ڕێامنیی ڕەفتاری پیشەیی بۆ فەرمانبەراین كەریت گش یت ەل هەرێمی كوردس تان-عێراق
پاڵپشت بەماددەاكین (پێنجەم /حەوتەم) و (دەیەم /پێنجەم) ەل ایسای دەس تەی دەس پاكی هەرێمی كوردس تان ژمارە  3ی ساڵی  1122ی
هەمواركراو  ،ئەم ڕێامنییەی خوارەوەمان دەركرد -:

ڕێامنیی ژمارە (  ) 2ی ساڵی 1122
ڕێامنیی ڕەفتاری پیشەیی بۆ فەرمانبەراین كەریت گش یت ەلهەرێمی كوردس تان _ عێراق
بەیش یەكەم
پێناسە و ئاماجنەاكن
ماددەی ( : )2مەبەست ەلم وشە و دەس تەواژانەی خوارەوە بۆ جێ بە جێ كردین ئەم ڕێامنییە ئەو مااناینەیە كە بەرامبەراینە -:
یەكەم  :هەرێم  :هەرێمی كوردس تان _ عێراق .
دووەم  :فەرمانبەرایەیت گش یت  :ئەرك خستنە ئەس تۆیەكی نیشتامیین و خزمەتێكی كۆمەاڵیەتیە ئاماجنی بەرژەوەندی گشتیی و خزمەت كردین اتكەاكین
انو هەرێمە بەپێێ ی حومكی ایسا اكرپێكراوەاكن .
سێ یەم  :فەرمانبەری گش یت  :هەركەس ێك ئەركێكی پێێ س پێردرابێت ەل پێگەیەكی فەرمانبەری این پۆستێكی ایسااكری این جێ بەجێاكری این
اكرگێڕی این دادوەری ەل دامەزراوە گشتیەاكین هەرێمی كوردس تان_عێراق  ،جا چ بەدامەزراندن بوو این هەڵژباردن  ،هەمیشەیی بوو
این اكیت  ،بەرامبەر بەكرێ بوو این ێب بەرامبەر وە بە اتیبەت ئەو كەسانە دەگرێتەوە كە ەل پۆس تە اباڵاكندان ەل هەرێم ەل پەلی وەزیر بەرەو
سەرەوە وە هەموو ئەوانەی كە اكردەكەن ەلهەرسێ دەسەاڵتەكە وە دەس تە سەربەخۆاكن و حكومەتە خۆ جێ اكن و شارەوانیەاكن .
چوارەم  :خێزاین فەرمانبەری گش یت  :ئەوانەش خێزان و خزم و زاوااكین دەگرێتەوە ەل پەلاكین یەك و دوو و سێ  ،وە هەركەس ێك كە ەل منداڵیەوە
بەخێوی كردبێت این ەل خۆی گرتێب بە پێێی بڕایری دادگا .
پێنجەم  :كەساین پەیوەندی بەهێز  :ئەوانەن كە پەیوەندیەكی بەهێز دەاینبەس تێتەوە بە فەرمانبەری گشتیەوە  ،وەكو هاوڕێیەتیەكی تۆمكە این
هاوپیشەیەكی داكوتراو این خۆشەویس یت این پێكەوە نیش تەجێ بوون این بژێوی ئەدا این پێێ ی س پێردراێب وە ئەو كۆمپانیا و رێكخراوانەی
كە هەاینە این بەشدارن این پشكیان تێدایە این بەرێوەی دەبەن .
شەشەم  :گەندەڵی  :هەموو اكرێک این رێگریکردن ەل اكرێک كە ببێتە هۆی خراپ بەاكرهێناین دەسەاڵت و پەل و پایەی فەرمانبەرێیت بە مەبەس یت
بەدهیێناین بەرژەوەندی اتیبەت ماددی بێت این مەعنەوی بۆ خودی فەرمانبەری گش یت این بۆ كەس ێكی تر .
حەوتەم  :الیەنگریی  :دەرکردین بڕایر این جێ بە جێ كردین اكر ەل بەرژەوەندی كەس ێك این الیەنێك  ،كە فەرمانبەری گش یت پەیوەندی پێوە هەبێت ،
وەك پارتێکی س یایس این خێزان این خێڵ این انوچە بەێب ئەوەی شایس تەی ێب .
هەش تەم  :هاوسۆزی(حماابە)  :پێشخستین كەس ێك این الیەنێك بەسەر ئەواین دیكەدا ەلاكیت پێشكەشكردین خزمەت بە ش ێوەیەكی انڕەوا .
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نۆیەم  :نێوەندگریی  :دەستێوەردان این اكریگەری دروست باكت ەل چوارچێوەی كەریت گشتیدا ەل بەرژەوەندی اتكێك این كۆمەڵیك بۆ بەدەسهێناین
سوود این خزمەت این خێرا پێشكەشكردن بەش ێوەیەكی انڕەوا .
دەیەم  :هاودژبووین بەرژەوەندییەاكن  :خۆی ەل هەڵكەوتین ابرێكدا دەبینێتەوە این برایرێک این فەرمانێک این ڕێاكرێک کە فەرمانبەری گش یت دەری
دەاكت این بەشدار دەبێت ەل دەرکردین كە دەبێتە هۆی هاودژبووین بەرژەوەندی اتیبەیت خۆی ەلگەل بەرژەوەندی گش یت كە اكریگەری
ەلسەر تواان و بێالیەین ەل بڕایردان و ەلسەر ش ێوازی ئەجنامداین ئەرکەاكین و بەرپرس یاریەتیەاكین دەبێت .
ماددەی ( : )1ئاماجن ەلم ڕێامنییە بریتیە ەل -:
یەكەم  :پتەوكردین دڵنیایی و ابوەڕداری بە كەریت گش یت ەل ڕێگای داانین بنەمااكین ڕەوش یت پیشەیی و بەها بنەڕەتیەاكین فەرمانبەرایەیت گش یت .
دووەم  :دۆزینەوە و گەشەپێداین پێوەری ڕفتارەاكن و ڕۆش نبریی دامەزراوەیی بۆ فەرمانبەری گش یت و فەرمانبەرایەیت گش یت بۆ دڵنیابوون ەل
بەجێهێناین ڕاست و شەڕەمفەند ەل فەرمانبەرایەتیە گشتیەاكن.
سێ یەم  :پتەوكردین بەهااكین پیشەیی فەرمانبەری گش یت و گەشەپێداین هەس تكردن بە بەرپرس یارێیت ەل ئەركەاكنیدا و پاڵپش یت كردن و پابەندبوون
پێیانەوە .
چوارەم  :دەست گرتن بە بەرزترین پێوەرە ڕەوشتیەاكن ەلاكیت مامەڵەكردن ەلگەڵ وەرگراین خزمەتگوزاری وە بەرپرسەاكین فەرمانبەری گش یت و
هاوپیشەاكین بە پێێ ی پێوەرە بنەڕەتیەاكین فەرمانبەرایەیت گش یت  ،اتكو گەیشنت بە پێشكەشكردین ابشرتین خزمەتگوزارییەاكن .

بەیش دووەم
بەها بنەڕەتیەاكین فەرمانبەرایەیت گش یت
ماددەی ( : )3فەرمانبەری گش یت پابەند دەبێت بەم بەها بنەڕەتیانەی خوارەوە ەل اكیت بەجێهێناین ئەركەاكین فەرمانبەرایەیت -:
یەكەم  :ڕێزگرتین ایسا  :ەل میانەی دەس تگرتن بە سەروەری ایسا و ڕەوایی ئەو اكر و بڕایر و فەرمااننەی كە ەل ئەس تۆیدایە .
دووەم  :دەس پاكی  :ەل میانەی ڕاست ڕەوی پابەندبوون بە ایسا و پەیڕەو و ڕێامنییەاكن  ،وە خۆ الدان ەل هەموو شتێك كەببێتە هۆی ەلكەداركردین ێب
الیەین و اببەتیانەی اكركردین  ،وە نەقۆزتنەوەی دەسەاڵت این پیشەكەی این پەل و پایەی بە مەبەس یت بە دهیێناین بەرژەوەندی اتیبەیت
خۆی این بۆ كەس ێكی تر بە انڕەوایی .
سێ یەم  :شەفافیەت  :ەل میانەی ڕووین ەلانو پەیكەری فەرمانبەرایەیت و پەیوەندی ەلگەڵ سوودمەندەاكن ەل خزمەتگوزارییەاكن وە ئاشکراکردین
بڕایرەاكن و ڕێاكرەاكن و ئاماجنەاكن و دەرئەجنامەاكن اتوەکو بەردەست بێت بۆ بینیین .
چوارەم  :یەكساین  :ەل میانەی پابەند بوون بە ئەجنام گەایندین ئەركەاكین فەرمانبەرایەیت بەڕێگایەكی دادپەروەر و یەكسان بەێب گوێدان بە ڕەگەزی
ئەوانەی مامەڵەاین ەلگەل دەکرێت این ئاینیان این ڕێبازاین این زمانیان این الیەنگریی بریكردنەوەاین این س یایس این انوچەیی .
پێنجەم  :دادپەروەری  :ەل میانەی پابەندبوون بە فەراهەم كردین هەیل پیشەیی یەكسان و هاندەر بۆ ئەو فەمانبەرانەی كە ئەو بەرپرس یانە .
شەشەم  :دڵسۆزی  :ەل میانەی بە جێ گەایندین ئەركەاكین بەهەموو دڵسۆزیەك وە بەاكرهێناین ئەوپەڕی تواان ەلپێناو ابشرتكردن و پێشخسنت و خێرا
بوون ەل پێشكەشكردین خزمەتگوزاریەاكن .
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حەوتەم  :اكرایی  :ەل میانەی هەوڵدان بۆ ابشرتكردین بەاكرهێناین تواان دارایی و ماددی و مرۆیەاكن  ،گرێنیت بەهەدەر نەداین داهاتە گشتیەاكن  ،وە
ئەجنامداین هەراكرێك كە ببێتە هۆی ڕاس تكردنەوە و پێشخستین ش ێوازی اكركردن .
هەش تەم  :اببەتیانە  :ەل میانەی بنیادانین بڕایر و فەرمان و ڕاس پاردەاكن ەلسەر ش یكردنەوەی ورد بۆ وەقائیع و دۆكیۆمێنتەاكن و وردبینیەكی چڕ بۆ
بەڵگەاكن .
نۆیەم  :ڕاس تگۆیی و ئەمانەت پارێزی  :ەل میانەی بەرزكردنەوەی بەهااكین ڕاس تگۆیی و دەس تگرتن بە ڕووین و ڕاشاكوی كە دەبێتە هۆی گرێنیت
بنیاتناین مامتنەی بەرز ەلالی ئەو فەرمانبەرانەی كە ئەو بەرپرس یانە وە هاوپیشەاكین و ئەوانەی كە مامەڵەی ەلگەڵ دەاكت .
دەیەم  :بێالیەین  :ەل میانەی الینگریی نەكردن بۆ هیچ كەس ێك این الیەنێك این گروپێك بەو هۆاكرانەی كە پەیوەنداین نیە بە ئەركەاكین اكری
فەرمانبەرایەیت این خزمەتگوزاری داواكراو  ،وە جیاوازی نەكردن ەلنێوان داوااكری خزمەتگوزاریەاكن .
اینزەیەم  :پابەندبوون (الانضباط)  :ەل میانەی ڕێزگرتین اكتەاكین اكركردن و ئەجنامداین ئەركەاكن كە پێێی س پێردراوە بە ئەوپەری تواانوە و
خۆدورخستنەوە ەلهەر ڕەفتارێكی پێش ێلاكری .
دوانزەیەم  :لێپرسینەوە  :ەل میانەی ەلئەس تۆ گرتین دەرئەجنامی ئەو بڕایر و فەرمااننەی کە دەریدەاكت و ئەو اكرە ماددی و ایساییانەی کە پێێی
هەدلەس ێت ەل اكیت بەجێهیناین ئەركەاكین فەرمانبەرایەتیەکەی .
س یانزەیەم  :اناییب (المتزی)  :ەل میانەی ڕش یت ەل قۆزتنەوەی هەموو هەلو بەردەس تەاكن بۆ ابشرتكردین زانیاری و شارەزایی فەرمانبەرایەتیەکەی .
چواردەیەم  :ژایین اتیبەیت  :ەل میانەی جیاکردنەوەی تەواو ەلنێوان ژایین اتیبەیت فەرمانبەر و ئەرك و لێپررساویەتیەاكین ەلچوارچێوەی فەرمانبەرایەیت
گش یت .
ماددە ( : )٤یەكەم  :فەرمانبەری گش یت بەش ێوەیەك ڕەفتاردەاكت کە ببێتە هۆی بەهێزتر بووین بەها بنەڕەتیەاكین فەرمانبەرایەیت گش یت و پاڵپش یت بۆ
مامتنە بوون بە دەستپاكی و ڕاس تگۆیی و لێهاتویی و پیشەیی كەریت گش یت .
دووەم  :فەرمانبەری گش یت بنەمای یەكساین هەموان بەرامبەر بەایسا بەش ێوەیەكی بەردەوام و دادپەروەرانە جێ بەجێ دەاكت و بە بەێب هیچ
جیاوازیەك ەلنێوان اتكەاكن ەلهەر جۆرێک و بەهەر هۆاكرێك .
ماددە ( : )٥پێویس تە ەلسەر فەرمانبەری گش یت هەڵسێ بە ئەركەاكین فەرمانبەرایەیت بە مەبەس یت بەدهیێناین ئاماجنەاكین فەرمانگەكەی بە نیەتێكی پاك
و ئەمانەت ودەس پاكی و اببەیت و بێالیەن بەپێێ ی حومكەاكین ئەم ڕێامنییە ەلس نوری دەسەاڵت و ئەركەاكین وە خۆالدان ەل گەندەڵی این مەبەس یت
خراپ این بێباكی این سەرپێچی ایسا این هاوسۆزی این الیەنگریی این نێوەندگریی این زاین گەایندن بە بەرژەوەندی گش یت بۆ بەدهیێناین
بەرژەوەندی اتیبەت بۆ خودی خۆی این كەس ێكی تر .

بەیش سێ یەم
ڕەوش تە گشتیەاكین فەرمانبەری گش یت بۆ بەجێ گەایندین ئەركەاكین
ماددە ( : )2فەرمانبەری گش یت پابەند دەێب کە بە دڵسۆزی مبێنێتەوە بۆ واڵتەكەی وە وابەس تە دەبێت بە دەس توور و ایسااكنیەوە وە پارێزگاری
دەاكت ەلسەر جێ بەجێ كردین بنەما ایساییەاكن بە هەموو پەلاكین بە ش ێوەیەكی وورد .
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ماددە ( : )٧یەكەم  :جێ بەجێ كردین ئەركەاكین فەرمانبەرایەیت ەلالیەن خودی فەرمانبەری گشتیەوە دەبێت  ،بەش ێوەیەكی وورد و اببەیت و ێب الیەن
بەمامتنە و نیەتێكی ابش  ،بەپێێی پرەنسیپێی بەرپرس یاریەیت و لیێهاتویی اتكەكەیس  ،بە ئاماجنی بەدەست هێناین بەرژەوەندییە گش تییەاكن وە
انكرێ كەس ێكی تر راس پێرێت بۆ جێ بەجێ كردین اكرەاكین ئەگەر ئەو كەسە ڕێپێدراو نەبێت بە ش ێوەیەكی ڕاشاكو بە پێێ ی ایسا این
ڕێپێدانێكی نورساوێکی ڕاشاكو ەل الیەن ئەوەی كە دەسەاڵیت ایسایی هەیە این ەل حاەلیت ابری چاوەڕوان نەكراودا .
دووەم  :جێ بەجێ كردین ئەركی فەرمانبەرایەیت و تەواو كردین بە ش ێوەیەكی کت و پڕ و خێرا این ەل چوارچێوەی اكتێكی گوجناو و دایریكراو بە پێێ ی
ابشرتین چاالیک .
ماددە ( : )٨ئامادەبووین فەرمانبەری گش یت ەل شوێین اكرەكەی ەلاكیت دایری كراو ەلسەرەاتی دەوامی فەرمی وە دەێب هەموو اكتەاكین دەوامی فەرمی
تەرخان باكت بۆ ئەجنام داین ئەركەاكین فەرمانبەرایەیت بەش ێوەیەكی ابش و لێهاتوو وە جەختكردنەوە ەلسەر اكریگەری و اكرایی ەل بەجێگەایندین
ئەركەاكن بەش ێوەی اتك و گروپ .
مادە ( : )٩پێویس تە فەرمانبەری گش یت هەڵسێ بە بەرەو پێشربدین بەهرە و زانیارییەاكین و توااناكین ەل ڕێگای فێربون و ڕاهێناین بەردەوام وە
پێشكەش كردین ایرمەیت بۆ كەساین تر بۆ پەرەپێداین بەهرە و زانیارییەاكنیان وە ەل ئەس تۆگرتین گواستنەوە و بەشداری پێكردین زانیاری و بەهرە و
تواان و شارەزاییەاكن .
مادە ( : )21یەكەم  :فەرمانبەری گش یت پابەند دەێب بە دەركردین پسوەلی واژوو كراو ەل الیەن خۆی این فەرمانبەرێكی سەربەخۆی بە وەرگرتین
داوایەكی نورساو این ساكاڵ كە ەلالیەن هەر كەس ێك پێشكەش دەكرێ ەلاكیت وەرگرتن وە دەێب هەموو ابنگەواز و نێردراو و پەیوەندی و
انمەی ئەلكرتۆین و انمەی ئاسایی وەالم بداتەوە بە وەاڵمی تەواو و وورد و خێرا بە پێێی تواان وە دوربکەوێتەوە ەل پێشكەش كردین زانیاری
انڕوون و انتەواو .
دووەم  :پسووەلی وەرگرتین داوااكری نورساو این ساكاڵ ئەمانە ەلخۆ دەگرێت انوی ئەو فەرمانگەی کە وەریگرتوە وە ڕێگای پەیوەندیکردن پێیەوە وە
انوی فەرمانبەری وەرگر وە انونیشاین فەرمانبەرایەیت و مێژووی وەرگرتن و خەسڵەتەاكین داوااكری ای ساكاڵكە .
سێ یەم  :فەرمانبەری گش یت دەێب دەست باكت بە وەاڵم دانەوەی ئەو داوااكری و ساكاڵیە كە دەچێتە چوارچێوەی پس پۆڕیەكەی بەش ێوەیەكی خێرا
و بە اكتێكی دایریكراو وە ەلاكیت دواكەوتن بەێب هیچ پاساوێك بەرپرس یارییەتەكە ەلئەس تۆ دەگرێت .
چوارەم  :فەرمانبەری اتیبەمتەند بە نوس ینێک ئەو بنەما ایسایی و واقعیانە ڕوون دەاكتەوە كە پش یت پێبەس تووە ەل بڕایرەاكین وە كەساین پەیوەندیدار
دەتوانن سەیری بكەن وە تەماشای هۆاكرەاكنیشی بکەن وە كۆپێی بكەن این پێیان ڕابگەیەنێت ەلو ماوەی ەل ایسا دەیق ەلسەر هاتووە این ەل
ماوەیەكی گوجناو  ،ەلگەڵ ڕوونكردنەوەی چۆنیەیت گرتنەبەری ڕێگااكین اتنەی اكرگێڕی این دادوەری .
پێنجەم  :فەرمانبەری گش یت هەراتنە و داخوازیەك وەردەگرێت كە ەل الیەن هەركەس ێك این الیەنێك پێشكەش 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 ( : )22فەرمانبەری گش یت پابەندە بەوەی انێب هیچ بەڵێنێک این پەمیانێک بدات پێچەوانە بێت ەلگەڵ ایسا ەل چوارچێوەی ئەركی
فەرمانبەرایەتەکەی وە هیچ زانیاریەكی انتەواو این انڕوون تۆمارنەاكت ەل كۆتە فەرمیەاكن ەلبەر هەرهۆیەك بێت .
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ماددە( : )21فەرمانبەری گش یت ئاساناكری دەاكت بۆ اكرەاكین چاودێری و ووردبیین و پشكننی كە الیەنە دادوەری این چاودێرییە اتیبەمتەندەاكن پێێی
هەڵدەسنت ەل انوەوەی فەرمانگەكەی وە هەر پەڕاوێك و تۆماركراوەك و زانیارییەك کە ەل الیەیت پێشكەش دەاكت ەل اكیت داواكردین ەل الیەن لێكۆڵەر
این فەرمانبەری چاودێری وە وەاڵمی ڕونكردنەوە و پرس یارەاكن دەداتەوە بەێب دواكەوتن وە دوور دەكەوێتەوە ەل هەرشتێك كە تەگەرە دەخاتە پێش
اكرەاكنیان ەل پێداین زانیاری انڕوون و انتەواو و هەڵە .
ماددە( : )23فەرمانبەری گش یت پابەند دەبێت بەهەموو پێویستیەاكین تەندروس یت و سەالمەیت ەلشوێین اكری فەرمانبەرایەیت .

بەیش چوارەم
ڕەوش تەاكین پەیوەندی نێوان فەرمانبەراین كەریت گش یت
ماددە( : )2٤فەرمانبەری گش یت پابەند دەبێت ەل پەیوەندییەاكین ەلگەڵ بەرپرس و هاواكر و ئەو فەرمانبەرانەی کە ئەو بەرپرس یانە بەم بەها
ڕەوشتیانەی خوارەوە -:
یەكەم  :ڕێزگرتین ەل بەرپرس و هاواكرەاكین ەل اكر وە هەڵسوكەوت كردن ەلگەڵیان بەداانیی و اببەتیانە و بێالیەاننە ەلاكیت گفتوگۆی زارەكی و پاراستین
ژینگەی اكری فەرمانبەرایەیت تەندروست.
دووەم  :گوێڕایەڵ بوون بۆ بڕایر و فەرمانەاكین بەرپرساین بە گوێرەی ڕێزبەندی اكرگێڕی و جێ بەجێ كردنیان وە ئەگەر سەرپێچی ایسایی تێدا بوو ،
پێویس تە بەنووسنی ئەو بەرپرسەی ئاگادار باكتەوە ەلو سەرپێچیەی كە فەرماین پێكراوە وە پابەند انبێت بە جێ بەجێ كردین تەهنا ئەگەر بە
نووسنی جەخیت ەلسەر كردەوە وە پێویس تە جێ بە جێ كردین ئەو فەرمان و بڕایرانە ڕەتباكتەوە كە بە اتوان دادەنرێت وە ایسا زسای ەلسەر
داانوە .
سێ یەم  :هەماهەنگی كردن ەلگەڵ بەرپرس و هاوپیشە و ئەو فەرمانبەرانەی کە ئەو بەرپرس یانە وە هاواكری كردن و ایرمەیت دانیان وە پێشكەش
كردین ئامۆژگاری و بەشداری پێكردنیان بە شارەزایی و زانیاریەاكین بۆ دۆزینەوەی چارەسەر بۆ بەربەست و كێشەاكن وە بەرەو پێش بردین
ش ێوازەاكین اكر وە دووركەوتنەوە ەل بەهەڵە دابردن این بەربەست دروست كردن بۆ اكرەاكنیان .
چوارەم  :پابەند بوون بە هەموو ئەو ش تانەی كە گەرەنیت دهكەن بۆ دروس تکردین ژینگەیەكی فەرمانبەرایەیت دوور ەل جیااكری و بەربەست دروست
كردن و تەنگەژە و گێچەڵ و توندوتژیی و بەاكرهێناین ووشەی نەش یاو این ێب شەرمانە .
پێنجەم  :دووركەوتنەوە ەل گومان دروست كردن ەل تواان و دەس پاكی بەرپرسان و هاوپیشە و ئەو فەرمانبەرانەی کە ئەو بەرپرس یانە وە دووركەوتنەوە
ەل هەر شتێك كە انوابنگی كەیس و پیشەییان ەلكەدار باكت  ،تەهنا ئەواكتە نەێب كە دڵنیایە ەل ڕاس یت و دروستیان .
شەشەم  :ڕێزگرتین اتیبەمتەندیەاكین بەرپرسان و هاوپیشە و ئەوفەرمانبەرانەی کە ئەو بەرپرس یانە وە دووركەوتنەوە ەل خراپ بەاكرهێناین ئەو
زانیاراینەی اتیبەتە بە ژایین كەیس و خێزاین كە دەكەوێتە الیەوە بەمەبەس یت زاین گەایندن پێیان .
حەوتەم  :خۆ بەدوور ڕاگرتن بەش ێوەیەكی تەواو ەلهەوڵی بەدەست هێناین هەر مامەڵەیەكی جیااكری این ڕەزامەندكردین بەرپرسەكەی بەخۆ
نزیكردنەوە بەش ێوازی پیاهەڵدان و فێڵ و نێوەندگریی و الیەنگریی .
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ماددە( : )2٥بەرپریس اكرگێڕی پابەند دەبێت بە مانەی خوارەوە -:
یەكەم  :دەبێت منوونە بێت و چاوی لێبكرێت بە اتیبەت ەل ڕیزگرتن و جێ بەجێ كردین ئەو بەها ڕەفتاراینەی دەقیان ەلسەر هاتووە ەلم ڕێامنییە .
دووەم  :ایرمەیت داین ئەو فەرمانبەرانەی کە ئەو بەرپرس یانە ەل بەرەو پێشربدین بەهرە و تواان كەس یەاكنیان .
سێ یەم  :ڕێزگرتن ەل مایف ئەو فەرمانبەرانەی کە ئەو بەرپرس یانە و هەڵسوكەوت كردن ەلگەڵیان بە یەكساین و دادپەروەری بەێب پێش خسنت این
جیااكری وە جەخت كردنەوە ەلسەر بەدەست هێناین شایس تە فەرمانبەریەاكنیان بە ش ێوەی تەواو ەلنێوانیاندا مایف وەرگرتین مۆڵەت بەپێێ ی
ایسا .
چوارەم  :هەڵسەنگاندین ئەو فەرمانبەرانەی کە ئەو بەرپرس یانە بەش ێوەی اببەتیانە بە گوێرەی ئەو بنەما هەڵسەنگانداننەی كە دەیق ایسای ەلسەرە .
پێنجەم  :ەل ئەس تۆگرتین بەرپرس یاریەیت بەش ێوەی كەیس ەلو فەرمان و بڕایرانەی ئاراس تەی فەرمانبەرەاكین دەاكت .
شەشەم  :پابەندبوون بە جەخت كردنەوەی ەل فەرمان و بڕایرەاكن بە نووسنی هەراكتێك ئاگاداركردنەوەیەكی پێگەیشت این اتنە درا بە نووسنی ەل بڕایر
و فەرمانەاكین ەل الیەن یەکێک ەل فەرمانبەرەاكین .
حەوتەم  :ڕێزگرتین ئازادییەاكین فەرمانبەراین بە اتیبەت ئازادی بریوڕا  ،وە ئاگاداری دادپەروەری بێت ەلاكیت لێپرسینەوە ەلگەڵیان وە دورکەوتنەوە ەل
زایدەڕۆیی ەل بەاكرهێناین دەسەاڵت و پەل و پایە .
هەش تەم  :ڕێزگرتین مایف فەرمانبەراین ەل اتنە لێدان ەلسەر فەرمان و بڕایرەاكین بەرپریس اكرگێڕی ەل بەرامبەر خۆی این ەل بەرامبەر الیەنە دادوەری
این اكرگێڕی اتیبەمتەند  ،وە دورکەوتنەوە ەل هەر ڕێاكرێکی تۆڵەسەندنەوە دژاین ەلبەر ئەم هۆاكرە .
نۆیەم  :اكركردن ەلسەر هێنانەاكیەی کەش ێکی فەرمانبەرایەیت ەلابر وە دووركەوتنەوە ەل ێب ڕێزی کردن بە فەرمانبەراین ایخود گێچەڵ كردن این
بەاكرهێناین توندوتژیی این جیااكری بەرامبەراین .

بەیش پێنجەم
ڕەوش تەاكین مامەەل كردن ەلگەل وەرگراین خزمەتگوزاری
ماددە( : )22فەرمانبەری گش یت پابەند دەبێت بەم بنەما و ڕێسا ڕەوشتیانەی خوارەوە ەل مامەەل كردن ەلگەڵ وەرگری خزمەتگوزاریەاكن -:
یەكەم  :فەرمانبەری گش یت پابەند دەبێت بە پێشكەش كردین ئەو خزمەتگوزاراینەی كە ڕاس پێردراوە ەل سەری بەاكرامەیی و لێهاتوویی و مامەڵە کردن
ەلگەڵیان بە ڕێزگرتین تەواو .
دووەم  :فەرمانبەری گش یت خۆی تەرخان دەاكت بۆ بە جێ گەایندین ئەركەاكین ەل پێناو خزمەتكردین سودمەندبوو ەلو خزمەتگوزاراینەی كە
پێشكەش دەكرێت ەل الیەن فەرمانگەكەیەوە وە وەاڵم دانەوەی داوااكری و ساكاڵاكنیان بە زووترین اكت .
سێ یەم  :مامەڵەكردین فەرمانبەری گش یت ەلگەڵ وەرگراین خزمەتگوزاری بە یەكساین و دوركەوتنەوە ەل پێشخستین اكری كەس ێك این جیااكری
كردن ەلسەر بنەمای ڕەگەز این بریوابوەڕ ایخود ئاین ای اتیفەگەری ای ئەندام بون ەل خێزانێك ایخود عەشریەتێك ای زمان ای تەمەن ای كەم
ئەندامی ای الیەنگریی س یایس ای سەروەت و ساماین ای پۆست ایخود هەر ش ێوەیێكی تر ەل ش ێوەاكین جیااكری كردن .
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چوارەم  :خۆ بەدوور ڕاگرتن ەل زاین گەایندین بە كەس ێک ایخود كۆمەڵە كەس ێك ای الیەنێك بە ڕەچاوکردین مافەاكین كەیس تر و بەرژەوەندیە
ڕەوااكین .
پێنجەم  :گرنگی پێدانێكی اتیبەت بۆ خاوەن پێداویستیە اتیبەتیەاكن وە سوربوون ەلسەر پێشكەش كردین هاواكری و ایرمەیت پێویست بۆاین .
شەشەم  :ڕێگەدان بەهەر كەس ێك بۆ چاوخشاندن وە بینیین بەڵگەانمەاكن و پەڕاوەاكن بە پشت بەسنت بە ایسای مایف بەدەس هتێناین زانیاری اكرا ەل
هەرێم .
حەوتەم  :دزە پێنەكردین زانیاری كەیس و خزیاین اتیبەت بە وەرگری خزمەتگوزاری كە بەدەس یت دەكەوێت ەل اكیت هەس تاین بەاكری فەرمانبەرایەیت
وە خۆ بەدوور ڕاگرتن ەلبەاكرهێناین ئەم زانیاراینە بۆ ئاماجنی انڕەوا ایخود زاین پێگەایندن .

بەیش شەشەم
پابەندبوون بە ئاشكرا كردن و هنێین پارێزی و مامەڵە كردن ەلگەل ڕاگەایندنەاكن
ماددە( : )2٧بنچینەی اكركردین فەرمانبەرایەیت شەفافیەتە وە بۆ هەركەس ێك ایخود الیەنێك هەیە چاوخبش ێنێتەوە بە دۆس یەاكن و تۆمارەاكن و
پەڕاوەاكن و اكرەاكن و ڕێاكرەاكن و ئەجنامەاكن ەل انو كەریت گش یت ئەگەر هیچ دەقێكی ایسایی نەبوو ەلسەر هنێین بووین این پەیوەست بووین بە
ژایین اتیبەیت اتكەاكن .
ماددە( : )2٨یەكەم  :فەرمانبەری گش یت پابەند دەبێت بە ڕێزگرتین اتیبەمتەندییە كەسییەاكن وە ڕیگری دەاكت ەل دزەکردین هەر زانیارییەک کە بە
رسوش یت خۆی هنێنیە ایخود زانیاری کەیس ەل ماوەی خزمەیت دا این پاش تەواو بوین وە بەاكر نەهێناین ایخود كۆپێی نەكردن ای
نەگواستنەوەی ای النەبردین هەر زانیاریەك تەهنا ەل چوارچێوەی بەجێ گەایندین اكری فەرمانبەرایەیت وە بە پشت بەسنت بەو دەقانەی ەل
ایسااكن این پەیڕەوەاكن و ڕێامنییەاكن دا هاتووە .
دووەم  :انبێت هیچ فەرمان ای بەڵگەانمە ای ڕێاكر ای برایر ای دۆکیۆمێنت ایخود بەڵگەی نورساو ایخود ئەلیکرتۆین بە هنێین دابرنێت تەهنا بەپشت
بەسنت نەبێت بە دەقێكی ڕوون ەل ایسادا  ،وە ەل اكیت گومان بەهنێین دااننرێت .
سێ یەم  :فەرمانبەری گش یت پابەند دەبێت بەهەواڵ دان ەل هەر اتوانێك ەل انویدا اتواین گەندەڵی بە الیەنەاكین لێكۆڵینەوە این چاودێریە پس پۆریەاكن
هەراكت كە پێێ ی زاین  ،تەاننەت ئەگەر بەێب ئاشكرا كردین انس نامەی خۆیش بێت .
ماددە( : )2٩فەرمانبەری گش یت هەڵدەس تێت بەو هەنگاوانەی كە پێویس تە بۆ گرێنیت كردین پاراستین زانیاری هنێین و كەس یەاكن كە دەكەوێتە
بەردەس یت ئەمەش ەل ڕێگای ڕێاكرەاكین پاراستین دژی بزربوون ایخود بەدەست هێناین و بەاكرهێناین و دەس تاكری كردن و ئاشكراكردین تەهنا
بەڕێگە پێدانێک نەبێت کە بە ایسا دەرچووە .
ماددە( : )11فەرمانبەری گش یت خۆی بەدوور دەگرێت ەل ڕێگری كردن ەل ئاشكرا كردین ایخود دەرخستین هەر زانیاریەك ای دۆكۆمێنتەیک فەرمی كە
پێویس تە ایخود ڕێگا پێێ دراوە بە باڵوكردنەوەی ای سەیركردین ای بەدەس هتێناین .
ماددە( : )12فەرمانبەری گش یت خۆی بەدوور دەگرێت ەل كۆكردنەوەی هەر زانیاریەكی كەیس ای خێزاین تەهنا ەل س نوری پێویست بۆ کۆکردنەوەی
زانیاری وە دەبێت مەبەست ەل كۆكردنەوەی ایخود بەاكرهێناین تەهنا پەیوەست بێت بە اكرەكەی ایخود چاالكی فەرمانبەرایەیت ەلس نوری پس پۆڕیەکەی.
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ماددە( : )11فەرمانبەری پەیوەندیدار دەبێت زانیاری كەیس بەڕێگایەك بپارێزێت کە بتوانێت ەل اكیت پێویست بە ئاساین بەدەس یت بێنێت وە كەیس
پەیوەندیدار بتواێن چاوی پیاخبش ێنێتەوە ای کۆپیەیک لێ وەربگرێت و داوای دەست اكریکردین و ڕاس تکردنەوەی باكت .
ماددە( : )13یەكەم  :جگە ەلبەرپرساین اباڵ ەل پۆس یت وەزیر بەسەرەوە این ئەوانەی ەلو پەلیەدان  ،فەرمانبەری گش یت بۆی نیە هیچ لێدوانێك این
چاوپێكەوتنەك ەل ڕاگەایندنەاكنەوە ئەجنام بدات كە پەیوەندی داربێت بە اكری فەرمانبەرایەتیەكەی تەهنا بە ڕێگەپێدانێكی ڕوون ەل الیەن ئەو
بەرپرسەی كە ئەو دەسەالتەی هەیە ەل انو فەرمانگەكەی  ،جگە ەلمە فەرمانبەری گش یت دەتوانێت مامەڵە ەلگەڵ ڕاگەایندن باكت و لێدوان
و چاوپێكەوتن ئەجنام بدات ەل هەر اببەتێك كە پەیوەندی نەبێت بە اكرەاكین فەرمانبەرایەتیەكەی .
دووەم  :فەرمانگە دەس پێشخەری دەاكت ەل دۆزینەوە و فەراهەم كردین سەكۆی انوخۆیی بۆ فەرمانبەرە گشتیەاكن اتكو بتوانن ەلوێوە ڕاو بۆچوین
خۆاین ەلسەر ئەو الیەاننەی كە اكری تێدا دەكەن وە اكرەاكنیان و پالین سرتاتیجی و س یاسەتەاكنیان خبەنەڕوو .

بەیش حەوتەم
هاودژبووین بەرژەوەندییەاكن و چااڵكی س یایس و وەرگرتین دایرییەاكن
ماددە( : )1٤یەكەم  :اكتێك فەرمانبەری گش یت كەوتە انو ابرودۆیخ هاودژبووین بەرژەوەندییەاكن این ترسا ەل ڕووداین كتوپڕ بەڕێوەبەری ڕاس تەوخۆی
لێ ئاگادار دەاكتەوە وە ەلسەر بەڕێوەبەری ڕاس تەوخۆ پێویس تە ڕێ و شوێین پێویست بگرێتە بەر ەل ژێر ڕۆش نایی رسوشت و ابرودۆیخ
ئەم هاودژبوونەی کە دروست بووە .
دووەم  :فەرمانبەری گش یت ەلگەڵ دەست بەاكربووین هەڵدەس تێت بە ئاگاداركردنەوەی بەرپریس ڕاس تەوخۆی بە نوورساو ەل بەرژەوەندییە
اتیبەتیەاكین كە دەكرێت هاودژبوون دروست باكت ەلگەڵ ئەركەاكین فەرمانبەرایەتیەكەی .
ماددە( : )1٥فەرمانبەری گش یت خۆی بەدوور ڕادەگرێت ەل هەر اكرێك این پیشەیەك كە هاودژی دروست باكت ەلگەڵ ئەركەاكین
فەرمانبەرایەتیەکەی جا اكرەکە این پیشەکە بە بەرامبەر بێت این ێب بەرامبەر وە پابەند ئەبێت بە ئەجنام نەداین هەر اكرێك این ئەركێك كە هەس یت
ئەوەی ال دروست باكت كە هاودژبووین بەرژەوەندی تێدایە .
ماددە( : )12ەلگەڵ ڕەچاوكردین جێ بەجێ كردین حومكەاكین دەس تور و ایسااكن كە ڕێگری ەل چینێكی دایریكراو ەل فەرمانبەراین گش یت دەاكت ەل
چااڵكی و اكری س یایس این حزیب  ،فەرمانبەری گش یت پابەند دەبێت بەمانەی خوارەوە -:
یەكەم  :گرێنیت ئەوە دەدات كە چااڵكیە س یایس و بۆچوونەاكین اكرنەاكتە سەر مامتنەی ئەو كەسانەی كە مامەڵە ەلگەڵ فەرمانگەكەی دەكەن و
بەرپرسەاكین و هاوپیشەاكین و ئەو فەرمانبەرانەی کە ئەو بەرپرس یانە ەل تواانی ەلسەر جێ بەجێ كردین ئەركەاكین بە ش ێوەیەكی بێالیەین و
اببەتیانە .
دووەم  :انبێت هەڵسێ بە قۆزتنەوەی شوێین فەرمانبەرایەتیەكەی بۆ بەدەست هێناین بەرژەوەندییەكی حزیب این س یایس وە انبێت هەڵسێت بەهیچ
چااڵكیەكی س یایس ەل انو شوێنە فەرمیەاكن این ەل اكیت دەوامی فەرمی وە انبێت هەڵسێ بە بەاكرهێنان این قۆزتنەوەی موڵک و ماڵی گش یت
بۆ بەرژەوەندی چااڵكی س یایس این حزیب این بۆ مەبەس یت ابنگەشەی هەڵژباردن .
سێ یەم  :جێ بە جێ كردین ئەركەاكین فەرمانبەرێیت بەش ێوەیەكی بێالیەن و اببەتیانە و دوور ەل بریوڕای س یایس و الیەنگری حزیب .
چوارەم  :خۆ بەدوور ڕاگرتن ەل ئەجنامداین چااڵكی س یایس این حزیب پاڵپشت بەو ایسااینەی ڕێگری دەكەن ەلم اكرە بە هۆاكری اتیبەمتەندی شوێین
فەرمانبەرایەتیەكەی .
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ماددە( : )1٧یەكەم  :فەرمانبەرى گش یت انبێت هەڵسێت بە قۆزتنەوەی پۆس تەكەی این ئەركەاكین این دەسەاڵتەاكین این ئەو پەیوەندییە كەسییانەی كە
بەهۆی اكر و پەلوپایەی فەرمانبەرایەیت دروس یت كردووە بەاكربێنێت بۆ دوورخستنەوەی زاینێك این بۆ بەدەست هێناین هەر خزمەت
گوزاریەك این ابش یەك این سوودەك این قەرزەك این دایرییەك بۆ بەرژەوەندی كەیس خۆی این خێزانەكەی این هەر یەكێك ەل ئەنداماین
خێزانەكەی این هەر كەس ێك كە پەیوەندیەكی بەهێزی پێوە هەیە 1
دووەم  :فەرمانبەری گش یت این یەكێك ەل ئەنداماین خێزانەكەی انبێت ڕازى بێت بەهیچ دایریەك این میوانداریەك این خزمەت گوزاریەك كە
فەرمانبەری گش یت خباتە دۆخێكەوە كە اكریگەری دروست باكت ەلسەر ئەركەاكین و جێ بەجێ كردنیان بە ش ێوەیەكی اببەتیانە این دەكرێت
اكریگەری دروست باكت ەلسەر بڕایرەاكین و انچاری باكت كە پابەند بێت بە اببەتێكەوە كە پەیوەندی بە ئەركەاكنیەوە هەیە .
سێ یەم  :فەرمانبەری گش یت دەبێت ڕوون كردنەوەی تەواو بدات بە بەڕێوەبەری ڕاس تەوخۆی ەل ڕێكەویت ( )31رۆژ ەل وەرگرتین هەر دایرییەك كە
بەهاكەی زایتر بێت ەل ( )211111سەد هەزار دینار وە كێ دایریەكەی بەخش یوە و رسوش یت پەیوەندی پێوەی وە ئەگەر ئەو دایریە
بەهاكەی زایتر بوو ەل ( )٥11111پێنج سەد هەزار دینار ئەوا بەرێوەبەری ڕاس تەوخۆ بەڕێوەبەری سەرووی خۆی لێ ئاگادار دەاكتەوە
وە ئەگەر زایتر بوو ەل ( )2111111یەک ملیۆن دینار پێویس تە دەس تەی دەس پاكی هەرێمی لێ ئاگادار بكرێتەوە .
چوارەم  :دەكرێت فەرمانبەری گش یت هەر دایرییەك این بەخشیشەك وەربگرێت ەل چوار چێوەی چااڵكیەكی فەرمی بە نوێنەرایەیت هەرێم این هەر
الیەنێكی فەرمی تر وە پێویس تە ڕادەس یت باكتەوە بۆ ئەوەی ببێتە موڵكی گەجنینەی گش یت هەرێم .
ماددە( : )1٨فەرمانبەری گش یت انبێت پۆس تەكەی این دەسەاڵتەکەی این پەل و پایەكەی بەاكر بێنێت ەل ڕیالكم كردن بۆ بەرهەمێك این خزمەت
گوزاریەك كە بەش ێك نەبێت ەلئەركە فەرمانبەرایەتیەكەی.

بەیش هەش تەم
ڕەوش تەاكین بەڕێوەبردین موڵک و ماڵی گش یت
ماددە( : )1٩پێویس تە ەلسەر فەرمانبەری گش یت هەڵسێ بە پاراستین سەرجەم موڵك و ماڵ و داهات و زانیارییە فەرمیەاكن كە ەل ژێر ڕكێفی خۆی
این ەل ژێر مامەڵە پێكردن این مامەڵە بۆ پێكردین دابێت وە خۆی بە دوور ڕابگرێت ەل بەاكرهێناین بۆ مەبەس یت بەرژەوەندی كەیس خۆی این بەدەر
ەلو اكرانەی كە دایر كراوە  ،تەهنا ەل س نوری ایسا این بە پاڵپشت بە راس پاردنێكی ڕوون و بەش یوەی نوورساو ئەو اكرە باكت .
ماددە( : )31فەرمانبەری گش یت انبێت هەڵسێت بە ەل انوبردن این زاین گەایندن این خراپ بەاكرهێناین داهات و موڵك و ماڵە فەرمیەاكن این موڵك
و ماڵی بەرپرسەكەی این هاوپیشەاكین این هەركەس ێكی تر .
ماددە( : )32فەرمانبەری گش یت گشت هۆاكر و ئامرازەاكین پەیوەندیە فەرمیەاكن و پۆس یت ئەلیكرتۆین و كۆمپیوتەر و ئینتەرنێت و تەەلفۆن ەل
س نووری پێویست بەاكردێنێت بۆ ڕایی كردین ئەركەاكین فەرمانبەرایەیت .
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بەیش نۆیەم
پارێزگاری كردن ەل شكۆمەندی پیشەی فەرمانبەرایەیت گش یت
ماددە( : )31فەرمانبەری گش یت پێویس تە ەلسەری پارێزگاری باكت ەل شكۆمەندی پیشەیی ەل میانەی پابەندبوون بە بەها سەرەكیەاكین فەرمانبەرایەیت
گش یت ەل ماوەی ژایین ئاسایی خۆی و ڕەفتاری كۆمەاڵیەیت و ەل هەموو اكتێكدا .
ماددە( : )33فەرمانبەری گش یت پارێزگاری دەاكت ەل ڕوواكری گش یت خۆی وە جل و بەرگ بەش ێوەیەكی گوجناو و ڕێك و پێك ەلبەر باكت وە
پارێزگاری ەل انوابنگ و ڕوواكری خۆیی و ئەو الیەن و شوێنەش باكت كە اكری لێدەاكت  ،بەش ێوەیەك گوجناو بێت ەلگەڵ پێداویستیەاكین حەزی
گش یت و فەرمانبەرایەیت و ایسا و نەریتە پەسەندەاكین كۆمەڵگا .

بەیش دەیەم
ئەركەاكین فەرمانگە بەرامبەر فەرمانبەراین
ماددەی( : )3٤پێویس تە اكرگێرییە فەرمیەاكین هەموو دەسەاڵتەاكن و وەزارەتەاكن و دەس تە سەربەخۆاكن و الیەنە نەبەسرتاوەاكن بە وەزارەت و
حكومەتە خۆجێییەاكن جێگای دادپەروەری و ڕاس یت و دروس یت بن ەل جێبەجێكردین س یاسەتەاكن و بەهااكین فەرمانبەرایەیت گش یت  ،وە ماف و
ئمیتیازایت فەرمانبەرە گشتیەاكن بپارێزن و ژینگەیەكی اكركردین گوجناواین بۆ تەرخان بکەن بەپێێی ئەمانەی خوارەوە -:
یەكەم  :جێبەجێكردین دەست پێشخەری و ڕێاكرەاكن بۆ ئاش ناكردین فەرمانبەران و چاو خشاندنەوەاین و قوول بوونەوەاین ەل تێگەیشتین بنەما
ڕەوشتیەاكین فەرمانبەرایەیت گش یت و رسوش یت پابەندبونەکەاین بە پێێی بنەمااكن وە پێیان ڕابگەیێرنێ كەوا خوو ڕەوش یت بەرز ئەركێكی
بنەڕەتیە ەل چوارچێوەی فەرمانبەرایەیت گش یت .
دووەم  :مامەڵەكردن ەلگەڵ گشت فەرمانبەراین گش یت بەش ێوەیەكی دروست و دادپەروەرانە بەێب هیچ جیااكریکردنێکی ێب بیانوو .
سێ یەم  :دروست كردین كەش ێكی اكركردن كە تیایدا ئاسایش و دادپەروەری و تەندروس یت فەراهەم بێت بە جۆرێك داوااكرییە بنەڕەیت و پێداویس یت
و ئاماجنەاكنیان بەدی بێنێت .
چوارەم  :هانداین گیاین دەست پێشخەری كردن و داهێنان وە دابینكردین هەل بۆ فەرمانبەراین گش یت بۆ بەژداریكردن ەلو پێشنیارانەی پەیوەندیدارن
بە ابشرتكردین خزمەتەاكن و بەرەوپێش بردین اكر ەل كەش ێكی مامتنەی ئالوگۆرپێكراو وە تێگەیشتین هاوبەش .
پێنجەم  :هانداین بە یەكگەیشنت و وپەیوەندی كراوە ەلنێوان فەرمانبەراین گش یت ەل پێناو اتوتوێكردین ئاماجنەاكن و دەست خستنە سەر ئەو
بەربەس تانەی كە دێتە پێش یان ەلاكیت بە ئەجنام گەایندین ئەركە فەرمانبەرایەتیەاكنیان وە اكركردن ەلسەر دۆزینەوەی چارەسەری گوجناو بۆاین .
شەشەم  :گرێنیت كردین مافەاكنیان ەل مووچە و دەرماڵەاكنیان وە مافیان ەل پێش خسنت و پەل بەرز كردنەوە و سودمەندبوون ەل مۆڵەت وە مافیش یان ەل
پێشكەشكردین ساكاڵ و اتنە لێدان ەل بەرامبەر الیەین پەیوەندی دار ێب ئەوەی دووچاری ڕێاكری دەمارگریی این تۆڵەسەندنەوە بێتەوە .
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بەیش اینزەهەم
حومكە گش یت و کۆاتییەاكن
ماددەی( : )3٥ئەم ڕێامنییانە دادەنرێ بە ژێدەرێکی بنەرەیت ەل دان پیاانن بە بنەمااكین ڕەفتاری پیشەیی بۆ هەموو فەرمانبەرە گشتیەاكن  ،ەل سەر
هەموو وەزارەت این دەس تە سەربەخۆاكن این الیەنە نەبەسرتاوەاكن بە وەزارەت پێویس تە پێوەر دابنێت بۆ ڕەفتاری پیشەیی و خووڕەوش یت
فەرمانبەرایەیت گش یت بەش ێوەیەكی ورداكر بەپێێی رسوش یت اكرەكەی  ،بە هەماهەنگی كردن ەلگەل فەرمانگەی خۆپاراسنت و شەفافیەت ەل دەس تەی
دەستپاكی ەل هەرێمی كوردس تان .
ماددەی( : )32فەرمانگە گشتیەاكین هەرێم واژوو بە فەرمانبەری گش یت دەكەن ەلسەر بەڵێن دان بە پابەندبووین بە حومكەاكین ئەم ڕێامنییە بە پێێی ئەو
منونەیە كە دەس تەی دەستپاكی ەل هەرێمی كوردس تان ئامادەی دەاكت وە هەڵدەگریێت ەلانو دۆس یەی كەیس فەرمانبەرەكە .
ماددەی( : )3٧یەكەم  :فەرمانبەری گش یت کە ملکەچی ایسای بەرزەفتکردین فەرمانبەراین دەوڵەتە  ،ەل اكیت سەرپێچی كردین بنەمااكین رەفتاری
پیشەیی کە ەلم ڕێامنییەدا هاتووە زسا دەدرێت بە یەكێك ەلو زسااینەی كە ەل ایسای بەرزەفتكردین فەرمانبەراین دەوڵەتدا دەیق ەلسەر هاتووە
و اكرپێکراوە ەل هەرێم ەل ژێر ڕۆش نایی قەابرە و رسوشت و ابرودۆیخ سەرپێچیەكە .
دووەم  :ئەو فەرمانبەرە گشتیانەی كە حومكەاكین ایسای بەرزەفتكردین فەرمانبەراین دەوڵەت ەل سەراین جێبەجێ انکرێت ەل اكیت سەرپێچی كردین
بەندەاكین ئەم ڕێامنییە بە پێێی ئەو بنەما اتیبەتەی كە ملكەچن بۆی لێپرسینەوەاین ەلگەڵ دەکرێت .
ماددەی( : )3٨فەرمانبەری گش یت پابەندە بە سەیركردین بەندەاكین ئەم ڕێامنییە و جێبەجێكردین بە ووردی و اكرامەیی و لێهاتوویی  ،وە ەلسەر
دەسەاڵتەاكن و وەزارەتەاكن و الیەنەاكین نەبەسرتاو بە وەزارەت و دەس تە سەربەخۆاكن و حكومەتە خۆجێیەاكنە هەڵسن بە ئەجنامداین دەس پێشخەری
بۆ باڵوكردنەوەی و گش تاندین و شلۆەەكردین حومكەاكین ئەم ڕێامنییە و داانین ڕێاكرەاكن بۆ گرێنیت تێگەیشنت و پابەندبوین فەرمانبەران بە حومكەاكین ئەم
ڕێامنییە .
ماددەی( : )3٩ئەم ڕێامنییانە باڵو دەكرێتەوە ەل ڕۆژانمەی فەرمی وە بە بەراكر دادەنرێ پاش تێپەڕبووین ( )21شەست ڕۆژ ەل باڵوكردنەوەی ەل
ڕۆژانمەی وەقائیعی کوردس تان .
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