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 یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق

 0202(ی ساڵی 9ژمارە) 
 

بنیاا لەسەرااەوەیەئەنەیەەناانوەەەەەاانڕنەوی ەبسەاا ونەسەرااەوەكیئەئەرااەودیەكرواا وە ەرااەە نەكاا كئئەە
(ەسەە77ككەنە (ەئەباااس ەنەراااەیەەەسەەوااا 66 شتبەراااەەبەەیەمە وەكااا ەەەباااس ەنەەەكەەەسەەوااا ككەنە ەئە

ەە(ەیەەەە ر ەەنەكەوك ك:5/66/0202سەەبەوئیونە ەكەرتنو،ە
 بەندی یەكەم

 نبسبنذنەكبن وئبمبنج و بەكبرهێنبن )سریبن(
 6و ككەن

 مەبەست لەم دەستەواژانەی خوارەوە لە یبسبكەدا، واتبی بەرامبەرەکبنیبنە:
 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەنجومەن:
 بباڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەكبنی عێراق كۆمیسیۆنی : كۆمیسیۆن
ئەو عێددددددراكییەی كە مەراە یبسددددددبیی و ضبیسددددددتەییەكبنی تێددددددذایە بددددددۆ دەنگددددددذان لە  دەنگددددددذەر:

 هەڵبژاردنەكبنذا.
ئەو عێدددراكییەی بە  لر لە ضدددوێنی نیطدددتەاێبونی دوور خدددراوەتەوە بدددۆ   دەنگدددذەری ئدددبوارە )ندددب  (:

، پێویسدددتە بێدددت هۆكبرێددد  هەر بە ،(9/4/2003) لەدوای عێدددراق ندددبوخۆی لەندددبوەەیەكی دیددد ە 
 یۆمبرکرابێت لە وە ارەتی )کۆچ و کۆەبەران(.

ئەو عێددراكییەی بە  لر لە ضددوێنی نیطددتەاێبوونی هەمیطددەیی  (:دەنگددذەری کددۆەاێ راو )م جددر
 ەی ردووە بۆ دەرەوەی عێراق. ۆخۆی  ک

ە و  انیبرییەكبنیدددبن لەخدددۆ ئەو تۆمدددبرەیە، كە ندددبوی ئەو دەنگدددذەران :تۆمدددبری بەرایدددی دەنگدددذەران
 ئبمبدەیبنذەكبت و باڵویذەكبتەوە و دەكرێت تبنەی لێبذرێت. كۆمیسیۆندەگرێت، كە 

لیسددددتی نددددبوی ئەو دەنگددددذەرانە و  انیبرییەكبنیددددبنە، كە كددددببی ی  :تۆمددددبری كۆتددددبیی دەنگددددذەران
 . رێتەوەباڵودەك تبنەلێذان مبوەی كۆتبیی بتنی لەدوای و اۆرێ  بەهیچتبنەلێذان نیە 

 ئەو عێدددددددراكیەیە، كە بەۆەرمدددددددی خۆپدددددددباڵوتنەكەی لە یەن كۆمیسدددددددیۆنی بەربژێدددددددر )پدددددددبڵێوراو(:
 عێراكەوە پەسەنذكراوە. هەڵبژاردنەكبنیبباڵی 
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ئەو پددبرتەیە كە تۆمددبركراوە و پەسددەنذكراوە لە یەن كۆمیسددیۆنەوە بەگددوێرەی  پددبرتی سیبسددی:
 .2015 سبڵی ی36 ژمبرە سیبسییەكبن رێ خراوە ویبسبی پبرت 

ئەو لیسدددددتەیە، كە تەن دددددب یەا كە  دەتوانێدددددت تێیدددددذا خدددددۆی بابڵێوێدددددت  لیسدددددتی تبكەكەسدددددی:
 .لە یەن كۆمیسیۆنەوە تۆمبركرابێت بەمەراێ  هەڵبژاردنەكبن،بۆ 

 ئەو لیستەیە كەنبوی پبڵیوراوەکبنی تێذا ئبض راكراوە. لیستی كراوە:
 ەیەا كورسی بۆ هەر نبوەەیەا و بەگوێرەی یبسب.دەستنیطبن ردنی ژمبر بب نەی هەڵبژاردن:

ئەو ضدددوێنەیە كە كۆمیسدددیۆن دیبریدددذەكبت لەندددبو بب نەكدددبنی هەڵبژاردندددذا،  نبوەندددذی هەڵبدددژاردن:
 پڕلسەی دەنگذان. ئەنجبمذانیبۆ 

ئەو ضدددوێنەیە كە كۆمیسدددیۆن دیبریدددذەكبت لەندددبو نبوەندددذی هەڵبژاردندددذا،  وێسدددتگەی دەنگدددذان:
لسدددددەی دەنگدددددذان، بە گدددددوێرەی ژمدددددبرەی دەنگدددددذەران کۆمیسدددددیۆن ژمبرەیدددددبن پڕ ئەنجبمدددددذانیبدددددۆ 

 دیبریذەکبت.
سدوپبی عێدراق و پێ  دبتەکەی و  ئەو سدەربب انەی لە  هێزە ەەکذارەکبن و دە گب ئەمنیەکدبن:

وە ارەتددی بەرگریددذا کددبردەکەن، هەر پێ  ددبتەو ۆەرمددبنگەیەکی سددەر بە وە ارەت و دە گدددبی دژە 
ضدددەعبی و پێطددد ەرگەو وە ارەتدددی ندددبوخۆی ۆیدددذراڵی و وە ارەتدددی ندددبوخۆی تیدددرلر و دەسدددتەی  ەضدددذی 

هەرێددددک و کبرمەنددددذانی دە گددددب ئەمنیەکددددبن و هەر ۆەرمددددبنگەو پێ  ددددبتەیەکی دیدددد ە، لەگە  
دە گدددبی هەواڵگدددری نیطدددت بنی عێراكدددی وراوێژکدددبرانی ئبسبیطدددی نیطدددت بنی و دە گدددبی ئبسبیطدددی 

 نیطت بنی.
ی دەنگدذەران و کۆکردنەوەیدبن بە ضدێوەیەکی ئەلی ترلندی، تۆمبری داتبکبن تۆمبری ببیۆمەتری:

لەرێی بەکبرهێنبنی ۆۆرمی تۆمبری ببیۆمەتری و  یبدکردنی داتبی نوێ، بە مەبەستی دروست ردنی 
 داتب بەیسێ ی وردو تب ە بۆ تۆمبری دەنگذەران. 

 0و ككەنە

 :بریتییە لەەم یبسبیە لئبمبنج 
 اردنی نوێنەرەكبنیبن لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق.یەكەم/ بەضذاریی دەنگذەران لە هەڵبژ

 دووەم/ یەكسبنی لە بەضذاربوونی هەڵبژاردنذا.
 سێیەم/ دەستەبەركردنی مبۆی دەنگذەر وبەربژێر لە بەضذاریی هەڵبژاردنذا.

 .ەکەیی لە هەڵبژاردن و ئب ادی و بێگەردیگەرەوارەم/ دەستەبەركردنی داد
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 تنی یبسبیی بۆ كۆنبغەكبن و ڕێوضوێنەكبنی پڕلسەی هەڵبژاردنەكبن.پێنجەم/ دابین ردنی پبراس
 7و ككەنە

 بە پێی ئەم یبسبیە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران ئەنجبمذەدرێت.ەە
 بەندی دووەم
 و فەەهەڵبژیوك 

 ە:4و ككەنە

وە ویەكەم/ هەڵبددددژاردن مددددبۆی هەمددددوو عێددددراكیەكە، كە ئەو مەراددددبنەی تێددددذایە لەم یبسددددبیەدا هددددبت
یروببوەڕ و ببری دارایدی ب یبخود ئبیین، و ڕەنگ و ڕەگە  و نەژاد و نەتەوە بەهۆی ایبكبری ردن  بێ
 یەتی.كۆمەاڵو 

دووەم/ هەموو دەنگذەرێ  مبۆی خۆی پیبدە دەكبت بە ضێوەیەكی ئب ادانە و ڕاسدتەوخۆ و بەن ێندی 
 ت.بەنوێنەرایەتیی كەسی دی ە دەنگبذا كەسێ  هیچ نبكرێت تبكەكەسی،و 

 ەە5ەو ككەن

 دەنگذەر: کبنیمەراە
 یەكەم/ رەگە نبمەی عێراكی بیت.

 دووەم/ ضیبویی و ئەه یەتی تەواوی هەبێت.
 سبڵی تەواوكردبێت لەو سبڵەی كە هەڵبژاردنی تێذا ئەنجبمذەدرێت. 11سێیەم/ تەمەنی 

بیە و ئەو ەددوارەم/ نددبوی لە تۆمددبری دەنگددذەران تۆمددبر كرابێددت بەگددوێرەی  وك ەكددبنی ئەم یبسدد
، دەریبنذەكبت و خبوەن كبرتی ئەلی ترلنی دەنگدذان بێدت كۆمیسیۆن  كە رێ برانەیپەیڕەو و 

لەگە  هەڵگرتندددی یەکێدددس لەم سدددێ بەڵگەندددبمە ۆەرمیدددبنە )پێنبسدددی بدددبری ضبرسدددتبنی، کدددبرتی 
 .نیطت بنی، رەگە نبمەی عێراكی(

 6و ككەنە

 نجبمذەدرێت.لەیەا رلژدا هەڵبژاردن لە سەرانسەری عێراكذا ئە
 7و ككەنە

رلژ پێص تەواوبوونی ( 45ی )ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراكخولی نوێی یەكەم/ پێویستە هەڵبژاردنی 
 .بێت پێطوو هەڵبژێردراویخولی 

دووەم/ واددەی هەڵبژاردنەكدددددددددبن بە بڕیدددددددددبری ئەنجدددددددددومەنی وە یدددددددددران و بە هەمدددددددددبهەنگی لەگە  
رلژ پێص پڕلسەكە لە هۆكبرەكدبنی  (90) و دەكرێت دیبریی هەڵبژاردنەكبنبباڵی  كۆمیسیۆنی
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 ڕاگەیبنذن باڵودەكرێتەوە.
 

 بەندی سێیەم
 خر  اڵئتنو فەە

 8و ككەنە

 بۆ ئەنذامێتی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەبێت ئەم مەرابنەی تێذابێت: پبڵێوراو
لە رلژی  تسددبڵی تەمەنددی تەواو كردبێدد (21)بێددت و هە ضبیسددتەیی تەواوییەكەم: عێراكددی بێددت و 

 دەنگذانذا.
كە  ی هبوضدێوەدووەم: یبسبی لێارسینەوە و دادپەروەری نەیگدرێتەوە، یدبخود هەر یبسدبیەكی دید ە

 .بگرێتەوەاێگەی 
یبن كەتنێ ی ئببڕوبەر  دوكک نەدرابێدت، یدبن بەڕێدگەی ندبڕەوا لەسدەر مدب  و  تبوانێسسێیەم: بە 
 ی دادگدبیی بنبدڕ سدزادرابێت، تەندبنەت وڵەمەنذ بوبێت و بەهدۆیەوە بە  دوك ێدە گطتیموڵ ی 

 .كەوتبێت لێبوردنیصئەگەر بەر 
ەددددوارەم: بە ی كەمەوە بڕوانددددبمەی ئبمددددبدەیی هەبێددددت،  یددددبخود هەر بڕوانددددبمەیەكی هبوتددددبی ئەوی 

 هەبێت.
 ئەبێت هبوواڵتی ئەو پبرێزگبیە بێت یبن نیطتەاێی پبرێزگبکە بێتپێنجەم: 

ی دووبدبرە نەبدوو، کە دەنگدذەر (500)ە ندبوی بنەبێدت  ضەضەم: پێط ەض ردنی لیستێ  كەمتر
تۆمددددددددبری دەنگددددددددذەرانی ئەو بددددددددب نەی  لەپطددددددددتگیری پددددددددباڵوتنەکەی دەکەن، مەراە ئەو نددددددددبوانە 

دەپبڵێوێت، ئەوەش بەگوێرەی  هەڵبژاردنەدا تۆمبرکرابن کە ئەو خۆی وەک لیستی تبکەکەسیذا
پێ  بتەکدبن، ەلە پدبڵێوراوانی )کۆتدب(ی، ادگەسیبرانكۆمیرێن بیی دەركراو لە یەن ئەنجومەنی 

 (دا ئبمبژەیبن پێ راوە.13کە لەمبددەی )
 ە9و ككەنە

یددبن  نببێددت لەکددبتی خۆکبنذیذکردنیددذا  ئەنددذامی هێددزە ەەکددذارەکبن یددبن دە گددب ئەمنیەکددبن
ئەنذامی ئەنجومەنی کۆمسدیبرانی پێطدوو یدبن ئێسدتب بێدت، یدبخود ۆەرمدبنبەری کۆمیسدیۆنی بدباڵی 

ەە.بژاردنەکبن بێتسەربەخۆی هەڵ
 ە62و ككەنە

یەكەم/ كۆمیسدددددیۆن لیسدددددتی ندددددبوی پدددددبڵێوراوان دەنێرێدددددت بدددددۆ وە ارەتەكدددددبنی خوێندددددذنی بدددددباڵ و 
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 و لێارسدددددینەوە بدددددۆ نیطدددددت بنی بدددددباڵی دەسدددددتەی هەروەهدددددب ندددددبوخۆ، پەروەردە،  انسدددددتی،تدددددوێژینەوەی 
وەرگرتنددی لیسددتەكە رلژ لە  (15)ۆی، بددۆ ئەوەی لەمددبوەی خدد پسدداۆڕیی بەپێددی هەریەا دادپەروەری،

 كبری لەسەر ب بت.
دووەم/ دوای پەسددددددەنذكردنی پددددددبڵێوراوان لە یەن كۆمیسددددددیۆنەوە، نبوەكبنیددددددبن  نددددددی ەم لە دوو 

 باڵودەكرێنەوە. كۆمیسیۆن ئەلی ترلنی پێگەی و نبوخۆیی رلژانەیرلژنبمەی 
  66و ككەنە

  بە بڕیددددبری ئەنجددددومەنی بددددڕی پددددبرەی دڵنیددددبیی بەضددددذاریی ردنی هەر پددددبڵێوراوێ ی هەر لیسددددتێ
 .دەكرێت لەگە  مبمەڵەی دەوڵەت داهبتی وەكو پبرەكە دیبریذەكرێت،كۆمسیبران 

  60و ككەنە
مەراە هەر کیددددددبنێ ی سیبسددددددی یددددددبن هەر کبنذیددددددذێس بەرنددددددبمەی هەڵبددددددژاردنەکەی لەکددددددبتی 

 خۆپباڵوتنیذا پێط ەضب بت.
ە

 بەندی چوارەم
 ب زەەك ەەەهەڵبژیوك 

 ەە67و ككەنە

كورسدددددییبن بەسدددددەر  (320)كورسدددددی پێ دددددذێت، كە  (329)ئەنجدددددومەنی ندددددوێنەران لە یەكەم/ 
 سدەرژمێریی ئەنجبمدذانی كدبتی تدب كدبرگێڕییەكەی، سنورە بەپێی دابەضذەكرێتپبرێزگبكبنذا 

كورسددییەكەی  (9) هەروەهددب یبسددبكەوە، بە هددبوپێر راو خطددتەی بەپێددی و دانیطددتوان گطددتیی
 .مبددەیە ئەم ی(دووەم) بەنذی بەگوێرەی ەكرێتدابەضذدی ە بەپێی پط ی كۆتبكبن 

دووەم/ ئەم پێ  بتدبنە پطدد ی )كۆتب(یدبن لەسددەر كورسدییە تەرخبن راوەكددبن پێدذەدرێت و نببێددت 
 نیطددددت بنییەكبنی لیسدددتە لە بەضدددذاربوونیبن لەكدددبتی رێژەیدددبن سدددەر كبرب دددبتە كورسدددییبنەئەم 

 كرێن:ەی خوارەوە كورسیی كۆتبكبن دابەضذەضێوەی بەم دی ە،
كورسددددی و دابەضددددذەكرێت بەسددددەر پبرێزگبكددددبنی )بەغددددذا، نەیددددنەوا،  5پێ  ددددبتەی مەسددددی ی  -ا

 (.هەولێر وكەركوا، دهۆا 
 كورسی، لە پبرێزگبی )نەینەوا(. 1پێ  بتەی ئێزدی  -ة
 كورسی، لە پبرێزگبی )بەغذا(. 1پێ  بتەی سببیئەی مەنذائی  -ج
 ی )نەینەوا(.كورسی، لە پبرێزگب 1پێ  بتەی ضەبەا  -د
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 كورسی، لە پبرێزگبی )واست(. 1پێ  بتەی كوردی ۆەی ی  -ه
سددێیەم/ کورسددی تددبیبەت بددۆ کۆتددبی )مەسددی ی و سددبئیبەی مەدائددن(لە یەک بددب نەی هەڵبژاردنددذا 

 دەبن.
 64و ككەنە

بەضدێوەیەا  لەبەرەبو بگیرێدت،لیستی كراوەدا ریزبەنذیی ژنبن  کبتی پێط ەض ردنیمەراە لە
 .هبتبێت پیبو پبڵێوراویاوێ ی ژن دوای سێ نبوی پبڵێور

 

 بەندی پێنجەم
ەریستمەەهەڵبژیوك 

 65و ككەنە

ەیەکەم: هەر پبرێزگبیەک ەەنذ بب نەیەکی هەڵبژاردنی دابەضذەکرێت.

 دووەم: خۆپباڵوتن لە نبو بب نەیەکی هەڵبژاردنذا بە ضێوا ی تبکەکەسی دەبێت.
بژاردنذا، بەگوێرەی ژمدبرەی ئەو دەنگدبنەی بەدەسدتیبن سێیەم: پبڵێوراوەکبن لە نبو بب نەیەکی هەڵ

هێنبوە لە  لرەوە بدۆ کەم ریزبەندذی دەکدرێن، ئەو پدبڵێوراوەی  لرتدرین دەنگدی بەدەسدت ێنبوە، بدراوە 
دەبێددددددت و کورسددددددییەک دەبددددددبت بە گددددددوێرەی سیسددددددت ی بددددددراوەی یەکەم، بەهەمددددددبن ضددددددێوە بددددددۆ 

 نەکە پڕدەبنەوە.پبڵێوراوەکبنی دی ە تبکورسییەکبنی بب نە هەڵبژارد
ەددددوارەم:  لە ببرێ ددددذا ئەگەر دوو پددددبڵێوراو بددددۆ بەدەسددددت ێنبنی کورسددددی کۆتددددبیی دەنگەکبنیددددبن 

 یەکسبن بوو، ئەوا پەنب دەبرێت بۆ ئەنجبمذانی تیروپطس، بەئبمبدەبوونی هەردوو پبڵێوراوەکە.
گدرێتەوە پێنجەم: ئەگەر کورسدی هەر ئەندذامێ ی ندوێنەران ەدۆ  بدوو، ئەو پدبڵێوراوە ادێگەی دە

 کە لەو بب نەی هەڵبژاردنەدا  لرترین دەنگی بەدەست ێنبوە.
 ضەضەم: بب نەکبنی هەڵبژاردن بە گوێرەی ئەو خطتبنە دەبێت کە دەنگیبن لەسەردراوە.

 66و ككەن
٪(ی ژمددددبرەی ئەنددددذامبنی ئەنجدددومەنی نددددوێنەران کەمتددددر 25یەکەم: رێدددژەی نددددوێنەرایەتی ژندددبن لە )

 نەبێت.
٪(ی ژمدددددبرەی ئەندددددذامبنی ئەنجدددددومەنی ندددددوێنەران لە هەر 25رایەتی ژندددددبن لە )دووەم: رێدددددژەی ندددددوێنە

 پبرێزگبیەک کەمتر نەبێت.
 سێیەم: )کۆتب(ی ژنبن لە هەر پبرێزگبیەکذا بە گوێرەی خطتەی هبوپێچ دەبێت.
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ەددوارەم:  ئەگەر ژمددبرەی کورسددیەکبنی )کۆتددب(ی ژنددبن لە هەر پبرێزگبیەکددذا پڕکددرایەوە، ئیتددر 
 کرێت.اێگۆڕکێی تێذانب

پێددددنجەم: ئەگەر )کۆتددددب(ی ژنددددبن بە گددددوێرەی بددددڕگەی ەددددوارەم بەدینەهددددبت، ئەوا دابەضدددد ردنی 
 کورسیەکبن بەم ضێوەیە دەبێت.

 ا.  یبدکردنی کورسی )گری بنەیی( بۆ ژمبرەی ژنە براوەکبنی هەربب نەیەکی هەڵبژاردن.
ی هەڵبددژاردن، ة. ئەنجدبمی بدڕگەی )ا( دابەضددذەکرێت بەسدەر کدۆی کورسددیی بنی هەر بدب نەیەک

 بۆ دیبری ردنی رێژەی سەدی ژنبنی براوە لەببرە  یبدکراوەکەیذا.
ج. کورسییەکی هەڵبژاردن بۆ ژمبری ژنبنی براوەی ئەو بب نەیە  یبد دەکرێدت، کە ژندبن کەمتدرین 

 رێژەی سەدییبن تیبدا بەدەست ێنبوە.
بە گدوێرەی بڕگەکدبنی  د. ئەگەر ژمبرەی کورسی تەرخبن راو بۆ ژنبن لە ئەنجدومەنی ندوێنەران،

)ا.ة.ج( پڕنەکدرانەوە، ئەوا سددەرلە نددوێ پڕلسددەکە دەسددتاێذەکرێتەوە بەو ئەنجددبمە نددوێیەی کە لە 
 بڕگەی )ج(دا پێیگەیطتوین.

ضەضدددەم: پڕلسدددەکە ەەندددذببرە دەکدددرێتەوە، هەتدددب کدددۆی ژمدددبرەی کورسدددییەکبنی ژندددبن پدددڕدەبنەوەو 
 ی نوێنەران.دەگبت بە ژمبرەی کورسی تەرخبن راویبن لە ئەنجومەن

 ەوتەم: ئەگەر دووبددبرە بددب نەی هەڵبددژاردن یددبن  یددبتر هەمددبن رێددژەی سددەدییبن بەدەسددت ێنبیەوە ئەوا 
کورسددیەکبنی ژنددبن  یددبد دەکرێددت بددۆ ئەو بددب نەیەی هەڵبددژاردن کە کەمتددرین دەنگددی بەدەسددت 

 هێنبوە.
طوودا، یەکسدبن هەضتەم: ئەگەر ژمبرەی دەنگە دروستەکبنی بب نەکبنی هەڵبژاردن لە بڕگەی پێ

بددوون، ئەوا پەنددب بددۆ ئەنجبمددذانی تیروپطددس دەبرێددت بددۆ دیددبری ردنی ئەو بددب نەی هەڵبددژاردنەی کە 
 پێویستە کورسیەکی بۆ  یبد ب رێت.

نۆیەم/ ئەگەر کورسیەکی ژنبن ەدۆ  بدوو، مەرج نیدیە بە پدبڵێوراوێ ی ژن پدڕ ب درێتەوە، مەگەر 
 کبریگەری لە رێژەی نوێنەرایەتی ژنبن ب بت. 

ەە

 بەندی شەشەم
 ترو ونەكەەگ ەوی 

 67و ككەنە
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یبسدددددبیە  مندددددبوی ئەو دەنگدددددذەرانە تۆمدددددبر ب دددددبت، كە ئەیەكەم/ پێویسدددددتە لەسدددددەر كۆمیسدددددیۆن 
 ەکبنی دیبری ردووە. مەرا

ئەركدددی ئبمدددبدەكردن و ندددوێ ردنەوەی تۆمدددبری بەرایدددی دەنگدددذەران لەئەسدددتۆ  دووەم/ كۆمیسدددیۆن
نووسددددددینگەكبنی كۆمیسددددددیۆن لە هەرێددددددک و  لەگە  هەمددددددبهەنگی و هبری ددددددبریدەگرێددددددت، بە 
 پبرێزگبكبن.

سدددێیەم/ هەر كەسدددێ  مەراەكدددبنی دەنگدددذانی تێدددذابوو، مدددبۆی ئەوەی هەیە داوا ب دددبت ندددبوی لە 
 .تۆمبرەكەدایە لە نبوەكەی لەوەی دڵنیبب رێتەوە و تۆمبرب رێت دەنگذەرانذاتۆمبری بەرایی 

 .ێتەم/ تۆمبركردنەكە بە تبكەكەسی دەكرەوار
 پێنجەم/ نببێت دەنگذەر لە  یبد لە بب نەیەكی هەڵبژاردن نبوی تۆمبركرابێت.

پێویسدتە لەكدبتی ندوێ ردنەوەی لیسدتی تۆمدبری دەنگدذەران پطدت بە  ضەضەم/ لەسدەر كۆمیسدیۆن
بەمەبەسدددددتی  هبوواڵتیدددددبن، نیطدددددتەاێبوونی ضدددددوێنی ەدددددوونە بدددددۆ ببەسدددددتێت گەڕلكەكدددددبنتدددددی ە 

 رین ژمبرەی هبوواڵتیبن لە پڕلسەی نوێ ردنەوەی تۆمبرەكەدا. لرت بەضذارییمسۆگەركردنی 
 ە68و ككەنە

كۆمیسددیۆن بددۆ ئبمددبدەكردنی لیسددتی تۆمددبری دەنگددذەران پطددت دەبەسددتێت بە نددوێترین داتببەیسددی 
دنەوەی تۆمبرەكە نوێ ر لەگە  خۆراا، ۆۆڕمی داتببەیسی بەپێی ئبمبدەكراو دەنگذەرانیتۆمبری 

 گطتیی سەرژمێریی ئەنجبمذانی كبتەی ئەو تب ئەمەش دەنگذەران، ۆمبركردنیتلە نبوەنذەكبنی 
 .دەكرێت دانیطتوان

 69و ككەنە

لە هەر نبوەندددددددذێ ی تۆمدددددددبركردن تۆمدددددددبری دەنگدددددددذەرانی هەر بدددددددب نەیەكی هەڵبدددددددژاردن بەندددددددبوی 
دا كۆمیسدیۆنەوە لە ضدوێنێ ی دیدبر و بەرەدبو لە یەن( ئەبدجەدی) ریزبەندذیی بەپێیدەنگذەرانەوە 

 .ببینرێت بەئبسبنیدەخرێتە ڕوو، تب 
 02و ككەنە

یەكەم/ هەركەسدددددددددێ  ندددددددددبوی لە تۆمدددددددددبری بەرایدددددددددی دەنگذەراندددددددددذا نەبێدددددددددت، یدددددددددبن هەڵەیەا لە 
، یبن یەكێ  لە ت لە نووسینگەی نیطت بنیی كۆمیسیۆندەتوانێ هەبوو، تبیبەتیەكبنیذا انیبرییە 

بگرێدت، بدۆ ئەوەی ندبوی تۆمبرب رێدت، یدبن  لە پبرێزگبكبن، پەڵپ كۆمیسیۆن نووسینگەكبنی 
 .راستب رێتەوەهەڵەكەی بۆ 
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وسدددین پێط ەضدددذەكرێت، بەپێدددی  وك ەكدددبنی ئەم یبسدددبیە، لە مبوەیەكدددذا ودووەم/ پەڵددداەە بە ن
كۆمیسیۆن دیبرییذەكبت و سەرەتبكەی لەگە  باڵوكردنەوەی تۆمبری بەرایی دەنگذەران لە كە 

 .كبتدەستاێذە هەڵبژاردنبب نەكبنی 
دیبردەكددبت، سددەیری پەڵدداەكە  ، لەمبوەیەكددذا كە كۆمیسددیۆن سددێیەم/ نووسددینگەی كۆمیسددیۆن

 .كۆمسیبران ئەنجومەنی لەبەردەم تبنەلێذانە ضیبوی بڕیبرەكەی دەدات، لەببرەوە بڕیبریدەكبت و 
 06و ككەنە

ران كۆتبییددذێت، دوای ئەوەی مددبوەی دیددبری راو بددۆ پەڵاگددرتن لە تۆمددبری بەرایددی تۆمددبری دەنگددذە
 و كۆتددددبیی لیسددددتی دەبێددددتە بەرایددددیەكە لیسددددتە تبنەكددددبن، و پەڵددددپ یەكالكددددردنەوەییددددبن دوای 
كۆمیسدددیۆنیص پڕلسدددەی باڵوكدددردنەوە و ن بیطددد ردنی  دەكرێدددت، تۆمدددبرە ئەو بەپێدددی هەڵبدددژاردن

ی ئەو مددبوەیەی كە كۆمیسددیۆن خددۆی دوا ئەسددتۆ، دەگددرێتەتۆمددبرەكە لە نبوەنددذەكبنی دەنگددذان 
 رییذەكبت.دیب
ە

 بەندی حەوتەم
 ب ەگەشەنەهەڵبژیوك 

 00و ككەنە

ببنگەضددەی ئددب ادانەی هەڵبددژاردن مددبۆێ ی دەسددتەبەركراوە بددۆ پددبڵێوراو بەپێددی  وك ەكددبنی ئەم 
 لە یەن پبڵێوراوەكدددددددبنەوە لیسدددددددتی پەسدددددددەنذكردنی رێ  ەوتدددددددی لە ببنگەضدددددددەكەشیبسدددددددبیە، 

 پڕلسەی دەنگذان. ەستاێ ید پێص كبتژمێر 24دەستاێذەكبت، تب  كۆمیسیۆن 
 07و ككەنە

 ببنگەضەی هەڵبژاردن لە هەموو رسومبتێ  بەخطراوە.
 04و ككەنە

یەكەم/ ئەمیندددذارێتیی بەغدددذا و ضدددبرەوانییە تبیبەت ەندددذەكبنی هەر پبرێزگدددبیەا، بە هەمدددبهەنگی 
نددذا كۆمیسددیۆن، ئەو ضددوێنبنە دیبریددذەكەن، كە ئەنجبمددذانی ببنگەضددەی هەڵبددژاردن تیبیبلەگە  

 و نبوەندددددددذ لە پدددددددبڵێوراوان وێنەیەكدددددددی و بەرندددددددبمە و پۆسدددددددتەر هدددددددیچ نببێدددددددتكەدەغەیە، هەروەهدددددددب 
 .باڵوب رێتەوە دەنگذان وێستگەكبنی

دووەم/ پێویسددددتە لەسددددەر پددددبرتە سیبسددددییەكبن و لیسددددتە كددددراوە و تددددبكە كەسددددییەكبنی بەضددددذار 
بەپێدددی ئەو رێن بییدددبنەی مەكدددبنی ببنگەضدددەی هەڵبددژاردن داگدددرن ری ال تەواوی هەڵبددژاردنەكەلە 
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 .دەریبنذەكبت كۆمیسیۆن 
 ە05و ككەنە

ئەنجبمدددددذانی ببنگەضدددددە و ەدددددب كیی هەڵبدددددژاردن لە یەن پدددددبرت و لیسدددددت و كبنذیدددددذەكبنەوە لە 
 .كەدەغەیە پەرستگبكبن، و دەوڵەتییەكبن دامە راوە وبینبكبنی وە ارەت 

 ە06و ككەنە

 ێنرێدت لە كۆبدونەوە و ری دالم و باڵوكراوەكدبنی رێگە نبدرێت دروضد ی ۆەرمیدی دەوڵەت بەكبرب
 و وێنەكبنی ببنگەضەی هەڵبژاردن. نووسراوهەڵبژاردن و 

 07و ككەنە

رێددددددددگە نبدرێددددددددت بە ۆەرمددددددددبنبەرانی دەوڵەت و دەسددددددددەاڵتە خۆاێییەكددددددددبن دەسددددددددەاڵت و هەژمددددددددونی 
نددذیی خۆیددبن یددبن هەر و دامە راوەكددبنی دەوڵەت بددۆ بەرژەوە ئددبمرا  و دەوڵەت داهددبتیۆەرمبنددذارییبن و 

 بددۆ دەوڵەت، سددەربب ییەكبنی و ئەمنددی دامە راوە بەكبرهێنددبنی لەنێویبنددذا بەكددبرب ێنن،پبڵێوراوێدد  
 .دەنگذەران سەر كبریگەریخستنە یبن هەڵبژاردن، ببنگەضەی

 08و ككەنە

هەمدددوو ضدددێوا ێ  لە ضدددێوا ەكبنی ۆطدددبر و  لرلێ دددردن، یدددبن بەخطدددین و بەڵێندددذانی دەسدددت ەوتی 
 رێگەپێدذراو هەڵبژاردنەكدبن، ئەنجدبمی لەسدەر كدبریگەری داندبنی بەمەبەسدتی مەعدنەوی،دی و مبد
 .نییە

 09و ككەنە

رێدددگە نبدرێدددت لە سدددبمبن و دارایددددی گطدددتی، بدددوداەی وە ارەتەكددددبن، مدددب  و سدددبمبنی وەك ەكددددبن، 
 ژاردن خەراب رێت.هەڵب ببنگەضەی بۆ دەرەكییەكبن، یبرمەتییەپبرەی 
 ە72و ككەنە

م/ لە رلژی هەڵبژاردندددذا نببێدددت هددددیچ پبڵێوراوێددد ، خددددۆی، یدددبن لەرێددددگەی كەسدددی دیدددد ەوە، یەكە
 .باڵوب بتەوە و دابەش دی ە بببەتێ ی هیچ و كبرت و باڵوكراوە وكبرنبمەی خۆی 

دووەم/ هدددددیچ ۆەرمدددددبنبەرێ ی دەوڵەت یدددددبن ئەندددددذامبنی دەسدددددەاڵتە خۆاێییەكدددددبن، بۆیدددددبن نیدددددیە لە 
 .دی ە كەسی لەرێگەی یبن بێت، خۆیەوە لەرێگەی اب دابەضب بت، كبرنبمە دەنگذانذارلژی 

سێیەم/ نببێت ری الم و كبرندبمە و ەدبپ راو و كدبرت بەندبوی پبڵێوراوێد  باڵوب درێتەوە، كە لە 
 تۆمبرنەكرابێت. كۆمیسیۆن  پەسەنذكراوەكبنی پبڵێوراوەلیستی 
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 بەندی هەشتەم
 یەمە وەك ەەەرزیكی 

 
 ە76و ككەنە

ێ  ئەم كدددبرانەی خدددوارەوە ب دددبت، بە بەندددذكردن بدددۆ مدددبوەیەا، كە كەمترنەبێدددت لە هەر كەسددد
 م یددۆن یەا لە نەبێددت  یددبتر و دینددبر هە ار 250 لە نەبێددت كەمتددر كە پێبددژاردن،ضددەش مبنددگ و 

 زادەدرێت:س دینبر،
یەكەم: بە ئەنقەسددددت نبوێدددد  یددددبن ەەنددددذ نبوێدددد  بخددددبتە لیسددددتی نددددبوی تۆمددددبری دەنگددددذەران، یددددبن 

 .یبسبیە ئەم  وك ەكبنی پێرەوانەیێنێت، بە دەریب 
دووەم: هەركەسددێ  نددبوی خددۆی، یددبن نددبوی كەسددێ ی تددر بخددبتە لیسددتەكەوە، بددێ ئەوەی مەراە 

ە  انیددویەتی ئەو كددبرە هەڵەیە، یددبن هەركەسددێ  ك بسددەل ێت لەسددەریذا و تێددذابێتیبسددبییەكبنی 
 .بسڕدرێتەوە یبن لیستەكەوە، نەخرێتە دی ە كەسێ یكبرب بت بۆ ئەوەی نبوی 

سددددێیەم: هەركەسددددێ  دەنددددگ بددددذات و بزانێددددت كە بەپددددێرەوانەی یبسددددبوە نددددبوی خددددراوەتە لیسددددتی 
ضددذاری لە پڕلسدددەی بە بددۆ پێویسددتەكبنی یبسددبییە مەراە كە بزانێددت یددبن دەنگددذەرانەوە،تۆمددبری 

 .لەدەستذاوەهەڵبژاردن 
 ەوارەم: بەئەنقەست، بەنبوی كەسێ ی دی ەوە دەنگ بذات.

 جەم: ن ێنیی دەنگذانی دەنگذەرێ  ئبض را ب بت، بەبێئەوەی دەنگذەرەكە را یبێت.پێن
 ضەضەم: واتب  یبد لە ابرێ  دەنگبذات.

 ەوتەم: كددبریگەریی لەسددەر گددۆڕینی ڕای دەنگددذەرێ ی نەخوێنددذەوار هەبێددت و نبوێدد  بنوسددێت، 
 مەبەسدتی ەخوێنذەوارەكەن دەنگذەری كە هێ بیەی و نبو لەو ایب ب بت، هێ بیەا بەیبن ئبمبژە 

 خددۆی خواسددتی بە تددب ب ددبت، دروسددت دەنگذەرێ ددذا هەر لەبەردەم بەربەسددت و كۆسددپ یددبن بددووە،
 .بذات دەنگ

 70و ككەنە
 سزا دەدرێت بە بەنذکردن کە مبوەکەی لە سبڵیس کەمتر نەبێت هەركەسێ  کە: 

دەنددگ بە نددبوێ ی  یەكەم: هێددز و هەڕەضددە بەكبرب ێنرێددت بددۆ ئەوەی وا لە دەنگددذەرێ  ب رێددت
 .نەكبت هەڵبژاردن بەضذاریی یبن بذات،دیبری راو 

دووەم: سوودێ  )دەست ەوتێ ی كەسدی( بدذات بە دەنگدذەر، یدبن بەڵێندی سدوودێ ی پێبدذات، ادب 
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یدبن كەسدێ ی دید ە، بدۆ ئەوەی دەندگ بە ندبوێ ی )پبڵێوراوێد (ی دیدبری راو  بێدت دەنگدذەربۆ 
 .بتنەك دەنگذان بەضذارییبذات، یبن 

سددێیەم: سددوودێ  بددۆ خددۆی، یددبن بددۆ كەسددێ ی دیدد ە وەربگرێددت، یددبن داوای سددوودێ  ب ددبت لەو 
پڕلسدەی هەڵبدژاردن  ەوارەێوەی لە گطتییبن خزمەتگو ارییەكی ئەنجبمذانی ئەركیكەسبنەی 
 پێساێردراوە.

ەددددوارەم: هەواڵددددی نبڕاسددددت لەنددددبو دەنگددددذەران باڵوب ددددبتەوە، لەبددددبرەی هەڵسددددوكەوت و نبوبددددبنگی 
 ئەنجدددددددددبمی لە دەنگدددددددددذەران بۆەدددددددددوونی سدددددددددەر كبریگەریخسدددددددددتنە بەمەبەسدددددددددتیپبڵێوراوێددددددددد ، 

 .هەڵبژاردنەكبنذا
پێددنجەم: بە ەەكەوە، یددبن بە كەرەسددتەیەكی برینددذاركەرەوە برێددتە نددبو بن ەیەكددی دەنگددذان 

 .یبسبیە ئەم  وك ەكبنیپێرەوانەی 
دەنگددذان، یددبن هێرضددی ضەضددەم: انێددو بددذات یددبن سددوكبیەتی ب ددبت بە كبرمەنددذێ ی بددن ەی 

 ب بتە سەر.
 ەوتەم: یددبری ردن )دەسدددت بری ردن(ی سددنذوكەكبنی دەنگدددذان، یددبن تۆمبرەكدددبنی دەنگدددذەران، 

 پڕلسەی هەڵبژاردن. بە تبیبەت دی ەی بەڵگەنبمەیەكییبن هەر 
 هەضتەم: خۆی لە  یبتر لە بب نەیەكی هەڵبژاردن یبن لیستێ ی هەڵبژاردن پباڵوتبێت.

 ە77و ككەنە

سزا دەدرێدت بە بەندذکردن بدۆ مدبوەی سدبڵیس و یدبن پێبژاردنێدس كە بدڕەکەی كەمتدر نەبێدت لە 
، پدددددێ ەوە سدددددزاكە هەردوویەا م یدددددۆن دیندددددبر و  یدددددبتر نەبێدددددت لە پێدددددنج م یدددددۆن دیندددددبر، یدددددبن بە 

 هەرکەسێس کە:
یەكەم: كدددددبرتی دەنگدددددذان، یدددددبن تۆمدددددبری دەنگدددددذەران بطدددددبرێتەوە، دەسدددددتیبن بەسدددددەردا بگرێدددددت، 

 .ضێوەكبن لە بێت بەهەرضێوەیەا بگۆڕێت ئەنجبمەكبنیبن یبن تێ یبنبذات،ذ ێت، بیبن
دووەم: لەرێدددددگەی بەكبرهێندددددبنی هێدددددز و هەڕەضدددددەوە ئدددددب ادیی هەڵبدددددژاردن و سیسدددددت ی هەڵبدددددژاردن 

 تێ بذات.
 ە74و ككەنە

هەركەسدددددددددددێ  بەیبنندددددددددددبمە و وێدددددددددددنە و باڵوكراوەكدددددددددددبنی تدددددددددددبیبەت بە هەڵبدددددددددددژاردن لە دەرەوەی 
 مبنگ یەا لە مبوەكەی كە بەنذكردن، بە سزادەدرێت هەڵبواسێت، یبەت ەنذكراوەكبنتبضوێنە 
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 .پێبژاردن دینبر م یۆن یەا یبن نەبێت، كەمتر

 
 75و ككەنە

مبنگ، یدبن پێبدژاردن، كە بدڕەکەی سزادەدرێت بە بەنذکردن بۆ مبوەیەک كەمتر نەبێت لە یەا 
 سددزاكە هەردووێددت لە پێددنج م یددۆن دینددبر، یددبن بە كەمتددر نەبێددت لە یەا م یددۆن دینددبر و  یددبتر نەب

 :پێ ەوە
یەكەم: بە مەبەست دەستذرێژی ب بتە سەر وێنەی پبڵێوراوەكبن و بەرنبمەی هەڵبژاردنەكبنیبن لە 

اوەكبنذا، بۆ كە  و  یەندی دیدبری راوی دید ە، بەمەبەسدتی  یبنگەیبندذن تبیبەت ەنذكرضوێنە 
 پڕلسەی هەڵبژاردن. سەر ب بتە پخرا كبریگەرییبە كبنذیذەكە یبن 

دووەم: بە درل هەواڵددددی كطددددبنەوەی پبڵێوراوێدددد  یددددبن  یددددبتر رابگەیەنێددددت لە پڕلسددددەی هەڵبددددژاردن، 
ی  یبنگەیبنذن بە كبنذیذەكە، یبن گۆڕینی بەمەبەست نییە، راست كبرە ئەو بزانێتلەكبتێ ذا 

 .خۆیدەنگی ئەو كبنذیذە بۆ 
رێگەپێدذراوەكبنی هەڵ ەتدی هەڵبدژاردن بە هەر هۆكبرێد  بێدت، سێیەم: هێرض ردنە سدەر ئدبمڕا ە 

 یبن دڕانذن بێت، یبخود هەر كبرێ ی دی ەی لەو ضێوەیە بێت. كوژانذنەوەاب بە 

 
 ە76و ككەنە

 لەسەر دەستبردن بۆ تبوانەكبنی هەڵبژاردن كە لە یبسبكەدا هبتووە، بەتبوانی تەواو سزادەدرێت.

 
 77و ككەنە

ەوارەیەكددی سیبسددی بەضددذار بددووە لە ئەنجبمددذانی هەر تبوانێدد  لە تبوانەكددبنی ئەگەر سددەل ێنرا ك
 رێت.دەد سزا دینبر م یۆن 25 بڕی بە دارایی پێبژاردنی بە هبتووە، یبسبیەدا لەم كەهەڵبژاردن 

ە
ە

 بەندی نۆیەم
 منكمەە شتەەئەكرت ەیەك  

ە
ە78و ككەنە
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پطتذەبەسددددددتێت بە ئددددددبمێری یەكەم/ کۆمیسددددددیۆن بددددددۆ خێراکردنددددددی ئەنجبمەکددددددبنی دەنگددددددذان 
( کدبتژمێر 24ئەلی ترلنی، کۆمیسۆن پببەندذە بە ڕاگەیبندذنی ئەنجدبمە بەراییەکدبن لە مدبوەی )

دوای تەواو بددوونی پڕلسددەی هەڵبددژاردن، بەمەبەسددتی دڵنیددبیی و وێ روونیددبن، لە هەر بن ەیەکددی 
ت، ئەگەر دەنگذانددذا، دەنگەکددبنی یەک وێسددتگە بەدەسددت ژمددبردن و ایددبکردنەوەی بددۆ دەکرێدد

٪( دا  یدبتر بدوو، 5رێژەی ایبوا ی هەژمدبرکردنەکە  بە دەسدت لەگە  هەژمدبرە ئەلی تدرلنیەکە )
ئەوا هەموو وێستگەکبنی ئەو بن ەیە بەدەست هەژمبر دەکرێنەوەو ئەم ئەنجبمەش وەردەگیرێت، 
لە ببرێ ددددذا ئەگەر تددددبنە لەسددددەر هەر بددددن ەیەک یددددبن وێسددددتگەیەکی دەنگددددذان هەبێددددت، ئەوا 

یۆن پببەندذە بەوەی، بە ئبمدبدەبوونی بری دبری لەیەنە سیبسدییەکبن، دەنگەکدبن بەدەسدتی کۆمیس
 هەژمبر ب بت.

پببەندددددذە بەوەی تەواوی داتبكدددددبنی هەڵبدددددژاردن لە هەر بدددددب نەیەكی هەڵبدددددژاردن  دووەم/ كۆمیسدددددیۆن
 ژمدبرە و تۆمدبركراو دەنگدذەرانی ژمدبرەی و دانیطدتوان ژمدبرەی وەا ئبض راب بت، وردەكبرییەوەبە 
سیبسددییەكبن و لیسددتە تبكەكەسددییەكبنی بەضددذار لە  پددبرتە و هەڵبددژاردن لیسددتەكبنی كددۆدی و

پڕلسددەی هەڵبددژاردن، كە اێگدبی بددبیەخی دەنگددذەر  بە پەیوەسدت دیدد ەیپڕلسدەكە، وە  انیددبریی 
 ژمدبرەی ن دونەی لە وردەكدبرییەوە، بە هەڵبژاردن ئەنجبمەكبنی باڵوكردنەوەیبێت، ئەمە اگە لە 

 تبكەكەسدییەكبن و كدراوە لیستە دەنگی رێژەی بەضذاری، رێژەی پوەەڵەكبن، و دروست دەنگە
 وو و سەرنەكەوتوو هەر بب نەیەكی هەڵبژاردن.سەركەوت پبڵێوراوێ ی هەر و

سێیەم: پێویستە کۆمیسیۆن گرێبەستبکات لەگەڵ یەکێک لە کۆپانیا جیهاانییە نادارەککاان 
لە  ااورەب کەکلەلۆجیاااد پێکااتر کاااەب تادشااێوکب کرا ێاا    ااۆ کە شاااەکیریو د پساا ۆەب تە ێاا  

پککلیلو پڕۆگررمەکانو ئامێرککانو اکنگدرن )ئامێرب خێرر ژماەان( د ئاامێرک پاشاکۆکانو  
ئەنجاااااااااااومەنو کۆمیسااااااااااایاەرن لیەنەیەکاااااااااااو کەکلیکاااااااااااو لە ارمەیەردک  کاااااااااااومیە تاااااااااااونەەیە 

 انیاب ناد رردد ەرپۆەکێک لەد کایبەکمەندککان  پێکدکتێلێ   ۆ چاداێرب د تەڵسەنگاندنو کۆم
  اەکیەدک پێککەشو ئەنجومەنو نوێلەەرنو عێررق اککات 

چااورەکم: لە سااەە کۆمیساایۆن پێویسااتە تاایس  االکەد دێسااتگەیەکو اکنگاادرن نەکاااکەدک لە ادرب 
 اڵدکپێکرانااو کۆمااااەب اکنگااادکەرنو کۆکاااایو د لەادرب کۆکاااایو پڕۆساااەب ناااوێکرانەدکب کۆمااااەب 

 اکنگدکەرن 
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ئامێرب اڵلاایبودنەدک لە یرنیااەب د ناسایلەدکب اکنگادکە  اۆ تەە دێساتگەیەکو اکنگادرن پێلجەم: 
 کە کەنها یرنیاەیەکانو ئەد دێستگەیەب کێدر اک ێ  

شەشەم: دێلەیەک لە ئەنجامەکانو تەڵبەرەان لەسەە ئاستو دێستگەکانو اکنگدرن لە میمۆەب 
ئەد ئااااامێرکب خێاااارر ئەنجامەکااااان یەکەب پاەرسااااتلدر تەڵاااادکگیرێ   ئەمەر  ەم جااااۆەک اک ێاااا   

ەراکگەیەنێاا    ە شااێوکیەک پڕۆگاەمسااایب  ۆاککرێاا   کە دێاالەب ئەنجااامەرنو دێسااتگەکانو 
 اکستە ەەکرا ێ   پێش ئیک ێکرانو ئەد ئامێرکب کە  ەسترردک  ە مانگو اکستکراکدک 

انو یرنیاەیەکااانو ناااد سااەەجەم میمۆەییەکااانو دێسااتگەکان اکنێراەێاا   ااۆ نودساایلگەب نیکااتم
 کۆمیسیۆن لە  ەغدرا  ەمە ەستو دێکچودن د  ەەردەاکاەب 

 ەدکەم: پڕۆساااەب ژمااااەان د جیاااااکرانەدکب اکنگەکاااان  ە  ەکاەتێلااااانو ئاااامێرب ئەلیکترۆنااااو 
خێررکراناااو ئەنجامەکاااان اککرێااا   دێلەیەکاااو ئەلیکترۆناااو لە ئەنجامەکاااان د کاەکەکاااانو 

 ەێ   ە  ریکاەرنو پاڵێوەردن اکنگدرنو تەە دێستگەیەک لە دێستگەکانو اکنگدرن  د
٪(ب کۆب اکنگدرەرنو نااد کۆمااەب 5تەشتەم: ەێەکب پەنجەمۆەب نەخوێلدرەدک ەێگەپێدەردک کا لە )

ئەلیکترۆناااااو اکنگااااادکەرنو دێساااااتگەیەک  ئەگەە گەیکاااااتە ئەد ەێاااااەکیە  اکنگااااادرن خۆ ەخاااااۆ 
 ە اکنگااادرنو اکدکساااتێ   ە  اااد خوێلااادنەدکب پەنجەماااۆە ) ااااڵەکو کێااا ەە(  کەنهاااا ەێاااگە اکاەێااا  

 ئاسایو ئەد اکنگدکەرنەب کە پەنجەمۆەیان اکخوێلرێتەدک 
 

ە79و ككەنە

( کدددبژێر لە وادەی دەنگدددذانی گطدددتی تەن دددب بە گدددوێرەی کدددبرتی 41دەنگدددذانی تدددبیبەت پدددێص )
ببیۆمەتری دەنگدذەر، بەو مەراەی کە دەنگدذانەکە لە ندبو یەکە سدەربب یەکبنی سدنوری بدب نەی 

 هەڵبژاردنەکە نەبێت:
ەم: كبرمەنددذانی وە اەرتەكددبنی نددبوخۆ و بەرگددری، تەواوی هێددزە ئەمنییەكددبنی دیدد ە، بەپێددی یەك

( رلژ 60) پدێص كە ۆەرمییبنەی لیستە ئەو بەپێی و دایذەنێت  كۆمیسیۆن تبیبەتبنەیئەو رێ برە 
 لە تدددب دەكەن، كۆمیسدددیۆنی پێط ەضدددی پەیوەنذییدددذارەكبن  یەنە گطدددتی،لە وادەی دەنگدددذانی 

 .بسڕدرێنەوە گطتیذا دەنگذەرانی تۆمبری
 لە رلژ( 30دووەم: راگیددراوان بەپێددی ئەو لیسددتبنەی وە ارەتەكددبنی نددبوخۆ و داد لەمددبوەی رلژ پددێص )

نبویدددددبن لە لە لیسدددددتی تۆمدددددبری گطدددددتیی  دەكدددددرێن، پڕلسدددددەی دەنگدددددذان رادەسدددددتی كۆمیسدددددیۆن 
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 .دەسڕدرێتەوەدەنگذەرانذا 
 و كددددۆچ وە ارەتەكددددبنی لە كۆمیسددددیۆن ئبمددددبری ۆەرمددددی كەسددددێیەم: ئبوارەكددددبن بەپێددددی نددددوێترین 

دەدەن، ئدددبوارە مدددبۆی ئەوەی هەیە لەو ضدددوێنەی لێدددی  دەندددگ وەریدددذەگرێت، بب رگدددبنی و كدددۆەبەران
 ەڵبژاردنە، كە لێوەی ئبوارە بووە.ه بب نەی بەونیطتەاێیە دەنگبذات 

گەی کددبرتی بددبیۆمەترییەوە مددبۆی ەددوارەم: ئەو عێراكیددبنەی نیطددتەاێی دەرەوەی واڵتددن، تەن ددب لەرێدد
 ئەوەیبن هەیە دەنگ بە بب نەی هەڵبژاردنی خۆیبن بذەن. 

پێنجەم/ کۆمیسیۆن اەندذ رێ برێدس بدۆ ئبسدبن ردنی پڕلسدەی دەنگدذانی تدبیبەت دەگدرێتەبەر، 
 دەبێت ئەمبنە لەخۆبگرێت:

 أ.ایبكردنەوەی كبرتی دەنگذانی هێزە ئەمنییەكبن بە هێ ب یبن رەمز.
كددددردنەوەی نددددبوی هێددددزە ئەمنییەكددددبن لەسددددەر ئبسددددتی وێسددددتگە و دڵنیددددببوون لەوەی نددددبوی ة. باڵو

 .نەبوەتەوە دووببرە دی ە وێستگەیەكی لە كەسێ هیچ 
پڕلسەی وێ روون و بەراوردکبری پەنجەمۆری دەنگذانی تدبیبەت و گطدتی ئەنجبمدذەدرێت لە  ج..

نجبمددذانی هەڵبژاردنددی گطددتی و پددێص ( دە رلژ لە رێ ەوتددی ئە10مبوەیەکددذا کە  یددبتر نەبێددت )
پەسددددەنذکردنی ئەنجدددددبمی کۆتدددددبیی هەڵبدددددژاردن، سدددددەرپێری بر روەانەی دادگدددددبی تدددددبیبەت مەندددددذ 
دەکرێددددت و ئددددبمێری دڵنیددددب بددددوونەوە لە  انیددددبری و نبسددددبنذن )ا ددددب  الت قدددد ( لە وێسددددتگەکبنی 

دەنگدددذان  دەنگدددذان، بە تۆمدددبری بدددبیۆمەتری دەنگدددذەران داتدددب دەکدددرێن و ئدددبمێرەکە رلژی پدددێص
 دەپط نرێت.

د. وەرگرتندددی کدددبرتی بدددبیۆمەتری لە دەنگدددذەر، دوای دەنگدددذان لە رلژی هەڵبژاردندددذا، بەو مەراەی 
ذەكبنی خۆیدددددددبنەوە تبیبەت ەنددددددد یەكە لە یەن دواتدددددددر و ب رێدددددددت بدددددددۆ پسدددددددوڵەیەكیدەنگدددددددذەرە 

 .بگەڕێنرێتەوەبەڵگەنبمەكەی بۆ 

 
 ە42و ككەنە

 ێزگبكبنذا لەوادەی بڕیبرلێذراودا ئەنجبمذەدرێت.یەكەم: هەڵبژاردن لە هەموو پبر 
% یددددددددددددبن  یددددددددددددبتر 5دووەم: ئەگەر لە تۆمددددددددددددبری دەنگددددددددددددذەرانی هەرپبرێزگددددددددددددبیەا بەرێددددددددددددژەی  

نێت لە نددددددوێنەرانی پبرێزگددددددبكە و پێ ددددددذەهێ لیددددددژنەیەا نددددددوێنەران ئەنجددددددومەنی یددددددبدی ردبوو، 
 بددددددباڵی كۆمیسددددددیۆنی و بب رگددددددبنی نددددددبوخۆ، پالنددددددذانبن، وە ارەتەكددددددبنیئەنددددددذامێتیی هەریەا لە 
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 ئەو وردبینی ردندددی و پێدددذاەوونەوە بدددۆ یەكگرتووەكدددبن، نەتەوە هبوكدددبریی بە و هەڵبژاردنەكدددبن
ەونەوە و وردبینیدددیەكە لەبەر پێدددذاە هەیە، بدددوونی دەنگذەراندددذا تۆمدددبری لە كە  یدددبدبونەی و هەڵە

 راست ردنەوەی بۆ جبمذەدرێت،ئەن هبتوون، یبسبیەدارلضنبیی داتب ۆەرمییەكبن و ئەو پێوەرانەی لەم 
 دەسدتبەكبربونیەوە رلژی لە سدب  یەا لەمدبوەی كبرەكدبنی لیدژنەكە پێویستە دەنگذەران، تۆمبری
 .ب بت تەواو

سدددێیەم: ئەنجدددبمی هەڵبژاردنەكدددبن لە هدددیچ پبرێزگدددبیەا ندددبكرێتە بنەمدددب بدددۆ هدددیچ پڕلسدددەیەكی 
 لە وردبینی ئەوەی پێص كبرگێڕی، یبن سیبسی دلخێ ی هیچ یبن رابردوو یبن داهبتووهەڵبژاردنی 
 .ب رێت دەنگذەرانذا تۆمبرەكبنی

 
ە46و ككەنە

 ( بەكبردێن:40ئەم پێوەرانە بۆ اێبەاێ ردنی  وك ەكبنی مبددەی )
هەیە  2004یەكەم: ئەو ایددبوا ییەی لەنێددوان تۆمددبركراوانی تۆمددبری بەر لە نددوێ ردنەوەی سددبڵی 

 .تێذادەكرێت هەڵبژاردنەی لەو انتۆمبركراو ژمبرەی لەگە  بەراوردبە 
دووەم: پڕلسددددەی وردبینددددی بددددۆ ایبوا ییەكددددبنی )خددددبڵی یەكەم(ی سددددەرەوە و بددددۆ  یبدكراوەكددددبنی 

 :دەبێت خوارەوە بەمبنەی پطتبەستن بە دواتر، و 2004سباڵنی 
 یدددددبدبوونی ژمدددددبرەی دانیطدددددتوان )لەدای بدددددوون و مدددددردن و گواسدددددتنەوە لەنێدددددوان پبرێزگدددددب( لە  -ا

 .دواتر سباڵنی تب وددەوە د2004
 ئەو راگوێزراوانەی گەڕاونەتەوە بەپێی تۆمبرە ۆەرمییەكبن. -ة
 هەر گۆڕان برییەكی دی ەی دانیطتوان لەو مبوەیەدا. -ج

سددددددێیەم: پڕلسددددددەی وردبینیددددددیەكە بددددددۆ  انینددددددی دروسددددددتی و یبسددددددبییبوونی تۆمددددددبركراوان، یددددددبن بددددددۆ 
 هەژمبردەكرێددددت ایبوا ییەكدددبن ژمددددبرەی بەوە اون،تۆمدددبركر نبیبسددددبیی بە كە ئەوانەیەدەرخسدددتنی 

 .دەكبت كورسی ەەنذ
ەدددوارەم: ژمدددبرەی ئەندددذامبنی ئەنجدددومەنی ندددوێنەران لە هەر پبرێزگبیەكدددذا، وەا ئەوەی لە مدددبددەی 

وە، بەپێدددی ئەو رێدددژەیە لە دانیطدددتوانی پبرێزگدددبكە دیبریدددذەكرێت، كە لە ی پێدددذرا ئبمدددبژەیدا 41
 ئەنجدددددبمی لە كورسدددددییە ژمدددددبرەی لێدددددذەركردنی دوای تراسدددددت راوەتەوەپط ندددددوێنەرانئەنجدددددومەنی 

 . یبدكراون پێطێ  برییەكبن
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ە40و ككەنە

لە ببرێ دددددددذا دەنگدددددددذانی ئەلی ترلندددددددی ئەنجبمدددددددذرا، پطدددددددت بەو رێن بییدددددددبنە دەبەسدددددددترێت، كە 
 پڕلسەكبنی دەنگذان و ایبكردنەوە و ژمبردنی دەنگەكبن دەریبنذەكبت. بۆ كۆمیسیۆن 

 
ە47ەنەو كك

پێویسدددددتە لەسددددددەر ئەنجدددددومەنی وە یددددددران و وە ارەتددددددی دارایدددددی پددددددبرەی داواكدددددراو بددددددۆ ئەنجبمددددددذانی 
 ئەنجددومەنی كە هەڵبژاردنەكددبن، سددەربەخۆی بددباڵی كۆمیسددیۆنی بددۆ بدد ەن دەسددتەبەرهەڵبددژاردن 

 .داوای ردووە هەڵبژاردن ئەنجبمذانیمسیبران بۆ كۆ

 
ە44و ككەنە

 لێارسینەوەێنذنی بباڵ و توێژینەوەی  انستی و پەروەردە و دەستەی پێویستە لەسەر وە ارەتەكبنی خو
 رون ددددددددددردنەوە خواسددددددددددتی وەاڵمددددددددددی پەیوەنذییددددددددددذارەكبن ۆەرمددددددددددبنگە سددددددددددەراەم و دادپەروەری و
 15ەوە لەبددبرەی راسددت و دروسددتیی پددبڵێوراوان، كە لەمددبوەی بددذەن  كۆمیسددیۆن داواكبرییەكددبنی و

 .نەكبت تێاەڕرلژ 

 
ە45و ككەنە

ئەنددذامێ ی پەرلەمددبن پددبن پددبرتی سیبسددی یددبن كەوارەیەكددی تۆمددبركراو لە لیسددتی كددراوە و  هددیچ
پڕلسدددەی هەڵبدددژاردن  دوای و   دددومەت پێ  ێنددبنی پدددێص نیدددیە ئەوەیددبن مدددبۆی هەڵبدددژاردن،بددراوەی 

رێددددتە نددددبو هبوپەی ددددبنێتیەا یددددبن پددددبرتێ ی سیبسددددی یددددبن كەوارەیەا یددددبن لیسددددتێ ی براسددددتەوخۆ 
 پددددێص كە تبكەكەسددددی، لیسددددتی و كددددراوە كەوارەی بەردەم لە نیددددیە رێگددددرە دیدددد ەوە، بەاڵم ئەم

 .ب بت دی ەدا لیستی لەگە  هبوپەی بنێتی هەڵبژاردن دوای لە تۆمبركراون، هەڵبژاردن

 
 46و ككەنە

پێویسدددددددتە پدددددددبڵێوراوی بدددددددراوەی هەڵبدددددددژاردن، لە دوای ئەنجبمدددددددذانی یەكەم دانیطدددددددتنی پەرلەمدددددددبن 
  لرتددددرین كە دەرنەەددددووەی پددددبڵێوراوە ئەو بەپددددێرەوانەوە، بخددددوات، یبسددددبیی سددددوێنذی مبنگێدددد بە 

 ئەو ئەگەر. ضدددوێنی دەەێدددتە هەڵبژاردندددذا، بدددب نەی و لیسدددت هەمدددبن ندددبو لە بەدەسدددت ێنبوە دەنگدددی
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 دەەێدتەارد، تبكەكەسدی بدوو، ئەوكدبت ئەو پدبڵێوراوە دەرنەەدووە نەخدو یبسدبیی سدوێنذی پبڵێوراوەی
 .بەدەست ێنبوە دەنگی رترین ل بب نە لەهەمبن كە ضوێنی،
 47و ككەنە

كۆمیسدددیۆن دەتوانێددددت رێن ددددبیی دەرب ددددبت بددددۆ ئبسددددبن بریی اێبەاێ ردنددددی  وك ەكددددبنی ئەم 
 یبسبیە.
 48و ككەنە

و  2013(ی سدددددددددددبڵی 45یبسدددددددددددبی هەڵبژاردندددددددددددی ئەنجدددددددددددومەنی ندددددددددددوێنەرانی عێدددددددددددراق ژمدددددددددددبرەی )
 .هەڵذەوەضێنرێتەوەهەموارەكبنی 

ە49و ككەنە

سەربەخۆی هەڵبژاردنەکبن پببەنذ دەکرێت بە تۆمبرکردنی ئەو هبوواڵتییبنەی کۆمیسیۆنی بباڵی 
مەراەکبنی تۆمبرکردنیبن لە تۆمبری ببیۆمەتریدذا تێدذایە، ئەویدص لە رێدگەی تی ێ دی گەڕلک 
بە هبوکددددبری لەگە  وە ارەت پەروەردەی   ددددومەتی هەرێ ددددی کوردسددددتبن، بە تددددبیبەت لە کددددبتی 

 بنی کۆتبیی سبڵی خوینذن ورژانی پطووی هەۆتە.پطوەاکبنی نیوەی سب  و پطووەک
 52و ككەنە

 یەكەم/ كبر بەهیچ دەكێ  نبكرێت پێرەوانەی  وك ەكبنی ئەم یبسبیە بێت.
دووەم/ ئەم یبسبیە بەركبرە لە رلژی دەرەوون و باڵوكردنەوەی و لە رلژنبمەی ۆەرمیذا.

 

 هۆكبرەكبنی دەرەوون
 زیكەئە  یەئەبەگەوك،ەبرەوەبەرتەەیەەکەبەوەبەرتەەیەەن و یەەەهەڵبژیوكە

ویرتەقینەنەئەستەەكەەگ ەوەئەهەوئەه ەوەخس ە ەەەبنیوەبرەەەنڕنەویەەتیە كەەە
ەەەكس  ،ەب ەئكی ەبەە سدرەنەكەمنك یرە،ەەكەبسكەیەكەەوەئیەئە ە یەەەكەوفەتەە

ەەیەەەە ر ەەەكەوچنڕن وی.
 

 وەرگێڕانی: رێکخراوی کوردستان بۆ هەمووان
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