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ڕێوماییىکاهی ژمارە ( )٢ى ساڵى ٨٦٧٠

ڕێوماییىکاهی گواستوىوەو دابىزین قوتابى/خوێودکاران لى هێوان زاهکۆ و پىیماهگاکان بۆ ساڵی خوێودهی
٨٦٧١ – ٨٦٧٠

یىکىم :

- 1ڕێوماییىکاهی گٌاستوىوەو دابىزین کى بى يىردوو هٌوسراومان ژمارە ( )٢٤4٤ /5لى  ٩21٤/5/1٢و وە ژمارە ( )1444٩ /5لى

 ٩21٤/٢/٩٢دەبێت .

- ٩گٌاستوىوەی خٌێودن قٌتابٍ/خٌێودکار بىدەر لى رێوماییىکان بى سیستمی پاڕالێڵ و بىپێی هٌسراومان ژمارە ( )١5١٤/5لى
 ٩21٦/5/1٦دەبێت .

دووەم :

بۆ ئاساهکاری و کىمکردهىوەی ڕۆتیوی میکاهیزمی گٌاستوىوەو دابىزین بىپێی فۆڕمی ژمارە (( )٩فۆڕمی گٌاستوىوە) و ژمارە

(( )3فۆڕمی دابىزین بۆ قٌتابی  /خٌێودکاری پێشتری وەرگیراو) و ،ژمارە (( )٤فۆڕمی دابىزین بۆ قٌتابی /خٌێودکاری تازە
وەرگیراوە) (واتا ساڵی خٌێودهی  ٩21١ – ٩21٦وەردەگیرێت) بىم شێٌەیىی خٌارەوە دەبێت :

 .1گٌاستوىوەو دابىزین تىهًا لى ڕێگىی فۆڕمی ژمارە ( )٩و( )3و ( )٤دەبێت (واتا پێٌیست بى هٌوسراو) هاکات.

 .٩ئىو قٌتابی  /خٌێودکارە کى داوای گٌاستوىوەو دابىزین دەکات فۆڕم وەردەگرێت لى تۆماری ئىو کۆلێژە یان پىیماهگىیىی کى
تێیدا دەخٌێوێت و لىسىر يىمان فۆڕم ڕەزامىهدی بىش و کۆلێژ  /پىیماهگى دەهٌوسرێت و دواتر ڕەزامىهدی تۆماری گشتی

زاهکۆ وەردەگیرێت و دواتر قٌتابی فۆڕمىکى دەبات بۆ ئىو زاهکۆیىی کى داوای گٌاستوىوە یان دابىزیوی بۆ دەکات و بى
يىمان شێٌە ڕەزامىهدی بىش و کۆلێژ و تۆماری گشتی زاهکۆ  /پىیماهگى وەردەگرێت لىسىر يىمان فۆڕم دواتر قٌتابی

فۆڕمىکى دەگىڕێوێتىوە بۆ تۆماری گشتی ئىو زاهکۆیىی گٌاستوىوە یان دابىزیوی لێٌە دەکات.

 .3دواتر فىرماهی زاهکۆیی گٌاستوىوەو دابىزین دەردەچێت لىو زاهکۆیىی کى قٌتابی  /خٌێودکار گٌاستوىوە یان دابىزیوی لێٌە
دەکات و پێٌیستى وێوىیىك لى فۆڕمىکىو گشت بىراییىکان ياوپێچی ئىو وێوىیى بکرێت بۆ ئىو زاهکۆیىی کى بۆی دەڕوات و
دواتر ئىو زاهکۆیىی کى بۆی دەڕوات فىرماهی زاهکۆیی گٌاستوىوە یان دابىزین دەرئىکات و وێوىیىك لى فىرماهی زاهکۆیی

دەدرێتى هاوەهدی وەرگرتن .
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 .٤سىبارەت بى گٌاستوىوە پێٌیستى لىگىڵ فۆڕمىکى گشت دۆکۆمێوتىکان ياوپێچ بکرێت وەك هاوی واهىکان و یىکىکان کى
قٌتابی خٌێودویىتی لىو زاهکۆیىی کى تێیدا داوای گٌاستوىوە دەکات و ئىو دۆکۆمێوتاهى کى پىیٌەستن بى مىرجی

گٌاستوىوە.

 .5سىبارەت بى گٌاستوىوە لى خٌێودهی هزمتر بۆ خٌێودهی بىرزتر (بىپێی بڕگىی یىکىم لى ڕێوماییىکاهی گٌاستوىوەو دابىزین)
 /بىپێی فۆڕمی ژمارە ( . )1وە گٌاستوىوە لى زاهکۆکاهی يىرێم بۆ زاهکۆکاهی دەرەوەی يىرێم بىپێی فۆڕمی ژمارە ()5
بىيىمان شێٌەی جاران دەبێت.

سێیىم :

 .1ماوەی گٌاستوىوە لى ڕێکىوتی ( ٩21٦ / ١/1تاوەکٌ  )٩21٦ / ٢ / 15دەبێت .

 .٩ماوەی دابىزین بۆ قٌتابی /خٌێودکار کى پێشتر وەرگیراون لى ڕێکىوتی ( ٩21٦/١/1تاوەکٌ  )٩21٦/12/٦دەبێت،
-3 .3ماوەی دابىزین بۆ قٌتابی /خٌێودکاری تازە وەرگیراو ساڵی خٌێودهی ( )٩21١ – ٩21٦لى ڕێکىوتی دەرچٌوهی فىرماهی
زاهکۆیی بى وەرگرتن وە بۆ ماوەی ( )12ڕۆژ دەبێت.

ياوپێچ  :فۆڕمی ژمارە ( )٩و ( )3و (.)٤
د .یوسف گۆران
وەزیرى خوێودهى بااڵو توێژیوىوەى زاهستى
وێوىیىک بۆ-:
-

وەزارەتٍ خٌێودهٍ بااڵ و تٌێژیوىوەى زاهستٍ  /هٌوسوگىى وەزیر  /لىگىل رێزدا.

-

وەزارەتٍ خٌێودهٍ بااڵ و تٌێژیوىوەى زاهستٍ  /فىرماهگىى کارگێرى ودارایٍ  /لىگىل رێزدا.

-

گشت زاهکۆکان /بۆکارى پێٌیست/لىگىڵ رێزدا.

-

وەزارەتٍ خٌێودهٍ بااڵ و تٌێژیوىوەى زاهستٍ  /فىرماهگىى خٌێودن و پالهداهان و بىدواداچٌون  /لىگىل بىراییىکان.

-

وەزارەتٍ خٌێودهٍ بااڵ و تٌێژیوىوەى زاهستٍ  /هاوەهدى وەرگرتن.

-

دەرکردە.
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