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  ێىماییەکاوّڕمەرج َ 

             مخُيىدكاران نە زاوکۆ َ پەیماوگەکاوّ ٌەرێ قُتاتيان/ گُاستىەَەَ داتەزیىّ َ َەرگرته 
 9191-9109تۆ ساڵی خُێىدوی 

  م : كً تڕگەِ یً

 :مرمافی َەرگرته َ پێشکەش کردوی فۆ

 پێتی چٍُتد ةَُيتایُکی ةُ ، چتٍْکُ وەرگترحٌ کُ فۆريی وەرگرحٌ پێظکُش دەکات يُرج ٍییُ وەرةگیرێتج کخْێَدلارێ /ُِر قْحاةی -1
 .دەةێج خْێَدکاران /قْحاةیان هُ ٍێْان حێکڕاى  ی لۆًٍرهشُر ةَچیَُی کێتڕکێ هُ زاٍصخٓ عُداهُت ئايێزو

ةتۆ ُِيتْو کتۆهێ  و  )کریتدت(شیصتخُيٓ  وە ةُ ُِژيتار کردٍتی (قتتْ  يرلتزى)ى ٍاوەٍتدرگرحَتی  وه ةُ طێْازی لان طُ ةُوەرگرحٌ هُ  -2
 .ةُ گظخی لان یًاٍگُ حمْيیُ پُزاٍمۆ و   طْێٌ ُِیُ هُک  یُ  رگرحَی حٍُّا هُ خْێَدکار يافی وه /قْحاةی ،جێتُجێ دەکرێج ةُطُکان 

 )ت  زاٍکتۆیُک و پُیًتاٍگُیُکٓ حایتتُ و ةێج هُ زاٍکۆ یان پُیًاٍگُی حکْيی ُِيان کاحدا خْێَدکار خْێَدکار يافی ٍییُ هُ /قْحاةی -3
وەرگیترا ئُوا  (ئُِوتی )ت  حایتُ پُیًاٍگُى زاٍکۆهُ        ُِيان کاحیض  ، ئُگُر خْێَدکارێک هُ زاٍکۆ یان پُیًاٍگُی حکْيی و هُ (ئُِوی

پُیًاٍگُ  شُری هُ ُِفخُی یُکُيی دوای ڕاگُیاٍدٍی ٍاوەکان ةڕیاری خۆی ةدات و هُ زاٍکۆ و پُیًاٍگُی حکْيی یان هُ زاٍکۆ پێْیصخُ هُ
 یاشایی هُگُڵ دەکرێج. چیَُوەیێپهێةُ پێچُواٍُوە   ، داوای کێظاٍُوەی دۆشییُ و شڕیَُوەی ٍاو ةکات  لُ حُ حایتُ

یتان پُیًاٍگُکتاٍی ُِرێتى ڵخی  فالتُ و  ەێيی پێظتکُش کتردووە و هُ یُکێتک هُ کتۆهرپێظخر فۆشااڵٍی   لُخْێَدکارەی  / ئُو قْحاةی -4
 حر داواکاری وەرگرحٌ پێظکُش ةکات. خْێَدٍُکُی کردةێج یان ٍُکردةێج يافی ٍییُ جارێکی وەرگیراوە ئُگُر پُیْەٍدی ةُ

پێْەرێکی گرٍگ و شُرەکییُ   لُ پێی ةڕیاری خۆی  ةُ قْحاةی دەةێج /ئارەزووی خْێَدکار پێی  ةُ (اخخيارات) کان هُِڵت اردو  زةٍُدیێڕ -5

خْێَتدکار ڕەچتاوی يُرجُ  /شتُر قْحتاةی پێْیصتخُ هُ ُِڵتت اردن کُيختر ٍُةێتج ، (٠٥)حَٓ ةُ يُرجێک هُ هُ دیاریکردٍی طْێَی وەرگر

و هقی خْێَدٍی ئايادەییُکُی  ُِڵت ێرێج کُ هُگُڵ ئارەزووی خۆی  طاٍُ و ةُ ئُو خْێَدنگظخی و حایتُحییُکاٍی وەرگرحٌ ةکات و حٍُّا 
 .ِ وامێىێ َي پڕكردوً  ڵً ًٌ تیاوَُی تً  ۆیًت،  دەگٍْجێج

ی ِۆی کُيی و ٍُگٍْجاٍ ةُ        ێک یان پُیًاٍگُیُک دەرٍُچْو ێخْێَدکار فۆريی پێظکُش کرد و ٍاوی هُ ِیچ کۆه /ئُگُر قْحاةی -6
خْێَتدن کُ هُ  یاٍُىئُو کْرشی هُ شُرخْێَدکاراٍُ  /، ئُوا ٍاوەٍدی وەرگرحٌ ُِڵدەشخێج ةُ داةُش کردٍی ئُو قْحاةی ُِڵت اردٍُکاٍی

 خْێَدکاراٍُ يافی ٍارەزاییان ٍاةێج. /، وە ئُو قْحاةی ةُ ڕەچاوکردٍی کُيخریٌ کۆًٍرەی وەرگیراو دەيێََُوە ةُ ةُحاڵی  لانزاٍکۆ

هُ شاڵی ئایَتدەدا   ةۆیان ُِیُ   یان پُیًاٍگُیُک وەرٍاگیرێٌ ێِۆی کُيی کۆًٍرەکاٍیان هُ ِیچ کۆه خْێَدکاراٍُی کُ ةُ /ةیئُو قْحا -7
. واحُ  یُک شتاڵ پێتتدەدرێج حٍُّتا ةتتۆ ان، وە ئُو يافُطتیی دووەيتی پێظتکُش کتتردنکێتڕکتتێ ةُ پێتی کتۆًٍرەی شتتاڵ  وه ةچَتُدووةتارە 

ةێج  ده ُ رچْواٍ و ده ٍّا ةۆ ئُ يیض حُ ڵی دووهشاو   یُ لردٍيان ُِ ش ٍّا دوو شاڵ يافی پێظمُ یی حُ و وێ هیی زاٍصخی  رچْواٍی ئاياده ده

 .ٌهُ ٍاوەوە و دەرەوەی ُِرێى وەرٍُگیراةت    حایتُو  هُ ِیچ زاٍکۆ و پُیًاٍگُیُکی حکْيی  پێظخرکُ 
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  :م  تڕگەِ دََي

 :مەرجە گشتییەکاوی َەرگرته

 : زاٍکۆ و پُیًاٍگُکان وەردەگیرێج پێْیصخُ ئُم يُرجاٍُی خْارەوەی حێداةێج َدکارەی هُخْێ /قْحاةی ئُو 

 ، وە ةۆ ئُوقْحاةیاٍُى کُ عیراقٓ ٍیٌ پێْیصخُ کارحٓ ٍیظخُجێ ةْوٍٓ ُِرێًیان ُِةێج. خاوەٍی ڕەگُزٍايُی عێراقی ةێج -1

الیُن هُ ةێتتج  ةێتتج و ةڕواٍتتايُکُی پُشتتٍُد کتترا شتتخانُِرێًتتی کْردئايادەییُکتتاٍی شتتُر ةُ وەزارەحتتی پُروەردەی دەرچتتْوی  -2
 .           ةُڕێْەةُرایُحی گظخی پُروەردەی پارێزگاکُیُوە

 پێی ئُو يُرجُ حایتُحییاٍُی ةۆ ُِر خْێَدٍێک دیاریکراوە.ةُ هُ پظکَیَی پزیظکی دەرچْوةێج  -3

کُ ٍاةێج قْحتاةٓ حُيٍُتٓ هُ  (هێ  و ةُطُکآٍ پُروەردەى وەرزشکۆ)جگُ هُ  شاڵ زیاحر ٍُةێج ةۆ خْێَدٍی ةُیاٍیان (33)حُيٍُی هُ  -4
ةتۆ  شتُرەوەیُ ڕەچتاوی يُرجتی حُيٍُتی ةُ  %(0٥)هُ       ەیٍزخْێَدکارەی حێکڕای ًٍرەی پۆهی دوا /ئُو قْحاةیشاڵ زیاحر ةێج ،   (25)

 .(و ةُطُکآٍ پُروەردەى وەرزش کۆهێ )گرێخُوە و جگُ هُ  لاٍیض ده یُ پیظُ  ییُ ئاياده  رجُ م يُ ، وە ئُ ٍاکرێج

دەرچْوآٍ خْێَتدٍٓ کتْردى هُ ٍتاوچُ کْردشتخاٍییُکآٍ دەرەوەى ُِرێتى هُ الیُن هێ ٍُیُکتٓ حتایتُت هُ وەزارەت ةُ ُِيتاٍُِگٓ  -5
 زاٍکۆکان ةُ پێٓ طایصخُ ةْوٍیان شُیرى داواکارییُکاٍیان دەکرێج.

  م: تڕگەِ سێیً 

 :ییەکاوی ٌەرێم َ َێژەیی ئاماديرچَُاوی نقی زاوستی  رگرتىی دي َي

کتۆيُڵُى پزیظتکٓ ، )دەرچْوآٍ پۆهٓ دواٍزەى ئايادەیٓ ةُطٓ زاٍصخٓ ةۆ پێظکُش کردٍٓ داواکارى وەرگرحٌ هُ کۆهێ  و ةُطُکآٍ  -1
ئُژيار ةکُن ،  (ٍٓ ئیَگویزىفیزیا ، کیًیا ، ةیرکارى ، زیَدەوەرزآٍ ، زيا )دەحْاٌٍ حٍُّا ًٍرەى واٍُ پُیْەٍدیدارەکان  (ئٍُدازیارى ، زاٍصج

 ئُژيار کردٍٓ ًٍرەى واٍُکآٍ حر ئارەزوو يٍُداٍُ دەةێج ةُ يُرجێک پێظکُطکار  هُ شُرجُم واٍُکان دەرچْوةێج.

ر  شتُ هُ  ک یتُ وه ر پێداچْوٍُ ِتُ  و حتی پُروەردە دایُ زاره رلی وه ئتُ  هُ  لخراوه طێْازێمی یُ  ةُ (11)و  (13)یی پۆهی  ژيارلردٍی ڕێ ه ُِ -2
 . وه لرێخُ ده  رده روه حی پُ زاره ووی وهڕو  ره یی ةُ ی ئاياده لۆًٍره

 خْێَدکار ئاگادار دەکُیَُوە /دوو وەزارەحٓ خْێَدٍٓ ةااڵو حْێ یَُوەى زاٍصخٓ و وەزارەحٓ پُروەردە ، قْحاةٓ ةُ پێٓ ڕەزايٍُدى ُِر) *
الیُن وەزارەحٓ پُروەردە  پێظْەخخُ هُ و خۆى دەچێخُ پێظتڕکێٓ وەرگرحٌ قْحاةٓ ةُ کۆًٍرەى حُواوى و ٍاةُخظرێجەیُک ًٍر ِیچ کُ
 . (فُريٓ ئايادەییُکان ئاگادار کراوٍُحُوە  ةُ

ی  رده روه پتُ خٓگظت حتٓ رایتُ ةُ ڕێْه ةُ  هتُ ری لاروةتاری ٍِْتُ خٓری گظت ةتُ ڕێْه ری ةُ ده یاریتده حتٓ رۆلایُ شتُ  ت کُ ةُ حایتُیُکی   ٍُێه -3
ٌ دەکاتوو رچْون ی ده م و ةڕواٍايُرفۆ ئُو هێ ٍُیُ ، ێک دەِێَرێجلان پاپارێزگ ی زاٍیارییُکان هُ یڕاشخی و دروشخ ةُرپرشیاریُحٓ ردةی

 دایُ. لانای پارێزگ رده روه لاٍی پُُ یگظخی  حییُ رایُ ةُ ڕێْه ةُ و  رده روه حٓ پُ رایُ ةُ ةُڕێْه ئُشخۆی
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يافٓ پێظکُش کردٍٓ ةۆ ِیچ  لات ده (ححصیٌ يعد ) واحُ )اڕةاطخر کردٍٓ حێک) ی وه حاقیمردٍُ  دووةاره  ی لُ خْێَدلاره /و قْحاةی ئُ -4
، هُ شتاڵٓ داِتاحْو دواى چتاک کردٍتٓ حێکتڕاى ًٍترەکُى داواکتارى  ٍاةێتج  (، ئێتْاران زاٍکتۆ الیتٌ ، پاراهێتن)جۆرە شیصخُيێکٓ وەرگرحٌ 

 وەرگرحٌ پێظکُش دەکات.

 تڕگەِ چُارەم :

 :ەکاوی َەرگرتهيمەرجە تايثەتي

رجێکمهبه پێشکەشکردنبۆ ژ  

 أ
پزیظتتتمی ، پزیظتتتمی ددان ، )ُکان یکتتتۆهێ ە پزیظتتتمي

 .ةێج يخر ٍُ لُ (%55)  ی پۆهی دواٍزه ای ًٍرهڕێکح (دەرياٍصازی

 ری هێ ی پزیظمی فێخرٍُۆل ب
ی شتوێًاٍی زاٍمۆ  هُ  ری لُ هێ ی ڤێخرٍُۆل  رچْوان هُ رگرحَی ده وه

 و  ةتتۆ پارێزگایتتُ %(73)رگتترحٌ  ی وه ێتت هڕ  یتتُ ۆک ُِو زاٍمتتۆی دِتت
 ةێج. ةۆ پارێزگالاٍی حر ده %(33)

 ج
ةُطُکاٍی ٍُوت )و کيًياوی  وت ٍدازیاری ٍُ کۆهێ ى ئُ

 .ةێج يخر ٍُ لُ (%83)  ی پۆهی دواٍزه ای ًٍرهڕێکح (  ، کيًياوی، پخرۆ

 د
هُ ةُطُکاٍی      ةُطُکاٍی ئٍُدازیاری هُ زاٍکۆکان جگُ

 (ج)اڵی خ

 و ةێج يخر ٍُ لُ (%83)  ی پۆهی دواٍزه ای ًٍرهڕێکح
عًٓ )ةُطُکاٍی ةیَاشازی و حُالرشازی ٍاةێج ٍُخۆطی ڕەٍگتیَی 

 ی ُِةێج. (االهْان
 .ةێج يخر ٍُ لُ (%83)  ی پۆهی دواٍزه ای ًٍرهڕێکح  ە حُکَیکییُکانێةُطُکاٍی ئٍُدازیاری هُ کۆه ِت 

 ر زاٍکۆیُک ەکاٍی پُرشخاری هُ ُِهێکۆ َ

ٌ هُ کۆه پاش ڕاگُیاٍدٍٓ  ەکُ ئٍُجام ةدات ێپێْیصخُ چاوپێکُوح
 ەکتتاٍی ێُکاٍی خْێَتتدن هُ کۆهیکْرشتیو وەرگتترحٌ ئٍُجايُکتآٍ
 %(75)ةۆ ڕەگُزی ٍێتر و هُ  %(25)ُِر زاٍکۆیُک هُ  پُرشخاری هُ

هێ ی ۆلتت  طتتی يايتتاٍی هتتُ ةُ  هتتُ  ، جگتتُ ةتتۆ ڕەگُزی يتتێ دەةێتتج
 . یُ زی يێیَُ گُ ٍّا ةۆ ڕه وهێری پزیظمی حُ ُِ زاٍمۆی  رشخاری هُ پُ

 ز

 یکيًيتا) یةُطتُکاٍ لان ٍدروشتخییُ حُزاٍصتخُ  یکۆهێ 
، چارەشتُرى يایمرۆةتایوۆجی پزیظتمی ،لویَمی  یژياٍ

 یاٍصخلۆهێ ى زوی پزيظک یُِوهێر یزاٍکۆ، (شروطخٓ
زاٍصتتخٓ الةتتْردى پزیظتتکٓ ، )ی ةُطتتُکآٍ حٍُدروشتتخ

، ةُطتی يیتدیکُڵ  دِتۆک یۆهُ زاٍک (زاٍصخٓ شڕکردن
يایکرۆةتتایۆهۆجی ،کویَتتیکُڵ شتتایکۆهۆجی هُ زاٍمتتۆى 

 کۆیُ.

 
ۆ زاٍیٌ دەرچْواٍی ئُم ةُطاٍُ ٍازٍاوی پزیظک وەرٍاگرن و ة

 .ياوەی خْێَدٍیان چْار شاڵُ
 

 کزاٍمۆی دِۆ /جّی  پالن داٍان  ح

 (%74)ی قْحتاةی  ةێج لۆًٍره ده  وه  ، ُیطی زاٍصخی رگرحٌ ةۆ ةُ وه
 . گویزیُزياٍی ئیَ ةُ  طُ م ةُ ةێج و خْێَدن هُ يخر ٍُ لُ

ٍتتتدازيارى پتتتالن  ةتتتۆ زاٍتتتیٌ دەرچتتتْواٍی ئُم ةُطتتتُ ٍازٍتتتاوی ئُ
ی حێچتْوی  ةتڕ  ، وه شتاڵُ جپێتَ (5)  طتُ م ةُ وەردەگرن خْێَدن هتُ

  ڵێمی خْێَتتدن ور شتتا ةتتۆ ِتتُ  زار دۆالر شتتێ ِتتُ (3333) $خْێَتتدن 
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رجێکمهبه پێشکەشکردنبۆ ژ  

م   لتُ ٓ یُڵشتاخْێَتدکار  /قْحتاةٓ ،  ڕاییُخۆ  ةُ      م  شاڵی پێَجُ
رشتتی ۆل  هتُو          زيتاٍی ئیَگویتزی دەخْێَێتج   یُکُم رشتٓۆل

طمار  ظمٍُی پێ يُُ حو  لات خْێَدٍی زاٍصخی ده  شج ةُ م ده دووه
 زیاحر ةێج. شاڵ  (33)  ٍاةێج هُ

 $حێچْوى خْێَدٍٓ                         ةۆ زاٍیٌ ئُم ةُطُ ةڕى  زاٍکۆى دِۆک/ کۆهێ ى ئٍُدازیارى   /ةایۆ يیدیکاڵ ط
 ر شاڵێمی خْێَدن. ةۆ ُِ  زار دۆالر چْار  ُِ (4333)

 ی
و  زاٍکۆى چُريتْو ةُطٓ زاٍصخٓ حاقیگُى پزیظکٓ هُ

 ڕاپُریٌ

خْێَتدن ةُ  ُطُ ةتۆ دەرچتْوآٍ هقتٓ زاٍصتخییُ ووەرگرحٌ هُم ة
 زيآٍ ئیَگویزیُ.

 

  :ڕگەِ پێىجەم ت

  :رێم یماوگەكاوی ًٌ زاوکۆ َ پً  ییەکان نً ییە پیشً وی ئاماديرچَُا رگرتىی دي َي

 زاٍکۆکاٍی ُِرێى وەردەگیرێجهُ  کُىییُرپصپۆ   ی ِاوحا ةُێلۆه  هُپارێزگا  ر ئاشخی شُ  هُ ییُکان پیظُ  ییُ رچْواٍی ئاياده ده یي لُ یُ -1
 کُيخر ةْو دەحْاٍێج ةُ پاراهێن وەرةگیرێج. %(0٥)حێکڕاى ًٍرەکُى هُ  ئُگُر و ةێج يخر ٍُ لُ (%0٥)  ی هُ ًٍرەکُ ىحێمڕا  کرجێ يُ ، ةُ 

  کُيخر ةْو ئُوا %(0٥)هُ  حێکڕاى ًٍرەیان ئُگُر ر ئاشخی پارێزگا شُ  هُ ییُکان پیظُ  ییُ رچْواٍی ئاياده دهيی  م و شێیُ یُکُم و دووه  -2
ةتْو  (%0٥)هُ شتُرووى ئُگُر ًٍرەکاٍیان  ، پاراهێنشیصخُيٓ  ةُ ەگیرێجوەرد ییُکُیرلَیمییُکان هُ ةُطی ِاوحا ةُ پصپۆ  ە حُێلۆههُ 

 وەرةگیرێٌ. ُکان ةُ طێْەى گظخٓیپُیًاٍگُ حُکَیکییُکآٍ زاٍکۆ پۆهیخُکَیکی ِاوحاکاٍیان هُ دەحْاٌٍ  هُ ةُطُ

 (دەکرێج ر دوو خْهی یُکُم و دووەم ئُژيار ُِ ر ئاشخی شُ  هُ رچْوان دهيی  م و شێیُ یُکُم و دووه)   

 ةتُ،  گیترێٌ رده لان وه یًاٍگتُ پُ هتُ  رِاوپصتپۆ طتی ةُ  ٍّا هتُ م و دووەم حتُ لُ دوو خْهی یُ ُِر  لان هُ ییُ پیظُ  ییُ رچْواٍی ئاياده ده -3
ڕێًَاییُکتآٍ پێتٓ ةُ  %(0٥)حتاکْ کُيخر ةْو  %(0٥)ئُگُر حێکڕاى ًٍرەکاٍیان هُ ،  ةێج يخر ٍُ لُ %(0٥)هُ  لاٍیان ًٍره ىحێمڕا کرجێُ ي

 ةێج. پالٍٓ وەرگرحٌ زیاحر ٍُ ى %(25)  رگیراوان هُ ی وه ژياره ةُ يُرجێک ، پاراهێن وەردەگیرێٌ

 کۆهێ ەکتآٍ کظتخْکاڵ هُهُ  وەرگرحَیتانشتُرەوە ةتْو ئُوا يتافٓ  ةُ %(0٠) ُکان ئُگُر کۆًٍرەیانیکظخْکاڵی دەرچْوآٍ ئايادەییُ -4
 .زاٍکۆکآٍ حرى ُِرێى دەةێج

 .(ةُ پێٓ ڕێًَاییُکآٍ ئايادەییُ پیظُییُکان وەردەگیرێٌکُ دووەم و شێیُم  و خْێَدکارى یُکُم /قْحاةٓ ُجگُ ه)

شۆران و ةُطی ژٍان و وهێر و  ُِلَیمی  ی حُ یًاٍگُ پُ  طی ئافرەحان و يَداڵتْون هُ ةُ  هُ وەردەگیرێٌ لاٍی ياياٍی ییُ رچْواٍی ئاياده ده -5
 ر ئاشخی پارێزگا. شُ  گیرێٌ هُ رده لَیمی شوێًاٍی وه ی حُ یًاٍگُ يَداڵتْون هُ پُ

واحُ دەرچْوآٍ شتااڵٍٓ  دا يافٓ پێظکُش کردٍیان ُِیُ دەرچْوٍیاندەرچْوآٍ ئايادەییُ پیظُییُکان حٍُّا هُ شاڵٓ  شُةارەت ةُ -6
 پێظخر يافٓ پێظکُش کردٍیان ٍییُ.
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 :تڕگەِ شەشەم 

 :وی خُێىدوی ئیسالمیكا ییً رچَُاوی ئامادي َەرگرتىی دي 

کۆهێ ى یاشا ةُطٓ یاشا هُ شُر ئاشخٓ پارێزگا  وەزارەحٓ پُروەردە هُ ر ةُُخْێَدٍٓ ئیصاليٓ شئايادەییُکآٍ  دەرچْوآٍهُ  یُکُم -1
 کُيخر ٍُةێج. (%0٥) ةُ يُرجێک کۆًٍرەى هُ ، وەردەگیرێج

حێکتڕاى ًٍترەى  يُرجێتک کۆًٍرەیتان هُ ةُ ، وەردەگیترێٌ (ٓ عُرەةتٓزيتاٍ،  يێ وو)حا پێَجُم هُ ةُطُکآٍ  ُمییُکُم و دووەم و شێ -2
 وەرگیراو هُو ةُطاٍُ کُيخر ٍُةێج.

جتگُ هُ ةُطتتٓ ) يرۆڤایُحییُکتان، کتۆيُاڵیُحٓ زاٍصتخُکتۆهێ ى زيتان ،  هُ پالٍتٓ وەرگرحَتٓ پُشتَد کتراو هُ ةُطتُکآٍ %(5)ڕێت ەى  -3
ٓ زیاحر زاٍصخییُ جْگرافیا کُ حێکڕاى ًٍرەى وەرگیراو هُو ةُطاٍُ  يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ةُ،  ێج ةۆ ئُم دەرچْواٍُحُرخان دەکر (واٍُکاٍ
 دەکرێخُوە. ڕدەرچْوآٍ هقٓ زاٍصخٓ و وێ ەیٓ پ ٍُکرایُوە ئُوا ةُ ڕ، وە ئُگُر ڕێ ەکُ پ کُيخر ٍُةێج

دەچتَُ پێظتتڕکێ  (8102-8105-8105-2317)ةۆ شاڵٓ خْێَدٍٓ دەرچْوآٍ ئايادەیٓ خْێَدٍٓ ئیصاليٓ  (3،2،1) خاڵُکآٍ ةێجگُ هُ -4
ٓ کۆهێ  ةۆ وەرگرحَیان هُ ةُ )ێ راو ةۆ ةُطُکآٍ زاٍصخُ ئیصاليییُکان ڕُِيان يیکاٍیزيٓ دا و فاکُڵخٓ زاٍصخُ ئیصاليییُکان ةُ ةُطُکاٍ

 هتُ لانُ یئیصتاليی  ٍصتخُ ی زاێلۆه هُ ةُطُکآٍ (يُرجٓ چاوپێکُوحٌ و حاقیکردٍُوە) شُر ةَُياى پێظتڕکێٓ ًٍرە هُ طێْەى ڕاشخُوخۆ
  .(کُيخر ٍُةێج %(0٥)، ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ  وەردەگیرێٌرێى  لی ُِ ر زاٍمۆیُ ُِ 

 نهُ ةُطتتُکآٍ زيتتآٍ عُرەةتتٓ کتتۆهێ ى زيتتان یتتا  (8102-2318)م و شتتێیُيٓ پُیًتتاٍگُى ئُزُِر ةتتۆ شتتاڵٓ خْێَتتدٍٓ  م و دووه لتتُ یُ -5
ٌ ، ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُئُدەةیات ، زاٍصخُ يرۆڤایُحییُکان وەر ٓ قْحاةٓ %(0٠) دەگیرێ  (33)خْێَدکاریض هُ  /کُيخر ٍُةێج و حُيٍُ

يُرجتتٓ )، ئُواٍتتٓ حتتر ةُ پێتتٓ شیصتتخُيٓ پێظتتتڕکێ هُ ةُطتتُکآٍ زاٍصتتخُ ئیصتتاليییُکان ةُ طتتێْەى ڕاشتتخُوخۆ  شتتاڵ زیتتاحر ٍُةێتتج
 .کُيخر ٍُةێج %(0٥) ، ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ وەردەگیرێٌ (چاوپێکُوحٌ و حاقیکردٍُوە

ر هێّاحْویی  شُ  هُ  ی ًٍره %(43)ی  ڕێ ه  ةێج و ی ده کُ ر کۆًٍره شُ  هُ  هًٍر ى %(63)ی  ڕێ ه  کرێج ةُ ده  چاوی ًٍره کاحی پێظتڕکێدا ڕه هُ -6
 زیاحر ةێج.  ٍیْه  یی حْاٍصخی هُوهێّاحْ  هًٍُرەى   رجێک يُ  ةُ ، ةێج حْاٍصخی داواکار ده

 .(شیصتٍوّ پارامێل )بٍ  كانٍ یئیصالوی  ژی زاًصتٍێكۆم مٍ بٍشٍکاًّ وەرگرتي -7

ُ ئیصاليییُکان يافٓ پێظکُش کردٍیان ُِیُ ةۆ ةُطُکآٍ  ٓ ئايادەیی  رێى لی ُِ ر زاٍمۆیُ ُِ  هُ لانُ یئیصاليی   ی زاٍصخُێلۆه دەرچْواٍ
 کُيخر ٍُةێج. %(0٠)ٍگُ دەةێج کۆًٍرەى پُیًاٍگُیان هُ دەرچْوآٍ پُیًا ، شُةارەت ةُ ةُ پێٓ ڕێًَاییُکآٍ شیصخُيٓ پاراهێن
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 : تڕگەِ حەَتەم 

 : ردي رَي تی پً زاري َي  ر تً كاوی سً یماوگً رچَُاوی پً رگرتىی دي َي

و ةُطتی حُددیٌ اڵزاٍکتۆی شتُهُ    ی ِتٍُْرە جْاٍُکتانێزاٍمۆی شوێًاٍی و کۆه  لان هُ جْاٍُ  ره ی ٍُِْڵلاٍی شمُْ یلْرشی ی  %(23) -1
 لاٍی شتُر جْاٍتُ  ره ی ٍُِْیًاٍگُ رچْواٍی پُ لرێج ةۆ ده رخان ده هُ فاکُڵخی زاٍصخی يرۆڤایُحی هُ زاٍکۆی دِۆک حُ لاری  و طێْه طاٍۆ

ةُ يُرجێتک حێکتڕای ًٍترەی ،  پێظتکُش کردٍيتان ُِيُٓ يتاف ( 8102-2318) خْێَتدٍی شتاڵٓ دەرچتْواٍیٍّا  حُ ، پُروەردە وەزارەحی ةُ
 ، وە دەرچْوآٍ پُیًاٍگُ ٍاحکْيییُکان ةُ شیصخُيٓ پاراهێن وەردەگیرێٌ. کُيخر ٍُةێج %(0٠)ُیان هُ پُیًاٍگ

 .ڕەچاوى پصپۆرى دەکرێج هُ کاحٓ وەرگرحَدا -2

،  ٌیان ُِیُ پێْیصخُ ةُطدار ةٌ هُ حاقیکردٍُوەی هێّاحْویی و حێیتدا شتُرکُوحْوة (1)ی يُرجُکاٍی خاڵی  خْێَدلاراٍُ /ئُو قْحاةی -3
ًٍرەی حاقیکردٍُوەی  %(43)ًٍرەی کۆحاییض ةُم طێْەیُ دەةێج  ، ا ئٍُجام دەدرێجلاٍدەپێکراو ُ ئاياژەڵ  و شکْێحاقیکردٍُوەکُ هُ کۆه

 ًٍرەی حێکڕای پُیًاٍگُ. %(63)و هێّاحْویی 

دەةێج حێکڕاى  وزطٓ وەردەگیرێٌ پُروەردەى وەرى  (شکْڵ) شێیُم هُ شُر ئاشخٓ پُیًاٍگُکآٍ وەرزش هُ کۆهێ  یُکُم و دووەم و -4
پاراهێتتن  ئُوا ةُ شیصتتخُيٓ %(0٠)هُ ، ئُگُر  حێکتتڕاى ًٍتترەى پُیًاٍگُیتتان کُيختتر ةتتْو  کُيختتر ٍُةێتتج %(0٠)ًٍتترەى پُیًاٍگُیتتان هُ 

 .وەردەگیرێٌ

يُرجێتک  دە دەةێتج ، ةُوەرگرحَٓ پاڵُواٍان ةۆ دەرچْوآٍ پُیًاٍگُ وەرزطییُکآٍ شُر ةُ وەزارەحٓ پُروەریُکآٍ ى کْرشی%( 5) -5
 کُيخر ٍُةێج.  %(0٥)حێکڕاى ًٍرەى هُ 

پُیًتاٍگُیُکٓ حکتْيٓ یتان حتایتُت  و يُرجێک هُ ِتیچ کتۆهێ  ةُ،  ةێج (8102-2318)دەةێج پێظکُطکار دەرچْوى شاڵٓ خْێَدٍٓ  -6

 .ةێج وەرٍُگیرا

 تڕگەِ حەَتەم/ خاڵّ یەکەم:

 ەر تە َەزارەتّ پەرَەردە نە زاوکۆ پۆنیتەکىیکییەکان:َەرگرتىّ دەرچَُاوّ پەیماوگەکاوّ کۆمپیُتەرِ س 

دەرچْوى یُکُم و دووەم و شێیُيٓ پُیًاٍگُ حکْيییُکآٍ کۆيپیْحُر هُ شُر ئاشخٓ ُِرێى  هُ ةُطٓ شیصخُيٓ زاٍیتارى کتۆهێ ى  -1
 ُطٓ ٍاوةراو ةُطێکٓ ئٍُدازیارییُ.کُيخر ٍُةێج ، چٍْکُ ة %(0٥)حُکَیکٓ ئٍُدازیارى ُِوهێر وەردەگیرێٌ ، ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ 

ٓ شوێًآٍ ةُطٓ کۆيپیْحُر  (حکْيٓ)يٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى شوێًآٍ ُ يم و شێ م و دووه لُ یُدەرچْوى   -2 هُ کۆهێ ى ئیَفۆرياحیک
 .کُيخر ٍُةێج %(0٠)وەردەگیرێٌ ، ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ 

هُ کۆهێ ى حُکَیکٓ کارگێرى دِۆک ةُطٓ شیصخُيٓ  (حکْيٓ)ُى کۆيپیْحُرى دِۆک يٓ پُیًاٍگُ يم و شێ م و دووه لُ یُدەرچْوى   -3
 کُيخر ٍُةێج. %(0٠)زاٍیارى وەردەگیرێٌ ، ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ 
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هُ کۆهێ ى حُکَیکٓ ئاکرێ ةُطتٓ شیصتخُيٓ زاٍیتارى  (حکْيٓ)يٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى ئاکرێ ُ يم و شێ م و دووه لُ یُدەرچْوى   -4
 کُيخر ٍُةێج.  %(0٠) دەگیرێٌ ، ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُوەر

 دەحْاٍێج ةُ شیصخُيٓ پاراهێن وەرةگیرێج. یصخٓ حێدا ٍُةْو ئُوايُرجٓ ًٍرەى پێْ (4،3،2،1)ئُگُر دەرچْوەکان هُ خاڵُکآٍ  -5

اٍیتتارى  شتتُر ةُ کتتۆهێ ى شتتێ کْرشتتٓ هُ پالٍتتٓ وەرگرحَتتٓ پاراهێتتن  حُرختتان دەکرێتتج هُ ةُطتتُکآٍ کۆيپیتتْحُر و شیصتتخُيٓ ز -6
شتاڵُى شتُر ةُ وەزارەحتٓ پُروەردە ، ةُ  (5)حُکَیکییُکآٍ زاٍکۆ پۆهیخُکَیکییُکان ةۆ دەرچْوآٍ پُیًاٍگُ ئُِوییُکآٍ کۆيپیتْحُرى 

ْوآٍ کُيختر ٍُةێتج. ئُگُر ئُم ڕێت ەیُ پتڕ ٍُةتْوە ئُوا زاٍکتۆ پۆهیخُکَیکییُکتان ةۆیتان ُِیُ ةُ دەرچت %(0٥)يُرجێک کۆًٍرەیتان هُ 
 پُیًاٍگُکآٍ خۆیان کْرشییُ ةُحاڵُکان پڕ ةکٍُُوە.

 تڕگەِ حەَتەم/ خاڵّ دََەم:

 :َەرگرتىّ دەرچَُاوّ پەیماوگەکاوّ کۆمپیُتەرِ سەر تە َەزارەتّ پەرَەردە نە زاوکۆکاوّ تر

، کتۆهێ ى زاٍصتج ةُطتٓ ُددیٌهُ زاٍکتۆى شتُالح (کتْيٓح) يتٓ پُیًتاٍگُى کۆيپیتْحُرى ُِوهێترُ يم و شێ م و دووه لُ یُ  ىەرچْود -1
 کُيخر ٍُةێج. %(0٠)، ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ  کۆيپیْحُر وەردەگیرێٌ

هُ ةُطٓ کۆيپیْحُرى زاٍکۆى گُريیان وەردەگیرێٌ ، ةُ  (حکْيٓ)يٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى کُالر ُ يم و شێ م و دووه لُ یُ دەرچْوى -2
 کُيخر ٍُةێج. %(0٠) يُرجێک کۆًٍرەیان هُ

زاٍکۆى ڕاپُریٌ ةُطٓ کۆيپیتْحُر وەردەگیترێٌ ، ةُ  هُ (حکْيٓ)يٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى ڕاٍیُ ُ يم و شێ م و دووه لُ یُ ەرچْوىد -3
 کُيخر ٍُةێج. %(0٠)يُرجێک کۆًٍرەیان هُ 

یْحُر وەردەگیرێٌ ، ةُ زاٍکۆى شۆران ةُطٓ کۆيپ هُ (حکْيٓ)يٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى شۆران ُ يم و شێ م و دووه لُ یُ  دەرچْوى -4
 کُيخر ٍُةێج. %(0٠) يُرجێک کۆًٍرەیان هُ

ٌ ةۆیان ٍیُ (4،3،2،1)لاٍی  پێی خاڵُ  ی ةُ خْێَدلاراٍُ /و قْحاةی ئُ -5 ، ةُ پێچُواٍُوە  ن لُ واو ده لْ خْێَدن حُ زرێٌ حاوه داةًُ  وەردەگیرێ
 خْێَدٍُکُیان ُِڵدەوەطێخُوە.

 :رێمی کُردستان زاوکۆکاوی ًٌ  کان نً جُاوً  ري کاوی ٌُوً شً تً  تڕگەِ ٌەشتەم : َەرگرته نً

 :أ. دەرچَُاوی پۆنی دَاوسەی ئامادەیی

ةُ ،  (یی زاٍصخی و وێ ه)طی  دوو ةُ ر ش کردن یان شاڵێک پێظخر ةێج ةۆ ُِ شاڵی پێظکُ  یی هُ ی ئاياده رچْوی دواٍزه ةێج ده داواکار ده -1
 کْيٓ و حایتُت وەرٍُگیراةێج.يُرجێک پێظخر هُ ِیچ زاٍکۆیُکٓ ح

  ةتُ رێى ةێتج ، ی ُِ وه ره لاٍی دهُ یٍاوچُ لْردشخاٍیهُ یان  و رێًی کْردشخان ةێج کاٍی شَْری ُِ رچْوی خْێَدٍگُ ةێج داواکار ده ده -2
 ٍجام داةێج. رێًی کْردشخان ئُ پێی شیصخًی ُِ  کاٍی ةُ وه رجێک حاقیکردٍُ يُ
 ةێج. شاڵ زیاحر ٍُ (33)  هٍُی  يُ ةێج حُ داواکار ده -3
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 ةێج. يخر ٍُ کُ %(0٥)  (یی زاٍصخی و وێ ه)یی  ی ئاياده ةێج حێکڕای ًٍره داواکار ده -4
ر هێّاحْویی  شُ هُ  ی ًٍره %(43)ی  ڕێ ه  ةێج و ی ده کُ ر کۆًٍره شُ هُ   هًٍر ى %(63)ی  ڕێ ه  کرێج ةُ ده  چاوی ًٍره کاحی پێظتڕکێدا ڕههُ  -5

 زیاحر ةێج.  ٍیْه  یی حْاٍصخی هُوهێّاحْ  هُ  رجێک يُ  ةُ ، ةێج داواکار دهحْاٍصخی 
ری ختۆی  ی ٍِْتُ ِره ةتُةێتج و ی حێتدا  (5 -1)کاٍی  رجێک ةڕگتُ يتُ  ْزیتک ةتُیطتی ي ش ةکتات ةتۆ ةُ حْاٍێج داواکتاری پێظتکُ ٍاةیَا ده -6

 هًێَێج. ةصُ
 ُ ین پێداویصتخی ختاوه) گظتج  کاری واحتُ طتێْه ْزیک و یطی ي ةُ  خظرێج هُ ةُ ده یی و طیاوی يايۆشخایی شخُ رجی جُ يُ  داوا کار هُ -7

 ن. ش ةکُ حْاٌٍ داواکاری پێظکُ ده (کان حُ حایتُ
 
 ُزیک یم شی کان تۆ تًً یپێداَیستی  *

 َته. ڵ خۆیدا تٍێىێت تۆ ڕۆژی چاَ پێکً گً داَاکار ئامێری میُزیک نً  پێُیستً
 کاری شی شێُي کان تۆ تًً یپێداَیستی* 

 َته.  ڵ خۆیدا تٍێىێت تۆ ڕۆژی چاَ پێکً گً کاوی ٌێڵکاری نً ستً ري داَاکار کً  پێُیستً
 

 :ودان مً ٌري تً  ب/

ود  مً ٌري ( سێ ت3ًوٍا ) ك تًشێ ر تً كان تۆ ًٌ جُاوً  ري ٌُوًكاوی  شً تً  رگرته نً َي  ت تً تاري سً
 :گیرێت ردي َي

ِاوحایان ةێج، وە دەرچتْوآٍ پُیًتاٍگُ  کان یا  ره جْاٍُ ی ٍُِْ یًاٍگُ یی یان پُ ی ئاياده ی دواٍزه ڵگری ةڕواٍايُ ةێج ُِ ٍد ده يُ ِره ةُ -1
 ٍاحکْيییُکان ةُ شیصخُيٓ پاراهێن وەردەگیریٌ.

 ڕەچاوى پصپۆرى دەکرێج هُ کاحٓ وەرگرحَدا. -2

 ةێج ، رێى ی ُِ وه ره لاٍی ده ٍاوچُ   لْردشخاٍییُهُ یان و ردشخان ةێج رێًی کْ کاٍی شَْری ُِ رچْوی خْێَدٍگُ ةێج ةُِرەيٍُد ده ده -3
 ٍجام داةێج. رێًی کْردشخان ئُ پێی شیصخًی ُِ  رجێک حاقیکردٍُوەکآٍ ةُ يُ  ةُ

 شاڵ ةُ (45)ةْو حا ةێج ، وە ئُگُر   حُيٍُٓ زیاحر  شاڵ زیاحر ٍُ (35)  ٍی هُ يُ کُيخر ٍُةێج و حُ %(0٥) ةێج ةُِرەيٍُد کۆًٍرەى هُ ده -4
 کُيخر ٍُةێج. %(٠٠) ةُ يُرجێک کۆًٍرەى ، خْێَدٍٓ پاراهێن وەردەگیرێج

رخان ةکتات ةتۆ  واوی ختۆی حتُ حتُ ٍتد دەةێتج ةتُ  يُ ِره ةُ   وه ( اهًدٍیُ  قاٍْن اهخديُ)ی طارشخاٍی  یاشای ڕاژه  هُ  رپرشیار ٍیيُ زاٍکۆ ةُ -5
 ی. کُ حی خْێَدٍُ رگرحَی يۆڵُ هو  هُ  رپرشیاره خۆی ةُ  ی و کُ خْێَدٍُ

ر  شتُ هتُ   ی ًٍتره %(43)ی  ةێتج و ڕێت ه ی ده کتُ  ر کتۆًٍره شتُ  هتُ  ی ًٍتره %(63)ی  ڕێت ه  کرێتج ةتُ ده  چتاوی ًٍتره کاحی پێظتتڕکێدا ڕه  هُ -6
 رچْوةێج.  دی دهٍ يُ ِره هێّاحْویی حْاٍصخی ةُ  رجێک هُ يُ  ةێج ، ةُ ٍدی پاڵێْراو ده يُ ِره هێّاحْویی حْاٍصخی ةُ

 ٍداٍی کْردشخان ةێج. ريُ ٍدیکای ٍُِْ ٍدايی شُ ةێج ئُ ٍد ده يُ ِره ةُ -7
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شتَد  پُ (پێَتاس /وێَتُ  /کان  اڵحتُ خُ /کان  ةڕواٍايُ / ڕۆژٍايُ)ک  ڵ خۆیدا ةّێَێج وه گُ کان هُ م دۆکۆيێَخُ رجُ پێْیصخُ ةُِرەيٍُد شُ -8
 ٍداٍی کْردشخان. ريُ ٍدیکای ٍُِْ ن شُ الیُ  کراو ةێج هُ

ٍتدی  يُ ِره ی حێتدا ةێتج و ةُ (8 -1)کاٍی  رجێک ةڕگتُ يتُ  طی يیْزیک ، ةُ ش ةکات ةۆ ةُ حْاٍێج داواکاری پێظکُ ٍدی ٍاةیَا ده يُ ِره ةُ -9
 هًێَێج. ری خۆی ةصُ ٍُِْ

 ُ ین پێداویصخی خاوه)گظج   کاری واحُ و طێْهطی يیْزیک  ةُ  خظرێج هُ ةُ یی و طیاوی يايۆشخایی ده شخُ رجی جُ يُ  ٍد هُ يُ ِره ةُ -13
 ن. ش ةکُ حْاٌٍ داواکاری پێظکُ ده (کان حُ حایتُ

 :ُزیکیشی م کان تۆ تًً یپێداَیستی* 

 .وحٌ ڕۆژی چاو پێکُ ڵ خۆیدا ةّێَێج ةۆ گُ ْزیک هُیٍد ئايێری ي يُ ِره ةُ   پێْیصخُ    
 :کاری شی شێُي کان تۆ تًً یپێداَیستی *
 وحٌ. ةّێَێج ةۆ ڕۆژی چاو پێکُ ڵ خۆیدا گُ کاٍی ِێڵکاری هُ شخُ ره ٍد کُ يُ ِره ةُ   خُپێْیص    
 

 َ تەشەکاوی َەرزش: تڕگەِ وۆیەم: َەرگرته نە کۆنێژ َ سکُڵ

 :أ/ دەرچَُاوی پۆنی دَاوسەی ئامادەیی 

ةێتج ، شتُةارەت ةُ  (2319-2318)  شتاڵٓ خْێَدکار دەةێج دەرچتْوى پتۆهٓ دواٍتزەی ئايتادەیی ةُطتٓ زاٍصتخی یتان وێ ەیتی /قْحاةٓ 1- 
ُِیُ  داواکتتارى پێظتکُش ةکتات ، ةُ يُرجێتتک هُ ِتیچ کۆهێ ێتک یتتا  ةتۆى (2318-2317)خْێَتدکارى دەرچتْوى شتتاڵٓ خْێَتدٍٓ  /قْحتاةٓ

 وە.ةگٍْجێج و ةُڵێََايُی پێ پڕ ةکرێخُ (2319-2318)هُگُڵ ًٍرەى شاڵٓ خْێَدٍٓ   پُیًاٍگُیُک وەرٍُگیرا ةێج و ًٍرەکُطٓ

، ةُ  ةێج رێى ی ُِ وه ره ده لاٍی یان هُ ٍاوچُ لْردشخاٍییُ و پاڵێْراو دەةێج دەرچْوی خْێَدٍگُکاٍی شَْوری ُِرێًی کْردشخان ةێج 2-
                                                                      يُرجێک حاقیکردٍُوەکاٍی ةُ پێی شیصخُيی ُِرێًی کْردشخان ئٍُجام داةێج.                                                          

 یان شُرووحر ةێج. (1994)خْێَدکار دەةێج هُدایک ةْوى شاڵٓ  /قْحاةٓ  -3 

 کُيخر ٍُةێج ةۆ ُِر دوو ڕەگُز.  %(0٥)خْێَدکار هُ  /پێْیصخُ حێکڕای ًٍرەى قْحاةٓ -4

ًٍترە هُ شتُر هێّتاحْویی    ی %(43)ی ًٍترە هُ شتُر کتۆًٍرەکُی دەةێتج و  %(63)ج ةُ ڕێت ەی هُ کاحی پێظتڕکێدا ڕەچاوی ًٍرە دەکرێ -5
 رچْوةٌ.  پاڵێْراو دەةێج و حێیدا ده (اهویاقث اهتدٍیث)یی  شخُ جُ

 شى ةۆ کچ کُيخر ٍُةێج. (155)شى ةۆ کْڕ و  (165)خْێَدکار ةااڵى هُ  /دەةێج قْحاةٓ  -6

 ظکَیَٓ حٍُدروشخٓ گظخٓ دەرچْوةێج.خْێَدکار هُ پ /دەةێج قْحاةٓ -7

هُ دا   (، يّارى حُکَیکٓ کارايُیٓ) و  (ثاهویاقُ اهتدٍی)خْێَدکار هُ چاوپێکُوحَٓ کُشێخٓ و حاقیکردٍُوەى جُشخُیٓ  /دەةێج قْحاةٓ -8
 .ٍیْەى ًٍرەى شُرجُم حاقیکردٍُوەکان زیاحر ةُ دەشج ةّێَێج
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و ئُو ڕۆژاٍُى  کُشتتێخٓ ایتُحٓ وەرزش هُگُڵ خۆیتتدا ةّێَێتتج ةتتۆ چتتاوپێکُوحَٓخْێَتتدکار پێْیصتتخُ جتتن و ةُرگتتٓ حتت /قْحتتاةٓ  -9
 حاقیکردٍُوەى حێدا ئٍُجام دەدات.

، شتۆٍُرى  پظتکَیَٓ دڵ  وەک يێَخُکتاندۆکۆخْێَدکار هُ کاحٓ پظکَیَٓ حٍُدروشتخیدا کُ ئٍُجتايٓ دەدات ُِيتْو  /دەةێج قْحاةٓ -13
گروپٓ خْێٌ و ڕێ ەیٓ ِیًۆگڵتۆةیٌ و  (پظکَیَُکآٍ خْێٌ) ، پظکَیَٓ پێصج ايٓ ٍُِاشُ، پظکَیَٓ کۆئٍُد ، پظکَیَٓ گْرچیوُو ٍُِا

 چُورى و طُکرە ةێَێج.

 .و الیٍُٓ کُم داٍیظخْوى ُِرێًٓ کْردشخان ةێج دەةێج پێظکُطکار ِاواڵحٓ ڕەشٍُٓ کْردشخان ةێج -11

 

 ب / پاڵەَاوان: 

 شتُر ج ةُةێت ةْو ٍتُ  ڕشتاڵ حێتپُ پێتَجةُ يُرجێتک  ، ُژيتار دەکترێٌئْ پتاڵُوان یاریزاٍتاٍی ُِڵت اردەکتاٍی کْردشتخان و عێتراک وەکت -1
 پێظکُطکردٍی داواکاری وەرگرحٌ. وحی ڕێمُحا  یدا لُ واٍیُ پاڵُ

 ج ةُةێی شاڵ حێَُپُڕپێَج  ةُ يُرجێک ، ةۆ یاری حاک وکۆيُڵُکان،  شُر ئاشخی عێراک ةێج هُ دەشج ِێَاةُ  پوُی یُکُم حا شێیُيی -2
 پێظکُطکردٍی داواکاری وەرگرحٌ. وحی ڕێمُحا  یدا لُ واٍیُ پاڵُ شُر

 ج ةُةێى شاڵ حێَُپُڕپێَج  ةُ يُرجێک  ، کۆيُڵُکان شُر ئاشخی ُِرێى ةۆ یاری حاک و ةێج هُ دەشج ِێَا پوُی یُکُم حا شێیُيی ةُ -3
 .پێظکُطکردٍی داواکاری وەرگرحٌ وحی ڕێمُحا  یدا لُ واٍیُ پاڵُ شُر

 ، ةۆ یاری حتاک وکۆيُڵُکتان ا و ئیدارە شُرةُخۆییُکاٍی ُِرێىشُر ئاشخی پُروەردەکاٍی پارێزگ ةێج هُ دەشج ِێَا کُيی ةُپوُی یُ -4
    داواکاری وەرگرحٌ. پێظکُش وحی ڕێمُحا  یدا لُ واٍیُ پاڵُ شُر ةُ ةێجى شاڵ حێَُپُڕ پێَجةُ يُرجێک 

ةُ  ةێج ، رێى ی ُِ وه ره ده لآٍ یٍُاوچُ لْردشخاٍییان هُ و رێًی کْردشخان ةێج پاڵێْراو دەةێج دەرچْوی خْێَدٍگُکاٍی شَْوری ُِ -5
 يی ُِرێًی کْردشخان ئٍُجام داةێج.ُکردٍُوەکاٍی ةُ پێی شیصخیيُرجێک حاق

 .وە ئُگُر کُيخر ةْو ةُ شیصخُيٓ پاراهێن وەردەگیرێج %(٠٠)کۆًٍرەى کُيخر ٍُةێج هُ  -6

 زطٓ ٍاحکْيٓ ةُ شیصخُيٓ پاراهێن وەردەگیرێٌ.دەرچْوآٍ پُیًاٍگُکآٍ وەر -7

 .شاڵ زیاحر ٍُةێج (33)حُيٍُی هُ  -8

  (ت حایتتُ -ِوی حمتْيی و ئتُ)  شتاڵی پێظتخری خْێَتدن ةێتج ، ةُ يُرجێتک هُ ِتیچ زاٍکتۆ و پُیًتاٍگُیُک یان دەرچْوی ُِيان شاڵ -9
 ايُی پێ پڕ ةکرێخُوە.َةُڵێَو   ةێج  وەرٍُگیرا

 ةَُيای کۆًٍرە وەردەگیرێٌ. شُر ةُ پێی کێتڕکێ هُ  ەی داواکراو هُ پالٍی زاٍکۆکان وژيار ٓدەرچْوان ةُ پێ -13

  %(0٠)ای ًٍرەیان هُ ڕدەةێج حێک (و گْزار، گُطج  ، کظخْکاڵ ، ةازرگآٍ پیظُشازى) پێظکُطکاران هُ دەرچْواٍی خْێَدٍی پیظُیی -11
 کُيخر ٍُةێج.
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شتُر هێّتاحْویی  ًٍترە هُ  ی %( 43)ًٍترە ةتۆ کتۆًٍرەکُی دەةێتج و  ی %( 63 )کرێتج ةُ ڕێت ەی ەچتاوی ًٍترە دەڕهُ کاحی پێظتتڕکێدا  -12
 ةێج. رچْو حْاٍصخی ده وییهێّاحْ  رجێک هُ يُ  ةُو  پاڵێْراو دەةێج (اهویاقث اهتدٍیث)یی  شخُ جُ حْاٍصخی

 ةێج وەکْ: ةُ فُريی پظخگیری هێکرا اٍُوەيێَخی ُِةێج کُ هُ الیُن دەزگا پُیْەٍدیدارەکدۆکۆپێْیصخُ کُشی پێظکُطکار  -13

 ا. هێ ٍُی ئۆڵۆيپی کْردشخان و عێراک.      

 کان.ێَُرایُحی هێ ٍُی ئۆڵۆيپی پارێزگاب. ٍْ     

 ج. ةُڕێْةُرایُحی چاالکی وەرزطی پُروەردە.     

 د. ةُڕێْەةُرایُحٓ گظخٓ وەرزش و الوان شُر ةُ وەزارەحٓ ڕۆطَتیرى.     

ئُم ى  (%5)و  حێپُڕ ٍُکات %(15) ڕێ ەی  يُرجێکةُ ،  و ةُطُکان دەةێج ڵاڵُواٍان ةُ پێی پالٍی وەرگرحَی کۆهێ  وشکْوەرگرحَی پ -14
 دەةێج. پُروەردە وەزارەحٓ  وەرزطییُکآٍ شُر ةُ ڕێ ەیُ ةۆ پاڵُواٍآٍ پُیًاٍگُ

 .ن ی حایتُحی خۆیاٍدا ئٍُجام دەدهرپاڵُواٍان حاقیکردٍُوە هُ پصپۆ -15

ةُدواداچْون ةُ دۆکۆيێَخُکان و ةُطُکآٍ ِاوطێْە هُ شَْرى  شُر ئاشخی زاٍکۆ ةُ يُةُشخی ّێَرێج هُة هێ ٍُیُکی ٍاوەٍدی پێک -16
 هُگُڵ پاڵُواٍاٍدا. ئٍُجام داٍی چاوپێکُوحٌ پارێزگاکان دا ةۆ 

هُ شُرجُم زاٍکۆکاٍی ُِرێتى  دیاریکراودا  لاحی کپێظکُش کردن و حاقیکردٍُوەی هێّاحْویی هُ یُ (8181-2319)ةۆ شاڵی خْێَدٍی  -17
 ئٍُجام دەدرێج.

 تڕگەِ دەیەم: 

 رێم: كاوی ًًٌ یكىیكی زاوكۆ پۆنیتً  رگرتىی قُتاتیان َ خُێىدكاران نً َي

خْێَدن   ةُ  ی درێ ه وه ةۆ قْحاةیان و خْێَدلاران ةۆ ئُ  حُ رفُ خصاٍدٍی ده لان ، ڕه لَیمییُ ی زاٍمۆ پۆهیخُ وه لاٍی لردٍُ شخُ ةُ يُ  لێک هُ یُ
واولردٍی  ن ةتۆ حتُ ش ةمُ حْاٌٍ داوالارى پێظمُ لان ده لَیمییُ حُ  یًاٍگُ رچْواٍی پُ ده ، لاهۆریۆس ی ةُ شخّێَاٍی ةڕواٍايُ ده  ن ةۆ ةُ ةده

لۆهێ ی   هُ  لُ  یًاٍگُ ی پُ رچْواٍُ و ده ئُیان دەگٍْجێج.  لُ ڵ پصپۆرییُ گُ هُ  دا لُ لَیمیاٍُ حُ  و لۆهێ ه لَیمی هُ لاهۆریۆشی حُ ی ةُ ةڕواٍايُ
 .(ن لُ وام ده م ده لُ قۆٍاغی یُ)  گیرێٌ هُ رده لَیمی وه حُ

ر  شتُ  خْێَدلاراٍیان هُ /رگرحَی قْحاةیان ٍدی وه يان ڕێًَایی ٍاوه وا ُِ ةێج ئُ لان ٍُ لَیمییُ لۆهێ ی حُ  لان هُ یًاٍگُ لی پُ ر پصپۆرییُ ُِ

 .لرێج جێ ده جێ ةُ
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 ان:ک كىیكییً زاوكۆ پۆنیتً  رگرته نً كاوی َي ڕێىماییً

ٍتدی  ی ٍاوه ڕێگتُ  هتُ  م قْحاةی و خْێَدلاراٍتُ ئُ،  ةێج یی ده رچْواٍی ئاياده ده ۆلان ةُ یزاٍصخی  طُ رگرحَی ةُ پالٍی وهى  %(53)ی  ڕێ ه -1
 گیرێٌ. رده م وه لُ قٍْاغی یُ  هُ   وه رگرحَی قْحاةیاٍُ وه

خْێَتدن و شتااڵٍٓ پێظتْو يصتاڵٓ  ئُ ُٓکتاٍیپُیًتاٍگُ حُکَیکی رچتْواٍی ده ۆلان ةتُ یزاٍصتخی  طُ رگرحَی ةُ ى پالٍی وه%( 53)ی  ڕێ ه -2
،  ةُ شیصتخُيٓ پاراهێتن دەةێتج  رچْواٍتُ و ده رگرحَتی ئتُ خۆ ٍاگرێتج ، وه  هُ (م  شێ یُ م و م و دووه لُ یُ)رچْواٍی  ده  م پالٍُ ةێج ، ئُ ده

 ەکُ پڕ ٍُةْو ئُوا پالٍُکُ ةُ دەرچْوآٍ ئايادەیٓ پڕ دەکرێخُوە.ئُگُر ڕێ 

ٓ پێْ -3 ٓ ُِر پُیًاٍگُیُک حێکڕاى ًٍرەکاٍیان  (دووەم و شێیُم یُکُم و)یصخُ دەرچْواٍ ،  کُيخر ٍُةێج %(0٥)ى شُر ئاشخٓ ةُطُکاٍ
 طێْەیُی خْارەوە:کێ ةُ پێٓ ڕێًَاییُکآٍ شیصخُيٓ پاراهێن ةُم ڕشُرجُم دەرچْوآٍ حر دەچَُ پێظت

 کُيخر ٍُةێج. %(0٥)پێظکُش کردن و پێظتڕکێ  ُکان يُرجٓ ًٍرە ةۆیُ ئٍُدازیارییةۆ کۆهێ ە حُکَیکی * 
 .کُيخر ٍُةێج %(0٠)پێظکُش کردن و پێظتڕکێ  ُکان يُرجٓ ًٍرە ةۆیُ حٍُدروشخییةۆ کۆهێ ە حُکَیکی * 
 کُيخر ٍُةێج. %(0٥)ردن و پێظتڕکێ پێظکُش ک ُکآٍ حر يُرجٓ ًٍرە ةۆیةۆ کۆهێ ە حُکَیکی * 

 

 تێت تە سیستەمّ پارانێم: دي  َي ی خُاري م شێُي تً  رچَُاوً َ دي رگرتىی ئً شێُازِ َي

 ٍٓجايی لۆحتایی حاقیکردٍُوەکتاٍ رچتْوٍی ئتُ پتاش ده ۆوخ س ڕاشتخُلاهۆریۆ واولردٍی خْێَدٍی ةتُ ۆ حُرگرحٌ ة ش لردن و وه پێظمُ -1
  ت هتُ داحاةُیصتێکٓ حایتتُ  شخُ ةُ م يُ ئُ ۆدرێج. ة ٍجام ده ئُ  حی حۆياری زاٍمۆوه رایُ ةُ ێْهڕ ی ةُ لات و هُ ڕێگُ پێدهشج  ده (م لُ خْهی یُ)

، هیصتتخٓ کاٍدیتتدەکان پتتێض  ٍاڵیٌ و ةُ وەزارەحُوە دەةُشتتخرێخُوەةُ ئتتۆ لرێتتج ئايتتادە ده  وه لاٍتتُُ یلَیمی شتتێ زاٍمتتۆ پۆهیخُ ر ن ِتتُ الیتتُ
 .ُکآٍ زاٍکۆ الیٌ دەةێج ةگاحُ وەزارەت ةۆ ڕاگُیاٍدٍٓڕاگُیاٍدٍٓ ئٍُجاي

  طتُ پێتی پالٍتی ةُ  لێ ةتُڕپێظتت  رگترحٌ ةتُ وه هُ ةُر ئُوەى رةگیرێتج ش لرد وه داواکارى پێظمُ  لُ کخْێَدلارێ /ر قْحاةٓ ُِ  رج ٍیُ يُ 
ر ةۆ  هپێْ  لرێج ةُ رچٍْی دةوۆم و حُيُن ده ی ده ٍدی ًٍره ةُێزڕ،  رگرحٌ پێی پالٍی وه  لان ةُُ یی لْرشی وه ةێج. ةۆ پڕلردٍُ لان دهُ یزاٍصخی

 لارٍاِێَرێج. رێمی حر ةُ لان و ِیچ پێْه وحْوه رلُ شُ  شخَیظاٍمردٍی خْازیاره ده

 وةچْکخر. (1/1/1979) يُرجٓ حُيُن ةۆ پێظکُش کردن هُ -2

وە  (نوةتْ  ی ئايتاده ڕێ ه)  لرێج واحُ جێ ده ر جێ ةُ شُ  ٍی قْحاةیاٍیان هُلاُ یيْو ڕێًَای ُِ (زراو ةٌ یان ٍا دايُ) گیرێٌ رده ی وه واٍُ ئُ -3
 وايمردن. ت ودهڵُلاٍیان ةْ پێدآٍ يۆ رياٍگُ ر فُ رايتُ حًان ةُرپرس ٍیُ ةُەوەزار

 پێظتڕکێ. ێک دا ةۆ چْوٍُڵُِر خْێَدکارێک يافٓ پێظکُش کردٍٓ ةۆ یُک زاٍکۆ ُِیُ هُ شا -4

طار   ٍد ٍاةێج ةُ رگرحٌ پاةُ وه  چاو ٍالرێج واحُ ری جْگرافی ڕهوس شَْریۆلاهۆ واولردٍی ةُ خْێَدلاراٍدا ةْ حُ /یان رگرحَی قْحاة هُ وه -5
لرێج ةُم  چاو ده ی پارێزگا ڕه وه ره طی پارێزگا و ده ةُ  ت ةُ ةاره لاٍی خْێَدن شُ گظخییُ  اڵم ڕێًَاییُ ةُ  وه واولردٍی دةوۆيُ و پارێزگای حُ

 ى خْارەوە:طێْەیُ
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 کْرشییُکآٍ خْێَدن ةۆ پارێزگا. %(83) *

 . (گظج ُِرێى )کْرشییُکآٍ خْێَدن ةۆ گظخٓ  %(23) *

 ن. ٍجام ةده زیٌ  ئُ گیرێٌ ٍاحْاٌٍ داةُ رده وه کلَی خُیيی پۆه شیصخُ  ی ةُ خْێَدلاراٍُ /و قْحاةی ئُ -6

ُِيتان  ةُحُرختان دەکرێتج  ڵُى دوو شتا (ُکتانیئُِوی ) حایتُحُکتان اٍگُُکتان ةتۆ پُیًتیحُکَیکی کۆهێ ە کْرشٓ خْێَدن هُپێَج  (5) -7
ُکتآٍ یُکاٍیان دەکرێج ةۆ دەرچْوآٍ پُیًتاٍگُ حُکَیکیی، وە هُکاحٓ پڕ ٍُکردٍُوەى کْرشی ڕێًَاییُکآٍ شُرەوە ةُ شیصخًٓ پاراهێن

 َرێج.یُکان ةُ ُِيان ڕێًَایٓ ةُکار ةّێکیهیخُکَیزاٍکۆ پۆ

 كان:  كىیكییً تً  یماوگً رچَُاوی پً رگرتىی دي شكردن َ َي میكاویسمی پێشكً

  ةێج. ده کلَی ی شیصخُيٓ پۆهیخُ طێْه  ةُ   ی حۆياری گظخی زاٍمۆوه ڕێگُ  هُ وخۆ اشخُلردن ڕ ش پێظمُ -

 حرى وەرگرحٌ. شیصخُيُکآٍ رحَُوە دیارى دەکرێج هُگُڵ شُرجُم ێْەةُرایُحٓ ٍاوەٍدى وەرگڕالیُن ةُ ش لردن هُ پێظمُکاحٓ  -

 ةێج. ده (یٌئۆٍاڵ) ی  طێْه  لان ةُ یاٍدٍی ٍاوه ڕاگُ -

 .اگُیاٍدٍٓ ئٍُجايٓ وەرگرحٌڕدواى  ش لردن  هُ پێظمُ  گازاٍده لرێج ةۆ رخان ده حُ  فخُ ک ُِ یُ ی ياوه -

 تڕگەِ یاوسەیەم :

م  كً رچَُی خُنی یً رجێك دي مً  )تًاودا ك زاوكۆ  كان نًً یكىیكی تً  یماوگً كاوی پً مً كً رچَُاوی یً َەرگرتىّ دي 
 ته (.

 گیرێج.  رده وه لۆهێ ی پزیظمی   ر ئاشخی پارێزگا هُ شُ  لان هُُ یلَیمی یًاٍگُ حُ پزیظمی پُ کۆيُڵُى   م هُ لُ رچْوی یُ ده -1

 گیرێج. رده لۆهێ ی پزیظمی ددان وه  ر ئاشخی پارێزگا هُ شُ  لاٍی ددان هُ طُ ةُ  م هُ لُ رچْوی یُ هد -2
 گیرێج. رده رياٍصازی وه لۆهێ ی ده  لان هُ شُر ئاشخی پارێزگا هُ لَیمییُ حُ  یًاٍگُ رياٍصازی پُ طی ده ةُ  م هُ لُ رچْوی یُ ده 3-

لتۆهێ ی زاٍصتج ةُطتٓ حتاقیگُى پزیظتکٓ   ر ئاشخی پارێزگا هُ شُ  پُیًاٍگُ حُکَیکییُکان هُ (طیکارى ٍُخۆطییُکان)یُکُيٓ ةُطٓ 4- 
 گیرێج. رده وه

وت  طتی ٍتُ ةُ /ٍتدازیاری ر ئاشتخی پارێزگتا هُ لتۆهێ ی ئُ شتُ  هتُ ( ۆٍخرۆێمردن ولتپلار) وت ژیای ٍُۆه لَُ طی حُ ةُ  م هُ لُ رچْوی یُ ده -5
 .ێجگیر رده وه
 گیرێج. رده وه طی ڕووپێْی ةُ /ٍدازیاری  هێ ی ئُۆل  ر ئاشخی پارێزگا هُ شُ  طی ڕووپێْی هُ ةُ  م هُ لُ رچْوی یُ ده -6

 گیرێج. رده وهک طی يیماٍی ةُ /ٍدازیاری  هێ ی ئُۆل  ر ئاشخی پارێزگا هُ شُ  هُ کطی يیماٍی ةُ  م هُ لُ رچْوی یُ ده -7
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ُر حێکتڕاى ئُگ ،ةێج  يخر ٍتُ لُ %(0٥)  لاٍیان هُ ةێج حێمڕاى ًٍره ده  وه یاٍگرێخُ ده (6،5،4،3،2،1،7) لاٍی ی خاهُ خْێَدلاراٍُ /قْحاةی و ئُ -8
 کُيخر ةْو دەحْاٌٍ ةُ شیصخُيٓ پاراهێن وەرةگیرێٌ. %(0٥)ًٍرەکاٍیان هُ 

  هتُ (ی پزیظمی ڵُ لۆيُ  هُ  جگُ)ی ۆرلۆهێ ی ِاوپصپ  لان  هُ لَیمییُ حُ  یًاٍگُ طێمی  پُ ر ةُ ُِ  م هُ م و شێ یُ م و دووه لُ رچْوی یُ ده -9
ُِيتان کُيختریٌ  ئُوا ةُ کُيختر ةتْو %(0٥)ئُگُر هُ  يخر ٍُةێتج لتُ %(0٥)  ڕاى ًٍرەکاٍیان هُحێم کرجێ يُ  ةُ،  گیرێٌ رده لاٍدا وهۆزاٍم

ی  پێی خظتخُ ةتُ  زاٍکۆکآٍ حتر ةُ شیصتخُيٓ پاراهێتن وەردەگیرێٌ هُ ،زاٍکۆ پۆهیخُکَیکییُکان وەرگرحٌ هُ کۆًٍرەى دەشخَیظان کراو ةۆ
 .(1)  ژياره

 (0ی ) خشتً
 كان(ً یكىیكی زاوكُ پُنیتً  نً  رێم )جگً زاوكُكاوی ًٌ  كان نً كىیكییً تً  ماوگًی رچَُاوی پً رگرتىی دي )َي

 
ی َاوتا (شكِڵ)كۆمێژ  یىاًگٍ پٍ  كٌیكی مٍ شی تٍ بٍ ژ

 زاًكۆ  مٍ
كاًی  ه(شكِڵ)َاوتا مٍكۆمێژ ش بٍ

 زاًكۆ
 ةاێْهۆجی زاٍصج دداٍصازی 0
 لیًیا زاٍصج رياٍصازی ده 9
 لیًیا زاٍصج شڕلردن 3
 فیزیا زاٍصج حیظك 4
 فیزیا زاٍصج ری شروطخی شُ چاره 5
 فیزیا زاٍصج پظمَیَی چاو 6
 فیزیا زاٍصج لان پزیظمییُ  حاقیگُ  ئايێره 7
 حاقیگُى پزیظکٓ زاٍصج طیکارى ٍُخۆطییُکان 8
 جیۆهۆجی زاٍصج (کارپێکردن و کۆٍخرۆ  ) حُکَُهۆجیاى ٍُوت 9

 ةا لاره ٍدازیاری ئُ ةا لاره 01
 يیکاٍیک ئٍُدازیاری يیکاٍیک 00

 ڕووپێْى ئٍُدازیاری ڕووپێْى 09
 حُالرشازى ئٍُدازیاری حُکَیکٓ حُالرشازى 03
 یاشا یاشا و رايیاری لارگێری یاشا 04
 لان رايیارییُ  زاٍصخُ یاشا لارگێری شیاشی 05
 ئايار لارگێری و ئاةْوری ئايار وزاٍیاری ، ئايار 06
 لارگێری لارگێری و ئاةْوری رى جۆرى ، کارگێرى  ٍُخۆطخاٍُکخیتخاٍُ ، گظخگی 07
گُطج و گْزار ، رێتُرى گُطخیارى ، کارگێرى  08

 دەزگاکآٍ گُطخیارى
 طخیاری گُ لارگێری و ئاةْوری

 کزاٍصخی دارایی و ةاٍ لارگێری و ئاةْوری کارگێرى ةاٍکٓ 09
 ڵ شاياٍی ئاژه لظخْلاڵ ڵ شاياٍی ئاژه 91
 ری، ةاخداری، ةیصخاٍماری زگُ ڕه لظخْلاڵ یر زگُ ڕه 90
 ڕێًَایی لظخْلاڵی لظخْلاڵ ڕێًَایی لظخْلاڵی 99
حُکَیکٓ  + ( قالوه طُ)ڵی  دروشخی ئاژه 93

 ڤێخرٍُرى کُالر
 ری ڤیخێرٍُ ری پزیظمی ڤیخێرٍُ
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ی َاوتا (شكِڵ)كۆمێژ  یىاًگٍ پٍ  كٌیكی مٍ شی تٍ بٍ ژ
 زاًكۆ  مٍ

كاًی  ه(شكِڵ)َاوتا مٍكۆمێژ ش بٍ
 زاًكۆ

 وەرگێران ، زيآٍ ئیَگویزى ئاداب /زيان حُکَیکٓ وەرگێران 94
 

گیترێٌ  رده لان وه لَیمییتُ حُ  ةُطٓ ِاوحا هُ لتۆهێ ه  لان هُ لَیمییُ حُ  یًاٍگُ م هُ ُِر ةُطێکٓ پُ م و شێ یُ دووهم و  لُ رچْوی یُ ده -01
 .(2)  ی ژياره پێی خظخُ  رێى. ةُ ی ُِ ر شێ پارێزگالُ ُِ  لَیمی هُ می حُێر لۆهێ  ُِ  ةێج هُ یان ُِ لُ ر پصپۆرییُ گُ ئُ
 

 (9) ی خشتً

 وّ پەیماوگە تەکىیکییەکان نە زاوکۆ پۆنیتەکىیکییەکانَەرگرتىّ دەرچَُا

كۆنێژی   شی زاوستی نً تً كىیكی كۆنێژی تً  یماوگً پً  شی زاوستی نً تً
 كىیكی تً

 وهێر لَیمی لارگێری ُِ حُ كارگێری باًك +ژوێریاری        
 لَیمی لارگێری شوێًاٍی حُ
 لَیمی لارگێری دِۆک حُ

 ییلَیمی ژيێریاری و دارا حُ

ڤاًی  ڕۆژًاوٍ+ڤاًی ڕۆژًاوٍ+یاًدن ڕاگٍ    
کارگێرى  +زاًیارى کتێبخاًٍ+ئٍمیکترۆًّ         

 کتێبخاًٍ +کتێبخاًٍ

 وهێر لَیمی لارگێری ُِ حُ
 لَیمی لارگێری شوێًاٍی حُ
 لَیمی لارگێری دِۆک حُ

 لَیمی يیدیا حُ    
 هیمخرۆٍی ڤاٍی ئُ ڕۆژٍايُ

 +كان ورۆییٍ  رچاوهٍ ش +ری كٌیكی بازارگٍ تٍ       

  کارگێرى +کارگێرى تًٍدروشتّ +کارگێرى ًٍخۆشخاًٍ     
  ی ،كارگێری  كارگێری بازارگٍ +كارگێری كۆگا+گِورگ        

 + كارگێری ًِوشیٌگٍ+  شتٍ ره كارگێری كٍ+كار            
 کارگێرى یاشا+جۆری       گشتگیری 

 وهێر لَیمی لارگێری ُِ حُ
 ێری شوێًاٍیلَیمی لارگ حُ
 لَیمی لارگێری دِۆک حُ

 لَیمی لارگێری حُ              
هُ ڕێزةٍُدیدا پێظیَُى                  /حێتیَٓ)

ِاوپصپۆرى پُیًاٍگُ و کۆهێ  ةۆ 
 (وەرگرحٌ ڕەچاو دەکرێج

 یس لَۆهۆجیای داحاةُ حُ لَیمی ئیَفۆرياحیمی شوێًاٍی حُ یس داتابٍ      
 َیمی ئیَفۆرياحیمی شوێًاٍیل حُ (Net work)ًێتۆرک

 لَیمی ئیَفۆرياحیمی ئاکرێ حُ
حۆڕەکآٍ کۆيپیْحُر                        

 پاراشخَٓ زاٍیارى
 كٌۆمۆجیای زاًیاری تٍ

 كان كارگێرییٍ  وی زاًیارییٍ شیصتٍ
 ر وی كۆوپیِتٍ شیصتٍ

 کارگێرى ئٍمیکترۆًّ
 کارەبا

 گٍیاًدن

 وهێر ٍدازیاری ُِ لَیمی ئُ حُ
 َیمی ئیَفۆرياحیمی شوێًاٍیل حُ
 لَیمی لارگێری دِۆک حُ
 لَیمی ئیَفۆرياحیکٓ ئالرێ حُ

 لَۆهۆجیای زاٍیاری حُ

 +واشازی شاركردن و ٍَ+ویكاًیك 
 ویکاًیک و ووزە +تٍکٌیکّ ئۆتِوبێل

 وهێر ٍدازیاری ُِ لَیمی ئُ حُ
 ٍدازیاری شوێًاٍی لَیمی ئُ حُ
 ٍدازیاری دِۆک لَیمی ئُ حُ

  ووزه +  ماٍیك و ووزهيی +يیکاٍیک

  +ڕووپێِی  +بیٌاشازی  +بیٌاكاری 
 دروشت كردًی ڕێگا +ڕێگا وبان 

 وهێر ٍدازیاری ُِ لَیمی ئُ حُ
 ٍدازیاری دِۆک لَیمی ئُ حُ

 وهێر ُِ /طارشخاٍی ٍدازیاری ئُ     
 وهێر ُِ /ٍدازیاری ڕێگاوةان ئُ .ت     
 دِۆک /ڕێگا وةان     

 
 شوێًاٍی /پالٍصازی طار ٍدازیاری شوێًاٍی لَیمی ئُ حُ ووپێِیڕ+ًدازیاری ی ئٍ وێٌٍ
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كۆنێژی   شی زاوستی نً تً كىیكی كۆنێژی تً  یماوگً پً  شی زاوستی نً تً
 كىیكی تً

 گُیاٍدن ٍدازیاری شوێًاٍی لَیمی ئُ حُ میكترۆن  ئٍ +یاًدن گٍ
 حْاٍایٓ کارەةایٓ ٍدازیاری شوێًاٍی لَیمی ئُ حُ کارەبا و تاشیصاتّ کارەبا

رشتاری  پٍ+ ڵ ًدورشتی كۆوٍ تٍ +شتكرد  می ده پٍ
ٍ  ئافره+ڤاًی خۆشٍ ًٍ+ ژًان +دایكبِون  تان و م

ّ +ری شروشتی  شٍ چاره+ووٌاڵ بِون  پاراشتٌ
 چاو+تیشک +پٍرشتارى ددان +ددان ًدورشتی تٍ

 وهێر ٍدورشخی ُِ لَیمی حُ حُ
 ٍدورشخی طێخان لَیمی حُ حُ

 ری شروطخی شُ چاره
 ڵ ٍدورشخی و لۆيُ حُ

هُ ڕێزةٍُدیدا پێظیَُى     /حێتیَٓ)
هێ  ةۆ  ِاوپصپۆرى پُیًاٍگُ و کۆ

 (وەرگرحٌ ڕەچاو دەکرێج
 +رواًصازی ده +كان خۆشییٍ شیكاری ًٍ

 ئاوێرى تاقیگٍ پزیشکییٍکان
 وهێر ٍدورشخی ُِ لَیمی حُ حُ
 ٍدورشخی شوێًاٍی لَیمی حُ حُ
 ٍدورشخی طێخان لَیمی حُ حُ

 لان خۆطییُ طیماری ٍُ

 +ت و ًٍ +شیكاری كیىیایی
شیصتٍوٍکاًّ کار پێکردن و 

 ّ ًٍوتکۆًتڕۆڵکردً

 ٍدازیاری دِۆک لَیمی ئُ حُ
 ٍدازیاری شوێًاٍی لَیمی ئُ حُ

 حُکَیکٓ زاخۆ

 پخرۆلیًیا
 ٍُوت و ووزە

 پخرۆ 
ڕێٌىایی  +پاراشتٌی ڕووەک       

  كٍ ڕووه +كشتِكاڵّ داپۆشراو+كشتِكاڵی
 +بٍروبِوّ کێڵگٍیّ +ری زگٍ ڕه+كان  جِاًٍ

 پیشٍشازى خۆراک +باخدارى

 لَیمی ئالرێ حُ
 ُِڵُةجُ/کٓ زاٍصخُ پڕاکخیکییُکانحُکَی

 ری زگُ ڕه     
 ةاخدارى و دیزایَٓ دیًٍُٓ شروطخٓ

 

پیشٍشازى خۆراک +پیشٍشازى خۆراک
 و کۆًترۆڵّ جۆرى

 پیظُشازى خۆراک و کۆٍخرۆڵٓ جۆرى ُِڵُةجُ /حُکَیکی زاٍصخُ پڕاکخیکییُکان

 شڕکردن ٍدورشخی شوێًاٍی لَیمی حُ حُ شڕکردن         
ژًان  +پٍرشتارى وٌدااڵن +ىپٍرشتار

 وٌداڵ بِون
 پُرشخارى ٍدورشخی شوێًاٍی لَیمی حُ حُ

 پُیْەٍدییُ گظخییُکان و ةازارگُرى    حُکَیکٓ کارگێرى شوێًآٍ پٍیِەًدییٍ گشتییٍکان و بازارگٍرى

،  لۆهێ ى پُرشخارى هُ زاٍکۆکاٍتدا وەردەگیترێٌ  هُلان ُ یلَیمی حُ  یًاٍگُ پُ  رشخاری هُ طی پُ يی ةُ م و شێ یُ م و دووه لُ رچْوی یُ ده -11
کُيخر ةْو دەحتْاٌٍ ةُ شیصتخُيٓ پاراهێتن  %(0٥)ئُگُر حێکڕاى ًٍرەکاٍیان هُ  ةێج و يخر ٍُ لُ %(0٥)  لاٍیان هُ ًٍره ةُ يُرجێک حێمڕاى

 وەرةگیرێٌ.

 خْێَدٍٓ ئێْاران دەرچْوآٍ یُکُم و دووەم و شێ یُيٓ  ُِر ةُطێکٓ پُیًاٍگُکان هُ شیصخُيٓ  -12

  ُِيان ڕێًَاییُکان ةُ شیصخُيٓ پاراهێن وەردەگیرێٌ. ُکان ةُیُکان هُ زاٍکۆ گظخییهُ زاٍکۆ پۆهیخُکَیکی
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             :تڕگەِ دَاوسەیەم 
تۆ ساڵّ  کُردستان مّێرەٌ کاوّەییحکُم ەماوگەیَ پ ۆزاوک ە( ن)سيستەمّ كريدت تە رگرتهەَ ّیىماێڕ

 (:9191-9109خُێىدوّ )
 و حایتُحُکان. يٓزاٍکۆ حکْ شُرجُم هُ پُیڕەو دەکرێج (وحدات)شیصخُيٓ کریدت  ةۆ ئُيصاڵٓ خْێَدن -1

 /دەکرێتتج ، واحُ کتتۆًٍرەى کۆحتتایٓ قْحتتاةٓ ةتتۆ واٍُ پُیْەٍدیتتدارەکآٍ ُِر ةُطتتێک پُیتتڕەو (کریتتدت) هُم شیصتتخُيُ ُِژيتتارکردٍٓ -2
یُى کُ رشتتُر واٍُ پُیْەٍدیتتدار ةُو پصتتپۆ هُ           ى ًٍتترەى %(0٥)ەةێتتج و شتتُر کتتۆًٍرەى پتتۆهٓ دواٍتتزە د ى هُ %(0٥) خْێَتتدکار 

 .(واٍُکآٍ حر زیاحرى پێدەدرێجهُ  کریدحٓ واٍُى ةیرکارى)ةُطٓ ياحًاحیک  ةۆ وەرگرحٌ هُ / ةۆ ًٍٍُْ ، پێظکُطٓ دەکات

خْێَدکار داواکارى خۆى پێظکُش ةُو ةُش  /قْحاةٓ ێکخراوەڕهُ الیُن وەزارەحُوە  ئُهیکخرۆٍٓةُرٍايُیُکٓ  ئُم جۆرە وەرگرحَُ ةُ -3
ەیُکتٓ ڕخْێَتدکار الپُ /الیُن قْحتاةٓ هُ (ٍتاوى ةُکتارِێَُرو ووطتُى حێتپُر)دواى داختن کردٍتٓ  و کۆهێ اٍُ دەکتات کُ ئتارەزوویُحٓ ،

 خْێَدکار شُر پظتکُ هُ /واحُ قْحاةٓ ، هُ خۆدەگرێج (ئێْاران ،پاراهێن زاٍکۆالیٌ ، )ةُطُکآٍ  دەکرێخُوە کُ ُِيْو کۆهێ  و حایتُحٓ ةۆ
 . شیصخُيێکٓ خْێَدنُِڵت اردٍٓ ُِر جۆرە 

ئُگُر کُيخر ةتْو  ٍُةێج وُِڵت اردن کُيخر  (53)ةُ يُرجێک هُ  ، ۆ چٍُد ةُش و زاٍکۆى جیاواز ُِیُکردٍٓ ة شُظکێداواکار يافٓ پ -4
 ئُوا پێظکُش کردٍُکُى شُرکُوحْو ٍاةێج.

 .ةۆ پُیًاٍگُ  %(0٥) ةۆ کۆهێ  و %(0٠)ةریخٓ دەةێج هُ  خْێَدٍٓ ةُیاٍیان ةۆ ێٓ وەرگرحٌتڕککُيخریٌ کۆًٍرەى پێظ -5

 شُظتکێداواکتارى پ حْاٌٍەد (8102-2318) َدٍٓێخْ ٓڵشا ۆة (ٓەی ێهقٓ زاٍصخٓ و و)کْردشخان  ًٓێرُِەییُکآٍ ئاياد آٍورچْەد -6
 کٓۆیُزاٍکت چیِت ُه ُک (8105-2317)ٍٓ َتدێخْ ٓڵشتاآٍ وُِروەِا دەرچْ ، يداەو دوو مُکیُخْهٓ  آٍورچْەد ُه ێکڕظتێپ ۆة ، نُةک
 . جێةەد انیکردٍ شُکظێيافٓ پ راونیگُرٍەو (تُتیحکْيٓ و حا)

دەةێتج ةُ  (چتاوپێکُوحٌ وحتاقیکردٍُوە)وەرگترحٌ ةُ طتێْەى  (ە جْاٍُکان ، خْێَدٍٓ ئیصاليٓ... ِخدٍُِْر ،وەرزش ) ةۆ ةُطُکآٍ -7
 زاٍکۆکان ئٍُجام دەدرێج. ڕاةردوو  هُُِيان طێْەی شاڵی 

 مّ َتایثەتەکان:نە زاوکۆ حکُ تڕگەِ سیاوسەیەم : َەرگرته نە خُێىدوّ ئێُاران

قْحاةٓ هُ کۆهێ ەکآٍ زاٍکۆ حکْيٓ و حایتُحُکان وەرٍاگیرێتج و  /ِیچ طێْەیُک چیخر خْێَدکار ةۆ خْێَدٍٓ ئێْاران ةُ -1
 ةێج. خْێَدٍٓ ئێْاران حٍُّا ةۆ پُیًاٍگُکان دە

 پالٍتٓ پُشتَدکراوى ةُطتُکآٍ ةُیاٍیتانى  (%133) ڕێت ەى هُ پُیًاٍگُکاٍتدا ٍاةێتج پالٍٓ وەرگرحَٓ خْێَدٍٓ ئێْاران هُ -2
 .ةێج زیاحر

 دەزگاى شُرپُرطخٓ و دڵَیایٓ جۆرى ةُ دواداچْون  دەکات ةۆ دڵَیایٓ هُ ئاشخٓ زاٍصخٓ و کْاڵیخٓ ةُطُکان. -3
 کردٍتٓ حتایتُت ةُ پێظتکُش ئُهیکخرۆٍتُِٓيتان الپُڕەى  هُ،  دەةێتج (یٌاڵئتۆٍ)ئُهیکخرۆٍتٓ طێْازى  پێظکُش کردن ةُ -4

  .(زاٍکۆ الیٌ ، پاراهێن)
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خْێَتدٍٓ ئێتْاران هُگُڵ خْێَتدٍٓ  ، حتاقیکردٍُوە کۆحاییُکتان هُ یخٓ و دڵَیتایٓ جتۆرىڵکردٍتٓ کتْا  ةۆ زیاحر دەشتخُةُر -5
 .ةُ ُِيان پرشیار دەةێج ةُیاٍیان ةُیُکُوە ئٍُجام دەدرێج

کتاح يێر کُيختر  8هُ )ِاوحاى کات ژيێرەکآٍ خْێَدٍٓ ةُیاٍیان ةێج  ت ژيێرەکآٍ دەوايٓ خْێَدٍٓ ئێْاران دەةێج ةُکا -6
 .(ٍُةێج

دەوايتٓ ئێتْاران  خْێَتدکارى ٍُةێتج ةتۆى ٍتیُ هُ/ خْێَتدٍٓ ةُیاٍیتان قْحتاةٓ ، ئُگُر هُ ُِر ةُطێک هُ پُیًاٍگُکان کاٍدازاٍکۆ هُ -7
 قْحاةٓ خْێَدکار وەرةگرێج.

ُ حکْيییُکان ٍاةێج هُ  -8 ُ پیظُییُکاٍیض دەگرێخُوە  %(٠٠)کۆًٍرەى وەرگرحٌ هُ پُیًاٍگ کُيخر ةێج ئُم يُرجُ دەرچْآٍ ئايادەیی
 ةُ ڕەچاوکردٍٓ ِاوپصپۆرییان. 

 ەةێج.ُِيان کۆًٍرەى زاٍکۆ حایتُحُکان د زاٍکۆى حایتُحیان هێ ٍیُ ةُ قُزاو ٍاحیُکان و ئُوطْێَاٍُى کُ کۆًٍرەى وەرگرحٌ هُ

 دەکرێج. (کریدت)ُکان ڕەچاوى یکآٍ پصپۆریەةۆ واٍُ پُیْەٍدیدار -9
وە هُ کتاحٓ  (%73)دەکرێج حا ڕێت ەى  (8102-2318) ، (8105-2317)ةۆ دەرچْوآٍ ئايادەیٓ شااڵٍٓ خْێَدٍٓ  (ئُوهُویُت) پێظیَُ  -13

ەکرێخُوە و ڕەچاوى حُيُن ٍاکرێج جگُ هُ کۆهێ  پڕ ٍُةْوٍُوەى ئُو ڕێ ەیُ ةُ دەرچْوآٍ شااڵٍٓ ڕاةردوو  و دەرەوەى ُِرێى پڕ د
   شاڵ حێپُر ةکات. (33)حُيٍُیان ٍاةێج هُ  کُ         و ةُطُکآٍ پُروەردەى وەرزش 

يیْاٍتدارى دەچێتخُ  خْێَتدٍٓ ئێتْاران هُو قۆٍتاغُدا ٍايێَێتج ئُوا ةُدەةێتج و  (راشب )دەرٍاچێج  خْێَدکارەى کُ /ئُو قْحاةٓ   -11
 حُواوى کرێی خْێَدٍٓ پاراهێن وە ةڕواٍايُکُى ةُ ئێْاران دەةێج. ةُ شیصخُيٓ پاراهێن ةُخْێَدٍٓ ةُیاٍیان 

 . ةُر جیاوازى کۆًٍرە گْاشخَُوە ةۆ وەرگیراوان هُ خْێَدٍٓ ئێْاران ةۆ ةُطٓ ِاوطێْەى ةُیاٍیان ٍاکرێج هُ  -12
هُ شُر ێک یُکُم ةْو ڵهُ ُِر شائُگُر وەرگیراوە شیصخُيٓ ئێْاران  ةُ خْێَدکار کُ /ةُ يُةُشخٓ ِاٍدآٍ خْێَدن ئُگُر قْحاةٓ  -13

هُ و شتێیُم  %(53)هُ ى کرێتٓ خْێَتدن دەةْردرێتج و ئُگُر دووەم ةتْو  %(75)هُ  ئُواةُطتُکُى خْێَتدکارآٍ  /ُِيْو قْحاةیتان
 ى کرێٓ خْێَدن دەةْردرێج. %(25)

ظتتان دەکرێتتج ةُ پێتتٓ حێچتتْوى ةُطتتُکُ و  شتتُةارەت ةُ کرێتتٓ خْێَتتدٍٓ ئێتتْاران هُ الیُن ئٍُجتتْيٍُٓ زاٍکتتۆوە دەشتتج ٍی  -14
ٓ ، ةُ يُرجێک ڕێ ەکُ کُيخر ٍُةێج  ى ٍرخٓ خْێَدٍٓ ةُش و کۆهێ ى ِاوطێْەى زاٍکۆ حایتُحُکان هُ الیُن  %(73)پێداویصخییُکاٍ

وەزارەت وەزارەحُوە پُشٍُد دەکرێج ةۆ ئُم يُةُشخُ زاٍکۆکان دەةێج ٍرخٓ کرێٓ خْێَتدن  هُ ةُطتُکآٍ پُیًاٍگُکتان ڕەواٍُى 
 ةکُن.

 

 تڕگەِ چُاردەیەم :

 :َەرگرته نە خُێىدوّ سیستەمّ پارانێم 

حُرختان دەکرێتج ، جتگُ هُ کُس و  ى ةۆ پُیًاٍگُکان %(53)وە  شیصخُيٓ پاراهێن هُ کۆهێ ەکان ، ى پالٍٓ وەرگرحٌ ةۆ %(43)ڕێ ەى 1- 
ةُ زاٍکۆکآٍ دەرەوەى طارە گُورەکان کُ خْێَدٍٓ حایتُحیان         کارى طُِیدان و ئٍُفاهکراوان و زیَداٍیآٍ شیاشٓ ، ةُاڵم شُةارەت 

 ًٍرە حێپُر ٍُکات. (13)ةُ يُرجێک  ، حێدا ٍییُ ئُگُر پالٍیان پڕٍُةْوەوە دەکرێج چٍُد ًٍرەیُک کُيتکرێخُوە

شاڵ ةۆ کۆهێ   (43) ەو (رياٍصازىدە ،  ، پزیظکٓ ددان پزیظکٓ) شاڵ زیاحر ةێج ةۆ کۆيُڵُى پزیظکٓ (35)حُيٍُٓ پێظکُطکار ٍاةێج هُ  -2
 .(کۆهێ ى وەرزش)ةۆ شاڵ  (33)وە   حر و پُیًاٍگُکآٍ
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  دەةێج. (ئێْاران ،زاٍکۆالیٌ )ُِيان طێْەى شیصخُيُکآٍ  پاراهێن ةُپێظکُش کردن ةۆ خْێَدٍی  -3

چارەشتُر کردٍیتان ةُ طتێْەیُک کُ هُ  الیُن زاٍکتۆوە ةُرز دەکترێخُوە ةتۆ وەزارەت ةتۆ ُِر کێظُیُکٓ حر کُیصُکان هُ شُةارەت ةُ -4
 خْێَدکار ةێج. /ةُرژەوەٍدى ئاشخٓ زاٍصخٓ قْحاةٓ

 کۆًٍرەى پێظتڕکێ ةُم طێْەیُ دەةێج: -5

 وەرگیراو هُ کۆًٍرەی  ًٍرە کُيخر (0٥)ڕەچاوی   (، دەرياٍصازی ، پزیظکی ددان پزیظکی)هُ کۆهێ ەکاٍی  *

 شاڵُى خْێَدٍدا دەکرێج. هُو 

 وەرگیراو هُو شاڵُى خْێَدٍدا دەکرێج. ًٍرە کُيخر هُ کۆًٍرەی ( 0٠)ی ئٍُدازیاری و یاشا  ڕەچاوی هُ کۆهێ ەکاٍ *

وەرگیتراو هُو شتاڵُى خْێَدٍتدا  ًٍترە کُيختر هُ کتۆًٍرەی (5٠)ەچتاوی ڕُِر  ةتْارێکی حتر  حٍُدروشتخییُکان و ةۆ کۆهێ ەکتآٍ زاٍصتخُ *
 دەکرێج.

الیُن  هٍُٓ ُکایو پێداویصتخی حێچتْوی ةُطتُکُ زاٍکتۆوە دەشخَیظتان دەکرێتج ةُ پێتیيٍُی کرێی خْێَدٍی پاراهێن هُ الیُن ئٍُجتْ -6
 ، ةۆ ئُم يُةُشخُش زاٍکۆکان دەةێج ٍرخٓ کرێٓ خْێَدن هُ ُِر ةُش و کۆهێ ێک رەواٍُى وەزارەت ةکُن. وەزارەحُوە پُشَد دەکرێج

ةْو هُ شتُر ُِيتْو ێک یُکُم ڵخُيٓ پاراهێن وەرگیراوە  هُ ُِر شاخْێَدکار کُ ةُ شیص /يُةُشخٓ ِاٍدآٍ خْێَدن ئُگُر قْحاةٓ ةُ -7
 ى کرێتٓ (%25) و شتێیُم هُ( %53)دەةْردرێتج ئُگُر دووەم ةتْو هُ  ى کرێٓ خْێَتدن (%75)ةُطُکُى ئُوا هُ خْێَدکارآٍ  /قْحاةیان
 دەةْردرێج.خْێَدن 

 .شُر دەرچْوٍی قْحاةی حێپُڕ ٍُةْوةێج پێَج شاڵ زیاحر ةُ -8

يُرجێتک کتۆًٍرەى  ةُ ،  دەکُن  کێڕشُر ةَُيای کۆًٍرەی ئايتادەیی پێظتت و هُ ُنُِیُ داواکاری پێظکُش ةک یانەرچْوی کۆهێ  ةۆد -9
 کُيخر ٍُةێج. %(0٥) هُ پُیًاٍگُ حُکَیکییُ پزیظکییُکان هُ ةۆ پُیًاٍگُ جگُ %(٠٠) کُيخر ٍُةێج ةۆ کۆهێ  و %(0٥)قْحاةٓ هُ 

 .(دروس اهًفاضوُ)ارەکان دەکرێج ڕەچاوی واٍُ پُیْەٍدید -13

 يُ ٍاکرێج.ُداةُزیٌ وگْاشخَُوە ةۆ وەرگیراوان ةُم شیصخ -11

 کتآٍُحاڵوو کتآٍەییُئاياد آٍورچتْەد ۆةت ەوەرەد حتآٍاڵوو ُه (شیصتخُيٓ کریتدت )ةُ  َتدٍٓێِاٍدآٍ داواکارى خْ شخُٓةُي ُة -12
 ُة انیترگرحَەو ۆةت جێتةکر ارىیتد رگترحٌەپالٍتٓ و ىەوەرەد ُه کەیُ ڕێت ێکترەد حٓڵُوەْدێتو ٍ آٍیکْردشخان و ة ًٓێرُِ رىُوروةەد
 .ەًٍرۆو ک رچْونەد ٓڵو شا نُيُح کْەو رجُي ێٍدُِ ُطٓ کردن هۆچاوپ ُڵگُه ، نێپاراه يُٓصخیش
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 تڕگەِ پاوسەیەم :

 :تەرخاوكردوّ كُرسّ خُێىدن تۆ ڕاگەیاودكاران 

ئُو ةُطتاٍُى هقيتان ُِيُ وە  ُلاٍتدا ییةُطێمٓ ڕاگُیاٍدن هُ زاٍمۆلان و زاٍمۆ پۆهيخُلَيک ُِر پاڵێْراوى ڕاگُياٍدن هُ (6)وەرگرحَٓ  -1
 شُر هقُلاٍدا. ُ داةُش دەلرێج ةُیئُم طُش لْرشي

ةۆ زاٍکۆکان ، دەرچْوى ئايادەیٓ و پُیًاٍگُى ڕاگُیاٍدن ةٌ و ئاياژە ةکرێج ةُ دوا ةڕواٍايُ ،  ئُواٍُى پێظکُش دەکُن شُةارەت ةُ  -2
 کُيخر ٍُةێج. %(0٥)ُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ة

یُک هُ شُر شێ ى کْرشییُکآٍ خْێَدٍٓ وەرگرحٌ ةُ پێٓ پێظتڕکێ ةۆ دەرچْوآٍ ةُطٓ ڕاگُیاٍدن    هُ پُیًاٍگُکان دەةێتج ، ةُ  -3
 کُيخر ٍُةێج. %(0٥)يُرجێک حێکڕایٓ ًٍرەکاٍیان هُ پُیًاٍگُ هُ 

ڕاگُیاٍدن هُ پُیًاٍگُ حُکَیکییُکان هُ زاٍکتۆ پۆهیخُکَیکییُکتان ةتۆ دەرچتْوآٍ پیظتُیٓ  یُک هُ شُر شێ ى کْرشییُکآٍ ةُطٓ - 4
 .کُيخر ٍُةێج %(0٥)دەةێج ، ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ 

خْێَتدٍٓ پاراهێتن ، ئُوا ةُ  ةێتجشتاڵ  (43-35)ئُگُر حُيٍُتٓ قْحتاةٓ هُ ٍێتْان و  شتاڵ زیتاحر ةێتج (35)حُيٍُٓ پتاڵێْراو ٍاةێتج هُ  - 5
 .دەکرێج ڵُڵُیان هُگُياي

ُ ةُ پێظتڕکێ دەةێج ، حا - 6 ٓ ڕاگُیاٍدن پااڵوحٌ ةۆ ئُم کْرشییاٍ ٓ ئٍُجام دەدەن هُ الیُن هێ ٍُی زاٍصخٓ ةُطُکاٍ قیکردٍُوەى هێّاحْوی
دوو طتێْازى ٍْوشتیٌ و  کردٍُوەى هێّتاحْوى دەةێتج ةُ ُِریحتاق  ةتۆ  ى %(43)هُ شُر ًٍترەى ئايتادەیٓ و رێت ەى ى  %(63) ةُ رێ ەیٓ

. هُگُڵ پێظتکُش کردٍتٓ دۆکۆيێَتج و ةتاةُحُ پُیْەٍتد کارەکتآٍ پُیْەٍتدە ةُ کردٍُوەکُ دەرةچێجیةُ يُرجێک هُ حاق ، چاوپێکُوحٌ
 ُِيْو چاالکٓ ڕاگُیاٍدن.

االکییُکتآٍ ةُ دۆکۆيێَتج و ٍاةێج پاڵێْراو شێ شاڵ زیاحر هُ ڕۆژى داواکردٍٓ وەرگرحَٓ دا هُ چاالکییُکآٍ داةڕاو ةێج و دەةێتج چ -7
 ظخگیرى دەزگاکان پێظکُش ةکات.پ

 ٍاةێج پاڵێْراو دەرچْوى ِیچ کۆهێ  ةێج و یان ٍاوى شڕا ةێخُوە هُ کۆهێ  و پُیًاٍگُ. - 8

 دواى پااڵوحٌ ٍاوەکان ةُ کۆٍْوشێک ةُرزدەکرێخُوە هُ ڕێگُى حۆيارى گظخٓ زاٍکۆ ةۆ وەزارەت ةۆ پُشٍُدکردٍٓ. - 9
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 :اوسەیەم تڕگەِ ش

 :خُێىدكاری خاَەن پێداَیستی تایثەت قُتاتی/ 

  ةتتُ ةمتتات ش پێظتتمُ وخۆ رگتترحٌ ڕاشتتخُ وهداوالتتاری   یتتُ ةێج ةتتۆی ُِ رگرحَتتی ِتتُ لاٍی وه رجتتُ يُ ٍاةیَتتا لتتُ  خْێَتتدلاری /قْحتتاةی -1
ت واحُ هُ ڕێتگُی زاٍمتۆالیٌ  پێی فۆريێمی حایتتُ  ةُ يرۆڤایُحییُکان  لۆهێ ه  هُ کلێ یُ  رگرحٌ هُ رگرحٌ ةۆ وه ٍدی وه ٍاوه حی رایُ ةُ ێْهڕ ةُ

 .داواکاری پێظکُش ٍاکات

  و جتۆره ةْو ةتۆ ئتُ ی طتیاو ٍتُ شتخُ وەرگیرا و جُ ک یًاٍگُیُ یان پُ ک ێێلۆه  ر هُ گُ ت ئُ حایتُ  ن پێداویصخی خْێَدلاری خاوه /قْحاةی -2
ی وەرگیتراو هُ  پێتی کُيختریٌ لتۆًٍره  ةیگْازێخُوە ةۆ خْێَدٍێمی طیاوحر ةُ  یُ ی ُِرگرحٌ ةۆ ٍدی وه ٍاوه حی رایُ ةُ ڕێْه ةُوا  ئُ  خْێَدٍُ

 زاٍکۆ و پُیًاٍگُکاٍی ُِرێى.

 تڕگەِ حەڤدەیەم:

 :ڕەچاَکردوی سىُری جُگرافی

  ةێج و هُ ده  یظخْی پارێزگالُخْێَدلاراٍی داٍ /ةۆ قْحاةیان  یُ ُِ ک ر پارێزگایُ ُِ  هُ  ی لُ زاٍمۆیاٍُ و خْێَدن هُ لانُ یلْرشی ی  %(83) -1
و ريیان  لاٍی گتُ چتاو لردٍتی ئُوەی کُ ٍاوچتُ ، ةُ ڕه ةێتج رێى ده خْێَدلاراٍی ُِ /لێی گظج قْحاةیانڕلاٍیض ةۆ کێتُ یی لْرشی %(23)

 ةێج. ر پارێزگای شوێًاٍی ده هُ شُ  ةجُ ڵُ پارێزگای ُِ

خْێَدکاراٍی داٍیظخْی پارێزگاکُ  /ةۆ قْحاةیاٍی ٓپێی شَْری جْگراف  لان ةُ یمییُلَ حُ  یًاٍگُ پُ  ی کْرشییُکاٍی خْێَدن هُ %(133) -2
 .دەةێج

ی  لُ طتُ ةُ  ةێتج لتُ ده  و پارێزگایتُ رگترحٌ ةتۆ ئتُ ى وه %(43)ی  ڕێت ه ( یًاٍگُ لۆهێ  ةێج یان پُ)لان  طُ ةُ  حالُ  رچْوان هُ رگرحَی ده وه -3
 ێى.ر رچْواٍی ُِ ى ةۆ ده %(63)  و  حێدایُ

  :تڕگەِ ٌەژدەیەم

 :پەیُەودی کردن َ واڕەزایی

ڕۆژ پتتاش ڕاگُیاٍتتدٍی  (13) ێتتک یتتان پُیًتتاٍگُیُک دەردەچێتتج پێْیصتتخُ هُ يتتاوەی ێخْێَتتدکارەی ٍتتاوی هُ ُِر کۆه  /ئُو قْحتتاةی -1
رێج و حاکْ شاڵی خْێَدٍی ، ةُ پێچُواٍُوە ُِڵْەطاٍدٍُوەی پااڵوحَی ةۆ دەک ئٍُجايُکاٍی وەرگرحٌ پُیْەٍدی ةُ طْێَُکُی خۆی ةکات

 ُژيار دەکرێج.ئدواحر ٍاحْاٍێج پُیْەٍدی ةکات و ُِروەِا شاڵی یُکُيی وەرگیراٍی ةُ کُوحْو ةۆ 

ِتیچ طتێْەیُک   ێک یان پُیًاٍگُیُک وەردەگیرێج ئُوا ةُێزةٍُدی ُِڵت اردٍُکاٍی خۆی هُ کۆهێپێی ڕ ةُ کخْێَدکارێ /قْحاةی ُِر -2
 . وه ی پڕلردٍُ ڵُ ُِ  رپرشیارن هُ یان ةُو خۆ يافی ٍاڕەزایی ٍاةێج
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 /خْێَتتدکارەی ُِر ٍُگٍْجتتان یتتان ُِڵُیُک هُ ئٍُجتتايی وەرگرحَیتتدا ُِةتتْو پێْیصتتخُ شتتُرەحا وەک ُِر قْحتتاةی /ئُو قْحتتاةی -3
ٍجايُکاٍی وەرگترحٌ ڕۆژ هُ ڕاگُیاٍدٍی ئُ (13)پاطان هُ ياوەی  خْێَدکارێمی حر پُیْەٍدی ةُو خْێَدٍُ ةکات کُ ٍاوی حێیدا دەرچْوە و

دوا وەاڵيییان هێ وەرةگرێج شُةارەت ةُ ةُردەوام ةْوٍی هُشتُر و فۆريی ٍاڕەزایی هُ يُڵتٍُدی ڕاوێ کاری پارێزگاکُی خۆی پڕةکاحُوە 
 ِیچ جۆرە هێپرشیَُوەیُکی یاشایی ٍُةێخُوە کُ ةتێخُ ِتۆی داةڕاٍتی هُ خْێَتدن و ُِڵْەطتاٍدٍُوەی ڕووى ةُرەوخْێَدٍُکُی حاوەکْ 

 وەرگرحَُکُی.

  :تڕگەِ وۆزدەیەم 

 :گەڕاوەَەی پااڵَته

ٍتدی  یْه ر پُ گُ رێى ئُ لاٍی ُِ یًاٍگُ زاٍمۆ و پُ  رگرحٌ هُ ةۆ وه  ةْو پاڵێْراو (8102-2318) خْێَدکارەی کُ هُ شاڵی خْێَدٍی /و قْحاةی ئُ
ةتۆ ُِيتان طتْێَی   یُ ی ُِ وه ڕاٍُ يافی گُ (8181-2319) ێَدٍیوا ةۆ شاڵی خْ ةێج ئُ ک ِۆیُ ر ر ُِ ةُ  رگرحَی هُ طْێَی وه  لردةێج ةُ ٍُ

 (ِوی ئتُ)ت  لی حایتتُ زاٍمۆیُ  ةێج یا هُ زرا يُ داٍُ کرجێ يُ  ةُ،  ُژيار ةکرێجئی ةُ کُوحْو ةۆ  (8102-2318)   شاڵی خْێَدٍی وپێظْوی 
 .ةێج گیرا رٍُ وه

  :تڕگەِ تیستەم 

 :خۆتەرخاوکردن تۆ خُێىدن

ةُ حُواوی ختتۆی ةتتۆ   پێْیصتتخُ هُ دەرچتْوآٍ ئايتتادەیٓ یتتا پُیًتتاٍگُ خْێَتتدکارەی هُ خْێَتتدٍی ةُیاٍیتتان وەردەگیرێتتج /و قْحتتاةی ئتُ 
پێْیصخُ ةُ  ئُویض،  دەشخی ِێَاوە ةێج ةُ ُِر ةڕواٍايُیُک کُ پێظخر ةُ دايُزرا وەرگیرآٍ ئُگُر پێض وخْێَدٍُکُی حُرخان ةکات 

هُ وەزارەحُکُی ختۆی ةُ پێتی يتْڵُحٓ خْێَتدن  ُحی وەرگرحَتییهُ چتۆٍ ُکُی و خۆی ةُرپرشتُ حُواوی خۆی حُرخان ةکات ةۆ خْێَدٍ
خْێَدٍُکُی پێ ٍُدا ئُوا  لردٍی ئُگُر وەزارەحُکُی يۆڵُحی پێْیصخی ةۆ حُواو  وه،  (قاٍْن اهخديث اهًدٍیث)یاشای خزيُحی طارشخاٍی 

 .خْێَدٍی ئێْاران ٍاگرێخُوەٍاوی دەشڕێخُوە و خْێَدٍُکُی ُِڵدەوەطێخُوە و ئُم خاڵُ 

 :تڕگەِ تیست َ یەک 

ُ هُ ئُشخۆی  /دواداچْون  ی خْێَدن و پالن داٍان و ةُ رياٍگُ فُ الیٍُُ پُیْەٍدیدارەکاٍی زاٍکۆکان و جێتُجێ کردٍی گظج ئُو ڕێًَاییاٍ
 .ةۆ ُِر خاڵ و ةڕگُیُک ةُ پێی حایتُحًٍُدی خۆیدایُ،  رگرحٌ وه ةُڕێْةُرایُحی ٍاوەٍدی
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 گُاستىەَە َ داتەزیىّ قُتاتیان/ خُێىدکاران: ڕێىماییەكاوی

 گُاستىەَەتڕگەِ يەكەم : 

تۆ كۆنێژی  وسمەکانیەكەم: گُاستىەَەی قُتاتیان/ خُێىدكاران نە كۆنێژی كۆومرە تڕگەِ يەكەم /خاڵّ 
 :كۆومرە تەرزەكان

ئُگُر ئُم يُرجتاٍُی      ةتۆ لتۆهێ ی لتۆًٍرە ةُرزەلتان  يُکتانٍزیتان ُِیُ هُ لتۆهێ ی لتۆًٍرە  خْێَدلاران يافی گْاشتخَُوە /قْحاةیان 
 : (1)ژيارە  فۆريی ێٓةُ پ ، دا ِاحْوە (1)ارە خْارەوەیان ُِةێج وەک هُ خظخُى ژي

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

 لُيخر ٍُةێج. (%0٥)شُر ةُطُلُی هُ خْهٓ یُکُم و لۆًٍرەی هُ  یُلُم ةێج هُ خْێَدلار /قْحاةی -ب

 .شاڵی پێظْو ةۆیان ٍاچێخُ شُر يیچی خْێَدن -ج

ُ هُ ىفُريآٍ گْاشخَُوە -د ٓ قْحاةٓ ئُم قْحاةیاٍ ةُر  زاٍکۆکاٍدا الریان ُِةْو  هُ هُ وەزارەحُوە دەردەچێج و ئُگُر هێ ٍُى چاوپێکُوحَ
 دەٍێردرێخُوە ةۆ وەزارەت ةۆ چارەشُر کردٍٓ ةاةُحُکُ. ٓ ئُوا دووةارەِۆى حٍُدروشخ

بٍرزەکان بۆ بٍشٍ   بۆ کۆمێژی کۆًىرە  ًزوٍکانخِێٌدکاران مٍ کۆمێژی کۆًىرە  /ى گِاشتٌٍوەی قِتابیان (1)خشتٍی ژوارە 
 زیي و دابٍ  وه بڕگٍی یٍکٍوی گِاشتٌٍ بٍ پێَّاوتاکاًیان 

 ژ تەش نە کۆنێژەکاوی زاوکۆ زاوکۆ تەشی ٌاَتا نە کۆنێژەکاوی

  0 کۆهێ ی پزیظمی ڤێخێرٍُری کۆهێ ی پزیظکی

  9 ةُطی زیَدەوەرزاٍی /کۆهێ ی زاٍصج کۆهێ ی پزیظکی

  3 يایکرۆةایۆهۆجٓ /فاکُڵخٓ زاٍصخُ حٍُدروشخییُکان /کۆهێ   کۆهێ ی پزیظکی

  4 يیدیکُڵ يایکرۆةایۆهۆجی /شکْڵی حٍُدروشخی کۆهێ ی پزیظکی

  5 زاٍصخی الةْرى پزیظمی /لان حٍُدروشخییُ  کۆهێ ی زاٍصخُ زیظکیکۆهێ ی پ

  6 چارەشُرى شروطخٓ /لان حٍُدروشخییُ  کۆهێ ی زاٍصخُ کۆهێ ی پزیظکی

  7 طیکارى ٍُخۆطییُکان /کۆهێ ى حُکَیکٓ حٍُدروشخٓ  کۆهێ ی پزیظکی

  8 کۆهێ ى پُرشخارى کۆهێ ی پزیظکی

  9 ةُطی کیًیا /جفاکُڵخی زاٍص /کۆهێ  کۆهێ ی دەرياٍصازی

  01 کیًیای ژیاٍی کویَکی /کۆهێ ی زاٍصخُ حٍُدروشخییُکان کۆهێ ی دەرياٍصازی

  00 زاٍصخی شڕلردن /لان حٍُدروشخییُ  کۆهێ ی زاٍصخُ کۆهێ ی دەرياٍصازی

  09 ةُطٓ زاٍصخٓ ئاژەڵ /کۆهێ ی کظخْکاڵ کۆهێ ی پزیظمی ڤێخێرٍُری

  03 ةُروةْيٓ کێڵگُیٓ، ةاخدارىةُطٓ  /کۆهێ ى کظخْکاڵ ةایۆهۆجٓ /کۆهێ ى زاٍصج
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 ژ تەش نە کۆنێژەکاوی زاوکۆ زاوکۆ تەشی ٌاَتا نە کۆنێژەکاوی

 شُرچاوەکآٍ ئاو /کۆهێ ى ئٍُدازیارى
                               ختتتتتتتتتْهٓ یُکُم يُرجێتتتتتتتتتک هُ ةُ /ژیتتتتتتتتتَگُ/کتتتتتتتتتۆهێ ى زاٍصتتتتتتتتتج

              وە هُ واٍُکتتتتآٍ ،کُيختتتتر ٍُةێتتتتج %(83)دەرچْوةێتتتتج و کتتتتۆًٍرەى هُ 
 ٍُةێج.کُيخر  (163)هُ   هُ پۆهٓ دواٍزە (ياحًاحیک -فیزیا)

04  

 شُرچاوەکآٍ ئاو /کۆهێ ى ئٍُدازیارى
ختتتْهٓ یُکُم  يُرجێتتتک هُ ةُ /ةُطتتتٓ ختتتاک و ئتتتاو /کتتتۆهێ ى کظتتتخْکاڵ

                واٍُکتتتتآٍ وە هُ ،کُيختتتتر ٍُةێتتتتج %(83)رچْوةێتتتتج و کتتتتۆًٍرەى هُ دە
 کُيخر ٍُةێج. (163) هُ پۆهٓ دواٍزە هُ (ياحًاحیک -فیزیا)

05  

  06 ةُطٓ زاٍصخٓ خۆراک و خۆراکٓ يرۆڤ /کظخْکاڵکۆهێ ى  کیًیا /کۆهێ ى زاٍصج

ةُطتتٓ کتتارگێرى کظتتخْکاڵٓ وە  پُرە پێتتدآٍ  /کتتۆهێ ى کظتتخْکاڵ کارگێرى /کۆهێ ى کارگێرى و ئاةْورى
  07 ٍاوچُى گٍْد ٍظیٌ

  08 ةُطی فیزیک /کۆهێ ی زاٍصج ةُطی کارەةا /کۆهێ ی ئٍُدازیاری

  09 ُطی ياحًاحیکة /کۆهێ ی زاٍصج ةُطی طارشخاٍی /کۆهێ ی ئٍُدازیاری

  91 ةُطی کۆيپیْحُر /کۆهێ ی زاٍصج ةُطی پرۆگرايصازی /کۆهێ ی ئٍُدازیاری

  90 ةُطی جیۆهۆجی /کۆهێ ی زاٍصج ةُطی جیۆحُکَیک /کۆهێ ی ئٍُدازیاری

               وت پخرۆهیتتتتتتۆم جیۆشتتتتتتایَزی ٍتتتتتتُ /شتتتتتتکْڵی زاٍصتتتتتتج وت ةُطی ٍُ /کۆهێ ی ئٍُدازیاری
(Petroleum Geo Science) 

99  

  93 ةُطی ئايار /کۆهێ ی کارگێری و ئاةْوری ةُطی ياحًاحیک /ێ ی زاٍصجکۆه

 
 

 ةُطی یاشا /کۆهێ ی یاشاو رايیاری

زاٍصتخُ  فاکُڵخییُکاٍی ئُدەةیات، زاٍصخُ يرۆڤایُحییُکتان،  /کۆهێ و
يێتتت وو، جْگرافیتتتا، کۆيُڵَاشتتتٓ، ) کۆيُاڵیُحییُکتتتان ةُطتتتُکاٍی

 (.طْێَُوار، فُهصُفُ
پٍیڕڕڕەو  (9٥9٥-9٥00)ئٍوصڕڕاڵّ خِێٌڕڕدن ئٍم بڕڕڕگٍیٍ تًٍُڕڕا بڕڕۆ )

مٍ  (9٥00-9٥00)دەکرێت بڕۆ ئٍو قِتابیڕاًٍى کٍ مٍ شڕاڵّ خِێٌڕدًّ 
وە شڕڕااڵًّ  ،قۆًڕڕا ّ یٍکٍوڕڕدا پڕڕنٍى یٍکٍویڕڕان بٍدەشڕڕت َێٌڕڕاوە

 (.دواتر کار بٍم بڕگٍیٍ ًاکرێت

94  

 
 ةُطی رايیاری /کۆهێ ی یاشاو رايیاری

                یخُکَیکییُکتتتتانزاٍمۆلتتتتان و زاٍکتتتتۆ پۆه  یاٍتتتتدن هتتتتُ طتتتتی ڕاگُ ةُ
پٍیڕڕڕەو  (9٥9٥-9٥00)ئٍم بڕڕڕگٍیٍ تًٍُڕڕا بڕڕۆ ئٍوصڕڕاڵّ خِێٌڕڕدن )

مٍ  (9٥00-9٥00)دەکرێت بڕۆ ئٍو قِتابیڕاًٍى کٍ مٍ شڕاڵّ خِێٌڕدًّ 
وە شڕڕااڵًّ  ،قۆًڕڕا ّ یٍکٍوڕڕدا پڕڕنٍى یٍکٍویڕڕان بٍدەشڕڕت َێٌڕڕاوە

 .(دواتر کار بٍم بڕگٍیٍ ًاکرێت

95  

 یاشاةُطی  /کۆهێ ی یاشاو رايیاری

ةُطتتٓ کتارگێرى کتار و ةُطتٓ ئتتاةْرى      /کتۆهێ ی کتارگێری و ئتاةْوری
 .(جگُ هُ ةُطی ئايار)
پٍیڕەودەکرێت  (9٥9٥-9٥00)ئٍم بڕگٍیٍتًٍُا بۆ ئٍوصاڵّ خِێٌدن)

مٍقۆًڕڕا ّ  (9٥00-9٥00)  بڕۆ ئٍو قِتابیڕڕاًٍى کٍ مٍ شڕاڵّ خِێٌڕڕدًّ
ر کڕار وە شڕااڵًّ دواتڕ ،یٍکٍودا پنٍى یٍکٍویان بٍدەشڕت َێٌڕاوە

 (.بٍم بڕگٍیٍ ًاکرێت

96  
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 دََەم: تڕگەِ يەكەم /خاڵّ 

 :كاوی ٌەرێمەگُاستىەَەی قُتاتیان/ خُێىدكاران نە وێُان زاوكۆ َ پەیماوگ

وێُان خۆیاودا قُتاتّ/ خُێىدکار دەتُاوه  ەَ دەکەن تەوٍا نەڕپەی (تۆڵۆوا)زاوکۆیاوەِ کە سیستەمّ  )ئەَ
 . (نەگەڵ زاوکۆکاوّ تر ٌەیە انەَە تکەن تەاڵم مافّ داتەزیىیىگُاست

، هُ ٍێْان زاٍمۆ و پُیًاٍگُلتاٍی ُِرێتى ئُگُر  یُلُم قۆٍاغٓ، جگُ هُ  يافی گْاشخَُوەی دەةێج هُ گظج قۆٍاغُلان خْێَدلار /قْحاةی
 هُم يُرجاٍُی خْارەوەی ُِةێج:    کیُلێ

ئُو طارە ةێج لُ  کداٍیظخْوی ُِيان پارێزگا یا ٍزیو شُرووحر  ، یا ةێج هُ خْوهی یُلُيدا ةُ پوُی ةاطُ خْێَدلار دەرچْو /قْحاةی  -أ
 گْاشخَُوەی ةۆ دەلرێج.

ةُ ةُڵتگُی فُريتی ةیصتُهًێَێج کُ  ، خْێَدلار ئُگُر دایمی یان ةاولی لتۆچی دوایتی لردةێتج هُ شتااڵٍٓ خْێَتدٍٓ زاٍکتۆ /قْحاةی -ب
 ئُو طارە ةێج لُ گْاشخَُوەی ةۆ دەلرێج.  کارێزگا یا ٍزیداٍیظخْوی ُِيان پوە  (صْرة اهقید)و  (ةیان اهْفاة)وەفاحَايُ 

گرێتُشتخی  ج ةُ ةُڵتگُی فُريتی ةیصتُهًێَێج هُخْێَدلار ِاوشُرگیری ةتُشتخێج هُ شتااڵٍٓ خْێَتدٍٓ زاٍکتۆ دەةێت /ئُگُر قْحاةی -ج
 و ی هُ هیصخی ةاری طارشتخاٍیی ڕەشُن و ةُ فُريی حۆيارلردٍ (صْرة اهقید) َُى ڕەشٍُٓ حۆيارى ةاری طارشخاٍی، وێ ِاوشُرگیری

ةمرێج  (طالک)اةْوٍُوەی خێزاٍی ةُ ُِيان طێْە ةۆ ئافرەت ڕەچاوی جی ، ةۆ ةُڵگٍُايُلان ةمرێج (صحث اهصدور)دڵَیایی دەرچْون 
 هُ ةُڵگٍُايُلان هێپرشیَُوەی یاشاییان هُگُڵ ةمرێج.  کهُ لاحی دەرلُوحَی ُِر شاخخُلاریُ و

 ةُ ةُڵگُی فُريی ةیصُهًێَێج. و هُ شااڵٍٓ خْێَدٍٓ زاٍکۆ يَداڵی ةتێج (ەگُزی يێیَُڕحٍُّا ةۆ ) کخْێَدلارێ /ُِٓر قْحاة -د

کُ هێٓ  ةُطی وپُیًاٍگُ  / لۆهێ  طُِید و ئٍُفا  لراوەلان يافی گْاشخَُوەیان ُِیُ هُ ٍێْان زاٍمۆ ةۆ ُِيان (لْڕ و لچی) يَداڵی -ِت
ێتتز وەزیتتری لاروةتتاری ڕواژووی ةُ ، وە ةُ لاروةتتاری طتتُِیدان و ئٍُفاهمراوەلتتانوەزارەحتتی  پظتتخگیرى ٍْوشتتراوی ةُوەرگیتتراون و 

 طُِیدان و ئٍُفاهمراوەلان دەةێج.

،  ، يايۆشتخا يايۆشتخای یاریتدەدەر)هُ  ی يايۆشخایآٍ زاٍمۆ هُ ُِڵگراٍی ةڕواٍايُی ياشخُرو دلختۆرا (کْڕ وکچ) خْێَدلاری/ قْحاةی -و
 و لچتی فُريتاٍتُراٍی زاٍمۆکتان و ڕُِروەِتا لتْ ، يافی گْاشخَُوەیان ُِیُ ئُگُر دەرچتْوةٌ (، پرۆفیصۆر پرۆفیصۆری یاریدەدەر

 .شاڵ کُيخر ٍُةێج (15)ةُ يُرجێک شااڵٍٓ خزيُحٓ هُ   وەزارەحٓ خْێَدٍٓ ةااڵ دەزگاکآٍ شُر ةُ

،  ی خۆیتدا ةێتجرهُ ُِيتان پصتپۆ کيُرجێت خْێَدلار هُ خْێَدٍی ةُیاٍیان يافی گْاشخَُوەی ُِیُ ةۆ خْێَدٍی ئێتْاران ةُ /قْحاةی -ز
 خْێَدن. کرێٓهُگُڵ لۆ ًٍرەلُی و پێدآٍ  حْاٍای ةُطُلُ ڕەچاولردٍیةُ ال  دوو دوای الری ٍُةْوٍی ُِر

ُوە یتتان يیْاٍتتداریان ٍتتیُ ةتتۆ زاٍمتتۆ و لتتۆهێ ە َيتتافی گْاشتتخ کِتتیچ طتتێْەیُ ُلتتان ةُیلتتۆهێ ە ئُِوی ى (خْێَتتدلاران /قْحاةیتتان) -ح
 ُلان.یحمْيی
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ةُر جیتتاوازى کتتۆًٍرەى  خْێَتتدلاران هُ ةُطتتُلاٍی ئێتتْاران ةتتۆ ةُطتتُلاٍی ِاوطتتێْەی ةُیاٍیتتان ٍالرێتتج هُ /گْاشتتخَُوەی قْحاةیتتان -ط
 پێظتڕکێ. 

 و لتانُپُیًاٍگ فاکُڵخٓ و  و ڕێگای لۆهێ  لان ةُُپُیًاٍگ و فاکُڵخٓ و خْێَدلاران هُ ٍێْان لۆهێ  /ُِيْو گْاشخَُوەیُلی قْحاةیان -ی
هُگُڵ ةُراییُلتان ةتدرێخُ  کوێتَُیُ دوای ئٍُجايتداٍی کيُرجێت ةُ (ةٍُدی و پُیْەٍتدی ێزڕ ةُ پێٓ)ایُحی زاٍمۆلان دەةێج شُرۆل

ةۆ  ةُڕێْەةُرایُحٓ ٍاوەٍدى وەرگرحٌ /فُرياٍگُى خْێَدن و پالٍداٍان و ةُدواداچْون /وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵو حْێ یَُوەی زاٍصخی
 ووردةیَٓ.

ةُ ُ پُیًتاٍگ / هُ حۆيتاری لتۆهێ  ،  (2) فتۆريی ژيتارە دەلات ةُ پڕلتردٍُوەی  خْێَدلاران دەشج پێ /َُوەی قْحاةیانيايُڵُی گْاشخ -ک 
دوای ڕەزايٍُتدی حۆيتاری  ەةتۆ حۆيتاری گظتخی زاٍمتۆ ودەٍێردرێتج  (2)، ئیَجا فۆريٓ ژيتارە  ڕەچاولردٍی ڕەزايٍُدی ةُطی زاٍصخی

ڕەچاولردٍی الری ٍُةتْوٍی  هُگُڵ، حا الری ٍُةْوٍیان ةُ فُريی وەرةگیرێج  ۆى داوالراوگظخی زاٍمۆ دەٍێردرێخُ حۆياری گظخی زاٍم
ٍتاردٍی  هُگُڵ الیُن ةُطی زاٍصخی داوالتراو دا ی داوالراو هُگُڵ ةُراةُرلردن و يُقاشُلردٍی واٍُلان هُ (ُپُیًاٍگ / لۆهێ )ةُطی 

ئُگُر واٍُی داوالراو زیاحر هُ دوو واٍُی )ک ُ طێْەیُة ُلاٍدایُ و وەرزیخْێَدویُحی هُگُڵ یُلُلان هُ شااڵٍ هیصخی ئُو واٍاٍُی لُ
پرۆشتُدا  کهُ شتُر گْاشتخَُوەلان هُ یُ  لێڕ، وە هُ لتاحی پێظتت (داةتُزێَتدرێج کقۆٍاغێت  چْار واٍُی وەرزی ةْو دەةتێیان  شااڵٍُ

 دەةێج وی شُرۆلی زاٍمۆکانخْێَدلاران ةُ واژو /ُِيْو فُرياٍی گْاشخَُوەی قْحاةیان و ڕەچاوی لۆًٍرەی قۆٍاغُلُیان دەلرێج
 پُیْەٍدی گْاشخَُوەلُ.  پێٓةُ 

گُ هُ قۆٍتاغی جت) ن ةکات ةۆ گظج قۆٍاغُکاٍی خْێَتدنخْێَدکارا /ةۆ زاٍکۆکان ُِیُ شُیری داوای گْاشخَُوەی ٍُِدێ هُ قْحاةیان - 
ٍُى کُ زۆر شُخج و قْرس و ةُردەوام  و درێ خایُن و یاٍُخۆط ئُو  ِۆی ةْوٍیان ةُ ش ةۆ طْێَی ٍیظخُجێُيان ةُةۆ ِ (یُکُم

 -ةُ پێی يیکاٍیزيی خْارەوە: حرشَاک و چارەشُریان زەحًُحُ و ةُ فیعوٓ پێْیصج دەکات هُ ژێر چاودێرى خاٍُوادەکاٍیاٍدا ةٌ

 :میکاویسمی جێثەجێ کردوی تڕگەی دََەم )ل(

ُکاٍُوە کُ ةتاری حٍُدروشتخی یپزیظتکی کردٍتی گظتج ڕاپتۆرت و دۆکتۆيێَخُخْێَدکار داواکاری گْاشخَُوەی هُگُڵ ِاوپێچ  /قْحاةی -1
یاٍُى کُ زۆر شُخج و قْرس و ةُردەوام  و درێ خایُن و حرشتَاک و چارەشتُریان ٍُخۆط ئُو  ِۆی خْێَدکار دەشُهًێَێج ةُ /قْحاةی

ڕێگُی کۆهێ  و  هُ و دەکات ىکُُو پُیًاٍگ کۆهێ پێظکُش ةُ  هُ ژێر چاودێرى خاٍُوادەکاٍیاٍدا ةٌ زەحًُحُ و ةُ فیعوٓ پێْیصج دەکات 
 دەکرێج. (2)يی گْاشخَُوەى ژيارە رکُی ةُرز دەکرێخُوە و ِاوپێچٓ فۆپُیًاٍگُکُ داواکاریُکُی ةۆ حۆياری گظخی زاٍکۆ

ةتۆ حۆيتاری گظتخی يێَخُکان ةُرز دەکتاحُوە کۆهُ گُڵ دۆ (2)حۆياری گظخی ئُو زاٍکۆیُی کُ گْاشخَُوەکُی هێدەکرێج فۆريٓ ژيارە  -2
 خْێَدکار داواکاری ةۆ دەکات هُ طْێَی ٍیظخُ جێ ةْوٍی ةُ ِاوپێچ کردٍی گظج ةُراییُکان. /ئُو زاٍکۆیُی کُ قْحاةی

 ٍُی پزیظتکی ێته)حۆياری گظخی ئُو زاٍکۆیُی کُ داواکاریُکُی ئاراشخُ کتراوە ةُ ٍْوشتراوى فُريتٓ ٍْشتراوێک ةُرزدەکتاحُوە ةتۆ  -3
ُ ڕەشٍُُکُ یِاوپێچ کردٍٓ ڕاپۆرحُ پزیظکی هُگُڵ  (کآٍ زاٍکۆى داواکراوهُ شَْورى پارێزگا گْاشخَُوە هُ زاٍکۆکان حایتُت ةُ کاروةاری

 پێی طْێَی جْگرافی کُ ةریخیُ هُ شێ ةَکُ: ةُ
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 زاٍکۆ ةَکُ پارێزگا ژيارە

 ةَکُی زاٍکۆی ُِوهێری پزیظکی ُِوهێر 1
  -ج ُِوهێری پزیظکی -ب شُالحُدیٌ -ا

 کۆیُ -ِتشۆران  -دَیکٓ ُِوهێر پۆهیخُک

 گُريیان -ج پۆهیخُکَیکی شوێًاٍی -ب شوێًاٍی -ا ةَکُی کۆهێ ی پزیظکی شوێًاٍی شوێًاٍی 2
 چُريْو -و  یٌرڕاپُ -ِت ُِڵُةجُ -د

  دِۆک پۆهیخُکَیکٓ  -زاخۆ ج -دِۆک ب -ا ةَکُی کۆهێ ی پزیظکی دِۆک دِۆک 3
ةڕگُی ةُ پێٓ خْێَدکاران      /ەرگرحٌ و جێتُجێکردٍی گظج يايُڵُکاٍی گْاشخَُوەی قْحاةی ٍُ حایتُحاٍُ ُِڵدەشخٌ ةُ وێئُم ه   

 .(  /دووەم)

ةتۆ ئُو زاٍکتۆیُى کُ ٍْوشتراوى ةتۆ   ٍُی پزیظکی حایتُت ةُ کاروةاری گْاشخَُوە هُ زاٍکۆکتان وەاڵيتی ٍْوشتراوەکُ دەداحُوەێه -4
خْێَدٍی هُ ٍزیک خْێَدکار ةۆ درێ ە پێداٍی  /ی ٍُخۆطیُکُ و پێْیصخی قْحاةیةُ ڕاپۆرحێک کُ حێیدا ةاری قْرش ئاراشخُ کردووە
لجار ةڕيارى ُيک حێُر حاڵُِۆ راٍمارى حێدا ةمرێج واحا ةۆوه گُةُ گْاشخَ حایتُتمٓ ى پزيظٍُاةێج ةڕيارى هێ ٍ،  کُس و کاریُوە

 درێج.ەد ُرهُ ش

و زاٍکۆیُى داواى گْاشخُوەى ةۆ کراوە دواى وەرگرحَٓ ڕەزايٍُدى کۆهێ  و دواى وەرگرحَُوەى وەاڵيٓ هێ ٍُى پزیظکٓ حایتُت ، ئُ -5
 ُِيان فۆرم دەداحُوە. گْاشخَُوەى ةۆ دەکرێج ةُ زاٍکۆیُى کُ شُرةار کردن وەاڵيٓ ئُوةُش هُڕووى يقاشُ و 

خْێَتدکار وە زاٍکتۆی داواکتراو  /ئُو زاٍکۆیُی کُ گْاشخَُوەی هێْە دەکرێج فُرياٍی زاٍکۆیی دەردەکات ةُ گْاشخَُوەی قْحاةی -6
ت و وێتَُیُک هُگُڵ ةُشج ةُ فُرياٍی زاٍکۆیی ئُو زاٍکۆیُی کُ گْاشخَُوەی هێْە دەکرێتج فُريتاٍی زاٍکتۆیی دەردەکتا پظج

و ةُ دواداچتْون خْێَتدن و پالٍتداٍان  فُريتاٍگُى /و حتْێ یَُوەى زاٍصتخٓ  ن ئاراشخُی وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵاگظج ةُراییُک
 ياوەی یُک ُِفخُدا ةُ يُةُشخی ووردةیَی کردن.  دەکات هُ

ڕێگتتاى ٍاوەٍتتدى وەرگتترحَُوە  پالٍتتٓ وەرگتترحٌ و هُ ێتتٓپ شتتخَُوەیان ةتتۆ دەکرێتتج دەةێتتج ةُکُ گْا ُىخْێَتتدکاراٍ /ئُو قْحتتاةی -م 
اى ُِفتخُى شتُرەح داواکتارى گْاشتخَُوە پێظتکُش دەکرێتج هُ ج ويايُڵُى گْاشخَُوەکُدا ئاياژەى پتێ دەکرێت هُ ، وەرگیراةٌ

يُرجتێ دەرچتْوٍٓ فُريتآٍ زاٍکتۆیٓ گْاشتخَُوەیان هُ  دووەيٓ ياٍگٓ حُيًْز حا کۆحایٓ ُِفخُى یُکُيٓ يتاٍگٓ ئُیوتْ  ةُ
 حێپُڕٍُکات. یُکُمُِفخُى دووەيٓ ياٍگٓ حظریَٓ 

 دوو ەزايٍُتدی ُِرڕةُ  ، پێْیصتخی  ێتى و دەرەوەی ُِرێتىئُوەی ُِيْو يايُڵُلاٍی گْاشخَُوە هُ ٍێتْان زاٍمۆلتاٍی ُِرهُ ةُر  -ن
ی ئُو زاٍمۆیُ ةمرێج ئُگُر ْڵشمو  یڵخالُو ف ڕەچاوی حایتُحًٍُدی ةُطی زاٍصخی لۆهێ   ، ةۆیُ دەةێ الیٍُی پُیْەٍدیدار دەةێج

دەشُالحی ٓ ةُ پێ فُحی لْاشخَُوەیان ٍُداهُ شُر يايُڵُی گْاشخَُوە و دەر ُوە الری ٍُةْوٍیان ٍیظان ٍُدایهُ ڕواٍگُی زاٍصخی
 خۆیان.
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لان هُ ُِر ەێت ەی وەرگرحَتی گْاشتتخَُوڕ ،  حێپُرێتج (%23)ێت ەی رۆیظتخَی گْاشتخَُوەلان هُ ُِر ةُطتتێمی زاٍصتخی هُ ڕ  ٍتاةێ -س
لۆًٍرەی  لێڕپێظت ێٓپرۆشُدا ةُ پ هُ یُکو  دەلرێَُوەيايُڵُلاٍیان لۆ  هُ لاحی داوای زیاحر و حێپُرێج (%13) هُ  ةُطێمدا ٍاةێ

 . وەردەگیرێ  ێ ەلُیان هێڕ ُداان هُو قۆٍُغدەرچْو

 

 یەم:   سێتڕگەِ يەكەم/ خاڵّ 

است َ تاشَُری عیراق تۆ زاوكۆ َ ڕكاوی واَەەگُاستىەَەی قُتاتیان/ خُێىدكاران نە زاوكۆ َ پەیماوگ
، جگە نە قۆواغی یەكەم كە گُاستىەَەی  ەتی زۆر پێُیستداڵ، نە حا كاوی ٌەرێم )سىَُردار دەتێتەپەیماوگ

 :( تەم شێُەی خُارەَەێتتێدا واكر

، وەلْ  لاٍی ُِرێىُدلاران هُ ٍێْان زاٍمۆ و پُیًاٍگخْێَ /ی گْاشخَُوەیان ةۆ دەلرێج ةُ ُِيان يُرجی گْاشخَُوەی قْحاةیانڵُيايُ -أ
ٍُلاٍیتان ةتۆ ی واِاوشتٍُگو  لاٍی ُِرێىُهُ لۆهێ  و پُیًاٍگ ُِيان قۆٍاغ و ةُطی ِاوحا ، ةۆ دا ِاحْوە (دووەم)هُ خاڵُلاٍی ةڕگُی 

 رێًَاییُلان.ێٓ دەلرێج ةُ پ

ةُ  (اهًفاضتوث)اٍی یُلریواٍُ پصتپۆ ُلاٍی وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵی ُِرێى ةمرێج ةۆ ُِيْو قۆٍاغُلاٍی خْێَتدن هُیڕەچاوی ڕێًَای -ب
 پالٍی وەرگرحَی شاڵُلاٍی وەرگرحَیان. ێٓپ

، وەلتْ  هُ لاحی طایصخُ ٍُةْوٍی دا ةۆ ئُو ةُطتُ ، لاٍی ُِرێىُپُیًاٍگ و وەرگرحٌ هُ زاٍمۆ طایصخُ ةْوٍی خْدی ةڕواٍايُلاٍیان ةۆ -ج
 گْاشخَُوەیان ةۆ ٍالرێج. (ُلان و ِاوطێْەیانیی و قْحاةخاٍُ ئایَیُ ٍارەشًییدواٍاوەٍدی پیظُ)

ةۆ  ئێصخالُ (ْقف اهظیعیاه) و (اهْقف اهصَی) وەزارەحی ئُوقافی پێظْوی عیراقیلاٍی شُر ةُ ُو پُیًاٍگ گْاشخَُوە هُ ٍێْان لۆهێ  -د
 ُِیُ. فُرياٍگُلاٍیان وەزارەت و ةُ ى ةُ پیظُیٓچٍْمُ ئُواٍُ حایتُحًٍُد ، ٍالرێجلاٍی ُِرێى ُو پُیًاٍگ زاٍمۆ

ٍیظتخُجێ  دەةێج خاٍُوادەی قْحاةی داٍیظخْوی ُِرێى ةێج و ةتۆ ئُيُش پظتخگیری پارێزگتای طتارەلان و پظتخگیری طتْێَی لتارو -ِت
 ایمی ُِةێج.یان دک ةْوٍی ةاو

 ێ ەی دیاری لراو هُٓ ڕپێ پێْیصخدا ئٍُجام دەدرێج ةُ ُحی زۆرڵحا هُ ،زايٍُدی ةُش و لۆهێ ەلان دەةێج ەڕو  ٓ حْاٍاگْاشخَُوە ةُ پێ -و
 الیُن وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵو حْێ یَُوەی زاٍصخی.

  (فیتدڕاڵراقتی یلاٍی ُِرێى و عُزاٍمۆ و پُیًاٍگ ُوە هُياوەی گْاشخَ)دەلات هُ   خْێَدلار دەشج پێ /يايُڵُی گْاشخَُوەی قْحاةی -ز
ِتاوپێچ لردٍتی  ةُ پتێ دەکرێتج ،ێ دەکتات يتايُڵُکُ دەشتج داواى گْاشتخَُوەى هت خْێَتدلار /کُ قْحتاةی ُیُىپُیًاٍگ /لۆهێ  هُو

:  هُ شتااڵٍُ و وەرزیُلاٍتدا  هُگُڵ هیصخی ئُو واٍاٍُی لُ خْێَدویُحی هُگُڵ یُلُلان (شیرة اهطاهب اهدراشیث)شُرةردەی خْێَدلار 
ٍْوشراوی فُريی دەٍێردرێخُ ئُو زاٍمۆیُى  وە هُوێظُوە ڕاشخُوخۆ ةُ (اهًْاد اهدراشیث واهْحدات فی اهصَْات واهفصْ  اهدراشیث)

ُحی الری ڵحتا ُه ی داوالراوُپُیًاٍگ /  ێُِرێًدا دەٍێردرێخُ لۆه الیُن زاٍمۆیُکُ هُ هُ،  اشخَُوەى ةۆ دەکات هُ ُِرێًداکُ داواى گْ
لتراو زیتاحر هُ دوو ئُگُر واٍُی داوا) کةُ طتێْەیُ       ی داوالراو ةۆ دەلترێةُطی زاٍصخ ٍُةْوٍدا ِاوحاو يُقاشُلردٍی واٍُلاٍی هُ
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لتاری پێْیصتج و  دواى ئُوە دەٍێتردرێخُوە حۆيتاری زاٍمتۆ ، (داةتُزێَدرێجک چْار واٍُی وەرزی ةْو دەةێ قۆٍاغێ نیا واٍُی شااڵٍُ
وێَُیُلتتیض  دەدەٍُوە و گُراٍُوە ةتتۆ وەزارەت وەاڵيتتی ختتْدی ئُو زاٍمتتۆیُى کُ داواى گْاشتتخَُوەى هتتێ کتتردووە  ةتتێ  خُوخۆڕاشتت

 دەدرێخُ وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵ وحْێ یَُوەی زاٍصخی ُِرێى.

هُ  (...ِختدک طتُةُو  یُزیتدیخْێَتدلاراٍی  /قْحاةیتاٍی)لۆيُڵ و ٍیًچُ لۆيُڵ هُ طێْازی  يیْاٍداریُلی ةُان ُِيْو گْاشخَُوە ی -ح
 . لردٍی ةۆ دادەٍرێ  ةُجێ  ، يیماٍیزيی جێ زاٍمۆلان هُگُڵةُ ڕاوێ    دەدرێ  الیُن ئٍُجْيٍُی وەزارەحُوە ةڕیاری هێ

، رێٌ یا وەردەگی لاٍی ٍاوەٍد و ةاطْور وەرگیراونُُِرێًٌ و هُ لۆهێ  و پُیًاٍگ ئايادەییُکآٍ خْێَدلاراٍُی دەرچْوی  /ةٓئُو قْحا -ط
زاری ، ةێجگُ هُ واٍُی ةُ فُريتاٍی وە ٍايُلاٍیان ێًَایی و ةُڵێٌٓ ڕێةُ پ،  ٍداریان ٍییُ ةۆ زاٍمۆلاٍی ُِرێىيیْا يافی گْاشخَُوە و

 ةۆ دراوە.  ەزايٍُدیانڕ 5/3/2311هُ  (167/ن)ژيارە 

لتاٍی ُپُیًاٍگ و ن ٍتیُ ةتۆ وەرگترحٌ هُ زاٍمتۆخْێَدلار دەرچْوی دواٍزەى ئايادەیی دەرەوەی ُِرێى يافی پێظمُش لردٍیا /قْحاةی -ی
و دەرچتْآٍ خْێَتدٍٓ کتْردى هُ ٍتاوچُ کْردشتخاٍییُکآٍ دەرەوەى ُِرێتى هُ  ٍاوەٍدی وەرگرحٌ ةُڕێْەةُرایُحٓ ڕێگایةُ  ُِرێى 

 الیُن هێ ٍُیُکٓ حایتُت هُ وەزارەت ةُ پێٓ طایصخُةْوٍٓ ًٍرەکاٍیان شُیرى داواکارییُکاٍیان دەکرێج.

 چُارەم: يەكەم/ خاڵّ تڕگەِ 

 :كاوی ٌەرێمەخُێىدكاراوی دەرەَەی ََاڵت تۆ زاوكۆ َ پەیماوگ گُاستىەَەی خُێىدوی قُتاتیاوی/

ٓ ئايادەیی هُخْێَدلاری قۆٍاغی یُلُم ئُگُر دواٍ /قْحاةی -أ  ٓ دەرەوەى ُِرێى یان هُ ئايادەییُکآٍ یا ٍاو ُِرێى زەی ن هُ ئايادەییُکاٍ
هُ  پاراهێتن هُ ُِرێًتدا لتۆًٍرەی ێٓپئُوا ةُ  ةێج وەی وواڵت وەرگیراهُ لۆهێ ەلاٍی دەرە کهُ یُلێ ولردةێج حُواو عیراقٓ فیدڕاڵ 
 .ةُ حُواوى کرێٓ خْێَدٍٓ شیصخُيٓ پاراهێن دادەٍرێج شاڵٓ داواکردن

ٓ حُواو کردةێج ، خْێَدلاری قۆٍاغُلاٍی حر /قْحاةی -ب  ن هُ یا زەیٓ ئايادەیی هُ ٍاو ُِرێىئُگُر دواٍ واحُ الیٍُٓ کُم شاڵێکٓ ئُکادیً
لتۆهێ ی  / زاٍمتۆ ةێتج ةُ يُرجتٓرەوەی وواڵت وەرگیراەهُ لۆهێ ەلتاٍی د کةێج و هُ یُلێت حُواو لردئايادەییُکآٍ عیراقٓ فیدڕاڵ 

،  ن حۆيتار لتراةٌو ةیتوۆگرافیای یُلێخی زاٍمۆلاٍی جیّتا لراوەلان ةٌ و هُ هیصخی یٍْصمۆ  و هُ زاٍمۆ ةڕوا پێیان حایتُت ةٌ حمْيی 
ةُ پێتٓ شیصتخُيٓ خْێَتدٍٓ ِاوحُریتب   لتاٍی ُِرێتىُیًاٍگهُ زاٍمتۆو پُو کتۆهێ  وەردەگیترێخُوە  شةُئُوا هُ ُِيان پصپۆری و 

اوێ  هُگُڵ زاٍمۆکتان ڕاةُری و يُقاشُلردٍی واٍُلان ةُ ةُر، ةُ يُرجێک کۆًٍرەکُى ةُو شیصخُيُ وەرگیراةێج و ةُ پێٓ  (پاراهێن)
لۆًٍرەلُی  ٓپێ ةُڵمْ ةُ،  هُم ةُطُ وەرٍاگیرێج ةْو ئُگُر لۆًٍرەلُی وەرٍُگیرا،  رێج و قۆٍاغُلُی ةۆ دیاری دەلرێجيُقاشُ دەک

 ةۆ دەلرێج.  شاڵی دەرچْوٍیدا ڕەچاوی وەرگرحَی هُ

ٓ ئايادەیی هُ  خْێَدلار هُ قْحاةخاٍُیُلی ةڕوا پێ /ئُگُر قْحاةی -ج  انی کدةێج و هُ ِیچ لۆهێ ێدەرەوەی وواڵت حُواو لر لراو دواٍزەی
 -هُ قۆٍاغی یُلُيدا ةێج ئُوا: نیا ةێج وەرٍُگیرا کیُُپُیًاٍگ

 ةڕواٍايُلُی یُلصان دەلرێج هُ وەزارەحی پُروەردە. - 1
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ی ًٍرەلُی طتْێَلۆ ٓةُ پێ ةاةُحُلُی ڵصٍُگاٍدٍیهُ وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵو حْێ یَُوی زاٍصخی دوای ُِ رهُالیُن هێ ٍُیُلی پصپۆ -2
 ةۆ دیاری دەلرێج.

ر و حۆيا لراو  لاٍی ةڕوا پێُپُیًاٍگ / هُ زاٍمۆ  هُ یُلێو  ةێج واڵت حُواولردودەرەوەی  ئايادەیی هُ دواٍزەىخْێَدلار  /ئُگُر قْحاةی -د
 ی ةُش ورئُوا هُ ُِيتان پصتپۆ (گُ هُ قۆٍتاغی یُلُمجت)زاٍمۆلاٍی جیّان هُ قۆٍاغُلاٍی حر ةێج  ێخٓلراو هُ هیصخی یٍْصمۆ و یُل

ةتۆ  کُيختر ٍُةێتج ،  %(0٥)جگُ هُ کتۆيُڵُى پزیظتکٓ کُ دەةێتج کتۆًٍرەى  پُیًاٍگُ وەردەگیرێج لُ ةۆی طیاوە نلۆهێ  و زاٍمۆ یا
 الیُن هێ ٍُی زاٍصخی ةُطُوە ِاوشٍُگی ةۆ دەلرێتج و هُ ،  کُيخر ٍُةێج %(0٠) کۆهێ ەکآٍ پُرشخارى و زاٍصخُ حٍُدروشخییُکان

زیتاحر هُ چتْار واٍُی وەرزی داوالتراو  نیاٍُ ئُگُر زیاحر هُ دوو واٍُی شااڵ کطێْەیُ ةُکُ  ، ةۆ دیاری دەلرێج قۆٍاغی خْێَدٍُلُی
لُ ةُ ٍْوشراويان ژيارە  (اهخحًینو صثاهًقا)ُراةُرلردن و شُرةار یُلاٍی ةڕەچاولردٍی ڕێًَای ةُ ، ەةُزێَرێجداد کةْو ئُوا قۆٍاغێ

 .(گِاشتٌٍوەى ئٍم قِتابیاًٍ بٍشیصتٍوّ پارامێل دەبێت). راوەگظخاٍدن ل 2/12/2338هُ  5/22634

 پێىجەم:تڕگەِ يەكەم/ خاڵّ 

 :خُێىدكاران نە زاوكۆكاوی ٌەرێم تۆ زاوكۆكاوی تاشَُر َ واَەڕاستی عیراق گُاستىەَەی قُتاتیان/ 

لتاٍی ُو پُیًاٍگ ةتۆ  زاٍمتۆ (کتانُو پُیًاٍگ کتۆهێ )ئُگُر داوای گْاشتخَُوە ةمتات هُ زاٍمۆلتاٍی ُِرێتى  کخْێَتدلارێ /ُِر قْحاةی  -ا  
 ٓمۆلتاٍدوو زاٍمۆ وەرةگیرێج و يتايُڵُی گْاشتخَُوە هُ زاٍ ڕەزايٍُدی ُِر  دەةێ (5)فۆريی ژيارە  ٓةاطْوری عیراک ةُ پێ ٍاوەڕاشج و

ک ئیَجتا وێتَُیُ ، ەردەچێتجوەزارەت فُريتاٍی زاٍمتۆیی ةتۆ دگُراٍُوە ةتۆ   ةتێ دوو ال ةُ ەزايٍُدی ُِرڕدوای ،  ُِرێى دەشج پێدەلات
 /الن داٍتتان و ةُ دواداچتتْون فُريتتاٍگُى خْێَتتدن و پتت /ێَتتدٍی ةتتااڵو حتتْێ یَُوەی زاٍصتتخی دەدرێتتخُ وەزارەحتتی خْ (هُگُڵ ةُراییُلتتان)

 .وەٍدی وەرگرحٌٍاێْەةُرایُحٓ ڕةُ

و ةاطتتْور ةُ  ٍاوەٍتتد ٓلُ هُ زاٍمۆلتتاٍخْێَتتدلاراٍُی  /ةتتۆ گُڕاٍُوەی ئُو قْحتتاةی یُلتتانێًَایڕاشتتاٍی دەلرێتتج هُ ڕواٍتتگُی لتتار ئ -ب 
 ةۆ طْێَُلاٍی خۆیان.  گْاشخَُوە ِاحْون

 شەشەم: تڕگەِ يەكەم/ خاڵّ 

 :خُێىدكاراوی ٌەرێم تۆ دەرەَەی ََاڵت گُاستىەَەی قُتاتیان/

 ی ِاوطێْە دەةێج.ُپُیًاٍگو   گْاشخَُوەلُ ةۆ ةُش و لۆهێ  - أ

 ی خۆی ُِةێج.ُپُیًاٍگو  دەةێج الری ٍُةْوٍی فُريی ةُش و لۆهێ  -ب

 ی داوالراوی ُِةێج.ُپُیًاٍگ و لۆهێ  / ڕەزايٍُدی فُريی زاٍمۆ -ج

ُلُ ةُرز دەلترێخُوە ةتۆ ڵ، دوای ئُوە يتايُ ی و داراییُلانرەچاولردٍی ڕێًَاییُ زاٍصخی و لارگێڕ ڕەزايٍُدی زاٍمۆى خۆی ُِةێج ةُ -د 
 و دواحر دەرلردٍی فُرياٍی زاٍمۆیی. ٍُدلردنحْێ یَُوەی زاٍصخی ةۆ پُشوەزارەحی خْێَدٍی ةااڵ و 
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 حەَتەم:تڕگەِ يەكەم/ خاڵّ 

 گشتّ شێُەی تە وەِخُێىدكارا /تّقُتا شێُەِ سیستەمّ ٌاَتەریة )پارانێم( تۆ ئەَ تە گُاستىەَە 
 َەرگیراَن:

ٓ ٍێْان  هُ               ٍی گْاشخَُوەێًَاییُلاڕخْێَدلاری وەرگیراو هُ قۆٍاغی یُلُيدا ةُدەر هُ  /گْاشخَُوەی قْحاةی -أ   و  لۆهێ ةُطُکاٍ
حُواوی و  دەةێج (نێپاراه)شیصخُيی خْێَدٍی ِاوحُریب ڕێًَاییُلاٍی وەرگرحَی  ٓپێ ُلاٍدا ةُیْەدا هُ زاٍمۆ حمْيیپُیًاٍگُی ِاوطێ

 ڕێًَاییُلاٍی پاراهێن دەدات. پارەی دیاری لراو هُ

یُلتتاٍی هُ ڕێًَای                         و ةُطتتی پُیًتاٍگُی ِاوطتێْەدا ةُدەر ٍتاغی یُلُم هُ لتۆهێ شتتُرووی قۆ دەرفُحتی گْاشتخَُوە هُ -ب 
 ودا.هێدیاریمراوی هُ ڕێًَاییُلاٍی پاراٍیْەی پارەی  ةُو  نێطێْازی پاراه گْاشخَُوە ةُ

 

 :داتەزیهتڕگەِ دََەم / 

 یەكەم : تڕگەِ دََەم / خاڵّ 

 :خُێىدكاران تیان/داتەزیىی ئاسایّ خُێىدوی قُتا

 لاٍی ُِرێى يافٓ داةُزیَیان دەةێج ةُم ُخْێَدلاراٍُی لُ وەردەگیرێٌ هُ زاٍمۆ و پُیًاٍگ /ئُو قْحاةی 

 طێْەیُی خْارەوە:

داوای داةُزیَی ةۆ دەلتات هُ شتاڵٓ  ةْو هُ لُيخریٌ لۆًٍرەی ئُو ةُطُی لُ خْێَدلار ةُرزحر /ئُگُر لُيخریٌ لۆًٍرەی ةُطی قْحاةی -أ
 رگرحٌ.وە

کُيختریٌ ٓ پێت ةُ             و (4) فتۆريی ژيتارە ێتٓپ لردةێتج ةُ ُی پتااڵوحَی حُواوڵیُلُم دا شاڵی یُلُيتی ةێتج و يتايُهُ قۆٍاغی  -ب
 کۆًٍرەى ةُش. 

،  (3) رەفتۆريی ژيتا ێتٓةُ پ  شتاڵ زیتاحر ٍُيتاةێخُوە کیُهُ   ، ةُ يُرجێ خْێَدٍی حیا دواخصختێج انی هُ قۆٍاغی یُلُيدا ياةێخُوە -ج
لۆًٍرەی  ێٓةێج ةُ پ ًرەلاٍیان حیادا وەرگیرالُ ٍ ُپُیًاٍگ و داةُزیٌ ةمُن ةۆ لۆهێ  هُو کٍزی ندەحْاٍرێ ةۆ طْێَی ٍیظخُجێ ةْوٍیان یا

 شاڵی وەرگرحَیان هُگُڵ َ ُِژيارلردٍی شاڵی لُوحٌ یان دواخصخَی هُ يیچی خْێَدن. 

ٓ پێت دووەم ةُ شاڵی لُوحتٌ و دواخصتخَی ٍُةێتج هُ قۆٍتاغٓ یُکُم و  ، ةُ يُرجێ ەمةێج هُ قۆٍاغی یُلُم ةۆ قۆٍاغی دوو دەرچْو -د
 ُِژيار لردٍی ئُو شاڵُ هُ يیچی خْێَدن. هُگُڵشاڵٓ وەرگرحَیدا  ةێج هُ کۆًٍرەى وەرگیرا،  (3)فۆريی ژيارە 
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ڕەچتاولردٍی لتۆًٍرەی  ُِر ةُطێمی حتر ةُ نیاخْێَدلار يافی داةُزیَی ُِیُ ةۆ ةُطێمی حری ئێْاران  /هُ خْێَدٍی ئێْاران قْحاةی -ِت
ةُ يُرجێک دوو شاڵ ةُ شُر دەرچْوٍٓ هُ ئايادەیٓ حێپُر  ێًَاییُلاٍی داةُزیٌڕەرگرحَٓ و شُرەڕای خاڵُلاٍی حری وەرگیراو هُ شاڵی و

 .ٍُةْو ةێج

و طایصخُییان حێتدا يُرجتی وەرگترحٌ  مردٍُوەی جُشخُیی و ٍُِْرییداةُزیٌ ةۆ ئُو ةُطاٍُ ٍالرێج لُ يُرجی چاوپێمُوحٌ و حاق -و
 شاڵی وەرگرحَیان. ٓوە ةُ پێ (ِخد، خْێَدٍٓ ئیصاليٓ... ٍُِْرە جْاٍُلان ، پُروەردەی وەرزطی)وەلْ ،  ةْوە

هُ   ێ ەی وەرگرحَی داةُزێَدراوەلان هُ ُِر ةُطێمدا ٍتاةێڕ ، ێجرحێپُ (%23)ێ ەی رۆیظخَی داةُزیٌ هُ ُِر ةُطێمی زاٍصخی هُ ڕ  ٍاةێ -ز
ێ ەلُیان ڕلۆًٍرەی دەرچْوٍیان  ٓلێڕپێظت ٓپرۆشُدا ةُ پێ کو هُ یُ وەَُيايُڵُلاٍیان لۆ دەلرێ هُ لاحی داوای زیاحر و حێپُرێج (13%)

 . وەردەگیرێ  هێ

ایٓ داوالاری داةُزیٌ پێظمُش دەلرێج ةۆ ئُواٍُی هُ شاڵی پێظخر وەرگیراون هُ شُرەحاى ُِفخُى دووەيٓ يتاٍگٓ حُيًتْز حتا کۆحت -ح
ٓ ئُیوْ  ةُ يُرجێ  هُ کۆحایٓ ُِفخُى دووەيٓ ياٍگٓ حظریَٓ یُکُم حێپُڕ ٍُلات. دەرچْوٍی فُرياٍی زاٍمۆیی  ُِفخُى یُکُيٓ ياٍگ

 دََەم : تڕگەِ دََەم / خاڵّ 

 خُێىدكاران  داتەزیىی خُێىدوی قُتاتیان/

 هُو ةُطاٍُ ةُ پێٓ شیصخُيٓ     وەرگرحٌ ڕەچاو دەکرێج. هُکاحٓ داةُزیَدا ةۆ ةُطُکآٍ شیصخُيُ جیاوازەکان ًٍرەى وەرگیراو  

 سێ یەم : تڕگەِ دََەم / خاڵّ 

 :م(ێخُێىدكاران تە شێُەی سیستەمی خُێىدوی ٌاَتەریة )پاران داتەزیىی خُێىدوی قُتاتیان/

ةۆیتان ُِیُ ةٌ  ی یُلُم یان دووەيداةێج و هُ قۆٍاغ ةْو شُر وەرگرحَیان حێپُر ةُ یان زیاحر خْێَدلاراٍُی لُ دوو شاڵ /ئُو قْحاةی -أ
 ةُ ، ێمی خْێَتدنڵهتێ وەردەگیرێتج ةتۆ ُِر شتا یتان (نێپاراه)شیصخُيی خْێَدٍی ِاوحُریب پارەی  ى (%53)هُ ةُ  داوای داةُزیٌ ةمُن

جگٍ )ٓ خْێَدن و ڕەچاو کردٍٓ شااڵٍٓ خْێَدن هُ يیچ ةێج وەرگیراشاڵٓ وەرگرحَٓ هُو ةُطُ  هُ خْێَدلار /لۆًٍرەی قْحاةی کيُرجێ
 کۆهێ ەوە ةۆ پُیًاٍگُ يیچٓ خْێَدن ُِژيار ٍاکرێج. کاحٓ داةُزیٌ هُ واحُ هُ (مٍپٍیىاًگٍ

ئُواٍُى دوو شاڵ ةُ شُر وەرگرحَیان حێپُریْە یان شڕیَُوەى ٍاویان ةۆ  )ئُو قْحاةیاٍُى کُ ُِڵْەطاٍدٍُوەى وەرگرحَیان ةۆ کراوە  -ب
 .(ةُ پێٓ ڕێًَاییُکآٍ داةُزیٌ و طایصخُى وەرگرحَیان ةُ طێْازى پاراهێن ەى شیصخُيٓ پاراهێن ، طێْکراوە يافٓ داةُزیَیان دەةێج ةُ 
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 :میکاویسمّ گُاستىەَە َ داتەزیه

 (3)ژيتارە  ، (يی گْاشتخَُوەرفتۆ) (2)يی ژيتارە رپێتی فتۆ ةۆ ئاشاٍکاری و کُيکردٍُوەی ڕۆحیَتی يیکتاٍیزيی گْاشتخَُوەو داةُزیتٌ ةُ   
ةُم  (خْێَتدکاری حتازە وەرگیتراوە /يی داةُزیتٌ ةتۆ قْحتاةیرفتۆ) (4)ژيارە  ، (ی پێظخری وەرگیراوخْێَدکار /يی داةُزیٌ ةۆ قْحاةیرفۆ)

 طێْەیُی خْارەوە دەةێج : 

 .(واحا پێْیصج ةُ ٍْوشراو ٍاکات)دەةێج  (4) و (3) و (2)يی ژيارە رگْاشخَُوەو داةُزیٌ حٍُّا هُ ڕێگُی فۆ -أ

 یُپُیًاٍگیان  فاکُڵخٓ م وەردەگرێج هُ حۆياری ئُو کۆهێ ە یانرو داةُزیٌ دەکات فۆ کُ داوای گْاشخَُوە ىخْێَدکارە /ْحاةیئُو ق -ب
دەٍْوشرێج و دواحر ڕەزايٍُدی حۆياری گظتخی ُ پُیًاٍگو فاکُڵخٓ  م ڕەزايٍُدی ةُش و کۆهێ رشُر ُِيان فۆ کُ حێیدا دەخْێَێج و هُ
یُی کُ داوای گْاشخَُوە یتان داةُزیَتی ةتۆ دەکتات و ةُ ُِيتان طتێْە ةۆ ئُو زاٍکۆ يُکُ دەةات رحاةی فۆحر قْزاٍکۆ وەردەگیرێج و دوا

يُکُ دەگُڕێَێتخُوە ةتۆ رم دواحتر قْحتاةی فتۆرشُر ُِيان فتۆ وەردەگرێج هُُ پُیًاٍگ/  و حۆياری گظخی زاٍکۆ کۆهێ ڕەزايٍُدی ةُش و 
 اةُزیَی هێْە دەکات.حۆياری گظخی ئُو زاٍکۆیُی گْاشخَُوە یان د

،  خْێَدکار گْاشخَُوە یان داةُزیَی هێتْە دەکتات /دواحر فُرياٍی زاٍکۆیی گْاشخَُوەو داةُزیٌ دەردەچێج هُو زاٍکۆیُی کُ قْحاةی -ج
ۆیُی يُکُو گظج ةُراییُکان ِاوپێچی ئُو وێَُیُ ةکرێج ةۆ ئُو زاٍکۆیُی کُ ةۆی دەڕوات و دواحتر ئُو زاٍکترهُ فۆ کپێْیصخُ وێَُیُ

و  ارەحٓ خْێَدٍٓ ةتااڵوەز هُ فُرياٍی زاٍکۆیی دەدرێخُ ککُ ةۆی دەڕوات فُرياٍی زاٍکۆیی گْاشخَُوە یان داةُزیٌ دەرئُکات و وێَُیُ
 ٍاوەٍدی وەرگرحٌ.  ێْەةُرایُحٓڕةُ /فُرياٍگُى خْێَدن و پالن داٍان و ةُ دواداچْون  /حْێ یَُوەى زاٍصخٓ

ٍتاوی واٍُکتان و یُکُکتان کُ قْحتاةی  کيُکُ گظتج دۆکۆيێَخُکتان ِتاوپێچ ةکرێتج وەرُ هُگُڵ فتۆشُةارەت ةُ گْاشخَُوە پێْیصخ -د
 خْێَدویُحی هُو زاٍکۆیُی کُ حێیدا داوای گْاشخَُوە دەکات و ئُو دۆکۆيێَخاٍُ کُ پُیْەشخٌ ةُ يُرجی گْاشخَُوە.

ئٍُجتام ٍُدەن حتاکْ هُ  (2،3،4) فتۆريٓ ژيتارە ٓیتٌ ةُ پێتداةُز ُیُکٓ گْاشخَُوە وڵةُطُکان ِیچ يايُ گظج کۆهێ ەکان وپێْیصخُ  -ِت
 ى حۆيارى گظخٓ.ةُ يۆر و واژوو  ُکانڕێگاى حۆيارى گظخٓ زاٍکۆکان ةُ حێتیَٓ ئٍُْوشرێج هُ شُر فۆري

 /ٌو داةُزیتت گْاشتتخَُوە ةُپێتتی ةتتڕگُی یُکُم هُ ڕێًَاییُکتتاٍی)شتتُةارەت ةُ گْاشتتخَُوە هُ خْێَتتدٍی ٍزيختتر ةتتۆ خْێَتتدٍی ةُرزحتتر  -و
ُِيان  ةُ (5)يی ژيارە رپێی فۆ اٍکۆکاٍی دەرەوەی ُِرێى ةُگْاشخَُوە هُ زاٍکۆکاٍی ُِرێى ةۆ ز و (1)فۆڕيی ژيارە  پێی ةُ (گْاشخَُوە

 طێْەی جاران دەةێج. 

 تڕگەِ سێيەم:

 خُێىدكاران: میُاوداری كردوی قُتاتیان/ 

، لُ ةُ ٍْوشراوی وەزارەحًان  ج ُحی هُ زاٍمۆلاٍی ُِرێًی لْردشخان دەلرێیرییُلاٍی يیْاٍدایصخُيی يیْاٍداری ڕەچاوی ڕێًَایةۆ ش -أ 
ُلتان هُ ٍتاوەوە و دەرەوەی ییٍالرێتج هُ زاٍمتۆ و لتۆهێ ە ئُِو کيیْاٍداری ةُ ِتیچ طتێْەیُو  گظخاٍدن لراوە 11/2/2338هُ  5/2631ژيارە 

 .(ةٓ ٍْێ ةکرێخُوەشااڵٍُ دەةێج يیْاٍدارى قْحا) یُلاٍی ُِرێىیُِرێى ةۆ زاٍمۆ حمْي
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 ، دەةێج (نێپاراه)خْێَدٍی ِاوحُریب  حێچْوىزاٍمۆلاٍی ُِرێى يیْاٍداریان ةۆ دەلرێج ةُ ٍیْەی هُ خْێَدلاراٍُی لُ  /ئُو قْحاةی -ب
ڕاشتج و ُلاٍی دەرەوەی ُِرێتى و لتْرداٍی ٍاوەیپارەلُ ةُ زاٍمۆی يیْاٍدار دەدات جگُ هُ قْحاةیاٍی ٍاوچُ لْردشخاٍیى  %(53)واحُ هُ 

 راک.یع ریوةاطْ
 

 تڕگەِ چُارەم:

 :َ پەیماوگەكاوی ٌەرێمی كُردستانۆ ڕاكێشاوی دۆسیە نە زاوك

ٓ ُوە ةتۆ ُِيتان ةُش لُ هێتَُیان حێپُڕیْە دەحتْاٌٍ ةگُڕێتیدۆشیشُر ڕالێظاٍی ةُ ێمی خْێَدن ڵخْێَدلار حٍُّا شا /ئُگُر قْحاةی -أ 
 ەلرێج.ی خْێَدن ُِژيار دچئُم شاڵُ هُ يی ە ووەگیراو

قۆٍتاغی یُلُيتدا ةێتج ئُوە ةُ حێمتڕای حێچتْوى  هُ ةێتج و ةْو یُلُی حێپُڕیشُر ڕالێظاٍی دۆش ئُگُر زیاحر هُ شاڵێمی خْێَدن هُ -ب
ْەی ئُو ةتڕە پتارەیُ شتُرووی قۆٍتاغی یُلُيتدا ةێتج ئُوە ةُ ٍیت ةُاڵم ئُگُر هُ ، دەگُڕێخُوە (نێپاراه)شیصخُيی خْێَدٍی ِاوحُریب 

 دەگُڕێخُوە. 

 تڕگەِ پێىجەم:

 :گەڕاوەَەِ ئەَاوەِ سڕیىەَەِ واَ )ترقیه قید( کراَن

و پُیًاٍگُلاٍی حمْيی دەگُڕێَُوە ةۆ  لراون هُ زاٍمۆ (حرقیٌ قید)خْێَدلاراٍُی لُ ٍاویان هُ زاٍمۆلاٍدا شڕاوەحُوە واحُ / ئُو قْحاةی
 خْێَدن ةُم طێْەیُی خْارەوە :

اوەحُوە و حُرقتیٌ قیتد ڕو پُیًاٍگُکاٍی حکْيی شت ٍاویان هُ زاٍکۆ خْێَدکاراٍُی کُ /قْحاةیاٍُوەی گظج ئُو ڕپێداٍی دەرفُحی گُ -ا
کتراو هُ  ەوڕوی پُیتێکتراون ةُ شیصتخُيی پتاڕاه حُرقیٌ قُید ێٓاةردوودا ةۆ شُر خْێَدٍی پێظْیان هُو قۆٍاغُی کُ هڕ ٓشااڵٍ کراون هُ

 .(خِێٌدکار تًٍُا دوو جار شِود وًٍد دەبێت مٍم خاڵٍ /قِتابّ). ُنەچاو کردٍی يُرجی حُيڕزاٍکۆکاٍی  ُِرێًی کْردشخان ةێ 

، کرێتٓ خْێَتدٍیان هُو  (پاراهێتن)   خْێَدکاراٍُى حُرقیٌ قید کراون کُ دەگُڕێَُوە ةُ شیصخُيٓ خْێَدٍٓ ِاوحُریب  /ئُو قْحاةٓ -ب
 پێٓ واٍُ داواکراوەکاٍیان ةُم طێْەیُى  قۆٍاغُى کُ ةۆى دەگُڕێََُوە ةُ

 ەوە دەةێج:خْار

ژوارەى واًٍى کٍوتي مٍ شیصتٍوّ  ژوارەى واًٍى کٍوتي مٍ شیصتٍوّ شااڵًٍ ژ
 کۆرشات

 ڕێژەى وەرگرتٌّ کرێّ خِێٌدن

 %33 یُک حا شێ واٍُ یُک حا دوو واٍُ -0
 %43 چْار واٍُ شێ واٍُ -9
 %75 پێَج واٍُ و زیاحر چْار واٍُ و زیاحر -0

 دەةێج. (نپاراهێ)شیصخُيٓ خْێَدٍٓ ِاوحُریب پارەى  (%133) هُ داقۆٍاغُکآٍ حر وە هُ -      
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 دەگرێخُوە. هُ خْێَدٍٓ ةُرایی (نپاراهێ)و ةڕگُیُ حێکڕاى وەرگیراوان  ةُ پێٓ شیصخُيٓ خْێَدٍٓ ِاوحُریب وە ئُ -      

یتان داواى داةُزیتٌ دەکُن ئُوا  ەدواى گُڕاٍُو،  خْێَدکاراٍُى حُرقیٌ قید کراون هُ قۆٍاغٓ یُکُم یان دووەيدان /ئُو قْحاةٓ -ج
ُطُى کُ داواى داةُزیَٓ ةۆ دەکات ن دەةێج ةۆ ئُو ةى پارەى پاراهێ (%133) حێچْوى ةُ (نپاراهێ)شیصخُيٓ خْێَدٍٓ ِاوحُریب ةُ 

 ، ةُ يُرجێک کۆًٍرەکاٍیان طایصخُى وەرگرحٌ ةێج ةُ شیصخُيٓ پاراهێن.

دوا يیچی خْێَتدن  يُو هُ  اوەحُوە یانڕکُ ةُ ِۆی يیچی خْێَدن ٍاویان ش ێخُوەخْێَدکاراٍُش دەگر /ئُم ةڕیارە ئُو قْحاةی -د
 کردٍُوەکان.یحُواو دەکُن ةُ پێی ڕێًَاییُکاٍی حاق

ئُواٍُى دوو شاڵ و زیاحر ةُ شُر وەرگرحَیان حێپُریْە يافٓ گُڕاٍُوە ةۆ لراوە  ُِڵْەطاٍدٍُوەى وەرگرحَیانئُو قْحاةیاٍُی لُ  -ِت
یتان دەةێتج ةُ طتێْەی  ڕیًَاییُکتان يتافی گْاشتخَُوە ٓیان ةُ پێ دواى گُڕاٍدٍُوەج ةُ پێٓ ڕێًَاییُکآٍ پاراهێن یان پێٓ دەدرێ

 .(نێپاراه)شیصخُيی خْێَدٍی ِاوحُریب 

دواحتر کتران، ةتۆ قۆٍتاغێکی  ، ئُگُر زیتاحر هُ دوو ةتاةُحیض شتُرةار یتان ةتۆ دەکرێتج ئُواٍُی ئُو فُرياٍُ دەیاٍگرێخُوە يُقاشتُ -و      
 دەکرێٌ. ٍاگُڕیَُوە و هُ قۆٍاغی خۆیاٍدا شُرةار

 خْێَدٍی ةااڵ ٍاگرێخُوە. کراو َدکاری حُرقیٌ قُیدێخْ /ئُم ةڕیارە قْحاةی -ز      

ةٌ  شزا درا نیا (غض)کراون ةُ ِۆی گزی کردن  (حرقیٌ قید)اوەحُوە ڕێَدکاراٍُ ٍاگرێخُوە کُ ٍاویان شخْ /ئُم ةڕیارە ئُو قْحاةی -ح      
 خْێَدکاران. /ێکاری قْحاةیانڕی حایتُت ةُ  (2339)ی شاڵی  (2)ێًَاییُکاٍی ژيارە ڕخاڵُکاٍی ياددەی طُش هُ  کێک هُیُ ێٓپ ةُ

ڕەچتاوى يیچتٓ خْێَتدٍیان ةتۆ  (نپاراهێت)شیصخُيٓ خْێَدٍٓ ِاوحُریب َُوە ةُ ٍُى کُ حُرقیٌ قید کراون و دەگُڕێئُو قْحاةیا -ط     
 ُِر شاڵێکٓ خْێَدٍٓ ياٍُوەى ةُ پێٓ ڕێ ە یان شاڵٓ خْێَدٍٓ پارەى خْێَدٍٓ پاراهێویان هێ وەردەگیرێج. ٍاکرێج ، ةُاڵم ةۆ

 :(اًٍوە مٍتٍرقیي قید مٍم حاڵٍتاًٍدا دووبارە تٍرقیي قید دەکرێتٍوەڕخِێٌدکار دواى گٍ /قِتابّ)

 ئٍگٍر مٍٍَوان قۆًاغ مٍ شاڵّ گٍڕاًٍوەى دەرًٍچِو. -ا  

   شٍر یٍکتر دەرًٍچِو. ًا ٍکاًّ تر دا دوو شاڵ مٍئٍگٍر مٍ قۆ -ب 

اٍُوە ةتۆ شتُر خْێَتدٍُکُى دواى حُرقتیٌ قیتد ڕکاحٓ گُ شیصخُيٓ پاراهێن یاخْد ئێْاران وەرگیراوە هُ خْێَدکار کُ ةُ /قْحاةٓ -ى     
 ى کرێٓ خْێَدٍیان ةۆ زیاد دەکرێج. %(25) کردٍٓ ڕێ ەى
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 تڕگەِ شەشەم:

 :پەڕیىەَە )عثُر(

 طێْەیُی خْارەوە دەةێج:ةُم  ( 8181-2319 ) ُت ةُ واٍُی پُڕیَُوە ةۆ شاڵی خْێَدٍیحایت

 واٍُی پُڕیَُوە یُک واٍُی شااڵٍُ و دوو واٍُی وەرزی دەةێج. -أ 

 ُِر واٍُیُک هُ وەرزێک ةێج پُڕیَُوە دەیگرێخُوە. نیا ةٌ و دوو واٍُکُ هُ یُک وەرز دوو واٍُی وەرزی ئُگُر ُِر -ب

ُ قۆٍاغٓ شُرووحرواٍُ حٍُّا یُک  خْێَدکار ةۆى ُِیُ /قْحاةٓ -ج ، ئُگُر پُڕیَُوەکُى هُ دوو واٍُ ةْو ئُوا  پُڕیَُوەى ُِةێج حا ةچێخ
 واٍُکان دەردەچێج. یُکێک هُ هُ ُِيان قۆٍاغ دەيیَێخُوە حاکْ هُ

       

 تڕگەِ حەَتەم:

 دەرچَُوّ تڕیار َ فەرماوەکان: دَاکەَتىّ

 کرچْوٍی ُِر فُرياٍێلاحی دە ، هُ خْێَدلاران /ئاشخی زاٍصخی و ةُرجُشخُ لردٍی دەوايی پێْیصخی قْحاةیان ةُ يُةُشخی پاراشخَی 
 ێتٓةُ پ کەوايی فُريی ُِر قۆٍاغێلردٍی د  هُ دەشج پێ ياٍگ ک ةْوٍی زیاحر هُ یُ گْاشخَُوە دوای حێپُر نیارێمی وەرگرحٌ یاڕة نیا

 َدٍی دواةخرێج.ئُو شاڵُی خْێ  شاڵَايُی زاٍمۆیی دەةێ

 

 ٌاَپێچ/

 *فۆرمّ گُاستىەَەَ داتەزیه.
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  وه فۆروی گِاشتٌٍ
دهوهگواستنهیكهوشوێنهئه لێ

ی
بۆدهوهگواستنهیكهوشوێنهئهكرێیخوێندن

ی
كرێیخوێندن

بهزامهڕه بهزامهڕهئیمزاومۆرش/پسپۆڕیبهندیوتێبینی مزاومۆرئیش/پسپۆڕیبهندیوتێبینی















تۆماریكۆلێج/فاكهزامهڕه /پهندیڕاگروتێبینی یمانگهڵنی

ئیمزاومۆربه

تۆماریكۆلێج/فاكهزامهڕه /پهندیڕاگروتێبینی یمانگهڵنی

ئیمزاومۆربه














زانكۆبه تۆماریگشنی زانكۆبهئیمزاومۆرڕانی تۆماریگشنی ئیمزاومۆرڕانی
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  رگرتي ی وهۆڕیٌی شِێٌگزیي یان  دابٍفۆروی 
دابهیوشوێنهئه شوێنی دهزینیانگۆڕینی لێ دابهیوشوێنهئهكرێخوێندنی شوێنی زینیانگۆڕینی كرێدهبۆخوێندنی

بهزامهڕه بزامهڕهئیمزاومۆرش/پسپۆڕیبهندیوتێبینی ئیمزاومۆرش/پسپۆڕیبههندیوتێبینی















تۆماریكۆلێج/فاكهزامهڕه /پهندیڕاگروتێبینی یمانگهڵنی

ئیمزاومۆربه

تۆماریكۆلێج/فاكهزامهڕه /پهندیڕاگروتێبینی یمانگهڵنی

ئیمزاومۆربه














زانكۆبه تۆماریگشنی تۆمارئیمزاومۆرڕانی زانكۆبهڕانی ئیمزاومۆریگشنی
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 زیي  دابٍفۆروی 
دابهكهیوشوێنهئه زینی دهشوێنی لێ دابهكهیوشوێنهئهكرێخوێندنی زینی شوێنی كرێدهبۆخوێندنی

بهزامهڕه بهزامهڕهئیمزاومۆرش/پسپۆڕیبهندیوتێبینی مۆرئیمزاوش/پسپۆڕیبهندیوتێبینی














تۆماریكۆلێج/فاكهزامهڕه /پهندیڕاگروتێبینی یمانگهڵنی

ئیمزاومۆربه

تۆماریكۆلێج/فاكهزامهڕه /پهندیڕاگروتێبینی یمانگهڵنی

ئیمزاومۆربه















زانكۆبه تۆماریگشنی زانكۆبهئیمزاومۆرڕانی تۆماریگشنی ومۆرئیمزاڕانی
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ةۆ   وه خْێَدٍی ٍزيُ  هُ (قْحاةیان /خْێَدلاران) ی وه گْاشخَُ  ت ةُ حایتُ (0)  فۆروی ژواره
 رێى ی ُِلاٍ یًاٍگُ زاٍمۆ و پُ  هُشاڵی خْێَدٍدا   رز هُ خْێَدٍی ةُ

 

/خوێندكار:................................ قوتاتی
....................................ناویسیاتی

وقوتابخانهناویئه تی
دهكه رچووهلت ی

خوێندنلهپارێزگا ئامادهلقی دهكهخویلیهلهیكهووانانهئهتی چووهرنهملت ی
ی

خولوساڵ
رچوونده

□ زانستی
وێژه□ تی
□...........




/خوێندكارربردهسه قوتانی
ی

یخوێندن

ژ
ا

ساڵ
خوێندن

نمرهقۆناخشبه تێكڕاتی ی/قوتاتی
یهخوێندكارله مكهقۆناخی

 تێبیتی

٢.

٠.

3.

دهوهگواستنهیكهوشوێنهئه كرێیلێ

زانكۆ


كۆلێج


شبهیمانگهپه







كرێبۆدهیوهگواستتنهیكهوشوێنهئه

زانكۆ


كۆلێج


شبهیمانگهپه







 یمانگهوناووئیمزایل.تۆماریكۆلێج/پهیمانگهمۆریكۆلێج/پهئیمزایخوێندكار/قوتاتی

://ڕێكه 02وتی



تۆماریكۆلێج/په زانكۆ..............مۆرویمانگهناووئیمزایوردبیتی تۆماریگشتی ڕاتی

....................................................

....................................................

٠٢وت://ڕێكهكان:تێبینیه
یهوهیانگرێتهكاندهڕێنماییهبێت،كهدهندكاران(هنهابۆ)خوێتهفۆرمهمئه .1

ا
كهبهرچونهوخۆدهمڕاستهكهو،ساڵ .تی  ی  وتنودواخستی

هخانهله .0 زنجیی یهسهیخوێندكارلهیتێبیتی .نورسێتمدهكهرقۆناخی
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  وه گِاشتٌٍفۆروی 
دهخویوهگواستنهكهیوشوێنهئه لێ یوهگواستنهكهیوشوێنهئهكرێێندنی كرێدهبۆخوێندنی

بهزامهڕه بهزامهڕهئیمزاومۆرش/پسپۆڕیبهندیوتێبینی ئیمزاومۆرش/پسپۆڕیبهندیوتێبینی















تۆماریكۆلێج/فاكهزامهڕه /پهندیڕاگروتێبینی یمانگهڵنی

ئیمزاومۆربه

تۆماریكۆلێج/فاكهزامهڕه /پهندیڕاگروتێبینی یمانگهڵنی

ئیمزاومۆربه














زانكۆبه تۆماریگشنی زانكۆبهئیمزاومۆرڕانی تۆماریگشنی ئیمزاومۆرڕانی
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رگیراو  وه  ێظخرپی (قْحاةیان /خْێَدلاران)خْێَدن ةۆ زیَی  داةُ  ةُ ت حایتُ (0)  فۆروی ژواره
 رێى ی ُِلاٍ یًاٍگُ زاٍمۆ و پُ  هُ

 
/خوێندكار:................................ قوتاتی

....................................ناویسیاتی
وناویئه
كهقوتابخانه تی لت ی
رچووهده

خوێندنزاپارێزگا،قه لقی
ئامادهله تی

خویل
رچوونده

لهكهیووانانهئه
كهخویلیه ملت ی

چووهرنهده

نمره لهتێكڕاتی پۆیلیخوێندكار/قوتاتی
بهیئامادهدوانزه وهتی لیستی رگرتنپت ی

□ زانستی
وێژه□ تی
□...........


مكهیه□
مدووه□



/خوێندكارربردهسه قوتانی یخوێندنی

خوێندنژ
ا

نجامئهقۆناخساڵ تێبیتی

٢.

٠.

3.

4.

دابهیكهوشوێنهئه دهزینی لێ كرێخوێندنی

/پهكۆلێج/فاكهزانكۆ رگرتنجۆریوهشكۆیبهشبهیمانگهڵتی
نمرهكه ینتێكڕاتی

اویوهمیی رگیی

 پارێزگاگشتی



دابهیكهوشوێنهئه بۆدهزینی كرێخوێندنی

/پهفاكهكۆلێج/زانكۆ رگرتنجۆریوهشكۆیبهشبهیمانگهڵتی
نمرهكه ینتێكڕاتی

اویوهمیی رگیی

 گشتی گشتی











ئیمزای ئیمزایخوێندكار/قوتاتی

://ریفۆرمڕێكهڕێكخه 02وتی



كان:تێبینیه
وهنهابۆ)خوێندكاتهمفۆرمهئه .1 اوبهر(یپێشیی هێندرێت:كاردهبهیهمشێوهرگیی

یهلهیكهوخوێندكارانهئه .أ خوێندنیانبۆكراوهكهقۆناخی .چوونهرنه،یاندهمدواخستتی
دوهوخوێندكارانهئه .ب یهم،كهیقۆناخی

ا
دوهرچوونهوخۆدهمڕاستهكهساڵ كهمبهبۆقۆناخی .تی  ی وتنودواخستی

بڕیاریدابهایدهدو .0 بهرگرتنو،فهندیوهناوهزینلهرچوتی خوێندكار/قوتاتی زانكۆتی
نیهیههیچشێوهرماتی .وهزبێتهپاشگهكبۆتی

ینكۆنمره .3 اوهوهوخوێندكار/قوتابیهیئهكۆنمرهلهرگرتنبریتیهیوهنزمیی هلهی،كهرگیی زنجیی .ووهداهاتكهیلیستهكۆتاتی
وهیبهوخوێندكار/قوتابیههیچجۆرێكئهبه .4

ی
جوگراف شوێتی ێتبۆینیهردهپێتی  زینبكات.داوایدابهگیی

نمره بۆبهیانكۆنمرهتێكڕانی قوتانی داواكراویخوێندكار/ شی
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ی (قْحاةیان /خْێَدلاران)زیٌ و گۆڕیَی طْێَی خْێَدن ةۆ  داةُ  ت ةُ حایتُ (5)  فۆروی ژواره
 لان یًاٍگُ زاٍمۆ و پُ  رگیراو هُ وه  حازه
 

 قوتاتی
..................................../خوێندكار:................................ناویسیاتی
وناویئه
كهقوتابخانه تی لت ی
رچووهده

خوێندنزاقهپارێزگا، لقی
ئامادهله تی

خویل
رچوونده

لهیكهووانانهئه
كهخویلیه ملت ی

چووهرنهده

نمره لهیخوێندكار/قوتتێكڕاتی پۆیلاتی
بهیئامادهدوانزه وهتی لیستی رگرتنپت ی

□ زانستی
وێژه□ تی
□...........


مكهیه□
مدووه□



دهدابهیكهوشوێنهئه لێ خوێندنی شوینی كرێزینیانگۆڕینی

/پهكۆلێج/فاكهزانكۆ رگرتنجۆریوهشكۆیبهشبهیمانگهڵتی
نمركه ینتێكڕاتی

اویوههمیی رگیی

 پارێزگاگشتی



بۆدهدابهیكهوشوێنهئه خوێندنی شوینی كرێزینیانگۆڕینی

/پهكۆلێج/فاكهزانكۆ رگرتنجۆریوهشكۆیبهشبهیمانگهڵتی
نمرهكه ینتێكڕاتی

اویوهمیی رگیی

 گشتی گشتی













ئیمزایئیمزایخوێندكا ر/قوتاتی

://ڕێكهریفۆرمڕێكخه 02وتی





كان:تێبینیه
وهتهمفۆرمهئه .1 اوبهنهابۆ)خوێندكار(یپێشیی هێندرێت:كاردهبهیهمشێوهرگیی

یهلهیكهوخوێندكارانهئه .ت خوێندنیانبۆكراوهكهقۆناخی .ونهچورنه،یاندهمدواخستتی
دوهوخوێندكارانهئه .ث یهم،كهیقۆناخی

ا
دوهرچوونهوخۆدهمڕاستهكهساڵ كهمبهبۆقۆناخی .تی  ی وتنودواخستی

بڕیاریدابهدوایده .0 بهرگرتنو،فهندیوهناوهزینلهرچوتی خوێندكار/قوتاتی زانكۆتی
نیهیههیچشێوهرماتی .وهزبێتهپاشگهكبۆتی

3.  اوهوهوخوێندكار/قوتابیهیئهكۆنمرهلهرگرتنبریتیهیوهینكۆنمرهنزمیی هلهی،كهرگیی زنجیی .داهاتووهكهیلیستهكۆتاتی
وهیبهوخوێندكار/قوتابیههیچجۆرێكئهبه .4

ی
جوگراف شوێتی ێتبۆینیهردهپێتی  زینبكات.داوایدابهگیی

نمره بۆبهیخوێیانكۆنمرهتێكڕانی قوتانی داواكراوندكار/ شی
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  جايعات و يعاِد االقویى اهی اهجايعات و اهًعاِد اهعراقیثهوَقن يٌ اه (٠) اشتىارة رقه
 

للطالب ی
....................................:................................االسمالثالت 


الجهةالمنقولةمنها:



الجهةالمنقولةمنها
المرحلةالقسمالكلیة/المعهدالجامعة







الجهةالمنقولةالیها

المرحلةالقسمالكلیة/المعهدالجامعة



ةالدراسیةللطالب السیر
المالحظاتالنتیجةالمرحلةالسنةالدراسیةت

٢.

٠.

3.

4.

5.

6.

7.








ختمالكلیةوأسموتوقیعمسجلالكلیة/المعهدتوقیعالطالب

02://التأری    خ



..............ختمورأیالتسجیلالعامةللجامعةأسموتوقیعمدققموظفالتسجیل

.............................................................

.............................................................

٠٢://التأری    خ:المالحظات
اجععنه. .1  بعدصدوراالمرالجامیعبالنقلالیجوزالیی
یرفعنسخةمصورةمنشهادةاالعدادیة. .0


