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 ئازادبّْى خۆٓ رێکخرآّپەیڕەّٓ ًاّ

 تْاًاضازی، تاکگەرایی ّ پەرەپێذاًی تْاًا هرۆییەکاىبۆ 
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 بەغٔ یەکەم

 ًاضٌاهەٓ رێکخراّ

 

 :ٓ یەکەمهادە

 ًآّ رێکخراّ :یەکەم

 ماى پێذاًی تْاًا هرۆییَ رٍ رایی ّ پَ تامگَ ،تْاًاضازی رێنخراّی ئازادبّْى بۆ

  

 :لۆگۆٓ رێکخرآّ ئازادبّْى

 

 

 ی فڕیْ نراٍّمی باڵ یَ ی باڵٌذٍ ّێٌَ  لَ لۆگۆی رێنخراّ: یپێٌاضە ّ رًّّکردًەّە
ع ی هَ ئَ، پ( )الی چَ يّ ضپی )الی راضت( ًگی غیي رٍ   ماًی لَ باڵَ  ، مَپێک دێت

ر  ضَ لَ  مَ ی باڵٌذٍ ًی ّ مْلتّْری دیوْمراضی. ّێٌَ دٍ هَ باتی ُێوا بۆ خَك  ٍّ
زهاًی   بَ ، ًگی ضپیٍ ڕ  بَ  ٍّ خْارٍ  ّ لَ  ی غیي مێػراٍّ رێنی چْارگۆغَ رّّپَ

پێذاًی  رٍ ّ پَرایی  تامگَ ،ێنخراّی ئازادبّْى بۆ تْاًاضازیر'' ًّْضراٍّ مْردی
ّاتا ''، Being Free'' ًّْضراّە ئیٌگلیسیزهاًی   ّ بَ ''ماى تْاًا هرۆییَ

  . ''ئازادبّْى''
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 ّرٓ کارکردى ّ ًاًّیػاىْضٌ :دّّەم

ّ  ّەپێی پێْیطت لە ًاّەبە ّ بێت ضلێواًی دٍغارٓ رێکخراّ لە  ییبٌکەٓ گػت
 .کاتەّەٍ دلق ّ   ًّْضیٌگَت اڵدەرەّەٓ ّ

 

 پێٌاضەٓ رێکخراّ :ضێیەم

خۆیی  ربََ ض ،ّ ئازادٓپێٌالە ،ٌەّیطتەقازاًجەخۆٓ ٔ ضەربیرێکخراّێکٔ ًاحکْه
ی  اضتَڕئا  تاك بَ  ّ تْاًاضازینردى لَ ًی دٍ ی هَ ڵگَ پێذاًی مۆهَ غَ گَ ،ش مَ تامَ

هنردًی  راَُ غیاری ّ فَۆپێٌاّ ُ ، لَتکار دەکا ماى پێذاًی تْاًا هرۆییَ رٍ پَ
ماًی  جیاّازٍ  هّْ بْارٍ َُ  ك لَ لی چًْیَ دیوْمراضی ّ ًَُی ّ  دٍ هَی رّمْلتْ

 .ذات رتی گػتی ّ تایبَ مَ

 

 بْاری مارمردى :م چْارٍ

ّ  ڵگَ مۆهَ  لَ ماى هرۆییَ پێذاًی تْاًا رٍ پَ ّ ش مَ تامَ  تْاًاضازینردى لَ
ًی  دٍ باتی هَ ی خَەێگڕ  ، لَذاًجێنرد بَێج ّری  ماًی یاضاداًاى ّ دادٍّ اڵتَ ضَ دٍ

ماًی هرۆڤ ّ  هاماًی هافَ بٌَجێنردًی  دیِێٌاى ّ جێبَ ّ مارمردى بۆ بَ
 اڵت. ضَ ماًی دٍ مردًی فۆڕهَ دیوْمراتیسٍ
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 بەغٔ دّّەم

 ئاهاًجەکاى ّ هەبەضتٔ رێکخراّ

 

  :ٓ دّّەمهادە

 ئاهاًجٔ رێکخراّ :یەکەم

بًّْی  ڕای َُ رٍ ، ضَەداڵگ مۆهَ  ش لَ مَ ی تامَیمطاً مردًی ئازادی ّ یَ ضتَ رجَ بَ -1
می  یَ ر پێگَ َُ  جا لَری،  جێٌذٍ ىبی یا زَُ یٌی، هَیتٌی، ئا ئَمی  ر جیاّازییَ َُ

ضٌّْری رجێل  هَ  بێت، بَ ذایاضایی ىتی، ضیاضی، ئابّْری، مْلتْری یا اڵیَ مۆهَ
 زێٌێت. بَ ّاًی تر ًَ ئَ یئازادی

م  رخبّْى، ُاّدٍ ت ّ ُاّچَ یًَ دٍ هَ ی اضتَڕئا  بَ  ڵگَ ّپێػبردًی مۆهَ رٍَ ب -2
 .ماى ّتٍّْ پێػنَ  ڵگَ ڵ مۆهَ گَ لَ

ش  مَ ماى بۆ تامَ ییًَی ّ ضیاض دٍ هَ  ربڕیي ّ هافَ ادٍر یپێذاًی هافی ئازادی غَ گَ -3
 ماى. ًاحنْهییَ  ێنخراٍّرّ گرّّپ ّ 

 ًی. دٍ ڵی هَ ماًی مۆهَ خۆیی رێنخراٍّ ربَ پػتیْاًینردًی ئازادی ّ ضَ -4
ماى ّ  گػتییَ  مایَ  لَ ماًی هرۆڤ هافَت ّ  یَفاف غَهاماًی  ّمردًی بٌَ پتَ -5

 رایی. ّری دیوْمراضی ّ تامگَْتلّْپێذاًی م برٍ
مبًّْی  یًَی یاضا ّ چْیر رٍّ ی ضَید هنی ُاّّاڵتیبّْى ّ ُێٌاًَ ضپاًذًی چَ چَ -6

 .دام یاضا ردٍ بَ  ْاى لَه َُ
،  ڵگَ ش ّ خێساى ّ مۆهَ مَ تامَ  تْاًاضازینردى لَمردى ّ  ردٍ رٍّ ۆ پَب ّڵذاى َُ -7

پێٌاّ  ، لَیمطاً ّ یَ ًگی ڕٍ هَ َُّ غتیخْازی مردًی گیاًی ئا ضتَ رجَ بۆ بَ
 ری.  ی جێٌذٍیی جیاّاز ٍّ ضڕیٌَ

پێی  ماًی هرۆڤ بَ هاماًی هافَ مردًی بٌَ اڵت بۆ پیادٍ ضَ ڵل ّ دٍ خَُاًذاًی  -8
 ی هرۆیی.یت ّڵَ هرۆڤ ّ یاضای ًێْدٍماًی  ی هافَیردًّّ ی گَ جاڕًاهَ

ًاّ خێساى ّ   ، لَرخ می دیوْمرات ّ ئازادی ُاّچَ یَ ردٍ رٍّ مارمردى بۆ پَ -9
 ّ خْێٌذى.  ردٍ رٍّ ماًی ضیطتوی پَ مَ دّای یَ  بَیەک   قۆًاغَ
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ئاهاًجی   خاك( بَ ،ّا َُ ماًی ضرّغت )ئاّ، زٍ گٍَ ڕمارمردى بۆ پاراضتٌی  -11
 ییت ڕٍ بٌَ ێنی هاف  رگرینردى لَ بَ ًذرّضت ّ تَ ییمی ضرّغت یَ بًّْی ژیٌگَ

 .ْاىه بۆ َُ َ بًّْی ضرّغتێنی خاّێٌ  ڤ مَهرۆ
  لَ  ڵگَ ماًی مۆهَ ًێْاى تامَ  لَمطاى  یَتی  رفَ ه ّ دٍ خطاًذًی ٍَُ ڕ -11

 تی ّ ضیاضی.  اڵیَ مۆهَ یماًی خْێٌذى ّ مارمردى ّ چاالمی ًذٍ ًاٍّ
ی ١١  ژهارٍ یضتِێٌاًی زاًیاری دٍ بَ جێنردًی یاضای مارمردى بۆ جێبَ -12

 ماى. تَ گػتی ّ تایبَ  زراٍّ داهَ  رێوی مْردضتاى لَ ی ٣١١٢َُ

 

 کارکردى ییچۆًیەت :دّّەم

 .ئاغتیخْازاًە یُەهّْ غێْازێکٔ کارٓ هەدەًی -1
 .اپرضٔرّ  تْێژیٌەّە -2
 .ّ دیالۆگٔ کراّە دیذار ،ّۆرکػۆپ ،کۆًفراًص ،ضیویٌار ،کۆبًّْەّە -3
ش ّ  مَ تامَ یغیاریۆپێذاًی ئاضتی ُ رٍ ت بۆ پَ تایبَی  رًاهَ داًاًی بَ -4

 . ڵگَ ماى ّ مۆهَ رێنخراٍّ
ماًی  بْارٍ  لَ ، ٍّ رگێڕاى ّ لێنۆڵیٌَ ًی ّ ًّْضیي ّ ٍّ هَ چاپ ّ چاپَ  ّداى بَ برٍ -5

 مطاى. ضی ئازاد ّ یَ مَ رایی ّ بًْیادًاًی تامَ ّ تامگَ  ردٍ رٍّ پَ
 خۆ. ربَ ی ضَ ٍّ ی هیذیایی ّ چاپ ّ باڵّمردًَ زراٍّ داهَپێنِێٌاًی  -6
یی ّ یاضایی بۆ  ردٍ رٍّ ری ّ پَّی مْلتْ ّ پرۆژٍ  غنردًی بیرۆمَ ػنَپێ -7

 ت. رتی تایبَ ماًی مَ زراٍّ ری ّ داهَ ًی دادٍّ ًجّْهَ هاى ّ ئَ رلَ ت ّ پَ حنْهَ
غی ًێْاى  ُاّبَی ڵی پرۆتۆمۆ٣١١٢ی ضاڵی ٥  بڕیاری ژهارٍ  بَکردى مار -8

 ًی. دٍ ڵی هَ ماًی مۆهَ ماى ّ رێنخراٍّ گػتییَ  اڵتَ ضَ دٍ
ّ   جێنردًی پرۆژٍ های جێبَ ر بٌَ ضَ لَظ  ُاّبَ ییواًی پێنِێٌاًی تۆڕ ّ ُاّپَ -9

 ماى.  تییَ ضایَ ّ مَ ًی دٍ ڵی هَ ماًی مۆهَ ڵ رێنخراٍّ گَ لَ ی مار، رًاهَ بَ
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 بەغٔ ضێیەم
 ئەًذاهێتٔ

 

  ٌطیپەکأً ئەًذاهێتٔ لە رێکخراّیپر: ٓ ضێیەمهادە

  هەرجەکأً بّْى بە ئەًذام :یەکەم

 .ضاڵ کەهتر ًەبێت ١٢تەهۀً لە  -1
 .ێٌواییەکأً جێبەجێ بکاتڕەّٓ ًاّخۆ ُەبێت ّ ڕٓ بە پەیڕباّە -2
ای ّبڕ ًی بگرێت ّ دٍ ی هَ ڵگَ مۆهَ ماًی هرۆڤ ّ هافَ ش ّ مَ غنۆی تامَ  ێس لَڕ -3

 بێت. ربڕیي َُ رادٍ یئازادی  بَ
یٌی، یتٌی، ئا ئَ یڕای جیاّازی رٍ ضَُەبێت ماى  ی ًێْاى هرۆڤَیمطاً یَ  بَبڕّای  -4

 بنات. ری ّ ماری پێ بی ّ جێٌذٍ زَُ هَ

 

 ەکاى ّ ضساکاىیضەرپێچی :دّّەم

 ماى: رپێچییَ ضَ . أ
 لێی.ّ الداى خۆ بّْى بە پەیڕەّٓ ًاَّ ًپابەًذ  -1
 .ًذاهبّْى ماًی ئَ رجَ هَ  بّْى بَ ًذًَ پابَ -2
 .ۆبًّْەّەکاى بێ پرش ّ بە ئەًقەضتجار ئاهادەًەبّْى لە ک پێٌج -3

 
 : ضساکاى . ب

 .اکێػاىڕضەرًج -1
 .ئاگادارکردًەّە -2
 .ئاگادارکردًەّە اىاکێػاى یڕضڕکردى دّآ ضێ جار ضەرًج -3
 .لێطەًذًەّەٓ هافٔ ئەًذاهێتٔ -4

 

 هافەکأً ئەًذام :ضێیەم
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ماًی  ك ئاضتی ئاضۆییذاى ّ هافَ یَ  لَ  مَ رێنخراٍّ ماًی ًذاهَ م ئَ رجَ ضَ -1
 .مطاًَ هیاى یَ رجَ ضَ

ّ  رك ڕاًذًی ئَ ّ راپَ  تی خۆی پرۆژٍ رفَ پێی تْاًا ّ دٍ بَ ًذاهێل ر ئَ َُ -2
 .گرێت ضتۆ دٍ ئَ  ماى لَ ّ چاالمییَ  ۆژٍڕپ  لَ  مَ ماًی رێنخراٍّ مارٍ

 ەکأً رێکخراّەکە بکاتيلە چاالکی غذاریَ ب هافٔ ئەّەٓ ُەیەنخراّ ًذاهی رێَ ئ -3
 .ر غْێٌل بێت َُ  لَ

  .کارکێػاًەّەٓ ُەیەلەهافٔ دەضت -4
 .ُەیەی  ۆژٍڕّ پ  رًاهَ بَەخٌە ّ پێػٌیارٓ ڕیي ّ ڕادەربرهافٔ  -5
 .ُەهّْ پۆضتێکٔ رێکخراّەکە بۆ  یَ َُهافٔ دەًگذاى ّ خۆپااڵّتٌٔ  -6
  مَ ٍّ مات ّ غْێٌی گًْجاّی مۆبًَّْ  ًذام لَ ك، ئَ یَ ٍّ ر مۆبًَّْ بۆ َُ  پێْیطتَ -7

 . ٍّ بنرێتَ ئاگادار

 

 ئەرکەکأً ئەًذام :چْارەم

بکات ّ رێکخراّەکە بۆ  کارماًی دیوْمراضی  ٌطیپَیرّ پگػتٔ  ییەرژەّەًذبە ل -1
 کار بەماى  تییَ اڵیَ یاى ضیاضی ّ مۆهَ ئابّْری  ۆژٍڕپّ تایبەتٔ یی بەرژەّەًذ

 .تًەُێٌێ
 .ى بە پەیڕەّٓ ًاّخۆٓ رێکخراّەکەپابەًذبّْ -2
 .ضاڵێنذا  دیٌار لَ ٠١،١١١  ی بڕ  بَ  خػیٌی ئابًَّْ بَ  بێت لَ غذارَ ب -3

 

 لەدەضتذأً ئەًذاهێتٔ :پێٌجەم

دا ر ضَ ختالضی بَیڵی ّ ئ ًذٍ ماى یاى گََ جیٌائیی  تاّاًَ  مێل لَ یَ  رێگای دادگاٍّ  لَ -1
 . ٍّ ّبێتَْب ضاغ

 ی ًاّخۆ. یڕٍ پَ  بّْى بَ ًذًَ پابَ -2
 . مَ ًذاهاًی رێنخراٍّ تی ّ ًاّزڕاًذًی ئَ مایَّضْ -3
 .هردى -4
  .کێػاًەّە بە فەرهٔکارلەدەضت -5



8 | P a g e 

 

 بەغٔ چْارەم
 ٔ کارکردىیتپەیکەرٓ رێکخراّ ّ چۆًیە

 

 پەیکەرٓ رێکخراّ :ٓ چْارەمهادە

 ذاًذاهاًی ًێْاى ئَ  ماًی لَ اڵتَ ضَ ر ّ دٍ ینَ ڕۆمذا پَ ًاٍّ  رێنخراّی ئازادبّْى لَ
  مي لَ ئاضتذاى ّ چًْیَك  یَ  رپرضیارێتیذا لَ ئاضتی بَ  ًذاهاًی لَ ّ ئَ  ئاضۆییَ

ی  ضتَ ی گػتی ّ دٍ ضتَ ی مارگێڕی/بۆردی رێنخراّ ّ دٍ ضتَ ًذاهاًی دٍ ئَ
 ر. زرێٌَ داهَ

 

 دەضتەٓ داهەزرێٌەراى :یەکەم

 کەش پێک دێت. ٥لە 

 گػتٔ ی ضتَ دٍ :دّّەم

 پێک دێت. لە ضەرجەم ئەًذاهأً رێکخراّ

 بۆردی رێنخراّ/ٓڕدەضتەٓ کارگێ :ضێیەم

 پێک دێت.لە ضەرۆک ّ جێگرٓ ضەرۆک ّ بەرپرضٔ بەغەکاى 

 

 دەضتەٓ داهەزرێٌەراى ّ دەضەاڵتەکاًیاى :یەکەم

ٓ داهەزراًذًٔ رێکخراّ  رپرضي لَ ي ّ بَکەض ٥ دەضتەٓ داهەزرێٌەراى
 ئازادبّْى.

 :دەضەاڵتەکأً دەضتەٓ داهەزرێٌەراى

ًجاهذاًی َ ئ ّ ّبۆردی رێنخرا/ٓڕدەضتەٓ کارگێپێػکەغکردًٔ پێػٌیار بۆ  -1
 . مَ ًذاهَ ئَ ٥ی  ٍّ مۆبًَّْ
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 .دەکات ەکأً رێکخراّیدّاداچًّْٔ چاالکیُەڵطەًگاًذى ّ بە -2
اّەکە رێکخر تێردەتْاً اىر زرێٌَ ٓ دەضتەٓ داه٣َ\٢بە بڕیارٓ  -3

 .تەّەرێٌُەڵبْەغێ
 .ێترڕرێکخراّەکە ًآّ بگۆ ترێدەتْاً اىر زرێٌَ ٓ دەضتەٓ داه٣َ\٢بە بڕیارٓ  -4
 ەگەڵ رێکخراّێکٔ تر یەکل تْاًێت دٍ اىر زرێٌَ ٓ دەضتەٓ داه٣َ\٢بە بڕیارٓ  -5

 .بگرێت

 

 ّ دەضەاڵتەکأً گػتٔ ی ضتَ دٍ :دّّەم

 ی:گػت ی ضتَ دٍ

بذەى ّ  اى ُەیە ّ دەتْاًي دەًگیگػت ئەّ ئەًذاهاًەٓ کە هافٔ ئەًذاهێتیلە 
  . پێک دێت خۆیاى بپاڵێْى

 :گػتٔ ی ضتَ دٍدەضەاڵتەکأً 

ضاڵ  ٣ دەتْاًێت ،بە ُەڵبژاردًێکٔ ئازاد ّ ًِێٌّٔ لە کۆبًّْەّەیەکٔ فراّاًذا  -1
ّ  ی رێنخراّبۆرد/ی مارگێڕی ضتَ دٍضەرۆک ّ جێگرٓ ضەرۆک ّ  جارێل،

  .تژێرێبُەڵب گئەًذاهٔ یەدە ٣ەرپرضٔ بەغەکاى ّ ب
 .ر غْێٌێل بێت َُ  لَُەیە،  ماى گػتییَ  چاالمییَ  لَ  غذارینردًی هافی بَ -2
 بۆردی رێنخراّ/یی مارگێڕ ضتَ ی دًٍذاهاً ئَ ۆب ی  ۆژٍڕپپێػٌیارمردًی هافٔ  -3

 .ُەیە
تی  یذا راپۆرت ّ چاالمی ّ ضیاضَێت  مات، مَ ی گػتی دٍ ٍّ ۆبًَّْم  ضااڵًَ -4

  ًگێٌێت. ضَ ڵذٍ َُ  مَ ی رێنخراٍّیگػت
ماتی پێْیطتذا راّێژیاى پێ   تْاًێت بۆردێنی راّێژماری درّضت بنات ّ لَ دٍ -5

راّێژ   ذاى لَتی ضتی یارهَ بَ هَ  ماًی، بَ ٍّ بنات ّ باًگِێػتیاى بنات بۆ مۆبًَّْ
 .ماى ڕّّی پرۆژٍ ّ خطتٌَ

 یهافی بیٌیي ّ چاّدێرینردًی تۆهاری ژهێریاری  مَ ًذاهێنی رێنخراٍّ ر ئَ َُ -6
 . یَ ی َُ مَ رێنخراٍّ
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 بۆردی رێنخراّ/کارگێڕیدەضتەٓ ماًی  اڵتَ ضَ ّ دٍ  پێنِاتَ :ضێیەم

 :بۆردی رێنخراّ/کارگێڕیدەضتەٓ پێکِاتەی 

 .ضەرۆکٔ رێکخراّ -1
 . جێگرٓ ضەرۆکٔ رێکخراّ -2
 .مارگێڕیدارایی ّ غی  بَبەرپرضٔ  -3
 .ماى ًذییَ یٍْ غی پَ رپرضی بَ بَ -4
 .ماى چاالمییَّ   پرۆژٍغی  رپرضی بَ بَ -5
 . ٍّ ّ چاپ ّ باڵّمردًَ  ٍّ ێژیٌَغی تْ رپرضی بَ بَ -6
  یاًذى. غی راگَ رپرضی بَ بَ -7
 .گ دٍ ًذاهاًی یَ ئَ -8

 

 :بۆردی رێنخراّ/کارگێڕیەاڵکأً دەضتەٓ دەض

  مێنیاى لَ نیاى گػتی ّ یَێم یَ  مَڵبژاردًذا  دّّ َُلە ًێْاى  بۆردی رێنخراّ -1
 بەرپرش ،يمرێ دیاری دٍ  دابۆردی رێنخراّ/ێڕیدەضتەی کارگًذاهاًی  ْاى ئًَێ
 .ّ دارایٔ رێکخراّەکە کارگێڕیلە کارّبارٓ  بي دٍ

بڕیارداى لەضەر ًْێٌەر بۆ  ۆژەکاى ّڕٔ پًذکردًەداڕغتي ّ پەضئاهادەکردى ّ  -2
 .گرێبەضتەکاىکردًٔ ّاژّّ

رێت دەتْاً /بۆردکارگێڕیدەضتەٓ  ًذاهاًی ئَ زۆریٌەٓضەر پێػٌیارٓ لە -3
ەرێؤ ُٓ ّ غارۆچکەکاى یاى لە دەرەّە غار لقٔ تازە لەّ   ًّْضیٌگَ

 .کْردضتاى بکرێتەّە
خۆٓ ًاّرێت پەیڕەّٓ دەتْاً کارگێڕیدەضتەٓ ًذاهاًی  ئَ ی١+٥١ ًگی دٍ  بَ -4

 رێت.ياى بگۆڕ بکرێتەّە رێکخراّەکە ُەهْار
ڵ  گَ رێ تۆڕ لَتْاً ی مارگێڕی دٍ ضتَ ذاهاًی دًٍ ئًَگی  ی دٍ زۆریٌَ  بَ -5

 رێت.بِێٌ ماى پێل تییَ ضایَ ًی ّ مَ دٍ ڵی هَ مۆهَی  دینَماًی  رێنخراٍّ

 

 :دەضتەاڵتەکأً ضەرۆک
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ّەکاى دەکات ّ هافٔ ضراّضەر ًْدەردەکات ّ ّاژّّ لە کارگێڕیێٌوایٔ ر -1
 .ضەر گرێبەضتەکأً رێکخراّەکە ُەیەبڕیاردأً لە

  ضاڵ جارێل لَ ٣ ،رێنخراّبۆردی /ی مارگێڕی ضتَ ًذاهاًی دٍ ڵ ئَ گَ لَ -2
  .رێتبژێر ڵذٍ می گػتی َُ یَ ٍّ بًَّْمۆ

 ُاّمارییاىلقەکأً رێکخراّ دەکات ّ ّ   ًّْضیٌگَبەغەکاى ّ  ییضەرپەرغت -3
 .دەکات

 

 ەاڵتەکأً جێگرٓ ضەرۆکدەض

ضەر کار بە ُەر ُۆیەک یاى لە  مَ ٔ رێنخراٍّلە کاتٔ ئاهادەًەبًّْٔ ضەرۆک -1
 .کارەکأً ضەرۆک ئەًجام دەدات الچًّْٔ

ی  ضتَ ًذاهاًی دٍ ڵ ئََ گ رۆمی رێنخراّی ئازادبّْى، لَ جێگری ضَ -2
می گػتی  یَ ٍّ مۆبًَّْ  ضاڵ جارێل لَ ٣بۆردی رێنخراّ، /مارگێڕی

 .رێتبژێر ڵذٍ َُ
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 بەغٔ پێٌجەم

 داُاتٔ رێکخراّ

 

 داُاتٔ رێکخراّ ّ ژهێریارٓ :ٓ پێٌجەمهادە

 داُاتٔ رێکخراّ  :یەکەم

می  رێگایَ  بَ کۆهەکاًەٓ ئەًذاهأً رێکخراّ پێػکەغٔ دەکەىّ  َ ئابًّْئەّ  -1
 .فاف ّ دیار غَ

ت  رتی تایبَ ماى یاى مَ ییَػٔ پڕۆژەکاى ّ داهەزراّە حکْهُاّکارٓ یاى بەخػ -2
 رێوی مْردضتاى. ًاّخۆی َُ  لَ

  ر بَ ماًی ضَ ماى ّ ئاژاًطَ تییَ ّڵَ ًێْدٍ  ی رێنخراٍّ راييَاد  يیَُاّکارّ ەئ -3
 ى. مَ غی دٍ ماى پێػنَ مًْطْڵخاًَ  ماى ّ  مگرتٍّْ یَ  ٍّ تَ ًَ

 . یەکاىیداُاتٔ چاالک -4

 

  چاّدێرٓ ّ ژهێریارٓ :دّّەم

ًآّ  یە دەبێت کە بەیطابە باًکيداُاتٔ رێکخراّ لە رێگآ ئەّ حضەرجەم  -1
  .کراّەتەّەرهی  فَ  بَرێکخراّەکە 

کراّ لە پەیڕەّ ییگْێرەٓ ضیطتؤ ژهێریارێکخراّ لە رێی بْدجەٓ ضااڵًەٓ بەر -2
 .ێْە دەباتڕدارایٔ خۆٓ بە ،ُەرێن

رێکخراّە اپۆرتٔ ضااڵًەٓ دارایٔ خۆٓ پێػکەظ بە فەرهاًگەٓ ررێکخراّ  -3
 ییّردبیٌ دارایٔ لە ُەرێن یًاحکْهییەکاى دەکات ّ لە الیەى دیْأً چاّدێرٓ

 .بۆ دەکرێت
رێکخراّ  ،یاى دەکاتیتیْاًضەبارەت بەّ پڕۆژاًەٓ کە حکْهەتٔ ُەرێن پػ -4

پێػکەظ بە  اىۆژەکڕٔ جێبەجێکردًٔ پیەتيدەربارەٓ چۆً ّرداپۆرتێکٔ ڕ
بێت بە تەّآّ  دٍ ّ پابەًذ کات دٍ فەرهاًگەٓ رێکخراّە ًاحکْهییەکاى
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ّتّْى ّ ّاژّّیاى  مَ ری رێل ضَ ى لَ الیَ ردّّ َُ  مَ هەرجەکأً گرێبەضتەکە
 . مردٍّّ

م  ردٍ بَ  خرێتَ دٍ  ٍّ ی مارگێڕییَ ضتَ ى دٍ الیَ  لَ  ضااڵًَ یراپۆرتی ژهێریاری -5
 ی گػتی. ضتَ دٍ
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 بەغٔ غەغەم

 رەکأً رێکخراّتۆها

 

 تۆهارەکأً رێکخراّ :ٓ غەغەمهادە

درێت ّ  ر دٍ ضَ ًذییاى لَ زاهَ رٍ  ٍّ ى دادًّْضَ الیَ  ی لَ ّ تۆهاراًَ ئَ :یەکەم
 : ٍّ ی خْارٍ م چْار تۆهارٍ مرێي، بریتیي لَ تۆهار دٍ

ز،  گَ ى، رٍ هَ ًآّ ضیاًی، تَ: گرێت دٍ خۆ  لَ  یاًَیم زاًیار ئَ: ًذاهاى تۆهاری ئَ -1
 . مَ رێنخراٍّ  ًذام لَ ئَ  ّى بَرۆژی بْجێبّْى،  ی خْێٌذى، ًاًّیػاًی ًیػتَ پلَ

 .ماى رجییَ داُات ّ خَ: گرێت دٍ خۆ  لَ  یاًَیم زاًیار ئَتۆهاری ژهێریاری:  -2
ضاهاًی : گرێت دٍ خۆ  لَ  م زاًیارییاًََ ئماى(:  بٍّْ تی )تۆهاری َُ ڕٍ تۆهاری بٌَ -3

 . گْاضتراٍّ ّ ضاهاًی ًَ  اضتراٍّگْ
بۆردی /ی مارگێڕی ضتَ دٍ  لَ  مَ ر یَ ماًی َُ م بڕیارٍ رجَ ضَماى:  تۆهاری بڕیارٍ -4

  مَ ی رێنخراٍّیت رایَ ی ًْێٌَ ًذاهاًَ ّ ئَ ّ ًاّی ئَ ی گػتی ضتَ ، دٍرێنخراّ
 یەّەی مارگێڕی ضتَ ًذاهاًی دٍ ى ئَ الیَ  مرێت ّ لَ دٍ تۆهار ّ یڕٍ پێی پَ بَ  ى مَ دٍ

 .مرێت ّاژّّ دٍ

 

 پارێسرێي الی رێنخراّ دٍ ی  ّ تۆهاراًَ ئَ: مٍ دّّ

 رچّْ. تۆهاری ُاتّْ ّ دٍ -1
 .ماى ۆژٍڕپ یّ تۆهاری چاالمی ڤرغی ئَ -2
 .ماى ٍّ مۆًّْضی مۆبًَّْ -3
 ماى. یارٍڕتۆهاری ب -4
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 تەمّبەغٔ حە

 کارکردىٌطیپەکأً یپر

 

  بٌەهاکأً کارکردى لە رێکخراّ :تەمّٓ حەهادە

 .ڤتایبەت بە هافەکأً هرۆ ٔەکاًيتەّآّ بە یاضا ًێْدەّڵەتی بًّْٔپابەًذ -1
ماًی  ًی ّ یاضا مارپێنراٍّ دٍ ڵی هَ ماًی مۆهَ یاضای رێنخراٍّ  بَبّْى پابەًذ -2

 رێوی مْردضتاى. َُ
بێت  ، دٍ ٍّ مرێٌَ دٍرێوی مْردضتاى  ی َُ ٍّ رٍ دٍ  لَ  رێنخراّ مَ ئەّ لقاًەٓ -3

 ى. مَ دٍی لێ مار  بي مَ  ّ ّاڵت ّ غْێٌاًَ ماًی ئَ ًذی یاضا مارپێنراٍّ پابَ
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 بەغٔ ُەغتەم

 ُەڵْەغاًذًەّەٓ رێکخراّ

 

 ُەڵْەغاًذًەّەٓ رێکخراّ :ٓ ُەغتەمهادە

یاى  ٍّ رێتَغێٌ ڵبٍْ َُ ئارەزّّهەًذاًەدەکرێت رێکخراّ یاى تۆڕٓ ًاحکْهٔ بە 
 .   ٍّ رێتَغێٌ ڵبٍْ زۆر َُ  بَ

 

، بە ڕەزاهەًذاًە ی رێنخراّ یاى تۆڕُەڵْەغاًەّەتٔ  ڵَلە حا :یەکەم
  .بێت ّی ًاّخۆ دٍ یڕٍ پێی پَ بَ  مَەّەذًُەڵْەغاً

بە بڕیارێک لە دادگآ   مَەّەٓ رێکخراّذًلە حاڵەتٔ بە زۆر ُەڵْەغاً: دّّەم
ی بەپێ(  گْاضتراٍّ ّ ًَ  گْاضتراٍّ) یهْڵک ّ داُات ّغْێٌٔ رێکخراّەکە  ،بەرایٔ

ضاڵی  ی١ژهارە ماًی  ًاحنْهییَ  رێنخراٍّلە یاضای  ٣ّ  ١بڕگەی  ی١١ی هادە
 .هاهەڵەی لەگەڵذا دەکرێت ،کْردضتاىپەرلەهاًی  ی٣١١١


