
 

 

 امەڵەكردنى كۆميتەكان لەگەڵ بەڵگەى نووسراوسياسەتى م

پيشانت دەدەن كۆميتەكانى پەرلەمانى سكۆتلەندى چۆن چۆنى مامەڵە لەگەڵ هەر زانيارييەك دەكەن كە وەك پەرچە  ئەم زانيارييانە

 بۆيان دەنێردرێت. ى دواترى داواكان بۆ بەڵگە و هەر ئاڵوگۆڕى نامەيەكوەاڵم

سەربارى ئەوەش، كۆميتەكانى پەرلەمانى سكۆتلەندى  مەيدانى گشتييەوە.زۆربەى خەڵك كە زانيارى پێشكەش دەكەن دەيانەوێت بخرێتە 

  .پابەندن بەوەى لە مامەڵەكردنياندا كراوە و ڕاشكاو بنى سكۆتلەندى بەپێى بنەما دامەزرێنەرەكانى پەرلەمان

وێبسايت( و دەشێت لەسەر ماڵپەڕەكەمان ) كە بۆمان دەنێردرێنەكانە زانيارييە پەيوەنديدارئاساييمان باڵوكردنەوەى هەموو كردارى 

 ڕاپۆرتێكى كۆميتەيەكيشەوە.  هەر ڕونووسە كاغەزييەكەىبشخرێنە 

پێش ە بۆيە، ئەگەر ئارەزوو دەكەيت بەڵگەكانت بە شێوازێكى نهێنى مامەڵە بكرێن يان بەڵگەكانت بەبێ ناو باڵوبكرێنەوە، ئەوا تكاي

 ( ەوە بكە.Clerk to the Committeeنووسەرى كۆميتەكە )پەيوەندى بە بەڵگەكانت ناردنى 

ئەوەى كە بەڵگەكە دەكرێت قبوڵ بكرێت يان نا لەسەر بناغەى دەبێت ئەوەش بزانيت كە الى كۆميتەى پەيوەنديدارە بڕيار بدات ئايا 

. تەماشاى باڵو دەكرێتەوەيان بەبێ ناو بە شێوەيەكى دەستكاريكراو ەوە، يان هەمووى لەاليەن كۆميتەكەوە دەبينرێت بەاڵم باڵو ناكرێت

 " بڕگەى خوارەوە بكە.2002"ياساى ئازاديى زانيارى )سكۆتلەندا( 

چەند بارێكى كەم هەن تياياندا هەموو ئەو بەڵگانە باڵو ناكەينەوە كە بۆمان دەنێردرێن. دەشێت ئەمانە لەبەر هۆكارى كردارى 

كاتێك ژمارەى پێشكەش كراوەكان كە وەريان دەگرين ڕێگر دەبن لە باڵوكردنەوەى هەموويان يان كاتێك بن: بۆ نمونە،  )پراكتيكى(

تەنها ليستێك بە ناوى ئەو كەسانە باڵو دەكەينەوە كە ئاساييانەدا كە زۆر لەيەك دەچن. لەو بارە  ژمارەيەكى زۆر بەلگە وەردەگرين

 بەڵگەكانيان پێشكەش كردووە.

باڵو نەكرێنەوە يان پێش بڕيار بدەين بەڵگەكانت لەبەر هۆى ياسايى دا بشێت چەند بارێكى كەملەسەربارى ئەمەش، دەشێت 

 باڵوكردنەوەيان دەستكارى بكرێن.

 1998ياساى پاراستنى داتا 

كەسانى  زانيارى لەبارەىم ئەوە دەبێت كائەمە كاريگەريى لەسەر ى پاراستنى داتا بێت. 1998پەرلەمان دەبێت ملكەچى ياساى ساڵى 

 خەينە بەردەستى هەمووان.يبكەين و بی كەسيى هەستيار( دەتوانين ئاشكرا كەسى و زانيارىزيندووەوە )زانياريى 

كردارى دەشێت بەڵگەكانت داتاى كەسى يان داتاى كەسيى هەستيار لەخۆ بگرن كە پەيوەندييان بەخۆتەوە هەبێت. هاودەنگ لەگەڵ 

ئاساييماندا، بە گشتى باڵويان دەكەينەوە، ئەگەر بە پرسەكەوە پەيوەنديدار بن. بەاڵم، واژۆت يان زانيارييە كەسييەكانى پەيوەندى 

 باڵو ناكەينەوە كە پەيوەندييان بە ژيانى تايبەتيتەوە هەيە )بۆ نمونە ژمارە تەلەفۆنى ماڵەوەت يان ناونيشانى ماڵەوەت(.پێوەكردنت 



دەستكارى ئەو زانيارييانە بكەين كە دەكرێت كەسێكى زيندووى تر دەستنيشان بكەن كە بە دياريكراوى پێويست بێت لەسەرمان  دەشێت

دەستيان بە  انى كۆميتەلەم بارانەدا، ئەندام ئەوەى زانيارييە كەسييەكانيان بخرێنە بەردەست خەڵك.ڕەزامەنديى خۆيان نەدابێت بۆ 

 ، تەنانەت با بەتەواويش باڵونەكرابێتەوە.دەگات تەواوى دەقى بەڵگەكانتدا

نيازتە پێشكەشيان بكەيت دەشێت هەر گرفتێكى تر لەبارەى ياساى پاراستنى داتاوە دروست ئەگەر باوەڕت وايە ئەو زانيارييانەى 

 ( ەوە بكە.Clerk of the Committeeرى كۆميتە )ياپێش پێشكەش كردنى بەڵگەكان پەيوەندى بە نووسلە تكايەبكەن، ئەوا 

 

 ناو و ناوبانگ لەكەدار بكەنئەو ماددانەى هەڵدەگرن 

ئەگەر لەو بڕوايەدا بين ئەوەى پەرلەمان بە سروشتى خۆى ئەو لێدوانانە يان ماددانە باڵو ناكاتەوە كە ناو و ناوبانگ لەكەدار دەكەن.

، ئەو بە گشتى بۆت دەگێڕينەوە و داوات لێدەكەين تپێشكەشى دەكەيت ماددەيەكى تيادايە كە هەڵدەگرێت ناو و ناوبانگ لەكەدار بكا

هێشتا هەر ئەو ماددانەيان تيادا مابوو كە بسەلمێنيت يان اليان بەريت. لەم بارودۆخانەدا ئەگەر بەڵگەكانمان بۆ هاتەوە و كۆمێنتەكان 

بەهەنديان وەرنەگرێت و دەشێت پێويست بكات كۆميتەى پەيوەنديدار ئێمە وايان ببينين بشێن ناو و ناوبانگ لەكەدار بكەن، ئەوا دەشێت 

 لەناو ببرێن.

 2002ياساى ئازاديى زانيارى )سكۆتلەندا( ى 

مان لەگەڵ شيئەمە كاريگەريى لەسەر شێوازى مامەڵەكردن .دايەى ئازاديى زانيارى )سكۆتلەندا(  2002ياساى لەژێر سايەيى پەرلەمان 

 بەڵگەكانى تۆدا هەيە.

، ئەوا تكايە پێش ەر ئارەزوو بكەيت بەڵگەكانت نهێنييانە مامەڵە بكرێن، يان بەڵگەكانت بەبێ ناو باڵو بكرنەوە، ئەگوەك لەسەرەوە وترا

 پێشكەش كردنى بەڵگەكانت پەيوەندى بە نووسەرى كۆميتەكەوە بكە.

زانيارى، ئەوا ريمان پێبگات بۆ داواكا 2002ئەگەر بەپێى ياساى ئازاديى زانيارى )سكۆتلەندا( ى بە تايبەتى دەبێت ئاگات لەوە بێت كە 

تەنانەت ئەگەر هاتوو كۆميتەى  -زانيارى بەو كەسە بدەين كە داواكارييەكەى پێشكەش كردووە دەشێت ئێمە بە ياسايى لەسەرمان بێت

 .وى بكاتەوەباڵ نهێنى يان بەبێ ناوێك لە زانيارييەكان بە شێوەيەكى مامەڵەكردنى هەموو يان بەشپەيوەنديداريش ڕێككەوتبێت لەسەر 

لە ، لەكاتێكدا كە ئێمە دەتوانين دڵنيات بكەين لەوەى كە بەڵگەنامەكانى تۆ / ناوى تۆ كەواتە لەو بارودۆخانەداكەلەسەرەوە خرانە بەرچاو

گەرەنتيت بدەينێ كە تەواوى بەڵگەنامەكە ، ناتوانين ناخرێتە بەردەست و چاوى خەڵكىڕێڕەوى كارى ئێستاى كۆميتەى پەيوەنديداردا 

 ئاشكرا ناكرێت.هەرگيز 
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