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 سـةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران
 66/6/6306لة  6570ذمارة : 

 
 ساَلي ي(3)ذمارة كوردستان هةريَمي وةزيران ئةجنومةني ياساي لة  هةشتةم ماددةي ئةحكامي بة بةسنت ثشت

 لةبةرواري( 21)ذمارة وةزيران ئةجنومةني ئاسايي كؤبوونةوةي كؤنوسي رِؤشنايي لةبةر ، هةمواركراو 2991
  برِياردرابة9/6/1026

 برِياري
 6306 سالَى (98) ذمارة

  نيَودةوَلةتي بانكي و كوردستان حكومةتي هاوبةشي رِيَطاي نةخشة هيََلةطشتييةكاني ثةسةندكردني -2
(world bank  )و هاوبةش بوذانةوةي ثيَناو لة ئابووريدا لة ضاكسازي ناوي بة ئابووريدا ضاكسازي بة تايبةت 

 KRG Reform the Economy for sherd prosperity and protecting the) نةداران ثاراستين

vulnerable) بؤ رِوو خرايةوة فةرمي رِيَورِةمسيَكي لة ثالندانان وةزارةتي لةاليةن 30/5/1026 رِؤذي لة كة 
 .ثةيوةنديدارةكان اليةنة و وةزارةت

 و ثالن ئامادةكردني بؤ كوردستان يَميهةر لة وةزارةت بة نةبةسرتاو اليةنيَكي و وةزارةت هةر رِاسثاردني -1
 و ضاوخشاندنةوةي و ، ثةيوةندي بةثيَي نةخشةرِيَطاكة طشتييةكاني هيََلة جيَبةجيَكردني بؤ طوجناو ميكانيزمي

 ئةجنومةني سةرؤكايةتي بةهةماهةنطي نةخشةرِيَطاكة لة هاتوو زانيارييةكاني داتا نويَكردنةوةي و وردبينيكردن
 .دانان ثالن تيوةزارة و وةزيران

 جاريَك رِؤذ نةوةد( 90) هةموو كةم برِيارةبةاليةني ئةم جيَبةجيَكاري اليةنةكاني طشت لةسةر ثيَويستة -3
 لةسةر ثالندانان وةزارةتي بة بدةن ليَ ويَنةي و بكةن وةزيران ئةجنومةني بة ثيَشكةش خؤيان رِاثؤرتي

 . ريَطاكة نةخشة جيَبةجيَكردني بةردةم ئاستةنطةكاني و ضوونبةرةوثيَش
 وردةكاريي رِووي خستنة بؤ ثيَويست يناريمسي و كؤبوونةوة دانان ثالن وةزارةتي لةسةر ثيَويستة -1

 سازبكات نةخشةرِيَطاكة
                        ةيـامـرؤذن ةـل و ةنـدةك جيَبةجيَ ارةـرِيـب ئةم وةزارةت بة راوةـنةبةست انيـةكـةنـالي و وةزارةت -5
 .ودةكريَتةوةبآل(  دستانكور وةقايعي)

 
 

 ارزانيـب انـظريضـنيَ                                                                                          
 نوةزيرا ئةجنومةني ةرؤكيـس                                                                                               
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 وةزارةتى خويَندنى باآل و تويَذينةوةى زانستى 
 67/7/6306لة  9038/ 6ذمارة : 

 

 ذماره كؤبوونةوةي كؤنووسي لة(  دكتؤرا و ماستةر خويَندني ةكانيرِيَنمايي/  ثيَنجةم تةوةرةي ) بة ئاماذة
( 9/5/1026 يَكةوتيرِ دووشةممة و 3/5/1026 ريَكةوتي سيَشةممة) رؤذاني لة كة وةزارةت ئةجنومةني ي(3)

 بةم كوردستان هةريَمي حكومييةكاني زانكؤ لة دكتؤرا خويَندني رِيَنمايي دةركردني بة برِياردرا ، درابوو ئةجنام
 -:خوارةوة شيَوةيةي

 6306(ى سالَى 7) ذمارة رِيَنمايي
 

 كوردستان هةريَمي حكومييةكاني زانكؤ لة دكتؤرا خويَندني رِيَنمايي
 6305-6306  يخويَندن سالَي بؤ

 

  يةكةم: تةوةري
 لة ثيَشربِكيَ ريَكخستين و( كوردستان هةريَمي حكومييةكاني زانكؤ لة دكتؤرا خويَندني) ةكانيرِيَنمايي و مةرج
 .خالَ رِيَذةي بةثيَي رِيزبةندي سيستمي ثيَوةرةكاني و كاران ثيَشكةش نيَوان

 

 :بةكالؤريؤس ي(معدل) منرة تيَكرِاي -0
 زانسيت، بةشي سةر يةكةمي خولي دةرضوواني يةكةمي ضارةطي لة يان%( 60) ي(معدل) ةمنر تيَكرِاي - أ

 و ثزيشكي كؤليَذةكاني دةرضوواني لة جطة) ثيَشكةشكردن بؤ مةرجة بةكالؤريؤس برِوانامةي هةَلطري بؤ
 هيض%( 60) منرةي تيَكرِاي بؤية ،(ناكريَـت بؤ منرةيان تيَكرِاي رةضاوي كة دةرمانسازي، و ددان ثزيشكي

 بؤ)  دةكريَت زياد بؤ خاَلي يةك منرةيةك هةر زيادبووني بة و دةبيَت ي(خالَ) سفر( 0) واتة وةرناطريَت خالَ
 ئةو وةردةطريَت، خالَ ثيَنج( 5) ئةوا بوو ثيَنج و شةست%( 65) منرةكةي تيَكرِاي ثيَشكةشكار ئةطةر منونة

 خولي دةرضوواني يةكةمي ضارةطي لة   بةآلم%( 60) لة ةكةمرت بةكالؤريؤسيان منرةي تيَكراي خوازيارانةي
 (.وةرناطرن خالَ هيض ئةوا زانستني بةشي سةر يةكةمي

 

 دبلؤمي برِوانامةي دواتر و كةمرتة%( 60) لة بةكالؤريؤسيان منرةي تيَكراي خوازيارانةي بةو سةبارةت -ب
 بنةماي لةسةر و( 1022-1020) دنيخويَن ساَلي ثيَش بةدةستهيَناوة ئةكادمييان ساَلةي يةك يباآل

 كوردستان زانكؤكاني لة ماستةر لة باآل دبلؤمي منرةي تيَكراي+ بةكالؤريؤس منرةي تيَكراي كؤكردنةوةي
 بؤ خالَ ئةذماركردني ضؤنيةتي بة سةبارةت. بكةن دكتؤرا خويَندني ثيَشكةشي هةية بؤيان ئةوا، وةرطرياون

 باآل دبلؤمي منرةي تيَكراي%( + 10) بةكالؤريؤس منرةي تيَكراي نةوةيكؤكرد بة ئةوا ثيَشربكيَ ناو ضوونة
 و وةرناطريَت خالَ هيض%( 60) منرةي تيَكرِاي واتة دةكريَت، ئةذمار بؤيان بةكالؤريؤس منرةي وةكو%( 60)
 دةكريَت زياد بؤ خاَلي يةك منرةيةك هةر زيادبووني بة و دةبيَت ي(خالَ) سفر( 0)
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 لة يان كةمرتة%( 60) لة بةكالؤريؤسيان منرةي تيَكراي كة ئةوانةي وةرزشي، ةوانانيثاَل بة سةبارةت -ج
 خويَندني وةزارةتي بة سةر دامودةزطاكاني ميالكي لةسةر و نني يةكةم خولي دةرضوواني يةكةمي ضارةطي

 -:بيَت داتيَ مةرجانةيان ئةم ثيَويستة و بكةن ثيَشكةش داواكاري هةية بؤيان ئةوا دةكةن، خزمةت باآل
 .وةرزشي ثةروةردةي بواري لة بيَت ماستةر برِوانامةي هةَلطري -2
 هةريَمي ئاسيت لةسةر هيَنابيَت بةدةست يةكةمي ثلةي ثيَشرت ساَلي( 5) ماوةي لة و بيَت ياريزان مةرجة -1

 ةسةرل(  ثيَنجةم تاكو يةكةم ) يان عيَراق ئاسيت لةسةر(  سيَيةم يان دووةم يان يةكةم ) يان كوردستان
 . جيهان ئاسياو كيشوةري ئاسيت لةسةر( هةشتةم تاكو يةكةم) يان عةرةبيةكان ةووآلت ئاسيت

 ميفةر بةنوسراوي كوردستانةوة ئؤلؤمثي ليذنةي رِيَطةي لة تةنها بكريَت ثشتطريي كار ثيَشكةشثيَويستة  -3
 . دةكات دؤكيؤميَنتانة ئةم وردبيين زانكؤكان لة ثسثوَر ليذنةيةكي -1
 خويَندني ثيَشكةشكردني بؤ وةرزشي ثاَلةواني وةك بيَت سوودمةند خوازيارة ئةو يةكةجمار بؤ مةرجة -5

 ثاَلةواني وةك و سوودمةندبووبيَت ماستةر خويَندني لة يان بةكالؤريؤس خويَندني لة ئةطةر واتة دكتؤرا،
 .نيية كتؤراد خويَندني بؤ ثيَشكةشكردني مايف وةرزشي ثاَلةواني وةك ئةوا بيَت وةرطريا وةرزشي

 لة سالَ( 5) ماوةي بؤ دةبةخشريَت بةكالؤريؤس كؤمنرةي مةرجي لة تةنها وةرزشي ثاَلةواني مةرجي -6
 .وةرزشي ثاَلةواني وةكو كردني ثشتطريي ريَكةوتي

 :ماستةر ي(معدل) منرة تيَكرِاي -6
 خالَ هيض منرةية ئةو بؤية ثيَشكةشكردن، بؤ نةبيَت كةمرت%( 00) ماستةري منرةي تيَكرِاي مةرجة خوازيار

                 دةكريَت، زياد بؤ خاَلي يةك( 2) منرةيةك هةر زيادبووني بة و دةبيَت ي( خالَ) سفر( 0) واتة وةرناطريَت،
 .وةردةطريَت خالَ  ثيَنج( 5) ئةوا بوو ثيَنج و حةفتا%( 05) منرةكةي تيَكرِاي ثيَشكةشكار ئةطةر منونة بؤ )
 :ثيَشكةشكردن كاتي لة ئينطليزي زماني نسيتتوا ئاسيت مةرجي -0

 بةبيَ  هةية دكتؤرا خويَندني بؤ  ثيَشكةشكردني مايف خوازياريَك هةموو ثيَشكةشكردن ثرِؤسةي قؤناغي لة -أ 
 خويَندن، لة وةرطرياني دواي دكتؤرا خويَندكاري/ قوتابي بةآلم ئينطليزي، زماني توانسيت مةرجي هةبووني

 ي5) منرةي بؤ بةرزبكاتةوة ئينطليزي زماني توانسيت ئاسيت مةرجة( مرؤظايةتيةكان زانستة) بواري بؤ
IELTS)منرةي يان ئايلتس ثيَنجي ي(ي56 TOEFL-IBT )منرةي يان (ي195 TOEFL-PBT )

 خويَندن، ئةكادميي كؤرِسي بؤ دةستثيَكردني مةبةسيت بةPearson Academic- PTE) ي10) ياخود
 ئينطليزي زماني توانسيت ئاسيت مةرجة( ثزيشكيةكان و ىطبيقتة و سروشيت و ثةتي زانستة) بواري بؤ

 منرةي يان( TOEFL-IBT ي01)منرةي يان و ئايلتس شةشي( IELTS ي6) منرةي بؤ بكاتةوة بةرز
 مايف ثيَضةوانةوة بة)  PEARSON Academic-PTEي55) ياخود( TOEFL-PBT ي512)

 بةدةست سةرةوة داواكراوي منرةي ئينطليزي زماني مةرجي تاوةكو تنابيَ ئةكادميي كؤرِسي لة بةشداريكردني
  .كانديدكردني ريَكةوتي لة ساليَكدا ماوةي لة دةهيَنيَت
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 ئةوا تيَداية، سةرةوةيان ي(أ برِطةي) داواكراوي ئينطليزي زماني توانسيت مةرجي كة خوازيارانةي ئةو -ب
 .دةكةن ئةكادميي خويَندني بة دةست رِاستةوخؤ

 تيَدا سةرةوةيان ي(أ برِطةي) داواكراوي ئينطليزي زماني توانسيت مةرجي كة خوازيارانةي بةو سةبارةت -ج
 ريَطةي لة  بكةنةوة بةرز خؤيان ئينطليزي زماني توانسيت ئاسيت سالَ يةك( 2) ماوةي لة دةتوانن نية،

 بة سةرةوة، ي(أ) برطةي ثيَويسيت ئاسيت بة طةيشنت بؤ ئينطليزي زماني توانسيت تاقيكردنةوةي ئةجنامداني
 سةرةوة ي(أ برِطةي) داواكراوي ئينطليزي زماني توانسيت مةرجي ماوةيةدا لةو ئةطةر ثيَضةوانةوة

 .دةردةكريَت بؤ زانكؤكان لة يان(القيد ترقني) ناو سرينةوةي فةرماني راستةوخؤ ئةوا بةدةستنةهيَنا،
 و دةبينن ئامادةكاري و ثيَطةياندن رؤَلي حكوميةكان نكؤزا ئينطليزي زماني سيَنتةرةكاني لةمةودوا -د

 ئةجنام زانكؤكان ئينطليزي زماني سيَنتةرةكاني لة ئينطليزي زماني خولي خويَندكاران/ قوتابيان دةكريَت
 زانستة) بواري بؤ بتوانن دواتر تاوةكو ئينطليزي زماني توانسيت ئاسيت بةرزكردنةوةي مةبةسيت بة بدةن

 ي56)منرةي يان ئايلتس ي(5) ئةليكرتؤني تاقيكردنةوةي داواكراوي ثيَويسيت منرةي( انمرؤظايةتيةك
TOEFL-IBT )منرةي يان (ي195TOEFL-PBT )ي10) ياخود(Pearson Academic- 

PTE مةرجة( ثزيشكيةكان و ىطبيقتة و سروشيت و ثةتي زانستة) بواري بؤ بهيَنن،هةروةها بةدةست 
 ي01)منرةي يان و ئايلتس شةشي( IELTS ي6) منرةي بؤ ةوةبكات بةرز ليزيئينط زماني توانسيت ئاسيت

TOEFL-IBT)منرةي يان(ي512 TOEFL-PBT)ياخود(ي55PEARSON Academic-PTE) 
 /تيَبيين

 ثيَدراوة ئاماذةي سةرةوة لة كة ئينطليزي زماني توانسيت ستانداردي تاقيكردنةوةي ئةجنامداني بة سةبارةت - أ
(IELTS ،TOEFL ، Pearson Academic-PTE )و كوردستان هةريَمي دةرةوةي و ناوةوة لة 

 لقيَك دةدريَت ئةجنام ليَ تاقيكردنةوةي سيَنتةرةي ئةو ثيَويستة ،ووآلت دةرةوةي و عيَراق ديكةي شارةكاني
 ساييت ويَب بة ثشت دةبيَت مةبةستةش ئةم بؤ و تاقيكردنةوانة ئةو  سةرةكي بنكةي لقةكاني لة بيَت

 ئاماذة تيايدا و ببةستيَت( PEARSON Academic-PTE و TOEFL  و IELTS) ةرميف
 .داوة ئةجنام ليَ تاقيكردنةوةي ثيَشكةشكار كة هةية شارة لةو سيَنتةرة ئةو لقي كة بةوةكرابيَت

 ئةو ئينطليزي زماني توانسيت برِوانامةي بؤ( صدور صحة) دروسيت و رِاست زانكؤكان لةسةر ثيَويستة - ب
 دةرةوةي و ناوةوة لة كة بكةن(  -PEARSON Academic و TOEFL و IELTS) اقيكردنةوانةت

 زماني توانسيت مةرجي-3) برِطةي ي(أ) خالي ثيَي بة عيَراق ديكةي شارةكاني و كوردستان هةريَمي
 .بةدةستهيَنراون سةرةوة ي(يةكةم تةوةري) لة( ئينطليزي

 IELTS ،TOEFL ، PEARSON) وةكو ئينطليزي زماني يئةليكرتِؤن تاقيكردنةوةي بة سةبارةت -ج

Academic-PTE )بنةماي لةسةر) سالَ دوو( 1) ماوةي بؤ و نةضووبيَت بةسةر ماوةكةي ثيَويستة 
 .دةكريَت ئةذمار( تاقيكردنةوة رِيَكةوتي
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 و زيئينطلي زماني ثسثؤرِي لة ماستةرن و بةكالؤريؤس) برِوانامةي هةَلطري ثيَشكةشكارانةي ئةو -د
 ي(أ) خالي ئاسيت هةمان و بدةن ئةجنام ئينطليزي زماني توانسيت تاقيكردنةوةي ثيَويستة ،(وةرطيَرِان

 .بهيَنن بةدةست ثيَدراوة ئاماذةي ي(يةكةم تةوةري) لة( ئينطليزي زماني مةرجي-3) برِطةي
 ذمارة و ئينطليزي زماني ئاسيت ئةوا بةدةستهيَنابوو، منرةيان هةمان ثيَشربِكيَ لة ثيَشكةشكار دوو ئةطةر -هـ

 .يةكالكةرةوة ثيَوةري دةبيَتة وكراوةكانيانبآل تويَذينةوة كاريطةري فاكتةري و
 

 -:زانسيت توانسيت تاقيكردنةوةي مةرجي -4
 

 لةم دةربضيَت ثيَشكةشكار مةرجة و دةدريَت ئةجنام%( 30) منرةي لةسةر زانسيت توانسيت تاقيكردنةوةي -أ
 ثيَضةوانةوة بة بهيَنيَـت دةست بة تاقيكردنةوة بؤ تةرخانكراو منرةي 30 لة منرة 25) اتةو تاقيكردنةوةية

 ثسثؤري لة زانسيت توانسيت تاقيكردنةوةي ثرسيارةكاني%( 25) ثيَويستة ،(نية ثيَشربكيَي ضوونة مايف
 لة ثانزة( 25) منرةي ليَرةدا. بيَت بوارةكةي وردي ثسثؤرِي لة ثرسيارةكان تري ي%( 25) و بيَت طشيت

 خاَلي يةك( 2) منرةيةك هةر زيادبووني بة و دةبيَت ي(خالَ) سفر( 0) واتة وةرناطريَت خالَ هيض تاقيكردنةوة
 ئةوا ، زانسيت توانسيت تاقيكردنةوةي لة هيَنا ي(26) منرةي ثيَشكةشكار ئةطةر منونة بؤ  ، دةكريَت زياد بؤ
    خاَلي ثيَنض( 5) ئةوا هيَنا بيسيت( 10) ئةطةر ثيَشربكيَ، لة بةشداريكردن بؤ وةردةطريَت خالَ يةك( 2)

 . ثيَشربكيَ لة بةشداريكردن بؤ دةدريَت ثيَ
                    و بكات تاقيكردنةوةكان سةرثةرشيت تايبةت ليذنةيةكي يان بةش زانسيت ليذنةي ثيَويستة -ب

 بنةماي لةسةر زانسيت توانسيت يكردنةوةيتاق ووردي ثسثؤرِي و طشيت ثسثؤرِي ثرسيارةكاني نابيَت
 .دابندريَت ثرؤثؤزةَلةكان

 و( بيَت بةش سةرةكي لقي يان) بةكالؤريؤس برِوانامةي بنةماي لةسةر طشيت ثسثؤري ثرسيارةكاني  دةبيَت -ج
 .بيَت ثيَشكةشكار ماستةري برِوانامةي سةرةكي لقي بنةماي لةسةر ووردي ثسثؤرِي ثرسيارةكاني

 كورسيةكان شيَوةيةك هيض بة ئةوا تةرخانكراو، كورسي جؤرةكاني طشت بة مايةوة بةتالَ كورسي يَكهةركات -د
 .ناكريَتةوة ثرِ

 .وةزارةتةوة اليةن لة ثةسةندكراو ثالني بؤ بكات زياد خويَندن كورسي نيية بؤي زانكؤيةك هيض -هـ
 و بةشة ئةو ميالكي ثيَويستة دياريكراودا كيبةشيَ لة دكتؤرا خويَندني كورسيةكاني رِيَذةي دياريكردني بؤ -و

 باآل خويَندني وةزارةتي مةبةستة ئةم بؤ سةرةكي، ثيَوةري بكريَتة دكتؤرا خويَندني بؤ رِاستةقينة ثيَداويسيت
 .دةكات خويَندن ثالنةكاني وردبيين و ضاوديَري

 

 منونةيي ميوةآل زانستيدا، سيتتوان تاقيكردنةوةكاني ثرسياري ثيَشكةشكردني لةطةلَ ثيَويستة: تيَبيين
 .بكريَت تاقيكردنةوةكان ليذنةي بة ثيَشكةش ثرسيارةكان
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 :  تةمةن مةرجي -7
 ناكريَت، تةرخان بؤ ثيَشربكيَ  ضوونة بؤ خاَلي هيض بةآلم ثيَشكةشكردن، بؤ مةرجة تةمةن ي(سقف) ميض - أ

 بؤ بيَت  زياتر( لةدايكبوون ساَلي بنةماي ةرلةس) سالَ ثيَنج ثةجناو( 55) لة خوازيار تةمةني نابيَت واتة
. ثيَشكةشكردندا كاتي لة زانسيت تويَذينةوةي وباآل خويَندني وةزارةتي كارمةنداني و زانكؤ مامؤستاياني

 لةبةر زانسيت تويَذينةوةي وباآل خويَندني وةزارةتي دامودةزطاكاني دةرةوةي ثيَشكةشكاراني بة سةبارةت
 .ناكريَت بؤ تةمةنيان ي(سقف) ميض رةضاوي بؤية دةبيَت ثاراليَل شيَوازي بة خويَندنةكةيان ئةوةي

 زانستني تويَذينةوةي وباآل خويَندني وةزارةتي بة سةر داموودةزطاكاني بة سةر كارمةندانةي و مامؤستا ئةو -ب
 هةمان بة كيَثيَشربِ بةشداري و ثيَشكةش هةية بؤيان ، سالَ ثيَنج و ثةجنا( 55) لة زياترة تةمةنيان و

 . بكةن ثارِاَليَلَ سيستمي  ثيَوةرةكاني
 

 : خزمةت نيساآل مةرجي -6
 

 هةريَمي حكومةتي دامودةزطاكاني لة يةكيَك لة بن هةميشةيي فةرمانبةري واتة ) دامةزراو خوازياراني بؤ -أ
 برِوانامةي انيبةدةستهيَن دواي فيعلي خزمةتي تةواوي ساَلي دوو( 1) مةرجة ثيَشكةشكار ، ( كوردستان

 وةرطرتين مايف ثيَضةوانةوة بة دكتؤرا، خويَندني بة دةستثيَكردن ريَكةوتي تا هةبيَت دامةزراندني و ماستةر
 تةواوكردني دواي كة ثيَشكةشكارةي ئةو بؤ ناكريَت تةرخان خالَ هيض بؤية. نابيَت خويَندني مؤَلةتي

 ئةوا خزمةت ساَليَكي هةر زيادبووني بة مبةآل ، هةية فيعلي خزمةتي سالَ دوو( 1) تةنها ماستةر خويَندني
 بؤ دةكريَت ئةذمار ثؤينت  بة دووساَلةكة دواي مانطيش خزمةتي و دةكريَت زياد بؤ خاَلي يةك( 2)

 خزمةتي سالَ حةوت( 0) ماستةر برِوانامةي بةدةستهيَناني دواي ثيَشكةشكار ئةطةر واتة خالَ، وةرطرتين
( 20) لة مةرجيَك بة ، ثيَشربكيَ لة بةشداريكردني بؤ وةردةطريَت خالَ ثيَنض( 5) ئةوا هةبيَت تةواوي فيعلي

 .نةبيَت زياتر خالَ دة
 هةبووني بةبيَ ، كوردستان هةريَمي حكومةتي دةزطاكاني و دام لة دانةمةزراون كة خوازيارانةي ئةو - ب

 كردنيان ثيَشكةش مايف  ماستةر مةيبرِوانا بةدةستهيَناني بةسةر تيَثةرِين و دةرضوون سالَ دوو مةرجي
 مريي دامودةزطايةكي هيض لة كة بكةن ثيَشكةش زانكؤ لة ياسايي بةَليَننامةي ثيَويستة و هةية

 . دانةمةزراون
 (:األخرتاع براءة) زانسيت داهيَناني و زانسيت وكراوةيبآل -5

 

 معتمد ) باوةرِثيَكراو زانسيت طؤظاريَكي ةل وكردنةوةبآل بؤ ثةسةندكراو يان وكراوةبآل تويَذينةوةيةكي هةر بؤ -أ
 برِوانامةي دةستهيَناني بة دواي مةرجيَك بة دةدريَت ثيَشكةشكار بة خالَ ثيَنض( 5( ) حمكم يان

 .نةبيَت( مستل) هةَليَنجراو ماستةرةكةي نامةي لة و بيَت ماستةرةكةي
 تويَذةري بؤ تةنها ئةوا كردووة، تيَدا بةشدارييان زياتر تويَذةر يةك لة و هاوبةشن تويَذينةوانةي بةو سةبارةت -ب

 .وةردةطريَت خالَ ثيَنض( 5) تويَذةريَك هةر و دةكريَت ئةذمار رِيزبةندي ثيَي بة( سيَيةم و دووةم و يةكةم)
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 بةو وةردةطريَت خالَ ثيَنض( 5) زانسيت تويَذينةوةي شيَوةي هةمان بة( األخرتاع براءة) زانسيت داهيَناني -ج
 برِواثيَكراو زانسيت طؤظاريَكي لة مةرجيَك بة وةرطرتووة ي(األخرتاع براءة) كة كةشكارةيثيَش
 .ويكردبيَتةوةبآل

( األخرتاع براءة) زانسيت داهيَناني و زانسيت وكراوةيبآل لة خالَ وةرطرتين ي(سةقف) ميض طشيت كؤي -د
 يان تويَذينةوة ثيَنض( 5) تةنها واتة ، شربكيَثيَ  لة بةشداريكردن بؤ خالَ ثيَنج و بيست( 15) لة دةبيَت برييت

 .دةكريَت ئةذمار زانسيت داهيَناني
 

 :بةردةوام زانستخوازي و مامؤستا هةطبةي -9
( 1) خوازيار ئةطةر منونة بؤ خالَ، وةرطرتين بؤ ثيَوةر دةبيَتة مامؤستا هةطبةي لة خويَندن ساَلي دوايني منرةي -أ

 هةبوو نيوي و سيَ( 5،3) ،ئةطةر دةدريَت ثيَ خاَلي ضوار( 1) ئةوا هةبيَت امامؤست هةطبةي لة منرةي ضوار
 دةكريَت ئةذمار ئةوبنةماية بةهةمان تر بةمنرةكاني ثيَدةدريَت،سةبارةت خاَلي( 3,5)ئةوا مامؤستا لةهةطبةي

 النسبة ) شيَوةي بة دةكريَت ثيَنج سةدا%( 5) جاراني بةردةوام زانستخوازي خويَندني ساَلي دوايني منرةي -ب
 بؤ، دةكريَت ئةذمار ثؤينت و ثيَشربكيَ ضوونة بؤ وةرطرتن خاَلي دةبيَتة دابةشكراوةكة منرة ، ( والتناسب

 لة ي(65) ئةطةر ثيَدةدريَت، خاَلي ضوار( 1) ئةوا هةبوو بةردةوام زانستخوازي لة ي(50) منرةي ئةطةر منونة
( 1,5) ئةوا هةبوو ثةجناي( 50) منرةي ئةطةر وةردةطريَت، الَخ(  3,15 ) ئةوا هةبوو بةردةوام زانستخوازي

 .دةكريَت ئةذمار بنةماية ئةو هةمان بة تر منرةكاني بة سةبارةت ، وةردةطريَت خالَ
                  رِيزبةندي و ثيَشكةشكاران خاَلةكاني كؤي دةبيَتة سةرةوة ثيَوةرانةي ئةو بؤ خاَلةكان كؤي: تيَبيين

 .ثيَشربِكيَ خاَلةكاني
 :دكتؤرا خويَندني كردنةوةي ثيَداويسيت و مةرج: دووةم تةوةري

 ثرِؤفيسؤري سيَ( 3+ ) ثرِؤفيسؤر يةك( 2) مةرجة زانسيت بةشيَكي هةر لة دكتؤرا خويَندني كردنةوةي بؤ  -2
 لة ؤرِيانثسث و بن دكتؤرا بروانامةي هةَلطري كة هةبيَت ياريدةدةر ثرِؤفيسؤري ثيَنض( 5) ياخود ياريدةدةر

 يان بن زانسيت بةشي هةميشةيي ميالكي لةسةر انةئةو مةرجيشة و بيَت بةشةكة بواري هةمان
 دووبارة دياريكراون بةشيَكي ستايف كة انةىئةو ثيَويستة ليَرةدا ، بةشة ئةو هةمان لة بن خانةنشينكراو

 .تر بةشيَكي لة نةبنةوة
 كوردي، و كوردي) وةكو زانكؤ هةمان هاوشيَوةكاني بةشة لة دكتؤرا خويَندني كردنةوةي بة سةبارةت  -1

 كاتي لة بةشةكة هةردوو ستايف دةكريَت( هتد...كيميا و كيميا ئينطليزي، و ئينطليزي عةرةبي، و عةرةبي
 .بكةنةوة دكتؤرا خويَندني سةرةوة ي(2) خاَلي مةرجةكاني هةبووني

( سكولَ/ كؤليَذ) ئاسيت لةسةر سةرةوة ي(2) خاَلي مةرجةكاني ، ثزيشكي يكؤمةَلة ثسثؤرِي بة سةبارةت  -3
 .دةكريَت ئةذمار
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 تيَدا دكتؤرايان خويَندني ثيَشووتر كة بةشانةي لةو بكةن ئامادة  دكتؤرا خويَندني ثالني زانكؤكان ثيَويستة  -1
 ثيَداويسيت و سةرةوة ي(2) خاَلي مةرجي ئيَستاش و(  1026 -1025 ) خويَندني ساَلي بؤ كراوةتةوة

 و ةكانرِيَنمايي بةثيَي ثيَويست زانسيت ثلةي بة ثسثؤر مامؤستاي بووني بةثيَي واتة ية، تيَدا اميانبةردةو
 .دكتؤرا خويَندني بؤ ديكة زانستييةكاني ثيَداويستية بووني

( 2) خاَلي مةرجةكاني و جار يةكةم بؤ بكةنةوة دكتؤرا خويَندني دةيانةويَت كة بةشانةي بةو سةبارةت  -5
 كردنةوةي ثرِؤثؤزةَلي دةتوانن دةرضوواندووة، ماستةريان و بةكالؤريؤس خولي دوو و تيَداية يانسةرةوة يةكي

 و رةزامةندي مةبةسيت بؤ بكةن وةزارةت جؤري دَلنيايي يباآل ليذنةي بة ثيَشكةش دكتؤرا خويَندني
 .ثةسةندكردني

 مةرجي مامؤستايانةي ئةو اليةنلة دكتؤرا خويَندني بؤ( أولي) سةرةتايي ثرِؤثؤزةَليَكي و ناونيشان  -6
 دةكريَت، زانسيت بةشي بة ثيَشكةش هةية تيَدا ثةيوةنديدار ةكانيرِيَنمايي ثيَي بة سةرثةرشيتيكردنيان

 و كيَشة رِةنطدانةوةي و كوردستان هةريَمي كاري بازارِي ثيَويسيت بنةماي لةسةر ثرِؤثؤزةلةكان ثيَويستة
 زانكؤ بةستنةوةي ئاماجني بة كوردستان لة زانست رةوتي بة كردن تخزمة زياتر و سةردةم طريوطرفتةكاني

 لة  ثرِؤثؤزةَلةكان ثيَويستة هةروةها بكريَن، زانسيت بةشي بة ثيَشكةش هتد،... و يةكرت بة كؤمةَلطا و
 انثرؤثؤزةَلةك ويَنةيةكي زانكؤكان ثالني ناردني كاتي لة دواتر و كرابيَت ثةسةند بةش زانسيت ليذنةي اليةن

 بوارة، ئةو شارةزاياني و ثسثؤر لةطةلَ رِاويَذكردن بة هةَلسةنطاندني مةبةسيت بة دةكريَت وةزارةت رِةوانةي
 . هةبيَت دةرةكي سةرثةرشتياري سيستةمةدا لةم نيية مةرجيش

 سيَ( 3) مرؤظايةتييةكان بةشة و زانستيةكان بةشة خويَندكاري/ قوتابي خويَندنةكةيدا ماوةي لة دةكريَت  -0
 و سةرثةرشتيار نيَوان لة فةرِمي رِةزامةندييةكي بةثيَي ووآلت دةرةوةي بضيَتة مانط شةش( 6) تا

 لة بةشيَك ئةجنامداني و خويَندنة جؤرة ئةو سيستةمي بة ئاشنابوون مةبةسيت بة دةرةوة، زانكؤكةي
 سيستةمي ثيَيةب دكتؤرا خويَندكاري/قوتابي دةرةوةي ضوونة ليَرةدا زانكؤية، لةو تويَذينةوةكةي

(Sabbatical Leave )و باآل خويَندني وةزارةتي داموودةزطاكاني بة سةر ئةوانةي بؤ دةبيَت 
 لة مةرجيَك بة دةبيَت( إيفاد) شاندكردن شيَوازي بة سةرثةرشتيار بؤ دةرةوة ضوونة و زانستني تويَذينةوةي

 و خويَندكار/قوتابي دةكريَ  و دةكريَت جيَبةجيَ( جواز)   شيَوةي بة برِطةية ئةم واتة ، نةكات تيَثةر مانطيَك
 . توآل دةرةوةي نةضنة سةرثةرشتيار

 :تيَبيين
 ئةوا، نةبوو دةرةكي زانكؤي بؤ دةرةوة ضوونة بة ثيَويسيت خويَندكار/قوتابي ئةطةر حاَلةتيَكدا لة - أ

 .ووآلت دةرةوةي بضيَتة ناكات ثيَويست سةرثةرشتياريش
 دةرةوةي ضوونة دةخويَنن، ثاراليَلَ سيستمي بة كة دكتؤرا خويَندكاراني و نقوتابيا بة سةبارةت - ب

 خةرجيةكة تيَكراي ئةوا ثيَكراوة، ئاماذةي سةرةوة ي(0) خاَلي لة كة سةرثةرشتيار و خويَندكار/قوتابي
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 دةكريَ  و دةكريَت جيَبةجيَ( جواز)   شيَوةي بة ئةوانيش بؤ بةآلم دةبيَت، خويَندكار/قوتابي خودي لةسةر
 .ووآلت دةرةوةي نةضنة سةرثةرشتيار و خويَندكار/قوتابي

 لة  ،(ئينطليزي زماني ماوةي لة جطة)  سالَ سيَ( 3) لة بريتية سيستمةدا لةم دكتؤرا خويَندني ماوةي  -5
 دريَذ ماوةكة مووضة بة يةكةم جاري بؤ مانط شةش( 6) ماوةي بؤ كة كؤليذة ئةجنومةني تيدةسةآل
 ماوةكة مووضة بة دووةم جاري بؤ مانط شةش( 6) ماوةي بؤ زانكؤية ئةجنومةني تيدةسةآل لة و بكاتةوة

( 6) ماوةي بؤ دريَذكردنةوة بؤ وةربطرييَت وةزارةت رِةزامةندي دةكريَت ثيَويستدا كاتي لة بكاتةوة، دريَذ
 خويَندكار/قوتابي ةثيَضةوانةو بة(. دريَذكردنةوةية دوايني كة) مووضة بةبيَ سيَيةم جاري بؤ مانط شةش

 .دةردةضيَت بؤ خويَندن لة ي(القيد ترقني) ناو سرينةوةي فةرماني
 ئةجنامدرا( 19/6/1025) رِيَكةوتي لة( 5) ذمارة كؤبوونةوةي لة وةزارةت ئةجنومةني برِياري بةثيَي  -9

 و سرتاتيجي تيديراسا بؤ كوردستاني دةستةي لة دكتؤرا/ باآل خويَندني كردنةوةي لةسةر دراوة رِةزامةندي
 زانكؤيةكةوة اليةن لة دكتؤرا برِوانامةي وة زانكؤكان، لة يةكيَك لةطةلَ هاوبةشي بة زانسيت تويَذينةوةي
 .دةبيَت لةسةر الي هةردوو ي(ئارِم) لؤطؤ دةدريَت بةهاوبةشي

 بة هاوتاية كة) ثزيشكيةكان ثسثؤرية بؤ كوردستاني بؤرِدي لة خويَندكاران و قوتابيان وةرطرتين  -20
 اليةن لة و كراوة ثيَشنياز بؤرِدةوة ئةجنومةني اليةن لة كة دةبيَت انةرِيَنمايي ئةو ثيَي بة( دكتؤرا برِوانامةي
 .كراوة ثةسةند وةزارةتةوة

 عيَراقن كوردستاني هةريَمي دةرةوةي شارةكاني دانيشتووي كة خوازيارانةي بةو سةبارةت: سيَيةم تةوةري
 :نني عيَراقي ةيرِةطةزنام هةَلطرِي ياخود

 هةية دكتؤرا خويَندني بؤ ثيَشكةشكردني مايف كوردستان هةريَمي دةرةوةي دانيشتووي عيَراقي تيهاوآل -0
 .ثارِاَليَل بةسيستمي

 واتة(نني عيَراقي رةطةزنامةي هةَلطرِي واتة) عيَراقن دةرةوةي دانيشتووي كة خوازيارانةي بةو سةبارةت -6
 دةستةبةركردني كاتي لة و هةية دكتؤرا خويَندني بؤ كردنيان ثيَشكةش مايف ئةوا نيَودةوَلةتني، ثيَشكةشكاري

 هةنطاوةش لةم مةبةست ، ثيَشربكيَ ناضنة و وةردةطرييَن ثارِاَليَل سيستمي بة رِاستةوخؤ زانستيةكاندا مةرجة
 هةريَمي زانكؤكاني لة دكتؤرا خويَندني ئةجنامداني مةبةسيت بؤ نيَودةوَلةتي ثيَشكةشكاري هانداني لة بريتية

 رةطةزنامةي هةَلطرِي كة بدات زانكؤ لة ياسايي بةَليَننامةي ثيَشكةشكار ثيَويستة مةبةستة ئةم بؤ. كوردستان
 .نيية عيَراقي
 :دكتؤرا برِوانامةي وةرطرتين زانستييةكاني ثيَداويستيية :ضوارةم تةوةري

 خويَندني كؤرسةكاني خويَندنةكةيدا يةكةمي وةرزي لة دكتؤرا كانديدي ثيَويستة :كؤرِسةكان وةرطرتين -2
 ئةجنامداني بؤ ئامادةكاري كؤرِسي لة دةبيَ برييت كة وةربطريَت( يةكة 25 تا 23 نيَوان لة) دكتؤرا

 و دةكريَت دةستنيشان زانسيت بةشي و سةرثةرشتيار اليةن لة كة خويَندنةكة، وردي ثسثؤرِي و تويَذينةوةكة
 .دةكريَـت ثةسةند ةوة(سكول/كؤليَذ) ئةجنومةني اليةن لة
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 يةك هةر لة نةبيَت كةمرت%( 60) لة منرةكةي كؤرسةكاندا تاقيكردنةوةي لة دكتؤرا خويَندكاري :قوتابي مةرجة
 ثيَي بة ثيَضةوانةوة بة نةبيَت، كةمرت%( 00) لة ي(معدل) منرة تيَكراي كؤرِسةكاندا كؤتايي لة و بابةتانة لةو

 .دةكريَت( القيد ترقني) ناو سرِينةوةي باآل يَندنيخو ةكانيرِيَنمايي
( ثزيشكيةكان زانستة و كان يهطبيقتة و سروشيت و ثةتي زانستة) بواري لة لة دكتؤرا خويَندكاري :قوتابي -6

 دكتؤراكةي تيَزي لة هةَليَنجراو زانسيت تويَذينةوةي دوو( 1) دكتؤراكةي تيَزي تاوتويَكردني ثيَش مةرجة
( Impact Factor) كاريطةري فاكتةري كة نيَودةوَلةتي طؤظاريَكي لة يةكةم تويَذينةوةي كة ةوبكاتةوبآل

     طؤظاريَكي لة دووةميان تويَذينةوةي ،(Thomson Reuters) رِؤيتةرز تومسن ثيَي بة هةبيَت
   تاوتويَكردني ثيَش مةرجة ، (مرؤظايةتييةكان زانستة) بواري   بؤ مبةآل. وبكاتةوةبآل( معتمد) باوةرِثيَكراو

 تويَذينةوةي كة وبكاتةوةبآل دكتؤراكةي تيَزي لة هةَليَنجراو زانسيت تويَذينةوةي دوو( 1) دكتؤراكةي تيَزي
 باوةرِثيَكراو زانسيت طؤظاريَكي لة دووةميان تويَذينةوةي ، وبكاتةوةآلب( حمكم) نيَودةوَلةتي طؤظاريَكي لة يةكةم

 .وبكاتةوةبآل( معتمد)
 و بوارةكةيدا لة مةعريفة بةرهةمهيَناني لة بيَت رِةسةن بةشدارييةكي دكتؤرا تيَزي ويستةثيَ -3

 بةثيَي و ثسثؤرِةوة ليذنةيةكي اليةن لة تيَزةكة زانسيت طفتوطؤي لة دةبيَت برييت هةَلسةنطاندنيش
 .تةرخاندةكريَت بؤ ي(يةكةية 50 تا 15) دكتؤرا تيَزي زانسيت طفتوطؤي ةكانيرِيَنمايي

 لة دكتؤرا تيَزي و خويَندن كؤرِسي يةكةكاني لة بريتية كة دكتؤرا يةكةكاني ذمارةي طشيت كؤي نابيَت -1
 .بيَت كةمرت يةكة شةست( 60)

 

  طشتييةكان تيَبينية:  ثيَنجةم تةوةري
 .بيَت ثسثؤرِي يةك  لة ماستةري و بةكالؤريؤس برِوانامةي ثيَشكةشكار  مةرجة -0
 وباآل خويَندني وةزارةتي بة سةر داموودةزطاكاني لة ماستةر برِوانامةي هةَلطراني ةرِيَنمايي ئةم ثيَي بة -1

 ئةم بؤ داواكاري دةتوانن زانسيت تويَذينةوةي و باآل خويَندني وةزارةتي دةرةوةي داموودةزطاكاني هةروةها
 .ةرِيَنمايي ئةم حةوتةمي و شةشةم تةوةري ثيَي بة بكةن ثيَشكةش خويَندنة

 ئيَستا تا ئةوانةي دكتؤرا خويَندني بؤ مرؤيي تواناسازي بةرنامةي سيَيةمي و دووةم خولي كانديداني -3
       خويَندن بة ثةيوةنديكردن مةبةسيت بؤ نةكردووة دةرةوةيان سةفةري و نةكراوة ثرؤسيَس مامةَلةكانيان

   ناويان ئةوا وةرطريان ميفةرِ بة و بن سةركةوتوو ثيَشربكيَ لة ئةطةر بكةن، ثيَشكةش داواكاري دةتوانن ،
     كانديدي وةك مافيان ئةوا وةرنةطريان ئةطةر بةآلم ، دةسرِيَتةوة تواناسازي كانديداني ليسيت لة

/ باآل خويَندني وةزارةتي ) لة ثيَويستة ثيَشكةشكار مةبةستةش ئةم بؤ دةبيَت، ثاريَزراو تواناسازي
 ثرِؤسيَس مامةَلةكةي كة بهيَنيَت فةرِمي نووسراوي(  ةكانرِؤشنبرييي ثةيوةندية و نيَردراوان فةرمانطةي

 .خويَندن بة ثةيوةنديكردن مةبةسيت بؤ نةكردووة دةرةوةي سةفةري و نةكراوة
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 شيَوازيَكي هةر بة يان و ووآلت دةرةوةي بؤ نيَردراوان مرؤيي تواناسازي ثرِؤطرامي ثيَي بة كانديدانةي ئةو -1
 يان جيا، جيا هؤكاري بة نةكردووة تةواو خويَندنيان و طةرِاونةتةوة يَستادائ لة( زماالت)و( بعثات) وةكو تر
 بةهؤكاري كروان(القيد ترقني) ناو سرِينةوةي و نةكردووة تةواو خويَندنيان تووآل ناوةوةي لة شيَوة هةمان بة

 . ناويان سرِينةوةيو طةرِانةوةيان بةسةر سالَ سيَ (3) تيَثةربووني تا نيية ثيَشكةشكردنيان مايف جيا، جيا
 رِؤذي دوايني تا نةبن تةواو دؤكيؤميَنتةكان سةرجةم ئةطةر وةرناطرييَت، ثيَشكةشكردن مامةَلةيةكي هيض -5

 نابيَت، زانسيت توانسيت تاقيكردنةوةي لة بةشداربووني مايف خوازيار ثيَضةوانةوة بة ثيَشكةشكردن،
 كردني وردبيين لة بةرثرسيارن باآل يَندنيخو و زانسيت كاروباري بؤ زانكؤكان سةرؤك ياريدةدةري

 زانستيان توانسيت تاقيكردنةوةي مايف كة ثيَشكةشكارانةي ئةو ليسيت دةستنيشانكردني و دؤكيؤميَنتةكان
 وردبيين و ضاوديَري زانسيت تويَذينةوةي و باآل خويَندني وةزارةتي تايبةتةكاني ليذنة هةروةها هةية،

 .دةكةن ثيَشكةشكردن ثرِؤسةي
 خؤتةرخانكردني مؤَلةتي شيَوةي بة كوردستان هةريَمي حكوميةكاني زانكؤ لة دكتؤرا خويَندني مؤَلةتي -6

 دةستةي ئةندامي ) زانستني نازناوي خاوةن ثيَشكةشكارانةي ئةو تةنها ، دةبيَت( تام تفرغ) تةواو
 ئةوا دةكةن، دةوام باآل خويَندني وةزارةتي بة سةر دامةزراوةكاني ميالكي لةسةر و( وانةوتنةوةن

 ماددةيي لة( 21) برِطةي ثيَي بة دةبيَت( جزئي تفرغ) نيمضةيي خؤتةرخانكردني شيَوةي بة مؤَلةتةكةيان
 (.1005) ساَلي ي(33) ذمارة زانكؤيي رِاذةي ياساي لة( 0)

 و ثيَشكةشكردن مةبةسيت بؤ ناكريَت ثؤينت لةطةلَ مامةَلة وةزارةت ئةجنومةني برِياري بةثيَي -0
 (.ناكريَن جرب منرةكان واتة. ) زانسيت توانسيت تاقيكردنةوةي رئةجنامةكانيدة

 .ديكة زانكؤيةكي بؤ بطوازيَتةوة خويَندنةكةي دكتؤرا خويَندكاري/ قوتابي ناكريَت شيَوةيةك هيض بة -5
 ةخريَتدواد خويَندنةكةي ئةوا وةرطريا، دكتؤرا خويَندكاري/قوتابي يةك تةنها بة زانسيت بةشيَكي لة ئةطةر -9

 خويَندن كؤرِسةكاني تةنها دةتوانيَت ئةوا ديكة زانكؤيةكي لة ثسثؤري هةمان هةبووني لةحاَلةتي ،
 ئةجنام خؤي لةزانكؤي دكتؤراي تيَزي تاوتويَكردني و تويَذينةوة دواتر و وةربطريَت ميوانداري بةشيَوةي

 .دةدات

 هيض لة كة بكات ثيَشكةش زانكؤ لة ياسايي بةَليَننامةي دانةمةزراوة كة ثيَشكةشكارةي ئةو ثيَويستة -20
 ياسايي بةرثرسيارةتي هةموو ئةوا بيَت دا نادروسيت زانياري ئةطةر دانةمةزراوة، حكومي فةرمانطةيةكي

 .خويَندن لة ناوةكةي سرِينةوةي لة جطة ئةستؤ، دةكةويَتة
 :دكتؤرا كورسيةكاني ذمارةي و ثالن: شةشةم تةوةري

 بة هةَلدةسيتَ زانكؤ دةكات، زانكؤكان لة ثالن داواي فةرِمي بة وةزارةت ة،نماييرِيَ ئةم دةرضووني دواي
 اليةن لة و دةكات دياري كورسيةكان ذمارةي و ةكانرِيَنمايي ثيَي بة دكتؤرا خويَندني ثالني ئامادةكردني

 اليةن لة ريشدوات و دةكريَت ثةسةند كورسيةكان ذمارةي و دكتؤرا خويَندني ثالني زانكؤكةوة ئةجنومةني
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 ثرِؤثؤزةَلة ذمارةي بنةماي لةسةر كورسيةكان ذمارةي دةكريَـت، ثةسةند كورسيةكان ذمارةي و ثالن وةزارةت
 قؤناغي لة ثرؤثؤزةلةكان ناونيشاني و ثرِؤثؤزةلَ بةآلم دةكريَت، ئةذمار زانسيت بةشيَكي هةر لة سةرةتاييةكان

 وةرطرتين و  زانسيت توانسيت تاقيكردنةوةي ئةجنامداني دواي بةَلكو رِاناطةيةنريَت، ثيَشكةشكردن ثرِؤسةي
 زانسيت ليذنةي و زانسيت بةشي سةرؤكايةتي و سةرثةرشتيار هةماهةنطي بة ثرِؤثؤزةَلةكان ئةوا كانديدةكان،

 :تدةكريَ تةرخان خوارةوة شيَوةيةي بةم كورسيةكانيش ، تدةكريَ دابةش كانديدةكان بةسةر ثرِؤثؤزةلةكان بةش
 :زانسيت تويَذينةوةي و باآل خويَندني وةزارةتي بة سةر داموودةزطاكاني بؤ تةرخانكراوةكان ورسيةك -2

 و دةبيَت زانسيت تويَذينةوةي و باآل خويَندني وةزارةتي بة سةر دامودةزطاكاني بؤ كورسيةكان لة رِيَذةيةك 
 :خوارةوة شيَوةيةي بةم دةبيَت سةرتاسةري ثيَشكةشكردن ثرِؤسةي

 زانكؤ و نويَيةكان زانكؤ بؤ دةكريَت تةرخان سةرةوة ي(2) خاَلي رِيَذةي ثيَي بة كورسيةكان لة ارةيةكذم -أ
 تةرخانكراوة بؤ كورسيان كة زانكؤيانةي ئةو ميالكي خوازياراني تةنها حاَلةتةدا لةم ثؤليتةكنيكيةكان،

 حاَلةتةدا لةم كراوة، تةرخان بؤيان انةيكورسي ئةو ذمارةي لةسةر بكةن خؤيان نيَوان لة ثيَشربكيَ هةية بؤيان
 تةرخانكردني حاَلةتي لة ثيَويستة بةآلم بكةن، ديكة كورسيةكاني لةسةر ثيَشربكيَ نيية بؤيان خوازيارانة ئةو

  ثيَشربكيَ بؤ هةبيَت زياتر ثيَشكةشكاريان( 2) لة ثؤليتةكنيكيةكان زانكؤ و نويَيةكان زانكؤ بؤ كورسي
 ئةوا ثؤَليتةكنيكيةكان زانكؤ و نويَيةكان زانكؤ كورسيةكاني مانةوةي كاتي لة سيةك،كور هةر لةسةر كردن

 .ثرِناكريَنةوة و دةكريَنةوة( إبطال) ثوضةلَ كورسيةكان
 هةموو كة زانكؤكة، خودي و باآل خويَندني دامةزراوةكاني هةموو كورسي بة دةبيَت ديكة كورسيةكاني -ب

 مايف بيَت زانسيت تويَذينةوةي و باآل خويَندني وةزارةتي بة سةر يةكيدامودةزطا هةر لة ثيَشكةشكاريَك
 بؤيان خوازيارانة ئةم كورسيةكان، ذمارةي لةسةر بكةن ثيَشربكيَ خؤيان نيَوان لة و بكات ثيَشكةشي هةية
 و بكةن ثيَشكةشي ثؤليتةكنيكيةكان زانكؤ و نويَيةكان زانكؤ بؤ تةرخانكراوةكان كورسية لةسةر نيية

 .بكةن يَشربكيَث
                زانسيت تويَذينةوةي و باآل خويَندني وةزارةتي دةرةوةي داموودةزطاكاني بؤ تةرخانكراوةكان كورسية -1

 (: ثاراَليَلَ سيستمي كورسي )
 خويَندني وةزارةتي دةرةوةي داموودةزطاكاني بؤ دةكريَت تةرخان ثاراليَلَ شيَوةي بة كورسيةكان لة رِيَذةيةك -أ

 ئةو يان و هةريَم حكومةتي دامودةزطاكاني فةرمانبةري لة دةبيَت برييت كة زانسيت تويَذينةوةي و باآل
 لةسةر نيية مافيان ثيَشكةشكارانة ئةم. دامةزراوةيةك هيض لة دانةمةزراون كة ي ثيَشكةشكارانة

 .بكةن ثيَشكةش سةرةوة ي(2) خاَلي كورسيةكاني
 ئةو و دةبيَت سةرتاسةري شيَوةي بة سةرةوة ي(أ) خاَلي ةكانيكورسي ريَذةي لةسةر ثيَشكةشكردن - ت

 .وةردةطرييَت ثالنةكة رِيَذةي ثيَي بة بةدةستهيَنا خاَلي زؤرترين ثيَشكةشكارةي
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  :خويَندن دارايي اليةني بة سةبارةت: حةوتةم تةوةري
 زانستني تويَذينةوةي باآل ندنيخويَ وةزارةتي دامةزراوةكاني و زانكؤكان ميالكي لةسةر كانديدانةي ئةو بؤ -2

 حاَلةتي لة كردؤتةوة، دكتؤراكةي خويَندني كة دةبيَت زانكؤية ئةو ئةستؤي لة خويَندنةكة تيَضووي طشت
 نويَيةكان زانكؤ ميالكي لةسةر دكتؤرا خويَندكاري/ قوتابي ئةطةر تازةكان، زانكؤ بؤ كورسي تةرخانكردني

 و ضاثكردن خةرجي+ سةرثةرشتيار و تاوتويَكردن ليذنةي ثاداشيت وةكو ) خويَندنةكة تيَضووي ئةوا وةرطريا،
 .دةبيَت سوودمةند زانكؤي ئةستؤي لة( تويَذينةوةكة خةرجي

 شيَوازي ، زانستني تويَذينةوةي باآل خويَندني وةزارةتي دامةزراوةكاني ميالكي دةرةوةي لة كانديدانةي ئةو -6
 ئةستؤي لة دكتؤراكةيان خويَندني بوودجةي تةواوي و ةبيَتد ثاراَليَل سيستمي بة خويَندنةكةيان

 ئاماذة وةزارةتةكةي نةبووني الري نوسراوي بةدةستهيَناني كاتي لة ثيَويستة بؤية دةبيَت، خويَندكار/قوتابي
 ثرِؤسةي كاتي لة ثيَشكةشكار ثيَويستة مةبةستةش ئةم بؤ. بدريَت وةزارةتةكةي رِةزامةندي بة

 خؤي ئةستؤي لة خويَندنةكة تيَضووي تةواوي ئامادةية كة ثرِبكاتةوة  ياسايي يَننامةيبةَل ثيَشكةشكردن
 .بطريَت

 واتة دانةمةزراون هةريَم حكومةتي دامودةزطايةكي و فةرمانطة هيض لة كة ماستةر برِوانامةي هةَلطرِاني -3
. ثارَِليَل شيَوازي بة دكتؤرا يخويَندن بؤ بكةن ثيَشكةش داواكاري هةية بؤيان نني، هةميشةيي فةرمانبةري

 كة ثرِبكاتةوة  ياسايي بةَليَننامةي ثيَشكةشكردن ثرِؤسةي كاتي لة ثيَشكةشكار ثيَويستة مةبةستةش ئةم بؤ
 .بطريَت خؤي ئةستؤي لة خويَندنةكة تيَضووي تةواوي ئامادةية

 بة وةزارةتةوة، اليةن لة اَليَلثار شيَوازي بة دكتؤرا خويَندني كريَي ة،رِيَنمايي ئةم دةرضووني دواي -1
 .دةستنيشاندةكريَت زانكؤكان لةطةلَ هةماهةنطي

 ثيَش لةمةو  تر ةكيرِيَنمايي هةر و ثيَدةكريَـت كاري دةرضوونيةوة رِيَكةوتي لة ةرِيَنمايي ئةم: هةشتةم تةوةري
 .يَتثيَناكر كاري ئةوا ،ةرِيَنمايي ئةم لةطةلَ  بيَت ثيَضةوانة و ناكؤك كة دةرضووة

 

 
 

 ؤرانـط فـوسـي.د                                                                                                
 زانسيت تويَذينةوةي وباآل  خويَندني وةزيري                                                                                                

 
 

 ةرِيَنمايي ئةم دةرضووني هؤيةكاني
 

 كوردستان، هةريَمي حكومييةكاني زانكؤ لة دكتؤرا خويَندني زياتري طةشةثيَداني و طشيت بةرذةوةندي ثيَناو لة
 لةم ئامانج دةركرد، دكتؤراي خويَندني رِيَنمايي زانسيت تويَذينةوةي و باآل خويَندني وةزارةتي ئةجنومةني

 و خويَندن كواَلييت بةرزرِاطرتين ثرِؤسةي رِةضاوكردني بة خويَندنة  شيَوة ئةم هةلي رِةخساندني لة ةبريتي ةرِيَنمايي
 .زانسيت تويَذينةوةي
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 وةزارةتى خويَندنى باآل و تويَذينةوةى زانستى 
  60/6/6306لة  8508ذمارة : 

 

 زانسيت تويَذينةي و باآل خويَندني وةزارةتي ياساي لة( 50،1/يةكةم -1 ،3 ،1) ماددةكاني  دةقي بة ثاَلثشت
 تويَذينةوةي سةنتةرةكاني رِيَنمايي دةركردني بة برِيارماندا هةمواركراو، ي(1005) ساَلي ي(20) ذمارة

 -:عيَراق - كوردستان هةريَمي لة ناحكومي زانسيت
 

 6306 سالَي ي(6) ذمارة
 ناحكومي زانستيي تويَذينةوةي سةنتةرةكاني رِيَنمايي

 (:0) ماددةي
 سةربةخؤيي و مةعنةوي كةسايةتي خاوةن كة دامبةزريَن ناحكومي زانستيي تويَذينةوةي سةنتةرةكاني دةكريَت 

 سوودي دامةزراوةي بة  ، ئاماجنةكاني جيَبةحيَكردني بؤ  ياسايني تي ئةهلية و  ئةكادميي و كارطيَري و دارايي
 .دةكريَن هةذمار طشيت

 (:6) ماددةي
 دةستةيةكي اليةن لة دةكريَت ثيَشكةش ناحكومي زانستيي تويَذينةوةي سةنتةري  نيدامةزراند داواكاري

( 0) لة ذمارةيان هةروةها و نةبيَت كةمرت سالَ حةوت( 0) لة خزمةتيان كة ئةزموون خاوةن دامةزريَنةري
 سيانيان( 3) كة سةنتةر زانستييةكاني ثسثؤريية لة باآل بروانامةي هةَلطراني لة نةبيَت كةمرت كةس حةوت

 خاوةن تر دوانةكةي( 1) هةروةها بن ماستةر بروانامةي هةَلطري دوانيان( 1) و بن دكتؤرا بروانامةي هةَلطري
 سةنتةر دامةزراندني داواكاراني  تيايدا كة دةكريَت هاوثيَض لةطةَلدا راثؤرتيَكي داواكاريةكةيان. بن ئةزموون

 ناوخؤ ثةيرِةويَكي  هةروةها بكةن دابني تر ثيَداويسيت و زانسيت و مرؤيي و ماددي ثيَداويستيية دةدةن بةَليَن
 :دةطريَت خؤ لة خوارةوة ئةمانةي كة دةكةن ئامادة

 .سةنتةر ناوي -2
 .بيَت تيَدا  زانسيت و كةسي  زانياري كة  سةنتةر ئةمينداراني دةستةي ناوي بة ليستيَك -1
 .سةنتةر داراييةكاني داهاتة -3
 و زانستيان تواناي و بةشيَك هةر كارمةنداني ذمارةي دةستنيشانكردني لةطةلَ زانستييةكان بةشة -1

 .خزمةتيان و شارةزاييان
 .سةنتةر ريَكخستين ثيَكهاتةي -5
 .خبات ريَك سةنتةر كاروباري كة تر بابةتيَكي هةر -6

 (:0) ماددةي
 لة ثةرةثيَدان و ةتويَذينةو فةرمانطةي هةروةها جؤري دَلنيايي و ثشكنني فةرمانطةي ئاراستةي داواكارييةكة

 .زانسيت تويَذينةوةي بؤ متمانة و جؤري دَلنيايي مةرجةكاني رؤشنايي لةبةر دةكريَت وةزارةت
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 (:4) ماددةي
 لة داواكراوةكان ثيَداويستيية و مةرج طشت دابينكردني بة دةبن ثابةند سةنتةر دامةزراندني داواكاراني
 ثيَداني بة وةزارةت برِياري بة ئاطاداركردنةوةيان يَكةوتير لة نةبيَت زياتر مانط شةش( 6) لة كة ماوةيةك
 .دامةزراندن مؤَلةتي
 (:7) ماددةي

 ثيَشكةشكردني ريَكةوتي لة رؤذدا نةوةت( 90) ماوةي لة دةدات سةنتةرةكة بة مؤَلةت ثيَداني برياري وةزارةت
 .ية يةكالييكةرةوة رووةوة لةم وةزارةتيش برياري   و داواكاري

 (:6) ماددةي
   ناحكومي زانسيت تويَذينةوةي سةنتةرةكاني دامةزراندني مؤَلةتي زانسيت تويَذينةوةي وباآل  خويَندني وةزيري 

 .دةدات
 (:5) ماددةي

 كة  وةزارةت بة  ثيَداويستييةكان طشت ثيَشكةشكردني بة ثابةندن ناحكومي زانسيت تويَذينةوةي سةنتةرةكاني
 :تايبةتي بة انكارةكاني ئةجنامداني بة ثةيوةسنت

 .سةنتةر نةيساآل ثالني -0
 .سةنتةر لة تازة بةشي كردنةوةي -6
 .ضاالكيةكانيان و بةرنامة دةربارةي سةنتةر نةيساآل راثؤرتي -0

 (:9) ماددةي
 بة ثةرةثيَدان و تويَذينةوة فةرمانطةي لةطةلَ هةماهةنطي بة وةزارةت لة جؤري دَلنيايي و ثشكنني فةرمانطةي

 .ةكانرِيَنمايي و ريَسا و ياسا بةثيَي هةَلدةسنت ناحكومي  تويَذينةوةي سةنتةرةكاني هةَلسةنطاندني كاري
 (:8) ماددةي

 هةية بؤي وةزارةت مانطدا( 1) ماوةي لة ناحكومي زانسيت تويَذينةوةي سةنتةرةكاني  ئاطاداركردنةوةي دواي
 .سةنتةرانةوة ئةم لةاليةن اكراوةكانداو مةرجة سةرثيَضيكردني لةكاتي بدات سةنتةر هةَلوةشاندنةوةي برِياري

 (:03) ماددةي
 ضارةسةر كاتي لة و دةكريَن تؤمار سةنتةرةكان لةسةر كة  يانةيسكاآل ئةو تيَرِوانيين بة تايبةمتةندة وةزارةت

 . طشتيية وياليةتي خاوةن دادطا نةكردنيشيدا،
 (:00) ماددةي

 .وةزارةت ةكانيرِيَنمايي و مةرج بةثيَي دةربكةن يئةكادمي وكراوةيبآل و طؤظار هةية بؤيان سةنتةرةكان 
 (:06) ماددةي

 زانسيت تويَذينةوةي سةنتةرةكاني كة سيمينارانةي و كؤنطرة و ليَكؤَلينةوة و تويَذينةوة و وكراوةبآل و طؤظار ئةو
 .دةكريَت هةذمار ئةكادميي مةبةسيت بؤ دةدةن ئةجنامي ناحكومي
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 (:00) ماددةي
 بة ئةندام(  9 تا 5) لة بريتني كة ئةمينداران ي دةستة لة ديَن ثيَك ناحكومي زانسيت ينةوةيتويَذ سةنتةرةكاني

 لةسةر دوو و بن ماستةر ياخود دكتؤرا برِوانامةي هةَلطري كةمةوة بةاليةني سيانيان لةسةر يةك مةرجيَك
 تيدةسةآل ترينباآل بة ةيةشدةست ئةم و ساَلة ثيَنج( 5) ئةنداميَيت ماوةي بن، ئةزموون خاوةن تر سيانةكةي

 طشيت سياسةتي رؤشنايي لةبةر  دادةنريَت تويَذينةوة سةنتةري زانسيت سياسةتي دارشتين لة  بةرثرس
 :دةبيَت خوارةوة شيَوةيةي بةم دةستة ثيَكهاتةي و هةريَمدا لة زانسيت تويَذينةوةي

  مئةندا           ثشكدارةكان يان  خاوةندارةكان لة ئةندام سيَ -2
 ئةندام                                        سةنتةر سةرؤكي -1
 ئةندام              نني ثشكدار و  خاوةندار كة تر ئةندامةكاني -3

 دةستةي ئةنداميَيت ناكريَت و هةَلدةبذيَردريَت  ئةمينداران دةستةي ئةنداماني اليةن لة دةستة سةرؤكي
  ئةندامة  كة سةنتةر سةرؤكي لة جطة كؤبكريَتةوة كاتدا يةك لة سةنتةر ئةجنومةني ئةنداميَيت و ئةمينداران

 :خوارةوة مانةي لة بريتني ئةمينداران دةستةي ئةركةكاني ، دةستةدا لة
 تويَذينةوةي سياسةتي رؤشنايي لةبةر ناحكومي زانسيت تويَذينةوةي سةنتةري طشيت سياسةتي دارِشتين -2

 .هةريَمدا لة  زانسيت
 .سةنتةر ئةجنومةني بريارةكاني و راسثاردة ثةسندكردني و وردبينيكردن -1

 .سةنتةر سةرؤكي دةستنيشانكردني -3
 سةنتةري ئاماجنةكاني بةثيَي ثيَوةكردني رةفتار و وةبةرهيَناني و سةنتةر دارايي كاروباري بةريَوةبردني -1

 .زانسيت تويَذينةوةي
 ئةو شويَين لة تر كةسيَكي وتينثاآل يان نتةرسة سةرؤكي راذةي ماوةي دريَذكردنةوةي لةسةر رةزامةنديدان -5

 .كارةكةي لة بةخشيين يان
 .سةنتةر سةرؤكي جيَطري دةستنيشانكردني -6
 بةثيَي بةش هةَلوةشاندنةوةي يان بةش دوو ليَكداني يان تازة زانسيت بةشي كردنةوةي راسثاردةكردني -0

 . وةزارةت لة متمانة و جؤري دَلنيايي ثيَوةرةكاني
 .كؤتايي ذميَرةي و نةساآل بوودجةي ثةسةندكردني -5
 . وةسيةت و وةقف و يارمةتي و كؤمةك و بةخشني  وةرطرتين -9

 .تويَذةرةكان لةطةلَ كارمةندان طشت طريَبةسيت كريَي و مووضة خشتةي دياريكردني -20
 تويَذينةوةي ثرؤذةكاني دةربارةي دةكات ثيَشكةشي سةنتةر سةرؤكي كة سةنتةر نةيساآل ثالني تيَرِوانيين -22

 .زانسيت
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 (:04) ماددةي
 ئةندامييَت و سةنتةر سةرؤكي سةرؤكايةتي  بة دةبيَـت ئةجنومةنيَكي ناحكومي زانسيت تويَذينةوةي سةنتةري
 كؤبوونةوةي مانطانة كة  ئةزموون خاوةن تويَذةراني لة ئةندام دوو و بةش سةرؤكي و سةنتةر سةرؤكي جيَطري
 كرد ثيَويستيي  ئةطةر بكات نائاسايي كؤبوونةوةي داواي هةية بؤي ةنئةجنوم سةرؤكي  و دةدةن ئةجنام ئاسايي

 :خوارةوة مانةي لة بريتني ئةجنومةنيش ئةركةكاني و
 .سةنتةر طشيت سياسةتي ثيَشنياري -2
 .راسثاردة ثيَشكةشكردني و سةنتةر تويَذينةوةي بةرنامةكاني جيَبةجيَكردني بةدواداضووني -1
 .سةنتةردا لة يَنو زانسيت لقي يان بةش كردنةوةي -3
 .سةنتةر سةرؤكي بة بدات تةكانيدةسةآل لة هةنديَك هةية بؤي ئةجنومةن -1

 (:07) ماددةي
 خزمةتي و سةنتةر ثسثؤرييةكاني لة يةكيَك لة بيَت دكتؤرا بروانامةي هةَلطري  سةنتةر سةرؤكي ثيَويستة

 ئةركانةي م ئة و بيَت (  ياريدةدةر سؤريثرؤفي ) كةمةوة اليةني بة زانسيت ثلةي و نةبيَت كةمرت سالَ دة( 20)لة
 :دةطريَت ئةستؤ لة خوارةوة

 تري ئةركةكاني و ضاالكيي  بةدواداضووني و سةنتةر داراييةكاني و كارطيَري ئةركة طشت طرتنةئةستؤي -2
 .سةنتةر

 .تايبةت تويَذينةوةي و زانسيت كاري جيَبةجيَكردني بؤ تويَذةران لةطةلَ طريَبةستكردن -1
 .سةنتةر نةيساآل راثؤرتي يئامادةكردن -3
 .جيَطرةكةي بة بدات تةكانيدةسةآل لة هةنديَك هةية بؤي سةنتةر سةرؤكي -1

 (:06) ماددةي
 هةَلطري كةمةوة بةاليةني  مةرجة كة دةبيَت  جيَطريَكي ناحكومي زانسيت تويَذينةوةي سةنتةري سةرؤكي

 م ئة و نةبيَت كةمرت سالَ ثيَنج( 5) لة خزمةتي و سةنتةر ثسثؤرييةكاني لة يةكيَك لة بيَت ماستةر بروانامةي
 :دةطريَت ئةستؤ لة خوارةوة ئةركانةي

 .سةنتةر كارمةنداني كارةكاني  سةرثةرشتيكردني و  بةدواداضوون و ثالندانان ئةركي بة هةَلدةستيَـت -2
 بؤ دةكات بةدواداضوون هةروةها سةنتةر جياجياكاني زانستيية بةشة نيَوان لة دةكات هةماهةنطي -1

 .زانسيت ثالني جيَبةجيَكردني

 .دةسثيَريَت ثيَي سةنتةر سةرؤكي كة ئةركيَك هةر طرتنةئةستؤي -3

 .ثؤستةكةي ضؤَلبووني يان سةنتةر سةرؤكي ئامادةنةبووني كاتي لة دةطريَتةوة سةنتةر سةرؤكي شويَين -1
 (:05) ماددةي

 خزمةتي و بيَت دكتؤرا بروانامةي طريهةَل زانسيت تويَذينةوةي سةنتةري لة زانسيت بةشي سةرؤكي ثيَويستة
 ئةستؤ لة خوارةوة ئةركانةي م ئة و نةبيَت كةمرت مامؤستا لة زانسيت ثلةي و نةبيَت كةمرت سالَ ثيَنج( 5)لة

 :دةطريَت
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 كارمةندان سةرثةرشتيكردني و بةش دارايي و كارطيَري و زانسيت كاروباري بة ثةيوةست ئةركةكاني هةموو -2
 .دةكات جيَبةجيَ

 بةردةم دةياخناتة و دةكات وردبينيان و ريَكدةخات  دةكريَن ثيَشكةش كة تويَذينةوانةي  ئةو ثيَشنيارةكاني -1
 .دةربارةيان طفتوطؤكردن بؤ سةنتةر ئةجنومةني

 . تويَذينةوةكان ئةجنامداني ثشتطريي -3
 .زانستيدا بةشي لة دةكات كان تةكنيككارة و تويَذةر دامةزراندني ثيَشنياري -1

 (:09) ماددةي
 : لةاليةن  دةكريَت ثارةدار سةرضاوةكاني كة هةية بوودجةيةكي سةنتةر: يةكةم

 .سةنتةر بؤ تةرخانكراو  بوودجةي داراييةكاني داهاتة -0
 .سةنتةر بؤ  وةسيةت و وةقف و يارمةتي و كؤمةك و بةخشني -6
 .ناحكوميةكان و حكومي زانستيية جيهانية بةرنامة -3
 .دةدات ئةجنامي سةنتةر كة  تويَذينةوةييانةي و راويَذكاري خزمةتطوزارية ئةو و راهيَنان خولةكاني كريَي -1
 .سةنتةر بة تايبةت وكراوةكانيبآل و طؤظار كريَي -5
 .تر داهاتيَكي هةر -6

 .هةريَمةوة دارايي ضاوديَري ديواني اليةن لة دةكريَت بؤ نةيساآل وردبيين سةنتةر دارايي: دووةم
 (:08) ماددةي

 ناحكومي زانستيي تويَذينةوةي سةنتةري تؤماركردني كريَي زانسيت تويَذينةوةي و باآل خويَندني وةزارةتي -0
 .وةردةطريَت

 .مؤَلةت نةيساآل نويَكردنةوةي كريَي ثيَداني بة ثابةندن ناحكومي زانستيي تويَذينةوةي سةنتةرةكاني -1
 (:63) ماددةي

 تؤماركراون 1022 ساَلي ي(2) ذمارة ناحكوميةكان وةريَكخرا ياساي ثيَي بة كة زانسيت تويَذينةوةي سةنتةرانةي ئةو
 . دةكريَن هةذمار ئةكادميي سةنتةري بة لةدواييدا و ةرِيَنمايي ئةم دةقةكاني لةطةلَ  بطوجنيَنن خؤيان دةتوانن
 (:60) ماددةي

 .دا(كوردستان وةقايعي) رؤذنامةي لة وكردنةوةيبآل ريَكةوتي لة دةكريَت جيَبةجيَ ةرِيَنمايي ئةم
 

 ؤرانـط فـوسـي. د                                                                                                  
 زانسيت تويَذينةوةي و باآل خويَندني وةزيري                                                                                                  

 

 ةرِيَنمايي ئةم دةرضووني هؤكارةكاني
 رؤَلي كاريطةري رؤشنايي لةبةر و هةريَمدا لة زانسيت تويَذينةوةي سةنتةرةكاني رؤَلي كاراكردني مةبةسيت بة

 .دةربضويَندريَت ةرِيَنمايي ئةم زانرا ثيَويست بة بوارةدا لةم تايبةت وةبةرهيَناني



 

 

 ( العدد633ذمارة )                                                                           –08 –                                                                        6306/ 03/6

 ةروةردةـوةزارةتى ث
 04/6/6306لة  6677ذمارة: 
 ي( 1)  ذمارة ياساي لة(  يةكةم)  برِطةي(  دووةم)  ماددةي بةثيَي وة ، دراوة ثيَمان تةيدةسةآل ئةو بةثيَي
 ) ساَلي ي( 21)  ذمارة ياساي لة(  33)  ماددةي و ثةروةردة وةزارةتي هةمواركراوي ي(2991) ساَلي

 -دةركرد: خوارةوةمان ةيرِيَنمايي ئةم طشيت يبةرذةوةند لةبةر ناحكومييةكان، ثةميانطة و قوتاخبانة ي(1021
 

 6306 سالَي ي( 0)  ذمارة رِيَنمايي
 ناحكومييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة رِيَنمايي

 يةكةم بةشي
 ثيَناسةكان

 :بةرامبةريانة ماناكاني ة،رِيَنمايي ناوئةم دةستةواذانةي و زاراوة لةم هةريةك مةبةسيت :(0) ماددةي
 .ثةروةردة وةزارةتي: وةزارةت

 .ثةروةردة وةزيري: وةزير
 ي(21) ذمارة ياساي بةثيَي كة ناحكومييةكان، ثةميانطة و قوتاخبانة بةرِيَوةبةرايةتي: بةرِيَوةبةرايةتي

 .دامةزراوة ناحكومييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة ي(1021)ساَلي
 .وةزارةت يوانيلةد ناحكومييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة باآلي ليَذنةي :باآل ليَذنةي
                          ناحكومييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة و باخضة بة تايبةت سةرثةرشتياري ليَذنةي :سةرثةرشتياري ليَذنةي

 . ( ناحكومي بةخويَندني تايبةت سةرثةرشتياري يةكةي ) يان( ثاريَزطة. ث.ط.ب) لة
 .ناحكومي ثةميانطةي يان(  ئامادةيي ، ةتيبنةرِ)  قوتاخبانة ، باخضة :ناحكومي قوتاخبانةي

 .ثيَكةوة هةردووكيان ياخود ئامادةيي يان بنةرِةتي قوتاخبانةي :قوتاخبانة
 .منداآلن باخضةي :باخضة

 .بةيةكةوة( ئامادةيي بنةرِةتي، باخضة،) قؤناغي هةرسيَ :كؤمةلَطة
 . رِةتيبنة ي( 9)  ثؤلي دواي لة سالَ ثيَنج ماوةي بؤ خويَندن :ثةميانطة

 .بةكؤمةلَ يان بةتةنيا ، مةعنةوي كةسايةتييةكي يان هةركةسيَك :ناحكومي قوتاخبانةي خاوةن
 . قؤناغةكان فراوانكردني يان كردنةوة دروستكردن، :دامةزراندن
 . دةكات ناحكومي ثةميانطةي ياخود قوتاخبانة باخضة، مؤَلةتي ثيَداني كةداواي كةسةية ئةو :دامةزريَنةر

 خولي بةشداري ياخود ثةروةردة لةبواري بيَت بةرزتر و دبلؤم برِوانامةي خاوةن هةركةسيَك :ةروةردةييث شياوي
 .  كردبيَت مامؤستاياني شياندني

 و ثرِؤطرام كة ناحكومييانةن، ثةميانطة و قوتاخبانة ئةو (:لؤكالَ) خؤمالَييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة
 .بةكاردةهيَنن سةربار ثرِؤطرامي هةنديَك لةطةلَ ةردةثةرو وةزارةتي ئةزموونةكاني سيستةمي
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 ثرِؤطراميَكي و سيستةم ناحكومييانةن،كة ثةميانطة و قوتاخبانة ئةو :بيانييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة
 ياخود هةية خؤيان تايبةتي ئةزمووني سيستةمي و دةكةن ثةيرِةو بياني وآلتيَكي باوةرِثيَكراوي فيَركردني

 .دةكةن ثةيرِةو هةريَم ثةروةردةي وةزارةتي يئةزموونةكان
 سيستةمي و ثرِؤطرام ناحكومييانةن،كة ثةميانطة و قوتاخبانة ئةو :نيَودةولَةتييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة

 ،Level A، Level B)  وةك ناسراوةكاني نيَودةوَلةتيية ئةزموونة بؤ قوتابييةكانيان و هةية خؤيان تايبةتي
SAT 1، SAT 2، GCSC، IGCSE، IB  ديكةدا وآلتي ضةندين لة هةروةها. دةكةن ئامادة هاوشيَوةكاني و 

 .ثرِؤطرام هةمان بة هةية هاوشيَوةيان
 دةكةن ثيَشكةش ثةروةردةيي خزمةتطوزاري كة دةَليَن قوتاخبانانة بةو :نةويست قازانج ناحكومي قوتاخبانةي

 خويَندني وسيستةمي ثرِؤطرام ثةيرِةوي و بةرِيَوةدةبريَن زيخيَرخوا دةزطاي يان خيَرخواز كةساني اليةن لة و
 دةزطايةكي خويَندني وسيستةمي ثرِؤطرام ثةيرِةوي ياخود كوردستان هةريَمي حكومةتي ثةروةردةي وةزارةتي

 زؤربةي و ثةيوةنديدارةكان دامةزراوة و رِيَكخراو لةاليةن بيَت باوةرِثيَكراو كة دةكةن جيهاني ثةروةردةيي
 .جيهان تانيوآل

 دووةم بةشي
 مؤلَةت هةلَوةشاندنةوةي و كردنةوة نويَ و ثيَدان

 قوتاخبانةي دامةزراندني مايف ، بةكؤمةلَ يان بةتةنها ، مةعنةوي كةسايةتييةكي يان هةركةسيَك:(6) ماددةي
 ةمل هاتوو وماددةكاني( 1021) ساَلي ي(21) ذمارة ياساي ماددةكاني بةرِةضاوكردني هةية ناحكومي

 :ةرِيَنمايي
 ئةم ثيَويستة بوو، ئاسايي كةسيَكي ناحكومي قوتاخبانةي مؤَلةتي وةرطرتين بؤ داواكار ئةطةر: يةكةم

 :تيَدابيَت مةرجانةي
 .نةبيَت كةمرت سالَ ضوار و بيست(  11) لة تةمةني -0
 .نةدرابيَت سزا بةدرِةوشيت و طةندةَلي تؤمةتي بة -1
 .طشيت كةرتي لة بيَت فةرمانبةر نابيَت -3
 قوتاخبانة ةكانيرِيَنمايي ياساو لة كة واكاريانةياد هةموو جيَبةجيَكردني بؤ هةبيَت ثيَويسيت دارايي تواناي -1
 .بانكي بةَلطةي بة هاتووة، ناحكومييةكاندا ثةميانطة و

 كؤمثانيا ةكو بوو مةعنةوي ناحكومي،كةسايةتييةكي قوتاخبانةي مؤَلةتي وةرطرتين بؤ داواكار ئةطةر: دووةم
 :تيَدابيَت مةرجانةي ئةم ثيَويستة ، ريَكخراو ياخود

 .هةبيَت ثةروةردةيي ئاكاري -2
 .كوردستان هةريَمي لة تؤماركراوبيَت -1
 .كارةكاني راثةرِاندني بؤ بكات ريَكخراو/ كؤمثانيا نويَنةرايةتي كة ياسايي بريكاري دياريكردني -3
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 ةكانيرِيَنمايي ياساو لة هاتوو واكارييةكانياد هةموو جيَبةجيَكردني بؤ هةبيَت ثيَويسيت دارايي تواناي -1
 .بانكي بةَلطةي بة ناحكومييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة

 ، دادةمةزريَن مةعنةوي كةسايةتييةكي يان كةسيَك لةاليةن كة ، ناحكومييةكان قوتاخبانة طشت :(0) ماددةي
 .دةكريَن ثؤليَن ناحكومي ثةميانطةي ياخود ، (ئامادةيي يان بنةرِةتي ) قوتاخبانة ، منداآلن باخضةي ناوي لةذيَر

 :(4) ماددةي
 دابينكردني لةطةلَ مامةَلةكة ثيَويستة بةآلم بكريَت، مؤَلةت ثيَداني داواي دةكرآ كاتيَكدا هةموو لة :يةكةم

 .وةزارةت بطاتة( 25/0) ثيَش داواكراوةكان بةَلطةنامة هةموو
 بكةنةوة، نوآ مؤَلةتةكانيان جاريَك دووساأل ناحكومييةكان قوتاخبانة دةبآ: مؤَلةت وةينويَكردنة :دووةم

 . وةزارةت بطاتة هةرساَليَك ي25/5 ثيَش مامةَلةكانيان ثيَويستة
 .هةية مؤَلةتي هةَلوةشاندنةوةي و مؤَلةت نويَكردنةوةي و مؤَلةت ثيَداني مايف ثةروةردة وةزارةتي تةنها :سيَيةم

 :(7) ماددةي
 .دةكات وةزارةت ثيَشكةشي داوايةك ،(2) ذمارة فؤرِمي بةثيَي داواكار :يةكةم
  رازي يان بوون بةرازي داواكة ثيَشكةشكردني رِيَكةوتي لة دا( رؤذ 30 -سي) لةماوةي داواية ئةم :دووةم

 .بدريَتةوة موةآل بةجيَ ثاساوي بة نةبوون
 طشيت بةرِيَوةبةرايةتي بؤ بؤدةكريَ ثشتطريي ووسراوين ، وةزارةت رةزامةندي وةرطرتين ثاش :سيَيةم

 .ثاريَزطة ثةروةردةي
 شةشةم لةماددةي فةرمانطةيانةي و اليةن ئةو بؤ ثاريَزطة،نووسراو ثةروةردةي طشيت بةرِيَوةبةرايةتي لة :ضوارةم

 .(1)ةذمار فؤرِمي ئامادةكردني بةمةبةسيت ثشتطريييةكان دةستةبةركردني بؤ دةكرآ، كراون دياري
 :(6) ماددةي
 سةرةتاييةكةي رةزامةنديية ، 25/0 ثيَش بةَلطةنامةكان دابينكردني بة نةبوو ثابةند داواكار هاتوو ئةطةر

 .ناكريَت هةذمار دواتر بؤساَلي و دادةنريَت بةهةَلوةشاوة
 : بةلَطةنامةكان

 (.تاوان يننةهيَشت ، ئاسايش ، شارستاني بةرطري ، شارةواني ، تةندروسيت) ثشتطريي -2
 .دةرامةت باجي ثاكي ئةستؤي -1
 .داهاتةكانيان طشيت كؤي%( 5) برِي بة مسؤطةر كةفالةي -3
 .خويَندن ساَلنامةي -1
 .ناحكومي قوتاخبانةي ساآلنةي وضاالكييةكاني خويَندن ثالني -5
 .ئةندازةيي نةخشةي و بينا تاثؤي بةَلطةنامةي -6
 .ناحكومي وتاخبانةيق خاوةن/داواكار( ظي سي) ذياننامة -0
 .ناحكومي خويَندني ةكانيرِيَنمايي و ياسا بة ثابةندبوون بؤ ناحكومي قوتاخبانةي خاوةن بةَليَننامةي -5
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 .ناحكومي قوتاخبانةي خاوةن( 1x6) ويَنةي دوو -9
 خاوةن ي( هةريَم دةرةوةي دانيشتوي ) نشينطةي كؤثي ، ( هةريَم دانيشتووي ) زانياري كارتي كؤثي -20

 .قوتاخبانة
 .ميالك كارمةنداني و فةرمانبةران و مامؤستا تةواوي برِوانامةي و ناو ليسيت -22
 .وانةبيَذ مامؤستاياني تةواوي ثشتطريي و ناو ليسيت -21
 .ناحكومي قوتاخبانةي كارمةنداني و مامؤستا و بةرِيَوةبةر تةندروسيت ثشتطريي -23
 ثرِؤطرام ثةيرِةوي ثةميانطةيانةي و قوتاخبانة ئةو بؤ نيَودةوَلةتي دةزطاي ثةسندكراوي ريَطةثيَداني  -21

 :خؤبطريَت لة خوارةوة خاآلنةي ئةم ثيَويستة ، دةكةن دةزطاية ئةو وسيستةمي
 .دةزطاكة سيستةمي و ثرِؤطرام بةكارهيَناني - أ

 .قوتاخبانةكة كردني سةرثةرشيت  - ب

 .دةزطاكةوة لةاليةن ببينن يَنانرِاه خوولي دةبآ ثةميانطة/ قوتاخبانة مامؤستاياني -ج
 ،(براند)= دةزطايةن بةو سةر قوتاخبانانةي ئةو ليسيت لة كة ثةميانطة/ قوتاخبانة زجنريةي كردني دياري -د

 .ئةزموونةكانيان لة بةشداريكردن رةزامةندي هةروةها
 و كوردي) زماني هةردوو ةب  ثةروةردة وةزارةتي بؤ ثةميانطة/ قوتاخبانة بة سةبارةت ساآلنة رِاثؤرتي ناردني - ه

 وانةكاني ، خويَندن زماني ، بةرِيَوةبردن ، سيستةم) لةرِووي ساَليَك هةموو ي(2/5) ثيَش( ئينطليزي
 (.زانستةكان و بريكاري

 .ريَكخراوةكان و بؤكؤمثانيا كاركردن مؤَلةتي كؤثي -25
 .ثاريَزطة ثةروةردةي ناحكومي خويَندني سةرثةرشتياري ليَذنةي راي -26
 و باشي ثشكنني، دواي لة( ثاريَزطة ثةروةردةي طشيت بةرِيَوةبةرايةتي) لة بيناسازي بةرِيَوةبةرايةتي -20

 و وقوتاخبانة باخضة ةكانيرِيَنمايي و  لةياسا ثيَويستيانةي و مةرج ئةو ثيَي بة دةسةمليَنآ بيناكة طوجناوي
 .هاتووة ناحكومييةكاندا ثةميانطة

 بؤ داهات دةبيَتة ة،كةرِيَنمايي ئةم ي(61) ماددةي لة كراوة دياري برِةكةي كةوا يياساي رسومات داني -25
 (.أ30) ثسووَلةي طويَرةي بة حكومةت خةزيَنةي

 بةطويَرةي وةردةطرييَن ثارانة برِة ئةم داواكارييةك هةر لةطةلَ وةرطرتن، مؤَلةت رسوماتي لة جطة -29
 (:أ30) ثسووَلةي

 .منداآلن باخضةي كردنةوةي داواكاري لةطةلَ ردينا مليؤن يةك برِي - أ
 .ثةميانطة ئامادةيي، بنةرِةتي، قوتاخبانةي كردنةوةي داواكاري لةطةلَ دينار مليؤن دوو برِي - ب

 : دةبن خوارةوة شيَوةيةي بةم كؤتايي مؤَلةتي وةرطرتين يَكارةكانيرِ :(5) ماددةي
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 رةسةنةكان بةَلطةنامة و( 1) ذمارة فؤرِمي وردبيين، ثاش (ثاريَزطة ثةروةردةي طشيت بةرِيَوةبةرايةتي) -2
 .ساَليَك هةر ي( 25/0) رِيَكةوتي ثيَش وةزارةت بؤ بةرزدةكاتةوة

 باآلي ليَذنةي و وردبيين ليَذنةي لةاليةن واذوكردنيان و وردبيين ثاش بةَلطةنامةكان و( 1) ذمارة فؤرِمي -1
 .ثةسةندكردنيان بةمةبةسيت وةزير بؤ بةرزدةكريَنةوة مؤَلةت

 (.25/5) ثيَش خويَندن، ساَلةي ئةو بؤ دةردةضيَت مؤَلةتة بةو وةزاري فةرماني -3
 خويَندن ساَلي لةكؤتايي دةبيَت، لةذيَرضاوديَري مؤَلةتةكة ناحكومي قوتاخبانةي تةمةني يةكةمي ساَلي -1

 مؤَلةتةكة بوو زياتر و% 00 لة يسةرثةرشتيار ليَذنةي لةاليةن مؤَلةتة ئةو هةَلسةنطاندني منرةي ئةطةر
 . دةكريَتةوة ثوضةلَ مؤَلةتةكة ئةوا بةثيَضةوانةوة دةضةسثيَت،

 بؤ ، وةربطرن سالَ ثيَنج و ضوارسالَ منداآلني دةدريَت ريَطة منداآلن باخضةي لةقؤناغي ، يةكةم ساَلي بؤ -5
 و( 20) ثؤلي تةنها ئامادةيي لةقؤناغي و بكاتةوة(  3 ، 1  ، 2) ثؤلةكاني تةنها بنةرِةتي قؤناغي
 .دةكريَت زياد ثؤليَك و ساَلة هةر دواتر ،(2) قؤناغي تةنها ثةميانطة

 كةموكورِي، بةبيَ شةشةم ماددةي لة باسكراو بةَلطةنامةكاني تةواوي ثيَشكةشكردني لةدواي :(9) ماددةي
 هةذمار ثةسةندكراو بة ضةوانةوةبةثيَ ، دةربكات بؤ مؤَلةتثيَداني فةرماني 25/5 ثيَش وةزارةت ثيَويستة
 .دةكريَت
 :(8) ماددةي
 بنةرِةتي+  منداآلن باخضةي) قوناغ سيَ هةر مؤَلةتي مةعنةوي كةسايةتيةكي هةر ياخود هةركةسيَك :يةكةم

 نابيَت تري جياوكيَكي هيض ناوة ئةم)  كؤمةَلطة بكريَتة قؤناغ سيَ هةر ناوي دةكريَ هةبوو( ئامادةيي+ 
 (.مامةَلة سيَ بري لة دةبيَت مامةَلة يةك بة كة مؤَلةت ساالنةي ردنةوةيتازةك لة جطة

 لةيةك بةمةرجيَك بوو، زياتر يان دووثةميانطة خاوةني مةعنةوي كةسايةتيةكي ياخود ئةطةركةسيَك :دووةم
 ئةوةي يرِلةب....(  بةشي) دةَليَن ثسثؤرِييةكان بة و ثةميانطة يةك بة دةكريَن هةموويان باَلةخانةدابوون،

 تازةكردنةوةي بؤكاتي تةنها كؤكردنةوةيةش ئةم جياوكي و ثيَبدريَ زياتري يان ثةميانطة مؤَلةتي دوو
 .مامةَلةيةك ضةند لةبري مامةَلة بةيةك مؤَلةتةكةية

 :(03) ماددةي
 قؤناغي ) يمؤَلةت قوتاخبانانةي بةو دةدريَت( 20  ثؤلي تةنها -ئامادةيي قؤناغي ) بةكردنةوةي يَطةرِ: يةكةم

 : داواكاريانة ئةم بةرةضاوكردني ، ( بنةرِةتي ي 9 ) ثؤلي طةيشتونةتة قوتابيانيان و هةية يان ( بنةرِةتي
 .ئةندازةيي ثشكنيين - أ

 .تةندروسيت ثشكنيين  - ب
 .ئامادةيي قؤناغي ياريدةدةري و بةرِيَوةبةر بة تايبةت برِوانامةي و بةَلطةنامة - ج
 .كارمةندان و فةرمانبةران و يانمامؤستا برِوانامةي و ناو ليسيت - د
 .هونةري هؤَلي  و( كؤمثيوتةر ، زيندةزاني ، كيميا ، فيزيا) زانسيت تاقيطةي ضوار بووني - ه
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 ةكان،رِيَنمايي و ياسا بةثيَي ، ديكة قوتاخبانةيةكي هةر وةك دواتر ساَلي لة قوتاخبانة خاوةن ثيَويستة :دووةم
 و هةذماردةكريَت هةَلوةشاوة بة ريَطةثيَدانةكةي بةثيَضةوانةوة ،دةربهيَنيَت( ئامادةيي قؤناغي) مؤَلةتي

 .ناطريَت ئةستؤ لة بةرامبةري ياسايي ئيلتيزاماتيَكي هيض ثةروةردة وةزارةتي
 :(00) ماددةي
 ثيَي بة مةرجةكان كردني بةجيَ جيَ دواي بكريَتةوة نويَ دةكريَت بةآلم ساَلة، يةك بؤ مؤَلةت ماوةي :يةكةم

 .كراو دياري رسوماتي ثيَداني لةطةلَ ناحكومييةكان، ثةميانطة و قوتاخبانة يَنماييرِ و ياسا
 بةريَوةبةرايةتي) لةاليةن كة( 3) ذمارة فؤرِمي بةثيَي بكريَتةوة نويَ مؤَلةت جاريَك دووسالَ ثيَويستة :دووةم

 هةر ي(25/5) ثيَش تازةكردنةوةكة مامةَلةي مةرجيَك بة دةكريَ ئامادة( ثاريَزطة ثةروةردةي طشيت
 .وةزارةت بطاتة ساَليَك

 ي(25/5) دواي كةوتة نويَكردنةوةكةي مامةَلةي ناحكومي ثةميانطةيةكي و قوتاخبانة هةر ئةطةر :سيَيةم
 زياتر وادةيةش لةو ئةطةر. دينار(  مليؤن دة( 20,000,000) برِي بة دةدريَت سزا ئةوا هةرساَليَك،

 و ياسا بةثيَي بةر دةطرييَتة سةرثيَضيكار ثةميانطةي و قوتاخبانة  بةربةرام ياسايي ريَككاري دواكةوت
 . ةكانرِيَنمايي

 ساَلي دوو يان سالَ يةك ماوةي بؤ خؤي دةوامي هةية بؤي ناحكومي ثةميانطةي و قوتاخبانة :(06) ماددةي
 راطرتنة لةم مةبةستيش. مؤَلةتةكة هةَلوةشانةوةي بةبيَ وةزارةت رةزامةندي بة يةكجار، بؤ رابطريَت خويَندن

 بؤ قوتابيان طواستنةوةي لة بيَت بةرثرسيار خؤي بةمةرجيَك بيَت ثةروةردةييةكان خزمةتطوزاريية باشرتكردني
 .ليَنةكةويَتةوة خيَوكارانيشي بة نارِةزايي و تر قوتاخبانةيةكي

 :(00) ماددةي
 . بةنهيَين ياخود بةئاشكرا ض ليَبكريَت تةنازولي يان بفرؤشريَت ديكة بةكةسيَكي مؤَلةت ناكريَت :يةكةم
 خوارةوة شيَوةي بةم( ئةطةرثةسةندكرا) ناحكومييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة خاوةنداريَيت طواستنةوةي :دووةم

 :دةبيَت
 .وةزارةت رةزامةندي وةرطرتين -2
 وثةميانطة قوتاخبانة يَنماييرِ و ياسا مةرجةكاني هةموو دةطوازريَتةوة بؤ خاوةنداريَتيةكةي ئةوكةسةي دةبيَت -1

 .بيَت تيَدا ناحكوميةكاني
 مرياتطر، دةبيَتة كةسةي ئةو ثيَويستة ناحكومي، ثةميانطةي/ قوتاخبانة خاوةن( دوايي كؤضي) مردن لةكاتي -3

 دنيبةرِيَوةبر بةثيَضةوانةوة تيَدابيَت ناحكومييةكاني ثةميانطة و قوتاخبانة رِيَنمايي و ياسا مةرجةكاني هةموو
 مؤَلةتةكة دواتر ، خويَندن ساَلي هاتين كؤتايي تاكو دةبيَت وةزارةتةوة لةاليةن ثةميانطةكة و قوتاخبانة

 . هةَلدةوةشيَتةوة
 بؤ ثاريَزطة ثةروةردةي طشيت بةرِيَوةبةرايةتي ريَطةي لة خاوةنداريَيت طواستنةوةي داواكاري ثيَويستة  -1

 .بةرزبكريَتةوة وةزارةت
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 :(04) ماددةي
 قوتاخبانةكة طواستنةوةي لة مانط دوو ثيَش قوتاخبانةكة خاوةن ثيَويستة: قوتاخبانة بيناي لة طواستنةوة -2

 (.1) ذمارة فؤرِمي بةثيَي بكات طواستنةوةكةي مامةَلةي
 .نةبيَت خويَندندا ثرؤسةي لةكاتي و هاوين ثشووي ماوةي بكةويَتة طواستنةوةكة دةبآ -1

 هةَلوةشاندنةوةي داواي ئارةزوومةندانة ناحكومي، ثةميانطةي و قوتاخبانة وةنخا دةكريَ :(07) ماددةي
 تاقي دواي ) خويَندن ساَلي تاكؤتايي ثةميانطةكة ياخود قوتاخبانةكة ثيَويستة مبةآل بكات، مؤَلةتةكةي

 ثةميانطةية ياخود قوتاخبانةية ئةو خاوةنداريَيت ثاشان دةوامكردن، لة بيَت بةردةوام(  دووةم خولي كردنةوةكاني
 و ياسا بةثيَي وةزارةت لةكؤتاييدا. ثيَداويستييةكانييةوة و كةلوثةل بةهةموو ثةروةردة وةزارةتي بؤ دةطةرِيَتةوة

 .دةكات حاَلةتةدا ئةو لةطةلَ مامةَلة ةكانرِيَنمايي
 :(06) ماددةي
 :ئةطةر دادةخريَت، ناحكومي قوتاخبانةي -: يةكةم

 خويَندني ةكانيرِيَنمايي و ياسا بة ثابةندبووني تواناي دةركةوت كة ليَكؤَلينةوة، ليَذنةي رِاثؤرتي ئةجنامي لة -2
 . نية ناحكومي

 بة كة ديكة كاريَكي هةر يان ئاييين و حزبي كاري ياخود كراوة، تيَدا بةدرِةوشيت ئةطةردةركةوت -1
 بيَت راستةوخؤ بةشيَوةيةكي ، دامةزراوة لةثيَناودا قوتاخبانةكةي كة ثةروةردةييانةية ئةوئاماجنة ثيَضةوانةي

 .ناراستةوخؤ ياخود
 .باآل ليَذنةي رِاثؤرتي يان تايبةت سةرثةرشتياري ليَذنةي بةثيَشنيازي -3

 : دووةم
 لة دَلنيابوون بؤ بهيَنريَت ثيَك تةوةزار لة تايبةت ليَذنةي ثيَويستة قوتاخبانة، داخستين بةمةبةسيت -2

 .ليَكؤَلينةوةكان ئةجنامي و رِاثؤرتةكان
 بةردةوام قوتاخبانةكة لة خويَندن ثيَويستة بيَت رِيَكةوتيَك لةهةر ناحكومييةكة قوتاخبانة داخستين فةرماني -1

 سيَ ليَذنةيةكي قوتاخبانة خاوةن لةبري بةآلم خويَندن ساَلةي ئةو دووةمي خولي تاكؤتايي بيَت
 قوتاخبانةية ئةو خةرجي هةموو و بةرِيَوةدةبةن اخبانةكةقوت تايبةت سةرثةرشتياري ليذنةي لة سةرثةرشتياري

 كة خويَندن ثشكانةي ئةو برِي و مسؤطةر كةفالةي برِي لة سوود و دةبيَت قوتاخبانةكة خاوةن ئةستؤي لة
 .قوتاخبانة بةرِيَوةبردني بؤ وةردةطرييَت ماون

 ي(1 ، 2)   خاَلةكاني بةثيَي ركرا،تؤما لةسةر( سةرثيَضي 3-سيَ) ساَليَك لةماوةي قوتاخبانةيةك هةر -3
 .دادةخرآ سةرةوة

( سةرثيَضي( 6) طةيشتة يةك دواي لة ساَلي ثيَنج لةماوةي سةرثيَضييةكاني ذمارةي قوتاخبانةيةك هةر -1
 .دادةخرآ سةرةوة ي( 1 ، 2) خاَلةكاني بةثيَي
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 ديكة جاريَكي نية بؤي خاوةنةكةي وةزارةت، فةرماني بة داخرا ناحكومي قوتاخبانةي هةركاتيَك :(05) ماددةي
 .نابيَتةوة دووبارة قوتاخبانةيةش ئةو ناوي و بكاتةوة ناحكومي قوتاخبانةي كردنةوةي داواي

 رادةسيت قوتاخبانةكة بة تايبةت بةَلطةنامةكاني هةموو ناحكومي قوتاخبانةي داخستين لةكاتي:(09) ماددةي
 رِادةسيت دواتر و تايبةت سةرثةرشتياري ليَذنةي يَطاير لة دةكريَت قةزا ثةروةردةي بةريَوةبةرايةتي
 .دةكريَ دةستنيشان(  قةزا. ث.ب)  لةاليةن كة دةكريَ حكومي قوتاخبانةيةكي

 :(08) ماددةي
 :لةخؤبطريَت خوارةوة ئةمانةي تةنها ناحكومييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة باخضة، ناوي تابلؤي ثيَويستة :يةكةم

 .ووشةيةك  هيض كةمكردنةوةي و زيادكردن بةبيَ هاتووة، مؤَلةتةكةدا لة ضؤن هةروةك قوتاخبانةكة ناوي -2
 (.هةبيَت ئةطةر) ناحكومييةكة قوتاخبانة تايبةتي لؤطؤي و هةريَم حكومةتي لؤطؤي -1
 .قوتاخبانةكة دامةزراندني ساَلي -3

 بة زمانيَك ضةند يان بةزمانيَك نيانتابلؤكا نووسيين لة ئازادن ناحكومييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة :دووةم
 .بيَت سةرةكييةكة زمانة كوردي زماني مةرجيَك

 
 سيَيةم بةشي

 سةرثةرشتيكردن
 

 لةريَطاي ناحكومييةكان قوتاخبانة كارطيَرِي و ثةروةردةيي سةرثةرشيت ثةروةردة وةزارةتي :(63) ماددةي
 سةرداني بؤ بكات دروست تايبةت هونةري نةيليَذ هةية بؤي وةزارةت هةروةها ، دةكات سةرثةرشتيارانةوة

 بةجيَكردني جيَ لة دَلنيابوون بةمةبةسيت بكات، تؤمارةكان هةموو وردبيين و ناحكومي قوتاخبانةي بيناي
 .ثيَويستدا لةكاتي ةكانرِيَنمايي و ياسا

 بؤ بكةن اسانيكارئ ناحكومييةكان قوتاخبانة وستايف بةرِيَوةبةر و خاوةن لةسةر ثيَويستة:(60) ماددةي
 بؤ كردن كارئاساني لةطةلَ كردن، سةرثةشيت كاري مةبةسيت بة كردنيان سةرداني لةكاتي سةرثةرشتياران
 .ةكانرِيَنمايي و ياسا بةجيَكردني جيَ لة دَلنيابوون بؤ بةدواداضوونةكاندا لةكاتي وةزارةت فةرمانبةراني

 :(66) ماددةي
 ثيَكهاتة و ليَذنة ئةم ناحكومييةكان قوتاخبانة كاري ةدواداضوونيب و كردن سةرثةرشيت بةمةبةسيت :يةكةم 

 . بةدواداضوون ليَذنةي ، مؤَلةت باآلي ليَذنةي: ثيَكديَن كارطيَرِيانة
 :لة بريتني مؤَلةت باآلي ليَذنةي كارةكاني :دووةم

 .مؤَلةتدان ساآلنةي ثالني داناني -0
 .بوو ثيَويست رئةطة ةكانرِيَنمايي و ياسا هةمواركردنةوةي -1
 . مؤَلةت ثيَداني مامةَلةكاني وردبيين -3
 .مؤَلةتدان بة تايبةت ديكةي كاريَكي هةر -1
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 :لة بريتني بةدواداضوون ليَذنةي كارةكاني: سيَيةم
 .بةثةلةكان و هةنووكةيي كيَشة بؤ بةدواداضوون -2
 و وةزارةت دةطةنة كة دي اثؤرتانةيرِ ئةو و سةرثةرشتياران هةَلسةنطاندني راثؤرتةكاني بؤ بةدواداضوون -1

 .هةية بةدواداضوون بة ثيَويستيان
 .هةبيَت بةدواداضوون بة ثيَويسيت ئةطةر تر كاريَكي هةر -3

 قوتاخبانة بة تايبةت سةرثةرشتياري( يةكةي يان) ليَذنة ثاريَزطةكان ثةروةردةي طشيت لةبةرِيَوةبةرايةتي: ضوارةم
 تيَدا هةمووثسثؤرِييةكان لة سةرثةرشتياريَكي ثيَويستة( يةكةية) ليَذنةية ئةم. ثيَكديَت ناحكومييةكان

 ، كرد زيادي ذمارةية لةو قوتاخبانةكان ذمارةي ئةطةر وة  ، ناحكومي قوتاخبانةي( 30)  بؤ بيَت
 .خويَندن قؤناغةكاني بةثيَي دةكات زياد سةرثةرشتياران ذمارةي

 :لة بيَتدة برييت(يةكةية) ليَذنةية ئةم كارةكاني
 (.كةمةوة بةالي جار سآ ساَلي)  قوتاخبانةكان كارطيَرِي كردني سةرثةرشيت -2
 وانة و تايبةتي زماني وانةكاني لةوانةي جطة ثسثؤرِيان بةثيَي مامؤستايان كردني سةرثةرشيت -1

 .دةَليَنةوة نيَودةوَلةتييةكان و بياني قوتاخبانة زانستييةكاني
 .ليَكؤَلينةوة ليَذنةكاني ثيَكهيَناني ثيَشنياري -3
 .مؤَلةت وةرطرتين ثيَش ناحكومييةكان قوتاخبانة  ثشكنيين -1

 :كارطيَرِييةكان ثيَكهاتة:  ثيَنجةم
 .وةزارةت لةديواني/  ناحكومييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة بةرِيَوةبةرايةتي -2
 .ثةروةردةكان طشيت بةرِيَوةبةرايةتي لة/  ناحكومييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة هؤبةي -1

 :(60) ماددةي
 و( ئايين،كؤمةآليةتي ثةروةردةي سرياني، توركماني، ئينطليزي، عةرةبي، كوردي،) وانةكاني مامؤستاياني -0

 سةرثةرشيت نيَودةوَلةتييةكان و بياني و ناحكومييةكان قوتاخبانة لة كاتي بةشيَوةي دانراو ياريدةدةري
 . ثاريَزطة ليَذنةي سةرثةرشتياراني لةاليةن دةكريَن

 تايبةتةكاني وانة مامؤستاياني و بةرِيَوةبةر سةرثةرشيت جيهانيةكان ثةروةردةيية دةزطا و بيانييةكان وآلتة -1
 .دةكةن ناحكومييةكان نيَودةوَلةتيية و بياني قوتاخبانة ثرِؤطرامي

 ناحكومييةكان ثةميانطة و وقوتاخبانة باخضة ساآلنة ، ثاريَزطة سةرثةرشتيكردني( يةكةي) ليَذنةي -3
. ط.ب بؤ بةرزدةكاتةوة ئةجنامةكةي و تايبةت فؤرِمي بةثيَي( رِوويةك لةهةموو) هةَلدةسةنطيَنيَت

 .ساَليَك هةموو ي 2/0 ثيَش وةزارةت و ثاريَزطة.ث
 َلةتييةكاننيَودةو و بياني ناحكوميية قوتاخبانة ساآلنة جيهانييةكان، ثةروةردةيية دةزطا يان بيانيةكان وآلتة -1

   ثيَش دةكةنةوة ئاطادار ليَ وةزارةتي( ئينطليزي زماني و كوردي زماني بة) راثؤرتيَك بة و هةَلدةسةنطيَنن
 ( . سةرةوة ي( 2) خاَلي هةَلسةنطاندني رِةضاوكردني لةطةلَ) ساَليَك هةموو ي 2/5
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 :(64) ماددةي
 كردني سةرثةرشيت بؤ رِاسثيَرآ ديكة كةسيَكي ياخود وةكالةت، بة ناتوانيَت ناحكومي قوتاخبانةي خاوةني

 .نةبيَت وةزارةت رةزامةندي وةرطرتين دواي تةنها ناحكومييةكة، قوتاخبانة
 ضوارةم بةشي

 ثاشكؤكانيان و ناحكومييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة و باخضة تةالري
 

 :قوتاخبانة بيناي ثيَويستيةكاني مةرجة :(67) ماددةي
 .درابيَت دةور بةشورا و بيَت سةربةخؤ ناحكومي قوتاخبانةي بيناي -2
 .كةمرتبيَت( 1م2,5) لة نابيَت ثؤليَكدا لة قوتابييةك هةر بؤ ثيَويست رووبةري ستانداردةكان، بةثيَي -1
 :كةمرتنةبيَت خوارةوة رووبةرانةي لةم باَلةخانةكان زةوي فراواني -3
 (.1م 600) لة تةنيا بة منداآلن باخضةي -أ 
 (.1م 2000) لة بةتةنيا ةرِةتيبن قؤناغي   -ب 
 (.1م 2500) لة( هةريةكيَكيان بةتةنيا) ثةميانطة و ئامادةيي قؤناغي   -ج 
 (.1م 2600)  ثيَكةوة بنةرِةتي قؤناغي و باخضة  -د 
 (. 1م 1500)  لة ثيَكةوة ئامادةيي و بنةرِةتي  -ه 
 (. 1م 3200)  ثيَكةوة(  ئامادةيي و بنةرِةتي و باخضة قؤناغي هةرسيَ) كؤمةَلطة  -و 
 .تر ثةميانطةي لة جطة بيَت لةطةلَ خويَندني تري قؤناغيَكي هيض نابيَ ثةميانطة بيناي  -ز 
 مؤَلةت ثيداني ثيَش دةكريَت بيناسازي.ط.ب ئارِاستةي ناحكومي ثةميانطةيةكي و قوتاخبانة هةر نةخشةي  -1

 .ثيَوةرةكان لةطةلَ طوجناوي و دروسيت لة دَلنيابوون بؤ
 بوو زياتر ذمارةية لةو ئةطةر قوتابي،( 200) بؤ نةبيَت كةمرت تةواليَت( 1) لة ذمارةيان قوتابيان تةواليَيت -5

(                             منداَليَك 10) هةر بؤ منداآلن باخضةي بؤ هةبيَت، تةواليَتيَك قوتابيةك( 15)هةر بؤ ثيَويستة
 .بةجيابن وكضان كورِان تةواليَتةكاني تدةبيَ بوو، تيَكةآلو قوتاخبانة رةطةزي ئةطةر.تةواليَت يةك

 .هةبيَت وفةرمانبةراني مامؤستايان بةدةستةي تايبةت تةواليَيت -6
 .رووثؤشكرابن وريفةخف بةكاشي تةواليَتةكان -0
 بة ، كوردستان يئاآل بةرزكردنةوةي بؤ هةبيَت كونكريَتكراوي طؤرِةثاني ناحكومي ثةميانطةي و قوتاخبانة  -5

 .بيَت تايبةت رِيَنمايي بةثيَي رووبةرةكةي دةبيَت وةرزشي لةثةميانطةي جطة ،( 1م 200) ووبةريرِ
 .هةبيَت زستاندا لةوةرزي طةرم ئاوي دةبآ -9

 باخضةي بؤ ثةميانطة، و قوتاخبانة بؤ نةبيَت كةمرت( 1م 200) لة رووبةرةكةي و هةبيَت دةبآكافرتياي -20
 .نةبيَت كةمرت( 1م 50)لة رووبةري منداآلن

 .قوتابييةكان تةمةني بةطويَرةي طوجناوبن دةبيَت انكةلوثةلةك -22
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 .منداَليَك بؤهةر( 1م2) رووبةري بة سةرداخراو كردني ياري طؤرِةثاني منداآلن لةباخضةي -21
 .قؤناغةكان هةموو بؤ بضووكرتنةبيَت(  1م 250)  لة باخضة رِووبةري -23
 .يبةتتا ئاميَري بة( معقم)ثاكذكراو خواردنةوةي ئاوي بووني -21
 ئاميَري و كةلوثةل و هةمووثيَداويسيت ودةبيَت بيَت كةمرت( 1م 50) لة نابيَ زانستيةكان تاقيطة رِووبةري -25

 :شيَوةية بةم خويَندن سيستةمي بةثيَي تيَدابيَت
 (. زانستةكان ، كؤمثيوتةر)  تاقيطة دوو بنةرِةتي قؤناغي بؤ  -أ 
 (زيندةزاني ، فيزيا،كيميا ر،كؤمثيوتة)  تاقيطة ضوار ئامادةيي قؤناغي بؤ   -ب 
 . خويَندن هؤبةي( سآ-3)بؤ كؤمثيوتةر تاقيطةي يةك كؤمثيوتةر، ثةميانطةي بؤ  -ج 
 تاقيطةي يةك (طازوثةترؤلَ ، هونةرةجوانةكان ، وةرزشي ، ذميَرياري و كارطيَرِي) ثةميانطةكاني بؤ  -د 

 .خويَندن هؤبةي( هةشت -5) بؤ كؤمثيوتةر
 .هةبيَت نةوت بةثرِؤطرامةكاني تايبةت ةيتاقيط نةوت، ثةميانطةي بؤ  -ه 
 لة برِوانامةكةي بةمةرجيَك هةبيَت( خمترب مساعد) تاقيطة ياريدةدةري ثيَويستة تاقيطةيةك، لةهةموو  -و 

 .دةكريَت هةذمار بةفةرمانبةر و نةبيَت كةمرت( دبلؤم)
 نابيَ منداآلن باخضةي بؤ) بضووكرتبيَت،( 1م 100) لة رِووبةرةكةي نابيَت بؤنةكان، هؤَلي بووني -26

 (.بضوكرتبيَت 1م 200 لة رووبةرةكةي
 .بن زةوي نهؤمي لة ثيَويستة منداآلن باخضةي لة خويَندن هؤَلةكاني -20
 رِابةراني ، مامؤستايان ، ياريدةدةران ، بةرِيَوةبةر)  وةك وخزمةتطوزاري كارطيَرِي ذوورةكاني بووني -25

 .(  تةندروسيت فرياطوزاري ، ثةروةردةيي
 ذورة و شانؤ هؤَلي و تاكذةنةكان ذوورة و كؤذةن هؤَلي ثيَويستة جوانةكان، هونةرة ثةميانطةي بؤ -29

 .هونةرييةكان ةرِيَنمايي ثيَي بة هةبن ويَنةكيَشان و ماكياذ تايبةتةكاني
 سةرضاوة رِيَذةي و نةبيَت كةمرت( سةرضاوة 500) لة سةرضاوةكان ذمارةي بةمةرجيَ كتيَبخانة بووني -10

( 1م50) لة كتيَبخانة رووبةري نابيَت. نةبيَت كةمرت سةرضاوةكان  طشيت كؤي% 20 لة كوردييةكان
 .كةمرتبيَت

 .بكريَت تايبةت ثيَداويسيت خاوةن كةساني هاتووضؤي رِةضاوي -12
 .سةردةميانةبن وة طةرمكةرة و ساردكةرةوة هؤيةكاني و كةلوثةل هةموو -11
 .تاقيطةكان و خويَندن هؤبةكاني لة بيَت سثاوضة داتاشؤ ئاميَري -13
 ي(ئةمثيَر 15) لة زياتر ثيَداني تواناي بةمةرجيَك هةبيَت خؤي تايبةتي ي(مولدة) كارةبا دينةمؤي -11

 (.ئةمثيَركةمرتنةبيَت 20 لة ثيَداني تواناي  منداآلن باخضةي بؤ) هةبيَت
 :نةبيَت كةمرت خوارةوة برِانةي لةم انايانتو بةمةرجيَ هةبيَت، ئينتةرنيَت تؤرِي ثيَويستة -15
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 .ميَطابايت( 2: )منداآلن باخضةي -أ 
 .ميَطابايت( 1: )بنةرِةتي قؤناغي   -ب 
 .ميَطابايت( 3: )ثةميانطة و ئامادةيي قؤناغي  -ج 

 .بيَت خؤي ئةلكرتؤني ماَلثةري خاوةن ثيَويستة ناحكومي قوتاخبانةيةكي هةموو -16
 :(66) ماددةي

 ساَلي بؤ ثيَويستة وةرطرتوة، مؤَلةتيان 1026/1020 خويَندني ساَلي ثيَش ناحكومييانةي قوتاخبانة ئةو -2
 ثةميانطة بؤ و ثةروةردةيي بيناي بةنةخشةي خؤيان تايبةتي تةالري خاوةن ببنة تةمةنيان ثيَنجةمي

 .بكريَن تدروس انةرِيَنمايي ئةم بةثيَي دةبيَت هةروةها. تةمةنيان سيَيةمي ساَلي لة ناحكومييةكانيش
 ثيَويستة وةرطرتوة، مؤَلةتيان 1026/1020 خويَندني ساَلي ثيَش ناحكومييانةي قوتاخبانة ئةو  -1

 (. ،دايك برا،باوك خوشك، هاوسةر، ،كض، كورِ )نافةرمانبةر كةساني بؤ بطؤرِن قوتاخبانةكانيشيان خاوةنداريَيت
 تازةيان قوتابي وةرطرتين تواناي بةثيَضةوانةوة رةوةسة مةرجةكاني لة هةريةكيَك نةكردني جيَبةجيَ لةكاتي  -3

 .نابيَت
 لةدواي وةربطرن خؤيان قوتاخبانةي بيناي لة سوود هةية بؤيان ناحكومييةكان قوتاخبانة كارطيَرِي :(65) ماددةي

 ةرايةتيبةرِيَوةب رةزامةندي بةمةرجيَك فيَركردن، و ثةروةردةيي كاري بؤ ثشووةكان لةكاتي ، دةوام تةواوبووني
 .وةربطرن ثاريَزطة ثةروةردةي طشيت

 

 ثيَنجةم بةشي
 فةرمانبةران و فيَركاري و كارطيَرِي دةستةي

 و كارطيَرِي دةستةي ثيَويستة ناحكومييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة و باخضة لةسةرخاوةن :(69) ماددةي
 :دامبةزريَنن خوارةوة شيَوةي بةم مامؤستايان

  :بةرِيَوةبةر: يةكةم
 .كةمرتنةبيَت لةبةكالؤريؤس برِوانامةكةي -0
 .بيَت مامؤستايان ثسثؤرِي لةسنووري ثسثؤرِيةكةي -1
 باخضةكان بؤ) طشيت يان تايبةت كةرتي لة نةبيَت كةمرت( سالَ 5) لة ثةروةردة بواري لة خزمةتي ماوةي -3

 (.نةبيَت كةمرت( سال3َ)لة
 .ثةروةردةييةوة رووي لة شياوبيَت -1
 .ئاطاداربكريَتةوة ليَ ي( قةزا.ث.ب) ثيَويستة الداني و دانان يكات لة -5
 .بةبةرِيَوةبةر بوون مةرجةكاني بةثيَي قوتاخبانةكةي بةرِيَوةبةري ببيَتة هةية بؤي ناحكومي قوتاخبانةي خاوةن -6

  :بةرِيَوةبةر ياريدةدةري: دووةم
 و يةكةم بازنةي) بنةرِةتي قؤناغي و منداآلن باخضةي بؤ بيَت دبلؤم برِوانامةي هةَلطري كةم بةاليةني -2

 .ديكة قؤناغةكاني بؤ بيَت بةكالؤريؤس برِوانامةي هةَلطري ،وة(دووةم
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 .مامؤستايي كاري بؤ ثةروةردةييةوة رِووي لة بيَت شياو -1
 .طشيت يان تايبةت لةكةرتي وكارطيَرِي ثةروةردة بواري لة هةبيَت خزمةتي سالَ دوو كةم الني -3
 قوتاخبانة لة دةبيَت، وةزارةت سيستةمي طويَرةي بة لؤكاَلييةكان قوتاخبانة لة بةرِيَوةبةر ياريدةدةري ارةيذم -1

 .دةبيَت خؤيان بة تايبةت سيستةمي طويَرةي بة دةوَلةتييةكان نيَو و بياني
 .ثيَويستة بةثيَي كارطيَرِي ياريدةدةري بووني -5
 جياوازبن ياريدةدةر و بةرِيَوةبةر رِةطةزي ثيَويستة بوو،( وكضان ورِانك)تيَكةآلو قوتاخبانة رِةطةزي ئةطةر -6

 .لةيةكرتي
 :مامؤستا: سيَيةم

 (.دووةم و يةكةم بازنةي) بنةرِةتي قؤناغي و منداآلن باخضةي بؤ بيَت دبلؤم برِوانامةي هةَلطري كةم الني -0
 ئامادةيي قؤناغي و( سيََيةم بازنةي) ةرِةتيبن قؤناغي بؤ بيَت بةكالؤريؤس برِوانامةي هةَلطري كةم الني -1

 .وثةميانطة
 .مامؤستايةتي كاري بؤ ثةروةردةييةوة رِووي لة شياوبيَت -3
 .دةيَليَتةوة وانةيةي لةو ثسثؤرِبيَت -1
 .بن( ICDL) برِوانامةي خاوةن كؤمثيوتةر وانةي مامؤستاياني باشرتة -5
 زماني بواري جيهانييةكاني برِوانامة لة يةكيَك خاوةني ئينطليزي زماني وانةي مامؤستاياني باشرتة -6

 .بن...( هتد...IELTS  ، TOEFL)  وةك ئينطليزي
 وةك ناحكومي قوتاخبانةي بؤ بطوازريَتةوة(  اعارة ) خواسنت شيَوازي بة حكومي مامؤستاي دةكريَ: ضوارةم

 بةثيَي} زياترنةبيَت( سالَ 5) لة ةكةيخواستن ماوةي بةمةرجيَك ، مامؤستا يان ياريدةدةر يان بةرِيَوةبةر
 .{(2960) ساَلي عيَراقي مةدةني راذةي ي(22) ذمارة ياساي

 :(68) ماددةي
 .كةمرتبيَت% 50 لة قوتاخبانانة لةو ميالك مامؤستاياني ريَذةي نابيَت -2
 حكومييةكان ةقوتاخبان مامؤستاياني وانةي بةشة لة قوتاخبانانة، لةو مامؤستايان وانةي بةشة نابيَت -1

 .زياتربيََت
 :(03) ماددةي
 قوتاخبانة لة وانة وتنةوةي بؤ دةدريَت حكومييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة مامؤستاياني بة ريَطة :يةكةم

 كةرتي و دةوَلةت فةرمانبةراني ريَككاري لةياساي( حةوتةم و شةشةم) ماددةي بةطويَرةي ناحكومييةكان
 و بيَت خؤي فةرمي دةوامي دواي بةمةرجيَك هةمواركراو، ي(2992) ساَلي ي(21) ذمارة طشيت

 قوتاخبانة ناو لة مامؤستايان طشيت كؤي لة رِيَذةيان و نةبيَت تواناكةي و ئاست لةسةر كاريطةري
 .نةبيَت زياتر% 10 لة ناحكومييةكة
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 ناحكومييةكان قوتاخبانة ةل بكةن دةوام هةية بؤيان تر وةزارةتةكاني و ثةروةردة وةزارةتي فةرمانبةراني :دووةم
 ذمارة طشيت كةرتي و دةوَلةت فةرمانبةراني ريَككاري لةياساي( حةوتةم و شةشةم) ماددةي بةطويَرةي

 لةسةر كاريطةري و بيَت خؤيان فةرمي دةوامي دواي بةمةرجيَك هةمواركراو، ي(2992) ساَلي ي(21)
 .نةبيَت توانايان و ئاست

 بةشيَوةي يان فةرمانبةر يان كارطيَرِي دةستةي وةك نية بؤيان ثسثؤرِي و ردةييثةروة سةرثةرشتياراني :سيَيةم
 .ناحكومييةكان قوتاخبانة لة بكةن كار وانةبيَذ

 بةرِيَوبةر وةك نية بؤيان ناحكومييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة هؤبةكاني و بةرِيَوةبةرايةتي فةرمانبةراني :ضوارةم
 .ناحكومييةكان ثةميانطة و انةقوتاخب لة بكةن كار ياريدةدةر و
 وانة وتنةوةي بؤ دةدريَت حكومييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة و باخضة ياريدةدةري و بةرِيَوةبةر بة ريَطة :ثيَنجةم

 فةرمانبةراني ريَككاري لةياساي( حةوتةم و شةشةم) ماددةي بةطويَرةي ناحكومييةكان قوتاخبانة لة
 فةرمي دةوامي دواي بةمةرجيَك هةمواركراو، ي(2992) ساَلي ي(21) ذمارة طشيت كةرتي و دةوَلةت

 .نةبيَت تواناي و ئاست لةسةر كاريطةري و بيَت خؤي
 ياريدةدةر يان بةرِيَوةبةر وةك حكومييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة و باخضة لة بةرِيَوةبةر بة نادريَت رِيَطة :شةشةم

 .ناحكومييةكان قوتاخبانة لة كاربكةن
 :ثيَويستة ناحكومييةكان قوتاخبانة خاوةن لةسةر :(00) يماددة

 ذياننامةيان لةطةل( ميالك) فةرمانبةران و مامؤستايان دةستةي برِوانامةي ثةسندكراوي رِةسةني ويَنةيةكي -0
 .بةكاربوونيان لةدةست بةر بكات ثاريَزطة ثةروةردةي طشيت بةرِيَوةبةرايةتي بة ثيَشكةش

 بكات ثاريَزطة ثةروةردةي طشيت بةرِيَوةبةرايةتي بة ثيَشكةش ناميالك فةرمانبةراني و مامؤستا ثشتطريي -1
 .بةكاربوونيان لةدةست بةر
 ياسايي ثةسندكراوي رِةسةني ويَنةيةكي ثيَويستة ناحكومييةكان قوتاخبانة خاوةن لةسةر :(06) ماددةي

 بكات ثاريَزطة ثةروةردةي طشيت ةبةرايةتيبةريَو بة ثيَشكةش فةرمانبةران و مامؤستايان دةستةي طريَبةسيت
 .روودةدةن ميالك لة كةوا طؤرِانكاريانةي ئةو لةطةلَ خويَندن ساَلي دةستثيَكردني ثيَش

 :(00) ماددةي
 بة خؤيان خةرجي لةسةر ميالك مامؤستاياني بؤ بكةنةوة راهيَنان خولي ناحكومييةكان قوتاخبانة ثيَويستة -0

 .مؤَلةتدراو ئةهلي راهيَناني كانيسةنتةرة لة وةرطرتن سوود
 .وانةبيَذةكانيان مامؤستا بؤ بكةنةوة راهيَنان ساآلنةي خولي ناحكومييةكان قوتاخبانة ثيَويستة -1
 خوالنة ئةم. نةبيَت بةكار دةست نةبيَت، شياندني خولي بةشداريكردني برِوانامةي تاكو مامؤستا ثيَويستة -3

 .ناطريَتةوة( وةزارةت بة سةر ثةميانطةكاني بنيات، و ثةروةردة كؤليذةكاني) دةرضوواني
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 كةمرتبيَت نابيَ كةم بةالي ناحكومييةكان قوتاخبانة فةرمانبةراني و مامؤستايان ئاسايي مؤَلةتي:(04) ماددةي
 ننيَوا بةسيت طريَ لة دةبيَت حكومييةكان، ثةميانطة و قوتاخبانة فةرمانبةراني و مامؤستايان ئاسايي مؤَلةتي لة

 .كرابيَت ثيَ ئاماذةي مامؤستا لةطةلَ ناحكومييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة

 

 و وكارطيَرِي هونةري و ثةروةردةيي كارة هةموو لة بةرثرسن ناحكومييةكان قوتاخبانة بةرِيَوةبةري :(07) ماددةي
 .قوتاخبانةكان ةكانيرِيَنمايي و ياسا كردني بةجيَ جيَ و داراييةكان

 

 يبةثيَ دامبةزريَنن كراون دياري لةخوارةوة كةسانةي ئةم ناحكومييةكان قوتاخبانة خاوةن دةبآ :(06) ماددةي
 :قؤناغةكان ثيَويسيت

 بواري لة ثسثؤريةكةي و برِوانامة ، سةرةتايي تةندروسيت فرياطوزاري بةمةبةسيت: تةندروسيت كارمةندي -2
 .بيَت تةندروستيدا

 بكريَت ثزيشكيَك لةطةلَ بةست طريَ دةبآ زياترة،( قوتابي 300) لة يانيقوتاب ذمارةي ئةوقوتاخبانانةي بؤ -1
 .جاريَك هةفتةي قوتاخبانةكة سةرداني بؤ

 . كتيَبخانة راستطري -3
 تويَذةري و ثةروةردةيي رابةري خزمةتطوزاري ثيَويستة: كؤمةآليةتي تويَذةري يان ثةروةردةيي رابةري -1

 هاتوو ئةطةر ، قوتابي( 250) بؤ رِابةر يةك تيَكرِاي بة هةبيَت ةكانناحكوميي قوتاخبانة لة كؤمةآليةتي
 كؤمةآليةتي تويَذةري يان ثةروةردةيي رابةري رةطةز هةردوو بؤ ثيَويستة بوو، تيَكةآلو قوتاخبانة رةطةزي
 .هةبيَت تايبةتي

 .ضاوديَر يةك مندالَ بيست( 10) بؤهةر: ضاوديَر -5
 اليةنة و ثاريَزطة ثةروةردةي بةرِيَوةبةرايةتي لةطةلَ ريَكخةر وةكو تدامبةزريَ كةسيَك: يَكخةررِ -6

 و بيَت كوردستان هةريَمي دانيشتووي كةسة ئةو بةمةرجيَك ثةروةردة، وةزارةتي و ديكة ثةيوةنديدارةكاني
 .بزانيَت بةباشي كوردي زماني و كةمةوة بةاليةني بيَت  ئامادةيي برِوانامةي هةَلطري

 .ثاككردنةوة كؤمثانياكاني لةطةلَ بةست طريَ مؤركردني ياخود ،(ثؤل ضوار) بؤ كارطوزار يةك: كارطوزار -0
 .ثيَويست بةثيَي تر وكارمةنداني ذميَريار و( تؤمارنووس)= نووسةر -5

 دةتوانن( دةيانطريَتةوة دامةزراندن رِيَنمايي و عيَراقني هاوآلتي كة) كوردستانيةكان مامؤستا :(05) ماددةي
 .وةزارةت ةكانيرِيَنمايي و( 21) ذمارة ياساي بةثيَي خواسنت بةشيَوةي بكةن دامةزراندن يداوا

 ئةو هةموو( األجتماعي الضمان) كؤمةآليةتي دةستةبةري برِي ثيَويستة ناحكومييةكان قوتاخبانة :(09) ماددةي
 كؤمةآليةتي دةستةبةري برِي داني) خزمةتةكانيان هةذماركردني مةبةسيت بة بكةن دةستةبةر كارمةندانة

 (.مريين خؤري كةمووضة ناطريَتةوة ئةوكارمةندانة
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 شةشةم بةشي
 قوتابيان طواستنةوةي و وةرطرتن و تاقيكردنةوةكان و خويَندن ثرِؤطرامةكاني

 

 وانةيةكي وةك خبويَنن خويَندن ثةرِتووكيَكي و ثرِؤطرام هةر هةية بؤيان ناحكومييةكان قوتاخبانة :(08) ماددةي
           وةربطريَت وةزارةت ثيَشوةختةي رةزامةندي بةمةرجيَك سةرةكييةكانيان، ثرِؤطرامة سةرباري زيَدةكي

 بؤسةر ناكريَت هةذمار منرةكانيان و( ضاثةمةنييةكان و فيَركردن هؤيةكاني و ثرِؤطرام طشيت بةرِيَوةبةرايةتي لة)
 . نةكات قوتابيان دةرضووني لةئةجنامي كار و قوتابيان منرةي تيَكرِاي
 بةشة لةو بابةتيَك هةر لة زياتر وانةي بةشة خويَندني بة سةرثشكن ناحكومييةكان قوتاخبانة :(43) ماددةي
 ثضرِثضر، بةشيَوةي ياخود هةفتةيةكدا، لة بةردةوام بةشيَوةي كراوة، دياري بؤيان وةزارةت لةاليةن وانةي

 .ديكة وانةكاني بةشة كةمكردنةوةي لةسةر نةبيَت كاريطةري بةمةرجيَك
 :(40) ماددةي
(  ،كؤمةآليةتي ئاين ثةروةردةي ، ئينطليزي زماني ، عةرةبي زماني ، كوردي زماني ) وانةكاني :يةكةم

 ثيَي بة بابةتانة ئةو خويَندني. بيانييةكان قوتاخبانة لة خبويَندريَت دةبيَ وةزارةت ثرِؤطرامي بةهةمان
 .دةطريَت لةبةرضاو قوتاخبانانة ئةو سيستةمي و جؤر و ةنديتايبةمت كة دةبيَت ةكانرِيَنمايي

 ، عةرةبي زماني ، كوردي زماني ) وانةكاني ثرِؤطرامي دةتوانن ناحكومييةكان نيَودةوَلةتيية قوتاخبانة :دووةم
 بةرِيَوةبةرايةتي رةزامةندي وةرطرتين دواي خبويَنن و بكةن ئامادة خؤيان بة تايبةت(  ئينطليزي زماني

 دةبيَت ةكانرِيَنمايي ثيَي بة بابةتانة ئةو خويَندني. ضاثةمةنييةكان و فيَركردن هؤيةكاني و ثرؤطرام شيتط
 .دةطريَت لةبةرضاو قوتاخبانانة ئةو سيستةمي و جؤر و تايبةمتةندي كة

 سةرةكي زماني بةهةمان ثةروةردة وةزارةتي ثرِؤطرامي بة( ،كؤمةآليةتي ئاين ثةروةردةي) وانةكاني :سيَيةم
 .دةبيَت قوتاخبانة

 :(46) ماددةي
 و ثةروةردة وةزارةتي ساَلنامةي لة بيَت كةمرت نابيَ لؤكاَلةكان ناحكوميية قوتاخبانة ساَلنامةي :يةكةم

 .طشتييةكان تاقيكردنةوة لةطةلَ بيَت هاوكات تاقيكردنةوةكانيشيان
 دةبيَت بةخؤيان تايبةت خويَندني امةيساَلن نيَودةوَلةتييةكان و بياني ناحكوميية قوتاخبانة :دووةم

 .مؤَلةت وةرطرتين ثيَش ثةروةردة وةزارةتي و نيَودةوَلةتييةكة دةزطا لةاليةن كةثةسةندكراوة
 .سةرةوة خاَلي هةردوو بؤ بكريَت ثةسةند خويَندن ساَلنامةي( 2/0) ثيَش ثيَويستة :سيَيةم

 قوتاخبانة لةسةر ثيَويستة ، خويَندن ساَلي هاتين اييكؤت لة هةفتة دوو تيَثةرِبووني لةدواي :(40) ماددةي
 بةرِيَوةبةرايةتي بة بدةن دانة بةسيَ قوتابيان، كؤتايي ئةجنامي(  نيَودةوَلةتي و بياني و لؤكالَ)  ناحكومييةكان

 تاقي بؤردي) بةشيَوةي  ئةزموونةكان و هةَلسةنطاندن. ط.ب بؤ دةينيَرن ثةميانطاكانيش  قةزا ثةروةردةي
 .ثاريَزطة ناحكومي خويَندني سةرثةرشتياري ليذنةي لةاليةن ثةسةندكردني ثاش( ردنةوةك
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 ئةو وةرطرتين بؤ بةر بطرييَتة ياسايي رِيَطةي ثيَويستة خويَندن، كريَي دةستةبةرنةكردني لةكاتي :(44) ماددةي
... كردنةوةكان، تاقي لة كردنبةشداري ، دةوامكردن} مافةكاني لة بكريَ بةش بيَ قوتابي نابيَ و ثارانة برِة

 .ية سةرثيَضي ئةم بةرامبةر {...هتد
 :(47) ماددةي

 : ناحكومييةخؤماَلييةكان قوتاخبانة -2
 .قؤناغةكان هةموو لة حكومييةكانة ثةميانطة و قوتاخبانة برِوانامةي هةمان برِوانامةكانيان -أ 
 دةبيَت يةكان حكومي وتاخبانةوثةميانطةق كردنةوةي تاقي سيستةمي هةروةك كردنةوةكانيان تاقي سيستةمي  -ب 
  برِوانامة بةدةستهيَناني و طواستنةوة لةكاتي بةكاردةهيَنن وةزارةت فةرمييةكاني برِوانامة ثسووَلةي هةمان  -ج 

 .كوردي بةزماني
 ةثةميانط لة وةرطرتن بؤ دةكةن كيَربِكيَ حكومييةكان قوتاخبانة قوتابياني لةطةلَ هاوتا( 21) ثؤلي دةرضواني  -د 

 .هةريَم ئةهلييةكاني و زانكؤحكومي و
 :بيانييةكان ناحكوميية قوتاخبانة  -1
 .دةكةن كةثةيرِةوي دةبيَت وآلتانة ئةو برِوانامةي هةمان برِوانامةكانيان -أ 
 .دةكةن كةثةيرِةوي دةبيَت وآلتة ئةو سيستةمي هةمان كردنةوةكانيان تاقي سيستةمي   -ب 
 وآلتةكةي برِوانامةي بةَلكو بةكارناهيَنن وةزارةت فةرمي ستهيَنانيبةدة و طواستنةوة برِوانامةي فؤرِمي  -ج 

 .بةكاردةهيَنن خؤيان
 ثيَويستة سيستةم، و ثرِؤطرام لة جياوازة كة كوردستان ديكةي قوتاخبانةيةكي بؤ طواستنةوةيان لةكاتي  -د 

(  ئةزموونةكان و طاندنهةَلسةن طشيت بةرِيَوةبةرايةتي لةاليةن) وةزارةت لة بكريَت هاوتا برِوانامةكةيان
 وةرزي) تاقيكردنةوةكاني دةستثيَكردني ثيَش ثيَويستة. وةردةطرييَن ليَي ثؤالنةي ئةو و منرة كردني بؤدياري

 .هاتبيَت كؤتايي بةرابةركردني و برِوانامةكة هيَناني( يةكةم
 :نيَودةوَلةتييةكان ناحكوميية قوتاخبانة -0
 .ثيَكردوة باوةرِي نيَودةوَلةتييةكة دةزطا كة دةبيَت مةيةبرِوانا ئةو هةمان برِوانامةكانيان -أ 
-SAT1 , SAT2, AS Level , A Level ، IB} وةك دةكةن جيهانييةكان كردنةوة تاقي بةشداري -ب 

HL,SL -IB، GCE-AL,SL، IGCSE ، GCSE،AP، O-Level هاوشيَوةكاني و}. 
 .دةزطايانة ئةو فةرمي لؤطؤي بة كاردةهيَنن،بة نيَودةوَلةتييةكة دةزطا بة تايبةت برِوانامةي فؤرِمي   -ج 
 ثيَويستة سيستةم، و ثرِؤطرام لة جياوازة كة هةريَم ديكةي قوتاخبانةيةكي بؤ طواستنةوةيان لةكاتي   -د 

 بؤ( ئةزموونةكان و هةَلسةنطاندن طشيت بةرِيَوةبةرايةتي لةاليةن ) بكريَت هاوتا وةزارةت لة برِوانامةكة
 وةرزي) تاقيكردنةوةكاني دةستثيَكردني ثيَش ثيَويستة. وةردةطرييَن ليَي ثؤالنةي وئة و منرة كردني دياري
 .هاتبيَت كؤتايي بةرابةركردني و برِوانامةكة هيَناني(  يةكةم

 : دةكريَ بؤ خوارةوةيان ئاسانكاريانةي ئةم هةريَم، هاتؤتة كة بياني يان طةرِاوة قوتابي  -1
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 ساَلي بؤ. يةكةم ساَلي لة( عةرةبي ، كوردي) وانةكاني لة دةبيَت% 10 ةيبةريَذ دةرضوونيان منرةي كةمرتين -أ 
 ساَلي لة%.  10 بة دةبيَت ضوارةم و سيَيةم بؤساَلي و% 30 بة دةبيَت هةريَم، بؤ طةرِانةوةيان دووةمي

            يةكةم يساَل ضوار لةماوةي. وانةيةدا دوو لةو دةكريَ لةطةلَ مامةَلةي هةريَم هةرقوتابيةكي وةك ثيَنجةمدا،
 ، كوردي)  زماني هةردوو كردنةوةي تاقي لة دةبةخشريَن ،(21) ثؤلي طةيشتنة ئةطةر طةرِانةوةيان، لة

  منرةي كةمرتين وانةيةدا دوو ئةو طشيت كردنةوةي  تاقي لة ثيَويستة شةشةم و ثيَنجةم ساَلي بؤ و( عةرةبي
 ناكريَت هةذمار ثةميانطاكان و زانكؤ ضوونة كيَربِكيَي بؤ مبةآل ، بهيَنن بةدةست%( 50)  ريَذةي بة دةرضوون

 لةو بوو سةرةكيةكة زمانة لةسيَ عةرةبي زماني يان هاتبوو عةرةبي خويَندني لة قوتابيةكة ئةطةر  -ب 
 .دةطريَتةوة كوردي وانةي تةنها سةرةوة ي( أ) خاَلي ، قوتاخبانةية

 .الوازن تيايدا وانانةي لةو قوتابيانة ئةو يلةبةهيَزكردن بةرثرسن ناحكومييةكان قوتاخبانة   -ج 
              لةوانةكاني قوتاخبانة ناو كؤتايي و مانطانة و رِؤذانة كردنةوةكاني تاقي ثرسيارةكاني وةآلمدانةوةي دةكريَ   -د 

 .دةيزانيَت قوتابيةكة كة بيَت زمانة بةو( ئاين،كؤمةآليةتي ثةروةردةي) 
 وآلتةش لةو و هيَشتبيَت بةجيَ هةريَمي بيَت سالَ لةسيَ زياتر كة دةَليَن قوتابية بةو طةرِاوة، قوتابي   -ه 

 بيةويَ و لةدايكبووبيَت هةريَم لةدةرةوةي كة دةَليَن قوتابية بةو بيانيش قوتابي. بيَت برِي خويَندني ثؤليَكي
 .بدات خويَندني بة دريَذة كوردستان لة

 قوتاخبانةيةكي لة يان عةرةبي لةوآلتيَكي كة خبويَنن عةرةبي لةخويَندني هةية بؤيان قوتابيانة ئةو تةنها  -و 
 .بن( عةرةب رِةطةز) بة باوكيان يان دايك ياخود هاتنب عةرةبي زماني

  سالَ دوو ماوةي بؤ دةخويَنن تايبةت كوردي زماني ثرِؤطرامي  نادويَن كوردي زماني بة قوتابيانةي ئةو   -ز 
 :اوكردنيبةرِةض عةرةبي زماني بؤ شيَوة  بةهةمان

 .بيَت% 50 يَذةيرِ بة دةرضوون منرةي -2
 بؤ ية %(30 و  %10) ريَذةكةي كة دةكريَت هةذمار طةرِانةوة دووساَلي لةبري ، بياني و طةرِاوة قوتابي بؤ -1

 .دةميَنيَتةوة خؤي وةك% 10 ريَذةي دواتريش دووساَلي
 بةشيَوةي واتة ) بةردةوام دةوامكردني بةبآ وتابيق نية بؤيان ناحكومييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة:(46) ماددةي

 .وةربطرن(  األنتساب
 بةثيَداني ثةيوةندارة اليةني تاكة ( ئةزموونةكان و هةَلسةنطاندن. ط.ب ) ثةروةردة وةزارةتي:(45) ماددةي

 .فةرمي برِوانامةي
 :قوتابيان وةرطرتين بة سةبارةت :(49) ماددةي

 دةكات ثةيرِةوي وةزارةت كة وةرطرتن ثيَوةرةكاني و لةمةرج بةدةرن ، ةكانلؤكاَل ناحكوميية قوتاخبانة -2
 ناحكومييةكان قوتاخبانة تةمةني لةكةمرتين: تةمةن ، كةوتن ساآلني)  وةك حكومييةكان لةقوتاخبانة

 قوتابي ،(وةرطرتنيان بؤ كةمرتبيَت سالَ لةشةش نابيَت بنةرِةتي يةكةمي ثؤلي بةتايبةتي) نةبيَت كةمرت
 (.ئيَواران خويَندني قوتابي ، دةرةكي
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 دةكةن خؤيان تايبةتي وةرطرتين سيستةمي ثةيرِةوي ، نيَودةوَلةتييةكان و بياني ناحكوميية قوتاخبانة -1
 . مؤَلةت وةرطرتين ثيَش وةزارةت لة كةثيَشرتثةسةندكراوة

 مانطي ثيَش ساآلنة ثيَويستة (نيَودةوَلةتيةكان و بياني لة جطة) ناحكومييةكان قوتاخبانة :(48) ماددةي
 ثةروةردةي طشيت بةريَوةبةرايةتي) بؤ بنيَرن قوتاخبانةكة قوتابياني تةمةني و ناو بة ليستيَك يةكةم تشريين
 حاَلةتي لة جطة) وةربطرن تر قوتابيةكي هيض نابيَ ليستة ئةو ثةسةندكردني دوايي. ثةسندكردني بؤ( ثاريَزطة
 (نةبيَت ثيَويست
 ئةو هةمان ناحكومييةكان، قوتاخبانة لة قوتابي وةرطرتين بؤ ثيَويست بةَلطةنامةكاني :(73) ماددةي

 لة قوتابيانةي ئةو بؤ خوارةوة خاآلنةي ئةم بةرِةضاوكردني حكومييةكان لةقوتاخبانة داواكراون كة بةَلطةنامانةن
 (:نية هةريَم بة سةر ناسنامةيان يان) ديَن هةريَم دةرةوةي

 (.ئةزموونةكان و هةَلسةنطاندن.ط.ب لةاليةن) وةزارةت لة بةرابةركراو هةريَم دةرةوةي برِوانامةي -2
 .ثاسثؤرت كؤثي -1
 ( .اقامة) نشينطة بةَلطةنامةي -3
 .تةندروسيت ثشكنيين بةَلطةنامةي -1

 رِيَذةي هةمان كانلؤكاَلة ناحكوميية قوتاخبانة لة قوتابيان بؤ رِيَطةثيَدراو نةهاتين رِيَذةي زؤرترين :(70) ماددةي
 نيَودةوَلةتييةكان و بياني ناحكوميية قوتاخبانة لة بةآلم حكومييةكان، ثةميانطة و قوتاخبانة لة قوتابيانة نةهاتين

 .ثةسةندكراوة وةزارةت لة مؤَلةت وةرطرتين كةثيَش دةبيَت خؤيان تايبةتي سيستةمي بةثيَي
 :(76) ماددةي
 ثةميانطةي بؤ حكومي ثةميانطةي و ناحكومي قوتاخبانةي بؤ حكومي خبانةيلةقوتا قوتابيان طواستنةوةي :يةكةم

 .ئاسايية بةش و جؤر هةمان بةثيَي ناحكومي
 ثةميانطةي و حكومييةكان قوتاخبانة بؤ ناحكومييةكانةوة قوتاخبانة لة قوتابيان طواستنةوةي :دووةم

 رةضاوكردني و ةكانرِيَنمايي بةثيَي ش،بة و جؤر هةمان بةثيَي حكومييةكان ثةميانطةي بؤ ناحكومييةكان
 .دةبيَت تةمةن و مةرجةكان

 ناحكومي، ثةميانطةي بؤ ثةميانطة و ناحكومي قوتاخبانةي بؤ قوتاخبانة لةنيَوان قوتابيان طواستنةوةي: سيَيةم
 .دةبيَت تةمةن و مةرجةكان رةضاوكردني و ةكانرِيَنمايي بةثيَي

 .زياتربيَت( سالَ 5) لة نابيَ لةثؤليَكدا قوتابي بضووكرتين و طةورةترين انلةنيَو تةمةن جياوازي :(70) ماددةي
 حةوتةم بةشي

 دارايي و كارطيَرِي سيستةمي
 هيَنان كؤتايي و لةكاركيَشانةوة دةست و دامةزراندن طريَبةسيت لةسةر واذوو قوتاخبانة خاوةني :(74) ماددةي
 ساَلي ي(21) ذمارة ياساي بةثيَي دةكات، فةرمانبةران و مؤستاوما قوتاخبانة ذميَرياري و بةرِيَوةبةر بةكاري

(1021.) 
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 بةَلكو بكةن، وةزارةت ئارِاستةي نووسراو راستةوخؤ ناتوانن ناحكومييةكان قوتاخبانة :(77) ماددةي
 بؤ ةوةبةرزبكريَت دواتر و بيَت ثاريَزطاوة ثةروةردةي طشيت بةرِيَوةبةرايةتي ريَطةي لة دةبيَت نووسراوةكانيان

 .وةزارةت
 :(76) ماددةي

 ثةميانطة و قوتاخبانة لة كةوا هةبيَت تؤمارانةيان ئةو طشت ثيَويستة ناحكومييةكان قوتاخبانة لةسةر -2
 .هةن حكومييةكاندا

 سيستةمي لة كة بهيَنريَن ثيَك ليَذنانة ئةو هةموو ثيَويستة خؤماَلييةكان، ناحكوميية قوتاخبانة لة -6
 ليَذنانة ئةو نيَودةوَلةتييةكان و بياني ناحكوميية قوتاخبانة لة بةآلم ثيَكراوة، ئاماذةيان دةثةروةر وةزارةتي

 .دةبيَـت خؤيان تايبةتي سيستةمي بةثيَي
 بةطويَرةي ديكة تؤمارةكاني و طشيت تؤماري نيَودةوَلةتييةكان و بياني ناحكوميية قوتاخبانة لة  -3

 .بكريَن ئامادة   سيستةمةكانيان
 و هةفتةيةكدا لة كةمرتبيَت رؤذ( 5) لة نابيَت ناحكومييةكان ثةميانطة و لةقوتاخبانة دةوامكردن :(75) دةيماد

 بؤ شةممةش رِؤذاني و دةبيَت ثشوو شةممة و هةيين رؤذاني. كةمرتبيَت كاتذميَر لةشةش نابيَت رِؤذانةش دةوامي
 .بةكارديَت ضاالكيةكان و كؤبوونةوة ئةجنامداني

 ناحكومي قوتاخبانةي بةرِيَوةبةري ثيَويستة خويَندن ساَلي هاتين كؤتايي دواي هةفتة دوو :(79) ماددةي
 طشيت بةرِيَوةبةرايةتي بة ثيَشكةش ضاالكيةكان و خويَندن ثرؤسةي بةريَوةضووني ضؤنيةتي دةربارةي رِاثؤرتيَك

 دةستثيَكردنةوةي ثيَش مؤَلةت ةوةينويَكردن مامةَلةي بة دةستكردن لةطةلَ ئةوةش،.بكات ثاريَزطة ثةروةردةي
 .خويَندن نويَي ساَلي

 :ثيَويستة ناحكومييةكان قوتاخبانة كارطيَري لةسةر :(78) ماددةي
 ئةجنومةني ةكانيرِيَنماييلة كةوا دةكات كارانة ئةو هةمان كة ثيَكبهيَنن( سةميان) بةخيَوكاران ئةجنومةني -0

 .هاتووة دا( لؤكاَليةكان) حكوميية انطةثةمي و قوتاخبانة ي( سةميان) بةخيَوكاران
 يةك خويَندن هؤبةي يةك بؤهةر( وثةميانطة ئامادةيي قؤناغي بؤ تةنها) خويَندكاران و قوتابي نويَنةرايةتي -1

 .دةكريَت دياري بةهةَلبذاردن نويَنةرايةتي بةرثرسي دواتر ، قوتابي
 :(63) ماددةي

 و بربِدريَت نابيَ ناحكومييةكان قوتاخبانة ميالكي ارمةندانيك و مامؤستا مووضةي هاويندا، لةثشووي -2
 .قوتابيان بةهيَزكردني خولةكاني و ضاالكي ئةجنامداني مةبةسيت بة وةربطريَت ليَ سووديان قوتاخبانة دةكريَ

 بانكي حيسابي ذمارةيةكي رِيَطةي لة ناحكومييةكان قوتاخبانة كارمةنداني و مامؤستا مووضةي و داهات -1
 و ناو و كوردستان هةريَمي لةبانكةكاني يةكيَك لة بيكاتةوة لةسةريةتي قوتاخبانة كة دةبيَت ايبةتت

 (.قةزا. ث.ب) بؤ دةنيَردريَن حسابانة ئةو ذمارةي
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 كةرتي مامؤستاياني مووضةي كةمرتين لة بيَت كةمرت نابيَت ميالك مامؤستاياني مووضةي برِي كةمرتين -3
 .مةبرِوانا بةطويَرةي طشيت

 :لة دةبيَت برييت ناحكومييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة داهاتي :(60) ماددةي
 .قوتابيان خويَندني ساآلنةي كريَي -2
 .وةزارةت رةزامةندي دواي بةخشني و هاوكاري و يارمةتي -1
 .قوتاخبانة ضاالكييةكاني و بةرنامة قازاجني -3
 .ثةميانطة و قوتاخبانة كافرتياي و فرؤشطا-1

 :خوارةوة شيَوةيةي بةم كةمرتبيَت دووثشك لة خويَندن كريَي وةرطرتين نابيَت :(66) ةيمادد
 .دةبيَت ساَليَك هةموو ي 25/5 ثيَش ، يةكةم ثشكي -2
 .خويَندن دووةمي وةرزي دةوامي لةدةستثيَكردني رِؤذ دة دواي دووةم، ثشكي -1
 رِيَكةوتيَكدا لةهةر ثيَكةوة يان بةجيا ثشكانة ئةو داني لة ئازادة بةخيَوكار سةرةوة، رِيَكةوتانةي لةو بةدةر -3

 . بيَت
 بة بكاتةوة قوتابي لةبةخيَوكاري جةخت هةية بؤي ناحكومي قوتاخبانةي سةرةوة، رِيَكةوتانةي ئةو ثاش -1

 و دةروون لةسةر هةبيَت كاريطةري ئةوةي بيَ ) خويَندن ثشكةكاني هيَناني بؤ رِاستةوخؤ يان نامة
 (. قوتابي كةسايةتي

 ثشكة ئةو و بيَتةوة ثةشيمان هةية بؤي خويَندن،قوتابي ثشكي داني رِيَكةوتي لة(  رِؤذ 25) لةماوةي -5
 .قوتاخبانة موَلكي دةبيَتة ثشكة ئةو برِي ماوةية ئةو دواي بةآلم ، وةربطريَتةوة بةتةواوي

 و بياني بةتايبةتي ) دةكةن بةخؤيان تايبةت وةرطرتين سيستةمي ثةيرِةوي ناحكومييانةي قوتاخبانة ئةو -6
 دواتري ساَلي بؤ خؤئامادةكردنيَك وةك تؤماربكةن قوتابيان ناوي ثيَشرت دةتوانن ، ( نيَودةوَلةتييةكان

 .خويَندن
 وردبينيكراو ساآلنةي ذميَرياري لةثيَداضوونةوةي ويَنةيةك ثيَويستة ناحكومييةكان قوتاخبانة :(60) ماددةي
 بكةن وةزارةت بة ثيَشكةش(  دارايي وةزارةتي لةاليةن مؤَلةتدراو ) ذميَرياري وردبيين ينووسينطة لةاليةن

 .ثاريَزطة ثةروةردةي طشيت بةريَوةبةرايةتي لةريَطاي
 ، قؤناغةكان و بةش زيادكردني ، مؤَلةت نويَكردنةوةي ، مؤَلةت دةرهيَناني رسوماتي :(64) ماددةي

 خوارةوة شيَوةي بةم ناحكومييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة بؤ (23 ماددةي بةثيَي ) خاوةنداريَيت طواستنةوةي
 (: أ30)  ثسووَلةي بةطويَرةي ، دةبيَت

 : مؤَلةتدا وةرطرتين لةكاتي يةكجار بؤ دةبيَت خوارةوة برِانةي بةم مؤَلةت وةرطرتين رسوماتي -0
 ردينا مليؤن دوو    1,000,000        :      منداآلن باخضةي قؤناغي
 دينار مليؤن هةشت    5,000,000         :              بنةرِةتي قؤناغي
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 دينار مليؤن  هةشت  5,000,000     :                 ئامادةيي قؤناغي
 دينار مليؤن هةشت  5,000,000     :                  ثةميانطة قؤناغي

 سةرةوة ي(2) لةخاَلي برِانةي ئةو نيوةي بة دةبيَت(  جاريَك دووساأل ) مؤَلةت تازةكردنةوةي سوماتيرِ -6
 .باسكراون

 دةبيَت برييت هةية بنةرِةتييان قؤناغي مؤَلةتي قوتاخبانانةي ئةو بؤ ئامادةيي قؤناغي زيادكردني سوماتيرِ -0
 داني سةرةرِاي ثيَكراوة ئاماذةي سةرةوة لة كة ئامادةيي قؤناغي مؤَلةتي كردنةوةي رسوماتي لةثيَداني

 .بنةرِةتي قؤناغي سوماتيرِ
 ئةو كردنةوةي سوماتيرِ و دةبيَت وةزارةت ثيَويسيت بةثيَي ثةميانطةكان بؤ نويَ هةربةشيَكي زيادكردني -1

 .نويَ بةشيَكي هةر بؤ دينار مليؤن دوو( 1,000,000) لة دةبيَت برييت نويَيةش بةشة
 :دةبيَت شيَوةية بةم خاوةنداريَيت طواستنةوةي رسوماتي -5

 دينار مليؤن سيَ   3,000,000  :       منداآلن باخضةي قؤناغي
 دينار مليؤن ثيَنج   5,000,000   :              بنةرِةتي قؤناغي
 دينار مليؤن  ثيَنج   5,000,000      :          ئامادةيي قؤناغي
 دينار مليؤن ثيَنج   5,000,000     :            ثةميانطة قؤناغي
 :(67) ماددةي

                      بةمةرجيَك ، دةبيَت ثةميانطةكان و قوتاخبانة خواسيت بة ثةميانطةكان و قوتاخبانة لة خويَندن نرخي -2
 قوتابييةكي هةر بؤ ، بيَت بةردةوام قؤناغة لةو تا مبيَنيَتةوة نةطؤرِي بة(  قوتابي يةك ) بؤ(   خويَندن نرخي )

 ساَلي خويَندني نرخي(  % 25) لة زيادكراو برِي بةمةرجيَك خويَندن نرخي كردني ياريد لة ئازادة وةرطرياو تازة
 . نةبيَت زياتر ثيَشوو

 بةهةمان ثيَويستة ، وةرطرياون ثةميانطةيانة و قوتاخبانة لةو ةرِيَنمايي ئةم دةرضووني ثيَش قوتابيانةي بؤئةو -1
 . ئيَستا لةوةي نةبيَت ترزيا نرخةكانيان ئةطةر بن، بةردةوام خويَندن لة نرخ

 ثةروةردةي طشيت بةريَوةبةرايةتي) رِةزامةندي ثيَشرت ثيَويستة وةربطرييَت لةقوتابيان تر ثارةيةكي برِة هةر -3
 ... (.هتد...ثةرِتووك، جلوبةرط، خواردن،طواستنةوة،)  نرخةكاني وةك وةربطرييَ( ثاريَزطة

 :خويَندن كتيَبةكاني نرخي :(66) ماددةي
 كة قوتابيان بة دةيفرؤشنةوة نرخانة ئةو بةهةمان خؤماَلييةكان، ناحكوميية ثةميانطة و وقوتاخبانة اخضةب -2

 .كرِيويانة وةزارةت لة
 .دةبيَت خويَندن نرخي لةطةلَ بيانييةكان، ثةميانطة و وقوتاخبانة باخضة -1
 لة كتابانة ئةو بةنرخي وةربطرن مةنديرِةزا ثيَويستة ، نيَودةوَلةتييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة و باخضة -3

 دةبيَت و وةربطرن مؤَلةتةكة ئةوةي ثيَش(  ضاثةمةنييةكان و ثرِؤطرام طشيت بةرِيَوبةرايةتي لة ) وةزارةت
 .قوتابيان بة بيانفرؤشنةوة ثةسةندكراون كة نرخانةي ئةو بةهةمان
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 دةست قوتابي ئةوةي ثيَش هةبيَت قوتابي اريكةسوك و قوتاخبانة لةنيَوان طريَبةستيَك ثيَويستة :(65) ماددةي
 .بكات خويَندن بة

 :(69) ماددةي
 بةسةرثيَضي ناحكومي خويَندني ةكانيرِيَنمايي و ياسا ماددةيةكي و برِطة بةهةر ثابةندنةبوون -2

 .  هةذماردةكريَت
 ليَذنةي ياداشيت بة بةسنت بةثشت دةبيَت ثةروةردة وةزيري لةدةسةآلتي مةعنةوي يان ماددي سزاداني -1

 .ثاريَزطةدا ئاسيت لةسةر ناحكومييةكان قوتاخبانة كردني سةرثةرشيت
 :سزاكان جؤري -3
              هةريةكةيان نيَوان كةماوةي{ دواجار و دووةم و يةكةم جاري بؤ ئاطاداركردنةوة } مةعنةوييةكان سزا  -أ 

 دروستبوو، تر سةرثيَضي يان نةكرا شةكةكيَ ضارةسةري ماوةية لةو ئةطةر نةكات، تيَثةرِ( رؤذ دة) لة
 .دةبيَتةوة داخسنت رِيَكارةكاني رِووبةرِووي قوتاخبانةكة

 سةرثيَضيةكة جؤري بةثيَي( فةرمانبةران مامؤستا، ياريدةدةر، بةرِيَوةبةر،) وةك كارمةندان الداني سزاي   -ب 
 .دةبيَت

 دينار مليؤن سةدوثةجنا (250,000,000) تاكو دينار مليؤندة  (20,000,000) لةنيَوان  ماددي سزاي -ج 
 .دةبيَت ثةروةردةدا وةزيري دةسةآلتي لة و سةرثيَضييةكة بةطويَرةي

 هةشتةم بةشي
 طشيت حوكمي

 و وةزارةت رةزامةندي بةبيَ دةربكةن بآلوكراوةيةك هيض نية بؤيان ناحكومييةكان قوتاخبانة :(68) ماددةي
 .ثةيوةنديدارةكان اليةنة

 :(53) ماددةي
. خويَندن قؤناغةكاني لةطشت بكةن، قوتابيان يةكثؤشي ثةيرِةوي لؤكاَلةكان ناحكوميية قوتاخبانة ويستةثيَ -2

 كةلتوري و قوتابيان ئابووري باري بةرِةضاوكردني وبةرطةكان، جل رةنطي و جؤر كردني بةدياري سةرثشكن
 .كوردستان طةالني

 .دةكةن يةكثؤشي ثةيرِةوي خؤيان تايبةتي سيستةمي بةثيَي نيَودةوَلةتييةكان و بياني ناحكوميية قوتاخبانة -1
 هةية بؤي نةبوو، بةرِيَوةبةر(  ثةميانطةكان لة جطة ) ناحكومي قوتاخبانةي ئةطةرخاوةني :(50) ماددةي

 يَتدةب ذميَريار و بةرِيَوةبةر لةطةلَ تةنها ثةيوةندييةكاني بةآلم قوتاخبانة تةالري ناو لة هةبيَت تايبةتي ذووريَكي
 .قوتاخبانة ناوكاروباري خباتة دةست نية بؤي و

 زةوي وةبةرهيَنان دةستةي ةكانيرِيَنمايي ضوارضيَوةي لة دةتوانن ناحكومييةكان قوتاخبانة :(56) ماددةي
 لة بيناسازي طشيت بةرِيَوبةرايةتي لة ئةندازةيي نةخشةي لةسةر رةزامةندي وةرطرتين لةدواي وةربطرن،
 .ثةروةردة وةزارةتي
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 رؤشنبريي ئاهةنطي و ظيستيظالَ ساآلنة هةية بؤيان ناحكومييةكان ثةميانطة و وقوتاخبانة باخضة :(50) ماددةي
 .بكةن ساز خؤشي و

 ناحكومييةكان قوتاخبانة بيناي لةسةر تر ئاآليةكي هيض نابيَت كوردستان ئاآلي لة جطة:(54) ماددةي
 .هةَلبكريَت

 ثيَشطريَك ثيَويستة بوو،( براند)=باوةرِثيَكراو جيهاني ناويَكي ناحكومي ةيقوتاخبان ناوي ئةطةر :(57) ماددةي
 .هاوشيَوةي تري قوتاخبانةيةكي لة بكاتةوة جياي بؤئةوةي دابيَت لةطةلَ كوردي ثاشطريَكي يان

 هةريَمي حكومييةكاني قوتاخبانة ةكانيرِيَنمايي و ياسا هةموو ناحكومييةكان قوتاخبانة :(56) ماددةي
 ساَلي ي(21) ذمارةي ياساي لة بابةتيَك بةهةر نةكردن ئاماذة لةكاتي دةكريَت بةجيَ لةسةرجيَ دستانيانكور

 .ةرِيَنمايي ئةم ماددةكاني و( 1021)
 .كوردستان وةقايعيرؤذنامةى لة ةرِيَنمايي ئةم دةرضووني دواي ناكريَت تر ةكيرِيَنمايي بةهيض كار:(55) ماددةي
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 (:املوجبة األسباب) ةاييرِيَنم ئةم دةركردني هؤيةكاني
 ثةيوةنديان ريَكخستين و كوردستان هةريَمي لة ناحكومييةكان ثةميانطة و قوتاخبانة ذمارةي زؤربووني بةهؤي
 ئةو لةطةلَ ساَلة ضةند ئةزمووني لة وةرطرتن بةسوود هةروةها بوارةكاندا، طشت لة ثةروةردة وةزارةتي لةطةلَ

 كردني دابيين و بوارةدا لةم بياني و نيشتيماني وةبةرهيَناني لة وةرطرتن ككةَل و ثةميانطةيانةدا و قوتاخبانة
 .دةركرا ةرِيَنمايي ئةم ضؤنايةتييةوة، و ضةندايةتي لةرِووي فيَركردن دةرفةتي

 

 

 

 وةزارةتى ناوخؤ
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  60/6/6306لة  03405ذمارة : 
 

 6306 يسالَ( 4) ذمارة بةياني
 كؤن ةيتةكي طوندي طواستنةوةي و كردن فراوان

 
 بة ئاماذةو  1009 ساَلي ي(6) ذمارة خؤناو وةزارةتي لةياسايي دراوة ثيَمان تةيدةسةآل ئةو ي ثيَي بة

 بة ئاماذة 1025 ساَلي ي(2) ذمارة طوندةكان شويَين طواستنةوةي و كردن فراوان رِيَنمايي وةزارةمتان رِيَنمايي
 طشت لةبةرهةبووني( 30/5/1026لة6233) و( 25/1/1026 لة 3101) سليَماني ثاريَزطاي نوسراوي

 -:بريارماندا طشيت بةرذوةندي لةبةر و سةرةوة رِيَنمايي مةرجةكاني
 قةزاي قائمقاميةتي/ناحيةي سةربة( كؤن تةكيةي) طوندي يَينو حةرةمي ثةسةندكردني و وطواستنةوة بةرفراوان

 ثارضة لةسةر دؤمن( 5) بةرِووبةري سرتؤادك نةخشةي لةسةر ضةسثاندني و سليَماني ثاريَزطاي لة ضةمضةمالَ
 هاوثيَضي لةنةخشةي وةك نيةبةردةآل زةويةكي كة كاكةمةند تةكيةي/ 36كةرتي لة( 31/3) ذمارة زةوي

 . بكريَت هةَلطرتن دةست و كوذاندنةوة ياساكاري ثيَي بة و هاتوو سليَماني ثاريَزطاي سةرةوةي نوسراوي
 .(كوردستان وةقايعي) رؤذنامةى لة وبوونةوةيبآل ذيرؤ لة دةكريَت ثيَ كاري بةيانة ئةم
 
 
 
 

 اريجسن مـريـك                                                                                                                            
 ؤـاوخـن ريـوةزي                                                                                                                             
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 وةزارةتى تةندروستى
/ برِطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة  بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم

  -، برِيارماندابة :1000(ى ساَلى 25)
 6306سالَى ى (06) ذمارة بةيانى

 ثابةنـدبن  مـةرجيَك  بـة  (IVF) بلووري منداَلي بؤ هةوليَر شاري لة تايبةت ي( ياد سةنتةري ) كردنةوةي -
 . كوردستان ثزيشكاني سةنديكاي وة ذينطةيي و تةندروسيت وةزارةتي ةكانيرِيَنمايي بةطشت

 .13/5/1026 يَكةوتىرِ لة دةرضوونيةوة ؤذىرِ لة دةكريَت ثآ كارى بةيانة ئةم -

 
 

 6306 سالَى ى(09) ذمارة بةيانى

 هةوليَر تةندروسيت طشيت بةبةرِيَوةبةرايةتي سةر شادي تةندروسيت بنكةي لة(ثسثؤرِي ثؤليكلينكي) كردنةوةي -
 .13/5/1026 يَكةوتىرِ لة دةرضوونيةوة ؤذىرِ لة دةكريَت ثآ كارى بةيانة ئةم -

 
 

 6306 سالَى ى(08) ذمارة بةيانى

 مةرجيَك بة جينةكان ثشكنيين و بلووري منداَلي بؤ هةوليَر شاري لة تايبةت ي(رِوناهي تةريسةن) كردنةوةي -
 كوردستان ثزيشكاني سةنديكاي وة ذينطةيي و تةندروسيت وةزارةتي ةكانيرِيَنمايي طشت بة ثابةندبن

 .13/5/1026 رِيَكةوتى لة دةرضوونيةوة رِؤذى لة دةكريَت ثآ كارى بةيانة ئةم -
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