ثةيرِةو و ثرؤطرامى ناوخؤى رِيَكخراوى سروشتى كوردستان
ثةسةندكراوى كؤنطرةى دوهةم 8312/11/03

مادةى يةكةم/
يةكةم :ناوى ِريَكخراو:
ِريَكخراوى سروشتى كوردستان.

بةشى يةكةم

منظمة طبيعة كوردستان.
Kurdistan Nature Organization

كورتكراوة(K.N.O) :

دووةم :بوارى كاركردن :ثةروةردةى ذينطةيى – ياسايى ذينطةيى.
سيَيةم :ثيَناسةِ :ريَكخراويَكى ناحكوميى سةربةخؤى ذينطةيي خؤبةخشى قازانج نةويستة .كاردةكات بؤ
ثاراسنت و طةشةثيَدانى ذينطةى كوردستان ,لة ِريَطةى بالَو كردنةوةى هؤشيارى ذينطةيى و دروستكردنى
فشار.
ضوارةم :ئارِم:
لة ضوار رِةنط ثيَكديَت:
زةرد :طوزارشتة لة خؤر.
سةوز :طوزارشتة لة سةوزايى.
شني :طوزارشتة لة ئاو و ئامسان و هةوا.
قاوةيى :طوزارشتة لة خاك.
-

هيَلَى كةوانةى ئاماذةية بؤ ثاراستنى ذينطة.
طة َال ئاماذةية بؤ سةوزايى.
دوو هيَلَى شكاوة و نيوةبازنةيى ئاماذةية بؤ شاخ و طرد.
طؤى زةوى ئاماذةية بؤ جيهان.

ثيَنجةم :دروشم:
ذينطةيةكى سةوز و تةندروست لة ثةروةردةيةكى دروستةوة سةرضاوة دةطريَت.
ثةروةردةى ذينطةيى و ياسايى ذينطةيى بنةماى كاركردمنانة.
شةشةم :سنورى كاركردن :باشورى كوردستان  -لة هةرشويَنيَكى تر دةرفةتى كار و ئةجنامدانى ثرؤذةى
ذينطةيى تيادا بطوجنيَت و ِريَكخراوةكةمان لة توانايدا هةبيَت.
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بةشى دووةم

مادةى دووةم/
يةكةم :ئاماجنةكان /هةولَدةدةين بؤ-:
 -1وشياركردنةوةى تاك لةثاراسنت و طةشةثيَدانى ذينطة ,لة ِريَطةى ميديا.
 -2دانانى ثرؤطرامى ذينطةيى بؤ باخضةكانى منداالَن و قوتاخبانة بنةرِةتيةكان.
 -3بةوانةيى كردنى ذينطة لة باخضةكانى منداالَن و قوتاخبانة بنةرِةتيةكان.
 -4ئامادةكردن و ثيَشكةشكردنى ثرؤذة ياساى ذينطةيى بؤ ثةرلةمانى كوردستان.
 -5ئامادةكردن و ثيَشكةشكردنى ثرؤذة ِريَنمايى ذينطةيى بؤ وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان.
دووةم :ضؤنيةتى طةيشنت بة ئاماجنةكان:
 -1بةرزكردنةوةى توانا و ئاستى ئةندامان و دؤستانى ِريَكخراو.
 -2ضاوديَريكردني رِةوشي ذينطة و ئاسيت خزمةتطوزاريية ثةيوةستةكان بة ذينطةوة.
 -3سازدانى كؤرس ء ؤركشؤث ء سيمينار و كؤنفرانس و كؤنطرة.
 -4دروستكردني فشار لةسةر اليةنة حكومييةكان و كةرتى تايبةت ,لة رِيَطةي:
كؤبوونةوة ,طردبوونةوة ,ميديا ,هةرضاالكييةكى ديكةى مةدةنى.
 -5ثتةوكردنى ثةيوةندى نيَوان ِريَكخراو و هةموو دةستطا و كؤمةلَةيةك كة بةتةنط ذينطةوة بيَت
(لة ناوخؤ و دةرةوة).
بةشى سيَيةم

مادةى سيَيةم /ثرةنسيثةكانى ئةنداميَتى:
يةكةم :مةرجةكان:
 -1نةبيَت بةهؤكار بؤ تيَكدان و شيَواندنى ذينطة.
 -2كتيَبى (ذينطة و ِريَكخراوةذينطةييةكانى باشورى كوردستان) خبويَنيَتةوة.
 -3برِواى بة ثةيرِةو و ثرؤطرامى ناوخؤى ِريَكخراو هةبيَت و ِريَنماييةكانى جيَبةج َى بكات.
 -4فؤرِمى ئةنداميَتى ثرِبكاتةوة.
دوهةم :لةدةستدانى ئةنداميَتى و سزاكان:
أ) سةرثيَضييةكان:
 -1ثابةند نةبوون بة ثةيرِةوى ناوخؤ.
 -1كاركردن دذ بة ئامانج و بةرذةوةندييةكانى ِريَكخراو.
 -2سىَ جار ئامادةنةبوون لة كؤبوونةوةكان و ضاالكييةكان بة بىَ هيض هوَ و ثاساويَك.
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بةكارهيَنانى توندوتيذى لةطة َل ئةندامان.
سزادانى لةاليةن دادطاوة بة يةكيَك لة تاوانة ئابرِوبةرةكان.
بوون بة هؤكار بؤ تيَكدان و شيَواندنى ذينطة ,يان كاركردن دذ بة ياسا و ِريَنمايية ذينطةييةكان.
دةستبةسةرداطرتنى مولَكى رِيَكخراو ,يان خراث بةكارهيَنانى.
ئةطةر دةركةوت ناتوانيَت هيض جؤرة بةشداريةك يان ضاالكييةك لةثيَناو ِريَكخراوةكةدا
ئةجنامبدا.

ب)
-1
-2
-3

سزاكان:
ئاطاداركردنةوة.
سرِكردن ,دواى يةكجار ئاطاداركردنةوة ,تا بةستنى كؤنطرة.
ليَسةندنةوةى مافى ئةنداميَتى.

سيَيةم :مافةكانى ئةندام:
 -1مافى هةية بةشدارى لة ضاالكيةكانى ِريَكخراودا بكا.
 -2مافى رِادةربرِين و رِةخنة و ثيَشنيارى هةية.
 -3لة كاتى ئةجنامدانى ضاالكيةكاندا مافى بةكارهيَنانى ناوى رِيَكخراوى هةية.
 -4مافى دةنطدان و خؤثاالَوتنى هةية بؤ ثؤستة جياجياكان.
 -5مافى بةدةستهيَنانى زانيارى و بةرزكردنةوةى ثرؤذةى هةية.
 -6مافى داواكردنى ثشتطريى كاركردن و ضاالكى هةية بؤ هةر ناوةنديَك بيةويَت.
 -7لة كاتى سزادانيدا مافى بةرطريكردنى هةية و دةتوانيَت لة ماوةى ِ 15رؤذدا ,بةنوسني داوا بؤ
بؤردى با َال بةرزبكاتةوة.
 -8مافى دةستلةكاركيَشانةوةى هةية.
ضوارةم :ئةركةكانى ئةندام:
 -1كار لة ثيَناو طةشةثيَدانى تواناى خؤى و ئةندامانى تردا بكا.
 -2بةدةم بانطةواز و ضاالكيةكانى ِريَكخراوةكةوةبيَت ,لةماوةى سالَيَكدا بةثيَى توانا ضةندضاالكييةك
ئةجنام بدا.
 -3كاربكا بؤ هيَنانة ثيَشةوةى ئةندامى نوىَ.
 -4كؤمةكى دارايى ثيَشكةش بة ِريَكخراو بكا.
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ثيَنجةم :ئةندامى فةخرى :بريتيية لةو كةسانةى خاوةن كةسايةتييةكى ديارن و دةتوانن سود بة
ِريَكخراوة بطةيةنن ,مافى دةنطدان و خؤثاالَوتنيان نية.
بةشى ضوارةم

مادةى ضوارةم /ثيَكهاتةى ِريَكخراو:
ثةيكةرى ِريَكخراو ثيَكديَت لة:
يةكةم /بؤردى طشتى :بريتيية لة سةرجةم ئةندامانى ِريَكخراو.
دووةم /بؤردى باالَ :بريتيية لة هاوسةرؤكان و جيَطر و بةرثرسى ناوةندةكان.

يةكةم /بؤردى طشتى و دةسةالَتةكانى:
(أ) ثيَكهاتةى بؤردى طشتى :لة سةرجةم ئةندامانى ِريَكخراو ثيَكديَت ,كةبةرزترين دةسةالَتى
ِريَكخراوةكةية.
(ب) دةسةالَتةكانى بؤردى طشتى:
 -1سالَى يةكجار و لة لةكؤتايى هةمو سالَيَكدا ,كؤبوونةوةى ئاسايى ئةجنامدةدات.
 -2هةرسىَ سالَ جاريَك بة ئامادةبوونى ئةندامانى بؤردى طشتى و بة رِةزامةندى بؤردى باالَ,
كؤنطرةى ِريَكخراو دةبةسرتيَت.
 -3لة كؤنطرةدا ئةطةر ثيَويست بوو ,ئةوا بةبرِيارى 3/2ى ئةندامان ,ثةيرِةو و ثرؤطرامى ناوخؤ
هةمواردةكريَتةوة و ثيَداضوونةوة بة مادة و برِطةكانيدا دةكريَت.
 -4لة كؤنطرةدا بةهةلَبذاردنيَكى ئازاد و نهيَنى بؤردى باالَ هةلَبذيَردريَت.
 -5لة كؤنطرةدا بة ِريَذةى 3/2ى ئةندامان دةتوانيَت لةطةلَ ِريَكخراويَكى ترى ذينطةيى يةكبطريَت ,يان
تؤرِى ذينطةيى ثيَكبهيَنيَت.
 -6لة كؤنطرةدا بة برِيارى 3/2ى ئةندامان دةتوانريَت ِريَكخراوةكة هةلَبوةشيَندريَتةوة.
دووةم /بؤردى باالَ:
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 .Aثيَكهاتةى بؤردى باالَ:
بؤردى باالَ ثيَكديَت لة)9( :ئةندام كة لةاليةن بؤردى طشتييةوة لة كؤنطرة هةلَدةبذيَردريَن ,ثيَويستة ِريَذةى
ئافرةت تيايدا لة ضوار كةس كةمرتنةبيَت.
 -1دةستةى هاوسةرؤكان :بريتية لة( )3كةس ,دوو كةس لة رِةطةزى نيَر ,وة رِةطةزيَكي مىَ
هاوسةرؤكى ِريَكخراودةكةن ,لةطة َل جيَطريَك.
 -2ناوةندةكان :لة()6ئةندامى بؤردى باالَ ثيَكديَت كةهةريةك لةو ئةندامانة بةرثرسى ناوةنديَك
دةبن.
ناوةندةكانيش ثيَكديَت لة( :كارطيَرِى و دارايى ,ثةروةردةى ذينطةيى ,ياسايى ذينطةيى ,سةرضاوة
مرؤييةكان ,ثةيوةندييةكان ,ميديا).
 .Bدةسةالَتةكانى بؤردى باالَ:
 -1ئةندامانى بؤردى باالَ ,هاوسةرؤكان و ياريدةدةرى هاوسةرؤكان لةنيَوان خؤياندا
بةدةنطى()1+55ديارى دةكةن بةهةلَبذاردنيَكى ئازاد و نهيَنى.
أ -مةرجة هةر ئةنداميَكى بؤردى باالَ ,كة بؤدةستةى هاوسةرؤكان خؤى دةثالَيَويَت ,بةروارى
بوون بةئةندامى سالَيَكى تيَثةرِاندبيَت.
ب -مةرجة ثيَشرت بةرثرسياريَتى لة ناو ِريَكخراودا هةبووبيَت.
ت -مةرجة لةناو هيض ِريَكخراويَكى ترى ذينطةيدا ئةندام نةبيَت.
ث -مةرجة هونةرى بة ِريَوةبردن و شارةزايى لة زانستى بةرِيَوةبردن هةبيَت.
 -2لةنيَوان دوو كؤنطرةدا بةرثرسة لة كاروبارى كارطيَرِى و دارايى ِريَكخراوةكة.
 -3لة ساليَكدا شةش جار كؤبوونةوةى ئاسايى ئةجنامدةدات.
 -4ثةسةندكردن و رِةتكردنةوةى ثالن و ثرؤذة و ضاالكييةكان.
 -5دانانى بوجةى سالَانةى ِريَكخراو ,هةروةها ثيَداضوونةوة و هةلَسةنطاندنى بودجةى سالَى ثيَشوو.
 -6ثيَداضوونةوة و هةلَسةنطاندنى كار و ضاالكى ِريَكخراو لة ماوةى ساالَنى رِابردوو ,وة دانانى ثالن و
بةرنامةى نوىَ بؤ داهاتوو.
 -7بةبرِيارى 3/2ى ئةندامان دةتوانريَت نويَنةرايةتى لة ثاريَزطا و قةزاكان يان لة دةرةوةى باشورى
كوردستان بكاتةوة.
 -8بة برِيارى ()1+55ى ئةندامان دةتوانريَت نويَنةرايةتيةكان ناضاربكريَن بةطؤرِينى ئةندامانى
ئةجنومةنى بة ِريَوةبردنى نويَنةرايةتى.
 -9ثيَكهيَنانى ليذنة يان تيمى تايبةت بؤ بةدواداضوون و كارةكان ثيَكبهيَنريَت.
 -15لة كاتى ديارنةمانى يةكيَك لة هاوسةرؤكان يان جيَطر يان ئةندامانى بؤردى باالَ ,ئةوا دةتوانريَت
شويَنةكانيان ثرِبكاتةوة.
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 .Cدةسةالَتى دةستةى هاوسةرؤكان:
يةكةم :دةسةالَتى هاوسةرؤكان:
 -1ثاريَزةرى ثةيرِةو و ثرؤطرامى ناوخؤى ِريَكخراوةكةن.
 -2بةرثرسى ناوةند و بةشةكان ديارى دةكةن ,لةسةر بنةماى ليَهاتوويى و شارةزايى.
 -3سةرثةرشتى ناوةندةكانى بؤردى باالَ و نويَنةرايةتيةكان دةكاِ ,ريَنمايى تايبةت بةدةسةالَت و
ئةركةكانيان دةردةكات.
 -4بؤردى طشتى بؤ كؤبوونةوةكان بانطهيَشت دةكةن و رِاثؤرتى ضاالكى و دارايى ساالَنة بؤ بؤردى
طشتى ئامادة دةكةن.
 -5فةرمانى كارطيَرِى دةردةكةن و ئيمزا لةسةر خةرجى و طريَبةست و نوسراوةكان دةكةن.
 -6سةرثةرشتى كؤبوونةوةكانى ِريَكخراو دةكةن و ليَثرسينةوة لةطةلَ تةواوى ستافى بؤردى باالَ
دةكةن.
 -7ليَدوان بةناوى ِريَكخراو دةدةن و نويَنةرايةتى لة كؤبوونةوة دةرةكى و ناوخؤييةكان دةكةن.
 -8بةثيَى ئةو دةسةالَتانةى هةيانة ,دةتوانن بةشيَك لة دةسةالَتةكانيان بدةنة جيَطر يان يةكيَك لة
ئةندامانى بؤردى باالَ.
 -9ووردبينى و بةدواداضون و هةلَسةنطاندن بؤ (داواكارى ,ثيَشنيار ,ثرؤذة ,سكاالَ ,ليذنةكان)دةكةن.
 -15لةدةرةوةى ثالنى كار و ضاالكييةكان دةتوانن برِيار لةسةر هةركار و ضاالكييةك بدةن ,ئةطةر
ثيَويست بوو.
 -11برِياردةدةن لةسةر كؤبوونةوةى ئاسايى و نائاسايى بؤردى طشتى و بؤردى باالَ و ديارى كردنى كات
و شويَن.
 -12ئةطةر ذمارةى ئةندامانى نويَنةرايةتييةك كةمرت بوو لة( )15ئةندام ئةوا لةاليةن دةستةى
هاوسةرؤكانةوة ,ئةجنومةنى بة ِريَوةبردنى نويَنةرايةتى ديارى دةكريَت.
 -13برِيارى كؤتايى لةبارةى سزادان و وةرطرتنى ئةندامةوة دةدةن.
دووةم :ياريدةدةرى هاوسةرؤكان:
سةرثةرشتى ِريَكخستنى مرؤيى مادى و لؤجيستيكى ,كاروبارى نويَنةرايةتيةكان دةكا ,لة ئامادةنةبوونى
هاوسةرؤكان ,سةرثةرشتى كاروبارى ووتةبيَذى ِريَكخراو دةكات.
 .Dدةسةالَتى ناوةندةكان:
( )1ناوةندى كارطيَرِى و دارايى :لةضوار بةش ثيَكديَت بةشةكانى(ذميَريارى ,دؤسيةكان ,ئةرشيفى
ضاالكييةكان ,سثؤنسةر)
 -6بةشى ذميَريارى :داهات و خةرجييةكان تؤماردةكا ,رِاثؤرتى دارايى ثيَشكةش دةكا.
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 -7بةشى دؤسيةكان :نوسراوة هاتوو رِؤيشتووةكان و فةرمانة كارطيَرِييةكان تؤماردةكات ,ئةرشيفى
دؤسيةكان دةكات.
 -8بةشى ئةرشيفى ضاالكيةكان :ضاالكييةكان بة بةنووسني تؤماردةكات ,ويَنة و ظيديؤكان ئةرشيف
دةكات.
 -9بةشى سثؤنسةر :سثؤنسةر و كؤمةكى دارايى بؤ ضاالكى و ثرؤذةكان دةدؤزيَتةوة.
()2
()3
-11

()4

()5

ناوةندى ثةروةردةى ذينطةيى :كاردةكات بؤ ئامادةكردنى ثرؤطرام و بةرنامة و ثرؤذةى
ثةروةردةى ذينطةيى.
ناوةندى ياسايى ذينطةيى :كاردةكات بؤ ئامادةكردنى ثرؤذة ياسا و ثرؤذة ِريَنمايى ذينطةيى.
ناوةندى سةرضاوة مرؤييةكان :بةرثرسة لةدابةشكردنى كارةكان و ئامادةكردنى هيَزى مرؤيى بؤ
ئةجنامدانى ضاالكى و ثرؤذةكان ,بةرثرسة لة وةرطرتن و سزادانى ئةندام و ِريَكخستنى فؤرِم و
دؤسيةي ئةندامان ,هةلَسةنطاندن بؤ كاروضاالكيةكانى ئةندام دةكات.
ناوةندى ثةيوةندييةكان :كاردةكات بؤ دروست كردن و رِيَكخستنى ثةيوةندى لةطةلَ ِريَكخراو و
ناوةندة ذينطةيية حكومى و ناحكوميةكان و دروستكردنى ثةيوةندى لةطةلَ رِاطةياندنى بينراو,
بيسرتاو ,خويَندراو ,كاردةكات بؤ ناساندنى ِريَكخراو.
ناوةندى ميديا :كاردةكات بؤ بة ِريَوةبردنى الثةرِةى تؤرِة كؤمةالَيةتيةكان و سايت ,بةرثرسة
لةبالَوكراوةكان.

وتةبيَذ :لةاليةن هاوسةرؤكةوة ئةركداردةكريَت ,بة دةركردنى بةياننامة و نووسينى ياداشت و بةستنى
كؤنفرانسى رِؤذنامةوانى و ثيَدانى هةوالَ و ليَدوان و زانيارى بؤ ميدياكان ,ئةركة سةرجةم ضاالكيةكانى
ئةرشيف بكات.
بةشى ثيَنجةم
مادةى ثيَنجةم /ثةيكةرى ِريَكخستنى نويَنةرايةتييةكان ثيَكديَت لة:
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يةكةم /ئةجنومةنى طشتى نويَنةرايةتى :لة سةرجةم ئةندامانى نويَنةرايةتى ثيَكديَت و بةرزترين
دةسةالَتى نويَنةرايةتيةكةية.
دووةم /ئةجنومةنى بة ِريَوبردنى نويَنةرايةتى :لة()5كةس ثيَكديَت ,دووهاوسةرؤك و س َى ئةندامى
ئةجنومةن ,كة هةريةكةيان بةرثرسى بةشيَك دةبن ,بةشةكانيش بريتني لة(ذميَريارى ,ضاالكيةكان,
ميديا).
ىل نيية و ئةو
سيَيةم /طروث :لة ئةنداميَك يان زياتر ثيَكديَت ,لة شويَنيَك كة نويَنةرايةتى ِريَكخراوةكةى َ
شويَنةش دةكةويَتة سنورى ضاالكييةكانى نويَنةرايةتيةكةوة ,طروثةكة بةناوى ئةو شويَنةوة دةبيَت كة
طروثةكةى ليَيية.
يةكةم :دةسةالَتةكانى ئةجنومةنى طشتى نويَنةرايةتى:
 -1ئةجنومةنى بة ِريَوبردنى نويَنةرايةتى هةلَدةبذيَريَت ,لة هةلَبذاردنيَكى ئازاد و نهيَين.
 -2سالَى دووجار كؤبوونةوةى ئاسايى ئةجنامدةدا ,ئةطةر ثيَويست بو دةتوانن كؤبونةوةى نا ئاسايى
ئةجنام بدةن.
 -3لة كؤتاى سالَدا رِاثؤرتى داهات و خةرجى و ضاالكييةكان ثةسةنددةكات.
دوهةم:
.A
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-15

دةسةالَتى ئةجنومةنى نويَنةرايةتي:
نويَنةرايةتى ِريَكخراو دةكةن لةسنورى كاروضاالكيياندا.
سةرثةرشتى ئةندامانى سنورى نويَنةرايةتيةكة دةكةن و بانطهيَشتى كؤبوونةوةيان دةكةن.
ليَثرسينةوة لةطة َل تةواوى ستافى نويَنةرايةتيةكة دةكةن.
هاوسةرؤكى نويَنةرايةتى ليَدوان بةناوى ِريَكخراوةوة دةدات ,بةرِاويَذ لةطةلَ ووتةبيَذى ِريَكخراو.
مؤرى تايبةت بة نويَنةرايةتيان دةبيَت و هاوسةرؤكى نويَنةرايةتى دةتوانيَت نووسراو ئاراستة
بكات ,لة سنورى كارةكانياندا.
كؤمةكى ئةندامانى سنورى نوينةرايةتى ,بؤ نويَنةرايةتى خؤى خةرج دةكريَت .وةرطرتن و
خةرجكردنى بةوةسلَ دةبيَ ,بةثيَى ِريَنماييةكانى ناوةندى كارطيَرِى و دارايى.
هةر ليذنة و تيميَك بة ثيَويست زانرا دةتوانيَت ثيَكيبه َينيَت.
لةدةرةوةى ثالنى كاروضاالكيةكانى بؤردى باالَ ,ئةحنومةنى نويَنةرايةتى دةتوانيَت هةر
كاروضاالكييةك كة لةطة َل ئاماجنةكانى ِريَكخراودا يةك بطريَتةوة جيَبةج َي يان بكات.
كردنةوةى طروث لة هةرشويَنيَك ثيَويست بكات.
ثيَشنيارى سزادانى ئةندام بؤ بؤردى با َال بةرز دةكاتةوة.
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 -11سةرجةم دةسةالَتةكان لةذيَرضاوديَرى و هةلَسةنطاندى رِاستةوخؤى ياريدةدةرى هاوسةرؤكان يان
هاوسةرؤكان دةبيَت ,بؤ زياتر ئةزمونداركردنى ئةجنومةنى بة ِريَوةبردنى نويَنةرايةتى.
.B
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-15

ئةركى ئةجنومةنى نويَنةرايةتيةكان:
سةرجةم برِيارةكانى بؤردى با َال جيَبةجىَ دةكةن.
ثالنى ضاالكييةكان لةسنورى كارياندا جيَبةجىَ دةكةن.
ثالنى كاركردنى مانطانةى دادةنيَت.
سةرجةم كاروضاالكييةكان بةنووسني و ويَنة و ظيديؤ ئةرشيف دةكةن.
رِاثؤرتى كاروضاالكى و داهات و خةرج لة مانطى 12ى هةمان سالَدا بؤ بؤردى با َال بةرزدةكةنةوة.
كار بؤ ناساندنى ِريَكخراوةكة دةكةن ,لة ِريَطةى سةردان و كؤبونةوةوة.
كاربؤ دياريكردن و خستنةرِوى طرفت و كيَشة ذينطةييةكانى سنورةكةيان دةكةن.
ثيَشنيار و كاروضاالكى و ثرؤذة بةرز دةكةنةوة ,بةمةبةستى خستنةثالنى ضاالكييةكانى ِريَكخراو.
سالَى ضوارجار بةشيَوةى وةرزانة ,كؤبوونةوةى ئاسايى ئةجنومةنى نويَنةرايةتى ئةجنامدةدةن,
ئةطةر ثيَويست بوو دةتوانن كؤبونةوةى نا ئاسايى ئةجنام بدةن.
برِوانامةى ِريَزليَنانى ساالَنة لة كؤتايى سالَةوة دةبةخشيَت بة ضاالكرتين ئةندام و بةش و طروث.

سيَيةم :طروث :بةرثرسى طروثةكة لةاليةن هاوسةرؤكانى نويَنةرايةتيةكةوة ديارى دةكريَت و
بةنووسراويَك دةسةالَت و ئةركةكانى بؤ شؤرِدةكاتةوة ,رِاستةوخؤ بةرثرسى طروثةكة دةبيَت بة ئةندام لة
ئةجنومةنى بة ِريَوةبردنى نويَنةرايةتى.
بةشى شةشةم

مادةى شةشةم /هاندانى ئةندامان:
هاوسةرؤكان بةناوى بؤردى باالَوة :برِوانامةى ِريَزليَنان و خةالَت دةبةخشن بة:
 -1بؤردى باالَ خةالَتى كريستالَى دةبةخشيَت بة كاراترين و ضاالكرتين نويَنةرايةتى سالَ.
 -2بؤردى باالَ خةالَتى كريستالَى دةبةخشيَت بة كاراترين و ضاالكرتين هاوسةرؤكى نويَنةرايةتى
سالَ.
 -3بؤردى با َال برِوانةى ِريَزليَنان دةبةخشيَت بة كاراترين و ضاالكرتين بةشى سالَ.
 -4بؤردى با َال برِوانامةى ِريَزليَنان دةبةخشيَت بة ئةندامانى كارا ,هةر ئةنداميَك بة كارا
ئةذماردةكريَت ئةطةر بةشدارى لة تةواوى ضاالكيةكانى نويَنةرايةتيةكةى يان طروثةكةى
كردبيَت ,بةمةرجيَك ئةجنومةنى بة ِريَوةبردنى نويَنةرايةتى بةنووسراو ثشتطريى بكات.
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بةشى حةوتةم
ماددةى حةوتةم /داهاتى ِريَكخراو و ذميَريارى:
يةكةم :داهاتى ِريَكخراو ثيَكديَت لة:
 -1كؤمةكى ئةندامان كة ثيَشكةشى دةكةن.
 -2ئةو كؤمةك و بةخشش و ديارييانةى كة لةاليةن كةسةكان و كةرتى تايبةت و ِريَكخراوى ناوخؤى
و بيانييةوة ثيَشكةشدةكريَن ,يان ثشتبةسنت بةكارى سثؤنسةر.
 -3ثشكى ِريَكخراو لة بوجةى تةرخانكراو لة فةرمانطةى ِريَكخراوة ناحكومييةكان ,لة ريَطاى ثرؤذةى
ثيَشنياركراوةوة.
دوهةم :ضاوديَرى و ذميَريارى:
 -1سةرجةم داهاتى دراوى ِريَكخراو لة ِريَطاى ئةو حسابة بانكيةوة دةبيَت كةبةناوى ِريَكخراوةكة
كراوةتةوة.
ِ -2ريَكخراو لة ِريَطةى بوجةى ساالَنةوة بة طويَرةى سيستةمى ذميَريارى ثةيرِةوكراو لة هةريَمى
كوردستان ,دارايى خؤى بةرِيَوةدةبات.
ِ -3ريَكخراو رِاثؤرتى ساالَنةى دارايى خؤى ثيَشكةش بة فةرمانطةى ِريَكخراوة ناحكوميةكان دةكات و
لةاليةن ديوانى ضاوديَرى دارايى لة هةريَمدا وردبينى بؤ دةكريَت.
 -4سةبارةت بةو ثرؤذانةى كة حكومةتى هةريَم ثشتيوانيان دةكات ,ثيَويستة ِريَكخراو رِاثؤرتيَكى
ورد دةربارةى ضؤنيةتى جيَبةجيَكردنى ثرؤذةكة ثيَشكةش بة فةرمانطةى رِيَكخراوة
ناحكوميةكان بكات و ثابةندبيَت بة تةواوى مةرجةكانى طريَبةستةكةوة.
بةشى هةشتةم
ماددةى هةشتةم /تؤمارةكانى رِيَكخراو:
ِريَكخراو ئةم تؤمارانةى الى خوارةوةى دةبيَت و دةبيَت لةاليةن دادنووسةوة ثشرتِاستكرابن:
 -1تؤمارى ئةندامان :زانيارى تةواو دةربارةى (ناو ,ناونيشان ,تةمةن ,رِةطةز  ,ثلةى خويَندن ,رِؤذى
بوونة ئةندام).
 -2تؤمارى برِيارةكان :بريتى دةبيَت لة برِيارةكانى هةريةك لة بؤردى طشتى و بؤردى باالَ ,ئيمزاش
بكريَن.
 -3تؤمارى ذميَريارى :داهاتوو خةرجييةكانى ِريَكخراوى تيادا تؤماردةكريَت.
 -4تؤمارى بنةرِةت (تؤمارى هةبووةكان) :هةموو سامانى طواستة و نةطواستةى ِريَكخراوةكةى تيادا
تؤماردةكريَت.
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بةشى نؤيةم
مادةى نؤيةم /بنةماكانى كاركردن لة ِريَكخراوةكةدا:
 -1بؤ بةدةستهيَنانى ئاماجنةكانىِ ,ريَكخراو بةثيَى ثرنسيثة دميوكراتيةكان كاردةكات.
 -2ثابةند دةبيَت بة ياسا نيَودةولَةتيةكانى تايبةت بة مافةكانى مرؤظ.
 -3ثابةندة بة ياسا ثةيرِةوكراوةكانى هةريَمى كوردستان – عيَراق.
 -4ئةو ناوةندانةى لة دةرةوةى هةريَمن ,ثابةندى ياسا ثةيرِةوكراوةكانى ئةو شويَنانة دةبن ,كة ليَى
كاردةكةن.
بةشى دةيةم

ماددةى دةيةم /حوكمي طشتى:
لة كاتى هةلَوةشاندنةوةى ِريَكخراودا بة هةرهؤيةك بيَت طشت سامانة طواستة و نةطواستةكانى
دةطوازريَتةوة بؤ ِريَكخراويَكى ترى ذينطةيى لة باشوى كوردستان ,كة لةطةلَ ئاماجنى ِريَكخراودا
يةكبطريَتةوة.
بةشى يانزةيةم
لةدواى ثةسةندكردنى سةرجةم بةش و ماددةكانى ,لةاليةن زؤرينةى ئةندامانى كؤنطرةى دووةمى
ِريَكخراوى سروشتى كوردستان ,كار بةم ثةيرِةو و ثرؤطرامة دةكريَت ,لةرِؤذى دةرضونييةوة
لة( )2518/11/35بؤ ماوةى س َى سالَ.
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