مىرج و ڕێوماییىکاهى
ٗەرگرتِ ٗ گ٘استْەٗەٗ داتەزیْ ٚق٘تاتياُ/خ٘يْذماراُ
ىە زاّکۆ ٗ پەیَاّگەکإّ ٚەرێٌ تۆ ساڵی خ٘ێْذّی 2019-2018
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ٍەرج ٗ ڕێَْاییەکاّٚ
ٗەرگرتِ ٗ گ٘استْەٗەٗ داتەزیْ ٚق٘تاتياُ /خ٘يْذماراُ ىە زاّکۆ ٗ پەیَاّگەکإّ ٚەرێٌ
تۆ ساڵی خ٘ێْذّی 2019-2018
تڕگە ٙیٔمًٔ :
ٍافی ٗەرگرتِ ٗ پێشکەش کردّی فۆرً:
ُِ -1ر قْحاةی /خْێَدلارێك کُ فۆريی وەرگرحٌ پێضکُش دەکات يُرج ٍییُ وەرةگیرێج  ،چٍْکُ

وەرگرحٌ ةُپێی چٍُد ةَُيایُکی زاٍسخٓ عُداهُت ئايێزو هُسُر ةَچیَُی کێتڕکێی لۆًٍره هُ ٍێْان
حێکڕاى قْحاةیان /خْێَدکاران دەةێج.

 -2وەرگرحٌ هُ ةُصُلان ةُ صێْازی وهرگرحَی ٍاوەٍدى (قتْل يرلزى) وە وەرگرحَٓ راسخُوخۆى
(ةُ ُِژيار کردٍی سیسخُيٓ کریدت) جێتُجێ دەکرێج  ،قْحاةی /خْێَدکار يافی وهرگرحَی حٍُّا هُ
یُك صْێٌ ُِیُ هُزاٍمۆ و پُیًاٍگُ حمْيیُلان ةُ گضخی.

 -3قْحاةی /خْێَدکار يافی ٍییُ هُ ُِيان کاحدا خْێَدکار ةێج هُ زاٍکۆ یان پُیًاٍگُی حکْيی و

زاٍکۆیُک و پُیًاٍگُیُکٓ حایتُت ( ئُِوی)  ،ئُگُر خْێَدکارێک هُ زاٍکۆ یان پُیًاٍگُی حکْيی و هُ
ُِيان کاحیش هُ زاٍکۆ پُیًاٍگُى حایتُت ( ئُِوی) وەرگیرا ئُوا پێْیسخُ هُسُری هُ ُِفخُی

یُکُيی دوای ڕاگُیاٍدٍی ٍاوەکان ةڕیاری خۆی ةدات و هُ زاٍکۆ و پُیًاٍگُی حکْيی یان هُ زاٍکۆ

پُیًاٍگُ حایتُحُلُ داوای کێضاٍُوەی دۆسییُ و سڕیَُوەی ٍاو ةکات  ،ةُ پێچُواٍُوە هێ پێچیَُوەی
یاسایی هُگُڵ دەکرێج.

 -4ئُو قْحاةی  /خْێَدکارەی لُ سااڵٍی پێضخر فۆريی پێضکُش کردووە و هُ یُکێک هُ کۆهێژە و فالُڵخی

یان پُیًاٍگُکاٍی ُِرێى وەرگیراوە ئُگُر پُیْەٍدی ةُخْێَدٍُکُی کردةێج یان ٍُکردةێج يافی ٍییُ

جارێکی حر داواکاری وەرگرحٌ پێضکُش ةکات.

 -5ڕێزةٍُدی و ُِڵتژاردهکان (اخخيارات) ةُ پێی ئارەزووی خْێَدکار /قْحاةی دەةێج ةُ پێی ةڕیاری خۆی

لُ پێْەرێکی گرٍگ و سُرەکییُ هُ دیاریکردٍی صْێَی وەرگرحَٓ ةُ يُرجێک هُ (ُِ )٠٥ڵتژاردن
کُيخر ٍُةێج  ،پێْیسخُ هُسُر قْحاةی /خْێَدکار ڕەچاوی يُرجُ گضخی و حایتُحییُکاٍی وەرگرحٌ

ةکات و حٍُّا ئُو خْێَدن و ةُصاٍُ ُِڵتژێرێج کُ هُگُڵ ئارەزووی خۆی و هقی خْێَدٍی
ئايادەییُکُی دەگٍْجێج  ،تۆیٔ تیاّ٘ٗی تٕٔٔڵٔ پڕمردّّٔٗٓ ٙاٍێْێ.

 -٦ئُگُر قْحاةی /خْێَدکار فۆريی پێضکُش کرد و ٍاوی هُ ِیچ کۆهێژێک یان پُیًاٍگُیُک دەرٍُچْو
ةُِۆی کُيی و ٍُگٍْجاٍی ُِڵتژاردٍُکاٍی  ،ئُوا ٍاوەٍدی وەرگرحٌ ُِڵدەسخێج ةُ داةُش کردٍی ئُو

قْحاةی /خْێَدکاراٍُ هُسُر ئُو کْرسییاٍُى خْێَدن کُ هُ زاٍکۆلان ةُ ةُحاڵی دەيێََُوە ةُ
ڕەچاوکردٍی کُيخریٌ کۆًٍرەی وەرگیراو  ،وە ئُو قْحاةی /خْێَدکاراٍُ يافی ٍارەزاییان ٍاةێج.

 -٧ئُو قْحاةی /خْێَدکاراٍُی کُ ةُِۆی کُيی کۆًٍرەکاٍیان هُ ِیچ کۆهێژ یان پُیًاٍگُیُک وەرٍاگیرێٌ

ةۆیان ُِیُ هُ ساڵی ئاییَدەدا دووةارە ةچَُوه کێتڕکێ ةُ پێی کۆًٍرەی ساڵی دووەيی پێضکُش کردن

 ،وە ئُو يافُصیان حٍُّا ةۆ یُک ساڵ پێدەدرێج  .واحُ دهرچْواٍی ئايادهیی زاٍسخی و وێژهیی حٍُّا

دوو ساڵ يافی پێضمُش لردٍيان ُِیُ و ساڵی دووهيیش حٍُّا ةۆ ئُو دهرچْواٍُ دهةێج کُ پێضخر هُ

ِیچ زاٍکۆ و پُیًاٍگُیُکی حکْيی و حایتُت هُ ٍاوەوە و دەرەوەی ُِرێى وەرٍُگیراةٌ.
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تڕگە ٙدًٗٗٓ :
ٍەرجە گشتییەکاّی ٗەرگرتِ:
ئُوقْحااااةی /خْێَااادکارەی هُ زاٍکاااۆ و پُیًاٍگُکاااان وەردەگیرێاااج پێْیساااخُ ئُم يُرجااااٍُی خاااْارەوەی
حێدا ةێج:
 -1خاوەٍی ڕەگُزٍايُی عێراقی ةێج وە ةۆ ئُوقْحاةیاٍُى کُ عیراقٓ ٍیٌ پێْیسخُ کارحٓ ٍیضخُجێ
ةْوٍٓ ُِرێًیان ُِةێج.

 -2دەرچْوی ئايادەییُکاٍی سُر ةُ وەزارەحی پُروەردەی ُِرێًی کْردسخان ةێج و ةڕواٍايُکُی
پُسٍُد کرا ةێج هُالیُن ةُڕێْەةُرایُحی گضخی پُروەردەی پارێزگاکُیُوە.

 -3هُ پضاااااکَیَی پزیضاااااکی دەرچْوةێاااااج ةُپێااااای ئُو يُرجُ حایتُحییااااااٍُی ةاااااۆ ُِر خْێَااااادٍێک
دیاریکراوە.

 -4حُيٍُاااای هُ ( )30ساااااڵ زیاااااحر ٍُةێااااج ةااااۆ خْێَاااادٍی ةُیاٍیااااان جااااگُ هُ (کااااۆهێژ و ةُصااااُکآٍ
پُروەردەى وەرزش) کُ ٍاةێاااااااااج قْحااااااااااةٓ حُيٍُااااااااآ هُ( )22ساااااااااال زیااااااااااحر ةێاااااااااج ،
ئُو قْحاااااةی /خْێَاااادکارەی حێکااااڕای ًٍاااارەی پااااۆهی دواٍاااازەی هُ ( )%00ةُسااااُرەوەیُ ڕەچاااااوی

يُرجااای حُيٍُااای ةاااۆ ٍاکرێاااج  ،وە ئاااُم يُرجاااُ ئايادهییاااُ پیضاااُیُلاٍیش دهگااارێخُوە و جاااگُ هُ

(کۆهێژ و ةُصُکآٍ پُروەردەى وەرزش).

 -2دەرچاااْوآٍ خْێَااادٍٓ کاااْردى هُ ٍااااوچُ کْردساااخاٍیُکآٍ دەرەوەى ُِرێاااى هُالیُن هێژٍُیُکااآ
حاااااااایتُت هُ وەزارەت ةُ ُِيااااااااٍُِگٓ زاٍکۆکاااااااان ةُ پێااااااآ صایساااااااخُ ةْوٍیاااااااان ساااااااُیرى

داواکاریُکاٍیان دەکرێج.

تڕگە ٙسێیًٔ:
ٗٓرگرتْی دٓرچ٘ٗاّی ىقی زاّستی ٗ ٗێژەیی ئاٍادٓییەکاّی ٕەرێٌ:
 -1دەرچْوآٍ پۆهٓ دواٍزەى ئايادەیٓ ةُصٓ زاٍسخٓ ةۆ پێضکُش کردٍٓ داواکارى وەرگرحٌ هُ کۆهێژ و
ةُصُکآٍ ( کۆيُڵُى پزیضکٓ  ،ئٍُدازیارى  ،زاٍسج) دەحْاٌٍ حٍُّا ًٍرەى واٍُ پُیْەٍدیدارەکان ( فیزیا ،

کیًیا  ،ةیرکارى  ،زیَدەوەرزآٍ  ،زيآٍ ئیَگویزى) ئُژيار ةکُن  ،ئُژيار کردٍٓ ًٍرەى واٍُکآٍ حر ئارەزوو
يٍُداٍُ دەةێج ةُ يُرجێک پێضکُصکار هُ سُرجُم واٍُکان دەرچْوةێج.

ُِ -2ژيارلردٍی ڕێژهیی پۆهی ( )10و ( )11ةُ صێْازێمی یُلخراوه هُ ئُرلی وهزارهحی پُروەردە دایُ و ُِر
پێداچْوٍُوهیُك هُسُر لۆًٍرهی ئايادهیی ةُرهو رووی وهزارهحی پُروهرده دهلرێخُوه.

* ( ةُ پێٓ ڕەزايٍُدى ُِردوو وەزارەحٓ خْێَدٍٓ ةااڵو حْێژیَُوەى زاٍسخٓ و وەزارەحٓ پُروەردە  ،قْحاةٓ/
خْێَدکار ئاگادار دەکُیَُوە کُ ًٍرە ةۆ ئُيساڵٓ خْێَدن ( )٨١٠٩-٨١٠٨و سااڵٍٓ دواحر ٍاةُخضرێج وە قْحاةٓ
ةُ کۆًٍرەى حُواوى خۆى دەچێخُ پێضتڕکێٓ وەرگرحٌ و پێضْەخخُ هُالیُن وەزارەحٓ پُروەردە ةُفُريٓ

ئايادەییُکان ئاگادار کراوٍُحُوە ).

 -٣هێژٍُیُکی حایتُت کُ ةُ سُرۆلایُحٓ یاریدهدهری ةُڕێْهةُری گضخٓ لاروةاری ٍُِْری هُ ةُڕێْهةُرایُحٓ

گضخٓ پُروهردهی پارێزگالان پێک دەِێَرێج  ،ئُو هێژٍُیُ فۆرم و ةڕواٍايُی دهرچْون ووردةیٌ دەکات
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ةُرپرسیاریُحٓ ڕاسخی و دروسخیی زاٍیارییُکان هُ ئُسخۆی ةُڕێْهةُرایُحٓ پُروهرده و ةُڕێْهةُرایُحییُ
گضخییُلاٍی پُروهردهی پارێزگالان دایُ.
 -4ئُو قْحاةی /خْێَدلارهی لُ دووةاره حاقیمردٍُوهی (ةاصخر کردٍٓ حێکڕا ( واحُ (ححسیٌ يعدل)

دهلات ٍاةێج ةُصداری پرۆسُی زاٍمۆالیٌ و وەرگرحَٓ ڕاسخُوخۆى ( سیسخُيٓ کریدت) ةمات ةُاڵم
ةُسیسخُيٓ پاراهێن و ئێْاران يافٓ پێضکُش کردٍٓ دەةێج  ،وە ئُگُر ةُصداری پرۆسُلُ ةمات و ٍاویضی

دهرٍُچێج  ،ساڵی داِاحْو ةُپێی لۆًٍرهی ساڵی یُلُم دهچێخُ پێضتڕلێٓ زاٍمۆالیٌ یان وەرگرحَٓ
ڕاسخُوخۆى (سیسخُيٓ کریدت).

تڕگە ٙچ٘ارەً :
ٍەرجە تايثەتييەکاّی ٗەرگرتِ:
ز
أ

پێشکەش کردن بۆ

تێکرای نمرهی پۆلی دوانسه

کاااۆهێژە پزیضاااميیُکان (پزیضااامی  %02 ،لااااااااااُيخر
پزیضمی ددان  ،دەرياٍسازی)

ٍُةێج

بەمەرجێك
ُِرسااێ واٍااُی زیَاادهوهرزاٍی و لیًیااا و

فیزیاك هااُ ( )240لااُيخر ٍاُةێج هااُ خااْهی

یُلُم یان دووهم.

لااۆًٍرهی زیَاادهوهرزاٍی و لیًیااا و فیزیااك
هااُ( ) 210لااُيخر ٍااُةێج هااُ خااْهی یُلااُم
ب

یاااان دووهم  ،وهرگرحَااای دهرچاااْوان هاااُ

لۆهێژی ڤێخرٍُری لُ هُ زاٍماۆی ساوێًاٍی و

لۆهێژی پزیضمی فێخرٍُری

زاٍماااۆی دِاااۆك ُِیاااُ ڕێاااژهی وهرگااارحٌ

( )%00ةااااااۆ پارێزگایااااااُ و ( )%30ةااااااۆ
پارێزگالاٍی حر دهةێج.

ج

کۆهێژى ئٍُدازیاری ٍاُوت و کيًيااوی  %00لااااااااااُيخر
(ةُصُکاٍی ٍُوت  ،پخرۆل  ،کيًياوی)

ٍُةێج

لۆًٍرهی ُِرسێ واٍُی (کیًیاا ،ياحًاحیاک،
فیزیک) ی هُ ( )240کُيخر ٍُةێج هُ خْهی
یُکُم یان دووەم.

لاااااااۆًٍرهی ُِردوو واٍُی (ياحًاحیاااااااک،
د

ةُصااُکاٍی ئٍُااادازیاری هُ زاٍکۆکاااان  %00کُيخاااااااااار

جگُ هُ ةُصُکاٍی خاڵی (ج)

ٍُةێج

فیزیک) ی هُ ( )160کُيخر ٍُةێج هُ خْهی
یُکُم یااان دووەم .ةُصااُکاٍی ةیَاسااازی و

حُالرسازی ٍاةێج ٍُخۆصی ڕەٍگتیَی (عًٓ
االهْان) ی ُِةێج.

ٓ

ةُصااااُکاٍی ئٍُاااادازیاری هُ کااااۆهێژە  %00کُيخاااااااااار

حُکَیکییُکان

ٍُةێج

لاااااااۆًٍرهی ُِردوو واٍُی (ياحًاحیاااااااک،
فیزیک) ی هُ ( )160کُيخر ٍُةێج هُ خْهی
یُکُم یان دووەم.
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پێشکەش کردن بۆ

ز

بەمەرجێك

تێکرای نمرهی پۆلی دوانسه

پێْیسخُ چاوپێکُوحٌ هُ کۆهێژەکُ ئٍُجاام
ةااادات پاااااش ڕاگُیاٍااادٍی ئٍُجايُکاااااٍی

ٗ

وەرگااااارحٌ وکْرساااااییُکاٍی خْێَااااادن هُ

کۆهێژەکااٍی پُرسااخاری هُُِر زاٍکااۆیُک هُ

کۆهێژەکااااااااٍی پُرساااااااخاری هُ ُِر

( )%22ةاااۆ ڕەگُزی ٍێااار و هُ ( )%02ةاااۆ

زاٍکۆیُک

ڕەگُزی يێ دەةێج  ،جگُ هُ ةُصی يايااٍی

هُ لاْهێژی پُرساخاری هاُ زاٍماۆی ِاُوهێری
پزیضمی حٍُّا ةۆ ڕهگُزی يێیَُیُ

يُرجُ کااااااااااااااااۆًٍرەی ُِرسااااااااااااااااێ

کاااۆهێژی زاٍساااخُ حٍُدروساااخییُلان

ةُصااُکاٍی (کيًيااای ژياااٍی لویَماای  ،ةاااااااااۆ زاٍااااااااایٌ واٍُی(زیَدەوەرزاٍی  ،کیًی  ،فیزیاک) ی هُ
يایمرۆةااایوۆجی پزیضاامی)  ,زاٍکااۆی دەرچااااْواٍی ئُم ( )210کُيخاار ٍُةێااج هُ خااْهی يُکُم يااان

ُِوهێری پزيضاکی ولاۆهێژى زاٍساخی ةُصااااٍُ ٍازٍااااوی دووەم.
ز

حٍُدروساااخی ةُصاااُکآٍ (زاٍساااخٓ پزیضک وەرٍااگرن
الةْردى پزیضکٓ  ،زاٍسخٓ ساڕکردن) و ياااااااااااااااااوەی

هُ زاٍکااۆی دِااۆک  ،ةُصاای يیاادیکُڵ خْێَاادٍیان چااْار
يایکرۆةاااااااااایۆهۆجی ،کویَااااااااایکُڵ ساڵُ
سایکۆهۆجی هُ زاٍمۆى کۆیُ.
ةۆ زاٍایٌ دەرچاْواٍی وهرگاارحٌ ةااۆ ةُصاای زاٍسااخییُ  ،وه دهةێااج
ئُم ةُصااااُ ٍازٍاااااوی لااۆًٍرهی قْحاااةی ( )%04لااُيخر ٍااُةێج و

ئٍُااااادازيارى پاااااالن
وەردەگااارن خْێَااادن

ح

پالن داٍان جّی  /زاٍمۆی دِۆك

خْێَاادن هااُم ةُصااُ ةااُزياٍی ئیَگویزیااُ ،

هااُم ةُصااُ ()2پێااَچ قْحاةٓ /خْێَادکار سااهٓ یُلاُم لْرسآ
ساااااااااڵُ ،وه ةااااااااڕی یُکُم زياااٍی ئیَگویاازی دەخْێَێااج و هااُ
حێچااااْوی خْێَاااادن لْرسی دووهم دهسج ةُ خْێَدٍی زاٍسخی
 )3000( $سێ ُِزار دهلاااات دهةێاااج ًٍااارهی واٍاااُی زيااااٍی

دۆالر ةۆ ُِر سااهێمی
خْێَاااادن وه ساااااڵی

ئیَگویااازی هاااُ پاااۆهی دواٍااازهی ئاياااادهیی

پێَجااُم ةااُ خۆراییااُ ( )%00لاااااااُيخر ٍاااااااُةێج و حُياااااااٍُی
پێضمُصمار ٍاةێج هُ ( )30زیاحر ةێج.
ةۆ قْحاةی .
ط

ةایۆ يیادیکاڵ /کاۆهێژى ئٍُادازیارى /

زاٍکۆى دِۆک

ةااۆ زاٍاایٌ ئُم ةُصااُ ةااڕى
حێچااااااْوى خْێَاااااادٍٓ $

( )4000چْار ُِزار دۆالر

ةۆ ُِر ساهێمی خْێَدن

لاااااااۆًٍرهی ُِردوو واٍُی (ياحًاحیاااااااک،
فیزیک) ی هُ ( )160کُيخر ٍُةێج هُ خْهی
یُکُم یان دووەم.

قْحاةٓ /خْێَدکار دەةێ دەرچْوى هقٓ زاٍسخٓ ةێاج  ،وە

ی

ًٍاارەى واٍُى زيااآٍ ئیَگویاازى هُ ( )%00کُيخاار ٍُةێااج

ةُصااآ زاٍساااخٓ حااااقیگُى پزیضاااکٓ هُزاٍکاااۆى

چٍْکُ خْێَدن هُم ةُصُ ةُزياآٍ ئیَگویازى دەةێاج  ،وە

چُريْو

ُِر ساااێ واٍُى (زیَااادەوەرزآٍ و کیًیاااا و فیزیاااک) هُ
( )210کُيخر ٍُةێج هُخْهٓ یُکُم یان دووەم.
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تڕگە ٙپێْجەً :
ٗٓرگرتْی دٓرچ٘ٗاّی ئاٍادٓییە پیشٔییەکاُ ىٔ زاّکۆ ٗ پٔیَاّگەماّی ٕٔرێٌ:
 -1یُلُيی دهرچْواٍی ئايادهییُ پیضُییُکان هُسُر ئاسخی پارێزگا هُ لۆهێژی ِاوحا ةُ پسپۆرییُکُ هُ
زاٍکۆکاٍی ُِرێى وەردەگیرێج ةُيُرجێك حێمڕاى ًٍرەکُی هُ ( )%08لُيخر ٍُةێج و ئُگُر حێکڕاى ًٍرەکُى

هُ ( )%08کُيخر ةْو دەحْاٍێج ةُ پاراهێن وەرةگیرێج.

 -2یُکُم و دووهم و سێیُيی دهرچْواٍی ئايادهییُ پیضُییُکان هُسُر ئاسخی پارێزگا ئُگُر حێکڕاى ًٍرەى

هُ ( )%08کُيخر ةْو ئُوا هُلۆهێژە حُلَیمییُکان هُ ةُصی ِاوحا ةُ پسپۆرییُکُی وەردەگیرێج ةُ

سیسخُيٓ پاراهێن و ئُگُر ًٍرەکاٍیان هُ سُرووى ( )% 08ةْو دەحْاٌٍ هُ ةُصُ ِاوحاکاٍیان هُ پُیًاٍگُ
حُکَیکییُکآٍ زاٍکۆ پۆهیخُکَیکییُکان ةُ صێْەى گضخٓ.

(یُکُم و دووهم و سێیُيی دهرچْوان هُسُر ئاسخی ُِر دوو خْهی یُکُم و دووەم ئُژيار دەکرێج)
 -3دهرچْواٍی ئايادهییُ پیضُییُلان هُ ُِردوو خْهی یُلُم و دووەم حٍُّا هُ ةُصی ِاوپسپۆر هُ
پُیًاٍگُلان وهردهگیرێٌ ةُيُرجێك حێمڕاى ًٍرهلاٍیان هُ ( )%08لُيخر ٍُةێج ئُگُر حێکڕاى ًٍرەکاٍیان هُ

( )%08کُيخر ةْو ةُ پێٓ ڕێًَاییُکآٍ پاراهێن وەردەگیرێٌ و ژيارهی وهرگیراواٍی هُ ( )%22پالٍٓ
وەرگرحٌ زیاحر ٍُةێج.

 -4دهرچْواٍی ئايادهییُلاٍی ياياٍی وەردەگیرێٌ هُ ةُصی ئافرەحان و يَداڵتْون هُ پُیًاٍگُی حُلَیمی
ُِوهێر و سۆران و ةُصی ژٍان و يَداڵتْون هُ پُیًاٍگُی حُلَیمی سوێًاٍی وهردهگیرێٌ هُسُر ئاسخی

پارێزگا.

 -2سُةارەت ةُدەرچْوآٍ ئايادەییُ پیضُییُکان حٍُّا هُ ساڵٓ دەرچْوٍٓ دا يافٓ پێضکُش کردٍیان ُِیُ.

 -6دەرچْوآٍ ئايادەییُ پیضُییُکان و ئايادەییُکآٍ يايآٍ هُ ُِردوو خْهٓ یُکُم و دووەم ئُگُر حێکڕاى
ًٍرەکاٍیان هُ ( )%08کُيخر ةْو حٍُّا هُ ةُصٓ ِاوپسپۆر هُ پُیًاٍگُکان وەردەگیرێٌ ةُ پێٓ ڕێًَاییُکآٍ
پاراهێن و خْێَدٍٓ ئێْاران.

تڕگە ٙشەشەً :
ٗەرگرتْی دٓرچ٘ٗاّی ئاٍادٓییٔماّی خ٘ێْذّی ئیسالٍی:
 -1یُکُم و دووەم و سێیُم هُ دهرچْواٍی ئايادهییُلاٍی خْێَدٍی ئیساليی سُر ةُ وهزارهحی پُروهرده
هُسُر ئاسخی ُِرێى هُةُصُلاٍی زياٍی عُرهةی هُ زاٍکۆکان وهردهگیرێٌ ةُپێی سَْوری جْگرافی ةُ
يُرجێ حێکڕای ًٍرهیان هُ (  )%07لُيخر ٍُةێج.

 -2دهرچْواٍی خْێَدٍگا ئایَییُلاٍی ساڵٓ خْێَدٍٓ ( )2010-2010 -2010-2016سُر ةُ وهزارهحی

پُروهرده ةُ صێْەى ڕاسخُوخۆ هُ سُر ةَُياى پێضتڕکێٓ ًٍرە ( يُرجٓ چاوپێکُوحٌ و حاقیکردٍُوە) هُ
ةُصُکآٍ لۆهێژی زاٍسخُ ئیساليییُلان هُُِر زاٍمۆیُلی ُِرێى وەردەگیرێٌ  ،ةُيُرجێک کۆًٍرەیان هُ

( )%08کُيخر ٍُةێج.

 -3یُلُم و دووهم و سێیُيٓ پُیًاٍگُى ئُزُِر ةۆ ساڵٓ خْێَدٍٓ ( )2010-2010هُ ةُصُکآٍ زيآٍ

عُرەةٓ کۆهێژى زيان یان ئُدەةیات  ،زاٍسخُ يرۆڤایُحییُکان وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ()%07
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کُيخر ٍُةێج و حُيٍُٓ قْحاةٓ /خْێَدکاریش هُ ( )30ساڵ زیاحر ٍُةێج  ،ئُوآٍ حر ةُ پێٓ سیسخُيٓ
پێضتڕکێ هُ ةُصُکآٍ زاٍسخُ ئیساليییُکان ةُ صێْازى ڕاسخُوخۆ (يُرجٓ چاوپێکُوحٌ و حاقیکردٍُوە)
وەردەگیرێٌ ةُيُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%08کُيخر ٍُةێج.

 -4هُکاحی پێضتڕکێدا ڕهچاوی ًٍره دهکرێج ةُ ڕێژهی ( )%60ى ًٍره هُسُر کۆًٍرهکُی دهةێج و ڕێژهی
( )%40ی ًٍره هُسُر هێّاحْویی حْاٍسخی داواکار دهةێج ةُ يُرجێک ًٍرەى هُ هێّاحْویی حْاٍسخی هُ ٍیْه
زیاحر ةێج.

 -7وەرگرتن لى بىشىکاهى كۆلێژی زاهستى ئیسالمییىكان بى ( سیستىمى پارالێل).

دەرچْوآٍ ئايادەییُ ئیساليییُکان يافٓ پێضکُش کردٍیان ُِیُ ةۆ ةُصُکآٍ لۆهێژی زاٍسخُ

ئیساليییُلان هُُِر زاٍمۆیُلی ُِرێى ةُ پێٓ ڕێًَاییُکآٍ سیسخُيٓ پاراهێن  ،سُةارەت ةُدەرچْوآٍ
پُیًاٍگُ دەةێج کۆًٍرەى پُیًاٍگُیان هُ ( )%07کُيخر ٍُةێج.

تڕگە ٙحەٗتەً :
ٗٓرگرتْی دٓرچ٘ٗاّی پٔیَاّگٔماّی سٔر تٔ ٗٓزارٓتی پٔرٗٓردٓ:
 )%20( -1ی لْرسیُلاٍی سمْڵی ٍُِْره جْاٍُلان هُزاٍمۆی سوێًاٍی و کۆهێژی ٍُِْرە جْاٍُکان هُ
زاٍکۆی سُاڵحُددیٌ و ةُصی صاٍۆ و صێْهلاری هُ فاکُڵخی زاٍسخی يرۆڤایُحی هُ زاٍکۆی دِۆک
حُرخان دهلرێج ةۆ دهرچْواٍی پُیًاٍگُی ٍُِْره جْاٍُلاٍی سُر ةُوەزارەحی پُروەردە و حٍُّا

دەرچْواٍی ساڵٓ خْێَدٍی ( ) 2010-2010يافٓ پێضکُش کردٍيان ُِيُ ةُ يُرجێک حێکڕای ًٍرەی
پُیًاٍگُیان هُ ( )%07کُيخر ٍُةێج.

 -2ئُو قْحاةی /خْێَدلاراٍُی يُرجُکاٍی خاڵی ( )1یان ُِیُ پێْیسخُ ةُصدار ةٌ هُ حاقیکردٍُوەی
هێّاحْویی و حێیدا سُرکُوحْوةٌ  ،حاقیکردٍُوەکُ هُ کۆهێژ و سکْڵُ ئاياژە پێکراوەلاٍدا ئٍُجام

دەدرێج ًٍ ،رەی کۆحاییش ةُم صێْەیُ دەةێج (ًٍ )%40رەی حاقیکردٍُوەی هێّاحْویی و ()%60
ًٍرەی حێکڕای پُیًاٍگُ.

 -3وەرگرحَٓ یُکُم و دووەم وسێیُم هُ سُر ئاسخٓ پُیًاٍگُکآٍ وەرزش هُ کۆهێژ (سکْڵ) پُروەردەى

وەرزصٓ وەردەگیرێٌ و دەةێج حێکڕاى ًٍرەى پُیًاٍگُیان هُ ( )%07کُيخر ٍُةێج  ،ئُگُر حێکڕاى
ًٍرەى پُیًاٍگُیان کُيخر ةْو ةُ پاراهێن وەردەگیرێٌ.

 )% 2( -4کْرسییُکآٍ وەرگرحَٓ پاڵُواٍان ةۆ دەرچْوآٍ پُیًاٍگُ وەرزصییُکآٍ سُر ةُوەزارەحٓ
پُروەردە دەةێج  ،ةُيُرجێک حێکڕاى ًٍرەى هُ ( )%08کُيخر ٍُةێج.

 -2دەةێج پێضکُصکار دەرچْوى ساڵٓ خْێَدٍٓ ( )2010-2010ةێج  ،ةُيُرجێک هُ ِیچ کۆهێژ و

پُیًاٍگُیُکٓ حکْيٓ یان حایتُت وەرٍُگیرا ةێج.
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تڕگە ٙحەٗتەً /خاڵ ٚیەکەً:
ٗەرگرتْ ٚدەرچ٘ٗاّ ٚپەیَاّگەکاّ ٚکۆٍپی٘تەر ٙسەر تە ٗەزارەت ٚپەرٗەردە ىە زاّکۆ
پۆىیتەکْیکییەکاُ:
 -1دەرچْوى یُکُم و دووەم و سێیُيٓ پُیًاٍگُ حکْيییُکآٍ کۆيپیْحُر هُسُر ئاسخٓ ُِرێى هُ

ةُصٓ سیسخُيٓ زاٍیارى کۆهێژى حُکَیکٓ ئٍُدازیارى ُِوهێر وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ

( )%08کُيخر ٍُةێج  ،چٍْکُ ةُصٓ ٍاوةراو ةُصێکٓ ئٍُدازیارییُ.

 -2دەرچْوى

یُلُم و دووهم و سێيُيٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى سوێًآٍ (حکْيٓ) هُ کۆهێژى

ئیَفۆرياحیکٓ سوێًآٍ ةُصٓ کۆيپیْحُر وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%07کُيخر

ٍُةێج.

 -3دەرچْوى یُلُم و دووهم و سێيُيٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى دِۆک (حکْيٓ) هُ کۆهێژى حُکَیکٓ

کارگێرى دِۆک ةُصٓ سیسخُيٓ زاٍیارى وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%07کُيخر

ٍُةێج.

 -4دەرچْوى یُلُم و دووهم و سێيُيٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى ئاکرێ (حکْيٓ) هُ کۆهێژى حُکَیکٓ
ئاکرێ ةُصٓ سیسخُيٓ زاٍیارى وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%07کُيخر ٍُةێج.

 -5ئُگُر دەرچْوەکان هُ خاڵُکآٍ ( )4،3،2،1يُرجٓ ًٍرەى پێْیسخٓ حێدا ٍُةْو ئُوە دەحْاٍێج ةُ
سیسخُيٓ پاراهێن وەرةگیرێج.

 -6سێ کْرسٓ هُپالٍٓ وەرگرحَٓ پاراهێن حُرخان دەکرێج هُ ةُصُکآٍ کۆيپیْحُر و سیسخُيٓ زاٍیارى

سُر ةُ کۆهێژى حُکَیکییُکآٍ زاٍکۆ پۆهیخُکَیکییُکان ةۆ دەرچْوآٍ پُیًاٍگُ ئُِوییُکآٍ

کۆيپیْحُرى ( )2ساڵُ سُر ةُ وەزارەحٓ پُروەردە ةێج  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%08کُيخر

ٍُةێج .ئُگُر ئُم ڕێژەیُ پڕ ٍُةْوە ئُوا زاٍکۆ پۆهیخُکَیکییُکان ةۆیان ُِیُ ةُ دەرچْوآٍ

پُیًاٍگُکآٍ خۆیان کْرسیُ ةُحاڵُکان پڕ ةکٍُُوە.

تڕگە ٙحەٗتەً /خاڵ ٚدٗٗەً:
ٗەرگرتْ ٚدەرچ٘ٗاّ ٚپەیَاّگەکاّ ٚکۆٍپی٘تەر ٙسەر تە ٗەزارەت ٚپەرٗەردە ىە زاّکۆکاّ ٚتر:
 -1دەرچْوآٍ یُلُم و دووهم و سێيُيٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى ُِوهێر (حکْيٓ) هُ زاٍکۆى سُالحُددیٌ
 ،کۆهێژى زاٍسج ةُصٓ کۆيپیْحُر وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%07کُيخر ٍُةێج.

 -2دەرچْوآٍ یُلُم و دووهم و سێيُيٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى کُالر (حکْيٓ) هُ ةُصٓ کۆيپیْحُرى
زاٍکۆى گُريیان وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%07کُيخر ٍُةێج.
 -3دەرچْوآٍ یُلُم و دووهم و سێيُيٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى ڕاٍیُ (حکْيٓ) هُزاٍکۆى ڕاپُریٌ ةُصٓ
کۆيپیْحُر وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%07کُيخر ٍُةێج.

 -4دەرچْوآٍ یُلُم و دووهم و سێيُيٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى سۆران (حکْيٓ) هُزاٍکۆى سۆران ةُصٓ
کۆيپیْحُر وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%07کُيخر ٍُةێج.
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 -2ئُو قْحاةی /خْێَدلاراٍُی ةُپێی خاڵُلاٍی ( )4،3،2،1وەردەگیرێٌ ةۆیان ٍیُ داةًُزرێٌ حاوهلْ خْێَدن
حُواو دهلُن  ،ةُ پێچُواٍُوە خْێَدٍُکُیان ُِڵدەوەصێخُوە.

تڕگەٕ ٙەشتەً ٗ :ەرگرتِ ىٔ تٔشٔکاّی ّٕ٘ٔرٓ ج٘أّکاُ ىٔ زاّکۆکاّی ٕٔرێَی ک٘ردستاُ:
أ .دەرچ٘ٗاّی پۆىی دٗاّسەی ئاٍادەیی:
 -1داواکار دهةێج دهرچْوی دواٍزهی ئايادهیی هُ ساڵی پێضکُش کردن یان ساڵێک پێضخر ةێج ةۆ ُِردوو
ةُصی (زاٍسخی و وێژهیی)  ،ةُ يُرجێک پێضخر هُ ِیچ زاٍکۆیُکٓ حکْيٓ و حایتُت وەرٍُگیراةێج.

 -2دهةێج داواکار دهرچْوی خْێَدٍگُکاٍی سَْری ُِرێًی کْردسخان ةێج یان هُ ٍاوچُ لْردسخاٍییُلاٍی

دهرهوهی ُِرێى ةێج  ،ةُ يُرجێک حاقیکردٍُوهکاٍی ةُ پێی سیسخًی ُِرێًی کْردسخان ئٍُجام داةێج.
 -3داواکار دهةێج حُيٍُی هُ ( )30ساڵ زیاحر ٍُةێج.

 -4داواکار دهةێج حێکڕای ًٍرهی ئايادهیی (زاٍسخی و وێژهیی) ( )%08کُيخر ٍُةێج.

 -2هُکاحی پێضتڕکێدا ڕهچاوی ًٍره دهکرێج ةُ ڕێژهی ( )%60ى ًٍره هُسُر کۆًٍرهکُی دهةێج و ڕێژهی

( )%40ی ًٍره هُسُر هێّاحْویی حْاٍسخی داواکار دهةێج  ،ةُ يُرجێک هُ هێّاحْویی حْاٍسخی هُ ٍیْه زیاحر
ةێج.

ٍ -6اةیَا دهحْاٍێج داواکاری پێضکُش ةکات ةۆ ةُصی يْزیک ةُ يُرجێک ةڕگُکاٍی ( )2 -1ی حێدا ةێج و
ةُِرهی ٍُِْری خۆی ةسُهًێَێج.

 -0داوا کار هُ يُرجی جُسخُیی و صیاوی يايۆسخایی دهةُخضرێج هُ ةُصی يْزیک و صێْهکاری واحُ

گضج( خاوهن پێداویسخییُ حایتُحُکان) دهحْاٌٍ داواکاری پێضکُش ةکُن.

* پێذاٗیستییٔکاُ تۆ تٔشی ٍ٘زیک
پێ٘یستٔ داٗاکار ئاٍێری ٍ٘زیک ىٔگٔڵ خۆیذا تٖێْێت تۆ ڕۆژی چاٗ پێکٔٗتِ.
* پێذاٗیستییٔکاُ تۆ تٔشی شێ٘ٓکاری
پێ٘یستٔ داٗاکار کٔرٓستٔکاّی ٕێڵکاری ىٔگٔڵ خۆیذا تٖێْێت تۆ ڕۆژی چاٗ پێکٔٗتِ.

ب /تٕٔرٍّٓٔذاُ:
سٔتارٓت تٔ ٗٓرگرتِ ىٔ تٔشٔماّی ّٕ٘ٔرٓ ج٘أّماُ تۆ ٕٔر تٔشێل تّٖٔا ( )3سێ
تٕٔرٍّٓٔذ ٗٓردٓگیرێت:
ٍُِْ -1ريٍُدی ةُِرهيٍُد دهةێج ُِڵگری ةڕواٍايُی دواٍزهی ئايادهیی یان پُیًاٍگُی ٍُِْره جْاٍُکان

یا ِاوحایان ةێج.

 -2دهةێج ٍُِْريٍُدی ةُِرهيٍُد دهرچْوی خْێَدٍگُکاٍی سَْری ُِرێًی کْردسخان ةێج  ،یان هُ ٍاوچُ

لْردسخاٍییُلاٍی دهرهوهی ُِرێى  ،ةُ يُرجێک حاقی کردٍُوهکاٍی ةُ پێی سیسخًی ُِرێًی کْردسخان
ئٍُجام داةێج.
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 -3دهةێج ٍُِْريٍُدی ةُِرهيٍُد کۆًٍرەى هُ ( )%08کُيخر ٍُةێج و حُيٍُی هُ ( )32ساڵ زیاحر ٍُةێج  ،وە
ئُگُر حُيٍُٓ زیاحر ةْو حا ( )42ساڵ ةُخْێَدٍٓ پاراهێن وەردەگیرێج ةُ يُرجێک کۆًٍرەى ( )%77کُيخر
ٍُةێج.

 -4زاٍکۆ ةُرپرسیار ٍیيُ هُ یاسای ڕاژهی صارسخاٍی (قاٍْن اهخديُ اهًدٍیُ) وه ٍُِْريٍُدی ةُِرهيٍُد
دەةێج ةُ حُواوی خۆی حُرخان ةکات ةۆ خْێَدٍُکُی و خۆی ةُرپرسیاره هُ وهرگرحَی يۆڵُحی خْێَدٍُکُی.

 -2هُ کاحی پێضتڕکێدا ڕهچاوی ًٍره دهکرێج ةُ ڕێژهی ( )%60ی ًٍره هُسُر کۆًٍره کُی دهةێج و ڕێژهی
( )%40ی ًٍره هُسُر هێّاحْویی حْاٍسخی ةُِرهيٍُدی پاڵێْراو دهةێج  ،ةُ يُرجێک هُ هێّاحْویی حْاٍسخی
ةُِرهيٍُدی دهرچْوةێج.

ٍُِْ -6ريٍُدی ةُِرهيٍُد دهةێج ئٍُدايی سٍُدیکای ٍُِْريٍُداٍی کْردسخان ةێج.
-0پێْیسخُ ٍُِْريٍُدی ةُِرهيٍُد سُرجُم دۆکۆيێَخُکان هُگُڵ خۆیدا ةّێَێج وهک (ڕۆژٍايُ/
ةڕواٍايُکان  /خُاڵحُکان  /وێَُ  /پێَاس) پُسَد کراو ةێج هُ الیُن سٍُدیکای ٍُِْريٍُداٍی کْردسخان.

ٍُِْ -0ريٍُدی ةُِرهيٍُدی ٍاةیَا دهحْاٍێج داواکاری پێضکُش ةکات ةۆ ةُصی يْزیک  ،ةُ يُرجێک
ةڕگُکاٍی ( )0 -1ی حێدا ةێج و ةُِرهيٍُدی ٍُِْری خۆی ةسُهًێَێج.

ٍُِْ -9ريٍُدی ةُِرهيٍُد هُ يُرجی جُسخُیی و صیاوی يايۆسخایی دهةُخضرێج هُ ةُصی يْزیک و

صێْهکاری واحُ گضج (خاوهن پێداویسخیُ حایتُحُکان) دهحْاٌٍ داواکاری پێضکُش ةکُن.
*پێذاٗیستییٔکاُ تۆ تٔشی ٍ٘زیک:

پێْیسخُ ٍُِْريٍُدی ةُِرهيٍُد ئايێری يْزیک هُگُڵ خۆیدا ةّێَێج ةۆ ڕۆژی چاو پێکُوحٌ.
* پێذاٗیستییٔکاُ تۆ تٔشی شێ٘ٓکاری:

پێْیسخُ ٍُِْريٍُدی ةُِرهيٍُد کُرهسخُکاٍی ِێڵکاری هُگُڵ خۆیدا ةّێَێج ةۆ ڕۆژی چاو پێکُوحٌ.

تڕگەّ ٙۆیەًٗ :ەرگرتِ ىە کۆىێژ ٗ سک٘ڵ ٗ تەشەکاّی ٗەرزش:
أ /دەرچ٘ٗاّی پۆىی دٗاّسەی ئاٍادەیی:
 -1قْحاةٓ /خْێَدکار دەةێج دەرچْوى پۆهٓ دواٍزەی ئايادەیی ةُصٓ زاٍسخی یان وێژەیی ساڵٓ (-2010
 )2010ةێج  ،سُةارەت ةُ قْحاةٓ /خْێَدکارى دەرچْوى ساڵٓ خْێَدٍٓ ( )2010-2016ةۆى ُِیُ داواکارى

پێضکُش ةکات  ،ةُ يُرجێک هُ ِیچ کۆهێژێک یا پُیًاٍگُیُک وەرٍُگیرا ةێج و ًٍرەکُصٓ هُگُڵ ًٍرەى
ساڵٓ خْێَدٍٓ ( )2010-2010ةگٍْجێج و ةُڵێََايُی پێ پڕ ةکرێخُوە.

 -٨پاڵێْراو دەةێج دەرچْوی خْێَدٍگُکاٍی سَْوری ُِرێًی کْردسخان ةێج یان هُ ٍاوچُ لْردسخاٍییُلاٍی

دهرهوهی ُِرێى  ،ةُ يُرجێک حاقیکردٍُوەکاٍی ةُ پێی سیسخُيی ُِرێًی کْردسخان ئٍُجام داةێج.
 -3قْحاةٓ  /خْێَدکار دەةێج هُدایک ةْوى ساڵٓ ( )1993یان سُرووحر ةێج.
 -4پێْیسخُ حێکڕای ًٍرەى قْحاةٓ /خْێَدکار هُ ( )%08کُيخر ٍُةێج ةۆ ُِردوو ڕەگُز.
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 -2هُ کاحی پێضتڕکێدا ڕەچاوی ًٍرە دەکرێج ةُ ڕێژەی ( )%60ی ًٍرە هُسُر کۆًٍرەکُی دەةێج و ( )%40ی
ًٍرە هُسُر هێّاحْویی جُسخُیی (اهویاقث اهتدٍیث) پاڵێْراو دەةێج و حێیدا دهرچْوةٌ.
 -6دەةێج قْحاةٓ  /خْێَدکار ةااڵى هُ ( )162سى ةۆ کْڕ و ( )122سى ةۆ کچ کُيخر ٍُةێج.
 -0دەةێج قْحاةٓ /خْێَدکار هُ پضکَیَٓ حٍُدروسخٓ گضخٓ دەرچْوةێج.
 -0دەةێج قْحاةٓ /خْێَدکار هُ چاوپێکُوحَٓ کُسێخٓ و حاقیکردٍُوەى جُسخُیٓ (اهویاقُ اهتدٍیُ) و

(حُکَیکٓ کارايُیٓ  ،يّارى) دا هُ ٍیْەى ًٍرەى سُرجُم حاقیکردٍُوەکان زیاحر ةُ دەسج ةّێَێج.

 -9قْحاةٓ  /خْێَدکار پێْیسخُ جن و ةُرگٓ حایتُحٓ وەرزش هُگُڵ خۆیدا ةّێَێج ةۆ چاوپێکُوحَٓ کُسێخٓ
و ئُو ڕۆژاٍُى حاقیکردٍُوەى حێدا ئٍُجام دەدات.

 -10دەةێج قْحاةٓ /خْێَدکار هُ کاحٓ پضکَیَٓ حٍُدروسخیدا کُ ئٍُجايٓ دەدات ُِيْو دۆکۆيێَخُکان وەک

پضکَیَٓ دڵ  ،سۆٍُرى ٍُِاو  ،پضکَیَٓ گْرچیوُ  ،پضکَیَٓ کۆئٍُدايٓ ٍُِاسُ  ،پضکَیَٓ پێسج ،

(پضکَیَُکآٍ خْێٌ) گروپٓ خْێٌ و ڕێژەیٓ ِیًۆگڵۆةیٌ و چُورى و صُکرە ةێَێج.

 -11دەةێج پێضکُصکار ِاواڵحٓ ڕەسٍُٓ کْردسخان ةێج و الیٍُٓ کُم داٍیضخْوى ُِرێًٓ کْردسخان ةێج.

ب  /پاڵەٗاّاُ:

 -1یاریزاٍاٍی ُِڵتژاردەکاٍی کْردسخان و عێراق وەکْ پاڵُوان ئُژيار دەکرێٌ  ،ةُ يُرجێک پێَج ساڵ حێپُڕ
ٍُةْو ةێج ةُسُر پاڵُواٍیُلُیدا حا ةُرواری پێضکُصکردٍی داواکاری وەرگرحٌ.

 -2پوُی یُکُم حا سێیُيی ةُدەسج ِێَا ةێج هُسُر ئاسخی عێراق  ،ةۆ یاری حاک وکۆيُڵُکان  ،ةُ يُرجێک
پێَج ساڵ حێَُپُڕی ةێج ةُسُر پاڵُواٍیُلُیدا حا ةُرواری پێضکُصکردٍی داواکاری وەرگرحٌ.

 -3پوُی یُکُم حا سێیُيی ةُدەسج ِێَا ةێج هُسُر ئاسخی ُِرێى ةۆ یاری حاک و کۆيُڵُکان  ،ةُ يُرجێک
پێَج ساڵ حێَُپُڕى ةێج ةُسُر پاڵُواٍیُلُیدا حا ةُرواری پێضکُصکردٍی داواکاری وەرگرحٌ.

 -4پوُی یُکُيی ةُدەسج ِێَا ةێج هُسُر ئاسخی پُروەردەکاٍی پارێزگا و ئیدارە سُرةُخۆییُکاٍی ُِرێى ةۆ
یاری حاک وکۆيُڵُکان  ،ةُ يُرجێک پێَج ساڵ حێَُپُڕى ةێج ةُسُر پاڵُواٍیُلُیدا حا ةُرواری پێضکُصکردٍی
داواکاری وەرگرحٌ.
 -2پاڵێْر او دەةێج دەرچْوی خْێَدٍگُکاٍی سَْوری ُِرێًی کْردسخان ةێج یان هُ ٍاوچُ لْردسخاٍییُلاٍی

دهرهوهی ُِرێى ةێج  ،ةُ يُرجێک حاقی کردٍُوەکاٍی ةُ پێی سیسخُيی ُِرێًی کْردسخان ئٍُجام داةێج.
 -6کۆًٍرەى کُيخر ٍُةێج هُ ( )%77وحُيٍُی هُ ( )30ساڵ زیاحر ٍُةێج.

 -0دەرچْوی ُِيان ساڵ یان ساڵی پێضخری خْێَدن ةێج  ،ةُ يُرجێک هُ ِیچ زاٍکۆ و پُیًاٍگُیُک

(حمْيی و ئُِوی -حایتُت) وەرٍُگیرا ةێج و ةُڵێََايُی پێ پڕ ةکرێخُوە.

 -0دەرچْوان ةُ پێٓ ژيارەی داواکراو هُ پالٍی زاٍکۆکان و ةُ پێی کێتڕکێ هُسُر ةَُيای کۆًٍرە وەردەگیرێٌ.
 -9پێضکُصکاران هُ دەرچْواٍی خْێَدٍی پیضُیی (پیضُسازى  ،ةازرگآٍ  ،کضخْکاڵ  ،گُصج و گْزار) دەةێج
حێکڕای ًٍرەیان هُ ( )%07کُيخر ٍُةێج.
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 -10هُ کاحی پێضتڕکێدا ڕەچاوی ًٍرە دەکرێج ةُ ڕێژەی (  )% 60ی ًٍرە ةۆ کۆًٍرەکُی دەةێج و ( )% 40ی
ًٍرە هُسُر هێّاحْویی حْاٍسخی جُسخُیی (اهویاقث اهتدٍیث) پاڵێْراو دەةێج ةُ يُرجێک هُ هێّاحْویی حْاٍسخی

دهرچْو ةێج.

 -11پێْیسخُ کُسی پێضکُصکار دۆکۆيێَخی ُِةێج کُ هُ الیُن دەزگا پُیْەٍدیدارەکاٍُوە ةُ فُريی
پضخگیری هێکرا ةێج وەکْ:
ا .هێژٍُی ئۆڵۆيپی کْردسخان و عێراق.
بٍْ .ێَُرایُحی هێژٍُی ئۆڵۆيپی پارێزگاکان.
ج .ةُڕێْةُرایُحی چاالکی وەرزصی پُروەردە.
د .ةُڕێْەةُرایُحٓ گضخٓ وەرزش و الوان سُر ةُ وەزارەحٓ ڕۆصَتیرى.
 -12وەرگرحَی پاڵُواٍان ةُ پێی پالٍی وەرگرحَی کۆهێژ وسکْڵ و ةُصُکان دەةێج ،

ةُ يُ رجێک ڕێژەی

( )%12حێپُڕ ٍُکات و ( )% 2ئُم ڕێژەیُ ةۆ پاڵُواٍآٍ پُیًاٍگُ وەرزصییُکآٍ سُر ةُوەزارەحٓ پُروەردە
دەةێج.

 -13پاڵُواٍان حاقیکردٍُوە هُ پسپۆڕی حایتُحی خۆیاٍدا ئٍُجام دەدهن.
 -14هێژٍُیُکی ٍاوەٍدی پێک ةّێَرێج هُسُر ئاسخی زاٍکۆ ةُ يُةُسخی ةُدواداچْون ةُدۆکۆيێَخُکان و
ةُصُکآٍ ِاوصێْە هُ سَْرى پارێزگاکان دا ةۆ ئٍُجام داٍی چاوپێکُوحٌ هُگُڵ پاڵُواٍاٍدا.

 -12ةۆ ساڵی خْێَدٍی ( )2019-2010پێضکُش کردن و حاقیکردٍُوەی هێّاحْویی هُ یُك لاحی دیاریکراودا
هُ سُرجُم زاٍکۆکاٍی ُِرێى ئٍُجام دەدرێج.
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تڕگە ٙدەیەً:
ٗٓرگرتْی ق٘تاتیاُ ٗ خ٘ێْذماراُ ىٔ زاّنۆ پۆىیتٔمْینییٔماّی ٕٔرێٌ:
یُلێك هُ يُةُسخُلاٍی لردٍُوهی زاٍمۆ پۆهیخُلَیمییُلان  ،ڕهخساٍدٍی دهرفُحُ ةۆ قْحاةیان و
خْێَدلاران ةۆ ئُوهی درێژه ةُ خْێَدن ةدهن ةۆ ةُدهسخّێَاٍی ةڕواٍايُی ةُلاهۆریۆس .دهرچْواٍی

پُیًاٍگُ حُلَیمییُلان دهحْاٌٍ داوالارى پێضمُش ةمُن ةۆ حُواولردٍی ةڕواٍايُی ةُلاهۆریۆسی
حُلَیمی هُو لۆهێژه حُلَیمیاٍُدا لُ هُگُڵ پسپۆرییُلُیان دەگٍْجێج .ئُو دهرچْواٍُی پُیًاٍگُ لُ

هُ لۆهێژی حُلَیمی وهردهگیرێٌ هُ (قۆٍاغی یُلُم دهوام دهلُن).

ُِر پسپۆرییُلی پُیًاٍگُلان هُ لۆهێژی حُلَیمُلان ٍُةێج ئُوا ُِيان ڕێًَایی ٍاوهٍدی وهرگرحَی

قْحاةیان /خْێَدلاراٍیان هُسُر جێ ةُجێ دهلرێج.
ڕێَْاییٔماّی ٗٓرگرتِ ىٔ زاّنۆ پۆىیتٔمْینٔکاُ:

 -1ڕێژهی ( )% 20ى پالٍی وهرگرحَی ةُصُ زاٍسخییُلان ةۆ دهرچْواٍی ئايادهیی دهةێج  ،ئُم قْحاةی و
خْێَدلاراٍُ هُ ڕێگُی ٍاوهٍدی وهرگرحَی قْحاةیاٍُوه هُ قٍْاغی یُلُم وهردهگیرێٌ.

 -٨ڕێژهی ( )% 20پالٍی وهرگرحَی ةُصُ زاٍسخییُلان ةۆ دهرچْواٍی پُیًاٍگُ حُکَیکییُکآٍ ئُيساڵٓ
خْێَدن و سااڵٍٓ پێضْو دهةێج  ،ئُم پالٍُ دهرچْواٍی (یُلُم و دووهم وسێ یُم ) هُ خۆ ٍاگرێج ،

وهرگرحَی ئُو دهرچْواٍُ ةُ سیسخُيٓ پاراهێن دەةێج.

 -3پێْیسخُ دەرچْوآٍ (یُکُم ودووەم و سێیُم) ى سُر ئاسخٓ ةُصُکآٍ ُِر پُیًاٍگُیُک حێکڕاى
ًٍرەکاٍیان ( )%08کُيخر ٍُةێج  ،سُرجُم دەرچْوآٍ حر دەچَُ پێضتڕکێ ةُ پێٓ ڕێًَاییُکآٍ سیسخُيٓ

پاراهێن ةُم صێْەیُی خْارەوە:

*ةۆ کۆهێژە حُکَیکییُ ئٍُدازیارییُکان يُرجٓ ًٍرە ةۆ پێضکُش کردن و پێضتڕکێ ( )%08کُيخر ٍُةێج.

* ةۆ کۆهێژە حُکَیکییُ حٍُدروسخییُکان يُرجٓ ًٍرە ةۆ پێضکُش کردن و پێضتڕکێ ( )%07کُيخر ٍُةێج.
* ةۆ کۆهێژە حُکَیکییُکآٍ حر يُرجٓ ًٍرە ةۆ پێضکُش کردن و پێضتڕکێ ( )%08کُيخر ٍُةێج.

شێ٘ازٓٗ ٙرگرتْی ئٔٗ دٓرچ٘ٗأّ تًٔ شێ٘ٓی خ٘ارٓٗٓ دٓتێت تە سیستەٍ ٚپاراىێو:

 -1پێضمُش لردن و وهرگرحٌ ةۆ حُواولردٍی خْێَدٍی ةُلاهۆریۆس ڕاسخُوخْ پاش دهرچْوٍی ئٍُجايی

لۆحایی حاقیکردٍُوەکان (خْهی یُلُم) دهسج پێدهلات و هُ ڕێگُی ةُڕێْهةُرایُحی حۆياری زاٍمۆوه ئٍُجام
دهدرێج .ةۆ ئُم يُةُسخُ داحاةُیسێکٓ حایتُت هُ الیُن ُِرسێ زاٍمۆ پۆهیخُلَیمییُلاٍُوه ئايادە دهلرێج ةُ
ئۆٍاڵیٌ و ةُ وەزارەحُوە دەةُسخرێخُوە.

يُرج ٍیُ ُِر قْحاةٓ /خْێَدلارێك لُ داواکارى پێضمُش لرد وهرةگیرێج هُةُرئُوهی وهرگرحٌ ةُ پێضتڕلێ

ةُپێی پالٍی ةُصُ زاٍسخییُلان دهةێج .ةۆ پڕلردٍُوهی لْرسییُلان ةُپێی پالٍی وهرگرحٌ  ،رێزةٍُدی ًٍرهی

دهرچٍْی دةوۆم و حُيُن دهلرێج ةُ پێْهر ةۆ دهسخَیضاٍمردٍی خْازیاره سُرلُوحْوهلان و ِیچ پێْهرێمی
حر ةُلارٍاِێَرێج.
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 -٨يُرجٓ حُيُن ةۆ پێضکُش کردن هُ( )1900/1/1وةچْکخر.
 -3ئُواٍُی وهردهگیرێٌ (دايُزراو ةٌ یان ٍا) ُِيْو ڕێًَاییُلاٍی قْحاةیاٍیان هُسُر جێ ةُجێ دهلرێج

واحُ (ڕێژهی ئاياده ةْون) وە وەزارەحًان ةُرپرس ٍیُ ةُرايتُر فُرياٍگُلاٍیان ةْ پێدآٍ يۆڵُت
ودهوايمردن.
ُِ -٤ر خْێَدکارێک يافٓ پێضکُش کردٍٓ ةۆ یُک زاٍکۆ ُِیُ هُ ساهێک دا ةۆ چْوٍُ پێضتڕکێ.

 -٥هُ وهرگرحَی قْحاةیان  /خْێَدلاراٍدا ةْ حُواولردٍی ةُلاهۆریۆس سَْوری جْگرافی ڕهچاو ٍالرێج واحُ
وهرگرحٌ پاةٍُد ٍاةێج ةُ صار و پارێزگای حُواولردٍی دةوۆيُوه ةُاڵم ڕێًَاییُ گضخییُلاٍی خْێَدن سُةارهت
ةُ ةُصی پارێزگا و دهرهوهی پارێزگا ڕهچاو دهلرێج ةُم صێْەیُى خْارەوە:

* ( )%00کْرسییُکآٍ خْێَدن ةۆ پارێزگا.
* ( )%20کْرسییُکآٍ خْێَدن ةۆ گضخٓ ( گضج ُِرێى).
 -٦ئُو قْحاةیاٍُی /خْێَدلاراٍُی ةُ سیسخُيی پۆهیخُلَیك وهردهگیرێٌ ٍاحْاٌٍ داةُزیٌ ئٍُجام ةدهن.
 )2( -٧پێَج کْرسٓ خْێَدن هُکۆهێژە حُکَیکییُکان ةۆ پُیًاٍگُ حایتُحُکان ( ئُِوییُکان) ى دوو ساڵُ

ةُُِيان ڕێًَاییُکآٍ سُرەوە ةُ سیسخًٓ پاراهێن  ،وە هُکاحٓ پڕ ٍُکردٍُوەى کْرسییُکاٍیان دەکرێج ةۆ

دەرچْوآٍ پُیًاٍگُ حُکَیکییُکآٍ زاٍکۆ پۆهیخُکَیکییُکان ةُُِيان ڕێًَایٓ ةُکار ةّێَرێج.

ٍیناّیسٍی پێشنٔشنردُ ٗ ٗٓرگرتْی دٓرچ٘ٗاّی پٔیَاّگٔ تٔمْینییٔماُ:
 -پێضمُصمردن ڕاسخُوخۆ هُ ڕێگُی حۆياری گضخی زاٍمۆوه ةُصێْهی سیسخُيٓ پۆهیخُلَیك دهةێج.

لاحی پێضمُش لردن هُالیُن ةُڕێْەةُرایُحٓ ٍاوەٍدى وەرگرحَُوە دیارى دەکرێج هُگُڵ سُرجُم
سیسخُيُکآٍ حرى وەرگرحٌ.

 -ڕاگُیاٍدٍی ٍاوهلان ةُ صێْهی (ئۆٍاڵیٌ) دهةێج.

 -ياوهی یُك ُِفخُ حُرخان دهلرێج ةۆ گازاٍده پێضمُش لردن هُدواى ڕاگُیاٍدٍٓ ئٍُجايٓ وەرگرحٌ.

تڕگە ٙیاّسەیەً :
ٗەرگرتْ ٚدٓرچ٘ٗاّی یٔمٍٔٔماّی پٔیَاّگٔ تٔمْینییٔماُ ىٔ زاّنۆماّذا (تٍٔٔرجێل دٓرچ٘ٗی
خ٘ىی یٔمًٔ تِ ).

 -1دهرچْوی یُلُم هُ کۆيُڵُى پزیضمی پُیًاٍگُ حُلَیمییُلان هُسُر ئاسخی پارێزگا هُ لۆهێژی پزیضمی
وهردهگیرێج.

 -2دهرچْوی یُلُم هُ ةُصُلاٍی ددان هُسُر ئاسخی پارێزگا هُ لۆهێژی پزیضمی ددان وهردهگیرێج.

 -3دهرچْوی یُلُم هُ ةُصی دهرياٍسازی پُیًاٍگُ حُلَیمییُلان هُسُر ئاسخی پارێزگا هُ لۆهێژی
دهرياٍسازی وهردهگیرێج.
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 -4دهرچْوی یُلُم هُ ةُصی حُلَُهۆژیای ٍُوت (لارپێمردن ولۆٍخرۆل) هُسُر ئاسخی پارێزگا هُ لۆهێژی
ئٍُدازیاری /ةُصی ٍُوت وهردهگیرن.

 -2دهرچْوی یُلُم هُ ةُصی ڕووپێْی هُ سُر ئاسخی پارێزگا هُ لۆهێژی ئٍُدازیاری  /ةُصی ڕووپێْی
وهردهگیرێج.

 -6دهرچْوی یُلُم هُ ةُصی يیماٍیك هُ سُر ئاسخی پارێزگا هُ لۆهێژی ئٍُدازیاری  /ةُصی يیماٍیك
وهردهگیرێج.

 -0ئُوقْحاةی/خْێَدلاراٍُی خاهُلاٍی( )6،2،4،3،2،1دهیاٍگرێخُوه دهةێج حێمڕاى ًٍرهلاٍیان هُ ()%08

لُيخر ٍُةێج وە ئُگُر حێکڕاى ًٍرەکاٍیان هُ ( )%08کُيخر ةْو دەحْاٌٍ ةُ سیسخُيٓ پاراهێن وەرةگیرێٌ.

 -0دهرچْوی یُلُم و دووهم و سێ یُم هُ ُِر ةُصێمی پُیًاٍگُ حُلَیمییُلان هُ لۆهێژی ِاوپسپْڕی

(جگُ هُ لۆيُڵُی پزیضمی ) هُ زاٍمۆلاٍدا وهردهگیرێٌ  ،ةُ يُرجێك حێمڕاى ًٍرەکاٍیان هُ ( )%08لُيخر
ٍُةێج ةُپێی خضخُی ژياره ( )1وە ئُگُر حێکڕاى ًٍرەکاٍیان هُ ( )%08کُيخر ةْو دەحْاٌٍ ةُ سیسخُيٓ

پاراهێن وەرةگیرێٌ.

خشتٔی ()1
(ٗٓرگرتْی دٓرچ٘ٗاّی پٔیَاّگٔ تٔمْینییٔماُ ىٔ زاّن٘ماّی ٕٔرێٌ (جگٔ ىٔ زاّن٘ پ٘ىیتٔمْینییٔماُ)
مۆىێژ(سن٘ه)ی
ٕاٗتا ىٔ زاّنۆ
زاّست

تٔش ٕاٗتا
ىەمۆىێژ(سن٘ه)ٓماّی زاّنۆ
تاێ٘ىۆجی
میَیا
میَیا

ژ

تٔشی تٔمْینی ىٔ پٔیَاّگٔ

.1

دداّسازی

.2
.3

دٓرٍاّسازی
سڕمردُ

زاّست
زاّست

.4

تیشل

زاّست

فیسیا

.5
.6
.7

چارٓسٔری سرٗشتی
پشنْیْی چاٗ
ئاٍێرٓ تاقیگٔ پسیشنییٔماُ

زاّست
زاّست
زاّست

فیسیا
فیسیا
فیسیا

.8

تٔمْٔىۆجیای ّٔٗت (مارپێنردُ ٗمۆّترۆه)

زاّست

جیۆىۆجی

.9

مارٓتا

ئّٔذازیاری

مارٓتا

.10

ٍیکاّیک

ئەّذازیاری

ٍیکاّیک

.11

ڕٗٗپێ٘ٙ

ئەّذازیاری

ڕٗٗپێ٘ٙ

.12
.13

تەکْیک ٚتەالرسازٙ
مارگێری یاسا

ئەّذازیاری
یاسا ٗ راٍیاری

تەالرسازٙ
یاسا

.14
.15

مارگێری سیاسی
ئاٍار ٗزاّیاری  ،ئاٍار

یاسا
مارگێری ٗ ئات٘ٗری

زاّستٔ راٍیارییٔماُ
ئاٍار

.16

متێثخأّ ،گشتگیری جۆری،مارگێری ّٔخۆشخأّ

مارگێری ٗ ئات٘ٗری

مارگێری

.17

گٔشت ٗ گ٘زار ،رێثٔری گٔشتیاری
،مارگێری دٓزگاماّی گٔشتیاری

مارگێری ٗ ئات٘ٗری

گٔشتیاری

.18
.19
.20
.21

مارگێری تاّنی
ساٍاّی ئاژٓڵ
ڕٓزگٔری
رێَْایی مشت٘ماڵی

مارگێری ٗ ئات٘ٗری
مشت٘ماڵ
مشت٘ماڵ
مشت٘ماڵ

زاّستی دارایی ٗتاّل
ساٍاّی ئاژٓڵ
رٓزگٔری،تاخذاری،تیستاّناری
رێَْایی مشت٘ماڵی
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تٔش ٕاٗتا
ىەمۆىێژ(سن٘ه)ٓماّی زاّنۆ

ژ

تٔشی تٔمْینی ىٔ پٔیَاّگٔ

مۆىێژ(سن٘ه)ی
ٕاٗتا ىٔ زاّنۆ

.22
.23

درٗستی ئاژٓڵی (شٔقالٗٓ) +تەکْیک ٚڤێترّەر ٙکەالر

پسیشنی ڤیتێرّٔری

ڤیتێرّٔری

تەکْیکٗ ٚەرگێراُ

زٍاُ /ئاداب

ٗەرگێراُ  ،زٍاّ ٚئیْگيیسٙ

 -9دهرچْوی یُلُم و دووهم و سێ یُم هُ ُِر ةُصێکٓ پُیًاٍگُ حُلَیمییُلان هُ ةُصٓ ِاوحا هُ لۆهێژه
حُلَیمییُلان وهردهگیرێٌ ئُگُر پسپۆرییُلُیان ُِةێج هُ ُِر لۆهێژێمی حُلَیمی هُ ُِر سێ پارێزگالُی

ُِرێى .ةُپێی خضخُی ژياره (.)2

خشتٔی ()2
ٗە رگرتْ ٚدەرچ٘ٗاّ ٚپەیَاّگە تەکْیکییەکاُ ىە زاّکۆ پۆىیتەکْیکییەکاُ

مۆىێژی تٔمْینی

تٔشی زاّستی ىٔ پٔیَاّگٔ

تٔشی زاّستی ىٔ مۆىێژی
تٔمْینی

ژٍێریاری +مارگێری تاّل

تٔمْینی مارگێری ٕٔٗىێر
تٔمْینی مارگێری سيێَاّی
تٔمْینی مارگێری دٕۆك

تٔمْینی ژٍێریاری ٗ دارایی

ڕاگٔیاّذُ +رۆژّأٍڤاّی +ڕۆژّأٍڤاّی
ئٔىینترۆّی+زاّیار ٙکتێثخاّە+
کارگێر ٙکتێثخاّە +کتێثخاّە

تٔمْینی مارگێری ٕٔٗىێر
تٔمْینی مارگێری سيێَاّی
تٔمْینی مارگێری دٕۆك

تٔمْینی ٍیذیا
رۆژّأٍڤاّی ئٔىینترۆّی

تٔمْینی تازارگٔری +سٔرچاٗٓ ٍرۆییٔماُ
 +کارگێرّ ٙەخۆشخاّە +کارگێرٙ
تەّذرٗست+ٚکارگێرٙ
گٍ٘رگ+مارگێری مۆگا+مارگێری
تازارگٔی
مارگێری مار+مارگێری مٔرٓستٔ
+مارگێری ّ٘ٗسیْگٔ +گشتگیری
جۆری+کارگێر ٙیاسا

تٔمْینی مارگێری ٕٔٗىێر
تٔمْینی مارگێری سيێَاّی
تٔمْینی مارگێری دٕۆک

داتاتٔیس
ّێتۆرك()NetWork

تٔمْینی ئیْفۆرٍاتینی سيێَاّی
تٔمْینی ئیْفۆرٍاتینی سيێَاّی
تٔمْینی ئیْفۆرٍاتینی ئاکرێ

تٔمْۆىۆجیای زاّیاری
سیستٍٔی زاّیارییٔ مارگێرییٔماُ
سیستٍٔی مۆٍپی٘تٔر
کارگێر ٙئەىیکترۆّٚ
کارەتا
گەیاّذُ
ٍیناّیل +سارمردُ ٗ ٕٔٗاسازی+
تەکْیک ٚئۆتٍ٘ثێوٍ +یکاّیک ٗ
ٗٗزە

تٔمْینی ئّٔذازیاری ٕٔٗىێر
تٔمْینی ئّٔذازیاری سيێَاّی
تٔمْینی ئّٔذازیاری دٕۆك

تیْاماری  +تیْاسازی  +ڕٗٗپێ٘ی +
ڕێگا ٗتاُ  +درٗست مردّی ڕێگا

تٔمْینی ئّٔذازیاری ٕٔٗىێر
تٔمْینی ئّٔذازیاری دٕۆك

ٗێْٔی ئّٔذازیاری +ڕٗٗپێ٘ی

تٔمْینی ئّٔذازیاری سيێَاّی

تٔمْینی
تٔمْینی
تٔمْینی
تٔمْینی

ئّٔذازیاری ٕٔٗىێر
ئیْفۆرٍاتینی سيێَاّی
مارگێری دٕۆك
ئیْفۆرٍاتیک ٚئامرێ
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تٔمْینی مارگێری
(تێثیْ /ٚىە ڕێستەّذیذا پێشیْەٙ
ٕاٗپسپۆڕ ٙپەیَاّگە ٗ کۆىێژ تۆ
ٗەرگرتِ ڕەچاٗ دەکرێت)
تٔمْۆىۆجیای داتاتٔیس
تۆڕەکاّ ٚکۆٍپی٘تەر،
پاراستْ ٚزاّیارٙ

تٔمْۆىۆجیای زاّیاری

ٍیکاّیکٍ +یناّیل ٗ ٗٗزٓ +
ٗٗزٓ
ئّٔذازیاری شارستاّیٕٗٔ /ىێر
ت .ئّٔذازیاری ڕێگاٗتإُٗٔ /ىێر
ڕیگا ٗتاُ /دٕۆك
پالّسازی شار /سيێَاّی

تٔشی زاّستی ىٔ پٔیَاّگٔ

مۆىێژی تٔمْینی

تٔشی زاّستی ىٔ مۆىێژی
تٔمْینی

گٔیاّذُ  +ئٔىینترۆُ

تٔمْینی ئّٔذازیاری سيێَاّی

گەیاّذُ

کارەتا ٗ تاسیسات ٚکارەتا

تٔمْینی ئّٔذازیاری سيێَاّی

ت٘اّای ٚکارەتایٚ

پٔىی دٓستنرد  +تّٔذٗرستی مۆٍٔڵ
+پٔرستاری ّٔ+خۆشٔڤاّی+ئافرٓتاُ
ٗىٔداینثُ٘ٗ +ژّاُ ٍْٗاڵ تُ٘ٗ
+چارٓسٔری سرٗشتی +پاراستْٚ
تّٔذٗرستی دداُ +پەرستار ٙدداُ+
تیشک +چاٗ

تٔمْینی تّٔذٗرستی ٕٔٗىێر
تٔمْینی تّٔذٗرستی شێخاُ

چارٓسٔری سرٗشتی
تّٔذٗرستی ٗ مۆٍٔڵ
(تێثیْ /ٚىە ڕێستەّذیذا پێشیْەٙ
ٕاٗپسپۆڕ ٙپەیَاّگە ٗ کۆىێژ تۆ
ٗەرگرتِ ڕەچاٗ دەکرێت)

شیناری ّٔخۆشییٔماُ +
دٓرٍاّسازی +ئاٍێر ٙتاقیگە
پسیشکییەکاُ

تٔمْینی تّٔذٗرستی ٕٔٗىێر
تٔمْینی تّٔذٗرستی سيێَاّی
تٔمْینی تّٔذٗرستی شێخاُ

شیناری ّٔخۆشییٔماُ

شیناری میَیایی ّٗٔ +ت+
سیستەٍەکاّ ٚکار پێکردُ ٗ
کۆّتڕۆڵکردّّ ٚەٗت

تٔمْینی ئّٔذازیاری دٕۆك
تٔمْینی ئّٔذازیاری سيێَاّی
تەکْیک ٚزاخۆ

پترۆمیَیا
ّەٗت ٗ ٗٗزە
پترۆه

پاراستْی ڕٗٗٓك +رێَْایی
مشت٘ماڵی+مشت٘ماڵ داپۆشراٗ +ڕٗٗٓمٔ
ج٘أّماُ +ڕٓزگٔری +تەرٗتٍ٘ٚ
کێڵگەی +ٚتاخذار +ٙپیشەساز ٙخۆراک

تٔمْینی ئامرێ
تەکْیک ٚزاّستە پڕاکتیکییەکإُ /ەڵەتجە

ڕٓزگٔری
تاخذار ٗ ٙدیسایْ ٚدیَەّٚ
سرٗشتٚ

پیشەساز ٙخۆراک +پیشەسازٙ
خۆراک ٗ کۆّترۆڵ ٚجۆرٙ

تەکْیکی زاّستە پڕاکتیکییەکإُ /ەڵەتجە

سڕکردُ

تٔمْینی تّٔذٗرستی سيێَاّی

پیشەساز ٗ ٙخۆراک ٗ
کۆّترۆڵ ٚجۆرٙ
سڕکردُ

پەرستار +ٙپەرستارٍْ ٙذااڵُ +ژّاُ
ٍْذاڵ تُ٘ٗ

تٔمْینی تّٔذٗرستی سيێَاّی

پەرستارٙ

پەی٘ەّذییە گشتییەکاُ ٗ تازارگەرٙ

تەکْیک ٚکارگێر ٙسيێَاّٚ

پەی٘ەّذییە گشتییەکاُ ٗ
تازارگەرٙ

 -10دهرچْوی یُلُم و دووهم و سێ یُيی ةُصی پُرسخاری هُ پُیًاٍگُ حُلَیمییُلان هُ لۆهێژى پُرسخارى

هُ زاٍکۆکاٍدا وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک حێمڕاى ًٍرهلاٍیان هُ ( )%08لُيخر ٍُةێج و ئُگُر حێکڕاى
ًٍرەکاٍیان هُ ( )%08کُيخر ةْو دەحْاٌٍ ةُ سیسخُيٓ پاراهێن وەرةگیرێٌ.

 -11دەرچْوآٍ یُکُم و دووەم و سێ یُيٓ ُِر ةُصێکٓ پُیًاٍگُکان هُ سیسخُيٓ خْێَدٍٓ ئێْاران هُ
زاٍکۆ پۆهیخُکَیکییُکان هُ زاٍکۆ گضخییُکان ةُُِيان ڕێًَاییُکان ةُ سیسخُيٓ پاراهێن وەردەگیرێٌ.
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تڕگە ٙدٗاّسەیەً :
ڕێَْایٗ ٚەرگرتْ ٚڕاستەٗخۆ( ٙسيستەٍ ٚمريذت) ىە زاّکۆ ٗ پەیَاّگە حکٍ٘ییەکإّ ٚەرێَٚ
ک٘ردستاُ تۆ ساڵ ٚخ٘ێْذّ:)2019-2018( ٚ

 -1ةۆ ئُيساڵٓ خْێَدن سیسخُيٓ کریدت (وحدات) جێگُى حاقیکردٍُوەکآٍ وەرگرحَٓ ڕاسخُوخۆ

دەگرێخُوە هُسُرجُم زاٍکۆ حکْيییُکان و حایتُحُکان ةۆ گضج ةُصُکاٍی ڕاسخُوخۆ هُ کۆهێژەکان و

پُیًاٍگُکان.

 -2هُم سیسخُيُ ُِژيارکردٍٓ (کریدت) ةۆ واٍُ پُیْەٍدیدارەکآٍ ُِر ةُصێک پُیڕەو دەکرێج هُةڕى
حاقیکردٍُوە و چاوپێکُوحٌ  ،واحُ کۆًٍرەى کۆحایٓ قْحاةٓ /خْێَدکار ( )%00ى هُسُر کۆًٍرەى پۆهٓ دواٍزە

دەةێج و ( )%30ى ًٍرەى هُسُر واٍُ پُیْەٍدیدار ةُو پسپۆڕیُى کُ پێضکُصٓ دەکات  ،ةۆ ًٍٍُْ  /ةۆ
وەرگرحٌ هُةُصٓ ياحًاحیک (کریدحٓ واٍُى ةیرکارى هُواٍُکآٍ حر زیاحرى پێدەدرێج).

 -3ئُم جۆرە وەرگرحَُ ةُ ةُرٍايُیُکٓ ئُهیکخرۆٍٓ هُ الیُن وەزارەحُوە رێکخراوە قْحاةٓ /خْێَدکار
داواکارى خۆى پێضکُش ةُو ةُش و کۆهێژاٍُ دەکات کُ ئارەزوویُحٓ  ،دواى داخن کردٍٓ (ٍاوى ةُکارِێَُرو

ووصُى حێپُر) هُالیُن قْحاةٓ /خْێَدکار الپُڕەیُکٓ حایتُحٓ ةۆ دەکرێخُوە کُ ُِيْو کۆهێژ و ةُصُکآٍ

(ڕاسخُوخۆ  ،زاٍکۆالیٌ  ،پاراهێن  ،ئێْاران) هُ خۆدەگرێج  ،واحُ قْحاةٓ /خْێَدکار سُر پضکُ هُ ُِڵتژاردٍٓ
ُِر جۆرە سیسخُيێکٓ خْێَدن.

 -4وەرگرحٌ ةُ پێٓ ڕێًَاییُ داڕێژراوەکآٍ حایتُت ةُ ُِر سیسخُيێک دەةێج  ،ةۆ ًٍٍُْ  /ئُگُر قْحاةٓ/
خْێَدکار یُکُم ُِڵتژاردٍٓ کۆهێژ یان ةُصێکٓ زاٍکۆالیٌ ةْو ئُوا ةُ پێٓ ڕێًَاییُکآٍ زاٍکۆالیٌ

وەردەگیرێج  ،دواحر ئُ گُر ُِڵتژاردٍٓ دووەيٓ کۆهێژ یان ةُصێکٓ ڕاسخُوخۆ ةْو ئُوا ةُپێٓ ڕێًَاییُکآٍ
وەرگرحَٓ ڕاسخُوخۆى (سیسخُيٓ کریدت) کۆًٍرەکُى ةۆ ُِژيار دەکرێج  ،ةُُِيان صێْە ئُگُر
ُِڵتژاردٍُکآٍ دواحرى پاراهێن یاخْد ئێْاران ةْو ئُوا ڕێًَایٓ حایتُت ةُم جۆرە وەرگرحَُ پُیڕەو دەکرێج ةۆ

ُِژيار کردٍی کۆًٍرەکُی.

 -2داواکار يافٓ پێضکُش کردٍٓ ةۆ چٍُد ةُش و زاٍکۆى جیاواز ُِیُ ةُ يُرجێک هُ (ُِ )78ڵتژاردن کُيخر
ٍُةێج و ئُگُر کُيخر ةْو ئُوا پێضکُش کردٍُکُى سُرکُوحْو ٍاةێج.

 -6کُيخریٌ کۆًٍرەى پێضتڕکێ ةۆ وەرگرحٌ ةُ وەرگرحَٓ ڕاسخُوخۆى (سیسخُيٓ کریدت) ةریخٓ دەةێج هُ

( )%62ةۆ کۆهێژ و ( )%60ةۆ پُیًاٍگُ.

 -0دەرچْوآٍ ئايادەییُکآٍ ُِرێًٓ کْردسخان (هقٓ زاٍسخٓ و وێژەیٓ) ةۆ ساڵٓ خْێَدٍٓ ()2010-2010

دەحْاٌٍ داواکارى پێضکُش ةکُن  ،ةۆ پێضتڕکێ هُ دەرچْوآٍ خْهٓ یُکُم و دووەيدا ُِ ،روەِا دەرچْوآٍ

ساڵٓ خْێَدٍٓ ( )2010-2016کُ هُ ِیچ زاٍکۆیُکٓ (حکْيٓ و حایتُت) وەرٍُگیراون يافٓ پێش کُش

کردٍیان دەةێج.

 -0ةۆ ةُصُکآٍ (وەرزش ٍُِْ ،رە جْاٍُکان  ،خْێَدٍٓ ئیساليِٓ ...خد) وەرگرحٌ ةُ صێْەى

(چاوپێکُوحٌ وحاقیکردٍُوە) دەةێج ةُ ُِيان صێْەی ساڵی ڕاةردوو هُزاٍکۆکان ئٍُجام دەدرێج.
 -9داةُزیٌ هُم جۆرە وەرگرحَُ ٍییُ.
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تڕگە ٙسیاّسەیەً ٗ :ەرگرتِ ىە خ٘ێْذّ ٚئێ٘اراُ:

أ) ةۆ خْێَدٍٓ ئێْاران ةُِیچ صێْەیُک چیخر خْێَدکار /قْحاةٓ هُةُصُ زاٍسخییُکان هُ زاٍکۆ و پُیًاٍگُ

حکْيٓ و حایتُحییُکان وەرٍاگیرێ و دادەخرێٌ.

ب) خْێَدٍٓ ةُصٓ یاسا هُ ئُيساڵٓ خْێَدن هُئێْاران ٍايێَێج و دادەخرێج.

تڕگە ٙسياّسەيەً  /خاڵ ٚیەکەً:
خ٘ێْذّ ٚئێ٘اراُ ىەزاّکۆ حکٍ٘ییەکاّذا:
 -1پالٍٓ وەرگرحَٓ خْێَدٍٓ ئێْاران هُزاٍکۆ حکْيییُکان ةُ ڕێژەى ( )%100پالٍٓ پُسَدکراوى
ةُصُکآٍ ةُیاٍیان دەةێج.

 -2دەزگاى دڵَیایٓ جۆرى ةُدواداچْون دەکات ةۆ دڵَیایٓ هُئاسخٓ زاٍسخٓ و کْاڵیخٓ ةُصُکان.

 -3پێضکُش کردن ةُصێْازى ئُهیکخرۆٍٓ (ئۆٍالیٌ) دەةێج  ،هُُِيان الپُڕەى ئُهیکخرۆٍٓ حایتُت
ةُ پێضکُصکردٍٓ ( زاٍکۆ الیٌ  ،ڕاسخُوخۆ  ،پاراهێن).

 -4ةۆ زیاحر دەسخُةُر کردٍٓ کْاڵیخٓ و دڵَیایٓ جۆرى  ،حاقیکردٍُوە کۆحاییُکان هُخْێَدٍٓ ئێْاران
هُگُڵ خْێَدٍٓ ةُیاٍیان ةُیُکُوە ئٍُجام دەدرێج ةُُِيان پرسیار دەةێج.

 -2کات ژيێرەکآٍ دەوايٓ خْێَدٍٓ ئێْاران دەةێج ةُِاوحاى کات ژيێرەکآٍ خْێَدٍٓ ةُیاٍیان ةێج
(هُ  0کاحژيێر کُيخر ٍُةێج).

 -6هُزاٍکۆ حکْيییُکان ُِر ةُصێک هُکۆهێژ و پُیًاٍگُکان  ،ئُگُر هُخْێَدٍٓ ةُیاٍیان قْحاةٓ
خْێَدکارى ٍُةێج ةۆى ٍیُ هُدەوايٓ ئێْاران قْحاةٓ خْێَدکار وەرةگرێج.

 -0کۆًٍرەى وەرگرحٌ هُةُصُ زاٍسخییُ يرۆڤایُحییُکان و کارگێرییُکان و پُروەردەییُکان ٍاةێج هُ
( )%07کُيخر ةێج و هُ پُیًاٍگُ حکْيییُکآٍ ُِيان ئُو پسپۆریاٍُ ٍاةێج هُ ( )%77کُيخر ةێج ،
وە کۆًٍرەى وەرگرحٌ هُقُزاو ٍاحیُکان و ئُوصْێَاٍُى کُزاٍکۆى حایتُحیان هێ ٍیُ ةُُِيان کۆًٍرەى

زاٍکۆ حایتُحُکان دەةێج.

 -0ةۆ واٍُ پُیْەٍدیدارەکآٍ پسپۆریُکان ڕەچاوى (کریدت) دەکرێج.

 -9پێضیَُ (ئُوهُویُت) ةۆ دەرچْوآٍ ئايادەیٓ سااڵٍٓ خْێَدٍٓ ()2010-2010( ، )2010-2016
دەکرێج حا ڕێژەى ( )%00وە هُ کاحٓ پڕ ٍُةْوٍُوەى ئُو ڕێژەیُ ةُدەرچْوآٍ سااڵٍٓ ڕاةردوو و

دەرەوەى ُِرێى پڕ دەکرێخُوە و ڕەچاوى حُيُن ٍاکرێج جگُ هُکۆهێژ و ةُصُکآٍ پُروەردەى وەرزش

کُحُيٍُیان ٍاةێج هُ ( )30ساڵ حێپُر ةکات.

 -10دەرچْوى پُیًاٍگُکان ةۆ ةُصُ ِاوصێْەى پسپۆرییُکاٍیان دەچَُ پێضتڕکێ ةُيُرجێک هُ ()%20
پالن حێپُر ٍُکات و حێکڕاى کۆًٍرەیان هُ ( )%08کُيخر ٍُةێج  ،ئُگُر پسپۆرى ِاوصێْەیان ٍُةْو

هُسُر ةَُياى کۆًٍرەى ئايادەیٓ پێضتڕکێ دەکُن.

-11گ ْاسخَُوە ةۆ وەرگیراوان هُ خْێَدٍٓ ئێْاران ةۆ ةُصٓ ِاوصێْەى ةُیاٍیان ٍاکرێج هُةُر جیاوازى
کۆًٍرە.
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 -12ةُيُةُسخٓ ِاٍدآٍ خْێَدن ئُگُر قْحاةٓ /خْێَدکار کُ ةُسیسخُيٓ ئێْاران وەرگیراوە ئُگُر
هُ ُِر ساهێک یُکُم ةْو هُ سُر ُِيْو قْحاةیان  /خْێَدکارآٍ ةُصُکُى ئُوا هُ ( )%02ى کرێٓ
خْێَدن دەةْردرێج و ئُگُر دووەم ةْو هُ ( )%20و سێیُم هُ ( )%22ى کرێٓ خْێَدن دەةْردرێج.

 -13سُةارەت ةُکرێٓ خْێَدٍٓ ئێْاران هُالیُن ئٍُجْيٍُٓ زاٍکۆوە دەسج ٍیضان دەکرێج ةُپێٓ
حێچْوى ةُصُکُ و پێداویسخییُکآٍ ةُيُرجێک ڕێژەکُ کُيخر ٍُةێج ( )%00ى ٍرخٓ خْێَدٍٓ
ةُش و کۆهێژى ِاوصێْەى زاٍکۆ حایتُحُکان وە هُالیُن وەزارەحُوە پُسٍُد دەکرێج.

تڕگە ٙسياّسەيەً /خاڵ ٚدٗٗەً:
خ٘ێْذّ ٚئێ٘اراُ ىە خ٘ێْذّ ٚتایثەتذا:

-1

زاٍکۆ و پُیًاٍگُ حایتُحُکان ڕەچاوى ڕێًَاییُکآٍ دڵَیایٓ جۆرى دەکُن  ،ةۆ پڕکردٍُوە و ةُردەوام

-2

ٍاةێج زاٍکۆ و پُیًاٍگُ حایتُحُکان دوو دەوايٓ ةُیاٍیان و ئێْاراٍیان ُِةێج  ،و دەةێج حٍُّا خْێَدٍیان

ةْوٍٓ ُِر ةُصێکٓ زاٍسخٓ  ،و پالٍٓ وەرگرحَیان هُسُر ئُو ةَُيایاٍُ دەةێج.

چڕ ةکرێخُوە هُ یُک دەوام دا  ،وە ئُوەى دەوايٓ ئێْاراٍُ هُ ٍاوى زاٍکۆ و پُیًاٍگُکُ ئاياژەى پێتدرێ ةۆ
ًٍْوٍُ وەکْ (پُیًاٍگاى ...ئێْاران).

تڕگە ٙچ٘اردەیەً :
ٗەرگرتِ ىە خ٘ێْذّ ٚسیستەٍ ٚپاراىێو:

 -1ڕێژەى ( )%30پالٍٓ وەرگرحٌ حُرخان دەکرێج ةۆ سیسخُيٓ پاراهێن ةۆ گضج کۆهێژو ةُصُکان جگُ
هُکۆهێژە حُکَیکییُکان کُ ڕێژەى ( )%40و پُیًاٍگُکان ڕێژەى( )%20ى پالٍٓ وەرگرحَیان ةۆ حُرخان

دەکرێج ةُيُرجێک خْێَدٍٓ ئێْارآٍ ٍُةێج  ،جگُ هُ کُس و کارى صُِیدان و ئٍُفاهکراوان و زیَداٍیآٍ

سیاسٓ  ،ةُاڵم سُةارەت ةُ زاٍکۆکآٍ دەرەوەى صارە گُورەکان کُ خْێَدٍٓ حایتُحیان حێدا ٍییُ گُر پالٍیان
پڕٍُةْوەوە دەکرێج چٍُد ًٍرەیُک کُيتکرێخُوە ةُ يُرجێک (ًٍ )10رە حێپُر ٍُکات.

 -2حُيٍُٓ پێضکُصکار ٍاةێج هُ ( )32ساڵ زیاحر ةێج ةۆ کۆيُڵُى پزیضکٓ (پزیضکٓ  ،پزیضکٓ ددان ،

دەرياٍسازى) وە ( )40ساڵ ةۆ کۆهێژ و پُیًاٍگُکآٍ حر وە ( )30ساڵ ةۆ (کۆهێژى وەرزش).

 -3پێضکُش کردن ةۆ خْێَدٍی پاراهێن ةُُِيان صێْەى سیسخُيُکآٍ (زاٍکۆالیٌ  ،ڕاسخُوخۆ  ،ئێْاران)
دەةێج.

 -4سُةارەت ةُُِر کێضُیُکٓ حر کُیسُکان هُالیُن زاٍکۆوە ةُرز دەکرێخُوە ةۆ وەزارەت ةۆ چارەسُر
کردٍیان ةُ صێْەیُک کُ هُ ةُرژەوەٍدى ئاسخٓ زاٍسخٓ قْحاةٓ /خْێَدکار ةێج.

 -2کۆًٍرەى پێضتڕکێ ةُم صێْەیُ دەةێج:
*هُ کۆهێژەکاٍی (پزیضکی  ،پزیضکی ددان  ،دەرياٍسازی) ڕەچاوی (ًٍ )30رە کُيخر هُ کۆًٍرەی وەرگیراو هُو
ساڵُى خْێَدٍدا دەکرێج.

*هُ کۆهێژەکاٍی ئٍُدازیاری و یاسا ڕەچاوی (ًٍ ) 32رە کُيخر هُ کۆًٍرەی وەرگیراو هُو ساڵُى خْێَدٍدا
دەکرێج.
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*ةۆ کۆهێژەکآٍ زاٍسخُ حٍُدروسخییُکان و ُِر ةْارێکی حر ڕەچاوی (ًٍ )42رە کُيخر هُ کۆًٍرەی وەرگیراو
هُو ساڵُى خْێَدٍدا دەکرێج.
 -6کرێی خْێَدٍی پاراهێن هُ الیُن ئٍُجْيٍُی زاٍکۆوە دەسخَیضان دەکرێج ةُ پێی حێچْوی ةُصُکُ و
پێداویسخییُکاٍی وە هُالیُن وەزارەحُوە پُسَد دەکرێج.

 -0ةُيُةُسخٓ ِاٍدآٍ خْێَدن ئُگُر قْحاةٓ /خْێَدکار کُ ةُ سیسخُيٓ پاراهێن وەرگیراوە هُ ُِر ساهێک

یُکُم ةْو هُ سُر ُِيْو قْحاةیان  /خْێَدکارآٍ ةُصُکُى ئُوا هُ ( )%02ى کرێٓ خْێَدن دەةْردرێج
ئُگُر دووەم ةْو هُ ( ) %20و سێیُم هُ (  )%22ى کرێٓ خْێَدن دەةْردرێج.

 -0پێَج ساڵ زیاحر ةُسُر دەرچْوٍی قْحاةی حێپُڕ ٍُةْوةێج.
 -9دەرچْوی کۆهێژ ةۆیان ُِیُ داواکاری پێضکُش ةکُن و هُسُر ةَُيای کۆًٍرەی ئايادەیی پێضتڕکێ دەکُن
 ،ةُيُرجێک کۆًٍرەى قْحاةٓ هُ( )%08کُيخر ٍُةێج ةۆ کۆهێژ و ( )%77ةۆ پُیًاٍگُ جگُ هُ پُیًاٍگُ
حُکَیکییُ پزیضکییُکان هُ( )%08کُيخر ٍُةێج.

 -10ڕەچاوی واٍُ پُیْەٍدیدارەکان دەکرێج (دروس اهًفاضوُ).
 -٠1داةُزیٌ وگْاسخَُوە ةۆ وەرگیراوان ةُم سیسخُيُ ٍاکرێج.
 -٠2ةُيُةُسخٓ ِاٍدآٍ داواکارى خْێَدٍٓ ڕاسخُوخۆى( سیسخُيٓ کریدت) هُ وواڵحآٍ دەرەوە ةۆ

دەرچْوآٍ ئايادەییُکآٍ وواڵحُکآٍ دەوروةُرى ُِرێًٓ کْردسخان و ةیآٍ و ٍێْدەوڵُحٓ دەکرێ ڕێژەیُک
هُ دەرەوەى پالٍٓ وەرگرحٌ دیارى ةکرێج ةۆ وەرگرحَیان ةُ سیسخُيٓ پاراهێن  ،هُگُڵ چاوپۆصٓ کردن

هٍُُِدێ يُرج وەکْ حُيُن و ساڵٓ دەرچْون و کۆًٍرە.
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تڕگە ٙپاّسەیەً :
تەرخاّنردّ ٚم٘رس ٚخ٘ێْذُ تۆ ڕاگەیاّذماراُ:
-1وەرگرحَٓ ( )6پاڵێْراوى ڕاگُياٍدن هُُِر ةُصێمٓ ڕاگُیاٍدن هُ زاٍمۆلان و زاٍمۆ پۆهيخُلَيکییُلاٍدا وە
ئُو ةُصاٍُى هقيان ُِيُ ئُم صُش لْرسيیُ داةُش دەلرێج ةُسُر هقُلاٍدا.

-2سُةارەت ةُ ئُواٍُى پێضکُش دەکُن ةۆ زاٍکۆکان  ،دەرچْوى ئايادەیٓ و پُیًاٍگُى ڕاگُیاٍدن ةٌ وە
ئاياژە ةکرێج ةُ دوا ةڕواٍايُ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%56کُيخر ٍُةێج.
-3یُک هُ سُر سێ ى کْرسییُکآٍ خْێَدٍٓ وەرگرحٌ ةُ پێٓ پێضتڕکێ ةۆ دەرچْوآٍ ةُصٓ ڕاگُیاٍدن هُ

پُیًاٍگُکان دەةێج  ،ةُ يُرجێک حێکڕایٓ ًٍرەکاٍیان هُ پُیًاٍگُ هُ ( )%٥٠کُيخر ٍُةێج.

-4یُک هُ سُر سێ ى کْرسیی ُکآٍ ةُصٓ ڕاگُیاٍدن هُ پُیًاٍگُ حُکَیکییُکان هُ زاٍکۆ پۆهیخُکَیکییُکان
ةۆ دەرچْوآٍ پیضُیٓ دەةێج.
-5حُيٍُٓ پاڵێْراو ٍاةێج هُ ( )٣٥ساڵ زیاحر ةێج و ئُگُر حُيٍُٓ قْحاةٓ هُ ٍێْان ( )٤١-35ةێج ئُوا ةُ
خْێَدٍٓ پاراهێن يايُڵُیان هُگُڵ دەکرێج.

-6پااڵوحٌ ةۆ ئُم کْرسیاٍُ ةُ پێضتڕکێ دەةێج  ،حاقیکردٍُوەى هێّاحْویٓ ئٍُجام دەدەن هُ الیُن هێژٍُی
زاٍسخٓ ةُصُکآٍ ڕاگُیاٍدن ةُ رێژەیٓ ( )%٦١هُ سُر ًٍرەى ئايادەیٓ و رێژەى ( )%٤١ةۆ حاقٓ کردٍُوەى
هێّاحْوى دەةێج ةُ ُِردوو صێْازى ٍْوسیٌ و چاوپێکُوحٌ  ،ةُ يُرجێک هُ حاقی کردٍُوەکُ دەرةچێج.

هُ گُڵ پێضکُش کردٍٓ دۆکۆيێَج و ةاةُحُ پُیْەٍد کارەکآٍ پُیْەٍدە ةُ ُِيْو چاالکٓ ڕاگُیاٍدن.

ٍ-7اةێج پاڵێْراو سێ ساڵ زیاحر هُ رۆژى داواکردٍٓ وەرگرحَٓ دا هُ چاالکییُکآٍ داةڕاو ةێج و دەةێج
چاالکییُکآٍ ةُ دۆکۆيێَج و پضخگیرى دەزگاکان پێضکُش ةکات.
ٍ-8اةێج پاڵێْراو دەرچْوى ِیچ کۆهێژ ةێج و یان ٍاوى سڕا ةێخُوە هُ کۆهێژ و پُیًاٍگُ.
-9دواى پااڵوحٌ ٍاوەکان ةُ کۆٍْوسێک ةُرزدەکرێخُوە هُ ڕێگُى حۆيارى گضخٓ زاٍکۆ ةۆ وەزارەت ةۆ
پُسٍُدکردٍٓ.
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تڕگە ٙشاّسەیەً :
ق٘تاتی /خ٘ێْذماری خاٗەُ پێذاٗیستی تایثەت:
 -1قْحاةی /خْێَدلاری ٍاةیَا لُ يُرجُلاٍی وهرگرحَی ُِةێج ةۆی ُِیُ داوالاری وهرگرحٌ ڕاسخُوخۆ
پێضمُش ةمات ةُ ةُڕێْهةُرایُحی ٍاوهٍدی وهرگرحٌ ةۆ وهرگرحٌ هُیُلێك هُ لۆهێژه يرۆڤایُحییُکان ةُ پێی

فۆريێمی حایتُت واحُ هُ ڕێگُی زاٍمۆالیٌ داواکاری پێضکُش ٍاکات.

 -2قْحاةی /خْێَدلاری خاوهن پێداویسخی حایتُت ئُگُر هُ لۆهیژێك یان پُیًاٍگُیُك وەرگیرا و جُسخُی

صیاو ٍُةْو ةۆ ئُو جۆره خْێَدٍُ ئُوا ةُڕێْهةُرایُحی ٍاوهٍدی وهرگرحٌ ةۆی ُِیُ ةیگْازێخُوە ةۆ

خْێَدٍێمی صیاوحر ةُپێی کُيخریٌ لۆًٍرهی وەرگیراو هُ زاٍکۆ و پُیًاٍگُکاٍی ُِرێى.
تڕگە ٙحەڤذەیەً:
ڕەچاٗکردّی سْ٘ری ج٘گرافی:
 )%00( -1ی لْرسییُلان خْێَدن هُو زاٍمۆیاٍُی لُ هُِاُر پارێزگایاُك ُِیاُ ةاۆ قْحاةیاان /خْێَادلاراٍی
داٍیضخْی پارێزگالُ دهةێج و هُ ()%20ی لْرسییُلاٍیش ةۆ کێتڕلێی گضج قْحاةیان /خْێَدلاراٍی ِاُرێى

دهةێج  ،ةُ ڕهچااو لردٍای ئُوەی کُ ٍاوچاُلاٍی گاُريیان و پارێزگاای ُِڵُةجاُ هُ ساُر پارێزگاای ساوێًاٍی
دهةێج.

 )%100( -2ی کْرسییُکاٍی خْێَادن هُپُیًاٍگاُ حُلَیمییاُلان ةاُپێی ساَْری جاْگرافٓ ةاۆ قْحاةیااٍی/
خْێَدکاراٍی داٍیضخْی پارێزگاکُ دەةێج.
 -3وهرگرحَی دهرچْوان هُ حالُ ةُصُلان (لۆهێژ ةێج یان پُیًاٍگُ) ڕێژهی ( )%40وهرگرحٌ ةۆ ئُو
پارێزگایُ دهةێج لُ ةُصُلُی حێدایُ و ( )%60ى ةۆ دهرچْواٍی ُِرێى.

تڕگەٕ ٙەژدەیەً:
پەی٘ەّذی کردُ ٗ ّاڕەزایی:
 -1ئُو قْحاةی /خْێَدکارەی ٍاوی هُ ُِر کۆهێژێک یان پُیًااٍگُیُک دەردەچێاج پێْیساخُ هُ يااوەی ()10
ڕۆژ پااااش ڕاگُیاٍااادٍی ئٍُجايُکااااٍی وەرگااارحٌ پُیْەٍااادی ةُ صاااْێَُکُی خاااۆی ةکاااات  ،ةُ پاااێچُواٍُوە

ُِڵْەصاٍدٍُوەی پااڵوحَی ةۆ دەکرێج و حاکْ سااڵی خْێَادٍی دواحار ٍاحْاٍێاج پُیْەٍادی ةکاات و ُِروەِاا
ساڵی یُکُيی وەرگیراٍی ةُ کُوحْو ةۆ ئُژيار دەکرێج.
ُِ -2ر قْحاااةی /خْێَاادکارێك ةُپێااای ڕیزةٍُاادی ُِڵتژاردٍُکاااٍی خاااۆی هُ کۆهێژێااک یااان پُیًااااٍگُیُک
وەردەگیرێج ئُوا ةُِیچ صێْەیُک يافی ٍاڕەزایی ٍاةێج و خۆیان ةُرپرسیارن هُ ُِڵُی پڕلردٍُوه.

 -٣ئُو قْحاةی /خْێَدکارەی ُِر ٍُگٍْجان یان ُِڵُیُک هُ ئٍُجاايی وەرگرحَیادا ُِةاْو پێْیساخُ ساُرەحا
وەک ُِر قْحاةی /خْێَدکارێمی حر پُیْەٍدی ةُو خْێَدٍُ ةکات کُ ٍاوی حێیدا دەرچْوە و پاصان هُ يااوەی

( )10ڕۆژ هُ ڕاگُیاٍدٍی ئٍُجايُکاٍی وەرگرحٌ فاۆريی ٍااڕەزایی هُ يُڵتٍُادی ڕاوێژکااری پارێزگااکُی خاۆی

پڕةکاحُوە و دوا وەاڵيییان هێ وەرةگرێاج ساُةارەت ةُ ةُردەوام ةاْوٍی هُساُر خْێَادٍُکُی حااوەکْ ةُرەو

ڕووى ِیچ جۆرە هێپرسیَُوەیُکی یاسایی ٍُةێخُوە کُ ةتێخُ ِاۆی داةڕاٍای هُ خْێَادن و ُِڵْەصااٍدٍُوەی
وەرگرحَُکُی.
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تڕگەّ ٙۆزدەیەً :
گەڕاّەٗەی پااڵٗتِ:
ئُو قْحاةی /خْێَدکارەی کُ هُ ساڵی خْێَدٍی ( )2010-2010پاڵێْراو ةْو ةۆ وهرگرحٌ هُزاٍمۆ و

پُیًاٍگُلاٍی ُِرێى ئُگُر پُیْهٍدی ٍُلردةێج ةُ صْێَی وهرگرحَی هُةُر ُِر ِۆیُك ةێج ئُوا ةۆ ساڵی
خْێَدٍی

( )2019-2010يافی گُڕاٍُوهی ُِیُ ةۆ ُِيان صْێَی پێضْوی و ساڵی خْێَدٍی

( )2010-2010ی ةُ کُوحْو ةۆ ئُژيار ةکرێج ةُيُرجێك داٍُيُزرا ةێج یا هُ زاٍمۆیُلی حایتُت (ئُِوی)
وهرٍُگیرا ةێج.

تڕگە ٙتیستەً :
خۆتەرخاّکردُ تۆ خ٘ێْذُ:
 -1ئُو قْحاةی /خْێَدکارەی هُ خْێَدٍی ةُیاٍیان وەردەگیرێج هُ دەرچْوآٍ ئايادەیٓ یا پُیًاٍگُ
پێْیسخُ ةُ حُواوی خۆی ةۆ خْێَدٍُکُی حُرخان ةکات و ئُگُر پێش وەرگیرآٍ دايُزرا ةێج ةُ ُِر

ةڕواٍايُیُک کُ پێضخر ةُدەسخی ِێَاوە  ،ئُویش پێْیسخُ ةُ حُواوی خۆی حُرخان ةکات ةۆ
خْێَدٍُکُی و خۆی ةُرپرسُ هُ چۆٍیُحی وەرگرحَی يْڵُحٓ خْێَدن هُ وەزارەحُکُی خۆی ةُ پێی

یاسای خزيُحی صارسخاٍی (قاٍْن اهخديث اهًدٍیث)  ،وه ئُگُر وەزارەحُکُی يۆڵُحی پێْیسخی ةۆ حُواو

لردٍی خْێَدٍُکُی پێ ٍُدا ئُوا ٍاوی دەسڕێخُوە و خْێَدٍُکُی ُِڵدەوەصێخُوە و ئُم خاڵُ خْێَدٍی

ئێْاران ٍاگرێخُوە.
تڕگە ٙتیست ٗ یەک :
جێتُجێ کردٍی گضج ئُو ڕێًَاییاٍُ هُ ئُسخۆی الیٍُُ پُیْەٍدیدارەکاٍی زاٍکۆکان وفُرياٍگُی خْێَدن و

پالن داٍان و ةُ دواداچْون /ةُڕێْةُرایُحی ٍاوەٍدی وهرگرحٌ  ،ةۆ ُِر خاڵ و ةڕگُیُک ةُ پێی حایتُحًٍُدی

خۆی.
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ڕێَْاییەماّی گ٘استْەٗە ٗ داتەزیْ ٚق٘تاتیاُ /خ٘ێْذکاراُ:

تڕگە ٙيەمەً  :گ٘استْەٗە
تڕگە ٙيەمەً /خاڵ ٚیەمەً :گ٘استْەٗەی ق٘تاتیاُ /خ٘ێْذماراُ ىە مۆىێژی مۆَّرە ّسٍەکاُ تۆ
مۆىێژی مۆَّرە تەرزەماُ:

قْحاةیان /خْێَدلاران يافی گْاسخَُوە یان ُِیُ هُ لۆهێژی لۆًٍرە ٍزيُکان ةۆ لۆهێژی لۆًٍرە ةُرزەلان
ئُگُر ئُم يُرجاٍُی خْارەوەیان ُِةێج وەک هُ خضخُى ژيارە ( )1دا ِاحْوە  ،ةُ پێٓ فۆريی

ژيارە(:)1

أ -دەةێج قْحاةی /خْێَدلار ساڵی یُلُيی ةێج هُ قۆٍاغٓ یُکُم هُ زاٍمۆ  ،واحُ ساڵی لُوحٌ یا
دواخسخَی ٍُةێج.

ب -قْحاةی /خْێَدلار یُلُم ةێج هُسُر ةُصُلُی هُ خْهٓ یُکُم و لۆًٍرەی هُ ( ) %08لُيخر ٍُةێج.
ج -ساڵی پێضْو ةۆیان ٍاچێخُ سُر يیچی خْێَدن.

د -فُريآٍ گْاسخَُوەى ئُم قْحاةیاٍُ هُوەزارەحُوە دەردەچێج و ئُگُر هێژٍُى چاوپێکُوحَٓ قْحاةٓ
هُزاٍکۆکاٍدا الریان ُِةْو هُةُر ِۆى حٍُدروسخٓ ئُوا دووةارە دەٍێردرێخُوە ةۆ وەزارەت ةۆ چارەسُر

کردٍٓ ةاةُحُکُ.

خشتىی ژمارە ( )1ى گواستوىوەی قوتابیان /خوێودکاران لى کۆلێژی کۆهمرە هزمىکان بۆ کۆلێژی کۆهمرە
بىرزەکان بۆ بىشى ياوتاکاهیان بى پێى بڕگىی یىکىمی گواستوىوه و دابىزین
ژ

تەشی ٕاٗتا ىە کۆىێژەکاّی
زاّکۆ

تەش ىە کۆىێژەکاّی زاّکۆ
.1

کۆىێژی پسیشنی ڤێتێرّەری

کۆىێژی پسیشکی

.2

کۆىێژی زاّست /تەشی زیْذەٗەرزاّی

کۆىێژی پسیشکی

.3

کۆىێژ /فاکەڵتی زاّستە تەّذرٗستییەکاٍُ /ایکرۆتایۆىۆجی

کۆىێژی پسیشکی

.4

سک٘ڵی تەّذرٗستیٍ /یذیکەه ٍایکرۆتایۆىۆجی

کۆىێژی پسیشکی

.5

کۆىێژی زاّستٔ تەّذرٗستییٔماُ /زاّستی الت٘ر ٙپسیشنی

کۆىێژی پسیشکی

.6

کۆىێژ ٙتەکْیک ٚتەّذرٗست / ٚشیکارّ ٙەخۆشییەکاُ

کۆىێژی پسیشکی

.7

کۆىێژ /فاکەڵتی زاّست /تەشی کیَیا

کۆىێژی دەرٍاّسازی

.8

کۆىێژی زاّستە تەّذرٗستییەکاُ /کیَیای ژیاّی کيیْکی

کۆىێژی دەرٍاّسازی

.9

کۆىێژی زاّستٔ تەّذرٗستییٔماُ /زاّستی سڕمردُ

کۆىێژی دەرٍاّسازی

 .10کۆىێژی کشت٘کاڵ /تەش ٚزاّست ٚئاژەڵ

کۆىێژی پسیشنی ڤێتێرّەری

 .11کۆىێژ ٙکشت٘کاڵ /تەش ٚتەرٗتٍ٘ ٚکێڵگەی ،ٚتاخذارٙ

کۆىێژ ٙزاّست /تایۆىۆجٚ

کۆىێژ ٙزاّست  /ژیْگە /تەٍەرجیک یەکٌ تێت ىەسە تەشەکە ٙىەخ٘ى ٚیەکەً

 .12دەرچ٘ٗ تێت ٗ کۆَّرە ٙىە ()%80

کەٍتر ّەتێت ٗە ىەٗاّەکاّ( ٚفیسیا-

کۆىێژ ٙئەّذازیار /ٙتەّذاٗ ٗ سەرچاٗەکاّ ٚئاٗ

ٍاتَاتیک) ىە پۆى ٚدٗاّسە ىە( )160کەٍتر ّەتێت.
کۆىێژ ٙکشت٘کاڵ /تەش ٚخاک ٗئاٗ /تەٍەرجێک ىەخ٘ى ٚیەکەً دەرچ٘ٗتێت

 ٗ .13کۆَّرە ٙىە ()%80

کەٍتر ّەتێت ٗە ىەٗاّەکاّ( ٚفیسیاٍ -اتَاتیک) ىە پۆىٚ

کۆىێژ ٙئەّذازیار /ٙخاک ٗ ئاٗ

دٗاّسە ىە( )160کەٍتر ّەتێت.

 .14کۆىێژ ٙکشت٘کاڵ /تەش ٚزاّست ٚخۆراک ٗ خۆراکٍ ٚرۆڤ

کۆىێژ ٙزاّست /کیَیا

 .15کۆىێژ ٙکشت٘کاڵ /تەش ٚکارگێر ٙکشت٘کاڵٗ ٚە پەرە پێذاّّ ٚاٗچە ٙگّ٘ذ ّشیِ

کۆىێژ ٙکارگێر ٗ ٙئات٘ٗر /ٙکارگێرٙ

 .16کۆىێژی زاّست /تەشی فیسیک

کۆىێژی ئەّذازیاری /تەشی کارەتا

 .17کۆىێژی زاّست /تەشی ٍاتَاتیک

کۆىێژی ئەّذازیاری /تەشی شارستاّی

 .18کۆىێژی زاّست /تەشی کۆٍپی٘تەر

کۆىێژی ئەّذازیاری /تەشی پرۆگراٍسازی

 .19کۆىێژی زاّست /تەشی جیۆىۆجی

کۆىێژی ئەّذازیاری /تەشی جیۆتەکْیک

 .20سک٘ڵی زاّست /پترۆىیۆً جیۆسایْسی ّٔٗت Petroleum Geo Science

کۆىێژی ئەّذازیاری /تەشی ّٔٗت

.21

کۆىێژە /فاکەڵتییەکاّی ئەدەتیات  ،زاّستە ٍرۆڤایەتییەکاُ  ،زاّستە کۆٍەاڵیەتییەکاُ تەشەکاّی
(ٍێژٗٗ  ،ج٘گرافیا  ،کۆٍەڵْاسی ، ،ش٘ێْەٗار ،فەىسەفە)
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کۆىێژی یاساٗ راٍیاری /تەشی یاسا

ژ

تەشی ٕاٗتا ىە کۆىێژەکاّی
زاّکۆ

تەش ىە کۆىێژەکاّی زاّکۆ
 .22تٔشی ڕاگٔیاّذُ ىٔ زاّنۆماُ ٗ زاّکۆ پۆىیتەکْیکییەکاُ

کۆىێژی یاساٗ راٍیاری /تەشی راٍیاری

 .23کۆىێژی کارگێڕی ٗ ئات٘ٗری /تەشی ئاٍار

کۆىێژی زاّست /تەشی ٍاتَاتیک

کۆىێژی کارگێڕی ٗ ئات٘ٗری /تەش ٚکارگێر ٙکار ٗ تەش ٚئات٘رٙ
.24
( جگە ىە تەشی ئاٍار)

کۆىێژی یاساٗ راٍیاری /تەشی یاسا

تڕگە ٙيەمەً /خاڵ ٚدٗٗەً:
گ٘استْەٗەی ق٘تاتیاُ /خ٘ێْذماراُ ىە ّێ٘اُ زاّنۆ ٗ پەیَاّگەماّی ٕەرێٌ:

قْحاةی /خْێَدلار يافی گْاسخَُوەی دەةێج هُ گضج قۆٍاغُلان  ،جگُ هُ قۆٍاغٓ یُلُم  ،هُ ٍێْان زاٍمۆ و

پُیًاٍگُلاٍی ُِرێى ئُگُر یُلێك هُم يُرجاٍُی خْارەوەی ُِةێج:

أ -قْحاةی /خْێَدلار دەرچْو ةێج هُ خْوهی یُلُيدا ةُ پوُی ةاصُ  ،یا سُرووحر وە داٍیضخْوی ُِيان
پارێزگا یا ٍزیك ئُو صارە ةێج لُ گْاسخَُوەی ةۆ دەلرێج.

ب -قْحاةی /خْێَدلار ئُگُر دایمی یان ةاولی لۆچی دوایی لردةێج هُ سااڵٍٓ خْێَدٍٓ زاٍکۆ  ،وە ةُ ةُڵگُی
فُريی ةیسُهًێَێج کُ وەفاحَايُ (ةیان اهْفاة) و (صْرة اهقید)  ،وە داٍیضخْوی ُِيان پارێزگا یا ٍزیك ئُو

صارە ةێج لُ گْاسخَُوەی ةۆ دەلرێج.

ج -ئُگُر قْحاةی /خْێَدلار ِاوسُرگیری ةتُسخێج هُ سااڵٍٓ خْێَدٍٓ زاٍکۆ دەةێج ةُ ةُڵگُی فُريی
ةیسُهًێَێج هُ گرێتُسخی ِاوسُرگیری  ،وێَُى ڕەسٍُٓ حۆيارى ةاری صارسخاٍی (صْرة اهقید) ی ڕەسُن

وە ةُ فُريی حۆيارلردٍی هُ هیسخی ةاری صارسخاٍی  ،وە دڵَیایی دەرچْون (صحث اهصدور) ةۆ
ةُڵگٍُايُلان ةمرێج  ،وە ةُ ُِيان صێْە ةۆ ئافرەت ڕەچاوی جیاةْوٍُوەی خێزاٍی (طالق) ةمرێج و هُ
لاحی دەرلُوحَی ُِر ساخخُلاریُك هُ ةُڵگٍُايُلان هێپرسیَُوەی یاساییان هُگُڵ ةمرێج.

دُِ -ر قْحاةیُك  /خْێَدلارێك (حٍُّا ةۆ رەگُزی يێیَُ) هُ سااڵٍٓ خْێَدٍٓ زاٍکۆ يَداڵی ةتێج  ،وە ةُ
ةُڵگُی فُريی ةیسُهًێَێج.

ِا -يَداڵی (لْڕ و لچی) صُِید و ئٍُفال لراوەلان يافی گْاسخَُوەیان ُِیُ هُ ٍێْان زاٍمۆ ةۆ ُِيان لۆهێژ
 /پُیًاٍگُ و ةُصی کُهێٓ وەرگیراون و ةٍُْوسراوی پضخگیرى وەزارەحی لاروةاری صُِیدان و
ئٍُفاهمراوەلان  ،وە ةُواژووی ةُرێز وەزیری لاروةاری صُِیدان و ئٍُفاهمراوەلان دەةێج.

و -قْحاةی /خْێَدلاری (لْڕ و لچ) ی يايۆسخایآٍ زاٍمۆ هُ ُِڵگراٍی ةڕواٍايُی ياسخُرو دلخۆرا هُ
(يايۆسخای یاریدەدەر  ،يايۆسخا  ،پرۆفیسۆری یاریدەدەر  ،پرۆفیسۆر) يافی گْاسخَُوەیان ُِیُ ئُگُر

دەرچْوةٌ ُِ ،روەِا لْر و لچی فُرياٍتُراٍی زاٍمۆکان و دەزگاکآٍ سُر ةُوەزارەحٓ خْێَدٍٓ ةااڵ
ةُيُرجێک سااڵٍٓ خزيُحٓ هُ ( )12ساڵ کُيخر ٍُةێج.

ز -قْحاةی /خْێَدلار هُ خْێَدٍی ةُیاٍیان يافی گْاسخَُوەی ُِیُ ةۆ خْێَدٍی ئێْاران ةُيُرجێك هُ ُِيان
پسپۆڕی خۆیدا ةێج  ،دوای الری ٍُةْوٍی ُِردووال و ةُ پێٓ حْاٍای ةُصُلُ  ،هُگُڵ ڕەچاولردٍی لۆ
ًٍرەلُی و پێدآٍ کرێٓ خْێَدن.

ح( -قْحاةیان /خْێَدلاران) ى لۆهێژە ئُِوییُلان ةُِیچ صێْەیُك يافی گْاسخَُوە یان يیْاٍداریان ٍیُ ةۆ
زاٍمۆ و لۆهێژە حمْيییُلان.

ط -گْاسخَُوەی قْحاةیان /خْێَدلاران هُ ةُصُلاٍی ئێْاران ةۆ ةُصُلاٍی ِاوصێْەی ةُیاٍیان ٍالرێج هُةُر
جیاوازى کۆًٍرەى پێضتڕکێ.
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یُِ -يْو گْاسخَُوەیُلی قْحاةیان /خْێَدلاران هُ ٍێْان لۆهێژ و فاکُڵخٓ و پُیًاٍگُلان ةُڕێگای لۆهێژ و
فاکُڵخٓ و پُیًاٍگُلان و سُرۆلایُحی زاٍمۆلان دەةێج (ةُ پێٓ رێز ةٍُدی و پُیْەٍدی) ةُيُرجێك دوای

ئٍُجايداٍی وێَُیُك هُگُڵ ةُراییُلان ةدرێخُ وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵو حْێژیَُوەی زاٍسخی /فُرياٍگُى
خْێَدن و پالٍداٍان و ةُدواداچْون /ةُڕێْەةُرایُحٓ ٍاوەٍدى وەرگرحٌ ةۆ ووردةیَٓ.

ك -يايُڵُی گْاسخَُوەی قْحاةیان /خْێَدلاران دەسج پێ دەلات ةُ پڕلردٍُوەی فۆريی ژيارە ( ، )2هُ
حۆياری لۆهێژ  /پُیًاٍگُ ةُ ڕەچاولردٍی ڕەزايٍُدی ةُصی زاٍسخی  ،ئیَجا فۆريٓ ژيارە ( )٨دەٍێردرێج ةۆ

حۆياری گضخی زاٍمۆ و دوای ڕەزايٍُدی حۆياری گضخی زاٍمۆ دەٍێردرێخُ حۆياری گضخی زاٍمۆى داوالراو  ،حا
الری ٍُةْوٍیان ةُ فُريی وەرةگیرێج هُ گُڵ ڕەچاولردٍی الری ٍُةْوٍی ةُصی (لۆهێژ  /پُیًاٍگُ) ی

داوالراو هُگُڵ ةُراةُرلردن و يُقاسُلردٍی واٍُلان هُ الیُن ةُصی زاٍسخی داوالراو دا هُگُڵ ٍاردٍی
هیسخی ئُو واٍاٍُی لُخْێَدویُحی هُگُڵ یُلُلان هُ سااڵٍُ و وەرزییُلاٍدا ةُ صێْەیُك (ئُگُر واٍُی

داوالراو زیاحر هُ دوو واٍُی سااڵٍُ یان چْار واٍُی وەرزی ةْو دەةێ قۆٍاغێك داةتُزێَدرێج)  ،وە هُ لاحی

پێضتڕلێ هُ سُر گْاسخَُوەلان هُ یُك پرۆسُدا ڕەچاوی لۆًٍرەی قۆٍاغُلُیان دەلرێج و ُِيْو

فُرياٍی گْاسخَُوەی قْحاةیان /خْێَدلاران ةُ واژووی سُرۆلی زاٍمۆکان دەةێج ةُ پێٓ پُیْەٍدی

گْاسخَُوەلُ.

ل -ةۆ زاٍکۆکان ُِیُ سُیری داوای گْاسخَُوەی ٍُِدێ هُ قْحاةیان /خْێَدکاران ةکات ةۆ گضج قۆٍاغُکاٍی

خْێَدن (جگُ هُ قۆٍاغی یُکُم) ةۆ ُِيان ةُش ةۆ صْێَی ٍیضخُجێ ةْوٍیان ةُِۆی ئُو ٍُخۆصیاٍُى
کُ زۆر سُخج و قْرس و ةُردەوام و درێژخایُن و حرسَاک و چارەسُریان زەحًُحُ و ةُفیعوٓ پێْیسج

دەکات هُژێر چاودێرى خاٍُوادەکاٍیاٍدا ةٌ ةُ پێی يیکاٍیزيی خْارەوە-:

ٍیکاّیسٍی جێثەجێ کردّی تڕگەی دٗٗەً (ه):
 -٠قْحاةی /خْێَدکار داواکاری گْاسخَُوەی هُگُڵ ِاوپێچ کردٍی گضج ڕاپۆرت و دۆکۆيێَخُ
پزیضکییُکاٍُوە کُ ةاری حٍُدروسخی قْحاةی /خْێَدکار دەسُهًێَێج ةُِۆی ئُو ٍُخۆصیاٍُى کُ زۆر

سُخ ج و قْرس و ةُردەوام و درێژخایُن و حرسَاک و چارەسُریان زەحًُحُ و ةُفیعوٓ پێْیسج
دەکات هُژێر چاودێرى خاٍُوادەکاٍیاٍدا ةٌ پێضکُش ةُ کۆهێژەکُی و پُیًاٍگُکُى دەکات و هُڕێگُی
کۆهێژ و پُیًاٍگُکُ داواکاریُکُی ةۆ حۆياری گضخی زاٍکۆکُی ةُرز دەکرێخُوە و ِاوپێچٓ فۆريی

گْاسخَُوەى ژيارە ( )2دەکرێج.

 -٨حۆياری گضخی ئُو زاٍکۆیُی کُ گْاسخَُوەکُی هێدەکرێج فۆريٓ ژيارە ( )٨هُ گُڵ دۆکۆيێَخُکان ةُرز
دەکاحُوە ةۆ حۆياری گضخی ئُو زاٍکۆیُی کُ قْحاةی /خْێَدکار داواکاری ةۆ دەکات هُ صْێَی ٍیضخُ
جێ ةْوٍی ةُ ِاوپێچ کردٍی گضج ةُراییُکان.

 -٣حۆياری گضخی ئُو زاٍکۆیُی کُ داواکاریُکُی ئاراسخُ کراوە ةُ ٍْوسراوى فُريٓ ٍْسراوێک
ةُرزدەکاحُوە ةۆ (هیژٍُی پزیضکی حایتُت ةُ کاروةاری گْاسخَُوە هُ زاٍکۆکان هُ سَْورى پارێزگُکآٍ

زاٍکۆى داواکراو) هُ گُڵ ِاوپێچ کردٍٓ ڕاپۆرحُ پزیضکییُ ڕەسٍُُکُ ةُپێی صْێَی جْگرافی کُ
ةریخیُ هُ سێ ةَکُ:
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ژيارە

پارێزگا

1

ُِوهێر

2

سوێًاٍی

3

دِۆک

زاٍکۆ

ةَکُ

ا -سُالحُدیٌ بُِ -وهێری پزیضکی

ةَکُی زاٍکۆی ُِوهێری

ج -پۆهیخُکَیکی ُِوهێر د -سۆران ِا -کۆیُ

پزیضکی

ا -سوێًاٍی ب -پۆهیخُکَیکی سوێًاٍی

ةَکُی کۆهێژی پزیضکی

ج -گُريیان دُِ-ڵُةجُ ِا -ڕاپُڕیٌ

سوێًاٍی

و -چُريْو

ةَکُی کۆهێژی پزیضکی دِۆک

ا -زاٍکۆی دِۆک ب -زاٍکۆی زاخۆ
ج -زاٍکۆی پۆهیخُکَیکی دِۆک

ئُم هیژٍُ حایتُحاٍُ ُِڵدەسخٌ ةُ وەرگرحٌ و جێتُجێکردٍی گضج يايُڵُکاٍی گْاسخَُوەی قْحاةی/

خْێَدکاران ةُپێٓ ةڕگُی (دووەم /ل).

 -٤هێ ژٍُی پزیضکی حایتُت ةُ کاروةاری گْاسخَُوە هُ زاٍکۆکان وەاڵيی ٍْوسراوەکُ دەداحُوە ةۆ ئُو
زاٍکۆیُى کٍُْوسراوى ةۆ ئاراسخُ کردووە ةُ ڕاپۆرحێک کُ حێیدا ةاری قْرسی ٍُخۆصیُکُ و پێْیسخی

قْحاةی /خْێَدکار ةۆ درێژە پێداٍی خْێَدٍی هُ ٍزیک کُس و کاریُوە و ٍاةێج ةڕيارى هێژٍُى پزيضمٓ

حا يتُت ةُ گْاسخَُوه گۆراٍمارى حێدا ةمرێج واحا ةۆ ُِ ر حاڵُحێك يُلجار ةڕيارى هُ سُر دەدرێج.

 -٥دواى وەرگرحَُوەى وەاڵيٓ هێژٍُى پزیضکٓ حایتُت  ،ئُو زاٍکۆیُى داواى گْاسخُوەى ةۆ کراوە دواى

وەرگرحَٓ ڕەزايٍُدى کۆهێژ و ةُش هُڕووى يقاسُ و سُرةار کردن وەاڵيٓ ئُو زاٍکۆیُى کُ

گْاسخَُوەى ةۆ دەکرێج ةُُِيان فۆرم دەداحُوە.

 -٦ئُو زاٍکۆیُی کُ گْاسخَُوەی هێْە دەکرێج فُرياٍی زاٍکۆیی دەردەکات ةُ گْاسخَُوەی قْحاةی/
خْێَدکار وە زاٍکۆی داواکراو پضج ةُسج ةُ فُرياٍی زاٍکۆیی ئُو زاٍکۆیُی کُ گْاسخَُوەی هێْە

دەکرێج فُرياٍی زاٍکۆیی دەردەکات و وێَُیُک هُگُڵ گضج ةُراییُکان ئاراسخُی وەزارەحی خْێَدٍی

ةااڵ و حْێژیَُوەى زاٍسخٓ  /فُرياٍگُى خْێَدن و پالٍداٍان و ةُدوا داچْون دەکات هُياوەی یُک
ُِفخُدا ةُ يُةُسخی ووردةیَی کردن.

م -ئُو قْحاةی /خْێَدکاراٍُى کُ گْاسخَُوەیان ةۆ دەکرێج دەةێج ةُپێٓ پالٍٓ وەرگرحٌ و هُڕێگاى
ٍاوەٍدى وەرگرحَُوە وەرگیراةٌ  ،هُيايُڵُى گْاسخَُوەکُ دا ئاياژەى پێ دەکرێ و داواکارى گْاسخَُوە
پێضکُش دەکرێج هُسُرەحاى ُِفخُى دووەيٓ ياٍگٓ حُيًْز حا کۆحایٓ ُِفخُى یُکُيٓ ياٍگٓ

ئُیوْل ةُيُرجێ دەرچْوٍٓ فُريآٍ زاٍکۆیٓ گْاسخَُوەیان هُ ُِفخُى دووەيٓ ياٍگٓ حضریَٓ

یُکُم حێپُڕٍُکات.

ن -هُةُرئُوەی ُِيْو يايُڵُلاٍی گْاسخَُوە هُ ٍێْان زاٍمۆلاٍی ُِرێى و دەرەوەی ُِرێى  ،پێْیسخی ةُ
ڕەزايٍُدی ُِردوو الیٍُی پُیْەٍدیدار دەةێج  ،ةۆیُ دەةێ ڕەچاوی حایتُحًٍُدی ةُصی زاٍسخی لۆهێژ

و فالُڵخی و سمْڵی ئُو زاٍمۆیُ ةمرێج ئُگُر هُ ڕواٍگُی زاٍسخییُوە الری ٍُةْوٍیان ٍیضان ٍُدا هُ
سُر يايُڵُی گْاسخَُوە و دەرفُحی لْاسخَُوەیان ٍُدا ةُ پێٓ دەسُالحی خۆیان.

سٍ -اةێ ڕێژەی رۆیضخَی گْاسخَُوەلان هُ ُِر ةُصێمی زاٍسخی هُ ( )%20حێپُرێج  ،ڕێژەی وەرگرحَی
گْاسخَُوەلان هُ ُِر ةُصێمدا ٍاةێ هُ ( )%10حێپُرێج و هُ لاحی داوای زیاحر يايُڵُلاٍیان لۆ
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دەلرێَُوە و هُ یُك پرۆسُدا ةُ پێٓ پێضتڕلێ لۆًٍرەی دەرچْوان هُو قۆٍُغُدا ڕێژەلُیان هێ
وەردەگیرێ.

تڕگە ٙيەمەً /خاڵ ٚسێ یەً:
گ٘استْەٗەی ق٘تاتیاُ /خ٘ێْذماراُ ىە زاّنۆ ٗ پەیَاّگەماّی ّاٗەڕاست ٗ تاش٘ٗری عیراق تۆ
زاّنۆ ٗ پەیَاّگەماّی ٕەرێٌ (سْ٘ٗردار دەتێت  ،ىە حاڵەتی زۆر پێ٘یستذا ،جگە ىە قۆّاغی
یەمەً مە گ٘استْەٗەی تێذا ّامرێت) تەً شێ٘ەی خ٘ارەٗە:
أ -يايُهُی گْاسخَُوەیان ةۆ دەلرێج ةُ ُِيان يُرجی گْاسخَُوەی قْحاةیان /خْێَدلاران هُ ٍێْان زاٍمۆ و
پُیًاٍگُلاٍی ُِرێى  ،وەلْ هُ خاڵُلاٍی ةڕگُی (دووەم) دا ِاحْوە  ،ةۆُِيان قۆٍاغ و ةُصی ِاوحا و

هُ لۆهێژ و پُیًاٍگُلاٍی ُِرێى و ِاوسٍُگی واٍُلاٍیان ةۆ دەلرێج ةُ پێٓ رێًَاییُلان.

ب -ڕەچاوی ڕێًَاییُلاٍی وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵی ُِرێى ةمرێج ةۆ ُِيْو قۆٍاغُلاٍی خْێَدن هُواٍُ
پسپۆڕییُلاٍی (اهًفاضوث) ةُ پێٓ پالٍی وەرگرحَی ساڵُلاٍی وەرگرحَیان.

ج -صایسخُ ةْوٍی خْدی ةڕواٍايُلاٍیان ةۆ وەرگرحٌ هُ زاٍمۆ و پُیًاٍگُلاٍی ُِرێى  ،وە هُ لاحی صایسخُ
ٍُةْوٍی دا ةۆ ئُو ةُصُ  ،وەلْ (دواٍاوەٍدی پیضُیی و قْحاةخاٍُ ئایَیُ ٍارەسًییُلان و ِاوصێْەیان)

گْاسخَُوەیان ةۆ ٍالرێج.

د -گْاسخَُوە هُ ٍێْان لۆهێژ و پُیًاٍگُلاٍی سُر ةُ وەزارەحی ئُوقافی پێضْوی عیراقی (اهْقف اهسَی) و
(اهْقف اهضیعی) ئێسخالُ ةۆ زاٍمۆ و پُیًاٍگُلاٍی ُِرێى ٍالرێج  ،چٍْمُ ئُواٍُ حایتُحًٍُدى ةُ پیضُیٓ
ةُ وەزارەت و فُرياٍگُلاٍیان.

ِا -دەةێج خاٍُوادەی قْحاةی داٍیضخْوی ُِرێى ةێج و ةۆ ئُيُش پضخگیری پارێزگای صارەلان و پضخگیری
صْێَی لاروٍیضخُجێ ةْوٍی ةاوك یان دایمی ُِةێج.

و -گْاسخَُوە ةُ پێٓ حْاٍا و ڕەزايٍُدی ةُش و لۆهێژەلان دەةێج و هُ حاڵُحی زۆر پێْیسخدا ئٍُجام دەدرێج
ةُپێٓ ڕێژەی دیاری لراو هُالیُن وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵو حْێژیَُوەی زاٍسخی.

ز -يايُڵُی گْاسخَُوەی قْحاةی /خْێَدلار دەسج پێ دەلات هُ (ياوەی گْاسخَُوە هُ زاٍمۆ و پُیًاٍگُلاٍی
ُِرێى و عێراقی فیدڕاڵ)  ،وە هُو لۆهێژ /پُیًاٍگُیُى کُ قْحاةی /خْێَدلار داواى گْاسخَُوەى هێ دەکات
يايُڵُکُ دەسج پێ دەلرێج  ،ةُِاوپێچ لردٍی سُرةردەی خْێَدلار (سیرة اهطاهب اهدراسیث) هُگُڵ
هیسخی ئُو واٍاٍُی لُ خْێَدویُحی هُگُڵ یُلُلان هُ سااڵٍُ و وەرزیُلاٍدا( :اهًْاد اهدراسیث واهْحدات

فی اهسَْات واهفصْل اهدراسیث) وە هُوێضُوە ڕاسخُوخۆ ةٍُْوسراوی فُريی دەٍێردرێخُ ئُو زاٍمۆیُى
کُ داواى گْاسخَُوەى ةۆ دەکات هُ ُِرێًدا  ،هُالیُن زاٍمۆیُکُ هُُِرێًدا دەٍێردرێخُ لۆهێژ  /پُیًاٍگُی

داوالراو و هُ حاڵُحی الری ٍُةْوٍدا ِاوحاو يُقاسُلردٍی واٍُلاٍی هُةُصی زاٍسخی داوالراو ةۆ دەلرێ ةُ
صێْەیُك (ئُگُر واٍُی داوالراو زیاحر هُ دوو واٍُی سااڵٍُ یان چْار واٍُی وەرزی ةْو دەةێ قۆٍاغێك

داةتُزێَدرێج) وە دواى ئُوە دەٍێردرێخُوە حۆياری زاٍمۆ  ،دوای لاری پێْیسج ڕاسخُوخۆ ةێ گُراٍُوە ةۆ

وەزارەت وەاڵيی خْدی ئُو زاٍمۆیُى کُ داواى گْاسخَُوەى هێ کردووە دەدەٍُوە و وێَُیُلیش دەدرێخُ

وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵ وحْێژیَُوەی زاٍسخی ُِرێى.
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حُِ -يْو گْاسخَُوە یان يیْاٍداریُلی ةُلۆيُڵ و ٍیًچُ لۆيُڵ هُ صێْازی (قْحاةیاٍی /خْێَدلاراٍی
یُزیدی و صُةُك ِ...خد) هُ الیُن ئٍُجْيٍُی وەزارەحُوە ةڕیاری هێ دەدرێ ةُ ڕاوێژ هُ گُڵ زاٍمۆلان ،
يیماٍیزيی جێ ةُجێ لردٍی ةۆ دادەٍرێ.

ط -ئُو قْحاةٓ/خْێَدلاراٍُی دەرچْوی ئايادەییُکآٍ ُِرێًٌ و هُ لۆهێژ و پُیًاٍگُلاٍی ٍاوەٍد و ةاصْور
وەرگیراون یا وەردەگیرێٌ  ،يافی گْاسخَُوە و يیْاٍداریان ٍییُ ةۆ زاٍمۆلاٍی ُِرێى  ،ةُ پێٓ رێًَایی و
ةُڵێٌ ٍايُلاٍیان  ،ةێجگُ هُ واٍُی ةُ فُرياٍی وەزاری ژيارە (ن )160/هُ  2011/3/2ڕەزايٍُدیان ةۆ

دراوە.

ی -قْحاةی /خْێَدلار دەرچْوی دواٍزەى ئايادەیی دەرەوەی ُِرێى يافی پێضمُش لردٍیان ٍیُ ةۆ وەرگرحٌ
هُ زاٍمۆ و پُیًاٍگُلاٍی ُِرێى ةُ ڕێگای ةُڕێْەةُرایُحٓ ٍاوەٍدی وەرگرحٌ و دەرچْآٍ خْێَدٍٓ کْردى
هُ ٍاوچُ کْردسخاٍیُکآٍ دەرەوەى ُِرێى هُالیُن هێژٍُیُکٓ حایتُت هُ وەزارەت ةُپێٓ صایسخُةْوٍٓ
ًٍرەکاٍیان سُیرى داواکارییُکاٍیان دەکرێج.

تڕگە ٙيەمەً /خاڵ ٚچ٘ارەً:
گ٘استْەٗەی خ٘ێْذّی ق٘تاتیاّی /خ٘ێْذماراّی دەرەٗەی ٗٗاڵت تۆ زاّنۆ ٗ پەیَاّگەماّی
ٕەرێٌ:
أ -قْحاةی /خْێَدلاری قۆٍاغی یُلُم ئُگُر دواٍزەیٓ ئايادەیی هٍُاو ُِرێى  ،یان هُ ئايادەییُکآٍ دەرەوەى
ُِرێى یان هُ ئايادەییُکآٍ عیراقٓ فیدراڵ حُواو لردةێج و هُ یُلێك هُ لۆهێژەلاٍی دەرەوەی وواڵت

وەرگیرا ةێج ئُوا ةُپێٓ لۆًٍرەی پاراهێن هُ ُِرێًدا هُساڵٓ داواکردن دادەٍرێج ةُحُواوى کرێٓ خْێَدٍٓ
سیسخُيٓ پاراهێن.

ب -قْحاةی /خْێَدلاری قۆٍاغُلاٍی حر واحُ الیٍُٓ کُم ساڵێکٓ ئُکادیًٓ حُواو کردةێج  ،ئُگُر دواٍزەیٓ
ئايادەیی هُ ٍاو ُِرێى  ،یان هُ ئايادەییُکآٍ عیراقٓ فیدراڵ حُواو لرد ةێج و هُ یُلێك هُ لۆهێژەلاٍی

دەرەوەی وواڵت وەرگیرا ةێج ةُيُرجێ زاٍمۆ  /لۆهێژی حمْيی یان حایتُت ةٌ و هُ زاٍمۆ ةڕوا پێ
لراوەلان ةٌ و هُ هیسخی یٍْسمۆ و ةیتوۆگرافیای یُلێخی زاٍمۆلاٍی جیّان حۆيار لراةٌ  ،ئُوا هُُِيان

پسپۆری و ةُش و کۆهێژ وەردەگیرێخُوە هُ زاٍمۆو پُیًاٍگُلاٍی ُِرێى ةُپێٓ سیسخُيٓ خْێَدٍٓ
ِاوحُریب (پاراهێن)  ،ةُيُرجێک کۆًٍرەکُى ةُو سیسخُيُ وەرگیراةێج و ةُ پێٓ ةُراةُری و

يُقاسُلردٍی واٍُلان ةُ ڕ اوێژ هُگُڵ زاٍمۆکان يُقاسُ دەکرێج و قۆٍاغُلُی ةۆ دیاری دەلرێج و ئُگُر

لۆًٍرەلُی وەرٍُگیراةْو هُم ةُصُ وەرٍاگیرێج  ،ةُڵمْ ةُپێٓ لۆًٍرەلُی هُساڵی دەرچْوٍیدا ڕەچاوی
وەرگرحَی ةۆ دەلرێج.

ج -ئُگُر قْحاةی /خْێَدلار هُ قْحاةخاٍُیُلی ةڕوا پێ لراو دواٍزەیٓ ئايادەیی هُدەرەوەی وواڵت حُواو
لردةێج و هُ ِیچ لۆهێژێك یان پُیًاٍگُیُك وەرٍُگیرا ةێج  ،یان هُ قۆٍاغی یُلُيدا ةێج ئُوا-:

 -1ةڕواٍايُلُی یُلسان دەلرێج هُ وەزارەحی پُروەردە.

 -2هُالیُن هێژٍُیُلی پسپۆڕ هُ وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵو حْێژیَُوی زاٍسخی دوای ُِڵسٍُگاٍدٍی ةاةُحُلُی،
ةُ پێٓ لۆًٍرەلُی صْێَی ةۆ دیاری دەلرێج.
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د -ئُگُر قْحاةی /خْێَدلاری دواٍزەى ئايادەیی هُدەرەوەی واڵت حُواولرد ةێج  ،هُ یُلێ هُ زاٍمۆ /
پُیًاٍگُلاٍی ةڕوا پێ لراو و حۆيار لراو هُ هیسخی یٍْسمۆ و یُلێخٓ زاٍمۆلاٍی جیّان هُ قۆٍاغُلاٍی حر

ةێج (جگُ هُ قۆٍاغی یُلُم) ئُوا هُ ُِيان پسپۆڕی ةُش ولۆهێژ و زاٍمۆ یان پُیًاٍگُ وەردەگیرێج لُ
ةۆی صیاوە جگُ هُ کۆيُڵُى پزیضکٓ کُ دەةێج کۆًٍرەى ( )%08کُيخر ٍُةێج و ةۆ کۆهێژەکآٍ

پُرسخارى و زاٍسخُ حٍُدروسخییُکان ( )%07کُيخر ٍُةێج  ،هُالیُن هێژٍُی زاٍسخی ةُصُوە ِاوسٍُگی

ةۆ دەلرێج و قۆٍاغی خْێَدٍُلُی ةۆ دیاری دەلرێج  ،ةُصێْەیُك ئُگُر زیاحر هُ دوو واٍُی سااڵٍُ یان
زیاحر هُ چْار واٍُی وەرزی داوالراو ةْو ئُوا قۆٍاغێك دادەةُزێَرێج  ،ةُڕەچاولردٍی ڕێًَاییُلاٍی

ةُراةُرلردن و سُرةار (اهًقاصث واهخحًین) لُ ةُ ٍْوسراويان ژيارە  22604/2هُ  2000/12/2گضخاٍدن
لراوە( .گواستوىوەى ئىم قوتابیاهى بىسیستىمى پارالێل دەبێت).

تڕگە ٙيەمەً /خاڵ ٚپێْجەً:
گ٘استْەٗەی ق٘تاتیاُ /خ٘ێْذماراُ ىە زاّنۆماّی ٕەرێٌ تۆ زاّنۆماّی تاش٘ٗر ٗ ّاٗەڕاستی
عیراق:
اُِ -ر قْحاةیُك /خْێَدلارێك ئُگُر داوای گْاسخَُوە ةمات هُ زاٍمۆلاٍی ُِرێى (کۆهێژ و پُیًاٍگُکان) ةۆ

زاٍمۆلان و پُیًاٍگُلاٍی ٍاوەڕاسج و ةاصْوری عیراق ةُ پێٓ فۆريی ژيارە ( )2دەةێ ڕەزايٍُدی

ُِردوو زاٍمۆ وەرةگیرێج و يايُڵُی گْاسخَُوە هُ زاٍمۆلان ُِرێى دەسج پێدەلات  ،دوای ڕەزايٍُدی

ُِردوو ال ةُةێ گُراٍُوە ةۆ وەزارەت  ،فُرياٍی زاٍمۆیی ةۆ دەردەچێج  ،ئیَجا وێَُیُك (هُگُڵ

ةُراییُلان) دەدرێخُ وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵو حْێژیَُوەی زاٍسخی  /فُرياٍگُى خْێَدن و پالن داٍان و
ةُ دواداچْون  /ةُڕێْەةُرایُحٓ ٍاوەٍدی وەرگرحٌ.

ب -لار ئاساٍی دەلرێج  ،هُ ڕواٍگُی ڕێًَاییُلان  ،ةۆ گُڕاٍُوەی ئُو قْحاةی /خْێَدلاراٍُی لُ هُ زاٍمۆلان
ٍاوەٍد و ةاصْور ةُ گْاسخَُوە و ِاحْون ةۆ صْێَُلاٍی خۆیان.

تڕگە ٙيەمەً /خاڵ ٚشەشەً:
گ٘استْەٗەی ق٘تاتیاُ /خ٘ێْذماراّی ٕەرێٌ تۆ دەرەٗەی ٗٗاڵت:
أ -گْاسخَُوەلُ ةۆ ةُش و لۆهێژ  ،پُیًاٍگُی ِاوصێْە دەةێج.

ب -دەةێج الری ٍُةْوٍی فُريی ةُش و لۆهێژ  ،پُیًاٍگُی خۆی ُِةێج.
ج -ڕەزايٍُدی فُريی زاٍمۆ  /لۆهێژ  ،پُیًاٍگُی داوالراوی ُِةێج.

د -ڕەزايٍُدی زاٍمۆى خۆی ُِةێج ةُ ڕەچاولردٍی ڕێًَاییُ زاٍسخی و لارگێڕی و داراییُلان  ،دوای

ئُوە يايُڵ ُلُ ةُرز دەلرێخُوە ةۆ وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵ و حْێژیَُوەی زاٍسخی ةۆ پُسٍُدلردٍی و

دواحر دەرلردٍی فُرياٍی زاٍمۆیی.
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تڕگە ٙيەمەً /خاڵ ٚحەٗتەً:
گ٘استْەٗە تەشێ٘ە ٙسیستەٍٕ ٚاٗتەریة (پاراىێو) تۆ ئەٗ ق٘تات /ٚخ٘ێْذماراّە ٙتەشێ٘ەی
گشتٗ ٚەرگیراُٗ:
أ -گْاسخَُوەی قْحاةی /خْێَدلاری وەرگیراو هُ قۆٍاغی یُلُيدا ةُدەر هُ ڕێًَاییُلاٍی گْاسخَُوە هٍُێْان
ةُصُلاٍی هُ لۆهێژ و پُیًاٍگُی ِاوصێْەدا هُ زاٍمۆ حمْيییُلاٍدا ةُپێٓ ڕێًَاییُلاٍی وەرگرحَی
سیسخُيی خْێَدٍی ِاوحُریب (پاراهێن) دەةێج  ،حُواوی پارەی دیاری لراو هُ ڕێًَاییُلاٍی پاراهێن

دەدات.

ب -دەرفُحی گْاسخَُوە هُسُرووی قۆٍاغی یُلُم هُ لۆهێژ و ةُصی پُیًاٍگُی ِاوصێْەدا ةُدەر هُ
ڕێًَاییُلاٍی گْاسخَُوە ةُصێْازی پاراهێن و ةٍُیْەی پارەی دیاریمراوی هُ ڕێًَاییُلاٍی پاراهێودا.

تڕگە ٙيەمەً /خاڵٕ ٚەشتەً:
گ٘استْەٗەی ئەٗ ق٘تاتی /خ٘ێْذماراّەی مە تەشێ٘ەی سیستەٍی ڕاستەٗخۆ ٗەرگیراُٗ:
ئُو قْحاةی /خْێَدلاراٍُی لُ ةُ صێْازی وەرگرحَی ڕاسخُوخۆى هُ زاٍمۆلان وەرگیراون حٍُّا دەحْاٌٍ

گْاسخَُوە ةۆ ةُش و لۆهێژی ِاوصێْە ةمُن ،ةُيُرجێك ُِردوو ةُصُلُ ةُصێْازی ڕاسخُوخۆ ةێج و ةُپێٓ

يُرجُلاٍی گْاسخَُوە.

تڕگە ٙدٗٗەً  /داتەزیِ:
تڕگە ٙدٗٗەً  /خاڵ ٚیەمەً :
داتەزیْی ئاسای ٚخ٘ێْذّی ق٘تاتیاُ /خ٘ێْذماراُ:
ئُو قْحاةی /خْێَدلاراٍُی لُ وەردەگیرێٌ هُ زاٍمۆ و پُیًاٍگُلاٍی ُِرێى يافٓ داةُزیَیان دەةێج ةُم
صێْەیُی خْارەوە:

أ -ئُگُر لُيخریٌ لۆًٍرەی ةُصی قْحاةی /خْێَدلار ةُرزحر ةْو هُ لُيخریٌ لۆًٍرەی ئُو ةُصُی لُ داوای
داةُزیَی ةۆ دەلات هُ ساڵٓ وەرگرحٌ.

ب -هُ قۆٍاغی یُلُم دا ساڵی یُلُيی ةێج و يايُڵُی پااڵوحَی حُواو لردةێج ةُپێٓ فۆريی ژيارە ( )4و
ةُپێٓ کُيخریٌ کۆًٍرەى ةُش.

ج -هُ قۆٍاغی یُلُيدا ياةێخُوە  ،یان خْێَدٍی حیا دواخسختێج  ،ةُ يُرجێ هُ یُك ساڵ زیاحر ٍُياةێخُوە
ةُ پێٓ فۆريی ژيارە ( ، )3دەحْاٍرێ ةۆ صْێَی ٍیضخُجێ ةْوٍیان یان ٍزیك هُو داةُزیٌ ةمُن ةۆ لۆهێژ ،

پُیًاٍگُ لُ ًٍرەلاٍیان حیادا وەرگیرا ةێج ةُ پێٓ لۆًٍرەی ساڵی وەرگرحَیان هُگُڵ َ ُِژيارلردٍی ساڵی
لُوحٌ یان دواخسخَی هُ يیچی خْێَدن.

د -دەرچْو ةێج هُ قۆٍاغی یُلُم ةۆ قۆٍاغی دووەم  ،ةُ يُرجێ ساڵی لُوحٌ و دواخسخَی ٍُةێج هُ قۆٍاغٓ
یُکُم و دووەم ةُپێٓ فۆريی ژيارە ( ، )3وە کۆًٍرەى وەرگیرا ةێج هُساڵٓ وەرگرحَیدا هُ گُڵ ُِژيار
لردٍی ئُو ساڵُ هُ يیچی خْێَدن.
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ِا -هُ خْێَدٍی ئێْاران قْحاةی /خْێَدلار يافی داةُزیَی ُِیُ ةۆ ةُصێمی حری ئێْاران  ،یان ُِر ةُصێمی حر
ةُ ڕەچاولردٍی لۆًٍرەی وەرگیراو هُ ساڵی وەرگرحَٓ و سُرەڕای خاڵُلاٍی حری ڕێًَاییُلاٍی داةُزیٌ
ةُيُرجێک دوو ساڵ ةُسُر دەرچْوٍٓ هُ ئايادەیٓ حێپُر ٍُةْو ةێج.

و -داةُزیٌ ةۆ ئُو ةُصاٍُ ٍالرێج لُ يُرجی چاوپێمُوحٌ و حاقی لردٍُوەی جُسخُیی و ٍُِْری و
صایسخُییان حێدا يُرجی وەرگرحٌ ةْوە  ،وەلْ (پُروەردەی وەرزصی ٍُِْ ,رە جْاٍُلان ِ ...خد) وە ةُ

پێٓ ساڵی وەرگرحَیان.

زٍ -اةێ ڕێژەی رۆیضخَی داةُزیٌ هُ ُِر ةُصێمی زاٍسخی هُ ( )%20حێپُرێج  ،ڕێژەی وەرگرحَی

داةُزێَدراوەلان هُ ُِر ةُصێمدا ٍاةێ هُ ( )%10حێپُرێج و هُ لاحی داوای زیاحر يايُڵُلاٍیان لۆ

دەلرێَُوە و هُ یُك پرۆسُدا ةُ پێٓ پێضتڕلێٓ لۆًٍرەی دەرچْوٍیان ڕێژەلُیان هێ وەردەگیرێ.

ح -داوالاری داةُزیٌ پێضمُش دەلرێج ةۆ ئُواٍُی هُ ساڵی پێضخر وەرگیراون هُ سُرەحاى ُِفخُى دووەيٓ
ياٍگٓ حُيًْز حا کۆحایٓ ُِفخُى یُکُيٓ ياٍگٓ ئُیوْل ةُ يُرجێ دەرچْوٍی فُرياٍی زاٍمۆیی هُ

کۆحایٓ ُِفخُى دووەيٓ ياٍگٓ حضریَٓ یُکُم حێپُڕ ٍُلات.

تڕگە ٙدٗٗەً  /خاڵ ٚدٗٗەً :
داتەزیْی خ٘ێْذّی ق٘تاتیاُ /خ٘ێْذماراُ تە شێ٘ەی سیستەٍی ڕاستەٗخۆی (سیستەٍٚ
کریذت):
ئُو قْحاةی /خْێَدلاراٍُی لُ ةُ صێْەی وەرگرحَٓ ڕاسخُوخۆی (سیسخُيٓ کریدت) وەرگرحَی حێدا دەةێج
يافٓ داةُزاٍدٍیان ٍییُ.

تڕگە ٙدٗٗەً  /خاڵ ٚسێ یەً :
داتەزیْی خ٘ێْذّی ق٘تاتیاُ /خ٘ێْذماراُ تە شێ٘ەی سیستەٍی خ٘ێْذّی ٕاٗتەریة (پاراىێو):
أ-

ئُو قْحاةی /خْێَدلاراٍُی لُ دوو ساڵ یان زیاحر ةُسُر وەرگرحَیان حێپُر ةْو ةێج و هُ قۆٍاغی
یُلُم یان دووەيدا ةٌ ةۆیان ُِیُ داوای داةُزیٌ ةمُن ةُ هُ ( )%20پارەی سیسخُيی خْێَدٍی

ِاوحُریب (پاراهێن) یان هێ وەردەگیرێج ةۆ ُِر ساڵێمی خْێَدن ةُيُرجێك لۆًٍرەی قْحاةی/
خْێَدلار هُساڵٓ وەرگرحَٓ هُو ةُصُ وەرگیرا ةێج و ڕەچاو کردٍٓ سااڵٍٓ خْێَدن هُيیچٓ
خْێَدن.

ب-

ئُو قْحاةیاٍُى کُ ُِڵْەصاٍدٍُوەى وەرگرحَیان ةۆ کراوە ( ئُواٍُى دوو ساڵ ةُ سُر وەرگرحَیان

حێپُریْە یان سڕیَُوەى ٍاویان ةۆ کراوە يافٓ داةُزیَیان دەةێج ةُصێْەى سیسخُيٓ پاراهێن و
ةُپێٓ ڕێًَاییُکآٍ داةُزیٌ و صایسخُى وەرگرحَیان ةُ صێْازى پاراهێن).
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ٍیکاّیسٍ ٚگ٘استْەٗە ٗ داتەزیِ:
ةۆ ئاساٍکاری و کُيکردٍُوەی ڕۆحیَی يیکاٍیزيی گْاسخَُوەو داةُزیٌ ةُپێی فۆريی ژيارە (( )2فۆريی

گْاسخَُوە) و ژيارە (( )3فۆريی داةُزیٌ ةۆ قْحاةی /خْێَدکاری پێضخری وەرگیراو) وە ژيارە (( )4فۆريی
داةُزیٌ ةۆ قْحاةی /خْێَدکاری حازە وەرگیراوە) ةُم صێْەیُی خْارەوە دەةێج :

أ -گْاسخَُوەو داةُزیٌ حٍُّا هُ ڕێگُی فۆريی ژيارە ( )2و ( )3و ( )4دەةێج (واحا پێْیسج ةُ ٍْوسراو
ٍاکات).

ب -ئُو قْحاةی /خْێَدکارەى کُ داوای گْاسخَُوە و داةُزیٌ دەکات فۆرم وەردەگرێج هُ حۆياری ئُو کۆهێژە
یان فاکُڵخٓ یان پُیًاٍگُی کُ حێیدا دەخْێَێج و هُسُر ُِيان فۆرم ڕەزايٍُدی ةُش و کۆهێژ و فاکُڵخٓ
پُیًاٍگُ دەٍْوسرێج و دواحر ڕەزايٍُدی حۆياری گضخی زاٍکۆ وەردەگیرێج و دواحر قْحاةی فۆريُکُ
دەةات ةۆ ئُو زاٍکۆ یُی کُ داوای گْاسخَُوە یان داةُزیَی ةۆ دەکات و ةُ ُِيان صێْە ڕەزايٍُدی ةُش و

کۆهێژ و حۆياری گضخی زاٍکۆ  /پُیًاٍگُ وەردەگرێج هُسُر ُِيان فۆرم دواحر قْحاةی فۆريُکُ
دەگُڕێَێخُوە ةۆ حۆياری گضخی ئُو زاٍکۆیُی گْاسخَُوە یان داةُزیَی هێْە دەکات.

ج -دواحر فُرياٍی زاٍکۆیی گْاسخَُوەو داةُزیٌ دەردەچێج هُو زاٍکۆیُی کُ قْحاةی /خْێَدکار گْاسخَُوە
یان داةُزیَی هێْە دەکات  ،پێْیسخُ وێَُیُك هُ فۆريُکُو گضج ةُراییُکان ِاوپێچی ئُو وێَُیُ ةکرێج

ةۆ ئُو زاٍکۆیُی کُ ةۆی دەڕوات و دواحر ئُو زاٍکۆیُی کُ ةۆی دەڕوات فُرياٍی زاٍکۆیی گْاسخَُوە یان

داةُزیٌ دەرئُکات و وێَُیُك هُ فُرياٍی زاٍکۆیی دەدرێخُ وەزارەحٓ خْێَدٍٓ ةااڵ و حْێژیَُوەى زاٍسخٓ

 /فُرياٍگُى خْێَدن و پالن داٍان و ةُ دواداچْون  /ةُڕێْەةُرایُحٓ ٍاوەٍدی وەرگرحٌ.

د -سُةارەت ةُ گْاسخَُوە پێْیسخُ هُگُڵ فۆر يُکُ گضج دۆکۆيێَخُکان ِاوپێچ ةکرێج وەك ٍاوی واٍُکان و
یُکُکان کُ قْحاةی خْێَدویُحی هُو زاٍکۆیُی کُ حێیدا داوای گْاسخَُوە دەکات و ئُو دۆکۆيێَخاٍُ کُ

پُیْەسخٌ ةُ يُرجی گْاسخَُوە.

ِا -پێْیسخُ گضج کۆهێژەکان و ةُصُکان ِیچ يايُڵُیُکٓ گْاسخَُوە و داةُزیٌ ةُ پێٓ فۆريٓ ژيارە (،3 ،2
 )4ئٍُجام ٍُدەن حاکْ هُ ڕێگاى حۆيارى گضخٓ زاٍکۆکان ةُ حێتیَٓ ئٍُْوسرێج هُ سُر فۆريُکان ةُ يۆر و
واژووى حۆيارى گضخٓ.

و -سُةارەت ةُ گْاسخَُوە هُ خْێَدٍی ٍزيخر ةۆ خْێَدٍی ةُرزحر (ةُپێی ةڕگُی یُکُم هُ ڕێًَاییُکاٍی
گْاسخَُوە و داةُزیٌ /گْاسخَُوە) ةُپێی فۆڕيی ژيارە ( )1و گْاسخَُوە هُ زاٍکۆکاٍی ُِرێى ةۆ

زاٍکۆکاٍی دەرەوەی ُِرێى ةُپێی فۆريی ژيارە ( )2ةُُِيان صێْەی جاران دەةێج.

تڕگە ٙسێيەً:
ٍی٘اّذاری مردّی ق٘تاتیاُ /خ٘ێْذماراُ:
أ -ةۆ سیسخُيی يیْاٍداری ڕەچاوی ڕێًَاییُلاٍی يیْاٍدارییُحی هُ زاٍمۆلاٍی ُِرێًی لْردسخان دەلرێ  ،لُ
ةُ ٍْوسراوی وەزارەحًان ژيارە  2601/2هُ  2000/2/11گضخاٍدن لراوە و يیْاٍداری ةُ ِیچ صێْەیُك

ٍالرێج هُ زاٍمۆ و لۆهێژە ئُِوییُلان هُ ٍاوەوە و دەرەوەی ُِرێى ةۆ زاٍمۆ حمْيییُلاٍی ُِرێى.

35

ب -ئُو قْحاةی /خْێَدلاراٍُی لُ هُ زاٍمۆلاٍی ُِرێى يیْاٍداریان ةۆ دەلرێج ةُ ٍیْەی حێچْوى خْێَدٍی
ِاوحُریب (پاراهێن) دەةێج واحُ هُ ( )%20پارەلُ ةُ زاٍمۆی يیْاٍدار دەدات جگُ هُ قْحاةیاٍی ٍاوچُ

لْردسخاٍییُلاٍی دەرەوەی ُِرێى و لْرداٍی ٍاوەڕاسج و ةاصْوری عێراق.

تڕگە ٙچ٘ارەً:
ڕامێشاّی دۆسیە ىە زاّنۆ ٗ پەیَاّگەماّی ٕەرێَی م٘ردستاُ:
أ -ئُگُر قْحاةی /خْێَدلار حٍُّا ساهێمی خْێَدن ةُسُر ڕالێضاٍی دۆسیُیان حێپُڕیْە دەحْاٌٍ ةگُڕێخُوە
ةۆ ُِيان ةُش لُ هێٓ وەگیراوە و ئُم ساڵُ هُ يیچی خْێَدن ُِژيار دەلرێج.

ب -ئُگُر زیاحر هُ ساڵێمی خْێَدن هُسُر ڕالێضاٍی دۆسیُلُی حێپُڕ ةْو ةێج و هُقۆٍاغی یُلُيدا ةێج ئُوە
ةُ حێمڕای حێچْوى سیسخُيی خْێَدٍی ِاوحُریب (پاراهێن) دەگُڕێخُوە  ،ةُاڵم ئُگُر هُسُرووی قۆٍاغی

یُلُيدا ةێج ئُوە ةُ ٍیْەی ئُو ةڕە پارەیُ دەگُڕێخُوە.

تڕگە ٙپێْجەً:
گەڕاّەٗە ٙئەٗاّە ٙسڕیْەٗەّ ٙاٗ (ترقیِ قیذ) کراُٗ:
ئُو قْحاةی /خْێَدلاراٍُی لُ ٍاویان هُ زاٍمۆلاٍدا سڕاوەحُوە واحُ (حرقیٌ قید) لراون هُ زاٍمۆ و
پُیًاٍگُلاٍی حمْيی دەگُڕێَُوە ةۆ خْێَدن ةُم صێْەیُی خْارەوە :

ا -پێداٍی دەرفُحی گُڕاٍُوەی گضج ئُو قْحاةی /خْێَدکاراٍُی کُ ٍاویان هُ زاٍکۆ و پُیًاٍگُکاٍی
حکْيی سڕاوەحُوە و حُرقیٌ قید کراون هُسااڵٍٓ ڕاةردوودا ةۆ سُر خْێَدٍی پێضْیان هُو قۆٍاغُی کُ

هێٓ حُرقیٌ قُید کراون ةُ سیسخُيی پاڕاهێوی پُیرەو کراو هُ زاٍکۆکاٍی ُِرێًی کْردسخان ةێ ڕەچاو
کردٍی يُرجی حُيُن.

ب -ئُو قْحاةٓ /خْێَدکاراٍُى حُرقیٌ قید کراون کُ دەگُڕێَُوە ةُ سیسخُيٓ خْێَدٍٓ ِاوحُریب
(پاراهێن)  ،کرێٓ خْێَدٍیان هُو قۆٍاغُى کُ ةۆى دەگُڕێََُوە ةُپێٓ واٍُ داواکراوەکاٍیان ةُم صێْەیُى
خْارەوە دەةێج:

ژ

ژيارەى واٍُى کُوحٌ هُ سیسخُيٓ
سااڵٍُ

ڕێژەى وەرگرحَٓ کرێٓ خْێَدن

ژيارەى واٍُى کُوحٌ هُ
سیسخُيٓ کۆرسات

-1

دوو واٍُ

سێ واٍُ

%30

-2

سێ واٍُ

چْار واٍُ

%40

-3

چْار واٍُ و زیاحر

پێَج واٍُ و زیاحر

%02

 -وە هُقۆٍاغُکآٍ حر هُ ( ) %100پارەى سیسخُيٓ خْێَدٍٓ ِاوحُریب (پاراهێن) دەةێج.

 -وە ئُو ةڕگُیُ حێکڕاى وەرگیراوان ةُپێٓ سیسخُيٓ خْێَدٍٓ ِاوحُریب (پاراهێن) هُ خْێَدٍٓ ةُرایی

دەگرێخُوە.

ج -ئُو قْحاةٓ /خْێَدکاراٍُى حُرقیٌ قید کراون هُ قۆٍاغٓ یُکُم یان دووەيدان  ،دواى گُڕاٍُوە یان

داواى داةُزیٌ دەکُن ئُوا ةُ سیسخُيٓ خْێَدٍٓ ِاوحُریب (پاراهێن) ةُحێچْوى ( ) %100پارەى
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پاراهێن دەةێج ةۆ ئُو ةُصُى کُ داواى داةُزیَٓ ةۆ دەکات  ،ةُيُرجێک کۆًٍرەکاٍیان صایسخُى وەرگرحٌ
ةێج ةُ سیسخُيٓ پاراهێن.

د -ئُم ةڕیارە ئُو قْحاةی /خْێَدکاراٍُ دەگرێخُوە کُ پێضخر هُ ةڕیاری گُڕاٍُوە سْوديٍُد ةْویَُ.

ە -ئُم ةڕیارە ئُو قْحاةی /خْێَدکاراٍُش دەگرێخُوە کُ ةُ ِۆی يیچی خْێَدن ٍاویان سڕاوەحُوە  ،یان

هُيُو دوا يیچی خْێَدن حُواو دەکُن ةُ پێی ڕێًَاییُکاٍی حاقی کردٍُوەکان.

و -ئُو قْحاةیاٍُی لُ سڕیَُوەى ٍاویان ةۆ لراوە ئُواٍُى دوو ساڵ ةُ سُر وەرگرحَیان حێپُریْە يافٓ

گُڕاٍُوە یان پێٓ دەدرێج ةُ پێٓ ڕێًَاییُکآٍ پاراهێن دواى گُڕاٍدٍُوە یان ةُ پێٓ ڕیًَاییُکان يافی
گْاسخَُوە یان دەةێج ةُ صێْەی سیسخُيی خْێَدٍی ِاوحُریب (پاراهێن).

ز -ئُواٍُی ئُو فُرياٍُ دەیاٍگرێخُوە يُقاسُ یان ةۆ دەکرێج  ،ئُگُر زیاحر هُ دوو ةاةُحیش سُرةار کران ،

ةۆ قۆٍاغێکی دواحر ٍاگُڕیَُوە و هُ قۆٍاغی خۆیاٍدا سُرةار دەکرێٌ.

ح -ئُم ةڕیارە قْحاةی /خْێَدکاری حُرقیٌ قُید کراو خْێَدٍی ةااڵ ٍاگرێخُوە.

ط -ئُم ةڕیارە ئُو قْحاةی /خْێَدکاراٍُ ٍاگرێخُوە کُ ٍاویان سڕاوەحُوە (حرقیٌ قید) کراون ةُ ِۆی گزی
کردن (غش) یان سزا درا ةٌ ةُپێٓ یُکێک هُخاڵُکاٍی ياددەی صُش هُ ڕێًَاییُکاٍی ژيارە ( )٨ی ساڵی
( )2009ی حایتُت ةُ ڕێکاری قْحاةیان /خْێَدکاران.

ى -ئُو قْحاةیاٍُى کُ حُرقیٌ قید کراون و دەگُڕێَُوە ةُ سیسخُيٓ خْێَدٍٓ ِاوحُریب (پاراهێن) ڕەچاوى
يیچٓ خْێَدٍیان ةۆ ٍاکرێج ةُاڵم ةۆ ُِر ساڵێکٓ خْێَدٍٓ ياٍُوەى ةُپێٓ ڕێژە یان ساڵٓ خْێَدٍٓ پارى

خْێَدٍٓ پاراهێویان هێ وەردەگیرێج.

تڕگە ٙشەشەً:
پەڕیْەٗە (عث٘ر):
پضج ةُسخٌ ةُةڕگُی ( /2حُوەری سێ یُم  /لاروةاری قْحاةیان /خْێَدلاران) هُ لۆٍْوسی لۆةْوٍُوەی

ژيارە ( )0ی ئٍُجْيٍُی وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵ و حْێژیَُوەی زاٍسخی حایتُت ةُ واٍُی پُڕیَُوە ةۆ ساڵی
خْێَدٍی (  ) 2019-2010ةُم صێْەیُی خْارەوە دەةێج:

أ -واٍُی پُڕیَُوە یُک واٍُی سااڵٍُ و دوو واٍُی وەرزی دەةێج.
ب -دوو واٍُی وەرزی ئُگُر ُِردوو واٍُکُ هُ یُک وەرز ةٌ وە یان ُِر واٍُیُک هُ وەرزێک ةێج پُڕیَُوە
دەیگرێخُوە.

تڕگە ٙحەٗتەً:
دٗاکەٗتْ ٚدەرچّ٘ٗ ٚتڕیار ٗ فەرٍاّەکاُ:
ةُ يُةُسخی پاراسخَی ئاسخی زاٍسخی و ةُرجُسخُ لردٍی دەوايی پێْیسخی قْحاةیان /خْێَدلاران ،

هُلاحی دەرچْوٍی ُِر فُرياٍێك یان ةڕیارێمی وەرگرحٌ  ،یان گْاسخَُوە دوای حێپُر ةْوٍی زیاحر هُ یُك
ياٍگ هُ دەسج پێ لردٍی دەوايی فُريی ُِر قۆٍاغێك ةُ پێٓ ساڵَايُی زاٍمۆیی دەةێ ئُو ساڵُی خْێَدٍی

دواةخرێج.
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ٕاٗپێچ/

*فۆرٍ ٚگ٘استْەٗەٗ داتەزیِ.
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