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پاری  :١پێشەکی
ھۆژان ڕێکخراوەیەکی سەربەخۆی زانستی-فەرھەنگییە بۆ گەشەپێدانی زانستی و فەرھەنگی کۆمەڵگا ،و لە خوێندکاران ،زانگران و
چاالکوانانی فەرھەنگی و زانستیی پێک ھاتووە.
پێش خوێندنی ئەم ئاییننامە ناوخۆییە پێویستە ئەساسنامەی فەرمی ھۆژان بخوێندرێتەوە.
ئەم ئاییننامە ,پێناسە ،پێکھاتە ،سیستم و یاسا ناوخۆییەکانی ڕێکخراوەی زانستی-فەرھەنگیی ھۆژان لەخۆ دەگرێ و ھەر ئەندامێکی
نوێ پێش ھاتنە ناو کۆڕی ھۆژان ،پێویستە بە وردی خوێندبێتیەوە.

“The limits of my language means the limits of my world.” Ludwig Wittgenstein
سنوورەکانی زمانەکەم بە واتای سنوورەکانی دنیاکەمن" لۆدویگ ویتگنشتاین"

بۆچی "زانست"؟
ئەوەی لەنێوان زۆربەی وشەنامە بەناوبانگەکانی دنیادا سەبارەت بە پێناسەی وشەی "زانست" ھاوبەشە ،باسکردنی زانستە وەک دیاردەیەک کە
بەگشتی ھەوڵدانێکە بۆ دۆزینەوەی ڕاستییەکانی دنیا و رسوشت .وشەنامەی "میریم وێبسرت" بەم جۆرە پێناسەی زانست دەکات' :چاالکییەکی
بیرمەندانە و کردەیی کە بریتییە لە لێکۆڵینەوەی پێکھاتەمەندی پێکھاتە و ھەڵسوکەوتی دنیای فیزیکی و رسوشتی ،ئەویش لەڕێگەی چاولێکردن
و تاقیکردنەوەوە'.
مرۆڤ بە درێژاییی مێژوو ،وشیارانە و ناوشیارانە ،تێکەڵ بە پڕۆسەی ئەو ھەوڵە بووە و شوێن زانست بەو واتا گشتییەی کەوتووە ،بەاڵم تاکوو بەر لە
"ئینقالبی زانستی" زانست ئەو پێگەیەی کە دەبوو بیبوویایە نەیبوو .شۆڕشی زانستی ،دەگەڕێرنێتەوە بۆ سەردەمی دۆزینەوە زانستییەکانی
ئورووپایییەکان لەدوای سەدەکانی ناویندا و لە سەرەتای ڕێنێسانسەوە ،خاڵی وەرچەرخانێکی مێژویی بوو کە ڕوانگەی بیرمەندەکان و ھۆزانەکانی
سەبارەت بە زانست گۆڕی .ئیرت زانست بوو بە چەمکێکی سەربەخۆ کە خۆی دیاریی دەکرد بە کام ئاقاردا دەڕوات و دۆزینەوە زانستییەکان بوون
کە دنیایان زۆرتر دەناساند و لەڕێگەی دۆزینەوەی واڵمی پرسیارەکان شێوەی ژیانی خەڵکیان دەگۆڕی .ئەگەر شۆڕشی زانستی ڕووی نەدابا،
ڕەنگە پێناسەی زانست بەجۆرێکی دیکە لەناو وشەنامەکاندا بھاتبا .لە سەردەمی نوێدا ،زانست ڕۆڵێکی ئێجگار گرینگی ھەیە لە بەرەوپێش بردنی
کۆمەڵگەدا لە بوارگەلی جیاوازەوە .ئەوەی کۆمەڵگەیەک لە کۆمەڵگەیەکی تر جیا دەکاتەوە و بە پێشکەوتووتری دەناسێنێت ،ئاستی زانستیی
کۆمەڵگەیە .ھەنگاونان بەرەو گەشەی زانستیی کۆمەڵگە شتێک نییە کە لەناکاو و بەبێ پالندانانێکی بەئامانج بگاتە ئاکامێکی ئەرێنی و دیار.
تەنانەت ھەوڵی گەشەی زانست ئەگەر بۆ ھەموو چینەکانی کۆمەڵگە نەبێت ،لە ئاکامدا گەشەیەکی بەرچاو نایێتە دی .یەکێک لەو کارە گرینگانە
کە لە زۆربەی واڵتان دەکرێت ،ڕاکێشانی سەرنجی چینە جیاکانی کۆمەڵگەیە بەرەو زانست بەجۆرێک کە جیایە لە پەروەردە و خوێندنێکی وشکی
زانستی کە لە خوێندنگەکاندا دەکرێت .منوونەی شازی ئەم کارە گۆڤارگەلی پێشکەوتووی زانستین کە ھەڵبەتە ڕاکێشەربوون تایبەمتەندییەکیانە
و ئەو مەبەستە نەبۆتە ھۆی ئەوەی کە باری زانستیی باڵوکراوەکانیان دابەزێت!

زمان و زانست لەڕێگەی زمانەوە
ئەگەرچی زۆربەی خەڵک وەک ئامرازێکی پێوەندیگرتن چاو لە زمان دەکەن و تێڕوانینیان بۆ زمان لەو ئاستە سەرەتایییە تێپەر نابێت ،زمانناسان
و شارەزایانی بوارە پێوەندیدارەکانی تر ،زمان وەک چەمکی جیاکەرەوە و شوناسی نەتەوەگەلی جیاواز پێناسە دەکەن .ڕەنگە چی تر کەس دڕدۆنگ
نەبێت لەوەی کە ئەو توانایییە سەرسووڕھێنەرەی مرۆڤ ،واتە تواناییی ئاخافنت ،بەھرەیەکی رسوشتییە کە لەگەڵ ھەر مرۆڤێک دێتە دنیاوە و
دەبێتە یەکێک لە سەرەکیرتین ئامرازەکان بۆ پێکھاتنی کۆمەڵگە و پێکەوەبەسرتانەوەی خەڵکی ئاخێڤەری .بەاڵم زمانی ھیچ نەتەوەیەک قەت
وەک خۆی نەماوەتەوە و بەردەوام لە گۆڕاندا بووە .ھەر زمانێک بە درێژاییی مێژووی خۆی ،تووشی گۆڕانکاریی جۆراوجۆر لە بواری دەنگ ،وشە،
و ڕستەدا دەبێت و ھیچ دوو زمانێک ناکرێت بدۆزرێتەوە کە بەسەرھاتێکی دەقاودەق یەکسانیان ببێت؛ بەاڵم دیاردەیەک کە خۆی بەردەوام لە
گۆڕاندا بێت چۆن دەتوانێت ببێتە سەرەکیرتین جیاکەرەوەی نەتەوەکان و شوناسی ئەوان؟ واڵمەکەی سادەیە :ئەو ئاڵوگۆڕانەی بەسەر زماندا دێن
جیا نین لە بەسەرھاتی ئاخێڤەرانی ئەو زمانە و ئاکامی ڕاستەوخۆی بارودۆخی ژیانی ئاخێڤەرەکانی ئەو زمانەن لە باری جوگرافیایی ،کۆمەاڵیەتی،
فەرھەنگی ،و ھتد .ھەر بۆیە زمانەکان نوانەیەکی زیندوون لە بەسەرھاتی ئاخێڤەرەکانیان لە مێژوودا و بگرە ھەر وشەیەک لە سەرەتاوە تا
جێگربوونی لەناو قامووسی زمانێکدا ،مێژوویەکی لە پشتە کە لە ڕوانگەگەلی جیاوازەوە دەکرێت چاوی لێبکرێت .ھەر گۆشە و قوژبنێک لە زمان
ھەڵگری ھەنبانەیە کە پڕ لە ھاوئاھەنگی و پێوەندیی نێوان فەرھەنگ و مێژووی ئاخێڤەرانی ئەو زمانە .ئەوە ھەمان ئەو تایبەمتەندییەیە کە زمان
وەک دەفری ھەموو خاڵە فەرھەنگییەکان و واتا کۆمەاڵیەتییەکانی کۆمەڵگەی قسەپێکەری ئەو زمانە دەناسێنێت و دەیسەملێنێت کە زمانی
زگامکیی مرۆڤ ئاوێتەی ڕۆح و پێکھێنەری کەسایەتیی تاکەکانیێتی .ھەروەھا ،ئەوە زمانە کە تاکەکانی کۆمەڵگە پێکەوە دەبەستێتەوە و ھەروەھا
پردی پێوەندیی نێوان نەوە جیاوازەکانی نەتەوەیەکە .لە سەردەمی نوێدا ،بەھۆی ھەبوونی کەرەستەی پێویست بۆ تۆمارکردنی وشەگەلی زمانەکان
و ھەروەھا بەھۆی پەرەسەندنی زمانناسی وەک بوارێکی پسپۆڕانەی خوێندن ،ھەروەھا بەھۆی ئاسان بوونەوەی پێوەندیگرتنی نێوان مرۆڤەکان،
ئەو گۆڕانکارییانەی باسیان لێکرا بەشێوەیەکی بەرچاو کەم بوونەوە و زۆربەی زمانەکان بە خێرایییەکی کەمرت لەگۆڕاندان .بەاڵم ھەمان ئەو
پێشکەوتنە زانستییەی کە بەری بە گۆڕانی زمان بە خێراییی سەردەمانی پێشوو گرتووە ،خۆی بووەتە ھۆی سازبوونی ھەزاران وشەی زانستی و
تێکنیکی کە بە زمانەکان زیاد دەبن .لە ھەلومەرجێکی وەھادا کە وشەگەل و دەستەواژەگەلی زانستیی نوێ لە زاوزێدان ،زمانێک کە نەتوانێت
بۆ ئەو ھەموو دیاردە نوێیە شوێنێک لە چوارچێوەی خۆیدا بدۆزێتەوە ،دەچێتە ژێر سێبەری قورسی زمانگەلێک کە خاوەنی زانستی تۆمارکراون.
ھەروەھا ،زمانێک کە لێوانلێو ببێت لە وشەی بیانی کە ھیچ پێوەندییەکی بەرچاویان لەگەڵ دەنگناسیی ئەو زمانە نییە و ھەروەھا ھەڵگری ھیچ
یەکەیەکی واتاییی ھاوشێوە لەگەڵ قامووسی ئەو زمانە نین ،ڕواڵەتی بنەڕەتیی خۆی نامێنێیت و دوور دەبێتەوە لەو زمانەی کە لە ڕۆح و فەرھەنگی
کۆمەڵگەی ئاخێڤەریدا بوونی ھەیە .لە الیەکی ترەوە ،زانست سەبارەت بە دۆزینەوەی ڕاستییەکان و تێگەیشنت لە واتای چەمکەکانە و بەو پێیەش
زمانێک کە بۆ گواستنەوە و گوزارشتی زانست بەکار دەھێرنێت دەبێت زۆر بێگەرد و پاراو بێت ،نەک بەجۆرێک بێت کە بەردەنگی ئەو دەقە
زانستییە تووشی چەڵەمە بکاتەوە لە تێگەیشتنیدا .کەواتە ،زانست بە زمانی زگامکی و ھەروەھا ،لە ئاستێکی بەرەوسەرتردا ،بە زمانێک کە وشەی
تێکنیکیی بیانی ڕێگەی تێگەیشتنی خوێنەر ئەستەم نەکاتەوە ،زۆر پێویست دەنوێنێت .کەواتە ،ھەر زمانێک دەبێت لەسەر دەستی زانایانی بوارە
جیاجیاکانی زانست بە ھاوکاریی زمانناسان بەشێوازێکی بیرمەندانە و زانستی گەشە و گۆڕانێکی ئامانجدار بۆ خۆی بەرھەم بھێنێت تاکوو لە
ڕێگەگەلی جیاوازەوە وەک وشەسازی و داتاشینی وشەی نوێ خۆی بەھێز و ئامادە بکات بۆ باسکردنی چەمکە زانستییە نوێیەکان .ڕاستییەکی
تاڵ سەبارەت بە زمانی کوردی ئەوەیە کە ھەنگاوی جیددی لە ڕێگەی ئەو خۆئامادەکردنەدا نەنراوە تاکوو بتوانرێت لە سەردەمی نوێدا مانەوەی
زمانی کوردی وەک زمانێکی بەتوانا و سەربەخۆ دڵنیا بکاتەوە .ئەگەرچی وەشاندن بە زمانی کوردی بەشێوازێکی زۆر بەرباڵو لەگەڕدایە ،بەاڵم
کۆمەڵێک چەمکی ھەستیار ھەن کە بەداخەوە لەبەرچاو نەگیراون و ڕەنگە ھەڕەشەی گەورە بن بۆ داھاتووی زمانی کوردی :نەبوونی بەرھەمھێنانی
زانستی بە زمانی کوردی؛ کەمیی وەرگێڕانی دەقی زانستی لە زمانەکانی ترەوە بۆسەر زمانی کوردی؛ کەموکووڕیی بەرچاو لە بواری وشەسازی و
یەکسانسازی؛ کەموکووڕی لە بواری ھەڵپەرداوتنی زمانی رسوشتی ) (NLPو کێشەی جیاوازییە ڕێنووسییەکان بەتایبەت لە دنیای کامپیۆتێر و
ئینتێرن ێتدا؛ نەبوونی دەقی زانستی (و نازانستی) لەسەر تۆڕی ئینتێرنێت؛ نامۆبوونی زۆربەی کوردان لە زمانی کوردی و زانست بەو زمانە؛
کۆمەڵێک چەمکی ورد و درشتی دیکەش .ھەروەھا تاکوو ئێستا ،بەداخەوە ،ئاوڕێکی ھەمەالیەنە و پێکھاتەمەند لە زانستە بنەمایییەکان

نەدراوەتەوە و ئەگەریش کاریان لەسەر کراوە یان ئاوێتەی کەموکووڕیی جۆراوجۆری زانستی بوون ،یاخود ئەوەندە پەرتەوازە بوون کە دووبارەکاری
ئاکامیان بووە و چونکە کۆ نەکراونەتەوە ،زۆر بەنامۆیی سەریان تیاچووە.
لهم بارودۆخهدا ،ئێمه وەک بڕێک خوێندکار و چاالکوانی فەرھەنگی-کۆمەاڵیەتی ههست ئهكهین توێژی خوێندكار و ڕۆشنبیر ئهبێ لهکۆمهڵگەدا
ڕۆڵی دهستپێشخهری بگێڕێت؛ ئهبێ به پێی توانا تێبكۆشێن بۆ چارهسهری ئهم كێشانه ،و ئاسۆی زۆر دووری ئیمه گەشەپێدانی ئابووری-پیشەیی-
سەالمەتی-فەرھەنگیی کۆمەلگایە .بۆیه پێویستامن بهكۆكردنهوهی خوێندكارانی لێهاتوو و سهرمایهیەکی باش بۆ دابینكردنی پیالنێکی
دڕێژخایهن لهم رێكخراوهدا ههیه تا کە لەڕێگەی داڕشتنی بەرنامەیەکی دیاریکراو و به بههێزكردنی وره و هاودڵی و هاریكاریی نێوانیان بتوانین
له داهاتوودا كاریگهرییەكی ڕاستهقینه و کردەییامن لهسهر بواری ئابووری-پێشەیی-سەالمەتی-فەرھەنگیی کۆمەڵگا ببێ.
ئەم ڕێکخراوە ،بێالیەنبوونی خۆی ڕادەگەیەنێت و کاری زانستیی خۆی بێ تێکەڵبوون لە ھەلومەرج و دۆخە سیاسییەکان ئەگرێتە بەر.

پاری  :٢پێکھاتە
بەشی  :١ئەندامیەتی
 بە پێی ئەساسنامەی ڕێکخراوە ،لە ناو ھۆژاندا چەند شێوازی ئهندامیهتی دیاری كراوه:
 )١چاالك:
(کاتی خەملێرناو بۆ ئەم شێوازە ئەندامیەتییە 90 :خولەک کار لە ھەفتە)
 مەرج:
 .1سەرکەوتن لە بەڕێوەبردنی ئەرکە دەستنیشانکراوەکان لەالیەن دەستەی بەڕێوەبەرایەتییەوە
 .2النیکەم  3مانگ ئەندامی ھۆژان بووبێ .مەگەر ئەوەی دەستەی بەڕێوەبەرایەتی ڕاستەوخۆ ئەندامێک بکا بە چاالک.



ئەرک:

 .3بەشداریکردن لە کۆبوونەوەکانی دەستەی پەیوەندیدار
 .4بەشداریکردن و چاالکی لە کۆڕی سەرەکیی گۆڤار
 .5بەشداریکردن لە کۆبوونەوە گشتییەکان و بەجێهێنانی بڕیارە سەرەکییەکانی گۆڤار
 .6بهڕێوهبردنی بڕیارگەلی بهڕێوهبهران و سەرپەالنی بەشی پێوەندیدار
 .7بەشداری چاالک لە پێڤاژۆ سەرەکییەکانی ھۆژان
 .8دانی مافی بەئەندامبوون دوای دیاریکردنی لە الیەن خودی ئەندامەوە (النیکەم 5ھەزارمتەن لە مانگ)

 )٢ئاسایی:
(کاتی خەملێرناو بۆ ئەم شێوازە ئەندامیەتییە 45 :خولەک کار لە ھەفتە)
 مەرج:
 .9ههبوونی كهڵكهڵهی گهشهپێدانی زانستی/فەرھەنگی
 .10سەرکەوتن لە بەڕێوەبردنی ئەرکە دابینکراوەکان لەالیەن دەستەی بەڕێوەبەرایەتی

 .11تێڕابینینی ناسێنەر
 .12پەسندبوونی لە الیەن زۆرینەی بەڕێوەبەران



ئەرک:

 .13بەشداریکردن لە کۆڕی سەرەکیی گۆڤار
 .14بهڕێوهبردنی بڕیارگەلی بهڕێوهبهران و سەرپەالن
 .15بەشداری چاالک لە پێڤاژۆ سەرەکییەکانی ھۆژان
 .16دانی مافی بەئەندامبوون دوای دیاریکردنی لە الیەن خودی ئەندامەوە (النیکەم 5ھەزارمتەن لە مانگ)

 )3پاڵپشت:
 )١-3پاڵپشتی زانستی:
 مەرج:
 .17پەڕتووکنووس ،فەرهەنگنووس ،زمانەوان ،مامۆستای زانکۆ و ھتد.
 .18پهسهندكراو له الیهن دهستهی بەڕێوەبەرایەتییەوە



ئەرک:

 .19دانی یارمەتی؛ وەک یارمەتی لە پێداچوونەوەی زانستی یان زمانی ،پێداچوونەوەی وشەگەلی زانستی یان هاوکاریی کاتی لە بوارێکی
پەیوەندیداردا
 .20بەشداریکردن لە کۆبوونەوە گشتییەکان بە پێی توانا

 )٢-3پاڵپشتی ئابووری:
 مەرج:
 .21خۆشناو بێت لە ناو کۆمەڵگەدا
 .22سەر بە ڕێکخراوەی سیاسی نەبێ
 .23پهسهندكراو له الیهن دهستهی ڕاوێژکاری ئابووری



ئەرک:

 .24دانی یارمەتی بە شێوەی کاتی یان هەمیشەیی به ههر شێوازێك كه بۆیان ئهگونجێ
 .25پەیوەندی لەگەڵ دهستەی ڕاوێژکاری ئابووری و بە پێی پێویست لەگەڵ دهستەی بەڕێوەبەرایەتی

 )4ئیفتخاری:
 مەرج:
 .26کەسایەتی لێھاتوو ،شارەزا ،بەناوبانگ لە ناو کۆمەڵگا لە بواری زانست یان فەرھەنگ

بەشی  :٢بەرپرسایەتییەکان:
 )١سەرپەلی دەستەگەلی زانستی و گشتی:
(کاتی خەملێرناو بۆ ئەم شێوازە ئەندامیەتییە ١٢0 :خولەک کار لە ھەفتە)
 مەرج:
 .27ئەندامی چاالک بێت
 .28ھەڵبژێردراوی دەستەی بەڕێوەبەرایەتی
 .29سەرکەوتن لە تاقیکارییە پێویستە دیاری کراوە پێوەندیدارەکان
 .30سەرکەوتن لە تاقیکاریی تایبەتی دەستەی ڕۆژنامەگەریی زانستی (بۆ سەرپەلی دەستەگەلی زانستیی گۆڤار)



ئەرک:

 .31کارگێڕی و بەرپرسبوون لەهەمبەر کار و باری دەستە
 .32بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی بەڕێوبەر-بەرپرس و پێوەندی و ڕاگەیاندنی گوزارشی نوورساو
 .33ڕاگەیاندن و بەڕێوەبردنی کۆبوونەوە ناوخۆیییەکانی لکی زانستی
 .34پەیوەندیی ڕاستەوخۆ و ھەمیشەیی لەگەڵ ئەندامانی لکی پەیوەندیدار
 .35سپاردنی کار بە ئەندامی ئاسایی بۆ هەڵسەنگاندنی باری زانستی و زمانی و چاالکیەتی ،هەروەها بۆ هاندانی بەرەوپێشی ئەندام
 .36بەجێھێنانی ئەو ئەرکانەی کە دەستەی بەڕێوەبەرایەتی بە سەرپەلی ئەگەیەنێ
 .37بهڕێوهبردنی بڕیارگەلی بهڕێوهبهران
 .38بەڕێوەبردنی بڕیارگەل و بەرنامەکانی خودی سەرپەل بۆ دەستەکە (دوای پەسندکردن لە الیەن دەستەی بەڕێوەبەرایەتی)

 )٢بەڕێوەبەر:
(کاتی خەملێرناو بۆ ئەم شێوازە ئەندامیەتییە ١50 :خولەک کار لە ھەفتە)
 مەرج:
 .39النیکەم  6مانگ ئەندام بێت
 .40ئەندامی چاالک بێ
 .41سەرکەوتن لە تاقیکارییە پێویستە دیاری کراوە پێوەندیدارەکان
 .42لە گوزارشەکانی چاودێران ،سەرکەوتوو بووبێ
 .43ھەڵبژێردراوی کۆبوونەوەی گشتی بێ



ئەرک:

 .44چاودێریکردنی /بەڕێوەبردنی کاروباری گشتی ڕێکخراوە
 .45بەشداریکردن و چاالکی لە کۆڕی سەرەکیی گۆڤار

 .46بەشداریکردن لە کۆبوونەوە گشتییەکاندا
 .47کۆبوونەوە لەگەڵ کۆڕ و ڕێکخراوەگەلی کوردی زانکۆیی ،کۆڕگەلی زانستیی کوردی زانکۆیی ،لیژنەگەلی بەڕێوبەرایەتیی گۆڤارەکان،
نووسەران ،و فەرھەنگنووسان و یارمەتی وەرگرتن و سەندنی بەڵێنی هاوکاری بەهەر شێوازێک بێت
 .48دەستنیشانکردنی سەرپەل
 .49بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی بەڕێوبەر-بەرپرس و پێشکەشکردنی گوزارشی کار لە الیەن دانەبەدانەی بەڕێوەبەرەکانەوە

 هیچکەس بەبێ هەماهەنگی لەگەڵ دەستەی بەڕێوەبەرایەتی مافی نوێنەربوونی لە الیەن ڕێکخراوەی زانستی-
فەرھەنگیی هۆژان کوردستانی نییە.

 )3چاوەدێری بەڕێوەبەر:
 مەرج:
 .50ھەڵبژێردراوی دەستەی بەرپرسان
 .51ئەندامی چاالک بێ
 .52سەرکەوتن لە تاقیکارییە پێویستە دیاری کراوە پێوەندیدارەکان



ئەرک:

 .53پێوەندی بەردەوام لەگەڵ بەڕێوەبەران و نووسینی گوزارش لەسەر چاالکییەکان ،بەڵێنەکان و بیرۆکەکان
 .54تەحویلی مونەززەمی گوزارشەکان بە چاودێری گشتی

 )4چاوەدێری بەرپرسەکان( :چاودێری سەرپەلەکان  +چاودێری بەرپرسایەتییەکان)
 مەرج:
 .55ھەڵبژێردراوی دەستەی بەڕێوەبەرایەتی



ئەرک:

 .56پێوەندی بەردەوام لەگەڵ بەرپرسان و نووسینی گوزارش لەسەر چاالکییەکان ،بەڵێنەکان و بیرۆکەکان
 .57تەحویلی مونەززەمی گوزارشەکان بە چاودێری گشتی

 )5چاوەدێری گشتی:
 مەرج:
 .58ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەران بێ
 .59ھەڵبژێردراوی دەستەی بەڕێوبەرایەتی بێ



ئەرک:

 .60چاودێریی گشتی لەسەر ئەنجامبوونی بڕیارگەلی بەڕێوبەرەکان

 )6پێوەندی گشتی:
 مەرج:
 .61ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەران بێ
 .62ھەڵبژێردراوی دەستەی بەڕێوبەرایەتی بێ



ئەرک:

 .63وتەبێژی فەرمیی کۆڕ دەبێت
 .64بۆ کار و باری گۆڤار ،ژمارەی پەیوەندیی ئەو دەدرێتە دەر ،تاکوو خوازیارانی پێوەندی لەگەڵ گۆڤار بتوانن بە شێوازی تەلەفوونی لەگەڵی
لە پێوەندیدا بن

 )7ئابووریی ناوخۆ:
 مەرج:
 .65چاالکی و خۆشناوی و نەزم
 .66ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەرایەتی بێ
 .67ھەڵبژێردراوی دەستەی بەڕێوەبەرایەتی



ئەرک:

 .68لێکدانەوەی حساب و کتابی ئابووریی ناوخۆی کۆڕ وەک مافی بەئەندامبوون ،تێچووەکان و ھتد
 .69بیرهێنانەوەی مافی بەئەندام بوون بە ناردنی ئیمەل ،کورتەپەیام یان پەیوەندیی ڕاستەوخۆ بۆ کەسانێک کە لەبیریان چووەتەوە 3 :قۆناغ
(ئیمەیل-کورتەپەیام-پەیوەندی ڕاستەوخۆ له الیهن بهڕێوهبهرانهوه)
 .70گوزارشدان لە کۆبوونەوەی بەڕێوبەر-بەرپرس
 .71گوزارشدان مانگانە لە کۆڕی سەرەکیی گۆڤار

 )8پەڕتووکخانەی ھۆژان
 مەرج:
 .72پەسندکراو لە الیەن دەستەی بەڕێوەبەرایەتییەوە



ئەرک:

 .73کۆکردنەوەی پەڕتووک و وشەنامە و گۆڤاری باش بۆ بەهێزکردنی پەڕتووکخانەی هۆژان
 .74وەرگرتنی ئابوونەی گۆڤارگەلی زانستی
 .75گوزارشدان لە الیەن سەرپەلی دەستەی پەڕتووکخانەی ھۆژانەوە لە کۆبوونەوەی سەرھێڵی بەڕێوبەر-بەرپرس

 )9ماڵپەڕ

 مەرج:
 .76ھەڵبژێردراوی بەرپرسان



ئەرک:

 .77ڕاگێشنت و بەڕێوەبردنی ماڵپەڕەکۆمەاڵیەتییەکانی ڕێکخراوە

 )١0کۆبوونەوەی سەرھێڵ
 مەرج:
 .78ھەڵبژێردراوی بەرپرسان



ئەرک:

 .79سەردێڕی باسەکان بە ھاوکاری بەرپرسان دیاری دەکا.
 .80کاتەکان بە ھەماھەنگی لەگەڵ ئەندامانی بەشداربوو دیاری دەکا.
 .81کاتی کۆبوونەوە و سەردێڕی باسەکان بە ئەندامانی بەشدار بوو ڕادەگەیێنێ.
 .82گوزارشی بەرپرسان بە یارمەتی چاودێری بەرپرسان پێش کۆبوونەوە وەردەگرێ.
 .83کۆبوونەوەکە بەڕێوە دەبا( .گوزارش ،باس ،دەنگدان ،بڕیار)
 .84گوزارشی کۆبوونەوە دەنووسێ و لە ناو گرووپی ھۆژان باڵوی دەکاتەوە.

 )١١ئەندامی نوێ
 مەرج:
 .85ھەڵبژێردراوی بەرپرسان
 .86پەسندکراو لە الیەن دەستەی بەڕێوەبەرایەتییەوە



ئەرک:

 .87ناسێنەری ئەندامێکی نوێ دەبێ خۆی ئەندامی هۆژان بێت.
 .88بەرپرسی ئەندامانی نوێ پێوەندی لەگەڵ ئەندامی نوێ دەگرێ و کاروباری هۆژانی بۆ شی دەکاتەوە و دواتر پەڕگەی سەرەکی ھۆژان
(سەرپەڕگەی ھۆژان) و فۆرمی داخوازی هۆژانی بۆ دەنێرێت.
 .89پاش پرکردنی فۆرمی داخوازی هۆژان ،بەرپرسی ئەندامی نوێ لەگەڵ سەرپەلی دەستەگەلێکدا کە ئەندامی نوێ دەتوانێ یارمەتیدەری
ھۆژان بێ ،قسە دەکات و ئەو ئەندامەیان پێ دەناسێنێت( .دەسەگەلی زانستی،گرافیک و )...
 .90بەرپرسی ئەندامانی نوێ ،ئەو ئەندامە نوێیە بە بەرپرسی تاقیکاری ،بەرپرسی ئابووری ناوخۆ ،بەرپرسی کورتەپەیام ئەناسێنێ (بەرپرسی
ئەندامانی نوێ دەبێ پەیگیری ئەوە بێت کە بەرپرسی ئابووری ناوخۆ و بەرپرسی تاقیکاری پێوەندی لەگەڵ ئەو کەسە بگرن).
 .91بەرپرسی ئەندامانی نوێ ،ئەو ئەندامە نوێیە بە هۆژان زیا دەکا.

 .92تەواوی فۆڕمی داخوازییەکانی ئەندامانی هۆژان الی بەرپرسی ئەندامانی نوێ دەبێ و فایلە نوێیەکان بە مەبەستی بایگانی بۆ سکرتێر
دەنێردرێ .سەرچاوەی پەڕگەی ئەندامانی نوێ ،بەرپرسی ئەندامی نوێیە و بەرپرسانی داواکار ،دەبێ ئەم زانیارییە تەنیا لە ڕێگەی بەرپرسی
ئەندامی نوێ وەرگرن.
 .93تەنیا بەڕێوەبەران و بەرپرسانی پێوەندیدار (کورتەپەیام ،تاقیکار ،ئیمەیل (تەنیا زانیاری پێوەندیدار)) دەتوانن داواکاری زانیارییەکانی
ئەندامانی نوێ بن و زانیارییەکانی ئەندامانی نوێ الی ھۆژان شاردراوەیە.
 .94تا ماوەی  1مانگ بەرپرسی ئەندامانی نوێ دەبێ چاودێریی کاری سەرپەلەکان و بەرپرسانی تاقیکاری و ئابووری ناوخۆ بکا کە کاروباریان
سەبارەت بە ئەندامانی نوێ بە جوانی بەڕێوە بردرێ.

 )١٢فێرکاری و تاقیکاری
 مەرج:
 .95ھەڵبژێردراوی بەرپرسان



ئەرک:

 .96سەرچاوەکانی تاقیکاری بە یارمەتی پسپۆڕانی ئەم بوارە دیاری دەکەن.
 .97کات و چۆنیەتی بەڕێوەبردنی تاقیکارییەکان بڕیار ئەدەن.
 .98تاقیکارییەکان بەڕێوە دەبەن.
 .99گوزارشی تاقیکارییەکان لە کۆڕی سەرەکی ھۆژان باڵودەکەنەوە (بە ژمارەی ئەندامەتی).
.100

نوسخەیەک لە گوزارشەکە بە مەبەستی ئارشیڤ کردن بۆ سکرتێر دەنێردرێ.

 )١3کورتەپەیام
 مەرج:
.101

ھەڵبژێردراوی بەرپرسان



ئەرک:

.102

ناردنی کوتەپەیام بە داواکاری بەرپرسان

.103

ئارشیڤ کردنی کورتەپەیامگەلێ کە بۆ ھۆژان دەنێردرێن و ناردنی بۆ دەستەی بەەڕێوەبەرایەتی

 )١4وشەنامە
 مەرج:
.104

ھەڵبژێردراوی بەرپرسان

.105

سەرکەوتن لە تاقیکارییە پێویستە دیاری کراوە پێوەندیدارەکان

.106

توانایی و لێھاتوویی لە زمانی کوردی



ئەرک:

.107

چاودێری کردنی پەڕگەگەلی وشەکانی بابەتە نوورساوەکانی گۆڤار و ڕێک و پێک کردنیان بە مەبەستی چاپی وشەنامەی ھۆژان

.108

بەڕێوەبەری کردنی گشتیی ماڵپەڕ یان ڕووپەلی تایبەت بە وشەزانستییەکان

 )١5ڕێڕەونامە
 مەرج:
.109

ھەڵبژێردراوی بەرپرسان

.110

شارەزایی لە نووسین وتارگەلی زانستی و چوارچێوەیان

.111

شارەزایی لە نەرمەواڵەی ئافیس

 .١١٢ئەرک:
.113

ھەڵەبژێری وتارەکان بە پێی ڕێڕەونامە

.114

کارکردن لەسەر چاککردنی ڕێڕەونامە

 )١6سکرتێر:
 مەرج:
.115

ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەران بێ

.116

ھەڵبژێردراوی دەستەی بەڕێوبەرایەتی بێ


.117

ئەرک:

بەرپرسی ئارشیڤ کردن و کۆکردنەوەی پەڕگەکانی ھۆژانە و سەرچاوەی پەڕگە نوێیەکان ئەو دەبێ.

 )١7سەرۆک:
 مەرج:
.118

ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەران بێ

.119

ھەڵبژێردراوی دەستەی بەڕێوبەرایەتی بێ


.120

ئەرک:

بەرپرسی ھاوئاھەنگکردنی و بەرەوپێشبدنی گشتی کارەکانی ھۆژان لە ئەستۆی سەرۆکی ڕێکخراوەیە

بەشی  :3دەستەکان:
 مەرج و ئەرکە نوورساوەکانی ئێرە ،بۆ ئەندامانی بەشداربوو لەم دەستەگەلەیە.
 ئەم دەستەگەلە ،سەربەخۆیی خۆیان ھەیە ،بەاڵم دەبێ پەیڕەوی سیاسەتە سەرەکی-گشتییەکانی دەستەی
بەڕێوەبەرایەتی بن و بڕیارگەلێکی ناوخۆییش کە دەیدەن لە الیەن دەستەی بەڕێوەبەرایەتی پەسند کرێ.
 بە پێی پێشنیاری ئەندامان و بڕیاری دەستەی بەڕێوەبەرایەتی ،دەکرێ دەستەگەل و بەرپرسایەتیی نوێ لە ناو
سیستمی ھۆژاندا پێناسە بکردرێ.

 )١دهسته زانستییەکان:
 مەرج:
.121

لێھاتوویی لەو دەستە زانستییەدا


.122

ئەرک:

چاالکی لە کاروباری دەستەکە

 )٢دهستهی ڕاوێژکاری ئابووریی:
 مەرج:
.123

خۆشناوبوون لە ناو کۆمەڵگەدا

.124

سهر به ڕێكخراوهی سیاسی نهبوون

.125

پهسهندكراو له الیهن دهستهی بهڕێوهبهرایهتییەوە



ئەرک:

.126

ڕاگەیشنت بە کار و باری ئابووریی دەرەکیی گۆڤار

.127

کۆبوونەوە لەگەڵ کەسانی خۆشناو و توانا لە بواری ئابووری و ڕاکێشانی یارمەتیی ئابووری

.128

گوزارشدان به دهستهی بهڕێوهبهرایهتی

.129

بەشداریکردن لە کۆبوونەوە گشتییەکان و بڕیارە سەرەکییەکان

 )3دهستەی ھونەری
 مەرج:
.130

توانایی و لێھاتوویی

.131

پەسندکراو لەالیەن دەستەی بەڕێوەبەرایەتییەوە بە ھاوفکری ئەندامان


.132

ئەرک:

لەئەستۆگرتنی کاری ھونەری ڕێکخراوە وەک وێنە ،تەڕراحی ،فیلم و  ...بە پێی داخوازی بەرپرسان و بە پێی بڕیاری سەرپەلی دەستەی

گرافیک
.133

گوزارشدان لە کۆبوونەوەی سەرھێڵی بەڕێوەبەر-سەرپەل لە الیەن سەرپەلی دەستەی گرافیکەوە (پێویستە سەرپەلی ئەم بەشە

پەیوەندیی بەردەوامی لەگەڵ ئەندامانی ئەم بەشەدا ببێت)

 )4دهستەی توێژینەوەی گۆڤار:
 مەرج:
.134

ئاشنابوون لەگەڵ چوارچێوەی گۆڤارگەلی زانستیی

.135

پەسندکراو لەالیەن دەستەی بەڕێوەبەرایەتییەوە بە ھاوفکری ئەندامان

.136

سەرپەلی ئەم بەشە لە الیەن دەستەی بەڕێوەبەرایەتییەوە ھەڵدەبژێردرێت


.137

ئەرک:

توێژینەوە لەسەر گۆڤارگەلی بڕواپێکراوی بواری ڕۆژناگەریی زانستیی و پێشنیاری بەشگەلی سەرنجڕاکێش و باش بۆ چوارچێوەی

گۆڤار
.138

گوزارشدان لە کۆبوونەوەی سەرھێڵی بەڕێوەبەر-سەرپەل لە الیەن سەرپەلی دەستەی توێژینەوە (پێویستە سەرپەلی ئەم بەشە

پەیوەندیی بەردەوامی لەگەڵ ئەندامانی ئەم بەشەدا ببێت)

 )5دەستەی نەرمەواڵە:
 مەرج:
.139

توانایی و لێھاتوویی

.140

پەسندکراو لەالیەن دەستەی بەڕێوەبەرایەتییەوە بە ڕاوێژ لەگەڵ ئەندامان



ئەرک:

.141

ڕاگەیشنت بە کاری ماڵپەڕی فەرمیی هۆژان (بەشی ناونووسی ،وتووێژ ،ئابوونە ،وشەنامە ،تاقیکاری و )....

.142

پێداچوونەوەی وتارگەل لە بواری نەرمامێری

.143

دابینکردنی تەختەکلیلی ستانداردی کوردی

.144

دابینكردنی فۆنتی کوردی

.145

ئەنجامدانی پرۆژەی پەیوەندیدار بە زمانی کوردییەوە بە یارمەتیوەرگرتن لە ئەندامانی ھۆژان

.146

گوزارشدان لە کۆبوونەوەی سەرھێڵی بەڕێوەبەر-سەرپەل لە الیەن سەرپەلی دەستەی گرافیکەوە (پێویستە سەرپەلی ئەم بەشە

پەیوەندی بەردەوامی لەگەڵ ئەندامانی ئەم بەشە ببێت)

 )6دەستەی ھەڵەبژێریی زمانی:
 مەرج:
.147

توانایی و لێھاتوویی زۆر باشی زمانی کوردی

.148

پەسندکراو لەالیەن دەستەی بەڕێوەبەرایەتییەوە بە ڕاوێژ لەگەڵ ئەندامان

.149

سەرپەلی ئەم بەشە لە الیەن دەستەی بەڕێوەبەرایەتییەوە ھەڵدەبژێردرێت



ئەرک:

.150

پێداچوونەوەی وتارگەلی پێشکەشکراو

.151

نووسینی یاسا و ڕێسا لە بواری ڕێنووس و ڕێزمان

.152

وەاڵمدانەوەی وشەگەلی پررساو لە کۆڕی زمانی زانستیی ستانداردی کوردی

.153

گوزارشدان لە کۆبوونەوەی سەرھێڵی بەڕێوەبەر-سەرپەل لە الیەن سەرپەلی دەستەی ھەڵەچنی و زمانەوانییەوە (پێویستە سەرپەلی

ئەم بەشە پەیوەندیی بەردەوامی لەگەڵ ئەندامانی ئەم بەشەدا ببێت)

 )7دەستەی ڕۆژنامەگەریی زانستی:
 مەرج:
.154

ئاشنابوون لەگەڵ چوارچێوەی گۆڤارگەلی زانستیی

.155

پەسندکراو لەالیەن دەستەی بەڕێوەبەرایەتییەوە بە ھاوفکری ئەندامان

.156

سەرپەلی ئەم بەشە لە الیەن دەستەی بەڕێوەبەرایەتییەوە ھەڵدەبژێردرێت


.157

ئەرک:

توێژینەوە لەسەر گۆڤارگەلی بڕواپێکراوی بواری ڕۆژنامەگەریی زانستیی و پێشنیاری بەشگەلی سەرنجڕاکێش و باش بۆ چوارچێوەی

گۆڤار
.158

کۆبوونەوەی لەگەڵ دەستەی بەڕێوەبەرایەتی

.159

کۆبوونەوەی سەرھێڵی ناوخۆیی

.160

گوزارشدان لە کۆبوونەوەی سەرھێڵی بەڕێوەبەر-سەرپەل لە الیەن سەرپەلی دەستەی توێژینەوە (پێویستە سەرپەلی ئەم بەشە

پەیوەندیی بەردەوامی لەگەڵ ئەندامانی ئەم بەشەدا ببێت)

بەشی  :3کەرت:
 ھەر کەرتێ بەرپرسانی سەربەخۆی خۆی دەبێ کە لە چوارچێوەی کارەکانی پێوەندیدار بەو کەرتە سەربەخۆ کار
دەکا و لەگەڵ دەستەگەلی ھۆژان پێوەندی ڕاستەوخۆیان دەبێ.
 بە پێی پێشنیاری ئەندامان و بڕیاری دەستەی بەڕێوەبەرایەتی ،دەکرێ کەرتگەل و بەرپرسایەتیی نوێ لە ناو
سیستمی ھۆژاندا پێناسە بکردرێ.

بەشی  :١گۆڤار:
پێکھاتە:

)١چاودێران:
 )٢سەرنووسەران:
 )3نووسەران:
 )4ھەڵەبژێریی زمانی و ڕێزمانی و ڕێنووسی:
 )5ھەڵەبژێریی ڕێڕەونامە:
 )6چاودێری وشە:
)7توێژینەوەی گۆڤار:
 )8گرافیک:
 )9بانگەشە:
 )١0مودیر مەسئول:
 )١١چاپ و باڵوکردنەوە:

بەشی  :٢پۆستێر:
نوێ دەبێتەوە...

بەشی  :3ڤیدۆی زانستی:

پاری  :3سەرچاوەی بڕیار
 )١کۆبوونەوەی گشتی سااڵنە
.161

گۆڕانکاری لە ئەساسنامەی سەرەکی ڕێکخراوە

.162

گۆڕانکاری لە ئاییننامەی ناوخۆیی

.163

گۆڕانکاری بەڕێوەبەران و بەرپرسان

 )٢کۆبوونەوەی گشتی ئیزتراری
.164

گۆڕانکاری لە ئەساسنامەی سەرەکی ڕێکخراوە

.165

گۆڕانکاری لە ئاییننامەی ناوخۆیی

.166

گۆڕانکاری بەڕێوەبەران و بەرپرسان

 )3کۆبوونەوەی (سەرھێڵی) بەڕێوەبەران
.167

کۆبوونەوەی ناوخۆیی بەڕێوەبەران کە لەسەر بابەتگەلی گشتی پێوەندیدار بە ڕێکخراوە بە شێوازی سەرھێڵ یان فیزیکی بەڕێوە ئەچێ

و بۆ بابەتگەلی سەرەکی ،سەرەکیرتین سەرچاوەی بڕیاردانە.
.168

گۆڕانکاری لە ئاییننامەی ناوخۆیی

.169

گۆڕانکاری بەڕێوەبەران و بەرپرسان

.170

بڕیار لەسەر بابەتە سەرەکییەکانی ڕێکخراوە

.171

دابەشکاریی ئەرکەکان و وتووێژ لەسەر کاروباری ڕێکخراوە

.172

کۆبوونەوە النیکەم مانگی جارێکی بەڕێوەبەران پێویستە

.173

بوونی گشت بەڕێوەبەران لە ناو کۆبوونەوەدا پێویستە.

.174

ئەگەر بەڕێوەبەرێ لە کۆبوونەوە بەشداری نەکرد ،ئەوە جەریمەکەی بەپێی یاسا ناوخۆییەکان ئەنجام ئەبێ.

 )4کۆبوونەوەی (سەرھێڵی) بەرپرسان
.175

کۆبوونەوەی ناوخۆیی بەرپرسان کە لەسەر بابەتگەلی ناوخۆیی ڕێکخراوە باس دەکرێ و بڕیار دەدرێ و بۆ بابەتگەلی ناوخۆیی

سەرەکیرتین سەرچاوەی بڕیارە.
.176

گۆرانکاری سەرپەالن و بەرپرسان

.177

گۆڕانکاری لە ئاییننامەی ناوخۆیی

.178

بڕیار لەسەر بابەتە ناوخۆییەکانی ڕێکخراوە

.179

دابەشکاریی ئەرکەکان و وتووێژ لەسەر کاروباری ڕێکخراوە

.180

کۆبوونەوە النیکەم مانگی جارێکی بەرپرسان پێویستە

.181

بوونی گشت بەرپرسان لە ناو کۆبوونەوەدا پێویستە.

.182

ئەگەر لەبەر ھۆکارێکی جیدی کەسێک لە بەرپرسان نەتوانێ بێ ،ئەوە پێویستە کەسێکی تر بە جێی خۆی (ئاگا لە بارودۆخ) بۆ

کۆبوونەوە بنێرێ (ئەو کەسە نابێ لە بەرپرسان بێ) .ئەو کەسە لە بڕیارەکاندا ،وەک بەرپرس بڕیاردەر ئەبێ و بڕیارەکان بێ ئەو بەرپرسە
بەشداربووە ئەگیردرێ.
.183

ئەگەر بەرپرسێ لە کۆبوونەوە بەشداری نەکرد و کەسیش بە جێی ئەو نەھات ئەوە جەریمەکەی بەپێی یاسا ناوخۆییەکان ئەنجام

ئەبێ.

 )5کۆبوونەوەی (سەرھێڵی) ناوخۆیی دەستەگەل
.184

ھەر دەستەیەک دەبێ بە پێی پێویست لە سەر بابەتگەلی ناوخۆیی ،کۆبوونەوەی بەردەوامیان بێ .بە ھۆی گرینگی سەربەخۆ بوونی

دەستەکان ،بڕیارەکانی ناوخۆیی ئەم دەستەگەلە ،ئەگەر کێشەی لەگەڵ مەبەستە سەرەکییەکانی ھۆژان نەبێ ،لە الیەن دەستەی
بەڕێوەبەرایەتییەوە پەسند ئەکردرێ.
.185

گۆڕانکاری لە ئاییننامەی ناوخۆییی ئەو دەستە

.186

بڕیار لەسەر بابەتە ناوخۆییەکانی دەستە

.187

دابەشکاریی ئەرکەکان و وتووێژ لەسەر کاروباری دەستە

پاری  :4سیستم و یاسای
ناوخۆیی
 )١دەست لە کار کێشانەوەی بەرپرس
.188

بەرپرسێ کە خوازیاری دەست لە کارکێشانەوەیە ،پێویستە نامەیەکی فەرمی بنووسێ بۆ دەستەی بەڕێوەبەرایەتی و ھۆکاری ڕوونی

دەست لە کار کێشانەوەی بنووسێ.
.189

بەرپرس پێویستە تا ئەو کات کەسێ جێگری خۆی بە سیستم ئەناسێنێ و لەگەڵ کاروبارەکان ئاشنای دەکا ،مافی دەست لە کار

کێشانەوەی نییە.
.190

بە پێی داخوازی ھەر دوو ال ،کۆبوونەوەیەک لەگەڵ بەرپرسی خوازیاری دەست لە کار کێشان و بەڕێوەبەران بەڕێوە دەچێ و لەوێ

وردتر باس لە گیر و گرفتەکان دەکردرێ.

 )٢پێناسەی دەستە یان بەرپرسایەتیی نوێ لە ھۆژان
.191

بە پێی داخوازی ھەرکام لە ئەندامان ،ئەم باسە ،ئەکرێ لە ناو کۆبوونەوەی بەرپرسان بە بەشداری ئەو کەسە باس بکردرێ و دەستە

یان بەرپرسایەتییەکی تازە دابندرێ.

 )3یاساکانی بەڕێوەبردنی بنکەی فەرمیی ھۆژان
بابەت:
ئا) ئاوەاڵبوونی دەفتەر
 .198کاتی چاالکی لە ناوەندی فەرمیی ھۆژان و ئامادەبوونی بەرپرسی دەفتەر کاتژمێر  16تا 20ی ھەر ڕۆژێک جگە لە ڕۆژانی ھەینی.
 .199ئامادەبوونی بەرپرسی دەفتەر یان جێگرەکەی پێویستە.
 .200بەدەر لە کاتی دیاریکراو دەکرێت بە ھەماھەنگی لەگەڵ بەرپرسی دیاریکراو دەفتەر بکرێتەوە.
ب) ئەرکەکانی بەرپرسی دەفتەر
 .201لە کاتی دیاریکراودا لە دەفتەردا بوونی ھەبێ.

 .202وەاڵمدانەوە و پێڕاگەیشنت بە کاروباری ئەو کەسانەی کە سەردانی دەفتەر دەکەن لە ئەستۆی بەرپرسی دەفتەرە.
 .203ڕێکخسنت و ئاگاداری لەمەڕ گشت کۆبوونەوەکانی بەشە جیاجیاکانی ڕێکخراوە وەک دانانی کاتی کۆبوونەوەکان لە دەفتەردا لە
ئەستۆی بەرپرسی دەفتەرە.
 .204ھەڵگرتنی بەڵگەنامەکان و (صورت جلسات) لە ئەستۆی بەپرسی دەفتەرە.
پ) ئەرکەکانی ئەندامانی ھۆژان لە دەفتەردا:
 .205ھەموو ئەندامەکان دەبێت پێملی ڕێڕەونامەی ناوخۆیی ڕێکخراوە بن.
 .206لەبەرچاو گرتنی بەھا ئیسالمی و ئاکارییەکان لەئەستۆی گشت ئەندامانە.
 .207بەکارھێنانی کەلوپەلەکانی ناو دەفتەر بۆ کاروباری تایبەتی بۆ ھەموو ئەندامان قەدەغەیە.
 .208خاوێن ڕاگرتنی دەفتەر لە ئەستۆی ھەموو ئەندامانە و لەبەرچاوگرتنی پێویستە.
ت) ئەم چاالکییانە لە دەفتەردا دەکرێن:
 .209بەڕێوەچوونی گشت کۆبوونەوەکانی دەستە جیاجیاکانی ڕێکخراوەی ھۆژان.
 .210بەڕێوەچوونی کەالسەکانی خولی فێرکاریی زمانی کوردی ،گرافیک... ،

