ڕێامنیی ڕەفتاری پیضەیی بۆ فەرماهبەراین كەریت گض یت ەل هەرێمی كوردس تان-عێراق
پاڵپضت بەماددەاكین (پێٌجەم /حەوتەم) و (دەیەم /پێٌجەم) ەل ایسای دەس تەی دەس پاكی هەرێمی كوردس تان ژمارە  4ی ساڵی  3122ی هەمواركراو
 ،ئەم ڕێامنییەی خوارەوەمان دەركرد -:

ڕێامنیی ژمارە ( )١ی ساڵی ٦١١٦
ڕێامنیی ڕەفتاری پیضەیی بۆ فەرماهبەراین كەریت گض یت ەلهەرێمی كوردس تان _ عێراق
بەیش یەكەم
پێٌاسە و ئاماجنەاكن
ماددەی ( : )١مەبەست ەلم وصە و دەس تەواژاهەی خوارەوە بۆ جێ بە جێ كردین ئەم ڕێامنییە ئەو ماانایهەیە كە بەرامبەرایهە -:
یەكەم  :هەرێم  :هەرێمی كوردس تان _ عێراق .
دووەم  :فەرماهبەرایەیت گض یت  :ئەرك خستٌە ئەس تۆیەكی هیضتامیین و خزمەتێكی كۆمەاڵیەتیە ئاماجنی بەرژەوەهدی گضتیی و خزمەت كردین اتكەاكین
انو هەرێمە بەپێێ ی حومكی ایسا اكرپێكراوەاكن .
سێ یەم  :فەرماهبەری گض یت  :هەركەس ێك ئەركێكی پێێ س پێردرابێت ەل پێگەیەكی فەرماهبەری این پۆستێكی ایسااكری این جێ بەجێاكری این
اكرگێڕی این دادوەری ەل دامەزراوە گضتیەاكین هەرێمی كوردس تان_عێراق  ،جا چ بەدامەزراهدن بوو این هەڵژباردن  ،هەمیضەیی بوو
این اكیت  ،بەرامبەر بەكرێ بوو این ێب بەرامبەر وە بە اتیبەت ئەو كەساهە دەگرێتەوە كە ەل پۆس تە اباڵاكهدان ەل هەرێم ەل پەلی وەزیر بەرەو
سەرەوە وە هەموو ئەواهەی كە اكردەكەن ەلهەرسێ دەسەاڵتەكە وە دەس تە سەربەخۆاكن و حكومەتە خۆ جێ اكن و صارەواهیەاكن .
چوارەم  :خێزاین فەرماهبەری گض یت  :ئەواهەش خێزان و خزم و زاوااكین دەگرێتەوە ەل پەلاكین یەك و دوو و سێ  ،وە هەركەس ێك كە ەل مٌداڵیەوە
بەخێوی كردبێت این ەل خۆی گرتێب بە پێێی بڕایری دادگا .
پێٌجەم  :كەساین پەیوەهدی بەهێز  :ئەواهەن كە پەیوەهدیەكی بەهێز دەایهبەس تێتەوە بە فەرماهبەری گضتیەوە  ،وەكو هاوڕێیەتیەكی تۆمكە این
هاوپیضەیەكی داكوتراو این خۆصەویس یت این پێكەوە هیض تەجێ بوون این بژێوی ئەدا این پێێ ی س پێردراێب وە ئەو كۆمپاهیا و رێكخراواهەی
كە هەایهە این بەصدارن این پضكیان تێدایە این بەرێوەی دەبەن .
صەصەم  :گەهدەڵی  :هەموو اكرێک این رێگریکردن ەل اكرێک كە ببێتە هۆی خراپ بەاكرهێياین دەسەاڵت و پەل و پایەی فەرماهبەرێیت بە مەبەس یت
بەدهیێياین بەرژەوەهدی اتیبەت ماددی بێت این مەعيەوی بۆ خودی فەرماهبەری گض یت این بۆ كەس ێكی تر .
حەوتەم  :الیەىگریی  :دەرکردین بڕایر این جێ بە جێ كردین اكر ەل بەرژەوەهدی كەس ێك این الیەهێك  ،كە فەرماهبەری گض یت پەیوەهدی پێوە هەبێت ،
وەك پارتێکی س یایس این خێزان این خێڵ این انوچە بەێب ئەوەی صایس تەی ێب .
هەص تەم  :هاوسۆزی(حماابە)  :پێضخستین كەس ێك این الیەهێك بەسەر ئەواین دیكەدا ەلاكیت پێضكەصكردین خزمەت بە ص ێوەیەكی انڕەوا .
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هۆیەم  :هێوەهدگریی  :دەستێوەردان این اكریگەری دروست باكت ەل چوارچێوەی كەریت گضتیدا ەل بەرژەوەهدی اتكێك این كۆمەڵیك بۆ بەدەسهێياین
سوود این خزمەت این خێرا پێضكەصكردن بەص ێوەیەكی انڕەوا .
دەیەم  :هاودژبووین بەرژەوەهدییەاكن  :خۆی ەل هەڵكەوتین ابرێكدا دەبیًێتەوە این برایرێک این فەرماهێک این ڕێاكرێک کە فەرماهبەری گض یت دەری
دەاكت این بەصدار دەبێت ەل دەرکردین كە دەبێتە هۆی هاودژبووین بەرژەوەهدی اتیبەیت خۆی ەلگەل بەرژەوەهدی گض یت كە اكریگەری
ەلسەر تواان و بێالیەین ەل بڕایردان و ەلسەر ص ێوازی ئەجنامداین ئەرکەاكین و بەرپرس یاریەتیەاكین دەبێت .
ماددەی ( : )٦ئاماجن ەلم ڕێامنییە بریتیە ەل -:
یەكەم  :پتەوكردین دڵيیایی و ابوەڕداری بە كەریت گض یت ەل ڕێگای داانین بيەمااكین ڕەوص یت پیضەیی و بەها بيەڕەتیەاكین فەرماهبەرایەیت گض یت .
دووەم  :دۆزیيەوە و گەصەپێداین پێوەری ڕفتارەاكن و ڕۆص يبریی دامەزراوەیی بۆ فەرماهبەری گض یت و فەرماهبەرایەیت گض یت بۆ دڵيیابوون ەل
بەجێهێياین ڕاست و صەڕەمفەهد ەل فەرماهبەرایەتیە گضتیەاكن.
سێ یەم  :پتەوكردین بەهااكین پیضەیی فەرماهبەری گض یت و گەصەپێداین هەس تكردن بە بەرپرس یارێیت ەل ئەركەاكهیدا و پاڵپض یت كردن و پابەهدبوون
پێیاهەوە .
چوارەم  :دەست گرتن بە بەرزترین پێوەرە ڕەوصتیەاكن ەلاكیت مامەڵەكردن ەلگەڵ وەرگراین خزمەتگوزاری وە بەرپرسەاكین فەرماهبەری گض یت و
هاوپیضەاكین بە پێێ ی پێوەرە بيەڕەتیەاكین فەرماهبەرایەیت گض یت  ،اتكو گەیضنت بە پێضكەصكردین ابصرتین خزمەتگوزارییەاكن .

بەیش دووەم
بەها بيەڕەتیەاكین فەرماهبەرایەیت گض یت
ماددەی ( : )٣فەرماهبەری گض یت پابەهد دەبێت بەم بەها بيەڕەتیاهەی خوارەوە ەل اكیت بەجێهێياین ئەركەاكین فەرماهبەرایەیت -:
یەكەم  :ڕێزگرتین ایسا  :ەل میاهەی دەس تگرتن بە سەروەری ایسا و ڕەوایی ئەو اكر و بڕایر و فەرماانهەی كە ەل ئەس تۆیدایە .
دووەم  :دەس پاكی  :ەل میاهەی ڕاست ڕەوی پابەهدبوون بە ایسا و پەیڕەو و ڕێامنییەاكن  ،وە خۆ الدان ەل هەموو صتێك كەببێتە هۆی ەلكەداركردین ێب
الیەین و اببەتیاهەی اكركردین  ،وە هەقۆزتيەوەی دەسەاڵت این پیضەكەی این پەل و پایەی بە مەبەس یت بە دهیێياین بەرژەوەهدی اتیبەیت
خۆی این بۆ كەس ێكی تر بە انڕەوایی .
سێ یەم  :صەفافیەت  :ەل میاهەی ڕووین ەلانو پەیكەری فەرماهبەرایەیت و پەیوەهدی ەلگەڵ سوودمەهدەاكن ەل خزمەتگوزارییەاكن وە ئاصکراکردین
بڕایرەاكن و ڕێاكرەاكن و ئاماجنەاكن و دەرئەجنامەاكن اتوەکو بەردەست بێت بۆ بیًیین .
چوارەم  :یەكساین  :ەل میاهەی پابەهد بوون بە ئەجنام گەایهدین ئەركەاكین فەرماهبەرایەیت بەڕێگایەكی دادپەروەر و یەكسان بەێب گوێدان بە ڕەگەزی
ئەواهەی مامەڵەاین ەلگەل دەکرێت این ئایًیان این ڕێبازاین این زماهیان این الیەىگریی بریكردهەوەاین این س یایس این انوچەیی .
پێٌجەم  :دادپەروەری  :ەل میاهەی پابەهدبوون بە فەراهەم كردین هەیل پیضەیی یەكسان و هاهدەر بۆ ئەو فەماهبەراهەی كە ئەو بەرپرس یاهە .
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صەصەم  :دڵسۆزی  :ەل میاهەی بە جێ گەایهدین ئەركەاكین بەهەموو دڵسۆزیەك وە بەاكرهێياین ئەوپەڕی تواان ەلپێٌاو ابصرتكردن و پێضخسنت و خێرا
بوون ەل پێضكەصكردین خزمەتگوزاریەاكن .
حەوتەم  :اكرایی  :ەل میاهەی هەوڵدان بۆ ابصرتكردین بەاكرهێياین تواان دارایی و ماددی و مرۆیەاكن  ،گرێًیت بەهەدەر هەداین داهاتە گضتیەاكن  ،وە
ئەجنامداین هەراكرێك كە ببێتە هۆی ڕاس تكردهەوە و پێضخستین ص ێوازی اكركردن .
هەص تەم  :اببەتیاهە  :ەل میاهەی بًیادانین بڕایر و فەرمان و ڕاس پاردەاكن ەلسەر ص یكردهەوەی ورد بۆ وەقائیع و دۆكیۆمێيتەاكن و وردبیًیەكی چڕ بۆ
بەڵگەاكن .
هۆیەم  :ڕاس تگۆیی و ئەماهەت پارێزی  :ەل میاهەی بەرزكردهەوەی بەهااكین ڕاس تگۆیی و دەس تگرتن بە ڕووین و ڕاصاكوی كە دەبێتە هۆی گرێًیت
بًیاتياین مامتهەی بەرز ەلالی ئەو فەرماهبەراهەی كە ئەو بەرپرس یاهە وە هاوپیضەاكین و ئەواهەی كە مامەڵەی ەلگەڵ دەاكت .
دەیەم  :بێالیەین  :ەل میاهەی الیيگریی هەكردن بۆ هیچ كەس ێك این الیەهێك این گروپێك بەو هۆاكراهەی كە پەیوەهداین هیە بە ئەركەاكین اكری
فەرماهبەرایەیت این خزمەتگوزاری داواكراو  ،وە جیاوازی هەكردن ەلهێوان داوااكری خزمەتگوزاریەاكن .
ایىزەیەم  :پابەهدبوون (الاهضباط)  :ەل میاهەی ڕێزگرتین اكتەاكین اكركردن و ئەجنامداین ئەركەاكن كە پێێی س پێردراوە بە ئەوپەری تواانوە و
خۆدورخستٌەوە ەلهەر ڕەفتارێكی پێض ێلاكری .
دواىزەیەم  :مێپرسیٌەوە  :ەل میاهەی ەلئەس تۆ گرتین دەرئەجنامی ئەو بڕایر و فەرماانهەی کە دەریدەاكت و ئەو اكرە ماددی و ایساییاهەی کە پێێی
هەدلەس ێت ەل اكیت بەجێهیياین ئەركەاكین فەرماهبەرایەتیەکەی .
س یاىزەیەم  :اناییب (المتزی)  :ەل میاهەی ڕص یت ەل قۆزتيەوەی هەموو هەمو بەردەس تەاكن بۆ ابصرتكردین زاهیاری و صارەزایی فەرماهبەرایەتیەکەی .
چواردەیەم  :ژایین اتیبەیت  :ەل میاهەی جیاکردهەوەی تەواو ەلهێوان ژایین اتیبەیت فەرماهبەر و ئەرك و مێپررساویەتیەاكین ەلچوارچێوەی فەرماهبەرایەیت
گض یت .
ماددە ( : )٤یەكەم  :فەرماهبەری گض یت بەص ێوەیەك ڕەفتاردەاكت کە ببێتە هۆی بەهێزتر بووین بەها بيەڕەتیەاكین فەرماهبەرایەیت گض یت و پاڵپض یت بۆ
مامتهە بوون بە دەستپاكی و ڕاس تگۆیی و مێهاتویی و پیضەیی كەریت گض یت .
دووەم  :فەرماهبەری گض یت بيەمای یەكساین هەموان بەرامبەر بەایسا بەص ێوەیەكی بەردەوام و دادپەروەراهە جێ بەجێ دەاكت و بە بەێب هیچ
جیاوازیەك ەلهێوان اتكەاكن ەلهەر جۆرێک و بەهەر هۆاكرێك .
ماددە ( : )٥پێویس تە ەلسەر فەرماهبەری گض یت هەڵسێ بە ئەركەاكین فەرماهبەرایەیت بە مەبەس یت بەدهیێياین ئاماجنەاكین فەرماىگەكەی بە هیەتێكی پاك
و ئەماهەت ودەس پاكی و اببەیت و بێالیەن بەپێێ ی حومكەاكین ئەم ڕێامنییە ەلس يوری دەسەاڵت و ئەركەاكین وە خۆالدان ەل گەهدەڵی این مەبەس یت
خراپ این بێباكی این سەرپێچی ایسا این هاوسۆزی این الیەىگریی این هێوەهدگریی این زاین گەایهدن بە بەرژەوەهدی گض یت بۆ بەدهیێياین
بەرژەوەهدی اتیبەت بۆ خودی خۆی این كەس ێكی تر .
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بەیش سێ یەم
ڕەوص تە گضتیەاكین فەرماهبەری گض یت بۆ بەجێ گەایهدین ئەركەاكین
ماددە ( : )٦فەرماهبەری گض یت پابەهد دەێب کە بە دڵسۆزی مبێيێتەوە بۆ واڵتەكەی وە وابەس تە دەبێت بە دەس توور و ایسااكهیەوە وە پارێزگاری
دەاكت ەلسەر جێ بەجێ كردین بيەما ایساییەاكن بە هەموو پەلاكین بە ص ێوەیەكی وورد .
ماددە ( : )٧یەكەم  :جێ بەجێ كردین ئەركەاكین فەرماهبەرایەیت ەلالیەن خودی فەرماهبەری گضتیەوە دەبێت  ،بەص ێوەیەكی وورد و اببەیت و ێب الیەن
بەمامتهە و هیەتێكی ابش  ،بەپێێی پرەوسیپێی بەرپرس یاریەیت و میێهاتویی اتكەكەیس  ،بە ئاماجنی بەدەست هێياین بەرژەوەهدییە گض تییەاكن وە
انكرێ كەس ێكی تر راس پێرێت بۆ جێ بەجێ كردین اكرەاكین ئەگەر ئەو كەسە ڕێپێدراو هەبێت بە ص ێوەیەكی ڕاصاكو بە پێێ ی ایسا این
ڕێپێداهێكی هورساوێکی ڕاصاكو ەل الیەن ئەوەی كە دەسەاڵیت ایسایی هەیە این ەل حاەلیت ابری چاوەڕوان هەكراودا .
دووەم  :جێ بەجێ كردین ئەركی فەرماهبەرایەیت و تەواو كردین بە ص ێوەیەكی کت و پڕ و خێرا این ەل چوارچێوەی اكتێكی گوجناو و دایریكراو بە پێێ ی
ابصرتین چاالیک .
ماددە ( : )٨ئامادەبووین فەرماهبەری گض یت ەل صوێین اكرەكەی ەلاكیت دایری كراو ەلسەرەاتی دەوامی فەرمی وە دەێب هەموو اكتەاكین دەوامی فەرمی
تەرخان باكت بۆ ئەجنام داین ئەركەاكین فەرماهبەرایەیت بەص ێوەیەكی ابش و مێهاتوو وە جەختكردهەوە ەلسەر اكریگەری و اكرایی ەل بەجێگەایهدین
ئەركەاكن بەص ێوەی اتك و گروپ .
مادە ( : )٩پێویس تە فەرماهبەری گض یت هەڵسێ بە بەرەو پێضربدین بەهرە و زاهیارییەاكین و توااناكین ەل ڕێگای فێربون و ڕاهێياین بەردەوام وە
پێضكەش كردین ایرمەیت بۆ كەساین تر بۆ پەرەپێداین بەهرە و زاهیارییەاكهیان وە ەل ئەس تۆگرتین گواستٌەوە و بەصداری پێكردین زاهیاری و بەهرە و
تواان و صارەزاییەاكن .
مادە ( : )١١یەكەم  :فەرماهبەری گض یت پابەهد دەێب بە دەركردین پسوەلی واژوو كراو ەل الیەن خۆی این فەرماهبەرێكی سەربەخۆی بە وەرگرتین
داوایەكی هورساو این ساكاڵ كە ەلالیەن هەر كەس ێك پێضكەش دەكرێ ەلاكیت وەرگرتن وە دەێب هەموو ابىگەواز و هێردراو و پەیوەهدی و
انمەی ئەمكرتۆین و انمەی ئاسایی وەالم بداتەوە بە وەاڵمی تەواو و وورد و خێرا بە پێێی تواان وە دوربکەوێتەوە ەل پێضكەش كردین زاهیاری
انڕوون و انتەواو .
دووەم  :پسووەلی وەرگرتین داوااكری هورساو این ساكاڵ ئەماهە ەلخۆ دەگرێت انوی ئەو فەرماىگەی کە وەریگرتوە وە ڕێگای پەیوەهدیکردن پێیەوە وە
انوی فەرماهبەری وەرگر وە انوهیضاین فەرماهبەرایەیت و مێژووی وەرگرتن و خەسڵەتەاكین داوااكری ای ساكاڵكە .
سێ یەم  :فەرماهبەری گض یت دەێب دەست باكت بە وەاڵم داهەوەی ئەو داوااكری و ساكاڵیە كە دەچێتە چوارچێوەی پس پۆڕیەكەی بەص ێوەیەكی خێرا
و بە اكتێكی دایریكراو وە ەلاكیت دواكەوتن بەێب هیچ پاساوێك بەرپرس یارییەتەكە ەلئەس تۆ دەگرێت .
چوارەم  :فەرماهبەری اتیبەمتەهد بە هوس یًێک ئەو بيەما ایسایی و واقعیاهە ڕوون دەاكتەوە كە پض یت پێبەس تووە ەل بڕایرەاكین وە كەساین پەیوەهدار
دەتواىن سەیری بكەن وە تەماصای هۆاكرەاكهیضی بکەن وە كۆپێی بكەن این پێیان ڕابگەیەهێت ەلو ماوەی ەل ایسا دەیق ەلسەر هاتووە این ەل
ماوەیەكی گوجناو  ،ەلگەڵ ڕووىكردهەوەی چۆهیەیت گرتيەبەری ڕێگااكین اتهەی اكرگێڕی این دادوەری .
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پێٌجەم  :فەرماهبەری گض یت هەراتهە و داخوازیەك وەردەگرێت كە ەل الیەن هەركەس ێك این الیەهێك پێضكەش دەكرێت ەلسەر بڕایرەاكین وە پێداین
پسوەلیەك ەلسەر وەرگرتین ەلگەڵ دایریکردین ڕێكەوتەكەی وە یەالكیی دەاكتەوە بەخێرایی این ەلو ماوەی کە دایریکراوە بە ایسا این بە
پەیڕەو این ڕێامنیی ئەگەر ان ەلماوەیەكی گوجناو .
ماددە ( : )١١فەرماهبەری گض یت پابەهدە بەوەی انێب هیچ بەڵێًێک این پەمیاهێک بدات پێچەواهە بێت ەلگەڵ ایسا ەل چوارچێوەی ئەركی
فەرماهبەرایەتەکەی وە هیچ زاهیاریەكی انتەواو این انڕوون تۆمارهەاكت ەل كۆتە فەرمیەاكن ەلبەر هەرهۆیەك بێت .
ماددە ( : )١٦فەرماهبەری گض یت ئاساىاكری دەاكت بۆ اكرەاكین چاودێری و ووردبیین و پضكٌنی كە الیەهە دادوەری این چاودێرییە اتیبەمتەهدەاكن
پێێی هەڵدەسنت ەل انوەوەی فەرماىگەكەی وە هەر پەڕاوێك و تۆماركراوەك و زاهیارییەك کە ەل الیەیت پێضكەش دەاكت ەل اكیت داواكردین ەل الیەن
مێكۆڵەر این فەرماهبەری چاودێری وە وەاڵمی ڕوىكردهەوە و پرس یارەاكن دەداتەوە بەێب دواكەوتن وە دوور دەكەوێتەوە ەل هەرصتێك كە تەگەرە
دەخاتە پێش اكرەاكهیان ەل پێداین زاهیاری انڕوون و انتەواو و هەڵە .
ماددە ( : )١٣فەرماهبەری گض یت پابەهد دەبێت بەهەموو پێویستیەاكین تەهدروس یت و سەالمەیت ەلص ێوێین اكری فەرماهبەرایەیت .

بەیش چوارەم
ڕەوص تەاكین پەیوەهدی هێوان فەرماهبەراین كەریت گض یت
ماددە( : )١٤فەرماهبەری گض یت پابەهد دەبێت ەل پەیوەهدییەاكین ەلگەڵ بەرپرس و هاواكر و ئەو فەرماهبەراهەی کە ئەو بەرپرس یاهە بەم بەها
ڕەوصتیاهەی خوارەوە -:
یەكەم  :ڕێزگرتین ەل بەرپرس و هاواكرەاكین ەل اكر وە هەڵسوكەوت كردن ەلگەڵیان بەداانیی و اببەتیاهە و بێالیەانهە ەلاكیت گفتوگۆی زارەكی و پاراستین
ژیيگەی اكری فەرماهبەرایەیت تەهدروست.
دووەم  :گوێڕایەڵ بوون بۆ بڕایر و فەرماهەاكین بەرپرساین بە گوێرەی ڕێزبەهدی اكرگێڕی و جێ بەجێ كردهیان وە ئەگەر سەرپێچی ایسایی تێدا بوو ،
پێویس تە بەهووسنی ئەو بەرپرسەی ئاگادار باكتەوە ەلو سەرپێچیەی كە فەرماین پێكراوە وە پابەهد انبێت بە جێ بەجێ كردین تەهنا ئەگەر بە
هووسنی جەخیت ەلسەر كردەوە وە پێویس تە جێ بە جێ كردین ئەو فەرمان و بڕایراهە ڕەتباكتەوە كە بە اتوان دادەىرێت وە ایسا زسای ەلسەر
داانوە .
سێ یەم  :هەماهەىگی كردن ەلگەڵ بەرپرس و هاوپیضە و ئەو فەرماهبەراهەی کە ئەو بەرپرس یاهە وە هاواكری كردن و ایرمەیت داهیان وە پێضكەش
كردین ئامۆژگاری و بەصداری پێكردهیان بە صارەزایی و زاهیاریەاكین بۆ دۆزیيەوەی چارەسەر بۆ بەربەست و كێضەاكن وە بەرەو پێش بردین
ص ێوازەاكین اكر وە دووركەوتيەوە ەل بەهەڵە دابردن این بەربەست دروست كردن بۆ اكرەاكهیان .
چوارەم  :پابەهد بوون بە هەموو ئەو ص تاهەی گەرەهیت دروس تکردین ژیيگەیەكی فەرماهبەرایەیت دوور ەل جیااكری و بەربەست دروست كردن و
تەىگەژە و گێچەڵ و توهد و تژیی و بەاكرهێياین ووصەی هەص یاو این ێب صەرماهە دەکەن .
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پێٌجەم  :دووركەوتيەوە ەل گومان دروست كردن ەل تواان و دەس پاكی بەرپرسان و هاوپیضە و ئەو فەرماهبەراهەی کە ئەو بەرپرس یاهە وە دووركەوتيەوە
ەل هەر صتێك كە انوابىگی كەیس و پیضەییان ەلكەدار باكت  ،تەهنا ئەواكتە هەێب كە دڵيیایە ەل ڕاس یت و دروستیان .
صەصەم  :ڕێزگرتین اتیبەمتەهدیەاكین بەرپرسان و هاوپیضە و ئەوفەرماهبەراهەی کە ئەو بەرپرس یاهە وە دووركەوتيەوە ەل خراپ بەاكرهێياین ئەو
زاهیارایهەی اتیبەتە بە ژایین كەیس و خێزاین كە دەكەوێتە الیەوە بەمەبەس یت زاین گەایهدن پێیان .
حەوتەم  :خۆ بەدوور ڕاگرتن بەص ێوەیەكی تەواو ەلهەوڵی بەدەست هێياین هەر مامەڵەیەكی جیااكری این ڕەزامەهدكردین بەرپرسەكەی بەخۆ
ىزیكردهەوە بەص ێوازی پیاهەڵدان و فێڵ و هێوەهدگریی و الیەىگریی .
ماددە( : )١٥بەرپریس اكرگێڕی پابەهد دەبێت بە ماهەی خوارەوە -:
یەكەم  :دەبێت منووهە بێت و چاوی مێبكرێت بە اتیبەت ەل ڕیزگرتن و جێ بەجێ كردین ئەو بەها ڕەفتارایهەی دەقیان ەلسەر هاتووە ەلم ڕێامنییە .
دووەم  :ایرمەیت داین ئەو فەرماهبەراهەی کە ئەو بەرپرس یاهە ەل بەرەو پێضربدین بەهرە و تواان كەس یەاكهیان .
سێ یەم  :ڕێزگرتن ەل مایف ئەو فەرماهبەراهەی کە ئەو بەرپرس یاهە و هەڵسوكەوت كردن ەلگەڵیان بە یەكساین و دادپەروەری بەێب پێش خسنت این
جیااكری وە جەخت كردهەوە ەلسەر بەدەست هێياین صایس تە فەرماهبەریەاكهیان بە ص ێوەی تەواو ەلهێواهیاهدا مایف وەرگرتین مۆڵەت بەپێێ ی
ایسا .
چوارەم  :هەڵسەىگاهدین ئەو فەرماهبەراهەی کە ئەو بەرپرس یاهە بەص ێوەی اببەتیاهە بە گوێرەی ئەو بيەما هەڵسەىگاهدانهەی كە دەیق ایسای ەلسەرە .
پێٌجەم  :ەل ئەس تۆگرتین بەرپرس یاریەیت بەص ێوەی كەیس ەلو فەرمان و بڕایراهەی ئاراس تەی فەرماهبەرەاكین دەاكت .
صەصەم  :پابەهدبوون بە جەخت كردهەوەی ەل فەرمان و بڕایرەاكن بە هووسنی هەراكتێك ئاگاداركردهەوەیەكی پێگەیضت این اتهە درا بە هووسنی ەل بڕایر
و فەرماهەاكین ەل الیەن یەکێک ەل فەرماهبەرەاكین .
حەوتەم  :ڕێزگرتین ئازادییەاكین فەرماهبەراین بە اتیبەت ئازادی بریوڕا  ،وە ئاگاداری دادپەروەری بێت ەلاكیت مێپرسیٌەوە ەلگەڵیان وە دورکەوتيەوە ەل
زایدەڕۆیی ەل بەاكرهێياین دەسەاڵت و پەل و پایە .
هەص تەم  :ڕێزگرتین مایف فەرماهبەراین ەل اتهە مێدان ەلسەر فەرمان و بڕایرەاكین بەرپریس اكرگێڕی ەل بەرامبەر خۆی این ەل بەرامبەر الیەهە دادوەری
این اكرگێڕی اتیبەمتەهد  ،وە دورکەوتيەوە ەل هەر ڕێاكرێکی تۆڵەسەهدهەوە دژاین ەلبەر ئەم هۆاكرە .
هۆیەم  :اكركردن ەلسەر هێياهەاكیەی کەص ێکی فەرماهبەرایەیت ەلابر وە دووركەوتيەوە ەل ێب ڕێزی کردن بە فەرماهبەراین ایخود گێچەڵ كردن این
بەاكرهێياین توهدوتژیی این جیااكری بەرامبەراین .
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بەیش پێٌجەم
ڕەوص تەاكین مامەەل كردن ەلگەل وەرگراین خزمەتگوزاری
ماددە( : )١٦فەرماهبەری گض یت پابەهد دەبێت بەم بيەما و ڕێسا ڕەوصتیاهەی خوارەوە ەل مامەەل كردن ەلگەڵ وەرگری خزمەتگوزاریەاكن -:
یەكەم  :فەرماهبەری گض یت پابەهد دەبێت بە پێضكەش كردین ئەو خزمەتگوزارایهەی كە ڕاس پێردراوە ەل سەری بەاكرامەیی و مێهاتوویی و مامەڵە کردن
ەلگەڵیان بە ڕێزگرتین تەواو .
دووەم  :فەرماهبەری گض یت خۆی تەرخان دەاكت بۆ بە جێ گەایهدین ئەركەاكین ەل پێٌاو خزمەتكردین سودمەهدبوو ەلو خزمەتگوزارایهەی كە
پێضكەش دەكرێت ەل الیەن فەرماىگەكەیەوە وە وەاڵم داهەوەی داوااكری و ساكاڵاكهیان بە زووترین اكت .
سێ یەم  :مامەڵەكردین فەرماهبەری گض یت ەلگەڵ وەرگراین خزمەتگوزاری بە یەكساین و دوركەوتيەوە ەل پێضخستین اكری كەس ێك این جیااكری
كردن ەلسەر بيەمای ڕەگەز این بریوابوەڕ ایخود ئاین ای اتیفەگەری ای ئەهدام بون ەل خێزاهێك ایخود عەصریەتێك ای زمان ای تەمەن ای كەم
ئەهدامی ای الیەىگریی س یایس ای سەروەت و ساماین ای پۆست ایخود هەر ص ێوەیێكی تر ەل ص ێوەاكین جیااكری كردن .
چوارەم  :خۆ بەدوور ڕاگرتن ەل زاین گەایهدین بە كەس ێک ایخود كۆمەڵە كەس ێك ای الیەهێك بە ڕەچاوکردین مافەاكین كەیس تر و بەرژەوەهدیە
ڕەوااكین .
پێٌجەم  :گرىگی پێداهێكی اتیبەت بۆ خاوەن پێداویستیە اتیبەتیەاكن وە سوربوون ەلسەر پێضكەش كردین هاواكری و ایرمەیت پێویست بۆاین .
صەصەم  :ڕێگەدان بەهەر كەس ێك بۆ چاوخضاهدن وە بیًیین بەڵگەانمەاكن و پەڕاوەاكن بە پضت بەسنت بە ایسای مایف بەدەس هتێياین زاهیاری اكرا ەل
هەرێم .
حەوتەم  :دزە پێٌەكردین زاهیاری كەیس و خزیاین اتیبەت بە وەرگری خزمەتگوزاری كە بەدەس یت دەكەوێت ەل اكیت هەس تاین بەاكری فەرماهبەرایەیت
وە خۆ بەدوور ڕاگرتن ەلبەاكرهێياین ئەم زاهیارایهە بۆ ئاماجنی انڕەوا ایخود زاین پێگەایهدن .

بەیش صەصەم
پابەهدبوون بە ئاصكرا كردن و هنێین پارێزی و مامەڵە كردن ەلگەل ڕاگەایهدهەاكن
ماددە( : )١٧بيچیيەی اكركردین فەرماهبەرایەیت صەفافیەتە وە بۆ هەركەس ێك ایخود الیەهێك هەیە چاوخبض ێًێتەوە بە دۆس یەاكن و تۆمارەاكن و
پەڕاوەاكن و اكرەاكن و ڕێاكرەاكن و ئەجنامەاكن ەل انو كەریت گض یت ئەگەر هیچ دەقێكی ایسایی هەبوو ەلسەر هنێین بووین این پەیوەست بووین بە
ژایین اتیبەیت اتكەاكن .
ماددە( : )١٨یەكەم  :فەرماهبەری گض یت پابەهد دەبێت بە ڕێزگرتین اتیبەمتەهدییە كەسییەاكن وە ڕیگری دەاكت ەل دزەکردین هەر زاهیارییەک کە بە
رسوص یت خۆی هنێًیە ایخود زاهیاری کەیس ەل ماوەی خزمەیت دا این پاش تەواو بوین وە بەاكر هەهێياین ایخود كۆپێی هەكردن ای
هەگواستٌەوەی ای الهەبردین هەر زاهیاریەك تەهنا ەل چوارچێوەی بەجێ گەایهدین اكری فەرماهبەرایەیت وە بە پضت بەسنت بەو دەقاهەی ەل
ایسااكن این پەیڕەوەاكن و ڕێامنییەاكن دا هاتووە .
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دووەم  :انبێت هیچ فەرمان ای بەڵگەانمە ای ڕێاكر ای برایر ای دۆکیۆمێيت ایخود بەڵگەی هورساو ایخود ئەمیکرتۆین بە هنێین دابرنێت تەهنا بەپضت
بەسنت هەبێت بە دەقێكی ڕوون ەل ایسادا  ،وە ەل اكیت گومان بەهنێین داانىرێت .
سێ یەم  :فەرماهبەری گض یت پابەهد دەبێت بەهەواڵ دان ەل هەر اتواهێك ەل انویدا اتواین گەهدەڵی بە الیەهەاكین مێكۆڵیيەوە این چاودێریە پس پۆریەاكن
هەراكت كە پێێ ی زاین  ،تەانهەت ئەگەر بەێب ئاصكرا كردین انس يامەی خۆیش بێت .
ماددە( : )١٩فەرماهبەری گض یت هەڵدەس تێت بەو هەىگاواهەی كە پێویس تە بۆ گرێًیت كردین پاراستین زاهیاری هنێین و كەس یەاكن كە دەكەوێتە
بەردەس یت ئەمەش ەل ڕێگای ڕێاكرەاكین پاراستین دژی بزربون ایخود بەدەست هێياین و بەاكرهێياین و دەس تاكری كردن و ئاصكراكردین تەهنا بەڕێگە
پێداهێک هەبێت کە بە ایسا دەرچووە .
ماددە( : )٦١فەرماهبەری گض یت خۆی بەدوور دەگرێت ەل ڕێگری كردن ەل ئاصكرا كردین ایخود دەرخستین هەر زاهیاریەك ای دۆكۆمێيتەیک فەرمی كە
پێویس تە ایخود ڕێگا پێێ دراوە بە باڵوكردهەوەی ای سەیركردین ای بەدەس هتێياین .
ماددە( : )٦١فەرماهبەری گض یت خۆی بەدوور دەگرێت ەل كۆكردهەوەی هەر زاهیاریەكی كەیس ای خێزاین تەهنا ەل س يوری پێویست بۆ کۆکردهەوەی
زاهیاری وە دەبێت مەبەست ەل كۆكردهەوەی ایخود بەاكرهێياین تەهنا پەیوەست بێت بە اكرەكەی ایخود چاالكی فەرماهبەرایەیت ەلس يوری پس پۆڕیەکەی.
ماددە( : )٦٦فەرماهبەری پەیوەهدیدار دەبێت زاهیاری كەیس بەڕێگایەك بپارێزێت کە بتواهێت ەل اكیت پێویست بە ئاساین بەدەس یت بێًێت وە كەیس
پەیوەهدیدار بتواێن چاوی پیاخبض ێًێتەوە ای کۆپیەیک مێ وەربگرێت و داوای دەست اكریکردین و ڕاس تکردهەوەی باكت .
ماددە( : )٦٣یەكەم  :جگە ەلبەرپرساین اباڵ ەل پۆس یت وەزیر بەسەرەوە این ئەواهەی ەلو پەلیەدان  ،فەرماهبەری گض یت بۆی هیە هیچ مێدواهێك این
چاوپێكەوتيەك ەل ڕاگەایهدهەاكهەوە ئەجنام بدات كە پەیوەهدی داربێت بە اكری فەرماهبەرایەتیەكەی تەهنا بە ڕێگەپێداهێكی ڕوون ەل الیەن ئەو
بەرپرسەی كە ئەو دەسەالتەی هەیە ەل انو فەرماىگەكەی  ،جگە ەلمە فەرماهبەری گض یت دەتواهێت مامەڵە ەلگەڵ ڕاگەایهدن باكت و مێدوان
و چاوپێكەوتن ئەجنام بدات ەل هەر اببەتێك كە پەیوەهدی هەبێت بە اكرەاكین فەرماهبەرایەتیەكەی .
دووەم  :فەرماىگە دەس پێضخەری دەاكت ەل دۆزیيەوە و فەراهەم كردین سەكۆی انوخۆیی بۆ فەرماهبەرە گضتیەاكن اتكو بتواىن ەلوێوە ڕاو بۆچوین
خۆاین ەلسەر ئەو الیەانهەی كە اكری تێدا دەكەن وە اكرەاكهیان و پالین سرتاتیجی و س یاسەتەاكهیان خبەهەڕوو .

بەیش حەوتەم
هاودژبووین بەرژەوەهدییەاكن و چااڵكی س یایس و وەرگرتین دایرییەاكن
ماددە( : )٦٤یەكەم  :اكتێك فەرماهبەری گض یت كەوتە انو ابرودۆیخ هاودژبووین بەرژەوەهدییەاكن این ترسا ەل ڕووداین كتوپڕ بەڕێوەبەری ڕاس تەوخۆی
مێ ئاگادار دەاكتەوە وە ەلسەر بەڕێوەبەری ڕاس تەوخۆ پێویس تە ڕێو صوێین پێویست بگرێتە بەر ەل ژێر ڕۆص يایی رسوصت و ابرودۆیخ
ئەم هاودژبوهەی کە دروست بووە .
دووەم  :فەرماهبەری گض یت ەلگەڵ دەست بەاكربووین هەڵدەس تێت بە ئاگاداركردهەوەی بەرپریس ڕاس تەوخۆی بە هوورساو ەل بەرژەوەهدییە
اتیبەتیەاكین كە دەكرێت هاودژبوون دروست باكت ەلگەڵ ئەركەاكین فەرماهبەرایەتیەكەی .
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ماددە( : )٦٥فەرماهبەری گض یت خۆی بەدوور ڕادەگرێت ەل هەر اكرێك این پیضەیەك كە هاودژی دروست باكت ەلگەڵ ئەركەاكین
فەرماهبەرایەتیەکەی جا اكرەکە این پیضەکە بە بەرامبەر بێت این ێب بەرامبەر وە پابەهد ئەبێت بە ئەجنام هەداین هەر اكرێك این ئەركێك كە هەس یت
ئەوەی ال دروست باكت كە هاودژبووین بەرژەوەهدی تێدایە .
ماددە( : )٦٦ەلگەڵ ڕەچاوكردین جێ بەجێ كردین حومكەاكین دەس تور و ایسااكن كە ڕێگری ەل چیيێكی دایریكراو ەل فەرماهبەراین گض یت دەاكت ەل
چااڵكی و اكری س یایس این حزیب  ،فەرماهبەری گض یت پابەهد دەبێت بەماهەی خوارەوە -:
یەكەم  :گرێًیت ئەوە دەدات كە چااڵكیە س یایس و بۆچووهەاكین اكرهەاكتە سەر مامتهەی ئەو كەساهەی كە مامەڵە ەلگەڵ فەرماىگەكەی دەكەن و
بەرپرسەاكین و هاوپیضەاكین و ئەو فەرماهبەراهەی کە ئەو بەرپرس یاهە ەل تواانی ەلسەر جێ بەجێ كردین ئەركەاكین بە ص ێوەیەكی بێالیەین و
اببەتیاهە .
دووەم  :انبێت هەڵسێ بە قۆزتيەوەی صوێین فەرماهبەرایەتیەكەی بۆ بەدەست هێياین بەرژەوەهدییەكی حزیب این س یایس وە انبێت هەڵسێت بەهیچ
چااڵكیەكی س یایس ەل انو صوێيە فەرمیەاكن این ەل اكیت دەوامی فەرمی وە انبێت هەڵسێ بە بەاكرهێيان این قۆزتيەوەی موڵک و ماڵی گض یت
بۆ بەرژەوەهدی چااڵكی س یایس این حزیب این بۆ مەبەس یت ابىگەصەی هەڵژباردن .
سێ یەم  :جێ بە جێ كردین ئەركەاكین فەرماهبەرێیت بەص ێوەیەكی بێالیەن و اببەتیاهە و دوور ەل بریوڕای س یایس و الیەىگری حزیب .
چوارەم  :خۆ بەدوور ڕاگرتن ەل ئەجنامداین چااڵكی س یایس این حزیب پاڵپضت بەو ایساایهەی ڕێگری دەكەن ەلم اكرە بە هۆاكری اتیبەمتەهدی صوێین
فەرماهبەرایەتیەكەی .
ماددە( : )٦٧یەكەم  :فەرماهبەر گض یت انبێت هەڵسێت بە قۆزتيەوەی پۆس تەكەی این ئەركەاكین این دەسەاڵتەاكین این ئەو پەیوەهدییە كەسییاهەی كە
بەهۆی اكر و پەلوپایەی فەرماهبەرایەیت دروس یت كردووە بەاكربێًێت بۆ دوورخستٌەوەی زایهێك این بۆ بەدەست هێياین هەر خزمەت
گوزاریەك این ابص یەك این سوودەك این قەرزەك این دایرییەك بۆ بەرژەوەهدی كەیس خۆی این خێزاهەكەی این هەر یەكێك ەل ئەهداماین
خێزاهەكەی این هەر كەس ێك كە پەیوەهدیەكی بەهێزی پێوە هەیە .
دووەم  :فەرماهبەری گض یت این یەكێك ەل ئەهداماین خێزاهەكەی انبێت هەڵسێ بە وەرگرتین هەر دایریەك این چبيە میواهداری این هەر خزمەت
گوزاریەك كە فەرماهبەری گض یت خباتە دۆخێكەوە كە اكریگەری دروست باكت ەلسەر ئەركەاكین و جێ بەجێ كردهیان بە ص ێوەیەكی اببەتیاهە
این دەكرێت اكریگەری دروست باكت ەلسەر بڕایرەاكین و انچاری باكت كە پابەهد بێت بە اببەتێكەوە كە پەیوەهدی بە ئەركەاكهیەوە هەیە .
سێ یەم  :فەرماهبەری گض یت دەبێت ڕوون كردهەوەی تەواو بدات بە بەڕێوەبەری ڕاس تەوخۆی ەل ڕێكەویت ( )٣١رۆژ ەل وەرگرتین هەر دایرییەك كە
بەهاكەی زایتر بێت ەل ( )١١١١١١سەد هەزار دیيار وە كێ دایریەكەی بەخض یوە و رسوص یت پەیوەهدی پێوەی وە ئەگەر ئەو دایریە
بەهاكەی زایتر بوو ەل ( )٥١١١١١پێٌج سەد هەزار دیيار ئەوا بەرێوەبەری ڕاس تەوخۆ بەڕێوەبەری سەرووی خۆی مێ ئاگادار دەاكتەوە
وە ئەگەر زایتر بوو ەل ( )١١١١١١١یەک ملیۆن دیيار پێویس تە دەس تەی دەس پاكی هەرێمی مێ ئاگادار بكرێتەوە .
چوارەم  :دەكرێت فەرماهبەری گض یت هەر دایرییەك این بەخضیضەك وەربگرێت ەل چوار چێوەی چااڵكیەكی فەرمی بە هوێيەرایەیت هەرێم این هەر
الیەهێكی فەرمی تر وە پێویس تە ڕادەس یت باكتەوە بۆ ئەوەی ببێتە موڵكی گەجنیيەی گض یت هەرێم .
ماددە( : )٦٨فەرماهبەری گض یت انبێت پۆس تەكەی این دەسەاڵتەکەی این پەل و پایەكەی بەاكر بێًێت ەل ڕیالكم كردن بۆ بەرهەمێك این خزمەت
گوزاریەك كە بەص ێك هەبێت ەلئەركە فەرماهبەرایەتیەكەی .
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بەیش هەص تەم
ڕەوص تەاكین بەڕێوەبردین موڵک و ماڵی گض یت
ماددە( : )٦٩پێویس تە ەلسەر فەرماهبەری گض یت هەڵسێ بە پاراستین سەرجەم موڵك و ماڵ و داهات و زاهیارییە فەرمیەاكن كە ەل ژێر ڕكێفی خۆی
این ەل ژێر مامەڵە پێكردن این مامەڵە بۆ پێكردین دابێت وە خۆی بە دوور ڕابگرێت ەل بەاكرهێياین بۆ مەبەس یت بەرژەوەهدی كەیس خۆی این بەدەر
ەلو اكراهەی كە دایر كراوە  ،تەهنا ەل س يوری ایسا این بە پاڵپضت بە راس پاردهێكی ڕوون و بەص یوەی هوورساو ئەو اكرە باكت .
ماددە( : )٣١فەرماهبەری گض یت انبێت هەڵسێت بە ەل انوبردن این زاین گەایهدن این خراپ بەاكرهێياین داهات و موڵك و ماڵە فەرمیەاكن این موڵك
و ماڵی بەرپرسەكەی این هاوپیضەاكین این هەركەس ێكی تر .
ماددە( : )٣١فەرماهبەری گض یت گضت هۆاكر و ئامرازەاكین پەیوەهدیە فەرمیەاكن و پۆس یت ئەمیكرتۆین و كۆمپیوتەر و ئیًتەرهێت و تەەلفۆن ەل
س يووری پێویست بەاكردێيێت بۆ ڕایی كردین ئەركەاكین فەرماهبەرایەیت .

بەیش هۆیەم
پارێزگاری كردن ەل صكۆمەهدی پیضەی فەرماهبەرایەیت گض یت
ماددە( : )٣٦فەرماهبەری گض یت پێویس تە ەلسەری پارێزگاری باكت ەل صكۆمەهدی پیضەیی ەل میاهەی پابەهدبوون بە بەها سەرەكیەاكین فەرماهبەرایەیت
گض یت ەل ماوەی ژایین ئاسایی خۆی و ڕەفتاری كۆمەاڵیەیت و ەل هەموو اكتێكدا .
ماددە( : )٣٣فەرماهبەری گض یت پارێزگاری دەاكت ەل ڕوواكری گض یت خۆی وە جل و بەرگ بەص ێوەیەكی گوجناو و ڕێك و پێك ەلبەر باكت وە
پارێزگاری ەل انوابىگ و ڕوواكری خۆیی و ئەو الیەن و صوێيەش باكت كە اكری مێدەاكت  ،بەص ێوەیەك گوجناو بێت ەلگەڵ پێداویستیەاكین حەزی
گض یت و فەرماهبەرایەیت و ایسا و هەریتە پەسەهدەاكین كۆمەڵگا .

بەیش دەیەم
ئەركەاكین فەرماىگە بەرامبەر فەرماهبەراین
ماددەی( : )٣٤پێویس تە اكرگێرییە فەرمیەاكین هەموو دەسەاڵتەاكن و وەزارەتەاكن و دەس تە سەربەخۆاكن و الیەهە هەبەسرتاوەاكن بە وەزارەت و
حكومەتە خۆجێییەاكن جێگای دادپەروەری و ڕاس یت و دروس یت بن ەل جێبەجێكردین س یاسەتەاكن و بەهااكین فەرماهبەرایەیت گض یت  ،وە ماف و
ئمیتیازایت فەرماهبەرە گضتیەاكن بپارێزن و ژیيگەیەكی اكركردین گوجناواین بۆ تەرخان بکەن بەپێێی ئەماهەی خوارەوە -:
یەكەم  :جێبەجێكردین دەست پێضخەری و ڕێاكرەاكن بۆ ئاص ياكردین فەرماهبەران و چاو خضاهدهەوەاین و قوول بووهەوەاین ەل تێگەیضتین بيەما
ڕەوصتیەاكین فەرماهبەرایەیت گض یت و رسوص یت پابەهدبوهەکەاین بە پێێی بيەمااكن وە پێیان ڕابگەیێرنێ كەوا خوو ڕەوص یت بەرز ئەركێكی
بيەڕەتیە ەل چوارچێوەی فەرماهبەرایەیت گض یت .
دووەم  :مامەڵەكردن ەلگەڵ گضت فەرماهبەراین گض یت بەص ێوەیەكی دروست و دادپەروەراهە بەێب هیچ جیااكریکردهێکی ێب بیاهوو .
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سێ یەم  :دروست كردین كەص ێكی اكركردن كە تیایدا ئاسایش و دادپەروەری و تەهدروس یت فەراهەم بێت بە جۆرێك داوااكرییە بيەڕەیت و پێداویس یت
و ئاماجنەاكهیان بەدی بێًێت .
چوارەم  :هاهداین گیاین دەست پێضخەری كردن و داهێيان وە دابیٌكردین هەڵ بۆ فەرماهبەراین گض یت بۆ بەژداریكردن ەلو پێضًیاراهەی پەیوەهدیدارن
بە ابصرتكردین خزمەتەاكن و بەرەوپێش بردین اكر ەل كەص ێكی مامتهەی ئاموگۆرپێكراو وە تێگەیضتین هاوبەش .
پێٌجەم  :هاهداین بە یەكگەیضنت و وپەیوەهدی كراوە ەلهێوان فەرماهبەراین گض یت ەل پێٌاو اتوتوێكردین ئاماجنەاكن و دەست خستٌە سەر ئەو
بەربەس تاهەی كە دێتە پێض یان ەلاكیت بە ئەجنام گەایهدین ئەركە فەرماهبەرایەتیەاكهیان وە اكركردن ەلسەر دۆزیيەوەی چارەسەری گوجناو بۆاین .
صەصەم  :گرێًیت كردین مافەاكهیان ەل مووچە و دەرماڵەاكهیان وە مافیان ەل پێش خسنت و پەل بەرز كردهەوە و سودمەهدبوون ەل مۆڵەت وە مافیض یان ەل
پێضكەصكردین ساكاڵ و اتهە مێدان ەل بەرامبەر الیەین پەیوەهدی دار ێب ئەوەی دووچاری ڕێاكری دەمارگریی این تۆڵەسەهدهەوە بێتەوە .

بەیش ایىزەهەم
حومكە گض یت و کۆاتییەاكن
ماددەی( : )٣٥ئەم ڕێامنییاهە دادەىرێ بە ژێدەرێکی بيەرەیت ەل دان پیاانن بە بيەمااكین ڕەفتاری پیضەیی بۆ هەموو فەرماهبەرە گضتیەاكن  ،ەل سەر
هەموو وەزارەت این دەس تە سەربەخۆاكن این الیەهە هەبەسرتاوەاكن بە وەزارەت پێویس تە پێوەر دابيێت بۆ ڕەفتاری پیضەیی و خووڕەوص یت
فەرماهبەرایەیت گض یت بەص ێوەیەكی ورداكر بەپێێی رسوص یت اكرەكەی  ،بە هەماهەىگی كردن ەلگەل فەرماىگەی خۆپاراسنت و صەفافیەت ەل دەس تەی
دەستپاكی ەل هەرێمی كوردس تان .
ماددەی( : )٣٦فەرماىگە گضتیەاكین هەرێم واژوو بە فەرماهبەری گض یت دەكەن ەلسەر بەڵێن دان بە پابەهدبووین بە حومكەاكین ئەم ڕێامنییە بە پێێی ئەو
منوهەیە كە دەس تەی دەستپاكی ەل هەرێمی كوردس تان ئامادەی دەاكت وە هەڵدەگریێت ەلانو دۆس یەی كەیس فەرماهبەرەكە .
ماددەی( : )٣٧یەكەم  :فەرماهبەری گض یت کە ملکەچی ایسای بەرزەفتکردین فەرماهبەراین دەوڵەتە  ،ەل اكیت سەرپێچی كردین بيەمااكین رەفتاری
پیضەیی کە ەلم ڕێامنییەدا هاتووە زسا دەدرێت بە یەكێك ەلو زساایهەی كە ەل ایسای بەرزەفتكردین فەرماهبەراین دەوڵەتدا دەیق ەلسەر هاتووە
و اكرپێکراوە ەل هەرێم ەل ژێر ڕۆص يایی قەابرە و رسوصت و ابرودۆیخ سەرپێچیەكە .
دووەم  :ئەو فەرماهبەرە گضتیاهەی كە حومكەاكین ایسای بەرزەفتكردین فەرماهبەراین دەوڵەت ەل سەراین جێبەجێ انکرێت ەل اكیت سەرپێچی كردین
بەهدەاكین ئەم ڕێامنییە بە پێێی ئەو بيەما اتیبەتەی كە ملكەچن بۆی مێپرسیٌەوەاین ەلگەڵ دەکرێت .
ماددەی( : )٣٨فەرماهبەری گض یت پابەهدە بە سەیركردین بەهدەاكین ئەم ڕێامنییە و جێبەجێكردین بە وردی و اكرامەیی و مێهاتوویی  ،وە ەلسەر
دەسەاڵتەاكن و وەزارەتەاكن و الیەهەاكین هەبەسرتاو بە وەزارەت و دەس تە سەربەخۆاكن و حكومەتە خۆجێیەاكهە هەڵسن بە ئەجنامداین دەس پێضخەری
بۆ باڵوكردهەوەی و گض تاهدین و صلۆەەكردین حومكەاكین ئەم ڕێامنییە و داانین ڕێاكرەاكن بۆ گرێًیت تێگەیضنت و پابەهدبوین فەرماهبەران بە حومكەاكین ئەم
ڕێامنییە .
ماددەی( : )٣٩ئەم ڕێامنییاهە باڵو دەكرێتەوە ەل ڕۆژانمەی فەرمی وە بە بەراكر دادەىرێ پاش تێپەڕبووین ( )٦١صەست ڕۆژ ەل باڵوكردهەوەی ەل
ڕۆژانمەی وەقائیعی کوردس تان .
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