
:كيَشةو طريوطرفتةكانى بةريَوةبردنى قوتاخبانة* 

بة ثيَ ي بةريَوةبردنى هةر دامةزراوةيةكى كارطيَري بة ثيَ ي دةولَةت و سيستةم •
وة ئةو كؤمةلَطايةى كة بةريَوةبردنةكةى تيَدا ئةجنام دةدريَت بةريَوةبردن 

: تووشي ضةند كيَشةو زةمحةتيةك دةبيَتةوة كة بريتني لة مانةى خوارةوة

.نزمى ئاستى بةريَوةبةرةكان لة رووى زانستى و كارطيَريةوة. 1•

.نزمى ئاستى بةريَوةبةرةكان لة رووى كارطيَري دةروونى يةوة. 2•



نزمى ئاستى بةريَوةبةرةكان لة رووى ثةيوةندى ية كؤمةآليةتى و دبلؤماسي . 3•
.يةكانةوة

نزمى ئاستى بةريَوةبةرةكان لة رووى زانيارى ية تةكنةلؤذي يةكان و ثيَوةرة . 4•
.جيهانيةكان

نةبوونى بينايةى قوتاخبانةو مةرجة قوتاخبانةيي يةكان لة بينايةى . 5•
.قوتاخبانةكاندا



-:كيَشةو طريوطرفتةكانى بةريَوةبردنى قوتاخبانة* 

نةبوونى مامؤستاي ميالك و كةل و ثةل و هؤكارى فيَركردن و كةرةسةى تاقيطةكان لة ناو . 6•
.  قوتاخبانةدا

لة زؤربةى قوتاخبانةكان و كةمى كاديري زانستى كة بطوجنيَت لةطةلَ زياتر لة دةواميَك هةبوونى . 7•
.سيستةمى ئيَستاى خويَندن

.هةلَنةبذاردنى بةريَوةبةرةكان لةسةر بنةماى ليَهاتووى شارةزايي ودلَسؤزى بؤ ثرؤسةى خويَندن. 8•
.طؤرانكارى خيَرا لةسيستةمى خويَندن. 9•
لة نيَوان خؤيان مامؤستاكان وة مامؤستايان و كةس و كارى قوتابيان نةبوونى ثةيوةنديةكى باش . 10•

.لة اليةكي تر
هةبوونى ئةو مامؤستاو قوتابيانةى كة ياخي دةبن لة ياساو ريَساكانى قوتاخبانةوثيَوةى . 11•

.ثابةند نابن



:بةرثرسياريةتةكانى  ياريدةدةرى بةريَوةبةر* 
وة دةتوانيَت هةموو بةرثرسياريةتى و , بةدةستة رِاستى بةريَوةبةر دادةنريَت.1•

.ئةركةكانى بةريَوةبةر بة وةكالةت وةربطريَت لةكاتى ئامادةنةبوونى بةريَوةبةردا
لةكاتى هةبوونى هةر ليَذنةيةك ياريدةدةر دةبيَتة ئةندامى ئةو ليَذنةية بؤ منوونة  . 2•

.ليَذنةى تاقيكردنةوةكان 
. هةنديَ كات ياريدةدةر كؤبوونةوة لةناو قوتاخبانة بةريَوة دةبات. 3•
زؤركات ياريدةدةر دةبيَتة ثرديَكى طةياندنى باش لةنيَوان مامؤستايان و قوتابيان و . 4•

.بةريَوةبةرى قوتاخبانةكة
زؤركات بةثىَ ى ثسثؤريةكان ياريدةدةر دةتوانيَت سةرثةرشتيارى ناوخؤيى ئةجنام . 5•

.  بدات لةناو قوتاخبانةكةدا



:بةرثرسياريةتةكانى  ياريدةدةرى بةريَوةبةر* 

ياريدةدةرى بةريَوةبةر دةبيَتة ئةندام لة ئةجنومةنى دايكان و . 6•
.باوكان

بؤى هةية بةشدار بيَت لة هةنديَك كؤرِو كؤبوونةوة و مسينار كة لة . 7•
.دةرةوةى قوتاخبانةكة ئةجنام دةدريَت و بانطهيَشت دةكريَت

لةزؤربةى كاتدا وةكو سةرثةرشتيارو ياوةرى قوتابيان دةبيَت لة . 8•
ضاالكى و طةشتةكانى قوتاخبانةدا بةمةبةستى سةرداني كردنيان بؤ  

.شويَنةكانى دةرةوةى قوتاخبانة



-:طرينطرتين تؤمارةكانى قوتاخبانة* 

تؤمارةكانى قوتاخبانة هةموو خالَة تايبةتيةكانى ثيَويست بة تؤمارةكانى  •
كة مايف هةموو ئةو كةسانة دةثاريَزيَت كةسةر بة قوتاخبانةن لة رِيَطةى ئةو  

تؤمارانةشةوة بةريَوةبةرايةتى قوتاخبانة زانيارية ثةروةردةييةكان  
كؤدةكاتةوة دةيان ثاريَزيَت و هيض قوتاخبانةيةك ناتوانيَت دةستبةردارى ئةو 
تؤمارانة بيَت و بةريَوةبةرى نويَخوازيش ثيَويستة زانيارى تةواو و ريَك و ثيَكى 

لةسةر تؤمارةكانى قوتاخبانة هةبيَت تاوةكو ئةركةكانى بة ئاسانى  
هةربابةتيَك تؤمارى خؤى ,بةريَوةبضيَت  و ثيَويستة تؤمارةكانى ريَك و ثيَك بن

.هةبيَت و ثاك و خاويَن ثاريَزطارى ليَبكريَت 



:ئةمانةى خوارةوة منونةى ضةند تؤماريَكن لة قوتاخبانة

(العامالقيدسجل)طشتىتؤمارى.1

تايبةتىثةرِةيةكىهةرخويَندكاريَكوكورتىوكةمهةلَةوبةبىَثيَويستة,قوتاخبانةيةتؤمارىطرينطرتين•
بكريَتتؤمارتيَداثيَويستيةكانىزانياريةسةرجةمبكريَتتةرخانبؤ

طشتىتؤمارىرِابةرى.2

.تيَدايةخويَندكارىزانيارىوسالَكةناو,دةكاالثةرةيةبةوئاماذةوتايبةتةتيَنووسيَكى•



:خويَندكارانمنرةىتؤمارى-3

نابيَت,دةكريَتتةرخان(ثؤل)خويَندنسالَيَكىبابةتةكانىسةرجةمبؤخويَندكاريَكبةهةرتايبةتثةرِةىتيَدا•
.بيَتتيَداكرِاندنىكوذانةوةوتؤمارةدالةو

:مامؤستايانكؤبوونةوةىتؤمارى-4

ستايف,نائاساييوئاساييكؤبوونةوةيةكىكؤبوونةوةيةكىكيَشةوهةربؤثيَويستثيَيبةيانهةفتانة•
دةنطزؤرينةىثيَيبة,تؤماردةكةنخؤيانواذووىناوكؤبوونةوةورؤذي,مامؤستايانقوتاخبانةوبةرِيَوةبةريَتى

قوتاخبانةكةيانبؤبةريَوةبردنىدةسةآلتيانستورىلةتايبةتبرِيارىدةركردنىوكيَشةكانلةسةربرِيار
.رِادةطةيةنن



:فةرمانبةرانومامؤستايانتؤمارى-5

تؤمارةدالةم,ويَنةوةبةتةواوىزانيارىلةثةرِةيةكداثيَويستة,قوتاخبانةهةركارمةنديَكى•
.كرابيَتتؤمار

:زانستىئاستىدواداضوونىبةتؤمارى-6

بةريَوةبةرى,دةكريَتتؤمارلةهةربابةتيَكداخويَندكاراندةرضوونىسةدىريَذةىتيَدا•
لةطةلودةكاتلةهةربابةتيَكداخويَندكارةكانئاستىبؤدواداضوونبةقوتاخبانة

.دةكاتطفتوطؤمامؤستاكةيدا



:خويَندكاراننةهاتنىتؤمارى-7

بؤبةريَوةبةرياريدةدةرىلةاليةن,تؤماردةكريَتتيَداخويَندكارانىنةهاتنىمانطانةرؤذانةو•
.دةكريَتبؤبةدواداضوونى,خويَندكارانكاروبارى

:وانةبيَذىتؤمارى-8

ثاداشتةكةىوتؤماردةكريَتتيَدا,هةرمامؤستايةكوانةىبةشةلةزيادنوانانةىئةو•
.مامؤستاكةبؤدةطةرِيَتةوة



:ثؤللةمامؤستايانسةردانىتؤمارى-9

ئةطةروهةلَسةنطاندنودةكاتمامؤستايانىسةردانىتايبةتخشتةيةكىثيَيبةبةرِيَوةبةر•
.دةكاترِيَنماييانكردثيَويستى

:حانوتوخةرجتؤمارى-10

.دةكريَتتؤمارتيَداساآلنةىداهاتيتايبةتبةرنامةيةكىليَذنةوثيَيبة•



:خويَندنطةثةىلوكةلتؤمارى-11

دةكريَتتؤمارتيَداخويَندنطةكةىهاتووىثةىلوكةلطشتدةناسريَت(13)ذنيَريارىتؤمارىبة•
.دةرضووةكانثةلةوكةلبةخشينىطةرانةوةولةطةلَ

:(انضباطى-ديسثلني)رِابةندىليَذنةىتؤمارى-12

قوتاخبانةىكردنىديسثلنيبةكارىتايبةتريَكارةكانىوسةرثيَضىطشتتايبةتةوتؤماريَكى•
.تؤماردةكريَتتيَدا



:هاتوورؤيشتووبرِوانامةىتؤمارى-13

دةنوسريَترؤيشتووليستىلةقوتاخبانةكةدةرضووىبةبدريَتبرِوانامةيةكهةر•
زانيارىبةدةكريَتتؤمارهاتووشويَنةوليستلةوطواستنةوةوهاتووهةربرِوانامةيةكى,

.تةواوة

:هاتوورؤيشتوونوسراوىتؤمارى14

هةرنوسراويَكثيَضةوانةشةوةبة,تؤماردةكريَتهاتووبةقوتاخبانةبيَتةنوسراويَكهةر•
.دةكريَتتؤكاررؤيشتووبةقوتاخبانةدةرةوةىبؤبكريَت



:سةرثةرشتيارانسةردانىتؤمارى-15

بةردةستىدةخريَتةسةرثةرشتيارانداسةردانيكردنىكاتىلةتايبةتةوتؤماريَكى•
.دةكاتتؤمارخؤىريَنماييوزانيارىسةرثةرشتيارو



ليَذنةو يانةو ضاآلكيةكان
:ديَدةوانىووةرزشليَذنةى.1

ديَدةوانىضاآلكىدةداتئةجنامديَدةوانىووةرزشضاآلكيةكانىجؤرةهةمووليَذنةيةئةو•
جؤرةهادانىئةجنام.دةداتئةجنامووآلتدةرةوةىلةوووآلتناوةوةىلةديَدةوانىخيَوةتطاى

وئازايةتىوخؤبووردنلةوراستطؤيىوطرتنئارامطيانىضاندنىهؤىدةبيَتةكةضاآلكى
.داقوتابيانلةدانيارمةتىوتةبابيطيانىوخؤشةويستى



ليَذنةو يانةو ضاآلكيةكان

:زمانةوانىليَذنةى-2

وانةمامؤستايانىبةسةرثةرشتىودةطريَتةوةئينطليزىوعةرةبىوكوردىزمانىليَذنانةئةم•
ووتارئاهةنطىسازدانىبالوكراوةودةركردنىوةكدةدةنئةجنامضاآلكيةكضةنددةبيَت

كتيَبخانةىسةرثةرشتىمامؤستايانهةروةها.ترضاآلكىطةليَكونواندنخويَندنةوةو
.خويَندنةوةبؤدةدةنقوتابيانهانىودةكةنقوتاخبانة



ليَذنةو يانةو ضاآلكيةكان

:كؤمةآليةتيةكانزانستةليَذنةى-3

ونةخشةكانىويَنةىوكؤمةآليةتيةكانزانستةبةتايبةتبآلوكراوةكانىليَذنةيةئةو•
دةزطاومؤزةخانةكانوديَرينةكانماوةثاشبؤطوزاروطةشت.دةكاتةوةبآلوفيَركردنهؤيةكانى
زانستةدةربارةىقوتابيانزانياريةكانىثتةوكردنىوشارةزابوونبؤدةكاتسازطشتيةكان

.دةبيَتكؤمةاليةتىوانةىمامؤستاىبةسةرثةرستىليَذنةيةئةووكؤمةآليةتيةكان


