
 

 

 حکومەتی هەرێمی کوردستان 

 وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی 

 زانکۆی سەاڵحەدین 

 کۆلێژی ئاداب 

 بەشی ڕاگەیاندن 

 )راپێویینامە(   ڕاپێوی فۆڕمی  

 بەڕێز  هەڵسەنگێنەری  

 ڕێز و ساڵو 

پێشخ بوونی  پسپۆڕی بەهۆی  و  ئەزموون  و  زانستی  مەرجەکانی    انی  لە  ئاگاداربوونتان  و، 
ئەتوێژینە زانستیدا،  بەرێزتانوەی  بەردەست  دەخەینە  فۆڕمە  و  بەمەبە   م  داوەریکردنی  ستی 

ب کە  هەڵسانگاندنی  پرسیارەکانی،  و  دکتۆرایە ڕگە  ناونیشانی    تێزێکی  ڕاگەیاندنی  )بە  ڕۆڵی 
کوردستاندا  هەرێمی  لە  گەندەڵیی  ڕوبەڕوبونەوەی  لە  شیکاریی    -بنکۆڵکاریی  توێژینەوەیەکی 

 مەیدانییە( 

)ڕاستگۆیی  بەمەبەستی ڕێکاری  پڕاکتیکییەکانی  الصدق  -دەرهێنانی  هەنگاوە  بۆ  ڕاپێویی  (  فۆڕمی 
هەوڵە    ، تێزەکە لە سەرخستنی  یارمەتیدەرە  تێبینییەکانتان  و  سەرنج  خستنەڕووی  بە  هاوکاریتان 

 ان هەیە بۆ تەرخانکردنی کاتتان.  زانستییەکەمان. سوپاس و پێزانینم

 سەرپەرشتیاران                                                               توێژەر  

 پ.ی.د.هۆشیار مظفر امین    -پ.د.هێرش رسوڵ مراد                           محێدین  جوان جەاللەدین 

 



 : ناونیشانی توێژینەوە 

  -ی لە هەرێمی کوردستاندا ی وبەڕوبونەوەی گەندەڵ ی لە ڕڕۆڵی ڕاگەیاندنی بنکۆڵکاری )
 ەیدانییە( توێژینەوەیەکی شیکاری م

 کێشەی توێژینەوە: 

م   ى ئه . كێشه كى زانستییه یهوهر توێژینهنجامدانى هه نگاوى ئه، گرنگترین هه ستنیشانكردنى كێشه ده
 ڕو:ینهخه ده  وهوهی خوارهم پرسیارانه م نمایشكردنی ئهش، له یهوهتوێژینه

 ؟چ ئاستێكدایه  رێمی كوردستاندا له هه   یاندنی بنكۆڵكاریی له راگه . １

له راگه . ２ بنكۆڵكاریی  گه وهڕوبونهروبه   یاندنی  )بهندهی  جۆره هه   ڵیدا  رۆڵێكی  وهكانییهمو  چ   )
 ؟یههه 

رادهده  . ３ راپۆرتستنیشانكردنی  بنكۆڵكاریبونی  لێكۆڵینهی  ناڵی  كه كانی  نوسییهرۆژنامه   وه و 
ڵییدا،  ندهی گهوهڕوبونهروبه  ن( و رۆڵیان لهپێگەی)دیپلۆماتیک مەگەزو  (  ٢٤ئاسمانیی )کوردستان  

دهتاچه  راگه چوارچێوه  چنه ند  بنكۆڵكارییهی  سروشت وهیاندنی  تایبهو  ئاستی  ندیتمه و  و 
 ؟ڵییدا چییه ندهی گه وهڕوبونهروبه و، رۆڵیان له كانیان چۆنهخدانه بایه

ئایندەی ڕۆژنامەوان  . ４ لە دیدی ڕۆژنامەنوسانی  ئاست، ئاستەنگ و، ئاسۆکانی  ی بنکۆڵکاری 
 چییە؟ بنکۆڵکارەوە

پسپۆڕبژارده . ５ کوردی،  یاندنراگه بواری  ی  انی  ده ی  راگه  ڕواننهچۆن  یاندنی  ئاستی 
له هۆكارهه   بنكۆڵكاریی  ئاسته رێمدا،  كهنگو  كێشهموكوڕیو  بهو  له ردهكانی  یاندنی  جێگهبه   می 

 یدا؟و ئاسۆكانی ئاینده م( اڵتی چوارهسه ی )دهو، دروستبونركی چاودێركاریی ئه

به فره كانی شه یماننامه په   . ６ یاسا  بوارهركاره و  یارمه تاچه   كهكانی  هاتنه تیدهند  بۆ  ی  كایهرن 
 رێمی كوردستاندا؟ هه   یاندنی بنكۆڵكاریی له راگه

 ئامانجی توێژینەوە: 

 رێمی كوردستاندا. ه ه یاندنی بنكۆڵكاریی له ئاشكراكردنی ئاستی راگه  .１



راگه ده   .２ رۆڵی  له رخستنی  بنكۆڵكاریی  گه وهڕوبونهروبه  یاندنی  )بهندهی  موو هه   ڵییدا 
 (.وهكانییهجۆره 

راده ده .３ راپۆرتستنیشانكردنی  بنكۆڵكاریبونی  لێكۆڵینهی  كانی نوسییه رۆژنامه  وهو 
)کوردستان  كه ئاسمانیی  مەگەو  (  ٢٤ناڵی  دیپلۆماتیک  سروشت پێگەی)  و زن(  

 ڵییدا.ندهی گه وهڕوبونهروبه و، رۆڵیان له كانیانخدانه و ئاستی بایه ندییتمه تایبه

بنکۆڵکار دیاریکردنی   .４ ڕۆژنامەوانی  ئایندەی  ئاسۆکانی  و،  ئاستەنگ  دیدی  یئاست،  لە  ی 
 . ڕۆژنامەنوسانی بنکۆڵکارەوە

بژارده  .５ تێڕوانینی  پسپۆڕزانینی  راگه انی  کوردییاندنی  به باره سه   ی  ئاستی    ت 
لهراگه بنكۆڵكاریی  هۆكارهه   یاندنی  ئاسته رێمدا،  كێشه نگو  به و  له ردهكانی    می 

ئهجێگه به چاودێركاریییاندنی  )ده ركی  دروستبونی  چواره سهو،  ئاسۆكانی  م(اڵتی  و 
 ی. ئاینده

بۆ   كهكانی بواره ره ركاو یاسا به ف رهكانی شه یماننامه ی هاوكاربونی پهدیاریكردنی راده .６
 رێمی كوردستاندا. هه  یاندنی بنكۆڵكاریی له ی راگه كایههاتنه 

 

 یاندن راگه بواری  )کورد( یانپسپۆڕ ەک لە یبژارده مشتەی توێژینەوەکە :   

 

 

 

 

 

 

Commented [ss1]: ن  زموون یایان ئه  یهن بروتنتمهستت خاوهبهمه
ردوكیان،  هه  



 : تایبەتەکانپرسیارە تەوەری یەکەم:  

 مێ          نێر                    :  ەگەز  ر .１

 ساڵ                                  :  تەمەن   .２

 دکتۆرا                     ماستەر   دبلۆمی بااڵی ئەکادیمی                        بڕوانامە:  .３

 دەرەوەی هەرێم     شوێنی نیشتەجێبون:  ناوخۆی هەرێم                  .４

 دەدەر       ناونیشانی زانستی:  هێشتا وەرمنەگرتوە                       مامۆستای یاری .５

 مامۆستا                          پرۆفیسۆری یاریدەدەر                   پرۆفیسۆر 

 ؟ )کاری ڕۆژنامەوانی( بەشێوەیەکی کرداری کاری ڕاگەیاندنت کردوە  .６

 بەڵێ                     نەخێر 

      

 تەوەری دووەم: ئاستی بەرکەوتن بە ئامڕازەکانی ڕاگەیاندن 

 

 چەند کاتژمێر ئامڕازەکانی ڕاگەیاندن بەکاردەهێنیت؟رۆژانە  .７

 کاتژمێر   ٦-٥کاتژمێر                  ٤-٣کاتژمێر                   ٢-١

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

 وزیاتر5،،،، ك كاتژمێر یه له تر  مكه  

 

 دەبەستیت بە ئامڕازەکانی ڕاگەیاندن؟  پشت بۆ دەستکەوتنی زانیاری،   .８

 تاڕادەیەک                   هەرگیز                             بەدڵنیاییەوە   

Commented [ss2]: ن: ساڵ دیاری بكرێ به  
و زیاتر 53...52-.39-4645....32-38...25-31  

Commented [ss3]: ند تا چه  

Commented [ss4]:   ئێجگار
.مم،،،ئێجگار كهند،،،،كهملمناوهزۆر...زۆر...  



 

 )دەتوانیت زیاد لە بژاردەیەک هەڵبژێریت(  کام ئامڕازی ڕاگەیاندنە؟  پشتبەستنت بە زۆرترین  .９

ڕادیۆ                     تەلەفزیۆن               گۆڤار                  ڕۆژنامە            
 میدیای نوێ           پێگەی ئەلکترۆنی       

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

 ندیان بكههبریز  

 

 ت؟ )دەتوانیت زیاد لە بژاردەیەک هەڵبژێریت(واریزیاتر وەرگری پەیامەکانی کام ب .１０

 سیاسی                ئابوری و دارایی               کۆمەاڵیەتی             زانستی                 

 وەرزشی                  هونەری                ئاینی                  ڕۆشنبیری  

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

 ر بنووسرێت،،،هی ت ندیان بكههبریز  

 

 پشتبەستنت بە ئامڕازەکانی ڕاگەیاندن بۆ کام مەبەستە؟  .１１

               دەستکەوتنی هەواڵ و زانیاری                  کاتبەسەربردن  

               ە ڕەوشی ڕاگەیاندن، وەک چاودێرێکی ئەکادیمی  ئاگاداربوون ل  

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

 رێمی كوردستان وشی ههره  ئاگاداریوون له  

 



 لە هەرێمی کوردستاندا  ی اگەیاندنی بنکۆڵکاری ر :  سێیەم تەوەری  
 

  رچاو ەب  ی کەیەو ێش  ەبلە هەرێمی کوردستاندا    ڕاگەیاندنی بنکۆڵکاری  یمکەچپێتوایە   .１２
 دەرکەوتووە؟

 تاڕادەیەک                   هەرگیز                             بەدڵنیاییەوە        

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

 مم،،،ئێجگار كه ند،،،،كهملمناوه ئێجگار زۆر...زۆر...  

 

چ   .１３ لە  کوردستان  هەرێمی  لە  بنکۆڵکاری  ڕاگەیاندنی  گەشەکردنی  بەڕێزت  بەڕای 
 ئاستێکدایە؟

 خراپ                       مامناوەند                              باش            

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

 ند،،،خراپ ،،،زۆر خراپ زۆر بتش،،،،باش،،،،،مامناوه  

     

 لە هەرێمدا؟  ئەم مۆدێلەی کارکردن هەیە لەبەردەم   ئاستەنگپێتوایە  .１４

 بەڵێ                   نەخێر  

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

   

 

Commented [ss5]:   ئێجگار
مم،،،ئێجگار كهند،،،،كهملمناوهزۆر...زۆر...  

Commented [ss6]: ند،،،خراپ  زۆر بتش،،،،باش،،،،،مامناوه
 ،،،زۆر خراپ 

Commented [ss7]: ری بنكۆڵكاری گهرۆژنامه  



یە،    .１５ بەڵێ  وەاڵمەکەت  و  یەکانئاستەنگ  جۆری پێتوایە  ئەگەر  کارکردن  بەردەم  ی 
بنکۆ   فراوانبوونی کوردستاندا    یلکاریڕاگەیاندنی  هەرێمی  لە  )دەتواچین؟  لە  زیاد  نیت 

 بژاردەیەک هەڵبژێریت( 

 سیاسی ئاستەنگی   -

-   -- 

 ەنگی دارایی و ئابورییئاست -

 ئاستەنگی کۆمەاڵیەتیی -

 ئاستەنگی ئاینیی  -

 کارگێڕیی یالوازی -

 سان  ی ڕۆژنامەنو یکەم ئەزموون -

 ی ڕۆژنامەنوسی بنکۆڵکاریکەم -

 ی ڕادەربڕین یئازادڕوبەری ونی تەسکبربە -

 بەند و بڕگە یاساییەکان  یناتەندروستی -

 جێبەجێنەکردنی یاساکان  -

و   - زانیاری  بەدەستهێنانی  لە  گشتی  داواکاری  پاڵپشتیکردنی  کەمی  یاخود  نەبوون 
 جواڵندنی دۆسیەکان 

زانیاریالواز - بە  دەستگەیشتن  بەدەستهێنانی  )جێ  ییی  مافی  یاسای  بەجێنەکردنی 
 (ییزانیار

 . اگەیاندنەوەری لەالیەن دەزگاکانی یاگەیاندنی بنکۆڵکاررگرنگینەدان بە  -

و   - پەروەردە  ئەکادیمییەکانی  ناوەندە  لەالیەن  بنکۆڵکاریی  راگەیاندنی  بە  گرنگینەدان 
 خوێندنی بااڵوە )زانکۆ و پەیمانگا و ناوەندەکانی توێژینەوە(

Commented [ss8]:  

Commented [ss9]: نگی یاسایی هاستئ  



 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  اوە گونج 

 ینگی یاسای هاست ئ   

 

کوردستاندا  رپێتوایە   .１６ هەرێمی  لە  بنکۆڵکاری  چاودێر  توانیویەتاگەیاندنی  ببێتە  ی 
 ؟ یی، جێبەجێکردن، یاسادانان(بەسەر دەسەاڵتی )دادوەر 

 هەرگیز تاڕادەیەک                 بەدڵنیاییەوە                  

 

 اری پێشنیارکراو گۆڕانک  نەگونجاوە  گونجاوە 

م م،،،ئێجگار كهند،،،،كهملمناوهئێجگار زۆر...زۆر...    

 

 گەشبینیت بە ئایندەی ڕاگەیاندنی بنکۆڵکاری لە هەرێمی کوردستاندا؟  .１７

 بەدڵنیاییەوە                  تاڕادەیەک                هەرگیز 

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

م م،،،ئێجگار كهند،،،،كهملمناوهئێجگار زۆر...زۆر...    

 

ڕۆژنامەنوسانپێتوایە   .１８ ئەم  هەیە ڕۆڵی    سەندیکای  بەرەوپێشبربنی  مۆدێلەی    لە 
 ڕاگەیاندن لە هەرێمی کوردستاندا؟

 بەدڵنیاییەوە                  تاڕادەیەک                هەرگیز 

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

م م،،،ئێجگار كهند،،،،كهملمناوهئێجگار زۆر...زۆر...    

Commented [ss10]: تی ند توانیویهتا چه  



 

لە بەرەوپێشبربنی ئەم مۆدێلەی ڕاگەیاندن لە    هەیە  ڕۆڵی  پێتوایە )داواکاری گشتی .１９
 هەرێمی کوردستاندا؟ 

 یەوە                  تاڕادەیەک                هەرگیز بەدڵنیای

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

م م،،،ئێجگار كهند،،،،كهملمناوهئێجگار زۆر...زۆر...    

 

 

لە بەرەوپێشبربنی ئەم مۆدێلەی ڕاگەیاندن   هەیە  ڕۆڵی  پێتوایە ناوەندە ئەکادمییەکان .２０
 لە هەرێمی کوردستاندا؟ 

 هەرگیز    بەدڵنیاییەوە                  تاڕادەیەک               

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

م م،،،ئێجگار كهند،،،،كهملمناوهئێجگار زۆر...زۆر...    

 

 

ڕۆڵی  پێتوایە   .２１ بنکۆڵکاری  تایبەتمەندەکانی  ئەم    هەیەڕێکخراوە  بەرەوپێشبربنی  لە 
 مۆدێلەی ڕاگەیاندن لە هەرێمی کوردستاندا؟ 

 بەدڵنیاییەوە                  تاڕادەیەک                هەرگیز 

 نکاری پێشنیارکراو گۆڕا  نەگونجاوە  گونجاوە 

م م،،،ئێجگار كهند،،،،كهملمناوهئێجگار زۆر...زۆر...    



 

 

 

گۆڕانکاری   .２２ توانیویەتی  کوردستان  هەرێمی  لە  بنکۆڵکاری  ڕاگەیاندنی  پێتوایە 
 دروست بکات؟

 بەدڵنیاییەوە                  تاڕادەیەک                هەرگیز 

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

م م،،،ئێجگار كهند،،،،كهملمناوهئێجگار زۆر...زۆر...    

 

 

بنکۆڵکار ر ڕۆڵی  :  ەم چوار تەوەری   ڕوبەڕوبونەوەی  لە    کوردی   ی ی اگەیاندنی 
 گەندەڵیدا  

دۆسیەکانی   .２３ لەسەر  کاری  کوردستاندا  هەرێمی  لە  بنکۆڵکاری  ڕاگەیاندنی  پێتوایە 
 گەندەڵی کردوە؟ 

 بەدڵنیاییەوە                  تاڕادەیەک                هەرگیز 

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

م م،،،ئێجگار كهند،،،،كهملمناوهئێجگار زۆر...زۆر...    

 

 

بنک .２４ ڕاگەیاندنی  کردستاندا،    ۆڵکاریپێتوایە  هەرێمی  دەکاتەرەگیکارلە    ر ەس  ی 
 ەڵیدا؟ ند ەگ دروستبوونی ڕایگشتی  لە دۆسیەکانی



 بەدڵنیاییەوە                  تاڕادەیەک                هەرگیز 

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

م م،،،ئێجگار كهند،،،،كهملمناوهئێجگار زۆر...زۆر...    

 

 

مەنوسانی بنکۆڵکار لە  و ڕۆژنا   ی کوردیگاایە هەماهەنگی هەیە لەنێوان کۆمەڵپێتو  .２５
 دۆسیەکانی گەندەڵیدا؟ 

 بەدڵنیاییەوە                  تاڕادەیەک                هەرگیز 

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

م م،،،ئێجگار كهند،،،،كهملمناوهئێجگار زۆر...زۆر...    

 

 

توان .２６ کوردستاندا  هەرێمی  لە  بنکۆڵکاری  ڕاگەیاندنی  رۆڵیپێتوایە  کاریگەر    یویەتی 
 لە دۆسیەکانی گەندەڵیدا؟  ەکاندا ی تاکهۆشیارکردنەوە ببینێت لە  

 بەدڵنیاییەوە                  تاڕادەیەک                هەرگیز 

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

م م،،،ئێجگار كهند،،،،كهملمناوهئێجگار زۆر...زۆر...    

 

 

دۆسیە .２７ لە  کارکردن  کوردیدا،  پێتوایە  بنکۆڵکاری  ڕاگەیاندنی  نێو  لە  گەندەڵیدا  کانی 
 بەرژەوەندی گشتی ڕەچاودەکرێت؟



 اییەوە                  تاڕادەیەک                هەرگیز بەدڵنی

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

م م،،،ئێجگار كهند،،،،كهملمناوهئێجگار زۆر...زۆر...    

 

 

توانیویەتی  .２８ کوردیدا،  بنکۆڵکاری  ڕاگەیاندنی  لە  گەندەڵیدا  دۆسیەکانی  لە  کارکردن 
 کاریگەری لەسەر الیەنی فەرمی هەبێت بە ئاڕاستەی چارەسەرکردن؟

   تاڕادەیەک                هەرگیز             بەدڵنیاییەوە      

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

م م،،،ئێجگار كهند،،،،كهملمناوهئێجگار زۆر...زۆر...    

 

 

ڕاگەیاندنی بنکۆڵکاری کوردیدا، ڵیدا لە  کارکردن لە دۆسیەکانی گەندەدەتوانرێت بە   .２９
 بنەمایەک پۆ چاکسازی هەمەالیەنە؟  بکرێتە

 هەرگیز             بەدڵنیاییەوە                  تاڕادەیەک      

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

م م،،،ئێجگار كهند،،،،كهملمناوهئێجگار زۆر...زۆر...    

 

 

اندنی بنکۆڵکاری کوردی  سیەکانی گەندەڵیی، پشت بە ڕاگەیدەتوانرێت بۆ زانینی دۆ .３０
 ببەسترێت؟ 



 بەدڵنیاییەوە                  تاڕادەیەک                هەرگیز  

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

م م،،،ئێجگار كهند،،،،كهملمناوهئێجگار زۆر...زۆر...    

 

 

 ەم: بابەتەکانی پەیوەست بە گەندەڵی تەوەری پێنج 

 .زۆرترینی ئەو کارە بنکۆڵکاریانەی باڵودەکرێنەوە تایبەتن بە گەندەڵی سیاسی .３１

 بەدڵنیاییەوە                  تاڕادەیەک                هەرگیز  

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

 ڵیدانیم،،بهگهام،،،نازانم،،،لهڵیدگهلهڵیدام،،،گهلهواوی  ته  به  
 ڵیدا نیم گهواوی لهته

 

بنکۆڵ .３２ کارە  ئەو  باڵودەزۆرترینی  و  کاریانەی  ئابوری  گەندەڵی  بە  تایبەتن  کرێنەوە 
 دارایی.

 بەدڵنیاییەوە                  تاڕادەیەک                هەرگیز  

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

 ڵیدانیم،،بهگهام،،،نازانم،،،لهڵیدگهلهڵیدام،،،گهلهواوی  ته  به  
 ڵیدا نیم گهواوی لهته

 

 .ییکارگێڕ زۆرترینی ئەو کارە بنکۆڵکاریانەی باڵودەکرێنەوە تایبەتن بە گەندەڵی  .３３

 ییەوە                  تاڕادەیەک                هەرگیز  بەدڵنیا



 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

 ڵیدانیم،،بهگهام،،،نازانم،،،لهڵیدگهلهڵیدام،،،گهلهواوی  ته  به  
 ڵیدا نیم گهواوی لهته

 

 کۆمەاڵیەتی. زۆرترینی ئەو کارە بنکۆڵکاریانەی باڵودەکرێنەوە تایبەتن بە گەندەڵی  .３４

 بەدڵنیاییەوە                  تاڕادەیەک                هەرگیز  

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  ونجاوە نەگ  گونجاوە 

 ڵیدانیم،،بهگهام،،،نازانم،،،لهڵیدگهلهڵیدام،،،گهلهواوی  ته  به  
 ڵیدا نیم گهواوی لهته

 

گەندەڵی   .３５ بە  تایبەتن  باڵودەکرێنەوە  بنکۆڵکاریانەی  کارە  ئەو    ی ئاکارزۆرترینی 
 پیشەیی. 

 بەدڵنیاییەوە                  تاڕادەیەک                هەرگیز  

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

 ڵیدانیم،،بهگهام،،،نازانم،،،لهڵیدگهلهڵیدام،،،گهلهواوی  ته  به  
 نیم ڵیدا گهواوی لهته

 

 

 

-- 

 ئاکاری پیشەدا ڵکاری کوردی لە سایەی یاسا و  ەم: ڕاگەیاندنی بنکۆ تەوەری شەش 

Commented [ss12]:   زۆرترینی ئەو کارە
پرسی   بنکۆڵکاریانەی باڵودەکرێنەوە تایبەتن بە 

 ناگرنگ و ئاسان 

Commented [ss13]:   زۆرترینی ئەو کارە
پرسی   بنکۆڵکاریانەی باڵودەکرێنەوە تایبەتن بە 

خت گرنگ و سه   

Commented [ss14]:   زۆرترینی ئەو کارە
  بنکۆڵکاریانەی باڵودەکرێنەوە تایبەتن بە 

ت خناگرنگ و سه   



بە .３６ کوردستاندا  یاسا  هەرێمی  لە  لرکارەکان  کارکردن  بۆ  مۆدێلەی  ەگونجاون  م 
 .  ڕاگەیاندندا

 بەدڵنیاییەوە                  تاڕادەیەک                هەرگیز  

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

 ڵیدانیم،،بهگهام،،،نازانم،،،لهڵیدگهلهڵیدام،،،گهلهواوی  ته  به  
 ڵیدا نیم گهواوی لهته

 

)پەیماننام  .３７ ڕۆژنامەنوسیی  ئاکارنامە  شەرەف(ی    شەرەف   پەیماننامەکانیەکانی 
 . ڕاگەیاندن ئەم مۆدێلەی  هاوکارن لە هاتنەکایە و گەشەسەندنی

 بەدڵنیاییەوە                  تاڕادەیەک                هەرگیز  

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

 ڵیدانیم،،بهگهام،،،نازانم،،،لهڵیدگهلهڵیدام،،،گهلهواوی  ته  به  
 ڵیدا نیم گهواوی لهته

 

بەرژەوەند  .３８ پێناو  لە  ئاکاریی   گشتیدا،  ییدەتوانرێت  نا  نایاسایی    ڕێکاری  و 
 تنی زانیاری لە کاری بنکۆڵکاریدا.بگیرێتەبەر بۆ دەستکەو 

 بەدڵنیاییەوە                  تاڕادەیەک                هەرگیز  

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

 ڵیدانیم،،بهگهام،،،نازانم،،،لهڵیدگهلهڵیدام،،،گهلهواوی  ته  به  
 ڵیدا نیم گهواوی لهته

 



سیاسیەدا .３９ سیستمە  ئەم  ک  ، لەسایەی  لەهەرێمی  بنکۆڵکاری  ا  وردستاندڕاگەیاندنی 
   دەتوانێت گۆڕانکاری دروست بکات. 

 بەدڵنیاییەوە                  تاڕادەیەک                هەرگیز  

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

 ڵیدانیم،،بهگهام،،،نازانم،،،لهڵیدگهلهڵیدام،،،گهلهواوی  ته  به  
 ڵیدا نیم گهواوی لهته

 

 ری لە هەرێمی کوردستاندا، ئایندەیەکی باشی دەبێت. ڕاگەیاندنی بنکۆڵکا .４０

 ادەیەک                هەرگیز  بەدڵنیاییەوە                  تاڕ

 

 گۆڕانکاری پێشنیارکراو  نەگونجاوە  گونجاوە 

 ڵیدانیم،،بهگهام،،،نازانم،،،لهڵیدگهلهڵیدام،،،گهلهواوی  ته  به  
 ڵیدا نیم گهواوی لهته

 

 

   


