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 (ناوەڕۆك)

 بابەت  بەش 
 

 پەڕە ال

 ٥ کان پێناسە ١

 حکومییەکان نا پەیمانگە بنەما گشتییەکانی دامەزراندنی قوتابخانە و              ٢
 
 ئامانجەکان.  -
 . حکومییەکانجۆرەکانی دامەزراوە پەروەردەییە نا  -
 مافی وەرگرتنی مۆڵەتی دروستکردنی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی.  -
 مەرجەکانی پێدانی مۆڵەت.  -
 ڕێکاری داواکردنی مۆڵەت. کات و  -
 مۆڵەت.  پێشكەشكردنی داواکاریی ی ییەکانویستداپێ -
 .وەزارەت بۆ پێدانی مۆڵەت ڕێکارەکانی  -
 نوێکردنەوەی مۆڵەت.  -
 و مافی گۆڕینی مۆڵەتی دامەزراوەی خۆماڵی   مافی گۆڕینی خاوەنداریەتی مۆڵەت -

 بۆ نێودەوڵەتی.    
 . پەروەردەیی یی دامەزراوەتەالرمافی گواستنەوەی   -
 پێشمەرجەکانی هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت.  -
 داخستنی دامەزراوە بەهۆی هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت.  -
ی  مەندانەی مۆڵەتی دامەزراوەووهەڵپەساردن و هەڵوەشاندنەوەی ئارەز -

  . پەروەردەیی

٩ 
  

   کاروباری چاودێریکردن و بەدواداچوون و و سەرپەرشتيكردنپرۆسەی  ٣
 ییە ناحکومییەکان ەی دامەزراوە پەروەردهەڵسەنگاندن

 
 سەرپەرشتیکردن و چاودێریکردن و بەدواداچوون.  -
 ە یدامەزراوە پەروەردەییە ناحکومی و هەڵسەنگاندنی سەرپەرشتیکردنپرۆسەی   -
 خۆماڵییەکان.   
 ە یدامەزراوە پەروەردەییە ناحکومی و هەڵسەنگاندنی سەرپەرشتیکردنپرۆسەی   -
 بیانییەکان.  نێودەوڵەتی و    
 . پەروەردەییەکان هەڵسەنگاندنی سااڵنەی دامەزراوە -
 هەڵسەنگاندنی سااڵنەی وەزارەت.  -
 . پەروەردەییەکان  نکردنی دامەزراوەیڵپۆ -

٢٨ 
  

 . و پاشکۆکانیان ناحکومییەکاندامەزراوە پەروەردەییە تەالری   ٤
 

٣٢ 
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٥ 
  

   و پێکهاتە  حکومییەکاننا  پەیمانگەمامۆستا و فەرمانبەرانی قوتابخانە و        
 کارگێڕییەکانیان.                                                     

 
 . پەروەردەییەکان دامەزراوە تریمامۆستایان و فەرمانبەرانی  -
 . پەروەردەییەکان  دامەزراوەی  تر یفەرمانبەران مامۆستایان و  ی ماف -
 .مەرجەکانی دامەزراندن -
 پەروەردەییەکان.  دامەزراوە  یترئەرکەکانی مامۆستایان و فەرمانبەرانی  -
   ی دامەزراوەترگرێبەستی نێوان دامەزراوە و مامۆستایان و فەرمانبەرانی  -

 . ناحکومییەکان  پەروەردەییە   
 . دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی ئەنجومەنی -

  

٣٥  

 ەکانی خوێندن و سیستەمی وەرگرتن و تاقیکردنەوەکان و بڕوانامەکان  پرۆگرام        ٦
 ساڵنامە و کاتەکانی خوێندن.   خوێندکاران و و  قوتابیانو گواستنەوەی             

 
 .خوێندن  ەکانی پرۆگرام -
 بابەتەکانی خوێندن.  -
 زمانی خوێندن.  -
 . سیستەمی وەرگرتن -
 و نمرەکان. تاقیكردنەوە -
 ە خۆماڵییەکان. یناحکومی خوێندنگەبڕوانامەکان لە قوتابخانە و  -
 ە نێودەوڵەتییەکان. یناحکومی خوێندنگەبڕوانامەکان لە قوتابخانە و  -
 ە بیانییەکان. یناحکومی خوێندنگەبڕوانامەکان لە قوتابخانە و  -
 . حکومییەکان نا پەیمانگەبڕوانامەکان لە  -
 .خوێندن و كاتەكانی خوێندنساڵنامەی خوێندن و وەرزەكانی  -
 و خوێندکاران.  قوتابیان ی ڕێكارەكانی گواستنەوە  -
 ی. بيانو گەڕاوە و خوێندکارانی  قوتابیان -
 ەی خوێندن. ماو -
 ماددەی هاوبەش.  -

 

 

 

 

 
 

٤٧ 
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 . داراییسیستەمی کارگێڕی و                                                ٧
 کارگێڕی. سیستەمی  -
 ژنەکان. یل -
 ەکان. یحكومینا   دامەزراوە پەروەردەییەتۆمارەكانی   -
 ڕاپۆرتی سااڵنە.  -
 کرێی خوێندن و نرخەکان.  -
 پشکەکانی کرێی خوێندن.  -
 نەدانی کرێی سااڵنە.   لەکاتیڕێکارەکانی دامەزراوە پەروەردەییەکان  -
 باجەکان.  -
 . ماددەی هاوبەش  -

 

٦٩  

 سەرپێچی و سزاکان                                                          ٨
 جۆری سزاکان.  -
 یاردان سەبارەت بە پێشێلکاری وسەرپێچییەکان.ڕ ڕێکاری لێکۆڵینەوە و ب -

 

٧٥ 
  

 حوکمی گشتی                                                            ٩
 . و خوێندکاران قوتابیانمافی  -
 لە پۆلدا.  و خوێندکار  ژمارەی منداڵ و قوتابی -
 . کراو یەش و پشتیوانب دامەزراوەی هاو -
 ماددەی هاوبەش.  -

٧٨ 
  

 (١)هاوپێچی ژمارە  
 ان خشتەی سزاک 

 

٨١ 

 ( ٢) هاوپێچی ژمارە  
 بــاخچەى مندااڵن  تەالری ـــــەرج و پێکهـــاتەکــــانى  م

  

٨٥ 

 (٣)هاوپێچی ژمارە  

 باخچەی مندااڵن  ی نوێیتەالرمـــــەرج و پێکهـــاتەکــــانى  
 

٨٧ 

 (٤)هاوپێچی ژمارە                                                         
ەی پەروەردەیی  کۆمەڵگو  خوێندنگەتەالری قوتابخانە و  ـــــەرج و پێکهـــاتەکــــانى  م

  . و هونەری و پەروەردەییەوە  ی بیناسازیووە ڕکان لپەیمانگە و 

٩٠ 

 (٥)هاوپێچی ژمارە  
 . پیشەییەکانئامادەییە 

٩٥ 
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 بەشی یەکەم 
 کان پێناسە

 

 : کان: پێناسە(١)ماددەی 
 : انەن بۆ مەبەستەکانی ئەم ڕێنماییێنئەم دەستەواژانەی خوارەوە ماناکانی بەرانبەریان دەگەی

 .عێراق -  هەرێمی كوردستان هەرێم 

  . حكومەتی هەرێم حكومەت 

 . ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم ئەنجومەنی وەزیران 

 . هەرێمی وەزارەتی پەروەردە وەزارەت 

 . وەزیری پەروەردە وەزیر

گشتی   یبەڕێوەبەرایەتی 
 پەروەردە لە پارێزگا 

و سەرپەرشتیکردنی کارەکانی پەروەردە و   دنئەرکی بەڕێوەبر
 ری پارێزگا. وفێرکارییە لە سنو

بەڕێوەبەرایەتیی  
 قەزا ی پەروەردە

سەرپەرشتیکردنی کارەکانی پەروەردە و  ئەرکی بەڕێوەبەرایەتیی و 
 ری قەزا.وفێرکارییە لە سنو

  ( ٥) ساڵ و چوار  ( ٤)   و ئامادەکردنی مندااڵنی تەمەن  ڕاهێنانقۆناغی  ی مندااڵن باخچە
 ە بۆ قۆناغی بنەڕەتی. ساڵپێنج 

و لە   ساڵی خوێندنەنۆ  ( ٩) و ماوەكەی ە  یەكەم قۆناغی خوێندن خوێندنی بنەڕەتی 
تەمەنی شەش ساڵییەوە دەست دەکرێت بە خوێندنی بنەڕەتی، کە  

 . ( تەوزیمییە) پابەندکراوە  خوێندنێکی 

كە دوای خوێندنی بنەڕەتی دەست پێدەكات    ،ئەو قۆناغەی خوێندنە  خوێندنی ئامادەیی 
 ساڵی خوێندنە. سێ  ( ٣) و ماوەكەی 

كە دوای خوێندنی بنەڕەتی دەست   ،ی پیشەییە ئەو قۆناغەی خوێندن خوێندنی پەیمانگە 
و جیاوازە لە بەشی   ساڵی خوێندنە پێنج  ( ٥) پێدەكات و ماوەكەی 

 پیشەیی ئامادەیی. 

کە پۆلی یەکەم تا نۆیەمی بنەڕەتی لە خۆ   ، ەخوێندن دی ناوەن قوتابخانە 
 دەگرێت. 

کە پۆلی دەیەم تا دوازدەیەمی ئامادەیی لە خۆ   ، ەناوەندێکی خوێندن  خوێندنگە 
 دەگرێت، بە هەردوو بەشی ئاکادیمی و پیشەیی.
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 دەست  خوێندنی پیشەییە و دوای خوێندنی بنەڕەتی   ناوەندێکی پەیمانگە 
 پێنج ساڵی خوێندنە.  ( ٥) کەی ماوە  پێدەکات و

 ئامادەیی لەخۆ دەگرێت. باخچەی مندااڵن و خوێندنی بنەڕەتی و  كۆمەڵگەی پەروەردەیی 

قوتابخانە و پەیمانگەی  
 حکومی  

کۆمەڵگەی پەروەردەیی و  و   خوێندنگە ، قوتابخانە ،مندااڵن باخچەی 
  لەالیەن حكومەتەوە بەڕێوەکە موڵکی حکومەتن و  ،پەیمانگە 

 . رێنبدە

قوتابخانە وپەیمانگەی  
 ناحكومی 

ردەیی و  کۆمەڵگەی پەروەو   خوێندنگە ، قوتابخانە، مندااڵن باخچەی 
شەیی بەر  ی پەروەردە و فێرکردن و ڕاهێنانی پبواری کە لە  پەیمانگە  

موڵکی  یان  نخەڵكموڵکی  و  ،کارگوزارن   لە قۆناغی خوێندنی بااڵ
  ناوخۆیی یان  رێكخراوە مەدەنییە پەروەردەیی وكۆمپانیا 

، بەاڵم  نبرێبەڕێوەدە انەوە ین و لەالیەن خۆنێودەوڵەتییەكان 
 مۆڵەتیان دەدات و سەرپەرشتییان دەکات. وەزارەت 

دامەزراوەی  
 ناحکومی   پەروەردەیی

،  دامەزراوەی پەروەردەیی و فێرکاری، کە دەکرێت باخچەی مندااڵن
یان کۆمەڵگەی پەرەوەردەیی یان   خوێندنگە قوتابخانە یان 

 پەیمانگەی ناحکومی بێت. 

دامەزراوەی  
پەروەردەیی ناحکومی  

 . ( کاڵۆل) خۆماڵی 

کۆمەڵگەی پەروەردەیی  و  خوێندنگە قوتابخانە و  باخچەی مندااڵن و  
نەکان و  وپەیمانگە کە پرۆگرامی خوێندن و سیستەمی ئەزموو 

 شێوازی بڕوانامە و هەڵسەنگاندنی وەزارەت پیادە دەکەن. 

دامەزراوەی  
پەروەردەیی ناحکومی  

 نێودەوڵەتی. 

ی پەروەردەیی  کۆمەڵگەو  خوێندنگە قوتابخانە و  باخچەی مندااڵن و  
پرۆگرامێکی خوێندنی ناوەندێکی نێودەوڵەتی   کە   ،پەیمانگە و 

نەکان و بڕوانامە و هەڵسەنگاندن  وباوەڕپێکراو و سیستەمی ئەزمو
 هەیە.  ی ناوەندێکی نێودەوڵەتییان( ئەکریدیتەیشن) و 
  

دامەزراوەی  
پەروەردەیی ناحکومی  

 بیانی. 

کۆمەڵگەی پەروەردەیی  و  خوێندنگە قوتابخانە و  باخچەی مندااڵن و  
پرۆگرامێکی خوێندنی واڵتێكی تر پیادە دەکەن و   کە پەیمانگە و 

وانامە و هەڵسەنگاندنی ئەو  ڕنەکان و بوهەمان سیستەمی ئەزمو 
واڵتەیان هەیە، بە ڕەچاوکردنی بنەما سەرەکییەکانی خوێندن لە  

 ە. وهەرێمی کوردستان وەك ئەوەی لە یاساکاندا هاتو 
 

خوێندن  لە قوتابخانە بنەڕەتییەکان بۆ  ن کەهەموو ئەوانەقوتابی  خوێندکار / قوتابی
   .کراون ناونووس
بۆ    پەیمانگەکان و خوێندنگەلە  ن کەهەموو ئەوانە خوێندکار 

    .کراون  خوێندن ناونووس
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 پۆل
 

قۆناغی خوێندنی بنەڕەتی  . خوێندنە  ێکیساڵ  هۆبەیەکی خوێندن و
و قۆناغی   ،و قۆناغی خوێندنی ئامادەیی لە سێ پۆل ،لە نۆ پۆل

 پەیمانگە لە پێنج پۆل پێك دێت. 

هەر كەسێكی بڕوانامەداری شیاو كە لە دامەزراوەكانی پەروەردە و   مامۆستا 
 .دەکات كاری وانەگوتنەوە  اریفێرك

مامۆستای پەروەردەی  
 تایبەت 

مندااڵنی باخچە و   لە پەروەردە و فێرکردنی ڕپسپۆمامۆستایەکی 
لە قوتابخانە و   خاوەن پێداویستی تایبەتقوتابیان و خوێندکارانی 

 و پەیمانگە و ناوەندەکانی تری خوێندن.  خوێندنگە

  باخچەی مندااڵن یان  كە ئەركی بەڕێوەبردنی فەرمانبەرەیە ئەو  بەڕێوەبەر 
 دەسپێردرێت. پێ   یان پەیمانگەی خوێندنگە یان  قوتابخانە

 . تكە وەك یاریدەدەری بەڕێوەبەر ڕادەسپێردرێ  ئەو فەرمانبەرەیە  یاریدەدەری بەڕێوەبەر 

ڕاسپێردراوە بە ئەركی ڕێنمایی پەروەردەیی   ئەو فەرمانبەرەیە کە ێنماییكاری پەروەردەییڕ
و   خوێندنگەری قوتابخانە و  وو خوێندکاران لە سنو  قوتابیان

 پەیمانگە. 

سەرپەرشتیاری  
 پەروەردەیی  

ڕاسپێردراوە بە بەدواداچوون و    ی وەزارەتەفەرمانبەرێك 
لە دامەزراوە  اری فێرك پەروەردە و هەڵسەنگاندنی پرۆسەی  

 كان. ە پەروەردەیی

 بەخێوکار 
 

  و خوێندکاری چاودێریكردنی قوتابی  بەخێوکردن وئەو كەسەی  
 . گرتۆتە ئەستۆ

دایك و  ئەنجومەنی  
 باوکان 

ومەندانە لە  و كە بە شێوەی ئارەز  ك و باوکانئەنجومەنی دای
 پێك دەهێنرێت.  خوێندنگەو  قوتابخانە

 
 پەروەردەی تایبەت 

 

 

کە دەبێت بۆ قوتابیان و  ، ە كۆمەڵێك بەرنامەی پەروەردەیی تایبەت 
تایبەت دابین بکرێت بۆ    پێداویستیخوێندکارانی خاوەن 

 ەفێرکاریی پەرەپێدانی تواناکانیان لە ڕێگای هۆکارە  گەشەکردن و 
گونجاوەکان کە لەگەڵ تواناکانیان بگونجێت بە مەبەستی گەیشتن  

پەروەردەییەکان و ئامادەكردنیان بۆ ژیانی گشتی و  ە امانج بە ئ
 تێكەاڵوبوونیان بە كۆمەڵگە. 
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كەسانی خاوەن  
 پێداویستی تایبەت  

 

  ، هەموو ئەو مندااڵنەی باخچەی مندااڵن و قوتابیان و خوێندکاران
یان ناجەستەیی،    یکە بە هۆی توشبوون بە ناتواناییەکی جەستەی 

بە شێوەیەکی نەگۆڕ لە هەر یەك لە هەستەکانیان یان تواناکانی  
ان یان عەقڵیان تا ڕادەیەك دەبێتە مایەی  یجەستەییان یان دەروونی

ڕێگرتن لە بەشداری کردنیان بە شێوەیەکی یەکسان لە پرۆسەی  
 خوێندن. 

پەروەردەیی   لە دامەزراوەکە   ،ردنەپرۆسەیەكی پەروەردەیی و فێرك بەشەوانە 
ەك کە  لە ماوەی وو لەژێر سەرپەرشتیی مامۆستا   یەکانداو فێركاری

 دەچێت.  بەڕێوە  ك کەمتر نەبێتخولەچل   ( ٤٠)  لە

تاقیكردنەوە  
 وەزارییەكان 

کە پرسیار و میکانیزمی ڕاستکردنەوەیان یەك   ئەو تاقیكردنەوانەن 
ی  لەسەر ئاستی هەرێم بۆ پۆل لەالیەن وەزارەتەوەو  شێوەیە 

 .ئەنجام دەدرێتدوازدەیەم  

تاقیكردنەوە  
 مانییەكان ینیشت

میکانیزمی ڕاستکردنەوەیان یەك   کە پرسیار و ئەو تاقیكردنەوانەن 
ی نۆیەم  لەالیەن وەزارەتەوە لەسەر ئاستی هەرێم بۆ پۆل شێوەیە و

 ئەنجام دەدرێت. 

دامەزراوەی  
 پەروەردەیی 

کۆمەڵگەی پەروەردەیی  و  خوێندنگە باخچەی مندااڵن و قوتابخانە و  
 پەیمانگەیە. و 
 

دامەزراوەی  
پەروەردەیی  

 قازانجنەویست. 

ئەو دامەزراوانەیە کە لە فەرمانگەی ڕێکخراوە ناحکومییەکان تۆمار  
کراون و خزمەتگوزاری پەروەردەیی پێشکەش دەکەن و لەالیەن  

کەسان یان ڕێکخراوەوە خاوەنداریەتییان دەکرێت، و دەستکەوتی  
ماددەی سااڵنەی دامەزراوەکە بۆ بەرەوپێشبردنی ژینگەی  

دامەزراوەکە یان بۆ بواری پەروەردە و فێرکاری یان بۆ کاروباری  
  . ەنتری گشتی یان خێرخوازی خەرج دەک
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 بەشی دووەم 
 ی ناحکومی پەیمانگەبنەما گشتییەکانی دامەزراندنی قوتابخانە و 

 

 ئامانجەکان 

 : (٢)ماددەی 
ی ناحکومی، دەبێت ئەو  پەیمانگەو  خوێندنگە ، قوتابخانە ،دامەزراندنی باخچەی مندااڵن بۆ 

 ،  ەو هاتو حکومییەکاننا پەیمانگە کە لە یاسای قوتابخانە و  ، دامەزراوانە ئەو ئامانجانەیان هەبێت
 کە بریتییە لە: 

بە   ، تواناکانی حکومەت: ڕەخساندنی بواری نوێی زیاتر بۆ پەروەردە و فێرکردن، وێرای  یەکەم
مەبەستی پەرەپێدان و یارمەتیدان و گەیشتن بە ئامانجەکانی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردنی  

 نیشتیمانی. 

پرۆسەی  بە هاوچەرخکردنی دابینکردن و ئامادەکردنی پێداویستییە جۆراوجۆرەکانی  دووەم: 
 . نوێو ڕێکاری  پرۆگرام ی ڕێگاپەروەردە و فێرکردن لە  

ە فێرکارییە بڕیار لەسەر  پرۆگرام ەکان لە پاڵ وگرنگیدان بە فێرکردنی زمانە بییانییە زیندو: سێیەم
 دراوەکان. 

ڕەخساندنی زەمینەی گونجاو بۆ کێبڕکێ لە بواری پەروەرەردە و فێرکردن بەمەبەستی   چوارەم:
استەی گەشەپێدانی مرۆیی و داهێنانی زیاتر لە پەروەردە و فێرکردن بە  رپێدانی ئاەپەر

 ە پەروەردەییەکاندا. پرۆگرام سەردەمییانە لە سیستەم و   مۆدێرن و بەرجەستەکردنی نمونەی

هاندانی پرۆسەی وەبەرهێنانی نیشتیمانی و بیانی لە هەرێمدا لە بوارەکانی پەروەردە و   پێنجەم:
 . نوێدافێرکردن لە چوارچێوەی بەرنامە و سیستەمێکی  

ڕەخساندنی دەرفەت لە بەردەم ڕەوەند و بیانی و گەڕاوەکانی هەرێمی کوردستان لە   شەشەم: 
وام بوونیان لە پەروەردە و فێرکردنی  دەرەوەی هەرێم، تاکو دانەبڕێن و بەمەبەستی بەردە

نیشتیمانی و دابینکردنی پێداویستی و خزمەتگوزارییەکانی پەروەردە و فێرکردن بە جۆرێك کە  
 بگونجێت.   نوهاتو  یەکانی فێرکردنی هەرێم و ئەو واڵتانەی لێوەپرۆگراملەگەڵ 
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 ەکان ییناحكوم ەدامەزراوە پەروەردەیی جۆرەکانی 

 :(٣)ەی دماد
ی خوێندن و  پرۆگرام، کە ( کاڵۆل) خۆماڵییەکان  یەیناحكومیە دامەزراوە پەروەردەی  یەكەم:

  یان،  نەکان و شێوازی بڕوانامە و هەڵسەنگاندنی وەزارەتی پەروەردە پیادە دەکەن و سیستەمی ئەزمو
نەکان و شێوازی بڕوانامە و هەڵسەنگاندنی تایبەت بە  وێکی خوێندن و سیستەمێکی ئەزموپرۆگرام

 وەزارەتەوە پەسەند کراوە.  لەالیەن کە  ، خۆیان هەیە

 کە: بریتین لەو دامەزراوانەی  کە  ،نێودەوڵەتییەکان ە  یناحكومی یەدامەزراوە پەروەردەی : دووەم
   تێدا پیادە دەکرێت.  یوی جیهانی پێشکەوتوی ێکی خوێندنی ناوەندێکی نێودەوڵەتی فێرکارپرۆگرام   -أ

 پیادە  تێدا یەکانی ناوەندێكی نێودەوڵەتی فێرکاری جیهانی پێشکەوتوونو ئەزموسیستەمێکی  -ب
   .دەکرێت         

 باوەڕپێکراوە و  ی وکە لە یەك یان زیاتر لە واڵتێکی پێشکەوتو ،بێت بڕوانامەیان هە  جۆرێکی -پ
 . ەئەو واڵت  یەكسانە بە بڕوانامەی       

 نێودەوڵەتی    ناوەندێکی پەروەردەیی  یان هەڵسەنگاندنی ،سەرپەرشتیاری سیستەمێکی -ت
 . باوەرپێکراویان هەیە       

  ی خوێندن و سیستەمی پرۆگرامیەکان، کە بیانی   ەیناحكومی یە: دامەزراوە پەروەردەیسێیەم
ڕەچاوکردنی   بە، اریکراو پیادە دەکە دیبڕوانامە و هەڵسەنگاندنی واڵتێکی   جۆریەکان و ن وئەزمو

 . ەو هاتو الە یاساکاند وەیئەبنەما سەرەکییەکانی خوێندن لە هەرێمی کوردستان وەك 
 
 

 مافی وەرگرتنی مۆڵەتی دروستکردنی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی             

 :   (٤)ماددەی 
ی  ییەک کەسایەتیان  ، تەواوکردبێتی هەژدە ساڵ ( ١٨) تەمەنی کە   سروشتیهەر كەسێكی   یەکەم:

مافی دامەزراندنی  ، بە تەنیا یان بەكۆمەڵ   ،دامەزراوە و کۆمپانیا  مەعنەوی وەك ڕێکخراو و
  و کە یان کۆمپانیاییە سروشتدەکرێت کەسە   هەیە. یانناحكومی یی دامەزراوەی پەروەردە

 ڕێکخراوەکە عێراقی بێت یان بیانی. 

 . فەرمانبەر بێت لە کەرتی گشتی مۆڵەتنابێت داواکاری   دووەم: 

  یینادرێت، دامەزراوەی پەروەردە یین ستنێکی سیاسی یان ئایڕێكخ حزب و بە هیچ   مۆڵەت سێیەم: 
  یینادرێت بە كردنەوەی هیچ دامەزراوەیەكی پەروەردە مۆڵەت . هەروەها دابمەزرێنێتناحكومی 

 . مەبەستی پەروەردەیی و فێركاری نەبێت ئەگەرناحكومی، 

ی وەزارەت،  ەن بەگوێرەی پێویستی کەرتی پەروەردە و پالنی سااڵ، وەزارەت مافی هەیە  چوارەم:
دامەزراوەی نوێ بکرێتەوە،  مۆڵەت بدات. ئەگەر بۆ ساڵێکی خوێندنی تایبەت بە پێویست نەزانرا  

ی پیشەیی،  خوێندنگە،  خوێندنگەئەوا وەزارەت مافی هەیە مۆڵەت بۆ کردنەوەی باخچە، قوتابخانە، 
 .  هەڵپەسێرێت بۆ ماوەیەك نوێ  پەروەردەیی ی ەکۆمەڵگ و  پەیمانگە
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 مەرجەکانی پێدانی مۆڵەت

 :  (٥)ماددەی 
 پێویستە لەسەر داواکاری مۆڵەت:لە هەرێم  حکومینا بۆ دامەزراندنی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی 

 
  پەیمانگەو قوتابخانە ی ( ٢٠١٢) ساڵی  ی( ١٤) ژمارە سراوانەی لە یاسای و: گشت ئەو بەڵگە و نویەکەم

 داواکراون پێشکەش بە وەزارەت بکات.  ەکانو ڕێنمایی ،حکومییەکان نا

سیاسەتی   ەکانیپەیڕەوکراوگشتی و تایبەتییە  ۆژەکە لەگەڵ بەها نیشتیمانی و پرنسیپەڕپ : دووەم
 فێرکاری ناکۆك نەبێت. 

توانای  بێت بە جۆرێك   و  ۆژەکە خزمەتێك پێشکەش بە ئامانجە پەروەردەییەکان بکاتڕپ سێیەم: 
لە بواری   تازەگەریڵی لە ۆریان  هەبێت یارمەتیدانی لە باشترکردنی ڕۆڵی پەروەردە و فێرکردن

 . هەبێت بەڕێوەبردنی قوتابخانەکان و بەهێزکردن و گەشەپێکردنی کەسایەتی و کەناڵە پەروەردەییەکان

   :چوارەم
کان  پەیمانگە پەروەردەیی و   ەیکۆمەڵگ ، کان خوێندنگە، باخچەکانی مندااڵن، قوتابخانەکان دەبێت  -أ

کولتوری و پەروەردەیی و   دییەتایبەتمەنناوێکی تایبەت و جیاکەرەوەیان هەبێت، کە لەگەڵ  
 . نیشتیمانییەکانی هەرێمدا بگونجێت

ئەو کات و بیەوێت لقێكی نوێ بکاتەوە،  بوو  ئەگەر داواکاری مۆڵەت خاوەنی مۆڵەتێكی پێشتر -ب
، کە دەکرێت ناوی زیادکراو  یبەاڵم بە وشەیەك  ،بووەکە پێشتر هەی مافی هەیە هەمان ناو هەڵبژێرێت

بۆ نمونە ئەگەر داواکاری مۆڵەت پێشتر مۆڵەتی قوتابخانەیەکی  )  شارۆچکە یان گەڕەك بێت.شار، 
،  ( هەڤااڵن - هیوا) کە ناوی قوتابخانەی یەدەکرێت لقە نوێ (،یواه) هەبێت بە ناوی قوتابخانەی 

ئەم   . بێت، یان شتێکی لەو جۆرە ( ڕوناهی -هیوا ) یان قوتابخانەی  ( کانێسکان -هیوا ) قوتابخانەی 
   خاڵە دامەزراوەی نێودەوڵەتی و خۆماڵیش دەگرێتەوە.

کە خۆیان  دەگرێتەوە    داواکارانە  ئەو   تەنیا،  ەوهاتو ی ئەم بەندە  ( ب) ئەو حاڵەتەی لە بڕگەی  -پ
بکەنەوە.   نوێو دەیانەوێت لقی  ،هەیە  یاندامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی پێشتر مۆڵەتی 

بچێت کە ئێستا  ی پەروەردەیی كلە ناوی دامەزراوەیەکە مافیان نییە ناوێك هەڵبژێرن  ترداواکارانی 
   کارایە.

 .، حوكمی زیندانی بەسەردا نەدرابێتئابڕووبەر  ێکی : پێویستە داواكاری مۆڵەت، بە تۆمەتپێنجەم

 : بێت تیایدا یەك لەم مەرجانەی خوارەوەی  مۆڵەت: پێویستە داواكاری شەشەم
 ، کە بۆ کاری دامەزراوەکە تەرخان بکرێت بە خۆی هەبێتی تایبەت  تەالر -أ

   ،  هەبێت بۆ کاری دامەزراوەکەگونجاوی   ێکیتەالرگرێبەستی سەرەتایی بۆ بەكرێگرتنی  -ب
 ،  کە هەبێتبۆ دروستکردنی دامەزراوە کراوینزەوییەکی دەستنیشا  -پ
 . بۆ کاری دامەزراوەکە خەریکی تەواوکردنی بێتکە  ، هەبێتپەیکەری تەالرێکی  -ت
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 کات و ڕێکاری داواکردنی مۆڵەت 

   :(٦)ماددەی 
   یەکەم:

 هەموو ساڵێك ی سێ ( ٣) مانگی تا ڕۆژی یەكەمی   دە ( ١٠) مانگی  یەكەمی  مۆڵەت لە ڕۆژی دنی داواکر -أ
 ئەگەر لەو ماوەیەدا پێشکەش نەکرێت. مۆڵەت وەرناگیرێت  ەکی هیچ داواکاریی دەبێت.    
 بە پێی فەرمانێك دەبێت کە وەزیر دەری دەکات.  ( ٢٠٢٢/ ٢٠٢١) بۆ ساڵی خوێندنی داواکردنی مۆڵەت  -ب

 داواکردنی مۆڵەت بەم شێوەیە دەست پێدەکات و ئەنجام دەدرێت: دووەم: 
   بەڕێوەبەرایەتیی"  لەپڕبکاتەوە. فۆڕمەکە  مۆڵەتداواکردنی  می سەرەتایی ڕفۆداواکاری مۆڵەت  -أ

 بەدەست دەهێنرێت. وەزارەت  لە "کان ناحكومیەقوتابخانە و پەیمانگە      
  یەك ( ١) بدات. بڕی رسومات بۆ باخچەی مندااڵن  ڕسوماتی داواکردنی مۆڵەتداواکاری مۆڵەت  -ب

 ه. دیناردوو ملیۆن   ( ٢)  تر ی ە، و بۆ دامەزراوەکانملیۆن دینار       
 

دوای پڕکردنەوەی فۆڕمی سەرەتایی داواکردنی مۆڵەت و دانی ڕسوماتی داواکردنی مۆڵەت،   ەم: سێی
 سی ڕۆژ زیاتر نەبێت.  ( ٣٠) لە ماوەیەك لە  ، داواکار فۆڕمی ئەلکترۆنی داواکردنی مۆڵەت پڕ دەکاتەوە

 
لە داوا وردبینی  "بەڕێوەبەرایەتیی قوتابخانە و پەیمانگە ناحکومییەکان"  ئەوەیدوای  لە ەم: چوار

، پێویستە لەسەر داواکاری مۆڵەت لەماوەیەك  دەکات   ئەلکترۆنییەکە و بوونی مەرجەکان لە داواکاردا
،  لە ڕۆژی ڕاگەیاندنی وردبینییەکە لەالیەن وەزارەتەوە  ،زیاتر نەبێت ی کارڕۆژ حەوت (  ٧) کە لە 

بۆ ئەوەی لە ماوەیەك کە لە   ،لە پارێزگای پەیوەندیدار بکات پەروەردەگشتی بەڕێوەبەرایەتیی سەردانی  
سراوی بۆ ونو  لە ڕۆژی گەیشتنی نووسراو بە بەڕێوەبەرایەتییەکە، زیاتر نەبێتی کار ڕۆژ حەوت ( ٧) 

 ە.  واویان هاتوبکرێت بۆ دامو دەزگا پەیوەندیدارەکان بۆ بەدەستهێنانی ئەو پشتگیرییانەی لە خوارەوە ن 

 سەبارەت بە بوونی مۆڵەتی تەالرەکە بۆ   ( دەستەی وەبەرهێنان) یان   ( شارەوانی) پشتگیری  -أ
 زراوەیەکی پەروەردەیی. ەبەکارهێنانی وەك دام    
 ایە، ئەمە لە  ێدپشتگیری بەرگری شارستانی کە تەالرەکە مەرجەکانی بەرگری شارستانی ت -ب

 دەست نەهێنرابێت بۆ کاری شارەوانی یان وەبەرهێنان. بەییە کاتێکدا پێشتر ئەو پشتگیر       
 سەبارەت، ارێزگا پەروەردەی پگشتی پشتگیری بیناسازی لە بەشی بیناسازی بەڕێوەبەرایەتیی  -پ

 ئەمە لە حاڵەتێکدا پێشتر ئەو پشتگیرییە  .  تەالرەکە گونجاوە بەپێی ئەم ڕێنماییانەبەوەی ئایا        
 نەهێنرابێت بۆ کاری شارەوانی یان وەبەرهێنان.  توەدەس        

 . مەرجەکانی تەندروستی سەبارەت بە هەبوونیپارێزگا،  یپشتگیری بەڕێوەبەرایەتیی تەندروست -ت
 ،  ئابڕووبەر  ێکیبە تۆمەت سەبارەت بەوەی کە داواکار  دامودەزگای پەیوەندیدارپشتگیری  -ج

 . حوكمی زیندانی بەسەردا نەدرابێت      
 . و باجی خانوبەرە ئەستۆپاكى باجى دەرامەت  تگیریشپ -چ
 ی ئەم ماددەیە ئەو داواکارانە ناگرێتەوە ( چوارەم)  دیی بەن( ت) و  ( پ) و  ( ب) و  ( أ) کانی بڕگە  -ح

   وەبەرهێنان و مۆڵەتیان لە شارەوانی یان دەستەی نتەالری نوێ  خەریکی دروستکردنیکە        
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 یان دەستەی   پێشتر ئەو پشتگیرییانەیان پێشکەش بە شارەوانیەرگرتووە، چونکە ئەوان و       
 وەبەرهێنان کردووە.        

تێپەر نەکات بەسەر   ی کار حەوت ڕۆژ  ( ٧) داواکاری مۆڵەت، لە ماوەیەك کە لە   دەبێت:  ەمپێنج
بۆ هێنانی پشتگیرییەکان،  ارێزگا  پەروەردەی پگشتی سراوی بەڕێوەبەرایەتیی ووەرگرتنی نو

دەزگا پەیوەندیدارەکان. ئەگەر دامودەزگا پەیوەندیدارەکان لە  وبگەیەنێت بە دام سراوەکان ونو
پەروەردەی  گشتی وەاڵمی داواکارییان نەدایەوە، بەڕێوەبەرایەتیی  ی کارڕۆژ پازدە ( ١٥) ماوەی 

پەیوەندیدارەکە  دەزگا وسراوی وەبیرهێنانەوە بۆ دامونو ی کار حەوت ڕۆژ  ( ٧) لە ماوەی  ارێزگاپ
 حەوت ( ٧) سراوی پشتگیریکردن. ئەگەر دوای ئەوەش بە و دەنێرێتەوە بە مەبەستی وەاڵمدانەوەی نو

بەڕێوەبەرایەتیی قوتابخانە و  "هەر وەاڵمیان نەدایەوە،   اندەزگا پەیوەندیدارەک ودامی کار  ڕۆژ
 خۆی بەدواداچوون بۆ پرسەکە دەکات.   "پەیمانگە ناحکومییەکان 

 
 ( ٧) لە ماوەی  پارێزگاپەروەردەی  گشتی  وەبەرایەتیێی وەرگرتنی پشتگیرییەکان، بەڕەم: دواشەش 

و   دەکات، " بەڕێوەبەرایەتیی قوتابخانە و پەیمانگە ناحکومییەکان" سراوێك بۆ وحەوت ڕۆژی کار، نو
حەوت ڕۆژی کار زیاتر   ( ٧) داواکار.  داواکار لە ماوەیەك کە لە   بە  سراوەکە دەداتو کۆپییەکی نو

و پەیمانگە   قوتابخانە یبەڕێوەبەرایەتی" وسراوەکە بە ڕێگەی ئەلکترۆنییەوە دەنێرێت بۆ وێت،  ننەب
 لە وەزارەت.   "کان ەیناحكومی

 

 مۆڵەت داواکردنی ییەکانی ویستداپێ

 :  (٧)ماددەی 
کاری و پڕکردنەوەی فۆڕمی ئەلکترۆنی و دانی ڕسوماتی داواکاری مۆڵەت،  پاش پێشکەشکردنی داوا

 بکات: فەراهەم ئەم پێداویستییانەی خوارەوە    پێویستە داواکار

 .دامەزراوەکەئامانجە گشتی و تایبەتییەكانی  -١

 ۆژەکە.  ڕدەیی پەرری و کۆمەاڵیەتی و پەرو وئابو  دیوسو -٢

 ر. اپشتیوانكسەرچاوە داراییەكان و الیەنی  -٣

 .پشکەکان کاتی و ژمارە و  خوێندکاران و  قوتابیان،  مندااڵنبۆ   ی خوێندنبڕی كرێی سااڵنە -٤
 کتێب و جلوبەرگی یەکپۆشی لە خۆ بگرێت.  پارەی کرێی سااڵنەی خوێندن بڕی  دەبێت 

  قوتابیو  خوێندکاران و خەماڵندنی ژمارەی ئەو منداڵو  قوتابیان، مندااڵن  ی مەرجەكانی وەرگرتن -٥
 خوێندکارانەی کە دامەزراوەکە دەیەوێت وەریان بگرێت بۆ هەر ساڵێك.  و 

 و هەڵسەنگاندن.  ەکاننو ئەزمو  گشتی  و سیستەمی کەوتنبنەماكانی دەرچوون و  -٦

 دامەزراوەکە.  یزمانی خوێندن  -٧



14 
 

 کراو بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامەی دەرچوون. رپێشنیاپالنی خوێندن و ماوەی  -٨

 کانی خوێندن لە هەر ساڵ و ڕۆژێکی دەوام دا. تژمێرەاریکردنی ژمارەی ڕۆژەکان و کا دی -٩

 خوێندن و سەرچاوەکانیان لەگەڵ ڕەچاوکردنی مافی  کتێبەکانیو بابەتەکان و  پرۆگرام -١٠
 خاوەندارییەتی هزری.      

پێداویستیش پێشکە  -١١ و  کەرەستە  ئەو  ناوی  بە  لیستێك  مۆڵەت  یکردنی  داواکاری  کە    دوایانەی 
بکات          ئامادەیان  نیازە  بە  مۆڵەت  ر ) وەرگرتنی  هتد  ەبورسەحلە،  ەکورسی،  پێش  ( و  ئەوەی  بۆ   ، 
 دەستپێکی ساڵی خوێندن  لە دامەزراوەکە هەبن.        

 و شێوازەکانی وانەگوتنەوە.   ڕێگا  -١٢

 مامۆستایان و ڕێنماییکاری پەروەردەیی   ،یاریدەدەری بەڕێوەبەر ی و بڕوانامەی بەڕێوەبەر،  ی لێهاتو  -١٣
 و ڕەگەزنامەکانیان.  دامەزراوەكە        

 نەخشە.  بەپێیییەکانی دامەزراوەکە ڕهۆڵەکانی خوێندن و تاقیگە و کتێبخانە و بەشە کارگێ -١٤
 
 چۆنیەتی دابینکردنی چاودێری و سەالمەتی و تەندروستی و چاالکی جیاواز بۆ مندااڵن و   -١٥

 خوێندکاران.   و قوتابیان       

 کراو بۆ بەڕێوەبردنی دامەزراوەکە.  پێشنیازسیستەمی  -١٦

 پەیڕەوێکی ناوخۆی بۆ دامەزراوەکە هەبێت کە ئەم خااڵنە لەخۆ بگرێت:  – ١٧
 ە فەرمییەکان. وپشوساڵنامەی جێگیری خوێندن و  -ا

 نی تاقیکردنەوەکان. جێبەجێکرد یکات و بنەما وشێواز -ب
 و خوێندکاران.  قوتابیان بنەمای گواستنەوەی  -پ
 . ی تۆمارەکاننوێکردنەوەی سااڵنەدەستەبەرکردن و  چۆنیەتی  -ت
 چۆنیەتی سەرپەرشتیکردن و هەڵسەنگاندن.  -ج
 هێنان بۆ مامۆستایان و فەرمانبەران. ا ڕپالنی خولی  -چ
 
  كەتەالرەتاپۆی موڵكداریەتیی   یاندامەزراوەكە و هاوپێچكردنی گرێبەستی بەكرێگرتن  شوێنی -١٨

كە  تەالرەدەبێت ، و دروست کراوە یان دروست دەکرێت  کەی لەسەر كە دامەزراوەیان ئەو زەوییەی 
کە کە  تەالرە هەروەها هاوپێچکردنی نەخشەی  وەزارەت بێت. انی ڕێنماییەكگونجاو بێت و بەگوێرەی 

 گرێت. دە لە خۆ وەك ئەوەی لە ئێستادا هەیە، گشت پۆلەکان، تاقیگەکان، و کتێبخانە و هتد  
 
،  بوو  ناحكومی نێودەوڵەتی پەروەردەیی  ەکیئەگەر داواكە تایبەت بە دامەزراندنی دامەزراوەی -١٩

  لەالیەنکە   ،لە ناوەندێکی جیهانی ( تەیشندیریکئە دیدی کان)  یان ( دیتەیشنئەکری ) پێویستە داواکار 
 پێشکەش بە وەزارەت بکات.   ،بێت  وەزارەتەوە پەسەندکراو 
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بیانی بوو،  پەروەردەیی ناحكومی   ەکیئەگەر داواكە تایبەت بە دامەزراندنی دامەزراوەی -٢٠
  وەکەەرەندیداپەیو لە دەوڵەتە می دیئەکا  کردنی فەرمی سەبارەت بە پاڵپشتیسراوێکی ونوپێویستە  
   .بکرێتهاوپێچ 

سەبارەت بە پابەندبوون بە ياسا و   یاسایی داواکاری مۆڵەت پێشکەشکردنی بەڵێننامەى -٢١
 ێنماييەكان. ڕ

 یان مۆڵەتى کۆمپانیا   ، داواکاری مۆڵەتپێشکەشکردنی دوو وێنەى ڕەنگاوڕەنگى مامەڵە بۆ  -٢٢
 ، و مۆڵەتی کارکردنیان لە هەرێمی کوردستان. ڕێکخراو  مۆڵەتی   یان

بۆ     ( یان ناسنامەى بارى شارستانى) مانى یپێشکەشکردنی كۆپى ڕەنگاوڕەنگى كارتى نیشت -٢٣
 اڵتی بیانی. وپاسپۆرت بۆ هاکۆپی  اقى وراڵتى عێوها
 

مۆڵەتی بۆ   پێشترکردنەوەی پۆلێكی نوێ یان بازنەیەکی نوێ یان قۆناغێکی نوێ کە بۆ   -٢٤
رنەگیراوە، دەبێت خاوەن دامەزراوەکە داوای مۆڵەتی نوێ لە وەزارەت بکات، بە هەمان مەرج و  ەو

 کە بۆ پێدانی مۆڵەتی نوێ دانراون.  ،ئەو ڕێکارانەی 

 

 وەزارەت بۆ پێدانی مۆڵەت  ڕێکارەکانی
 :  (٨)ماددەی 

ی کار  حەوت ڕۆژ ( ٧) لە ماوەیەك کە لە  "حکومییەکاننا   پەیمانگەی قوتابخانە و یبەڕێوبەرایەت":  یەکەم
  لەالیەن بە تەواوی فۆرمە ئەلکترۆنییەکەی داواکردنی مۆڵەتڕکردنەوەی زیاتر نەبێت لە ڕۆژی پ

 دەکات.  داواکەلە   وردبینیسەیر و  داواکارەوە، 
 

،  داوایەکەلە  "حکومییەکاننا پەیمانگەبەڕێوبەرایەتی قوتابخانە و " وردبینی  دوایدووەم: ئەگەر 
،  یەلە داواکاردا هە جگە لە پشتگیرییەکان،  ،( ٧) و  ( ٦) و  ( ٥) و  ( ٤) مەرجەکانی ماددەی دەرکەوت کە 

لە ڕۆژی   ی کارڕۆژ ( ٧) لە ماوەی  "حکومییەکاننا پەیمانگە قوتابخانە و  بەڕێوەبەرایەتیی"
پەروەردەی گشتی  بەڕێوەبەرایەتیی بۆ   سراوێكونو ،بە تەواوی  پێشکەشکردنی داوا ئەلکترۆنییەکە

بۆ ئامادەکردنی پشتگیرییە    ،ە وهاتو ی مۆڵەتسەبارەت بەوەی کە داواکارییەك  ،دەکات  ارێزگاپ
هەمان  لە  داواکارەوە. لەالیەنفۆڕمە ئەلکترۆنییەکە  ێشکەشکردنی پ دوایداواکراوەکان، ئەویش 

سینەکی داواکار دەداتەوە،  و وەاڵمی نو " ێوەبەرایەتی قوتابخانە و پەیمانگە ناحکومییەکانڕبە" دا کات
 بکات.  ارێزگا پەروەردەیی پ گشتی ێوەبەرایەتی ڕکە مامەڵەکەی لە ژێر کاردایە، و سەردانی بە

 
،   داوایەکە لە   " حکومییەکاننا پەیمانگەی قوتابخانە و ی بەڕێوبەرایەت" وردبینی  دوایسێیەم: ئەگەر 

لە داواکاردا نییە،  جگە لە پشتگیرییەکان ،( ٧) و  ( ٦) و  ( ٥) و  ( ٤) دەرکەوت کە مەرجەکانی ماددەی 
لە ماوەی  ی داواکەداوا لە داواکار دەکات   "حکومییەکاننا  پەیمانگەوەبەرایەتی قوتابخانە و ێبەڕ"
ی داوایەکە ار نەکردەوە هەموی داوایەکەلەو ماوەیەدا ار بکاتەوە. ئەگەر داواکار هەموڕۆژدا  ێس( ٣) 

 هەڵدەوەشێتەوە. 
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  پەروەردەیی ناحکومی سەبارەت بە دامەزراندنی دامەزراوەیەکی داوایەکە : ئەگەر چوارەم

، جگە لە پشتگیرییەکان، لە  ( ٧) و  ( ٦) و  ( ٥) و  ( ٤) مەرجەکانی ماددەی و  ێتب یان بیانی   نێودەوڵەتی
  ( ٧) لە ماوەیەك کە لە  "کان یە یناحكوم  پەیمانگەو   قوتابخانە بەڕێوەبەرایەتیی"داواکاردا هەبوو  

و هێنانی  بە تەواوی فۆرمە ئەلکترۆنییەکە   پێشکەشکردنیزیاتر نەبێت لە ڕۆژی  ی کار حەوت ڕۆژ
ەکان بۆ  پرۆگرامگشتی   بەڕێوەبەرایەتییسراوێك بۆ  ونو ( عتمادا / دیتەیشنئەکری) ڵگەی ەب

ەکان بۆ  ن وئەزموگشتی   بەڕێوەبەرایەتیی ەکانی خوێندن و بۆ پرۆگرامپشتڕاستکردنەوەی 
زیاتر  ی کار حەوت ڕۆژ ( ٧) لە ماوەیەك کە لە  ( عتمادا/ دیتەیشنئەکری)  یپشتڕاستکردنەوەی بەڵگە

و   قوتابخانە ی بەڕێوەبەرایەتی" نەدرایەوە، وەاڵم  ی کارحەوت ڕۆژ ( ٧) ئەگەر لە ماوەی  نەبێت. 
 ئەستۆ. کارەکە دەگرێتە  "کان ە یناحكومی  پەیمانگە

 
  ێتب ی ناحکومی پەیمانگە یان سەبارەت بە دامەزراندنی ئامادەیی پیشەیی  داوایەکە پێنجەم: ئەگەر  

، جگە لە پشتگیرییەکان، لە داواکاردا هەبوو  ( ٧) و  ( ٦) و  ( ٥) و  ( ٤) و مەرجەکانی ماددەی 
ی کار  حەوت ڕۆژ ( ٧) لە ماوەیەك کە لە  "کانیەیناحكوم  پەیمانگەو  قوتابخانە یبەڕێوەبەرایەتیی"

سراوێك ئاڕاستەی  وڕۆژی پێشکەشکردنی فۆرمە ئەلکترۆنییەکە بە تەواوی، نوزیاتر نەبێت لە 
کان دەکات سەبارەت بە  پەیمانگە  / فێرکردنی ئامادەیی و پیشەییگشتی   بەڕێوەبەرایەتیی

لە خشتەی   ئەوەیوەك   ی ناو بەشەکانی دامەزراوەکە استکردنەوەی پێداویستییەکان ڕپشت
 ( ٧) لە ، لە ماوەیەك کە وەوهات کان پەیمانگە  / ەیی و پیشەییگشتی فێرکردنی ئاماد بەڕێوەبەرایەتیی

نەدرایەوە،  وەاڵم  ی کارڕۆژ حەوت ( ٧) لە ماوەی ئەگەر زیاتر نەبێت.  ی کار حەوت ڕۆژ
 کارەکە دەگرێتە ئەستۆ.   "کانەیناحكومی پەیمانگە و  قوتابخانە یبەڕێوەبەرایەتی"
 

گشتی  ی  بەڕێوەبەرایەتیکردنی داواکار بە  ندیلە ڕۆژی پەیوە ی کارڕۆژ حەوت ( ٧) لە ماوەی  : ەمشەش 
و بە هێنانی ئەسراو بۆ داواکار ئامادە دەکات سەبارەت و، بەڕێوەبەرایتییەکە نوارێزگا پپەروەردەی 

لە ماوەی  انسراوەکو. ئەگەر نوئاماژەیان پێکراوە   ( ٧) ی ماددەی  ( سێیەم)   یدپشتگیرییانەی لە بەن 
لە   " حکومییەکاننا پەیمانگەی قوتابخانە و بەڕێوەبەرایەتیی"، نئامادە نەکرا   ی کارڕۆژ حەوت ( ٧) 

 وەزارەت بەو ئەرکە هەڵدەستێت. 

 ەم: حەوت 
،  زیاتر نەبێت ی کار ڕۆژ حەوت ( ٧)  کە لە  ( ٧) ماددەی وەرگرتنی وەاڵمی پشتگیرییەکانی  دوای -أ

  خودیڕای  و کانپشتگیرییە ێكاوسروبە نو  ارێزگا پی پەروەردەگشتی   یبەڕێوەبەرایەتی 
دەنێرێت بۆ   و کۆپییەکی ، دەدات بە داواکار لەسەر پشتگیرییەکان کەیەبەڕێوەبەرایەتی

 .  " ەکانیناحکومی پەیمانگەبەڕێوبەرایەتی قوتابخانە و "
 
 سراوی بۆونوی کار ڕۆژ حەوت ( ٧)  ماوەی لە ارێزگاپپەروەردەی گشتی ی بەڕێوەبەرایەتیئەگەر  -ب

  ارەکانە کلە وەزارەت ب   "حکومییەکاننا  پەیمانگە قوتابخانە و  بەڕێوەبەرایەتیی"،  نەکرد داواکار
 هەڵدەستێت. 
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 :  ەمهەشت
ی  بەڕێوەبەرایەتی گشت پشتگیرییەکان و وەاڵمی  لە ڕۆژی گەیشتنی پازدە ڕۆژ ( ١٥) لە ماوەی  -أ

فێرکردنی  گشتی  بەڕێوەبەرایەتیی و   ەکاننوئەزمو گشتی  بەڕێوەبەرایەتیی گشتی پرۆگرامەکان و
  بەڕێوەبەرایەتیی" لەالیەن  داوایەکەخوێندنەوە بۆ دەست بە ، کان پەیمانگە/ پیشەییئامادەیی و 

 . دەکرێت "حکومییەکاننا  پەیمانگەقوتابخانە و 

هەماهەنگی لەگەڵ بەشی بیناسازی  بە   ،" حکومییەکاننا پەیمانگەی قوتابخانە و بەڕێوەبەرایەتی" -ب
سەردانی شوێنی ئەو  ، پەروەردەیی پارێزگای گشتی ی وەبەرایەتێ وەزارەت و نوێنەری بەڕ

 .  دایمەزرێنێت داوای کردووە دامەزراوەیە دەکات کە داواکار 
 
گشتی   بەڕێوەبەرایەتییوەاڵمی   وئەگەر داواکار گشت پشتگیرییەکانی بەدەست هێنابوو  -پ

فێرکردنی ئامادەیی  ی گشتی ی و بەڕێوبەرایەتەکان ن و ئەزموی گشتی  بەڕێوەبەرایەتیەکان و  پرۆگرام
 ( ٦) و  ( ٥) و  ( ٤) ی ماددەکانی یەکان یمەرج و پێداویست نی بوون و گشتێئەرکان پەیمانگە  / پیشەیی و

بڕیار دەدات    "کانناحكومیە  پەیمانگەو  قوتابخانە بەڕێوەبەرایەتیی"، لە داواکاردا هەبوو  ( ٧) و 
 . بنێرێت   پێدانی مۆڵەت بە داواکار سەبارەت بە ێك بۆ وەزیر  پێشنیاز

 
گشتی   بەڕێوەبەرایەتیی وەاڵمی  یان ئەگەر داواکار گشت پشتگیرییەکانی بەدەست نەهێنابوو،  -ت

فێرکردنی  ی گشتی  ی بەڕێوبەرایەت  یان ەکانن و ئەزموگشتی   بەڕێوەبەرایەتیی ەکان و  پرۆگرام
 ( ٤) ی ماددەکانی یەکان مەرج و پێداویست گشت یان نەرێنی بوون،   کانپەیمانگە / پیشەیی ئامادەیی و

بڕیار  " کانەی ناحكومی پەیمانگەو  قوتابخانە بەڕێوەبەرایەتیی "،  لە داواکاردا نەبوو ( ٧) و  ( ٦) و  ( ٥) و 
 پێنەدانی مۆڵەت بە داواکار. دەربارەیبنێرێت   ێك بۆ وەزیرپێشنیازدەدات 

 ( کانەی ناحكومی پەیمانگە و   قوتابخانە یبەڕێوەبەرایەتی ) ەكانی پێشنیاز، خوێندنەوە بۆ وەزیر  :ەمنۆی
  پێدان یان پێنەدانی مۆڵەت سەرلەبڕیار و  ، ڕۆژ زیاتر نەبێتپازدە  ( ١٥) کە لە  لە ماوەیەك   ،دەكات 
 ( کانیەیناحكوم پەیمانگە و   قوتابخانە یبەڕێوەبەرایەتی ) ی پێشنیاز كوە وەزیر. ئەگەر بڕیاری دەدات

 . سرێتودەنلە دۆسیەكە وەزیر   بڕیاریهۆیەكانی  کات، ئەو وونەب
 

  یبەڕێوەبەرایەتی ) بۆ رۆژدا  حەوت ( ٧) لە ماوەی  ی داواکارپەروەندە، وەزیر یبڕیار: دوای  ەمدەی
ڕێكارە كارگێڕی و  بە مەبەستی جێبەجێکردنی دەنێردرێت   ( کانەیناحكومی پەیمانگە قوتابخانە و

حەوت   ( ٧)  بە شێوەیەکی فەرمی لە بڕیارەکە لە ماوەی  "داواکار"ئاگادارکردنەوەی یاساییەكان و 
 بە بەڕێوبەرایەتییەکە.   وەزیرڕۆژدا لە گەیشتنی بڕیاری 
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   ەم:یازدەی 
 ( کانیەیناحكوم پەیمانگە  قوتابخانە و یی تبەڕێوەبەرایە) ، وەزیر بە پێدانی مۆڵەت ی بڕیاریئەگەرلە 

 داوا لە داواکار دەکات: پێش دەرکردنی بڕیاری مۆڵەت 
 دەبێت: ی خوارەوە  بەم بڕانە  ، کەات بد  مۆڵەتپێدانی ڕسوماتی داواکار دەبێت  -أ
 ری عێراقی.  دینا  دوو ملیۆن ( ٢،٠٠٠،٠٠٠) باخچەی مندااڵن:   -١
 ری عێراقی. دیناملیۆن  دوازدە ( ١٢،٠٠٠،٠٠٠) قۆناغی بنەڕەتی:  -٢
 ی عێراقی. دینارملیۆن  دە ( ١٠،٠٠٠،٠٠٠) : می و وێژەییدیئەکا  قۆناغی ئامادەیی -٣
  هەمووبۆ گشت ئامادەییەك بە  عێراقی دیناریملیۆن   دوو ( ٢،٠٠٠،٠٠٠)  : پیشەیی قۆناغی ئامادەیی -٤

 بەشەکانیەوە.       
 ودو  ( ٢،٠٠٠،٠٠٠)  و پەیمانگە گشت بۆ   اری عێراقیدینملیۆن  ە دوازد ( ١٢،٠٠٠،٠٠٠)  :پەیمانگەقۆناغی  -٥

 بیکاتەوە. کە دواتر پەیمانگە کە    هەر بەشێکی نوێ کردنەوەی بۆدیناری عێراقی  ملیۆن     
   : ( ئاکادیمی  قۆناغی ئامادەیی و قۆناغی بنەڕەتی  و  باخچەی مندااڵن)  ی پەروەردەییاكۆمەڵگ -٦

 یەك مۆڵەتی  تەنها  ەکۆمەڵگ  .کە ە کۆمەڵگبۆ گشت  اری عێراقیدینملیۆن هەژدە  ( ١٨،٠٠٠،٠٠٠)      
 سێ مۆڵەت.  ( ٣) دەبێت، نەك       

دینار  ملیۆن  دە ( ١٠) بە بڕی  ( خطاب ضمان)  دڵنیایی بانکی یپەسەندکراوسراوێکی وپێچکردنی نووها -ب
ار  دینملیۆن ازدە پ ( ١٥) ار بۆ باخچەی مندااڵنی نێودەوڵەتی، دینملیۆن  ( ١٥) ، ی خۆماڵین اڵبۆ باخچەی مندا

  ( ١٥) نێودەوڵەتی،   بنەڕەتی قوتابخانەی ار بۆدینملیۆن بیست و پێنج  ( ٢٥) ،  خۆماڵی  بۆ قوتابخانەی بنەڕەتی
 ( ٢٠)  ، ر بۆ ئامادەیی نێودەوڵەتی دینابیست و پێنج ملیۆن  ( ٢٥) ار بۆ ئامادەیی خۆماڵی، دینپازدە ملیۆن  

  پەروەردەیی یەکۆمەڵگ ار بۆ دینسی ملیۆن  ( ٣٠) خۆماڵی،  پەروەردەیی  یەکۆمەڵگار بۆ دین بیست ملیۆن 
ئەو  ار بۆ دینملیۆن  بیست  ( ٢٠) ی یەك تا سێ بەشی و پەیمانگە ار بۆ دین ملیۆن پازدە   ( ١٥) نێودەوڵەتی،  

 .  نبەش زیاتر   ێلە س نەییاپەیمانگە
 دامەزراوکە مابێت.  تاو نابێت دەربهێنرێت  تلە بانك دابنرێ پارە  وەكیەکە دڵنیایی بانکی یبڕ هەموو  دەبێت

 :  یەمدوازدە
ی  لە ڕێكەوتی پێشكەشكردن  زیاتر نەبێت،  ڕۆژشەست  ( ٦٠)  پێویستە وەزارەت لە ماوەیەك كە لە -أ

بڕیاری  ، داواکارەوە   لەالیەن تەواوپێداویستی و مەرجەکان بەشێوەیەکی پشتگیرییەکان و گشت 
  دات.اواكە بکۆتایی لەسەر د

 
پاساوە   ئاماژە بەو  وەزارەتنەرێنی بوو، پێویستە  داوایەکەلەسەر  ی وەزارەتئەگەر بڕیار -ب

 کە بونەتە هۆی نەدانی مۆڵەتەکە. بداتیاساییانە 
 
پشتگیرییەکان   ی گشت لە ڕێكەوتی پێشكەشكردن ڕۆژدا، شەست  ( ٦٠)  ماوەی  لە "وەزارەت"ئەگەر  -پ
اواكە  بڕیاری کۆتایی لەسەر د، داواکارەوە   لەالیەن تەواوپێداویستی و مەرجەکان بەشێوەیەکی  و

 . دادەنرێت  پەسەندکراوبە  داواکارییەکە نەدا،
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 ی مۆڵەت نوێکردنەوە

 :  (٩)ماددەی 
 . دەبێتساڵ جارێك سێ  ( ٣) هەر نوێکردنەوەی مۆڵەت   یەکەم:

 بە الیەنی کەم بە   ارپێکراوپێش کۆتاییهاتنی مۆڵەتی ک ی نوێکردنەوەی مۆڵەتداوا دەبێت دووەم: 
 . بکرێت پێشکەششەش مانگ  ( ٦) سێ مانگ و بەالیەنی زۆر بە  ( ٣)              

 : دەکرێت بەم شێوەیەەم: نوێکردنەوەی مۆڵەت سێی
بە پێشكەش  ( فۆڕمی نوێکردنەوەی مۆڵەت) ی پڕکردنەوەی ڕێگالە داواکارییەك خاوەنی مۆڵەت  -أ
کۆپییەکی    کەلە وەزارەت دەکات،  "حکومییەکاننا پەیمانگە ی قوتابخانە و بەڕێوەبەرایەتی"

 . ارێزگا پ پەروەردەیگشتی ی بەڕێوەبەرایەتیبۆ دەنێرێت داواکارییەکە وەك ئاگاداری 

 ی  نوێکردنەوە پێشکەش بکات. بڕی ڕسوماتی نوێکردنەوە ڕسوماتی داواکار بەڵگەی دانی پێویستە -ب
 . مۆڵەت دەبێت پێدانیڕسوماتی  بڕی  سەدیلە   پەنجا  ( ٪ ٥٠)  مۆڵەت      

 گشتی پەروەردەیی پارێزگا   بەڕێوەبەرایەتیی لەالیەنسراوێکەوە و ی نوڕێگالە   ،پێویستە داواكار -پ
 : بەدەست بێنێت  نەیا پشتگیرئەم  ەکان پەیوەندیداربۆ دامودەزگا        

 . ی ساڵی پێشترئەستۆپاكى باجى دەرامەت پشتگیری   -١
   .ی ساڵی پێشترخانوبەرەباجی ئەستۆپاکی پشتگیری  -٢
 . پێشتر کارمەندانی دامەزراوەکە لە سێ ساڵی بۆ   ( دەستەبەری کۆمەاڵیەتی) دانی پشتگیری   -٣
 .حوكمی زیندانی بەسەردا نەدرابێت،   ئابڕووبەر بە تاوانێکی   ئەوەی کە داواکاری مۆڵەت پشتگیری -٤
 مۆڵەتی پێشتر استۆتەوە کە وشارەوانی سەبارەت بەوەی دامەزراوەکە لەو تەالرە نەیگ پشتگیری -٥

 ی (پ)  بڕگەی ی(٥) خاڵی. نەکردووە لە تەالرەکەدا  یتر گۆڕانکاری بیناسازی یانلەسەر وەرگرتووە،     
 دوازدە مانگی کۆتاییدا   (١٢)ئەو دامەزراوانە ناگرێتەوە کە لە   ی ئەم ماددەیە (سێیەم) دیبەن     

 گۆڕینی بیناسازی لە تەالرەکەیان الی  وەزارەت وەرگرتووە.  یانمۆڵەتی گواستنەوە     

 نوێترین  ياسا و نوێترین سەبارەت بە پابەندبوون بە  یاسایی  بەڵێننامەى پێویستە داواکار -ت
 پێشکەش بکات.  ێنماييەكانڕ      

 
ی ( ب) بڕ کە لە بڕگەی هەمان بە  ( خطاب ضمان) دڵنیایی بانکی  بەڵگەنامەیپێویستە داواکار  -ج

  پەیمانگەی قوتابخانە و بەڕێوەبەرایەتی " ، پێشکەش بە ە وهاتو ( ٨) ی ماددەی ( میازدەیە )  دیبەن 
   وەزارەت بکات. لە "حکومییەکان نا

  پەروەردەیی ناحکومی  سەبارەت بە نوێکردنەوەی مۆڵەتی دامەزراوەی  داوایەکەئەگەر   -چ
 دامەزراوەکە   ( بوون  دیدنەك کان)  دیتەیشنیئەکریداواکار بەڵگەی   پێویستەبوو،    بیانی/ نێودەوڵەتی

 مانگ کۆنتر بێت.  سێ  ( ٣) لە  کەبەڵگە  . نابێتبکات دابین
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پێویستە داواکار بیانی بوو، / نێودەوڵەتی  ناحکومی  پەروەردەییئەگەر داواکار دامەزراوەیەکی  -ح
  ی گشتیبەڕێوەبەرایەتی  ەکان وپرۆگرامگشتی  بەڕێوەبەرایەتیی سراوێکی پشتگیری ونو

  یمۆڵەت  ئەوەیەك و  نەکانوو ئەزمو ەکانی خوێندنپرۆگرام، سەبارەت بە پیادەکردنی ەکان ون وئەزم
و   ەکانپرۆگرامگشتی  یبەڕێوەبەرایەتی لەسەر وەرگیراوە، هاوپێچ بکات. ئەرکە لەسەر  

سراوێکی  وپازدە ڕۆژ زیاتر نەبێت نو ( ١٥) لە ماوەیەك کە لە  ەکان ن وئەزموی گشتی  بەڕێوەبەرایەتی 
   پشتگیریکردن یان پشتگیرینەکردن بدەنە داواکار.

 
ی پارێزگا  یسەرپەرشتیار یی سراوێك لە بەڕێوبەرایەتونوێکردنەوە نوپێویستە داواکاری مۆڵەتی   -خ

پێشکەش   و دوو ساڵی ڕابوردو ( ٢)  قەزا سەبارەت بە بارودۆخی خوێندن لە دامەزراوەکە لە یان
  سەرپەرشتیاری بنیاد بەڕێوەبەرایەتییبنەمای هەڵسەنگاندنی سااڵنەی  بە پێی سراوەکە  و نو بکات.

پێویستی بە  ) پلەی می دییەك ئاستی ئەکا  دوای  ساڵ لە سێ ( ٣) ئەگەر دامەزراوەکە  دەنرێت.  
 ، مۆڵەتی بۆ نوێ ناکرێتەوە. ( زۆرە پێویستی بە پشتیوانیی)  یان ( پشتیوانییە

 
لە الیەن وەزارەتەوە   ( غرامە) پێویستە داواکاری مۆڵەتی نوێکردنەوە هیچ سزایەکی دارایی  -د

 لەسەر نەمابێت. 
 
بەڕێوەبەرایەتی  / پێویستە داواکار، پشتگیری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پالندانانی پەروەردەیی -ذ

ئی  ) تەکنەلۆجیای زانیاری سەبارەت بە تۆمارکردنی گشت زانیارییەکانی دامەزراوەکە لە سیستەمی 
 پێشکەش بکات. ( پەروەردە

 
   :چوارەم

وو، و پشتگیرییەکانی بەدەست هێنابوو، و  ڕادەستکردبڕسوماتی نوێکردنەوەی ئەگەر داواکار  -أ
،  ی بەدەست هێنابوو ( عتمادا/ یشندیتەئەکری) بەڵێننامەی یاسایی دابین کردبوو، و بەڵگەی 

حەوت    ( ٧) لە ماوەی  لەگەڵ ڕای خۆی پەروەندەکە ،ارێزگا پپەروەردەی گشتی   یبەڕێوەبەرایەتی 
  پەیمانگە ی قوتابخانە و بەڕێوەبەرایەتی"بۆ   دابینکردنی گشت بەڵگەکان لە دوای   ی کارڕۆژ

   .دەنێرێت  وەزارەتلە  "حکومییەکان نا
 
نەنارد،  ی کار  ڕۆژ ( ٧) ی ەپەروەندەکەی لە ماو ارێزگاپپەروەردەی  گشتی یبەڕێوەبەرایەتیئەگەر  -ب
لە   لە وەزارەت بە کارەکە هەڵدەستێت، و "حکومییەکاننا پەیمانگە قوتابخانە و  بەڕێوەبەرایەتیی"

  یپێشنیازناردنی   بڕیار لەدابینکردنی گشت بەڵگەکان ڕۆژدا لە ڕۆژی  شەست  ( ٦٠) ماوەی 
 دەدات. بۆ وەزیر مۆڵەت   ەوەینوێکردن

 
پشتگیرییەکانی ئامادە  بەڵگە و  گشت    یان ،نەبوو  تیایدائەگەر داواکار گشت مەرجەکانی   :پێنجەم

ناردنی    لە وەزارەت بڕیار لەسەر "حکومییەکاننا  پەیمانگەقوتابخانە و  بەڕێوەبەرایەتیی "نەکردبوو، 
 ی نوێنەکردنەوەی مۆڵەت بۆ وەزیر دەدات.پێشنیاز
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دامەزراوەیەکی پەروەردەیی  : ئەگەر داواکارییەکە سەبارەت بە نوێکردنەوەی مۆڵەتی ەمشەش 
  لەکاتیو  ( بووندندی کا)  نەكتەواو  ی( عتمادا/ شندیتەیئەکری ) نێودەوڵەتی بوو، و داواکار   ناحکومی

پەروەردەیی  دامەزراوەیەکی درێت بۆ مۆڵەتی ڕخۆی پێشکەش بە وەزارەت نەکرد، مۆڵەتەکەی دەگۆ
کە وەزارەت لەگەڵ خاوەن   دەبێت خۆماڵی ی خوێندنی خرن  بە  خوێندن و ( ڵلۆکا ) خۆماڵی  ناحکومی
 دەکەون.  كڕێ لەسەری  کەەدامەزراو

 
داواکاری نوێکردنەوەی    انەئەم ڕێنمایی بەپێیو اریکراو دی  لەکاتیئەگەر خاوەن مۆڵەت  م: ەحەوت 

کۆی ئەم  پاش خشتەی سزاکان کە لە   بەپێیمۆڵەتی پێشکەش بە وەزارەت نەکرد، سزا دەدرێت 
 . ەو هاتو انە ڕێنمایی

 
: ئەگەر خاوەن مۆڵەت پێش تەوابوونی مۆڵەتی کارپێکراو داواکاری نوێکردنەوەی مۆڵەتی  مهەشتە 

خشتەی سزاکان. جگە لەوە مۆڵەتەکەی لە ماوەی   بەپێیپێشکەش بە وەزارەت نەکرد، سزا دەدرێت  
 . هەڵدەوەشێنرێتەوە  وەزیر  لەالیەن ڕۆژداشەست  ( ٦٠) 
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بۆ    خۆماڵی  ناحکومی خاوەنداریەتی مۆڵەت، و مافی گۆڕینی مۆڵەتی دامەزراوەی مافی گۆڕینی 
 نێودەوڵەتی 

 :    (١٠)ماددەی 
 یەکەم: مافی گۆڕینی خاوەنداریەتی مۆڵەت: 

ی  پەیمانگەو  ی پەروەردەییە کۆمەڵگ  و خوێندنگە و   قوتابخانە وباخچەی مندااڵن  مۆڵەتی  خاوەنی: أ
و دەسپێکردنی دەوام لە   ساڵ بەسەر وەرگرتنی مۆڵەتچوار  ( ٤) تێپەڕبوونی  دوای تەنیا ناحکومی، 

خاوەنداریەتی  ، مافی گۆڕینی کە پەیمانگە و  کەەکۆمەڵگ ، کە خوێندنگە،  قوتابخانەکە، باخچەکە 
 یان مەعنەوی هەیە.   سروشتی  تریکەسێکی ناوی  بۆ   ان مۆڵەتی

 
شەش  ( ٦)  تامافی نییە  دەستبەرداری خاوەنداریەتی مۆڵەتەکەی دەبێت  الیەنەی  / ئەو کەسەی -ب

داوای مۆڵەتی نوێ بۆ دامەزراندنی  لە ڕۆژی دەستبەرداربوونی خاوەنداریەتی مۆڵەتەکەی  ساڵ 
 . بکات   دامەزراوەیەکی پەروەردەیی

 
نیوەی  و  ، دەبێت  دیناردوو ملیۆن   ( ٢) بڕی ڕسوماتی داواکردنی گۆڕینی خاوەنداریەتی  -پ

ئەو الیەنەوە دەدرێت کە داواکارە    لەالیەن ترو نیوەکەی   درێتدە ەکەی خاوەن لەالیەنڕسوماتەکە 
 ببێتە خاوەنی نوێی دامەزراوەکە.  

 
لە  و  ە نوێکەوەلەالیەن خاوەنبۆ گۆڕینی خاوەنداریەتی مۆڵەت بۆ خاوەنێکی نوێ، داوایەك  -ت

گشتی  ی بەڕێوەبەرایەتی ی ڕێگا و لە خاوەنداریەتی مۆڵەتی پڕکردنەوەی فۆڕمی گۆڕینی ڕێگا
 . دەکرێت "حکومییەکاننا  پەیمانگەی قوتابخانە و بەڕێوەبەرایەتی"پێشکەش بە  ،  ارێزگا پپەروەردەی 

خاوەنی نوێ، گشت ئەو    ەببێت  داواکارەپێویستە ئەو کەسەی  داوایەکەبۆ پەسەندکردنی  -ج
ی ماددەی  ( سێیەم) ی بەندی ( د)  بڕگەیو  ( ٧) و  ( ٦) و   ( ٥) و  ( ٤) لە ماددەکانی کە  بێت   تیایدامەرجانەی  

 . هوڕێنماییەدا هاتو ئەم ی( ٩) 
 
 تیایدا کانی ە ببێت بە خاوەنی نوێی دامەزراوەکە، گشت مەرج  ،ئەگەر ئەو کەسەی کە دەیەوێت  :چ

حەوت ڕۆژ زیاتر نەبێت لە   ( ٧)  لە ماوەیەك کە لە ارێزگا پپەروەردەی گشتی  بەڕێوەبەرایەتییبێت، 
ڕۆژی پێشکەشکردنی گشت پێداویستی و بەڵگەکانی سەرەوەی ئەم ماددەیە، پەروەندەکە لە گەڵ  

  " حکومییەکاننا پەیمانگەقوتابخانە و  بەڕێوەبەرایەتیی"یەکە بۆ بەڕێوەبەرایەتی خودیڕای 
  بەڕێوەبەرایەتیی "نەگەیشتە دەست   ی کار حەوت ڕۆژ ( ٧) ندەکە لە ماوەی ە دەنێرێت. ئەگەر پەرو

  پەیمانگە قوتابخانە و  بەڕێوەبەرایەتیی"، ئەو کات  "حکومییەکاننا  پەیمانگەقوتابخانە و 
 بە گشت کارەکان هەڵدەستێت.  "حکومییەکان نا
 
بوو و گشت پێداویستی و بەڵگەکانی پێشکەش کردبوو،    تیایدائەگەر داواکار گشت مەرجەکانی   -ح
زیاتر   ی کارڕۆژ پازدە  ( ١٥) لە ماوەیەك کە لە  "حکومییەکاننا پەیمانگە قوتابخانە و  بەڕێوەبەرایەتیی"

گۆڕینی خاوەنداریەتی مۆڵەت بۆ  ی پێشنیازنەبێت لە ڕۆژی گەیشتنی پەروەندەکە بڕیار لە سەر 
 دەنێرێت.  وەزیر
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بوو و گشت پێداویستی و بەڵگەکانی پێشکەش  نە   تیایدائەگەر داواکار گشت مەرجەکانی   -خ
  پازدە  ( ١٥) لە ماوەیەك کە لە  "حکومییەکاننا  پەیمانگەقوتابخانە و  بەڕێوەبەرایەتیی "کردبوو، نە

گۆڕینی  ڕەتکردنەوەی ی پێشنیاززیاتر نەبێت لە ڕۆژی گەیشتنی پەروەندەکە بڕیار لە سەر  ی کارڕۆژ
 دەنێرێت.  خاوەنداریەتی مۆڵەت بۆ وەزیر

 

تەواوبوونی تاقیکردنەوەکانی خولی دووەم، کار بە مۆڵەتەکەی   دوای تەنیامۆڵەت   خاوەنی نوێی  -د
 دەکرێت. 

 : خۆماڵی بۆ نێودەوڵەتیناحکومی مافی گۆڕینی مۆڵەتی دامەزراوەی   دووەم: 
دامەزراوەکەی بۆ  مافی گۆڕینی  ( کاڵۆل) خۆماڵی ناحکومی خاوەنی دامەزراوەی پەروەردەیی  -أ

دیدبوونی  کان یان ( دیتەیشنئەکری) سراوێکی ونو بە مەرجێك ، دامەزراوەیەکی نێودەوڵەتی هەیە
و شێوازی   پرۆگرام ، و لە ناوەندێکی جیهانی باوەڕ پێکراو پێشکەش بکاتئەکریدیتەیشن 

 ٥٠) کە  ڕسوماتی گۆڕینی مۆڵەت بە مەرجێك و   تاقیکردنەوە و هەڵسەنگاندنی باوڕەپێکراوی هەبێت
، و بەمەرجێك گۆڕانکارییکە گشت قۆناغەکە  بدات  مۆڵەتە پێدانی سوماتی ڕ بڕی  سەدیلە  پەنجا  ( ٪

ساڵدا گشت قوتابخانە  نۆ   ( ٩) ی ەبگرێتەوە، بەاڵم لە پۆلی یەکەم دەستپێبکات و بۆ ئەوەی لە ماو
ئەو قوتابی و    ساڵدا گشت خوێندنگەکە، ببێتە نێودەوڵەتی.سێ  ( ٣) ی ەبنەڕەتییەکە، یان لە ماو 

 دەخوێننکە ەزراوەم داخوێندکارانەی پێش گۆڕینی دامەزراوەکە بۆ دامەزراوەیەکی نێودەوڵەتی، لە 
 .هەر بە سیستەمی خۆماڵی خۆیان بەردەوام دەبن 

 
وەزارەتەوە پەسەند دەکرێت بە مەرجێك مەرجەکانی   لەالیەنسی ڕۆژدا  ( ٣٠) ی ەلە ماو  داوایەکە  -ب

 ی ئەم ماددەیە لە داواکاردا هەبێت. ( دووەم)  دیی بەن  ( أ)  بڕگەی

 
 

 :  (١١)ماددەی 
خاوەن مۆڵەت مافی هەیە مۆڵەتەکەی بۆ   ، میراتگریمۆڵەتلە حاڵەتی مردنی خاوەنی  یەکەم:

دا  انە ڕێنماییم لە بێت، کە   تیایداگشت ئەو مەرجانەی   میراتگرەکە، بەو مەرجەی بگوازرێتەوە
 . ن وهاتو

خاوەن مۆڵەت مافی هەیە داوای گۆڕینی   ، میراتگریمۆڵەت لە حاڵەتی مردنی خاوەنی  دووەم: 
کەسە  ، بەو مەرجەی کەسێكی سروشتی یان مەعنەوی بکاتناوی  خاوەنداریەتی مۆڵەت بۆ سەر 

 . نو هاتودا انە ڕێنماییم  لە کە بێت،  تیایداگشت ئەو مەرجانەی    نوێیەکە

 

 

 



24 
 

 ناحکومی  مافی گواستنەوەی تەالری دامەزراوەی پەروەردەیی

 :   (١٢)ماددەی 
  ترکی تەالرێ ك بۆ  تەالرێلە  ەوەی ن گواست مافی ناحکومی  پەروەردەیی یەکیدامەزراوەهەر  یەکەم:

هەمان قەزا یان قەزایەکی هاوسێ  پەروەردەی  بەڕێوەبەرایەتییری  وسنوبەاڵم بە مەرجێك لە   هەیە
  ڕەزامەندی دوایو  ( بێت کە دامەرزاوەکەی لێیە وە ری  ئەو قەزایەوری بە سنووواتە سنو) بێت 

 فەرمی وەزارەت.  

   دووەم: 
دوو   ( ٢) پێویستە داواکارییەك بە الیەنی کەم بە  ترکی تەالرێ بۆ   بۆ گواستنەوەی دامەزراوەکە  -أ

ی ڕێگا لە  کرێتب  "حکومییەکانقوتابخانە نا بەڕێوەبەرایەتیی "مانگ پێش گواستنەوە پێشکەش بە 
ی دامەزراوە تەالرپڕکردنەوەی فۆڕمی گواستنەوەی  و ، ارێزگا پپەروەردەی گشتی   بەڕێوەبەرایەتیی

 ئەرێنییەکانی گواستنەوەکە بکرێت.   کارەو ئاماژەکردن بە هۆ
 
و  ی نوێ  تەالرێک بۆ  بگوازێتەوە    ( قۆناغێك/ بازنەیەك)   بەشێکی  تەنیا  ەیەك ویستیئەگەر دامەزراو  -ب

لە   نەبوو  ساڵ  ( ٢) ماوەی  ئامادە  قۆن  دواتر ی  دوو  دامەزراوەکە گشت  بۆ    اغەکانی    تەالرە بگوازێتەوە 
ئەو  کە نوێیە بۆ  سەربەخۆ  و  نوێ  مۆڵەتێکی  کات  ئەو  دەبێت  دەیەوێت    ،وەربگرێت  بەشە،  کە 

 . بیگوازێتەوە
 

کە گشت مەرج و پێکهاتەکانی  یەنوێ تەالرە: بۆ ئەوەی گواستنەوەکە پەسەند بکرێت، دەبێت سێیەم
 جگە لەوە دەبێت داواکار  ە.و و هاوپێچەکان هاتو  ڕێنماییەبێت، کە لەم تیایدا  یتەالری دامەزراوە

تگیری ئەو  شپهێنانی سراوی ونو،  پارێزگا پەروەردە لە تیشێوەبەرایەتی گ ڕبەلە ڕێگەی 
 ( ٢٠)  وەاڵمەکانیان لە ماوەی دەبێتو   ناویان هاتووە دابین بکات،ێوەبەرایەتیانەی الی خوارەوە  ڕبە

 : بەرێت بیست ڕۆژدا بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردە لە پارێزگا 
 
 بۆ تەالری نوێ کە مەرجەکانی   اسازی پارێزگا نتی بیەی اێوەبەرڕنەی ئەندازیاری بەژەزامەندی لیڕ  -أ

 .مایانەی تێدایەنڕێئەم       
 سەبارەت بەوەی تەالرە نوێکە بۆ خوێندن گونجاوە.  تگیری سەرۆکایەتی شارەوانیپش -ب
 .ێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی ڕتگیری بەشپ -پ
   .ێوەبەرایەتی تەندروستیڕتگیری بەشپ -ت
 

لە ڕۆژی پێشکەشکردنی داواکە بە  ڕۆژ زیاتر نەبێت شەست   ( ٦٠) : وەزارەت لە ماوەیەك کە لە چوارەم
لە   تەنیاگواستنەوەکە  .  دەدات داوایەکەبڕیار لە تەواوی بە گشت مەرج و داواکارییەکانیەوە، 

  ( ڕۆژی یەکەمی مانگی نۆ)  ٩/ ١ تا  ( ڕۆژی یەکەمی مانگی شەش)   ٦/ ١ لەنێوان ی هاوین وپشوو
هەرچەندە  بە گواستنەوە بدات  ڕێگا پێدراوە. لە هەلومەرجی تایبەتدا، وەزارەت مافی هەیە ڕێگا

 . بێت ی نێوان وەرزی یەکەم و وەرزی دووەمداوپشو گواستنەوەکە لە
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زرێتەوە بۆ تەالرێکی تر  ابگو  پێشوەختەی وەزارەت ڕەزامەندی: هەر دامەزراوەیەك بەبێ پێنجەم
  ( ٦٠)  ە مۆڵەتی لەسەر وەرگیراوە، مۆڵەتەکەی هەڵدەوەشێنرێتەوە لە ماوەیەك کە ل وەیلەوەك 

 ڕۆژ زیاتر نەبێت.شەست 
 

 پێشمەرجەکانی هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت 
 :  (١٣)ماددەی 
وەزارەت، دامەزراوەكەی بە الیەنێكی   ڕەزامەندیخاوەنی مۆڵەت، بەبێ سەلمێنرا کە  كاتێك یەکەم:  

 .  لی بۆ کردووەو تەنازیان  ە وفرۆشتو تر
 

کاتێك سەلمێنرا کە تەالری دامەزراوەکە گوازراوەتەوە بێ وەرگرتنی مۆڵەتی فەرمی لە  دووەم: 
 . دروستکردووە  بێ مۆڵەتی فەرمی وەزارەت  یتردەرکەوت نهۆمی زیا کاتێك  یان، وەزارەت

 
لە فەرمانی   وەیلەکاتێك سەلێمنرا کە دامەزراوەکە مۆڵەتی کارپێکراوی بەسەر چووە وەك سێیەم: 
بێت پێش تەواو ا، بێ ئەوەی داوای نوێکردنەوەی مۆڵەتی پێشکەش بە وەزارەت کرە وهاتومۆڵەت 

 بوونی مۆڵەتەکە. 
 

  داواکردنی مۆڵەت لەکاتی ەکان کە سراووبەڵگە و نو کە یەکێك لە  سەلمێنرا کاتێك چوارەم:  
 اون. جێبەجێ نەکر دەرکەوت ن، یا نییە بنەمایان یان  ،دەرچوون ساختەکراون،  پێشکەش

 
کە ئەو مۆڵەتەی پەسەند کراوە، بێ بوونی مەرج و پێداویستییەکانی  سەلمێنرا کاتێك پێنجەم:  

 پێدانی مۆڵەت بووە. 
 

  ئاگادارکردنەوەی فەرمی لەالیەن وەزارەتەوەجار دوو  ( ٢)  دوای ،ك خاوەن مۆڵەتكاتێشەشەم: 
 . ەهێنابێتن  یباج ئەستۆپاكی کانیبەڵگەنامە

 
کردووە و  یدووبارەدیار و و  ترپێشێلكاری و سەرپێچی  سەلمێنرا کە دامەزراوەکە  کاتێكحەوتەم: 

ەکانی  ی یڕئاگادارکردنەوەی فەرمی لەالیەن وەزارەتەوە، پێشێلکاریی و کەموکودوو جار  ( ٢)  دوای
 چاك نەکردووە. 

 
  ناوەندێکیلەالیەن  ئاکادیمیکاتێك سەلمێنرا کە دامەزراوەیەکی نێودەوڵەتی پاڵپشتی   هەشتەم:

 سەرەکی جیهانی لەدەست داوە. 
 

ساڵ لەسەر یەك ئاستی زانستی و پەروەردەیی نزم  سێ  ( ٣) : ئەگەر سەلمێنرا کە دامەزراوەیەك نۆیەم
 . ە بوو  ( ناوەند) لە خوار ئاستی  ، واتا ەبوو
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لەو کاتەی لە   ناکات  خوێندن پرۆگرامی کاتێك دامەزراوەکە دەست بە کار و بەڕێوبردنی دەیەم: 
 و داوای هەڵپەساردنی نەکردووە. ، مۆڵەتەکەدا بۆی تەرخانکراوە

 
بە هەمیشەیی دادەخات، ئەویش  دامەزراوەکە  مەندانە  ومۆڵەت، ئارەزو  خاوەنکاتێك یازدەیەم:  

 . مەرجەکانی داخستندابینکردنی  دوای
 
 

 بە هۆی هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت   ی ناحکومیداخستنی دامەزراوە

 : (١٤)ماددەی 
بەهۆی   ناحکومیپەروەردەیی یەکی داخستنی دامەزراوەبڕیاردان لەسەر  لە حاڵەتی : یەکەم

  و تاقیکردنەوەکانی خولی دووەم كۆتایی ساڵی خوێندن هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت، دامەزراوەكە تا
كارگێڕییەكی هاوبەش لەنێوان خاوەنی دامەزراوەكە و   یڕێگالە دامەزراوەكە  و بەردەوام دەبێت 
خەرجییەكانی بەڕێوەبردنە هاوبەشەکە دەكەوێتە ئەستۆی   هەموو و دەچێت  وەزارەت بەڕێوە 

 و داهاتی تر.   ( خطاب ضمان) دوەرگرتن لە دڵنیایی بانکی وبە سو  خاوەن دامەزراوەكە

   دووەم: 
وەزارەت هەڵدەستێت بە    هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت،داخستنی دامەزراوەکە بەهۆی  حاڵەتیلە  -أ

یەکی حکومی، یان ناحکومی ئەگەر  خوێندنگەگواستنەوەی قوتابیان و خوێندکاران بۆ قوتابخانە یان 
 بەخێوکار خۆی کرێی سااڵنە بدات.  

کرێی    بەشەپارەی ئەگەر بەخێوکار گشت کرێی سااڵنەی دابوو ، دەبێت خاوەن دامەزراوەکە  -ب
 ن خوێندکار بداتەوە بە بەخێوکار. پاش گواستنەوەی قوتابی یا  خوێندنی 
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 ناحکومی  ی مۆڵەتی دامەزراوەی پەروەردەیی ومەندانە وئارەزهەڵپەساردن وهەڵوەشاندنەوەی 

 : (١٥)ماددەی 
 ساڵ دامەزراندنی دامەزراوەکە دوادوو بۆ ماوەی یەك تا  تەنیا  مۆڵەت مافی هەیە  خاوەنیەکەم:  

  یو دانی ڕسومات ی پێشکەشکردنی داوایەك بۆ وەزارەتڕێگالە  ( واتە هەڵیپەسێرێت)  بخات
 دینار دوو ملیۆن   ( ٢،٠٠٠،٠٠٠) و  ،ئەگەر هەڵپەساردنەکە بۆ یەك ساڵ بوو  دیناریەك ملیۆن  ( ١،٠٠٠،٠٠٠) 

ئەرکە لەسەر داواکار بەڵێنامەیەکی یاسایی بێنێت    هاوکات ئەگەر هەڵپەساردنەکە بۆ دوو ساڵ بوو. 
کە مۆڵەتی لەسەر ،  دەتوانێت دامەرزاوەکەی لەهەمان تەالر پاش هەڵپەساردنەکە سەبارەت بەوەی 

 وەرگیراوە، دەستبەکار بێت. 

مەندانە ویستی دامەزراوەکەی بە هەمیشەیی دابخات،  و: ئەگەر خاوەن دامەزراوەکە ئارەزودووەم
وەزارەت لە بەردەوامنەبوونی  چوار   ( ٤) سراو و بە الیەنی کەم پێش کۆتایی مانگی ودەبێت بە نو

 خوێندن لە دامەزراوەکە بۆ ساڵی خوێندنی نوێ ئاگادار بکاتەوە. 

دامەزراوە پابەندە بە بەردەوامبوونی خوێندن لە دامەزراوەکە تا کۆتایی خولی   ی: خاوەن سێیەم
 دووەمی تاقیکردنەوەکان.  

کە دەستبەکار بووە خوێندن   ناحکومی نادرێت بە هیچ دامەزراوەیەكی پەروەردەیی  ڕێگا: چوارەم
خوێندکاران نەبێت  و  قوتابیانتی ەلە بەر هۆی سەالم  تەنیا،  ساڵێك یان زیاتر  یانبۆ وەرزێك  ڕابگرێت 

 وەزارەت دەبێت.  ڕەزامەندی دوایی داوایەكی فەرمی بۆ وەزارەت و ڕێگائەویش لە 

هەماهەنگى لەگەڵ وەزارەت رێگایەکى گونجاو بۆ  ستە خاوەن دامەزراوەکە بە ی : پێوپێنجەم
،  حکومیدامەزراوەیەکی بۆ   و خوێندکاران، قوتابیانمەندانەی وهاوکاریکردنى گواستنەوەى ئارەزو

 بدۆزێتەوە.  یان ناحکومی کە بەخێوکار کرێکەی دەدات، 
 

 : (١٦)ماددەی 
تۆمارەکانی  و   و خوێندکاران قوتابیان بەڵگەنامەكانى   هەموو دامەزراوەکەلەكاتى داخستنى  یەکەم:

 دەكرێت. ی قەزا ى پەروەردەیێوەبەرايەتڕبە ڕادەستى دامەزراوەکە

 دامەزراوەکەیە.  مافى خاوەن دامەزراوەکەتەالر و کەلوپەلی  دامەزراوەکەداخستنی  لەکاتی : دووەم

 : (١٧)ماددەی 
خاوەن مۆڵەت مافی داواکردنی مۆڵەتی  ، وەزارەتەوە لەالیەن لە حاڵەتی هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت

 ساڵ نییە. سێ  ( ٣)  تانوێی 
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 سێیەم بەشى 
 ی  هەڵسەنگاندن کاروباری چاودێریکردن و بەدواداچوون و و سەرپەرشتيكردنپرۆسەی 

 ییە ناحکومییەکان ەدامەزراوە پەروەرد 
 

 بەدواداچوون سەرپەرشتیکردن و چاودێریکردن و  

 : (١٨)ماددەی 
سەرپەرشتیکردنی پەروەردەیی پارێزگا، سەرپەشتی پەروەردەیی و   بەڕێوەبەرایەتیی   یەکەم:

 دەکات.   حکومییەکان کارگێڕی دامەزراوە پەروەردەییە نا
 

مافیان هەیە  و بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی پارێزگاکان، پێویست وەزارەت  لەکاتی  دووەم: 
 بەمەبەستی دڵنیابوون لە جێبەجێکردنی یاسا و ڕێنماییەکان.  بکەنژنەی تایبەت دروست یل

 
، کارئاسانی بۆ سەرپەرشتیاران و  حکومییەکاندامەزراوە پەروەردەییە نا   ئەرکە لەسەر سێیەم: 

 ژنەکانی سەرپەرشتیاری بکەن. یل
 
 

 ە خۆماڵییەکان یدامەزراوە پەروەردەییە ناحکومی ی و هەڵسەنگاندن سەرپەرشتیکردنپرۆسەی 

 :  (١٩)ماددەی 
بە سیستەمی سەرپەرشتیكردن و   دەبێت  خۆماڵی،  پەروەردەیی ناحكومی  یەکیدامەزراوە هەموو

 . بێتپابەند  وەزارەت ی هەڵسەنگاندن

 

 
ە نێودەوڵەتی و  یدامەزراوە پەروەردەییە ناحکومیو هەڵسەنگاندنی  سەرپەرشتیکردنپرۆسەی 

 ن انییەکا یبی

 :  (٢٠)ماددەی 
دەبێت بەو سیستەمی  ،  نێودەوڵەتی و بیانی پەروەردەیی ناحكومی یەکیدامەزراوە هەموو یەکەم:

هەروەها   ،ێت پابەند ب ،وەرگیراوە  لەسەرسەرپەرشتیکردن و هەڵسەنگاندنەی کە پێشتر مۆڵەتی 
 .  نسەرپەرشتی بکرێ   ەیان دەوڵەتە بیانییەک، ودەوڵەتییەکەنێدامەزراوە سەرەکییە   لەالیەندەبێت 

 
سەرپەرشتیكردن و پشکنین و بەدواداچوون و   مافی هەر کات بە پێوستی زانی،وەزارەت  دووەم: 

 هەیە.  ەکانییە نێودەوڵەتی و بیانیدامەزراو  هەڵسەنگاندنی 
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 هەڵسەنگاندنی سااڵنەی دامەزراوەکە 

 : (٢١)ماددەی 
 ( ٧)  بەر لە كۆتایی مانگیخۆماڵی،    ناحکومیپەروەردەیی   یەکی دامەزراوە  هەمووپێویستە  یەکەم:
، هەڵسەنگاندنی  ەوەی وەزارەتێکمڕدامەزراوەكە و پڕكردنەوەی فۆ  ڕێکارەکانیی ڕێگاو لە  حەوت

  کادیرانی و وانەگوتنەوە  کادیرانی  بەجێهێنانی خوێندکاران و و قوتابیان سااڵنە بۆ ئاستی فێربوونی 
بە  ئەویش    بكەن؛  پەروەردە و فێرکاری بە شێوەیەکی گشتیبەڕێوەچوونی پرۆسەی و  كارگێڕی 

  ۆب  دوەرگرتنوسوهێنانی ئامانجە پەروەردەیی و فێرکارییەکان و دی دڵنیابوون لە بەمەبەستی 
 ی دامەزراوەکە. گەشەپێدانی شێوەی كار 

ڕۆژی بەر لە   ناحکومی نێودەوڵەتی و بیانی،  پەروەردەیی یەکیدامەزراوە هەموو پێویستە : دووەم
هەڵسەنگاندنی سااڵنە بۆ ئاستی  دامەزراوەكە ڕێکارەکانیی ڕێگاو لە حەوت  ( ٧) یەکەمی مانگی 

كارگێڕی  کادیرانی و وانەگوتنەوە  کادیرانیی ( ءداأ) بەجێهێنانی و  خوێندکاران   و قوتابیانفێربوونی 
بە مەبەستی  ئەویش   بكەن؛  پەروەردە و فێرکاریی بە شێوەیەکی گشتیبەڕێوەچوونی پرۆسەی و 

گەشەپێدانی   ۆ ب دوەرگرتنو سوی و فێرکارییەکان و هێنانی ئامانجە پەروەردەی ەدی دڵنیابوون لە ب 
 ی دامەزراوەکە. شێوەی كار

بەڵگەكان و   ڕاپۆرتی هەڵسەنگاندن و و مەكانی هەڵسەنگاندنڕپوختەیەکی فۆ: پێویستە سێیەم
  پەیمانگەقوتابخانە و  بەڕێوەبەرایەتیی ) و  پەیوەندیدار یالیەنی سەرپەرشتیاری  بۆ  ،ەکانییپێداویست

هەڵسەنگاندن  لەکاتی  .حەوت ( ٧) ڕۆژی یەکەمی مانگی بەر لە بنێردرێت، ئەویش   ( حکومییەکاننا
 دێت.  بەکاروەك بەشێکی گرنگ ئەنجامی تاقیکردنەوەی نیشتیمانی و وەزاری ساڵی خوێندنی پێشتر 

 

 هەڵسەنگاندنی سااڵنەی وەزارەتڕێکارەکانی 

 : (٢٢)ماددەی 
لە وەزارەت، هەڵسەنگاندنی سااڵنە بۆ دامەزراوە   پەیوەندیدار یالیەنی سەرپەرشتیاری  یەکەم:

 دەکات.   حکومییەکان پەروەردەییە نا 

یاران  تڕۆژ، دامەزراوەکە لە ڕۆژی هەڵسەنگاندن و هاتنی سەرپەرشحەوت  ( ٧) کەم پێش  نی: الدووەم
 ئاگادار دەکرێتەوە. 

  لەکاتیژنەکانی وەزارەت بکات یسەرپەرشتیاران و لپێویستە بەڕێوەبەر كارئاسانى بۆ  : سێیەم
 یاری و بەدواداچووندا. تسەرپەرش

 هەڵسەنگاندن زۆر بوار لەخۆ دەگرێت، بۆ نمونە:   چوارەم:

 . و خوێندکاران  قوتابیانئاستی فێربوونی مندااڵن و   -أ

 ئامانجە پەروەردەیی و فێرکارییەکان. ئاستی گەیشتنی دامەزراوەکە بە   -ب
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 و خوێندکاران و کارمەندان.  قوتابیانئاستی سەالمەتی  -پ

 کوالیتی خوێندن.  -ت

 دامەزراوەکە.   کادیرانی ( أداء)  بەجێهێنانی -ج

 . پابەند بوون بە یاسا و ڕێنماییەکان -چ

سەرپەرشتیارانەوە سەبارەت بە   لەالیەنبە دامەزراوەکە پێشکەشکردنی پشتیوانی و ڕاوێژ   -ح
 . چۆنیەتی باشترکردنی کارەکانی دامەزراوەکە 

قوتابخانە و   بەڕێوەبەرایەتیی ) پوختەیەکی ڕاپۆرتی سەرپەرشتیاران دەنێردرێت بۆ  پێنجەم:
 ، و کۆپییەکی ڕاپۆرتەکەش دەدرێت بە دامەزراوەکە.  ( کانناحكومیە   پەیمانگە

ڕۆژدا لە ڕۆژی گەیشتنی ڕاپۆرتەکە بە دەستی دامەزراوەکە،  پازدە   ( ١٥) : لە ماوەی  شەشەم
 دامەزراوەکە مافی تانەلێدانی لە ڕاپۆرتی سەرپەرشتیاران، الی وەزارەت هەیە. 

 
 حکومییەکان نکردنی دامەزراوە پەروەردەییە نا ڵیپۆ

 : (٢٣)ماددەی 
و   زانیارییەکانبە گوێرەی  ناحکومی  ی پەروەردەیی هەر دامەزراوەیەك ( أداء)  ی بەجێهێنان:  یەکەم

 ن دەكرێت: ڵیجۆرە پۆ بەم  دەبێت و بەڵگەكانی ڕاپۆرتی سااڵنە

 .( زۆرەپێویستی بە پشتیوانیی ) ئاستی یەكەم  -١

 . ( پێویستی بە پشتیوانییە)  ئاستی دووەم -٢

 . ( ناوەند ) سێیەم ئاستی   -٣

 .( باشە )  ئاستی چوارەم -٤

 . ( زۆر باشە) ئاستی پێنجەم  -٥

 .( نایاب) ئاستی شەشەم  -٦

 
 ن دەكرێت:  یڵپۆجۆرە  م بە و لە هەر دامەزراوەیەك بە گوێرەی هەڵسەنگاندن  ك درێ: هەر كادووەم

 .( زۆرەپێویستی بە پشتیوانیی ) ئاستی یەكەم  -١

 . ( پشتیوانییەپێویستی بە )  ئاستی دووەم -٢

 . ( ناوەند ) ئاستی سێیەم  -٣
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 .( باشە )  ئاستی چوارەم -٤

 . ( زۆر باشە) ئاستی پێنجەم  -٥

 .( نایاب) ئاستی شەشەم  -٦

 
 :  سێیەم

یەکەمی   بڕگەی کە ئاستی یەکەم و ئاستی دووەمی   پەروەردەیی ناحکومی یەکی دامەزراوەهەر  -١
 ئاستی بەرز بکاتەوە.  دواترئەم ماددەیەی بەدەست هێنا، دەبێت بۆ ساڵی خوێندنی  

، ئەوکات وەزارەت  نەکرد  پێویستی بۆ بەرزکردنەوەی ئاستەکەی یچاکسازیئەگەر دامەزراوەکە  -٢
 .تدەکا   ڵخشتەی سزاکان لێپرسینەوەی لەگە  بەپێی

 
   چوارەم:

ێویستی بە  پ)  یان ( زۆرە یپێویستی بە پشتیوانی) هەر کارمەندێکی پەروەردەیی ئاستی  -١
 ی بەدەست هێنا، دەبێت ئاستەکەی بەرز بکاتەوە. ( پشتیوانییە

 
،  مایەوە  ( پێویستی بە پشتیوانییە)  یان ( پێویستی بە پشتیوانی زۆرە)  ئاستی  ەئەگەر کارمەندەکە ل  -٢

 ڕێکاری پێویست بگرێتە بەر و گرێبەستەکەی هەڵوەشێنێتەوە. دامەزراوەکە دەتوانێت 
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 بەشی چوارەم 
 و پاشکۆکانیان  حکومییەکاننا دامەزراوە پەروەردەییە تەالری  

  

 :(٢٤)ماددەی 
ی پەروەردەیی  ەکۆمەڵگو  خوێندنگەدەبێت تەالری گشت باخچەیەکی مندااڵن و قوتابخانە و   یەکەم:

کانی دامودەزگا فەرمی  ە یەکی ناحکومی، لە سەر بنەمای مەرج و سەالمەتی و ستاندەر پەیمانگە و 
 ێگای هێنانی نەخشەی پەسەند کراو. ڕەکان بێت، ئەویش لە پەیوەندیدار

کۆمەڵگەی پەروەردەیی و  و  خوێندنگە پێویستە تەالری باخچەی مندااڵن و قوتابخانە و  : دووەم
، گشت مەرجەکانی تەالرسازی و هونەری و  نبنیاد دەنرێ  لە ئایندەدای ناحکومی کە  پەیمانگە

 . دا هەیەانەئەم ڕێنمایی  پاشکۆی و هاوپێچەکانی  ڕێنماییانە  بەشی کە لەم  ، پەروەردەیی لەخۆ بگرێت

  پێشتر کە ، بیەوێت باخچەی مندااڵن لە تەالرێك ی مندااڵن : ئەگەر داواکاری مۆڵەتی باخچەسێیەم
ئەو مەرجە تەالرسازی و هونەری و  تەالری باخچەکە دروست کراوە دابمەزرێنێت، دەبێت  

  ەئەم ڕێنمایی دووی  ( ٢) و هاوپێچی ژمارە ی ڕێنماییانە پەروەردەییانە لەخۆ بگرێت کە لەم بەش
 . ەوهاتو

، بیەوێت  پەیمانگە ، ی پەروەردەیی ەکۆمەڵگ، خوێندنگە،  ە : ئەگەر داواکاری مۆڵەتی قوتابخانچوارەم
ئەو مەرجە  بە الیەنی کەم    تەالرەکە پێویستە زرێنێت، مەدروست کراوە داب پێشتر کە لە تەالرێك

پاشکۆی ئەم   هاوپێچەکانیو   ڕێنماییانەی ەبەش لەم   انەیتەالرسازی و هونەری و پەروەردەیی
 بێت.  ێدات، ە و هاتو داڕێنماییانە 

 
 :  (٢٥)ماددەی 

نەی  یا پەیمانگە ی پەروەردەیی و ەکۆمەڵگ   و خوێندنگەقوتابخانە و و  مندااڵن یباخچە: ئەو یەکەم
ئەو ڕێنماییانە  بەپێیپێش دەرچوونی ئەم ڕێنماییانە دەستبەکار بوون و لە تەالری موڵکی خۆیانن،  

 وەرگرتووە.  پێکە مۆڵەتیان ، مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت

نەی پێش دەرچوونی ئەم  یا پەیمانگە ی پەروەردەیی وەکۆمەڵگ و  خوێندنگەئەو قوتابخانە و   دووەم: 
ساڵدا لە ڕۆژی دەرچوونی  سێ  ( ٣) دان، دەبێت لە ماوەی   دەستبەکار بوون و لە تەالری کرێڕێنماییانە 

 خۆیان بگونجێنن. چوار  ( ٤) ئەم ڕینماییانە لەگەڵ مەرجەکانی ئەم ڕێنماییانە و هاوپێچی ژمارە 

 پێش دەرچوونی ئەم ڕێنماییانە دەستبەکار بوون و لە تەالری کرێ کە یمندااڵنە ەیچ ئەو باخ سێیەم: 
 وەرگرتووە.  پێئەو ڕێنماییانە مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت کە مۆڵەتیان  بەپێیدان، 

بۆ تەالرێکی نوێ   ،گواستنەوەی باخچەیەکی مندااڵن کە پێشتر دەستبەکار بووە   لەکاتی چوارەم:
و هاوپێچی ژمارە   ەکانی ڕێنماییەبەش   مەبێت کە ل  اێدتکە گشت ئەو مەرجانەی  یەدەبێت تەالرە نوێ

 . وە وهاتی ئەم ڕێنماییە دوو ( ٢) 
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،  ی پەروەردەیی یەكەکۆمەڵگ ،  یەكخوێندنگە، گواستنەوەی قوتابخانەیەك  لەکاتی: پێنجەم
کە گشت ئەو  یەتەالرێکی نوێ دەبێت تەالرە نوێیەك کە پێشتر دەستبەکار بووە بۆ پەیمانگە

 . وە وهاتچوار  ( ٤) و هاوپێچی ژمارە  کان ی ڕێنماییەەبەش  مبێت کە لە  تیایدامەرجانەی  

 : (٢٦)ماددەی 
 .كرێ  یان  ،بن ناحكومیەكان موڵك   پەروەردەییە  دامەزراوە  تەالری دەكرێت    یەکەم:
،  تبۆ دوو دەوامی لە دوا یەك بەکار بێ  حکومیدامەزراوەی پەروەردەیی نا   تەالریدەکرێت   دووەم: 

 بێت. هەمان خاوەن مۆڵەت  لەالیەن بە مەرجێك هەر دوو دەوام 

 : (٢٧)ماددەی 
 . تەالری باخچەی مندااڵن  :یەکەم

 ( واتە نهۆمی سەر نهۆمی عەرزی)  یەکەمی عەرزی و نهۆمی نهۆممافی هەیە باخچەی مندااڵن  -أ
  ی ئەم بەندە.( ب) بە ڕەچاوکردنی بڕگەی ،  ێتنبەکار بێ وەك پۆل و  بۆ کاری پەروەردەیی تەالرێك 

 ژێرزەمین بە نهۆم هەژمار ناکرێت. 
و   کۆگا خزمەتگوزاری و  بەاڵم دەکرێت ،زەمین بێت لەژێر ی مندااڵنباخچەی پۆلێکهیچ نابێت  -ب

   هەبێت. زەمین بکرێت بە مەرجێك ژێرزەمین پەنجەرەیلەژێر و هتد  کاری کارگێڕیو  یاریگاکافتریا و 

 
 . ی پەروەردەییەکۆمەڵگو بەشی بنەڕەتی  تەالری قوتابخانە  دووەم: 

  بۆ پۆل بەکار  سێ نهۆم ( ٣)  تا ی پەروەردەیی ەکۆمەڵگبەشی بنەڕەتی دەکرێت تەالری قوتابخانە و   -أ
و ، و ڕووبەرێك کە بۆ کاری وەرزشی و چاالکی و بۆنەکان . ژێرزەمین بە نهۆم هەژمار ناکرێت ننبێ

 بەکار دێت بە نهۆم هەژمار ناکرێت. هتد 
 ( واتە سێ نهۆم کە پۆلی خوێندنی تێدایە)  ی خوێندننهومسێ  ( ٣)  ەلی قوتابخانە تەالرئەگەر  -ب

سیستەمی    هەیە، و دەبێت وەزارەت ڕەزامەندی بە  پێویستی کات ، ئەو ( جگە لە ژێرزەمین)  بوو زیاتر 
 لە تەالرەکە هەبێت.  ( مصعد) نهۆمبڕ 

بێت، بەاڵم دەکرێت ژێر  سێ  ( ٣)   و نهۆمی سەرو نهۆمیمین زلەژێر وانەگوتنەوە یپۆلنابێت  -پ
و  ریا تو کاف یاریگابۆ تاقیگە و هۆڵی تاقیکردنەوە و  یەم سێ ( ٣)  و نهۆمی سەرو نهۆمی زەمین

 . بەکار بێت  و هتد و شوێنی بۆنەکان و کاری کارگێڕی و خزمەتگوزاری چێشتخانە 
 هەبێت.  پۆلی شەش ( ٦) بەالیەنی کەم  دەبێت قوتابخانەی بنەڕەتی -ت

 
 . پەیمانگەو ی پەروەردەیی ەکۆمەڵگو بەشی ئامادەیی  خوێندنگەتەالری  سێیەم: 

چەند    پەیمانگەنهۆمی بێت، و سێ   ( ٣)  لە تەالرێکی بەرزتر لە پەیمانگە و  خوێندنگە دەکرێت   -أ
 نهۆمێکی جیاوازی لە تەالرەکەدا هەبێت، بە مەرجێك سیستەمی نهۆمبڕ لە تەالرەکە هەبێت. 

زمین بێت، بەاڵم دەکرێت ژێرزەمین بۆ تاقیگە و هۆڵی  لەژێر وانەگوتنەوە یپۆلنابێت  -ب
 بەکار بێت. و هتد کاری کارگێڕی و خزمەتگوزاری  چێشتخانە و ریا و تو کاف یاریگاتاقیکردنەوە و 

گشت پۆلەکانی قۆناغەکەی   ی،سێ ساڵ لە بەکاربوون ( ٣) پاش  ، ی ئامادەییخوێندنگەدەبێت   -پ
 هەبێت. 
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، و لەو  ا بن، بەاڵم لە نهۆمی جیاوازداتەالرد  كى جیاواز لە یەڕى پسپۆپەیمانگەدەکرێت دوو :  چوارەم
ەتی بە کاری  ییەکانی کە پێویستییو پێداویست بەروڕویەك بتوانێت گشت پەیمانگەکاتەدا هەر 

 بهێنێت. 

مەبەستی  ، بە ەكان یناحكومي پەیمانگە پەروەردەیی و ی ەو کۆمەڵگ  خوێندنگەو  قوتابخانە پێنجەم: 
  تەواوبوونى لەدواى دەتوانن و ڕاهێنان،  ی بەهێزکردنی قوتابیانو خول  کاری کارگێڕی و پەروەردەیی

د لە تەالری دامەزراوەکە  و سوكاتى پشوووەكان   و لە قوتابیان لە دامەزراوەکە ڕۆژانەی ی دەوام
 وەربگرن. 

بە شێوەیەكی  بەڕێوەبەر پشتگیریکردنی و دامەزراوەكە  هاوکاریکردنی ە مەبەستی ب شەشەم: 
ورێکی خۆی لە تەالری دامەزراوەکە هەیە، بێ  و بوونی ژهە  مافی خاوەنی دامەزراوەکە   گشتی،

ئەمە   دەستوەردان لە کاروباری ڕۆژانەی دامەزراوەکە، جگە لە پەیوەندی لەگەڵ بەڕێوەبەر و ژمێریار.
 اوەکە. لە حاڵەتێکدا خاوەن خۆی بەڕێوەبەر نەبوو لە دامەزر
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 بەشی پێنجەم 

   یان و پێکهاتە کارگێڕییەکان حکومییەکاننا دامەزراوە پەروەردەییە مامۆستا و فەرمانبەرانی 
 

 : (٢٨)ماددەی 
ی پەروەردەیی و ەکۆمەڵگ و   خوێندنگەباخچەیەکی مندااڵن و قوتابخانە و    هەموو: پێویستە یەکەم

 هەبێت.   ( میالك) بەڕێوەبەرێکی هەمیشەیی  حكومی یەکی ناپەیمانگە

یەکی  پەیمانگە ی پەروەردەیی وەکۆمەڵگ  و  خوێندنگەقوتابخانە و  هەموو پێویستە  : دووەم
قوتابی و خوێندکارێك. داوا لە  سەد   دوو ( ٢٠٠) یاریدەدەرێکی بەڕێوەبەری هەبێت بۆ هەر  حكومینا

 یاریدەدەری بەڕێوەبەری زیاتر هەبێت.  چوار ( ٤) هیچ دامەزراوەیەك ناکرێت لە 

ی پەروەردەیی و ەکۆمەڵگ و  خوێندنگەباخچەیەکی مندااڵن و قوتابخانە و  هەموو : پێویستە سێیەم
قوتابی و  منداڵ و یەکی ناحکومی ژمارەیەك مامۆستای هەبێت کە لەگەڵ ژمارەی پەیمانگە

 بگونجێت.  لە دامەزراوەکە  خوێندکارەکان

یەکی  پەیمانگە ی پەروەردەیی وەکۆمەڵگ و خوێندنگە قوتابخانە و  هەمووپێویستە  چوارەم:
 قوتابی و خوێندکارێك. سەد سێ   ( ٣٠٠)  ڕێنماییکارێکی پەروەردەیی هەبێت، بۆ هەر حكومینا

ئەگەر دامەزراوە یەك ڕێنماییکاری پەروەردەیی هەبوو، دامەزراوە سەرپشکە لە دانانی ڕێنماییکاری 
پەروەردەیی ڕەگەزی مێینە یان نێرینە. ئەگەر دامەزراوە زیاتر لە یەك ڕێنماییکاری پەروەردەیی  

 هەبێت.  ڕەگەزهەردوو ڕێنماییکار لە هەبوو، دەبێت 

یەکی  پەیمانگەی پەروەردەیی و ەکۆمەڵگو  خوێندنگە قوتابخانە و  هەمووپێویستە  پێنجەم:
بۆ خزمەتگوزاری تەندروستی   قوتابی و خوێندکاری زیاتر هەبێت،ێ سەد س  ( ٣٠٠)  ەکە ل  حكومینا

یان لە ڕێگەی گرێبەست لە گەڵ   ڕ، لە ڕێگەی دامەزراندنی کەسی پسپۆدابین بکاتدامەزراوەکە  
 ناوەندێكی تەندروستی یان بە شێوازێكی تر. 

یەکی  پەیمانگە ی پەروەردەیی وەکۆمەڵگ و خوێندنگە قوتابخانە و  هەمووپێویستە  شەشەم: 
  کتێبخانەی فەرمانبەرێکی ، تقوتابی و خوێندکاری زیاتر هەبێ سەد  دوو ( ٢٠٠) کە لە  حكومینا

 هەبێت. 

و  ی پەروەردەیی ەکۆمەڵگ و  خوێندنگە باخچەیەکی مندااڵن و قوتابخانە و   هەموو: حەوتەم
خزمەتگوزاری دەبێت، بەگوێرەی  حكومی، ژمارەیەك فەرمانبەری كارگێڕی و  یەکی ناپەیمانگە

 کە دامەزراوەکە بڕیاری لەسەر دەدات.  انەیپێداویستی دامەزراوەکە و بەو ناونیشان 

باخچەکانی مندااڵن و قوتابخانە و    تریدامەزراندنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی  هەشتەم:
کان بە گوێرەی مەرجە خواستراوەکانی هەر  پەیمانگە ی پەروەردەیی وەکۆمەڵگ و  خوێندنگە

  دامەزراوەكە کارمەند و  و گرێبەست لەنێوان   وەکەدامەزرا  ڕێکاریو بەگوێرەی پیشەیەك دەبێت 
 دەبێت. 
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بەڕێوەبەرێکی خاوەن بڕوانامەی    ناحکومی، ی پەروەردەیییەکەكۆمەڵگ   هەمووپێویستە  :نۆیەم

یاریدەدەرێکی   ە کۆمەڵگلە  قۆناغی بنەڕەتی و ئامادەیی بۆ پێویستە زانکۆی هەبێت. جگە لەوە 
 . هەبێت بۆ کاروباری کارگێڕی ەر بەڕێوبەر بۆ کاروباری قوتابیان و یەك یاریدەد

 
بەڕێوەبەر، یاریدەدەری بەڕێوەبەر، مامۆستا و ڕێنماییکاری  واتە  ) پەروەردەیی  رمەندیکا: دەیەم

 هەمیشەیی لە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان بریتین لە:  ( پەروەردەیی

 لە دامەزراوەکە دامەزراون بێ ئەوەی موچەخۆری کەرتی گشتی بن.  انەیئەوگشت   -١
 . نشەست و سێ ساڵ زیاتر ب  ( ٦٣) گشت ئەوانەی لە دامەزراوەکە دامەزراون بێ ئەوەی تەمەنیان لە  -٢
 هیچ شوێنێکی گەڵ گشت ئەوانەی لە دامەزراوەکە دامەزراون بێ ئەوەی گرێبەستی هەمیشەییان لە  -٣

 ت. هەبێ تر      
 بەڕێوەبەر، یاریدەدەری بەڕێوەبەر، مامۆستا و ڕێنماییکاری پەروەردەیی إعارەکراو و خاوەن  -٤

 مۆڵەتی بێ موچە بە کارمەندی هەمیشەیی هەژمار ناکرێن.       

 
 : (٢٩)ماددەی 

 :  یەكەم
بە هەمیشەیی   پەروەردەیی ناحکومی یەکی دامەزراوە  لە ەو مامۆستایانەیدەبێت ڕێژەی ئ  -١

  نکەمتر نەبلە دامەزراوەکە  ژمارەی مامۆستایانگشتی كۆی   هەشتا لە سەدی ( ٪٨٠)  لەاوەن، ردامەز
 بە وانە بێژەکانیشەوە. 

ە،  زیاتر لە یەك باخچەی مندااڵن، قوتابخانە، خوێندنگ  ە پەروەردەییانەیبۆ ئەو دامەزراو  -٢
باخچەکان، قوتابخانەکان،    پەیمانگەیان هەیە، دەبێت لە هەر یەك لە یان  کۆمەڵگەی پەروەردەیی

 هەشتا لەسەدەکەیان هەبێت.  ( ٪ ٨٠) خوێندگەکان، کۆمەڵگەکان و پەیمانگەکان مەرجی 

ە  خوێندنگ  و قوتابخانە وی مندااڵن باخچە، واتە  دەبێت لە قوناغەکانی کۆمەڵگەی پەروەردەیی  -٣
  کارمەندی هەشتا لەسەد  ( ٪ ٨٠) بە الیەنی کەم  هەر یەك لە سێ قۆناغەکە بە جیا مەرجی 

 هەمیشەییان هەبێت. 

  ( كیەهۆبەهەر  نەك) ك هەر پۆلێ  یهەشتا لە سەدی بەشەوانەکان ( ٪ ٨٠) دەبێت بەالیەنی کەم   -٤
 ئەندامە هەمیشەییەکانی دەستەی مامۆستایان.  ە بدرێت

 
دەستەی   سەدی بیست لە   ( ٪٢٠) ، مافیان هەیە تا حکومییەکان نادامەزراوە پەروەردەییە  دووەم: 

 مامۆستایانیان، مامۆستای وانەبێژ بێت. 
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 :  سێیەم
کۆمەڵگە  / یەقوتابخانە ئەو دوای تەواوبوونی دەوامی فەرمی خودی پێش دەستپێکردن و اه تەن -١

دوای ، و فەرمانبەرە حکومییەکە کاری تێدا دەکات / مامۆستای کە ەیپەیمانگە حکومی/ ەپەروەردەیی
لەسەر ئەرکەکانی لە دامەزراوە   نەرێنی  ئاگادارکردنەوەی شوێنی کارەکەی و بێ ئەوەی کاریگەری

حکومییەکە هەبێت، مامۆستایان و فەرمانبەرانی تری دامەزراوەی پەروەردەیی حکومی مافیان  
یاسای شەش لە  ( ٦) هەیە لە قوتابخانە و پەیمانگە ناحکومییەکان کار بکەن، ئەوەیش بەپێی ماددەی 

 بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی. 
ی نیوەڕۆ بوو،  دوازدە ( ١٢) تا هەشت   ( ٨) بۆ نمونە، ئەگەر دەوامی قوتابخانەیەکی حکومی کاتژمێر 

، و پاش ئاگادارکردنەوەی  ی نیوەڕۆ( ١٢) ئەو کات مامۆستایەکی ئەو قوتابخانەیە تەنها پاش کاتژمێر 
حکومییەکەی خۆی و بێ ئەوەی کاری نەرێنی لەسەر قوتابخانە حکومییەکە  بەڕێوەبەری قوتابخانە 

ئەگەر دەوامی قوتابخانەیەك  یاخود ، کار بکات دەتوانێت لە قوتابخانەیەکی ناحکومی    هەبێت،
ئێوارە بوو، ئەو کات مامۆستایەکی ئەو قوتابخانەیە  چواری  ( ٤) ی نیوەڕۆ تا دوازدە ( ١٢) کاتژمێر 

ی ئێوارە لە قوتابخانەیەکی  پێنج ( ٥) ی نیوەڕۆ و پاش کاتژمێر دوازدە ( ١٢)   دەتوانێت پێش کاتژمێر
 . کار بکات   ،و بە مەرجە ناوبراوەکانی سەرەوە ناحکومی 

پەروەردەیی ناحکومی مافی نییە مامۆستا و فەرمانبەری تری دامەزراوە   یدامەزراوە -٢
تەواوبوونی دەوامی فەرمی ئەو دامەزراوە    دەسپێك و پاش پەروەردەییە حکومییەکان پێش 

 . ، بەکار بێنێت فەرمانبەرە کاری لێدەکات/ حکومییەی ئەو مامۆستایە

فەرمانبەرانی  انی نێو وەزارەت و فەرمانبەردامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی مافی نییە  -٣
 .  بهێنێت  بەکار  بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکان

 
نابێت کەسێك لە هەمان ساڵی خوێندن، لە زیاتر لە یەك دامەزراوەی پەروەردەیی     :چوارەم

 بەڕێوەبەر بێت. 

و   ، نابێت مامۆستایەك کە بەهۆی نەخۆشیحکومییەکاندامەزراوە پەروەردەییە نالە  پێنجەم:
 بە کاری بێنن.  ەك وانەبێژو یان  ندابمەزرێن ،خانەنشین کراوە لەکارکەوتن 

 
ناوی ئەو   مافیان نییە  لە کاتی ڕێکالمکردن ،شەشەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان 

مامۆستا حکومییانە بەکار بێنن کە لە الیەن دامەزراوەکەوە وەك وانەبێژ بەکار دێن. هەروەها  
دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان مافیان نییە ناوی دامەزراوە حکومییەکان لە کاتی  

 ڕێکالمکردن بەکار بێنن. 
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 کە دامەزراوە (تری  فەرمانبەران  مامۆستایان و)کارمەندانی ی ماف

   :(٣٠)ەی دماد
بەرپرسە لە پاراستنی ماف و ئیمتیازاتە ماددی و   ناحكومیپەروەردەیی دامەزراوەی  خاوەنی :  یەكەم

 لە ماوەی خزمەتكردنیان لە دامەزراوەكەدا.   انمەعنەوییەكانی كارمەند 

بگرنە    تۆمارانە، ئەو ەکانیناحكومی دامەزراوە پەروەردەییەبەڕێوەبەرایەتیی  : پێویستەدووەم
ی  جێگیركردنی ماف  داناون بۆ  بە مەرجی بەرکار  كۆمەاڵیەتی دەستەبەرییاسای  كەدەست 

 دامەزراوەکە.  انیکارمەند

پشوویان هەیە، ئەویش لە گرێبەستی   ناحكومی مافی  پەروەردەیی ی: كارمەندانی دامەزراوەسێیەم
 ەخرێت. نێوان دامەزراوە و کارمەند و پشتبەست بە یاسای کار  ڕێك د

بەشداریکردنیان لە خولی  مافی  ، ەکانیناحكومی  ەپەروەردەییدامەزراوە  : مامۆستایانی چوارەم
ێر کەمتر مژتسی کا  ( ٣٠) بەهێزکردنی تواناکان و فێربوونی بەردەوام هەیە، کە لە ساڵێکدا نابێت لە 

 و لەسەر خەرجی دامەزراوەکە.  بێت

 ( ٨)  لە  ناحکومییەکان دامەزراوەتری  فەرمانبەرانیمامۆستایان و  ێرەكانی كاركردنی تژم: كاپێنجەم
  ،گرێبەست هاتووە زیاتر وەك لەوەی لە بێت. لە حاڵەتی كاركردنینا ێر لە ڕۆژێكدا زیاتر  تژمكا هەشت 

پەیوەندیدار  یفەرمانبەر/ مامۆستا زیادە بە  ی کارکردنی ێرێكتژمپێویستە دامەزراوەكە مافی هەر كا
   .بدات

   : شەشەم
لە قوتابخانە، خوێندگە و پەیمانگە  هەمیشەیی یمامۆستا مانگانەی كەمترين بڕى موچەىنابێت  -١

   موچەی مامۆستای گرێبەستی کەرتی گشتی بواری پەروەردە. كەمتر بێت لە ناحکومییەکان 
 
كەمتر بێت لە   ی مندااڵنلە باخچە  هەمیشەییی مامۆستا مانگانەی كەمترين بڕى موچەىنابێت  -٢

 ی. كەرتى گشتباخچەی مندااڵنی  ی مامۆستايان ( بنەڕەت/ إسمي )  كەمترين موچەى
 
لە دامەزراوە پەروەردەییە   ( نەك مامۆستایان)  هەمیشەییکارمەندانی تری  مانگانەی  بڕى موچەى -٣

 ناحکومییەکان بە پێی یاسای کار و ڕێنماییەکانی بێت. 
 
و  ( ٢) و  ( ١) پێویستە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان پابەند بن بە جێبەجێکردنی خاڵەکانی  -٤
 . ووەن کردئەم خاڵە ئەو دامەزراوانەش دەگرێتەوە کە پێشتر گرێبەستیا. ی ئەم بەندە ( ٣) 

 
 هەڵوەشاوەتەوە. حەوتەم: 

مامۆستایانی وانەبێژ، واتە ئەوانەی هەمیشەیی نین، بەپێی  بەشە وانەیەکی  هەشتەم: کرێی
 گرێبەستێكی نێوان دامەزراوەکە و مامۆستا دەبێت. 
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 . دەبێت بەپێی گرێبەست   ۆشیپشووی نەخی نەخۆشی مامۆستایان کات لە   ەم:نۆی

 

 :(٣١)ماددەی
بەرپرسی  ن،ییمۆڵەتی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحكومخاوەنی ئەو الیەن و كەسانەی كە یەکەم:  

الیەنە   هەموولەبەردەم   ان مافی فەرمانبەرەکانی دابینکردنی دامەزراوەكە و  ن لە ڕاستەوخۆ 
 فەرمییەکان. 

 
قائع  ەو) ڕێنماییەکان لە لە ڕۆژی باڵوبونەوەی  ( ٣٠) و  ( ٢٩) و  ( ٢٨) دووەم: گشت بەندەکانی ماددەی 

کاریان پێ دەکرێت. ئەو دامەزراوانەش کە پێشتر گرێبەستیان کردووە دەبێت   ( کوردستان
 گونجێنن. ی لەگەڵ ئەم ڕێنماییانە ب هەموار بکەنەوە و گرێبەستەکانیان

 

 ی بەڕێوەبەر مەرجەکانی دامەزراندن 

 : (٣٢)ماددەی 
بۆ ئەم مەرجانە ، حکومییەکاننا  پەیمانگەیاسای قوتابخانە و  ی( شازدەیەم)  ماددەی بەپێییەکەم:  

 : پێویستندامەزراندنی بەڕێوەبەر  
 پیشەیەدا.  لەو کارکردنتەندروستی شیاو بێت بۆ   بەالی کەم هەڵگری بڕوانامەی زانکۆیی بەرایی بێت و  -أ

کە لە   ، بسەلمێنرێتەوە  ڕژنەیەکی پزیشکی پسپۆیل لەالیەن بە بەڵگەنامەی پزیشکی پەسەندکراو  -ب
 تەندروستییەوە گونجاوە لەم پیشەیەدا کار بکات.  یوڕو

لەبواری   ( خزمەتکردنی) ڕاژەکردنی پەروەردەییەوە لێهاتوو بێت و ماوەی  یوڕوپێویستە لە -پ
 پێنج ساڵ کەمتر نەبێت.  ( ٥)  لە ەپەروەرد 

هەروەها بە سزایەکی پەروەردەیی بەرچاو سزا   ،حوکم نەدرابێت  ئابڕووبەر پێویستە بە تاوانی  -ت
 نەدرابێت. 

بوو، مافی  داێ ت ئەم ماددەیەییەکەمی   بەندیی دامەزراوە گشت مەرجەکانی ئەگەر خاوەن  دووەم: 
 . هەیە ببێت بە بەڕێوەبەری دامەزراوەکە
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 یاریدەدەری بەڕێوەبەر امەزراندنیمەرجەكانی د
 

 :(٣٣)ماددەی 
لە بواری   بەكالۆریۆسیبڕوانامەی   یاریدەدەری بەڕێوەبەری باخچەی مندااڵنبێت ەد  یەکەم:

 . هەبێتپەروەردەدا 
 

   بەكالۆریۆسیبڕوانامەی  پەیمانگەو  خوێندنگە ی قوتابخانە و یاریدەدەری بەڕێوەبەردەبێت  دووەم: 
 .تكەمتر نەبێ ساڵ سێ   ( ٣)  یشی لەبواری پەروەردە لەنو ئەزموو   هەبێتلە بواری پەروەردەدا 

 
 نەدرابێت.   ە تاوانی بەدڕەوشتی حوكمدەبێت ب  سێیەم: 

 
 
 

 مەرجەكانی دامەزراندنی مامۆستا 
 

 : (٣٤)ماددەی 
 بێت.   اری یان خولی پێگەیاندنی بواری پەروەردە و فێرک  پەیمانگە  ، پێویستە دەرچووی زانکۆ   یەکەم: 
 تەندروستی و پەروەردەییەوە لێهاتوو بێت.   یوڕولە  دووەم: 

 
 
 

 ڕێنماییكاری پەروەردەییمەرجەکانی دامەزراندنی 
 :(٣٥)ماددەی  

 سی. نناو یان دەرو یییەکانی کۆمەڵناسڕلە یەکێك لە پسپۆ ،دەرچووی زانکۆ بێت دەبێت    یەکەم:
 . تبێ بە تاوانی بەدڕەوشتی حوكم نەدرا دەبێت  دووەم: 
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 حکومییەکان لە دامەزراوە پەروەردەییە نا ئەركەكانی بەڕێوەبەر 

 :  (٣٦)ەی دماد
هێنانی ئامانجە  دی بەمایەی ببێتە   كە ،گونجاو   یی: هەوڵدان بۆ هێنانەئارای كەشێکی پەروەردەیەكەم

 .  پەروەردە و فێرکاری خوازراوەكانی

  بە  لە دامەزراوەكە  و فێرکاری پرۆسەی پەروەردە بەڕێوەچوونی  دابینکردنی: بەدواداچوون و  دووەم
 گونجاو. شێوەیەكی  

  قوتابیاندامەزراوەكە و سەالمەتیی  یەکی تەندروست بۆ : كاركردن بۆ دەستەبەركردنی ژینگەسێیەم
 . ترو سەرجەم فەرمانبەران و كارمەندانی   و خوێندکاران

و  قوتابیانهاوپشتیوانیی و گیانی  کارامەییو  ئاستی زانستی ەوەیكاركردن بۆ بەرزكردن   :چوارەم
 دامەزراوەكە. خوێندکارانی  

پیادەکردنی پالنی سااڵنەی  دڵنیابوون لە: دابەشكردنی بەشەوانەكان بەسەر مامۆستایان و  پێنجەم
 خوێندنی بابەتەكان. 

 . ترنی اكارگێڕی و مامۆستایان و فەرمانبەرئەندامانی بەشی ئەركەكان بەسەر  : دابەشكردنیشەشەم

  نیجێبەجێکرد : دەستپێشخەری بۆ داڕشتنی پالنی سااڵنە و هەڵسەنگاندنی سااڵنە و پالنی حەوتەم
 بەڕێوەچوونیان.  بۆ  و بەدواداچوون کان تاقیكردنەوە

 دەنیكردنی مامۆستایان لەناو پۆلەكانی خوێندن.  دی : هەشتەم

نی ئەركەكانیان و  جێبەجێکردلە  تر : پشتیوانیكردنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی نۆیەم
 .تواناکانیان بەرزكردنەوەی

ئەو تۆمارانەی كە پێویستە    هەمووخوێندن و دروستی  جۆری و کوالیتی دڵنیاییدابینکردنی  : دەیەم
 دامەزراوەكەدا هەبن.  لە

 : بەرپرسی یەكەمی كارگێڕییە.  ەمی یازدە

 خاوەن دامەزراوەکەوە.  لەالیەنکە پێ ڕادەسپێردرێت  ، هەر ئەرکێکی تر :ەمی دوازدە
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 ئەركەكانی یاریدەدەری بەڕێوەبەر 

 :  (٣٧)ماددەی 
ئەركی یاریدەدەری بەڕێوەبەر بۆ كاروباری كارگێڕی، یارمەتیدانی بەڕێوەبەرە لە ئەركە    یەكەم:

 كارگێڕییەكان. 

، یارمەتیدانی بەڕێوەبەرە  و خوێندکاران قوتابیان ئەركی یاریدەدەری بەڕێوەبەر بۆ كاروباری  : دووەم
لەو   و خوێندکارانە قوتابیان ڕێنماییكردنیو یارمەتیدان و و خوێندکاران  قوتابیان لە كاروباری 

بەردەوامبوون لە هاندانیان لە و ەکانی خوێندن قۆناغگشت كە پەیوەستن بە خوێندن لە  پرسانەی 
 خوێندن. 

لەالیەن وەزارەتەوە، بە   یان كە لەالیەن بەڕێوەبەر پێی دەسپێردرێت  تر: هەر ئەركێكی سێیەم
 . ڕێنمایی دەردەکرێت

 

 ئەرکەکانی مامۆستا 

 : (٣٨)ماددەی 
بە   و خوێندکار بۆ فێركردن و پەروەردەكردنی قوتابی ئەوەی لە توانایدایە پێشكەشكردنی  یەكەم:

 . شێوەچاكترین  

 . و خوێندکاران قوتابیانالی   کان: بەشداریكردن لە بنیاتنانی بەهادووەم

 دەقەكان.  گرانەیخوێندنەوەی ڕەخنە   گیانی داهێنان و و هاندانی : گەشەپێدانسێیەم

 لە بنیاتنانی كەسایەتی و متمانەبوون بە خۆی.  و خوێندکار : پشتیوانیكردنی قوتابیچوارەم

 . و خوێندکارێك قوتابی ركانی هە نا: گونجاندنی خوێندن بەپێی تواپێنجەم

مامۆستا  خوێندنی ئەو بابەتانەی كە سااڵنەی ڕۆژانە و حەفتانە و مانگانە و  : داڕشتنی پالنی شەشەم
 .و خوێندکاراندا قوتابیان دەیانڵێتەوە و دابەشكردنی بەسەر

، و هەڵسەنگاندنی بۆ تاقیكردنەوەكان کردنیانو ئامادە  و خوێندکاران قوتابیان: ڕاهێنانی تەموحە
 بەردەوام بۆ بابەتەکەی. 

  نی تاقیكردنەوەكان وجێبەجێکردو بەشداریكردن لە  ی تاقیکردنەوە: دانانی پرسیارهەشتەم
 پرسیارەكانی تاقیكردنەوەكان و دانانی نمرەكان.  ڕاستكردنەوەی

ی بەشداریكردن لە خولە  ڕێگالە  خۆی: هەوڵدان بۆ گەشەپێدانی زانیاری و ئەدای نۆیەم
هاوچەرخەكان لە  نە وزانستییە جۆراوجۆرەكان و بەدواداچوونى بۆ بەرەوپێشچو و  ییپەوروەردە
 بوارەكەی. 
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و زانستی   یی پەروەردە ژینگەیەکیهێنانی  دی كارگێڕیی دامەزراوەكە بۆ بە كردنی: هاوكاری دەیەم
 و بەشداریكردنی لە چاالكییەكان.  گونجاو

سەبارەت ،  داوای دەكەن  و خوێندکاران قوتابیان ئەو زانیارییانەی کە كەسوكاری پێدانی : ەمی یازدە
 خوێندنیان.   بەرەوپێشچوونی خوێندکارانیان و بە قوتابی و 

و لەو كاتەی لەژێر سەرپەرشتی   وانەگوتنەوەكاتی لە   و خوێندکار : سەالمەتیی قوتابیەمی دوازدە
 . مامۆستان

سەبارەت بە   دامەزراوەکە بە كارگێڕیی   پێشنیازکردنی پێشكەشپێویست  لەکاتی: ەمی سێزدە
 .باشتری دامەزراوەکەچۆنیەتی بەرەوپێشبردنی 

 . تر : بەشداریكردن لە فێركردنی بەردەوام و فێركردنی كەسانی ەمی ەچوارد

پێی  یاساو و ڕێنمایی   یانكە لەالیەن بەڕێوەبەرەوە  ی پەروەردەیی تر: هەر ئەركێكی  ەمی دەپاز
 دەسپێردرێت. 

 
 پەروەردەیی ئەرکەکانی ڕێنماییکاری 

 :(٣٩)ماددەی 
و   قوتابیان سەبارەت بە پرسی پەروەردەيی، بەدواداچوونە ی ئەركی سەرەكیی ڕێنماییكاری

کانیان لە  یە ینی و كۆمەاڵیەتودەروپشتگیریکردنیان بۆ چارەسەرکردنی گرفتە و  خوێندکاران
 چوارچێوەی دامەزراوەکە. 
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 پەروەردەیی ناحکومی و مامۆستایان و فەرمانبەرەکانی گرێبەستی نێوان دامەزراوەی 

 
 :  (٤٠)ەی دماد

 یەکەم:  
 پێویستە گرێبەست لەنێوان دامەزراوەکە و هەر کارمەندێکی دامەزراوەکە هەبێت.  -١

دامەزراوە و کارمەند ئازادن لە ڕێکەوتن لە هەر شێوەیەك لە گرێبەست کە خۆیان بە چاکی دەزانن، بە  
 ئەم ماددەیە.   و  ( ٣٠) ماددەی حوکمەکانی ڕەچاوکردنی 

 
 .هەبێت  دەبێت کۆپییەکی گرێبەستەکە الی دامەزراوەکە و کارمەندەکە -٢
 
نەك بۆ  ) مەزراندن وەك ئاگاداری دەبێت کۆپییەکی گرێبەستەکان لە مانگی یەکەمی دا -٣

 ندیدار. وەردەی پەیەبنێردرێت بۆ بەشی یاسایی بەڕێوەبەرایەتی پەرو  ( پەسەندکردن

 
    دووەم: 

 بە الیەنی کەم ئەم خااڵنە لەخۆ بگرێت: دەبێت گرێبەستەکە 
 گرێبەستەکە. ماوەی   -١
 ژمارەی کاتژمێرەکانی کاری حەفتانە و ڕۆژانە.  -٢
 مانگانە، و ئەو مانگانەی کە کارمەند موچە وەردەگرێت. ی موچە بڕی -٣
 ، و پشووی نەخۆشی. ی کارمەند پشوو ژمارەی ڕۆژانی  -٤
 و مافەکانیان.  ئەرکەکانی سەر شانی دامەزراوە و کارمەند -٥
 حاڵەتەکانی هەڵوەشاندنەوەی گرێبەست.  -٦
 

 . پابەند بن  وە ن بە گرێبەستەکەە : دەبێت هەردوو الیسێیەم

دامەزراوەکە ویستی دامەزراوەکە بە جێ بهێڵێت و    دیکەی  ێکیکارمەند  یان: ئەگەر مامۆستا  چوارەم
سراوێك دامەزراوەکە ئاگادار  ومانگ بە نوسێ  ( ٣) گرێبەستەکە هەڵوەشێنێتەوە، دەبێت پێش 

ئەگەر نا   ،خوێندن بێت   ساڵیلەکار هەڵگرتنەکەی دوای کۆتایی   و بەمەرجێك دەست  ، بکاتەوە
 دامەزراوەکە مافی بەرزکردنەوەی سکااڵی یاسای هەیە. 

وێنەیەکى ڕەسەنى گرێبەستى تەواوى مامۆستایان و فەرمانبەران   اندامەزراوەکێويستە : پپێنجەم
   .ن بپارێز

  بەڕێوەبەرایەتییپێویستە دامەزراوەکان لە مانگی یەکەمی ساڵی خوێندن، ناوی ئەندامانی  : شەشەم
بۆ   و وەك ئاگاداری دیو بڕوانامەکانیان بە زمانی کور  ی دامەزراوکەوانەگوتنەوەو کارمەندانی 

   .نبنێر  گشتی پەروەردەی پارێزگا  بەڕێوەبەرایەتیی
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   حەوتەم: 
دامەزراوەکەوە ئاگادار دەکرێتەوە.  لەالیەنکارمەندێك کەموکوڕی هەبوو،   یانئەگەر مامۆستایەك 

زراوەکە مافی هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستەکەی هەیە و  ەیەکە بەردەوام بوو دام ڕیئەگەر کەموکو
 ئاگادار بکرێتەوە. ێ دەبێت کارمەندەکە ل

   هەشتەم:
واژو لەسەر گرێبەستى دامەزراندن و دەست لەكاركێشانەوە و كۆتايىهێنان   دامەزراوە خاوەنى  -١

 دەكات. دامەزراوەکە ژمێريارى   دیکارمەنبەكارى بەڕێوەبەر و 

و   بەڕێوەبەر  هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستیپەروەردەیی ناحكومی مافی   یخاوەنی دامەزراوە -٢
 . باس بکات  بۆ  انهەڵوەشاندنەوەیهۆیەكانی ئەو ئەوەی بێ   نییە  ژمێریاری دیکارمەن

   نۆیەم:
واژو لەسەر گرێبەستى دامەزراندن و دەست لەكاركێشانەوە و كۆتايی  دامەزراوەکە بەڕێوەبەرى  -١

   دەكات. و خزمەتگوزارەکان  ترکارمەندانی  هێنان بە کارى مامۆستا و 

  نییە تریکارمەندانی  مامۆستایان و  هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستی مافی بەڕێوەبەری دامەزراوەکە، -٢
 . باس بکات بۆ انهەڵوەشاندنەوەیهۆیەكانی ئەو ئەوەی بێ 

 

 دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی   ئەنجومەنی

 :  (٤١)ماددەی 
 پێك ێک، ئەنجومەنیەكپەیمانگە ی پەروەردەیی و ەکۆمەڵگ   و خوێندنگەقوتابخانە و ە هەر ل

 دەهێنرێت و بە ئەندامیەتی هەر یەك لە: 

 : خاوەن دامەزراوەکە یان نوێنەرێکی، کە سەرۆکی ئەنجومەنەکە دەبێت. یەکەم

 کە. بەڕێوەبەری دامەزراوە: دووەم

 . دوو نوێنەر لە دەستەی مامۆستایان: سێیەم

 : ڕێنماییکاری پەروەردەیی. چوارەم
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 پەروەردەیی ناحکومی دامەزراوەی ئەرك و شێوەی كاری ئەنجومەنی 

 : (٤٢)ماددەی 
لە دامەزراوەكە و  پەروەردە و فێرکاریی بەڕێوەچوونی پرۆسەی   بۆ  : بەدواداچوونیەكەم

   وەرزانە.هەڵسەنگاندنی ئەنجامدانی 

 وردەكارییەكانی پالنی سااڵنەی دامەزراوەكە.  بۆ   : بەدواداچووندووەم

، كە  ن پەیوەست بە دامەزراوەكە انەیدۆزە گرنگئەو و چارەسەركردنی   تاوتوێکردن: سێیەم
 یارمەتی بدەن. لەو بوارەدا کە  ، بەڕێوەبەر داوا لە ئەنجومەن دەكات
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 بەشی شەشەم 
   ، بڕوانامەکان   ،تاقیکردنەوەکان  ،سیستەمی وەرگرتن   ،ەکانی خوێندن پرۆگرام

 ساڵنامە و کاتەکانی خوێندن   ، قوتابیانگواستنەوەی 

 

 خوێندن  ەکانیپرۆگرام

 :  (٤٣)ماددەی 
  ەیپرۆگرامجۆرە سێ   مناحكومی، دەبێت بە یەك لە  ییپەروەردە یەکیدامەزراوە رهە یەکەم:
 : ە پابەند بێتخوێندن 

 خۆماڵییەکان. پەروەردەییە دامەزراوه بۆ  ی خوێندنی وەزارەتپرۆگرام -١

دامەزراوە   سەرەکی بنکەی   لەالیەنکە  ،نێودەوڵەتی  پەروەردەیی ەکی دامەزراوەی  یپرۆگرام -٢
 و ناوی الی وەزارەت تۆمارکراوە.  نێودەوڵەتییەکە پەسەند کراوە

 .بیانییەكان پەروەردەییە  بۆ دامەزراوە  ترخوێندنی واڵتێکی  یپرۆگرام -٣

 
  وئایینی   و پێکەوەژیانی ئاشتییانەنەماكانی بەگەڵ  ەکانی خوێندن ل پرۆگرامدەبێت  دووەم: 

 گونجێن. بنەتەوەیی گەلی كوردستان  

 
 : (٤٤)ماددەی 

فێرکردن کە   کتێبانەیو   پرۆگرام بەو  ، دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی هەمووپێویستە  -أ
 . ن پابەند ب وەرگیراوە پێ  ان و مۆڵەتی  ن پێشتر پێشکەش بە وەزارەت کراو

 
وەرگیرێت پێش  وەزارەت ڕەزامەندی ، دەبێت کتێبارکردنەوە یان گۆڕینی هەمو لەکاتی -ب

 .  کتێبەکان بەکارهێنانی

 بابەتەکانی خوێندن 

 : (٤٥)ماددەی 
، بەپێی پرۆگرامی  خۆماڵییەکان : بابەتەکانی خوێندن لە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەیەکەم

 وەزارەت دەبێت. 
 

کان، بەپێی و بیانییە  نێودەوڵەتیی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەبابەتەکانی خوێندن لە دووەم: 
، بە  وەرگیراوەندی پێ کە پێشتر پێشکەش بە وەزارەت کراوە و ڕەزامە ئەو پرۆگرامە دەبێت

هەبێت و بە پێی پرۆگرامی    ڕەچاوکردنی ئەوەی کە خوێندنی زمانی کوردی و عەرەبی و ئاین دەبێت 
ت خوێندن سەبارەت بە جوگرافیا و مێژووی کوردستان لە پرۆگرامی  وەزارەت بێت. هەروەها دەبێ 

 دامەزراوەکە هەبێت. 
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وەزارەت،   ئاگادارکردنەوەیدوای   ،خۆماڵی  ناحكومی پەروەردەیی هەر دامەزراوەیەكی : سێیەم

، بەو  هەیە  بۆ پرۆگرامەکانیوەك بابەتێکی زێدەکی خوێندنی   بابەتی  کات و   مافی زیادكردنی
ابەتە سەرەكییەكانی خوێندن نەبێت و لەگەڵ بنەما  وانەی ببەشەلەسەر   نەرێنی  کاریگەریمەرجەی  

 .گشتییەكان ناكۆك نەبێت
 

 زمانی خوێندن 

 :  (٤٦)ماددەی 
دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی مافی هەیە بەو زمانەی خۆی دەیەوێت خوێندن بەڕێوە  یەکەم:  

بە  و  و زمانی عەرەبی لە گشت قۆناغەکاندا دی  زمانی کوربابەتی ببات، بە مەرجێك خوێندنی 
ك کە  بابەتێ هەربڕیار بدات جگە لەوە وەزارەت مافی هەیە   بخوێنرێت. دایتێ  پرۆگرامی وەزارەت

   پێویست بکات بە زمانی کوردی بخوێنرێت. 

بە   حکومییەکان لە دامەزراوە پەروەردەییە نا ە بیانی و پەناهەندەکان مافی خۆیان  دی: ڕەوەندووەم
، بە مەرجێك خۆیان کرێی سااڵنەی خوێندن بدەن و بە مەرجێك بابەتی زمانی  زمانی خۆیان بخوێنن

 . تێیدا بخوێنرێت ی وەزارەتپرۆگرام بەپێی دیکور

 
 سیستەمی وەرگرتن 

 :  (٤٧)ماددەی 
ی پەروەردەیی و  ەکۆمەڵگ ،خوێندنگە  ،خانە بلە قوتا  و خوێندکاران  قوتابیان وەرگرتنی یەکەم:

  پەیمانگەیاسای قوتابخانە و  ی( بیست و یەکەم) ماددەی  بەپێی  ، حکومییەکاننا  پەیمانگە
پێکراو لە سیستەمی وەرگرتن لە قوتابخانە  ەمتمان ، لە مەرجی تەمەن و تێکڕای حکومییەکان نا

دەتوانن    حکومییەکاننا پەیمانگە و خوێندنگە قوتابخانە و  واتە .بەدەر دەبێت داحکومییەکان 
 بەهۆی حکومی ی پەیمانگەو  خوێندنگە ێك وەربگرن کە لە قوتابخانە وو خوێندکاران  قوتابیان
وەرگرتن لە پۆلی یەکەمی بنەڕەتی   ڕەچاوکردنی ئەوەیبە بەاڵم ، تەمەن وەرناگیرێن گەورەیی

 . ساڵ شەش  ( ٦) ە وبێتتەمەنی ب ، پێویستە منداڵ پێش کۆتاییهاتنی ساڵ

،  حکومییەکاننا  زراوە پەروەردەییە ەدام  و خوێندکاران لە قوتابیان مندااڵن و  وەرگرتنی دووەم: 
كە    ،دەبێت قوتابی و خوێندکار  مەرجەكانی وەرگرتنی یەکەمی ئەم ماددەیە و دیبەن  بەگوێرەی

 ڕەزامەندیاوە و وەزارەت كر بە   پێشكەش دامەزراوەكە لە كاتی داواكردنی مۆڵەت لەالیەن پێشتر 
 . ی ئەم ماددەیە بەندانەی خوارەوە م ، لەگەڵ لەبەرچاوگرتنی ئەوەرگیراوەپێ 

 
 ( ٥) خوێندکار لە پۆلێکدا نابێت لە / بچوکترین قوتابیو  جیاوازی تەمەن لە نێوان گەورەترین : سێیەم

 پێنج ساڵ زیاتر بێت. 
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 : چوارەم
خاوەن    و خوێندکارانی قوتابیان لە وەرگرتنی ڕێگا ناحكومیەكان  ییەدامەزراوە پەروەردە  نابێت -أ

لەسەر بنەمای و خوێندکاران  قوتابیانلە وەرگرتنی   ڕێگانابێت  هەروەها  گرن،ب  پێداویستی تایبەت
   بگیرێت.  نەژاد و ئایین

ی  یخوێندکاری خاوەن پێداویست/ دەبێت لە گشت دامەزراوەیەكی پەروەردەیی کە قوتابی -ب
  تیایدای خوێندنی تایبەتی یپێداویستییەکان تێداکە  ، ی سەرچاوەکان هەبێتروژویە داێتتایبەتی  

 دابین بکرێت.  ەقوتابیان ئەو جگە لەوە دەبێت مامۆستای تایبەت بۆ  و  بێت

نییە قوتابی یان خوێندکاری دامەزراوەیەکی   مافی  ناحکومی  هیچ دامەزراوەیەکی پەروەردەیی  -ج
 . لەو دامەزراوەیەی لێی بووە بەڵگەنامەی گواستنەوەش هێنانی  بەشدار بکات پێلە خوێندن  تر 

 :  پێنجەم
كورسی  پێنج  ( ٥) بۆ هەر ساڵێکی خوێندن ناحكومیەكان، ییە هەموو دامەزراوە پەروەردەپێویستە  -١

  داواکارییە ، بەو مەرجەی ئەو ژمارە و هاوسەرەکانیان تەرخان بکات  بۆ منداڵی شەهیدان  بە خۆڕایی
    هەبێت.

كورسی  پێنج  ( ٥) دن بۆ هەر ساڵێکی خوێنناحكومیەكان،  ییەهەموو دامەزراوە پەروەردەپێویستە  -٢
بەو مەرجەی   ەکانیان و هاوسەرەکانیان دابین بکەن، منداڵو    کەمئەندامانی سەنگەربۆ   بە خۆڕایی
 هەبێت.  داواکارییە ئەو ژمارە 

 
  پەیمانگە و  خوێندنگەدوا کاتی وەرگرتنی قوتابی و خوێندکار لە قوتابخانە و   : مشەشە

. بە پێچەوانەشەوە  دەبێت دەستپێکی ساڵی خوێندنەوە ڕۆژ لە  سی  ( ٣٠)  دوای، حکومییەکان نا
بەدەرە لەو مەرجە و دەتوانێت هەر کات   ی مندااڵنوەزارەت وەرگیرێت. باخچە ڕەزامەندیدەبێت 

 پێویستی کرد منداڵ وەربگرێت. 

سی و یەکی    ( ١٠/ ٣١) ڕۆژی   ەكان سااڵنە و پێشیناحكومي پەروەردەییە دامەزراوەپێویستە  : ەمحەوت 
بۆ   و خوێندکاران قوتابيان  و پۆلەکانی  ليستێك بە ناو و تەمەن ، وەك ئاگاداریمانگی دە

 .بنێرن  ارێزگاپپەروەردەى گشتی  ێوەبەرايەتىڕبە

و خوێندکار لە دامەزراوە پەروەردەییە   ڵگەنامەكانى پێويست بۆ وەرگرتنى قوتابىبە :تەمهەش
بەڕەچاوكردنى    ،دەکرێن  يەكان داوایحكوم دامەزراوە  بەڵگەنامانەن كە لەيەكان، هەمان ئەو یناحكوم
  هی يان يان ناسنامە) لە دەرەوەى هەرێم دێن  و خوێندکارانەی ی نەى خوارەوە بۆ ئەو قوتاباڵئەم خا 

 : ( ەی هەرێم ني

 كۆپى پاسپۆرت.  یان  ،بەڵگەنامەی نیشتەجێبوون یانناسنامە  -أ

ی  قوتابیان، بۆ كرابێت  بەرابەروەزارەتەوە   لەالیەنکە دەرەوەى هەرێم  خوێندن لە بڕوانامەى -ب
بنەڕەتی پێویستی بە بەرانبەرکردن   چوارەمیپۆلەکانی یەکەم تا بەاڵم  و سەروتر. پێنج ( ٥) پۆلی 
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یان دەستنیشانکردنی ئاستیان لە الیەن   بەڵگەنامەی قوتابخانەی دەرەوەی واڵت تەنیابەڵکو نابێت، 
 وەزارەتەوە پێویستە. 

 نۆیەم: 
مافی نییە قوتابی یان خوێندکاری دامەزراوەیەکی تر   ناحکومی  هیچ دامەزراوەیەکی پەروەردەیی -١

 لەو دامەزراوەیەی لێی بووە.  بەڵگەنامەی گواستنەوەش هێنانی لە خوێندن بەشدار بکات پێ

خوێندکاری خاوەن پێداویستی تایبەتی  / دەبێت لە گشت دامەزراوەیەكی پەروەردەیی کە قوتابی -٢
تێدایە ژووری سەرچاوەکان هەبێت، کە تێدا پێداویستییەکانی خوێندنی تایبەتی تیایدا بێت و جگە  

 . لەوە دەبێت مامۆستای تایبەت بۆ ئەو قوتابیانە دابین بکرێت

 

 و نمرەکان  تاقیكردنەوە

 :  (٤٨)ماددەی 
دامەزراوە   دانانی نمرە لەسیستەمی و   کانبەڕێوەچوونی تاقیكردنەوە  شێوەیکات و :  یەكەم

  ەدامەزراوە پەروەردەیی بە هەمان شێوە دەبێت کە لە ،  خۆماڵییەکان  حكومییە نا ە  ییپەروەردە
 دەکرێت.  یادەپ یەکانحكومی

نێودەوڵەتی و بیانی، کات و   ناحكومی ییپەروەردە یەکیدامەزراوە ر: پێویستە لەسەر هەووەمد
پێشتر ڕەزامەندی لە وەزارەت بۆ   کە تایبەت بەخۆی هەبێت  و نمرەدانانی تاقیكردنەوە شێوەی

  بۆ  دەکرێت،  بەرابەروەزارەتەوە  لەالیەنو خوێندکاران  قوتابیانبەڵگەکانی نمرە و  . وەرگیراوە
 . وەربگیرێن بتوانن  لە خوێندنی بااڵ یشحکومییەکانخوێندکارانی دامەزراوە نا ەیئەو 

ژنەى  یل تەئەنجامى تاقیکردنەوەکانى کۆتایى ساڵ، پێویسلە  لەدواى وردبینیکردن سێیەم: 
لە خولی یەکەم و دووەم   ك لە بۆردى نمرەکانی هەر یە کۆپی سێ ( ٣) تاقیکردنەوەکانی دامەزراوەکە 
و   پەیوەندیدار  یکردنى پەروەردەیىتبۆ یەکەى سەرپەرشو نمرەی کۆتایی ساڵی خوێندن  

  کەا خوێندگ / کەقوتابخانەخودی ئەرشیڤی   لەبنێرێت، و کۆپییەکی  پەروەردەی قەزا بەڕێوەبەرایەتیی
 .  مێنێتب

  نەکان ڕەچاوی قوتابیوئەزمو لەکاتیئەرکە لەسەر دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان   چوارەم:
 . خوێندکاری خاوەن پێداویستی تایبەت بکەن و 
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 ە خۆماڵییەکان ی ناحکومی خوێندنگە کان لە قوتابخانە و بڕوانامە

 :   (٤٩)ماددەی 
دەكەونە ژێر هەمان مەرج و ڕێكاری پێدانی  ە خۆماڵییەکان یناحكومی خوێندنگەقوتابخانە و یەکەم: 

 حكوومییەكاندا پەیڕەو دەكرێت.   خوێندنگە و  بڕوانامە، كە لە قوتابخانە

  خوێندنگە هەڵسەنگاندن و بڕوانامەكانی قوتابخانە و   ئەنجامی لە هەر قۆناغێکدا، دووەم: 
 وتابخانە حكوومییەكانە.  هەڵسەنگاندن و بڕوانامەكانی ق ئەنجامیهاوتای  خۆماڵییەکان 

بڕوانامە فەرمييەكانى   کڵێشەیهەمان یە خۆماڵییەکان یناحکوم خوێندنگەقوتابخانە و سێیەم: 
 بەکار دێنن. گواستنەوە   بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامە و  ، بەاڵم بە لۆگۆی خۆیانەوە،وەزارەت

 

 

 نێودەوڵەتييەكان یە یناحکوم خوێندنگە کان لە قوتابخانە و بڕوانامە

 : (٥٠)ماددەی 
دەكەونە ژێر هەمان مەرج و ڕێكاری  یە نێودەوڵەتییەکان یناحکوم خوێندنگەقوتابخانە و یەکەم: 

  پێ ڕەزامەندیپێشکەش بە وەزارەت کراوە و  داواکردنی مۆڵەت لەکاتیكە  تایبەت بە بڕوانامەكان
 کە دەزگا نێودەوڵەتییەکە بڕوای پێ کردووە.   و بڕوانامەکانیان هەمان بڕوانامەیە  ،وەرگیراوە 

لە یەکێك یان زیاتر لە  یە نێودەوڵەتییەکان بەشداری یموناحک خوێندنگەدووەم: قوتابخانە و 
، کە لیژنەیەکی وەزارەت بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەنجومەنی  دەکەن  تاقیکردنەوە جیهانییەکان

 بڕیاری لەسەر دەدەن. و پێش دەستپێکی ساڵی خوێندن سااڵنە وەزیران  
 

ناحکومییە  بڕوانامەی دەرچووانی پۆلی یەكەم تا پۆلی یازدەیەمی دامەزراوە  دەکرێت سێیەم: 
گشتی   بەڕێوەبەرایەتیی  لەالیەننێودەوڵەتییەکان، دوای بەرانبەرکردنی بڕوانامەکانیان 

 . حکومییەکان  خوێندنگەلەگەڵ بڕوانامەکانی قوتابخانە و   کرێنب   بەرانبەرەکان، ن وئەزمو

نێودەوڵەتییەکان،    ناحکومییە  خوێندنگەدەرچووانی پۆلی دوزادەیەمی  یبڕوانامەدەکرێت  چوارەم:  
 ی( مە دوو)  ەندیب لە تاقیکردنەوە نێودەوڵەتییەکان کە لە  بە سەرکەوتوویی دوای دەرچوونیان

بۆ  و  . پاش ئەوەەکان نو ئەزموبەڕێوبەرایەتی گشتی    لەالیەنبەرانبەر بکرێن  ،ە وهاتوسەرەوە 
 . دەتوانن داوا پێشکەش بکەنخوێندکاران  هەرێم کانیوەرگرتن لە زانکۆ
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 بیانییەکان  خوێندنگە کان لە قوتابخانە و بڕوانامە

 : (٥١)ماددەی 
کە    هەمان بڕوانامەى ئەو واڵتانە دەبێت  ،بیانی  ناحکومی  یخوێندنگەی قوتابخانە و  بڕوانامەیەکەم:  

 . اتپەيڕەوی خوێندنەکەی دەك دامەزراوەکە 

  ناحکومییە  خوێندنگەبڕوانامەکانی دەرچووانی پۆلی یەكەم تا پۆلی یازدەیەمی قوتابخانە و دووەم: 
گشتی   بەڕێوەبەرایەتیی لەالیەن، دەکرێت دوای بەرانبەرکردنی بڕوانامەکانیان بیانییەکان 

 . حکومییەکان  خوێندنگەبکرێن لەگەڵ بڕوانامەکانی قوتابخانە و    بەرانبەرەکان، ن وئەزمو

ییەکان،  بیان ناحکومییە خوێندنگە بڕوانامەکانی دەرچووانی پۆلی دوزادەیەمی دەکرێت م: سێیە
بە   گشتییەکانی ئەو واڵتەی سیستەمەکەی پیادە دەکەن   دوای دەرچوونیان لە تاقیکردنەوە

پاش ئەوە خوێندکاران  نەکان. و بەرانبەر بکرێن لەالیەن بەڕێوبەرایەتی گشتی ئەزموسەرکەوتووی، 
 دەتوانن بۆ وەرگرتن لە زانکۆکانی هەرێم داوا پێشکەش بکەن. 

 

 حکومییەکان نا  پەیمانگەکان لە بڕوانامە

 : (٥٢)ماددەی 
یە خۆماڵییەکان، یناحکوم پەیمانگە: بڕوانامەی خوێندکارانی پۆلی یەكەم تا پۆلی پێنجەمی یەکەم

بەرابەرکردنی   دواییەکان، حکومی پەیمانگەهاوتایە لەگەڵ بڕوانامەی پۆلی یەكەم تا پۆلی پێنجەمی 
 ەکان. ن وئەزموبڕوانامەکانیان لە بەڕێوبەرایەتی گشتی 

و  ە نێودەوڵەتیی : بڕوانامەی خوێندکارانی پۆلی یەكەم تا پۆلی پێنجەمی پەیمانگە ناحکومیدووەم
 امەزراوە نێودەوڵەتییەکەوە دەبێت. پێی بڕوانامەی دە ،  بەبیانییەکان 

 
 : (٥٣)ماددەی 

بەرابەرکردن و  و   ەسەندکردنوەزارەت تاكە الیەنە بۆ پ نەکان لە وبەڕێوەبەرایەتی گشتی ئەزمو
   دەرچوون. ەڵگەنامەکانیب  ڕاستاندنی
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 ەكان یپەروەردەییە ناحكومی كاتەكانی خوێندن لە دامەزراوەو وەرزەكان  ،ساڵنامە 

 : (٥٤) ماددەی

 :  یەكەم
، مافی ساڵنامەی خوێندنی تایبەت بە خۆی خۆماڵی ناحكومی  یی پەروەردەهەر دامەزراوەیەكی  -أ

  کەمتر نەبێت و  ەكانی حكومیییە  لە ساڵنامەی خوێندنی دامەزراوە پەروەردە بە مەرجێك، یە هە
دامەزراوە   کۆتایی وەرزی یەکەم و کۆتایی وەرزی دووەم لە  لەگەڵ كاتی تاقیكردنەوەكانی ساڵنامەکە 

و خولی یەکەم و  و لەگەڵ کاتی تاقیکردنەوەکانی نیشتیمانی و وەزاری انحكومییەك  پەروەردەییە
 هەشت ئاشکرا بکرێت. ( ٨) . دەبێت ساڵنامەکە پێش کۆتاییهاتنی مانگی ناكۆك نەبێتخولی دووەم  

 
دەبێت هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی خۆماڵی و نێودەوڵەتی و بیانی، پێش کۆتایهاتنی   -ب

ساڵنامەی خوێندنی خۆی و خشتەی دابەشکردنی بەشەوانەکانی خوێندن لە  مانگی هەشت، 
ەت  ارهەفتەیەکدا، و خشتەی دابەشکردنی بڕگەکانی خوێندن بەسەر هەردوو وەرزی خوێندن، بو وەز

 وەك زانیاری بنێرێت. 

، مافی ساڵنامەی خوێندنی  نێودەوڵەتی و بیانیناحكومی  یی: هەر دامەزراوەیەكی پەروەردەدووەم
و   یی، بە مەرجێك كەمتر نەبێت لە ساڵنامەی خوێندنی دامەزراوەی پەروەردەهەیە  خۆییبەت بە تا

و   هەشت ئاشکرا بکرێت ( ٨) و دەبێت ساڵنامەکە پێش کۆتاییهاتنی مانگی  فێركاریی حكومی
 وێنەیەکی بۆ وەزارەت بنێردرێت. 

وەرزی یەكەم لە پێش   و دووەم پێك دێت : هەر ساڵێكی خوێندن، لە وەرزەكانی خوێندنی یەكەم و سێیەم
 دەست پێدەکات. یەك  ( ١) و وەرزی دووەمیش بەر لە كۆتاییهاتنی مانگی  نۆ ( ٩)  كۆتاییهاتنی مانگی 

  هیچ و ڕۆژی خوێندن كەمتر نەبێتسەد و حەفتا  ( ١٧٠)  هەر ساڵێكی خوێندن لەدەبێت   :چوارەم
 ێریمژتكاپێنج  ( ٥)  لە خوێندنیش  ڕۆژێكی هەر و پێنج ڕۆژی خوێندن کەمتر نەبێت ( ٥) حەفتەیەك لە 

 كەمتر نەبێت.  خولەکیشەست   ( ٦٠) 

مافی ئەم  یەكان، یە ناحکومیی دامەزراوە پەروەردە  و خوێندکارانی : هەموو قوتابیانپێنجەم
 انەیان هەیە: پشووو

کەمتر   كانونی دووەمدووی  ( ٢) ڕۆژی كانونی یەكەم تا  سی ( ٣٠)  كە نابێت لە رۆژی  ،پشووی سەری ساڵ  -١
 . بێت

 . دەبێت  بە گوێرەی ساڵنامەی دامەزراوەكەکە  پشووی نیوەی ساڵ،   -٢
 . کەمتر بێت  ئازار بیست و چواری ( ٢٤) ی ئازار تا ڕۆژی نۆزدە ( ١٩) نابێت لە ڕۆژی کە ،  هپشووی بەهار  -٣
 مانگ كەمتر بێت. دوو  ( ٢) نابێت لە کە پشووی هاوینە،   -٤
 ییان دەكات. دیارئەو پشووانەی كە دامەزراوەكە بۆ خۆی   -٥
 . دەداتێ  ل یان ئەنجومەنی وەزیران لەبەر بارودۆخی نائاسایی بڕیاریان  ،ئەو پشووانەی کە وەزارەت -٦
 .پشووی جەژنەکان  -٧
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 و خوێندکاران لە   قوتابیان ی ڕێكارەكانی گواستنەوە 
 بیانی / خۆماڵی و نێودەوڵەتی  ناحکومیدامەزراوەی پەروەردەیی حکومی بۆ 

 :  (٥٥)ماددەی 
 : ناحکومی خۆماڵیدامەزراوەی پەرەوردەیی  گواستنەوە لە دامەزراوەی پەروەردەیی حکومی بۆ یەکەم:  

 لە قوتابخانە و  دەتوانێتئامادەیی   دەیەمیقوتابی پۆلی یەكەمی بنەڕەتی تا خوێندکاری پۆلی  -أ
 :بە مەرجێك  ،زێتەوەابگو خۆماڵییەکی ناحکومی  خوێندنگەبۆ قوتابخانە و  یەکی حکومیخوێندنگە   
  ( مەبدەئی) سەرەتایی ی  ، لە ڕۆژی بەدەستهێنانی وەرگیرانحەوت ڕۆژ  ( ٧) خوێندکار لە ماوەی / قوتابی -١

ۆ  ب ی لێی دەڕواتحکومییەکە دامەزراوە لە  بەڵگەنامەی گواستنەوە  لە دامەزراوە ناحکومییەکە،
 . ببات  ،دەچێت  یکەی بۆناحکومییە خۆماڵییە  دامەزراوە

 
لە   خوێندکار/ قوتابی  جگە لەوە. بێت   خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   پێشگواستنەوەکە  -٢

هەرچەندە لە مانگێك   دەتوانێت بگوازێتەوەکردوون،  ییدیار ەپێشوەخت  وەزارەتکە    تایبەتدابارودۆخی 
 تێپەڕ بووبێت. زیاتر بەسەر ساڵی خوێندن  

 

  یەکیخوێندنگەحكومی بۆ   یەکیخوێندنگەلە   تێئامادەیی دەتوان  ییەم یازدەپۆلی  خوێندکاری -ب
 : مەرجێك بە، خۆماڵی بگوازێتەوە حكومی نا
لە   ( مەبدەئی) سەرەتایی ی  ، لە ڕۆژی بەدەستهێنانی وەرگیرانحەوت ڕۆژ  ( ٧) خوێندکار لە ماوەی  -١

ۆ  ب ی لێی دەڕواتحکومییەکە خوێندنگەلە   ناحکومییەکە، بەڵگەنامەی گواستنەوە  خوێندنگە
 . ببات  ،کەی بۆی دەچێت ناحکومییە خۆماڵییە  خوێندنگە

 
 بێت.    خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢

 
  یەکیخوێندنگەحكومی بۆ   یەکی خوێندنگەلە  تێئامادەیی دەتوانپۆلی دوازدەیەمی  خوێندکاری -پ
 : مەرجێك بە، خۆماڵی بگوازێتەوە حكومی نا
، لە ڕۆژی  حەوت ڕۆژ  ( ٧) خوێندکار لە ماوەی و هەروەها حکومییەکە ڕازی بێت،  خوێندنگە -١

  بەڵگەنامەی گواستنەوەناحکومییەکە،  خوێندنگەلە   ( مەبدەئی)  سەرەتایی  یبەدەستهێنانی وەرگیران 
 .ببات ، کەی بۆی دەچێتناحکومییە خۆماڵییە  خوێندنگەۆ ب ی لێی دەڕواتحکومییەکە خوێندنگەلە 
 
لە حاڵەتی گواستنەوەی   بێت.  خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢

 خوێندکار بۆ قەزایەکی تر دەکرێت گواستنەوەکە پاشتر بێت. 
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حكومی بۆ    پەیمانگەیەکیلە  دەتوانێت پۆلی یەکەم تا پۆلی پێنجەمی پەیمانگە  خوێندکاری -ت
 : بە مەرجێك ،بگوازێتەوە   خۆماڵی حكومی نا پەیمانگەیەکی

لە   ( مەبدەئی)  سەرەتایی  ی ڕۆژی بەدەستهێنانی وەرگیران، لە حەوت ڕۆژ  ( ٧) خوێندکار لە ماوەی  -١
  پەیمانگەۆ ب  ی لێی دەڕواتحکومییەکە   پەیمانگەلە  ناحکومییەکە، بەڵگەنامەی گواستنەوە  پەیمانگە

 . ببات ،کەی بۆی دەچێت ناحکومییە خۆماڵییە
 
لە   خوێندکار  بێت. جگە لەوە  خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢

کردوون، دەتوانێت بگوازێتەوە هەرچەندە لە   ییدیار پێشوەختە وەزارەتکە    تایبەتدابارودۆخی 
 تێپەڕ بووبێت. مانگێك زیاتر بەسەر ساڵی خوێندن 

 

ناحکومی  دامەزراوەی پەروەردەیی  گواستنەوە لە دامەزراوەی پەروەردەیی حکومی بۆ دووەم: 
 : بیانی/ نێودەوڵەتی

لە   دەتوانێتئامادەیی   دەیەمیقوتابی پۆلی یەكەمی بنەڕەتی تا خوێندکاری پۆلی  -أ
  بیانی  / یەکی ناحکومی نێودەوڵەتیخوێندنگە/ یەکی حکومی بۆ قوتابخانەخوێندنگە/ قوتابخانە

   ، بە مەرجێك:بگوازێتەوە
سەرەتایی  حەوت ڕۆژ، لە ڕۆژی بەدەستهێنانی وەرگیرانی   ( ٧) خوێندکار لە ماوەی / قوتابی -١
  خوێندنگە/ قوتابخانەناحکومییەکە، بەڵگەنامەی گواستنەوە لە   خوێندنگە/ قوتابخانەلە  ( مەبدەئی) 

 ببات.  ،ناحکومییە خۆماڵییەکەی بۆی دەچێت   خوێندنگە/ قوتابخانەحکومییەکەی لێی دەڕوات بۆ 
 
  خوێندکار/ قوتابی  بێت. جگە لەوە  خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢

کردوون، دەتوانێت بگوازێتەوە هەرچەندە لە   ییدیار  پێشوەختە وەزارەتکە  تایبەتدالە بارودۆخی 
 تێپەڕ بووبێت. مانگێك زیاتر بەسەر ساڵی خوێندن 

 
 . ڕازی بێت کەبیانییە/ نێودەوڵەتییەکەە  یناحکومی  خوێندنگە/ قوتابخانە  -٣
 
هەڵسەنگاندن بۆ ئاستی زانستی  بیانییەکە، / ناحکومییە نێودەوڵەتییەکە  خوێندنگە / قوتابخانە -٤

خوێندکارەکە بەرزە و  / قوتابییەکەکە ئاستی زانستی  خوێندکار بکات سەبارەت بەوەی/ قوتابی
ناحکومییە    خوێندنگە/ قوتابخانەدەتوانێت شان بە شانی خوێندکارانی هاوپۆلی لە 

 بیانییەکە بەردەوام بێت. / نێودەوڵەتییەکە
 
  یەکیخوێندنگەحكومی بۆ   یەکیخوێندنگەلە   تێئامادەیی دەتوان ی پۆلی یازدەیەم  خوێندکاری -ب
 :جێكبەم مەر ،  بیانی بگوازێتەوە / نێودەوڵەتیحكومی  نا
لە   ( مەبدەئی)  سەرەتایی  بەدەستهێنانی وەرگیرانی ، لە ڕۆژی  حەوت ڕۆژ  ( ٧) خوێندکار لە ماوەی  -١

ۆ  ب ی لێی دەڕواتحکومییەکە خوێندنگەلە   ناحکومییەکە، بەڵگەنامەی گواستنەوە  خوێندنگە
 . ببات  ،کەی بۆی دەچێت ناحکومییە خۆماڵییە  خوێندنگە
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 بێت.   خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢
ناحکومییە   خوێندنگە هەڵسەنگاندن بۆ ئاستی زانستی خوێندکارەکە لە الیەن   -٣

بیانییەکە کرابێت کە ئاستی زانستی خوێندکارەکە بەرزە و دەتوانێت شان بە شانی  / نێودەوڵەتییەکە
 بیانییەکە بەردەوام بێت. / ناحکومییە نێودەوڵەتییەکە  خوێندنگەخوێندکارانی هاوپۆلی لە 

 
  یەکیخوێندنگەحكومی بۆ   یەکی خوێندنگەلە  تێپۆلی دوازدەیەمی ئامادەیی دەتوان خوێندکاری -پ
 :مەرجێك بە،  بیانی بگوازێتەوە / نێودەوڵەتیحكومی  نا
، لە ڕۆژی  ڕۆژ حەوت  ( ٧) لە ماوەی خوێندکار ڕازی بێت، و هەروەها حکومییەکە  خوێندنگە -١

  ناحکومییەکە، بەڵگەنامەی گواستنەوە خوێندنگەلە   ( مەبدەئی)  سەرەتایی  بەدەستهێنانی وەرگیرانی
 .ببات  ، کەی بۆی دەچێتناحکومییە خۆماڵییە خوێندنگەۆ ب  ی لێی دەڕواتحکومییەکە  خوێندگالە 

 بێت.   خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢
ناحکومییە   خوێندنگە هەڵسەنگاندن بۆ ئاستی زانستی خوێندکارەکە لە الیەن   -٣

کە ئاستی زانستی خوێندکارەکە بەرزە و دەتوانێت شان بە شانی    ،بیانییەکە کرابێت / نێودەوڵەتییەکە
 بیانییەکە بەردەوام بێت. / ناحکومییە نێودەوڵەتییەکە  خوێندنگەخوێندکارانی هاوپۆلی لە 

 

حكومی بۆ    پەیمانگەیەکیلە  دەتوانێتپۆلی یەکەم تا پۆلی پێنجەمی پەیمانگە  خوێندکاری -ت
 : بە مەرجێك ،زێتەوە ا بگو  بیانی/ نێودەوڵەتی  حكومی نا پەیمانگەیەکی

لە   ( مەبدەئی)  سەرەتایی  ، لە ڕۆژی بەدەستهێنانی وەرگیرانی حەوت ڕۆژ  ( ٧) خوێندکار لە ماوەی  -١
  ەپەیمانگۆ ب  ی لێی دەڕواتحکومییەکە ە  پەیمانگ لە  ناحکومییەکە، بەڵگەنامەی گواستنەوە  ەپەیمانگ

 . ببات ،کەی بۆی دەچێت ناحکومییە خۆماڵییە
 
لە   خوێندکار  بێت. جگە لەوە  خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢

کردوون، دەتوانێت بگوازێتەوە هەرچەندە لە   ییدیار پێشوەختە وەزارەتکە    تایبەتدابارودۆخی 
 تێپەڕ بووبێت. مانگێك زیاتر بەسەر ساڵی خوێندن 

 
ناحکومییە  پەیمانگە هەڵسەنگاندن بۆ ئاستی زانستی خوێندکارەکە لە الیەن  -٣

بیانییەکە کرابێت کە ئاستی زانستی خوێندکارەکە بەرزە و دەتوانێت شان بە شانی  / نێودەوڵەتییەکە
 بیانییەکە بەردەوام بێت. / ناحکومییە نێودەوڵەتییەکەپەیمانگە  نی هاوپۆلی لە خوێندکارا 
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 و خوێندکاران لە   قوتابیان ی ڕێكارەكانی گواستنەوە 
 بۆ حکومی  خۆماڵی و نێودەوڵەتی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی

 :(٥٦)ماددەی 
 :خۆماڵی بۆ حکومییەکەم: گواستنەوە لە دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی 

لە   دەتوانێتدەیەمی ئامادەیی زیاقوتابی پۆلی یەكەمی بنەڕەتی تا خوێندکاری پۆلی  -أ
بە  ، بگوازێتەوە حکومی   یەکیخوێندنگە / ی خۆماڵی بۆ قوتابخانەی ناحکوم یەکیخوێندنگە/ قوتابخانە
 : مەرجێك

سەرەتایی  حەوت ڕۆژ، لە ڕۆژی بەدەستهێنانی وەرگیرانی   ( ٧) خوێندکار لە ماوەی / قوتابی -١
  خوێندنگە/ حکومییەکە، بەڵگەنامەی گواستنەوە لە قوتابخانە  خوێندنگە/ لە قوتابخانە ( مەبدەئی) 

 ببات.   ،حکومییەکەی بۆی دەچێت خوێندنگە/ ناحکومییەکەی لێی دەڕوات بۆ قوتابخانە
 
  خوێندکار/ قوتابی  بێت. جگە لەوە  خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢

کردوون، دەتوانێت بگوازێتەوە هەرچەندە لە   ییدیار  پێشوەختە وەزارەتکە  تایبەتدالە بارودۆخی 
 تێپەڕ بووبێت. مانگێك زیاتر بەسەر ساڵی خوێندن 

 
خوێندکار نوسراوی ئەستۆپاکی لە دامەزراوە ناحکومییەکە بۆ / قوتابیپێش گواستنەوە، دەبێت  -٣

 دامەزراوە حکومییەکە ببات. 
 
یەکی ناحکومیی خۆماڵی بۆ  خوێندنگەلە  دەتوانێتپۆلی دوازدەیەمی ئامادەیی   خوێندکاری -ب

 :بە مەرجێك ، بگوێزێتەوە یەکی حکومی  خوێندنگە
لە   ( مەبدەئی) سەرەتایی بەدەستهێنانی وەرگیرانی  حەوت ڕۆژ، لە ڕۆژی   ( ٧) لە ماوەی خوێندکار  -١

  خوێندنگەبۆ ناحکومییە خۆماڵییەکە   خوێندنگەلە  بەڵگەنامەی گواستنەوە حکومییەکە،    خوێندنگە
 . ببات  ی بۆی دەچێت، حکومییەکە

 
 بێت.    خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢
 
  خوێندنگەناحکومییەکە بۆ  خوێندنگە پێش گواستنەوە، دەبێت خوێندکار نوسراوی ئەستۆپاکی لە  -٣

 حکومییەکە ببات. 

 
 . بگوازێتەوە  حکومیی پەیمانگەبۆ ناتوانێت  خۆماڵی  حکومیی ناپەیمانگە خوێندکاری  -پ

بۆ    ەوەتخۆی گواستبێکارێك لە دامەزراوەیەکی حکومی دخوێن / ئەگەر قوتابییەك -ت
لە   وتوویەتەنها پاش تێپەرکردنی پۆلێك بە سەرک ئەو کات  ،  خۆماڵی  ی ناحکومیدامەزراوەیەک

 . بگوازێتەوە  دەتوانێت بۆ دامەزراوەیەکی حکومی  خۆماڵییەکە  دامەزراوە ناحکومییە 
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 : بیانی بۆ حکومی/ پەروەردەیی ناحکومی نێودەوڵەتیگواستنەوە لە دامەزراوەی  : دووەم
لە   دەتوانێتئامادەیی   یقوتابی پۆلی یەكەمی بنەڕەتی تا خوێندکاری پۆلی دەیەم -أ

  خوێندگەیەکی / بیانی بۆ قوتابخانەیەك/ ی نێودەوڵەتییناحکوم  یەکیخوێندنگە/ قوتابخانەیەك
 : بە مەرجێك، بگوازێتەوە حکومی  

سەرەتایی  حەوت ڕۆژ، لە ڕۆژی بەدەستهێنانی وەرگیرانی   ( ٧) خوێندکار لە ماوەی / قوتابی -١
، بەڵگەنامەی گواستنەوە لە  ی خوازیارە بۆی بچێت حکومییەکە  خوێندنگە/ لە قوتابخانە ( مەبدەئی) 

ی حکومییەکە  خوێندنگە/ قوتابخانە/ بیانییەکە بۆ / ناحکومییە نێودەوڵەتییەکە  خوێندنگە/ قوتابخانە
 ببات.  بۆی دەچێت،

 
  خوێندکار/ قوتابی  بێت. جگە لەوە  خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢

دە لە  کردوون، دەتوانێت بگوازێتەوە هەرچەن ییدیار  پێشوەختە وەزارەتکە  تایبەتدالە بارودۆخی 
 تێپەڕ بووبێت. مانگێك زیاتر بەسەر ساڵی خوێندن 

 
  خوێندکار نوسراوی ئەستۆپاکی لە دامەزراوە ناحکومییە/ پێش گواستنەوە، دەبێت قوتابی -٣

 بۆ دامەزراوە حکومییەکە ببات. بیانییەکە  / نێودەوڵەتی
 
خوێندکار بکات  / قوتابی، هەڵسەنگاندن بۆ ئاستی زانستی کە حکومییە   خوێندنگە / قوتابخانە -٤

خوێندکارەکە بەرزە و دەتوانێت شان بە شانی  / سەبارەت بەوەی کە ئاستی زانستی قوتابییەکە
 حکومییە بەردەوام بێت.   خوێندنگە/ خوێندکارانی هاوپۆلی لە قوتابخانە

 

بیانی  / نێودەوڵەتییەکی ناحکومی  خوێندنگەە  ل دەتوانێتپۆلی یازدەیەمی ئامادەیی   خوێندکاری -ب
 :بە مەرجێك  ،بگوازێتەوەبۆ خوێندگەیەکی حکومی 

لە   ( مەبدەئی)  سەرەتایی  حەوت ڕۆژ، لە ڕۆژی بەدەستهێنانی وەرگیرانی  ( ٧) لە ماوەی  خوێندکار -١
بیانییەکە  / ناحکومییە نێودەوڵەتییەکە  خوێندنگەبەڵگەنامەی گواستنەوە لە   حکومییەکە،  خوێندنگە

 . ببات  ی بۆی دەچێت، حکومییەکە خوێندنگەبۆ 
 
مافی   ماوەیە پاش ئەوبێت.   خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢

 . نییە لە هەمان قەزایەکی تر خوێندنگەبۆ  گواستنەوەی 
 
  ئەستۆپاکی لە دامەزراوە ناحکومییەپێش گواستنەوە، دەبێت خوێندکار نوسراوی   -٣

 . بۆ دامەزراوە حکومییەکە ببات  یەکەبیانی/ نێودەوڵەتی
 
هەڵسەنگاندن بۆ ئاستی زانستی خوێندکار بکات سەبارەت بەوەی کە   کەحکومییە  خوێندنگە -٤

  خوێندنگەئاستی زانستی خوێندکارەکە بەرزە و دەتوانێت شان بە شانی خوێندکارانی هاوپۆلی لە 
 حکومییەکە بەردەوام بێت. 
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 ناتوانێت  بیانی/ نێودەوڵەتی حكومی نا  یەکی خوێندنگەپۆلی دوازدەیەمی ئامادەیی   خوێندکاری -پ
 .  بگوازێتەوە یەکی حکومی لە هەمان قەزا خوێندنگەبۆ 
 
 . بگوازێتەوە حکومیی پەیمانگەبۆ   ناتوانێت بیانی/ نێودەوڵەتی   حکومیی ناپەیمانگە خوێندکاری  -ت

کارێك لە دامەزراوەیەکی حکومی گوازرابێتەوە بۆ دامەزراوەیەکی  دخوێن  / ئەگەر قوتابییەك -ج
لە دامەزراوە   یوتوویە، تەنها پاش تێپەرکردنی پۆلێك بە سەرکبیانی / نێودەوڵەتی  ناحکومی

، بە  بگوازێتەوە دەتوانێت بۆ دامەزراوەیەکی حکومیبیانییەکە / نێودەوڵەتییەکە  ناحکومییە
 . ەندەڕەچاوکردنی خاڵەکانی سەرەوەی ئەم ب 

 

 

 و خوێندکاران   قوتابیان ی ڕێكارەكانی گواستنەوە 
خۆماڵی و    بۆ ناحکومی بیانی / خۆماڵی و نێودەوڵەتی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومیلە 

 بیانی / نێودەوڵەتی

   :(٥٧)ماددەی 
 : پەروەردەیی ناحکومی خۆماڵی بۆ ناحکومی خۆماڵیگواستنەوە لە دامەزراوەی یەکەم:  

 
لە قوتابخانەیەك   دەتوانێتزدەیەمی ئامادەیی یاقوتابی پۆلی یەكەمی بنەڕەتی تا خوێندکاری پۆلی  -أ

،  بگوازێتەوە  تریەکی ناحکومی خۆماڵی  خوێندنگەیەکی ناحکومی خۆماڵی بۆ قوتابخانە و خوێندنگەو 
 : بە مەرجێك

سەرەتایی  رانی  ، لە ڕۆژی بەدەستهێنانی وەرگیحەوت ڕۆژ  ( ٧) خوێندکار لە ماوەی / قوتابی -١
بەڵگەنامەی   ناحکومییە خۆماڵییەکەی خوازیارە بۆی بڕوات،  خوێندنگە/ لە قوتابخانە( مەبدەئی) 

حکومییە   خوێندنگە/ قوتابخانەناحکومییەکەی لێی بووە بۆ   خوێندنگە/ قوتابخانە لە  گواستنەوە 
 . ببات  ، چێتخۆماڵییەکەی خوازیارە بۆی ب

لە   خوێندکار/ قوتابی  بێت. جگە لەوە  خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢
کردوون، دەتوانێت بگوازێتەوە هەرچەندە لە   ییدیار پێشوەختە وەزارەتکە    تایبەتدابارودۆخی 

 تێپەڕ بووبێت. مانگێك زیاتر بەسەر ساڵی خوێندن 
ی لێی خوێندکار نوسراوی ئەستۆپاکی لە دامەزراوە ناحکومییەکە/ قوتابیپێش گواستنەوە، دەبێت  -٣

 . ببات  ، ی بچێتخوازیارە بۆحکومییەکەی  نا بۆ دامەزراوە  تادەڕو
 

یەکی ناحکومی خۆماڵی بۆ  خوێندنگەلە  دەتوانێتدوازدەیەمی ئامادەیی  پۆلی  خوێندکاری  -ب
 : بە مەرجێك،  بگوازێتەوەیەکی ناحکومی خۆماڵی تر خوێندنگە

لە   ( مەبدەئی) سەرەتایی حەوت ڕۆژ، لە ڕۆژی بەدەستهێنانی وەرگیرانی   ( ٧) خوێندکار لە ماوەی  -١
  خوێندنگەناحکومییە خۆماڵییەکەی خوازیارە بۆی بڕوات، بەڵگەنامەی گواستنەوە لە   خوێندنگە

 ببات.  ، چێتحکومییەکەی خوازیارە بۆی ب خوێندنگە ناحکومییەکەی لێی بووە بۆ  
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لە حاڵەتی گواستنەوەی   بێت.  خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢
 ێت گواستنەوەکە پاشتر بێت. خوێندکار بۆ قەزایەکی تر دەکر

ی لێی  ناحکومییەکە خوێندنگە پێش گواستنەوە، دەبێت خوێندکار نوسراوی ئەستۆپاکی لە  -٣
 . ببات  ، چێتب ناحکومییەکەی بۆی خوێندنگەبۆ  تادەڕو

 

بۆ   دەتوانێتناحکومی خۆماڵی   پەیمانگەی تا پۆلی پێنجەمی خوێندکاری پۆلی یەکەم  -پ
 : بە مەرجێك،  بگوازێتەوەناحکومی خۆماڵی تر پەیمانگەیەکی 

لە   ( مەبدەئی)  سەرەتایی  ، لە ڕۆژی بەدەستهێنانی وەرگیرانی حەوت ڕۆژ  ( ٧) خوێندکار لە ماوەی  -١
  حکومییە نا  پەیمانگەلە   بەڵگەنامەی گواستنەوەپەیمانگە ناحکومییەکەی خوازیارە بۆی بچێت،  

 . ببات  ،چێتببۆی  خوازیارە ی یە خۆماڵییەکەیناحکوم  پەیمانگەبۆ  ی لێ دەڕواتکەخۆماڵییە
لە   جگە لەوە خوێندکار بێت.  خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢

کردوون، دەتوانێت بگوازێتەوە هەرچەندە لە   ییدیار پێشوەختە وەزارەتکە    تایبەتدابارودۆخی 
 تێپەڕ بووبێت. مانگێك زیاتر بەسەر ساڵی خوێندن 

ی کە خۆماڵییە  ناحکومییە  پەیمانگە پێش گواستنەوە، دەبێت خوێندکار نوسراوی ئەستۆپاکی لە  -٣
 . ببات ،بۆ پەیمانگە ناحکومییە خۆماڵییەکەی بۆی دەچێت   تالێی دەڕو

 
 بیانی:/ گواستنەوە لە دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی خۆماڵی بۆ ناحکومی نێودەوڵەتیدووەم: 

قوتابی پۆلی یەكەمی بنەڕەتی تا خوێندکاری پۆلی یازدەیەمی ئامادەیی دەتوانێت لە   -أ
یەکی ناحکومی  خوێندنگەیەکی ناحکومی خۆماڵی بۆ قوتابخانە و خوێندنگە/ قوتابخانەیەك

 بە مەرجێك: ، بگوازێتەوە نێودەوڵەتی  
سەرەتایی  ، لە ڕۆژی بەدەستهێنانی وەرگیرانی  حەوت ڕۆژ  ( ٧) خوێندکار لە ماوەی / قوتابی -١
بەڵگەنامەی  ی خوازیارە بۆی بچێت،  کەبیانییە/ لە دامەزراوە ناحکومییە نێودەوڵەتییە  ( مەبدەئی) 

حکومییە  نا خوێندنگە  / نە قوتابخا لێی بووە بۆ  خۆماڵییەکەی  ناحکومییە دامەزراوە لە   گواستنەوە
 . ببات  ،چێت خوازیارە بۆی ب کەیبیانییە/ نێوەدەوڵەتییە

و   قوتابی  بێت. جگە لەوە  خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢
کردوون، دەتوانێت بگوازێتەوە   ییدیار پێشوەختە  وەزارەتکە  تایبەتدالە بارودۆخی   خوێندکار 

 تێپەڕ بووبێت. هەرچەندە لە مانگێك زیاتر بەسەر ساڵی خوێندن  
ی  خوێندکار نوسراوی ئەستۆپاکی لە دامەزراوە ناحکومییەکە/ قوتابیپێش گواستنەوە، دەبێت  -٣

 . ببات  ،حکومییەکەی بۆی دەچێت نا بۆ دامەزراوە   تالێی دەڕو
 
یەکی ناحکومی خۆماڵی بۆ  خوێندنگەخوێندکاری پۆلی دوازدەیەمی ئامادەیی دەتوانێت لە  -ب

 بە مەرجێك: ، بگوازێتەوە  بیانی/ نێودەوڵەتییەکی ناحکومی خوێندنگە
لە   ( مەبدەئی) سەرەتایی حەوت ڕۆژ، لە ڕۆژی بەدەستهێنانی وەرگیرانی   ( ٧) خوێندکار لە ماوەی  -١

بیانییەی خوازیارە بۆی بچێت، بەڵگەنامەی گواستنەوە لە  / دامەزراوە ناحکومییە نێودەوڵەتییە
خوێندنگە ناحکومییە  / دامەزراوە ناحکومییە خۆماڵییەکەی لێی بووە بۆ قوتابخانە

 ، ببات. چێت خوازیارە بۆی ب کەیبیانییە/ ییەنێوەدەوڵەت
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بێت. لە حاڵەتی گواستنەوەی    خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢
 خوێندکار بۆ قەزایەکی تر دەکرێت گواستنەوەکە پاشتر بێت. 

ەکەی پێش گواستنەوە، دەبێت خوێندکار نوسراوی ئەستۆپاکی لە خوێندنگە ناحکومییە خۆماڵیی -٣
 ببات. ، بۆی دەچێت نێودەوڵەتییەکەیت بۆ خوێندنگە ناحکومییە  الێی دەڕو

 

بۆ  دەتوانێت ناحکومی خۆماڵی   خوێندکاری پۆلی یەکەم تا پۆلی پێنجەمی پەیمانگەی -پ
 بە مەرجێك: ، بگوازێتەوە  نێودەوڵەتی پەیمانگەیەکی ناحکومی 

لە پەیمانگە   ( مەبدەئی) سەرەتایی حەوت ڕۆژ، لە ڕۆژی وەرگیرانی  ( ٧) خوێندکار لە ماوەی  -١
بەڵگەنامەی گواستنەوە لە پەیمانگە ناحکومییە خۆماڵییەکەی  بیانییەکە، / ناحکومییە نێودەوڵەتییەکە

 . ، بباتبۆی دەچێت  بیانییەی/ یە نێودەوڵەتییە لێ دەڕوات بۆ پەیمانگە ناحکومی
لە   بێت. جگە لەوە خوێندکار  خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   ە پێشگواستنەوەک -٢

کردوون، دەتوانێت بگوازێتەوە هەرچەندە لە   ییدیار پێشوەختە وەزارەتکە    تایبەتدابارودۆخی 
 تێپەڕ بووبێت. مانگێك زیاتر بەسەر ساڵی خوێندن 

ی کە خۆماڵییە  ناحکومییە  پەیمانگە پێش گواستنەوە، دەبێت خوێندکار نوسراوی ئەستۆپاکی لە  -٣
 . ببات  ،بۆی دەچێت   کەیبۆ پەیمانگە ناحکومییە   تالێی دەڕو

 

  ەکیبیانی بۆ دامەزراوەی  / دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی نێودەوڵەتیسێیەم: گواستنەوە لە 
 . تر  بیانی/ ناحکومی نێودەوڵەتی

قوتابی پۆلی یەكەمی بنەڕەتی تا خوێندکاری پۆلی یازدەیەمی ئامادەیی دەتوانێت لە   -أ
یەکی  خوێندنگەبیانی بۆ قوتابخانە و / یەکی ناحکومی نێودەوڵەتیخوێندنگە/ قوتابخانەیەك

 بە مەرجێك: ، بیانی تر بگوازێتەوە/ ناحکومی نێودەوڵەتی
سەرەتایی  حەوت ڕۆژ، لە ڕۆژی بەدەستهێنانی وەرگیرانی   ( ٧) خوێندکار لە ماوەی / قوتابی -١
بۆی بچێت، بەڵگەنامەی   بیانییەکەی خوازیارە/ لە دامەزراوە ناحکومییە نێودەوڵەتییە  ( مەبدەئی) 

گواستنەوە لە دامەزراوە ناحکومییەکەی لێی بووە بۆ دامەزراوە ناحکومییە  
 بیانییەکەی خوازیارە بۆی بچێت، ببات. / نێوەدەوڵەتییە

و   قوتابی  بێت. جگە لەوە  خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢
کردوون، دەتوانێت بگوازێتەوە   ییدیار پێشوەختە  رەتوەزاکە  تایبەتدالە بارودۆخی   خوێندکار 

 تێپەڕ بووبێت. هەرچەندە لە مانگێك زیاتر بەسەر ساڵی خوێندن  
خوێندکار نوسراوی ئەستۆپاکی لە دامەزراوە ناحکومییەکەی  / پێش گواستنەوە، دەبێت قوتابی -٣

 لێی دەڕوات بۆ دامەزراوە ناحکومییەکەی بۆی دەچێت، ببات. 
 

یەکی ناحکومی  خوێندنگەدەیەمی ئامادەیی دەتوانێت لە دوازخوێندکاری پۆلی   -ب
 بە مەرجێك: ، بیانی تر بگوازێتەوە / یەکی ناحکومی نێودەوڵەتیخوێندنگەبیانی بۆ / نێودەوڵەتی

لە   ( مەبدەئی) سەرەتایی حەوت ڕۆژ، لە ڕۆژی بەدەستهێنانی وەرگیرانی   ( ٧) خوێندکار لە ماوەی  -١
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بیانییەکەی خوازیارە بۆی بچێت، بەڵگەنامەی گواستنەوە لە  / ییە نێودەوڵەتییەدامەزراوە ناحکوم
بیانییەکەی خوازیارە  / دامەزراوە ناحکومییەکەی لێی بووە بۆ دامەزراوە ناحکومییە نێوەدەوڵەتییە

 بۆی بچێت، ببات. 
 بێت.    خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢
دەبێت خوێندکار نوسراوی ئەستۆپاکی لە دامەزراوە ناحکومییەکەی لێی  پێش گواستنەوە،  -٣

 دەڕوات بۆ دامەزراوە ناحکومییەکەی بۆی دەچێت، ببات. 

یەکی ناحکومی  پەیمانگە دەتوانێت لە  یەکەم تا پێنجەمی پەیمانگەخوێندکاری پۆلی  -پ
 بە مەرجێك: ، بیانی تر بگوازێتەوە / ناحکومی نێودەوڵەتی  پەیمانگەیەکیبیانی بۆ / نێودەوڵەتی

لە  ( مەبدەئی) سەرەتایی حەوت ڕۆژ، لە ڕۆژی بەدەستهێنانی وەرگیرانی   ( ٧) خوێندکار لە ماوەی  -١
بیانییەکەی خوازیارە بۆی بچێت، بەڵگەنامەی گواستنەوە لە  / دامەزراوە ناحکومییە نێودەوڵەتییە

بیانییەکەی خوازیارە  / وە بۆ دامەزراوە ناحکومییە نێوەدەوڵەتییەدامەزراوە ناحکومییەکەی لێی بو
 بۆی بچێت، ببات. 

لە   بێت. جگە لەوە خوێندکار  خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢
کردوون، دەتوانێت بگوازێتەوە هەرچەندە لە   ییدیار پێشوەختە وەزارەتکە    تایبەتدابارودۆخی 

 تێپەڕ بووبێت. بەسەر ساڵی خوێندن مانگێك زیاتر  
پێش گواستنەوە، دەبێت خوێندکار نوسراوی ئەستۆپاکی لە دامەزراوە ناحکومییەکەی لێی   -٣

 دەڕوات بۆ دامەزراوە ناحکومییەکەی بۆی دەچێت، ببات. 
 

  ەکیبیانی بۆ دامەزراوەی   / ەم: گواستنەوە لە دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی نێودەوڵەتیچوار
 . خۆماڵیناحکومی 

قوتابی پۆلی یەكەمی بنەڕەتی تا خوێندکاری پۆلی یازدەیەمی ئامادەیی دەتوانێت لە   -أ
یەکی  خوێندنگەبیانی بۆ قوتابخانە و / یەکی ناحکومی نێودەوڵەتیخوێندنگە/ قوتابخانەیەك

 بە مەرجێك: ، بگوازێتەوە  خۆماڵیناحکومی 
سەرەتایی  ە ڕۆژی بەدەستهێنانی وەرگیرانی  حەوت ڕۆژ، ل  ( ٧) خوێندکار لە ماوەی / قوتابی -١
لە دامەزراوە ناحکومییە خۆماڵییەکەی خوازیارە بۆی بچێت، بەڵگەنامەی گواستنەوە لە   ( مەبدەئی) 

بیانییەکەی لێی بووە بۆ دامەزراوە ناحکومییە خۆماڵییەکەی  / دامەزراوە ناحکومییە نێودەوڵەتی
 خوازیارە بۆی بچێت، ببات.

و   قوتابی  ەوەبێت. جگە ل   خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢
کردوون، دەتوانێت بگوازێتەوە   ییدیار پێشوەختە  وەزارەتکە  تایبەتدالە بارودۆخی   خوێندکار 

 تێپەڕ بووبێت. هەرچەندە لە مانگێك زیاتر بەسەر ساڵی خوێندن  
خوێندکار نوسراوی ئەستۆپاکی لە دامەزراوە ناحکومییەکەی  / پێش گواستنەوە، دەبێت قوتابی -٣

 ەزراوە ناحکومییەکەی بۆی دەچێت، ببات. لێی دەڕوات بۆ دام 
خوێندکار بکات  / حکومییەکە، هەڵسەنگاندن بۆ ئاستی زانستی قوتابی  خوێندنگە / قوتابخانە -٤

خوێندکارەکە بەرزە و دەتوانێت شان بە شانی  / سەبارەت بەوەی کە ئاستی زانستی قوتابییەکە
 بەردەوام بێت. کە  حکومییە   خوێندنگە/ خوێندکارانی هاوپۆلی لە قوتابخانە
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یەکی ناحکومی  خوێندنگەدەیەمی ئامادەیی دەتوانێت لە دوازخوێندکاری پۆلی   -ب
 بە مەرجێك: ، بگوازێتەوە خۆماڵییەکی ناحکومی  خوێندنگەبیانی بۆ / نێودەوڵەتی

لە   ( مەبدەئی) سەرەتایی حەوت ڕۆژ، لە ڕۆژی بەدەستهێنانی وەرگیرانی   ( ٧) خوێندکار لە ماوەی  -١
خوازیارە بۆی بچێت، بەڵگەنامەی گواستنەوە لە دامەزراوە   ومییە خۆماڵییەکەی دامەزراوە ناحک

خوازیارە بۆی  خۆماڵییەکەی لێی بووە بۆ دامەزراوە ناحکومییە  بیانییەکەی/ نێودەڵەتییە  ناحکومییە
 بچێت، ببات. 

 ێت.  ب  خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢
پێش گواستنەوە، دەبێت خوێندکار نوسراوی ئەستۆپاکی لە دامەزراوە ناحکومییەکەی لێی   -٣

 دەڕوات بۆ دامەزراوە ناحکومییەکەی بۆی دەچێت، ببات. 
خوێندکار بکات سەبارەت بەوەی کە  ی  حکومییەکە، هەڵسەنگاندن بۆ ئاستی زانست  خوێندنگە -٤

  خوێندنگەنێت شان بە شانی خوێندکارانی هاوپۆلی لە ئاستی زانستی خوێندکارەکە بەرزە و دەتوا
 بەردەوام بێت. کە  حکومییە 

 

یەکی ناحکومی  پەیمانگە دەتوانێت لە  یەکەم تا پێنجەمی پەیمانگەخوێندکاری پۆلی  -پ
 بە مەرجێك: ،  بگوازێتەوە خۆماڵیناحکومی   پەیمانگەیەکیبیانی بۆ / نێودەوڵەتی

لە   ( مەبدەئی) سەرەتایی حەوت ڕۆژ، لە ڕۆژی بەدەستهێنانی وەرگیرانی   ( ٧) خوێندکار لە ماوەی  -١
خوازیارە بۆی بچێت، بەڵگەنامەی گواستنەوە لە دامەزراوە   خۆماڵییەکەی دامەزراوە ناحکومییە 

 کەی خوازیارە بۆی بچێت، ببات. خۆماڵییەناحکومییەکەی لێی بووە بۆ دامەزراوە ناحکومییە 
لە   بێت. جگە لەوە خوێندکار  خوێندن ساڵیكۆتاییهاتنی مانگی یەكەمی   گواستنەوەکە پێش -٢

کردوون، دەتوانێت بگوازێتەوە هەرچەندە لە   ییدیار پێشوەختە وەزارەتکە    تایبەتدابارودۆخی 
 تێپەڕ بووبێت. مانگێك زیاتر بەسەر ساڵی خوێندن 

نوسراوی ئەستۆپاکی لە دامەزراوە ناحکومییەکەی لێی  پێش گواستنەوە، دەبێت خوێندکار   -٣
 دەڕوات بۆ دامەزراوە ناحکومییەکەی بۆی دەچێت، ببات. 

 

 : (٥٨)ماددەی 
حەوت  ( ٧) بەڵگەی گواستنەوە لە ماوەی  ،ئەرکە لەسەر هەر دامەزراوەیەكی پەروەردەیی ناحکومی 

، بەاڵم  کە دامەزراوەکە ڕازیبووە لەسەر گواستنەوەی   یەخوێندکارو  و قوتابیۆژی دەوامدا بدات بەڕ
 بە ڕەچاوکردنی ماددەکانی پێشوو. 
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 ی بيان و  گەڕاوە و خوێندکارانی   قوتابیان

 : (٥٩)ماددەی 
ێکی  و لە والت ووەبەجێهێشت  یانهەرێم بێت ساڵ سێ   ( ٣) زیاتر لە كە  و خوێندکارانەی قوتابىئەو 

و خوێندکارانەی  قوتابى هەرێم و ئەو  بۆ  وەتەنەگەڕاو و ئێستا   وەیبڕ  نیانپۆلێكى خوێند دەرەوە
ەن ئەم ئاسانکارایانەی  درێژە بە خوێندن بد  هەرێملە  توێ انەو بي نلەدايكبوو لەدەرەوەى هەرێم

 : خوارەوەیان بۆ دەکرێت

لە ساڵی یەکەم و دووەم   و خوێندکارانی گەڕاوە و بیانی قوتابیان ی كەمترين نمرەى دەرچوون یەکەم:  
 . كوردىی زمانی  دەبێت لە وانەبیست لەسەد   ( ٪٢٠)  بەڕێژەى

لە ساڵی یەکەم و   و خوێندکارانی گەڕاوە و بیانی قوتابیان ی كەمترين نمرەى دەرچوون دووەم: 
  یانك قوتابییەکە ی زمانی عەرەبی بە مەرجێدەبێت لە وانەبیست لەسەد   ( ٪٢٠)  دووەم بەڕێژەى

 خوێندکارەکە لە واڵتێكی عەرەبییەوە نە هاتبێتەوە.  

بە  لە ساڵى سێيەم  و خوێندکارانی گەڕاوە و بیانی  قوتابیان کەمترین نمرەی دەرچوونی سێیەم: 
زمانی عەرەبی بە مەرجێك   هەروەهاو  ،دیزمانی کور یدەبێت، لە وانەسی لە سەد  ( ٪٣٠) ڕێژەی 

 خوێندکارەکە لە واڵتێكی عەرەبییەوە نەهاتبێتەوە.   یانقوتابییەکە 

چوارەم بە لە ساڵى و خوێندکارانی گەڕاوە و بیانی  قوتابیانکەمترین نمرەی دەرچوونی  چوارەم:  
زمانی عەرەبی بە مەرجێك   ، و هەروەها دیزمانی کور یدەبێت لە وانەچل لە سەد   ( ٪٤٠) ڕێژەی 

 خوێندکارەکە لە واڵتێكی عەرەبییەوە نەهاتبێتەوە.    یانقوتابییەکە 

یان لەگەڵ دەکرێت  ەو خوێندکارانە هەمان مامەڵەی نمر قوتابيلە ساڵی پێنجەمەوە ئەو   پێنجەم:
 .  تری هەرێملەو دوو وانەیەدا وەك هەر قوتابی و خوێندکارێکی 

لە گەڕانەوەیان بۆ هەرێم  یان کەمتر ساڵ چوار  ( ٤) ئەگەر ئەو قوتابی و خوێندکارانە لە ماوەی شەشەم: 
 .عەرەبى  و كردنەوەى هەردوو زمانى كوردى یدەبەخشرێن لە تاقئەوکات  ،  دوازدەیەمگەيشتنە پۆلى 

گەيشتنە  ساڵ لە گەڕانەوەیان بۆ هەرێم  پێنج  ( ٥)   دوایئەگەر ئەو قوتابی و خوێندکارانە ەوتەم: ح
و دوو وانەيەدا كەمترين نمرەى  وەزاری لە كردنەوەىیلە تاقئەو کات ، پێويستە دوازدەیەم  پۆلى

بۆ ئەو نمرانە خوێندکار دەتوانێت  م اڵبەدەست بهێنن، بەپەنجا لە سەد  ( ٪  ٥٠ )  ێژەىڕدەرچوون بە 
 کرای نمرەی خۆی هەژمار نەکات.  ێت

ی و  ئەو قوتاب  توانای ەكان بەرپرسن لەبەهێزكردنى یناحكومي خوێندنگەو قوتابخانە هەشتەم: 
یان  یتۆمارى تایبەت دامەزراوەکانلەو وانانەدا الوازن بۆ ئەم مەبەستەش دەبێت   خوێندکارانەی

 . هەبێت دەکەن بۆ ئەو قوتابی و خوێندکارانەی سەبارەت بەو کارانەى  
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كردنەوەكانى  ی وەاڵمدانەوەى پرسيارەكانى تاقدەکرێت  ئەگەر دامەزراوەکە توانای هەبوو،نۆیەم: 
و   یوانەكانى پەروەردەى ئاين لە خوێندنگەو  ناو قوتابخانە  ساڵی ڕۆژانە و مانگانە و كۆتايى

 كە قوتابيیەكە باشتر دەيزانێت. بدرێتەوە   وەاڵمبەو زمانە    ،كۆمەاليەتى
 

 کانی خوێندن کاتە

 :(٦٠)ماددەی 
ی  ەکۆمەڵگ و  خوێندنگەێرەکانی کارکردنی هیچ باخچەیەکی مندااڵن و قوتابخانە و  مژتکانابێت 

لە  و   ڕۆژ کەمتر بێتسەد و حەفتا  ( ١٧٠) لە ساڵێکدا لە یەکی ناحکومی، پەیمانگە  پەروەردەیی و 
 . ێر کەمتر بێتمژتکاپێنج  ( ٥) لە ڕۆژێکدا لە و  پێنج ڕۆژ کەمتر بێت ( ٥) حەفتەیەك لە 

 :  (٦١) ماددەى
  دامەزراوەلە  و خوێندکاران  نەهاتنى قوتابيانپێدراو بۆ ڕێگاژمارەی ڕۆژی خوێندنی زۆرترين : یەکەم

پەروەردەییە کە لە دامەزراوە  ،دەبێت   هەمان ڕێژەى نەهاتن خۆماڵییەکان يە یمناحكوپەروەردەییە  
 پیادە دەکرێت.  ەكانیحكومي

لە   و خوێندکاران  نەهاتنى قوتابيانپێدراو بۆ ڕێگاژمارەی ڕۆژی خوێندنی زۆرترين  دووەم: 
ى خۆيان ی بەپێى سيستەمى تايبەت نێودەوڵەتی و بیانییەکان ە  یناحكومي  پەروەردەییە  دامەزراوە
 لە وەزارەت پەسەندكراوە. تر پێش دەبێت كە

 :(٦٢)ماددەی 
 گرن.  دە ساڵ  وەرپێنج   ( ٥)  وساڵ چوار   ( ٤) مندااڵنی تەمەن  ، باخچەکانی مندااڵنیەکەم:  

تەمەنی ببێتە چوار ساڵ  ، ( دوزادەی مانگی   ٣١واتە تاکوو ڕۆژی )  پێش کۆتاییهاتنی ساڵهەر منداڵێك 
 دەتوانێت لە باخچەی مندااڵن دەست پێبکات. 

   دووەم: 
، لە ساڵی یەکەمی  زرێت ەنوێ کە دادەم  ناحکومی دەبێت گشت قوتابخانەیەکی بنەڕەتی  -١

 . بکاتەوەپۆلەکانی یەك تا سێ ئامادەبێت بەالیەنی کەم   دامەزراندنیدا
 
ساڵ لە دامەزراندنی گشت  شەش   ( ٦) گشت قوتابخانەیەکی بنەڕەتی ناحکومی، پاش دەبێت  -٢

   پۆلەکانی یەکەم تا شەشەمی هەبێت.

بە الیەنی  ،  دالە ساڵی یەکەمی دامەزراندنی یەکی ئامادەیی ناحکومی خوێندنگەدەبێت گشت  سێیەم: 
 پۆلی دوازدەیەمیش بکاتەوە.  دواترپۆلەکانی دەیەم و یازدەیەم بکاتەوە، بۆ ئەوەی لە ساڵی کەم 

، بە الیەنی کەم پۆلەکانی  دای ناحکومی لە ساڵی یەکەمی دامەزراندنی پەیمانگەدەبێت   چوارەم:
دامەزراندن ببێتە خاوەنی    ساڵی  دوایساڵدا  سێ ( ٣)  یەکەم و دووەم بکاتەوە، بۆ ئەوەی لە ماوەی

 خوێندکارانی گشت پۆلەکانی یەکەم تا پێنجەم. 
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لە پۆلەكانی یەكەمی خوێندنی  دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی ی تەالر: دەكرێت  مپێنجە
بنەڕەتی لە   یقوتابیان پەرژینێك ەمی ئامادەیی بگرێتە خۆ، بەو مەرجەی ی دوازدەپۆلی  بنەڕەتی تا 

 ئامادەیی جیا بكاتەوە.   خوێندکارانی

باخچەی مندااڵن تا  منداڵی   پەروەردەیی ناحکومی، یەکی ەکۆمەڵگ ی تەالر: دەكرێت مشەشە
ی ی باخچەمندااڵن پەرژینێك ، بەو مەرجەی لەخۆ بگرێتەمی ئامادەیی یدوازدەپۆلی   خوێندکارانی

 . جیا بكاتەوە  ترئامادەیی لە یەكخوێندکارانی  و قوتابخانە  یقوتابیان   ومندااڵن 

کردنەوەی   ناحكومی مافیپەروەردەیی   دامەزراوەیەکی هەمووبۆ درێژەدان بە خوێندن، : ەمحەوت 
 . بۆ ئەوە وەرگرتبێت فەرمی ، بەو مەرجەی مۆڵەتیپۆلی بەرزتری هەیە

 
مندااڵن، و بە   یباخچەی پەروەردەیی لە ساڵی یەکەمی دامەزراندنی مندااڵنی ەدەبێت کۆمەلگ  م:هەشتە 

الیەنی کەم قوتابیانی پۆلی یەکەم تا سێیەمی قۆناغی بنەڕەتی و خوێندکارانی پۆلی دەیەم و یازدەیەم  
 و خوێندکارانی پۆلەکانی بەرزتر وەربگرێت.  انلەخۆ بگرێت بۆ ئەوەی لە ساڵەکانی دواتر قوتابی 

 
ی جیاواز ڕەچاوی  یی جێبەجێکردنی چاالکلەکات ە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان یئەرک نۆیەم: 
 تایبەت بکەن.   یخوێندکارانی خاوەن پێداویستو  قوتابیانو   مندااڵن

 
: ( ٦٣) ماددەی   

و قوتابخانەیەك وخوێندنگەیەك و کۆمەڵگەیەك و پەیمانگەیەکی ناحکومی   ی مندااڵنهەموو باخچەیەك
ەروەردە وەرگرتووه، مافی کردنەوەی خولی خۆماڵی و نێودەوڵەتی و بیانی کە مۆڵەتی لە وەزارەتی پ 

بەهێزکردن و چاالکی، لە پشووی هاوین و پشووەکانی دیکە و پاش دەوامی دامەزراوەکە، بۆ گشت  
ن و خوێندکاران هەیە، بە ڕەچاوکردنی ئەم بەندانەی خوارەوە: مندااڵن و قوتابیا   

 
یەکەم: باخچەی مندااڵن و قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەی پەروەردەیی و پەیمانگە پێنج  

  ساڵییەکان، مافیان نییە خولێك بۆ قۆناغێك  یان بازنەیەكی خوێندن کە لە دامەزراوەکە نییە، بکەنەوە.
ااڵن بۆی هەیە خولی بەهێزکردن بۆ مندااڵنی چوار و پێنج سااڵن بکاتە، بەاڵم  بۆ نمونە، باخچەی مند

 بۆی نییە خول بۆ قوتابیانی هیچ قۆناغێكی سەروتر بکاتەوە.  
 

ی ئەم ماددەیە، و  ( یەکەم) بەدەرن لە مەرجی بەندی  ( پەیمانگەی پیشەیی ) دووەم: ناوندەکانی فێرکاری 
قۆناغەکان بکەنەوە بەاڵم تەنها لە بوارەکانی خۆیاندا. بۆ   دەتوانن خول بۆ منداڵ و قوتابیانی گشت

نگلیزی هەیە، بۆی نییە  ئیکە مۆڵەتی کردنەوەی زمانی   ( پەیمانگەی پیشەیی) نمونە، ناوندێكی فێرکاری 
خولی بابەتی بیرکاری بکاتەوە. جگە لەوە، ئەو پەیمانگە پیشەییانە مافییان هەیە خول لە هەر کاتێكی  

ی هاوینان و پشووەکانی تر. وك تەنها لە پشوساڵ بکەنەوە، نە  
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بە پێی ئەم    ،بۆ پۆلەکانی یەکەمی بنەڕەتی تاکوو یازدەیەمی ئامادەیی ێیەم: کرێی خول و چاالکی، س
. بێتدە خشتەیەی خوارەوە   

 زۆرترین نرخی 
بەشداربوون    

 ژمارەی بەشەوانەکانی  
چاالکییەکە. / خولەکە    

 
یان   كخولە ٠٤ ماوەی بەشەوانەیەك:  

. زیاتر  
. سێ مانگتا   حەفتەیەك ماوەی خول:   

 
بەشەوانە  ٤تا  ١  بە خۆڕایی   

پەنجا هەزار دینار  (٥٠،٠٠٠) بەشەوانە  ٩تا  ٥    
سەد هەزار دینار (١٠٠،٠٠٠) بەشەوانە  ٢٩تا  ١٠    

سەد و پەنجا هەزار دینار (١٥٠،٠٠٠) بەشەوانە  ٥٩تا  ٣٠ یەك بابەتی خوێندن یان زیاتر   
دوو سەد هەزار دینار (٢٠٠،٠٠٠) بەشەوانە  ٨٩تا  ٠٦ یەك بابەتی خوێندن یان زیاتر   

دوو سەد و پەنجا هەزار دینار (٢٥٠،٠٠٠) بەشەوانە  ١١٩تا  ٩٠ یەك بابەتی خوێندن یان زیاتر   
هەزار دینار سێ سەد (٠،٠٠٠٣٠) بەشەوانە  ١٤٩تا  ١٢٠ یەك بابەتی خوێندن یان زیاتر   

   
 

بێت: دەی ئامادەیی بە پێی ئەم خشتەیەی خوارەوە ( ١٢) پۆلی  بۆ ەم: کرێی خول و چاالکی چوار  

 زۆرترین نرخی 
بەشداربوون    

 ژمارەی بەشەوانەکانی  
چاالکییەکە. / خولەکە    

   
یان   كخولە ٠٤ ماوەی بەشەوانەیەك:  

. زیاتر  
. سێ مانگتا   حەفتەیەك ماوەی خول:   

 
خۆڕایی بە  بەشەوانە  ٤تا  ١ لە بابەتێكی خوێندن یان زیاتر   

پەنجا هەزار  (٥٠،٠٠٠) بەشەوانە  ٩تا  ٥ یەك بابەتی خوێندن    
سەد هەزار دینار (١٠٠،٠٠٠) بەشەوانە  ٢٩تا  ١٠ یەك بابەتی خوێندن    

سەد و پەنجا هەزار دینار (١٥٠،٠٠٠) بەشەوانە  ٥٩تا  ٣٠ یەك بابەتی خوێندن    
سەد هەزار دینار دوو (٠،٠٠٠٢٠) بەشەوانە  ٨٩تا  ٠٦ یەك بابەتی خوێندن    
هەزار دینار سێ سەد (٠،٠٠٠٢٥) بەشەوانە یان زیاتر  ٩٠ یەك بابەتی خوێندن    

   
هەزار دینارو بیست سەد  (٠،٠٠٠٢١) بەشەوانە  ٢٩تا  ١٠ دوو بابەتی خوێندن    

هەزار دینار دوو سەد (٠،٠٠٠٢٠) خوێندن دوو بابەتی   بەشەوانە  ٥٩تا  ٣٠   
هەزار دینار سێ سەد (٠،٠٠٠٣٠) بەشەوانە  ٨٩تا  ٦٠ دوو بابەتی خوێندن    

هەزار دینار  سێ سەد و پەنجا (٠،٠٠٠٣٥) یان زیاتر  بەشەوانە ٩٠ دوو بابەتی خوێندن    
   

هەزار دینارو پەنجا سەد  (٠،٠٠٠٥١) بەشەوانە  ٢٩تا  ١٠ سێ بابەتی خوێندن   
هەزار دینارو پەنجا سەد دوو  (٠٠٠٢٥٠،) بەشەوانە  ٥٩تا  ٣٠ سێ بابەتی خوێندن   
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هەزار دینارو پەنجا  سەد سێ  (٠٠٠٣٥٠،) بەشەوانە  ٨٩تا  ٦٠ سێ بابەتی خوێندن   
سەد هەزار دینارچوار  (٠٠٠٤٠٠،) یان زیاتر  بەشەوانە ٩٠ سێ بابەتی خوێندن   

   
هەزار دینارو حەفتا  سەد (٠،٠٠٠١٧) بەشەوانە  ٢٩تا  ١٠ چوار بابەتی خوێندن یان زیاتر   

هەزار دینارو حەفتا   سەددوو  (٠،٠٠٠٢٧) بەشەوانە  ٥٩تا  ٣٠ چوار بابەتی خوێندن یان زیاتر   
هەزار دینارو حەفتا   سەدسێ  (٠٠٠٣٧٠،) بەشەوانە  ٨٩تا  ٦٠ چوار بابەتی خوێندن یان زیاتر   
دینارهەزار و پەنجا   سەدچوار  (٠،٠٠٠٤٥) بەشەوانە  ١١٩یا  ٩٠ چوار بابەتی خوێندن یان زیاتر   

هەزار دینار سەدپێنج  (٠،٠٠٠٥٠) یان زیاتر  بەشەوانە ١٢٠ چوار بابەتی خوێندن یان زیاتر   
 
 

پێنجەم: هەر خولێك یان چاالکییەك کە باخچەی مندااڵن، قوتابخانە، خوێندنگە، کۆمەڵگەی  
پەروەردەیی یان پەیمانگە پێنج ساڵییەکان دەیانەوەی بەرانبەر بە بڕە کرێیەك بیکەنەوە، و لە  

بەندەکانی سەرەوە ئاماژەی پێ نەکراوە، دەبێت پێش دەستپێکردنی خولەکە، مۆڵەتی فەرمی لە  
.گەر خولەکە یان چاالکییەکە بە خۆڕایی بوو، پێویست بە مۆڵەت ناکاتئە ەت بۆ وەربگیرێت. وەزار  

شەشەم: یەکەی سەرپەرشتیاری پەروەردە لە قەزاکان سەرپەرشتی سەبارەت بە پابەندبوونی  
وری قەزاکانی خۆیان دەکات. ودامەزراوەکان بە حوکمەکانی ئەم ماددەیە لە سن   

سکااڵ و گومانی سەرپێچی، پێویستە بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی قەزا بەهاوکاری  حەوتەم: لە ئەگەری  
اداچوون بۆ پرسەکە بکات و ڕاپۆرتی  وحەوت ڕۆژی کاردا بەد ( ٧) یەکەی سەرپەرشتیاری لە ماوەی 

 خۆی بۆ وەزارەت بەرز بکاتەوە. 

  ( ٥٠ ) تا   سی ملیۆن دینار ( ٣٠) ئەم ماددەیە دەکات، بە  بەندەکانیهەشتەم: ئەو دامەزراوەیەی سەرپێچی  
یان بداتێ و مۆڵەتیان  پەنجا ملیۆن دینار سزا دەدرێت. جگە لەوە وەزارەت دەتوانێت هۆشداری

و ڕێکاری تر بگرێتە بەر.  هەڵوەشێنێتەوە  

ەست پێ دەکەن، کرێی  دەرچوونی ئەم ڕێنماییانە دنۆیەم: گشت ئەو خول و چاالکییانەی پاش 
دەبێت، و هەروەها گشت مەرج و ڕێکارەکانی   ( چوارەم) و  ( سێیەم) بەندی خوێندنیان بە پێی خشتەیی  

کار بە هیچ ڕێنماییەکی تر   و یان بەسەردا جێبەجێ دەکرێت، ( هەشتەم)   بەندی  تا ( یەکەم) بەندی 
 سەبارەت بە خولەکان ناکرێت. 
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 حەوتەم بەشی 
 دارایی کارگێڕی و   سیستەمی   

 

 سیستەمی کارگێڕی 

 :  (٦٤)ماددەی 
ییە کار دەکات کە ڕئەو سیستەمە کارگێ  بەپێیهەر دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی  یەکەم:

 . گرتووە وەرپێ مۆڵەتی 

دەستنیشان بکات  یان زیاتر كەسێك  ناحکومی هەر دامەزراوەیەکی پەروەردەییپێویستە  دووەم: 
 وەزارەت و دامودەزگاکانی.  کردن لەگەڵندی ێكخەر و نوێنەری خۆی بۆ پەیوڕوەك 

گشتی  ەڕێوبەرایەتیی  ب) استەی ڕسراوەکانیان ئاويەكان نویناحكوم پەروەردەییە دامەزراوە : سێیەم
  سەروتر. بەرز دەکرێتەوە بۆنوسراوەکانیان گەر پێویستی کرد ئە و   دەکەن،  ( پەروەردەی پارێزگا

  

 ژنەكان یل

 :(٦٥)ماددەی 
ی  یەك پەیمانگە ی پەروەردەیی وە، کۆمەڵگ خوێندنگە ،قوتابخانە  هەمووئەرکە لەسەر   یەكەم:

 : ی هەبێتژنانەیل بە الیەنی کەم ئەم   ناحکومی

 .ژنەی تاقیكردنەوەكانیل  -أ

 ژنەی وردبینی. یل -ب

 گشتی. ناونوسی ژنەی تۆماری یل -پ

 . ژنەی چاالكییەكانیل -ت

 . ئەدەبیژنەی هونەری بۆ كاروباری وەرزشی، هونەری و یل -ج

 . ژنەی ژینگە و پاكوخاوێنی و بەدواداچوونی تەندروستییل -چ

دەبێت   ترژنەی  یدانانی ل لەکاتیهەیە.  تریژنەی یدانانی لمافی  لە ڕێی ڕێنماییەوە  وەزارەت: دووەم
 . ەوەنبکرێ ئاگادار لەو زیادکردنە  دەستپێكی ساڵی خوێندن   پێش ان دامەزراوەک 
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 ەکان ی حكومینا  دامەزراوە پەروەردەییە تۆمارەكانی 

 : (٦٦)ماددەی 
 باخچەیەکی مندااڵنی ناحکومی ئەم تۆمارانەی هەبێت:   هەمووپێویستە یەکەم: 

 . تۆمار دەکرێت  تیایداکە ژمارە و ناو و تەمەنی  گشت منداڵەکانی    ،گشتیناونوسی تۆماری    -أ

 . تیایدا تۆمار دەکرێت ناونیشان و بڕوانامەکانیان و   باخچەکە کادیرانی گشت ك، کە  تۆماری میال -ب

 باخچەکە لە خۆ دەگرێت.  كەلوپەلەكانی    تۆماری کەلوپەل، کە گشت -پ

 ییەکانی سەرپەرشتیار و تێبین  یكە ڕۆژی سەردانتۆماری سەردانی سەرپەرشتیاران،   -ت
 دەکرێت.  تۆمار دایای ت       

 و و هۆڵەکان  وروژ یبەروڕولەبارەی ژمارە و  ترد زانیاریی ورتۆماری تەالری دامەزراوەکە، کە  -ج
 تۆمار دەكرێت.    تیایدا اخچەکەیی ب ترەكانی بەر وڕوەكانی كارگێڕی و روژو       

 . دەكرێت تۆمار  باخچەکەختەی كۆبوونەوەكانی ناو  وتۆماری كۆبوونەوەكان، كە لەناویاندا پ -چ
 

 هەبێت:  انتۆمارانەی  مئەیەکی ناحکومی پەیمانگە و   خوێندنگەقوتابخانە و  هەموو پێویستە : دووەم
 پۆلەكانیان و نمرەی  و خوێندکاران و قوتابیان تەمەنی  و ناوو  ەكە ژمار  ،تۆماری گشتی  -أ

 رێتە خۆ. دەگی پێویست  تركۆتاییان لە بابەتە جۆراوجۆرەكان و زانیاریی       

 ڕۆژ و مانگ و   و دامەزراوەكە  ناو تری كارمەندانی   و انی فەرمانبەریتۆماری میالك، كە ناوی س -ب
 دامەزراندن ی  ومێژوو  پسپۆڕییان ناونیشانی وەزیفی و   کانیان وبڕوانامە و  لەدایكبوونیانساڵی        
 رێتە خۆ. دەگ، ە وهاتودامەزراوەی كە لێوەی   و دەستبەكاربوونیان لە دامەزراوەكە و ناوی ئەو       

   هەموو هەر بابەتێك و  لە و خوێندکارێك  نمرەكانی هەر قوتابی تێداتۆماری نمرەكان، كە   -پ
 رێتە خۆ.دەگوەرزەكان  هەمووتاقیكردنەوە و        

 ئامادەنەبوو.  و خوێندکارانی قوتابیان تۆماری  -ت

 دامەزراوەكە. لە  چوودەر و وتوتۆماری بڕوانامەی ها  -ج

 .دەکرێت تۆمار  تیایدادامەزراوەکەی كەلوپەلەكانی  کە گشتتۆماری كەلوپەل،  -چ

   و نمرە و ئاستەکانیان  و خوێندکاران  قوتابیانمی  دیئاستی ئەكاکە تۆماری بەدواداچوون،   -ح
 .دەگرێتە خۆ       

 ڕۆژی سەردانی سەرپەرشتیار و تێبینی و  دایتێ، كە  ان تۆماری سەردانیكردنی سەرپەرشتیار -خ
 .کرابێت تۆمار تێدا،  اریپەروەردە و فێرك کادیرانیهەڵسەنگاندنەكانی بۆ      
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 كردنی بەڕێوەبەر لە پۆل و  دیدەنی  تێداتۆماری سەردانیكردنی بەڕێوەبەر بۆ پۆلەكان، كە  -د
 و چۆنیەتیی بەشداریكردنی   وانەگوتنەوە  لەکاتی مامۆستا  ( أداء) بەجێهێنانی  هەڵسەنگاندنی     
 لە وانەكە و ئاستی سەركەوتنی مامۆستا لە بەكارهێنانی هۆكارەكانی  و خوێندکار قوتابی      
 کرابێت.  تۆمار   تێدا،  یفێركردن      

 تۆمار   و خوێندکارانە  ناوی ئەو قوتابی تێداە ک  ،دەرنەچوو  و خوێندکارانی قوتابیان تۆماری  -ر
 بابەتە جۆراوجۆرەكان. ، لەگەڵ ساڵی لەدایكبوون و نمرەكانیان لە دەرنەچووندەكرێت كە     

 تۆماری كۆبوونەوەكان، كە لەناویاندا پۆختەی كۆبوونەوەكانی ناو دامەزراوەكە تۆمار  -ز
 . دەكرێت     

 تاقیگە و   و ی پۆلبەرو ڕولەبارەی ژمارە و  تردزانیاریی ورکە دامەزراوەكە،   تەالریتۆماری  -ژ
 تۆمار دەكرێت.    تیایدادامەزراوەكەی  تەالریی ترەكانی بەر وڕوەكانی كارگێڕی و ر وژو    

 
 بە مەرجێك بەر لە دەستپێكی ەمافی زیادکردنی تۆماری هەی  ، لە ڕێگەی ڕێنماییەوە،وەزارەت  : سێیەم

   .اتەوە لێ ئاگادار بک  یکاندامەزراوە نوێ  یساڵی خوێندن               

 
 ڕاپۆرتی سااڵنە 

 
 :(٦٧)ماددەى 

ی  ڕاپۆرت حەوت  ( ٧) پێش ڕۆژی یەکی مانگی ەکان ییناحكومدامەزراوە پەروەردەییە پێويستە  
ێوەچوونى پرۆسەى خوێندن و  ڕدەربارەى چۆنيەتى بە، دی خۆیان بە زمانی کور یسااڵنە
 بکەن.  ( پارێزگا پەروەردەیگشتی ەڕێوبەرایەتی ب ) پێشكەش بە  ،ەكان ی چاالكي

 
     :(٦٨)ماددەى 
يەكان کارئاسانی بۆ پێکهێنانی ئەنجومەنى  یناحكوم  پەروەردەییە دامەزراوەكارگێڕى  بەشی    یەکەم:

ێنماييەكانى ئەنجومەنى  ڕدەکات. ئەنجومەنەکە هەمان ئەو كارانە دەكات كە لە بەخێوکاران 
 . ە وهاتوحكوميەکان دامەزراوە لە  بەخێوکاران 

و خوێندکاران ویستیان نوێنەرایەتی پیشەیی خۆیان لە قوتابخانە و    قوتابیانئەگەر  دووەم: 
  پەیمانگەو  خوێندنگەقوتابخانە و  کارگێڕی دروست بکەن، دەبێت بەشی  پەیمانگەو  خوێندنگە

 . ەنان بۆ بککارئاسانی  حکومییەکان نا
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 کرێی سااڵنەی خوێندن و نرخەکان 

   : (٦٩)ماددەی 

یەكان، مافی وەرگرتنی كرێی سااڵنەی خوێندنیان  ی ناحكومە  دامەزراوە پەروەردەیی هەموو  یەکەم:
 .  هەیە 

ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییانەی پاش دەرچوونی ئەم ڕێنماییانە مۆڵەت   دووەم: 
 وەردەگرن، کرێی سااڵنەی خوێندن پارەی کتێب و جلی یەکپۆشی لە خۆ دەگرێت. 

پێش دەرچوونی ئەم ڕێنماییانە   ە ناحکومییانەی: بۆ ئەو دامەزراوە پەروەردەیی سێیەم
و  کتێبەکانپارەی سااڵنی ێی سااڵنەی خوێندن بەدەرە لە کردەستبەکاربوون و بەپێی مۆڵەتەکەیان 

کان و جلی یەکپۆشی لە وەزارەت ڕەزامەندی  کتێبەپارەی جلی یەکپۆشی، دەبێت بڕی پارەی سااڵنەی 
پارەی سااڵنی   مافیان هەیە  بۆ وەربگیرێت.  بەاڵم لەکاتی نوێکردنەوەی مۆڵەت ئەو دامەزراوانە

 .بگرن خەنە سەر کرێی سااڵنەی خوێندن و ڕەزامەندی لەسەر وەر ب کان و پارەی جلی یەکپۆشی کتێبە

یانەی پێش دەرچوونی ئەم ڕێنماییە دامەزراون، یبۆ ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکوم   م:چوارە
کرێی سااڵنەی خوێندن بەپێی ئەو مۆڵەتە دەبێت کە دامەزراوەکە پێشتر وەری گرتووە، بەاڵم لەکاتی  

ەت مافی کەمکردنەوەی کرێی سااڵنەی خوێندنی هەیە، بە گوێرەی بەندی  نوێکردنەوەی مۆڵەت وەزار
ی ئەم ماددەیە، ئەگەر بارودۆخی دارایی هەرێم ئەوە بخوازێت. لە حاڵەتی کەمکردنەوەی ( مشەشە) 

کرێی سااڵنە، ئەو کات کەمکردنەوەکە بۆ ئەو ساڵەی خوێندن دەبێت و ساڵی دواتر کرێی سااڵنەکە 
 پێش کەمکردنەوەکە.  دەچێتەوە ئاستی پێشوی

نابێت قوتابیان و خوێندکاران و کەسوکاریان بە ئەرکی دارایی یان پێبەخشین لە قوتابخانە    م:پێنجە
ئەم ماددەیە   ەندەکانی لە ب کە وەی  لەجگە  ،پەیمانگە ناحکومییەکاندا پابەند بکرێن خوێندنگە و 

خوێندنن، وەك خزمەتگوزاری هاتووچۆ و  ە. ئەو خزمەتگوزاریانەی لە دەرەوەی پرۆسەی وهاتو
ەکە خۆی لەکاتی  ینانخواردن و فرۆشگا بە نرخێك دەبێت کە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومی

وەرگرتنی قوتابی و خوێندکار بەخێوکاری لێ ئاگادار دەکاتەوە. ئەگەر وەزارەت بڕەکانی پێ زۆر بوو 
 . وەمافی هەیە کەمی بکاتە

کرابێت، ئەوا لە کاتی   ( ٢٣) دامەزراوە ناحکومییەکان بە پێی ماددەی : ئەگەر پۆلینکردنی مشەشە
نوێکردنەوەی مۆڵەت، وەزارەت مافی کەمکردنەوەی بڕی کرێی سااڵنەی خوێندنی هەیە بەپێی ئەم  

 خشتەیەی خوارەوە: 

لە   ەئەم ڕێنماییی ( ٢٣) بەپێی بەندی یەکەمی ماددەی   ە پەروەردەییە ناحکومییانەیئەو دامەزراو  -أ
نابێت   ( زۆرە ە یان پێویستی بە پشتیوانیپێویستی بە پشتیوانییواتە ) ستی یەکەم و دووەمن ئا

 یەك ملیۆن و هەشت سەد هەزار دیناری عێراقی زیاتر بێت.  ( ١،٨٠٠،٠٠٠) نرخی سااڵنەی خوێندنیان لە 

ئەم ڕێنماییە لە  ی ( ٢٣) بەپێی بەندی یەکەمی ماددەی   پەروەردەییە ناحکومییانەی وەئەو دامەزرا -ب
دوو ملیۆن و  ( ٢،٥٠٠،٠٠٠) نابێت نرخی سااڵنەیان لە  ( واتە ناوەند و باش)  نەم ئاستی سێیەم و چوار

 نیو دیناری عێراقی زیاتر بێت. 
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ە  ل  ەئەم ڕێنماییی ( ٢٣) بەپێی بەندی یەکەمی ماددەی   ە پەروەردەییە ناحکومییانەیئەو دامەزراو -پ
چوار ملیۆن دیناری عێراقی   ( ٤،٠٠٠،٠٠٠) نابێت نرخی سااڵنەیان لە  ( ەواتە زۆر باش ) ئاستی پێنجەمن 

 زیاتر بێت. 

ئەم ڕێنماییە لە  ی ( ٢٣) بەپێی بەندی یەکەمی ماددەی   ە پەروەردەییە ناحکومییانەیئەو دامەزراو -ت
چوار ملیۆن دیناری عێراقی    ( ٤،٠٠٠،٠٠٠) دەکرێت نرخی سااڵنەیان لە  ( واتە نایاب)  نئاستی شەشەم

 زیاتر بێت. 
 

 نێوان دامەزراوە و بەخێوکار  گرێبەستێك لە پێش دەستپێکردنی ساڵی خوێندن : پێویستەمحەوتە
ئەرك و مافی هەردوو الیەن، و بڕی کرێی سااڵنەی   : هەبێت، کە بەالیەنی کەم ئەم الیەنانە لە خۆ بگرێت

خوێندن، و کات و بڕی پشکەکانی سااڵنەی خوێندن، و ڕێکارەکان لە کاتی نەدانی پشکەکان لە کاتی  
 خۆی.  

دامەزراوە پەروەردەییە ناحكومیەكان لە  وەرگرتنی کرێی سااڵنەی خوێندن لەالیەن  دەکرێت  م:هەشتە 
 ئەگەر دامەزراوەکە وا بخوازێت.   ،ێت یەوە ببانكی ژمارەیەکی ڕێگای 

 
بە ڕەچاوکردنی  و خوێندن، تەنها پاش ڕەزامەندی وەزیر دەبێت،  سااڵنەی م: گۆڕانکاری لە نرخینۆیە 

و ڕێژەی هەڵئاوسان لە هەرێمدا، و دەبێت   (تی خوێندن و تێچووەکانیییە جۆر)ئاستی خوێندن 
 ەوە. نبکرێ ئاگادار  گۆڕانکارییەکانە  چوار مانگ ل  (٤)بەخێوکاران پێش بە 

 

 
 ێی خوێندن رک (أقساط)پشکەکانی 

 :(٧٠)ماددەی 
 . پشك کەمتر نابێت دوو  لە، ی خوێندنكرێی سااڵنە:  یەکەم

 . دەدرێت  ساڵی خوێندنتۆمارکردن یان پێش دەستپێکردنی  لەکاتی  پشکی یەکەم  دووەم: 

 ەدرێت.د خوێندن ی دووەموەرزی   دەستپێکی گەڵلە دووەم : پشكی  سێیەم

 هەیە.  پشكدوو  ( ٢) خوێندنی بۆ زیاتر لە  پشکیزیادکردنی مافی  کە،دامەزراوە :  چوارەم

 : بەخێوکار مافی پێدانی پشکەکانی بە جیا یان پێکەوە هەیە. پێنجەم

 :  شەشەم
مەرجێك  پازدە ڕۆژدا لە ڕۆژی تۆمارکردنەوە، بە  ( ١٥) ئەگەر بەخێوکار یان خوێندکار لە ماوەی  -أ

  ، پەشیمانی خۆی ڕاگەیاندو بەخێوکار پارەی دابێت  تۆمارکردن پێش دەستپێکی خوێندن کرابێت
 نەوەد لە سەدی پارە دراوەکەی بۆ بگەڕێنێتەوە.  ( ٪٩٠) دامەزراوەکە لەسەر ئەرکە 
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پازدە ڕۆژدا لە ڕۆژی دەسپێکی خوێندنەوە   ( ١٥) ئەگەر بەخێوکار یان خوێندکار لە ماوەی  -ب

بۆ  پشکی یەکەمی  پەنجا لە سەدی پارە  ( ٪ ٥٠ ) خۆی ڕاگەیاند، ئەرکە دامەزراوەکە  پەشیمانی
 . بگەڕێنێتەوە 

ئەگەر قوتابی و خوێندکار وەرزی دووەمی لە دامەزراوەکە دەست پێ نەکرد، پارەی وەرزی   -پ
 دات.  نا  دووەم 

 

 ی خوێندن نەدانی کرێی سااڵنە  لەکاتی حکومییەکانڕێکارەکانی دامەزراوە پەرورەدەییە نا 

 
 : (٧١)ماددەی 

  ەكان، مافی ئەوەیان هەیە داوا لە وەزارەت بكەنیی ناحكوم  یەدامەزراوە پەروەردەی هەموو: یەکەم
یان  پشکەکانی کرێی سااڵنە  ش،ئاگادارکردنەوە دوای بەخێوکارانیان  و خوێندکارانەی ئەو قوتابی کە  

یان   بۆ دامەزراوەیەكی پەروەردەیی حكومیبگوێزرێنەوە لە دامەزراوەکە  ،خۆی نادەن  لەکاتی
 .  تر ناحکومی 

ەی لە  گواستنەوەی ئەو قوتابی و خوێندکاران  سەبارەت بەداواکردنی دامەزراوەکە  لەکاتی  دووەم: 
  داوایەکەڕۆژدا پازدە  ( ١٥) لە ماوەی  وەزارەت ،ی ئەم ماددەیە ئاماژەی پێکراوە ( یەکەم) بەندی 

ناحکومی   یان ، حكومییەکی دامەزراوەبۆ   ێتەوەازدەگوخوێندکارەکە / پەسەند دەکات و قوتابییەکە
 خوێندن بدات. سااڵنەی خوێندکار خۆی ویستی کرێی  / ئەگەر بەخێوکار

بڕوانامەی   دامەزراوە مافی هەیە  ، خۆی لەکاتی کرێی سااڵنەی خوێندن  نەدانی: لەکاتی ەمسێی
 . نپشکەکان تەواو دەدرێ  تا  خوێندکار نەدات/ بە قوتابی گواستنەوە

 
 باجەكان 

 :   (٧٢)ددەی ما
،  دەکەوێتە سەر شانیانیاسا  بەپێی کە   ،ئەو باجانە ەكان یدامەزراوە پەروەردەییە ناحكومی  پێویستە

 ی تەالرەکە. نوێتە ئەستۆی خاوە ەجگە لە باجی خانوبەرە کە دەک بدەن 

 : (٧٣)ماددەی 
ملکەچی یاسا داراییە کارپێکراوەکان و   حکومییەکاندارایی دامەزراوە پەروەردەییە ناکاروباری 

 چاودێری دارایی هەرێم دەبن.   دیوانی

 :(٧٤)ماددەی 
ت ئەگەر دامەزراوکە وا درێب ی ژمارەی بانکییەوە ڕێگا موچەی مامۆستا و فەرمانبەران لە دەکرێت 
 . بخوازێت 
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 بەشی هەشتەم 
 سەرپێچی و سزاکان 

 
 جۆری سزاکان 

 
 : (٧٥)ماددەی 
هەر دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی سەرپێچی حوکمەکانی یاسای قوتابخانە و   یەکەم:

 بکات سزا دەدرێت بە یەکێك لەم دوو سزایە:  ( ٢٠١٢) ی ساڵی ( ١٤) ی هەرێم ژمارە ەکان یپەیمانگە ناحکومی
 
ە شێوەیەکی کاتی و بەڕێوەبردنی لە  ەکەدا بیدەستگرتن بەسەر قوتابخانە یان پەیمانگە ناحکومی -١

الیەن وەزارەتەوە تاوەکوو کێشەکان بە پێی حوکمەکانی یاسای قوتابخانە و پەیمانگە  
 ەکان  چارەسەر دەکرێن. یناحکومی

ئەگەر کێشەکان بەردەوام بوو ئەوا مۆلەتەکە هەڵدەوەشێندرێتەوە و قوتابخانە یان پەیمانگە   -٢
 دادەخرێت.ەکە  یناحکومی

 
بە    دووەم: دەدرێت  سزا  بکات  ڕێنماییەکان  سەرپێچی  ناحکومی  پەروەردەیی  دامەزراوەیەکی  هەر 

 یەکێك لەم سزایانە: 
 هۆشداری دامەزراوەکە و سەپاندنی گرتنە بەری چاکسازی.  -١
 هۆشداری دامەزراوەکە و سەپاندنی گرتنە بەری چاکسازی  و سەپاندنی سزای دارایی.  -٢
 دامەزراوەکە و سەپاندنی گرتنە بەری چاکسازی و سزای دارایی و مەعنەوەی. هۆشداری  -٣
 هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت.  -٤
 هەر سزایەکی دیکە کە وەزارەت بە پەسەندی دەزانێت.  -٥

 
بۆ دوو هێندە، و   رێنخۆی، سزاکان زیاد دەک  لەکاتی  داراییەکان  سزا پابەندنەبوون بە  لەکاتیم:  سێیە

 سزاکان مۆڵەتەکە هەڵدەوەشێتەوە.  هەر پابەند نەبوون بە ئەوەش  دوایئەگەر  
 

 :(٧٦)ماددەی 
لە هاوپێچی ئەم ڕێنماییە   ئەوەی ، وەك دەبێت   خشتەیەك بەپێیکان  سزاشێواز و بڕی    یەکەم:

 دەستنیشانی دەکات. هەر ساڵێك ی هەشت  ( ٨) مانگی پێش ڕۆژی یەکی  کە وەزارەت سااڵنە  ،وە وهات
 

ی ( ١٤) عێراق ژمارە  -ی کوردستانی هەرێمحکومییەکاننا پەیمانگەیاسای قوتابخانە و  بەپێی دووەم: 
  ( ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠) لە ی عێراقی کەمتر نابێت و دیناردە ملیۆن  ( ١٠،٠٠٠،٠٠٠) سزای دارایی لە  ( ٢٠١٢) ساڵی 

 اری عێراقی زیاتر نابێت. دینسەد و پەنجا ملیۆن 
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 سەرپێچییەکان   ڕێکاری لێکۆڵینەوە و بریاردان سەبارەت بە پێشێلکاری و
 

 :  (٧٧)ماددەی 
لەسەر دامەزراوەیەکی  یاخود بوونی زانیاری ەکی فەرمی یەبوونی سکااڵه لەکاتی  یەكەم:

ئەوا مافی  ،ماییەکان ڕێنێلکار ی یاخود سەرپێچی یاساو شپێبە سەبارەت  ناحکومی  پەرورەدەیی  
تی پەروەردەی پارێزگا بڕیار  شێوەبەرایەتی گ ڕێگەی بەڕاستەوخۆ یاخود لە ڕکە   ەئاسایی وەزارەت 

 .بدات یەاستکردنەوەی ئەو سکااڵڕتشەوە یا بەدواداچوون بۆ پڵینۆێکنەی لژانی لیێن لەسەر پێکه
 

 :  دووەم
  یان زانیارییەکان، گەیشتنی سکااڵکە ڕۆژ لە پازدە  ( ١٥) ، لە ماوەی " ژنەی لێکۆڵینەوەیل"دەبێت   -أ

بكات و داوای ڕونكردنەوەی  یەکەیناحکوم پەروەردەییە  دامەزراوە بەڕێوەبەرایەتیی بە  پەیوەندی
   .ناستەی دامەزراوەكە كراوڕئای  ئەو تۆمەتانە هەمووبكات سەبارەت بە  لێ
  بە دەست ڕۆژدا  پازدە  ( ١٥) دامەزراوە پەروەردەییەکە لە ماوەی   بەڕێوەبەرایەتییاڵمی ەدەبێت و -ب
 بگات. "ژنەی لێکۆڵینەوەیل"

 
ێکردنی  وتاوتدەست بە پرۆسەی  "ژنەی لێکۆڵینەوەیل"  ،کە اڵمی دامەزراوە ەوەرگرتنی و: دوای سێیەم

 پەروەندەکە دەدات. ڕۆژ زیاتر نەبێت بڕیار لەسەر پازدە  ( ١٥) لە ماوەیەك کە لە  بابەتەکە دەکات و
 

پەروەندەکە  داخستنی   یبڕیار  "ژنەی لێکۆڵێنەوەیل“، ێنراننەسەلم ێکدا تۆمەتەکان لە كات چوارەم:
 ئاگادار دەکاتەوە. لێ   کەیو دامەزراوە  دەدات

 
یان ئاستنزمی دامەزراوەکە  ، یان سەرپێچی ڕێنمایییەكان  ،گەر پێشێلكاریی یاسایی ئە :  پێنجەم

 .   کات دەبۆ وەزارەت  ی جۆر و بڕی سزاکان رپێشنیا "ژنەی لێکۆڵینەوەیل"، ەلمێنراس
 

 بڕیار لەسەر سزادان یان سزانەدان و شێواز و بڕی سزاکان دەدات. ارەت وەز شەشەم: 
 

پێدرا و  وەزارەتەوە  لەالیەنهۆشداری ئەوەی بە فەرمی   دوای، لە کە : ئەگەر دامەزراوەحەوتەم
نەبوو بە بڕیار و   پابەند  یان ، نەگرتە بەر  مانگدا سێ  ( ٣) لە ماوەی ڕێکار و چاكسازیی پێویستی هێشتا 

 هەیە.  هۆشداری زیاتریو  دارایی یمافی سەپاندنی سزاوەزارەت  کاتڕێنمایییەكان، ئەو
 

مانگ ڕێكارە  سێ  ( ٣) هۆشداری دووەم بە پێدانی  دوای کە، لە: ئەگەر دامەزراوەهەشتەم
هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت  ە یار لڕوەزارەت ب کات ، ئەو نەکرد  چاکسازییو  نەگرتە بەر  کانیپێویستە

 ات. دەد
 
مافی   ی مۆڵەت ، خاوەنوەزارەتەوە لەالیەن سەپاندنی سزای هەڵوەشاندنەوە لە حاڵەتی  : ەمینۆ

  ی دەوامۆژڕحەوت  ( ٧) لە ماوەیەك كە لە   هەیە،  "ئەنجومەنی وەزیران" ە لتانەلێدانی لە بڕیارەکە 
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   .ەکە یدامەزراوە پەروەردەییە ناحکومی بە خاوەنی وەزارەت لە ڕۆژی گەیشتنی بڕیاری زیاتر نەبێت
پازدە ڕۆژ لە ڕێکەوتی پێشکەشکردنی داواکارییەکە بڕیاری   ( ١٥) ئەنجومەنی وەزیرانیش لە ماوەی 

 ەلێدان دەبێت لەبەردەم دادگای کارگێڕیدا. تان ایانی کۆتایی خۆی دەردەکات و بڕیارەکەش ش 
 
مافی   ی مۆڵەت، خاوەنوەزارەتەوەلەالیەن  ی دارایی یان کارگێڕیسەپاندنی سزالە حاڵەتی : یەمدە

لە   زیاتر نەبێت  ی دەوامرۆژ حەوت  ( ٧) لە ماوەیەك كە لە  هەیە،  الی وەزیرتانەلێدانی لە بڕیارەکە 
 دامەزراوە پەروەردەییەکە.   بە خاوەنی وەزارەت  ڕۆژی گەیشتنی بڕیاری
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 نۆیەم  بەشى
 گشتی  حوكمى

 
 و خوێندکاران  قوتابیان مافی 

 :  (٧٨)ماددەی 
 . نپارێزراو بدەبێت ناحكومیەكان،  ەدامەزراوە پەروەردەیی  و خوێندکارانی قوتابیانمافەكانی 

 
 

 قوتابی لە پۆلداژمارەی منداڵ و 
 : (٧٩)ماددەی 
بێت و نابێت   ی تیدا منداڵ زیاترو پێنج بیست  ( ٢٥) نابێت هیچ پۆلێكی باخچەی مندااڵن لە   یەکەم:

 کەمتر بێت.  جا ودویەك مەتر و نیو   ( ١،٥) بۆ هەر منداڵێك لە پۆلەکە لە   بەروڕو
 

  سی ( ٣٠) لە  پەیمانگەو  پەروەردەییی ە، کۆمەڵگ خوێندنگە، نابێت هیچ پۆلێكی قوتابخانە  دووەم: 
یەك مەتر و نیو   ( ١،٥) لە پۆلەکە لە  ێكقوتابی و خوێندکاربۆ هەر  بەر وڕوقوتابی زیاتر بێت، نابێت 

 کەمتر بێت.   جاودو
 

 :(٨٠)ماددەی 
 هەڵوەشاوەتەوە.  (٨٠)ماددەی 

 
 : (٨١)ماددەی 

 قازانجویست.  یان دەکرێت دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی قازانجنەویست بێت 
 

 : (٨٢) ماددەی
ی  پۆشی تایبەت بە خۆی كیە وبەرگی جلزاینی  دیمافی ناحكومی،  ر دامەزراوەیەکی پەروەردەییهە

ماددەی  انی مەک بە پێی حوک و خوێندکاران قوتابیان هەیە و لە حەفتەی یەکەمی خوێندن بەسەر 
 . دابەش دەکرێت  ( ٦٩) 

 
 : (٨٣)ماددەى 
مافی خۆیانە ڕاگەیاندنی خۆیان هەبێت، ئەویش   حکومییەکاننا دامەزراوە پەروەردەییە   یەکەم:

 .ەکانی ترپەیوەندیدار  لە وەزارەت و  دامودەزگا  موڵەتوەرگرتنی  دوای
 

  لەالیەنیانەی پێش دەرچوونی ئەم ڕێنماییە مۆڵەتیان یناحکوم ە پەروەردەیی ەئەو دامەزراو دووەم: 
بەاڵم ئەو دامەزراوانەی بە ناڕەوا و بێ ئاگاداری  ، پێدراوە، ناوەکانیان پارێزرواە وەزارەتەوە 

لە خۆیان ناوە، وەزارەت مافی هەیە  نێودەوڵەتییەکەیان  ەو نێودەوڵەتی ناوی دامەزرا  ێکیناوەند
 . ێتهەڵی دەبژێر  دامەزراوەکەڕەوا کە   تریبگۆڕێت بۆ ناوێکی   ناوەکانیان پێ
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مافی هەیە ناوی خۆی بگۆڕێت لە ڕێگای   ناحکومی  ی پەروەردەییدامەزراوەیەك   هەموو م: سێیە

  کە لە ماوەی ( حکومییەکاننا  پەیمانگە قوتابخانە و  بەڕێوەبەرایەتیی) پێشکەشکردنی داوایەك بە 
ی   ( چوارەم) بەندی  لەگەڵکە یە پەسەند دەکات بە مەرجێك ناوە نوێ داوایەکەپازده ڕۆژدا   ( ١٥) 

 . بگونجێتپێنج   ( ٥) ماددەی 
 

 :(٨٤)ماددەى 
ۆشنبيرى و ڕو ئاهەنگى  جیاواز یی ناحكوميەكان مافی خۆیانە چاالک دامەزراوە پەروەردەییە   یەکەم:
کاریگەری لەسەر ڕەوشی   بە مەرجێك  خوێندن و ەکانی لە دەرەوی کات  ساز بكەن  خۆیان  خۆشى

 خوێندن لە دامەزراوەکە نەبێت. 

لەسەر کات و   زۆری خۆشی کاریگەریۆشنبيرى و ڕو ئاهەنگى  چاالکیئەو  ئەنجامدانیئەگەر  دووەم: 
 گیرێت. ب پارێزگا وەر یگشتی بەڕێوەبەرایەتیی ڕەزامەندیڕەوشی خوێندن بێت، دەبێت پێشوەختە 

 : (٨٥)ماددەى 
یان  لە دیوار بان، کە لەسەر  ەی ناحكومي کوردستان و ئااڵی دامەزراوە پەروەردەییە دەبێت ئااڵی 

 لەبەردەم تەالری دامەزراوەکە دابنرێت. 

 :(٨٦)ماددەی 
لەگەڵ پەیامی   کارانەیئەو   گشت داحکومییەکانە نادامەزراوە پەروەردەیی  هەموو  لە: یەکەم

 :ی خوارەوەبەتایبەتیش ئەمانە ،ڕێپێنەدراون ناگونجێن  اریپەروەردە و فێرك 
ن، هەروەها  یاسایییەوە مۆڵەتپێدراو ویوڕلە  چەکانەش کە  تەنانەت ئەو   ،هەڵگرتنی چەك -أ

 لە ناو دامەزراوەی پەروەردەیی.  مەترسیدار ئامێری برینداركەر و  هەڵگرتنی
 .قەدەغەكراو یترهەر ماددەیەكی   و  سەرخۆشكەر و جگەرەكێشان و فرۆشتنی ماددەی هۆشبەر  -ب
 ڕێکالمی بازرگانی و چاالکی حزبی.  -پ
 ی  ڕەفتار بەكارهێنانیبە  ڕێگا بەكارهێنانی توندوتیژیی جەستەیی و دەرونی؛ هەروەها  -ت

 .یەکترشکاندن نادرێت       
 ئایینی  و  ئەو دروشمانەی لەگەڵ بنەماكانی پێکەوەژیانی ئاشتییانە بەکارهێنان و نیشاندانی -ج

 گونجێن. انەتەوەیی گەلی كوردستان ن و      
 

 سزای    ،کانی سەرەوەی ئەم ماددەیە بکاتگەبڕ هەر کەسێك سەرپێچییەك بەرانبەر بە  دووەم: 
 . بگرێتبە پێی ماددەیەکی تر ڕێگا لە سزایەکی تر   یئەوە بێ ،دەدرێت  كارگێڕی       
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 :(٨٧)ماددەى 
یەکی خۆی بە تەالرەکە یان لەبەردەم  تابلۆدامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی   هەمووپێويستە 

 تەالرەکە هەبێت، و بەم جۆرەی خوارەوە: 
 بچوکتر نەبێت.  و نیو مەترمەتر یەك  ( ١،٥) بە  ەترم  سێ  ( ٣) : تابلۆیەکە لە یەکەم

 
 ، لەسەر تابلۆکە بنوسرێت. ە وهاتوناوی دامەزراوەکە، وەك لە مۆڵەتەکەدا   دووەم: 

 
 : ساڵی دروستبوونی دامەزراوەکە لەسەر تابلۆکە بنوسرێت. سێیەم

 
 بکرێت.  ە: لۆگۆی دامەزراوەکە لەسەر تابلۆکە وێن چوارەم

 
 . بە زمانی تریش بنوسرێت  بنوسرێت و دەکرێت  دی: تابلۆکە بە زمانی کورپێنجەم

 
 :(٨٨)ماددەی 
 بە بەشێکی ئەم ڕێنماییە هەژمار ئەکرێن.  ی ئەم ڕێنماییانە پێنج ( ٥) تا یەك  ( ١) ژمارە  ەکانی هاوپێچ

 
 : (٨٩)ماددەی 

ی  ەکۆمەڵگ گە و  نپێویستە ئەو کەس و الیەنانەی مۆڵەتی باخچەی مندااڵن و قوتابخانە و خوێند
ساڵی خوێندنی    ڕۆژی یەکەمیپێش یان هەیە و پێشتر دەستبەکار بوون، پەیمانگە پەروەردەیی و 

لەم   ە و هاوپێچمادد كەژمارەیکە بە   یەوەتەالرسازی  یوڕوەکانەوە جگە لە و ، لە گشت ڕو ٢٠٢٢/ ٢٠٢١
 ئەم ڕێنماییە بگونجێنن. حوکمەکانی  ڕێکخراوە، خۆیان لەگەڵ  ڕێنماییە 

 
 : (٩٠)ماددەی 

و  مواردەکرێتەوە، هە  ( ٢٠٢٠) ی ساڵی ( ٣) ی ژمارە حکومییەکاننا پەیمانگەڕێنمایی قوتابخانە و 
 . ئەم ڕێنماییانە جێگای دەگرێتەوە 

 
 :(٩١)ماددەی 

یەکەم: دەبێت سەرجەم دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان لە دوای باڵوکردنەوەی  
 حوکمەکانی ڕێنماییە هەموارکراوەکە بگونجێنن. هەمواری ئەم ڕێنماییانە خۆیان لەگەڵ 

 
جێبەجێ   ( ردستانوقائع کەو) ژی باڵوکردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی ۆئەم ڕێنماییە لە ڕ دووەم: 
 . دەکرێت
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 (١)هاوپێچی ژمارە 
 خشتەی سزاکان 

 

 جۆری سەرپێچی  
 

 سزاکانی تر  سزای دارایی 
 
 

سەد و پەنجا  (١٥٠) نەبوونی مۆڵەتی فەرمی.  لە کاتی  ١
  ملیۆن دینار.

 داخستنی ڕاستەوخۆی دامەزراوە.  -
 تۆمارکردنی سکااڵی یاسایی. -

گۆڕینی مۆڵكداریەتی دامەزراوە بەبێ لە کاتی  ٢
 مۆڵەتی فەرمی وەزارەت. 

  

سەد ملیۆن   (١٠٠)
 دینار.

 

  هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت.   -

گواستنەوەی تەالری دامەزراوە بێ  لە کاتی  ٣
 مۆڵەتی فەرمی وەزارەت. 

  

سەد ملیۆن   (١٠٠)
 دینار.

 

  هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت.   -

بەڵگە و  یەکێك لە کاتێك دەردەکەوێت کە  ٤
 ەکان کە لەکاتی داواکردنی مۆڵەتسراوونو

 بنەمایانیان  دەرچوون ساختەپێشکەشکراون، 
 . نییە

 

سەد ملیۆن   (١٠٠)
 دینار.

 هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت.   -
 تۆمارکردنی سکااڵی یاسایی. -

، بێ  ی دامەزراوە مۆڵەتئەگەر دەرکەوت کە  ٥
بوونی مەرجی پێویست و بەڵگە و پێداویستی 

 پێویست دراوە.
  

  هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت.   - ------------ 

  (٣)کاتێك ئاستی نزمی ئەکادیمی دامەزروەکە  ٦
یەك لە خوار ئاستی سێیەم  سێ ساڵ لەسەر 

 بێت.  (ناوەند)
  

بیست ملیۆن   (٢٠)
 دینار.

 هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت.  -
  

کاتێك دامەزراوەیەکی نێودەوڵەتی پاڵپشتی   ٧
ئاکادیمی لەالیەن ناوەندێکی سەرەکی جیهانی 

 لەدەست داوە.
 

 هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت.  - ------------- 

مۆڵەتی  کاتێك دەردەکەوێت کە  ٨
بەسەرچووە بێ   ی ناحکومیدامەزراوەیەك

ئەوەی دامەزراوەکە داواکاری بۆ نوێکردنەوەی  
 مۆڵەت پێشکەش بە وەزارەت کردبێت. 

شەست ملیۆن   (٦٠)
 دینار.

 (٧)هۆشداریدان کە لە ماوەی  -
 حەوت ڕۆژ داوای نوێکردنەوە    
 پێشکەش بکات.    
 
 لە ئەگەر داوانەکردنی داوای  -
 نوێکردنەوە دوای یەك حەفتە  
 دامەزراوەکە دادەخرێت.   
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داوای   ی ناحکومیکاتێك دامەزراوەیەك ٩
وەك کردووە درەنگتر نوێکردنەوەی مۆڵەتی 

 هاتووە. ەکانڕێنماییلە  لەوەی
  

بیست ملیۆن   (٢٠)
 دینار.

 

ئەستۆپاکی باجی نەهێنانی بەڵگەی لە کاتی  ١٠
بیست ڕۆژدا لەو   (٢٠)دەرامەت لە ماوەی 

 ڕۆژەی وەزارەت بە فەرمی داوای کردووە.

پەنجا ملیۆن   (٥٠)
 دینار.

 هۆشداری فەرمی.  -
 
سێ  (٣) دەبێت باجەکان لە ماوەی  -

مانگ بدرێن، ئەگەر نەدران پرۆسەی  
هەڵدەوەشاندنەوەی مۆڵەت دەست  

 پێدەکات. 

نەهێنانی ڕاپۆرتی سااڵنە بۆ وەزارەت لە کاتی  ١١
 پێش ڕۆژی یەکەمی مانگی حەوتی هەر ساڵێك. 

بیست ملیۆن   (٢٠)
 دینار

 هۆشداری فەرمی. 

پێشێلكاری و   یەکی ناحکومیکاتێك دامەزراوە  ١٢
کردەوە و، دوای   و دوبارە  دیارسەرپێچی 

ئاگادارکردنەوەی چەند جارەی فەرمی لەالیەن  
 وەزارەتەوە، پێشێلکاریی و کەموکوڕییەکانی  

 چاك نەکردووە. 
 

سی ملیۆن   (٣٠)
 دینار.

پرۆسەی هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت   -
 دەست پێدەکات.

  خوێندکاری زیاتر/ وەرگرتنی قوتابیلە کاتی  ١٣
پێشکەشکردنی مۆڵەت  ی لەکاتی لەوە  وەك

  ڕەزامەندی وەزارەت ئەوەی داواکراوە، بێ
 وەرگیرابێت. 

 

بەپێی بڕێك کە 
وەزارەت بڕیاری  

  لەسەر دەدات.

 هۆشداری فەرمی.  -
 گرتنەبەری چاکسازیی.  -

یکردنی بەشدارلە کاتی  ١٤
خوێندکارێك، کە لە دامەزراوەیەکی / یەكقوتابی

ە، لە خوێندن بێ هێنانی پێشوەختەی بووتر 
 لە دامەزراوەکەی تر.  بەڵگەنامەی گواستنەوە 

 

سی ملیۆن   (٣٠)
 دینار.

 هۆشداری فەرمی.  -
 

لە  کاتێك ڕێژەی مامۆستایانی هەمیشەیی  ١٥
پەنجا لە   (٪٥٠)لەژیر دامەزراوە ناحکومییەکە 

 سەد.

ملیۆن حەفتا  (٧٠)
 دینار.

 هۆشداری فەرمی.  -
پرۆسەی هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت   -

 دەست پێدەکات.
 گرتنەبەری چاکسازیی.  -

لە   کاتێك ڕێژەی مامۆستایانی هەمیشەیی  ١٦
پەنجا تا  (٪ ٧٠٪ تا  ٥٠)دامەزراوە ناحکومییەکە 

 حەفتا لە سەد. 

پەنجا ملیۆن   (٥٠)
 دینار.

 هۆشداری فەرمی.  -
 گرتنەبەری چاکسازیی.  -

 کاتێك ڕێژەی مامۆستایانی هەمیشەیی   ١٧
   لە دامەزراوە ناحکومییەکە

 . (٪ ٧٩٪ و  ٧١ )نێوان  لە

ملیۆن   بیست (٢٠)
 دینار.

 هۆشداری فەرمی.  -

 گرتنەبەری چاکسازیی.  -
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مامۆستا و  ی ناحکومیەیەكومەزراداکاتێك   ١٨
ی بەپێی ڕێنمای  بەرهەمیشەیی  کارمەندی تری
واتە کاتێك دامەزراوە  دانامەزرێنێت.

 دەکات. (٢٨)ماددەی  سەرپێچی حوکمەکانی

بیست ملیۆن   (٢٠)
 دینار.

 هۆشداری فەرمی.  -
 گرتنەبەری چاکسازیی.  -

کی  ندێەکارم كی ناحکومیکاتێك دامەزراوەیە ١٩
لە دەهێنێت  حکومی بەکار دامەزراوەیەکی

دەوامی ڕۆژانەی ئەو دامەزراوە  کاتی
 حکومییەی مامۆستاکە کاری لێدەکات.  

سەرپێچی واتە کاتێك دامەزراوەکە 
  (٢٩) بەندی سێیەمی ماددەی  حوکمەکانی

 دەکات.
ئەمە ئەو مامۆستایانە ناگرێتەوە کە مۆڵەتی 

 کراون.  (إعاره )موچەیان وەرگرتووە، یان  بێ
 

سی ملیۆن   (٣٠)
 دینار.

 هۆشداری فەرمی.  -
 گرتنەبەری چاکسازیی.  -

ناحکومی   پەروەردەیی کاتێك دامەزراوەیەکی ٢٠
ڕێکالم بە پێچەوانەی حوکمەکانی بەندی  

 دەکات.   (٢٩)ی ماددەی (شەشەم)
 

ملیۆن   شەست (٦٠)
 دینار

 هۆشداری فەرمی.  -
 گرتنەبەری چاکسازیی.  -

کاتێك دابەشکردنی بەشەوانەکان بە پێی  ٢١
 نییە. (٢٩) ماددەی 

بیست ملیۆن   (٢٠)
 دینار

 هۆشداری فەرمی.  -
 گرتنەبەری چاکسازیی.  -

کاتێك موچەی مامۆستا و کارمەندانی تر لەوە  ٢٢
 کەمترە وەك لەوەی لەم ڕێنماییانە هاتووە. 

 هۆشداری فەرمی.  - ملیۆن دینار  (٤٠)
 . چاکردنەوەی موچەکان -

قوتابی و خوێندکار،  وەرگرتنی پارەی زیادە لە  ٢٣
وەك لەوەی لە ماددەی کرێی سااڵنەی خوێندن 

واتە کاتێك سەرپێجی حوکمەکانی  هاتووە.
 دەکرێت. (٦٩)ی ماددەی (شەشەم)بەندی 

 

بیست ملیۆن   (٢٠)
 دینار.

 هۆشداری فەرمی.  -
 گرتنەبەری چاکسازیی.  -

خوێندکار لە  / قوتابی/ ژمارەی منداڵکاتێك  ٢٤
ڕێنماییە   ملە وەك لەوەیپۆلدا لەوە زیاترە 

واتە کاتێك سەرپێچی حوکمەکانی  هاتووە.
  دەکرێت. (٧٩)ماددەی 

دە ملیۆن دینار  (١٠)
کاتێك ژمارەی 

مندااڵن لە پۆلەکانی  
بیست  (٢٥)باخچە لە 

 .ە منداڵ زیاترو پێنج 
 

ملیۆن   پازدە  (١٥)
ژمارەی  کاتێك دینار 

  لە پۆلەکان قوتابیان
  قوتابیسی  (٣٠)لە 

 .ه زیاتر
 

 هۆشداری فەرمی.  -
  گرتنەبەری چاکسازیی.  -
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ڕووبەرەکانی ناو تەالرەکە و کاتێك  ٢٥
پێداویستییەکانی تەالری دامەزراوەکە هاوتا  

 نییە لەگەڵ ئەوەی بە وەزارەت ڕاگەێنراوە.

سی ملیۆن   (٣٠)
 دینار.

 هۆشداری فەرمی.  -
 گرتنەبەری چاکسازیی.  -

ڕووبەری ژووری باخچەی مندااڵن بۆ  کاتێك  ٢٦
هەر منداڵێك لەوە کەمترە وەك لەوەی لە  

 ڕێنماییەکان هاتووە.

بیست ملیۆن   (٢٠)
 دینار.

 هۆشداری فەرمی. 
 گرتنەبەری چاکسازیی. 

ڕووبەری پۆل بۆ هەر قوتابییەك و  کاتێك  ٢٧
خوێندکارێك لەوە کەمترە وەك لەوەی لە  

 ڕێنماییەکان هاتووە.

بیست ملیۆن   (٢٠)
 دینار.

 هۆشداری فەرمی. 
 گرتنەبەری چاکسازیی. 

دامەزراوە کارە کارگێڕییەکانی وەك  کاتێك   ٢٨
تۆمارەکان و لیژنەکان و هتد بەپێی 

 ڕێنماییەکان نییە. 

 هۆشداری فەرمی.  دە ملیۆن دینار. (١٠)
 گرتنەبەری چاکسازیی. 

سیستەمی ئاگرکوژێنەوە کۆنتڕۆڵی  کاتێك  ٢٩
 سااڵنەی بۆ نەکراوە. 

 هۆشداری فەرمی.  دە ملیۆن دینار. (١٠)
 گرتنەبەری چاکسازیی. 

واتە )دەستبەکار نابێت کاتێك دامەزراوەکە  ٣٠
لەو کاتەی لە   (خوێندنی تێدا ناکرێت

 مۆڵەتەکەدا بۆی تەرخانکراوە.
 

 هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت.  ----------- 

 (٦٣)سەرپێچی بەرانبەر بە ماددەی کاتێك  ٣١
 دەکرێت. سەبارەت بە پرسی خولەکان

  (٥٠)سی تا  (٣٠)
 پەنجا ملیۆن دینار 

 هۆشداری. 
 هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت. 

خشتەیەدا ناویان ئەو سەرپێچییانەی لەم  ٣٢
نەهاتووە، بەپێی هەڵسەنگاندنی وەزارەت 
سزایان بۆ دادەنرێت بەاڵم دەبێت سزاکان 

 لەگەڵ ڕێنماییەکان هاوتەریب بن. 

 بژاردەکان:  
 هۆشداری  -
 سزای دارایی -
 سزای فەرمی -
 هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت  -
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 ( ٢)هاوپێچی ژمارە  
 هاوپێچی تەالرسازی 

 بــاخچەى مندااڵن  تەالری مـــــەرج و پێکهـــاتەکــــانى  
و هونەری و پەروەردەییەوە، لەکاتی بەکرێ گرتنی تەالر یان گۆڕینی تەالر   ی بیناسازیولە ڕو

 دا و لە داهاتو
 

بە  پێشکەش   زەوییەکە و نەخشەی تەالرەکەپێویستە داواکاری مۆڵەت  نەخشەى ەم: یەک 
ی  دیارپێکهاتەکانی ناو تەالرەکە و زەوییەکەی تیایدا  خشەکە گشت ەدەبێت ن   ،بکات و وەزارەت 

 کرابێت. 
 

بەری گشت پێکهاتەکانی تەالرەکە بەپێی خشتەی باخچەی مندااڵنی  وپێویستە ڕو م: دووە
و ئەم   ( تەالری قوتابخانە و پەیمانگە ناحکومییەکان) هاوپێچ بێت، و لەگەڵ مەرجەکانی بەشی 

 هاوپێچە بگونجێت. 
 

هێڵی  ) سەد مەتر لە شوێنە مەترسیدارەکانی وەك  ( ١٠٠) : پێویستە تەالرەکە بە الیەنی کەم ەمسێی
 دوور بێت.  ( کارەبای پاڵەپەستۆی بەرز، تاوەری گەیاندن، بەنزینخانە

 
وجا کەمتر  وچوار سەد مەتر د ( ٤٠٠) بەری زەوی باخچەی مندااڵن لە وڕو: پێویستە مچوارە

 جا کەمتر نەبێت. وسێ سەد مەتەر دو ( ٣٠٠) نەبێت، و تەالری باخچە لە 
 

 ی باخچەی مندااڵن بەپێی ئەم خشتەیەی خوارەوە بێت:  بەرەکانو و ڕو پێکهاتە: پێویستە مپێنجە
 . جا کەمتر بێتومەتر دوبیست  ( ٢٠) بەری پۆل نابێت لە وڕو -١
بەرکەوێت. واتە ئەگەر بۆ  جای و یەك مەتر و نیو دو ( ١،٥) هەر منداڵێك دەبێت بە الیەنی کەم  -٢

مەتر  سی  ( ٣٠) بەرەکەی بە الیەنی کەم وبیست منداڵی تێدا بوو، دەبێت ڕو ( ٢٠) نمونە پۆلێك 
 وجا بێت. ود
 پۆلی هەبێت یان زیاتر.  دووباخچەی مندااڵن   بێتدە  -٣
 وجا. وسێ مەتر د ( ٣) بەری بە الیەنی کەم ودەبێت هەر پۆلێك پەنجەرەی هەبێت بە ڕو  -٤
 دوو سەد و هەشتا سانتیمەتر کەمتر نەبێت  ( ٢٨٠) دەبێت بەرزی ناو پۆل لە  -٥
٦-   
جا  ودە مەتر دو ( ١٠) بەرەکەی بە الیەنی کەم لە  و ان دەبێت بە جیا بێت و ڕونێشتلێچشوێنی  -أ

 . کەمتر نەبێت
 جا کەمتر بێت. ومەتر دوبیست  ( ٢٠) نابێت لە ی بە جیا بێت و شوێنی نانخواردنی مندااڵن -ب
 
توالێتێك هەبێت و دەبێت پەنجەرە یان   یان پۆلێك بیست و پێنج منداڵێك  ( ٢٥) بۆ هەر   -٧

 لە هۆڵی توالێتەکان هەبێت. ( ساحیبە) هەواکێش 
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 جا کەمتر نەبێت. وسی مەتر دو  ( ٣٠) گۆڕەپانی یاری لە / سەوزایی -٨
 کامیرای چاودێری هەبێت.  -٩

 ئاگرکوژێنەرەوە هەبێت.  -١٠
 رابن بۆ ئەوەی مەترسی لەسەر دەست و پەنجەی منداڵ دروست نەکات.دەرگاکان سەالمەت ک -١١
 ئینتەرنێتی لە دوو مێگابات کەمتر نەبێت.  -١٢
جا، کەمتر نەبێت، و توالێتێك بۆ هەر و دو دوازدە مەتر ( ١٢) وری بەڕێوەبەر و مامۆستایان لە وژ -١٣

 کارمەندێك هەبێت. دە  ( ١٠) 
 سەد سانتیمەتر نزمتر نەبن.  ( ١٠٠) دەبێت محەجەرەی قادرمەکان لە  -١٤
 دەبێت باخچەی مندااڵن چارسەری گشت شوێنێکی مەترسیداری تەالرەکەی کردبێت.  -١٥

 
 :  شەشەم

تەنیا ئەو تەالرانە دەگرێتەوە کە دوای دەرچوونی ئەم ڕێنماییانە بە کرێ   ( ٢) هاوپێچی ژمارە  -١
 دەگیرێن یان دەگۆڕدرێن، نەك ئەوانەی ئێستا کاری پەروەردەییان تیایدا دەکرێت.  

 
  ( ٣) سەبارەت بە دروستکردنی تەالری نوێ سەیری هاوپێچی ژمارە ) تەالر لەکاتی بەکرێگرتنی   -٢

لەگەڵ مەرجەکانی بەشی  یستە مەرج و پێکهاتەی باخچەی مندااڵن پێوبۆ باخچەی مندااڵن  ( بکە
 . تەالری ئەم ڕێنماییە بگونجێت
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 ( ٣)هاوپێچی ژمارە  
 هاوپێچی تەالرسازی 

   ،بــاخچەى مندااڵن نوێی تەالریمـــــەرج و پێکهـــاتەکــــانى  
 دروستکردنی تەالری نوێ.  کاتی  لەو هونەری و پەروەردەییەوە  بیناسازی یوڕولە 

 
 
 

بە  پێشکەش  زەوییەکە و نەخشەی تەالرەکە پێویستە داواکاری مۆڵەت  نەخشەى : م یەکە
ی  دیار  تیایداپێکهاتەکانی ناو تەالرەکە و زەوییەکەی  خشەکەەدەبێت ن   ،بکات و وەزارەت 

 کرابێت. 
 

خشتەی باخچەی مندااڵنی    بەپێیی گشت پێکهاتەکانی تەالرەکە بەر وڕوپێویستە  : ەمدوو
ئەم  و   ( حکومییەکاننا  پەیمانگەتەالری قوتابخانە و ) هاوپێچ بێت، و لەگەڵ مەرجەکانی بەشی 

 بگونجێت. هاوپێچە  
 

بۆ نمونە دابینکردنی   ) ن پێداویستى تایبەتەکان بکرێت  ەخاو  منداڵیپێویستە ڕەچاوى  : ەمسێی
 . ( ڕەمپــە، توالێتی گونجاو، و هتد

 
 :  ەمچوار

 هێڵی ) مەتر لە شوێنە مەترسیدارەکانی وەك سەد  ( ١٠٠) پێویستە تەالرەکە بە الیەنی کەم  -١
 دوور بێت.  ( کارەبای پاڵەپەستۆی بەرز، تاوەری گەیاندن، بەنزینخانە       

 بەکار بێت. سەندەویچ پانێل بێت  نوێ و لەبەر مەترسی زووئاگرگرتن نادروستکردنی تەالری   لەکاتی  -٢
 

کەمتر نەبێت، و  جاودوچوار سەد مەتر  ( ٤٠٠) ی زەوی باخچەی مندااڵن لە بەروڕو: پێویستە مپێنجە
 . کەمتر نەبێت جاودوسێ سەد مەتر   ( ٣٠٠)  تەالری باخچە لە

 
 :  مشەشە

ئەگەری دروستکردنی  شوێنێکی تەالرەکەی کردبێت کە  ت ت باخچەی مندااڵن چارسەری گشەبێ د
 هەبێت. مەترسی لەسەر منداڵ 
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ئەم خشتەیەی خوارەوە   بەپێی ی باخچە ی تەالرەکان بەروڕوپێکهاتەکان و پێویستە : حەوتەم

 بێت: 
 

کەمترین   پێکهاتەکان   
ى  بەروڕو

 پێویست  
  کۆی گشتی   
 ٢م ( ١٢)   . ێوەبەرڕى بــەروژو ١
 ٢م ( ١٢)  . ى مامۆستایانروژو ٢
 ٢م ( ٢٠)  . ی کۆبونەوەروژو ٣
 :( ژووری مندااڵن) پۆل  ٤

 دەبێت هەر منداڵێك یەك مەتر و نیوی بەرکەوێت.  -
 سێ مەتر دووجا.  ( ٣) ، بەالیەنی کەم ت هەبێ  ان پەنجەرەی اندەبێت پۆلەک -
 سم کەمتر نەبێت.   ٢٨٠بەرزی ناو پۆل لە  -
 نییە. مەرج   ( ثانوي) بوونی سەقفی  -
  دەبێت باخچەی مندااڵن دوو پۆلی هەبێت یان زیاتر.  -

 ٢م ( ٢٠) 

 ٢م ( ٥٠)  . هۆڵى یاریگاى ناوەوە ٥
بەرەکەی بە الیەنی کەم لە  و شوێنی چێشتلێنان دەبێت بە جیا بێت و ڕو -أ ٦

 جا کەمتر نەبێت. ومەتر دو بیست ( ٢٠) 
 
بیست مەتر   ( ٢٠) شوێنی نانخواردنی مندااڵنی بە جیا بێت و نابێت لە  -ب
  جا کەمتر بێت. ودو

 ٢م ( ٢٠) 
 
 ٢م ( ٢٠) 

 ٢م ( ٢٠)    . ى خەوتنى مندااڵنروژو ٧
 ٢م ( ٩)     .ى تەندروستىروژو ٨
 ٢م ( ١٠٠)    ( سەوزایی  ) گۆڕەپانی یاری دەرەوە و باخچە  ٩

یان بۆ هەر پۆلێك  منداڵێك وپێنج  بیست ( ٢٥) هەر   توالێت بۆ  كیەدەبێت  - ١٠
 هەبێت. 

نەك هەر )  توالێتەکان هۆڵیلە  ( ساحیبە) هەواکێش  یاندەبێت پەنجەرە  -
 هەبێت.  ( توالێتێك

 دەکرێت توالێتەکان و هۆڵی توالێتەکان پەنجەرەیان هەبێت یان نەبێت. -

بۆ هەر    / ٢م ١
 توالێتێك

 فەرمانبەرێك هەبێت.  / ەك مامۆستای دە  ( ١٠) هەر توالێت بۆ  دەبێت یەك   - ١١
نەك هەر )  هۆڵی توالێتەکان لە ( ساحیبە) هەواکێش  یاندەبێت پەنجەرە  -

 هەبێت.  ( توالێتێك
 دەکرێت توالێتەکان و هۆڵی توالێتەکان پەنجەرەیان هەبێت یان نەبێت. -

 

  ی هەبێت. ژێنەوەو ئاگرک ١٢
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پۆلەکانیش  کرێت لە ەدو  ، هەبێتلە هۆڵەکان  کامیراى چاودێریدەبێت  ١٣
 هەبێت. 

 

  ی پاك هەبێت. ئاوخواردنەوەسەرچاوەی ئاوی یەدەکی هەبێت، و   ١٤
  .  ەکانى هەبێت ر وژوئامێری سارد وگەرم کەرەوەى  ١٥
  دوو مێگابایتی هەبێت. بە الیەنی کەم نترنێتی یئ ١٦
  .دەرگاى فریاکەوتنى هەبێت  كزیاتر لە یە ١٧
ئەوەی مەترسی لەسەر دەست و  سەالمەت بکرێن بۆ دەرگاکان ناو  ١٨

 پەنجەی منداڵ نەبێت. 
 

هەبێت، بۆ نمونە دەکرێت شورا بە   ( سیاجی) دەبێت تەالری باخچە شورای  ١٩
  تریبە شێوازێكی  یان  نبە پەرژی یانبە مەحەجەرە  یان بلۆك / بەرد

 گونجاو بکرێت. 

 

 
 

بەاڵم    ،ئەم ڕێنماییانە تەنیا ئەو تەالرانە دەگرێتەوە کە لە داهاتوودا دروست دەکرێن  م:هەشتە 
 پێش دەرچوونی ئەم ڕێنماییانە مۆڵەتی دروستکردنیان بۆ وەرنەگیراوە. 

 
پێویستە مەرج و پێکهاتەی   نوێ بۆ باخچەی مندااڵن تەالریلەکاتی دروستکردنی  : منۆیە 

 . ەشی تەالری ئەم ڕێنماییە بگونجێتلەگەڵ مەرجەکانی بباخچەی مندااڵن 
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 ( ٤)هاوپێچی ژمارە  

 هاوپێچی تەالرسازی 
و   ەی پەروەردوییکۆمەڵگو  خوێندنگەتەالری قوتابخانە و  مـــــەرج و پێکهـــاتەکــــانى  

 و هونەری و پەروەردەییەوە.  بیناسازی  یوڕولە  پەیمانگە
 
 

بکات  بە وەزارەت  یان زەویەکە پێشکەش  تەالرەکە پێویستە داواکاری مۆڵەت  نەخشەى   :میەکە
 ی کرابێت. دیار  تیایداە پێکهاتەکانی ناو تەالرەکە و زەوییەکەی خشەک ەدەبێت ن  ،و
 

 : دووەم
  تیایداگشت مەرجە فەرمیەکانی بیناسازی  پەیمانگەو  خوێندنگە تەالری قوتابخانە و  پێویستە  -١

   ئەم هاوپێچەو   ( حکومییەکاننا  پەیمانگەتەالری قوتابخانە و ) و لەگەڵ مەرجەکانی بەشی  بێت
 بگونجێت.  

 
سراوێکی  وئەگەر گومانی مەترسی سەالمەتی لە تەالرەکە کرا، دەبێت داواکاری مۆڵەت نو -٢

 بێنێت کە مەترسی لە سەالمەتی تەالرەکە نییە.  حکومی ی  پەیوەندیدارێکی الیەن لەپەسەندکراو 
 

بۆ نمونە   ) تایبەت بکرێت   ین پێداویستە خاو  و خوێندکاری پێویستە ڕەچاوى قوتابى : مسێیە
 . ( دابینکردنی ڕەمپــە، توالێتی گونجاو، و هتد

 
 :  مچوارە

هێڵی کارەبای ) مەترسیدارەکانی وەك مەتر لە شوێنە سەد  ( ١٠٠) پێویستە تەالرەکە بە الیەنی کەم  -١
 دوور بێت.  ( پاڵەپەستۆی بەرز، تاوەری گەیاندن

 
بەکار  سەندەویچ پانێل نوێ و لەبەر مەترسی زووئاگرگرتن نابێت  لەکاتی دروستکردنی تەالری   -٢

 بێت. 
 

 :  پێنجەم
لە   پەیمانگەی و دیمقوتابخانەی بنەڕەتی و ئامادەیی ئەکاهەر یەك لە ی زەوی بەروڕوپێویستە  -١
هەزار و   ( ١٥٠٠)  ی بینا لە کۆی نهۆمەکان لە بەروڕوکەمتر نەبێت، و  جاودوەتر  م دوو هەزار  ( ٢٠٠٠) 

 ئەم بەندە.  ی( ٥)  خاڵیکردنی  وکەمتر نەبێت، بە ڕەچا  جاو دوپێنج سەد مەتر 
 
 دواسێ هەزار مەتر  ( ٣٠٠٠) لە  پێکەوە  خوێندنگەی زەوی قوتابخانەی بنەڕەتی و بەرو ڕوپێویستە  -٢

  وجاوددوو هەزار و دوو سەد مەتر   ( ٢٢٠٠) ی بینا لە کۆی نهۆمەکان لە بەر و ڕوکەمتر نەبێت، و 
 کەمتر نەبێت. 

 



91 
 

کەمتر   جا ودوهەزار مەتر   چوار ( ٤٠٠٠) لە  ەی پەروەردەییکۆمەڵگ ی زەوی وبەروڕپێویستە  -٣
کەمتر   جاودودوو هەزار و پێنج سەد مەتر  ( ٢٥٠٠) ی بینا لە کۆی نهۆمەکان لە بەرو ڕونەبێت، و 

 نەبێت. 
 
هەزار و  ( ١٥٠٠) ی نهۆمەکان پێکەوە لە بەرو ڕولە تەالرێكی چەند نهۆمی بێت و  پەیمانگەدەکرێت  -٤

 کەمتر نەبێت.   جاو دوپێنج سەد مەتر 
 
جا کەمتر نەبێت، و  ودوو هەزار مەتر دو ( ٢٠٠٠) بەری زەوی ئامادەیی پیشەیی لە وپێویستە ڕو -٥

، بە ڕەچاوکردنی ئەوەی کە  وجا وهەزار و پێنج سەد مەتر د ( ١٥٠٠) بەری بینا لە کۆی نهۆمەکان لە وڕو
هەندێك بەشی پیشەیی پێویستیان بە ڕووبەری زورتر هەیە، کە ئەویش لە الیەن لیژنەیەکی  

ەیی و پیشەیی و بەڕێوەبەرایەتی گشتی  هاوبەشی بەڕێوەبەرایەتی گشتی فێرکردنی ئاماد 
بیناسازی و بەڕێوەبەرایەتی گشتی سەرپەرشتیاری و بەڕێوەبەرایەتی قوتابخانە و پەیمانگە  

ناحکومییەکان، دیاری دەکرێت. لە کاتی کردنەوەی بەشی نوێ، لیژنەی ناوبراو بڕیار لەسەر  
 بەرەکان دەدات. وڕو
 
 

 :  شەشەم
 سەد سانتیم نزمتر نەبێت.  ( ١٠٠) قادرمەکان لە دەبێت مەحەجەرەی  -١

 
تەالرەکەی کردبێت کە   انەیشوێن  ئەوسەری  ەچار  پەیمانگەو  خوێندنگەو   دەبێت قوتابخانە -٢

 دروست دەکات.  قوتابی و خوێندکارمەترسی لەسەر 
 
 ( مصعد)  بڕلە دوو نهۆم زیاتر بوو، دەبێت نهۆم پەیمانگە/ خوێندنگە/ ئەگەر تەالری قوتابخانە -٣

 هەبێت و کار بکات. 
 
تاقیگە و هۆڵی  بەڵکو دەکرێت بۆ  ،ئەگەر تەالرەکە ژێرزەمینی هەبێت، نابێت بۆ پۆل بە کار بێت  -٤

 بێت.   تیایدابە مەرجێك شوێنەکان پەنجەرەیان   بەکار بێت تری هونەر و شتی روژوتاقیکردنەوە و 
 
دامو دەزگا   لەالیەن ئەگەر گشت بەشەکانی تەالرێكی نوێ هێشتا تەواو نەبوبێت، بەاڵم  -٥

بۆ کاری    ەەکان ڕێپێدراوە بۆ بە کارهێنانی بەشێکی تەالرەکە، دەکرێت ئەو بەش پەیوەندیدار
 بێت.  بە کار فێرکاریپەروەردە و 
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  ئەم خشتەیەی خوارەوە بێت:   بەپێیی تەالرەکە ەکان بەروڕوپێکهاتەکان و : پێویستە حەوتەم

کەمترین   پێکهاتەکان  
ى  بەروڕو

 پێویست  
 بێت: تیایدا پۆلێك ئەم مەرجانەی   هەموودەبێت  پۆل: ١

پێنج مەتر  ( ٥) حەوت مەتر کەمتر نەبێت، و پانی پۆل لە   ( ٧) درێژی پۆل لە  -
 . کەمتر نەبێت

 . جای بەرکەوێتویەك مەتر و نیو دو ( ١،٥) هەر قوتابییەك بە الیەنی کەم  -
 کەمتر نەبێت.   جاو دومەتر سێ   ( ٣) کە لە  گشت پۆلێك پەنجەرەی هەبێت -
   سم کەمتر نەبێت.   ( ٢٨٠) لە  بەرزی سەقفی پۆل لە زەوی پۆلەکەوە -
  مەرج نییە.  ( ثانوي) بوونی سەقفی  -

 ٢م ( ٣٥) 
  

٢  
جا کەمتر  وپەنجا مەتر دو ( ٥٠) هۆڵی فێرکردنی پیشەیی لە ڕووبەری  -أ

 نەبێت.  
 دەبێت هەر بەشێکی پیشەیی هۆڵی خۆی هەبێت.  -ب
بۆ هەر سێ   ( ٢م  ٥٠) تاقیگە بۆ ئامادەیی پیشەیی، دەبێت یەك تاقیگەی  -پ

 پۆلێكی هەمان بەش هەبێت. 
 

 
 ٢م ( ٥٠) 

 

 ی پۆل: روژوژمارەی  ٣
 ی خوێندن کەمتر نەبێت. ور وژ  شەش ( ٦)  بنەڕەتی لەتەالری قوتابخانەی  -
 ی خوێندن کەمتر نەبێت. روژوسێ   ( ٣) لە  دیمیتەالری ئامادەیی ئەکا -
 ی خوێندنی کەمتر نەبێت. روژوسێ  ( ٣)  تەالری ئامادەیی پیشەیی لە -
 ی خوێندنی کەمتر نەبێت. روژوپێنج  ( ٥) لە  پەیمانگەتەالری  -

 

 تاقیگەی زانست:  ٤
 قوتابخانەی بنەڕەتی. بۆ   -أ

  ، بەشی زانستی. خوێندنگە بۆ  -ب

 ٢م ( ٣٥) 

 تاقیگەی کۆمپیوتەر:  ٥
 بۆ قوتابخانەی بنەڕەتی.  -أ

  . خوێندنگە بۆ  -ب

 ٢م ( ٣٥) 

 ٢م ( ٣٥)  ، بەشی زانستی. خوێندنگەتاقیگەی کیمیا بۆ   ٦
 ٢م ( ٣٥)  زانستی. ، بەشی خوێندنگەتاقیگەی فیزیا بۆ   ٧
 ٢م ( ٣٥)  زانستی.  ، بەشی خوێندنگەتاقیگەی زیندەزانی بۆ   ٨
   
تاقیگەی   ٩ یەك  دەبێت  پیشەیی،  ئامادەیی  بۆ  سێ    ( ٢م  ٥٠) تاقیگە  هەر  بۆ 

 هەبێت.  ی هەمان بەش پۆلێك
 ٢م (  ٥٠) 
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 ٢م ( ٣٥)  . ی هونەری روژو ١٠
 ٢م ( ٣٥)  . کتێبخانە ١١
 ٢م ( ١٠٠)  . هۆڵی بۆنەکان ١٢
بەرەکەی بە الیەنی کەم لە  وچێشتلێنان بە جیا بێت و ڕوشوێنی  دەبێت   -أ ١٣

 . جا کەمتر نەبێتوبیست مەتر دو ( ٢٠) 
 
خوێندکاران بە جیا بێت و / شوێنی نانخواردنی قوتابیان/ ریاتکافدەبێت   -ب

 . جا کەمتر بێتوچل مەتر دو ( ٤٠) نابێت لە 
  

 ٢م ( ٢٠) 
 
 
 ٢م ( ٤٠) 

توالێت بۆ    یەك  ( ١) بە جیا بە پێوانەى    انو کچان  دوو کۆمەڵ توالێت بۆ کوڕ ١٤
پێنج  ( ٢٥) هەر   و  هەبێت   خوێندکارێك/ بییەكقوتا  بیست  پۆلێك  بە    ، یان 

   خاوەن پێداویستە تایبەت. خوێندکاری/ ڕەچاوکردنی قوتابی 
نەك  ) لە هۆڵی توالێتەکان هەبێت،    ( ساحیبە) هەواکێش    یان دەبێت پەنجەرە  

 . ( لە گشت توالێتەکان
 

 ٢م ( ١) 

 یەکان ڕپێکهاتـــــە کارگێ
 

کەمترین   پێکهاتەکان  
ووبەرى  ڕ

 پێویست  
 ٢م ( ١٢)    .ێوەبەرڕى بــەروژو ١
  ٢م ( ١٢)  .ێوەبەرڕى یاریدەدەرى بەروژو ٢
 ٢م ( ٢٠)  . رى مــامۆستايانوژو ٣
 ٢م ( ١٢)  .رى ڕێنمایکارى پەروەردەییوژو ٤
 ٢م ( ٢٠)  نەوە. و ری کۆبووژو ٥
 ٢م ( ٦)  فریاگوزارى تەندروستى رى وژو ٦
 ٢م ( ١٢)  ری سەرۆك بەش بۆ ئامادەیی پیشەیی وژو ٧
 ٢م ( ٩)  ژمێریاری / کارگێڕیى روژو ٨
 ٢م ( ٩)    .ى خزمەتگوزارروژو ٩

   بە جیا. (  انئافرەتو ان پیاو ) توالێت بۆ مامۆستایانى   ١٠
 مامۆستایەك.  دە  ( ١٠) توالێت بۆ هەر  یەك

 ٢م ( ١) 
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  ەکان ی شوێنــــــە گشتی
 کەمترین رووبەرى پێویست   پێکهاتەکان  

 ٢م ( ٢٠٠)  . ی گۆڕەپانی وەرزش ١
  

 ،   ٢م ( ٢٠٠)   . ســـەوزایی ٢
  

 . خۆڵ نەبێتتەنها  کە  ك ەپانێڕگۆ ٣
  

   ٢م ( ٢٠٠) 
  

  پەیمانگە و    خوێندنگەو    لە بەردەم قوتابخانە   کامیراى چاودێری .1 ٤
 . یان و هۆڵە گشتییەکان

 

  لە تەالرەکە هەبێت.  ژێنەوەو ئاگرک ٥
  لە هۆڵەکان هەبێت.  جەرەسی/ گۆ دبڵن ٦
   .سەرچاوەی ئاوی یەدەکی هەبێت  ٧

 ی پاك هەبێت. ئاوخواردنەوە
 

  . پۆلەکان هەمووساردکەرەوە و گەرمکەرەوە بۆ  ٨
  دوو مێگابایتی هەبێت. بەالیەنی کەم  ی نترنێتئی ٩

  دەرگاى فریاکەوتنى هەبێت.   كزیاتر لە یە ١٠
لەسەر   ١١ مەترسی  ئەوەی  بۆ  بکرێن  سەالمەت  دەرگاکان  ناو 

 دەست و پەنجەی قوتابی و خوێندکار نەبێت. 
 

هەبێت،    ( سیاجی) شورای    پەیمانگەدەبێت تەالری قوتابخانە و   ١٢
بە    یان بە مەحەجەرە    یان بلۆك  / بۆ نمونە دەکرێت شورا بە بەرد

 . گونجاو بکرێت  تریبە شێوازێكی   یان نپەرژی

 

 

 :  هەشتەم
کە دوای دەرچوونی ئەم ڕێنماییانە بە    ،ا ئەو تەالرانە دەگرێتەوە ه مەرجەکانی ئەم هاوپێچە تەن -أ

 .   تدەکرێ دەست بە دروستکردنیان  کرێ دەگیرێن یان 
 
 ( ٣) دان دەبێت لە ماوەی   ئەو دامەزراوانەی کە پێش دەرچوونی ئەم ڕێنماییانە لە تەالری کرێ -ب

 سێ ساڵدا لەگەڵ حوکمەکانی ئەم ڕینمایی و هاوپێچەدا خۆیان بگونجێنن. 
 
ەی کە لە تەالری موڵکی خۆیانن و تەالرەکانیان پێش دەرچوونی ئەم ڕێنماییانە ئەو دامەزراوان -پ

بەپێی مەرجەکانی ڕێنماییەکانی کاتی خۆیان    اوە،دروست کردووە یان دەست بە دروستکردنیان کر
 مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت و پێویستیان بە خۆگونجاندن نییە. 
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 ( ٥)هاوپێچی ژمارە 
 ئامادەیی پیشەیی بەشەکانی 

 بەشی ئەلکترۆن.  -١ ئامادەیی پیشەسازی 
 
 
 بەشی کانزاکان.  -٢
 
 بەشی ئۆتۆمبیل.  -٣
 
 بەشی میکانیك  -٤
 

 
 بەشی دارتاشی  -٥

 
 
  بەشی بیناسازی  -٦

چاکردنەوەی ئامێرە ئەلکترۆنییەکان، گەیاندن،  
 رای چاودێری، و هتد ێبایل، کام ۆکۆمپیوتەر، م

 
 جۆرەکانی لکاندن و هتد.  هەموو

 
 چاککردنی ئۆتۆمبێل، بەنزین، و هتد. 

 
 ئامێرەکان، دروستکردنی قاڵب و پێکهێنانی  

 کانزاکان، و هتد. 
 
 

 سینگە، و هتد. وو کەلو پەلی ناوماڵ و ن
 
 

 بیناسازی، 
 هێڵکاری کارەبایی،  

 وزەی جێگرەوە،  
 وزەی خۆر، 

 هەواسازی،  
 ڕۆ، بەرزکەرەوە، دەرگای ئەلکترۆنی، ئاوە

 ئامادەیی  
 کشتوکاڵ 

 بەشی بەرهەمی رووەك. -١
 
 بەشی بەرهەمی ئاژەڵ.  -٢
 
بەشی ئامێرە   -٣

 کشتوکاڵییەکان. 
 
ئاژەڵ  تەندروستی بەشی  -٤
 .( ترنەریێڤ) 

 
 بەشی دروست کردنی  -٥

  . دیخۆراك و قوتوبەن
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 بەشی ژمێریاری.  -١ ئامادەیی بازرگانی 
 
 بەشی کارگێڕی.  -٢
 
 بەشی زانستی بانك   -٣
 
 بەشی سکرتاریەت.  -٤
 
 بەشی گەشت و گوزار. -٥

 
 بەشی بە بازاڕکردن.  -٦

 

 بەشی پەیامنێری   -١ ئامادەیی ڕاگەیاندن 
 و پێشکەشکاری. 

 
 بەشی فۆتۆگرافی.  -٢

 
 ێکالم. ڕبەشی  -٣

 
 بەشی چاپکردن.  -٤

 
 بەشی بەرهەمهێنان.  -٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زاینی ماڵپەڕ. دیبەشی  -١ ئامادەیی کۆمپیوتەر 
 
 سازی. پرۆگرامبەشی  -٢
 
 بەشی نێت وۆرك.  -٣
  

 

 بەشی ئارایشگا و قژبڕین.  -١ ئامادەیی جوانکاری 
 
 بەشی مکیاژ.  -٢

 

  اری تپەرس اریت ئامادەیی پەرس



97 
 

 ئامادەیی پیشەیی  
 گشتگیر 

   ێکیبەش  چەند دەکرێتکە  
 جیاوازی ئامادەیی پیشەیی  

 بێت.  داێت

 

 

 کە لەگەڵ پیشەکە یان ئامادەییەکە بگونجێت،   اردنی ناوێكهەڵبژسەرپشکە لە ئامادەیی پیشەیی  
،  کاوە ل، ئامادەیی پیشەیی دارتاشی، ئامادەیی پیشەیی ێئامادەیی پیشەیی ئۆتۆمب:  بۆ نمونە

 و هتد. ئامادەیی پیشەیی ئازاد،  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 


