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ثيَشةكي :
تؤرِي شةمس بؤ ضاوديَري هةلبذاردن  ،لة سةرتارسةري كوردستان بة ضوار شيَوازي جياواز
ضاوديَري ثرؤسةي هةلبذاردني كردوة  ،لة ريَطاي ( )21ريَكخراوي نا حكومي ناوخؤيي ()623
ضاوديَري لة ويَستطةكاني دةنطدان بة بةردةوامي دابةش كردبوو لة هةر ضوار ثاريَزطا  ،و ()61
تيمي طةرؤك ضاوديَري رِةوشي دةروةي بنكةكاني دةنطدانيان كردوة ،هةروةها بة هاوبةشي لةطة َل
تؤري هةلبذاردني جيهاني عةرةبي ميوانداري ( )32ضاوديَري نيَودةولَةتي كردو لة ريَطاي ()7
تيمي طةرؤك ضاوديَري ثرؤسةكةيان كردوة  ،بؤ يةكةم جار بة هاوكاري طروثي  G12طةجنان
ثرؤذةي دةنطدةري ضاوديَر لة تةواوي قةزاكاني هةريَمي كوردستان( )575هاوالتي دةنطدةر
هةلسةنطاندن بؤ ثرؤسةي هةلبذاردني رؤذي دةنطداني طشيت كراوة .
طرنطرتين سةرةنج و تيَبينةيةكان لةسةر ثرؤسةي دةنطداني طشيت خولي ثيَنضةمي هةلبذاردني
ثةرلةماني كوردستان ثيَكهاتوون لةم خاالنةي خوارةوة :

خالة ئةريَنيةكان :
 -1بةشيَوةي طشيت ئةجنامداني ثرؤسةي هةلبذاردن لة كةشيَكي ئارم دا بةرِيَوةضوو.
 -2كردنةوةي زؤربةي بنكةو ويَستطةكاني دةنطدان لة كاتي خؤي بة ئامادةبووني ذمارةي
كارمةنداني كؤمسيؤن.
 -3ئامادةكردني كةلووثةلي ثيَويست بؤ دةنطدان لة بةشي زؤري بنكةكاني دةنطدان .
 -4لة زؤربةي بنكةكاني هةلبذاردن ذماريةكي زؤري بريكاري اليةنة سياسيةكان و نويَنةري
ريَكخراوة ناوخؤي و نيَودةولَةتيةكان ئامادةبوون.
 -5بةدةنطةوة هاتين كؤمسيؤني هةلبذاردن بؤ داواو ثيَشنياري ريَكخراوةكان و اليةنةكاني
خاوةن بةرذةوةندي لة ثرؤسةي هةلبذاردن .
خالَة نةريَنيةكان :
 -1يةكتا نةبووني جيَبةجيَ كردني ريَسا و ريَكارةكان لة اليةن هةنديَك لة كارمةنداني
كؤمسيؤن بة شيَوةي هاوتا  ،بةهؤي نزمي ئاسيت شارةزايي هةنديَكيان و نةبووني
رِاهيَانياني ثيَويست و بيَ اليةن نةبووني هةنديَكي تريان .
 -2شكاندني نهيَين دةنطدان ،لة ريَطاتي دةنطداني ئاشكراو بةكؤمةلَ و طرتين وينةي ثسولةي
دةنطدان لة ريَطاي ئاميَري مؤبايل .
 -3دروست كردني فشار لة اليةن بةشيَك لة بريكاري اليةنة سياسيةكان و كارمةنداني ئاسايش
و موختار بؤ سةر كارمةنداني كؤمسيؤن بؤ ئةوي لة ريَكارةكان ال بدةن و بة ناياسايي
دةنطبدريَت لة ريَطاي دةنطداني دووبارة و ريَطةدان بة دةنطدان لة ريطاى دوكومينتى ساختة
و ثرِكردنةوةي صندوقةكان.
 -4بةردةوامي هةملةتي ثروثاطةندةي هةلبذاردن لة ناوة و دةروةي بنكةكاني دةنطدان  ،كة
طاريطةري لةسةر دةنطدةران دروست دةكات .
 -5بيَ بةش بووني ضةندين دةنطدةر لة دةنطدان بة هؤي طؤريين بنكةي دةنطداني ثيَشوو و
ناهتنةوةي ناوةكانيان و تةمةنيان.
 -6دور خستنةوةي بةشيَك لة ضاوديَران و بريكاري اليةنة سياسيةكان بة تايبةت لة قؤناغي
دةنطدان و هةذماركردن و ريَطا نةداني ويَنة طردتين فؤرمي ذمارة . 53

رِاسثاردةكان :
 -1رِاطةياندني دةرئةجنامي هةلبذاردنةكان بةشيَوةي خيَرا  ،ثاشان بالوكردنةوةي
دةرئةجنامةكان بة ثيَي فؤرمي ذمارة  51و  52و  53بة ئاماجني بةراوردكاري نيَوان ئةو
دةرئةجنامانةي كة لة بنكةي دةنطدان وةرطرياوة لةطةلَ ئةوةي لة ئؤفيسي سةرةكي
كؤمسيؤن داتا دةكريَت .
 -2مامةلَة كردن لةطةلَ ساكاالكان بة ثيَي ريَكارةكاني كؤمسيؤن و طرتنةبةري تةواوي سزاكان
تا رةتكردنةوةي بةشيَك لة دةرئةجنامي ويستطةو بنكةي دةنطداني كة سةختةكردن تيَدا
ثشت رِاست دةبيَتةوة و بالو كردنةوةي دةرئةجنامةكاني لة ساييت كؤمسيؤن .
 -3سزاداني توندي كارمةنداني كؤمسيؤن كة سةرثيَضي ريَكارةكاني كؤمسيؤنيان كردوة و
بيَاليةني خؤيان لة دةست داوة و بونةتة هؤي ثةشيَوةي لة بنكةو ويَستطةي دةنطدان .
 -4بة هةند هةلطرتين رِاثؤرتي ريَكخراوة ناحكوميةكاني كة بةشدار بوون لة ضاوديَري
ثرؤسةي هةلبذاردن بةتايبةت راثؤرتي تايبةت بة ثيَشيَل و ساختةكاري .
كؤتايي :
تؤرِي شةمس بؤ ضاوديَري هةلبذاردن  ،رِاثؤرتي كؤتايي ضاوديَري ثرؤسةي هةلبذاردني خولي
ثيَنضةمي ثةرلةماني كوردستان دواي تصدق كردني دةرئةجنامةكان لة اليةن دادطاي تايبةمتةند
بالودةكاتةوة .
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