕانەی هەڵسڕڕڕڕڕوکەوتیار دەگە  دەکڕڕڕڕڕرو اڕڕڕڕڕل هەمڕڕڕڕڕوو ئەو  مڕڕڕڕڕرۆ 
 وانەوەبە پەیوەنڕڕدییوە هڕڕۆی مڕڕانەوەی کڕڕاتیی  کە هاوکتییانیڕڕار نڕڕابی

سڕیخوڕیی و قاچڕاغیی و اە دەرتەتە  وو ئە کڕارجێڕی نڕابی  نییە هەروا
توانای  هۆی وە و بەرەکاربوە کی نایاساییەتیرۆر و هەر کار ماتیایی و
بکەر و شڕێواا و  کار پێشێلیەو یاسا و رسسا ببەرخەڵک وەکار مادییار
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هڕڕڕۆی الواایڕڕڕی مادییڕڕڕار کڕڕڕاری  بڕڕڕاری ئاسڕڕڕایی ژیڕڕڕار بشڕڕڕێوسنن یڕڕڕار وە
 .بدەر نایاسایی ئەنجا 

 

 ەریی دەبڕڕی وە رسڕڕز و شڕڕکۆمەندییەوەبەرار و داواکڕڕارانی پەنڕڕابپەنڕڕا -٧
 ەندەکانی جاڕنامەی جیهانیی ماتەکانی مرۆ ب پێی و وە سنبکر تەماشا

ەرییە جیهانییەکڕڕڕار هەڵسڕڕڕوکەوتیار دەگە  بپەنڕڕڕارسسڕڕڕایە و  یاسڕڕڕا و
 .بکرو

 

ەریی وە گەمارۆخستنەسڕەر ژیڕانی بپەنڕا کیەەر و داواکڕاربهید پەنڕا -1
 هڕید بەرەویار وە ایندانیی نانێردرستەوە وکتی خۆی و  تۆبزیی یار وە
سڕڕیخوڕیی و  دەیەووتەنڕڕل ئەو کەسڕڕە نەبڕڕی کە .. کڕڕیە دەرنڕڕاکروەوکت

ئەنجڕا  بڕدا نایاسڕایی  دیکەیکاری قاچاه  و ماتیایی و تیرۆر و کاری 
سڕڕڕیخوڕیی و ئڕڕڕاژاوەگێڕیی یڕڕڕار تیڕڕڕرۆرییەوە یەکڕڕڕی ەالیەر دەاگ یڕڕڕار اە

اێڕیەوە  یڕار یەاێیهات جێیەیئەویە دەبی بنێردرستەوە ئەو  ..دەنێردرو
 ۆیڕیکی دژە مرەکیە وە هۆی تاوار یڕار هەر کڕارە  ئەگەر کەسیەنێردرا

سڕڕنوورییە  اەو خڕڕاڵە ەئەو نێڕڕو وکب اە وکتڕڕی خڕڕۆی هەڵڕڕدو و دسڕڕتە
یە  ئەگەر کەسڕەک اە دەمڕی داواکڕاریی پەنڕابەریی دەردەکرو کە اێیهات

ەنڕڕدەکانی جاڕنڕڕامەی جیهڕڕانیی یڕڕار پەنڕڕابەریی اە نێڕڕو وکب وە پێڕڕی ب
وە تاوانەک تۆمەتبڕار کڕرا ئەوە وەک هەر هڕاوکتییەک  ماتەکانی مرۆ 

 .ا و رسسایەکانی وکب دادگەیی دەکرووە پێی یاس
 

وە پێڕڕڕڕی مڕڕڕڕاتە دەبڕڕڕڕی  ەریی دەکڕڕڕڕابپەنڕڕڕڕا ک کە داوایەکەسڕڕڕڕ هەر -1
 داماوەیەکڕڕجیهانییەکڕڕانی پەنڕڕابەریی هەڵسڕڕوکەوتی دەگە  بکڕڕرو و اە 

اانیارییەکار  تێ ەیشڕتنی اە یاسڕا  وەرگرتنی) ی خۆی اە توانا پێی وە
 کەتێربوونی یەک نێوخۆ کۆمەکیەتیی  کار و چۆنیەتیی ژیانییەرسسا و
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و ونڕدر وە ئاخاتتن و خو  -وە هەڵبواردنی خۆی  -وکب  امانەکانی اە
 ەرار وەبپەنڕڕا گشڕڕتیی و ماتەکڕڕانی نووسڕڕینەوە  ناسڕڕینی مڕڕاتی مڕڕرۆ  وە

 ەرییبپەنڕڕڕا مڕڕڕاتیی وەرگرتنڕڕڕوە  ەببی تڕڕڕایەپەیمڕڕڕان  اە( ەتییبتڕڕڕای
 .ینیوەدەستبه و بڕوانامە ونیبخو

 

 - یەریی وەردەگڕڕڕربەریی مڕڕڕاتی پەنڕڕڕابی پەنڕڕڕاداواکڕڕڕار اە دەمەکڕڕڕدا -٠
و کڕڕڕاری چەکڕڕڕداریی و  ی خڕڕڕۆیهڕڕڕاتوچۆی وکتڕڕڕ بڕڕڕێج ە اە ماتەکڕڕڕانی

راپرسڕڕڕڕڕڕڕیی و یەک ڕڕڕڕڕڕڕرتنەوە دەگە   هەڵبڕڕڕڕڕڕڕواردر و و خڕڕڕڕڕڕڕۆهەڵبواردر
 کیمڕاف و ئڕااادییەکی هەیە وەک هەر هڕاوکتییە هەمڕوو  -خێزانەکەی 

کە  چڕاودسریی دەخرستە ژسڕریار کەمتر  کەماوەی ساڵ اەو هەروا  دیکە
کار و یەوەک هەر هڕڕڕاوکتییەک رسڕڕڕز اە یاسڕڕڕا و رسسڕڕڕا یدەتڕڕڕوانە ئڕڕڕای

کێشڕەی ئەگەر .. ب ڕونجل و دەگەڵیڕاری ب رئاسایی وکب شێواای ژیانی 
ئەو مڕڕاوەیە  ەنڕڕا ئەو  ئەگەر بوونی پێڕڕدەدرویمڕڕاتی هڕڕاوکتیە ئەونەبڕڕوو 

 وەک هەر یدەتڕڕوان و یتڕڕا دەردەچڕڕ دووبڕڕارە یڕڕار چەنڕڕدبارە دەکڕڕرستەوە
 .وکب بوی دیکەی ەکیکەس

 

 سڕەرەڕای ئەوەیی ەر مڕاتی هڕاوکتییبوور وەردەگڕربپەنا اە دەمەکدا -7
 مڕڕاتی دەبڕڕی و ئڕڕااادییەکی هەمڕڕوو مڕڕاف ی دیڕڕکەوەک  هەر هڕڕاوکتییەک

وە مەرجەک دەبڕڕڕی ( هاوسڕڕڕەر و منڕڕڕداڵەکانی)خێزانەکەشڕڕڕی  هڕڕڕاوردنی
 .سا  پتر نەبن ٠8منداڵەکانی اە 

 

 ی سیاسڕڕڕیی(ەرییبکی پەنڕڕڕاەک یڕڕڕار داواکڕڕڕارەەربپەنڕڕڕا) ئەگەر هەر -٢
 ویە نەمڕڕڕا اەسڕڕڕەر گیڕڕڕانی کرد کە اە وکتڕڕڕی خڕڕڕۆی مەترسڕڕڕیییهەسڕڕڕت

 و وە ئڕڕارەاووی خڕڕۆی بڕیڕڕاریی اەوو بڕڕوی ناچەوسڕڕێندرستەوە و دەتڕڕوان
 .هاوکاریی بکا یەکپارە ەاەسەر مکومەتە وە بڕە دا ئەو گەڕانەوەی
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 ی ئڕڕابووریی(ەرییبکی پەنڕڕاەک یڕڕار داواکڕڕارەەربپەنڕڕا) ئەگەر هەر -8
 خڕڕۆی وە ئڕڕارەاووی و بڕڕویاە وکتڕڕی خڕڕۆی  نیکرد ئیتڕڕر دەتڕڕوایهەسڕڕت

 .بکا هاوکارییاەسەر مکومەتە ە دا ئەو بڕیاری گەڕانەوەی
 
 :ئەرکەکار -٧

 
 :٧8مادەی 

 

 وە ەنڕڕدبوونی تەواوبرسزگڕڕرتن اە ویسڕڕت و ئامانجەکڕڕانی گە  و پا -٠
 ئەو وەییاە چڕڕڕارچپێشڕڕڕنیار و راسڕڕڕپاردە و بڕیارەکڕڕڕانی  ەجێکردنڕڕڕیبجێ

 دەسڕڕتوور و یاسڕڕا و رسسڕڕایانەی سیسڕڕتەمی گشڕڕتیی ژیڕڕار و دەسڕڕەکب کە
 ئەرکڕی تڕاک وە تڕاکی هاوکتییڕار و تێکڕڕایهەڵیاندەبوسری گە  خۆی 

 ەشڕڕڕڕڕدارییەبک رو اەو داهێنڕڕڕڕڕار و ەوە مەرج ..دەسڕڕڕڕڕەکتەکانی وکتە
 و سیاسڕڕڕیی و کڕڕڕۆمەکیەتییە تڕڕڕاک و وەکڕڕڕۆمەکنە هزریڕڕڕی و تەاسڕڕڕەتیی

 و جوایەاەکڕڕڕارالیەر کەسڕڕایەتییە بڕڕێالیەر و الیەنە  نەگیڕڕردرو کە اە
 ..دەکڕڕرسن پێشڕڕکەوپەیڕڕدابووەکار تڕڕااە  وەکانی پێشڕڕتر ەرهەڵسڕڕتکارب
 بڕکەر پێویستە  هاوکارییڕار وە پێچەوانەوە اەسەر دەسەکتەکار ەڵکەب
تا ئەوانڕیە رۆڵڕی خۆیڕار اە بن   و ترەالیەنیی  هەمەڕەن یی  هاندەری و

 سیستەمی ژیار و دەسەکب وە جۆری باو و باشتر شێوەینەوەی تااەکرد
 .ب ێڕر

 

 جڕوار و پاراستن و گەشەپێکردنی ئەو بڕڕە چەسڕپاوە اە دەسڕتکەوتە -٧
 خەبڕڕاب و بەرهەمڕڕیبایەخڕڕدارەکانی نێڕڕو سیسڕڕتەمی ژیڕڕار و مڕڕوکر  کە 
 اەنن مرۆ ەکڕڕا جەمیتێکۆشڕڕانی دوورودرسڕڕوی گەالنڕڕی کوردسڕڕتار و سڕڕەر
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یەکێتیڕی و   ئاشتیی و ئاسایە  ئڕااادیی و یەکسڕانیی  - جیهارتێکڕای 
ئەرکڕی سەرشڕانی هاوکتییڕار و  - ..سەروەخۆیی  ئارامیی و ئاسڕوودەیی

 .پێکەوەدەسەکتەکانە 
 

 کە پاراستن و وەبەرهینانی ئەو سامانە سروشتیی و ناسروشڕتییانەی -1
گشڕڕڕتیی و  وە جەمڕڕڕاوەر ئەسڕڕڕتۆی یڕڕڕتەدەکەومڕڕڕیللەتن سڕڕڕامانی گشڕڕڕتیی 

پێشکەتنی اانسڕت و  پێی وە وە جۆرسک کە ..ەتییبکتەکار وە تایدەسە
سڕڕڕڕەردەمییانە و  کیەو گڕڕڕڕواەران تەکنەاۆژیڕڕڕڕا و پێویسڕڕڕڕتییەکانی ژیڕڕڕڕار 

 .ەربهێندرسنبسوودمەندبوونی گشتیی وە
 

داهڕڕڕڕاتە  و کڕڕڕڕۆمەک ەخشڕڕڕڕە وب دابینکردنڕڕڕڕی هەمڕڕڕڕوو ئەو بڕڕڕڕیمە و -1
دەروااەیە و ئە یەکەمڕی ەشڕیب اە ەتییانەی کەبگشتیی و تایراژەکارییە 

شڕڕێوەیەکی رسکوپێڕڕک  ئەرکڕڕی سەرشڕڕانی دەسڕڕەکتەکانە و دەبڕڕی وەەر ه
تنڕی ونڕر  و دەرکە چوونەسڕەریپێی  ب ەیەندرسنە هاوکتییار هەروا وە

و پێویسڕڕڕتییە  بکڕڕڕرسنتڕڕڕااە پتڕڕڕر پێویسڕڕڕتییەکانی ژیڕڕڕار و گڕڕڕواەرانی 
 .نوسیەکانیە دابینبکرسن

 
 :باج -٠
 

کاردەکەر  یار اەو هاوکتییانەی کاردەکەر ەتاکە پارە وەرگرتن باج -٠
اەکڕڕاردابڕار ەکڕڕی بیمەیە جڕڕۆر و خاوەنکڕڕارر یڕڕار تەنڕڕل خاوەنکڕڕارر یڕڕار

 .خەاسنەی وکب خرستە سەرکیە دەەهەر باج.. وەردەگرر
 .رسوەی باجەکار -٧
 

 .ی دەستکەوتی کارەکەی٪٠١  -مکومیی یار خەڵکیی  - کرسکار -ڕئ
 .ی دەستکەوتی کارەکەی٪٠٠ - خەڵکییمکومیی یار  - ەربتەرمان -ا
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 .ی قااانجی  کارەکەی٪٧٠  -مکومیی یار خەڵکیی  -خاوەنکار  -ب
کاریە بکا ئەوە بێج ە اە باجی خۆی  نێو کارەکەی ئەگەر خاوەنکار اە

 -شڕڕڕی کارەکە دەسڕڕڕتکەوتیپێڕڕڕی دەسڕڕڕتکەوتی خاوەنکڕڕڕارییەکی دەبڕڕڕی وە 
 .بداباجی خۆی  -ەر بکرسکار یار تەرمان

 هەرەوەایڕی و کەرتڕی ٪٠٠ هەرەوەایڕی جۆتیڕارار و مکڕومەب کەرتی - 
ەکڕانین وەک ی قااانج٪٧٠ ی جۆتیڕارییەتبو کەرتڕی تڕای ٪٠١جۆتیارار 
 .باج دەدەر

 

ی قڕااانجی کڕارە ٪٧٠دەبڕی ( هاوکتیی یار بیانیی)ک ەهەر باارگان -7
 .باارگانییەکەی وە قااانجی پارە گۆڕینەوەکەشی وەک گومرگ بدا

 

و  وکب و رەچڕڕڕاوکردنی ژیڕڕڕار پاشڕڕڕەکەتتیوە پێڕڕڕی ئاسڕڕڕتی پڕڕڕارەی  -٢
ی 1/1شڕڕڕیاو رسڕڕڕوەی بڕڕڕاج و گڕڕڕومرگ وە بڕیڕڕڕاری  گڕڕڕواەرانەکی چڕڕڕاک و

 .سندرئەندامانی پەراەمار دەگۆڕ
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 :دەروااەی سێیە 
 

 
 :دەسەکتەکار

 

 .(پەراەمار) ئەنجوومەنی یاسادانار -٠
 :جێبەجێکردر -٧
 .دیوانی سەرۆکایەتیی کۆمار -٠
 .(مکومەب) ئەنجوومەنی وەایرار -٧
 .ئەنجوومەنی میللیی -1
 .ئەنجوومەنی دادوەریی -1
 .ئەنجوومەنی میدیا -٠
 .(پێشمەرگە و پۆای ) ئەنجوومەنی هێزی بەرگریی -7

 
 (:ەراەمارپ)ئەنجوومەنی یاسادانار  -٠
 

 :٧3مادەی 
 

 کڕیەتێکڕای ئەو ئەنڕدامانەی کە اە هەڵبواردن اە پێکدو پەراەمار -٠
گشڕڕتیی جەمڕڕاوەریی و ئڕڕاااد و نهێنیڕڕی هەڵڕڕدەبوسردرسن وە اێڕڕدەرکردنی 

نێڕڕڕڕو   بڕڕڕڕراوەی الیەنڕڕڕڕی ئەنڕڕڕدامانی نێڕڕڕڕو کڕڕڕڕۆی اە ئەو ئەنڕڕڕدامانەی کە
 ئڕڕڕاااد و  و جەمڕڕڕاوەریی کڕڕڕی گشڕڕڕتییەپەراەمڕڕڕار دیسڕڕڕار اە هەڵبواردن

و  سڕڕەرکۆمار و جێ ڕڕرەکەی و ئەنڕڕدامانی کڕڕابینەی مکڕڕومەبوەک  نهێنیڕڕی
و   هەڵدەبوسردرسن ەنجوومەنی باکی هێزی بەرگرییراوسوکار و جێ ری ئ
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واتە ئەنڕڕڕدا  پەراەمانەکڕڕڕانی الیەنڕڕڕی .. دەکرسنەوەجڕڕڕوداپەراەمڕڕڕار  اە
بڕڕڕڕراوە ژمارەیڕڕڕڕار کە  دەبڕڕڕڕنەوە  مەرجە هەر یەک اەو پۆسڕڕڕڕتانەو وە 

 .الیەنی کە  دوو پااێوراوی هەبی
 

 گشڕڕڕتیی  سەرتاسڕڕڕەریی  تڕڕڕاکیی ) پەراەمڕڕڕار شڕڕڕێوەی هەڵبواردنڕڕڕی -٧
 یڕاری بڕ  وە ئااادیی خڕۆی الیەنڕدار کەکەس هەر واتە یە(اد  نهێنییئاا

 و دەپڕڕڕااێوو خڕڕڕۆی -نەک ایسڕڕڕت  -خڕڕڕۆی  کەسڕڕڕیی وە نڕڕڕاوی بڕڕڕێالیەر
 گشڕڕت دەدەر وپێڕڕسەرتاسڕڕەریی وکب دەن ڕڕی  وەییدەن ڕڕدەرار اە چڕڕارچ

 تێڕڕدا بەشڕڕداریی - دار سڕڕا  ٠8اە خڕڕوار  اەوانەی بڕڕێج ە - جەمڕڕاوەر
 راسڕڕڕڕتەوخۆ شڕڕڕڕێوەیەکی ئڕڕڕڕاااد و نهێنیڕڕڕڕی ووە  کەکەسڕڕڕڕ دەکەر و هەر

اە  ژمارەی ئەنڕدامانیە وە پێڕی رسڕوەی دانیشڕتوار کە.. هەڵدەبوسردرو
 پێڕڕڕڕی ەو براوەکڕڕڕڕانیە.. دەردەچڕڕڕڕیکەس یەک ئەنڕڕڕڕدا   هەاار ٠١نێڕڕڕڕو 

 .دەردەچن پێویستوەدەستهێنانی اۆرینەی دەن ەکار و ژمارەی 
 

 هەڵبوسڕڕڕردرا اە بێالیەنڕڕڕی اە هەڵبڕڕڕواردر اێونەیەکڕڕڕی بەر کەمڕڕڕان  -1
 دەکڕڕڕا و وە ورۆژ  تڕڕڕۆڕمی خۆپڕڕڕااێوار تڕڕڕاوتو ٠٠اە مڕڕڕاوەی  گە  الیەر

مرۆدۆسڕتیی و ژیاندۆسڕتیی  و دەستپاکیی وەک مەرجی کەپێوانەی کۆمەڵ
 ٠٠ سڕڕەرەتایو ناوەکانیڕڕار باڵودەکڕڕاتەوە و اە ی هتڕڕد دەیانپڕڕااێو... و

 دەخڕاتەوە مەبەسڕتی بان ەشڕەی هەڵبڕواردر دووەمیە بڕودجەیەک  رۆژی
 هەر اەی بەرپڕرس دەبڕهەر ئەو اێڕونەیەو .. یەکەکیار بەردەستی هەر

دەمڕڕڕی بان ەشڕڕڕەدا ئەنجڕڕڕامی اە  پڕڕڕااێوراوار کەالدار و سڕڕڕەرپێچییەک 
 .دەدەر و دەبی وە رسکاری یاسایی رسیار اێب ردرو
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 و اە هەردوو رووی یسڕڕا  کەمتڕڕر بڕڕ ٠8پڕڕااێوراو نڕڕابی تەمەنڕڕی اە  -1
ی اە کڕارکردنی ب ڕر کە رونەبڕی هێندە نەخڕۆو  جەستەیی و دەروونیی

و  دینیڕیمکڕومیی و  هڕید پێ ەیەکڕیاە دەمڕی پااێوراوییڕدا هەروا نابی 
 .یەکی کۆمەکیەتیی هەبیبەرپرسی هید

 

 یەکە  پەراەمڕڕڕڕار پڕڕڕڕاو دوو هەتڕڕڕڕتە اە هەڵبڕڕڕڕواردر ئەنڕڕڕڕدامانی -٠
سل کەس اەوانەی اۆرترین دەن یار  ..دەدەر کۆبوونەوەی خۆیار ئەنجا 

ی جێ ڕڕڕر و پەراەمڕڕڕار سڕڕڕەرۆکیەیە وە پێڕڕڕی پڕڕڕلەی دەن ەکڕڕڕار دەبڕڕڕنە ه
اێڕڕونەیەک   هەر اەو کۆبوونەوەیەشڕڕدا .. پەراەمڕڕار و سڕڕکرتێری سڕڕەرۆک
 پەیڕڕڕەویر تڕڕا و رایدەسڕڕپێردرو هەڵڕڕدەبوسرتێکڕڕڕای ئەنڕڕدامار اە نێڕڕو 
ئەگەر پەیڕەوەکە اە ماوەی دوو سا  کێشڕەی  ..ی پەراەمار دابنلنێوخۆ

 سڕڕاڵی سڕڕێیەمی دەسڕڕتبەکاربوونیاردەسڕڕتپێکی اە هەبڕڕوو ئەوە دەتڕڕوانن 
 .بکەر پەسندیار ئەندام ی1/1ک ەمەرجوە  بکەر دەستکاری

 

یڕار بڕی  یڕار یەک الیەر میڕزبیەک براوەی پەراەمڕار جڕا  الیەنی -7
ی  ی وەدەسڕتهێنابژمڕارەی کڕۆی کورسڕییەکان ی1/1ی دەب یب هاوپەیمانیی
دەمڕڕڕی  کەبڕیڕڕڕاروە  دووەمیڕڕڕدا دووە  کۆبڕڕڕوونەوەی رۆژی پەراەمڕڕڕار اە

 -پتڕڕڕڕر نەبڕڕڕڕی اە دوو هەتڕڕڕڕتە  -کڕڕڕڕی گشڕڕڕڕتیی جەمڕڕڕڕاوەریی ەهەڵبواردن
کڕابینەی  ئەنڕدامانیو سەرجەمی جێ رەکەی  سەرکۆمار ونی تا رادەگەیە
وە سڕەرۆک و جێ ڕرەکەیەوە و راوسوکڕار و جێ ڕری ئەنجڕوومەنی  مکومەب

 یارمەتیڕڕدەری وەک هاوکڕڕار و  ..بڕڕاکی هێڕڕزی بەرگریڕڕی هەڵببوسڕڕردرسن
 بل ئەنجامی دەبل   ..دەکا سەرپەرشتیی هەڵبواردنەکەەو الیەنی براو

یڕارمەتیی مکڕومەتیە بڕدا اە  و بکڕا پەسڕندی هەڵبڕواردنەکەو ساختە
 .ەوەیرسکخستنی یەکە  کۆبوون
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پتڕر ئامڕادەبوونی  وە پەراەمڕار نائاساییەکانی کۆبوونەوە ئاسایی و -٢
 .اە نیوەی کۆی ئەندامار یاسایی و پەسندکراو دەبن

 
 :1١مادەی 

 

 :دەسەکب و کارەکانی پەراەمار
 

 هەری دەبڕڕڕڕ کەمەرج وە پەراەمڕڕڕڕانە یاسڕڕڕڕادانار کڕڕڕڕاری سڕڕڕڕەرەکیی -٠
 .بکرو اە نیوەی ئەندامار پەسند پترالیەر  اە تااەیاسایەکی 

 

ی 1/٧ الیەر ک اەەمەرج وە هەمڕڕوارکردر یڕڕار هەڵوەشڕڕانەوەی یاسڕڕا -٧
 .بکرو الیەر ئەنجوومەنی میللیی پەسند ئەندامار و پاشار اە

 

 ئەنڕڕڕڕڕڕدامار و 1/1الیەر  اە کەە مەرجوهەمڕڕڕڕڕڕووارکردنی دەسڕڕڕڕڕڕتوور  -1
 - دادگەی بڕاک الیەر اە جڕاوو ئە میللیڕی ئەنجڕوومەنی الیەر اە پاشار

 .بکرو پەسند -دەستووریی 
 

 ە رای گشڕڕتیی سڕڕەرچاوەی سڕڕەرەکیی هەروە پشتبەسڕڕتن وپەراەمڕڕار  -1
 کە اەسڕڕەر هەر کێشڕڕەکی چارەنووسسڕڕاای وکبەو پرسڕڕوڕاپێکردن بڕیڕڕار

 نێڕڕڕڕڕو کێشڕڕڕڕڕەیەکی هەر هەروا بڕیڕڕڕڕڕاردەرە اەسڕڕڕڕڕەر یەکالییکڕڕڕڕڕردنەوەی
 .تەوەیدەسەکتەکار کە رووبەڕووی گیروگرتت دەب

 

 جێبەجێکڕڕڕردر و هێڕڕڕزی کارەکڕڕڕانی دەسڕڕڕەکتی چڕڕڕاودسریی پەراەمڕڕڕار -٠
 ک کۆبڕڕوونەوەیەکی تڕڕایبەب دەگە ەهەر مڕڕان ەی جڕڕار و دەکڕڕا بەرگریڕڕی
 هاوبەشڕڕڕەکار و پەیوەندییڕڕڕدار دەربڕڕڕارەی کڕڕڕارە دەسڕڕڕەکتەکاری سڕڕڕەرۆک

 .ئەنجا  دەدا
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 ی کڕڕڕۆی1/1ە دەن ڕڕڕی وە دادگەی بڕڕڕاک و وە پشتبەسڕڕڕتن وپەراەمڕڕڕار  -7
هەر  و الدانڕڕڕڕی اە متمڕڕڕڕانەدار و اێپرسڕڕڕڕینەوە بەرپرسڕڕڕڕە ئەنڕڕڕڕدامەکانی

 وەایڕڕڕڕرار و خڕڕڕڕۆی و سڕڕڕڕەرکۆمار و جێ ڕڕڕڕرەکەی و سڕڕڕڕەرۆکی کیەئەنڕڕڕڕدام
ئەنجڕڕوومەنی بڕڕاکی هێڕڕزی  کڕڕارگێڕ و جێ ڕڕریو  وەایرەکڕڕارجێ ڕڕرەکەی 

 .بەرگریی
 

سڕڕڕەرۆک و جێ ڕڕڕر و سڕڕڕکرتێر و سڕڕڕەرکۆمار و جێ ڕڕڕرەکەی و سڕڕڕەرۆک  -٢
و وەایرەکڕڕار و راوسوکڕڕار و جێ ڕڕری ئەنجڕڕوومەنی وەایڕڕرار و جێ ڕڕرەکەی 

یڕڕار  الدار وااهێنڕڕار یڕڕارهێڕڕزی بەرگڕڕری کە کورسڕڕییەکانیار وە هڕڕۆی 
اە الیەر .. دەبڕڕن نەخۆشڕڕیی درسوخڕڕایەر و پەککەوتەیڕڕی و مڕڕردر چڕڕۆ 

پەراەمانەوە اەو کەسانە پڕدەکرسنەوە کە اە هەڵبواردنی ئەو پۆستانە 
نڕڕڕدا  پەراەمڕڕڕار اەو بڕڕڕارانەدا دووە  اۆرتڕڕڕرین دەن یڕڕڕار هەیە  اڕڕڕل ئە

کورسڕڕڕییەکەی هەر وە چڕڕڕۆڵیی دەمینێڕڕڕتەوە تڕڕڕا هەڵبراردنەکڕڕڕی دیڕڕڕکەی 
 .پەراەمار

 

سڕڕڕەرجەمی کە  - پەیڕڕڕەوە نێوخڕڕڕۆییەکەی ە پێڕڕڕیو پەراەمڕڕڕار یدەبڕڕ -8
 .کار بکا -ژیانی نێوخۆی رسکدەخا 

 

 کیەکار ک بودجەی گشتیی و هەرەهەر ساڵ یەک مانگ پێە کۆتایی -3
یەک  ..دەکڕڕا پەسڕڕند پەراەمڕڕار بڕڕودجەیو پەیوەنڕڕددار  مڕڕادیی دیڕڕکەی
سڕڕاڵییەکەی بڕیڕڕاری هەڵبواردنڕڕی   1 خڕڕواە نیڕڕو پڕڕێە کۆتڕڕایی  و  مانڕڕگ

 .پەراەمانی نوو دەدا
 

دیتنڕڕی ک اە هەتڕڕتەدا ەپەراەمڕڕان رۆژی سڕڕێیەمی کڕڕاری هەر ئەنڕڕدا  -٠١
ە شڕڕێوەیەکی پێویسڕڕتە وجەمڕڕاوەرە اە نووسڕڕین ەی تڕڕایبەتیی خڕڕۆی کە 

 .کە اۆرترینی دەن دەرەکانی اەوسن جێیە بیئاسایی اەو 
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 :1٠مادەی 
 

 و کەس هڕڕڕڕڕیداە بەرانڕڕڕڕڕبەر  جڕڕڕڕڕۆر و شڕڕڕڕڕێوەیەک ە هڕڕڕڕڕیدوپەراەمڕڕڕڕڕار 
 و نە کارەکڕانی ی دامەاراوەیەک نە دەستبەرداری دەسەکتەکانی خۆی دەب

 .دوادەخا یار پەکدەخاوەخۆی 
 

 :1٧مادەی 
 

 دەمەکڕانی کڕارەکەی.. سڕاڵی رسڕکە 1 ماوەی کڕاری ئەنڕدا  پەراەمڕار -٠
 .هەتتەیەکدا اەکاژسرییە  ٢رۆژی  ٠ ئاسایی هەر تەرمانبەرییەکی وەک

 

مڕڕڕڕڕاف و کارییەک اە هەر ئەنڕڕڕڕڕدا  پەراەمڕڕڕڕڕانە هەر پێشڕڕڕڕڕێل مڕڕڕڕڕاتی -٧
پالر و پڕۆژەیەکی خۆی کار و هەر اە و هاوکتییار و  ئااادییەکی خۆی

 .و پێشێلکەر سزای خۆی وەرب ری پەراەماربباتە  و خەڵک و مکومەب
 

شڕڕڕڕڕێوە  جڕڕڕڕڕۆر و هڕڕڕڕڕید بڕڕڕڕڕل اەبەرچڕڕڕڕڕاوگرتنی پەراەمڕڕڕڕڕار ئەنڕڕڕڕڕدا  -1
 دینیڕڕڕڕی  پێکهڕڕڕڕاتەی نڕڕڕڕوسنەری گەاە نەک نڕڕڕڕوسنەری کەپەیوەسڕڕڕڕتبوون

 .هتد... و ناوچەیی خێڵەکیی  رەگەایی  نەتەوەیی  
 

 دەمەکڕڕانی کڕڕاری.. بکڕڕا دیڕڕکە کیەپەراەمڕڕار نڕڕابی هڕڕید کڕڕار ئەنڕڕدا  -1
پاو کۆتاییهڕاتنی مڕاوەی  ..دەژمێردروراژە ە و پەراەمانییەکەیئەندا  

ی مڕاب و کڕارەکەی یپێشتر کاری هەبڕووب ئەگەرئەندا  پەراەمانییەکەی 
  ئەگەر کارەکەشڕی نەمڕابی کڕارەکەی ب ەڕستەوە سڕەر ماتی ئەوەی هەیە

ئەوە اە هەمڕڕڕڕار ئەو سڕڕڕڕوودانە بەهرەمەنڕڕڕڕد دەبڕڕڕڕی کە هاوپیشڕڕڕڕەکانی 
 .بوونەپێشتری ال بەهرەمەند 
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 ەو ئەنڕدا  پەراەمڕارببیتە  خوادا ٧اە نل تەی ک دەتوانەکەس هەر -٠
پتر بڕن ئەگەر تەنڕانەب وە دووە  خوای اە یەکە  کانی ک دەن ەەمەرج

 .یەک دەن یە بی
 

پەراەمڕڕار بڕڕێج ە اە مڕڕاف و  کیەتەرمڕڕانبەر وەک ئەنڕڕدا  پەراەمڕڕار -7
یانەشی هەیە کە هەموو ئەو ماف و ئااادیخۆی  ئااادییە تایبەتییەکانی

تەنڕل هەبڕوونی کڕار و پڕڕۆژەی مڕادیی و جێهێشڕتنی هاوکتییار هەیانە 
 .وکب نەبی

 

جڕۆرە  هیدوەکاربردنی  و ئەندا  پەراەمار ئااادە اەوەی بل رس رتن -٢
 کڕڕارەکەیدەسڕڕتبەرداری  بڕڕیەوو دەمەکهەر اە سڕڕەری  پاڵەپەسڕڕتۆیەک

 .ببی
 

دەگە  کڕڕڕار و  رکرسڕڕڕی هەتتڕڕڕانەی کڕڕڕاری ئەنڕڕڕدا  پەراەمڕڕڕا یدەبڕڕڕ -8
ەکەی ب ونجل و اە کرسی هەتتڕانەی کرسکڕارەکی شڕارەاا کە ژیڕار و ژیان

ئەوەو دەگە  مڕڕاف و ئەرک و .. گڕڕواەرانەکی ئاسڕڕایی هەیە پتڕڕر نەبڕڕی
 .ئااادییەکانی اە پەیڕەوی نێوخۆی پەراەمار تۆمار بکرو

 
 :11مادەی 

 

 مڕاف هەمیشڕەیی  کاتیی و یەکیەاێونەی یاسایی پەراەمار و هەر اێون
 دامەارانڕی تەرمڕانبەرار ورسوشڕوسنی  ئەندامار  و ئااادیی و ئەرکەکانی

و   کۆبڕڕوونەوە ئاسڕڕاییدەمڕڕی  ە پەراەمڕڕار  دیڕڕارکردنیوکرسکڕڕارانی سڕڕەر 
پەراەمڕڕار  نێوخڕڕۆیدیڕڕکەی  کیەبەت نائاسڕڕاییەکار  هەر کاروبڕڕار و بڕڕا
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 نێو پەیڕەوی نێوخڕۆی پەراەمڕار اە رۆشنە شێوەیەکی یاسایی و و یدەب
 .خۆیار ب رر جێی
 

 :11مادەی 
 

 :ئەو بارانەی کە پەراەمانیار اێهەڵدەوەشێتەوە
 .ی ئەندامەکانی بڕیاری هەڵوەشانەوەی دەدەر1/1کە  -٠
 .اە نیوەی ئەندامەکانی دەستیار اەکارکێشاوە پترئەگەر  -٧
 .کابینەی نوسی پەراەمار یەکە  کۆبوونەوە ئەنجا  دەدا ەک -1
 رای گشڕتیی  ەکڕاپەراەمار دەستوور و یاسڕایەکار جێبەجڕل ن ئەگەر -1

 ەسەر ئاسایە و برسێتیی و گەنڕدەڵییو نەتوانی  بنل پل ژسر جەماوەر
ی جێبەجێکڕردر الیەنڕی دەسڕەکت پارسزییەونەتاکڕەویی و ک وە  بیاا  

  وکب بڕیارەکڕڕانی ببڕڕنە هڕڕۆی داگیرکردنڕڕی وکتەکڕڕی دیڕڕکە  بڕڕی راایڕڕی
ک ەمەرج وە.. بکڕڕڕا شڕڕڕەڕی نێوخڕڕڕۆ یڕڕڕار اارانەخڕڕڕوکی ەشڕڕڕەڕ دووچڕڕڕاری

یەک اەو  ڕاسڕڕڕڕت ەڕانی هەروە وە پشتبەسڕڕڕڕتن ەو میللیڕڕڕڕی ئەنجڕڕڕڕوومەنی
 ئەنڕدامانیئەرسی سەرجە  و  پێشێلکارییانە اە دادگەییەکی دادگەی باک

 .بڕیاری هەڵوەشانەوەی بداکۆمار  سەرۆکایەتیی دیوانی
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 :جێبەجێکردر -٧
 

 :دیوانی سەرۆکایەتیی کۆمار -٠
 

 :1٠مادەی 
 

 دیڕڕوانی سڕڕەرۆکایەتیی اە سڕڕەرۆک و جێ ڕڕرەکەی و هەردوو سڕڕەرۆکی -٠
راوسوکڕڕاری  سڕڕل  هەر و میللیڕڕی وەایڕڕرار و ئەنجڕڕوومەنی ئەنجڕڕوومەنی
 دادوەریڕڕی و ئەنجڕڕوومەنی بەرگریڕڕی و ئەنجڕڕوومەنی میڕڕدیا ئەنجڕڕوومەنی

 .پێکدو
 

 مڕڕاری کوردسڕڕتانی باشڕڕوور سڕڕەرۆکی گشڕڕتیی دیڕڕوانی کۆ سڕڕەرۆکی -٧
 بڕڕۆنە نێڕڕودەوڵەتیی و سڕڕەرۆکایەتیی و نڕڕوسنەری گەالنڕڕی کوردسڕڕتانە اە

 .نیشتیمانیی و نەتەوەییەکار
 

بەشڕی  اە ٧3شەشڕەمی مڕادەی  خڕاڵیپێی  وەسەرکۆمار و جێ رەکەی  -1
ک ملمالنێڕڕڕی ەمەرج ەو اڕڕڕل یەکەمڕڕڕی دەروااەی سڕڕڕێیە  هەڵڕڕڕدەبوسردرسن 

 دوو کەس کە  الیەنڕڕی وە یدەبڕڕ ەوات ..بڕڕیسڕڕەرکۆمار اە ئڕڕارادا بڕڕوونە 
 تەیڕڕڕدەبینڕڕڕی اۆرتڕڕڕرین دەنڕڕڕگ دەه ئەوەی ..بڕڕڕن سڕڕڕەرکۆماری پڕڕڕااێوراو

 .تە جێ ریسەرکۆمار و دوای ئەویە دەب
 

وە هەمار شێوەی پەراەمڕار چڕار سەرکۆمار و دیوانەکەی ماوەی کاری  -1
 الیەنڕی دیسڕار هەمڕار پەراەمڕاری تڕااەی اە هەڵبواردن ئەگەر ..ساڵە

 سڕڕڕەرکۆمار و جێ ڕڕڕرەکەی هەمڕڕڕار ەئەو نایوەدەسڕڕڕته بڕڕڕراوە سڕڕڕەرکەوتنی
ئەگەر هێنڕدەی جڕاری  اڕل ..بپڕااێورخۆیڕار  پێشڕتروەک جاری  دەتوانن 
 اەچەنڕڕد کەسڕڕەکی دیڕڕکە هەر  یدەبڕڕ ەنڕڕایەوە ئەویدەن یڕڕار نەهپێشڕڕتر 
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پتڕر  اە دوو جڕارنڕاتوانی  کەبراوە خۆیڕار بپڕااێور  هڕید کەسڕ الیەنی
 .یۆستی سەرکۆمار یار جێ ری سەرکۆمار وەرب رپ
 

ژیانیڕار  و کڕار دەگە  جێ ڕرەکەی سەرکۆمار و کرسی هەتتانەیدەبی  -٠
و کرسکارار  کرسی هەتتانەی تەرمانبەرار دەگە ئەو کرسیەو .. ب ونجل

 .یاسایەک دیاربکرسن وەو دەرماڵەی دیوانی سەرۆکایەتیی 
 

 و یکی سڕەرکۆمار دەبڕەجێ ر ئاگادار و یارمەتیدەری هەمڕوو کاروبڕار -7
 تەییار ئامادەنەبوونی سڕەرکۆمار کاروبارەکڕار دەگڕر مەسانەوەاە دەمی 
 پەراەمڕڕڕار اە رەخنەکانیشڕڕڕی و سڕڕڕکاکی هەروا دەتڕڕڕوانی خڕڕڕۆی ئەسڕڕڕتۆ

 .ئاراستەی سەرکۆمار بکا و هەر کەموکوڕییەکی دیوانیە بخاتەڕوو
 

 ئەگەر سەرکۆمار خۆی واایهێنا یار الدرا یار کۆچی دوایڕی کڕرد یڕار -٢
 تەوە ویدەگڕر جێڕیەکەی جێ ڕرەکەی ەئەو ..شڕەییهەمی پەکڕکەوتەی بووە
یی رسڕڕڕڕڕڕی دەسڕڕڕڕڕڕتوور هەمڕڕڕڕڕڕارەکڕڕڕڕڕڕی دیڕڕڕڕڕڕکە وە جێ ر پەراەمڕڕڕڕڕڕانیەاە 

بڕڕڕڕارە و اە کەیەکدووچڕڕڕڕاری  جێ ڕڕڕڕر ئەگەر اڕڕڕڕل تەوە درسهەڵڕڕڕڕدەبوسر
کەسڕەکی دیڕکە  یتەوە بەڵکە دەبڕیناگرجێی  کەسە ئەوب انە هااینێوبر

 .تەوەدرسبوسربهەڵیی رسی دەستوور هەماروە اە الیەر پەراەمار 
 

 :17مادەی 
 

 :دەسەکتەکانی سەرکۆمار و دیوانەکەی
 

 دیڕڕڕڕوانی اە نێڕڕڕڕو وەکڕڕڕڕۆمەڵە کیەدەسڕڕڕڕەکتی سڕڕڕڕەرکۆمار دەسڕڕڕڕەکت -٠
 ی ژمڕڕارەی ئەنڕڕدامانی دیڕڕوار٢/٠ە الیەنڕڕی کە  ودەبڕڕل .. سڕڕەرۆکایەتیی
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 ک و هەرەرەاامەنڕڕدیی خۆیڕڕار اەسڕڕەر دەرکردنڕڕی هەر بڕیڕڕار و تەرمڕڕان
 ک دەرببڕڕڕر کە سڕڕەرکۆمارەوەدواداچڕڕوور و پەسڕڕندکردنپێشڕڕنیارکردر و 

 نڕڕاوی ی وەدەبڕڕ اەوانەکیە ەهەر ئەنجامڕڕدان.. بڕڕدا ئەنجامیڕڕار دەیەوو
 .خۆی و دیوانی سەرۆکایەتییەوە تۆمار بکرو

 

 ک کە اە الیەر پەراەمڕڕانەوەەئەگەر هەر یاسڕڕا و  بڕیڕڕار و تەرمڕڕان -٧
بڕڕۆوە ئەوە ەکی بەرچڕڕاوی جەمڕڕاوەریی رادەگەنڕڕدرو رووبەڕووی نڕڕاڕەاایی

 دیڕڕڕوانەکەی رەاامەنڕڕڕدیی سڕڕڕەرکۆمار ووە  تڕڕڕاینل نڕڕڕام یاسڕڕڕایی هێڕڕڕزی
 دەگە  نەکڕڕرد ئەوە پەسڕڕندی دیڕڕوار ئەگەر اڕڕل ..یتەرمڕڕانی پێڕڕدەرنەچ

 ئەگەر نیڕوە.. پەراەمڕار دەینێڕرنەوە خۆیار رەخنە و را و تێبینییەکانی
 رسچڕکەیە گیرار ئەو اواەبەرچڕ و را و تێبینییڕانە رەخڕنە ئەوپتری یار 

وە  پەراەمڕڕڕڕڕڕڕارە ئەو نڕڕڕڕڕڕڕا ئەگەر ..تەوەیوەردەگڕڕڕڕڕڕڕر خڕڕڕڕڕڕڕۆی یاسڕڕڕڕڕڕڕایی
وە نائاسڕایی  اە کۆبڕوونەوەیەکی و دیوانەکەی بان هێشتکردنی سەرکۆمار

 و راوبۆچوونەکڕڕانی دیڕڕوار دوا ەچڕڕاوکردنی ناڕەاایەتییەکڕڕانی جەمڕڕاوەرر
 .وەردەگرو بڕیاری خۆی

 

 اە ژسڕڕڕر یسڕڕڕەرۆکایەتیی دەتڕڕڕوانرەاامەنڕڕڕدیی دیڕڕڕوانی  ە وسڕڕڕەرکۆمار  -1
 و مادەکڕڕانی پێشڕڕنیاری خڕڕا دەقڕڕی  وەرۆشڕڕنایی دەسڕڕتوور و پشتبەسڕڕتن 

 ەواڕڕل پەراەمڕڕار ئڕڕااادە اەوەی .. ک بکڕڕاەپڕڕڕۆژەی هەر یاسڕڕا و بڕیڕڕار
ی بڕیڕڕار و سڕڕەرەنجا بکڕڕا  یەکجڕڕاریی رەتیبکڕڕاتەوە یڕڕار کڕڕاری اەسڕڕەر

 .بدا اەسەر
 

 سڕەرۆکی یەک اە ریی هەروە هاوکڕا یار ە تەنلو نیسەرکۆمار دەتوا -1
 راوسوکڕڕاری میللیڕڕی و راوسوکڕڕاری ئەنجڕڕوومەنی دادوەریڕڕی و ئەنجڕڕوومەنی

 -بکڕڕڕا  ئەگەر پێویسڕڕڕت -ک ەمانڕڕڕگ جڕڕڕار 7ئەنجڕڕڕوومەنی میڕڕڕدیا هەر 
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 پاراسڕڕڕتنی اەسڕڕڕەربکڕڕڕا  ە پەراەمڕڕڕار سڕڕڕااوکۆبڕڕڕوونەوەیەکی نائاسڕڕڕایی 
پێشڕێلکارییەکانی ە وتونڕد دژ  بەران وبوونەوەیدەستوور و یاسایەکار و 

و ئااادییەکڕڕڕڕڕانی   مڕڕڕڕڕرۆ  و رای گشڕڕڕڕڕتیی و تێکڕڕڕڕڕڕای مڕڕڕڕڕاف  ماتەکڕڕڕڕڕانی
 پەراەمڕڕانیە نیڕڕوەی ئەنڕڕدامانی اەپتڕڕر  رەاامەنڕڕدیی وە و  هاوکتییڕڕار

 .یبڕیاری پێویست اەسەر کێشە پەیوەنددارەکار وەرب ر
 

هەڵبواردنڕڕی  سڕڕەبارەب وەدەرکردنڕڕی تەرمڕڕانی دیڕڕوانی سڕڕەرۆکایەتیی  -٠
ی (1  ٧  ٠) خاڵەکڕڕانیک اە ەە یەکومڕڕار اەو دەمڕڕانەی گشڕڕتیی پەراە

 .بەشی یەکەمی دەروااەی سێیە  پەراەمار هەڵدەوەشێتە 11مادەی 
 

اە .. هەمیشڕڕەیی سڕڕزای اینڕڕدانیییڕڕار پەسڕڕندنەکردنی  پەسڕڕندکردر -7
نڕانی اێونەیەکڕی تڕرەالیەر یبڕیار اەسڕەر پێکه ماوەی یەک تا دوو سا 

رووە یاسڕڕڕڕڕڕایی و  ە هەمڕڕڕڕڕڕوواێکڕڕڕڕڕڕۆڵینەوەیەکی هڕڕڕڕڕڕوورد ا بڕڕڕڕڕڕدا تڕڕڕڕڕڕا
 اە ببڕڕی دڵنیڕڕا بڕڕدا و ئەو جڕڕۆرە اینڕڕدانییانە اەسڕڕەرکۆمەکیەتییەکڕڕار 

 ..ارسڕزادانەک ەکانیو ناتەواویی بڕیار دروستیی یار چەوتیی  راستیی و
ئەگەر چەوب و  البکاتەوە  یارپەسندە ئەو بوور ئەگەر راست و دروست

و  ارکێشڕڕڕڕەک بڕڕڕڕدا دیڕڕڕڕوار بڕیڕڕڕڕار کیەە تەرمڕڕڕڕانە وئەو بڕڕڕڕوور نڕڕڕڕاتەواو
 یدادگەییکردنڕڕ تڕڕادادگەی پێڕڕداچوونەوە نە بڕڕدرسیەکار سڕڕزاەکڕڕانی بڕیار

 .تااە ئەنجا  بدا
 

بڕڕڕێج ە اە تاوانبڕڕڕارانی  -مڕڕڕاوەی سڕڕڕزای اینڕڕڕدانییار  کەمکڕڕڕردنەوەی -٢
ک ئەو کەمکڕڕردنەوانە ەە مەرجو -ە ئەنقەسڕڕت وو کوشڕڕتنی  ەکارکارەسڕات
 ژسڕڕڕر سەرپەرشڕڕڕتیی اە دەتوانڕڕڕدرو تەوە کەیکەسڕڕڕانە ب ڕڕڕر ئەو تەنڕڕڕل

ک ەە بەرنڕڕامەیەکی اانسڕڕتییانەی هڕڕوورد کڕڕۆمەڵوپسڕڕپۆڕ و  اێونەیەکڕڕی
 اەوەی یاێونەکە دڵنیڕا بڕ هەروابکرو  چاککاریی کۆمەکیەتییار اەسەر
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تڕاوار و کڕاری دیسڕار دەگەڕسنڕدرسنەوە نێڕو کڕۆمە   کە هەر ایندانییەک
 .اخرا  ئەنجا  ناد

 

 وە و خۆئامڕڕادەکردنی هێڕڕزیئاگڕڕادارکردنەاەسڕڕەر  دەرکردنڕڕی تەرمڕڕار -8
شڕڕڕڕڕەڕخوااانەی نیڕڕڕڕڕااەکی بەر هەر مەترسڕڕڕڕڕیی و نڕڕڕڕڕپێشڕڕڕڕڕمەرگە اە بەرا

ە و ەشڕڕڕڕڕەڕ هەڵدەگیرسڕڕڕڕڕێنن ئەو ە اۆرکە و اە دەمەکیشڕڕڕڕڕدادەرەکیڕڕڕڕڕی  
تێکڕڕڕڕای اە نێڕڕڕو تەرمڕڕڕانی دیڕڕڕوار کۆبڕڕڕوونەوەیەک  ەو کڕڕڕاب اووتڕڕڕرین

 داوایکڕڕڕۆمە  ەکی وەوەرگرتنڕڕڕی بڕیڕڕڕاروە  تڕڕڕا سڕڕڕاا دەکڕڕڕا دەسڕڕڕەکتەکار
نەتەوە یەک رتووەکڕڕار و کڕڕۆمەڵە ئاشڕڕتیخوااەکار  یی اە وکتڕڕار ونێڕڕوبو
ە هەمڕڕڕار واە کۆبڕڕڕوونەوەی دووە   ەئەو ەو چڕڕڕارنەکراوبە ئەگەر.. بکڕڕڕا

 و تەرمانڕڕدەی راوسوکڕڕار ە رەاامەنڕڕدییوە بڕیڕڕاری  وەکڕڕۆمە  و وشڕڕێوە و 
شڕڕڕڕەڕی بەرگریڕڕڕڕی رادەگەیەنڕڕڕڕدرو تڕڕڕڕا  نیشڕڕڕڕتیمانیی هێڕڕڕڕزی بەرگریڕڕڕڕی

 .وە و ئاشتیی دەچەسپلنەداگیرکردر دەڕەو ەکانیمەترسیی
 

 بڕاری پەراەمڕار ە رەاامەنڕدییودیوانی سڕەرۆکایەتیی و  یە تەرمانو -3
 ە هڕڕڕڕۆیو پێویسڕڕڕڕت ە پێڕڕڕڕیو یڕڕڕڕار قەدەغەکردنڕڕڕڕی هڕڕڕڕاتوچۆ نائاسڕڕڕڕایی

 ماتیڕڕایی  مەترسڕڕییەکانی جەنڕڕگ  داگیرکڕڕاریی  کڕڕاری تیرۆریسڕڕتیی و)
 .یگەیەنرادە (کارەساتی سروشتیی  باڵوبوونەوەی پەتا

 

 ک واالە کەسڕڕانی هەرە چڕڕوبەخشڕڕینی نیشڕڕانە و خەکتڕڕی تڕڕایبەب  -٠١
 هەر اە کەمەرج وە داهێڕڕڕڕڕنەرە هەرە بەراەکڕڕڕڕڕانی هەمڕڕڕڕڕوو بوارەکڕڕڕڕڕار

 اێڕونەی اڕووتکەی هەرە ک رەاامەندیی ئەندامانیەکی هەر بوارەبەخشین
 .یبەرای ئەو بوارە وەرگیراب
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 .ئەنجوومەنی وەایرار -٧
 

 :1٢مادەی 
 

 پەراەمار ..ئەنجوومەر اە سەرۆک و جێ رەکەی و وەایرەکار پێکدو -٠
کی گشتیی جەمڕاوەریی ئڕاااد ەاە دووە  کۆبوونەوەیدا بڕیاری هەڵبواردن

الیەنڕڕڕڕڕی بڕڕڕڕڕراوە  پڕڕڕڕڕااێوراوانی اە تڕڕڕڕڕا ئەنجڕڕڕڕڕوومەرو نهێنیڕڕڕڕڕی دەدا 
و شڕڕڕڕێواای  ژمڕڕڕڕارە.. سڕڕڕڕاڵە 1کارکردنیڕڕڕڕار  کە مڕڕڕڕاوەیهەڵبوسڕڕڕڕردرسن 

ی وە دەبڕ   دایە هەر اە دەسڕەکتی پەراەمڕار ەیوەاارەتەکانکارکردنی 
کی ەهەر پۆسڕڕڕڕڕتالیەنڕڕڕڕڕی کە  دوو پڕڕڕڕڕااێوراو اەسڕڕڕڕڕەر وەدەستخسڕڕڕڕڕتنی 

 .بکەونە ملمالنلئەنجوومەر 
 

 ەو.. ئەنجڕڕڕوومەنی وەایڕڕڕرار ئەنجڕڕڕوومەنەکی جێبەجێکڕڕڕار و کڕڕڕارگێڕە -٧
 و و بریڕڕار ە نێڕڕوەرۆکی دەقڕڕی دەسڕڕتوور هەمڕڕوو ئەو یاسڕڕاو پشتبەسڕڕتن
 ەورادەسڕڕڕڕپێردرسن  الیەر پەراەمڕڕڕڕانەوە تەرمانڕڕڕڕانەی کە اەرسنمڕڕڕڕایی و 
 کاروبڕڕڕارە هەمڕڕڕوو ..دەکڕڕڕایڕڕڕار یاسڕڕڕایی جێبەجێ و رسکوپێڕڕڕک شڕڕڕێوەیەکی

 .ە سەروەخۆیی ئەنجا  دەداوکارگێڕییەکانیشی 
 

 نێوخڕۆ دانڕانی پەیڕڕەوی بڕیاری ئەنجوومەر اە یەکە  کۆبوونەوەیدا -1
 اە سڕڕڕەرەتای ..وەاارەتەکڕڕڕار دەدا دامەارانڕڕڕی و کارەکڕڕڕانی و بەرنڕڕڕامەی

 پەیڕڕەوە نێوخڕۆیەکەی بکڕا دەسڕکاریی یدەتڕوانکارکردنی سێیەمی  ساڵی
 .بکەر ئەندامەکانی پەسندی 1/1ە مەرجەک و
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 تەنڕل و پەراەمڕار کاردەکڕا ئاراستە و چاودسریی ژسر اە ئەنجوومەر -1
 هەر. .وەاارەتەکانی ەوپەیوەستن  راستەوخۆ کەی رادەپەڕسن کارانە ئەو 

 .کاروبارەکانی وەاارەتەکەی بەرپرسە اە هەموو خۆی تەنل وەایرەکیە
 

 گشڕڕتیی و ەو اە هەر کەموکڕڕوڕییەکی ئەنجڕڕوومەر یپەراەمڕڕار دەتڕڕوان -٠
 دیڕڕڕڕڕوانی ەو راوسوکڕڕڕڕردر ەو ە تڕڕڕڕایبەتیی بپێچڕڕڕڕتەوە وو وەاارەتەکڕڕڕڕار
 ر هەر پێشڕڕڕێلکارییەکیارەبڕیڕڕڕاری پێویسڕڕڕت اەسڕڕڕکۆمڕڕڕار سڕڕڕەرۆکایەتیی 

ی الدانڕڕڕی سڕڕڕەرۆکب ڕڕڕاتە رادەی  ئەگەر بڕیڕڕڕارەکە تەنڕڕڕانەب وەرب ڕڕڕرو
 .یار هەر وەایرەک یار جێ رەکەی ئەنجوومەر

 
 :18مادەی 

 
 :ئەرک و دەسەکتەکانی ئەنجوومەنی وەایرار

 

ر و  یاسڕایەکار و هەمڕوو ئەو بڕیڕار و تەرمڕا سڕەرجە جێبەجێکردنی  -٠
هەموو هەروا جێبەجێکردنی .. پەراەمانەوە دەردەچن اە کە رسنماییانەی

خڕۆی کە اە بەڕسڕوەبردنی سیسڕتەمی  بڕیار و تەرمار و رسنماییانەی ئەو
دەسڕڕڕڕڕەکب پێویسڕڕڕڕڕتی پێیڕڕڕڕڕار هەیە و دەریانڕڕڕڕڕدەکا وە مەرجەک دەگە  

 .یاسایەکانی وکب ناکۆک نەبن
 

 و پڕالر دەگە  دیوانی سڕەرۆکایەتیی کۆمڕار ە هاوکارییو ئەنجوومەر -٧
 ژیڕڕانی کڕڕۆمە  و نەخشڕڕەی الیەنەکڕڕانی سڕڕەرجە گەشڕڕەپێدانی  پڕڕڕۆژەی
 رەتکڕڕڕردنەوەی مڕڕڕاتی پەراەمڕڕڕار ..بەڕسڕڕڕوەبردنی وکب دادەنڕڕڕل گشڕڕڕتیی
ە ئەو اە سڕەریار یدەبڕ راایڕی دەمەک هەیە اڕل یانییار هەمووهێندەک 
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 جێبەجێیڕڕار و دامودەاگەکڕڕانی وەاارەتەکڕڕانیسڕڕی اە ر ئەنجڕڕوومەر تەنڕڕل
 .اێیار ی بەرپرس دەبدەکا و هەر خۆشی 

 

 ە مەرجەکو پێویسڕڕڕت کۆبوونەوەکڕڕڕانی خڕڕڕۆی ئەنجڕڕڕا  دەدا پێڕڕڕی ەو -1
 سڕڕەرۆک بڕیدە.. پتڕر نەبڕڕی مانڕڕگیەک  اە بڕوونەوە کۆ دوو نێڕڕوار مڕاوەی
 هەر وەاارەتەک گشڕتیی نێوخڕۆی کۆبوونەوەی اە جێ رەکەی یار وەایرار
 .ئامادەبل

 

 هێڕڕڕزی کارەکڕڕڕانی اە چڕڕڕاودسریی و اێپێچیڕڕڕنەوەی رسڕڕڕ اە ئەنجڕڕڕوومەر -1
 اە جەمڕڕڕڕڕاوەر نەک یهێڕڕڕڕڕزی بەرگرییکڕڕڕڕڕردر بڕڕڕڕڕی دەبڕڕڕڕڕ کە -پڕڕڕڕڕۆای  

 گەنڕڕدەڵیی سیاسڕڕیی و سڕڕەرکوتکردنی سڕڕیخوڕیی وئڕڕاڵوودەبوور وە کڕڕاری 
بەرپرسڕڕە اە پاراسڕڕتنی  - اریڕڕماتەکڕڕانی هاوکتیێنڕڕانی ئڕڕااادیی و ژسرپ
 .و ماف و ئااادییەکار ئاسایشی نێوخۆ

 

 وکب ژەی بودجەی گشڕتیی سڕاکنەیپڕۆ ئامادەکردر و پێشنیارکردنی -٠
ال تڕا .. یدەاان پێویستی ەو کەی گرنگ بڕیارەک یاسا و پڕۆژەی هەر و

 .پەراەمار رەاامەندییار اەسەر دەرنەبڕی ناچنە واری جێبەجێکردر
 

 اە یاسڕڕڕاییەکار بەرپرسڕڕڕە یەبنەمڕڕڕا ە و ە پشتبەسڕڕڕتنو ئەنجڕڕڕوومەر -7
 و کڕڕڕڕڕارەدامودەاگ و بەڕسڕڕڕڕڕوەبردر و سەرپەرشڕڕڕڕڕتییکردنی وەاارەتەکڕڕڕڕڕار

 .راژەکارییەکارگشتیی و  سەرجە  شوسنە
 

 ەو و کۆمڕڕڕار سڕڕڕەرۆکایەتیی دیڕڕڕوانی دەگە پڕڕڕێکەوە  ە هاوکڕڕڕاریی وو -٢
 ریی ووپەیوەنڕڕدییە باارگڕڕانیی و ئڕڕابوسڕڕەرجە   پەراەمڕڕار رەاامەنڕڕدیی

 ژسڕڕر اە وکب رۆشڕڕنبیریی و مرۆ ایەتییەکڕڕانیو دیپلۆماسڕڕیی و سیاسڕڕیی 
 .دەگە  وکتار رسکدەخەر و یاسایەکار رۆشنایی دەستوور
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 جەمڕاوەرە اەدیتنڕی  رۆژی سێیەمی کڕاری هەر وەایڕرەک اە هەتڕتەدا -8
ئەرکەکەشڕڕڕڕی وەرگرتنڕڕڕڕی پێشڕڕڕڕنیار و .. خڕڕڕڕۆی تڕڕڕڕایبەتیی نووسڕڕڕڕین ەی

داواکاریی و سکاک و پێشێلکارییەکانە اە هاوکتییڕار و پاشڕار وە پێڕی 
ا و دەیانخڕاتە سڕەر هێڵڕی نێوەرۆکی یاسڕا و رسسڕایەکار تاوتوویڕار دەکڕ

 .رسکارە یاساییەکار
 

 :13مادەی 
 

سڕاڵی  1وەایرەکار  جێ رەکەی و یەک اە سەرۆک و ماوەی کاری هەر -٠
رۆژی  ٠ ئاسڕایی دیڕکەیکار وەک هەر تەرمانبەرییەکی  دەمەکانی ..رسکە

 .ییە اە هەتتەیەکداژسرکا ٢
 

مڕاف کارییەک اە هەر هەر پێشڕێل هەر ئەندامەکی ئەنجڕوومەنە ماتی -٧
پڕڕالر و پڕۆژەیەکڕڕی کڕڕار و هەر اە و هاوکتییڕڕار و  و ئڕڕااادییەکی خڕڕۆی

و پێشڕێلکەر  پەراەمڕاربباتە ئەنجوومەر یڕار  و خەڵک و مکومەبخۆی 
 .سزای خۆی وەرب ری

 

 و شڕڕڕێوە جڕڕڕۆر هڕڕڕید اەبەرچڕڕڕاوگرتنی بڕڕڕل ئەنجڕڕڕوومەر ئەنڕڕڕدامانی -1
ۆیڕڕڕانن نەک نڕڕڕوسنەری ک نڕڕڕوسنەری گە  و وەاارەتەکەی خەپەیوەسڕڕڕتبوون

 .هتد ...و پێکهاتەی دینیی  رەگەایی  نەتەوەیی  ناوچەیی 
 

 دەمەکڕانی کڕاری.. بکڕا دیڕکە کیەنابی هید کڕاری ئەنجوومەر ئەندام -1
پڕڕڕاو کۆتاییهڕڕڕاتنی مڕڕڕاوەی  ..دەژمێڕڕڕردروراژە ە اە نێڕڕڕو ئەنجڕڕڕوومەر و

ی مڕڕاتی ئەوەی مڕڕاب و کڕڕارەکەی یپێشڕڕتر کڕڕاری هەبڕڕووب ئەگەرکڕڕارەکەی 
  ئەگەر کارەکەشڕڕڕی نەمڕڕڕابی ئەوە اە کڕڕڕارەکەی ب ەڕسڕڕڕتەوە سڕڕڕەر هەیە
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هەمڕڕار ئەو سڕڕوودانە بەهرەمەنڕڕد دەبڕڕی کە هاوپیشڕڕەکانی پێشڕڕتری اڕڕل 
 .بەهرەمەند بوونە

 

ببیڕڕڕڕڕتە ئەنڕڕڕڕڕدامی  خواڕڕڕڕڕدا ٧اە نڕڕڕڕڕل تەی ک دەتڕڕڕڕڕوانەکەسڕڕڕڕڕ هەر -٠
 .سەرۆک وەایر و جێ رەکەشی وە هەمار شێوە.. ئەنجوومەر

 

بڕێج ە اە مڕاف  ئەنجڕوومەر کیەتەرمانبەر وەکر می ئەنجوومەئەندا -7
هەمڕوو ئەو مڕاف و ئااادییانەشڕی هەیە خۆی  و ئااادییە تایبەتییەکانی
تەنڕڕڕڕل هەبڕڕڕڕوونی کڕڕڕڕار و پڕڕڕڕڕۆژەی مڕڕڕڕادیی و کە هاوکتییڕڕڕڕار هەیڕڕڕڕانە 

 .جێهێشتنی وکب نەبی
 

 هڕڕیدوەکڕڕاربردنی  و ئڕڕااادە اەوەی بڕڕل رس ڕڕرتنمی ئەنجڕڕوومەر ئەنڕڕدا -٢
دەسڕڕڕڕتبەرداری  بڕڕڕڕیەوو دەمەکهەر اە سڕڕڕڕەری  پاڵەپەسڕڕڕڕتۆیەکجڕڕڕڕۆرە 
 .ببی کارەکەی

 

دەگە  کڕڕڕار و می ئەنجڕڕڕوومەر کرسڕڕڕی هەتتڕڕڕانەی کڕڕڕاری ئەنڕڕڕدا یدەبڕڕڕ -8
ەکەی ب ونجل و اە کرسی هەتتڕانەی کرسکڕارەکی شڕارەاا کە ژیڕار و ژیان

ئەوەو دەگە  مڕڕاف و ئەرک و .. گڕڕواەرانەکی ئاسڕڕایی هەیە پتڕڕر نەبڕڕی
 .پەیڕەوی نێوخۆی ئەنجوومەر تۆمار بکرو ئااادییەکانی اە

 
 :1١مادەی 

 

 کڕڕاتیی وە و دامڕڕودەاگەیەکی و هەر اێڕڕون ئەنجڕڕوومەراێڕڕونەی یاسڕڕایی 
رسوشڕڕڕڕوسنی  ئەنڕڕڕڕدامار  و ئڕڕڕڕااادیی و ئەرکەکڕڕڕڕانی مڕڕڕڕاف هەمیشڕڕڕڕەیی 

   دیڕڕارکردنیئەنجڕڕوومەرە وکرسکڕڕارانی سڕڕەر  دامەارانڕڕی تەرمڕڕانبەرار و
 کیەبەت نائاسڕڕاییەکار  هەر کاروبڕڕار و بڕڕاو   کۆبڕڕوونەوە ئاسڕڕاییدەمڕڕی 
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نێڕو  اە رۆشڕنە شڕێوەیەکی یاسڕایی و و یدەبڕ ئەنجوومەر نێوخۆیدیکەی 
 .خۆیار ب رر ئەنجوومەر جێیپەیڕەوی نێوخۆی 

 
 :1٠مادەی 

 

 :اێهەڵدەوەشێتەوە ئەنجوومەنیارئەو بارانەی کە 
 .ی ئەندامەکانی بڕیاری هەڵوەشانەوەی دەدەر1/1کە  -٠
 .اە نیوەی ئەندامەکانی دەستیار اەکارکێشاوە پترئەگەر  -٧
 .یەکە  کۆبوونەوە ئەنجا  دەدا ئەنجوومەرکابینەی نوسی  ەک -1
 رای گشڕتیی  ەکڕادەستوور و یاسایەکار جێبەجل ن ئەنجوومەر ئەگەر -1

 ەسەر ئاسایە و برسێتیی و گەنڕدەڵییو نەتوانی  بنل پل ژسر جەماوەر
دیڕوانی سڕەرۆکایەتیی کۆمڕار و  ارسزییپڕەونەتڕاکڕەویی و ک وە  بیاا  

  بڕیارەکانی ببنە هۆی داگیرکردنی وکتەکی دیڕکە  بی راایی پەراەمار
ک ەمەرج وە.. بکڕا شڕەڕی نێوخڕۆ یڕار نەخڕوااراکی ەشڕەڕ دووچاریوکب 

یەک اەو  ڕاسڕڕڕڕت ەڕانی هەروە وە پشتبەسڕڕڕڕتن ەو میللیڕڕڕڕی ئەنجڕڕڕڕوومەنی
 ئەنڕدامانیئەرسی سەرجە  و  پێشێلکارییانە اە دادگەییەکی دادگەی باک

 .بڕیاری هەڵوەشانەوەی بداکۆمار  سەرۆکایەتیی دیوانی
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 :ئەنجوومەنی میللیی -1
 

 :1٧مادەی 
 

میکڕڕڕانیزمی  و میللیڕڕڕی سڕڕڕەروەخۆی ئەنجڕڕڕوومەنی میللیڕڕڕی دەسڕڕڕەکتی -٠
 کارگێڕیی و بەرسوەبردنی راسڕتەوخۆی ژیڕار و کاروبڕاری جەمڕاوەرە و اە

 .بێالیەر پێکدوخەڵکی نامیزبیی و 
 

پێڕڕڕی  ەو و و هەڵبڕڕڕواردنەکەی شڕڕڕوراییە کڕڕڕاری ئەنجڕڕڕوومەر شڕڕڕێوەی -٧
 تڕڕا ە شڕڕێوەی هەڕەمیڕڕیو نڕڕاوچەی کڕڕارگێڕیی و بەسڕڕتانەوەیچکەتڕڕرین گ

 .سەروەخۆیی ئەنجامدەدرو ە واووتکە 
 

 :11مادەی 
 

 -ک ەهەر تەمەن -هەاار کەسڕڕڕیی  ٠وکب اەسڕڕڕەر نڕڕڕاوچەی  تێکڕڕڕڕای -٠
هیڕنن  اە هەر یەکەیەکڕی دانیشڕتوار پێکب انەدابەشدەکرو جا ئەو ناوچ

سا  و وەسڕەرسیە  ٠8ئەوانەی تەمەنیار نێو  کەس اە ٠ هەر ناوچەیەک
دەنڕڕڕگ  ە اۆریڕڕڕنەیونهێنیڕڕڕی  راسڕڕڕتەوخۆ و ئڕڕڕاااد و کڕڕڕیەاە هەڵبواردن

ە سڕادەیی  وئەنڕدامی ئەنجڕوومەنی نڕاوچەکە کە  دەبڕنەو ن ردرسهەڵڕدەبو
 :ەنجامدەدروشێوەیە ئ وبە

 

 ٠8 ئەنجوومەنی وەایرار سڕنوور و نڕاوی ناوچەکڕار و نڕاوی کەسڕانی -ڕئ
 هەڵبڕواردر دیاردەکڕا جێڕیهەر نڕاوچەیەک و دە  و سا  و وەسەرسی اە 

 .و پێویستییە میدیایی و مادییەکانی هەڵبواردنیە دابیندەکا
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 چەنڕڕڕد کەپەراەمڕڕڕان هەر ئەنڕڕڕدا  پەراەمڕڕڕار اە کۆبڕڕڕوونەوەیەکی -ا
 - کەسڕڕیی ٠ هەر نڕڕاوچەیەک اێونەیەکڕڕیتڕڕا اە  نڕڕاوچەیەکی پێڕڕدەدرو

مڕڕاوەی  اەئەو اێڕڕونەیە .. یپێکبهێنڕڕ - نەبڕڕن نڕڕاوچەکە خەڵکڕڕی مەرجە
هەڵبواردر اە هەموو  یدەبدەکا   هەڵبواردنەکەسەرپەرشتیی  دادیارکرا

 اە دەسڕڕڕتبەکاربوونی ئەنجڕڕڕوومەنییەک مانڕڕڕگ اە مڕڕڕاوەی  ناوچەکڕڕڕار
 .کۆتاییار بلوەایرار 

 

کەس  هەر.. دە  ئەنجامڕڕڕدەدرسن  خۆپڕڕڕاکوتن و هەڵبڕڕڕواردر اە یەک -ب
 ە شڕێوەی ئڕاااد ووسەرەتا دەن دەرار  ..یخۆی بپااێو یئااادانە دەتوان

 هەر ..کەهەر پڕڕااێوراومڕڕاتی خۆپڕڕاکوتنی  اەسڕڕەر نهێنیڕڕی دەنڕڕگ دەدەر
  خۆپاکوتنی پێنادرو  ماتی ی وەرگرب(نەخێر) دەن ی ٠١١١ پااێوراوەک

 ٠و دەمێنڕڕنەوە  کە دەکڕڕرو پڕڕااێوراوانە ئەو پاشڕڕار هەڵبڕڕواردر اەسڕڕەر
 دەن ەکاراۆرینەی  پێی ەوکە دووانیار هەڵدەبوسردرو  س اە نێویارکە

 .سەرۆک و جێ ر دەبنە
 

 کڕڕڕڕارگێڕیی دەسڕڕڕڕەکتی کە نڕڕڕڕاوچەیەک هەر میللیڕڕڕڕی ئەنجڕڕڕڕوومەنی -٧
نووسین ەیەکی کارگێڕیی ناوچە اەو سل کەسڕە دادەمەارسنڕی  ناوچەکەیە

ەو سڕل کەسڕڕە وە پێڕڕی ئ.. کە دەن یڕار اە سڕڕەرۆک و جێ ڕرەکەی کەمتڕڕرە
ئەو .. اۆرینەی دەن ەکانیار یەکیار دەبتە سەرۆک و ئەویڕدیکەو جێ ڕر

ی جێبەجڕڕڕێکەر ئەنجڕڕڕوومەنینووسڕڕڕین ەیەو اە یەکەمڕڕڕین کۆبوونەوەیڕڕڕدا 
ی شارەاا و وە ئەاموور اە بواری شڕارەوانیی شارەوانیی ناوچە اە کەسان

جێ ڕڕڕری سڕڕڕەرۆکی نووسڕڕڕین ەکە دەبڕڕڕتە سڕڕڕەرۆکی ئەو کە  یدادەمەارسنڕڕڕ
 .ئەنجوومەنە جێبەجێکەرە و سێیە  کەسەکەو دەبتە جێ ری
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پارسزگڕڕڕایەک سڕڕڕنووری هەر  ئەنجڕڕڕوومەنە میللییەکڕڕڕانی سڕڕڕەرۆکەکانی -1
دەسڕڕڕەکتی  وەک پارسزگڕڕڕایەکە میللڕڕڕی ئەنجڕڕڕوومەنی ئەنڕڕڕدامانیدەبڕڕڕنە 

دوو کەس وەک  دایەکەمڕڕین کۆبوونەوەیانڕڕ اە.. کڕڕارگێڕیی پارسزگڕڕایەکە
 کڕڕڕارگێڕیی نووسڕڕڕین ەیەکیسڕڕڕەرۆک و جێ ڕڕڕر هەڵڕڕڕدەبوسرر و پاشڕڕڕانیە 

کڕڕی ئڕڕاااد و نهێنیڕڕی ەاە هەڵبواردن ی کڕڕۆی ئەنڕڕدامەکانی٪٠پارسزگڕڕا اە 
و دوو کەسڕڕیار وە پێڕڕی اۆریڕڕنەی دەنڕڕگ دەبڕڕنە  هەڵڕڕدەبوسررنێوخۆیڕڕار 
ئەو نووسڕڕڕڕین ەیەو ئەنجڕڕڕڕوومەنی جێبەجڕڕڕڕێکەری .. جێ ڕڕڕڕرسڕڕڕڕەرۆک و 

شڕڕڕڕارەوانیی پارسزگڕڕڕڕا اە شڕڕڕڕارەااترین و وە ئەامڕڕڕڕوونترین ئەنڕڕڕڕدامانی 
ئەنجوومەنە جێبەجێکەرەکڕانی شڕارەوانییەکانی ناوچەکڕار کە نووسڕین ە 
کارگێڕییەکانی ناوچەکار دایانمەاراندینە دادەمەارسنی و سێیە  کەس و 

پێڕڕڕی اۆریڕڕڕنەی دەن ەکانیڕڕڕار دەبڕڕڕنە  چڕڕڕارە  کەسڕڕڕی نووسڕڕڕین ەکەو وە
 .سەرۆک و جێ ری ئەو ئەنجوومەنە جێبەجێکەرە

 

ە هاوکڕاریی و ئەنجڕوومەنی میللیڕی هەر نڕاوچەیەکسەرۆک و جێ ڕری  -1
چڕڕڕڕڕڕاودسریی بەڕسوەچڕڕڕڕڕڕوونی پارسزگایەکەیڕڕڕڕڕڕار ئەنجڕڕڕڕڕڕوومەنی میللیڕڕڕڕڕڕی 

ئەنجوومەنی جێبەجڕێکەری شڕارەوانیی ناوچەکەیڕار دەکەر  کاروبارەکانی
سڕڕڕڕڕڕڕڕی یەکەمڕڕڕڕڕڕڕڕن اە کەموکوڕییەکڕڕڕڕڕڕڕڕار و هەر کاروبڕڕڕڕڕڕڕڕارەکی و بەرپر

 .شارەوانییەکەیار
 

 ە هاوکڕارییپارسزگڕایەک وئەنجڕوومەنی میللیڕی هەر سەرۆک جێ ڕری  -٠
 بەڕسوەچڕڕڕڕوونی کاروبارەکڕڕڕڕانی چڕڕڕڕاودسرییوکب  میللیڕڕڕڕی ئەنجڕڕڕڕوومەنی

ئەنجڕڕڕڕڕڕوومەنی جێبەجڕڕڕڕڕڕێکەری شڕڕڕڕڕڕارەوانیی پارسزگایەکەیڕڕڕڕڕڕار دەکەر و 
کوڕییەکڕڕڕڕڕڕڕڕڕار و هەر کاروبڕڕڕڕڕڕڕڕڕارەکی بەرپرسڕڕڕڕڕڕڕڕڕی یەکەمڕڕڕڕڕڕڕڕڕن اە کەمو

 .شارەوانییەکەیار
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 شڕارەوانی هەر نڕاوچەیەک اە چڕارچێوەیجێبەجڕێکەری ئەنجوومەنی  -7
پارسزگڕڕایەکەی  شڕڕارەوانییجێبەجڕڕێکەری  ئەنجڕڕوومەنینەخشڕڕە و پالنڕڕی 
 ..ئەنجا  دەدا کاروبارەکانی خۆی

 

 پارسزگایەکڕڕڕڕڕارشڕڕڕڕڕارەوانییەکانی  ە جێبەجێکەرەکڕڕڕڕڕانیئەنجڕڕڕڕڕوومەن -٢
 - کەسڕڕاڵەی جڕڕار کە  هەر الیەنڕڕی ەو - پێویسڕڕت پێڕڕی ەو و ناوەنڕڕاوە

یەکڕڕدی اە  سڕڕوودوەرگرتن اەسڕڕاا دەدەر وە نیڕڕاای  تڕڕایبەب کۆبڕڕوونەوەی
 .و پرۆژە هاوشێوە و هاوبەشەکانیار تااەپالنی  و نەخشە ئەاموور و

 

جێ رەکڕڕڕڕڕانی  و اە سڕڕڕڕڕەرۆک پێکڕڕڕڕڕدو میللیڕڕڕڕڕی وکب ئەنجڕڕڕڕڕوومەنی -8
ئەنجڕڕوومەنی     سڕڕەرۆکی.. پارسزگایەکڕڕار هەمڕڕوو انیئەنجڕڕوومەنە میللییەکڕڕ

نێوخۆشڕڕڕیار  اەو سڕڕڕەرۆکیار  تەیڕڕڕدەب پایتەخڕڕڕت ئۆتۆمڕڕڕاتیکیی میللیڕڕڕی
 .ک هەڵدەبوسررەجێ ر

 

اەسڕەر  بڕیڕار ئەنجوومەنی میللیی وکب اە یەکە  کۆبوونەوەی خۆیدا -3
سڕێیەمی  سەرەتای سڕاڵی پەیڕەوی نێوخۆی ئەنجوومەر دەدا و اەدانانی 

 .دەستکاریی بکا یدەتوان شیکاربوونیەستبەد
 

ئەنڕڕڕڕڕڕدامی ئەنجڕڕڕڕڕڕوومەنە میللییەکڕڕڕڕڕڕانی )ئەو کەسڕڕڕڕڕڕانەی دەبڕڕڕڕڕڕنە  -٠١
بڕێج ە اەو ( پارسزگایەکار یار دەبنە ئەندامی ئەنجوومەنی میللیی وکب

کارە تااانەیار کاری ئەندامیەتیی خۆشیار اە ئەنجوومەنە میللییەکڕانی 
ور هەر ئەنجڕڕڕڕا  دەدەر    ناوچەکانیشڕڕڕڕیار کە تێیانڕڕڕڕدا هەڵبوسردرابڕڕڕڕو

ئەنڕڕدامی ئەنجڕڕوومەنی جێبەجڕڕێکەری )هەروا ئەو کەسڕڕانەو کە دەبڕڕنە 
بڕڕڕێج ە اەو کڕڕڕارە تااانەیڕڕڕار کڕڕڕاری ( شڕڕڕارەوانییەکانی پارسزگایەکڕڕڕار

ئەنڕڕڕدامیەتی خۆشڕڕڕیار اە ئەنجڕڕڕوومەنە جێبەجڕڕڕێکەرە شڕڕڕارەوانییەکانی 
 .ناوچەکانیشیار کە تێیاندا دامەارسندرابوور هەر ئەنجا  دەدەر
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 :11مادەی 
 

 :ئەرک و دەسەکتەکانی ئەنجوومەنی میللیی
 

 هەر اەجڕڕڕڕوایەاە سڕڕڕڕەروەخۆ و  کیەدەسڕڕڕڕەکت ئەنجڕڕڕڕوومەنی میللڕڕڕڕی -٠
 و هەڵسڕڕڕڕڕووڕاندرئەرکە سڕڕڕڕڕەرکییەکەی .. وکبدیڕڕڕڕڕکەی کی ەدەسڕڕڕڕڕەکت

اە .. ەکڕڕڕارگێڕیی و شڕڕڕارەوانییەکانی راسڕڕڕتەوخۆی کاروبڕڕڕار راپەڕانڕڕڕدنی
 و کۆمڕار سڕەرۆکایەتیی دیوانی ئەندامی دەستووردیکەو وە پێی  الیەکی
 کیەاە هەر کاروبڕار یشڕەوکت دیکەی دەسەکتەکانی هاوکاری و پاڵپشت

 .پەیوەستدار
 

اە بێج ە اە جێبەجێکردنی ئەو بڕیڕار و تەرمڕار و رسنماییڕانەی کە  -٧
 رۆشنایی دەسڕتوور تەواوی یاسڕایەکار و کارەکانی خۆی پێویستن اە ژسر

 کە پەیوەسڕتن یەر و رسنماییڕانەی پەراەمڕان رمڕاهەموو ئەو بڕیڕار و تە
 .دەکا و ماتی رەخنەاێ رتنیشیانی هەیە وە ئەنجوومەر جێبەجل

 

 نێڕڕڕو دیڕڕڕوانی سڕڕڕەرۆکایەتیی و دەسڕڕڕەکتانەی اە  اەو ئەرک بڕڕڕێج ە -1
 هەر و اە کاردەکڕڕڕا نێڕڕڕو خەڵڕڕڕک اە اەبەرئەوەی راسڕڕڕتەوخۆ.. هەیەتڕڕڕی
 جڕڕڕۆر و شڕڕڕێوەی ژیڕڕڕار و ئاگڕڕڕادارە و ئاشڕڕڕنایکەموکوڕییەکیڕڕڕار گرتڕڕڕت و 

 دەکڕا کارەکانی دەسەکتەکار چاودسریی هووردشێوەیەکی  ەو گواەرانیانە
وە  ماف و ئااادییەکانیار و ماتی ئەوەشڕی هەیە هەر پێشێڵکارییەکی اە

هەیە  کی یاسڕاییەهەر شڕێواا ی تا وەب جەماوەر رسنماییەکانی هاندەری
 .بکەنەوە تراوانتر بەرگریی اە خۆیار بکەر و ماف و ئااادییەکانیار
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 کارگێڕییەکڕانی و تەرمڕان ە نووسڕین ە مادییەکانی پێویستییە هەموو -1
جڕوایەایی ە و -تێکڕای ئەو  کرسکڕار و کارمەنڕدانەی  شارەوانییەکانی و

 و ئەنجڕڕڕوومەنی وەایڕڕڕڕرار اە رسڕڕڕی پێویسڕڕڕتیەتی - جڕڕڕۆر و ئاسڕڕڕتەکار
 .دەکا وەاارەتەکار دابینیار

 

 ئەو یڕڕار هەمڕڕوو هێنڕڕدەک یدەتڕڕوانتڕڕااە خڕڕوای  ئەنجڕڕوومەنی میللیڕڕی -٠
ی ب ڕۆڕینە دایمەارانڕد پێشڕتر ئەنجڕوومەنی کە تەرمڕانبەرانەی کرسکار و

 اڕڕڕل ..  نەدایەئەنجڕڕڕای خۆیڕڕڕار کڕڕڕار پێویسڕڕڕت وەک ئەگەر هەسڕڕڕت بکڕڕڕا
ە هڕڕڕڕڕڕۆی و کەیڕڕڕڕڕڕار تەرمڕڕڕڕڕڕانبەر کرسکڕڕڕڕڕڕار هەر اە کاراێسڕڕڕڕڕڕتاندنەوە

 پەیوەنڕڕڕددار یڕڕڕار ە هاوکڕڕڕاریی وەاارەتڕڕڕیی ودەبڕڕڕ ەئەو نەمانیپێویسڕڕڕت
 یڕار بیمەیەکڕی بێکڕاریی بڕداتل کارەکەی خۆی ئاستی ە هەمارو کیەکار
 .بداتل تا کارەکی دیکەی دەدەنل یکەکرسی هەتتانە ە هەمارو
 

 پڕۆژەکڕڕانی و اە بڕڕاج و قڕڕااانجی مادییەکڕڕانی هەمڕڕوو دەسڕڕتکەوتە -7
 دارایڕڕڕی وەاارەتڕڕڕی یهتڕڕڕد اە رسڕڕڕ... گشڕڕڕتییەکار ووەکڕڕڕاربردنی جێڕڕڕیە 

 .نێو خەاسنەی وکبدەخاتە 
 

ەی جڕڕودا جڕڕودا نەخشڕڕە و پڕڕڕۆژاە چڕڕارچیوەی ئەنجامڕڕدانی سڕڕاکنە  -٢
 پەراەمڕڕڕار رەاامەنڕڕڕدیی وەرگرتنڕڕڕی پڕڕڕاو دادەنڕڕڕل و اە پالنڕڕڕی تڕڕڕااە
 و دامەاراوە ەهەرەوەایڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی دەاگ و هاوکڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاریی ەو اەسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕەریار

 .دەکا پەیوەنددارەکار جێبەجێیار
 

 میللیی اە هەتڕتەدا یمەنئەنجوو مەکیرۆژی سێیەمی کاری هەر ئەندا -8
 .جەماوەرە اە نووسین ە کارگێڕییەکەی خۆی دیتنی
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 :1٠مادەی 
 
کڕڕار  دەمەکڕڕانی ..سڕڕاڵی رسڕڕکە 1 ئەنڕڕدامانی ئەنجڕڕوومەرمڕڕاوەی کڕڕاری  -٠

کڕڕڕڕاژسرییە اە  ٢رۆژی  ٠ ئاسڕڕڕڕایی دیڕڕڕڕکەیوەک هەر تەرمڕڕڕڕانبەرییەکی 
 .هەتتەیەکدا

 

مڕاف کارییەک اە هەر هەر پێشڕێل هەر ئەندامەکی ئەنجڕوومەنە ماتی -٧
پڕڕالر و پڕۆژەیەکڕڕی کڕڕار و هەر اە و هاوکتییڕڕار و  و ئڕڕااادییەکی خڕڕۆی

و پێشڕێلکەر  پەراەمڕاربباتە ئەنجوومەر یڕار  و خەڵک و مکومەبخۆی 
 .سزای خۆی وەرب ری

 

 و شڕڕڕێوە جڕڕڕۆر هڕڕڕید اەبەرچڕڕڕاوگرتنی بڕڕڕل ئەنجڕڕڕوومەر ئەنڕڕڕدامانی -1
خۆیڕانن نەک نڕوسنەری  ئەنجوومەنەکەیک نوسنەری گە  و ەپەیوەستبوون

 .هتد ...و پێکهاتەی دینیی  رەگەایی  نەتەوەیی  ناوچەیی 
 

 دەمەکڕانی کڕاری.. بکڕا دیڕکە کیەنابی هید کڕاری ئەنجوومەر ئەندام -1
پڕڕڕاو کۆتاییهڕڕڕاتنی مڕڕڕاوەی  ..دەژمێڕڕڕردروراژە ە اە نێڕڕڕو ئەنجڕڕڕوومەر و

ی مڕڕاتی ئەوەی مڕڕاب و کڕڕارەکەی یپێشڕڕتر کڕڕاری هەبڕڕووب ئەگەرکڕڕارەکەی 
  ئەگەر کارەکەشڕڕڕی نەمڕڕڕابی ئەوە اە کڕڕڕارەکەی ب ەڕسڕڕڕتەوە سڕڕڕەر ەیەه

هەمڕڕار ئەو سڕڕوودانە بەهرەمەنڕڕد دەبڕڕی کە هاوپیشڕڕەکانی پێشڕڕتری اڕڕل 
 .بەهرەمەند بوونە

 

 .ببیتە ئەندامی ئەنجوومەر خوادا ٧اە نل تەی ک دەتوانەکەس هەر -٠
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بڕێج ە اە مڕاف  ئەنجڕوومەر کیەتەرمانبەر وەکمی ئەنجوومەر ئەندا -7
هەمڕوو ئەو مڕاف و ئااادییانەشڕی هەیە خۆی  و ئااادییە تایبەتییەکانی
تەنڕڕڕڕل هەبڕڕڕڕوونی کڕڕڕڕار و پڕڕڕڕڕۆژەی مڕڕڕڕادیی و کە هاوکتییڕڕڕڕار هەیڕڕڕڕانە 

 .جێهێشتنی وکب نەبی
 

 هڕڕیدوەکڕڕاربردنی  و ئڕڕااادە اەوەی بڕڕل رس ڕڕرتنمی ئەنجڕڕوومەر ئەنڕڕدا -٢
دەسڕڕڕڕتبەرداری  بڕڕڕڕیەوو دەمەکهەر اە سڕڕڕڕەری  جڕڕڕڕۆرە پاڵەپەسڕڕڕڕتۆیەک

 .ببی کارەکەی
 

دەگە  کڕڕڕار و می ئەنجڕڕڕوومەر کرسڕڕڕی هەتتڕڕڕانەی کڕڕڕاری ئەنڕڕڕدا یدەبڕڕڕ -8
ەکەی ب ونجل و اە کرسی هەتتڕانەی کرسکڕارەکی شڕارەاا کە ژیڕار و ژیان

ئەوەو دەگە  مڕڕاف و ئەرک و .. گڕڕواەرانەکی ئاسڕڕایی هەیە پتڕڕر نەبڕڕی
 .ئااادییەکانی اە پەیڕەوی نێوخۆی ئەنجوومەر تۆمار بکرو

 
 :17مادەی 

 

 کڕڕاتیی وە و دامڕڕودەاگەیەکی و هەر اێڕڕون ئەنجڕڕوومەراێڕڕونەی یاسڕڕایی 
رسوشڕڕڕڕوسنی  ئەنڕڕڕڕدامار  و ئڕڕڕڕااادیی و ئەرکەکڕڕڕڕانی مڕڕڕڕاف هەمیشڕڕڕڕەیی 

   دیڕڕارکردنیئەنجڕڕوومەرە وکرسکڕڕارانی سڕڕەر  دامەارانڕڕی تەرمڕڕانبەرار و
 کیەبەت و  نائاسڕڕاییەکار  هەر کاروبڕڕار و بڕڕا کۆبڕڕوونەوە ئاسڕڕاییدەمڕڕی 
نێڕو  اە رۆشڕنە شڕێوەیەکی یاسڕایی و و یدەبڕ ئەنجوومەر نێوخۆیدیکەی 

 .خۆیار ب رر ئەنجوومەر جێیپەیڕەوی نێوخۆی 
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 :1٢مادەی 
 

 :اێهەڵدەوەشێتەوە ئەنجوومەنیارئەو بارانەی کە 
 .ی ئەندامەکانی بڕیاری هەڵوەشانەوەی دەدەر1/1کە  -٠
 .اە نیوەی ئەندامەکانی دەستیار اەکارکێشاوە پترئەگەر  -٧
 .یەکە  کۆبوونەوە ئەنجا  دەدا ئەنجوومەرکابینەی نوسی  ەک -1
 رای گشڕتیی  ەکڕادەستوور و یاسایەکار جێبەجل ن ئەنجوومەر ئەگەر -1

دیڕڕڕڕوانی  پڕڕڕڕارسزییەونەتڕڕڕڕاکڕەویی و ک وە  بنڕڕڕڕل پڕڕڕڕل ژسڕڕڕڕر جەمڕڕڕڕاوەر
 وە.. بڕی راایڕیئەنجڕوومەنی وەایڕرار  سەرۆکایەتیی کۆمڕار و پەراەمڕار

یەک اەو پێشڕڕێلکارییانە  ڕاسڕڕت ەڕانی هەروە وە پشتبەسڕڕتن ەوک ەمەرج
 دیڕڕڕوانی ئەنڕڕڕدامانیئەرسڕڕڕی سڕڕڕەرجە  و  اە دادگەییەکڕڕڕی دادگەی بڕڕڕاک

 .روهەڵوەشانەوەی بد اەسەر بڕیارکۆمار  سەرۆکایەتیی
 
 :ئەنجوومەنی دادوەریی -1

 
 :18مادەی 

 

 :بنچینە گشتییەکار
 

 ..هەکواردر بڕڕڕڕڕڕلسڕڕڕڕڕڕن کە رهە سیدادگە و یاسڕڕڕڕڕڕایەکار اە سڕڕڕڕڕڕەر -٠
 ەو ە رسکهڕڕڕڕاتنەوە دەگە  گەوهەر و نێڕڕڕڕوەرۆکی دەسڕڕڕڕتوورو یاسڕڕڕڕایەکار

 دیڕڕن )جوایەاییەکڕڕانی بڕڕل اەبەرچڕڕاوگرتنی و  یەکسڕڕانیی و بێالیەنیڕڕی
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 ی کەسڕەکار(هتڕد ...پلە و ئاسڕت و  رەگەا رەنگ  نەتەوە  بیروباوەڕ 
 .دەبن جێبەجل کەکەسر اەسەر هە

 

مڕاتی کی دیڕکە ەبێج ە اە دەسەکتی دادوەریی هید کەس و دەسڕەکت -٧
 .نییە دەست اە دادوەریی و کاروباری دادپەروەریی وەربدا ئەوەی

 
سەرباایی ئاسایشیی و هید جۆرە دادگەییەکی تایبەب و نائاسایی و  -1

 .نییە
 

 و گڕڕرتن و اینڕڕدانکردنی تەمەنڕڕی کەمتڕڕر ی هەر کەسڕڕەکاەسڕڕێدارەدان -1
میشڕەیی و ئەو کەسڕانەی کە دەکرو ایندانیی هە  قەدەغەر سا  ٠8اە 

مڕڕڕڕاوەی اینڕڕڕڕدانییەکەیار دەگڕڕڕڕاتە دەمڕڕڕڕی خانەنشڕڕڕڕینیی اە سڕڕڕڕەرەتای 
ئەگەر سن بکڕر ئاااد -خانەشینیی وە هۆی تەمەنەوە  -خانەنشینییانەوە 

 ک دڵنیڕاەمەرجوە دەرببڕر  اامەندییەرو پەراەمار  دادوەریی دەسەکتی
کڕڕڕاری دژە  نیڕڕار نڕڕاتوان یڕڕڕانەوونا ارپڕڕاو ئااادبوونیڕڕ بڕڕن اەوەی کە

 .ەربد  یاسایی و دژە مرۆیی ئەنجا 
 

  یە ئاشڕکرایی دەبڕو کەهەر دادگەییکڕردن دەمی دانیشڕتنی سەرجەمی -٠
 سڕڕل وی بڕڕ ئامڕڕادە اە دادگەییکردنەکڕڕاری دەتڕڕوان خڕڕواایک بەکەسڕڕ هەر

هەردوو الی دادگەیڕڕڕڕڕیەکە و سڕڕڕڕڕێیەمیە وەک  دووانیڕڕڕڕڕار اە - کەسڕڕڕڕڕیە
پێە بڕیاری دادوەری گشتیی را  یکی دیارکراەدەتوانن اە دەم -بێالیەر 

اە هڕۆڵی دادگە ئەگەر اڕل .. دەرببڕڕر داجڕار و تێبینیی خۆیار اە یەک
 خڕڕڕڕواارکڕڕڕڕی اۆر دەەجێڕڕڕڕی ئامڕڕڕڕادەبووار نەبڕڕڕڕۆوە یڕڕڕڕار هەسڕڕڕڕتکرا خەڵک

راسڕڕتەوخۆ ەاەتزیڕڕۆر ت کیەکەنڕڕاڵ اە ببیڕڕنن ئەوە پێویسڕڕتە ەدادگەیڕڕیەک
 .باڵوبکرستەوە

 



  69              پڕۆژەی دەستووری کوردستانەکی سەروەخۆ و سێکیوالر    

 هڕید ەو دەسەکتی دادوەریی کانیەکی دامودەاگەنابی هید تەرمانبەر -7
کی ەجڕڕۆر و شڕڕێوە رسکخراوبڕڕوونید پڕڕارب و هڕڕ ە هڕڕیدوسڕڕەر  کەکەنڕڕاڵ
اە نێو تەرمان ە و دەمەکانی کڕارکردنی  نابیهەرا .. یسیاسیی ب دیکەی
 ی و دینیڕڕڕیسیاسڕڕڕی میزیڕڕڕی و کیەکییالجڕڕڕۆرە هەڵسڕڕڕوکەوب و چڕڕڕا هڕڕڕید
 .بکا اە هید جێیەکی دیکەیە کار وی بنوسن

 

 ەوکردر ییڕڕاری دەمڕڕی خڕڕۆی  جێبەجێنەکردنڕڕی بڕیڕڕاری دادوەریڕڕی اە -٢
کار  ترتوتێ  و بەرتیل و گرتنەبەری رسکڕاری نایاسڕایی یەو رسسا یاسا
 ە تڕاوارو تەرمڕانبەرانەوە الیەر اە ە ناڕەواییو دەسەکب نیبردکارو وە
   وەک کەمکڕڕردنەوەی تڕڕاوانەکەی پێڕڕی ەو تاوانبڕڕاری دەبڕڕ و دەنڕڕدرسندا

 اە کارەکەی تا رادە ی دەرکڕردر اەسڕەر کڕارەکەی دابەااندر و  دەسەکب
 کار و اە نێو کڕاریە سیدەر اە کە ئاساییهەر تاوانەکی    وەک سزای

 مڕاتی دەرنەچوو بدرو  هاوکاب ئەگەر تۆمەتبار تاوانبار سزا روودەدەر
 .کانی هەیەایانە تێکڕای قەرەبووکردنەوەی

 

پێشکەشڕڕکردر و  اە روی کڕڕی یاسڕڕایی ئەوتڕڕۆ هەبڕڕەنڕڕابی هڕڕید دەق -8
توانجلێدار  رەخنەگرتن و اە رو یار یهەر سکاک و داوایەک ب ر دیتنی

 جا اە الیەری ب رتەرمار و رسنماییەک و رسکار و بڕیار و  کار اە هەر
 یڕڕارووبی ک دەرچڕڕەاە هەر شڕڕوسنکاتو  و دەاگە و الیەنەکەوەهەر کەس 

 .درابی ئەنجا 
 

ی پێ ەیەنڕدرا نڕاڕەوا ایڕانهەر کەسەک یار هەر الیەنەک وە ئەگەر  -3
 ئەو کەسڕڕەی دەبڕڕ ەئەوو اە رسڕڕی دادگەیەکەوە نڕڕاڕەواییەکەی سڕڕەامێندرا 

 .ییەالیەنە قەرەبووی بکاتەوە کە ایانەکەی گەیاند یار ئەو
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 :13مادەی 
 

 :دەسەکتی دادوەریی
 

 سڕڕڕەروەخۆیی اە ەو.. کی دەسڕڕڕتووریی و یاسڕڕڕایی گشڕڕڕت یرەەدەسڕڕڕەکت -٠
اە  تایبەتمەنڕڕڕڕڕدە کیەمیکڕڕڕڕڕانیزم و  دیڕڕڕڕڕکە دەسڕڕڕڕڕەکب  دەسڕڕڕڕڕەکتەکانی
 پیڕڕڕڕڕڕادەکردنی و یاسڕڕڕڕڕڕا جێبەجێکردنڕڕڕڕڕڕی و دادوەریڕڕڕڕڕڕی بەڕسوەچڕڕڕڕڕڕوونی

 .ماف و ئااادییەکانی هاوکتییار تێکڕایدادپەروەریی و پاراستنی 
 

ئەنجوومەنی باکی دادوەریی و دادگەی باک و  دەسەکتی دادوەریی اە -٧
ی شڕڕڕڕوورا دادگەی پێڕڕڕڕداچوونەوە و دەسڕڕڕڕتەی سەرپەرشڕڕڕڕتیی دادوەریڕڕڕڕی و

 - تڕڕڕایبەتیی ی داواکڕڕڕاریەداواکڕڕڕاری گشڕڕڕتیی و دەاگ یەو دەاگیاسڕڕڕایی 
 .پێکدو و دادگەکانی دیکەی وکب -ی پارسزەرار ەدەاگ

 

پەراەمڕار کڕاری  یسڕاڵە 1ە ماوەی ودەسەکتی دادوەریی پەیوەندیی  -1
 و بڕڕوونی هەیە و هڕڕید کەس هەمیشڕڕەدەسڕڕەکتەکانی دیڕڕکەوە نیڕڕیە و  و

 بڕڕاکی ئەنجڕڕوومەنی.. شڕڕێنتەوەهەڵیبوە ینڕڕاتوان دەسڕڕەکتدار کڕڕیەالیەن
 کڕڕڕۆی ی1/1 ە دەن ڕڕڕیو سڕڕڕاڵە ٧اە مڕڕڕاوەی کڕڕڕاری خڕڕڕۆی کە  دادوەریڕڕڕی

خڕۆی یڕار  یەک مانڕگ جڕار و هەر جڕارەی تەنل دوو یئەندامانی دەتوان
 .ڵبپەسێریهە تێکڕای دەسەکتی دادوەریی یار هەردووکی پێکەوە

 

 :٠١مادەی 
 

 :ئەنجوومەنی باکی دادوەریی
 

 دەسڕڕڕڕتە کاروبڕڕڕڕاری دادوەریڕڕڕڕی و بەڕسڕڕڕڕوەبردر و سەرپەرشڕڕڕڕتییکردنی -٠
 کار ویەرسسڕڕا ە یاسڕڕا وو کی پەیوەسڕڕترەکاروبڕڕا دادوەرییەکڕڕار و هەمڕڕوو
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 ئەنجڕڕوومەنی بڕڕاکی کردەیڕڕیکڕڕاری رەسڕڕەر و  و رسنماییەکانیڕڕار بڕیڕڕار
دەسڕەکتەکانی و ی و و تایبەتمەنڕدییەکان و یاساو پێکهاتە  دادوەریین

 .ئەندامەکانی دیاردەکا ەکانیرسسای رەوتی کارەکانی و ماف و ئااادیی
 

اڕڕڕڕووتکەی بڕڕڕڕاکی دەسڕڕڕڕەکتی  وەک دادوەریڕڕڕڕی بڕڕڕڕاکی  ئەنجڕڕڕڕوومەنی -٧
 پێڕڕڕڕڕداچوونەوە ودادگەی  و دادوەریڕڕڕڕڕی اە سڕڕڕڕڕەرۆکەکانی دادگەی بڕڕڕڕڕاک

 داواکڕڕاری یەو دەاگ ی یاسڕڕاییشڕڕوورا دەسڕڕتەی سەرپەرشڕڕتیی دادوەریڕڕی و
 .ی داواکاری تایبەتیی و دادگەکانی دیکەی وکب پێکدوەگشتیی و دەاگ

 

 بڕڕێج ە اە سڕڕەرۆکی -ک ەخۆیڕڕار یەک نێڕڕو ئەنجڕڕوومەر اە ئەنڕڕدامانی -1
 تڕرین ئەنڕدامیراژە پڕڕ و بەتواناترین اە -یی تایبەت داواکاری یەدەاگ

کە  ئەنجڕڕوومەر هەڵڕڕدەبوسرر -نەک سڕڕەرۆک  - یخۆیڕڕار وەک راوسوکڕڕار
سەرپەرشڕڕڕڕڕتییکردنی هەمڕڕڕڕڕاهەن یی و  راوسوکڕڕڕڕڕردر و تەنڕڕڕڕڕلکڕڕڕڕڕارەکەی 
 .نەکۆبوونەوەکا

 

 ەوەکڕڕڕۆمە  دەدرو و هەمڕڕڕوو ئەنڕڕڕدامەکانیە وبڕیڕڕڕاری ئەنجڕڕڕوومەر  -1
یەک دەن ڕڕی کەس خڕڕاوەنی  راوسوکاریشڕڕەوە اە دەن ڕڕدار یەکسڕڕانن و هەر

 .یەکسانە
 

 و کەیپێکهڕڕاتە ئەنجڕڕوومەر اە یەکە  کۆبوونەوەیڕڕدا بڕیڕڕاری دانڕڕانی -٠
 کرسڕڕڕڕی ئەنڕڕڕڕدا  و کرسکڕڕڕڕار وبڕڕڕڕڕی دامەارار و  رسوشڕڕڕڕوسنیدەسڕڕڕڕەکب و 
 و نی و ئااادییەکڕڕڕڕا  مڕڕڕڕاف و کڕڕڕڕانیەدامودەاگ دەرمڕڕڕڕاڵەی تەرمڕڕڕڕانبەر و

تێکڕای  سەندیکا و بودجەی ساکنە و شێوەی هەڵبواردر و ەوەیدامەاران
 .کاروبارەکانی دەدا
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 بڕڕڕاکی اڕڕڕووتکەی کە هەڵبواردنڕڕڕی ئەنجڕڕڕوومەنی بڕڕڕاکی دادوەریڕڕڕی -7
 شڕارەاایی توانڕا و پێڕی ەوو رو سە سڕا تادەسەکتی دادوەرییە اە خوار

 پێویسڕڕڕتیی پێڕڕڕی ەو هەر کڕڕڕار و بەرپرسڕڕڕییەکاە  کەسڕڕڕەکار پێویسڕڕڕتی
ە وپێویسڕڕڕڕتەکار  و تەرمڕڕڕڕان ەە دەاگ و دادگە و  ئەنجڕڕڕڕوومەر و دەسڕڕڕڕتە

مامۆسڕتایانی یاساناسڕار و  و دادوەرار نێو اە نهێنیی شێوەیەکی ئاااد و
 - سڕڕەرۆکەکار اە دوا پرۆسڕڕێ  کە.. دەدرو ئەنجڕڕا  پڕڕارسزەرار یاسڕڕا و
 خۆبەخڕڕۆهەڵڕڕدەبوسردرسن  -نە دەستنیشڕڕانکرا دووە  خڕڕاڵی اە ئەوانەی

 .دەبنە ئەنجوومەنی باکی دادوەریی
 

   رسسا و پرۆسێسی هەڵبواردر اەیەک جارەسا   ٧هەر  هەڵبواردر -٢
 ەو بەراەکڕڕڕڕڕانی وکب هەرە اە دادوەرە کەسڕڕڕڕڕیی ٠١ اێونەیەکڕڕڕڕڕی الیەر

 .یاسایەک رسکدەخرو ەو ئەنجوومەنی باکی دادوەریی رەاامەندیی
 

 ئامڕادە دادوەریڕی ئەنجڕوومەنی ساکنەی بودجەی پڕۆژەی ئەنجوومەر -8
پڕڕڕاو وەرگرتنڕڕڕی رەاامەنڕڕڕدیی .. کڕڕڕاپێشکەشڕڕڕی پەراەمڕڕڕانی دەو   دەکڕڕڕا

 .دەخرستە نێو بودجەی ساکنەی وکب
 

 :٠٠مادەی 
 

 :دادگەی باک
 

 وکتە  دەسڕڕتەیەکی دادوەریڕڕی سڕڕەروەخۆیە و اە دادگەی دەسڕڕتووریی -٠
 .و پسپۆڕ و شارەاایانی بوارە یاساییەکار پێکدو کۆمەڵێک دادوەر
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 بڕاکی دادوەریڕی و اەئەنجوومەنی  سەرپەرشتیی ژسر چاودسریی و اە -٧
 ەە وپڕڕڕڕارسزەر مامۆسڕڕڕڕتایانی یاسڕڕڕڕا ویاساناسڕڕڕڕار و نێڕڕڕڕوار دادوەرار و 

 نهێنیڕی هەڵڕدەبوسردرسن و ئڕاااد شێوەیەکی ەبەتوانەیەکار و و ئەاموور
 .هەڵدەبوسرردادگەکە کی گشتیی ەنێو خۆیار سەرۆک اە و پاشار

 

 شڕڕڕێوەی ێتیی و ئەرک و مڕڕڕاف و ئااادییەکانیڕڕڕار یئەنڕڕڕدام مەرجڕڕڕی -1
داواکارییەکڕڕار   و سڕڕکاک وەرگرتنڕڕی تیییێبەڕسڕڕوەبردنی کارەکڕڕار  چڕڕۆن

 یاسڕڕڕایەک ەوهتڕڕڕد ... کرسکڕڕڕارار  و تەرمڕڕڕانبەرار و و دامەارانڕڕڕی کڕڕڕرو
 دادوەریڕڕڕی بڕڕڕاکی ە رەاامەنڕڕڕدیی ئەنجڕڕڕوومەنیو و پاشڕڕڕار دیڕڕڕاردەکرسن

 .دەخرسنە نێو پەیڕەوی نێوخۆی دەسەکتی دادوەریی
 

 :٠٧مادەی 
 

 :تایبەتمەندییەکانی دادگەی باکدەسەکب و 
 

رەق و  امڕڕانی یاسڕڕا اە امڕڕانیگڕڕۆڕینی دەسڕڕتوور و  یرا ەکردنڕڕی دەقڕڕ -٠
کی ەتڕڕوسو اە الیەکڕڕی دیڕڕکەوە کە تەنڕڕلپالسڕڕتیکیی هیشڕڕک اە الیەک و 

 .پاراوی خەڵکرەوار و  امانی وە تێیدەگەرکۆمە  کەمی 
 

 پڕڕڕۆژە یداڕشڕڕتن و ئامڕڕادەکردر اەی یاسڕڕایی هاوکڕڕارییکردنی شڕڕوورا -٧
ی رسکخسڕڕڕڕڕڕڕتنی کڕڕڕڕڕڕڕار اەئەو یاسڕڕڕڕڕڕڕایانەی کە .. وکب کانیییەیاسڕڕڕڕڕڕڕا

 ..پێویسڕتن تێکڕای الیەنەکانی ژیار گە  و بەرسوەبردنی دەسەکتەکانی
 ئەوتڕڕڕۆو پڕڕڕوختی  کی بڕڕڕل گرسوگڕڕڕۆ ەامڕڕڕان اە نووسڕڕڕینیاندا کەە مەرجو

 .ەرە ئاسانیی اێێار تێب خەڵک وکە هەموو  پەیڕوە بکرو
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 دەسڕڕڕتوورییبوونی یاسڕڕڕا و رسسڕڕڕایە بەرکارەکڕڕڕارە و چڕڕڕاودسرییکردنی -1
 .کییەداوای هەر داواکار و ایانلێکەوت اەسەر

 

 و ئەو رسسڕا اە جێبەجێکردنی یاسا یەکالکردنەوەی ئەو کێشانەی کە -1
 یڕار اە ئەنجڕامی دەبڕن پەیدا دەسەکب و بڕیار و رسنمایی و رسکارانەی 

 رسکڕڕڕارە نمڕڕڕایی ودەسڕڕڕتووریینەبوونی یاسڕڕڕا و ئەو رسسڕڕڕا و بڕیڕڕڕار و رس
 و داواکڕڕڕار هەر دەبڕڕڕن اەسڕڕڕەر داوای ناڕەوایڕڕڕانەی کە دەردەچڕڕڕن پەیڕڕڕدا

 .کییەایانلێکەوت
 

 نێوار دەسەکتەکانی اە کەناکۆکییانەی ئەو کێشە و  یەکالکردنەوەی -٠
و خۆیڕڕار نڕڕاتوانن چارەسڕڕەریار  دەبڕڕن یەکڕڕدی پەیڕڕدا وکب اە بەرانڕڕبەر

 .بکەر
 

 الیەر هەر کە اە تۆمەتڕڕڕانەیدواداچڕڕڕوور و یەکاڵکڕڕڕردنەوەی ئەو وە -7
 کانی دەسڕەکتەکانی وکبیەبەرپرسە باک کەوە ئاراستەیەو الیەن کەس

راشڕڕڕڕکاویی  ەو اڕڕڕڕل دەکڕڕڕڕرسن گشڕڕڕڕتیی ەو و بەرپرسڕڕڕڕار ە تڕڕڕڕایبەتییو
و هەر پەیوەسڕڕڕڕت بە دەکڕڕڕڕرسن  هەر تەرامڕڕڕڕۆو  اێانناکۆڵڕڕڕڕدرستەوە یڕڕڕڕار

ی اە رسکڕڕاری یاسڕڕای دڵنیڕڕابوور اە گڕڕرتنبەریچڕڕاودسریی و  کێشڕڕانەو
 .بڕیارە سزاییەکار هەر اە ئەستۆی دادگەی باکیە جێبەجێکردنی

 

 هەر و سڕاختەیی ییاەسەر راستیی و دروستیی یار ناتەواو بڕیاردار -٢
 ەو سڕڕندەدر ئەنجڕڕا  کە هەڵبڕڕواردر و راپرسڕڕییەکی گشڕڕتیی جەمڕڕاوەریی

 کردنی چەنڕد و چڕۆنیی سڕاختەکەموکوڕییەکار و دیار پەنجەدانار اەسە
 .ە کەس و الیەنە ئەنجامدەرکانیشیانەوەوو ناتەواوییەکار 
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ر هەی بڕیار و موکمەکانی دادگەی باک بنبڕڕ و یەکڕاڵکەرەوەر و دەبڕ -8
اڕڕل هەر . .بڕڕکەر جێبەجێیڕڕار بڕڕن پێیڕڕانەوە و پابەنڕڕد کەکەس و الیەن

موکمەکڕڕانی کەس و الیەنەکڕڕیە مڕڕاتی ئەوەیڕڕار هەیە تڕڕانە اە بڕیڕڕار و 
بدەر و اە پڕۆسەیەکی اۆر راشکاوانە و اەسەرخۆ اە رسڕی ئەنجڕوومەنی 

 .باکی دادوەریی داوای پێداچوونەوە بکەر
 

ئەرک و  و دەسڕڕەکب ئەو پیڕڕادەکردنی پڕۆسێسڕڕی اە دادگەی بڕڕاککە  -3
 و یاسڕڕڕڕڕڕایی کیەسڕڕڕڕڕڕەرپێچییکردن هەر رووبەڕووی تایبەتمەنڕڕڕڕڕڕدییانەی

 تڕڕا پەیوەنڕڕددار ئاگاداربکڕڕاتەوە ەکتیدەسڕڕی تەوە دەبڕڕیڕڕدەب دەسڕڕتووریی
و چارەسڕڕەری سڕڕەرپێچییەکار  ب یڕڕردرستەبەر و یاسڕڕایی پێویسڕڕت رسکڕڕاری
 .بکرو

 
 :٠1مادەی 

 
 :داواکاری گشتیی

 

اە پێنڕڕڕاو  کڕڕڕۆمەڵە  داواکڕڕڕاری گشڕڕڕتیی نڕڕڕوسنەری یاسڕڕڕایی تێکڕڕڕڕای -٠
 و ەکارگشڕڕڕڕڕڕڕتیی ەپاراسڕڕڕڕڕڕڕتن و بەرگرییکڕڕڕڕڕڕڕردر اە مڕڕڕڕڕڕڕاف و ئڕڕڕڕڕڕڕااادیی

ە و گشڕڕتییسڕڕکاک و داوای .. دادپەروەریڕڕیو وەدیهینڕڕانی  سڕڕەقام یرکردر
 .تۆمار دەکا خۆیەوە ناوی

 

 کیەکۆششڕڕکردن گشڕڕتیی گرن ەکڕڕانی داواکڕڕاری کڕڕارە اەی دیڕڕکە کڕڕەیەک -٧
و جێبەجێکردنڕڕی پیڕڕادەکردنی یاسڕڕایە سڕڕزاییەکار اەسڕڕەر  اێبڕڕڕاوانەیە

اە سڕڕزایەکار اەسڕڕەر تاوانبڕڕارار وە تڕڕایبەتییە ئەو تاوانبڕڕارانەی کە 
 .نێو دەسەکتەکار بەرپرسن
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دژ وە  کیە رتنڕڕڕڕڕڕڕڕڕی هەر کاروبڕڕڕڕڕڕڕڕڕارپێو رەوت سەرپەرشڕڕڕڕڕڕڕڕڕتییکردر -1
 پێشڕڕێلکارییە یاسڕڕاییەکار و چڕڕاودسرییکردنی و دادوەریڕڕی بەراەتتکڕڕاریی

کار ییەسڕزا مەتەواوی بڕیڕار و مڕوک جێبەجێکردنڕی رسخۆشکردر اە پێە
 .گشتییە اە ئەستۆی داواکاری

 

 بەرسڕڕڕڕڕڕوەبردنی شڕڕڕڕڕڕێوەی گشڕڕڕڕڕڕتیی  داواکڕڕڕڕڕڕاریی ەدەاگ پێکهڕڕڕڕڕڕاتەی -1
 ە یاسڕڕایەکو هتڕڕد...   ونی  ئەرک و مڕڕاف و ئااادییەکڕڕانیکاروبارەکڕڕا

 دادوەریڕڕڕی بڕڕڕاکی ە رەاامەنڕڕڕدیی ئەنجڕڕڕوومەنیوپاشڕڕڕار  دیڕڕڕاردەکرسن و
 .دەخرسنە نێو پەیڕەوی نێوخۆی دەسەکتی دادوەریی

 
 :٠1مادەی 

 

  کارەکڕڕار) تێکڕڕڕاییاسڕڕایەک  چەنڕڕد ەوبڕڕاکی دادوەریڕڕی  ئەنجڕڕوومەنی
 ئااادییەکڕڕڕڕار  مڕڕڕڕاف و و ئەرک کاروبارەکڕڕڕڕار  بەرسڕڕڕڕوەبردنی شڕڕڕڕێوەی

 اە یەک ی هەر(هتڕد ...و ارو کرسکار اردەسەکب  دامەارانی تەرمانبەر
 پێڕڕڕڕداچوونەوە و دەسڕڕڕڕتەی سەرپەرشڕڕڕڕتیی و دادگەیی یاسڕڕڕڕایی شڕڕڕڕوورا

 ی داواکڕاری تڕایبەتیی و دادگەکڕانی دیڕکە دیاردەکڕا وەدادوەریی و دەاگ
 .رییەدەیخاتە نێو پەیڕەوی نێوخۆی دەسەکتی دادو
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 :ئەنجوومەنی میدیا -٠
 

 :٠٠مادەی 
 

 :بنچینە گشتییەکار
 

 و بیروڕا پەخە و باڵوکردنەوەی ە هۆیو و الیەنەک نابی هید کەس -٠
 جڕا دادگە سنەو بڕدر سنبەنڕد بکڕر یڕار سندژایەتیی بکڕرانیار بەرهەمەک

 .بنهەرچییەک  انیارنێوەرۆکی بیروڕا و بەرهەمەک
 

کەس و الیەنڕڕانەی کە باڵوکڕڕردنەوەی بیروڕایەکانیڕڕار وە اەو  بڕڕێج ە -٧
دەبڕڕڕڕنە هڕڕڕڕۆی دروسڕڕڕڕتکردر و ( ماتەکڕڕڕڕانی مڕڕڕڕرۆ )پێڕڕڕڕی پێوەرەکڕڕڕڕانی 

یتی و دابڕڕڕڕڕونەر ئەتسڕڕڕڕڕوور پەرسڕڕڕڕڕتیی کەونەرەوتڕڕڕڕڕی ) گەشڕڕڕڕڕەپێدانی
 هتڕڕد ... دیڕڕن و میڕڕزب و هڕڕزر ووە تڕڕۆبزیی   سڕڕەپاندنی پاشڕڕدامایی

نێرسڕڕاالریی و رەگەاپەرسڕڕتیی و تونڕڕدوتیویی   و جەجۆرەکڕڕانی ئەشڕڕکەن
جڕڕۆر و شڕڕێوە    شڕڕەڕ و نائڕڕارامیی و تیڕڕرۆر و هەرجوایەاییەکڕڕانی دیڕڕکە

 و کەس هەر( کی دیڕڕڕڕکەی مڕڕڕڕاف و ئااادییەکڕڕڕڕانی مڕڕڕڕرۆ ەپێشڕڕڕڕێلکردن
وە  و ە ئڕااادیین ودەتڕوانی دیڕکە جڕا هەر بیروڕایەکیڕار هەبڕی کەالیەن
ئەو دەاگە میڕڕدیاییانەی  - یڕڕدیام کڕڕانیگەدەاار کڕڕانی خۆیڕڕیەتواناپێڕڕی 

ببەر و هەرچییەک خۆیار ەکارو -اەسەر توانستەکانی میللەب دامەارانە 
 .دەیانەوو باڵویبکەنەوە

 

ر بڕڕداهەر کەس و الیەنەکڕڕی دیڕڕکە  بەرهەمڕڕیو الیەنەک  کەس  هەر -1
 ەیباڵوبڕڕوونەو هڕڕۆی ەو خڕڕاوەنبەرهە  یڕڕارەر بڕڕکار پێڕڕوە باارگانییڕڕ یڕڕار

 .نەوەیاسا دەب رووبەڕووی ەرگرتت بک کێشە و دووچاریبەرهەمەکەی 
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 هەرانەی کی میدیا و بەخششڕی مادییڕەکرسی هەتتانەی هەر کارمەند -1

ی ئااادییەکڕڕڕڕڕان مڕڕڕڕڕاف و دەگە ئاسڕڕڕڕڕتی کڕڕڕڕڕارەکە  پێڕڕڕڕڕی ەو کەبەرهەم
ە ئەنجڕڕوومەنی بڕڕاکی وسڕڕەر تڕڕایبەتی  اێونەیەکڕڕی اە الیەرمیڕڕدیاکارار 

 .میدیا دیاردەکرسن
 

 - میڕڕدیا کڕڕانیەدەاگ کی دەسڕڕتەی سەرپەرشڕڕتییەئەنڕڕدامنڕڕابی هڕڕید  -٠
میڕڕڕڕڕڕدیای تەرمیڕڕڕڕڕڕی مکڕڕڕڕڕڕومەب و ئەو دەاگە و نێوەنڕڕڕڕڕڕدانەی اەسڕڕڕڕڕڕەر 

 بکا و سەر دیکە کار  کیەهید شوسن اە -توانستەکانی میللەب دامەارانە 
کییەکی سیاسڕیی الو هڕید چڕا ی سیاسڕیی بڕ کڕیەو رسکخراو  هید پڕاربوە 

کڕڕار ەبڕڕدا یڕڕار دەاگ  ەکڕڕار ئەنجڕڕا تەرمان نووسڕڕین ە و نێڕڕو میزبیڕڕی اە
باڵوکڕڕڕڕردنەوەی کاروبڕڕڕڕار و پڕوپاگەنڕڕڕڕدەی  پەخڕڕڕڕە وەکی وەک ئۆرگڕڕڕڕان

 .وەکارببا دیکەمیزبیی و دینیی یار هەر هزر و تەاسەتەیەکی 
 

ئڕڕااادر  کڕڕی سیاسڕڕیەو رسکخراو میڕڕزبپڕڕارب و کەس و الیەر و هەر  -7
 - و خەڵڕڕڕک نەک دارایڕڕڕی مکڕڕڕومەب  -ئەرکڕڕڕی خۆیڕڕڕار  اەوەی اەسڕڕڕەر

 .دابمەارسنن خۆیار ی میدیایی سەروەخۆیەدەاگ
 

 یەکڕیگەدەا یدهڕی و دامەارانڕیەک باڵوکڕردنەوە پەخڕە وهید جۆرە  -٢
دەسڕڕتە و  و کەس الیەر هەر میڕڕدیا اە ی ئەنجڕڕوومەنیسڕڕدەراە میڕڕدیایی 
ەوە هید جۆرە جەماوەریی و رۆشنبیریی پیشەیی و  کیەو رسکخراو کۆمەڵە

 تونڕڕدی بەرهەمڕڕیی اەوە رتەنڕڕانەب ئڕڕااادمۆڵەتڕڕدانەکی پێویسڕڕت نیڕڕیە 
الیەنەک و  کەس  هەرسڕڕڕەر هەر بڕڕڕابەتەک و اەسڕڕڕەر اە ورەخنەگڕڕڕرانە

و هڕڕڕڕڕڕڕید کەس و الیەنەکڕڕڕڕڕڕڕیە نڕڕڕڕڕڕڕاتوانن  پەخڕڕڕڕڕڕڕە و باڵوبڕڕڕڕڕڕڕکەنەوە
 اە تڕڕڕڕڕڕایبەب اێونەیەکڕڕڕڕڕڕیی دەبڕڕڕڕڕڕ  بەرهەمەکانیڕڕڕڕڕڕار قەدەغە بڕڕڕڕڕڕکەر
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 و گرن یڕی یارتوانا و پێویستییەکانوە پێی  وباکی میدیا ئەنجوومەنی
 و مرۆ پەروەییڕڕڕڕڕدا بڕڕڕڕڕن گشڕڕڕڕڕتیی کڕڕڕڕڕۆمە اە راژەی ئەگەر انیڕڕڕڕڕار کارەک

 .کاب انەوییارم و مادیی هاوکاریی و هاوپشتییەکی
 

 :٠7مادەی 
 

 :دەسەکتی ئەنجوومەنی میدیا
 

 ئەنجوومەنی میدیا بێج ە اەوەی ناوەندی تەرهەن ڕی تێکڕڕای گە  و -٠
 سەروەخۆشڕڕە اەکی ئڕڕاااد و ەدەسڕڕەکت وایەایینەتەوەکڕڕانی وکتە بڕڕل جڕڕ

 .تێکڕای دەسەکتەکانی دیکەی وکب
 

 رسڕڕڕڕڕڕڕی و اە تەوک اە شڕڕڕڕڕڕڕەو دەسڕڕڕڕڕڕڕەکتەکەی یەک ئەنجڕڕڕڕڕڕڕوومەر -٧
 تایبەتمەنڕدییە وە پێیکۆمار   سەرۆکایەتیی دیوانی اەشی ئەندامبوونی

اە  یەدیڕڕڕکە  دەسڕڕڕەکتەکانی هاوکڕڕڕار و هاوبەشڕڕڕی خڕڕڕۆی  پیشڕڕڕەییەکانی
 .بەرسوەبردنی وکب

 

 ە سڕەروەخۆیی خڕڕۆی کارەکڕانی بەڕسوەدەبڕڕا و هڕڕیدو دەسڕەکتی میڕڕدیا -1
 .ەردەست اە کاروبارەکانی وەربد ناتوانن کەدەسەکتالیەر و کەس و 

 

 بڕڕڕڕاکی میڕڕڕڕدیا  ئەنجڕڕڕوومەنی) اە میڕڕڕڕدیا ئەنجڕڕڕڕوومەنی دەسڕڕڕەکتی -1
نێوەنڕڕڕڕدی رۆشڕڕڕڕنبیریی  دەاگەی راگەیانڕڕڕڕدر  نێوەنڕڕڕڕدی ئامڕڕڕڕادەکردر و 

رۆژنڕامە ەکانی دابەشکردر  دەاگ دیزاین و چا  وگەکانی دەاوەرگێڕار  
 رادیڕڕۆ و تەاەتزسڕڕور  ەکڕڕانیپەرتڕڕووک  دەاگباڵوکڕڕردنەوەی و گۆ ڕڕار و 

دەاگەکڕانی  و شڕانۆ  و تڕیلر سڕینەما یەکڕانرنێت  دەاگئینتە ەکانیدەاگ
وسنەگریڕڕڕی و کاریکڕڕڕاتێر و شڕڕڕێوەکاریی و پەیکەرتاشڕڕڕی و هەڵکڕڕڕۆڵین  
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ی ەکڕڕاندەاگدەاگەکڕانی تۆاکلڕۆر و پاشڕڕماوە دسرینەکڕار و مۆاەخانەکڕار  
دەاگەکڕانی ئڕامێرە دەن یڕی و رەن ییەکڕار  هۆ  و سەکۆیە گشڕتییەکار  

  دەاگەکڕڕانی پێداویسڕڕتییە ریکڕڕال مڕڕۆر و پڕڕوو  و کڕڕارب و  یەکڕڕاندەاگ
 .پێکدو( میدیاییەکار

 

هڕڕڕید ە ور سڕڕڕە ەنکڕڕڕانییەوە ەە تێکڕڕڕڕای دەاگومەنی میڕڕڕدیا  ئەنجڕڕڕوو -٠
 نەیە کڕڕڕی دیڕڕڕکەەالیەندیڕڕڕن و پڕڕڕارب و  دەسڕڕڕەکتدار و هڕڕڕید ەکڕڕڕیالیەن

 .یشەکی ئایدیۆاۆژیی و تەاسەتیەالیەن هید قۆرخکرای
 

 پەراەمڕار وکڕاری  سڕاڵەی 1ە مڕاوەی ودەسەکتی میدیا پەیوەنڕدیی  -7
 و بڕڕڕوونی هەیە و هڕڕڕید کەسهەردە  دەسڕڕڕەکتەکانی دیڕڕڕکەەوە نیڕڕڕیە و 

 بڕڕاکی ئەنجڕڕوومەنی ..وەشڕڕێنتەوەهەڵیبی نڕڕاتوان دەسڕڕەکتدارنەکڕڕی الیە
 ی کڕۆی ئەنڕدامانی1/1ە دەن ڕی وساڵە  ٧ کە اە ماوەی کاری خۆی میدیا
خڕڕۆی یڕڕار تێکڕڕڕای  جڕڕار و هەر جڕڕارەی یەک مانڕڕگ دوو تەنڕڕلی دەتڕڕوان

 .دەسەکتی میدیا یار هەردووکی پێکەوە هەڵبپەسێری
 

 :٠٢مادەی 
 

 :ئەنجوومەنی باکی میدیا
 

 کیەمیکڕڕانیزمی میڕڕدیا بڕڕاکنێوەنڕڕدی  وەک بڕڕاکی میڕڕدیا ئەنجڕڕوومەنی -٠
 پەخڕڕە و باڵوکڕڕردنەوەی بەڕسڕڕوەبردر و سەرپەرشڕڕتییکردنی اەگشڕڕت یرە 

 .تێکڕای بوارە تەرهەن ییەکانی کۆمە 
 

بڕڕڕڕڕاکی دەسڕڕڕڕڕەکتی   بڕڕڕڕڕاکی میڕڕڕڕڕدیا وەک اڕڕڕڕڕووتکەی  ئەنجڕڕڕڕڕوومەنی -٧
ە و نێوەنڕڕڕڕدە اە سڕڕڕڕەرۆکەکانی هەمڕڕڕڕوو ئەو دەاگ ئەنجڕڕڕڕوومەنی میڕڕڕڕدیا
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 هەر دەسڕڕەکتی ئەنجڕڕوومەنی میڕڕدیا خڕڕاڵی چڕڕارەمیاە  کەمیڕڕدیاییانەی 
 .پێکدو

 

 پڕڕ و بەتوانڕاترین ک اەەخۆیڕار یەک نێو ئەنجوومەر اە ئەندامانی -1
ئەنجڕوومەر  -نەک سڕەرۆک  - یخۆیار وەک راوسوکڕار ترین ئەندامیراژە

هەمڕڕڕڕڕڕاهەن یی و  راوسوکڕڕڕڕڕڕردر و تەنڕڕڕڕڕڕلکە کڕڕڕڕڕڕارەکەی  هەڵڕڕڕڕڕڕدەبوسرر
 .نەەرپەرشتییکردنی کۆبوونەوەکاس
 

 ەوەکڕڕڕۆمە  دەدرو و هەمڕڕڕوو ئەنڕڕڕدامەکانیە وبڕیڕڕڕاری ئەنجڕڕڕوومەر  -1
یەک دەن ڕڕی کەس خڕڕاوەنی  راوسوکاریشڕڕەوە اە دەن ڕڕدار یەکسڕڕانن و هەر

 .یەکسانە
 

 و کەیپێکهڕڕاتە ئەنجڕڕوومەر اە یەکە  کۆبوونەوەیڕڕدا بڕیڕڕاری دانڕڕانی -٠
 کرسڕڕڕڕی ئەنڕڕڕڕدا  و کرسکڕڕڕڕار وبڕڕڕڕڕی دامەارار و  رسوشڕڕڕڕوسنیدەسڕڕڕڕەکب و 
 و نی و ئااادییەکڕڕڕڕا  مڕڕڕڕاف و کڕڕڕڕانیەدامودەاگ دەرمڕڕڕڕاڵەی تەرمڕڕڕڕانبەر و

تێکڕای  سەندیکا و بودجەی ساکنە و شێوەی هەڵبواردر و ەوەیدامەاران
 .کاروبارەکانی دەدا

 

دەسڕەکتی  بڕاکی اووتکەی کەمیدیا هەڵبواردنی ئەنجوومەنی باکی  -7
 پێویسڕڕتی شڕڕارەاایی توانڕڕا و پێڕڕی ەوو  روسڕڕە سڕا تڕڕااە خڕڕوار میڕڕدیایە

 و دەسڕڕڕتە پێویسڕڕڕتیی پێڕڕڕی ەو هەر کڕڕڕار و بەرپرسڕڕڕییەکاە  کەسڕڕڕەکار
 ە شڕڕڕێوەیەکی ئڕڕڕاااد ووپێویسڕڕڕتەکار  و تەرمڕڕڕان ەە و دەاگ  ئەنجڕڕڕوومەر

 الیەنەسڕڕڕڕەرجە  بەرهەمڕڕڕڕدارانی  و رۆژنامەنووسڕڕڕڕار نێڕڕڕڕو اە نهێنیڕڕڕڕی
.. دەدرو ئەنجڕا  کارمەنڕدە هونەرییەکڕار وییەکڕار رۆشنبیریی و تەکنیک

 دووە  خڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاڵی اە ئەوانەی - سڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕەرۆکەکار اە دوا پرۆسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕێ  کە
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دەبڕڕنە ئەنجڕڕوومەنی بڕڕاکی  خۆبەخڕڕۆهەڵڕڕدەبوسردرسن  -نە دەستنیشڕڕانکرا
 .میدیا

 

   رسسا و پرۆسێسی هەڵبواردر اەیەک جارەسا   ٧هەر  هەڵبواردر -٢
 ەو وکببەراەکڕانی  هەرەرۆژنامەنووسە اە  کەسیی ٠١ اێونەیەکی الیەر

 .یاسایەک رسکدەخرو ەمیدیا وئەنجوومەنی باکی  رەاامەندیی
 

 ئامڕڕادەمیڕڕدیا  ئەنجڕڕوومەنی سڕڕاکنەی بڕڕودجەی پڕڕڕۆژەی ئەنجڕڕوومەر -8
پڕڕڕاو وەرگرتنڕڕڕی رەاامەنڕڕڕدیی .. پێشکەشڕڕڕی پەراەمڕڕڕانی دەکڕڕڕاو   دەکڕڕڕا

 .دەخرستە نێو بودجەی ساکنەی وکب
 

 :٠8مادەی 
 

 کارەکڕار  شڕێوەی) تێکڕڕای یاسایەک ە چەندو ئەنجوومەنی باکی میدیا
 ئااادییەکڕڕار  دەسڕڕەکب  بەرسڕڕوەبردنی کاروبارەکڕڕار   ئەرک و مڕڕاف و

ەکڕڕانی یەک اە دەاگ ی هەر(هتڕڕد ...تەرمڕڕانبەر و کرسکڕڕار و دامەارانڕڕی
ئەنجڕڕڕوومەنی دەیخڕڕڕاتە نێڕڕڕو پەیڕڕڕڕەوی نێوخڕڕڕۆی دەسڕڕڕەکتی  دیاردەکڕڕڕا و

 .میدیا
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 :ئەنجوومەنی هێزی بەرگریی -7
 

 :٠3مادەی 
 

 :بنچینە گشتییەکار
 

ەکڕڕانی هێڕڕزی سزرە ە شڕڕێوەیەکی ئارەاوومەنڕڕدانو کەسڕڕانی خڕڕۆبەخە -٠
 اە نڕاکرو ناچڕار وە تۆبزیی کەهید کەسە وات ..بەرگریی هەڵدەبوسرر
 .کار بکانێو هێزی بەرگریی 

 

 تەمەنڕی نێو هێزی بەرگریڕی اە کەکەس هید ە هید شێوەیەکو نابی -٧
هەر کەسڕڕەک بەر اە پەیوەسڕڕتبوور اە دەبڕڕی .. یبڕڕ کەمتڕڕر سڕڕا  ٧٠ اە

رووی تەندروسڕڕتییەوە هڕڕید جڕڕۆرە نەخۆشڕڕییەکی جەسڕڕتەیی و دەروونڕڕی 
 .نەبی و اە راهێنانەکانی قۆناغی ئامادەکردنی سەرەتایی دەرچووبی

 

بەشڕی پێشڕمەرگە یڕار اە دەبی هەر کەسەک اە نێو هێڕزی بەرگریڕی  -1
رەتڕڕی خوونڕڕدنی کە سڕڕەر وە وەراا -یڕڕی کڕڕۆاێوی هێڕڕزی بەرگر پڕڕۆای  اە

دەرچووبی و وە هید جڕۆر  -باکیە و اە نێو باشترین اانکۆی وکب دایە 
وە کڕۆاێوە  وبل بڕوانڕامەی ئەو ک نەدرەە هید کەسو روو شێوەیەکیە 

 .هێزی بەرگرییەوە پەیوەست ببی
 

 دیڕکە کڕار بکڕا و جێیەکی هید ک اەەنابی  هیج پێشمەرگە و پۆایس -1
 شڕڕێوە و هڕڕید جڕڕۆر و یسیاسڕڕیی بڕڕ کڕڕیەە هڕڕید پڕڕارب و رسکخراووسڕڕەر 

ی و باڵوکردنەوە و سەپاندنی میزبی سیاسیی کییەکیالهەڵسوکەوب و چا
 .سنیبنو هێزی بەرگریی و بارەگەیەکی نێو هید بنکە اەدین 

 



 پڕۆژەی دەستووری کوردستانەکی سەروەخۆ و سێکیوالر            84

 پێڕڕی سڕڕەختیی ووە  کەپۆایسڕڕ کرسڕڕی هەتتڕڕانەی هەر پێشڕڕمەرگە و -٠
 کییەالچڕڕاکڕڕار و اە بەرانڕڕبەر ئاسڕڕانیی کارەکانیڕڕار و بەخششڕڕی مڕڕادیی 

مڕاف   تێکڕڕای دەگە  پۆایسڕییەکار پێشڕمەرگەیی و گرنگ و جەربەاەییە
ە ئەنجوومەنی باکی هێزی و اە الیەر اێونەیەکی سەر انیارو ئااادییەک

 .بەرگریی دیاردەکرسن
 

ک ەهڕید کەس و الیەر و میڕزب بەرگریڕی هێڕزی بێج ە اە دەسەکتی -7
 کڕڕڕیەر و هێز چەکڕڕڕدا هڕڕڕید یڕڕڕاربڕڕڕا ەکاربو هێڕڕڕزە چەکڕڕڕدارەکاری نڕڕڕاتوان

 چەکەرۆشڕڕڕڕییە کیەبڕڕڕاااڕ جڕڕڕۆرە هەر هەڵڕڕڕڕبەتە.. یچەکڕڕڕداریار هەبڕڕڕ
 .قەدەغەیە

 

 تەنڕڕل اە اڕل چەکڕدارەی کڕەهێز -پڕڕۆای   -هێڕزی بەرگریڕی نێوخڕۆ  -٢
اەسڕڕڕڕەر هاوکتییڕڕڕڕار و  پێویسڕڕڕڕت و بڕڕڕڕاری هەبڕڕڕڕوونی مەترسڕڕڕڕیی دەمڕڕڕڕی

 .هەڵدەگرر  چەکداریی چەک رووبەڕووبوونەوەی
 

 :7١مادەی 
 

 :هێزی بەرگرییدەسەکتی 
 

 پێکڕڕڕدو  وکب چەکڕڕڕدارەکانی سڕڕڕەرجەمی هێڕڕڕزەاە هێڕڕڕزی بەرگریڕڕڕی  -٠
اە هێڕزی دەرکیڕی و ر و سنوورەکەی نیشتیما اە پاراستن و بەرگرییکردر

پاراستنی ژین ە ئەرکی هاوکتییار اە کارەساتی سروشتیی و   پاراستنی
پاراسڕڕڕتنی ئڕڕڕارامیی و یین و هێڕڕڕزی بەرگریڕڕڕی  نیشڕڕڕتیمانسڕڕڕەر شڕڕڕانی 

ئەرکڕی  یەهاوکتییڕان ئااادییەکانی ماف وپاراستنی  و نێوخۆ ئاسایشی
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کڕاری سڕەرەتا و واتە ئەو ئەرکانە .. ربەرگریی نێوخۆ هێزیسەر شانی 
 .ندەسەکتی هێزی بەرگریی کۆتایی

 

هێڕزی  اە هەردوو بەشی تەرماندەییتەنل دەسەکتی هێزی بەرگریی  -٧
 بەرگریڕڕڕی هێڕڕڕزی انڕڕڕدەییو تەرم -پێشڕڕڕمەرگە  -نیشڕڕڕتیمانیی  بەرگریڕڕڕی
 .پێکدو - پۆای  -نێوخۆ 

 

دەسڕەکتەکەی  یەک اە شڕەو دەسەکتی ئەنجوومەنی هێزی بەرگریی -1
 وە پێڕیاە دیوانی سەرۆکایەتیی کۆمڕار  ییشاە رسی ئەندامبوون وتە وک

 پیشڕەییەکانی خڕۆی هاوکڕار و هاوبەشڕی دەسڕەکتەکانی تایبەتمەنڕدییە
 .بەرسوەبردنی وکبیە اە دیکە

 

 دیڕڕوانی پەراەمڕڕار و ژسڕڕر چڕڕاودسریی دەسڕڕەکتی هێڕڕزی بەرگریڕڕی اە -1
 خڕڕڕڕڕۆی کارەکڕڕڕڕڕانی وەایڕڕڕڕڕرار ئەنجڕڕڕڕڕوومەنی کۆمڕڕڕڕڕار و سڕڕڕڕڕەرۆکایەتیی

 نڕڕاتوانن کەدەسڕڕەکتالیەر و ەسڕڕەروەخۆیی بەرسوەدەبڕڕا و هڕڕید کەس و و
 .ەروەربد ەکانیکاروبار دەست اە

 

 سڕەر وە نەبنکەکڕانیە و هێڕز ە تێکڕایو مەنی هێزی بەرگریی ئەنجوو -٠
 نە ەیکڕڕی دیڕڕکەەالیەن پڕڕارب و الیەنڕڕی دەسڕڕەکتدار و هڕڕید پڕڕارب و ەو

 .یشەیکی ئایدیۆاۆژیی و تەاسەتەقۆرخکرای هید الیەن
 

 .ساڵە 1ماوەی کاری دەسەکتی هێزی بەرگریی وەک پەراەمار  -7
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 :7٠مادەی 
 

 :ئەنجوومەنی باکی هێزی بەرگریی
 
 کی بڕاک تەرمانڕدەیەناوەنڕد وەک بەرگریڕی هێڕزی باکی ئەنجوومەنی -٠

 تێکڕڕڕای کاروبارەکڕڕانی هێڕڕزی بەڕسڕڕوەبردر و سەرپەرشڕڕتییکردنی گشڕڕتیی
 .ەبەرگریی

 

 اڕووتکەی بڕاکی دەسڕەکتی وەک بەرگریڕی هێڕزی بڕاکی ئەنجوومەنی -٧
 و و جێ ڕڕڕرەکەی گشڕڕڕتیی راوسوکڕڕڕاری اە بەرگریڕڕڕی هێڕڕڕزی ئەنجڕڕڕوومەنی
 و - پێشڕڕمەرگە - نیشڕڕتیمانیی بەرگریڕڕی هێڕڕزی تەرمانڕڕدەیی تەرمانڕڕدەی
 - پڕۆای  -تەرماندەی تەرماندەیی هێزی بەرگریی نێوخڕۆ  و جێ رەکەی

 .پێکدو و جێ رەکەی
 

ییەکی و شڕڕارەااسڕڕڤیل بڕڕن  کەسڕڕی  دووی دەبڕڕ جێ ڕڕرەکەی راوسوکڕڕار و -1
 و پێشڕڕڕمەرگەیی و هڕڕڕونەریی ییاانسڕڕڕتهەردوو الیەنڕڕڕی  اەپێویسڕڕڕتیار 

 اە کەس دووئەو  دەسڕڕتبەکاربوونیدەگە   پەراەمڕڕار ..هەبڕڕی پۆایسڕڕیی
ە وئەندامەکانی سەرجە  ێو ن اەو الیەنی براوە  ئەندا  پەراەمانەکانی

 پێویسڕڕڕتە وی ە اۆریڕڕڕنەی دەنڕڕڕگ هەڵڕڕڕدەبوسرونهێنیڕڕڕی  و ئڕڕڕاااد شڕڕڕێوەی
 .شی اەسەر وەرب یردروکۆماری سەرۆکایەتیی دیوانیرەاامەندیی 

 

 هەر اەسڕڕڕەر اربڕیڕڕڕارد اە کڕڕڕۆمە  دەدرو ووە بڕیڕڕڕاری ئەنجڕڕڕوومەر -1
 دەگە  (سڕل دەنڕگ)ە الیەنی کە  و ینێو ئەنجوومەر دەب گرن ی کیەکار

 ئەنڕدامەکار بڕێج ە اە راوسوکڕار هەمڕوو.. راوسوکڕار وەرب یڕردرو دەن ڕی
 .یەک دەن ەکەس خاوەنی  اە دەن دار یەکسانن و هەر
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 بڕیای دانڕانی پەیڕڕەوی نێوخڕۆی کۆبوونەوەیدا ئەنجوومەر اە یەکە  -٠

تەی شڕڕڕێوەی پێکهڕڕڕا دیڕڕڕارکردنیکە  ئەنجڕڕڕوومەنی هێڕڕڕزی بەرگریڕڕڕی دەدا
 تێکڕڕڕڕای کاروبارەکڕڕڕانی و دامەارار و کرسڕڕڕی دەسڕڕڕەکب وئەمجڕڕڕوومەر و 

 ماف و ئااادییەکار و کانی وەپێشمەرگە و پۆای  و دەرماڵەی دامودەاگ
 .اە خۆ دەگری هتد... بودجەی ساکنە و شێوەی هەڵبواردر و

 

 بڕاکی هێڕزی بەرگریڕی کە اڕووتکەی باکی ئەنجوومەنی هەڵبواردنی -7
 و راوسوکڕڕڕڕار اە بڕڕڕڕێج ە - بەرگڕڕڕڕرییە هێڕڕڕڕزی ئەنجڕڕڕڕوومەنی دەسڕڕڕڕەکتی
و  پۆایسڕڕڕییە هەرە بەرا پڕڕڕلە پێشڕڕڕمەرگەیی و نێڕڕڕوار اە -جێ ڕڕڕرەکەی 

تڕڕڕا ڕا سئەنجڕڕڕا اە سڕڕڕەر.. دەدرو ە ئەاموونەکڕڕڕار ئەنجڕڕڕا وو  ژسهڕڕڕاتیی
 یەکار کە توانڕا و شڕارەااییپۆایسڕی و پێشڕمەرگەیی پلەپێی  ەرو وخوا

 پێڕڕڕی ەەر ودەردەخ بەرپرسڕڕڕییەک هەر کڕڕڕار واە  کەسڕڕڕەکار پێویسڕڕڕتی
تەرمانڕڕڕدەیی و  کڕڕڕارجوداجودایەهێڕڕڕزە  گەورەیڕڕڕی وگچکەیڕڕڕی  پێویسڕڕڕتیی

یەکەیەکڕی پێویسڕتی دیڕکە  هەرمەڵبەند و نووسڕین ە و بڕنکە بڕارەگە و 
 .دادەمەارسن اە ناوچەکار

 
 :7٧مادەی 

 

 شڕێوەیەک جڕۆر و هڕید ەونڕابی  نیشتیمانیی بەرگریی هێزی تەرماندەیی
 هێڕڕزی بڕڕاکی بڕڕل رەاامەنڕڕدیی ئەنجڕڕوومەنی.. بکڕڕا داگیڕڕر دیڕڕکە کڕڕیەوکت

 پاراسڕتن شڕەڕی بڕیڕاریناتوانی وکب  دەسەکتەکانی دیکەی بەرگریی و
 هاوپەیمڕڕڕانییە اە بەشڕڕڕداریی یڕڕڕار بڕڕڕدا نیشڕڕڕتیمار اە بەرگرییکڕڕڕردر و
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بەشڕڕداریی اەو  نڕڕابیهەروا  ..بکڕڕا جیهانییەکڕڕار و نڕڕاوچەیی سڕڕەربااییە
 .گەالنن ەکانیبکا کە دژی بەرژەوەندیی ەوهاوپەیمانییان

 

 :71مادەی 
 

یڕڕار هێڕڕزی پێشڕڕمەرگە  پڕڕۆای  هێڕڕزی شڕڕێوەیەکجڕڕۆر و ە هڕڕید ونڕڕابی 
 .زا ەکانی پل سەرکوب بکاجەماوەر و بو دەسەکب داردەستی  بکرستە

 

 :71مادەی 
 

 یاسڕڕڕڕایەک تێکڕڕڕڕڕای ە چەنڕڕڕڕدو بەرگریڕڕڕڕیبڕڕڕڕاکی هێڕڕڕڕزی  ئەنجڕڕڕڕوومەنی
 و مڕاف کاروبارەکڕار  ئەرک و پێکهاتە  کارەکار  شێوەی بەرسوەبردنی)

 دەسڕڕڕڕەکتەکار  پۆایسڕڕڕڕییەکار  و پێشڕڕڕڕمەرگەیی پڕڕڕڕلە ئااادییەکڕڕڕڕار 
تڕایبەب  دامەارانڕی  خەکتڕی و نیشڕانە بەخشڕینی  هێزەکڕار پێکهاتەی
یڕڕڕڕی بەرگر هێڕڕڕڕزی تەرمانڕڕڕڕدەیی یەک اە هەر ی(هتڕڕڕڕد... و  پەیڕڕڕڕکەر

و بەشڕڕڕە  هێڕڕڕز و نێوخڕڕڕۆ بەرگریڕڕڕی هێڕڕڕزی تەرمانڕڕڕدەیی و نیشڕڕڕتیمانیی
 نێڕڕو پەیڕڕڕەوی نێوخڕڕۆیانخڕڕاتە دیاردەکڕڕا و دەیسیڕڕار خوارسڕڕەرەکییەکانی 

 .دەسەکتی ئەنجوومەنی هێزی بەرگریی
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 :ارە ی چ روااه  ده
 
 

 :اێونە ئاااد و سەروەخۆکار
 

 :7٠مادەی 
 

 کەسڕڕڕڕانی اە دەسڕڕڕڕەکتەکار سڕڕڕڕیدەر اە و ئڕڕڕڕااادیی ەو اێونڕڕڕڕانە وئە -٠
 چین و توسوەسەرجە   وداجودایەکار اە نێوجە بوار شارەاای و دەستپاک

 .پێکدسن سەروەخۆ ە شێوەیەکیو مەکیەتییەکار کۆ
 

ی پاراسڕڕڕتن و گەشڕڕڕەپێدانو  چڕڕڕاودسرییکردر اێونڕڕڕانەئەو  کارەکڕڕڕانی -٧
  دەستکەوتەکار  اێکڕۆاینەوە و سڕکاالکردر اەسڕەر ئاریشڕە و الدانەکڕار

بەران وبڕڕوونەوە و راسڕڕتکردنەوەی هەڵە و کەموکوڕییەکڕڕار  چەسڕڕپاندنی 
دادپەروەریی و راست ۆیی و دەستپاکیی  قەکچڕۆکردنی بیرۆکراسڕییەب و 
گەنڕڕڕڕڕدەڵیی  دانڕڕڕڕڕانی پڕڕڕڕڕالر و پڕڕڕڕڕڕۆژەی تڕڕڕڕڕااە و جێبەجێکردنیڕڕڕڕڕار و 

و  ەرپڕکڕردنەوەی ئەو کەائەنجامدانی هەر کار و چاالکییەک اە پێناو 
دا هەر و کڕڕڕڕەکار هەرکە اە  بەرسوەبەرییڕڕڕڕانەی و ێڕییبۆشڕڕڕڕاییە کڕڕڕڕارگ

وە یڕار  ناتوانن پڕیانبکەنەوە تێیاندا جێی متمانە نین و دەسەکتەکار
 .رسکوپێکیی ئەنجامیار نادەرو  چاکیی

 

 ئەنجامدانیو هەبوونی توانای دڵنیابوور اە دەستپاکیی و شارەاایی  -1
کە دەیڕڕڕڕانەوو ک ەکڕڕڕڕۆمەڵە کەسڕڕڕڕ هەرچڕڕڕڕاالکیی اە بەرانڕڕڕڕبەر  کڕڕڕڕار و
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ە ی وکتە تڕڕا ومیللیڕڕ ئەنجڕڕوومەنی یتڕڕاکە مەرجڕڕاێڕڕونەیەک دابمەارسڕڕنن 
 .تەرمیی بناسرسن

 

 :هەر اێونەیەکپێکهاتە و پێویستییەکانی  -1
 

.. پێکڕڕڕڕدو ئەنڕڕڕڕدا  ٠الیەنڕڕڕڕی کە  اە وە دەسڕڕڕڕتەی سەرپەرشڕڕڕڕتیی  -ڕڕڕڕڕئ
 نێڕڕو خۆیڕڕار اە و سڕڕکرتێر و بەرپرسڕڕی دارایڕڕی دەسڕڕتەسەرپەرشڕڕتیاری 
 .دەستەیە خۆبەخشە و بل بەرانبەر کاردەکا وهەڵدەبوسرر  ئە

 .هەبوونی پەیڕەوی نێوخۆ و بەرنامەی کارکردر -ا
 .هەبوونی ژمارەی بانکیی -ب
 .هەبوونی تەرمان ەیەک - 
 .کارگێڕیی دەستەیوەک  کەدامەارانی چەند تەرمانبەر و کرسکار -ب
مان ەکانیڕڕار اە اێونەکڕڕار اە سڕڕەر ئاسڕڕتی وکب دادەمەارسڕڕن و تەر -ج

پایتەخڕڕڕڕڕڕت دەبڕڕڕڕڕڕن  پێویسڕڕڕڕڕڕتە هەر اێڕڕڕڕڕڕونەک اە هەر پارسزگڕڕڕڕڕڕایەک 
نووسین ەیەک دابمەارسنی و چەند کەسەک وە پێی پێویسڕت اە کەسڕانی 
شارەاا و دەسڕتپاک خۆبەخشڕانە کڕاری تێڕدا بڕکەر کە کارەکەیڕار تەنڕل 
رسکخستنی پەیوەنڕدییەکانە اە نێڕوار دەسڕتەی سەرپەرشڕتیی اێڕونەکە و 

پارسزگڕڕایەک اە پێنڕڕاو ئەنجامڕڕدانی کڕڕار و چاالکییەکڕڕانی  خەڵکڕڕی هەر
 .اێونەکە

 

؛ بکڕا ئەنجڕوومەنی وەایڕرار الیەنڕی مڕادیی ئەو اێونڕانە دابڕین یدەب -٠
کییەکڕڕڕار  الچا خەرجیڕڕڕی  دەسڕڕڕتەی کڕڕڕارگێڕیی هەتتڕڕڕانەی کرسڕڕڕی)واتە 

و  کارنووسڕڕڕین ەتەرمان ەکڕڕڕار و کرسڕڕڕی خەرجیڕڕڕی کەسڕڕڕانی خڕڕڕۆبەخە  
 .(ارپێویستییەکانی
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 شڕێوەیەک جۆر وە هید و هید اێونەیەکدەستەی سەرپەرشتیی نابی  -7
دەرتەب بڕدەر نابی هەروا کی سیاسیی بن ەپارب و رسکخراو هید ەو سەر
کەسڕڕڕەک اە نێڕڕڕو تەرمڕڕڕان ە و نووسڕڕڕین ەکانیار یڕڕڕار اە دەمڕڕڕی  هڕڕڕید وە

 .ئەنجامدانی کاری اێونە چاالکیی میزبیی و دینیی ئەنجا  بدەر
 

ار هەر اێونەیەکیڕ هەڵوەشڕاندنەوەی مڕاتیوکب  میللیڕی ئەنجوومەنی -٢
بڕدا  خۆی ئەنجا  کاری سەرشانی یناتوان اێونەکەکە  اە دەمەکدا هەیە

 ەکڕڕڕڕانیبەرژەوەنڕڕڕڕدیی و ئامانجاە  یڕڕڕڕار جڕڕڕڕوواە و توانڕڕڕڕا مادییەکڕڕڕڕانی
هە  و دەرتەتڕڕی یەکسڕڕار اە  کاروبارەکڕڕانیاە  یڕڕاروەکارنابڕڕا  اێڕڕونەکە

ئەو کەسڕڕانەی کڕڕار و چڕڕاالکیی دەنڕڕوسنن  نێڕڕو ئەنڕڕدامانی اێڕڕونەکە یڕڕار
بڕڕێج ە اە ایڕڕار و کڕڕارە و  اێڕڕونەکە بڕڕلناڕەخسڕڕێنی یڕڕار هەر خڕڕودی 

 .وەتیڕۆدانی توانستە مادییەکار هید سوودەک نابەخشی
 

ە و ننیپێکبه گشتیی سەندیکایەکیپێکەوە  دەبل سەرجەمی اێونەکار -8
 (:سەندیکای گشتیی اێونە ئاااد و سەروەخۆکار)ناوی 

 

اە سڕەرجە  سەرپەشڕتیارانی دەسڕتەی سەرپەرشڕتیی  سڕەندیکایەو ئە -ڕئ
اێونەکڕڕڕار پێکڕڕڕدو و سڕڕڕەرۆک و جێ ڕڕڕری سڕڕڕەندیکاو اە نێڕڕڕو خۆیڕڕڕار 

 .هەڵدەبوسرر
 ئااادییەکڕڕانی سڕڕەندیکایە پاراسڕڕتنی مڕڕاف و وکڕڕاری هەرە گرن ڕڕی ئە -ا

 .مادییەکانیار الیەنە اە دابینکردنی پشت یرییکردنیانە اێونەکار و
 

 :77مادەی 
 

ی داوادەتڕڕڕوانن  71 مڕڕڕادەی ە اەبەرچڕڕڕاوگرتنیوک ەهەر کڕڕڕۆمەڵە کەسڕڕڕ
 وو خڕوار اێونڕانەیو ئەدامەارانی اێونەیەک بکەر و مۆڵەب وەرب ڕرر  
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ە کەسڕڕەکی مەڵ کڕڕۆ الیەر اە کە بابەتڕڕانەو اە اێڕڕونەی دیڕڕکەی چەنڕڕدین
 دەسڕڕڕەامێندرو ە بەڵڕڕڕ ەوەو پێویسڕڕڕتیی بوونیڕڕڕار جەمڕڕڕاوەری بەرچڕڕڕاو

 :دەرتەتی دامەارانیار هەیە
 

 .اێونەی باکی ماتەکانی مرۆ  -٠
 .پاراستن و گەشەپێدانی ماف و ئااادییەکانی هاوکتییاراێونەی  -٧
پاراسڕڕتن و گەشڕڕەپێدانی مڕڕاف و ئااادییەکڕڕانی کرسکڕڕارار و اێڕڕونەی  -1

 .جۆتیارار
 .پاراستن و گەشەپێدانی ماف و ئااادییەکانی بێکاراراێونەی  -1
 .پاراستن و گەشەپێدانی ماف و ئااادییەکانی کیوار و ژنارونەی اێ -٠
 .پاراستن و گەشەپێدانی ماف و ئااادییەکانی منداکراێونەی  -7
 .پاراستن و گەشەپێدانی ماف و ئااادییەکانی الواراێونەی  -٢
و  مارپاراستن و گەشەپێدانی ماف و ئااادییەکانی کەمنەندااێونەی  -8

 .پیرار
 .پاراستن و گەشەپێدانی ماف و ئااادییە تاکەکەسییەکاراێونەی  -3
 .پاراستن و گەشەپێدانی ماف و ئااادیی سێک  و ئەویناێونەی  -٠١
 .چاودسریی بانکی ناوەندییاێونەی  -٠٠
 .چاودسریی دارایی و تێکڕای بانکەکاراێونەی  -٠٧
 .چاودسریی و تەرخانکردنی داهاباێونەی  -٠1
 .مانە سرووشتییەکاری سایچاودسراێونەی  -٠1
 .چاودسریی چاکیی و نایابیی بەرهەمی هاوردە و خۆجێییاێونەی  -٠٠
 .چاودسریی کڕین و ترۆشتن و گومرگ و باارگانییاێونەی  -٠7
 .کاربەراروەپاراستنی ماتەکانی اێونەی  -٠٢
 .چاودسریی چارەسەرکردنی کێشەکانی جەماوەراێونەی  -٠8
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 .کاروباری دەسەکتەکارچاودسریی بەرپرس و اێونەی  -٠3
 .گەندەڵییەکار سەرجە ە ودژ   اێونەی بەران وبوونەوە -٧١
 .ی پەیوەندیی و کاروبارەکانی دەرەوەیچاودسراێونەی  -٧٠
 .دەستپاکیی و راست ۆییاێونەی  -٧٧
 .اێونەی باکی هەڵبواردر و راپرسییە گشتییەکار -٧1
 .سەرژمێرییەکارکردنی یچاودسریی و سەپەرشتیاێونەی  -٧1
 .پاراستنی ئااادیی گەیاندر و پەیوەندییەکاراێونەی  -٧٠
 .چاودسریی کاروبارە تەندروستییەکاراێونەی  -٧7
 .خزمەت واارییە گشتییەکار پاراستن و گەشەپێدانیاێونەی  -٧٢
 .پاراستنی نیشتیمار و ماتەکانی گە اێونەی  -٧8
 .ناوچەکارپاراستنی ماتی نەتەوەکار و اێونەی  -٧3
 .ایانمەندارپاراستنی ماتی کەسوکاری شەهیدار و اێونەی  -1١
 .پاراستنی ماتی رادەربڕین و  پەخە و باڵوکردنەوەاێونەی  -1٠
 .مان رتن پاراستنی ماتی رسکخراوبوور و خۆپیشاندار واێونەی  -1٧
 .یسیاسیی و رۆشنبیریی و کۆمەالیەتییی پاراستنی ئاااداێونەی  -11
 .پاراستنی ئااادیی هزریی و تەاسەتییی اێونە -11
 .جۆربەجۆرەکار داهێنانە تێکڕایئااادیی و پاراستنی اێونەی  -1٠
 .کاریەپاراستنی دەستوور و یاسا و رسسااێونەی  -17
 .ەدواداچوور و اێکۆاینەوەی گشتییاێونەی و -1٢
 .ئاشکراییرۆشنیی و سەقام یرکردنی اێونەی  -18
 .اێپێچینەوە اە سکاککردرسکاک و اێونەی  -13
 .اێونەی بەران وبوونەوەی جوایەاییەکار -1١
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انی و داواکڕڕار ارپەنڕڕابەر پاراسڕڕتنی مڕڕاف و ئااادییەکڕڕانیاێڕڕونەی  -1٠
 .پەنابەریی

 .ئەشکەنجە و توندوتیوییەکار اێونەی بەران وبوونەوەی -1٧
 .پاراستنی ماف و ئااادییەکانی ایندانییاراێونەی  -11
 .کارچەک و مادە  قەدەغە ەران وبوونەوەیاێونەی ب -11
 .شەڕ و کوشتن و تیرۆر اێونەی بەران وبوونەوەی -1٠
 .پاراستنی ئاشتیی و ئارامیی و ئاسایەاێونەی  -17
 .پاشماوە و شوسنەوارەکارپاراستنی مۆاەخانە و اێونەی  -1٢
 .دارستانەکار و سەراەبەری ژین ە و گیاندارارپاراستنی اێونەی  -18

 
 :7٢مادەی 

 

 کاروبڕڕاری پێڕڕی گڕڕۆڕار و گەشڕڕەکردنی ژیڕڕار وبەپێئاینڕڕدەدا دەکڕڕرو اە 
 بکڕڕرو و تڕڕااەاێڕڕونەی  داوای دامەارانڕڕی ییەکارێویسڕڕتپ پێڕڕی ەوو  تڕڕااە
 .وەسنەهەڵبوەشێندر ەکانیەەسەرچوووبێکار و ە اێون
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 :دەرواای پێنجە 
 
 
 

 
 :ئابووریی

 

 :78مادەی 
 

 :نەتت و گاا و کانەکار
 
خڕڕڕاوەنی نەتڕڕڕت و گڕڕڕاا و  و الیەنەک کەسبڕڕڕێج ە اە مڕڕڕیللەب هڕڕڕید  -٠

ی گە  اە هەمڕڕڕڕوو ایەتینڕڕڕڕوسنەروە  مکڕڕڕڕومەب یدەبڕڕڕڕ.. نڕڕڕڕین کانەکڕڕڕڕار
و  بردرەکڕڕڕڕاروەنڕڕڕڕار و یوەبەره ئامڕڕڕڕادەکردر و نڕڕڕڕار ویدەره بوارەکڕڕڕڕانی
ار اە پێنڕڕڕڕاو سڕڕڕڕوودگەیاندر وە بەرژەوەنڕڕڕڕدییە گشڕڕڕڕتییەکار ترۆشڕڕڕڕتنی

 .سەرپەرشتییار بکا
 

هەردە   باارگڕڕڕڕانیی ە خسڕڕڕڕتنەگەڕی ئەو مڕڕڕڕادانە اە بڕڕڕڕواریا یدەبڕڕڕڕ -٧
 .پیشەسااییەکی هەمەالیەنەی نیشتیمانیی بکرو رەچاوی بنیاتنانی

 

ەی پێویست اە بوارەکانی اەوەی کارگە و دامودەاگ مکومەب بەرپرسە -1
 ە اانسڕڕڕڕت وو پشتبەسڕڕڕڕتن ەو بکڕڕڕڕا و دابڕڕڕڕینوەکڕڕڕڕاربردنی ئەو مڕڕڕڕادانە 
 پێشڕڕڕکەوتنی وکب و رەچڕڕڕاوکردنی ئاسڕڕڕتی ەو تەکنەاۆژیڕڕڕای سڕڕڕەردە  و

 و گەشڕڕڕڕەپێدار و بڕڕڕڕوژانەوەی ژیڕڕڕڕار اە هەردوو رووی ئڕڕڕڕاوەدانکردنەوە



 پڕۆژەی دەستووری کوردستانەکی سەروەخۆ و سێکیوالر            96

اە  بەهێڕز هڕونەری بەرهەمهینڕار و بەرسڕوەبردر ئڕابوورییەکی بنیاتنانی
 .ئەستۆی خۆی ب ری

 

کڕی اۆر ەبڕ بەرنڕامەڕسو کڕیەە وەگەڕخستنی نەخشە و پالنو پێویستە -1
اە  اۆریڕڕە کڕڕیەو بڕبهێلڕڕدرستەوە  و چڕڕاکنەکراییە خڕڕاویی و اەو مڕڕادانە
 ئڕڕڕابووریی پاشڕڕڕەکەتتەکی کڕڕڕار وەکیەو ئامادەکرا تتەکراپڕڕڕاک بەرهەمە
سڕڕڕوودیار  اە هەر دەمەکپێویسڕڕڕت و  پێیڕڕڕیتڕڕڕا وە  دابکڕڕڕرسن پاشڕڕڕەرۆژ

 .اووبەاوو تەواو نەبن و اێوەرب یردرو
 

   دەسڕەکتی دەرەکیڕی شڕێوەیەک جڕۆر وە هید دەرتەب بدرو و نابی -٠
تنڕامەی سیاسڕیی وسکەر ە هۆی مڕۆرکردنیو   راستەوخۆ وەک داگیرکاریی

ەکڕڕڕڕڕار اە اانسڕڕڕڕڕتیی و تەکنیکییە پێویسڕڕڕڕڕتیی ە هڕڕڕڕڕۆیو   ئڕڕڕڕڕابووریی و
 ژسرخانە ئڕابوورییە ئەو پاوانی بەرهەمەکار ئامادەکردنیوەبەرهینار و 
 ەو هەمیشڕڕڕە کی تونڕڕڕدەوەەە پێڕڕڕداگرتنی وبەڵڕڕڕکە دەبڕڕڕ گرن ڕڕڕانە بکڕڕڕا
 دەسڕڕەکب و هەڵسڕڕوکەوتی ئڕڕاااد و خۆماڵییڕڕانەی ژسڕڕر اە سڕڕەروەخۆیی

 .بمینێنەوە نیشتیمار
 

 بەرهەمەو ئەەکڕانی بەڕسوەبەرایەتیی بەشدارییکردر و رسکخراوبوونی -7
جیهانییەکڕار  و رسکخراوە ئابوورییە نڕاوچەیی و ە دەستەا سرووشتییانە

پێشڕڕڕڕڕڕڕڤەچوور و پتڕڕڕڕڕڕڕر ە قڕڕڕڕڕڕڕااانجی وک ەشڕڕڕڕڕڕڕتدەبڕڕڕڕڕڕڕی بەر اە هەر ت
بڕن بوژانەوەی باشتری ئابووریی وکب  و اە بەرهەمەکار سووداێوەرگرتن
 بەرژەوەندییەکانی هڕید الیەرگەیاندر وە ایار  مایەینە و هاوکاب نەب

 .پیسبوور و تێکدانی ژین ەو  کەو وکت
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 :73مادەی 
 :و هەتاو کەوئاو و 

 

 شڕیرین و سڕەرچاوەی ئڕاوی ە اەاەن ینەکان اە وکتە یەک کوردستار -٠
 پێویسڕڕڕڕتە اە الیەر ..پڕڕڕڕاک و اەبڕڕڕڕار کەشڕڕڕڕەکیبەهێزیڕڕڕڕی هەتڕڕڕڕاو و 

 کی گرنڕڕگ وەکەنڕڕاڵ نێوەنڕڕدەکانی دەسڕڕەکب وەک کڕڕۆمەڵە و هاوکتییڕڕار
اەتەک  هەڵسڕوکەوتیارهڕاوچەر   ەکیئڕابوورییاە بنیاتنڕانی سوود  پڕ

 .بکرو
 

کانیی و ئاوی ژسراەوی  بەتراو و باراناو  گۆ  و  - ئاوەکار تێکڕای -٧
 و الیەنەک هڕڕڕید کەسسڕڕڕامانی گشڕڕڕتیین و  -او و رووبڕڕڕار بەربەسڕڕڕت  

 وە پێڕی انیەیڕهاوکتی تێکڕڕای ..ەرتاپۆیار بڕک ن اەسەر خۆیارناتوان
اە سوود و قااانجەکانیار بەهرەمەنڕد بڕن و یاسایەکار یەکسانن اەوەی 

 .وەکاریانببەربەرژەوەندیی گشتیی  اە
 

نڕڕانە اە رسڕڕی رە شڕڕێوەیەکی اانسڕڕتییانە و مۆدسوپێویسڕڕتە مکڕڕومەب  -1
و سڕڕەرچاوانە اە کڕڕی اۆر اەەبڕ ەوەپالنڕڕی جۆراوجڕڕۆر و نەخشڕڕە دانڕڕانی

 کشڕڕڕڕتوکا  و ئڕڕڕڕاودسریی و ئاژەڵڕڕڕڕداریی و واە و وداجڕڕڕڕودایپڕڕڕڕڕۆژەی ج
ژسرخڕانی  کەرتەکڕی پڕڕ بڕایەخیو وەک  ببڕاکاروەهتڕد  ...گواستنەوە و 

 .گرن ییار پێبدااۆر ئابووریی 
 

 تییەکڕڕاراەو یاسڕڕا و رسسڕڕایە نێودەو نەریڕڕت مکڕڕومەب اە رسڕڕی یدەبڕڕ -1
بارانڕڕڕا و  ە شڕڕڕێوەیوئەو ئڕڕڕاوانە بکڕڕڕا کە  بڕڕڕڕ و جڕڕڕۆری پارسزگڕڕڕاریی اە

پاکوخڕڕاوسنیی  رەچڕڕاوی هەروا.. رووبڕڕار دەرژسڕڕنە سڕڕەر خڕڕاکی نیشڕڕتیمار
 .یپارسزانبکا و اە پیسبوور بی کەو و ئاوەکار
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 :٢١مادەی 
 

 :کشتوکا 
 
اە  یەک کەیەاەبڕاریی کەشڕو   خڕاکەکەی ە هۆی بەپیتییوکوردستار  -٠

.. نایڕاب و جۆراوجڕۆرە یبەرهەمڕاە پڕ گرن ەکانە و  وکتە کشتوکاڵییە
اە هەردوو رووی دانڕڕانی  گڕڕرن ییەوە ەومڕڕوکر اۆر   دەسڕڕەکتی پێویسڕڕتە

 ەو اەوییەکڕڕڕار نڕڕڕانییوەبەره و کشڕڕڕتوکا  چڕڕڕاککردنی و رسسڕڕڕای یاسڕڕڕا
اۆری  کشڕتوکاڵیی بڕایەخی تڕااەیە اانسڕت و تەکنەاۆژیڕای و پشتبەستن

 .پێبدا
 

نڕابەجێیە وە ئەو یاسڕا و رسسڕا و بڕیڕارە پەڕپڕووب و  تێکڕای یدەب -٧
پێشڕڕانی کوردسڕڕتار و عێڕڕراق دەسڕڕەکتی سڕڕەردەمی کشڕڕتوکاڵییانەی نڕڕاو 

هەروا ئەو یاسا و رسسا و بڕیڕارە کشڕتوکاڵییانەو  ..هەڵبوەشێندرسنەوە
ەمەکار دەگەیەنن یار رو کە تااە دەردەچن و ایار وە بڕ و جۆری بەره

اە پێشڕڕڤەچوونیار دەگڕڕرر اووبەاوو البڕڕدرسن و وە ئڕڕی تڕڕااە جێیڕڕار پڕڕڕ 
 .بکرسنەوە

 

ک خڕاوەنی هڕید پڕارچە ەنابی هید کەس و الیەن بێج ە اە مکومەب -1
 دابڕینڕی ەومکڕومەب  ی  دەبڕیبڕ -ئاویی یڕار دسمیڕی  -وکب  اەوییەکی

یەکانیڕڕڕڕار اەسڕڕڕڕەر گاو دامودەا و کڕڕڕڕارگە خڕڕڕڕانووبەرە ئەو اەوییڕڕڕڕانەی
پەاەوەر  دارسڕتانیاەوڕگە و  ئاژەڵڕداریی واە بوارەکانی  چێدەکرو یار

 و دارسڕڕڕتانەکار بڕڕڕاه و بڕڕڕاخچە کێوییەکڕڕڕار و و گیانڕڕڕدارار و ئڕڕڕاژەڵە
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وە  کەبکڕڕڕا  اەوییەکڕڕڕانی دیڕڕڕکە سڕڕڕەرجە سەرپەرشڕڕڕتیی  سنەبردرەکڕڕڕاردو
 :ەیەی خوارو وەکاریانبباشێوبەو  دسن وکشتوکا  کەاکی 

 

بەرهەمڕڕڕی اە  پڕڕڕڕو  کی مڕڕڕۆدسررەکشڕڕڕتوکاڵ بنیاتنڕڕڕانیاە پێنڕڕڕاو  -ڕڕڕڕئ
و  ارقڕڕڕڕڕڕااانجی جۆتیڕڕڕڕڕڕار اەبەرچڕڕڕڕڕڕاوگرتنینایڕڕڕڕڕڕاب وە  و جۆراوجڕڕڕڕڕڕۆر
 -کەرب  1 اەاەویڕیە دسمیڕی و ئاوییەکڕار  تێکڕڕای گشڕتیی بەرژەوەندیی
کەرتڕڕڕی  جۆتیڕڕڕارار  و مکڕڕڕومەب هەرەوەایڕڕڕی کەرتڕڕڕی ب اەکەرتڕڕڕی دەو
 .رسندرسکدەخرسن و وەبەردەهێن -کەرتی تایبەب  جۆتیارار  هەرەوەایی

 

کڕڕڕردەییە  کڕڕڕارە کڕڕڕارگێریی و هەمڕڕڕوو خەرجیڕڕڕی و اە کەرتڕڕڕی دەوڵەب -ا
خەاسڕڕنەی دەڕواتە نێڕڕو جۆتیارییەکڕڕار اەسڕڕەر مکڕڕومەتە و قڕڕااانجیە 

 پشڕڕڕکی پێڕڕڕی ەو جۆتیڕڕڕارار وکب  اە کەرتڕڕڕی هەرەوەایڕڕڕی مکڕڕڕومەب و
 ی٪٠٠کیە ەدەکڕڕرو و هەر جۆتیڕڕار دابەو قڕڕااانج کارەکڕڕار و خەرجیڕڕی
 ەو جۆتیڕارار هەرەوەایڕی کەرتڕی اە کڕارەکەی وەک بڕاج دەدا  قڕااانجی

 اە نێڕڕڕوار قڕڕڕااانج کەپێڕڕڕی پشڕڕڕکی خەرجیڕڕڕی و کارەکڕڕڕانی هەر جۆتیڕڕڕار
 ی قڕااانجی کڕارەکەی وەک٪٠١کیە ەجۆتیار دەکەر و هەر دابەو خۆیار

و   اە خەرجیڕڕی ی بەرپرسڕڕە جۆتیڕڕار خڕڕۆ بڕڕاج دەدا  اە کەرتڕڕی تڕڕایبەب
 .ی قااانجی کارەکەشی وەک باج دەدا٪٧٠قااانج و  کارەکار و

 

چڕڕڕاکیی و  اە رووەکڕڕڕانی کەهەر کەرت یپڕڕڕلەی سڕڕڕەرکەوتنپێڕڕڕی ە و -ب
جۆتیڕارار   اۆریی و جۆراوجۆریی بەرهە  و سوود و قڕااانجی مکڕومەب و

 خڕڕۆیوە الی  اۆرترینڕڕی اەوییەکڕڕار کەرتە ئەو گشڕڕتیی و بەرژەوەنڕڕدیی
 .دەکا کێە
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 ی ژمارەیپێە وک ەبەشدارییکردر اە هەر کەرتیار  اەوی وەرگرتنی - 
 ەوک ەکەرت هەر اەویڕڕڕڕڕی بڕڕڕڕڕڕیە وات ..یدەبڕڕڕڕڕ جۆتیڕڕڕڕڕارار داواکڕڕڕڕڕاریی
 دەکڕرو  اڕل ئەگەر دابەو داواکارەکانی جۆتیارە اەسەر کۆی یەکسانیی

 هەر جۆتیارسڕک ئڕااادە اەوەی چەنڕد اەویدە   ئەوە ئەوپتر بڕوو  اەوی
 .داوادەکا

 

اە ک ەکەرت مکڕڕڕومەب و جۆتیڕڕڕارانی هەر مڕڕڕاوەی گرسبەسڕڕڕتی نێڕڕڕوار -ب
 و ترۆشڕڕڕتنی ی خەرمڕڕڕارکڕڕڕۆکردنەوەو دەمڕڕڕی  چەنڕڕڕد وەرایڕڕڕی یەک یڕڕڕار
پاو تەواوبوونی کڕار  ەکارئامێر و کەرستە ەخاوەنبوونیو  ەکاربەرهەم

 دووبڕارەکردنەوەی جۆتیڕار  مەنڕدبوونییانر یڕار ا کڕا یار سەرنەکەوتنی
ی پڕارە و قەرادانڕی  ئەرک و ماتەکانی جۆتیارار  کڕۆمەک و گرسبەست 

بنەتڕڕڕڕۆ و پەیڕڕڕڕن و دەرمڕڕڕڕار و ئامێرەکڕڕڕڕار و پێویسڕڕڕڕتییەکانی دیڕڕڕڕکەی 
ە یاسڕڕڕا وهتڕڕڕد ...   وەوەمکڕڕڕومەتوە جۆتیڕڕڕارار اە الیەر  کشڕڕڕتوکاڵیی
 .رسکدەخرسن

 

اەوەی اە هەر  ئڕڕڕااادرخۆیڕڕڕار و ئەنڕڕڕدامانی خێزانیڕڕڕار  جۆتیڕڕڕارار -1
 - کارەکانیڕڕڕار سڕڕڕەراەگونڕڕڕد   شڕڕڕارۆچکە  کڕڕڕۆمەڵ ە  شڕڕڕار  -جێڕڕڕیەک 
ژیڕڕڕڕڕار و  پێویسڕڕڕڕڕتییەکانی مکڕڕڕڕڕومەتەوە اە الیەردەبڕڕڕڕڕی  و دابنیشڕڕڕڕڕن
 وجۆتیارار  یەکێتیی هەروا ماتی دروستکردنی.. بکرو دابین گواەرانیار

هاوکتییڕڕڕڕار سڕڕڕڕەرجەمی کە  هەیە دیکەیڕڕڕڕار و ئڕڕڕڕااادییەکی مڕڕڕڕاف هەر
 .هەیانە
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 :ەی شەشە  دەرواا
 

 :دارایی
 

 :٢٠مادەی 
 

ە هڕڕۆی و کەسڕڕانەی کڕڕاردەکەر یڕڕار خاوەنکڕڕارر ئەوانەیاەو  بڕڕێج ە -٠
 .باج بدەربڕی بیمەکەیار پێی  ەو یاەکاردابڕانیە بیمە وەردەگرر دەب

 

تێکڕای داهاتی باجەکار دەخڕرسنە سڕەر خەاسڕنەی وکب و تەنڕل اە  -٧
 .باشترکردنی خۆش واەرانیی هاوکتییار خەرج دەکرسن

 

نە کەمتڕر و  شڕێوەیەک و جۆر دە هیوتەوە یباجدار دەیان ر ئەوانەی -1
 .اێوەرناگیردروەکەیار باجبڕی اە نە پتر 

 
 :٢٧مادەی 

 
 :داهاتەکانی وکب

 

 .دەستکەوتی باجەکار -٠
 .گشتییەکار ەارییراژەککرسی کارە  -٧
 .دەستکەوتی گواستنەوە و گەشتوگواارگەکار -1
 .کاریەو دامەارا ەدەاگپڕۆژە و داهاتی کارگە و  -1
 .و باارگانیی گومرگداهاتی  -٠
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  .کەەکرسدانوکرسی هەموو جۆرە  -7
 .کەدەستکەوتی هەموو جۆرە ترۆشتن -٢
 .قەراە دەرەکیی و نێوخۆییەکار -8
 .قااانجی دراو و بانکەکار -3
 .بەخشین و کۆمەکەکار -٠١
 .نێتەوەیک کە اە پاو مردنی دەمەتێکڕای سامانی هەر کەس -٠٠
 مکڕڕومییە و پڕۆژەیەکڕڕی دامڕڕودەاگ هەر کڕڕارگە وقڕڕااانجی  تێکڕڕڕای -٠٧

هەروا ئەو .. چێکڕڕرانە سڕڕامانی گشڕڕتیی و اەسڕڕەر کڕڕار کە ەخۆوسڕڕەر یڕڕار
ئەو کڕڕارگە و  یڕڕار وەسڕڕتانی کڕڕار کۆتاییهڕڕاتنیپڕڕاو سڕڕامانانەی کە اە 

 .داموداگە و پڕۆژانە دەمینێنەوە
 

 :٢1مادەی 
 

بخڕڕرستە سڕڕەر  ک یەکسڕڕەر و بڕڕل هڕڕید دەسڕڕتکارییەکەداهڕڕات هەر یدەبڕڕ
اە هڕڕید  پتڕڕر مانڕڕگ 1ک اە ەک هڕڕید داهڕڕاتەە مەرجو ..وکبخەاسڕڕنەی 
سڕڕڕا  کڕڕڕۆی  پڕڕڕێە کۆتڕڕڕایی مڕڕڕان یە 1 دەبڕڕڕی نێڕڕڕتەوە وینەم جێڕڕڕیەک

تر و بودجەی پێشڕ دەگە  کۆی خەرجییەکار ب ەنە خەاسنە و داهاتەکار
 .بکرسن و اە رۆژنامە بەرباڵوەکانی وکب باڵوبکرسنەوە بەراورد
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 :دەروااەی هەتتە 
 
 

 :دەسەکتەکار پابەندییەکانی
 

 :٢1مادەی 
 

 یاسڕا و دەسڕتوور و هەمڕوو دەسڕەکتەکار کارمەنڕدانی نێڕو تێکڕڕایی دەب
ە و اۆر کەهەر کەسڕڕ خۆیڕڕانەوە ببیڕڕنن و پڕڕێەسی کار اە سڕڕەریەرسسڕڕا

ە خڕڕا  و ودەقڕڕاودەق نێوەرۆکەکانیڕڕار  و بڕڕن پێڕڕانەوە پابەنڕڕد تونڕڕدیی
 .بکەر جێبەجل کۆماوە

 
 :٢٠مادەی 

 

 ئەوەی پڕڕڕاو دەسڕڕڕەکتداراری ئەوە نڕڕڕاگەیەن واتڕڕڕای مڕڕڕوکر دەسڕڕڕەکتی
 و پێڕی ویسڕت ەوئارەاووی تاکپەرسڕتانەیار و  ەوئیدی  هەڵدەبوسردرسن
و  بەراکردنەوەی ناوبانڕگو پتر  خۆیار  خۆپەرستییەکانی بەرژەوەندییە

سیسڕتەمەکە ژیڕار و  بەرسڕوەبردنی پالنڕی  و نەخشڕەسەرمایەکانیار بڕی 
ی دەبڕڕڕڕ بەڵڕڕڕڕکە (!نڕڕڕڕا)بێڕڕڕڕوی  پێیڕڕڕڕاری نەتڕڕڕڕوان کەسڕڕڕڕیە و دابڕسڕڕڕڕور

یار هەمیشە اە ژسر کەدەستبەکاربوون هەرو بەرپرسار اە  دەسەکتدارار
و ویسڕت  ئەو چین و تڕوسوە کۆمەکیەتییڕانە تێکڕایی ار و بیررۆشنایی 

 کە ژیڕڕار و ژیڕڕاریو ئامانجیەکانیڕڕار بڕیڕڕارار دەربڕڕکەر و بجڕڕوواێنەوە 
 هوڕسنە و پرتەپرتی نەکچێبووە و چێدەبی شانی ئەوار  اەسەر کۆمە 
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 دەکەونە مەرگبەخەی  ایرۆس وەک هەردە  کە بیرۆکراسەکار و مشەخۆر
 .خەڵک گیانی
 

 :٢7مادەی 
 

 اە جەمڕڕڕاوەر هەر ەو پەیوەنڕڕڕدییەکانیار بەرپرسڕڕڕەکار دەرتەتڕڕڕی یدەبڕڕڕ
 تەواو راپرسییەکار تا دەگاتە کەهەر تاک دەگە  رووبەڕوو پەیوەندیی

 تڕڕڕراوار و تراوانتڕڕڕرهەمیشڕڕڕە  پێویسڕڕڕت یپێڕڕڕە وو ی بڕڕڕ کڕڕڕراوە ورۆشڕڕڕن 
 و گرتڕڕڕتاە رسڕڕڕی ئەو پەیوەنڕڕڕدییانەدا  ئەگەر کەجڕڕڕۆر ەو ..بکڕڕڕرسنەوە

 تڕڕێکەبار مقۆمقۆیڕڕ ور نەکڕڕرا پێویسڕڕتی چارەسڕڕەر اوویڕڕی ەار وکێشڕڕەک
 مڕاتی -گشت وکب اە یار  اە جێیەک  -ی جەماوەری دەن دەر ٪٠١ ەئەو

 .بدەر اەسەر گرتت و کێشەکە ئەنجا  هەیە راپرسیی ئەوەیار
 

 :٢٢مادەی 
 

 هەمڕوواە  بەڕسڕوەبردنی وکب پالنی و بەرنامە داڕشتنی نەخشەکێشار و
 سڕڕڕڕڕەروەخۆیی و پاراسڕڕڕڕڕتنی - وەک دەرەکییەکڕڕڕڕڕار و نێوخڕڕڕڕڕۆیی بڕڕڕڕڕوارە

 یەکسڕڕڕڕار و و ئڕڕڕڕاااد کیەمەڵ کڕڕڕڕۆ بنیاتنڕڕڕڕانی نیشڕڕڕڕتیمار  سڕڕڕڕەروەریی
وە  پاراسڕڕتنی مڕڕاف و ئااادییەکڕڕانی خەڵڕڕک مۆدسرنیسڕڕت  سکۆالریسڕڕت و

تڕڕڕڕڕایبەتییە ژنڕڕڕڕڕار و منڕڕڕڕڕداکر و پیڕڕڕڕڕرار و خڕڕڕڕڕاوەر پێداویسڕڕڕڕڕتییە 
 ئاسڕڕڕڕڕوودەیی خۆشڕڕڕڕڕ واەرانیی و و  ژیڕڕڕڕڕار پاراسڕڕڕڕڕتنی  تایبەتەکڕڕڕڕڕار
 و دراو و قەرا و بانڕڕک و بڕڕودجە  وپەیوەنڕڕدیەکانی دەر و دیپلۆماسڕڕیی
 ئاسایشی پالنە ئابوورییەکار   و نەخشەمووچە و دارایی و  باارگانیی و

 پەنابەریی  ماتی و نیشتەجێکردر پاراستنی سنوور  ئاشتیی و و  نێوخۆ
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 پالنڕڕی و نەخشڕڕە و ناسروشڕڕتییەکار و سڕڕامانە سروشڕڕتیی نڕڕانییوەبەره
 - هتڕد ...و و گەشەپێدار ئامڕار و سڕەرژمێریی گشڕتیی  ئاوەدانکردنەوە

 ی(دەسڕەکب) نەک نی سەرشانی بەرپرسڕانی نێڕو  دەسڕەکتەکان(ئەرک)
 وەک بەرپرسڕڕڕڕڕار  دەمەی ئەوە وات ..بەرپرسڕڕڕڕڕار تڕڕڕڕڕاکڕەویی و رەهڕڕڕڕڕا

 پێڕڕی ویسڕڕت و ەودڵسڕڕۆایی و  ەو ی دەبڕڕ هەڵڕڕدەبوسردرسن گە   دەسڕڕەکتی
 و بکێشڕڕن ئەرکەکانیڕڕار پالنڕڕی گشڕڕتیی  و خواسڕڕتەکانی جەمڕڕاوەر نەخشڕڕە

جەمڕڕڕڕاوەر  ە هاوکڕڕڕڕاریی و هەرەوەایڕڕڕڕی و یڕڕڕڕارمەتییو ئەرکەکانیشڕڕڕڕیار
سڕەکۆی بڕکەنە  ە بڕیار و رسنماییەکانیار دەسەکبونەک  بکەر جێبەجل

 .ترمانی شاهانە
 

 :٢8مادەی 
 

بەرەو   مامناوەندییەوە تەرمانبەری اە - کی دەسەکبەنابی هید کارمەند
 نەوییاو مڕڕڕ  مڕڕڕادیی هڕڕڕید تێکەواڕڕڕێکە و پەیوەنڕڕڕدییەکی کڕڕڕاری -و سڕڕڕەر

 و هەبڕڕڕل مکڕڕڕومەب کڕڕڕانیەخڕڕڕۆی دەگە  دەاگ کڕڕڕاریسڕڕڕی دەر و تڕڕڕایبەب
خڕڕۆی و دەوروبەری  بەرژەوەنڕڕدییە تایبەتییەکڕڕانی اە دەرتەتڕی کڕڕارەکەی

بکڕڕرو  ەکڕڕانیاجوو تونڕڕدیی چڕڕاودسریی ەوهەروا اۆر .. بڕڕاەکاربوخڕڕۆی 
 کڕڕار و دیڕڕکە نڕڕاوی خەڵکڕڕی بردنیەکڕڕاروە واەوەی کە نەکڕڕا ژسرەوژسڕڕر 

هەر کارمەندەکیە اەو جڕۆرە کڕار .. بدا بیرۆکراسییانە ئەنجا رەتتاری 
 .بدرو یاساییسزای توندی و رەتتارانە گال 
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 :٢3مادەی 
 

 دەسڕەکتدارار اۆر یو دەبو یەک ئەرکە خوار خاکنەیو بە پابەندبوور
 :ە توندیی و راشکاویی جێبەجێیار بکەرو
 

الیەر اێونەیەکڕڕی  کە سڕڕەرەتا اە یدەسڕڕتوور کڕڕارا دەبڕڕ اە دەمەکڕڕدا -ڕڕڕئ
نێو چڕین  ئەنجا بخرستە دارسودرابل گە اردەی هەڵبودڵسۆا و و  شارەاا

کی کردەیڕی ەبەشداریکردنئەوەی اە رسی  پاوتا  جەماوەر و توسوەکانی
 کیەە داڕشڕڕتنو دەکڕڕرو چڕڕاکتر و دەوڵەمەنڕڕدترجەمڕڕاوەر  و راسڕڕتەوخۆی

 پەسڕڕندی دەن ڕڕدەرار ی٪٢٠و  بکڕڕرو اەسڕڕەر  راپرسڕڕییەکی گشڕڕتییتڕڕااە 
 .بکەر

 

سڕڕڕی دەر یڕڕڕار دەسڕڕڕەکب نێڕڕڕو کیەکەسڕڕڕ کڕڕڕۆمەڵەهەر یڕڕڕار  کەس هەر -ا
 ەوکردنی دەستوور بڕکەر  هەموار پێشنیاری ماتی ئەوەیار هەیە دەسەکب

 پێشڕڕێلکردنی مڕڕاف و هڕڕۆی تەیڕڕبب کەنڕڕابی هڕڕید  هەمڕڕوارکردن کەمەرج
 و ئاسڕڕڕوودەیی ئاسڕڕڕتی و پڕڕڕلە دابەاانڕڕڕدنی و هاوکتیڕڕڕار ئااادییەکڕڕڕانی
 .نیشتیمار سەروەخۆیی و سەروەریی اەدەستدانی و کۆمە  خۆش واەرانیی

 

ئەنڕڕدامانی  کڕڕۆی ی1/1 ی دەن ڕڕیدەبڕڕی دەسڕڕتوور کەهەمڕڕوارکردن هەر -ب
 ئەنجا رەاامەندیی ئەنجوومەنی میللیڕی و دادگەیپەراەمار وەدەستبهینی 

 .ی اەسەر وەرب یردرو-دەستووریی دادگەی  - باک
 

 :8١مادەی 
 

 راپرسڕڕیی اەسڕڕەر بڕیڕڕاردار یپێویسڕڕت رسڕڕوەیی نڕڕاتوان کەدەسڕڕەکت هڕڕید
 دەن ڕدەرانە ی٪٠١هەردوو بڕار اە  کەباانەیەکی هەڵبواردر یار  گشتیی
 .بن پێیەوە پابەند هەموواری دەب ..بکا پتر
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 :8٠مادەی 
 

 بەرپرسڕڕن تڕڕایبەتییە دەسڕڕەکتی میڕڕدیا ەو دەسڕڕەکتەکار وەنڕڕدەکانیێن
تێکڕڕڕڕڕای  ئەنجڕڕڕڕامی و پڕۆژەکڕڕڕڕار و دەسڕڕڕڕتوور و رسسڕڕڕڕا و یاسڕڕڕڕا اەوەی

و سڕڕڕەرژمێرییەکار و سڕڕڕەرجەمی بڕڕڕڕی  راپرسڕڕڕییەکار و هەڵبواردنەکڕڕڕار
بڕڕودجە و داهڕڕاب و مڕڕووچە و خەرجییەکڕڕانی سڕڕاکنەی وکب و تێکڕڕڕای 
سڕڕەرمایە و سڕڕامانەکار و هەر ژمێریڕڕارییەکی دیڕڕکە کە وە الی خەڵڕڕکەوە 

اە تەنڕڕڕل نەک  - بەرتڕڕڕراوار و گەورە رۆژنڕڕڕامەیەکی چەنڕڕڕد اەگڕڕڕرن ن 
ی  رەاووکڕڕڕڕڕی کە  ئڕڕڕڕڕاەخەڵک کە رۆژنڕڕڕڕڕامەیەکی تەرمیڕڕڕڕڕی تایبەتمەنڕڕڕڕڕد

 .ەنەوەباڵوبکوە هەموو امانەکانی نێو وکب  -خووندنەوەی هەیە 


