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• Ja kitaka rabadre gobran mika bötä gräbiti aune kukwe mada mika bötä ütüäte.
• Ni mika raba jite kukwekrä,  arato mika raba sribi gobrankwe bötä tä niebare 

tärä bötä kwrere.
• Bolitica brai kä kribiti kräke ni kwandre aune kärekä ñuo erere bötä ni kwandre. 
• Gobran bäre ni rebadre kwen ja ükekrö sribi bötä ja ngwärekri aune bolitica 

juta käbiti tibien kräke.

Mikare täte kri juta jökrä kräke, kukwe gainkä meritre 
di aune kirie mikara, kwe ñan tädre tuen ngwarebe 
ne bolitica biti ja ngwärekri juta ngrabare, kwe 
di rebare täte ja ükete aune dre koin merire 
erere kräke, arato rebare nüne kä jämete ye bäri 
ütüäte kri ja ngwärekri aune di rebare ja näre 
ni brare kwrere.

• Dre rebare ñakare ni jiete kwan gare bolitika bötä, ngwian bötä, nünan bötä ja ngötäite, 
bäri metrere dre blo raba nakainkä ni ngötäite ye tua bötä känti.

• Meritre kwe ja mikare jite aune ja di biandre ie, ja tö tikare kwe bolitika biti aune kukwe mada bötä.
Rabadre kwen koin aune täte kukwe bötä, arato ja di biandre ie ja mika bötä jite,  
juta jökrä käkwe, kukwe mada mada te:
• Tuadre gwärere aune diandrekä dre nakainkä meritre rüere kwe tä kwite ene känti ñan nebe 

bolitika kräke erere ja tö bien kukwe bä kabre kräke.

• Ketare bötä aune di mikare, ja tötika bötä aune ja mika bötä ji 
dokwäte kukwekrä ne Kwan gare bolitika meritre ngäbere kräke.

• Kukwe köböedre juta ngäbere ben keteitibe, kwe meritre rebare 
nünen jäme, köböere ñan rabadre tuen ngwarebe aune dre bloblo 
ñan reba nakainkä bötä.

• Dre erere köböedre koin täte kräke, kwe rebadretre ja ükete aune 
nüne koin ne ngwian biti aune ja ngötäite.

TÄRÄ NI MIKARA GOBRANE BANAMA  LEY 184 KÄI NOVIEMBRE 2020 KUKWE NUEN 
BLO BOLITIKARE YE BÖTÄ.

BOLITICA BITI KUKWE NITRE MERIRE NGÄBERE KRÄKE

Ja mika ji dokwäte aune kwanka bolitica biti nitre 
merire ngäbere kräke tä niere kröre:

• Kukwe juta ngrabare
• Merikwe ja köböe bare sribi gäre
• Kukwe sribi bötä ja ngötäite ja tö tika 

bötä aune ja ngibia bötä koinkrä
• Sribikä jondron bä kabre bötä

Kukwe nitre merire ngäbere ketara tä 
mikani ütüäte ketamä ja tari: 
• Kukwe bolitica biti juta ngäbere kräke
• Kukwe bolitica biti nitre merire kräke
• Kukwe bolitica biti nitre merire ngäbere kräke

• Kwen ja mike tuare kukwe kä kribiti bötä
• Kukwe mikaka gare käibiti tibien
• Gobran kä kribiti aune ja jutaite
• Ja mikaka Ngöbö bötä 
• Ja mikaka kukwe metre erere tuaka känti

Nünan rabadre jäme ja käibiti:
• Bolitica jeñe biti dikaka rabadre jäme, ne ngwiane, ja ngötäite 

kukwe jakwe töere.
• Bolitica jeñe biti ja mikare gare ni nünen erere aune kukwe 

nikwe töere.
• Ni nünen juta medente ye erere mikare ütäte täräre.

Nünan ja töe jeñe biti aune mätra ja gobraine:
• Gobran kri raba blite kukwe bötä, aune ni raba kwen ja töe bien: 

ne bolitica bötä, ngwian bötä, ja ngötäite aune kukwe jeñe nikwe erere.
• Nünan ñuo jeñe erere ngibiadre aune di mikadre: bolitikare, kukwe 

tua bötä känti, ngwiane, ja ngötäite arato kukwe ni ngäbekwe töere.
• Meden erere töe jeñe biti däkien mika rabadre grä biti, nuen nämbare 

kira ye kwrere.

NITRE MERIRE KRÄKE, KUKWE BOLITICA BÖTÄ TÄ BRAIBARE KRÖRE:

NI NÜNANKA JUTA NGÄBERE KÄIBITI, KRÄKE BOLITICA BITI KUKWE TÄ BRAIBARE KRÖRE:

KUKWE NE KWRERE MIKANI GARE ABOKON BANAMA KÄKWE DIANI KISETE KAREKÄ JA KÄITE:

NUNTRE MERIRE NGÄBERE KRÄKE, KUKWE BOLITIKA BITI NE KWRERE:

TÄRÄ KUKWE BOLITIKA BATA MERITRE NGÄBERE KRÄKE: 
KUKWE MIKATA GARE AUNE ÜTÜÄTE JA MIKAKRÄ JITE AUNE KWAN GÄRE BOLITIKA BÖTÄ

YE KÄTA KUKWE BRAIRE KÄNE, NGITE KAKAKA AUNE DRE 
NAKAINKÄ BLO YE DIANKA GÄRE BOLITIKA MERITRE 
RÜERE BÄ NEBE ÑUO ERERE, JA BÄ MIKA BLO AUNE DRE 
NUEN BLO NI MADA KÄBITI, YE ÑUO NIERABE ERERE.
TÄRÄ NETA KUKWE MIKE KETEITI METRE NITRE MERIRE 
KRÄKE ABOKON KRÖRE:
• Kukwe raba nakainkä blo bolitika biti meritre rüere kä 

täräte, kä nunankrä ketetitibe te, arato kä jökrä ni 
ngäbekwe biti, aune ja känändi, ja mäkädi, ja di biandi 
kwe dre erere mikare ütüäte, kwe ni nünen jene jene, ni 
töe jene ye erere mika rabadre ütüäte, ne kwrere kukwe 
rebadre ükaninte bä ngrabe ja tari ne gwiri aune kükeni. 
Nünan ni bä kabre ja ngötäite kwe erere.

TÄRÄ NI MIKARA GOBRANE YE BÖTÄ TÄ TIKANI ÑAKARE, MERITRE NGÄBERE KÄKWE JA MIKARE 
ÑUO BOLITICA BÖTÄ, AKWA TÄRÄ ARA KÄTA NIERE MERITRE KÄKWE JA MIKARE KUKWE YEKRÄ 
AUNE JUTA NGÄBEKWE ARATO.
TÄRÄ NI MIKARA GOBRANE BANAMA NETE ÜKANINTE MRÄ KÄTA NIERE KRÖRE:
• Bäri kena ni ütüäte ja näre (50% merire – 50% brare) kukwe jökrä bötä ja mikare jite kitare gobrane 

kräke. Ja braikä kukwe yekrä iti merire aune iti brare ja näre, ye tädre ükaninte iti merire aune iti 
brare mokore ni mada iti brare aune iti merire mikadre.

• Ne rebadi bare ja mika bötä diputado kräke, kalte kräke, rebresentante kräke aune ja mikaka 
konsejal kräke, ne kwrere arato rebadi bare ja mika bötä kukwe bolitika bötä.

• Arato tä niebare abokon bartido bolitika käkwe ngwian mikare 20% näre kukwe ja tötikara aune
 ja ükatera kräke, ye mikadre ngüörara meritre tötikara.

ÜTÜÄTE KRI NI NGÄBEKWE JA MIKARE KUKWE NETE KRÄKE NIETA KRÖRE:
• Ni iti sribikä ja mika bötä gräbiti tädre ye noäire kä tärä ükaninante täräre ni ngäbekrä ye känti.
• Ngite kitadre kukwe nuen bata blo, kwan bata bolitika rüere nitre merire aune brare kräke, 

ne kukwe jeñe ni ngäbekwe bötä, aune köböe bare kä kri biti ye kwrere.


